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افتتاحية
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سيد الحجار )أبوظبي(

شكلت »نور أبوظبي« منذ بدء العمليات التشغيلية التجارية في 2019، مثااًل 
ُيحتذى به في التمّيز التشغيلي والموثوقية، وال تزال حتى يومنا هذا أكبر 

محطة مستقلة للطاقة الشمسية قيد التشغيل في موقع جغرافي واحد في 
العالم، بقدرٍة إنتاجية من الطاقة النظيفة تبلغ 1200 ميجاواط، تكفي لسد 

احتياجات 90 ألف منزل. وقال عبد اهلل سالم الكيومي، الرئيس التنفيذي لشركة 
سويحان للطاقة لـ »االتحاد«: »تمثل )نور أبوظبي( مشروعًا مهمًا يعكس التزام 

دولة اإلمارات لخفض االنبعاثات الكربونية كركيزٍة للتحول نحو نموذج األعمال 
المستدامة والصديقة للبيئة«.
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سنــــــوات مـــن التحليـــــق 

بقطاع الطاقة الشمسية

»نـــــــــــــــــــور 
أبوظبي«

3
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ـ برامج لبناء الكوادر الوطنيـــــــة فــــــي »الذكاء االصطنــــاعي«
ـ سينـــاريوهـــــــات أوروبية لمواجهة أزمة الغــــــاز فـــي العالم

ــد عهــ
فــي

قطاع التجزئة 
يتصدر المؤشرات 

العالمية
03-02

1219

أبوظبي )وام(

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة، حفظه اهلل، برقية 
تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك 
عّبر  الشقيقة،  السعودية  العربية  المملكة 
وصــادق  تعازيه  خالص  عــن  فيها 

األميرة  السمو  وفاة صاحبة  في  مواساته 
بن  عبدالرحمن  بن  مساعد  بنت  موضي 
السمو  صاحب  وبعث  سعود.  آل  فيصل 
نائب  مكتوم  آل  راشــد  بن  محمد  الشيخ 
رئيس الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم 
إلى  تعزية مماثلة  برقية  رعــاه اهلل،  دبــي، 

خادم الحرمين الشريفين.  
)طالع ص 04(

دبي )وام(

آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  لتوجيهات  تنفيذاً 
دبي،  حاكم  الــوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم، 
آل  راشد  بن  بن محمد  الشيخ حمدان  ترأس سمو  اهلل،  رعاه 
مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، االجتماع األول 
للجنة التنمية وشؤون المواطنين، واعتمد سموه زيادة في مبلغ 
مواطني  من  احتياجاً  األكثر  للفئات  المقدمة  المالية  المنافع 
 438 2021، لتصل إلى حوالي  58% عن عام  اإلمارة، بزيادة 
تنمية  لدى هيئة  المسجلين  المنتفعين  توزع على  درهم،  مليون 

)04 )طالع ص  المجتمع والحاالت الجديدة. 

رئيس الدولة ونائبه 
يعزيــان خــادم الحرمـــــــني 

استعرضـــــــا تطــــورات األوضـــــاع اإلقليميــــــة

السيسي وعبدالله بن زايد: ترسيخ السالم واالستقرار 

تنفيذًا لتوجيهات محمد بن راشد

58 % زيادة يف الدعم للمواطنني بدبي
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نصــــائح للتســـــوق 
خالل موسم الصيف لمواجهة 

تضخم أسعار السلع

آمنة الكتبي )دبي(

يغادر صالح العامري أول رائد محاكاة للفضاء، 
في تمام الثانية ظهراً بتوقيت اإلمــارات، يوم 
التجريبي  المجمع  المقبل،  يوليو  الثالث من 
األرضي في معهد األبحاث الطبية والحيوية 
العاصمة  في  الروسية  العلوم  أكاديمية  في 
برنامج  ضمن  المهمة  انتهاء  معلناً  موسكو، 

أساسيين  رواد   5 بمشاركة   ،»21 »سيريوس 
و»روزكوزموس«  األميركية،  »ناسا«  وكالة  من 
بعد  والطاقم  العامري  وسيخضع  الروسية. 
طبية  لفحوص  يــومــاً،   240 استمرت  مهمة 
العالج  وتقديم  احتياجاته  لمعرفة  مكثفة، 
مباشرة، وذلك على مدار 14 يوماً متواصلة، 

بوجود فريق طبي إماراتي وروسي. 
 وعمل طاقم المهمة »سيريوس 21« في جسم 

محكم اإلغالق يحاكي مركبة فضائية، لفهم 
آثار العزلة في الجانبين النفسي والفسيولوجي 
البشري ودعم االستعدادات لمهام استكشاف 
فيما  طويلة،  فترات  تستغرق  التي  الفضاء 
يتكون المجمع التجريبي الخاص بالمهمة من 
أنظمة مستقلة لدعم الحياة يتم التحكم فيها 

وتعمل وفق معايير محددة.
)طالع ص 11(

برلين )وام(

أكدت دولة اإلمارات التزامها بالعمل الجماعي لمعالجة 
أزمة الغذاء العالمية والحد من تفاقم الجوع، مشيرة إلى 
من  دعماً  اآلن  تلقى  للمناخ  الزراعي  االبتكار  مبادرة  أن 
تحالف يضم أكثر من 200 شريك حكومي وغير حكومي، 
اإلجمالية  باالستثمارات  ــادة  زي المبادرة  ستشهد  كما 
 8 إلى  والمبتكرة  المستدامة  الزراعية  المنظومات  في 
مليارات دوالر بحلول مؤتمر »COP27«.  جاء ذلك خالل 
التغير  وزيرة  المهيري  بنت محمد  مريم  معالي  مشاركة 
المناخي والبيئة في »المؤتمر الوزاري لالتحاد من أجل 
األمن الغذائي العالمي« الذي عقد في برلين، وضم وزراء 
من مجموعة الدول الصناعية السبع، والدول المتبرعة، 
الغذائي وممثلين  المعرضة لمخاطر األمن  الدول  وأكثر 

عن منظمات األمم المتحدة. )طالع ص 05(

أحمد عاطف )عدن، القاهرة(

اعتبر خبراء ومحللون سياسيون يمنيون أن إنعاش االقتصاد 
ومواجهة  والخدمية  الحكومية  المؤسسات  تأهيل  وإعــادة 
اإلرهــاب، بوابة إعادة اإلعمار في اليمن، مشيرين إلى أن 
الحكومة الشرعية عانت فقدان القيادات اإلداريــة الُملمة 
مجاالت  في  وخصوصاً  الرئيسية  المجاالت  من  بالعديد 
إن  لـ»االتحاد«،  الخبراء  وقال  والكهرباء.  والتعليم  الصحة 
الُملمة  ــة  اإلداري القيادات  فقدان  عانت  اليمنية  الحكومة 
بالملفات الرئيسية، الفتين إلى أن إنعاش االقتصاد اليمني 
إلى جانب محاربة اإلرهاب مع إعادة تأهيل الهيئات الخدمية، 

ستكون مدخاًل مالئماً إلعادة اإلعمار. )طالع ص 18(

8 مليارات دوالر استثمارات مبادرة 
»COP27« االبتكار الزراعي بحلــــــول

اإلمارات: 
ملتزمـــــون بالعمـــل الجماعــــي 

ملعالجة أزمة الغذاء العامليــة 

مواجهة اإلرهــــاب وإنعـاش 

االقتصاد بوابة إعمار اليمن

مغادرة صالـــح العامــــري المجمـــــع التجريبــــي فــــي موسكــــــو 

أيـــام على انتهــــاء مهمـة أيـــام على انتهــــاء مهمـة 

اإلمارات ملحاكاة الفضاءاإلمارات ملحاكاة الفضاء

عبدالفتاح السيسي خالل استقباله عبداهلل بن زايد )تصوير: سعيد جمعوه(

نتائج »إمسات«

07

نتائج اختبار »اإلمسات« لطلبة الـ12 عبر 
الرسائل النصية و»التربية« تحذر من 

الشائعات.
 »دينا جوني«

ص
خا

زيوت السيارات 

08

»الزيوت المغشوشة«.. من هنا تبدأ رحلة 
أعطال السيارات!.. خطر على الطريق لعدم 

مطابقتها المواصفات.
 »هدى الطنيجي«

قادة دول مجموعة السبع خالل القمة  )ا ف ب(

إلماو )وكاالت(

أوالف  األلماني  المستشار  أكــد 
تستضيف  الــــــذي  ــتـــس،  ــولـ شـ
السبع«،  »مجموعة  قمة  بـــالده 
دول  قـــادة  توصل  حيال  تفاؤله 
الكبرى  الصناعية  المجموعة 
»التحديات  لــردود مشتركة على 
الرئيس  قــال  فيما  العالمية«، 
األميركي جو بايدن للحلفاء، إن 
عليهم »الوقوف صفاً واحداً« في 
مواجهة روسيا. ويستضيف قصر 
»إلماو« الساحلي جنوبي ألمانيا، 
الصناعية  الــدول  قمة مجموعة 
السبع بمشاركة الرئيس األميركي 
ــي تــنــاقــش 5  ــت جـــو بــايــديــن، ال
محاور رئيسية، تتصدرها األزمة 
األوكرانية، وكذلك أزمتا الطاقة 
والغذاء، بمشاركة 5 ضيوف، من 

بينهم دولتان أفريقيتان. 
)طالع ص 20(

أوكرانيا والطاقة والغذاء.. أمام قمة السبع

الدولة تشارك في االحتفال باليوم 
العالمــــــي لمكافحـــــــــــــة المخــــــدرات

»الرئاســــــــــــــي الليبــــــــــــــــي«: الصـــــــــــراع 
السياسي يعرقل المصالحة الوطنية

القاهرة )وام(

عبدالفتاح  الرئيس  فخامة  استقبل   
ــيــس جــمــهــوريــة مصر  الــســيــســي رئ
العربية، سمو الشيخ عبداهلل بن زايد 
والتعاون  الخارجية  وزيــر  نهيان  آل 
الدولي، في قصر الرئاسة بالقاهرة. 
التعاون  تعزيز  سبل  اللقاء  وبــحــث 
وتم  األصعدة،  مختلف  على  الثنائي 
اســتــعــراض آخــر تــطــورات األوضـــاع 
االهتمام  ذات  والقضايا  اإلقليمية 
المشترك، كما ناقش الجانبان أهمية 
في  يسهم  بما  المشترك،  التنسيق 
واالســتــقــرار  الــســالم  أســس  ترسيخ 
فخامته  وأكد  والعالم.  المنطقة  في 
على  العربية  مصر  جمهورية  حرص 
المشترك،  العربي  الــتــعــاون  تعزيز 
مع  ــشــاور  ــت وال التنسيق  ــة  ومــواصــل

األشقاء لمواجهة التحديات اإلقليمية 
والدولية الراهنة، ونوه بدور اإلمارات 
ــي تــحــقــيــق الـــســـالم  ــ الـــمـــركـــزي ف

واالستقرار والتنمية في المنطقة.
بن  عــبــداهلل  الشيخ  سمو  ونــقــل   
زايد آل نهيان، خالل اللقاء لفخامة 
صاحب  تحيات  المصري،  الرئيس 
آل  زايــد  بــن  محمد  الشيخ  السمو 
اهلل،  حفظه  الــدولــة،  رئيس  نهيان 
مصر  لجمهورية  ســمــوه  وتــمــنــيــات 
التقدم  من  بمزيد  الشقيقة  العربية 
الحرص  سموه  مــؤكــداً  واالزدهــــار، 
ــعــالقــات  ــز وتــوطــيــد ال ــعــزي ــى ت عــل
بما  البلدين،  بين  الوثيقة  األخــويــة 
ويعزز  المشتركة،  المصالح  يحقق 
األمــــن واالســـتـــقـــرار والــتــنــمــيــة في 

المنطقة. 
)طالع ص 06(

6

منظومة متكاملة تتبعها دولة اإلمــارات في مواجهة آفة 
المخدرات، على رأسها يقظة األجهزة األمنية التي تتابع 
هذه الظاهرة بتفاصيلها كافة، وتبذل جهوداً جبارة في 
مواجهة ضعاف النفوس الهادفين إلى تهديد أمن وسالمة 
اإلجرامية  األنماط  مالحقة  على  تعمل  كما  المجتمع، 
هذه  تحجيم  في  الذي ساهم  األمر  المبتكرة،  الجديدة 
الظاهرة ومحاصرة مروجيها، إلى جانب الدور التوعوي 
الذي تقوم به هذه األجهزة بما يرفد جهود المؤسسات 
براثن  بين  الوقوع  من  الشباب  تحذير  في  االجتماعية 

تعاطي المخدرات.
في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 
26 يونيو من كل عام، يبرز الــدور اإلماراتي في تطويق 
هذه اآلفة، عبر االستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 
التي حرصت على تقديم رؤية واضحة تتوزع بين الوقاية 
والعالج، صحياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً، والتعاون مع 
المجتمع الدولي لتطويق هذه التجارة غير الشرعية، حيث 
تمكنت أجهزتنا األمنية من ضرب شبكات تهريب وترويج 
لتدمير  المخدرات  المخدرات وإفشال مخططات تجار 

أفراد المجتمع.
رغم الجهود الكبيرة المبذولة والتشريعات الهادفة إلى 
تطويقها ومحاربتها بقوة وحزم، وتوافر البرامج العالجية 
وفق المعايير العالمية، فإن السالح األهم لالنتصار على 
الظاهرة هو الوعي، وتحديداً لدى فئة الشباب؛ لذلك فإن 
الجهود تكاملية تبدأ من األسرة إلى المؤسسات التعليمية 
وحتى دور العبادة، للتوعية بأضرار المخدرات وخطرها 
الماثل في تدمير أجيال المستقبل. وبالتالي فإن التكاتف 
التوعية  وتيرة  ورفع  والمجتمعية،  الرسمية  الجهود  بين 
نحو  الطريق  هي  األخالقية،  القيم  وتعزيز  والتثقيف، 

حماية أبنائنا من اإلدمان والقضاء على المخدرات.

رئيس الدولة ونائبــــــــه يهنـــــــــئان 
04رئيس مدغشقر بيوم االستقالل
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انترناشونال«،  »يورومونيتور  حسب 
منطقة  ــاً  ــي حــال ــارات  ــ ــ اإلم تــتــصــدر 
من  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 
حــيــث إنــفــاق األســـرة عــلــى الــتــجــارة 
درهــمــاً   9.373 بمبلغ  اإللــكــتــرونــيــة 
وهــو  ــرة،  أســ لــكــل  دوالراً«   2554«
ضــعــف قــيــمــة الــمــتــوســط الــعــالــمــي 
أضــعــاف  ــة  ــع وأرب دوالراً«،   1156«
الشرق  منطقة  في  المتوسط  قيمة 
 629« أفــريــقــيــا  وشـــمـــال  ــط  ــ األوسـ

دوالراً«.  
وخالل الجائحة أبدى القطاع أداًء 
العالمية  باألسواق  مقارنة  استثنائياً 
نموه  القطاع  واصل  حيث  المماثلة، 
التجزئة  قطاع  مبيعات  حجم  ليصل 
في اإلمارات نحو 201.8 مليار درهم 
»55 مليار دوالر« بحسب إفادة شركة 
ــن« لــلــمــدفــوعــات الــرقــمــيــة في  ــ »أدي
منطقة الشرق األوسط لـ »االتحاد«. 

إنشائية  عمليات 
وشهدت دولة اإلمارات زخماً كبيراً 
الـ  مدار  على  اإلنشائية  األعمال  في 
اليوم  لتحتضن  السابقة  عــامــاً   18
في  للتسوق  مــراكــز  وأكــبــر  أضــخــم 
مفهوم  بدورها  غيرت  والتي  العالم 

والترفيه.  التسوق 
التسوق  مراكز  أهم  قائمة  وتضم 
في أبوظبي ياس مول، وأبوظبي مول، 
وجاليريا  مول،  ودلما  مول،  والوحدة 
والمنارة مول،  والخالدية مول،  مول، 
مول،  الشرق  وبوابة  مــول،  ومشرف 
مول  أوتليت  ــراري  وبـ ــول،  م والعين 
والجيمي  العالمي  التجاري  والمركز 

مول. 
 وفي إمارة دبي يبرز اسم دبي مول، 

ومـــردف سيتي  اإلمـــــارات،  ــول  ومـ
ودبــي  مـــول،  ومــيــركــاتــو  سنتر، 
فستيفال سيتي، وإرابيان مول، 
وبرجمان  مــول،  مارينا  ــي  ودب
أوت  ودبي  مول،  ووافــي  مول، 
سنتر،  سيتي  وديرة  مول،  ليت 
الند  وسيتي  سيتي،  ومعيصم 
ــول، وتـــايـــم ســكــويــر مـــول،  ــ م

مول. والمدينة 
ــي إمـــــــارة الـــشـــارقـــة  ــ  وفـ
الشارقة،  سنتر  سيتي  يوجد 
والسفير  سنتر،  وصــحــاري 
مــول، وميجا  والـــروال  مــول، 
ــار مــــول،  ــ ــصــ ــ ــ مـــــــول، واألن
مــول،  وأي  ــول،  مـ والـــواحـــة 
ــد  ــول، وجــران ــ والـــزاهـــيـــة م

مول. 
يشتهر  ــان  عــجــم ــي  ــ وف  
ســيــتــي ســنــتــر عــجــمــان، 
ــول عــجــمــان  ــ وجــــرانــــد مـ
ــوق الــصــيــنــي، وفــي  والـــسـ
يوجد  الخيمة  رأس  إمــارة 
رأس الخيمة مول، والمنار 
ــم مــــول،  ــيـ ــعـ ــنـ مــــــول، والـ

سنتر.  سيتي  والظيت 
الـــقـــيـــويـــن  أم  ــي  ــ ــ وف  
مول،  القيوين  أم  يتواجد 

المدينة،  ومـــول  الصيني،  والــســوق 
وفي الفجيرة يوجد مول سيتي سنتر 

الفجيرة.  مول  وسينشري  الفجيرة، 
الكبرى  العقارية  الشركات  وتعكف 
ــدار،  الـ مقدمتها  وفـــي  الــدولــة  فــي 
وإعمار، ونخيل، والفطيم، على تنفيذ 
المزيد من المشاريع والتوسعات في 
مول،  هيلز  دبي  مثل  التجزئة  قطاع 
والخيل أفنيو مول وميدان ون مول، 
إلى  باإلضافة  مــول،  سكوير  ودبــي 

أوتليت مول. توسعة 
وبّين تحليل أجرته »جيه إل إل«، 
أبوظبي  في  التجزئة  مساحات  أن 
مــربــعــة  ــدم  ــ ق ــون  ــي ــل م  30 بــلــغــت 
 2020 فـــي عـــام  دبـــي  وشـــهـــدت 
إنجاز 1.18 مليون قدم مربعة من 
في  للتأجير  اإلجمالية  المساحة 
قطاع التجزئة، مما رفع إجمالي 
في  التجزئة  تأجير  مــســاحــات 
45 مــلــيــون قــدم  ــارة إلـــى.  ــ اإلم

مربعة.
 ،2021 خالل  دبي  وأضافت 
مربعة  قدم  8 ماليين  من  أكثر 
ــمــســاحــات اإلجــمــالــيــة  مـــن ال

لتتخطى  التجزئة،  قطاع  في  للتأجير 
من  مربع  متر  مليون   53 حاجة  دبي 
من  بينما  التجزئة،  تأجير  مساحات 
 3.1 تــتــم إضــافــة نــحــو  الــمــتــوقــع أن 
المساحات  مــن  مربعة  قــدم  مليون 
اإلجمالية للتأجير في قطاع التجزئة 

العام. في أبوظبي بحلول نهاية 

مليونية  زيارات 
الكبرى  التسوق  مــراكــز  وتحظى   
في الدولة بحجم هائل من الزيارات، 
العاشرة  بالذكرى  االحتفال  وخــالل 
الفتتاح دبي مول أعلنت شركة »إعمار 
مولز«، بأن »دبي مول«، استقبل أكثر 
العام  منذ  سنوياً  زائر  مليون   80 من 
الزائرين  عــدد  يبلغ  وبــذلــك   ،2014
األعوام  خالل  زائر  مليون   320 نحو 

األربعة من 2018-2014.
 1300 ويضم »دبي مول«، أكثر من 
منافذ  منها  ومقهى،  ومطعم  متجر 

لعالمات تجارية جديدة أو حصرية
واســـتـــقـــبـــل »يـــــاس مـــــول« خـــالل 
زائــر  مــلــيــون   18 نــحــو   2015 الــعــام 
تجربة  تعزيز  مــول«  »يــاس  واستطاع 

بتوفير  ــــك  وذل الــمــثــالــيــة،  ــتــســوق  ال
العالمية  التجارية  العالمات  جميع 

المشهورة تحت سقف واحد.

متعددة منصات 
ويعتبر قطاع التجزئة في اإلمارات 
للتقنيات  تبنياً  القطاعات  أكثر  من 
الشراكة  وتــيــرة  لتتسارع  المتطورة 
ــيــع اإللــكــتــرونــيــة  ــب ــيــن مــنــصــات ال ب
وتــذوب  التقليدية،  التسوق  ومراكز 
خالل  من  بينهما  الفاصلة  الــحــدود 
اتباع نهج تسويقي جديد، يعتمد على 
المستهلك  إلى  الوصول  قنوات  تعدد 
حسب  الــقــنــوات«،  متعدد  »الــتــســوق 
التجزئة  بقطاع  ومسؤولين  خــبــراء 

اإللكترونية. والتجارة 
األعمال  بيانات  منصة  ورصـــدت 
لنمو  مؤشرات   ،»Statisa« العالمية 
غير  اإللكترونية،  التجارة  إيـــرادات 
شاملة الخدمات بنسبة 7.3 %، إلى 
21 مليار درهم »5.746 مليار دوالر« 
بنحو  مقارنة   ،2020 الــعــام  بنهاية 

مليار   4.184« درهــم  مليار   15.35
متوقعة   ،2019 العام  بنهاية  دوالر« 
 35.9 ــى  إل المبيعات  حجم  وصــول 
دوالر«  مليار   9.792« درهــم  مليار 

.2024 بحلو عام 
نمو   ،»Statisa« بيانات  وأكـــدت 
اإللكترونية  الــتــجــارة  انتشار  نسبة 
إلى67 % من إجمالي عدد السكان، 
على  الفرد  إنفاق  متوسط  يبلغ  فيما 
الدولة،  في  اإللكترونية  المشتريات 
 856.79« درهــمــاً   3144 نحو  ــى  إل
 2418 مقابل   ،2020 لــعــام  دوالر« 
العام  دوالر« خالل   658.93« درهماً 

الماضي. 

وتوطين  وظائف 
داعماً  دوراً  التسوق  مراكز  ولعبت 
للنمو االقتصادي في دولة اإلمارات، 
في  للتميز  جــديــدة  معايير  وأرســت 
ــجــارة الــتــجــزئــة والــضــيــافــة  قــطــاع ت

والترفيه.
10 آالف  وأضاف »دبي مول« نحو 

المحلي. االقتصاد  إلى  وظيفة 
ــار مــســاهــمــة »مـــاجـــد  ــ ــ ــي إط ــ وفـ
والذي  »نافس«  برنامج  في  الفطيم« 
ــة اإلمـــــارات،  ــ أطــلــقــتــه حــكــومــة دول
ومشاركتها  التزامها  الشركة  أعلنت 
الــمــبــادرات  مــن  سلسلة  تنفيذ  فــي 
ــر الــتــقــدم  ــطــوي ــى ت الــتــي تــركــز عــل
وستقوم  الوطنية،  للكوادر  المهني 
ــحــداث وتــطــويــر 3  ــاســت الــشــركــة ب
جـــديـــدة  وظـــيـــفـــيـــة  فـــرصـــة  آالف 
في  الراغبين  اإلماراتيين  للمواطنين 
القطاع  فــي  المهني  مــســارهــم  بــنــاء 
ــالل الــســنــوات  ــك خـ ــ ــخــاصــة، وذل ال

المقبلة. الخمس 
الفطيم«  »مــاجــد  شــركــة  ــدت  وأكـ  
بجميع  مواطن   600 حوالي  توظيف 
الشهور  خــالل  اإلداريـــة  المستويات 
»نافس«  لبرنامج  األولى  اإلثني عشر 
وجاء ذلك في إطار اعتزامها توسيع 
واستقطاب  لتنمية  برنامجها  نطاق 
توفير  بهدف  اإلمــاراتــيــة،  المواهب 
المزيد من الفرص المهنية لمواطني 
في  المتعددة  قطاعاتها  عبر  الدولة 

دولة اإلمارات وخارجها. ــد عهــ
فــي

يوسف العربي )أبوظبي(

حقق قطاع التجزئة في اإلمارات في عهد المغفور له 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، تطورًا مذهاًل 

لتتربع اإلمارات العربية المتحدة على صدارة األسواق في 

الشرق األوسط من حيث نصيب الفرد من مساحات التجزئة، 

وكذلك متوسط إنفاق األسرة. ونجح قطاع التجزئة في 

الدولة على مدار السنوات الماضية في إضافة مزيد من الزخم 

والنمو االقتصادي، ليواصل القطاع احتالل مواقع متقدمة 

ضمن القطاعات األعلى نموًا وإسهامًا في الناتج اإلجمالي. 

ورسخ القطاع موقع اإلمارات باعتبارها بوابة ومركزًا عالميًا 

لقطاع التجزئة والتسوق، مستفيدًا من المكانة التجارية 

للدولة واعتبارها همزة وصل بين الشرق والغرب وبوابة نفاذ 

للعديد من األسواق اإلقليمية.

يتصدر المؤشرات العالمية
قطــــاع التجـــزئــــةقطــــاع التجـــزئــــة

مشاريع التجزئة محرك أساسي لالقتصاد الوطني

متغيرات متسارعة 
التنفيذي  الرئيس  اجلنيد  ماجد  قال 
التجزئة  قطاع  إن  الشارقة:  لتعاونية 

يف اإلمارات شهد منوًا غير مسبوق 
الـ20 عامًا املاضية، حيث  خالل 

محركًا  التجزئة  مشاريع  أصبحت 
الدولة،  الوطني يف  أساسيًا لالقتصاد 

املرنة  التشريعات  إلى  ويرجع ذلك 
واالستقرار الذي تشهده دولة اإلمارات 
جانب  إلى  للمستثمرين،  جاذب  كمناخ 

فعاليات  وتنوع  للسياح  املستمر  التدفق 
البيع. ومهرجانات 

وأضاف اجلنيد أن قطاع التجزئة يف 
التي  املتنامية  القطاعات  من  الدولة 

ارتفاعًا مطردًا يف مبيعاته  سنويًا  تشهد 
أهمية  إلى  مشيرًا  مختلفة،  مبعدالت 

الذي اضطلعت به اجلمعيات  الدور 
املاضية  السنوات  خالل  التعاونية 
التموينية  واملواد  السلع  توفير  يف 

الوطني،  املنتج  تشجيع  ويف  والغذائية، 
الصغيرة  الشباب  مشاريع  ودعم 

واملتوسطة. 

لتعاونية  التنفيذي  الرئيس  ولفت 
التعاوني  القطاع  أهمية  إلى  الشارقة 

رئيسيًا  ومحركًا  أساسيًا  عاماًل  باعتباره 
للدولة،  االقتصادية  البنية  تشكيل  يف 
التعاونيات أثبتت خالل  أن  مؤكدًا على 

حتقيق  على  قدرتها  املاضية  السنوات 
السوق االستهالكية. التوازن يف 

وأضاف أن خطوات قطاع التجزئة 
تتسارع نحو املزيد من التقدم واالزدهار 

خريطة  على  املتغيرات  مع  ليتواكب 
االقتصاد احمللي، من خالل مزيد من 

اإللكتروني  التسوق  لنظام  التفعيل 
ومضاعفة  التنافسية،  امليزة  وابتكار 

العمل  متطلبات  ملواكبة  اإلنتاجية 
يف جتارة التجزئة التي تشهد دخول 

من  والعديد  اإللكترونية  التجارة 
للبيع،  الذكية  واملنصات  التطبيقات 

املتغيرات  مع األخذ بعني االعتبار 
منظومة  تعزيز  ملواصلة  االقتصادية 

جتارة التجزئة، خاصة مع ارتفاع حدة 
املجال. الكبير يف هذا  والنمو  املنافسة 

زخم كبير في 
األعمال اإلنشائية 
على مدار 18 عامًا

مراكز التسوق 
الكبرى في الدولة 
تحظى بحجم هائل 

من الزيارات

القطاع أبدى أداًء 
استثنائيًا مقارنة 

باألسواق العالمية 
خالل الجائحة
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انترناشونال«،  »يورومونيتور  حسب 
منطقة  ــاً  ــي حــال ــارات  ــ ــ اإلم تــتــصــدر 
من  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 
حــيــث إنــفــاق األســـرة عــلــى الــتــجــارة 
درهــمــاً   9.373 بمبلغ  اإللــكــتــرونــيــة 
وهــو  ــرة،  أســ لــكــل  دوالراً«   2554«
ضــعــف قــيــمــة الــمــتــوســط الــعــالــمــي 
أضــعــاف  ــة  ــع وأرب دوالراً«،   1156«
الشرق  منطقة  في  المتوسط  قيمة 
 629« أفــريــقــيــا  وشـــمـــال  ــط  ــ األوسـ

دوالراً«.  
وخالل الجائحة أبدى القطاع أداًء 
العالمية  باألسواق  مقارنة  استثنائياً 
نموه  القطاع  واصل  حيث  المماثلة، 
التجزئة  قطاع  مبيعات  حجم  ليصل 
في اإلمارات نحو 201.8 مليار درهم 
»55 مليار دوالر« بحسب إفادة شركة 
ــن« لــلــمــدفــوعــات الــرقــمــيــة في  ــ »أدي
منطقة الشرق األوسط لـ »االتحاد«. 

إنشائية  عمليات 
وشهدت دولة اإلمارات زخماً كبيراً 
الـ  مدار  على  اإلنشائية  األعمال  في 
اليوم  لتحتضن  السابقة  عــامــاً   18
في  للتسوق  مــراكــز  وأكــبــر  أضــخــم 
مفهوم  بدورها  غيرت  والتي  العالم 

والترفيه.  التسوق 
التسوق  مراكز  أهم  قائمة  وتضم 
في أبوظبي ياس مول، وأبوظبي مول، 
وجاليريا  مول،  ودلما  مول،  والوحدة 
والمنارة مول،  والخالدية مول،  مول، 
مول،  الشرق  وبوابة  مــول،  ومشرف 
مول  أوتليت  ــراري  وبـ ــول،  م والعين 
والجيمي  العالمي  التجاري  والمركز 

مول. 
 وفي إمارة دبي يبرز اسم دبي مول، 

ومـــردف سيتي  اإلمـــــارات،  ــول  ومـ
ودبــي  مـــول،  ومــيــركــاتــو  سنتر، 
فستيفال سيتي، وإرابيان مول، 
وبرجمان  مــول،  مارينا  ــي  ودب
أوت  ودبي  مول،  ووافــي  مول، 
سنتر،  سيتي  وديرة  مول،  ليت 
الند  وسيتي  سيتي،  ومعيصم 
ــول، وتـــايـــم ســكــويــر مـــول،  ــ م

مول. والمدينة 
ــي إمـــــــارة الـــشـــارقـــة  ــ  وفـ
الشارقة،  سنتر  سيتي  يوجد 
والسفير  سنتر،  وصــحــاري 
مــول، وميجا  والـــروال  مــول، 
ــار مــــول،  ــ ــصــ ــ ــ مـــــــول، واألن
مــول،  وأي  ــول،  مـ والـــواحـــة 
ــد  ــول، وجــران ــ والـــزاهـــيـــة م

مول. 
يشتهر  ــان  عــجــم ــي  ــ وف  
ســيــتــي ســنــتــر عــجــمــان، 
ــول عــجــمــان  ــ وجــــرانــــد مـ
ــوق الــصــيــنــي، وفــي  والـــسـ
يوجد  الخيمة  رأس  إمــارة 
رأس الخيمة مول، والمنار 
ــم مــــول،  ــيـ ــعـ ــنـ مــــــول، والـ

سنتر.  سيتي  والظيت 
الـــقـــيـــويـــن  أم  ــي  ــ ــ وف  
مول،  القيوين  أم  يتواجد 

المدينة،  ومـــول  الصيني،  والــســوق 
وفي الفجيرة يوجد مول سيتي سنتر 

الفجيرة.  مول  وسينشري  الفجيرة، 
الكبرى  العقارية  الشركات  وتعكف 
ــدار،  الـ مقدمتها  وفـــي  الــدولــة  فــي 
وإعمار، ونخيل، والفطيم، على تنفيذ 
المزيد من المشاريع والتوسعات في 
مول،  هيلز  دبي  مثل  التجزئة  قطاع 
والخيل أفنيو مول وميدان ون مول، 
إلى  باإلضافة  مــول،  سكوير  ودبــي 

أوتليت مول. توسعة 
وبّين تحليل أجرته »جيه إل إل«، 
أبوظبي  في  التجزئة  مساحات  أن 
مــربــعــة  ــدم  ــ ق ــون  ــي ــل م  30 بــلــغــت 
 2020 فـــي عـــام  دبـــي  وشـــهـــدت 
إنجاز 1.18 مليون قدم مربعة من 
في  للتأجير  اإلجمالية  المساحة 
قطاع التجزئة، مما رفع إجمالي 
في  التجزئة  تأجير  مــســاحــات 
45 مــلــيــون قــدم  ــارة إلـــى.  ــ اإلم

مربعة.
 ،2021 خالل  دبي  وأضافت 
مربعة  قدم  8 ماليين  من  أكثر 
ــمــســاحــات اإلجــمــالــيــة  مـــن ال

لتتخطى  التجزئة،  قطاع  في  للتأجير 
من  مربع  متر  مليون   53 حاجة  دبي 
من  بينما  التجزئة،  تأجير  مساحات 
 3.1 تــتــم إضــافــة نــحــو  الــمــتــوقــع أن 
المساحات  مــن  مربعة  قــدم  مليون 
اإلجمالية للتأجير في قطاع التجزئة 

العام. في أبوظبي بحلول نهاية 

مليونية  زيارات 
الكبرى  التسوق  مــراكــز  وتحظى   
في الدولة بحجم هائل من الزيارات، 
العاشرة  بالذكرى  االحتفال  وخــالل 
الفتتاح دبي مول أعلنت شركة »إعمار 
مولز«، بأن »دبي مول«، استقبل أكثر 
العام  منذ  سنوياً  زائر  مليون   80 من 
الزائرين  عــدد  يبلغ  وبــذلــك   ،2014
األعوام  خالل  زائر  مليون   320 نحو 

األربعة من 2018-2014.
 1300 ويضم »دبي مول«، أكثر من 
منافذ  منها  ومقهى،  ومطعم  متجر 

لعالمات تجارية جديدة أو حصرية
واســـتـــقـــبـــل »يـــــاس مـــــول« خـــالل 
زائــر  مــلــيــون   18 نــحــو   2015 الــعــام 
تجربة  تعزيز  مــول«  »يــاس  واستطاع 

بتوفير  ــــك  وذل الــمــثــالــيــة،  ــتــســوق  ال
العالمية  التجارية  العالمات  جميع 

المشهورة تحت سقف واحد.

متعددة منصات 
ويعتبر قطاع التجزئة في اإلمارات 
للتقنيات  تبنياً  القطاعات  أكثر  من 
الشراكة  وتــيــرة  لتتسارع  المتطورة 
ــيــع اإللــكــتــرونــيــة  ــب ــيــن مــنــصــات ال ب
وتــذوب  التقليدية،  التسوق  ومراكز 
خالل  من  بينهما  الفاصلة  الــحــدود 
اتباع نهج تسويقي جديد، يعتمد على 
المستهلك  إلى  الوصول  قنوات  تعدد 
حسب  الــقــنــوات«،  متعدد  »الــتــســوق 
التجزئة  بقطاع  ومسؤولين  خــبــراء 

اإللكترونية. والتجارة 
األعمال  بيانات  منصة  ورصـــدت 
لنمو  مؤشرات   ،»Statisa« العالمية 
غير  اإللكترونية،  التجارة  إيـــرادات 
شاملة الخدمات بنسبة 7.3 %، إلى 
21 مليار درهم »5.746 مليار دوالر« 
بنحو  مقارنة   ،2020 الــعــام  بنهاية 

مليار   4.184« درهــم  مليار   15.35
متوقعة   ،2019 العام  بنهاية  دوالر« 
 35.9 ــى  إل المبيعات  حجم  وصــول 
دوالر«  مليار   9.792« درهــم  مليار 

.2024 بحلو عام 
نمو   ،»Statisa« بيانات  وأكـــدت 
اإللكترونية  الــتــجــارة  انتشار  نسبة 
إلى67 % من إجمالي عدد السكان، 
على  الفرد  إنفاق  متوسط  يبلغ  فيما 
الدولة،  في  اإللكترونية  المشتريات 
 856.79« درهــمــاً   3144 نحو  ــى  إل
 2418 مقابل   ،2020 لــعــام  دوالر« 
العام  دوالر« خالل   658.93« درهماً 

الماضي. 

وتوطين  وظائف 
داعماً  دوراً  التسوق  مراكز  ولعبت 
للنمو االقتصادي في دولة اإلمارات، 
في  للتميز  جــديــدة  معايير  وأرســت 
ــجــارة الــتــجــزئــة والــضــيــافــة  قــطــاع ت

والترفيه.
10 آالف  وأضاف »دبي مول« نحو 

المحلي. االقتصاد  إلى  وظيفة 
ــار مــســاهــمــة »مـــاجـــد  ــ ــ ــي إط ــ وفـ
والذي  »نافس«  برنامج  في  الفطيم« 
ــة اإلمـــــارات،  ــ أطــلــقــتــه حــكــومــة دول
ومشاركتها  التزامها  الشركة  أعلنت 
الــمــبــادرات  مــن  سلسلة  تنفيذ  فــي 
ــر الــتــقــدم  ــطــوي ــى ت الــتــي تــركــز عــل
وستقوم  الوطنية،  للكوادر  المهني 
ــحــداث وتــطــويــر 3  ــاســت الــشــركــة ب
جـــديـــدة  وظـــيـــفـــيـــة  فـــرصـــة  آالف 
في  الراغبين  اإلماراتيين  للمواطنين 
القطاع  فــي  المهني  مــســارهــم  بــنــاء 
ــالل الــســنــوات  ــك خـ ــ ــخــاصــة، وذل ال

المقبلة. الخمس 
الفطيم«  »مــاجــد  شــركــة  ــدت  وأكـ  
بجميع  مواطن   600 حوالي  توظيف 
الشهور  خــالل  اإلداريـــة  المستويات 
»نافس«  لبرنامج  األولى  اإلثني عشر 
وجاء ذلك في إطار اعتزامها توسيع 
واستقطاب  لتنمية  برنامجها  نطاق 
توفير  بهدف  اإلمــاراتــيــة،  المواهب 
المزيد من الفرص المهنية لمواطني 
في  المتعددة  قطاعاتها  عبر  الدولة 

دولة اإلمارات وخارجها. ــد عهــ
فــي

يوسف العربي )أبوظبي(

حقق قطاع التجزئة في اإلمارات في عهد المغفور له 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، تطورًا مذهاًل 

لتتربع اإلمارات العربية المتحدة على صدارة األسواق في 

الشرق األوسط من حيث نصيب الفرد من مساحات التجزئة، 

وكذلك متوسط إنفاق األسرة. ونجح قطاع التجزئة في 

الدولة على مدار السنوات الماضية في إضافة مزيد من الزخم 

والنمو االقتصادي، ليواصل القطاع احتالل مواقع متقدمة 

ضمن القطاعات األعلى نموًا وإسهامًا في الناتج اإلجمالي. 

ورسخ القطاع موقع اإلمارات باعتبارها بوابة ومركزًا عالميًا 

لقطاع التجزئة والتسوق، مستفيدًا من المكانة التجارية 

للدولة واعتبارها همزة وصل بين الشرق والغرب وبوابة نفاذ 

للعديد من األسواق اإلقليمية.

يتصدر المؤشرات العالمية
قطــــاع التجـــزئــــةقطــــاع التجـــزئــــة

مشاريع التجزئة محرك أساسي لالقتصاد الوطني

متغيرات متسارعة 
التنفيذي  الرئيس  اجلنيد  ماجد  قال 
التجزئة  قطاع  إن  الشارقة:  لتعاونية 

يف اإلمارات شهد منوًا غير مسبوق 
الـ20 عامًا املاضية، حيث  خالل 

محركًا  التجزئة  مشاريع  أصبحت 
الدولة،  الوطني يف  أساسيًا لالقتصاد 

املرنة  التشريعات  إلى  ويرجع ذلك 
واالستقرار الذي تشهده دولة اإلمارات 
جانب  إلى  للمستثمرين،  جاذب  كمناخ 

فعاليات  وتنوع  للسياح  املستمر  التدفق 
البيع. ومهرجانات 

وأضاف اجلنيد أن قطاع التجزئة يف 
التي  املتنامية  القطاعات  من  الدولة 

ارتفاعًا مطردًا يف مبيعاته  تشهد سنويًا 
أهمية  إلى  مشيرًا  مختلفة،  مبعدالت 

الذي اضطلعت به اجلمعيات  الدور 
املاضية  السنوات  خالل  التعاونية 
التموينية  واملواد  السلع  توفير  يف 

الوطني،  املنتج  تشجيع  ويف  والغذائية، 
الصغيرة  الشباب  مشاريع  ودعم 

واملتوسطة. 

لتعاونية  التنفيذي  الرئيس  ولفت 
التعاوني  القطاع  أهمية  إلى  الشارقة 

رئيسيًا  ومحركًا  أساسيًا  عاماًل  باعتباره 
للدولة،  االقتصادية  البنية  تشكيل  يف 
التعاونيات أثبتت خالل  أن  مؤكدًا على 

حتقيق  على  قدرتها  املاضية  السنوات 
السوق االستهالكية. التوازن يف 

وأضاف أن خطوات قطاع التجزئة 
تتسارع نحو املزيد من التقدم واالزدهار 

خريطة  على  املتغيرات  مع  ليتواكب 
االقتصاد احمللي، من خالل مزيد من 

اإللكتروني  التسوق  لنظام  التفعيل 
ومضاعفة  التنافسية،  امليزة  وابتكار 

العمل  متطلبات  ملواكبة  اإلنتاجية 
يف جتارة التجزئة التي تشهد دخول 

من  والعديد  اإللكترونية  التجارة 
للبيع،  الذكية  واملنصات  التطبيقات 

املتغيرات  مع األخذ بعني االعتبار 
منظومة  تعزيز  ملواصلة  االقتصادية 

جتارة التجزئة، خاصة مع ارتفاع حدة 
املجال. الكبير يف هذا  والنمو  املنافسة 

زخم كبير في 
األعمال اإلنشائية 
على مدار 18 عامًا

مراكز التسوق 
الكبرى في الدولة 
تحظى بحجم هائل 

من الزيارات

القطاع أبدى أداًء 
استثنائيًا مقارنة 

باألسواق العالمية 
خالل الجائحة
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رئيــس الدولة ونائبه والحكام 
يعزون خــــادم الحرمين فـــي وفـــــاة موضي بنت مساعـــد بـــــن عبدالرحمـــــن

أبوظبي )وام(

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان، رئيس الدولة »حفظه الله« برقية 

تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين 

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك 

المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر 

فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته 

في وفاة صاحبة السمو األميرة موضي بنت 

مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود. 

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« برقية تعزية 

مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.

تنفيذًا لتوجيهات محمد بن راشد ولدى ترؤسه االجتماع األول للجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين

حمدان بن محمد يعلن زيادة الدعم للفئات األكثر احتياجًا 58 %

دبي )االتحاد(

ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد 
بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس 
األول  االجــتــمــاع  التنفيذي،  المجلس 
للجنة التنمية وشؤون المواطنين وذلك 
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
رعاه اهلل، واعتمد سموه زيادة في مبلغ 
المنافع المالية المقدمة للفئات األكثر 
بزيادة  ــارة  اإلمـ مواطني  مــن  احتياجاً 
58% عن العام 2021، لتصل إلى حوالي 
438 مليون درهم توزع على المنتفعين 
المجتمع  تنمية  هيئة  لــدى  المسجلين 
الشيخ  وأكد سمو  الجديدة.  والحاالت 
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
أفضل  توفير  على  حريص  مكتوم  آل 
بيئة  وأفضل  لمواطنينا،  حياة  مستوى 
لتنشئة أسرنا، وأفضل فرص اقتصادية 
لشبابنا. وأضاف سمو ولي عهد دبي: 
»اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين 
شاماًل  تصوراً  يوماً   60 خالل  سترفع 
للقطاع االجتماعي العتماده من صاحب 
السمو حاكم دبي وأن القطاع االجتماعي 
هو القطاع األهم خالل الفترة المقبلة«.

كما دعا سموه كافة الجهات الحكومية 
للتركيز عليه، كما دعا كافة الفعاليات 

في  للمشاركة  والتجارية  االقتصادية 
وقــال:  الــحــيــوي،  القطاع  هــذا  تطوير 
األهم  القطاع  هو  االجتماعي  »القطاع 
خالل الفترة المقبلة وأدعو كافة الجهات 
الحكومية للتركيز عليه... وأدعو كافة 
في  للمشاركة  االقتصادية  الفعاليات 
واختتم  الحيوي«.  القطاع  هذا  تطوير 
مكتوم  الشيخ  وأخي  »أنا  قائاًل:  سموه 
لدينا مهمة كلفنا بها محمد بن راشد.. 

المواطن أوالً وثانياً وثالثاً«.
جاء ذلك خالل االجتماع األول للجنة 
العليا للتنمية وشؤون المواطنين والتي 
تعد انعكاساً لرؤية صاحب السمو الشيخ 

الرامية  مكتوم،  آل  راشــد  بــن  محمد 
المواطنين  تنمية  وتــيــرة  تسريع  ــى  إل
في دبــي وفــق منهجية شاملة تتضمن 
ضمان االستقرار االجتماعي واألسري 
ورفع  الطويل،  المدى  على  والسكاني 
جودة حياة المواطنين وتعزيز رفاهيتهم، 
وتوفير فرص تنموية للشباب. وتفصياًل، 
اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن 
راشد آل مكتوم زيادة في مبلغ المنفعة 
المالية لذوي الدخل المنخفض، حيث 
ارتفعت منافع ذوي الدخل المحدود من 
بمقدار  العام  هذا  المستهدفة  الفئات 
مليون   394 حوالي  إلــى  لتصل   %42

درهم. وبذلك يبلغ متوسط الزيادة نسبة 
اإلضافية  االحتياجات  حسب   %42
لألسر، حيث تتراوح الزيادة من %20 
ولتستفيد  الحالة  حسب   %67 ــى  إل
يعيلها  التي  األســـر  أكبر  بشكل  منها 
والمطلقات  واألرامـــل  المواطنين  كبار 
المعيالت واألسر األقل دخاًل، حيث إن 
نسبة الزيادة في الصرف تأتي استناداً 
تنمية  هيئة  بها  قامت  التي  للدراسة 
المستهدفة  األســر  ألوضـــاع  المجتمع 

واالحتياجات الخاصة لكل منها.
أما األسر التي يعيلها شباب قادرون 
أقل  العمرية  الفئة  فــي  العمل  على 
من 40 سنة، فقد تم تخصيص مبالغ 
للتمكين  دبي  برنامج  ضمن  إلدراجهم 
المالي بهدف دعم استقاللهم المالي. 
وخالل االجتماع تم تشكيل 7 مسارات 
عــمــل ضــمــن الــلــجــنــة بــمــشــاركــة 10 
للقطاع  شاملة  وخطة  حكومية  جهات 
سيتم  كما  شهرين،  خــالل  االجتماعي 
البدء بتطوير منصة متكاملة ومخصصة 
للمواطنين  المقدمة  الخدمات  لجميع 
في إمارة دبي، إضافة إلى البدء الفوري 
في تطوير األحياء النموذجية للمواطنين 
»مزهر«  مناطق  مع  والبداية  دبــي  في 
1 و»الخوانيج 2« و»البرشاء2« و»حّتا«. 
خطة  يتم صياغة  ذلــك  على  ــالوة  وعـ
شاملة لتطوير األرياف والمناطق البعيدة 

سيتم اإلعالن عنها سبتمبر المقبل.

حمدان بن محمد  مترئسًا االجتماع األول للجنة بحضور محمد القرقاوي )وام(

 يمثل الدولة ناصر التميمي مدير إدارة التنظيم 
الثقافة  بـــوزارة  اإلعـــالم  تنظيم  بمكتب  اإلعــالمــي 

والشباب. 
وقال خطابي إن خطة التحرك اإلعالمي، وضعت 
على  الفلسطينية،  القضية  األولــى،  العرب  قضية 
كما  العربي،  اإلعالمي  العمل  أولــويــات  سلم  رأس 
وضعت االرتقاء بصورة شخصيتنا الجماعية وحماية 
والحضاري  الفكري  وموروثنا  الروحية  مقدساتنا 
هدفاً أساسياً في سياق االحتواء اإلعالمي لموجات 
الغربي،  الفضاء  في  الشعبوية  والتيارات  الكراهية 
فضاًل عن الهدف الثالث الذي ال يقل أهمية للخطة 
والمتعلق بمحاربة التطرف واإلرهاب كظاهرة عابرة 

للحدود في دولنا الوطنية. 
لـــه خـــالل الجلسة  ــه خــطــابــي -فـــي كــلــمــة  ــب ون

االفتتاحية ألعمال االجتماع- إلى أن مجلس وزراء 
اإلعالم العرب كلف خالل دورته الـ50 التي عقدت 
عام 2019 هذا الفريق من الخبراء الممثلين للدول 
لمهام  الممارسة  واالتحادات  والمنظمات  األعضاء 
واالتصال  اإلعالم  بتعاون مع قطاع  للعمل  إعالمية 
تم  ومــا  التحرك  لخطة  شامل  تقييم  إجـــراء  على 
تنفيذ  التي حالت دون  برامج واألسباب  تنفيذه من 
بعضها، في نطاق المحاور واألهداف المحددة لها 
خطابي  وشــدد   .2017 لسنة  تعديالتها  ضــوء  في 
الشركاء  كافة  بجانب  لالنخراط،  االستعداد  على 
المعنيين، في عملية مراجعة هذه الخطة، متطلعين 
للتوصل إلى تحديثات تسهم في تنفيذها الفعال وفق 
منظومة إعالمية ذات مصداقية تمتلك قدرة اإلقناع 

والتأثير في الرأي العام الدولي.

قانــون تنظيـــــــم دور العبادة
يــعـــــــزز قـــيـــــــم التــــســــــامــــــح 

ناعمة المنصوري:

أبوظبي )االتحاد(

رئيس  المنصوري  ناعمة  أكــدت 
والعمل  االجتماعية  الشؤون  لجنة 
في  البشرية  والــمــوارد  والــســكــان 
أن  االتـــحـــادي،  الوطني  المجلس 
الخاص  التقرير  أنــجــزت  اللجنة 
دور  تنظيم  قــانــون  مــشــروع  بشأن 
ــى تنظيم  الــعــبــادة الـــذي يــهــدف إل
دور وغرف العبادة لغير المسلمين 
ترسيخ  في  يسهم  بما  الدولة،  في 
واألخــوة  والتعايش  التسامح  قيم 

اإلنسانية على أرض اإلمارات.
وقالت: إن مشروع قانون تنظيم 
دور العبادة يأتي في ظل احتضان 
دولة اإلمارات عدداً من الجنسيات 
ــيـــات مــخــتــلــفــة األديـــــان  ــالـ والـــجـ
الدولة  وتُعد  والعقائد  والطوائف 
واحدة من الصور المثالية للتعايش 

والتسامح. 
القانون  مــشــروع  أن  وأضــافــت: 
ــة فـــي إعـــالء  ــدولـ ــود الـ ــزز جــه ــع ي
التسامح  ومــبــادئ  قــيــم  وتــرســيــخ 
والتعايش بين مواطنيها والمقيمين 
فيها، وتلبية الحاجات الدينية لتك 

الجاليات عبر وضع تنظيم لممارسة 
أتباع الديانات والطوائف والعقائد 
في  الدينية  وشعائرهم  لطقوسهم 
الــدولــة من خــالل اقــتــراح مشروع 
قانون اتحادي في شأن تنظيم دور 
العبادة لهذه الجاليات والجنسيات.

اللجنة راعــت  أن  إلــى  وأشـــارت 
خــــــالل إدخـــــــــال الـــمـــالحـــظـــات 
االعتبارات  من  عــدداً  والتعديالت 
تمثلت في أن يراعي مشروع القانون 
االختصاص  في  المحلي  الجانب 
القانون  مشروع  وأن  األمـــر،  بهذا 
وليس  العبادات  دور  تنظيم  بصدد 

تنظيم دور األديان.

وأوضحت بأن تنظيم موضوع دور العبادة على املستوى االحتادي يتم 
للمرة األولى، مشيرة إلى أن مشروع القانون يراعي حتقق املساواة بني 

كافة أنواع دور العبادة، والذي يجسد نهج اإلمارات الراسخ يف تعزيز 
مبادئ األخوة اإلنسانية وجعلها أسلوب حياة يف مجتمع اإلمارات 

لينعم كل من يعيش يف »دار زايد« باألمن واألمان واخلصوصية 
وممارسة شعائره الدينية بسهولة ويسر.

تنظيم

ناعمة المنصوري

بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية

اإلمارات تشارك يف اجتماع 

تحديث التحرك اإلعالمي العربي
القاهرة )وام(

تشارك دولة اإلمارات العربية 

المتحدة في أعمال االجتماع 

الرابع لفريق الخبراء المعني 

بتحديث وتقييم خطة التحرك 

اإلعالمي العربي في الخارج 

التي بدأت أمس بمقر األمانة 

العامة لجامعة الدول العربية، 

برئاسة المملكة العربية 

السعودية ومشاركة خبراء 

وممثلي األجهزة اإلعالمية 

العربية وحضور السفير أحمد 

رشيد خطابي األمين العام 

المساعد لدى جامعة الدول 

العربية رئيس قطاع اإلعالم 

واالتصال.

الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  وبعث 
ــي، عضو  ــاســم ــق ال بـــن مــحــمــد  ــطــان  ســل
وصاحب  الشارقة،  حاكم  األعلى  المجلس 
النعيمي  راشــد  بن  حميد  الشيخ  السمو 
عجمان،  حــاكــم  األعــلــى  المجلس  عــضــو 
محمد  بن  حمد  الشيخ  السمو  وصاحب 
حاكم  األعــلــى  المجلس  عــضــو  الــشــرقــي 
سعود  الشيخ  السمو  وصاحب  الفجيرة، 
األعلى  المجلس  عضو  المعال  راشــد  بن 

الــســمــو  ــاحـــب  ــن، وصـ ــوي ــي ــق ال أم  حـــاكـــم 
عضو  القاسمي  صقر  بــن  سعود  الشيخ 
الخيمة،  رأس  حــاكــم  ــى  األعــل الــمــجــلــس 
الحرمين  خادم  أخيهم  إلى  تعزية  برقيات 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل  الشريفين 
السعودية  العربية  المملكة  عاهل  سعود 
ــادق  ــن صـ ــوا فــيــهــا عـ ــ ــرب ــقــة، أعــ ــشــقــي ال
صاحبة  وفـــاة  فــي  ومــواســاتــهــم،  تعازيهم 
بن  مساعد  بنت  موضي  األمــيــرة  السمو 

عبدالرحمن بن فيصل آل سعود.
 كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد 
ــي عــهــد ونــائــب  بــن ســلــطــان الــقــاســمــي ول
بن  عبداهلل  الشيخ  وسمو  الشارقة،  حاكم 
حاكم  نائب  القاسمي  سلطان  بــن  سالم 
أحمد  بن  سلطان  الشيخ  وسمو  الشارقة، 
بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، 
النعيمي  حميد  بــن  عــمــار  الشيخ  وســمــو 
ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن 

نائب حاكم عجمان، وسمو  النعيمي  راشد 
الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي 
راشد  الشيخ  وسمو  الفجيرة،  عهد  ولــي 
أم  عهد  ولــي  المعال  راشــد  بن  سعود  بن 
القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن 
الخيمة،  رأس  عهد  ولــي  القاسمي  صقر 
الحرمين  خادم  إلى  مماثلة  تعزية  برقيات 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل  الشريفين 

سعود.

أبوظبي )وام(

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة، حفظه اهلل، برقية 
تهنئة إلى فخامة أندريه نيرينا راجولينا 

رئيس جمهورية مدغشقر، وذلك بمناسبة 
يوم االستقالل 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 فخامة الرئيس أندريه 

نيرينا راجولينا. وبعث صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة 

مماثلة إلى معالي كريستيان انتساي رئيس 
وزراء جمهورية مدغشقر.

يهنئـــــــــــــــــــان رئيـس 
مدغشقــــر بيـــــــوم 
استقـــــــالل بــــــالده 

رئيس الدولة
ونائبـــــــــــــه 

تهدف اللجنة إلى وضع خطة عمل واضحة في إمارة دبي بالتعاون مع 
القطاع الخاص والعام وشبه الحكومي ومتابعة تنفيذها، مع الجهات 

المعنية وضمان تحقيق المستهدفات التي وضعها صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لهذا الملف.

كما سيتم وضع خطة تطويرية لألرياف واألحياء السكنية 
للمواطنين ورفع جودة الحياة فيها ومتابعة ذلك مع الجهات 

المعنية، ورفع مجموعة من المبادرات والسياسات التطويرية لملف 
المتقاعدين في دبي بهدف توفير فرص اقتصادية لهم، وتطوير 

أفكار ومشاريع استثنائية ومبتكرة لتعزيز رفاهية المواطنين 
بطريقة ملموسة وغير مسبوقة.

مستهدفات واضحة



05
www.alittihad.ae

االثنين 27 ذي القعدة 1443 هـ الموافق 27 يونيو 2022 ماإلمارات

شهد احتفال الجالية الفلبينية بالذكرى الـ 124 لعيد استقالل بالدهم في دبي

نهيان بن مبارك: تعدد الثقافات يعكس حكمة زايد

ــقــاء الـــذي اســتــضــافــه  ــل وجـــاء ال
في  العالمي  الــتــجــاري  دبــي  مركز 
لنشر  ــارات  اإلمـ ــة  دول جهود  إطــار 
ــش الــتــي  ــاي ــع ــت ــتــســامــح وال قــيــم ال
المجتمع  داخل  مهماً  مكوناً  تشّكل 
اإلماراتي، وأقيم اللقاء بالتعاون مع 
الشؤون  ووزارة  دبي  كل من شرطة 
الفلبين،  جمهورية  في  الخارجية 
ــواء عــكــســت الــعــاقــات  ضــمــن أجــ
المستويات  كــافــة  على  المتميزة 
وشكلت  الصديقين،  البلدين  بين 
والصداقة  األخــوة  ألواصــر  تعزيزاً 
والــعــاقــات  الشعبين،  ــاء  ــن أب بــيــن 
واالجتماعية  واإلنسانية  التاريخية 

. بينهما

راسخة إماراتية  قيم 
بن  نهيان  الشيخ  معالي  وألــقــى 
ــمــة، خــال  كــل ــهــيــان  ن آل  مـــبـــارك 
سعادته  عن  فيها  أعــرب  الــحــدث، 
لدولة  االســتــقــال  ذكــرى  بحضور 
العربية  اإلمـــارات  لــدولــة  صديقة 
على  الفلبين  هنأ  حيث  المتحدة، 
في  حققته  الــذي  المبهر  التقدم 
ــاالت، والـــــذي عــزز  ــجـ ــمـ كـــافـــة الـ

العالمي. المسرح  على  حضورها 
االحــتــفــال  »إن  مــعــالــيــه:  ــال  ــ وق
ــقــال  الســت  124 الـــــ  ــرى  ــذكـ ــالـ بـ
هو  ــارات،  ــ اإلم ــة  دول فــي  الفلبين، 
الرائع  الفلبيني  بالمجتمع  احتفال 

ــزءاً مــهــمــاً مــن  ــ ــ ــذي يــشــكــل ج ــ الـ
مر  وعلى  حيث  العالمية،  ثقافتنا 
دور  الفلبينية  للجالية  كان  السنين، 
العربية  اإلمــارات  نجاح  في  حيوي 
الثقافي«. مجتمعها  وتنوع  المتحدة 

الثقافات  »تعدد  معاليه:  وأضاف 
يعكس  اليوم،  دولتنا  تحتضنه  الذي 
له  المغفور  أمتنا  مــؤســس  حكمة 
نهيان  آل  سلطان  بن  زايــد  الشيخ 
أصــبــح  حــيــث  ثــــــراه.  اهلل  طــيــب 
نموذجاً  اليوم  اإلماراتي  المجتمع 
من  أكثر  الحتضانه  نظراً  عالمياً 
على  تعيش  مختلفة  جنسية   200
رئيس  تبنى  كما  الطيبة.  أرضــنــا 
الشيخ  الــســمــو  صــاحــب  ــة،  الـــدولـ
حفظه  نهيان،  آل  زايــد  بن  محمد 
اهلل،  رحمه  زايد  الشيخ  رؤية  اهلل، 
ــة الــعــمــل على  ــال مــواصــل مــن خـ
ــة وقيم  الــعــاقــات األخــوي تــرســيــخ 
الشعوب،  بين  والتسامح  التعايش 
سليمة  مــجــتــمــعــيــة  بــيــئــة  ــز  ــزي ــع وت
فيها  يعيشون  مــن  جميع  تحتضن 
ما  وهو  ونجاحهم،  تطورهم  وتدعم 
التنمية  مسيرة  على  إيجاباً  ينعكس 

اإلمارات«. تنتهجها دولة  التي 
ــى أهــمــيــة  ــ وأشـــــــار مــعــالــيــه إلـ
كدليل  دبـــي،  فــي  االحــتــفــال  هـــذا 
ــح عــلــى قــوة الــعــاقــات التي  واضـ
ــن اإلمـــــــارات الــعــربــيــة  ــي تــجــمــع ب
تقوم  والــتــي  والــفــلــبــيــن،  الــمــتــحــدة 

المتبادل  ــرام  واالحــت األخـــوة  على 
الشعبين  بين  المتينة  والــصــداقــة 
الدبلوماسية  الــمــســتــويــات  وعــلــى 

واالقتصادية. والسياسية 

االجتماعية العالقات  تعزيز 
فرصة  االحــتــفــالــيــة  شكلت  كــمــا 
لــتــعــزيــز الــعــاقــات االجــتــمــاعــيــة 
في  الفلبينية  الجالية  أفــراد  بين 
ــد من  ــدي ــع الـــدولـــة، ومــشــاركــة ال
من  العديد  وأبناء  اإلمــارات،  أبناء 
االحتفاء  في  المقيمة،  الجاليات 
تكتسب  الـــتـــي  ــة  ــاســب ــمــن ال بـــهـــذه 
المجتمع  أبناء  لدى  خاصة  أهمية 
ــا عـــكـــس طــبــيــعــة  ــ الــفــلــبــيــنــي، م
واالجتماعية  اإلنسانية  العاقات 
مكونات  بين  تسود  التي  اإليجابية 

اإلماراتي. المجتمع 

أبوظبي )االتحاد(

 نظرًا لألعمال التطويرية واإلنشائية يف منطقة ميناء زايد، وحفاظًا على انسيابية حركة 
السير عند مداخل ومخارج منطقة امليناء، عملت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة 
البلديات والنقل، على تخصيص املسلخ اآللي يف منطقة ميناء زايد لطلب األضاحي عبر 
التطبيقات اإللكترونية وأضاحي هيئة الهالل األحمر اإلماراتي، دون استقبال اجلمهور، 

وذلك بهدف احلفاظ على جودة اخلدمات املعتادة املقدمة من بلدية مدينة أبوظبي، وتفاديًا 
لتأخير جتهيز الذبائح للمضحني يف عيد األضحى املقبل 2022.

وتدعو بلدية مدينة أبوظبي جمهور املضحني الراغبني يف التوجه إلى املسالخ بأنفسهم 
لتجهيز أضاحيهم إلى زيارة املسالخ األخرى املجهزة الستقبالهم، حيث خصصت كاًل من مسلخ 

بني ياس، ومسلخ الوثبة، ومسلخ الشهامة الستقبال املضحني الراغبني بزيارة املسلخ.
وحترص بلدية مدينة أبوظبي على تقدمي اخلدمات للجمهور بنفس الكفاءة واجلودة 

املعهودة، حيث عملت عند بدء األعمال التطويرية واإلنشائية مبنطقة ميناء زايد، وعقب 
إغالق مسلخ اجلمهور، على نقل جميع خدمات ذبح وسلخ وجتهيز الذبائح إلى املسلخ اآللي، 

إال أنه نظرًا ملا يشهده عيد األضحى من إقبال كثيف من جمهور املضحني على املسالخ، 
حرصت على تخصيص املسلخ اآللي يف منطقة ميناء زايد لطلب األضاحي عبر التطبيقات 

اإللكترونية تفاديًا ألي تأخير.

المسلخ اآللي بميناء زايد 
لطلب األضاحي إلكترونيًا

المسلخ اآللي في منطقة ميناء زايد بأبوظبي )من المصدر(

خالل مؤتمر وزاري في برلين

مريم املهيري تستعرض تدابير معالجة أزمة الغذاء العاملية

برلين )االتحاد(

محمد  بنت  مــريــم  معالي  شــاركــت   
المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، 
في المؤتمر الــوزاري لاتحاد من أجل 
األمن الغذائي العالمي الذي انعقد في 

مدينة برلين األلمانية.
استضافته  ــذي  ــ ال الــمــؤتــمــر  ــم  وضـ
من مجموعة  وزراء  األلمانية  الحكومة 
ــدول  ــ ــدول الــصــنــاعــيــة الــســبــع، وال ــ الـ
المعرضة  ــدول  ــ ال ــر  ــث وأك الــمــتــبــرعــة، 
وممثلين عن  الغذائي،  األمــن  لمخاطر 
وشخصيات  المتحدة،  األمــم  منظمات 
المدني،  المجتمع  ومنظمات  خيرية، 
ــــك بــهــدف حــشــد الــجــهــود للعمل  وذل
المشترك من أجل تعزيز األمن الغذائي 

العالمي.
ُعقدت  جلسة  خــال  حديثها  وفــي 
الدبلوماسية  »الــجــهــود  عــنــوان  تحت 
مريم  معالي  قالت  اإلنساني«،  والعمل 
المهيري: »إن دولة اإلمارات تولي أهمية 
ومعالجة  الغذائي  األمــن  لتعزيز  بالغة 
المستوى  على  الصلة  ذات  التحديات 
وأحد  مانحة،  دولة  وبصفتها  العالمي. 
الــتــابــع لألمم  ــن  األمـ أعــضــاء مجلس 
الثامنة  الـــــدورة  ورئــيــســة  الــمــتــحــدة، 
والعشرين من مؤتمر الــدول األطــراف 
التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن 
بادنا  تلتزم   ،)COP28( المناخ  تغير 
بالعمل الجماعي لمعالجة أزمة الغذاء 

العالمية والحد من تفاقم الجوع«.

وفي هذا السياق، استعرضت معاليها 
ثاثة مجاالت يمكنها إحداث تأثير فوري 
وطويل األمد، وهي تشمل دعم اإلنفاق 
جانب  مــن  االجتماعية  الحماية  على 
وتوجيه  الدولية،  المالية  المؤسسات 
االستثمار إلى منظومات الغذاء والمياه 
المرنة مثل الري المحسن والمحاصيل 
الهشة،  ــدول  ال في  للجفاف  المقاومة 

وزيادة االستثمار في االبتكار.

معالي  قــامــت  مــشــاركــتــهــا  وخـــال 
على  الــضــوء  بــإلــقــاء  المهيري  مــريــم 
للمناخ«  ــزراعــي  ال »االبــتــكــار  مــبــادرة 
دولــة  اللــتــزام  حياً  نــمــوذجــاً  بصفتها 
ــمــار في  ــث اإلمــــــارات بــتــعــزيــز االســت
المنظومات الغذائية المبتكرة للتعامل 
وتسعى  الغذائي.  األمــن  تحديات  مع 
دولــة  بين  المشتركة  الــمــبــادرة  هــذه 
اإلمارات والواليات المتحدة األميركية 
في  االستثمارات  وتــيــرة  تسريع  إلــى 
األبحاث  وفي  مناخياً  الذكية  الزراعة 
والتطوير واالبتكار الزراعي لمساعدة 
منتجي األغذية على التأقلم مع التغير 
الغازات  انبعاثات  وخفض  المناخي 
الغذائية  النظم  تطلقها  التي  الدفيئة 
مــا نسبته  تبلغ  والــتــي  الــعــالــم،  حــول 

33% من إجمالي حجم االنبعاثات.

مريم المهيري متحدثة خالل الجلسة )من المصدر(

نهيان بن مبارك وجانب من الحضور في االحتفالية )وام(

.. ويفتتح مبنى 
»إنترناشيونال 

كوميونتي«  

مبادرة

أبوظبي )وام(

 افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك 
آل نهيان وزير التسامح والتعايش 

املبنى اجلديد ملدارس إنترناشيونال 
كوميونتي - فرع مركز املدينة يف 

أبوظبي، بحضور معالي محمد علي 
محمد الشرفاء احلمادي رئيس دائرة 

التنمية االقتصادية يف أبوظبي وماديار 
مينيليكوف سفير جمهورية كازاخستان 

لدى الدولة، والدكتور قاسم العوم رئيس 
مجلس األمناء للمدارس. 

بدأت مراسم االفتتاح بإزاحة الستار عن 
اللوح التذكاري، إيذانًا بافتتاح املبنى 

اجلديد.. وتعرف معاليه على ما يضمه 
مبنى املدرسة من أقسام ومرافق إدارية 

ومسرح يتسع لـ610 أشخاص وما يتوافر 
بها من فصول دراسية ومرافق. 

كما شهد معاليه حفل تخريج الدفعة 
التاسعة عشرة »اخلمسني« لـ95 من 

اخلريجني واخلريجات من مرحلة 
الثانوية العامة - املنهاج األميركي يف 

مدارس إنترناشيونال كوميونتي - فرع 
املشرف. 

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك، خالل 
كلمته: »نتقدم بعظيم الشكر وفائق 

التقدير واالمتنان للقيادة الرشيدة التي 
تؤكد دائمًا على مكانة التعليم اجليد 

واملنتج يف مسيرة الدولة بل تؤكد دائمًا 
أيضًا على التزام اإلمارات بأن يكون هذا 

التعليم هو الطريق إلى تنمية الفرد 
وتقدم املجتمع«. وأضاف أن الدولة يف ظل 

القيادة احلكيمة لصاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 
حفظه اهلل، تلتزم كل االلتزام بإعداد 
أجيال املستقبل كي يكونوا مساهمني 
بنشاط يف جهود التنمية الشاملة يف 

ربوع الوطن كافة.. نعتز ونفتخر بحرص 
صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه اهلل، 
على االهتمام بالتعليم باعتباره اهتمامًا 
باملستقبل ووسيلة أكيدة لتمكني الدولة 

من أخذ مكانتها الالئقة بها بني دول 
العالم أجمع وتعزيز قدراتها على التنافس 

الناجح يف املجاالت كافة. 

أضافت معاليها: »يسعدني القول بأن 
مبادرة االبتكار الزراعي للمناخ تلقى 

اآلن دعمًا من حتالف يضم أكثر من 200 
شريك حكومي وغير حكومي، وستشهد 

املبادرة زيادة باالستثمارات اإلجمالية يف 
املنظومات الزراعية املستدامة واملبتكرة 

إلى 8 مليارات دوالر بحلول مؤمتر 
.»COP27«

وأكدت املهيري استعداد دولة اإلمارات 
ملشاركة خبراتها مع الدول التي حتتاجها، 

وذلك متاشيًا مع التزامها بدعم تلك الدول 
التي تواجه حتديات مناخية يف املجال 

الزراعي.
وحول مساعدة املجتمعات التي تعاني 

من حتديات األمن الغذائي، قالت معالي 
الوزيرة: »بغرض تسهيل وتسريع إيصال 

املعونات إلى من يحتاجها بشكل أكبر، مت 
إنشاء املدينة العاملية للخدمات اإلنسانية، 

أكبر مركز للخدمات اللوجستية 
اإلنسانية يف العالم، تعمل من خالله 54 

منظمة إنسانية وتسع وكاالت تابعة لألمم 
املتحدة«.

وخالل زيارتها لبرلني، عقدت معالي 
مرمي بنت محمد املهيري عدة اجتماعات 
ثنائية هدفت لتعزيز التعاون يف مواجهة 

أزمة الغذاء العاملية، حيث اجتمعت مع 
معالي نيلز أنني، وزير الدولة للتعاون 

االقتصادي والتنمية يف أملانيا. ومعالي 
جيم أوزدمير، وزير الغذاء والزراعة 

األملاني. كما اجتمعت مبعالي هارجيت 
ساجان، وزير التنمية الدولية الكندي، 
املسؤول عن وكالة التنمية االقتصادية 

ملنطقة احمليط الهادئ يف كندا.

 ثمنت ماريان سيليستا كاريال، رئيس مجلس األعمال الفلبيني يف دبي، حرص 
صفحة »اإلمارات حتب الفلبني« على تنظيم هذه االحتفالية املميزة، بالشراكة 

مع مجلس األعمال الفلبيني يف دبي، مضيفة: »باإلضافة إلى مشاعر البهجة 
والفرح التي يعكسها االحتفال بهذه املناسبة الوطنية املهمة، تبرز االحتفالية 

واقع الصداقة والعالقات املتميزة التي جتمع بني أبناء الشعبني اإلماراتي 
والفلبيني، وتترجم املستوى الرفيع للشراكة التي تربط الطرفني اقتصاديًا 

وجتاريًا وثقافيًا واجتماعيًا، وسائر مجاالت الشراكة والتعاون«.
واعتبرت كاريال احلدث أيضًا مبثابة تأكيد ملشاعر االمتنان من قبل اجلالية 

الفلبينية املقيمة باإلمارات، حلكومة وشعب دولة اإلمارات، مضيفة: »ميثل 
إقامة االحتفالية اخلاصة بذكرى مرور 124 عامًا على استقالل الفلبني، مناسبة 

لتجديد االمتنان الذي يشعر به كل مقيم فلبيني على أرض اإلمارات، لدولة 
اإلمارات قيادة وحكومة وشعبًا، على كرم االستضافة، ومشاعر الصداقة والود 
والعالقات املتميزة التي جتمع أبناء البلدين الصديقني، حيث لم تدخر دولة 

اإلمارات جهدًا من أجل تعزيز رفاهية جميع املقيمني على أرضها، مبا فيهم أبناء 
اجلالية الفلبينية«.

عالقات متميزة

دبي )االتحاد(

 شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير 

التسامح والتعايش، لقاًء احتفاليًا بمناسبة مرور 124 

عامًا على استقالل جمهورية الفلبين، نظمه مجلس 

األعمال الفلبيني في دولة اإلمارات، بالتعاون مع صفحة 

»اإلمارات تحب الفلبين« وعدد من الشركاء االستراتيجيين.

 حشد الجهود للعمل 
المشترك من أجل تعزيز 
األمن الغذائي العالمي

شهد حفل تخريج طلبة الصف الـ12 في أكاديمية رأس الخيمة

سعود بن صقر: التعليم املستمر أساس نهضة األمم

رأس الخيمة )وام(

سعود  الشيخ  السمو  صاحب  أكــد 
المجلس  عضو  القاسمي  صقر  بــن 
األعلى حاكم رأس الخيمة، أن التعليم 
المستمر أساس نهضة األمم وتقدمها، 
الــمــشــرق  الــمــســتــقــبــل  صــنــاعــة  وأن 
خال  الخيمة  ورأس  اإلمــارات  لدولة 
بيد  بعدها  ومــا  المقبلة  الخمسين 
وعقول الشباب الذي يمتلك المهارات 

والمعارف الجديدة. 
ذلك خال حضور سموه حفل  جاء 
تخريج دفعة عام 2022 لطلبة الصف 
الـ12 في أكاديمية رأس الخيمة، وذلك 
للمعارض  العالمي  الحمرا  مركز  في 
آمنة  الشيخة  بحضور  والمؤتمرات، 
بنت سعود بن صقر القاسمي، رئيسة 
مجلس إدارة مكتب االستثمار والتطوير 

في رأس الخيمة، ورئيسة مجلس إدارة 
أكاديمية رأس الخيمة. 

رأس  حــاكــم  السمو  صــاحــب  وهــنــأ 
ــة عــلــى نــجــاحــهــم  ــب ــطــل الــخــيــمــة، ال
ومــثــابــرتــهــم، وحــثــهــم عــلــى مــواصــلــة 
مسيرتهم التعليمية لتحقيق طموحاتهم 
في  والمساهمة  المستقبلية  وآمالهم 
خدمة مجتمعهم ووطنهم، ورفد مسيرة 

التطور واالزدهار في الدولة.
حفل  خــال  للطلبة،  ســمــوه  وقـــال   
التخريج: »اليوم تدخلون مرحلة جديدة 
في حياتكم.. مرحلة مليئة بالتحديات 

والفرص وآفاق النمو والتقدم.. مرحلة 
ستختبرون فيها تجارب جديدة كلياً.. 
تسترشدوا  أن  لكم  األبوية  نصيحتي 
خــال  عليه  تحصلتم  الـــذي  بالعلم 
اكتساب  على  احــرصــوا  مسيرتكم.. 
تطورات  لمواكبة  الجديدة  المهارات 
العالم المتسارعة على مختلف الصعد، 
واستفيدوا من التجارب والصعاب التي 
أفضل  مستقبل  لصناعة  ستواجهونها 

ألنفسكم وأهاليكم وأوطانكم«. 
وآراؤكم،  »أفكاركم،  سموه:  وأضاف 
ما  هو  العلم  على  بالحصول  وشغفكم 
تحقيق  نحو  قدماً  للمضي  سيدفعكم 
النجاحات واإلنجازات، لكن من المهم 
جداً أن تحافظوا على القيم والمبادئ 
اإلنسانية واألخاقية التي تشبعتم بها 

خال رحلتكم«. 
وأكد سموه، أن النجاح الذي حصل 

لجهودهم  ثــمــرة  هــو  الــطــلــبــة  عــلــيــه 
ــدراســة  ــي ال الــمــضــنــيــة وتــفــانــيــهــم ف
الستكشاف  والشغف  اإلصــرار  بروح 
يكن  لـــم  ذلـــك  أن  إال  الــمــســتــقــبــل، 
ــور،  األمـ ــاء  ــي أول دعـــم  لـــوال  ليتحقق 
والتدريسية  اإلدارية  الكوادر  ومتابعة 
اإلمارات  دولة  وتولي  المدرسة.  في 
تمثله  لــمــا  بــالــغــاً  اهــتــمــامــاً  التعليم 
ــدامــة اإلنـــجـــازات  مــن أســــاس الســت
االتحاد،  مسيرة  عبر  تحققت  التي 
وإيــمــانــاً مــن صــاحــب الــســمــو حاكم 
ودوره  التعليم  بأهمية  الخيمة،  رأس 
بالمجتمعات  االرتــقــاء  في  الرئيسي 
واألفراد، وانطاقاً من رؤيته القائمة 
على االرتقاء بمعايير التعليم وجودته 
ــحــرص ســمــوه على  ــارة، ي ــ ــ فـــي اإلم
كافة  فــي  الطلبة  بــأبــنــائــه  االلــتــقــاء 

الدراسية. المراحل  سعود بن صقر متحدثًا خالل الحفل )وام(

مرحلة مليئة بالتحديات 
والفرص وآفاق النمو 

والتقدم
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 الرئيس المصري في حديث مع عبداهلل بن زايد

الرئيس المصري خالل استقباله عبداهلل بن زايد )تصوير : سعيد جمعوه(

تحيات محمد بن زايد للرئيس المصري ينقلها عبدهللا بن زايد

عبدالفتــاح السيــسي: دور اإلمــــــارات

مركزي يف تحقيق االستقرار باملنطقة

القاهرة )وام(

السيسي  عبدالفتاح  الرئيس  فخامة  استقبل   
رئيس جمهورية مصر العربية، سمو الشيخ عبداهلل 
بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، 

في قصر الرئاسة بالقاهرة.
وشعب  قيادة  إلى  تمنياته  عن  فخامته  وأعــرب   
والتطور  واالزدهـــار  التقدم  من  بمزيد  ــارات  اإلمـ
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  برئاسة 
حرص  مــؤكــداً  اهلل،  حفظه  الــدولــة،  رئيس  نهيان 
التعاون العربي  جمهورية مصر العربية على تعزيز 
األشقاء  مع  والتشاور  التنسيق  ومواصلة  المشترك 
الراهنة،  والدولية  اإلقليمية  التحديات  لمواجهة 
السالم  تحقيق  في  المركزي  اإلمــارات  بدور  ونوه 

واالستقرار والتنمية في المنطقة.
 وأكد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتزاز 
والــعــالقــات  الوثيقة  التاريخية  بــالــروابــط  بـــالده 
العربية  ــارات  ــ اإلمـ ــة  دولـ مــع  الــصــادقــة  ــة  األخــوي
مختلف  في  مستمراً  تطوراً  تشهد  والتي  المتحدة 

المجاالت والقطاعات.

على  الثنائي  التعاون  تعزيز  سبل  اللقاء  وبحث   
تطورات  آخــر  استعراض  وتــم  األصــعــدة،  مختلف 
والــقــضــايــا ذات االهــتــمــام  ــاع اإلقــلــيــمــيــة  ــ األوضـ
التنسيق  أهمية  الجانبان  ناقش  كما  المشترك، 
السالم  أســس  ترسيخ  في  يسهم  بما  المشترك، 

واالستقرار في المنطقة والعالم.
نهيان،  آل  زايــد  بن  عبداهلل  الشيخ  سمو  ونقل   
تحيات  المصري،  الرئيس  لفخامة  اللقاء  خــالل 
نهيان  آل  زايــد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
رئيس الدولة، حفظه اهلل، وتمنيات سموه لجمهورية 
مصر العربية الشقيقة بمزيد من التقدم واالزدهار، 
مؤكداً سموه الحرص على تعزيز وتوطيد العالقات 
المصالح  يحقق  بما  البلدين،  بين  الوثيقة  األخوية 
في  والتنمية  واالستقرار  األمن  ويعزز  المشتركة، 

المنطقة.
 من جانبه، حّمل فخامة الرئيس المصري سموه 
زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  إلى صاحب  تحياته 
آل نهيان رئيس الدولة، حفظه اهلل، وتمنياته لدولة 

اإلمارات بمزيد من التقدم واالزدهار. 
السيسي  عــبــدالــفــتــاح  الــرئــيــس  فــخــامــة  ورحـــب 
نهيان،  آل  زايـــد  بــن  عــبــداهلل  الشيخ  سمو  بلقاء 

تجسد  اإلماراتية   - المصرية  العالقات  أن  مؤكداً 
العالقات  عليه  تكون  أن  يجب  لما  ملهمة  مسيرة 
 50 مــن  ألكــثــر  تمتد  والــتــي  الشقيقة  الـــدول  بين 
البلدين  بين  تجمع  التي  والمحبة  األخوة  من  عاماً 
ونهج  لغرس  امــتــداد  وهــو  الشقيقين،  والشعبين 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب 
الرشيدة  اإلمــارات  قيادة  عليه  ثــراه«، وسارت  اهلل 
ويعكسه توافق الرؤى ووجهات النظر حيال مختلف 
سمو  أكد  جانبه،  من  والدولية.  اإلقليمية  القضايا 
العالقات  نهيان أهمية  الشيخ عبداهلل بن زايد آل 
التي تزداد رسوخاً وصالبة  اإلماراتية - المصرية 
الشقيقين،  البلدين  قــيــادتــي  مــن  ــة  ورعــاي بــدعــم 
العربية المحوري في  بدور جمهورية مصر  مشيداً 
إرساء أسس السالم واالستقرار، ال سيما في ظل 
المرحلة الراهنة التي يمر بها العالم والتي تتطلب 
للتصدي  والتنسيق  والتشاور  التعاون  من  المزيد 
للتحديات اإلقليمية والعالمية المشتركة الراهنة. 

اللقاء، مريم خليفة الكعبي سفيرة الدولة  حضر 
لـــدى جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة، ومــحــمــد حسن 
المنتدب  والعضو  التنفيذي  الرئيس  الــســويــدي 

.»ADQ« »لـ«القابضة

روابطنا تاريخية وثيقة 
وعالقات أخوية صادقة

مع اإلمارات

العالقات »المصرية - 
اإلماراتية« تجسد مسيرة 

ملهمة لعالقات الدول
 

عبدالفتاح السيسي

العالقات »اإلماراتية - 
المصرية« تزداد رسوخًا وصالبة 

بدعم قيادتي البلدين

 دور مصر محوري
في إرساء أسس السالم 

واالستقرار
 

عبدهللا بن زايد
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»التربية« تحذر من الشائعات

نتائج »إمسات« لطلبة الـ12 عبر الرسائل النصية

دينا جوني )دبي( 

اختبار  نتائج  إن  والتعليم:  التربية  وزارة  قالت 
ــارات القياسي »إمــســات«، ســوف تصل لطلبة  اإلمـ
الصف الثاني عشر، عبر رسالة نصية تعلمهم بتوفر 
نتائج االختبار، والتي تظهر بعد 15 يوم عمل من أداء 
االختبار لطلبة الصف الثاني عشر، و10 أيام عمل 
ــوزارة عبر  ال السابقة. وشــددت  السنوات  لخريجي 
نتائج  أي  نشر  يتم  لن  أنه  اإللكتروني على  موقعها 
لالختبار أو مشاركتها على أي قناة أخرى، أو إرسالها 
عبر البريد اإللكتروني، محذرة من الشائعات، داعية 
الطلبة إلى متابعة حساباتهم الشخصية على منصة 
اختبار  المتقدمين ألداء  الــوزارة  ودعــت  االختبار.  
اإلمــارات القياسي إلى ضــرورة إبــراز نتيجة فحص 
مسحة األنف )PCR( سلبية عبر تطبيق الحصن، 
بحيث ال تتعدى مدتها 14 يوماً للمطعمين، و96 ساعة 
الثاني  المطعمين. وقد أدى طلبة في الصف  لغير 
عشر، أمس األحد، آخر جلسة في اختبار اإلمارات 
القياسي )EmSAT(، إلكترونياً في المراكز المعتمدة. 
واالختبار مبني على المعايير الوطنية لقياس وتقييم 
أداء طلبة الصف الثاني عشر في اللغة العربية واللغة 
اإلنجليزية والرياضيات والفيزياء واألحياء والكيمياء 

وعلوم الحاسوب.

»إمــســات«  القياسي  اإلمــــارات  اخــتــبــار  ويقيس 
الثاني عشر بعد  معلومات ومهارات طالب الصف 
انتهائهم من مرحلة التعليم العام واالنتقال إلى مرحلة 
التعليم العالي. ولفتت الوزارة إلى أن مؤسسة التعليم 
العالي التي يرغب الطالب في االلتحاق بها هي التي 
تحدد الدرجة المطلوبة في »إمسات« لقبول الطالب 
مع  التواصل  الطالب  على  ثم  ومــن  بها،  للدراسة 
الجامعة المراد االلتحاق بها للتأكد من المتطلبات 

والدرجات المطلوبة كحد أدنى للقبول.
وذكرت الوزارة أنه ال توجد عالمة نجاح أو رسوب 
الختبارات اإلمارات القياسية، إال أن بعض الجامعات 
الجامعي،  القبول  لغايات  ــى  أدن حــداً  تشترط  قد 
حيث إن اختبارات اإلمارات القياسية هي اختبارات 
تقّيم مدى امتالك الطلبة للمهارات والمفاهيم في 
مواد دراسية محددة. وتمتد صالحية نتائج اختبار 
أداء  تاريخ  من  شهراً   18 حتى  القياسي  اإلمـــارات 
االختبار. وشددت الــوزارة على ضرورة تقدم جميع 
اإلمـــارات  الختبار  المواطنين  عشر  الثاني  طلبة 
العربية،  )اللغة  الرئيسة  المواد األربع  القياسي في 
اللغة االنجليزية، الرياضيات، الفيزياء( ويستثنى من 
ذلك الطلبة غير المواطنين في مدرسة خاصة دولية 
أو الذي ينوي إكمال دراسته خارج الدولة وال يحتاج 

لمعادلة شهادة.

 تحليل النتائج

تبدأ مؤسسة اإلمارات للتعليم املدرسي 
بتحليل نتائج الطلبة يف املدارس احلكومية، 

من األسبوع األخير من يونيو اجلاري حتى 
األول من يوليو املقبل، وتبدأ املؤسسة 

بإعالن النتائج تدريجيًا يف األسبوع 
األول من يوليو، بعد اعتماد اجلدولة 

الزمنية اخلاصة بذلك. وبالنسبة للشهادة 
الدراسية، يحصل طلبة الثاني عشر على 

شهادة إمتام الدراسة، وستتضمن نتائج 
رقمية ملواد املجموعة »أ« النظرية، على أن 

تكون مواد املجموعة »ب« وصفية باحلروف 
وال تدخل ضمن املعّدل النهائي للطالب.

أما الطلبة من األول إلى احلادي عشر، 
فستصدر شهاداتهم وصفية باحلروف فقط 

جلميع مواد املجموعة »أ« و»ب«، ولن تضم 
الشهادة معّدال نهائيًا للطالب، وفق ما ورد 

يف سياسة تقييم الطلبة وضوابط تطبيق 
االمتحانات للعام الدراسي احلالي.

مدارس بن حم تحتفل بتخريج 
420 طالبًا وطالبة

)االتحاد( العين 

المجلس  عضو  العامري  حم  بن  مسلم  الشيخ  وحضور  برعاية 
االستشاري إلمارة أبوظبي، والشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم 
العامة  الثانوية  نظمت مدارس بن حم حفل تخريج دفعات من طلبة 

2022-2021 للعام الدراسي 
الجامعي  قبل  ما  التعليم  قطاع  تحت  تندرج  مــدارس   4 واحتفلت 
العين،  العلوم  دار  ياس،  بني  العلوم  )دار  بن حم، وهي  في مجموعة 

420 طالباً. المدرسة المتحدة، مدرسة ابن خلدون(، بتخريج 
أمن  مــن  الــدولــة  تشهده  بما  »نعتز  حــم:  بــن  مسلم  الشيخ  وقــال 
من  إليه  تتطلّع  وما  مشهودة،  وتنموية  حضارية  وإنجازات  وازدهار، 
مستقبل زاهر بفضل السياسات الحكيمة للقيادة الرشيدة، التي تُعد 

والُمقيمين«. المواطنين  لجميع  فخر  مصدر 
الــدراســي،  تحصيلهم  مــواصــلــة  على  الخريجين  حــم  ــن  اب وحــث 
العملية  حياتهم  يخدم  بما  العلمية،  الدرجات  أعلى  على  للحصول 
اإلمــارات،  دولــة  في  التنمية  مسيرة  في  وللمساهمة  والمجتمعية، 
واالبتكار  العلم  على  القائم  المعرفة  مجتمع  بناء  في  والمشاركة 

والتميز.
إليها  يحتاج  التي  التخصصات  الختيار  الخريجين  حم  ابن  ووجه 
تثري  التي  العلمية  التخصصات  والخاص، السيما  العام  العمل  سوق 
الدولة،  وضعتها  التي  االستراتيجية  والــرؤى  المستقبلية،  الخطط 
بصفته  العمل،  سوق  تطوير  في  المواطن  العنصر  على  تعتمد  والتي 

وهدفها. التنمية  أداة 
العامري:  حم  بن  محمد  الدكتور  الشيخ  قــال  المناسبة،  وبهذه 
فخورون اليوم بتخريج دفعات جديدة من طالبنا في مدارس بن حم، 
التحديات  تجاوز  على  وقدرتهم  طالبنا  عزيمة  شّكلت  طالما  حيث 
في  وإسهاماتهم  التعلّم  في  تفانيهم  عن  ناهيك  لنا،  فخر  مصدر 
القيم  ونشر  والتميز  التفوق  نحو  الدائم  وسعيهم  مجتمعاتهم  بناء 
حم  بن  أحمد  الشيخ  قال  جانبه،  من  بها.  يتحلّون  التي  المجتمعية 
التطّور  اإلنــجــازات  هــذه  تعكس  حــم:  بــن  لمجموعة  الــعــام  المدير 
اإلبداع  على  طالبنا  تحث  والتي  التعليمية  منظومتنا  به  تنفرد  التي 

المجتمعات«. تطوير  بما يسهم في  واالبتكار، 

مسلم بن حم يتوسط الخريجين )من المصدر(

نعتز بما تشهده الدولة من  ازدهار
مسلم بن حم

طلبة يؤدون آخر جلسة في اختبار اإلمارات القياسي )من المصدر(

ضابط يف شرطة دبي يحصد جائزة »الرئيس التنفيذي يف الشرق األوسط«

دبي )االتحاد(

ــدم الـــدكـــتـــور  ــ ــق ــ ــم ــ حـــصـــد ال
إدارة  مــديــر  الــبــلــوشــي،  مــنــصــور 
ــاإلدارة  بـ واالســتــقــطــاب  البعثات 
جائزة  البشرية  للموارد  العامة 
الشرق  فــي  التنفيذي  »الــرئــيــس 
ــة »الـــقـــيـــادة،  ــط« عـــن فــئ ــ األوســ
 ،2022 لــعــام  الــحــكــومــة«  ــن،  األمـ
منصة  أكبر  الــجــائــزة  تُعد  حيث 
التنفيذيين  المديرين  لمشاركة 
ــن  ــقــطــاعــي ــال ــن ب ــ ــي ــ ــي ــ ــراف واإلشــ
مستوى  على  والخاص  الحكومي 
بمختلف  للجوائز  وتقدم  العالم، 
من  مترشح،  ألف  من  أكثر  فئاتها 

13دولة. أكثر من 
وهــنــأ مــعــالــي الــفــريــق عــبــداهلل 
خليفة المري القائد العام لشرطة 
ــور منصور  ــدكــت ال الــمــقــدم  دبـــي، 
فئة  عن  بالجائزة  فــوزه  البلوشي، 
لعام  الحكومة«  األمــن،  »الــقــيــادة، 
الــقــيــادة  أن  إلـــى  مــشــيــراً   ،2022

العامة لشرطة دبي تمتلك نخبة من 
أصحاب  من  المتميزين  الضباط 
بهم  تفخر  الذين  العالية  الكفاءات 
شرطة دبي، وإن هذه الجائزة هي 
التي  اإلنــجــازات  لسلسلة  إضــافــة 
تحققها منظومة العمل في اإلدارة 

العامة للموارد البشرية.
ــه، عـــبـــر الــمــقــدم  ــبـ ــانـ ــن جـ ــ م
عن  البلوشي،  منصور  الــدكــتــور 

الفريق  لمعالي  وتــقــديــره  شــكــره 
القائد  الــمــري،  خليفة  عــبــداهلل 
ــي، وقــيــادات  ــ الــعــام لــشــرطــة دب
شرطة دبي، على حرصهم الدائم 
للموظفين،  وتمكينهم  ودعــمــهــم 
بيئة  من  لهم  يلزم  ما  كل  وتوفير 
وتشجيع  وتحفيز  إبداعية  عمل 
ــوراً  ــخـ ــل مـــن الـــمـــوظـــف فـ ــجــع ي
العريقة. المؤسسة  لهذه  بانتمائه 

شرطة دبي توفر بيئة 
عمل إبداعية وتحفز 

وتشجع الموظف

منصور البلوشي

اليوم يف الشرق األوسط«، لتقدير  التنفيذي  تكرس جوائز »الرئيس 
القيادة القوية واملبتكرة بني قادة األعمال يف منطقة الشرق األوسط، 

ويأخذ  الرئيسة،  والصناعات  واخلاصة  احلكومية  القطاعات  جميع  عبر 
فريق بحث »CEO TODAY« بيانات التصويت الواردة، ويتم جمع هذه 
والتي  املعلومات مع عملية تقٍص وتقييم متعمقة لكل قطاع على حدة، 
الذين يقودون  املبتكرين  التنفيذيني  الرؤساء  التعرف على  تساعد يف 

الرؤساء  3 فئات مستهدفة، وهي  قطاعاتهم داخليًا وخارجها، وفيها 
واملديرون  الشركات  وأصحاب  اإلشرافيون،  العموم  ومديرو  التنفيذيون 

 50 13 دولة، يف  1000 مشارك من  التنفيذيون، وشارك يف هذه النسخة 
القيادة  وهي:  التقييم  يف  التالية  املعايير  على  وتعتمد  تخصصية،  فئة 

والتحول  واإلبداع  واالبتكار  األداء  ونتائج  البشرية  واملوارد  واالستراتيجية 
املستقبل. واستشراف 

نبذة عن الجائزة

لفئة »أفضل الممارسات البيئية«

»الشارقة لالتصال« تدعو رواد العمل البيئي للترشح للجائزة

الشارقة )وام(

دعت »جائزة الشارقة لالتصال الحكومي« رواد العمل 
البيئي في الوطن العربي إلى التقدم بطلبات الترشح 
لفئتها الجديدة »أفضل السياسات والممارسات البيئية« 
التي أطلقتها ضمن نسختها الـ 9 لمشاركة تجاربهم 
الناجحة واالبتكارية. ويستمر استقبال ملفات الترشح 
الموقع  عبر  المقبل،  يوليو   14 حتى  الجديدة  للفئة 

اإللكتروني للمركز الدولي لالتصال الحكومي.
تنتهجها  التي  والمبادرات  للبرامج  الجائزة  وتُمنح   
والخاصة  الحكومية  وشبه  الحكومية  المؤسسات 
والمعتمدة على مناهج ووسائل االتصال الحكومي في 
تتبنى أفضل  ــاره، بحيث  المناخي وآث التغير  مواجهة 
الممارسات المؤثرة في تعزيز وعي االستدامة ومواجهة 
البيئية  الحماية  شراكات  وتؤسس  المناخي،  التغير 
التي من شأنها تحسين جودة حياة الشعوب واألجيال 
المقبلة.  وتركز الجائزة في تقييمها للملفات المرشحة 
المرشحة  والــبــرامــج  الــحــمــالت  تبني  أهمية  على 

البلدان لألضرار  التي تحول دون تعرض  للسياسات 
البيئية الخطيرة، واالعتماد على مفهوم حماية البيئة 
اتخاذ خطوات ممكنة  إلى  ضمن تشريعاتها، إضافة 
التطبيق تتيح للجمهور تنفيذ تلك البرامج والحمالت 
بيسر وسهولة. وتؤكد الجائزة ضرورة توظيف البرامج 
المرشحة لتكنولوجيات بيئية سليمة وحديثة وتقنيات 
األبحاث  على  اعتمادها  وأهمية  المتجددة،  الطاقة 
العلمية التي تسهم في إيجاد الحلول للمشكالت البيئية 
وآثارها.  وأكد طارق عالي مدير عام المكتب اإلعالمي 
لحكومة الشارقة، أن الممارسات البيئية السليمة تضمن 
مستقبل الشعوب والبلدان التي تسخر كافة إمكانياتها 
تفاعاًل  لإلنسان  تضمن  التي  الحماية  تحقيق  في 
إيجابياً مع مكونات البيئة من حوله، وهذا يحتم عليها 
تجاه هذا  الفاعلة  والسياسات  األطــر  ضــرورة وضع 
القطاع الحيوي المرتبط بشكل مباشر بحياة اإلنسان، 
والذي يعد أساساً تبنى عليه سائر عمليات التطوير 
التي تسعى الحكومات والمؤسسات إلى تحسين جودة 

الحياة من خاللها. 

 الممارسات البيئية 
السليمة تضمن مستقبل 

الشعوب والبلدان
 

 طارق عالي

مستقبلنا الصناعي

تسُرنا التقارير الدولية التي تتحدث عن التسارع الالفت الذي 
الخمسين  في  لبالدنا،  الصناعية  التنافسية  الــقــدرات  تشهده 

الجديدة.
للتنمية  المتحدة  األمم  منظمة  عن  صدر  التقارير  هذه  آخر 
األولى  بالمرتبة  اإلمــارات  صنفت  التي  »اليونيدو«،  الصناعية 
مشيرة   ،2022 لعام  التنافسي  الصناعي  األداء  تقرير  في  عربياً 

القطاع مؤخراً. التي حققها  الكبرى  القفزات  إلى 
دوافع كثيرة تقف وراء هذه القفزات، أبرزها: األسس السليمة 
استراتيجية  ضمن  بالقطاع،  للنهوض  ــارات  اإلم وضعتها  التي 
للنمو االقتصادي واالجتماعي المستدام للخمسين عاماً المقبلة.
أقوى  أحــد  هي  الصناعة  بــأن  الرشيدة  قيادتنا  آمنت  فلقد 
وأن تطويرها هو تطوير الستقرارنا  للمستقبل،  المؤدية  الجسور 

المقبلة. أجيالنا  ومستقبل  العالمية،  ومكانتنا  االقتصادي، 
ــا.. عــمــلــت عــلــى امــتــالكــنــا بــنــيــة مــؤســســيــة مــواكــبــة  ومـــن هــن
وبــرامــج  سياسات  منظومة  واستحدثت  التكنولوجيا،  لعصر 
ذاتي  اكتفاء  لتحقيق  وتسعى  للتصنيع،  وطنية  واستراتيجيات 
المنتج  بجودة  واالرتــقــاء  الحيوية،  الصناعات  من  العديد  في 

وعالمياً. محلياً  وترويجه  ودعمه  المحلي،  الصناعي 
أمر آخر، ربما ال يعرفه البعض، وهو أن اإلمارات كانت الدولة 
الصناعية  للثورة  وزاريــاً  مجلساً  تؤسس  التي  العالم  في  األولى 
والمعرفة  التعليم  في  تستثمر  استباقية  سياسات  وفق  الرابعة، 
القفزة  الســتــحــقــاقــات  ــعــداداً  اســت أكــثــر  جعلها  مــا  ــكــار،  ــت واالب
لها لتكون مختبراً عالمياً لنماذج  الصناعية الحالية والمقبلة، وأَهّ

ونجاحاتها. وتطبيقاتها  الثورة  تلك 
لدينا  بما  الصناعي،  بمستقبلنا  جداً  متفائلين  يجعلنا  ذلك  كل 
واعية،  قيادية  وإرادة  فاعلة،  وسياسات  وإمكانات  مــوارد،  من 
الصندوق،  خــارج  وتفكر  الحلول،  وتبتكر  للتحديات،  تتصدى 

التوقعات. وتتجاوز سقف 
العالم، ومْن  وبالنهاية نقول: ثمة منتجون ومستهلكون في هذا 
مقعد  يغادر  أن  فعليه  الغد،  تحت شمس  موقع  له  يكون  أن  أراد 
المتلقي إلى مقعد المنتج، ليكون قادراً على قطع الجسر بسرعة 

إلى المستقبل.. وهو ما تفعله اإلمارات اآلن.
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خطر على الطريق لعدم مطابقتها المواصفات

الزيوت المغشوشة

 استراتيجية جودة الحياة

مدير  الزعابي  راشــد  العقيد  قــال 
والترخيص  ــمــرور  ال خــدمــات  مــركــز 
مــن  إنــــه  الــخــيــمــة،  رأس  بــشــرطــة 
مــقــتــضــيــات تــحــقــيــق اســتــراتــيــجــيــة 
مجتمع  ــي  ف األمــنــيــة  الــحــيــاه  جـــودة 
دولـــة اإلمـــــارات، أنـــه يــفــتــرض على 
الــمــواد  مــن  التحقق  المركبة  مــالــك 
الصيانة  ــال  أعــم ــي  ف الــمــســتــخــدمــة 
تضمن  ــتــي  ال والــتــعــبــئــة،  ــاح  ــ واإلصـ
على  استخدامها  وســامــة  سامتها 
التحقق  ومنها  والــمــســارات،  الــطــرق 
المعبأة  والزيوت  السوائل  نوعية  من 
المركبة  نوع  مع  تتناسب  والتي  بها، 
اعتماد  وعبر  المصنع،  مشورة  حسب 
في  المعتمدين  والــوكــاء  الموزعين 

ذلك.
وذكر أن تلك الزيوت غير المطابقة 
على  تأثر  قد  والمقاييس  للمواصفات 
سامة قيادة المركبات كتوقفها فجأة 
هناك  كانت  إذا  خاصة  الطرق  على 
المسار،  نفس  وعلى  مــروريــة  كثافة 

وفــي ظــل الــســرعــات الــعــالــيــة، األمــر 
ــوع حـــوادث  وقـ فــي  قــد يسهم  ــذي  الـ
اإلصابات  تخلف  قد  التي  االصطدام 
حركة  تعرقل  وقد  المادية،  والخسائر 
ــنــاء عــدم مــقــدرة  الــســيــر والــمــرور أث
الطريق  مــن  إخــراجــهــا  على  السائق 
ــول اآللـــيـــات  ــ ــن وصـ ــى حــي ــ ــام إل ــعـ الـ
عناصر  وحضور  لذلك،  المخصصة 

للتنظيم. الشرطة 
التأثيرات  أهــم  مــن  أن  ــى  إل ــار  وأشـ
الزيوت  تلك  استخدام  على  السلبية 
غير المعتمدة هي االنبعاثات الكربونية 
والمواد الضارة الصادرة من المركبات، 
فضًا  العامة،  البيئة  على  تؤثر  والتي 
ــي قـــد تــتــســرب من  ــت ــوت ال ــزيـ عـــن الـ
الطرق  على  تقع  قــد  والــتــي  المركبة، 
متسببة في بقع سوداء تؤدي إلى تلوث 
بصري يؤثر على مستوى نظافة وجودة 
في  تسهم  وقــد  ومواصفاتها،  الــطــرق 
التي  األخــرى  المركبات  انــزالق  عملية 

تستخدم الطريق.

سالمة

 أكد أصحاب الورش أهمية 
التي  بالزيوت  املركبات  تزويد 

والتي  املركبة  تتوافق مع شركة 
معينة  بأرقام  حتديدها  يتم 

تسهم يف احلفاظ على سالمة 
املركبة من األعطال، وقال 

محمد األميري صاحب أحد 
محال ورش الصيانة: إن الورشة 
املراد  املركبة  حترص بعد تسلم 

إلى  املطلوبة  بالزيوت  تعبئتها 
بنوع  للعميل  ضمان  تقدمي 

التي تتناسب مع نوع  الزيوت 
من  شرائها  وضمان  مركبته، 

املوزع أو الوكيل املعتمد يف 
سبيل ضمان تقدمي اخلدمة 

املناسبة.
وذكر أن لكل مركبة نوعًا 

العمل  الزيوت وجب  معينًا من 
تشهد  لكيال  بها  تعبئتها  على 

أعطااًل مختلفة يف احملرك، 
السلبية  اآلثار  من  وغيرها 

التي تظهر مع مرور الوقت، 
مشيرًا إلى أن هناك بعض 

الباعة ممن يتجهون إلى  من 
للترويج عن  الورش  قصد 

والتي  املعتمدة،  غير  الزيوت 
ومخلوطة  مغشوشة  تكون  قد 

الزيوت  من  مختلفة  بأنواع 
ذات اجلودة الرديئة، والتي 

البعض منهم نحو  قد يتجه 
الربح  شرائها يف سبيل حتقيق 

املادي، واالستفادة من فرق 
جهل  بذلك  مستغلني  السعر، 

املقدم  الزيت  املركبة بنوع  مالك 
للمركبة، حيث إنه يف الغالب ال 

التعبئة. عملية  يشهد 
ولفت إلى أن فارق السعر بني 

غيرها  من  املعتمدة  الزيوت 
املغشوشة هو فارق بسيط قد 

يصل يف بعض األحيان إلى 
20 و30 درهمًا فقط، لذا فإن 

املالك على التحقق من  حرص 
الزيوت واجب لكي يضمن عدم 
دخوله يف دائرة الغش ويضمن 

سالمة مركبته من األعطال 
التي  للمركبات  بالنسبة  خاصة 

مرتفعة. مببالغ  شراؤها  يتم 

أحمد الشحي ذكر أن مالك املركبات من الرجال قد يكونون على دراية شاملة 
وأكثر بأهمية التحقق من نوع الزيوت املستخدمة يف املركبات، وقد يشهدون 

عملية تعبئتها بعد التحقق من نوعها ورقمها الذي يتناسب مع شركة 
املركبة.

وأضاف: لكن بعضًا من مالك املركبات من النساء قد ال يحرصن على التواجد 
أثناء تلك العملية، وكذلك عدم التحقق من التفاصيل املدونة، وحتى وأن مت 
التحقق قد يتجه بعض أصحاب »الكراجات« إلى تدوين النوع املناسب وأثناء 

التعبئة يتم استخدام الزيوت غير املطابقة للمواصفات.
وأكد أهمية التعامل مع الورش املعروفة التي يشهد لها بالنزاهة يف تقدمي 

أفضل أنواع اخلدمة للجمهور، مشيرًا إلى أن الزيوت املعتمدة تقلل من عملية 
االحتكاك داخل احملرك ومتنع ظهور األصوات املختلفة، وتقلل من كمية 

استهالك الوقود، والعكس صحيح، حيث إن املغشوشة تزيد من االحتكاك 
واستهالك الوقود نتيجة لعدم مطابقتها للمواصفات، وقد تسهم يف ارتفاع 

حرارة احملرك وأعطال مصاحبة قد تصل إلى درجة احلريق.
وذكر أنه يف بعض األحيان يتحقق مالك املركبة من النوع املناسب املستخدم، 

ولكن صاحب »الكراج« هو من يتجه إلى الغش التجاري باستخدام الزيوت 
األخرى غير املناسبة يف سبيل حتقيق الربح املادي.

مــن هنـــــا تبدأ رحلــــــة أعطال السيــــارات!

تؤثر على 
سالمة المركبة 
والمستخدمين

راشد الزعابي

هدى الطنيجي )رأس الخيمة(

على  فــجــأة  مــركــبــتــك  تــوقــفــت  إذا 
أصــواتــاً  المحرك  وأصـــدر  الــطــريــق، 
الحقيقي  السبب  معرفة  دون  ودخاناً 
غير  الــزيــوت  تكون  ربما  ــك،  ذل وراء 
السبب  هي  للمواصفات،  المطابقة 
يستوجب  مـــا  لـــرداءتـــهـــا،  ذلـــك  فـــي 
ــاح مــا افــســدتــه. اســتــبــدالــهــا، وإصــ
الجهات االقتصادية تنظم حمات موسعة 
»الكراجات«  الصيانة  ورش  محال  على 
للتوعية بأهمية شراء الزيوت من الموزع 
المركبات  الرئيس لضمان الحفاظ على 
وسامة مستخدميها، وللحد من الزيوت 
غير المطابقة للمواصفات التي قد تأتي 
في  ولكنها  معتمدين،  لوكاء  بمسميات 
األصل غير ذلك تماماً يتم تعبئة المركبات 

بها دون علم ودراية من مالكها.
مطالبات بأهمية التشديد والرقابة على 
أصحاب ورش الصيانة ممن قد يستغلون 
هذه النقطة في عدم حضور مالك المركبة 
عملية تعبئتها بالزيوت، والتي قد تكلفهم 
خسائر مادية مستمرة تدخلهم في رحلة 
صيانة المركبة على المدى البعيد، ورفع 
الغرامات لكل من يعتمد الغش التجاري 
في سبيل الربح المادي وتصريف البضائع 
ــرار  واإلضــ األصــلــيــة،  غير  والمنتجات 

بمصلحة الوكاء المعتمدين المرخصين.
وقالت المواطنة بدرية علي، إنها تتجه 
إلى إحدى ورش الصيانة الستبدال الزيوت 
الخاصة بمركبتها، ولكنها على غير دراية 
تامة بأنواع تلك الزيوت، حيث إنها تعمل 
على تسليم المركبة وتسلمها دون النظر 
الــســؤال عن  أو  الــفــاتــورة  تفاصيل  ــى  إل
نــوع الــزيــوت، األمــر الــذي ينتهي بمجرد 
تعبئتها دون التحقق من مواصفات المواد 
المستخدمة، والتي قد تؤثر على سامة 

المركبة في المستقبل.
توعية  على  العمل  يجب  أنــه  وذكـــرت 
ماك المركبات بهذه النقطة المهمة التي 
قد تخلف آثاراً سلبية على سامة المركبة، 
وخاصة في حال كانت جديدة وقد تتأثر 
بتلك الزيوت غير المعتمدة مع مرور الوقت 
ويتكبد صاحبها خسائر تقوده إلى رحلة 
تصليح األعطال، نظراً إلى عدم الحرص 

بداية األمر من الزيوت المستخدمة.
في  العاملين  »إن  محمد:  علي  ــال  وق
العمل  »الــكــراجــات« وجــب عليهم  محال 
المستهلك،  بغش  السماح  وعدم  بضمير 
للمقاييس  المطابقة  الــزيــوت  واعــتــمــاد 
واالشــتــراطــات حــتــى ال تــضــر بسامة 
المركبة، والعمل على تقديم أفضل أنواع 
الزيوت  اعتماد  حال  في  حيث  الخدمة، 
غير المطابقة قد يكتشف مالك المركبة 
هذا الغش بعد مرور وقت من الزمن بعد 
حدوث األعطال التي ستظهر في المركبة 
وقد يكون بذلك قد تسبب في اإلضرار 
صيانة  أعمال  ستتطلب  التي  بأجزائها 

واستبدال«.

حمات موسعة
االقــتــصــاديــة حمات  الــجــهــات  تشن 
الــصــيــانــة  مــوســعــة عــلــى مــحــال ورش 
»الكراجات« في سبيل التوعية بداية األمر 
بأهمية اعتماد الزيوت المطابقة المقدمة 
من الموزع الرئيس، وضبط غير الملتزمة 
سيف  ــال  وقـ بــهــا،  تعريفهم  بعد  بــذلــك 
السويدي مدير قسم الحماية التجارية في 
دائرة التنمية االقتصادية برأس الخيمة: 
الرقابة  تكثيف  على  تحرص  الدائرة  إن 
ضمن  تقع  التي  المنشآت  مختلف  على 
نطاق اختصاصها منها محال »الكراجات« 
التي يتجه إليها شريحة كبيرة من ماك 
المركبات بغرض أعمال الصيانة والتجديد 

وغيرها.
مؤخراً  ظهرت  الـــورش  تلك  أن  ــر  وذك
بعض من السلوكيات التي تؤثر على مجتمع 
األعمال وعلى مصلحة المستهلكين منها 
وجود الزيوت غير المطابقة للمواصفات 
ووجب  المركبات  في  تعبئتها  يتم  التي 
على  المنتجات  تلك  بمخاطر  التنويه 
سامة المركبة، وتعريضهم المستهلك إلى 

الغش التجاري.
الدائرة ستطلق حملة  أن  إلى  وأشــار 

ــارة،  اإلمـ فــي  الـــورش  لمختلف  موسعة 
غير  الــزيــوت  بخطورة  للتوعية  وذلـــك 
المستخدمة  للمواصفات  المطابقة 
غير  من  تأتي  قد  والتي  المركبات  في 
وبالتالي اإلضرار  المعتمدين  الموزعين 
من  بعض  أن  ــراُ  ذاكـ المركبة،  بسامة 
ماك المركبات على غير دراية بأنواع 
الزيوت المستخدمة أثناء عملية إدخالها 
بتسليم  يقوم فقط  ــورش، حيث  الـ إلــى 
بالزيوت  تعبئتها  بعد  وتسلمها  المركبة 
غــيــر الــمــعــروف مــصــدرهــا واكــتــشــاف 
بالمركبة على  تلحق  التي قد  األضــرار 

المدى البعيد.
بــانــدارا  الـــرأي  لــم يختلف معه فــي 
العامل في إحدى الورش، والذي ذكر أن 
الزيوت  من  معيناً  نوعاً  نوع مركبة  لكل 
يعطى بعد الرجوع إلى الملكية وتصنيف 
الزيت المخصص لها، والتي يتم ترقيمها 
بحسب تلك المركبات، حيث في حال لزم 
األمر تعبئتها بالكميات المطلوبة يتم ذلك 
والذي  لها،  المصاحب  الرقم  على  بناء 
تختلف كثافته أيضاً، لذا وجب الحرص 
على التعامل مع الورش المضمونة وعدم 
الجري وراء األخرى التي توهم البعض 
مقابل  المخفضة  األســعــار  تقديم  إلــى 

الجودة العالية.
اليوم  المركبات  مــاك  أن  إلــى  ولفت 
يجب أن يتم تعزيز الثقافة التوعوية لديهم 
بأهمية التحقق بعد تسليم مركباتهم للورش 
بنوعية الزيوت التي سيتم استخدامها حتى 
ال تشهد آثاراً وأعطاالً تصل إلى المحرك 
ليس بالشرط في الوقت نفسه، وإنما على 

المدى البعيد.

ال بد أن يعي مالك املركبة أهمية التحقق من نوع الزيوت املستخدمة يف املركبة أثناء تسليمها 
حملال »ورش الصيانة«، واختيار احملال املضمونة، لكي يضمن تعبئتها باملواد واملنتجات املناسبة التي 
حتقق السالمة أثناء استخدامه لها على الطرق واملسارات وسالمة غيره من مستخدمي الطريق يف 

سبيل حتقيق التنقل اآلمن.

ورش الصيانة

النوع 
المناسب

حمالت موسعة 
وغرامات تصل إلى 
أكثر من 100 ألف 

درهم
سيف السويدي
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يحظر تواجد الأهايل والطائرات العمودية يف منطقة الرماية

)امليدان الربي - اأم ذاري( وذلك بتاريخ  29-28/2022/0٦ 

من ال�ساعة 0٦00 اإلى ال�ساعة 1800، وح�سب االحداثي:

اإذ �ستقوم وزارة الدفاع/ مديرية التدريب بتنفيذ رماية حية باملنطقة 

املذكورة اأعاله علماً اأن ارتفاع املقذوف )5000( قدم

وم�سافة االأمان )1000( مرت.
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النقطــة االأولـى

النقطــة الثانيـة
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مرافئ

السالم الشامل

الغيمة  وافتراش  يباب،  المطر على أرض  لها معنى هطول  السالم كلمة 
سجادتها الحريرية في سماء النجوم، وحلم الطفولة في ليلة قمرية، وصعود 

المرأة جبال المشاعر المرهفة، ووجود اإلنسان في خيمة الطمأنينة.
هكذا يصبح العالم بخير عندما يكون السالم من دون رتوش، وال مساحيق 
تجميل، وال مرايا مغبشة، وال سماء مكفهرة، وبحر مسجور، وال عيون فيها 
حول، وال صدور فيها كدر، وال قلوب مثل قماشة عتيقة، وال عقول أشبه 

بكرة فاسدة.
هكذا يكون السالم نعمة كونية عندما تتخلص البشرية من تمزيق الحقائق، 
وتشتيت الثوابت، وترقيع القيم بما يتناسب مع األقوياء وترك الضعفاء يئنون 

تحت وطأة العنف والضالل، وخراب الضمائر.
قطط  مثل  أطفاله  ويموء  حــارق،  قيظ  حصائر  تحت  يغط  اليوم  العالم 
الزمها  التي  الدنيا  من  البقاع  تلك  إلى  يلتفت  أحد  وال  بالتلظي،  مأزومة 
من  أصبح  لهذا  والظالم،  والضيم  والظلم  والكراهية  الحقد  بفعل  البؤس 
الضرورة حسم هذه المعادلة الكأداء وأداء واجب العدالة الكونية، وتخليص 
بالعالم جراء  التي تحيق  البشرية من المكاييل المغلوطة، وتجنب الكوارث 
بعنق  بزمام  الممسكة  الدول  ميزان  في  القيمي  االنفالت  من  الفيض  هذا 
ليحل  العدل،  باتجاه  الميزان  تحرك  أن  تستطيع  والتي  العالمية  الزجاجة 
الكهنة  حروز  عن  البحث  عذابات  ومن  تهلكة،  دون  من  العالم  في  السالم 

والمشعوذين.
االصطفافات  الصف ضد  بوحدة  دوماً  العالم  وتطالب  طالبت  اإلمارات 
المخلة بالعدالة، والضاربة عرض الحائط مطالب المصابين بداء التهميش، 

واالستالب.
كل هذا يحدث في عالم مضطرب، خرب متهالك الجدران؛ ألن الحلول 
فالسالم  الواقع  في  هو  لما  مغايرة  والنعوت  مرتبكة،  والضوابط  جزئية، 
مشهوه، والعالقات الدولية تحكمها مصالح ضيقة بائسة، يائسة، عابسة ال 
نفع فيها وال جدوى من وجودها ألنها تضر األكثرية وتسيء لمصالح دول 
ترزح  قددا، وصارت  الشوفينية، حتى أصبحت طرائق  تحت سكين  وقعت 
تفرز  األرضية  الكرة  جعل  مما  العرقي،  أو  العقائدي،  البؤس  نيران  تحت 
صخورها الصلدة التي ال مجال للتخلص من وعورتها، ومسامها المفتوحة 

على الغبار.
الكبرى والصغرى  الدول  إلى  نداء اإلمارات  العالم  أن يسمع  اليوم يجب 
والمنظمات الدولية بأنه لم يفت الوقت بعد وهناك من اللحظات الحازمة 
التي تعطى مجاالً لحل هذه المعضلة والواجب يقع على جميع الدول، ففي 
تضامنها وتعاونها تستطيع القضاء على شأفة هذه الجائحة العالمية ليعيش 
العالم في سالم ووئام وتنتعش القلوب بالحياة المطمئنة، وتبدأ المجتمعات 
في إعادة ترتيب أولوياتها في البناء والتشييد وصناعة غد األطفال بعيداً 

عن التغضنات، واكفهرار الجبين.
العالم بحاجة إلى مدرسة اإلمارات السلمية لكي يقضي على آفة الضعف 

والهوان، والتخلف.

علي أبو الريش

Ali.AbuAlReesh@alIttihad.ae

لتوفير الدواء للمرضى المحتاجين وذوي الدخل المحدود

افتتاح أول صيدلية وقفية باملنطقة يف دبي

وقال المهندس خلفان خليفة المزروعي، رئيس 
المالكة  الجهات  إن  الــبــر«:  »دار  إدارة  مجلس 
المشروع  هــذا  ريــع  من   %50 أوقفت  للصيدلية 
ليذهب  الخير،  أعمال  لصالح  اإلنساني  الصحي 

نصف ريعه لدعم مشاريع إنسانية متنوعة. 
وأشار إلى أن الصيدلية الوقفية الُمبتكرة تقدم 
أيضا خدمة توصيل األدوية للمرضى غير القادرين 
ماديا، في منازلهم بجميع إمارات الدولة، من باب 
تعزيز الخدمات الموجهة للمرضى المحتاجين في 

اإلمارات.
اسم  تحمل  التي  الوقفية،  الصيدلية  أن  وذكــر 
شارع  في  تحديدا  وتقع  الخير«،  أبواب  »صيدلية 
جهود  ثمرة  هي  ــي،  دب بر  بمنطقة  الدين  صــالح 
دار  بين جمعية  وتعاون  ودؤوبة ومخلصة  مشتركة 
البر وشركائها في حقول العمل الخيري واإلنساني. 
لدعم  أبوابها  ستفتح  الصيدلية  أن  موضحا   
المحتاجين  من  المرضى  لشرائح  الــدواء  توفير 
على  القادرين  غير  من  المحدود،  الدخل  وذوي 
المشمولين  غير  والمرضى  األدويـــة،  ثمن  ســداد 
دار  جمعية  ترفع  بينما  الصحي،  التأمين  بمظلة 
قائمة  دوريــا،  الخيري،  العمل  في  وشركائها  البر 
الُمستحقة  المرضية  الحاالت  أصحاب  بأسماء 

للدعم الدوائي.
 وقال المزروعي: إن الجمعية تعمل وتخطط مع 
الفتتاح  المشترك  الخيري  المشروع  في  شركائها 
اإلمــارات،  في  الخير  ــواب  أب لصيدلية  فرعا   30
خالل األشهر القادمة، مع توزيع عدد من صناديق 
دعما  عــامــة،  ومــرافــق  مؤسسات  فــي  التبرعات 

للمشروع الطبي اإلنساني«. 

 الفتا إلى تخصيص ما أُطلق عليه »رف الخير« 
مجانا  األدوية  لتقديم  الصيدالنية  المنشأة  داخل 

للمحتاجين. 
المهيري،  الدكتور محمد سهيل  أكد  جهته،  من 
دار  لجمعية  المنتدب  والعضو  التنفيذي  الرئيس 
ُولــدت  فكرة  الخير«  »أبـــواب  صيدلية  أن  الــبــر، 
البعدين  يتجاوز  مشروع،  عالمي  بطموح  دبي  في 
وشركاؤها  الجمعية  تسعى  إذ  واإلقليمي،  المحلي 

لنقلها إلى »العالمية«. 
 ووصف المشروع، بأنه »مبادرة إنسانية فريدة« 
من نوعها في المنطقة، باعتبارها مشروع خيري 
العمل اإلنــســانــي، فيما  هــام وجــديــد فــي قــطــاع 
وفكرته  طرحه  في  مبتكرا  وقفا  المشروع  يشكل 

وفلسفته وآليات عمله وأهدافه إجماال، مشيرا إلى 
الجمعيات  من  شقيقاتها  مع  تتحمل  الجمعية  أن 
دعم  كلفة  دبــي  في  اإلنساني  العمل  ومؤسسات 

تقديم األدوية للمحتاجين والمرضى المحتاجين.
 وأوضح أن »أبواب الخير« صيدلية تخصصية، 
عالج  في  المتخصصة  األدويــة  توفر  أنها  بمعنى 
األورام  مثل  والــخــطــرة،  المستعصية  األمـــراض 
السرطانية وغيرها، وهو ما يتوفر في صيدليات 
لمختلف  الصيدلية  توفير  بجانب  فقط،  محدودة 
المرضى،  الخاصة بعالج جميع  أصناف األدوية، 
فــي إطــار تــعــاون الفــت مــن قبل شــركــات توريد 
الصحية  اإلنسانية  بأبعاده  المشروع،  مع  األدوية 

الخالصة.

خالل افتتاح الصيدلية الوقفية )من المصدر(

حـــالــة شــفــــاء
من »كــورونا« 

أبوظبي )وام(

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، شفاء 1572 حالة جديدة 
لمصابين بفيروس كورونا المستجد »كوفيد - 19«، وتعافيها التام من أعراض 
المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية الالزمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك 
الوزارة  مع خطة  وتماشياً  الشفاء 919.155 حالة.  يكون مجموع حاالت 
لتوسيع، وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف االكتشاف المبكر وحصر 
الحاالت المصابة بفيروس كورونا المستجد »كوفيد - 19« والمخالطين 
لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراء 204.040 فحصاً جديداً خالل الساعات 
الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث 
والفحص  التقصي  إجـــراءات  تكثيف  الطبي.    وساهم  الفحص  تقنيات 
في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 
1722 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، 
وجميعها حاالت مستقرة وتخضع للرعاية الصحية الالزمة، وبذلك يبلغ 
مجموع الحاالت المسجلة 938.759 حالة.   كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية 
المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة في األربع والعشرين ساعة الماضية، 

وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2311 حالة.

1572
وقعت مذكرة تفاهم مشترك مع »جونسون آند جونسون«

»اإلمارات الصحية« تؤكد على توفير خدمات مبتكرة ومستدامة

دبي )االتحاد(

للخدمات  اإلمــارات  مؤسسة  وقعت 
شركة  مــع  تــفــاهــم  مــذكــرة  الصحية 
ــســون الــشــرق  ــد جــون ــ »جـــونـــســـون آن
التعاون  أطر  تعزيز  بهدف  األوســط«؛ 
تطوير  فــي  يسهم  ــذي  الـ الــمــشــتــرك 
حلول  وتــوفــيــر  الصحية،  الــخــدمــات 
التكنولوجيا  من  باالستفادة  مبتكرة 
الحديثة لدعم قطاع الرعاية الصحية، 
ــخ قـــدرتـــه الــتــنــافــســيــة على  ــرســي وت

المستويين اإلقليمي والعالمي.
من  عــدداً  التفاهم  مذكرة  وتتضمن 
المؤسسة  تجمع  التي  التعاون  ركائز 
والشركة. وقع مذكرة التفاهم الدكتور 
العام  المدير  السركال  محمد  يوسف 
لمؤسسة اإلمارات للخدمات الصحية، 
ولؤي أبو الهوى، المدير العام للشركة، 
العزيز  عبد  الدكتور  من  كل  بحضور 
للقطاع  التنفيذي  المدير  الزرعوني 
المالي والخدمات المساندة، والدكتورة 
التنفيذي  الــرئــيــس  البلوشي  كلثوم 
لالبتكار مدير مركز التدريب والتطوير 
في المؤسسة، وجيمي فاريس المدير 

الحرة.  المنطقة  في  للشركة  اإلداري 
وقال الدكتور يوسف محمد السركال: 
مع  يتسق  التفاهم  مذكرة  توقيع  »إن 
خطط وتوجهات المؤسسة ومساعيها 
مبتكرة  صحية  خــدمــات  توفير  نحو 
المنظومة  كفاءة  تعزز من  ومستدامة، 
الصحية، وتقود إلى تحقيق مزيد من 
الرعاية  أنظمة  في  والتطور  االرتقاء 
الصعيدين  عــلــى  الــفــّعــالــة  الصحية 
المحلي والدولي«. بدوره، أكد الدكتور 

ــي، الــمــديــر  ــونـ ــزرعـ ــز الـ ــزي ــع عــبــد ال
والخدمات  المالي  للقطاع  التنفيذي 
توقيع  مــن  الــهــدف  أن  ــدة،  ــمــســان ال
االتــفــاقــيــة يــأتــي فــي ســيــاق تطلعات 
القطاع  بيئة  تعزيز  نحو  المؤسسة 
الــصــحــي، وتــنــويــع أشــكــال الــتــعــاون 
التخصصات  جميع  ليشمل  الصحي، 
مكتسبات  تحقيق  إلى  ويقود  الطبية، 
قطاع  ريــادة  تعزيز  في  تسهم  جديدة 

الرعاية الصحية في الدولة.

يوسف السركال ولؤي أبو الهوى خالل التوقيع )من المصدر(

 أشارت الدكتورة كلثوم 
البلوشي، الرئيس التنفيذي 

لالبتكار مدير مركز التدريب 
والتطوير يف املؤسسة، إلى أن 
املخرجات التي ستؤدي إليها 
االتفاقية ستسهم يف ترسيخ 

مكانة املؤسسة كإحدى أبرز 
اجلهات الصحية الرائدة يف 

مجال توفير أفضل املمارسات 
الطبية العاملية، التي تستند 

إلى تطوير كفاءة وخبرات 
ومهارات طواقمها الطبية 

والتمريضية والفنية .
بدورها، أعربت مارزينا 
كوليس، العضو املنتدب 

لشركة جونسون آند 
جونسون »عن سعادتها بهذه 
الشراكة مع مؤسسة اإلمارات 

للخدمات الصحية،   حيث 
ستسمح مذكرة التفاهم 

بتبادل اخلبرات والعمل جنبًا 
إلى جنب مع متخصصي 

الرعاية الصحية«.

تغطي مذكرة التفاهم 
ثالث ركائز أساسية تتضمن 

»البرامج التعليمية والدورات 
التدريبية«، و»برامج احللول 

االستراتيجية«، و»برامج 
التوعية العامة«، وسيشكل 

التعاون مع »جونسون 
آند جونسون« نهجًا 

لشراكة شاملة قائمة على 
البيانات، بهدف دعم شبكة 

املستشفيات واملتخصصني يف 
الرعاية الصحية، وحتقيق 

نتائج أفضل، وحتسني جتربة 
املرضى، مع تقليل التكلفة 

اإلجمالية للرعاية. وتنص 
املذكرة على تعاون املؤسسة 

والشركة فيما يتعلق ببرامج 
التوعية املجتمعية لتحسني 

صحة األفراد من األمراض 
املختلفة، مبا يف ذلك السمنة 

والسرطان والرجفان األذيني، 
باإلضافة إلى إطالق »حملة 

الضوضاء الصامتة«.

 مكانة

 ركائز

 30طبيبًا وصيدالنيًا
  أشار الدكتور علي السيد، مدير إدارة الصيدلة واخلدمات الدوائية يف هيئة الصحة بدبي، إلى 
أن أكثر من 30 طبيبًا وصيدالنيًا ومسؤواًل، من مؤسسات وجهات مختلفة، ساهموا يف إطار عمل 

تطوعي خالص يف تنظيم »الصيدلية اخليرية« وحتضيرها لالفتتاح، مؤكدًا أن هذا العمل خدمة 
مجتمعية وعمل تطوعي ُيحتسب لكل من ساهم يف هذا »الوقف املبتكر« يف الدنيا واآلخرة. 

وأشار سالم بن الحج، مدير صندوق الصحة بهيئة الصحة يف دبي، إلى مساهمة وتكاتف عدد كبير 
من املؤسسات اخليرية يف إمارة دبي ومؤسسات القطاعني احلكومي واخلاص واجلمهور، يف تنفيذ 

املشروع الوقفي الصحي امُلبتكر، من بينها شركة اكسيوس العاملية لالستشارات الصحية، وهيئة 
الصحة يف دبي، وبلدية دبي، وهيئة تنمية املجتمع يف اإلمارة، وجهات أخرى مختصة وعديدة، 
معتبرًا أن »صيدلية أبواب اخلير« مشروع مشترك وحصاد طيب جلهود جماعية مخلصة، تصب 

إجمااًل يف صالح العمل اخليري الوطني، يف املجال الصحي احليوي حتديدًا.

سامي عبد الرؤوف )دبي(

 افتتح معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، 

نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي، 

صيدلية »أبواب الخير« األولى من نوعها في 

منطقة الشرق األوسط، التي تسخر إيراداتها 

لصالح دعم مشاريع الخير واإلحسان، ومد أيادي 

الرحمة والعون للفقراء والمحتاجين والمرضى 

المعوزين، وذلك بحضور عوض صغير الكتبي، 

المدير العام لهيئة الصحة بدبي. 

كما حضر االفتتاح، الدكتور علي السيد مدير 

إدارة الصيدلة بهيئة الصحة بدبي، والمهندس 

خلفان خليفة المزروعي، رئيس مجلس إدارة 

جمعية دار البر، والدكتور محمد سهيل 

المهيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب 

لجمعية دار البر، وسالم محمد بن الحج، مدير 

مكتب صندوق الصحة، بهيئة الصحة بدبي. 

تعلن وزارة الط�قة والبنية التحتية )الإدارة البحريه( ب�أن:

�سركة اأبوظبي للخدم�ت البحرية - �سفني ذ.م.م

قد تقدم بطلب ت�سجيل ال�سفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة

ا�سم ال�سفينة

Vessel Name
رقم الت�سجيل ال�سابق

Previous Registration No.
العلم ال�سابق

Previous Flag

Ex: MED XXXVIII(IMO:9930351Istanbul - Turkey( - �سويحان

على كل من له اعرتا�ض على ت�سجيل هذه ال�سفينة مراجعة مكتب ت�سجيل ال�سفن يف 

الإدارة البحرية خالل مدة اأق�ساها ٦٠ يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.

اإدارة �ش�ؤون النقل البحري
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بهدف تمكين المرأة ومشاركتها في تنمية المجتمع

ترعى 12 مركزًا مجتمعيًا بصعيد مصر

»القلب الكبير«

وقام وفد من مؤسسة القلب الكبير 
الحمادي  مريم  برئاسة   - بالشارقة 
مدير المؤسسة، بالتنسيق مع سفارة 
دولة اإلمــارات العربية المتحدة لدى 
ومشاركة  العربية،  مصر  جمهورية 
المستشار صالح السعدي، نائب سفير 
العربية-  مصر  جمهورية  في  الدولة 
بزيارة مجموعة من المشاريع التنموية 
نفذتها  التي  والخيرية،  والمستدامة 
الفترة  خالل  الكبير،  القلب  مؤسسة 
ــار تمكين  ــك فــي إطـ الــمــاضــيــة، وذلـ
المتواصل  اإلماراتي  والدعم  المرأة، 

للمشاريع والمبادرات في مصر.
كما ضمت الزيارة وفداً من مؤسسة 
الشارقة،  في  بالمرأة  لالرتقاء  نماء 
برئاسة ريم بن كرم مدير المؤسسة، 
وفريقاً من وسائل اإلعالم اإلماراتية 
التي  الــزيــارة  وتضمنت  والمصرية.  
مؤسسة  وفد  »االتحاد«  فيها  رافقت 
ــالع عــلــى دور  الــقــلــب الــكــبــيــر، االطــ
تقع  التي  المجتمعية  المراكز  وأداء 
مصر،  بصعيد  قــنــا  مــحــافــظــة  فــي 
بالتعاون والتنسيق مع جميعة »مشعل 
أهل الخير« للتنمية بقرية أبو الحمد 

بمنطقة دشنا بمحافظة قنا. 
أهم  بقنا  الخياطة  مشغل  ويـُـعــد   
مشاريع المراكز المجتمعية، حيث وفر 
فرص العمل لنحو 120 سيدة وفتاة، 
وراتــب  كامل  بــدوام  سيدة   40 منهن 
وحسب  جزئي  ــدوام  بـ و80  شــهــري، 
الطلب عند وجود طلبيات زائدة على 
قدرة العامالت بشكل دائم، كما يضم 
المشغل حالياً 9 ماكينات، ويعمل وفق 
 30 إلــى  باإلضافة  الــورديــات،  نظام 

ماكينة في البيوت. 
وقام المشغل بتوفير التدريب الالزم 
للعامالت، باإلضافة إلى تشجيعه على 
محو أمية غير المتعلمات منهن، حيث 

نحج في محو أمية 20 فتاة. 
ومن أبرز هذه المراكز المجتمعية، 
مركز محو األمية للسيدات والفتيات، 

الـــذي اســتــطــاع مــحــو أمــيــة المئات 
مــن الــنــســاء، ويــتــولــى أيــضــاً متابعة 
الحاصالت على محو األمية في حالة 

االلتحاق بالتعليم النظامي، 
وضــمــن جــهــود مـــراكـــز الــتــوعــيــة 
توعية  دروس  تنظيم  المجتمعية، 
النظرة  لتعزيز  الــرجــالــي  للمجتمع 

اإليجابية لعمل المرأة.
ــم الــحــمــادي، مدير  ــدت مــري ــ وأكـ
مؤسسة القلب الكبير بالشارقة، رئيس 
الزائر لصعيد مصر،  وفد المؤسسة 
أن المؤسسة تعمل على التعرف على 
متطلبات الشعب المصري في العديد 
إلى  مشيرة  والمناطق،  األمــاكــن  من 
تــم االطـــالع على تجربة مصنع  أنــه 

للخشب، وستتم دراسة إمكانية دعمه 
إلى  وأشـــارت  المقبلة.  الفترة  خــالل 
في  التوسع  على  تعمل  المؤسسة  أن 
العالم،  دول  مختلف  فــي  أعمالها 
وعلى رأسها جمهورية مصر العربية 
الشقيقة، مؤكدة أن الفترة المقبلة قد 
والمشاريع  الدعم  من  المزيد  تشهد 
التي قد تتبناها المؤسسة في مصر. 

محمود  الشيخ  ــار  أشـ جهته،  مــن 
هنداوي، المشرف على جمعية »مشعل 
أهل الخير« بقرية أبو الحمد بمنطقة 
دشنا بقنا إلى أن العامالت والعاملين 
في هذه المراكز المجتمعية يحصلون 
على رواتب شهرية لضمان استدامة 
العمل، مشيراً إلى انخفاض األمية في 

القرية الموجود بها المراكز المجتمعية 
بنسبة %90. 

وقال: »ربطنا بين بين محو األمية 
والتعليم، وننظم دورة لمحو األمية كل 
3 أشهر، وتوجد 30 معلمة ومدرسة 

في فصول محو األمية«. 
ولفت إلى أن بعض الفتيات اللواتي 
تم محو أميتهن، قمن بمحو أمية فتيات 
أخريات، مشيراً إلى أن امرأة عمرها 
محو  فصول  في  اشتركت  عاماً   70
شهادة  على  وبالفعل حصلت  األمية، 
الفتيات  وبعض  األمــر،  هذا  بتحقيق 

واصلن تعليمهن الجامعي.
 وأكد هنداوي أن تشجيع الصناعة 
المنزلية وتوفير فرص عمل بالقرى، 
القلب  مؤسسة  تجربة  مكاسب  أبــرز 
قنا  محافظة  في  اإلمــاراتــيــة  الكبير 
بصعيد مصر، حيث استطاعت هذه 
شعار  تحول  أن  الخيرية،  المؤسسة 
»فرصة عملك جنب بيتك« إلى واقع 
العمل  فــرص  وفـــرت  أن  بعد  حــيــاة، 
للفتيات سواء في بيوتهن أو في أماكن 
قريبة جداً من بيوتهن، وهو ما ساعد 
فكرة  قبول  على  المحلي  المجتمع 
عمل الـــمـــرأة.  وشــهــدت زيـــارة وفد 
مؤسسة القلب الكبير لصعيد مصر، 
احتفاء غير عادي بجهود اإلمارات في 
مختلف المجاالت، بالتنسيق والتعاون 
مع الحكومة المصرية، حيث نوه سكان 
القرى والمناطق التي تمت زيارتها في 
بالشراكة  واألقــصــر،  قنا  محافظتي 
بين البلدين، وأهمية الدور اإلماراتي 

الداعم.
الذين  السكان  من  مجموعة  وقــال 
يعملون في تلك المشاريع المجتمعية 
على  لنا  »سلموا  المحلية:  بلهجتهم 
ــل اإلمــــارات وشيوخ  اإلمـــــارات، وأهـ
اإلمــارات، وقولوا للجميع المصريين 
دور  نــعــرف  وبــيــشــكــروكــم،  بيحبوكم 
ــد، اهلل  اإلمـــارات من أيــام الشيخ زاي

يرحمه«.

سامي عبد الرؤوف )قنا - مصر(

 

أعلنت مؤسسة القلب الكبير، المعنية بمساعدة ودعم الالجئين والمحتاجين حول العالم، 

والتي تتخذ من إمارة الشارقة مقرًا لها، رعايتها ومساعدتها لعدد 12 مركزًا مجتمعيًا 

متنوعًا.  وتهدف هذه المراكز إلى تمكين المرأة ومشاركتها في تنمية المجتمع، 

وتعزيز حظوظ النساء في التعليم، باإلضافة إلى توفير الخدمات الصحية والمجتمعية 

للعديد من القرى والمناطق التي تم فيها إنشاء هذه المشاريع التنموية.

 متكنت مؤسسة القلب الكبير بالشارقة، 
منذ تأسيسها وحتى اآلن من دعم ومساندة 

أكثر من 4 ماليني مستفيد يف أكثر من 
29 دولة، من خالل جملة من املشاريع 

واخلدمات يف قطاع الرعاية الصحية، 
والتعليم، واالستجابة حلاالت الطوارئ 

وغيرها من القطاعات األساسية. 
وتأسست مؤسسة القلب الكبير يف عام 

2015 بتوجيهات من قرينة صاحب السمو 
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، 

عضو املجلس األعلى حاكم الشارقة، سمو 
الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، 

رئيس املجلس األعلى لشؤون األسرة 
بالشارقة. 

 استطاع مشغل املالبس، أحد املراكز 
املجتمعية، صناعة 14 ألف معطف طبي 

لوزارة الصحة مبصر، ويف وقت قام فيه 
بإنتاج 3000 كمامة لبيعها يف القرية التي 

يوجد فيها املشغل، حيث عمل املشغل 
على مدار الساعة أيام جائحة »كورونا«، 
وباع الكمامة الواحدة مبا يتراوح بني 75 

قرشًا إلى 1 جنيه، بينما كان سعر الكمامة 
الواحدة باخلارج 10 جنيهات. وقام املركز 

بزيادة اإلنتاجية بنسبة 40% مقارنة 
ببداية العمل يف عام 2017، ويركز على 

تصنيع املفروشات واملالبس وزي طالب 
املدارس. 

واستطاع املشغل أن يوزع يف 13 قرية تابعة 
ملنطقة دشنا مبحافظة قنا، وجنح يف تغيير 

العديد من عادات البلد املوجود بها، وهي 
قرية أبو احلمد مبنطقة دشنا مبحافظة 

قنا.

4 ماليين 
مستفيد بالعالم

40 % زيادة 
في اإلنتاجية

فاتحة خير لـ»دشنا«

قال الشيخ محمود هنداوي، املشرف على مشغل املالبس بقرية أبو احلمد 
مبنطقة دشنا بقنا، إنهم يستهدفون عمل خط إنتاج للمفروشات، وشراء 

ماكينات خياطة للمفروشات، والتوسع يف عملية التصدير.  وأضاف: عمل 
املرأة أصبح مقبواًل يف بيئتنا بعد جتربة مؤسسة القلب الكبير معنا، لقد 

كانت هذه املؤسسة اإلماراتية فاحتة خير ملنطقة دشنا بأكملها، وليس 
لقرية أبو احلمد فقط؛ ألنها قدمت النموذج الذي أصبحت تقتدي به كل 

قرى وجنوع املنطقة، ويريدون أن يقتدوا به.  وأشار إلى أن املشغل أصبح 
يشارك يف معارض على مستوى محافظة قنا، حيث شارك يف 7 معارض، 

ويستهدف املشاركة يف املزيد من املعارض خالل الفترة املقبلة.

مشغل للمالبس ومحو 
أمية ومركز صحي 

انخفاض األمية بنسبة 
90% بين الفتيات 

مصرية عمرها 70 عامًا 
تدخل فصول محو األمية 
وفتيات وصلن للتعليم 

الجامعي 

تشجيع الصناعة 
المنزلية وتوفير فرص 

عمل بالقرى أبرز 
مكاسب التجربة 

خالل النصف األول من العام الجاري

»تنمية املجتمع«: 5 دورات تدريبية على لغة اإلشارة

دبي )االتحاد(

خالل  المجتمع  تنمية  وزارة  نظمت 
النصف األول من العام الجاري 2022م، 
5 دورات في لغة اإلشارة استهدفت 86 
موظفاً من مختلف الجهات والمؤسسات 
إطار  في  وذلــك  والخاصة،  الحكومية 
تسهيل عملية التواصل مع ذوي اإلعاقة 
الــســمــعــيــة، ونــشــر لــغــة اإلشـــــارة بين 
الموظفين في الدوائر الحكومية لضمان 

جودة الخدمة والكفاءة في العمل.
وقد تم تقديم دورتين »المستوى األول، 
والثاني« لعدد من موظفي هيئة الكهرباء 
والماء بدبي، ودورتين من المستوى األول 
لموظفي اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون 
من  دورة  إلــى  إضافة  بدبي،  األجــانــب 
الطرق  هيئة  لموظفي  األول  المستوى 

والمواصالت بدبي.
وقالت وفاء حمد بن سليمان، مدير 

الهمم  أصــحــاب  وتأهيل  رعــايــة  إدارة 
ــخـــاص من  ــوزارة، إن عـــدد األشـ ــ ــال ــ ب
»الــصــم«  السمعية  اإلعــاقــة  ذوي  فئة 
الحاصلين على بطاقة أصحاب الهمم، 
والمقيمين  المواطنين  من   3065 يبلغ 
في جميع إمارات الدولة، الذكور منهم 
1833 شخصاً، واإلناث 1232 شخصاً. 
 %10 يقارب  ما  »الصم«  يشكل  حيث 
من إجمالي أصحاب الهمم على مستوى 

دولة اإلمارات.
وزارة  »إن  بن سليمان:  وفــاء  وتابعت 
هذه  من خالل  تهدف  المجتمع  تنمية 
الــدورات التخصصية، إلى تعزيز دمج 
المجتمع،  في  السمعية  اإلعــاقــة  ذوي 
من  عــمــومــاً  الهمم  أصــحــاب  وتمكين 
الــحــصــول عــلــى الــحــقــوق األســاســيــة 
وأفــضــل الــخــدمــات، فــي إطـــار يعكس 
المفهوم الواقعي للسعادة وجودة الحياة 
لدى األشخاص من أصحاب الهمم على 

وجه الخصوص، باعتبارهم من الفئات 
ذات األولوية في المجتمع«.

وأضافت أن دورات لغة اإلشارة التي 
حصل عليها موظفو الجهات الحكومية، 
اشتملت على مجموعة محاور معرفية، 
تضمنت نبذة عن لغة اإلشارة وتاريخها 
وأهميتها لدى األصم، ثم التعّرف على 
وحركات  الــوجــه  تعابير  ــراءة  قـ كيفية 
بين  واالخــتــالف  ومدلوالتها،  الجسد 
الــدورات  لغات اإلشـــارة. كما اشتملت 
على تعريف لإلعاقة السمعية )األصم(، 
ــام  ــ واألرق ــم،  األصــ بثقافة  والــتــعــريــف 
األصابع  وأبجدية  اإلماراتية،  اإلشارية 
والتدريب على تشكيل كلمة، من خالل 
التعرف  إلى  إضافة  األصبعي،  الهجاء 
على إشارات األسرة، واأللوان، والدول، 
وأيام األسبوع، واألعداد، وعلى اإلشارات 
جمل  وتكوين  العمل،  ببيئة  الخاصة 

مشاركون في الدورة )من المصدر(إشارية صحيحة للتواصل مع الصم.

تعزيز دمج ذوي اإلعاقة 
السمعية وضمان الحقوق 

األساسية 
 

وفاء حمد بن سليمان

نعمل على معرفة 
متطلبات الشعب 
المصري والتوسع 

بالمشاريع التنموية 

مريم الحمادي
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صباح الخير

»نهاية مؤلمة«

تشارك اإلمارات العالم سنوياً االحتفاء باليوم العالمي للمخدرات بتكثيف 
حمالت التوعية وكشف المآالت المدمرة لآلفة السامة، واستعراض الجهود 
دعوة  والتركيز على  الدولة،  إمارات  المكافحة في مختلف  لرجال  الجبارة 
األهالي واألسر للتفاعل، باعتبارهم خط الدفاع األول وحائط الصد والسند 

لألبناء لمنع وقوعهم في أفخاخ رفاق السوء ومروجي وتجار السموم.
 وزارة الداخلية والدوائر الشرطية في إمارات الدولة أطلقت سلسلة من 
الفعاليات بمناسبة احتفالية هذا العام والتي جاءت تحت شعار »المخدرات 
المخدرات  تحول  كيف  نــرى  ونحن  كــذلــك،  هــي  وبالفعل  مؤلمة«،  نهاية 
متعاطيها ومدمنها إلى شخص يتجرد من كل وازع ديني وأخالقي بعد أن 
عن  بها  وميزه  اإلنسان  اهلل  بها  كرم  نعمة  وأغلى  بأهم  المخدرات  ذهبت 

البهائم والحيوانات، نعمة العقل.
شاهدنا كيف كان إدمان وتعاطي المخدرات وراء حوادث وجرائم تقشعر 
كالوالدين،  لديهم  الناس  وأعز  قتل شباب ألقرب  نتابع  ونحن  األبدان،  لها 
الورد،  عمر  في  طاقات  وتعطيل  تدمير  عن  ناهيك  الجرائم،  من  وغيرها 
اإلرادة معزول منبوذ.  إنسان مسلوب  وبقايا  وجعلهم مجرد هياكل عظمية 
من  االستهداف  وقوة  الشراسة  حجم  طياتها  في  تحمل  ومواقف  مشاهد 
المنظمات  مع  المتحالفين  السموم  لتجار  واإلجــرام  الشر  جانب عصابات 
أمنها  وتقويض  المجتمعات  لتدمير  المنظمة  الجريمة  ودوائــر  اإلرهابية 

واستقرارها بالنيل من أهم ثرواتها شبابها.
 قبل أيام، روى أحد الثقات الصدمة التي حلت بحفيدته التي لم تتجاوز 
الخمسة عشر ربيعاً لدى تلقيها رسالة صوتية من أحد مروجي المخدرات 
عارضاً خدماته عن بُعد، مشيداً بالطريقة االحترافية العالية لرجال العيون 

الساهرة في »خدمة األمين« عند تعاملهم مع مثل هذه الحاالت.
 حالة تكشف حجم االستهداف واإلصرار على إغراق المجتمع من جانب 
المكون  باستهداف  الداخل  من  المجتمع  لتدمير  واإلجــرام  الشر  عصابات 

األول واألهم فيه: األسرة والشباب.
والوسائل  والوسائط  الطرق  ابتكار  في  الشر  عصابات  تفننت  ومهما   
الساهرة  العيون  وأبطال  األمــن  رجــال  يقظة  فإن  بيننا،  سمومهم  لترويج 
معهم نقطع الطريق على  بالمرصاد، وبتعاوننا جميعاً  المكافحة لهم  لفرق 
المجرمين الذين يجب إنزال أقصى العقوبات بحقهم وهي اإلعدام، ونحمي 

فلذات أكبادنا ومجتمعنا وبالدنا. 
وال تفوتنا اإلشادة بالجهد الكبير لمراكز التأهيل، وفي مقدمتها »المركز 
الوطني للتأهيل« الذي يقدم تجربة غير مسبوقة تحمل رؤية قيادتنا الرشيدة 
إلنقاذ كل من انزلق نحو هاوية اإلدمان واستعادته ليكون من جديد عنصراً 

فاعاًل في مسيرة الخير والبناء. حفظ اهلل اإلمارات من كل شر.

علي العمودي

ali.alamodi@alittihad.ae

صالح العامري خالل االختبارات )من المصدر(

العامري يغادر المجمع التجريبي بموسكو 3 يوليو

أيـــــام وتنــتـهـــي مهــــمـة

اإلمـارات ملحاكاة الفضاء

طبية  لفحوص  العامري  ويخضع 
وتقديم  احتياجاته  لمعرفة  مكثفة، 
العالج مباشرة، وذلك على مدار 14 
طبي  فريق  بوجود  متواصلة،  يوماً 
إماراتي وروسي، كما سيخضع الفريق 
آر«  »بــي سي  لفحص مسحة األنــف 
لمدة 4 أيام، للتأكد من سالمة الجهاز 
مع  التفاعل  بعد  والتنفسي  المناعي 
المناخ الخارجي عقب انتهاء المهمة، 
خاصة أنهم اعتادوا األجواء الداخلية 
في الكبسولة من حيث درجة الحرارة 
واألكسجين، حيث إن كل شيء فيها 
المقرر  ومــن  داعــمــة.  بأجهزة  يعمل 
استمرت  الــتــي  المهمة،  تنتهي  أن 
يوليو  مــن  الــثــالــث  فــي  ــاً،  ــوم ي  240
من  كل  فيها  يشارك  والتي  المقبل، 
كيريتشينكو  وفيكتوريا  بلينوف  أوليغ 
روســيــا،  مــن  كراياكينا  وإيــكــاتــريــنــا 
من  كوالسكي  وآشلي  بــراون  وويليام 
العامري  وصالح  المتحدة،  الواليات 

من اإلمارات العربية المتحدة.
وباشر العامري المهمة يوم الرابع 
ــام الــمــاضــي،  ــع ــن ال ــن نــوفــمــبــر م م
خاللها  أجرى  شهور،   8 واستغرقت 
تجارب   5 منها  وتجربة،  بحثاً   71
الدولة،  4 جامعات في  إماراتية من 

ــاالت عـــلـــم وظـــائـــف  ــجــ ــ تــغــطــي م
األعضاء وعلم النفس وعلم األحياء، 
لفترات  التعرض  آثــار  فــي  وركـــزت 
على  الفضاء  محاكاة  لبيئة  طويلة 
الدموية  ــة  ــي واألوع القلب  تقلبات 
دراسة  كذلك  القلبية،  والتفاعالت 
عن  الــنــاجــم  ــاد  اإلجــه ــار  آثـ تحديد 
الدموية  الدورة  في  والعزلة  الحبس 
ووظائف العضالت والهيكل العظمي 
ألفراد الطاقم في أثناء مهمة قياس 
والجينومية  السريرية  الــمــؤشــرات 

والنسخية والبروتيومية.
نفذها  الــتــي  الــتــجــارب  وتضمنت 
روبـــوت  تشغيل  مــحــاكــاة  ــعــامــري،  ال
العزلة،  في  التوتر  وتقليل  الفضاء، 
االفتراضي،  الــواقــع  تــجــارب  كذلك 
والتي تضمنت إطالق مركبة وتأمين 

التحامها مع محطة الفضاء الدولية، 
كما  والمريخ،  القمر  فوق  والتحليق 
الكهربائي  التخطيط  تجربة  أجــرى 
للدماغ؛ بهدف الحصول على صورة 
حالة  في  الــدمــاغ  لوظائف  واضحة 
العزلة، ما يساعد العلماء في التعرف 
في  والتغيرات  الــدمــاغ  تفاعل  على 
في  الــبــقــاء  عند  اإلدراك،  وظــائــف 

البيئات المعزولة لمدة طويلة.
فحصاً  الــتــجــارب  تضمنت  كما   
مع  الــعــامــري  جمعها  التي  للعينات 
بتجربة  قــيــامــهــم  خــــالل  ــه،  ــالئـ زمـ
القمر،  سطح  على  للهبوط  محاكاة 
القاعدة  إلــى  ونقلها  عينات  وجمع 
الــذراع  استخدام  وتجربة  القمرية، 
اآللية اللتقاط مركبات الشحن ونقل 

المعدات »كندارم 2«.

آمنة الكتبي )دبي(

 يغادر صالح العامري، أول رائد 

محاكاة للفضاء، في تمام الثانية 

ظهرًا بتوقيت اإلمارات، يوم 

الثالث من يوليو المقبل، المجمع 

التجريبي األرضي في معهد 

األبحاث الطبية والحيوية في 

أكاديمية العلوم الروسية في 

العاصمة موسكو، وذلك ضمن 

برنامج »سيريوس 21«، بمشاركة 

5 رواد أساسيين من وكالة »ناسا« 

األميركية، و»روزكوزموس« الروسية.

The Game Fairتطوير اتفاقية التعاون بين  المعرض و

15 شركة بريطانية تشارك يف »أبوظبي للصيد والفروسية«

أبوظبي )االتحاد( 

في أعقاب النجاح الذي حققته اتفاقية الشراكة 
في عام 2021 بين كّل من معرض أبوظبي الدولي 
 The Game Fair ومعرض  والفروسية،  للصيد 
الدوليان  الحدثان  أعلن  المتحدة،  المملكة  فــي 
وتطوير  الخبرات  وتبادل  التعاون  تعزيز  المميزان، 
وسط  في  »وارويكشاير«  من  كاًل  لتشمل  االتفاقية 
إنجلترا، وأسكوتلندا، وويلز. وسيُشارك في الدورة 
شركة   15 للصيد  أبوظبي  مــعــرض  مــن  الــقــادمــة 
 The بريطانية ودولية مرموقة، كما سيتولى منظمو
أبوظبي  لمعرض  والتسويق  الترويج   Game Fair
بريطانيا  في  يُقيمونها  التي  الُمعارض  كافة  في 
كبير  نجاح  من  لمسوه  لما  نظراً  وذلــك  ــا،  وأوروبـ
األولى،  للمّرة  فيها  التي شاركوها  الماضية  للدورة 

وخاصة من حيث اإلقبال الجماهيري الواسع.
عن   The Game Fair مــؤســســة  وأعـــربـــت 
الدولي  أبوظبي  معرض  بشراكة  البالغة  سعادتها 
للصيد والفروسية، مع جميع معارضها الثالثة التي 
سوف تُنّظمها في عام 2022 ووجود نادي صّقاري 
اإلمارات فيها للمّرة األولى، ُمشيدة بُمشاركتها غير 
كبير  بدعم   )2021 )أبوظبي  دورة  في  المسبوقة 
عراقة  يعكس  وبما  البريطانية،  الحكومة  قبل  من 
دولة  مع  المميزة  والعالقات  البريطاني  الــتــراث 

اإلمارات.
بين  الخبرات  وتبادل  الشراكة  التفاقية  ووفقاً   
المعارض  جميع  زوار  يتمّكن  ســوف  الجانبين، 
منّصة  زيــارة  من  الصيف  هذا  الثالثة  البريطانية 
اإلمــارات  صّقاري  ونــادي  للصيد  أبوظبي  معرض 
والفروسية  الصقارة  ــراث  ت عــن  المزيد  لمعرفة 
اإلمـــارات.  ــة  دول في  والسفاري  الصيد  ورحــالت 
باستقطاب  للصيد  أبوظبي  معرض  سيقوم  كما 
الرائدة  اإلماراتية  التجارية  العالمات  من  العديد 
الزوار  يمنح  مما  البريطاني،  األلعاب  معارض  إلى 
األوروبيين فرصة فريدة لمعرفة المزيد عن التراث 

الثقافي اإلماراتي األصيل.
لجهود  للصيد  أبوظبي  معرض  دعم  إطــار  وفي 
سوف  العالمي،  المستوى  على  الــصــقــارة  تعزيز 

العروض  ساحة  في  األنشطة  تفعيل  في  يُساهم 
The Game Fair، وخاصة فعاليات الصيد  في 

بالصقور.
المهرجان  مدير  جــاور،  جيمس  قال  ذلك،  حول 
الفرصة  هذه  بتعزيز  فخورون  »نحن  البريطاني: 
لتشمل  الشراكة  اتفاقية  وتطوير  للتعاون  المهمة 
وأسكوتلندا  إنجلترا  من  كل  في  الثالثة  معارضنا 
بالمشاركة  البالغة  سعادته  عن  وأعــرب  وويــلــز«. 
والفروسية،  للصيد  الدولي  أبوظبي  معرض  في 
ــه أضــخــم حــدث مــن نــوعــه في  ــأّن ــذي وصــفــه ب الـ
من  ساحر  مزيج  »مــع  وأفريقيا:  األوســط  الشرق 
لالهتمام.  المثيرين  والعارضين  الممتعة  العروض 
روائع  قادرين على مشاركة  نكون  أن  ويُسعدنا  كما 
التراث اإلماراتي مع زوار المعرض البريطانية في 

الصيف والخريف القادمين«.
ودخــل  تــأتــي  الــتــي   - االتفاقية  »هــذه  أّن  وأكــد 
هي  السابع،  عقده   The Game Fair مهرجان 
بداية شراكة ُمثمرة نتوقع أن تعود ُمستقباًل بفوائد 

والثقافي  الــتــجــاري  الــتــبــادل  مجالي  فــي  عــديــدة 
علي  ماجد  معالي  أكد  جهته،  من  البلدين«.   بين 
لمعرض  المنظمة  العليا  اللجنة  رئيس  المنصوري 
ــنــادي صــقــاري  ل ــعــام  ال األمــيــن  للصيد،  أبــوظــبــي 
 ،2022 اإلمارات، أهمية تطوير هذه الشراكة لعام 
تعزيز  في   2021 عام  في  نجاحها  أثبتت  أن  بعد 
في  أساسياً  عنصراً  باعتباره  الثقافي،  التبادل 
يُجّسد  وبما  اإلنسانية،  لمسيرة  الحضاري  التطّور 
اإلمــارات  دولة  بين  الُمتجّذرة  التاريخية  الصالت 
والتعاون  المتحدة،  والمملكة  المتحدة  العربية 

الُمثمر بينهما في مختلف المجاالت.
أن  اليوم،  دواعي سرورنا  لمن  إّنه  معاليه،  وقال 
والفروسية،  للصيد  الدولي  أبوظبي  معرض  يكون 
شريكاً رسمياً لجميع المعارض البريطانية في عام 
2022، هذه األحداث الدولية التي تعكس التقاليد 
بمختلف  األصيلة  الرياضات  ومهارات  البريطانية 
أنواعها المتوارثة منذ قرون، مما يعزز الجهود نحو 

الحفاظ على التراث الثقافي المشترك.

 هذا العام ُيقام مهرجان الريف 
واأللعاب البريطاني يف كّل 
من قصر سكون، بيرثشاير 

بأسكوتلندا يف الفترة من 1 إلى 
3 يوليو القادم، ومن ثّم يف قصر 

ريغلي هول مبقاطعة وارويكشاير 
غرب مدينة ستراتفورد وسط 

إجنلترا يف الفترة من 29 إلى 31 
يوليو، وأخيرًا يف مزرعة فاينول 

شمال غرب ويلز يف الفترة من 
9 إلى 11 سبتمبر 2022، وذلك 

للمّرة األولى.
أما من 17 إلى 19 يونيو القادم، 

فتنتظر معرض أبوظبي لقاءات 
 Le مهمة مع ُمنّظمي معرض

Game Fair أكبر معرض للصيد 
يف فرنسا، ُيقام يف ريفها الساحر 

مبدينة »الموت - بوفرون« يف 
مقاطعة لوار-إي-شير. وهو 

احلدث الذي ال ُيكن تفويته 
يف أوروبا بنظر هواة الرياضات 

اخلارجية والتقليدية التراثية، 
يختص برحالت الصيد مبختلف 

أنواعه، الرماية، عروض 
الفروسية، والكالب.

 مهرجان

المعرض شريك رسمي 
لجميع المعارض 

البريطانية  
 

ماجد علي المنصوري
دورة سابقة للمعرض )من المصدر(

آالف أســـــــــرة تستفيد
من »أضاحي اإلحسان« 

عجمان )وام(

أنهت جمعية اإلحسان الخيرية بعجمان استعداداتها لتنفيذ مشروعها 
السنوي الستقبال وتوزيع لحوم األضاحي داخل الدولة، الذي يستفيد 
منه أكثر من 7000 أسرة متعففة مسجلة لدى الجمعية، وتشمل إمارات 
األسر  إسعاد  إلى  المشروع  يهدف  والفجيرة.  الخيمة  ورأس  عجمان 
المتعففة واألقل دخاًل في عيد األضحى وإدخال البهجة والسكينة إلى 
قلوبهم في هذه األيام المباركة. وأوضح عبداهلل محمد حسين المزعمي 
لذبح  دقيقة  آلية  الجمعية وضعت  أن  المساندة  الخدمات  إدارة  مدير 
ونقل وتوزيع لحوم األضاحي وتخزينها في مخازن الجمعية، بما يتماشى 
المختصة في  الجهات  التي حددتها  واالحترازية  الوقائية  التدابير  مع 
مجمعاً   2012 عــام  في  أنشأت  قد  كانت  الجمعية  أن  وذكــر  الــدولــة. 
للمخازن، روعي فيه كافة اشتراطات األمن والسالمة وأعلى  متكاماًل 
أكمل  على  الــواردة  الغذائية  المواد  تخزين  لضمان  الصحية  المعايير 
وجه. وأكد أن أكثر من 7000 أسرة من المسجلين لدى الجمعية ومن 

المحتاجين خارج الكشوف يستفيدون من مخازن الجمعية.

  66

ويعمل طاقم املهمة »سيريوس 21« يف جسم محكم اإلغالق يحاكي مركبة 
فضائية، لفهم آثار العزلة يف اجلانبني النفسي والفسيولوجي البشري ودعم 

االستعدادات ملهام استكشاف الفضاء التي تستغرق فترات طويلة، فيما 
يتكون املجمع التجريبي اخلاص باملهمة من أنظمة مستقلة لدعم احلياة يتم 

التحكم فيها وتعمل وفق معايير محددة.

محاكاة

 7



اإلمارات تشارك العالم االحتفال باليوم العاملي ملكافحة املخدرات

أبوظبي )وام(

 شاركت اإلمارات، دول العالم االحتفال باليوم العالمي 
لمكافحة المخدرات وإساءة استخدامها واالتجار غير 
المشروع بها الذي يصادف يوم السادس والعشرين من 
شهر يونيو من كل عام، ويُقام تحت شعار »المخدرات 
نهاية مؤلمة«. وكان لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
وقيادتها الرشيدة، بصيرة يقظة جعلتها تعي خطورة 
المخدرات واألضــرار التي يسببها انتشار تلك اآلفة 
واالقتصادية  واالجتماعية  الصحية  الصعد  كل  على 
واألمنية وغيرها. لذا لم تدخر الدولة جهداً في سبيل 
الــذي يدمر  القاتل  الخطر  أبنائها من هذا  تحصين 
المستقبل ويهدد أمن وسالمة المجتمع ويهدم استقرار 
األسر، إلى جانب تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي 
وجميع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية من أجل 

محاربة تلك اآلفة. 
وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس 
مكافحة  رئيس مجلس  بدبي  العام  واألمــن  الشرطة 
االتجار  مشكلة  أن  الدولة،  مستوى  على  المخدرات 
بالمخدرات تُعد واحدة من أبرز التحديات األمنية التي 
تواجه أجهزة المكافحة على مستوى العالم، وقال: لكن 
ورغم كل الصعوبات والتحديات إال أننا عقدنا العزم 
على تحويل تلك التحديات إلى فرص، من خالل تطوير 
ورفع قدرات فرق العمل ورجال مكافحة المخدرات على 
مستوى دولة اإلمارات العربية المتحدة على اكتشاف 
األنماط اإلجرامية الجديدة المبتكرة، واألساليب التي 
يمكن أن يلجأ إليها تجار ومروجو المخدرات كبديل عن 
الطرق السائدة والمعروفة التي كانوا يتبعونها، وذلك 
في ظل القيود واإلجــراءات االحترازية واالحتياطات 
التي اتخذتها الدولة. وأضاف معاليه أن العالم يحتفل 
في السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري، باليوم 
العالمي لمكافحة المخدرات واالتجار غير المشروع 
بــهــا، ومــمــا ال شــك فيه أن الــمــخــدرات مــن أخطر 

التي تواجه أفراد المجتمع كونها تؤدي  اآلفات 
ومستقبلها،  األجــيــال  تــدمــيــر  إلـــى 

وتدفع بهم نحو الجريمة والعنف 
والــســرقــة مــن أجــل توفير 

األمـــوال الــالزمــة لشراء 
المخدرات، إال أنه من 
في  الوقوف  الممكن 
وجه هذه اآلفة من 
خالل تكاتف جهود 
ــجــهــات،  جــمــيــع ال
ــدم الــســمــاح  ــ ــ وعـ
ــمــروجــي وتــجــار  ل
الــــمــــخــــدرات مــن 

وبنات  أبناء  اختراق 
المجتمع. 

مجلس  أن  ــاف  وأضــ
على  المخدرات  مكافحة 

شكل  الـــذي  ــة  ــدول ال مستوى 
الــذي  الـــــوزاري  الــقــرار  بموجب 

أصدره الفريق سمو الشيخ سيف بن 
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير الداخلية، في شهر مارس من عام 2016م، 
لم يتواَن منذ اليوم األول في تنفيذ اإلستراتيجية 

في  ــه  أن إلــى  الفــتــاً  الــمــخــدرات،  لمكافحة  الوطنية 
كبيرة  إنجازات  تحقيق  تم  لتشكيله  األربــع  السنوات 

ومبهرة في عمليات ضبط المتهمين في جرائم 
نتائج  أظهرته  ما  وهــذا  الــمــخــدرات، 
المؤشرات والمستهدفات التي تم 
وضعها كأهداف أولية والتي 
تم تجاوزها بمراحل األمر 
الحافز  يعطينا  الـــذي 
والـــــدافـــــع لــلــمــضــي 
قدماً وبقوة للتصدي 
لكل مــن تــســول له 
ــالل  ــ ــ نـــفـــســـه اإلخ
بــأمــن الـــبـــالد من 
ــروجــي  مــهــربــي وم
المخدرات، والقبض 
مهما  مرتكبيها  على 

كلف األمر. 

ترسيخ حالة 
األمن واالستقرار

سعيد  العميد  قــال  جانبه،  من 
عبداهلل السويدي، مدير عام مكافحة 
المخدرات االتحادية بوزارة الداخلية نائب 
المخدرات، إن جهود  رئيس مجلس مكافحة 
دولة اإلمارات في مكافحة المخدرات، تسير وفق 
االستراتيجية الوطنية في هذا الصدد، ونأخذ بعين 
االعتبار هذه القضية التي تشكل خطراً جسيماً على 

المجتمعات ويهدد دول العالم أجمع، وقد عملت الدولة 
والتشريعات  القوانين  تحديث  على  مستمر  بشكل 
الصعيد  على  أمــا  الــمــخــدرات،  بمكافحة  الخاصة 
األمني، فقد عملت الجهات الشرطية واألمنية على 
قدم وساق، من خالل استراتيجيتها األمنية الشاملة 
لترسيخ حالة األمن واالستقرار في الدولة، من خالل 
أفضل  واســتــخــدام  العصرية  المستجدات  مواكبة 
التقنيات لتحقيق أفضل معدالت األمن، وبفضل ذلك 
تمكنت أجهزة مكافحة المخدرات في الدولة من ضرب 
مخططات تجار المخدرات، وإحباط عمليات الترويج 
وزارة  جهود  أن  وأضـــاف  الماضية.  ــوام  األعـ خــالل 
الداخلية أسهمت في الحد من العرض والطلب على 
هذه اآلفة وأطلقت العديد من المبادرات لتحديد مدى 
انتشار المخدرات في الدولة وفق أعلى الممارسات 
والتجارب العالمية الناجحة، وتبنت منصة إلكترونية 
بالتعاون المتميز مع القطاع الصحي في الدولة لمراقبة 
صرف األدوية المخدرة للحد من إساءة استخدامها، 
وهو ما يدفعنا اليوم إلى عدم التهاون في تحقيق أمن 

مجتمعنا وبناء مجتمع خال من تلك السموم.

ضرب شبكات تهريب 
وزارة  استطاعت  فقد  الدولي،  المستوى  وعلى 
على  المخدرات  مكافحة  بأجهزة  ممثلة  الداخلية 
وتــرويــج  تهريب  شبكات  ضــرب  ــة،  ــدول ال مستوى 
التعاون  مــن خــالل  ــا،  دارهــ فــي عقر  الــمــخــدرات 
النظيرة  األجــهــزة  مع  المتميز  والــدولــي  اإلقليمي 
في تلك الدول. كما حصلت دولة اإلمارات العربية 
الماضية  الخمس  السنوات  مــدى  على  المتحدة 
على المركز األول في جائزة أفضل تعاون ميداني 
معلوماتي عملياتي على المستوى العربي واإلقليمي 
والدولي، أدى إلى ضبط شبكات تهريب المخدرات 
حسب البيانات الصادرة عن األمانة العامة لمجلس 

وزراء الداخلية العرب. 

مبادرات التوعية

أوضح العقيد الذخري أن 
اللجنة نفذت العديد من 

مبادرات التوعية، بالتعاون مع 
الوزارات احلكومية والدوائر 

واجلهات املعنية بالتوعية، 
حيث نظمت العديد من ورش 

عمل التوعية لآلباء واألمهات، 
باعتبار أن األسرة هي اللبنة 

األساسية لبناء املجتمع؛ 
بهدف رفع قدراتهم على 

حماية أبنائهم من اإلدمان، 
وأصدرت دليل الوالدين 

للوقاية من املخدرات.. كما 
نفذت العديد من محاضرات 

التوعية بأضرار آفة املخدرات 
إلى الكادر التعليمي والتدريبي 

لرفع قدراتهم ومهاراتهم يف 
تعريف الطلبة بكيفية وقاية 

أنفسهم من التعاطي، ومت إدراج 
موضوع التوعية املجتمعية 

يف خطب صالة اجلمعة، 
لتناول موضوع املخدرات 

وآثارها الضارة على املجتمع، 
كما أصدرت دليل الوقاية من 
املخدرات يف البيئة املدرسية.

رفع قدرات رجال 
مكافحة المخدرات على 

مستوى الدولة 

ضرب مخططات
 تجار المخدرات وإحباط 

عمليات الترويج 

سعيد عبدهللا السويديضاحي خلفان تميم 

مجتمع 
واٍع

من جهته، قال العقيد الدكتور راشد الذخري 
رئيس اللجنة الوطنية العليا للوقاية من املخدرات، 

إن استراتيجية الوقاية من املخدرات يف وزارة الداخلية، 
تسعى إليجاد مجتمع واع مبخاطر املواد املخدرة واملؤثرات 

العقلية، ومتكني مؤسسات الدولة وأفراد املجتمع وبناء 
قدراتهم ومهاراتهم للوقاية من املواد املخدرة واملؤثرات 

العقلية وفق منهجية علمية تهدف إلى رفع مستوى 
الوعي املجتمعي بأخطار املخدرات وتنمية املهارات 

الشخصية والقيم األخالقية املعززة للسعادة 
واإليجابية، وتعزيز دور األسرة للمساهمة يف 

الوقاية من املواد املخدرة. 

فــارس الـمزروعي: املنظــــومـــــة 

الوطنيــــــة تُعزز الوقاية والرعاية  

مكتوم الشريفي: تقنيات متطورة

لحماية شبـــــابنــــا مــــن املخــــدرات 

سيف الشامسي:  فرصـــة مهمة

 لدعم روح التكامــــل والتعــاون

أبوظبي )االتحاد(

أكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف 
املزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، أن 

املنظومة الوطنية ملكافحة املخدرات ُتعزز 
جهود الوقاية والرعاية الالحقة، مشيدًا 
بالتعاون املشترك على مستوى الدولة يف 

اتخاذ إجراءات مهمة ملكافحة املخدرات 
والوقاية منها. وأوضح يف كلمة مبناسبة 

اليوم الدولي ملكافحة إساءة استعمال 
املخدرات واالجتار غير املشروع بها، الذي 

يصادف 26 يونيو اجلاري حتت شعار 
)املخدرات نهاية مؤملة(، أن تلك اإلجراءات 

متثلت يف املشاركة يف اللجان اخلاصة 
باملكافحة والوقاية والعالج املنبثقة عن 

مجلس مكافحة املخدرات بالدولة، وحتقيق 
النتائج الهادفة من خالل االستراتيجية 

الوطنية للمكافحة، والدليل الوطني 
للوقاية من املخدرات، والذي يعزز جهود 
اجلهات احلكومية واخلاصة على تنفيذ 

املعايير والتدابير الدولية للوقاية من 
املخدرات. ولفت إلى حرص شرطة أبوظبي 
على حتقيق املزيد من التطورات، باعتماد 

أفضل الوسائل واألساليب يف مكافحة 
املخدرات واحلد من انتشار هذه اآلفة، 
الفتًا إلى أن عناصر مكافحة املخدرات 

بشرطة أبوظبي يؤدون دورهم الريادي 
على مدار الساعة يف حماية املجتمع من 

براثنها ومواجهتها بكفاءة واقتدار وبشتى 
الطرق والوسائل احلديثة، وجنحوا يف 

ضرب مخططات جتار املخدرات الذين ال 

يتوانون عن استخدام كافة األساليب 
اإلجرامية من أجل تسريب سمومهم 

واستهداف الشباب، وأشاد معاليه بالتعاون 
مع الشركاء االستراتيجيني على مستوى 
الدولة، وبكافة اجلهود اجلبارة واملخلصة 

التي يبذلها رجالنا يف أجهزة املكافحة 
على مستوى الدولة، وجميع الشركاء، 
واجلهود الوطنية الصادقة التي تعمل 

معنا من أجل محاربة خطر انتشار 
املخدرات. وأشار إلى أن شرطة أبوظبي 

تواصل جهودها بشكل مستمر من خالل 
استراتيجيتها األمنية لترسيخ األمن 

واالستقرار، من خالل مواكبة املستجدات 
العصرية واستخدام أفضل التقنيات، مما 

أسهم يف التصدي لهذه اآلفة بأساليب 
متطورة وإحباط عمليات الترويج وضبط 

املروجني.

نفذها مركز »مسؤولية«

»قضاء أبوظبي« يوعي طالب الجامعات بمخاطر املخدرات

ويأتي تنظيم تلك احلملة التي انطلقت يف 
شهر مايو املاضي وتستمر ملدة ستة أشهر، عبر 

مجموعة من املبادرات والفعاليات املتنوعة، 
تنفيذًا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن 

زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، 
وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء يف 

أبوظبي، بترسيخ الثقافة القانونية ونشر 
الوعي املجتمعي، مبا يدعم احلفاظ على األمن 

واالستقرار.
ويف هذا اإلطار، استعرض املستشار الدكتور 

محمد راشد الظنحاني، مدير مركز أبوظبي 
للتوعية القانونية واملجتمعية 

»مسؤولية«، خالل محاضرة 
افتراضية عن ُبعد لطالب 

جامعة العني، اآلثار 
الناجمة عن تعاطي 

املواد املخدرة سواء املتعلقة بالصحة النفسية 
أو اجلسدية، ومدى خطورتها وتأثيرها على 
مستقبل الشباب، مع بيان نظرة القانون إلى 

املتعاطي وكيفية مساعدته على تلقي العالج 
من دون تقدميه للمحاكمة.

ووجه املستشار الظنحاني، عددًا من رسائل 
التوعية الهادفة إلى الوقاية من الوقوع يف 

براثن املؤثرات العقلية، ومنها االمتناع دون تردد 
عن أي محاولة من رفقاء السوء قد تقود إلى 

التعاطي، واحلرص على الرفقة الصاحلة وعدم 
التردد يف التخلي عن أي شخص قد يدفعك 

إلى طريق املخدرات، وتعزيز العالقة مع األسرة 
السيما أن وجود أشخاص ميكن االعتماد عليهم 

ومصارحتهم حول حتديات احلياة، ُيعد أمرًا 
بالغ األهمية.

كما ركز على ضرورة شغل وقت الفراغ مبا هو 
مفيد، واالستمتاع باحلياة دون اللجوء إلى 

املخدرات التي لن جتلب ملتعاطيها إال التعاسة 
واحلسرة، مع طلب املساعدة من املختصني سواء 

كنت أو أي شخص تعرفه يعاني مشكلة ذات صلة 
بهذه اآلفة، إلى جانب التعرف بشكل أكبر على 

مخاطر اإلدمان وما يسببه من تأثيرات خطيرة، 
إلدراك أهمية تفاديها.

»الوطني 
للتأهيـــــل«.. 
منظومة متكاملة للوقاية 
والعـــــالج مــــــــــن اإلدمـــــــــان 

 أبوظبي )وام(

 يحرص المركز الوطني للتأهيل الذي تم 
إطالقه عام 2002 على تقديم خدمات 

العالج وإعادة التأهيل وتعزيز الوعي بشأن 
مرض اإلدمان لكافة أفراد المجتمع من 

المواطنين وغير المواطنين في الدولة. 
ويقوم المركز باستخدام أحدث الوسائل 

العالجية والوقائية، من خالل التعاون 
والتنسيق مع المنظمات اإلقليمية والدولية 

العاملة في مجال عالج اإلدمان، من أجل 
استحداث أنظمة جدية لعالج ووقاية 

المدمنين، ومتابعة تأهيلهم بعد الشفاء 
إلعادة إدماجهم في المجتمع وتأمين 

الرعاية المناسبة لهم. 
وأكد الدكتور عارف الشحي المدير العام 
للمركز الوطني للتأهيل، بمناسبة اليوم 

العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 
السادس والعشرين من شهر يونيو من كل 

عام، أن اإلدمان مرض مزمن انتكاسي يصيب 
الدماغ، وله تأثيرات ومضاعفات على النفس 

والسلوك الشخصي واالجتماعي، ويتميز 
اإلدمان بالبحث الدائم عن المخدرات 

واستخدامها بشكل قهري تصعب السيطرة 
عليه، وذلك على الرغم من األضرار 

الصحية والنفسية واالجتماعية الناجمة 
عنه. 

وأضاف أن أعراض وعالمات اإلدمان تتفاوت، 
بحسب نوع المؤثر العقلي وشدة اإلدمان، 
ومن هذه األعراض، على سبيل المثال ال 
الحصر، اضطراب الكالم، وكثرة النسيان، 

وضعف التركيز، واالنفعال الشديد، إضافة 
إلى فقدان الوزن واألرق وإهمال المظهر 

العام والنظافة الشخصية، ومن التغييرات 
السلوكية المرتبطة باإلدمان، الكذب 

والمراوغة وتغيير األصدقاء وإهدار األموال 
واالقتراض أو السرقة، إضافة إلى اإلجهاد 

المستمر، واالنقطاع عن العمل، وعدم 
المصارحة، والتكتم على المشكلة. وعن 

نتائج اإلدمان، أشار الشحي إلى أنها مأساوية 
في أغلب األحيان، حيث يشتد اإلدمان 

بمرور الوقت، وتزداد الرغبة في تعاطي 
المادة المخدرة عدة مرات في اليوم، مما 

قد يؤدي إلى جرعة زائدة تصل مضاعفاتها 
أحيانًا إلى الوفاة، ويفشل المدمن في 

محاوالت التوقف؛ لذا يحوز كمية كافية 
من المادة المخدرة، وذلك له مضاعفات 

قانونية، كالسجن أو وصول آخرين في 
محيط المدمن إلى المادة المخدرة، أما 

على المستوى المالي، فإن اإلدمان يتميز 
بهدر المال على المادة المخدرة، .

أبوظبي )االتحاد(

يواصل مركز أبوظبي 

للتوعية القانونية 

والمجتمعية بدائرة 

القضاء »مسؤولية«، تنفيذ 

حملة التوعية الموسعة 

لمكافحة المواد المخدرة، 

من خالل تنظيم محاضرات 

تثقيفية قانونية مكثفة 

لطالب الجامعات؛ بهدف 

تعزيز المعرفة لدى فئة 

الشباب إزاء هذه التحديات 

والمخاطر، بما يضمن 

تحقيق الدور الوقائي 

لحمايتهم من الوقوع في 

براثن التعاطي واإلدمان.
الظنحاني متحدثًا عن ُبعد خالل المحاضرة )من المصدر(
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أبوظبي )االتحاد(

أكد اللواء مكتوم علي الشريفي مدير 
عام شرطة أبوظبي، اهتمام القيادة 

العامة لشرطة أبوظبي بتعزيز 
التعاون مع كافة اجلهات املعنية، ما 

أسهم يف حتقيق النجاح والريادة يف 
وضع استراتيجيات شاملة تعتمد 

على أحدث التقنيات املتطورة لتعزيز 
حماية الشباب من آفة املخدرات.

وأوضح يف كلمة، مبناسبة اليوم 
الدولي ملكافحة إساءة استعمال 

املخدرات واالجتار غير املشروع بها، 
الذي يصادف 26 يونيو اجلاري، 

حتت شعار »املخدرات نهاية مؤملة«، 
أن شرطة أبوظبي تعتمد أفضل 
الوسائل واألساليب يف مكافحة 

املخدرات واحلد من انتشار هذه اآلفة، 
من خالل حتديث آلياتها وخططها 

ملواكبة التطورات يف أساليب مروجي 
املخدرات، بالتعاون مع مختلف 

األجهزة الشرطية محليًا وإقليميًا 
ودوليًا، وتكثيف اجلهود لتجفيف 

منابعها والتصدي ملخاطرها.
وثمن مدير عام شرطة أبوظبي جهود 

رجال مكافحة املخدرات وحرصهم 
على أن يكونوا دائمًا عينًا ساهرة يف 
حماية املجتمع من براثن املخدرات 

ومواجهتها بكفاءة واقتدار وبشتى 
الطرق والوسائل احلديثة، وحتقيق 

النجاح تلو اآلخر يف التصدي 

ملخططات جتار املخدرات الذين ال 
يتوانون عن استخدام كافة األساليب 

اإلجرامية من أجل تسريب سمومهم 
للمجتمع.

وأشاد بالتنسيق والشراكة مع 
اجلهات الرسمية املعنية واملجتمعية، 

وصواًل إلى مجتمع آمن وخال من 
آفة املخدرات، مشيرًا إلى دور وسائل 

اإلعالم ومنصات التواصل االجتماعي 
يف تعزيز ونشر التوعية حول مخاطر 

املخدرات بجميع أنواعها وأصنافها، 
مؤكدًا أهمية دور املؤسسات التعليمية 

والتربوية والدينية ومنظمات 
املجتمع املدني ودور األسرة يف حماية 
أبنائها من مخاطر املخدرات، وتوفير 
كل املقومات التي تعزز بيئتها اآلمنة 

واملستقرة.

الشارقة )وام(

 أكد اللواء سيف الزري الشامسي 
قائد عام شرطة الشارقة، أن 

االحتفال باليوم العاملي ملكافحة 
املخدرات  هو فرصة مهمة لتعزيز 
روح التكامل والتعاون املشترك يف 

مكافحة هذه الظاهرة العاملية، من 
خالل صناعة الوعي وغرس الشعور 

باملسؤولية املجتمعية قبل املسؤولية 
األمنية، مشيرًا إلى أن أولى خطوات 
مواجهة هذه اآلفة تبدأ بالدور املهم 

والكبير ألولياء األمور يف مراقبة 
سلوك أبنائهم ومعرفة عالقاتهم، 

كونهم عماد املستقبل يف بناء 
التنمية والفئة املستهدفة لإلطاحة 

بهم يف دوامة اإلدمان أو ليصبحوا 
أحد مروجي املخدرات. وقال اللواء 

الشامسي - يف تصريح مبناسبة 
اليوم العاملي ملكافحة املخدرات الذي 

يصادف 26 يونيو من كل عام - إن 
هذا اليوم ميثل دعوة متجددة لكافة 

املجتمعات للوقوف صفًا واحدًا 
ل  يف مواجهة آفة املخدرات وحتمُّ
واإلنسانية  املجتمعية  املسؤولية 

للتصدي لهذا اخلطر الذي ال يستثني 
من تبعاته أحدًا حيث متتد آثاره 

إلى مختلف قطاعات احلياة صحيًا 
واجتماعيًا واقتصاديًا وأمنيًا. وأضاف: 

أجهزتنا األمنية والشرطية تؤكد 

على املضي بكل إصرار يف مكافحة 
هذه اآلفة ومحاربة ضعاف النفوس 
من جتار ومهربي ومروجي املخدرات 

مهما  تعددت أساليبهم اإلجرامية، 
وإننا على يقني بوعي مجتمعنا 

ونهوضه مبسؤولياته يف تكامل يحقق 
رؤية املنظومة األمنية اليقظة 

الوطنية  إستراتيجيتها  وتنفيذ 
ملكافحة املخدرات، فضاًل عن مواكبة 

املستجدات العصرية واستخدام أفضل 
التقنيات لتحقيق أفضل معدالت 
األمن  بالتضامن مع كافة اجلهود 

الدولية واإلقليمية للحد من انتشار 
هذه اآلفة، ومنع محاوالت تهريبها 

عبر الدول من أجل حتقيق مجتمع 
آمن ومستقبل خال من املخدرات.

الدولة ال تدخر جهًدا في سبيل تحصين أبنائها من الخطر القاتل





:» خبراء ومحللون سياسيون لـ »

إنعاش االقتصاد ومواجهة اإلرهاب بوابة إعمار اليمن

أحمد عاطف )عدن، القاهرة(

سياسيون  ومحللون  خبراء  اعتبر 
وإعادة  االقتصاد  إنعاش  أن  يمنيون، 
تأهيل المؤسسات الحكومية والخدمية 
ومواجهة اإلرهاب بوابة إعادة اإلعمار 
الحكومة  أن  إلى  اليمن، مشيرين  في 
الــشــرعــيــة عــانــت فــقــدان الــقــيــادات 
اإلدارية الُملمة بالعديد من المجاالت 
الرئيسية، مثل الصحة والتعليم والنقل 

والمطارات والمدارس.
اليمني  الــســيــاســي  المحلل  ــال  وقـ
محمود الطاهر، إنه على الرغم من أن 
أمراً  يعد  اإلعمار  إعادة  الحديث عن 
الضروري  من  أنــه  إال  للغاية،  مبكراً 
اإلشارة إلى أن إعادة تأهيل المرافق 
الــصــحــيــة والـــمـــرافـــق االجــتــمــاعــيــة 
خدمة  فــي  تعمل  الــتــي  والــحــكــومــيــة 
ضــروريــة  متطلبات  اليمني  الشعب 

يومية خالل األوضاع المأزومة. 
حديثه  خـــالل  ــطــاهــر،  ال وطـــالـــب 
الكهرباء  تأهيل  بإعادة  لـــ»االتــحــاد«، 
إلى  بأقصى ســرعــة، الفــتــاً  والــطــرق 
أن إعادة اإلعمار مصطلح شامل لكل 
المحافظات  ولكل  اليمنية  المناطق 

بعد انتهاء الحرب.
االستعجال  ــرورة  ضــ عــلــى  وشـــدد 
التي  الخدمات  مراكز  كافة  بتأهيل 
من  وبدعم  جــادة  بوقفة  إال  تكون  لن 

تحالف دعم الشرعية.

اليمني  السياسي  المحلل  وأشـــار 
المقبلة  الفترة  خالل  »اليمن  أن  إلى 
وفي ظل وجود مجلس رئاسي، تستعد 
ومرحلة  جديدة  سياسة  حياة  لدخول 
متغيرة تحتاج إلعادة تأهيل كل ما في 
االهتمام  عــدم  حــال  في  ألنــه  اليمن؛ 
بذلك سيكون األمر لصالح ميليشيات 
الحوثي اإلرهابية«، موضحاً أن وجود 
دمار اقتصادي ومؤسسي في األماكن 
المحررة وتركه بما هو عليه سيجعلها 

ُعرضة لعودة الميليشيات مرة أخرى.
لتنسيق  المتحدة  األمم  مكتب  وكان 
الشؤون اإلنسانية قد اتهم ميليشيات 

الحوثي بالوقوف وراء 89% من حوادث 
أو  المنظمات  موظفي  حركة  تقييد 
البضائع داخل اليمن، المبلغ عنها في 
الربع األول من العام الجاري، مشيراً 
المساعدات اإلنسانية  إلى أن وصول 
بسبب  تحدياً  يمثل  اليــزال  اليمن  في 

العوائق البيروقراطية.
ــر مــحــلــل الـــشـــؤون  ــب ــدوره، اعــت ــ ــ بـ
الرحمن  عبد  اليمن  فــي  السياسية 
اإلعمار  إعـــادة  أن  المقصري  سالم 

للدخول في سالم طويل  أولى  خطوة 
استمرار  عــدم  تضمن  عملية  وبــنــاء 
الحرب، موضحاً أنه ال إعادة إعمار بال 
سالم شامل وعادل يوقف الممارسات 
اإلرهابية ضد الشعب اليمني. وأوضح 
لـ»االتحاد«،  حديثه  خالل  المقصري، 
السالم  لعملية  التالية  الخطوة  أن 
إنعاش االقتصاد  البد أن تكون إعادة 
الدولة،  مؤسسات  وإنــعــاش  اليمني، 
ثم  الحكومية،  الهيئات  مقدمتها  وفي 

المؤسسات الخدمية. وأكد المقصري 
إلرادة  تحتاج  اليمن  إعمار  إعــادة  أن 
لتحقيق  دولية  وإرادة  داخلية  حقيقية 
اليمنيون  به  يشعر  ملموس  مستقبل 
االقتصادية وحروب  األزمات  في ظل 

المنطقة.
في  الخبير  أكد  ذاتــه،  السياق  وفي 
أن  األنسي  عبدالكريم  اليمني  الشأن 
بمعاناة  تتمثل  اليمن  إعمار  تحديات 
الحكومة من فقدان القيادات اإلدارية 
الحكومية الُملمة بكل ملف على حدة، 
والنقل  والتعليم  الصحة  فــي  ــواًء  سـ
إحدى  وهي  والــمــدارس،  والمطارات 
جماعة  فيها  تسببت  التي  المشاكل 
أن  موضحاً  والحوثيين،  ــوان«  »اإلخــ
الظروف االقتصادية أيضاً تقف عقبة 

أمام اإلعمار.
أن  إلــى  لـ»االتحاد«  األنسي  وأشــار 
عدم وجود خطة كاملة ُمهيكلة ومحددة 
بتكاليف معينة إلعادة اإلعمار يُصعب 
اإلعــمــار،  ــادة  إلعـ المباشرة  النتائج 
استعادة  اآلن  المطلوب  أنه  موضحاً 
على  إشــراف  وتقديم  المانحين،  ثقة 
ذلك من المجتمع المدني والمنظمات 

الدولية.
اليمني  الشأن  في  الخبير  وطالب 
ــادة هــيــكــلــة الـــــــوزارات وإعــــادة  ــإعـ بـ
األمور إلى نصابها من الوزارات التي 
بالمياه  واالهتمام  الخبرة  ذوو  تركها 

والمستشفيات والطرق والمدارس.

عمال يرممون واجهة منزل كجزء من مشروع تدعمه »اليونسكو« في مدينة صنعاء القديمة )رويترز(

»الحـــــــوثي« أكثـــــر 

من زرع األلغام يف العالم

اليمن: مفاوضات رفع الحصار

عن تعز وصلت إلى طريق مسدود

جنيف )وكاالت(

قــالــت الــمــحــامــيــة والــنــاشــطــة 
الــحــقــوقــيــة األمــيــركــيــة، آيــريــنــا 
الحوثي  ميليشيات  إن  تسوكرمان، 
اإلرهابية أكثر من استخدم األلغام 

األرضية في العالم.
ندوة  خالل  تسوكرمان  وأفــادت 
الخمسين  ــدورة  ــ الـ هــامــش  عــلــى 
التابع  اإلنــســان  حــقــوق  لمجلس 
الحوثيين  إن  الــمــتــحــدة،  لــأمــم 
مستخدمي  ــر  ــث أك مـــن  يــعــتــبــرون 
حيث  العالم،  في  األرضية  األلغام 

ونصف  مليون  بين  ما  بزرع  قاموا 
ومــلــيــونــي لــغــم فــي جــمــيــع أنــحــاء 
اليمن منذ االنقالب على الشرعية 

عام 2014.
الــعــديــد من  أن  إلـــى  ــارت  ــ وأشـ
هذه األلغام هي ألغام أرضية غير 
مزروعة  لأفراد  مضادة  قانونية 
في  متخفية  مــدنــيــة،  مناطق  فــي 
شكل صخور أو ألعاب أو غيرها. 

مقابالت  أجــرت  أنها  وأضافت 
فريق  من  األلغام  إزالــة  خبراء  مع 
أزال  مدني  مشروع  وهو  »مسام«، 
مئات آالف األلغام منذ عام 2018.

عدن )االتحاد(

قال رئيس وفد الحكومة اليمنية 
الـــمـــفـــاوض بــشــأن فــتــح طــرقــات 
تــعــز، عــبــدالــكــريــم شــيــبــان، أمــس، 
نقطة  إلــى  وصلت  المفاوضات  إن 
بعد  تقدم  أي  تحقق  ولــم  الصفر، 
التي  الــمــفــاوضــات  مــن  أسبوعين 
أن  مــؤكــداً  المتحدة،  ــم  األم رعتها 
ميليشيات الحوثي اإلرهابية رفضت 
فتح  حول  األممي  المبعوث  مقترح 

الطرق المغلقة في تعز.
ــي مــؤتــمــر  وأوضــــــح شـــيـــبـــان، فـ
المنفذ  فــي  عقد  أمـــس،  صحافي 
»الــوفــد  أن  تــعــز،  لمدينة  الشرقي 

الحكومي وافق على مقترح المبعوث 
بشكل  تعز  طــرقــات  بفتح  األمــمــي 
بعثوا  الــحــوثــيــيــن  ــكــّن  ل ــجــي،  ــدري ت
برسالة أجهضوا فيها هذا المقترح 
وطرحوا مقترحاً جديداً، وهو طريق 

أبعر الزيلعي«.
الهدنة  انهيار  من  شيبان  وحــذر 
المجتمع  يضغط  لــم  إذا  األممية 
الدولي على ميليشيات الحوثي لرفع 

الحصار عن تعز.
وطالب المجتمع الدولي والمبعوث 
ــة ضد  األمــمــي بــإصــدار بــيــان إدانـ
المقترح  رفضوا  الذين  الحوثيين 
ــمــي، ويـــريـــدون فـــرض مقترح  األم

خاص بهم ومناسب لهم عسكرياً.
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عربي ودولي

الحكومة عانت فقدان 
القيادات اإلدارية الُملمة 

بالمجاالت الرئيسية

الدخول إلى مرحلة جديدة 
تحتاج إلعادة تأهيل 

المؤسسات الحكومية

األمم المتحدة: »الحوثي« 
مسؤول عن تقييد عمل 

المنظمات ودخول 
البضائع

القاهرة )االتحاد(

قال رئيس البرلمان العربي عادل 
الــعــســومــي، إن هــنــالــك مــؤشــرات 
متفاقمة لمخاطر كارثية وشيكة قد 
تنجم من تسرب أو غرق أو انفجار 
ناقلة النفط »صافر« الراسية قبالة 

مدينة الحديدة.
من  بيان،  في  العسومي،  وحــّذر   
الحوثي  ميليشيات  تعنت  استمرار 
اإلرهـــابـــيـــة، ورفــضــهــا الــمــتــواصــل 
أممي  فريق  دخــول  ــوام،  أعـ  6 منذ 
لصيانة الخزان العائم وتفريغه قبل 

فوات األوان.  ولفت إلى أن االبتزاز 
الحوثي واستغالل ملف »صافر« في 
أغراض سياسية، يهدد بحدوث أكبر 
واقتصادية  وإنسانية  بيئية  كــارثــة 
وخيمة تتخطى آثارها اليمن. وشّدد 
التحرك  ــرورة  عــلــى ضــ الــعــســومــي 
الدولي العاجل، بممارسة مزيد من 
لوقف  الميليشيات  على  الضغط 
مادة  واستخدامه  بالملف  تالعبها 
للضغط واالبتزاز السياسي والتعامل 
للفريق  ــســمــاح  وال كــرهــيــنــة،  مــعــه 
وتقييم  للناقلة  بالصعود  األمــمــي 

وضعها الفني وتفريغها.

انفجار »صافر« يهدد بكوارث 

وخيمة تتخطى آثارها اليمن

ناشطة حقوقية أميركية:البرلمان العربي محذرًا:

السعودية والعراق 
يبحثان التعاون 

المشترك

الرياض )االتحاد(

بحث األمير محمد بن سلمان 
بن عبدالعزيز ولي العهد نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
السعودي، مع مصطفى الكاظمي 

رئيس الوزراء العراقي مجاالت 
التعاون املشترك.

وذكرت وكالة األنباء السعودية 
»واس« أنه جرى خالل جلسة 

املباحثات التي عقدت يف الديوان 
امللكي بقصر السالم يف جدة أمس 

األول، استعراض العالقات الثنائية 
بني البلدين، ومجاالت التعاون 
املشترك، كما مت تبادل وجهات 

النظر حول عدد من املسائل، 
مبا يسهم يف دعم وتعزيز األمن 

واالستقرار يف املنطقة.
بدوره، ذكر املكتب اإلعالمي 

لرئيس الوزراء العراقي يف بيان 
أن اللقاء شهد التأكيد على 

تدعيم التكامل االقتصادي، 
والتعاون البيني مبا يعّزز التنمية 

املستدامة يف املنطقة، ويقّوي 
اجلهود الثنائية ملواجهة األزمات 

االقتصادية. وأّكد الطرفان، 
بحسب البيان، على الدور البارز 

للعراق يف تقريب وجهات النظر يف 
املنطقة، والدفع بجهود التهدئة 

واحلوارات البّناءة إلى األمام.

:» مصادر عراقية لـ»

»التيار الصدري« يتجه لالنسحاب من املناصب الحكومية

هدى جاسم )بغداد(

ــد الـــســـيـــاســـي فــي  ــمــشــه بــــدا ال
نية  عن  أنباء  وسط  ضبابياً  العراق 
مقتدى  الـــصـــدري«  ــتــيــار  »ال زعــيــم 
المنتمين  جميع  مطالبة  الــصــدر 
المشاركين  من  عليه  والمحسوبين 

في الحكومة تقديم استقاالتهم.
وقالت مصادر خاصة لـ»االتحاد«، 
درجـــة   500 مـــن  أكــثــر  هــنــاك  إن 
بين  الصدري  التيار  ألتباع  وظيفية 
ووكيل  ــوزراء  ــ ال مجلس  عــام  أمــيــن 
ورئيس  وسفير  عــام  ومــديــر  وزيـــر 
إلى  وزيــر  بمستوى  هو  ومــن  هيئة، 
سيقدمون  وجميعهم  ــام،  عـ مــديــر 

استقاالتهم بأمر من الصدر.
 15 هناك  إن  الــمــصــادر،  وقــالــت 
الحكومة،  رئاسة  لمنصب  مرشحاً 
ــيـــار  ــتـ ــن »الـ ــ ــم مـــنـــشـــقـــون ع ــه ــن ــي ب
إلى  األقرب  منهم  ثالثة  الصدري«، 

تولي المنصب.
عمر  أن  إلــى  المصادر  وأشـــارت 
طوياًل،  يكون  لن  الجديدة  الحكومة 
مبكرة،  انتخابات  إلى  ستدعو  فهي 
ومفوضية  االنتخابات  قانون  وتغيير 

االنتخابات.
رسالة  أن  إلــى  الــمــصــادر  وبينت 
الصدري  التيار  زعيم  إلــى  وصلت 

تطالبه  مهمة  سياسية  قيادات  من 
الزاملي  حاكم  تولي  على  بالموافقة 
الــقــيــادي فــي الــتــيــار ونــائــب رئيس 
ــان الــســابــق والـــــذي قــدم  ــم ــرل ــب ال
73 األسبوع  استقالته مع النواب الـ 

الماضي رئاسة الحكومة.
السياسي  والناشط  المحلل  لكن 
عمر فاروق الطائي أكد لـ»االتحاد«، 
أن من يروج لهذه النوايا هم جهات 
مــؤكــداً  ــصــدري،  ال للتيار  منافسة 
الصدري  التيار  زعيم  »خطوات  أن 
بها  يــعــلــم  أو  تــســرب  أن  يــمــكــن  ال 
مسبقاً، وأن الجهات التي تطلق هذه 

الصدر  إحــراج  غايتها  التصريحات 
لسحب درجاته التنفيذية من الدولة، 
في  حصلت  لــو  اللحظة  تلك  وفــي 
أعمال فسوف  ظل حكومة تصريف 
كون  كبيراً  انهياراً  المؤسسات  تنهار 
ليست  الصدري  التيار  عدد درجات 

بالقليلة«.
»تلك  أن  ــى  إلـ ــي   ــطــائ ال وأشــــار 
خطورة  تعي  ال  السياسية  الجهات 
أجل  من  للتصعيد  وتدفع  الموقف، 
دفع التيار لسحب درجاته وموظفيه 
ــبــالد عــبــارة عن  ــأن ال وتــتــعــامــل وكـ
عن  بــعــيــداً  بــهــم،  خــاصــة  إقطاعية 

السياسية  والــحــســابــات  ــوازن  ــتـ الـ
ــيـــة  ــتـــمـــاعـ ــة واالجـ ــ ــادي ــصــ ــ ــت ــ واالق

واألمنية«.
الــســيــاســي  الــمــشــهــد  زاد  ــا  ــم وم
في  وزعت  منشورات  ارتباكاً، ظهور 
مكتوب  بــغــداد  مــن  عــديــدة  مناطق 
سبقتها  ــادم«  ــ قـ »الــتــغــيــيــر  عــلــيــهــا 
تحريضاً  تحمل  أخـــرى  مــنــشــورات 
قــال عنها خــبــراء  الــتــظــاهــر،  عــلــى 
أمــنــيــون، إنــهــا تــهــدف إلــى زعزعة 
ــرار، داعـــيـــن الــحــكــومــة  ــ ــق ــ ــت االســ
اتهامات  أن  خصوصاً  لمراقبتها، 
وراء  مــســلــحــة  جـــمـــاعـــات  ــال  تـــطـ
في  القيادي  كشف  بدوره،  توزيعها. 
الهاللي،  عائد  التنسيقي«  »اإلطــار 
مفاوضات  إطــالق  اإلطــار  عزم  عن 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة خـــالل الــــ 48 
في  الهاللي،  وقال  القادمة.  ساعة 
»تشكيل  إن  صحفية:  تصريحات 
أصبح  الجديدة،  العراقية  الحكومة 
الــيــمــيــن  أداء  ــعــد  ب جـــــداً،  قـــريـــب 
فهذه  الــبــدالء،  للنواب  الدستورية 
السياسية  الخريطة  غيرت  الخطوة 
ــاع عــدد  ــ ــف ــ ــفــات بــعــد ارت ــحــال ــت ــل ل
خصوصاً  السياسية  القوى  مقاعد 

المنضوية في اإلطار التنسيقي«.
بين  والتفاوض  »الحوار  أن  وبين 
عملية  ــشــأن  ب الــســيــاســيــة  الـــقـــوى 
سوف  الجديدة،  الحكومة  تشكيل 
المقبلين،  اليومين  خــالل  تنطلق 
ــذا الـــحـــوار والــتــفــاوض ســوف  وهــ
السياسية  الــقــوى  كــل  فيه  تــشــارك 
طــرف  أي  وإقـــصـــاء  تهميش  دون 

سياسي«.

مقتدى الصدر يصافح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي )أرشيفية(

500 موظف قيادي 
من أتباع »التيار« 

يستعدون لتقديم 
استقاالتهم

15 مرشحًا لمنصب رئاسة 
الحكومة بينهم منشقون 

عن »التيار«

الحكومة الجديدة ستدعو 
النتخابات مبكرة وتغيير 

قانون االنتخابات 



»النواب« و»الدولة« يجتمعان اليوم.. والمنفي يلوح باستخدام سلطاته حال الفشل

»الرئاسي الليبي«: الصراع السياسي يعرقل املصالحة الوطنية

حسن الورفلي )بنغازي، القاهرة(

مشروع  أن  ليبيا،  في  الرئاسي  المجلس  أكــد 
الصراع  بمشكلة  يصطدم  الوطنية  المصالحة 
السيادية  سلطته  باستخدام  ملوحاً  السياسي، 
وعدم ترك األمر للتأجيل في حال فشل اجتماع 
مجلس  رئيسي  بين  الثالثاء  غــداً  المقرر  جنيف 
النواب عقيلة صالح ومجلس الدولة خالد المشري 
الدستورية  الوثيقة  اللمسات األخيرة على  لوضع 

الالزمة إلجراء االنتخابات.
محمد  الليبي  الرئاسي  المجلس  رئيس  وقــال 
المنفي، في كلمته خالل لقائه وجهاء وأعيان ليبيا 
أمس، إن »مجلسي النواب والدولة أجسام قائمة 
بمسار محدد يجب أن يكون محدداً بمدة زمنية«.

وشدد المنفي على الحاجة ألن يعمل الوجهاء 
واألعيان والحكماء مع المجلس الرئاسي لكي 
قادمة،  سياسية  عملية  أي  نتائج  احترام  يتم 
وبين أن إحدى المشكالت التي حدثت في 24 
ديسمبر الماضي تمثلت في التخوف من خروج 
بعض الشخصيات. وأضاف المنفي: »مادامت 
ــدخــول  الــمــحــكــمــة أعــطــت لــلــشــخــص حـــق ال
لالنتخابات يفترض أن يشارك وإذا تم انتخابه 
البالد«.وأشار المنفي إلى وجود  يجب أن يقود 
ويتوجب  ليبيا  في  اجتماعية سياسية  انقسامات 
المجلس  مع  يعملوا  أن  والوجهاء  الحكماء  على 
الرئاسي على حل هذه اإلشكالية سواء عن طريق 

عملهم الحالي أو المصالحة الوطنية 
تصطدم  الوطنية  المصالحة  أن  المنفي  وبين 
بمشكلة الصراع السياسي لذلك فإن هناك حاجة 

لمصالحة حقيقية بين السياسيين لحل األزمة.
وأكد المنفي أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي 
أهمها  سيادية  بمهام  الرئاسي  المجلس  كلفوا 
المصالحة ووقف إطالق النار وتوحيد المؤسسة 
المؤسسات  بقية  توحيد  على  والعمل  العسكرية 
وذلك ألن المصالحة وتوحيد المؤسسات خاصة 

العسكرية سيؤدي لعمل انتخابات بشكل مستقر.
دعم  الرئاسي  »المجلس  أن  المنفي،  وأضــاف 
أي توافق لعمل االنتخابات ويرى أنه يجب إجراء 
االنتخابات قبل نهاية هذا العام سواء كانت رئاسية 

أو برلمانية«.
ويمكن للمجلس الرئاسي الليبي إصدار مراسيم 
الدستورية  والقاعدة  االنتخابات  بقوانين  رئاسية 
الالزمة لالنتخابات، وتجميد عمل مجلسي النواب 
والدولة حال فشل التوافق على اإلطار الدستوري 

الالزم إلجراء العملية االنتخابية.
في غضون ذلك، أكد النائب بالمجلس الرئاسي 
الليبي، موسى الكوني، أمس، أن المجلس يتعهد 
الشعب  قبل  من  منتخب  لرئيس  السلطة  بتسليم 
دستورية  قاعدة  وفق  االنتقالية  المراحل  إلنهاء 

تتفق على نتائجها جميع األطراف السياسية.

مذكرة  توقيع  الكوني  ذلك، خالل حضور  جاء 
العليا لالنتخابات  تفاهم بين المفوضية الوطنية 

واالتحاد الوطني لعمال ليبيا.
االنتخابات  إجراء  أهمية  على  الكوني  وشدد 
البرلمانية والرئاسية التي تقود الستقرار ليبيا، 

بانتخاب رئيس يقود البالد إلى بر األمان.
وأشاد الكوني بجهود المفوضية خالل األشهر 
الرئاسية  لالنتخابات  التجهيز  فــي  الماضية 
وبين  السياسية،  الخالفات  بسبب  توقفت  التي 
تأكيداً  يعد  التفاهم  مذكرة  لتوقيع  حضوره  أن 
على استمرار دعم المجلس الرئاسي للمفوضية 
التي  والرئاسية  البرلمانية  االنتخابات  وإلجراء 
هي أمر واقع ال مناص منه، ولتذليل الصعوبات 

االستحقاق    إلجــراء  وصــوالً  عملها  تعيق  التي 
االنتخابي الذي يتوق له كل الليبيين.

في سياق آخر، حذرت لجنة الطاقة والموارد 
المساس  من  الليبي  النواب  بمجلس  الطبيعية 
بإدارة المؤسسة الوطنية للنفط وعرقلة عملها، 
السياسية  التجاذبات  من  تحييدها  إلى  داعيًة 

والنأي بها عن الصراعات.
اليوم  الدولي  األمــن  مجلس  يعقد  ذلــك،  إلى 

االثنين جلسة الستعراض الوضع في ليبيا.
وستشهد الجلسة إحاطة بعثة األمم المتحدة 
للدعم في ليبيا حول آخر األوضاع، كما ستركز 
على االضطرابات السياسية المستمرة في ليبيا 
الوطنية  الــوحــدة  حكومة  وجــود  عن  والناجمة 
الليبية  والحكومة  الدبيبة،  عبدالحميد  برئاسة 

برئاسة فتحي باشاغا.
طــرح  الجلسة  خـــالل  يــتــم  أن  الــمــقــرر  ومـــن 
ليبيا  إلــى  جديد  أممي  مبعوث  تعيين  موضوع 
المستشارة  ترك  موعد  حلول  قرب  مع  خاصة 
الشهر  منصبها  ولــيــامــز  ستيفاني  األمــمــيــة 

الجاري.

ليبيون يرفعون علم بلدهم خالل تجمع في طرابلس )أرشيفية(

«: حل الصراعات القبلية يبدأ باالستقرار السياسي خبراء لـ»

الخرطوم: ما يجري يف دارفور تديره غرف تعبث بالبالد

شعبان بالل، أسماء الحسيني 

)الخرطوم، القاهرة( 

في  االنتقالي  السيادة  مجلس  أكــد 
السودان، أن ما يحدث في دارفور من 
تخريب متعمد ليس بعيداً عما يحدث 

في الخرطوم.
لألنباء  السودانية  الوكالة  ونقلت 
»سونا« أمس، عن نائب رئيس مجلس 
السيادة االنتقالي في السودان الفريق 
خالل  قوله،  دقلو  حمدان  محمد  أول 
اتفاق  على  التوقيع  حفل  مخاطبته 
قبيلتي  بين  القبلية  الصراعات  وقف 
ــقــات واالرنـــقـــا« شــمــال مدينة  ــرزي »ال
»الجنينة« بإقليم دارفور، إن »كثيراً مما 
يجري في دارفــور تديره نفس الغرف 
الخرطوم،  فــي  بالمشهد  تعبث  التي 
الذاتية  يسعى هؤالء خلف مصالحهم 

الضيقة«. 
وأضــاف أن »ما يحدث بالوالية من 
والعنصرية  الكراهية  خطاب  تفشي 
والفتن  النفس  قتل  على  والتحريض 
تقف  الفوضى،  مظاهر  من  وغيرها 
خلفها جهات تهدف إلى تقويض السالم 
الذي تحقق وإعــادة دارفــور إلى مربع 

الحرب وتفكيك النسيج االجتماعي«.
إيقاف  على  الحكومة  حــرص  وأكــد 
ووضع  المعتمد،  والتخريب  الفوضى 
المكونات  بين  العبثية  للصراعات  حد 
القبلية، من خالل فرض هيبة الدولة، 
وعقد المصالحات لتحقيق االستقرار 
ــيــن مــكــونــات  ــش الــســلــمــي ب ــاي ــع ــت وال
تــجــدداً  ــســودان  ال ويشهد  المجتمع. 
أودت  التي  القبلية  للنزاعات  مستمراً 
بحياة مئات األشخاص رغم محاوالت 
ــات الــمــســؤولــة  ــجــه مــســتــمــرة مـــن ال
هذه  مثل  لوقف  األممية  والمنظمات 
الشرق  أقاليم  في  خاصة  النزاعات، 

ودارفور وكردفان.

وكشف خبراء ومحللون سياسيون لـ 
القبلية  الصراعات  أسباب  »االتحاد« 
التي كان آخرها في شهر يونيو الجاري 
في  األشــخــاص  مــئــات  بحياة  وأودت 
لحل  سيناريوهات  واضعين  ــور،  دارفـ

هذه األزمة الممتدة منذ عقود طويلة.
العلوم  في  السودانية  الباحثة  ورأت 
بجامعة  الدولية  والعالقات  السياسية 
السبب  أن  إبراهيم  الخرطوم أسمهان 
في  القبلية  لــلــصــراعــات  األســـاســـي 
السودان هو تنافس القبائل لالستحواذ 
تملك  خاصة  الطبيعية  الــمــوارد  على 
األرض ومصادر الرعي والمياه بجانب 
القبائل  بعض  بــه  تــقــوم  ــذي  الـ ــثــأر  ال
ضد بعضها البعض جراء قتل فرد أو 
مجموعة من هذه القبيلة أو تلك لفرد 

أو مجموعة من أفراد قبيلة أخرى.
ــحــاد«،  وأوضــحــت إبــراهــيــم لـــ »االت
ملكية  حــول  القبلية  الــتــداخــالت  أن 
في  سبباً  كانت  القبيلة  دار  أو  أرض 
القبلية  والصراعات  النزاعات  تفاقم 
ودخول  السالح  انتشار  جراء  الدامية 
بعض المجموعات المتفلتة والحركات 
من  الغالب  في  تتكون  التي  المسلحة 
دوراً  لعب  مما  واحـــدة  قبيلة  أفـــراد 
متعاظماً في تذكية الصراعات القبلية 
الــســودان وتسبب ذلــك فــي قتل  فــي 

العديد من الناس وحرق القرى ونهب 
الممتلكات والماشية.

وأكدت إبراهيم أنه مع ذلك فقد ظل 
زعماء اإلدارة األهلية لمختلف القبائل 
يلعبون دوراً محورياً في حل النزاعات 
جهود  مــع  جــنــب  إلـــى  جــنــبــاً  القبلية 
مؤسسات  تدعمها  التي  المصالحات 
الباحثة  وأشـــارت  الرسمية.  الــدولــة 
فقد  ذلــك  بجانب  أنــه  إلــى  السودانية 
ولجان  للقبائل  األهلية  اإلدارة  لعبت 
األمن بالواليات التي شهدت صراعات 
قبلية دوراً متعاظماً أدى إلى التخفيف 
والحد من تطور العديد من الصراعات 
التي  المسلحة  والمواجهات  القبلية 
شهدها السودان عامة وواليــات غرب 

وشرق وجنوب السودان خاصة.
الرعاة  بين  التاريخي  ويبرز الصراع 

ــان  ــردف ــور وك ــ ــمــزارعــيــن فــي دارفـ وال
كأحد أسباب الصراعات القبلية، لكن 
الصراع على مناجم الذهب برز مؤخراً 

كمحرك رئيسي آخر لحروب القبائل.
تماضر  ــورة  ــت ــدك ال رأت  ــا،  ــدورهـ بـ
الــدراســات  بمركز  األســتــاذة  الطيب، 
أنه  الخرطوم،  بجامعة  الدبلوماسية 
لــيــس مــن الــســهــل تــجــاوز الــخــالفــات 
التحديات  ظــل  فــي  خــاصــًة  القبلية، 

الداخلية التي يشهدها السودان.
الوضع  أن  لـــ»االتــحــاد«،  وأوضــحــت 
أمنياً  ووضــعــاً  قــويــة  حكومة  يتطلب 
أفــضــل، مــؤكــدةً أن تــلــك الــخــالفــات 
متجذرة، مشيرةً إلى عدم إمكانية وقف 
هــذه الــنــزاعــات إال فــي ظــل استقرار 
يسوده  الــســودان  في  حقيقي  سياسي 

حكم القانون ودولة المؤسسات.
وذكرت أن اإلهمال وبعد المسافات 
الدور  من  أضعفت  الوصول  وصعوبة 
الحكومات  بــه  تقوم  أن  يُمكن  الـــذي 
بمعالجة  يتعلق  مــا  فــي  المتعاقبة 
األوضاع االجتماعية للقبائل، موضحًة 
أن الحكومات ليست معفية من اإلهمال 
الــســودان  أقــالــيــم  فــي  التنمية  وعـــدم 
المختلفة التي تحظى بموارد ومصادر 
الزراعة  مستوى  على  كبيرة  طبيعية 

والثروة الحيوانية والتعدين وغيرها.

تعزيزات عسكرية إلى مناطق الصراع القبلي في دارفور )أرشيفية(
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توقيع اتفاق وقف النزاع 
بين قبيلتي »الرزيقات 

واالرنقا« في دارفور

جهات تهدف إلى 
تقويض السالم وإعادة 
الحرب وتفكيك النسيج 

االجتماعي

دقلو

القاهرة )وكاالت(

ــعــربــي،  ــمــان ال ــرل ــب أكـــد ال
أمــــس، دعــمــه ووقـــوفـــه إلــى 
ــال لــلــعــبــور  ــومـ جـــانـــب الـــصـ
الدقيقة  المرحلة  هــذه  مــن 
تحقيق  نحو  خطواته  وتثبيت 
لشعبه  واالســـتـــقـــرار  األمـــن 

وتطلعاته.
ــرب رئــيــس الــبــرلــمــان  وأعــ
ــادل الــعــســومــي فــي بــيــان  عــ
بري  حــمــزة  ــى  إل تهنئته  عــن 
الشعب  مجلس  موافقة  بعد 
الثقة  منحه  على  الصومالي 
ــاع وتــعــيــيــنــه رئــيــســاً  ــاإلجــم ب
للوزراء بالصومال، متمنياً له 

التوفيق في مهامه المقبلة.
وعبر العسومي عن خالص 
التي  الكبيرة  للثقة  تقديره 

مجلس  مــن  ــري  ب بها   حظي 
مشيراً  الصومالي،  الشعب 
إلـــى أن ذلـــك يــأتــي تــأكــيــداً 
لــلــخــبــرة والــكــفــاءة الــعــالــيــة 

بهما. يتمتع  اللتين 
الصومال  أن  على  وشــدد 
ــحــاجــة لــحــكــومــة كــفــاءات  ب
للمساهمة في مواجهة جميع 
به،  تعصف  التي  التحديات 
ــة ســوء  ــ ــي مــقــدمــتــهــا أزم وفـ
التي  الجفاف  وكارثة  الغذاء 

تضرب البالد.

كوتونو )وكاالت(

ــادر أمــنــيــة  ــصــ ــ أعـــلـــنـــت م
قتال  شرطيين  أن  بنين  فــي 
وأصـــيـــب ثــالــث فـــي هــجــوم 
ــشــرطــة في  ــل ــى مـــركـــز ل ــل ع
شــمــال غــرب الــبــالد، أمــس، 
فـــي أحـــــدث هـــجـــوم ضــمــن 
سلسلة من الهجمات الدموية 
بتوسع  تأثرت  التي  بالمنطقة 
ــاق أنـــشـــطـــة جــمــاعــات  ــطـ نـ
فاسو  بوركينا  فــي  إرهــابــيــة 

المجاورتين. والنيجر 
أن  ــادر  ــصــ ــ ــم ــ ال وذكــــــــرت 
مــســلــحــيــن اقــتــحــمــوا مــركــز 
حوالي  داساري  في  الشرطة 
ــة صــبــاحــاً  ــي ــان ــث الــســاعــة ال
بــالــتــوقــيــت الــمــحــلــي وقــتــلــوا 

لهم،  التصدي  قبل  شرطيين 
شرطيين  مقتل  إلــى  مشيرة 

خالل تصديها للهجوم.
من  ــيــن  ــن اث أن  ــت  ــافـ وأضـ
ــن قـــتـــال أيـــضـــاً  ــيـ ــيـ ــابـ اإلرهـ
ــر خــالل  ــدد آخــ وأصـــيـــب عــ

الهجوم.
 ولم يصدر عن جيش بنين 
تــعــلــيــق رســمــي عــلــى هــجــوم 

األمس.

البرملان العربي: نقف إلى جانب 

الصومال لتحقيق األمن واالستقرار

مقتل شرطيني بهجوم يف بنني

االتحاد األفريقي يعرب عن دعمه 
الكامل لمشروع المصالحة الوطنية

بنغازي )االتحاد(

أعرب رئيس مفوضية االحتاد األفريقي موسى فقي عن دعمه الكامل مللف مشروع املصاحلة 
الوطنية من أجل بناء االستقرار والسالم يف ليبيا.

جاء ذلك خالل اتصال هاتفي تلقته وزيرة اخلارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية جنالء 
املنقوش أمس، من رئيس مفوضية االحتاد األفريقي، ناقشا فيه آخر املستجدات وتطورات 

األوضاع السياسية على الساحة احمللية والدولية بحسب بيان للخارجية الليبية.
وأكد فقي وفق البيان دعمه جلهود حكومة الوحدة الوطنية يف سعيها لتحقيق مطلب الشعب 

الليبي بإجراء انتخابات برملانية ورئاسية يف أقرب وقت ممكن.
من جانبها، أثنت املنقوش على جهود رئيس مفوضية االحتاد األفريقي وتعاونهم الدائم مع 

حكومة الوحدة الوطنية، مشيدة بأهمية الدور اإليجابي الذي يلعبه االحتاد يف ملف املصاحلة 
الوطنية الذي سيعود على الليبيني باألمن واالستقرار واالزدهار.

مجلس األمن 
يبحث اليوم تطورات 

األوضاع في ليبيا 

الحاجة إلى كفاءات 
للمساهمة في 
مواجهة جميع 

التحديات

مسلحون اقتحموا 
مركز أمني في 
داساري وفتحوا 

النيران على العناصر

البرلمان يطالب بتحييد 
»النفط« من التجاذبات 

السياسية



20
www.alittihad.ae

االثنين 27 ذي القعدة 1443 هـ الموافق 27 يونيو 2022 معربي ودولي

بايدن يعلن استثمار 600 مليار دوالر في برنامج عالمي للبنى التحتية

قمة »السبع« تبحث الوحدة ضد »التحديات« العاملية

إلماو )وكاالت(

األلـــمـــانـــي أوالف  الــمــســتــشــار  ــد  ــ أك
قمة  بـــاده  تستضيف  الـــذي  شولتس، 
توصل  حيال  تفاؤله  السبع«،  »مجموعة 
الكبرى  الصناعية  المجموعة  دول  قادة 
لردود مشتركة على »التحديات العالمية«، 
بايدن  جو  األميركي  الرئيس  قال  فيما 
للحلفاء، إن عليهم »الوقوف صفاً واحداً« 

في مواجهة روسيا.
ووجه بايدن الشكر للمستشار األلماني 
أوالف شولتس على الدور الريادي الذي 

يقوم به بشأن أوكرانيا.
وفي مستهل االجتماع، تحركت 4 دول 
الكبرى  الصناعية  السبع  مجموعة  من 
الــذهــب  واردات  عــلــى  حــظــر  ــفــرض  ل
الــروســيــة، فــي إطـــار الــجــهــود لتشديد 
العقوبات على موسكو، بسبب هجومها 

على أوكرانيا.
في  المجموعة،  زعماء  لقاء  وخــال 
قصر إلماو البافاري جنوب ألمانيا، قال 
شولتس: »كل دول المجموعة قلقة حيال 
التغلب عليها  التي يتعين علينا  األزمات 

في الوقت الحاضر«.
الساحلي  »إلــمــاو«  قصر  ويستضيف 
الــدول  مجموعة  قمة  ألمانيا،  جنوبي 
الرئيس  بــمــشــاركــة  الــســبــع  الصناعية 
ــايــديــن، الــتــي تناقش  األمــيــركــي جــو ب
األزمـــة  تــتــصــدرهــا  رئيسية  مــحــاور   5
األوكرانية وكذلك أزمتا الطاقة والغذاء، 
دولتان  بينهم  مــن  ضيوف   5 بمشاركة 

أفريقيتان.
عقد،  من  أقــل  خــال  الثانية  وللمرة 
في  السبع  مجموعة  قــادة  قمة  تجرى 
قصر إلماو الذي يستوفي معايير عالية 
المستوى، ويقع قرب الحدود النمساوية 
في واحدة من أجمل مناطق جبال األلب، 
مثالياً  مكاناً  منه  يجعل  البعيد  وموقعه 

للباحثين عن الهدوء.
الرئاسة  تتولى  التي  ألمانيا  وأعلنت 
دول   5 حــضــور  للمجموعة،  الـــدوريـــة 
والهند  األرجنتين  هي  للقمة،  ضيوف 
والسنغال،  أفريقيا  وجنوب  وإندونيسيا 
تمثل قارات العالم. ووفق محللين، تركز 

محادثات قمة السبع الكبرى على األزمة 
وحماية  الروسية  والعقوبات  األوكرانية 
الغذاء  وأزمة  الجائحة  ومكافحة  المناخ 
التعاون  تعزيز  إلــى  إضــافــة  الــراهــنــة، 
الدولي والديمقراطيات في أنحاء العالم.

ــن الــرئــيــس  ــاء، أعــل ــنـ ــذه األثـ ــي هـ وفـ
مجموعة  أن  ــايـــدن  بـ جـــو  األمـــيـــركـــي 
هائًا  برنامجاً  أمــس،  أطلقت،  السبع 
لاستثمارات في الدول النامية، قيمتها 

600 مليار دوالر.
خطاب  قبيل  األبــيــض،  البيت  وقـــال 
االقتراح خال  فيه هذا  يكشف  لبايدن 
القمة، نسعى إلى جمع 600 مليار دوالر 
استثمارات  أجل  من   2027 عام  بحلول 

عالمية في البنى التحتية.
ــه  ــه، أنـ ــسـ ــفـ وأوضــــــــح الـــمـــصـــدر نـ
غلوبل  فــور  »بارتنرشيب  على  يفترض 
أجل  مــن  )الــشــراكــة  إنفراستراكتشر« 

بنية  »توفير  العالمية(  التحتية  البنية 
تحتية عالية الجودة ومستدامة«.

األلماني  المستشار  أكــد  جانبه،  من 
أوالف شولتس الذي قدم المشروع إلى 
مجموعة  أن  األميركي،  الرئيس  جانب 
طموحاً  هدفاً  لنفسها  »وضعت  السبع 
يتمثل في تقديم عرض أفضل للعالم من 

حيث االستثمار في البنية التحتية«.
بـ»جمع«  المتحدة  الــواليــات  وتعّهدت 
حوالي »200 مليار دوالر« وحدها خال 

خمس سنوات لهذا البرنامج.
أن  يعني  ال  »جــمــع«  مصطلح  لــكــن 
المبالغ  هــذه  سيقدم  من  هي  البلدان 
واشنطن  ستجمع  وبالتالي،  الهائلة. 
القروض  خــال  مــن  دوالر  مليار   200

والتمويلين العام والخاص.
»من  أنه  مطلع  أميركي  مصدر  وذكر 
الصحراء  جنوب  أفريقيا  أن  الــواضــح 
التي  للشراكة  رئيسية«  أولوية  ستكون 
أن  مــؤكــداً  السبع،  مجموعة  أطلقتها 
آسيا  شــرق  وجــنــوب  الوسطى  أميركا 
ــا الــوســطــى، هــي أيــضــاً مناطق  وآســي

»مهمة جداً«.
وقال بايدن للحلفاء، إن »علينا توحيد 
ــا، في  الــصــفــوف« فــي مــواجــهــة روســي
دول  زعــمــاء  فيه  اجتمع  الــذي  الــوقــت 
في  الصناعية  السبع  الــدول  مجموعة 
أوكرانيا،  في  األزمــة  عليها  تخيم  قمة 
الطاقة  إمـــــدادات  عــلــى  وتــداعــيــاتــهــا 

والغذاء واالقتصاد العالمي.
ومن المتوقع أن يناقش القادة خيارات 
التعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة وإيجاد 
الروسية،  والغاز  النفط  لواردات  بدائل 
إضافة إلى عقوبات ال تؤدي إلى تفاقم 
على  تؤثر  التي  المعيشة  تكلفة  ــة  أزم
في  الكبير  االرتفاع  ويلحق  مواطنيهم. 
مستوى  على  ــغــذاء  وال الطاقة  أســعــار 
في  االقتصادي،  بالنمو  الضرر  العالم 
ــيــا، حيث  أعــقــاب الــصــراع فــي أوكــران
حــذرت األمــم المتحدة من »أزمــة جوع 

عالمية غير مسبوقة«.
تغير  قضية  تــكــون  أن  المقرر  ومــن 
المناخ على جدول أعمال قمة مجموعة 

السبع.

شولتس متحدثًا بجانب قادة دول مجموعة السبع )أ ف ب(

األزمة األوكرانية والغذاء 
والطاقة أبرز الملفات 

على طاولة القادة

4 دول في المجموعة 
تتحرك لفرض حظر على 
واردات الذهب الروسية

جونسون متحمس إلنشاء مجموعة سياسية أوروبية

برلين )وكاالت(

البريطاني بوريس جونسون  الوزراء  أبدى رئيس 
فرنسا  اقترحته  الذي  للمشروع  كبيرة«  »حماسة 

إعادة  أوروبية تتيح  إنشاء مجموعة سياسية  حول 
إشراك بريطانيا بأوروبا بعد »بريكست«، وفق ما 
لقاء جمع  الفرنسية، أمس، عقب  الرئاسة  أعلنت 

ماكرون. إميانويل  والرئيس  جونسون 
وقال قصر اإلليزيه بعد لقاء بني الرجلني، على 

هامش قمة مجموعة السبع يف بافاريا بأملانيا، إن 
أبدى حماسة  الفرنسي شعر بأن جونسون  »الرئيس 

السياسية  املجموعة  عن  حتدث  عندما  كبيرة 
إعادة إشراك بريطانيا  التي ستتيح  األوروبية 

الفرنسي  الرئيس  وأبلغ بوريس جونسون  بأوروبا«. 
2016«، ليرّد عليه  بأّن »الفكرة خطرت له يف عام 

إميانويل ماكرون مازحًا بأنه يف هذه احلال سيمنحه 
»اإلليزيه«:  وأضاف  الفكرية«.  امللكية  »حقوق 

»هذا رائع، سيجعل من املمكن وجود نهج حكومي 
البريطانيني ودول غرب  دولي، بحيث نعيد إشراك 

أّن »بوريس جونسون  البلقان«. وأشار »اإلليزيه« إلى 
يرغب يف أن تكون هناك مساحة، حيث ميكن 

فتح نقاش خارج االحتاد األوروبي«، مشيرًا إلى أّن 
على  األوروبية  السياسية  للمجموعة  األول  االجتماع 

مستوى رؤساء الدول واحلكومات سُيعقد يف النصف 
2022 يف ظل رئاسة تشيكيا لالحتاد  الثاني من عام 

األوروبي.
وقال املتحدث باسم جونسون، إن األخير »حتدث 

ملناقشته  مستعدون  بالتأكيد  ونحن  املوضوع  هذا  عن 
مع الرئيس الفرنسي وزمالئنا يف االحتاد األوروبي 

إذا زودونا مزيدًا من التفاصيل«.

بوتين يجري األسبوع الحالي أول زيارة خارجية منذ بدء األزمة

عواصم )وكاالت(

ضربت  أنها  أمـــس،  روســيــا،  أعلنت 
في  العسكري  للتدريب  مــراكــز  ثــاثــة 
شمال أوكرانيا وغربها، يقع أحدها على 

مقربة من الحدود البولندية.
الدفاع  وزارة  باسم  المتحدث  وقــال 
بيان:  في  كوناشنكوف  ايغور  الروسية 
إن »هذه الضربات نُّفذت بأسلحة عالية 
الدقة للقوات الجوية الروسية وبصواريخ 

كروز من نوع كاليبر«.
المستهدفة،  األهـــــداف  بــيــن  ــن  ومـ
للقوات  تابع  العسكري  للتدريب  مركز 
في  ستاريتشي  فــي  ويقع  األوكــرانــيــة، 
منطقة لفيف على مسافة 30 كيلومتراً 

تقريباً من الحدود البولندية.
ويقع المركزان اآلخران المستهدفان 
ــرب(، وفــي  ــ ــط غـ فـــي جــيــتــومــيــر )وســ

تشيرنيهيف )شمال(.
كتائب  أن  ــى  إلـ الــمــتــحــدث  وأشــــار 
أوكرانية عدة فقدت إثر هذه الضربات 
وأحبطت  بالكامل،  القتالية  قدراتها 

خطط نشرها في مناطق القتال.
عن  األوكــرانــيــة  السلطات  وتحدثت 
العاصمة  استهدفت  روســيــة  ضــربــات 
كييف صباح أمس ألول مرة منذ ثاثة 
أسابيع، لكن كوناشنكوف لم يشر إليها 

في بيانه.
فيتالي  كييف  بــلــديــة  رئــيــس  وقـــال 

االنفجار،  موقع  تفقد  الــذي  كليتشكو 
ترهيب  هدفها  الروسية  »الضربة  إن 

األوكرانيين مع اقتراب قمة الناتو«.
وقالت خدمة الطوارئ الحكومية على 
»تيليغرام«: »بعد القصف، اندلع حريق 

في مبنى مؤلف من 9 طوابق«.
»فرانس  فريق  شاهد  وصوله،  وفــور 
برس« ألسنة اللهب تتصاعد من الطوابق 
الثاثة العليا من المبنى الذي دّمر درجه 
بالكامل في المنطقة السكنية المتضررة 

التي طوقتها الشرطة.
على  جريحين  إن  كليتشكو،  وقـــال 
األقل نقا إلى المستشفى، وتم انتشال 
ــوات من  الــعــمــر 7 ســن ــن  تبلغ م فــتــاة 
أنها على  إلــى  األنــقــاض، مشيراً  تحت 
إنقاذ  المسعفون  ويحاول  الحياة،  قيد 

والدتها.
أوليكسي  كييف  منطقة  حاكم  وقــال 
الدفاع  »أسقط  »تيليغرام«:  كوليبا على 
المضاد للطائرات صاروخاً في منطقة 

كييف، وسقطت شظاياه على قرية«.
يبذلون  »جنودنا  أن  كليتشكو  أوضــح 

كل ما في وسعهم لمنع الهجمات على 
مدينتنا، لكن لألسف ال يمكننا ضمان 
األمن بنسبة مئة بالمئة في كييف أو في 

أي مكان آخر في أوكرانيا«.
التلفزيون  ذكـــر  ذلـــك،  غــضــون  فــي 
الرئيس  أن  أمــس،  الــروســي،  الرسمي 
طاجيكستان  سيزور  بوتين  فاديمير 
أول  فــي  األســبــوع،  هــذا  وتركمانستان 
رحــلــة إلـــى الـــخـــارج مــنــذ بـــدء األزمـــة 

األوكرانية.
قناة  مــراســل  ــن  ــي زاروب بافيل  وقـــال 
إن  الرسمية،  التلفزيونية   »1 »روســيــا 
بوتين سيزور طاجيكستان وتركمانستان، 
ثم يجري محادثات بعد ذلك مع الرئيس 

اإلندونيسي جوكو ويدودو في موسكو.
طاجيكستان،  عاصمة  دوشنبه،  وفي 
علي  إمــام  الرئيس  مع  بوتين  سيجتمع 
رحمن. وقال زاروبين، إن بوتين سيحضر 
في عشق أباد عاصمة تركمانستان قمة 
بحر  على  المطلة  ــدول  ال زعماء  تضم 
وكازاخستان  أذربيجان  وهــي  قــزويــن، 

وإيران وتركمانستان.
وكانت آخر رحلة لبوتين إلى الخارج 
حيث  فبراير،  أوائـــل  فــي  لبكين  زيـــارة 
جين  شي  الصيني  والزعيم  هو  كشف 
حدود«  با  صداقة  »معاهدة  عن  بينغ 
قبل ساعات من حضورهما افتتاح دورة 
األلعاب األولمبية الشتوية في العاصمة 

الصينية.

تصاعد الدخان فوق مبنى متضرر نتيجة القصف على كييف )رويترز(

أبوظبي )االتحاد(

ــز »تـــريـــنـــدز  ــركـ أصـــــدر مـ
ــبــحــوث واالســـتـــشـــارات«  ــل ل
دراســــــة جـــديـــدة بــعــنــوان: 
تهديد  أوكـــرانـــيـــا..  »أفــغــنــة 
واالســتــقــرار  لألمن  إرهــابــي 
ــب أوروبـــــــــــا«، فــي  ــلـ فــــي قـ
مـــحـــاولـــة لـــمـــعـــرفـــة حــجــم 
في  النظامية  غير  العناصر 
وطبيعتها،  األوكرانية  األزمة 
النموذجين  بين  والمقارنة 
ــي،  ــ ــان ــ ــغ ــ األوكــــــرانــــــي واألف
التهديدات  حجم  لتوضيح 
تشكلها  الــتــي  المستقبلية 
األجانب  المقاتلين  ظــاهــرة 

لألمن في أوروبا.
أن  الــــــدراســــــة،  ــنـــت  ــيـ وبـ
أوروبـــــا تــعــيــش واحـــــداً من 
األمنية  الــتــهــديــدات  أخــطــر 
والــســيــاســيــة فـــي تــاريــخــهــا 
كونه  فــضــًا عــن  الــحــديــث، 
أقوى تهديد إرهابي حقيقي. 
ــارت الــدراســة إلــى أن  وأشــ
أعــادت  أوكرانيا  في  األزمــة 
تــنــشــيــط وجــــود الــمــرتــزقــة 
ــت شـــتـــاتـــهـــم مــن  ــ ــع ــ ــم وجــ
األوسط  والشرق  أفغانستان 
المئات  وأحضرت  وأفريقيا، 
إلى  المنفردة«  »الذئاب  من 
مواجهة  في  القتال  ساحات 
الروس، مؤكدة أن تجميع كل 
المرتزقة،  من  األعــداد  هذه 
ألف   40 عددها  تجاوز  التي 
أنحاء  مختلف  مــن  مــقــاتــل، 
ألقوى  المجال  يفتح  العالم 
اخــتــراق أمــنــي وأوســعــه في 
لمنظومة  الحديث  الــتــاريــخ 

األمن في أوروبا.
وبــيــنــت الـــدراســـة أنـــه مع 
بداية  ستكون  األزمــة  انتهاء 
من  مختلف  لنموذج  صعبة 
قلب  في  واإلرهاب  المرتزقة 
ــوارد أن  ــا، بــل ومــن الـ ــ أوروب

عدو  لصناعة  هــؤالء  يلتفت 
األوروبي،  الداخل  جديد في 
اإلطار  أنه في هذا  موضحة 
ــع أوروبــــــا لــســنــوات  ــدف ســت
مقبلة  لعقود  ربما  أو  طويلة 
سماحها  مقابل  باهظاً  ثمناً 

أراضيها. المرتزقة  دخول 
ــة، أن  ــدراسـ وأوضــحــت الـ
سيمثلون  المتطرفين  هؤالء 
في  لألمن  حقيقياً  تــهــديــداً 
بل  كلها،  ــا  ــ وأوروب أوكــرانــيــا 
أوكرانيا  إعـــداد  يــجــري  ــه  إن
الخاصرة  لتصبح خنجراً في 
وينال  أمنها  يهدد  األوروبية 
ــن اســـتـــقـــرارهـــا، بــشــكــل  مــ
يــجــعــل مــنــظــومــتــهــا األمــنــيــة 
موجة  فــي  اســتــهــداف  محل 
ــدة الــخــطــورة  مــتــطــورة شــدي
لن  ربما  والتي  اإلرهاب،  من 
تحالفات  نفعاً  معها  تجدي 
مـــواجـــهـــة اإلرهــــــــاب عــبــر 
والتعامل  الجوية  الضربات 
كان  مــا  غــرار  على  بُعد  عــن 
التجارب  غالب  فــي  يحدث 

السابقة. األوروبية 
أن  إلى  الدراسة  وخلصت 
المتحدة  الــواليــات  مــن  كــل 
وروسيا  وأوروبــا،  األميركية، 
ذاتها  السيناريوهات  تكرر 
الــتــي جــربــتــهــا فـــي حـــروب 
ــان  ــســت ــان ــغ ــي أف ــ ســـابـــقـــة ف
والعراق وسوريا، مشيرة إلى 
المخاطر  يــدرك  الجميع  أن 
الـــمـــحـــدقـــة بـــاالســـتـــعـــانـــة 
كما  الحرب.  في  بالمرتزقة 
واحدة  يمثلون  المرتزقة  أن 
الــمــعــارك  أوراق  أهـــم  مـــن 
الوقت  في  ميدانياً  الــدائــرة 
الـــــراهـــــن، ويـــــزيـــــدون مــن 
العسكري  المشهد  تعقيدات 
ــدى الــجــانــبــيــن، ويــطــيــلــون  لـ
في  ويسهمون  المعارك،  أمد 
الدبلوماسية  الجهود  إفشال 

لحل األزمة.

»تريندز«: املرتزقة يف أوكرانيا 

خطر على أمن أوروبا

المرتزقة يمثلون واحدة من أهم 
أوراق المعارك في الوقت الراهن

الناجون من 
زلزال أفغانستان 
يواجهون مخاطر 

تفشي الكوليرا

كابول )وكاالت( 

بعد حتذير إحدى وكاالت 
األمم املتحدة من تفش 

للكوليرا، يف املنطقة التي 
ضربها الزلزال يف أفغانستان، 

ذكر املتحدث باسم وزارة 
الصحة العامة األفغانية، أمس، 

أن آالف األشخاص املتضررين 
من الزلزال املميت يف جنوب 
شرق البالد، يحتاجون إلى 
احلصول على مياه نظيفة 

وطعام وهم عرضة لألمراض 
بشكل كبير.

وبعد زلزال األربعاء املاضي، 
ذكر مكتب األمم املتحدة 

لتنسيق الشؤون اإلنسانية أنه 
مت اتخاذ إجراءات ملنع تفشي 
الكوليرا يف أفغانستان، حسب 
وكالة »خاما برس« األفغانية 

لألنباء أمس.
ويف بيان صدر اخلميس املاضي، 

ذكر املكتب أن »تفشي الكوليرا 
يف أعقاب حدوث زالزل مصدر 

قلق بشكل خاص وخطير، 
يتم اتخاذ استعدادات ملنع 

التفشي«.
وال يزال معظم األفغان 

يعيشون يف األحياء التي 
دمرها الزلزال، على الرغم من 

أن املستشفيات يف كابول فتحت 
منشآتها لألشخاص املتضررين 

من الزلزال.
وقال املتحدث باسم وزارة 
الصحة العامة األفغانية، 

شرفات زمان: »يحتاج األفغان 
بشدة إلى طعام ومياه نظيفة«.

وطلبت »طالبان« مساعدات 
أجنبية.

 ويعتزم عدد من املنظمات 
الدولية والدول تقدمي الدعم، 

مبا يف ذلك األمم املتحدة.

موسكو: استهداف مراكز تدريب عسكري بأوكرانيا

قصف يستهدف كييف 
للمرة األولى منذ ثالثة 

أسابيع 
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مــرور  خلفية  وعــلــى   ،2001 يــونــيــو  مــن  الــعــشــريــن  فــي   
وضع  التفاقية  العالم  دول  غالبية  توقيع  على  عاماً  خمسين 
 Convention Relating to the Status of( الالجئين
قبل  من  لالجئين  العالمي  اليوم  تأسيس  تم   ،)Refugees
األمم المتحدة، إللقاء الضوء على التحديات والصعوبات التي 
يلقاها حوالي مليار إنسان يتمتعون بصفة المهاجرين، منهم 
280 مليون مهاجر خارج حدود موطنه األصلي، و82 مليوناً 
نازحون  مليوناً   48 منهم  قسراً،  وقراهم  مدنهم  من  نزحوا 
لجوء.  طالب  ماليين  و4  الجــئ،  مليون  و26  بالدهم،  داخــل 
والمؤسف أن نسبة متزايدة من النازحين والالجئين، هم من 
أكثر  أن  الالجئين  مفوضية  وتقدر  الجئين.  ولدوا  األطفال، 
من مليون طفل ولدوا الجئين بين عامي 2018 و2020 فقط.
الالجئون  يواجهها  التي  العديدة  التحديات  بين  ومــن   
والنازحون، يتعرض هؤالء لمعاناة صحية من أهمها صعوبة 
الحصول على الرعاية المناسبة، وألسباب عدة، مثل وضعهم 
القانوني في بلد اللجوء، والعوائق اللغوية، والعنصرية والتمييز 
من السكان المحليين نتيجة مشاعر وأفكار سلبية تجاههم. 
وأحياناً ما تتجاهل االستراتيجيات الوطنية للرعاية الصحية 
في بعض الدول، متطلباِت واحتياجاِت الالجئين والمهاجرين، 
رغم وجود عشرات ومئات اآلالف، وربما الماليين منهم على 

أراضيها.
 ومما يزيد الموقف سوءاً لعشرات الماليين من المهاجرين 
والنازحين، أن نظم الرعاية الصحية في الدول التي غادروها، 
منهارة  تكن  لم  إن  التقديرات،  المستوى على أحسن  متدنية 
تماماً، كما أنهم خالل رحلة نزوحهم وهروبهم مروا بظروف 

انعدام الصرف الصحي، واالعتماد على مياه  نتيجة  صعبة، 
تزيد من  كلها  األوقــات، وهي عوامل  أغلب  ملوثة في  شرب 
سواء  المعدية،  األمــراض  من  بالعديد  إصابتهم  احتماالت 
البكتيرية أو الفيروسية أو الطفيلية، بما في ذلك األمراض 
من  االعتيادية  الظروف  منها في  الوقاية  تحقيق  يمكن  التي 
خالل التطعيمات الطبية الروتينية. كما أن معسكرات إيواء 
الالجئين، تشكل أرضية خصبة النتشار األمراض، وخصوصاً 
مرتفعة،  سكانية  بكثافة  اكتظاظها  نتيجة  منها،  المعدية 
النظيفة،  الشرب  مياه  وخصوصاً  التحتية،  البنية  وغياب 
ونظم الصرف الصحي الحديثة، باإلضافة إلى تراجع نوعية 
وفعالية الخدمات الصحية المتاحة، وهي الظروف التي تجعل 
السكانية لالجئين  التجمعات  أو  تلك،  اإليواء  من معسكرات 

داخل المدن الكبرى، بؤراً النتشار األمراض المعدية.
وربما كانت مجموعة أو فئة النازحين والالجئين من أكثر 
األعوام  خالل  »كوفيد-19«  بوباء  سلباً  تأثرت  التي  الفئات 
المنصرمة. فحسب تقرير االتجاهات الدولية للنزوح القسري 
 ،)Global Trends in Forced Displacement(
فإن  لالجئين،  العليا  المتحدة  األمــم  مفوضية  عن  الصادر 
بمختلف  اللجوء  طلبات  أعــداد  في  واضحاً  تراجعاً  هناك 
ازدياد  الوباء  نتج عن  الهجرة بوجه عام، حيث  أنواعه، وفي 

صعوبة عبور الحدود الدولية واالنتقال من بلد إلى آخر.

أعــلــنــت ألــمــانــيــا مــؤخــراً إطــالق 
طوارئ  »خطة  من  الثانية  المرحلة 
ــي تسمى  ــت ــة«، وال ــ ــي ــ ــاز األوروب ــغ ال
ــذار«، وهـــي مــا قبل  ــ ــ »مــرحــلــة اإلن
ذروة  تمثل  والتي  واألخيرة،  الثالثة 
اإلجراءات لمواجهة نقص إمدادات 
الغاز من روسيا بعد حرب األخيرة 
ــا. وكـــانـــت الــمــرحــلــة  ــيـ ــرانـ مـــع أوكـ
من  المعتمدة  الخطة  مــن  ــى  األولـ
وهـــي مرحلة  األوروبـــــي،  االتــحــاد 
مراقبة  تركز على  المبكر«  »اإلنذار 
المرحلة  تسمح  بينما  اإلمـــدادات، 
الثانية »اإلنذار« نظرياً للمرافق نقل 
المستهلكين  إلى  المرتفعة  األسعار 
الطلب،  خــفــض  فــي  والــمــســاعــدة 
وهي  الثالثة  المرحلة  تسمح  بينما 
ــوارئ« لــلــحــكــومــات بــإجــبــار  ــطــ ــ »ال
النشاط  تقليص  عــلــى  الــصــنــاعــة 
لتوفير الغاز. وفي حال اإلعالن عن 
ذلك  فإن  واألخيرة  الثالثة  المرحلة 
االقتصاد  ــر  وزي صــرح  كما  سيعني، 
ــالق قطاعات  إغـ أيــضــاً،  األلــمــانــي 
صناعية بأكملها إذا كان هناك نقص 
مستوى  عــلــى  الطبيعي  ــاز  ــغ ال ــي  ف
كارثة على  إلى  يــؤدي  قد  ما  البالد، 

المصانع،  أنشطة  جميع  تعليق  نتيجة  الصناعات  بعض 
وقتاً  األلماني،  التصريح  الوضع، حسب  هذا  يستمر  وقد 
طوياًل وليس يومين أو أسبوعين، وبالتالي سيفقد العديد 
مستوى  على  مناطق  وستفقد  وظائفهم  األشــخــاص  مــن 
االقتصاد  أن  والمعلوم  بأكملها.  صناعية  مجمعات  البالد 
األلماني هو أكبر االقتصادات األوروبية بال منازع، إذ بلغ 
الناتج القومي اإلجمالي األلماني ما يزيد على 3.57 تريليون 
يورو نهاية عام 2021، وجاءت المملكة المتحدة وفرنسا في 
للبنك  طبقاً  ولكن  التوالي.  على  والثالث  الثاني  المركزين 
الناتج  نمو  يبلغ  أن  المتوقع  من  فإنه  األلماني،  المركزي 
 2022 عام  في  المائة  في   1.9 للبالد  اإلجمالي  المحلي 
وذلك أقل من توقعاته السابقة البالغة 4.2 في المائة في 
ديسمبر من العام الماضي، وبالرغم من أن البنك قال إنه 
من المرجح أن يستمر التعافي االقتصادي، ولكن »بوتيرة 

إلى حد كبير« مما كان  أكثر هــدوءاً 
متوقعاً في السابق. 

ذلك هو الوضع في ألمانيا زعيمة 
زالت  ما  وهــي  األوروبـــي،  االقتصاد 
روسيا،  من  الطاقة  واردات  تستقبل 
سيكون  فــمــاذا  أقــل،  بكميات  ولكن 
أوروبية  دول  في  االقتصادي  الوضع 
الطاقة  إمــدادات  عنها  توقف  أخرى 
هنا  والمقصود  بالكامل،  الروسية 
الدنمارك  هولندا،  بلغاريا،  بولندا، 
ــة  ــه قــبــل األزمـ ــأن وفــنــلــنــدا، عــلــمــاً ب
روسيا  كانت  األوكرانية،   - الروسية 
بـ 40% من احتياجاتها  تزود أوروبا 
تدفق  تخفيض  تم  ولكن  الــغــاز،  من 
أنابيب  خــط  عبر  الـــصـــادرات  تلك 
نورد ستريم 1 إلى 40% من طاقتها 

مؤخراً. 
تلك التطورات المتسارعة أدت إلى 
عديد من النتائج التي سيكون لها تأثير 
سلبي للغاية لفترة طويلة على أوروبا 
بشكل خاص. ومن تلك النتائج، ارتفاع 
وبالتالي  كبيرة،  بصورة  الغاز  أسعار 
الــذي من  األوروبـــي  المواطن  تضرر 
المتوقع أيضاً أن يخسر وظيفته نتيجة 
توقف العديد من األنشطة الصناعية 
ذلك  إلى  أضف  السيارات،  قطاع  وأبرزها  االستراتيجية، 
تناقص االحتياطات االستراتيجية األوروبية من الغاز نتيجة 
استخدام دول االتحاد األوروبي لتلك االحتياطات لتعويض 
ستزيد  ذلــك،  إلــى  إضافة  الــروســي.  الغاز  واردات  نقص 
توليد  لمحطات  استخدامها  األوروبية  الــدول  من  العديد 
الطاقة بالفحم لتعويض نقص الغاز الروسي، األمر الذي 
التطورات  تلك  المناخ.  على  كبير  سلبي  تأثير  له  سيكون 
الخطيرة على  العواقب االقتصادية  إلى مزيد من  ستؤدي 
دول االتحاد األوروبي، وهو وضع من المرجح استمراره لعدة 
أعوام قادمة، وبالتالي تأثيره سياسياً على النُخب الحاكمة 
في أوروبا وعالقة االتحاد األوروبي استراتيجياً مع روسيا.

الــحــراك الــســيــاســي فــي الــشــرق 
األوسط يشهد منذ سنوات تشكياًل 
مختلفاً وتغييراً كبيراً لقواعد اللعبة، 
محلياً وإقليمياً ودولياً، وقبل الزيارة 
المرتقبة للرئيس األميركي جو بايدن 
للمنطقة والسعودية تحديداً في قمة 
العربية  ــدول  وال الخليج  دول  تجمع 
زادت وتيرة هذا الحراك السياسي.

تتحّرك  الفاعلة  المنطقة  دول   
بلدانها  واستقرار  لحماية مصالحها 
ورفاهية شعوبها، وخالصة ما جرى 
إدارة  لكيفية  تاريخياً  نموذجاً  تمثل 
عنه  سيكتب  الــدولــيــة  الــصــراعــات 

الحقاً الكثير.
مــحــلــيــاً، اســتــطــاعــت الــعــديــد من 
خطر  مــن  التخلص  العربية  الـــدول 
ــالم  »األصـــولـــيـــة« وحـــركـــات اإلســ
إرهابيًة،  تصنيفها  عبر  السياسي 
ــي كــانــت تــمــثــل اخــتــراقــاً  ــت ــي ال وهـ
لخدمة  خطيراً  واجتماعياً  سياسياً 
أجــنــدة غــربــيــة وإقــلــيــمــيــة مــعــاديــة 
واستقاللها،  وســيــادتــهــا  لبلدانها 
األمن  مفهوم  بناء  أعيد  وإقليمياً، 
اإلقليمي وأولوية السالم لبناء جبهة 
متكاملة وتّم استيعاب دولة إسرائيل 

في هذه المنظومة الجديدة.
دولياً، أعيد بناء التحالفات والتوازنات، ما أجبر بعض 

القوى العظمى في العالم على إعادة حساباتها.
و»السالح  الطاقة«  و»أسعار  وأوكرانيا«،  روسيا  »حرب 
النووي« و»هدنة اليمن« و»ميليشيات اإلرهاب« التي تسقط 
أولويات  إلى  األوسط  الشرق  أعادت  السياسية  األنظمة 
إلى  ممكن  مشكالته  وعــن  عنه  التخلي  أن  حسبت  دوٍل 
االهتمام به مجدداً، وقبل زيارة بايدن جرت أحداٌث مهمٌة.
وتركيا،  واألردن  مصر  ــزور  يـ الــســعــودي  العهد  ولــي 
ويستقبل رئيس وزراء العراق والعاهل األردني يتحدث عن 
حلف »ناتو« في الشرق األوسط، وأميركا تبدي تعاوناً نحو 
إعادة تشكيل القوى في المنطقة بما يضمن مصالح دولها 
المنطقة،  يزور  بايدن  جو  األميركي  فالرئيس  وشعوبها. 
فيها،  القوى  لتوازنات  جديدة  بناء  إلعــادة  جاهزة  وهــي 

عن  تفتش  دوٍل  بين  واضح  والخيار 
واالزدهار  والتقدم  والتنمية  السالم 
بنشر  بنيتها  بحكم  مشغولٌة  وأخــرى 

الظالم واإلرهاب والفوضى.
ــحــرب الــروســيــة األوكــرانــيــة«  »ال
المنطقة  عــن  جــغــرافــيــاً  الــبــعــيــدة 
أظهرت بجالٍء ال يحتمل اللبس قوة 
دول الشرق األوسط ومدى تأثيرها 
وبأن  الدولية،  القوى  تــوازنــات  في 
قراراتها وسياساتها واستراتيجياتها 
اللعبة  قــواعــد  مــن  الــكــثــيــر  تــغــيــر 
وقالت هذه  العالم،  السياسية حول 
مواقفها  عن  وعّبرت  كلمتها  الــدول 
الــحــرب،  تلك  بــدايــة  منذ  بــوضــوٍح 
وذلك الصراع الدولي الجديد، وأنها 
ليست مع طرٍف دولٍي ضد آخر، بل 
هي مع السالم والتفاوض لحل تلك 

األزمة وإنهاء تلك الحرب.
ــيــوم تــؤكــد أن  ــمــؤشــرات ال كــل ال
أحداً ال يستطيع االنتصار الحاسم 
ــا  روســي وأن  ــرب،  ــحــ ــ ال ــك  ــل ت ــي  فـ
وأن  األرض،  على  أهدافها  حققت 
تؤذي  ضدها  القاسية  »العقوبات« 
قبل  ــة  ــي األوروب الـــدول  مــن  العديد 
تأثرت  التي  العالم  دول  من  غيرها 
الصراع  ذلــك  جــّراء  متفاوتة  بــدرجــات 
الدولي، وأن »التفاوض« هو الحّل المنطقي الوحيد هناك.
من  للكثير  نتيجة  المرتقبة  بــايــدن  الــرئــيــس  زيـــارة 
بنائها  في  النجاح  تم  التي  واالستراتيجيات  السياسات 
فبإمكانها  وبالمقابل  الماضية،  الفترة  في  وإنجازها 
تدعم  والعالم  المنطقة  في  جديدٍة  لمرحلة  التأسيس 
اإلرهــاب  وتحاصر  والتنمية  والــرقــي  والتقدم  الــســالم 

وداعميه جماعاٍت ودوالً.
أخيراً، فالسياسة فٌن متعدد األبعاد وقوة قراٍر، وأثبتت 
دول المنطقة أنها قادرة على إعادة تشكيل القوى وصناعة 

التاريخ.

اليوم العالمي لالجئين والنازحين

منكوبو »جايان«.. صمٌت على األطالل

على أطالل ما تبقى من منزلهما يجلس عبد القادر وشقيقه، ليفصحا في صمت عن وطأة الدمار الذي لحق بمحل إقامتهما بمنطقة جايان شرق أفغانستان التي 

ضربها زلزال قبل 4 أيام. الدمار الذي أودى بحياة ألف شخص يفاقم من معاناة األفغان ويستوجب المزيد من الدعم الدولي.

يأتي إعالن مبادرة اإلمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 
2050 ليشّكل عالمة فارقة في مسيرتها المتعلقة بالعمل المناخي 
ورؤيتها االستراتيجية للعقود الثالثة المقبلة، إذ تمّثل هذه المبادرة 
االستراتيجية محركاً وطنّياً يهدف إلى خفض االنبعاثات، وصوالً إلى 
الحياد المناخي، وبذلك تكون اإلمارات أّول دولة في الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا تعلن هدفها لتحقيق الحياد المناخي، وفقاً لتقرير 
»الطريق إلى الحياد المناخي.. أولويات حكومية«، الصادر مؤخراً 

عن مؤسسة القمة العالمية للحكومات.
وتحرص حكومة اإلمارات بمختلف جهاتها على تنفيذ المبادرات 
التكنولوجيا  تبّني  عبر  وذلــك  االنبعاثات،  من  الحد  إلــى  الهادفة 
المبتكرة، وتطوير الحلول المستدامة التي تدعم التحول األخضر، 
إذ يمثِّل استخدام حلول الطاقة النظيفة إحدى الركائز الرئيسية في 
نموذج اإلمارات الهادف إلى ضمان تحقيق التوازن بين االحتياجات 
البيئية، وذلك باستثمارات تبلغ 600 مليار  االقتصادية واألهــداف 
ق في السنة ذاتها توفيراً يعادل 700 مليار  درهم حتى 2050 تحقِّ
درهم، لتكون المحّصلة النهائية توفيراً صافياً قدره 100 مليار درهم. 
وتؤكد الدولة التزامها بالحد من البصمة الكربونية، من خالل 
العمل على التقنيات المستقبلية، حيث تبّنت العديد من المبادرات 
من  وطنية  إلنشاء شبكة  عالمية  مع شركات  التعاقد  آخرها  كان 
فائقة  الشحن  محطات 
ــارات  ــســي ــل الـــســـرعـــة ل
تلتزم  كما  الكهربائية. 
والبنية  الطاقة  وزارة 
التحتية بتطوير اقتصاد 
دولــة  فــي  الهيدروجين 
ــارات، واالهــتــمــام  ــ ــ اإلم
الناشئ  الــقــطــاع  بــهــذا 
منها  ســعــيــاً  الـــمـــهـــم، 
ــول عــلــى  ــحـــصـ ــى الـ ــ إلـ
سوق  مــن   %25 حصة 
في  الهيدروجين  طاقة 
األسواق العالمية بحلول 

عام 2030. 
وتعدُّ محطات »براكة« 
ــم الــمــشــاريــع  ــ ــد أه أحــ
الفاعل  لدورها  النظيفة،  الطاقة  استخدام  تبّني  لتعزيز  الداعمة 
في خفض معّدل انبعاثات غازات الدفيئة، وبالتالي خفض البصمة 
الكربونية. كما تُعد محطة »شمس1« من أكبر مشاريع إنتاج الطاقة 
من   %7 لتوفير  زة،  المركَّ الشمسية  الطاقة  باستخدام  الكهربائية 

احتياجات إمارة أبوظبي من الطاقة المتجددة. 
إنشاء وتطوير عدد من محطات  العمل على  وتواصل اإلمــارات 
تحويل النفايات إلى طاقة، وفي هذا اإلطار أُعلن في أبوظبي عن 
فتح باب المنافسة إلنشاء محطة تتراوح قدرتها السنوية على معالجة 
النفايات بين 600 ألف و900 ألف طن، تنتج عنها طاقة تكفي لتوفير 
الكهرباء لحوالي 22500 منزل في دولة اإلمارات، وستسهم المحطة 
في خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بمقدار 1.5 مليون طن 

سنوّياً، وهو ما يعادل إزالة أكثر من 300 ألف سيارة من الطريق.
على  الــدولــة  في  المختصة  والهيئات  الجهات  تواصل  وهكذا 
تطوير  بهدف  الــدؤوبــة،  جهودها  والمحلي  االتــحــادي  المستويين 
المناخي  الخطط واتخاذ اإلجــراءات الالزمة للوصول إلى الحياد 
ز  ويعزِّ المستدام  االقتصادي  النمو  بما يضمن   ،2050 عام  بحلول 
جهود العالم نحو التحوُّل إلى طاقة المستقبل، وتحقيق متطلبات 

مواجهة تغيرات المناخ.

الحياد المناخي أولوية إماراتية

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

اإلمارات

اليـــوم

اإلمارات تبّنت العديد 
من المبادرات، كان 

آخرها التعاقد مع 
شركات عالمية 

إلنشاء شبكة وطنية 
من محطات الشحن 

فائقة السرعة 
للسيارات الكهربائية

 العديد من الدول األوروبية 
ستزيد من استخدامها 

لمحطات توليد الطاقة بالفحم 
لتعويض نقص الغاز الروسي، 
ما سيكون له تأثير سلبي كبير 

على المناخ

زيارة الرئيس بايدن المرتقبة 
نتيجة الستراتيجيات  تم 

النجاح في إنجازها في الفترة 
الماضية، وبالمقابل فبإمكانها 

التأسيس لمرحلة جديدٍة 
في المنطقة تدعم السالم 

والتنمية وتحاصر اإلرهاب

الشرق األوسط وزيارة بايدنشتاء أوروبا الساخن
عبدالله بن بجاد العتيبي*د.عبدالله محمد الشيبة*

هناك تراجع واضح في أعداد 
طلبات اللجوء بمختلف أنواعه، 
وفي الهجرة بوجه عام، حيث 
نتج عن الوباء ازدياد صعوبة 

عبور الحدود الدولية واالنتقال 
من بلد إلى آخر

د. أكمل عبدالحكيم*

* كاتب سعودي* باحث إماراتي

* كاتب متخصص في الشؤون العلمية
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المصري  السياسي  للمفكر  يحسب 
ــر  ــه األخــي ــاب ــت ــون فـــنـــدي فـــي ك ــأمـ مـ
عمراني  منظور  والسياسة:  »العمران 
 )2022 )الــقــاهــرة  التخلف«  لتفسير 
العمران  لمفهوم  االعتبار  أعــاد  أنــه 
الدراسات  من  خرج  الــذي  الخلدوني 
ــيــة مــنــذ عــقــود  ــعــرب ــمــاعــيــة ال االجــت
محاولة  عمومه  في  الكتاب  طويلة. 
العربي  المجتمع  أزمــة  لتفسير  جــادة 
المعاصر من منظور الهياكل والبنيات 
له  بالنسبة  تعني  ال  التي  العمرانية، 
مجرد األبنية أو المنشآت السكنية أو 
التاريخية، بل تشمل كل الجوانب ذات 
المكانية  أبعاده  في  بالمجال  الصلة 
تتوقف  ــي  ــت ال والــرمــزيــة  والــزمــنــيــة 
والمدنية  االجتماعية  النظم  عليها 
هنا  ومن  المشترك.  العيش  ومسالك 
كثيفًة  نظريًة  ُعـــدًة  الــمــؤلــُف  يوظف 
فلسفية  عناصر  إلــى  ترجع  ومعمقًة 
تلقي  وسوسيوسياسية  وانتروبولوجية 
أضواء كاشفًة على أزمات العمران في 

المجتمع العربي الراهن.  
أطروحات  تلخيص  همي  من  ليس 
ثغرًة  يسد  الــذي  المهم،  الكتاب  هذا 

االجتماعية  ــات  ــدراسـ الـ فــي  كــبــرى 
الــكــتــابــات  وراء  ــا  مـ فـــي  ــة،  ــي ــرب ــع ال
ــول الــجــغــرافــيــات  الــمــتــخــصــصــة حــ
الــحــضــريــة الــمــنــتــشــرة عــلــى نــطــاق 
واسع، والتي ال تغوص عادًة في هذه 

اإلشكاالت الجوهرية.
القرن  نهاية  في  خلدون  ابن  سعى 
الــثــامــن الــهــجــري إلـــى تــأســيــس علم 
تجريبي  طبيعي  منطلق  من  للعمران 
اإلسالمي  االجتماع  تجربة  يستوعب 
والملك  العصبية  جدلية  إطـــار  فــي 
بتشّكل  المتعلّق  المحوري  وإشكالها 
الرمزية  الشرعية  أساس  الدولة على 
األفقية  التناقضات  بــتــجــاوز  للملة 
للحكم  الــمــعــيــقــة  الــقــبــلــيــة  لــلــهــيــاكــل 
المركزي. والعمران هنا مفهوم وصفي 
مــوضــوعــي يــفــســر حــركــيــة الــتــاريــخ 
المغلقة  دورتــه  في  اإلسالمي  العربي 
للبناء  مادًة  العصبية  ترتكز على  التي 

السياسي ولتحلله معاً. 
»التخلف  نظريات  استندت  لقد   
ــربـــي« )مــــن ســـاطـــع الــحــصــري  ــعـ الـ
ــى هــشــام شــرابــي ومــحــمــد جابر  إلـ
ربط  في  خلدون  ابن  إلى  األنصاري( 

العربي  السياسي  االجــتــمــاع  أزمـــات 
وهيمنة  بــطــغــيــان  وحــديــثــاً  ــمــاً  قــدي
المتخيل  عــلــى  الــعــصــبــيــة  الــبــنــيــات 
الدائم  الفعلي  وتهديدها  المجتمعي 
قة  المطوَّ والحضارة  المدنية  لمراكز 
بــالــصــحــاري الــعــشــائــريــة والــبــدويــة. 
الــــدراســــات  ــن  ــ م ــد  ــديـ ــعـ الـ إن  ــل  ــ ب
االجتماعية والسياسية فّسرت تراجع 
والليبرالية  التحديثية  الديناميكيات 
المعاصرة  العربية  المجتمعات  فــي 
العربية«،  المدن  »ترييف  سمته  بما 
أي زحف الريف إلى المدينة وسيطرة 
الطبقات  وتــحــكــم  عليها  عــقــلــيــاتــه 
الريفية، التي لجأ أبناؤها في الغالب 
ــقــرار  ــى الــجــيــش، عــلــى مــراكــز ال إلـ
لدى  المقنَّعة  البداوة  )نظرية  والحكم 

جابر األنصاري(.
فــي مــقــابــل نــقــد ظــاهــرة »تــريــيــف 
واســع  اهتمام  ــرز  ب العربية«،  الــمــدن 
إطــار  فــي  المدني«  »المجتمع  بفكرة 
بالتحول  الــصــلــة  ذات  اإلشــكــالــيــات 
الديمقراطي وقوى التغيير الداعمة له. 
ومع أن مفهوم »المدنية« يختلف نوعياً 
تحيل  التي  العمرانية  االعتبارات  عن 

الفكر  أن  إال  »المدينة«،  مقولة  إليها 
ل  االجتماعي العربي ربط بقوة بين تَشكُّ
مستقلة  حديثة  وحقوقية  طبقية  قوى 
وتطور  البدوية  القبلية  الهياكل  عــن 
حركة العمران المدني وما واكبها من 

تراجع وانحسار قيم وثقافة البداوة.
 لقد عالج فندي في كتابه المذكور 
ــمــرد في  ــت ــجــاج وال مــســاحــات االحــت
أحد  وذلك  الحالية،  العربية  المدينة 
واالجتماعي  السياسي  العمران  أوجه 
الهامة، ويمكن أن نضيف إليها بعدان 
آخران أساسيان نالحظهما في الكثير 

من الساحات العربية. 
البعد األول هو المساحات الهامشية 
الخارجة عن سيادة الدولة التي تنمو 
العربية،  المدن  كبريات  من  كثير  في 
ــر بــمــنــاطــق خــالــيــة من  ــ ويــتــعــلــق األم
الخدمات العمومية، تشكل بؤرًة للعنف 
والحروب األهلية، وقد أصبح بعضها 
المتطرفة  الميليشيات  تحكم  تحت 

ومجموعات الجريمة المنظمة.
المساحات  فهو  الثاني  البعد  أمــا 
ــة الــمــنــدمــجــة فــي نسق  ــراضــي االفــت
جغرافيًة  خلق  الذي  المعولم  العمران 

الفيلسوف  عليها  أطلق  مدنيًة جديدًة 
فيريليو  ــول  ب الفرنسي  والــجــغــرافــي 
 omnipolis »عبارة »مدينة الالمكان
توجد  وال  موقع  كــل  فــي  توجد  التي 
ــر هنا  ــ فــي أي مــوطــن مــحــدد. األم
التقنيات  على  المترتبة  باآلثار  يتعلق 
العيش  واقتصاد  الرقمية  االتصالية 
كلياً  انحسرت  حيث  بها،  المرتبط 
كانت  التي  والمكان  الــزمــان  معادلة 
ر السياسات العمرانية التقليدية.  تؤطِّ
ــالث )مــكــانــيــة  ــثـ ــي الـــحـــاالت الـ فـ
ــة االنــفــصــال،  ــي ــاج، ومــكــان ــتـــجـ االحـ
البنيات  تتغير  االخــتــراق(  ومكانية 
نوعياً  وتتقلب  العمق،  في  العمرانية 
ــاســات  ــســي ضـــوابـــط ومــــحــــددات ال
في  العمومية،  والسكانية  الجغرافية 
مرحلة تشهد ما سماه بعض الباحثين 
»أخطر وأسرع موجات التنقل البشري 
عبر التاريخ« بواسطة موجات اللجوء 

والهجرة بأنواعها المختلفة.

العمران والتخلف من منظور جديد

د. السيد ولد اباه*

العديد من الدراسات 
االجتماعية والسياسية فّسرت 
تراجع الديناميكيات التحديثية 
والليبرالية في المجتمعات 
العربية المعاصرة بما سمته 

»ترييف المدن العربية«
*أكاديمي موريتاني

الصراع  طرَفا  كان  يومين  بفارق 
للعالم  يشهران  العالمي  األوكراني 
الغرب،  مــتــكــّررة:  باتت  تــحــذيــراٍت 
الحرب  أن  من  يبدي مخاوف  أوالً، 
ثانياً،  روسيا،  لسنوات.  تستمر  قد 
تتوقع صراعاً قد يمتّد أمداً طوياًل. 
لحلف شمال  العام  األمين  دعا  لذا 
من  التخفيف  »عــدم  إلى  األطلسي 
كانت  لــو  »حتى  الــدعــم« ألوكــرانــيــا 
في  فقط  ليس  مرتفعة«  األكـــالف 
الــمــســاعــدات الــعــســكــريــة، »ولــكــن 
الطاقة  أسعار  ارتفاع  بسبب  أيضاً 
والمواد الغذائية«. أما رئيس الوزراء 
زيـــارة  بــعــد  فاستنتج  الــبــريــطــانــي 
االســتــعــداد  ــى  إل »الــحــاجــة  لكييف 
لحرب طويلة«. على الجانب اآلخر، 
أن  األولــى،  للمرة  الكرملين،  اعتبر 
التوّتر مع الدول الغربية »لن يشهد 
باسمه:  الــنــاطــق  ــال  وقـ ــاً«،  ــراجــع ت
لم  أخــرى«.   مــّرة  بالغرب  نثق  »لن 
وال  أهداَفه،  الطرفين  من  أي  يبلغ 
يريان أفقاً أو معطيات كافية إلنهاء 
المساعي  زخم  تراجع  لذا  الحرب، 
لالنتقال نحو التفاوض، رغم وجود 
الـــدرس واإلنــضــاج،  مــبــادرات قيد 
غير  اآلخــر،  ينتظر  طــرف  كل  لكن 

وال  العسكرية،  عملياتها  وقف  بصدد  ليست  موسكو  أن 
القتال.  مواصلة  من  تمنعها  خسائرها  أن  تجد  كييف 
المزيد،  تطلب  وهي  أوكرانيا،  على  المتدفق  فالتسليح 
التكافؤ  إبقاء شيء من  ويحاول  يعّزز صمودها  ينفك  ال 

المفقود في ميزان القوى. 
ارتقى  الدقة،  وعالي  متطوراً  التسليح  بدا  كلّما  لكن 
الجانب الروسي بنوع األسلحة التي يستخدمها من أجل 
إخماد كل مقاومة في جبهات الشرق األوكراني، أي أنه 
السباق  نوعاً وعدداً. ووسط هذا  القوى  بميزان  يتحّكم 
لتقّر  األطلسي  حلف  قمة  انعقدت  والمنِهك،  المحموم 
»مفهوماً استراتيجياً جديداً« يفترض أن يشمل من جهٍة 
زيادةَ نشر جنوده ودفاعاته العسكرية على طول حدوده 
الحرب  امتداد  الحرص على عدم  أوروبا، مع  في شرق 

من  يُظهر  وأن  أوكرانيا،  خارج  إلى 
االهتمام  مــن  ــداً  مــزي أخـــرى  جهة 
واالستعداد لتحّركات الصين. ورغم 
خيارات  تجد  ال  »الــنــاتــو«  دول  أن 
تضامنها  على  الحفاظ  غير  أخرى 
في  متلعثمًة  تبدو  فإنها  وتماسكها، 
على  تنعكس  حــرب  إزاء  مواقفها 
واضحاً  وليس  الداخلية  أوضاعها 
كيفية  أو  الزمني  أفقها  أو  مؤّداها 
االستراتيجي  الوضع  مع  التعامل 

الذي سينبثق منها.
يضعان  الطرفين  أن  الواضح  من 
قواعد للتصعيد العسكري ويحاوالن 
مــراعــاتــهــا تــحــت ســقــوف ردعــيــة. 
الناجمة  االقتصادية  األزمــات  لكن 
مع  متالزمًة  أصبحت  الحرب  عن 
تبّين  وبعدما  العسكرية،  المخاطر 
أن ال حلول جاهزة لها، فإنها فرضت 
أعمال  جـــدول  على  أيــضــاً  نفسها 
ــدول الــســبــع الــتــي تــواصــل  ــ قــمــة ال
تواجه  فيما  روسيا،  على  الضغط 
ظهرت  سياسية  تداعيات  جميعاً 
)فرنسا،  االنتخابات  في  وستظهر 
بريطانيا، الواليات المتحدة.. إلخ(، 
ارتــفــاع  تعاني  المجتمعات  أن  إذ 
أسعار الطاقة والغذاء. وفي الوقت 
األمن  على  الحرب  انعكاس  من  اإلنــذارات  تزداد  نفسه 
يسلّط  ال  الروسي  الجانب  أن  ورغم  العالمي.  الغذائي 
الضوء على صعوباته، بل يستخدمها لتأليب الرأي العام 
الروسي  الغاز  )وقف شحنات  على حكوماته  الغرب  في 
إلى دول أوروبية(، إال أن العقوبات الغربية باتت تؤّثر في 
التعاون  من  مزيداً  وتتطلّب  واالقتصادي  المالي  وضعه 
يعني  وال  األزمة.  لتخفيف  وبكين  موسكو  بين  والتنسيق 
بإرادتهما  ذلك سوى أن الطرفين يديران إطالة الحرب 

وال يفّكران في إنهائها.

ــواحــدة من  ــوَم ب ــي ال ــراُق  ــع يمر ال
أطول أزماته السياسية، فبعد مرور 
ثمانية أشهر على إجراء االنتخابات 
من  العاشر  في  المبكرة  البرلمانية 
أكتوبر 2021 ما تزال البالد من دون 
حكومة أو رئيس للجمهورية، في ظل 
واالنقسامات  الــخــالفــات  تصاعد 
المسيطرة  السياسية  الــقــوى  بين 
إلى  وصوالً  العراقي،  المشهد  على 
إعالن مقتدى الصدر انسحابَه من 
العملية السياسية في البالد، وذلك 
بعد موافقة محمد الحلبوسي رئيس 
استقالة  على  الــعــراقــي  البرلمان 
نواب »الكتلة الصدرية« الـ73 بتاريخ 

15 يونيو الجاري. 
ولفهم مآالت المشهد العراقي من 
األزمة  إلى جذور  العودة  الضروري 
ــة، فــبــعــد ســقــوط صــدام  ــي ــعــراق ال
حسين عام 2003 كانت الحكومات 
ــة الــمــتــتــالــيــة »حــكــومــات  ــعــراقــي ال
محاصصة  لنظام  تستند  ائتالفية« 
واألكــراد  والسّنة  الشيعُة  يتقاسمه 
ــزاب  ــ ــه جــمــيــع األحـ ــي ــارك ف ــــشــ وت
الــســيــاســيــة. وكــانــت االنــتــخــابــات 
من   2019 ــر  ــوب أكــت فـــي  الــمــبــكــرة 
التي  االحتجاجية  الــحــركــة  نتائج 

التابعة  »سائرون«  كتلة  تصدرت  حيث  العراق،  شهدها 
وبالمقابل   .329 أصل  من  مقعداً  بـ73  الصدري  للتيار 
خسر تحالف »الفتح«، بقيادة هادي العامري، الذي يضم 
الشيعية  المسلحة  والفصائل  السياسية  التيارات  أغلب 
على  وحصل  مقاعده  نصف  من  أكثر  ــران،  إلي الموالية 
17 مقعداً فقط. وحصل ائتالف »دولة القانون« برئاسة 
العراق  لسّنة  وبالنسبة  مقعداً.   30 على  المالكي  نوري 
الحالي  البرلمان  رئيس  بقيادة  »تقدم«  فقد جاء تحالف 
 32 الثانية بحصوله على  المرتبة  الحلبوسي في  محمد 
توحيد  على  السّنية  السياسية  النخُب  وعملت  مقعداً. 
صفوفها مرة أخرى من خالل التحالف مع حزب »عزم« 
بقيادة خميس الخنجر في تحالف باسم »السيادة«. وبعد 
تصديق المحكمة العليا على نتائج االنتخابات لجأ قادة 

مع  للتفاوض  التنسيقي«  ــار  »اإلطـ
الـــصـــدر لــدمــجــهــم فـــي الــحــكــومــة 
استبعاد  بــشــرط  فــوافــق  المقبلة، 
القانون«  ــة  »دول وائتالفه  المالكي 
من الحكومة الجديدة. وبالطبع فقد 
شــرَط  التنسيقي«  »اإلطـــار  رفــض 
اإليرانية  الوساطة  وفشلت  الصدر 
في مفاوضات تشكيل الحكومة بين 
ومع  وبالمقابل،  الشيعية.  األحزاب 
الحكومة،  تشكيل  مفاوضات  بــدء 
ــه الــثــالثــي  ــَف أعــلــن الـــصـــدر تــحــال
ــادة« الــُســنــي و»الــحــزب  ــســي مــع »ال
الــذي  الكردستاني«  الديمقراطي 
على  وأطلق  مقعداً   30 على  حصل 
»تحالف  الــثــالثــي  الــتــحــالــف  هـــذا 
نوابه  عــدد  فأصبح  وطـــن«،  إنــقــاذ 
وفي  نائباً.   190 نحو  البرلمان  في 
البداية تم انتخاب محمد الحلبوسي 
في  الثانية  للمرة  للبرلمان  رئيساً 
خطوةُ  ذلك  تلي  لكي   ،2022 يناير 
الــذي  الجمهورية  رئــيــس  انــتــخــاب 
يــســتــوجــب انــتــخــابُــه حــضــور 220 
نائباً. وهنا لجأ »اإلطار التنسيقي« 
المعطل  الثلث  سالح  إلى  وحلفاؤه 
الجمهورية  رئيس  انتخاب  إلفشال 
كي  الجلسة  مقاطعة  طــريــق  عــن 
دفعت  فقد  وهكذا  الــالزم.  القانوني  النصاب  يكتمل  ال 
البالَد  الشيعية  السياسية  النخب  بين  الصراع  محصلُة 
إلى حالة من الجمود السياسي.إنها أزمة معقدة يشهدها 
قد  مما  السياسي،  أفقه  في  انــســداداً  وتسبب  العراق 
يفضي لتحريك الشارع والدخول بمنزلق االقتتال الداخلي 
السياسية عبر  القوى  تنتفض  أو  المتنافسة،  القوى  بين 
استحداث عملية سياسية جديدة تستند لحكومة انتقالية 
العراق  الدستور إلخراج  تعديل بعض فقرات  تعمل على 

من دائرة العنف والفساد المستمرة.

»الناتو« وروسيا يضعان قواعد 
للتصعيد العسكري ويحاوالن 
مراعاتها تحت سقوف ردعية. 

لكن األزمات االقتصادية 
الناجمة عن الحرب أصبحت 

متالزمًة مع المخاطر العسكرية

»اإلطار التنسيقي« وحلفاؤه 
لجؤوا إلى سالح الثلث 

المعطل إلفشال انتخاب 
رئيس الجمهورية عبر مقاطعة 

الجلسة البرلمانية النتخابه، 
منعًا الكتمال النصاب القانوني

العراق والتأزيم السياسيمن إدارة الحرب إلى إدارة إطالتها
عائشة المري*عبدالوهاب بدرخان*

*كاتبة إماراتية*كاتب ومحلل سياسي - لندن
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دبي )وام(

مّكنت خدمة استعارة الكتب التي وّسعتها هيئة الثقافة والفنون يف دبي »دبي للثقافة«، عبر 
مكتبتها الرقمية، حوالي 1500 مستخدم من الوصول إلى ثروة من املواد القرائية املتوافرة 

يف قاعدة بيانات هذه املكتبة الغنية، خالل الفترة من مارس حتى مايو من العام اجلاري، 
وذلك حسب إحصاءات »دبي للثقافة«. ويف إطار سعيها إلى تسهيل احلصول على املعرفة، 

وإتاحة املجال أمام املستفيدين من خدمات املكتبة، سواء الطالب أو الباحثني أو القراء، 
للوصول إلى مصادر معرفية أخرى حول العالم يف مختلف مجاالت اهتماماتهم، فقد وّسعت 

»دبي للثقافة« يف مارس املاضي خدمة استعارة الكتب يف مكتبات دبي العامة، بالتعاون مع 
»أوفردرايف«، لتتيح موادها املعرفية بعدة أشكال، تشمل اإللكترونية والصوتية ومقاطع 

الفيديو. 
وبحسب إحصائية »دبي للثقافة«، فقد استقطبت مكتبتها الرقمية بني مارس ومايو 1500 

مستخدم استفادوا من محتواها الغني باللغتني العربية واإلجنليزية، حيث وصل عدد 
االستعارات يف هذه الفترة إلى 462 إعارة ملواد معرفية تنوعت موضوعاتها بني األدبية 

والترفيهية واملهنية واألكادميية، وكتب التعليم املستمر. 
وتدعو »الهيئة« جميع القراء من شتى فئات املجتمع لالشتراك يف عضوية املكتبة العامة، 

واالستفادة من هذه البنية التحتية املعرفية املتاحة للقراءة واإلبداع، حيث توفر هذه املنصة 
املعرفية الرقمية الشاملة 3788 كتابًا، موزعًة بني كتب إلكترونية وسمعية ومقاطع فيديو، 

وجميعها متاحة ألعضاء مكتبات دبي العامة إلكترونيًا عبر املوقع اإللكتروني وتطبيق 
املكتبات العامة وتطبيق »ليبي«، ويتم الوصول إليها من خالل خطوات بسيطة. 

وميكن لألعضاء حجز 5 مواد معرفية خالل الفترة الواحدة ملدة 7 أيام للكتب اإللكترونية 
واملسموعة، و5 أيام ملقاطع الفيديو. ُيذكر أن »دبي للثقافة« تدير شبكة فروع »مكتبة دبي 

العامة« التي تتضمن ثماني مكتبات للكبار وسبعًا لألطفال، إضافة إلى املكتبة الرقمية، 
وقاعات متعددة األغراض وقاعات دراسية، مقدمًة ألفراد املجتمع مناهل املعرفة يف ظل 

خدمات كفؤة وتقنيات متقدمة.

عبد الله أبوضيف )القاهرة(

بفعل الشعور الدائم باحلنني إلى املاضي والرغبة يف حتويله إلى مجسمات مصغرة تلّخص 
احلياة قدميًا يف ثالث دول عربية هي مصر والسعودية واليمن، جمعت الفنانة التشكيلية 

املصرية وسام احلّوام تلك املجسمات يف معرض حتت عنوان »نوستاجليا«، استضافه متحف 
طه حسني بالقاهرة.

وقالت احلوام لـ»االحتاد«، إن الدافع وراء تنفيذ هذه املجسمات كان احلنني إلى املاضي 
املمزوج بالرغبة يف استعادته، وسعيًا لرؤية ما اعتادت أن تراه يف طفولتها، سواء كان أدوات أو 

مشاهد أو أجواء واحتفاالت قدمية؛ ولذلك قررت جتسيد التراث الذي اختفى منه الكثير 
ولم يبَق سوى القليل يف بعض القرى.

وأضافت الفنانة التشكيلية أنها استخدمت مواد عدة يف املجسمات، مثل اخلزف 
والفسيفساء، ووضعت خبراتها التي اكتسبتها عبر الدراسة يف تلوين األعمال، لتصبح قريبة 

من الشكل الواقعي، مع التركيز على التفاصيل الصغيرة يف املجسمات والتماثيل لتخرج 
بالشكل األمثل.

وينقسم املعرض إلى أجزاء عدة، شملت جوانب مختلفة من احلياة، حيث اختارت الفنانة 
جتسيد التراث القروي يف الدول العربية الثالث، منها الطراز املعماري ملنازل القرية، وأبراج 
تربية الطيور، وطواحني القمح، وخّضاضة احلليب القدمية، وأدوات املائدة التقليدية مثل 

الطبلية.
كما صنعت احلوام أيضًا عددًا من ألعاب الطفولة التي اشتهرت قدميًا يف البالد العربية، مثل 

الطائرات الورقية، وجسدت مهنة احلكواتي الذي كان يسرد القصص واحلكايات يف املنازل 
واحملال واملقاهي والطرقات.

وكان للتراث الفني والغنائي كذلك نصيب يف املعرض، حيث صنعت مجسمات خزفية لعرض 
»الليلة الكبيرة« الشهير وأم كلثوم، إلى جانب قسم يروي حكاية شارع محمد علي بالقاهرة، 

وهو جزء من التراث املصري، حيث كان الناس قدميًا يذهبون إلى هذا الشارع لالتفاق مع 
الفرق املوسيقية قبل األفراح واملناسبات.

وأوضحت الفنانة التشكيلية أن املعرض يشمل قسمًا خاصًا باألزياء القدمية يف الدول الثالث 
وأدوات صناعتها منزليًا، وكذلك مقتنيات املنازل، مثل »اجلرامافون«، وإكسسوارات فترة 
ستينيات القرن املاضي، وفنون العمارة اليمنية واحلجازية القدمية والشبابيك والطوب 

املستخدم فيها، واملشربيات والرواشني، التي كانت سائدة.

معرض للتشكيلية وسام الحّوام
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»نوستالجيــا« يستلهـــــم

 التــراث علــى الخــزف

رواية للكاتبة المغربية قطر الندى ديار

»ِشفـــرة« 
محمد نجيم )الرباط(

الــروائــي  عملها  صـــدور  بمناسبة   
أحداثه  ــدور  ت ــذي  ال ــرة«  ــْف »ِش الجديد 
ومحكياته بين المغرب وفرنسا وألمانيا، 
قالت الكاتبة المغربية قطر الندى ديار، 
لـ»االتحاد«، إن هذه الرواية تحكي عن 
جهة،  من  الُمهاجر  المغربي  الشباب 
من  العالمي  الشباب  مشكالت  وبعض 
جهة أخرى، حيث تطرح قضايا الهجرة 
ففي  الشعوب.  بين  والــحــوار  والهوية 
هذا العمل السردي، نلتقي بشباٍب من 
الفضاء  بينهم  جنسيات متعددة يجمع 
وألمانيا  ويلتقون في فرنسا  الجامعي، 
مختلفة.  موضوعية  سياقات  ضمن 
الشباب  هــؤالء  وجــود  أسباب  وتتعدد 
الرواية  وتسافر  الغربي.  الفضاء  في 
بالقارئ في تلك الفضاءات والحوارات 
وبلدان  أزمنة  عبر  وأيضاً  والثقافات، 
الشباب، في لقاءات تجمع شخصيات 

لثقافات  حاملة  الجنسيات  متعددة 
متنوعة وأفكار مختلفة، ولكن الفضاء 
الثقافي  الحوار  على  يساعدها  العام 
ــذه الـــحـــوارات  الــمــشــتــرك. وعــبــر هـ
تكتشف كل شخصية جوانب من ذاتها 
تُعيد أيضاً  وهــي تحاور اآلخــر، وقــد 

التفكير في آراء لم تكن تظن أنها قابلة 
للمراجعة أو إمكانية التخلي عنها في 

النهاية.

جسور تفاهم
وتدور أحداث رواية »ِشْفرة« في ثالثة 
فضاءات: المغرب وألمانيا وفرنسا. كما 
تحضر، بطرق مختلفة، أمكنة أخرى مثل 
أفريقيا والصين ولبنان وسوريا والهند 
العالم  تستحضر  روايـــة  إنها  وكــوريــا. 
بتنوعه وتعدده لتقترح حواراً وبناء جسور 
رواية  تخلق  وهكذا  بين شبابه.  تفاهم 
»ِشْفرة« جسرين بين الشباب المغربي 
المهاجر والشباب المقيم بوطنه، وجسر 

آخـــر فــي بــاريــس بين شــبــاب عالمي 
وتــدور  متنوعة.  ثقافية  مرجعيات  من 
األحداث حول موضوعات جوهرية مثل 
الثقافي،  والحوار  واالستعمار،  الهوية، 
وغيرها من المواضيع التي تقلق الشباب 

العربي والغربي على حد سواء.

عالقات معقدة
أما أبطال الرواية، فهم يظهرون في 
محطات مختلفة. والشخصية الرئيسية 
ــم« الشابة الــتــي ســافــرت من  هــي »ريـ
الشباب  للقاء  ألمانيا  إلــى  الــمــغــرب 
برنامج  إطـــار  فــي  المهاجر  المغربي 

المهاجر  المغربي  الشباب  بين  يجمع 
برنامج  بالداخل،  المغربي  والشباب 
يجمع الشباب وتلتقي في سياقه بشاب 
سوري قابلته البطلة في ألمانيا مصادفة 
إلى  هــذا  بباريس.  أيضاً  به  تلتقي  ثم 
جانب شخصيات أخرى عديدة تحضر 
بمواقعها االجتماعية سواء في المغرب 
أو فرنسا أو ألمانيا )من ضمنهم مغاربة، 
تنسج  وهناك  وألــمــان...(.  وعراقيون، 
الشخصيات  بين هذه  معقدة  عالقات 
متعددة الجنسيات تخلق حوارات تبدأ 
ــذات من  حــول اآلخـــر وتنتهي حــول الـ
خالل سعي كل شخصية لفك ِشْفرتها.

نظما ندوة عن »اللغة العربية الواقع والطموح«

األرشيف واملكتبة الوطنية ينظم دورات لحفظ الوثائق

تعاون بني مجمعي »العربية« بالشارقة والخرطوم

أبوظبي )وام(

الوطنية  والمكتبة  األرشيف  نظم 
فعاليات متخصصة في مجال حفظ 
الــوثــائــق وجــردهــا، وذلـــك فــي إطــار 
التثقيفية  خدماته  تقديم  مواصلة 
الحثيثة  والــمــتــابــعــة  المتخصصة، 
الجهات  أرشيفات  تنظيم  لمشاريع 
الــدولــة،  فــي  وتطويرها  الحكومية 
وتمكينها من تطبيق متطلبات القانون 
األرشيف  بشأن   2008 لسنة   7 رقم 
والمكتبة الوطنية وتعديالته والئحته 
في  العالمية  والمقاييس  التنفيذية، 

مجال إدارة الوثائق واألرشيف. 
تدريبية  دورة  الفعاليات  وشملت 

افتراضية بعنوان »إعداد خطة حفظ 
الحكومية«،  الــجــهــات  فــي  الــوثــائــق 
في  الوثائق  »جــرد  بعنوان:  وأخـــرى 
استهدفت  وقد  الحكومية«،  الجهات 
والتوعية  التعريف  األولـــى  ــدورة  ــ ال
بماهية خطة حفظ الملفات والهدف 

خبير  وركــز  إعــدادهــا.  وكيفية  منها 
األرشفة أحمد موجب، الذي حاضر 
في الــدورة، على أهمية التوفيق بين 
الالئحة  ومواد  الملفات  خطة حفظ 
 7 رقــم  االتــحــادي  للقانون  التنفيذية 
لسنة 2008 بشأن األرشيف والمكتبة 
والوطنية والسيما المادة 34 والمادة 
36، حيث تعّد الوسيلة التي تحدد ُمدد 
الجهات  الوثائق والملفات في  حفظ 
مراحلها  مختلف  فــي  الــحــكــومــيــة 
بالنسبة  الــمــكــاتــب  فـــي  الــعــمــريــة، 
حفظ  قاعات  وفي  الجارية،  للوثائق 
النهائي  والمصير  الوسيطة  الوثائق 
في  الدائم  الحفظ  أو  باإلتالف  لها 

األرشيف والمكتبة الوطنية. 

الشارقة )االتحاد(

ــة الــعــربــيــة  ــغ ــل ــع ال ــجــم شـــــارك »م
ــدوة الــتــي نظمها  ــن بــالــشــارقــة« فــي ال
في  بالخرطوم«  العربية  اللغة  »مجمع 
»اللغة  عــنــوان  تحت  النيلين،  جامعة 
فيها  تحدث  والطموح«  الواقع  العربية 
المستغانمي،  صافي  امحمد  الدكتور 
العربية  اللغة  لمجمع  الــعــام  األمــيــن 
الهادي  الدكتور  وحضرها  بالشارقة، 
جامعة  مــديــر  إبــراهــيــم،  محمد  آدم 
النيلين، والدكتور بكري محمد الحاج، 
رئيس مجمع اللغة العربية بالخرطوم، 
وأدارتها الدكتورة سلوى عثمان أحمد، 

عميد كلية اآلداب في جامعة النيلين.
وتضمنت الجلسة تقديم ورقة بعنوان 
»الــعــربــيــة.. أزمـــة لــســان أم إنــســان«، 
السيد،  عبدالرحمن  ازدهــار  للدكتورة 
العربية  اللغة  لكلية  السابق  العميد 
وأخرى  اإلسالمية،  درمــان  أم  بجامعة 
حول »التحسين والتقبيح في الخطاب 
النقدي األدبي«، للدكتور عز الدين علي 
مختار، األستاذ بقسم اللغة العربية في 

جامعة النيلين.
االتصال  تقنية  عبر  مداخلته،  وفي 
صافي  امحمد  الدكتور  أكد  المرئي، 
لمجمع  الــعــام  األمــيــن  المستغانمي، 
االهتمام  بالغ  بالشارقة،  العربية  اللغة 
السمو  صاحب  يوليها  التي  والرعاية 
الــشــيــخ الــدكــتــور ســلــطــان بــن محمد 
األعــلــى  المجلس  عــضــو  الــقــاســمــي، 
العربية  اللغة  لواقع  الشارقة،  حاكم 
ــارة  ــق ــمــا فـــي ال ومــســتــقــبــلــهــا، والســي
التي  الجهود  أن  إلى  الفتاً  اإلفريقية، 

تبذل في سبيل تمكين اللغة العربية هي 
جهود مقّدرة، خصوصاً مع ما نشهده 
مجامع  بين  والتعاون  التآزر  حالة  من 
اللغة العربية التي من شأنها أن تؤتي 

ثمارها.
واقترح الدكتور المستغانمي أن تنسق 
الهيئات والجهات والمؤسسات القائمة 
على اللغة العربية جهودها من المجامع 
المعنية، إضافة إلى ضرورة  والمراكز 
تطبيق القرارات التي وضعتها المجامع 
لخدمة  عملية  آليات  تفعيل  أجــل  من 

اللغة العربية على أرض الواقع.
الحديث  يمكن  ال  أنــه  إلــى  وأشــار 
بمعزل  العربية  للغة  مميز  واقع  عن 
فمعلم  المعلم،  أوضــاع  تحسين  عن 
اللغة العربية يحتاج إلى عناية فائقة 

مستمر. وتأهيل 
وأوصى المستغانمي بتضافر الجهود 
إلنجاز ما وصفه بـ»مشروع القرن« الذي 
يحظى بدعم غير محدود من صاحب 
في  والمتمثل  الشارقة،  حاكم  السمو 
»المعجم التاريخي للغة العربية«، مثمناً 
بالخرطوم  العربية  اللغة  مجمع  جهود 

لإلسهام في إنجاح هذا المشروع.
وفي كلمة لهما خالل الندوة، توجه 
الحاج  محمد  بكري  الدكتور  من  كل 
إبراهيم  محمد  آدم  الهادي  والدكتور 
السمو  لصاحب  والــتــقــديــر  بالشكر 
ــم دعــمــه  ــري ــة عــلــى ك ــشــارق ــم ال حــاك
ورعايته ومبادراته التي تسهم في دعم 
بين  حضورها  وتمكين  العربية،  اللغة 

لغات العالم.

انفتـــــاح 
على القارئ

وتنتهي الرواية باالنفتاح 
على القارئ الذي تدعوه إلى 

الدخول يف عالم »شفرة« 
والبحث عن جتربته اخلاصة 

بني دفتيها. وعن هذا العمل 
اجلديد، قالت الكاتبة قطر 

الندى: أنا محظوظة ألني 
ولدت يف بيت توجد فيه 
مكتبة مهمة فيها روايات 

عربية وأجنبية وفيها 
أيضًا الكثير من كتب الفكر 
والفلسفة. وأظن أن طبيعة 
البيت واألسرة والتربية من 

الدوافع األساسية للقراءة 
أواًل ثم الكتابة. وقد أسهمت 

أسرتي يف جعلي أرتبط 
بالقراءة منذ الصغر؛ ولهذا 

قرأت روايات كثيرة مثل 
أعمال جنيب محفوظ 

وغسان كنفاني وعبدالكرمي 
غالب وغيرهم، إضافة 

إلى الروايات التي كانت يف 
مقرر الدراسة بالثانوية، 

وقرأت أيضًا لبعض الروائيني 
الفرنسيني، وكذلك روايات 

إجنليزية وبعض القصص 
القصيرة باإلسبانية.

تطـــــرح أسئلـــــــة الهويـــــة والحـــــوار الثقـــافـــــي

تستحضر العالم 
بتنوعه وتقترح حوارًا 

وبناء جسور تفاهم

قطر الندى ديار

مشاركة 
واسعـــــــــــة

شارك يف الدورة عدد كبير من 
املهنيني واملهتمني، وجرى عرض 

خطة حفظ الوثائق املشتركة 
التي أعدها األرشيف واملكتبة 

الوطنية لتحديد ُمدد استبقاء 
الوثائق املتعلقة بوظائف املوارد 

البشرية، والشؤون املالية، 
والشؤون القانونية، واملعلومات 
املؤسسية، والتطوير اإلداري، 

والعالقات العامة واالتصال 
احلكومي، واخلدمات املساندة. 
واستهدفت دورة »جرد الوثائق 

يف اجلهات احلكومية« صقل 
خبرات األرشيفيني، وتأهيلهم 

لتنظيم أرشيفات اجلهات 
احلكومية وفق التشريعات 
املعتمدة بالدولة، واملعايير 

الدولية، وركزت على تدريب 
موظفي الديوان األميري بإمارة 
عجمان على آلية جرد الوثائق 

يف مختلف مواقع احلفظ 
ويف املكاتب، امتثااًل ملتطلبات 

القانون رقم 7 لسنة 2008 بشأن 
األرشيف واملكتبة والوطنية 

وتعديالته والئحته التنفيذية، 
بغرض التعرف عليها، وعلى 

مواقع حفظها لتسهيل الوصول 
إليها عند احلاجة.

صقل خبرات األرشيفيين 
وتأهيلهم وفق 

التشريعات المعتمدة 
والمعايير الدولية

تفعيل آليات عملية 
لخدمة اللغة العربية 

على أرض الواقع

امحمد صافي المستغانمي

خالل الندوة  في جامعة النيلين )من المصدر(

عنوانًا بالمكتبة الرقمية لـ»دبي للثقافة«

المكتبة الرقمية تتيح ثروة معرفية متنوعة لجمهور القراء )وام(

من محتويات المعرض )من المصدر(

مبنى األرشيف والمكتبة الوطنية بأبوظبي )أرشيفية(

غالف رواية »شفرة«
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نساُء العين 
المعلماُت الملهمات

للمدن ذاكرة إنسانية رائعة، مخلصة، ووفية، وجامحة، تظّل دوماً ال 
تبرح ذاتك، تنقلك من أثٍر إلى أثر، ومدينة العين هي إحدى مدن الدولة 
التي  تلك  الخاّلقة،  اإليجابية  والطاقات  والفخامة،  بالجمال،  الزاخرة 
تُشعرك بأن هذه المدينة وسكانها شعلة من النشاط ال تهدأ، وطاقة من 
العمل ال تتوقف، وعجلة من الحركة سريعة الدوران باتجاه إثبات الذات، 

وإحداث الفرق الُمشتهى.
مدينة العين تسكن الذاكرة وعلى وقع الحب تكبُُر في دواخلنا نحُن 
األيــادي  وتلك  والعمران  والبناء  التطور  بواكير  منذ  نعرفها  أبناءها، 
المبدعة التي امتدت إليها بتصاميم بارعة تميّزت بالجمال والخصوصية 
تتناقلها  وروايــات  حكايات  معالمها  حب،  قصائد  حدائقها  العمرانية، 
األجيال، أناشيدها صباٌح ينضح بالحياة، ومساؤها قنانَي عطٍر تغمرَك 

بالبهاء.
في العين طاقات من النساء والرجال الذين ساهموا في نهضتها، وهي 
المدينة البكُر التي لم يتأثر سّكانها من المواطنين على الدقة وكذلك 
العميقة  بالتحوالت  أهلها،  بطباع  تطّبعوا  ممن  فيها،  المقيمين  بعض 
األثر التي تأثر بها اآلخرون، ومن الخبرات اإلنسانية التي تركت بصمة 
الالئي  السيدات  المدينة،  ذاكرة  وفي  الناس،  قلوب  في  األثر  شديدة 
فقد  التعليمية،  النهضة  بواكير  منذ  والتعليم  التربية  حقل  في  عملن 
وكانت منطقة  بالفخر واالعتزاز،  يُشعَرك  النساء فيها بشكل  ساهمت 
العين التعليمية شعلًة متقدة من النشاط، وكانت المدارس منارات علم 
خّرجت العديد من المسؤولين الذين يخدمون وطنهم اليوم في مجاالت 

عدة.
وهنا ال بد من االلتفات إلى هذه الطاقات التي نعتز بها، وأعتقد أن 
الوقت قد حان إلزاحة الستار عن بعض تلك الشخصيات بما بذلته من 
الثمانينيات من  قبل  ما  منذ  الوطن  جهد وتضحيات في سبيل خدمة 
القرن الماضي، ولعلي أذكر هنا بعضاً من السيدات المعلمات الفاضالت 
الالئي تركن بصمة مشهوداً لها في حقل التعليم، ليس بدءاً بمعالي ميثاء 
الشامسي وهي من أول العامالت في هذا الحقل، وال انتهاًء بالمعلمات 
الفاضالت أمينة النجدي، وثريا الشيباني، والدكتورة فاطمة األنصاري، 
وعايشه الشامسي، وكّنه الناصري، وحياة العامري، وشيخة الظاهري، 
الشامسي،  وسلمى  الجابري،  ونعيمة  الرشيدي،  ونــورة  رفيع،  وفرحة 
وروية الشامسي، والشقيقات فاتن أحمد، ونورة أحمد، وفايزة أحمد، 

والراحلة عفراء النيادي.
تلك األسماء وغيرها ممن لم تقنُصُه الذاكرة تستحق أوسمة التقدير، 
والصعود على منّصات التكريم كأجمل السيدات، والقدوات، العامالت 
بإخالص ووفاء، في زمنهن كان لمنطقة العين التعليمية حضور مشّرف 
في كافة المحافل، حفظهن اهلل وبارك في صحتهن وعافيتهن معلمات 

األجيال، وملهمات الحب والجمال، والوالء للوطن الحبيب.

بخطــــــوات واثقـــــــة وإرادة قـــــــويــــــــة

بداية وانطالق 
هذه  صيانة  مجال  دخوله  بداية  عن 
قائاًل  المنهالي  محمد  يشير  المعدات، 
الحقيقية  واالنطالقة  الفعلية  »البداية 
ــاً من  ــمــام ت تــفــرغــت  بــعــد أن  ــدأت،  ــ بـ
وجــودي  فــرصــة  واستغللُت  وظيفتي، 
التقني  لوتاه  بمركز  والتحقُت  بالمنزل 
تُعقد  كانت  حيث   ،2021 نوفمبر  منذ 
أن  واستطعت  الثقيلة،  للمعدات  دورة 
وبناء  المتعلمين،  صفوف  إلــى  أنضم 
عليه تــمــيــزُت فــي هــذا الــمــجــال الــذي 
لتعلم  طالما أحببته، وكان لدّي الشغف 

ذلك التخصص«.

تحديات 
سهلة  تكن  لم  والتعلم،  البحث  رحلة 
قوية  رغبة  وجد  الــذي  المنهالي،  على 
الصناعات  فــي  العمل  لخوض  تدفعه 
التميز  »أردت  قال:  ذلك  وعن  الثقيلة، 
ــان حــكــراً على  فــي مــجــال لــطــالــمــا كـ
بين  ومن  عاماً،  خمسين  قبل  الوافدين 
الدولة  في  الكثيرة  الصناعية  الشركات 

لم يكن هناك مواطنون يعملون أو لديهم 
الــخــبــرة فــي مــجــال صــيــانــة الــمــعــدات 
حتى  أو  والهيدروليكية،  الميكانيكية 

دراية بهذا النظام«. 
هذه  على  للتدريب  مكان  عن  وبحثه 
التقنية الصناعية كانت مرهقة وشاقة، 
ــتــرحــيــب مـــن الــشــركــات  ــم يــجــد ال فــل
ورش  حتى  أو  اإلمـــارات  في  المنتشرة 
حالة  له  سبب  مما  المركبات،  صيانة 
من اإلحباط وفّكر يوماً في تغيير مجاله 
إلى آخر، إال أنه ظل يركض خلف حلم 
ما  كل  متحدياً  لتحقيقه  يسعى  وهدف 
شيء  أي  أو  صعوبات  من  يصادفه  قد 

يحول دون تحقيق ما يصبو إليه.

محمد المنهالي خالل صيانة المعدات الثقيلة )تصوير أشرف العمرة(

يحتــرف قيــادة وصيـانــــة 

املعـــــدات الثقيلـــــة

محمد المنهالي

خولة علي )دبي(

برهن الشاب اإلماراتي محمد جابر المنهالي، مدى قدرة الكوادر 

الوطنية على الدخول في مجال العمل الشاق، ما أن سنحت لهم 

الفرصة وُمنحت لهم الثقة، فاحترافه صيانة المعدات الثقيلة لم 

يكن سوى هاجس بدأ معه عندما كان طالبًا جامعيًا في كلية 

التقنية العليا عام 1995 وتسلمه أول رخصة قيادة سيارة خفيفة، 

حيث استفزته قائمة الرخص األخرى من المركبات كالحافالت 

الخفيفة والثقيلة ومركبات الشحن، والمعدات الميكانيكية 

الهيدروليكية، فقرر أن يتقن قيادتها جميعها، وساعده على ذلك 

خبرته الوافية حول تقنية عمل هذه المركبات، ليبدأ مرحلة التعمق 

في دراسة وصيانة المعدات الثقيلة. 

جيل الشباب
أكد املنهالي، أن من يبحث عن النجاح والتميز، ال مينعه شيء، 
موضحًا أنه تعرض للسخرية من بعض من حوله؛ نظرًا لغرابة 

املجال الذي يخوضه، إال أنه واصل مسيرته، نتيجة شغفه وحبه 
لهذا املجال، مما جعله أكثر صمودًا وقوة وثباتًا يف املضي قدمًا 

نحو حتقيق هدفه.
ويسعى املنهالي إلى نقل املعرفة فيما يخص هذه التقنية إلى 

جيل الشباب عن طريق تدريب مجموعة منهم على قيادة 
وصيانة املعدات الثقيلة، فاألمر يحتاج فقط إلى توافر الرغبة 

الشديدة واإلرادة احلديدية الصلبة التي ال تشوبها شائبة، 
لتعلم أي مجال أو اكتساب أي خبرة عملية.

ظل يركض خلف 
حلمه لتحقيقه متغلبًا على 

كل التحديات

أول سيدة تقود أوركسترا في الوطن العربي

إيمان جنيدي: اإلمارات ِقبلة عاملية للفنون

أحمد شعبان )القاهرة(

نعومة  منذ  جنيدي  إيمان  تتمتع 
وأنــامــل  فنية  بموهبة  أظــفــارهــا 
فـــي عائلة  ــدت  ــ ول فــقــد  ــة،  ــي ذهــب
تعشق الفن، بمحافظة بني سويف 
تعزف  الصعيد(  )شمال  المصرية 
صقلت  كما  والــعــود،  البيانو  على 
والــتــجــارب  بــالــدراســة  موهبتها 
المسرحية، وكونت فرقة موسيقية، 
المسرح«،  بـــ»فــراشــة  لقبت  حتى 
وأصبحت أول سيدة مايسترو تقود 

أوركسترا في العالم العربي. 
أكـــدت جــنــيــدي، »أن اإلمـــارات 
تهتم بكل الفنون المحلية والعالمية 
ــروض على  ــ ويــشــرفــهــا تــقــديــم ع
تــقــدر شعبها  ــا  ــه وأن مــســارحــهــا، 
للفنون  ذواق  أنه  وتــدرك  الشقيق، 
الراقية، وأنها تعشق الفن الخليجي 
عــامــة واإلمـــاراتـــي خــاصــة وتحب 
إيقاعاته، وتتمنى أن تجوب الدول 

العربية بفرقتها«.
في  فنها  بعرض  جنيدي  وتحلم 
الدول العربية، وأن تنتشر وتجوب 
خاصة  الــعــربــي،  الــوطــن  بفرقتها 
هذه  من  الكثيرون  عرفها  أن  بعد 
الدول ومنهم من يتواصل معها من 

الموهوبين. 

أول »مايسترو« 
وأعربت عن سعادتها كونها سيدة 
صعيدية تمثل المرأة المصرية في 
مهنة ومكانة لم تسبقها إليها امرأة 
لقب  على  حصلت  حيث  قبل،  من 
في  )مايسترو(  عربية  سيدة  أول 
ومعاناة،  مشقة  بعد   ،2005 عــام 
القومية  لــلــفــرقــة  قــائــدة  وكــانــت 

للموسيقى العربية لفترة طويلة.
التربية  كلية  في  إيمان  تخرجت 
ورشحتها   ،1984 عام  الموسيقية 
المصرية  والتعليم  التربية  وزارة 
للعمل مدرسة للموسيقى، وسافرت 
إلى الكويت وسلطنة ُعمان وشاركت 
من  العديد  في  مدارسهما  طالب 
أضاف  مما  الموسيقية،  األعمال 

إلى خبرتها الكثير.
إلى  عودتها  بعد  أنها  وأضافت 
مصر تمت ترقيتها لدرجة موجهة 
اختيارها  ثم  الموسيقية،  للتربية 
الفني  ــق  ــفــري ال طـــالب  ــب  ــدري ــت ل
عــام  وفـــي  ســويــف،  بــنــي  بجامعة 
فرقة  قيادة  لتولي  رشحت   2005
بالمحافظة،  العربية  الموسيقى 
هذه  تتولى  مصرية  أول  وكــانــت 
إال  تخوفها  من  وبالرغم  المهمة، 
أنها تمكنت من قيادة الفرقة التي 
تضم 40 عضواً موسيقياً، وأبهرت 

الجميع بأدائها المتميز.

فن القيادة
كنت  جنيدي:  المايسترو  وقالت 
ُمهتمة بأن تكون فرقتي الموسيقية 
رسالة  إليصال  عاٍل،  مستوى  على 
مهمة مفادها أن المرأة قادرة على 

النجاح وتحقيق أهدافها.
وعندما بدأت »فراشة المسرح« 
لم  موسيقية،  فــرقــة  تــكــويــن  فــي 
يـــدر فــي ذهــنــهــا أن تــكــون قــائــدة 
أوركسترا، ولكن جاءت بعد تكوين 
تحب  جعلها  مما  صغيرة،  فــرقــة 
للمسرح،  حبها  نتيجة  ــادة  ــقــي ال
ليست  المايسترو  مهمة  أن  مؤكدة 

ُملماً  يكون  أن  يجب  ألنــه  سهلة، 
علم  ولديه  الموسيقية  اآلالت  بكل 
أمام  البديهة  وسرعة  القيادة  بفن 

الجمهور.
 

دعم الموهوبين
ــدعــم  وأشـــــــــارت إلـــــى أنـــهـــا ت
مشروعات  خــالل  من  الموهوبين 
ــة لــهــم، وأقــامــت  ــي ــب ــدري فــنــيــة وت
طاقة  السن  كبار  لمنح  مسابقات 
إيجابية، كما تتبنى وتدعم األطفال 
العازفين، وتجوب بفرقتها القاهرة 
ــحــفــالت وتــقــودهــا في  وتــقــيــم ال
والقت  الــصــاوي،  وساقية  األوبـــرا 

قبوالً كبيراً في األوساط الفنية.
اهتمامها  أن  إيـــمـــان  ــدت  ــ وأكـ
بالثقافة يهدف إلى نشر المواهب 
واإلبداع والفنون والحرف اليدوية، 
خاصة تلك التي توشك أن تنقرض 
من عالمنا، وتحاول من خالل فنها 
بين  والتسامح  السالم  ثقافة  نشر 
الشعوب وإقامة ندوات للمرأة حول 

هذه المفاهيم.

إيمان جنيدي تقود األوركسترا في إحدى حفالتها )من المصدر(

جوائز وتكريمات

حصلت جنيدي على العديد من اجلوائز والتكرميات، 
منها تكرميها يف احتفالية »املرأة املصرية أيقونة النجاح 
عام 2021«، وثاني أفضل مايسترو يف مهرجان املوسيقى 

العربية بهيئة قصور الثقافة 2009، والدكتوراه الفخرية 
يف حقوق اإلنسان من إيطاليا عام 2020، ومت اختيارها من 

قبل األكادميية الدولية للسالم والدفاع عن حقوق اإلنسان 
كسفيرة لدورها يف نشر ثقافة التسامح والسالم بني الشعوب.

تعزف على البيانو 
والعود.. ولقبت 

بـ»فراشة المسرح«



االثنين 27 ذي القعدة 1443 هـ الموافق 27 يونيو 2022مصحيفة يومية سياسية جامعـة    ـ    تأسست فـــي 20 أكتـوبر 1969 www.alittihad.ae

رئيس التحرير 

حمد الكعبي

@aletihadae

إحدى مطبوعات

أصدقاء ال نعرفهم 
إال بوجوههم

من كان يتصور من جيل الطيبين أنه في يوم من األيام سيكون لنا أصدقاء من 
كل العالم، تجمعنا غرفة افتراضية، أصدقاء وجوههم رقمية، ما قد »خاشمت« 
واحداً منهم، وال صافحت أحداً بحرارة، أصدقاء ال تعرف منهم إال صورة وجوههم 
ِلَم أشعر أن كل  أدري  بوكيين«، وبصراحة.. ال  »الفيس  أو ما يمكن أن نسميهم 
أصدقاء الـ»فيس بوك« متقاعدون، ودخلوا على لعبة التواصل االجتماعي بصيغة 
رضا خجولة، فال هم قادرون على أن يتقافزوا أمام الهواتف الذكية، ويصوروا كل 
شيء، بدءاً من فنجان القهوة، وانتهاء بدخول »الَجّبَره« مثلما يفعل الجيل الجديد 
وأصدقاؤه وهم يغزون الوسائط الجديدة، »الفيس بوكيون« غير قادرين على أن 
يتخلوا عن بقية وقار مطلوب، ويحرصون عليه، لذا لدّي قناعة ليست أكيدة أن 
دائماً  ويذّكرونك  بسنين،  الخمسين  وتخطوا  كبار،  كلهم  بوك«  الـ»فيس  أصدقاء 
بالذي مضى، وبعضهم ما زال حتى اآلن يردد أغاني »طالل مّداح« التي كنا نسمعها 
البيوت  كــراج  في  تدخل  ال  التي  األميركية  السيارات  في  »كاترج«  أشرطة  على 
الشعبية، تذكرونها، ويذكرها أصدقاء الـ »فيس بوك« بالتأكيد، تلك التي يصعب 
أن تلف في منعطفات الحارة، وتتراقل في القرقرة، وسائقها تقول راكب حزمية، 

ما ينشاف داخلها. 
أصدقاء الـ »فيس بوك« لباسهم قديم، وتخطاه العمر أو هم ال يعرضون غير 
صور بنية قاتمة من سنة »سّكتو«، وأغلبها من زمن »حياة بن سلَّيم«، وشرهته، 
وفرحتهم بها، مع مقاطع من أغاني محمد عبده القديمة، أصدقاء الـ»فيس بوك«، 
أجمل أحاديثهم تلك المتعلقة برواتبهم التقاعدية القديمة، بحيث أي خبر ال يعني 
عليك  ويتشرهون  المتقاعدين؟(  معاش  عن  أخبار  في  ما  )ها  سوى  شيئاً،  لهم 
وايد: وين ما شفناك؟ وهم كانوا معزومين عندي قبل خمسة أيام، ولطموا ذيك 
الصحون بلحومها وشحومها، وهم يتشكون:عندنا ضغط، وسكر، و»يورك أسيد« 
و»كريسترول« غير مفيد، أصدقاء الـ»فيس بوك«، يا أخي ما أعرف كيف، وليش 
ما يحبون أصدقاءك على »اإلنستغرام« و»السناب شات«؟ تقول: »جّني وعطبة«، 
وودك تعرف السبب، يمكن ألنهم أكثر شباباً، وعافيتهم بعدها، ويصورون كل ما 
يلطمونه من ينشون لين يمسون، ال وينظرون لك نظرة دونية أنك على »اإلنستغرام«، 
ويشعرونك دوماً أنك ما زلت فرخاً صغيراً أو شيبة تتصابى، ويتعجبون من أهل 
»اإلنستغرام«، كم كوب قهوة يشربون في اليوم، ما يحلّون في مقهى إال وخطفوا 
على »كابتشينو وكافيه التيه«، ويعتقدون أن طلبات القهوة الزائدة من أجل التصوير 
و»السناب« الذي ال يقربون صوبه، ويعّدونه من بدع المرحلة، وهو شغل حريمات.

تقرب  إال  بالطالق  زالــوا طيبين، ويحلفون عليك  ما  بــوك«،  الـ»فيس  أصدقاء 
أهل  تخص  شغيالت  هــذه  يقولون:  المطاعم،  بعزايم  يعترفون  ومــا  عندهم، 
»اإلنستغرام«، أما نحن أكرم على شاربك، حتى صديقات الـ»فيس بوك« تراهن من 
ذاك الوطر، مضيرب دهن عود يفرح الواحدة منهن، وعشر توالت عود ترضيها، 
وودها تحلف برأسك، ترا بعدهن على سلكهن األولّي، معتقدات أن نظرة خاطفة 
من تحت البرقع يمكن أن تجعل الرجل يتكود، ويالزم حظيرة عريشها، إذا بعدهن 
لين الحين يحبن أغاني »ميحد حمد« القديمة، بس بصراحة لو تقولون لي: من 

تحب أكثر، أصدقاء الوطر القديم وإال أصدقاء الحاضر؟ ما بتردد 
الـ  إلى أصدقاء  تحولوا  الذين  األّول  أهل  مثل  ما شيء  وأقــول: 
»فيس بوك«، ويمكن ما تدوم صداقتهم الرقمية ألن في قادم األيام 
ستكون فضاءات افتراضية جديدة وذات أبعاد و»بيكسل« عالي 

جداً، وقد تكون صورهم مائية ومتحركة.

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
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مصادرة 25 عماًل منسوبًا إلى

»باســـــكيا«

صادر مكتب التحقيقات الفدرالي األميركي 25 عماًل منسوبًا إلى جان ميشال باسكيا، كانت 
معروضة في متحف أورالندو للفنون بفلوريدا، بسبب شكوك في أصالتها، وكانت األعمال غير 
معروفة على نطاق واسع قبل افتتاح المعرض في فبراير، ويدعي صاحبا األعمال، وهما تاجر 
فنون ورجل متقاعد، وكذلك مدير المتحف، أن باسكيا رسمها عام 1982 وباعها مقابل 5 آالف 

دوالر لكاتب السيناريو التلفزيوني الراحل ثاد مامفورد، الذي احتفظ بها في غرفة تخزين 
ونسي أمرها لمدة 30 عامًا، وإذا تم تأكيد أصالتها، فقد تراوح قيمة أعمال باسكيا بين 25 و100 

مليون دوالر. واشنطن )أ ف ب(

إنستجــــــــرام: 
اختبار أداة لتوثيق عمر المستخدم

تختبر منصة التواصل االجتماعي إنستجرام خاصية جديدة تتيح للمستخدمين 
توثيق أعمارهم بهدف مساعدة المنصة في تقديم محتوى يناسب عمر المستخدم، 
وقالت المنصة إنها بدأت اختبار خاصية تتيح للمستخدم سؤال المستخدمين 
اآلخرين عن أعمارهم وعن أدلة يثبت ذلك، أو استخدام تكنولوجيا لتحديد عمر 
المستخدم من خالل صور الفيديوهات الخاصة به. وكجزء من التجربة، فعندما 
يحاول شخص ما تعديل تاريخ ميالده على موقع إنستجرام من أقل من 18 عاماً 
إلى أكبر من 18 عاماً، سيسأل إنستجرام المستخدم عن تأكيد سنه، سواء من 
خالل تحميل صورة بطاقة الهوية أو تسجيل فيديو لنفسه، أو 

مطالبة األصدقاء المشتركين بتأكيد عمره. 
سان فرانسيسكو )د ب أ(

بعد تأجيل العد التنازلي عدة مرات بسبب 
الرياح الشديدة، أطلقت إدارة الطيران 

والفضاء األميركية »ناسا«، صاروخًا من 
الصحراء النائية في شمال أستراليا مساء 

أمس، في أول عملية إطالق تجاري إلى 
الفضاء في أستراليا واألولى للوكالة من 

ميناء فضائي تجاري، ويقطع الصاروخ 300 
كيلومتر في الفضاء ويحمل أجهزة لقياس 

األشعة السينية التي تنتجها الغازات 
الساخنة التي تمأل الفراغ بين النجوم 

للمساعدة في دراسة كيفية تأثيرها 
على نشوء المجرات وتطورها، وتخطط 

»ناسا« إلطالق صاروخين آخرين من نفس 
الموقع خالل الشهر المقبل لمساعدتها في 

استكشاف تأثير ضوء النجم على قابلية 
الكواكب للسكنى.

سيدني )رويترز(

إطالق أول صاروخ من ميناء 
فضائي تجاري فــــي أســـتراليا

تستطيع أن تجلس في مقهى سوساليتوس بمدينة ميونيخ 
األلمانية وتطلب مشروبك المفضل من روبوت يحترف إعداد 

المشروبات وصناعة الكوكتيالت المتميزة مثل الموهيتو، ويقول 
كريستوف هايدت، مدير المقهى: »يعاني قطاع الضيافة من 

نقص في الموظفين ونتمنى أن يخفف الروبوت بعض الضغط عن 
الموظفين« مشيرًا إلى ترحيب الموظفين بالزميل اآللي الجديد 

وإعجابهم بمدى فعاليته ودقته في تحديد معيار الثلج وقطع 
الليمون، وإضافة أوراق النعناع الطازجة التي تضفي نكهة مميزة 

للـ»موهيتو« اللذيذ. 
)رويترز(

»موهيتو« الروبوت

تشارك المغنية 
األميركية لورديس 

ليون في أسبوع 
باريس للموضة، 
ولكن هذه المرة 

كعارضة أزياء، وتقدم 
تصميمًا لمارين 
سيري باللونين 

األسود واألبيض 
وقطع األكسسوارات 

الذهبية.

بدرجة 
عارضة أزياء

مغنية

قديمًا كانت مئذنة مسجد المنارة 
وسيلة إلرشاد السفن القادمة إلى 
دبي، واليوم يتعانق المسجد مع 

برج خليفة، أعلى مبنى في العالم، 
الذي يجذب ماليين السياح سنويًا، 

لتعّبر هذه الثنائية عن منارتين 
سياحيتين واقتصاديتين تفخر 

بهما اإلمارات.
)أ ف ب(

منـارتـــان
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