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أبوظبي )وام(

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة، حفظه اهلل، أمس، فخامة محمد إدريس 
في جمهورية  االنتقالي  العسكري  المجلس  رئيس  ديبي 
في  العسكري،  المجلس  رئيس  وقــدم  الصديقة.  تشاد 
إلى  تعازيه  الشاطئ،  الذي جرى في قصر  اللقاء  بداية 
سموه وشعب دولة اإلمــارات في وفاة الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان »رحمه اهلل«، مستذكراً مآثر الشيخ خليفة 
أثراً  التي تركت  الطيبة وأعماله اإلنسانية  »رحمه اهلل« 
في العديد من المجتمعات حول العالم، كما هنأ سموه 
بتوليه رئاسة دولة اإلمارات، متمنياً لسموه التوفيق في 

قيادة الدولة إلى مزيد من التقدم واالزدهار. 
اللقاء،  خــال  إدريـــس،  محمد  وفخامة  سموه  وبحث 
عاقات الصداقة وفرص تطوير آفاق التعاون بين البلدين 
واالستثمارية  االقتصادية  خاصة  الجوانب،  مختلف  في 
المستدامة  التنمية  أهـــداف  تــخــدم  الــتــي  والتنموية 
كما  المشتركة.  البلدين  يحقق مصالح  وبما  واالزدهــار، 
القضايا  مجمل  بشأن  النظر  وجهات  الجانبان  تبادل 
والتطورات اإلقليمية والدولية محل االهتمام المشترك. 
االنتقالي  العسكري  المجلس  رئيس  ثمن  جانبه،  من 
الخيرية  ــادرات  ــب ــم وال التنموية  الــمــشــاريــع  الــتــشــادي 
واإلنسانية النوعية التي تنفذها دولة اإلمارات وتدعمها، 
أنحاء  مختلف  في  الشعوب  حياة  تحسين  إلى  والرامية 

العالم، خاصة في القارة األفريقية. 
)طالع ص 04(
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ــد عهــ
فــي

رئيس الدولـــــة يستقبل رئيس المجـــــلس العسكــــــــري االنتقالـــــي في تشــــاد

جهود متميزة ورؤية 
متفردة لتمكين 

اللغة العربية

محمد بن زايد ومحمد ديبي:
تحقيق التنميــــة املستــدامة واالزدهــــار

الجانبان 
يتبادالن وجهات 

النظر حول القضايا 
والتطورات اإلقليمية 

والدولية

ديبي 
يثمن مبادرات 

اإلمارات الخيرية 
واإلنسانية بهدف 

تحسين حياة 
الشعوب

الشيخة فاطمة: تمكين الشباب في شتى الميادين                 اإلمارات ضمن الدول األكثر جاهزية في مواجهة المخاطر

201715
مليار درهم رؤوس أمــــــوال الشركـــــــــات 
المساهمة الخاصة المدرجة في الدولة

مليار درهم مكاسب األسهم المحلية 
كأفضل أداء بين األســــــواق الخليجيــــــــة

طنًا إنتاج المبــادرة الوطنيــة »قمــــح 
اإلمارات« في كافة أنــــحاء الدولـــــــــة 8.91580
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مراكز 
االمتحانات

 7
أولــــــــــويات 
استراتيجية 

و4 
مؤسسية 

تحديات 
عراقية

»تعليم« تحدد 54 مركزًا المتحانات اإلعادة 
لطلبة »التعليم المستمر«، وتنفي المواعيد 

المتداولة عن نتائج االمتحانات.
»دينا جوني«

األمن واالقتصاد أبرز تحديات حكومة العراق 
بعد مضي نحو 8 أشهر من عمر حكومة تصريف 

األعمال الحالية.
 »هدى جاسم«

 يوسف العربي )أبوظبي(

ــارات من  ــق ــع ــون أن مــشــتــري ال ــراء عــقــاري أكـــد خــب
للقطاع  رئيساً  رافـــداً  بــاتــوا  بــالــخــارج  المستثمرين 
العقاري في اإلمارات، حيث تتراوح نسبتهم بين %30 
و40% من إجمالي المستثمرين بالعقار، بحسب خبراء 
عقاريين. وقال هؤالء لـ »االتحاد«، إن سوق العقارات في 
اإلمارات بات خياراً مفضًا لدى المستثمرين الدوليين 
من  للعديد  نظراً  األفـــراد،  أو  المؤسسات  من  ســواء 
العوامل التي يأتي في مقدمتها األمن واألمان، وجودة 
االستثمارات  على  العوائد  وارتفاع  المثالية،  الحياة 
العقارية مقارنة باألسواق العالمية المماثلة. وقالوا إن 
برنامج اإلقامة »ازدهر في أبوظبي«، وتأشيرة »تقاعد 
في دبي«، وغيرهما، كان لها أثر قوي في نمو النشاط 

العقاري اإلماراتي. )طالع ص 17(

 أبوظبي )وام(

المزروعي  فارس  فرج  محمد  بن  سهيل  معالي  قال 
وزير الطاقة والبنية التحتية، إن إنتاج دولة اإلمارات 
الحالي من النفط قريب من سقف اإلنتاج المرجعي 
للدولة في اتفاقية +OPEC، وهو »3.168 مليون برميل 
يومياً«. وأضاف معاليه في تصريح له، أمس »التزامنا 
قائم بهذا السقف إلى نهاية االتفاقية«. وجاء تصريح 
معاليه تعليقاً على ما يتم تداوله مؤخراً عن مستوى 

إنتاج دولة اإلمارات.

أبوظبي )وام(

رفع مصرف اإلمارات للتنمية قيمة التمويل 
من  مرات   9 الصناعية  للمشاريع  المقدم 
مليار  إلــى   ،2019 عــام  في  مايين   108
الجاري  العام  من  األول  الربع  درهم حتى 
2022 بزيادة نسبتها 832%، وفق ما أكد 
الجابر  أحمد  بن  سلطان  الدكتور  معالي 
المتقدمة  والتكنولوجيا  الصناعة  ــر  وزي
اإلمـــارات  مــصــرف  إدارة  مجلس  رئــيــس 
للتنمية. وقال معاليه، إن مصرف اإلمارات 
للتنمية يعد أحد المحركات المالية المهمة 
التحول  أهـــداف  تحقيق  فــي  للمساهمة 
االقتصاد  وتطوير  اإلمارات  الصناعي في 
وبرامج  تمويلية  حلول  توفير  عبر  الوطني 
دعم مبتكرة، إذ يستهدف المصرف تقديم 
تمويات مالية بقيمة 25 مليار درهم لدعم 
الخمسة  القطاعات  في  شركة   13.500
ذات األولوية. وأضاف معاليه أن المصرف 
مساهمته  تعزيز  هــو  واضــح  هــدف  لديه 
اإلمارات حيث  دولة  اقتصاد  التنموية في 
في  المصرف  مساهمة  رفــع  إلــى  نهدف 
 10 إلى  للدولة  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
القيمة  مليارات درهم عبر تطوير سلسلة 
على  التركيز  مــع  الوطني  االقتصاد  فــي 

القطاع الصناعي. 

تتراوح نسبتهم بين 30 و%40

بواقع 3.168 مليون برميل يوميًا

وائل بدران )أبوظبي(

الخارجية  وزارة  باسم  اإلقليمي  الناطق  أعــرب 
ــيـــرغ، عــن ترحيب  األمــيــركــيــة، ســامــيــويــل وربـ
اإلمــارات  دولة  تلعبه  الذي  الكبير  بالدور  باده 
وأشــاد  العالمية،  الــغــذاء  ألزمـــة  التصدي  فــي 
بالمقترحات والحلول التي قدمتها خال المؤتمر 
الــــوزاري لـــ»االتــحــاد مــن أجــل األمـــن الغذائي 
العالمي«، الذي عقد في برلين، على هامش »قمة 
السبع«.  وشاركت اإلمارات، بصفتها دولة مانحة، 
في االجتماع الذي عقد أمس األول، وضم وزراء 
وأكدت  السبع،  الصناعية  الــدول  مجموعة  من 
التزامها بالعمل الجماعي لمعالجة أزمة الغذاء 
العالمية والحد من تفاقم الجوع في العالم. وقال 
حوار  في  األميركية  الخارجية  باسم  المتحدث 
الذي  اإليجابي  بالدور  »نرحب  الـ»االتحاد«:  مع 
تلعبه دولــة اإلمـــارات، فيما يتعلق بهذه األزمــة، 
نتعاون  ونحن  المقدمة،  والحلول  وبالمقترحات 
مع دولة اإلمــارات لمساعدة دول المنطقة على 
تخطي هذه األزمة«. وأضاف: »نشكر اإلمارات 
الملف  على دورها اإليجابي، وتعاونها في هذا 

الحساس«.)طالع ص 23(

محمد بن زايد خالل استقباله محمد إدريس ديبي )تصوير: حمد الكعبي(

وصــــــــــــل إلى مليـــــــار درهــــــــــم

مليار درهم تمويالت مالية 
لدعــــــــــــم 13500 شركـــــــــــــة 
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ارتفاع قيمـة تمويـــل 
المشاريـع الصناعيـــــة %

هالة الخياط )أبوظبي(

 تعمل هيئة البيئة - أبوظبي على تنفيذ عدٍد من التشريعات البيئية خالل المرحلة المقبلة، ضمن 
خريطة طريق للسياسات والتشريعات التابعة لها وفق أولوياتها االستراتيجية، ومنها الئحة جودة 
التربة، والئحة الهواء، والئحة التقييم والتراخيص البيئية. وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري 

األمين العام،  في حوار مع »االتحاد«، في الفترة المقبلة ستتخذ »الهيئة« عددًا من القرارات البيئية، 
كالحدود القصوى لالنبعاثات من المصادر الثابتة، والحدود القصوى لتراكيز ملوثات الهواء المحيط، 
ومناطق الخلط الخاصة بالتصريفات السائلة إلى البيئة البحرية، وتنظيم آلية جمع وفصل النفايات 

المتولدة من القطاعات المختلفة. وأضافت »لقد حددت )الهيئة( أولوياتها، والتي تنقسم إلى 7 أولويات 
استراتيجية و4 مؤسسية، من خالل مراجعة وتقييم شامل للضغوط التي تؤثر على بيئة أبوظبي 

وتحقق أهدافنا لجعل أبوظبي أفضل للجميع«. )طالع ص 12(

خريطة طريق 
للسياسات والتشريعات البيئية يف أبوظبي

مستثمرو الخارج رافد رئيس 

لسوق العقارات يف اإلمارات

وزير الطاقة: إنتــــــاج اإلمارات النفطي 

»أوبك +«  قريب من السقف املرجعي لـ

»التعـــــــــــاون«  يدعــــــم الجهـــــــــود 
األممية إلنهاء الصراع في اليمن

الدولـــــة تؤكـــــد التزامهــــــا بالعمـــــل الجماعــــــــي

أميركا: اإلمارات تتصدى ألزمة الغذاء 

الدولة ثالث أكبر سوق تشفير 
بتعامـــــــــــــالت 26 مليـــــــــــار دوالر

مساعدات إنسانية
متطوعون يجمعون معونات إنسانية، ويساعدون في إجالء 

المدنيين من المناطق المتضررة من الحرب في منطقة دونيتسك 
شرق أوكرانيا، وسط مطالبات بممرات إنسانية لوصول المساعدات 

في البالد. )رويترز( 

0915

األمــن  لتحقيق  الدولية  التحركات  خضم  فــي  اإلمـــارات 
الغذائي، انطاقاً من دورها الراسخ في تقديم المساعدة 
للمجتمعات األكثر احتياجاً خاصة في ظل ما يعانيه العالم 
نموذجاً  وبصفتها  الغذاء،   إمــدادات  في  نقص  من  حالياً 
التحديات  بمواجهة  الجماعي  العمل  تعزيز  في  عالمياً 
اإلنسانية، وتأكيداً على الثقة والسمعة اللتين تحظى بهما 
كأكبر المانحين للمساعدات للعالم، إضافة إلى ريادتها في 
تأسيس منظومة إغاثية متكاملة تميزها سرعة االستجابة 

والعمل مع أوسع شبكة من الشركاء.
اإلمارات كانت حاضرة في اجتماع دعت إليه ألمانيا على 
الدول الصناعية والمانحين  »السبع« بحضور  هامش قمة 
للعمل  الــجــهــود  حــشــد  بــهــدف  المختصة،  والــمــنــظــمــات 
المشترك من أجل تعزيز األمن الغذائي العالمي، ووضعت 
األمد في  تأثير فوري وطويل  العالم إلحداث  أمام  رؤيتها 
هذا الصدد، عبر دعم اإلنفاق على الحماية االجتماعية، 
وزيادة  والمياه،  الغذاء  منظومات  إلى  االستثمار  وتوجيه 
الدولة  ثاثة طبقتها  وهي محاور  االبتكار،  في  االستثمار 
على مدى عقود  لتحقيق أمنها الغذائي، مرتكزة إلى رؤية 

القيادة الرشيدة التي تشدد على أن »الغذاء خط أحمر«.
الغذائي  األمــن  مجال  في  مهمة  تجارب  لإلمارات  كان 
ــزراعــة  أهــمــهــا دعـــم الــصــنــاعــات الــحــيــويــة، وتــحــفــيــز ال
منهج  وتبني  الذكية،  التكنولوجيا  وتوظيف  والمزارعين، 
البحث والتطوير، وكل ذلك في إطار التزامها بتحقيق الحياد 
الكربوني في عام 2050، إضافة إلى إطاق مبادرات دولية 
لتعزيز االستثمار في المنظومات الغذائية المبتكرة ومنها 
المبادرة اإلماراتية األميركية المشتركة »االبتكار الزراعي 
للمناخ«، ومشاركة خبرتها مع الدول تأكيداً اللتزامها الدائم 
بالعمل الجماعي لمعالجة أزمة الغذاء العالمية والحد من 

تفاقم الجوع.



وعن برنامج »أضواء على حقوق النشر« الذي حقق جناحًا كبيرًا، قال ابن متيم: من 
بني جهود املركز األخرى الهادفة لتطوير آليات عمل قطاع النشر، واملستمدة من الرؤية 

املتفردة للقيادة، برنامج »أضواء على حقوق النشر«، وهو مبادرة نوعية أطلقها معرض 
أبوظبي الدولي للكتاب لدعم جهود ترجمة احملتوى من وإلى اللغة العربية، وتعزيز دور أبوظبي 

يف صناعة احملتوى.  وتعمل املبادرة على حتويل احملتوى الورقي إلى رقمي »إلكتروني وصوتي«، وتعزيز 
التبادل والتعاون بني الناشرين العرب والعامليني. وتعمل املبادرة وفق آليات معاصرة وخبرات قانونية وفكرية 

تسعى إلى حتفيز قطاع النشر وحماية حقوق أطرافه األساسية، وتعزيز قدرات الناشرين العرب على تقدمي املعارف للقّراء بأشكال 
الكتب املختلفة من ورقية وإلكترونيه وصوتية. إذ تعاون البرنامج منذ انطالق دورته األولى سنة 2009 مع أكثر من 120 ناشرًا، وأثرى 

املكتبة العربية بأكثر من 900 كتاب مترجم عن لغات عاملية عدة، بقيمة إجمالية وصلت سنة 2021 إلى مليون و836 ألف درهم، 
تتضمن مختارات نوعية يف كتب األطفال والعلوم والتاريخ والعلوم االجتماعية وغيرها.

وبفعل هذه الرؤية الراقية، وبفضل توجيهات 
ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، رئيس الدولة، حفظه اهلل، نجح المركز، 
خالل عامين من تأسيسه، في إطالق منظومة 
نوعية من المبادرات والمشاريع الهادفة لتطوير 
اإلبداعية  بالصناعات  واالرتقاء  النشر  صناعة 
وتعزيز  الــعــربــيــة،  الــلــغــة  بــمــحــتــوى  المتعلقة 

حضورها في المنصات والقنوات كافة. 

المؤتمر الدولي للنشر العربي
ما  أقــرب  لعل  تميم:  بــن  علي  د.  وأضـــاف   
نوعية  ــادرات  ــبـ مـ ــن  م عــنــه  الــحــديــث  يمكننا 
والصناعات  العربي  للنشر  الدولي  »المؤتمر 
اإلبداعية«، الذي نظم المركز دورته األولى في 
الحادية  الدورة  مع  تزامناً  الماضي،  مايو  شهر 
للكتاب.  الدولي  أبوظبي  معرض  من  والثالثين 
فهمنا  ثمار  من  حقيقية  ثمرة  المؤتمر  ــان  وك
الخمسين  وثيقة  ببراعة  أكدتها  التي  للرؤية 
حين أعلت ضمن مبادئها من شأن الثقافة في 
تعزيز مكتسبات الدولة وتعزيز مسيرة تنميتها.  
لفت  في  المؤتمر  نجح  الــرؤيــة،  هــذه  وبفضل 
اإلبداعية  والصناعات  بالنشر  المعنيين  أنظار 
إلى اإلمكانات المذهلة التي يمكن اإلفادة منها 
الميزة  وكانت  العربي.  النشر  قطاع  في خدمة 
األساسية التي حققها المؤتمر استضافة نخبة 
بارزة من الناشرين والمؤلفين وصانعي المحتوى 
والعالم،  المنطقة  مستوى  على  األعمال  ورواد 
من أصحاب التجارب الفارقة، حيث ناقشوا عبر 
برنامج منضبط أفضل الفرص الممكنة لخدمة 
قراءات جادة  العربي من خالل  النشر  صناعة 
للتوجهات العالمية الجديدة، وقدموا مقترحات 
عملية مهمة لتعزيز دور الثقافة بوصفها داعماً 

مهماً في عمليات التنمية. 
وقد لقي المؤتمر أصداء إيجابية واسعة ألنه 

رؤية  الذي تضمنته  الراقي  اإلطار  انطلق من 
نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  له  المغفور 
في  العربية  اللغة  ألهمية  ثـــراه،  اهلل  طيب 
التمكين الثقافي. وألنه تم في ضوء توجيهات 
آل  زايـــد  بــن  محمد  الشيخ  السمو  صــاحــب 

الــذي  اهلل،  حفظه  الــدولــة،  رئيس  نهيان 
والثقافة،  للعلم  فائقاً  اهتماماً  يولي 

التي  األســس  أهــم  من  باعتبارهما 
الحضارات.  عليها  تقوم 

معرض أبوظبي الدولي للكتاب
وقال ابن تميم: كان من أسباب نجاح المؤتمر، 
الكبرى  السنوية  الثقافية  الفعالية  مع  تزامنه 
رؤيتها  وتحقق  أبوظبي  إمــارة  اسم  تحمل  التي 
في خدمة ودعم الثقافة والعلم عبر دعم وتطوير 
أبوظبي  »معرض  وهي  النشر،  بقطاع  والنهوض 
الدولي للكتاب«.  لقد كانت دورة المعرض هذا 
العام، األكبر في تاريخه، وجاءت لتعبر عن رؤية 
شديدة الفرادة وإرادة واضحة في اعتبار الثقافة 
المعرض  استضاف  لقد  أساسية.  تنمية  ركيزة 
عارضاً   1130 والثالثين  الــحــاديــة  دورتـــه  فــي 
وناشراً من أكثر من 80 دولة، عرضوا أكثر من 
نصف مليون عنوان في معظم لغات العالم. كما 
تضمنت برامجه الثقافية والمهنية والمخصصة 
للنشء واألطفال أكثر من 650 فعالية بمشاركة 
والباحثين  والمفكرين  األدبـــاء  ــرز  أب من  نخبة 
محاور  فــي  واألفــكــار  اآلراء  تبادلوا  والــخــبــراء 

في  جميعها  تصب  ومهنية،  وفكرية  ثقافية 
وتُعنى  تنمية،  الثقافة بوصفها محور  تعزيز 

كافة تخصصاته حتى  النشر في  بتطوير قطاع 
الدقيق منها، مثل النشر الموجه ألصحاب الهمم 
واسعة  بمناقشات  حظي  الذي  المكفوفين،  من 
العربي  األدب  عميد  اختيار  أهميتها  من  عزز 

محورية  شخصية  حسين  طه  الدكتور 
للمعرض هذا العام. وأستطيع أن أقول 
يعتني  الــذي  العمل  هــذا  إن  بــوضــوح: 
إياه  ألهمتنا  الدقيقة هو ما  بالتفاصيل 
له  المغفور  بــرؤيــة  الــرشــيــدة،  القيادة 
الشيخ خليفة بن زايد، طيب اهلل ثراه، 
وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد 

الدولة،  رئيس  نهيان  آل  زايــد  بن 
حفظه اهلل. 
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في عهد
قال د. علي بن متيم: استكمااًل للرؤية 

املتفردة التي أرسى قواعدها القائد 
املؤسس زايد اخلير، طيب اهلل ثراه، 
والتي تقوم على التسامح والتفاعل 
مع ثقافات العالم واحترام حقيقة 

التنوع والتعدد، وهي الرؤية التي مّكن 
قواعدها املغفور له الشيخ خليفة بن 

زايد، طيب اهلل ثراه، وحمل رايتها 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، رئيس الدولة، حفظه اهلل، يأتي 
مشروع »كلمة«، الذي يهدف إلى إحياء 

حركة الترجمة يف العالم العربي ودعم 
اجلهود الثقافية التي تشهدها إمارة 

أبوظبي.  وُيعّد »كلمة« من أهم مشاريع 
الترجمة يف العالم العربي، وقد أسهم 

يف نقل ونشر العديد من األعمال ضمن 
حقول العلوم الطبيعية واإلنسانية 

واألدب العاملي من روايات وأدب طفل، 
إلى اللغة العربية، ليصل عدد الكتب 

املطروحة عبر املنصة اخلاصة باملشروع 
إلى نحو 1181 كتابًا مترجمًا عن قرابة 

14 لغة.

وأكد ابن متيم أن هذه اجلهود النوعية 
الفارقة، جنحت يف مدى زمني قصير 

نسبيًا يف رفد املكتبة العربية مبئات 
الكتب التي أثرت محتوى النشر 

العربي، وأسهمت يف متتني بنيان قطاع 
النشر، ما كان لها أن تتحقق بهذه 

الكفاءة وهذه السرعة لوال أنها تعمل 
ضمن رؤية واضحة واعية لدور الثقافة 

والعلم، استمدت أسسها من فكر األب 
املؤسس، ورؤية قائد التمكني الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان »طيب اهلل 

ثراه«. ومن الوعي االستثنائي والرؤية 
الفارقة لقيادتنا احلكيمة املتمثلة 
يف صاحب السمو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه 
اهلل، الذي ميضي قدمًا يف مسيرة 

اإلجنازات، لتعزيز املكانة االستثنائية 
التي استحقتها أبوظبي ودولة 

اإلمارات العربية املتحدة يف مسيرة 
احلضارة املعاصرة.

مشروع »كلمة« 
للترجمة 

رؤية واعية 
لدور الثقافة

أضواء على حقوق النشر

في  الــوطــن  فقيد  ــجــازات  وإن مآثر  عــن 
الدكتور  قال  العربية،  اللغة  تمكين  مجال 
أمــحــمــد صــافــي الــمــســتــغــانــمــي، األمــيــن 
بالشارقة:  العربية  اللغة  لمجمع  الــعــام 
ــّدول والــّشــعــوب تـُـَعــدُّ  إذا كــانــت أعــمــاُر الـ
على  عاشتها  الــتــي  والــعــصــور  بالسنوات 
من  األماجد  العظماء  فإنَّ  المعمورة،  ظهر 
أعماُرهم  تَُعدُّ  والرؤساء  والملوك  الحّكام 
بـــاإلنـــجـــازات وعــظــائــم األعـــمـــال الــتــي 

في حياتهم. سّطروها 
فقيد  حياة  عند  توّقفنا  وإذا  وأضــاف:   
الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل 
يعجز،  اللّسان  فإّن  ثراه،  نهيان، طيب اهلل 
إنجازاته  يُسّطُر  وهو  ويكبو  يتعّثر  والقلم 
وأهله.  العلم  خدمة  ميدان  في  العظيمة 
شيء،  في  المبالغة  من  الكالُم  هذا  وليس 
وما شهدته دولة اإلمارات العربّية المّتحدة 

في  الّتحتّية  البنية  في  الّزاهر  عهده  في 
العين،  تُخطئُه  ال  والمعرفة  العلم  قطاع 
الحكومية  المدارس  عدد  زاد  عهده  ففي 
ــارات  اإلم دولــة  أصبحت  حّتى  والخاّصة 
مكان،  كل  من  والمثقفين  للمعلمين  محّجة 
جامعة  مثل  الجامعات،  كبريات  وتأّسست 
بن  محمد  وجامعة  خليفة  وجامعة  زايــد 
في  والمتميزة  الكثيرة  والجامعات  زايــد، 
ودليل،  شاهد  خيُر  كافة  الدولة  ــارات  إم
وفي عهده المتألق تّم تأسيس مجمع اللغة 
صاحب  مــن  بــمــبــادرة  بالشارقة  العربية 
محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  الّسمو 
حاكم  األعــلــى  المجلس  عضو  القاسمي 
أبوظبي  مركز  النُّوَر  رأى  وأيضاً  الشارقة، 
بن  علي  الــدكــتــور  بــرئــاســة  العربية  للغة 
زايــد،  بن  خليفة  الشيخ  اهلل  رحــم  تميم. 
فقيد الوطن واألّمة، وأسكنه فسيح جّناته، 

المرّبي  الحكيم  ونعم  الوالد  نعَم  كان  فقد 
بــالــحــســنــى والــكــلــمــة الــطــّيــبــة والــّتــوجــيــه 
الباني، وأسأل اهلل العلّي العظيم لصاحب 
نهيان  آل  زايــد  بن  محمد  الشيخ  الّسمو 
والتأّلق،  التوفيق  من  مزيداً  الّدولة  رئيس 
برعايته،  ويكألهُ  بحفظه،  اهلل  يحفظه  وأن 
وخزائن  نعمه  فيوضات  من  عليه  ويُغدَق 
واليُمن  الــعــّز  بــأثــواب  ويشمله  أفــضــالــه، 
عن  ــا  أّمـ المستغانمي:  ــال  وقـ ــركــة.  ــب وال
الذي عرف  بالشارقة  العربّية  اللغة  مجمع 
حياة  من  المجيدة  الفترة  هذه  في  الّنور 

سّنه،  حداثة  رغــم  فعلى  الحبيبة،  دولتنا 
الكبيرة  األعمال  من  الكثير  أنجز  أّنه  إال 
األلكسو  جائزة  منها:  العلمية  والمشاريع 
ومنها  متواليات،  دورات  أربع  في  الشارقة 
المعجم  الــقــرن:  مــشــروع  فــي  الــروح  بعث 
العرب  تأّخر  الذي  العربية  للغة  التاريخي 
بــإرادة  ثّم  اهلل  بتوفيق  واآلن  إنجازه،  في 
صــاحــب الــســمــو حــاكــم الــشــارقــة رجــل 
سبعة  إنجاز  استطعنا  والمعرفة  الثقافة 
اللسان  مركز  وأسسنا  منه،  مجلّداً  عشر 
للناطقين  العربّية  بتدريس  يعنى  الــذي 
من  جملة  بتوقيع  المجمع  وقــام  بغيرها، 
مراكز  مع  واالتفاقيات  التفاهم  مذكرات 
ومجامع لغوّية في عدٍد من الدول العربية، 
في  ومستمّرة  متواصلة  األعمال  تزال  وال 
اللغوية  وإصداراته  المجمع  مجلة  إصدار 

والعلمية.

قال الدكتور عيسى صالح الحمادي، مدير 
الخليج:  لــدول  العربية  للغة  التربوي  المركز 
الشيخ  الوطن  لفقيد  السامية  الجهود  تتجلى 
خليفة بن زايد آل نهيان »طيب اهلل ثراه«، في 
في  إنــجــازات  من  تحقق  ومــا  الوطن  شواهد 
عهده في جميع مجاالت الحياة، وعلى مستوى 
احتياجات  يلبي  بما  الدولة،  في  المؤسسات 
الوطن،  أرض  على  والمقيمين  المواطنين 
مما حقق للدولة رصيداً متقدماً في كثيٍر من 

المجاالت على مستوى التنافسية العالمية.
ــات  ــوي أول ضــمــن  التعليم  يــأتــي  وأضــــاف: 
التنافسية في جميع مجاالته ومراحله، وتأتي 
ــات،  ــوي األول تلك  مقدمة  فــي  العربية  اللغة 
باعتبارها من أهم أسس الهوية الوطنية وما 
إطار  وفــي  المواطنة،  وروح  قيم  من  تحمله 
الحديث حول جهود فقيد الوطن المغفور له 
الشيخ خليفة بن زايد »طيب اهلل ثراه«، نستذكر 
2010 في ظل  عــام  اإلعــالن عنه في  تم  ما 

قيادته حول رؤية اإلمارات لعام 2021، حيث 
حظيت اللغة العربية بأن تكون لها رؤيتها التي 
بمكانة  الرشيدة  القيادة  اهتمام  مدى  تعكس 
لغتنا والحفاظ عليها وتطوير تعليمها وتعلمها 
بها؛ ولذا فقد تم اإلعالن عن رؤية  للنهوض 
اإلمــارات إلى عام 2021 في أن تكون الدولة 
مقر امتياز للغة العربية لعام 2021، ومنذ تلك 
اللحظة التي تم فيها هذا اإلعالن سنة 2010 
بدأ الدعم والرعاية واالهتمام باللغة العربية، 
بما يسهم في الحفاظ على مكانتها والنهوض 
بها، وقد تمثل ذلك في إطالق عدة مؤسسات 
ومراكز تعليمية في مجال اللغة العربية، كان 
 )240( رقــم  السامي  المرسوم  ضمنها  مــن 
بين  اتفاقية مقر  بالتصديق على   2016 لعام 
حكومة دولة اإلمارات ومكتب التربية العربي 
لدول الخليج، ومنذ تلك اللحظة أصبح المركز 
التربوي للغة العربية لدول الخليج أحد أجهزة 
ومركزاً  الخليج  لــدول  العربي  التربية  مكتب 

ممارسة  بامتيازات  يحظى  اعتبارياً  لغوياً 
الحكومية  والجهات  المؤسسات  مــع  عمله 
تقديم  في  أسهمت  التي  االحتياجات  لتلبية 

التسهيالت لتنفيذ برامجه المتنوعة.
 ومن أبرز إنجازات المركز إصدار العديد 
تطوير  مجال  فــي  والبحوث  ــدراســات  ال مــن 
العربية  اللغة  تعليم  واستراتيجيات  سياسات 
وإعــداد  المناهج،  معايير  وتطوير  وتعلمها 
تلك  أبـــرز  مــن  وكـــان  العربية،  اللغة  معلمي 
استراتيجيات  بــعــنــوان  ــة  دراســ ــات  ــدراسـ الـ
تدريس اللغة العربية للصفوف من األول إلى 
الثاني عشر لجميع المراحل، ومصنفة طبقاً 
باإلضافة  وعناصرها،  للغة  األربــع  للمهارات 
إلى االستراتيجيات النشطة والتدريب العملي 
بعنوان  دراسة  وكذلك  االستراتيجيات.  لتلك 
معايير مناهج اللغة العربية لجميع الصفوف 
مجال  في  اإلصـــدارات  عدد  وبلغ  الدراسية، 
من  أكثر  وتعلمها  العربية  اللغة  تعليم  تطوير 

من  العديد  إلــى  باإلضافة  إصـــداراً،  أربعين 
والمشاريع  والــبــرامــج  التدريبية  الــــدورات 
على  جميعاً  تنفيذها  تم  التي  والمؤتمرات، 
التي  األعــضــاء  لــلــدول  اإلقليمي  المستوى 
اعتمدها معالي وزراء التربية أعضاء المؤتمر 
الخليج  ــدول  ل العربي  التربية  لمكتب  العام 
والتواصل والتنسيق مع جميع وزارات التربية 
بالدول، مما جعل لدولة اإلمارات منارة لغوية 
تربوية من خالل المركز التربوي للغة العربية 
لدول الخليج الذي قدم وال يزال يقدم برامجه 

وخدماته كدعم للدول األعضاء للمساهمة في 
تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها.

نموذج  فإن  تقدم،  ومما  الحمادي:  وتابع   
الخليج  لدول  العربية  للغة  التربوي  المركز 
من  يقدمه  ومــا  إنــجــازات  مــن  حققه  ومــا 
ــجــاالت االخــتــصــاص على  ــي م ــات ف خــدم
التربية  لمكتب  األعــضــاء  ــدول  الـ مستوى 
ما  على  شاهد  خير  الخليج  لــدول  العربي 
العربية  اللغة  مجال  في  إنجاز  من  تحقق 
له  المغفور  الوطن  فقيد  عهد  في  وتعليمها 
باإلضافة  ــراه«،  ث اهلل  »طيب  خليفة  الشيخ 
األخرى  اللغوية  المؤسسات  من  العديد  إلى 
العهد  على  ونحن  إنجازات،  من  وما حققته 
العربية،  واللغة  الوطن  خدمة  في  ماضون 
كل  قــدم  الـــذي  خليفة  الــشــيــخ  اهلل  فــرحــم 
الرؤية  تحقيق  أجل  من  والدعم  التسهيالت 
اللغوية للدولة في أن تكون اإلمارات مركزاً 

إقليمياً ودولياً لتمكين اللغة العربية.

جهود متميزة

لتمكين اللغة العربية

سعد عبد الراضي )االتحاد(

حققت جهود تمكين اللغة العربية نجاحات كبيرة 

ومشهودة في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان، طيب الله ثراه، فبدعم وتوجيهات القيادة 

الرشيدة رسخت الدولة، من خالل مؤسساتها الثقافية 

والتربوية بصفة عامة، والمعنية منها باللغة العربية 

بصفة خاصة، كل ما من شأنه أن يعزز ويرفع من شأن 

لغة الضاد محليًا وعربيًا ودوليًا، حتى أصبحت الدولة 

محط أنظار العالم أجمع في هذا المجال، من خالل 

البرامج والمشاريع والمعارض والمؤتمرات التي جعلت 

وتجعل للغة العربية وآدابها حضورًا مشهودًا في 

الثقافة العالمية بين كافة لغات العالم. 

وفي إطار رصد »االتحاد« لما قدمته الدولة بتوجيه من 

قيادتنا الرشيدة لتمكين وتعزيز دور وحضور لغة الضاد، 

التقت عددًا من المسؤولين البارزين المعنيين بتمكين 

اللغة العربية وتحدثوا إليها مستعرضين جوانب 

كاشفة في هذا المجال.

في البداية، قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز 

أبوظبي للغة العربية: شهد قطاع النشر في عهد 

المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان »طيب الله 

ثراه«، ازدهارًا كبيرًا، كان نتاجًا لرؤية وفكر ثاقب يؤمن 

بأهمية ترسيخ مكانة الثقافة، وتوفير مقومات 

نجاحها بوصفها ركيزة أساسية في المسارات 

التنموية على الصعد كافة. وأضاف: وفي مركز 

أبوظبي للغة العربية، الذي تأسس سنة 2020، تجسدت 

رؤية المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب 

الله ثراه، في صياغة المحاور األربعة التي تمثل أهداف 

المركز االستراتيجية، وهي: تعزيز إتقان اللغة العربية 

وتبنِّيها في مختلف المجاالت والنشاطات على 

المستوى المحلي. ونشر اللغة العربية وتعزيز حضورها 

عالمّيًا كُلغة ِعلٍم وثقافة وإبداع. وتمكين إنتاج 

المحتوى العربي وتطوير التقنيات الرقمية المعنيَّة 

باللغة العربية. ودعم البحوث العلمية التي تتناول 

تطوير اللغة العربية.

عيسى الحمادي: 
اإلمارات مركز إقليمي ودولي لتمكين »العربية«

أمحمد المستغانمي:
عهٌد ُمشرٌق بالّثقافة حافٌل باإلنجاز

علي بـــن تمـيـــــــم: منــظــــــــــــومة نوعية من المبــادرات والمشـــاريع لتطوير الصناعات اإلبـداعية كافة

أمحمد المستغانمي: الّلسان يعجز عن حصـر إنجــازات فقيد الوطــن في ميدان خدمة العلم وأهله

عيســـــى الحمــــــادي: حظــيــــــت اللغة العربية برؤية تجسـد مدى اهتمـام القيــادة الرشيدة بتمكينها

رؤية وفكر ثاقب 
يؤمن بأهمية ترسيخ 
مكانة الثقافة كركيزة 

تنموية أساسية 
علي بن تميم



وعن برنامج »أضواء على حقوق النشر« الذي حقق جناحًا كبيرًا، قال ابن متيم: من 
بني جهود املركز األخرى الهادفة لتطوير آليات عمل قطاع النشر، واملستمدة من الرؤية 

املتفردة للقيادة، برنامج »أضواء على حقوق النشر«، وهو مبادرة نوعية أطلقها معرض 
أبوظبي الدولي للكتاب لدعم جهود ترجمة احملتوى من وإلى اللغة العربية، وتعزيز دور أبوظبي 

يف صناعة احملتوى.  وتعمل املبادرة على حتويل احملتوى الورقي إلى رقمي »إلكتروني وصوتي«، وتعزيز 
التبادل والتعاون بني الناشرين العرب والعامليني. وتعمل املبادرة وفق آليات معاصرة وخبرات قانونية وفكرية 

تسعى إلى حتفيز قطاع النشر وحماية حقوق أطرافه األساسية، وتعزيز قدرات الناشرين العرب على تقدمي املعارف للقّراء بأشكال 
الكتب املختلفة من ورقية وإلكترونيه وصوتية. إذ تعاون البرنامج منذ انطالق دورته األولى سنة 2009 مع أكثر من 120 ناشرًا، وأثرى 

املكتبة العربية بأكثر من 900 كتاب مترجم عن لغات عاملية عدة، بقيمة إجمالية وصلت سنة 2021 إلى مليون و836 ألف درهم، 
تتضمن مختارات نوعية يف كتب األطفال والعلوم والتاريخ والعلوم االجتماعية وغيرها.

وبفعل هذه الرؤية الراقية، وبفضل توجيهات 
ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، رئيس الدولة، حفظه اهلل، نجح المركز، 
خالل عامين من تأسيسه، في إطالق منظومة 
نوعية من المبادرات والمشاريع الهادفة لتطوير 
اإلبداعية  بالصناعات  واالرتقاء  النشر  صناعة 
وتعزيز  الــعــربــيــة،  الــلــغــة  بــمــحــتــوى  المتعلقة 

حضورها في المنصات والقنوات كافة. 

المؤتمر الدولي للنشر العربي
ما  أقــرب  لعل  تميم:  بــن  علي  د.  وأضـــاف   
نوعية  ــادرات  ــبـ مـ ــن  م عــنــه  الــحــديــث  يمكننا 
والصناعات  العربي  للنشر  الدولي  »المؤتمر 
اإلبداعية«، الذي نظم المركز دورته األولى في 
الحادية  الدورة  مع  تزامناً  الماضي،  مايو  شهر 
للكتاب.  الدولي  أبوظبي  معرض  من  والثالثين 
فهمنا  ثمار  من  حقيقية  ثمرة  المؤتمر  ــان  وك
الخمسين  وثيقة  ببراعة  أكدتها  التي  للرؤية 
حين أعلت ضمن مبادئها من شأن الثقافة في 
تعزيز مكتسبات الدولة وتعزيز مسيرة تنميتها.  
لفت  في  المؤتمر  نجح  الــرؤيــة،  هــذه  وبفضل 
اإلبداعية  والصناعات  بالنشر  المعنيين  أنظار 
إلى اإلمكانات المذهلة التي يمكن اإلفادة منها 
الميزة  وكانت  العربي.  النشر  قطاع  في خدمة 
األساسية التي حققها المؤتمر استضافة نخبة 
بارزة من الناشرين والمؤلفين وصانعي المحتوى 
والعالم،  المنطقة  مستوى  على  األعمال  ورواد 
من أصحاب التجارب الفارقة، حيث ناقشوا عبر 
برنامج منضبط أفضل الفرص الممكنة لخدمة 
قراءات جادة  العربي من خالل  النشر  صناعة 
للتوجهات العالمية الجديدة، وقدموا مقترحات 
عملية مهمة لتعزيز دور الثقافة بوصفها داعماً 

مهماً في عمليات التنمية. 
وقد لقي المؤتمر أصداء إيجابية واسعة ألنه 

رؤية  الذي تضمنته  الراقي  اإلطار  انطلق من 
نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  له  المغفور 
في  العربية  اللغة  ألهمية  ثـــراه،  اهلل  طيب 
التمكين الثقافي. وألنه تم في ضوء توجيهات 
آل  زايـــد  بــن  محمد  الشيخ  السمو  صــاحــب 

الــذي  اهلل،  حفظه  الــدولــة،  رئيس  نهيان 
والثقافة،  للعلم  فائقاً  اهتماماً  يولي 

التي  األســس  أهــم  من  باعتبارهما 
الحضارات.  عليها  تقوم 

معرض أبوظبي الدولي للكتاب
وقال ابن تميم: كان من أسباب نجاح المؤتمر، 
الكبرى  السنوية  الثقافية  الفعالية  مع  تزامنه 
رؤيتها  وتحقق  أبوظبي  إمــارة  اسم  تحمل  التي 
في خدمة ودعم الثقافة والعلم عبر دعم وتطوير 
أبوظبي  »معرض  وهي  النشر،  بقطاع  والنهوض 
الدولي للكتاب«.  لقد كانت دورة المعرض هذا 
العام، األكبر في تاريخه، وجاءت لتعبر عن رؤية 
شديدة الفرادة وإرادة واضحة في اعتبار الثقافة 
المعرض  استضاف  لقد  أساسية.  تنمية  ركيزة 
عارضاً   1130 والثالثين  الــحــاديــة  دورتـــه  فــي 
وناشراً من أكثر من 80 دولة، عرضوا أكثر من 
نصف مليون عنوان في معظم لغات العالم. كما 
تضمنت برامجه الثقافية والمهنية والمخصصة 
للنشء واألطفال أكثر من 650 فعالية بمشاركة 
والباحثين  والمفكرين  األدبـــاء  ــرز  أب من  نخبة 
محاور  فــي  واألفــكــار  اآلراء  تبادلوا  والــخــبــراء 

في  جميعها  تصب  ومهنية،  وفكرية  ثقافية 
وتُعنى  تنمية،  الثقافة بوصفها محور  تعزيز 

كافة تخصصاته حتى  النشر في  بتطوير قطاع 
الدقيق منها، مثل النشر الموجه ألصحاب الهمم 
واسعة  بمناقشات  حظي  الذي  المكفوفين،  من 
العربي  األدب  عميد  اختيار  أهميتها  من  عزز 

محورية  شخصية  حسين  طه  الدكتور 
للمعرض هذا العام. وأستطيع أن أقول 
يعتني  الــذي  العمل  هــذا  إن  بــوضــوح: 
إياه  ألهمتنا  الدقيقة هو ما  بالتفاصيل 
له  المغفور  بــرؤيــة  الــرشــيــدة،  القيادة 
الشيخ خليفة بن زايد، طيب اهلل ثراه، 
وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد 

الدولة،  رئيس  نهيان  آل  زايــد  بن 
حفظه اهلل. 
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في عهد
قال د. علي بن متيم: استكمااًل للرؤية 

املتفردة التي أرسى قواعدها القائد 
املؤسس زايد اخلير، طيب اهلل ثراه، 
والتي تقوم على التسامح والتفاعل 
مع ثقافات العالم واحترام حقيقة 

التنوع والتعدد، وهي الرؤية التي مّكن 
قواعدها املغفور له الشيخ خليفة بن 

زايد، طيب اهلل ثراه، وحمل رايتها 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، رئيس الدولة، حفظه اهلل، يأتي 
مشروع »كلمة«، الذي يهدف إلى إحياء 

حركة الترجمة يف العالم العربي ودعم 
اجلهود الثقافية التي تشهدها إمارة 

أبوظبي.  وُيعّد »كلمة« من أهم مشاريع 
الترجمة يف العالم العربي، وقد أسهم 

يف نقل ونشر العديد من األعمال ضمن 
حقول العلوم الطبيعية واإلنسانية 

واألدب العاملي من روايات وأدب طفل، 
إلى اللغة العربية، ليصل عدد الكتب 

املطروحة عبر املنصة اخلاصة باملشروع 
إلى نحو 1181 كتابًا مترجمًا عن قرابة 

14 لغة.

وأكد ابن متيم أن هذه اجلهود النوعية 
الفارقة، جنحت يف مدى زمني قصير 

نسبيًا يف رفد املكتبة العربية مبئات 
الكتب التي أثرت محتوى النشر 

العربي، وأسهمت يف متتني بنيان قطاع 
النشر، ما كان لها أن تتحقق بهذه 

الكفاءة وهذه السرعة لوال أنها تعمل 
ضمن رؤية واضحة واعية لدور الثقافة 

والعلم، استمدت أسسها من فكر األب 
املؤسس، ورؤية قائد التمكني الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان »طيب اهلل 

ثراه«. ومن الوعي االستثنائي والرؤية 
الفارقة لقيادتنا احلكيمة املتمثلة 
يف صاحب السمو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه 
اهلل، الذي ميضي قدمًا يف مسيرة 

اإلجنازات، لتعزيز املكانة االستثنائية 
التي استحقتها أبوظبي ودولة 

اإلمارات العربية املتحدة يف مسيرة 
احلضارة املعاصرة.

مشروع »كلمة« 
للترجمة 

رؤية واعية 
لدور الثقافة

أضواء على حقوق النشر

في  الــوطــن  فقيد  ــجــازات  وإن مآثر  عــن 
الدكتور  قال  العربية،  اللغة  تمكين  مجال 
أمــحــمــد صــافــي الــمــســتــغــانــمــي، األمــيــن 
بالشارقة:  العربية  اللغة  لمجمع  الــعــام 
ــّدول والــّشــعــوب تـُـَعــدُّ  إذا كــانــت أعــمــاُر الـ
على  عاشتها  الــتــي  والــعــصــور  بالسنوات 
من  األماجد  العظماء  فإنَّ  المعمورة،  ظهر 
أعماُرهم  تَُعدُّ  والرؤساء  والملوك  الحّكام 
بـــاإلنـــجـــازات وعــظــائــم األعـــمـــال الــتــي 

في حياتهم. سّطروها 
فقيد  حياة  عند  توّقفنا  وإذا  وأضــاف:   
الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل 
يعجز،  اللّسان  فإّن  ثراه،  نهيان، طيب اهلل 
إنجازاته  يُسّطُر  وهو  ويكبو  يتعّثر  والقلم 
وأهله.  العلم  خدمة  ميدان  في  العظيمة 
شيء،  في  المبالغة  من  الكالُم  هذا  وليس 
وما شهدته دولة اإلمارات العربّية المّتحدة 

في  الّتحتّية  البنية  في  الّزاهر  عهده  في 
العين،  تُخطئُه  ال  والمعرفة  العلم  قطاع 
الحكومية  المدارس  عدد  زاد  عهده  ففي 
ــارات  اإلم دولــة  أصبحت  حّتى  والخاّصة 
مكان،  كل  من  والمثقفين  للمعلمين  محّجة 
جامعة  مثل  الجامعات،  كبريات  وتأّسست 
بن  محمد  وجامعة  خليفة  وجامعة  زايــد 
في  والمتميزة  الكثيرة  والجامعات  زايــد، 
ودليل،  شاهد  خيُر  كافة  الدولة  ــارات  إم
وفي عهده المتألق تّم تأسيس مجمع اللغة 
صاحب  مــن  بــمــبــادرة  بالشارقة  العربية 
محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  الّسمو 
حاكم  األعــلــى  المجلس  عضو  القاسمي 
أبوظبي  مركز  النُّوَر  رأى  وأيضاً  الشارقة، 
بن  علي  الــدكــتــور  بــرئــاســة  العربية  للغة 
زايــد،  بن  خليفة  الشيخ  اهلل  رحــم  تميم. 
فقيد الوطن واألّمة، وأسكنه فسيح جّناته، 

المرّبي  الحكيم  ونعم  الوالد  نعَم  كان  فقد 
بــالــحــســنــى والــكــلــمــة الــطــّيــبــة والــّتــوجــيــه 
الباني، وأسأل اهلل العلّي العظيم لصاحب 
نهيان  آل  زايــد  بن  محمد  الشيخ  الّسمو 
والتأّلق،  التوفيق  من  مزيداً  الّدولة  رئيس 
برعايته،  ويكألهُ  بحفظه،  اهلل  يحفظه  وأن 
وخزائن  نعمه  فيوضات  من  عليه  ويُغدَق 
واليُمن  الــعــّز  بــأثــواب  ويشمله  أفــضــالــه، 
عن  ــا  أّمـ المستغانمي:  ــال  وقـ ــركــة.  ــب وال
الذي عرف  بالشارقة  العربّية  اللغة  مجمع 
حياة  من  المجيدة  الفترة  هذه  في  الّنور 

سّنه،  حداثة  رغــم  فعلى  الحبيبة،  دولتنا 
الكبيرة  األعمال  من  الكثير  أنجز  أّنه  إال 
األلكسو  جائزة  منها:  العلمية  والمشاريع 
ومنها  متواليات،  دورات  أربع  في  الشارقة 
المعجم  الــقــرن:  مــشــروع  فــي  الــروح  بعث 
العرب  تأّخر  الذي  العربية  للغة  التاريخي 
بــإرادة  ثّم  اهلل  بتوفيق  واآلن  إنجازه،  في 
صــاحــب الــســمــو حــاكــم الــشــارقــة رجــل 
سبعة  إنجاز  استطعنا  والمعرفة  الثقافة 
اللسان  مركز  وأسسنا  منه،  مجلّداً  عشر 
للناطقين  العربّية  بتدريس  يعنى  الــذي 
من  جملة  بتوقيع  المجمع  وقــام  بغيرها، 
مراكز  مع  واالتفاقيات  التفاهم  مذكرات 
ومجامع لغوّية في عدٍد من الدول العربية، 
في  ومستمّرة  متواصلة  األعمال  تزال  وال 
اللغوية  وإصداراته  المجمع  مجلة  إصدار 

والعلمية.

قال الدكتور عيسى صالح الحمادي، مدير 
الخليج:  لــدول  العربية  للغة  التربوي  المركز 
الشيخ  الوطن  لفقيد  السامية  الجهود  تتجلى 
خليفة بن زايد آل نهيان »طيب اهلل ثراه«، في 
في  إنــجــازات  من  تحقق  ومــا  الوطن  شواهد 
عهده في جميع مجاالت الحياة، وعلى مستوى 
احتياجات  يلبي  بما  الدولة،  في  المؤسسات 
الوطن،  أرض  على  والمقيمين  المواطنين 
مما حقق للدولة رصيداً متقدماً في كثيٍر من 

المجاالت على مستوى التنافسية العالمية.
ــات  ــوي أول ضــمــن  التعليم  يــأتــي  وأضــــاف: 
التنافسية في جميع مجاالته ومراحله، وتأتي 
ــات،  ــوي األول تلك  مقدمة  فــي  العربية  اللغة 
باعتبارها من أهم أسس الهوية الوطنية وما 
إطار  وفــي  المواطنة،  وروح  قيم  من  تحمله 
الحديث حول جهود فقيد الوطن المغفور له 
الشيخ خليفة بن زايد »طيب اهلل ثراه«، نستذكر 
2010 في ظل  عــام  اإلعــالن عنه في  تم  ما 

قيادته حول رؤية اإلمارات لعام 2021، حيث 
حظيت اللغة العربية بأن تكون لها رؤيتها التي 
بمكانة  الرشيدة  القيادة  اهتمام  مدى  تعكس 
لغتنا والحفاظ عليها وتطوير تعليمها وتعلمها 
بها؛ ولذا فقد تم اإلعالن عن رؤية  للنهوض 
اإلمــارات إلى عام 2021 في أن تكون الدولة 
مقر امتياز للغة العربية لعام 2021، ومنذ تلك 
اللحظة التي تم فيها هذا اإلعالن سنة 2010 
بدأ الدعم والرعاية واالهتمام باللغة العربية، 
بما يسهم في الحفاظ على مكانتها والنهوض 
بها، وقد تمثل ذلك في إطالق عدة مؤسسات 
ومراكز تعليمية في مجال اللغة العربية، كان 
 )240( رقــم  السامي  المرسوم  ضمنها  مــن 
بين  اتفاقية مقر  بالتصديق على   2016 لعام 
حكومة دولة اإلمارات ومكتب التربية العربي 
لدول الخليج، ومنذ تلك اللحظة أصبح المركز 
التربوي للغة العربية لدول الخليج أحد أجهزة 
ومركزاً  الخليج  لــدول  العربي  التربية  مكتب 

ممارسة  بامتيازات  يحظى  اعتبارياً  لغوياً 
الحكومية  والجهات  المؤسسات  مــع  عمله 
تقديم  في  أسهمت  التي  االحتياجات  لتلبية 

التسهيالت لتنفيذ برامجه المتنوعة.
 ومن أبرز إنجازات المركز إصدار العديد 
تطوير  مجال  فــي  والبحوث  ــدراســات  ال مــن 
العربية  اللغة  تعليم  واستراتيجيات  سياسات 
وإعــداد  المناهج،  معايير  وتطوير  وتعلمها 
تلك  أبـــرز  مــن  وكـــان  العربية،  اللغة  معلمي 
استراتيجيات  بــعــنــوان  ــة  دراســ ــات  ــدراسـ الـ
تدريس اللغة العربية للصفوف من األول إلى 
الثاني عشر لجميع المراحل، ومصنفة طبقاً 
باإلضافة  وعناصرها،  للغة  األربــع  للمهارات 
إلى االستراتيجيات النشطة والتدريب العملي 
بعنوان  دراسة  وكذلك  االستراتيجيات.  لتلك 
معايير مناهج اللغة العربية لجميع الصفوف 
مجال  في  اإلصـــدارات  عدد  وبلغ  الدراسية، 
من  أكثر  وتعلمها  العربية  اللغة  تعليم  تطوير 

من  العديد  إلــى  باإلضافة  إصـــداراً،  أربعين 
والمشاريع  والــبــرامــج  التدريبية  الــــدورات 
على  جميعاً  تنفيذها  تم  التي  والمؤتمرات، 
التي  األعــضــاء  لــلــدول  اإلقليمي  المستوى 
اعتمدها معالي وزراء التربية أعضاء المؤتمر 
الخليج  ــدول  ل العربي  التربية  لمكتب  العام 
والتواصل والتنسيق مع جميع وزارات التربية 
بالدول، مما جعل لدولة اإلمارات منارة لغوية 
تربوية من خالل المركز التربوي للغة العربية 
لدول الخليج الذي قدم وال يزال يقدم برامجه 

وخدماته كدعم للدول األعضاء للمساهمة في 
تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها.

نموذج  فإن  تقدم،  ومما  الحمادي:  وتابع   
الخليج  لدول  العربية  للغة  التربوي  المركز 
من  يقدمه  ومــا  إنــجــازات  مــن  حققه  ومــا 
ــجــاالت االخــتــصــاص على  ــي م ــات ف خــدم
التربية  لمكتب  األعــضــاء  ــدول  الـ مستوى 
ما  على  شاهد  خير  الخليج  لــدول  العربي 
العربية  اللغة  مجال  في  إنجاز  من  تحقق 
له  المغفور  الوطن  فقيد  عهد  في  وتعليمها 
باإلضافة  ــراه«،  ث اهلل  »طيب  خليفة  الشيخ 
األخرى  اللغوية  المؤسسات  من  العديد  إلى 
العهد  على  ونحن  إنجازات،  من  وما حققته 
العربية،  واللغة  الوطن  خدمة  في  ماضون 
كل  قــدم  الـــذي  خليفة  الــشــيــخ  اهلل  فــرحــم 
الرؤية  تحقيق  أجل  من  والدعم  التسهيالت 
اللغوية للدولة في أن تكون اإلمارات مركزاً 

إقليمياً ودولياً لتمكين اللغة العربية.

جهود متميزة

لتمكين اللغة العربية

سعد عبد الراضي )االتحاد(

حققت جهود تمكين اللغة العربية نجاحات كبيرة 

ومشهودة في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان، طيب الله ثراه، فبدعم وتوجيهات القيادة 

الرشيدة رسخت الدولة، من خالل مؤسساتها الثقافية 

والتربوية بصفة عامة، والمعنية منها باللغة العربية 

بصفة خاصة، كل ما من شأنه أن يعزز ويرفع من شأن 

لغة الضاد محليًا وعربيًا ودوليًا، حتى أصبحت الدولة 

محط أنظار العالم أجمع في هذا المجال، من خالل 

البرامج والمشاريع والمعارض والمؤتمرات التي جعلت 

وتجعل للغة العربية وآدابها حضورًا مشهودًا في 

الثقافة العالمية بين كافة لغات العالم. 

وفي إطار رصد »االتحاد« لما قدمته الدولة بتوجيه من 

قيادتنا الرشيدة لتمكين وتعزيز دور وحضور لغة الضاد، 

التقت عددًا من المسؤولين البارزين المعنيين بتمكين 

اللغة العربية وتحدثوا إليها مستعرضين جوانب 

كاشفة في هذا المجال.

في البداية، قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز 

أبوظبي للغة العربية: شهد قطاع النشر في عهد 

المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان »طيب الله 

ثراه«، ازدهارًا كبيرًا، كان نتاجًا لرؤية وفكر ثاقب يؤمن 

بأهمية ترسيخ مكانة الثقافة، وتوفير مقومات 

نجاحها بوصفها ركيزة أساسية في المسارات 

التنموية على الصعد كافة. وأضاف: وفي مركز 

أبوظبي للغة العربية، الذي تأسس سنة 2020، تجسدت 

رؤية المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب 

الله ثراه، في صياغة المحاور األربعة التي تمثل أهداف 

المركز االستراتيجية، وهي: تعزيز إتقان اللغة العربية 

وتبنِّيها في مختلف المجاالت والنشاطات على 

المستوى المحلي. ونشر اللغة العربية وتعزيز حضورها 

عالمّيًا كُلغة ِعلٍم وثقافة وإبداع. وتمكين إنتاج 

المحتوى العربي وتطوير التقنيات الرقمية المعنيَّة 

باللغة العربية. ودعم البحوث العلمية التي تتناول 

تطوير اللغة العربية.

عيسى الحمادي: 
اإلمارات مركز إقليمي ودولي لتمكين »العربية«

أمحمد المستغانمي:
عهٌد ُمشرٌق بالّثقافة حافٌل باإلنجاز

علي بـــن تمـيـــــــم: منــظــــــــــــومة نوعية من المبــادرات والمشـــاريع لتطوير الصناعات اإلبـداعية كافة

أمحمد المستغانمي: الّلسان يعجز عن حصـر إنجــازات فقيد الوطــن في ميدان خدمة العلم وأهله

عيســـــى الحمــــــادي: حظــيــــــت اللغة العربية برؤية تجسـد مدى اهتمـام القيــادة الرشيدة بتمكينها

رؤية وفكر ثاقب 
يؤمن بأهمية ترسيخ 
مكانة الثقافة كركيزة 

تنموية أساسية 
علي بن تميم
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أبوظبي )وام(

زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  استقبل 
فخامة  أمس،  اهلل،  الدولة، حفظه  رئيس  نهيان  آل 
العسكري  المجلس  رئــيــس  ديــبــي  إدريـــس  محمد 
االنتقالي في جمهورية تشاد الصديقة. وقدم رئيس 
جرى  الذي  اللقاء  بداية  في   - العسكري  المجلس 
في قصر الشاطئ - تعازيه إلى سموه وشعب دولة 
اإلمــارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

»رحمه اهلل«.. مستذكراً مآثر الشيخ خليفة »رحمه 
اهلل« الطيبة وأعماله اإلنسانية التي تركت أثراً في 
العديد من المجتمعات حول العالم.. كما هنأ سموه 
بتوليه رئاسة دولة اإلمارات، متمنياً لسموه التوفيق 
واالزدهــار.  التقدم  من  مزيد  إلى  الدولة  قيادة  في 
اللقاء،  إدريس، خالل  وفخامة محمد  وبحث سموه 
بين  التعاون  آفاق  الصداقة وفرص تطوير  عالقات 
االقتصادية  خاصة  الجوانب،  مختلف  في  البلدين 
التنمية  أهداف  تخدم  التي  والتنموية  واالستثمارية 

البلدين  يحقق مصالح  وبما  واالزدهــار،  المستدامة 
المشتركة. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن 
مجمل القضايا والتطورات اإلقليمية والدولية محل 
االهتمام المشترك. من جانبه، ثمن رئيس المجلس 
التنموية  المشاريع  التشادي  االنتقالي  العسكري 
والمبادرات الخيرية واإلنسانية النوعية التي تنفذها 
دولة اإلمارات وتدعمها والرامية إلى تحسين حياة 
الشعوب في مختلف أنحاء العالم خاصة في القارة 

األفريقية.

لدى استقباله رئيس المجلس العسكري االنتقالي في تشاد

رئيس الدولة ومحمد ديبي يبحـثـــان عالقات 

الصداقة وتطوير آفاق التعاون بني البلدين

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور 
بن زايد آل نهيان نائب رئيس 

مجلس الوزراء وزير شؤون 
الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن 
محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ 

محمد بن حمد بن طحنون آل 
نهيان مستشار الشؤون اخلاصة 
يف وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي 

الشيخ شخبوط بن نهيان آل 
نهيان وزير دولة، ومعالي الدكتور 

أنور بن محمد قرقاش املستشار 
الدبلوماسي لصاحب السمو 

رئيس الدولة.

الحضور محمد ديبي يستذكر مآثر 
الشيخ خليفة حول العالم 
ويتمنى التوفيق لرئيس 

الدولة

تبادل وجهات النظر 
حول القضايا والتطورات 

اإلقليمية والدولية 

رئيس »االنتقالي 
التشادي« يثمن 

المشاريع التنموية 
والمبادرات اإلماراتية في 

أفريقيا

منصور بن زايد وحمدان بن محمد بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون  وشخبوط بن نهيان وأنور قرقاش

محمد بن زايد في حديث مع محمد إدريس ديبي )تصوير حمد الكعبي(

رئيس الدولة لدى استقباله رئيس المجلس العسكري االنتقالي التشادي

جانب من الوفد التشادي خالل اللقاء
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لفوزها بجائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم الالجئين

سلطان القاسمي يكرم منظمة »التالل السبعة للتنمية االجتماعية«

السبعة  »التالل  منظمة  فوز  ويأتي 
من  تتخذ  التي  االجتماعّية«،  للتنمية 
لها،  مقراً  الهاشمّية  األردنّية  المملكة 
لمناصرة  الدولية  الشارقة  بجائزة 
ــي دورتـــهـــا لهذا  ودعـــم الــالجــئــيــن ف
العام، والتي منحتها 500 ألف درهم، 
القلب  مؤسسة  من  خاصة  »مساهمة 
الــريــادي  ــدورهــا  ل تكريماً  الــكــبــيــر«، 
المؤسسات  مع  التكامل  تحقيق  في 
االحتياجات  تــقــدم  الــتــي  اإلنــســانــيــة 
حيث  األردن،  في  لالجئين  األساسية 
إنسانّية نوعّية تؤمن أن  قادت جهوداً 
الجانب الوجداني والنفسي لالجئين، 
الجوانب  تمثلها  التي  األهمية  بــذات 
واللوجستية  والــصــحــيــة  الــغــذائــيــة 
المنظمة  استدامتها. وعملت  وتضمن 

من خالل فريقها الشاب على صياغة 
بين  أنشطتها  فــي  تــدمــج  دعــم  آلــيــة 
والنفسي،  والتنموي  المعنوي  الجانب 
من  مــجــمــوعــة  تنفيذ  فــي  ونــجــحــت 
ومــبــادرات  المتنوعة،  الــمــشــروعــات 
التعليم غير الرسمي، الذي يستهدف 
األطفال  من  العمرية  الفئات  مختلف 
تحويل  ــى  إلـ ــة  ــاإلضــاف ب والــشــبــاب، 
المساحة العامة غير المستخدمة، إلى 
مساحات إبداعّية آمنة ومبتكرة، تمثل 
لطاقاتهم  ومنفذاً  للشباب  متنفساً 

اإلبداعية. 
وكان حفل الجائزة بدأ بعزف السالم 
االفتتاحي  الفيلم  وعـــرض  الــوطــنــي 
الذي استلهم رسالته من نص مقتبس 
درويش  محمود  للشاعر  قصيدة  من 

اْستََطْعنَا  َما  إَذا  الَحَياةَ  نُِحبُّ  »َونَْحُن 
ِإلَيَْها َسِبياَل«. 

ــم الــحــمــادي، مــديــرة  وقــالــت مــري
كلمتها  فــي  الكبير  القلب  مؤسسة 
لنكرم  الــيــوم  »نلتقي  الحفل:  خــالل 
تــجــاوزت  مــبــدعــة،  إنــســانــيــة  منظمة 
إلى  لتصل  التقليدي  العمل  حـــدود 
الــالجــئــيــن  ووجـــــدان  روح  مــالمــســة 
في  إدمــاجــهــم  ــم  ودعـ والمحتاجين، 
أّن هذا  تنمية مجتمعاتهم«. وأضافت 
التي  الجائزة،  ــة  رؤي يجسد  التكريم 
تستلهم في عملها رؤية صاحب السمو 
محمد  بــن  سلطان  الــدكــتــور  الشيخ 
األعــلــى  المجلس  عــضــو  الــقــاســمــي، 
من  طاقتها  وتستمد  الشارقة،  حاكم 
بنت  جواهر  الشيخة  سمو  توجيهات 

المؤسسة  رئيسة  القاسمي،  محمد 
نهج  »ألن  وقالت:  مسيرتها.  وراعية 
حياة  لتكون  نحتاجه  ما  هو  اإلبـــداع 
المعايير  أعلى  مع  تتناسب  الالجئين 
ــة فــي كــل مــجــتــمــع، تقدم  ــّي ــســان اإلن
للمنظمات  مالية  منحة  الكبير  القلب 
تتبنى مشروعات غير  التي  اإلنسانية 
الالجئين  باحتياجات  وتهتم  تقليدية، 
االحتياجات  تستثني  وال  الــمــاديــة، 
ــإّن إهــمــال  الــوجــدانــيــة والــفــكــريــة، فـ
يــوّلــد  لالجئين  ــوجــدانــي  ال الــجــانــب 
بالمقابل إهمالهم لدورهم في الشراكة 
المضيفة،  المجتمعات  مــع  واإلنــتــاج 
الحياة  حب  عن  يعّبر  الجانب  فهذا 
لهم كي يحبوها بالمقابل ويقدموا لها 

أجمل ما عندهم«. 

لمياء الهرمودي )الشارقة(

 كرم صاحب السمو الشيخ الدكتور 

سلطان بن محمد القاسمي، عضو 

المجلس األعلى حاكم الشارقة، 

أمس، منّظمة »التالل السبعة 

للتنمية االجتماعّية« الفائزة بالدورة 

السادسة من »جائزة الشارقة 

الدولية لمناصرة ودعم الالجئين«. 

جاء ذلك خالل الحفل الذي أقيم 

في بيت الحكمة بالشارقة، 

بحضور سمو الشيخ سلطان بن 

أحمد بن سلطان القاسمي نائب 

حاكم الشارقة المبعوث اإلنساني 

لمؤسسة القلب الكبير، وسمو 

الشيخة جواهر بنت محمد 

القاسمي قرينة صاحب السمو 

حاكم الشارقة، رئيسة مؤسسة 

القلب الكبير، المناصرة البارزة 

لألطفال الالجئين لدى المفوضية 

السامية لألمم المتحدة لشؤون 

الالجئين.

دعم الالجئين

من جانبه، أكد أمين غرايبة املدير اإلقليمي ملنطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا باملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، أّن 

جائزة الشارقة الدولية ملناصرة ودعم الالجئني هي منصة إقليمية وعاملية 
لتسليط الضوء على اجلهود اإلنسانية املتميزة، التي تقوم بها العديد من 

املنظمات من جميع أنحاء العالم، كما تعد فرصة فريدة لعرض حملة عن 
حياة الالجئني والنازحني والتحديات التي يواجهونها، وأيضًا عزميتهم 

وأملهم يف مستقبل أفضل. وقال: »مر على شراكتنا مع سمو الشيخة جواهر 
القاسمي ومؤسسة القلب الكبير أكثر من 10 سنوات من اخلير، أدت خاللها 

مساهمات سموها واملؤسسة دورًا فعااًل يف التخفيف من محنة الالجئني 
والنازحني يف العديد من املناطق«. وأضاف: »يشهد العالم زيادة غير مسبوقة 

يف عدد األشخاص الذين أجبروا على الفرار من منازلهم، والذي جتاوز 
الـ100 مليون شخص، ما يعّد مؤشرًا هامًا للمأساة اإلنسانية التي تتفاقم 

مبرور السنوات، ولعلنا نحزن كلما تذكرنا أّن مفوضية الالجئني مت إنشاؤها 
عام 1951 بوالية مدتها 3 سنوات فقط، حينها كان العالم يعتقد أن مشكالت 

النزوح ستنتهي يف هذه الفترة القصيرة، ولكن املفوضية تظل باقية حتى 
يومنا هذا تسعى بجهود حثيثة ملساعدة الالجئني والنازحني«.

حاكم أم القيوين
يصدر مرسومًا أميريًا بشأن تعيين 

رئيس لدائرة الحكومة الذكية
أم القيوين )وام(

 أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد املعال، عضو املجلس 
األعلى حاكم أم القيوين، مرسومًا أميريًا بشأن تعيني رئيس لدائرة 

احلكومة الذكية. ونص املرسوم األميري رقم 5 لسنة 2022 على 
تعيني الشيخ صقر بن سعود بن راشد املعال رئيسًا لدائرة احلكومة 

الذكية يف أم القيوين. ويعمل باملرسوم من تاريخ التوقيع عليه 
وينشر يف اجلريدة الرسمية.

»الوطني« 
يشارك في 
مؤتمر باكو 

للشبكة البرلمانية 
لحركة عدم 

االنحياز

أبوظبي )االتحاد(

تشارك ناعمة عبداهلل 
الشرهان النائب الثاني لرئيس 

املجلس الوطني االحتادي، 
وعفراء بخيت العليلي عضو 

املجلس، يف مؤمتر باكو للشبكة 
البرملانية حلركة عدم االنحياز، 

الذي سيعقد يف العاصمة 
األذربيجانية باكو، خالل الفترة 
من 30 يونيو إلى 1 يوليو 2022م.

ويتضمن جدول أعمال املؤمتر 
الذي يعقد بعنوان »دعم 
دور البرملانات الوطنية يف 

تعزيز السالم العاملي والتنمية 
املستدامة«، إلقاء كلمة لرئيسة 

اجلمعية الوطنية جلمهورية 
أذربيجان، واعتماد إعالن 

باكو والنظام األساسي املتعلق 
بأساليب عمل الشبكة، وانتخاب 

رئيس وثالثة نواب رئيس 
للشبكة، واملوافقة على الشعار 

والعلم الرسميني للشبكة.

سفير الدولة لدى تركيا يشارك 
في مؤتمر الزراعة واألمن الغذائي 

أبوظبي )وام(

 شارك سعيد ثاني الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية تركيا، بملتقى 
التعاون االقتصادي العربي التركي السابع عشر، الذي تطرق إلى الزراعة 
واألمن الغذائي، وتم تنظيمه من قبل جمعية التعاون المشترك للدول العربية 

والتركية »TURAP« في إسطنبول.
  وأشار خالل كلمته التي ألقاها أثناء الملتقى إلى أن العالقات اإلماراتية - 
التركية شهدت عهداً جديداً من الشراكة والتعاون البناء القائم على تحقيق 
المصالح المشتركة، وتحفيز النمو االقتصادي المتبادل، وتعزيز العالقات 
بين قيادات البلدين والشعبين الصديقين، وهو ما ترجمته زيارة صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل« إلى تركيا 
بنهاية عام 2021، وزيارة فخامة رجب طيب أردوغان الرئيس التركي إلى 
دولة اإلمارات في فبراير 2022، واللتان تكللتا بتوقيع اتفاقيات ومذكرات 

تفاهم في مختلف المجاالت. 
 واستعرض إنجازات دولة اإلمارات في مجال األمن الغذائي حيث صعدت 
دولة اإلمارات 10 مراتب على مؤشر األمن الغذائي العالمي، وانتقلت من 
المرتبة 31 في عام 2018 إلى المرتبة 21 في عام 2019، مشيراً إلى أن هذا 
يعكس جهود الحكومة في ترسيخ مكانة اإلمارات كدولة رائدة عالمياً في 
األمن الغذائي القائم على االبتكار.  ودعا الشركات لالستثمار في الفرص 
التي يوفرها سوق دولة اإلمــارات، مشيراً إلى أن الدولة تعد من أفضل 
الدول للمستثمرين العالميين للعمل والعيش فيها.  وأكد أهمية توقيع اتفاقية 
شراكة اقتصادية شاملة بين اإلمارات وتركيا، والتي تهدف إلى مضاعفة 
حجم التجارة البينية غير النفطية وتحفيز االستثمارات المتبادلة وتوطيد 
العالقات االقتصادية من خالل خلق المزيد من الفرص لمجتمعات األعمال 
في البلدين.  وأشار إلى أن الشراكة االقتصادية الشاملة بين دولة اإلمارات 
وتركيا تؤكد عمق العالقات بين البلدين التي تشهد تطوراً سريعاً ومتنامياً، 
مؤكداً أن التعاون في األعمال التجارية يساهم في تعزيز الروابط لمزيد من 

النمو واالزدهار لكال البلدين والشعبين الصديقين.

حاكم الشارقة خالل التكريم )من المصدر(

سعيد الظاهري خالل الملتقى )وام(
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الفجيرة )وام(  

منح صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس األعلى 
حاكم الفجيرة، قطعة أرض زراعية للمواطن سالم سيف اليماحي، تشجيعًا له 

على استكمال مشروعه الزراعي الخاص ودعمًا له لتنفيذ خططه في زراعة 
المحاصيل. جاء ذلك خالل لقاء صاحب السمو حاكم الفجيرة، في قصر سموه 
بالرميلة، سالم اليماحي، لنجاحه في زراعة  األرز في مزرعته الكائنة بمنطقة 

مربض بإمارة الفجيرة. وأشاد صاحب السمو حاكم الفجيرة، بالعمل 
الجاد لسالم اليماحي، وتجاربه التطبيقية الناجحة في زراعة األرز، 

مما يسهم في تعزيز منظومة البحث والتطبيق في مجال الزراعة 
والغذاء، ودعم استراتيجية الدولة في هذا المجال المهم. واستمع 
سموه من سالم اليماحي إلى بداية تجربته في زراعة األرز بتقنية 

الزراعة النظيفة باستخدام المواد الطبيعية البيولوجية، بهدف دعم 
اإلنتاج الزراعي وتحقيق استدامته، وتعزيز منظومة االكتفاء الذاتي 

للمواد الغذائية عامة ومحصول األرز خاصة. وتقدم سالم اليماحي 
بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة على دعمه 

ألصحاب المشاريع من أبناء الوطن وتشجيعه لهم على تحقيق أحالمهم 
وطموحاتهم في المجاالت كافة، بما يسهم في دعم ركائز التنمية 

الشاملة بالدولة.

الفجيرة )وام(

 استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد 
الفجيرة، في مكتبه بالديوان األميري، الدكتور أحمد الظنحاني 

لحصوله على شهادة الدكتوراه في تخصص القانون الجنائي من جامعة 
القاهرة. 

وهنأ سموه، الدكتور أحمد الظنحاني، على تحقيقه هذا اإلنجاز 
العلمي، متمنًيا له المزيد من التقدم والنجاح في رحلة العلم والمعرفة. 

كما استمع سموه خالل اللقاء، من الدكتور أحمد الظنحاني، إلى شرٍح 
عن محتوى رسالة الدكتوراه التي حملت عنوان »األحكام والقواعد 
لجريمة غسل األموال«، والمحاور التي طرحتها في المناقشة. من 

جانبه، عّبر الدكتور أحمد الظنحاني عن شكره وامتنانه لسمو ولي 
عهد الفجيرة على حفاوة االستقبال، مثمًنا دعم سموه ألبناء الفجيرة 

وتشجيعه المحفز لهم نحو تحقيق طموحاتهم المستقبلية وخدمة 
الوطن. حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

حاكم الفجيرة يكرم مواطنًا 

نجح يف زراعة األرز

ولي عهد الفجيرة يستقبل أحمد 

الظنحاني لحصوله على الدكتوراه

شهد تخريج الفوج الثاني من الدفعة 32 في جامعة عجمان

حميــد النعيمــي: زايـــــد جعـــــل العلـــــم 

والتعـليــــم مفـتــــاح التنـميــة الشــاملــة 

عجمان )وام(

الشيخ  الــســمــو  شــهــد صــاحــب   
عضو  النعيمي  راشــد  بــن  حميد 
عجمان،  حاكم  األعــلــى  المجلس 
ــس أمـــنـــاء جــامــعــة  ــيـــس مــجــل رئـ
بن  عمار  الشيخ  وسمو  عجمان، 
عجمان  عهد  ولي  النعيمي  حميد 
ــاء الــجــامــعــة،  ــن رئــيــس مــجــلــس أم
ــفــوج الــثــانــي من  حــفــل تــخــريــج ال
32 من خريجي جامعة  الـ  الدفعة 
عددهم  تــجــاوز  والــذيــن  عجمان، 
الكليات  مختلف  من  خريج   600
»دفعة  شعار  تحت  والتخصصات، 
ــام الــخــمــســيــن«، والــــذي أقــيــم  عـ
ــاعــة الــشــيــخ  ــاح أمـــس فـــي ق صــب
في  والمعارض  للمؤتمرات  زايــد 

الجامعة. 
حاكم  السمو  صــاحــب  ــرب  وأعـ
عجمان عن خالص شكره وتقديره 
التي  الــمــبــاركــة  الطيبة  للجهود 
ظــلــت تــبــذلــهــا قــيــادتــنــا الــرشــيــدة 
بالتعليم ودعمها  الكبير  واهتمامها 
ــه وتــهــيــئــة الــبــيــئــة  الــمــتــواصــل لـ
التعليم  لــمــؤســســات  الــمــنــاســبــة 
والــقــيــام  رســالــتــهــا  ألداء  الــعــالــي 
بدورها على الوجه األكمل، مؤكداً 
الشيخ  السمو  صاحب  أن  سموه 
رئيس  نهيان  آل  ــد  زاي بــن  محمد 
وصاحب  اهلل«،  »حفظه  ــة  ــدول ال
آل  الشيخ محمد بن راشد  السمو 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم 
»رعاه  دبي  حاكم  ــوزراء  ال مجلس 
السمو  أصحاب  وإخوانهما  اهلل«، 
األعلى  المجلس  أعضاء  الشيوخ 
وضعوا  اإلمــارات،  حكام  لالتحاد 
في  األولويات  أهم  ضمن  التعليم 
الخمسينية  في  الوطنية  األجندة 

هو   التعليم  أن  باعتبار  الجديدة، 
اإلمارات  لدولة  الحقيقي  الرهان 
وطموحاتها  تطلعاتها  تحقيق  في 

المستحيل.  التي ال تعرف 
ــي هــذا  ــوه: إنـــنـــا فـ ــمـ ــال سـ ــ وقـ
التقدير  من  بالكثير  نتذكر  اليوم 
ــان الــقــيــم  ــ ــن ــ ــت ــ ــان واالم ــ ــرف ــ ــع ــ وال
له  المغفور  التي غرسها  والمبادئ 
نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 
»طيب اهلل ثراه« والذي جعل العلم 
به  ندخل  الــذي  المفتاح  والتعليم 
والتقدم  الشاملة  التنمية  عصر 
الحضاري.. وأذكر هنا قوله رحمه 
ــارات  اإلمـ فــي  التعليم  إن   « اهلل 
المميزة  العالمات  إحــدى  وبحق 
ــة«. وأضـــاف ســمــوه: يحق  ــدول ــل ل
للمواطن  تحقق  بما  نفخر  أن  لنا 
مواكبة  حديثة  تعليمية  بنية  مــن 
بالعلوم  األجــيــال  وتسليح  للعصر 
بناء  أن  باعتبار  والقيم  والمهارات 
تنمية  لكل  الغاية األسمى  اإلنسان 
بكل  المستقبل  لصناعة  وتــطــور 
التأكيد  سموه  وجــدد  وثقة.  عــزم 
والـــرؤى  لــأفــكــار  مساندته  على 
بالتعليم  ترتقي  التي  والتطلعات 

الطالب.  أبنائه  وتشجيع 

عجمان  إمــارة  إن  سموه:  وقــال 
ومركزاً  أكاديمية  منارة  أصبحت 
من  العديد  يحتضن  بارزاً  تعليمياً 
أن حكومة  إلى  الجامعات..مشيراً 
عجمان تعتبر أن الجامعات تتكامل 
التي  الشاملة  الحياة  منظومة  مع 
اإلمارة،  وتقدم  نهضة  إلى  تهدف 
تترابط  الــحــلــقــات  هـــذه  كــل  وأن 
بعضها  مـــع  وتــتــفــاعــل  وتــتــكــامــل 
نموذجية  إمــارة  لتحقيق  البعض 
والــســعــادة  ــرفــاه  ال تحقق  مثالية 

فيها.  والمقيمين  للمواطنين 
دفعة  تــخــريــج  أن  ســمــوه  ــد  وأكـ
دمــاء  يضخ  أن  شأنه  مــن  جــديــدة 
ــجــددة في  ــت ــاراً م ــ ــك ــ جـــديـــدة وأف
الجامعة  حيوية  ويجدد  المجتمع 
ورسالتها المستمرة ويعزز مكانتها 
ــدة مـــن أهـــم الــمــؤســســات  ــواحـ كـ
المبدعة  والــفــكــريــة  األكــاديــمــيــة 
وأن  ــة  ــدول وال عجمان  ــارة  إمـ فــي 
ــادرة  عــطــاءهــا مـــازال وفــيــراً، وقـ
على رفد المجتمع بقدرات بشرية 
مؤهلة متخصصة تسهم في حركة 
سموه  االجتماعي..مشيراً  التغيير 
إلى أن الخريجين يشكلون عنصراً 
المستدامة  التنمية  في  أساسياً 

الشاملة. 
لمجلس  الــشــكــر  ســمــوه  ووجـــه 
ــات الــتــدريــســيــة  ــئ ــي ــه ــاء وال ــنـ األمـ
في  والعاملين  والفنية  واإلداريـــة 
الطالب  سموه  هنأ  كما  الجامعة، 
بحصادهم  وأســرهــم  الخريجين 
التي  الجهود  يتوج  الذي  المبارك 
ــوات من  ــداد ســن ــت بــذلــت عــلــى ام
والتحصيل  األكاديمية  الــدراســة 
والتفوق  التميز  لتحقيق  العلمي 
ميادين  مختلف  نحو  واالنــطــالق 
العمل والعطاء في كافة الساحات. 

الحضور
حضر مراسم حفل التخريج، الشيخ 

عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس 
دائرة التنمية السياحية، والشيخ 

راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة 
البلدية والتخطيط نائب رئيس 

مجلس أمناء اجلامعة، ومعالي الشيخ 
الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي 

رئيس ديوان احلاكم، واللواء الشيخ 
سلطان بن عبداهلل النعيمي قائد 

عام شرطة عجمان، وعدد من 
الشيوخ واملسؤولني. 

عقب ذلك، كرم صاحب السمو حاكم 
عجمان يرافقه سمو الشيخ عمار 

بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان 
155 خريجًا من الفوج الثاني من 

الدفعة 32 من عام اخلمسني، 
وتسليم شهادات التخريج خلريجي 

الدراسات العليا وأوائل الكليات، فيما 
قام سمو الشيخ عمار بن حميد 

النعيمي يرافقه الشيخ راشد بن 
حميد النعيمي مبتابعة توزيع 

الشهادات على اخلريجني وتكرمي 
املتفوقني منهم. وتلقى صاحب 

السمو حاكم عجمان درع اجلامعة 
بهذه املناسبة من الشيخ راشد بن 

حميد النعيمي نائب رئيس مجلس 
أمناء اجلامعة الذي قدم درعًا 

مماثاًل لسمو الشيخ عمار بن حميد 
النعيمي ولي عهد عجمان. 

 ومن املقرر أن يقام حفل تخريج 
مخّصص لـ 402 خريجة اليوم 

الثالثاء يف قاعة الشيخ زايد 
للمؤمترات واملعارض بجامعة 

عجمان.

التعليــم
ضمن أهم األولويات 
في األجندة الوطنية 

في الخمسينية 
الجديدة 

»القمة العاملية للحكومـــات« تطلـــــق

تقـــــرير تمكيــن االبتكارات التحويلية

دبي )االتحاد(

أكــــد تـــقـــريـــر مـــعـــرفـــي بـــعـــنـــوان: 
االبتكارات  لتنمية  األســواق  »تمكين 
القمة  مؤسسة  أصدرته  التحويلية«، 
مع  بالشراكة  للحكومات،  العالمية 
المحوري  الـــدور  »ديــلــويــت«،  شركة 
للحكومات في تعزيز مسيرة االبتكار 
آفاق  إلى  به  واالنتقال  التكنولوجي 
وترسيخ  تعميم  خـــالل  مــن  أوســـع، 
وتطوير  االبتكار  وممارسات  ثقافة 
المواهب  وأصحاب  الكوادر  قدرات 
لتفعيل  ودعمها  اإلبداعية  واألفكار 
األداء  مستوى  تطوير  في  مشاركتها 

العالمية. التنمية  مسيرة  وتعزيز 
وأشار التقرير إلى الدور التاريخي 
االبــتــكــارات  تطوير  فــي  للحكومات 
ــاً  ــي تــمــثــل دروســ ــت الــتــكــنــولــوجــيــة ال
االبتكارات  وتحفيز  تطوير  في  مهمة 
الكثير  وأن  سيما  ال  االجتماعية، 
مــن االخــتــراعــات الــتــي بــاتــت جــزءاً 
كانت  اليومية  ومتطلباتنا  حياتنا  من 
مع  حكومية،  ابتكارات  أساسها  في 
التقليدية  األساليب  تجنب  ضــرورة 
ــر  ــطــوي ــت ــة ال ــي ــل الـــتـــي تـــعـــرقـــل عــم

الحكومي. القطاع  في  التكنولوجي 
ــوســف الــشــرهــان  ــد مــحــمــد ي ــ وأك
العالمية  القمة  مؤسسة  مدير  نائب 
الــقــمــة  مــؤســســة  أن  ــحــكــومــات،  ــل ل
الــعــالــمــيــة تــتــبــنــى تــحــفــيــز االبــتــكــار 
محوراً أساسياً في توجهاتها الهادفة 
جاهزيتها  وتعزيز  الحكومات  لتمكين 
عمل  ــاذج  ــم ن وتــطــويــر  للمستقبل، 
الجديد  الجيل  تشكيل  تدعم  جديدة 

على  القادرة  المرنة  الحكومات  من 
حلول  وإيجاد  المستقبل  استشراف 
حياة  لتحسين  للتحديات  مبتكرة 

المجتمعات.
مـــن جــهــتــه، قــــال راشـــــد بــشــيــر 
الحكومية  الــخــدمــات  قــطــاع  رئــيــس 
الشرق  »ديلويت«  شركة  في  والعامة 
الــحــكــومــات أن  ـــط: إن عــلــى  األوسـ
تلعب دوراً أساسياً في تشكيل ودعم 

االبتكارات.

االبتكار تحفيز 
باتباع  الحكومات  التقرير  وأوصــى 
تحفيز  عملية  في  للنجاح  خطوات   7
التركيز  ضــرورة  إلــى  ودعــا  االبتكار، 
على النتائج، إضافة إلى التركيز على 
وعدم  الحلول،  مجموعة  عن  البحث 
للتحديات  واحد  حل  بإيجاد  االكتفاء 
الصعد،  مختلف  عــلــى  الــمــطــروحــة 
فيها  تنتقل  التي  الــمــراحــل  ومتابعة 
منظومة  في  المشاركين  بين  األدوار 
تشكيل  إعادة  على  والتركيز  االبتكار، 
الصعيد  على  ســواء  الحوافز  هياكل 
الداخلي أو الخارجي، بما يساهم في 

تشجيع منظومة االبتكار.
االنتباه  أهمية  إلى  التقرير  وأشار 
للمشاركين  االجتماعية  للعالقات 
ــم  ــه ــار، وف ــ ــك ــ ــت ــ ــي مـــنـــظـــومـــة االب ــ ف
وبــنــاء  ــة،  ــكــاري ــت االب العملية  أســـس 
أو  األبــحــاث  مــراكــز  وتحديد  الثقة 
التي  التدريب  مراكز  أو  الجامعات 
أنه  مؤكداً  الجديدة،  األفكار  تطور 
يحتاج  فإنه  ابتكار،  أي  ينجح  لكي 

للقياس. قابلة  نتائج  إلى 

توقيع مذكرة تفاهم 
بين »الداخلية« 

ومجموعة برجيل 
القابضة

أبوظبي )وام(

  وقعت وزارة الداخلية ومجموعة 
برجيل القابضة أمس في مقر 

الوزارة، مذكرة تفاهم بشأن 
تقديم الخدمات الصحية 

والعالجية لفئة المتقاعدين 
ومنتسبي وزارة الداخلية، وذلك 

انطالقًا من رغبة الجانبين 
في توطيد مجاالت التعاون 

والتواصل القائم بينهما 
واالستفادة من مختلف األنشطة 

والمشاركات المتعلقة في مجال 
توفير الخدمات الطبية. ووقع 

المذكرة عن جانب الوزارة 
اللواء الركن خليفة حارب 

الخييلي وكيل وزارة الداخلية، 
وعن جانب مجموعة برجيل 

القابضة الدكتور شمشير فاياليل 
المؤسس والرئيس التنفيذي 
لمجموعة برجيل القابضة. 

وتهدف هذه المذكرة إلى إنشاء 
إطار عام للتنسيق والتعاون 

المتبادل بين الجانبين وانطالقًا 
من حرص وزارة الداخلية في 

دعم الرعاية الصحية لمنتسبيها 
وفئة المتقاعدين منهم، وسعيًا 

منها إلى تقديم أفضل الخدمات 
الطبية لهم وألسرهم، نظرًا 

لما تتمتع به مجموعة برجيل 
القابضة من سمعة طيبة في 

مجال الخدمات الطبية وما 
تمتلكه من مستشفيات مجهزة 

بكافة اإلمكانيات الستقبال 
المرضى، وتقديم أفضل 

الخدمات الطبية عالية المستوى 
لمنتسبي وزارة الداخلية 

وذويهم. وتنص المذكرة على 
إصدار بطاقة الخدمة المميزة 
لمنتسبي وزارة الداخلية وفئة 

المتقاعدين وذويهم ممن لديهم 
أو ليس لديهم تأمين صحي 

وتخصيص مستشفى برجيل 
فرع المارينا مول حصريًا لكافة 

منتسبي وزارة الداخلية وفئة 
المتقاعدين وذويهم مع األفرع 
األخرى، إعطاء منتسبي وزارة 

الداخلية وفئة المتقاعدين 
األولوية في تلقي الخدمة داخل 

مرافق المستشفى، وفحوصات 
وتقييم اللياقة البدنية. 

أبوظبي )وام(

 قال مركز الفلك الدولي في بيان له أمس: إن السبت الموافق 9 من شهر يوليو المقبل، أول 
أيام عيد األضحى المبارك في العديد من دول العالم. 

وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي: بدأت معظم الدول اإلسالمية 
شهر ذي القعدة يوم األربعاء الموافق األول من يونيو بما في ذلك السعودية واإلمارات 

وعمان ومصر وبالد الشام وبالد المغرب، وعليه سيتم تحري هالل شهر ذي الحجة يوم 
األربعاء الموافق 29 يونيو الحالي.  وأضاف: »في ذلك اليوم فإن رؤية الهالل غير ممكنة 

بالعين المجردة من أي مكان في العالم اإلسالمي، في حين أنها ممكنة بصعوبة باستخدام 
التلسكوب من غرب آسيا وشمال أفريقيا، وعليه من المتوقع أن يكون يوم الخميس 30 يونيو 

الجاري أول أيام شهر ذي الحجة في العديد من الدول، وأن يكون الجمعة 8 يوليو المقبل 
وقفة عرفة، والسبت 9 يوليو أول أيام عيد األضحى المبارك«. 

وقال: بالنسبة لوضع الهالل يوم األربعاء 29 يونيو في بعض المدن العربية واإلسالمية فإن 
الحسابات السطحية للهالل وقت غروب الشمس كما يلي: في جاكرتا يغيب القمر بعد 12 

دقيقة من غروب الشمس وعمره 9.5 ساعة والرؤية غير ممكنة حتى باستخدام التلسكوب، 
وفي أبوظبي يغيب القمر بعد 31 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14.2 ساعة، وفي الرياض 

يغيب القمر بعد 32 دقيقة من غروب الشمس وعمره 14.6 ساعة، وفي عّمان والقدس يغيب 
القمر بعد 37 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 15.5 ساعة، وفي القاهرة يغيب القمر بعد 

36 دقيقة من غروب الشمس وعمره 15.6 ساعة، وفي الرباط يغيب القمر بعد 43 دقيقة 
من غروب الشمس وعمره 17.6 ساعة، والرؤية في كل من أبوظبي والرياض وعّمان والقدس 

والقاهرة والرباط ممكنة باستخدام التلسكوب فقط مع كونها صعبة في الشرق والوسط 
وتحتاج سماء صافية جدا لتمكن الرؤية.

أبوظبي )وام(

 نظمت وزارة العدل برنامج مقيم التميز الداخلي، وذلك بالتعاون مع وزارة 
الداخلية في مسرح الوزارة في أبوظبي على مدى ثالثة أيام، بهدف تأهيل 
الموظفين من مختلف الفئات والمستويات الوظيفية. ويأتي هذا البرنامج 

في إطار الدعم والتعاون مع وزارة الداخلية، واالستفادة من تجربة وزارة 
الداخلية الرائدة في مجال التميز المؤسسي وفي إطار تنفيذ أهداف الخطة 

االستراتيجية لوزارة العدل، ونشر ثقافة التميز المؤسسي بما يمكنها من 
تطوير قدراتها ونتائجها، وتحقيق الريادة في تبني أفضل الممارسات الرائدة 

في مجال التميز المؤسسي وتمكين الوزارة من تطوير المواهب المحترفة فيها، 
وشهد اليوم األول من البرنامج مشاركة معالي عبداهلل سلطان بن عواد النعيمي 

وزير العدل في جلسة االفتتاح وكذلك الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي القائم 
بأعمال وكيل الوزارة، وعدد من القيادات ومدراء اإلدارات والموظفين. وقال 

المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي في كلمته االفتتاحية: تمكنت حكومة دولة 
اإلمارات، من ابتكار نموذج شامل للتميز الحكومي، تم تطويره على أسس مستدامة، تواكب 

المتغيرات، وتعتمد فلسفة ملهمة للجهات الحكومية.

الفلك الدولي: السبت 9 يوليو 
أول أيام عيد األضحى 

»العـــــدل« تنظــــــم برنــــامــــج 
مقيم التميز الداخلي 

تحفيز االبتكار محور 
أساسي لتوجهات 

القمة

محمد الشرهان

من المتوقع أن يكون الخميس 30 يونيو أول 
أيام شهر ذي الحجة

حاكم عجمان في صورة تذكارية مع الخريجين بحضور عمار النعيمي )وام(

حمد الشرقي لدى استقباله سالم اليماحي)وام(

ولي عهد الفجيرة مستقبال أحمد الظنحاني  )وام(



07
www.alittihad.ae

الثالثاء 28 ذي القعدة 1443 هـ الموافق 28 يونيو 2022 م اإلمارات

لتعزيز أداء الجهات الحكومية

حمدان بن محمد يطلق »شركاء الريادة«

وقال سموه: »دبي مدينة الريادة، وهدفنا 
أن تتقدم جميع جهاتنا الحكومية بالسرعة 
والكفاءة التي تجّسد رؤية محمد بن راشد 
آل مكتوم، فكلما زاد االنسجام بين أعضاء 
فريقنا الحكومي، كلما حققنا لدبي الريادة 
التي دائماً ما تسعى لالرتقاء بأدائها لخدمة 

أفراد المجتمع وتلبية توقعاتهم«.
مبادرة  اليوم  »اعتمدنا  سموه:  وأضــاف 
مهّمة  بمرحلة  ــاً  ــذان إي الـــريـــادة«،  »شــركــاء 
فريق  فــي  النخبة  الجهات  أمــام  وجــديــدة 
حكومة دبي تتطلب تفعيل التعاون والشراكة 
بين مختلف الجهات ودفع الفريق الحكومي 
كاماًل نحو األمام.. الريادة الحقيقية تتطلب 
شراكات فّعالة تتقدم جميع جهاتها بالسرعة 
ــداف  األهـ تحقيق  نــحــو  نفسها  ــكــفــاءة  وال

االستراتيجية المشتركة«.
جــاء ذلــك خــالل إطـــالق ســمــوه مــبــادرة 
للتميز  دبـــي  لــبــرنــامــج  ــادة«  ــريـ الـ »شــركــاء 
للمجلس  العامة  لألمانة  التابع  الحكومي 
إلى  تهدف  والــتــي  دبــي،  إلمـــارة  التنفيذي 
ــاألداء وتــعــزيــز الــشــراكــة ونقل  ــ االرتــقــاء ب
في  تــمــّيــزاً  األكــثــر  الجهات  بين  الــخــبــرات 
الساعية  الجهات  وسائر  الحكومي  العمل 
بأفضل  تــزويــدهــا  بهدف  ــهــا،  أدائ لتطوير 
الممارسات والتجارب وتعزيز قدراتها على 
تقديم خدمات استباقية ومتكاملة للجمهور.

ريادة في العمل الحكومي
محمد  اهلل  عبد  معالي  أكــد  جانبه،  من 
التنفيذي  للمجلس  العام  األمين  البسطي 
إلمـــارة دبـــي، رئــيــس بــرنــامــج دبــي للتميز 
الحكومي أن مبادرة »شركاء الريادة« تجّسد 
دبي  حكومة  فــي  الجماعي  العمل  مــبــادئ 
جهاتها  مختلف  بين  المعرفة  وتبادل  ونقل 
بما ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«، 
والتوجيهات المتواصلة لسمو الشيخ حمدان 
بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي 
رئيس المجلس التنفيذي، بضرورة التطوير 

وتحقيق  الحكومية  الفرق  لعمل  المستمر 
أهدافها ومسؤولياتها تجاه المجتمع«.

برنامج دبي  »لدى  البسطي:  وقال معالي 
للتميز الحكومي دور حيوي في تحفيز كافة 
ورفدها  الحكومي  العمل  منظومة  مكونات 
بــاالرتــقــاء  لــالســتــمــرار  الفاعلة  بــــاألدوات 
الحكومي  القطاع  كــفــاءة  وتعزيز  بـــاألداء، 
وفعاليته. وسيتابع المجلس التنفيذي إلمارة 
دبي عن كثب مستوى تقدم مبادرة »شركاء 
وفق  أهدافها  تحقيق  من  والتأكد  الريادة« 
الدورية  التقارير  ورفع  األداء  معايير  أعلى 
بالتقدم  للنظر  الــمــجــلــس  ــيــس  رئ لــســمــو 

المنظور خالل هذه المرحلة«.

عنوان للتميز
النعيمي،  هــزاع  الدكتور  أكــد  جانبه  من 
للتميز  ــي  ــ دب ــامــج  ــرن ــب ل ــام  ــعـ الـ الــمــنــســق 

الحكومي أن »مبادرة ›شركاء الريادة‹ تنسجم 
إلى  والهادفة  الرشيدة  القيادة  توجهات  مع 
للتميز في  عالمياً  تعزيز مكانة دبي عنواناً 
منظومة العمل الحكومي وليس مجرد غاية 

تسعى الجهات الحكومية نحو تحقيقها«.
للتميز  دبي  لبرنامج  العام  المنسق  وقال 
االرتــقــاء  الــمــبــادرة  »تستهدف  الحكومي: 
باألداء العام للجهات الحكومية عبر تحويل 
آلية نقل التجارب الناجحة وتبادل الخبرات 
المفيدة إلى ثقافة يومية يمارسها فرق العمل 
الحكومية كافة، بما يؤدي إلى تعزيز الكفاءة 
والحكومة  الفريق  روح  وترسيخ  واإلنتاجية 
الواحدة«. وتصنف الجهات الحكومية ضمن 
»برنامج دبي للتميز الحكومي« على حسب 
لعام  الــرائــدة  الجهات  تقييم  فــي  درجتها 
2021 حسب ثالثة مستويات هي: مستوى 
ومستوى  ــة(،  درجـ  600 مــن  )أكــثــر  النخبة 

ومستوى  ــة(،  درجــ  600  –  450( التميز 
أساسي )أقل من 450 درجة(، وسيتم اختيار 
»شركاء الريادة« وفقاً لمستوى التميز ونطاق 
العالمات، وطبيعة عمل الجهة وحجمها من 

حيث الموازنة وعدد الموظفين.
وباإلضافة إلى ذلك، ستستعرض الجهات 
والــمــبــادرات  الــبــرامــج  تفاصيل  المتميزة 
تميزها  فــي  ــتــي ســاهــمــت  ال ــع  ــمــشــاري وال
الساعية  الجهات  مع  وتشاركها  وريادتها 
لتطوير أدائها، من خالل سلسلة من الندوات 
واالجتماعات والزيارات الميدانية ومشاركة 
التي تساهم في تطوير  الممارسات  أفضل 
تقييم  تقارير  من  الناتجة  التحسين  نقاط 

البرنامج ونتائج التقييم الذاتي.

أدوار ومسؤوليات
المشتركة  األطراف  جميع  على  وسيكون 

في مبادرة »شركاء الريادة« مسؤولية ضمان 
التعاون التام وتوفير الموارد الالزمة لعملية 
العمل،  لسير  المستمرة  والمتابعة  التطوير 
للتميز الحكومي  فيما سيتولى برنامج دبي 
إدارة المبادرة واإلشراف العام ومتابعة سير 
العمل، واعتماد خطة متكاملة مع األهداف 
المتميزة  الجهة  مــن  لكل  والــمــســؤولــيــات 
وضمان  أدائــهــا،  لتطوير  الساعية  والجهة 
جميع  مــن  المطلوبة  الــمــعــلــومــات  ــوافــر  ت
تحرزه  الــذي  التقدم  ومراقبة  األطـــراف، 
والتنسيق  المبادرة،  في  وتعاونها  الجهات 
بين جميع األطراف للوصول إلى األهداف 

المرجوة.

تقييم
واضــحــة  آلــيــة  الــبــرنــامــج  سيطبق  كــمــا 
في  والمشاركة  الداعمة  الجهات  لتقييم 
المقبلة،  التقييمية  الدورة  خالل  المبادرة 
بعين  التقييم  هذا  نتيجة  أخذ  سيتم  حيث 
الكلية  للعالمة  إضافي  كتحفيز  االعتبار 
التقييمية  الـــدورة  ضمن  الداعمة  للجهة 
من  الحقاً  تحديدها  سيتم  بنسبة  التالية 
المشاركة  للجهات  التقييم  معايير  خالل 
في نسب التحسين لنتائج التميز الحكومي، 
المتعاملين،  وســعــادة  الــســري،  والمتسوق 

الموظفين. وسعادة 

7 اتفاقيات
ــادة«  في  ــري وشــهــدت مــبــادرة »شــركــاء ال
دورتها األولى توقيع 7 اتفاقيات شراكة بين 
14 جهة حكومية، تشمل: هيئة كهرباء ومياه 
دبي،  لحكومة  البشرية  الموارد  ودائرة  دبي 
وهيئة  المجتمع،  تنمية  وهيئة  دبي  وشرطة 
بن  محمد  ومؤسسة  والمواصالت  الطرق 
لإلقامة  العامة  واإلدارة  لإلسكان،  راشــد 
وشؤون األجانب وهيئة دبي للثقافة والفنون، 
القانونية  الــشــؤون  ودائـــرة  دبــي  وجــمــارك 
لحكومة دبي، وبلدية دبي ومؤسسة األوقاف 
وشــــؤون الــقــصــر، وهــيــئــة الــصــحــة بدبي 

ومجلس دبي الرياضي.

دبي )االتحاد(

 أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد 

بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي 

رئيس المجلس التنفيذي، أن رؤية 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، 

رسخت نموذجًا يحتذى به عالميًا 

لتطوير العمل الحكومي وبناء 

الشراكات الفاعلة والهادفة لتعزيز 

ريادة دبي.

آلية عمل المبادرة 
يتولى برنامج دبي للتميز احلكومي إدارة املبادرة واختيار اجلهات 

احلكومية من فئة النخبة واملتميزة وربطها مع جهات شريكة 
حتمل تصنيف )املستوى األساسي( سعيًا لتطوير عملها وضمان 
حتقيق النتائج املرجوة من خالل اتفاقيات الشراكة ملدة سنتني 

)قابلة للتمديد ملدة مماثلة( بني اجلهتني. وميكن أن يشمل 
التعاون والشراكة إعارة موظفني بهدف نقل املعرفة واخلبرة 

بشكل أفضل، ومتكينهم وتدريبهم على أفضل املمارسات وسبل 

التطوير واالرتقاء بالعمل احلكومي. كما سيتضمن التعاون 
تشكيل فرق عمل تضم ممثلني عن اجلهات املشاركة يف املبادرة 
لعقد برنامج متكامل للتقييم الذاتي، مع توفير التدريب على 

أساسيات ومعايير التقييم والعمل املشترك وحتديد األولويات 
وفرص التحسني، على أن تعمل اجلهات املتميزة على نقل معرفتها 

وخبراتها وقصص جناحها إلى اجلهات الساعية لتطوير أدائها، 
من خالل عقد ورش عمل تساهم يف وصولها إلى الريادة.

بدء زيادة الدعم للفئات األكثر احتياجًا يف دبي

جلفار،  أحــمــد  صــرح  جانبه  ومــن 
مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، 
الــفــوري  بالتنفيذ  بـــدأت  الهيئة  ــأن  ب
بن  حــمــدان  الشيخ  سمو  لتوجيهات 
محمد بن راشد آل مكتوم، وأنه تم رفع 
بنسبة  المحدود  الدخل  ذوي  منافع 
درهم،  مليون   394 إلى  لتصل   %42
كما سيتم رفع قيمة المنافع للمنتفعين 
تتراوح  بنسبة  الهيئة  لدى  المسجلين 

بين 20% إلى %67.
ــذه الـــخـــطـــوات عــقــب  ــ ــي هـ ــ ــأت ــ وت
التنمية وشؤون  للجنة  األول  االجتماع 
اعتمد خالله سمو  والذي  المواطنين 

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل 
الهادفة  الــقــرارات  من  حزمة  مكتوم 
إلى تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ 
نائب  مــكــتــوم،  آل  ــد  راشـ بــن  محمد 
ــوزراء  ال مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 
توفير  بهدف  اهلل،  رعــاه  دبــي،  حاكم 
أفضل مستوى معيشي للمواطنين في 
لخلق  المالئمة  الظروف  وتهيئة  دبي 
اإلماراتية،  األسر  لتنشئة  بيئة  أفضل 
المناسبة  االقتصادية  الفرص  وتوفير 

للشباب.
ــد مــعــالــي  ــ ــة، أك ــاســب ــمــن ــذه ال ــهـ وبـ
عــبــدالــرحــمــن صــالــح آل صــالــح أن 

المرتكز  هي  القيادة  وتوجيهات  رؤية 
االستراتيجيات  جميع  في  األساسي 
المالية،  دائرة  تتبناها  التي  والخطط 
الشيخ  سمو  اعتماد  أن  إلــى  مشيراً 
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم 
احتياجاً  األكثر  للفئات  الدعم  لزيادة 
بنسبة 58% لتصل الميزانية إلى 438 

مليون درهم يعكس حرص حكومة دبي 
للقطاع  الدعم  كافة سبل  تقديم  على 

االجتماعي.
وأضـــاف آل صــالــح: »قــامــت دائــرة 
توجيهات  بوضع  فوري  بشكل  المالية 
ــقــيــادة الــرشــيــدة فــي دبـــي موضع  ال
الدعم  زيــادة  أن  على  مؤكداً  التنفيذ، 

األكثر  للفئات   %58 بنسبة  المالي 
احــتــيــاجــاً مــن شــأنــهــا تــســريــع وتــيــرة 
تنمية المواطنين في دبي وفق منهجية 
الرامية  القيادة  رؤية  وتحقيق  شاملة 
االجتماعي  االســتــقــرار  ضــمــان  إلــى 
واألســـــري والــســكــانــي عــلــى الــمــدى 
جلفار  أحمد  أكد  جانبه  من  الطويل. 
تعمل  بدبي  المجتمع  تنمية  هيئة  أن 
على  االستراتيجية  خطتها  خالل  من 
اإلسهام الفعال في تحقيق التوجهات 
ــي وجــه  ــت والــتــطــلــعــات الــحــكــومــيــة ال
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  إليها 
سمو  واعتمدها  مكتوم  آل  راشــد  بن 
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل 
مكتوم باعتبارها جوهر العمل الهادف 
القطاعات  كافة  تطوير  مواصلة  إلى 
رأسها  على  يأتي  والتي  المجتمعية 
الدعم الكامل لألسر اإلماراتية بكافة 

مكوناتها.
قــرار  يمثل   « جلفار:  أحمد  وقــال 
بــرفــع مــنــافــع ذوي الــدخــل  ــادة  ــقــي ال
المحدود بنسبة 42% لتصل إلى 394 
مليون درهم دافعاً كبيراً لتعزيز عملية 
التنمية المجتمعية التي تشهدها دبي 
بــدأت  وقــد  الــمــســارات...  كافة  على 
بالقيام  الــقــرارات  صــدور  فور  الهيئة 
بالخطوات اإلجرائية المناسبة لتنفيذ 

توجيهات القيادة الرشيدة«.
للجنة  األول  االجـــتـــمـــاع  وخــــالل 
المواطنين  وشـــؤون  للتنمية  العليا 
بن  حمدان  الشيخ  سمو  ترأسه  الذي 
محمد بن راشد آل مكتوم، وجه سموه 
بسرعة إنجاز الزيادة في مبلغ المنفعة 
المالية لذوي الدخل المنخفض، حيث 
المحدود  الدخل  ذوي  منافع  ارتفعت 
العام  هــذا  المستهدفة  الفئات  مــن 
 394 نحو  إلــى  لتصل   %42 بمقدار 

مليون درهم.
نسبة  الزيادة  متوسط  يبلغ  وبذلك 
اإلضافية  االحتياجات  حسب   %42
لألسر حيث تتراوح الزيادة من %20 
ولتستفيد  الحالة  حسب   %67 إلــى 
يعيلها  التي  األســر  أكبر  بشكل  منها 
والمطلقات  واألرامل  المواطنين  كبار 
المعيالت واألســر األقل دخــاًل، حيث 
تأتي  الــصــرف  فــي  الــزيــادة  نسبة  إن 
ــاداً لــلــدراســة الــتــي قــامــت بها  ــن اســت
األسر  ألوضــاع  المجتمع  تنمية  هيئة 

المستهدفة.
ــم تخصيص  وعــــالوة عــلــى ذلـــك ت
مبالغ إلدراج األسر التي يعيلها شباب 
قادرون على العمل في الفئة العمرية 
أقل من 40 ضمن برنامج دبي للتمكين 
المالي بهدف دعم استقاللهم المالي.

زيادة الدعم المالي تسرع 
وتيرة تنمية المواطنين 

 
عبدالرحمن آل صالح

تعزيز عملية التنمية 
المجتمعية في دبي

 
أحمد جلفار

عقب االجتماع األول للجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين

دبي )االتحاد(

أكد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في 

حكومة دبي، أن الدائرة بدأت في اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ توجيهات 

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

المجلس التنفيذي، الصادرة عن االجتماع األول للجنة العليا للتنمية وشؤون 

المواطنين، حيث قامت الدائرة بتحويل الموازنة المخصصة لزيادة الدعم 

االجتماعي إلى هيئة تنمية المجتمع، مشيرًا إلى أنه تم زيادة الدعم 

للفئات األكثر احتياجًا بنسبة %58 لتصل الميزانية إلى 438 مليون درهم.

حمدان بن محمد يتوسط مسؤولي الجهات المشاركة في مبادرة شركاء الريادة )وام(

نموذج محمد بن راشد 
في التميز أثبت جدارته 
وسنستمر في التجديد 

والتطوير

دبي مدينة المستقبل 
وهدفنا أن تتقدم جميع 

جهاتنا الحكومية بالسرعة 
والكفاءة نفسها

إعارة موظفين وإطالق 
برامج تمكين وتدريب 

وورش عمل لنقل 
الخبرات

 
حمدان بن محمد



أبوظبي )وام(

زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  استقبل 
ــوزراء  ال مجلس  رئيس  نائب  نهيان،  آل 
الــرئــاســة، مساء أمــس في  ــر شــؤون  وزي
سليمانوف  تيمور  معالي  الشاطئ،  قصر 
جمهورية  ديـــوان  لرئيس  األول  النائب 

كازاخستان.
ــي تــيــمــور  ــال ــع ــع م  وبـــحـــث ســـمـــوه مـ

المشترك،  االهتمام  ذات  القضايا  سليمانوف 
ــة  وســبــل تــطــويــر عــاقــات الــتــعــاون بــيــن دول
اإلمـــــارات وجــمــهــوريــة كــازاخــســتــان في 
بما  والــقــطــاعــات،  الــمــجــاالت  مختلف 
واالســتــقــرار  ــار  واالزدهــ الــتــقــّدم  يحقق 

الصديقين.  والشعبين  للبلدين 
سعيد  محمد  الدكتور  اللقاء  وحضر 
العربية  اإلمارات  دولة  سفير  العريقي 

كازاخستان. لدى جمهورية  المتحدة 
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استعـــــرضا القضايا ذات االهتمــــــام المشتــــــرك

منصور بن زايد يستقبل النائب 

األول لرئيس ديوان كازاخستان

اعتبارًا من 2023

 وفي ضوء هذا اإلعان، لن يحتاج 
المتحدة  العربية  ــارات  اإلم مواطنو 
الجديد   ETA نظام  تطبيق  بدء  مع 
إلى تأشيرة لزيارة المملكة المتحدة، 
ــا هــو معمول  ــرار م ــــك عــلــى غــ وذل
الرئيسيين  الــشــركــاء  قــبــل  مــن  ــه  ب
اآلخرين للمملكة المتحدة كالواليات 
الــمــتــحــدة األمــيــركــيــة وكـــنـــدا. كما 
المملكة  مكانة  ترسيخ  إلى  سيؤدي 
الوجهات  أكثر  من  كواحدة  المتحدة 
اإلماراتيين،  لدى  شعبية  السياحية 
العديد  كبير  بشكل  منه  وسيستفيد 
من المواطنين الذين يزورون المملكة 
المتحدة كل عام. باإلضافة إلى ذلك، 
سوف تساهم هذه الخطوة في تعزيز 
والدبلوماسية  االقتصادية  العاقات 

المهمة بين البلدين الصديقين.
وتعتبر دولة اإلمارات واحدة من   
للمملكة  التجاريين  الــشــركــاء  أهــم 
من  وواحــدة  المنطقة،  في  المتحدة 
ــواً لــلــصــادرات  ــم ــواق ن ــ أســـرع األسـ
توقيع  خـــال  فــمــن  الــبــريــطــانــيــة. 
الشراكة من أجل المستقبل وشراكة 
الماضي،  العام  السيادي  االستثمار 
والمملكة  اإلمــــارات  ــة  دولـ تــواصــل 

تعزيز  المتحدة 
عبر  الــتــعــاون 
ــد مــن  ــديـ ــعـ الـ
الــــمــــجــــاالت 

ــة،  ــطــاق ــل ال ــث م
ــة  ــمــي ــن ــت ــم، وال ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ والـ

الثقافية. 
وعلّق  منصور بالهول سفير دولة 
المتحدة،  المملكة  لــدى  ــارات  ــ اإلم
ــول: »إن  ــق ــال ــذا اإلعــــان ب عــلــى هـ
تسهيل إجراءات سفر مواطني دولة 
اإلمارات الراغبين في زيارة المملكة 
أولوياتنا،  أهم  من  واحــدة  المتحدة 
بشكل  سفرهم  تبسيط  سيتم  حيث 
العمل.  أو  للترفيه  أكــان  ســواء  كبير 
تعزيز  على  اإلنــجــاز  هــذا  وسيعمل 
بين  الوثيقة  الدبلوماسية  العاقات 
والمملكة  المتحدة  العربية  اإلمارات 
البلدين  اقتصاَدي  ويحّفز  المتحدة، 
على المزيد من النمو«، معتبراً هذا 
العالي  التقدير  على  دليًا  اإلعــان 
الذي تحظى به دولة اإلمارات لدى 
على  ــك  ــذل وك الــمــتــحــدة،  المملكة 

الصعيد الدولي.
بريتي  معالي  علقت  جانبها،  من   

البريطانية،  الداخلية  وزيــرة  باتيل، 
اإلمارات  دولة  إن  قائلة:  األمر  على 
ودول الخليج األخرى من بين الدول 
األولى في العالم التي ستستفيد من 
تأشيرة  دون  للسفر من   ETA نظام 
يتم  أن  وإلى  المتحدة.  المملكة  إلى 
على   ،2023 عام  في  النظام  إطاق 
مواطني دولة اإلمارات الراغبين في 
استخدام  المتحدة  المملكة  زيـــارة 
ــاء اإللــكــتــرونــي من  ــفـ خــدمــة اإلعـ

التأشيرة. 
القرار  اإلعان عن هذا  أّن  يذكر 
البريطانية،  الداخلية  وزارة  قبل  من 
والذي يشمل دوالً أخرى في مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية، يعتبر 
حكومة  تطبيق  ترتيبات  مــن  جـــزءاً 
الرقمية  الحلول  المتحدة  المملكة 

بالكامل بحلول نهاية عام 2025.

منصور بن زايد  في حديث مع النائب األول لرئيس ديوان جمهورية كازاخستان )الصور من وام(

فوز عدد من املدارس بمسابقة جائزة املدارس الخضراء 

رأس الخيمة )وام(

العامة  الــخــدمــات  دائـــرة  أعلنت 
من  عـــدد  فـــوز  عــن  الخيمة  ــرأس  بـ
المدارس  جائزة  بمسابقة  المدارس 
على  الــخــامــســة  للسنة  الــخــضــراء 
الــدائــرة  أطلقتها  والــتــي  ــتــوالــي،  ال
بن سعود  أحمد  الشيخ  رعاية  تحت 
ــن صــقــر الــقــاســمــي رئــيــس دائـــرة  ب
الــخــدمــات الــعــامــة، بــالــشــراكــة مع 
التعليمية،  الخيمة  رأس  منطقة 
وهي إحدى مبادرات »إمارتي بيتي«، 
والحفاظ  باالستدامة  تعنى  والتي 

المدارس  وتأتي مبادرة  البيئة.  على 
الــخــيــمــة بهدف  بـــرأس  الــخــضــراء 
ــدأ االســتــدامــة صيغة  تــرســيــخ مــب
قضايا  مختلف  فــي  وطنياً  ونهجاً 
ومجاالت وقطاعات الحياة المختلفة 
للموارد  وتنمية  للمكتسبات  حفظاً 
على  وللحفاظ  البيئية،  واالستدامة 
الموارد  وحفظ  الطبيعية  المكونات 
ورفــع  وتنميتها  وصونها  الطبيعية 
الحس المجتمعي بقضايا البيئة على 
الفردي،  أو  المؤسسي  المستويين 
العاقة  تعزيز  في  بــدوره  يسهم  ما 
والتوعية  واالســتــدامــة  التعليم  بين 

البيئية  والممارسات  بالسلوكيات 
على  قــادر  واع  جيل  وبناء  السليمة 

مواجهة تحديات المستقبل. 
محمد  أحمد  المهندس  وأوضـــح 
الحمادي مدير عام دائرة الخدمات 
تتماشى  المبادرة  هــذه  أن  العامة، 
اإلمارات  لدولة  الوطنية  واألولويات 
المبادرة  في  وتشارك   ،2030 ورؤية 
مؤسسات الدائرة ممثلة في مؤسسة 
المخلفات  وإدارة  الصحي  الصرف 
واألشغال والزراعة التجميلية ضمن 
معايير جديدة تشمل جميع متطلبات 

االستدامة البيئية.

اململكة املتحدة تعفي مواطني 

اإلمارات من التأشيرة 

لندن )وام(

 أضافت المملكة المتحدة، أمس، دولة اإلمارات إلى 

قائمة البلدان المؤّهلة لنظامها الجديد لتصريح السفر 

اإللكتروني »ETA«، ما سيؤدي إلى إزالة شرط الحصول 

مسبقًا على التأشيرة لحاملي جوازات السفر اإلماراتية 

الراغبين بالسفر إليها اعتبارًا من عام 2023.

منصور بن زايد خالل استقبال تيمور سليمانوف  



09
www.alittihad.ae

الثالثاء 28 ذي القعدة 1443 هـ الموافق 28 يونيو 2022 م اإلمارات

وفد الدولة يلتقي وزير الدفاع اإلندونيسي في جاكرتا

بحث التعاون العسكري بني اإلمارات وإندونيسيا

نقل الجابري خالل اللقاء، تحيات معالي محمد 
ــر الــدولــة لــشــؤون الدفاع  ــبــواردي وزي بــن أحمد ال
الرميثي  ثاني  محمد  حمد  الركن  الفريق  ومعالي 
رئيس أركان القوات المسلحة إلى معالي وزير الدفاع 
دعوة  الجابري  مبارك  اللواء  وسلم  اإلندونيسي. 
البواردي وزير  رسمية من معالي محمد بن أحمد 
سيبيانتو  برابوو  معالي  إلى  الدفاع  لشؤون  الدولة 
وزير الدفاع اإلندونيسي لزيارة الدولة لبحث أوجه 

التعاون المشترك بين وزارتي الدفاع في البلدين. 

وأكد الجابري خالل اللقاء، أهمية تطوير التعاون 
للعمل  جــديــدة  آفـــاق  وفــتــح  البلدين  بين  الثنائي 
المجال  خاصة  المجاالت،  مختلف  في  المشترك 
الدفاعي والصناعات العسكرية وآلية تفعيل مذكرة 
التفاهم الموقعة بين الطرفين. وعقد الوفد عدداً 
من اللقاءات مع رؤساء شركات إندونيسية عاملة في 
مجال الصناعات الدفاعية، واطلع الوفد على أحدث 
المستقبلية  الخطط  الجانبان  وناقش  منتجاتها، 

للتعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

التزامهما  على  اللقاءات  خــالل  الجانبان  وأكــد 
في  المتاحة  الجديدة  التعاون  فرص  باستكشاف 
قطاع الدفاع بين البلدين من أجل تبادل الخبرات 
التكنولوجيا  إليه  توصلت  ما  أحدث  إلى  والتعرف 
الحديثة في مجال الصناعات الدفاعية. ودعا الوفد 
المعارض  في  للمشاركة  اإلندونيسية  الشركات 
اإلمـــارات  دولــة  أرض  على  تقام  التي  العسكرية 
للطيران  ودبي  ونافدكس  آيدكس  معارض  وأبرزها 

ويومكس.

وزير الدفاع اإلندونيسي لدى استقباله مبارك الجابري )وام(

جاكرتا )وام(

التقى وفد من وزارة الدفاع، برئاسة اللواء 

الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان 

الجابري الوكيل المساعد لإلسناد والصناعات 

الدفاعية، معالي برابوو سيبيانتو وزير الدفاع 

اإلندونيسي، بحضور عبدالله سالم الظاهري 

سفير الدولة لدى الجمهورية اإلندونيسية، 

وطارق عبدالرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي 

لمجلس توازن االقتصادي، وذلك خالل زيارة 

رسمية إلى جمهورية إندونيسيا. وتهدف 

الزيارة إلى خلق روابط صناعية قوية في مجال 

الدفاع واألمن وتوفر إطارًا عمليًا للعمل معًا 

لدعم الشراكات الناشئة والمستقبلية وتعزيز 

الفرص بين البلدين.

وفد »الوطنية لحقوق اإلنسان« 
يشارك في جلسة بجنيف

جنيف )وام(

في  مراقب،  بصفة  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  الهيئة  وفد  شــارك   
على  القضاء  حول  للدولة  الرابع  الــدوري  التقرير  استعراض  جلسة 
جميع أشكال التمييز ضد المرأة »سيداو«، وذلك يومي 21 و22 يونيو 

الجاري، بمقر األمم المتحدة في جنيف. 
وضم الوفد المشارك، مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق 
الحمادي،  الرئيس، ومحمد  نائب  الكعبي  إلى جانب فاطمة  اإلنسان، 
رئيس  الصريدي،  وأميرة  والسياسية،  المدنية  الحقوق  لجنة  رئيس 
ومريم  والبيئية،  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق  لجنة 
الحكومية،  والمنظمات غير  الدولية  العالقات  لجنة  رئيس  األحمدي، 
وفاطمة البدواوي، رئيس لجنة الشكاوى والرصد والزيارات الميدانية، 
والدكتور أحمد المنصوري، رئيس لجنة تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان، 
والتشريعية،  القانونية  الشؤون  لجنة  رئيس  الشامسي،  زايد  والدكتور 
العزيز  عبد  والدكتور  الهيئة  أمناء  مجلس  عضو  المطروشي،  وكليثم 
مجلس  عضو  النوابي،  وشهريار  الهيئة،  أمناء  مجلس  عضو  النومان، 
القحطاني،  وعمرو  الغفلي،  سعيد  الدكتور  إلى  إضافة  الهيئة،  أمناء 
مدير مكتب رئيس الهيئة، وفجر الهيدان، رئيس قسم الشؤون الدولية 

باإلنابة. 
دور  على  كــروز،  مقصود  أكد  مراقب،  بصفة  الهيئة  مشاركة  وعن 
مراقبة  في  مستقلة،  هيئة  باعتبارها  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  الهيئة 
االستجابة  معايير  أعلى  لتحقيق  العملية  الخطوات  وتطوير  تحسين 
والحريات  اإلنسان  حقوق  مجال  في  الدولية  وااللتزامات  لألولويات 
العامة، من خالل تعزيز النهج الحقوقي واإلنساني والحقوق والحريات 
وعدم  والمساواة  العدالة  وضمان  القانون  سيادة  واحترام  األساسية 

التمييز بين الجميع.

احترام سيادة القانون وضمان العدالة 
والمساواة وعدم التمييز بين الجميع 

 
مقصود كروز

»التنمية األسرية« تنظم »معكم نصنع 

أسرة واعية ومجتمعًا متماسكًا«

أبوظبي )االتحاد(

تنظم مؤسسة التنمية األسرية، اليوم وغداً، الملتقى األسري الحواري 
السنوي 2022 تحت شعار »معكم نصنع أسرة واعية ومجتمعاً متماسكاً«، 
سمو  رؤيــة  الملتقى  ويترجم  المجتمعي،  حفيت  جبل  مركز  مقر  في 
الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النسائي العام الرئيس األعلى 
لمؤسسة التنمية األسرية رئيسة المجلس األعلى لألمومة والطفولة »أم 
اإلمارات«، ويعكس اهتمام مؤسسة التنمية األسرية ودورها االستباقي 
تنفيذ  في  العمل  فــرق  تبذلها  التي  الكبيرة  والجهود  بــه،  تقوم  الــذي 

الخدمات وتبّني المبادرات والبرامج لكافة شرائح المجتمع.
وتسعى مؤسسة التنمية األسرية من خالل هذا الملتقى إلى االهتمام 
عمل  لتوجيه  االجتماعية  والبنية  الثقافة  وفهم  والمجتمع،  باألسرة 
المركز المجتمعي بشكٍل أفضل، وتحديد مستوى الوعي المجتمعي تجاه 
الحواري  الملتقى األسري  القضايا االجتماعية ذات األولوية. ويتطرق 
متتاليين  يومين  لمدة  األسرية  التنمية  مؤسسة  تنظمه  الذي  السنوي 
تحت شعار »معكم نصنع أسرة واعية ومجتمعاً متماسكاً«، إلى دراسة 
تحليلية لفهم طبيعة وثقافة المجتمع والقضايا االجتماعية، وبناء قاعدة 
ألكبر  الوصول  في  المجتمعي  المركز  تساعد  ودقيقة  واضحة  بيانات 
فئة مستهدفة من المجتمع، لالستفادة من خدمات التمكين االجتماعي 

لتحقيق التماسك األسري والتالحم االجتماعي.

تعاون بني اإلمارات ومصر يف »التوازن بني الجنسني«

دبي )االتحاد(

 عقد مجلس اإلمارات للتوازن بين 
التعاون  مع وزارة  الجنسين اجتماعاً 
العربية،  مصر  بجمهورية  الــدولــي 
بين  التعاون  فــرص  بحث  خالله  تم 
والتوازن  المرأة  مجال  في  الجانبين 
بين الجنسين، بما يسهم في تحقيق 
في  الــمــســتــدامــة  التنمية  أهــــداف 
المنطقة،  ودول  الشقيقين  البلدين 
المتعلق  الــخــامــس  الــهــدف  خــاصــة 
وتمكين  الجنسين  بــيــن  ــوازن  ــت ــال ب
على  التعرف  تم  كما  النساء،  جميع 
تنفذها  التي  المهمة  المشروعات 
ــال الــــتــــوازن بين  ــجـ مــصــر فـــي مـ
الجنسين، ومناقشة عدد من الملفات 
التي  المتميزة  العالقات  إطــار  في 
تربط دولة اإلمارات بجمهورية مصر 
الحكيمة  الــقــيــادة  ظــل  فــي  العربية 
بن  محمد  الشيخ  السمو  لصاحب 
زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه 
محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  اهلل، 
بــن راشـــد آل مــكــتــوم، نــائــب رئيس 
حاكم  ــوزراء  ال مجلس  رئيس  الدولة 
فخامة  وأخيهما  اهلل،  رعـــاه  دبـــي، 
رئيس  السيسي  عبدالفتاح  الرئيس 

جمهورية مصر العربية.

جاء ذلك خالل استقبال الدكتورة 
الدولي  التعاون  المشاط وزيرة  رانيا 
منى  العربية،  مصر  جمهورية  فــي 
مجلس  رئيسة  نائبة  الــمــري  غــانــم 

اإلمارات للتوازن بين الجنسين، بمقر 
شمسة  بحضور  بالقاهرة،  ــوزارة  الـ
وميثاء  للمجلس  العام  األمين  صالح 

بوحميد مدير نادي دبي للصحافة.

سعادتها  عن  المري  منى  وأعربت 
بــالــلــقــاء والــمــوضــوعــات الــتــي تمت 
مناقشتها والتعرف على المشروعات 
الهامة التي تنفذها مصر في مجال 
أن  مؤكدًة  الجنسين،  بين  المساواة 
تم  حيث  للغاية،  مثمراً  كــان  اللقاء 
الجهود  على  معاليها  مــن  التعرف 
العربية  مصر  جمهورية  تبذلها  التي 
في مجال تعزيز تنافسيتها والمنطقة 
وتقليص  الــمــرأة  ملف  فــي  العربية 
أن  مضيفًة  الجنسين،  بين  الفجوة 
هناك الكثير من الفرص المستقبلية 
ــي يــمــكــن الــتــعــاون  ــت ــع ال ــمــشــاري وال
إلى  العالقات  تنقل  والتي  بشأنها، 
أعلى المستويات، خاصة أن البلدين 
تجمعهما رؤية مشتركة لدعم المرأة 
وتعزيز دورها في مختلف المجاالت، 
مواصلًة للمسيرة الداعمة لها خالل 
السنوات الماضية، مشيدًة بإنجازات 
مر  على  المصرية  المرأة  ونجاحات 
السنين في مختلف المجاالت محلياً 
أساساً  يشكل  ما  وعالمياً،  وإقليمياً 
قوياً لتعزيز دور المرأة وتكافؤ الفرص 
القطاعات  جميع  في  الجنسين  بين 
الوظيفية كمحور رئيسي  والمناصب 
تدعم  الــتــي   2030 مصر  رؤيـــة  فــي 

أهداف التنمية المستدامة. 

رانيا المشاط ومنى المري وشمسة صالح خالل اللقاء بالقاهرة )من المصدر(

أشادت الدكتورة رانيا املشاط بالعالقات التنموية بني مصر واإلمارات، 
واهتمام الوزارة بزيادة التعاون مع املؤسسات التنموية على نحو يعظم من 

استفادة االقتصاد املصري من اخلدمات والتسهيالت التي تقدمها.
وقالت: إن جائحة كورونا لم تعرقل اجلهود التنموية التي يتم بذلها يف 

جمهورية مصر العربية، ومن بينها السعي نحو حتقيق الهدف اخلامس من 
أهداف التنمية املستدامة املتعلق بتحقيق املساواة بني اجلنسني .

عالقات تنموية

أكاديمية الشيخ زايد الخاصة تحتفل بتخريج طالباتها وطالبها

الشيخـة فاطمة: شباب اإلمارات 

يحـظـــى بــدعم كامل من قيادتنا

 وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، في 
كلمة ألقتها الخريجة ميرة عمر محمد الزعابي 
والخريج عبداهلل محمد عبداهلل الزعابي، بالنيابة 
عن سموها وجهتها للخريجين في حفلي تخرج 
أشارككم  أن  بهيج  ليوم  »إنه  والطلبة:  الطالبات 
اليوم الذي أضاء مسيرة األكاديمية  فرحة هذا 
باالحتفال بأبنائنا لاللتحاق بمرحلة تعليمية هامة 

في حياتهم المستقبلية«. 
يحظى  ــارات  ــ اإلم شباب  أن  وأكـــدت سموها 
المجتمع  الرشيدة ومن  قيادتنا  كامل من  بدعم 
كافة وقدوتنا في ذلك المغفور له الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان، طيب اهلل ثراه، الذي كان على 
ثقة بالشباب، فكان يراهم صناع المستقبل وعمل 
على إعدادهم ودعمهم وتسليحهم بالعلم ومّهد 

لهم الطريق نحو المستقبل«.
 ونوهت سموها بــأن دولــة اإلمـــارات برئاسة 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
السمو  وصــاحــب  اهلل«  »حفظه  الــدولــة  رئيس 

رئيس  نائب  آل مكتوم  راشــد  بن  الشيخ محمد 
»رعاه  دبي  حاكم  الـــوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 
اهلل«، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس 
السياسات  األعلى حكام اإلمــارات، قد وضعت 
تمكن  التي  المبادرات  وتبنت  واالستراتيجيات 
الفرص  ومنحتهم  الميادين  شتى  في  الشباب 
أجل  مــن  والعمل  المسؤولية،  لتحمل  الكثيرة 
التعليم  كما دعمت  الــوطــن..  بناء  في  اإلســهــام 
وجعلته ضمن أولوياتها ووفرت لخريجي المرحلة 
الثانوية الجامعات والكليات والمعاهد والبعثات 
احتياجات  لتلبية  المختلفة  والعالمية  المحلية 
الطلبة وطموحاتهم وكذلك لتلبية أسواق العمل 
عقدنا  »نحن  سموها:  وأضافت  المستقبلية«. 
األمل عليكم في صناعة المستقبل المشرق فرؤية 
اإلمارات المستقبلية ستتشكل بأيديكم، ومسيرة 
الوطن ستبقى خالدة، وستنافس العالم بإرادتكم 

وعزيمتكم وإصراركم«. 
وباركت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ألولياء 

األمور هذا النجاح، وأكدت أن »اإلمارات عظيمة 
بقيادتها وبشعبها وبأبنائها المخلصين، وتستحق 
رفعة  أجل  من  والعطاء  والبذل  االجتهاد  منكم 
المجاالت وفي كافة  الوطن وشموخه في شتى 

األصعدة«.
أمورهم  وأولــيــاء  الخريجين  سموها  وهنأت   
على هذا اإلنجاز سائلة المولى عز وجل أن يوفق 
الجميع لدعم تحقيق رؤية دولتنا السديدة، ويبارك 
جهود قيادتنا الرشيدة في كافة المجاالت من أجل 

رفعة وطننا الغالي.
مديرة  بيلي  كــارولــيــن  وجــهــت  جانبها،  مــن   
أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنات كلمة خالل 
هو  األكاديمية  شعار  »إن  فيها:  قالت  الحفل 
»االعتزاز بالماضي واإلعداد للمستقبل«، وأنكن 
والقيم  بالتراث  اعتزازكن  مدى  لي  أظهرتن  قد 
والهوية الوطنية واللغة العربية، وأنتن أيضاً على 
في  ســواء  القيادة  ولتولي  لمستقبلكن  استعداد 
مجال األعمال أو السياسة أو على مستوى األسرة 

المجتمع  فــي  ومــؤثــرات  فــاعــالت  كعضوات  أو 
اإلماراتي«. 

من جانبها، ألقت الخريجة شمسة بنت راشد 
كلمة خريجات  نهيان  آل  بن محمد  بن حمدان 
الدفعة التاسعة عشرة، وهي األولى على الدفعة 
قالت فيها: »إن رسالتنا للجميع اليوم أن نتمثل 
بقول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
قال:  عندما  اهلل«،  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان 
وعليهم  للمستقبل  خططنا  قلب  فــي  »شبابنا 
شحذ الهمم واستلهام الدروس من مسيرة اآلباء 
واألجداد والقادة المؤسسين، وابنة اإلمارات التي 
كانت حاضرة في كل مراحل نهضتنا وجوانبها هي 
شريكة أساسية في كل خطوة نخطوها لألمام«. 

وقامت سمو الشيخة موزة بنت حمدان بن محمد 
آل نهيان في ختام الحفل بتكريم الخريجات، حيث 
شملت قائمة المكرمات فئة دبلوم الثانوية بامتياز 
مع مرتبة الشرف وفئة دبلوم الثانوية مع مرتبة 

الشرف وفئة خريجات دبلوم الثانوية.

أبوظبي )وام(

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة 

بنت مبارك، رئيسة االتحاد النسائي 

العام، رئيسة المجلس األعلى لألمومة 

والطفولة، الرئيس األعلى لمؤسسة 

التنمية األسرية، الرئيسة الفخرية 

ألكاديمية الشيخ زايد الخاصة، نظمت 

األكاديمية حفل تخريج للدفعة الـ19 من 

طالباتها وحفل تخريج للدفعة الثانية 

من طالب الصف الثاني عشر. شهد حفل 

الطالبات الذي أقيم بمقر األكاديمية 

في أبوظبي الشيخة موزة بنت حمدان 

بن محمد آل نهيان وعدد من الشيخات 

وأهالي الخريجات.

أكاديمية البنين
  نظمت أكادميية الشيخ زايد اخلاصة 

للبنني يف مقرها بأبوظبي حفل تخريج 
للدفعة الثانية من طالب الصف الثاني 

عشر، وبحضور خدمي عبداهلل الدرعي 
رئيس مجلس أمناء أكادميية الشيخ زايد 

اخلاصة والهيئة اإلدارية والتدريسية 
وعدد من أولياء أمور اخلريجني. 

وألقى نيل ماثيوس مدير األكادميية 
كلمة خالل احلفل، أشار فيها إلى أن 

حلظة التخرج من األكادميية هي من 
اللحظات املميزة يف حياة كل خريج، 

حيث ميكنهم التأمل يف املاضي ويف ما 
قاموا بتحقيقه من إجنازات. 

من جانبه، ألقى اخلريج أحمد طارق 
أحمد الواحدي وهو األول على الدفعة 

كلمة اخلريجني، أكد فيها أن قيادتنا 
الرشيدة عملت على أن تكون دولتنا 

حاضنة للعلم واالبتكارات ولكل ما هو 
جديد يف عالم املعرفة والثقافة. 

وقام خدمي عبداهلل الدرعي رئيس 
مجلس أمناء أكادميية الشيخ زايد 

اخلاصة يف ختام احلفل بتكرمي الطبلة، 
حيث شملت قائمة املكرمني فئة دبلوم 

الثانوية بامتياز مع مرتبة الشرف وفئة 
دبلوم الثانوية مع مرتبة الشرف وفئة 

خريجي دبلوم الثانوية، فيما مت التقاط 
الصورة اجلماعية التذكارية للدفعة 

الثانية من خريجي أكادميية الشيخ زايد 
اخلاصة للبنني.

خديم الدرعي خالل تكريم الخريجين )وام(
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عبد الله الحديدي: تكثيف برامج التوعية علي النعيمي: آفة فتاكة املري: تضافر الجهود الدولية 

دبي (االتحاد)  

 قال معالي الفريق عبد اهللا خليفة املري، 
القائد العام لشرطة دبي: إن «اليوم العاملي 

ملكافحة املخدرات»، يعتبر يومًا مهمًا للتوعية 
مبخاطر السموم املخدرة، والتأكيد على 

أهمية تضافر اجلهود محليًا ودوليًا بني كافة 
األجهزة الشرطية من أجل مكافحة هذه اآلفة 

اخلطيرة، التي تساهم يف تدمير املجتمعات 
واُألسر يف مختلف أنحاء العالم.

وأكد معاليه حرص شرطة دبي على املشاركة 
يف الفعاليات واألنشطة العاملية كافة مثل 

«اليوم العاملي ملكافحة املخدرات»، الذي يعتبر 
يومًا مهمًا للتوعية مبخاطرة السموم املخدرة، 

والتأكيد على أهمية تضافر اجلهود محليًا 
ودوليًا بني كافة األجهزة الشرطية من أجل 

مكافحة هذه اآلفة اخلطيرة التي تساهم يف 
تدمير املجتمعات واُألسر يف مختلف أنحاء 

العالم.
التي  واُملخلصة  ونوه بكافة اجلهود اجلبارة 

مستوى  على  املخدرات  مكافحة  رجال  يبذلها 
الدولية  للعصابات  التصدي  يف  العالم 

عليهم  القبض  وإلقاء  للحدود،  العابرة 
الوقت ذاته  وتقدميهم للعدالة، داعيًا يف 

مبخاطر  أبنائهم  بتوعية  األمور  أولياء 
الرقابة  وتكثيف  بهم  واالهتمام  املخدرات، 

والفراغ  السوء  أصدقاء  من  حلمايتهم  عليهم 
الذين  والغرباء  اإلنترنت  ومجرمي  والفضول 

التواصل  قد يتربصون بهم عبر مواقع 
الترويج  يف  ويستغلونها  االجتماعي 

للمخدرات، مؤكدًا حرص شرطة دبي 
الرؤية  لتحقيق  إمكانياتها  كل  توظف  على 

العاملية  للريادة  بالوصول  للدولة  املستقبلية 
املخدرات وضبط مروجيها،  يف مكافحة 
املعنية  احلكومية  اجلهات  مع  بالتعاون 

لتحقيق  والدولي  احمللي  املجتمع  ومؤسسات 
أعلى درجات األمن واألمان ومنع وصول 

املجتمع. إلى  السموم 

رأس الخيمة (االتحاد)  

قال اللواء علي عبد اهللا بن علوان النعيمي 
قائد عام شرطة رأس اخليمة، إن دولة 

اإلمارات العربية املتحدة حتتفل باليوم 
العاملي ملكافحة املخدرات لهذا العام 

حتت شعار «املخدرات... نهاية مؤملة». 
وبهذه املناسبة تتوحد وتتضافر جهود 
العالم أجمع من أجل مجتمعات خالية 

من املخدرات، ونحن يف دولة اإلمارات 
العربية املتحدة ندرك متامًا حجم املخاطر 

واألضرار التي تلحقها هذه اآلفة الفتاكة 
بكافة مجاالت التنمية الشاملة.

وأكد أن دولة اإلمارات آمنت بأن شبابها 
هم عدة احلاضر وأمل املستقبل، وعماد 
التنمية والبناء والتطور احلضاري، وأن 

االلتزام جتاه مكافحة املخدرات على 
املستوى املؤسسي واملجتمعي والشخصي هو 

واجب وطني، وأن تضافر اجلهود من أجل 
حماية أجيالنا يف احلاضر واملستقبل التزام 

ومسؤولية اجلميع جتاه الوطن.
وذكر أن االحتفال باليوم العاملي ملكافحة 

املخدرات يعد فرصة لتذكير الدول 
واملجتمعات باألخطار الكبيرة للمخدرات 

والتحديات التي تشكلها يف الكثير من 
املجتمعات، نظرًا ملا تخلفه من أضرار أمنية 

وصحية واجتماعية واقتصادية تصيب 

األفراد واملجتمعات يف وقت واحد، األمر 
الذي يتطلب تضافر جهود دول العالم يف 

التصدي لهذه اآلفة التي تشكل خطرًا على 
مجتمعاتنا وتهدد أمن واستقرار دولنا، 
وأن اجلهود التي تبذلها دولة اإلمارات 

يف محاربة آفة املخدرات اجتارًا وترويجًا 
وتعاطيًا أثبتت جناحًا كبيرًا يف احلد من 

انتشارها والوقاية منها، نظرًا إلى ما متثله 
هذه اآلفة من مخاطر متعددة األوجه على 
عد االجتماعية واالقتصادية  مختلف الصُّ

واألمنية.

رأس الخيمة (االتحاد) 

 قال العميد عبد اهللا خميس احلديدي، 
نائب قائد عام شرطة رأس اخليمة: 

إنه إدراكًا من املجتمع الدولي خلطورة 
املخدرات، ويف إطار سعي اجلهات الدولية 

املعنية مبكافحة املخدرات يف األمم املتحدة 
حلشد اجلهود والطاقات حملاربة هذه 

املشكلة على املستوى الدولي، مت اعتماد 
يوم السادس والعشرين من شهر يونيو يف 

كل عام، كيوم عاملي ملكافحة املخدرات، 
بهدف توحيد وتعزيز اجلهود كافة ملكافحة 

هذه السموم على مستوى العالم.
 وأضاف: بهذه املناسبة، يجب أال ننسى 

أن اجلهود التي تبذلها دولة اإلمارات يف 
محاربة آفة املخدرات اجتارًا وترويجًا 
وتعاطيًا أثبتت جناحًا كبيرًا يف احلد 

من انتشارها والوقاية منها، كما أن 
وزارة الداخلية اتخذت العديد من 

االستراتيجيات ملكافحة املخدرات، كان من 
أبرزها تكثيف برامج التوعية املجتمعية، 

ورفع وعي جميع فئات وشرائح املجتمع 
بأضرار ومخاطر املخدرات واملؤثرات 

العقلية، وتكوين شراكات استراتيجية مع 
مؤسسات املجتمع املدني، للمشاركة يف 

التصدي لهذه اآلفة، إضافة إلى استخدام 

األجهزة املعنية باملكافحة أفضل التقنيات 
وأكثرها تقدمًا، وتطوير قدرات وإمكانيات 

العاملني، من خالل برامج تأهيل وتدريب 
نوعية ركزت على الطرق والوسائل 

واملفاهيم احلديثة يف عمليات املكافحة.
وقال: إن واجبنا يحّتم علينا كعناصر 

شرطة لفت انتباه اجلمهور إلى واقع 
املشكلة، وما ينتج عنها من مآٍس، حيث 

نسعى من خالل االحتفال باليوم العاملي 
ملكافحة املخدرات، إلى الوصول لشرائح 

املجتمع املختلفة لتوعيتهم مبخاطر 
تعاطي املخدرات.

خالل 4 أشهر

ضبطيـــة مخـــدرات فــي دبـــي
ووزعت ضبطيات املخدرات بنحو 

222 ضبطية إلدارة عمليات 
املسافرين من يناير إلى إبريل 

198 للفترة ذاتها خالل  2022 مقابل 
العام املاضي، و501 ضبطية إلدارة 

البرية، مقابل  املراكز اجلمركية 
32 ضبطية، و207 ضبطيات إلدارة 

املراكز اجلمركية اجلوية مقابل 
325 ضبطية، و6 ضبطيات إلدارة 

3 املراكز اجلمركية البحرية مقابل 
ضبطيات.

وقال أحمد محبوب مصبح، 
املدير العام جلمارك دبي الرئيس 

املوانئ واجلمارك  التنفيذي ملؤسسة 
واملنطقة احلرة: تسعى الدائرة بصفة 

أنظمتها  وتطوير  لتحديث  مستمرة 

وبرامجها اخلاصة برصد الشحنات 
متكاملة  سلسلة  وتبني  املشبوهة 

من اإلجراءات والتقنيات للتصدي 
لكافة محاوالت التهريب، متاشيًا مع 

لريادة   2026-2021 استراتيجيتها 
اجلمارك اآلمنة عامليًا، وذلك ابتداًء 

من تقنية اإلنذار املبكر املتمثل 
يف نظام محرك املخاطر الذكي 

املشتبه  الشحنات  كافة  لتشخيص 

بها مسبقًا، وصوًال إلى عمليات 
التفتيش حيث يتم تزويد املراكز 

التفتيش  اجلمركية بأحدث أجهزة 
ومن تلك األجهزة اجلهاز املتطور 

لفحص احلاويات والذي يعد أحدث 
نظام عاملي متكامل ملسح وتفتيش 

املتحركة عبر  احلاويات والشاحنات 
ويتمتع  الكشف اإلشعاعي حملتوياتها، 

150 شاحنة  بالقدرة على فحص 
خالل ساعة واحدة، باإلضافة إلى 

التحديث املستمر يف مبادرة «سياج» 
التي تهدف إلى تشديد الرقابة 
البحرية باالعتماد  املنافذ  على 

على التقنيات احلديثة مثل الذكاء 
املتطورة  االصطناعي واألجهزة 
لكشف املواد املمنوعة واملخدرة.

936
دبي (االتحاد)

كشفت جمارك دبي عن إنجاز 936 ضبطية 

مخدرات في جميع المنافذ الجمركية (البرية، 

البحرية، الجوية وعمليات المسافرين)، لألشهر 

األربعة األولى من العام الجاري مقابل 558

ضبطية عن الفترة ذاتها من العام الماضي 

وبزيادة 378 ضبطية، حيث نجحت الدائرة في 

إحباط العديد من محاوالت تهريب المواد 

المخدرة، والتي شملت أقراص الترامادول، 

الكبتاجون، مادة األفيون، الهيروين، بذور 

القنب، مادة الكريستال، وعشبة الماريجوانا، 

وغيرها من المواد المخدرة.

أبرز الضبطيات
مت إحباط محاولة تهريب 

2968 علبة على شكل مبيض 
القهوة حتتوي على مخدر 
األمفيتامني يف ميناء جبل 
على، ويف مطار دبي الدولي 
أوقف ضباط جمارك دبي 

مسافرًا لالشتباه فيه، وبعد 
حتويله إلى جهاز كشف 

األحشاء مت كشف 97 كبسولة 
تزن 955 جرامًا من الهيروين، 

ويف املراكز اجلمركية البرية 
مت ضبط 10 ضبطيات خالل 

األشهر األربعة األولى من 
العام اجلاري جميعها ملادة 

الكريستال املخدرة.
ويف ضبطية نوعية مت إحباط 

تهريب 42 كيلو جرامًا من 
مادة املاريجوانا املخدرة قادمة 

مع مسافر إفريقي عبر مطار 
دبي الدولي كانت مخبأة 

داخل أكياس من الفلفل احلار 
املجفف.

أحمد مصبح: «سياج» 
تشدد الرقابة على 

المنافذ البحرية بالذكاء 
االصطناعي

تعزيز جهود التدخل المبكر من خالل الحمالت الموجهة والتثقيف

استراتيجية متكاملــة
لمكافحـــة اإلدمـــــان فــــي أبوظبـــــي

محور  تشمل  محاور   5 على  االستراتيجية  وتركز 
الحد من فرص عرض  ويركز على  العرض،  خفض 
المخدرات وضبط المروجين لتقليل فرص الوصول 
المخدرات  الوقاية من  المخدرة، ومحور  المواد  إلى 
خالل  من  المبكر  التدخل  جهود  تعزيز  على  ويركز 
الحمالت الموجهة وبرامج التثقيف، ومحور الكشف 
لتطبيق  فّعالة  آليات  إعـــداد  على  ويركز  والــعــالج، 
إجراءات الفحص والمتابعة واإلحالة للعالج، ومحور 
إعادة الدمج المجتمعي لدعم األفراد المتعافين من 
اإلدمان، ومحور الممكنات لوضع ميثاق سلوك يكفل 
مع  المرضى  معلومات  وسرية  هوية  على  الحفاظ 
تطوير اإلطار التشريعي المتعلق باإلدمان بما يشمل 

الخصوصية والسرية.
بدوره، أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، أن 
إمارة  المتكاملة لمكافحة اإلدمان في  االستراتيجية 
أبوظبي، تعتبر نقطة محورية لتمكين كل من األفراد 
بــأدوارهــم  القيام  من  المعنية  والجهات  والمجتمع 
والتعاون  التكامل  مبدأ  إلى  باالستناد  ومسؤولياتهم 
تساهم في حماية  التي  الممارسات  أفضل  وتطبيق 
كالتعاطي،  السلبية  السلوكيات  من  واألســر  األفــراد 
في  المتعافين  دمــج  إعــادة  من  تعزز  بدورها  والتي 

المجتمع بطريقة إيجابية.
نظمتها  التي  الفعالية  خــالل  الخييلي،  وأضــاف 
الدائرة: «عمل الفريق المعني من القطاعات المختلفة 
بناء على مبادئ توجيهية  على تطوير االستراتيجية 
مبنية على أفضل الممارسات والمواثيق العالمية مثل 
ضرورة التركيز على الوقاية المبكرة، وأهمية تقديم 
المختلفة،  للفئات  الالزم  والتأهيلي  العالجي  الدعم 
مؤكداً أن الدائرة تحمل على عاتقها مسؤولية كبيرة في 
بناء منظومة متكاملة مبنية على التعاون بين الجهات 
المختصة التي تعمل على الوقاية من تعاطي المواد 
اتباع  مع  الحاالت،  عن  المبكر  والكشف  المخدرة، 
المجتمعي،  الدمج  إعــادة  لضمان  وآليات  منهجيات 
التنفيذ  حيز  االستراتيجية  دخول  وبعد  أنه  متوقعاً 
ستسهم بشكل كبير في انخفاض معدالت استخدام 
الناجمة عن  المواد المخدرة وتراجع نسب الوفيات 
المقبلين على  أعــداد  زيــادة  إلى  المخدرات، إضافة 

العالج.
المدير  الهياس  ليلى  الدكتورة  أكــدت  جهتها،  من 
في  االجتماعي  واالبتكار  الرصد  لقطاع  التنفيذي 
بمختلف  بالغاً  اهتماماً  تولي  الــدائــرة  أن  الــدائــرة، 
وتأهليهم  وتمكينهم  دمجهم  لضمان  المجتمع  فئات 
ليكونوا أفراداً قادرين على اإلنتاج في بيئة مجتمعية 
مثالية، بما ينسجم مع اختصاصات الدائرة في تنمية 
لكافة  كريمة  توفير حياة  وتطويره لضمان  المجتمع 
األفــراد، وحماية وتفعيل ودعم مجتمع أبوظبي عبر 
والــخــاص،  الــعــام  القطاع  فــي  شركائنا  مــع  التعاون 
والمبادرات  الخطط  رســم  في  المجتمع  ــراك  وإشـ
واالستراتيجيات والسياسيات التي تعود بالنفع على 

الجميع.

حقوق مرضى اإلدمان 
لمكافحة  المتكاملة  االستراتيجية  إطــالق  ومــع 
اإلدمان في إمارة أبوظبي، تسعى دائرة تنمية المجتمع 

توفير  إلى  االستراتيجيين  الشركاء  مع  بالتعاون 
آليات الكشف والتدخل المبكر وذلك للحد 

اإلدمــان.  إلى مرض  التعاطي  من تطور 
األسر  تمكين  إلى  الدائرة  تهدف  كما 
ــمــهــارات األبــويــة الــتــي تعتبر  مــن ال

التعاطي  خطر  من  للحماية  عامًال 
ومساهماً في صقل شخصية 

األبناء ليكونوا أفراداً مسؤولين في المجتمع وقادرين 
على مواجهة مختلف الضغوطات.

التي  المبادئ  من  بمجموعة  االستراتيجية  وتلتزم 
كرامتهم،  وتحفظ  ــان  اإلدمـ مرضى  حقوق  تضمن 
وتحمي المجتمع من المخاطر المترتبة على اإلدمان، 
تتضمن اإلقرار بأن إدمان المخدرات هو حالة صحية 
منهج  واعتماد  والعالج،  المساعدة  تتطلب  ومرضية 
منظومة  لتفعيل  والطلب  الــعــرض  لخفض  مــتــوازن 
الكشف  ضرورة  على  والتركيز  المخدرات،  مكافحة 
الوعي  ونشر  المخدرة  الــمــواد  تعاطي  من  المبكر 
التدخل  وآليات  التعاطي  مؤشرات  حول  المجتمعي 
الالزم  والتأهيلي  العالجي  الدعم  وتقديم  المبكر، 
الخدمات  إتاحة  خــالل  من  المجتمع  فئات  لجميع 
الالزمة للفئات العمرية المختلفة، باإلضافة إلى تعزيز 
المسؤولية المشتركة بين كافة أطياف المجتمع، بدءاً 
الحكومية  المختلفة  والقطاعات  واألســرة  الفرد  من 

والخاصة وذات النفع العام.

تنفيذ االستراتيجية على مرحلتين:
أبوظبي،  في  المجتمع  تنمية  دائـــرة  أكــدت  فيما 
لمكافحة  المتكاملة  االستراتيجية  بتنفيذ  قيامها 
اإلدمان في اإلمارة على مرحلتين، وذلك بالتنسيق مع 
الجهات المعنية، حيث ستتضمن هذه المرحلة األولى 
الوعي  رفــع  تشمل  والتي  المبادرات،  من  مجموعة 
إطالق  طريق  عن  المجتمع  ــراد  أف لكافة  المعرفي 
حمالت عبر وسائل اإلعالم المختلفة لتعزيز الوعي 
حول مخاطر المخدرات، وتغيير الثقافة المجتمعية 
حول مرض اإلدمان وفهم طبيعته لتقديم الدعم الالزم 
من قبل األسرة والمجتمع، فضًال عن إطالق حملة 
االجتماعي  التواصل  منصات  على  متكاملة  توعوية 
تستهدف اآلباء والعاملين في القطاعات المعنية مثل 
القطاع الصحي والتعليمي واالجتماعي، وتركز على 

التعريف بعوامل الوقاية من خطر التعاطي.
تفعيل  األولــى ستشهد  المرحلة  أن  إلــى  وأشــارت 
جميع  ضمن  اإلدمـــان  مــن  للوقاية  تــوعــوي  برنامج 
بالتنسيق  وذلك  أبوظبي،  بإمارة  المدرسية  المناهج 
مع «هيئة الطفولة المبكرة»، وتفعيل خدمات الرعاية 
الصحية األولية بالتعاون مع قطاع الصحة عن طريق 
تحديد نطاق الخدمات على مستوى نموذج الرعاية، 

من خالل العمل على وضع الخطط الالزمة لتفعيل 
الــخــدمــات فــي مــراكــز الــرعــايــة الصحية األولــيــة، 
الخدمات  لتفعيل  الالزمة  واألدوات  النماذج  وتطوير 
أن  ــى  إل الفتة  المختلفة،  الــرعــايــة  مستويات  على 
تنفيذ االستراتيجية، ستبدأ مع  الثانية من  المرحلة 
حلول عام 2023 لتنتهي في أواخر عام 2024، حيث 
سيتم تدشين مجموعة من المبادرات ضمن الخطة 

التشغيلية للجهات المعنية.

أبوظبي (االتحاد)

أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي أمس، االستراتيجية المتكاملة لمكافحة 

اإلدمان في إمارة أبوظبي (2022-2024) تحت شعار «مجتمع آمن من اإلدمان»، بهدف 

تفعيل منظومة متكاملة تبدأ بالوقاية والكشف المبكر، ومن ثم العالج وإعادة 

الدمج األسري والمجتمعي، وشارك في تصميم االستراتيجية والعمل على المبادرات 

التابعة لها العديد من الجهات المحلية، واالتحادية، والقطاع الخاص، والثالث.

وحضر الفعالية معالي سارة عوض مسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر ورئيسة دائرة 

التعليم والمعرفة في أبوظبي، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة 

تنمية المجتمع، ومعالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة 

أبوظبي، ومعالي علي راشد قناص الكتبي رئيس دائرة اإلسناد الحكومي، وعدد من 

المسؤولين والشركاء االستراتيجيين.

تشير الدراسات احلديثة واألرقام 
العاملية التي تصدر عن اجلهات املختصة 

يف مجال مكافحة اإلدمان، إلى أن فئتي 
الشباب واملراهقني هما من بني الشرائح 

والفئات األكثر عرضة خلطر اإلدمان 
على املخدرات، الفتة إلى أن مسببات 

اإلدمان لدى املراهقني، تشمل الضغط 
الذي يواجهونه من قبل األقران، وغياب 

مهارات الرفض، بجانب عوامل خطرة 
مساعدة مثل التنمر، والتدخني املبكر، 

والعنف، وقلة الوعي باآلثار الناجمة عن 
تعاطي املواد املخدرة، وضعف العالقة مع 
الوالدين، باإلضافة إلى تعاطي أو إدمان 
أحد الوالدين أو اإلخوة على املخدرات، 

وسهولة الوصول إلى املخدر، والفضول 
وحب التجربة يف هذه املرحلة العمرية 

الدقيقة.
وتعد أبرز مسببات اإلدمان لدى فئة 
الشباب تشمل غياب مهارات التعامل 

مع الضغوطات، وإساءة استخدام أدوية 
الوصفات الطبية، باإلضافة إلى انتشار 
املعتقدات اخلاطئة التي تزيد من خطر 

التعاطي واإلدمان ومنها تعاطي بعض 
املواد يساعد على رفع املستوى الذهني أو 

الطاقة لدى الفرد، البطالة، العالقات غير 
الصحية، باإلضافة إلى املشاكل األسرية 

واملالية.

تركز االستراتيجية على ۵ محاور، تشمل: محور «خفض 
العرض»، الذي يضم فريق عمل ممثلني عن كل من دائرة 

تنمية املجتمع، وزارة الداخلية، وشرطة أبوظبي، وجمارك 
أبوظبي، واملركز الوطني للتأهيل، ودائرة الصحة، ودائرة 
القضاء، يف حني يتمحور عمل هذا الفريق حول متابعة 

قنوات توزيع املخدرات واملواد املخدرة اجلديدة.
أما محور «الوقاية»، فيضم إلى جانب دائرة تنمية 

املجتمع، وزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، ودائرة 
التعليم واملعرفة، ودائرة الصحة، وشرطة أبوظبي، واملركز 

الوطني للتأهيل، ومؤسسة التنمية األسرية، وهيئة 
الطفولة املبكرة، وشركة أبوظبي لإلعالم، ومركز أبوظبي 

للصحة العامة وهيئة الرعاية األسرية، حيث سيعملون 
جميعًا كفريق واحد ومتكامل لتنفيذ مجموعة من 

املبادرات.
ويضم محور «الكشف والعالج»، فريق عمل من دائرة 

تنمية املجتمع، ووزارة التربية والتعليم، ودائرة الصحة، 
ودائرة التعليم واملعرفة، وشرطة أبوظبي، ومركز أبوظبي 
للصحة العامة، واملركز الوطني للتأهيل، وشركة أبوظبي 
للخدمات الصحية، ومؤسسة التنمية األسرية، والقطاع 

اخلاص.

أما محور «إعادة الدمج»، يضم الفريق دائرة تنمية 
املجتمع، ووزارة التربية والتعليم، ودائرة الثقافة 

والسياحة، ودائرة التعليم واملعرفة، واملركز الوطني 

للتأهيل، وهيئة املوارد البشرية، وشركة أبوظبي لإلعالم، 
ومؤسسة اإلمارات لتنمية الشباب، ومجلس أبوظبي 
الرياضي، ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني 

واملهني، ومركز أبوظبي للصحة العامة، هيئة الرعاية 
األسرية، والقطاع اخلاص، واجلمعيات.

وستكون من أبرز مهام الفريق: وضع منوذج شامل إلعادة 
الدمج املجتمعي لدعم األفراد املتعافني من اإلدمان، 

وتفعيل دور املؤسسات االجتماعية وجمعيات النفع العام 
املعنية مبكافحة اإلدمان، وتطوير برامج منظمة للعالج 

الفني واملوسيقي للمتعافني. كما ستشمل مهامه أيضًا 
توفير برامج رياضية منظمة لتلك الفئة، ونشر ثقافة 

مجتمعية حول مرض اإلدمان مبنية على األسس العلمية، 
وتطوير برامج تركز على املختصني واملهنيني بالتعامل مع 

املدمنني من غير العاملني يف الرعاية الصحية.
إضافة إلى دائرة تنمية املجتمع، سيتألف فريق محور 
«املمكنات» من ممثلني عن وزارة الداخلية، وديوان ولي 

العهد أبوظبي، وشرطة أبوظبي، ودائرة الصحة، ودائرة 
القضاء، واملركز الوطني للتأهيل، وهيئة الرعاية األسرية، 

وستكون من أبرز مهامه وضع سياسة تكفل احلفاظ على 
هوية وسرية معلومات املرضى، وتطبيق نظام متكامل 

إلدارة احلاالت، وحتديد إجراءات محكمة لتسجيل 
ورصد عوامل اخلطورة يف مراحل مبكرة لتوفير التدخالت 

املناسبة واحلد من شروع التعاطي، وتشكيل جلنة 
متخصصة يف شؤون التعاطي واإلدمان.
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محــــــــــــــــــــــــاور 
لالستراتيجية

مغير الخييلي: االستراتيجية نقطة محورية 
لمـــــواجهــــــة تعـاطــــــي المــــــــواد المخـــــــــــــدرة

ليلـــــى الهيـاس: االهتمــــــــام بمختلــــــف فئـــــــــات 
المجتمع لضمان دمجهم وتمكينهم وتأهليهم 

الشباب 
والمراهقون 
األكثر عرضة 

للخطر

4 أهداف 
رئيســـــــــــة 

ضبط العرض مـــــــــن خالل 
المــــراقبـــــة النشطــــــــــــــــــة 
للحــــــــدود ومالحقـــــــــــــــــــة 
قنـــــــــــوات التوزيـــــــــــــــــــــــــع

خفــــــــض الطلــــــــــب علــــــى 
المخـــــدرات عبــــــر تعــزيــــــــز 
حمالت التوعية والوقاية 

توفيــــــر خدمات عالجيــــة 
ذات كفــــــــــاءة عـــاليــــــــــــــة 
تتناسب مع احتياجــــــــات 
كـــــــــافـــــــــــــــة األفــــــــــــــــــــراد 

إعادة الدمج المجتمعي 
عبــــــــــر توفيــــــــر برامــــــــــــج 
الـرعـــايـــــــة الالحقــــــــــــــــــــــة

سارة مسلم ومغير الخييلي وعبداهللا آل حامد وعلي راشد الكتبي خالل إطالق 
االستراتيجية المتكاملة لمكافحة اإلدمان (من المصدر)
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عبد الله الحديدي: تكثيف برامج التوعية علي النعيمي: آفة فتاكة املري: تضافر الجهود الدولية 

دبي (االتحاد)  

 قال معالي الفريق عبد اهللا خليفة املري، 
القائد العام لشرطة دبي: إن «اليوم العاملي 

ملكافحة املخدرات»، يعتبر يومًا مهمًا للتوعية 
مبخاطر السموم املخدرة، والتأكيد على 

أهمية تضافر اجلهود محليًا ودوليًا بني كافة 
األجهزة الشرطية من أجل مكافحة هذه اآلفة 

اخلطيرة، التي تساهم يف تدمير املجتمعات 
واُألسر يف مختلف أنحاء العالم.

وأكد معاليه حرص شرطة دبي على املشاركة 
يف الفعاليات واألنشطة العاملية كافة مثل 

«اليوم العاملي ملكافحة املخدرات»، الذي يعتبر 
يومًا مهمًا للتوعية مبخاطرة السموم املخدرة، 

والتأكيد على أهمية تضافر اجلهود محليًا 
ودوليًا بني كافة األجهزة الشرطية من أجل 

مكافحة هذه اآلفة اخلطيرة التي تساهم يف 
تدمير املجتمعات واُألسر يف مختلف أنحاء 

العالم.
التي  واُملخلصة  ونوه بكافة اجلهود اجلبارة 

املخدرات على مستوى  يبذلها رجال مكافحة 
الدولية  للعصابات  التصدي  يف  العالم 

عليهم  القبض  وإلقاء  للحدود،  العابرة 
الوقت ذاته  وتقدميهم للعدالة، داعيًا يف 

مبخاطر  أبنائهم  بتوعية  األمور  أولياء 
الرقابة  وتكثيف  بهم  واالهتمام  املخدرات، 

والفراغ  السوء  عليهم حلمايتهم من أصدقاء 
الذين  والغرباء  اإلنترنت  ومجرمي  والفضول 

التواصل  قد يتربصون بهم عبر مواقع 
الترويج  يف  ويستغلونها  االجتماعي 

للمخدرات، مؤكدًا حرص شرطة دبي 
الرؤية  لتحقيق  إمكانياتها  كل  توظف  على 

العاملية  للريادة  بالوصول  للدولة  املستقبلية 
املخدرات وضبط مروجيها،  يف مكافحة 
املعنية  احلكومية  اجلهات  مع  بالتعاون 

لتحقيق  والدولي  احمللي  املجتمع  ومؤسسات 
أعلى درجات األمن واألمان ومنع وصول 

املجتمع. إلى  السموم 

رأس الخيمة (االتحاد)  

قال اللواء علي عبد اهللا بن علوان النعيمي 
قائد عام شرطة رأس اخليمة، إن دولة 

اإلمارات العربية املتحدة حتتفل باليوم 
العاملي ملكافحة املخدرات لهذا العام 

حتت شعار «املخدرات... نهاية مؤملة». 
وبهذه املناسبة تتوحد وتتضافر جهود 
العالم أجمع من أجل مجتمعات خالية 

من املخدرات، ونحن يف دولة اإلمارات 
العربية املتحدة ندرك متامًا حجم املخاطر 

واألضرار التي تلحقها هذه اآلفة الفتاكة 
بكافة مجاالت التنمية الشاملة.

وأكد أن دولة اإلمارات آمنت بأن شبابها 
هم عدة احلاضر وأمل املستقبل، وعماد 
التنمية والبناء والتطور احلضاري، وأن 

االلتزام جتاه مكافحة املخدرات على 
املستوى املؤسسي واملجتمعي والشخصي هو 

واجب وطني، وأن تضافر اجلهود من أجل 
حماية أجيالنا يف احلاضر واملستقبل التزام 

ومسؤولية اجلميع جتاه الوطن.
وذكر أن االحتفال باليوم العاملي ملكافحة 

املخدرات يعد فرصة لتذكير الدول 
واملجتمعات باألخطار الكبيرة للمخدرات 

والتحديات التي تشكلها يف الكثير من 
املجتمعات، نظرًا ملا تخلفه من أضرار أمنية 

وصحية واجتماعية واقتصادية تصيب 

األفراد واملجتمعات يف وقت واحد، األمر 
الذي يتطلب تضافر جهود دول العالم يف 

التصدي لهذه اآلفة التي تشكل خطرًا على 
مجتمعاتنا وتهدد أمن واستقرار دولنا، 
وأن اجلهود التي تبذلها دولة اإلمارات 

يف محاربة آفة املخدرات اجتارًا وترويجًا 
وتعاطيًا أثبتت جناحًا كبيرًا يف احلد من 

انتشارها والوقاية منها، نظرًا إلى ما متثله 
هذه اآلفة من مخاطر متعددة األوجه على 
عد االجتماعية واالقتصادية  مختلف الصُّ

واألمنية.

رأس الخيمة (االتحاد) 

 قال العميد عبد اهللا خميس احلديدي، 
نائب قائد عام شرطة رأس اخليمة: 

إنه إدراكًا من املجتمع الدولي خلطورة 
املخدرات، ويف إطار سعي اجلهات الدولية 

املعنية مبكافحة املخدرات يف األمم املتحدة 
حلشد اجلهود والطاقات حملاربة هذه 

املشكلة على املستوى الدولي، مت اعتماد 
يوم السادس والعشرين من شهر يونيو يف 

كل عام، كيوم عاملي ملكافحة املخدرات، 
بهدف توحيد وتعزيز اجلهود كافة ملكافحة 

هذه السموم على مستوى العالم.
 وأضاف: بهذه املناسبة، يجب أال ننسى 

أن اجلهود التي تبذلها دولة اإلمارات يف 
محاربة آفة املخدرات اجتارًا وترويجًا 
وتعاطيًا أثبتت جناحًا كبيرًا يف احلد 

من انتشارها والوقاية منها، كما أن 
وزارة الداخلية اتخذت العديد من 

االستراتيجيات ملكافحة املخدرات، كان من 
أبرزها تكثيف برامج التوعية املجتمعية، 

ورفع وعي جميع فئات وشرائح املجتمع 
بأضرار ومخاطر املخدرات واملؤثرات 

العقلية، وتكوين شراكات استراتيجية مع 
مؤسسات املجتمع املدني، للمشاركة يف 

التصدي لهذه اآلفة، إضافة إلى استخدام 

األجهزة املعنية باملكافحة أفضل التقنيات 
وأكثرها تقدمًا، وتطوير قدرات وإمكانيات 

العاملني، من خالل برامج تأهيل وتدريب 
نوعية ركزت على الطرق والوسائل 

واملفاهيم احلديثة يف عمليات املكافحة.
وقال: إن واجبنا يحّتم علينا كعناصر 

شرطة لفت انتباه اجلمهور إلى واقع 
املشكلة، وما ينتج عنها من مآٍس، حيث 

نسعى من خالل االحتفال باليوم العاملي 
ملكافحة املخدرات، إلى الوصول لشرائح 

املجتمع املختلفة لتوعيتهم مبخاطر 
تعاطي املخدرات.

خالل 4 أشهر

ضبطيـــة مخـــدرات فــي دبـــي
ووزعت ضبطيات املخدرات بنحو 

222 ضبطية إلدارة عمليات 
املسافرين من يناير إلى إبريل 

198 للفترة ذاتها خالل  2022 مقابل 
العام املاضي، و501 ضبطية إلدارة 

البرية، مقابل  املراكز اجلمركية 
32 ضبطية، و207 ضبطيات إلدارة 

املراكز اجلمركية اجلوية مقابل 
325 ضبطية، و6 ضبطيات إلدارة 

3 املراكز اجلمركية البحرية مقابل 
ضبطيات.

وقال أحمد محبوب مصبح، 
املدير العام جلمارك دبي الرئيس 

املوانئ واجلمارك  التنفيذي ملؤسسة 
واملنطقة احلرة: تسعى الدائرة بصفة 

أنظمتها  وتطوير  لتحديث  مستمرة 

وبرامجها اخلاصة برصد الشحنات 
متكاملة  سلسلة  وتبني  املشبوهة 

من اإلجراءات والتقنيات للتصدي 
لكافة محاوالت التهريب، متاشيًا مع 

لريادة   2026-2021 استراتيجيتها 
اجلمارك اآلمنة عامليًا، وذلك ابتداًء 

من تقنية اإلنذار املبكر املتمثل 
يف نظام محرك املخاطر الذكي 

املشتبه  الشحنات  كافة  لتشخيص 

بها مسبقًا، وصوًال إلى عمليات 
التفتيش حيث يتم تزويد املراكز 

التفتيش  اجلمركية بأحدث أجهزة 
ومن تلك األجهزة اجلهاز املتطور 

لفحص احلاويات والذي يعد أحدث 
نظام عاملي متكامل ملسح وتفتيش 

املتحركة عبر  احلاويات والشاحنات 
ويتمتع  الكشف اإلشعاعي حملتوياتها، 

150 شاحنة  بالقدرة على فحص 
خالل ساعة واحدة، باإلضافة إلى 

التحديث املستمر يف مبادرة «سياج» 
التي تهدف إلى تشديد الرقابة 
البحرية باالعتماد  املنافذ  على 

على التقنيات احلديثة مثل الذكاء 
املتطورة  االصطناعي واألجهزة 
لكشف املواد املمنوعة واملخدرة.

936
دبي (االتحاد)

كشفت جمارك دبي عن إنجاز 936 ضبطية 

مخدرات في جميع المنافذ الجمركية (البرية، 

البحرية، الجوية وعمليات المسافرين)، لألشهر 

األربعة األولى من العام الجاري مقابل 558

ضبطية عن الفترة ذاتها من العام الماضي 

وبزيادة 378 ضبطية، حيث نجحت الدائرة في 

إحباط العديد من محاوالت تهريب المواد 

المخدرة، والتي شملت أقراص الترامادول، 

الكبتاجون، مادة األفيون، الهيروين، بذور 

القنب، مادة الكريستال، وعشبة الماريجوانا، 

وغيرها من المواد المخدرة.

أبرز الضبطيات
مت إحباط محاولة تهريب 

2968 علبة على شكل مبيض 
القهوة حتتوي على مخدر 
األمفيتامني يف ميناء جبل 
على، ويف مطار دبي الدولي 
أوقف ضباط جمارك دبي 

مسافرًا لالشتباه فيه، وبعد 
حتويله إلى جهاز كشف 

األحشاء مت كشف 97 كبسولة 
تزن 955 جرامًا من الهيروين، 

ويف املراكز اجلمركية البرية 
مت ضبط 10 ضبطيات خالل 

األشهر األربعة األولى من 
العام اجلاري جميعها ملادة 

الكريستال املخدرة.
ويف ضبطية نوعية مت إحباط 

تهريب 42 كيلو جرامًا من 
مادة املاريجوانا املخدرة قادمة 

مع مسافر إفريقي عبر مطار 
دبي الدولي كانت مخبأة 

داخل أكياس من الفلفل احلار 
املجفف.

أحمد مصبح: «سياج» 
تشدد الرقابة على 

المنافذ البحرية بالذكاء 
االصطناعي

تعزيز جهود التدخل المبكر من خالل الحمالت الموجهة والتثقيف

استراتيجية متكاملــة
لمكافحـــة اإلدمـــــان فــــي أبوظبـــــي

محور  تشمل  محاور   5 على  االستراتيجية  وتركز 
الحد من فرص عرض  ويركز على  العرض،  خفض 
المخدرات وضبط المروجين لتقليل فرص الوصول 
المخدرات  الوقاية من  المخدرة، ومحور  المواد  إلى 
خالل  من  المبكر  التدخل  جهود  تعزيز  على  ويركز 
الحمالت الموجهة وبرامج التثقيف، ومحور الكشف 
لتطبيق  فّعالة  آليات  إعـــداد  على  ويركز  والــعــالج، 
إجراءات الفحص والمتابعة واإلحالة للعالج، ومحور 
إعادة الدمج المجتمعي لدعم األفراد المتعافين من 
اإلدمان، ومحور الممكنات لوضع ميثاق سلوك يكفل 
مع  المرضى  معلومات  وسرية  هوية  على  الحفاظ 
تطوير اإلطار التشريعي المتعلق باإلدمان بما يشمل 

الخصوصية والسرية.
بدوره، أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، أن 
إمارة  المتكاملة لمكافحة اإلدمان في  االستراتيجية 
أبوظبي، تعتبر نقطة محورية لتمكين كل من األفراد 
بــأدوارهــم  القيام  من  المعنية  والجهات  والمجتمع 
والتعاون  التكامل  مبدأ  إلى  باالستناد  ومسؤولياتهم 
تساهم في حماية  التي  الممارسات  أفضل  وتطبيق 
كالتعاطي،  السلبية  السلوكيات  من  واألســر  األفــراد 
في  المتعافين  دمــج  إعــادة  من  تعزز  بدورها  والتي 

المجتمع بطريقة إيجابية.
نظمتها  التي  الفعالية  خــالل  الخييلي،  وأضــاف 
الدائرة: «عمل الفريق المعني من القطاعات المختلفة 
بناء على مبادئ توجيهية  على تطوير االستراتيجية 
مبنية على أفضل الممارسات والمواثيق العالمية مثل 
ضرورة التركيز على الوقاية المبكرة، وأهمية تقديم 
المختلفة،  للفئات  الالزم  والتأهيلي  العالجي  الدعم 
مؤكداً أن الدائرة تحمل على عاتقها مسؤولية كبيرة في 
بناء منظومة متكاملة مبنية على التعاون بين الجهات 
المختصة التي تعمل على الوقاية من تعاطي المواد 
اتباع  مع  الحاالت،  عن  المبكر  والكشف  المخدرة، 
المجتمعي،  الدمج  إعــادة  لضمان  وآليات  منهجيات 
التنفيذ  حيز  االستراتيجية  دخول  وبعد  أنه  متوقعاً 
ستسهم بشكل كبير في انخفاض معدالت استخدام 
الناجمة عن  المواد المخدرة وتراجع نسب الوفيات 
المقبلين على  أعــداد  زيــادة  إلى  المخدرات، إضافة 

العالج.
المدير  الهياس  ليلى  الدكتورة  أكــدت  جهتها،  من 
في  االجتماعي  واالبتكار  الرصد  لقطاع  التنفيذي 
بمختلف  بالغاً  اهتماماً  تولي  الــدائــرة  أن  الــدائــرة، 
وتأهليهم  وتمكينهم  دمجهم  لضمان  المجتمع  فئات 
ليكونوا أفراداً قادرين على اإلنتاج في بيئة مجتمعية 
مثالية، بما ينسجم مع اختصاصات الدائرة في تنمية 
لكافة  كريمة  توفير حياة  وتطويره لضمان  المجتمع 
األفــراد، وحماية وتفعيل ودعم مجتمع أبوظبي عبر 
والــخــاص،  الــعــام  القطاع  فــي  شركائنا  مــع  التعاون 
والمبادرات  الخطط  رســم  في  المجتمع  ــراك  وإشـ
واالستراتيجيات والسياسيات التي تعود بالنفع على 

الجميع.

حقوق مرضى اإلدمان 
لمكافحة  المتكاملة  االستراتيجية  إطــالق  ومــع 
اإلدمان في إمارة أبوظبي، تسعى دائرة تنمية المجتمع 

توفير  إلى  االستراتيجيين  الشركاء  مع  بالتعاون 
آليات الكشف والتدخل المبكر وذلك للحد 

اإلدمــان.  إلى مرض  التعاطي  من تطور 
األسر  تمكين  إلى  الدائرة  تهدف  كما 
ــمــهــارات األبــويــة الــتــي تعتبر  مــن ال

التعاطي  خطر  من  للحماية  عامًال 
ومساهماً في صقل شخصية 

األبناء ليكونوا أفراداً مسؤولين في المجتمع وقادرين 
على مواجهة مختلف الضغوطات.

التي  المبادئ  من  بمجموعة  االستراتيجية  وتلتزم 
كرامتهم،  وتحفظ  ــان  اإلدمـ مرضى  حقوق  تضمن 
وتحمي المجتمع من المخاطر المترتبة على اإلدمان، 
تتضمن اإلقرار بأن إدمان المخدرات هو حالة صحية 
منهج  واعتماد  والعالج،  المساعدة  تتطلب  ومرضية 
منظومة  لتفعيل  والطلب  الــعــرض  لخفض  مــتــوازن 
الكشف  ضرورة  على  والتركيز  المخدرات،  مكافحة 
الوعي  ونشر  المخدرة  الــمــواد  تعاطي  من  المبكر 
التدخل  وآليات  التعاطي  مؤشرات  حول  المجتمعي 
الالزم  والتأهيلي  العالجي  الدعم  وتقديم  المبكر، 
الخدمات  إتاحة  خــالل  من  المجتمع  فئات  لجميع 
الالزمة للفئات العمرية المختلفة، باإلضافة إلى تعزيز 
المسؤولية المشتركة بين كافة أطياف المجتمع، بدءاً 
الحكومية  المختلفة  والقطاعات  واألســرة  الفرد  من 

والخاصة وذات النفع العام.

تنفيذ االستراتيجية على مرحلتين:
أبوظبي،  في  المجتمع  تنمية  دائـــرة  أكــدت  فيما 
لمكافحة  المتكاملة  االستراتيجية  بتنفيذ  قيامها 
اإلدمان في اإلمارة على مرحلتين، وذلك بالتنسيق مع 
الجهات المعنية، حيث ستتضمن هذه المرحلة األولى 
الوعي  رفــع  تشمل  والتي  المبادرات،  من  مجموعة 
إطالق  طريق  عن  المجتمع  ــراد  أف لكافة  المعرفي 
حمالت عبر وسائل اإلعالم المختلفة لتعزيز الوعي 
حول مخاطر المخدرات، وتغيير الثقافة المجتمعية 
حول مرض اإلدمان وفهم طبيعته لتقديم الدعم الالزم 
من قبل األسرة والمجتمع، فضًال عن إطالق حملة 
االجتماعي  التواصل  منصات  على  متكاملة  توعوية 
تستهدف اآلباء والعاملين في القطاعات المعنية مثل 
القطاع الصحي والتعليمي واالجتماعي، وتركز على 

التعريف بعوامل الوقاية من خطر التعاطي.
تفعيل  األولــى ستشهد  المرحلة  أن  إلــى  وأشــارت 
جميع  ضمن  اإلدمـــان  مــن  للوقاية  تــوعــوي  برنامج 
بالتنسيق  وذلك  أبوظبي،  بإمارة  المدرسية  المناهج 
مع «هيئة الطفولة المبكرة»، وتفعيل خدمات الرعاية 
الصحية األولية بالتعاون مع قطاع الصحة عن طريق 
تحديد نطاق الخدمات على مستوى نموذج الرعاية، 

من خالل العمل على وضع الخطط الالزمة لتفعيل 
الــخــدمــات فــي مــراكــز الــرعــايــة الصحية األولــيــة، 
الخدمات  لتفعيل  الالزمة  واألدوات  النماذج  وتطوير 
أن  ــى  إل الفتة  المختلفة،  الــرعــايــة  مستويات  على 
تنفيذ االستراتيجية، ستبدأ مع  الثانية من  المرحلة 
حلول عام 2023 لتنتهي في أواخر عام 2024، حيث 
سيتم تدشين مجموعة من المبادرات ضمن الخطة 

التشغيلية للجهات المعنية.

أبوظبي (االتحاد)

أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي أمس، االستراتيجية المتكاملة لمكافحة 

اإلدمان في إمارة أبوظبي (2022-2024) تحت شعار «مجتمع آمن من اإلدمان»، بهدف 

تفعيل منظومة متكاملة تبدأ بالوقاية والكشف المبكر، ومن ثم العالج وإعادة 

الدمج األسري والمجتمعي، وشارك في تصميم االستراتيجية والعمل على المبادرات 

التابعة لها العديد من الجهات المحلية، واالتحادية، والقطاع الخاص، والثالث.

وحضر الفعالية معالي سارة عوض مسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر ورئيسة دائرة 

التعليم والمعرفة في أبوظبي، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة 

تنمية المجتمع، ومعالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة 

أبوظبي، ومعالي علي راشد قناص الكتبي رئيس دائرة اإلسناد الحكومي، وعدد من 

المسؤولين والشركاء االستراتيجيين.

تشير الدراسات احلديثة واألرقام 
العاملية التي تصدر عن اجلهات املختصة 

يف مجال مكافحة اإلدمان، إلى أن فئتي 
الشباب واملراهقني هما من بني الشرائح 

والفئات األكثر عرضة خلطر اإلدمان 
على املخدرات، الفتة إلى أن مسببات 

اإلدمان لدى املراهقني، تشمل الضغط 
الذي يواجهونه من قبل األقران، وغياب 

مهارات الرفض، بجانب عوامل خطرة 
مساعدة مثل التنمر، والتدخني املبكر، 

والعنف، وقلة الوعي باآلثار الناجمة عن 
تعاطي املواد املخدرة، وضعف العالقة مع 
الوالدين، باإلضافة إلى تعاطي أو إدمان 
أحد الوالدين أو اإلخوة على املخدرات، 

وسهولة الوصول إلى املخدر، والفضول 
وحب التجربة يف هذه املرحلة العمرية 

الدقيقة.
وتعد أبرز مسببات اإلدمان لدى فئة 
الشباب تشمل غياب مهارات التعامل 

مع الضغوطات، وإساءة استخدام أدوية 
الوصفات الطبية، باإلضافة إلى انتشار 
املعتقدات اخلاطئة التي تزيد من خطر 

التعاطي واإلدمان ومنها تعاطي بعض 
املواد يساعد على رفع املستوى الذهني أو 

الطاقة لدى الفرد، البطالة، العالقات غير 
الصحية، باإلضافة إلى املشاكل األسرية 

واملالية.

تركز االستراتيجية على ۵ محاور، تشمل: محور «خفض 
العرض»، الذي يضم فريق عمل ممثلني عن كل من دائرة 

تنمية املجتمع، وزارة الداخلية، وشرطة أبوظبي، وجمارك 
أبوظبي، واملركز الوطني للتأهيل، ودائرة الصحة، ودائرة 
القضاء، يف حني يتمحور عمل هذا الفريق حول متابعة 

قنوات توزيع املخدرات واملواد املخدرة اجلديدة.
أما محور «الوقاية»، فيضم إلى جانب دائرة تنمية 

املجتمع، وزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، ودائرة 
التعليم واملعرفة، ودائرة الصحة، وشرطة أبوظبي، واملركز 

الوطني للتأهيل، ومؤسسة التنمية األسرية، وهيئة 
الطفولة املبكرة، وشركة أبوظبي لإلعالم، ومركز أبوظبي 

للصحة العامة وهيئة الرعاية األسرية، حيث سيعملون 
جميعًا كفريق واحد ومتكامل لتنفيذ مجموعة من 

املبادرات.
ويضم محور «الكشف والعالج»، فريق عمل من دائرة 

تنمية املجتمع، ووزارة التربية والتعليم، ودائرة الصحة، 
ودائرة التعليم واملعرفة، وشرطة أبوظبي، ومركز أبوظبي 
للصحة العامة، واملركز الوطني للتأهيل، وشركة أبوظبي 
للخدمات الصحية، ومؤسسة التنمية األسرية، والقطاع 

اخلاص.

أما محور «إعادة الدمج»، يضم الفريق دائرة تنمية 
املجتمع، ووزارة التربية والتعليم، ودائرة الثقافة 

والسياحة، ودائرة التعليم واملعرفة، واملركز الوطني 

للتأهيل، وهيئة املوارد البشرية، وشركة أبوظبي لإلعالم، 
ومؤسسة اإلمارات لتنمية الشباب، ومجلس أبوظبي 
الرياضي، ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني 

واملهني، ومركز أبوظبي للصحة العامة، هيئة الرعاية 
األسرية، والقطاع اخلاص، واجلمعيات.

وستكون من أبرز مهام الفريق: وضع منوذج شامل إلعادة 
الدمج املجتمعي لدعم األفراد املتعافني من اإلدمان، 

وتفعيل دور املؤسسات االجتماعية وجمعيات النفع العام 
املعنية مبكافحة اإلدمان، وتطوير برامج منظمة للعالج 

الفني واملوسيقي للمتعافني. كما ستشمل مهامه أيضًا 
توفير برامج رياضية منظمة لتلك الفئة، ونشر ثقافة 

مجتمعية حول مرض اإلدمان مبنية على األسس العلمية، 
وتطوير برامج تركز على املختصني واملهنيني بالتعامل مع 

املدمنني من غير العاملني يف الرعاية الصحية.
إضافة إلى دائرة تنمية املجتمع، سيتألف فريق محور 
«املمكنات» من ممثلني عن وزارة الداخلية، وديوان ولي 

العهد أبوظبي، وشرطة أبوظبي، ودائرة الصحة، ودائرة 
القضاء، واملركز الوطني للتأهيل، وهيئة الرعاية األسرية، 

وستكون من أبرز مهامه وضع سياسة تكفل احلفاظ على 
هوية وسرية معلومات املرضى، وتطبيق نظام متكامل 

إلدارة احلاالت، وحتديد إجراءات محكمة لتسجيل 
ورصد عوامل اخلطورة يف مراحل مبكرة لتوفير التدخالت 

املناسبة واحلد من شروع التعاطي، وتشكيل جلنة 
متخصصة يف شؤون التعاطي واإلدمان.
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محــــــــــــــــــــــــاور 
لالستراتيجية

مغير الخييلي: االستراتيجية نقطة محورية 
لمـــــواجهــــــة تعـاطــــــي المــــــــواد المخـــــــــــــدرة

ليلـــــى الهيـاس: االهتمــــــــام بمختلــــــف فئـــــــــات 
المجتمع لضمان دمجهم وتمكينهم وتأهليهم 

الشباب 
والمراهقون 
األكثر عرضة 

للخطر

4 أهداف 
رئيســـــــــــة 

ضبط العرض مـــــــــن خالل 
المــــراقبـــــة النشطــــــــــــــــــة 
للحــــــــدود ومالحقـــــــــــــــــــة 
قنـــــــــــوات التوزيـــــــــــــــــــــــــع

خفــــــــض الطلــــــــــب علــــــى 
المخـــــدرات عبــــــر تعــزيــــــــز 
حمالت التوعية والوقاية 

توفيــــــر خدمات عالجيــــة 
ذات كفــــــــــاءة عـــاليــــــــــــــة 
تتناسب مع احتياجــــــــات 
كـــــــــافـــــــــــــــة األفــــــــــــــــــــراد 

إعادة الدمج المجتمعي 
عبــــــــــر توفيــــــــر برامــــــــــــج 
الـرعـــايـــــــة الالحقــــــــــــــــــــــة

سارة مسلم ومغير الخييلي وعبداهللا آل حامد وعلي راشد الكتبي خالل إطالق 
االستراتيجية المتكاملة لمكافحة اإلدمان (من المصدر)

سارة مسلم ومغير الخييلي وعبداهللا آل حامد وعلي راشد الكتبي وسارة شهيل وكبار الحضور  تصوير: وليد أبو حمزة
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جانب من أخد عينات التربة )من المصدر(

من المشاريع الجديدة التي تخطط الهيئة 
لتنفيذها، خالل المرحلة المقبلة، أفادت أنه 
سيتم العمل على تنفيذ المشاريع المتضمنة 
في المئوية البيئية 2071 والتي تم إطالقها 
الماضي،  الشهر  الخمسين  بــعــام  احــتــفــاء 
والبيئة  المياه  ربط  حوكمة  مشروع  وتطوير 
الموائل  تأهيل  وإعـــادة  ــذاء،  ــغ وال والــطــاقــة 
البحرية كمبادرة القرم – أبوظبي، واألعشاب 
البحرية والمرجان الستعادة الموائل الحرجة 

المتدهورة في اإلمارة.
للظاهري،  وفــقــاً  الــحــالــي،  الــعــام  ويشهد 
الدولة،  في  بيئية  بحثية  سفينة  أول  تشغيل 
الحديثة  والتكنولوجيا  الــطــرق  واســتــخــدام 
الطبيعية  الــمــوائــل  تأهيل  ــادة  إعـ لعمليات 
الطبيعية  للموائل  الصحية  الحالة  وتحديد 
االصطناعية،  األقمار  صور  على  باالعتماد 
الصور الجوية، والطائرات دون طيار، وتنفيذ 
سياسة المواد البالستيكية المستخدمة لمرة 
واآلثار  الهدر  تصفير  ثقافة  لترسيخ  واحــدة 

السلبية على البيئة.

مشاريع
المشاريع  أبــرز  أن  إلى  الظاهري  أشــارت 
مصفح  قناة  وتطهير  تنظيف  ستنفذ،  التي 
البحرية،  الموائل  تأهيل  إلعـــادة  الجنوبية 
البيئية  للبيانات  ذكية  بيانات  وتطوير منصة 
في  االصطناعي  الــذكــاء  استخدام  لتعزيز 
مــبــادرات  وتنفيذ  ــاإلمــارة،  ب البيئي  القطاع 
كالمشاركة  الكربوني  الحياد  نحو  السباق 
المناخ  تغير  لمكافحة  األطــراف  مؤتمر  في 
وإطالق   ،2023 في  واالستعداد الستضافته 
منصة أبوظبي لتقرير حالة البيئة لدعم األداء 

البيئي لإلمارة في المحافل الدولية.
وقالت الظاهري: »إن هيئة البيئة - أبوظبي 
العمل لحماية  من  أكملت أكثر من 25 عاماً 
بيئتنا ورصد ومراقبة مواردنا الطبيعية لتعزيز 
اللوائح  وتطوير  خبراتنا  وصقل  معرفتنا 
والسياسات وإدارة البيئة بشكل فعال لضمان 
بيئة مستدامة ومصانة وصحية تعزز  توفير 
جودة الحياة، وال شك أننا لم نكن لنحقق ما 
مع  والبناء  المثمر  التعاون  دون  إليه  وصلنا 
»نتطلع  وأضافت  االستراتيجيين«.  شركائنا 
من خالل الخطة االستراتيجية لهيئة البيئة 
الخطط  دعم  نحو   2025-2021 أبوظبي   –
الطموحة لحكومة أبوظبي وتحقيق التطلعات 

المستقبلية لإلمارة بنجاح«.

7 أولويات
وقالت: حددت الهيئة أولوياتها، والتي تنقسم 
إلى 7 أولويات استراتيجية و4 مؤسسية، من 
التي  للضغوط  وتقييم شامل  مراجعة  خالل 
تؤثر على بيئة أبوظبي وتحقق أهدافنا لجعل 
هيئة  وســتــواصــل  للجميع.  أفضل  أبوظبي 
البيئة العمل من خالل أولوياتها االستراتيجية 
من  لــإلمــارة  البيئية  الــمــرونــة  تحقيق  على 
خالل التخفيف والتكيف مع التغير المناخي 
وحماية وتعزيز جودة الهواء والمياه الجوفية 
في  البيولوجي  التنوع  حماية  إلى  باإلضافة 
النظم البيئية الصحراوية والبحرية.  وأشارت 

إلى أنه من خالل الشراكة مع جهات حكومية 
غير  والمنظمات  الخاص،  والقطاع  أخــرى، 
تعمل  العالمية،  البيئية  والهيئات  الحكومية، 
الهيئة على تبّني أفضل الممارسات العالمية، 
وتشجيع االبتكار والعمل الجاد التخاذ تدابير 
الوعي  لتعزيز  تسعى  كما  فّعالة.  وسياسات 
البيئي والتنمية المستدامة، وضمان استمرار 
األولويات  أهم  البيئية ضمن  القضايا  إدراج 

في األجندة الوطنية.

تحديات
وقالت الدكتورة الظاهري، إن إمارة أبوظبي 
االزدهــار  حيث  من  ملحوظاً  تحوالً  شهدت 
االقتصادي والنمو السكاني، وكان لذلك ثمن، 
حيث تحملت بيئتنا بعض العناء نتيجة الطفرة 
التنموية التي شهدتها اإلمــارة. وكانت وتيرة 
التنمية سريعة للغاية لدرجة أن البنية التحتية 
لم  اإلنفاذ  على  والقدرة  البيئية  والضوابط 
التقدم  هــذا  مواكبة  على  ــادرة  ق دائــًمــا  تكن 
المتسارع. ونتيجة لذلك، نواجه اآلن تحديات 
نوعية  وتراجع  والبحر  البر  تلوث  مثل  بيئية 
الهواء، واالستغالل المفرط للموارد وهدرها، 
وتدمير الموائل، وزيادة المخاوف على صحة 

اإلنسان. 
وحددت األمين العام لهيئة البيئة 8 تحديات 
تعاني منها البيئة خالل المرحلة الحالية وهي 
اآلثار المحلية للتغير المناخي، تلوث األراضي 
وتدهور التربة، الرعي الجائر والتصحر، تدني 
جودة الهواء وتزايد مخاطر اإلصابة بأمراض 
الجهاز التنافسي، عدم كفاية البنية التحتية 
للنفايات، تدهور جودة المياه البحرية وفقدان 
التطور  بسبب  وتجزئتها  وتغيرها  الموائل 
للمياه  المستدام  غير  االستخدام  العمراني، 

الجوفية، واالستغالل المفرط لألسماك.
تتعامل  الهيئة  أن  إلى  الظاهري،  وأشــارت 
مع هذه التحديات من خالل تنظيم أنشطة 
وإصدار  العمراني،  والتطور  والرعي  الصيد 
المشاريع  وتفتيش  والتراخيص  التصاريح 
واألنشطة التي من المتوقع أن تؤثر على البيئة 
المراقبة  إلى  باإلضافة  البيولوجي،  والتنوع 

والتأكد من االمتثال للتشريعات البيئية.
كما يتم إجراء تقييم األثر البيئي للمشاريع 
واألنشطة الجديدة والقائمة للتأكد من عدم 
المناطق  وإنشاء  وإدارة  بالبيئة،  إضــرارهــا 
المحمية وفق القوانين، وتوسعة شبكة الشيخ 
الدعم  وتوفير  الطبيعية،  للمحميات  ــد  زاي

للطوارئ  واالســتــجــابــة  لــالســتــعــداد  الـــالزم 
البيئية، وتطوير ومراجعة واقتراح السياسات 
وقوانين حماية البيئة ذات الصلة، والمحافظة 
على األنواع داخل وخارج األسر لحماية التنوع 

البيولوجي.

 األنواع المهددة 
تنفذ  الهيئة  أن  ــى  إل الــظــاهــري،  ــارت  أشـ
ــواع الــنــبــاتــات  ــ ــادة تــأهــيــل أنـ ــ مــشــاريــع إلعـ
وإنشاء  بــاالنــقــراض،  المهددة  والحيوانات 
مع  المحلية،  األنــواع  وإكثار  لحماية  مراكز 
االستدامة  لترويج  المحلي  المجتمع  إشراك 
البيئية وحماية الطبيعة.  وفيما يخص ضبط 
وتلك  االتحادية  المعايير  الهواء ضمن  جودة 
المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، أشارت 
الظاهري إلى أن الهيئة تعمل وفق مسارين، 
األول يتمثل في الرقابة على ملوثات الهواء من 
خالل شبكة رصد موزعة في مختلف أنحاء 
ضبط  في  الثاني  المسار  ويتمثل  ــارة.  اإلمـ
ملوثات الهواء من المصادر الرئيسة والعمل 
مع الشركاء لوضع حدود لملوثات الهواء من 
المصدر. وفي مجال المياه الجوفية، أوضحت 
استخراج  يتم  أنه  البيئة  لهيئة  العام  األمين 
يتجاوز  بما  ــري  ال فــي  الستخدامها  المياه 
وفي  الطبيعية.  التغذية  معدالت  بأضعاف 
هذا اإلطار تعمل الهيئة مع شركائها لتحقيق 
اإلدارة المتكاملة لمصادر المياه. وأفادت بأنه 
انسجاماً مع استراتيجية األمن المائي 2036 
للدولة، أعدت الهيئة سياسة متكاملة إلدارة 
الطاقة  دائــرة  مع  بالتعاون  الجوفية،  المياه 
الغذائية،  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  وهيئة 
وتم إطالق المخطط الشامل إلدارة الموارد 

المائية. 
ــودة الــتــربــة فتركز  أمـــا عــلــى مــســتــوى جـ
ومتكامل  مستدام  نَهج  اتــبــاع  على  الهيئة 
توفير  خالل  من  والتربة  األراضــي  لحماية 
األدوات التنظيمية الفّعالة في مراقبة التربة 
الهيئة  اســتــهــداف  يـُـشــّكــل  كما  وحمايتها. 
آثــاره  من  والتخفيف  التربة  تدهور  لرصد 
لجهود  العالمية  الشاملة  الصورة  من  جزًءا 

مكافحة التصحر.   

قالت الدكتورة شيخة الظاهري، إن الهيئة 
تسعى إلى تعزيز دور احملميات الطبيعية 

واالستفادة من اخلدمات البيئية الطبيعية 
بها لتنمية الروابط بني فئات املجتمع 

والبيئة الطبيعية الفريدة إلمارة أبوظبي. 
وخالل العشرين عامًا املاضية عملنا على 
زيادة مساحة احملميات الطبيعية البرية 
والبحرية وإدارتها من أجل حماية التنوع 

البيولوجي واملظاهر الطبيعية بداخلها.
وأكدت الظاهري أنه قد حتققت األهداف 

الوطنية والعاملية بإدارة 19 محمية معلنة، 
منها 6 محميات بحرية و13 محمية برية 

ومبساحة إجمالية أكثر من 18,000 كلم². 
وتعمل الهيئة على إعالن محميات جديدة، 

بالتنسيق مع الشركاء االستراتيجيني يف 
اإلمارة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة 

يف حماية وصون البيئة الطبيعية وموائلها 
الهامة واستمرارية خدمات النظام البيئي 

لالستخدامات املباشرة من فئات املجتمع 
مثل الصيد املستدام والرعي املستدام 
والسياحة البيئية باإلضافة خلدمات 

النظام البيئي غير املباشرة يف تخفيف 
أثر التغير املناخي وامتصاص وتخزين غاز 

ثاني أكسيد الكربون يف موائل الكربون 

األزرق للمساعدة يف الوصول لهدف الدولة 
يف احلياد الكربوني املنشود.

وأفادت أن الهيئة جتري مسوحات 
ودراسات على جميع احملميات البرية 

والبحرية، لدراسة كافة عناصرها 
واستعداد هذه احملميات لتنفيذ البرامج 

البيئية فيها بالتنسيق  السياحية 
والتشاور مع كافة الشركاء املعنيني، 

ونتج عن ذلك العديد من املقترحات 
التطويرية، والتي يتم مناقشتها 

ومراجعتها مع اجلهات املعنية وحسب 
األولويات التطويرية يف اإلمارة.

محميــــات هالة الخياط )أبوظبي(

كشفت الدكتورة شيخة 
سالم الظاهري األمني 

العام لهيئة البيئة أبوظبي 
عن عدد من التشريعات 

البيئية التي تعمل 
الهيئة على تنفيذها 
خالل املرحلة املقبلة 
ضمن خريطة طريق 

والتشريعات  للسياسات 
التابعة لها وفق أولوياتها 

ومنها  االستراتيجية، 
الئحة جودة التربة، 

والئحة الهواء، والئحة 
والتراخيص  التقييم 

البيئية. 
وقالت الظاهري يف 

حوار مع »االحتاد«، أن 
الفترة املقبلة ستتخذ 

الهيئة عددًا من القرارات 
البيئية كاحلدود القصوى 

لالنبعاثات من املصادر 
الثابتة، واحلدود القصوى 

لتراكيز ملوثات الهواء 
احمليط، ومناطق اخللط 

بالتصريفات  اخلاصة 
السائلة إلى البيئة 

البحرية، وتنظيم آلية 
جمع وفصل النفايات 

املتولدة من القطاعات 
املختلفة.

» شيخة الظاهري األمين العام لـ»بيئة أبوظبي« في حوار مع » 

خـــريــطـــــة طـــريــق للسـيــاســــــات 

والتشــريعـات البيئيـة فـي أبـوظـبـي

لوائح تنفيذية جديدة لضبط جودة الهواء والتربة ومنح التراخيص 

إلى  الظاهري،  الدكتورة شيخة  أشارت 
أنواعها  النفايات باختالف  أن قطاع 
األماكن  غير  يف  وإلقائها  ومعاجلتها 

للمواد  املفرط  واالستهالك  لها  املخصصة 
املستخدمة ملرة واحدة، تعد من أبرز 
الهيئة  معها  تتعامل  التي  التحديات 

استراتيجيتها  خالل  ومن  بجدية، 
2025( أدرجت الهيئة أولوية   – 2021(

وتشجيع  النفايات  إلدارة  خاصة 
االقتصاد الدائري، حيث مت تبني نهج 

النفايات: من خالل بناء  متكامل إلدارة 
االستفادة  على  تعتمد  متكاملة  منظومة 

والتنسيق  املتاحة،  املوارد  من  القصوى 

بني اجلهات املعنية، واحلرص على أن 
املرخصة  النفايات  إدارة  تكون منشآت 

املمارسات  الهيئة على دراية بأفضل  من 
املمارسات  تعزيز  يف  لتستمر  العاملية 

السياسات  إعداد  إلى  باإلضافة  البيئية، 
بقطاع  اخلاصة  البيئية  والتشريعات 
والتي تستهدف احلد  النفايات  إدارة 

النفايات وفرزها عند املصدر  من تولد 
والتخلص  واملعاجلة  التدوير  وإعادة 

احمللية  املؤشرات  لتحقيق  منها  اآلمن 
والوطنية. ومت وضع إطار تنظيمي 

الدائري  االقتصاد  لدعم  محكم 
اآلمن  والتخلص  بيئيًا  السليمة  واملعاجلة 

النفايات، مبني على خمسة محاور  من 
بالتنسيق بني هيئة  إليها  التوصل  مت 

أبوظبي وتدوير ويجري توسيع   - البيئة 
احلكومية  اجلهات  إلدراج  حاليًا  مظلتها 

األخرى وحتديد أدوارها. 
املعنيني لضمان جمع  الشركاء  ويتم دعم 

الوقت  يف  الدقيقة  النفايات  بيانات 
املناسب: حيث إن توفر بيانات دقيقة، 

زيادة  وحتليلها يسهم بشكل كبير يف 
أنها تساعد  املوارد فضاًل  كفاءة استخدام 

القرارات بناًء على معطيات  يف اتخاذ 
الدقيقة يف  البيانات  محددة، كما تسهم 

التحتية. البنية  حتسني 

إدارة النفايات وتشجيع االقتصاد الدائري

 8
تحديات رئيســـة 

تعــانــي منهـــا 
البيئـة خالل 

المرحلـة الحاليـة

 7
أولــويــــــات 

استراتيجيـــة.. 
و4 مؤسسيــة 
للتخفيف مــن 
اآلثــــار البيئيــــة 

المحتملـــــــة

المها العربي )من المصدر(

اســتــــــــراتيجـــيـــــــــــــــة الهـيــــئـــــــــة 
حـــــتـــــــــــــــى 2025 تـــــــــــــدعــــــــــــــــم
خطـــــط حكـــومـــــــة أبــــوظبــــــــي 

مسوحات للمحميات الطبيعية 
لـدراســة إمكـانيــة تنفيــذ برامـــج 
السيــــــــــــاحــــــــة البيئيــــــــــة فيهــــــــــا 



يحظر تواجد الأهايل والطائرات العمودية مبنطقة الرماية 

)OMD22( وذلك بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٩ من ال�ساعة ١٥٠٠

اإلى ال�ساعة  ٢٠٠٠، وخالل الفرتة من ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

ولغاية ٢٠٢٢/٠٧/٠١ من ال�ساعة ١١٠٠ اإلى ال�ساعة ١٧٠٠

وح�سب الإحداثي:

اإذ �ستقوم وزارة الدفاع/ مديرية التدريب بتنفيذ رماية حية 

باملنطقة املذكورة اأعاله علماً اأن ارتفاع املقذوف )٢٥٠٠٠( 

قدم وم�سافة الأمان )٥٠٠٠( مرت.

251200

250330

250713

245830

0542210

0541625

0543130

0542559

النقطــة الأولـى

النقطــة الثانيـة

النقطــة الثالثـة

النقطــة الرابعة

�سرقيات�شمالياتالنقطة

مع حتيات.. مديرية ال�سوؤون العامة لالت�سال

�إعالن حتذيري

ال�شروط العامة :-

١. لالطالع على وثائق املناق�صات اإلكرتونياً من خالل زيارة املوقع الإلكرتوين

 https://added.gov.ae/Supplier-Registration  ت�شجيل املوردين، مناق�شات عامة ومزيدات /اال�شتف�شارات

ي�شمح امل�شاركة يف املناق�شات واملزايدات من قبل ال�شركات واملوؤ�ش�شات املتخ�ش�شة والتي لديها خربة يف نف�س املجال،   .2

واحلا�شلة عـلى رخ�شة جتارية من دائرة التنمية االقت�شادية - اأبوظبي. 

على كافة املوردين الراغبني بامل�شاركة يف املناق�شات تقدمي عطاءاتهم الفنية واملالية اإلكرتونياً ب�شكل منف�شل. مع   .3

مراعاة رفع العرو�س على النظام قبل موعد اإغالق املناق�شات بوقٍت كاٍف تفادياً الأي �شعوبات.

على املوردين امل�شجلني وغري م�شـجلني ب�شجل املوردين لدى دائرة التنمية االقت�شادية - اأبوظبي، املبادرة بالبدء يف   .4

 https://added.gov.ae/Supplier-Registration اإجراءات الت�شجيل، وذلك من خالل الربيد االإلكرتوين

 fsalzaabi@ded.abudhabi.ae  ملزيد من اال�شتف�شارات يرجى التوا�شل على الربيد االإلكرتوين  .5

ملزيد من التفا�شيل حول برنامج اأبوظبي للمحتوى املحلي )ADLC( يرجى التوا�شل عرب الربيد االلكرتوين  .6

adlc-vendors@ded.abudhabi.ae 

املدير التنفيذي لقطاع اخلدمات امل�شاندة املوؤ�ش�شي

اإعالن عن طرح مناق�صة عامة

م
 الرقم االإلكرتوين

للمناق�شة
مو�شوع املناق�شة

 اآخر موعد لتقدمي

العرو�س

1
RFQ

6469222

 تقدمي خدمات بناء مناذج عدد من القطاعات االقت�شادية

ومنوذج املخاطر االقت�شادية
١٣ يوليو ٢٠٢٢

ي�شر دائرة التنمية االقت�شادية باأبوظبي اأن تعلن عن طرح

املناق�شة العامة املو�شح بياناتها اأدناه:

13
www.alittihad.ae
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مرافئ

المرأة في الفضاء 
وعلى األرض ريادة 

ودبلوماسية

هكذا أرادت القيادة أن تجعل من المرأة طائراً بأجنحة اإلبداع العملي، 
وهكذا  تحليق،  وجناح  اإلمارات حمامة سالم  في  المرأة  وهكذا صارت 
الحناء  بنقش  مزدهرة  الناعمة،  باألنامل  عامرة  بالدنا  في  الحياة  بدت 
وحصافة  فصاحة  من  الكلمة  تعنيه  ما  بكل  الوظيفي  العمل  كفوف  على 
ال  بعقول  المستقبل  وصناعة  الرحبة  الغايات  إلى  وبلوغ  ونبوغ،  وبالغة 
إلى  االنتماء  وشغف  الحياة،  بحب  إال  تنبض  ال  وقلوب  التمييز،  تعرف 
عالم يتحلى بقالدة الطموحات التي ال تعرف المستحيل وال تتوقف عن 

كأداء وال تتمهل في كسر الحدود.
هكذا نراها اليوم، امرأة تطرق أبواب التطلعات بكل شيم وقيم زرعتها 
القيادة الرشيدة في الضمير اإلماراتي، حتى بدت اإلمارات متميزة، في 
بزوغها،  في  مدهشة  الصعد  جميع  على  استثنائية  المجاالت،  مختلف 
مع  التالحم  بصوت  تهتف  وهي  بالسعادة  ممتلئة  بروزها،  في  مذهلة 
الوجود، في وحدة مبهرة، وفي تداخل مع اآلخر، برونق الحياة الزاهية 
تنشده  الذي  الحضاري  المعطى  وهو  البذل،  وأشكال  العطاء،  بألوان 

الراقية. األمم 
ما  يفيض  الجهد،  جزيل  بهي،  صفي،  نقي  بعالم  الحالم  النسيج  وهو 
تحتاجه الحضارة من تطور، ونمو، وازدهار، ومكوث عند مواقع النجوم، 

ولبوث عند مواطن األقمار.
هذه هي المرأة التي خرجت من تجربة الصحراء النبيلة، وهي تحطب 
وإمكانيتها  الــفــذة،  قدراتها  على  ــاالً  آم وتعلق  العلمية،  الميادين  في 

الجزيلة. وملكاتها  البديعة، 
بألباب  وتأخذ  المتقدمة،  المراكز  تتبوأ  اليوم  اإلمــارات  في  المرأة 
الصعوبات،  بتحملها  اهلل  كرمها  التي  األنثي  وأناقة  لباقة  بكل  الصعود 
جسارة،  بكل  األمنيات  تحقيق  أجل  من  وتجاسرها  وصمودها،  وصبرها 
العالقة  سنة  هي  كما  الحياة،  إلى  برؤتها  مدفوعة  وجدية،  وصالبة، 
والرجل  المرأة  بين  ما  التكامل  عالقة  وهي  والطبيعة،  اإلنسان  بين  ما 
النفس  وعزيمة  اإلرادة،  بقوة  أركانه  وتشييد  الوطن،  أعمدة  بناء  في 

المطمئنة.
المشاعر،  ترتيب  في  سباقة  اإلمــارات،  في  اليوم  المرأة  تبدو  هكذا 
مؤمنة  حكيمة،  قيادة  سياستها  وضعت  التي  الكبرى  المنجزات  لتحقيق 
بدور المرأة، كرديف للرجل، وحليف موثوق في صياغة األحالم العظيمة، 

الوطني. العمل  وتنسيق األزهار في حديقة 
هكذا أصبحت المرأة التي وضع لبنة رعايتها المغفور له الشيخ زايد 
ما  لتحقق  أثره  على  الرشيدة  القيادة  وســارت  ثــراه،  اهلل  طيب  الخير، 
بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  ترسيخه  في  دأبــت  ومــا  إليه،  وطمح  تمناه 
المجلس  رئيسة  العام  النسائي  االتحاد  رئيسة   - اإلمارات  أم   - مبارك 

التنمية األسرية. لمؤسسة  األعلى  الرئيس  والطفولة  األعلى لألمومة 
عقل  في  وازدهــر  أثمر،  ما  كل  هو  النبيلة  الجهود  هــذه  كل  تضافر 

بالبنان. إليها  التقدم في بالدنا، يشار  اليوم أيقونة  المرأة، لتصبح 

علي أبو الريش

Ali.AbuAlReesh@alIttihad.ae

أبوظبي )وام(-

 أعلنت وزارة الصحة ووقاية املجتمع أمس عن شفاء 1,718 حالة جديدة ملصابني 
بفيروس كورونا املستجد »كوفيد - 19« وتعافيها التام من أعراض املرض بعد تلقيها 

الرعاية الصحية الالزمة منذ دخولها املستشفى، وبذلك يكون مجموع حاالت الشفاء 
920,873 حالة.

ومتاشيًا مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات يف الدولة بهدف االكتشاف 
املبكر وحصر احلاالت املصابة بفيروس كورونا املستجد »كوفيد - 19« واملخالطني 

لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء 206,412 فحصًا جديدًا خالل الساعات 
الـ 24 املاضية على فئات مختلفة يف املجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات 

الفحص الطبي.     وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص يف الدولة وتوسيع نطاق 
الفحوصات على مستوى الدولة يف الكشف عن 1,744 حالة إصابة جديدة بفيروس 

كورونا املستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حاالت مستقرة وتخضع للرعاية 
الصحية الالزمة، وبذلك يبلغ مجموع احلاالت املسجلة 940,503 حاالت.   كما أعلنت 

الوزارة عن وفاة حالتني مصابتني نتيجة تداعيات اإلصابة بفيروس كورونا املستجد، 
وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2,313 حالة.   وأعربت وزارة الصحة ووقاية املجتمع 
عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي املتوفني، ومتنياتها بالشفاء العاجل جلميع 

املصابني، مهيبة بأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات الصحية والتقيد بالتعليمات 
وااللتزام بالتباعد اجلسدي ضمانًا لصحة وسالمة اجلميع.   

206.412 فحصـــــــــــًا تكشـــــــــــف 
عن 1.744 إصابة وحالتي وفاة

:» »اإلمارات الصحية« لـ »

إنشاء وحدة مركزية للمحاليل الوريدية 

املعقمة والتغذية السريرية

يقدم خدماته  المركز  أن  إلى  وأشــار 
لمستحضرات  المحتاجين  للمرضى 
الــتــغــذيــة الــســريــريــة »مــنــهــم األطــفــال 
الخدج« والمرضى المنومين المحتاجين 
إلى  الفتاً  المعقمة،  الوريدية  للمحاليل 
مهم  دور  لــه  سيكون  الــمــركــز  هــذا  أن 
األطفال  إقــامــة  زمــن  تقليل  فــي  للغاية 
الخدج وأصحاب األمراض المزمنة في 

المستشفيات. 
وذكر أن المؤسسة تهدف من وراء هذا 
المشروع إلى إنشاء وحدة مركزية تخدم 
كافة المستشفيات التابعة للمؤسسة من 
دون الحاجة إلنشاء عدة وحدات في كل 
إمارة، وتغطية الطلب العاجل والمستمر 
عالية  وكفاءة  بجودة  التحضيرات  لهذه 
التحضير  إلــى  باإلضافة  أقــل،  وتكلفة 
اآلمن للمستحضرات الصيدالنية في بيئة 

معقمة وفقاً ألفضل المعايير العالمية. 
من  المرجوة  النتائج  أبــرز  إلى  ولفت 
رأسها  على  ويأتي  المركز،  هذا  إنشاء 
توفير الوقت والموارد في تنفيذ عمليات 
إقامة  مــدة  وتقليل  عالية  تكلفة  ذات 
وإخضاع  المستشفيات  فــي  المرضى 
المعقمة  الصيدالنية  المستحضرات 
للرقابة الصيدالنية، للتأكد من جودتها 
ألفضل  وفــقــاً  تحضيرها  ويتم  ودقتها 

المعاير العالمية.
وأكد أن المؤسسة تعمل على تطبيق 
سلسلة  إدارة  في  االصطناعي  الــذكــاء 
توريد األدوية، بهدف ضمان توفر األدوية 
االحتياجات  تقدير  في  الكفاءة  وتعزيز 
هدر  وتقليل  الدوائي  المخزون  وضبط 

األدوية. 
وأعلن السركال، أنه جار التوسع في 
اإلكلينيكية  الــمــؤشــرات  مراقبة  نظام 
النفسية،  باألدوية  والمتعلقة  للمرضى 
والــمــضــادات  لــلــدم  المسيلة  ــة  ــ واألدويـ
مؤتمتة  قــواعــد  وضــع  بهدف  الحيوية 
السريرية لألدوية لالستخدام  للمراقبة 
لتحسين  والصيادلة  األطــبــاء  قبل  مــن 
استخدام مضادات الميكروبات واألدوية 

النفسية واألدوية المسيلة للدم لتحسين 
المشروع عرض  ويتيح  المرضى،  نتائج 
تنبيهات وتحديد المسار المناسب لعالج 

المرضى. 
اهلل  عبد  الــدكــتــور  أعلن  جهته،  مــن 

النقبي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات 
الصحية المساندة باإلنابة بالمؤسسة، أن 
المؤسسة تعمل على التوسع في استخدام 
الروبوتات وربطها بخدمة صرف األدوية 
تمكن  ذاتــيــة  خدمة  اســتــحــداث  بهدف 
استشارة  على  الحصول  من  المريض 
الموصوفة  لألدوية  وصــرف  صيدالنية 
الذاتية  له، عن طريق منصات الخدمة 
عند المرور بالسيارة على أجهزة الصرف 

اآللي. 
وأوضح أن هذا الصرف اآللي سيتم 
دون  مــن  الــروبــوتــيــة  بالصيدلية  ربــطــه 
إمكانية  مع  الصيدلي  لتواجد  الحاجة 
اجراء المكالمات المرئية بين المريض 
عند  الــمــشــورة  لتقديم  والــصــيــدالنــي 
الحاجة، وهو ما سيميز مؤسسة اإلمارات 
في  سباقة  بكونها  الصحية  للخدمات 

تنفيذ هذه الخدمة.
ــي اســتــخــدام  ــى الــتــوســع ف ولــفــت إلـ
األجهزة الروبوتية لتنفيذ خدمة آلية ذاتية 
الستالم األدوية من منصات صرف ذاتية 
لألدوية، معلناً عن وجود آلية تنبيه ذكية 
مدمجة بالنظام تعمل على مدار الساعة، 
الصيدلية  في  الحرارة  درجــات  لقياس 
ومعدالت الرطوبة وصالحيات كل صنف 
دوائي لضمان جودة واستمرارية األدوية.

يرتكز على قياس القيمة وليس الكم

»إجادة«.. أحدث أنظمة التأمني الصحي بدبي

دبي )االتحاد(

أمس،  بدبي،  الصحة  هيئة  أطلقت 
أنظمة  أحــدث  وهــو  ــادة«،  »إجــ برنامج 
التي  تطوراً،  وأكثرها  الصحي  التأمين 
تستهدف إحاطة المرضى بالمزيد من 
العناية الفائقة، وتفعيل دور المتعاملين 
الرعاية  ومشاركتهم في رسم مستقبل 
األفكار  خــالل  من  دبــي،  في  الصحية 
ــاءة  ــن ــب ــظــر ال ــن ــة ال ــهـ الــمــبــتــكــرة ووجـ
والتجربة  الموضوعية،  والمالحظات 

الشخصية.
بتقنياته  »إجـــــادة«  بــرنــامــج  ــي  ــأت وي
منهجيته  أو  وتكامله،  إدارتــه،  وأدوات 
الرعاية  لمنظومة  نوعي  تحول  ضمن 
الصحية في دبي، من الشكل التقليدي 
نموذج  إلــى  الــكــم،  قياس  على  القائم 

ونتائجه  حساباته  فــي  يرتكز  متقدم 
على قياس القيمة الحقيقية والمردود 

الفعلي للخدمات التأمينية.
تحليالت  البرنامج عبر منصة  يـُـدار 
التقنيات،  أحــدث  على  تقوم  متقدمة، 
الرعاية  مستويات  لمراقبة  ومصممة 
ــة جــودتــهــا  ــ ــيـــاس درجـ الــصــحــيــة، وقـ
المعايير  أعلى  وفــق  متواصل،  بشكل 
وأفضل  الــســريــريــة،  ــوكــوالت  ــروت ــب وال

الممارسات المعمول بها عالمياً، ومنها 
ما يرتبط بالتشخيص المبكر لألمراض 
ومرحلة العالج واالستشفاء، وغير ذلك 

من الشؤون الصحية األخرى.
مقدمي  دعـــم  الــبــرنــامــج  يستهدف 
الطبية،  الــرعــايــة  وأنظمة  الــخــدمــات 
والممارسات  األدوات  مــن  وتمكينهم 
المقام  -فــي  تخدم  التي  االحترافية، 
األول- مصلحة المرضى، وتخفض في 
الواقعة  التكاليف  أعباء  نفسه  الوقت 

على جميع األطراف المعنية.
ذلك  تحقيق  فــي  البرنامج  ويعتمد 
على مجموعة من المؤشرات الرئيسة، 
السريرية  بالمقاييس  يختص  ما  منها 
ما  ومنها  المريض،  وحالة  والسالمة 
يتعلق بالوضع المالي وقيمة الخدمات 

الطبية.
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سامي عبد الرؤوف )دبي(

كشف الدكتور يوسف 

محمد السركال، 

المدير العام لمؤسسة 

اإلمارات للخدمات 

الصحية، عن تأسيس 

وحدة مركزية للمحاليل 

الوريدية المعقمة 

والتغذية السريرية 

)TPN( تلبي االحتياج 

المرتفع والعاجل لهذه 

التحضيرات في جميع 

مستشفيات المؤسسة، 

مشيرًا إلى إخضاع هذه 

المستحضرات للرقابة 

الصيدالنية للتأكد من 

جودة تحضيرها في 

بيئة معقمة ومالئمة 

وفقًا ألفضل المعايير 

العالمية.

وقال في تصريح خاص 

لـ »االتحاد«:»تم إنشاء 

المركز وفقًا للممارسات 

العالمية المتبعة وتوفير 

األجهزة والمستهلكات، 

وسيتم العمل خالل 

الفترة القليلة المقبلة 

للتوسعة في أعمال 

المركز للبدء بتحضير 

التركيبات الصيدالنية 

المعقمة وتوفير احتياج 

كافة المستشفيات«.

أشار الدكتور عبد اهلل النقبي إلى أنه مت تنفيذ مشروع الصيدلية الروبوتية يف 
5 مستشفيات تابعة للمؤسسة، هي: مستشفى الفجيرة بالفجيرة، ومستشفيي 

القاسمي، والقاسمي للنساء والوالدة واألطفال بإمارة الشارقة، ومستشفيي 
إبراهيم عبيد اهلل وعبد اهلل بن عمران للنساء والوالدة بإمارة راس اخليمة. 

وأكد أن الصيدليات الروبوتية عملت على إدارة املخزون الدوائي بالشكل الذي 
أدي إلى حتسني جودة وكفاءة العمليات وتقليل نسبة األخطاء يف صرف األدوية 

أو سوء االستخدام وتقليل هدر األدوية، مشيرًا إلى دورها يف سهولة تنفيذ عملية 
صرف أو استالم األدوية، األمر الذي قلل من مدة االنتظار خاصة لكبار املواطنني. 

ونوه بدور الصيدليات الروبوتية يف سهولة حصول املرضى على األدوية دون 
االنتظار، وتعزيز برنامج السالمة الدوائية وتقليل األخطاء والهدر يف األدوية، 
مؤكدًا أنه بعد الربط باخلدمة الذاتية لصرف األدوية ستسهل استالم األدوية 

من السيارة دون احلاجة للوصول للمستشفى.

مشروع الصيدلية الروبوتية

ريادة
خالل إطالقه البرنامج، أكد 

عوض صغير الكتبي املدير 
العام لهيئة الصحة بدبي، 

أن الهيئة ماضية يف حتديث 
برامجها وأنظمتها، وذلك ضمن 

التوجهات العامة إلمارة دبي 
وأهدافها االستراتيجية، ومنها 

أهداف القطاع الصحي، التي 
ترمي إلى تعزيز مكانة اإلمارة 

وريادتها على خريطة السياحة 
الصحية، وجعلها الوجهة 

املفضلة للباحثني عن الصحة 
واحلياة املتجددة.

وقال: إن كل أعمال التطوير 
واجلهود املبذولة ترتكز يف 
أساسها على خدمة الناس 
وحتقيق مصلحة املرضى، 

ومصلحة مقدمي اخلدمات 
والرعاية الطبية، موضحًا أن 

من بني أهداف برنامج »إجادة« 
الوصول إلى أفضل مستويات 

التوازن بني مصالح جميع 
األطراف ذات العالقة، من خالل 

حسابات ومؤشرات دقيقة 
تعكس القيمة احلقيقية وليس 

الكم.
وأشار الكتبي إلى أن األثر 

اإليجابي الواسع لهذا التحول 
الذي تشهده منظومة الضمان 

الصحي يف دبي، من شأنه 
تعزيز املناخ املميز للرعاية 

الصحية، ورفع مستوى جودة 
اخلدمات املقدمة، ومن ثم زيادة 

ثقة املرضى ومستوى رضاهم 
ومعدالت سعادتهم، إضافة 

إلى دعم حالة النماء املتواصل 
والتطور املستمر للمستشفيات 

واملراكز والعيادات الطبية.
من جانبه، قال صالح الهاشمي 
املدير التنفيذي ملؤسسة دبي 

للضمان الصحي: »الرعاية 
الصحية القائمة على القيمة 

ستوفر العديد من املزايا جلميع 
األطراف، ومنها نهج التعامل 

املتكامل املخصص لكل مريض 
على حدة، إلى جانب حتفيز 

مقدمي الرعاية الصحية نحو 
التركيز على جودة اخلدمات 
القائمة على مؤشرات القيمة 

التي استحدثها برنامج »إجادة«، 
يف مقابل استحقاقات واضحة 

ملقدمي الرعاية مبنية على 
نتائج صحة املرضى، وهو ما 
يؤدي إلى قطاع صحي أكثر 

استدامة على املدى الطويل«.
وأضاف: أن برنامج »إجادة« 

سيكفل استمرار أعمال حتسني 
وتطوير اخلدمات الطبية، فيما 
توقع أن يكون »إجادة« منوذجًا 

واقعيًا يحتذى به يف مجال 
الضمان الصحي على مستوى 

املنطقة. 

الهيئة ماضية في تحديث 
برامجها وأنظمتها وفق 

التوجهات 
عوض الكتبي

حالــــة شفــــاء مــــن كورونـــا 

يوسف السركال

عبداهلل النقبي
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أبوظبي)االتحاد(

 أطلقت جامعة أبوظبي، »مختبر تطوير املشروعات املستدامة«، بالتعاون مع دائرة 
التنمية االقتصادية يف أبوظبي. ويقدم املختبر خدماته للطلبة والباحثني ورواد األعمال 

واملبتكرين، حيث يسعى إلى تنمية مهارات ريادة األعمال واالبتكار املستدام من خالل 
تسليط الضوء على التحديات امللحة يف عدة مجاالت. ويوفر املختبر مساحة لالبتكار 

مصممة ملساعدة الشركات املنبثقة والناشئة والقائمة واملؤسسات احلكومية على تطوير 
حلول أكثر استدامة لتحسني وتعزيز عملياتها اليومية.

وشهد افتتاح مختبر تطوير املشروعات املستدامة اجلديد كل من البروفيسور وقار أحمد، 
مدير جامعة أبوظبي، والدكتور ألبرتو بيرالتا، مدير االبتكار وريادة األعمال يف جامعة 

أبوظبي وعدد من املمثلني عن جامعة أبوظبي وهالة العامري، املدير التنفيذي ملكتب 
أبوظبي للتنافسية، التابع لدائرة التنمية االقتصادية- أبوظبي.

 وقال الدكتور ألبرتو بيرالتا: »نعتز مبواصلة املضي قدمًا على خطى القيادة الرشيدة يف 
حتقيق منظومة مبتكرة ومستدامة من خالل إطالق الذراع املختص باحتضان األعمال يف 
جامعة أبوظبي وفق استراتيجيتها لالبتكار بالتعاون مع دائرة التنمية االقتصادية. ففي 

جامعة أبوظبي، نساهم يف حتقيق األجندة االجتماعية واالقتصادية من خالل تطوير 
احللول اإلبداعية التي تلبي احتياجات املجتمع وتعزز جهود البحث واالبتكار، حيث 

نهدف من خالل املختبر إلى رعاية املبتكرين وتزويدهم بالسبل واألدوات الالزمة التي 
تعزز مهاراتهم يف ريادة األعمال وتعّدهم ملواجهة التحديات املجتمعية وحتديات ريادة 

األعمال امللحة والهامة«. وقالت هالة العامري: »ُيعد االبتكار عاماًل وداعمًا أساسيًا للتنمية 
يف أبوظبي، التي تلتزم التزامًا راسخًا بتعزيز مكانتها كوجهة رائدة لالبتكار. واستنادًا إلى 

اإلجنازات التي حتققت يف السنوات املاضية، قمنا مؤخرًا بإطالق »أبوظبي تبتكر«، وهي 
اإلطار العام ملنظومة االبتكار لضمان توفير الدعم وتطوير األفكار وابتكار مشاريع مزدهرة 

تسهم يف تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة لألعمال واالستثمارات«.

العين )االتحاد(

 ناقشت جامعة اإلمارات العربية املتحدة، إطالق برنامج بحثي مشترك مع جامعة أبوظبي، 
وذلك خالل زيارة قام بها وفد من اجلامعة برئاسة الدكتور أحمد مراد، النائب املشارك 
لشؤون البحث العلمي وعدد من ممثلي املراكز والكليات واإلدارات باجلامعة، إلى احلرم 

اجلامعي جلامعة أبوظبي يف مدينة العني.
وأشار الدكتور مراد إلى أن الهدف من إطالق هذا البرنامج البحثي هو تفعيل التعاون بني 

اجلامعتني، ودعم البحوث املتطورة يف املجاالت املهمة يف الدولة للمساهمة يف حتقيق 
األجندة الوطنية وحتسني رفاهية املجتمع. وأضاف: نأمل أن ُيثمر هذا التعاون العديد من 

األبحاث املهمة وبراءات االختراع يف مجاالت البحث العلمي مثل: الطاقة واملياه والذكاء 
االصطناعي وهندسة البرمجيات والعلوم الصحية، باإلضافة إلى القضايا االقتصادية 

واالجتماعية والعلوم البيئية وعلم املواد والصناعة.
ومن جهته أكد البرفيسور توماس هوستيتلر، نائب مدير جامعة أبوظبي للشؤون 

األكادميية، سعادة جامعة أبوظبي باستقبالها وفد جامعة اإلمارات العربية املتحدة لبحث 
إطالق هذا البرنامج البحثي املهم، وفخرها واعتزازها بالتعاون مع مؤسسة أكادميية مرموقة 

ذات سمعة بحثية متميزة مثل جامعة اإلمارات، مشيرًا إلى أن هذا التعاون سيعزز اجلهود 
التي تبذلها جامعة أبوظبي ضمن استراتيجيتها لالبتكار والبحث العلمي يف املجاالت 

العلمية ذات األهمية واألولوية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، ويترجم رؤية قيادتنا 
الرشيدة للخمسني املقبلة .

وأضاف هوستيلتر أن هذا التعاون يضاعف من قدرتنا على االستفادة من خبرات الباحثني 
يف جامعة أبوظبي، حيث حققت اجلامعة خالل السنوات األخيرة تقدمًا كبيرًا يف البحث 

العلمي كمًا ونوعًا، إضافة إلى تسجيل عدد من براءات االختراع مؤخرًا لهيئاتها التدريسية 
يف مجاالت متطورة، مشيرًا إلى ثقته بالنتائج اإليجابية التي سيحققها تضافر جهود 

اجلامعتني، نظرًا ملا متلكانه من إمكانات بحثية وخبرات كبيرة للباحثني فيهما.

دبي)االتحاد(

 أطلقت دائرة املوارد البشرية حلكومة دبي، كتاب شرح قانون إدارة املوارد البشرية حلكومة 
دبي، رقم 8 لسنة 2018، بالتعاون مع األمانة العامة للجنة العليا للتشريعات يف إمارة دبي، 

وهيئة الطرق واملواصالت بدبي، وتضمن شرحًا وتوضيحًا لـ 140 مادة من مواد القانون، بهدف 
مساعدة دوائر حكومة دبي، على التطبيق األمثل لبنوده.

وأكد عبد اهلل علي بن زايد الفالسي، مدير عام دائرة املوارد البشرية حلكومة دبي، حرص 
الدائرة على تعزيز املعرفة القانونية ونشر الوعي القانوني لدى موظفي حكومة دبي بشأن 

أحكام قانون املوارد البشرية حلكومة دبي. وقال إن هذا الكتاب نتاج ثمرة التشاركية بني 
اجلهات احلكومية املعنية والعمل بروح الفريق الواحد، والذي يعد مرجعًا رئيسًا للمعنيني 

يف الدوائر احلكومية ال سيما وأن هذا الكتاب يتضمن شرحا مبسطًا ألحكام القانون وُمعززًا 
بجملة من األحكام القضائية والفتاوى واآلراء القانونية الصادرة عن اجلهات املختصة يف 

اإلمارة، األمر الذي مُيّكن الدوائر احلكومية وكافة املوظفني من تعزيز املعرفة القانونية 
لديهم. ومن جانبه قال أحمد بن مسحار املهيري، األمني العام للجنة العليا للتشريعات يف 

إمارة دبي: إن إصدار كتاب شرح مواد قانون إدارة املوارد البشرية حلكومة دبي رقم )8( لسنة 
2018، يعد إضافة مهمة ملساعي ترسيخ املعرفة القانونية لقطاع املوارد البشرية

جامعة أبوظبي تفتتح »مختبر 
المشروعات المستدامة«

برنامج بحثي بين جامعتي 
اإلمـــــارات وأبوظبي

إطالق كتاب »الموارد البشرية
 لحكومـــــــة دبــــي« 

وقار أحمد وهالة العامري خالل االفتتاح )من المصدر(

خالل الزيارة )من المصدر(

نفي المواعيد المتداولة عن نتائج االختبارات

جامعة زايد تستقبل طالب البرامج األكاديمية الجديدة للفصل الدراسي المقبل 

مركـــزًا المتحانــــات اإلعـــادة

لطلبة »التعليم املستمـــــر«

نورة الكعبي: االبتكار يف التعليم هدف استراتيجي

تقنية مبتكرة تتيح اإلحساس باللمس 

لألطبـاء أثنـــاء عمليــات املنظــار 

 دينا جوني )دبي(  

للتعليم،  اإلمــارات  مؤسسة  حددت 
اإلعـــادة  امــتــحــانــات  لعقد  لجنة   54
للصفوف من العاشر لغاية الثاني عشر 
التعليم  لطلبة  الــيــوم،  انطلقت  التي 
الثالث  للفصل  المتكامل  المستمر 
-2021 الحالي  الــدراســي  العام  من 

من  األول  لغاية  تستمر  والتي   ،2022
المؤسسة  نفت  فيما  المقبل.  يوليو 
التواصل  تداوله عبر منصات  يتم  ما 
نتائج  إعالن  مواعيد  عن  االجتماعي 
الفتة   العام،  التعليم  طلبة  امتحانات 
المختصة في مؤسسة  الفرق  أن  إلى 
اإلمارات للتعليم المدرسي تعمل على 
إلعالن  تمهيداً  الطلبة،  نتائج  حصر 
األيام  خالل  للنتائج  الزمني  الجدول 

القليلة المقبلة.
للتعليم  اإلمــارات  وحــددت مؤسسة 
لتأدية  مسائيتين  فترتين  المدرسي 
امتحانات اإلعادة، تمتد الفترة األولى 
الخامسة  ــى  إل الثالثة  الــســاعــة  مــن 
الساعة  مــن  الثانية  والفترة  مــســاء، 
السابعة  إلـــى  والــنــصــف  الــخــامــســة 

والنصف مساًء.

توفير  عــلــى  الــمــؤســســة  وحــرصــت 
رؤســـــاء لــجــان ومــنــســقــيــن لــضــمــان 
ســالســة االخـــتـــبـــارات، فــيــمــا تــتــوزع 
و7  دبي،  في  لجنة   13 بواقع  اللجان 
في  لجان  و10  الــشــارقــة،  فــي  لجان 
عجمان، واثنتين في أم القيوين، و13 
لجنة في إمارة رأس الخيمة، و9 لجان 

في الفجيرة.

أبوظبي )االتحاد(

الموائع  مختبر  من  بحثي  فريق  نجح 
بجامعة  المصغرة  واألجــهــزة  الدقيقة 
طريقة  تطوير  فــي  أبوظبي،  نيويورك 
اإلحساس  ميزة  لتوفير  وفعالة  بسيطة 
التدخل  عمليات  إجــراء  باللمس، خالل 
الجراحي المحدود، والتي تتيح للجراحين 
أثناء  األنسجة  وملمس  طبيعة  معرفة 
بالمنظار.  الدقيقة  الجراحات  إجـــراء 
الفريق مــع جــراحــي مستشفى  وتــعــاون 
كليفالند كلينك أبوظبي الختبار فعالية 
على  تعتمد  ــي  ــت ال الـــجـــديـــدة،  األداة 

الملقط  تُدمج ضمن  جاهزة  حساسات 
المخصص للجراحة بالمنظار.

الجراحي  التدخل  عمليات  وتــوفــر 
المحدود، المعروفة أيضاً باسم جراحة 
المنظار، مجموعًة واسعة من الميزات، 
فهي تعتمد على إحداث شقوق صغيرة 
وصــوالً  خاللها  من  توفر  الجسم  في 
دقيقاً إلى األعضاء المستهدفة، وتتيح 
طبية  أدوات  اســتــخــدام  لــلــجــراحــيــن 
طويلة  بــأنــابــيــب  ــزودة  ــ ومـ مخصصة 
وإبر  بمناظير  تجهيزها  يمكن  ودقيقة 

ومالقط ومقصات جراحية. 
الدكتوراه  عثمان، طالب  وائل  وقال 

ومــعــّد  الميكانيكية  الــهــنــدســة  فــي 
الجراحون  »يلجأ  الرئيسي:  الدراسة 
ــالل الــجــراحــات الــمــفــتــوحــة إلــى  خـ
ــمــاد على  ــدي واالعــت ــ اســتــخــدام األي
حاسة اللمس في التعامل مع األعضاء 
على  للحصول  الداخلية  واألنــســجــة 
القرارات  التخاذ  الالزمة  المعلومات 
أثناء الجراحة. إال أن هذه الجراحات 
التقليدية تحمل العديد من التحديات، 
إلى  الحاجة  الجديد  ابتكارنا  ويلبي 
الحسية  والبيانات  المعلومات  هــذه 
ــيــات الــتــدخــل  ــاء عــمــل ــنـ ــمــهــمــة أثـ ال

الجراحي المحدود«.

54
مرونة 

متنح منظومة التعليم املستمر 
املتكامل امللتحقني بها مرونة يف 

أوقات الدوام وتراعي ظروفهم 
من حيث العمر وطبيعة عملهم، 

وتوفر كذلك خاصية التعلم 
»عن بعد«، عن طريق تقدمي 
منهاج إلكتروني متكامل، كما 

يستخدم نظام الساعات 
املعتمدة ويسمح للدارسني 

االنتقال بني املسارات.
من جهة ثانية، أكدت مؤسسة 

اإلمارات للتعليم املدرسي 
أن ما يتم تداوله على بعض 

قنوات التواصل االجتماعي 
عن اجلدول الزمني إلعالن 

النتائج النهائية للطلبة للعام 
الدراسي احلالي غير صحيحة، 

مشيرة إلى أن الفرق املختصة 
تعمل على حصر النتائج متهيدًا 
إلعالن اجلدول الزمني للنتائج 

خالل األيام القليلة املقبلة.
ودعت املؤسسة عبر حسابها 

على »تويتر« أولياء األمور 
والطلبة إلى استقاء املعلومات 
من مصادرها الرسمية، جتنبًا 

ألي إرباك قد ينجم عن تداول 
معلومات مغلوطة.

توفير رؤساء 
لجان ومنسقين

 لضمان سالسة 
االختبارات

أبوظبي )االتحاد(

المؤسسة  زايـــد،  جامعة  أعلنت   
األكاديمية الوطنية واإلقليمية الرائدة 
عن  التعليمي،  االبــتــكــار  مــجــال  فــي 
في  الطلبة  من  مجموعة  استقبالها 
لفصل  الجديدة  التعليمية  البرامج 
الذي  بالشكل   2023-2022 الخريف 
يلبي تطلعات األجندة الوطنية لدولة 

اإلمارات في الخمسين عاماً المقبلة.
ويتمكن الطلبة من اختيار من بين 
التخصصات«  برامج »متداخلة  أربعة 
للحصول على درجــات علمية جديدة 
تحّول  في  العلوم  بكالوريوس  تشمل: 
األعـــمـــال، وبــكــالــوريــوس الــعــلــوم في 
االبتكار االجتماعي، وبكالوريوس العلوم 
في نظم الحوسبة، وبكالوريوس العلوم 
برامج  إلى  باإلضافة  االستدامة،  في 
المتوفرة  بداعية  والصناعات  الفنون 
حالياً بالجامعة. وتهدف البرامج التي 
صممها أعضاء هيئة التدريس بجامعة 
زايد، إلى منح الطلبة نطاًقا أوسع من 
العلوم النظرية والتطبيقية الستيعاب 
الذي  بالشكل  المختارة  تخصصاتهم 
يضمن لهم المهارات الالزمة لاللتحاق 
بسوق العمل واالرتقاء بحياتهم المهنية 

بعد التخرج.
محمد  بنت  نــورة  معالي  وأكـــدت 

والشباب،  الثقافة  وزيـــرة  الكعبي، 
رئيسة جامعة زايد، »أن االبتكار في 
مجال التعليم يعد هدفا استراتيجياً 
ضمن  الــرشــيــدة  الحكومة  وضعته 
وتمكينهم  الطلبة  لدعم  أولوياتها، 
العملية  مهاراتهم  وتعزيز  أكاديمياً 
ــة، ومــطــابــقــة  ــر عــصــري ــث لــتــكــون أك
أجيال  تخريج  في  الدولة  لتوجهات 

ليكونوا  وإعدادهم  ومبدعة،  مبتكرة 
متطلبات  أن  ندرك  المستقبل.  قادة 
متسارعة  بوتيرة  تتطور  العمل  سوق 
وبشكل مستمر ويجب أن تتطور معها 
مخرجات التعليم، فقد علمنا الوالد 
سلطان  بــن  زايــد  الشيخ  المؤسس 
أهمية  ثـــراه،  اهلل  طيب  نهيان،  آل 
والمعرفة  التعليم  فــي  االســتــثــمــار 
لمواجهة  واالبتكار  العمل  وضــرورة 

المتغيرات والتحديات المقبلة«
هــذه  أن  إلـــى  معاليها،  وأشــــارت 
البرامج المبتكرة، والتي تعتبر األولى 
من نوعها في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، ستعمل بشكل هادف على 
التي  الشخصية  الــمــهــارات  تطوير 
العمل.  في  للنجاح  الطلبة  يحتاجها 
ويشمل ذلك التفكير النقدي واإلبداعي 
المقارن.  والتحليل  الفعال  والتواصل 
كما سيقوم الطلبة ومن خالل رحلتهم 
األكاديمية في جامعة زايد باالطالع 
على بعض التحديات المطروحة في 
والدولية  المحلية  الشركات  بعض 
وبحوث  دراســات  بإجراء  والمشاركة 
بوضع  مخرجاتهم  وتطبيق  علمية 
الحلول المناسبة وقياس مخرجاتهم 
من قبل األكاديميين والمختصين، مما 
يمنحهم تجربة عملية قّيمة تساعدهم 

في حياتهم المهنية بعد التخرج.

أربعة برامج »متداخلة 
التخصصات« تلبي 
توجهات الدولة 

في الخمسين عامًا 
المقبلة

نورة الكعبي

أبرمت اجلامعة خالل 
الفترة املاضية عقد شراكات 

استراتيجية مع عدد من 
الشركات احمللية والدولية 

للمشاركة يف البرامج 
األكادميية املطروحة خالل 

الفصل املقبل، من بينها 
»شركة إجنازات« إحدى 

الشركات الرائدة يف توفير 
خدمات التكنولوجيا والتحّول 

الرقمي باملنطقة، و»مصرف 
اإلمارات للتنمية« املؤسسة 

الرائدة يف دفع النمو املستدام 
يف اقتصاد دولة اإلمارات 
وخلق القدرة التنافسية 

عبر القطاعات الرئيسية، 
باإلضافة إلى شركة »جي 42« 

املتخصصة يف مجال الذكاء 
االصطناعي واحلوسبة 

السحابية.
تتماشى برامج جامعة 

زايد اجلديدة مع اخلطة 
املئوية لدولة اإلمارات 2071 

ومشاريع اخلمسني، لتعزيز 
سمعة الدولة عبر احملافل 

الدولية من خالل تعزيز 
مستوى االحترافية واملهنية 
يف املؤسسات التعليمية التي 

تكون بيئة حاضنة للعقول 
املبدعة يف مجال ريادة 

األعمال واالبتكار والبحث 
العاملي.

شراكات

صالبة 
األنسجة

أصدر الفريق، بقيادة الدكتور 
محمد قسامية، األستاذ املشارك 
يف الهندسة امليكانيكية والطبية 

احليوية يف جامعة نيويورك 
أبوظبي، دراسة بحثية جديدة 

ُنشرت يف مجلة الهندسة 
التحويلية يف مجال الطب 

والصحة، التابعة ملعهد الهندسة 
الكهربائية واإللكترونية، بعنوان 

»تقييم صالبة األنسجة والكشف 
عن الكتل يف عمليات التدخل 

اجلراحي احملدود عن طريق 
تطوير مالقط التنظير الذكية«. 

وأوضحت الدراسة كيفية إضافة 
نظام من احلساسات املتوفرة 
جتاريًا ضمن أجهزة التنظير 

شائعة االستخدام بهدف تطوير 
مالقط تنظير ذكية.

عبد هللا الفالسي

تعزيز المعرفة ونشر 
الوعي القانوني لدى 

موظفي حكومة 
اإلمارة

أداة التنظير الذكية
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صباح الخير

لفتة حضارية 
إنسانية

والوفاء،  والمحبة  الخير  إمارات  قيم  تجسد  وإنسانية،  حضارية  لفتة 
الطوارئ  إلدارة  الوطنية  الهيئة  رئيس  النيادي،  معالي علي سعيد  بزيارة 
واألزمات، مقيمة عربية في أحد مستشفيات العاصمة، واالطمئنان على 
صحتها إثر أصابتها خالل مساعدتها في إخالء المصابين، جراء حادث 

البنايات في منطقة الخالدية بأبوظبي مؤخراً. حريق شب بإحدى 
عندما  منزلها،  في  الشابة  التونسية  األم  الصفاقسي،  إيمان  وكانت   
مجاورة،  ببناية  المطاعم  أحــد  في  غــاز  أنبوبة  انفجار  صــوت  سمعت 
انفجرت  كذلك  هي  وبينما  المصابين،  لمساعدة  الفور  على  فهرعت 
إلى  أثرها  على  نقلت  مختلفة،  بإصابات  فأصيبت  ثانية  غاز  أسطوانة 

المستشفى.
العاجل  بالشفاء  لها  تمنياته  عن  النيادي  معالي  أعرب  الزيارة،  خالل 
مساعدة  فــي  وشجاعتها  بــدورهــا  مشيداً  والعافية،  الصحة  ومــوفــور 
القيم  مــن  اآلخــريــن  ومــســاعــدة  الــعــون  تقديم  أن  ومــؤكــداً  المصابين، 
مواطنين  من  أطيافه  بمختلف  اإلمـــارات،  دولــة  مجتمع  في  المتجذرة 
ومقيمين، والذي يتجلى في أفراده خالل مختلف المواقف، وأن ما قامت 
فرداً  كونها  اآلخرين،  تجاه  للمسؤولية  وإدراكها  إنسانيتها  عن  يعبر  به 
األصيل  اإلماراتي  المجتمع  هذا  والتآزر،  التضامن  يسوده  مجتمع  ضمن 
الخالدية  منطقة  في  والمقيمة  لطفلين  واألم  بالبطلة  اعتزازه  عن  عبر 
في أبوظبي منذ أربع سنوات، والمعروفة لدى األقارب واألصدقاء بحبها 

ألعمال التطوع، وأطلق وسما تحت عنوان »اإلمارات تعتز بإيمان«.
 حادثة تقع بصورة ما في الكثير من المجتمعات، ولكنها في اإلمارات 
الذي  الزاهية لمجتمع اإلمارات  الصورة  تكتسب خصوصية مستمدة من 
أسرة  المتوحد«،  »البيت  ظالل  تحت  واحــدة  أســرة  يكون  أن  على  ُجبل 
أسرة  وللخير،  الخير  في  دائما  تعمل  متآزرة،  متضامنة  متماسكة  واحدة 
والعطاء  البذل  مشاعر  وتغمره  بحب،  لها  باالنتماء  يشعر  فيها  فرد  كل 

واإليثار.
التطوعي  العمل  وعظمة  أهمية  نستشعر  أيضاً  الحادثة  تلك  ومــن   
الذي سطرته اإلمارات منذ عقود وحببته للجميع، وهي توفر لهم فرص 
على  شاهد  وخير  والميادين،  المجاالت  مختلف  في  والتأهيل  التدريب 
المتطوعين خالل  الذي قامت وتقوم به فرق  الكبير والجليل  الدور  ذلك 
أطباء  من  األول  الدفاع  أبطال خط  مع  جانب  إلى  جنباً  كورونا،  جائحة 

وكوادر طبية. وممرضين 
كما أنها سانحة للتذكير بأهمية التدريب على أعمال اإلسعافات األولية 
وطرق ووسائل دعم فرق اإلنفاد، ومساعدتها في مواقع الحوادث لتقوم 
باشتراطات  االلتزام  بضرورة  كذلك  والتذكير  وجه.  أكمل  على  بعملها 
عند  المدني  الدفاع  إدارات  تحددها  التي  والمعايير  والسالمة  األمــن 
و»شكراً  اإلمارات..  اهلل  حفظ  معها.  والتعامل  الغاز  أسطوانات  تخزين 

إيمان«.

علي العمودي

ali.alamodi@alittihad.ae

بلدية دبي ُتطلق نشاط مقاوالت 
البناء بتقنية الطباعة ثالثية األبعاد

دبي )االتحاد(

الطباعة  بتقنية  مختصة  فنية  أنشطة  مجموعة  دبي،  بلدية  أطلقت 
ثالثية األبعاد، نشاط استشارات هندسة البناء بتقنية الطباعة ثالثية 
األبعاد - نشاط مقاوالت البناء بتقنية الطباعة ثالثية األبعاد- صناعة 
اتساقاً  وذلك  األبعاد،  ثالثية  بالطباعة  البناء  لتقنية  المعدة  الخرسانة 
وفق  البلدية  تتولى  األبعاد، حيث  ثالثية  للطباعة  دبي  استراتيجية  مع 
المرسوم رقم )24( لسنة 2021، إنشاء وتطبيق نظام متكامل لتخطيط 
وفقاً  األبعاد  ثالثية  الطباعة  باستخدام  البناء  أعمال  وتنفيذ  وتصميم 

للمعايير والمواصفات الهندسية الُمعتمدة.
وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: »تعمل البلدية على تنظيم 
استخدام تقنية الطباعة ثالثية األبعاد، عبر تنظيمها والتشجيع عليها 
ودعوة  المجال  هذا  في  الناشئة  للشركات  والمشورة  الدعم  وإعطاء 
نعمل  المجال في دبي، حيث  الدخول في هذا  إلى  العالمية  الشركات 

على أن تكون دبي مركزاً لهذا النشاط«.
والمقاولين  االستشارية  المكاتب  فئة  الجديدة  األنشطة  وتستهدف 
نظام  تستخدم  التي  بالمنشآت  الجديدة  األنشطة  وتختص  والمصانع، 
في  االصطناعي  الذكاء  وتقنيات  األبعاد  ثالثية  الطباعة  بتقنية  البناء 
اإلنجاز، مع  إلى مرحلة  أنواعها، وصوالً  بكافة  األبنية  إنشاءات  تنفيذ 
العلم بأن هذه األنشطة متاحة للشركات الجديدة، وكذلك يمكن إضافتها 

ضمن أنشطة مكاتب وشركات المقاوالت والمصانع القائمة حالياً.

األنشطة الجديدة تستخدم نظام البناء
بتقنيات الذكاء االصطناعي 

داوود الهاجري  

اإلمارات تتوسع في زراعة القمح )وام(

وقال حميد عبيد الزعابي: إن مستقبل زراعة القمح في الدولة يدعو إلى التفاؤل 
ونسعى من خالل هذه المبادرة إلى انضمام أكبر عدد ممكن من المزارعين لدعم 
جهود الدولة الرامية إلى تحقيق األمن الغذائي، بجانب دورها المجتمعي في نشر 
الوعي بأهمية زراعة مختلف المحاصيل الزراعية في المنازل الستدامة الغذاء 
تدريجياً. وأضاف: ثقافة زراعة القمح يجب أن تتغير، لدينا اإلمكانيات الالزمة 
لزراعة هذه الحبوب التي تمثل محركاً أساسياً ألزمة الغذاء التي يشهدها العالم 
اليوم، مشيراً إلى أننا في دولة اإلمارات نمتلك مساحات واسعة نسبياً صالحة 
للزراعة، إضافة إلى توفر شبكات ري حديثة وأسمدة عضوية ال تحتوي على أي 
مبيدات أو مواد كيماوية، وبالتالي يتفوق اإلنتاج المحلي اإلماراتي/رغم محدودية 

اإلنتاج/ مقارنة بالمنتج المستورد. 
وقال: هناك حاجة ُملحة لتغيير هذه المفاهيم المغلوطة، ومثال على ذلك أن 
زراعة القمح تستهلك مياهاً كبيرة مما يستنزف المياه الجوفية، ولكن الحقيقة 
معتمدة  شبكات  توجد  الدولة  في  الحالية  المزارع  ففي  تماماً؛  ذلك  عكس 
موسم  وفي  والــرش  بالتنقيط  الــري  مثل  والحديثة  المبتكرة  األساليب  على 
عام  أنه خالل  الزعابي،  وأضاف  الوسائل.  نحتاج الستخدام هذه  ال  األمطار 
زاد عدد المزارع المشاركة في المبادرة من 145 إلى 170 مزرعة وبلغ حجم 
أننا  الماضي، مما يؤشر على  العام  50 طناً  80 طناً بعد أن كان  اإلنتاج نحو 
نسير في الطريق الصحيح. وفيما يتعلق بالبذور التي يتم توزيعها مجاناً على 
المزارعين  على  مجاناً  البذور  توزيع  على  »نحرص  قال:  واألسر،  المزارعين 
واألسر واألفراد، فقد الحظنا خالل السنوات القليلة الماضية انتشار الزراعة 

المنزلية بشكل كبير«. 

بشأن األسمدة العضوية اخلالية 
من املواد الكيماوية واملبيدات 

والتي تستخدم يف زراعة القمح، 
ذكر حميد الزعابي الذي ميتلك 

مزرعة لألسمدة العضوية يف 
عجمان: »نقوم بتدوير 80 طنًا 

شهريًا من املخلفات احليوانية 
واخلضروات والفواكه واملخلفات 

الزراعية إلنتاج األسمدة 
العضوية. ودعم املزارعني يف 
إنتاجهم العضوي«. اجلدير 
بالذكر أن دولة اإلمارات قد 

استوردت مبا قيمته 1.3 مليار 
درهم من حبوب القمح خالل 

العام املاضي، وذلك وفقًا لبيانات 
إحصائية لوزارة االقتصاد.

األسمدة 
العضوية  80 أبوظبي )وام(

تعد »قمح اإلمارات« إحدى 

المبادرات الرائدة في مجال الزراعة 

التي انطلقت في عام 2017 وتضم 

170 مزرعة لتمثل أبرز الجهود 

الوطنية في مجال تعزيز األمن 

الغذائي، حيث تنتج أكثر من 80 طنًا 

من القمح على مستوى الدولة 

خالل موسم الحصاد. وتشكل 

المبادرة - التي تضم عددًا من 

المواطنين ويقودها المزارع حميد 

عبيد الزعابي - بداية مسار وطني 

للتوسع في زراعة القمح في 

مختلف األراضي الصالحة للزراعة 

في مناطق الدولة وخصوصًا في 

المزارع غير المستغلة، حيث أثبتت 

هذه التجربة نجاحها في إمكانية 

زراعة هذه الغلة االستراتيجية خالل 

الفترة من نوفمبر إلى مارس من 

كل عام، بحيث تتم عملية الري من 

3 إلى 4 مرات أسبوعيًا، مما يرشد 

استهالك المياه.

طـنـــــــــــــــًا إنــــتـــــــــاج
»قمح اإلمارات«

»الشارقة الخيرية« 
تنفذ حملة عيد 

األضحى

الشارقة )االتحاد(

كشفت جمعية الشارقة اخليرية 
النقاب عن تفاصيل حملتها 

املوسمية »حملة عيد األضحى 
املبارك«، وتضمنت مشروع حلوم 

األضاحي املقرر تنفيذه داخل 
وخارج الدولة خالل أيام عيد 

األضحى، وتوزيع كسوة العيد، 
باإلضافة إلى حزمة من املبادرات 

اخليرية واإلنسانية األخرى 
خالل عشر ذي احلجة.

ودعا الدكتور محمد بن هويدن 
الكتبي، رئيس اللجنة العليا 

حلملة األضاحي، احملسنني 
والراغبني يف أداء شعيرة 

األضحية هذا العام إلى إنابة 
اجلمعية عنهم يف توزيع حلوم 
األضاحي على مستحقيها، من 
خالل التبرع بقيمة األضحية 

املقدرة بـ 500 درهم داخل 
الدولة، يف مقابل 350 درهما 

لسعر األضحية ضمن األضاحي 
املقرر توزيعها خارج الدولة، 
مشيرًا إلى أن اللجنة العليا 

حلملة األضاحي بحثت خالل 
عدد من االجتماعات الداخلية 

أفضل السبل لضمان التعاقد 
على األضاحي بأسعار مناسبة.

مطــار دبــي الدولـــي جـــاهــــز 

الســتيــعـــــاب رحـــــالت الحج 

دبي )االتحاد(

في  والعمرة  الحج  لجنة  أعلنت 
توظيف  عن  دبي  مطارات  مؤسسة 
كافة اإلمكانيات والطاقات الستيعاب 
حــركــة الــحــجــاج الــمــســافــريــن إلــى 
ألداء  السعودية  العربية  المملكة 
مباني  جميع  عبر  الــحــج،  مناسك 
ــي  ــدول ــي ال الـــركـــاب فــي مــطــار دبـ
واألســابــيــع  ــام  ــ األي خــالل   )DXB(

القليلة المقبلة.
جاء ذلك اإلعالن عقب االجتماع 
والعمرة  الحج  لجنة  عقدته  ــذي  ال
في مطارات دبي، بحضور أعضائها 
عن  الممثلين  المسؤولين  كبار  من 
يشمل  بما  االستراتيجيين  الشركاء 
القيادة العامة لشرطة دبي، واإلدارة 
األجــانــب،  وشـــؤون  لإلقامة  العامة 
وجمارك دبي، وهيئة الصحة بدبي، 
ــارات،  ــ بــاإلضــافــة إلــى طــيــران اإلم
الخطوط  وطـــيـــران  ــي،  ــ دب ــالي  ــ وف
ــالي نــاس،  الــجــويــة الــســعــوديــة، وفـ
وغيرهم من كافة الشركاء ومزودي 
مباني  جميع  مستوى  على  الخدمة 
.DXB الركاب في مطار دبي الدولي

وأكدت مؤسسة مطارات دبي اتخاذ 
لتسهيل  الــالزمــة  اإلجــــراءات  كافة 
رحلة حجاج بيت اهلل الحرام، وتوفير 
مع  بالتعاون  لهم،  الخدمات  أفضل 
جميع الفرق والجهات المعنية، حيث 
تم تخصيص مكاتب إلتمام إجراءات 
السفر وتسجيل الوصول، والبوابات 
الجوازات، فضاًل  األمنية، إجراءات 

عن بوابات المغادرة المخصصة لهم.
ومن جانبه، نوه محمد المرزوقي 
ــمــرة في  ــع وال الــحــج  رئــيــس لجنة 
مؤسسة مطارات دبي، على ضرورة 
بأربع  المطار  إلــى  الحجاج  وصــول 
ساعات قبل موعد اإلقالع لمراعاة 
الوقت الكافي إلنجاز كافة إجراءات 
السفر. وأضاف قائاًل: »ندعو جميع 
المسافرين ألداء فريضة الحج إلى 
التأكد من صالحية الوثائق المطلوبة 
المطار  ــى  إل الــوصــول  قبل  للسفر 
بطاقة  السفر،  جــواز  من  والتحقق 

التطعيم،  شهادة  اإلماراتية،  الهوية 
وتصريح الحج.  كما سنقوم باستقبال 
المطار  بهم في  والترحيب  الحجاج 
المستلزمات  من  مجموعة  بتوزيع 
األساسية والضرورية للقيام برحالت 
ــك الــمــظــالت  ــ الـــحـــج، بــمــا فـــي ذل
ومصحف القرآن وأدوات اإلسعافات 
األولية، قبل صعودهم إلى الطائرة. 
من المؤكد أن نشهد ازدحاماً خالل 
هذه الفترة لذا نعمل جاهدين على 
ومريحة  سلسة  سفر  تجربة  توفير 

بأفضل الطرق الممكنة«.

 اإلعالن عن التسهيالت من قبل أعضاء اللجنة )من المصدر(

ُتغادر أول رحلة ملوسم احلج هذا العام من قبل الطيران السعودي عبر 
طائرة تِقل وفدًا رسميًا من حكومة دبي من مطار دبي الدولي إلى 

املدينة املنورة يف تاريخ 30 يونيو.

 أول رحلة

في تقرير استشراف مستقبل المعرفة

ضـــمـــــــــن أكــــثـــــــــــــــــر
الـدول جاهزية في 
اإلمارات مـــواجهــة المخــاطر

ة  أوضح التقرير، الذي أطلق على هامش انعقاد »قمَّ
دولة،   40 عددها  البالغ  الدراسة  عينة  أنَّ  المعرفة«، 
من بينها 7 دول عربية، تشير إلى اختالفات كبيرة بين 
البلدان من حيث القدرة التحولية ومستوى الجاهزية 
للقدرات  العام  االتجاه  أنَّ  إال  المخاطر،  مواجهة  في 
التحولية في ازدياد، مشيراً إلى أنَّ أكثر البلدان جاهزية 
هي البلدان المرتفعة الدخل، خاصة الدول األعضاء في 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، بينما أقل البلدان 
أفريقيا  في  الدخل  المنخفضة  البلدان  هي  جاهزية 

ومنطقة الدول العربية وآسيا الوسطى.
وأفاد التقرير أنَّ جاهزية البلدان في مواجهة المخاطر 
الصحية والبيئية والتكنولوجية المستقبلية والتي شملتها 
الدراسة، تعتمد اعتماداً كبيراً على البيئات المعرفية، 
ع مجموعة مهارات السكان وتطوير  والقدرة على توقُّ
هذه المهارات، موضحاً أنه كلما كانت القوى العاملة 
المهارات، وكلما كانت  مهيأة بشكل أفضل من حيث 
مجاالت المعرفة أكثر تقدماً )التعليم، البحث والتطوير 
والبيئة  االقتصاد،  والتكنولوجيا،  العلوم  واالبتكار، 

التمكينية(، كان البلد أكثر جاهزية لمواجهة المخاطر.
تُعدُّ  والــتــعــاون  االبتكار  قـــدرات  أنَّ  التقرير  ــن  وبــيَّ

على  البلدان  قــدرات  تطوير  في  أساسيين  عنصرين 
استثمار األبعاد المعرفية ومهارات القوى العاملة، كما 
أنَّ القدرات التحولية لها دور رئيس في تمكين البلدان 
لخصوصياتها  الشامل  والتغيُّر  والتحوُّل  التكيُّف  من 
والبنى  البيئية  الحيوية  المنظومة  مثل  البنيوية 
االستجابة  خــالل  ــك  وذل واالجتماعية،  االقتصادية 
ل أو تعطيل في  للمخاطر المستقبلية من دون أي تعطُّ

تسيير أمورها.
جاهزية  في  كبيرة  فجوة  هناك  أنَّ  التقرير  وذكــر 
البلدان الستيعاب الصدمات واالضطرابات والتكيُّف 
صانعي  مــن  يتطلَّب  وهــذا  بعدها،  والــتــحــوُّل  معها، 
السياسات والقطاع الخاص والمجتمع المدني السعي 
القدرات  تعزيز  وإمكانيات  فرص  الستثمار  الفاعل 
الــتــآزر  مــجــاالت  واستكشاف  لبلدانهم،  التحولية 
من  واالستفادة  جماعية  مبادرات  تطوير  خالل  من 
ز قدرات البلدان في اتجاه تحقيق  االبتكارات التي تعزِّ
التحولية  القدرات  أنَّ  إلى  الفتاً  الكاملة،  إمكاناتهم 
تؤدي دوراً رئيساً في عالم تزداد فيه التحديات تعقيداً 
وترابطاً، إذ تساعد البلدان على استيعاب المخاطر 

والتأقلم والتحول المستمر.

دبي )االتحاد(

كشف تقرير استشراف مستقبل 

سة  المعرفة الصادر عن مؤسَّ

محمد بن راشد آل مكتوم 

للمعرفة، وبرنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي، أنَّ اإلمارات ضمن أكثر 

الدول جاهزية في مواجهة 

المخاطر والتحديات المستقبلية، 

في قائمة تضمُّ 5 بلدان هي، 

الواليات المتحدة األميركية، 

سويسرا، المملكة المتحدة، 

أستراليا، واإلمارات العربية 

المتحدة.
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الدفعة األولى من الموفقين في المنازعات االقتصادية يؤدون اليمين أمام وكيل دائرة القضاء )من المصدر(

لـ 8 موظفين في »التنمية االقتصادية«

»قضاء أبوظبي« تمنـح تراخيص الدفعة 

األولى ملـوفقــي شكـــاوى املستهلكني

أبوظبي )االتحاد(

أدى أعــضــاء الــدفــعــة األولـــى من 
الموفقين في المنازعات االقتصادية 
اليمين  الــمــســتــهــلــكــيــن،  وشـــكـــاوى 
يوسف  المستشار  ــام  أم القانونية، 
سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في 
أبوظبي، لبدء مزاولة مهامهم كموفقين 
ألداء  االقتصادية،  التنمية  دائرة  في 
للنزاعات  والتوفيق  الوساطة  أعمال 
المتعلقة  ــشــكــاوى  وال االقــتــصــاديــة 
نحو  ســعــيــاً  المستهلكين،  بــحــقــوق 

التسوية الودية لتلك المنازعات.
العبري،  يوسف  المستشار  وأكــد 
أن مــنــح تــراخــيــص الــدفــعــة األولـــى 
للموفقين في المنازعات االقتصادية 
8 موظفين  لـ  المستهلكين،  وشكاوى 
ــرة الــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة،  ــ فـــي دائـ
والمعتمدين بموجب قرار سمو الشيخ 
منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس 
مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، 
أبوظبي،  فــي  القضاء  دائـــرة  رئيس 
بيئة  وتوفير  األعــمــال  ــادة  ريـ يــدعــم 

جاذبة لالستثمارات، بما يعزز المكانة 
التنافسية العالمية إلمارة أبوظبي.

أعمال  نطاق  توسيع  أن  وأوضـــح 
عــدداً  ليشمل  والتوفيق،  الوساطة 
المعنية  الجهة  فــي  الموظفين  مــن 
بتنظيم القطاع االقتصادي وترخيص 
مدى  ومراقبة  والــشــركــات  الجهات 
التزامها بتوفير جودة الخدمات وفقاً 
مع  وبالتنسيق  السارية  للتشريعات 
الجهات ذات الصلة، يأتي تماشياً مع 
توجهات حكومة أبوظبي نحو ترسيخ 
للخدمات  ورائــدة  متكاملة  منظومة 
وتقديمها  القطاعات  مختلف  فــي 
طبقاً ألرقى المعايير، في ظل سيادة 

القانون وتحقيق العدالة الناجزة.
إلى  الــعــبــري،  المستشار  ــار  وأشـ
القضاء،  دائرة  توليه  الذي  االهتمام 
الــنــزاعــات،  لفض  البديلة  للحلول 
الــتــجــاري  ــع  ــطــاب ال ذات  ــمــا  والســي
إرســاء  على  والعمل  واالقــتــصــادي، 
المتنازعين،  بين  الصلح  مفاهيم 
ــوادر  ــن خـــالل إعــــداد وتــأهــيــل كـ م
تتسم  الــمــوفــقــيــن  مــن  متخصصة 
بــالــكــفــاءة، وتــدريــبــهــم عــلــى أفضل 
الــمــمــارســات واألســالــيــب الــتــي من 
نظر  وجــهــات  بين  التقريب  شأنها 
األطراف، ودفعها إلى تسوية النزاع 

ودياً.

دعم ريادة األعمال 
وتوفير بيئة جاذبة 

لالستثمارات
 

يوسف العبري

نوه العبري بأهمية دور املوفقني يف إنهاء النزاعات عن طريق االتفاق الذي 
يكون له قوة السند التنفيذي، وحجية األحكام القضائية، ما يسهم يف 

التخفيف من أعباء التقاضي على جميع األطراف، وتوفير الوقت واجلهد 
والنفقات، والذي يؤدي بدوره إلى تنشيط القطاعات االقتصادية وسرعة 

حركة رؤوس األموال، مع ضمان حتقيق العدالة وصيانة احلقوق.

إنهاء النزاعات

شرطة أبوظبي تفوز بـ»3 جوائز« 
من »تمكين الشباب«

أبوظبي )االتحاد(

فازت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بثالث جوائز ضمن جائزة دول 
مجلس التعاون الخليجي الحكومية لتمكين الشباب. وأوضح اللواء سالم 
من  تعتبر  الجائزة  أن  البشرية،  الموارد  قطاع  مدير  النعيمي  شاهين 
أرقى الجوائز في المنطقة بمجال دعم الشباب، وذكر أن قطاع الموارد 
البشرية حصل على ثالث جوائز، وهي فئة الجهة الحكومية الداعمة 
للشباب، وفئة القائد المستدام وفاز بها المقدم خليفة سعيد الحميري 

وفئة الموظف الصاعد وفازت بها المدني سارة البري.
ورؤيتها  الرشيدة  القيادة  بدعم  البشرية  الموارد  قطاع  مدير  وأشاد 
النجاح  هذا  لتحقيق  أبوظبي  شرطة  قادت  التي  وتوجهاتها،  الحكيمة 

المتميز، مؤكداً استمرار الجهود لتحقيق المزيد من النجاحات.
وهنأ القيادة الشرطية ومنتسبي شرطة أبوظبي على هذا الفوز، الذي 
والقطاعات  المنتسبين  بجهود  اعتزازه  مؤكداً  الجميع،  بتعاون  تحقق 

الشرطية والتي ضاعفت الجهود لتحقيق هذا اإلنجاز الريادي.

استمرار الجهود لتحقيق
المزيد من النجاحات

 ضروة فحص اإلطارات
والتأكد من سالمتها

صورة جماعية للفائزين بجائزة دول »التعاون« لتمكين الشباب )من المصدر(

ورشة لـ»مدربي قيادة المركبات« 
في أبوظبي

أبوظبي )االتحاد(

نفذت شرطة أبوظبي ورشة لتوعية مدربي قيادة المركبات والمتدربين 
حول قواعد قانون السير والمرور، وذلك في إدارة ترخيص السائقين 
والمركبات بمدينة زايد في الظفرة بالتعاون مع شركة اإلمارات لتعليم 
قيادة السيارات. وأوضح العقيد محسن سعيد المنصوري، مدير إدارة 
تأتي  المبادرة  أن  والــدوريــات،  المرور  لمديرية  التابعة  الظفرة  مــرور 
محاور  خالل  من  المرور  بقواعد  والمتدربين  المدربين  إلمام  لضمان 
عدة، منها ترك مسافة أمان كافية خلف المركبات األمامية وااللتزام 

بالسرعات المحددة، وعدم االنشغال بغير الطريق.
كما تطرقت إلى أهمية فحص اإلطارات، والتأكد من سالمتها وعدم 
لوقوع  تفادياً  انفجارها،  تسبب  أن  يمكن  تشققات  أو  تلف  أي  وجــود 
في  االرتفاع  نتيجة  الصيف  فترة  خالل  خصوصاً  المرورية  الحوادث 

درجات حرارة الجو.
والتي  للمركبات،  الخاطئ  الوقوف  بخطورة  التوعية  اإلدارة  وعززت 
تتضمن الوقوف أمام فوهات الحريق، الوقوف خلف المركبات مما يعوق 
الحوادث،  وقوع  أثناء  الوقوف  الطرق،  مفترقات  في  الوقوف  تحركها، 

الوقوف في مواقف »أصحاب الهمم«، والوقوف في منعطفات الطرق.

خالل الورشة )من المصدر(

جانب من األعمال املنجزة )من املصدر(

»زايد العليا« تنفذ »غوص أصحاب الهمم« 

أبوظبي )االتحاد(

ــد الــعــلــيــا  ــ نـــفـــذت مــؤســســة زايـ
ألصــحــاب الــهــمــم مـــبـــادرة غــوص 
 - دايــف  ديــب  في  الهمم  أصحاب 
القيادة  والتعاون مع  بالتنسيق  دبي 
الــعــامــة لــشــرطــة أبــوظــبــي وفــريــق 
اهلل  عبد  بحضور  للتطوع،  زايـــد 
عبد العالي الحميدان األمين العام 
من  سبعة  وبمشاركة  للمؤسسة، 
فئتي  مــن  ثــالثــة  الهمم،  أصــحــاب 
وأربعة  )الصم(  السمعية  اإلعاقة 
منهم  الحركية  اإلعــاقــة  ذوي  مــن 
حي  عرض  على  واشتملت  سيدة، 
وممارسات  الرياضية  لألنشطة 
متحرك  كرسي  وتنصيب  الغوص، 
الغواصين،  الهمم  ألصحاب  كرمز 
ــارات  ــ إضــافــة إلـــى رفـــع عــلــم اإلم
وتأدية قسم الوالء لصاحب السمو 
تحت  اهلل،  حفظه  الــدولــة  رئــيــس 

الماء بلغة اإلشارة. 
المجتمعية  الفعالية  تلك  تهدف 
ــهــمــم في  ــاب ال ــحـ ــج أصـ ــ ــى دم ــ إل
ــهــم  الــمــجــتــمــع، وتــحــســيــن قــدرات
الــحــركــيــة والــنــفــســيــة، مــن خــالل 
وتعزيز  الــغــوص،  رياضة  ممارسة 

الرياضية  األنشطة  في  مشاركتهم 
المختلفة  والــفــعــالــيــات  الــبــحــريــة 
إلى  إضافة  الــدولــة،  مستوى  على 
تعزيز مكانة دولة اإلمارات عالمياً 
كــنــمــوذج رائـــد فــي دمــج أصحاب 
في  الهمم  أصحاب  وتمثيل  الهمم، 
عن  الدولة،  في  الرئيسية  المعالم 
في  متحرك  كرسي  إضافة  طريق 

ديب دايف دبي
وقــــال عــبــد اهلل عــبــد الــعــالــي 
لمؤسسة  العام  األمين  الحميدان 

تلك  مــن  نهدف  إننا  العليا:  ــد  زاي
ــمــجــال أمـــام  الـــمـــبـــادرة إتـــاحـــة ال
تجربة  لــخــوض  الــهــمــم  أصــحــاب 
الـــغـــوص تــحــت الـــمـــاء فـــي أعــمــق 
تأكيداً  العالم،  مستوى  على  نقطة 
وإمكاناتكم  الكبيرة  قدراتهم  على 
ثقتهم  وتــعــزيــز  عليها،  والــتــعــرف 
العالية  الـــروح  وإظــهــار  بأنفسهم، 
بها،  يتمتعون  ــتــي  ال ــيــة  واإليــجــاب
في  االنـــخـــراط  عــلــى  وتشجيعهم 

الفعاليات واألنشطة المجتمعية.

خالل الغوص تحت المياه )من المصدر(

»كبارنا في أمان« 
بشرطة عجمان

عجمان )االتحاد( 

نظمت القيادة العامة لشرطة 
عجمان ورشة بعنوان »كبارنا 

يف أمان« مبركز سعادة كبار 
املواطنني بعجمان، قدمتها 

الرائد فاطمة عبيد الشامسي 
رئيس قسم الشرطة املجتمعية، 

وذلك فـي إطـار احتفاالت الدولة 
باليوم العاملي للتوعية بشأن 

إساءة معاملة املسنني.
وشارك يف تقدمي الورشة، 

املساعد أول سالم مصطفى 
اجلسمي والرقيب أول فاطمة 

بن زايد من قسم الشرطة 
املجتمعية، مت خاللها شرح 

محاور عدة، أهمها دعم القيادة 
الرشيدة بوضع القوانني التي 

تساهم يف حفظ احلقوق لفئة 
كبار املواطنني وأسرهم، وغيرها.

الجانب  إضفاء  إلى  األعمال  وهدفت 
دبــي،  أبــوظــبــي-  طــريــق  على  الجمالي 
كونها من أهم الطرق الرابطة بين إمارتي 
الجمالي  الجانب  وإبــراز  ودبي،  أبوظبي 
لمنطقة أسفل جسور السيارات، وإضفاء 
لمدينة  والعمرانية  الجمالية  اللمحة 
تجربة  تعزيز  إلــى  باإلضافة  أبوظبي، 
تواكب  ومبتكرة  جديدة  تجميلية  ــارة  إن
األحداث والمناسبات العامة، وذلك عن 

طريق تطبيق سيناريوهات مختلفة.
وحـــدات  تــركــيــب  ــال  األعــم وتضمنت 
أسفل  األعـــمـــدة  عــلــى  تجميلية  إنــــارة 
لعرض  تحكم  وحدات  وتركيب  الجسور، 
باإلضافة  المطلوبة،  الــســيــنــاريــوهــات 
بلدية  تقوم  حيث  والربط،  البرمجة  إلى 
اإلنارة  وتحسين  بتطوير  أبوظبي  مدينة 
يسهم  بما  التقنيات،  آخــر  واســتــخــدام 
بشكل كبير في إظهار الصورة الحضارية 
أبوظبي  جمال  تعكس  والــتــي  لــإمــارة، 
تقنيات  استخدام  طريق  عن  العمراني، 
ووحدات اإلنارة التجميلية، بما يسهم في 
السيارات  جسور  معالم  وإظهار  تجميل 
في مدينة أبوظبي، ويضفي طابعاً جمالياً 

على مرافق اإلمارة.
وتؤكد بلدية مدينة أبوظبي استمراريتها 
- ضمن خططها المستقبلية- في تطوير 

والــمــرافــق  المعالم  وتجميل  وتحسين 
العامة الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، 
وأجــهــزة  التقنيات  ــدث  أحـ بــاســتــخــدام 
اإلنارة التجميلية التي تساهم في إضفاء 
كفاءة  تعزيز  جانب  إلــى  جمالي،  طابع 
والمرافق  التحتية  والبنى  األصول  إدارة 
العامة والحفاظ على كفاءتها وفاعليتها، 
وجــودة  ونــمــط  اإلمـــارة  جاذبية  لتعزيز 

الحياة وإسعاد كافة أفراد المجتمع.

إنارة تجميلية لجسور طريق أبوظبي- دبي

أبوظبي )االتحاد(

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي من خالل قطاع 

البنية التحتية وأصول البلدية، تركيب وحدات 

إنارة تجميلية أسفل جسور السيارات على 

طريق الشيخ زايد بن سلطان وطريق 

الشيخ مكتوم بن راشد.

جانب من األعمال )الصور من المصدر(



السودان يستدعي 
سفيره في إثيوبيا 

للتشاور

أسماء الحسيني )الخرطوم(

استدعت اخلارجية السودانية، 
أمس، سفيرها يف إثيوبيا للتشاور، 
كما استدعت السفير اإلثيوبي يف 
اخلرطوم لالحتجاج على  مقتل 7 

جنود سودانيني ومدني.
وأفاد مصدر دبلوماسي أن السفير 
اإلثيوبي وعد بإيصال االحتجاج 

إلى سفارة بالده، وأكد أنه ال 
معلومات لديهم حول احلادثة.

وقالت اخلارجية السودانية، إن 
»ما أقدم عليه اجليش اإلثيوبي 

جرمية جتايف مبادئ القانون 
اإلنساني الدولي«، مؤكدة أن 

»اخلرطوم حتتفظ بكامل احلق يف 
الدفاع عن أراضيها«.

وجاء يف بيان اخلارجية 
السودانية: »تدين وزارة خارجية 

السودانية بأشد العبارات ما أقدم 
عليه اجليش اإلثيوبي بقتله 

7 أسرى من اجلنود السودانيني 
ومدنيًا بعد اختطافهم من داخل 

األراضي السودانية بتاريخ 22 
يونيو، واقتيادهم إلى داخل 

األراضي اإلثيوبية«.
بدورها، قالت وزارة الشؤون 

اخلارجية اإلثيوبية، إن جنودًا 
سودانيني لقوا حتفهم يف قتال مع 

ميليشيات محلية على أراضيها 
ونفت اتهامات بأن جيشها مسؤول 

عن قتلهم.
ويف سياق آخر، ترأس وزير شؤون 
مجلس الوزراء السوداني عثمان 

حسني عثمان أمس، باألمانة 
العامة ملجلس الوزراء االجتماع 

الدوري للجنة العليا ملتابعة ملف 
سد النهضة.

واستمع االجتماع إلى تنوير قدمه 
وزير الري واملوارد املائية املهندس 

ضو البيت عبدالرحمن منصور 
حول جولة املفاوضات الثانية 

التي متت بدولة اإلمارات العربية 
املتحدة.

وأكد االجتماع ضرورة الوصول 
إلى تفاهمات مشتركة بني 

الدول الثالث تراعي املصالح 
االستراتيجية العليا بينها.

سلطان عمان والرئيس المصري 
يبحثان العالقات الثنائية المتينة

أحمد عاطف )القاهرة(

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، على اعتزاز بالده بعمق 
ومتانة العالقات االستراتيجية مع سلطنة ُعمان، الفتاً إلى ضرورة الحرص 
على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي المشترك واستطالع آليات دفعها 

إلى آفاق أرحب في شتى المجاالت.
وأجرى السيسي والسلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان ُعمان جلسة 
تشمل  جولة  مستهل  في  وذلــك  البلدين،  وفــدي  موسعة ضمت  مباحثات 
زيارة الرئيس المصري لُعمان والبحرين للتشاور والتنسيق بشأن القضايا 
واألزمات اإلقليمية والدولية، مثمناً مستوى التنسيق القائم ووحدة الرؤى 
التوافق  جانب  إلى  المتبادل،  االهتمام  ذات  القضايا  حول  البلدين  بين 

الُعماني المصري إزاء كافة القضايا اإلقليمية والدولية.
وأعرب السلطان هيثم بن طارق عن تقديره للجهود المصرية الداعمة 
للشأن الُعماني على كافة الصعد كافة، فضاًل عن إسهام الجالية المصرية 
التأكيد على  المجاالت، مع  بُعمان في مختلف  والتنمية  البناء  في عملية 
حرص ُعمان على تعزيز أطر التعاون الثنائي الراسخة مع مصر في مختلف 
المجاالت خالل الفترة المقبلة، بما فيها زيادة االستثمارات الُعمانية في 

مصر واستغالل الفرص االستثمارية المتاحة بها.
وقال الباحث في الشؤون العربية محمد حامد، إن العالقات المصرية 
الُعمانية تشهد تطوراً ملحوظاً، حيث تعهدت مسقط بتقديم نصف مليار 
دوالر في مؤتمر دعم وتنمية االقتصاد في شرم الشيخ 2015، مشيراً إلى 
مشترك  استثماري  وبنك  في مصر  طبية  مدينة  إنشاء  في  ُعمانية  رغبة 

خالل الفترة المقبلة.

جمال إبراهيم )عّمان(

 250 من  أكثر  وأُصيب  أشخاص مصرعهم   10 عن  يقل  ال  ما  لقي 
العقبة  ميناء  في  الصهاريج  أحد  من  سام  غاز  تسرب  جــراء  آخرين 

األردني.
األعمال  »أثناء  العام:  األمن  مديرية  باسم  اإلعالمي  الناطق  وقال 
االثنين، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ  العقبة  اليومية في ميناء 
الموقع«،  الغاز في  إلى تسرب  نقله مما أدى  أثناء  بمادة غازية سامة 

وأشار إلى أنه نجم عن الحادثة 10 وفيات و250 إصابة.
 وبحسب مصادر رسمية أردنية، فإن الصهريج المحمل بالغاز السام 

سقط من باخرة وتم إخالء الشاطئ الجنوبي للعقبة.
المختصون  وباشر  المنطقة،  عزل  الفور  على  »جــرى  أنه  وأضــاف 
التعامل مع الحادثة، فيما قام الدفاع المدني بنقل عدٍد من اإلصابات 

للمستشفى وجميعهم قيد العالج«.
مازن  داخليته  ووزير  الخصاونة  بشر  األردني  الــوزراء  رئيس  وتوجه 

الفراية إلى العقبة للوقوف على تداعيات الحادث.

األردن: 10 وفيات و250 مصابًا 

بتسرب غاز سام يف ميناء العقبة

أكد رؤيته االستراتيجية إلنهاء المراحل االنتقالية

حسن الورفلي )بنغازي، القاهرة(

أن  الليبي  الرئاسي  المجلس  أكــد 
إجراء االنتخابات الرئاسية والبرلمانية 
وفق قاعدة دستورية متفق عليها هي 
الحل الوحيد لألزمة السياسية، فيما 

أعلن
رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان 
فتحي باشاغا، إن لديه اتصاالت مع 
طرابلس،  في  المسلحة  التشكيالت 
وهناك العديد منهم انضم له، وتبقى 
مجموعات قليلة اليزال التفاوض معهم 

مستمراً.
الرئاسي  بالمجلس  النائب  وأكــد 
الليبي، عبد اهلل الالفي، خالل لقائه 
أن  أمس،  ليبيا،  لدى  التركي  السفير 
إجراء االنتخابات الرئاسية والبرلمانية 
وفق قاعدة دستورية متفق عليها، هي 
في  السياسية  لألزمة  الوحيد  الحل 

ليبيا.
المجلس  إعالن  إلى  الالفي  وأشار 
االستراتيجية  الرؤية  عن  الرئاسي، 
لمشروع المصالحة الوطنية، من أجل 
والوصول  االنتقالية،  المراحل  إنهاء 
في  السالم  وتحقيق  االستقرار  إلــى 
اإلعــالمــي  المكتب  بحسب  ــالد  ــب ال

للمجلس الرئاسي.
دعم  التركي،  السفير  أكــد  بـــدوره، 
بالده للمسار السياسي، للذهاب إلى 
االنتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق 

الجميع،  عليه  يتفق  دســتــوري  إطــار 
للمجلس  األساسي  الدور  إلى  مشيراً 
الرئاسي في هذه المرحلة، مشيداً بما 
أنجزه في إطالق الرؤية االستراتيجية 
ــة،  ــي ــوطــن ــحــة ال ــمــصــال لـــمـــشـــروع ال
الوصول  على  العمل  في  واستمراره 
إلى االستحقاق االنتخابي واالستقرار 

والسالم.
وفــــي ســـيـــاق آخـــــر، قــــال رئــيــس 
الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان 
فتحي باشاغا، إن لديه اتصاالت مع 
العاصمة  في  المسلحة  التشكيالت 
انضم  العديد منهم  طرابلس، وهناك 
له، وتبقى فقط مجموعة قليلة تتمثل 
في مجموعة أو اثنين اليزال التفاوض 
في  باشاغا،  وأضاف  مستمراً.  معهم 
»التشكيالت  أن  تلفزيونية،  مقابلة 
باشاغا  حكومة  أن  تعرف  المسلحة 
األمور  زمام  وستتولى  ستأتي  ستأتي 
في العاصمة طرابلس«، مردفاً: »نحن 
مستعدون لمشاركتهم ودمجهم بطريق 
ولمسنا  كميليشيات  ولــيــس  ــة  ــدول ال
لديهم مخاوف، وتم تطمينهم أنني ال 

أريد تصفية حسابات«. 

المؤسسة  وفي سياق آخر، كشفت 
الوطنية للنفط في ليبيا، أمس، عزمها 
ثالثة  خــالل  القاهرة«  »القوة  إعــالن 
إنتاج  استئناف  عــدم  حــال  في  أيـــام، 
في  ســرت  خليج  منطقة  مــن  النفط 

شرق البالد.
أغلقت  الــمــاضــي،  أبـــريـــل  ــذ  ــن وم
حقول   6 وقبلية  محلية  مجموعات 
وموانئ في شرق ليبيا احتجاجاً على 
الدبيبة  الحميد  استمرار رئاسة عبد 
تسليم  وعــدم  طرابلس،  في  للحكومة 
السلطة إلى الحكومة الجديدة المعينة 

من مجلس النواب.
واشترطت هذه المجموعات تنفيذ 
بإعادة إنتاج  مطالبها للسماح مجدداً 
النفط إذ تسبب اإلغالق بخسارة 600 
ألف برميل يومياً من أصل 1.2 مليون 
برميل، وخسائر مالية قدرت بنحو 60 

مليون دوالر يومياً.
النفط  مــؤســســة  ــيــس  رئ ــح  ــ وأوضـ
مصطفى صنع اهلل في بيان صحافي: 
القاهرة  القوة  حالة  إعــالن  »نـــدرس 
يتم  لم  القادمة ما  الساعة  خالل 72 
استئناف اإلنتاج والشحن بالموانئ في 
خليج سرت، هناك من يحاول شيطنة 
طرابلس،  العاصمة  في  النفط  قطاع 
ولن نقف مكتوفي األيدي بل سنتصدى 

لها وفق األطر القانونية«.

مستودعات نفط في ليبيا )أرشيفية(

»الرئاسي الليبي«: االنتخابات الحل الوحيد لألزمة

مؤسسة النفط تحذر من 
إعالن »القوة القاهرة« 

خالل 3 أيام 
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عربي ودولي

أكدت مواصلة جهود تقديم مساعداٍت إنسانية ودعم قطاعات الصحة والتعليم

أبوظبي )االتحاد(

ــة اإلمــــــارات الــعــربــيــة  ــ ــددت دول جــ
الشعب  ــدعــم  ب ــتــزامــهــا  ال الــمــتــحــدة 
مواصلة  عــبــر  الشقيق  الفلسطيني 
جهود تقديم مساعداٍت إنسانية ودعم 
قطاعات الصحة والتعليم، مشيرًة إلى 
أعمال  جميع  منع  على  العمل  ضرورة 
واالســتــفــزاز  المدنيين  ضــد  الــعــنــف 
والــتــحــريــض والــتــدمــيــر، داعــيــًة إلــى 
للحفاظ  الدبلوماسية  الجهود  تنشيط 
على التهدئة وخلق بيئة ُمؤاتية للسالم.

لبعثة  الــســيــاســي  الــمــنــســق  ودعـــت 
المتحدة، غسق  األمــم  لدى  اإلمــارات 
األمن  لمجلس  جلسة  خــالل  شاهين، 
بشأن الحالة في الشرق األوسط، بما 
أمس،  الفلسطينية،  القضية  ذلك  في 
لاللتزام بمنع جميع أعمال العنف ضد 
المدنيين لحل األزمة بين الفلسطينيين 

واإلسرائيليين.
األمــن  »اعــتــمــَد مجلس  وأضــافــت: 
ليؤكد  ســنــوات   5 قبل   2334 الــقــرار 
الدولي  المجتمع  موقف  على  مجدداً 
ــشــطــة  ــع األن ــوقـــف جــمــي ــي لـ ــ ــداع ــ ال
باعتباره  اإلسرائيلية،  االستيطانية 
الدولتين.  حل  إلنقاذ  ضــروريــاً  أمــراً 
التقرير  فــي  ورَد  مــا  يؤسُفنا  ولــكــن، 
استمرار  حــول  العام  لألمين  األخير 
األرض،  عــلــى  السلبية  ــجــاهــات  االت
المستوطنات  وتــوســيــع  بــنــاء  ومــنــهــا 
القسري،  والتهجير  الهدم  وعمليات 
ونخص بالذكِر هنا القرارات المتعلقة 
يطا  َمَساِفر  من  الفلسطينيين  بتهجير 
بهدم  والتهديد  الغربية  الضفة  فــي 
القدس  من  مختلفة  أنحاء  في  منازل 

الشرقية«. 
ــع  ــوســي وت ــاء  ــنـ بـ أن  إلــــى  ونـــوهـــت 
المستوطنات يَقطُع االتصال الجغرافي 
حياة  على  ويؤثر  الفلسطينية  لألرض 
إذ  واألطفال،  النساء  السيما  السكان، 
يَُحد من حركِتِهم ويَحِرم المزارعين من 
الوصول إلى أراضيهم ومصادر المياه.

ــل هـــذه  ــِكـ ــشـ ــت: »كـــمـــا تُـ ــ ــافـ ــ وأضـ
من  وتُعد  تماس  نقاط  المستوطنات 
العنف،  الــمــؤديــة الســتــمــرار  الــعــوامــل 
السالم  جهود  تقوض  أنها  عن  فضاًل 

ــي  ــدول ــاً لــلــقــانــون ال ــاك ــه ــت وتــشــكــل ان
وأشــارت  المتحدة«.  األمــم  وقـــرارات 
المنسق السياسي لبعثة اإلمارات لدى 
األمنية  ــاع  األوضـ أن  المتحدة  ــم  األم
والــســيــاســيــة مــســتــمــرة فــي الــتــدهــور 
والقدس  الغربية  الضفة  في  السيما 
التي  األحداث  تَتَوالى  حيث  الشرقية، 
مما  الراهنة،  التوترات  ِحدة  من  تزيد 
أي  فــي  العنف  َفتيل  باشتعال  ــِدد  ــَه يُ

االلتزام  ضــرورة  على  وأكــدت  لحظة. 
على  العمل  بخصوص   2334 بالقرار 
منع جميع أعمال العنف ضد المدنيين، 
ــزاز  ــف وكـــذلـــك جــمــيــع أعـــمـــال االســت
ظل  في  خاصًة  والتدمير،  والتحريض 

تصاعد التوترات.
وقالت: »ال يجب ترك هذه األوضاع 
تنشيط  ينبغي  إذ  حاِلها،  على  الهشة 
ــة اإلقــلــيــمــيــة  ــومــاســي ــل ــدب ــود ال ــجــه ال

استباقية  إجـــراءات  التخاذ  والدولية 
تحافظ على التهدئة وتُساِهم في خلق 
تطلع  وأكـــدت  للسالم«.  ُمؤاتية  بيئة 
اإلمارات إلى الزيارة المرتقبة للرئيس 
خالل  للمنطقة  بايدن  جو  األميركي 
إلى  زيارتيه  وباألخص  القادم،  الشهر 

إسرائيل وفلسطين. 
بين  التعاون  تعزيز  أن  إلى  وأشــارت 
المستويات،  مختلف  على  ــراف  األطـ

الثقة  بناء  فــي  يساهم  أن  شأنه  مــن 
بينهم، ويَخِلق مساحًة تُِتيح عودتَُهم إلى 

مفاوضاٍت ذات مصداقية.
وفي سياق تفاُقم األوضاع اإلنسانية 
في  السيما  الفلسطينية،  األرض  في 
ــارات على  ــ ــ ــدت اإلم ــ ــزة، أك قــطــاع غــ
أهمية السعي للتخفيف من حدة هذه 
األوضاع عبر اتخاذ إجراءات ملموسة 
ــصــاد وتــســهــيــل حركة  إلنــعــاش االقــت

العاملين والتدفقات التجارية. 
دولة  التزام  شاهين  غسق  وجــددت 
ــم والــتــاريــخــي بدعم  ــدائ اإلمــــارات ال
في  بما  الشقيق،  الفلسطيني  الشعب 
تقديم  في  الجهود  مواصلة  عبر  ذلك 
قطاعات  ودعــم  إنسانية  مــســاعــداٍت 

الصحة والتعليم.
عقده  الــذي  باالجتماع  رحبت  كما 
التابع  الرسمي  غير  الــخــبــراء  فــريــق 
لمجلس األمن والمعني بالمرأة واألمن 
حيث  الماضي،  الجمعة  يوم  والسالم 
عملية  على  مــرة  ألول  االجتماع  ركــز 
وسلط  األوســـط،  الشرق  في  السالم 
الفلسطينية  المرأة  وضع  على  الضوء 
ــهــا فـــي إحــــالل الــســالم  ومــســاهــمــاِت
واألمن.  وفي ختام كلمتها أمام مجلس 
موقَف  شاهين،  غسق  أكـــدت  ــن،  األمـ
لتحقيق  والـــداعـــم  الــثــابــت  ــارات  ــ اإلمـ
دولة  إقامة  يتم  بحيث  الدولتين،  حل 
بناًء  سيادة  وذات  مستقلة  فلسطينية 
 ،1967 يونيو  مــن  الــرابــع  حــدود  على 
تعيش  الشرقية،  الــقــدس  وعاصمتها 
جنباً إلى جنب مع إسرائيل، في سالٍم 

وأمٍن واعتراٍف متبادل.

اإلمارات تجدد التزامها بدعم الشعب الفلسطيني

الدعوة إلى تنشيط الجهود الدبلوماسية لخلق بيئة ُمؤاتية للسالم

ترحيب إماراتي باعتماد تجديد والية قوة مراقبة فض االشتباك

نيويورك )االتحاد(

 رحبت دولة اإلمارات باعتماد 
مجلس األمن، قرار جتديد والية 

قوة األمم املتحدة ملراقبة فض 
االشتباك »أوندوف«.وأقّر مجلس 

األمن الدولي باإلجماع، متديد 
والية »أوندوف« يف مرتفعات 

اجلوالن ملدة 6 أشهر.

ومبوجب القرار الذي حمل الرقم 
2639، مّدد املجلس تفويض قوة 

»أوندوف« حتى 31 ديسمبر 2022.
ودعا املجلس يف قراره »جميع 

املجموعات، باستثناء قوة األمم 
املتحدة ملراقبة فض االشتباك، إلى 

التخّلي عن جميع مواقع القوة«.
كما دعا إلى »احترام امتيازات القوة 

وحصاناتها وضمان حرية تنقلها، 

وضمان تسليم معّدات القوة من دون 
عوائق«. وحّث الطرفني، السوري 

واإلسرائيلي، على ممارسة أقصى 
درجات ضبط النفس ومنع أي 

انتهاكات لوقف إطالق النار واملنطقة 
الفاصلة.

كما أكد على »حياد القوة« وشّجع 
األطراف على االستفادة الكاملة من 

وظائف االتصال اخلاصة بها.

وطالب املجلس أمني عام األمم 
املتحدة بـ»التأكد من أن القوة لديها 

القدرة واملوارد املطلوبة للوفاء 
بواليتها بطريقة مأمونة«.

وأنشئت قوة »أوندوف« بقرار من 
مجلس األمن الدولي عام 1974، 
ومهّمتها مراقبة فض االشتباك 

بني سوريا وإسرائيل يف مرتفعات 
اجلوالن.

وفد اإلمارات خالل التصويت في مجلس األمن على تجديد والية قوة »اليوندوف« )من المصدر(

العمل على منع جميع 
أعمال العنف ضد المدنيين 

وأعمال االستفزاز

تعزيز التعاون يساهم 
في بناء الثقة ويخلق 
مساحة ُتِتيح العودة 

للمفاوضات

االلتزام بتحقيق حل 
يكفل قيام دولتين 

تعيشان في سالم وأمن 
واعتراف متبادل



خطرها يهدد االقتصاد العالمي وبيئة البحر األحمر

»صافر« إلى حافة االنفجار مماطالت »الحوثي« تدفع بـ

دينا محمود )لندن(

انفجار  للحيلولة من دون  األوان  هل فات 
الموقوتة؟  قنبلة »صافر« 

من  الــكــثــيــر  ــان  ــ أذه عــلــى  يهيمن  ســـؤال 
المهتمين بملف ناقلة النفط المتهالكة التي 
قبالة  عالقة  وتــرســو  نفسه،  االســم  تحمل 
في  األحمر،  البحر  على  اليمنية  السواحل 
الحوثي  ميليشيات  عليها  تسيطر  منطقة 
ما  تــســرب  أو  تفككها  ويــهــدد  ــة،  ــي اإلرهــاب
ربما  بيئية،  بكارثة  نفطية،  مواد  من  تحمله 
العالم  في  نوعها  من  األسوأ  بين  من  تكون 

بأسره.
بعد  الحوثية،  الميليشيات  توصل  فرغم 
تفاهم مع  مــذكــرة  ــى  إل مــراوغــات طــويــلــة، 
لنزع  عمل  خطة  تتضمن  المتحدة  األمــم 
فتيل هذه القنبلة، فإن الفترة الالزمة لوضع 
الخطة موضع التطبيق، ربما ال تبدو كافية 
وأنصار  البحرية  المالحة  خبراء  نظر  في 
حماية البيئة، ممن يتخوفون من أن مواصلة 
قد  الشأن،  هذا  في  مماطالتهم  الحوثيين 
يجهض على األرجح الجهود المبذولة، لمنع 
 1.1 نحو  البالغة  »صــافــر«  حمولة  تسرب 
األحمر.  البحر  مياه  في  النفط،  من  برميل 
النشطاء  ــا  دع الــمــخــاوف،  ــي ظــل هــذه  وف
المجتمع  تكريس  ــرورة  ضـ ــى  إل والــخــبــراء 
الدولي جهوده خالل الفترة المقبلة، التخاذ 
دون  الحيلولة  شأنها  من  عاجلة  إجــراءات 
تــســرب الــنــفــط مــن الــنــاقــلــة، خــاصــة بعد 
الهدنة  تمديد  في  األممية  الوساطة  نجاح 
لشهريْن  الماضي،  أبريل  مطلع  منذ  باليمن 

إضافييْن.
فتداعي هيكل الناقلة، التي تعمل كمنصة 

ثمانينيات  منتصف  مــنــذ  عــائــمــة  تــخــزيــن 
العصابة  عرقلت  والــتــي  الــمــاضــي،  الــقــرن 
على  لها  صيانة  عملية  أي  إجــراء  الحوثية 

مدار السنوات السبع الماضية، 
الكثير  تــطــال  هائلة  ــرارا  أضــ ســيُــحــدث 
بما  األحمر،  البحر  على  المطلة  الدول  من 
على  المالحية  الطرق  أهم  إحدى  سيعطل 

الدولية. التجارة  صعيد 
المحتملة،  الكارثة  حدوث  مخاطر  وتزيد 
استغالل  في  الميليشيات  إمعان  ضوء  في 
ملف »صافر« كأداة البتزاز المجتمع الدولي 
أخرى،  جهة  من  مساومة  وورقــة  جهة،  من 
في المفاوضات الجارية مع األمم المتحدة.
ــي في  ــمــن ــي وقـــــال مــتــابــعــون لــلــشــأن ال
بــوســت«  »واشــنــطــن  لصحيفة  تــصــريــحــات 
عمدت  الحوثية  الميليشيات  إن  األميركية، 
على مدار السنوات الماضية، على استغالل 
الحصول  أجــل  من  للضغط  الناقلة،  أزمــة 
على شروط مواتية بشكل أكبر لوقف إطالق 
من  بالتنقل  تتعلق  تسهيالت  لنيل  أو  النار، 

وإليه. اليمن 
يصبح  أن  إلى  للخبراء،  وفقاً  ذلك،  وأدى 
لحظة،  أي  في  للتفكك  قاباًل  »صافر«  بدن 
أعطبت  ميكانيكية  بجانب حدوث مشكالت 
على  الموجودة  الحرائق  مكافحة  معدات 
حــدوث  مخاطر  مــن  يــزيــد  مــا  وهــو  متنها، 
نفطي  تسرب  حــدوث  أو  للناقلة،  انفجار 
كبير منها، بما قد يسبب خسائر، تصل إلى 
التي  20 مليار دوالر، لتطهير المناطق  نحو 
األحمر،  البحر  في  النفط  إليها  سيتسرب 
باالقتصاد  ستلحق  أخــرى  أضــرار  بجانب 
أخــرى  بمليارات  قيمتها  وتـُـقــدر  العالمي، 

أكثر من ذلك بكثير.
ر  يُقِدّ »الحوثي«،  التباطؤ  هــذا  ظل  وفــي 
من  األولى  المرحلة  تنفيذ  تكاليف  الخبراء 
الرامية لتجنب حدوث هذه  الخطة األممية 
لتفريغ  وذلك  دوالر،  مليون   80 بـ  الكارثة، 

حمولة »صافر« في ناقلة أخرى بديلة. 
توفير  في  المتمثلة  الثانية،  المرحلة  أما 
مكان دائم لتخزين حمولة الناقلة، فستتكلف 

64 مليون دوالر إضافية.
»ذا  مجلة  أوردتــهــا  نفسها،  التحذيرات 
ــدت أن  ــ ــي أك ــت ــة، ال ــي ــرك ــي ــر« األم ــورك ــوي ــي ن
استئناف  من  يخشون  األمميين،  المسؤولين 
يتعلق  فيما  التالعب  مــحــاوالت  الحوثيين 
في  عليها  االتفاق  تم  التي  الخطة،  بتنفيذ 
سبق  كما  »صافر«،  بشأن  الماضي  الربيع 
أُجريت  مشابهة،  مفاوضات  في  فعلوا  أن 
و2019.   2018 عـــامـــْي  الــجــانــبــيــن  ــيــن  ب
لألمم  سابق  مستشار  عن  المجلة  ونقلت 
إن  قوله،  الناقلة  ملف  على  ُمطلع  المتحدة 
تنفيذ  أن  ضوء  في  تتفاقم،  المخاوف  هذه 
تزال  والذي ال  الخطة،  األولى من  المرحلة 
التمويل  توفير  تــحــاول  األممية  المنظمة 
األقل،  على  أشهر   5 سيستغرق  له،  الــالزم 
وهي فترة طويلة، في ضوء الحالة المتداعية 
التي باتت عليها الناقلة في الوقت الحالي، 
اإلعراب  إلى  الخبراء،  بعض  دفع  حد  إلى 
عن دهشتهم ألنها ال تزال طافية حتى اآلن، 

رغم أنها تبلى بوتيرة متسارعة.

عدن )االتحاد(

اليمنية،  الحكومة  طالبت 
األمــــم الــمــتــحــدة والــمــجــتــمــع 
ميليشيات  بـــإلـــزام  الـــدولـــي 
بنود  بتنفيذ  اإلرهابية  الحوثي 
دون  السارية  األممية  الهدنة 
بشكل  ــهــم  ــت إدان أو  تــســويــف، 

صريح.
ــبــرت الــحــكــومــة خــالل  واعــت
جلسة لها في عدن مساء أمس 
ميليشيات  رفـــض  أن  األول، 
بعد  األممي  للمقترح  الحوثي 
أسابيع من التفاوض، يأتي في 
بـ»سياسة  وصفتها  مــا  سياق 
تنتهجها  التي  الــوقــت«،  كسب 
ــات وتــحــشــيــدهــا  ــشــي ــي ــل ــمــي ال
استغالالً  للجبهات  المتواصل 
وكالة  ذكــرتــه  مــا  وفــق  للهدنة، 

األنباء اليمنية »سبأ«.
هذا  أن  الحكومة  واعتبرت 

وسيتم  مقبول  غير  الــســلــوك 
مواجهته بكل الطرق.

وتحدث رئيس الوزراء اليمني 
معين عبدالملك في االجتماع، 
عــن الــمــســار الــســريــع لوصول 
الدعم العربي المخصص لدعم 
في  والــتــقــدم  الــمــركــزي  البنك 
المرتبطة  األخــرى  المسارات 
ــالــدعــم الــمــبــاشــر لــلــمــوازنــة  ب
أن  مؤكداً  النفطي،  والتسهيل 
كبيراً  شوطاً  قطعت  الحكومة 
مع السعودية للشروع في تمويل 

التسهيل النفطي.
ــن الــجــهــود  ــا تـــحـــدث عـ ــم ك
الــحــكــومــيــة لــتــأمــيــن مــخــزون 
القمح  مـــادة  مــن  استراتيجي 
الـــدول  مــع  والــتــنــســيــق  واألرز 
التي  والــتــفــاهــمــات  الــمــصــدرة 
ــاون  ــع ــت وال اآلن،  حــتــى  تــمــت 
الخاص  القطاع  مع  المشترك 
والمستوردين في هذا الجانب.

عدن )وكاالت(

ــة  ــذيـ ــن بـــرنـــامـــج األغـ ــلـ أعـ
ــع لــألمــم  ــ ــاب ــ ــت ــ ــي ال ــمـ ــالـ ــعـ الـ
المتحدة، تقليص المساعدات 
ــيــمــن إلــى  ــة فـــي ال ــي ــســان اإلن

النصف. 
يــأتــي ذلـــك بــحــســب بــيــان 
لــلــبــرنــامــج األمـــمـــي فـــي ظل 
التمويل،  فــي  الــحــاد  النقص 
ــات األزمـــــــــة فــي  ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ وتـ
التضخم  جانب  إلى  أوكرانيا، 
ــى الــمــســتــوى  ــل ــود ع ــشــه ــم ال

العالمي. 
وأشار إلى أنه خالل الفترة 
البرنامج على  الماضية، عمل 
الشهرية  المساعدات  تقديم 
للحياة،  الــمــنــقــذة  المتنوعة 
السكان  نصف  عن  يزيد  لما 
 19 مــن  ــر  ــث أي ألك بــالــيــمــن، 
نحو  بينهم  من  شخص  مليون 
األشــخــاص  مــن  مــلــيــونــاً   13

احتياجاً.  األكثر 
ــفــت الــبــرنــامــج إلـــى أنــه  ول

يجد  الراهن  الوقت  ظل  في 
تقليص  ــى  إل مــضــطــراً  نفسه 
ــدات الـــمـــقـــدمـــة  ــاعــ ــســ ــ ــم ــ ال
ــراً، مــوضــحــاً أنــه  ــق لــألشــد ف
الــمــســاعــدات  تقليص  سيتم 
بــالــمــائــة   50 دون  ــا  مـ ــى  ــ إل
مـــن االحـــتـــيـــاجـــات الــيــومــيــة 
من  شخص  ماليين  لخمسة 
سيتم  فيما  احتياجاً،  األكثر 
لبقية  الــمــســاعــدات  تقليص 
عددهم  البالغ  المستفيدين 
ــة مــاليــيــن مــســتــفــيــد  ــي ــان ــم ث
من  ــمــائــة  ــال ب  25 نــحــو  إلـــى 

اليومية.  احتياجاتهم 
وأضاف: »كما سيتم إيقاف 
ــقــدرة على  أنــشــطــة تــعــزيــز ال
العيش  كسب  وُسبل  الصمود 
وأنشطة  التغذوية  والبرامج 
الــتــغــذيــة الــمــدرســيــة ألربــعــة 

مستفيد«.  ماليين 
تقديم  »سيستمر  وأردف: 
ــدات ضـــمـــن هـــذه  ــاعـ ــسـ ــمـ الـ
 1.8 لنحو  والبرامج  األنشطة 

مليون شخص فقط«.

األمن واالقتصاد أبرز تحديات حكومة الكاظمي

 :» خبراء عراقيون لـ»

هدى جاسم )بغداد(

بعد مضي نحو 8 أشهر من عمر 
الحالية  األعــمــال  تصريف  حكومة 
مصطفى  ــاســة  ــرئ ب ــراق،  ــ ــع ــ ال فـــي 
سبقتها  عــام  ــي  وحــوال الــكــاظــمــي، 
التي  المبكرة  لالنتخابات  بالتهيئة 
ــي أكــتــوبــر الــمــاضــي على  جـــرت ف
شهدتها  عــارمــة  تــظــاهــرات  خلفية 
وتقديم  بالتغيير  مطالبة  الــبــالد 
تواجه  الحكومة  مازالت  الخدمات، 
لـ»االتحاد«  خبراء  لخصها  تحديات 
واالقتصادية،  األمنية  بالتحديات 
خصوصاً أن حكومة الكاظمي تدرج 
تصريف  حكومة  تسمية  اآلن ضمن 
ــخــاب حــكــومــة  ــت ــال حــتــى ان ــمـ األعـ

جديدة.
جامعة  في  اإلعــالم  أستاذ  وأكــد 
»أهل البيت« الدكتور غالب الدعمي 
هائلة  اقتصادية  تحديات  هناك  أن 
أمــــام الــحــكــومــة مـــن بــيــنــهــا عــدم 
المناسب  القرار  اتخاذ  على  القدرة 
معاناة  من  التقليل  في  يسهم  الذي 
توقيع  على  القدرة  وعدم  العراقيين 
»تصريف  حكومة  باعتبارها  العقود 

أعمال«.
تصريحات  في  الدعمي،  وأشــار 
ــدرة  ــدم قـ ــ ــى »عـ ــ ــاد«، إل ــحــ ــ ـــ»االت ــ ل
المسؤولين  محاسبة  على  الحكومة 
منهم ال  نرى عــدداً  لذلك  ــوزراء  وال
ينفذون توجيهات الحكومة«، مشيراً 
أقرت  االتحادية  »المحكمة  أن  إلى 
رؤساء  وإقالة  بمحاسبة،  بأحقيتها 
الــهــيــئــات الــمــســتــقــلــة والــمــديــريــن 

وهو  عنهم،  بدالء  تعيين  أو  العامين 
ــا يــجــعــل الــحــكــومــة مــشــلــولــة وال  م
الصحيح  بالشكل  العمل  تستطيع 

وتقديم الخدمات«.
وقال: »أتمنى أن نتوّحد كعراقيين 
أجل  من  الحساس  الوقت  هذا  في 
إصــالح  عملية  أجــل  ومــن  ــراق  ــع ال
حــقــيــقــيــة فـــي نــظــامــنــا الــســيــاســي 
ايجاباً  تنعكس  ولكي  واالقتصادي، 

على المجتمع والشعب«.
الخبير األمني فاضل  أكد  بدوره، 
أبو رغيف لـ»االتحاد«، أن التحديات 
األمنية التي تواجه حكومة تصريف 
أبــرزهــا  ومتشعبة  كبيرة  األعــمــال 

المخدرات.
ــوى من  ــ وقــــال: »الـــمـــخـــدرات أق

الفقر  تستغل  فهي  اإلرهـــاب،  فعل 
والمراهقين،  الشباب  فئة  وتضرب 
وبعد أن كان العراق ممراً للمخدرات 
صار مستهلكاً ومروجاً وتاجراً لهذه 

المادة الخطرة«.
ــر تــواجــهــه  وأضـــــاف: »تـــحـــدٍّ آخـ
تنظيم  مــكــافــحــة  وهـــو  الــحــكــومــة 
داعش اإلرهابي الذي يسعى إلعادة 
من  نفسه  ولملمة  صفوفه  تنظيم 
خالل شحذ همم أتباعه، سيما من 
والفارين  والمعتقلين  القتلى  أبناء 

من العدالة«.
مصطفى  الحكومة  رئيس  ــان  وك
سابق  وقت  في  قبل  قال  الكاظمي 
مــن هـــذا الــشــهــر، إن حــكــومــتــه ال 
من  محذراً  سابقاتها،  فشل  تتحمل 
العراق  في  السياسي  االنسداد  أن 

يعيق عملها.
وحذر الكاظمي من أن »االنسداد 
منذ  البالد  تشهده  الذي  السياسي 
الحكومة،  أداء  على  يؤثر  أشهر   8
خاصة وأن هناك من يحاول تحميل 

الحكومة فشل األخرين«.
حكومته  »عــمــر  أن  إلـــى  ــار  وأشــ
 17 فشل  نتحمل  وال  فقط  سنتين 
من  كثير  فــي  نجحت  وهـــي  ســنــة، 
المشاريع، والبعض منها يحتاج إلى 

وقت«.
واشــتــكــى الــكــاظــمــي مــن أنـــه قد 
تحول إلى »معقب معامالت« بسبب 
تحتاج  التي  المشكالت  حل  تأخر 
ــهـــر، الفـــتـــاً إلـــى أن  ــع وأشـ ــي ألســاب
التي  المشكالت  حل  يريد  »البعض 

يعانيها العراق بطريقة شعبوية«.

الكاظمي مترئسًا إحدى جلسات الحكومة )من المصدر(

اليمن يطالب املجتمع الدولي 

بإلزام »الحوثي« تنفيذ بنود الهدنة

األغذية العاملي يقلص مساعداته

اإلنسانيـــة يف اليمـــن إلى النصــــف

لبنان: ميقاتي 
يبدأ االستشارات 

النيابية لتأليف 
حكومة جديدة

بيروت )وكاالت(

 
بدأ رئيس حكومة تصريف 

األعمال اللبنانية جنيب ميقاتي، 
أمس، االستشارات النيابية غير 

امللزمة مع النواب لتأليف حكومة 
جديدة.

والتقي ميقاتي يف مجلس النواب، 
الكتل النيابية والنواب املستقلني 

لالطالع على آرائهم املتعلقة 
بتشكيل احلكومة.

وتستكمل االستشارات النيابية 
غير امللزمة اليوم الثالثاء، وفق 

برنامج حددته األمانة العامة 
ملجلس النواب. وكان الرئيس 

اللبناني ميشال عون أجرى 
اخلميس املاضي استشارات نيابية 

ملزمة لتسمية رئيس احلكومة 
املكلف. وُكّلف ميقاتي بتأليف 

حكومة جديدة بناًء على نتيجة 
االستشارات النيابية، حيث حصل 

على 54 صوتًا من أصوات النواب.
وكانت حكومة جنيب ميقاتي 

السابقة التي تشكلت يف العاشر 
من سبتمبر املاضي أصبحت 

حكومة تصريف أعمال بعد بدء 
والية مجلس النواب اجلديد يف 
22 مايو املاضي. وعلى احلكومة، 

بعد التأليف، أن تنال ثقة 
املجلس النيابي بعد مناقشة 

بيانها الوزاري. وأمس األول، دعا 
البطريرك املاروني الكاردينال 

بشارة بطرس الراعي، إلى اإلسراع 
يف تشكيل حكومة وطنية لكي 

يتم التركيز فورًا على التحضير 
النتخابات رئاسة البالد التي 

يتعني أن جترى قبل انتهاء والية 
رئيس البالد أي قبل نهاية أكتوبر.

الحوثيون يستخدمون ورقة صافر لالبتزاز السياسي )أرشيفية(

الميليشيات عرقلت إجراء 
عمليات الصيانة للناقلة 

طيلة 7 سنوات

نشطاء يدعون التخاذ 
إجراءات عاجلة للحيلولة 
الرياض )االتحاد(من دون تسرب النفط

العام لمجلس  األمين  أكد 
العربية،  الخليج  لدول  التعاون 
أمس،  الحجرف  نايف  الدكتور 

التعاون لجميع  دعم دول مجلس 
تعزيز  إلى  الهادفة  األممية  الجهود 

األمن والسالم واالستقرار في 
والسلم  التنمية  لتحقيق  اليمن 

اليمني. للشعب 
التعاون في  أمانة مجلس  وذكرت 
بيان: إن ذلك جاء خالل استقبال 

لألمين  الخاص  للمبعوث  الحجرف 
اليمن  إلى  المتحدة  العام لألمم 

هانس جروندبرج في مقر األمانة 
بالرياض. العامة 

وأضاف البيان، أنه جرت خالل 
األممية  الجهود  مناقشة  االستقبال 

متمثلة  اليمن  في  الصراع  إلنهاء 
المبعوث  عنها  أعلن  التي  بالهدنة 

المشاورات  ومخرجات  األممي 
عقدت  التي  اليمنية،   - اليمنية 

وبرعاية  العامة  األمانة  بمقر  أخيرًا 
الخليج  لدول  التعاون  مجلس 
المبعوثين  وبمشاركة  العربية 

لليمن. الدوليين 
وأشار إلى أنه تم التأكيد على 

القرارات  تنفيذ  متابعة  أهمية 
والسعي  الشأن  بهذا  الخاصة 

كافة  الجهود  لتعزيز  الدائم 
لدفع  ودوليًا  وإقليميًا  خليجيًا 
واإلغاثية  التنموية  المجاالت 

وتحقيق  اليمن  في  واالقتصادية 
اليمني. الشعب  تطلعات 

»التعاون الخليجي«:
دعم جهــــود األمم

املتحدة لتعزيز األمن 

والســـالم يف اليمــن

عجز الحكومة عن 
توقيع أي عقود 

باعتبارها »تصريف 
أعمال« 

قرارات المحكمة 
االتحادية أفقدت 

الحكومة قدرتها على 
تقديم الخدمات
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عشية قمة للتحالف في مدريد

»الناتو« يعتزم زيادة قوات التدخل السريع إلى 300 ألف جندي

أعضاء الحلف تعهدوا 
بتخصص 2% من الناتج 
المحلي لإلنفاق الدفاعي

ال نسعى إلثارة نزاع 
وإنما لردع أي خصم

ستولتنبرغ

«: نتعاون لمساعدة دول المنطقة الناطق باسم »الخارجية« األميركية في حوار مع »

وقال وربيرغ، الذي حضر قمة قادة مجموعة 
الدول الصناعية السبع في ألمانيا: »من الجانب 
األميركي، فإن إدارة الرئيس بايدن أصدرت خطة 
عمل عالمية قامت أكثر من 90 دولة بالموافقة 
عليها، ومن ضمنها دولة اإلمارات«، الفتاً إلى أن 
الخطة تركز على توفير أكثر من 2.8 مليار دوالر 
في مجال األمن الغذائي والمساعدات اإلنسانية 

األخرى، إضافة إلى توفير مليارات أخرى.

نقص األسمدة
ــيـــرغ إلـــى تـــعـــاون واشــنــطــن مع  ــار وربـ ــ وأشـ
المجتمع الدولي للتخفيف من النقص العالمي 
في األسمدة، الفتاً إلى أن واشنطن أعلنت عن 
استثمار بقيمة 500 مليون دوالر لزيادة اإلنتاج 
المحلي لألسمدة. وأكد وربيرغ العمل على تعزيز 
القدرة الزراعية والقدرة على الصمود، من خالل 
اتخاذ  جانب  إلــى  المستقبل«،  »إطعام  مبادرة 
يتعرض  التي  الصدمات  من  للتخفيف  تدابير 
لها االقتصاد، وما له من تداعيات على شعوب 
الدخل، عبر تقديم  الدول منخفضة ومتوسطة 
البنية  في  واالستثمار  االقتصادية  المساعدات 

التحتية في مختلف القطاعات. 
تبقى ضمن  العالمية  الــغــذاء  أزمــة  أن  وأكــد 
أن  بمعنى  األميركية،  الدبلوماسية  ــويــات  أول
الواليات المتحدة ستركز بشكل كبير على هذه 
للتعاون  العالم،  دول  مع  مناقشتها  في  األزمــة 
والتصدي لهذا الخطر الكبير، الذي يهدد العالم، 
أفريقيا  الشرق األوسط وشمال  دول  خصوصاً 
هذه  بــارتــدادات  بالشعور  بالفعل  بــدأت  التي 

روسيا،  من  السبع  مجموعة  وطلبت  ــة.   األزمـ
من  الحبوب  شحنات  بــخــروج  السماح  أمــس، 

أوكرانيا لتجنب تفاقم أزمة الغذاء العالمية.
بيان  السبع، في  قادة دول مجموعة  وأوضــح 
مشترك بعد اجتماعهم في ألمانيا: »ندعو روسيا 
بشكل عاجل إلى وقف هجماتها على المنشآت 
الزراعية والنقل من دون قيد أو شرط والسماح 
بمرور شحنات الحبوب من موانئ أوكرانيا على 
البحر األسود«. وروسيا وأوكرانيا من أهم منتجي 
السلع الزراعية في العالم، إذ تعتبر أوكرانيا من 
أكبر المصدرين لزيت الطهي والحبوب مثل الذرة 
والقمح. وتصدر روسيا كميات كبيرة من القمح 
واألسمدة. وتنفي موسكو أي دور لها في أزمة 

الغذاء التي حّمل الغرب مسؤوليتها لبالده، إثر 
هجومها على أوكرانيا.

600 مليار
وحول إعالن، الرئيس بايدن، إلى جانب قادة 
مجموعة السبع، عن جمع 600 مليار دوالر لتمويل 
البنية التحتية المطلوبة في الدول النامية، قال 
الجديدة  الشراكة  »هذه  إن  لـ»االتحاد«،  وربيرغ 
قمة مجموعة  عنها خالل  اإلعــالن  التي جرى 
السبع كان قد تم اإلعالن عنها أصاًل خالل قمة 
عام 2021، ولكن ما جرى اإلعــالن عنه خالل 
قمة العام الجاري، هو تفاصيل المبادرة والمبلغ 

الذي سيتم جمعه«. 

وأضــاف: »عندما نتحدث عن البنية التحتية 
للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، فهذا من دون 
أن  إلى  أيضاً«، الفتاً  الغذاء  أزمة  يتضمن  شك 
شركة تمويل التنمية الدولية األميركية ستستثمر 
صندوق  فــي  دوالر  مليون   30 إلـــى  يصل  مــا 
 Omnivore Agritech and Climate(
صندوق  وهــو   ،)3  Sustainability Fund
رواد  فــي  يستثمر  مــؤثــر  اســتــثــمــاري  رأســمــال 
الغذاء  وأنظمة  الزراعة  مستقبل  لبناء  األعمال 

والمناخ واالقتصاد الريفي في الهند. 
في  االستثمار  إلى  الصندوق  »يسعى  وتابع: 
وتعزز  الغذائي،  األمن  من  تزيد  التي  الشركات 
في  والمرونة  المناخ  مع  التكيف  على  الــقــدرة 
واإلنتاجية  الربحية  تحسين  عن  فضاًل  الهند، 

الزراعية لمزارع أصحاب الحيازات الصغيرة«.
ويستهدف الصندوق، بحسب الناطق اإلقليمي 
المال  رأس  بلوغ  األميركية،  الخارجية  باسم 
عام  في  دوالر  مليون   130 بقيمة  المستهدف 
نهدف  إننا  بايدن  الرئيس  »أعلن  وقال:   .2023
إلى جمع 200 مليار دوالر من أجل هذه الشراكة 
المقبلة،  الخمس  السنوات  مدى  على  الجديدة 
من خالل الِمنَح والتمويل الفيدرالي، واالستفادة 
من استثمارات القطاع الخاص«، مشيراً إلى أن 
الواليات المتحدة تسعى وشركاؤها في مجموعة 
شركاء  من  إضافي  رأســمــال  جمع  إلــى  السبع 
آخرين متشابهي التفكير وبنوك التنمية متعددة 
وصناديق  التنمية  تمويل  ومؤسسات  األطــراف 
ــدول  ال لمساعدة  والــمــزيــد،  السيادية  الــثــروة 

النامية. 

ساميويل وربيرغ

واشنطن: اإلمارات تتصدى ألزمة الغذاء العاملية

الدولة تلعب دورًا إيجابيًا 
بالمقترحات والحلول 

للحد من تفاقم الجوع 
عالميًا

نساعد شركاءنا في تنويع 
مصادر الطاقة وهناك 

بدائل مثل الطاقة الخضراء

وائل بدران )أبوظبي(

أعرب الناطق اإلقليمي باسم وزارة الخارجية األميركية، ساميويل وربيرغ، عن 

ترحيب بالده بالدور الكبير الذي تلعبه دولة اإلمارات في التصدي ألزمة الغذاء 

العالمية، وأشاد بالمقترحات والحلول التي قدمتها خالل المؤتمر الوزاري 

لـ»االتحاد من أجل األمن الغذائي العالمي«، الذي عقد في برلين، على هامش 

»قمة السبع«.

وشاركت اإلمارات، بصفتها دولة مانحة، في االجتماع الذي عقد أمس األول، 

وضم وزراء من مجموعة الدول الصناعية السبع، وأكدت التزامها بالعمل 

الجماعي لمعالجة أزمة الغذاء العالمية والحد من تفاقم الجوع في العالم.

وقال الناطق اإلقليمي باسم »الخارجية« األميركية في حوارٍ مع الـ»االتحاد«: 

»نرحب بالدور اإليجابي الذي تلعبه دولة اإلمارات، فيما يتعلق بهذه األزمة، 

وبالمقترحات والحلول المقدمة، ونحن نتعاون مع دولة اإلمارات لمساعدة 

دول المنطقة على تخطي هذه األزمة«. وأضاف: »نشكر اإلمارات على دورها 

اإليجابي، وتعاونها في هذا الملف الحساس«.

نقطة أساسية

حّمل ساميويل وربيرغ 
روسيا مسؤولية استمرار 

األزمة يف أوكرانيا، 
موضحًا أن الرئيس بوتني 

قادر اآلن على أن ينهي 
هذه األزمة التي بدأها 

هو، مضيفًا: »هذه احلرب 
لم يكن لها أي داٍع أو 

مبرر«. 
وأوضح أنه بالنسبة 

لإلجراءات املختلفة 
التي اتخذتها مجموعة 

الدول السبع للضغط 
على روسيا من أجل وقف 

العمليات العسكرية، قال: 
»يجب اإلشارة إلى نقطة 

أساسية، وهي وحدة 
املوقف الدولي«، معتبرًا 

أنه بالرغم من بعض 
االختالفات يف الرأي 

حول تفاصيل معينة، إال 
أن دواًل كثيرة من مختلف 

القارات ترى أن روسيا 
يجب أن توقف الهجوم 
على أوكرانيا، و»بالتالي 
هذا يف حد ذاته ضغط 

على روسيا«.
وتابع الناطق اإلقليمي 

باسم »اخلارجية« 
األميركية لـ»االحتاد«: 

»ال نتوقع أن يوقف 
الرئيس بوتني حربه 

بسبب إجراءاتنا«، 
من دون شك، فإن »كل 

اإلجراءات أدت إلى 
هجرة أكثر من ألف 

شركة خاصة من السوق 
الروسي، والكثير من 

النتائج«. 
وأكد أن الواليات املتحدة 

»ستقوم أيضًا بتزويد 
أوكرانيا بكل املساعدات 

الالزمة للدفاع عن 
سيادتها وحريتها ولزيادة 

الضغط على روسيا 
عسكريًا«.

ونفى وربيرغ أن تكون 
العقوبات األميركية 

والدولية سببًا يف خطر 
انعدام األمن الغذائي 

وارتفاع أسعار املواد 
الغذائية واألسمدة 

والنفط، الفتًا إلى أن 
املواد الغذائية واألسمدة 
حتديدًا لم يتم فرض أي 

عقوبات عليها. 
وذكر أنه »من دون شك 

هناك ثمن للحرية 
والدميقراطية، ونحن 

يف الواليات املتحدة 
وشركاؤنا يف العالم كنا 

على علم بأننا سنتحمل 
جزءًا من هذه التكاليف، 

ولكننا نعمل أيضًا مع 
شركائنا ملساعدتهم يف 

ملف الطاقة على سبيل 
املثال«.  وأضاف: »نعمل 
معهم اآلن لنساعدهم 

يف تنويع مصادر الطاقة، 
التي يحصلون عليها، 
وهناك بدائل أخرى 

أيضًا، مثل الطاقة 
اخلضراء والنظيفة والتي 

تتماشى مع التعهدات 
التي قدموها يف السابق 
من أجل التصدي ألزمة 

تغير املناخ«.

تعزيز القدرة الزراعية 
والقدرة على الصمود 

عبر مبادرة »إطعام 
المستقبل«

الواليات المتحدة ستزود 
أوكرانيا بالمساعدات 

الالزمة للدفاع عن سيادتها

بعض دول الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا 
بدأت تشعر بارتدادات 

األزمة

العقوبات أدت إلى هجرة 
أكثر من ألف شركة خاصة 

من السوق الروسي

جانب من اجتماع قادة الدول السبع في قصر إلباو  بألمانيا )أ ف ب(

90 دولـــة وافقـــــت على خطــــة إدارة بـــايدن لتعـــزيز األمــن الغذائـــي

بروكسل )وكاالت(

 
شمال  لحلف  الــعــام  األمــيــن  أعــلــن 
ستولتنبرغ،  ينس  »الناتو«  األطلسي 
ــد عــديــد  ــزي دولــــه ســت أن  أمــــس، 
»أكثر  إلــى  التأّهب  عالية  الــقــوات 
في  جندي،  ألــف«   300 من  بكثير 
خلفية  على  دفاعاتها  تعزز  وقــت 

أوكرانيا. الروسي على  الهجوم 
قمة  عشية  ســتــولــتــنــبــرغ،  ــال  وقـ
القمة  »هذه  مدريد:  في  لـ»الناتو« 
اتخاذ  وسيتم  تحّول،  نقطة  ستكون 
مؤكداً:  فيها«،  مهّمة  قــرارات  عدة 
في  القتالية  مجموعاتنا  »سنعّزز 
إلى  التحالف  من  الشرقي  الجزء 

ألوية«. مستويات 
ــاء ثــمــانــي  ــشــ ــ ــرى إن ــ وفـــيـــمـــا جـ
ليتوانيا  مقّرها  قتالية  مجموعات 
ورومانيا  وبولندا  والتفيا  وإستونيا 
ــا،  ــغــاري ــل ــا وب ــوفــاكــي ــمــجــر وســل وال

سيجري  ــه  أّنـ ســتــولــتــنــبــرغ  ــح  أوضـ
سلفاً«  »محّددة  بوحدات  تعزيزها 
ــرى، والــتــي  فــي دول الــحــلــف األخــ
في  للتدّخل  استدعاؤها  سيجري 
وضع  سيجري  حيث  البلدان،  هذه 

مسبقاً. الثقيلة  األسلحة 
سيعمل  ــف  ــحــل ال أّن  وأضـــــاف 
أيــضــاً عــلــى »إحــــداث تــحــويــل في 
قوامها  يبلغ  التي  االستجابة«  قوة 
وزيادة عدد قواته  ألف جندي،   40
عالية التأهب إلى »أكثر بكثير« من 

300 ألف جندي.
وشـــــدد عــلــى أنــــه »مــــن خــالل 
رادعــاً  ننشئ  فإننا  بذلك،  القيام 
هدفه  يتمثل  ال  بالمصداقية  يتسم 
أي خصم  منع  بل  نــزاع،  إثــارة  في 
ــة  دول مــهــاجــمــة  ــن  م آخـــر  محتمل 

حليفة«.
الرئيس  بأن  مقتنع  »أنا  وأردف: 
دولة  مهاجمة  عواقب  يعرف  بوتين 

من دول حلف شمال األطلسي«.
ــدون  ــري ي ــفــاء  الــحــل أن  ــح  ــ وأوضـ
الثقيلة  األسلحة  من  مزيد  تقديم 
على  أوكرانيا  و»مساعدة  لكييف، 
من  االنتقال  على  الطويل  المدى 
إلى  تعود  التي  العسكرية  المعدات 
معدات  ــى  إل السوفييتية  الحقبة 

الحديثة«. األطلسي  حلف 
»هـــذه  أّن  ــرغ  ــب ــن ــت ــول ســت وأكـــــد 
أكبر  تشكل  مجتمعة  اإلجــــراءات 
إصــــــالح لـــدفـــاعـــنـــا الــجــمــاعــي، 
ــحــرب الـــبـــاردة،  ــا مــنــذ ال ــودنـ ووجـ
نستثمر  أن  يجب  بــذلــك،  وللقيام 

أكثر«.
في   2 بتخصيص  الحلفاء  وتعّهد 
المئة من ناتجهم المحلي اإلجمالي 
 ،2024 عام  في  الدفاعي  لإلنفاق 
ولــكــن تــســعــة فــقــط مــن األعــضــاء 
الهدف  هــذا  إلــى  وصلوا  الثالثين 
ــان،  ــون ــي ال ــم  وهـ  ،2022 ــام  عـ فـــي 

الواليات المتحدة، بولندا، ليتوانيا، 
التفيا،  المتحدة،  المملكة  إستونيا، 

وسلوفاكيا. كرواتيا 
في   1.90 ــى  إل فرنسا  ووصــلــت 
1.54 في المئة  المئة وإيطاليا إلى 
أما  المئة.  في   1.44 إلى  وألمانيا 
للقمة،  المنظمة  الدولة  إسبانيا، 
ــا قبل  ــي الــمــرتــبــة م ــت ف فــقــد حــلّ
إلى  بوصولها  الالئحة  في  األخيرة 
قبل  وذلــك  المئة،  في   1.01 نسبة 
الــمــئــة(،  فــي   0.58( لــوكــســمــبــورغ 
ــو«  ــات ــن بــحــســب أرقــــام نــشــرهــا »ال

أمس.
الرد  أجل  »من  ستولتنبرغ:  وقال 
في   2 الـ التهديد يصبح هدف  على 

المئة أساساً أكثر منه سقفاً«.
وضعوا  حليفاً   19« أّن  وأضــاف 
هذا  إلى  للوصول  واضحة  خططاً 
2024 وخمسة  الهدف، بحلول عام 

تعّهدات ملموسة«. آخرون قّدموا 

بوتين يبدأ اليوم 
رحلة خارجية

موسكو )وكاالت(

أعلن الكرملني، أمس، أن الرئيس 
الروسي فالدميير بوتني سيزور، 
اليوم، طاجيكستان اجلمهورية 

السوفييتية السابقة وحليفة 
موسكو يف آسيا الوسطى، يف أول 

رحلة خارجية له منذ الهجوم على 
أوكرانيا يف فبراير املاضي.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة 
الروسية دميتري بيسكوف: »من 

املقرر أن يقوم الرئيس بوتني بزيارة 
عمل لطاجيكستان«.

ومن املتوقع بعد ذلك أن يحضر 
بوتني غدًا قمة للدول املشاطئة 

لبحر قزوين يف تركمانستان، وهي 
جمهورية سوفياتية سابقة أخرى 

يف آسيا الوسطى.
إلى ذلك، قالت وزارة اخلارجية 

الروسية، إن روسيا أعلنت 8 
دبلوماسيني يونانيني »أشخاصًا 

غير مرغوب فيهم«، وأمهلتهم 
ثمانية أيام ملغادرة البالد.

وأضافت الوزارة أنها استدعت 
السفير اليوناني لالحتجاج على ما 
سمته »مسار املواجهة الذي تتبعه 

السلطات اليونانية جتاه روسيا، 
مبا يشمل تزويد نظام كييف 

باألسلحة واملعدات العسكرية«.



حتى وقت قريب، لم يكن ترشيح أوكرانيا لعضوية االتحاد 
األوروبي أمراً مفروغاً منه. ففي البداية، لم يخف الرئيس 
أوالف  األلماني  والمستشار  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي 
شولتس افتقارهما للحماس للفكرة. ورأى ماكرون أن قيام 
تحالف سياسي على مستوى أقل، ودون عضوية، قد يكون 
القليلة  ــام  األي في  أوكرانيا  ــارة  زي بعد  لكن  أفضل.  نهجاً 
الجدران  على  وشعارات  الحطام  مشاهدة  وبعد  الماضية، 
بـ»صنع أوروبا، وليس  رصدها صحفيون ميدانيون طالبت 
السياسية  الضغوط  مواجهة  في  الــقــادةُ،  أعلن  الحرب«، 
وربما رغبة منهم في أن ينصفهم التاريخ، دعمهم للفكرة. 
ترشيح  رسمياً  االتحاد  أعلن  يونيو(   23( الخميس  ويــوم 
أوكرانيا، في استعراض مذهل للوحدة يُنظر إليه على نطاق 
واسع على أنه توبيخ لروسيا إلطالقها عملية عسكريًة بغية 

إبقاء الجمهورية السوفييتية السابقة في فلكها. 
دير  فون  أورســوال  األوروبية،  المفوضية  رئيسة  دت  وغــرَّ
الين، عشية اإلعالن قائلًة في حسابها على منصة تويتر: 
في  رغبتها  وهــو  بسيط  لسبب  بالجحيم  تمر  »أوكــرانــيــا 
االنضمام إلى االتحاد األوروبي«. وأضافت في وقت الحق 
أن هذا سيكون إشارًة »للعالم بأن االتحاد األوروبي موحد 
وقوي في مواجهة التهديدات الخارجية«. لكن بينما حدث 
إلى  فاالنضمام  قياسي،  وقت  في  الترشيح  إلى  االنتقال 
العضوية بحد ذاته عملية شاقة قد تستغرق أكثر من عقد، 
وأحياناً أكثر من عقدين. ويقتضي االنضمام تلبيَة متطلبات 

صارمة من بينها معالجة الفساد الراسخ الذي طالما أمسك 
بتالبيب أوكرانيا وبلدان مرشحة أخرى. ويرى محللون أن 
المقبلة  التحدي الذي يواجه كييف في األشهر والسنوات 
سيتمثل في محاولة إدخال إصالحات تحِدث تحوال لحماية 
حقوق اإلنسان، واقتصاد السوق، وسيادة القانون في جميع 

أنحاء البالد. 
والتحدي الذي يواجه االتحاد األوروبي يتمثل في كيفية 
وبينها دول عانت من  المرشحة األخرى،  البلدان  طمأنة 
مدى  على  جهودها  خضم  فــي  الديمقراطي  الــتــراجــع 
وإفهامها  نجاح،  دون  من  االتحاد  إلى  لالنضمام  سنوات 
أن عــرض االنــضــمــام إلــى االتــحــاد ليس وعـــداً فــارغــاً. 
األوكرانيون  خرج   ،2004 عام  البرتقالية  الثورة  وأثناء 
احتجاجاً  المدنية،  المقاومة  من  موجة  في  الشوارع  إلى 
وترهيب  الرئاسية  االنتخابات  في  الهائل  »التزوير  على 
تغييرات  البالد  إدخال  تراقب  أوروبا  وكانت  الناخبين«. 
الدستوري،  واإلصــالح  الرئاسية  االنتخابات  قانون  في 
نجا  الذي  يوشينكو  فيكتور  فيه  وصل  الذي  الوقت  في 
من تسمم شبه قاتل أثناء حملته االنتخابية ضد المرشح 
بين  وشغله  الرئاسة  منصب  إلــى  روسيا  من  المدعوم 

عامي 2005 و2010.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة »كريستيان ساينس مونيتور«
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الفرنسي  الرئيس  دعواُت  تجْد  لم 
إيــمــانــويــل مــاكــرون اســتــجــابــًة لــدى 
التي  الفرنسية  السياسية  األطياف 
لطرق  مــقــتــرحــات  بتقديم  طالبها 
لتسوية  وســط«  »حلول  إلى  التوصل 
برلمان  وتــفــادي  السياسية  ــة  األزمـ
ــات  ــخــاب ــت ــه االن مــغــلــق أســـفـــرت عــن
التشريعية األخيرة. واستبعد الرئيس 
الــفــرنــســي تــشــكــيــَل حــكــومــة وحــدة 
األحــزاب  زعــمــاء  دعــا  لكنه  وطنية، 
خيارات  مناقشة  إلى  إما  المنافسة، 
تحالفه  مع  محتمل  ائتالف  تشكيل 
الوسطي، أو النظر في تقديم الدعم 
مشروع  كل  أساس  على  إلصالحاته 

قانون على حدة.
ُمني  أن  بعد  الــكــالم  هــذا  ويــأتــي 
بزعامة  ــاً«  ــع »م الــحــاكــم  ــالف  ــت االئ
سياسية  بخسارة  الفرنسي  الرئيس 
الثانية من  الدورة  نتائج  مدوية وفق 
خسر  إذ  التشريعية،  االنــتــخــابــات 
األغلبيَة المطلقَة التي كان يتمتع بها 
الرغم  وعلى  الوطنية.  الجمعية  في 
أكبر  على  »معاً«  تحالف  من حصول 
الجمعية  ــي  ف الــمــقــاعــد  ــن  م عـــدد 
من  المؤلفة  )الــبــرلــمــان(  الوطنية 
العدد  يبلغ  لــم  فــإنــه  مــقــعــداً،   577

شهد  تصويت  في  مطلقة،  أغلبية  لتشكيل  المطلوب 
أداًء قوياً لتحالف اليسار واليمين المتطرف. وأظهرت 
 245 على  ماكرون  معسكر  حصوَل  النهائيُة  األرقـــاُم 
مقعداً، وهو ما يقل عن العدد الالزم لتحقيق األغلبية 
تتجه  األنظار  وكل  مقعداً.   289 يبلغ  والذي  المطلقة 
التي  الحكومة  ينقذ  قد  الذي  التقليدي  اليمين  صوب 
انهزم  كما  االنتخابات،  فــي  وزرائــهــا  مــن  ثــالثــٌة  ــزم  ُه
رئيس  وكذلك  فيران،  ريشار  الوطنية  الجمعية  رئيس 
االتحاد  أما  كاستانير.  األمــام«  إلى  »الجمهورية  كتلة 
فقد  ميلنشون،  لــوك  جــان  بقيادة  اليساري  الشعبي 
الجمعيَة  بدخوله  البالد  في  معارض  قطب  أول  بات 
الوطني«  »التجمع  ل  سجَّ بينما  نائباً.   150 بـــ الوطنيَة 
االنتخابات،  هذه  في  تاريخياً  فوزاً  المتطرف  اليميني 

من  الوطنيَة  الجمعيَة  دخل  حيث 
وهي  نائباً،   89 ـــ ب الــواســع  بابها 
الــحــصــول  ــه  ل يــســبــق  ــم  ل نتيجة 
تمثل  وهــي  تــاريــخــه،  فــي  عليها 
ــمــام،  ــالهــت اخـــتـــراقـــاً مـــثـــيـــراً ل
في  التصويت  طريقة  أن  خاصة 
الفرنسية ليست في  التشريعيات 
البتَة،  الوطني«  »التجمع  صالح 
لم  لوبان  مارين  زعيمتَه  أن  كما 
انتخابية،  حملة  بأية  تقريباً  تقم 
مايو  منتصف  حتى  تردد  وظلت 
أن ماكرون سيحصل على أغلبيته 
أية  هناك  تكون  ولن  البرلمانية 
يمكن  النتيجة  وهــذه  مفاجآت. 
»الجبهة  أفكار  بموت  تفسيرها 
اليمين  ناخبي  لدى  الجمهورية« 

واليسار على حد سواء.
وأغـــلـــب الــمــتــتــبــعــيــن لــلــشــأن 
بأن  يقولون  الفرنسي  السياسي 
الال  من  مرحلة  ستدخل  فرنسا 
يقين وعدم االستقرار السياسي، 
تعِط  لم  البرلمانيُة  فاالنتخاباُت 
ــزب، وطــَبــعــهــا  ــبــيــَة ألي حــ األغــل
تقدماً  المتطرف  اليمين  تحقيُق 
بانقسام  اتــســمــت  كــمــا  ــراً،  ــي ــب ك
ــى ثــالث  الــمــشــهــد الــســيــاســي إلـ
بقيادة  المتطرف  واليمين  ماكرون،  بقيادة  الوسط  كتل: 
لوبان وتحالف اليسار بقيادة ميلنشون )االتحاد الشعبي 

البيئي واالجتماعي الجديد(.
ومعنى كل هذا الكالم، أن الرئيس ماكرون ولو أوصله 
الحكم،  سدة  إلى  الثانية  للمرة  الفرنسيون  الناخبون 
حزبَه  عاقبوا  وقد  بياض،  على  شيكاً  يعطوه  لم  فإنهم 
في هذه االنتخابات وصّعبوا عليه الوصول إلى توافقات 
تمرير  ومــن  حاكمة  أغلبية  تشكيل  من  ستمكنه  كانت 
مع  التكامل  تعميق  ومن  االقتصادي،  لإلصالح  أجندته 
االتحاد األوروبي ورفع سن التقاعد وضخ دماء جديدة 

في القطاع النووي الفرنسي.

*أكاديمي مغربي

 22 بتاريخ  الصفحة  كتبت في هذه 
الحرب في  إعــالم  2022 عن  مــارس 
الصارخ  التحيز  موضحاً  أوكــرانــيــا، 
يستطيع  ال  بحيث  الغربي  لــإلعــالم 
الكاملة  األبــعــاد  يعرفوا  أن  متابعوه 
لتطورات هذه الحرب، وذكرت أن هذا 
ألجأني إلى متابعة الفضائية الروسية 
بانتظام، وبطبيعة الحال فإنها متحيزة 
لألمانة  لكنها  روســيــا،  نظر  لوجهة 
تُــغــطــي الـــتـــطـــورات كـــافـــة، وتــعــرض 
فيها  بما  المختلفة  النظر  لوجهات 
المعادية للسلوك الروسي، وتستضيف 
بقيت  فيما  برامجها،  في  أنصاَرها 
تعاني  الشهيرةُ  الغربية  الفضائياُت 
من  ثالثة  على  أُركز  واضحاً،  قصوراً 
الفضائيات  هذه  أن  وأولها  مالمحه، 
وصفها  يمكن  أخـــبـــاراً  تنشر  كــانــت 
نصه:  خبر  يظهر  كــأن  بالمضحكة، 
»عدد كبير من جنود الجيش الروسي 
لم يعد قادراً على القتال«. هكذا دون 
لهذا  تحديٍد  أو  الخبر  لمصدر  ذكــر 
الــعــدد، أو مــكــان هـــؤالء الــجــنــود، أو 
يعانونه.  باتوا  الذي  العجز  تداعيات 
أن  مــفــاده  ــر  آخـ خــبــر  يــظــهــر  أن  أو 
مخابراته  وضباط  بوتين  »مستشاري 
التضليل  لفحوى  ذكــر  دون  ضللوه«! 

وما ترتب عليه. أو أن يتحدث خبر ثالث عن عجز بات 
الجيش الروسي يعانيه في األسلحة والذخائر، مما ألجأ 
روسيا إلى الصين لتزويدها بما يحتاج إليه جيشها! أو أن 
يقرر خبر رابع أن روسيا قد خسرت الحرَب استراتيجياً، 

دون أدنى إشارة للمعايير التي بُني عليها هكذا حكم.
 والملمح الثاني للقصور هو تجاهل أنباء االنتصارات 
الروسية تماماً، فعندما تواجه القواُت الروسية صعوبات 
يتم تضخيمها، فإذا تغلبت عليها يتوقف بث األنباء بهذا 
الخصوص، بل إن كان هناك إصرار على اختالق هزائم 
وهمية للجيش الروسي، كما في الحديث عن دحر محاولته 
القتحام كييف فيما هو لم يحاول اقتحامها أصاًل، وإنما 
تغيرات  إلى  الحصار  يؤدي  أن  في  أماًل  ربما  حاصرها 
سياسية تطيح برئيسها، فلما فشل هذا التكتيك تحولت 

هدفها  على  التركيز  إلــى  روسيا 
المباشر في الشرق.

ــا الــمــلــمــح الــثــالــث فــهــو ذو  أمـ
الرسائل  أن  ومــفــاده  فني،  طابع 
ــات  ــي ــفــضــائ ــي ال ــ اإلعـــالمـــيـــة ف
ــوراً  صـ تتضمن  كــانــت  الــغــربــيــة 
ــزمــان،  الــمــكــان وال غير مــحــددة 
تصفه  مــا  عــلــى  بــهــا  وتستشهد 
فيما  الروسية«،  القوات  بـ»فظائع 
ينشرها  ــروســي  ال اإلعـــالم  كــان 
وينسبها  والزمان  المكان  محددةَ 
ــة. نــاهــيــك  ــ ــي ــ ــران ــ لــلــقــوات األوك
نشرت  التي  النماذج  من  بالعديد 
مقاطع  غربية  فضائيات  فيها 
الروسية  الــقــوات  لـ»فظائع  حية 
ــالم  ــ ــت اإلعـ ــبـ ــا« أثـ ــرهـ ــائـ ــسـ وخـ
من  حرفياً  منقولة  أنها  الروسي 

أفالم حربية، بل وألعاب فيديو.
أن  التفاصيل   واألهم من هذه 
اإلعالم،  معركة  قد خسر  الغرب 
وهي خسارة استراتيجية فادحة، 
لعقود  يعايرنا  الغرب  ظل  ولقد 
اإلعالمية  الحريات  على  بالقيود 
ــدان الــعــالــم الــثــالــث التي  ــل فــي ب
ــه، فـــإذا بــه ال  ال تسير فــي ركــاب
يكتفي اآلن بالقيود على الرسائل 
الفضائية  يحظر  وإنما  بالحرب،  المتعلقة  اإلعالمية 
الروسية أصاًل منذ بدايات الحرب، ولم يكن لهذا سوى 
معنى واحد، وهو أن اآللة اإلعالمية الغربية عاجزة عن 
تفنيد ما يرد في هذه الفضائية، وتخشى من تأثيره على 
الرأي العام لديها. وأحسب أن هذا التطور بالغ األهمية 
في الحرب العالمية الدائرة اآلن على األرض األوكرانية، 

إذ ال تخفى أهمية البعد اإلعالمي فيها.
ولألمانة، فقد الحظُت مؤخراً بداية اتجاه مختلف نحو 
مزيد من الموضوعية بالتدريج، وأحسب أن هذا التطور 
يمكن أن يَُرد إلى التطورات الراهنة في الصراع عسكرياً 

واقتصادياً.

*أستاذ العلوم السياسية -جامعة القاهرة

فرنسا: موت الجبهة الجمهورية

آمـــال أوكــــرانيا األوروبيــة

زيارة ثانية إلعالم الحرب

في إلماو.. بين المروج

قادة مجموعة السبع الكبار، ومعهم رئيس مجلس االتحاد األوروبي، يقفون اللتقاط صورة تذكارية خالل قمتهم يوم األحد الماضي بقصر إلماو في والية بفاريا 

بجنوب ألمانيا. وللمرة الثانية خالل أقل من عقد ُتعقد قمة السبع الكبار في فندق قصر إلماو الواقع عند سفوح جبال األلب، بين المروج الطبيعية والغابات 

الخضراء، بعيدًا عن المحتجين ضد سياسات المجموعة. وقد اكتمل بناء هذا القصر الفاخر عام 1916، قبل أن يتحول إلى فندق عالمي من الدرجة األولى، وأن 

تتخذه الدولة األلمانية مقرًا الستقبال كبار ضيوفها الرسميين. )الصورة من خدمة »نيويورك تايمز«(

اتخذت دولة اإلمارات العربية المتحدة مجموعة خطوات أّكدت من 
خاللها أن التسامح والتعايش واحترام اآلخر وقبوله، هي قيم ال يمكن 
التخلّي عنها، لدورها الكبير في ترسيخ استقرار األفراد والمجتمعات، 
وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة، التي أساسها وغايتها 
والتمكين،  والتطور  السعادة  طريق  فهي  األولـــى،  بالدرجة  اإلنــســان 

وترسيخها يعني الدعوة إلى المحبة والسالم لتعزيز األمن واالستقرار.
القت  وجماعات،  ــراداً  أفـ الــدولــة،  لــدى  ترّسخت  التي  القيم،  هــذه 
اهتماماً كبيراً بتفعيلها بشكل مستمر، عبْر اعتماد مبادرات وتشريعات 
الجنسيات  من  ــارات،  اإلم أرض  على  المقيمين  مّكنت  واستراتيجيات 
والجاليات مختلفة األديان والطوائف والعقائد، من ممارسة عباداتهم 

وشعائرهم بكل حرية ومساواة. 
وفي هذا السياق، يأتي إنجاز لجنة الشؤون االجتماعية والعمل والسكان 
والموارد البشرية في المجلس الوطني االتحادي، التقريَر الخاص بشأن 
مشروع »قانون تنظيم دور العبادة« لغير المسلمين، ليضيف إلى سجّل 
اإلنسانية، من  ة  األخــوّ بترسيخ  المتعلّقة  اإلنجازات  من  المزيد  الدولة 

خالل تأصيل ممارسات التسامح والتعايش.
وفي هذا الشأن، قالت ناعمة المنصوري، رئيسة اللجنة، إن مشروع 
الــقــانــون يــعــّزز جــهــود دولــة 
اإلمارات في إعالء وترسيخ 
والتعايش  التسامح  مبادئ 
والمقيمين  مواطنيها  بين 
ــهــا، وتــلــبــيــة الــحــاجــات  فــي
الدينية لتك الجاليات، عبر 
وضع تنظيم لممارسة أتباع 
الديانات والطوائف والعقائد 
ــطــقــوســهــم وشــعــائــرهــم  ل
ــى الــمــســتــوى  ــة عــل ــي ــن ــدي ال
تحقق  يراعي  ما  االتحادي، 
العبادة  دور  بين  الــمــســاواة 
األخّوة  مبادئ  ويحّول  كافة، 
حياة  أسلوب  إلى  اإلنسانية 

في مجتمع اإلمارات.
ــه اإلمـــــارات  ــوّجـ ــان تـ ــ وكـ
القيم  تلك  كــّل  ترسيخ  نحو 
اإلنــســانــيــة انـــطـــالقـــاً من 
األمن  تعزيز  في  أهميتهما 
واألمان واالستقرار والطمأنينة، ودورها في تأصيل مشاعر الخصوصية 
المتعلّقة بممارسة الشعائر الدينية من دون أي عوائق أو مخاوف، وهو ما 
يؤكده وصول عدد دور العبادة الخاصة بغير المسلمين إلى أكثر من 76 
كنيسة ودار عبادة في اإلمارات، الدولة التي أصبحت منارةً عالمية في 
االنفتاح واألخّوة وحفظ الحقوق اإلنسانية، ومثاالً حّياً على تحقيق دولة 

العدالة وحفظ الكرامة واحترام الثقافات.
الوسطية  في  به  يُحتذى  نموذج  إلى  اإلمــارات  دولــة  تحّولت  لقد 
بــوصــفــه مجموعة من  ــالم،  ــورة اإلســ ــّززت مــن صـ ــع ف ــدال،  ــتـ واالعـ
األخالقيات التي تقوم على السماحة واألخّوة، التي يؤكدها االقتراب 
مسجداً  ويضّم  أبوظبي،  في  اإلبراهيمية«،  العائلة  »بيت  افتتاح  من 
األديان،  بين  والتسامح  التعايش  حالة  يجّسد  بما  وكنيسة،  وكنيساً 
ويُثبت عمق رؤية قيادتنا الرشيدة التي جعلت اإلمارات حاضنة لقيم 
واألمان،  لم  السِّ معالم  كل  ترسيخ  على  وقــادرة  والتسامح،  التعّددية 
الكراهية،  وتجّرم  للجميع،  والمساواة  العدل  تكفل  بقوانين  مدعومًة 

وتنبذ العنف والتطّرف والتمييز.

اإلمارات نموذج ملهم في ترسيخ 
قيم التعايش والتسامح

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

اإلمارات

اليـــوم

عدد دور العبادة 
الخاصة بغير المسلمين 

وصل إلى أكثر من 76 
كنيسة ودار عبادة في 
اإلمارات، الدولة التي 
أصبحت منارًة عالمية 
في االنفتاح واألخّوة 

وحفظ الحقوق 
اإلنسانية

د. عبد الحق عزوزي*

الرئيس ماكرون أوصله 
الناخبون الفرنسيون للمرة 

الثانية إلى سدة الحكم
لكنهم لم يعطوه شيكًا على 

بياض، بل عاقبوا حزَبه في 
االنتخابات األخيرة

د. أحمد يوسف أحمد*

الغرب خسر معركة 
اإلعالم.. واآللة اإلعالمية 

الغربية عاجزة عن تفنيد ما 
َيِرد في الفضائية الروسية، 

وتخشى من تأثيره على الرأي 
العام لديها

البلدان الساعية لعضوية 
االتحاد األوروبي منذ سنوات، 

وأحدثها أوكرانيا ومولدوفا، 
يتزايد إحباطها لبطء وتيرة 

االنضمام

آنا مولرين جروب*
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بـــات الــســبــاق نــحــو الــفــضــاء من 
ــا الـــســـاعـــة، ولــعــل الــمــتــابــع  قــضــاي
يرصد  العالمي  المشهد  لتطورات 
المساهمين  بين  محموماً  ســبــاقــاً 
لبسط  العالمي  القرار  صناعة  في 
ــاء. لــكــن  ــضـ ــفـ الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـ
الجانب،  لإلمارات مساعي في هذا 
ــن الـــوصـــول  ــة مـ ــب ــري ــد بـــاتـــت ق ــ وق
لــلــقــمــر بــعــد تــطــويــر وإطــــاق أول 
سطح  على  يهبط  عربي  مستكشف 
بإرسال  قبل  من  نجحت  كما  القمر، 
لتصبح  المريخ  إلى  األمل«  »مسبار 
إلى  تصل  ــة  دول خامس  خاله  مــن 
يأتي في  الكوكب األحمر. وكل ذلك 
الرامية  استراتيجيتها  تنفيذ  إطــار 
ألن تكون الرقم واحد عالمياً بحلول 

األولى. مئويتها 
رئيس  السمو  صاحب  واستقبال 
عمل  فــريــق  مــؤخــراً  ونائبه  الــدولــة 
مـــشـــروع اإلمــــــــارات الســتــكــشــاف 
القيادة  اهتمام  من  جانب  هو  القمر 

الطاقات  مختلف  فــي  باالستثمار 
حمل  وقد  ســواء.  حد  على  والعلوم 
قراءتها  يمكن  إيجابية  رسائل  اللقاء 
التأكيد  مقدمتها  في  يأتي  بوضوح، 
بناء  فــي  ودوره  العلم  أهمية  على 
الــقــادر  الــشــبــاب  وإعـــداد  نهضتنا، 
راية  ورفــع  المسؤولية،  تحمل  على 
ــارات فــي مــخــتــلــف الــمــحــافــل  ــ ــ اإلم
كتابة  فــي  يسهم  مــا  وهــو  الــدولــيــة، 
فــصــل جــديــد فـــي تـــاريـــخ األلــفــيــة 

الثالثة.
بات  الخارجي  الفضاء  استكشاف 
اإلمــارات  خطة  من  يتجزأ  ال  جــزءاً 
الرامية إلى االستثمار في أي مجال 
وبالرغم  القوة.  من  المزيد  يمنحها 
ــمــار في  ــث مـــن أنــهــا بــــدأت بــاالســت
مضت،  قليلة  سنوات  منذ  الفضاء 
كـــانـــت حــقــقــت خــطــوات  أنـــهـــا  إال 
عن  كاشفة  القطاع،  هذا  في  مهمة 
ما  خــال  مــن  الــكــبــيــرة  طموحاتها 
بدأت تأسيسه كبنية تحتية له. فقد 

عام  للفضاء  وكــالــة  بــإنــشــاء  بـــدأت 
2014، وهي أول وكالة عربية تهدف 
الفضاء،  وتطوير صناعة  تنظيم  إلى 
إمــاراتــي  كـــادر  تنشئة  على  ــزة  مــرّك
شاب، واستخدام تكنولوجيا الفضاء 
االستفادة  خطط  تحقيق  يدعم  بما 
على  القائم  المتنوع  االقتصاد  من 
أطلقت   2017 عــام  وفــي  المعرفة. 
الــفــضــاء  رواد  ــامــج  ــرن ب اإلمـــــارات 
متخصص  عــربــي  ــج  ــام ــرن ب كــــأول 
أولى  الفضاء،  رواد  وتدريب  إلعداد 
حلمها  نحو  اإلمــاراتــيــة  الــخــطــوات 
بالبشر  مأهولة  مستوطنة  بإقامة 
2070، وهو  المريخ عام  على سطح 
ــارات  اإلم به  ستحتفي  الــذي  العام 
تأسيس  على  عام  مئة  مرور  بذكرى 

دولة االتحاد.
تــلــك اإلنـــجـــازات وســـواهـــا مما 
ما  جــانــب  ــى  إل اإلمــــارات،  حققته 
مـــردود  لــهــا  تحقيقه،  عــلــى  تعمل 
إيجابي ومشهود على أرض الواقع، 

المهندس  انــتــخــاب  ثمراتها  ومــن 
للجنة  رئيساً  شــرف  ــور  أن عــمــران 
السلمي  المتحدة لاستخدام  األمم 
ــلــفــضــاء الـــخـــارجـــي »كـــوبـــوس«.  ل
الشباب  أحـــد  شـــرف  والــمــهــنــدس 
طموح  يمثلون  الــذيــن  اإلماراتيين 
في  رائـــد  جيل  بتنشئة  ــارات  ــ اإلم
فــقــد مثل  ــطــاعــات.  ــق ال مــخــتــلــف 
األمم  لجنة  اجتماعات  في  الدولة 
ــفــضــاء  ــدام ال ــخـ ــتـ الــمــتــحــدة السـ
السلمية  األغـــراض  في  الخارجي 
الفضائية،  الماحة  ألنظمة  ولجنة 
وقــاد فريق اإلمــارات في دراســات 
كما  »الــنــاتــو«.  حلف  مــع  مشتركة 
التصور  لوضع  المكلف  الفريق  قاد 
في  األمــل  مسبار  لمشروع  األولــي 
للفضاء،  راشـــد  بــن  محمد  مــركــز 
وفي تطوير أنظمة التحكم باألقمار 
ــة.  الــصــنــاعــيــة والــمــحــطــة األرضــي
تصميم  في  قد شارك  وكان شرف 
ــروع )دبــــي ســـات1  وتــطــويــر مـــشـ

بتطوير  مشاركته  جانب  إلى  و2(، 
ــن مــشــروع  الـــمـــراحـــل األولـــيـــة مـ
ــات(، ومـــن ثـــم وضــع  ــ )خــلــيــفــة سـ
اإلمـــارات  وكــالــة  لتأسيس  تــصــوراً 
قبلها عمل على عدة  ومن  للفضاء، 
تقنية  قــدرات  بناء  لدعم  مبادرات 

لإلمارات. متقدمة 
هو  ــا  مـ ــر  ــم ــق ال ــشــاف  ــك اســت إن 
مساعي  ضمن  جديدة  خطوة  سوى 
المتنامي  لتعزيز حضورها  اإلمارات 
نحو  وسعيها  الــفــضــاء،  قــطــاع  فــي 
الرائدة  الدول  ضمن  موقعها  تعزيز 
ــك بــهــدف  ــ ــفــضــاء وذل ــوم ال فـــي عــل
ــوم  ــعــل ــي ال ــراط الـــفـــاعـــل فـ ــخــ ــ االن
فيها  والمنافسة  والدقيقة،  الحديثة 
اإلمارات  تملك  وبما  واليوم،  كذلك. 
قادرة  جداً  متطورة  تحتية  بنية  من 
بدءاً  مجال،  أي  في  االستثمار  على 
مــن االســتــثــمــار فــي اإلنــســان الــذي 
يعتبر العنصر األهم في أي استثمار 

آخر.

الفضاء.. االستثمار الحيوي

علي بن سالم الكعبي

استكشاف القمر 
ما هو سوى خطوة جديدة 

ضمن مساعي اإلمارات لتعزيز 
حضورها المتنامي في قطاع 

الفضاء 

المخيف من انتشار األوبئة في 
العالم أننا كبشر لم نتعلم الدرس، 
المخاطر  مــع  نتعامل  زلــنــا  وال 
جداً  المنخفضة  االحتمالية  ذات 
تبدو  والتي  الكارثية،  والعواقب 
أنها ستبقى لسنوات طويلة وكأنها 
قـــد بــــدأت بـــاألمـــس فــقــط بكل 
تَر  لم  التي  العقليات  وبنفس  ثقة 
ما كان قادماً وما هو قــادم، وهو 
التهديدات  مع  تماماً  يحدث  ما 
علمياً  أنــهــا  نعلم  الــتــي  المبهمة 
ممكنة ولكننا نستبعد حدوثها، أو 
أنها السبب وراء ما يحدث حتى 
من ظواهر طبيعية نعزوها بشكل 

كلي للطبيعة.
وعـــــن الـــــكـــــوارث الــمــتــعــلــقــة 
والمخاطر  المعدية  ــاألمــراض  ب
جيوش  فــإن  البيولوجية  الحيوية 
والقوى  الكبرى  الــدول  العالم في 
أبحاث سرية  على  تعمل  الناشئة 
األخيرة،  سنة  المئة  في  متقدمة 
في  البيولوجي  التنوع  ومــهــددات 
بيئات معينة بصورة تفوق البيئات 
األخرى في قارات العالم المختلفة 
وهو  محضة،  بصدفه  ليس  ربما 
بالسياسة  تــمــامــاً  مــرتــبــط  أمـــر 

واالقتصاد والهيمنة العسكرية.
األخــيــرة،  النقطة  وحـــول هــذه 
فإن الحاجة إلى أدلة دامغة مهمة 

لرصد الميزانيات وتجهيز المجتمعات للمخاطر المستقبلية، 
ولكن هذا هو تماماً الخيط الرفيع بين الحقيقة والخيال 
بعقدة  ويتهمهم  المشككين  يلجم  من  عليه  يراهن  الــذي 
المؤامرة وشيطنة آرائهم ووصفها بأنها غير علمية، وبرمجة 
األمم على سماع صوت واحد يخدم تلك الدول التي تعمل 
وفق ما يعظم مخرجات أجنداتها المعلنة والخفية، وتسخير 
المجتمع العلمي ألغــراض التخدير الفكري للشعوب كأن 
يقال: إن الجائحة ال تتطابق مع استخدام األسلحة البيولوجية 
وهو صحيح، تلك األوبئة ليست جديدة ولكن االنتشار غير 

المسبوق لها، وإخضاع العالم ألخذ 
والتقليل  انتشارها  لوقف  الجرعات 
من أثرها، ربما يبدو متوافقاً مع ملف 
الحرب البيولوجية المستترة بطريقة 

لم نشهدها من قبل. 
الرئيسة  المشكات  ذلك  ويقابل 
ــرأي  فــي االخــتــاف الــدولــي فــي ال
المتخذة،  والتدابير  التحقق  حــول 
دولــة موقعة  لضمان عــدم قيام أي 
ــة لمنع  ــي ــدول ــات ال ــي ــاق ــف عــلــى االت
الشامل على  الدمار  انتشار أسلحة 
تطوير أسلحة بيولوجية في انتهاك 
صريح لتلك االتفاقيات، وخاصًة أن 
مختبرات تلك الدول العظمى في كل 

شبر من الكرة األرضية. 
فالجائحات ترسم الحياة الجديدة 
التي تناسب النظام الدولي الجديد 
المرغوب فيه، حيث تقوم الشركات 
لتشمل  ممارساتها  أفضل  بتحويل 
الــمــنــزل، بينما  العمل مــن  وظــائــف 
ينتقل البيع بالتجزئة بسرعة أكبر إلى 

الطلب عبر اإلنترنت.
 فاألوبئة تؤدي إلى تسريع حركة 
الحرب من العالم المادي إلى العالم 
الرقمي. وبدالً من غزو دولة أليس 
من اآلمــن اختراقها وإغــاق بنيتها 
التحتية من خال نشر مرض معد ما 
في أراضيها، وهي ال تمتلك القدرة 

على عاجه أو التطعيم ضده؟! 
وفي هذه الحالة، سيأتيها ما تحتاج له من الخارج، وهي 
ال تمتلك المختبرات التي تجعلها تفند هذا اللقاح وتدرك 
تأثيره على المدى البعيد وفعاليته الحقيقية في مواجهة 
الوباء، وفي الوقت نفسه تسبب الوباء في أضرار جسيمة 
لجميع القوى العظمى والمتوسطة إلى الحد الذي ال يمكن 

ألي منها كسب حرب في أي وقت في المستقبل القريب.

* كاتب وباحث إماراتي في شؤون التعايش 

السلمي وحوار الثقافات

ــون الـــيـــوم  ــ ــي ــ ــول ــف األصــ ــزحـ يـ
والعلوم.  الفلسفة  مجاالت  نحو 
ــَع مــن الــمــجــات واألنــشــطــة  ــَم َج
نجوَمها  والمؤتمرات  والفعاليات 
من األصوليين الداخلين بالمجال 
التوجه  وهذا  والفلسفي.  الفكري 
أو  اإلســام  في  ســواء  تاريخه  له 
األصولي  يتخذ  أن  المسيحية. 
وسيلًة  الفلسفة  مــن  السياسي 

الجهنمية. المشاريع  لتمرير 
»الجهاد«  قادة  بعض  أن  نتذكر 
بالفلسفة،  تخصصوا  األفــغــانــي 
ــرســي مــنــح دكـــتـــوراه  ومــحــمــد م
فخرية بالفلسفة، وطارق رمضان 
إدغــار  مع  فلسفية  مناظرات  له 
ــن، وأطــروحــتــه  ــ ــري مـــــوران وآخــ
واليسار  نيتشه.  عــن  للدكتوراه 
نـــزع نحو  بــمــعــظــمــه  ــي  اإلســـامـ
واستعمال  الفلسفية  الــدراســات 
ــر  ــدويـ أســـمـــاء الـــمـــفـــكـــريـــن، وتـ
النظريات من أجل تثبيت الحجج 
طريق  عن  السياسي  البعد  ذات 
اليوم  يستعاد  هذا  وكل  الفلسفة. 

الصحويين«. »المتفلسفين  مع 
الكاسح  بالهجوم  يذكرني  هذا 
عشر  الــثــامــن  الــقــرن  لفيلسوف 
كتابه:»مبحث  فــي  هــيــوم  ديفيد 
مثل  على  البشرية«  الفاهمة  في 
كبوشي،  أي  كتب:»إن  حين  هؤالء 

في  يفعل  أن  يمكنه  مقيم  أو  متجول  واعـــٍظ  أي  أو 
تلك  مثل  المــس  ما  إذا  أعلى  وبــدرجــٍة  الناس  غالبية 
بعد  أنه  أحدهم  أهواء  ومن  الفّظة«،  العامية  األهــواء 
مشين  عمٍل  في  وقع  التفلسف«  من  »تاريخ  يعتبره  ما 
حين أّلف كتاباً يهاجم فيه تعليم الفلسفة في الثانويات 

والجامعات.
تقوم  أصولياً  تستعمل  حين  الحالة  بهذه  الفلسفة 
في  األصولي  البعد  إنه  المتطرفة،  القناعات  بتثبيت 

التفلسف.

حديثه  ــوم  هــي ديــفــيــد  يــكــمــل 
ــســف:  ــل ــف ــت ــرف وال ــطـ ــتـ ــن الـ عــ
كاملًة  حريًة  تتطلب  »فالفلسفة 
امــتــيــاٍز  أيَّ  تتطلب  مــمــا  أكــثــر 
بفضل  بخاصٍة  وتــزدهــر  آخــر، 
ــمــشــاعــر والــحــجــج  ــعـــارض ال تـ
ــراً، بــاإلضــافــة إلى  تــعــارضــاً حـ
أنها ُولدت أصًا، في زمن وبلد 
تُقمع  ولــم  والــتــســامــح،  الحرية 
ــر مــبــادئــهــا  ــث قـــط حــتــى فـــي أك
المعتقدات  قــبــل  مــن  تــطــرفــاً، 
والقوانين  األعراف  أو  الدينية، 
طرد  استثنينا  لو  إذ  الجزائية، 
بــروتــاغــوراس ومــوت ســقــراط، 
ــحــادث األخــيــر حصل  ــذا ال وهـ
جزئياً عن دوافع أخرى، فنادراً 
أمثلة  التاريخ  فــي  نــصــادف  مــا 
التي  المتعصبة  الغيرة  هذه  عن 

الحاضر«. العصر  تسمم 
الفيلسوف  هيوم  تعليق  هــذا 
الــتــجــريــبــي الـــــذي كـــتـــب عــن 
والسبب،  والمعجزات  الخبرة 
ــي الـــســـؤال  يــعــتــبــر الــحــريــة فـ
ــحــدي  ــارب الـــحـــجـــج، وت ــــضــ وت
ــو أس  ــقــيــضــهــا هــ ــن الـــحـــجـــة ل
جموع  بينما  الفلسفي.  العمل 
يؤيد  ما  عن  تبحث  المتطرفين 
ويصقلها  الــراســخــة  قناعتها 
ــرق بــيــن  ــ ــف ــ ويـــثـــبـــتـــهـــا، هـــنـــا ال
من  الــكــارثــي.  األصــولــي  والتفلسف  الــحــر،  التفلسف 
يتورط  وأن  داعــش،  بتأييد  فيلسوف  يقوم  أن  المهين 
وتؤسس  والعنف  الكراهية  تكافح  دول  على  بالهجوم 
كتاب  مــتــرجــم  أن  ــصــّدق  ي ــن  م ــتــســامــح،  وال لــلــســام 
الخالص  الظاهريات  لعلم  ممهدة  »أفــكــار  هــوســرل: 
هنا  سوريا؟  في  القتال  يؤيد  الظاهراتية«  وللفلسفة 

ذروة الخاف مع هذه النماذج الخطيرة.

* كاتب سعودي

الجائحات وحروب الظل الفلسفة واألصولية: صراع الحد والحرية

سالم سالمين النعيمي* فهد سليمان الشقيران*

 األوبئة تؤدي إلى تسريع 
حركة الحرب من العالم 

المادي إلى العالم الرقمي. 
وبداًل من غزو دولة أليس 
من اآلمن اختراقها وإغالق 

بنيتها التحتية من خالل نشر 
مرض معد ما في أراضيها

اليسار اإلسالمي بمعظمه 
نزع نحو الدراسات 

الفلسفية واستعمال أسماء 
المفكرين، وتدوير النظريات 

من أجل تثبيت الحجج 
ذات البعد السياسي عن 

طريق الفلسفة
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سواحل

المسرح المبدع

قبل األوان وقبل أن يدرك الوقت يستشعر المحب والوفي للمسرح أن الوقت 
قد يمضي سريعاً، وأن التخطيط السليم هو أن تسبق الزمن وأن يكون استعدادك 
حاضراً وواضحاً، وهذا لم يأت من فراغ وإنما من تجارب وعمل طويل في مجال 
المسرح والنشاط المسرحي. ثم إن التغيرات الكبيرة والرؤى الجديدة التي يحاول 
مسؤولون اآلن السير عليها وخاصة في مجاالت العمل واإلنتاج، وتغيير االشتغال 
على البيئة والعمل واإلنتاج، بحيث يتحول كثير من المشاريع المهمة إلى صور 
جديدة من بيئات إنتاجية واجتماعية لها مــردودات مهمة على القوى المنتجة 
والعاملة وصنع بيئات صغيرة لها أنشطة تتعلق بطبيعة عملها وإنتاجها، أي بحيث 
تتحول فئة اإلنتاج الزراعي مثاًل إلى قطاع له مردود مادي ومعنوي، ويكون مجتمع 
له قوته وإنتاجه وللمزارع وصاحب العمل وحدات مجتمعية منتجة على مستوى 
هذا القطاع واألنشطة االجتماعية التي يمارسها، بحيث يركز على قوى عمله 
ونشاط أفراده في محاولة أن تتحول إلى الكثير من األراضي والعاملين فيها إلى 
قوى اجتماعية مهمة في المجتمع، وأن يكون لها فعل واضح في وحدات اإلنتاج، 
وقد تتحول إلى وحدات وروابط صغيرة أو كبيرة تسهم في األنشطة االجتماعية، 
وتنوع  السوق  على  عملها  ينعكس  بحيث  واإلنتاجي،  الزراعي  بالعمل  وتنهض 

المنتوج الزراعي، وغيره من حرف مرتبطة بهذا العمل الجديد والمستقبلي.
وهذا أيضاً يشابه اإلنتاج الصناعي والبترولي، وما يرتبط به من قوى لإلنتاج 
وصنع بيئة صناعية متطورة في البلد، وتنهض بالعمل الفني واإلنتاجي وصناعة 
إلى  األمــر  تطور  وربما  وفنية،  صناعية  جديدة  أجيال  وتنشئة  اإللكترونيات 
صناعات كبيرة أو خفيفة تأخذ البلد إلى أن تكون مهمة في مجالين مهمين هما 

أمل الجميع، قوة في اإلنتاج الزراعي وقوة في اإلنتاج الصناعي. 
أي أن الطرق على الرؤيا المستقبلية في بلدان مثل اإلمارات هو التفكير السليم 
في ظل عالم يسرع نحو المستقبل الصناعي أو التفكير االستباقي في كل شيء 

حتى على المستوى الثقافي والفني.
لو تأملنا ماذا أحدثت األفكار النيرة والجميلة والمتجاوزة والسباقة لكل دول 
المنطقة وربما الشرق، لوجدنا أن األفكار الثقافية والفنية وتبني العمل المهم 
والفن  للثقافة  ودور  ومعاهد  متاحف  إلى  مكتبات  إلى  جامعات  من  والخالد 
والمسرح ومعارض للكتب، والتي بدأ بها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن 
محمد القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة، وكيف أصبحت الشارقة 
واإلمارات رائدة على المستوى الثقافي والفني، إنها واحدة من األفكار االستباقية 
في المجال الثقافي، واآلن يتعاظم االهتمام باإلنتاج الصناعي واإلنتاج الزراعي، 
وتوسيع رقعة هذا القطاع المهم ودعم الزراعة والمزارع واإلنتاج الحيواني كذلك 
وأصحابه ورعايته، إنه مستقبل البلد إلى الجانب اإللكتروني والبحوث العلمية 

والفضائية. 
وعندما تبادر إدارة المسرح بالشارقة أو إدارة الثقافة بأن تكون سباقة في 
طرح برامجها، وتناقش ما تنوي القيام به من عمل ثقافي ومسرحي وفني، وتحث 
وتشجع على البدء المبكر وتطوير هذه األنشطة الثقافية والفنية واالستعداد لها 
بأعمال جيدة ومهمة، فإنها تسير أيضاً وفق الرؤى والرؤيا في النهوض بكل شيء 
ثقافي أو إنساني أو إنتاجي. وما نالحظه اآلن أن اإلمارات تطرح الجديد في 
مجاالت مهمة، وتقدم نماذجاً في مفهوم اإلنتاج الصناعي واإللكتروني، والتأكيد 
والثروة  الزراعة  اإلنتاجي في مجالي  واالكتفاء  الزراعة  التقدم في  على فكرة 
الحيوانية، باإلضافة إلى الصناعة البتروكيماوية، هذا الفكر هو المهم والذي 

يصنع بلداً متطوراً ومتقدماً.
كل  على  يوجد  أن  وجميل  والسالم  األمــان  هي  والجريئة  الجميلة  األفكار 
المستويات المسؤول الواعي والمحب لبلده وعمله، في إدارة المسرح التي تحضر 
للنشاط المسرحي، أن من يقود الفريق رجل ضعُه على يمينك واطمئن للعمل 
المسؤول عنه، إنه الصديق المسرحي الفنان أحمد أبو رحيمة. اهلل يوفق ونشاهد 

أعماالً مسرحية مهمة في هذا الموسم المسرحي.

إبراهيم مبارك

Ibrahim_Mubarak20800@gmail.com

أكدت أهمية االستفادة من فرص نمو صناعة الكتاب

بدور القاسمي تلتقي ناشري البوسنة والهرسك 

 الشارقة )االتحاد(

سلطان  بنت  بــدور  الشيخة  أكــدت 
الــدولــي  االتــحــاد  رئيسة  القاسمي، 
للناشرين، أهمية تحقيق رؤية االتحاد، 
ودعم اإلجراءات التي تسهم في زيادة 
فرص تطوير صناعة الكتاب، وتيسير 
جديدة  أسواق  إلى  الناشرين  وصول 
وتساعده  عالمياً  القطاع  نمو  تحفز 
الناجمة  الــتــحــديــات  مــواجــهــة  عــلــى 
وحالة   ،»19 »كوفيد  تــداعــيــات  عــن 
وتمكينه  العالمي،  االســتــقــرار  عــدم 
التعافي  مــرحــلــة  إلـــى  ــوصــول  ال مــن 

واالستقرار.
جــاء ذلـــك، خــالل زيـــارة الشيخة 
بدور القاسمي إلى جمهورية البوسنة 
والهرسك، ولقائها بنجامينا كاريتش، 
العاصمة  في  سراييفو،  مدينة  عمدة 
جهود  استعرضت  حيث  البوسنية، 
وأعربت  للناشرين،  الدولي  االتحاد 
مرونة  تعزيز  بأهمية  إيمانها  عــن 
دور  مؤكدًة  النشر،  قطاع  واستدامة 
اإليجابي  وتأثيرها  الحيوي  القراءة 

في تنمية المجتمعات.
ــمــعــت الــشــيــخــة بــــدور إلــى  واســت
ــتــش وهـــي تــشــارك  ــاري بــنــجــامــيــنــا ك
في  المشاريع  أبــرز  حول  المعلومات 
مكتبة  ترميم  ذلك  في  بما  المدينة، 
في  البوسنة  حــرب  خــالل  تــضــررت 
أوائل التسعينيات من القرن الماضي. 
وأثنت على  المشاريع،  بهذه  وأشادت 

جهود عمدة سراييفو في دعم مجتمع 
النشر.

القاسمي  ــدور  ب الشيخة  وعــقــدت 
اجتماعاً مع أعضاء »اتحاد الناشرين 
إلى  إضافًة  والهرسك«،  البوسنة  في 
بقطاع  المعنية  الــجــهــات  مــن  عـــدد 
النشر البوسني، واستمعت منهم إلى 
الناشرون  يواجهها  التي  التحديات 
أفكارهم  على  وتعّرفت  البوسنيون، 
ورؤاهـــــم، ودعــتــهــم لــالســتــفــادة من 
تقدمها  ــتــي  ال التعليمّية  ــوارد  ــمـ الـ
»أكاديمية االتحاد الدولي للناشرين«، 
المصممة  الرقمية  التعليم  منصة 
تعزيز  عــلــى  الــنــاشــريــن  لــمــســاعــدة 
مهاراتهم والتكّيف مع التحديات التي 
العالمية، حيث  النشر  تواجه صناعة 
مجانياً  برنامجاً  األكــاديــمــيــة  تــقــدم 
متكاماًل يتضمن فرصاً تعليمّية ثمينة، 
عمل االتحاد على تصميمها بالتعاون 
مــع »جــامــعــة نــيــويــورك«، و»جــامــعــة 
أكسفورد بروكس«، و»المركز التدريبي 

للنشر« في المملكة المتحدة.
الشيخة  أكدت  الزيارة،  ختام  وفي 
بدور القاسمي أهمية تضامن وتعاون 
والجهات  المصلحة  أصحاب  جميع 
أطر  لتعزيز  النشر  بقطاع  المعنية 
استدامتها  وضمان  العالمية،  النشر 
أهمية  على  مشددًة  المستقبل،  في 
بناء  في  والتضامن  المشترك  العمل 
تنـوعاً  أكــثــر  عالمية  نشر  منظومة 

وشمولية.

بدور القاسمي خالل لقائها بنجامينا كاريتش

بدور القاسمي خالل اجتماعها مع اتحاد الناشرين في البوسنة والهرسك )من المصدر(

خطة »إنسبايــر«

للناشرين أعضاء »احتاد  الدولي  فت رئيسة االحتاد  وعرَّ
والهرسك« على مستجدات مبادرة  البوسنة  الناشرين يف 
النشر«  صناعة  ومرونة  استدامة  لتعزيز  العاملية  »اخلطة 

)إنسباير( التي أطلقها االحتاد، ودورها يف متكني قطاع 
التطورات،  التحديات، ومواكبة  العاملي من جتاوز  النشر 

العاملني يف هذه  التقدم الذي ينعكس إيجابًا على  وحتقيق 
الصناعة.

في تقرير جديد لـ»ثقافة أبوظبي« و»اليونسكو«

األثـــر االقتصــادي للجائحــة علــى القطــاع الثقــافــي

وقال مساعد المديرة العامة لليونسكو للثقافة، 
اإلصالحات  »حددنا  راميريز:  أوتوني  إرنستو 
الرئيسية التي تبرز حالياً في جميع أنحاء العالم 
من باب التصدي لألزمة العالمية. ومن الضروري 
االعتراف بقدرة قطاع الثقافة على دعم حدوث 
التحول المجتمعي وتعافي المجتمع على صعيد 
شتى أهداف التنمية، ودعم اتباع نُهج متكاملة 

إلعادة إحياء قطاع الثقافة«. 

مرونة واستدامة
والسياحة  الثقافة  دائرة  رئيس  معالي  وقال 
- أبوظبي، محمد خليفة المبارك: »على الرغم 
تداعيات  على  الضوء  يسلط  التقرير  أنَّ  من 
العالم،  في  الثقافة  قطاعات  على  الجائحة 
قدماً  المضي  على  بقدرتنا  متفائلون  فإننا 
كمجتمع دولي ثقافي. وإنَّ ما يقترحه التقرير 
رسم  سيعيد  واستراتيجيات  توجيهات  مــن 
ألجيال  ومستداماً  مرناً  ليكون  القطاع  مالمح 
ل  وأجيال يتجاوز في أهميته النتائج التي توصَّ
إليها«، وأضاف معاليه قائاًل: »إنَّ شراكتنا مع 
اليونسكو ودور أبوظبي في إعداد هذا التقرير 
دان التزامنا بالمساهمة في إيجاد الحلول  يوطِّ
ووضع السياسات التي من شأنها أن تعزز قطاع 
الثقافة في اإلمارات العربية المتحدة والعالم«.

تحوالت سلسلة القيمة
بيانات  إلــى  استند  الـــذي  التقرير  ويــؤكــد 

مجال  فــي  تقرير   100 مــن  أكثر  مــن  مستقاة 
خبيراً   40 مع  أجريت  مقابالت  ومن  الثقافة 
نهج  اتباع  إلى  الحاجة  اقتصاديين،  ومحللين 
ويدعو  الثقافة،  تعافي قطاع  أجل  من  متكامل 
ودعمها  الــثــقــافــة  قيمة  صــيــاغــة  ــادة  إعــ إلـــى 
بوصفها أساساً مهماً لمجتمع يتسم بقدر أكبر 
من التنوع واالستدامة. ويسلط التقرير الضوء 
التي طرأت على  الكبيرة  التحوالت  على  أيضاً 
الثقافي ونشره، والسيما بسبب تسارع  اإلنتاج 
تفشي  أثــنــاء  فــي  الثقافية  المنتجات  رقمنة 
الجائحة، حيث بلغ إجمالي إيرادات االقتصاد 
اإلبداعي الرقمي في عام 2020 ما يقارب 2.7 
مليار دوالر أميركي على صعيد العالم، أي أكثر 
من ربع إجمالي إيرادات القطاع الثقافي ككل.

تهديد للتنوع الثقافي
للتنوع  ــداً  ــهــدي ت تــمــثــل  الــجــائــحــة  أنَّ  ثــبــت 
الثقافي، فتراجع استقرار سبل عيش العاملين 
المجال  في  العاملين  والمهنيين  المستقلين 
الثقافي، إلى جانب تفاقم أوجه عدم المساواة 
والفئات  بالجنس  والمتعلقة  أصــاًل  المتجذرة 
من  الــعــديــد  دفـــع  المجتمع،  فــي  الــمــحــرومــة 
الفنانين والعاملين في القطاع الثقافي إلى ترك 
التعبير  أشكال  تنوع  قوَّض  مما  المجال،  هذا 
هذه  المساواة  عدم  أوجه  أدت  وقد  الثقافي. 
جنباً إلى جنب مع التفاوت اإلقليمي إلى إلحاق 
الثقافية  والخدمات  السلع  بإنتاج  كبير  ضرر 

 %64 المثال  على سبيل  َفَقد  وتوزيعها، حيث 
الثقافة في  المستقلين في قطاع  العاملين  من 
دخلهم،  من   %80 من  أكثر  الالتينية  أميركا 

بسبب تفشي جائحة »كوفيد-19«.

إعادة تحديد مكانة القطاع
ويقول التقرير إنَّ نهاية الجائحة تمثِّل فرصة 
مهمة إلعادة تحديد مكانة الثقافة في الخطة 
ويشير  عامة.  كمنفعة  قيمتها  ولتعزيز  العامة، 

االعــتــراف  تعزيز  إلــى  أدت  الجائحة  أنَّ  إلــى 
وبإسهامه  الثقافة  لقطاع  االجتماعية  بالقيمة 
وإنجاز  والفردي  الجماعي  الرفاه  تحقيق  في 
التنمية المستدامة. فقد أُدرجت الثقافة بالفعل 
لمجموعة  السياسات  مناقشات  في  مرة  ألول 
إلى  التقرير  2020. ويذهب  العشرين في عام 

أنه من الضروري اغتنام هذا الزخم العالمي.
ونشر إرنستو أوتوني راميريز ومحمد خليفة 
فعالية  خالل  المشترك  التقرير  هذا  المبارك 
في  السعديات  بمنارة  أمــس  أقيمت  خــاصــة 
ودائرة  اليونسكو  بعد عام من إعالن  أبوظبي، 
عملهما  عــن  أبــوظــبــي   - والــســيــاحــة  الثقافة 
واستعرضا  العالمية.  الدراسة  على  المشترك 
بل  بالتعافي  يكتِف  لم  الثقافة  قطاع  أنَّ  كيف 
بادر بالتحول مستفيداً من الدروس التي تعلمها 
من أزمة الجائحة. ويساهم نشر التقرير وإقامة 
لمؤتمر  التحضير  فــي  أيــضــاً  الفعالية  هــذه 
اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية 
في  المكسيك  في  سيعقد  الــذي  المستدامة، 

أواخر شهر سبتمبر 2022.
ويمثل التقرير بالنسبة إلى اليونسكو ودائرة 
الثقافة والسياحة - أبوظبي استمراراً للتعاون 
التي  االستراتيجية  المبادرات  من  سلسلة  في 
بالثقافة  للنهوض  المشترك  ــتــزام  االل تدعم 
أشكال  تنوع  وتعزيز  وحماية  عــامــة،  كمنفعة 
التعبير الثقافي من أجل تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة بحلول عام 2030.

أبوظبي )االتحاد(

نشرت دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي واليونسكو أمس 

تقريرًا مشتركًا بعنوان »الثقافة في زمن كوفيد19-: الصمود 

م لمحة عالمية عن تأثير الجائحة في  والتجدد والنهضة«، يقدِّ

د مسارات إلعادة إحياء  قطاع الثقافة منذ مارس 2020، ويحدِّ

هذا القطاع. وبحث التقرير في تأثير جائحة »كوفيد19-« في 

جميع القطاعات الثقافية، وأشار إلى أنَّ الثقافة كانت من أكثر 

القطاعات تأثرًا بالجائحة على صعيد العالم، إذ فقد القطاع 

أكثر من 10 ماليين وظيفة في عام 2020 بمفرده، وشهد 

انخفاضًا بنسبة 20-40 % في اإليرادات. كما انخفض إجمالي 

القيمة المضافة للقطاع بنسبة 25 % في عام 2020. وعلى 

رغم معاناة قطاع الثقافة من تراجع كبير، فإنَّ منصات النشر 

عبر اإلنترنت والمنصات السمعية البصرية شهدت نموًا ملحوظًا 

بسبب زيادة االعتماد على المحتوى الرقمي في أثناء فترة 

تفشي الجائحة. ويحدد التقرير أيضًا االتجاهات العالمية 

الرئيسية التي تعيد رسم مالمح قطاع الثقافة، ويقترح 

توجيهات واستراتيجيات متكاملة جديدة للسياسة العامة من 

محمد خليفة المبارك وإرنستو راميريز خالل الجلسة الحوارية )تصوير: عادل النعيمي(أجل دعم نهضة هذا القطاع واستدامته في المستقبل.

المبارك وراميريز 
في جلسة حوارية 

فاطمة عطفة )أبوظبي(

التقرير  إصدار  مبناسة 
الثقافة  دائرة  املشترك بني 

والسياحة-أبوظبي 
»الثقافة  بعنوان  واليونسكو 
يف زمن كوفيد-19: الصمود 
شهدت  والنهضة«،  والتجدد 

أبوظبي  السعديات يف  منارة 
أمس جلسة حوارية بني 

كل من معالي محمد 
رئيس  املبارك،  خليفة 

والسياحة  الثقافة  دائرة 
- أبوظبي، وإرنستو أوتون 

املدير  مساعد  راميريز، 
للثقافة،  لليونسكو  العام 

وأدارت احلوار رميا عاصي، 
شريك يف شركة ماكينزي.

املبارك  وحتدث معالي 
التي تتخذ  القرارات  قائاًل: 
وتظهر يف التقرير توضح أن 

وأضاف  للعالم،  خير  الثقافة 
أن: وقت اجلائحة،  معاليه 

الرغم من معاناة  وعلى 
الثقافة من تراجع  قطاع 
النشر  منصات  فإن  كبير، 

واملنصات  اإلنترنت  عبر 
شهدت  البصرية  السمعية 
زيادة  منوًا ملحوظًا بسبب 

احملتوى  على  االعتماد 
الرقمي يف أثناء فترة 

اجلائحة. تفشي 
 بدوره، ركز راميريز من 

التقرير  البحث يف  خالل 
جائحة  تأثير  عن 

»كوفيد-19« يف جميع 
وأشار  الثقافية،  القطاعات 

إلى أن الثقافة كانت من 
تأثرًا  القطاعات  أكثر 

صعيد  على  باجلائحة 
التقرير  أن  مبينًا  العالم، 

أيضًا االجتاهات  يحدد 
التي  الرئيسية  العاملية 
تعيد رسم مالمح قطاع 

الثقافة.

شراكتنا مع اليونسكو 
ودور أبوظبي في إعداد 
دان التزامنا  التقرير يوطِّ

في إيجاد الحلول

محمد خليفة المبارك

التقرير يقترح 
استراتيجيات تعيد رسم 

مالمح القطاع ليكون مرنًا 
ومستدامًا



31
www.alittihad.ae

الثالثاء 28 ذي القعدة 1443هـ الموافق 28 يونيو 2022مألوان

دبي )االتحاد(

المشاعر  مــركــز  ــال  أطــف مــن  مــجــمــوعــة  زارت 
اإلنسانية لرعاية وإيواء ذوي االحتياجات الخاصة، 
والعلمي  الثقافي  الصرح  راشــد،  بن  محمد  مكتبة 
الجديد في دبي، لتكون بذلك أول زيارة لمجموعة 
على  أيـــام  بعد  المكتبة  ــى  إل الهمم  أصــحــاب  مــن 
السمو  صاحب  لرؤية  تحقيقاً  رسمياً،  افتتاحها 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، »رعاه اهلل«، بتعزيز 
والمعرفة  اإلبــداع  ودعــم  المطالعة  ثقافة  وتعميم 
والفنون وتوفير منصة معرفية للعقول اإلبداعية في 

المنطقة والعالم.
جال األطفال خالل زيارتهم للمكتبة على مختلف 
المتخصصة  مختبراتهم  على  واطلعوا  مرافقها، 
بالتحويل الرقمي وما تحتضنه من مركز للمعلومات، 
والمكتبة العاّمة، ومكتبة للدوريات وأخرى للخرائط 
السمعية  والمنشورات  والفنون واإلعالم  والوسائط 
والبصرية، إلى جانب مكتبة الشباب وغرف للدراسة 

ومكتبة للمجموعات الخاصة.
األطفال«  »مكتبة  في  طوياًل  المجموعة  وتوقفت 
األطفال  وكتب  القصص  لقراءة  ركناً  تحتوي  التي 
األجيال  إدراك  توسيع  في  تساهم  أخرى  وأنشطة 
من  الطفل  مكتبة  تضمه  ما  اختبروا  كما  الناشئة، 
التي  واإلصــــدارات  الكتب  مــن  متنوعة  مجموعة 
الكتب  مثل  الهمم  أصحاب  من  األطفال  تستهدف 

الناطقة، وكتب »برايل« والكتب الحسية.

دمج أصحاب الهمم
عضو  الــمــزروعــي،  سالم  محمد  الدكتور  ــال  وق
محمد  لمكتبة  التنفيذي  والمدير  اإلدارة  مجلس 
بن راشد: »حرصنا منذ اللحظات األولى لتأسيس 
واألدوات  التقنيات  بأحدث  تجهيزها  على  المكتبة 
التي تسهم في دمج أصحاب الهمم في الحياة العامة 
واالستماع  القراءة  عبر  وقدراتهم  طاقاتهم  وتعزيز 

إلى مجموعة مميزة من الكتب والمصادر بما يدعم 
تكاملهم مع محيطهم الخارجي«.  

وتابع المزروعي، أن مكتبة محمد بن راشد تمثل 
اليوم أحد أبرز المكتبات الصديقة ألصحاب الهمم 
مساحاتها  جميع  ــزت  جــهُّ حيث  وإقليمياً،  محلياً 
كافة  إلى  الوصول  لهم  وتوفر  الفئة  هذه  لتناسب 
المكتبات التخصصية عن طريق الكراسي المتحركة 
أو المصاعد مع توفير مساحات للكراسي المتحركة 
داخل مناطق القراءة«، مؤكداً »أن مكتبة محمد بن 
مختلف  مــن  بــالــزوار  ترحب  للجميع  مكان  راشــد 
االهتمامات والخلفيات الثقافية والعرقية والشرائح 
الوصول  حرية  لهم  وتــوفــر  والعمرية  المجتمعية 
القيادة  وتوجهات  رؤية  لتعكس  المكتبة  موارد  إلى 

الرشيدة في تعزيز وحدة وتكامل المجتمع«.

قائد ملهم
وأشادت د. نادية خليل الصايغ، المدير العام لمركز 
المشاعر اإلنسانية لرعاية وإيواء ذوي االحتياجات 

التي  المعرفة  والقيم  النوعية  بالتجارب  الخاصة 
بن  محمد  »مكتبة  قائلة:  للزوار،  المكتبة  تقدمها 
ملهم حرص على  قائد  لرؤية  نوعي  راشد تجسيد 
االستثمار في اإلنسان كعنصر أساسي في مسيرة 
التنمية المستدامة والشاملة، ولذلك جاءت المكتبة 
والمبادرات  واإلبداع  للثقافة  حاضناً  فكرياً  صرحاً 
والمشاريع الفكرية والمعرفية، مع الحرص على أن 
منها،  االستفادة  من  المجتمع  شرائح  كافة  تتمكن 
بالكثير من  الذين يحظون  الهمم  وخاصة أصحاب 

عوامل التمكين في المكتبة«.
المشاعر  مركز  فــي  »نــؤمــن  الصايغ:  وأضــافــت 
اإلنسانية بأهمية كل إنسان في رحلة التنمية، وأن 
وطنه  مسيرة  على  بصمته  وضــع  على  قــادر  الكل 
الصحيح  ــاج  ــ اإلدم خــالل  مــن  ومجتمعه  وعائلته 
بإمكانياتهم  التوعية  وضــمــان  الهمم  ألصــحــاب 
يحقق  بما  محيطهم،  مع  تكاملهم  جهود  وتشجيع 
لهم ذاتهم ويدعم في الوقت عينه تطور المجتمعات 
أطفالنا  تعريف  على  حرصنا  هنا  ومن  اإلنسانية، 
مما  االستفادة  على  وتشجيعهم  ومرافقها  بالمكتبة 

تقدمه لهم على المستويات كافة«.

لوحة إبداعية
ــال لــوحــة من  وفــي خــتــام الـــزيـــارة، قــدم األطــف
راشد  بن  محمد  لمكتبة  رؤيتهم  تجسد  إبداعاتهم 
ورسالتها  المميز  وموقعها  الــفــريــد  بتصميمها 
في  المعرفة  دور  خاللها  من  تؤكد  التي  السامية 
اإلنسانية  مسيرة  وفي  التنموي  دبي  نموذج  بناء 

عموماً. 
يذكر أن الزيارة التي ضمت 20 طفاًل من أصحاب 
الهمم، تأتي في إطار الجوالت التي ينظمها مركز 
المشاعر اإلنسانية لرعاية وإيواء ذوي االحتياجات 
المعالم  أهــم  على  دوري  بشكل  ألطفاله  الخاصة 
والمرافق في دبي ودولة اإلمارات، وسبق لمجموعة 
من أطفال المركز زيارة متحف المستقبل في التاسع 

من يونيو الجاري لالطالع على تجاربه المميزة.

أبوظبي )االتحاد(

 تستضيف دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ضمن فعاليات 
»برنامج أبوظبي للموسيقى« السنوي، الحفل األول بين أربع حفالت 

موسيقية خاصة تحييها أوركسترا الشباب خالل عام 2022.
تُعد أوركسترا الشباب منصة جديدة تهدف إلى تمكين المواهب 
الموسيقية الشابة في العاصمة اإلماراتية من إبراز مواهبهم عبر 
المشاركة في البرامج التعليمية، والتدريبات، والحفالت الموسيقية 

على مدار العام.
تُقام أولى الحفالت في المجّمع الثقافي اليوم الثالثاء، بالتعاون 
عروضاً  األوركــســتــرا  وســتــؤدي  للموسيقى،  الــدولــي  المعهد  مــع 
الباروك )العصر  المنفرد، واألوركسترا من عصر  للعزف  متنوعة 
الكالسيكي(، يعزفها كبار الموسيقيين والمواهب الواعدة في عالم 

الشباب، من ضمنها مقطوعات  أوركسترا  الموسيقى من أعضاء 
موسيقية لـ»باخ«، »موزارت« و»فيفالدي«.  

الراغبين  الموسيقيين  لجميع  األداء  تجارب  إجراء  حالياً  ويتم 
طالب  جميع  دعــوة  مــع  بالتزامن  األوركــســتــرا،  إلــى  باالنضمام 
بعد  الناجحين  اختيار  يتم  أن  على  للتقديم،  المهتمين  الموسيقى 
والصفوف  المستويات  بــأّن  علماً  متخصص،  اختبار  اجتيازهم 
)للمراحل  الصغار  أوركــســتــرا  هــي  االخــتــبــار  ــراء  إلجـ المقبولة 
الدراسية من 3 ولغاية 5(، وأوركسترا الكبار )للمراحل الدراسية 

السادسة وما فوق(.
حفالت  الــعــام،  هــذا  للموسيقى«  أبوظبي  »برنامج  ويتضمن 
الــعــود«  و»بــيــت  و»أمــســيــات«  الكالسيكية«  أبــوظــبــي  »موسيقى 
و»موسيقى إماراتية«، والتي ستقام في كافة أرجاء اإلمارة، علماً 

بأّنه سيتم الكشف عن أجندة هذه الفعاليات قريباً.

القاهرة )االتحاد(

الغذائي  للنظام  كاملة  استراتيجية  الوزن  إنقاص  عملية  تتطلب 
الطفيفة  التغييرات  بعض  هناك  أن  إال  الحياة،  ونمط  والتمارين 
 Times« يمكن أن تسرع خسارة الوزن الزائد، حيث ذكرت جريدة
of India«، أن هناك بعض العادات الصباحية التي قد تساعد في 

التخلص من البدانة بشكل أسرع، ومنها:

استيقظ مبكرًا: 
حتى يمكنك أن تستيقظ مبكراً، يجب أن تنام مبكراً أيضاً، 
األمر الذي ينظم دورة نومك وهو األمر الضروري لفقدان 
الوزن، ومع النوم 8 ساعات كل ليلة، يصبح التمثيل الغذائي 
الخاص بك في أفضل حاالته، كما يمنحك االستيقاظ مبكراً أيضاً 
وقتاً كافياً للتخطيط ليومك وتمارينك وإعداد وجبة إفطار صحية 

وإكمال األعمال المنزلية المهمة قبل بدء يومك.

التأمل:
 ال توجد طريقة أفضل لبدء يومك من ممارسة التأمل لمدة 
ويساعد  عقلك  يهدئ  حيث  الصباح،  في  دقيقة   15-10
اإلنتاجية  من  المزيد  نحو  الداخلية  طاقتك  توجيه  في 
التوتر والقلق ويحفز الجهاز العصبي  واإليجابية، كما يخفف من 

ويحسن تدفق الدم.

الماء الدافئ: 
إلى  الصباح  في  الدافئ  الماء  من  كبير  كوب  تناول  يؤدي 
أنه  كما  الغذائي،  والتمثيل  الهضمي  الجهاز  تحسين عمل 
يساعد في تخفيف احتقان األنف وتحسين الجهاز العصبي 

المركزي.

اإلفطار الصحي: 
بتناول  دائماً  ويُنصح  اليوم،  في  وجبة  وأكبر  أول  اإلفطار 
وجبة غنية بالبروتينات في الصباح بحيث تجعلك غير جائع 
لفترة أطول، وتساعدك في القيام بالتمارين وتحسن مزاجك 

وتنظم مستوى السكر في الدم.

الرياضة: 
في  الرياضية  التمارين  ممارسة  أن  على  الخبراء  اتفق 
إنها  حيث  المساء،  من  أفضل  نتائج  لها  الباكر  الصباح 
مهامك  مواصلة  على  تساعد  كما  نــومــك،  دورة  تحسن 
اليومية بنشاط، إضافة إلى أن ممارسة الرياضة على معدة فارغة 
الدهون  مخازن  يستخدم  جسمك  ألن  الدهون  من  المزيد  يحرق 
الطعام  استخدام  من  بدالً  التمرين،  جهد  أثناء  بالفعل  الموجودة 

الذي تناولته للتو كوقود.

»مكتبــة محمد بن راشــــد«

تستقبل 20 طفاًل من »أصحاب الهمم«

منصة ملهمة لتمكين المواهب الموسيقية

 قصاصات مسافر

ساحرة  طبيعة  الرائعة،  والمدن  األماكن  من  بكثير  ــا  أوروب عامرة 
من  بكمية  أمامها  تقف  أن  تحملك  كثيرة  وأمور  وتاريخ  ثقافي  وتنوع 
اإلعجاب واالنبهار، لكن بالطبع هناك استثناءات، واألمر يعتمد على 
ما تحبه شخصياً، وهنا سأتكلم عن رأيي في هذه المدينة، ويحتمل 

رأيي الصواب والخطأ بكل تأكيد.
مدينة دبلن عاصمة أيرلندا وهي المدينة األكثر اكتظاظاً بالسكان 
تتوسط  القارة،  الواقع شمال غرب  الصغير  األوروبــي  البلد  في هذا 
المدينة الساحل الشرقي للبالد فيما يختارها نهر ليفي كمصب له، 
وحياة  جماالً  لها  معطياً  حالم  بشكل  وسطها  في  النهر  يسير  حيث 
تحتاجهما، تتوفر الظروف الطبيعية كي تكون مكاناً لالنبهار لكن هل 

هذا يفي؟!.
لألسف ال يفي موقع المدينة وما تزخر به من صفات طبيعية مميزة 
في إثراء تجربة الذاهب إليها، فأول ما تصطدم به هناك هي األجواء 
العامة الكئيبة، إذ تغطي السحب سماء دبلن معظم فترات العام بحيث 
ال تسنح تلك السحب والغيوم للشمس أن تطل قلياًل على الناس هناك 
بقليل من الدفء واألنس، اللهم إال أسبوعاً واحداً ربما في العام، األمر 
الذي يجعل استشعار البرودة واألجواء الشتوية حاضراً طوال الوقت 
حتى في قلب فصل الصيف، وهذا أمر يمكن تجاوزه، لكن انحباس 
الشمس الدائم وراء قضبان السحب أمر يقبض النفس وتسري به كثير 

من الكآبة على حالة المقيمين في هذا البلد.
إذا ما سرت في شوارع دبلن ستشعر أنك تسير في متحف مفتوح، 
إيجابي  أمر  وهذا  وتاريخاً،  قصصاً  تحكي  والبيوت  المباني  فمعظم 
جداً، كما أن صغر مساحة المدينة مقارنة بمدن أوروبية أخرى شهيرة 
وبسيطاً،  يسيراً  أمــراً  داخلها  التنقل  من  يجعل  برلين  أو  لندن  مثل 
البعض،  بعضها  من  قريبة  هنا  السياحية  والوجهات  المعالم  فمعظم 
وسائل  خالل  من  نسبياً  بعيد  موضع  إلى  االنتقال  احتجت  إذا  لكن 
النقل العام فستصاب باإلحباط من قلة هذه الوسائل وتباعد وصولها، 
كما أن مواعيدها تنتهي عند الساعة 11:30 مساًء، لذلك ستحتاج إلى 

البحث عن سيارة أجرة خاصة.
أبوابها  تغلق  والمطاعم  المتاجر  فجميع  مبكراً  تنام  مدينة  هي 
بسرعة، ناهيك عن أن العاصمة دبلن تعد واحدة من أغلى مدن أوروبا 
على اإلطالق، فهي ذات إيجارات مرتفعة، وتكلفة المعيشة العامة، بما 
في ذلك الطعام والضروريات عالية جداً هي األخرى مقارنة بالمدن 
الزائرين  لدى  النفسي  الشعور  يفاقم  أمر  وهذا  المناظرة،  األوربية 

ويجعلهم يقصرون من ُمدد البقاء.
أحد األشياء األخرى التي يمكن أن تزعجك هناك هو كثرة مشاريع 
البناء التي لم تُنجز بعد، يبدو معدل اإلنجاز ها هنا بطيئاً، مما يعطيك 
شعوراً بأنك تعيش في بلد قيد الصيانة أو اإلنشاء، وهذا يؤثر على 
الوجهة  ذات  السيارات  تلك  المدينة،  داخل  بالسيارات  السير  حركة 
المغايرة لنا في القيادة، وهذا أمر آخر يجعلك تفكر أكثر من مرة قبل 

القيادة هناك، أو قبل مجرد عبور الشارع.

علي يوسف السعد 

abuelyazia@gmail.com

دبلن .. أعتذر فلست معجبًا

األطفال يقدمون لوحة من إبداعاتهم خالل الزيارة )من المصدر(

1

2

3

4

5

عادات صباحية 
تنقص الوزن

المكتبة مجهزة بأحدث التقنيات 
التي تسهم في دمج أصحاب 

الهمم في الحياة العامة 
د. محمد المزروعي

صرح فكري حاضن للثقافة واإلبداع 
والمبادرات والمشاريع الفكرية 

والمعرفية
د. نادية الصايغ

أوركسترا الشباب منصة جديدة للمواهب الموسيقية )من المصدر(

األوركسترا 
تقدم عروضًا 

للعزف 
المنفرد 

واألوركسترا 
من عصر 

»الباروك«

أوركسترا الشباب 

تُقدم أولى حفالتها 

يف املجّمع الثقايف
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رئيس التحرير 

حمد الكعبي

@aletihadae

إحدى مطبوعات

تتزين الحياة بالحياء

هناك أشياء جميلة وغالية وثمينة، بال حساب، تجعل من الحياة زاهية ومعمورة 
وملونة بالجمال، تلك التي تشكل زواياها، حاملة ثقلها، فرحة بالخير، عابسة 

في وجه األذى والشر، من بين تلك القيم المثلى والعليا الحياء الذي 
ال أدري ِلم قّل في حياتنا في هذه األيام؟ وأعني به ذلك الحياء الذي هو جزء 
من اإليمان، زينة الرجل والمرأة، وزينة المجتمعات في العموم، حياء المحافظة 
واللباقة وحسن التصرف والكياسة، حياء يمنع التمادي والتعدي وإيقاظ الجمر 

الذي تحت الرماد، حياء يحيل بين النفس وشرورها وبغيها إذا أرادت.
يتمثلون  كانوا  أناساً  وأدركنا  الماضية،  أسالفنا  حياة  في  ذلك  نشهد  كنا 
بالحياء، وال يحيدون عن طريقه، وحاولنا أن نتحلى بما بقي لنا من جمائلهم، 
وحسن معشرهم شاقين به طريقنا الذي بدأ يضيق علينا في حياتنا المدنية 

المعاصرة التي تشهد تغييرات، وقلب موازين، وزعزعة ثوابت.
كنا نشهد رقة اللغة والخطاب مع الجار، ولين وطيب الحديث مع الجارة، 
ثمة خجل من المعلم ممزوجاً بالرهبة، وهناك َطّرق للمرأة إن تكلمت، جملها 
للزعيم،  وتقديم  للكبير،  إجالل  الصوت، هناك  نبرة  تسمع  وبالكاد  قصيرة، 
وتوقير للمسن، وتصاغر للصغير، هناك رقة في اللغة التي توجه لألم، هي 
أقرب للهمس، وأقل من األُوف، هناك لغة يغلفها االحترام والهيبة حين تتحدث 
مع األب، وإن أدبك جارك، قلت السمع والطاعة، فهو بمثابة األب الحاضر 
إن غاب األب، وللجارة حق في بنت جارتها، تسدي النصيحة، وتنهر إن تطلب 
األمر، كانت منظومة جميلة وهادئة تسير أيامنا الماضية، ربما ساعدت بساطة 
الحياة، وتقارب الناس، وانعدام المنافع التنافسية، اليوم ال نقول إن تلك األشياء 
الجميلة، والعالمات األخالقية عدمت من حياتنا، ولكن أوجد مكانها البديل، 
والبديل البشع، ولك أن تتبع أحاديث الناس في شوارع مدننا العربية، وسترى 
وستسمع كل ما يضر العين ويخدش السمع، مسبات علنية، ولعنات وشتائم 
وتطاول، والمرأة خالعة برقع الحياء، ويمكن أن تتالسن مع اآلخر الغريب الذي 
يوجب عليه أن يكون أديباً على أقل األشياء، ويمكن أن ترفع صوتها ليسمعها 
الجميع، وال تبالي بسواد الوجه، ال خفر وال خجل وال حياء؛ لذا ال مكان للتربية 
التي يتحلى بها أناس األجيال الماضية، وال مكان لحسن تصرفهم وتهذيبهم، 
ورقيهم في الخطاب والتعامل مع مفردات جديدة عليهم في هذه الحياة المادية 
المتسلطة، والتي ال تلتفت إلى أي معايير وقيم أخالقية، بقدر ما تلتفت إلى 
حساب الكم، وتغير في حساب الكيف، وأولويات تفرضها لغة الصدام اليوم، 

ولغة اإلقصاء، ولغة غياب روح التسامح.
ال يمكن لإلنسان المهذب أن يمضي ساعات يومه من دون أن يخرج عن 
طوره من هول ما يسمع ويبصر، أصبحت الحياة اليوم بال حياء، رغم حاجتها 
له لتعيد توازنها وشكلها الملون، حتى »الجنتلمان« اإلنجليزي وتصرفه الراقي 
غاب من شوارع لندن، وحضرت بديلة عنه لغة أصحاب المهن الرخيصة، ولغة 

القاع والرعاع، مثلما غاب نُبل وأخالق الفرسان من فرنسا، 
بها عنوة حياة  ليدخل  المركز،  إلى  لغته معه  الهامش  وجلب 
باريس وتفاصيل يومها الذي كان مهذباً حد المبالغة واإلكثار، 
إال من خالل  اليوم  ترى  ال  الرفيعة  األشياء  تلك  حتى غدت 

األفالم، لكنها بعيدة عن واقع حياتنا ومشاهد يومنا!

amood8@alIttihad.ae

العمـود الثامـن

ناصر الظاهري

التوزيع واالشتراكات

من داخل الدولــة: 20 22 800 

من خارج الدولة: 4145050 9712+      

www.tawzea.ae
الطباعة

هاتف: 20 22 800 

info@upp.ae

اإلمارات العربية المتحدة ص. ب: 791 أبوظبي

هاتف: 4455555  9712 + فاكس: 4144112 - 9712 +

مكتب دبي: بدالة / ت 3561666  9714 +         فاكس : 3319090 9714 +
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تجتاح دول أوروبا الغربية موجة حارة، بلغت خاللها درجات الحرارة مستويات قياسية، ما 
ضاعف المخاوف من تحول هذه المعدالت غير المسبوقة إلى اعتيادية،  نتيجة - فيما يبدو - 

لالحتباس الحراري العالمي. 
وسجلت مدينة بياريتز جنوب غرب فرنسا 41 مئوية وهي أعلى درجة في تاريخها، حسبما 

أفادت مصلحة األرصاد الجوية الفرنسية. 
وواجه الناس في معظم المدن األوروبية بالمظالت الشخصية واللجوء إلى النوافير بعدما 

أصبح الماء الحل الوحيد لمواجهة الحرارة المرتفعة، فيما ظهرت طوابير طويلة ضمت مئات 
األشخاص والسيارات أمام منتجعات السباحة.

)رويترز(

في األسبوع األول لعرضه، تصّدر فيلم »إلفيس« الذي يتناول 
سيرة ملك موسيقى الروك أند رول إلفيس بريسلي شباك التذاكر 

بأميركا الشمالية، بحسب شركة »إكزبيتر ريليشنز«.
وحقق الفيلم الذي أخرجه األسترالي باز لورمان 30.5 مليون 

دوالر بين الجمعة واألحد الماضيين، وهو ضعف متوسط إيرادات 
أفالم السير الذاتية الموسيقية السابقة، بحسب خبراء شركة 

»فرانشايز إنترتاينمنت ريسرتش«.
وتعادلت إيرادات »إلفيس« مع عائدات فيلم »توب غن: 

مافريك«المستمر في تحقيق أرقام عالية، بعد خمسة أسابيع 
على بدء عرضه.

لوس انجلوس )أ ف ب( 

»إلفيــــــــس« يتصدر شباك التذاكر

»أكـــوامـــان«  أفـــالم  نــجــم سلسلة  دعـــا 
جايسون موموا العالم للتحرك من أجل 
حماية الموارد البحرية، عشية انطالق 
الــمــتــحــدة فــي لشبونة  لــألمــم  مــؤتــمــر 

يتمحور على حماية المحيطات.
وجاء تصريح موموا خالل لقاء أقيم 
مئة  نحو  فيه  ــارك  شـ لشبونة،  قــرب 
للبحث  الجنسيات  مختلف  من  شــاب 
في إجراءات تعزز وتسّرع جهود حماية 

المحيطات.
تحتاج  المحيطات  إّن  الممثل  وقــال 
إلى مساعدتنا، وأضاف: علينا أن 
األخطاء  تصحيح  إلــى  نسعى 
فعالمنا  بــهــا،  تسّببنا  الــتــي 
ظل  في  نعرفه  كما  يبقى  لن 

غياب محيطات سليمة.

كاركافيلوس )أ ف ب( 

نجــــــم »أكوامـــــــان« 
يدعو لحماية المحيطــــــــ        ــــــات

إبداعات 
»سيلين«

كشفت دار سيلين 
للمالبس الفاخرة، 

عن أحدث إبداعاتها 
خالل أسبوع الموضة 

للمالبس الجاهزة لربيع 
وصيف 2023 في 
العاصمة الفرنسية 

باريس، وتألقت 
العارضات في تصميمات 

جمعت بين الحداثة 
والذوق.

)أ ف ب(

إطاللة 
على العاصمة 

إطاللة ساحرة من شاطئ 
الحديريات على أبراج 
أبوظبي بارتفاعاتها 

الشاهقة وأضوائها المتأللئة، 
ويزداد المشهد جمااًل 

بصفاء مياه الخليج وحركتها 
الهادئة التي تداعب خيال 

عشاق التأمل والباحثين عن 
االسترخاء.

تصوير: 
جايا ديان جايش

ارتفعت تكلفة شحن بطارية 
السيارة الكهربائية األكثر 
انتشارًا في بريطانيا تسال 
موديل 3 بنسبة 37% منذ 
ديسمبر الماضي مع ارتفاع 
أسعار الكهرباء في البالد، 

وسط توقعات بزيادة جديدة 
خالل الشهور المقبلة.

وارتفع سعر شحن البطارية 
باستخدام وحدات الشحن 

العامة عالية السرعة إلى 48  
بنسًا لكل كيلووات/ساعة  في 
نهاية مايو الماضي مقابل 35 
بنسًا لكل كيلووات/ساعة في 

ديسمبر الماضي.
وتصل تكلفة شحن بطارية 

السيارة تسال في المنزل 
إلى 22.98 جنيه إسترليني، 

ويمكن أن ترتفع بنسبة %42 
تقريبًا إلى 32.62 جنيه 

إسترليني في أكتوبر المقبل.
لندن )د ب أ(

قفزة
في تكلفة شحن 

سيارات تسال 
ببريطانيا
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