
ــدة وضــعــت الــشــبــاب عــلــى ســدة  ــرشــي ــادة ال ــي ــق ال
األولويات الوطنية، وراهنت على نجاحهم وتحقيقهم 
القطاعات، فأثبتوا قدرتهم  اإلنجازات في مختلف 
الريادة، وكانوا عند  في  وكفاءتهم، وشكلوا نموذجاً 
مستوى ثقة القيادة بهم، فاقتحموا ميادين الفضاء 
واألعمال،  والصناعة  واالقتصاد  النووية  والطاقة 
وساهموا في صناعة القرار، وتفوقوا في الرياضة 
اإلنسانية  ساحات  في  وجــالــوا  واألدب،  والثقافة 

بالعالم.
آل  زايــد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  لقاء 
شبابياً،  وفــداً  اهلل،  حفظه  الــدولــة،  رئيس  نهيان، 
الشباب،  بـــدور  ــمــان  واإلي االهــتــمــام،  هــذا  يجسد 
ذلك  طاقاتهم،  ودفــع  هممهم  رفــع  على  والحرص 
جياًل  تتطلب  الــحــالــيــة،  العالمية  الــتــحــديــات  أن 
متسلحاً بالقيم واألخالق، ومتشرباً لتقاليده وهوية 
لمختلف أدوات مواجهة  مجتمعه األصيل، وممتلكاً 
بالتقنيات  وإلمام  ومعرفة  علم  من  التحديات  هذه 
استيعاب  على  وقــادراً  بالطموح،  ومفعماً  الحديثة، 

المتغيرات وتطويعها في خدمة التنمية.
الشباب  ترعى  متكاملة  منظومة  اإلمـــارات  في 
مشاريعهم،  وتنمي  أفكارهم،  وتحتضن  وتمكنهم، 
واالستراتيجيات،  الخطط  صياغة  في  وتشركهم 
المستقبل  لــدخــول  أمامهم  واســعــة  اآلفـــاق  وتفتح 
ــحــفــاظ على  ــة، لــيــكــونــوا شـــركـــاء فـــي ال ــق بــكــل ث

وعنواناً  ومقدراته،  االتحاد  منجزات 
العالمية  وصدارتها  ــارات  اإلم لتميز 
وتطورها، ومساهمين فاعلين بمسيرة 
خالل  المستدامة  التنموية  الــدولــة 

الخمسين عاماً المقبلة.
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اســـــتقبل وفـــــــدًا شـــــبابيًا وهنــــــأهم بمناســــــــــبة اليـــــــــوم الدولـــــي

محمد بن زايد: تمكني شبابنا أولوية قصوى

رئيــس الدولــــــــة ورئيس سيشل يبحــــثان أولويــــات التنميــــة

أبوظبي )وام(

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس 
الدولة، حفظه اهلل، أن األمم تبنى بكوادر شبابها، وسنة الحياة 
أن جياًل يسلم الراية إلى الجيل اآلخر، مشيراً سموه إلى أن 

تمكين شباب اإلمارات أولوية قصوى. 
جاء ذلك خالل استقبال سموه في مجلس قصر البحر وفداً 

من الشباب يمثلون مختلف الجهات، حيث تبادل سموه خالل 
أبنائه الشباب، وهنأهم بمناسبة  الودية مع  اللقاء األحاديث 
أغسطس  شهر  من   12 يوافق  الــذي  للشباب  الدولي  اليوم 
من كل عام.  وأشار سموه إلى أن للشباب دوراً أساسياً في 
مواجهة التحديات وتحقيق التقدم وصنع المستقبل في مختلف 
والعادات  بالقيم  التمسك  إلــى  الشباب  داعياً  المجتمعات، 
اإلمــارات.  دولــة  مجتمع  عليها  يقوم  التي  األصيلة  والثوابت 

وقال سموه إن بالدنا تمر بمرحلة جديدة من التاريخ خاصة 
في ما يتعلق بالتحديات التي يواجهها العالم. وأضاف سموه: 
»بناء الدول ليس بالمال.. فاإلنسان والقيادة والرؤية الصادقة 
والحكيمة والقراءة الصحيحة للمستقبل وسرعة اتخاذ القرار 

تجعل اإلنسان يسبق«. 
وقال سموه، عبر »تويتر«: »شباب اإلمارات أثبتوا جدارتهم 
في كل المجاالت وأصبحوا مصدر إلهام لغيرهم.. تمكينهم 

أولوية قصوى ودورهم أساسي في إنجاز طموحاتنا التنموية.. 
وفي اليوم الدولي للشباب أدعو شبابنا إلى مزيد من الجهد 
والعطاء، ألننا ننتظر منهم الكثير ونعّول عليهم في السباق نحو 
المستقبل«. ومثل وفد الشباب، متطوعون من مؤسسة اإلمارات 
وبرنامج خبراء اإلمارات ومجالس الشباب في مختلف إمارات 

الدولة، إضافة إلى عدد من الجهات الحكومية األخرى. 
)طالع ص ٠٣-05(

شــــــباب اإلمــــــــارات أثبتــــــــوا
 جـــــدارتهم وأصبحوا مصدر إلهـــــام

للشـــــباب دور أساسي فــــي
مواجهة التحديات وصنع المستقبل   شبابنا إلى مزيد 

من الجهد والعطاء

أدعو
محمد بن زايد خالل اللقاء بحضور حمدان بن زايد وطحنون بن محمد وسيف بن محمد وخالد بن سلطان بن زايد ونهيان بن مبارك )تصوير: محمد الحمادي(

تســـلم رســـــالة خطيــــــة مــــــن رئيـس الدولــــــــــة.. رئيس االتحاد السويسري يستقبل عبدهللا بن زايد

يوسف البستنجي )أبوظبي(

ضريبة  قــانــون  ــدور  صـ المالية  وزارة  توقعت 
الشركات خالل شهر من اآلن، مؤكدة أن صدور 
تنظيمية  ــرارات  قـ إصـــدار  سيصاحبه  القانون 
تساهم في تعزيز العمل بالقانون الجديد. وقالت 
الــوزارة في رد على سؤال لـ»االتحاد«: إن قانون 
ضريبة الشركات سيسري على الفترات الضريبية 
التي تبدأ في أو بعد تاريخ األول من يونيو 2023. 
تبدأ عامها  التي  األعمال  أن  الــوزارة  وأوضحت 
يونيو  يوليو 2023 وتنتهي في 30  المالي في 1 
2024 ستخضع لضريبة الشركات اعتباراً من 1 

يوليو 2023 )وهي بداية السنة المالية األولى التي 
تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023(.

 وأما األعمال التي لها سنة مالية )تقويمية( تبدأ 
من 1 يناير 2023 وتنتهي في 31 ديسمبر 2023، 
فإنها ستخضع لضريبة الشركات في الدولة اعتباراً 
من 1 يناير 2024 )وهي بداية السنة المالية األولى 

التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023(.
ضريبة  نسب  فإن  ــوزارة  ال أعلنته  لما  ووفقاً 
للضريبة  الخاضع  للدخل   %0 تبلغ  الشركات 
حتى 375.000 درهم، في حين تبلغ 9% للدخل 
ألف   375 عــن  يزيد  ــذي  ال للضريبة  الخاضع 

درهم. )طالع ص ١٩(

تســــــــــــــتعيد 86 % مـــــن الســــــــعة المقعديـــــــــة

مصطفى عبد العظيم )دبي(

اإلمارات  دولة  مطارات  في  العاملة  الطيران  شركات  استعادت   
نحو 86% من السعة المقعدية التي كانت تشغلها قبل جائحة 
إلى  لرحالتها  المجدولة  السعة  تخطت  أن  بعد  كوفيد-19، 
أغسطس  شهر  من  والثاني  األول  األسبوعين  خــالل  الدولة 
إيه  أو  مؤسسة  لبيانات  وفقًا  مقعد،  مليون   2.6 حاجز   2022

األول  بمركزه  الدولي  دبي  مطار  احتفاظ  أظهرت  التي  جي، 
كأكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة خالل الشهر 
على  المجدولة  المقعدية  السعة  ترتفع  أن  ويتوقع  الجاري. 
خالل  الدولة  مطارات  في  العاملة  الطيران  شركات  رحــالت 
النصف الثاني من شهر أغسطس بشكل ملحوظ، مع بدء عودة 
نشاط  في  المتوقع  والزخم  الصيفية  العطلة  من  المسافرين 

األعمال في مطلع سبتمبر المقبل. )طالع ص 20(

مليـــــــــون مقعـــد فــــــــــي
 أول أســــــبوعين مــــن أغســـــطس 

2.6

»املالية«: قانون ضريبة الشركات خالل شـهر 

مليون درهم استثمار األجانب باألسهم المحلية

مليار درهم زيادة في أصول المصـارف اإلسالمية 8.1

»Talks طالب وطالبة يشاركون في جلسة »نافس
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نمــــــو تجــــــــارة أبـــوظـــبي %12
الخـارجيـــــــة غيـــر النفطية
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اإلمـــــــارات: تطورات أزمة أوكرانيــــا

تؤكـــــد أهميـــة الحـــــــل الســـياســـي  

500

أبوظبي، نيويورك )االتحاد، وام(

اتصال  الدولي، خالل  والتعاون  الخارجية  نهيان، وزير  آل  زايد  الشيخ عبداهلل بن   جدد سمو 
هاتفي مع معالي دميتري كوليبا وزير خارجية أوكرانيا، التأكيد على استعداد دولة اإلمارات 
التام لدعم الجهود المبذولة كافة إليجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا والتوصل إلى تسوية 
بين  إسطنبول  مدينة  في  مؤخرًا  توقيعه  تم  الذي  باالتفاق  سموه  وأشاد  لألزمة.  سياسية 
المتحدة  األمم  منظمة  بمشاركة  التركية  والجمهورية  االتحادية  وروسيا  أوكرانيا  جمهورية 
بشأن السماح بتصدير الحبوب عبر البحر األسود إلى األسواق العالمية. إلى ذلك، أكدت دولة 
األزمة  حيال  الخطيرة  التطورات  أن  على  أمس،  الدولي  األمن  مجلس  أمام  بيان  في  اإلمارات، 

تشير إلى الضرورة الملحة إليجاد حل دبلوماسي للنزاع. )طالع ص ٢٢(

عبدهللا بن زايد يشيد باتفاق إسطنبول

23

الدولــة
تؤكد تضامنها مع 

السعودية وتشيد بيقظة 
أجهزتها األمنية

رحــالت الطـيران



 فيكتوريا )وام(

بحث صاحب السمو الشيخ محمد 
بــن زايـــد آل نــهــيــان، رئــيــس الــدولــة، 
حفظه اهلل، وفخامة وافل رام كاالوان 
الصديقة،  سيشل  جمهورية  رئيس 
الثنائية  ــعــاقــات  ال أوجـــه  مختلف 
يتسق  بما  وتطويرها  تعزيزها  وسبل 
البلدين  فــي  التنمية  أولـــويـــات  مــع 
الــصــديــقــيــن، خــاصــة فـــي مــجــاالت 
الـــتـــجـــارة واالســتــثــمــار والــســيــاحــة 

وغيرها. 
فخامة  استقبال  خــال  ذلــك  جــاء 
رئيس سيشل.. صاحب السمو الشيخ 
في  أمس،  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد 
العاصمة  ــي  ف الــجــمــهــوري  الــقــصــر 
رام  ــل  واف فخامة  ورحــب  فيكتوريا. 
ــاالوان فــي بــدايــة الــلــقــاء بصاحب  ــ ك
اهلل«  »حفظه  الــدولــة  رئيس  السمو 
دولة  دعم  مثمناً  له،  المرافق  والوفد 
اإلمارات الكبير لباده في العديد من 
لها  قدمته  ومــا  التنموية،  المجاالت 
من مساعدات خال مواجهة جائحة 
صاحب  عبر  جانبه،  مــن  »كــورونــا«. 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
وكرم  االستقبال  لحسن  تقديره  عن 
الضيافة، ونوه بعاقات الصداقة التي 
وسيشل،  اإلمـــارات  ــة  دول بين  تربط 
مختلف  فــي  تشهده  الـــذي  والــتــطــور 
البلدين  تهم  التي  الحيوية  المجاالت 

وشعبيهما الصديقين.

محمد بن زايد ورئيس سيشل

يبحثان سبل تعزيز العالقات الثنائية 

رئيــــس الــدولــــــة: عـــالقـاتـنـــــا مــــع سيشــــــل 
تتطــــور فــي مختلــــف المجـــاالت الحيــويــــة 

محمد بن زايد ووافل رام كاالوان في مستهل لقائهما في فكتوريا 

رئيس الدولة وفي استقباله رئيس سيشل خالل لقائهما بالقصر الجمهوري في العاصمة فكتوريا )تصوير: راشد المنصوري(  

محمد بن زايد ووافل رام كاالوان خالل لقائهما رئيس الدولة لدى استقباله من طرف رئيس سيشل
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اإلمارات تشارك العالم احتفاالته بـ»اليوم الدولي للشباب«

محمــد بــن زايــد يـدعــو الشبــاب للتمســك 
بقيـم وعـادات وثـوابـت مجتمــع اإلمــارات

رئيــــس الدولـــة:
األمـــم تبنـــى بشبـابهـــا

شباب الوطن يخطون بثقة وجدارة نحو العمل الدبلوماسي

»االتحــــادية للشبــــاب« تجســــد قّيـــــم التضامــن بيــن األجيــال

مـــــــن العــــامليــــــــن فـــــــي 
القطــاع الخــاص شبـــاب شمـــــا المــزروعـــــي: »شبـــــــاب اإلمــــــارات يجســــــدون %68

كــــل يـــــوم معنـــــى التضــامـــــن بيـــــن األجيـــــال«

نــورة الكعبـــي: الشبـــاب حجــــر األســـاس فـــي تطـــور 
األمـــم واإلمـــارات سبـاقـــة فـــي تمكينهــــم
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أبوظبي )وام(

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، رئيس الدولة، حفظه اهلل، في مجلس قصر 
البحر، وفداً من الشباب يمثلون مختلف الجهات. 
مع  الودية  األحاديث  اللقاء  خالل  سموه  وتبادل 
الدولي  اليوم  بمناسبة  وهنأهم  الشباب..  أبنائه 
للشباب الذي يوافق 12 من شهر أغسطس من كل 
أساسياً  للشباب دوراً  أن  إلى  عام. وأشار سموه 
وصنع  التقدم  وتحقيق  التحديات  مواجهة  في 
المستقبل في مختلف المجتمعات. ودعا صاحب 
إلى  الشباب  اهلل«  »حفظه  الدولة  رئيس  السمو 
التمسك بالقيم والعادات والثوابت األصيلة التي 

يقوم عليها مجتمع دولة اإلمارات. 
جديدة  بمرحلة  تمر  بالدنا  إن  سموه:  وقــال 
من التاريخ خاصة في ما يتعلق بالتحديات التي 
يواجهها العالم. وأضاف سموه: »بناء الدول ليس 
الصادقة  والــرؤيــة  والقيادة  فاإلنسان  بالمال.. 
والحكيمة والقراءة الصحيحة للمستقبل وسرعة 
ونوه سموه  يسبق«.  اإلنسان  تجعل  القرار  اتخاذ 
بأن األمم تبنى بكوادر شبابها.. وسنة الحياة أن 

جياًل يسلم الراية إلى الجيل اآلخر. 
»أطــرح  الــدولــة:  رئيس  السمو  صاحب  ــال  وق
الموضوع ألوضح مقومات نجاح أي جيل..  هذا 
عليها،  التركيز  أريد  رئيسية  عوامل  ثالثة  وهي 
وثالثاً  التعليم  وثانياً  التربية،  وأكرر  التربية  أولها 
العمل على إعداد قادة نافعين، بحيث إذا وجهته 
ومثل  منتجاً«.  سيكون  أنه  تعلم  معين  اتجاه  إلى 
اإلمارات  مؤسسة  من  متطوعون  الشباب..  وفد 
في  الشباب  ومجالس  اإلمــارات  خبراء  وبرنامج 
ــارات الــدولــة، إضــافــة إلــى عــدد من  مختلف إمـ

الجهات الحكومية األخرى.

استقبـــل وفـــدًا مــــن الشبــــاب 

بنــــاء الــــدول ليــــــس بالمــــــال.. وسنـــــــة الحيــــــاة 
أن جيــــــاًل يسلـــــم الــــرايــــــة لجيــــــل

رئيــــس الــدولـــة:
األمـــــم تبنـــــى بكــــوادر شبــابهـــا 

 دور أساسي للشباب في مواجهة التحديات وتحقيق التقدم وصنع المستقبل 

رئيــــس الــدولــــة يـــدعـــو الشبــــاب للتمســـك

بقيــــم وعــــادات وثـــوابــــت مجتمــــع اإلمـــــارات 

الحضور

حضر مجلس قصر البحر 
سمو الشيخ حمدان بن زايد 

آل نهيان ممثل احلاكم يف 
منطقة الظفرة، وسمو الشيخ 

طحنون بن محمد آل نهيان 
ممثل احلاكم يف منطقة العني، 

وسمو الشيخ سيف بن محمد 
آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان 

بن زايد آل نهيان رئيس مجلس 
أمناء مؤسسة زايد بن سلطان 

آل نهيان لألعمال اخليرية 
واإلنسانية، وسمو الشيخ 

عبداهلل بن زايد آل نهيان وزير 
اخلارجية والتعاون الدولي، 

وسمو الشيخ الدكتور سلطان 
بن خليفة آل نهيان مستشار 
صاحب السمو رئيس الدولة.

رئيس الدولة في صورة تذكارية مع وفد الشباب من مختلف الجهات عقب استقبالهم في قصر البحر )تصوير: حمد الكعبي ومحمد الحمادي(

محمد بن زايد خالل اللقاء وإلى جانبه طحنون بن محمد بحضور نهيان بن زايد وفي الصورة  سلطان الجابر  

رئيس الدولة مخاطبًا الشباب بحضور طحنون بن محمد وسيف بن محمد ونهيان بن زايد وسلطان بن خليفة 
وفي الصورة سلطان الجابر وجانب من الحضور

حمدان بن زايد وسيف بن محمد وخالد بن سلطان بن زايد ونهيان بن مبارك 

رئيس الدولة والشيوخ ووفد الشباب خالل االستقبال الذي جرى في قصر البحر

 وفد الشباب الذي يضم متطوعين من مؤسسة اإلمارات وبرنامج خبراء اإلمارات ومجالس الشباب عبداهلل بن زايد خالل االستقبال وفي الصورة شما  المزروعي وحصة بوحميد وجانب من الحضور 
في مختلف إمارات الدولة وعدد من الجهات الحكومية

محمد بن زايد متحدثًا خالل اللقاء بحضور طحنون بن محمد

محمد بن زايد متحدثًا لوفد الشباب لدى استقبالهم في قصر البحر بحضور حمدان بن زايد وطحنون بن محمد وسيف بن محمد 
وخالد بن سلطان بن زايد ونهيان بن مبارك

محمد بن زايد خالل استقباله وفد الشباب في قصر البحر بحضور طحنون بن محمد وسلطان بن خليفة 
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أبوظبي )وام(

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، رئيس الدولة، حفظه اهلل، في مجلس قصر 
البحر، وفداً من الشباب يمثلون مختلف الجهات. 
مع  الودية  األحاديث  اللقاء  خالل  سموه  وتبادل 
الدولي  اليوم  بمناسبة  وهنأهم  الشباب..  أبنائه 
للشباب الذي يوافق 12 من شهر أغسطس من كل 
أساسياً  للشباب دوراً  أن  إلى  عام. وأشار سموه 
وصنع  التقدم  وتحقيق  التحديات  مواجهة  في 
المستقبل في مختلف المجتمعات. ودعا صاحب 
إلى  الشباب  اهلل«  »حفظه  الدولة  رئيس  السمو 
التمسك بالقيم والعادات والثوابت األصيلة التي 

يقوم عليها مجتمع دولة اإلمارات. 
جديدة  بمرحلة  تمر  بالدنا  إن  سموه:  وقــال 
من التاريخ خاصة في ما يتعلق بالتحديات التي 
يواجهها العالم. وأضاف سموه: »بناء الدول ليس 
الصادقة  والــرؤيــة  والقيادة  فاإلنسان  بالمال.. 
والحكيمة والقراءة الصحيحة للمستقبل وسرعة 
ونوه سموه  يسبق«.  اإلنسان  تجعل  القرار  اتخاذ 
بأن األمم تبنى بكوادر شبابها.. وسنة الحياة أن 

جياًل يسلم الراية إلى الجيل اآلخر. 
»أطــرح  الــدولــة:  رئيس  السمو  صاحب  ــال  وق
الموضوع ألوضح مقومات نجاح أي جيل..  هذا 
عليها،  التركيز  أريد  رئيسية  عوامل  ثالثة  وهي 
وثالثاً  التعليم  وثانياً  التربية،  وأكرر  التربية  أولها 
العمل على إعداد قادة نافعين، بحيث إذا وجهته 
ومثل  منتجاً«.  سيكون  أنه  تعلم  معين  اتجاه  إلى 
اإلمارات  مؤسسة  من  متطوعون  الشباب..  وفد 
في  الشباب  ومجالس  اإلمــارات  خبراء  وبرنامج 
ــارات الــدولــة، إضــافــة إلــى عــدد من  مختلف إمـ

الجهات الحكومية األخرى.

استقبـــل وفـــدًا مــــن الشبــــاب 

بنــــاء الــــدول ليــــــس بالمــــــال.. وسنـــــــة الحيــــــاة 
أن جيــــــاًل يسلـــــم الــــرايــــــة لجيــــــل

رئيــــس الــدولـــة:
األمـــــم تبنـــــى بكــــوادر شبــابهـــا 

 دور أساسي للشباب في مواجهة التحديات وتحقيق التقدم وصنع المستقبل 

رئيــــس الــدولــــة يـــدعـــو الشبــــاب للتمســـك

بقيــــم وعــــادات وثـــوابــــت مجتمــــع اإلمـــــارات 

الحضور

حضر مجلس قصر البحر 
سمو الشيخ حمدان بن زايد 

آل نهيان ممثل احلاكم يف 
منطقة الظفرة، وسمو الشيخ 

طحنون بن محمد آل نهيان 
ممثل احلاكم يف منطقة العني، 

وسمو الشيخ سيف بن محمد 
آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان 

بن زايد آل نهيان رئيس مجلس 
أمناء مؤسسة زايد بن سلطان 

آل نهيان لألعمال اخليرية 
واإلنسانية، وسمو الشيخ 

عبداهلل بن زايد آل نهيان وزير 
اخلارجية والتعاون الدولي، 

وسمو الشيخ الدكتور سلطان 
بن خليفة آل نهيان مستشار 
صاحب السمو رئيس الدولة.

رئيس الدولة في صورة تذكارية مع وفد الشباب من مختلف الجهات عقب استقبالهم في قصر البحر )تصوير: حمد الكعبي ومحمد الحمادي(

محمد بن زايد خالل اللقاء وإلى جانبه طحنون بن محمد بحضور نهيان بن زايد وفي الصورة  سلطان الجابر  

رئيس الدولة مخاطبًا الشباب بحضور طحنون بن محمد وسيف بن محمد ونهيان بن زايد وسلطان بن خليفة 
وفي الصورة سلطان الجابر وجانب من الحضور

حمدان بن زايد وسيف بن محمد وخالد بن سلطان بن زايد ونهيان بن مبارك 

رئيس الدولة والشيوخ ووفد الشباب خالل االستقبال الذي جرى في قصر البحر

 وفد الشباب الذي يضم متطوعين من مؤسسة اإلمارات وبرنامج خبراء اإلمارات ومجالس الشباب عبداهلل بن زايد خالل االستقبال وفي الصورة شما  المزروعي وحصة بوحميد وجانب من الحضور 
في مختلف إمارات الدولة وعدد من الجهات الحكومية

محمد بن زايد متحدثًا خالل اللقاء بحضور طحنون بن محمد

محمد بن زايد متحدثًا لوفد الشباب لدى استقبالهم في قصر البحر بحضور حمدان بن زايد وطحنون بن محمد وسيف بن محمد 
وخالد بن سلطان بن زايد ونهيان بن مبارك

محمد بن زايد خالل استقباله وفد الشباب في قصر البحر بحضور طحنون بن محمد وسلطان بن خليفة 



عجمان )االتحاد( 

قال الشيخ راشد بن حميد 
البلدية  دائرة  رئيس  النعيمي، 

رئيس  بعجمان  والتخطيط 
احتاد اإلمارات لكرة القدم، نائب 

العربي:  الشباب  مركز  رئيس 
للشباب هذا  العاملي  اليوم  »شعار 
العام هو التواصل بني األجيال، 

متكينهم  منوذج  وفق  والشباب 
يف دولة اإلمارات هم صلة 

املاضي  مكتسبات  بني  الوصل 
واستراتيجيات  احلاضر  ومشاريع 

مختلف  يف  وإشراكهم  املستقبل، 
السياسات  تصميم  مراحل 

اخلطط  وصنع  واالستراتيجيات 
تنمية  لتحقيق  ضرورة  والقرارات 

شاملة مستدامة متوازنة يف أي 
مجتمع«.

وأضاف: حرصنا يف مركز الشباب 
العربي على مشاركة منوذج 
الشباب اإلماراتي مع  متكني 
تطوير  يف  شركائنا  مختلف 
مبا  العربي،  الشبابي  العمل 

العربي  الشباب  متكني  يحقق 
يف أوطانهم، ويعزز دورهم يف 

مجتمعات  وبناء  وتصميم  تصور 
القائمة  املستقبل  واقتصادات 
املعارف واخلبرات  على تبادل 

املهارات، من خالل  وتنمية 
مختلف  بني  والتكامل  التعاون 

العمرية  الفئات  وكافة  األجيال 
املجتمعية.  والشرائح 

النعيمي:  راشد  الشيخ  وأكد 
جندد بهذه املناسبة يف مركز 

مبواصلة  التزامنا  العربي  الشباب 
وبرامجنا  مبادراتنا  تطوير 

قطاعات  يف  الهادفة  ومشاريعنا 
واملهارات  الدراسات واألبحاث 

القيادات  وإعداد  التكنولوجية 
والدبلوماسية  اإلعالمية 

الشابة، وحتفيز رواد األعمال 
يف  واملبتكرة  الناشئة  واملشاريع 
الوطن العربي من أجل حتويل 

إلى فرص واالستفادة  التحديات 
املثلى من روح اإليجابية 
والطموح الذي ال يعرف 

متاشيًا  الشباب،  لدى  املستحيل 
الرشيدة  القيادة  مع حرص 
الشباب  متكني  على  للدولة 

محليًا وعربيًا يف كافة املجاالت 
وامليادين. 
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 رأس الخيمة )وام(

 أكد صاحب السمو الشيخ سعود 
المجلس  القاسمي، عضو  بن صقر 
أن  الــخــيــمــة،  رأس  حــاكــم  األعــلــى 
المهارات  يمتلك  اإلماراتي  الشباب 
والطاقات البناءة القادرة على صناعة 
اإلمــارات.  لدولة  الواعد  المستقبل 
وأوضح سموه أن الشباب اإلماراتي 
يثبت في كل يوم بأنه على قدر الثقة 
عاتقه،  على  الملقاة  والمسؤولية 
الذي  والتمكين  بالدعم  وبأنه جدير 
تقدمه له دولة اإلمارات التي تواصل 
وضع خطط واستراتيجيات طموحة 
تعزز دور ومكانة الشباب في تحقيق 
للدولة،  المستدامة  التنمية  أهداف 

ــدة  ــرائ ال مكانتها  عــلــى  والــحــفــاظ 
»شباب  ســمــوه:  وقـــال  ــدول.  ــ ال بين 
الحقيقية،  ثروتنا  أنتم  ــارات،  ــ اإلم
وأملنا في صناعة مستقبلنا المشرق، 
العزم والطموح، ومنكم  عليكم نعقد 
نفخر  والــعــنــفــوان..  الــقــوة  نستمد 

بناء  فــي  وبإسهامكم  بنجاحاتكم، 
ولدولة  الخيمة  لــرأس  الواعد  الغد 
جاء  المتحدة«.  العربية  اإلمـــارات 
السمو  ذلك خالل استقبال صاحب 
حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه 
ــن مــحــمــد، أمــس،  بــمــديــنــة صــقــر ب

المؤسسة  النظري مدير عام  سعيد 
محمد  يرافقه  للشباب،  االتحادية 
حسين البلوشي رئيس مجلس رأس 
الخيمة للشباب وأعضاء المجلس.. 
سموه  على  للسالم  قــدمــوا  الــذيــن 

بمناسبة اليوم العالمي للشباب.

أبوظبي )االتحاد(

الكعبي،  الدكتور محمد مطر  أكد 
ــئــة الـــعـــامـــة لــلــشــؤون  ــهــي رئـــيـــس ال
ــى أن  اإلســـالمـــيـــة واألوقـــــــاف، عــل
وتهيئة  وتأهيلهم  بالشباب  االهتمام 
سلم  ارتقاء  من  تمكنهم  التي  البيئة 
لدولة  أصيل  نهج  واالبــتــكــار  العلم 
ومنهج  المتحدة  العربية  ــارات  اإلمـ
وضع أسسه المغفور له الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان -طيب اهلل ثراه- 
بالخطط  الرشيدة  قيادتنا  ورعــتــه 
الطموحة التي تعانق السماء وبذلت 
والتحفيز  المستمرة  والرعاية  المال 
واليوم  طاقاتهم،  اإليجابي الستثمار 
الدولة  ففي  النهج  هذا  ثمار  نجني 
مــن الــشــبــاب الــقــدوات الــتــي نقف 

أمام سيرتهم الذاتية بفخر واعتزاز 
ــمــاء والــعــالــمــات في  ــعــل فــفــيــهــم ال
التقدير  كل  التخصصات،  مختلف 
لصاحب السمو رئيس الدولة ونائبه 
وإخوانه حكام اإلمارات على الرعاية 

واالهتمام والدعم بال حدود.
سعيد  محمد  قـــال  جــانــبــه  ومـــن 
العامة  الهيئة  عــام  مــديــر  الــنــيــادي 
ــشــؤون اإلســـالمـــيـــة واألوقــــــاف:  ــل ل
وبناة  المستقبل،  أمــل  هم  الشباب 

وســواعــد  ــقــدم،  ــت ال وروح  الــمــجــد، 
ــن، بــعــطــائــهــم تــنــهــض األمـــم  ــوطـ الـ
تزدهر  وبعزائمهم  والمجتمعات، 
الحضارات، وبإبداعاتهم وابتكاراتهم 
أولت  وقــد  اإلمـــارات،  ــة  دول تميزت 
أهمية  الــشــبــاب  الــرشــيــدة  قيادتنا 
قيم  غــرس  على  فحرصت  بــالــغــة، 
الفضيلة في نفوسهم، ومبادئ الجد 
وأســس  تفكيرهم،  فــي  واالجــتــهــاد 
العزم واإلصرار في هممهم، وفتحت 
العلم واإلجــادة، ومهدت  أبــواب  لهم 
أمامهم سبل التميز والريادة، فشباب 
في مجتمعهم،  رواٌد  اليوم  اإلمــارات 
وطنهم،  في  بــارزة  مناصب  يتبوؤون 
التي  ــازات  ــجـ اإلنـ أروع  ــقــدمــون  وي
الحضارة،  سجل  في  خالدة  ستبقى 

ونجمة وضاءة في جبين التاريخ.

 حاكم رأس الخيمة في صورة تذكارية مع وفد المؤسسة االتحادية ومجلس رأس الخيمة للشباب )وام(

حــاكـــم رأس الخيمـــة للشبــــاب:

أنتـــــم ثــروتنـــــا الحقيقيـــــة

»الشــؤون اإلسـالميــة«: الشبــاب أمــل املستقبــل

اطلع سموه خالل اللقاء على مستجدات العمل يف املؤسسة 
االحتادية للشباب، واخلطط والبرامج التي يعمل عليها مجلس 

رأس اخليمة للشباب، وأشاد سموه بجهودهم يف دعم العمل 
الشبابي، مؤكدًا أهمية دور الشباب يف مسيرة التنمية الشاملة يف 

الدولة ودورهم احملوري يف رسم مالمح مستقبل اإلمارات املشرق.

سعود بن صقر: خطط وبرامج
الشباب اإلماراتي 
يمتلك المهارات 
والطاقات البناءة 

القادرة على صناعة 
المستقبل الواعد

خليفة بن طحنون: الشباب 
ثروة الوطن الحقيقية 

أبوظبي )وام(

 قال الشيخ خليفة بن طحنون 
بن محمد آل نهيان، مدير 
أسر  تنفيذي مكتب شؤون 

الشهداء يف ديوان ولي عهد 
أبوظبي: إن الشباب هم ثروة 
ورأس ماله  الوطن احلقيقية 

طاقته  ومصدر  االستراتيجي 
البناء  مسيرة  ستواصل  التي 

والعطاء يف دولة اإلمارات 
املتحدة.  العربية 

الشيخ خليفة بن طحنون  وأكد 
املناسبة  البيئة  تهيئة  ضرورة 

وتطوير  الشباب  مهارات  لتنمية 
من  قدراتهم،  وحتسني  كفاءاتهم 

النوعية  املبادرات  خالل طرح 
املوارد  التي تهدف إلى تنمية 

مواجهة  من  ومتكينها  البشرية 
واملساهمة  املستقبلية،  التحديات 

يف تعزيز رصيد دولة اإلمارات 
املتحدة، ودورها يف  العربية 

البشرية. تطور  مسيرة 
 وأوضح أن دولة اإلمارات العربية 

السمو  صاحب  بقيادة  املتحدة، 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 

رئيس الدولة »حفظه اهلل«، 
واضحة  استراتيجية  نفذت 

ومتكينهم،  الشباب  لدعم  وقوية 
سواء من حيث توفير منظومة 

تهيئة  أو  متطورة  تعليمية 

الطاقات  إلطالق  املناسبة  البيئة 
واإلبداعات، أو من خالل دعم 

عمليات  يف  ومشاركتهم  الكفاءات 
صنع القرارات واتخاذها وإدارة 

والهيئات  واملؤسسات  البرامج 
والوزارات. 

ولفت إلى أن الدولة كان لها 
السبق يف تولي عدد من الشباب 

املواطن مراكز مرموقة ووزارات 
فيها  اجلميع  أثبت  خدمية 

متيزهم. وأكد أن مكتب شؤون 
أسر الشهداء يف ديوان ولي عهد 

أبوظبي طرح على مدار السنوات 
مبادرات  تأسيسه..  ومنذ  املاضية 
الشهداء  أبناء  إلى  نوعية موجهة 

بهدف دعم اجلهود احلكومية 
الشباب.  إلى متكني فئة  الرامية 

الدولة لها السبق في تولي عدد من الشباب 
المواطن مراكز مرموقة ووزارات خدمية

راشد النعيمي: الشباب حلقة 
الوصل بين الماضي والمستقبل

محمد سعيد النياديمحمد مطر الكعبي

»التضامـــن بيـــن األجيـــال«.. ملتقى لشــرطـــة أبـوظبـــي 

)االتحاد( أبوظبي 

ــاب شــرطــة  ــ ــب ــس »شــ ــجــل  نـــظـــم م
أبوظبي« ملتقى »يوم الشباب الدولي« 
األجيال«،  بين  »التضامن  شعار  تحت 
مكتوم  اللواء  وحضور  برعاية  وذلــك 
ــام شــرطــة  ــر عـ عــلــي الــشــريــفــي مــدي

أبوظبي.
تتشرف  كلمته:  في  الشريفي  وقال 
ــامــة لــشــرطــة أبــوظــبــي  ــع الــقــيــادة ال
يهتم  الـــذي  الــمــلــتــقــى  هـــذا  بتنظيم 
تضامن  أهــمــيــة  ويــرســخ  بــالــشــبــاب 
مسيرة  لتعزيز  وتكاتفهم  ــال  األجــي
ثوابت  وتــرســيــخ  واالزدهــــار  التنمية 
العربية  اإلمــارات  دولة  في  مجتمعنا 

المتحدة.
ــادة الــرشــيــدة  ــي ــق ــدعــم ال وأشــــاد ب
بشتى  وتسليحهم  وتمكينهم  للشباب 
والخبرات  والــعــلــوم  الــمــعــارف  أنـــواع 
إيماناً منها بأهمية دورهم وإعدادهم 
وقــادة  الــوطــن  عماد  ليكونوا  بعناية 
ــداً أهــمــيــة تــعــزيــز  ــؤكـ الــمــســتــقــبــل مـ
الروابط االجتماعية والمحافظة على 
وغــرس  العريقة  وتقاليدنا  موروثنا 

القيم األصيلة في نفوس الشباب.
ــة  ــجــرب ــرض الــمــلــتــقــى ت ــ ــع ــ ــت واســ
»الــتــضــامــن بــيــن األجـــيـــال« الــفــائــزة 
ــر الــعــام ضــمــن فئة  ــمــدي ــزة ال ــجــائ ب
أهمية  تؤكد  والتي  المتميزة  األســرة 
دور األسرة في التحفيز واإلبداع كما 
شباب  مجلس  إنــجــازات  اســتــعــرض 
الثالثة،  دورتـــه  فــي  أبــوظــبــي  شــرطــة 

لعدد  تكريماً  الملتقى  برنامج  وتضمن 
المتميزين. الموظفين  من 

الشامسي  بطي  ثاني  الــلــواء  وأكــد 
ــد  ــن زايـ ــف بـ مـــديـــر أكـــاديـــمـــيـــة ســي
أهمية  واألمــنــيــة،  الــشــرطــيــة  للعلوم 

بمختلف  الشرطية  القطاعات  دور 
اخــتــصــاصــاتــهــا فـــي دعـــم الــشــبــاب 
ولفت  األجيال،  بين  التضامن  وتعزيز 
رئيس  المصعبي  محمد  علي  الرائد 
إلى  أبوظبي،  شرطة  شباب  مجلس 

الشباب  بــيــوم  الــعــالــم  دول  اهــتــمــام 
األمــم  منظمة  أقــرتــه  الـــذي  الــدولــي 
شهر  من  عشر  الثاني  في  المتحدة 
بالدور  احتفاء  عام  كل  من  أغسطس 
به  تسهم  الذي  والجوهري  األساسي 
بال  المجتمعات  جميع  في  الفئة  هذه 

استثناء.
على  الشرطية  القيادة  حرص  وأكد 
دعم الشباب من خالل مجلس شباب 
عنواناً  أصبح  الذي  أبوظبي،  شرطة 
المتميز  اإلمـــاراتـــي  للشباب  ــارزاً  ــ ب
والمجتمعية  الوطنية  وهويته  بنشاطه 

الفاعلة.
وأشــــــارت الــنــقــيــب هــاجــر راشـــد 
ــيـــس قــســم الــتــدريــب  ــمــي رئـ ــعــي ــن ال
شباب  مجلس  وعــضــو  ــراضــي  ــت االف
ــادة  ــقــي ال أن  ــــى  إل ــي  ــوظــب أب شــرطــة 
الــشــرطــيــة وفـــرت أنــظــمــة الــتــدريــب 
والمتطورة  الحديثة  والتكنولوجيا 
لدى  المعارف  تعزيز  في  ساعد  مما 
ــاب ضــمــن إطـــار  ــشــب الــمــنــتــســبــيــن ال
من  والتعاون  األجيال  بين  التضامن 

المشتركة. األهداف  تحقيق  أجل 

مكتوم الشريفي وأحد البراعم المشاركة )من المصدر(

)االتحاد( أبوظبي 

ثمن اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، 
اهتمام ودعم القيادة الرشيدة لشباب الوطن يف مسيرة 

التطوير الشاملة التي تشهدها دولة اإلمارات العربية 
املتحدة مبختلف مجاالتها.

وأشاد يف كلمة مبناسبة اليوم الدولي للشباب بتوجيهات 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة 

»حفظه اهلل«، باالهتمام بالشباب واعتبار رهان الدولة 
احلقيقي يف أبنائها يف قول سموه »إن رهاننا احلقيقي أنتم 

يا أبنائي، ولدينا إميان بأن التقدم يف هذه الدولة لن يتم إال 
بكم، أنتم أمل هذه البالد ومستقبلها«.

وأضاف: إن شباب اإلمارات شركاء يف هذا الوطن، يف سعادته 
وتقدمه، الفتًا إلى اإلجنازات املتواصلة التي يحققها 

الشباب ودورهم الرائد يف مسيرة التنمية والتطوير 
بوصفهم عماد التطور والنهضة بفضل الدعم الكبير 

من قيادتنا الرشيدة والتي وفرت وسخرت لهم اإلمكانات 
للنهوض بدورهم وتزويدهم باخلبرات والكفاءة التي 
متكنهم من ريادة األعمال واملسؤوليات والواجبات يف 

مختلف املواقع واملناصب. وأشار إلى اهتمام شرطة أبوظبي 
بدعم مسيرة الشباب واألفكار واملقترحات والتوصيات 

التي يقدمونها، وفتح املجاالت أمامهم لالبتكار ومواكبة 
املستجدات ومتابعة التطورات العاملية التي تنعكس على 

مسيرة األمن واألمان وتقدمي افضل اخلدمات تطورًا 
للجمهور. وتوجه مدير عام شرطة أبوظبي بالشكر لشباب 

الوطن يف كل املواقع على جهودهم املثمرة يف مسيرة 
التطوير الشاملة التي تشهدها دولة اإلمارات العربية 

املتحدة، مشيرًا إلى الدور الريادي ملجلس شباب شرطة 
أبوظبي والذي يسهم يف حتقيق تطلعات حكومة أبوظبي 

يف العمل اجلاد واملستمر لتطوير منظومة جهاز الشرطة 
واألمن يف إمارة أبوظبي، مثمنًا جهوده البارزة يف العمل 

الشرطي واألمني.

مكتوم الشريفي:
الشباب عماد التطور  الملتقى يهتم 

بالشباب ويرسخ 
أهمية تضامن 

األجيال وتكاتفهم
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أبوظبي )وام(

ــور قــرقــاش  ــ ــة أنـ ــي ــم ــادي ــعــد أك ت
ومعرفية  علمية  منارة  الدبلوماسية 
بارزة ومركزا إماراتيا رائدا في مجال 
والدبلوماسية،  الدولية  العالقات 
تــجــمــع بــيــن أفــضــل الــمــمــارســات 
والعملية،  والبحثية،  األكــاديــمــيــة، 
الوطن  شباب  تأهيل  على  وتعمل 
للعمل في السلك الدبلوماسي وإعداد 
دبلوماسيي المستقبل لدعم مسيرة 
الدبلوماسية  ــجــازات  وإن نجاحات 

اإلماراتية على الصعد كافة. 
وتزامناً مع اليوم العالمي للشباب 
كل  من  أغسطس   12 يوافق  ــذي  ال
بمسيرة  األكــاديــمــيــة  تحتفي  عـــام، 
الــدؤوب  والعمل  باإلنجازات  حافلة 
لتمكين شباب الوطن من العمل في 
القطاع الدبلوماسي، وتعزيز سمعة 
إنجازاتها  ومسيرة  العالمية  الدولة 
السامية  قيمها  ونــشــر  الــوطــنــيــة 
والتعايش  التسامح  على  القائمة 
أنــور  أكاديمية  ورفـــدت  ــســالم.  وال
قرقاش الدبلوماسية وزارة الخارجية 
والتعاون الدولي بأكثر من 200 خريج 
وخريجة منذ تأسيسها عام 2014، 
فيما بلغ إجمالي خريجي األكاديمية 
األكاديمية  برامجها  مختلف  ضمن 
من  أكثر  اليوم  تأسيسها حتى  منذ 

300 خريج وخريجة. 
األكاديمية  من  خريجون  وأعــرب 
البارز  عن فخرهم بدور األكاديمية 
في إعــداد شباب الوطن للمستقبل 
وتوفيرها تجربة علمية وعملية ثرية 

وفريدة لكافة الشباب الطامح للعمل 
في هذا القطاع الحيوي. 

خريجة  البلوشي  مــوزة  وقــالــت 
العليا  الــدراســات  دبــلــوم  بــرنــامــج 
ــة أنــــــور قـــرقـــاش  ــيـ ــمـ ــاديـ ــي أكـ ــ ف
تمثل  األكاديمية  إن  الدبلوماسية، 
لاللتحاق  اإلماراتي  للشباب  بوابة 
من  فريدة  وعملية  علمية  بتجربة 
الدبلوماسية  حول  تتمحور  نوعها 
ــة. وأضــافــت  ــي ــدول ــات ال ــالق ــع وال
بدعم  اإلماراتية  الدبلوماسية  أن 
الــرشــيــدة وســمــو الشيخ  الــقــيــادة 
وزير  نهيان،  آل  زايــد  بن  عبداهلل 
الخارجية والتعاون الدولي، تواصل 
مسيرتها على نهج القائد المؤسس 

المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان »طيب اهلل ثراه«، وتمضي 
قدما لتعزيز إنجازاتها الرائدة في 
نشر  على  والعمل  كافة  المجاالت 
العالم  في  والسالم  التسامح  قيم 
العالمي  اليوم  في  وتابعت:  أجمع. 
إلى  الوطن  شباب  أدعــو  للشباب 
اإليمان بأفكارهم وقدراتهم والعمل 
تعزير  أجــل  مــن  لتحقيقها  بجهد 
الــدولــة في  وتــقــدم  ــادة  ريـ مسيرة 
بالشكر  متقدمة  المجاالت«،  كافة 
على  الرشيدة  الــدولــة  قــيــادة  إلــى 
تقدمه  الــذي  محدود  الــال  الدعم 
على  وتحفيزهم  الــوطــن  لشباب 

التميز واإلنجاز.

أكاديمية أنور قرقاش تعمل على إعداد دبلوماسيي المستقبل )وام(

»أكــــاديميــــــة أنـــــور قــــــرقـــــاش«: 

شبـــاب الــوطـــــن
يخطـو بثقـة وجـدارة نحـو العمـل الدبلوماسـي

تقدم أكادميية أنور قرقاش الدبلوماسية برامج 
تعليمية وتدريبية معتمدة مخصصة إلعداد 

دبلوماسيي املستقبل، ورياديي األعمال القادة 
يف القطاعني احلكومي واخلاص. وبوصفها مركزا 
بحثيا إقليميا متخصصا، تعمل األكادميية على 

إنتاج البحوث التي توفر املعرفة ذات الصلة بأهداف 
السياسة اخلارجية لدولة اإلمارات، وكذلك إعداد 

املراجع املوثوقة عبر ما تنتجه من منشورات ودراسات 
بحثية متخصصة. وتأسست أكادميية أنور قرقاش 

الدبلوماسية يف العام 2014 وتتوزع أنشطتها على 
ثالثة محاور أساسية تشمل البرامج األكادميية، 
والبحوث والتحليل، وكذلك التدريب التنفيذي. 

وتشمل البرامج الدراسية يف األكادميية، دبلوم 
الدراسات العليا يف الدبلوماسية اإلماراتية والعالقات 

الدولية، ماجستير اآلداب يف الشؤون العاملية 
والقيادة الدبلوماسية، باإلضافة إلى ماجستير 
اآلداب يف األعمال اإلنسانية والتنموية، وتقدم 

أكادميية أنور قرقاش الدبلوماسية باقة من برامج 
التدريب التنفيذي املرتكز على دمج املناهج النظرية 

احلديثة مع التدريب العملي، للتنفيذيني يف 
السلك الدبلوماسي وقطاعات األعمال األخرى. 

وقامت األكادميية بالتعاون مع شبكة حلول التنمية 
املستدامة لألمم املتحدة بإطالق أول تقرير مؤشر 

ولوحات متابعة أهداف التنمية املستدامة يف املنطقة 
العربي، كما تقيم األكادميية رحلة دولية سنوية 

لطالبها إلى مختلف بعثات دولة اإلمارات وسفاراتها 
يف مختلف أنحاء العالم، حيث يجتمعون ويتفاعلون 

مع الدبلوماسيني وكبار املسؤولني. 

البــرامـــج الـدراسيـــة 

مرافئ

الشباب شمسنا 
وظلنا وأهداب 

أجفاننا

الشباب في الوطن هم الشجرة التي تصحو في الصباح الباكر، 
ومن  جذورها،  أسقى  ومن  أرواها  من  إلى  الحياة  بتصريح  لتدلي 
شذب أوراقها، ومن المس غصونها ومن حنى على األعشاش بين 
المهج،  على  تمر  التي  السحابة  هم  الشباب  الخضراء.  أعوادها 
فتمنح قطراتها، ثم تقبل التراب وال تمضي بل تفشي سر الحب ما 
بين السماء واألرض، وشغف التداوي بالعذوبة، ولهف التوازي في 
بعد  الثانية  الخطوة  هم  اإلنساني  القاموس  في  الشباب  العطاء. 
األولى، لرحلة ال تتوقف فيها الركاب مهما امتدت، ومهما ارتفعت 

بحارها.  رمالها، وغزرت  وتعجرفت جبالها، وتصهدت  هضابها، 
زاهر،  باهر،  مستقبل  على  المراهنة  جياد  الحياة  في  الشباب 
الطموحات،  وتحقيق  واالمتياز،  التفوق،  بسجايا  فائض  مثمر، 
مترعرعا  يانعا،  يافعا،  شابا،  الوطن  يجعل  ما  وكل  والتطلعات، 
ينجب  ــذي  ال التاريخ  وســيــرة  الــجــالل،  وعزيمة  الجمال،  بـــإرادة 
لون  من  األروع  وحلمه  ورونقه،  بهاءه،  الوطن  تمنح  كي  الفلذات 
وشائج  وغيمته  عشاق،  أجفان  سماؤه  ربيع  في  البرية  الزهرات 

أشواق. 
تسير  وتميزها،  مهارتها،  فــي  الــرؤيــة  تــبــدو  الــوطــن  هــذا  فــي 
تسلم  في  األولوية  الشباب  تمنح  وهي  التألق،  آفاق  نحو  بالقارب 
مشاريع  ينجزوا  كي  أمامهم  الطريق  وتفسح  الطويل،  السفر  زمام 
الوطن بلباقة وحذاقة، ولياقة، وأناقة وهذا ما جعل اإلمارات تتبوأ 
الشمس  اإلمارات تصبح  ما جعل  األمم، هذا  بين  الالئقة  مكانتها 
التي أشرقت على ظالم العالم، فصار يحذو حذوها كقدوة ومثال، 
بمعية  الــيــوم  اإلمـــارات  الــقــلــوب.  ويسر  األرواح،  يبهج  ونــمــوذج، 
البيضاء  النقطة  العالم  في  تبدو  وسواعدهم،  وبعقولهم  شبابها، 
التالقي  دائــرة  أصبحت  التي  النقطة  هــذه  الــوجــود  رمــاديــة  فــي 
السمو  صاحب  صرح  كما  دولة  في  العالم  صارت  الشعوب،  بين 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، إيمانا من سموه بقدرة اإلمارات على استيعاب 
بوصلته  وجد  العالم  هذا  في  وفتاة  فتى  لكل  الكبرى  الطموحات 
على هذه األرض المعطاء. اإلمارات اليوم في زمن تحدي الصعاب 
في  هي  بل  أسباب،  تعيقها  وال  هضاب  تعرقلها  ال  عالية،  بكعوب 
هي  وجفن،  رمش  على  الساقطة  الضوء  نقطة  اإلنساني  المشهد 
نجمة األحالم في السماوات الصافية، هي الموجة تمشط ضفائر 
هي  رخية،  سخية،  سحابة  الوجود  في  لينبعث  اإلنساني  الوعي 
الواقع  النخلة المبجلة عناقيدها هم هؤالء الشباب الذين ينحتون 

برؤى ال تكسرها عائقة.

علي أبو الريش

Ali.AbuAlReesh@alIttihad.ae

»تضامن األجيال« يف »شباب الصحة«

44% مــــن العامليــــن بالــــوزارة شبـــــاب

»العــدل«: تمكيــن الشبــاب أسـاس النهضــة

أبوظبي )االتحاد( 

تشارك وزارة العدل العالم االحتفاء 
عبر  وذلك  للشباب«  العالمي  بـ»اليوم 
تسليطها الضوء على جهودها الكبيرة 
والمتميزة المبذولة في مجاالت تمكين 
الشباب والنهوض بهم بما يصنع منهم 
التنمية  خــطــط  لتحقيق  قــويــة  أداة 

المستدامة لدولة اإلمارات.
وعــلــى مـــدى الــســنــوات الــمــاضــيــة، 
ــرارات  شرعت الـــوزارة فــي إصـــدار ق
في  متكاملة  مبادرات  حزمة  وإطــالق 

مجاالت تمكين الشباب.
وزير  معالي  إصــدار  بينها  من  كــان 
ضمن  الشباب  بتواجد  قــرارا  العدل 

ورفع  ــوزارة،  ــال ب العمل  وفــرق  اللجان 
للعمل ضمن  الشباب  نسب استقطاب 
بـــالـــوزارة، بحيث  الــوظــيــفــي  الـــكـــادر 
أصبحوا يشكلون اليوم أكثر من %44 
من إجمالي عدد العاملين، بواقع 220 
حملة  من  جميعهم  شابة  و213  شاباً 
الشهادات الجامعية من بينهم 56 شاباً 
الماجستير  شهادة  حملة  من  وشابة 
العمل  مستوى  على  أمــا  والــدكــتــوراه، 
على  ــوزارة  الـ عكفت  فقد  القضائي، 
إلحاق 61 شاباً ضمن أعضاء السلطة 

القضائية من بينهم 8 شابات.
بن  سلطان  عــبــداهلل  معالي  ــد  وأكـ
دولة  بأن  العدل،  وزيــر  النعيمي  عــواد 
السمو  بــقــيــادة صــاحــب  اإلمــــــارات، 

نهيان،  آل  زايـــد  ــن  ب محمد  الــشــيــخ 
حريصة  اهلل«،  »حفظه  الدولة  رئيس 
وتمكينهم  لشبابها  الدعم  توفير  على 
إلطالق طاقاتهم وقدراتهم والمساهمة 
والمجتمع،  الوطن  خدمة  في  بفاعلية 
ــروة  ثـ ــم  هـ الـــشـــبـــاب  »إن  ــاً:  ــف مــضــي
تنمية  فــي  االستثمار  وإن  ــارات،  ــ اإلم
قدراتهم ومهاراتهم وتمكينهم من شغل 
المناصب القيادية يعتبر أولوية وطنية 
المستدامة  التنمية  مسيرة  لمواصلة 
بأن  وأوضــح  الــدولــة«.  تشهدها  التي 
في  سباقة  ــزال  ت وال  كانت  ــارات  اإلمـ
إعداد أجيال شابة مؤهلة وقادرة على 
ابتكار الحلول الفعالة لجميع القضايا 
المجتمع،  تــواجــه  الــتــي  والــتــحــديــات 

بالشكل  قدراتهم  توظيف  خــالل  مــن 
وأفكارهم  إبداعاتهم  وتسخير  األمثل، 
يتماشى  بما  المجاالت،  مختلف  في 
دولة  لحكومة  المستقبلي  التوجه  مع 

اإلمارات ورؤية قيادتها الحكيمة.
وأكد المستشار سالم الزعابي القائم 
بأعمال رئيس نيابة الطوارئ واألزمات 
والكوارث بالنيابة العامة للدولة، رئيس 
دولة  أن  الــعــدل،  وزارة  شباب  مجلس 
اإلمارات غدت نموذجاً عالمياً يحتذى 
به في دعم وتمكين الشباب واستثمار 
طاقاتهم، وذلك بفضل جهود وتوجيهات 
قيادتنا الرشيدة، التي أولت الشباب جل 
مشاركتهم  ودعمت  ورعايتها  اهتمامها 

ومساهمتهم في بناء دولة اإلمارات. 

اإلمارات سباقة 
في إعداد أجيال شابة 

مؤهلة 

عبدهللا سلطان النعيمي 

قيادتنا الرشيدة تولي 
الشباب اهتمامها 

ورعايتها

سالم الزعابي

دبي )االتحاد(

وزارة  ــاب  شــب مــجــلــس  احــتــفــى 
باليوم  المجتمع  ووقــايــة  الصحة 
العالمي للشباب، من خالل تنظيم 
عدد من الفعاليات تضمنت جلسة 
األجيال«،  »تضامن  بعنوان  حوارية 
تفاعلية  عمل  ورش  إلى  باإلضافة 
وأنشطة ترفيهية بحضور عدد من 

موظفي الوزارة الشباب.
وسلطت الجلسة الحوارية الضوء 
على مضامين شعار اليوم العالمي 

بين  »التضامن  العام  هذا  للشباب 
األجيال: خلق عالم لكافة األعمار«، 
ــؤكــد عــلــى أهــمــيــة جهود  ــذي ي ــ ال
الشباب ودورهم في تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة في مجتمعاتهم.

إسماعيل  راشــد  الدكتور  ــال  وق
شباب  مجلس  رئــيــس  الــهــاشــمــي، 

وزارة الصحة ووقاية المجتمع: »إن 
طاقة  يمثل  الــوزارة  شباب  مجلس 
واعــدة ورؤيــة مستقبلية تسهم في 
مسيرة  ومواصلة  االبتكار  تعزيز 
دعم  بفضل  الصحية  ــجــازات  اإلن
أن  آمــنــت  الــتــي  الحكيمة  قيادتنا 
العديد من  الشباب اإلماراتي  لدى 
اإلمكانيات التي يمكن توظيفها في 
قيادة مسيرة التنمية المستدامة في 
الفاعلة  مشاركتهم  وتعزيز  الدولة، 
للحفاظ  الحكومية  الجهود  بدعم 

على صحة المجتمع«.

100 مشارك في »جولة شباب 
شرطة أبوظبي« 

أبوظبي )االتحاد(

نظمت شرطة أبوظبي جولة 
للشباب مبشاركة نحو 100 شاب 

ضمن املخيم الصيفي التابع لوزارة 
الثقافة والشباب بالتعاون مع 

املؤسسة االحتادية للشباب، وتزامنًا 
مع يوم الشباب الدولي، والذي 

يصادف 12 من أغسطس من كل 
عام. وشارك يف »جولة الشباب« 

إدارة املتابعة الشرطية والرعاية 
الالحقة وقسم املوروث الشرطي 

التابع إلدارة املراسم والعالقات 
العامة، والتي تضمنت جولة بني 

مساحات مركز أبوظبي اإلبداعي 
الستكشاف فرص ممارسة الهوايات 

واملهارات وتطوير املشاريع اخلاصة 
واملبادرات التي تسهم يف تعزيز 

جودة احلياة. وأوضح العقيد أحمد 

جمعة اخلييلي، مدير إدارة املتابعة 
الشرطية والرعاية الالحقة، أن 

الفعالية تضمنت لقاء عبر األجيال 
جمع بني الشباب وكبار املواطنني 

واألطفال، وتقدمي هدايا تذكارية 
من املوروث الشرطي ألول 100 زائر 
ملركز أبوظبي اإلبداعي. وأشار إلى 

أن احتفالية يوم الشباب الدولي 
تأتي تأكيدًا على اهتمام شرطة 

أبوظبي املستمر بفئة الشباب 
وحتفيزهم نحو اإلبداع وتبني 

األفكار واملقترحات التطويرية، 
حيث ركزت على مفهوم جذور 

الشباب والترابط بني األجيال يف 
شرطة أبوظبي، وتعريفهم بـ»دورة 

فوج زايد األول«، والتي أسهمت بدور 
متميز يف مسيرة العمل الشرطي 

واألمني، لينطلق من بعدها ملراحل 
التطور الكبيرة التي نشهدها اليوم.

مشاركون في الجولة )من المصدر(

االحتفالية تأتي تأكيدًا على االهتمام بفئة 
الشباب وتحفيزهم نحو اإلبداع

أحمد جمعة الخييلي

 »أبوظبي 
العالمي«: جيل 
قادر على اتخاذ 

قرارات واعية

أبوظبي )االتحاد(

اختتم سوق أبوظبي 
العاملي، بالتعاون مع 

أكادميية سوق أبوظبي 
العاملي، الذراع التعليمية 

لسوق أبوظبي العاملي، 
فعاليات برنامجه 

التدريبي الصيفي األول 
من نوعه الذي انطلق 
يف األول من أغسطس 

اجلاري. وشهد البرنامج 
التدريبي تعاونًا بني 
األكادميية والسوق 

لتقدمي دورات تدريبية 
شملت الطلبة الذين 
تتراوح أعمارهم من 

14 و18 سنة، واختتم 
البرنامج بحفل تخريج 

خاص أقيم اليوم 
لالحتفاء مبا أجنزه 

جميع املتدربني. استهدف 
التدريبي  البرنامج 

الذي استمر ملدة 8 أيام، 
صقل املهارات وتطوير 
الذات ملساعدة اجليل 

احلالي على بناء قدراته 
للمستقبل،  استعدادًا 

التحديات  وملواجهة 
واالستفادة من الفرص 
يف عالم يشهد تغيرات 

مالية متسارعة. 

طاقات واعدة ورؤى 
مستقبلية تسهم 
في تعزيز االبتكار 
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بمناسبة اليوم العالمي للشباب

»االتحــــادية للشبــــاب« 
تجســــد قّيـــم التضـــــامن بيـــن األجيــــال

دبي )االتحاد(

احــتــفــلــت الــمــؤســســة االتــحــاديــة 
العالمي  الــيــوم  بفعاليات  للشباب 
هذا  ينطلق  الــذي   ،2022 للشباب 
العام بشعار »التضامن بين األجيال« 
في  فــعــالــيــة   20 مــن  أكــثــر  بتنفيذ 
وبإطالق  الــدولــة،  إمـــارات  مختلف 
في  للشباب  مؤسسية  مجالس   4
تم  إذ  بــالــدولــة،  حيوية  مــؤســســات 
عقد لقاء لمجالس الشباب المحلية 
لالحتفال  والمؤسسية  والــوزاريــة 
منجزات  على  واالطــالع  اليوم  بهذا 
للمستقبل،  وتطلعاتهم  المجالس 
بين  ــة  حــواري جلسات  عــقــدت  كما 
وأقامت  المواطنين،  وكبار  الشباب 
ملتقى تضامني بين أجيال الشرطة 
يعرض طموح وزارة الداخلية وتاريخ 
أطلقت  كما  فيها،  الشباب  تمكين 
تحت  للشباب  العالمي  اليوم  ملتقى 
بمقر  األجيال  بين  التضامن  عنوان 
إذ  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة 
الفعاليات،  عديد  الملتقى  تضمن 
مع  للشباب  مفتوح  لقاء  أُقيم  كما 
البصمة  أصحاب  الــرواد  من  عــدد 
عن  للتحدث  البيئي  الــمــجــال  فــي 
تجربتهم في حماية البيئة ورسالتهم 
جلسات  وعقدت  القادمة،  لألجيال 
بين  ــيــة  ــاب ــة وحـــلـــقـــات شــب ــ ــواري حــ
الشخصيات  مــن  وعـــدد  الــشــبــاب 
الــمــؤثــرة وكـــبـــار الــمــواطــنــيــن في 
القرار  ُصناع  مع  وجلسات  الدولة، 
ودورهــم  الشباب  قضايا  لمناقشة 
عرض  وتــم  المستقبل،  تشكيل  في 
قصص ملهمة لشباب حققوا نجاحا 
مبهراً في مجاالت متعددة وشاركوا 
تشجيع  بهدف  الملهمة  قصصهم 

الشباب.
االتحادية  المؤسسة  أعلنت  كما 
العالمي  الــيــوم  بمناسبة  للشباب 
ــن تــشــكــيــل مــجــالــس  ــاب عــ ــشــب ــل ل
ــات حــيــويــة  ــهـ 4 جـ الـــشـــبـــاب فـــي 
)مصرف اإلمارات العربية المتحدة 
للبحوث  تريندز  طاقة،  المركزي، 
أم جــي(،  كــيــه ي  واالســـتـــشـــارات، 
المؤسسية  المجالس  ستعمل  حيث 

للشباب على االستفادة من إمكانات 
في  واستثمارها  الشباب  وطاقات 
صنع  في  الــريــادي  الــدور  اتخاذهم 
يتناسب  بما  والنمو  والتعلم  القرار 
وتسخير  العالمية،  الــتــطــورات  مــع 

مواهبهم في خدمة مؤسساتهم.
وأطلقت دليل المشاركة في اليوم 
يساعد  ــذي  ــ ال لــلــشــبــاب  الــعــالــمــي 
التي  الطريقة  اختيار  على  الشباب 
يحتفلوا بها بهذا اليوم العالمي، مع 
للشباب  االتحادية  المؤسسة  تقديم 

الدعم والمشورة الالزمة لهم.

الشباب حجر األساس 
ــورة بــنــت محمد  قــالــت مــعــالــي نـ
والشباب،  الثقافة  ــرة  وزي الكعبي، 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  إن 
تمكين  المتفوقة في  الدول  تعد من 
وخاصة  تواجدهم  وتعزيز  الشباب 
مشيرة  الــقــرار،  صناعة  دائــرة  في 
إلى أن حكومة دولة اإلمارات تضم 
العالم  في  وزيرة  أصغر  كادرها  في 
عند تعيينها وهي وزيرة دولة لشؤون 

الشباب، وهي ثقة منحتها الحكومة 
ــة  ــاي ــل رع ــك ــهــا ب ــت ــع ــاب ــشــبــاب وت ــل ل
الدولة  قيادة  أن  مؤكدة  واهتمام، 
الرشيدة توقن تماماً أن الشباب هم 
حجر األساس في تطور األمم وبناء 
المستدامة  التنمية  وأن  الحضارات 
ال تتحقق دون األخذ بعين االعتبار 
القرار  صنع  فــي  إشراكهم  أهمية 
لتحقيق  الــكــامــل  الــدعــم  ومنحهم 

اإلنجازات محلياً وعالمياً.

اإلنجاز لغة الشباب 
سهيل  بنت  شما  معالي  وقــالــت 
ــرة دولة  بن فــارس الــمــزروعــي، وزي
مركز  رئيس  نائب  الشباب،  لشؤون 
باليوم  باحتفالنا  العربي،  الشباب 
أعيننا  للشباب نضع نصب  العالمي 
الشيخ  ــمــؤســس  ال الـــوالـــد  مــقــولــة 
قال  عندما  ــراه،  ث اهلل  طيب  ــد،  زاي
ومع  الــشــبــاب،  عــن  نتكلم  »حينما 
الشباب، فيجب أن نتكلم باللغة التي 
يفهمونها« فاللغة التي أثبت الشباب 
أنهم يفهموها جيدا هي لغة اإلنجاز 

واالبتكار والسعي نحو بناء مستقبل 
أفضل لهم ولألجيال القادمة، ونحن 
األدوات  الشباب  أيــدي  بين  نضع 
على  تساعدهم  الــتــي  ــمــهــارات  وال
إيصال صوتهم ولغتهم للعالم أجمع، 
أنهم على  اإلمــارات  أثبت شباب  إذ 
قدر كاف من المسؤولية التي تمنح 
الخمسين  رحــلــة  أســاس  وهــم  لهم 
عاماً المقبلة التي تسعى الدولة ألن 
بأقصى  قدراتهم  من  فيها  تستفيد 
في  دورهــم  لتبرز  الممكنة  الطرق 

المستقبل. استشراف 
هذا  نحتفل  معاليها:  وأضــافــت 
للشباب  ــعــالــمــي  ال ــوم  ــي ــال ب الـــعـــام 
بــشــعــار الــتــضــامــن بــيــن األجـــيـــال، 
ــذا مــا جــســده شــبــاب اإلمـــارات  وهـ
ومنجزاتهم  التنموية  إسهاماتهم  في 
خالل السنوات األخيرة، فكانوا على 
البناء  راية  وحملوا  المسؤولية  قدر 
تسليم  على  بقدرتهم  وعيا  وأظهروا 
في  القادمة  لألجيال  اإلنجاز  شعلة 
بين  التضامن  لشعار  عملي  تجسيد 
األجيال، يحق لنا أن نفخر بشبابنا.

20 فعالية في مختلف إمارات الدولة و4 مجالس مؤسسية 

الشباب حجر األساس 
في تطور األمم 

واإلمارات سباقة في 
تمكينهم

 
نورة الكعبي

قصص شبابنا مصدر 
إلهام للعالم

سعيد النظري

شبـــــاب اإلمــــــارات.. 
أساس رحلة اإلمارات نحو الخمسين الجديدة

مواصلة مسيرة 
اإلنجازات

املعمري،  راشد سليمان عبيد  أكد 
للشباب  القيوين  أم  مجلس  رئيس 
أن حكومة اإلمارات تؤمن بضرورة 

الشباب يف املجتمع  تفعيل دور 
مسيرة  ملواصلة  رئيسة  ركيزة  كونهم 
القيادة  تطلعات  وحتقيق  اإلجنازات 

املئوية.  ورؤيتها  أهدافها  إلى  للوصول 
الثقة من خالل تشكيل  وتبرز هذه 

الركائز  إحدى  الشبابية  املجالس 
خالل  ومن  الشباب..  لتمكني  الرئيسة 

يعمل  للشباب،  القيوين  أم  مجلس 
املجلس يدا بيد مع حكومة اإلمارات 

إلى مزيد من اإلجنازات اجلوهرية 
املستقبل. صناعة  يف  واحليوية 

البلوشي،  شهابي  حسني  محمد  وقال 
للشباب،  رئيس مجلس رأس اخليمة 
إن دولة اإلمارات خطت بفضل دعم 

خطوات  الرشيدة  القيادة  وتوجيهات 
الشباب  متقدمة يف متكني طاقات 

وتبني  لهم  التميز  فرص  وتوفير 
مسيرة  يف  مشاركتهم  لتعزيز  أفكارهم 

أصبح  حتى  املستدامة،  التنمية 
يحتذى  منوذجًا  اإلماراتي  الشباب 
النجاح  وعنوان  الشابة  للقيادة  به 

والريادة يف العديد من املجاالت 
مكانتها  الدولة  ورسخت  احليوية، 
نحو  العربي  للشباب  أولى  كوجهة 

والطموحات. األحالم  حتقيق 
البلوشي، رئيس  وقال جاسم هيكل 

اليوم  إن  للشباب  الفجيرة  مجلس 
الستذكار  مناسبة  للشباب  العاملي 

وقيادتنا  حكومتنا  واهتمام  دعم 
الرشيدة بالشباب يف كافة اجلوانب، 

وهو ليس باألمر اجلديد، بل منذ 
بدء تأسيس الدولة على يد الوالد 

الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان »طيب اهلل ثراه« وإلى يومنا 

احلاضر حتت راية صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 

رئيس الدولة »حفظه اهلل ورعاه« 
حتى وإن كثيرا من املبادرات إن لم 
أو بآخر  تكن جميعها ركزت بشكل 

على فئة الشباب إدراكا بقدرات 
املضي بعيدا  اإلماراتي على  الشباب 

فرص  أمام  فنحن  ملسؤوليته،  بتحمله 
كما  وطننا  ببناء  لنساهم  ثمينة 

أصحاب  إليه  ويتطلع  حكومتنا  تريد 
الشيوخ. السمو 

حكومة تثق بشبابهارسالــــــــــــة عالميــــــــــــة
العاملي  اليوم  العام للمؤسسة االحتادية للشباب: يف  املدير  النظري،  قال سعيد 

أننا نؤمن بأهمية احلوار بني األجيال لبناء  للشباب نرسل رسالة عاملية مفادها 
إلهام  مصدر  لتكون  شبابنا  قصص  ونعرض  وطاقاتهم،  الشباب  عماده  مستقبل 

الشباب  وتأهيل  لتمكني  استراتيجيات  وضعت  اإلمارات  فدولة  العالم،  لشباب 
واستثمرت بالشباب ألنهم أصل هام من أصول هذا الوطن وناقل رسالته للعالم.
وأضاف: اليوم العاملي للشباب فرصة لنا لنعرض للعالم جتربة دولة اإلمارات يف 
الشباب، ويف االحتفاء بشباب اإلمارات، وقدراتهم، ومنجزاتهم، وبإمكان  متكني 

كل مؤسسة، وكل شركة، وكل مجلس شباب، وكل شاب وشابة املشاركة يف هذا 
اليوم.

قال محمد أحمد باعبيد، رئيس مجلس أبوظبي للشباب، 
إن اليوم العاملي للشباب هو مناسبة سنوية حتتفي بإجنازات 

مستمرة للشباب املبدع يف كافة املواضيع. ونحن يف دولة 
اإلمارات محظوظون أن كل األيام هي أيام للشباب يتم خاللها 

متكني ودعم وتشجيع الشباب لوضع بصمتهم يف مختلف 
مجاالت التنمية للدولة. وأكد الدكتور عبداهلل الشيخ، رئيس 
مجلس دبي للشباب، أن القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات تولي 

جيل الشباب رعاية واهتماما خاصًا يف التعليم والتدريب 
والتطوير وتشجعهم خلوض مختلف أنواع العلوم ليساهموا 

يف مسيرة البناء والتنمية يف وطن اخلير والعطاء واحملبة 
والتسامح. كما حتدثت نوره علي آل علي، رئيسة مجلس 
الشارقة للشباب، عن يوم الشباب الدولي، »نهنئ أنفسنا 

بالقيادة الرشيدة التي وفرت الفرص وذللت الصعوبات لنا، 
كما وأدعو الشباب إلى احللم باستمرار، وأال نسمح للمستحيل 
بأن يتسلل إلى قاموسنا وأن نحمل أمانة متكني بعضنا البعض 
على عاتقنا كما حملتها قيادة دولة اإلمارات احلكيمة«. وقال 
محمد سالم الشامسي، رئيس مجلس شباب عجمان، »ننطلق 

يف حديثنا عن الشباب من مقولة والدنا الراحل الشيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان، طيب اهلل ثراه، )الشباب هو الثروة 
احلقيقية.. وهو درع األمة.. وسيفها والسياج الذي يحميها 

من أطماع الطامعني(. لذلك أوالهم رعاية وعناية خاصة 
ألنهم كما قال: الشباب ال ينقصه احلماسة، وما دام متحمسًا 
ومؤمنًا بوطنه فإنه قادر على استيعاب كل جديد، واكتساب 

اخلبرة، ولقد كانت جتربتنا يف هذا امليدان ناجحة، وكل ما 
ترونه اآلن يف دولة اإلمارات هو أواًل من صنع أبنائها، ونحن 

نسعى جادين إلى تدريب أبنائنا وتعليمهم، ولن ميضي وقت 
طويل قبل أن يتم ذلك«.

أبوظبي )االتحاد(

قالت معالي شما بنت 
سهيل املزروعي، وزيرة 

دولة لشؤون الشباب نائب 
رئيس مركز الشباب العربي: 

»يف دولة اإلمارات كل يوم 
هو يوم للشباب. واليوم 

العاملي للشباب هو مناسبة 
لنا الستذكار املكتسبات 

واإلجنازات التي حققتها 
دولة اإلمارات يف مجال 

تطوير قطاع الشباب 
ومتكينهم. واليوم يتواجد 

الشباب يف دولة اإلمارات 
يف مختلف املواقع القيادية 
يف مجالس اإلدارة وكبريات 
املؤسسات. ومبدأ االستماع 

للشباب واإلصغاء لتطلعاتهم 
واالهتمام بطموحاتهم 
ممارسة يومية راسخة 

يف دولة اإلمارات كرستها 
قيادتنا الرشيدة نهجًا 
مستدامًا، انطالقًا من 

ثقافة التقارب والتالحم 
والتواصل املستمر يف املجتمع 

اإلماراتي. ومن هذا املبدأ 
حرصنا دائمًا على حتويل 

رؤى الشباب إلى أفكار 
إبداعية ومشاريع نوعية 
تسهم يف مسارات التنمية 

محليًا وعامليًا. 
وأضافت معاليها: أن 

دولة اإلمارات لم تكتِف 
باالستثمار يف متكني شبابها، 

بل اجتهت أيضًا لتمكني 
الشباب يف كل مكان، حتى 

أصبحت الوجهة املفضلة 
عامًا بعد آخر للشباب 

الطامح واملبدع واملوهوب 
واحلريص على اإلجناز 

والتمّيز من كل أنحاء املنطقة 
والعالم، وسنواصل هذا النهج 

الستقطاب املواهب الشابة 
الطموحة إلى دولة اإلمارات، 

أرض الفرص التي تؤمن 
بالشباب وترسخ موقعها 

وجهة أولى للشباب للعيش 
والعمل وحتقيق األحالم 

والتطلعات وحتويل األفكار 
إلى مشاريع ملموسة ناجحة 

على األرض. 
وأشارت معاليها إلي أن 
حكومة دولة اإلمارات 

تسخر كل جهودها ومواردها 
لتحقيق هذا التوجه سواء 

من خالل املؤسسة االحتادية 
للشباب أو مركز الشباب 

العربي الذي يشارك هذا 
النموذج الناجح يف العمل 

الشبابي املثمر مع األشقاء 
واألصدقاء يف املنطقة 

والعالم. فالشباب العربي 
جزء من نسيجنا االجتماعي 

األكبر، وبرامجنا يف 
تخصصات التكنولوجيا 

واملهارات الدبلوماسية 
واإلعالمية وجتارب مواجهة 

التغير املناخي وحتقيق 
التنمية املستدامة وترسيخ 

ثقافة ريادة األعمال 
وحتويل التحديات إلى 

فرص هي يف متناول الشباب 
خلدمة طموحاته، وفق 

منوذجنا الذي نعمل عليه 
ويقوم على ربط النقاط 
ببعضها من أجل حتقيق 

التكامل بني املهارات وإيصال 
املوهوبني من الشباب إلى 
الفرص التي يستحقونها 

ومتكينهم من التواصل مع 
صّناع القرار«.

شما المزروعي: 
بناء مستقبل 

أفضـــل

شباب اإلمارات 
يجسدون معنى 

التضامن 
بين األجيال
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قــــوة إيجابيــــة لدفــــع عجلــــة التنميــــة

»المــوارد البشـريـــة والتـوطيـــن«: 
68 % من العامليــن بالقطاع الخــاص شبـــاب

سامي عبد الرؤوف )دبي(

رغم عدم وجود تعريف دولي متفق 
للشباب،  العمرية  للفئة  عالمياً  عليه 
ــراض  الــمــتــحــدة -وألغــ ــم  األمـ أن  إال 
تعاريف  بأي  المساس  ودون  إحصائية 
أخرى تضعها الدول األعضاء- تعّرف 
ممن  األشخاص  أنهم  على  »الشباب« 
عاماً،  و24   15 بين  أعمارهم  تتراوح 
الــدراســات  من  العديد  أظهرت  فيما 
دمــاغ  تــطــور  أّن  المعتمدة،  العلمية 
حتى  مستمراً  يبقى  ونضجه  اإلنسان 
ســّن األربــعــيــن عــامــاً، ولــهــذا فيمكن 
اعتبار أّن سّن الشباب يمتد من عمر 

الثامن عشرة وحتى األربعين عاماً. 
هذه  إليه  ذهبت  مــا  اعتمدنا  وإذا 
سوق  أن  سنجد  العلمية،  الــدراســات 
ــخــاص بــدولــة  ــي الــقــطــاع ال الــعــمــل ف
العمل  أكثر أسواق  اإلمــارات، يعد من 
واســتــفــادة  للشباب  توظيفاً  بالعالم 
وتــزويــدهــم  وحماسهم  قــدراتــهــم  مــن 
للمشاركة  مهاراتهم  وصقل  بالمعارف 

في عملية التنمية. 
ــظــام مــعــلــومــات  ــات ن ــان ــي وتــشــيــر ب
البشرية  الــمــوارد  ــوزارة  ب العمل  ســوق 
والتوطين، إلى أن سوق العمل بالقطاع 
12.302 عامل  الخاص بالدولة، يضم 
أعمارهم أقل من 19 عاماً، فيما يوجد 
411.084 عاماًل تتراوح أعمارهم بين 
20 و24 عاماً، وفقاً إلحصائيات العام 

 .2021
كما يضم القطاع الخاص، 917.981 
التي  العمرية  الشريحة  مــن  عــامــاًل 
تتراوح بين 25 و29 عاماً، أما العمال 
عاماً،  و34   30 بين  أعمارهم  الذين 
الشرائح  في  األكبر  النسبة  ويمثلون 
العمرية للعمال، فعددهم 1.033.269 

عاماًل. 
 35 بين  ما  بلغت  التي  العمالة  أمــا 
943.703 عمال،  و39 عاماً، فعددهم 
وهم يأتون في المرتبة الثانية من حيث 

أعمار العمالة. 
التي  العمالة  إجمالي  يكون  وبذلك 
وحتى   19 من  )أقــل  الشباب  سن  في 
39 عاماً(، 3.318.339 عاماًل، يمثلون 
العمالة  عدد  إجمالي  من   %68 نحو 
عامل  ماليين   4.903 من  أكثر  البالغ 
العام  بنهاية  الجنسيات  مختلف  من 

 .2021
العمل  ســوق  فــي  الــشــبــاب  ويشكل 
لدفع  إيجابية  قــوة  الــخــاص  بالقطاع 
مزودون  أنهم  سيما  ال  التنمية،  عجلة 
يحتاجون  الــتــي  ــفــرص  وال بالمعرفة 
إليها، وعلى وجه الخصوص، يمتلكون 
للمساهمة  الالزمة  والمهارات  التعليم 
والقوي،  المنتج  اإلمارات  اقتصاد  في 
عمل  سوق  في  توظيف  فرصة  ونالوا 
ويضيف  قدراتهم  يستوعب  أن  يمكن 
والكفاءة  الــمــهــارات  مــن  المزيد  لهم 

والخبرات.
وطاقتهم  الــشــبــاب  طــمــوح  ويــمــثــل 
الحيوية وقوداً الستمرار تطور مجتمع 
ويعدون  فيه،  يعيشون  الذي  اإلمــارات 

عاماًل أساسياً للتنمية الشاملة.
تقدمها  الــتــي  الــخــدمــات  بين  ومــن 
ــن مــخــتــلــف  ــ ــاب م ــشــب ــل اإلمـــــــــارات ل
الجنسيات التي تقيم على أرضها، نقل 

القيم المهمة إلى جيل الشباب ومنحهم 
مستقباًل أفضل لكي يتمكنوا من توفير 
التي  لألجيال  الواعد  المستقبل  هذا 
أفعالهم  أن  الشباب  تذكر  كما  تليهم، 

تؤثر على العالم بشكل أو بآخر. 
ــارات  اإلمـ فــي  العمل  ســوق  ويتسم 
واالستراتيجيات  السياسات  بتحديث 
على المستوى الوطني والمتعلقة بإدارة 
المستقبل،  لتواكب  البشرية  الــمــوارد 
وتحقيق  الشباب،  تطلعات  يخدم  وبما 

بيئات عمل سعيدة للجميع.
من  اإلمارات  دولة  لشباب  وبالنسبة 
العمل  بسوق  الملتحقين  المواطنين 
فإنهم  الــخــاص،  أو  الحكومي  ســـواء 
عالمياً  التميز  مقومات  كل  يمتلكون 
ــع أفضل  والـــقـــدرة عــلــى الــتــنــافــس م
الكفاءات الشابة بمختلف دول العالم، 
ومهارات،  قدرات  من  به  يتميزون  لما 
في  وحقيقية  مضافة  قيمة  جعلتهم 

من  الشباب  واســتــطــاع  العمل،  ســوق 
المسؤوليات  تحمل  الثقة  هذه  خالل 
والمساهمة  االبتكار  وتعزيز  الوطنية 

في تحقيق رفاه المجتمع اإلماراتي. 
 وتنظر دولة اإلمــارات إلى الشباب 
على أنهم أغلى ما تملك لبناء مستقبل 

ــن هــذا  ــه، ومـ ــادتـ الــوطــن وتــعــزيــز ريـ
المنطلق، حرص صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 

ــة  ــوي حــفــظــه اهلل، عــلــى إعــطــاء األول
ومتطلبات  احتياجات  لتلبية  القصوى 
الشباب، حيث خصص مجلس الوزراء 
وهو  للشباب،  الــدولــة  لــوزيــر  منصباً 
توليها  التي  الكبيرة  الثقة  يثبت  مــا 

الحكومة للشباب.
ــي دولــة  ــأت ــذ بــضــعــة أعـــــوام، ت ومــن
اإلمارات في صدارة البلدان المفضلة 
وفقاً  العربي  للشباب  بالنسبة  للعيش 
الــعــربــي،  ــاب  ــشــب ال رأي  ــطــالع  الســت
وتــدرك دولــة اإلمــارات أهمية تمكين 
وليس  المنطقة،  في  العربي  الشباب 
المنطقة  نجاح  ويكمن  شبابها،  فقط 
ــي الــشــبــاب لــمــواجــهــة الــتــحــديــات،  ف
ولذلك تعمل دولة اإلمــارات عن قرب 
أن  مــن  للتأكد  الــعــربــي،  الشباب  مــع 
إسهاماتهم في دولهم لها أثر مضاعف 
إلى  الحدود وكذلك يصل  يصل خارج 

المستقبل.

12 مبادرة ينفذها الشباب

اإلمارات حاضنة مواهب »الشباب العربي« وطموحه املستقبلي

أبوظبي )وام(

رئيسية  ــارات حاضنة  اإلمـ دولــة  تعد   
من  العربي،  الشباب  وطموح  لتطلعات 
من  الــعــديــد  وتشجيعها  دعــمــهــا  خـــالل 
لهم  تتيح  الــتــي  ــرامــج  ــب وال الــمــبــادرات 
المجال واسعاً للمشاركة في بناء مستقبل 
المبادرات  لهم وألوطانهم. وتركز  أفضل 
للشباب  الموجهة  اإلمــاراتــيــة  والبرامج 
ورعاية  بــدورهــم  ــقــاء  االرت على  العربي 
طاقاتهم وتشجيعهم على االبتكار والتسلح 
بالمعرفة والعلم، وتعزيز دورهم اإليجابي 

في التنمية المستدامة بمجتمعاتهم. 
الذي  العربي«  الشباب  »مركز  ويبرز 
وتستضيفه   2017 فبراير  فــي  تــأســس 
المبادرات  مقدمة  في  أبوظبي  العاصمة 
أطلق  حيث  العربي،  للشباب  الداعمة 
مبادرة   12 نحو  أعــوام   3 خــالل  المركز 
تنفيذها  يتم  استراتيجياً،  ومــشــروعــاً 
تأثيرها  متابعة  ويتم  الشباب،  قبل  من 
مــبــادرة  بينها  ــن  وم الـــدول  مختلف  فــي 
»هاكاثون الشباب العربي« من أجل تحفيز 
وتقديم  أفكارهم  مشاركة  على  الشباب 
واقعنا  تخدم  التي  والمقترحات،  الحلول 

الشباب  مشاريع  »ســوق  ومــبــادرة  اليوم، 
العربي« وهو سوق إبداعي يعرض أفضل 
العالم  في  الــرائــدة  الشبابية  المشاريع 
والــجــديــدة،  المبتكرة  واألفــكــار  العربي 
إليجاد  المستثمرين  مع  ربطها  بغرض 
التمويل لها، باإلضافة إلى مبادرة »حلول 
تمنح  مبتكرة،  مسابقة  وهــي  شبابية« 
الفرص للشباب العربي لعرض ابتكاراتهم 

وحلولهم المختلفة ألبرز التحديات. 

العربية  الدبلوماسية  القيادات 
الشابة

أطلقها  التي  المتميزة  البرامج  ومــن 
الدبلوماسية  القيادات  برنامج  المركز 
دورته  في  شــارك  الــذي  الشابة،  العربية 
الدبلوماسية  الــكــفــاءات  مــن   43 األولـــى 
الشابة من ست دول عربية هي اإلمارات 
والعراق  واألردن  والبحرين  والسعودية 
لتطوير  البرنامج  يهدف  حيث  ومصر، 
قدرات دبلوماسية تخصصية لدى الشباب 
المشاركين وإتاحة الفرصة أمامهم لعقد 
شراكات، وعالقات تعاون وتبادل المعارف 
على  يزيد  ما  المركز  وأنجز  والخبرات. 
وتقارير  ــات  دراســ تضمنت  بحث   600

ترصد واقع الشباب العربي، وتستعرض 
أهم التوجهات المستقبلية حول سلوكيات 
حولهم،  والبيانات  وتطلعاتهم  الشباب 
من بينها »بحث 100 سؤال عن الشباب 
عن  حقائق  يجمع  كتيب  وهــو  العربي«، 
 100« طرح  طريق  عن  العربي،  الشباب 
الشباب  و»تقرير  الشباب،  سؤال« يخص 
يستهدف  الـــذي  ــدامــة«،  واالســت العربي 
العربي  الشباب  دور  إبــراز  على  التركيز 
في دعم أهداف التنمية المستدامة، عبر 

تسليط الضوء على عدد من المبادرات.

 100 شريك حكومي وخاص 
وتعاون المركز مع أكثر من 100 شريك 
المؤسسات  حكومي وخاص من مختلف 
الحريصة على تمكين الشباب العربي في 
مختلف أرجاء المنطقة العربية. بدورها 

عربي«،  مبرمج  »مليون  مــبــادرة  أتاحت 
إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم 
مؤسسة  عليها  أشرفت  والتي  العالمية، 
دبي للمستقبل منذ إطالقها عام 2017، 
عربي  مبرمج  مليون  من  ألكثر  الفرصة 
األكبر  المبادرة  والمشاركة في  للتسجيل 
مكان  أي  مــن  المنطقة  فــي  نوعها  مــن 
في العالم، وذلك عبر منصة »يوداستي« 
التعليمية الرقمية المتخصصة في توفير 
مجاالت  في  الرقمي  التعليمي  المحتوى 
في  المطلوبة  المتقدمة  التكنولوجيا 
والذكاء  البيانات  علوم  مثل  العمل،  سوق 
االصطناعي والحوسبة السحابية واألمن 

اإللكتروني وتعلم اآللة، وغيرها. 

منصة »يوداستي«
الفرصة  »يوداستي«  منصة  وأتاحت 

دولــة   80 مــن  عــربــي  مليون  مــن  ألكــثــر 
خمسة  عبر  البرمجة  تعلم  العالم  حول 
ألف  و76  وعمل،  دراسة  ساعة  ماليين 
 100 المبادرة  لتشمل  تدريبية،  ورشــة 
ج ناجح، و1500 منحة  ألف مشروع تخرُّ
في  نوعية  نقلة  مــحــدثــًة  للمتفوقين، 
وسد  والبرمجة،  الرقمي  التعلم  عالم 
الشباب  لــدى  الرقمية  األمية  فجوات 
العربي، ممن سيؤثرون بشكل هائل في 
المكانة  واســتــعــادة  مجتمعاتهم،  تقدم 
للعالم  الــرائــدة  والحضارية  اإلنسانية 
الــعــربــي. وفــي حفل اخــتــتــام الــمــبــادرة 
بدخول  االحــتــفــاء  تــم   2022 مــايــو  فــي 
مليون مبرمج عربي إلى عالم االقتصاد 
المهارات  سيوظفون  الــذيــن  الرقمي، 
تحقيق  في  اكتسبوها  التي  البرمجية 
تكريم  تــم  كما  وتطلعاتهم،  أحــالمــهــم 
مليون  بتحدي  األول  بالمركز  الفائز 
مليون  قــدرهــا  بــجــائــزة  عــربــي  مبرمج 
المشاريع  أصحاب  حصل  فيما  دوالر، 
الخمسة األفضل على جوائز بقيمة 50 
أربعة  تكريم  وتم  منهم،  لكل  دوالر  ألف 
 25 من أفضل المدّربين بجائزة قدرها 

ألف دوالر لكل مدرب. 

سوق العمل باإلمارات بين األكثر عالميًا توظيفًا للشباب وصقاًل لقدراتهم

إعادة تشكيل مجلس شباب »االتحادية للموارد البشرية«

دبي )وام(

 أعلنت الهيئة االحتادية للموارد 
البشرية احلكومية، أمس، إعادة 

تشكيل مجلس شباب الهيئة الذي 
أطلقته مطلع العام 2020 ليعد 

امتدادًا جلهودها الداعمة للشباب 
والتي تستثمر يف طاقتهم اإلبداعية 

وإمكاناتهم العالية. 
وأوضحت ميثاء كلثوم، مدير إدارة 

االستراتيجية واملستقبل يف الهيئة، 
أن إعادة تشكيل مجلس شباب 
الهيئة يأتي بالتزامن مع اليوم 

العاملي للشباب الذي يصادف 12 
أغسطس من كل عام، مشيرًة إلى 
أن املجلس يجسد حرص الهيئة 

واهتمامها بتفعيل دور الشباب 
باعتبارهم قادة الغد وهي تعول 

عليهم كثيرًا يف صناعة اإلجنازات 
العظيمة وحتقيق رؤيتها وتطلعاتها 

املستقبلية. 
وذكرت أن املوارد البشرية الشابة 
يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 

حتظى باهتمام منقطع النظير من 
قبل القيادة الرشيدة للدولة وعلى 
رأسها صاحب السمو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

»حفظه اهلل«، وأخوه صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«، مبينًة 
أن القيادة الرشيدة تعول كثيرًا على 

الشباب يف إبقاء راية اإلمارات عاليًة 
خفاقة يف جميع احملافل احمللية 

والدولية واحلفاظ على منجزات 
االحتاد ومقدراته. 

وأكدت ميثاء كلثوم أن الهيئة 
تستثمر يف مجلس شبابها بتشكيلته 

املميزة لتطوير بيئة العمل عمومًا 
وعكس تطلعات موظفيها الشباب 

وطموحاتهم والعمل على حتقيقها 
وإشراكهم يف صنع القرار الفتًة 

إلى أن الهيئة تأخذ بعني االعتبار 
مرئيات الشباب ومقترحاتهم 

التطويرية عند رسم أو وضع قوانني 
وسياسات وتشريعات املوارد البشرية 

على مستوى احلكومة االحتادية.

3.3 مليون عامل 
ال تتجاوز أعمارهم 
39 عامًا بالمنشآت 

الخاصة 

برامج إماراتية لالرتقاء 
بدور الشباب العربي 

600 دراسة ترصد واقع 
الشباب في المنطقة 

العربية

المواطنون الشباب 
يمتلكون مقومات 

التميز عالميًا 

ميثاء كلثوم

يف مجال الفضاء.. أعلنت 
اإلمارات يف يوليو 2020 

عن برنامج »نوابغ الفضاء 
العرب« الذي تشرف عليه 

وكالة اإلمارات للفضاء بهدف 
احتضان ورعاية نخبة علمية 

متميزة من النوابغ العرب 
وأصحاب املواهب والكفاءات 

العلمية من شباب وشابات 
الوطن العربي، إلعدادهم 

وتدريبهم يف مجال علوم الفضاء 
وتقنياته للمساهمة بخبراتهم 

وابتكاراتهم يف رفد القطاع 
الفضائي يف املنطقة، واالستفادة 

من اآلفاق املهنية والعلمية لهذا 
القطاع يف املستقبل، وتعزيز 
توجه مجتمعاتهم وأوطانهم 

لبناء اقتصاد معريف قائم على 
االبتكار. ويعد البرنامج األول من 
نوعه يف املنطقة إلعداد مواهب 

عربية متمّكنة، علميًا وعمليًا، 
يف علوم الفضاء.

»نوابغ الفضاء 
العــــــــــــــرب«
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سّلمها عبدهللا بن زايد لدى لقائه إيجناتسيو كاسيس

رسالة من رئيس الدولة 
إلى رئيس االتحاد السويسري

سمو  فخامته  حمل  جانبه،  مــن 
نهيان  آل  زايــد  بن  عبداهلل  الشيخ 
الشيخ  السمو  صاحب  إلى  تحياته 
رئيس  نهيان،  آل  زايــد  بن  محمد 
وتــمــنــيــاتــه  اهلل،  حــفــظــه  ــة،  ــدولـ الـ
لــدولــة اإلمـــــارات بــــدوام الــتــقــدم 
اللقاء  خــال  جــرى  كما  والــرخــاء. 
والتعاون  الصداقة  عاقات  بحث 
في  السويسري  اإلماراتي  الثنائي 
االهتمام  ذات  القطاعات  من  عدد 
ــمــشــتــرك، ومــنــهــا االقــتــصــاديــة  ال
وناقش  واالستثمارية.  والتجارية 
ــمــنــطــقــة  ــا ال ــايـ الـــجـــانـــبـــان قـــضـ
الصعيدين  عــلــى  والــمــســتــجــدات 
وجهات  وتبادال  والدولي،  اإلقليمي 

بشأنها.  النظر 
ورحب فخامة إيجناتسيو كاسيس 
ــد  ــن زاي ــداهلل ب بــســمــو الــشــيــخ عــب
العاقات  على  مــؤكــداً  نهيان،  آل 

التي  والمتميزة  الوثيقة  الثنائية 
الصديقين،  الــبــلــديــن  بــيــن  تــربــط 
التعاون  تعزيز  إلــى  بــاده  وتطلع 

في  ــارات  اإلمـ ــة  دول مــع  المشترك 
المجاالت.  مختلف 

الشيخ  ســمــو  ــد  أكـ ــه،  ــب جــان مــن 

عبداهلل بن زايد آل نهيان أن دولة 
السمو  بــقــيــادة صــاحــب  ــارات  ــ اإلم
نهيان،  آل  زايــد  بن  محمد  الشيخ 

رئيس الدولة، حفظه اهلل، حريصة 
على تعزيز عاقات التعاون الثنائي 
على  بالنفع  يعود  بما  سويسرا،  مع 

ويخدم  الصديقين،  البلدين  شعبي 
إلى  مشيراً  المشتركة،  مصالحهما 
بين  للشراكة  واعدة  وجود مجاالت 
دولة اإلمارات وسويسرا، تسهم في 
واالزدهـــار  التنمية  مــســارات  دعــم 
الصديقين.  البلدين  في  المستدام 
ــاء، رافــــــق فــخــامــة  ــ ــق ــ ــل ــ ــقـــب ال عـ
االتحاد  رئيس  كاسيس،  إيجناتسيو 
سمو  الخارجية،  ووزير  السويسري 
نهيان،  آل  زايد  بن  عبداهلل  الشيخ 
الدولي،  والتعاون  الخارجية  وزير 
في  النبات  حديقة  إلــى  ــارة  زي في 
أبرز  من  تعد  التي  بريساكو  جزيرة 
سويسرا،  في  السياحية  المقاصد 
الذي  االستقبال  حفل  حضرا  كما 
مهرجان  فعاليات  إطــار  في  أقيم 
لوكارنو السينمائي، ويعد من أعرق 
العالم  فــي  الــفــنــيــة  الــمــهــرجــانــات 

وتأسس عام 1946.  

لوكارنو )وام(

إيجناتسيو  فخامة  تسلم   

االتحاد  رئيس  كاسيس، 

رسالة  الخارجية،  ووزير  السويسري 

الشيخ  السمو  خطية من صاحب 

محمد بن زايد آل نهيان، رئيس 

تتضمن دعوة  الله،  الدولة، حفظه 

لزيارة دولة اإلمارات في  فخامته 

تعزيز وتعميق  الحرص على  إطار 

بين  الثنائية  العالقات  أواصر 

الصديقين. جاء ذلك خالل  البلدين 

مدينة  في  فخامته  استقبال 

الشيخ  سمو  بسويسرا،  لوكارنو 

عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير 

حيث  الدولي،  والتعاون  الخارجية 

الرسالة  فخامته  سموه  سلم 

الخطية. 

خالل  لفخامته،  سموه  ونقل 

السمو  صاحب  تحيات  اللقاء، 

زايد آل نهيان،  الشيخ محمد بن 

الله،  الدولة، حفظه  رئيس 

بالنماء  لسويسرا  وتمنياته 

واالزدهار. 

عبداهلل بن زايد خالل جولته في مرافق الشركة يرافقه إيجناتسيو كاسيس عبداهلل بن زايد خالل زيارته شركة مجموعة شيندلر السويسرية يرافقه إيجناتسيو كاسيس وفي الصورة ريم الهاشمي

عبداهلل بن زايد خالل مباحثاته مع إيجناتسيو كاسيسعبداهلل بن زايد وفي استقباله إيجناتسيو كاسيس

عبداهلل بن زايد خالل جولته في الحديقةعبداهلل بن زايد يستمع إلى شرح حول حديقة النبات في جزيرة بريساكو التي تعد من أبرز المقاصد السياحية في سويسرا

رسالة رئيس الدولة إلى رئيس االتحاد السويسري يسلمها عبداهلل بن زايد )تصوير: سعيد جمعوه(

عبداهلل بن زايد يصافح كبار مستقبليه

عبداهلل بن زايد وإيجناتسيو كاسيس مع فريق عمل شيندلر وفي الصورة ريم الهاشمي

عبدهللا بن زايد يزور حديقة النبات ومقر مجموعة شيندلر السويسرية إلنتاج المصاعد والساللم الكهربائية

قضايــــــــــا المنطقــــــــــة والمستجـــــــــــدات إقليميــــــــــــًا ودوليــــــــــًا 

عبدهللا بن زايد وإيجناتسيو كاسيس يبحثان:
التعاون في القطاعات االقتصادية والتجارية واالستثمارية

عبدهللا بن زايد: 
مجاالت واعدة للشراكة 
بين اإلمارات وسويسرا

يشيد بالتقدم الصناعي 
لسويسرا وحرصها على 

تمكين الشباب

إيجناتسيو كاسيس: 
عالقات وثيقة 

ومتميزة بين البلدين 
الصديقين 

زار اجلانبان مقر مجموعة شيندلر السويسرية إلنتاج 
املصاعد والساللم الكهربائية التي تعد إحدى أكبر 

وأعرق الشركات العاملية املتخصصة وتأسست عام 
1872. واطلع سموه خالل الزيارة على مرافق الشركات 

املختلفة وخطوط إنتاجها والتقنيات املتقدمة التي 
تعتمد عليها. كما تعرف سموه على البرنامج التدريبي 

املتخصص الذي توفره مجموعة شيندلر السويسرية 
للطلبة لتأهيلهم بالشكل األمثل للعمل يف الشركة بعد 

التخرج. وأشاد سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان 
بالتقدم الصناعي الذي تشهده سويسرا وحرصها على 
متكني الشباب للعمل يف هذا القطاع احليوي الذي يعد 
ركيزة أساسية لتحقيق االزدهار االقتصادي والتنمية 

املستدامة. حضر اللقاء ورافق سموه خالل الزيارات، 
معالي رمي بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون 

التعاون الدولي، والدكتورة حصة عبداهلل العتيبة، 
سفيرة الدولة لدى االحتاد السويسري، وعمران شرف، 

مدير مشروع اإلمارات الستكشاف املريخ، رئيس جلنة 
األمم املتحدة لالستخدام السلمي للفضاء اخلارجي.

مجموعة شيندلر 
السويسريـــــــــــــــــــة

عبداهلل بن زايد في حديث مع رئيس االتحاد السويسري خالل الجولة

عبداهلل بن زايد ورئيس االتحاد السويسري عبداهلل بن زايد متحدثًا ألحد العاملين في المجموعة بحضور الرئيس السويسري

عبداهلل بن زايد خالل جولته في الحديقة يرافقه رئيس االتحاد السويسري

عبداهلل بن زايد متجواًل في الحديقة يرافقه رئيس االتحاد السويسري

عبداهلل بن زايد والرئيس السويسري يوقعان على الزي الخاص بمجموعة شيندلر السويسرية

عبداهلل بن زايد متحدثًا خالل زيارته مجموعة شيندلر السويسرية

عبداهلل بن زايد يستمع إلى شرح حول منتجات مجموعة شيندلر السويسريةعبداهلل بن زايد خالل زيارته  مجموعة شيندلر السويسرية عبداهلل بن زايد خالل جولته في حديقة النبات بجزيرة بريساكو

وزير الخارجية: حريصون على تعزيز عالقات التعاون مع سويسرا
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سّلمها عبدهللا بن زايد لدى لقائه إيجناتسيو كاسيس

رسالة من رئيس الدولة 
إلى رئيس االتحاد السويسري

سمو  فخامته  حمل  جانبه،  مــن 
نهيان  آل  زايــد  بن  عبداهلل  الشيخ 
الشيخ  السمو  صاحب  إلى  تحياته 
رئيس  نهيان،  آل  زايــد  بن  محمد 
وتــمــنــيــاتــه  اهلل،  حــفــظــه  ــة،  ــدولـ الـ
لــدولــة اإلمـــــارات بــــدوام الــتــقــدم 
اللقاء  خــال  جــرى  كما  والــرخــاء. 
والتعاون  الصداقة  عاقات  بحث 
في  السويسري  اإلماراتي  الثنائي 
االهتمام  ذات  القطاعات  من  عدد 
ــمــشــتــرك، ومــنــهــا االقــتــصــاديــة  ال
وناقش  واالستثمارية.  والتجارية 
ــمــنــطــقــة  ــا ال ــايـ الـــجـــانـــبـــان قـــضـ
الصعيدين  عــلــى  والــمــســتــجــدات 
وجهات  وتبادال  والدولي،  اإلقليمي 

بشأنها.  النظر 
ورحب فخامة إيجناتسيو كاسيس 
ــد  ــن زاي ــداهلل ب بــســمــو الــشــيــخ عــب
العاقات  على  مــؤكــداً  نهيان،  آل 

التي  والمتميزة  الوثيقة  الثنائية 
الصديقين،  الــبــلــديــن  بــيــن  تــربــط 
التعاون  تعزيز  إلــى  بــاده  وتطلع 

في  ــارات  اإلمـ ــة  دول مــع  المشترك 
المجاالت.  مختلف 

الشيخ  ســمــو  ــد  أكـ ــه،  ــب جــان مــن 

عبداهلل بن زايد آل نهيان أن دولة 
السمو  بــقــيــادة صــاحــب  ــارات  ــ اإلم
نهيان،  آل  زايــد  بن  محمد  الشيخ 

رئيس الدولة، حفظه اهلل، حريصة 
على تعزيز عاقات التعاون الثنائي 
على  بالنفع  يعود  بما  سويسرا،  مع 

ويخدم  الصديقين،  البلدين  شعبي 
إلى  مشيراً  المشتركة،  مصالحهما 
بين  للشراكة  واعدة  وجود مجاالت 
دولة اإلمارات وسويسرا، تسهم في 
واالزدهـــار  التنمية  مــســارات  دعــم 
الصديقين.  البلدين  في  المستدام 
ــاء، رافــــــق فــخــامــة  ــ ــق ــ ــل ــ ــقـــب ال عـ
االتحاد  رئيس  كاسيس،  إيجناتسيو 
سمو  الخارجية،  ووزير  السويسري 
نهيان،  آل  زايد  بن  عبداهلل  الشيخ 
الدولي،  والتعاون  الخارجية  وزير 
في  النبات  حديقة  إلــى  ــارة  زي في 
أبرز  من  تعد  التي  بريساكو  جزيرة 
سويسرا،  في  السياحية  المقاصد 
الذي  االستقبال  حفل  حضرا  كما 
مهرجان  فعاليات  إطــار  في  أقيم 
لوكارنو السينمائي، ويعد من أعرق 
العالم  فــي  الــفــنــيــة  الــمــهــرجــانــات 

وتأسس عام 1946.  

لوكارنو )وام(

إيجناتسيو  فخامة  تسلم   

االتحاد  رئيس  كاسيس، 

رسالة  الخارجية،  ووزير  السويسري 

الشيخ  السمو  خطية من صاحب 

محمد بن زايد آل نهيان، رئيس 

تتضمن دعوة  الله،  الدولة، حفظه 

لزيارة دولة اإلمارات في  فخامته 

تعزيز وتعميق  الحرص على  إطار 

بين  الثنائية  العالقات  أواصر 

الصديقين. جاء ذلك خالل  البلدين 

مدينة  في  فخامته  استقبال 

الشيخ  سمو  بسويسرا،  لوكارنو 

عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير 

حيث  الدولي،  والتعاون  الخارجية 

الرسالة  فخامته  سموه  سلم 

الخطية. 

خالل  لفخامته،  سموه  ونقل 

السمو  صاحب  تحيات  اللقاء، 

زايد آل نهيان،  الشيخ محمد بن 

الله،  الدولة، حفظه  رئيس 

بالنماء  لسويسرا  وتمنياته 

واالزدهار. 

عبداهلل بن زايد خالل جولته في مرافق الشركة يرافقه إيجناتسيو كاسيس عبداهلل بن زايد خالل زيارته شركة مجموعة شيندلر السويسرية يرافقه إيجناتسيو كاسيس وفي الصورة ريم الهاشمي

عبداهلل بن زايد خالل مباحثاته مع إيجناتسيو كاسيسعبداهلل بن زايد وفي استقباله إيجناتسيو كاسيس

عبداهلل بن زايد خالل جولته في الحديقةعبداهلل بن زايد يستمع إلى شرح حول حديقة النبات في جزيرة بريساكو التي تعد من أبرز المقاصد السياحية في سويسرا

رسالة رئيس الدولة إلى رئيس االتحاد السويسري يسلمها عبداهلل بن زايد )تصوير: سعيد جمعوه(

عبداهلل بن زايد يصافح كبار مستقبليه

عبداهلل بن زايد وإيجناتسيو كاسيس مع فريق عمل شيندلر وفي الصورة ريم الهاشمي

عبدهللا بن زايد يزور حديقة النبات ومقر مجموعة شيندلر السويسرية إلنتاج المصاعد والساللم الكهربائية

قضايــــــــــا المنطقــــــــــة والمستجـــــــــــدات إقليميــــــــــــًا ودوليــــــــــًا 

عبدهللا بن زايد وإيجناتسيو كاسيس يبحثان:
التعاون في القطاعات االقتصادية والتجارية واالستثمارية

عبدهللا بن زايد: 
مجاالت واعدة للشراكة 
بين اإلمارات وسويسرا

يشيد بالتقدم الصناعي 
لسويسرا وحرصها على 

تمكين الشباب

إيجناتسيو كاسيس: 
عالقات وثيقة 

ومتميزة بين البلدين 
الصديقين 

زار اجلانبان مقر مجموعة شيندلر السويسرية إلنتاج 
املصاعد والساللم الكهربائية التي تعد إحدى أكبر 

وأعرق الشركات العاملية املتخصصة وتأسست عام 
1872. واطلع سموه خالل الزيارة على مرافق الشركات 

املختلفة وخطوط إنتاجها والتقنيات املتقدمة التي 
تعتمد عليها. كما تعرف سموه على البرنامج التدريبي 

املتخصص الذي توفره مجموعة شيندلر السويسرية 
للطلبة لتأهيلهم بالشكل األمثل للعمل يف الشركة بعد 

التخرج. وأشاد سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان 
بالتقدم الصناعي الذي تشهده سويسرا وحرصها على 
متكني الشباب للعمل يف هذا القطاع احليوي الذي يعد 
ركيزة أساسية لتحقيق االزدهار االقتصادي والتنمية 

املستدامة. حضر اللقاء ورافق سموه خالل الزيارات، 
معالي رمي بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون 

التعاون الدولي، والدكتورة حصة عبداهلل العتيبة، 
سفيرة الدولة لدى االحتاد السويسري، وعمران شرف، 

مدير مشروع اإلمارات الستكشاف املريخ، رئيس جلنة 
األمم املتحدة لالستخدام السلمي للفضاء اخلارجي.

مجموعة شيندلر 
السويسريـــــــــــــــــــة

عبداهلل بن زايد في حديث مع رئيس االتحاد السويسري خالل الجولة

عبداهلل بن زايد ورئيس االتحاد السويسري عبداهلل بن زايد متحدثًا ألحد العاملين في المجموعة بحضور الرئيس السويسري

عبداهلل بن زايد خالل جولته في الحديقة يرافقه رئيس االتحاد السويسري

عبداهلل بن زايد متجواًل في الحديقة يرافقه رئيس االتحاد السويسري

عبداهلل بن زايد والرئيس السويسري يوقعان على الزي الخاص بمجموعة شيندلر السويسرية

عبداهلل بن زايد متحدثًا خالل زيارته مجموعة شيندلر السويسرية

عبداهلل بن زايد يستمع إلى شرح حول منتجات مجموعة شيندلر السويسريةعبداهلل بن زايد خالل زيارته  مجموعة شيندلر السويسرية عبداهلل بن زايد خالل جولته في حديقة النبات بجزيرة بريساكو

وزير الخارجية: حريصون على تعزيز عالقات التعاون مع سويسرا
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أبوظبي )وام(

 متاشيًا مع خطة وزارة الصحة ووقاية املجتمع لتوسيع وزيادة 
نطاق الفحوص يف الدولة بهدف االكتشاف املبكر وحصر احلاالت 

املصابة بفيروس كورونا املستجد »كوفيد-19« واملخالطني لهم 
وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراء 234.950 فحصًا جديدًا خالل 

الساعات الـ24 املاضية على فئات مختلفة يف املجتمع باستخدام 
أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.   وساهم تكثيف إجراءات 

التقصي والفحص يف الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على 
مستوى الدولة يف الكشف عن 823 حالة إصابة جديدة بفيروس 
كورونا املستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حاالت مستقرة 
وتخضع للرعاية الصحية الالزمة، وبذلك يبلغ مجموع احلاالت 

املسجلة 1.003.129 حالة.    
كما أعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة يف األربع والعشرين 

ساعة املاضية، وبذلك يبقى عدد الوفيات يف الدولة 2.339 
حالة  ، وأعلنت شفاء 819 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 981.884 حالة.

819 حالة شفاء 
مــــن »كورونــــــا« 

234.950 فحصــــــًا

823 إصابة جديدة

سعيد بن طحنون يشيد بدعم 

القيادة لكبار املواطنني

العين )وام(

الدكتور  الشيخ  معالي  أشــاد   
سعيد بن طحنون آل نهيان، الرئيس 
الفخري لـ»جمعية اإلمارات لرعاية 
وبر الوالدين«، بالدعم الكبير الذي 
إلسعاد  الرشيدة  القيادة  تقدمه 
كبار المواطنين بتوجيهات صاحب 
آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو 
نهيان، رئيس الدولة، حفظه اهلل، 
على  الغالية  الفئة  لهذه  تقديراً 

قلوبنا جميعاً. 
ــال مؤتمر  مــعــالــيــه، خـ ــد  ــ وأك
روتانا  فندق  بقاعة  أقيم  صحفي 
عن  ــان  اإلعـ فيه  وجـــرى  العين، 
إطـــاق فــعــالــيــات ضــمــن مــبــادرة 
تتضمن  والــتــي  لهم«  عــون  »نحن 
تكريم  أن  المواطنين،  كبار  تكريم 
ورعاية كبار المواطنين والمقيمين 

ــة بــالــدولــة  ــاف مـــن الــجــنــســيــات ك
جمعية  به  تقوم  اجتماعي  واجــب 
اإلمارات لرعاية وبر الوالدين عبر 
المواطنين،  كبار  احتياجات  تلبية 
وتوفير الحياة الكريمة لهم تقديراً 
من  الممتدة  وخبراتهم  لعطائهم 
خال متابعة شؤونهم كي يشعروا 

باالطمئنان. 
سالم  أحمد  المستشار  وثمن 
إدارة  مــجــلــس  ــس  ــي رئ ــن،  ــوديـ سـ
بين  المتبادل  الــوفــاء  الجمعية، 
خدمة  شبابه  قــدم  الـــذي  الجيل 
وعطاء،  خير سند  وكانوا  للوطن، 
شيدوا  الذين  المؤسسين  ــاء  واآلب
إلى  مشيراً  الغالية،  دولتنا  بنيان 
لكبار  الــداعــمــة  الجمعية  جــهــود 
واالحتفاء  وتكريمهم،  المواطنين 
بــهــم، نظير مــا قــدمــوه مــن أجل 

الوطن الغالي. 

في اليوم العالمي للتبرع باألعضاء

عبـدهللا آل حامـــد: 
تجسيـــد قيــــم الخيــــر والعطــــــاء

)االتحاد( أبوظبي 

محمد  بن  عبداهلل  معالي  أكد 
الصحة  دائــرة  رئيس  حامد،  آل 
أبوظبي، في اليوم العالمي للتبرع 
باألعضاء  التبرع  أن  باألعضاء، 
الخير  قــيــم  تــجــســد  ــورة  هــو صــ
المقابل  انــتــظــار  دون  والــعــطــاء 
وتعلمناها  عليها  تربينا  الــتــي 
له  المغفور  المؤسس  الوالد  من 
نهيان  آل  زايد بن سلطان  الشيخ 

»طيب اهلل ثراه«.
الضوء  »نسلط  معاليه:  وأوضح 
اليوم على أهمية التبرع باألعضاء 
المرضى،  حياة  إنقاذ  في  ودوره 
وألنه ليس هناك شيء أسمى من 
أثمن  عطاء  هناك  وليس  العطاء 
الحياة  فــي  جــديــد  أمــل  منح  مــن 
ندعوكم  الــمــرضــى،  مــن  للعديد 
البرنامج  في  والتسجيل  للمشاركة 
ويسرنا  باألعضاء،  للتبرع  الوطني 
أن نرى ما حققه البرنامج المتميز 

عدد  في  الــواضــح  والنمو  للتبرع 
التي  ــة األعــضــاء  جــراحــات زراعـ
األمــر  األرواح،  إنــقــاذ  فــي  تسهم 
لمواصلة  لــنــا  ــاً  ــع داف يــعــد  ــذي  الـ
لارتقاء  الممكنة  الجهود  كل  بذل 
بمستوى خدمات الرعاية الصحية 
ــق إنـــجـــازات  ــي ــحــق الــمــقــدمــة وت
خدمات  توفير  صعيد  على  أكبر 
التي  المتطورة  الصحية  الرعاية 
المجتمع  احتياجات  جميع  تلبي 

األفضل«. نحو  وترتقي بصحتهم 

ليـــــس هنـــــاك عطــــــــاء
أثمــــــن مــــن منــح أمــل 
جــــديـــــــد فــــــي الحيــــــاة

تحت عنوان »كن جزءًا فعااًل من خط دفاعنا األول«

طالب وطالبة يف »نافس Talks« لتحفيز 

املـواطنيـن علـى العمـل بالقطـاع الصحـي 500

الشمان  وداد  الجلسة  أدارت 
في  المهني  اإلرشـــاد  إدارة  مديرة 
والتوطين  البشرية  الــمــوارد  وزارة 
ــور عـــادل سعيد  ــدكــت بــمــشــاركــة ال
األســرة  طــب  اســتــشــاري  سجواني 
بمستشفى فقيه الجامعي وخديجة 
حسن األماسي مديرة إدارة الجودة 
في التمريض بمدينة برجيل الطبية، 
المسؤولين  مــن  عــدد  وبــمــشــاركــة 

والمهتمين. 
وأكدت الشمان في بداية الجلسة 
أهمية العمل في القطاع الخاص وما 
يقدمه من امتيازات وظيفية واعدة 
اإلماراتية  البشرية  الــكــوادر  أمــام 
االقتصادية  القطاعات  في  خاصة 
يأتي  والــتــي  المستهدفة  الحيوية 
الصحي،  الــقــطــاع  مقدمتها  ــي  ف
سوق  تعزيز  يستدعي  الــذي  األمــر 
بمختلف  اإلماراتية  بالكوادر  العمل 
وأشـــارت  الصحية.  التخصصات 
التي  النوعية  المميزات  حزمة  إلى 
أمام  الصحي«  »البرنامج  يوفرها 
حيث  المستهدفين،  الــمــواطــنــيــن 
يقدم 2000 منحة دراسية مجانية، 
الشهرية،  المكافآت  إلى  باإلضافة 
والفرص الوظيفية التي يقدمها بعد 

تحقيق المتطلبات واجتياز الشروط 
المطلوبة. 

منظومة عمل متكاملة
الدكتور  استعرض  جانبه  ومــن 
ــة الــعــمــل  ــادل ســجــوانــي أهــمــي ــ عـ
الطبي  القطاعين  في  واالستثمار 
عمل  منظومة  باعتباره  والصحي 
عشرات  تضم  ومنضبطة  متكاملة 
ال  فالطبيب  المختلفة  الــوظــائــف 
يعمل بمفرده بل يحتاج فريق عمل 
ووظائف  تخصصات  من  متكامًا 
تحفيز  يتطلب  الــذي  األمــر  عــدة، 
لالتحاق  والمواطنات  المواطنين 
هناك  تكون  حتى  المنظومة  بهذه 
استدامة في تلك الوظائف تقودها 
وأشاد  اإلماراتية.  البشرية  الكوادر 
الصحي«  بـــ»الــبــرنــامــج  ســجــوانــي 
الذي أطلقه »نافس« لما يقدمه من 
حقيقية  ومميزات  ومساندة  دعــم 
الشباب  قبل  من  استغالها  يجب 
القطاع  أن  إلــى  مشيرا  المواطن، 
الصحي أثبت أهميته خال انتشار 
الــدور  إلــى  ولفت  كــورونــا،  جائحة 
والكبير  المهم  والمهني  اإلنساني 
التمريض  ــرق  فـ بــه  قــامــت  ــذي  ــ ال

المختلفة  الــطــبــيــة  بــالــمــؤســســات 
باعتبارهم خط الدفاع األول. 

وفي رده على مداخات الشباب 
عــادل  الــدكــتــور  ــد  أك والمشاركين 
فرص  اســتــغــال  أهمية  ســجــوانــي 
دولة  حكومة  تقدمها  التي  الدعم 
لــلــمــواطــنــيــن مــن طلبة  اإلمـــــارات 
والجامعية  الــثــانــويــة  المرحلتين 
لــالــتــحــاق بــالــقــطــاع الــصــحــي، 
النوعية  الــمــمــيــزات  إلـــى  مــشــيــرا 
القطاع  في  العمل  يتضمنها  التي 
وســرعــة  التنافسية  مــن  ــخــاص  ال

يجعله  الــذي  األمــر  المهني  التطور 
األكثر جاذبية لما يقدمه من فرص 

استثنائية للترقي الوظيفي. 

مهنة التمريض
األمــاســي  خديجة  واســتــعــرضــت 
في بداية مداخلتها مراحل دراستها 
المختلفة وكيف تمكنت من االنتهاء 
مــن دراســــة الــبــكــالــوريــوس وحتى 
أن  مــؤكــدة  الماجستير،  إتــمــامــهــا 
باعتبارها  التمريض  لمهنة  حبها 
لها  ــان  كـ إنــســانــيــة  ــر  ــث األك المهنة 

الدور الفاعل في نجاحها الدراسي 
الجهد  بذل  من  وتمكنها  والوظيفي 
إلى  وأشــارت  التحديات.  ومواجهة 
أهمية مهنة التمريض بتخصصاتها 
المختلفة باعتباره ركيزة أساسية ال 
يمكن االستغناء عنها أو تغافلها في 
المنظومة الطبية والصحية، مؤكدة 
أن القطاع الصحي يوفر فرصاً رائعة 
للمواطنين  واعداً  مستقبلياً  وخياراً 
والمواطنات لدراسته ومن ثم العمل 
به. وأوضحت خديجة األماسي في 
الشباب  مــداخــات  على  ردودهــــا 
ــمــشــاركــيــن ضـــــرورة اســتــغــال  وال
يوفرها  الــتــي  اإليــجــابــيــة  ــفــرص  ال
أنه  خاصة  لهم  الصحي  البرنامج 
تعليمية  مؤسسات  مع  بالتعاون  يتم 
يجعله فرصة  الــذي  األمــر  مرموقة 
استثنائية يجب عدم إغفالها، مشيرة 
إلى المميزات النوعية التي تقدمها 
ــقــطــاع الـــخـــاص من  مــؤســســات ال

التطور المهني والترقي الوظيفي. 

خالل الجلسة التعريفية لتوعية الطلبة المواطنين لاللتحاق بالقطاع الصحي )وام(

دبي )وام(

 شارك نحو 500 مواطن ومواطنة من طلبة المرحلتين الثانوية 

والجامعية، والشباب الباحثين عن عمل، وعدد من المرشدين 

المهنيين في الجامعات المختلفة، في أولى جلسات »نافس 

Talks«، عبر تقنية االتصال المرئي، تحت عنوان »كن جزءًا فعااًل 

من خط دفاعنا األول - القطاع الصحي«. وارتكزت الجلسة 

التعريفية على توعية المواطنين المستهدفين بأهمية العمل 

في القطاع الخاص وتحفيزهم للمشاركة في »البرنامج الصحي« 

الذي يرعاه مجلس تنافسية الكوادر الوطنية »نافس« بالتعاون 

مع عدد من المؤسسات التعليمية الوطنية. 

امتيازات وظيفية واعدة 
أمام الكوادر اإلماراتية 

»البرنامج الصحي« 
يقدم 2000 منحة 

دراسية مجانية

ســــــــرعـــــــة 
التسجيل 

نهاية اجللسة،  يف 
دعت وداد الشمالن 

الطلبة  املواطنني 
عمل  عن  والباحثني 

التسجيل  سرعة  إلى 
بـ»البرنامج  لاللتحاق 

 14 الصحي« قبل 
وذلك  أغسطس 

حزمة  من  لالستفادة 
التعليمية  املميزات 

والفرص  االستثنائية 
النوعية  الوظيفية 
يذكر  يوفرها.  التي 

للمواطنات  ميكن  أنه 
التسجيل  واملواطنني 

يف البرنامج من خالل 
املؤسسة  اختيار 

املطلوبة  التعليمية 
على  النقر  عبر 

الرابط يف »بايو« 
صفحة وزارة املوارد 
والتوطني  البشرية 

التواصل  منصات  على 
اخلاصة  االجتماعي 

https:// بالوازرة 
linktr.ee/mohre/

املوقع  يتيح  كما 
ملبادرة  اإللكتروني 

يف  التسجيل  »نافس« 
باإلضافة  البرنامج، 

املبادرة  لصفحات 
التواصل  مواقع  على 

االجتماعي.

»صحــة أبوظبـــي« تــوضـــح حقيقـــة

»سرطـان الثـدي« العـــالج الجديـد لـ

)االتحاد( أبوظبي 

أبوظبي،   - الصحة  ــرة  دائ أوضحت 
الــجــهــة الــتــنــظــيــمــيــة لــقــطــاع الــرعــايــة 
الذي  الخبر  أن  ــارة،  اإلم في  الصحية 
المحلية  اإلعام  وسائل  بعض  تداولته 
عاج  اكتشاف  حول  مؤخراً،  والعالمية 
ثوري جديد لمرضى سرطان الثدي، هو 
في الواقع عقار »انهيرتو« الذي طورته 
استخدامه  ويــتــم  أسترازينيكا  شــركــة 
العام  منذ  العالم  بــلــدان  مــن  عــدد  فــي 
الــثــدي  لــعــاج حـــاالت ســرطــان   2019
إيجابي البروتين HER2، إال أنه حصل 
إدارة  من  جديدة  موافقة  على  مؤخراً 

الستخدامه  األميركية  والغذاء  الــدواء 
ــســرطــان الــثــدي  ــاالت مــعــيــنــة ل فـــي حــ
 ،HER2 لبروتين  منخفضة  بتراكيز 
حيث أثبت العقار فعاليته في الحد من 

الورم، واستطاع أن يوقف تقدم  انتشار 
10 أشهر. لحوالي  السرطان 

أنه  أبوظبي   - الصحة  دائرة  وأكدت 
للعقار،  الواعدة  النتائج  من  الرغم  على 
حــاالت  لجميع  عــاجــاً  يـُـعــد  ال  أنــه  إال 
الــثــدي، وإنــمــا يسهم  مــرضــى ســرطــان 
للعاج  االســتــجــابــة  فـــرص  تــعــزيــز  فــي 
انتشار  من  يحد  حيث  المرضى،  لدى 

وتزايد خطورته. المرض 
وأشارت دائرة الصحة - أبوظبي إلى 
أن العاج متوفر في بعض من المنشآت 
ويتم  الدولة،  في  المتخصصة  الصحية 
المعالج  الطبيب  طلب  حسب  تأمينه 

المرضى. من  معينة  لحاالت 

العالج متوفر في 
بعض من المنشآت 
الصحية في الدولة 
ويتم تأمينه حسب 

طلب الطبيب 

العقار ال ُيعد عالجًا لجميع الحاالت وإنما 
يحد من انتشار المرض وتزايد خطورته



دعوة املزارعني إلى التعامل الصحيح مع العواصف واألجواء املاطرة

إبراهيم سليم )أبوظبي( 

والسالمة  لــلــزراعــة  أبوظبي  هيئة  حثت 
الغذائية، مزارعي الدولة، على اتخاذ جميع 
العواصف  مع  للتعامل  الالزمة  االحتياطات 
ينبغي  حيث  الممطرة،  واألجـــواء  والــريــاح 
تصريف  ووسائل  أدوات  سالمة  من  التأكد 
ــاه فـــي الـــمـــزرعـــة لــضــمــان تــصــريــف  ــي ــم ال
غمرها  وعـــدم  جيد  بشكل  األمــطــار  مــيــاه 
المحصول،  سالمة  يهدد  بما  للمزروعات، 
مع التأكد من سالمة التمديدات الكهربائية 
بواسطة فني متخصص لضمان عدم حصول 
نتيجة  التيار  في  انقطاع  أو  كهربائي  تماس 

الرياح أو األمطار.
الهيئة  الــعــاصــفــة، أوصـــت  وفــي األجـــواء 
تـــرك األدوات  الــتــأكــد مــن عـــدم  بــضــرورة 
المتحركة والمعدات في مهب الرياح لضمان 
عدم تطايرها وإلحاق األذى بالمزروعات أو 
التأكد من عدم  البيوت المحمية، كما يجب 

وجود أغصان مكسورة في أشجار المزرعة 
حتى ال تتطاير بفعل الرياح الشديدة وتلحق 
بتجنب  الهيئة  تنصح  كما  بالمزرعة،  الضرر 
المزرعة  داخــل  البناء  أو  الصيانة  عمليات 
خالل األجواء العاصفة حفاظاً على سالمة 

العمال.
أصحاب  لتوعية  بالنصائح  قائمة  وأعدت 
المراوح  تشغيل  منها  بها،  المحمية  البيوت 
المحمية،  الــبــيــوت  داخـــل  الضغط  لتقليل 
لتقليل  التبريد  ــواح  أل على  المياه  وتشغيل 
التأكد  مع  المحمي،  للبيت  األتــربــة  دخــول 
ــدي والــغــطــاء  ــحــدي مــن ســالمــة الــهــيــكــل ال
وشددت  للتلف.  تعرضه  وعدم  البالستيكي 
الهيئة على ضرورة التأكد من عمل الكهرباء 
المولد  وجاهزية  سالمة  ومن  المزرعة  في 
المياه  مصارف  وأن  االحتياطي،  الكهربائي 
مفتوحة  الــمــحــمــيــة  ــبــيــوت  ال أطــــراف  فــي 
المياه إلى  بطريقة مناسبة، بحيث ال تدخل 

الداخل.
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صباح الخير

نظام العمل الجديد

الثالثاء  يــوم  الــشــارقــة  إلمـــارة  التنفيذي  المجلس  اجتماع  خــالل 
الماضي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب الحاكم 
نظام  تطبيق  حول  تقييمية  دراســة  على  اطلع  المجلس  رئيس  نائب 
سير  على  وأثره  اإلمارة  دوائر  في  المطبق  الجديد  األسبوعي  العمل 
الجديدة في عدد من  التجربة  أثر  التركيز على  مع  الحكومي،  العمل 
الشرطة  قطاع  شملت  والتي  تحديدا  الخدمية  الحكومية  الجهات 

والبيئة والموارد البشرية والقطاع المالي. 
 ذكر البيان الصحفي الذي نشر بالمناسبة بأنه »وبحسب الدراسة 
من  عــدد  ارتفاع  في  الجديد  األسبوعي  العمل  نظام  تطبيق  ساهم 
واإلنتاجية  العمل  ببيئة  المتعلقة  اإليجابية  والــعــوامــل  الــمــؤشــرات 
والكفاءة  العمل  جــودة  مــن  كــل  مــؤشــرات  ارتفعت  حيث  للموظفين 
والمتعاملين.  الموظفين  رضا  ومستويات  اإلنجاز  وسرعة  واإلنتاجية 
مع  بالمقارنة  والوفيات  المرورية  الحوادث  انخفضت  للدراسة  ووفقاً 
الربع األول لعام 2021 بنسبة تصل إلى 40%  باإلضافة إلى انخفاض 
تحسين  في  الجديد  العمل  نظام  وساهم  وغيرها.  البليغة  اإلصابات 
ومقارنة  المالي  للتحليل  وفقاً  وذلك  الحكومية  للجهات  المالي  األداء 
المصروفات واإليرادات وغيرها من العوامل المالية. وفي قطاع البيئة 
في  انخفاضاً  الجديد  العمل  نظام  خاللها  طبق  التي  الفترة  شهدت 
وثاني  الكربون  أكسيد  أول  شملت  الغازات  من  عدد  انبعاثات  نسبة 
إلى  المجلس  دعا  وقد  النيتروجين.  أكسيد  وثاني  الكبريت  أكسيد 
متابعة دراسة وتقييم المؤشرات المتعلقة بنظام العمل األسبوعي في 
اإليجابيات  على  للوقوف  الجاري  العام  نهاية  حتى  الشارقة  حكومة 

لتعزيزها والسلبيات لوضع الحلول المناسبة لها وتطويرها. 
لالسترشاد،  بوصلة  تمثل  ألنها  جدا  مهمة  التقييمية  الدراسات   
والحد من  األولى  لترجيح  الميزان،  والسلبيات في  اإليجابيات  ووضع 
الثانية، خاصة أن األمر تتعلق نتائجه بحياة ومعيشة ومصالح مختلف 
شرائح المجتمع. خطوة المجلس التنفيذي إلمارة الشارقة مهمة للغاية 
وقد حرص على متابعة وتقيين التجربة التي بدأت مطلع العام الحالي 
2022. ورغم المؤشرات اإليجابية التي حملتها الدراسة التقييمية عن 
األشهر السبعة الماضية إال أن المجلس قرر استمرار الرصد والتقييم 

حتى نهاية العام من أجل التطوير إن برزت حاجة لذلك.
 محطات التقييم والرصد مهمة للغاية وتتيح لكافة الجهات والدوائر، 
ال سيما الخدمية ذات الصلة بالجمهور والمجتمع، التعرف على مدى 
ما  وكذلك  الرسمية  العمل  وساعات  وأيام  لهم  تقدمه  ما  عن  الرضا 
التقييم ومكاشفة الجمهور  يتاح للفرد من أوقات خاصة له وألسرته. 
من  وهي  المجتمعات  وتطور  بالخدمات  االرتقاء  مفاتيح  من  بالنتائج 

الغايات السامية إلسعاد الناس.

علي العمودي

ali.alamodi@alittihad.ae

إبراهيم سليم، االتحاد )أبوظبي( 

دعــا الــمــركــز الــوطــنــي لــأرصــاد 
الجمهور إلى أخذ الحيطة والقيادة 
ــاد األوديـــــة  ــ ــي ــ ــب ارت ــجــن بـــحـــذر وت
ــد ســقــوط  ــجــمــعــات الــمــيــاه عــن وت

األمطار.
يأتي ذلك في ظل توقعات بحدوث 
يستمر  ســطــحــي  جـــوي  مــنــخــفــض 
الخميس  إلـــى  األحـــد  مــن  تــأثــيــره 
المقبلين، ويصاحبه امتداد منخفض 
يؤدي  العليا  الجو  جوي في طبقات 
إلى تدفق كتل هوائية رطبة من بحر 
العرب وبحر عمان باتجاه المنطقة 
وتطور  تكون  على  ويعمل  والــدولــة، 
الممطرة  الركامية  السحب  بعض 
على بعض المناطق خاصة المنطقة 

الشرقية والجنوبية.
ولفت المركز في تقرير له إلى أنه 
من المتوقع، خالل فترة المنخفض، 
بين  الشدة  مختلفة  أمطار  سقوط 
وقد  أحياناً،  والغزيرة  المتوسطة 
والرعد على بعض  البرق  يصاحبها 
العين  ومنطقة  الشرقية  المناطق 

المناطق  وجنوبها وتمتد على بعض 
انخفاض في  والغربية مع  الداخلية 

درجات الحرارة.
الجهات  كافة  عقدت  بالمقابل، 
المعنية بالتعامل مع الحاالت الجوية 
على  لــلــوقــوف  تنسيقياً  اجــتــمــاعــاً 
الحالة  لمواجهة  الــدولــة  جاهزية 
بها  تتأثر  قد  التي  المقبلة  الجوية 
الدولة. وشارك في االجتماع الهيئة 
واألزمــات  الطوارئ  إلدارة  الوطنية 
ووزارة  الــدفــاع،  ووزارة  والــكــوارث، 
الشرطية،  ــادات  ــي ــق وال الــداخــلــيــة 
ووزارة  لأرصاد  الوطني  والمركز 

الطاقة والبنية التحتية.
سلسلة  ضمن  االجــتــمــاع  ويــأتــي 
والتنسيق  المتابعة  اجتماعات  من 
للتأكيد  الــمــعــنــيــة  ــات  ــجــه ال ــيــن  ب

واستعدادها  الــدولــة  جاهزية  على 
من  والحد  الجوية  الحالة  لمواجهة 

تداعياتها.
ومن خالل االجتماع، أفاد المركز 
االجتماع  خــالل  لــأرصــاد  الوطني 
ومدى  الجوية  الحالة  بمستجدات 
المركز  وتوقع  الدولة،  تأثيرها على 
بأنه سيكون هناك امتداد لمنخفض 
ــوي يــصــاحــبــه ســـقـــوط أمــطــار  جــ
مختلفة الشدة في المناطق الشرقية 

والجنوبية نهاية األسبوع الجاري.
واستعرضت وزارة الداخلية ووزارة 
اإلجــراءات  التحتية  والبنية  الطاقة 
تداعيات  مــن  للتخفيف  المعتمدة 
الحالة الجوية في المناطق التي قد 
المركز  إليها  أشار  ما  حسب  تتأثر 

الوطني لأرصاد في تقريره.

ــتـــمـــاع، أكـــدت  ــن خــــالل االجـ ــ وم
الهيئة على أهمية اتخاذ اإلجراءات 
المناطق  في  والوقائية  االحترازية 
كــافــة الجهات  قــبــل  الــمــتــأثــرة مــن 
تداعيات  من  الحد  بهدف  المعنية، 
وضمان  وتخفيفها،  الجوية  الحالة 
الحيوية،  الجهات  عمل  استمرارية 
المحلية  الفرق  جميع  بأن  مضيفة 
عالية  ــة  جــاهــزي عــلــى  ــة  ــي ــوطــن وال
لضمان االستجابة الفعالة والسليمة 
ــة مــخــاطــر قـــد تــقــع جـــراء  ــ مـــن أي
الهيئة  تأكيد  إلــى  إضافة  الحالة. 
اإلجــراءات اإلعالمية  على جاهزية 
والتحذير  التوعية  بــرامــج  وتفعيل 

لمثل هذه الحاالت.
ــت كـــافـــة الــجــهــات  ــ ــاب ــذا وأهــ ــ ه
ــم إلـــى ضـــرورة  ــكــري بــالــجــمــهــور ال
كافة اإلجــراءات واإلرشــادات  اتباع 
الرسمية  الــجــهــات  ــن  م ــادرة  الـــصـ
ــرور  ــاء مـ ــنـ ــضــمــان ســالمــتــهــم أثـ ل
المعلومات  واستقاء  الجوية،  الحالة 
الرسمية  المصادر  من  الصحيحة 
ــدم تــــداول الــشــائــعــات  لــلــدولــة وعــ
ونشرها تجنباً للمساءلة القانونية. 

»منخفـــض جــوي« يبـــدأ تـأثيــره غــدًا.. 

و»األرصـــاد« يــدعـــو لتجنـــب األوديــــة

»الطوارئ واألزمات« تشارك في اجتماع تنسيقي لمناقشة الجاهزية 

تقديم خدمات فحص السائقين 
في مركز دبا الحصن

الشارقة )االتحاد( 

استكملت إدارة شرطة املنطقة 
الشرقية، جميع مراحل التقدمي 

خلدمة فحص السائقني يف دبا 
احلصن،  بالتعاون مع معهد الشارقة 

للسياقة، وذلك يف إطار حرص 
القيادة العامة لشرطة الشارقة على 

تقدمي  أفضل اخلدمات للمتعاملني، 
حتقيقًا  للهدف  االستراتيجي لوزارة 

الداخلية، الرامي إلى تعزيز رضا 
 املتعاملني باخلدمات املقدمة. 

واطلع العقيد دكتور علي الكي 
احلمودي، مدير إدارة شرطة 

املنطقة الشرقية، خالل زيارته 
 أمس للمركز على عملية سير العمل، 

وانسيابية عملية التقدمي على 

خدمة فحص السائقني يف املدينة، 
بعد استيفاء املتطلبات اخلاصة، 

مؤكدًا حرص شرطة الشارقة 
وسعيها على  تقدمي خدماتها بكل 

سهولة ويسر، حاثًا العاملني على 
بذل اجلهد والعطاء يف تقدمي 

اخلدمات للمتعاملني وفق أفضل 
املعايير املعمول بها.

وأكد احلمودي على جاهزية 
املركز يف تقدمي كافة اخلدمات 

التي يحتاجها املتعاملون من أجل 
احلصول على الرخصة، من عملية 

فتح امللف حتى استالم الرخصة، 
األمر الذي سهل على املتعاملني يف 

مدينة دبا احلصن واملناطق املجاورة 
عناء الطريق واملسافة التي كانوا 

يحتاجونها للحصول عليها.

علي الحمودي يتفقد مركز فحص السائقين )من المصدر(

جــاهــزيـــة لتقـديـــم كـافـــة الخدمـــات
التـــي يحتـاجـهــــا المتعـاملــــون 

علي الحمودي

رأس الخيمة )االتحاد(

ــة الــبــيــئــة  ــاي ــئــة حــم دشـــنـــت هــي
مرحلة  الخيمة  رأس  في  والتنمية 
ــى نــظــام الــحــوســبــة  ــ انــتــقــالــهــا إل
في  محلية  جهة  كــأول  السحابية 
إمارة رأس الخيمة، إذ ستمثل هذه 
لعملية  الهيئة  جــاهــزيــة  الــخــطــوة 
لتعزيز  وذلـــك  الــرقــمــي،  الــتــحــول 
ــا وعــمــلــيــاتــهــا  ــه وتــطــويــر خــدمــات
والتكامل  الدمج  لتحقيق  الرقمية 
ومــواكــبــة  المستقبل  تقنيات  مــع 
للحكومة  الوطنية  االستراتيجية 

.2025 الرقمية لدولة اإلمارات 
عبور  نقطة  النقطة  هذه  تمثل  إذ 
الصناعية  الـــثـــورة  تــقــنــيــات  نــحــو 
والتقنيات  البيانات  وعصر  الرابعة 

بالذكاء  المدعومة  التطور  فائقة 
سيف  الدكتور  وقال  االصطناعي. 

للهيئة:  العام  المدير  الغيص  محمد 
التحول  لمواكبة  الهيئة  من  »سعيا 

أصبحت  مستدامة  لبيئة  الرقمي 
في  حــكــومــيــة  جــهــة  أول  الــهــيــئــة 
الحوسبة  نظام  إلى  انتقلت  اإلمارة 
الخطوة  هـــذه  وتــعــتــبــر  الــســحــابــيــة 
لدعم  انــعــكــاس  إال  هــي  مــا  ــيــوم  ال
بن  ســعــود  الشيخ  السمو  صــاحــب 
المجلس  عضو  الــقــاســمــي،  صقر 
رأس  إمــارة  حاكم  لالتحاد  األعلى 
الخيمة، والمتابعة الحثيثة من سمو 
القاسمي  سعود  بن  محمد  الشيخ 
رئــيــس  الــخــيــمــة  رأس  عــهــد  ولـــي 
سيساعد  حيث  التنفيذي،  المجلس 
على  السحابية  للحوسبة  االنتقال 
كفاءة  وذات  وجود خدمات متطورة 
وستسرع  عــالــيــة،  وســعــة  ومــرونــة 
الحكومية  الجهات  كافة  تحول  من 

الكامل«. الرقمي  للتحول 

»بيئة رأس الخيمة« تنتقل للحوسبة السحابية

وتابع الغيص: »إن هذه اخلطوة تأتي من توجهات دولة 
املتحدة لتحقيق أعلى جودة من اخلدمات  العربية  اإلمارات 

وتسريع  وتبسيط  املتعاملني  سعادة  وحتقيق  احلكومية 
املعلومات  أمن  البيانات وتعزيز  اخلدمات، وحفظ قواعد 

العمل«. وتيرة  وتسريع  التكلفة  وخفض  واملرونة 
امللفات  السحابية تتيح حفظ  أن تقنية اخلدمات  وذكر 

بشبكة  مرتبطة  خوادم  عبر  املختلفة  واملعلومات  والبيانات 
اإلنترنت، والوصول إليها بشكل آمن وموثق، حيث إن الربط 
اتصااًل  التكامل بني جميع اجلهات احلكومية سيوفر  وتأمني 

اخلدمات. تكامل  وسيعزز  بينهم  وآمنة  فعالة  بطريقة  مستمرًا 

أمان وموثوقية

منتجات محلية )من المصدر(

التدابير

اتخاذ بعض  املزارعني  الهيئة بجميع  أهابت 
حيث  اجلوية،  التقلبات  انتهاء  فور  التدابير 
الكهرباء عن  انقطاع  التأكد من عدم  ينبغي 
البيت احملمي وتشغيلها حال  الري يف  أنظمة 

انقطاعها حرصًا عن احملصول، مع ضرورة 
املزرعة  عمال  ومتابعة  النصائح  بقية  اتباع 
الالزمة  االحتياطات  اتخاذهم  من  للتحقق 

املزروعة فيها،  املزرعة واحملاصيل  كافة حلماية 
أنفسهم من مخاطر  إلى حماية  باإلضافة 

احليوانية،  للثروة  وبالنسبة  اجلوية.  التقلبات 
املواشي يف  إبقاء  الهيئة بضرورة  تنصح 

تركها  التقلبات اجلوية، وعدم  حظائرها خالل 
يف األماكن املفتوحة حتى ال تكون عرضة 

الهواء واألمطار، مع ضرورة توفير املياه  لتيارات 
الالزمة لشرب املواشي حتى ال تضطر لشرب 

العزب. املتجمعة يف  مياه األمطار 

إجراءات احترازية وجاهزية عالية لضمان االستجابة الفعالة 

 عدم تداول الشائعات 
ونشرها تجنبًا 

للمساءلة القانونية

 الدعوة الستقاء 
المعلومات الصحيحة 
من المصادر الرسمية
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»االتفاقيات اإلبراهيمية« يف »برنامج معهد أوكسفورد الصيفي«

أبوظبي )االتحاد(

أكد مركز تريندز 

للبحوث واالستشارات أن 

االتفاقيات اإلبراهيمية 

تشكل ركيزة الحترام 

اآلخر، وتعترف بوجود 

تراث مشترك بين الدول 

الموّقعة عليها، وهي 

الدول التالية: الواليات 

المتحدة، ودولة اإلمارات، 

ومملكة البحرين، ودولة 

إسرائيل، والمملكة 

المغربية، وجمهورية 

السودان.

وقال الدكتور محمد 

عبدالله العلي الرئيس 

التنفيذي – تريندز للبحوث 

واالستشارات في كلمة له 

بالجلسة الرئيسية ضمن 

برنامج معهد أوكسفورد 

الصيفي لتطوير المناهج، 

الذي بدأ بكلية بيمبروك، 

أوكسفورد بالمملكة 

المتحدة، ويستمر 12 

يومًا، إن هذا التراث 

المشترك هو مدخل 

إلى التفاعل بين دول 

االتفاقيات وشعوبها، 

والتعاون فيما بينها، 

وليس التنافر والصراع.

وشدد في الجلسة التي حملت عنوان 
»االتفاقيات اإلبراهيمية – آلية الحترام 
اآلخر« على أن فكرة التراث اإلبراهيمي 
السماوية  ــانــات  ــدي ال بــيــن  الــمــشــتــرك 
التي  البشرية  والــحــضــارات  الــثــاث، 
فكرة  هي  ظلها،  وفــي  عليها  تأسست 
مشروع  عليها  يُبنى  أن  يمكن  مبدعة، 
الحضارتين  شعوب  بين  أوســع  ثقافي 
وشعوب  جهة،  من  واإلسامية  العربية 
الحضارة اليهودية– المسيحية من جهة 

أخرى.
اإلبراهيمي  التراث  أن  العلي  وذكــر 
ة بين شعوب  المشترك هو تعزيز لألُخوَّ
التنوع  على  وتأكيد  الموقعة،  الـــدول 
متنوعة  ثقافات  بوجود  بينها،  الثقافي 
ومختلفة في المنطقة، يحترم كل منها 
الرغبة  وتجمعها  اآلخرين،  اختافات 
تأثيراً  وتتفاعل  المشترك،  العيش  في 
المفهوم  ويتضمن  بينها.  فيما  وتأثراً 
الثقافات  بشرعية  ــراف  االعــت كــذلــك 
األخرى، سواء في المجتمع أو اإلقليم 

أو العالم.
اإلبراهيمية  االتفاقيات  أن  وأضــاف 
السائد  الجدل  في  مهماً  تقدم إسهاماً 
ــن والــمــمــارســيــن، حــول  ــدارســي بــيــن ال
والثقافات  الــحــضــارات  بين  العاقة 
لمصلحة  ــالـــم،  ــعـ الـ ــي  فـ الــمــخــتــلــفــة 
الثقافية  الــتــعــدديــة  عــن  الــمــدافــعــيــن 
والداعين الحترام التنوع الثقافي، وضد 
والداعين  الثقافات،  لصراع  المروجين 

إلى صدام الحضارات.
وأشار إلى أن ثمة جانباً آخر أساسياً 
تعزيزها  وهو  اإلبراهيمية،  لاتفاقيات 
للتسامح بين شعوب المنطقة، ويستند 
نموذج التسامح، الذي تسعى االتفاقيات 
إلـــى تــأســيــســه، إلـــى صــد الــكــراهــيــة، 
ومكافحة التمييز بين البشر سواء كان 
على أساس الدين، أو العرق، أو النوع، 
أو اللون، أو المواطنة، كما يستند إلى 
اإلقليم  شعوب  بين  السلمي  التعايش 
وأعراقه المختلفة، مبيناً أن االتفاقيات 
جديداً  مــنــظــوراً  تطرح  اإلبراهيمية، 

لــلــســام، يــقــوم عــلــى الــقــبــول بــاآلخــر 
وضــــرورة تــعــايــش الــجــمــيــع، مــن أجــل 
واحترام  الشعوب،  كل  مصالح  تحقيق 
حق الجميع في العيش بسام، والتطلع 

إلى التنمية المستدامة.
تطرح  االتــفــاقــيــات  ــذه  هـ إن  ــال  ــ وق
في  االستراتيجي  للتعاون  مــشــروعــاً 
ألقاليم  تكاملياً  ومــنــظــوراً  المنطقة، 
والبحر  الــمــتــوســط  والــبــحــر  الخليج 
ــا من  ــهــنــدي، م األحــمــر والــمــحــيــط ال
وتشكيل  المنطقة،  هيكلة  إعــادة  شأنه 
أن  كما  وشعوبه.  ــه  دول بين  العاقات 
بين  العاقة  تتجاوز  االتفاقيات  هــذه 
الشعوب  بين  السام  إلــى  الحكومات 

والمجتمع المدني والقطاع الخاص في 
منطقتنا.

أن  العلي على  الدكتور محمد  وشدد 
عليها  التركيز  يجدر  ــر  دوائ ثــاث  ثمة 
الزخم  من  لاستفادة  المستقبل،  في 
اإلبراهيمية،  االتفاقيات  خلقته  الــذي 
ــدة في  ِحــقــبــة جــدي أجـــل تشكيل  مــن 
المنظور  أوالً:  وهــي  األوســـط،  الشرق 
القاعدي للسام، الذي يقوم على تطوير 
العاقات االجتماعية والثقافية، وتعزيز 
المشتركات القيمية بين شعوب المنطقة، 
واالجتماعية  الثقافية  الفعاليات  عبر 
أما  المختلفة،  والسياحية  والرياضية 
المدني  المجتمع  منظمات  فهو  الثاني 
في  فعاالً  دوراً  لها  إن  حيث  والشباب، 
نشر ثقافة قبول اآلخر والتفاعل الثقافي 
والتسامح اإلنساني، والثالث يتجسد في 
التسوية السلمية المستدامة التي تقوم 
على مد مظلة االتفاقيات اإلبراهيمية، 
وشعوبه،  اإلقــلــيــم  دول  ســائــر  لتشمل 
وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني على 
أساس حل الدولتين، وتوطيد العاقات 
فهم  عربية، ضمن  ودول  إسرائيل  بين 
ومواجهة  المتبادلة،  للمصالح  جديد 
في  يُسهم  وبما  المشتركة،  التهديدات 
تحقيق تطلعات الشعوب إلى االستقرار 

والتنمية المستدامة. 

 االتفاقيات اإلبراهيمية 
ركيزة الحترام اآلخر 

وتشكيل حقبة جديدة 
في الشرق األوسط

 
محمد العلي

»تريندز« يؤكد أهمية نشر قيم السالم والتسامح

محمد العلي ومشاركون في إحدى الجلسات )من المصدر( 

مبادرات مستقبلية
واالتفاقيات  والتي حملت عنوان »مراكز األبحاث  للبرنامج  الثانية  ويف اجللسة 

اإلبراهيمية.. دور ال غنى عنه«، أكد الدكتور محمد العلي أهمية دور مراكز 
الفكر واألبحاث يف خلق بيئة داعمة للسالم، من خالل التعريف بأهمية هذه 

التي عانت  املنطقة،  النهاية لصالح شعوب  التي تصب يف  االتفاقيات وبأهدافها 
كثيرًا من جراء حالة عدم االستقرار التي عاشتها على مدار عقود طويلة.

والرؤية«  التوجه  أن مركز تريندز للبحوث واالستشارات بصفته »عامليَّ  وبني 
البّناء انطالقًا من اهتمامه بأهمية نشر  الدور  القيام بهذا  أخذ على عاتقه 

املجتمعات،  والتعايش بني  والتسامح  واالستقرار  السالم  التي تركز على  القيم 
مشيرًا إلى أن املركز بادر إلى فتح مجاالت التعاون العلمي والبحثي مع مراكز 

البحوث يف الدول املوقعة على هذه االتفاقيات، وكان له السبق يف أن يكون أول 
مركز بحثي، يقع مقره يف الدول العربية، ينظم ندوة داخل إسرائيل بالتعاون 
مع مركز موشيه ديان التابع جلامعة تل أبيب، مبشاركة واسعة من املفكرين يف 

اإلبراهيمية. االتفاقيات  دول 
وبأهميتها، من  للتعريف بهذه االتفاقيات  أن مركز تريندز يسعى  وأضاف 

التي شارك فيها خبراء  الفعاليات  البحثية والعديد من  خالل نشر األوراق 
عليها  الضوء  وسلطوا  االتفاقيات  تلك  ناقشوا  ومفكرون  وأكادمييون  وباحثون 

الفكرية يف  املراكز  البحثية مع  إلى توقيع شراكات  من مختلف جوانبها، إضافة 
دول االتفاقيات وخاصة يف إسرائيل، حيث مت توقيع اتفاقيات شراكة بحثية 
للدراسات  القدس  معهد  منها  اإلسرائيلية،  البحثية  املؤسسات  من  العديد  مع 

وغيرها. وميتفيم  ديان،  موشيه  ومركز  االستراتيجية، 
سيقوم  حيث  املستقبلية،  املبادرات  إلى  تريندز  ملركز  التنفيذي  الرئيس  وأشار 
املقبل بالتعاون مع املجلس األطلسي يف  املركز بتنظيم مؤمتر مهم يف سبتمبر 
الشهر نفسه بالتعاون مع معهد  إلى تنظيم ندوة مهمة يف  واشنطن، باإلضافة 
جيجو للسالم يف كوريا، مبشاركة نخبة من صناع القرار يف دول االتفاقيات، 

التي قامت عليها،  إللقاء الضوء على محتوى هذه االتفاقيات، واألسس 
واملنافع التي ميكن أن تتحقق من ورائها.

بالتعاون مع الشارقة للتمكين االجتماعي

حمدان التعليمية تختتم »أنا مبتكر« 

دبي )االتحاد(

اختتمت مؤسسة حمدان بن راشد 
المتميز  التعليمي  لــألداء  مكتوم  آل 
 ،»2022 االبــتــكــار  »فعالية  مــؤخــراً 
والتي انعقدت في الفترة من الثامن 
ــحــادي عــشــر مــن أغسطس  إلـــى ال
مبتكر«،  »أنــا  عنوان  تحت  الجاري 
وذلك بالتعاون مع مؤسسة الشارقة 

للتمكين االجتماعي.
ــيــة الــتــي  ــفــعــال ــذه ال ــ ــت ه ــدفـ وهـ
تعليم  إلــى  متدرباً   80 فيها  شــارك 
في  األيتام  الطاب  من  المتدربين 
المختلفة أساسيات  العمرية  الفئات 
ــار،  ــكـ ــتـ ــع الـــرقـــمـــي واالبـ ــي ــتــصــن ال
التقنيات  هذه  مستقبل  إلى  إضافة 
عليها،  العمل  يتم  التي  والمشاريع 
حيث إنها شهدت العديد من الورش 
ــمــحــورت حــول  ــي ت ــت الــتــدريــبــيــة ال
في  منها  يُستفاد  ابتكارية  مشاريع 
العديد  وتضمنت  اليومية  الحياة 
ثنائي  التصميم  مثل  المجاالت  من 
ثاثية  والطباعة  والبرمجة  األبعاد 
من  وغيرها  واإللكترونيات  األبعاد 
مجاالت التصنيع الرقمي المختلفة.

المهيري،  جــمــال  الــدكــتــور  وقـــال 
األمين  األمناء،  مجلس  رئيس  نائب 
راشــد  بــن  لمؤسسة حــمــدان  الــعــام 
المتميز:  التعليمي  لألداء  مكتوم  آل 
قامت  التي  االبتكار  فعالية  »تأتي 
ــد آل  ــ ــن راشـ ــدان بـ ــمـ مــؤســســة حـ
المتميز  التعليمي  لـــألداء  مــكــتــوم 

مؤسسة  مــع  بــالــتــعــاون  بتنظيمها 
في  االجتماعي،  للتمكين  الشارقة 
إطار أهداف المؤسسة الرامية إلى 
تقديم  خــال  مــن  االبتكار  تشجيع 
البرامج التدريبية للطلبة والطالبات 
لصقل مهاراتهم وتزويدهم بالمعرفة 
ــشــر ثــقــافــة الــتــصــنــيــع الــرقــمــي  ون
وتعلم  المجتمع  أفراد  بين  واالبتكار 
المختلفة  الرقمي  التصنيع  طــرق 
ابتكارية  مشاريع  وتصنيع  وتصميم 
التقني  الــتــطــور  ومــواكــبــة  مختلفة 
هذه  مثل  تساهم  كما  الــمــتــســارع. 
مع  التعاون  تعزيز سبل  البرامج في 
االرتقاء  في  للمساهمة  المؤسسات 
الموهبة  وتــعــزيــز  التعليم  ــجــودة  ب

واالبتكار«.
وأضاف الدكتور المهيري: »نتوجه 
الشارقة  لمؤسسة  والتقدير  بالشكر 
للتمكين االجتماعي وجميع الجهات 
وكل  والمدّربين  والداعمة  المشاركة 
من ساهم في إنجاح فعالية االبتكار 

وتحقيق أهدافها«.

فعالية  فــي  الــمــشــاركــون  وتــمــّكــن 
ــن تــعــلــم الـــعـــديـــد من  االبـــتـــكـــار مـ
المهارات لتساعدهم في فهم طريقة 
عمل هذه التقنيات وكيفية االستفادة 
اليومية.  منها وتطبيقها في حياتهم 
وشارك في الفعالية 80 متدرباً في 

الفئات العمرية من 9 - 17 عاماً.
تنظيم  االبتكار  فعالية  خال  وتّم 
ورشة  تضمنت  تدريبية  ورش  أربــع 
والذي  التروية  ذاتي  النباتات  وعاء 
ــم الــمــشــاريــع التي  ــد أهـ يــمــثــل أحـ
بسهولة  ويمتاز  النباتات،  تحتاجها 
ذاتياً  النباتات  ري  في  استخدامه 
وقت الحاجة، وتم تصميم المشروع 
الطابعة ثاثية  باستخدام  وصناعته 
ــّرف الــمــشــاركــون  ــع األبـــعـــاد. كــمــا ت
الصناعية  الروبوتات  ورشــة  خــال 
على الروبوتات الصناعية ومكوناتها 
وكــان  برمجتها.  وكيفية  الرئيسية 
الـــورشـــة تأهيل  ــن هـــذه  ــدف م ــه ال
ــف الــطــلــبــة بــالــتــكــنــولــوجــيــا  ــري ــع وت
الـــمـــتـــقـــدمـــة الـــمـــســـتـــخـــدمـــة فــي 
من  العديد  في  الحديثة  الصناعات 
السيارات  مصانع  مثل  الــمــجــاالت 

وغيرها.
كما قّدمت ورشة تصنيع المنتجات 
بتقنية القطع بالليزر فرصة مناسبة 
التصنيع  تقنية  لتعلّم  للمشاركين 
بالليزر وأهم األساسيات والمهارات 
هذه  لفهم  المتدربون  يحتاجها  التي 
التقنية مع تصميم وتصنيع منتجات 

مصغرة.

مشاركون في الفعالية )من المصدر(

نشر ثقافة التصنيع 
الرقمي واالبتكار بين 

أفراد المجتمع

جمال المهيري

 تفاهم بني »الهوية« و»واجب« التطوعية

أبوظبي )االتحاد(

االتــحــاديــة  الهيئة  احــتــفــت 
والجمارك  والجنسية  للهوية 
مقرها  فــي  الــمــنــافــذ،  وأمـــن 
ــي، بــتــوقــيــع مــذكــرة  ــوظــب ــأب ب
ــب  ــع جــمــعــيــة واجـ ــاهــم مـ ــف ت
ثقافة  لتكريس  الــتــطــوعــيــة، 
بحضور  المجتمعي،  التطوع 
بن  خليفة  بن  طحنون  الشيخ 

نهيان،  آل  خــالــد  بــن  محمد 
ــة الــتــنــفــيــذيــة  ــجــن ــل رئـــيـــس ال
من  تسلّم  ــذي  والـ للجمعية، 
الكعبي،  محمد  خميس  اللواء 
مدير عام الخدمات المساندة 
عضوية  بطاقة  الهيئة،  فــي 
التابع  التطوع«  »بصمة  فريق 
للهيئة، على هامش االتفاقية، 
ــادل  ــب ــرى ت ــي الــخــتــام جــ ــ وف

التذكارية. الدروع 

طحنون بن خليفة يتسّلم من خميس الكعبي درع هيئة الهوية )من المصدر(

دبي )وام(

ــة  ــمــواطــن ــم مــخــيــم »ال ــت اخــت
االبتكار  وتطبيقات  الرقمية 
وبــرامــجــه  أنشطته  الــرقــمــي« 
ــه الــمــخــتــلــفــة الــتــي  ــات ــي وفــعــال
أهــدافــهــا  ذروة  فـــي  وضــعــت 
على  الجديدة  األجيال  تنشئة 
في  وتعزيزها  العصر  تقنيات 
آفاق معارفهم  وتوسيع  عقولهم 
وتفكيرهم الكتشاف المستقبل. 
ــذي  ــم الـ ــمــخــي اســـتـــهـــدف ال
ــه مـــؤســـســـة وطـــنـــي  ــتـ ــقـ ــلـ أطـ
اإلمــــــــارات وخـــدمـــة األمــيــن 
للتعليم  اإلمـــــارات  ومــؤســســة 
األول  يعتبر  والذي  المدرسي، 
من نوعه، فئتين هما: األطفال 
الحادية  إلى  السابعة  سن  من 
الثانية  مــن  والناشئة  عــشــرة، 
الــســادســة عشرة،  ــى  إل عــشــرة 
أقيم  ــذي  والـ الجنسين،  لكا 
أسابيع  ثاثة  مدار  على  بدبي 
التعليمي،  ــد  ــ زاي مــجــمــع  فـــي 
واإلنجليزية.  العربية  وباللغتين 
فعالياته  عــبــر  المخيم  ســعــى 
الــمــشــاركــيــن  ــداد  ــ وإعـ لتهيئة 
تجربة  لــخــوض  الــمــخــيــم،  فــي 
عبر  الــعــالــمــيــة  ــمــنــافــســات  ال
الكامل  والتجهيز  االســتــعــداد 
ــان الــبــرمــجــة  ــقـ ــال إتـ ــن خــ مـ

الذكاء  وتطبيقات  اإللكترونية 
االصطناعي والروبوتات. 

وأكد ضرار بالهول الفاسي، 
ــو الـــمـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي  ــضـ عـ
التنفيذي  الــمــديــر  االتـــحـــادي 
ــي اإلمـــــارات،  لــمــؤســســة وطــن
الرقمية  المواطنة  مخيم  أن 
الرقمي  االبــتــكــار  وتطبيقات 
ألبنائنا  االنطاق  منصة  يعتبر 
يعتبر  إذ  ــه،  ــي ف الــمــشــاركــيــن 
ــى لــتــأهــيــلــهــم  ــ ــ الـــخـــطـــوة األول
والتقدم  الــتــطــور  ركــب  ضمن 
التسارع  لمواكبة  التكنولوجي 
ليكون  التكنولوجيا،  في  الهائل 
المخيم دليا لإلبداع واالبتكار 
عــبــر مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة من 
التي  بالقيم  المعززة  المهارات 
ــداع  ــ تــحــفــز الــعــقــول عــلــى اإلب

والتطوير واالكتشاف.

تنشئة أجيال جديدة على تقنيات العصر

تخريج املشاركني يف »املواطنة الرقمية«

منظومة من 
المهارات المعززة 

بالقيم لتحفيز 
العقول على اإلبداع 

ضرار الفالسي

محمد بن 
زايد للعلوم 

اإلنسانية تبث 
»فالسفة 
مسلمون«

)االتحاد( أبوظبي 

محمد  جامعة  بدأت 
للعلوم  زايد  بن 
بث  اإلنسانية، 

احللقات  من  سلسلة 
الفلسفة  حول 

عبر  اإلسالمية 
الرقمية،  قنواتها 
»فالسفة  بعنوان 

يقدمها  مسلمون«، 
الدراسات  مركز 

التابع  الفلسفية 
وتأتي  للجامعة. 

تعزيزا  احللقات  هذه 
اجلامعة  جلهود 

املجتمع  خدمة  يف 
وإثراء املعارف يف 
مجاالت  مختلف 

اإلنسانية،  العلوم 
لسلسلة  واستمرارا 

مت  التي  احللقات 
وتركت  سابقا  بثها 

طيبا  تنويريا  صدى 
بني شرائح مهمة يف 
وتضمنت  املجتمع، 

»روح  سلسلة 
و»مصايف  وريحان« 

و»قيم  العلماء« 
اإلسالم« و»قرآن 

مبني«.
احللقات  هذه  وتبث 

شهرية  بصورة 
مختلف  وتتناول 

الفكر  جوانب 
اإلسالمي  الفلسفي 
يف  اإلنساني  واملنتج 

احليوي،  املجال  هذا 
الدكتور  ويقدمها 

بورشاشن  إبراهيم 
مركز  مدير 

الفلسفية  الدراسات 
محمد  بجامعة 
للعلوم  زايد  بن 

اإلنسانية.
بورشاشن  وقال 

حديثه  مطلع  يف 
إن هذه احللقات 

املعالم  بيان  تتناول 
للفلسفة  الكبرى 

من  اإلسالمية 
عند  الوقوف  خالل 

وأشار  الكبار،  أعالمها 
الفلسفة  أن  إلى 

ورثت  اإلسالمية 
عن  فلسفية  مشاكل 

اليونانية  الفلسفة 
مسائل  أبدعت  لكنها 

مرتبطة  جديدة 
بالدين.
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عربي ودولي

في جلسة لمجلس األمن الدولي

دعوة إماراتية لحل سلمي ومستدام للنزاع األوكراني

نيويورك )االتحاد(

جددت دولة اإلمارات، أمس، التأكيد على الحاجة 
إلى حوار مستمر للتوصل إلى حل سلمي ومستدام 
أوكــرانــيــا، بما يتفق مــع ميثاق األمــم  لــأزمــة فــي 
أهمية  على  وشــددت  الــدولــي.  والقانون  المتحدة 
أوكرانيا،  أنحاء  جميع  في  العدائية  األعمال  وقف 
حيث تشير التطورات الخطيرة إلى الضرورة الملحة 
إليجاد حل دبلوماسي للنزاع، الذي ال يزال يتسبب 

في أزمة إنسانية شديدة في أوكرانيا. 
وأوضحت اإلمــارات، في بيان أمام مجلس األمن 
الدولي التهديدات للسلم واألمن الدوليين، أنه على 
يجب  المجلس،  يواجهها  التي  الصعوبات  من  رغم 
تدريجية  واتخاذ خطوات  واليته  لتنفيذ  معاً  العمل 

وعملية، لوقف المزيد من المعاناة.
وقالت اإلمارات، في البيان، الذي أدلى به السفير 
محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى 
األمم المتحدة: »مع االتفاق على الصادرات الزراعية، 
إيجابية،  تطورات  حــدوث  احتماالت  الحظنا  فقد 
خاصة مع دعم الدبلوماسية النشطة لها بشكل كبير، 

ومشاركة المجتمع الدولي على نطاق واسع«.
 ولفت إلى ضرورة جعل المخاطر الكبيرة للسالمة 
المجتمع  يبديه  الــذي  الواضح  واالهتمام  واألمــن، 
بين  والضرورية  البناءة  للمشاركة  أساساً  الدولي، 

األطــراف، مضيفاً: »يمكن لهذه الجهود بدورها أن 
تمهد السبيل أمام تسوية أكثر شموالً تُنهي بها هذا 

النزاع المدمر«.
»تشعر  الــبــيــان:  فــي  أبــوشــهــاب،  السفير  ــال  وقـ
ــارات بالقلق من األحــداث األخيرة في محطة  اإلم
منها«، مضيفاً:  وبالقرب  النووية  للطاقة  زابوريجيا 
»من المهم أن تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
من الوصول الكامل ودون عوائق إلى الموقع، من أجل 

تقييم الضرر والتأكد من سالمة المنشأة«. 
ــارات فــي جلسة أخــرى  ــ ــدت اإلمـ ــك، أكـ إلـــى ذلـ
للمجلس، حول »حمل القلم«، أن مجلس األمن يصبح 
يتحدث  عندما  تأثيراً  أقــوى  وقراراته  فعالية  أكثر 
ــارات في بيان أدلت  بصوت واحــد. وأوضحت اإلم
به غسق شاهين، المنسق السياسي في بعثة الدولة 
لدى األمم المتحدة، أن دور حاملي القلم في التوصل 
لتوافق في اآلراء في هذا الشأن ذو أهمية بالغة ال 
جميع  جانب  من  البناءة  المشاركة  أهمية  عن  تقل 

أعضاء المجلس. 
التوجيهية  المبادئ  تعزيز  »يجب  وقالت شاهين: 
ألساليب العمل المتعلقة بحمل القلم«، منّوهة بجهود 
غير  العمل  لمجموعة  رئاستها  أثناء  الكويت  دولــة 
العتماد  وسعيها  و2019،   2018 عامي  الرسمية 
بشكل  وثمنت،  القلم.  بحمل  تتعلق  رئاسية  مذكرة 
خاص، جهود دولة الكويت لالعتراف بالدور المهم 

المسؤولية  مبادئ  وتعزيز  العقوبات  لجان  لرؤساء 
المشتركة والعدالة. وأضافت: »استمرت هذه الجهود 
تحت رئاسة سانت فنسنت وجزر غرينادين، ولكن لم 
ينته العمل بعد، وفي واقع األمر، ينبغي على حملة 
كونهم  العقوبات  لجان  رؤســاء  يستشيروا  أن  القلم 
الملفات  األقدر عادة على المشاركة في حمل قلم 
المعنية، وتحويل ذلك إلى ممارسة راسخة وتدوينها 

بالشكل المطلوب«. 
ولفتت إلى أن دولة اإلمارات ستواصل المشاركة، 
بشكل بناء، في مجموعة العمل، إلحراز المزيد من 

التقدم في نظام حمل القلم تحت رئاسة ألبانيا.
الكاملة  المشاركة  ضمان  ضــرورة  على  وأكــدت 
وإشراك جميع األعضاء في إعداد وثائق المجلس، 
مسودات  فــي  للنظر  ومعقول  كــاف  وقــت  وإتــاحــة 
الوثائق. وأضافت: »األهم من ذلك، ضمان أن تكون 
الوثائق الختامية مركزة وموجزة وعملية، حيث تؤمن 
دولة اإلمــارات بأن تفسير وتنفيذ واليات المجلس 
التي  والــواضــحــة  القصيرة  ــقــرارات  ال مــع  يتحسن 
تأخذ في االعتبار تباين قدرات الدول في تنفيذ تلك 

القرارات على أرض الواقع«.
وقالت: »إن دولة اإلمارات ستقوم بتعزيز المشاركة 
العادلة في تحمل أعباء مجلس األمن، بما في ذلك 
مسألة تحمل أعباء حمل القلم«، مؤكدة أن تقاسم 

األعباء بشكل عادل يجعل المجلس أكثر فعالية.

محمد أبوشهاب لدى إلقاء كلمة الدولة أمام مجلس األمن حول التهديدات للسلم واألمن الدوليين )من المصدر(

ضرورة تمهيد السبيل 
أمام تسوية أكثر 

شمواًل ُتنهي النزاع 
المدمر

اتفاق الصادرات 
الزراعية أظهر احتمال 

حدوث تطورات 
إيجابية

تساعد 204 ماليين نسمة حول العالم

جنيف )رويترز( 

مكتب  باسم  المتحدث  حــذر 
الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األمم 
أمــس،  الركـــه،  ينس  اإلنسانية، 
المنظمة  مــشــروعــات  أن  ــن  م
تمويل  فجوة  تــواجــه  اإلنسانية 
قياسية العام الجاري، إذ لم يتم 
حتى اآلن سوى تأمين ثلث المبلغ 
مليار   48.7 البالغ  المطلوب، 
دوالر، بينما تتجاوز االحتياجات 

العالمية حجم التعهدات.
لمساعدة  مطلوبة  ــوال  ــ واألم
في  نسمة  ماليين   204 حوالي 
الصراع  ظهور  مع  العالم  أنحاء 
ــاخ، مثل  ــمــن الــمــســلــح وتــغــيــر ال
األزمة في أوكرانيا والجفاف في 
القرن األفريقي، كعوامل رئيسية 
تهدد  التي  الضخمة«  »لأزمات 
مجتمعات  فـــي  الــعــيــش  ســبــل 

بأكملها.
وقال الركه، في إفادة إعالمية: 
من  األكــبــر  القسم  مــر  »بعدما 
الــعــجــز في  يبلغ حــجــم  ــام،  ــع ال
التمويل 33.6 مليار دوالر، وهو 
على  لدينا  تمويل  فــجــوة  أكــبــر 
اإلطـــــالق، فــاالحــتــيــاجــات في 
بكثير  أسرع  بوتيرة  تزيد  العالم 

مما يأتي من تمويل المانحين«.
دوالر  مليار   15.2 جمع  وأكد 
رقم  وهــو  العام،  منتصف  حتى 
ازدادت  أيضاً، في سنة  قياسي 

فيها االحتياجات اإلنسانية.
اإللــكــتــرونــي  للموقع  ووفــقــاً 
لتنسيق  المتحدة  األمــم  لمكتب 
ــة، تــأتــي  ــيـ ــانـ ــسـ ــؤون اإلنـ ــشــ ــ ال
مانح،  كأكبر  المتحدة  الواليات 
إذ ساهمت بما يزيد قلياًل عن 
ثمانية مليارات دوالر، في حين 
كان برنامج الغذاء العالمي أكبر 

متلق.
ويشمل المبلغ المطلوب، الذي 
دوالر،  مليار   50 حــوالــي  يبلغ 
جميع المناشدات التي أطلقتها 
األمم المتحدة في أنحاء العالم، 
مثل خطط االستجابة اإلنسانية 
وجمهورية  سوريا  في  السنوية 
فضاًل  الديمقراطية،  الكونجو 
ــة  ــعــاجــل ــدات ال ــاشـ ــنـ ــمـ ــن الـ عــ
الخاصة  وتــلــك  ــا،  ــي ــران أوك فــي 

بالالجئين األفغان.
ــوال  ــ ــ األم إن  ــه  ــ ــ الرك ــال  ــ ــ وق
مــخــصــصــة لــجــمــيــع الـــوكـــاالت 
ــة الـــتـــابـــعـــة لــأمــم  ــيـ ــانـ اإلنـــسـ
المتحدة وبعض المنظمات غير 

الحكومية.

لندن )رويترز( 

حالة  رسمياً  بريطانيا  أعلنت 
الجفاف في أجزاء من إنجلترا، 
أمس، فيما واجهت األسر قيوداً 
المياه  اســتــخــدام  على  جــديــدة 
خالل موجة طويلة من الطقس 
اختباراً  تمثل  والــجــاف  الــحــار 
صعباً للبنية التحتية في البالد.

وقالت وكالة البيئة، في بيان، 
ــزاء مــن جــنــوب ووســط  إن أجــ
رسمياً  إنجلترا أصبحت  وشرق 
في حالة جفاف، وهو ما يعني أن 
شركات المياه ستكثف جهودها 
الطقس  تداعيات  مــع  للتعامل 
الجاف على المزارعين والبيئة.

ــاه ستيف  ــمــي ال وقــــال وزيــــر 
اجتماع  عقب  بيان،  في  دوبــل، 
الوطنية:  الــجــفــاف  لمجموعة 
المياه  شركات  جميع  »طمأنتنا 
بـــأن اإلمـــــدادات األســاســيــة ال 
ــزال آمــنــة، وقــد أوضــحــنــا أن  تـ
تلك  على  الحفاظ  واجبها  من 

اإلمدادات«.
مستعدون  »نــحــن  ــاف:  ــ وأضـ
بشكل أفضل من أي وقت مضى 
لكننا  الجاف،  الطقس  لفترات 
عن  الــوضــع  مراقبة  سنواصل 
كثب، بما في ذلك اآلثار المترتبة 
على المزارعين والبيئة، واتخاذ 
ــراءات حسبما  ــ مــزيــد مــن اإلجـ
تقتضي الحاجة«. جاء االجتماع 
فــي أعــقــاب أكــثــر شــهــور يوليو 
جفافاً على اإلطالق في إنجلترا 
معدل  وبــلــغ   .1935 عـــام  مــنــذ 
هطول األمطار 35 بالمئة فقط 
من المتوسط لهذا الشهر. وتمر 
اآلن  وويلز  إنجلترا  من  أجـــزاء 
»لحرارة  تأهب  حالة  بمنتصف 
شديدة« مدتها 4 أيام. وكان آخر 
جفاف تعرضت له إنجلترا عام 

.2018
ــزاء كــبــيــرة من  ــت أجــ وواجــه
ــع مـــن درجـــات  ــي أوروبـــــا أســاب
في  تسببت  المرتفعة  الحرارة 

اندالع حرائق غابات. 

أوستان )أ ف ب( 

وصــل رجــال إطــفــاء مــن دول 
أوروبية عدة، أمس، إلى فرنسا 
لمساعدتها على مكافحة حرائق 
موجات  بسبب  الغابات،  تلتهم 
والجفاف،  الحر  مــن  تاريخية 
جنوب  فــي  هــائــل  حــريــق  بينها 
غــرب الــبــالد. وتــوجــه 361 من 
رجــال اإلطــفــاء األوروبــيــيــن إلى 
جنوب غرب فرنسا لدعم 1100 
ونهاراً  لياًل  يعملون  إطفاء  رجل 
اشتعل  هائل  حريق  مــن  للحد 

مجدداً في النديراس في جنوب 
 14 احترق  حيث  البالد،  غــرب 

ألف هكتار في يوليو.
ــت  ــال ــة أخــــــــرى، ق ــهـ مــــن جـ
تم  إنـــه  ــة  ــيـ األوروبـ المفوضية 
إرسال أربع طائرات من أسطول 
مكافحة الحرائق التابع لالتحاد 
األوروبي إلى فرنسا، من اليونان 
والــســويــد. وفـــي تــغــريــدة على 
»تويتر«، شكر الرئيس الفرنسي 
ــاكـــرون الــشــركــاء  ــويــل مـ ــمــان إي
األوروبيين لمساعدة فرنسا في 

مواجهة الحرائق.

وكـاالت إنسانيـــة أمميــة 

تواجه فجوة تمويل قياسية

إعالن حالة الجفاف رسميًا 

يف أجـــــزاء مـــن إنجـــلترا

أوروبا تهب ملساعدة فرنسا يف 

مكافحة الحرائق

عبدهللا بن زايد يشيد في اتصال هاتفي مع دميتري كوليبا باتفاق إسطنبول لتصدير الحبوب

اإلمارات: دعم الجهود إليجاد تسوية سياسية لألزمة يف أوكرانيا

أبوظبي )وام( 

زايد  بن  عبداهلل  الشيخ  سمو  بحث 
والتعاون  الخارجية  وزيــر  نهيان،  آل 
الدولي، خالل اتصال هاتفي مع معالي 
دميتري كوليبا وزير خارجية أوكرانيا، 
وآفاق  البلدين  بين  الثنائية  العالقات 
في  تعزيزها  وسبل  المشترك  التعاون 

المجاالت.  مختلف 
مستجدات  الــجــانــبــان  واســتــعــرض 
ــيــة  األوضــــاع عــلــى الــســاحــة األوكــران
إضافة إلى عدد من القضايا اإلقليمية 

المشترك.  والدولية ذات االهتمام 

وأشــــاد ســمــو الــشــيــخ عــبــداهلل بن 
االتـــصـــال  ــالل  خــ نـــهـــيـــان،  آل  ــد  ــ زايـ
توقيعه  تــم  الــذي  بــاالتــفــاق  الهاتفي، 
مـــؤخـــراً فــي مــديــنــة إســطــنــبــول بين 
االتحادية  وروسيا  أوكرانيا  جمهورية 
ــة الــتــركــيــة، بــمــشــاركــة  ــوري ــه ــجــم وال
السماح  بشأن  المتحدة،  األمم  منظمة 
األسود  البحر  عبر  الحبوب  بتصدير 
ــة، مـــجـــدداً  ــي ــم ــال ــع ــى األســــــواق ال ــ إل
اإلمارات  دولة  استعداد  على  التأكيد 
كافة  المبذولة  الجهود  لــدعــم  الــتــام 
أوكرانيا  في  للنزاع  سلمي  حل  إليجاد 
إلى تسوية سياسية لأزمة.  والتوصل 

بحث العالقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزها

استعراض 
مستجدات األوضاع 
والقضايا اإلقليمية 

والدولية ذات 
االهتمام المشترك

إسطنبول )رويترز( 

أن  التركية  الــدفــاع  وزارة  أكـــدت 
مــوانــئ  غــادرتــا  أخــريــيــن  سفينتين 
األسود،  البحر  المطلة على  أوكرانيا 
بأول  محملة  إحداهما  وكانت  أمس، 
تصديرها  يتم  أوكراني  قمح  شحنة 
األمــم  فيه  توسطت  اتــفــاق  بموجب 
نحو  مرور  من  رغم  وعلى  المتحدة. 
حتى  يتم  لم  االتفاق،  على  أسبوعين 
البلدان  إلــى  شحنات  إرســـال  اآلن 
غــذاء  أزمـــة  ــر عــرضــة لخطر  ــث األك

عالمية.
اآلن  حــتــى  سفينة   14 ــادرت  ــ وغـ
أوكرانيا خالل األسبوعين الماضيين، 
يسمح  روسيا  مع  اتفاق  أعقاب  في 
بــاســتــئــنــاف صــــادرات الــحــبــوب من 
األسود،  البحر  على  أوكرانيا  موانئ 
وذلك بعد توقفها لمدة خمسة أشهر 

بسبب األزمة.
ــاق،  ــفـ ــى االتـ ــ ــرى الــتــوصــل إل ــ وجـ
بــوســاطــة األمـــم الــمــتــحــدة وتــركــيــا، 
من  مخاوف  وسط  الماضي،  الشهر 
الحبوب  ــدادات  إمـ فقدان  يــؤدي  أن 
األوكرانية إلى نقص حاد في الغذاء، 
وحتى تفشي المجاعة في أجزاء من 

العالم.
الــســفــيــنــة  أن  الــــــــوزارة  وذكــــــرت 
تـــرفـــع علم  الـــتـــي  ــي،  ــســك ــوف ســورم
تشورنومورسك  ميناء  غادرت  بيليز، 
 3050 متنها  أمس، وعلى  األوكراني، 

طناً من القمح في الطريق إلى إقليم 
تكيرداغ في شمال غرب تركيا.

من  قمح  شحنة  أول  هــذه  وكــانــت 
جانب  إلــى  شكلت  الــتــي  ــا،  ــي أوكــران
صــادرات  ثلث  من  يقرب  ما  روسيا 
فــبــرايــر،   24 قــبــل  العالمية  الــقــمــح 
عملية  مــوســكــو  أطــلــقــت  عــنــدمــا 

عسكرية خاصة لنزع سالح جارتها.
مليون   20 حوالي  ألوكرانيا  وتبقى 
العام  محصول  من  الحبوب  من  طن 
محصول  يـُـقــدر  حين  فــي  الماضي، 
بنحو  أيــضــاً  ــجــاري  ال الــعــام  القمح 
إن  ــوزارة  ــ ال وقــالــت  طــن.  مليون   20

علم  ترفع  التي  لــورا،  ستار  السفينة 
جزر مارشال، غادرت ميناء بيفديني 

وعلى متنها 60 ألف طن من الذرة.
وحتى اآلن، كانت معظم الشحنات 
من  ــاق  ــف االت بموجب  غـــادرت  الــتــي 
الحيواني  بالعلف  الخاصة  الحبوب 

أو الوقود.
إرسال شحنات  اآلن  يتم حتى  ولم 
ــى الــبــلــدان األكــثــر عــرضــة لخطر  إل
أوكرانيا  لكن  عالمية،  غــذاء  أزمــة 
من  سفينة  إن  األول،  أمــس  قــالــت، 
وتنقل  ميناء  إلــى  تصل  أن  المقرر 

حبوبا إلى إثيوبيا.

المشترك،  التنسيق  مركز  ويُفتش 
حيث يعمل أفراد من روسيا وأوكرانيا 
وتركيا واألمم المتحدة، جميع السفن 
الذي  في إسطنبول، بموجب االتفاق 

توسطت فيه األمم المتحدة.
لتتبع  رفينيتيف  بيانات  وأظهرت 
وهي  ــي،  ــ رازون السفينة  أن  السفن 
بموجب  أوكرانيا  تغادر  سفينة  أول 
االتفاق، رست في تركيا أمس األول، 
ومن المقرر أن تتوجه إلى مصر، بعد 
أن رفض أول مشتر للشحنة في لبنان 
خمسة  لمدة  تأخرها  بسبب  تسلمها 

أشهر.

بعد مرور أسبوعين على اتفاق إسطنبول

تصــديـــــر أول شحنــــة قـمــــــح أوكـــــرانــــي

الشحنات السابقة 
كانت من الذرة 
والعلف والوقود

14 سفينة غادرت 
خالل األسبوعين 

الماضيين 

تفريغ شاحنة قمح داخل صومعة في كييف )رويترز(
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 مع تصاعد األزمة السياسية الحادة في العراق

»خصوم الصدر« يعلنون اعتصامًا مفتوحًا يف بغداد

هدى جاسم )بغداد( 

»اإلطــار  في  الصدر  لمقتدى  السياسيون  الخصوم  باشر 
المنطقة  أســوار  على  مفتوحاً  اعتصاماً  أمــس،  التنسيقي«، 
يقيمه  آخــر  اعتصاٍم  مقابل  بغداد،  في  المحصنة  الخضراء 
مناصرو »التيار الصدري« داخل البرلمان منذ أسبوعين، مع 
ومنذ  العراق.  يعيشها  التي  الحادة  السياسية  األزمــة  تصاعد 
يوليو، يتواجه الطرفان »التيار الصدري« و»اإلطار التنسيقي«، 
في تصعيد جديد لخالفات سياسية حادة من دون أن يؤدي 
الوضع المتأزم إلى أعمال عنف حتى اآلن، وسط مطالبة »التيار 
الصدري« بحّل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة. ومنذ 
بجوار  اعتصاماً  الصدري«  »التيار  أنصار  يواصل  أسبوعين، 
البرلمان العراقي، في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، 

التي تضّم مؤسسات حكومية ومقرات دبلوماسية.
ورّد، أمس، خصومه في اإلطار التنسيقي بإعالن االعتصام 
المفتوح على طريق مؤٍد إلى أحد أبواب المنطقة الخضراء، 
بعد تظاهرٍة ضّمت اآلالف. وختم مناصرو »اإلطار« تظاهرتهم 
على  تلي  ختامي  بيان  وفــق  المفتوح«،  االعتصام  »بــإعــالن 
المحتجين، وهي ثمانية مطالب أبرزها »اإلسراع بتشكيل حكومٍة 

خدميٍة وطنيٍة كاملة الصالحيات وفق السياقات الدستورية«.
كذلك طالب البيان »رئيس مجلس النواب بإنهاء تعليق العمل، 
والتحرك الفاعل من أجل إخالء المجلس وتفعيل عمله التشريعي 

والرقابي«.
ويضّم اإلطار التنسيقي خصوصاً الكتلة البرلمانية الموالية 
للفصائل المسلحة، وكتلة رئيس الوزراء األسبق نوري المالكي. 
وكان »اإلطار« قد قبل بدايًة بحّل البرلمان واالنتخابات المبكرة 
وفق شروط. وبدأت األزمة الحالية إثر رفض »التيار الصدري« 

في نهاية يوليو، مرشح اإلطار التنسيقي لرئاسة الوزراء.
ويعيش العراق منذ االنتخابات البرلمانية في أكتوبر 2021، 
شلاًل سياسياً تاماً مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية 
وتشكيل حكومة جديدة، على خلفية خالفات سياسية متواصلة.

»دولة  كتلة  يضّم  الــذي  التنسيقي،  اإلطــار  يقول  وفي حين 
القانون«، بزعامة رئيس الــوزراء األسبق نوري المالكي، وكتلًة 
ممثلة للفصائل المسلحة، إنه منفتح على حل البرلمان، شرط 
النواب وتصويتهم على ذلك، طالب مقتدى  انعقاده ومناقشة 
نهاية  المجلس بمهلة أقصاها  بالتدخل وحل  القضاء  الصدر 
األسبوع المقبل. وينّص الدستور العراقي في المادة 64 منه على 
أن حّل مجلس النواب يتّم »باألغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناًء 
على طلٍب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء، 

وبموافقة رئيس الجمهورية«.
وفي هذه األثناء، أدى آالف من أنصار التيار الصدري صالة 

الجمعة قرب البرلمان.
تظاهرات  جرت  التنسيقي«،  »اإلطــار  تظاهرة  مع  وتزامناً 
متنافسة كذلك في مناطق أخرى من العراق. وفي الموصل في 
شمال العراق، تظاهر المئات من مناصري اإلطار التنسيقي في 
المدينة، فيما احتشد مناصرو »التيار الصدري« في مدينتي 

العمارة والناصرية جنوباً.
ومن أجل زيادة الضغط على خصومه، دعا الصدر نواب تياره 
المستقيلين ومناصريه إلى تقديم دعاوى جماعية للقضاء من 
أجل دفعه إلى حل البرلمان. وكان متطوعون يوزعون استمارات 
الدعاوى على المعتصمين الذين سجلوا أسماءهم عليها وقاموا 

بتوقيعها تمهيداً لرفعها.
وحول جواز حل البرلمان من قبل المحكمة االتحادية، يؤكد 

الخبير القانوني علي التميمي إمكانية ذلك. 
وقال في تصريح لـ»االتحاد«: »نعم يمكن للمحكمة االتحادية 
حل البرلمان وفق المواد 47 و59 من القانون المدني المتعلق 
بإخفاق هذه المؤسسة، أي البرلمان، في أداء دورها الدستوري 

وتجاوز المدد الدستورية«.
وذكر التميمي أن المبادئ العامة الواردة في القانون المدني 
يتولى  دورهــا  أداء  تعجز عن  المؤسسة عندما  أن  تؤكد على 

القضاء حلها.
وأشار إلى أن »المحكمة االتحادية لها والية عامة وإلزامية 
القرار، وفق المواد 92 و93 و94 من الدستور العراقي«، متوقعاً 
أن تتجه المحكمة إلى حل البرلمان، الذي أصبح مطلباً شعبياً.

ويرى الخبير القانوني العراقي ومستشار محكمة التحكيم 
أن كل ما  الشريفي،  العربية، عدنان  الدول  العربية بجامعة 
الكاظمي  مصطفى  لحكومة  التمديد  باتجاه  يسير  يجري 

لسنة أخرى، تعقبها انتخابات مبكرة.
وكانت االنتخابات التي جرت في أكتوبر 2021 انتخابات 
مبكرة جاءت لتهدئة غضب الشارع إثر موجة احتجاجية غير 
مسبوقة شهدها العراق في خريف عام 2019، طالب فيها 
الحاكمة  الطبقة  بفساد  ونددوا  النظام  بإسقاط  المحتجون 

في بلد غني بالنفط لكن يعاني من الفقر.

أنصار الصدر أثناء أداء صالة الجمعة في محيط البرلمان العراقي وسط بغداد )أ ف ب(

الجيش يعلن مقتل 4 جنود في خروق »حوثية«

مساٍع أميركية لتثبيت الهدنة األممية يف اليمن

عدن )االتحاد(

ــنــت الـــواليـــات الــمــتــحــدة،   أعــل
ليندركينغ  تيم  المبعوث  أن  أمس، 
سيجري جولة تقوده إلى المنطقة، 
إطــالق  وقــف  لترسيخ  مسعى  فــي 
النار في اليمن، الذي يشهد حرباً 

8 سنوات.  منذ 
المركز  أعلن  فيما  ذلــك،  يأتي 
أمس،  اليمني،  للجيش  اإلعالمي 
من  آخــريــن   25 وإصــابــة   4 مقتل 
خــرقــاً   351 فـــي  الــجــيــش  ــود  جــن
 3 فــي  األمــمــيــة  للهدنة  ــيــاً«  »حــوث

أيام.
نشرته  بيان،  في  المركز  وقــال 
الخروق  إن  اليمنية،  األنباء  وكالة 
ــهــات مــحــافــظــات  وقــعــت فـــي جــب
الــحــديــدة وتــعــز والــضــالــع وأبــيــن 

وحجة والجوف ومأرب.
ــوات  ــ ق أن  ــمـــركـــز  الـ وأضــــــاف 
ــام  ــ ــالل األي ــت خــ ــشــل ــش أف ــجــي ال
خمس  من  أكثر  الماضية  الثالثة 
مجاميع  نفذتها  تسلل  مــحــاوالت 
ــيــشــيــات  ــل ــة لــمــي ــعـ ــابـ مــســلــحــة تـ
»الحوثي« اإلهرابية في محافظتي 

مأرب وتعز.
الخارجية  لوزارة  بيان  في  وجاء 

األميركي  المبعوث  أن  األميركية، 
اإلقليمية،  جولته  يــبــدأ  الــخــاص 
»تمهيد  ــى  إلـ خــاللــهــا  وســيــســعــى 
ــة مــســتــدامــة  ــام هــدن ــ الــطــريــق أم
للنزاع  ومستدام  شامل  حل  وأمام 

اليمنيين«. بين  الدائر 
وكانت األمم المتحدة قد أعلنت 
الهدنة  تــمــديــد  أغــســطــس   2 فــي 
ــمــن »شــهــريــن  ــي ــي ال الـــســـاريـــة فـ
ــل »تــكــثــيــف«  إضــافــيــيــن« عــلــى أمـ

إلى  للتوصل  الرامية  المفاوضات 
سالم أكثر »استدامة«.

ورحـــب الــرئــيــس األمــيــركــي جو 
ــرة  ــهــدنــة و»فــت بــايــدن بــتــمــديــد ال
الهدوء غير المسبوقة« في اليمن.

طفلة يمنية داخل مخيم للنازحين الفارين من جرائم »الحوثيين« في مأرب )أ ف ب(

خبير قانوني لـ»  «: 
المحكمة العليا يجوز لها حل 

البرلمان

بيروت )أ ف ب( 

سلّمت اإلدارة الذاتية الكردية الحكومة العراقية 
عائالت  أفـــراد  مــن  غالبيتهم  شخص،   700 نحو 
مقاتلي تنظيم »داعش«، ممن كانوا محتجزين داخل 
مخيم »الهول« في شمال شرق سوريا، حسبما أفاد 
المرصد السوري لحقوق اإلنسان، ومسؤول كردي 

أمس.
وذكر المرصد أن أكثر من »620 شخصاً من أفراد 
عائالت التنظيم غادروا مخيم الهول« بموجب تنسيق 

مشترك بين إدارة المخيم والحكومة العراقية.
وهذه الدفعة الرابعة، التي تغادر المخيم الواقع في 
أقصى محافظة الحسكة، منذ مطلع العام الجاري.

وأوضح مسؤول في اإلدارة الذاتية، رفض الكشف 
عائلة،   150 ــراد  أف يشكلون  هــؤالء  أن  اسمه،  عن 
وغادروا المخيم أمس األول، وبينهم نساء وأطفال 

ورجال، بعضهم مرضى.
بحسب  كــذلــك،  الــعــراقــيــة  الحكومة  وتسلّمت 
المرصد السوري، نحو خمسين آخرين من قيادات 
التنظيم وعناصره، كانوا معتقلين لدى قوات سوريا 
وعربية  كردية  فصائل  من  المؤلفة  الديمقراطية، 

تدعمها واشنطن. وتم نقلهم إلى العراق.
يونيو  مطلع  أعلنت  العراقية  السلطات  وكانت 
القوات  من  التنظيم  من  عنصراً  تسلمها خمسين 
إن  حينها،  رفيع  عسكري  مصدر  وقــال  الكردية. 
قوات  سجون  في  عــراقــي«  معتقل   3500 »هناك 

سوريا الديمقراطية.
العراقيين  الماضية، غادر مئات  وخالل األشهر 
من أفراد عائالت يشتبه بارتباطها بالتنظيم مخيم 
»الهول«. وغالباً ما تنقل السلطات العراقية هؤالء 
إلى مخيم الجدعة في جنوب مدينة الموصل، قبل 
أن يجري إعادة بعضهم في وقت الحق إلى المناطق 

التي يتحدرون منها.
ونقلت وكالة األنباء العراقية، أمس، عن المتحدث 
باسم وزارة الهجرة والمهجرين علي عباس جهانكير، 
إنه »كان من المقرر نقل 500 عائلة من مخيم الهول 

هذا العام« على دفعات.
وسبق للحكومة أن تسلمت أكثر من 150 عائلة، 
على أن يتم نقل العائالت المتبقية حتى نهاية العام 

الحالي.
»داعــش« على  تنظيم  عــام 2014، سيطر  ومنذ 
مناطق واسعة في العراق وسوريا المجاورة، قبل أن 

تتم هزيمته في العامين 2017 و2019 تباعاً.
ويشهد مخيم »الهول«، الذي يؤوي نحو 56 ألف 
شخص، نصفهم تقريباً عراقيون، حوادث أمنية بين 
الحين واآلخــر، تتضمن عمليات فرار أو هجمات 
ضد حراس أو عاملين إنسانيين أو جرائم قتل تطال 
القاطنين فيه. وأحصى المرصد منذ مطلع العام 
مقتل 30 شخصاً على أيدي خاليا التنظيم داخل 
المخيم، ثمانية منهم عراقيون. وتحذر األمم المتحدة 

ومنظمات دولية من وضع »كارثي« في المخيم.

بيروت )وكاالت(

حكومة  رئيس  نائب  اعتبر 
لبنان،  في  األعمال  تصريف 
ــي، أمـــس،  ــامـ ــشـ ســـعـــادة الـ
بــالــســيــاســات  ــمــضــي  ال أن 
يضع  المطلوبة  االقتصادية 
التعافي،  مسار  على  لبنان 
ما  عــلــى  األمــــور  ــرك  تـ وأن 
هــي عــلــيــه ســيــدفــع بــالــبــالد 
ــزالق  ــ ــد مـــن االن ــمــزي ــى ال إلـ
الشامي،  وقال  الهاوية.  إلى 
الــمــضــي  »إن  بـــيـــانـــه،  فـــي 
ــالــســيــاســات االقــتــصــاديــة  ب
لوضع  ــروري  ضــ الــمــطــلــوبــة 
التعافي،  مسار  على  لبنان 
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن كــل 
الـــصـــعـــوبـــات والـــمـــشـــاكـــل 
يــزال  ال  تحتها،  نــرزح  الــتــي 
من  البلد  انتشال  بإمكاننا 

العميقة«. أزمته 
يقف  »لـــبـــنـــان  وأضــــــاف: 
طـــرق  مـــفـــتـــرق  عـــلـــى  اآلن 
ثــالــث  ــاران ال  ــســ ــ م ــُرز  ــ ــب ــ وي
ــراف بــالــواقــع  ــتـ لــهــمــا: االعـ
ــات الــعــمــيــقــة الــتــي  ــ ـــ واألزم
معها  ــامــل  ــع ــت وال نــعــانــيــهــا، 
اتخاذ  يعني  مما  لوجه  وجهاً 

والقيام  المطلوبة  اإلجراءات 
ــات الــضــروريــة  ــاإلصـــالحـ بـ
البلد  تضع  الــتــي  والملحة، 
أو  الصحيحة،  السكة  على 
ــور عــلــى مـــا هي  ــ تـــرك األمـ
اإلنكار  حال  واستمرار  عليه 
حيث  يبقينا  لن  البعض  عند 
نحن اآلن، بل سيدفع بالبالد 
إلى  المزيد من االنزالق  إلى 

الهاوية«.
حكومة  رئيس  نائب  ورأى 
أن  األعــــــمــــــال  ــف  ــ ــري ــصــ ــ ت
»الــتــقــاعــس عــن الــقــيــام بما 
خياراً  ليس  به  القيام  يجب 
مسألة  تعد  ولم  لنا،  بالنسبة 
اتسمت  الــتــي  الــوقــت  شــراء 
بها معظم السياسات المالية 
والنقدية على مدار السنوات 
الوقت  ألن  ممكنة  الماضية 
أصبح نادًرا جًدا وبالتالي ذا 

مرتفعة«. قيمة جد 
أحد  ينقذنا  »لــن  وأضــاف 
أنفسنا،  إنقاذ  نحاول  لم  إذا 
أن  لدرجة  كبيرة  فمشاكلنا 
من  الــمــســاعــدة  مــن  القليل 
في  لنا  المتبقين  األصدقاء 
بالنتائج  ــي  ــؤت ي لــن  ــعــالــم  ال

المرجوة«.

بغداد تستقبل 700 شخص 
من مخيم »الهول«

نائب ميقاتي: لبنان عند مفترق طرق

حذر من االنزالق إلى الهاوية

أكدت الوقوف مع المملكة صفًا واحدًا ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها

اإلمارات تتضامن مع السعودية وتشيد بأجهزتها األمنية

أبوظبي )وام( 

الدولي  والتعاون  الخارجية  وزارة  أعربت 
ــارات الــكــامــل مع  ــ ــة اإلمـ عــن تــضــامــن دولـ
الشقيقة،  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  المملكة 
ــوقــوف معها فــي صــف واحـــد ضــد كل  وال

تهديد يطال أمنها واستقرارها. 
ــوزارة، فــي بــيــان، دعــم دولــة  ــ وأكـــدت الـ
تتخذها  التي  اإلجـــراءات  لكافة  اإلمـــارات 
مواطنيها  وسالمة  أمنها  لحفظ  المملكة 

والمقيمين على أراضيها. 
األجهزة  وكفاءة  بيقظة  الــوزارة  وأشــادت 
تعقبها  خالل  المختصة  السعودية  األمنية 

فجر  والـــذي  جــدة،  فــي  المطلوبين  ألحــد 
ما  وهــو  عليه،  القبض  إلقاء  خــالل  نفسه 
أسفر عن إصابة عدد من رجال األمن وأحد 
بالشفاء  أمنياتها  عــن  معربة  المقيمين، 

العاجل لجميع المصابين.
أمن  لرئاسة  الرسمي  المتحدث  وأعلن 

المطلوبين  أحــد  أن  السعودية  في  الدولة 
أمنياً فجر نفسه بحزام ناسف، أثناء تعقبه 
ما  وهــو  جــدة،  بمحافظة  السامر  حي  في 
أسفر عن مقتله وإصابة مقيم و3 من رجال 

األمن. 
ونقلت وكالة األنباء السعودية »واس« عن 

الصادر  للبيان  إلحاقاً  إنه  قوله  المتحدث 
بشأن اإلعالن عن قائمة بأسماء 9 مطلوبين 
المختصة  الجهة  تمكنت  األمنية،  للجهات 
من  أمنية  عملية  عبر  الدولة  أمن  برئاسة 
تعقب أحد المطلوبين، ورصد وجوده مساء 

األربعاء، في حي السامر بمحافظة جدة. 

وأوضح أنه عند مباشرة إجراءات القبض 
بادر بتفجير نفسه بواسطة  على المطلوب 
حزام ناسف كان يرتديه، وهو ما نتج عنه 
مقتله وتعرض أحد المقيمين من الجنسية 
إلصابات  األمن  رجال  من  و3  الباكستانية 
مختلفة نُقلوا على إثرها للمستشفى لتلقي 

العالج الالزم. 
الــدولــة مواصلتها  أمــن  رئــاســة  ــدت  وأكـ
بعزيمة وإصرار وحزم في التصدي لكل من 
البالد  بأمن هذه  المساس  نفسه  له  تسّول 
واستقرارها وسالمة المواطنين والمقيمين 
قبضة  عن  بمنأى  يكون  ولن  أراضيها  على 

رجال األمن. 

مطلوب أمنيًا يفّجر
نفسه بحزام ناسف في 

جدة 

إصابة مقيم و3 
من رجال األمن 

السعوديين

الدولة تؤكد دعم 
إجراءات المملكة كافة 

لحفظ أمنها
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أبوظبي )وام( 

أدانت دولة اإلمارات بشدة الهجوم اإلرهابي الذي 
بوركينا  جمهورية  شمال  ياتينغا،  محافظة  في  وقع 
فاسو، وأدى إلى مقتل العديد من عناصر قوات األمن 

والمدنيين، فضاًل عن إصابة العشرات. 
دولة  أن  الدولي  والتعاون  الخارجية  وزارة  وأكدت 
اإلمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه األعمال 
العنف  أشكال  لجميع  الدائم  ورفضها  اإلجرامية، 
واإلرهــاب التي تستهدف زعزعة األمن واالستقرار 

وتتنافى مع القيم والمبادئ اإلنسانية. 
ومواساتها  تعازيها  خالص  عن  الـــوزارة  وأعربت 
وألهالي  فاسو  بوركينا  جمهورية  وشعب  لحكومة 
وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء 
العاجل لجميع المصابين. وأدى الهجوم اإلرهابي إلى 
مقتل ما ال يقل عن عشرة مدنيين بينهم أربعة من 
ونفذه  الماضي،  االثنين  يوم  األمنيين،  المتطوعين 
أكدت  حسبما  فاسو،  بوركينا  شمال  في  إرهابيون 

مصادر أمنية محلية.
وأوضــح مصدر أمني أّن »بلدة سيما الواقعة في 
البالد،  شمال  ياتينغا  بمحافظة  سيغينيغا،  منطقة 

الماضي.  االثنين  صباح  إرهابي«  لهجوم  تعّرضت 
الوطن  للدفاع عن  المتطّوعين  من   4« أن  وأضــاف 
مدنيون مساعدون، وستة مدنيين قتلوا«، مشيراً إلى 
أنه »تّم تسجيل عدة إصابات«. وأكد مسؤول محلّي 
من »المتطّوعين للدفاع عن الوطن« الهجوم، من دون 
أن يحّدد حصيلة الضحايا، ولكنه أشار إلى أّن »عدداً 

من المتطّوعين ما زالوا في عداد المفقودين«.
وأشار المسؤول إلى أّنه »جرى صّد الهجوم على 
أبواب سيغينيغا من قبل عناصر تلّقوا دعماً« من قوات 
الدفاع واألمن، موضحاً أّن »الهجوم أدى إلى هروب 
عدد كبير من سّكان« المنطقة. وأوضح أن السّكان 
بدأوا بالعودة »بعد الرد الجوي من الجيش«. وأوضح 
مصدر أمني آخر أنه »بعد الهجوم على سيما، نُشرت 

وحدات الدعم كما ُقّدم إسناد جوي ساعد في دحر 
المهاجمين«.

األسبوع  وأربعة جنود،  أمنيين  وُقتل 9 متطوعين 
الماضي، في هجوم شنه إرهابيون على وحدة تابعة 
كانت  البالد،  بورزانغا، شمال  في  لمفرزة عسكرية 

تنّسق عملية هجومية مع مجموعة من المتطّوعين.
ويوم الثالثاء الماضي، أكد جيش بوركينا فاسو في 
بيان أن 15 جندياً، على األقل، ُقتلوا في شمال البالد، 
عندما انفجرت عبوة ناسفة في عربة، وهو ما أسفر 
عن مقتل عدد من الجنود، قبل وقوع انفجار ثان ُقتل 

فيه عدد آخر ممن هرعوا لمساعدتهم.
وقع الحادث على طريق ريفي في مقاطعة بام شمال 
الجنود  استهداف  اإلرهابيون  اعتاد  حيث  البالد، 
والمدنيين. وتنشط في المنطقة جماعات مرتبطة 
بتنظيمي »القاعدة« و»داعش«، منذ عام 2015 على 
األقل. وأضاف البيان: »بينما كانت عمليات اإلنقاذ 
والتأمين مستمرة، جرى تفجير عبوة ثانية عن بعد 
على األرجـــح، وهــو ما تسبب في سقوط عــدد من 
أي جماعة  تعلن  لم  أنه  البيان  وأوضــح  الضحايا«. 
جارية  التحقيقات  أن  غير  الهجوم  عن  مسؤوليتها 

لتحديد مرتكبيه.

األمم المتحدة:

23 مليون أفغاني تلقوا مساعدات إنسانية

نيويورك )وام( 

أعلنت األمم المتحدة عن تلقي نحو 
أفغانستان،  في  شخص  مليون   23
ــل مــن  ــ ــ ــاًل واحــــــــداً عـــلـــى األق ــكـ شـ
المساعدة اإلنسانية المباشرة خالل 

النصف األول من العام الجاري. 
ــفــان دوجـــاريـــك،  ــي وأوضـــــح ســت
الــمــتــحــدث الــرســمــي بــاســم األمــم 
ــه  ــي تــصــريــحــات، أن ــحــدة فـ ــت ــم ال
ــزال الــذي ضرب  ــزل فــي أعــقــاب ال
من  الشرقية  الجنوبية  المنطقة 
أفــغــانــســتــان فــي يــونــيــو الــمــاضــي، 
في  المتحدة  األمــم  شــركــاء  وصــل 
85 ألــف  الــمــجــال اإلنــســانــي إلـــى 
شخص، وهو ما يمثل 85 في المئة 
من المتضررين، وقدموا لهم الغذاء 
ــأوى فـــي حــــاالت الـــطـــوارئ  ــ ــم ــ وال
ــة الــصــحــيــة وغــيــرهــا من  ــرعــاي وال

الحيوية.  المساعدات 
ونوه دوجاريك إلى الدور المحوري 
ــدوق اإلنــســانــي  ــصــن ــذي لــعــبــه ال ــ ال
المركزي  والــصــنــدوق  ألفغانستان 
انهيار  لمنع  ــوارئ،  ــطـ الـ لــمــواجــهــة 
خالل  من  والتعليم  الصحة  قطاعي 
العمال  أجــور  دفــع  استمرار  ضمان 

األساسيين. 
اإلنــســانــي  الــصــنــدوق  أن  وذكــــر 
ألفغانستان قدم خالل العام الحالي 
نحو 189 مليون دوالر للشركاء الذين 
للحياة،  المنقذة  المساعدة  يقّدمون 
فإن  تلك،  الهائلة  االستجابة  ورغــم 
أفغانستان  فــي  االحتياجات  حجم 

يفوق بكثير قدرة الشركاء في المجال 
اإلنساني. 

الدكتور  حذر  منفصل،  بيان  وفي 
الممثل  نــائــب  ــروف،  ــ ــب ــ األك رامــــز 
ــام ومــنــســق  ــعـ ــن الـ ــي ــأم ــاص ل ــخـ الـ
من  ألفغانستان،  اإلنسانية  الشؤون 
الراهن  المأساوي  الواقع  استمرار 
في أفغانستان، وربط جهود احتوائه 

الفّعال،  االقتصاد  استعادة  بمسألة 
الفتيات  والنظام المصرفي، وتمكين 
المدرسة،  ــى  إل الــعــودة  مــن  رسمياً 
المشاركة  مــن  والــفــتــيــات  والــنــســاء 
بشكل هادف وآمن في جميع جوانب 
واالقــتــصــاديــة  االجتماعية  الــحــيــاة 
والــســيــاســيــة، بــمــا فــي ذلـــك العمل 

اإلنساني في عموم البالد. 

 7.7 حوالي  هناك  أن  إلــى  ولفت 
العام  هذا  استفادوا  شخص  مليون 
المستدامة،  الصحية  الخدمات  من 
ماليين  ثــالثــة  تلقي  ذلـــك  فــي  بــمــا 
األولية  للصحة  دعماً  وفتاة  سّيدة 
واإلنجابية، وصحة األم، األمر الذي 
أســهــم فــي خفض وفــيــات األمــهــات 

والمواليد الجدد واألطفال.

الجئة أفغانية تعيش في إسبانيا تتحدث إلى والدتها في كابول عبر الهاتف )أ ف ب(

قوات الجيش في بوركينا فاسو أثناء دورية أمنية لتعقب المتطرفين )أ ف ب(

أملانيا تعّلق عملياتها العسكرية يف مالي 

مقتل 5 من أفراد الشرطة يف الكونجو 

ترامب: »وثائق األسلحة النووية« خدعة

التصويت على تعيني مستشار 

أممي جديد لليبيا االثنني

فرانكفورت )أ ف ب( 

عــلـّـقــت ألــمــانــيــا »حــتــى إشــعــار 
عملياتها  من  األكبر  الجزء  آخــر« 
إطــار  فــي  مــالــي،  فــي  العسكرية 
رفض  بعد  المتحدة،  األمــم  بعثة 
السماح  المالية مجّدداً  السلطات 
لطائراتها بالتحليق، حسبما أعلنت 

وزارة الدفاع األلمانية.
إن  ــوزارة  الـ باسم  الناطق  وقــال 
داً  رفضت مجدَّ المالية  »الحكومة 
أمس«  بالتحليق  لطائرة  السماح 
كان من المفترض أن تتيح تناوب 
ثّم  »من  الطاقم، مضيفاً:  عناصر 
قررنا تعليق عملياتنا االستطالعية 
إشعار  حتى  المروحيات  وطلعات 
ــم يــعــد مــن الممكن  آخـــر، ألنـــه ل
البعثة األممية على الصعيد  دعم 

التشغيلي«.
وأشــار المتحدث باسم الــوزارة، 
خـــالل مــؤتــمــر صــحــفــي، أنـــه في 
غياب الطاقم الجديد الذي كان من 
المفترض أن يحّل بجزء منه محّل 
القوات الفرنسية التي هي بصدد 

االنسحاب، »لم يعد األمن مضموناً، 
ولم تعد القّوات الباقية قادرة على 

تنفيذ مهامهما االعتيادية«.
األلمانية  للطائرات  يسمح  ولم 
تأكيد  مــن  الــرغــم  على  بالتحليق 
كامارا  المالي ساديو  الدفاع  وزير 
كريستين  ــة  ــي ــمــان األل لــنــظــيــرتــه 
المبريشت عكس ذلك، في مكالمة 

هاتفية يوم الخميس الماضي.
ومنذ 2012 تواجه مالي أزمات 
أمنية وسياسية أشعل فتيلها تمّرد 
انفصالية  حــركــات  قــادتــه  مسلّح 
البلد،  وإرهــابــيــة فــي شمال هــذا 
ــى  ــالد وإل ــب ــى وســـط ال ــد إلـ ــت وام
بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

مقتل  فــي  العنف  هــذا  وتسّبب 
والــعــســكــرّيــيــن  الــمــدنــّيــيــن  آالف 
إضافة إلى تشريد اآلالف. وجعل 
على  سيطروا  الذين  العسكريون 
السلطة في أغسطس 2020 عقب 
الشعبية  االحتجاجات  من  أشهر 
عن  المدنية  الحكومة  عجز  على 
وقف دوامة العنف الدامية، استعادة 

األمن من أولوياتهم. 

بوتيمبو )رويترز( 

أكدت السلطات المحلية، أمس، 
أن 5 من أفراد الشرطة الكونجولية 
بوتيمبو  مدينة  فــي  حتفهم  لقوا 
بشرق البالد، أمس، وأضرمت النار 
تصاعد  مع  لأمن،  ســيــارات  في 
اإلحباط العام بعد أن قام إرهابيون 
من  نزيل   800 مــن  أكثر  بتهريب 

السجن المركزي.
وقال فان جيرمان كاتسيوا، ممثل 
المدني  المجتمع  إحدى جماعات 
المحلية، إن االحتجاجات اندلعت 
في المناطق الغربية من بوتيمبو، 
بسبب غضب المشاركين من مدى 
السجن  بها  تعرض  التي  السهولة 
للهجوم  المدينة  الواقع في وسط 

يوم األربعاء الماضي.
ــهــاتــف: »الــوضــع  وقـــال عــبــر ال
حرج فقد شهدنا هروباً كبيراً من 
السجن في بوتيمبو، وال نعرف إلى 

أين هربوا«.
عمليات  باسم  المتحدث  وذكــر 

الجيش ضد الجماعات المسلحة، 
القوات  نــورث كيفو، أن  إقليم  في 
إخماد  مــن  تمكنت  الكونجولية 
االضــطــرابــات، لكن األجـــواء في 

المدينة ما زالت متوترة.
من   5 مقتل  الــمــتــحــدث  وأكـــد 
ــراد الــشــرطــة، وإحــــراق ثالث  ــ أف
في  للشرطة  تابعة  جيب  سيارات 
االضطرابات. ولم يذكر كيف ُقتل 

أفراد الشرطة.
وأنحى الجيش باللوم في عملية 
جماعة  على  السجن  من  الهروب 
المتحالفة  الديمقراطية  القوات 
في  »داعــــش«  بتنظيم  المرتبطة 
أوغــنــدا، والــتــي تنشط فــي شرق 

الكونجو منذ التسعينيات.
وأعلن تنظيم »داعش« مسؤوليته 
وفقاً  الخميس،  يــوم  الهجوم  عن 
ــت«، الــذي  لما ذكـــره مــوقــع »ســاي
يتخذ من الواليات المتحدة مقراً 
متابعة  فـــي  والــمــتــخــصــص  ــه،  ــ ل
على  المتشددة  الجماعات  مواقع 

اإلنترنت.

واشنطن )رويترز( 

اعتبر الرئيس األميركي السابق 
»وثائق  أن  أمــس،  ترامب،  دونالد 
رد  في  خدعة«،  النووية  األسلحة 
»واشنطن  لصحيفة  تقرير  على 
مكتب  عناصر  بــأن  يفيد  بوست« 
التحقيقات االتحادي كانوا يبحثون 
باألسلحة  مــرتــبــطــة  وثــائــق  عــن 
النووية، عندما قاموا بتفتيش منزله 

في فلوريدا خالل األسبوع.
وقالت الصحيفة، إنه لم يتضح 
ما إن كانوا عثروا على هذه الوثائق 
مار  منتجع  في  ترامب  منزل  في 

االجو في بالم بيتش.
قاض،  من  العدل  وزارة  وطلبت 
التي  المذكرة  الكشف عن  أمــس، 
االتحادي  التحقيقات  مكتب  قــام 
ترامب  مــنــزل  بتفتيش  بموجبها 
الجمهوري  الرئيس  وصف  بعدما 

السابق األمر بأنه انتقام سياسي.
على  ترامب  قال  أمس،  وصباح 

منصة التواصل االجتماعي الجديدة 
إن  سوشيال«،  »تــروث  له  التابعة 
ــة هي  ــووي ــن »قــضــيــة األســلــحــة ال
أن شأنها  إلـــى  مــشــيــراً  خــدعــة« 
بروسيا  يتعلق  الــذي  الجدل  شأن 
وتعرضه للمساءلة مرتين والتحقيق 
الذي أجراه المحقق روبرت مولر 
بــشــأن مــزاعــم تــدخــل روســيــا في 
انتخابات 2016. وأضــاف: »نفس 
متورطون  الفاسدين  األشــخــاص 
في األمــر«. ولــم يقدم ترامب أي 
أيضاً  وكتب  مزاعمه.  يدعم  دليل 
ال  »لماذا  »تــروث سوشيال«:  على 
بتفتيش  التحقيقات  يسمح مكتب 
بحضور  االجــو  مــار  في  المناطق 
محامينا أو غيرهم؟«. وجاء تفتيش 
منزله ضمن تحقيق في ما إذا كان 
ترامب قد نقل بشكل غير قانوني 
عند  األبيض  البيت  من  سجالت 
يناير 2021،  في  مغادرته منصبه 
والتي تعتقد وزارة العدل أن بعضها 

سري. 

حسن الورفلي )بنغازي، القاهرة(

الدولي،  األمــن  مجلس  يصوت 
بــعــد غــد االثــنــيــن، عــلــى اختيار 
لدى  الجديد  الخاص  المستشار 
ليبيا،  عقب انتهاء والية مستشارة 

 األمين العام ستيفاني  وليامز.
ورشــــح األمـــيـــن الـــعـــام لــأمــم 
جويتريش،  أنــطــونــيــو  الــمــتــحــدة 
السنغالي عبداهلل باثيلي مستشاراً 
وكان  ليبيا،  لــدى  جــديــداً  خاصاً 
يان  الــســابــق،  األمــمــي  المبعوث 
كــوبــيــش، اســتــقــال نــهــايــة الــعــام 

الماضي.
السنغالي  جــويــتــريــش،  وكــلــف 
زار  أمــمــي  وفــد  بــرئــاســة  باثيلي 
ليبيا في عام 2021 لتقييم عمل 
لدى  دبلوماسياً  وعــمــل  البعثة، 
منصب  وشــغــل  المتحدة،  األمـــم 
الــعــام  لــأمــيــن  ــخــاص  ال الممثل 
 2014 عــام  منذ  المتحدة  لأمم 
في وسط أفريقيا، ورئيساً لمكتب 
األمم المتحدة اإلقليمي ألفريقيا 

الوسطى.
ــدت بعثة األمــم  ــك، أكـ إلـــى ذلـ

أن  ليبيا،  فــي  للدعم  المتحدة 
الشباب يقع في قلب األزمة التي 
طــال أمــدهــا، وهــم من بين أكثر 
الفئات تضرراً منها، داعية القادة 
السياسيين إلى وضع آليات عملية 
إلشراك الشباب في عملية صنع 
لدعوتهم  واالســتــجــابــة  الـــقـــرار، 
ــراء انــتــخــابــات،  لــيــس فــقــط إلجــ
والنمو  االستقرار  إلرســاء  وإنما 
وأكدت  واالجتماعي.  االقتصادي 
األفضل  األمــل  هــم  »الشباب  أن 

لليبيا في تحقيق االستقرار«. 
ــة إلــى  ولــفــتــت الــبــعــثــة األمــمــي
جميع  مــع  العمل  ستواصل  أنها 
شرائح المجتمع الليبي بمن فيها 
الشباب والشابات الذين يشكلون 
مستقبل البالد، مؤكدة ما ورد في 
التابع لأمم  األمــن  قــرار مجلس 
 2015 لسنة   2250 رقم  المتحدة 
واألمــن  والــســالم  الشباب  بشأن 
الشباب  تمكين  بأهمية  باإلقرار 
في العملية السياسية والمساهمة 
في صنع السالم واألمن، ومنحهم 
هادف  بشكل  للمساهمة  الفرص 

في عملية صنع القرار.

أكدت رفضها الدائم لجميع أشكال العنف

اإلمارات تدين الهجوم اإلرهابي شمال بوركينا فاسو

تونس )وكاالت( 

أصيب جنديان من الجيش التونسي 
إرهابيين،  مسلحين  مع  اشتباك  في 
البالد،  غــرب  جبلّية  بمنطقة  أمــس، 
وزارة  باسم  المتحدث  أفــاد  حسبما 

الدفاع.
إن  زكــري،  محمد  المتحدث  وقــال 
من  وحــدة  تنفيذ  أثناء  وقع  االشتباك 
السلوم  الجيش مهّمة عملياتّية بجبل 
 290 تبعد  التي  القصرين،  واليــة  في 

كلم جنوب غرب العاصمة.
وأسفر االشتباك عن »وقوع جرحى 
ــن، وإصــابــة  ــي ــي ــي صــفــوف اإلرهــاب ف
عنصرين من الجيش بجروح طفيفة«.

العسكريين  أن  المتحدث  وأوضــح 
»نـــقـــال لــتــلــقــي الـــعـــالج وحــالــتــهــمــا 
حتى  يتم  لم  أنه  إلى  الفتاً  مستقرة«، 
اآلن توقيف المسلحين الذين شاركوا 

في االشتباك.
»منطقة   2014 عام  الجيش  وأقــام 
عمليات عسكرية مغلقة« في قسم من 
جبل السلوم ومناطق أخرى بالقصرين، 

لمكافحة التنظيمات المتطرفة.
لتنظيمي  مــوالــيــة  خــاليــا  وتــنــشــط 

»القاعدة« و»داعــش«، في جبال والية 
القصرين الحدودية.

بعد  الخاليا  تلك  نــشــاط  وتــراجــع 
ــقــوات  وال للجيش  نــاجــحــة  عمليات 
أفضت  األخيرة  األعـــوام  في  األمنية 

إلى مقتل عشرات اإلرهابيين.
ويعود آخر هجوم إرهابي في تونس 
أطلقت  الــمــاضــي، حين  مـــارس  ــى  إل
أعيرة نارية على مدخل ثكنة للحرس 
الــقــيــروان، وسط  واليــة  فــي  الوطني 

البالد، ولم يخلف الهجوم ضحايا.
وشهدت تونس بعد ثورة 2011 طفرة 
نفذت  إرهابية  جماعات  نشاط  في 
مقتل  عــن  أســفــرت  دامــيــة،  هجمات 

األمــن  قــوات  مــن  سيما  ال  العشرات 
والسياح.

ونفذ أحد أكبر الهجمات في مارس 
2016 عندما استهدفت ثكنة للجيش 
ومركزان للشرطة والحرس الوطني في 
مدينة بن قردان، وأدت تلك الهجمات 
إلى مقتل 13 من قوات األمن وسبعة 
مدنيين، بينما قتل ما ال يقل عن 55 

إرهابياً واعتقل عشرات آخرون.
الداخلية  وزارة  أعلنت  ــك،  ذل إلــى 
التونسية، أمس، إحباط خمس عمليات 
هجرة غير نظامية بحراً خالل يومين، 
شاركوا  شخصاً   82 وتوقيف  وإنقاذ 

فيها.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الوحدات 
الوطني  لــلــحــرس  الــتــابــعــة  الــبــحــريــة 
العاملة في كافة سواحل البالد تمكنت 
يومي 11 و12 أغسطس من »إحباط 4 
عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة 

ونجدة وإنقاذ 76 مجتازاً«.
وأضافت إن وحدات الحرس الوطني 
بمنطقتي قابس وجبنيانة، وسط شرق 
البالد، تمكنت من »إلقاء القبض على 
المشاركة  يعتزمون  كانوا  أشخاص   6
الحدود  اجتياز  عمليات  إحــدى  فــي 

البحرية«.
أنه »حجز لديهم  إلى  البيان  وأشار 
التونسية  الــعــمــلــة  مـــن  ــي  ــال م مــبــلــغ 

واألجنبية« لم تحدد قيمته.
وسائل  أوردت  متصل،  صعيد  على 
قارب  تقارير عن غرق  إعــالم محلية 
قرب  الماضي،  الثالثاء  يــوم  هجرة، 

أرخبيل قرقنة وسط شرق البالد.
ونقلت التقارير عن مصادر أمنية لم 
ثمانية  تسجيل مصرع  تم  أنه  تسمها 
نساء  ثــالث  هــم  تونسيين  مهاجرين 
وأربعة أطفال ورجل واحد، كما جرى 
على  كانوا  آخرين  مهاجرا   20 إنقاذ 

متن القارب. 

الجيش التونسي: إصابة جنديني يف اشتباك مع إرهابيني

تراجع نشاط الخاليا 
اإلرهابية بعد عمليات 

ناجحة للجيش 
والقوات األمنية

استنكار شديد لألعمال 
اإلجرامية وزعــزعة األمــن 

واالستقرار

إحباط خمس 
عمليات هجرة غير 

نظامية بحرًا وتوقيف 
82 شخصًا
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لبنان بحالة »االنتظار  التي يعيشها  الراهنة  المرحلة  تتسم 
المقلق« لمعرفة آفاق المرحلة المقبلة، وذلك في ضوء تطورات 
إسرائيل.  مع  البحرية  الحدود  ترسيم  مصير  تحدد  إقليمية 
وإقليمية – دولية مرهونة بنتائج مفاوضات فيينا وتوقيع اتفاق 
نووي جديد بين إيران والدول الست الكبرى بقيادة الواليات 
المتحدة. أما التطورات المحلية التي تشهد مخاطر االنهيار 
ميشال عون  العماد  به عهد  اتسم  الذي  واالقتصادي  المالي 
)من31 أكتوبر 2016، وينتهي في31 أكتوبر المقبل(، فإن هناك 
قناعة لدى معظم اللبنانيين بأن هذا »االنهيار الكبير« وحجمه 
تسوية  إلى  الوصول  وآليات  المقبل  الرئيس  مالمح  يحددان 

رئاسية.
القوى  بين  المستحكم  الخالف  استمرار  حــال  في  ولكن 
السياسية، وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية ووقوع البالد 
الغذائية  والمواد  الــدواء  »فــراغ دستوري« في ظل فقدان  في 
واالستهالكية األساسية، وعجز المؤسسات واإلدارة والقضاء، 
وانهيار القطاع الصحي واالستشفائي، فضال عن اشتداد عزلة 
لبنان الخارجية نتيجة انعدام ثقة المجتمعين العربي والدولي. 
األمر الذي يزيد في تعميق »فجوة« المخاطر المالية والمعيشية، 
بما يهدد باضطرابات أمنية، وتحركات شعبية احتجاجية، تعيد 

الزخم لتفعيل »ثورة17 أكتوبر2019«. 
لــقــد انــكــمــش بــشــدة، وبــشــكــل مستمر، حــجــم االقــتــصــاد 
مليار دوالر عام   55.2 تراجع من  خالل ثالث سنوات، حيث 
يصبح  أن  ويقدر  الماضي،  العام  دوالر  مليار  الــى21   ،2018
تراجعت  وكذلك  الحالي.  العام  بنهاية  دوالر  فقط14.1مليار 
تدهور  ومع  سنويا.  دوالر   2092 إلى   8000 من  الفرد  حصة 
سعر صرف الليرة، تقلص حجم الدين من 90 مليار دوالر إلى 

38 مليار دوالر، ألن نحو 60 مليار دوالر من هذا الدين هي 
زيادة عبء  تكمن في  الخطيرة  السلبية  الناحية  لكن  بالليرة، 
الدين على االقتصاد بكل مكوناته، وارتفاع نسبته للناتج المحلي 
من 171% إلى 272% وهي أعلى نسبة في العالم. وقد دفعت 
مع  الفقر،  إلى تحت خط  السكان  80% من  التطورات  هذه 

فقدان العملة الوطنية 95%ٌ من قيمتها.
ولكن الالفت، بنتيجة قراءة معمقة للمالية العامة، أقر البنك 
ويشمل  شرعي  األول  العام  الدين  من  نوعين  بوجود  الدولي 
الحاجات التمويلية التي وافق عليها مجلس النواب ويشكل فقط 
ثلث الدين القائم، مقابل الثلثين للدين غير الشرعي، أي أن 
معظم ما أنفقته »النخبة الحاكمة« رتب على خزينة الدولة دينا 
غير شرعي، مع التأكيد أن االقتراض العام خدم أهدافا غير 
تمويل العجز العام. ووصف البنك السياسة المالية في لبنان 
بأنها »مكون أساسي من نموذج النمو المعيب الذي كان عرضة 
بعض  أن  علما  المفرطة«،  والخارجية  الداخلية  للصدمات 
الدراسات وصفت الدين اللبناني بأنه لم يكن ألغراض تنموية، 
بل لدفع فوائد مرتفعة إلى حاملي السندات، وهو تحويل ممنهج 
إلثرائه. وبما أن الدائن كان يعلم ذلك، ما يجعله شريكا فاعال 
لعملية التضليل التي رافقت تلك العملية وساهمت في إفساد 

المجتمع وضرب االقتصاد، بما يهدد األمن القومي الوطني. 
عهد  فشل  التي  للتنمية  األساسية  للمعوقات  بالنسبة  أما 
الرئيس عون في تذليلها، فهي ال تزال قائمة، وتتلخص باستيالء 
»النخبة« على السلطة تحت ستار الطائفية، والتعرض للصراع 

والعنف. 

* كاتب لبناني متخصص في الشؤون االقتصادية

هل  والــمــيــاه  النفط  حـــروب  بعد 
الحالية  اآلمنة  غير  الممرات  تفرز 
الخوف  جديدة؟  أزمة  أوكرانيا  في 
القمح  حـــروب  اشتعال  فــي  يتمثل 
الروسية  الــحــرب  بعد  والــحــبــوب، 
وانعكاسها  وتداعياتها  األوكرانية 
على المنطقة والعالم كله. أوكرانيا 
ما  والقمح،  الحبوب  أغلب  مصدر 
انعكس سلبا على األسواق األوروبية 
والعربية بعد اندالع الحرب الدائرة 

اآلن. 
في  تعتمد  العربية  الــدول  معظم 
القمح  على  الدقيق  من  استهالكها 
كبيرة  بنسبة  واألوكــرانــي،  الروسي 
وهو  قبل،  من  نعرفها  نكن  لم  جدا 
إلى  المراقبين  من  العديد  دفع  ما 
التي  السلبية،  ــار  اآلث من  التحذير 
قسمت  التي  الحرب  هذه  ستتركها 
الشرق والغرب. فعلى سبيل المثال، 
الدول  أكبر  وهي  مصر-  استوردت 
 5.5 القمح  مــن  ســكــانــاً-  العربية 
مقابل   ،2021 عـــام  طـــن  مــلــيــون 
من  محلياً  طــن  مــلــيــون   3.5 نــحــو 
واستوردت  المحليين،  المزارعين 
 2020 فــي  طــن  مليون   12.9 نحو 
بقيمة  الخاص  والقطاع  للحكومة 

3.2 مليار دوالر.
ومعظم هذه الواردات من أوكرانيا وروسيا، حيث تصل 
إلى  واألوكراني  الروسي  القمح  من  واردات مصر  نسبة 
70% من احتياجات البالد، كما أنها األولى عالمياً في 

استيراد نبات الذرة من أوكرانيا.
وكما هو الحال بالنسبة لمصر، تعتمد دول عربية أخرى 
واليمن  السودان  مثل  واألوكــرانــي  الروسي  القمح  على 
ولبنان وحتى سوريا التي كانت من الدول المكتفية ذاتياً 
قبل اندالع الصراع فيها، حيث اضطرت إلى شراء 1.5 
مليون طن من القمح في عام 2021، معظمها من روسيا.

وتفيد المصادر أن لبنان يستورد ما بين 600 و650 ألف 
طن سنوياً، 80% منها من أوكرانيا مما جعل لبنان يعيش 
المغرب  وفي  الرغيف،  على  الطوابير  وتقف  خبز  أزمة 

منه  أفضل  الحال  يبدو  ال  العربي 
حيث  األخـــرى،  العربية  ــدول  ال في 
تستورد تونس 60% من القمح من 
الجزائر  أن  كما  وروسيا،  أوكرانيا 
تــعــد ثــانــي مــســتــهــلــك لــلــقــمــح في 
للحبوب  مستورد  وخامس  أفريقيا، 
بالنسبة  الحال  وكذلك  العالم،  في 
دول  إلــى  إضــافــة  وليبيا،  للمغرب 
الخليج العربي التي تستورد كميات 
كبيرة من القمح من روسيا وأوكرانيا 

أيضاً. 
ويعتبر الشرق األوسط ثالث أكبر 
مستورد للقمح األوكراني في موسم 
وزارة  لبيانات  وفقاً   ،2021  2020

الزراعة األميركية.
العالمي  األغذية  برنامج  ويقول 
»منطقة  إن  المتحدة  لألمم  التابع 
أفريقيا  وشــمــال  ــط  األوسـ الــشــرق 
المتواصل  بالتأثير  بشدة  متضررة 
لألزمة األوكرانية نظرا العتماد دول 
شمال أفريقيا الشديد على واردات 
الرتفاع  عرضة  يجعلها  ما  الغذاء، 

أسعار المواد الغذائية«. 
كــثــيــرة،  ــيــة  عــرب دول  ــه  ــواجـ وتـ  
تعتمد على استيراد القمح الروسي 
لضمان  كبيرا  تحديا  ــي،  ــران واألوك
إمداداتها الغذائية، في ظل الحرب الدائرة في أوكرانيا 
روسيا.  على  المفروضة  الواسعة  الغربية  والعقوبات 
وكانت مصر خفضت قيمة عملتها المحلية أمام الدوالر 
األميركي قبل نحو شهرين بنسبة بلغت حوالي 17% في 

محاولة للحد من تبعات أزمة حرب أوكرانيا.
وال يختلف الوضع االقتصادي في كل من اليمن وليبيا 
التدهور  أسباب  بعض  اختلفت  وإن  وسوريا  والــســودان 
من  أوكرانيا  وحرب  كورونا  وباء  يبقى  لكن  االقتصادي، 
الوضع  ســوء  إلــى  أدت  التي  المشتركة  األسباب  ضمن 
المواد  أسعار  وارتــفــاع  العربية  ــدول  ال في  االقتصادي 

الغذائية بشكل غير معتاد.

* كاتب سعودي

أخيراً  وافــقــوا  »الديمقراطيون« 
على تشريع رئيسي آخر وهو »قانون 
أصــبــح  وإذا  ــضــخــم«.  ــت ال خــفــض 
صفقة  فسيمثل  قــانــونــا،  التشريع 
سيقلص  القانون،  هل  أوال،  مهمة. 
بنعم،  اإلجابة  الواقع؟  في  التضخم 
على األرجح، أو على األقل سيقلص 
الضغوط التضخمية. وذلك ألن زيادة 
اإلنفاق وفقا للتشريع وتصب أساسا 
النظيفة،  الطاقة  على  اإلنفاق  في 
الصحية،  ــة  ــرعــاي ال عــلــى  وأيـــضـــاً 
ستجري استعادة أكثر منها من خالل 
المخصصات الضريبية. ولذا سيمثل 
في  العجز  لخفض  قانوناً  التشريع 
الموازنة، مما يجعله مقلصاً للتضخم 
في حال بقاء كل األمور األخرى كما 

هي. 
إلى  النظر  المرء  على  يتعين  لكن 
باعتباره  التضخم  خــفــض  ــون  قــان
بين  السريعة  الطرق  بقانون  شبيهاً 
الذي   1956 لعام  والدفاع  الواليات 
ربما عزز الدفاع الوطني قليال لكنه 
أفاد الواليات المتحدة بشكل أساسي 
مستقبل  فــي  االستثمار  خــالل  مــن 
البالد. وهذا القانون سيفعل الشيء 
ولفهم  ذلــك.  من  أكثر  وربما  نفسه، 

سبب األمل الكبير الذي يلهم به هذا القانون، من المفيد 
فهم ما تغير منذ آخر جهد كبير لـ»الديمقراطيين« للتعامل 
قانون  مشروع  في  تمثل  المسعى  وهذا  المناخ.  تغير  مع 
النواب  »واكسمان-ماركي« لعام 2009 الذي أقره مجلس 
لكن مجلس الشيوخ أجهز عليه. وتمثل جوهر »واكسمان-

الكربون  النبعاثات  أقصى  حدا  يضع  نظام  في  ماركي« 
إلى حد  يعمل  أن  بوسعه عمليا  وكان  مبادلتها،  وإمكانية 
كبير بمثابة ضريبة على الكربون. وكان هناك ومازال حجج 
وجيهة لمثل هذا النظام الذي من شأنه أن يعطي الشركات 
واألفراد حافزا لخفض االنبعاثات بطرق متعددة. لكن من 
الناحية السياسية كان من السهل تصويرها على أنها خطة 

تتطلب تضحيات من العمال العاديين. 
»واكسمان-ماركي« تقلصت  ومع سقوط مشروع قانون 

لتعتمد  أوباما  إدارة  أولويات  قائمة 
عــلــى ســيــاســة الــتــرغــيــب ولــيــس 
الــتــرهــيــب. فــقــد اعــتــمــدت على 
اإلعفاءات الضريبية للطاقة النظيفة 
للشركات  قــروض  ضمانات  وتقديم 
الطاقة  مــصــادر  فــي  تستثمر  التي 
المتجددة. واعتقد أنه من اإلنصاف 
لم  االقتصاديين  معظم  إن  الــقــول 
اإلجـــراءات  هــذه  تحقق  أن  يتوقعوا 
طريفاً حدث في  لكن شيئاً  الكثير. 
الطريق. فقد حدث تقدم ثوري في 
ربما  المتجددة،  الطاقة  تكنولوجيا 
بسبب  ــل،  األقـ على  جزئياً  ــدأت،  بـ
عام  ففي  أوبــامــا.  عهد  ســيــاســات 
من  المولدة  الكهرباء  كانت   ،2009
طاقة الرياح أعلى ثمنا من الكهرباء 
الــمــولــدة عــن طــريــق حــرق الفحم، 
ــة الــشــمــســيــة أكــثــر  ــطــاق وكـــانـــت ال
التالي،  العقد  مدار  لكن على  كلفة. 
انخفضت كلفة طاقة الرياح %70، 
الشمسية  الطاقة  كلفة  وانخفضت 
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البطاريات  أسعار  انخفضت  كما 
الخطوط  رؤيــة  الممكن  من  وأصبح 
العامة القتصاد يقلص كثيراً انبعاثات 
التضحيات،  مــن  بقليل  الــكــربــون 
باستخدام الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة - على 
عكس حرق الوقود األحفوري - لتدفئة مبانينا وتبريدها 
وإدارة مصانعنا وتشغيل سياراتنا وغيرها. والجزء المتعلق 
بالمناخ من قانون الحد من التضخم، يمثل في معظمه، 
هذا  ويتم  هــذا.  الطاقة  في  باالنتقال  لإلسراع  محاولة 
أساسا من خالل تقديم ائتمانات ضريبية لتبني تقنيات 
منخفضة االنبعاثات، بما في ذلك السيارات الكهربائية. 
لكن أيضا بتقديم حوافز الستخدام طاقة أقل بشكل عام، 
ال سيما من خالل جعل المباني أكثر كفاءة في استخدام 

الطاقة. 
ينشر بترتيب خاص مع خدمة »نيويورك تايمز«

 *أكاديمي أميركي حائز جائزة نوبل في االقتصاد

لبنان.. و»االنهيار الكبير«

أطفال الصومال.. وسوء التغذية 

في إحدى العيادات الطبية بمنطقة جيدو جنوب الصومال، تطمح 3 من األمهات في الحصول على مساعدات طبية ألطفالهن الذين يعانون من سوء التغدية. الصومال 

واحدة من أكثر بلدان العالم تضررًا من نقص الغذاء، ما يستوجب حشد  مساعدات طبية وغذائية لتخفيف المعاناة عن الصوماليين. )الصورة من خدمة نيويرك تايمز(.

المتعلّقة  سياستها  فــي  ثــابــٍت  نهٍج  على  ــارات  ــ اإلم دولـــة  تسير 
تقّدمها  التي  المساعدات  ترتبط  ال  إذ  الخارجية؛  بالمساعدات 
بالتوّجهات السياسية للدول المستفيدة منها، وال بالبقعة الجغرافية 
أو  بِعرقهم  وال  المساعدات،  تلك  من  المستفيدون  فيها  يقع  التي 
بلونهم أو بطائفتهم أو بديانتهم، وإّنما تراعي في المقام األول الجانب 

اإلنساني الذي يتمّثل في احتياجات الشعوب. 
وهذا ما جّسدته التوجيهات األخيرة لصاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه اهلل، بإرسال باخرة مساعدات 
إماراتية تحمل أكثر من ألف طّن من المواد الغذائية واإلغاثية المتنوعة، 
لتوفير االحتياجات الضرورية لنحو 2.5 مليون شخص ممن تضّرروا 
من موجة الجفاف في الصومال ودعم أوضاعهم اإلنسانية، إضافًة 
إلى توجيهات سموه بإغاثة عاجلة شملت مساعدات غذائية وطّبية إلى 
السودان الشقيق، تشمل 380 طًنّا من المواد الغذائية األساسية و4.5 

طّن من األدوية، مخّصصة للمتأثرين والنازحين في واليات دارفور.
إّن سياسة الدولة في منح المساعدات الخارجية، التي ينهل من 
ينابيعها الفياضة ماليين المستفيدين حول العالم، تسعى إلى تحقيق 
أهداف نبيلة متعّددة، تشمل الحّد من الفقر، والقضاء على الجوع، 
تنموية  مــشــاريــع  ــاء  ــن وب
إليها،  يحتاج  مــن  لــكــّل 
ــة عـــالقـــات مع  ــ ــام ــ وإق
الدولة المتلّقية والمانحة 
لتحقيق أهــداف التنمية 
د  المستدامة؛ حيث تجسِّ
هذه السياسة اإلنسانية 
تطبيًقا  اإلمــارات  لدولة 
التسامح  لثقافة  عملًيّا 

واالعتدال التي تتبّناها.
ــدث  ــ ــ ــب أح ــســ ــحــ ــ وب
الخارجية  وزارة  تقارير 
ــي فقد  ــدول والــتــعــاون ال
المساعدات  قيمة  بلغت 
قّدمتها  التي  الخارجية 
ــة اإلمــــــارات خــالل  ــ دول
حتى   2010 مــن  الفترة 
2021 نحو 206 مليارات 
و34 مليون درهم، وهو ما يعادل 56.14 مليار دوالر أميركي، مواِصلة 
بذلك التزامها دفع جهود السالم واالزدهار العالمّيين، وموِفرة الدعم 
التنموي واإلنساني والخيري لعدٍد من الدول من بينها 50 بلًدا من 

البلدان األقل نمًوّا.
المساعدات  على  اإلماراتية  الخارجية  المساعدات  تقتصر  وال 
وإنسانية  »تنموية  رئيسية  فئات   3 تندرج ضمن  بل  فقط،  المالية 
وخيرية«، حيث تشير المساعدات التنموية إلى »البرامج التي تهدف 
إلى تحسين مستوى الرفاهية االقتصادية أو االجتماعية«، بينما تشير 
المساعدات اإلنسانية إلى »األنشطة التي تسهم في إنقاذ األرواح، 
وتشمل  اإلغــاثــة«،  وعمليات  الطوارئ  لحاالت  االستجابة  فيها  بما 

المساعدات الخيرية »المشاريع ذات الطابع الديني أو الثقافي«.
وبهذا حافظت دولة اإلمارات على ارتفاع نسبة مساعداتها اإلنمائية 
قة مرتبة متقّدمة بين أعلى  قياًسا إلى دخلها القومي اإلجمالي، محقِّ
الجهات المانحة، إذ حلّت في المرتبة األولى ألعلى المانحين الدوليين 
للمساعدات اإلنمائية مقارنة بالدخل القومي اإلجمالي ألربع مرات، 
كما جاءت في المرتبتَين الثانية والرابعة لبعض السنوات خالل الفترة 

نفسها.

مساعدات اإلمارات 
خارجّيا نهٌج ثابت

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

اإلمارات

اليـــوم

 بلغت قيمة 
المساعدات الخارجية 

التي قّدمتها اإلمارات 
خالل الفترة من 2010 

حتى 2021 نحو 206 
مليارات و34 مليون 

درهم، وهو ما يعادل 
56.14 مليار دوالر 

أميركي

دول عربية كثيرة تعتمد 
على استيراد القمح الروسي 

واألوكراني وتواجه تحديًا 
كبيرًا لضمان إمداداتها 

الغذائية، في ظل الحرب 
الدائرة في أوكرانيا والعقوبات 

الغربية الواسعة المفروضة 
على روسيا

في 2009، كانت طاقة 
الرياح أعلى ثمنًا من الكهرباء 
المستخرجة من حرق الفحم، 

وكانت الطاقة الشمسية 
أكثر كلفة. لكن بالعقد التالي، 

انخفضت كلفة طاقة الرياح 
70% وانخفضت كلفة الطاقة 

الشمسية %89

خفض التضخم.. هل ينقذ الكوكب؟الحروب.. والقمح والحبوب!

د. علي القحيص*

االقتصاد اللبناني انكمش 
بشدة، وبشكل مستمر، حيث 

تراجع من 55.2 مليار دوالر 
عام 2018، إلى 21 مليار دوالر 
العام الماضي، ويقدر أن يصبح 
14.1 مليار دوالر بنهاية العام 

الحالي

عدنان كريمة*

بول كروجمان*
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بــايــدن  جــو  الــرئــيــس  زار  أن  مــنــذ 
غــادرهــا   2022 يوليو  فــي  إســرائــيــل 
والــعــديــد مـــن وســـائـــل اإلعـــــام في 
وتطرح  تتحدث  وخــارجــهــا  المنطقة 
مع  التعامل  إمكانية  حول  التساؤالت 
الملف النووي اإليراني بالقوة العسكرية 
عن طريق ضرب المنشآت والمفاعات 
النووية اإليرانية. فهل تحمل مثل هذه 
األحاديث مصداقية؟ وهل يمكن عملياً 
الخطيرة؟  العمليات  هــذه  مثل  تنفيذ 
الرئيس  أن  ــر  األمـ فــي  المخيف  إن 
بايدن وهو في إسرائيل تحدث عن أن 
باده لن تسمح مطلقاً إليران بامتاك 

الساح النووي.
ــم يــوضــح كــيــف يمكن  ورغـــم أنـــه ل
تقوم  أن  األميركية  المتحدة  للواليات 
الكثير  ــار  آثـ التصريح  أن  إال  بــذلــك 
أن  ومغزى  مغزاه  حــول  التكهنات  من 
رسمية  بــزيــارة  يقوم  والرئيس  يطلق 
معينة  أطــراف  وفسرته  إسرائيل،  إلى 
أعطي  أخضر  ضوء  بمثابة  بأنه  عدة 
للقيام بعمل ما ضد المنشآت النووية 
اإليرانية. مثل هذا التفسير خطير جداً 
ويحمل في طياته ما يحمل من تداعيات 

ومخاطر جمة حاضرة ومستقبلية على 
المنطقة العربية، خاصة ما يخص دول 

مجلس التعاون الخليجي.
العربي  الخليج  فــي  نــحــن  حقيقة 
ــدد من  ــول عــ نــخــتــلــف مـــع إيـــــران حــ
ــة واالســتــراتــيــجــيــة  ــي الــقــضــايــا األمــن
والسياسية اختافات جذرية وجوهرية 
أبو  الثاثة  جــزرنــا  احــتــال  كمسألة 
موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، 
والعديد من القضايا األخرى في اليمن 
والعراق وسوريا ونوايا تصدير التجربة 
إلى  بــاإلضــافــة  اإليــرانــيــة  السياسية 
السياسية  والهيمنة  التوسع  تطلعات 
واالقتصادية، لكن جميع ذلك ال يعني 
ــران عسكرياً  إي مع ضــرب  نقف  بأننا 
بيننا  العالقة  القضايا  مع  التعامل  أو 
هذه  فمثل  العسكرية،  بالقوة  وبينها 
وتفصيًا  جملة  مــرفــوضــة  األفــكــار 
والموافقة  معها  التماهي  يمكن  وال 
عليها ألن ذلك يشكل خطراً علينا في 
الحاضر والمستقبل، وألن التعامل مع 
إيران بالقوة العسكرية سيشعل منطقة 
الخليج العربي في حروب مدمرة هي 

في غنى عنها.

وهذه  جغرافياً،  تجاورنا  ايــران  إن 
وإن  تغييرها،  يمكن  ال  أزلية  حقيقة 
دولنا ستتضرر  بالحرب فإن  تضررت 
بالحرب أيضاً، فنحن في المواجهة مع 
آلالف  معها  المصالح  ونتبادل  إيــران 

السنين.
إن صلب الموضوع في هذه المسألة 
حقيقية  مشكلة  يواجه  العالم  أن  هو 
مع إيران تجاه برنامجها النووي رغم 
لحلها  متكررة  جماعية  جهود  وجــود 
في  ممثل  الدولي  المجتمع  بها  يقوم 
والصين  األميركية  المتحدة  الواليات 
وروسيا وعدد من دول أوروبا الغربية 
ــســا وألــمــانــيــا  ــرن هـــي بــريــطــانــيــا وف

باإلضافة إلى هيئة األمم المتحدة.
من  مجموعة  اآلن  حتى  وصـــدرت 
الدولي  تدين  قــرارات مجلس األمــن 
إيران وتفرض عليها عقوبات صارمة 
الحقيقية  األهـــداف  غموض  بسبب 
في  واستمرارها  الــنــووي  لبرنامجها 
عمليات التخصيب بنسب تفوق ما هو 
مصرح لها به دولياً، لكن أي من تلك 
رغم  مثمراً  نجاحاً  ينجح  لم  الجهود 
ــذي عقد فــي عــام 2015،  االتــفــاق ال

والذي انسحبت منه الواليات المتحدة 
في فترة رئاسة دونالد ترامب.

إن المسألة في ظاهرها سياسية  - 
دبلوماسية، لكن اإليرانيون ماضون في 
النووي  ببرنامجهم  األمــام  إلى  الدفع 
وإلى التشدد في مطالبهم وسلوكياتهم 

تجاه المجتمع الدولي.
الــســبــب فــي ذلـــك يعود  ــمــا أن  ورب
موحد  موقف  وجــود  عدم  إلى  جزئياً 
الدولي  المجتمع  أعضاء  بين  وقــوي 
الملف  مــع  مباشرة  يتعاملون  الــذيــن 
النووي اإليراني، بمعنى أن كل طرف 
زاويــة  من  المسألة  مع  يتعامل  منهم 
مصالحه الخاصة أوالً وليس من زاوية 

مصالح المجتمع الدولي الجماعية.
اللعبة  هذه  فهمت  إيــران  أن  ويبدو 
جـــيـــداً، فــصــارت تــلــعــب عــلــى حبال 
من ذلك لكي تحقق  القضية انطاقاً 

أكبر قدر ممكن من المصالح.
اإليراني  النووي  الملف  مشكلة  إن 
ــك فـــإن على  ــذل مــعــقــدة وشــائــكــة، ل
ــات  ــوالي ال مــع  المتحالف  المعسكر 
عمل  أي  بـــأن  يــــدرك  أن  الــمــتــحــدة 
سيتسبب  إيــران  ضد  يوجه  عسكري 

من  العديد  لصالح  الشديد  األذى  في 
دول المنطقة العربية والخليج العربي 
تحدث  حقيقية  مشاكل  وأيــة  والعالم، 

إليران لن تحدث في فراغ.
وما نعتقده حقيقة ونؤمن به هو أن 
إلى  يسعى  أن  الدولي  المجتمع  على 
إيجاد حل سلمي دبلوماسي لملف إيران 
النووي خال من الدمار واأللم مضمون 
إلقناع إيران بالتخلي عن عسكرة ملفها 
النووي وسعيها نحو إنتاج أسلحة نووية.
مجموعة  توجد  السياق  هــذا  وفــي 
الى  تحتاج  التي  الحائرة  األسئلة  من 
فــمــا هو  ــا:  ــرادهـ إيـ إجــابــات يصعب 
موقف  عليه  ســيــكــون  ــذي  الـ الــشــكــل 
إيران  قيام  الدولي في حال  المجتمع 
ــووي؟ وكيف  ــنـ الـ الــســاح  ــامــتــاك  ب
الوطني  باألمن  الشعور  عليه  سيكون 
الخليجي  التعاون  مجلس  دول  لــدى 
وتركيا  وأوروبـــا  العربي  العالم  ودول 
ودول وسط آسيا وشرقها القريبة من 
أسئلة  توجد  إيــران؟ وغير وغير هذه 

أخرى كثيرة.

* كاتب إماراتي

خطورة التعامل العسكري مع ملف إيران النووي

ما نعتقده ونؤمن به 
هو أن على المجتمع الدولي 

أن يسعى إلى إيجاد حل 
سلمي دبلوماسي لملف 

إيران النووي خال 
من الدمار واأللم

تنتقل ميانمار من أزمة إلى أخرى 
منذ أن استولى الجيش على السلطة 
بعد اعتقال الزعيمة المنتَخبة أونج 
ســـان ســو كــي ومــســؤولــيــن رفيعين 
شهرا.  عشر  ثمانية  قبل  آخــريــن 
نتيجة  جاء  السلطة  على  االستياء 
إحساس متزايد بانعدام األمن داخل 
القوى  شــوكــة  ــأن  ب وشــعــور  الجيش 
الــديــمــقــراطــيــة أخـــذت تــقــوى على 
حساب الجيش وصاحياته الواسعة. 
احتجاجات  إلـــى  االنــقــاب  وأدى 
الباد،  أنحاء  مختلف  عمت  مدنية 
إضـــافـــة إلـــى تــشــكــيــل مــجــمــوعــات 
مسلحة تحارب مع الجيش الذي رد 
بيد من حديد. ولكن بموازاة مع هذه 
التطورات، يجد جيش ميانمار نفسه 

معزوال بشكل متزايد.
خال  واضحة  كانت  العزلة  هذه 
جنوب  دول  لرابطة  اجتماع  أحــدث 
تنتسب  التي  »آســيــان«  آسيا  شــرق 
اجتماعهم  فخال  ميانمار.  إليها 
األخير، وافق وزراء خارجية »آسيان« 
على منع جنراالت ميانمار الحاكمين 
اجتماعات  مــن  مــزيــد  مــن حــضــور 
ــى حــيــن تــعــاون نظام  ــان« إلـ ــيـ »آسـ
ميانمار بخصوص مخطط عمره 15 
شهرا كانوا قد تعهدوا فيه بمعالجة 

األزمة التي تسبب فيها االنقاب العسكري. ذلك أن زعيم 
االنقاب الجنرال مين أونج كان قد وافق في أبريل من العام 
الماضي على مخطط يدعى »اتفاق الخمس نقاط« الذي 
تم االتفاق عليه مع قائد الجيش. وكان المخطط ينص على 
الباد بشكل فوري،  العنف في  العسكريين  الحكام  إنهاء 
وإطاق حوار مع كل األطراف، وتعيين مبعوث خاص، وأن 
توّفر »آسيان« مساعدة إنسانية وتسمح للمبعوث الخاص 

بااللتقاء مع كل األطراف.
لكن النظام يرفض اآلن االلتزام بأي من النقاط سالفة 

الذكر.
في شيء،  العسكريين  الحكام  تفيد  لن  الدولية  العزلة 
تجمع  مثل  إقليمية  بلدان  فيه  أخــذت  وقت  في  وخاصة 

»آسيان« تتعامل فيه بحزم وصرامة 
كــانــت مــواقــف  مــيــانــمــار. وإذا  مــع 
»آسيان« تتسم عادة باالنقسام حول 
العديد من المواضيع، فإن التطورات 
جعلت  مؤخرا  ميانمار  عرفتها  التي 
حــتــى بــلــدانــا مــثــل كــمــبــوديــا، التي 
كانت تدعم الجيش من قبل، تشدد 
الخمس  أجندة  تنفيذ  ضــرورة  على 
اآلن  حتى  يوجد  ال  أنه  غير  نقاط. 
أي مؤشر على أن النظام العسكري 
من  الــرغــم  على  لإلصغاء  مستعد 
العزلة الدولية. بل هناك تقارير تفيد 
بأن الجيش يخطط لتشديد قبضته 
أكثر على السلطة عبر تعديل »قانون 
وذلك  السياسية«،  األحزاب  تسجيل 
االنتخابات  نتائج  تــؤول  أال  لضمان 
من  أي  يحقق  وأال  بعينه  ألي حزب 
ويذكر  كاسحا.  انتصارا  ــزاب  األحـ
هنا أن سو كي كانت قد فازت فوزا 
و2020.   2015 في  مرتين  كاسحا 
باتت  ميانمار  أن  فيه  شك  ال  ومما 
الساحة  على  معزولة  نفسها  تجد 
أزمــة  فيه  تشهد  وقــت  فــي  الدولية 
فّر  االنقاب،  فمنذ  أيضا.  إنسانية 
أكثر من 50 ألف الجئ من ميانمار 
أخرى.  مجاورة  وبلدان  تاياند  إلى 
من  مليون شخص  مــن  أكــثــر  ونـــزح 

مناطقهم في وقت يتفشى فيه الفقر عبر الباد.
وعلى كل حال، فإن جنوب شرق آسيا يقع وسط تنافس 
بين الصين والواليات المتحدة، انقسام ما فتئ يتسع أيضا 

بسبب األزمة األوكرانية.
هذا  بثقل  دائــمــا  تشعر  كــانــت  ــان«  »آســي أن  ــواقــع  وال
»آســيــان« جميع  وزراء خــارجــيــة  دعــا  وقــد  الــتــنــافــس. 
األطراف إلى ممارسة »الحد األقصى من ضبط النفس، 
بالمبادئ  والتمسك  االستفزازية،  األعمال  عن  واالمتناع 
الصداقة  و»معاهدة  المتحدة  األمم  ميثاق  تضمّنها  التي 

والتعاون في جنوب شرق آسيا«. 

* رئيس مركز الدراسات اإلسالمية- نيودلهي

رئيس  أطلقها  لسان  زلة  تكن  لم 
يائير  المؤقت  اإلسرائيلي  الــوزراء 
البيد مؤخراً بشأن القدرات النووية 
للدولة العبرية، فقد سبقه من قبل 
شيمون بيريز، وهو مهندس القنبلة 
وأحــــد صــنــاعــهــا عــلــى الــمــســتــوى 
الــســيــاســي، وكــذلــك اســحــق رابين 
ــم تكن كــل هذه  وأيــهــود بـــاراك. ول
رفاهة  من  إطــار  في  التصريحات 
الطرح أو السياق الدعائي بل تعبر 
إسرائيل  تفكر  كيف  وبــوضــوح  لنا 
الــســيــاســيــة إلـــى جــنــب إســرائــيــل 
والتي  والعسكرية،  اإلستراتيجية 
والصمت  التكتم  إستراتيجية  تبنت 
الساح  امتاك  في  يجري  ما  إزاء 
ــة. هــذا  ــووي ــن ــرؤوس ال ــ الــنــووي والـ
القبض  إلــى  إسرائيل  دفــع  التكتم 
مثل  يطلق  فني  أو  عــالــم  أي  على 
مع  ــم  ت مثلما  الــتــصــريــحــات  ــذه  هـ
فانونو في  موردخاي  النووي  العالم 
خالها  اعترف  والتي  الثمانينيات 
بقدرات إسرائيل النووية وما تملكه 
المفاعات  في  وإنــتــاج  رؤوس  من 
ديمونة  وقــتــهــا  وأهــمــهــا  ــة،  ــووي ــن ال

وناحال سوريك. 
لسنوات طويلة  األمــر  هــذا  وظــل 
ــو الــصــمــت والــضــبــابــيــة وعــدم  وهـ

اإلعان، وقد قابل ذلك وجهة نظر سياسية كانت تتردد 
الحالة من عدم  الخروج من هذه  آن آلخر بضرورة  من 
والقوة  بالكبار  إال  يعترف  ال  أرحــب  عالم  إلى  الوضوح 
العسكرية إلى اإلعان االستباقي عن هذه القدرات، بعد 
أن بدأت إيران في دخول الدائرة والبدء في إنتاج اليورانيوم 
وهو  القنبلة،  إلى صناعة  تدريجيا  واالنتقال  المخصب، 
وأهمها  اإلسرائيلية،  المعلومات  أجهزة  منه  حذرت  ما 
في  بدأت  والتي  »أمــان«،  العسكرية  االستخبارات  شعبة 
تسويق التقييم االستراتيجي على مستوي الدولة العبرية 
وخارجها، وفي جوالت الحوار االستراتيجي مع واشنطن، 
ومن ثم بدأ الحديث الصامت وعلى مستوى »أمان« وتاه 
عدم  سياسة  أن  على  بالتأكيد  القومي  األمــن  مجلس 

الشفافية بالنسبة إلسرائيل لم تعد 
كافية، وأن وسيلة الردع التي تواجه 
ما  اإليرانية،  الجبهة  من  إسرائيل 
إلى  تدريجياً  االنتقال  نحو  يدفع 
اإلعان عن أن إسرائيل دولة نووية 
الــنــووي  ــادي  ــن ال دول  شــأن  شأنها 
التزامها  عــدم  عــن  النظر  بصرف 
التي  النووي  االنتشار  منع  بمعاهدة 
تــرفــض إســرائــيــل االنــضــمــام لها، 
الدولية  الوكالة  مع خبراء  والتعامل 
للطاقة الذرية، سواء في التحقق أو 

منع االنتشار، أو مراقبة ما يجري.
بأية  االلــتــزام  ترفض  وإسرائيل   
ــي الــتــعــامــل بل  ــة ف ــي مـــقـــررات دول
تحت  للتحرك  مــســار  أي  ورفـــض 
المظلة الدولية التي تعمل بها باقي 
ــق كــل حالة.  الـــدول الــنــوويــة، ووفـ
وانتقال إسرائيل من عدم الوضوح، 
إلى  الــنــووي  بامتاك  واالعــتــراف 
أمر  الــنــووي  بامتاك  أقــرت  دولــة 
على  التبعات  مــن  لمزيد  سيدفع 
سياسياً  واقعاً  وسيفرض  إسرائيل، 
ستكون  ربما  جديداً  واستراتيجياً 
تتطلب  والتي  الكبيرة،  تداعياته  له 
من  قائمة  تكن  لــم  أخــرى  مــواقــف 

قبل. 
السياسة  في كل األحــوال ستظل 
بين  تباين  محل  والمحتملة  الراهنة  اإلسرائيلية  النووية 
على  الصراع  ظل  في  واإلستراتيجية  السياسية  الدوائر 
العمل على محاور  ومنها  األخرى،  السياسات  جملة من 
في  االستراتيجي  الحضور  وتنشيط  اإلقليمي،  التعاون 
دوائر  في  أكثر  إلي عاقات  تدريجيا  واالنتقال  اإلقليم، 
لصانع  المستجدة  واإلستراتيجية  السياسية  النفوذ 
النووية  القدرات  عن  الرسمي  اإلعان  وسيبقى  القرار. 
العربي  المحيط  في  التعامل  رؤية  اتضاح  لحين  مؤجا 

واإلقليمي إلسرائيل.

* أكاديمي متخصص في الشؤون االستراتيجية 

والعلوم السياسية

ميانمار باتت تجد نفسها 
معزولة على الساحة الدولية 
في وقت تشهد فيه أزمة 

إنسانية أيضا. فمنذ االنقالب  
فّر أكثر من 50 ألف الجئ من 

ميانمار إلى تايالند وبلدان 
مجاورة أخرى

 في كل األحوال ستظل 
السياسة النووية اإلسرائيلية 

الراهنة والمحتملة محل 
تباين بين الدوائر السياسية 

واإلستراتيجية في ظل الصراع 
على جملة من السياسات 

األخرى

نووي إسرائيل.. العالنية والتكتمميانمار في عزلــة متزايــدة
د. طارق فهمي*د. ِذْكُر الرحمن*

د. عبدالله جمعة الحاج*



نوف الموسى )دبي(

أن تبحث عن تطور 

الخطوط البسيطة، 

واتساقها مع السياقات 

القصصية، ضمن مشاهد 

زمنية، يقودها انضباط 

فني من خالل الممارسة 

اليومية للفنان، هي 

فعليًا كما يتصورها 

محمد الشيباني فنان 

ُكتْب رسوم مصورة 

إماراتي والمخرج اإلبداعي 

 »SANDSTORM« بشركة

المختصة بالقصص 

المصورة في دولة 

اإلمارات، رحلة نحو 

احترافية رسم الفكرة 

العميقة في القصة 

المصورة بأبسط حركة 

ممكنة، إنها لحظة 

آنية لتطور طريقة رواية 

القصص.

في هدأة النفس

متى نلتقي؟

يوم،  كل  في  المطلق  المساء  من  الساعة  هذه  مثل  في  اآلن 
مثل  في  انتظارك،  في  قلبي  يزلزل  الذي  الشوق  مثل هذا  وفي 
هذا الحنين الذي يصهل في أوردتي، في مثل هذا التوحد الذي 
يعصف بي. أشتاق إلى لقائك والحديث معك يا أخي الغالي. كما 
كنا دوما على مدار سنين العمر، حين كنت تعلمني القراءة والكتابة 
عندما تعود من المدرسة، وتغريني بقراءة الكتب التي تحضرها 
)عائشة(  المطوعة  بيت  وأدخلتني  مدرستك.  مكتبة  من  معك 
القرآن  قــراءة  فختمت  القرآن،  قــراءة  األطفال  تعلم  كانت  التي 
في مدى شهرين، األمر الذي أدهش المعلمة والجميع، واحتفلتم 
بي كعادة االحتفال باألطفال الذين يختمون قراء القرآن. وحين 
دخلت المدرسة االبتدائية وضعوني في الصف الثاني ألني كنت 
أحسن القراءة والكتابة بفضلك أنت يا أخي الغالي. أتذكر أننا 
على  المساء  مثل عصافير  نثرثر  أو  نجلس صامتين  أحياناً  كنا 
منسيين  جدولين  ومثل  حميمي.  شتاء  في  بالنبق  مكتظة  سدرة 
من  تنفلتان  نجمتين  مثل  نرغبها.  ال  جهة  إلى  يتدفق  نهر  في 
اليتيم  الليل  اللحظة من  الحديث معك في هذه  أود  مجرتيهما، 
مسحورة  وأنــا  غرفتي.  أمــام  عطرها  تنثر  الفل  فشجرة  مثلي، 
بهذا البياض الباذخ. هذا الذي يقول ما ال أملك قوله. فاقترب 
ينثره  الــذي  وعطرها  الفل  زهــرات  لك  ألقطف  الغالي  أخي  يا 
جمالها وبياضها الباهر. ربما لو أننا في بلد واحد ألتيت إليك 
في مثل هذا الوقت الذي هو جلوة روحي، واهتياج شوقي دون 
بدمغة  حضورنا  وتختم  بيننا  تفصل  التي  الــحــدود  أخشى  أن 
بطاقة  أو  صغيرة،  رسالة  إليك  سأرسل  قلت  مرة  الــورق.  على 
معايدة، أو بطاقة على )الواتساب( الذي أصبح بديال عن اللقاء 
دائما،  مبتسمة  تبدو  التي  بمالمحك  انتصبت  لكنك  واالعتناق، 
وسخرت من االعتيادي والمألوف والبطاقات، وانسحبت رافضا 
فرقت  التي  الوسائل  بهذه  وبينك  بيني  الحميمي  اللقاء  تعويض 

بيننا بخط على شاشة.
اآلن يتفتح في وجداني الشوق إليك، مثل زهرة الفل المشاكسة، 
فماذا أفعل بها، وماذا أفعل في غيابك؟ وأنت أبعد من عطرها 
تستطيع  كنت  هل  عليه.  القبض  أملك  وال  غرفتي،  يمأل  الذي 
القبض على موجة تتكرر بين قدميك في هدوء؟ ال أنا وال أنت 
حين نلغي حدود الليل والنهار ونزاوجهما بتوق اللقاء، والحديث 
الذي يفيض في لحظة التواصل. فمتى أراك وتشتعل بحضورك 

نجوم الثريا التي أطفأت ضوءها جرائر البشر.

 حمدة خميس

hamdakhamis@yahoo.com

مثقفون يؤكدون أهمية زيارتها

املتاحف.. مدارس ثقافية ومعرفية للجيل الجديد

محمد نجيم )الرباط(

فإن  اللون،  في  تسبح  شعرية  قصيدة  هي  اللوحة  كانت  إذا 
الرأي،  لهذا  وفيٌّ  شردودي  فؤاد  المغربي  والتشكيلي  الشاعر 
فلوحاته التي قدمها في قاعة باب الرواح بالرباط، تسبح في 
مساحات شاسعة من األلوان والخطوط المتناغمة رغبة منه في 
اللون واألشكال،  ينبثق من  المتلّقي ينصت لنص شعري  وضع 
ومحملة  داللي  بعمق  الفنية  والــرؤى  المسافات  تتمظهر  حيث 
اللونية  بالتعابير  الفني  العمل  تثري  التي  الريشة،  بضربات 
ليؤصل أسلوبه الخاص بمقومات جمالية ذات منحى ينهل من 
معين الجمال واإلشارات، والرموز وانكسارات الضوء والظالل 
لتشكيل معمار اللوحة وبسردية بصرية مشحونة بتدفقات لونية 
تتناغم فيها األلوان الفاتحة والمبهجة، ليرسل دالالت تجريدية 
الدوائر  تتشابك  وحيث  البوح،  وصفاء  بالشعر  ومحملة  قوية 
وتنسجم مع روحانية الخطوط والظالل وفق بعٍد رؤيوي عميق 
التواقة  الــروح  إليقاع  ويستجيب  والشاعرية،  بالجمال  يتغنى 

للتحرر من أسر المادة واليومي الرتيب.
شرودي  فؤاد  أعمال  يوسف  فــاروق  الجمالي  الناقد  يصف 
تربيته  بسبب  ألنه  ذلك  يرسم،  المفاجئ،  العصف  كما  بقوله: 
ــرؤى  وال باألفكار  مــطــارداً  نفسه  يجد  مــا  غالباً  االحترافية 
واألشكال، فإنه ال ينتظر لحظة اإللهام ليرسم أو يكتب الشعر، 
في  كان  إذا  وباألخص  مضى،  أينما  يرافقه  اإللهام  ألن  ذلك 
مرسمه. المواد التي يعمل من خاللها تملك سلطة غير محدودة 
دفع  ما  ذلك  الشعر،  لكتابة  دائم  سبب  أيضاً  وهناك  لإللهام، 
وبطريقة  المستمر،  العمل  أن  بحقيقة  اإليمان  إلى  شــردودي 
مخلصة وصادقة، هو الذي يستدعي اإللهام. وبعد سنوات من 
الغياب يبدو شردودي كما لو أنه يحاول قول كل شيء في لوحة 
واحدة. ذلك االستنتاج ليس صحيحاً. ربما يبدو األمر كذلك 
المزيد من  رؤية  أن  واحــدة، غير  لوحة  برؤية  المرء  اكتفى  لو 
اللوحات ال بد أن تؤدي إلى كسر ذلك الوهم. فالرسام الذي 
األخيرة  لوحته  أنها  لو  كما  جديدة  لوحة  كل  رسم  على  يقبل 
ينفضه  ما  سرعان  أنه  غير  الوهم،  ذلك  صناعة  في  يساهم 
حين يبدأ برسم لوحة جديدة، وهكذا تتكرر لعبة يكون الفنان 
سيدها. وألن فن شردودي يقوم أصاًل على اختراع أشكال ال 
أصول لها في الواقع، فإن االختالف في النظر إليه إنما يزيد 
من سعة المساحة التي يتحرك فيها، فهو ليس صنيعة مكان 
بعينه وإن كان يعلق على صلته باألثر شيئاً من األمل، وهو ال 
يرتبط بزمن بعينه ألنه محاول للتنقيب بين السطوح المتراكمة 
عنصري  من  فنه  الفنان  يحرر  وإذ  الخاص،  زمنه  عن  بحثاً 
المكان والزمان يهب عالمه حرية االستمرار في النمو والتطور. 
أبناء جيله  من  كما هو  وفنه  الثالثة  األلفية  ابن  هو  شــردودي 
المتمردين يعيد المغرب إلى صدارة المشهد الفني العربي بعد 

سنوات من الغياب.

جانب من المعرض )من المصدر(

سيمفونيات لونية

يف معرض فؤاد شردودي

الشعوري  التكثيف  متعة  خالل  من   
يمثل  الذي  اإلنساني،  الجسد  لتعابير 
ــحــرك  ــُم ــصــة الـــمـــصـــورة« ال ــق فـــي »ال
ــمــة إيــصــالــهــا  لــســريــان الــفــكــرة ومــه
مشاهد  تمرر  بطبيعتها  والتي  للمتلقي، 
مخيال  تــعــزز  أن  شــأنــهــا  مــن  جــزئــيــة، 
القصة  اســتــكــمــال  بــتــجــاه  الــمــشــاهــد 
يكون  وبذلك  المتفردة،  تصوراته  عبر 
يبنيه  مــوازي  عالم  مصورة  قصة  لكل 
ويُلهم  البصرية،  التجربة  على  المطلع 
ــذي  ال والــثــقــافــي،  الــفــنــي  المجتمعي 
جزءاً  الشيباني  محمد  الفنان  اعتبره 
عالم  في  اإلبــداعــي  الفعل  من  أصياًل 
عمله  خالل  فمن  المصورة.  القصص 
التي   ،»SANDSTORM« شــركــة  ــي  ف
ضمن  أبوظبي،  العاصمة  في  تأسست 
الصناعات  يدعم  استراتيجي  مشروع 
الفنان  يعمل  ــة،  ــي ــداع واإلب الثقافية 
أكبر  ــاحــة  إت الــشــيــبــانــي عــلــى  مــحــمــد 
منهم  المحتوى،  لصناع  ممكنة  فرصة 
القراء  وحتى  مبتدئون  ورسامون  كتاب 
األولــيــة،  مشاريعهم  بتقديم  أنفسهم، 
ــاً،  ومــحــاولــة تــطــويــرهــا ودعــمــهــا مــادي
محترفين  مــبــدعــيــن  اســتــقــطــاب  عــبــر 
الرسم  ســواء  مختلفة  تخصصات  في 
األعمال  هذه  لدعم  والتلوين  والكتابة 
الناشئة، وصوالً إلى بناء فضاء تفاعلي 
المنتج  اســتــمــراريــة  يضمن  مــســتــدام، 
مــروراً  اإلنــتــاج،  مرحلة  في  اإلبداعية 
بــســوق مــجــالت الــقــصــص الــمــصــورة، 

وصوالً إلى القارئ والناقد الفني.
أن  الشيباني  محمد  الفنان  يوضح 
تكون  القصص  سيناريو  مــع  عالقته 
مــحــاوالً  بــنــفــســه،  كــتــبــهــا  إذا  عــمــيــقــة 
التأكيد على أن يشمل النص عدداً من 
الرسومات الكافية، التي ال يحتاج فيها 
المشاهد للقراءة حتى يكتشف موضوع 
ــى الــمــســتــوى  الــقــصــة، مــتــقــمــصــاً عــل
داخل  في  الشخصيات  موقف  الفكري، 
النص، بأن يضع نفسه مكانها، ويختبر 
الصعوبات  مع  تتعامل  أن  يمكن  كيف 
أكثر  رسمها،  ومحاولة  تواجها،  التي 
من مرة، وبجهات مختلفة، وأحياناً بين 
أعلى وأسفل الصفحة، وبترتيب مغاير، 
تكون  قد  التي  الدقة  تلك  فيها  يتعمد 
تحدث  بالمقابل  ولكنها  جــداً،  معقدة 
حياة  فــي  تــؤثــر  قــد  استثنائية،  نقلة 
شخص ما قد يطالع القصة المصورة، 

بمرحلة  يمر  كان  عندما  له،  فبالنسبة 
لقصة  مجلة  أنقذته  حياته،  من  صعبة 
مبيناً  محتواها،  يرسم  جلس  مصورة 

أنه رغم بساطة فكرة القصة حينذاك، 
إال أن عمق تفاصيل الرسم فيها أهداه 

بعداً جديداً.
ــدى  ل أن  ــى  ــ إل الــشــيــبــانــي  ــفــت  ــل وي  
»القصة المصورة« قدرة هائلة على أن 
واليافعين  الصغار  من  المتلقي،  تُلهم 
والراشدين ولو للحظة عابرة، وتجعلهم 
دقائق  في  عديدة  عوالم  إلى  يدخلون 
خالل  من  نفسي  عن  »أُعــبــر  مــعــدودة: 
تتجسد  فــيــهــا  الـــمـــصـــورة،  الــقــصــص 
ــذي  ــي، ال ــســان ــر اإلن ــاألث اهــتــمــامــاتــي ب
ساحرة،  بخفة  إحداثه  القصة  تستطيع 
ويعود الفضل في ذلك لوالدتي المحبة 
الــروســي،  األدب  وخـــاصـــًة  لــلــقــراءة، 
وعالقة  اإلنسانية،  بالتجارب  المليء 
هناك  وليس  والطبيعة،  بنفسه  اإلنسان 
الــمــصــورة،  للقصة  مــفــتــاح  أو  نــهــايــة 
ولكنك تعمل وترسم على الدوام، وتعيد 
من  نــوعــاً  تبني  حتى  مــجــدداً،  العمل 
جعلنا  في  تُسهم  ومتعة،  وفسحة  أمل 
الحياة  تجارب  مع  ونتفاعل  مستمرين 

ونطورها«. 

احترافية »القصة 
المصورة« برسم 

الفكرة العميقة بأبسط 
حركة ممكنة

محمد الشيباني: قدرة هائلة للقصة املصورة على إلهام املتلقي

محمد الشيباني

فاطمة عطفة )أبوظبي(

عند زيارة أي متحف 

نرى آثار التاريخ، ونعاين 

الحضارات من خالل 

المعروضات، كما أن 

جيل الشباب يتعلم 

قيم التواصل الحضاري 

والثقافي، ويقول د. 

عمر عبد العزيز، مدير 

الدراسات والنشر في 

دائرة الثقافة بالشارقة: 

المتاحف في جوهرها 

مركب انتقال بالرائي 

إلى معالم الجغرافيا 

والحكمة التاريخية، التي 

تمنح زائريها إمكانية 

اإلبحار في تلك الفضاءات 

المترعة بالدالالت 

والمعاني. وهكذا 

تتحول تلك المتاحف إلى 

مدرسة ثقافية بالمعنى 

الشامل للكلمة، ذلك 

أن الثقافة هي الحاضن 

األشمل لما كان وما 

سيكون، وهي إلى ذلك 

التميمة السحرية التي 

تسيج العالقة العضوية 

بين الماضي والحاضر 

والمستقبل.

 زيارة متحف تغني 
أحيانًا عن قراءة عشرات 

الكتب
 

شهاب غانم

 مدونة حية 
للتاريخ في تحوالته 

وانعطافاته
 

عمر عبد العزيز

 تؤدي رسالة معرفية 
ونافذة على حضارات 

األمم
 

خالد الظنحاني

في  أن  مبينا  العزيز  عبد  د.  ويضيف 
عبر  الــتــاريــخ  فلسفة  تتبلور  المتاحف 
الباهرة،  ولمعاتها  الوامضة  إشاراتها 
كما أنها مدونة حية للتاريخ في تحوالته 
األمم  تأخذ  السبب،  ولهذا  وانعطافاته، 
تواريخها  خالل  من  المستحقة  مكانتها 
األنتربولوجية واألركيولوجية المتموضعة 
فــي كــامــل الــلــقــى األثــريــة والــمــدونــات 
وبــاألدوات  أشكالها،  بمختلف  الحروفية 
والمجسمات العاكسة للمرحلة التاريخية 
ومنشآتها وجمالياتها وعقائده، مؤكدا أن 
الزائر للمتحف يتدثر بعلم العلوم األكثر 

تقطيرا وصفاء.
 

متعة وتثقيف
ــارة  زي مــن  المكتسبة  الــفــوائــد  وحـــول 
المتاحف يقول الشاعر د. شهاب غانم: 
»هناك مقولة مشهورة ظهرت في الغرب 
قــبــل أكــثــر مــن قـــرن تــقــول إن الــصــورة 
تــســاوي ألـــف كــلــمــة«. وإذا كــانــت هــذه 
إن  نقول  أن  فيمكننا  صحيحة  المقولة 
زيارة متحف من المتاحف الراقية يغنيك 
عن قراءة عشرات الكتب، ألن من قرأ أو 
سمع ليس كمن عاين، ألن زيارة المتاحف 

تجمع بين المتعة والثقافة والتعليم.
زرنــا  إذا  ويــتــابــع د. غــانــم مــوضــحــا: 
متحفا تاريخيا في بلد ما فسنعرف عن 
تاريخ وتراث ذلك البلد وتشّكل حضارته، 
وطلبة المدارس عندما يزورون المتاحف 

يفهمون  بلدهم  في  والتاريخية  الوطنية 
أفضل،  بشكل  وهويتها  أمتهم  تــاريــخ 
ــات األمــم  تــاريــخ وهــوّي وكــذلــك يفهمون 
األخرى عندما يزورون المتاحف الوطنية 
المتاحف  أيضا  هناك  البلدان.  تلك  في 
العلمية التي تزيد من فهم الطلبة وأيضا 
والكيمياء  بالفيزياء  العاديين  الــنــاس 
والجيولوجيا وعلوم األحياء والفلك وعلم 
الفضاء والطاقة النووية ومختلف العلوم 
حسب ما يتمتع به المتحف من تجهيزات 
للمستقبل  متاحف  وهناك  وإمكانيات، 
التكنولوجيا  بآخر  تعرفك  دبي  في  كما 
غانم  د.  ويضيف  االصطناعي.  والذكاء 
تعرض  الطبيعية  الــعــلــوم  مــتــاحــف  أن 
المنقرضة،  والحيوانات  الديناصورات 
النباتات،  وحدائق  الحيوانات،  وحدائق 
هناك  أن  كــمــا  الــبــحــريــة،  والــمــتــاحــف 
اللوحات  تعرض  التي  الفنون  متاحف 
)مثل  المتخصصة  والمتاحف  الفنية، 
الــفــتــرة األولــــى مــن اإلســــالم كــمــا في 
متاحف في المدينة المنورة(، مؤكدا أن 
المتاحف بشكل عام وسيلة لكسب الفهم 

والثقافة والمعرفة بشكل سريع وممتع.
 

اختزال الزمن
مــن جــانــبــه يــؤكــد الــشــاعــر والــبــاحــث 
المتاحف  أهمية  على  الظنحاني  خالد 
المجتمعات  قيم  نقل  إلــى  تــؤدي  ألنها 
األجيال  ــط  ورب وعاداتها  تراثها  ونشر 

الجديدة بماضيها، وهذا الماضي يشكل 
الماضي  وهـــذا  والمستقبل،  الحاضر 
إلى  مشيرا  والمستقبل،  الحاضر  يشكل 
أن المتاحف بأنواعها التراثية أو األثرية 
أو الفنية والعلمية والتاريخية والطبيعية 
والمكان  الزمان  اختزال  عن  عبارة  كلها 
ــن خـــالل اطــالع  فــي مــكــان واحــــد، ومـ
الثقافي  الحضاري  اإلرث  على  األجيال 
رسالة  تــؤدي  كما  سبقت،  التي  لألمم 
ثقافية، وبنفس الوقت سياحية وترفيهية 
ووطنية وعالمية من األجداد إلى اآلباء.

أهمية  إلــى  مشيرا  الظنحاني  وتــابــع 
المتاحف الرقمية ليطلع عليها الجمهور 
العالمي والمحلي ويشاهد ما تمتلك من 
موضحا  وفنية،  وتراثية  أثرية  تقنيات 
أصبحت  ــارات  ــ اإلمـ فــي  الــمــتــاحــف  أن 
رقمية، وهذا يتيح الفرصة ليطلع عليها 
بعض  أن  موضحا  العالم.  في  مهتم  كل 
المتاحف أنشئت من خالل جهود فردية، 
بيته  مــن  جــزءا  بعضهم  يخصص  حيث 
خاصا  مكانا  يبني  أو  متحفا  فيه  ويقيم 
ليضع فيه هذه التحف ألنهم من محبي 
لديه  وبعضهم  القديمة،  األدوات  اقتناء 
األثرية  القطع  بعض  يشترى  ألن  شغف 
ــو يــدعــو إلـــى دعـــم هــذه  الــقــديــمــة، وهـ
التمسك  تعزز  ألنها  وزيارتها  المتاحف 
بالهوية الوطنية، من خالل معرفة طالب 
وماضي  ماضيهم  عن  أشياء  الــمــدارس 

أجدادهم.

شارك الفنان محمد الشيباني يف مشروع 
تعاوني »كورنيش« بأجزائه األربعة التابع 

ملؤسسة الشارقة للفنون، وهو عبارة 
عن سلسلة قصص مصورة ومختارات 

كوميدية جتمع مشاريع لفنانني ورسامني 
مقيمني يف دولة اإلمارات العربية، وفيما 
يتعلق باألسلوب، وأبعاد النقد الفني يف 

مجال القصة املصورة، أشار الفنان محمد 
الشيباني إلى محورين، أولهما النقد 

املرتبط بالتناسق بني الرسم والقصة، 
فمثاًل جسد بطل القصة ومقاساته، وهنا 
يتناول تقنيات الرسم التقليدي، ثانيهما 

فلسفة التعبير عن الفكرة، بأحسن طريقة 
على سطح الورقة، فال مجال للغموض 

والغرابة، فالتوضيح مهم يف السرد البصري 
للقصة املصورة، وجميعها نقاط محورية 

تنقلنا كما يوضح الفنان محمد الشيباني 
إلى حاجة املبدعني إلى توسيع آفاقهم 

الداخلية.

السرد البصري

من أعمال محمد الشيباني )من المصدر(
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سعيد 

ياسين )القاهرة(

تشهد الساحة الفنية عودة عدد من كبار املؤلفني 
واملخرجني بعد غياب بسبب استعانة شركات اإلنتاج بفئة 

الشباب، وانتشار ما ُيعرف بـ»ورش الكتابة«، علمًا بأن فترة غياب 
األسماء الكبيرة تراوحت بني عامني و14 عامًا، لتعود مجددًا، وكذلك مع 

كتابات لبعض الراحلني. انتهى املخرج رؤوف 
عبدالعزيز من 

تصوير فيلم 
»الباب األخضر« 

تأليف الكاتب 
الراحل أسامة أنور 

عكاشة، بطولة 
إياد نصار ومحمود 
عبداملغني، وتدور 
أحداثه يف بداية 

األلفية الثالثة.
 وكان قدم يف 

رمضان املاضي 
مسلسل »راجعني يا 
هوا« خلالد النبوي 

ونور وأنوشكا، املأخوذ 
عن مسلسل إذاعي 

كتبه عكاشة.

      محمد فاضل
يأتي يف مقدمة العائدين املخرج محمد فاضل مع مسلسل »الضاحك الباكي« 

الذي يتناول قصة حياة جنيب الريحاني )21 يناير 1889 وحتى 8 يونيو 1949(، 
بطولة عمرو عبداجلليل وفردوس عبد احلميد وتأليف محمد الغيطي الذي 

يعود بعد غياب 3 أعوام. ويقول فاضل لـ»االحتاد« إن العمل من أحالمه 
الفنية التي سعى إلى تنفيذها طوال الفترة املاضية، السيما أنه 

يركز على العديد من األحداث السياسية واالجتماعية 
واالقتصادية يف مصر خالل تلك الفترة، ويف مقدمتها 

ثورة 1919 ومرحلة سيد درويش واحلربني 
العامليتني، عبر شخصية الريحاني وشخصيات 

أخرى. وأبدى سعادته بالعودة بعد غياب 
11 عامًا منذ مسلسل »ربيع الغضب« 

عام 2011. 

بالرغم من وفاة املؤلف وحيد حامد يف 2 يناير 2021، إال أن املخرجة ساندرا نشأت 
كانت تعاقدت معه قبل وفاته على إخراج فيلم من تأليفه بعنوان »الصحبة احللوة«، 

وتستعد إلخراجه قريبًا، يلعب بطولته يحيى الفخراني ومحمد سعد، وتدور 
أحداثه يف إطار كوميدي إنساني، 

ويركز على القيم والركائز 
بعد غيابهما املشترك منذ املجتمعية.

قدما معًا مسلسل »رجل لهذا 
الزمان« الذي تناول قصة حياة 
عالم الذرة الدكتور مصطفى مشرفة 
عام 2011، ومن قبله »قاسم أمني«، يعود 
املؤلف محمد السيد عيد واملخرجة 
إنعام محمد علي من خالل مسلسل 
»طلعت حرب«، وقالت إنعام 
إن العمل يتناول قصة رجل 
االقتصاد املصري طلعت 
حرب، ويركز على دوره 
يف إرساء نهضة تنموية 
شاملة يف ظل ظروف 
صعبة، واستعمار 
وحتكم رجال أعمال 
أجانب ومصريني، 
وقيامه بوضع 
اللبنة األولى 
لالقتصاد. 

يعود املؤلف 
محمد جالل 
عبدالقوي صاحب 
روائع »غوايش« 
و»أديب« و»أوالد 
آدم« و»املال والبنون« 
و»نصف ربيع اآلخر« 
و»سوق العصر« و»الليل 
وآخره« و»حضرة املتهم أبي« 
وسواها إلى الدراما مبسلسلني، 
بعد غياب منذ عام 2008 حني 
قدم »قصة األمس« إللهام شاهني 
ومصطفى فهمي.

واملسلسالن يتناوالن شخصيتني 
مصريتني كنموذج يحتذى به، األولى 
البطل سيد زكريا خليل، والثانية 
علي باشا إبراهيم، أول طبيب 
مصري يعنيَّ عميدًا لكلية 
الطب وأول طبيب يف مجمع 
اللغة العربية، وحصل 
على قالدة الطب من 
الرئيس السادات. بعدما غاب مجدي أحمد علي عن اإلخراج التلفزيوني منذ مسلسل »وضع أمني« 

لعمرو سعد عام 2017، يعود بـ »مداح القمر« الذي يتناول قصة حياة املوسيقار بليغ 
حمدي، بطولة إياد نصار. ويذكر مجدي أن حياة بليغ من أكثر القصص ثراًء، ما جعل 

محبيه من مخرجني ومؤلفني وجنوم يتوقون إلى تقدمي شخصيته يف عمل يليق به.

جورج كلوني 

تقع الفيال اخلاصة به على ضفاف بحيرة 
كومو اإليطالية، وقيمتها 100 مليون 

دوالر. ومثل معظم منازل املشاهير، 
فهي مجهزة بصالة ألعاب رياضية 

وحوض سباحة وملعب تنس 
وغرفة بيتزا ومسرح يف 

الهواء الطلق.

بيل غيتس  

يحتوي منزله الذي يقع يف 
واشنطن على كل ما ميكن أن يحلم 

به األشخاص، من الرمال الذهبية التي 
مت جلبها من جزر الكاريبي إلى لوحات 
فنية من فنانني مشهورين عامليًا وجدول 

مائي صناعي بسمك الساملون وغرفة 
ترامبولني. وتبلغ قيمته 125 

مليون دوالر. تايغر وودز 

ميتلك العب الغولف 
األميركي الشهير منزاًل مبنيًا 

خصيصًا له يف فلوريدا، مع خلفية مطلة 
على احمليط بإطاللة رائعة على مدينة 
جوبيتر آيالند من مصعده ذي الواجهة 

الزجاجية. أخذ تصميم املنزل يف االعتبار 
حبه للهواء الطلق واللياقة البدنية، لذا 

احتوى على ملعب كرة سلة وتنس وحوض 
غطس، 60 قدمًا ومنتجع صحي 

ومسار للجري. تصل قيمته 
إلى 45.5 مليون 

توم كروز دوالر.

يقع املنزل الريفي يف والية كولورادو 
األميركية، وله إطالالت خالبة، بقيمة 59 

مليون دوالر. مساحته 10 آالف قدم 
مربعة، نوافذه ممتدة من األرضية 
إلى السقف وجدرانه خشبية، 
ويضم ملعبّي تنس وكرة 
سلة و»موتوكروس«.

ألني دي جينيريس 

متتلك فيال مبساحة 13 فدانًا، 
بقيمة 45 مليون دوالر، صّممها 

املهندس املعماري واالس فروست يف 
ثالثينيات القرن العشرين، وحتتوي على 9 

مدافئ وعدة مكتبات وحوضي سباحة وملعب 
تنس، وجارتها أوبرا وينفري.

جورج لوكاس 

ُبني منزله على الطراز التقليدي، يف 
مزرعة بكاليفورنيا على مساحة 26 فدانًا، 
ويضم مسرحًا بـ 300 مقعد، وحقل عنب 

وحوض سباحة، ومزرعة حيوانات، 
ونحاًل لتصنيع العسل. تصل 

قيمته إلى 100 مليون 
دوالر.

أجنلينا جولي 

تعيش يف قلعتها اخلاصة 
جنوبي فرنسا، يف قصر شبه 

خيالي ميتد على 1000 فدان، محاط 
بخندق مائي يضم حديقة عنب و35 غرفة 

نوم وقاعة والئم وحوض سباحة وصالتني 
رياضيتني. قيمته 61 مليون دوالر.

عودة

 »الكبـار« 
إلى الفـــــن

أسامة أنور 
عكاشة

وحيد حامد

محمد السيد 
وإنعـــــــــــــــــــــــــام

محمد جالل

مجدي أبو عميرة

مجدي أحمد علي

قصــــــــور المشاهيــــــر 
تــــــــرف وخيــــــــــــــال!

ترجمة: عزة يوسف

ُتعتبر القصور الضخمة واملنازل 
الفاخرة احلاملة التي ميتلكها 

املشاهير األكثر ترفًا وتكلفة يف 
العالم، ونشر موقع Hola الكندي 

قائمة بها.

تضم مزارع 
ومالعب وأحواض

 سباحة
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املخرج مجدي أبو عميرة، الذي قدم مسلسل »قوت 
ر يف منتصف  القلوب« ملاجدة زكي عام 2020، يذكر أنه سيصوِّ

أغسطس مسلسل »أسد اجلنوب« تأليف شاذلي فرح. ويعود من 
خالله إلى الدراما الصعيدية التي قدم من خاللها مسلسالت ناجحة، 

منها »ذئاب اجلبل« ألحمد عبدالعزيز وميرنا وليد، و»الضوء الشارد« ملمدوح 
عبدالعليم ومنى زكي، و»الفرار من احلب« آلثار احلكيم ورياض اخلولي. ويشير 

إلى أنه يقدم من خالل العمل اجلديد قضايا اجتماعية حقيقية من قلب 
املجتمع الصعيدي.
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رئيس التحرير 

حمد الكعبي

@aletihadae

إحدى مطبوعات

ذات شتاء في جبال 
كردستان -2-

حاولنا أّال نُغضب السائق الذي تدرب على قيادة المواكب على الطريقة 
أسفل سلسلة  أنه  تأكدت  الذي  إطالق مسدسه  يجيد  وربما  األميركية، 
ظهره على طريقة «الكاوبوي»، وتلطفنا جاهدين لنظهر له أن جل كالمنا 
إال  يضحكه  ال  الجبلي  وجهه  أن  يقيننا  رغــم  الــصــراح،  المزح  به  يــراد 
أن  حسين»  الغفار  «عبد  ألستاذنا  أومئ  أن  وحاولت  الساخن،  الرغيف 
يسايره بالحسنى، وال يثقل عليه بتلك األسئلة الواقعية، والتي تحتاج لكثير 
من البراهين والسالطين واألدلة، ويمكن أن تجعل الحديث متشعباً، وذا 
شجون، ساعتها تفهم «عبد الغفار» الموقف قليًال، وعلى مضض، وإن كانت 
الشكوى بادية في عينيه، أنا و«ضاعن شاهين» قلنا للسائق: إذا استطعت 
نفسه،  في  الغفار»  «عبد  فأضمرها  فافعل!  يسبقونك،  ال  تجعلهم  أن 
وانتبهنا لرفيق معنا غاب عني اسمه، كان يعاني دون أن ندري، فاعتقدنا 
«بوفيه»  فطور  بعد  تأتي  التي  الحموضة  تلك  من  نوع  أنها  البداية  في 
الفنادق عادة، لكن إصراره أن يركب في األمام مع السائق، ألن رأسه يدور 
الجيبات..  أيام  «َوّل هذه كانت  حينما يركب في الخلف، فقلت لنفسي: 
ما أروم أركب وراء»، لكنه جعلنا نتعاطف معه، ونطلب من األستاذ «عبد 
الخلفية،  للصفوف  يتراجع  أن  وعلماً  وعمراً  قدراً  يكبرنا  الذي  الغفار» 
ويترك المقعد األمامي لرفيقنا الذي كنا نعتقد أنه كان يسايرنا، ويبدي 
قلقه وخوفه وتترجمه أقدامه، وهو يضغط على الدواسات المتخيلة، ثم 
غدا يشكل نوعاً من الضغط والتوتر على السائق، وخفنا أن يربكه في 
طرقات تلك الجبال التي بدأ الثلج يتهامل فيها، وهّدأنا من روعه، فقال: 
ينزل  «أنا مب صاحي، وآنس لوعة كبد من هالسواقه»! فطلبنا منه أن 
زجاج النافذة، ويستنشق من عبير تلك األشجار الجبلية، ويصبر، دّورنا 
على كيس بالستيكي من تلك التي يحتفظ بها عادة في ظروف المطبات 
كقطعة  تبدو  المصفحة  سيارتنا  لكن  العمالقة،  الطائرات  في  الهوائية 
حديد واحدة بال مالمح، طلبنا أن يغمض عينيه، فال يرى تلك السيارات 
التي تسابق أخواتها، وصرير عجالتها عند المنعطفات واألكواع، وذلك 
التبديل لناقل السرعة العادي، وسائقنا ذا الرأس اليابس، المتشبث بما 
قاله له المدرب األميركي في حماية الشخصيات، تعبنا وهلك صاحبنا 
حتى وصلنا إلى أعلى نقطة في ذلك الجبل حيث استقبلنا المال البرزاني 
سينمائياً  مشهداً  فكان  ساعتها،  الثلج  ونزل  «البانورامي»،  مجلسه  في 
أّخاذاً، ذّكرني بروايات األدب الروسي الكالسيكية، حيث البرد والثلج في 
البيت الذي تؤنسه تلك المدفأة الفرحة  الخارج، وكل الدفء في داخل 

بطقطقة الخشب في غنائية الحطب والنار، وكانت مائدة 
تيقنت  ساعتها  الكردي،  والخبز  الكباب  سيدها  عامرة 
إن  تذوقها في مكانها، ألنها  بد من  األكالت ال  أن بعض 
خرجت من حدودها، كانت أشبه برفيق سفر ممل، وكثير 

التذمر، وال يحتمل السفر معه في المستقبل المنظور.

amood8@alIttihad.ae
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انطلق صاروخ «فالكون 9» التابع 
لشركة سبيس إكس إلى المدار من 

والية فلوريدا األميركية، حامًال 
53 قمرًا صناعيًا لصالح شبكة 

«ستارلينك» لإلنترنت الفضائي 
والمتاحة حاليًا للمستخدمين في 
أميركا الشمالية وأوروبا وأستراليا. 

وقالت الشركة: انطلق فالكون- 9
من مركز كينيدي للفضاء في 

كيب كانافيرال حامًال 53 قمرًا 
صناعيًا جديدًا 

لإلنترنت. 
وفالكون 9  هو 
صاروخ إطالق 

قابل إلعادة 
االستخدام 

ومخصص للرفع 
المتوسط. (رويترز)

قمرًا صناعيًا 
إلـــــــــى الــفضـــــــــــــــاء 53

تتوقع شركة آبل تجميع حوالي 220 مليون جهاز أيفون لتلبية الطلب خالل عام 2022، وهو نفس 
مستوى العام الماضي تقريباً. وطلبت إدارة الشركة األميركية إنتاج عدد كبير على األقل من الجيل 
الجديد ألجهزتها من الهاتف المحمول آيفون هذا العام مثلما كان الحال في عام 2021، معولة على 
عمالء أثرياء وتضاؤل المنافسة، في مواجهة تباطؤ قطاع اإللكترونيات على مستوى العالم. وتشير 

آبل إلى أنها على ثقة بشأن تحملها تبعات تباطؤ اإلنفاق على الهواتف الذكية وأجهزة أخرى.
نيويورك (د ب أ) 

آبــــــــــــل:
220 مليـــــون «آيفـــــــــــــون» فـــــــــي 2022
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يحاول رجال اإلنقاذ في نيوزيلندا إنقاذ عشرة دالفين 
جانحة على شاطئ بعيد وغمرها بالماء حتى أتى المد، 
وسحبها مرة أخرى إلى البحر.. وقالت وزارة الحفاظ على 
البيئة عبر فيسبوك إن الدالفين العشرة تقطعت بها السبل 
في خليج اكانيوها بجزيرة وايهيكي قبالة مدينة أوكالند. 
وذكرت وسائل اإلعالم أن المتطوعين انتشروا على الشاطئ، 
وجلبوا دالء من الماء إلى حيث تقطعت السبل بالدالفين إلبقائها 
رطبة.. وذكرت الوزارة ومشروع جوناه، المتخصص في إنقاذ الحيتان 
والدالفين التي تقطعت بها السبل، أن موظفيهم ومعداتهم تسابق 
الزمن لتنفيذ عملية اإلنقاذ.  ولنجتون (رويترز) 

 أعلن علماء حفريات اكتشاف ديناصور صغير 
مدرع في جنوب األرجنتين لم يكن معروفاً من 
قبل، وهو كائن من المرجح أنه كان يسير على 
األرض قبل نحو مئة مليون عام. وعثر عالم 
الحفريات سيباستيان أبيستجويا وزمالؤه على 
جزء من الهيكل العظمي للديناصور المسمى 
جاكابيل كانيوكورا مع 15 قطعة أسنان تشبه أسنان 
اإليجوانا.. وقالوا إن جاكابيل كان محمياً جيداً 
بصف من الدروع على شكل ألواح عظمية بطول 
عنقه وظهره ونزوالً إلى ذيله. ويبلغ طوله نحو 
متر ونصف المتر ووزنه ما بين أربعة وسبعة 
كيلوجرامات، فيما يماثل وزن قط منزلي 
متوسط الحجم.
بوينس أيرس (رويترز) 

اكتشــــــاف ديناصــــــــور عمـــــره 100 مليون عــــــــام

     الممثلة األميركية ريتشا مورجاني وزوجها بهارات ريشي مورجاني خالل حضورهما العرض األول 
للموسم الثالث من مسلسل «Never Have I Ever»، في مسرح حي ويستوود بمدينة لوس أنجلوس 
األميركية، تلعب ريشا دور كاماال نانديوادال في المسلسل، وهي طالبة دكتوراه في علم األحياء بمعهد 
كاليفورنيا للتكنولوجيا، ووجد أداؤها أعجابًا واسعًا من متابعي العمل في مختلف البلدان. (أ ف ب)

في مسرح ويســـــــتوود
ريشـــــا

جسر التسامح معَلم حضاري أنيق 
يرمز إلى تقبل المجتمع اإلماراتي 

لآلخر، وقدرة الشخصية اإلماراتية 
على التعايش في وئام مع مختلف 

الجنسيات واألعراق، ووجهة 
سياحية وترفيهية فريدة، تتيح 

لزوارها التريض والتسوق واالستمتاع 
بجماليات قناة دبي المائية.
(تصوير: حسن الرئيسي)

إمـــــــــــــارات
التســـــــــــامح
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