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بيئـــــة حاضـــــنة للنشء

مركز جامع 
الشيخ زايد الكبير..

إبراهيم سليم، وام (أبوظبي)

أكدت الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث 
جاهزية واستعداد جميع الجهات المعنية بقيادة وزارة 
من  الــذي  الجوي  المنخفض  مع  للتعامل  الداخلية، 
الجاري.  األسبوع  نهاية  الدولة  به  تتأثر  أن  المتوقع 
وجددت وزارة الداخلية تأكيدها على أن سالمة المجتمع 
وحماية األرواح والممتلكات أولوية قصوى، وأنها على 
وفرقها  ــهــا  وإدارات قطاعاتها  بجميع  االستعداد  ــّم  أت
الخطط  وفق  أي حالة طارئة  مع  للتعامل  الميدانية، 
داعيًة  الجميع،  وسالمة  أمن  يضمن  بما  الموضوعة 
الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر والتزام اشتراطات 

وإرشادات السالمة والتقيد بتعليمات الجهات المعنية. 
وأهاب فريق التقييم المشترك بالجمهور عدم تداول 
اإلشاعات ونشرها، والرجوع إلى المصادر الرسمية في 
الدولة لتلقي المستجدات والمعلومات كافة المتعلقة 

بالمنخفض الجوي واتباع اإلجراءات المعتمدة 

الوطني  المركز  ودعــا  المعنية.  الجهات  قبل  مــن 
لألرصاد الجمهور إلى أخذ الحيطة والقيادة بحذر 
المياه عند سقوط  ارتياد األودية وتجمعات  وتجنب 
جوي  منخفض  بحدوث  توقعات  ظل  في  األمــطــار، 
سطحي يستمر تأثيره من اليوم األحد إلى الخميس 
الشدة  المقبل، ويتوقع خالله سقوط أمطار مختلفة 
بين المتوسطة والغزيرة أحياناً، وقد يصاحبها البرق 

ومنطقة  الشرقية  المناطق  بعض  على  والرعد 
العين وجنوبها وتمتد على بعض المناطق 

الداخلية والغربية، مع انخفاض 
الحرارة.  درجــات  في 

(طالع ص 04)

تتأثـــر بـــه الدولــــــة األســـــــبوع الحالي

جاهزية للتعامل مع املنخفض الجوي

أبوظبي (وام)

وزيــر  نهيان  آل  ــد  زايـ بــن  عــبــداهللا  الشيخ  سمو  وجــه   
الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس التعليم والموارد 
البشرية، جميع المؤسسات التعليمية في الدولة بما فيها 
التعليم  مرحلة  منذ  كافة،  بالمراحل  والخاصة  الحكومية 
المبكر إلى مرحلة التعليم العالي، بتكثيف الجهود لتعزيز 
الهوية الوطنية والثقافة اإلماراتية والقيم اإليجابية واللغة 

العربية لدى الطلبة.
جاء ذلك خالل اجتماع مجلس التعليم والموارد البشرية 
بـُـعــد»،  «عــن  الــمــرئــي  ــصــال  االت تقنية  عبر  عقد  الـــذي 
واستعرضت خالله معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة 
الثقافية  لألنشطة  الوطني  اإلطـــار  والــشــبــاب،  الثقافة 
من  يتضمن مجموعة  والـــذي  الــمــدارس  فــي  اإلمــاراتــيــة 
الثقافية  لألنشطة  المدرسية  والمعايير  السياسات 

اإلماراتية التي تتكامل مع المناهج األكاديمية. 
ويستهدف اإلطار موضوعات متنوعة في التراث اإلماراتي، 
واللغة  االجتماعية  واألنشطة  والقيم  التقاليد  فيها  بما 
العربية والتعبيرات المحلية والفنون الشعبية والرياضات 
بجغرافيا  والوعي  المعرفة  تعزيز  جانب  إلى  التقليدية، 
الدولة والفنون واألدب اإلماراتي، وبعض التجارب الناجحة 

في تاريخ الدولة. (طالع ص 03)

إطار وطني لألنشطة الثقافية 
اإلمـــــــــــــاراتيـــــة فـــــي المـــــدارس

عبدهللا بن زايد
يوجه بتعزيز الهوية الوطنية 

والقيــــم واللغــــــــــة العربيــــــة

08

التعامل مع أي حالة طارئة 
لضمان أمن وسالمة المجتمع

تجنب ارتياد األودية وتجمعات 
المياه عند سقوط األمطار

عدم تداول اإلشاعات ونشرها 
والرجوع إلى المصادر الرسمية «الداخـلية»: 

آمنة الكتبي (دبي)

 تعمل وكالة اإلمارات للفضاء بالتعاون مع شركاء على تنفيذ 
5 مشاريع بحثية وتطويرية من مشروع «شبكة اإلمارات لرصد 

والنيازك». الشهب 
ومشروع شبكة مراقبة الشهب هو نظام مخصص لكشف ورصد 
الغالف الجوي لألرض،  التي تدخل  الفضائية  وتتبع األجسام 

والتي يمكن أن تكون ذات أصل طبيعي أو نيازك أو حطامًا 
الصناعية.  فضائيًا من صنع اإلنسان، مثل تداعيات األقمار 

التنبؤ بموقع سقوط أي  النظام من  ويمكن استخدام هذا 
أجسام قد تنجو من االحتراق وتصل إلى األرض. وتتكون 
الشبكة من ثالث محطات مختلفة موزعة في أرجاء دولة 

الدولة، حيث  الفلكية في سماء  الظواهر  اإلمارات لتسجيل 
السماء، وتقوم  تضم كل محطة كاميرات فلكية موجهة نحو 

الذي قد يكون  الكشف عن شهاب  تلقائيًا بمجرد  بالتسجيل 
جزءًا من الزخات الشهابية أو قطعة من حطام فضائي، وعند 

التقاط هذا الشهاب من أكثر من موقع واحد، يتم حساب 
(06 مساره بحيث يمكن تحديد مصدره.  (طالع ص 

سجل ارتفاعًا في الدولة خالل النصف األول

7.5 % متوسط العوائد اإليجارية للعقارات

تحقــــق خطــــــوات متقدمــــــــــــة
فـــــي تنظيم التبـــــرع باألعضــــاء 

دينا محمود (لندن)

حذرت منظمات دولية من تفاقم 
ــن الــغــذائــي  ــ ــة انـــعـــدام األم ــ أزم
اليمن  مــن  مختلفة  مناطق  فــي 
المقبلة،  القليلة  الشهور  خــالل 
على وقع استمرار تراجع حجم 
الــحــبــوب،  مــن  ــالد  ــب ال واردات 
جراء تواصل األزمة في أوكرانيا، 
وبفعل اضطرار برنامج األغذية 
العالمي، إلى تقليص مساعداته 
المحتاجين  لماليين  الغذائية 
إليها من اليمنيين، بسبب نقص 

التمويل. وشددت «شبكة أنظمة 
اإلنذار المبكر بالمجاعة»، التابعة 
للوكالة األميركية للتنمية الدولية، 
الخطوة  هــذه  تأثيرات  أن  على 
على  ــاص،  خـ بشكل  ستنعكس 
المتدهور  الغذائي  األمــن  وضع 
بشدة في محافظات يمنية، مثل 
مأرب ولحج وأبين وحجة، خالل 
الفترة ما بين أغسطس الحالي 
انهيار  ظل  في  المقبل،  وأكتوبر 
تلك  لسكان  الشرائية  الــقــدرة 
المناطق، وتدني مستوى الدخول 

هناك من األساس. (طالع ص 14)

مأرب وأبين ولحج األكثر عرضة للخطر

مع استمرار االعتصامات 

نذر املجاعة تهدد اليمنيني

تصاعد دعوات حل البرملان 

العراقي وإجــــــراء انتخــابات 

نازحون يمنيون في الحديدة يتلقون مساعدات بعد تعرض مخيمهم ألمطار غزيرة (أ ف ب)
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عقـــارات 
دبــــــــــــــي

الهواتف 
المتحركة

1.212 تريليون درهم تداوالت 
عقارات دبي في 5 سنوات والبيع األول 

يستحوذ على 21%. «يوسف العربي»

15 % ارتفاع مبيعات الهواتف 
المتحركة في أبوظبي بدعم من موسم 

السفر والعطالت. «ريم البريكي»

هدى جاسم (بغداد)

وقــوى سياسية  أحــزاب  أعلنت 
زعيم  لــدعــوة  دعمها  عــراقــيــة 
ــدري» مــقــتــدى  ــصــ ــ «الـــتـــيـــار ال
وإجــراء  البرلمان  بحل  الصدر 
انتخابات مبكرة، بخالف بعض 
الكيانات المنضوية تحت «اإلطار 
التنسيقي» التي ال تزال ترفض 
وتطالب  الخيار  بذلك  المضي 
باستكمال تشكيل الحكومة وفق 
فيما  أكتوبر،  انتخابات  نتائج 
استمر انصار «اإلطــار» بنصب 
المنطقة  بــوابــة  أمـــام  خيامهم 
الــخــضــراء لــلــيــوم الــثــانــي على 

التوالي، بعد إعالنهم االعتصام 
مطالبهم  تحقيق  حتى  المفتوح 
بتشكيل حكومة واستئناف عمل 
اعتصام  دخــل  بينما  البرلمان، 
«التيار الصدري» أسبوعه الثالث 
ــام بــوابــة الــبــرلــمــان. وأعلن  أمـ
الحزب الديمقراطي الكردستاني 
بزعامة مسعود برزاني أمس، أنه 
بــاإلمــكــان االتــفــاق على إجــراء 
الــعــراق،  فــي  مبكرة  انتخابات 
ولكن ذلك مرهون بتعهد جميع 
النتائج  بقبول  فيها  المشاركين 
التتكرر  وأن  هــي،  كما  النهائية 

تجربة االنتخابات الماضية.
(طالع ص 16)

إنشـــــــاء شـــــــــــبكة 
فـــــــــــي الدولـــــــــــــة 
لرصــــد الشــــــــــهب 

والنيــــــــــــــــازك

مشـــاريع بحثية تحتضنهــا 

5«اإلمـــــــــارات للفضـــــــاء»  تعديل وزاري في مصر يشمل 13 حقيبة 
15وتجديد الثقة بحكومة مصطفى مدبولي

ســـــــفينة حبــــــوب تغــــــادر أوكـــرانيــــا
16بموجـــــب اتفــــــــــاق «اســــــــــــــطنبول»

اإلمـــــــارات

ســـــــــــــقوط أمطـــــــــــــار
بين المتــوســـــطة والغــــزيرة

 يوسف العربي (أبوظبي)

ــة على  ــجــاري ــفــع مــتــوســط الــعــوائــد اإلي ارت
ليصل  ــارات  ــ اإلم فــي  الــعــقــاري  االستثمار 
العام  من  األول  النصف  خالل   %7.5 إلى 
من  المقابلة  الفترة   %6.5 مقابل  الحالي، 
بالقطاع  خــبــراء  بحسب  الــمــاضــي،  الــعــام 
«االتحاد»  لـ  هؤالء  وأكد  بالدولة.  العقاري 

أن العوائد اإليجارية على العقارات السكنية 
في اإلمارات شهدت تحسناً ملموساً خالل 

األسواق  انتعاش  نتيجة  الماضي  الفترة 
والتي  الــراهــن،  الــوقــت  فــي  المحلية 
ــاءت مــدعــومــة بــعــدد مــن الــعــوامــل  جـ
ــادة  وزي االقتصادي  االنتعاش  أهمها 
وتسهيالت  المشاريع  تأسيس  وتيرة 

أنظمة اإلقامة.(طالع ص 12)

المنـــــــــازل
 والفلل تحـظى 
بشــــــعبية بين 

الســـــــكان

احتفاًء باليوم العالمي..

شعبان بالل (القاهرة)

اتفقت الحكومة التونسية والنقابات العمالية 
والتجارية الرئيسة على بدء محادثات غداً االثنين، 

بشأن اإلصالحات االقتصادية التي يطلبها صندوق 
النقد الدولي من أجل منح تونس برنامج إنقاذ. 

واعتبر خبراء ومحللون سياسيون في تصريحات 
لـ «االتحاد»: أن المشاورات ستحسم اإلصالحات 

الهيكلية المطلوبة من صندوق النقد الدولي للخروج 
من وضع التأزم الذي يعيشه االقتصاد التونسي 

بعد العشرية السابقة التي أدت النحدار المنظومة 
االقتصادية، موضحين أن كلفة هذه اإلصالحات 

ستكون التحدي أمام الحكومة والنقابات. 
ووصف الخبراء المحادثات بأنها إعالن نوايا 

للتفاعل داخلياً حول خطة موحدة للخروج باالقتصاد 
التونسي من وضع التأزم ووضع اختالل العمومية 

المالية والموازنات العامة باعتباره شرطاً من صندوق 
الدولي ومختلف الجهات المقرضة. 

وأوضحوا أن هذه اإلصالحات مؤجلة منذ 2012، 
والتي شهدت انحدار المنظومة االقتصادية نحو 

التداين وهبوط حاد في مستوى اإلنتاجية وفقدان 
الخصال التنافسية لالقتصاد التونسي، كانت وراءها 

اعتبارات سياسية جعلت هذه اإلصالحات غير 
منجزة وتُسبب في خسائر بالمليارات. (طالع ص 14)

خبـــــراء لـ«           »: 

مشاورات تونسية موسعة 

حول اإلصالحات االقتصادية
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خالل اجتماع مجلس التعليم والموارد البشرية »عن ُبعد«

عبدالله بن زايد: الهوية والثقافة واللغة العربية من أولويات القيادة

ــتـــاريـــخ  الـ إن  ــوه:  ــ ــم ســ وقــــــال 
باإلنجازات  مليء  للدولة  الوطني 
التي  النجاح  وقصص  والتجارب 
الطلبة،  معرفة  تــثــري  أن  يمكن 
ــم  ــي ــق وتــــزودهــــم بــــالــــدروس وال
والحكمة  والــمــهــارات  اإليــجــابــيــة 
قادة  ليكونوا  القرارات  اتخاذ  في 
في  فــعــالــة  وعــنــاصــر  للمستقبل 

اإلماراتي. المجتمع 
ــوه إلــــى أهــمــيــة  ــمـ  وأشــــــار سـ
االســتــفــادة مــن تــجــارب وخــبــرات 
التي  البارزة  الوطنية  الشخصيات 
اإلمارات  دولة  بتاريخ  وعي  لديها 
ــة بـــالـــهـــويـــة والــثــقــافــة  ــرفـ ــعـ ومـ
والتقاليد  والــعــادات  اإلمــاراتــيــة 
دورهم  وإبــراز  اإليجابية،  والقيم 
ــة  ــراي فــي إعــــداد جــيــل يــحــمــل ال
في  ــشــارك  وي بــالــهــويــة  ويتمسك 

الوطن.  رسم مستقبل 
ــراد  أف جميع  دور  عــلــى  وشـــدد 
واإلعالميين  والمربين  المجتمع، 
تسعى  التي  لألفكار  التصدي  في 
لـــهـــدم كـــيـــان األســــــرة، وتـــرويـــج 
الــمــمــارســات الــخــارجــة عــن نهج 
ترابطه  لتدهور  وتؤدي  المجتمع، 

الجديدة،  األجيال  نشأة  وتشويه 
فــتــطــــــــــــــرح أنـــســـاقـــاً اجــتــمــاعــيــة 
السوية  اإلنسانية  الفطرة  تخالف 
والقيم  األخــــالق  ــتــردي  ل ــؤدي  ــ وت

الراسخة. 
مجلس  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 
ــوارد الــبــشـــــــــــريــة  ــ ــم ــ الــتــعــلــيــم وال

االتصال  تقنيــــة  عبر  عقد  الذي 
ــعــد واســتــعــرضــت  ــمــرئــي عــن بُ ال
بــنــت محمد  نـــورة  خــاللــه مــعــالــي 
والشباب،  الثقافة  وزيــرة  الكعبي 
لألنشطـــة  ــوطــنــي  ال ــار  ـــ ـــ ـــ اإلطـــ
المدارس  في  اإلماراتية  الثقافية 
من  مجـمــوعـــة  يتضمن  والــذي 

المدرسية  والمعايير  السياسات 
اإلمــاراتــيــة  الثقافيـــة  لألنشطة 
ــاهــج  ــن ــم ــع ال ــ الـــتـــي تـــتـــكـــامـــل م

األكاديمية. 
ويـــهـــدف اإلطــــــار إلــــى تــنــمــيــة 
والقيم  اإلماراتية  الوطنية  الهوية 
ــســمــات اإليــجــابــيــة  الــثــقــافــيــة وال

عليها  والــحــفــاظ  الــطــلــبــة  لـــدى 
من  مجموعة  خالل  من  وتعزيزها 
والفعاليات  والمسابقات  األنشطة 
والرحالت والورش التي سيشارك 
أوقات  وخارج  خالل  الطلبة  فيها 
تنظيمها  يتم  الــمــدرســي،  الـــدوام 
بــالــتــنــســيــق مـــع جــمــيــع الــجــهــات 

المعنية.
  حضر االجتماع، معالي الدكتور 
بالهول  حميد  عــبــداهلل  بــن  أحمد 
والتعليم،  التربية  وزيــر  الفالسي، 
ومعالي سارة عوض عيسى مسلم، 
وزيرة دولة للتعليم المبكر، ومعالي 
الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان 
البشرية  ــوارد  ــمـ الـ ــر  ــ وزي الـــعـــور، 
والتوطين، ومعالي شما بنت سهيل 
دولة  وزيــرة  المزروعي،  فــارس  بن 
لشؤون الشباب، أمين عام المجلس، 
بوعتابه  مــحــمــد  جــاســم  ومــعــالــي 
 - المالية  دائـــرة  رئيس  الــزعــابــي، 
محمد  عبداهلل  والدكتور  أبوظبي، 
المعرفة  هيئة  عــام  مدير  الــكــرم، 
والتنمية البشرية - دبي، والدكتورة 
محدثة يحيى الهاشمي، رئيس هيئة 

التعليم الخاص - الشارقة.

التراث 
اإلماراتي

أشارت معالي نورة بنت 
محمد الكعبي إلى أن 

اإلطار يستهدف موضوعات 
متنوعة يف التراث اإلماراتي، 

مبا فيها التقاليد والقيم 
واألنشطة االجتماعية 

واللغة العربية والتعبيرات 
احمللية والفنون الشعبية 

والرياضات التقليدية، 
إلى جانب تعزيز املعرفة 

والوعي بجغرافيا الدولة 
والفنون واألدب اإلماراتي، 
وبعض التجارب الناجحة 

يف تاريخ الدولة. كما 
استعرضت معاليها بصفتها 

رئيسة جامعة زايد 
مستجدات تنفيذ اخلطة 

االستراتيجية للجامعة، مبا 
فيها اإلجنازات الرئيسية 

منذ إطالق كلية الدراسات 
متداخلة التخصصات 

العام املاضي، حيث تهدف 
البرامج التي تطرحها الكلية 

إلى منح الطلبة خيارات 
أوسع يف العلوم النظرية 

والتطبيقية التي تزودهم 
باملعرفة األكادميية واملهارات 

العملية لتمكينهم من 
االلتحاق بسوق العمل. 

وتطرقت معاليها إلى أبرز 
إحصائيات وإجنازات الكلية، 

مبا فيها التجارب الناجحة 
للطلبة يف العمل على برامج 

استراتيجية لدى الشركاء 
الرئيسيني من القطاعني 
احلكومي واخلاص خالل 

فترة دراستهم، واستعرضت 
تطلعات وخطط اجلامعة يف 
التوسع يف البرامج مستقباًل 

وأعداد الطلبة امللتحقني 
بالكلية خالل الفترة 

القادمة.

أبوظبي )وام(

وجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية 

والتعاون الدولي، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، 

جميع المؤسسات التعليمية في الدولة، بما فيها 

الحكومية والخاصة بكافة المراحل، منذ مرحلة التعليم 

المبكر إلى مرحلة التعليم العالي، بتكثيف الجهود لتعزيز 

الهوية الوطنية والثقافة اإلماراتية والقيم اإليجابية 

واللغة العربية لدى الطلبة، وضمان تكاملها مع المناهج 

والبرامج التعليمية وطرق التدريس واألنشطة والفعاليات 

والمبادرات التي تقوم بها المؤسسات، مؤكدًا سموه 

أن الهوية الوطنية والثقافة اإلماراتية واللغة العربية 

والحفاظ عليها وترويجها من أهم أولويات القيادة في 

دولة اإلمارات.

استعرضت معالي سارة بنت يوسف 
العام  للتعليم  وزيرة دولة  األميري 

رئيس  املتقدمة،  والتكنولوجيا 
للتعليم  اإلمارات  مؤسسة  إدارة  مجلس 
العام  أولويات املؤسسة خالل  املدرسي، 

األولويات  القادم، موضحة  الدراسي 
جميع  ستخدم  التي  واملشاريع  والبرامج 

التعليم احلكومي مبا  الشركاء يف 
وأولياء األمور  والكوادر  الطلبة  فيهم 

واملجتمع. 
أولويات  إلى  معاليها  وتطرقت 

التي تتمحور حول حتسني  املؤسسة 

الطلبة  لدى  التعليمية  املخرجات 
والتعاون  والتنسيق  مهاراتهم،  وتنمية 

املدرسية  والقيادات  املعلمني  مع  الوثيق 
البيئة  فعالية  ومتكني  األمور،  وأولياء 

أن  أكدت معاليها  للطلبة. كما  املدرسية 
بالهوية  واملعرفة  الوعي  مستوى  رفع 
هي  الطلبة  لدى  اإلماراتية  والثقافة 
من أهم أولويات املؤسسة، حيث يتم 

جميع  مع  بالتنسيق  عليها  العمل 
أنشطة  تصميم  عبر  املعنية  اجلهات 

طوال  للطلبة  والصفية  صفية  وبرامج 
الدراسي.  العام 

تحسيــــن المخرجـــــــات التعليميـــــــة

تاريخنـــــــا الوطنـــــــــــــــــي ملـــــــــــــيء 
باإلنجـــــازات  وقصـص النجــــــــــاح 
إلثــــــــراء معــــرفــــــــــــة الطلبـــــــــــــــــة

تأكيـــــــــــــــــــــــــد دور المجتمـــــــــــــــــــــــع 
والمربين واإلعالمييــــــــن فـــــــــي 
التصــــدي لألفكـــار الهــــدامـــــــــــــة

االستفادة من تجارب وخبرات 
الشخصيات الوطنيــــــة البــــــارزة 
فــي إعداد جيـــــل يحمـــل الرايـــة

تصميم 
برامج صفية 

والصفية 
طوال العام 

الدراسي

أكد أن تحصين الطلبة فكريًا وسلوكيًا أولوية

وزير التربية: تقييم شامل ملناهجنا الدراسية 

أبوظبي )وام(

 أكد معالي الدكتور أحمد بن عبداهلل 
التربية  وزيــر  الفالسي،  بالهول  حميد 
والتعليم، أن الوزارة حريصة على التقييم 
للمناهج  المستمر  والتطوير  الشامل 
الـــدراســـيـــة، وصــيــاغــة أفــضــل األطــر 
وعلمياً  فكرياً  الطلبة  لتطور  الداعمة 
ومهارياً وقيمياً، وبالتوازي مع ذلك تولي 
المنهاج  مواءمة  عناية خاصة بضرورة 
المستقبلية  التوجهات  مــع  الــدراســي 
بما  الــعــصــر،  ومستجدات  العالمية، 
دفع  في  النهائية  المحصلة  في  يسهم 
عجلة تقدم التعليم، وتحصين طلبتنا في 
الوقت ذاته فكرياً، عبر ترسيخ منظومة 
سلوكية تستند في مقوماتها إلى ثوابت 
وقيم المجتمع األصيلة. جاء ذلك خالل 
ورش  مــن  مجموعة  معاليه،  حــضــور 
الدراسية  المناهج  في  الخاصة  العمل 
المستقبلية  والرؤية  مراحلها  بمختلف 
قطاع  نظمها  والــتــي  بــهــا،  المرتبطة 
المناهج في مبنى الوزارة بدبي، بحضور 
عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم 
والمختصين والتربويين وخبراء التعليم 
ــوزارة. واطلع معاليه، خالل هذه  في ال
الورش على حيثيات اإلطار العام للمنهاج 
المناهج  للتميز، وخطط سير  الوطني 
واستراتيجيات تأليف المناهج، فضاًل 
عن التعاون مع الشركاء االستراتيجيين 
والخطط المستقبلية، وقد غطت الورش 
مناهج التعليم لمراحل الطفولة المبكرة، 
ومــنــاهــج الــعــلــوم اإلنــســانــيــة والــلــغــات، 
ومناهج الفنون، ومناهج العلوم والعلوم 
المهني  التعليم  ومناهج  التطبيقية، 
المختلفة،  بمساراتها  واألكــاديــمــيــات 
وبرامج الساعات األكاديمية المشتركة. 
 وقــال معاليه إن الـــوزارة تعمل على 

واالهتمام  الطلبة،  تمكين  أسس  وضع 
وتعزيز  والسلوكية،  النفسية  بالجوانب 
والثوابت  القيم  الطلبة، وغرس  سمات 
وبناء فكرهم، وهذا ما يستدعي العمل 
بدقة متناهية، خاصة ونحن أمام عالم 
منفتح، وبالتالي ازدادت أهمية تحصين 
والعادات  األفكار  من  الــمــدارس  طلبة 
الدخيلة على مجتمعنا، لذلك فإن الوزارة 
وتقييمها  المناهج  تطوير  خــالل  ومــن 
بشكل مستَمر تولي عناية قصوى بما 
بقيمه  متسلح  جيل  بــنــاء  فــي  يرتبط 
ضمانة  تشكل  التي  وتقاليده  وعــاداتــه 
له من كل ما هو دخيل، سواء كان ذلك 
سلوكيات غريبة على مجتمعاتنا أوأفكار 
الماثلة  التحديات  أن  وأوضــح  هدامة. 
في  يتصل  فيما  كبيرة، السيما  أمامنا 
الجانب الفكري والقيمي للطالب، ومن 
هنا تدرك وزارة التربية والتعليم ذلك، 
المفاهيم  غــرس  على  جــاهــدة  وتعمل 
والسليمة  السوية  والفكرية  اإلنسانية 
في طلبتنا، بما يعزز من قيمة ومكانة 
األسرة، وبالتالي حماية هذه المؤسسة 
االجتماعية  الروابط  وتعزيز  األسرية 
وفي  بحقوقهم،  األطفال  تمتع  وضمان 
مقدمتها العيش في بيئة سليمة برعاية 
األخـــالق  إن  معاليه  ــال  وقـ والــديــهــم. 
والقيم والعادات اإليجابية بجانب العلوم 
المعرفية المتقدمة، تشكل ضمانة لتنمية 
المجتمع وتطور مستقبله، فطالب اليوم 
هم آباء وأمهات الغد، وهم من سيتولى 
فمن  عليها،  والحفاظ  أسرهم  حماية 
خالل التركز المنهجي على المنظومة 
مباشر على  بشكل  العمل  يتم  القيمية 
ينشأ  بحيث  األســـرة،  مؤسسة  حماية 
األطفال في محيط طبيعي قائم على 
النواة  األســرة  في  تتمثل  رئيسة  ركيزة 

األساسية للمجتمع. 

دور توعوي
أشار معالي الدكتور أحمد 
بن عبداهلل حميد بالهول 
الفالسي إلى أن مسؤولية 
ودور املنظومة التعليمية 

أشمل من مجرد تقدمي 
املعرفة والعلوم للطالب، 

بل تتعدى ذلك إلى حماية 
أسس املجتمع وتعزيز 

روابطه وحمايته من أي 
مؤثرات سلبية أو أفكار 
هدامة، لذا فإن الوزارة 

مستمرة يف دورها التوعوي 
والتثقيفي من خالل شقني 

رئيسني األول يتمثل يف 
تطوير املناهج مبا يواكب 
توجهات الدولة، وترسيخ 
القيم الوطنية الراسخة، 

وحقوق الطفل يف الرعاية 
والتربية ووجود أب وأم 

لالعتناء به والعيش وفق 
منظومة أخالقية وقيمية، 

والثاني توفير الدعم 
االجتماعي واإلرشاد 

النفسي للطالب، وذلك 
لضمان تكاملية الدور 

تعليميًا واجتماعيًا ونفسيًا. 
وأوضح أن الوزارة مستمرة 

يف ترسيخ منظومة قيم 
املجتمع وثقافته يف املناهج 

الدراسية، وتطوير املمارسات 
التعليمية، وأساليب التعلم 

احلديثة، مبا يضمن تنشئة 
جيل متسلح بالعلم واملعرفة 

والقيم واألخالق الرفيعة، 
حتى يسهم يف نهضة وطنه، 

من خالل األدوار املهمة 
املنوطة به عبر تنمية 

املجتمع وتقدم بالده.

مواءمة المنهاج الدراسي مع التوجهات 
المستقبلية العالمية ومستجدات العصر

وزير التربية خالل مخاطبته ورش المناهج الدراسية )وام(
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 الحالة الجوية تستمر من اليوم للخميس مع انخفاض درجات الحرارة 

جاهزية تامة  للتعامل مع »املنخفض الجوي« املتوقع

إبراهيم سليم ووام )أبوظبي(

ــة  ــي ــوطــن ــدت الــهــيــئــة ال ــ ــ  أك
واألزمـــــات  ــوارئ  ــطــ ــ ال إلدارة 
واستعداد  جاهزية  ــكــوارث  وال
بقيادة  المعنية  الجهات  جميع 
كل  ومشاركة  الداخلية،  وزارة 
لألرصاد  الوطني  المركز  مــن 
المحلية،  الشرطية  والقيادات 
المنخفض  مــع  للتعامل  ــك  وذل
أن  المتوقع  مــن  الــذي  الــجــوي 
األسبوع  نهاية  الدولة  به  تتأثر 

الجاري. 
جميع  إن  ــة  ــئ ــهــي ال ــت  ــالـ وقـ
أهبة  عــلــى  المعنية  الــجــهــات 
االســــتــــعــــداد لـــلـــتـــعـــامـــل مــع 
الــمــنــخــفــض الـــجـــوي واتــخــاذ 
كافة،  االستباقية  اإلجـــراءات 
بجانب  اختصاصه،  ضمن  كل 
ــة خطط  مـــن جــاهــزي ــأكــد  ــت ال
لجميع  األعــمــال  اســتــمــراريــة 
وتفعيلها  الــحــيــويــة  الــجــهــات 
المحيطة  الظروف  تقييم  بعد 
ــع أن  ــوق ــت ــم ــاطــق ال ــن ــم ــي ال فـ
تــتــأثــر بــالــمــنــخــفــض، إضــافــة 

لبعض  الميداني  التقييم  إلــى 
ــوقــع تــأثــرهــا  ــمــت ــاطــق ال ــمــن ال
الــفــرق  قــبــل  ــن  م بالمنخفض 
الهيئة  أكــدت  كما  المختصة. 
عـــلـــى جـــاهـــزيـــة اإلجـــــــراءات 
التحذيرات  لنشر  اإلعــامــيــة 
المنخفض  مـــرور  ــنــاء  وأث قبل 
الــــــجــــــوي واإلعــــــــــــــان عـــن 
قبل  مــن  المتخذة  اإلجـــراءات 
بجانب  ــصــاص،  االخــت جــهــات 
المبكر  اإلنذار  منظومة  تفعيل 
الشرطية  الــقــيــادات  قبل  مــن 
الــمــحــلــيــة لــتــوجــيــه الــجــمــهــور 
ــمــســتــجــدات  ــال وتـــزويـــدهـــم ب
واإلجـــــــــراءات كـــافـــة الـــمـــراد 
الوطني  المركز  وتوقع  اتباعها. 
من  تمتد  جوية  حالة  لألرصاد 
الخميس  حتى  وتستمر  الــيــوم 
تدريجي  انخفاض  مع  المقبل، 

في درجات الحرارة.
ــى أخــذ  ــا االــجــمــهــور إلـ ودعــ
هطول  عند  والــحــذر  الحيطة 
األودية  ارتياد  وتجنب  األمطار 
وأماكن تجمعات المياه والقيادة 

بحذر عند هطول األمطار.

»الداخليـــــــــة«: ســــــالمـــــة المجتمـــــع وحمـــــــــــايــــــــــــــة 
األرواح والممتلكــــــــــــات أولــــــــــويـــــــــــــــــة قصــــــــــــــــــوى

تفعيــــــــــــــــــــــل منظـــــــومـــــــــــة اإلنـــــــــــــــــذار المبكـــــــــــــــر
لتـــــــــزويـــــــــد الجمهــــــــــــور بكـــــــــل المستجــــــــــــــــــــــدات 

 اتخاذ كل
اإلجراءات االستباقية

الوقوف على جاهزية 
خطط استمرارية األعمال 

تقييم ميداني لبعض 
المناطق المتوقع تأثرها 

بالمنخفض

تلقــــــي المعلومـــــات مـــــن الجهـــــات الرسميــــــة

التـــــــزام اشتراطـــــــات وإرشــــــادات الســــــالمــــــــة

خطط
 جددت وزارة الداخلية 
تأكيدها على أن سالمة 

املجتمع وحماية األرواح 
واملمتلكات أولوية 

قصوى، وأنها على أمّت 
االستعداد بجميع 
قطاعاتها وإداراتها 

وفرقها امليدانية، 
للتعامل مع أي حالة 
طارئة وفق اخلطط 

املوضوعة مبا يضمن 
أمن وسالمة اجلميع، 

داعيًة اجلمهور إلى 
توخي احليطة واحلذر 

والتزام اشتراطات 
وإرشادات السالمة 
والتقيد بتعليمات 

اجلهات املعنية. وأهاب 
فريق التقييم املشترك 

باجلمهور عدم تداول 
اإلشاعات ونشرها، 

والرجوع إلى املصادر 
الرسمية يف الدولة 

لتلقي كافة املستجدات 
واملعلومات املتعلقة 

باملنخفض اجلوي واتباع 
اإلجراءات املعتمدة من 

قبل اجلهات املعنية. 

 تحذير من ارتياد األودية خالل هطول األمطار )أرشيفية(

الدعــــــــوة إلــــــى توخي 
الحيـطـــــــــــــة والحـــــــــــذر  

عـــــــــــــدم تـــــــــــداول أو نشــــــــــــــــــر اإلشـــــاعـــــــــــــــــــات 
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مرافئ

الوطن الشاب

يسير  شيء  وكل  بالينوع،  يتسم  شيء  كل  الوطن  هذا  في 
شيء  وكــل  الشباب،  ابتسامة  محياه  على  شــيء  وكــل  يفوع، 
يمضي قدماً نحو العال من دون اقتضاب، ألن وراء كل نجاح 
عندما  إال  تبتهج  ال  الحياة  بــأن  آمنت  قيادة  هامات  تقف 
التطلع،  بياض  سحنتها  فــي  وجــنــات  على  ــوردة  الـ تــرفــرف 
السمو  صاحب  الستقبال  كان  الكبيرة،  الطموحات  ووميض 
اهلل،  حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 
لشباب الوطن رونق العز ومهارة الفخر، بشريحة هم الفجر 
النحر  الستر وهم الصدر وهم  السبر وهم  الفخر وهم  وهم 
من  أزهى  لغد  المتطلع  القلب  نبض  وهم  الدهر  فوحة  وهم 

أهداب الشمس، وأبهى من صفحة القمر.
أنهم  الحياة  ميادين  مختلف  في  أثبتوا  الذين  شبابنا  هم 
عيال زايد وأنهم المرحلة المتقدمة في قطف االمتياز، وهم 
مفردة الكالم الصريح في معانقة المجد، وهم أبجدية اللغة 
في سرد قصة وطن أشباله رجال أشداء في ساحات العمل 
يحق  لذلك  الوغى،  ساحات  في  صناديد  وشبابه  الوطني، 
وتحتفل  الوطن  أزهــار  من  الباقة  بهذه  تحتفي  بأن  للقيادة 
بريعانهم، وتيجانهم، ألنهم البذرة التي صارت شجرة وارفة. 
الذي  االبصيص  التي أصبحت جدول وألنهم  القطرة  وألنهم 
روح  سكنت  التي  الكبد  فلذة  وألنهم  منيراً،  شعاعاً  أضحى 
الوطن وحرضت فيه معاني الحب، وأسرجت خيول المشاعر 

نحو غايات، ورايات، وساريات. 
وحب  الصدر،  برحابة  القائد  استقبلهم  الذين  هم  هؤالء 
ترعرعت  الذي  الحلم  هو  الشاب  الوطن  هذا  ألبنائه.  األب 
يالمس  واقــعــاً  الــيــوم  صــارت  وآمـــال  أمنيات  أجفانه  تحت 
الشمس  ــدور  وت والــوجــدان،  األبـــدان  له  فتنتشي  الشغاف، 
دورتها حول المعاني الرفيهة فتمنحها النصوع بكل ما تحمله 
الكلمة من مغزى. فهذا هو الوطن الذي حلم به زايد الخير، 
الرشيدة  والــقــيــادة  جناته،  فسيح  وأسكنه  ــراه  ث اهلل  طيب 
من  حبة  كل  على  المآثر  نثر  من  ــراً  أث تتقصى  النهج  على 
الوطن  هذا  وجهد.  عرق  من  وأسقاها  الوطن،  تراب  حبات 
ومــن ضحوا  ومــن حــصــدوا،  زرعـــوا،  مــن  ثمار  يجني  الــيــوم 
القاموس،  األمم  بين  اليوم  أصبحنا  حتى  والنفيس،  بالنفس 
والناقوس، والناموس، أصبحنا المثال والنموذج في التالحم 
الوطن.  مشاعر  وصياغة  المستقبل،  صناع  في  واالنسجام 
ونالت  اهلل،  فأحبها  شعبها،  أحبت  بقيادة  حباه  الوطن  هذا 
الوطن  هــذا  ــع.  األرب الجهات  ويمأل  يفيض  ما  الرضى  من 
وصدقوا،  أخلصوا،  والذين  لألرض،  األبناء  حب  اهلل  منحه 
وحققوا ما يستحقه وطن الحب والوالء، والتضامن من أجل 

والوئام. السالم 

علي أبو الريش

Ali.AbuAlReesh@alIttihad.ae

كاد يفقد حياته بسبب »صانع األرامل« أثناء لعب الكريكيت

أطباء يف دبي ينقذون شابًا توقف قلبه 

دبي )االتحاد(

تمكن فريق طبي في دبي من إنقاذ 
حياة شاب هندي أصيب بجلطة قلبية 
كلياً،  قلبه  توقف  إلــى  أدت  مفاجئة 
وكانت حالته الصحية شديدة التعقيد 
واحتاج إلى تدخل طبي مكثف وسريع 

ليستعيد قلبه النبض ويعود للحياة.
إبراهيم حاجي ناصر  وقال مروان 
رئيس مجلس إدارة مجموعة التداوي 
الصحية: إن المريض وعمره 36 سنة، 
خطرة  حالة  فــي  للمستشفى  وصــل 
الحياة  قيد  على  بقائه  وفــرص  جــداً 
كانت محدودة نتيجة إلصابته بانسداد 
شريان يسمى )صانع األرامل( لتسببه 
خضع  لكنه  كبيرة،  بنسبة  الوفاة  في 
لتدخل طبي عاجل استغرق 30 دقيقة، 

أنقذ حياته من الموت.
ــم يكن  وأضـــاف مـــروان نــاصــر: »ل
قلبية،  أمــراض  أي  يعاني من  الشاب 
أثناء  خلفي  قلب  باحتشاء  وأصــيــب 
حيث  الكريكيت،  ريــاضــة  ممارسته 
الوعي،  وفقد  بالتنفس  بضيق  شعر 
ــي  ــؤســســة دب وتـــولـــى فـــريـــق مـــن م
للمستشفى  نقله  اإلسعاف  لخدمات 
الطوارئ  فريق  وتمكن  دقائق،  خالل 
عالج  خطة  وضــع  مــن  بالمستشفى 
صعوبة  رغــم  حياته،  إلنــقــاذ  عاجلة 
ــال الدكتور  حــالــتــه«.  مــن جــانــبــه، ق

سلمان عدي استشاري أمراض القلب 
الــتــداوي،  مستشفى  فــي  التداخلية 
إصابة  تبين  الطبي:  الفريق  وقــائــد 
اضطراب  مع  قلبي  بتسارع  المريض 
في النبضات، ناجم عن جلطة كبيرة 
تسببت في سد شريانين أساسيين في 

القلب.  وذكر أن الفريق الطبي أجرى 
قسطرة قلبية إسعافيه إلزالة انسداد 
شبكات  تركيب  ــوا  ــول وت الشريانين 
شرياني،  توسيع  ــراء  وإجـ ودعــامــات 

إلنقاذ حياة المريض.
المريض  كان  عدي:  الدكتور  وتابع 
يــعــانــي حــالــة مــرضــيــة غــيــر معتادة 
وخطرة جداً، إذ أصيب بجلطة كبيرة 
القلب، ما أدى إلصابته بانسداد  في 
ــان بــالــقــلــب يسمى  ــي شــري ضــخــم ف
نسبة  ــى  إل نتيجة  األرامــــل(  )صــانــع 
الوفاة العالية التي تحدث نتيجة هذا 
ــى أن انــســداد  االنــســداد، إضــافــة إل
ببطء  يصيب  الذي  الخلفي  الشريان 

أداء القلب وتوقفه.

المريض بعد استقرار حالته )من المصدر(

احتفاًء باليوم العالمي للتبرع باألعضاء

اإلمارات 
خطوات متقدمة يف تنظيم التبرع باألعضاء

دبي )االتحاد(

ووقــايــة  الصحة  وزارة  تحتفي 
العالمي  اليوم  بمناسبة  المجتمع 
يصادف  ــذي  ال بــاألعــضــاء  للتبرع 
ــل عــام،  فــي 13 أغــســطــس مــن ك
ما  على  الضوء  تسليط  خالل  من 
إجــراء  تنظيم  في  الــدولــة  حققته 
ــقــل وزراعــــــة وحــفــظ  ــيــات ن عــمــل
ــاء واألنـــســـجـــة الــبــشــريــة  ــضـ األعـ

وتطويرها.
المركز  بإنشاء  الــقــرار  وصـــدر 
ــقــل وزراعــــة  ــي لــتــنــظــيــم ن ــوطــن ال
في  البشرية  واألنسجة  األعضاء 
وزارة  هيكلية  ضمن   2020 العام 
بهدف  المجتمع  ووقــايــة  الصحة 
ــم الــمــنــظــومــة الــصــحــيــة في  دعــ
الدولة، حيث أسهم هذا القرار في 
تعزيز الرعاية الطبية واالجتماعية 
وفق  وزراعــتــهــا  باألعضاء  للتبرع 
معايير الجودة العالمية وأخالقيات 

الطبية. الممارسة 
ــز مع  ــرك ــم ــكــامــل إنـــشـــاء ال ــت وي
الوطني لزراعة األعضاء  البرنامج 
من  فرد  لكل  الفرصة  يتيح  الــذي 
العربية  اإلمـــــارات  ــة  ــ دول ســكــان 
المتحدة ممن تجاوزوا الـ 21 عاماً 
بأعضائه  التبرع  في  رغبته  إلبداء 
الدماغية، حيث ساعد  الوفاة  بعد 
المرضى  مــن  الــعــديــد  الــبــرنــامــج 
الحياة،  في  جديداً  أماًل  ومنحهم 
الــذي  اإليجابي  ــر  األث عــن  فضاًل 
المتبرع والمتلقي  يتركه على حياة 

على حد سواء.

أفضل اإلمكانيات
سليم  مــحــمــد  الــدكــتــور  ــد  ــ وأك
الصحة  وزارة  ــل  ــي وك ــمــاء،  ــعــل ال

مواصلة  أهمية  المجتمع،  ووقاية 
الــجــهــود فــي مــجــال نقل وزراعــة 
ــاء واألنــســجــة الــبــشــريــة  ــضـ األعـ
ــات الــصــحــيــة  ــدمـ ــخـ ــيـــر الـ وتـــوفـ
للمرضى  الــحــديــثــة  والــتــقــنــيــات 
عضو  زراعة  إلى  يحتاجون  الذين 
أن  إلــى  مشيراً  بشري،  نسيج  أو 
بأفضل  ــزخــر  ت اإلمـــــارات  ــة  ــ دول

تعزز  التي  والــقــدرات  اإلمكانات 
باألعضاء،  التبرع  برنامج  نجاح 
مـــن نـــاحـــيـــة الــــكــــوادر الــطــبــيــة 
ــشــآت الــصــحــيــة والــبــنــيــة  ــن ــم وال
والشراكات  التكنولوجية،  التحتية 
المؤسسات  ــرق  أعـ مــع  الــدولــيــة 
الــمــتــخــصــصــة فـــي مـــجـــال نــقــل 

وزراعة األعضاء.

خطـــــــــــوات 
متقدمـــــــــة

 أكد أحمد الدشتي الوكيل 
املساعد لقطاع اخلدمات املساندة 

يف وزارة الصحة ووقاية املجتمع، 
أن مساعي دولة اإلمارات يف 

تطوير وتنظيم عمليات نقل 
وزراعة األعضاء، تدعم متيزها يف 
البرامج العالجية، وتسهم بتعزيز 

وتكامل منظومتها الصحية التي 
تخطو خطوات متقدمة ومبتكرة 

يف املجال الصحي واملمارسات 
الطبية وفقًا ألفضل معايير 

اجلودة العاملية، مشيرًا إلى اآلثار 
املهمة للتبرع باألعضاء من خالل 

املساهمة يف توطيد االستقرار 
األسري والتالحم املجتمعي 

إلى جانب وتعزيز قيم التكافل 
والعطاء بني أفراد املجتمع 

الواحد.

اإلمارات تزخر بأفضل 
اإلمكانات والقدرات 

التي تسهم بنجاح برنامج 
التبرع باألعضاء

خطوات مبتكرة في المجال 
الصحي والممارسات 

الطبية وفقًا ألرقى معايير 
الجودة العالمية

أحمد الدشتيمحمد سليم العلماء

776 حالة شفاء من »كورونا«

أبوظبي )وام(

ــاً مــع  ــيـ ــاشـ ــمـ  تـ
وزارة  ــة  ــ ــطـ ــ خـ
ــة  ــايـ الــصــحــة ووقـ
لتوسيع  الــمــجــتــمــع 
وزيــــــــــــــــــادة نــــطــــاق 
الدولة  في  الفحوصات 
المبكر  االكتشاف  بهدف 
المصابة  الــحــاالت  وحصر 
ــا الــمــســتــجــد  ــ ــورون ــ بـــفـــيـــروس ك
»كوفيد-19« والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت 
الوزارة عن إجراء 226.570 فحصاً جديداً خالل 
الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع 

الطبي.  الفحص  تقنيات  ــدث  وأحـ أفــضــل  بــاســتــخــدام 
وتوسيع  والفحص  التقصي  إجـــراءات  تكثيف    وســاهــم 
عن  الكشف  في  الدولة  مستوى  على  الفحوصات  نطاق 
المستجد من  كورونا  بفيروس  800 حالة إصابة جديدة 
وتخضع  مستقرة  حــاالت  وجميعها  مختلفة،  جنسيات 
الحاالت  مجموع  يبلغ  وبذلك  الالزمة،  الصحية  للرعاية 

المسجلة 1.003.929 حالة. 
  كما أعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة في األربع 
والعشرين ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في 
الدولة 2.339 حالة، وشفاء 776 حالة جديدة لمصابين 
بفيروس كورونا المستجد »كوفيد-19« وتعافيها التام من 
أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية الالزمة منذ 
دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حاالت الشفاء 

982.660 حالة.

800 إصابــــــــة226.570 فحصًا

إزالة انسداد شريانين 
وتركيب شبكات ودعامات 

إلنقاذ حياة المريض

سلمان عدي



06
www.alittihad.ae

األحد 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022ماإلمارات

من بينها معالجة بيانات األقمار الصناعية

5 مشاريع بحثية تحتضنها »اإلمارات للفضاء«

نظاماً  الشهب  مــراقــبــة  شبكة  مــشــروع  ويــعــد 
مخصصاً لكشف ورصد وتتبع األجسام الفضائية 
التي تدخل الغالف الجوي لألرض والتي يمكن 
أو حطام  نيازك  أو  أصل طبيعي  ذات  تكون  أن 
األقمار  بقايا  مثل  اإلنــســان،  صنع  من  فضائي 
الصناعية. ويمكن استخدام هذا النظام لمحاولة 
من  تنجو  قد  أجسام  أي  سقوط  بموقع  التنبؤ 

االحتراق وتصل إلى األرض. 
الهدف هو دراسة طبيعة هذه الحوادث ومعدلها 
وكيفية  بمصدرها  التنبؤ  ومــحــاولــة  وتوزيعها 
تصرفها أثناء نزولها عبر الغالف الجوي لألرض 

وأين قد تكون نقطة التأثير على األرض.

معالجة بيانات األقمار الصناعية
تطوير  مشروع  هناك  ذلك،  إلى  باإلضافة 

لألقمار  البيانات  ومعالجة  القيادة  برنامج 
األقمار  على  تشغيله  سيتم  والذي  الصناعية 
متعدد  تطوير  نهج  باتباع  وذلــك  الصناعية 
مرنة  برمجية  وحــدات  عنه  ينتج  الطبقات 

المختلفة،  األجهزة  هياكل  إلى  نقلها  يمكن 
مــفــهــوم تصميم  تــطــويــر  مــرحــلــة  فــي  ــو  وهـ
تطوير  وكذلك  النظام  ومواصفات  المهمة 
لألقمار  البيانات  ومعالجة  القيادة  معدات 

البيانات  أنواع  جميع  مع  ليتعامل  الصناعية 
المركبة. التي تأتي من 

ــط  ــروع لـــرســـم خــرائ ــشـ كـــذلـــك هـــنـــاك مـ
األقــمــار  صــور  باستخدام  الــدولــة   أراضـــي 

خريطة  تــطــويــر  يــتــم  حــيــث  االصــطــنــاعــيــة 
تحليل  مرحلة  في  وهي  لإلمارات  تصنيفية 
ــار االصــطــنــاعــيــة بــاســتــخــدام  ــمـ ــور األقـ صـ
مع  بالتعاون  االصطناعي  الــذكــاء  تقنيات 
باإلضافة  المتحدة،  العربية  اإلمارات  جامعة 
الطاقة  منخفضة  أجهزة  تطوير  مشروع  إلى 
في  الستخدامها  اإلشــعــاعــات  عــن  للكشف 
جامعة  مع  بالتعاون  الفضائية  التطبيقات 

. خليفة

شبكة اإلمارات لرصد الشهب والنيازك )من المصدر(

الكشف عن اإلشعاع
 يهدف هذا املشروع إلى تطوير الكشف 

عن اإلشعاع وقياس اجلرعات ذات الطاقة 
املنخفضة للغاية والوزن اخلفيف لبيئة 

الفضاء، وستسهم التكنولوجيا بشكل كبير 
يف إطالة عمر العمل للساتل، وبالتالي تقليل 

تكاليف اإلطالق، ويتم حاليًا تصميم وبناء 
نظام متكامل من املكونات اإللكترونية املتوافقة 

مع بيئة الفضاء.
 كما ينفذ مشروع تطوير كتالوج للمواد 
املستخدمة باستخدام أطياف املتعددة 

والهايبروسبكترا طالب جامعة زايد ويتناول 
املشروع تطبيقات االستشعار عن بعد والتحليل 

الطيفي الهايبرسبكترال، حيث قام الفريق 
بتطوير النمذجة الرياضية لالستجابة 

الطيفية ملواد األرض املختلطة، وتطوير مكتبة 
طيفية تفاعلية محلية خاصة، وبناء املهارات 

الوطنية اإلماراتية يف االستشعار عن بعد، 
كما ويدرس املشروع تأثير األنواع الغازية على 

بيئة اإلمارات العربية املتحدة، وإجراء قياسات 
االنعكاس البصري الستكشاف املعادن والدراسة 

السطحية لكوكب املريخ. 

آمنة الكتبي )دبي( 

تعمل وكالة اإلمارات بالتعاون مع 

شركاء على تنفيذ 5 مشاريع بحثية 

وتطويرية من مشروع »شبكة اإلمارات 

لرصد الشهب والنيازك«،  وهو مشروع 

مشترك بين وكالة اإلمارات للفضاء 

ومركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك. 

وتتكون الشبكة من ثالث محطات 

مختلفة موزعة في أرجاء دولة 

اإلمارات لتسجيل الظواهر الفلكية في 

سماء الدولة، حيث تضم كل محطة 

كاميرات فلكية موجهة نحو السماء، 

وتقوم بالتسجيل تلقائيًا بمجرد 

ظهور أي شهاب قد يكون جزءًا من 

الزخات الشهابية أو قطعة من حطام 

فضائي. وعند التقاط هذا الشهاب من 

أكثر من موقع واحد، يتم حساب مساره 

بحيث يمكن تحديد مصدره. 

يأتي ذلك في إطار تعزيز جهود البحث 

العلمي واالبتكارات والمشاريع في 

مجال الفضاء ، فيما تسعى وكالة 

اإلمارات للفضاء إلى تقديم كل الدعم 

ألبحاث واكتشافات علوم الفضاء من 

خالل االستثمارات المباشرة وعن طريق 

صناديق تمويل األبحاث والدراسات 

الفضائية التي تقدمها مؤسسات 

محلية ودولية.

»مراقبة الشهب« 
نظام مخصص لكشف ورصد 

وتتبع األجسام الفضائية 
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دراسة »التصميم« ضرورة الستخدام علوم البيانات والذكاء االصطناعي

دينا جوني )دبي(

أكدت الدكتورة راشيل شرايبر، العميدة 
التنفيذية في كلية »بارسونز« للتصميم 
فــي نــيــويــورك وبـــاريـــس، أن مــجــاالت 
ضرورية  تعّد  الــيــوم  لطلبة  التصميم 
لالنخراط في قطاعات عمل مستقبلية 
مثل الذكاء االصطناعي والفضاء وعلوم 
البيانات، الفتة إلى أن برامج »ستيم« في 
بين  الوطيدة  العالقة  تعكس  المدارس 
مجاالت التكنولوجيا والعلوم والتصميم. 
وأكـــدت شريبر في حــوار خــاص مع 
»االتحاد« أن خريجي معهد دبي للتصميم 
برنامج  أول  درســـوا  الــذيــن  واالبــتــكــار 
تصميم متعدد المسارات في المنطقة، 
الــدراســات  استكمال  بإمكانهم  أصبح 
»بــارســونــز« في  العليا في أحــد فرعي 
نيويورك وباريس، متوقعة أن يتقّدم عدد 
إخراج  إلى  ودعت  البرنامج.  إلى  منهم 
النمطية  الصورة  التصميم من  دارســي 
أن  إلى  الفتة  الزينة،  ألدوات  كمنتجين 
تقديم  هــو  والفاعل  الحقيقي  دورهـــم 
والتحديات  للمشكالت  حاسمة  حلول 

المشتركة.
من  المزيد  استقطاب  كيفية  وعــن 
الطلبة إلى كليات أو معاهد التصميم، في 
الوقت الذي يتجه فيه التعليم المدرسي 
إلـــى مــزيــد مــن الــتــركــيــز عــلــى الــمــواد 
والفضاء  االصطناعي  والذكاء  العلمية 
وعــلــم الــبــيــانــات، واعــتــبــارهــا األســاس 
للتمّكن من االنــخــراط في ســوق عمل 
المستقبل، شرحت شرايبر أن مجاالت 
التصميم تعّد ضرورية لنجاح قطاعات 
مثل الذكاء االصطناعي والفضاء وعلوم 
البيانات، فالمطلوب هو تثقيف الطالب 
الوظائف  الواسعة من  حول المجموعة 
المحتمل وجودها بالفعل في مثل هذه 
المجاالت العلمية، فمثاًل من أجل تحليل 
هــادف وصحيح، يجب  البيانات بشكل 
هذه  لمستخدم  تسمح  بطرق  تقديمها 

البيانات باستيعابها. 
لذلك، تطرح كلية »بارسونز« برنامج 
البيانات،  تصور  في  العليا  الــدراســات 
التفكير  بــوضــع  الــطــالب  يــقــوم  حيث 

الكمي مع استراتيجيات التصميم المرئي 
إنشاء تصورات  والتكنولوجيا، من أجل 
كما  وإقناعاً،  وضوحاً  األكثر  البيانات 

تخصصات  مــن  الــعــديــد  تصنيف  يتم 
مجاالت  من  جــزء  أنها  على  التصميم 
»ستيم« أي العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
والرياضيات، والتي تقر بالعالقة العميقة 
بالمواد  التخصصات  هــذه  تربط  التي 

العلمية.
معهد  مع  الشراكة  تطور  كيفية  وفي 
الفترة  خــالل  واالبتكار  للتصميم  دبــي 
تقّدمها  التي  الدعم  وأوجـــه  الماضية 
إعجابها  بداية  شرايبر  أبــدت  الكلية، 
الــذي حققه الطلبة من خالل  بالنجاح 
معهد دبي للتصميم واالبتكار، مهّنئة أول 
دفعة من الخريجين. وهي عملت على 
الماضية كعضو  الثالث  السنوات  مدى 
للمعهد، وهو  االستشاري  المجلس  في 
المنصب الــذي مّكنها من متابعة عمل 

الطالب بشكل مباشر.
في  ماضية  »بارسونز«  أن  وأضافت 
المعهد  مــع  الــتــعــاون  عــالقــات  توطيد 
على  حالياً  وتعمل  نطاقها،  وتوسيع 
استكشاف فرص جديدة لجلب طالب 
معهد دبي للتصميم إلى مدينة نيويورك.

وظائف 
المستقبل

البكالوريوس

عن موقع التصميم يف وظائف 
املستقبل، ورأيها يف كيفية إعداد 

الطلبة، ذكرت شرايبر أنه من 
خالل تعليم التصميم، يجهز 

الطالب لكي يكونوا قادرين على 
تصميم احللول للمشكالت يف 

املستقبل، ويقدم هذا النهج طريقة 
مبتكرة للتفكير التعاطفي، وميّكن 

الطالب من النجاح يف مجموعة 
واسعة جدًا من الوظائف. 

فمن خالل برنامج التصميم 
متعدد التخصصات الذي يقدمه 

معهد دبي للتصميم واالبتكار 
على سبيل املثال، يدرس الطالب 

تصميم األزياء مع تصميم املنتج، 
وميكنه استكشاف مجموعة 

واسعة من املجاالت، ابتداًء من 
استخدام املواد إلى الظروف التي 

يتم إنتاجها فيها وغيرها من 
احملطات املتعلقة بصناعة األزياء 

وال تنحصر الدراسة على تعريفهم 
بالنواحي اجلمالية للموضة 

والطريقة التقليدية لتعلم تصميم 
األزياء. وأضافت: أنه عندما يكون 
الطالب متعدد التخصصات، فإنه 

سيمتلك رؤى أكثر شمولية ويكون 
أقرب ملواءمة وظائف املستقبل 

التي تتطلب دمج العديد من 
املهارات املتمحورة حول مخرجات 

التكنولوجيا احلديثة.

تتضمن درجة البكالوريوس يف 
التصميم التي يقدمها معهد 

دبي للتصميم واالبتكار أربعة 
تخصصات تدرس على مدى أربع 

سنوات هي تصميم املنتجات، 
وتصميم الوسائط املتعددة، 

وتصميم األزياء، واإلدارة 
االستراتيجية للتصميم.

وبالنسبة ألولويات »بارسونز« 
اليوم كمدرسة تصميم رائدة، 

قالت شرايبر: إن أوّلها يصب 
يف املساهمة باحلّد من تغيرات 

املناخ، من خالل إعداد املصممني 
القادرين على وضع حلول وتصاميم 

للحفاظ على املوارد، وإلى جانب 
ذلك، يجب أيضًا تدريب املصممني 
على معاجلة مجموعة التحديات 

اإلنسانية، وستبقى املساعي قائمة 
دائمًا لتثقيف العالم حول قوة 

وتأثير التصميم ودوره يف حتسني 
احلياة البشرية.

أكدت  راشيل شرايبر أن الدراسة األكادميية للطالب يف املعهد ُتعدهم وتؤهلهم 
الستكمال برامج الدراسات العليا يف »بارسونز«، يف كل من مدينتي نيويورك 

وباريس. وتتوقع بعد أن أكملت املجموعة األولى دراستها اجلامعية يف املعهد، أن 
يتقّدم العديد منهم إلى تلك البرامج، متطّلعة إلى الترحيب بهم قريبًا. وعن أهمية 

هذه الشراكة مع املعهد يف منطقة دائمة التطور مثل دولة اإلمارات، قالت شرايبر: إن 
هذه الشراكة تلبي األهداف االستراتيجية يف التأثير العاملي للكلية، يف ظل السعي 
إلى توسيع نطاق الوصول وتقدمي برنامج تعليم التصميم إلى أكبر شريحة طالبية 

عاملية. وأكدت أن دولة اإلمارات ومدينة دبي بشكل خاص، تعّد منطقة مهمة 
لالقتصاد العاملي، وهي وجهة عاملية للمهتمني مبجاالت مثل التكنولوجيا والهندسة 
املعمارية وتصميم الوسائط املتعددة وتصميم األزياء من جميع أنحاء العالم والذين 

نسعى للوصول إليهم من خالل التعاون مع املعهد إلعداد جيل عاملي من املصممني.
وبالنسبة للتحديات التي يواجهها قطاع التصميم بشكل عام، قالت شرايبر: إن 

املصممني يؤدون دورًا جوهريًا يف حل معظم املشكالت التي تنطوي على حتديات 
جمة يف العالم، مثل تغيرات املناخ واألمن الغذائي، وجوانب أخرى من املعيشة.  
أما التحدي الذي يواجهه املصممون فهو الصورة النمطية عن عملهم كمجرد 

ُمنفذين ألعمال الزينة والفنون اجلميلة، فيما دورهم احلقيقي هو تقدمي حلول 
حاسمة للمشكالت، وتأثيرهم يف مواجهة التحديات املشتركة.

شراكة مع اإلمارات

العميدة التنفيذية في »بارسونز« العالمية لـ »              «

المصممون شركاء
فاعلون في تقديم 

حلول حاسمة 
للمشكالت
راشيل شرايبر

اإلمارات وجهة عالمية للمهتمين 
بالتكنولوجيا والوسائط المتعددة

جانب من مشاريع طلبة معهد دبي للتصميم واالبتكار )من المصدر(
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أنشطة
وأكد األمني العام للمنتدى 

اإلسالمي يف الشارقة 
أنه خالل اجلائحة كانت 
أنشطة املنتدى مستمرة 

ولم تتأثر بإجراءات العزل 
والتقييد، حيث مت خالل 
تلك الفترة تقدمي العدد 

نفسه من البرامج واألنشطة 
واحملاضرات.

وقال: »نقدم مشروع املختبرات 
اإلسالمية، وهو برنامج 
تعليمي تطبيقي مميز، 

حيث يتم تدريب املشتركني 
فيه بشكل فعلي وعملي، ما 
يساهم يف تطوير مهاراتهم 
وقدراتهم، ومثال على ذلك 

برامج تطوير قدرات األئمة 
يف املساجد، والتي من خاللها 

قدمنا لعدد من األئمة 
والوعاظ، األسلوب احلقيقي 

للخطابة العلمية، وكيفية 
التعامل مع اإلعالم، وتعريف 

اخلطباء بشكل دقيق عن 
مجتمع اإلمارات، وتكويناته 

وتاريخه، باإلضافة إلى 
تدريبهم على أساليب علم 
النفس والسلوك يف أسلوب 
احلوار وتناول القضايا، كما 

يقدم املنتدى شهادات معتمدة 
يف نهاية الورش يحصل عليها 

املتدربون«.

  منبر علمي
لـ  بوشليبي،  ماجد  الدكتور  وقال 
منبراً  المنتدى  »يعتبر  »االتــحــاد«: 
االجتماعي  الفكر  لمناقشة  علمياً 
ــمـــطـــروح، فــنــحــن نــمــثــل الــفــكــر  الـ
ــمــعــتــدل، والــســلــوك  ــي ال اإلســـامـ
االجــتــمــاعــي الــبــديــل الــمــعــاصــر 

للتصدي للظواهر السلبية«.
البديل  نــقــدم  »نــحــن  ــاف:  وأضــ  
على  يقدم  ما  مقابل  في  الرصين 
الساحة من برامج متباينة، فنسعى 
العلمي  اإلسامي  المحتوى  لتوفير 
الــمــعــتــدل والــمــبــنــي عــلــى مــذاهــب 
فكرية وفقهية معتمدة تعنى بالثقافة 
توجيهية  أساليب  وهي  اإلسامية، 
المجتمع  لفئات  بها  نتوجه  تعليمية 
كــافــة مــن صغير وكــبــيــر، وشــبــاب، 

ونساء ورجال وطلبة، وموظفين«.

موازنة إسالمية ثقافية
ــى مـــن خــال  ــســع وأضـــــــاف: »ن
أهدافنا إلى ترسيخ سلوك اجتماعي 
نعمل  نحن  المجتمع،  مع  يتناسب 
الثقافي  اإلسامي  العمل  لموازنة 
العلمية،  ــب  ــجــوان ال مختلف  فــي 
القضايا  ومعالجة  واالجتماعية، 
من خال إطار فقهي وعلمي متزن 
ومعاصر، فالثقافة اإلسامية ثقافة 
للعصر  ومواكبة  للمجتمع  مواكبة 
ذلك  ويأتي  المستقبل،  وتستشرف 
ضمن ما نقدمه من أهداف، نناقش 

فيها النوازل والمستجدات والتي لها 
أهمية كبيرة في ثقافة المجتمع«.

ــم الــمــنــتــدى  ــتـ ــهـ وأضـــــــــاف: »يـ
اإلســـامـــي بــالــشــبــاب وتــوجــهــاتــه، 
مع  تتناسب  التي  البرامج  وبتقديم 
ثقافياً  ســـواء  واهتماماته  ميوله، 
واالهتمام  تعليمياً،  أو  رياضياً  أو 
ــة  ــي ــقــافــة اإلســام ــث ــال بــتــوعــيــتــه ب
ومــاهــيــتــهــا فـــي مــخــتــلــف مــنــاحــي 
شليبي  بو  الدكتور  وأكــد  الحياة«. 
البرامج  من   %80 »هناك  قــائــًا: 
التي يقدمها المنتدى يمكن متابعتها 
عبر الهاتف ويمكن مشاهدتها عبر 
تجذب  ــتــي  وال مختلفة  تطبيقات 
الشباب، فضًا عن امتاكه مجمعاً 
رياضياً متكامًا، لنواكب من خاله 
بــيــن الــعــمــل الــثــقــافــي اإلســامــي 
 %50 إن  حيث  الشباب،  وحضور 
المنتدى  برامج  في  المشاركين  من 

هم من فئة الشباب«.

أهداف
المنتدى،  ــداف  أهــ أهـــم  ــول  وحـ
أهداف  »أهم  العام:  األمين  أوضح 
الكثير  وجه  في  الوقوف  المنتدى، 
الضال  والفكر  الشاذة  األفكار  من 
سياسية  مــصــالــح  تــنــتــهــج  والـــتـــي 
المجتمع  فكر  إطــار  عن  وخــارجــة 
منها  القصد  ومبادراتنا  اإلماراتي، 
خال  من  المعرفي  البديل  تقديم 
ورش ومختبرات دراسية في مجال 

والعلم  والحديث  والتفسير  الفقه 
برامج  وهــي  والعمل،  االجتماعي 
ومن خال  الحقيقي،  البديل  تقدم 

كتب وبرامج معتمدة«.
5 ســنــوات  ــاف: »خــــال  ــ  وأضــ
اســـتـــطـــاع الــمــنــتــدى اإلســـامـــي 
تقدمه  ما  تــجــاوزت  برامج  تقديم 
المعنية  والـــجـــهـــات  ــات  ــع ــجــام ال
فـــي مــجــال تــخــصــصــات الــثــقــافــة 

المساقات  اإلسامية من عدد من 
البرامج  هــذه  يقدم  ومــن  والكتب، 
الدكتوراه،  درجــة  يحملون  أساتذة 
من  مجموعة  المبادرات  أهم  ومن 
المطبوعات التي تمثل هذه الورش 

والبرامج والمساقات«.

مشاريع
المنتدى،  مشاريع  أهــم  وبــشــأن 
المنتدى  »يقدم  العام:  األمين  قال 
المشاريع  من  وواسعاً  كبيراً  عدداً 
من  والتدريبية  العلمية  والبرامج 
ــاءات  ــقـ نـــــدوات ومـــحـــاضـــرات ولـ
توجيهية،  ودورات  تعليمية  وبرامج 
ما ال  تطبيقية، حيث هناك  وورش 
يقل عن 25 مبادرة سنوية، وينعكس 
اإلنترنت  المنتدى على شبكة  عمل 
ــاً، حيث  عـــامـ  15 مــن  ــر  ــث أك مــنــذ 
الشبكة  على  البرامج  جميع  تبث 
ووصــل   ،2005 مــنــذ  العنكبوتية 
 45 من  أكثر  إلى  المشتركين  عدد 
اليوتيوب  قناة  على  مشترك  ألــف 
الــخــاصــة لــلــمــنــتــدى. كــمــا يــوفــر 
ومدرسة  تعليمية،  منصة  المنتدى 
اإلنترنت،  على  خاصة  افتراضية 
علمية  دورة  إقامة  إلــى  باإلضافة 
تقدم  الصيف،  فصل  خال  سنوية 
مبسط  بشكل  اإلسامية  الثقافة 
تنتهج  حــيــث  الــمــجــتــمــع،  ــراد  ــ ألفـ
المبسطة  الــمــحــاضــرات  ــوب  أســل

التقليدي«. والتعليم 

:» األمين العام للمنتدى اإلسالمي في الشارقة لـ»

الفكـــر اإلسـالمي املعتدل يتصدى للظواهر السلبيـــة

إنجازات
فيما يتعلق بأهم اإلجنازات 

التي حققها املنتدى اإلسالمي 
يف الشارقة، قال األمني العام: 

»خالل السنوات السابقة 
استطعنا أن نرسخ الكثير 

من املفاهيم، ومن أهمها 
مفهوم الثقافة اإلسالمية، 
وتقدميه لشرائح املجتمع 

كافة بشكل مبسط ومعتدل 
ويتناسب مع مختلف فئات 

املجتمع، باإلضافة إلى تنظيم 
املؤمترات السنوية املهمة 

الثابتة، والتي تتعلق بفقه 
الطبيب والتطبب، وهي تهتم 

بطلبة كليات الطب يف الدولة، 
فضاًل عن إصدارات املنتدى 

من املطبوعات، وباإلضافة إلى 
كوننا اجلهة الوحيدة التي 

تعتبر جميع برامجها مسجلة 
على شبكة اإلنترنت«.

برامج لترسيخ قيم االعتدال )أرشيفية(

لمياء الهرمودي )الشارقة( 

 أكد الدكتور ماجد بوشليبي، األمني العام للمنتدى اإلسالمي يف 
الشارقة، أن املنتدى اإلسالمي مؤسسة تتبع حكومة الشارقة، وتعنى 

بالثقافة اإلسالمية، ويتم العمل فيها من خالل مظلة حكومية 

وبرنامج توجيه مجتمعي حكومي لتطبيق كل مناحي العمل الثقايف 
اإلسالمي املطلوب، وتنفيذ البرامج التي تعنى بالتنمية املجتمعية، 

وهي من أهم محاور املنتدى، فضاًل عن حتصني املجتمع وفئة 
الشباب من األفكار الشاذة التي ال تتناسب مع أفكار وتقاليد املجتمع 

اإلماراتي.

 من المشاركين في 
برامج المنتدى
 من الشباب

%50

ألف عنوان متخصص 
في الثقافة اإلسالمية 

بمكتبة المنتدى

50

برامج التنمية 
المجتمعية من أهم 

المحاور  

نسعى لتقديم 
البديل الرصين وتوفير 

المحتوى  المعتدل

ماجد بوشليبي

تزامنًا مع فعاليات »اليوم العالمي للشباب«

أبوظبي )وام(

يطلق مركز جامع الشيخ زايد الكبير 
الثقافي  »الدليل  من  العاشرة  الــدورة 
تأتي  التي  البرامج  أحــد   - الصغير« 
تحت مظلة »الشباب الباني« - والذي 
الـــمـــبـــادرات واألنــشــطــة التي  يــجــمــع 
بفئة  وتعنى  السنوات  مر  على  أطلقها 
الــوطــن والشباب،  الــنــشء مــن أجــيــال 
أغسطس   25 حــتــى  وتــســتــمــر  ــداً  ــ غ
الجاري، ويشارك بها طاب وطالبات 
ــراوح أعــمــارهــم  ــتـ الـــمـــدارس مــمــن يـ
إلبراز  ذلك  يأتي  عاماً.  و14   11 بين 
الــوجــه الــحــضــاري واإلنــســانــي لدولة 
خال  من  المتحدة  العربية  اإلمــارات 
العمل بوطنية نابعة من إرث اإلمارات 
على  المركز  يحرص  التي  األصــيــل، 
أجيال  من  النشء  نفوس  في  غرسها 
فعاليات  مع  وتزامناً  والشباب،  الوطن 

»اليوم العالمي للشباب. 
إدارة  مدير  بامطرف،  أمــل  وقالت 
»إنه  المركز:  في  الحضاري  التواصل 
لالتحاق  الموهوبين  جــذب  وبــهــدف 
مهاراتهم،  التي تصقل  المركز  ببرامج 
الذي  الباني«  »الشباب  برنامج  يأتي 
يتضمن مجموعة من البرامج التدريبية 
في المركز لما له من أثر يامس قلوب 
مستلهم  ألنــه  الــدولــة،  مواطني  جميع 
المؤسس  للوالد  الشعرية  الروائع  من 
الشيخ زايد، طيب اهلل ثراه، الذي كان 
أجيال  من  النشء  بفئة  اهتمامه  جل 
الوطن. وأضافت: »تنبثق فكرة برنامج 
ــذي  ــيــل الــثــقــافــي الــصــغــيــر/ ال /الــدل
تزامناً  العاشرة  ــه  دورت المركز  يطلق 
للشباب  العالمي  الــيــوم  فعاليات  مــع 
فترة  خــال  النشء  طاقات  الستثمار 
الــصــورة  لتقديم  الصيفية  اإلجــــازة 
السمحة،  للثقافة اإلسامية  المشرقة 
وترجمة لدور المركز البارز في تعزيز 
في  المتمثلة  ــارات  ــ اإلم دولـــة  رســالــة 

ثقافات  مختلف  مع  والسام  التعايش 
العالم«. 

ــال جـــمـــال الـــدهـــمـــانـــي، مــديــر  ــ وقـ
»إن  ــزوار:  وال المصلين  خدمات  إدارة 
الثقافي  التدريبي/الدليل  البرنامج 
تعليمية  منهجية  إلى  يستند  الصغير/ 
عــلــى صقل  تعمل  ومــســتــمــرة  مــبــكــرة 
ــنــشء مــن خــال  ــات ال مــواهــب وطــاق
وورش  التدريب  عناصر  من  منظومة 
شغفهم  تثير  التي  المختلفة،  العمل 
مراحل  من  الثقافية  الجوالت  لتقديم 
عمرية مبكرة.. ويقوم البرنامج بإكساب 
تؤهلهم  مهمة  مــهــارات  الــمــتــدربــيــن 
للتعرف على دور اختصاصي الجوالت 
ويطلعهم  وأهميته  الفعال  الثقافية 
األساسية  والمهارات  الخبرات  على 
باإلضافة  المجال،  هــذا  في  الازمة 
إلى تعريفهم وتدريبهم على أساسيات 
ومعايير أداء الجوالت الثقافية، وذلك 
يخضع  مختلفة  تدريبية  ورش  ضمن 
لها الملتحقون منها«. جدير بالذكر أن 
عدد خريجي »الدليل الثقافي الصغير« 
بلغ منذ انطاقه أكثر من 389 خريجاً 
فئة  مواهب  تبني  على  المركز  ويعمل 
الناشئة وإعدادهم لمستقبل واعد من 
خال هذا البرنامج الذي يأتي ضمن 
لهم  ويتيح  الباني«،  »الشباب  برنامج 
قيم  على  كثب  عن  والتعرف  االطــاع 
التسامح  المتمثلة في  المركز  ورسائل 
والتعايش التي قام عليها مجتمع دولة 

اإلمارات.

مركز جامع الشيخ زايد الكبير.. بيئة حاضنة للنشء من أبناء الوطن

استثمار طاقات النشء 
لتقديم الصورة المشرقة 

للثقافة اإلسالمية 
السمحة

أمل بامطرف
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صباح الخير

حقد الفاشلين 
الموتورين

من أسوأ وأشد مراتب ومستويات الحقد درجة الغل الذي ينز من 
الفاشلين  حقد  هو  السوداء ألصحابها،  القلوب  من  ويقطر  الصدور 
كذلك  األفــراد  وكما  اآلخــريــن،  نجاحات  تكويهم  ممن  والموتورين 
التخلف  مستنقعات  في  سقطت  التي  الفاشلة  والــدول  المجتمعات 
عشاق  المتناحرين،  الفرقاء  بين  والصراعات  الداخلي  واالحتراب 
لمجتمعاتهم  يجلبوا  فلم  الجوفاء،  الشعارات  ومحترفي  المغامرات 
سوى مرارات الخيبة والفشل والسقوط المدوي، بعد أن أخفقوا في 
تحقيق الحد األدنى من متطلبات العيش الكريم لشعوبهم، ليس ذلك 
فحسب، بل أسهموا في تبخر دول وكيانات كانت تضمهم، أصبحت 
اليوم أثراً بعد عين، ولم يكتفوا بذلك، بل يوزعون االتهامات لتبرير 
فشلهم على الناجحين والمتفوقين الذين تجاوزوهم بسنوات ضوئية.

التي  والمواقع  المنصات  بعض  من  وجدت  لما  ضرورية  مقدمة   
اإلمارات  أحقادهم  بسهام  يرمون  وهم  الفاشلون  أولئك  منها  ينعق 
لمجتمعاتهم  والــمــســاعــدة  ــعــون  ال يــد  تــمــد  زالـــت  وال  مــدت  الــتــي 
األشقاء  تجاه  اإلنسانية  والتزاماتها  وواجباتها  مبادئها  من  انطالقاً 
نهج  قامت على  التي  اإلمارات  تلك هي  تمييز،  دون  واألصدقاء من 
وواحة  والعطاء  للمحبة  شامخة  منارة  اليوم  منها  جعل  ثابت  راسخ 
سهام  اشتدت  مهما  أبداً  عنه  تحيد  ولن  والرخاء،  التقدم  من  غناء 
الجميع، يشهد  الخير ولخير  دائماً من أجل  تعمل  الحاقدين،  أولئك 
من  لشهادة  بحاجة  وليست  وتقدم  قدمت  بما  والداني  القاصي  لها 

أحد.
الضاللة  لمرشد  ارتــهــنــوا  ممن  الــمــأزومــيــن  أولــئــك  نحيب  يعلو 
والتضليل، أينما حلوا ووجههم إليه، فال تسمع سوى فحيح األفاعي، 
وصدى العثرات والمؤامرات التي يحيكون، يتاجرون بمعاناة شعوبهم 
ونعراتهم  وانقساماتهم  العبثية  حروبهم  سأمت  التي  ومجتمعاتهم 
الحق،  دين  خلف  التستر  فعائلهم  أقبح  ولعل  والمناطقية.  الطائفية 
ولكن  والتعايش،  االختالف  وحسن  والتسامح  والمحبة  العدالة  دين 
نشر  من  ويقتاتون  يعتاشون  الذين  السامية  قيمه  يدرك  أن  هيهات 

والجيف.  والدمار  والخراب  الفتن 
غير  يولد  ال  فشل  يعمهون،  غيهم  في  وهم  عاماً  سبعين  من  أكثر 
االنكسار  من  المزيد  غير  تجلب  ال  ومغامرة  عبثاً  يجر  وعبث  فشل، 
والتدحرج نحو هاوية بال قرار، ليدخلوا شعوبهم في أتون نفق مظلم 
مسدود األفق، ألنهم بال أفق، فكيف يعطي أماًل ويقدم خالصاً فاقد 

والجاحد شيئاً لمجتمعه وقومه؟ المروءة  الشيء، وعديم 
الصلبة  والعزيمة  الصادقة  بـــاإلرادة  يقوم  المجتمعات  نهوض   
والرؤية الواضحة نحو المستقبل، أما فاقدو البصيرة ومعتلو الرؤى 
الفشل  رياح  غير  يقبضون  فال  واألولويات  األمور  عندهم  فتختلط 

التاريخ. لعنات  المدوي، تطاردهم  والتيه واألحقاد والسقوط 

علي العمودي

ali.alamodi@alittihad.ae

:» مدير المؤسسة العقابية واإلصالحية باإلنابة لـ »

نزياًل يف رأس الخيمة تلقــوا 

جرعتــي لقاح »كوفيــد-19«

هدى الطنيجي )رأس الخيمة(

ــة  ــي ــاب ــق ــع كــشــفــت الـــمـــؤســـســـة ال
ــادة الــعــامــة  ــي ــق واإلصــالحــيــة فــي ال
لشرطة رأس الخيمة أن عدد النزالء 
ــن تــلــقــوا الــجــرعــتــيــن مــن لقاح  ــذي ال
انطالق  منذ  بلغ  كوفيد-19،  فيروس 
نزياًل،   220 الوطني  التطعيم  حملة 
الصحي  وضعهم  متابعة  تتم  والذين 
بين الحين واآلخر للتعرف على مدى 
استجابتهم للمناعة المكتسبة وفعالية 
اللقاح، مع العمل على تعزيز ثقافتهم 
استمرارية  عبر  بالفيروس  ووعيهم 
التي  والــمــحــاضــرات  الـــورش  تنظيم 
ترفع من مستوى الوعي لديهم، حيث 
تطمح المؤسسة إلى رفع نسبة تلقي 
الفترة  خالل  الفيروس  للقاح  النزالء 
المقبلة للحفاظ على سالمة الجميع، 
خــاصــة بــعــد أن أثــبــتــت الــلــقــاحــات 
اإلصــابــة  خطر  تقليل  فــي  الــجــدوى 

والمضاعفات.
وأكد العقيد عبداهلل محمد الحيمر، 
إن  بــاإلنــابــة،  المؤسسة  إدارة  مــديــر 
كافة  تقديم  على  تحرص  المؤسسة 
بالنزيل،  المتعلقة  المتميزة  الخدمات 
المؤسسة  داخــل  وجــوده  فترة  طــوال 
القانونية  حــقــوقــه  عــلــى  ــحــفــاظ  وال
واإلنسانية، منها المبادرة التي أطلقتها 
الــنــزالء  لتحصين  الــداخــلــيــة  وزارة 
اللقاح  على  الحصول  في  الراغبين 
كــوفــيــد-19،  فــيــروس  ضــد  المعتمد 
والحفاظ  المطلوبة  المناعة  الكتساب 

على صحة وسالمة الجميع.

هذه  ضمن  العمل  آلــيــة  أن  ــر  وذكـ
تتمثل  اإلنسانية  الصحية  الــمــبــادرة 
الصحة  وزارة  مع  التعاون  في  بداية 
شرح  تقديم  حــول  المجتمع،  ووقــايــة 
مفصل عن آلية تقديم جرعات اللقاح 
الطبية  الفحوص  كافة  استيفاء  بعد 
الالزمة التي يتم خاللها التعرف على 
الوضع الصحي للنزيل، مع العمل على 
مع  التحاور  في  لهم  الفرصة  إتاحة 
القطاع  في  والمسؤولين  المختصين 
الطبي حول اللقاح والجرعات وغيرها 

من األسئلة قبل البدء بتلقي الجرعات 
الالزمة.

تأتي  المبادرة  هــذه  أن  إلــى  وأشــار 
ــة  دول تقدمها  الــتــي  الــجــهــود  ضــمــن 
الفيروس  ضــد  للتحصين  ــارات  ــ اإلم
برنامج  كوفيد-19، وضمن  المستجد 
أفراد  كافة  لحصول  الوطني  التطعيم 
المكتسبة،  المناعة  على  المجتمع 
والتي شملت نزالء المؤسسة العقابية 
ال  جــزءاً  اعتبارهم  على  واإلصالحية 
حرصت  فقد  المجتمع،  مــن  يتجزأ 
تخصيص  على  العقابية  المؤسسة 
وقامت  تواجدت  التي  الطبية  الفرق 
بداية من تعريف النزالء بأهمية تلقي 
الجرعات الالزمة من اللقاح الذي يقلل 
ويقلل  بالفيروس  اإلصابة  خطر  من 
من مضاعفات المرض وأعراضه في 

حالة اإلصابة.
ــح أنـــه بــعــد تــقــديــم الــشــرح  ــ وأوضـ
العمل  يتم  اللقاح  أهمية  المفصل عن 
الراغبين  النزالء  أسئلة  استقبال  على 
في أخذ الجرعات الالزمة من اللقاح 
لهم  الوافية  اإلجابات  تقديم  يتم  لكي 
الفحوص  تنفيذ  على  العمل  ثم  ومــن 
الطبية الالزمة التي يتم خاللها التحقق 
الجرعات  على  حصولهم  إمكانية  من 
ليتم  الــصــحــي،  ووضــعــهــم  المطلوبة 
بعدها تقديم اللقاح للراغبين وتحقيق 
المناعة الجماعية لكافة الموجودين في 
المؤسسة من الموظفين والنزالء لتكون 
بيئة عمل آمنة يتطلب تعزيزها باتباع 
واإلجـــراءات  الوقائية  التدابير  كافة 

االحترازية.

آخــــــر 
المستجدات

أشار العقيد عبداهلل محمد احليمر 
إلى أن املؤسسة تقوم بعمل برامج 

وورش صحية توعوية للنزالء 
متعلقة بالوضع احلاصل اخلاص 

بالفيروس املستجد، وتعريفهم 
بآخر املستجدات واملعلومات لكي 

يكونوا على اطالع تام بالعالم 
اخلارجي احمليط بهم، حيث يتم 

تنظيم الورش املختلفة منها ورش 
إرشادات الصحة والسالمة وورش 
إرشادات جتنب العدوى التي يتم 

تقدميها من قبل فريق طبي 
مختص يعمل على تقدمي املعلومات 

الوافية عن كيفية تفادي اإلصابة 
بالفيروس وكيفية الوقاية منه عبر 

اتباع كافة اإلجراءات االحترازية 
والتدابير الوقائية التي حتمي 

أفراد املجتمع والنزالء من خطر 
اإلصابة به.

وذكر أن اللقاحات املقدمة للنزالء 
هي مجانية ضمن مبادرات وزارة 
الداخلية اإلنسانية يف استفادة 
النزالء من اللقاح املعتمد الذي 

يحافظ على صحتهم وسالمتهم، 
فضاًل عن اخلدمات الريادية التي 

انطلقت بالتزامن مع الفيروس 
املستجد منها احملاكمات عن بعد 

والزيارات الذكية ألسر النزالء 
املقامة عبر البرامج احلديثة 

باالعتماد على التقنيات واألجهزة 
وحتويل املبالغ املالية إلكترونيًا 

وغيرها التي تقدم خدمات نوعية 
استباقية وتنفيذ برامج التعقيم 

املستمر.

ورش صحية وتعريفية 
لتوعية النزالء 

بااللتزام باإلجراءات 
االحترازية 

عبدهللا محمد الحيمر

دبي )االتحاد(

اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع رابطة احمُلترفني اإلماراتية فعاليات مبادرتها 
»املعسكرات الصيفية«، يف نادي النصر الثقايف الرياضي، التي استمرت ملدة 4 أيام، والهادفة إلى 

توفير النشاط الرياضي لألطفال، وضمان استمتاعهم يف أجواء تسودها الصداقات ضمن محيط 
النادي، وإقامة فعاليات جتمعهم مع األسر وأصحاب الهمم.

حضر فعاليات االختتام أحمد الدليل الرميثي مدير أكادميية نادي النصر، وهند بوعصيبة 
ضابط حماية الطفل يف النادي، وفاطمة بوحجير منسق مبادرة الروح اإليجابية يف شرطة دبي 

وعدد من املوظفني واملدربني.
وصممت شرطة دبي، ممثلة بأكادميية شرطة دبي وإدارة التوعية األمنية وإدارة التفتيش األمني 

ومبادرتي »الروح اإليجابية« و»التزامكم سعادة«، حقيبة توعوية وتثقيفية تتالءم مع املستوى 
العمري واملعريف، وجتمع بني املتعة والفائدة يف آن واحد، وتعزز بناء قدرات الطلبة وصقل مواهبهم 

خالل موسم اإلجازة الصيفية، وتسهم يف ترسيخ القيم االجتماعية والوطنية األصيلة يف نفوسهم 
بأنشطتها املتنوعة والشيقة احلافلة باملعرفة والتسلية.

وتهدف أنشطة مبادرة »املعسكرات الصيفية« إلى تعزيز التواصل االجتماعي مع كافة فئات 
املجتمع، والعمل على إسعاده مبا يحقق األمن والطمأنينة والرفاهية بني جميع أفراد املجتمع، 
والعمل على حتقيق األهداف التي تسعى إليها شرطة دبي يف إشراك املجتمع، مبا يعود بالنفع 

والفائدة يف رفع الثقافة األمنية واملجتمعية.
وتضمنت املبادرة فعاليات وأنشطة توعوية وترفيهية، وعروض الكالب البوليسية والدوريات 

األمنية الفارهة، وموسيقى شرطة دبي، وبرامج توعوية للشرطي منصور والشرطية آمنة.

دبي )االتحاد(

ترأس العميد عبد اهلل بن خادم سرور املعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، رئيس مجلس مديري 
مراكز الشرطة، االجتماع الدوري للمجلس الذي عقد يف مركز شرطة اخلوانيج، بحضور مديري 

مراكز الشرطة، أعضاء املجلس، وعدد من الضباط من اإلدارات املختلفة.
وأكد العميد عبد اهلل خادم املعصم، خالل االجتماع، أهمية خروج مراكز الشرطة مبشاريع 
ومقترحات تطويرية دائمة ومستمرة بهدف تطوير منظومة العمل الشرطي، مشيرًا إلى أن 
مراكز الشرطة استطاعت توحيد جهودها والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التوجهات 

االستراتيجية لشرطة دبي، واملتمثلة يف »مدينة آمنة، إسعاد املجتمع، االبتكار يف القدرات«، إلى 
جانب السعي إلى تعزيز العالقة مع مختلف الشركاء الداخليني واخلارجيني، وتطوير منظومة 

العمل مبا يعزز األمن واألمان يف املجتمع.
وأوضح العميد عبد اهلل خادم أن املجلس يهدف إلى تقدمي خدمات تلبي تطلعات املتعاملني 

وتسعدهم وفق أفضل املمارسات العاملية يف املجال الشرطي بشقيه اجلنائي واملروري، باإلضافة 
إلى تعزيز التواصل بني مراكز الشرطة، ووضع خطط أمنية تستشرف املستقبل وتستعني بأنظمة 

الذكاء االصطناعي، مبا يعزز األهداف االستراتيجية.
واستعرض االجتماع أهم إحصائيات وإجنازات املجلس خالل الربع الثاني من العام اجلاري، 

ومنها حتقيق 18 إجنازًا، تتضمن إعداد اخلطط التطويرية واملستقبلية لعام 2022، وعقد ورش 
استخدام جهاز بصمة الذاكرة، وتعميم الدليل اإلرشادي، وحتديث نظام مركز املوحد، وتشكيل 

فريق عمل ملراجعة إجراءات اآليزو ملراكز الشرطة وغيرها من اإلجنازات األخرى، كما قام املجلس 
بتنفيذ 8 مبادرات، منها مبادرة على دربك، ومبادرة طرق آمنة، ومجموعات السعادة، وأمن املناطق 

العمالية، ومبادرة الصلح خير، ومبادرة عزب آمنة، ومت استحداث 8 آليات عمل، واستقبل 174 
اقتراحًا ومتابعة 20 إجراء عمل، وعقد 8 اجتماعات.

تحقيق 18 إنجازًا لخطط تطويرية ومستقبلية

شرطة دبي تختتم فعاليات 
»المعسكرات الصيفية« 

مجلس مديري مراكز الشرطة 

يف دبي يستعرض إنجازاته

ضمن برنامج »إسعاد طفل« بالتعاون مع »هامليز«

طفلة بمهام ضابط شرطة دبي يف عيد ميالدها

دبي )االتحاد(

في  األمــنــيــة  التوعية  إدارة  لبت 
في  المجتمع  إلسعاد  العامة  اإلدارة 
شــرطــة دبـــي، بــالــتــعــاون مــع شركة 
طفلة  عائلة  طلب  لأللعاب،  هامليز 
في تحقيق أمنيتها، بأن تعمل كضابط 
شرطة، وذلك عبر مفاجأتها في عيد 
ميالدها السادس، بتوفير زي ضابط 
مهام  أداء  من  وتمكينها  لها،  شرطة 
الدوريات  ضمن  الميدانية  الضابط 

الرياضية الفارهة.
ــد بـــن درويـــش  وأكــــد بــطــي أحــم
الــتــوعــيــة  إدارة  ــر  مــدي ــفــالســي،  ال
إلسعاد  العامة  اإلدارة  في  األمنية 
الطفلة  أمنية  تحقيق  أن  المجتمع، 
برنامج  ضمن  يأتي  الــحــداد،  حــور 
تحقيق  إلى  الهادف  طفل«  »إسعاد 
أمــنــيــة األطـــفـــال، وذلـــك فــي إطــار 
الــتــوجــه االســتــراتــيــجــي لــشــرطــة 
مشيراً  المجتمع،  إســعــاد  فــي  دبــي 
عن  تتوانى  ال  دبــي  شرطة  أن  إلــى 
إطار  في  الطلبات  تحقيق  أو  تلبية 
رسالتها لنشر السعادة وتعزيز الثقة 
باألجهزة الشرطية، والتي تلعب دوراً 

اجتماعياً مهماً إلى جانب دورها في 
المجال األمني.

آل علي،  يوسف  الرائد علي  وأكــد 
إدارة  الثقافي في  التنوع  رئيس قسم 
التوعية  إدارة  أن  األمنية،  التوعية 
األمنية باشرت في تحقيق طلب عائلة 
الطفلة حور الحداد بعد تلقيها رسالة 
من عائلتها برغبتها في إسعاد طفلتها 
في يوم ميالدها، وتحقيق أمنيتها بأن 
ــرتــدي زي  تعمل ضــابــط شــرطــة، وت

الشرطة بحضور زميالتها الطالبات.

شرطة دبي ال تتوانى 
عن تلبية أو تحقيق الطلبات 

في إطار رسالتها لنشر 
السعادة 

بطي الفالسي

220

أشار الرائد علي يوسف آل علي إلى أن إدارة التوعية األمنية 
وفرت للطفلة زي ضابط شرطة دبي، ثم اصطحبتها يف جولة 

يف الدوريات الرياضية الفارهة، وأطلعتها على مهام ضابط 
الشرطة يف العمل امليداني، إلى جانب عمل عروض للكالب 

البوليسية للطفلة وزميالتها بالتعاون مع إدارة التفتيش األمني 
K9، وذلك بالتزامن مع يوم ميالدها، وهو ما أسعدها وزميالتها، 

يف حني تقدمت عائلة الطفلة بالشكر للقيادة العامة لشرطة 
دبي على حتقيق أمنية طفلتهم يف عيد ميالدها.

شكر وتقدير

جانب من أنشطة الختام )من المصدر(

خالل اجتماع مجلس مديري مراكز الشرطة )من المصدر(

خالل تحقيق أمنية الطفلة حور الحداد )من المصدر(

خالل تطعيم نزالء »عقابية رأس الخيمة« )من المصدر(
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عربي ودولي

مع استمرار األزمة في أوكرانيا وتقلص المساعدات الدولية

نذر املجاعة تهدد اليمنيني.. ومأرب وأبني األكثر عرضة للخطر

دينا محمود )عدن، لندن(

تفاقم  من  دولية  منظمات  حــذرت 
أزمة انعدام األمن الغذائي في مناطق 
مختلفة من اليمن خالل الشهور القليلة 
تراجع  استمرار  وقــع  على  المقبلة، 
حجم واردات البالد من الحبوب، جراء 
وبفعل  أوكــرانــيــا،  في  األزمــة  تواصل 
اضطرار برنامج األغذية العالمي، إلى 
لماليين  الغذائية  مساعداته  تقليص 
المحتاجين إليها من اليمنيين، بسبب 

نقص التمويل.
منها  يعاني  التي  الميزانية  فأزمة 
أواخر  منذ  العالمي  األغذية  برنامج 
يقلص  أن  ــى  عــل أجــبــرتــه   ،2021
لنحو  يقدمها  التي  اإلعاشة  حصص 
في  بالجوع  المهددين  من  مليوناً   13
المقدم  دعمه  حجم  ليتراجع  اليمن، 
تزيد  بنسبة  منهم،  ماليين   5 ــى  إل
على 50 %، وينخفض بواقع 75 % 
الثمانية  للماليين  بالنسبة  تقريباً، 

اآلخرين.
ــددت »شــبــكــة أنــظــمــة اإلنـــذار  وشــ
للوكالة  التابعة  بالمجاعة«،  المبكر 
أن  على  الدولية،  للتنمية  األميركية 
تأثيرات هذه الخطوة ستنعكس بشكل 
خـــاص، عــلــى وضـــع األمـــن الــغــذائــي 
المتدهور بشدة في محافظات يمنية، 
مثل مأرب ولحج وأبين وحجة، خالل 
الــفــتــرة مــا بــيــن أغــســطــس الــحــالــي 
وأكتوبر المقبل، في ظل انهيار القدرة 
الشرائية لسكان تلك المناطق، وتدني 

مستوى الدخول هناك من األساس.
الخبراء،  توقعات  من  الرغم  وعلى 
نسبي  بشكل  األوضـــاع  تتحسن  بــأن 
بدء موسم  القادم، مع  نوفمبر  بحلول 
فإنه  والفواكه،  الخضراوات  حصاد 
لفترة  األزمــة  تستمر  أن  المنتظر  من 
الهائل  للعدد  نظراً  مــأرب،  في  أطول 
هــذه  ــي  ف المقيمين  الــنــازحــيــن  ــن  م
ــر من  ــث ــأوي أك ــ ــي ت ــت الــمــحــافــظــة، ال
مليونيْن وربع المليون يمني، الذوا بها 
فراراً من اإلرهاب الحوثي المتواصل، 
ثماني  نحو  قبل  الحرب  ــدالع  ان منذ 

سنوات.
موقع  نــشــره  الـــذي  تقريرها  وفــي 
»ريليف ويب« اإللكتروني التابع لألمم 
المتحدة، رجحت الشبكة، أن تتواصل 
حــالــة الـــطـــوارئ الــغــذائــيــة فــي هــذه 
المحافظة ذات األهمية االستراتيجية، 
والتي ركزت عليها ميليشيات الحوثية 
األشهر  خــالل  اعتداءاتها  اإلرهابية 
الحالية، حتى  للهدنة  السابقة  القليلة 

يناير 2023 على األقل.
الراهن  التراجع  أن  التقرير  وأكــد 
اليمن  فــي  العنف  أعــمــال  وتــيــرة  فــي 
ينعكس  لــم  التهدئة،  صــمــود  بفضل 
بشكل كاٍف على وضع األمن الغذائي 
ارتفاع  استمرار  البالد، في ضوء  في 
أسعار األغذية، والسلع األساسية غير 

الغذائية في األسواق، وسط صعوبات 
الحصول  ــي  ف الــتــجــار  منها  يــعــانــي 
منها  داخلية  ألسباب  بضائعهم،  على 

وتقلص  المحلية  العملة  قيمة  انهيار 
بجانب  األجنبي،  النقد  احتياطيات 
تزايد  رأسها  على  خارجية،  عوامل 

العالم،  مستوى  على  الشحن  تكاليف 
وتعطل سالسل التوريد.

ــات من  ــي ظــل هــذه الــعــوامــل، ب وف

اليمنيين،  عــدد  يرتفع  أن  المتوقع، 
ــروف أشبه  الــذيــن يــعــيــشــون فــي ظــ
شخص،  ماليين   7 ــى  إل بالمجاعة، 

خالل النصف الثاني من العام الجاري، 
بزيادة مليونين تقريباً عن عددهم، في 

الشهور الستة األولى من 2022.
وحذر تقرير »شبكة اإلنذار المبكر«، 
من  المتوقع  المحصول  حجم  أن  من 
ــزراعــة الــحــالــي فــي اليمن،  مــوســم ال
المحاصيل  مستويات  من  أقل  سيظل 
التي كان يتم جنيها، قبل وقوع االنقالب 
 ،2014 عــام  أواخـــر  الــدمــوي  الحوثي 
المدى  بعيدة  التأثيرات  بسبب  وذلــك 
للصراع، الذي يضرب البالد منذ ذلك 
ارتفاع  مــن  عليه  يترتب  ومــا  الحين، 
وهو  واألسمدة،  الخام  المواد  تكاليف 
ما قاد إلى تقلص مساحات األراضي 

المزروعة بوجه عام.
ــم يــتــعــاف فــيــه اليمن  وفـــي وقـــت ل
التي  بعد من تبعات السيول األخيرة، 
ضربت صنعاء وحجة ومأرب وأوقعت 
هناك،  كبيرة  ومادية  بشرية  خسائر 
خطر  تزايد  من  الشبكة  تقرير  حذر 
تلوث  عــن  الناتجة  ــراض  األمـ تفشي 
المياه، مثل الكوليرا والمالريا و»حمى 
المقبل  الدنج«، خالل موسم األمطار 
تدهور  البالد، ال سيما في ضوء  في 
وضع البنية التحتية وخدمات الصرف 
أشعلتها  التي  الحرب  بسبب  الصحي 

ميليشيات الحوثي اإلرهابية.

بمشاركة الحكومة والنقابات العمالية والتجارية الرئيسة

تونس.. مشاورات موسعة حول اإلصالحات االقتصادية

شعبان بالل )تونس، القاهرة( 

اتفقت الحكومة التونسية والنقابات 
على  الرئيسة  والــتــجــاريــة  العمالية 
بــدء مــحــادثــات غــداً االثــنــيــن، بشأن 
اإلصالحات االقتصادية التي يطلبها 
منح  أجل  من  الدولي  النقد  صندوق 

تونس برنامج إنقاذ.
وذكرت وكالة األنباء الرسمية نقاًل 
الــوزراء  رئيسة  أن  حكومي  بيان  عن 
العام  االتــحــاد  ورئــيــس  بـــودن  نجالء 
الطبوبي  الدين  نور  للشغل  التونسي 
للصناعة  التونسي  االتــحــاد  ورئيس 
والتجارة والصناعات التقليدية سمير 
اجتماعي  »قــد  على  اتفقوا  مــاجــول 

لمواجهة التحديات في البالد.
ــاء  ــركـ ــشـ ــان: »الـ ــ ــي ــ ــب ــ وأضـــــــاف ال
الجلسة  خــالل  وقعوا  االجتماعيون 
نــفــســهــا عــلــى عــقــد اجــتــمــاعــي هو 
التحديات  لمجابهة  المثابرة  عقد 
واالقتصادية  االجتماعية  االستثنائية 
والمالية بكل مكوناتها ودعم السيادة 

الوطنية واستقاللية القرار الوطني«.
هذا  نــجــاح  شـــروط  ــن  »م وأردف: 
فيه  يكون  والثقة  اإلرادة  توفر  العقد 
الشعب التونسي هو العنصر األساسي 
مع تقاسم األعباء التي تكرس العدالة 
أجل  مــن  الجميع  بين  االجتماعية 

مستقبل أفضل للوطن«، وفق البيان.
دعم  على  للحصول  تونس  وتسعى 
 4 يبلغ  ــي  ــدول ال النقد  مــن صــنــدوق 
الــتــداعــيــات  وســـط  دوالر  ــيــارات  مــل
كورونا  فيروس  لجائحة  االقتصادية 
واألزمة في أوكرانيا، على الرغم من 
من  إنه  قالت  دبلوماسية  مصادر  أن 
برنامج  أي  يصل  أن  المرجح  غير 
إلى هذا  الدولي  النقد  يقره صندوق 

المستوى.

سياسيون  ومحللون  خبراء  واعتبر 
المشاورات ستحسم اإلصالحات  أن 
الهيكلية المطلوبة من صندوق النقد 
الــدولــي لــلــخــروج مــن وضـــع الــتــأزم 
بعد  التونسي  االقتصاد  يعيشه  الذي 
»العشرية السوداء« التي أدت النحدار 
موضحين  االقــتــصــاديــة،  المنظومة 
ستكون  اإلصــالحــات  هــذه  كلفة  أن 

التحدي أمام الحكومة والنقابات.
التونسي  السياسي  المحلل  وأكــد 
منذر ثابت أن االجتماعات هي إعالن 
بــدايــة مــفــاوضــات ومــشــاورات حول 
صندوق  من  المطلوبة  اإلصــالحــات 
المالية  والـــدوائـــر  الـــدولـــي  الــنــقــد 
فــي مستوى  الــمــقــرضــة  ــات  ــجــه وال

االتحاد األوروبي.
ــمــشــاورات بأنها  ووصـــف ثــابــت ال
حول  داخلياً  للتفاعل  نوايا  »إعــالن 
باالقتصاد  لــلــخــروج  مــوحــدة  خــطــة 
الــتــونــســي مــن وضـــع الــتــأزم ووضــع 
والموازنات  المالية  العمومية  اختالل 
صندوق  من  شرطا  باعتباره  العامة 

الدولي ومختلف الجهات المقرضة«.
وأوضـــــح ثــابــت فـــي تــصــريــحــات 
ـــ»االتــحــاد« أن هــذه »اإلصــالحــات  ل
شهدت  ــتــي  وال  2012 مــنــذ  مــؤجــلــة 
ــدار الــمــنــظــومــة االقــتــصــاديــة  ــحـ انـ
اإلنتاجية  مستوى  في  حــاد  وهبوط 
ــال الــتــنــافــســيــة  ــخـــصـ وفــــقــــدان الـ
وراءهــا  كانت  التونسي،  لالقتصاد 
اعـــتـــبـــارات ســيــاســيــة جــعــلــت هــذه 
اإلصالحات غير منجزة وتسببت في 
خسائر بالمليارات جراء عدم إنجاز 
تصرف  ســـوء  نتيجة  الــمــشــروعــات 
العشرية  خــالل  ومسكنات  ــح  واضـ

السابقة«.
التونسي  السياسي  المحلل  وذكــر 
أن التحدي والصعوبة التي يمكن أن 
كلفة  األطــراف هي  هــذه  بين  تظهر 
يتحملها  ومن  الهيلكية  اإلصالحات 
ألنها تمس في المقام األول الطبقات 

المحرومة.
واعتبر رئيس »منتدى تونس الحرة« 
بين  الـــحـــوار  أن  ــقــصــوري  ال ــازم  حــ

الحكومة والنقابات نوع من التشارك 
جديدة،  إصــالح  ــة  رؤي معالم  لرسم 
التصحيحي  المسار  ظل  في  خاصة 
الذي تعيشه تونس والدستور الجديد 
لنظام سياسي مستقر  يؤسس  الذي 

يدفع نحو التشاركية.
ــحــاد« إن  ـــ»االت وقـــال الــقــصــوري ل
خالل  الهجين  البرلماني  الــنــظــام 
»العشرية السوداء« شّتت السلطة في 
المؤسسات  وأربــك  القرارات  اتخاذ 
تونس،  ودعــم  مساعدة  في  الدولية 
إلى أن المسار الجديد يضمن  الفتاً 
طريق  ويفتح  التفاوض  في  السرعة 
مصلحة  وإعالء  الداخلية  التشاركية 

البالد وتحقيق مصلحتها شعبها. 
السياسي  المحلل  أوضــح  ــدوره،  بـ
هناك  أن  حمدون  الــهــادي  التونسي 
بين  البناء  الــحــوار  بــأن  تامة  قناعة 
يقوم  أن  يجب  االجتماعية  األطــراف 
على الثقة والشفافية وروح المسؤولية، 
وهو السبيل الوحيد للخروج من األزمة 

وتغليب المصلحة العليا.
ــمـــدون لــــ»االتـــحـــاد« أن  ــد حـ ــ وأكـ
المشاورات تهدف لمجابهة التحديات 
واالقتصادية  االجتماعية  االستثنائية 
والمالية بكل مكوناتها ودعم السيادة 
وبالتالي  الوطني،  القرار  واستقاللية 
إقصاء أي حلول تفرض من الخارج أو 

أي لجوء إليه.

نازحون يمنيون في مديرية الخوخة بالساحل الغربي يتلقون مساعدات عينية بعد أن دمرت األمطار الغزيرة خيامهم )أ ف ب(

تراجع واردات البالد 
من الحبوب وانهيار 

القدرة الشرائية 
للسكان

»األغذية العالمي« 
يقلص مساعداته 

50% بسبب نقص 
التمويل

صمود التهدئة 
وتراجع العنف لم 

ينعكس على األمن 
الغذائي

عدن )االتحاد(

أكد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن المضي 
بــتــنــفــيــذ مــهــام الــمــرحــلــة االنــتــقــالــيــة الــمــشــمــولــة 
بإعالن نقل السلطة، مشيرًا إلى أن األولوية تبقى 
لتعزيز أمن واستقرار عدن والمحافظات المحررة.

والــتــقــى رئــيــس مــجــلــس الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي في 
اليمن رشاد محمد العليمي، أمس، رئيس مجلس 
النواب اليمني سلطان البركاني وأعضاء في هيئة 

رئاسة المجلس ورؤساء اللجان البرلمانية.
 ونــاقــش الــلــقــاء وفـــق بــيــان نــشــره وكــالــة األنــبــاء 
الساحة  فــي  ــاع  االوضــ مستجدات  »ســبــأ«  اليمنية 
الــيــمــنــيــة والـــتـــرتـــيـــبـــات الـــجـــاريـــة لــعــقــد جــلــســات 

البرلمان في عدن.
 وفـــــي الـــلـــقـــاء وضـــــع رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــقـــيـــادة 
ــواب، أمــام  ــنـ الــرئــاســي، رئــيــس وأعـــضـــاء مــجــلــس الـ

يقودها  الــتــي  واإلصـــالحـــات  المحلية،  الــتــطــورات 
والمؤسسية،  الخدمية  القطاعات  فــي  المجلس 

بما في ذلك الجوانب المالية والرقابية. 
ــاســــي، ان  ــرئــ  وأكــــــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــقـــيـــادة الــ
ماض  الحكومة،  مع  الوثيق  وبالتعاون  المجلس 
المشمولة  االنتقالية  المرحلة  مــهــام  تنفيذ  فــي 
بإعالن نقل السلطة، رغم التحديات الكبيرة على 

مختلف المستويات.
 وأشــار الرئيس في هــذا السياق إلــى اإلجــراءات 
المتخذة من أجل تعزيز الدور الرقابي لمؤسسات 
الفساد،  ومكافحة  االخــتــالالت  وتصحيح  الــدولــة، 
والخدمية  األمنية  األوضـــاع  تطبيع  على  والعمل 

في المحافظات المحررة.
القضاء،  المتعلقة بإصالح  القرارات  إلى  وأشــار 
األعلى  القضاء  مجلس  تشكيل  إعــادة  وخصوصًا 

والمحكمة العليا، والدوائر العدلية المساندة.

بالجهود  الــرئــاســي  الــقــيــادة  رئيس مجلس  ونــوه 
المحلية،  والــســلــطــات  الــحــكــومــة  مـــع  الــمــشــتــركــة 
وأســعــار  الوطنية  العملة  اســتــقــرار  على  للحفاظ 
ــة الــتــولــيــد الــكــهــربــائــي  الــســلــع األســـاســـيـــة وخـــدمـ
وتــأمــيــن مــصــادر بديلة الســتــيــراد الــحــبــوب، ضمن 
اإلنسانية  المعاناة  لتخفيف  الحثيثة  المساعي 
ــد أن األولـــويـــة الــقــصــوى ستظل  فـــي الـــبـــالد.  وأكــ
لتعزيز أمن واستقرار عدن والمحافظات المحررة، 
بدءًا بتشكيل اللجنة األمنية والعسكرية، لتوحيد 
الــدفــاع  وزارتـــي  تحت  وتكاملها  المسلحة  الــقــوات 

والداخلية.
 وأكـــد رئــيــس مجلس الــقــيــادة الــرئــاســي تماسك 
الصف  ووحــدة  التوافق  بنهج  والتزامه  المجلس، 
وااللتفاف  الطارئة  التحديات  مواجهة  أجــل  مــن 
ــاء االنـــقـــالب  ــهــ ــة وإنــ ــتـــعـــادة الــــدولــ حــــول هــــدف اسـ

الحوثي.

أكد أولوية تعزيز استقرار عدن والمحافظات المحررة 

»القيادة الرئاسي«: ماضون بتنفيذ مهام املرحلة االنتقالية 

خبراء لـ»  «: 
جهود حثيثة لتجاوز

 آثار »العشرية 
السوداء«

جانب من لقاء بودن مع رؤساء النقابات الرئيسة )من المصدر(

بيروت )وكاالت(

وزارة  ــي  فـ ــادر  ــصـ مـ ــدت  ــ أكـ
الوقود  نفاد  اللبنانية  الداخلية 
من مديريتي قوى األمن الداخلي 
وزارة  أن  إلى  الفتًة  والسجون، 
ــن  ــام األم ــر عـ ــدي الــداخــلــيــة وم
ــواء عــمــاد عثمان  ــل الــداخــلــي ال
عمال على مدى األيام المنصرمة 
على تأمين مواد الوقود. وقالت 
المصادر في تصريحات لوسائل 
اللواء  إن  أمــس:  لبنانية  إعــالم 
عثمان تمكن من الحصول على 
لتأمينها  مــعــارفــه  مــن  الــوقــود 
إلــى أن  الــســجــون، مشيرةً  إلــى 

حاجة  تلبي  المتوافرة  الكمية 
السجون ومديريات الوزارة لعدة 
بشكل  التيار  انقطاع  قبل  أيــام 
أزمة  المصادر  وأرجعت  كامل. 
التي تعيشها قوى األمن  الوقود 
الداخلي إلى ممارسات تمارسها 
وزارة الطاقة، مرجحة أن تكون 
ــة، مــعــتــبــرًة  ــاســي ألهـــــداف ســي
األمن  قوى  لخنق  إياها محاولة 
الداخلي. وأشارت المصادر إلى 
أن وزير الداخلية بسام المولوي 
ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
وليد  الطاقة  وزيــر  مع  تواصال 
فياض لتأمين الوقود، ولكن من 

دون جدوى حتى اآلن.

الرياض )االتحاد(

ــام لمجلس  ــع ال ــن  ــي أكـــد األم
العربية  الخليج  ــدول  ل التعاون 
الدكتور نايف الحجرف تضامن 
ووقوف دول المجلس مع المملكة 
العربية السعودية في مواجهة كل 

ما يهدد أمنها واستقرارها.
وقال الحجرف في بيان أمس، 
إن دول المجلس تدعم ما تتخذه 
السعودية من إجــراءات وتدابير 
أمــنــيــة لــصــون أمــنــهــا وســالمــة 
كــافــة،  والمقيمين  مــواطــنــيــهــا 
مشيداً بيقظة السلطات األمنية 
السعودية وقدرتها على التعامل 

مع أحد العناصر المطلوبة أمنيا 
في مدينة جدة والذي فجر نفسه 
وأدى إلى إصابة عدد من رجال 
األمن. وكانت رئاسة أمن الدولة 
األول،  أمــس  أعلنت  السعودية 
ــه »عــنــد مــبــاشــرة إجــــراءات  أنـ
القبض على أحد المطلوبين في 
محافظة جدة بادر بتفجير نفسه 
بوساطة حزام ناسف كان يرتديه 
وتــعــرض  نــتــج عــنــه مقتله  مــمــا 
الجنسية  مــن  المقيمين  أحــد 
رجــال  مــن  وثــالثــة  الباكستانية 
نقلوا  مختلفة  إلصــابــات  األمــن 
لتلقي  للمستشفى  إثــرهــا  على 

العالج الالزم«.

تحذيرات من انقطاع الكهرباء 

يف السجون اللبنانية

»التعاون الخليجي«: دعم إجراءات  

السعودية لصون أمنها واستقرارها

بسبب نفاد الوقود
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أكد أن مواجهة التطرف أحد أهم عوامل حماية المجتمع

قرقاش: منهج اإلمارات التسامح ورفض العنف

عشرات القتلى والجرحى جراء السيول يف السودان

تدمير 8 آالف منزل وأضرار مادية واسعة

أبوظبي )االتحاد(

قرقاش  محمد  بــن  أنـــور  الــدكــتــور  معالي  ــد  أك
رئيس  السمو  لصاحب  الدبلوماسي  المستشار 
الدولة، أن منهج الدولة الذي يركز على التسامح 
قوته  باستمرار  يثبت  والعنف  التطرف  ورفــض 
وصوابه كأحد أهم عوامل حماية المجتمع، مشيراً 
إلى أن ما نشهده من أحداث يؤكد أن موقف الدولة 
الواضح هو السبيل األنجع لمنع انتشار هذه اآلفة 

التي عانت منها العديد من الدول.
الرسمي  حسابه  على  تغريدة  في  معاليه  وقــال 
على  يركز  الــذي  ــارات  اإلمـ »منهج  تويتر:  بموقع 
باستمرار  يثبت  والعنف  التطرف  ورفض  التسامح 
المجتمع،  أهم عوامل حماية  قوته وصوابه كأحد 
وما نشهده من أحداث يؤكد أن موقفنا الواضح هو 
السبيل األنجع لمنع انتشار هذه اآلفة التي عانت 

منها العديد من الدول«.
بيان  أيام، أعربت دولة اإلمارات في  وقبل عدة 
إزاء  البالغ  قلقها  عن  الدولي،  األمن  مجلس  أمام 
التهديد العابر للحدود الذي يشكله تنظيم »داعش« 
والجماعات التابعة له على السلم واألمن الدوليين، 

ال  »الــقــاعــدة«  لتنظيم  التصدي  أن  على  مــؤكــدة 
يزال يشكل أولوية عالمية بعد مقتل زعيمه أيمن 
الظواهري. وقالت اإلمارات: إنه »على الرغم من 
قــادة  على  القضاء  فــي  تحققت  التي  المكاسب 
تنظيم داعش اإلرهابي، فإن الدولة ال تزال تشعر 

بقلق بالغ إزاء التهديد العابر للحدود الذي يشكله 
والسلم  األمن  على  له  التابعة  والجماعات  داعش 
الــدور  متابعة  ضــرورة  على  وشــددت  الدوليين«. 
ومتابعة  »داعـــش«،  ضد  الــدولــي  للتحالف  المهم 
إلحاق  لضمان  اإلرهابية  التنظيمات  ضد  الجهود 

هزيمة حاسمة بها. 
البيان، إن مواجهة تنظيم  وذكرت اإلمــارات في 
»القاعدة« ال تزال تشكل أولوية عالمية، خصوصاً 
التنظيم عقب مقتل  الحالي في قيادة  الفراغ  بعد 
على  أن  التنظيم، موضحًة  زعيم  الظواهري  أيمن 
المجتمع الدولي الحفاظ على زخم هذه المعركة، 
وعلى مجلس األمن اتخاذ التدابير الالزمة للتصدي 
للتهديدات العابرة للحدود، الذي تشكله الجماعات 

اإلرهابية في جميع أنحاء العالم.

أسماء الحسيني )الخرطوم(

أعلنت السلطات السودانية أمس، 
ــة 25  وقـــوع 52 حــالــة وفـــاة وإصــاب
واألمــطــار  الــســيــول  بسبب  آخــريــن 
ــدداً من  الــغــزيــرة الــتــي اجــتــاحــت عـ

المناطق خالل األيام الماضية.
للدفاع  القومي  المجلس  وأوضــح 
ــان أن  ــي الــمــدنــي الــســودانــي فــي ب
إلى  أدت  الغزيرة  واألمطار  السيول 
فيما  آخرين   25 وإصابة   52 مقتل 
تدمر نحو 8 آالف منزل بينهم 5345 
منزالً  و2862  كــامــل  بشكل  مــنــزالً 
واليــات  فــي  معظمها  جزئي  بشكل 
وشــرق  كــردفــان  وجــنــوب  النيل  نهر 

دارفور.
كما امتدت األضرار لتشمل تدمير 
 540 بــجــانــب  55 مــرفــقــاً ومــتــجــراً 
تتركز  الزراعية  األراضي  من  فداناً 
في واليتي الجزيرة ووسط دارفور.

وتسببت السيول واألمطار الغزيرة 
التي اجتاحت والية نهر النيل خالل 
أكثر  انهيار  في  الماضيين  اليومين 
من ثالثة آالف منزل. وبحسب وكالة 
أعلنت  ــا«  »ســون لــأنــبــاء  الـــســـودان 
غرفة الطوارئ بوالية نهر النيل في 
بيان عن انهيار 2538 منزالً بالوالية 

انهيارا كليا و546 انهياراً جزئياً.
وأوضح البيان أن األضرار تركزت 
مشيراً  والمتمة«،  »بربر  محليتي  في 
إلى استمرار العمل من قبل الجهات 
المناطق  مــعــالــجــة  ــي  ف الــهــنــدســيــة 
المتأثرة بالسيول إضافة إلى مواصلة 
قوات الدفاع المدني عمليات سحب 
عمليات  مــواصــلــة  ــدة  مــؤك ــمــيــاه،  ال
الــمــقــدم مــن الغرفة  الــدعــم  تــوزيــع 
بالمحليات.  ــة  اإلداريـ الــوحــدات  مع 
بـــوزارة  الفيضانات  لجنة  وأعــلــنــت 
السودانية،  المائية  والــمــوارد  الــري 
أعلى  سجلت  الخرطوم  محطة  أن 
منسوب )17.57 متر( متجاوزة أعلى 
قمة مسجلة )17.26 متر( بـ31 سم، 

مشيرة إلى استقرار المناسيب العليا 
الحالية.

وفي السياق، نشرت الهيئة العامة 
لأرصاد الجوية في السودان صوراً 
تظهر  الصناعية  األقــمــار  التقطتها 
فيها خاليا من السحب الركامية فوق 
شرق ووسط السودان. وقالت الهيئة 
في بيان إنه من المتوقع هطول أمطار 

بكميات متفاوتة في تلك المناطق كما 
أمطار  هطول  إلــى  التوقعات  تشير 
السكان  مطالبة  الخرطوم  والية  في 

بتوخي الحيطة والحذر. 
المدني  الــدفــاع  ــدر  أصـ بــــدوره، 
ــداً  ــ ــدي ــراً جــ ــ ــذي ــحــ ــ الــــســــودانــــي ت
الحذر  لتوخي  يدعوهم  للسودانيين 
الفيضانات  حرصاً على حياتهم من 
التي يسببها ارتفاع مناسيب النيل. 

السودانية،  األنباء  وكالة  وذكــرت 
بالدفاع  الخريف  طــوارئ  غرفة  أن 
نبهت  الخرطوم،  واليــة  في  المدني 
جــمــيــع الـــســـكـــان بـــأخـــذ الــحــيــطــة 
والحذر واالبتعاد عن مجاري األنهار 
وتــابــعــت:  المنخفضة.  والــمــنــاطــق 
سبق  التي  المناطق  تجنب  »يجب 
السابقة  ــوام  ــ األعـ ــي  ف ــرت  ــأث ت أن 
بــالــفــيــضــانــات وذلـــك حــفــاظــا على 

األرواح والممتلكات«.

والــمــوارد  الـــري  وزارة  نفت  كما 
تردد  ما  أمــس،  السودانية،  المائية 
ــيــوبــي  ــنــهــضــة« اإلث بــشــأن »ســـد ال

وفيضان هذا العام.
الــوزارة على عدم صلتها  وشددت 
الشأن،  هــذا  في  وردت  أخبار  بــأي 
والــمــوارد  الـــري  وزيـــر  ــى  إل منسوبة 
المائية المكلف، المهندس ضو البيت 
شدد  والــذي  منصور،  عبدالرحمن 
على أنه لم يصرح ألي جهة إعالمية 
فــي هــذا الــشــأن. ويشهد الــســودان 
أمطاراً  وأكتوبر،  يونيو  بين  سنوياً، 
ما تؤدي إلى فيضانات  غزيرة غالباً 
ممتلكات  تضرر  أو  بتدمير  تتسبب 
المحاصيل.  وإتـــالف  تحتية  وبــنــى 
المتحدة فإن  ووفقا لتقديرات األمم 
تضرروا  ألف شخص   100 من  أكثر 
من األمطار الغزيرة والفيضانات في 

السودان العام الماضي.

مصر.. تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة

القاهرة )االتحاد(

المصري  النواب  مجلس  وافق 
على  أمـــس،  ــة  طــارئ جلسة  فــي 
رئيس  حكومة  في  الثقة  تجديد 
الوزراء مصطفى مدبولي وإقرار 
تعديل وزاري شمل 13 حقيبة بناء 
على دعوة من الرئيس عبدالفتاح 

السيسي.
ــاء الــشــرق  ــب ــة أن ــال ــرت وك ــ وذك
الـــنـــواب  مــجــلــس  أن  األوســــــط 
برئاسة حنفي جبالي أقر التعديل 
الوزاري الذي طال وزارت التربية 
والري  المائية  والموارد  والتعليم 
والصحة والتعليم العالي والبحث 

العلمي.
وزارات  الــتــعــديــل  شــمــل  كــمــا 
ــتــجــارة  ــهــجــرة والــســيــاحــة وال ال
المدني  ــران  ــطــي وال والــصــنــاعــة 
والقوى العاملة والثقافة والتنمية 
العام  األعــمــال  وقــطــاع  المحلية 

واإلنتاج الحربي.
أكد  السيسي  الــرئــيــس  ــان  وكـ
إلى  يهدف  الـــوزاري  التعديل  أن 
»تطوير األداء الحكومي في بعض 
الصعيدين  على  المهمة  الملفات 

تسهم  التي  والخارجي  الداخلي 
ــة  فـــي حــمــايــة مــصــالــح الـــدولـ
مباشر  بشكل  وتمس  ومقدراتها 
للمواطن  الــمــقــدمــة  الــخــدمــات 

المصري«.
ووفق المادة 147 من الدستور 
ــس  ــي ــرئ ــق ل ــحــ ــ الــــمــــصــــري، »ي
وزاري  تعديل  إجــراء  الجمهورية 
الــوزراء  رئيس  مع  التشاور  بعد 
وموافقة مجلس النواب باألغلبية 
يقل  وبما ال  للحاضرين  المطلقة 

عن ثلث أعضاء المجلس«.

الخرطوم )االتحاد(

سودانية  مشتركة  قوات  عثرت 
لمهاجرين  جثة   20 على  ليبية 
ــالت هــجــرة غير  قــضــوا فــي رحـ
شرعية على الحدود بين البلدين.

دنقال  واليـــة  سلطات  وذكـــرت 
ــودان على  ــواقــعــة شــمــال الـــسـ ال
الحدود الليبية في بيان أن القوات 
جثة   20 على  عثرت  المشتركة 
ماتوا  شرعيين  غير  لمهاجرين 
وأنقذت  الــصــحــراء،  فــي  عطشاً 
قادمين من  آخــريــن  أشــخــاص   8
والية شمال دارفور ومتجهين إلى 
وحــذر  عربتين.  متن  على  ليبيا 
قائد القوات المشتركة السودانية 

الليبية العقيد ركن علي محمد طه 
سعيد من مخاطر ظاهرة الهجرة 
وسالمة  أمن  على  الشرعية  غير 
المجتمعين على حد سواء، مشددا 
لعمليات  الكبيرة  المخاطر  على 
ــر الــنــظــامــيــة عبر  الــهــجــرة غــي

الصحراء الشاسعة بين البلدين.
يشار إلى أن قوات األمن تعمل 
أحيانا بشكل مشترك على الحدود 

التي تقع في الصحراء الكبرى.
وتعد ليبيا واحدة من أهم مناطق 
العبور للمهاجرين في طريقهم إلى 
الوصول  يحاولون  حيث  ــا،  أوروبـ
المتوسط  ــيــض  األب الــبــحــر  إلـــى 
القرن  في  األصلية  بلدانهم  من 

األفريقي عبر ليبيا.

العثور على جثث 20 مهاجرًا 
على الحدود السودانية الليبية 

السيسي:
 نهدف إلى 
تطوير األداء 
الحكومي 

العديد من الدول 
عانت من أفة التطرف 

والعنف

أنور قرقاش

تحذيرات من استمرار 
هطول األمطار 

ودعوات للسكان 
ألخذ الحيطة 

رجل يركب دراجة كهربائية قرب بركة مياه في الخرطوم )أ ف ب(

تحذيــرات غربيــة:

تزايد التنافس بني الجماعات اإلرهابية على تجنيد الشباب

دينا محمود، عبدالله أبو ضيف )لندن، 

القاهرة(

التنظيمات  بين  المنافسة  تزايدت 
اإلرهـــابـــيـــة عــلــى تــجــنــيــد الــشــبــاب 

خصوصاً في القارة اإلفريقية.
إلى  يستند  أممي،  لتقرير  ووفــقــاً 
معلومات حصلت عليها وكاالت األمن 
الــدول  من  عــدد  في  واالستخبارات 
يعاني  المتحدة،  األمم  في  األعضاء 
في  مشكالت  مــن  »داعــــش«  تنظيم 
العملياتية  وقــدراتــه  القيادي  هرمه 
ــواء، بفعل  والــدعــائــيــة عــلــى حــد ســ
الضربات المتتالية، التي أدت لمقتل 
عدد من أبرز قادته، خالل السنوات 
فال  »القاعدة«  أما  الماضية،  القليلة 
بهيكل  الــمــقــابــل  فــي  يحتفظ  ــزال  يـ

قيادي متماسك.
ــدة« أيــمــن  ــاعـ ــقـ وعــــزز زعــيــم »الـ
الظواهري الذي قتل قبل فترة وجيزة 
التركيبة القيادية للتنظيم، بإرهابيين 
آخرين، من بينهم مبارك يزيد زعيم 
أفريقيا،  شــمــال  فــي  التنظيم  ــرع  ف
وكذلك أحمد ديري الذي يقود حركة 

»الشباب« اإلرهابية في الصومال.
فــي الــوقــت نــفــســه، يــكــثــف قــادة 
ــم، لــتــطــويــر  ــودهـ ــهـ ــدة« جـ ــاعــ ــ ــق ــ »ال
بهدف  للتنظيم،  الدعائية  األساليب 
التي  اإلعالمية،  الحمالت  منافسة 
ــش«،  »داعـ فــي  منافسوهم  ينظمها 
والتي حققت نجاحا الفتا على صعيد 
تجنيد الشباب لالنخراط في صفوف 

التنظيم اإلرهابي، الذي سيطر لعدة 
من  واسعة  مساحات  على  ســنــوات، 

العراق وسوريا.
ويتزامن ذلك، مع مؤشرات رصدها 
قيادات  بــأن  تفيد  األممي،  التقرير 
لــتــعــزيــز رقعة  تــســعــى  »الـــقـــاعـــدة«، 
حساب  على  أفريقيا،  فــي  نفوذها 
هذه  في  »داعـــش«  إرهابيي  حضور 
المنطقة، إلى حد أن هناك من يقول 
الجماعات  يعتبر  بــات  التنظيم،  إن 

أكثر  السمراء،  القارة  في  له  التابعة 
أهمية لديه من جناحه في اليمن. 

تحوالً  لخبراء،  وفقا  ذلك،  ويشكل 
وهـــائـــاًل، فــي ضـــوء األهمية  ــاً  ــت الف
الجناح  ــك  ذل بها  يحظى  ــان  ك الــتــي 
الــذي  الكبير  ــدور  ــ وال الــســابــق،  فــي 
من  عدد  تخطيط  في  لعبه  أن  سبق 
استهدفت  التي  اإلرهابية  الهجمات 
الغرب في السنوات الماضية. ويعتبر 
الدولي  »السياق  أن  التقرير،  معدو 

أكبر،  بشكل  اآلن  مواتياً  بــات  ربما 
ليشكل  الــقــاعــدة  تنظيم  يــعــود  ألن 
في  سيما  ال  للعالم،  األكبر  التهديد 
ظل معلومات تفيد، بأنه يحصل على 
عائدات مادية كبيرة، من التنظيمات 
لوائه، وعلى رأسها،  المنضوية تحت 
تقديرات،  تشير  التي  الشباب  حركة 
إلى أنها تستخدم بعضاً من إيراداتها 
الــتــي قــد تصل إلــى مئة  الــســنــويــة، 
مليون دوالر، لدعم القيادة المركزية 

ــي تــمــويــل  ــام فـ ــ ــه لــلــقــاعــدة، واإلســ
أنشطتها اإلرهابية«.

ولكن التقرير االستخباراتي أكد في 
الوقت نفسه، أن التهديد الذي يمثله 
»داعــش« ال يزال قائماً وبشدة، حتى 
نفذتها  التي  العمليات  نجاح  ظل  في 
الدولية  والــقــوى  المتحدة  الــواليــات 
إلضعاف  لــه،  الــمــنــاوئــة  واإلقليمية 
على  والقضاء  التنظيم،  هذا  فاعلية 
عدد كبير من قيادييه. واعتبرت هديل 
عويس، الباحثة السياسية في منظمة 
تصريحات  في  األميركية  »فيلوس« 
لـ»االتحاد« إن تنظيم »القاعدة« اليزال 
يعتبر العدو رقم »1« لعموم األميركيين، 
بكل  »داعـــش«  تنظيم  من  أكثر  حتى 

األهوال التي ارتكبها.

»القاعدة« تسعى 
لتعزيز نفوذها في 
أفريقيا على حساب 

التنظيمات األخرى

»داعش« يعاني من 
مشكالت في قيادته 

وقدراته بفعل 
الضربات المتتالية

الجيش الصومالي 
يطرد »الشباب«

من 10 مواقع

مقديشو )االتحاد(

تمكن الجيش الصومالي 
خالل عملية عسكرية من 

إعادة السيطرة على 10 مناطق 
من قبضة ميليشيات حركة 

»الشباب« اإلرهابية المرتبطة 
بتنظيم »القاعدة« بمحافظة 

»هيران«.
وأكد محافظ »هيران« 

علي جيتي عثمان الذي قاد 
العملية العسكرية وفق وكالة 

األنباء الصومالية »صونا« 
أمس، أن الهدف من العمليات 

العسكرية المستمرة خالل هذه 
األيام القضاء على ميليشيات 

»الشباب« اإلرهابية من كافة 
مناطق محافظة »هيران«.

والخميس الماضي، أعلن 
الجيش األمريكي أنه قتل 4 

عناصر من حركة »الشباب« في 
غارة جوية بإقليم »هيران«.

وقالت قيادة القوات األميركية 
في أفريقيا »أفريكوم« في بيان إن 

الغارة التي تمت بالتنسيق مع 
الحكومة الفيدرالية الصومالية 

وقعت بالقرب من مدينة 
بلدوين.

وأضاف البيان أن الضربة 
أسفرت عن مقتل 4 إرهابيين 

من حركة »الشباب« ولم يصب أو 
يقتل أي مدنيين.

الخرطوم )االتحاد(

السودانية  بالعاصمة  انطلقت 
مؤتمر  فعاليات  أمــس،  الخرطوم 
»المائدة المستديرة« ضمن مبادرة 
ــل الـــســـودان« لــلــوفــاق  »نــــداء أهـ
الــوطــنــي وســط مــشــاركــة واسعة 
من األحزاب السياسية والكيانات 
ــراء الـــدول  ــة وبــعــض ســف ــوري ــث ال
الدبلوماسية  البعثات  وممثلي 

ومبعوث االتحاد األفريقي.
لأنباء  الــســودان  وكالة  ووفــق 
ــذي  ال الــمــؤتــمــر،  يتخلل  أمـــس، 
جلسات  يــومــيــن،  لــمــدة  يستمر 
ــوار تــعــنــى بــقــضــايــا الــفــتــرة  ــ حـ
بمعاش  تهتم  وأخــرى  االنتقاليه 

السالم  تناقش  ــرى  وأخـ الــنــاس 
عن  فضاًل  االنتقالية،  والعدالة 
في  تسهم  بــتــوصــيــات  الـــخـــروج 

معالجة الوضع الراهن.
ــد مــبــارك الــفــاضــل رئيس  وأكـ
»حزب األمة« أهمية توحيد الرؤى 
حتى الوصول إلى انتخابات حرة 
منع  ضــرورة  إلى  مشيراً  ونزيهة، 
أي فتنة بين الشعب والجيش حتى 

التخرج األوضاع عن السيطرة.
بدوره، شدد موسى محمد آحمد 
ممثل »مؤتمر البجا«، على ضرورة 
أمن  لحفظ  وطنية  رؤيـــة  وجـــود 
بأهمية  مطالبا  البالد،  وإستقرار 
أجل مستقبل  الجهود من  تنسيق 

أفضل حتى يستقر السودان.

انطالق فعاليات »المائدة 
المستديرة« في الخرطوم

بقايا سيارة انفجرت قرب مدرسة في العاصمة األفغانية كابول )أرشيفية(
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مع استمرار االعتصامات والجمود السياسي

أحزاب عراقية تدعو للتوافق على االنتخابات واحترام نتائجها

هدى جاسم )بغداد(

وقـــوى ســيــاســيــة عراقية  أحــــزاب  أعــلــنــت 
مقتدى  الصدري«  »التيار  زعيم  لدعوة  دعمها 
الصدر بإجراء انتخابات مبكرة، بخالف بعض 
التنسيقي«  »اإلطار  تحت  المنضوية  الكيانات 
الخيار،  بذلك  المضي  ترفض  تــزال  ال  التي 
خيامهم  بنصب  »اإلطــار«  أنصار  استمر  فيما 
أمام بوابة المنطقة الخضراء لليوم الثاني على 
التوالي، بعد إعالنهم االعتصام المفتوح حتى 
واستئناف  حكومة  بتشكيل  مطالبهم  تحقيق 
»التيار  اعتصام  دخــل  بينما  البرلمان،  عمل 
الصدري« أسبوعه الثالث أمام بوابة البرلمان.

الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  وأعلن 
باإلمكان  أنــه  أمــس،  برزاني  مسعود  بزعامة 
االتفاق على إجراء انتخابات مبكرة في العراق، 
المشاركين  جميع  بتعهد  مرهون  ذلــك  ولكن 
ال  وأن  هي،  كما  النهائية  النتائج  بقبول  فيها 

تتكرر تجربة االنتخابات الماضية.
وقال المكتب السياسي للحزب الديمقراطي 
قد  كــان  »الحزب  إن  بيان:  في  الكردستاني، 
عبر عن قلقه منذ البداية إزاء الوضع الراهن 
به  تمر  الذي  السياسي  واالنسداد  العراق  في 
البالد، لذلك نطلب من جميع القوى السياسية 

أساس  على  مثمرة  مفاوضات  في  تدخل  أن 
المصلحة  مبدأ  من  انطالقاً  وذلك  الدستور، 

العليا للشعب العراقي«.
العراق،  وتابع: »يمكن إعادة االنتخابات في 
السياسية  القوى  اتفاق  بعد  يأتي  ذلــك  لكن 
تتم  وأال  النهائية،  بنتائجها  يقبلوا  أن  وضمان 
إعادة تجربة االنتخابات السابقة في العراق«.

أيام  بعد  دعا  الصدري«  »التيار  زعيم  وكان 
في  الخضراء  المنطقة  أنصاره  اقتحام  على 
حل  إلــى  المفتوح،  االعتصام  وإعــالن  بغداد 
االنتخابات  بإعادة  والمضي  الحالي  البرلمان 
المبكرة. وكان متظاهرون مدنيون في »ساحة 
الفردوس« ببغداد قد أكدوا في وقت سابق على 
ضرورة حل البرلمان الذي وصفوه بـ»العاجز«، 

وإجراء انتخابات مبكرة.
جــاء ذلــك فــي بــيــان مــوقــع مــن 10 أحــزاب 
التيار  وحزب  العراقي  الشيوعي  »الحزب  هي 
االجتماعي الديمقراطي وحزب األمة العراقية 
أخذ  نــازل  وحركة  الوطنية  المدنية  والحركة 
وحراك  الفيلية  والجبهة  الديمقراطية  حقي 
البيت العراقي والتيار الديمقراطي والمجلس 
الوطنية  والقوى  تشرين  لحركات  التشاوري 

وحركة تشرين الديمقراطية«.
وتابع البيان: »نؤكد مرة أخرى، على ضرورة 

انتخابات  وإجراء  العاجز،  النواب  مجلس  حل 
حــرة ونزيهة في ظــرف عــام واحــد، بشرطها 

وشروطها«.
البرلمان  في  النائب  أكد  ذلك،  غضون  في 
الكاظمي  معين  الفتح«  »تحالف  عن  العراقي 
ــصــار »اإلطـــار  أمـــس، اســتــمــرار اعــتــصــام أن
الخضراء  المنطقة  أســوار  خــارج  التنسيقي« 

أنصار  ينفذه  الـــذي  االعــتــصــام  انتهاء  حتى 
»التيار الصدري« أمام البرلمان العراقي.

من  صحفي  تصريح  فــي  الكاظمي،  وقــال 
عن  تعبر  »الجماهير  إن  االعتصام،  منطقة 
موقفها إزاء ما يجري داخل البرلمان العراقي، 
االعتصام  استمرار  المعقول  مــن  ليس  ألنــه 
داخل البرلمان«، مطالباً بانسحاب المعتصمين 
وتشكيل  البرلمان  جلسات  عقد  الستئناف 

الحكومة العراقية الجديدة.
ودعــا إلــى إجــراء حــوار وطني شامل وجهاً 
يكون  أن  رافضاً  الملفات،  يتناول جميع  لوجه 
مصير العراق محصوراً بيد إرادة طرف واحد.

وكان أتباع »اإلطار التنسيقي« شرعوا بنصب 
سرادق وخيم وأعلنوا عن بدء اعتصام مفتوح 
عن  الحصار  بفك  بمطالبهم  اإليــفــاء  لحين 
للبرلمان  جلسات  وعقد  العراقي،  البرلمان 

لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
غير  »عواقب  من  عراقية  مصادر  وحــذرت 
محمودة«، في حال تقرر نقل جلسات البرلمان 
خـــارج بــغــداد النــتــخــاب رئــيــس جــديــد للبالد 

وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وذكرت المصادر: »يلوح بعض خصوم التيار 
الــصــدري بــورقــة فــرض األمــر الــواقــع وعقد 
بغداد  خارج  الجمهورية  رئيس  انتخاب  جلسة 

ألول مرة، ومن ثم الدفع بمرشح الكتلة األكثر 
عدداً لرئاسة الحكومة«.

زعيم  عالوي  إياد  العراقي  السياسي  وكان 
جلسة  عقد  إلى  دعا  قد  الوطنية«،  »ائتالف 
الجمهورية  رئيس  الختيار  العراقي  البرلمان 
وتشكيل حكومة جديدة تمهد النتخابات مبكرة 

في أي مكان من العراق.
ووسط مطالبات بعقد جلسة برلمانية طارئة 
أشار  تعقد،  أن  لها  تريد  ال  أخرى  ومطالبات 
حلول  »مركز  رئيس  ونائب  السياسي  المحلل 
للدراسات المستقبلية« مازن صاحب الشمري، 
إلى أن هناك مساعي ومحاوالت إلصدار قرار 
رئيس  قــرار  يفسر  االتــحــاديــة  المحكمة  مــن 
مجلس النواب بتعليق أعمال جلسات البرلمان، 
مؤكداً في تصريح لـ»االتحاد«، أنه »حال صدور 
مثل هذا التفسير إما أن يفسح التيار الصدري 
ويعيد  المجلس  قــاعــات  الستخدام  المجال 
تنظيم تواجد أنصاره خارج المبنى أو أن يتم 

عقد جلسة البرلمان في مكان آخر«.
تتحكم  اآلن  »الــمــنــاورة  إن  الشمري:  وقــال 
في شروط عقد الجلسة ما بين المضي نحو 
قرار حل البرلمان أو المضي لتشكيل حكومة 
األوراق  وتبقى  انتقالية  حكومة  أو  ــوارئ  طـ

مطروحة للنقاش مع استمرار التظاهرات.

من اعتصام أنصار »اإلطار التنسيقي« خارج المنطقة الخضراء في بغداد )أ ف ب(

تراجع الحرائق 
في فرنسا مع 

انحسار موجة الحر 

باريس )وكاالت(

واصل عناصر اإلطفاء أمس، مكافحة 
احلرائق يف فرنسا وبخاصة يف غرب 

البالد، حيث من املنتظر هبوب 
عواصف رعدية ومطرية على هذه 

املناطق املتضررة، كسائر أنحاء 
البالد، من اجلفاف. ومن املتوقع أن 

تهب العواصف اليوم األحد على 
معظم أنحاء البالد لتنهي موجة 

احلر السائدة. وبدأت موجة احلر 
احلالية يف فرنسا يف 31 يوليو، وهي 

الثالثة خالل العام اجلاري بعد 
واحدة يف أواخر يونيو وأخرى يف 

منتصف يوليو. 
وأتت احلرائق على ثالثة أضعاف 

املعدل السنوي للمساحة احملروقة 
خالل السنوات العشر املاضية، ما 

يشكل رقمًا قياسيًا يف االحتاد 
األوروبي منذ بداية السجالت يف 

عام 2006.
يف جيروند )جنوب غرب(، لم يطرأ 
على جتدد احلريق أي تغيير ألكثر 

من 48 ساعة بعد تدمير 7400 هكتار 
من أشجار الصنوبر، وتوقعت هيئة 

األرصاد اجلوية هبوب عواصف 
مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 

60 كيلو مترًا بالساعة.
بعد شهر من حريقني ضخمني 
شهدتهما، األول يف النديراس 

والثاني يف تيستي دو بوك، »تغير 
الوضع إلى موات« ألن احلريق 
توقف، بحسب املتحدث باسم 

رجال اإلطفاء يف جيروند، املقدم 
أرنو مندوس. وإلى اجلنوب، ُسمح 

لسكان بعض القطاعات يف مقاطعة 
الند بالعودة إلى منازلهم، وأعادت 

السلطات فتح الطريق السريع الذي 
يربط مدينة بوردو بإسبانيا واملغلق 

منذ األربعاء على امتداد 20 كيلو 
مترًا.

وحذرت قائدة الشرطة يف جيروند 
فابيني بوسيو من أن النيران ال 

تزال مشتعلة على اجلانب الغربي، 
مشيرة إلى تعبئة ألف عنصر إطفاء، 

مدعومني بتعزيزات أوروبية من 
أملانيا ورومانيا وبولندا والنمسا.

بموجب اتفاق إسطنبول

16 سفينة حبوب تغادر أوكرانيا

أنقرة )وكاالت(

قالت وزارة الدفاع التركية إن سفينتين أخريين غادرتا 
من موانئ أوكرانيا على البحر األسود أمس، وبذلك يصل 
العدد اإلجمالي للسفن التي غادرت البالد بموجب اتفاق 

إسطنبول الذي توسطت فيه األمم المتحدة إلى 16.
بربادوس  علم  ترفع  التي  إس«  »فولمار  أن  وأضافت 
غادرت ميناء تشورنومورسك األوكراني، وعلى متنها 12 
ألف طن من الذرة متوجهة إلى إقليم إسكندرون بجنوب 
تركيا. وغادرت السفينة ثو التي ترفع علم جزر مارشال 
من نفس الميناء وتوجهت إلى تكيرداغ التركية، حاملة 

ثالثة آالف طن من بذور دوار الشمس.
وقالت الوزارة إن سفينة أخرى غادرت من تركيا أمس، 

متوجهة إلى أوكرانيا لشراء الحبوب.
وذكرت وزارة البنية التحتية األوكرانية أمس، إن 16 
الزراعية  المنتجات  من  طن  ألــف   450 تحمل  سفينة 
غادرت الموانئ البحرية األوكرانية منذ أوائل أغسطس 

بموجب االتفاق الذي يضمن مروراً آمناً للسفن.

وتركيا  وروسيا  أوكرانيا  وقعته  الذي  االتفاق،  وسمح 
واألمم المتحدة في يوليو، باستئناف صادرات الحبوب 
بعد  األســود  البحر  على  المطلة  أوكرانيا  موانئ  من 
توقفها لمدة 5 أشهر بسبب األزمة. وتأمل أوكرانيا في 
زيادة صادراتها البحرية إلى أكثر من ثالثة ماليين طن 
في  شهرياً  األخــرى  الزراعية  والمنتجات  الحبوب  من 
المستقبل القريب. وأمس األول، غادرت أول سفينة شحن 
تشورنومورسك  ميناء  األزمــة  بداية  منذ  بقمح  محملة 

األوكراني في بداية صادرات القمح.
ــذرة  ال منتجات  ســوى  تحميل  يتم  لــم  اآلن،  وحــتــى 

ودوارالشمس منذ استئناف صادرات الحبوب.
السفينة  إن  تويتر،  التركية على  الدفاع  وزارة  وقالت 
أكثر بقليل من ثالثة  تنقل  »سورموفسكي 121« سوف 

آالف طن من القمح إلى تركيا.
وفي مؤشر آخر يبعث على األمل، قال رئيس المجلس 
سفينة  أول  إن  األول،  أمــس  ميشيل،  شــارل  ــي  األوروبـ
لتغادر  قريباً  تحميلها  سيتم  العالمي  األغذية  لبرنامج 

ميناء أوديسا األوكراني إلى إثيوبيا.

سفينة محملة بـ 13 ألف طن ذرة من أوكرانيا بعد يوم من وصولها إلى مدينة رافينا اإليطالية )رويترز(

 

»الديمقراطي 
الكردستاني« يطالب 

بالتفاوض على أساس 
الدستور

تحذيرات من عواقب 
نقل جلسات البرلمان 

خارج بغداد

»اإلطار التنسيقي« 
يدعو إلى حوار وطني 
شامل يتناول الملفات 

كافة

إسالم أباد )وكاالت( 

قال مستشار رئيس وزراء بلوشستان للشؤون الداخلية والقبلية، مير ضياء 
اهلل النجو أمس، إن 188 شخصاً لقوا حتفهم حتى اآلن بسبب حوادث األمطار 
الموسمية بمناطق في بلوشستان. وقال النجو في مؤتمر صحفي، إن نحو 40 

ألف منزل تضررت بسبب األمطار الغزيرة في اإلقليم.
وأضاف إن المناطق الشمالية من بلوشستان تعرضت لهطول أمطار غزيرة 

تسببت في تضرر األراضي الزراعية الممتدة على نحو نصف مليون فدان.
و25 جسراً  السريعة  الوطنية  الطرق  من  كيلومتر   2100« إن  النجو  وقال 
تضررت بسبب األمطار الموسمية في جميع أنحاء اإلقليم«، مضيفا أن نحو 4 

سدود كبيرة وصغيرة لحق بها الدمار.

188 قتياًل جراء األمطار يف باكستان
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تأسيس  على  عاماً   30 مــرور  ذكــرى  ــام  األي هــذه  تصادف 
المؤسسة  تلك  واإلنسانية،  الخيرية  لألعمال  زايد  مؤسسة 
نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  أسسها  التي 
طيب اهلل ثراه، يوم 5 أغسطس 1992، فوضع بذلك العمل 
ركيزًة مهمة جداً في تاريخ العمل اإلنساني في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة.
العون  تقديم  في  تخصصت  اإلنسانية  بالغة  خطوة  إنها 
هذا  على  مهماً  رصــيــداً  وأدخــل  اإلنسانية.  معانيه  بكل 
ضخمة  ميزانية  رصد  وتم  والخارج.  الداخل  في  الصعيد 
العالم.  في  الخيرية  المؤسسات  مستوى  على  األكبر  هي 
انطالق قوية جداً على صعيد  نقطة  الميزانية  تلك  فكانت 
بأعمال  المؤسسة  تلك  فساهمت  المتنوع،  الخيري  العمل 
فقامت  الداخلي  الصعيد  على  فــبــدأت  متعددة،  خيرية 
في  يحتاجها  من  لكل  والمساعدة  الدعم  أنواع  كل  بتقديم 
كل  في  ومحتاجيها  مستحقيها  عن  تبحث  وأخذت  الدولة 

مكان، داخل اإلمارات وخارجها..
المحتاجين  طلب  تنتظر  لــم  الخيرية  المؤسسة  هــذه 
على  مسبوقة  غير  بادرة  فسجلت  سبقتهم  ولكن  للمساعدة 
العلمية  الصروح  بإنشاء  المؤسسة  واهتمت  العالم.  مستوى 
وغطت  ــة،  ــدول ال فــي  واالجــتــمــاعــيــة  الصحية  والتعليمية 
وشهد  المعمورة.  أنحاء  جميع  والريعية  الخيرية  مشاريعها 
مؤسسة  وبذلت  المسبوق،  غير  النشاط  بهذا  الجميع  لها 
إنشائها  بداية  من خالل  واإلنسانية  الخيرية  لألعمال  زايد 
الكثير من المشاريع، ومازالت حتى يومنا هذا مستمرة في 

تقديم كل ما يتوقعه المرء من مساعدات. ومن ناحية أخرى، 
بدعم  الدولة  حــدود  خــارج  بالتوسع  المؤسسة  قامت  فقد 
االستراتيجية  الخطط  وأقــرت  العملية،  الــشــؤون  مختلف 
اإلنسانية  والقيم  المبادئ  لتفعيل  المستقبلية  والتطورات 
الصعيد  على  وتطلعاتها  رؤيتها  وتحقيق  المؤسسة  لرسالة 
الخيري خارج نطاق الدولة. فكانت لها بصمة غير مسبوقة 
لكل  العون  يد  بتقديم  اإلنساني  الصعيد  هــذا  على  أيضاً 
دولة   188 من  أكثر  أنشطتها  ووصلت  العالم،  في  محتاج 
إلى  األنشطة  تلك  خالل  وتطلعت  تمييز،  دون  العالم  حول 
البعد اإلنساني، ومد يد العون من اإلنسان ألخيه اإلنسان، 

وضربت أروع األمثلة في العطاء اإلنساني.
اإلماراتي  اإلنساني  العمل  يمّيز  ما  بأن  هنا  نذكر  ولعلنا 
عن غيره هو كون المساعدات اإلنسانية واإلغاثية والتنموية 
تجري بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو أيديولوجية، إذ ال 
اإلمارات  دولة  تقدمها  التي  اإلنسانية  المساعدات  ترتبط 
الجغرافية،  البقعة  وال  المستفيدة  للدول  حسابات  بأيه 
اللون  أو  بالِعرق  تتعلق  اعتبارات  أية  وفق  توزيعها  يتم  وال 
بحت..  إنساني  وجانب  بــادرة  هو  بل  والديانة،  الطائفة  أو 
فاإلمارات لم تتواَن يوماً عن مدِّ يد العوِن للمحتاج بصرف 
اإلنسانية  الجهود  تلك  فبوركت  آخر،  اعتبار  أّي  عْن  النظر 
وغفر اهلل للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على تلك البادرة 

اإلنسانية.

* كاتب كويتي

السابق  األميركي  الرئيس  يزال  ال 
دونالد ترامب يثير الجدل حتى بعد 
خسارته االنتخابات وابتعاده عن البيت 
لألحداث  كمتابعين  ونحن  األبيض، 
العالمية والواليات المتحدة التي لها 
قد  الــعــالــم،  دول  معظم  على  تأثير 
سمعنا األخبار المتداولة عن تفتيش 
لمقر  الفيدرالية  التحقيقات  مكتب 
إقامة ترامب في فلوريدا، حيث جاء 
هذا التفتيش بموافقة من وزير العدل، 
إنها  يقال  صناديق  على  ُعثر  وقــد 
لمعلومات  سرية  وثائق  على  تحتوي 
تتعلق باألمن القومي األميركي نقلها 
فــلــوريــدا، في  فــي  إقامته  ــى مقر  إل
كــان عليه أن يسلمها  الــذي  الــوقــت 
أشارت  المصادر  وبعض  للسلطات، 
يتعلق  ما  الوثائق  من ضمن  أنه  إلى 
آثار غضب  النووية، األمر  باألسلحة 
مؤيدي ترامب الذين أطلقوا التهديد 

والوعيد بسبب ذلك التفتيش.
زد على ذلك مطالب بالتحقيق مع 
أحــداث  في  المزعوم  ــدوره  ل ترامب 
انعقاد  بعد  هيل«  »الكابيتول  اقتحام 
الخاصة  النيابية  التحقيق  لجنة 
باقتحام الكونجرس، والبعض يطالب 
ترامب في حشد  لــدور  تهم  بتوجيه 

وتوجيه الجماهير، واألمر لم ينته هنا حيث حدث مؤخراً 
أن تم التحقيق مع دونالد ترامب في نيويورك أمام المدعية 
العامة، وقد تسلح الرئيس السابق لمواجهة هذا التحقيق 
بالتعديل الخامس من الدستور بعدم اإلجابة على عشرات 
األسئلة، وكان محور التحقيق يتعلق بأخطاء في تقدير قيمة 
األصول وتضليل المقرضين والسلطات الضريبية، وهذا أمر 

ال يستهان به إطالقاً في الواليات المتحدة.
االنتخابات  وبين  ترامب  مع  يحدث  ما  يربط  البعض 
من  السابق  الرئيس  منع  هو  الهدف  إن  ويقول  المقبلة، 
الترشح، عبر حرق كل فرصه، وربما منعه بشكل قانوني من 
الترشح، خاصة إذا ما تم إثبات أي من التهم على ترامب، 
على  الكارثية  التأثيرات  عل  »الديمقراطيون«  يعّول  وربما 
ترامب أمام بعض األنصار أو المتذبذبين الذين سيسحبون 

تأييدهم. لكن هناك آخرون يعتقدون 
أن ما حدث مع ترامب سيرفع رصيده 
أمام أنصاره الذين سيتحركون لتأييده 
ودعــمــه، وهـــذا مــا ســوف يــزيــد من 
السابق،  للرئيس  الشعبية  القاعدة 
حيث ال يــزال يــراه بعضهم كمخلص 
في  االقــتــصــاد  تعزيز  فــي  ومساهم 
الواليات المتحدة، لكن الديمقراطيون 
يدركون أهمية تحييد ترامب وإبعاده 
له  وُجهت  إْن  السياسية،  الحياة  عن 
تهم وتمت محاكمته، لكن حتى اآلن 
ال يزال ترامب خصماً سياساً قوياً له 

وزنه في الشارع األميركي.
حققت  بــايــدن  جــو  الرئيس  إدارة 
أيضاً انتصارات في المرحلة األخيرة، 
زعيم  تصفية  عن  اإلعـــالن  تم  فقد 
ــظــواهــري بعد  »الــقــاعــدة« أيــمــن ال
مالحقته لسنوات، وهذا يعد ضربة 
الواليات  قــدرة  وتأكيد على  للتنظيم 
اإلرهــاب  لمراكز  الوصول  المتحدة 
ولو بعد حين، وهذا الخبر الذي أعلنه 
سيسهم  الحالي  األميركي  الرئيس 
بال شك لصالحه، ناهيك عما يتعلق 
االقتصاد  دعــم  فــي  بــايــدن  بجهود 
وكبح جماح التضخم والتحكم بأسعار 
الوقود وتحقيق وعود انتخابية تتعلق 
اإلدارة  قــدرة  على  سيؤكد  ما  وغيرها،  والمناخ  بالصحة 
الحالية على الوفاء بالتزاماتها، كما يحسب لها وليس لسلفها 

مجابهة فايروس كورونا والحد منه. 
ربما يجادل بعضهم أن ما يحدث من صراعات سياسية 
في الواليات المتحدة شأن داخلي وأن السياسة الخارجية 
هي ما يهمنا من هذا البلد، لكن التجربة علمتنا أن ما يحدث 
من صراع وتــداول على السلطة ووعود انتخابية، كل ذلك 
سيؤثر بال شك على عالقة واشنطن مع دول العالم، وهنا 
ألن  العالقات،  طبيعة  في  جوهرية  تغييرات  عن  نتحدث 
سياسة أميركا سبق وتغيرت في تعاطيها مع ملفات عدة، 

وليس آخرها قرار االنسحاب من أفغانستان.

* كاتب إماراتي

جاء مقتل الظواهري زعيم تنظيم 
األميركيين  أيــدي  على  »الــقــاعــدة« 
مثل عشراٍت قبله من قادة »القاعدة« 
ــاً عــلــى الــتــأمــل.  ــاعــث و»داعــــــش« ب
فصحيح أّن معظم هؤالء من منشئي 
واألصوليات  المقاتلة  التنظيمات 
في  متخصصين  كانوا  ما  األخــرى 
أصول  من  أكثرهم  أّن  بيد  الدين. 
التعبير-  صــحَّ  إذا   – بــورجــوازيــة 
يعرفون  وهم  عالياً.  تعليماً  وتلقوا 
حتى  تغمض  وال  وعربيته  الــقــرآن 
منهم  الــمــتــخــصــصــيــن  غــيــر  عــلــى 
أبو  التي زعم  المصطلحات األربعة 
األعلى المودودي )-1979( مؤسس 
عام  بالهند  اإلسالمية«  »الجماعة 
لكل  ووّرثــهــا  )اكتشفها(  أنــه   1941
»الــصــحــويــيــن«. والــمــصــطــلــحــات 
ــه والـــرب والدين  األربــعــة هــي: اإلل

والعبادة.
إلى  المصطلحات  هذه  تحتاج  ال 
المؤولين  ذّكـــر  مــن  وأول  إيــضــاح. 
الندوي  الحسن  أبــو  الهندي  بذلك 
السياسي  التفسير  رســالــتــه:  فــي 
لــإســالم. مــا كــان الــنــدوي معادياً 
اضطر  ــه  أن ــر  ذك لكنه  لــلــمــودودي، 
اآلثار  عاين  والرد عندما  للمناقشة 

قطب  وسيد  المودودي  لدى  التحريفات  لهذه  الفظيعة 
الدينية.  األصــول  لهذه  السياسي  التفسير  دعــاة  وكــل 
يعرفون  كانوا  والصحابة  النبي)ص(  أّن  يزعمون  فهؤالء 
المعنى الحقيقي )أي السياسي!( لها، لكّن ذلك كله أتى 
عليه النسيان بعد زمن الصحابة! بحسب المودودي كلُّ 
العمق.  في  المصطلحات سياسية  هذه  أّن  األمة جهلت 
والذي اعتبره المودودي غفلًة وجهاًل وانحطاطاً، اعتبره 
سيد قطب كفراً بواحاً! رجع الندوي إلى المفسرين منذ 
وابن  القيم  وابن  تيمية  ابن  وإلى  الهجري،  الثالث  القرن 
كثير من المتأخرين. بل ورجع إلى األفهام السائدة لدى 
لدى  وجد  وما  مباشرًة،  القرآن  إلى  بالعودة  المسلمين 
الخاصة والعامة جهاًل وال غفلة. فالقرآن يحّدد بوضوح 
ومعنى  العبادة  ومعنى  الربوبية  ومعنى  األُلوهية  معنى 

الــذي سار عليه  األمــر  الدين. وهو 
كل  العصور.  مدى  على  المسلمون 
البشر يخطئون، لكّن األمة ال تجتمع 
رسول  حديث  بحسب  ضاللة  على 
اهلل)ص(، وبحسب نّص القرآن على 
حفظ الكتاب من التبديل والتحريف 
والجهالة: »إنا نحن نزلنا الذكر وإنا 
هو  الدين؟  هو  وما  لحافظون«.  له 
اإليــمــان بــاإللــه الــواحــد ورســاالتــه، 
والعبادة، واألخالق التي يسير عليها 

المسلمون حتى اليوم. 
وحيد  المعاصر  الهندي  العاّلمة 
ــن خـــان ذهـــب إلـــى أّن هــؤالء  ــدي ال
المتغربة،  ثقافتهم  وبحكم  جميعاً 
عمدوا إلى تفسير الدين اإلسالمي 
ــاً، ثـــم عـــمـــدوا إلــى  ــي ــرب ــفــســيــراًغ ت
معادية  حزبية  أيديولوجيا  اصطناع 
التفسيرات  القرآن  بإعطاء  للغرب 
التي تسمح بتحويل الدين إلى عقيدة 
للمواجهة، وزّج المسلمين جمعياً في 

طواياها االستنزافية. 
وأنا  عقود  قبل  ببالي  خطر  لقد 
عن  لينين  فــالديــمــيــر  كــتــاب  أقـــرأ 
أشخاص  ثالثة  الــثــوري«  »المثقف 
لينين:  مــواصــفــات  عليهم  تنطبق 
تشي جيفارا وأسامة بن الدن وأيمن 
الظواهري. ما خطر ببالي مثاًل سيمون بوليفار المناضل 
ضد  المناضل  سوكارنو  وال  اإلسباني  االستعمار  ضد 
أرادا  الزعيمين  هذين  ألّن  وذلــك  الهولندي.  االستعمار 
جمع الناس للتحرير، بينما استخدم الجيفاريون وابن الدن 
وأشقتهم  الناس  فّرقت  عدمية  أيديولوجيا  والظواهري 
وليس  البورجوازية  الفئات  من  الشبان  من  كثيراً  وغــّرت 
الفئات الدنيا، التي تعرف مصالحها جيداً. لكّن ابن الدن 
والظواهري والبغدادي وأشباههم كانوا أكثر ضرراً بما ال 
يقاس، ألنهم فرقوا دينهم شَيعاً، وجعلوا من بالد المسلمين 

ساحات لحروب اإلبادة والخراب!

* أستاذ الدراسات اإلسالمية- جامعة محمد بن زايد 

للعلوم اإلنسانية

»زايد لألعمال الخيرية«.. 30 سنة إنسانية

مزارعو تكساس.. وأفق التعافي االقتصادي

انهمك  براندون سميث، في تقديم أعالف لماشيته  التي يربيها في  مزرعته  بمنطقة باستروب، في والية تكساس األميركية. ويبدو أن سميث اشترى معدات 

لمزرعته  متفائاًل  بسياسات تنضوي ضمن »خطة اإلنقاذ األميركية« التي اتخذتها إدارة بايدن  من أجل تحفيز االقتصاد بتمويل قدره 1.9 مليار دوالر، والحد من اآلثار 

االقتصادية والصحية الناجمة عن جائحة كوفيد-  19 والركود الحالي. )الصورة من خدمة نيويورك تايمز(.

الذي يوافق 12 أغسطس من  العالمي للشباب  اليوم  مع  تزامناً 
كل عام، تحتفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ممّثلة بأكاديمية 
أنور قرقاش الدبلوماسية، بمسيرة حافلة باإلنجازات والعمل الدؤوب 
وتعزيز  الدبلوماسي،  القطاع  في  العمل  من  الوطن  لتمكين شباب 
قيمها  ونشر  الوطنية،  إنجازاتها  وَمسيرة  العالمية  الدولة  سمعة 
السامية القائمة على التسامح والتعايش والسالم، إذ تعدُّ األكاديمية 
الدبلوماسية منارةً علمية ومعرفية بارزة، ومركزاً إماراتّياً رائداً في 
مجال العالقات الدولية والدبلوماسية، تجمع بين أفضل الممارسات 
األكاديمية والبحثية والعملية، وتعمل على تأهيل شباب الوطن للعمل 
في السلك الدبلوماسي وإعداد دبلوماسيي المستقبل لدعم مسيرة 

عد كافة. نجاحات وإنجازات الدبلوماسية اإلماراتية على الصُّ
 2014 عام  الدبلوماسية«  قرقاش  أنور  »أكاديمية  تأسيس  ومنذ 
وهي تعمل على إعداد شباب الوطن للمستقبل، وتوفير تجربة علمية 
وعملية ثرية وفريدة للشباب اإلماراتي الطامح للعمل في هذا القطاع 
الحيوي، ممِثّلة بذلك بوابة تمّكنهم من االلتحاق بتجربة علمية وعملية 
الدولية،  والعالقات  الدبلوماسية  حول  تتمحور  نوعها  من  فريدة 
من  أكــثــر  التحق  حيث 
ومتخرجة  متخرج   200
الخارجية  ــوزارة  بـ منها 
فيما  الدولي،  والتعاون 
بلغ إجمالي المتخرجين 
مختلف  ــن  ضــم فــيــهــا 
برامجها األكاديمية، منذ 
الــيــوم،  حتى  تأسيسها 
خريج   300 مـــن  ــر  ــث أك

وخريجة.
الدبلوماسية  وتستمرُّ 
ــدعــم من  اإلمـــاراتـــيـــة ب
ومن  الرشيدة،  القيادة 
ســمــو الــشــيــخ عــبــداهلل 
بن زايد آل نهيان، وزير 
ــة والــتــعــاون  ــخــارجــي ال
ــذي حــَرص  الــدولــي، الـ
في  للعمل  الوطن  إعــداد شباب  أجل  األكاديمية من  تأسيس  على 
السلك الدبلوماسي، سائرةً على نهج القائد المؤسس المغفور له 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اهلل ثراه، ماضيًة في سبيل 
تعزيز إنجازاتها الرائدة في المجاالت كافة، والعمل على نشر قيم 
التسامح والسالم في العالم أجمع. وبوصفها مركزاً بحثّياً إقليمّياً 
متخّصصاً، تعمل األكاديمية على إنتاج البحوث التي توفر المعرفة 
اإلمــارات، وكذلك  لدولة  الخارجية  السياسة  بأهداف  الصلة  ذات 
إعداد المراجع الموثوق بها، عبْر ما تنتجه من منشورات ودراسات 

بحثية متخّصصة.
ثرية  وعملية  علمية  تجربة  الدبلوماسية  األكاديمية  قّدمت  وقد 
وفريدة أسهمت في تعزيز معارف ومهارات شباب اإلمارات الطامح 
إلى العمل في السلك الدبلوماسي، مانحًة إّياهم االنطالقة الالزمة 
العالم،  مع  التعاون  مدُّ جسور  مهنية عالمية شعارها  نحو مسيرة 
وبذلك يمكن القول إّن االستمرارية هي الوصف الشامل للدبلوماسية 
اتفاقيات  وإبــرام  اإلنجازات،  تحقيق  في  االستمرارية  اإلماراتية.. 
التعاون بمختلف أنواعها، وتدريب الدبلوماسيين الحاليين والجدد، 
كافة،  المجاالت  في  الدولة  م  وتقدُّ ريــادة  مسيرة  تعزير  أجل  من 
إلى الدعم غير المحدود الذي ما فتئت القيادة الرشيدة  مستندةً 

مه لشباب الوطن محّفزةً لهم على التميز واإلنجاز. تقدِّ

شباب اإلمارات ُيثبت 
جدارته الدبلوماسية

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

اإلمارات

اليـــوم

قّدمت األكاديمية 
الدبوماسية تجربة 
ثرية لتعزيز مهارات 

شباب اإلمارات 
الطامح إلى العمل 

الدبلوماسي بمهنية 
شعارها مدُّ جسور 
التعاون مع العالم

هناك من يعتقد أن ما حدث 
مع ترامب سيرفع رصيده 

أمام أنصاره الذين سيتحركون 
لتأييده ودعمه، مما يزيد من 

القاعدة الشعبية للرئيس 
السابق

ابن الدن والظواهري 
والبغدادي وأشباههم كانوا 
أكثر ضررًا بما ال يقاس، ألنهم 
فرقوا دينهم شَيعًا، وجعلوا 
من بالد المسلمين ساحات 

لحروب اإلبادة والخراب!

األصوليات المعاصرة وتفسير اإلسالمترامــب يعـــود للواجهــة من جديــد

د. رضوان السيد*د. سالم حميد*

ما يمّيز العمل اإلنساني 
اإلماراتي عن غيره، هو 

كون المساعدات اإلنسانية 
واإلغاثية والتنموية تجري 

بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية 
أو أيديولوجية

د.عيسى العميري*
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علّق  العشرين  القرن  تسعينيات  في 
عضو التنظيم الدولي لجماعة اإلخوان 
على زيارته إلى اليمن بعد حرب 1994 
الجماعة  أعضاء  زيارة  بقوله:»اعتدت 
في كل الــدول داخل السجون، إال في 
يختزل  الــقــصــور«.  فــي  زرتــهــم  اليمن 
التعليق الموجز مدى ما يمتع به  هذا 
فرع اليمن من امتيازات نظير شراكته 
امتلكوا  ومــا  الــبــاد  حكم  سلطة  فــي 
من  وعسكرية  أمنية  معسكرات  مــن 
خالها تمت استضافة األفغان العرب 
الذين حصلوا على جوازات سفر ورتب 
األمنية  والقوات  الجيش  عسكرية في 
من  وتمكينهم  حركتهم،  على  للتغطية 
القاعدة  »تنظيم  أُسس  وعليه  التنقل. 
ــرب«، ضمن مخطط  ــع ال فــي جــزيــرة 
كــان قد قرر  ــذي  ال الــدولــي،  للتنظيم 
وطناً  العربي  الجنوب  يكون  أن  مبكراّ 

بديًا ألفراد الجماعة حول العالم.
اإليمان«  »جامعة  في  عنه  ُكشف  ما 
داخل صنعاء من كميات أسلحة وذخائر 

لم يكن سوى  »الحوثي«  بعد االنقاب 
واحدة من حقائق التستر، التي تؤكد أن 
فرع الجماعة في اليمن كان معداً للعدة 
السلطة،  على  لانقضاض  ومتحفزاً 
وهو ما حاولوا له جاهدين بمحاولتهم 
التخلص من الرئيس صالح في تفجير 

جامع النهدين.
 ومع سقوط صنعاء لم يخض عناصر 
الجماعة معركًة تُذكر، بل إنهم سلموا 
لانقابيين حتى غرف نومهم، وفروا 

من الباد تاركينها تواجه مصيرها.
لم يكن هناك تفسير واضح لما حدث، 
حتى أظهرت وثائق أميركية عام 2016 
الدولي كان قد اجتمع مع  التنظيم  أن 
الحرس الثوري اإليراني على أن تتحول 
استنزاف  لمنطقة  اليمنية  الجمهورية 
موقف  على  رداً  واإلمـــارات  للسعودية 
البلدين المؤيد لثورة الشعب المصري 
حكم  وإســقــاط   2013 يونيو   30 فــي 
»اإلخــوان«، ظهر تخادم فرع »اإلخوان« 
اليمني مع مليشيات »الحوثي« وأسقطت 

»إخوانية«  قيادات  بتصعيد  الشرعية 
تعمدت تسليم المواقع المحررة وتعطيل 
مشروع التحالف العربي بكافة الوسائل 

التي يمتلكونها.
اعتمد التنظيم الدولي فعلياً جنوب 
أن سياسة  بديل معتقداً  اليمن كوطن 
الجماعة  فــرع  ينتهجا  التي  االبــتــزاز 
الهدف  تحقيق  على  ــادرة  ــ ق اليمني 
عليه  تسير  ما  ذلــك  وكــان  المطلوب، 
ــرت الــشــرعــيــة  ــطـ ــى اضـ ــور حــت ــ ــ األم
الرياض  اتفاق  توقيع  إلى  المختطفة 
)نوفمبر 2019( وأمنها امتلك المجلس 
ــرصــة كــانــت  ــي الــجــنــوبــي ف ــقــال ــت االن
مواتية لتحجيم القوى اإلساموية في 
التأزيم  أن  إال  الجنوبية،  المحافظات 
مع  المتعمد  واالقــتــصــادي  السياسي 
ساهم  واإلقليمية  الدولية  التحوالت 
بالدفع لتشكيل مجلس رئاسي أسقط 
جزئياً »إخوان« اليمن وأفقدهم اتزانهم.

انقسامات  يعاني  الــدولــي  التنظيم 
جبهتي  فـــي  ــه  ــادات ــي ق بــيــن  حقيقية 

إسطنبول ولندن، وفقد غنوشي تونس 
أن  على  تأكيد  في  السياسي  موقعه 
تراجعاً يحدث في قيادة التنظيم، وهو 
ما دفع بهم إلى اإليعاز لذراعهم اليمنية 
السياسي  الموقع  استعادة  بمحاولة 
الذي كانوا فيه من 1990 بعد صفقة 
األحــزاب الشمالية على شركائهم في 
اندفاعهم  يفسر  مــا  وهـــذا  ــوحــدة،  ال
للتمرد في محافظة شبوة الغنية بالنفط 
تكن  لــم  حساباتهم  أن  غير  ــاز،  ــغ وال
المسلحة  القوات  واستطاعت  دقيقة. 
ــرد، وكشف  ــم ــت الــجــنــوبــيــة إخـــمـــاد ال
في  المهولة  والذخائر  األسلحة  حجم 
مقاراتهم المدنية، التي تستغل للتخزين 
ــة  ــزمـ وتــحــضــيــر الــمــفــخــخــات واألحـ

الناسفة للتنظيمات اإلرهابية.
ــعــامــل بــواقــعــيــة مـــع األحــــداث  ــت ال
بالمجلس  يدفع  وأن  البد  والتطورات، 
الرئاسي التخاذ الخطوة األكثر صرامة 
ــزاب األيــديــولــوجــيــة. فا  ــ بــحــل األحـ
معنى أن يتستر »إخوان« اليمن بحزب 

سياسي والؤه للمرشد العام، ولم يقدم 
بل  وجنوباً،  شماالً  يذكر  وطنياً  عمًا 
كان محرضاً ومتخادماً لتمرير أجندات 
ومنفذاً  إقليمية،  دول  ومخططات 
التنظيم  وتعليمات  ــر  ــ ألوام مطيعاً 
لما تبقى من ميراث  الدولي، وحارساً 
بذره  الــذي  »اإلخــوانــي«،  المعبد  كهنة 

حسن البنا وسقاه سيد قطب.
يدرك »إخوان« اليمن أنهم يخوضون 
التنظيم،  عــن  نيابة  وجــوديــة  معركة 
الذي تهاوى، ولم يبَق لهم سوى الجدار 
البديل  ووطنهم  معبدهم  في  األخير 
اليمني، لذلك فإنهم يستميتون في هذه 
المعركة. بالمقابل تدرك القوى الوطنية 
المعبد  هــدم  أن  الجنوبية  وتــحــديــداً 
المعركة  من  أصيل  جــزء  »اإلخــوانــي« 
الجنوب  ــادة  ــع واســت اإلرهـــــاب،  ضــد 
المعبد  لوسطيته ومدنيته، ولذا فهدم 

هو الحل للنفاذ إلى المستقبل.

* كاتب يمني

»إخوان« اليمن.. كهنة معبد الخراب

هدم المعبد »اإلخواني« 
جزء أصيل من المعركة ضد 

اإلرهاب، واستعادة الجنوب 
لوسطيته ومدنيته

في عام 2020، نُشر كتاب بعنوان 
»أصــوات عربية: ماذا تقول لنا وما 
أهميته«. واستناداً إلى استطاعات 
العقد  خــال  أجريناها  التي  ــرأي  ال
كان  الجديد،  القرن  هذا  من  األول 
ــوات عــربــيــة« مــحــاولــة لعرض  »أصــ
الخطاب  شكلت  الــتــي  األســاطــيــر 
الغربي حول العالم العربي، وفهم سبب 
األذهــان،  في  األساطير  ترسخ هذه 
وما الذي يمكن فعله لتبديدها. وفي 
»أصـــوات  عــرض  منفصلة،  فصول 
عربية« عــدداً من هذه األساطير - 
مثل، »العرب أكثر عنفاً ويميلون إلى 
التطرف«، و»العرب يكرهون الغرب«، 
كل  أوضــح مدى خطأ  ثم  وغيرها- 
واقــع  عــن  واختافها  منها  ــدة  واحـ
على  بناًء  الحقيقي،  العربي  العالم 
العام  للرأي  المكثفة  استطاعاتنا 
بتقديم  الكتاب  واختتمت  العربي. 
دروس عملية تستطيع بها الحكومات 
الناس  وعامة  والمعلمين  والشركات 
اتخاذ تدابير تصحيحية والعمل على 

تعزيز فهم أفضل. 
الغربية  التصورات  أن  وجدناه  ما 
من  كثير  في  تتشكل  العربي  للعالم 
األحيان من خال صور نمطية سلبية 
المتحيزة.  اآلراء  لتسويغ  وقصص 

ونتيجة لذلك، حدث غالباً سوء فهم لهوية العرب وقيمهم 
والمحللون  الــقــرار  صناع  يتحدث  وغالباً  وتطلعاتهم. 
لكنهم  العرب،  وإلى  العرب  عن  السواء  على  السياسيون 
ما يفكرون في االنصات إلى العرب من أجل فهم  نــادراً 
حياتهم بشكل كامل واحتياجاتهم وآمالهم للمستقبل. وكانت 
إحدى نتائج ذلك التبسيط المخل لمنطقة معقدة حدوث 
ونتيجة  لهذه اإلخفاقات  وإدراكــاً  كوارث سياسية مكلفة. 
الوقوع في عراقيل ميول شكلتها تصورات سلبية، تنادي 

بعض األصوات في الغرب اآلن بالخروج من المنطقة. 
األساطير  تستمر  لم  الزمان،  من  عقد  من  أكثر  وبعد 
فحسب، بل استمرت معها، وبسببها، سياسات على غير 
هذه  مــع  الــغــرب  تعامل  تشوه  مــا  كثيراً  وتحيزات  هــدى 
المنطقة الحرجة من العالم. ولهذا السبب، كان من دواعي 
سروري أن يكلف »معهد توني بلير للتغيير العالمي« شركتي 

الستطاعات الرأي »زغبي للخدمات 
البحثية« بإجراء استطاعات حديثة 
للرأي في سبع دول عربية. وإدراكاً 
يقع  العربي  العالم  أن  المعهد  من 
فــي نقطة مــحــوريــة لــثــاث قــارات 
الدول  فيها  استثمرت  منطقة  وهي 
المنطقة  هــذه  وأن  كثيراً،  الغربية 
بشرية  بــإمــكــانــات  تتمتع  زالـــت  مــا 
هائلة، أشار المعهد إلى اعتقاده بأن 
من  أفضل  خيار  المسار  تصحيح 
االنسحاب. والسير إلى األمام، كما 
استبدال  في  يتمثل  المعهد،  يقترح 
األساطير والمفاهيم الخاطئة بفهم 

حقيقي. 
اســتــطــاعــات  ــن  م تعلمناه  ــا  ومـ
الغالبية  أن  هو   2022 لعام  ــرأي  ال
العظمى من العرب في جميع أنحاء 
في  الــمــســاواة  يــدعــمــون  المنطقة 
وفي  التوظيف  في  للمرأة  الحقوق 
تزويد  يفضلون  كما  العمل.  مكان 
التكنولوجية  بــالــمــهــارات  الشباب 
بشكل  المنافسة  من  يتمكنوا  حتى 
كما  المستقبل.  اقتصاد  في  أفضل 
أو  مــا  حــد  إلــى  متدينون  إمــا  أنهم 
علمانيون. ويعتقدون أنه حين تحكم 
الحركات الدينية، فإنها تجعل الدول 
الدين  أن  أيضاً  ويعتقدون  أضعف. 

كما يُدرس في بادهم يحتاج إلى تحديث. 
ونظراً إلى أن هذا كان عمل حياتنا، يسعدنا أن أتاح لنا 
المعهد الفرصة إلجراء مسح جديد الستكشاف القضايا 
الحرجة التي تواجه العالم العربي اليوم. وأخذ استطاع 
الرأي على عاتقه التأمل بعمق في ميول العرب ووضع قائمة 
العربية. وهنا  للتطلعات  تتطلع لألمام تستجيب  أولويات 
توصية أخيرة لواضعي السياسات والمحللين السياسيين: 
تحققوا من تحيزاتكم قبل الدخول وانصتوا إلى ما يخبرنا 
به العرب عما يريدونه. فكما دأبت والدتي على أن تقول 
لي: »إذا أردت أن يسمعك اآلخرون، فعليك اإلنصات لهم 
العرب  أصــوات  تتحدث  بلير،  توني  معهد  وبفضل  أوالً«. 

إليكم. فاستمعوا لها وأنصتوا. 

 *رئيس المعهد األميركي العربي- واشنطن

مسؤول  بــوريــل،  جــوزيــب  بحسب 
ــعـــاقـــات الــخــارجــيــة لــاتــحــاد  الـ
النهائية  الــمــســودة  ــإن  ف األوروبــــي، 
)وغير القابلة للتعديل عليها( التفاق 
اإليراني  النووي  الملف  حول  نهائي 
المعنية  ــراف  ــــألطــ ل ــمــت  ــل ُس ــد  قـ
من  التاسع  في  وطهران(  )واشنطن 
إيـــران  أن  إال  الـــجـــاري.  أغــســطــس 
استبقت ذلك باإلعان عن شروعها 
في إتمام برنامجها النووي العسكري 
الطرفين للصيغة األولى  بعد رفض 
للمسودة والتي عرضها بوريل في 26 

من يوليو الماضي في الدوحة.
 Soft الــلــيــنــة  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
ــا  أوروبـ منهج  كــانــت   Diplomacy
في إدارة األزمـــات، إال أن ذلــك قد 
تــبــدل منذ غــزو روســيــا ألوكــرانــيــا، 
من  أغلظ  تعبير  أمــام  نجدنا  لذلك 
غير  »مــســودة  بوريل  تصريح  خــال 
قابلة للتعديل عليها«. فهل كان ذلك 
األوروبــي،  التبرم  يتجاوز  ما  إلظهار 
ــا  أوروب بمغادرة  إيــذانــاً  ذلــك  أن  أم 
أوروبــا  الدبلوماسية.  الليونة  لمربع 
كانت أكبر ضحايا دبلوماسيتها اللينة 
وأزمــة شرق  األوكرانية  األزمــة  قبل 
أن  بروكسل  على  أن  إال  المتوسط. 
تثبت على موقفها الجديد من الملف 

اإليراني، وإال فإن مصداقيتها قد باتت على المحك بعد 
تصريح بوريل القاطع.

دور  ومغادرة  جامعة  رغبة  تمثل  أن  ــا  أوروب تملك  فهل 
تحفيز  على  والمقتصر  تحديداً  الملف  هذا  في  الرديف 
على  وبــكــيــن(  موسكو  )واشــنــطــن،  الرئيسة  األطــــراف 
االستمرار في عملية التفاوض من خال ملف إيران النووي 
األطراف  أكثر  اآلن  فأوروبا  أوسطية.  الشرق  وملحقاته 
استنزافاً، وتمر بحالة متعاظمة من عدم االستقرار نتيجة 
ما تقدم، ذلك باإلضافة التساع رقعة عدم االستقرار في 
دول الساحل األفريقية )غرب أفريقيا( وتأثير ذلك على 

أمن حوض المتوسط.
إيران كانت أكثر المنتفعين من استراتيجية »االسترضاء 
الجمعي« من قبل جميع األطراف، إال أن الشرق األوسط 
وأوروبا كانا أكثر األطراف تضرراً جراء ذلك. ويحضرني 

ودبــلــومــاســيــيــن  بــيــنــي  دار  نــقــاش 
ــن حـــول الــمــســار الــواجــب  ــي ــي أوروب
اتباعه لتخليق مقاربة أوروبية شرق 
على  وقـــادرة  واقعية  أكثر  أوسطية 
نقل العاقة بينهما لمستوى للتكافل 
أوروبــا  تأخرت  ربما  االستراتيجي. 
كــثــيــراً فــي رســم مــســارهــا الخاص 
أما  االستراتيجي.  أمنها  تجاه  أوالً 
دور  إدراك  في  فشلها  فهو  ثانيهما، 
يتجاوز تاريخها االستعماري وتبعيتها 

لواشنطن بعد نهاية الحرب الباردة.
ــوا  ــا الـــعـــرب أعــرب ــ ــ حــلــفــاء أوروب
التكافل  مــبــدأ  تطوير  قابلية  عــن 
االســتــراتــيــجــي مــن خــال موقفهم 
فــي أزمـــة شـــرق الــمــتــوســط، حتى 
األميركي  الموقف  ذلك  خالف  وإْن 
النظر  ــا  ــ أوروب على  ويتعين  منها، 
بعمق لحجم التحول االقتصادي في 
العربية  االقتصادات  أكبر  منظومة 
)المملكة العربية السعودية واإلمارات 
العربية المتحدة( بواقعية. فدورهما 
الواقع  هو  جيواقتصادياً  المتعاظم 
القابل للبناء عليه في تخليق التكافل 
االســتــراتــيــجــي الــمــنــشــود أوروبـــيـــاً 
وشرق أوسطياً، معطوفاً عليه واقعه 
الجديد نتيجة المواثيق اإلبراهيمية. 
األوكرانية حيوية  األزمة  أثبتت  وقد 
مصادر الطاقة من الخليج العربي والمتوسط في إيجاد 

بدائل مستدامة ألمن الطاقة األوروبي.
مصالح أوروبا االستراتيجية تحتم إعادتها لتقييم موقعها 
إيــران ستكون في  اإليراني، وحتى  الملف  ال موقفها من 
الوسيط  دور  من  استقاليه  أكثر  أوروبــي  لموقف  حاجة 
بالنيابة عن الكبار. فقد يدفع ذلك بطهران لمعاودة تقييم 
موقفها ليس فقط من ملفها النووي، بل جملة سياساتها 
السعودية  بقيادة  العربية  فالبراغماتية  أوسطياً.  شرق 
واإلمارات أسهمت في التعبير عن رؤية لشرق أوسط أكثر 
وتكافًا، والــدور اآلن على أوروبــا إلثبات قيمة  استقراراً 
السياسي  استنزافها  ملف  وإقفال  االستراتيجي  التكافل 

على حساب مصالحها ومصالحنا.

* كاتب بحريني

التصورات الغربية للعالم 
العربي تتشكل في كثير 

من األحيان من خالل الصور 
النمطية السلبية والقصص 

الدالة لتسويغ اآلراء المتحيزة. 
ونتيجة لذلك، حدث غالبًا سوء 
فهم لهوية العرب وقيمهم 

وتطلعاتهم

مصالح أوروبا االستراتيجية 
تحتم إعادتها 

لتقييم موقعها ال موقفها 
من الملف اإليراني، وحتى 

إيران ستكون في حاجة 
لموقف أوروبي أكثر 

استقالليه من دور الوسيط 
بالنيابة عن الكبار

االستنــــزاف العكــسياإلنصات إلى أصوات العرب
عبدالله الجنيد*جيمس زغبي*

هاني سالم مسهور*

العالم  العمل في دول  يتعرض سوق  كغيره من األســـواق، ومن حين آلخــر، 
المختلفة لمؤثرات اقتصادية عديدة تدفعه للتكيف السريع معها. ولكن استدامة 
حدوث مثل هذه المؤثرات جعلت أسواق العمل أمام اتجاهات جديدة ال ينفع معها 
مجرد المواكبة أو التكيف اآلني، بل تولدت تغيرات جذرية وعميقة في طبيعة 

عمل هذه األسواق، وفيما تعرضه من وظائف وما تطلبه من مهارات عمالية.
وبالتأمل في االتجاهات الحديثة التي تشهدها أسواق العمل، فياحظ أن 
لها أربعة مولدات رئيسية تتحكم في شكلها ومدى تأثيرها على قوى العرض 
التكنولوجي  التغير  هو  المولدات  تلك  وأول  األســـواق.  هــذه  داخــل  والطلب 
والتحول في هياكل اإلنتاج باألنشطة االقتصادية، والثاني هو التغيرات العاصفة 
في البيئة والمناخ العالمي والسالبة التأثير في النمو االقتصادي، والثالث هو 
شيوع العولمة االستهاكية، أما الرابع فهو واقع العاقات االقتصادية الدولية، 

تجارة واستثماراً.
وثمة عاقة قوية وواضحة بين التغيرات التكنولوجية وبين الوظائف المعروضة 
في أسواق العمل الدولية. فمع التحول نحو رقمنة األنشطة االقتصادية، ومع 
والزراعي  الصناعي  اإلنتاج  الكاملة لخطوط  األتمتة  المتزايد على  االعتماد 
العمل،  سوق  في  العضلية  للمهارات  بال  ذو  مكان  هناك  يعد  لم  والخدمي، 
وأصبحت الحاجة ماسة للمهارات الذهنية شديدة التخصص. وبالمثل، فإن 
حلول القضايا البيئية على رأس أولويات الخطط والبرامج االقتصادية قد خلق 
نوعيات متخصصة من المهارات التي يتيحها سوق العمل حالياً أو يحتاجها 
مستقبًا. ومن األمثلة الشهيرة على ذلك ما تشهده أسواق العمل من تنامي 
الطلب على العمالة عالية المهارات التقنية في أنشطة قطاع الطاقة النظيفة 

أو قطاع التدوير.
التجارة الدولية ونوعية االستثمارات   ومن دون أدنى شك، فإن اتجاهات 
األجنبية المتدفقة حول العالم ما انفكت تؤثر في أسواق العمل وفي آليات 
عملها. فالمهارات العمالية المطلوبة ألنشطة التصدير واالستيراد عالي المكون 
التكنولوجي، ونوعيات العمالة التي تلبي تطلعات الشركات دولية النشاط في 
على قاعدة عريضة من الطلب في أسواق  الرقمية، تحوز حالياً  القطاعات 

العمل الدولية. 
ومن الضروري  تطوير نظم التعليم والتدريب الوطنية، لخلق عمالة وطنية 
قادرة على مواكبة االحتياجات المهارية الحديثة، والتي بدونها لن تتمكن من 

الولوج في أسواق العمل في المستقبل القريب.

االتجاهـــــات الحـديثـــة 
في أســــواق العمــــــل

تريندز للبحوث واالستشارات اتجاهات عالمية



لندن )وام(

 زارت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل 
بن  محمد  الشيخ  مؤسسات  إدارة  مجلس  رئيس  نهيان 
ماري  كوين  جامعة  والتعليمية  الثقافية  نهيان  آل  خالد 
عدة  وتمتلك   1785 عام  إلى  تاريخها  يعود  التي  لندن، 
كينجز  المتحدة وخارجها، وجامعة  المملكة  داخل  فروع 
ويلنجتون.  دوق  يد  على   1829 عام  أنشئت  التي  كولدج 
وكان في استقبالها بمقر جامعة كوين ماري لندن مديرها 
البروفيسور كولين بيلي وفي جامعة كينجز كولدج ريبيكا 
عمل  وفريق  بالكلية  الخيرية  األعمال  مديرة  مورجان 
بينهما  التعاون  سبل  لبحث  المختلفة،  الكلية  أقسام  من 
وبين مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية 

والتعليمية في المجاالت المختلفة.
خالل  محمد  بنت  شما  الــدكــتــورة  الشيخة  وأبــدت   
بالتعرف  سعادتها  لندن  مــاري  كوين  جامعة  زيارتها 
بالمجتمع.  اهتمامها  خاصة  الجامعة  إنــجــازات  على 
وتناولت خالل الحوار فتح باب الشراكة معها من خالل 
الثقافية  نهيان  آل  خالد  بن  محمد  الشيخ  مؤسسات 
التعليمية  واألنشطة  البرامج  من  العديد  في  والتعليمية 

والمجتمعية وتبادل الخبرات. 
الشيخة  بزيارة  مورجان  ريبيكا  رحبت  جانبها،  من 
بالتعرف  واهتمامها  للجامعة  بنت محمد  الدكتورة شما 
وتاريخها  الكلية  حول  عرضاً  وقدمت  كثب،  عن  عليها 
للعلوم  البحثية  الــمــجــاالت  فــي  القيمة  ومساهماتها 
يعتمد  والذي  الكلية،  داخل  التدريس  وآليات  المختلفة 
على الدمج ما بين طرق التدريس الكالسيكية وطريقة 
ــتــي تــعــد واحـــدة مــن الــطــرائــق  الــفــصــل الــمــقــلــوب، وال
التطور  على  كبير  بشكل  المعتمدة  الحديثة  التعليمية 

التكنولوجي. 
مكتبة  محمد  بنت  شما  الدكتورة  الشيخة  وأهــدت 
من  ومجموعة  إصــداراتــهــا،  من  مجموعة  الجامعتين 
مبادرة  ضمن  ــارات  اإلم دولــة  عن  تتحدث  التي  الكتب 
»المعرفة من أجل اإلنسانية« والتي تستلهم روح االحتفال 
بالخمسين لتكون رسالة أخوة إماراتية، يتم من خاللها 
من  نــمــاذج  العالم  حــول  والجامعات  المتاحف  إهــداء 
مقتنياتها  لتكون ضمن  اإلماراتية،  التاريخية  المقتنيات 
تعرف  تكنولوجية  ووسائل  كتب  من  معرفية  مع مصادر 
العريق  الشعبي  وموروثها  ومنجزاتها،  اإلمــارات  بدولة 

وكذلك تطور الفنون الحديثة فيها. 

في المجاالت الثقافية والمعرفية

شما بنت محمد تبحث التعاون مع جامعتني بريطانيتني عريقتني

شما بنت محمد تزور جامعتي »كوين ماري وكينجز كولديج« في بريطانيا )وام(

عيسى المزروعي: »قطعة قلبي 
المفقودة« أولى خطواتي نحو عالم الرواية

القراءة المستمّرة  أّن  ويؤّكد المزروعي 
واالطالع على تجارب الروائيين المحليين 
األساسي  سبيله  هو  واألجانب،  والعرب 
واألسلوب  والتقنيات  األفكار  معرفة  نحو 
الذي يترك به بصمة مستقبلّية في هذا 

المجال.
أّن كتابته الرواية في هذا العمر  ويرى 
ه  المبّكر اعتمدت على تشجيع أهله، ومدِّ
شغفه  تناسب  كتب  من  يحتاجه  ما  بكّل 
القرائي ليحقق حلمه في أن يصبح كاتباً 

للرواية.
ويقول المزروعي ابن رأس الخيمة، إّن 
عنوان روايته األولى يضع القارئ بصورة 
البحث عن هذه القلب، ألّن كثيراً مّنا ربما 
ال يفطن إلى أن قلبه يضيع من بين يديه 

من دون أن يعلم.
أهّم  من  والثقافة  المعرفة  أّن  ويؤّكد 
أو  القّصة  أو  الرواية  كتابة  في  العوامل 
أّي جنس أدبي آخر، إضافًة إلى التقنيات 
واألسلوب والمعالجة الروائّية التي تنشط 
الرغبة  الكاتب  لــدى  ليتكّون  الزمن  مع 

بالتجديد والتطوير واالستقاللّية.
ــة  الــدرامــّي الحبكة  ــإّن  فـ وبــالــتــأكــيــد، 
وبقّية  والــشــخــصــّيــات  والــلــغــة  ــحــوار  وال
يجب  مهّمة  شروط  األساسّية  العناصر 

في  الــمــزروعــي  ــرى  ي إذ  عليها،  الــبــنــاء 
جوانب  على  الــمــضــيء  عالمه  ــة  ــرواي ال
من  ثاٍن  جزٍء  إصدار  إلى  طامحاً  كثيرة، 
ونصوص  سيناريوهات  وكتابة  الــروايــة 
مسرحيات  في  تجربته  بعد  مسرحّية، 
حاًل«،  و»أريــد  الثالثة«،  األصدقاء  »سّر 
العالم  دور  فيها  جّسد  ثالثة  ومسرحّية 

الكفيف »برايل« وجهوده اإلنسانّية.
ــمــزروعــي شــديــد الــوفــاء  ــزال ال وال يـ
هناك  أّن  يشعره  الذي  الورقي،  للكتاب 
والعناوين  الــفــصــول  فــي  حقيقّياً  ــّواً  جـ
وحتى مكان الكلمات والتخّيل المبني في 

ذلك.

عيسى المزروعي

محمد عبدالسميع 

)الشارقة(

يضع الكاتب اإلماراتي الّشاب 

عيسى المزروعي )17 عامًا( 

حلمه الروائي نصب عينيه، 

خصوصًا بعد أن أصدر روايته 

»قطعة قلبي المفقودة« 

التي تتحدث عن دروس 

الحياة واحترام العاطفة من 

خالل المحافظة على قلبه 

الذي هو وسيلته األولى 

النابضة بالحياة.

لوحات توثق ذاكرة األدب المغربي بصريًا

بــلــعــبــاس، سيالحظ  ــهــات  ــري بــورت فــي 
ــي كنه  ــوص ف ــغ ــحــاول ال ــه ي الــمــتــلــّقــي أنـ
حيوات  خبايا  وفي  الوجوه  تلك  أصحاب 
تصارع بالقلم تبدل األزمنة وشراسة الواقع 
واالقتراب من الناس البسطاء لكتابة أدب 
ــوجــوه«:  واقــعــي، وهــو يــقــول عــن تلك »ال
»في هذا المعرض، بورتريهات لثالثة من 
في  المعاصرة  القصيرة  القصة  مؤسسي 
المغرب: إدريس الخوري، ومحمد شكري 
ومحمد زفزاف، فمن جهة هناك مد لجسر 
أخرى  جهة  ومــن  واألدب.  التشكيل  بين 
هناك توثيق بصري لذاكرة األدب المغربي 

المعاصر«. 
وخالل افتتاح معرضه، مؤخراً، في كلية 
اآلداب والعلوم اإلنسانية بمدينة الجديدة، 
قال الباحث والناقد األكاديمي عبد الحق 
بلعباس، أن  لــوحــات  ــدرك فــي  »نـ جــابــر: 
ثقافته التشكيلية تضاهي مشاعره ومواهبه 
ممارسة  الفن  لــه،  فبالنسبة  والتزاماته. 

يومية، ودافع للوجود، والتزام دائم«. 
د بلعباس في مقاربته التصويرية  ويجسِّ
الحياة من خالل الصور  عن  قوياً  تعبيراً 
ويعكس  الطبيعية.  والمناظر  الشخصية 
إبداعه تواضعه الذي يتغذى على تحالف 
بين ضبط نفس محسوب وتضحية ذاتية 

أعــمــاق فكر  ــراق  اخــت أجــل  مــن  مفرطة 
الكائنات من خالل العالمات واأللوان.

بلعباس يضفي  أسلوب  أن  وأكد جابر، 
عــلــى الــلــوحــة حــيــويــة تــخــتــرق الــنــظــرات 
لتصبح رسوالً للخيال. يسمح الفنان، من 
خالل تمثيل الوجه، للمتفرج البسيط كما 
للناقد الشغوف، برؤية شخصية مضطربة 
ومتأملة ومعبرة للغاية، إذ يوجد خلف كل 

وجه، تاريخ كامل وعمل كبير. 
يمثل  لبلعباس  الــرســم  فعل  أن  وذكـــر 
تتجسد  التي  المقاومة  أشكال  من  شكاًل 
فــي بــالغــة الــلــون واســتــخــدام الخطوط 

والعالمات.

عبداهلل بلعباس مع لوحته محمد شكري )من المصدر(

محمد نجيم )الرباط(

ترتكز أعمال الفنان 

التشكيلي المغربي عبد 

الله بلعباس على أسس 

جمالية متينة وبمقومات 

عالية ومهارات إبداعية 

الفتة من حيث ضربات الريشة 

واستعمال ألوان داكنة، 

لتترجم تعابير وجوه أدباء 

وفنانين مغاربة بأسلوب 

ومقومات تتخذ من المالمح 

أساسها الستظهار ما 

يكابده المبدع والسارد 

بشكل خاص. لوحات بلعباس 

تحمل شحنة وجدانية تقوم 

على مرتكزات قائمة على 

الفراغات والبؤر والظالل 

وتعرجات الخطوط وضربات 

الريشة السريعة، استجابًة 

لحركة العيون وغموض 

المالمح المثقلة بالقلق 

والتساؤل والحيرة.

ضمن معرض للفنان عبدهللا بلعباس

دبي )وام(

ــوم، كسفينة  يـ تــبــدو مــع غـــروب شمس كــل 
البحر،  أعــمــاق  مــن  لتوها  خــرجــت  شــراعــيــة 
نابضة بالحركة تُقام على متنها أبهى العروض 
أشهر  حلقت  فضائها  وفـــي  االســتــعــراضــيــة 
األصــوات. إنها »دبي أوبــرا« التي تضيئها ثريا 
ضخمة ذات أضواء متوهجة تضم نحو 3300 
خلفية  مع  بهوها،  في  المعلق  الكريستال  من 
مهيبة لنافورة دبي، في ظالل برج خليفة أعلى 
على  مر  أنيقة  مشهدية  في  العالم،  في  مبنى 
تأسيسها ست سنوات كاملة، غدت خاللها قبلة 

لعشاق الثقافة والكالسيكية. 
ــرا«، عن  ــ وكــشــف مــســؤولــون فــي »دبـــي أوب
سنوات  بمرور ست  الجاري  أغسطس  تزامن 
 ،2016 31 أغسطس  األوبرا في  افتتاح  على 
زائر  مليون  باستقبال  االحتفال  عن  فضاًل 
المختلفة  الــعــروض  من   1200 بـ  استمتعوا 
مثل:  العالمية  الموسيقية  المسرحيات  من 
 Phantomو Le Miserableو Marry Poppins
 ،Chicagoو  Mamma Miaو  of The Opera
العالم:  في  األوبرا  مطربي  أشهر  عن  فضاًل 
وآنا  بوتشيلي،  وأنــدريــا  دومينغو،  بالسيدو 
نيتريبكو، خالل تلك الفترة التي شهدت إنتاج 

المسرحية  الفنون  تجارب  أجمل  واستضافة 
والموسيقية وأكثرها أصالة وتشويقاً. 

وصمم مبنى »دبي أوبرا« على يد المعماري 
من  المستوحى  روســتــوك،  يانوس  الدنماركي 
الشراعية  والمراكب  التراثية،  البوم  سفينة 
والحداثة  األصــالــة  بين  تمزج  التي  القديمة، 
بشكل يرمز إلى ارتباط دولة اإلمارات بالواجهة 
البحرية، وهو يعد تحفة من التصميم المعاصر 

وإشادة بتاريخ دبي البحري، عبر 
الديكور الخشبي األنيق مع 

الزجاج واللؤلؤ. ووراء 
مسرحه  كواليس 

الــضــخــم أكــثــر 
من 20 غرفة 

لــلــمــالبــس، 

يستخدمها العارضون قبل أن يظهروا للجمهور، 
»ال  وأوبـــرا  وجوليت«،  »رومــيــو  قصة  ويقدموا 
العالمي  وأداء  اإليطالية،  التحفة  ترافياتا« 
االستمتاع  حتى  أو  وفرقته،  ماسياس  إنريكو 
بكالسيكيات الجاز في أي من الطوابق الثالثة 
لألوبرا.  وتتمتع »دبي أوبرا« بالقدرة على تحويل 
مسرحها المقّوس إلى مساحة أرضية مسّطحة 
توجيه  يـُـعــاد  فعندما  فقط،  ساعة   12 خــالل 
ــرة،  مــؤّج لفعالية  الــمــســاحــة 
ــبـــح مــســاحــة  تـــصـ
ــة  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ الـ

المساحة  هــذه  مــربــع،  متر   1800 اإلجمالية 
ما  تستوعب  أن  يمكن  المسّطحة  األرضــيــة 
المرونة  هذه  وتتيح  1000 شخص،  إلى  يصل 
السلسة لدبي أوبرا استضافة مجموعة متنّوعة 
من العروض والفعاليات بما في ذلك المسرح، 
والحفالت  واألوركــســتــرا،  والباليه،  واألوبـــرا، 
الموسيقية، وعروض األزياء، والترفيه المباشر، 
وضعية  ففي  الفنية،  والمعارض  والمؤتمرات، 
قاعة الحفالت الموسيقية تم تصميم سلسلة 
وأعاله  المسرح  على  والعاكسات  ــراج  األب من 
إلنشاء غالف صوتي حول األوركسترا، ما يتيح 
بيئة صوتية مثالية للحصول على جودة صوت 
مذهلة، أما في وضعية المسرح تصبح المساحة 
مناسبة لإلنتاج الدرامي، حيث تّتسع لما يصل 
ــرا  أوب ــي  دب وتتمتع  شــخــص.   2000 ــى  إل
الميكروفونات  من  خاٍل  بنظام صوت 
ــازة  ومـــواصـــفـــات صـــوتـــّيـــة مــمــت
فـــي هــنــدســة قــاعــة الــمــســرح 
 ،acoustic »اكووستيك« 
تضخيم  خــاصــيــة  تــوفــر 
الـــصـــوت لــيــصــل إلــى 
الحاضرين  جميع 
ــوة  ــ ــق ــ ــس ال ــفـ ــنـ بـ

والوضوح.

»دبي أوبرا«.. 6 سنـــوات من السحــر

تحتفل بمليون زائر

 أهدت الجامعتين مجموعة من إصداراتها وكتبًا تتحدث عن اإلمارات ضمن مبادرة »المعرفة من أجل اإلنسانية« 
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حبر الشارع

ثالث رسائل
إلى صالح

يّتخذ  قــوًة ودفــئــاً«.. حين  تــزدْد  »ضع يدك في يد من يعمل بصدق 
الجميع وضعهم في الصورة ويستعد الجميع ألخذ أمكنتهم كي تُلتقط 
تثبت  حتى  الخلود،  ويكون  البعض  ويبتعد  البعض  يقترب  صــورة،  لهم 
اللحظة  هي  الحياة  على  شاهدة  تبقى  الزمن،  إلى  وتستمر  اللحظة 
مدينة  مثل  طويلة  أزهار  لها  التي  الحديقة  هي  األعماق،  في  العميقة 

تتنوع فيها الدهشة الرائعة الجاذبة.

الرسالة األولى
رأس  في  محارة«  »فريج  الفريج،  ذاك  في  زرعتهن  الالتي  النخالت 
الماضي،  القرن  وتسعينيات  ثمانينيات  على  شاهدة  أصبحت  الخيمة 
تلميح تسبقه  فت على مجتمع مخلص من دون نواقص ومن دون  وتعرَّ
العفوية ويسبقها هو بحسن ظنه. كان حارساً يسقي النخل يرطب فم 

الطير ومن لبن الحياة يسقي العصفور.
صالح أيها األشمل واألكثر منذ رحيلك وبعدما تركت النخل صارت 
»حشف«، ويدخل في نقاشات يابسة مع المارة ويعاتب الكناس والمارة 
غير المنتبهين لطول الشارع الذي يصمت فترة طويلة ثم يعود يفيض 

بأشواق كبيرة، يقدرها هو بنفس كلما أراد المزيد أخرج الصورة.

الرسالة الثانية
عزيزي األنيق من حديقة الطبيعة أختار ظلك ما بين شجرة غاف وسدرة 
ولوزة وأترك لمرورك إشارة ألننا نعرف تواضعك وخجلك وال تود أن تقول 
فعلت، هنا ما بين الفترات فراغ يملؤه كسول بأني فعلت وينسب المنجز 
الظاهر له ويكون السطح مكانه، لكنك يا صديق العمر الجاذب نحو التفرد 
بعطاء ال يتكرر، وألنك الظل الواسع الذي يحتوينا ويكتب الحكايات أنت من 
منحت السهولة لألشياء وأقمت الحاجز على كل خطأ في السوق وبيدك 

اللطيفة احتويت بإنسانية مجموعة كبيرة من الطيور وأعطيتها ما يكفيها.

الرسالة الثالثة
كل تقديري واحترامي لشخصك الكريم الذي انتبه لكل شيء وقرأ من 
كراس العمر التفاصيل فأكمل الناقص ووفر للكامل أرضية صلبة يقف 

عليها، الذي أوصى بالتعامل الحسن وبنشر السعادة.
لكنك  بعيداً  رحلت  أنك  أعــرف  ومكانة،  طيبة  األكثر  أيها  صالح.. 
تستأثر بكل شيء عميق وأعرف أنك تركت منهجاً لنا نسير عليه ونوراً 
نذهب إليه كلما العتمة تكاثرت وضيقت علينا، صالح هذه رسائلي لك 

مودًة فاقبلها مني.
أخوك.. أحمد

إلى صالح
»وحدك من عرف التجاوز في االختالف، وترك حديث اليوم لليوم ولم 
يطلعه للغد، عرف أن الرمل ال يتكاثر، لكنه يمسح، أيها النبيل.. األحالم 

فكرة من اتخذوا الهدوء مساراً واهتدوا به..«.

أحمد العسم
a_alasam@hotmail.com

ترسم الفنون على الجدران 
لها إلى لوحة أخاذة  وتحوِّ

)من المصدر(

ريم المزروعي.. جدارياتها تنبض بالحياة  

هناء الحمادي )أبوظبي(

فن بصري ميتع النظر 
سلكته رمي املزروعي 
لتقدم من خالله فكرة 
أو عبارة ملِهمة أو أبياتًا 
شعرية، تخطها بأناملها 
كوسيلة لبث الفنون على 
اجلدران وحتولها إلى 
لوحات ممزوجة برسائل 
واضحة، جتذب من خاللها 
املشاهدين إلى جداريات 
فنية تشّكلت بخطوط 
مميزة وألوان الفتة. وهي 
تطمح بأن تترك جدارياتها 
بصمة تصل إلى اجلميع. 

لغة بصرية  
ريم المزروعي فنانة تشكيلة خريجة 
ــا مــارســت  ــه ــر أن ــذك ــد، ت ــ جــامــعــة زايـ
التصميم عام 2018، حيث شاركت في 
عدة معارض  فنية ورسمت جداريات 
تمنحها حرية التعبير عن نفسها، وهذا 

ما لم تشعر به على قطع الورق. 
وتقول: الفن الجداري أول لغة بصرية 
عرفها اإلنسان قبل الكتابة، ووجد فيها 
المالذ للتعبير عن مكنونات النفس وما 
برسوماته  ــق  ووث الخاطر،  فــي  يجول 
الصامتة والمبسطة معتقداته وطقوسه 

ونشاطاته.

تفرد وجمال
تعتبر ريم أن أعمالها تشهد بالتفرد 
والجمال، حيث نفذت جدارية معاصرة 
فــي حــي الــفــهــيــدي الــتــاريــخــي بدبي 
باللحظة  احتفاًء  فنانتين  مع  بالتعاون 
التاريخية إلطالق مهمة »مسبار األمل« 

إلى المريخ. وجسدت المسبار في فتاة 
مرتدية  الفضاء  إلــى  تحلِّق  إمــاراتــيــة 
المناسبة  بهذه  لالحتفال  مجوهراتها 
للحرية،  ــهــا  ذراعــي فــاتــحــًة  الــمــهــمــة، 
جذورها على األرض وقريبة من القمر. 
وقصدت بشعرها الطويل حالة انعدام 
الجاذبية، ومالمح من التقاليد اإلماراتية 
ل  المتجذرة وصوالً إلى المريخ، ما يشكِّ
عالمًة فارقة في تاريخ الدولة والدول 
العربية.  وذكرت أنها أنجزت جدارية 
مضمونها  بأبوظبي  البيئة  هيئة  فــي 
قصص خيالية مستوحاة من الخراريف 
القديم.  اإلســالمــي  والفن  اإلمــاراتــيــة 
»محطات  أعمالها  جدارية  أبرز  ومن 
عن  تتحدث  متراً   12 بطول  بــراكــة«، 
على  الــحــفــاظ  فــي  الــمــشــروع  أهمية 
البيئة وتأثير البيئة اآلمنة على الجميع. 
وجاءت الجدارية كرسالة مهمة ألفراد 
المجتمع حول كيفية الحفاظ على بيئة 

نظيفة. 

يجول يف تفكير 
رمي إلهام لرسم 

لوحات جدارية 
تنبض باحلياة، 

تعرضها على 
صفحتها على 

»إنستجرام«، حيث 
يطلع املشاهدون 

على مقتطفات من 
أعمالها.

مقتطفات

سعيد ياسين )القاهرة(

ثالث ليعرض خالل  »المداح« عن تقديم جزء  المنتجة لمسلسل  أعلنت الشركة 
شهر رمضان المقبل، بعد النجاح النقدي والجماهيري الكبير الذي حققه الجزأين 
األول والثاني. المسلسل بطولة حمادة هالل، نسرين طافش، وهبة مجدي، تأليف 
أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج. دارت أحداث الجزء األول حول شاب محبوب 
يدعى صابر المداح، وفي الجزء الثاني تراوده سلسلة أحالم غريبة، حيث يتبين له 
أن كل ما يراه في أحالمه يتحقق على أرض الواقع، ما جعله يخوض صراعاً كبيراً 
مع الجن. ومن المقرر أن يستمر الصراع في الجزء الجديد الذي سيتم تصويره 

قريباً حتى يلحق بالعرض الرمضاني المقبل.
واستقر هالل على سيناريو فيلم تأليف كريم فهمي يجمع فيه بين التمثيل والغناء، 
يعود من خالله إلى السينما بعد 5 سنوات منذ فيلم »شنطة حمزة« مع يسرا اللوزي 

وأحمد فتحي عام 2017.

»المداح« يعود بجزء ثالث

تحفـــــــة الصويـــــــــرة 

»باب المرسى«  

كتابات المؤرخين
يقف  أن  إال  الصويرة  مدينة  لزائر  يمكن  ال 
بالتحفة  ُوصفت  التي  المعلمة  تلك  أمام  منبهراً 
عدد  في  المرسى«  »بــاب  ُذكــر  وقــد  الهندسية، 
من كتابات المؤرخين، منهم الرحالة البريطاني 
الصويرة  إلــى  بها  قــام  رحلة  بعد  جــون  لوكلير 
من  باب  أمام  رسونا  عندما  بقوله:   ،1880 عام 
»باب  ُصنف  باالندهاش.  أُصبنا  »الدوريك«  نوع 
المرسى« منذ عام 1924 كنصب تاريخي وطني 
األصلي،  بطابعه  المساس  وعدم  حمايته  يجب 
وهو يتكّون من عمودين حجريين متوازيين يصل 
مسافة  بينهما  تفصل  أمتار،   8 إلى  ارتفاعهما 
10 أمتار ويعلوه سقف ُمحدب على شكل مثلث، 
ويُعتبر صانع شهرة الصويرة في صد الهجمات 

البحرية األوروبية عن المدينة.

معَلم أثري
يقول المرشد السياحي مصطفى أمانوزي إن 
»باب المرسى« من أشهر المواقع التي يقصدها 
السياح ألنه مذكور كَمعلم أثري في أشهر الكتب 
وقد  المعمارية.  والهندسة  السياحة  وأدبــيــات 
صوِّرت في جنباته أفالم كثيرة من كالسيكيات 
الماضي،  القرن  بداية  منذ  العالمية  السينما 
الصور  والتقاط  أمامه  بالوقوف  الزوار  ويسعد 
التي تعكس إعجابهم الشديد بهذا األثر الشامخ.

آيت  الــتــاريــخ مصطفى  فــي  الــبــاحــث  ويــذكــر 
الباقي أن »باب المرسى« معلمة تاريخية ُذكرت 
من  فرنان  بونو  وصفها  وقد  الرحالة،  كتب  في 
أهم اإلنجازات الدفاعية للسلطان محمد بن عبد 
اهلل )1757- 1790(، تتميز بجمالية فريدة تظهر 
وتجعل  رئيس،  بمدخل  المدينة  ميناء  تتويج  في 
منه باباً ينفرد بخصوصية تختلف عن أبواب مدن 
األبواب  تشييد  ثقافة  أن  كما  األخــرى.  المغرب 
التي  المعمارية  الهندسة  معروفة منذ قرون في 

تميز المغرب وتُظهر أصالته ورونقه. 

محمد نجيم )الرباط(

بتاريخها العريق 
حتتل مدينة الصويرة 
أو »موغادور« كما 
كان ُيطلق عليها قبل 
قرون، مكانة مهمة يف 
اخلريطة السياحية 
والعمرانية. تقع على 
بعد 450 كيلومترًا 
جنوبي الرباط، 
وتشتهر مبعاملها 
وحصونها الدفاعية 
وأشهرها »باب 
املرسى«، الذي يقف 
شامخًا، وهو من املآثر 
التي شيدها السلطان 
محمد بن عبد اهلل 
العلوي عام 1770، 
من تصميم املهندس 
الفرنسي تييودور 
كورنو.

أسهم »باب املرسى« 
يف انضمام الصويرة 
عام 2001 إلى 
قائمة املدن واملواقع 
التاريخية من منظمة 
عراقة معمارية شامخة تتحدى األزمنة  )الصور من المصدر(اليونيسكو.
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 قد تكون جيسيكا واتكينز واحدة من أولى 
النساء اللواتي تطأ قدماها سطح القمر في 

السنوات المقبلة، كونها أحد أعضاء فريق 
»أرتيميس« التابع لوكالة الفضاء األميركية 
)ناسا( الذي يستعد لمهمات قمرية مقبلة.
وعند سؤالها عن الوجهة المفضلة لديها 

بين القمر والمريخ في مقابلة حصرية مع 
وكالة فرانس برس تقول: »أذهب في الرحلة 

التي تأتي أوالً!« مؤكدة أنها ستكون »بغاية 
السعادة« أكانت وجهتها »القمر أم المريخ«.
وسبق لجيسيكا أن حققت إنجازاً تاريخياً 
في أول رحلة فضائية تشارك فيها، حيث 

أصبحت أول امرأة سوداء تنجز مهمة لفترة 
طويلة في محطة الفضاء الدولية، حيث 

أمضت أكثر من 3 أشهر وتعتزم البقاء لـ3 
أشهر أخرى.

واشنطن )أ ف ب( 
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رئيس التحرير 

حمد الكعبي

@aletihadae

إحدى مطبوعات

 »شـــــــايب تايب.. 
وشــــــايب عايب«

األميركيين  الــشــواب  أعني  وشوابهم،  شوابنا  بين  مقارنة  في  ما  »بــصــراحــة... 
واألوروبيين، صحيح نضحك عليهم حينما نرى أحدهم يتراقص مع أي هّبة ريح 
أو إذا شلّه الهوى، عبر عن نفسه، ومكنونات دواخله، وال يحاتي أحد، يمكن يحوط 
بهاف وفانيلة على دراجته من الفجر، مب مثلنا تلقاه يحاتي العيب والمنقود والسنع، 
وأن عياله كبروا، ومن سّناه، رغم أنها كلها أمور ال يخصها بالتعبير عن النفس، هي 
أمور تقاس بها مواقف الرجولة الحّقة، وتلقى شيبتنا حليله يحط في خاطره على 
أْدناة الدون، ويريد يتدخل في شغل »البشكارات«، ويتنازع مع »الدريول« بشكل يومي، 
وممل، ويسير العزبة لو ما عنده حاجة، ويحب يتغلى على زوجات عياله، وال يرقد 

لين ما يتنازع مع عجوزه. 
األميركي واألوروبي خالص ما يهمه أحد ما دام عياله كبروا، وما دامه هو َشّوب، 
وعيوزه تكندمت، تلقاه ينصرف في آخر حياته لنفسه، ويشرغها، وال يخليها تحتاج 
حاجة، يمكن يركب باخرة تجوب البحار مع عجوزه يستذكران جميل الوقت، والعمر 
الذي عّدى في غمضة عين، يمكن يتبرعون بأموالهم لبناء مدرسة لفقراء الهمااليا، 
ويظلون يقضون السنوات هناك، بحثاً عن سعادة كانت غائبة، يغامرون باكتشاف 
أماكن كانوا يقرؤون عنها، وإذا أحبوا المكان أخلصوا له، وكتبوا عنه، وربما كان 
منزلهم األخير هناك، نحن الشايب والعجوز عندنا ما يواحي لهم المساكين يوصلون 
الخمسين، وكل سنة، وإال حج وإال وعمرة، وإال قيام العشر األواخر من رمضان لين 
تَعّن ركبهم، والعيوز عندنا يتسابقون عليها عيالها، من بيأخذ أجر توجيهها نحو القبلة 
منذ أن تصبح الصبح، هي سنة وإال سنتين، وتبدأ مشاريع الكفن والحنوط والكافور، 
وتذكيرها عند كل صايح ديك: ال تنسي توصين قبل ما يأخذ اهلل أمانته، هي مرة 

وإال مرتين من هالدعاء، ويزور عزرائيل حِوّيها.
أما صفة »الشائب العايب« التي نطلقها جزافاً، فال تنطبق على الشواب المنفتحين 
على الحياة، المدركين ألوانها الجميلة، واألولى بها هؤالء الذين يتمردغون في الصبغ، 
شوي وإذا به تقول بايتة عليه سهيلي صليم، وإذا بمنابت الشعر عاندت الصبغ، وأصبح 
رأس الواحد تقول جناح شاهين، وإال الِحّيات الواحد منهم يّذكرني برئيس وزراء الصين، 
طّيب الذكر »تشو ان الي«، أو»برجنيف« في آخر أيامه، ويوم ما يريد يرجع شباب بيودر 
عيوزه، ويأخذ له واحدة صغيرة، معتقداً أن الحياة تبدأ من هنا، وأنه كلما تدخل في 
حياة عياله، وألزمهم يمشون على خطاه، رغم تغير الوقت والظروف، كلما كان سعيداً، 
وكان يفترض في شيبتنا بدالً من ذلك أن يسعى لتعويض كل الفيتامينات الناقصة عنده، 
نتيجة سوء التغذية، والتخبيص غير المدروس، وعدم االهتمام بالخضراوات والفواكه 

وحليب الصويا في شبابه، ويغدو نباتياً، ويعتمد على األكل »األورغانك«.
إلى جمعية، ال  األميركيين من جمعية  والشواب  العجائز  يعجبوني  بصراحة... 
وإدامــة  للحياة،  جمعيات  هذه  ال،  مشتروات،  شغل  جمعياتنا،  مثل  أنها  تعتقدون 
الشباب بالعمل، مرة جمعية معطوبي الحرب تلقاهم يشاركون، حماية األرنب البري، 
يشاركون، جمعية األطفال الذين يلثغون، تلقاهم أول ناس يتبرعون، بصراحة حياتهم 

سهلة، وهم يسهلونها، نحن الحياة صعبة، ويشعلونها، ولو طلبت من 
جماعتنا االنضمام إلى جمعية رعاية القنفذ المهدد باالنقراض، 
لقالوا لك: فقدتك َويَا هالشور نحن بننقرض، والْدَعلَّي بيتم، يعلك 

المحاي، وإال رميت عنك الياعدة«!

amood8@alIttihad.ae

العمـود الثامـن

ناصر الظاهري

التوزيع واالشتراكات

من داخل الدولــة: 20 22 800 

من خارج الدولة: 4145050 9712+      

www.tawzea.ae
الطباعة
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فــــــــن األرض

»قلعة  تشكيل  على  مونثوكس  فرانسوا  األرض  فن  فنان  يعمل 
المسترجع من قاع  الطين  المصنوعة من  به  الخاصة  مونثوكس« 
نهر لو توليور الذي تعرض للجاف المستمر في ساوبراز بسويسرا 
كأماكن  المعارض  أو  المتاحف  األرضــي  الفن  أنصار  ويرفض 
طبيعية  مناظر  من  الفنية  مشاريعهم  ويصنعون  الفني  للنشاط 
ضخمة أو نحت أو تشكيل معتمدين على الطبيعة نفسها. )رويترز(

بهدف الحد من النفقات، لجأ المزارع األلباني كاكالي البالغ 38 عاماً إلى الطرق التقليدية لتسميد أرضه، مستخدماً تفل 
القهوة كسماد طبيعي وهو متوافر بكثرة في ألبانيا، حيث تعتبر القهوة من المشروبات المفضلة فيما تنتشر المقاهي في كل 

أنحاء البالد. يقول كاكالي إنه يجمع يومياً ما يصل إلى 40 كيلوغراماً من القهوة المطحونة ويتم تحويلها إلى سماد. لكن عملية 
التحويل تستغرق وقتاً طوياًل، إذ عليه أوالً جمع بقايا القهوة قبل خلطها بأعشاب ثم االنتظار ثالثة أشهر ليصبح الخليط 

جاهزاً لالستخدام. ويضيف: المنتج النهائي »غني بالنيتروجين والمغنيزيوم والبوتاسيوم، وهو 
بديل جيد لألسمدة الكيميائية« و»يطرد الحشرات«. ماموراس )ألبانيا( )أ ف ب( 

»القهوة« 
ســـــــــماد طبيعي

توفيت الممثلة األميركية آن هيش التي نقلت األسبوع الفائت إلى 
المستشفى في حال خطرة بعد تعرضها لحادث سير في لوس 

أنجلوس، على ما أعلنت ناطقة باسم الممثلة.
وكانت الممثلة البالغة 53 عامًا دخلت في غيبوبة نتيجة 

تعّرضها إلصابات بالغة في الدماغ، جراء حادث سير كبير 
تعرضت له 5 أغسطس. وقالت الناطقة باسمها إّن هيش، وبعدما 

تعطلت وظائفها الدماغية تمامًا، »ُأعلنت وفاتها رسميًا على 
ما ينص قانون ولية كاليفورنيا«، إّل أّن قلبها بقي يعمل 

بوساطة األجهزة لتسهيل عملية التبرع بأعضائها. من 
جانبها، قالت عائلة هيش في بيان مشترك: »خسرنا 

اليوم ضوءًا مشّعًا وروحًا لطيفة وسعيدة وأّمًا ُمحّبة 
وصديقًة مخلصة«.  لوس انجليس )أ ف ب( 

أثار تعليق بيع تذاكر الدخول إلى القلعة 
الشهيرة التي تستقبل نحو 4000 شخص 

يومياً والتي تعود إلى زمن حضارة اإلنكا في 
ماتشو بيتشو جنوب شرق البيرو، غضب التجار 
واحتجاجات السياح. حيث اندلعت احتجاجات 

في المنطقة المحيطة بالقلعة، وأعرب تجار في 
المنطقة عن استيائهم مما حصل، فيما أعاق 

العشرات منهم خط السكة الحديد لمنع حركة 
القطارات، وطالبوا وزارة الثقافة باستئناف 

بيع التذاكر إلنعاش االقتصاد المحلي. إال أن 
السلطات لم تقدم أي تفسير في شأن قرار 

تعليق بيع التذاكر،  ونتيجة االحتجاجات، أعلنت 
وزارة الثقافة قرارها باستئناف بيع التذاكر 

ضمن القدرة االستيعابية الُمحددة للقلعة بهدف 
حماية التراث األثري. 

أغواس كالينتيس )البيرو( )أ ف ب(  

تعليق دخول السياح 
إلى »ماتشو بيتشو« 

فاز محام هندي في دعوى قضائية استمرت 
22 عاماً، أقامها على شركة السكك الحديد 

التابعة للدولة بسبب بيعها تذكرة له بسعر يفوق 
سعرها األساسي بعشرين روبية. واشترى 
تونغناث شاتورفيدي عام 1999 تذكرة من 

والية أوتار براديش )شمال( للذهاب يوم عيد 
الميالد إلى موراداباد التي تبعد 300 كيلومتر 

عن المنطقة التي يتحدر منها. لكّن موظف 
التذاكر باع المحامي تذكرة مقابل 90 روبية 

بدل سعرها األساسي البالغ 70 روبية. وبعدما 
رُفضت طلباته المتكررة السترجاع المبلغ، أقام 

شاتورفيدي دعوى قضائية في ماثورا والتي 
توصلت إلى حكم يلزم شركة سكك الحديد 

بتعويض المحامي بـ 15 ألف روبية. نيودلهي 
)أ ف ب( 

25 ســـــنتًا

دعوى قضائية استمرت 
22 عــامـــــــــــًا والســـــــــــبب

رحـــــــــيل آن هيــــــــــش

ترشيح واتكينز للذهاب إلى القمر

تزينت سماء دبي بالقمر العمالق األخير 
لهذا العام، حيث يقترب »البدر« من األرض 
ليصبح حجمه أكبر بـ14% وأكثر سطوعًا 

30%، واستقبل العالم القمر العمالق 
باأللعاب النارية واستعراضات الدرونز، 

وحرص المصورون حول العالم على 
التقاط صورة القمر معانقًا أهم المعالم 

األثرية العالمية.
)تصوير أفضل شام  ووكالت(

القمــــر العمــــالق 
فـي ســمـــاء دبـــــي

فرنسا

إسبانيا

مالطا

اليونان
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