اﻹﻣ ــﺎرات
اﻟﻌﺪد17206 :

www.alittihad.ae

ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌـﺔ

ـ

وﺟﻬﺔ أوﻟﻰ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘ ـ ــﺔ

اﻟﺜﻼﺛﺎء  18ﻣﺤﺮم 1444ﻫـ اﻟﻤﻮاﻓـﻖ  16أﻏﺴﻄﺲ 2022م

19

 24ﺻﻔﺤﺔ  -درﻫﻤﺎن  -اﻟﺴﻨـــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــــﺔ واﻟﺨﻤﺴـﻮن

ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻓ ــﻲ  20أﻛﺘـﻮﺑﺮ 1969

اﻟﻔﺠﺮ 4:36

اﻟﺸﺮوق 5:54

اﻟﻈﻬﺮ 12:29

اﻟﻌﺼﺮ 3:55

اﻟﻤﻐﺮب 6:59

اﻟﻌﺸﺎء 8:16

ﺑﻤﻨﺎﺳ ـ ــﺒﺔ ذﻛ ـ ــﺮى اﻻﺳـ ــﺘﻘﻼل وﻳﻮم اﻟﺘﺤـ ـ ــﺮﻳﺮ

رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟـــﺔ وﻧﺎﺋﺒـــﻪ

ﻳﻬﻨﺌﺎن رؤﺳﺎء اﻟﻬﻨﺪ وﻛﻮرﻳﺎ واﻟﻜﻮﻧﻐﻮ
أﺑﻮﻇﺒﻲ )وام(

ﺑﻌﺚ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ
»ﺣﻔﻈﻪ اﷲ« ﺑﺮﻗﻴﺔ ﺗﻬﻨﺌﺔ اﻟﻰ ﻓﺨﺎﻣﺔ دراوﺑﺎدي ﻣﻮرﻣﻮ رﺋﻴﺴﺔ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻟﻬﻨﺪ ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ذﻛﺮى اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻼدﻫﺎ .ﻛﻤﺎ ﺑﻌﺚ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ
اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ »ﺣﻔﻈﻪ اﷲ« ﺑﺮﻗﻴﺔ ﺗﻬﻨﺌﺔ
اﻟﻰ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﻳﻮن ﺳﻮك ﻳﻮل رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻛﻮرﻳﺎ ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ذﻛﺮى ﻳﻮم
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ .وﺑﻌﺚ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن رﺋﻴﺲ
اﻟﺪوﻟﺔ »ﺣﻔﻈﻪ اﷲ« ﺑﺮﻗﻴﺔ ﺗﻬﻨﺌﺔ إﻟﻰ ﻓﺨﺎﻣﺔ دﻳﻨﻴﺲ ﺳﺎﺳﻮ ﻧﻐﻴﺴﻮ

رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ذﻛﺮى اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻼده.
ﻛﻤﺎ ﺑﻌﺚ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم ﻧﺎﺋﺐ
رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺣﺎﻛﻢ دﺑﻲ »رﻋﺎه اﷲ« ﺑﺮﻗﻴﺎت
ﺗﻬﻨﺌﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ إﻟﻰ ﻓﺨﺎﻣﺔ دراوﺑﺎدي ﻣﻮرﻣﻮ ،وإﻟﻰ ﻓﺨﺎﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﻮن
ﺳﻮك ﻳﻮل ،وإﻟﻰ ﻓﺨﺎﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ دﻳﻨﻴﺲ ﺳﺎﺳﻮ ﻧﻐﻴﺴﻮ ،وإﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻲ
ﺷﺮي ﻧﺎرﻳﻨﺪرا ﻣﻮدي رﺋﻴﺲ وزراء ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻬﻨﺪ ،وإﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻲ
ﻫﺎن دوك ﺳﻮ رﺋﻴﺲ وزراء ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻛﻮرﻳﺎ ،وإﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻲ أﻧﺎﺗﻮل
ﻛﻮﻟﻴﻦ ﻣﺎﻛﻮﺳﻮ رﺋﻴﺲ وزراء ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ.
)ﻃﺎﻟﻊ ص (٠٢

دﻋـ ـ ــﺖ »اﻟﺤﻮﺛـ ـ ــﻲ« إﻟـ ـ ــﻰ إﻧﻬـ ـ ــﺎء ﺧﺮوﻗ ـ ــﺎﺗﻪ ﻟﻠﻬ ــﺪﻧــــــــــــﺔ

اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ

اﻟﻴﻤﻦ ...دﻋﻢ إﻧﺴﺎﻧﻲ
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ﻣ ــﻼﻳﻴﻦ ﻳﻤـ ــﻨﻲ ﻳﻌﺎﻧــــــــــﻮن اﻟﺠــــــــــﻮع

ﻧﻴﻮﻳﻮرك )اﻻﺗﺤﺎد(

رﺣﺒﺖ دوﻟﺔ اﻹﻣــﺎرات ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ اﻟﻬﺪﻧﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻟﺸﻬﺮﻳﻦ إﺿﺎﻓﻴﻴﻦ ،وﻓﻘﺎً ﻟﺒﻨﻮد اﻻﺗﻔﺎق اﻷﺳﺎﺳﻲ،
وﻣﺒﺎدرة إﻧﻬﺎء اﻷزﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺘﻬﺎ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺎرس .2021
وأﻋﺮﺑﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ،
ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﻌﻮث اﻟﺨﺎص وﻟﻠﻤﺴﺎﻋﻲ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ وﻣــﺎ راﻓﻘﻬﺎ ﻣــﻦ زﻳ ــﺎرات
واﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪ
اﻟــﻬــﺪﻧــﺔ ،وﺧــﺼــﺖ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺸﻜﻮرة
ﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن .وأﺷﺎرت اﻹﻣﺎرات ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻬﺎ إﻟﻰ
اﻟﻮﺿﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺼﻌﺐ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ،وﻗﺎﻟﺖ »ﻧﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ وﺑﺎﻷﺧﺺ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
ﺗﺜﺒﻴﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ﻣﺮاﻋﺎة ﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ
اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ  90ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ«.
ودﻋﺖ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻲ إﻟﻰ »إﻧﻬﺎء ﺧﺮوﻗﺎﺗﻬﺎ
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻬﺪﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺤﺪﻳﺪة وﺗﻌﺰ
واﻟﻀﺎﻟﻊ وﺣﺠﺔ وﺻﻌﺪة واﻟﺠﻮف وﻣــﺄرب ،ﻛﻤﺎ
ﻳﺠﺐ إﻧﻬﺎء اﻟﺤﺼﺎر اﻟــﺬي ﻓﺮﺿﺘﻪ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت
اﻟﺤﻮﺛﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻌﺰ ووﻗﻒ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ
واﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮوض اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ«.
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ﻧﺎزﺣﻮن ﻳﻤﻨﻴﻮن ﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺨﻮﺧﺔ ﻳﺘﻠﻘﻮن ﻣﺴﺎﻋﺪات ،ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮض ﻣﺨﻴﻤﻬﻢ ﻷﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة دﻣﺮت ﺧﻴﺎﻣﻬﻢ ،ﻓﻲ ﻇﻞ ﺧﺮوﻗﺎت ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎ »اﻟﺤﻮﺛﻲ« اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻬﺪﻧﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  ،و وﺳﻂ ﺗﻮﻗﻌﺎت أﻣﻤﻴﺔ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻋﺪد اﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ ﻇﺮوف أﺷﺒﻪ
ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻋﺔ ،إﻟﻰ  7ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺷﺨﺺ ،ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري ،ﺑﺰﻳﺎدة ﻣﻠﻴﻮﻧﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﻋﻦ ﻋﺪدﻫﻢ ،ﻓﻲ اﻟﺸﻬﻮر اﻟﺴﺘﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ
) .2022اﻻﺗﺤﺎد( )اﻟﺼﻮرة ا ف ب(

)ﻃﺎﻟﻊ ص (14

ﺑﻘﻴﻤـــــــــــــﺔ  10ﻣﻠﻴـــــــــــﺎرات درﻫـــــــﻢ وﺣﺼـــــــــﺔ %37

اﻹﻣـــﺎرات اﻷوﻟــﻰ إﻗﻠﻴﻤﻴﴼ
ﻓﻲ ﺣﺠ ـ ــﻢ ﺳ ـ ـ ــﻮق إدارة اﻟﻤﺮاﻓـ ـ ــﻖ
ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻲ )أﺑﻮﻇﺒﻲ(
ﺗﺘﺼﺪر دوﻟﺔ اﻹﻣــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة دول
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﺳﻮق إدارة
اﻟــﻤــﺮاﻓــﻖ اﻟــﺬي ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ  10ﻣــﻠــﻴــﺎرات درﻫــﻢ،
ﺑــﺤــﺴــﺐ »ﺟــﻤــﻌــﻴــﺔ اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ ﻹدارة
اﻟﻤﺮاﻓﻖ« .وﺗﺴﺘﺤﻮذ اﻹﻣــﺎرات ﻋﻠﻰ  %37ﻣﻦ
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺠﻢ ﺳــﻮق إدارة اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻓــﻲ دول
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ،اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ 27
ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ.

%40

ﺧﺮوﻗﺎت ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻲ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻬﺪﻧﺔ ،ﺗﻌﻘﺪ
اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ أﻛﺜﺮ ،وﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ وﺗﻴﺮة اﻟﺠﻮع
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺮاﺟﻊ إﻣﺪادات اﻟﻐﺬاء اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ دول
اﻟﻤﻨﺸﺄ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺳﻜﺎن
ﺗﻌﺰ ﺑﻔﺮض ﺣﺼﺎر ﻃﻮﻳﻞ اﻷﻣــﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﻳﻌﻴﻖ
ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ وﻳﻘﻴﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﻢ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
اﻹﻣﺎرات ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﻻﺣﺘﻮاء ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
اﻟﺼﻌﺐ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﺠﻮع واﻟﺤﺮﻣﺎن واﻟﻨﺰوح ﺑﻴﻦ أﺑﻨﺎء
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻤﻨﻲ ،وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل،
ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺪﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻐﺬاء وﺗﺄﻫﻴﻞ
اﻟﻤﺪارس واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ،وﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ،وإﻋﺎدة ﺑﻨﺎء
اﻟﻤﻄﺎرات واﻟﻤﻮاﻧﺊ ،وﻣﺪ اﻟﻄﺮق وﺑﻨﺎء اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ،إﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ
رزﻗﻬﻢ وﻗﻮت ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ ﻳﻮﻣﻴﺎً.
اﻟﻬﺪﻧﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﺎ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺧﻼل
اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ اﻷﻣــﻞ ﻳﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻼم
ﺷﺎﻣﻞ وﻣﺴﺘﺪام ،ﻳﻨﻬﻲ اﻷزﻣــﺔ ،وﻳﻮﻗﻒ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﻴﻤﻨﻲ ﺗﻤﺎﻣﺎً ،ﻋﻠﻰ أن ذﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺠﺎوب اﻟﺤﻮﺛﻲ ﻣﻊ
اﻟﺪﻋﻮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺠﻬﻮد اﻷﻣﻤﻴﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﺤﻞ اﻟﺪاﺋﻢ ،ﺑﻮﻗﻒ اﻟﺨﺮوﻗﺎت وإﻧﻬﺎء
ﺣﺼﺎر ﺗﻌﺰ واﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﺤﻮار ،ﻷن اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﻴﺶ ﺑﺄﻣﺎن واﺳﺘﻘﺮار
وأن ﻳﻨﻌﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻزدﻫ ــﺎر واﺳﺘﻌﺎدة
دوره اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ وﺳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻪ اﻟﻌﺮﺑﻲ.

ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻴــﺎق ذاﺗــــﻪ أﺷــــﺎر ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ
» «MarkNtel Advisorsﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت،
إﻟﻰ أن اﻹﻣﺎرات ﺑﺮزت ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ واﺣﺪة ﻣﻦ أﻛﺜﺮ
اﻷﺳﻮاق دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹدارة اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ ﻓــﻲ اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﺒﺮ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وﻧﻮه اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺄن اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ
ﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ﺑﻌﻴﺪ ًا
ﻋﻦ ﺻﺎدرات اﻟﻨﻔﻂ ﻋﺰزت اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ
ﺑﻘﻮة ،ﻣﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ ﺳﻮق إدارة
اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.
)ﻃﺎﻟﻊ ص (11

ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
ُﺗﺪﻳﺮﻫﺎ ﺷﺮﻛﺎت
إدارة اﻟﻤﺮاﻓﻖ

اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺗﺒﺤﺚ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق
»أﻏﺬﻳﺔ« ﺗﻨﻔﺬ
اﺳﺘﺤﻮاذات
ﺑــ  2.3ﻣﻠﻴﺎر
درﻫﻢ

اﳌﻨﺨﻔﺾ اﻟﺠـﻮي ﻳﺘﺮاﺟﻊ..
وﺗﺤﺴﻦ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ

ﻫﺪى ﺟﺎﺳﻢ )ﺑﻐﺪاد(
ﺑﺤﺜﺖ ﻣﻤﺜﻠﺔ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة رﺋﻴﺴﺔ ﺑﻌﺜﺔ اﻷﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺟﻴﻨﻴﻦ
ﺑﻼﺳﺨﺎرت أﻣﺲ ،ﻣﻊ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ
ﻓﺎﺋﻖ زﻳﺪان ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﻼد .وذﻛﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء
اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﻔﻲ ،أن
ﺑﻼﺳﺨﺎرت وزﻳﺪان ﻧﺎﻗﺸﺎ ﻓﻲ
اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻤﻘﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء
اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد دور اﻟﻘﻀﺎء
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ اﻷزﻣﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ
اﻟﻌﺮاق) .ﻃﺎﻟﻊ ص (15
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إﻧﺠﺎز 943
ﻣﺒﻨﻰ ﻓﻲ
دﺑﻲ ﺧﻼل
اﻟﻨﺼﻒ اﻷول
11

ﻫﺒﻮط أﺳﻌﺎر
اﻟﻨﻔﻂ وارﺗﻔﺎع
اﻟﺪوﻻر
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ

اﻟﺘﺤــــــﺎﻟﻒ اﻟﺪوﻟـ ـ ــﻲ:
ﻫﺠــــــــــــــــــﻮم ﺑـ »ﻣﺴـ ـ ـ ـ ـ ــﻴّ ﺮات«
ﻳﺴﺘﻬﺪف ﻗﺎﻋــــــﺪة »اﻟﺘﻨﻒ«
ﺷـــــــــــــــﺮﻗﻲ ﺳــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮرﻳﺎ 14

إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﻠﻴﻢ )أﺑﻮﻇﺒﻲ(
ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺣﺪة اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ اﻟﺠﻮي اﻟﺬي ﺗﺸﻬﺪه اﻟﺪوﻟﺔ ،واﻟﺬي أدى إﻟﻰ ﻃﻘﺲ ﻣﻐﺒﺮ
وﻏﺎﺋﻢ ﺟﺰﺋﻴ ًﺎ إﻟﻰ ﻏﺎﺋﻢ ،وﺳﻘﻮط أﻣﻄﺎر ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ،ورﻳﺎح ﺧﻔﻴﻔﺔ إﻟﻰ
ﻧﺸﻄﺔ اﻟﺴﺮﻋﺔ.
وأرﺟﻊ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸرﺻﺎد ﻫﺬا اﻟﺘﺮاﺟﻊ إﻟﻰ ﺗﺤﺮك اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﺟﻨﻮﺑﺎً ،اﻷﻣﺮ
اﻟﺬي أﺳﻬﻢ ﻓﻲ اﻧﺤﺴﺎر ﺗﺄﺛﻴﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎً.
وﺗﻮﻗﻊ ﺳــﺮور اﻟــﺪرة اﻟﻤﺘﻨﺒﺊ اﻟﺠﻮي ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺗﺤﺴﻦ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻷﻓﻘﻴﺔ ﺻﺒﺎح
اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺴﻨﻬﺎ ﺟﺰﺋﻴ ًﺎ أﻣﺲ ،ﻻﻓﺘ ًﺎ إﻟﻰ
ﺗﻜﻮن ﺳﺤﺐ ﻟﻮﺟﻮد ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻟﻠﻤﻨﺨﻔﺾ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﺳﻞ
اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ
ّ
اﻟﺠﺒﺎل اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻄﻮل أﻣﻄﺎر ﺧﻼل
اﻷﻳﺎم اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ.
)ﻃﺎﻟﻊ ص (06

ﺗﻮﻧﺲ ..اﻟﻮﺿﻊ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي
اﻟﺘﺤﺪي اﻷﻛﺒﺮ
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ﺷﻌﺒﺎن ﺑﻼل )اﻟﻘﺎﻫﺮة(
ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاءات اﻹﺻﻼح
اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﻳُﻌﺪ ﺣﺴﺐ
ﺧﺒﺮاء وﻣﺤﻠﻠﻴﻦ وﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻫﻮ
اﻟﺘﺤﺪي اﻷﻛﺒﺮ أﻣﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻗﻴﺲ
ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻌﺪ ﻧﺠﺎح اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ
اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ .وأﻛﺪوا ﺿﺮورة وﺿﻊ
ﺧﻄﻂ واﺿﺤﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺪﻫﻮر
اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ،
ﻣﻮﺿﺤﻴﻦ أن ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ
اﻟﺪوﻟﻲ ﻗﺪ ﻳﻤﻨﺢ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻌﺎم
ﻗﺮﺿﺎً ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻳُﻤﻜﻦ
ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻷوﺿﺎع.
)ﻃﺎﻟﻊ ص (16

ﺧــــﺎص

روﺑﻮت إﻣﺎراﺗﻲ

ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

»رﺑﺪان« روﺑﻮت إﻣﺎراﺗﻲ ﺻﻨﻌﺘﻪ ﻟﻄﻴﻔﺔ
اﻟﺤﻤﺎدي ﻣﻦ ﻗﻄﻊ ُﻃﺒﻌﺖ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺎﺑﻌﺎت ﺛﻼﺛﻴﺔ اﻷﺑﻌﺎد ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺰل ،ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻬﻮر وﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺨﺪﻣﺎت »ﻫﻨﺎء اﻟﺤﻤﺎدي«

وزارة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﻮﻓﺮ  4ﺧﺪﻣﺎت
اﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻗﻊ وﺗﻨﺒﺆ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﺠﻤﻬﻮر اﺳﺘﻨﺎد ًا
ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻬﺪف إﺳﻌﺎد اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ وﻛﺒﺎر
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ »آﻣﻨﺔ اﻟﻜﺘﺒﻲ«

23
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  :رﻳﺎﻻن

اﻟﻜﻮﻳﺖ ٢٠٠ :ﻓﻠﺲ

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ٢٠٠ :ﻓﻠﺲ

ﻋﻤﺎن ٢٠٠ :ﺑﻴﺴﺔ

04
اﻟﻴﻤﻦ ٥٠ :رﻳﺎﻻ

اﻟﻌﺮاق ٦٠٠ :دﻳﻨﺎر

اﻟﻤﻐﺮب :درﻫﻤﺎن

أﻣﻄﺎر ﺧﻔﻴﻔﺔ

ﺣ ـ ـ ـ ـ ــﻮار
ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻜﻌﺒﻲ

08

ﻣﺼﺮ ٣ :ﺟﻨﻴﻬﺎت

ﻟﺒﻨﺎن ١٠٠٠ :ﻟﻴﺮة

06

 %30زﻳﺎدة اﻹﺻﺎﺑﺎت
ﺑﺎﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻄﻘﺲ

07

أﻃﺒــــــﺎء:

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم »ﺗﺪوﻳﺮ« ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ﻳﺆﻛﺪ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ  1.17ﻣﻠﻴــــــﻮن ﻃــــــــــﻦ
»ﻧﻔــــﺎﻳﺎت« ﺧـــــﻼل  3أﺷـــــﻬﺮ
»ﻫﺎﻟﺔ اﻟﺨﻴﺎط«

اﻷردن ٢٠٠ :ﻓﻠﺲ

ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﻓﻲ اﻟﻔﺠ ـ ـ ــﻴﺮة واﻟﻌﻴـ ـ ــﻦ

ﺳﻮرﻳﺎ ١٠ :ﻟﻴﺮات

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ٢٠ :روﺑﻴﺔ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة :ﺟﻨﻴﻪ اﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ

ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ ٥ :دوﻻرات
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رئيس الدولـــة ونائبـــه

يهنئـ ــان رؤسـ ــاء الهنـ ــد والكـونغ ــو وكـوريـــا
أبوظبي (وام)

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،
رئيس الدولة ،حفظه الله ،برقية تهنئة إلى فخامة
دراوبادي مورمو ،رئيسة جمهورية الهند ،بمناسبة
ذكرى استقالل بالدها .كما بعث صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله ،برقية تهنئة
مماثلة إلى فخامة دراوبادي مورمو ،رئيسة جمهورية
الهند .وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم ،برقية تهنئة مماثلة إلى معالي شري ناريندرا
مودي ،رئيس وزراء جمهورية الهند.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،
رئيس الدولة ،حفظه الله ،برقية تهنئة إلى فخامة
دينيس ساسو نغيسو ،رئيس جمهورية الكونغو،
بمناسبة ذكرى استقالل بالده .كما بعث صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله ،برقية
تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس دينيس ساسو
نغيسو .وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي أناتول كولين
ماكوسو ،رئيس وزراء جمهورية الكونغو.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،
رئيس الدولة ،حفظه الله ،برقية تهنئة إلى فخامة
يون سوك يول ،رئيس جمهورية كوريا ،بمناسبة
ذكرى يوم التحرير .كما بعث صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس

مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله ،برقية تهنئة
مماثلة إلى فخامة الرئيس يون سوك يول .وبعث
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية
تهنئة مماثلة إلى معالي هان دوك سو ،رئيس وزراء
جمهورية كوريا.

ولــي عهــد عجمــان يقــدم واجــب العــزاء
يف وفاة زوجة محمد علي الخوار

ً
مســـؤوال
الرميثــي يستقب ـ ــل
عسك ــريـ ًـا أميركيـ ًـا

عجمان (وام)

قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي
ولي عهد عجمان واجب العزاء إلى محمد
علي الخوار في وفــاة المغفور لها زوجته
فاطمة سعيد سالم ،كما قدم سموه العزاء
إلى أبناء الفقيدة علي محمد الخوار وخليفة
محمد الخوار وذلك بخيمة العزاء بمنطقة
الحميدية بعجمان.
وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق
مواساته ألسرة الفقيدة سائ ً
ال المولى العلي
القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته
وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها
الصبر والسلوان .كما قدم واجــب العزاء
إلى جانب سموه ،الشيخ أحمد بن حميد
النعيمي ممثل الحاكم للشؤون اإلداري ــة
والمالية ،والشيخ عبدالعزيز بــن حميد
النعيمي رئيس دائــرة التنمية السياحية،
والشيخ صقر بن راشد النعيمي ،ويوسف
محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات
والضيافة.

حمد الرميثي لدى استقباله مايكل كوريال (وام)

أبوظبي (وام)

ولي عهد عجمان لدى تقديم واجب العزاء بحضور أحمد بن حميد (وام)

خالل النصف األول من 2022

206

استقبل معالي الفريق الركن
حــمــد مــحــمــد ثــانــي الــرمــيــثــي
رئيس أركان القوات المسلحة،
أمـــــس ،ال ــف ــري ــق أول مــايــكــل
كوريال قائد القيادة المركزية
األم ــي ــرك ــي ــة .وب ــح ــث مــعــالــيــه
والمسؤول العسكري األميركي،
خالل اللقاء عالقات الصداقة

ماليني درهم أنفاق «دار البر»
علــى املشـاريـــع اإلنســانيـــة

ومختلف جوانب التعاون والعمل
المشترك بين دولــة اإلم ــارات
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة وال ــوالي ــات
المتحدة األميركية في المجاالت
الدفاعية والعسكرية في إطار
العالقات اإلستراتيجية التي
تجمع البلدين ،وتــنــاوال عــدداً
مــن الــقــضــايــا والــمــوضــوعــات
ذات االهتمام المشترك وتبادال
وجهات النظر بشأنها.

خالل اإلجازة الصيفية

«اإلمارات للمحامني» تنفذ «املحامي الصغير»

دبي (االتحاد)

أنفقت جمعية دار البر  206ماليين
و 541ألــف درهـــم ،خــال النصف
األول مــن الــعــام الــحــالــي ،2022
استفاد منها  2.9مليون شخص حول
العالم استفادوا من حزم المشاريع
الخيرية والتنموية ال ُمستدامة ،من
بينهم  1.752.113مليون استفادوا
مــنــهــا ف ــي ال ــرب ــع األول م ــن الــعــام
الحالي ،و 1.164.230مليون صبت
تلك المشاريع في صالحهم خالل
الربع الثاني ،كما بلغ عدد المشاريع
 22.517ألف مشروع تنموي خيري
إنساني ُمستدام ،والتي أطلقت العمل
فيها ،داخل اإلمارات ،وبمناطق عدة
في دول محتاجة حول العالم.
وب ــي ــن ال ــدك ــت ــور مــحــمــد سهيل
الــمــهــيــري ،ال ــرئ ــي ــس الــتــنــفــيــذي،
ال ُعضو ال ُمنتدب لجمعية دار البر،
أن الــمــشــاريــع الــخــيــريــة التنموية
الجديدة توزعت بين  8901مشروع
بــدأ العمل فيها خــال الربع األول
مــن الــعــام الــجــاري ،بتكاليف بلغت
 50.208.678مليون درهــم ،مقابل
 13.616أل ــف مــشــروع فــي الــربــع
الثاني ،بتكاليف بلغت 51.894.504
مــلــيــون ،مــشــيــراً إل ــى إنــجــاز بعض
تلك المشاريع التنموية اإلنسانية،
في حين أن بعضها اآلخــر ال يزال
قيد اإلنشاء وسيتم إنجازها حسب
الخطة الزمنية المقررة لها.

من مشاريع الجمعية داخل الدولة (من المصدر)

جانب من الفعالية (من المصدر)

وســاهــمــت «دار الــبــر» فــي دعــم
مــبــادرات وطلبات وزارة الخارجية
والتعاون الدولي في إطــار حمالت
اإلغاثة اإلنسانية ،في عدد من الدول
المنكوبة واألقــل نصيباً من التنمية
واالستدامة ،بتكاليف إجمالية ُقدرت
بـ  9.718.160درهماً.
ودعــا المهيري المحسنين وأهل
الــخــيــر والــعــطــاء إلـــى االســتــمــرار
فــي دع ــم الــمــشــاريــع والــمــبــادرات
اإلنسانية والخيرية الــتــي تطلقها
الجمعية لمساعدة أكبر قدر ممكن
من المحتاجين والفقراء ،الفتاً إلى
أن ثقة الجمعية كبيرة في تجاوب
أصحاب األيــادي البيضاء والقلوب
الرحيمة.

الشارقة (االتحاد)

ثقة الجمعية كبيرة في
تجاوب أصحاب األيادي
البيضاء والقلوب
الرحيمة
محمد سهيل المهيري

نـــــفـــــذت ج ــم ــع ــي ــة اإلمـــــــــــارات
للمحامين والقانونيين ،بالتنسيق
مع ذراعها القانونية المعهد العالي
للتدريب الــقــانــونــي ،وبــالــتــعــاون مع
مكتب المحامي عــدنــان الحمادي
لــاســتــشــارات الــقــانــونــيــة ،برنامجاً
تدريبياً بعنوان «المحامي الصغير»،
وذلك بهدف تنمية المهارات الذهنية
لألطفال ،والتعريف بحقوق الطفلفي
مقر الجمعية بالشارقة.
وتضمن البرنامج عــدداً من ورش
العمل وجلسات عصف ذهني وألعاباً
تنموية هادفة ،تفاعل معها األطفال
المشاركون في البرنامج .وأكد الدكتور
محمد بطي الشامسي ،رئيس مجلس

دور فعال
أوضحت األستاذة إميان العزب أن تعليم األطفال مفهوم وماهية
القانون وتعريفهم بحقوق الطفل ،يعد مهم ًا جداً ،وله دور فعال يف
تدريبهم للوصول إلى مستقبل يسوده القانون والعدالة.
وشارك األطفال بفعاليات متنوعة خالل البرنامج ،منها ممارسة
بعض األلعاب التنموية ،وتقدمي عرض مسرحي يعكس ما تضمنه
البرنامج القانوني الذي نفذه األطفال املشاركون فيه.

إدارة الجمعية ،أهمية المبادرة في
استثمار وقت الفراغ لدى األطفال،
وتعريفهم بالقانون ،وأهمية التقيد به
في حياتهم مستقب ً
ال.
وبين األســتــاذ المحامي إبراهيم

الــحــوســنــي ،مــديــر الــمــعــهــد العالي
للتدريب القانوني ،أن هذه الــدورات
تعد مهمة لألجيال المستقبلية ،وذلك
للتعريف بمهنة المحاماة وتقريبها إلى
أذهان األطفال.
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اعتمدها حمدان بن محمد

تعيينـــــــات وتــــرقيــــــــات فـــــي
«املوارد البشرية لحكومة دبي»
دبي (االتحاد)
اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ،ولي عهد دبي ،رئيس
المجلس التنفيذي لإلمارة ،قرارات المجلس بشأن تعيين وترقية عدد من المسؤولين
في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ،ومؤسسة حكومة دبي الذكية.

نصت القرارات أرقــام  56و57
ّ
و 58و 59لسنة  2022على تعيين
إي ــم ــان ص ــال ــح س ــال ــم إســمــاعــيــل
بــن خــاتــمُ ،مــديــراً تنفيذ ّياً لقطاع
ـســيــاســات والــبــرامــج فــي دائ ــرة
الـ ِّ
لحكومة دبــي،
الــمــوارد الــبــشــر ّيــة ُ
وتعيين منى محمد عبداهلل بوحميد
التميميُ ،مــديــراً تنفيذ ّياً لقطاع
موارد ال ُمستقبل في دائرة الموارد
ـحــكــومــة دبـــي ،وتعيين
الــبــشــر ّيــة لـ ُ
عيسى عــبــداهلل خميس بــن نتوف
الفالسيُ ،مــديــراً تنفيذ ّياً لقطاع
العمل ّيات في دائرة الموارد البشر ّية
لحكومة دب ــي ،كما تضمنت هذه
ُ
الــقــرارات منح هــؤالء المسؤولين

عبداهلل المندوس خالل الزيارة (من المصدر)

أبوظبي (االتحاد)
إيمان بن خاتم

منى بوحميد التميمي

درجــة مدير تنفيذي وفقاً ألحكام
التشريعات الــخــاصــة بالمديرين
التنفيذيين في حكومة دبي.
كما شملت القرارات ترقية مطر
ســعــيــد عــبــيــد خــلــيــفــة الــحــمــيــري،

عيسى بن نتوف الفالسي

ُمدير قطاع البنية التحت ّية الذك ّية
ؤسسة ُحكومة دبــي الذك ّية،
في ُم ّ
ؤسسة،
وتعيينه ُمديراً تنفيذ ّياً لل ُم ّ
على أن يُمنح درجة ُمدير تنفيذي
وفقاً ألحكام التشريعات الخاصة

مطر سعيد الحميري

بالمديرين التنفيذيين في حكومة
دبي.
ونصت الــقــرارات على أن يُعمل
بها من تاريخ صدورها وتُنشر في
الجريدة الرسم ّية.

لتقديم أحدث حلول التنمية المستدامة

شراكة استراتيجية بني «متحف املستقبل» و«ديوا»
دبي (االتحاد)

أبـــرم متحف المستقبل شــراكــة
استراتيجية مع هيئة كهرباء ومياه
دبي «ديوا» لتقديم التجارب والتقنيات
المتميزة في مجال استدامة البيئة
والطاقة المتجددة.
وأعــلــن الــجــانــبــان شراكتهما في
«معرض المستقبل اليوم» الذي يجمع
في متحف المستقبل عناصر العرض
الــذكــي والتفاعلي .ويسلط الضوء
على األفكار والحلول اإلبداعية من
مختلف أنحاء العالم لتطوير خيارات
استدامة الطاقة والحفاظ على البيئة
للمستقبل .ويمتد الــمــعــرض على
مساحة  900متر مربع.
وتــأتــي ه ــذه الــشــراكــة فــي إطــار
حرص متحف المستقبل على تقديم
مجموعة حصرية من النماذج النوعية
واالب ــت ــك ــارات الــمــمــيــزة وتطبيقات
التكنولوجيا المتطورة القادرة على
إنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة،
وتــلــبــيــة االحــتــيــاجــات المستقبلية
لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

دبي تتقدم 10
سنوات على المدن
العالمية الرائدة

اإلمارة مختبر عالمي
لتقنيات وأفكار
المستقبل الواعدة

سعيد الطاير

خلفان بلهول

وقال معالي سعيد محمد الطاير،
العضو المنتدب الرئيس التنفيذي
لهيئة كهرباء ومياه دبــي« :نحرص
فــي الهيئة على تعزيز الشراكات
الوطنية والعالمية للمساهمة في
استشراف وصنع المستقبل لما فيه

خير البشرية جمعاء ،انسجاماً مع
مسيرة االستعداد للخمسين عاماً
القادمة ،والمبدأ السابع من مبادئ
الخمسين  -الهدف االستراتيجي
الرامي لجعل دولة اإلمارات العربية
المتحدة عاصمة عالمية للمستقبل،

وم ــب ــادرة دب ــي  10Xالــتــي أطلقها
سيدي صاحب السمو الشيخ محمد
بــن راش ــد آل مكتوم ،نــائــب رئيس
الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم
دبــي ،رعــاه اهلل ،لجعل دبــي تتقدم
 10ســنــوات على الــمــدن العالمية
الرائدة».
وأعرب خلفان جمعة بلهول ،الرئيس
التنفيذي لمؤسسة دبــي للمستقبل
عن ثقته بالنتائج النوعية لشراكة
الهيئة مع متحف المستقبل ،خاصة
فــي مجال تــزويــد مــدن ومجتمعات
المستقبل بالطاقة والمياه بشكل
مستدام ،الفتاً إلى أن هذه الشراكات
االستراتيجية تلعب دوراً محورياً في
تحقيق رؤية المتحف وتعزيز مكانة
دبي الرائدة كمختبر عالمي لتقنيات
وأفكار المستقبل الواعدة.
وأضاف« :يمثل معرض «المستقبل
الــيــوم» بيئة علمية مجهزة بأفضل
الوسائل واألدوات لتحفيز األشخاص
ع ــل ــى االبـ ــتـ ــكـ ــار وإي ـ ــج ـ ــاد حــلــول
للتحديات التي تواجه المدن الذكية
المستقبلية».

أطـــلـــق الـــمـــركـــز الــوطــنــي
لــأرصــاد مــن خ ــال برنامج
اإلمـــــــــــارات ل ــب ــح ــوث عــلــوم
االس ــت ــم ــط ــار ،أمـ ــس رســمــي ـاً
المشروع البحثي الثاني ضمن
دورتـــه الــرابــعــة والـــذي ينفذه
الدكتور برادلي بيكر تحت عنوان
«تطوير الصفات الكيميائية
والفيزيائية لمواد االستمطار
بالشحن الكهربائي» ،جاء ذلك
خــال زي ــارة الدكتور عبداهلل
المندوس مدير المركز الوطني
لـ ــأرصـ ــاد ورئ ــي ــس االت ــح ــاد
اآلسيوي لألرصاد الجوية ،إلى
والي ــة كــولــورادو فــي الــواليــات
المتحدة ،بهدف مناقشة اآلفاق
المستقبلية للمشروع البحثي
المبتكر.
ويعمل الدكتور بيكر كباحث
رئيسي في شركة «سبيك» وهو
خبير في علوم فيزياء السحب
ويــتــمــتــع بــعــقــود م ــن الــخــبــرة
ف ــي مــجــال فــيــزيــاء السحب
وقــيــاســات األجــهــزة المحملة
جواً ومعلومات رادار السحب.
واط ــل ــع الــدكــتــور عــبــد اهلل
الـــمـــنـــدوس ،عــلــى تــفــاصــيــل
الــمــشــروع الــبــحــثــي الــطــمــوح
والـ ــذي سيشهد شــراكــة بين
شــركــة «ســبــيــك» ومــؤســســتــي
اثــنــيــن مــن الــفــائــزيــن بمنحة
ال ــدورة الثانية مــن البرنامج،
وهـــمـــا الــمــعــهــد الــفــنــلــنــدي
لـــأرصـــاد الــجــويــة وجــامــعــة
ريدنج ،وذلك بهدف البناء على
نتائج الدراسات السابقة على

مستوى دولة اإلمارات.
وسيشمل الــمــشــروع تنفيذ
محاكاة عددية متطورة للسحب
الــركــامــيــة وإجــــراء قياساتها
باستخدام طــائــرة بحثية من
طراز «ليرجيت» تابعة لشركة
«سبيك» بالتنسيق مع طائرة
«كــيــنــغ إيـ ــر» الــتــابــعــة للمركز
الوطني لألرصاد والمستخدمة
فــي عمليات تلقيح السحب.
واستكماالً لهذا العمل ،سيقوم
الــمــعــهــد الــفــنــلــنــدي لــأرصــاد
الــجــويــة بــمــحــاكــاة تــأثــيــرات
تلقيح السحب باستخدام مواد
استرطابية نانوية تم تطويرها
سابقاً في جامعة خليفة بدولة
اإلمارات.
وقال المندوس« :تتيح زيارتنا
فــرصــة لتقييم مــدى اإلنــجــاز
المتحقق في المشروع البحثي
المبتكر للدكتور بيكر ،والذي
ســيــخــدم هــد ًفــا مــهـ ًمــا يتمثل
بالبناء على العمل الــريــادي
الذي أنجزه الفائزون السابقون
في البرنامج .نحن واثقون بأن
هذا المشروع سيمنحنا قدرة
إضــافــيــة لفهم الــمــواد األكثر
فاعلية في استمطار السحب.
وعــبــر مــثــل هـ ــذه الــمــشــاريــع
الرائدة ،سنواصل في المركز
ال ــوط ــن ــي لــــأرصــــاد الــعــمــل
عــلــى رب ــط شــبــكــات الــبــحــوث
العلمية حول العالم من خالل
برنامج اإلمــارات لبحوث علوم
االســتــمــطــار واالســتــفــادة من
أحـ ــدث االب ــت ــك ــارات العلمية
والتكنولوجية الدولية في مجال
االستمطار».

يشمل المشروع تنفيذ محاكاة عددية
متطورة للسحب الركامية
عبد هللا المندوس

تحت قبـ ــة بي ــول ــوجيـ ــة حيويـ ــة مصغـ ــرة داخـ ــل مبنــــى زجــــاجــــي

دبي تحتضن الغابات االستوائية املطيرة بكل تفاصيلها يف «ذا جرين بالنيت»

جانب من مشروع «ذاجرين بالنيت» (وام)

دبي (وام)

في قبة بيولوجية حيوية مصغرة
داخــــل مــبــنــى زج ــاج ــي عــلــى ط ــراز
األوريغامي ،تنتصب شجرة «الكابوك»
الضخمة بــارتــفــاع  4طــوابــق لتشكل
نظاماً بيئياً مغلقاً يستحضر عالم
الغابات االستوائية المطيرة ،بوجود
أكــثــر مــن  3000ن ــوع مــن الــنــبــاتــات
والــحــيــوانــات تعيش فــي كــنــف أكبر
شجرة اصطناعية في العالم.
وفــي مــشــروع «ذا جــريــن بالنيت»
الــواقــع فــي سيتي ووك دبــي بــدأت
التجربة من الطابق الرابع ،نزوالً عبر
المنطقة الحيوية في مسار متعرج
يتيح فرصة فريدة لمشاهدة الكثير
من الحيوانات الغريبة واالستوائية.
وخالل الجولة تم االطالع على القبة
البيئية التي تتألف من أربعة طوابق،
المتوسط وطابق
هي القبة والطابق
ّ
الــغــابــة وطــابــق الــغــابــة الممطرة؛ إذ
ـســد كــل طــابــق دور كــل جــزء من
يــجـ ّ

الغابة وأهميته ،حيث تشكل المظلة
ســقــف الــغــابــة االســتــوائــيــة وتمتص
غالبية ضوء الشمس وتنشر األمطار.
وتتواجد بها العديد من أنواع الطيور
وكهف الخفافيش الشهير الذي يضم
خفافيش «سيبا» في بيئتها الطبيعية
الــمــريــحــة .أم ــا الــطــابــق المتوسط،
فعادة ما يكون لألشجار أوراق كبيرة
الم ــت ــص ــاص أي ضــــوء شــمــس يتم
ترشيحه عبر المظلة ،ليمنح أرضية
الغابة الرطوبة والهدوء والظل ،حيث
بالكاد يصل ضوء الشمس إلى األرض
الــتــي تستوطنها الكثير مــن الــقــرود
والزواحف.
وتتميز أرضية الغابة المطيرة في
الطابق الثاني بأنها رطبة وهادئة
وداكـ ــنـ ــة ،وب ــال ــك ــاد يــصــل أي ضــوء
لــلــشــمــس إل ــى األرض ،عــلــى عكس
الــطــبــقــات األخــــرى األكــثــر إشــراق ـاً
وحيوية ،حيث تعيش السلحفاة حمراء
القدمين .وتوجد الكثير من أشكال
الحياة البيئية في الطابق األول ،حيث

 3000فصيلة
والقيم يف «ذا جرين
قالت سارة ستيفنز مدير العمليات
ِّ
بالنيت»« :توجد أكثر من  3000فصيلة من احليوانات
والنباتات تتضمن مئات الطيور والزواحف واألسماك
والثدييات والالفقاريات .لدينا أعداد دقيقة لعدد من
أبرز احليوانات ،منها  2من الليمور حلقي الذيل /وهما
كندريك ليمار وروكسي /و 3من حيوان الكسالن /األب ليام
واألم ليمون والطفل المي /وزوج من طائر املاكاو األزرق
والذهبي /كيرت وغولدي ،»/الفتة إلى أن األرقام تتغير
باستمرار نظر ًا لتكاثر احليوانات والطيور .وعن موطنها
األصلي أشارت إلى أن جميع احليوانات جاءت من مصادر
مسؤولة ومرافق مرموقة للعناية باحليوانات حول العالم،
ومت احلصول على جميع املوافقات الرسمية والتصاريح
املطلوبة عبر وزارة التغير املناخي والبيئة ،قبل وصولها
ً
انطالقا
إلى موطنها اجلديد يف «ذا جرين بالنيت» ،وذلك
من ممارساتها املدروسة بعناية للتخطيط واستقطاب
احليوانات.
وأكدت أن املنشأة توفر بيئة مناسبة حتاكي املوطن األصلي
للحيوانات.

الــغــابــات المطيرة الــمــغــمــورة والتي
تكتمل بحوض أسماك عمالق مليء
بأنواع السمك مثل «أرابيما» و«أروانا»
ونحو  1000مــن أســمــاك «البيرانا»
وسمك الــراي اللساع .وفــي الطابق
األرضي ينقل ممر المخلوقات الليلية
األسترالية ال ــزوار فــي رحلة مميزة
عبر بيئة متعددة األنـ ــواع ،ويتحكم
الــمــشـ ّغــلــون بــاإليــحــاء بـ ــدوران الليل
والنهار.
وتــتــكــون هـــذه األنـــــواع م ــن أس ــرة
الــلــوريــس البطيء و«لــيــس مونيتور»
وزوج من أفاعي األصلة البورمية التي
يمتد طولها بين  4و 5أمتار ،باإلضافة
إلى وزغة توكاي والضفادع البحرية
وحيوان الولب وطائر كوكابورا ،إلى
جانب  9أفاع كبيرة لديها أكثر من 72
مولوداً .وتهدف هذه المنشأة الفريد
من نوعها إلــى زيــادة الوعي بأهمية
الحفاظ على التوازن الدقيق للطبيعة،
وإلهام الضيوف لالهتمام بقيمة أقدم
النظم البيئية الحية في العالم.

التفاعل بين
الحيوانات
أوضحت سارة ستيفنز أن
التفاعل بني احليوانات
وتفاعل احليوانات مع الضيوف
وجتارب الضيوف تستمر
بالنمو والتغير كل عام..
مضيفة أن هناك الكثير من
اخلطط املستقبلية ،باإلضافة
إلى احليوانات اجلديدة التي
ستصل قبل نهاية العام .2022
وأوضحت أن مذكرة التفاهم
التي وقعت مؤخر ًا مع دبي
سفاري بارك متهد الطريق
ملزيد من التعاون يف تطوير
أعمال تكاثر احليوانات
وحتسني أوضاعها وتسهيل
حركتها بني املكانني ،وضمان
فتح قنوات التواصل بني اثنتني
من أبرز املنشآت احليوانية
الرائدة يف اإلمارات.
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إلسعاد المتعاملين وكبار المواطنين

خدمات استباقية تقدمها
وزارة تنميـــــــة املجتمـــــــع

برامج تدريبية للباحثين عن عمل
في رأس الخيمة
رأس الخيمة (االتحاد)
نظمت دائرة املوارد البشرية يف رأس اخليمة متمثلة بإدارة
التوطني واملواهب الوظيفية ،بالتعاون مع مؤسسة التعليم
ألجل التوظيف والبعثة األميركية يف اإلمارات ،برنامج ًا
تدريبي ًا تضمن تسع ورش تدريبية يف ريادة األعمال ،استهدف
الباحثني عن عمل.
ركز البرنامج التدريبي على أهم الوسائل واملنهجيات التي
تدعم ريادة األعمال ،مفهوم الريادة وإنشاء األفكار التجارية
والتقييم الذاتي للمشاريع ودراسة السوق وجمع اآلراء
والتسويق ،ومقدمة يف احملاسبة والدورة احملاسبية واملوازنة
وحتليل التسعير والتكاليف وإدارة العمليات وعرض املشاريع.
يأتي البرنامج التدريبي كجزء من مبادرات محور املمكنات
الذي تقوده الدائرة ضمن استراتيجية دعم الكوادر البشرية
املواطنة يف مجال ريادة األعمال ،واختتم البرنامج بعرض
املنتسبني خلطط عمل ملشاريع مستقبلية مبتكرة ،حيث بلغ
عدد املستفيدين من البرنامج 17مشاركاً.

«الوطني للتأهيل» يختتم
الملتقى الصيفي
أبوظبي (وام)

آمنة الكتبي (دبي)

تــوفــر وزارة تنمية المجتمع 4
خدمات استباقية بناء على دراساتها
الحتياجات وتفضيالت المتعاملين،
واستناداً إلــى البيانات والمعلومات
والــوثــائــق المعروفة لــدى الحكومة.
وتتضمن الــخــدمــات :خدمة تجديد
بطاقة أصــحــاب الهمم وهــي خدمة
يــتــم تــجــديــدهــا تلقائياً عــنــد انتهاء
صالحيتها ويتم تسليمها للمستفيد
عبر شركة التوصيل .إضافة لذلك،
ت ــوف ــر الـــــــوزارة خ ــدم ــات «م ــس ــرة»
لكبار المواطنين مــن خــال بطاقة
الــهــويــة ،ضــمــن بــاقــة مــن الــخــدمــات
واالمتيازات يتم إدراجها في بطاقة
الهوية اإلماراتية استباقياً ومنحها
لجميع كبار المواطنين فــي الدولة

مبادرات تهدف
إلى تحقيق نوع من
التقارب االجتماعي

( ،)+60بهدف االرتقاء بجودة الحياة
المستقبلية وتعزيز رفاهية األفــراد
في المجاالت المختلفة .ويتم تفعيل
جميع االمــتــيــازات استباقياً ،وذلــك
فــي المجاالت الطبية ،المصرفية،
الــفــنــدقــيــة ،الــســيــاحــيــة ،التموينية،
والديكور وغيرها .كما تقدم وزارة
تــنــمــيــة الــمــجــتــمــع مـ ــبـ ــادرة «نــحــن
أهــلــكــم» ،وه ــي مــبــادرة اجتماعية
تطوعية ،يتم فيها التواصل مع جميع

لرفع الوعي بدمج أصحاب الهمم

جامعة زايد تطلق «شبكة الدمج للشباب»
أبوظبي (االتحاد)
أطلقت جامعة زايد ،المؤسسة األكاديمية الوطنية واإلقليمية الرائدة في مجال االبتكار
التعليمي« ،شبكة الدمج للشباب» التي نجحت في توجيه وتدريب  41طالب ًا وطالبة خالل
فترة الصيف ليكونوا خبراء ومختصين في رفع مستوى الوعي لدى الشباب حول الدمج
المجتمعي ألصحاب الهمم.
وتأتي المبادرة التي تم إعدادها من قبل إدارة التسهيالت الطالبية بجامعة زايد ،ضمن
أنشطة المخيم الصيفي  2022للمؤسسة االتحادية للشباب ،والذي يهدف إلى رفع جاهزية
الشباب خالل إجازة الصيف من خالل تسليحهم بالمهارات المتقدمة وتعريفهم باألساسيات
وتوسيع مداركهم وتعزيز ثقافة أفراد المجتمع .ويقدم المخيم أكثر من  200برنامج تتضمن
ورش عمل ،وحوارات وعروض ًا ثقافية وفنية ،ودورات تدريبية ،وجوالت مباشرة بالشراكة
مع نخبة من أفضل الجهات والمؤسسات واألفراد الموهوبين من خالل التعاون معهم كخبراء
ومختصين في مجاالت اختصاصاتهم.
وقامت إدارة التسهيالت الطالبية بجامعة زايد بتنظيم ورشة عمل مؤخر ًا في وزارة الثقافة
والشباب ،تهدف إلى دمج الطلبة وزيادة وعيهم بمختلف أفراد المجتمع باستخدام أساليب
تفاعلية وأنشطة مختلفة ،يختبر من خاللها الشباب قصص ًا واقعية للتعرف على أفراد
المجتمع وباألخص أصحاب الهمم.
وقال الدكتور كاليتون ماكنزي ،نائب مدير جامعة زايد ورئيس الشؤون األكاديمية،
«يسعدنا أن نرى طالبنا يردون الجميل لمجتمعهم من خالل مثل هذه المبادرات التفاعلية
التي تبناها الشباب اإلماراتيون والجهات الراعية والداعمة ،وسيكون طالبنا مؤهلين بما
يكفي لزيادة مستوى الوعي من حولهم بأهمية شمولية أصحاب الهمم في مجتمعهم».
وتهدف المبادرة إلى استقطاب الطالب الذين تتراوح أعمارهم بين  15و 30سنة من المدارس
والجامعات ومراكز الشباب وأصحاب الهمم من نفس الفئة العمرية ،فضالً عن تزويد الشباب
باألدوات والتكنولوجيا الالزمة التي تمكنهم من االستجابة للطلبات المتزايدة للمشاركة
بشبكة الدمج للشباب اإلماراتية وليتمكنوا من المساهمة في تلبية هذه الطلبات في دولة
اإلمارات والمنطقة مستقبالً .

«لنضيء مستقبلهم» من «الخيرية العالمية»

كبار المواطنين في الدولة من قبل
المتطوعين المسجلين في المنصة
الوطنية للتطوع ،وتهدف إلى تحقيق
نوع من التقارب االجتماعي في ظل
األوضـــاع الصحية الــراهــنــة والتي
تفرض التباعد الجسدي ،الوقوف
عــلــى احــتــيــاجــات كــبــار المواطنين
وتلبيتها عــن طــريــق وزارة تنمية
المجتمع ،أو بالشراكة مع الجهات
الرسمية المختلفة ،والــجــمــع بين
األج ــي ــال المختلفة لــنــقــل خــبــرات
وتجارب كبار المواطنين ،كما تهدف
إل ــى تــعــزيــز روح الــتــطــوع وخــدمــة
الــمــجــتــمــع ،وغـــرس الــقــيــم النبيلة
في نفوس أفــراد المجتمع ،إضافة
إلى أنها بــادرة إنسانية واجتماعية
وتطوعية تكسر من الروتين اليومي
والعزلة في التباعد االجتماعي.

«أسرتي»
من ضمن اخلدمات االستباقية منصة
«أسرتي» من خالل وزارة الالمستحيل،
وتعد منصة اخلدمات احلكومية
االستباقية األولى من نوعها يف العالم
التي مت تصميمها وتنفيذها بالكامل يف
إدارة اخلدمات االستباقية ،وتهدف إلى
تقدمي خدمات األسرة بصورة استباقية
مبا يسهل على الزوجني تأسيس
أسرتهما ،ويدعم التربية السليمة
ويضمن ما يحتاجه األطفال من رعاية.
وتضم الباقة  12خدمة استباقية
مشتركة بني  10جهات حكومية مت
تطويرها بناء على مخرجات  7ورش
عمل تفاعلية للتصميم التشاركي مع
املجتمع ،ومت تنفيذها من خالل أكثر من
 40عملية ربط بني أنظمة اجلهات و32
فريق عمل ،وتشمل الباقة التي تقدمها
«أسرتي» أربع مراحل هي مرحلة الزواج
وتأسيس األسرة ،مرحلة احلمل ،مرحلة
الوالدة ،مرحلة منو الطفل.

1876

أبوظبي (وام)

أعــلــن ص ــن ــدوق تــطــويــر قــطــاع
االتــصــاالت وتقنية المعلومات في
هيئة تنظيم االتصاالت والحكومة
الــرقــمــيــة عــن وص ــول ع ــدد المنح
ال ــدراس ــي ــة الــمــقــدمــة م ــن خــال
بــرنــامــج «بــعــثــة» إلــى  1876منحة
دراسية ،وذلك منذ إطالق البرنامج
عــــام  .2010واس ــت ــه ــدف ــت هــذه
الــمــنــح الــدراســيــة تــطــويــر الــكــوادر
البشرية المواطنة في التخصصات
المتعلقة بقطاع االتصاالت وتقنية
المعلومات مثل هندسة االتصاالت
والهندسة الكهربائية واإللكترونية،
وهـــنـــدســـة الــــحــــاســــوب ،وع ــل ــوم

المبتعثون التحقوا
بأفضل الجامعات
والمؤسسات التعليمية
في الدولة

الــحــاســوب ،والــذكــاء االصطناعي،
وعلوم البيانات الضخمة ،والمدن
الذكية ،واألمن السيبراني وغيرها.
وأشار الصندوق إلى أن الطالب
المبتعثين التحقوا من خالل برنامج
«بعثة» بعدد من أفضل الجامعات
والـــمـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة فــي
الــدولــة ،مثل جامعة خليفة للعلوم
والتكنولوجيا ،وجامعة اإلم ــارات
العربية الــمــتــحــدة ،وجــامــعــة دبــي،

اختتم املركز الوطني للتأهيل امللتقى الصيفي الرابع
للطلبة ،الذي عقد خالل الفترة من  18يوليو إلى 11
أغسطس اجلاري للبنني والبنات الذين تتراوح أعمارهم
بني  14و 16عام ًا  .ويهدف امللتقى إلى صقل املهارات
احلياتية وتنميتها ،باإلضافة إلى شغل أوقات الطلبة
خالل اإلجازة بأنشطة تثقيفية وترفيهية هادفة.
وقال الدكتور عارف الشحي املدير التنفيذي للمركز
الوطني للتأهيل :إن امللتقى الصيفي للطلبة يعتبر جزء ًا
من برامج املركز الهادفة الستغالل أوقات الطلبة يف ما
يفيدهم وينفعهم يف املجتمع..الفت ًا إلى أنه مت التركيز
هذا العام على حتقيق عدة أهداف تشمل تنمية املهارات
االجتماعية ،كالذكاء العاطفي واملهارات القيادية وكيفية
اتخاذ القرار الصحيح وإدارة املشاريع والتعامل مع ضغط
األقران ،إضافة إلى التعاون مع مؤسسة اإلمارات لتعزيز
مفهوم وأهمية التطوع ،وكذلك متت توعية الطالب
بأهمية اإلسعافات األولية والتدرب على اإلجراءات
املناسبة ،كما متت توعيتهم وتثقيفهم عن أضرار املواد
املخدرة وتأثيرها السلبي ومخاطرها على حياة الفرد
واملجتمع ،باإلضافة إلى ضرورة معرفة مخاطر إدمان ألعاب
اإلنترنت وألعاب الفيديو على الصحة اجلسدية والعقلية
والبدائل الصحية لها.
وقال الدكتور أنس فكري مدير إدارة الصحة العامة
والبحوث باإلنابة باملركز الوطني للتأهيل :إن امللتقى
الصيفي يف نسخته الرابعة مت تنظيمه على فترتني
للطلبة الذكور من  18إلى  28يوليو  2022وللطالبات من
 1إلى  11أغسطس من خالل برنامج يومي يف الفترة ما
بني التاسعة صباح ًا وحتى الواحدة ظهر اً ،تتضمن ورش ًا
تدريبية وتعليمية وبرامج توعوية يف إطار تفاعلي بني
الطالب واملدربني املتخصصني.

ورش تدريبية وتعليمية وبرامج
توعية في إطار تفاعلي

يقدمها صندوق تطوير قطاع االتصاالت

منحـــــة دراسيـــة لطـــالب
إمــــاراتييــن مــــن «بعثـــــة»
تقييم
وجامعة الــشــارقــة ،وجامعة زايــد،
والجامعة األمريكية في الشارقة،
ومــعــهــد روشــيــســتــر للتكنولوجيا
في دبــي ،والجامعة األميركية في
دبي ،والجامعة األميركية في رأس
الخيمة ،والجامعة البريطانية في
دبي.
كما أعلن صندوق تطوير قطاع
االتصاالت وتقنية المعلومات بأن
بــاب التسجيل فــي برنامج «بعثة»
للفصل األكــاديــمــي لخريف 2022
مفتوح حتى  29أغسطس ،2022
ويمكن للطالب االطالع على شروط
الــقــبــول ف ــي مــنــح الــبــكــالــوريــوس
والماجستير والتسجيل من خالل
زيارة موقع الصندوق.

يأتي برنامج «بعثة» ضمن
استراتيجية الصندوق
لالرتقاء بالكوادر البشرية
املتخصصة يف قطاع
االتصاالت وتقنية املعلومات،
ومنها هندسة الكمبيوتر،
والهندسة االلكترونية،
وعلوم احلاسب اآللي ،وتقنية
املعلومات ،وغيرها الكثير
من التخصصات .وأشارت
الهيئة إلى أنها تعمل بشكل
مستمر على تقييم الوضع
احلالي للموارد البشرية
املواطنة واملتخصصة يف مجال
االتصاالت ونظم املعلومات،
وإطالق املبادرات واملشاريع
التي تسهم يف تطوير الكوادر
البشرية املواطنة املختصة
يف قطاع االتصاالت لتلبية
متطلبات القطاع من كوادر
مواطنة مؤهلة.

تحمل اسم «التعليم في الخمسينية القادمة»

جامعة خليفة تنظم مسابقة تطبيقات الهواتف الذكية
أبوظبي (االتحاد)
من برامج الهيئة خارج الدولة (من المصدر)

عجمان (وام)
أطلقت هيئة األعمال الخيرية العالمية حملة العودة للمدارس تحت شعار «لنضيء
مستقبلهم» والتي تهدف إلى دعم المشاريع التعليمية داخل الدولة وخارجها ،من خالل
مجموعة من البرامج والمبادرات التعليمية ،بمستهدفات إجمالية تبلغ  15مليون درهم.
وتنوعت هذه المشاريع لتشمل بناء وصيانة المنشآت التعليمية وتأثيثها بقيمة  3ماليين
درهم ،ودعم الطلبة المتعثرين والمتميزين بمبلغ  3.5مليون درهم ،إلى جانب توفير
الحواسيب بقيمة  300ألف درهم ،وتوفير المستلزمات المدرسية كالحقائب والكتب وغيرها
بإجمالي  200ألف درهم ،إلى جانب تنفيذ عدد من المشاريع العامة ،بتكلفة إجمالية تقدر
بـ  8ماليين درهم.
وقال الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة ،األمين العام للهيئة ،إن االستثمار في العلم
والمعرفة هو استثمار عظيم ،حيث به نهضة المجتمعات ورقيها وتقدمها ،ومن هنا تطلق
هيئة األعمال الخيرية العالمية حملة «لنضيء مستقبلهم» في كل عام استكماالً لجهودها
في دعم التعليم داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة وخارجها ،مشير ًا إلى أن وفد الهيئة
زار عدد ًا من الدول في مناطق عملها ،بالتنسيق مع مكاتبها الخارجية ،بهدف الوقوف على
احتياجات الطلبة في تلك المناطق النائية .ولفت الخاجة إلى أن هذه الحملة حققت
نجاح ًا واسع ًا خالل السنوات الماضية ،وحصدت في عام  2021جائزة حمدان بن راشد آل
مكتوم/ اإليسيسكو للتطوع في تطوير المنشآت التربوية في دول العالم اإلسالمي ،داعي ًا
المحسنين والمحسنات إلى دعم كافة مشاريعها ومبادراتها اإلنسانية التي تسهم في توفير
مستقبل أفضل للطلبة ،السيما أولئك الذين حرموا من حق التعليم.

نــظــمــت جــامــعــة خــلــيــفــة لــلــعــلــوم
والــتــكــنــولــوجــيــا مــســابــقــة تطبيقات
الــهــواتــف الــذكــيــة  2022للطلبة في
الصفوف  9و 10و 11بهدف تعزيز
دورهــــم فــي اســتــكــشــاف أســاســيــات
تكنولوجيا تطبيقات الهواتف.
وقـ ــال الــدكــتــور أحــمــد الشعيبي،
نائب رئيس أول للشؤون األكاديمية
والخدمات الطالبية في جامعة خليفة:
«تــركــز مسابقة تطبيقات الهواتف
الذكية  2022الــتــي تنظمها جامعة
خليفة على هدفين رئيسين هما ،تعزيز
االبتكار وتطوير المهارات الرقمية،
حيث تسهم هذه المسابقة بشكل كبير
فــي تــدريــب العقول الشابة ورفدهم
بــالــمــهــارات ال ــازم ــة الــتــي تقودهم
لتطوير التطبيقات المتمحورة حول
الموضوعات التعليمية في المستقبل».

جانب من الفعاليات (من المصدر)
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 ١٢٥.٨مليون درهم منح زواج لـ  1798شابًا
أبوظبي (وام)

أع ــل ــن ــت م ــع ــال ــي ح ــص ــة بــنــت
عــيــســى بــو حــمــيــد ،وزيــــرة تنمية
المجتمع ،صرف منح زواج بقيمة
 125.860.000درهم ( 125مليوناً
و 860ألــف درهــم) خــال النصف
األول مــن الــعــام الــجــاري ،2022
استفاد منها  1798مــن الشباب
المقبلين على الزواج.
وقالت معاليها في تصريح لها
إن الــوزارة ،وضمن استراتيجيتها
الــهــادفــة إلـــى تــعــزيــز الــتــمــاســك
األســــري والــتــاحــم المجتمعي،
تــولــي أهــمــيــة خــاصــة لــمــؤســســة
الـــــزواج واألســـــرة ،كــونــهــا تشكل
النواة الرئيسة للمجتمع ،والقاعدة
الصلبة التي تنطلق منها أجيال
المستقبل للمساهمة فــي تطور
الدولة ورفعتها.
وأكدت معاليها أن دولة اإلمارات
أفـــــردت ل ــأس ــرة مــكــانــة خــاصــة
ضمن استراتيجياتها وسياستها،
إيماناً بــدور األســرة الــريــادي في
حماية المجتمع وأفـ ــراده ،وذلــك
تماشياً مع النص الدستوري الذي
أكــد أن األســرة أســاس المجتمع،
وكيانها محمي ويكفله القانون،
مــشــيــرة إلــــى أن األســــــرة مــحــل
اهــتــمــام الــــوزارة والــجــهــات كافة
ذات الــعــاقــة ،وتحظى بالرعاية
واالهتمام للحفاظ على تماسكها
عبر توفير كــل سبل الــدعــم لها،
ومــن ذلــك التسهيل على الشباب
الــمــقــبــلــيــن عــلــى الـــــزواج وتــوفــيــر
الدعم الــمــادي الــذي يمكنهم من
تــكــويــن أس ــر مــتــمــاســكــة .ونــوهــت

5.8
مليار درهم
إجمـ ـ ـ ـ ــالي المن ـ ــح
منذ 1992
حصة بوحميد

معالي وزيــرة تنمية المجتمع إلى
أن ال ــوزارة ال ينحصر دورهــا في
ال ــدع ــم ال ــم ــادي للمقبلين على
الــزواج بل تعمل أيضاً على زيادة
الــوعــي بمفاهيم الـــزواج وتوعية
الشباب وتثقيفهم عبر ورش عمل
وندوات بمشاركة من اختصاصيين
أسريين ،وذلك لضمان جودة حياة
األســـرة وتمكينهم مستقب ً
ال من
تــربــيــة أطــفــالــهــم فــي جــو يــســوده
القيم واألخالق والتنشئة السليمة،
وه ــذا مــا يضمن حــق الطفل في
التمتع بأسرة طبيعية ومنتجة.

وق ــال ــت مــعــالــيــهــا إن الـــــوزارة،
وبتوجيهات من القيادة الرشيدة،
تعمل على ضــمــان الــحــفــاظ على
كيان األسرة وبناء مجتمع متماسك
لــمــا لــذلــك مــن انــعــكــاس إيجابي
على مستقبل الــدولــة وتــطــورهــا،
وهــــذا الــتــوجــه لــيــس بــالــجــديــد،
إذ إن مــبــادرة مــنــحــة الــــزواج تم
إطالقها قبل نحو ثالثة عقود ،في
استشراف للمستقبل والتحديات
التي قد تواجه تكوين األسرة.
وأضــافــت معاليها أن تشجيع
الــشــبــاب عــلــى الـ ــزواج والتسهيل
عليهم إنما يأتي في سياق أوسع
يــشــمــل حــمــايــة مــؤســســة األســـرة
والـــزواج والمجتمع مــن التيارات
والـ ــتـ ــوجـ ــهـ ــات الـ ــتـ ــي ت ــت ــع ــارض
والــفــطــرة السليمة ،األم ــر الــذي
يــضــمــن نــشــوء األج ــي ــال المقبلة
في أسر سوية تكفل لهم الرعاية
واالهــتــمــام وتحصنهم بمنظومة
قيمية وأخــاقــيــة رفيعة تنسجم
مع الطبيعة البشرية التي ترى في
األسرة وحدة اجتماعية تتكون من
األب واألم وأطفالهما.
وأشارت معاليها إلى األفكار التي
يتم الترويج لها في بعض دول العالم
ح ــول مفاهيم الــــزواج والــتــي تعد
خارج مفهوم األسرة المتعارف عليه،
مؤكدة أن األســرة وحــدة اجتماعية
تتكون من أب وأم وأطفال ،ويمثل
الخروج عن هذا التعريف الواضح
هــدم ـاً لمؤسسة األس ــرة والـــزواج،
وهــو ما يحرم األطــفــال من التمتع
بالمفهوم الصحيح لألسرة ،والذي
يكفل حــقــوق الــرعــايــة واالهــتــمــام
والتنشئة الصحيحة.

رئيس التحرير
لماذا «العربية»؟

األسرة
والمجتمع
شددت معالي وزيرة
تنمية املجتمع ،على
أن إضعاف مؤسسة
األسرة والزواج إضعاف
للمجتمع .جتدر اإلشارة
إلى أن حكومة دولة
اإلمارات اعتمدت يف
العام  2018السياسة
الوطنية لألسرة والتي
تهدف إلى تكوين أسرة
مهيأة ملواجهة حتديات
احلياة الزوجية ،وإعالء
قيم احملافظة على
استقرار واستدامة
األسرة ومتاسكها،
وتوفير مناخ صحي
وسليم يعمل على
مساندة األسرة يف
مواجهة ضغوط احلياة،
واالرتقاء بقدرات
األسرة اإلماراتية
لبناء أجيال واعدة
تتحمل مسؤوليتها
جتاه املجتمع والوطن،
معتزين بهويتهم
الوطنية ،متمسكني
بالقيم واملبادئ
واألخالق النبيلة،
وحتقيق السعادة لألسرة
اإلماراتية من خالل
التالحم والتماسك
األسري .يذكر أن
مجموع منح الزواج
التي مت تقدميها منذ
إطالق املبادرة يف العام
 1992بلغ 5813364000
درهم ( 5مليارات و813
مليون ًا و 364ألف درهم)
استفاد منها 90580
شخص ًا على مستوى
الدولة.

توفيـ ـ ــر الدع ـ ــم المـ ــادي للشب ـ ــاب لتكـ ـ ــوين أسر متماسكــــــة
زيادة الوع ـ ـ ـ ــي بمفاهي ـ ــم الزواج عبـ ـ ــر ورش عمـــــل ونــــــدوات

نــظــرة عميقة للمستقبل ،تعكسها توجيهات سمو الشيخ
عــبــداهلل بــن زاي ــد آل نهيان لجميع الــمــؤســســات التعليمية
بالدولة ،بما فيها الحكومية والخاصة ،وفي المراحل كافة،
بتكثيف الجهود لتعزيز الهوية الوطنية واللغة العربية لدى
أبنائنا الطلبة.
تنطلق هذه النظرة العميقة من إيمان إماراتي راســخ بأن
المستقبل يبدأ من المدرسة ،بينما «العربية» أداة لتعزيز
هويتنا الوطنية لدى األجيال ،لكونها لغة حياة وعلم وقيم،
وهمزة وصل بين تراثنا وحاضرنا ،ورافعة لحضارتنا وثقافتنا
وآدابنا وفنوننا.
كما ال يخفى على أحد أن اإلحاطة بأسرار اللغة العربية
تعني ببساطة شديدة المعرفة الصحيحة بديننا وتعاليمه
ومبادئه التي تحمل للعالم بأسره رسائل سالم وأمــان ،األمر
الذي يمثل جوهر رؤية اإلمارات للمنطقة والعالم.
قد يقول قائل :ومتى غابت اللغة العربية عن مدارسنا؟ ،وله
نقول :بالطبع لم تغب ..لكننا مطالبون بتعزيز تطوير أساليب
تدريسها ،ومحاولة تغيير الصورة النمطية عنها ،وترسيخ ح ّبها
في نفوس أبنائنا كقيمة أصيلة ،وإثبات أنها عالمية وحيوية.
مــطــالــبــون بصياغة مــســارات نــوعــيــة لتعزيز مكانتها في
الــمــدارس ،وتمكين الطلبة من مهاراتها ،وغــرس قيمها وما
تمتاز به من بالغة وفنون أدبية راقية في نفوسهم ،ذلك ألن
ألي لغة يتمثل في تبنّي األجيال القادمة لها،
التحدي األكبر ّ
وإجادة استخدامها والتم ّكن منها.
فخورون بأن قيادتنا الرشيدة تعمل لحفظ العنصر األبلغ
في ضميرنا الجمعي ،والذي تمثله اللغة ،التي بمعاني قوافيها
ط ّرزنا أحالمنا ،وبحروفها ومعانيها عرفنا معاني الوحدة،
والحق ،والتضامن ،واألخوة ،والعدل ،والتسامح.
وكــل االمتنان لــوزارتــي الثقافة والشباب والتربية ،ومركز
أبوظبي للغة العربية ،وجميع المؤسسات التي تقود مجمل
السياسات الساعية إلى إثراء لغتنا ،وتتبنى ببراعة وإصرار
رؤى طــمــوحــة لتمكينها ،دراســــ ًة وبــحــث ـاً ،عبر
ســيــاســات مــتــجــددة ،مــن شأنها إع ــادة االعتبار
لـ«العربية» ،وترسيخ حضورها لغ ًة للعلم والمعرفة
والتواصل الحضاري.

حمـد الكعبي
HAlkaabi@admedia.ae
@Hamadalkaabi80

06

اإلمارات

الثالثاء  18محرم 1444هـ الموافـق  16أغسطس 2022م

www.alittihad.ae

07

اإلمارات

الثالثاء  18محرم 1444هـ الموافـق  16أغسطس 2022م

www.alittihad.ae

 5نصـائـــح طبيــــة لتجنــــب األضــــرار الصحيـــة ..أطباء:

«املنخفــــض الجـــوي» يتــراجـــع
و«األرصاد» :تأثيره ال يزال قائمًا

%30
سامي عبد الرؤوف (دبي)

توقع أطباء ومختصون في مجال أمراض الصدر والجهاز التنفسي
والحساسية والعيون ،وجود زيادة في حاالت أمراض الجهاز
التنفسي والعيون بنسبة تتراوح بين  20و % 30بسبب تقلبات
الطقس وموجة الغبار واألتربة الحالية .وحددوا في تصريحات خاصة
لـ«االتحاد» 5 ،نصائح طبية لتجنب األضرار الصحية خالل فترة تقلب

تحســــــن الـــــرؤيــــــــة
فــــــــــي معظـــــــــــــــم

محتويات الغبار
وقــــال الــدكــتــور بــســام مــحــبــوب،
استشاري أمراض الرئة والحساسية
بــهــيــئــة الــصــحــة ف ــي دبــــي« :خ ــال
اليومين الماضيين شهدنا عواصف
ترابية ورملية ،وهي محملة بأكثر من
مادة قد تكون سامة وضارة للجهاز
التنفسي لإلنسان».
وأضاف« :فعلى سبيل المثال تكون
محملة بحبيبات ال ــرم ــال ،وي ــؤدي
اســتــنــشــاق الــمــادة الــمــوجــودة فيها
بكميات كبيرة ،إلى تلف الرئة ،وأيضاً
تحتوي الغبار المنزلي ،الذي يسبب
الحساسية للعين واألن ــف والــرئــة،
وهــو مــا ي ــؤدي إلــى زيـــادة معدالت
الحساسية لألشخاص المصابين
بهذه األنواع من الحساسية».
وأشــار إلــى أن الغبار يكون أيضا
مــحــمـ ً
ا بــحــبــوب لــقــاح وفــطــريــات،
داعــيـاً أفــراد المجتمع واألشخاص
الذين يمارسون الرياضة ،إلى عدم
الخروج أثناء العواصف الترابية في
حالة عدم الضرورة ،ألنه قد يصاب
الشخص العادي بتهيج للحساسية،
بينما يصاب األشخاص الذين يعانون
من الحساسية بنوبات حساسية.
ونصح عند الحاجة للخروج أن يقوم
الشخص بلبس الكمامة والنظارات
الشمسية ،موضحاً أن الشخص الذي
لديه تاريخ مرضي بالحساسية من
مختلف األنواع بضرورة أخذ البخاخ
وأدويــة الحساسية والمحافظة على
أدويته الموصوفة له ،باإلضافة إلى
إغالق النوافذ.
وتــوقــع أن تشهد الفترة الحالية
من تقلبات الطقس زيــادة في عدد
المصابين بالحساسية بنسبة تتراوح
بــيــن  20و %30بــمــخــتــلــف أنـــواع
الحساسية الجهاز التنفسي سواء
للصدر أو األنف.

منــاطـــق الــدولـــــــة

إبراهيم سليم (أبوظبي)
تراجعت حدة المنخفض الجوي الذي تشهده الدولة ،والذي
أدى إلى طقس مغبر وغائم جزئيًا إلى غائم ،وسقوط أمطار
على بعض المناطق ،ورياح خفيفة إلى نشطة السرعة.
وأرجع المركز الوطني لألرصاد هذا التراجع إلى تحرك المنخفض
جنوبًا ،األمر الذي أسهم في انحسار تأثيره على الدولة عما
كان متوقعًا .وتوقع سرور الدرة ،المتنبئ الجوي في المركز،
تحسن الرؤية األفقية صباح اليوم في معظم مناطق الدولة،
تكون سحب
بعد تحسنها جزئيًا أمس ،الفتًا إلى احتمالية ّ
لوجود تأثير للمنخفض على سالسل الجبال الشرقية ،وبالتالي
احتمالية هطول أمطار خالل األيام المقبلة ،خاصة على
المناطق الشرقية.

ً
جنوبــــا
«المنخفـــض» يتحـــرك
ً
متوقعـــا
وينحسـر عمـــــا كــــان
 47.5أعلى درجة حرارة
بالدولة في «الطـــوييــــــن»

لــكــنــه قـ ــال :إن ــه عــلــى الــرغــم مــن تــراجــع حــدة
المنخفض ،فإن تأثيره ال يزال قائماً بصورة محدودة.
وبشأن األسباب التي أدت إلى الغبار ،قال الدرة
إنه غبار «معلق» ،جاء نتيجة تحرك المنخفض بداية
من ُعمان ،وساعده على االرتفاع عن األرض هبوب
الرياح الجنوبية الشرقية ،متجهاً إلى مناطق الدولة،
ما أسفر عن الغبار المحمل نتيجة خفته مع وجود
الرياح المحملة ،متوقعا تكون سحب ركامية على
السالسل الجنوبية شرق العين.
ولفت إلى انخفاض معدل الرؤية أمس إلى أقل
من  1000متر على بعض المناطق ،منها سويحان
ومطار أبوظبي ومدينة زايد بالظفرة ،إضافة إلى
منطقة العجبان التي انخفض فيها إلى  600متر،
وإلى  1100متر في العين.
وأمس ،سجلت «الطويين» في الفجيرة أعلى درجة
حــرارة في الدولة بواقع  47.5درجة مئوية ،وذلك
في الساعة  13:15بالتوقيت المحلي ،وبارتفاع
عن أول أمس والذي بلغت فيه أعلى درجة حرارة
 44.8في أبو األبيض بأبوظبي ،وذلك بعد انكسار
حدة المنخفض الجوي .وهطلت أمطار خفيفة على
بعض المناطق في الفجيرة والعين ،في وقت دعا
فيه الوطني لألرصاد إلى تجنب التعرض المباشر
للغبار والعوالق الترابية ،وإغالق األبواب والنوافذ

لمنع دخــول الغبار إلــى المباني ،وتــوخــي الحذر
واتباع قواعد السالمة أثناء القيادة ،ومتابعة نشرات
األح ــوال الجوية مــن الجهات الرسمية ،مناشداً
الجميع بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة
عن المركز ،وعدم تداول الشائعات ،خاصة مع وجود
الغبار حتى الجمعة.
وتوقع المركز أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً
إلى غائم ومغبر أحياناً ،مع احتمال تك ّون السحب
الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية
بعد الظهر ،قد يصاحبها سقوط أمطار ،بينما تكون
الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى
معتدلة السرعة ،تنشط أحياناً مثيرة للغبار واألتربة،
وسرعتها  15إلى  25تصل إلى  40كم/س ،والبحر
خفيف الموج في الخليج العربي ،وكذلك في بحر
ُعمان .كما توقع المركز أن يكون طقس الغد غائماً
جزئياً ومغبراً أحياناً ،مع فرصة تك ّون السحب
الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية بعد
الظهر ،قد يصاحبها سقوط أمطار ،والرياح جنوبية
شرقية إلــى شمالية شرقية ،خفيفة إلــى معتدلة
السرعة ،وتكون نشطة أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار
واألتــربــة ،وسرعتها من  15إلى  25تصل إلى 40
كــم/س ،والبحر خفيف الموج في الخليج العربي،
وبحر ُعمان.

الـــدعـــوة إلــى:
تجنـ ـ ـ ــب التعـ ـ ـ ــرض المبـ ــاشـ ـ ـ ــر
للغبـ ـ ــار والعـ ــوال ـ ـ ــق الت ــرابي ـ ــة
إغـ ـ ــالق األبـ ـــ ــواب والنـ ــوافـ ـ ــذ
لمن ــع دخ ــول الغب ــار للمبــان ــي
توخـ ــي الحـ ــذر واتبـ ــاع قـواع ــد
الس ـ ــالم ـ ـ ـ ـ ــة أثنـ ـ ـ ـ ــاء القيـ ـ ـ ــادة
متــابع ـ ـ ــة نش ـ ـ ـ ــرات األح ـ ـ ـ ــوال
الجـويــة مـن الجهـات الرسميــة
ع ـ ـ ـ ــدم ت ـ ـ ـ ـ ــداول الشـ ــائعـ ـ ـ ــات

أمطــــــار خفيفــــــــة علــــــــى بعـــــــض المنـاطـق فــي الفجيــرة والعي ــن

مساعــدات جديــدة مــن «الشارقــة الخيريــة» ملتضــرري األمطــار
الشارقة (االتحاد)
اعتمدت جلنة متضرري األمطار
التابعة جلمعية الشارقة اخليرية
خالل اجتماعها برئاسة الدكتور
يعقوب السعدي عضو مجلس اإلدارة،
حزمة القرارات التي مت اعتمادها
بعد انتهاء املرحلتني األولى والثانية
من عمليات حصر املتضررين ،وذلك
ضمن مساعيها الحتواء املتأثرين
باملنخفض اجلوي الذي تعرض له
سكان املنطقة الشرقية يف الذيد

وخورفكان وبعض مناطق سكان إمارة
الفجيرة.
وأفاد ناصر مسعود بالل ،رئيس قطاع
الفروع ،مدير إدارة اجلمعية يف كلباء،
عضو جلنة حصر متضرري األمطار،
إلى أن االجتماع تداول أعداد احلاالت
التي قامت جلان البحث بزيارة منازلهم
وحتديد نسبة األضرار التي حلقت
بها ،حيث بلغت تلك األعداد نحو 100
أسرة من املتضررين بتكلفة إجمالية
بلغت  569ألف درهم ،مشيرا إلى أن
اللجنة أقرت توزيع مساعدات الصيانة

رسالة تعكس
صورة مشرفة عن
التالحم المجتمعي
واألجهزة املنزلية يف صورة نقدية
بحسب احتياجات كل أسرة ،ومببالغ
تتراوح ما بني  3آالف درهم وحتى 25

ألف درهم لألسرة الواحدة ،وذلك على
حسب حجم األضرار التي مت رصدها
من قبل جلان البحث امليدانية.
وأكد على أن اللجنة تواصل عملها
بالتنسيق مع دائرة اخلدمات
االجتماعية ،وإدارة اإلسكان الطارئ
لالنتهاء من دراسة كافة األسر حيث
تبذل اجلمعية كافة مساعيها لضمان
االستقرار املعيشي لهم ،وهي رسالة
تعكس صورة مشرفة عن تالحم
مجتمع اإلمارات بأفراده ومؤسساته
على إغاثة امللهوفني والعمل على

دعمهم مبا يضمن لهم احلياة الكرمية.
من جانبهم أعرب املستفيدون عن بالغ
شكرهم جلمعية الشارقة اخليرية
نظير ما قدمته من دعم لهم يف ظل ما
تعرضوا له من أضرار نتيجة املنخفض
اجلوي ،مؤكدين أننا ملسنا حجم اجلهد
الذي قامت به فرق عمل اجلمعية من
خالل تواجدهم معنا حلظة بلحظة
للتعرف على احتياجاتنا وتلبيتها ،وقد
تكفلت اجلمعية بكلفة صيانة منازلنا
التي تعرضت للتضرر وهو عمل ليس
بجديد على إمارة الشارقة الباسمة.

زيــادة بمعــدالت اإلصـابـة بأمــراض
الحساسية بسبب تقلبات الطقس

طقـ ــس
مغبـ ـ ـ ـ ــر وغ ـ ـ ــائ ـ ـ ــم
ً
جزئيا وأمطـار على
بع ـ ــض المن ــاطـ ــق

التغير المناخي
وأكــد الدكتور عبد الكريم نصار،
اس ــت ــش ــاري األمـــــــراض الــصــدريــة
بــمــســتــشــفــى بــرجــيــل الــتــخــصــصــي
بــالــشــارقــة ،أن تغير الطقس يؤثر
على مرضى الجهاز التنفسي بشكل
عام ،خاصة من يعانون الربو والتليف
الرئوي وانسداد القصبات الهوائية
المزمن بسبب التدخين.
ولفت إلى أن الهواء الجاف والغبار
واألتربة تؤثر على الجهاز التنفسي،
منبهاً إلــى أن بعض الــمــرضــى قد
يــحــدث لــهــم نــقــص فــي األكسحين
في حالة اإلصابة بنوبة الربو ،وقد
يحتاجون إلى العناية المركزة.
وذكر أن قلة األمطار تعلب دوراً في
إيجاد الغبار وتحرك األتربة ،وبالتالي

العواصف الترابية
والرملية تكون محملة
بمواد ضارة للجهاز
التنفسي

ً
عالميا
تغير المناخ
يسبب زيادة التقلبات
الجوية وتغير
الطقس

مرضى الحساسية
واألطفال وأصحاب
األمراض المزمنة األكثر
ً
تأثرا

بسام محبوب

عبدالكريم نصار

وائل نصار

زيــادة نسبة الحساسية لدى العديد
مــن فــئــات المجتمع ،بما فــي ذلك
األطــفــال والمصابين بالحساسية،
مرجعاً حــدوث مــوجــات الغبار إلى
اختالف الطقس على مستوى العالم.
األعراض والنتائج
وأفاد دكتور وائل ناصر استشاري
أمــراض الرئة والعناية المركزة في
المستشفى األمريكي بدبي ،أن أكثر
الفئات تأثراً بموجة الغبار الحالية،
هــم مــرضــى جــهــاز التنفس بشكل
ع ــام مــثــل مــرضــى الــربــو ومــرضــى
الــحــســاســيــة واألمـــــراض التنفسية
االنسدادية المزمنة ،باإلضافة إلى
األط ــف ــال ،وكــبــار الــســن ،ومــرضــى
القلب ،والسكري.
وأشـــــار إلـ ــى أن هــنــاك الــعــديــد
مــن األضـــرار الناجمة عــن تقلبات
الــطــقــس بــالــنــســبــة لــمــرضــى الــربــو
والصدر ،خاصة في حالة التعرض
للغبار بشكل مباشر ولفترة طويلة
من الوقت ،حيث قد يؤدي ذلك إلى
نوبات من تشنج القصبات والسعال،
أو تفاقم الحالة المرضية.
وحــول أبــرز األعــراض التي تظهر
عــلــى المصابين بــأمــراض الــصــدر
والــجــهــاز التنفسي ،أجـ ــاب :يمكن
حصرها في السعال ،ضيق النفس،
ألــــم الـ ــصـ ــدر ،زيــــــادة ال ــم ــف ــرزات
التنفسية ،مشيراً إلــى وجــود زيــادة
ب ــح ــاالت مــراجــعــة المستشفيات
بالنسبة ألمـ ــراض الــربــو والــجــهــاز
التنفسي بسبب الغبار.
وقــــال« :ال تــوجــد نسبة مــحــددة
أو رسمية تتعلق بنسبة الزيادة في
الحاالت التي تراجع المستشفيات
بسبب تقلبات الطقس ،لكن تشير
التقديرات إلى احتمالية أن تكون هذه
الزيادة ما بين  20و %30تقريباً».

مـ ــع متابعـ ـ ــات الطقـ ـ ـ ــس

انتظــــام حــركـــة الطيـــران فـــي مطـــار دبــي
دبي (االتحاد)
أكدت مؤسسة مطارات دبي عودة
حركة الطيران يف مطار دبي
الدولي بشكل طبيعي ،بعد تأثرها
بسوء األحوال اجلوية املغبرة التي
استمرت على مدار اليومني املاضيني.
وقال متحدث رسمي من مؤسسة
مطار دبي :إنه بداية من ظهر يوم
األحد وحتى الساعات األولى من
يوم أمس االثنني ،مت إلغاء نحو
 44رحلة ،يف حني مت حتويل 12
رحلة إلى مطار دبي ورلد سنترال
 DWCواملطارات األخرى احمليطة،
لتُ ستأنف بعدها حركة الطيران
بشكل طبيعي مع عودة جميع
الرحالت إلى مطار دبي الدولي دون
أي تغييرات أو تأخير عن اجلدول
الزمني احملدد.
وأوضح املتحدث أن مؤسسة مطارات
دبي متكنت بالتعاون والتنسيق مع
كافة الشركاء االستراتيجيني من
احلد من التداعيات واستعادة جميع
العمليات بشكل طبيعي ،داعي ًا
جميع املسافرين إلى التواصل مع
شركات الطيران اخلاصة برحلتهم
للتحقق من املعلومات حول الرحلة.

جانب من مطار دبي الدولي (من المصدر)

الطقس ،وهي :إغالق نوافذ المنازل وعدم الخروج إال للضرورة ،وفي
الحاجة للخروج يجب أن يقوم الشخص بلبس الكمامة والنظارات
الشمسية ،باإلضافة إلى المحافظة على أخذ البخاخ وأدوية
الحساسية لمرضى الحساسية .ولفتوا إلى أن حدوث موجات الغبار،
يرجع إلى اختالف الطقس على مستوى العالم وازدياد تأثير التغير
المناخي الذي تشهده األرض خالل السنوات األخيرة ،مشيرين إلى أن
قلة األمطار تلعب دورًا كبيرًا في حصول الغبار وتحرك األتربة.

جفاف العين
أوضح دكتور فادي سعد
استشاري طب عيون يف دبي،
أن موجة الغبار احلالية
حتتوي على جزيئات صلبة
صغيرة جداً ،مشير ًا إلى أن
األشخاص الذين يعانون
اجلفاف يف الدمع هم
أكثر مرضى العيون تأثر ًا
بتقلبات الطقس ،وأيض ًا
الذين يستخدمون العدسات
الالصقة واملرضى الذين
خضعوا لعمليات جراحية
حديث ًا ،أي منذ عدة أيام
فقط.
وأفاد أن هناك عدة أضرار
يصاب بها مرضى العيون
يف ظل اجلو املتقلب ،وذلك
بسبب اجلزئيات الصلبية
التي تدخل العني وتلتصق
بالقرنية ،ويف حالة التصاقها
باملنطقة الداخلية للجفن
فإنها تؤدي إلى جروح يف
القرنية مع كل حركة للجفن.
ولفت إلى أنه يف حال دخول
هذه األجسام الصلبة حتت
العدسة الالصقة قد تصاب
القرنية بجرح ،وقد حتتوي

فادي سعد

هذه األتربة على نوع من
البكتيريا والفيروسات التي
قد تؤدي إلى التهابات.
ونبه إلى أن هناك مجموعة
من األمور الوقائية التي
يجب على مرضى العيون
القيام بها لتجنب اآلثار
السلبية الناجمة عن موجة
الغبار ،أولها ترطيب العني
بغسل اجلزيئات الصغيرة
واستبدال العدسات الالصقة
بالنظارات وإغالق العني يف
حالة إجراء عملية جراحية
قبل  10أيام أو أقل.

عــدم الخـــروج إال للضـــرورة وارتـ ـ ـ ـ ـ ــداء
الكمــــــــــــامــــــــــــــة ضـــــــــــــــرورة ملحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
المحافظة على األدوية والبخاخ لمرضى
الحســـاسيــــة للوقاية من أض ــرار الغبـ ــار
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 5نصـائـــح طبيــــة لتجنــــب األضــــرار الصحيـــة ..أطباء:

«املنخفــــض الجـــوي» يتــراجـــع
و«األرصاد» :تأثيره ال يزال قائمًا

%30
سامي عبد الرؤوف (دبي)

توقع أطباء ومختصون في مجال أمراض الصدر والجهاز التنفسي
والحساسية والعيون ،وجود زيادة في حاالت أمراض الجهاز
التنفسي والعيون بنسبة تتراوح بين  20و % 30بسبب تقلبات
الطقس وموجة الغبار واألتربة الحالية .وحددوا في تصريحات خاصة
لـ«االتحاد» 5 ،نصائح طبية لتجنب األضرار الصحية خالل فترة تقلب

تحســــــن الـــــرؤيــــــــة
فــــــــــي معظـــــــــــــــم

محتويات الغبار
وقــــال الــدكــتــور بــســام مــحــبــوب،
استشاري أمراض الرئة والحساسية
بــهــيــئــة الــصــحــة ف ــي دبــــي« :خ ــال
اليومين الماضيين شهدنا عواصف
ترابية ورملية ،وهي محملة بأكثر من
مادة قد تكون سامة وضارة للجهاز
التنفسي لإلنسان».
وأضاف« :فعلى سبيل المثال تكون
محملة بحبيبات ال ــرم ــال ،وي ــؤدي
اســتــنــشــاق الــمــادة الــمــوجــودة فيها
بكميات كبيرة ،إلى تلف الرئة ،وأيضاً
تحتوي الغبار المنزلي ،الذي يسبب
الحساسية للعين واألن ــف والــرئــة،
وهــو مــا ي ــؤدي إلــى زيـــادة معدالت
الحساسية لألشخاص المصابين
بهذه األنواع من الحساسية».
وأشــار إلــى أن الغبار يكون أيضا
مــحــمـ ً
ا بــحــبــوب لــقــاح وفــطــريــات،
داعــيـاً أفــراد المجتمع واألشخاص
الذين يمارسون الرياضة ،إلى عدم
الخروج أثناء العواصف الترابية في
حالة عدم الضرورة ،ألنه قد يصاب
الشخص العادي بتهيج للحساسية،
بينما يصاب األشخاص الذين يعانون
من الحساسية بنوبات حساسية.
ونصح عند الحاجة للخروج أن يقوم
الشخص بلبس الكمامة والنظارات
الشمسية ،موضحاً أن الشخص الذي
لديه تاريخ مرضي بالحساسية من
مختلف األنواع بضرورة أخذ البخاخ
وأدويــة الحساسية والمحافظة على
أدويته الموصوفة له ،باإلضافة إلى
إغالق النوافذ.
وتــوقــع أن تشهد الفترة الحالية
من تقلبات الطقس زيــادة في عدد
المصابين بالحساسية بنسبة تتراوح
بــيــن  20و %30بــمــخــتــلــف أنـــواع
الحساسية الجهاز التنفسي سواء
للصدر أو األنف.

منــاطـــق الــدولـــــــة

إبراهيم سليم (أبوظبي)
تراجعت حدة المنخفض الجوي الذي تشهده الدولة ،والذي
أدى إلى طقس مغبر وغائم جزئيًا إلى غائم ،وسقوط أمطار
على بعض المناطق ،ورياح خفيفة إلى نشطة السرعة.
وأرجع المركز الوطني لألرصاد هذا التراجع إلى تحرك المنخفض
جنوبًا ،األمر الذي أسهم في انحسار تأثيره على الدولة عما
كان متوقعًا .وتوقع سرور الدرة ،المتنبئ الجوي في المركز،
تحسن الرؤية األفقية صباح اليوم في معظم مناطق الدولة،
تكون سحب
بعد تحسنها جزئيًا أمس ،الفتًا إلى احتمالية ّ
لوجود تأثير للمنخفض على سالسل الجبال الشرقية ،وبالتالي
احتمالية هطول أمطار خالل األيام المقبلة ،خاصة على
المناطق الشرقية.

ً
جنوبــــا
«المنخفـــض» يتحـــرك
ً
متوقعـــا
وينحسـر عمـــــا كــــان
 47.5أعلى درجة حرارة
بالدولة في «الطـــوييــــــن»

لــكــنــه قـ ــال :إن ــه عــلــى الــرغــم مــن تــراجــع حــدة
المنخفض ،فإن تأثيره ال يزال قائماً بصورة محدودة.
وبشأن األسباب التي أدت إلى الغبار ،قال الدرة
إنه غبار «معلق» ،جاء نتيجة تحرك المنخفض بداية
من ُعمان ،وساعده على االرتفاع عن األرض هبوب
الرياح الجنوبية الشرقية ،متجهاً إلى مناطق الدولة،
ما أسفر عن الغبار المحمل نتيجة خفته مع وجود
الرياح المحملة ،متوقعا تكون سحب ركامية على
السالسل الجنوبية شرق العين.
ولفت إلى انخفاض معدل الرؤية أمس إلى أقل
من  1000متر على بعض المناطق ،منها سويحان
ومطار أبوظبي ومدينة زايد بالظفرة ،إضافة إلى
منطقة العجبان التي انخفض فيها إلى  600متر،
وإلى  1100متر في العين.
وأمس ،سجلت «الطويين» في الفجيرة أعلى درجة
حــرارة في الدولة بواقع  47.5درجة مئوية ،وذلك
في الساعة  13:15بالتوقيت المحلي ،وبارتفاع
عن أول أمس والذي بلغت فيه أعلى درجة حرارة
 44.8في أبو األبيض بأبوظبي ،وذلك بعد انكسار
حدة المنخفض الجوي .وهطلت أمطار خفيفة على
بعض المناطق في الفجيرة والعين ،في وقت دعا
فيه الوطني لألرصاد إلى تجنب التعرض المباشر
للغبار والعوالق الترابية ،وإغالق األبواب والنوافذ

لمنع دخــول الغبار إلــى المباني ،وتــوخــي الحذر
واتباع قواعد السالمة أثناء القيادة ،ومتابعة نشرات
األح ــوال الجوية مــن الجهات الرسمية ،مناشداً
الجميع بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة
عن المركز ،وعدم تداول الشائعات ،خاصة مع وجود
الغبار حتى الجمعة.
وتوقع المركز أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً
إلى غائم ومغبر أحياناً ،مع احتمال تك ّون السحب
الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية
بعد الظهر ،قد يصاحبها سقوط أمطار ،بينما تكون
الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى
معتدلة السرعة ،تنشط أحياناً مثيرة للغبار واألتربة،
وسرعتها  15إلى  25تصل إلى  40كم/س ،والبحر
خفيف الموج في الخليج العربي ،وكذلك في بحر
ُعمان .كما توقع المركز أن يكون طقس الغد غائماً
جزئياً ومغبراً أحياناً ،مع فرصة تك ّون السحب
الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية بعد
الظهر ،قد يصاحبها سقوط أمطار ،والرياح جنوبية
شرقية إلــى شمالية شرقية ،خفيفة إلــى معتدلة
السرعة ،وتكون نشطة أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار
واألتــربــة ،وسرعتها من  15إلى  25تصل إلى 40
كــم/س ،والبحر خفيف الموج في الخليج العربي،
وبحر ُعمان.

الـــدعـــوة إلــى:
تجنـ ـ ـ ــب التعـ ـ ـ ــرض المبـ ــاشـ ـ ـ ــر
للغبـ ـ ــار والعـ ــوال ـ ـ ــق الت ــرابي ـ ــة
إغـ ـ ــالق األبـ ـــ ــواب والنـ ــوافـ ـ ــذ
لمن ــع دخ ــول الغب ــار للمبــان ــي
توخـ ــي الحـ ــذر واتبـ ــاع قـواع ــد
الس ـ ــالم ـ ـ ـ ـ ــة أثنـ ـ ـ ـ ــاء القيـ ـ ـ ــادة
متــابع ـ ـ ــة نش ـ ـ ـ ــرات األح ـ ـ ـ ــوال
الجـويــة مـن الجهـات الرسميــة
ع ـ ـ ـ ــدم ت ـ ـ ـ ـ ــداول الشـ ــائعـ ـ ـ ــات

أمطــــــار خفيفــــــــة علــــــــى بعـــــــض المنـاطـق فــي الفجيــرة والعي ــن

مساعــدات جديــدة مــن «الشارقــة الخيريــة» ملتضــرري األمطــار
الشارقة (االتحاد)
اعتمدت جلنة متضرري األمطار
التابعة جلمعية الشارقة اخليرية
خالل اجتماعها برئاسة الدكتور
يعقوب السعدي عضو مجلس اإلدارة،
حزمة القرارات التي مت اعتمادها
بعد انتهاء املرحلتني األولى والثانية
من عمليات حصر املتضررين ،وذلك
ضمن مساعيها الحتواء املتأثرين
باملنخفض اجلوي الذي تعرض له
سكان املنطقة الشرقية يف الذيد

وخورفكان وبعض مناطق سكان إمارة
الفجيرة.
وأفاد ناصر مسعود بالل ،رئيس قطاع
الفروع ،مدير إدارة اجلمعية يف كلباء،
عضو جلنة حصر متضرري األمطار،
إلى أن االجتماع تداول أعداد احلاالت
التي قامت جلان البحث بزيارة منازلهم
وحتديد نسبة األضرار التي حلقت
بها ،حيث بلغت تلك األعداد نحو 100
أسرة من املتضررين بتكلفة إجمالية
بلغت  569ألف درهم ،مشيرا إلى أن
اللجنة أقرت توزيع مساعدات الصيانة

رسالة تعكس
صورة مشرفة عن
التالحم المجتمعي
واألجهزة املنزلية يف صورة نقدية
بحسب احتياجات كل أسرة ،ومببالغ
تتراوح ما بني  3آالف درهم وحتى 25

ألف درهم لألسرة الواحدة ،وذلك على
حسب حجم األضرار التي مت رصدها
من قبل جلان البحث امليدانية.
وأكد على أن اللجنة تواصل عملها
بالتنسيق مع دائرة اخلدمات
االجتماعية ،وإدارة اإلسكان الطارئ
لالنتهاء من دراسة كافة األسر حيث
تبذل اجلمعية كافة مساعيها لضمان
االستقرار املعيشي لهم ،وهي رسالة
تعكس صورة مشرفة عن تالحم
مجتمع اإلمارات بأفراده ومؤسساته
على إغاثة امللهوفني والعمل على

دعمهم مبا يضمن لهم احلياة الكرمية.
من جانبهم أعرب املستفيدون عن بالغ
شكرهم جلمعية الشارقة اخليرية
نظير ما قدمته من دعم لهم يف ظل ما
تعرضوا له من أضرار نتيجة املنخفض
اجلوي ،مؤكدين أننا ملسنا حجم اجلهد
الذي قامت به فرق عمل اجلمعية من
خالل تواجدهم معنا حلظة بلحظة
للتعرف على احتياجاتنا وتلبيتها ،وقد
تكفلت اجلمعية بكلفة صيانة منازلنا
التي تعرضت للتضرر وهو عمل ليس
بجديد على إمارة الشارقة الباسمة.

زيــادة بمعــدالت اإلصـابـة بأمــراض
الحساسية بسبب تقلبات الطقس

طقـ ــس
مغبـ ـ ـ ـ ــر وغ ـ ـ ــائ ـ ـ ــم
ً
جزئيا وأمطـار على
بع ـ ــض المن ــاطـ ــق

التغير المناخي
وأكــد الدكتور عبد الكريم نصار،
اس ــت ــش ــاري األمـــــــراض الــصــدريــة
بــمــســتــشــفــى بــرجــيــل الــتــخــصــصــي
بــالــشــارقــة ،أن تغير الطقس يؤثر
على مرضى الجهاز التنفسي بشكل
عام ،خاصة من يعانون الربو والتليف
الرئوي وانسداد القصبات الهوائية
المزمن بسبب التدخين.
ولفت إلى أن الهواء الجاف والغبار
واألتربة تؤثر على الجهاز التنفسي،
منبهاً إلــى أن بعض الــمــرضــى قد
يــحــدث لــهــم نــقــص فــي األكسحين
في حالة اإلصابة بنوبة الربو ،وقد
يحتاجون إلى العناية المركزة.
وذكر أن قلة األمطار تعلب دوراً في
إيجاد الغبار وتحرك األتربة ،وبالتالي

العواصف الترابية
والرملية تكون محملة
بمواد ضارة للجهاز
التنفسي

ً
عالميا
تغير المناخ
يسبب زيادة التقلبات
الجوية وتغير
الطقس

مرضى الحساسية
واألطفال وأصحاب
األمراض المزمنة األكثر
ً
تأثرا

بسام محبوب

عبدالكريم نصار

وائل نصار

زيــادة نسبة الحساسية لدى العديد
مــن فــئــات المجتمع ،بما فــي ذلك
األطــفــال والمصابين بالحساسية،
مرجعاً حــدوث مــوجــات الغبار إلى
اختالف الطقس على مستوى العالم.
األعراض والنتائج
وأفاد دكتور وائل ناصر استشاري
أمــراض الرئة والعناية المركزة في
المستشفى األمريكي بدبي ،أن أكثر
الفئات تأثراً بموجة الغبار الحالية،
هــم مــرضــى جــهــاز التنفس بشكل
ع ــام مــثــل مــرضــى الــربــو ومــرضــى
الــحــســاســيــة واألمـــــراض التنفسية
االنسدادية المزمنة ،باإلضافة إلى
األط ــف ــال ،وكــبــار الــســن ،ومــرضــى
القلب ،والسكري.
وأشـــــار إلـ ــى أن هــنــاك الــعــديــد
مــن األضـــرار الناجمة عــن تقلبات
الــطــقــس بــالــنــســبــة لــمــرضــى الــربــو
والصدر ،خاصة في حالة التعرض
للغبار بشكل مباشر ولفترة طويلة
من الوقت ،حيث قد يؤدي ذلك إلى
نوبات من تشنج القصبات والسعال،
أو تفاقم الحالة المرضية.
وحــول أبــرز األعــراض التي تظهر
عــلــى المصابين بــأمــراض الــصــدر
والــجــهــاز التنفسي ،أجـ ــاب :يمكن
حصرها في السعال ،ضيق النفس،
ألــــم الـ ــصـ ــدر ،زيــــــادة ال ــم ــف ــرزات
التنفسية ،مشيراً إلــى وجــود زيــادة
ب ــح ــاالت مــراجــعــة المستشفيات
بالنسبة ألمـ ــراض الــربــو والــجــهــاز
التنفسي بسبب الغبار.
وقــــال« :ال تــوجــد نسبة مــحــددة
أو رسمية تتعلق بنسبة الزيادة في
الحاالت التي تراجع المستشفيات
بسبب تقلبات الطقس ،لكن تشير
التقديرات إلى احتمالية أن تكون هذه
الزيادة ما بين  20و %30تقريباً».

مـ ــع متابعـ ـ ــات الطقـ ـ ـ ــس

انتظــــام حــركـــة الطيـــران فـــي مطـــار دبــي
دبي (االتحاد)
أكدت مؤسسة مطارات دبي عودة
حركة الطيران يف مطار دبي
الدولي بشكل طبيعي ،بعد تأثرها
بسوء األحوال اجلوية املغبرة التي
استمرت على مدار اليومني املاضيني.
وقال متحدث رسمي من مؤسسة
مطار دبي :إنه بداية من ظهر يوم
األحد وحتى الساعات األولى من
يوم أمس االثنني ،مت إلغاء نحو
 44رحلة ،يف حني مت حتويل 12
رحلة إلى مطار دبي ورلد سنترال
 DWCواملطارات األخرى احمليطة،
لتُ ستأنف بعدها حركة الطيران
بشكل طبيعي مع عودة جميع
الرحالت إلى مطار دبي الدولي دون
أي تغييرات أو تأخير عن اجلدول
الزمني احملدد.
وأوضح املتحدث أن مؤسسة مطارات
دبي متكنت بالتعاون والتنسيق مع
كافة الشركاء االستراتيجيني من
احلد من التداعيات واستعادة جميع
العمليات بشكل طبيعي ،داعي ًا
جميع املسافرين إلى التواصل مع
شركات الطيران اخلاصة برحلتهم
للتحقق من املعلومات حول الرحلة.

جانب من مطار دبي الدولي (من المصدر)

الطقس ،وهي :إغالق نوافذ المنازل وعدم الخروج إال للضرورة ،وفي
الحاجة للخروج يجب أن يقوم الشخص بلبس الكمامة والنظارات
الشمسية ،باإلضافة إلى المحافظة على أخذ البخاخ وأدوية
الحساسية لمرضى الحساسية .ولفتوا إلى أن حدوث موجات الغبار،
يرجع إلى اختالف الطقس على مستوى العالم وازدياد تأثير التغير
المناخي الذي تشهده األرض خالل السنوات األخيرة ،مشيرين إلى أن
قلة األمطار تلعب دورًا كبيرًا في حصول الغبار وتحرك األتربة.

جفاف العين
أوضح دكتور فادي سعد
استشاري طب عيون يف دبي،
أن موجة الغبار احلالية
حتتوي على جزيئات صلبة
صغيرة جداً ،مشير ًا إلى أن
األشخاص الذين يعانون
اجلفاف يف الدمع هم
أكثر مرضى العيون تأثر ًا
بتقلبات الطقس ،وأيض ًا
الذين يستخدمون العدسات
الالصقة واملرضى الذين
خضعوا لعمليات جراحية
حديث ًا ،أي منذ عدة أيام
فقط.
وأفاد أن هناك عدة أضرار
يصاب بها مرضى العيون
يف ظل اجلو املتقلب ،وذلك
بسبب اجلزئيات الصلبية
التي تدخل العني وتلتصق
بالقرنية ،ويف حالة التصاقها
باملنطقة الداخلية للجفن
فإنها تؤدي إلى جروح يف
القرنية مع كل حركة للجفن.
ولفت إلى أنه يف حال دخول
هذه األجسام الصلبة حتت
العدسة الالصقة قد تصاب
القرنية بجرح ،وقد حتتوي

فادي سعد

هذه األتربة على نوع من
البكتيريا والفيروسات التي
قد تؤدي إلى التهابات.
ونبه إلى أن هناك مجموعة
من األمور الوقائية التي
يجب على مرضى العيون
القيام بها لتجنب اآلثار
السلبية الناجمة عن موجة
الغبار ،أولها ترطيب العني
بغسل اجلزيئات الصغيرة
واستبدال العدسات الالصقة
بالنظارات وإغالق العني يف
حالة إجراء عملية جراحية
قبل  10أيام أو أقل.

عــدم الخـــروج إال للضـــرورة وارتـ ـ ـ ـ ـ ــداء
الكمــــــــــــامــــــــــــــة ضـــــــــــــــرورة ملحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
المحافظة على األدوية والبخاخ لمرضى
الحســـاسيــــة للوقاية من أض ــرار الغبـ ــار
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235
ســال ــم الكعب ــي مــدي ــر ع ــام
»:
«تدوير» باإلنابة لـ «

مليــون درهــم عقــود
تشغيلية إلدارة ومراقبة
مطـــــامــــــر النفــــايـــــــات
فــي العيـــن والظفـــرة

هالة الخياط (أبوظبي)

1.17

مليون طن
«نفايات»
معالجة خالل 3
أشهر

900
ألف طن
ً
سنويا اإلنتاج
السنوي
المتوقع من
محطة تحويل
النفايات
لطاقة

كشف الــدكــتــور سالم خلفان الكعبي مدير عــام مركز
أبوظبي إلدارة النفايات «تدوير» باإلنابة عن نجاح المركز
خالل الربع األول من العام الجاري بمعالجة  1.17مليون
طن من النفايات بدالً من تحويلها إلى المطامر ،تحقيقا
لرؤية الدولة الرامية لتحويل  %75من النفايات البلدية
الصلبة في عام  2026بدالً من طمرها ،وزيادة النسبة لتصل
إلى  %85في عام  ،2036وإنتاج الطاقة الخضراء للحد من
البصمة الكربونية لقطاع الطاقة.
وفــي حــوار مع صحيفة «االتــحــاد» ،أكــد الدكتور الكعبي
أن المركز يواصل تطوير مشاريعه التي يتطلع من خاللها
نحو تحقيق رسالته الرامية إلى بناء أنظمة متكاملة إلدارة
النفايات ،ومكافحة آفات الصحة العامة ،وتقديم خدمات
ذات قيمة مضافة للمتعاملين والمجتمع وفــقـاً للمعايير
والممارسات المعتمدة ،وذلــك من خــال بناء الشراكات
الفعالة واســتــثــمــار األص ــول والــمــوارد المالية والبشرية
والتقنية ،والمساهمة في تقليل إنتاج النفايات وتحويلها إلى
رافد اقتصادي إلمارة أبوظبي.
وأفاد الكعبي أن «تدوير» بالتعاون مع شركة مياه وكهرباء
اإلمارات يواصالن تنفيذ محطة لتحويل النفايات إلى طاقة
في أبوظبي بطاقة إنتاجية تصل إلــى  900ألــف طن من
النفايات سنوياً ،ما يكفي لتوفير الكهرباء لحوالي 52,500
منزل في دولة اإلمارات ،األمر الذي يجعلها واحدة من أكبر
محطات تحويل النفايات إلى طاقة في المنطقة.
ومن المتوقع أن تسهم المحطة في خفض انبعاثات ثاني
أوكسيد الكربون بمقدار  1,1مليون طن سنوياً ما يعادل
إزالة أكثر من  240ألف سيارة من الطريق.
دراسة جدوى
وأعلن د.الكعبي عن تعاون بين «تــدويــر» وشركة بترول
أبوظبي الوطنية «أدنــوك» في جانب إجــراء دراســة جدوى
مشتركة إلنتاج الهيدروجين منخفض الكربون في إمــارة
أبوظبي ،واستكشاف فرص إنتاج وقود مستدام للطائرات
في الدولة باالعتماد على الهيدروجين األخضر الذي يتم
إنتاجه باستخدام الطاقة الشمسية والنفايات البلدية،
وذلك في إطار التزام المركز في تعزيز االستدامة ،وحرصه
على تطوير وإبرام شراكات استراتيجية تتماشى مع جهوده
المستمرة لتحويل النفايات إلــى طاقة بــدالً من طمرها،
واالستفادة من أحدث التكنولوجيات التقنية إليجاد الحلول
لبعض التحديات الناجمة عن معالجة كميات كبيرة من
النفايات.
معالجة النفايات
وأكد مدير عام «تدوير» باإلنابة أن جهود معالجة النفايات
مستمرة ،مشيرا إلى المجمع الصديق للبيئة «إيكو بارك»،

اإلدارة المتكاملة للنفايات
وعن التحديات التي يواجهها المركز خالل المرحلة الحالية في التعامل مع النفايات ،أشار
الدكتور الكعبي إلى أن إمارة أبوظبي تبذل جهودًا مميزة لتنظيم إدارة النفايات وتحويلها
من عبء إلى رافد اقتصادي من خالل المشاريع المميزة التي تعمل على تنفيذها ومن خالل
األطر واللوائح والتشريعات الالزمة لمواجهة التحديات التي تواجهها اإلمارة في مجال إدارة
النفايات ،واستقطاب المزيد من االستثمارات في هذا القطاع الحيوي والتي انعكست مؤخرًا
باإلعالن عن الئحة اإلدارة المتكاملة للنفايات التي أصدرتها هيئة البيئة  -أبوظبي ،والتي تم
اعتمادها من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ،ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس
مجلس إدارة الهيئة ،والتي تعتبر األولى من نوعها على مستوى إمارة أبوظبي ،وتهدف إلى
وضع األطر واللوائح والتشريعات الالزمة لمواجهة التحديات التي تواجهها اإلمارة في مجال
إدارة النفايات .ولفت الكعبي إلى وجود بعض التحديات التي ال زالت موجودة أبرزها هو عدم
التزام بعض الشركات بفرز النفايات وقيام بعضها بأنشطة غير مصرح بها خاصة فيما يتعلق
بنفايات البناء والهدم ،ونبش الحاويات ،مشيرًا إلى حرص المركز على إطالق حمالت لتوعية
الجمهور بهذا المجال.

استخدام
الهيدروجين
األخضر كوقود
مستدام
للطائرات في
الدولة

أبوظبي تضع
تشريعات
وتنفذ مشاريع
لتنظيم إدارة
النفايات
وتحويلها من
عبء إلى رافد
اقتصادي

محطات معالجة النفايات الطبية (من المصدر)

الواقع على طريق حميم وتم افتتاحه خالل الفترة الماضية،
حيث يضم محطتين لمعالجة  7,500طن سنوياً من النفايات
الطبية والخطرة .كما يقوم المركز بتشغيل منشأة إلعادة
تدوير مخلفات البناء والهدم في أبوظبي لمعالجة 8000
طن يومياً ،وواحدة أخرى في مدينة العين لمعالجة 2000
طن يومياً من مخلفات البناء والهدم ،إلى جانب محرقة
لمعالجة مخلفات الحيوانات النافقة بطاقة استيعابية تصل
إلى  2000كغم في الساعة.
معالجة نفايات المسالخ
وعلى صعيد االتفاقيات ،أفاد دكتور الكعبي أن المركز أبرم
اتفاقية تعاون مع االتحاد للطيران لتطوير مشروع تحويل
النفايات البلدية إلى وقود مستدام للطائرات .كما وقع المركز
خالل العام الجاري عقود تشغيلية بقيمة  235مليون درهم
إماراتي ،تشمل عقود إدارة وتشغيل وصيانة ومراقبة والتحكم

دراسة جدوى إلنتاج الهيدروجين
«األخضر» منخفض الكربون في
إمارة أبوظبي

فــي مطامر النفايات الخاضعة للرقابة فــي مدينة العين
ومنطقة الظفرة .كما عقد مركز أبوظبي إلدارة النفايات
«تدوير» مؤخراً اتفاقية مع بلدية مدينة العين لتعزيز سبل
التعاون والتنسيق المشترك لتطوير خدمات نقل ومعالجة
نفايات مسالخ مدينة العين والحيوانات النافقة والتخلص
السليم منها.

محطات المعالجة
أشار الكعبي إلى أن «تدوير» استلمت العام الماضي نحو  8آالف طن من مخلفات الحيوانات
في محرقة الحيوانات النافقة في مدينة العين ونحو  360طنًا في محرقة الحيوانات النافقة
في أبوظبي .كما نجح المركز خالل العام الماضي في معالجة نحو  108آالف طن من النفايات
الطبية والخطرة في اإلمارة ،وإعادة تدوير نحو  2.7مليون طن من نفايات الهدم والبناء
وفق أعلى المعايير العالمية والمحلية والتي تلبي تطلعات اإلمارة نحو ضمان التخلص اآلمن
والسليم من جميع أنواع النفايات .كما تمت معالجة  197طنًا من النفايات اإللكترونية والتي
شملت اآلالت ،األجهزة المنزلية ،أجهزة التكييف والتدفئة ،وإعادة تدوير أصول تكنولوجيا
المعلومات الطابعات ،أجهزة الكمبيوتر المحمولة ،أجهزة الكمبيوتر المكتبية ،وإعادة تدوير
غازات التبريد.
وأكد دكتور الكعبي أن المركز يعمل بشكل مستمر على تطوير خدمات جمع ونقل النفايات
اإللكترونية في إمارة أبوظبي وإعادة تدويرها من خالل المناجم التابعة لـ«تدوير» ،والتي يصل
عددها إلى  12منجمًا في مدينة أبوظبي والعين ،بينها  10مناجم مخصصة الستقبال النفايات
الكهربائية واإللكترونية.
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ً
فحصــــا و 792إصــــابــــة جـــــديــــدة
149.376

 688حــالـــة شفـــاء مـــن «كــورونـــا»

فــي المجتمع بــاســتــخــدام أفضل
وأحــدث تقنيات الفحص الطبي.
وساهم تكثيف إجــراءات التقصي
والــفــحــص ف ــي ال ــدول ــة وتــوســيــع
ن ــط ــاق الــفــحــوص عــلــى مــســتــوى
الدولة في الكشف عن  792حالة
إصــابــة جــديــدة بــفــيــروس كــورونــا
المستجد من جنسيات مختلفة،
وجميعها حاالت مستقرة وتخضع
للرعاية الصحية الالزمة ،وبذلك
يبلغ مجموع الــحــاالت المسجلة
 1.005.543حالة .

أبوظبي (وام)

تماشياً مع خطة وزارة الصحة
ووقــايــة المجتمع لتوسيع وزيــادة
نـــطـــاق ال ــف ــح ــوص فـ ــي الـــدولـــة
بهدف االكتشاف المبكر وحصر
الــــحــــاالت ال ــم ــص ــاب ــة بــفــيــروس
كــورونــا المستجد «كــوفــيــد»19 -
والمخالطين لهم وعزلهم ،أعلنت
الــــــوزارة ع ــن إج ـ ــراء 149.376
فــحــصـاً جــديــداً خــال الــســاعــات
الـ 24الماضية على فئات مختلفة

ال وفيــــــات
أعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة يف األربع
والعشرين ساعة املاضية ،وبذلك يبقى عدد الوفيات يف
الدولة  2339حالة ،وشفاء  688حالة جديدة ملصابني
بفيروس كورونا املستجد «كوفيد »19 -وتعافيها التام من
أعراض املرض بعد تلقيها الرعاية الصحية الالزمة منذ
دخولها املستشفى ،وبذلك يكون مجموع حاالت الشفاء
 984.142حالة.

أطلقته «دبي لرعاية النساء واألطفال»

نجاح املرحلة األولى من برنامج «العالج
النفسي بمساعدة الحيوانات األليفة»

برنامج «العالج النفسي بمساعدة الحيوانات األليفة» أطلقته بنجاح «دبي لرعاية المرأة» (من المصدر)

دبي (االتحاد)

نجحت مؤسسة دبــي لرعاية
الــنــســاء واألط ــف ــال فــي تطبيق
المرحلة األولى لبرنامج «العالج
النفسي بمساعدة الحيوانات
األليفة» والــذي يعد األول من
نوعه على المستوى الوطني.
وأســهــم البرنامج بالتعاون مع
الــقــيــادة الــعــامــة لــشــرطــة دبــي
ومبادرة المرموم وشركة بوش
ب ــاوز للحيوانات األلــيــفــة ،في
تــحــقــيــق نــتــائــج إيــجــابــيــة على
الــحــاالت التي استخدم فيها،
ضــمــن  131جــلــســة عــاجــيــة
اســتــفــاد منها  30شخصاً من
رعايا المؤسسة من فئتي النساء
واألطــفــال .وكشفت المؤسسة
عن نتائج تطبيق المرحلة األولى

طرق جديدة ُ
ومبتكرة
لدعم األطفال
والبالغين من ضحايا
العنف واالستغالل
خــال اجــتــمــاع عقدته برئاسة
شيخة سعيد المنصوري مدير
عام مؤسسة دبي لرعاية النساء
واألطفال باإلنابة مع شركائها في
البرنامج ،حيث حضر االجتماع
كل من :اللواء عبداهلل علي الغيثي،
مدير اإلدارة العامة ألمن الهيئات
والمنشآت والــطــوارئ ،والعقيد
عبيد مــبــارك بــن يــعــروف مدير
إدارة أمن وحماية الشخصيات،
والرائد صالح خليفة المزروعي

مدير إدارة التفتيش األمني في
اإلدارة الــعــامــة ألم ــن الهيئات
والمنشآت والــطــوارئ ،كما تمت
مشاركة النتائج مع بقية الشركاء
في مبادرة المرموم ،وشركة بوش
باوز للحيوانات األليفة.
وقالت المنصوري:
جاء تطبيق المبادرة في إطار
تطوير طرق جديدة و ُمبتكرة لدعم
األطــفــال والبالغين من ضحايا
العنف واالســتــغــال ،وتحسين
قدرات التكيف والتفاعل لديهم،
إلى جانب تحسين قدرتهم على
أداء مهامهم االجتماعية ،والقدرة
عــلــى إق ــام ــة ع ــاق ــات صحية
وإيجابية مع اآلخرين والمحيطين
بهم ،وتحسين الحالة المزاجية
لــهــم ،ورفـ ــع مــعــدالت الــســعــادة
وتخفيف الضغط النفسي.

يوم صحي
للسيدات في
متنزه الشريعة
بأبوظبي
أبوظبي (االتحاد)
نظمت بلدية مدينة
أبوظبي ،من خالل مركز
بلدية الشهامة ،يوم ًا رياضي ًا
للسيدات يف متنزه الشريعة،
بالتعاون مع مركز هيلث
دايت ،وذلك بهدف التشجيع
على تنمية مهارات أفراد
املجتمع لتجنب األمراض
الشائعة ،والتوعية بالدور
الكبير للرياضة وأهميتها
يف حياة وسعادة الفرد،
وكذلك التعريف باملرافق
واملناطق الرياضية الواقعة
ضمن النطاق اجلغرايف ملركز
بلدية الشهامة.
وتضمن اليوم املخصص
للسيدات العديد من
الفعاليات والفقرات التي
تصب يف التوعية الصحية
والرياضية ،حيث مت تقدمي
عرض تشجيعي لتعريف
املشاركات بضرورة ممارسة
الرياضة وجعلها أسلوب
حياة ،وكذلك تأثيراتها
اإليجابية على صحة الفرد.
كما تضمنت فقرة الضيف
حديث ًا حول أهمية ممارسة
الرياضة ،التي تعد من
األنشطة البدنية الوقائية
والعالجية للعديد من
األمراض ،مثل أمراض القلب،
وتصلب الشرايني ،وهشاشة
العظام والسمنة ،كما
تقلل من مخاطر اإلصابة
بالسكري ،هذا باإلضافة
إلى حتسني احلالة النفسية
واملعنوية لألشخاص
الرياضيني وإمدادهم
بالطاقة اإليجابية وجتديد
النشاط.

استبدل طريقك بآخر

عندما تذهب ألمــر مــا وفــي نفسك تحقيق هــدف معين،
ووجدت في الطريق جداراً ،فال تصطدم به بل غير الطريق
إلى آخر وسوف تصل .أما أن تصطدم بالجدار لعدم اعترافك
بالبديل فذلك مدعاة لحدوث الفشل والذي يعقبه العصاب
القهري .نحن اليوم في عالم تتراكم فيه العقبات ،وتحتشد
في العقل كومة من التراكمات والتي تصير مع الزمن جباالً
من حصى العقد النفسية المميتة ،والتي تجعل اإلنسان يسير
في الطريق مثق ً
ال ،ويواجه الناس بنفس أشبه بجرار قديم،
يحدث دوياً يصم اآلذان،مما ينفر ،كل من له عالقة قريبة أو
بعيدة.
اإلنسانية مهددة بمزيد من العصاب ،وكثير من الغضب ضد
الذات ،ألن الفرد في هذا العالم ال يترك من خيارات ،بل إنه
ذاهب إلى الحياة بعقل أعمى ،وقلب أصم .مما يجعله فريسة
للتصادم مع مجريات الحياة ،األمر الذي يجعل كل المغريات،
والمثيرات مجرد أمواج تلطم صدور القوارب ،وتجعلها ضحية
فوضى الداخل ،ونتيجة افتئات على الذات.
نحن بحاجة إلى اإلدراك ،والوعي بأهمية أن نكون طيعين
وليس جامدين ،وأن نسير في الطريق،مع فهم أننا قد نصادف
المعوقات ولكنها ليست آخر الحلول ،بل هناك في الحياة أكثر
من طريق ،كما إن هناك أكثر من حل ،لمواجهة المعضالت.
في الزمان القديم كانت الحياة فسيحة إلى درجة السيولة،
وكان العقل ال يعاني من زحام األفكار ،لذلك لم يكن هناك
ما يعرقل العقل من المضي بسالسة ،ويسر ،اليوم كل شيء
تغير ،وأصبح طريق الحياة مزدحماً باألفكار،كما إنها تضج
بالمعرقالت ،وهذا ما يجعل اإلنسان قلقاً ،مضطرباً عاجزاً
عن إيجاد الطمأنينة ،وهذا ما يضطره في الذهاب بطريقة
عمودية ،مستقيمة وبال تــردد ،ألنه يعتقد أن ال طريق غير
الطريق الذي سلكه ،ومن هنا تبدأ المشكلة ،مشكلة الوقوف
على الالحلول ،وانتهاج أسلوب الالعودة ،والصدامية وهذا ما
يعقد سير الخطوات إلي األمام وأحياناً يحطمها ويفشل كل
ما لدى العقل من مهمات ،تكون سهلة طيعة فيما لو سارت
األمــور بنظرية  -غير طــريــك ،تجد الحياة منفتحة كأنها
الزهرة البرية ،تعطيك عطرها ،وتهبك جمالها ،وتصير أنت
الحقل ،وهي اللون الزاهي الذي يرخي جماله على جفنيك.
كن في السيولة تجد الرخاء العاطفي يثريك ،ويمأل جفنيك
رعــشــة الــفــرح ،تــكــون فــي الــســعــادة فــراشــة بأجنحة الحلم
الزاهي ،تكون أنت في الحياة أغنية قيثارتها هذه الطبيعة
الجذلى ،تكون أنت في العالم فضاء ،نعيمه هذا التالحم ما
بين الذات واآلخر.

علي أبو الريش
Ali.AbuAlReesh@alIttihad.ae

«اإلم ــارات الصحية» تطلــــــق
التطبيــق الذكي للــرعــايــة
دبي (االتحاد)

أعــلــنــت مــؤســســة اإلمــــارات
ل ــل ــخ ــدم ــات ال ــص ــح ــي ــة ،عــن
إط ــاق ــه ــا الــتــطــبــيــق ال ــذك ــي
الــجــديــد للخدمات الصحية،
وذلــــك ب ــه ــدف تــوفــيــر حــزمــة
مــن الــخــدمــات الــتــي تتضمن
حــجــز م ــوع ــد ط ــب ــي ،وطــلــب
تقرير طبي ،وتوفير الرعاية
المتنقلة المنزلية ،باإلضافة
إلــى استعراض الملف الطبي
للمريض.
وي ــأت ــي إطـــــاق الــمــؤســســة
التطبيق الذكي الجديد ،ضمن
جهودها المتواصلة نحو تطوير
المنظومة الرقمية ،وفي إطار
استراتيجياتها الــهــادفــة إلــى
تــطــبــيــق االس ــت ــخ ــدام األمــثــل
للقدرات الرقمية والتكنولوجية
الحديثة ،لضمان تعزيز أنماط
الحياة الصحية بين مختلف
أفراد المجتمع اإلماراتي.
وقالت أمل كرمستجي مدير
إدارة الدعم التقني باإلنابة في
مــؤســســة اإلمــــارات للخدمات
ال ــص ــح ــي ــة «إن الــمــؤســســة
حــقــقــت طــفــرة رقــمــيــة نوعية
على مستوى منظومة العمل
الحكومي ونجحت في تطوير
خــدمــاتــهــا الــرقــمــيــة محققة
تــقــدمــاً الف ــتـ ـاً ف ــي مــؤشــرات
التنافسية العالمية ،ما أسهم

تعزيز المنظومة
الرقمية وتطوير أدائها
أمل كرمستجي
ف ــي تــعــزيــز مــكــانــتــهــا كــإحــدى
أبرز الجهات الصحية الرائدة
عــلــى الــصــعــيــديــن اإلقــلــيــمــي
والعالمي».
وأش ــادت كرمستجي بفريق
الــعــمــل وحــرصــه عــلــى تطوير
وإن ــج ــاز ال ــم ــش ــروع ،لــضــمــان
تــفــوق األداء الــرقــمــي ال ــذي
أسهم في تعزيز كفاءة العمل،
مؤكدة أن المؤسسة مستمرة
ف ــي بـــذل مــزيــد م ــن الــجــهــود
خــال مسيرتها الــرائــدة تجاه
تــعــزيــز مــنــظــومــتــهــا الــرقــمــيــة
وتطوير أدائها المؤسسي ،في
إطــار توجيهات ورؤى القيادة
الرشيدة ،وبما يلبي احتياجات
وتطلعات المتعاملين.

ّ
ّ
مهمة»
«كل خطوة
ينطلق في أبوظبي أكتوبر المقبل تحت شعار

«الصحـة العامليـة» تشـارك فـي رعـايـة مـؤتمـر «النشـاط البـدنـي»
أبوظبي (وام)

أعلن مركز أبوظبي للصحة العامة
والجمعية الــدولــيــة للنشاط البدني
عن مشاركة منظمة الصحة العالمية
في رعاية النسخة التاسعة من مؤتمر
الجمعية الــدولــيــة للنشاط البدني
والــصــحــة ،التي تستضيفها أبوظبي
خــال الفترة من  23إلــى  26أكتوبر
المقبل .وتؤكد مشاركة منظمة الصحة
كراع لهذا الحدث على أهمية
العالمية ٍ
النشاط البدني للصحة العامة ،وعلى
دوره فــي الــحـ ّـد مــن أعــبــاء األمــراض
غير المعدية وتحسين األداء اليومي

والصحة الذهنية والعافية .وتهدف
نسخة هذا العام من مؤتمر الجمعية
الدولية للنشاط البدني والصحة إلى
عقد حوارات فاعلة تركز على تشجيع
جــمــيــع أفــــراد الــمــجــتــمــع عــلــى تبني
التمارين الرياضية واألنشطة البدنية،
م ــن خـ ــال جــــدول تــثــقــيــفــي ج ــذاب
يتضمن ورش عمل وأحاديث وندوات
يشارك فيها خبراء محليون وإقليميون
ودول ــي ــون ،كــمــا يسعى الــمــؤتــمــر إلــى
استكشاف فرص التعاون في تحقيق
رؤي ــة مشتركة تــهــدف لــلــوصــول إلــى
مجتمع يتمتع بالصحة والسالمة .وقال
مطر سعيد النعيمي ،مدير عام مركز

خطة عمل
قال البروفيسور جاسبر شبرجني ،رئيس اجلمعية الدولية
للنشاط البدني والصحة« :لقد مت تصميم برنامج املؤمتر
ليتماشى مع خطة العمل العاملية بشأن النشاط البدني
الفعالة
ومشاركة أحدث التطورات العلمية حول األساليب
ّ
لرفع مستوى النشاط البدني لدى األفراد مع الباحثني
واملمارسني وصنّ اع السياسات .وستكون هذه هي املرة األولى
التي ينعقد فيها املؤمتر يف منطقة شرق البحر األبيض
املتوسط» .وأضاف« :نعمل مع منظمة الصحة العاملية
ومركز أبوظبي للصحة العامة لرفع مستوى النشاط
البدني على جدول األعمال يف جميع أنحاء املنطقة ،ودعم
اجلهود املبذولة يف هذا املجال» .وينعقد مؤمتر اجلمعية
ّ
«كل
الدولية للنشاط البدني والصحة هذا العام حتت شعار
مهمة».
خطوة
ّ

أبوظبي للصحة العامة« :تمثل مشاركة
كراع
منظمة الصحة العالمية الق ّيمة ٍ
لهذا الحدث دعماً لرؤية إمارة أبوظبي
االستراتيجية فــي الــقــطــاع الصحي
وشهادة على التقدم الذي حققته في
هذا المجال ،وتأثيرها على الساحة
وتعد النسخة
العالمية للصحة العامة.
ّ
التاسعة من مؤتمر الجمعية الدولية
للنشاط الــبــدنــي والــصــحــة مناسبة
بـ ــارزة عــلــى جـــدول أعــمــال الــرعــايــة
الصحية في أبوظبي ،وتمهيداً إلطالق
حـ ــوارات فعالة حــول دور التمارين
واألنشطة البدنية في االرتقاء بسالمة
المجتمعات وتعزيز الصحة الوقائية».

من جهتها ،قالت الدكتورة فيونا بول،
رئــيــســة وحـــدة الــنــشــاط الــبــدنــي في
منظمة الصحة العالمية« :إن رعاية
هذا المؤتمر توفر لنا فرصة تسليط
الــضــوء على أهمية النشاط البدني
ف ــي مــنــطــقــة شـــرق الــبــحــر األبــيــض
المتوسط ورفع مستوى االهتمام ليس
فقط بالفوائد الصحية ،ولكن أيضاً
بالسياسة األوســع التي تحفز جميع
األعــمــار وال ــق ــدرات على المشاركة
وممارسة الرياضة وتمارين اللياقة
الــبــدنــيــة أواألســالــيــب األخـ ــرى التي
ّ
ننشط بها حركتنا خــال ممارساتنا
اليومية».
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لتعزيز السالمة المرورية

تكثيف ضبط مخالفي استخدام «السكوتر»
أبوظبي (االتحاد)

كثفت شرطة أبوظبي حمالتها
الــــمــــروريــــة ل ــض ــب ــط مــخــالــفــي
اشــتــراطــات استخدام الــدراجــات
الكهربائية «السكوتر».
وانـ ــتـ ــهـ ــت مـ ــديـ ــريـ ــة الــــمــــرور
والــــدوريــــات بــقــطــاع الــعــمــلــيــات
الــمــركــزيــة ،بــالــتــعــاون مــع مــركــز
ال ــن ــق ــل ال ــم ــت ــك ــام ــل والـــشـــركـــاء
االســتــراتــيــجــيــيــن ،م ــن حملتها
الــتــوعــويــة والــتــي اســتــمــرت ألكثر
مــن شهرين فــي أبــوظــبــي والعين
والظفرة والمناطق الخارجية.
وأكـ ــد الــعــمــيــد مــحــمــد ضــاحــي
الحميري مــديــر مديرية الــمــرور
والدوريات أهمية االلتزام باتباع
التعليمات واإلرشــــادات الــازمــة
للسالمة المرورية على الطرقات،
بــمــا يــضــمــن تــحــقــيــق الــســامــة
واألمان للجميع.
ول ــف ــت إلــــى أهــمــيــة االلـــتـــزام
باشتراطات استخدام الدراجات
الهوائية والكهربائية «السكوتر»
ال ــم ــص ــرح بــاســتــخــدامــهــا وغــيــر
المصرح بها ،وأفاد بأن المصرح
باستخدامها فــي أبــوظــبــي ،هما
نــوعــان ،يتمثالن فــي الــدراجــات
ال ــه ــوائ ــي ــة وال ــس ــك ــوت ــر ال ــي ــدوي
والكهربائي ،أما المحظورة فهي
الدراجات الكهربائية ذات المقعد.

خالل إحدى الحمالت المرورية المكثفة (من المصدر)

المناط ــق المزدحمـ ـ ــة
حث العميد محمد ضاحي احلميري مدير مديرية املرور والدوريات على ضرورة تخفيف سرعة قيادة الدراجة يف
املناطق املزدحمة وقيادتها يف املسارات املسموح بها ،بحسب اللوحات اإلرشادية واملسارات املشتركة للمشاة والدراجات
الهوائية والكهربائية والطرق الداخلية والفرعية ،وااللتزام مبتطلبات إجراءات األمن والسالمة.وكانت شرطة أبوظبي
نشرت عبر منصاتها للتواصل االجتماعي أهم  7خطوات لتعزيز سالمة مستخدمي الدراجات الكهربائية واملتمثلة يف
ارتداء خوذة واقية للرأس وسترة عاكسة للضوء ،واستخدام املسارات املخصصة للدراجات الهوائية مع القيادة يف نفس
االجتاه ،وااللتزام بحدود السرعة احملددة «20كلم /الساعة» وتفادي حمل أي راكب مع مستخدم الدراجة ،وجتنب
حمل أي أوزان ثقيلة حتى ال تفقده التوازن ،وعدم استخدام السماعات الثنائية أو الهاتف كونها تشتت التركيز،
واحلرص على احترام إشارات وقواعد املرور.

تضمنت  4محاور رئيسة

شرطة أبوظبــي تستعـــرض جهـــود
التدريب عبـــر الذكاء االصطنـــاعــــي
أبوظبي (االتحاد)

استعرضت أكــاديــمــيــة سيف بن
زايــد للعلوم الشرطية واألمنية في
شرطة أبوظبي جهودها في التدريب
عبر الــذكــاء االصطناعي والــواقــع
االفتراضي في برنامج بالدنا أمانة
والذي يبث في إذاعة اف ام أبوظبي.
وقال اللواء ثاني بطي الشامسي
مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم
الشرطية واألمــنــيــة أن األكاديمية
حــددت رؤيتها من خــال  4محاور
رئيسية تضمنتها ورشة متخصصة
الستشراف المستقبل في التدريب،
حــول الــواقــع االفــتــراضــي والمعزز
لــلــتــدريــب خ ــال الحقبة المقبلة،
وال ــذك ــاء االصــطــنــاعــي فــي مجال
الــتــدريــب الـــذي سيتم فــرضــه في
المستقبل القريب ،والتدريب عن بُعد
والهجين والتدريب الرقمي (كيف
سيكون في الفترة المقبلة) وأنظمة
المحاكاة والعاب الكمبيوتر واألجهزة
الذكية التي ستستخدم كجزء رئيس
في تنفيذ عمليات التدريب.
وأشار إلى ان الورشة ركزت على
جــلــســات عــصــف ذهــنــي ودراسـ ــات
حــاالت تدريبية تطبيقية تدريبية
جماعية وفردية ومناقشات وأسئلة
تحليلية لبعض الــنــمــاذج العالمية
ومــن خاللها تم تحديد المتغيرات
التي سيشهدها عالم التدريب خالل
الفترة المقبلة.
وأكــد ان االستثمار في بناء بنية
رقمية متطورة لمنصات التدريب
واس ــت ــخ ــدام الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة
فــي تقييم ال ــم ــواد والــتــفــاعــل مع

ثاني بطي الشامسي

الشيماء طالب حسين

مريم محمد البلوشي

الــمــتــدربــيــن يــعــد ض ـ ــرورة قــصــوى
في أكاديمية سيف بن زايــد للعلوم
الشرطية واألمنية ومن خاللها يتم
فرض التدريب االفتراضي والذكاء
االصطناعي وإنترنت األشياء والتعلم
باللعب والتركيز على تقنية الواقع
االفتراضي.

وتحدثت المقدم الدكتورة مريم
محمد البلوشي من إدارة المعاهد
الــشــرطــيــة واألمــنــيــة رئــيــس فريق
الــتــمــيــز الــمــؤســســي عـــن بــرامــج
االكاديمية موضحة ان تد منظومة
التدريب والتعليم والتدريب كبيرة
ومتفرعة كونها جزء مهم من شرطة
أبــوظــبــي وتــضــم عــــدداً كــبــيــراً من
العسكريين والمدنيين على مستوى
إمارة أبوظبي ومن خالل المنظومة
يتم تصميم بــرامــج تدريبية وفقا
لدراسة العوامل المؤسسية المؤثرة
مــن احتياجات قطاعات ووحــدات
تنظيمية والــتــوجــهــات الحكومية
والــتــحــديــات األمــنــيــة واســتــشــراف
الــمــســتــقــبــل ال ــش ــرط ــي واألم ــن ــي
والممارسات المتميزة العالمية.
وذكــرت ان األكاديمية تركز ايضاً
على بناء ثقافات التميز واإلب ــداع
واالبتكار واستشراف المستقبل وكلها
تدخل في تصميم البرامج التدريبية
فــي الــمــجــاالت الشرطية واألمنية
والميداني والسلوك اإلداري.
وقالت المقدم الدكتورة الشيماء
طــالــب حــســيــن نــائــب مــديــر مركز
التدريب االفــتــراضــي :إن التدريب
االفتراضي يعد من أحدث األساليب
في العملية التدريبية عالميا وقد
تبنت شرطة أبوظبي أحدث التقنيات
العالمية المتوفرة بالعالم في عملية
الــتــدريــب وتــشــمــل تــدريــب الــواقــع
االفــتــراضــي ،بــاســتــخــدام تقنيات
الواقع االفتراضي وتقنيات المحاكاة
وتــقــنــيــات الـ ــذكـ ــاء االصــطــنــاعــي
باإلضافة للتدريب عن بعد باستخدام
تقنيات االتصال المرئي.

«أكاديمية
شرطة دبي»
أفضل بيئة عمل

تقلبات الطقس

تمر البالد بحالة من عدم استقرار الطقس «الحالة الجوية» ،للمرة
الثانية خالل أقل من شهر ،وهذه المرة تركزت على المناطق الشرقية
من الدولة ،ومن المتوقع أن تنتهي يوم بعد غد الخميس بعد تراجع حدة
المنخفض الجوي ،ومنذ األحد الماضي تعرضت مناطق من اإلمارات
لهطول أمطار غزيرة ومتوسطة وغبار كثيف وأتربة ورياح قوية تسببت
في تحويل العديد من الرحالت الجوية في عدد من المطارات ،وكذلك
تأثر حركة المرور على الطرق جراء األتربة والغبار اللذين تسببا في
تدني مستوى الرؤية األفقية.
ما تشهده الدولة والعديد من المناطق حولنا هو امتداد للمتغيرات
والتحوالت الكبيرة للمناخ في العالم ،والتي شهدت معه الكثير من الدول
ظروفاً غير مسبوقة منذ قرون من الجفاف والتصحر وارتفاع حاد في
درجات الحرارة.
وقد كانت كافة األجهزة المختصة في الدولة على مستوى الحدث،
بعد أن استفادت من دروس الحالة الجوية السابقة ،واستعدت بصورة
استباقية ومتكاملة لكافة السيناريوهات المتوقعة من خالل االجتماعات
التي عقدتها الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث والتي
أكدت جاهزية واستعداد جميع الجهات المعنية بقيادة وزارة الداخلية،
ومشاركة المركز الوطني لــأرصــاد والــقــيــادات الشرطية المحلية،
باإلضافة إلى التقييم الميداني من قبل الفرق المختصة.
كما عقد فريق إدارة الطوارئ واألزمــات والكوارث إلمــارة أبوظبي
اجتماعاً أستعرض اإلجراءات االستباقية التي تم اتخاذها على مستوى
اإلمارة ،حيث كان ملموساً تكامل األدوار بين فرق االستجابة للتعامل
مع الحالة الطارئة وتنسيق وتوحيد إجراءات التعامل مع المستجدات
وتطوير قدرات االستجابة واالستعداد والتعافي وفق منظومة الطوارئ
الوطنية.
وشهدت األيام القليلة الماضية التنسيق مع فرق البلديات والنقل
باإلمارة لضمان خلو الوديان من العوائق ومتابعة أوضاع السدود وكذلك
االجتماعات التنسيقية لضمان استمرار كافة العمليات األمنية واإلدارية
وتفعيل جميع الفرق الميدانية في بلديات مدن اإلمارة ،وكذلك التنسيق
مع فرق الهالل األحمر و«تدوير» ،و«صحة أبوظبي» ،والكهرباء والماء.
الجهود الكبيرة المبذولة والحرص على األرواح والممتلكات الذي
تبذلها مختلف هذه الفرق وفي مقدمتها شرطة أبوظبي تتطلب من
الجميع إب ــداء قــدر مــن التعاون معها ،ففي وســط العجاج واألتــربــة
المتطايرة بفعل الرياح القوية كانت الشواخص اإللكترونية والرسائل
النصية لشرطة أبوظبي تتوالى تدعو الجميع للحذر أثناء القيادة ،ثم
نجد البعض يقود سيارته بكل استهتار من دون أدنى اعتبار لسالمته
وسالمة اآلخرين .فكل الشكر لفرق العمل و«الطوارئ واألزمات» وشركاء
الهيئة واإلدارة.

علي العمودي
ali.alamodi@alittihad.ae

غيث غانم السويدي

النيابة العامة للدولة توضح
عقوبة العبث باألدلة الرقمية

دبي (االتحاد)
تصدرت أكاديمية شرطة
دبي ،المركز األول على جميع
المؤسسات الحكومية على
مستوى دول مجلس التعاون
الخليجي ،كأفضل بيئة عمل
لجيل األلفية (جيل الشباب)
لعام 2022م ،في تقييم المنظمة
األميركية (.)Great Place to Work
وقال اللواء الدكتور غيث غانم
السويدي ،مدير أكاديمية
شرطة دبي :إن األكاديمية بذلت
قصارى جهدها في المحافظة
على رفاهية موظفيها في
مرحلة «ما بعد الجائحة»،
من خالل أساليب تعاملها
الحضاري ومد جسور التواصل
والعالقات المجتمعية ،في جميع
مراحل الجائحة عبر مختلف
المستويات لبناء ثقة متينة بين
الطرفين ،وإشعارهم بالطمأنينة
واالستقرار الوظيفي ،واإلنصات
إليهم وتلبية طلباتهم واالهتمام
بشؤونهم ،وتوفير البيئة
الصحية وفق أعلى معايير
الصحة والسالمة المهنية،
إلى جانب العمل بروح الفريق
الواحد ،حيث تكللت تلك الجهود
في تحقيق نتائج مبهرة لمعايير
التنافسية العالمية كأفضل بيئة
عمل.

أبوظبي (وام)
أوضحت النيابة العامة للدولة ،من خالل تغريدة نشرتها اليوم عبر حساباتها على مواقع التواصل
االجتماعي عقوبة العبث باالدلة الرقمية.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة  18من المرسوم بقانون اتحادي رقم  34لسنة 2021
في شأن مكافحة الشائعات والجرائم االلكترونية فإنه يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر
والغرامة التي ال تقل عن مائتي ألف درهم ،أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل مسؤول عن إدارة موقع
أو حساب على شبكة معلوماتية أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي أخفى أو عبث باألدلة الرقمية
إلحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم بقانون بقصد إعاقة عمل جهات البحث والتحري
أو التحقيق أو الجهات المختصة األخرى.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة
القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة ،ورفع
مستوى وعي الجمهور بالقانون ،وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

شرط ـ ــة دب ـ ـ ـ ـ ــي تختتـ ـ ـ ـ ـ ــم
«صيفنا صحة» للطالب

بنسبة %29.2

انخفاض مؤشر وفيات الحوادث املرورية برأس الخيمة
رأس الخيمة (االتحاد)

أش ــاد الــلــواء عــلــي عــبــد اهلل بن
علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس
الخيمة ،بجهود التوعية والضبط
الـ ــمـ ــروري ف ــي طـ ــرق إمـــــارة رأس
الــخــيــمــة ،خــال الــنــصــف األول من
العام  ،2022التي أسهمت بدورها
اإليجابي والبنّاء في انخفاض مؤشر
وفيات الحوادث المرورية في رأس
الــخــيــمــة بــشــكــل مــلــحــوظ ،مــقــارنــة
بنفس الفترة من عام  ،2021بنسبة
بلغت ( ،)%29.2وذلك حسب نتائج
إحصائيات إدارة المرور والدوريات
بشرطة رأس الخيمة.
وأكــــد الــعــمــيــد ال ــدك ــت ــور محمد
سعيد الحميدي مدير عام العمليات
المركزية ،أن شرطة رأس الخيمة
ال تتوانى في تسخير كافة التقنيات
اإللــكــتــرونــيــة الــمــتــقــدمــة وال ــك ــوادر
الفنية والبشرية المتخصصة في
المجال المروري ،لضمان ضبط أمن
الطرق ،وتقديم خدمات راقية تتوافق

تسخير كل
التقنيات لضمان ضبط
أمن الطرق
مــع تطلعات الــجــمــهــور،و تسهم في
تعزيز أمن الطرق والسالمة العامة،
محدداً أهم خمسة أسباب لوفيات
ّ
الحوادث المرورية على الطرق ،وهي
االنشغال عن الطريق ،والسرعة دون
مراعاة ظروف الطريق ،واالنحراف
المفاجئ ،وعــدم تــرك مسافة أمان
كافية بين المركبات ،وعــدم تقدير
مستعملي الطريق ،فض ً
ال عن أسباب
أخرى كالقيادة بطيش وتهور ،الفتاً
إل ــى أن إدارة الــمــرور وال ــدوري ــات
ب ــش ــرط ــة رأس ال ــخ ــي ــم ــة ،تــعــتــزم
زي ــادة عــدد الكاميرات المخصصة
لمراقبة الشوارع و الطرق الداخلية
و الــخــارجــيــة ب ــاإلم ــارة ،والــمــنــاطــق
الــحــيــويــة مــن أج ــل تــعــزيــز الضبط
المروري.

جانب من الفعاليات (من المصدر)

خالد إبراهيم :تحفيز روح التعاون
وصقل مهارات المشاركين
دبي (االتحاد)

مبنى شرطة رأس الخيمة (من المصدر)

اختتمت اإلدارة العامة للنقل واإلنقاذ بشرطة دبي ،بالتعاون مع لجنة الروح
اإليجابية ،فعالية دورة «صيفنا صحة» للطالب للفئة العمرية من  14-10سنة.
وقال المقدم خالد إبراهيم مدير إدارة البحث واإلنقاذ ،إن الفعالية تهدف إلى إكساب
الطالب المهارات األساسية لتوفير أجواء صحية للتدريب ،عبر االلتزام بتكتيكات
واقعية تناسب المتدربين ،إضافة إلى تحفيز روح التعاون واإللمام باستراتيجيات
موجهة للمتدربين بدء ًا من سن العاشرة فما فوق ،وتركّ ز على تعزيز
التنافس ،وهي ّ
قدرات المتدربين باالستعانة بأدوات فنية وتكتيكية ومعنوية وجسدية ،إضافة إلى
أن الفعالية تساهم في صقل مهارات المشاركين.
من جهتها ،أضافت فاطمة بوحجير ممثلة لجنة الروح اإليجابية أن الفعالية
جمعت بين المتعة والفائدة في آن واحد ،وتساهم في تعزيز بناء قدرات الطلبة
وتصقل مواهبهم خالل موسم اإلجازة الصيفية .مشيرة إلى أنها ترسخ جهود مبادرة
الروح اإليجابية الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وتوعية النشء بالقيم والمفاهيم
المجتمعية كالتعايش واالنسجام والحوار.
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أكدت العمل مع السعودية لمعالجته عبر تقديم الدعم في مختلف المجاالت

اإلمارات تحذر من الوضع اإلنساني الصعب يف اليمن
نيويورك (االتحاد)

حـ ــذرت دولـ ــة اإلمــــــارات ،أمــس،
مــن الــوضــع اإلنــســانــي الصعب في
اليمن ،خصوصاً في ما يتعلق باألمن
الغذائي ،مشيرة إلى مواصلة العمل
مــع الــشــركــاء ،وخــصــوص ـاً المملكة
العربية الــســعــوديــة لمعالجته ،من
خ ــال تــقــديــم الــدعــم االقــتــصــادي
واإلنــســانــي فــي مختلف المجاالت،
بما في ذلك تثبيت أسعار الصرف
مراعاة العتماد اليمن على االستيراد
لتغطية  90في المئة من احتياجاته
الغذائية.
وأكـــدت أنــه رغــم الــعــراقــيــل التي
تضعها الميليشيات «الحوثية» أمام
استمرار وتوسيع الهدنة ،فإن إصرار
األشقاء في اليمن المتمثل في تغليب
مجلس القيادة الرئاسي للمصلحة
الوطنية والحرص اإلقليمي والدولي
لــلــحــفــاظ عــلــى الــتــهــدئــة ومــكــاســب
الهدنة أسهم بشكل فعال في خفض
مــســتــويــات الــعــنــف والــتــخــفــيــف من
المعاناة اإلنسانية.
وأعــربــت اإلمـــارات عــن تقديرها
لجهود المبعوث الخاص وللمساعي
اإلقليمية والدولية وما رافقها من
زيارات واتصاالت في األيام األخيرة
التي سبقت تجديد الهدنة ،ونخص
بالذكر الجهود المشكورة لسلطنة
ع ــم ــان ،مــرحــبــة بــتــمــديــد الــهــدنــة
اإلنسانية لشهرين إضافيين ،وفقاً
لبنود االتــفــاق األســاســي ،ومــبــادرة
إنهاء األزمــة اليمنية التي أعلنتها
المملكة العربية السعودية في مارس
.2021
وقــالــت اإلمــــارات ،فــي بــيــان أمــام
جلسة مجلس األمــن الــدولــي ،أدلت
به أميرة الحفيتي ،نائب المندوب
الدائم للدولة لدى األمــم المتحدة،
إنه مع تمديد الهدنة ال تزال الفرصة
سانحة ليعزز الحوثيون تعاونهم مع
الجهود األممية الــرامــيــة للوصول
إل ــى حــل دائـــم ل ــأزم ــة ،مــن خــال
إنهاء خروقاتهم اليومية للهدنة في
محافظات الحديدة وتعز والضالع
وحــجــة وصــعــدة والــجــوف ومـــأرب،
والــتــي شملت الــقــصــف العشوائي
عــلــى ح ــي ال ــروض ــة بــمــديــنــة تــعــز،
وهوما أسفر عن وقوع عدد كبير من
الضحايا من األطفال.
وأضــافــت« :يجب إنهاء الحصار،

تغليب «القيادة
الرئاسي» للمصلحة
الوطنية أسهم في
تخفيف المعاناة
تأكيد على توحيد
الجهود الوطنية
كافة الستعادة
األمن واالستقرار
دعوة «الحوثيين»
للتعاون مع الجهود
األممية للوصول إلى
حل دائم لألزمة

أميرة الحفيتي لدى إلقاء كلمة الدولة أمام مجلس األمن الدولي في نيويورك (من المصدر)

ضرورة إنهاء حصار
تعز ووقف أنشطة
التجنيد والتعبئة
والعروض العسكرية

أهمية إيداع الحوثيين
لإليرادات في البنك
المركزي لصرف
رواتب المدنيين

تقدير للمساعي
اإلقليمية والدولية
والجهود المشكورة
لسلطنة عمان

ال ــذي فرضته ميليشيات الحوثي
عــلــى مــديــنــة تــعــز ،ووقـ ــف أنشطة
التجنيد والــتــعــبــئــة بــاإلضــافــة إلــى
الــعــروض العسكرية» .وتابعت« :إن
هــذا السلوك يــدل على استخفاف
الميليشيات الحوثية الواضح بمعاناة
الــشــعــب الــيــمــنــي ،وغ ــي ــاب الــنــيــاب
الصادقة للجنوح إلى خيار السالم»،
وأكــدت الدولة مجدداً على أن أمن
اليمن واستقراره هو جزء ال يتجزأ
من أمن واستقرار المنطقة.
وقالت اإلمارات« :من هذا المنطلق
من المهم أال تنقضي فترة التمديد
األخيرة للهدنة دون إحــراز تقدم في

القضايا العالقة ،خصوصاً تلك ذات
الطابع اإلنساني مثل فتح الطرقات
الــمــؤديــة إلـــى مــديــنــة تــعــز وتــبــادل
المحتجزين ،وفقاً لمبدأ الكل مقابل
الكل» .وأشارت إلى أنه على الرغم من
أهمية الهدنة وانعكاساتها اإليجابية
عــلــى الــوضــع فــي الــيــمــن ،يــجــب أن
نستذكر أنها ليست الغاية بحد ذاتها
بل هي وسيلة لتحقيق الهدف األسمى
واألهم وهو سالم شامل ومستدام يعم
أرجاء اليمن.
وقالت« :لذلك ندعو إلى تكثيف
الجهود والوصول إلى وقف شامل
إلطــاق النار ،وتهيئة األجــواء لبدء

المشاورات السياسية بين األطراف
اليمنية ،وفقاً إلطار زمني محدد».
وأشــــارت إل ــى الــوضــع اإلنساني
الصعب في اليمن خاصة في ما يتعلق
باألمن الغذائي ،والذي نستمر بالعمل
مع شركائنا وباألخص المملكة العربية
السعودية لمعالجته ،من خالل تقديم
الــدعــم االقــتــصــادي واإلنــســانــي في
مختلف المجاالت ،بما في ذلك تثبيت
أسعار الصرف مراعاة العتماد اليمن
على االستيراد لتغطية  90في المئة
من احتياجاته الغذائية.
وأكـــــدت اإلمـــــــارات عــلــى أهــمــيــة
إيداع الحوثيين لإليرادات في البنك

التحالف الدولي:

هجوم بـ «مسيرات» يستهدف
قاعـدة «التنف» شـــرقي ســوريا
واشنطن (وكاالت)

أع ــل ــن الــتــحــالــف ال ــدول ــي
لمحاربة تنظيم «داعش» ،أمس،
التصدي لهجوم بطائرات دون
طــيــار «مــســيــرات» فــي محيط
قــاعــدتــه فــي منطقة «التنف»
شرقي سوريا.
وقال التحالف ،في بيان ،إن
«قــواتــه تمكنت مــن اعــتــراض
إحــدى الــطــائــرات بــدون طيار
ومنع تأثيرها ،ثم تفجير طائرة
أخرى بدون طيار داخل مجمع
قـ ــوات جــيــش مــغــاويــر الــثــورة
(فــصــيــل ســــوري م ــدع ــوم من
التحالف)».
وأشـــــــار إلـــــى عـــــدم وقــــوع
إصــابــات ج ــراء الهجوم الــذي
وقــع بساعات الصباح الباكر،

فيما لــم يــذكــر الــبــيــان مصدر
تلك الطائرات أو الجهة التي
أرسلتها.
وأدان ق ــائ ــد قــــوة الــمــهــام
المشتركة في التحالف اللواء
جون برينان ،العمل واصفاً إياه
بـ«العدائي».
وقـــد أحــبــط الــتــحــالــف في
مــرات سابقة هجمات ،بينها
بطائرات مسيرة ،على قاعدة
التنف ،التي أنشئت في العام
 ،2016وتقع بالقرب من الحدود
األردن ــي ــة والــعــراقــيــة ،وتتمتع
بأهمية استراتيجية كونها تقع
على طريق «بغداد  -دمشق».
يشار إلى أن القواعد والنقاط
العسكرية األمريكية في سوريا
تتعرض من حين آلخر لهجمات
بطائرات مسيرة وقذائف.

دمشق تعلن القضاء على أبرز
قيـــادات «داعش» بريــف درعــا
دمشق (االتحاد)

أفادت وكالة األنباء السورية
«سانا» بتصفية محمود الحالق
الملقب «أبــو عمر الجبابي»،
أبــرز قــيــادات تنظيم «داعــش»
اإلرهابي بالمنطقة الجنوبية،
نتيجة عملية أمنية نوعية في
مدينة «طفس» بريف درعا.
ونقلت الــوكــالــة عــن مصدر
أمني أن «أبــو عمر الجبابي»
كــان متزعم الجناح العسكري
لـ«داعش» في حوض اليرموك
ســابــق ـاً وم ــس ــؤول معسكرات
الـــتـــدريـــب وكــــــان يــعــمــل مــع
اإلرهــابــي المقتول «أبــو سالم
ال ــع ــراق ــي» واإلرهـ ــابـ ــي «عــبــد
الرحمن العراقي».

وق ــض ــت الــجــهــات األمــنــيــة
المختصة الــســوريــة األربــعــاء
الماضي على القيادي الداعشي
«أبــو سالم العراقي» في بلدة
«عـــدوان» بريف درعــا الغربي
بعد محاصرته وإصابته بعدة
طلقات قبل أن يقوم بتفجير
نفسه بحزام ناسف.
وبـ ــدأت الــقــوات الحكومية
الــســوريــة مــنــذ بــدايــة الشهر
الجاري فرض حصار وعمليات
عسكرية على مدينة «طفس»
لــلــضــغــط م ــن أجـ ــل إج ــب ــار 6
مــســلــحــيــن عــلــى ال ــخ ــروج من
المدينة في مفاوضات قادتها
لجان درعــا المركزية ووجهاء
مــن قــبــائــل المنطقة لتجنيب
المدينة عملية عسكرية.

خبراء لـ«

الــمــركــزي الــيــمــنــي لــصــرف روات ــب
المدنيين .كما أشــارت إلــى ضــرورة
توحيد كافة الجهود الوطنية الستعادة
األمــن واالستقرار في اليمن ،مثمنة
الـــدور ال ــذي يلعبه مجلس القيادة
الرئاسي لتحقيق وحدة الصف وإنهاء
الخالفات الداخلية.
كما جددت دولة اإلمــارات وقوفها
إلــى جانب الشعب اليمني الشقيق
وســعــيــه الــمــشــروع لــأمــن والتنمية
واالزدهار ،ودعم استعادة اليمن لدوره
الطبيعي وسط محيطه العربي.
إلــى ذل ــك ،قــال المبعوث األممي
الخاص إلى اليمن ،هانس غروندبرغ،
خــال جلسة مجلس األمــن الدولي
بــشــأن اليمن ،أم ــس ،إن «األط ــراف
الــتــزمــت بــاالســتــفــادة مــن الشهرين
المقبلين لــمــواصــلــة الــمــفــاوضــات،
للتوصل إلى اتفاق هدنة موسع ،بحلول
الثاني من أكتوبر».
وت ــاب ــع« :يــجــب أن تـ ــؤدي الــهــدنــة
لتكثيف الــجــهــود ،للوصول إلــى حل
سياسي في اليمن» ،الفتاً إلى أنه «ال
بد من التعاطي مع القضايا اإلنسانية
الملحة في البالد».

خروقات الميليشيات
ً
قصفا
شملت
ً
عشوائيا لحي الروضة
ً
أطفاال
وأوقعت
قتلى
الهدنة ليست غاية
بحد ذاتها بل هي
وسيلة لتحقيق
سالم شامل
ومستدام
سلوك الحوثيين يدل
على استخفافهم
بمعاناة الشعب
وغياب خيار السالم

» :ممارسات الميليشيات انتهاك للقانون الدولي واإلنساني

«الحوثي» يحول ميناء الحديدة نقطة لتهريب األسلحة
شعبان بالل (عدن ،القاهرة)

نشر اإلعـ ــام العسكري للقوات
اليمنية المشتركة ،فيديو يحتوي على
اعترافات خلية تهريب بحرية جديدة
لألسلحة والمواد المتفجرة إلى ميناء
الحديدة تابعة لميليشيات الحوثي
اإلرهابية.
وأقر أعضاء الخلية في اعترافاتهم
بتجنيدهم من قِ بل مسؤولين حوثيين
يديرون شبكات تهريب من داخل ميناء
الحديدة ،على رأسهم المدعو «أبو
علي الكحالني» المشرف األمني،
والمدعو «أبــو سجاد منصور أحمد
السعادي» مسؤول القوات البحرية
لدى ميليشيات الحوثي.
وأكــدت اعترافات أعضاء الخلية
نقل شحنتين إلى ميناء الحديدة ،بينما
تم القبض عليهم في العملية الثالثة
من قِ بل قــوات خفر السواحل أثناء
عبورهم في مضيق باب المندب.
وتحمل االعترافات إدانــة إضافية
لميليشيات الحوثي باستخدامها ميناء
الــحــديــدة ألغـــراض عسكرية ،وفق
إعالم القوات المشتركة ،كما تكشف
تــورط مسؤولين ممثلين لميليشيات
الحوثي فــي لجنة الــرقــابــة األممية
لدعم اتفاق الحديدة مثل «أبــو علي
الكحالني» ،في إدارة شبكات تهريب
األسلحة والمواد المتفجرة.
وأكد خبراء ومحللون سياسيون في
تصريحات لـ«االتحاد» أن اعترافات
الخلية الحوثية تمثل إثبات لالنتهاكات
الحوثية للقانون الدولي ،موضحين أن
الموانئ والمطارات تخضع لحماية
قــانــونــيــة دولــيــة ولــهــا اســتــخــدامــات
إنسانية.
وقــال الخبير اليمني في الشؤون
االستراتيجية والعسكرية يحيى أبو
حاتم إن «اعــتــراف الخلية الحوثية
باستخدام ميناء الحديدة لألغراض
العسكرية ليس بجديد على التنظيم
اإلرهابي ،فقد سبق ذلك عدة تقارير
أرسلتها الحكومة والتحالف إلى األمم
المتحدة ومجلس األمن يثبت التهريب

مسلح حوثي يسير قرب سفينة راسية في ميناء الحديدة (أرشيفية)

الــمــتــواصــل لــأســلــحــة عــبــر مــوانــئ
الــحــديــدة وتــخــزيــن األســلــحــة داخــل
الميناء».
وأضــاف أبــو حاتم لـــ«االتــحــاد» أن
هــنــاك مقاطع مــصــورة تــم عرضها
من قبل تحالف دعم الشرعية تثبت
استخدام موانئ الحديدة في تخزين
األسلحة وتهريبها ،إضافة الستخدام
الموانئ كمنصة رئيسة لعمليات زراعة
األلــغــام البحرية وتجهيز الـــزوارق
المفخخة وإرســالــهــا إل ــى أه ــداف
مدنية.
وأوضـــــح الــخــبــيــر الــعــســكــري أن
ميناء الحديدة هو النقطة األساسية
لتهريب الصواريخ والطائرات المسيرة
واستخدامها فــي تنفيذ العمليات
اإلرهابية.
ووصــــف أبـ ــو حــاتــم م ــا تــمــارســه
ميليشيات الحوثي بالعسكرة الممنهجة
للمؤسسات المدنية المحمية بالقانون
الــدولــي مثل ميناء الحديدة ومطار
صنعاء وحتى الجامعات والمدارس،
مطال ًبا بــضــرورة وقــف تحويل تلك
األماكن إلى ثكنات عسكرية ،مشيراً

استغالل الموانئ
منصة لزراعة األلغام
البحرية وإعداد الزوارق
المفخخة
اعترافات الخلية
تكشف تورط
مسؤولين حوثيين
بعمليات التهريب
إلى أن ذلك يعتبر جريمة تضاف إلى
سجل جرائم ميليشيات الحوثي.
بــــدوره ،ش ــدد المحلل السياسي
اليمني عبد الكريم األنسي على أن
هــذه الخلية هــي رقــم  15التي يتم
اإلعــان عنها ،موضحاً أن عمليات
الحوثي مستمرة لتهريب األسلحة
عــبــر الــســفــن والـــقـــوارب الصغيرة

عبر شبكات محلية ودولــيــة تمارس
القرصنة ،خاصة أن الحدود اليمنية
محاذية لحدود الصومال وهي سوق
سالح حر.
كما رأى المحلل السياسي اليمني
مــحــمــود الــطــاهــر أن اإلنـــجـــازات
االستخباراتية للقوات المشتركة في
اليمن تكشف حجم التهديد والخطر
الذي تشكله ميليشيات الحوثي على
الممرات المائية الدولية والتجارة
العالمية ويُهدد األمن واالستقرار في
الساحل الغربي لليمن.
وأوضح لـ «االتحاد» ،أن االعترافات
الحوثية الموثقة بالصوت والصورة،
وعملية اإلنجاز االستخباراتي ،تؤكد
أن المقاومة الوطنية اليوم شريك
دول ــي فــي تأمين الــمــمــرات المائية
الدولية.
وفــي سياق آخــر ،وزعــت القوات
اليمنية المشتركة مساعدات عينية
وغذائية على العائالت النازحة في
مديرية الخوخة بالساحل الغربي،
بعد تعرض مخيماتهم ألمطار غزيرة
وسيول دمرت خيمهم.
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خبراء قانون لـ«

» :حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة بوابة الخروج من الحالة الراهنة

األمم املتحدة تبحث سبل إنهاء األزمة السياسية يف العراق
هدى جاسم (بغداد)

بحثت رئيسة بعثة األمم المتحدة في
العراق جينين بالسخارت أمــس ،مع
رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي
فــائــق زيــــدان مــعــالــجــة اإلشــكــالــيــات
القانونية لألزمة السياسية في البالد.
وذكــر مجلس القضاء األعلى ،في
بيان صحفي ،أن بالسخارت وزيدان
نــاقــشــا ف ــي اجــتــمــاع بــمــقــر مجلس
القضاء األعلى في بغداد دور القضاء
الــعــراقــي فــي معالجة اإلشــكــالــيــات
القانونية التي تخص األزمة السياسية
التي يشهدها العراق.
وكان مجلس القضاء األعلى أعلن
أمس األول ،أنه ال يملك الصالحية
لــحــل الــبــرلــمــان الــعــراقــي ألن ــه ليس
من مهامه التدخل بأمور السلطتين
الــتــشــريــعــيــة أو الــتــنــفــيــذيــة ،تطبيق
لمبدأ الفصل بين السلطات الثالث
التشريعية والتنفيذية والقضائية في
الدستور العراقي.
إلــى ذلــك ،قــال مدير مكتب زعيم
«التيار الصدري» في بغداد إبراهيم
الــجــابــري ،إن الــرد على مطلب ح ّل
البرلمان يجب أن يكون من المحكمة
االتحادية ،وليس من مجلس القضاء
األعلى ،مشيراً إلــى أن «االنتخابات
القادمة لها وقتها ،ولن تعود الوجوه
الفاسدة إلى الحكم».
وات ــه ــم ال ــج ــاب ــري قـ ــوى «اإلط ـ ــار
التنسيقي» بــأن «لــه أذرعـ ـاً خارجية
تؤثر على الوضع العراقي» ،معتبراً
أن التدخالت الخارجية كانت لها يد
طويلة في تغيير مسارات كثيرة في
العمليات السياسية ،مستدركاً« :أما
اآلن فالشعب الــعــراقــي وقــف بوجه
المؤامرت الخارجية والداخلية».
ورد الجابري على مخاوف التصادم
م ــع الــمــتــظــاهــريــن ف ــي ضـــوء دع ــوة
زعــيــم «الــتــيــار الــصــدري» للتظاهر،
قائ ً
ال« :لم يكن هناك تصادم ،دعوة
مقتدى الصدر واضــحــة ،مظاهرات
مليونية سلمية ،وهذا تعودنا عليه في
مظاهراتنا وال نريق الدماء» ،وتابع أن
الدعوة موجهة إلى كل أطياف الشعب
العراقي.
ويترقب العراقيون ما ستؤول إليه
األحــــداث فــي الــعــراق بــعــد أن دعــا
مقتدى الصدر العراقيين جميعا إلى
الخروج في مظاهرات شعبية السبت
المقبل انطالقا من ساحة التحرير
وسـ ــط ب ــغ ــداد وصـــــوالً إلـ ــى ســاحــة
االحتفاالت الكبرى وســط المنطقة
ال ــخ ــض ــراء الــحــكــومــيــة لــلــمــطــالــبــة
باإلصالح ومحاربة الفساد.
في غضون ذلك ،أكد عضو «تحالف
الفتح» المنضوي ضمن قوى «اإلطار
التنسيقي» عائد الهاللي ،إمكانية

«التيار الصدري»:
االنتخابات لها وقتها
والوجوه الفاسدة لن
تعود إلى الحكم
«اإلطار التنسيقي»
يدعو البارزاني
للتوسط في معالجة
االنسداد السياسي

تــوســط زعــيــم الــحــزب الديمقراطي
الكردستاني مسعود البارزاني لدى
جميع األطراف إلنهاء األزمة ومعالجة
حالة االنسداد السياسي التي يعيشها
العراق.
وقـــال الــهــالــي« :م ــن الممكن أن
تحل األزمــة السياسية التي تشهدها
البالد في حال تدخل زعيم الحزب
الديمقراطي مسعود بارزاني بشكل
ج ــدي وبــهــمــة عــالــيــة خــصــوصـاً بعد
اجتماعه مع زعيم تحالف الفتح في
أربيل».
وأضـ ــاف« :تــدخــل الــبــارزانــي على
الخط كوسيط لتقريب وجهات النظر
ما بين الشركاء السياسيين ستكون له
مردودات إيجابية لحل األزمة».
ودعا الهاللي ،السياسيين العراقيين
لـ«التعامل بمنطق مع األحــداث التي
تشهدها البالد» ،محذراً من «انزالق
األوضـــــاع إل ــى مــســتــويــات ال تحمد
عقباها».
ويعيش الــعــراق انــســداداً سياسياً
منذ إجراء االنتخابات البرلمانية في
أكتوبر الماضي ،والتي فاز فيها «التيار
الصدري» بالعدد األكبر من المقاعد
بـــ 74مقعداً ،قبل أن يستقيل نواب
كتلته من البرلمان في يونيو الماضي،
بتوجيه من مقتدى الصدر ،بعد الفشل
في تشكيل حكومة أو انتخاب رئيس
للجمهورية.
وأكدت زينب الموسوي النائب عن
قوى «اإلطار التنسيقي» أن على كافة
األطراف حلحلة األمور السياسية من
أجل الوصول إلى بر األمان وتشكيل
حكومة عراقية قادرة على العمل وفق
المنظور الذي يخدم العراقيين».
وأش ـ ــارت الــمــوســوي فــي تصريح
لـــ«االتــحــاد» إلــى أن «أبـ ــواب اإلطــار

جانب من لقاء الممثلة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة في العراق مع رئيس مجلس القضاء (من المصدر)

إحباط مخطط الستهداف القوات األمنية في نينوى

الجيش العراقي :الصحراء لن تكون مالذًا آمنًا لإلرهابيني
بغداد (االتحاد)

أكــد رئيس أركــان الجيش العراقي الفريق أول
الركن عبد األمير يــاراهلل ،أمس ،أن الصحراء لن
تكون مالذ ًا آمن ًا لإلرهابيين.
وجاءت تصريحات ياراهلل هذه بعد وصوله إلى
محافظة األنبار لتفقد قاطع عمليات الجزيرة
واالط ـ ـ ــاع ع ـلــى آخـ ــر ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـت ــي تـنـفــذهــا
قطعات الجيش في المناطق الصحراوية غرب
المحافظة.
وشـ ـ ـ ــدد ي ـ ـ ـ ــاراهلل عـ ـل ــى «ض ـ ـ ـ ـ ــرورة االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار
ب ـع ـم ـل ـيــات ال ـب ـح ــث وال ـت ـف ـت ـيــش ف ــي ال ـم ـنــاطــق
الصحراوية لتدمير أي وكر يحاول اإلرهابيون
االختباء فيه» ،الفت ًا إلى أن الصحراء لن تكون
التنسيقي مفتوحة أمام التيار الصدري
للجلوس على طاولة الحوار».
بــــدوره ،اعــتــبــر الخبير القانوني
الــعــراقــي الــدكــتــور عــدنــان الشريفي
مستشار محكمة التحكيم العربية
في جامعة الدول العربية في تصريح

مالذ ًا آمن ًا لإلرهابيين .وأشاد يار اهلل بـ«مستوى
العمليات النوعية التي تنفذها قطعات الفرقة
السابعة والتي نجحت في تأمين مناطق غرب
األنبار».
في غضون ذلــك ،أعلنت خلية اإلعــام األمني،
أمس ،إحباط مخطط إرهابي الستهداف القوات
األمنية في محافظة نينوى.
وذك ــرت الخلية فــي بـيــان :أن «ق ــوة مــن الجيش
أحـبـطــت ،مخطط ًا إرهــاب ـي ـ ًا الس ـت ـهــداف الـقــوات
األم ـن ـي ــة وال ـمــدن ـي ـيــن ف ــي ال ـم ــوص ــل بـمـحــافـظــة
نينوى».
ـاء على
وأضــافــت ،أن «الـقــوة نـفــذت العملية بـنـ ً
معلومات استخباراتية دقيقة ،أسفرت عن العثور
عـلــى م ــواد  TNTومـ ــادة  C4ت ـقــدر بـ ـ  10أكـيــاس

لـ«االتحاد» أن ال حل لألزمة العراقية
إال بموافقة الكتل السياسية على حل
البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
وحول قرار مجلس القضاء األعلى
بعدم اختصاصه بحل البرلمان ،قال
الخبير القانوني علي التميمي في

رفض الشارع مشاركة بعض األطراف عرقل جهود الحل

جهود كبيرة إلطالق حوار شامل يف السودان

وعــدد من أجهزة الهاتف النقال الجاهز للربط
حـيــث ك ــان اإلرهــاب ـيــون ي ـنــوون رب ــط المتفجرات
الستهداف القوات األمنية والمدنيين».
وكان العراق قد تسلم قبل أيام  50إرهابي ًا من
«داع ــش» مـمــن يحملون الجنسية الـعــراقـيــة تم
القبض عليهم داخل األراضي السورية.
ولفتت خلية اإلعالم األمني ،في بيان ،إلى أن
وكالة االستخبارات والتحقيقات االتحادية في
وزارة الداخلية تسلمت هؤالء اإلرهابيين لغرض
إكمال اإلجراءات الالزمة بحقهم.
وأكدت أن «قيادة العمليات المشتركة مستمرة
فــي مـتــابـعــة الـعـنــاصــر اإلرهــاب ـيــة الـمـنـهــزمــة في
داخــل البالد وخارجها لحين القصاص العادل
منهم».

تصريحات لـ«االتحاد» إن بيان مجلس
القضاء األعلى سليم جــداً فهو غير
معني بحل البرلمان وفق المادتين 90
و 91من الدستور.
وأشــار إلى أن «حل مجلس النواب
هو من اختصاص المحكمة االتحادية

ً
إرهابيا من «الشباب»
مقتل 13
بغارة أميركية وسط الصومال
مقديشو (االتحاد)

مـــســـلـــحـــا مــن
ُقــــتــــل 13
ً
ميليشيات حــركــة «الــشــبــاب»
اإلرهــابــيــة فــي غ ــارة أميركية
فــي محافظة «هــيــران» وسط
الصومال.
وق ـ ــال ـ ــت وك ـ ــال ـ ــة األنــــبــــاء
الصومالية الرسمية «صونا»:
«قتل  13عنص ًرا من مليشيات
الشباب اإلرهــابــيــة المرتبطة
بــتــنــظــيــم ال ــق ــاع ــدة ودمــــرت
ق ــواع ــده ــم ف ــي غ ـ ــارة جــويــة
أميركية لدعم عمليات مكافحة
اإلره ــاب للجيش الوطني في
محافظة هيران وسط البالد».
واألرب ــع ــاء الــمــاضــي ،أعلن
الجيش األميركي تنفيذ هجوم
صاروخي في وسط الصومال
أســفــر عــن مــقــتــل  4عناصر
مــن حركة «الــشــبــاب» .وقالت

شعبان بالل (الخرطوم ،القاهرة)

تتواصل الجهود الدولية إلطالق
حوار سياسي بين مختلف األطراف
فــي ال ــس ــودان ،خــاصــة بــعــد إعــان
مجلس السيادة عن انسحاب القوات
المسلحة من الحوار إلتاحة الفرصة
أمـــام االتــفــاق عــلــى خــريــطــة طريق
لخروج البالد من أزماتها السياسية
واالقتصادية.
وعلى الرغم من تلك الجهود إال
أن مــحــاوالت إطــاق حــوار سياسي
لم تنجح حتى اآلن لوجود خالفات
عميقة بين مختلف األطراف والشارع
الــســودانــي الـ ــذي يــرفــض مشاركة
أطراف محددة بعينها في الحوار.
واعتبر خبراء ومحللون سياسيون
في تصريحات لـ«االتحاد» أن جميع
محاوالت الحوار الوطني فشلت حتى
اآلن لعدم وجود توافق بين األطراف
السياسية بــخــاف رف ــض الــشــارع
لبعض القوى التي يرى أنها ال تمثله،
موضحين أن نجاح أي محاولة للحوار
مرتبط بتنازل جميع األطراف وتغليب
المصلحة الوطنية.
وأكد المحلل السياسي السوداني
الــدكــتــور ص ــادق خلف اهلل ضــرورة
تــعــريــف األط ـ ــراف الــســيــاســيــة قبل
تقييم تجربتها بالفشل أو النجاح،
موضحاً أن األطراف الموجودة حالياً
في الساحة السياسية تمثل مصالح
أحــزاب وشخصيات معينة وال تمثل
الشارع السوداني العريض.
وأش ــار خلف اهلل فــي تصريحات
لـــ«االتــحــاد» ،إلــى «أن هــذه األحــزاب
اســتــولــت عــلــى الــثــورة وأغــلــب هــذه
الشخصيات التي تمثل األحزاب هي
شخصيات ليست لديها خبرة سياسية
حقيقة في إدارة الحوار ناهيك عن
إدارة الــدولــة ،وأخــذت فرصتها في
بداية التغيير وفشلت فش ً
ال ذريعاً».
ولــفــت خــلــف اهلل إلـ ــى أن هــذه
األطـــــــراف هـــي مـــن مــكــنــت بعض

الشخصيات غــيــر الــمــرغــوبــة عبر
اتفاقيات وضعت على عجل لتمكينها
من تولي حقائب وزارية من دون كفاءة
أو خبرة.
بـــــدورهـــــا ،أوضـ ــحـ ــت الــبــاحــثــة
الــســودانــيــة فــي الــعــلــوم السياسية
والعالقات الدولية بجامعة الخرطوم
أسمهان إسماعيل إبراهيم أن «الحوار
الــوطــنــي فــي الــســودان بــدأ برعاية
اللجنة الثالثية لدعم الفترة االنتقالية
بالسودان في يونيو الماضي بهدف
تكوين حكومة كفاءات مستقلة وإعداد
دســتــور يحكم الــبــاد واالســتــعــداد
لالنتخابات في فترة وجــيــزة ،ولكن
بدأت المبادرة متعثرة منذ يومها األول
رغم اإلعداد الجيد لها».
وأرجــعــت أسمهان في تصريحات
لـ«االتحاد» ذلك إلى غياب مكونات
ق ــوى «الــحــريــة والتغيير» وأح ــزاب

القيادة العسكرية األميركية
في أفريقيا «أفريكوم» حينها
فــي بــيــان :إن «الــهــجــوم وقــع
الــثــاثــاء ق ــرب بــلــدويــن على
مسافة  350كيلومتراً شمال
العاصمة مقديشو ،بعد هجوم
شنته حركة الشباب على جنود
صوماليين» .ومنذ  15عاماً
تــخــوض جــمــاعــة «الــشــبــاب»
اإلرهابية تم ّردا ضد الحكومة
الصومالية ،وتستغل الحركة
األزمــــات لتكثيف هجماتها
ضد الحكومة وقوات األمن.
وأمــر الرئيس األميركي جو
بايدن في مايو بإعادة إنشاء
وجـــود عــســكــري أمــيــركــي في
الصومال لمساعدة السلطات
المحلية على محاربة حركة
«الشباب» ،في عودة عن قرار
سلفه دونــالــد تــرامــب بسحب
غالبية القوات األميركية.

كينيا :إعالن وليام روتو
ً
ً
منتخبا للب ــالد
رئيسا

امرأة ترفع العلم السوداني خالل تظاهرة في الخرطوم (أ ف ب)

أخرى ذات ثقل سياسي كـ«حزب األمة
الــقــومــي» ،مضيفة أن سبب رفض
المبادرة للوفاق الشامل هو أنها تضم
مجموعات من النظام السابق وقوى
«الحرية والتغيير» التي تدعم إجراءات
 25أكتوبر  2021التي قام بها رئيس
مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان.
وتــابــعــت الــبــاحــثــة الــســودانــيــة:
«انــســحــاب ال ــق ــوات المسلحة من
المسهد السياسي أربــك حسابات
الخارج والداخل ،خاصة وأن الجيش
جزء أصيل من المبادرة الثالثية».
وفي السياق ،ذكرت الدكتورة تماضر
الطيب ،أســتــاذة العالقات الدولية
بـــ«مــركــز الــدراســات الدبلوماسية»
في جامعة الخرطوم ،أن الجيش لم
ينسحب من السلطة ،بل تحدث فقط
عــن أنــه سيتخلى عــن السياسة إذا
توافق المدنيون.

العليا وفقاً للفقرة الثالثة من المادة
 93مــن الــدســتــور باعتبار الدستور
قــانــون اتــحــادي مما يــوجــب تصدي
المحكمة االتحادية له ســواء بالحل
للمجلس أو القول بأنه ال يوجد ما
يبرر حل المجلس».

»:
خبراء لـ«
النجاح مرتبط بتنازل
األطراف كافة
وتغليب المصلحة
الوطنية
وأضافت الدكتورة تماضر الطيب
ف ــي تــصــريــحــات لـ ـــ«االتـ ــحـ ــاد» ،أن
«األطــراف التي تتهافت على تعجيل
ال ــح ــوار تــضــم مــجــمــوعــة اعــتــصــام
القصر الجمهوري وبعض قوى الحرية
والتغيير ،وهذه المجموعات يعارضها
ال ــش ــارع ،وه ــو مــا تسبب فــي فشل
الحوار حتى اآلن».

نيروبي (وكاالت)

أعـ ــلـ ــن رئـ ــيـ ــس مــفــوضــيــة
االنتخابات الكينية أمــس ،أن
وليام روتــو ،نائب الرئيس ،هو
الفائز في االنتخابات الرئاسية
التي شهدت منافسة شديدة.
وقـ ــال روتـ ــو مــشــيــداً بلجنة
االنتخابات «أبــطــال ،ال عــودة
لــــلــــوراء ،فــنــحــن نــتــطــلــع إلــى
المستقبل ،نحن بحاجة لتكاتف
جميع األيدي للمضي قدماً».
وجـــعـــل روتــــــو ال ــب ــال ــغ مــن
العمر  55عــامـاً القضاء على
االنقسامات الطبقية في كينيا
مــحــور حملته االنتخابية كي
يصبح خــامــس رئــيــس لكينيا،

إذ تــعــهــد بــمــكــافــأة مــحــدودي
الدخل وأبدى ازدراء للعائالت
السياسية .وحمل ذلك انتقاداً
مستتراً لخصمه رايال أودينجا،
نــجــل الــنــائــب األول للرئيس،
والرئيس أوهورو كينياتا.
وتــعــهــد روتــــو بــكــبــح جــمــاح
الديون وإنفاق  500مليار شلن
« 4.1مليار دوالر» لدعم رواد
األعــمــال والــمــزارعــيــن وخلق
فرص عمل لماليين العاطلين
ع ـ ــن الـــعـــمـــل ومـ ــنـ ــح نــصــف
المناصب في حكومته للنساء.
وبــدا أن روت ــو ،الــذي يــرأس
تحالف كــوانــزا «كينيا أوالً»،
يتقدم على زعيم المعارضة منذ
فترة طويلة.
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تحذيرات غربية من محاولة حسم الصراع يف ليبيا بالقوة
حسن الورفلي (بنغازي ،القاهرة)

حـــ ّذرت أطـــراف غربية األط ــراف
المتنازعة في ليبيا من اإلقــدام على
استخدام القوة ،خالل الفترة المقبلة،
لحسم الصراع على السلطة ،مؤكدة
أنها لن تتوانى في مالحقة أي طرف
يلجأ الســتــخــدام الــقــوة العسكرية
لفرض أمــر واقــع جديد في البالد،
حسبما أك ــد مــصــدر ســيــاســي ليبي
لـ«االتحاد».
وقــال المصدر إن دوالً فاعلة في
المشهد السياسي ،تخشى من سيناريو
االنــقــســام العسكري ،فــي ظــل حالة
االستقطاب الحالية بين التشكيالت
والــكــتــائــب األمــنــيــة والــعــســكــريــة في
البالد ،مشيراً إلى أن رئيس الحكومة
فتحي باشاغا يخطط للدخول إلى
طرابلس مــن عــدة مــحــاور ،ليحصل
على الشرعية الــدولــيــة واالعــتــراف
بحكومته باعتبارها الممثل الشرعي
للشعب الليبي.
وأش ـ ــار الــمــصــدر إلـــى أن رئــيــس
حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد
الدبيبة ،من جانبه ،متمسك بـ«تسليم
السلطة إلى سلطة منتخبة من الشعب
وليست مكلفة من مجلس الــنــواب»،
مؤكداً أن ليبيا في حالة عدم تدخل
الــعــقــاء ستنزلق إلــى دائـــرة العنف
والحروب مجدداً.
ويسود ليبيا انقسا ٌم كبي ٌر مع وجود
حكومتين ،األولى في طرابلس جاءت
وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف
برئاسة عبد الحميد الدبيبة ،والثانية
برئاسة فتحي باشاغا ع ّينها البرلمان،
في فبراير الماضي ،ومنحها الثقة في

عمداء بلديات
طرابلس :نرفض
مواجهات مسلحة
داخل العاصمة
دعم قبلي لجهود
المنفي من أجل
إنجاح مشروع
المصالحة الوطنية

أكبر مكتبة متنقلة في العالم السفينة «لوجوز هوب» ترسو على سواحل بنغازي حاملة آالف الكتب (رويترز)
م ــارس ،وتتخذ مــن ســرت فــي وسط
البالد مقراً مؤقتاً.
وتشهد مدن المنطقة الغربية في
ليبيا تــحــركــات لتشكيالت وكتائب
أمنية وعسكرية تتبع حكومة فتحي
باشاغا ،فــي إطــار التحركات التي
يــقــودهــا آم ــر غــرفــة االســتــخــبــارات
الــعــســكــريــة الــســابــق ال ــل ــواء أســامــة
جويلي ،لتمكين حكومة فتحي باشاغا
مــن دخـــول طــرابــلــس وفـــرض واقــع
سياسي وعسكري جديد.
إلـــى ذلــــك ،أكـــد ع ــم ــداء بــلــديــات

إحباط  46محاولة هجرة
بحــــرًا من تـــونــس
تونس (وكاالت)

أعلنت قوات األمن التونسية
أمس ،إحباط  46محاولة هجرة
غير شرعية بحراً خالل نهاية
األســبــوع وإنــقــاذ وتوقيف 657
شخصاً شاركوا فيها.
وق ــال الــحــرس الــوطــنــي في
بيان إن «وحــداتــه العاملة في
كافة سواحل البالد تمكنت ليل
األحــد االثنين من إحباط 10
عمليات اجتياز للحدود البحرية
خلسة ونجدة وإنقاذ عدد 156
مجتازاً».
وأوضـــــح الــمــتــحــدث بــاســم
ال ـ ــح ـ ــرس الـ ــوطـ ــنـ ــي ح ــس ــام
الدين الجبابلي في البيان أن
المهاجرين هــم  102يحملون
جــنــســيــات م ــن دول أفــريــقــيــا
جنوب الصحراء و 54تونس ًيا.
كما كشف الــحــرس الوطني
عن إحباط  11محاولة هجرة
أخــرى ليل السبت األحــد في
وس ــط الــبــاد وجــنــوبــهــا أنقذ
وأوق ــف خاللها  219مهاجراً
يحمل  113منهم جنسيات من
دول أفريقيا جنوب الصحراء
والبقية تونسيون.
ك ــم ــا أح ــب ــط الـ ــحـ ــرس 23

م ــح ــاول ــة ه ــج ــرة ب ــح ــرا ليل
الجمعة السبت أوقــف خاللها
 225مهاجرا نحو نصفهم من
التونسيين والــبــقــيــة مــن دول
أفريقيا جنوب الصحراء.
مــن جــهــتــه ،أف ــاد المتحدث
بــاســم وزارة الــدفــاع الوطني
محمد زكري أمس ،أن «وحدة
عسكرية بحرية قــامــت أمس
األول ،ب ــإج ــاء  42شخصاً
صعدوا على ظهر جرار بحري
مكلف بإسناد مصطبة بترولية
قرب أرخبيل قرقنة وسط شرق
البالد».
وأضاف زكري أن المهاجرين
أفـــــــادوا بــأنــهــم أبـ ــحـ ــروا من
السواحل الليبية ليل الجمعة
الـــســـبـــت .وأوردت إذاعـــــة
«مــوزايــيــك» المحلية أن قوات
األمـ ــن أحــبــطــت لــيــل الجمعة
الــســبــت مــحــاولــة هــجــرة من
سواحل مدينة الحمامات شمال
شرق البالد.
ونقلت اإلذاع ــة عــن مصادر
أمنية لم تسمها أنه تم توقيف
 15مشاركا في العملية تجمعهم
صلة قرابة وينحدرون من والية
القيروان وسط البالد ،ومن بين
المشاركين  5نساء و 4أطفال.

طرابلس رفضهم أي ص ــراع مسلح
داخــل العاصمة الليبية خالل الفترة
المقبلة ،مشددين خــال لقائهم مع
وزيـ ــر الــحــكــم الــمــحــلــي فــي حكومة
الــوحــدة بــدر الــديــن التومي على أن
الطريق الوحيد إلنهاء االنقسام هو
اللجوء إلى صناديق االنتخابات.
واعتبر الدبيبة أن مؤامرة التمديد
تتهاوى ألن «إرادة الشعب هي األقوى
والـــذي ص ــرخ بنعم لــانــتــخــابــات ال
للتمديد» ،موضحاً أنــه ليس أمــام
الليبيين سوى االنتخابات فهي حلم

خبراء لـ«

المواطنين وضــرورة ملحة البــد من
تحقيقها.
وف ــي ه ــذه األث ــن ــاء ،نــاقــش رئيس
الــمــجــلــس الــرئــاســي الــلــيــبــي محمد
المنفي ،مشروع المصالحة الوطنية
مع عدد من أعيان قبيلة المقارحة.
وق ــال المجلس الــرئــاســي ،فــي بيان
صحفي ،إن أعــيــان القبيلة «أعلنوا
دعمهم للمجلس حتى يتمكن من إنجاز
مشروع المصالحة الوطنية ،وتحقيق
االستقرار في كل مناطق ليبيا».
وفي طبرق ،ناقش البرلمان الليبي

في جلسته الرسمية ،أمس ،أوضاع
المصابين في عدد من الــدول التي
يتلقون بــهــا الــعــاج ،والمتضررين
من ضحايا انفجار صهريج الوقود
في منطقة «بنت بية» ،واإلجــراءات
الــمــتــخــذة م ــن مــؤســســات ال ــدول ــة
التنفيذية.
وأكــــد الــمــتــحــدث بــاســم مجلس
الــنــواب الليبي عــبــداهلل بليحق أن
المجلس قرر اعتبار بلدية «بنت بية»
منطقة منكوبة ،وتكليف لجنة الصحة
بالمجلس بمتابعة أوض ــاع مصابي

المنطقة الغربية
تشهد تحركات
لتشكيالت وكتائب
أمنية وعسكرية
الحادث في الداخل والخارج.
ووقع انفجار شاحنة وقود في بلدة
بنت بية مطلع أغسطس الــجــاري،
حــيــن انــقــلــبــت شــاحــنــة وقـ ــود على
الطريق الرابط بين سبها وأوباري،
وتــدافــع المواطنون لتعبئة الوقود
منها ،وعندما حاول أحدهم تشغيل
مضخة الشاحنة بواسطة بطارية
س ــي ــارة ،حــدثــت شــــرارة كهربائية
أشعلت النيران في الشاحنة ،وهو
مــا أدى لــمــقــتــل وإص ــاب ــة عــشــرات
الليبيين في الحادثة.

» :أهمية وضع خطط واضحة لمواجهة التراجع المستمر

اإلصالح االقتصادي ..التحدي األكبر أمام تونس
شعبان بالل (تونس ،القاهرة)

تواصل الحكومة التونسية العمل على
إج ــراءات اإلصــاح االقتصادي الذي
يُعد حسب خبراء ومحللين وسياسيين
التحدي األكبر أمام الرئيس قيس سعيد
بعد نجاح االستفتاء على الدستور
الجديد.
وأك ــد خــبــراء ومحللون سياسيون
ضرورة وضع خطط واضحة لمواجهة
تدهور الوضع االقتصادي ،موضحين
أن صندوق النقد الدولي قد يمنح خالل
هــذا العام قرضاً للحكومة التونسية
يُمكن من خالله تحسين األوضاع.
واعتبر المحلل السياسي التونسي،
منذر ثابت ،أن التحدي االقتصادي
هو أهم التحديات التي تواجه حكومة
نجالء بودن ،الفتاً إلى ارتفاع مستوى
التضخم إلــى مــا يزيد على ،%8.2
وارتفاع مستوى الفقر ،وكذلك نسبة
البطالة أكثر من .%18
وأشـــــــار ثـــابـــت فـ ــي تــصــريــحــات
ل ـــ«االت ــح ــاد» ،إل ــى أن ه ــذه تحديات
كــبــرى يــجــب أن تــواجــه بجملة من
اإلجـــراءات وبخطة لتحقيق النهوض
االقتصادي ،مضيفاً أنه من الضروري
أن يقوم الرئيس قيس سعيد ورئيسة
الحكومة بتقديم برنامج كامل لإلصالح
االقتصادي في مختلف القطاعات كما
نص الدستور الجديد.
ولــفــت ثــابــت إل ــى ضــــرورة طمأنة
المستثمر عبر تحسين مناخ األعمال
خاصة في ظل انهيار تصنيف تونس في

الرئيس التونسي مترئس ًا إحدى جلسات الحكومة في قصر قرطاج (من المصدر)

قرض صندوق
النقد لن يحل
مشكلة التضخم
واألسعار

ضرورة العمل على
إعادة الثقة في
العالقة بين الدولة
والمستثمر

تقارير الوكاالت الدولية ،وهو ما يؤكد
الحاجة إلعــادة الثقة في العالقة بين
الدولة والمستثمر األجنبي والوطني.
وطــالــب ثــابــت ب ــض ــرورة التسريع
بحسم الملفات ذات الصلة برجال
األعمال ،وإيجاد مختلف التشريعات
واإلجراءات التي من شأنها دفع عملية
االستثمار وتحررها من سلطة الجهاز
البيروقراطي ،مؤكداً أن تونس لها من

المميزات ما يكفي الستعادة موقعها
االقتصادي في المنطقة.
وحول قرض صندوق النقد الدولي،
ذكــر المحلل السياسي التونسي أن
«المعطيات المتوفرة تُشير إلــى أن
الــصــنــدوق سيمنح تــونــس الــقــرض،
خاصة أن آخر تقرير للوفد المفاوض
أثنى على اإلجـ ــراءات التي عرضتها
رئيسة الحكومة التونسية للوفد».

بعد  9أعوام من مواجهة المتطرفين

الجيش الفرنسي يستكمل انسحابه من مالي
باريس (أ ف ب)

بعد تسعة أعوام على تواجدهم في مالي لمواجهة
جــمــاعــات إرهــابــيــة ،أنــجــز العسكريون الفرنسيون
انسحابهم من البالد ،حسبما أفــادت رئاسة األركــان
الفرنسية في بيان أمس.
وأك ــدت رئــاســة األركـــان عبور آخــر كتيبة مــن قوة
«برخان» ،كانت متواجدة على األراضي المالية ،الحدود
بين مالي والنيجر.
وأش ـ ــارت إل ــى أن الكتيبة «غ ـ ــادرت قــاعــدة غــاو
الصحراوية التي تم تسليم قيادتها صباح أمس إلى
القوات المسلحة المالية».
وأكــدت رئاسة األركــان أن «هذا التحدي العسكري
اللوجستي الكبير ُرفــع بشكل منظم وبأمان ،وكذلك
بشفافية كاملة وبتنسيق مع مجمل الشركاء».
وهذا االنسحاب الذي كان الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون ق ّرره في  17فبراير ،يضع حداً لتدخل عسكري
ويرجح أن
فرنسي في مالي استمر نحو عشر سنوات،
ّ
يبقى األخير بهذا الحجم لفترة طويلة.
وفي بيان منفصل ،أشادت الرئاسة الفرنسية بالتزام
العسكريين الفرنسيين «الذين قاتلوا مدى تسع سنوات
الجماعات اإلرهابية المسلحة» في منطقة الساحل
وضحى  59منهم بأرواحهم في سبيل ذلك.
وشدد ماكرون على أن «تضحيتهم تلزمنا وتذكرنا

بأن جنودنا حافظوا خالل هذه السنوات على وحدة
مالي ،ومنعوا إقامة دولة إرهابية في أراضيها ،وكافحوا
الجماعات المتطرفة التي تهاجم المجتمعات المحلية
وتهدد أوروبا».
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن فاعليتهم «طوال هذه
السنوات كلها وحتى األيام األخيرة هذه برهنها تحييد
غالبية كبار كوادر التراتبية الهرمية في المجموعات
اإلرهابية الساحلية».
وأكــد الرئيس الفرنسي عزمه على «متابعة هذا
االلتزام إلى جانب كل الدول التي اتّخذت خيار مكافحة
اإلرهاب وصون االستقرار والتعايش بين المجتمعات»
في غرب أفريقيا.
وأطلقت فرنسا في يناير  2013عملية «سيرفال»
بهدف وقف تقدم الجماعات اإلرهابية المسلحة نحو
جنوب مالي ودعم القوات المالية .وتمكنت العملية،
التي كانت رأس حربة التدخل العسكري الدولي ،من
طرد جزء كبير من الجماعات اإلرهابية من شمال مالي
بعد أن احتلت المنطقة في .2012
وفــي األول مــن أغسطس  ،2014خلفتها عملية
«برخان» لمكافحة المتطرفين ،بقيادة فرنسا مع خمس
دول في منطقة الساحل والصحراء هي موريتانيا
ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد.
وبلغ عديد العناصر الميدانيين لهذه القوة 5500
جندي في عام .2020

بــــدوره ،أشـــار المحلل السياسي
نــزار الجليدي إلــى أن تونس بالفعل
فــي طريقها للحصول عــلــى قــرض
من صندوق النقد الدولي وهو مدرج
ومبرمج للنصف الثاني مــن السنة
الحالية حسب ميزانية الدولة .2022
وأضــاف الجليدي في تصريحات
لـ«االتحاد» ،أن «المفاوضات قد بدأت
مع الصندوق متعثرة شيئا ما منذ أول
السنة واآلن تسير بنسق حثيث ،خاصة
بعد نجاح االستفتاء وعودة االستقرار
السياسي الذي أشاد به مسؤولون من
الصندوق الدولي».
وأض ــاف« :مبلغ الــقــرض المنتظر
حصول تونس عليه وهــو  4مليارات
دوالر لن يحل مشكلة التضخم ولن
يحل مشكلة غالء األسعار».
وأكد الجليدي ضرورة إيجاد بدائل
أخرى من الحكومة قد يكون أحدها
المزيد من االقتراض ،مضيفاً أنه من
الصعب انتعاش االستثمار في الوقت
الحالي في ظل األزمة العالمية.
وتوقع المحلل السياسي التونسي
أن تلجأ الحكومة إلى االعتماد على
ترشيد الدعم واتخاذ إجراءات موجعة
كرفع أسعار المحروقات وعــدد من
المواد المدعمة.
وتـــواجـــه ت ــون ــس ضــغــوطــا مــالــيــة
واقــتــصــاديــة أدت إل ــى الــتــأخــر في
دفــع روات ــب الموظفين الحكوميين
ومــشــكــات ف ــي دفـــع ثــمــن واردات
القمح ،باإلضافة إلى ارتفاعات حادة
في األسعار.

ً
قتيال حصيلة
618
ضحايا األمطار
في باكستان
إسالم أباد (وكاالت)
لقي  6أشخاص على األقل
حتفهم يف باكستان ،حيث تسببت
الفيضانات الناجمة عن األمطار
املوسمية الغزيرة يف مزيد من
الدمار يف أقاليم جنوب غربي
البالد ،حسبما أفاد مسؤولون
أمس .وقالت الهيئة الوطنية
إلدارة الكوارث إن عدد قتلى موسم
األمطار منذ يونيو ارتفع إلى 618
شخص ًا ،بينهم  134امرأة و230
ً
طفال .وقالت الهيئة ،يف أحدث
تقرير ،إن األمطار والفيضانات
أحلقت أضرار ًا بأكثر من  69ألف ًا
ً
منزال ،وهو ما أسفر عن
و874
تشريد آالف األشخاص أو تقطع
السبل بهم يف القرى النائية.
وكان إقليما بلوشستان والسند
األكثر تضرر ًا من الفيضانات بعد
هطول األمطار األكثر غزارة
على اإلطالق يف الدولة الواقعة
يف جنوب آسيا ،وسط مخاوف
متزايدة من تغير املناخ.
وتتوقع إدارة األرصاد اجلوية
الباكستانية هطول مزيد من
األمطار خالل األيام الثالثة
املقبلة ،كما تستمر وكاالت
مواجهة الكوارث يف حالة تأهب
قصوى حلاالت الطوارئ.
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خطرة!
ألعاب ِ

عن الجفاف التاريخي في أوروبا
د .عبد الحق عزوزي*

د .أحمد يوسف أحمد*

بــالــنــســبــة إلنــجــلــتــرا عــلــى وجــه
مــن اعــتــاد زيـ ــارة أوروبــــا في
الخصوص؛ إذ اعتبر شهر يوليو
ش ــه ــر ال ــص ــي ــف وخـ ــاصـ ــة فــي
األكــثــر جفافاً منذ عــام ،1935
بــلــدان مــثــل فــرنــســا وبريطانيا
وهــولــنــدا وإسبانيا والبرتغال،
وهــذا مــا جعل السلطات توقع
البد وأن يكون قد الحظ موجة
مــرســوم ـاً يحظر ري الــحــدائــق
الحر الشديدة التي عمت هذه
أو غــســل ال ــس ــي ــارات أو مــلء
البلدان ،والبد وأن يكون قد تابع
أحــواض السباحة الخاصة في
النقاشات في تلكم البلدان عن
هامبشاير وجزيرة وايــت ...كما
الجفاف ومخلفاته وعــن درجــة
أن السلطات الهولندية أعلنت
«ال ــت ــأه ــب» الــقــصــوى لــتــزويــد
منذ أيام حال «النقص الشديد
الــمــنــاطــق الــمــتــضــررة بــالــمــاء
للماء».
الصالح للشرب ،ثــم ال بــد وأن
ثـــم إنــــه ال يــجــب أن نــنــســى
يكون قد شاهد شاحنات كبيرة
الحرائق المهولة التي تأتي على
تــنــقــل ال ــم ــاء إلـــى الــمــقــاطــعــات
األخــضــر والــيــابــس فــي أوروبـــا
المتضررة.
والعديد من دول العالم ،زد على
وأنا أكتب هذه األسطر ،فإنه العالم ال يتعظ ،وال تنظر الدول ذل ــك أن الــبــنــك الــدولــي يحذر
أكثر مــن مائة بلدة فــي فرنسا
من أن منطقة الشرق األوســط
إال إلى مصالحها الخاصة..
لم يعد لديها حالياً مــاء صالح
وشــمــال أفريقيا مــن بين أكثر
أزمة
تداعيات
أن
والمصيبة
األم ــاك ــن عــلــى األرض عــرضــة
لــلــشــرب ،وهـــو مــا لــم يــقــع في
المناخ تصيب دول العالم
للخطر نتيجة الرتــفــاع منسوب
تاريخها فقط ،ففرنسا لم تعد
ً
بأسرها ْ
وإن لم تكن
طرفا فيها مــيــاه الــبــحــر ،خــاصــة المناطق
تلك البلدة التي عهدناها عندما
الساحلية المنخفضة .كما توقع
كنا نــدرس فيها ،حيث لــم تكن
كما هو شأن دول أفريقيا.
هــنــاك أي مــشــكــلــة فــي الــمــيــاه
أن يــتــعــرض ع ــش ــرات مــايــيــن
طول السنة ،فهناك اليوم مدن
البشر في المنطقة لضغط نقص
ومقاطعات تشكو نقصاً في ماء
المياه بحلول عام  .2025وشح
المياه نتيجة الجفاف سيؤدي
الشرب وتتم عمليات التزود من
ب ــدوره إلــى زي ــادة الضغط على
خالل شاحنات نقل الماء.
مــوارد المياه الجوفية وإلى قلة
كما أنشأت الحكومة الفرنسية
خلية أزمة وزارية للنظر في «الوضع التاريخي الذي المحاصيل الزراعية.
إن الحرارة في العالم سترتفع بواقع  1.5درجة
يمر به عدد كبير من المناطق» .وبات واضحاً أن
تواتر موجات الحر يجعل من تداعيات االحتباس مئوية ،وستتكرر الموجات الحارة الشديدة باستمرار
المناخي واقعاً ملموساً في فرنسا ،وله تداعيات وذلك بسبب االحتباس الحراري.
وتبقى النشاطات البشرية هي التي تتسبب في
مباشرة خصوصاً على الزراعة والمالحة النهرية
كل هذه المصائب ،والعالم ال يتعظ ،وال تنظر الدول
واألنشطة الترفيهية المائية.
وعــلــى شــاكــلــة فــرنــســا ،تشهد دول فــي االتــحــاد إال إلى مصالحها الخاصة ..والمصيبة أن تداعيات
األوروبي موجات حر وجفاف استثنائية ،فبريطانيا أزمة المناخ تصيب دول العالم بأسرها وإ ْن لم تكن
خضعت لضغط جوي حاد الشهر الماضي ،حيث طرفاً فيها كما هو شأن دول أفريقيا.
شهدت ارتفاعاً في درجــات الحرارة للمرة األولى
* أكاديمي مغربي
تفوق  40درجة مئوية .ويبقى الوضع خطيراً جداً

المحطة ألوكــرانــيــا فليس مفهوماً
تسيطر الــقــوات الــروســيــة منذ
مــــــارس ال ــم ــاض ــي ع ــل ــى مــحــطــة
لماذا تقصف روسيا محطة تسيطر
زابوريجيا النووية في أوكرانيا ،وهي
عليها؟ وبــالــتــالــي ف ــإن االتــهــامــات
أهم محطة لتوليد الطاقة النووية ال
األوكــرانــيــة والغربية لروسيا تبدو
في أوكرانيا وحدها وإنما في أوروبا،
غريبة ،ويبدو األقــرب للمنطق أن
وهي تنتج نحو نصف الطاقة النووية
أوكرانيا وأصدقاءها يمارسون لعبة
في أوكرانيا وخمس الطاقة بصفة
خطرة للضغط على روسيا ضمن
عامة ،وقد أبقت روسيا على طاقمها
إطــار الصراع الدائر اآلن ،ذلك أن
األوكـــرانـــي وإن كــانــت السلطات
تحميل روسيا المسؤولية عن كارثة
األوكرانية تشكو من سوء الظروف
نووية محتملة ُقدرت آثارها بعشرة
التي يعمل فيها.
أمثال آثار كارثة تشيرنوبل من شأنه
ونــذكــر الــتــوتــرات التي أحاطت
أن يضع عليها ضغوطاً هائلة لكي
بمالبسات االستيالء على المحطة
تتراجع عن سلوكها الحالي.
في مارس الماضي إلى أن استقرت
والواقع أن هذا النوع من التفكير
األمور ،وقد عاد هذا التوتر في األيام
ينطوي على مشكلتين أوالهــمــا أن
بين
األخــيــرة مــع تــبــادل االتــهــامــات
هذه األلعاب الدولية خَ ِطرة للغاية.
ً
وفقا لخبراء
محطة زابوريجيا
الطرفين بقصف المحطة وممارسة
ومن شأن أي خطأ في حساباتها أن
متخصصين تقع في مبنى
اإلره ـ ــاب ال ــن ــووي ،والــتــحــذيــر من
يفضي إلى كارثة ليس من الضروري
خرساني ُم َقوى بالفوالذ
مخاطر كارثة نووية جديدة على غرار
أن تكون بحجم ما وقع في تشيرنوبل،
كارثة مفاعل تشيرنوبل األوكرانية يمكنه تحمل األحداث الخارجية ولــكــنــهــا ســتــنــطــوي بــالــتــأكــيــد على
الشديدة سواء أكانت كوارث
أيضاً في 1986التي أدت إلى إجالء
خسائر مادية وبشرية فادحة ،وقد
يقلل إلى حد ما من هذا االحتمال
 360ألف شخص من محيط 30كم
طبيعية أم من صنع اإلنسان.
أن محطة زابوريجيا وفقاً لخبراء
حول المفاعل وتلوث إشعاعي ُقدر
متخصصين تقع في مبنى خرساني
أنه طال قرابة ثالثة أربــاع أوروبــا،
ُمقَوى بالفوالذ يمكنه تحمل األحداث
ناهيك عن عدد غير متفق عليه من
الــخــارجــيــة الــشــديــدة س ــواء أكانت
الخسائر البشرية.
وقد أدت هذه المخاطر إلى ردود فعل دولية واسعة ،كوارث طبيعية أم من صنع اإلنسان.
وإن كــان الخطر يبقى قائماً والتحسب لــه مطلوب
فأعرب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن القلق
العميق بسبب التقارير الواردة عن قصف المحطة ،وطالب بطبيعة الحال ،أما المشكلة الثانية فهي أنه من الواضح
بالوقف الفوري ألي عمل عسكري بالقرب منها ،وذكر أنه أن المحطة تعني الكثير لروسيا وخططها في أوكرانيا،
يواصل التشاور مع األطــراف المعنية لتقديم المساعدة وقد أفادت الشركة األوكرانية ال ُم َشغلة للمحطة أن القوات
وضمان أمن الموقع ،ووصف األمين العام لألمم المتحدة الروسية تستعد لربطها بشبه جزيرة القرم ،والحقيقة أن
أي هجوم على محطة نووية بأنه عمل انتحاري ،وطالب هذه المعضلة ليست خاصة بمحطة زابوريجيا فحسب،
بالسماح لمفتشين دوليين بدخول المحطة للتحقق مما وإنــمــا بعموم الحسابات الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا ،وهي
يجري.
حسابات تُعقد ،جنباً إلى جنب مع الخطط الغربية وبالذات
وأدان مسؤول السياسة الخارجية باالتحاد األوروبــي األميركية والبريطانية الستنزاف روسيا ،أي محاوالت
األنشطة العسكرية الروسية حول المحطة.
قريبة للتسوية السياسية للحرب الدائرة في أوكرانيا.
وثمة ما يدعو إلمعان النظر في التطورات السابقة،
* أستاذ العلوم السياسية -جامعة القاهرة
وبغض النظر عن البعد القانوني للمسألة الذي يفيد بتبعية

السيارات الكهربائية ...طفرة صناعية ومكاسب بيئية

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

كف ـ ـ ــاءة عالي ـ ــة
لمؤسس ـ ــات الدول ــة

محطة لشحن السيارات الكهربائية بوالية جورجيا األميركية صارت تستقبل المزيد من هذه السيارات .وبات واضحًا أن هناك توجهًا أميركيًا لتشجيع تلك المركبات التي
تحقق مكاسب متزايدة اقتصاديًا وبيئيًا ،أولها تشجيع التصنيع في هذا القطاع الواعد ،وتوفير أموال يتم إنفاقها على التزود بالوقود التقليدي ،وتسهم السيارات
الكهربائية في الحد من االنبعاثات المسببة لالحتباس الحراري ،خاصة في قطاع النقل الذي يتسبب في  27بالمئة من انبعاثات غازات االحتباس الحراري( .الصورة من
خدمة نيويورك تايمز).

بريطانيا ...تقنين استهالك المياه المالذ األخير
بريسيال أزيفيدو روتشا
وإيرينا إنجل*

شركة «ساوث إيست ووتر ليميتد» فرض حظر مماثل على الزبائن
المروج الممتدة عبر «حدائق كو» البريطانية ،التي تضم أكبر
في «كانت» وساسيكس اعتباراً من  12أغسطس .شركة «تايمز
مجموعة من النباتات الحية في العالم ،أصبحت صفراء اللون.
ووســط أحد أكثر فصول الصيف حــرارة وجفافاً المسجلة في
ووتر يوتيليتيز ليميتد» ،المسؤولة عن تزويد لندن بالماء أعلنت
أنها مستعدة لفرض قيود على استخدام المياه في حال استمرار
التاريخ الحديث ،أخذ البستانيون في هذه المنطقة الجاذبة للسياح
فترة الجفاف الطويل بشكل غير معتاد .تقنين وترشيد استخدام
بجنوب غرب لندن يختارون بعناية كيف ومتى يسقون اآلالف من
المملكة المتحدة تستخدم
المياه هو تدبير المالذ األخير الذي لن يأتي إال بعد حمالت توعية
أنواع النباتات واألشجار التي تستقطب أكثر من مليون زائر في
وحظر استخدام خرطوم المياه للري .وعلى الرغم من أنه من بين
السنة .وفي منطقة «هامبستيد هيذ» التي تنتشر فيها األشجار،
كميات أكبر من المياه من
وهي عبارة عن متنزه في شمال المدينة ،قام العمال بتسييج عدد حيث معدل حصة الفرد مقارنة الخيارات المطروحة على الطاولة ،إال أن شركات المياه عادة ما
تخشى التسبب في رد فعل غاضب من قبل الزبائن .ثم إن شركات
من األشجار لحمايتها من خطر الحرائق.
مع أي بلد آخر في أوروبا
توزيع المياه لديها خيارات أخرى من قبيل اللجوء إلى خزانات المياه
عبر لندن  -ومعظم إنجلترا  -تمارس الحرارة غير المسبوقة
الجوفية في حاالت الطوارئ – تشكيالت صخرية تحتوي على مياه
هذا الصيف ضغطاً شديداً على حياة النباتات والبنية التحتية
جوفية – أو الخزانات القديمة التي لم تعد مستخدمة ولكنها ما
والسكان .فاألوراق الخضراء تتساقط قبل الخريف .واألعشاب
زالت تحتوي على بعض المياه .كما أنها تستطيع إقناع وكالة البيئة
اليابسة تتكسر حين يسير المرء في المتنزه .بل هناك في بعض
األحيان شعور يشبه جو الصحراء .درجات الحرارة العالية أدت أيضاً إلى اندالع حرائق في البالد بالسماح لها بأخذ كمية أكبر من مياه النهر النهر تجنباً ألي نوع من التقنين
بالقرب من لندن .وشركات تسيير القطارات أصــدرت تحذيرات بشأن تمدد والتواء والترشيد – رغم أن هذا يمكن أن يؤدي إلى استنزاف الموارد ومشاكل بيئية أخرى ،كما
خطوط السكك الحديدية .وخطوط أنابيب الغاز قطعت اإلنتاج بسبب الحرارة المرتفعة .يقول دوبسون .كريستين كولفن ،المديرة بمؤسسة «ذا ريفرز تراست» ،تقول إن المملكة
مضت أسابيع منذ أن كانت هناك تساقطات مطرية مهمة في لندن .وأصبح انخفاض المتحدة تستخدم كميات أكبر من المياه من حيث معدل حصة الفرد مقارنة مع أي بلد آخر
قلق غريباً بالنسبة لمدينة وبلد كان فيهما الجو الممطر بمثابة شعار في أوروبا .وقالت في بيان« :إن جزءاً من مشكلتنا الحالية مع انخفاض مستوى المياه والتي
مخزون المياه مصد َر ٍ
أو معلمة مميزين على غرار ساعة «بيج بن» ،ومؤشراً آخر على أن مناخ المملكة المتحدة أدت إلى إجراءات من قبيل حظر استخدام خرطوم المياه في الرش هو أننا ما زلنا ننظر إلى
أخذ يتغير بعد أن تجاوزت درجات الحرارة  40درجة مئوية ألول مرة في يوليو الماضي .هذا البلد على أنه بلد رطب حيث نتعامل مع الماء كمورد دائم ال ينضب أبداً».
خارج العاصمة ،بدأ يتم تطبيق قيود على الماء ،إذ ستشرع شركة «ساذرن ووتر» لتوزيع
الماء في تطبيق أول حظر على الري باستخدام خرطوم المياه في جنوب شرق إنجلترا
* صحفيتان في بلومبيرج
يوم الجمعة في هامبشر وجزيرة آيل أوف وايت .وهذا يعني أنه إذا أراد السكان ري
حدائقهم ،فإنهم سيتعين عليهم استخدام طرق تحافظ على المياه مثل المرشات أو أوعية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
السقي ،وإال فإنهم سيواجهون غرامة قد تصل قيمتها إلى ألف جنيه إسترليني .وتعتزم

تحظى دولة اإلمارات بمؤسسات تتمتع بدرجة عالية من الكفاءة تعمل
وفقاً ألعلى معايير الجودة ،وهذا األمر هو الذي م ّكن اإلمــارات من
تحقيق اإلنجازات المتتالية في مختلف الميادين ،ولع ّل أزمة جائحة
«كورونا» التي اجتاحت العالم مؤخّ راً قد أكدت هذه الحقيقة ،حيث
تمكنت الدولة من خالل المؤسسات المعنية من إدارة أزمة هذه الجائحة
بشكل فاعل جعل خسائرها البشرية والمادية في ح ّدها األدنى على
عكس ما حدث في معظم دول العالم التي تأثرت بشكل كبير بتداعيات
الجائحة ،وتك ّبدت خسائر بشرية ومادية هائلة.
وفــي الــواقــع ،فــإن الكفاءة العالية التي تتمتع بها المؤسسات في
دولة اإلمــارات هي بفضل حرص قيادتنا الرشيدة على أن تقوم هذه
المؤسسات بدورها على الوجه األكمل ،عبْر إداراتها من خالل كفاءات
بشرية ووفق قواعد راسخة ،ولعل جودة المؤسسات هي واحــدة من
أهم ما يميز النموذج التنموي اإلماراتي ،ويشهد بهذه الجودة وذلك
التميز التقارير المتواترة التي تصدرها الكثير من المؤسسات الدولية
المرموقة.
وخالل الفترة الحالية التي تتأثر فيها الدولة بمنخفض جوي ،يبرز دور
المؤسسات المعنية في التعامل مع هذا الوضع بحرفية وكفاءة عالية،
حيث أنهت الجهات المعنية بالتعامل مع الحاالت الجوية كالهيئة الوطنية
إلدارة الطوارئ واألزمات
والــكــوارث بقيادة وزارة
ال ــداخ ــل ــي ــة ،ومــشــاركــة
ك ـ ٍّل مــن المركز الوطني
لـ ــأرصـ ــاد وال ــق ــي ــادات
المؤسسات المعنية
الشرطية المحلية ،بشكل
مبكر استعداداتها للتعامل
بالدولة تقوم بدورها
مع هذا المنخفض الذي
على الوجه األكمل في
كان من المتو َّقع أن تتأثر
المنخفض
مواجهة هذا
بــه ال ــدول ــة ،إل ــى جانب
الجوي ،وعلى الجمهور
جاهزية خطط استمرارية
الكريم ّ
األعمال لجميع الجهات
توخي الحيطة
ال ــح ــي ــوي ــة ،وج ــاه ــزي ــة
والحذر ،والتزام
اإلجـــــــراءات اإلعــامــيــة
اشتراطات وإرشادات
لنشر الــتــحــذيــرات قبل
السالمة ،والتقيّ د
وأثــنــاء مــرور المنخفض
ً
الجوي ،إضافة إلى تفعيل
بالتعليمات لحماية
منظومة اإلنذار المبكر.
لألرواح والممتلكات
وكــانــت رســالــة وزارة
الــداخــلــيــة فــي تعاملها
مع هــذا الوضع واضحة
للغاية ،حيث أك ــدت أن
سالمة المجتمع وحماية األرواح والممتلكات تم ّثالن أولوية قصوى،
وأنها على أت ّم االستعداد بجميع قطاعاتها وإداراتها وفِ رقها الميدانية،
للتعامل مع أي حالة طارئة وفق الخطط الموضوعة بما يض َمن أمن
الجميع وسالمتهم ،وهذه الرسالة تبثّ الطمأنينة في نفوس المواطنين
والمقيمين على هذه األرض الطيبة ،الذين لديهم ثقة عالية بتعامل
مؤسسات الــدولــة مع التحديات واألزم ــات كافة ،مهما بلغت درجة
تعقيدها .وإذا كانت مؤسسات الدولة المعنية تقوم بدورها على الوجه
األكمل في مواجهة هذا المنخفض الجوي ،فإن على الجمهور الكريم
توخّ ي الحيطة والحذر ،والتزام اشتراطات وإرشادات السالمة ،والتق ّيد
بتعليمات الجهات المعنية حماي ًة لــأرواح والممتلكات ،وعلى وسائل
اإلعالم المختلفة أن َ
تنشط بشكل خاص في مثل هذه األوضاع ،لتكمل
الجهود الدؤوبة التي تبذلها هذه المؤسسات.
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ﺗﺎﻳﻮان ...اﻟﻔﺦ اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻜﻌﺒﻲ*
ﺣﺘﻰ اﻵن ﻧﺠﺖ ﺑﻜﻴﻦ ﻣــﻦ ﻓﺦ
ﺗﺎﻳﻮان اﻟــﺬي أرادت واﺷﻨﻄﻦ أن
ﺗﻐﺮﻗﻬﺎ ﻓﻲ وﺣﻠﻪ.
ﺑﺪأت اﻷزﻣــﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ
وﻻح ﺷــﺒــﺢ اﻟ ــﺤ ــﺮب ﻓ ــﻲ اﻷﻓ ــﻖ
ﻓﺤﺒﺲ اﻟﻌﺎﻟﻢ أﻧﻔﺎﺳﻪ ﻣﻊ ﺗﺤﺮك
ﻃــﺎﺋــﺮة ﻧــﺎﻧــﺴــﻲ ﺑــﻴــﻠــﻮﺳــﻲ رﺋﻴﺴﺔ
ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟ ــﻨ ــﻮاب اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﻧﺤﻮ
ﺗـــﺎﻳـــﻮان ،ﻟــﺘــﻜــﻮن أﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﺆول
أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻳﺰور ﺗﺎﻳﺒﻴﻪ ﻣﻨﺬ
 25ﻋــﺎﻣ ـﺎً .ﺑﻜﻴﻦ اﻋــﺘــﺒــﺮت اﻷﻣــﺮ
اﺳﺘﻔﺰازاً ﻟﻬﺎ وﻧﻜﻮﺻﺎً ﻋﻦ اﻟﻮﻋﻮد
اﻟﺘﻲ ﻗﻄﻌﺘﻬﺎ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﻠﺼﻴﻦ .
ﻓﻬﻞ ﺗﻌﺒﺚ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺑــﺄﻣــﻦ وﺳ ــﻼم واﺳــﺘــﻘــﺮار اﻟﻌﺎﻟﻢ
وﺗــﺴــﺘــﻬــﻴــﻦ ﺑــﺤــﻴــﺎة اﻟــﺸــﻌــﻮب ﺑﻤﺎ
ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣــﻊ دورﻫ ــﺎ ﻛــﻘــﻮة ﻋﻈﻤﻰ
وﻗﻄﺐ ﻋﺎﻟﻤﻲ؟
ﺻــﺤــﻴــﻔــﺔ »واﺷ ــﻨ ــﻄ ــﻦ ﺑــﻮﺳــﺖ«
وﺻﻔﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺰﻳﺎرة ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻧﻮع ﻣﻦ

اﻟﺒﺮوﺑﺎﻏﻨﺪا ،وذﻟﻚ ﺑﺈﺷﺎرﺗﻬﺎ إﻟﻰ
أن ﺑﻴﻠﻮﺳﻲ  82-ﻋﺎﻣﺎً  -ﻗﺪ ﺗﺮﻳﺪ
ﺣــﺪﺛـﺎً ﻳﺘﻮج اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻗﻀﺘﻬﺎ
ﻛﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻗﺒﻞ أن
ﻳﻨﻬﻴﻪ ﻓــﻮز ﺣــﺰب »اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻴﻦ«
اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻓــﻲ ﻧــﻮﻓــﻤــﺒــﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ،
وأﻛﺪت اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ أن ﻗﺮار ذﻫﺎﺑﻬﺎ
إﻟﻰ ﺗﺎﻳﻮان اﻵن ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻴﻢ .ﻛﻤﺎ
دﻋﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺑﺎﻳﺪن إﻟﻰ اﺣﺘﻮاء
اﻟﻀﺮر اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ذﻟﻚ.
وﻗﺪ ﺳﻌﻰ أﻧﺘﻮﻧﻲ ﺑﻠﻴﻨﻜﻦ وزﻳﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ إﻟــﻰ اﺣﺘﻮاء
آﺛــﺎر اﻟــﺰﻳــﺎرة ،ووﺿــﻊ ﺣﺪ ﻟﺘﺪﻫﻮر
اﻟــﻌــﻼﻗــﺎت ﺑــﻴــﻦ اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﻦ ،وﻣــﻨــﻊ
اﻧــﺰﻻﻗــﻬــﺎ ﻧﺤﻮ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ
ﻣــﺤــﻔــﻮﻓــﺔ ﺑــﻤــﺨــﺎﻃــﺮ ﻻ ﻳــﻤــﻜــﻦ
ﺣﺼﺮﻫﺎ.
وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻘﺖ
ﺑــﻘــﻮﻟــﻬــﺎ )أوﻟ ــﺌ ــﻚ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﻠﻌﺒﻮن
ﺑــﺎﻟــﻨــﺎر ﺳﻴﻬﻠﻜﻮن ﺑــﻬــﺎ( .وأﻋــﺮب
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻦ دﻋﻤﻪ ﻟﻤﺒﺪأ

ﻟﻌﺒﺔ ﻋﺾ اﻷﺻﺎﺑﻊ ﻣﺴﺘﻤﺮة
ﺑﻴﻦ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻮذ وﺑﺴﻂ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ
ﻓﻲ ﻇﻞ ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺟﺪﻳﺪ
ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ

اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﻺرﻫﺎب

ﺻﻴﻦ واﺣ ــﺪة ،وﻫــﻮ ﻣــﺎ أﻛــﺪ ﻋﻠﻴﻪ
اﻷﻣ ــﻴ ــﻦ اﻟ ــﻌ ــﺎم ﻟــﻸﻣــﻢ اﻟــﻤــﺘــﺤــﺪة
أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻏﻮﺗﻴﺮﻳﺶ ﺑﻘﻮﻟﻪ )إﻧﻨﺎ
ﻧﻠﺘﺰم ﺑﻘﺮارات اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
وﺳﻴﺎﺳﺔ ﺻﻴﻦ واﺣــﺪة ،وﻫــﺬا ﻫﻮ
اﻟﻤﺴﺎر اﻟــﺬي ﻧﻨﺘﻬﺠﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ
ﻧﻘﻮم ﺑﻪ(.
ﻓـ ــﻲ ﺑـــﻴـــﺎن ﺻـــــﺪر ﻋـ ــﻦ وزارة
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ،وﻣﻦ
ﻣﻨﻄﻠﻖ اﻻﻟــﺘــﺰام ﺑــﻘــﺮارات اﻷﻣــﻢ
اﻟــﻤــﺘــﺤــﺪة ،ﻋــﺒــﺮت أﺑــﻮﻇــﺒــﻲ ﻋﻦ
دﻋــﻤــﻬــﺎ ﻟــﺴــﻴــﺎدة اﻟــﺼــﻴــﻦ ووﺣ ــﺪة
أراﺿﻴﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺣ ّﺜﺖ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ
ﺗﻐﻠﻴﺐ اﻟﺤﻮار اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﺳﻌﻴﺎً
ﻟــﻀــﻤــﺎن اﻻﺳ ــﺘ ــﻘ ــﺮار اﻹﻗــﻠــﻴــﻤــﻲ
واﻟﺪوﻟﻲ.
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أن اﻟﺼﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ
ﺧ ــﻼل ﺳــﻨــﻮات اﻟــﺤــﺮب اﻟــﺒــﺎردة
ﺑﻤﻨﺄى ﻋﻦ اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
اﻟــﺘــﻲ ﺻــﺒــﺖ آﻧـــــﺬاك اﻫــﺘــﻤــﺎﻣــﻬــﺎ
ﻧﺤﻮ ﻣﻮﺳﻜﻮ ،ﻓﺎﺳﺘﺜﻤﺮت اﻷﻣــﺮ

ﻟــﺼــﺎﻟــﺤــﻬــﺎ ،وﻋــﻤــﻠــﺖ ﻋــﻠــﻰ ﺑــﻨــﺎء
ﻣﺼﺎدر ﻗﻮﺗﻬﺎ وﺗﻨﻮﻳﻌﻬﺎ.
ﻟﻜﻦ ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
أدرﻛ ــﺖ واﺷــﻨــﻄــﻦ أن ﺑﻜﻴﻦ ﺑﺎﺗﺖ
ﺗــﻤــﺘــﻠــﻚ اﻷدوات اﻟــﺘــﻲ ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ
واﺣــﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،وﻗﺪ
ﺗﻨﺎﻓﺴﻬﺎ أﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ.
وﻇـــﻨّـــﻨـــﺎ أن أﻣـــﻴـــﺮﻛـــﺎ ﺗــﺘــﻌــﻤــﺪ
اﺳــﺘــﻔــﺰاز اﻟــﺼــﻴــﻦ ﻟﺘﻮرﻳﻄﻬﺎ ﻓﻲ
ﺣــﺮب ﺿﺪ ﺗــﺎﻳــﻮان وﻟﺘﺒﺪد ﻗﻮﺗﻬﺎ
وﺛــﺮواﺗــﻬــﺎ .ﻏﻴﺮ أن اﻟﺼﻴﻦ ﺗﺘﻘﻦ
ﻟــﻌــﺒــﺔ اﻻﻧ ــﺘ ــﻈ ــﺎر ،ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ أﻣــﻴــﺮﻛــﺎ
ﺗﻌﻴﺶ أزﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺒﺮى ﺗﺮﻳﺪ
اﻟــﺨــﺮوج ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺈﺷﻌﺎل اﻟــﺤــﺮوب؛
ﺣــﺴــﺐ ﻣــﺎ أﺷــــﺎرت إﻟــﻴــﻪ وﺳــﺎﺋــﻞ
إﻋﻼم ﺻﻴﻨﻴﺔ.
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎل اﻷزﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻪ ﺑﻌﺪ،
وﻣﺎ ﺗﺰال اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
ﻋﻠﻰ ﻋــﺪة اﺣــﺘــﻤــﺎﻻت ،ﺧﺼﻮﺻﺎً
ﺑــﻌــﺪ إﻃــــﻼق اﻟـــﻘـــﻮات اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ
أﻛﺒﺮ ﻣﻨﺎوراﺗﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،ﻓﺒﺪت

وﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﺎﺻﺮ ﺟﺰﻳﺮة ﺗﺎﻳﻮان ﺑﺮاً
وﺑﺤﺮاً وﺟﻮاً.
وﺗﻌﻠﻴﻘﺎً ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎورات ﻗﺎل
وزﻳــﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺗﺎﻳﻮان ﺟﻮزﻳﻒ إن
ﻧﻴﺔ اﻟﺼﻴﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﻣﻀﻴﻖ ﺗﺎﻳﻮان
واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ.
واﻟـ ــﺨـ ــﻼﺻـ ــﺔ أن ﻟــﻌــﺒــﺔ ﻋــﺾ
اﻷﺻـ ــﺎﺑـ ــﻊ ﻣــﺴــﺘــﻤــﺮة ﺑــﻴــﻦ أﻛــﺒــﺮ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻮذ
وﺑــﺴــﻂ اﻟــﻬــﻴــﻤــﻨــﺔ ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﻧــﻈــﺎم
ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ
اﻟـ ــﺮاﻫـ ــﻦ ،وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﻳــﺒــﺪو أﻧــﻨــﺎ
ﻣﻘﺒﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ،وﺗﻠﻚ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت
 إن ﺣﺪﺛﺖ – ﻓﺴﻮف ﺗﻨﻬﺶ ﻟﺤﻢاﻟــﺠــﻤــﻴــﻊ ،وﻟ ــﻢ ﻳﺴﻠﻢ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ ﻣﻦ
ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻮدي إﻟﻰ دﻣﺎر
أوﺳــﻊ وأﺷــﻤــﻞ وأﻋــﻤــﻖ .ﻻ ﻧﺘﻤﻨﻰ
اﻟﺴﻮء ﺣﺘﻤﺎً ،ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻳــﺪري إﻟﻰ
أﻳﻦ ﺳﺘﺄﺧﺬ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻌﺒﺔ.

أﻣﻴﺮﻛﺎ وﺗﻮازن اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺗﺎﻳﻮان

ﻓﻬﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺸﻘﻴﺮان*

ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎﻟﻤﻴﻦ اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ*

اﻟﺤﺮﻳﺔ ﺗﺘﺎح ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ،وﻷﻫﻞ ﻧﺸﺮ
ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ ،ﻓــﺈن دوﻟــﺔ اﻹﻣ ــﺎرات ﻣﻦ
اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ،وﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
أواﺋــﻞ اﻟــﺪول اﻟﺘﻲ اﻧﺘﺒﻬﺖ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
اﻟﻤﺪﻧﻲ ،وأوروﺑــﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ
اﻹرﻫ ـ ــﺎب .وﻳــﻮﺟــﺪ ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ ﺷﻬﻴﺮ
ﺑﻪ دول إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣــﻮل اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت
ﻟﻠﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺆﺳﺲ اﻟﺸﻴﺦ زاﻳــﺪ ﺑﻦ
اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ،ﻓﻔﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺻﺪر أﻣﺮ
ﺳﻠﻄﺎن آل ﻧﻬﻴﺎن ،رﺣﻤﻪ اﷲ ،اﻧﺘﻘﺪ
ﻣﻠﻜﻲ رﻗﻢ  44ﺗﻘﺴﻴﻢ أ ،ﺑﺘﺎرﻳﺦ 3
ﻓــﻴــﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ »اﻹﺧـــــﻮان« ﺣــﻴــﻦ ﻛــﺎن
ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط(  ،2014ﺗﻀﻤﻦ وﺿﻊ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻳﺴﺮح وﻳﻤﺮح ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﺟﻤﺎﻋﺎت »اﻟﻘﺎﻋﺪة« ،و»اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ«،
وﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
و»ﺣــﺰب اﷲ اﻟﺤﺠﺎز« ،و»اﻹﺧــﻮان
زاﻳــﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن ﻗــﺎد ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻟــﻤــﺴــﻠــﻤــﻴــﻦ« ،و»ﺟــﺒــﻬــﺔ اﻟــﻨــﺼــﺮة«،
ﻣﻦ ﺿﺮب اﻹرﻫــﺎب ﺑﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ
و»ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ« ﺿﻤﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت
وﺑــﻼ ﻫ ــﻮادة .وﺑﻮﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﺟ ّﺮﻣﺖ
اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﺑﻘﻮة اﻷﻣﺮ اﻟﻤﻠﻜﻲ ،اﻟﺬي
اﻹﻣﺎرات ﺗﻨﻈﻴﻢ »اﻹﺧﻮان« وﺣﻈﺮﺗﻪ.
ﻳﻌﺘﺒﺮ أﻋﻠﻰ أداة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
ﻣﻦ دون ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
وﻓ ــﻲ اﻹﻣـــــﺎرات ﺻ ــﺪر اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن
أن ﺗﻜﻮن ،وﻻ ﻟﻠﻤﺴﻴﺮة أن ﺗﻜﺘﻤﻞ.
اﻻﺗــﺤــﺎدي رﻗــﻢ  7ﻟﺴﻨﺔ  2014ﻓﻲ
ﺑــﻌــﺪ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت اﻟ ــﺘ ــﻄ ــﺮف ﻣﻨﻬﺎ
ﺷﺄن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ،
اﻧــﺘــﺤــﺎري ﺟ ــﺪة ،وﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ اﻏﺘﻴﺎل
ﻛﻴﻒ ﻳﻘﻴﻢ ﺑﻠﻨﺪن ﻣﻦ ﻳﺮﺛﻲ
وأﻛﺪت اﻟﻤﺎدة  14ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻧﻪ:
ﺳﻠﻤﺎن رﺷﺪي ،ﻏ ّﺮد ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر
ً
»ﺷﻬﻴﺪا«؟
اﻟﻈﻮاﻫﺮي وﻳﻌﺘﺒﺮه
ﻳُﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام أو اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ
أﻧﻮر ﻗﺮﻗﺎش ،ﻣﺴﺘﺸﺎر رﺋﻴﺲ دوﻟﺔ
وﻛﻴﻒ ﻳﻘﻴﻢ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻳُ ّ
ﻜﻔﺮ
ﻛﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﻓﻌ ً
ﻼ ،أو اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ
اﻹﻣـــﺎرات ،ﻛﺎﺗﺒﺎً» :ﻣﻨﻬﺞ اﻹﻣــﺎرات
اﻵﺧﺮﻳﻦ؟ إن أوروﺑﺎ ْ
إن ﻟﻢ
ﻓﻌﻞ ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧــﻪ ،أو ﻗﺼﺪ ﺑﺘﻬﺪﻳﺪ
اﻟــﺬي ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ورﻓــﺾ
ﺗﻐﻴﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ ﺿﺪ اﻹرﻫﺎب،
اﺳﺘﻘﺮار اﻟــﺪوﻟــﺔ ،أو ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ،أو
اﻟﺘﻄﺮف واﻟﻌﻨﻒ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار
وﺣﺪﺗﻬﺎ ،أو ﺳﻴﺎدﺗﻬﺎ ،أو أﻣﻨﻬﺎ ،أو
ﻗــﻮﺗــﻪ وﺻــﻮاﺑــﻪ ﻛــﺄﺣــﺪ أﻫــﻢ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻓﺈن ﺿﺮﺑﺎﺗﻪ ﺿﺪﻫﺎ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ،
ﻣﻨﺎﻫﻀﺎً ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﻣــﺎ ﻧﺸﻬﺪه ﻣﻦ
وﺳﺘﻜﻮن ﺣﺮﺑﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻹرﻫﺎب
ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ،أو
أﺣ ــﺪاث ﻳﺆﻛﺪ أن ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ اﻟﻮاﺿﺢ
ﻧﺎﻗﺼﺔ.
ُﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ أو
ﻫــﻮ اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻷﻧــﺠــﻊ ﻟﻤﻨﻊ اﻧﺘﺸﺎر
اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻪ«.
ﻫﺬه اﻵﻓﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻋﺎﻧﺖ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ اﻏﺘﻴﺎل
ﻣــﻦ اﻟـــﺪول ،ﻣﺴﺎر رﻓــﺾ اﻟﺘﻄﺮف
ﺳﻠﻤﺎن رﺷﺪي ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺆﻳﺪ ﻟـ»ﺣﺰب اﷲ« ﻓﻲ ﻗﻠﺐ
واﻹرﻫﺎب ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن واﺿﺤﺎً ﻻ ﻟُﺒﺲ ﻓﻴﻪ«.
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﺮح ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ،وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻟـ»داﻋﺶ« ﻓﻲ ﻧﻴﺲ وﺑﺎرﻳﺲ
ﺑــﺄن» :اﻹرﻫــﺎب ﻳﻤﺜﻞ أﻛﺒﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻟﻠﺴﻼم واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ وﻟﻨﺪن ،واﻟﺴﺮح واﻟﻤﺮح ﻟﻤﺆﻳﺪي »اﻟﻘﺎﻋﺪة« ﺑﻌﻤﻮم أوروﺑﺎ،
اﻟﻌﺎﻟﻢ ...واﻹﻣﺎرات ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﻧﻬﺠﻬﺎ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻳﺒﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﻠﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﺠﺎه اﻹرﻫﺎب .ﺻﺤﻴﺢ أن
واﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ...ﺗﺮﻓﺾ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺸﻌﺎرات اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﺒﺚ ﺛﻤﺔ ﺗﻌﺪﻳﻼت أﺟﺮﺗﻬﺎ ﻟﻨﺪن ﺣﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﻹرﻫــﺎب وﻟﻜﻨﻪ
ﺧــﻄــﺎﺑــﺎت اﻟــﻜــﺮاﻫــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗُــﺴــﻲء إﻟ ــﻰ اﻟــﻌــﻼﻗــﺎت ﺑﻴﻦ ﻟﻴﺲ ﻛﺎﻓﻴﺎً ،ﻛﻴﻒ ﻳﻘﻴﻢ ﺑﻠﻨﺪن ﻣﻦ ﻳﺮﺛﻲ اﻟﻈﻮاﻫﺮي وﻳﻌﺘﺒﺮه
»ﺷﻬﻴﺪاً«؟ وﻛﻴﻒ ﻳﻘﻴﻢ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻳُﻜﻔّﺮ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،أو ﻳﻬﺪد
اﻟﺸﻌﻮب«.
واﻟﻜﺎرﺛﺔ أن دوﻻً ﻏﺮﺑﻴﺔ ﺗﺤﺘﻀﻦ اﻹرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ وﺗﺤﺮﺳﻬﻢ ،اﻵﺧــﺮﻳــﻦ؟ أو ﻳﺼﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ؟ إ ْن ﻟﻢ ﺗﻐﻴﺮ أوروﺑــﺎ
ﻟﺬﻟﻚ ﺣﺬر ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﻣﻨﺬ زﻣﻦ ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ ﺿﺪ اﻹرﻫــﺎب ،ﻓﺈن ﺿﺮﺑﺎﺗﻪ ﺿﺪﻫﺎ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ،
ﺧﻄﻮرة ﻫﺬا اﻻﺣﺘﻀﺎن اﻷوروﺑﻲ وﻋﻮاﻗﺒﻪ اﻟﻮﺧﻴﻤﺔ ،ﺣﻴﻨﻬﺎ وﺳﺘﻜﻮن ﺣﺮﺑﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻹرﻫﺎب ﻧﺎﻗﺼﺔ.
ﻋﻠﻖ اﻷﺳﺘﺎذ ﺗﺮﻛﻲ اﻟﺪﺧﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻛﺎﺗﺒﺎً» :ﺣﻖّ
* ﻛﺎﺗﺐ ﺳﻌﻮدي
ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ زاﻳــﺪ أن ﻳﻐﻀﺐ ،ذﻟﻚ أن ﻣﺴﺎﺣﺎت

ﺑﺎﺳﺘﻔﺰازات ﺻﺎرﺧﺔ ،وﻛﺎن ﻻﺑﺪ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
إدارة اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺨﻠﻖ اﻟﻨﺰاﻋﺎت واﻷزﻣﺎت
ﻣــﻦ رد ﺻﻴﻨﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻓــﻲ اﻟــﻤــﻨــﺎورات
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻫﻲ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻴﺮان اﻟﺤﻴﺔ ﺑﺤﺮاً وﺟﻮاً
اﻷﻛﺜﺮ ﻧﺠﺎﻋ ًﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ
ﺣﻮل وﻓــﻮق ﺗﺎﻳﻮان ،وﻣــﺂﻻت اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
واﻟﺮد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﻤﻨﺎورات أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ
وﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫــﺬا ،وﻫــﻲ ﻃــﻮق اﻟﻨﺠﺎة
إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ وإﻋﻼﻧﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺘﺠﺮي
اﻟﺪاﺋﻢ ﻹﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﺒﻮر ﺑﺤﺮﻳﺔ وﺟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻀﻴﻖ
وإﺿـــﻌـــﺎف ﻣــﻨــﺎﻓــﺴــﻴــﻬــﺎ واﺳــﺘــﻨــﺰاف
ﺗﺎﻳﻮان ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ
ﻣــﻮاردﻫــﻢ اﻟﻤﻬﻤﺔ ،إﻟــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻋﺪم
اﺳﺘﻔﺰاز أﻛﺒﺮ ﻟﻠﺼﻴﻦ ﺑﻌﺪ أن ﻗﺎﻣﺖ
وﺿﻊ ﺣﺪ وﺣﻠﻮل ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻷﺧﻴﺮة ﺑﺘﻤﺮﻳﻦ ﺷﺎﻣﻞ ،وﻫﻲ ﺗﻌﻠﻢ أن
وإﻧﻤﺎ ﺗﺄﺟﻴﺠﻬﺎ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ
اﻟﻜﻞ ﻳﺮاﻗﺒﻬﺎ ،ودﻋﻮة ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
اﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴـﺎً ،واﻹﻣ ــﺴ ــﺎك ﺑــﺄﻃــﺮاف
اﻟــﻌــﻘــﻴــﺪة اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓــﻲ اﻻﺷــﺘــﺒــﺎﻛــﺎت
اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻟﻬﺎ،
اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ وﻫﻮ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻳﻘﻊ ﺿﻤﻦ اﻟﺨﺪاع
وﻫﻮ ﺳﺮ اﻟﻤﻌﺒﺪ اﻷﻛﺒﺮ ﻟﺘﻔﻮق اﻟﻌﻢ ﺳﺎم
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﺨﺼﻮم ،وﻓــﻲ ﻧﻔﺲ
ﻓﻲ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺑﺮﺟﻤﺎﺗﻴﺔ واﻗﻌﻴﺔ.
اﻟــﻮﻗــﺖ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ أﻣــﻴــﺮﻛــﺎ ﻓﻲ
ﺑﻌﺪ
اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻛﺒﺮى ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ
ﺟﺮ
ﻋﻤﻠﺖ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻋﻠﻰ ّ
اﻟﻴﺎﺑﺎن وﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ.
اﻟــﺮﻛــﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪاﻋﻴﺎت
اﻟﺼﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ ﺗﺎﻳﻮان
أﻣﺎ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻓﻠﻢ ﺗﻜﺘﻒ ﺑﻤﻨﺎورات ﻓﻲ
ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ﻛﺄزﻣﺔ ﺗﻌﺪ أﻣﺎً ﻷزﻣﺎت
ﻻﺑﺪ
ﺑﺎﺳﺘﻔﺰازات ﺻﺎرﺧﺔ ،وﻛﺎن
إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ،ﺑﻞ ﻧﺸﺮت ﻗﻮات ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗﺘﺰاﻣﻦ وﺗﺘﺎﺑﻊ وﺗﻤﺘﺰج أﺣﻴﺎﻧﺎً ﻓﻲ ﺗﻌﻘﻴﺪ
ﻣــﺘــﺴــﺎرع ﻓــﻲ ﻛــﻞ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت وﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ رد ﺻﻴﻨﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻦ
اﻟﻤﻨﺎورات اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻴﺮان
ﻣﻤﺎ أﺛــﺎر ﺣﻔﻴﻈﺔ ﺑﻜﻴﻦ ،ﻣــﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ،ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺣﺮوب
ً
ً
ﻋﻠﻰ أن اﻟﺼﻴﻦ ﻟــﻦ ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋــﻦ أﻣﻦ
وﻧﺰاﻋﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ وﺗﺠﺎرﻳﺔ وﻣﻌﺮﻓﻴﺔ
وﺟﻮا ﺣﻮل وﻓﻮق
ﺑﺤﺮا
اﻟﺤﻴﺔ
ﻣﻀﻴﻖ ﺗﺎﻳﻮان اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ
وﺗﻘﻨﻴﺔ وﻛﻮارث ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ وﺷﺒﻪ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ؛
ﺗﺎﻳﻮان
واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻛﺒﺮى ﻟﻬﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ
أي ﻳــﺘــﺪاﺧــﻞ اﻹﻧــﺴــﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻣــﻊ ﻗﻮى
اﻟــﺤــﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟــﻠــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ.
وﻟﻨﻔﻬﻢ اﻟﺤﺒﻜﺔ ﺧﻠﻒ ذﻟــﻚ ،ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ أﺷﺒﺎه اﻟﻤﻮﺻﻼت ﺗﺠﻌﻞ
اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2008ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓﻚ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺗﺎﻳﻮان وﺷﺮﻛﺔ ﻣﺜﻞ  TSMCﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ارﺗﺒﺎط اﻟﺪوﻻر ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ،وﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻃﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻤﻼت ﻟﻠﻨﻘﺎش ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ،وﻻﺳﻴﻤﺎ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ %56
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻐﻄﺎة ووﺻﻮل ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻚ ،ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﻗﺎﻗﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ
وﻋﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وﻫﻲ دوﻟﺔ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﻌﺪ ﻋﺼﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﺧﺎﺻ ًﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺴﻠﻴﺢ
ﺗﻨﺘﺞ ،واﻟﻌﺠﺰ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻊ اﻟﺼﻴﻦ ﻳﺒﻠﻎ  450ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر اﻟﻴﻮم .اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ،وإن ﻛﺎﻧﺖ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻗﺪ ﻧﻘﻠﺖ %30ﻣﻦ
وﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻃﺒﺎﻋﺔ اﻟﺪوﻻر ﺗﺨﺪم اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﺑﻞ ﺗﺨﺪم ﺗﻘﻨﻴﺎت ذﻟﻚ اﻟﻤﺼﻨﻊ إﻟﻰ أراﺿﻴﻬﺎ ،ﻓﻼ زاﻟﺖ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ 10
اﻟﺼﻴﻦ ،وإن ﻛﺎﻧﺖ أزﻣﺔ  2008اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أﻧﻘﺬت ﺳﻘﻮط اﻟﺪوﻻر ﺳﻨﻮات ﻗﺎدﻣﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن أﻣﻴﺮﻛﺎ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،ﻓﺎﻟﻴﻮم أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ذي ﻗﺒﻞ ﻹﻧﻘﺎذ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﺘﺎﻳﻮان ﺣﺮﻳﺔ اﻻﻧﻄﻼق
اﻟــﺪوﻻر وإﻧﻘﺎذ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺘﺤﻮل ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ ﺗﻤﺮﻛﺰ أﺳﺎﻃﻴﻠﻬﺎ وﻏﻮاﺻﺎﺗﻬﺎ
اﻟﻘﺮاﺑﻴﻦ وإﻏﺮاق اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻓﻮﺿﻰ ﺧ ّ
اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ ،ﻓﻬﻞ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻘﻮﺗﺎن اﻟﻌﻈﻤﻴﺎن ﻋﻠﻰ
ﻼﻗﺔ.
وﺑﻌﺪ ﺗﻮرﻳﻂ أوروﺑﺎ ﻣﻊ روﺳﻴﺎ ﻧﺸﺎﻫﺪ اﻟﻴﻮم اﻧﻬﻴﺎر اﻟﻴﻮرو ﺗﻮازن اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﺘﻮازن اﻟﻘﻮى؟!
أﻣﺎم اﻟﺪوﻻر ،وﻫﺮوب ﻗﺮاﺑﺔ اﻟﺘﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ اﻷﻣﻮال ﻧﺤﻮ
* ﻛﺎﺗﺐ وﺑﺎﺣﺚ إﻣﺎراﺗﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ
أﻣﻴﺮﻛﺎ.
اﻟﺴﻠﻤﻲ وﺣﻮار اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت.
ﻋﻤﻠﺖ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻋﻠﻰ ﺟ ـ ّﺮ اﻟﺼﻴﻦ إﻟــﻰ اﻟــﻨــﺰاع ﻓــﻲ ﺗﺎﻳﻮان
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ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﻹﻣﺎرات ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
أﺑﻮﻇﺒﻲ )وام(
رﺳﻤﺖ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﺧﻼل ﻧﺼﻒ ﻗﺮن ﻣﺸﻬﺪﴽ ﺛﻘﺎﻓﻴﴼ ﻣﻨﺴﺠﻤﴼ ﻣﻊ رﺳﺎﻟﺘﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰج ﺑﻴﻦ اﻷﺻﺎﻟﺔ واﻟﺤﺪاﺛﺔ ،ﻣﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺘﺮاﺛﻲ ،وﺣﺠﻢ
اﻟﺪﻋﻢ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺑﻨﺎء اﻟﺼﺮوح ودﻋﻢ اﻟﻤﻮاﻫﺐ ،ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺔ
ﺧﺎﺻﺔ أﻫﻠﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﻮل إﻟﻰ أﺣﺪ أﺑﺮز وﺟﻬﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻛﺸﻔﺖ إﺣﺼﺎءات ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻋﻦ ﻧﻤﻮ ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ
ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺬي ﺗﺠﺎوز  36أﻟﻒ ﻣﻨﺸﺄة.
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻗﺎﻟﺖ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﻧﻮرة ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻜﻌﺒﻲ وزﻳﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺸﺒﺎب ،إن اﻟﻨﻬﻀﺔ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات أﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺟﻬﺔ
ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﻤﺎﻃﻬﺎ .وأﺷﺎرت إﻟﻰ اﻟﻐﻨﻰ واﻟﺘﻨﻮع اﻟﺬي ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ
ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﺑﺪءﴽ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ واﻟﻤﻮاﻗﻊ
اﻷﺛﺮﻳﺔ واﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ ،ﻣﺮورﴽ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﻨﻮﻳﴼ ،وﺻﻮ ًﻻ إﻟﻰ اﻟﺼﺮوح اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﺸﻴﺪة ﻋﻠﻰ أرﺿﻬﺎ
ﻛﺎﻟﻤﺘﺎﺣﻒ واﻟﻤﻜﺘﺒﺎت واﻟﻤﺴﺎرح ودور اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﺿﻨﺎت إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻹﺑﺪاع.

وﻗﺎﻟﺖ ﻣﻌﺎﻟﻴﻬﺎ إن اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ
اﻟﻴﻮم أﺣﺪ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻵﻣﺎل ﻓﻲ دﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﻔﻀﻞ ﻗﺪرﺗﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺟــﺬب ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎح ﻣــﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ دول
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻗﻮﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﻮر اﻟﻔﺎﻋﻞ
واﻟﻤﺆﺛﺮ ﻟــﻺﻣــﺎرات ﻓــﻲ دﻋــﻢ اﻟــﺘــﺮاث اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
وإﻃﻼق اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ .وﻟﻔﺘﺖ
إﻟﻰ أن اﻟــﻮزارة ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻮرﻳﻦ ﻣﻬﻤﻴﻦ ﻓﻲ
إﻃــﺎر ﺳﻌﻴﻬﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻫــﺬا اﻟﻘﻄﺎع؛ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻨﻲ
اﻟﻤﺤﻮر اﻷول ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻷﺛﺮﻳﺔ ذات
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺪوﻟــﺔ ،واﻟــﻌــﻤــﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﺮﻣﻴﻤﻬﺎ وﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﺘﺮاث اﻟﻤﺎدي
ﻟﺪى اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﺮوﻳﺞ
ﻟﻤﻮاﻗﻊ أﺛﺮﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺜﻞ ﺟﺒﻞ ﺣﻔﻴﺖ
واﻟﻬﻴﻠﻲ وﺑــﺪع ﺑﻨﺖ ﺳﻌﻮد واﻷﻓــﻼج واﻟﻮاﺣﺎت
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻦ ﻻ ﻳﻘﻞ أﻫﻤﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻌﻲ
ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟ ــﺘ ــﺮاث ﻏــﻴــﺮ اﻟ ــﻤ ــﺎدي ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ ﻣﺜﻞ
اﻟﺼﻘﺎرة ،واﻟﺴﺪو وﻓــﻦ اﻟﻌﻴﺎﻟﺔ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺤﻂ اﻫﺘﻤﺎم ﻋﺎﻟﻤﻲ.
وﺗﺎﺑﻌﺖ ﻣﻌﺎﻟﻴﻬﺎ أن اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ ﺣﺪاﺛﻲ
ﻣﻌﺎﺻﺮ ،وﻳﺸﻤﻞ ﺳﻴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻮاﻗﻊ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﻴــﺔ اﻟــﻌــﺎﻟــﻤــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ ﻓﻨﺎﻧﻴﻦ
وﻣﺒﺪﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺜﻞ ﺑﻴﻨﺎﻟﻲ
اﻟــﺸــﺎرﻗــﺔ وﻓــﻦ أﺑــﻮﻇــﺒــﻲ وﻓــﻦ دﺑ ــﻲ ،وﻣــﻌــﺎرض
اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺗﻨﻮع اﻟﻤﺘﺎﺣﻒ
وﺗﻨﻮع ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ وﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﺗﺠﺎرب إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟــﻠــﺰوار ،ﻣﺜﻞ ﻣﺘﺤﻒ اﻟﻠﻮﻓﺮ أﺑﻮﻇﺒﻲ
اﻟﺬي اﺳﺘﻘﻄﺐ ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮن زاﺋﺮ ﻣﻨﺬ اﻓﺘﺘﺎﺣﻪ،

ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻠﻲء ﺑﺎﻵﻣﺎل
وﻓﺮص اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻮاﻋﺪة

اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
ﻋﺰزت ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻹﻣﺎرات وﺟﻬﺔ
ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
وﻣﺘﺤﻒ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺬي ﻗﺪم ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﺟﺪﻳﺪاً ﻓﻲ
ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﺘﺎﺣﻒ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎر ﻋﻠﻰ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺎﺣﻒ ﻣﺜﻞ ﻏﻮﻏﻨﻬﺎﻳﻢ وﻣﺘﺤﻒ
زاﻳﺪ.
وأﺷﺎرت إﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ واﻟﺘﻲ
ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ اﻟﺰوار ﻣﻦ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻴﺘﻌﺮﻓﻮا
ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ وﻫﻮﻳﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺑﻴﺖ
اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرﻗﺔ وﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ
ﻓــﻲ دﺑ ــﻲ .وأوﺿــﺤــﺖ أن اﻟــــﻮزارة وﻣــﻦ ﺧــﻼل
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﻀﻢ ﺟﻬﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻋــﺪة ،ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺟﻨﺪة واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت

ﻧﻮرة اﻟﻜﻌﺒﻲ

وﻃﻨﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﺑﻬﺬا اﻻﺗــﺠــﺎه ،ﻛﺎﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ،ﻟﺒﻨﺎء
اﻗــﺘــﺼــﺎد إﺑــﺪاﻋــﻲ ﻋــﺼــﺮي ،ﻳــﺪﻋــﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ ،وﻣﺎ ﻳﺼﺎﺣﺐ ﻫﺬه
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺒﺪﻋﻴﻦ
ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻗﺎﻟﺖ ﻣﻌﺎﻟﻴﻬﺎ إن ﻋــﺪد اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ ﻗــﻄــﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻹﺑــﺪاﻋــﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺑﻠﻎ ﺣﺴﺐ
آﺧﺮ اﻹﺣﺼﺎءات ﻧﺤﻮ  36أﻟﻒ ﻣﻨﺸﺄة ،ﻣﺸﻴﺮة
إﻟﻰ إن رؤﻳﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻹﻣــﺎرات ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ
رﻓﻊ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ  4.3ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟــﻰ  5ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟــﻘــﺮﻳــﺐ .وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ ﻣــﻌــﺎﻟــﻴــﻬــﺎ أن
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻣﻠﻲء
ﺑــﺎﻵﻣــﺎل وﻓ ــﺮص اﻟﻨﻤﻮ اﻟــﻮاﻋــﺪة ،ﺧــﺎﺻــﺔ وأن
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ إﺣﺪى أﺑﺮز ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﻮة اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
وﺗﺤﻈﻰ ﺑﻜﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﺪﻋﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ دوﻟﺔ اﻹﻣــﺎرات اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ
ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓــﺮﻳــﺪة ﻣــﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ
واﺣﺘﻀﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻌﻮب وﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺿﻤﻦ
ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ وﺗﻘﺒﻞ اﻵﺧﺮ.
وﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات أﻏﻠﺐ ﻣﻘﻮﻣﺎت وأﺷﻜﺎل
اﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﺔ اﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟــﻤــﻮاﻗــﻊ
اﻷﺛﺮﻳﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻟﻘﺮى اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ ،اﻟﻤﺘﺎﺣﻒ،
اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت واﻟﻤﺴﺎرح واﻟﻤﻌﺎرض اﻟﻔﻨﻴﺔ ،وﻗﺎﺋﻤﺔ
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات واﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻃﻮال اﻟﻌﺎم.

ﻳﺨﻴﻢ اﻟﻠﻴﻞ ،ﻳﻤﺘﺪ اﻟﻈﻼم اﻟﺪاﻛﻦ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻈﻠﻤﺔ وﻻ ﺗﺰﻳﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻮداء
ﻏﻴﺮ اﻟﻨﺠﻮم ﺗﻠﻤﻊ وﺗﻀﻲء اﻟﺴﻤﺎء ،ﻧﺠﻢ ﻓﻲ اﻷﻓﻖ اﻟﺒﻌﻴﺪ ﻳﻀﻲء أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻨﺠﻮم
وﻧﺠﻤﺎت اﻟﺜﺮﻳﺎ وﺣﺪﻫﺎ أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎً وﺗﻜﺎد ﺗﻌﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜ ّﻮن ﻣﺴﺘﻄﻴ ً
ﻼ ﻣﻦ
اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺼﻐﻴﺮة.
ﻳﻘﻄﻊ اﻟﺒﻮم اﻟﺨﺸﺒﻲ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺑﻬﺪوء ﺗﺎم ،وﺣﺪﻫﺎ ﻣﺎﻛﻴﻨﺔ /ﻣﺤﺮك اﻟﺪﻳﺰل ﺗﻬﺪر
ﺑﺄﺻﻮات ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﺗﺪﻓﻊ )اﻟﺒﻮم( ﻓﻲ ﻟﻴﻞ ﺣﺎﻟﻚ اﻟﺴﻮاد إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ
ﺑﺤﺮ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻧﺘﺼﻒ اﻟﻠﻴﻞ وﺳﻜﻦ اﻟﺮﻛﺎب واﻟﺒﺤﺎرة ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻨﻬﻢ وﻣﻮاﻗﻊ
اﺳﺘﺮاﺣﺘﻬﻢ ،ﻧﺎﻣﺖ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﻟﺨﺸﺒﻴﺔ )اﻟﺒﻮم( ،ﻛﺴﺮ ﻫﺬا اﻟﺼﻤﺖ
اﻟﻜﺒﻴﺮ واﻟﺬي ﻻ ﺗﺴﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﻫﺪﻳﺮ ﻣﺤﺮك اﻟﺪﻳﺰل اﻟﺬي اﻋﺘﺎده اﻟﺮﻛﺎب واﻟﺒﺤﺎرة.
ﻣﺜﻴﺮ اﻟﺒﺤﺮ ﺑﺼﻤﺘﻪ وﻫﺪوﺋﻪ ،وﺟﻤﻴﻞ اﻧﺪﻓﺎع )اﻟﺒﻮم( ﺑﻌﺰم وﺑﺜﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﺮﻋﺔ
واﻟﻤﺴﻴﺮ.
ﻧﺎم اﻟﺠﻤﻴﻊ ،وﺣﺪه اﻟﺬي ﻳﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺪﻓﺔ ﻇﻞ ﻣﻤﺴﻜﺎً ﺑﺎﻟﻤﻘﻮد وﻧﻈﺮه ﻻ ﻳﻔﺎرق )اﻟﺪﻳﺮة(
اﻟﺒﻮﺻﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺮس ﺗﺄرﺟﺤﻬﺎ ﺛﻢ ﻳﻌﺪل ﻣﺴﺎر اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ.
اﻟﻤﺼﺒﺎح اﻟﺬي ﺗﻌﻠﻖ ﻓﻲ ﻣﺆﺧﺮة )اﻟﺒﻮم( ﻋﻠﻰ ﻋﺎرض ﺧﺸﺒﻲ ﻳﻌﻠﻮ ﺑﺄﻣﺘﺎر ﻋﻦ ﺳﻄﺢ
اﻟﺒﻮم ﻳﺘﺄرﺟﺢ أﻳﻀﺎً ﻛﻠﻤﺎ رﻓﻌﺖ اﻷﻣﻮاج اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ وﻛﺄن ﻧﺠﻤﺔ ﺣﻄﺖ ﻓﻮق ﻫﺬا اﻟﺮاﺣﻞ
ﻓﻲ ﺑﺤﺮ اﻟﻈﻼم ،إﻧﻬﺎ اﻟﺤﺎرس اﻷﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﻌﺎﺑﺮة.
ﻛﺴﺮ اﻟﺼﻤﺖ اﻟﺬي ﻧﺰل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﻟﻤﺒﺤﺮة ﺑﻌﺰم إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺒﻌﻴﺪة أﺣﺪ
اﻟﺮﻛﺎب اﻟﺬي ﻇﻞ ﻳﻌﺒﺚ ﻓﻲ ﺟﻬﺎز اﻟﺮادﻳﻮ اﻟﺼﻐﻴﺮ واﻟﻘﺪﻳﻢ ﺟﺪاً واﻟﺬي ﻳﺪﻳﺮ ﻣﺆﺷﺮه
ﺑﺎﺣﺜﺎً ﻋﻦ ﻣﺤﻄﺔ إذاﻋﻴﺔ وﻟﻜﻨﻪ اﺣﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﺪة ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﺻﻮت ﻳﻤﻜﻦ ﺳﻤﺎﻋﻪ
ﺑﻮﺿﻮح ،ﻛﺜﺮت اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻹذاﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳﻞ وﺷﻮﺷﺎت وﻻ ﺗﺴﻤﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ أﺻﻮات
ﺑﻌﻴﺪة وﻣﺘﻘﻄﻌﺔ وﺣﺪﻫﺎ اﻟﻮﺷﻮﺷﺎت واﻟﺼﻔﻴﺮ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﺰﻋﺠﺎً ﻳﺴﺮع ﺗﺤﺮﻳﻚ أداة اﻟﻤﺆﺷﺮ.
ﻓﺠﺄة ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﻄﺔ ﻏﻨﺎﺋﻴﺔ راﺋﻌﺔ ،ﻳﺮﻓﻊ ﺻﻮت اﻟﻤﺬﻳﺎع ﺑﻼ ﻣﺒﺎﻻة ﺑﺄن اﻟﺼﻮت
ﻳﺴﺮي ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻞ اﻟﺼﺎﻣﺖ واﻟﺒﺤﺮ اﻟﻮاﺳﻊ وﻛﺄن اﻷﻏﻨﻴﺔ ﺗﺤﻜﻲ ﻋﻦ رﺣﻠﺘﻪ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
واﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺸﻮق ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﺳﺮﻳﻌﺎً ﺑﻌﺪ ﻫﺠﺮ وﻏﻴﺎب.
)ﻋﻠﻰ ﺷﻂ ﺑﺤﺮ اﻟﻬﻮى ،رﺳﻴﺖ ﻣﺮاﻛﺒﻨﺎ ،واﻟﺸﻮق ﺟﻤﻌﻨﺎ ﺳﻮى أﺣﻨﺎ وﺣﺒﺎﻳﺒﻨﺎ( ﻟﻠﻤﺮة
اﻷوﻟﻰ ﻳﺴﺘﻤﻊ إﻟﻰ ﻫﺬه اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ،ﺟﺄت ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ وﺳﻜﻦ اﻟﻔﺮح ﻗﻠﺒﻪ اﻟﻤﺘﻌﺐ اﻟﺬي
رﺑﻤﺎ وﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺼﻞ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ.
ﺑﻌﺪﻫﺎ أﻗﻔﻞ ﻣﺬﻳﺎﻋﻪ وﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﺴﻤﻊ ﻏﻴﺮ أﺻﻮات وﻫﺪﻳﺮ ﻣﺎﻛﻴﻨﺔ اﻟﺪﻳﺰل اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ
اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﻌﺰم إﻟﻰ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺒﻌﻴﺪة ،ﻧﺎم اﻟﺠﻤﻴﻊ واﺳﺘﻴﻘﻈﻮا ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺣﺴﻮا ﺑﻤﻨﺎورة
)اﻟﺒﻮم( ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﺮاب ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،أﺿﻮاء اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وأﻧﻮارﻫﺎ ﺗﻀﻲء ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ،أﻟﻮان ﻣﻦ
اﻷﻧﻮار اﻟﻜﺎﺷﻔﺔ واﻟﻘﻮﻳﺔ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻤﻴﻨﺎء وﺗﺤﻮل اﻟﻠﻴﻞ إﻟﻰ ﻧﻬﺎر ﻳﻌﺒﺮ اﻟﺒﻮم ﺑﺴﻼﺳﺔ ﺣﺘﻰ
اﻟﻤﺮﺳﻰ ،ﻳﺘﻘﺎﻓﺰ اﻟﺒﺤﺎرة ﻳﺴﺤﺒﻮن اﻟﺤﺒﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺪ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﺻﻴﻒ وﻳﺘﻢ ﺗﻮﺛﻴﻖ
رﺑﺎط ﺟﻮاﻧﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ اﻟﻤﺮﺳﻰ.
ﻳﻨﺰل اﻟﺮﻛﺎب اﻟﻌﺎﺑﺮون إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻛﻞ ﺣﺎﻣ ً
ﻼ أﻏﺮاﺿﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺣﺪﻫﻢ ﺑﺤﺎرة
اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ آﺧﺮ اﻟﺮاﺣﻠﻴﻦ ﺑﻌﺪ أن أﺗﻤﻮا اﻟﻤﻬﺎم واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﺗﺤﺘﺎﺟﻪ إﻟﻴﻪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺣﻠﺔ.
ذﻟﻚ اﻟﻌﺎﺑﺮ اﻟــﺬي ﻟﻢ ﻳﻨﻢ ﻃــﻮال اﻟﻠﻴﻞ وﻇﻞ ﻓﻲ ﺳﻬﺎد وﺳﻬﺮ ﻳﺪﻳﺮ ﻣﺆﺷﺮ رادﻳﻮ
ﺗﺮاﻧﺴﻴﺴﺘﺮ اﻟﺼﻐﻴﺮ ،ﻛﺎن أول ﻣﻦ ﻏﺎدر اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ،أﺳﺮع اﻟﺨﻄﻰ وﻟﻮح ﻟﻠﺒﻮم ﻣﻮدﻋﺎً
ﻓﺮﺣﺎً ،ﻟﻢ ﻳﺒﺎﻟﻲ ﺑﻠﻴﻠﺘﻪ اﻟﺘﻲ أﻣﻀﺎﻫﺎ ﻣﻦ دون ﻧﻮم ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ وﻟﻢ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺄﺻﻮات
وﺿﺠﻴﺞ أو ﻫﺪﻳﺮ ﻣﺎﻛﻴﻨﺔ اﻟﺪﻳﺰل ﻛﺎن ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻪ اﻟﺨﺎص واﻟﺬي زاده اﺷﺘﻌﺎﻻً ﺻﻮت
ذﻟﻚ اﻟﻤﻐﻨﻲ واﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ،ردد ﻣﻘﻄﻊ أﺣﺒﻪ )ﻋﻠﻰ ﺷﻂ ﺑﺤﺮ اﻟﻬﻮى رﺳﻴﺖ
ﻣﺮاﻛﺒﻨﺎ(.
ﻣﺪ اﻟﺨﻄﻮات ﺳﺮﻳﻌﺎً ﺛﻢ ﻏﺎب ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.

إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺒﺎرك
Ibrahim̲Mubarak20800@gmail.com

ﺑﻤﻜﺘﺒﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ

أﺑﺮز اﳌﻘﺘﻨﻴﺎت اﻟﻨﺎدرة
ﰲ ﻣﻌﺮض »ذﺧﺎﺋﺮ اﳌﻜﺘﺒﺔ«
دﺑﻲ )اﻻﺗﺤﺎد(

ﺗﺒﺤﺮ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ،
ﺑﺎﻟﺰوار ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﻓﺮﻳﺪة ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻮاﻟﻢ
واﻟﺤﻀﺎرات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﻋﺒﺮ ﻣﻌﺮض ذﺧﺎﺋﺮ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ،اﻟﺬي
ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺘﺤﻔﺎً ﺛﻘﺎﻓﻴﺎً ﺣﻀﺎرﻳﺎً ﻋﺒﺮ
ﻣﺎ ﻳﺤﺘﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﺮﻳﺪة ﻣﻦ
اﻟﻜﺘﺐ واﻷﻃﺎﻟﺲ واﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎت
اﻟ ــﻨ ــﺎدرة واﻟــﻘــﺪﻳــﻤــﺔ ،اﻟــﺘــﻲ ﻳﻌﻮد
ﺑﻌﻀﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﺮن اﻟـ 13ﻟﻠﻤﻴﻼد.

ﻣﺘﺤﻒ اﻟﻠﻮﻓﺮ أﺑﻮﻇﺒﻲ )أرﺷﻴﻔﻴﺔ(

ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ »ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ«

»اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺸﺒﺎب« ﺗﺸﺎرك ﰲ اﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ »إرﺑﺪ«
أﺑﻮﻇﺒﻲ )اﻻﺗﺤﺎد(

اﺧﺘﺘﻤﺖ وزارة اﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﺔ واﻟــﺸــﺒــﺎب،
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺪﻳﻨﺔ إرﺑﺪ
اﻷردﻧﻴﺔ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﻦ ﻗِ ﺒﻞ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠﻮم
)اﻷﻟــﻜــﺴــﻮ( ﻟــﻌــﺎم  ،2022ﺣﻴﺚ ﻧﻈﻤﺖ
ﻋﺮوﺿﺎً ﻓﻨﻴﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺮﻗﺔ
اﻹﻣﺎرات اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
واﻟﺸﺒﺎب.
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أﻏﺴﻄﺲ ﻋﻠﻰ ﺧﺸﺒﺔ اﻟﻤﺴﺮح اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ
ﻣﺮﻛﺰ إرﺑﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،ﺑﺤﻀﻮر ﺗﻤﺜﻴﻞ رﺳﻤﻲ
وﺷﻌﺒﻲ ﺷﻤﻞ ﻣﺤﺎﻓﻆ إرﺑﺪ رﺿﻮان اﻟﻌﺘﻮم
ﻣﻨﺪوب وزﻳــﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ورﺋﻴﺲ اﻟﻤﻜﺘﺐ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻼﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻣﻨﺬر
ﺑﻄﺎﻳﻨﺔ وﻣﺪراء دواﺋﺮ رﺳﻤﻴﺔ وﺣﺸﺪ ﻛﺒﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ.
وﻗﺪﻣﺖ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﺧﻼل اﻟﺤﻔﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ اﻷﻏــﺎﻧــﻲ اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻦ اﻟﺸﻌﺒﻲ
اﻹﻣﺎراﺗﻲ واﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ،ووﺻﻼت
ﻣــﻮﺳــﻴــﻘــﻴــﺔ ﻟــﻜــﺒــﺎر اﻟــﻤــﻄــﺮﺑــﻴــﻦ اﻟــﻌــﺮب،
واﺧﺘﺘﻤﺖ اﻷﻣــﺴــﻴــﺔ ﺑﺘﻜﺮﻳﻢ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ
ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻗﺔ.
ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻘﺪ اﻟﺤﻔﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 11
أﻏﺴﻄﺲ اﻟﺠﺎري ،ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ز ّوار ﻣﺪﻳﻨﺔ
أم ﻗﻴﺲ اﻷﺛﺮﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻤﺘﻊ اﻟﺠﻤﻬﻮر
ﺑــﻌــﺮوض ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﻣــﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ
اﻟﻔﻦ اﻹﻣﺎراﺗﻲ اﻷﺻﻴﻞ وﺗﻌﺮف ﺑﺎﻟﺘﺮاث
اﻹﻣﺎراﺗﻲ.
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻗﺎﻟﺖ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﻧﻮرة ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﻜﻌﺒﻲ وزﻳﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺸﺒﺎب» :ﻧﺒﺎرك
ﻟﻸﺷﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﻴﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ
ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺬي ﻳﺄﺗﻲ ﺗﻜﺮﻳﻤﺎً ﻟﻤﻜﺎﻧﺔ
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻛﻨﻤﻮذج ﻋﺮﺑﻲ ﻣــﺸـ ّﺮف ،وﻳﺒﺮز

ﻣﻦ ﻋﺮوض ﻓﺮﻗﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ )اﻟﺼﻮر ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺪر(

ﺟﻬﻮد إرﺑﺪ ﺗﻌﺰز دور
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻛﻘﻮة ﻧﺎﻋﻤﺔ
ﺗﺮﺳﺦ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮ
ﻧﻮرة اﻟﻜﻌﺒﻲ
وزﻧــﻬــﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺠﻬﺪ
اﻟﻤﻠﻤﻮس ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ دور اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻗﻮة ﻧﺎﻋﻤﺔ
ﺗﺮﺳﺦ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮ ،وﻣﺪﻳﻨﺔ إرﺑﺪ ﺑﻜﻞ
ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ﻗ ّﺪﻣﺖ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ رﻣــﻮزاً
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺸﻌﺮ ،واﻟﻔﻨﻮن ،واﻟﻤﺴﺮح
واﻟﻐﻨﺎء ،ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ
ﻋﺮﻳﻘﺔ ،واﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﺳﻴﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﺑﺸﻜﻞ
أﻛــﺒــﺮ ﻋــﻠــﻰ ﻫ ــﺬه اﻟــﻤــﻜــﻮﻧــﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ
واﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،وﺳﺘﻔﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻌ ّﺮف
ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻴﻬﺎ وﻓﻲ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص«.

ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ
»ﲡﺴﺪ ﻫﺬه اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺮواﺑﻂ
وأﺿﺎﻓﺖ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﻧﻮرة ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻜﻌﺒﻲ:
ّ
اﻷﺧﻮﻳﺔ اﳌﺘﻴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﲡﻤﻊ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻣﻊ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﻴﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ ﰲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺠﺎﻻت وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ
ﻋﻬﺪ اﻟﻮاﻟﺪ اﳌﺆﺳﺲ اﻟﺸﻴﺦ زاﻳﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن آل ﻧﻬﻴﺎن ،وأﺧﻴﻪ اﳌﻠﻚ اﻟﺮاﺣﻞ
اﳌﻮدة واﻷﻟﻔﺔ ،وﻋﻜﺴﺖ ﰲ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ
اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻃﻼل ،واﻟﺘﻲ ُﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻰ ّ
ﻣﻮاﻗﻒ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺠﺎﻻت ﻻ زاﻟﺖ ﻣﻐﺮوﺳﺔ ﰲ وﺟﺪان ﻛﻼ اﻟﺸﻌﺒﲔ
اﻟﺸﻘﻴﻘﲔ ،وﺑﻘﻴﺖ ﰲ ﺗﻄﻮر وازدﻫﺎر ﺣﺘﻰ وﻗﺘﻨﺎ اﻟﺮاﻫﻦ«.
وﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﻠﻘﺐ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺗﺘﻨﻮع ﻣﺎ ﺑﲔ
»ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻷﻗﺤﻮان« و»ﻋﺮوس اﻟﺸﻤﺎل« ﻃﻴﻠﺔ ﻋﺎم ﻛﺎﻣﻞ ،ﺣﻴﺚ
ّ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﳌﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ،واﻷداﺋﻴﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﻣﺴﻴﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ،
وﺟﻠﺴﺎت وﻧﺪوات اﻟﻨﻘﺪ ،وﺣﻠﻘﺎت اﻟﻨﻘﺎش ﰲ اﻟﺸﺆون اﶈﻠﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
وأدب اﳌﺮأة واﻟﻄﻔﻞ ،واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﻣﺠﺎﻻت اﻻﺑﺘﻜﺎر ﲟﺸﺎرﻛﺔ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎرض
اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،
واﻷدﺑﻴﺔ ،واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﻢ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ.

وﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻨﺎدرة
ﻣــﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻤﺠﻠﺪات أﻃﻠﺲ
ﻣـ ــﺎﻳـ ــﻮر »اﻟـ ــﻤـ ــﺮﻛـ ــﺐ«  -ﻃــﺒــﻌــﺔ
أﻣﺴﺘﺮدام-ﻫﻮﻟﻨﺪا 1686-1680م،
ﻟﻔﺮﻳﺪرﻳﻚ دي ﻓﻴﺖ ،اﻟــﺬي ﺟﻤﻊ
ﻓﻴﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﺮاﺋﻂ ﺧﻼل
اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي اﻟﺬﻫﺒﻲ ،ﺣﻴﺚ
ازدﻫـــﺮ اﻹﺑـ ــﺪاع اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺒﺤﺚ
اﻟــﻌــﻠــﻤــﻲ واﻻﺳــﺘــﻜــﺸــﺎﻓــﻲ ،ﻓﻜﺎن
أﻃﻠﺲ دي ﻓﻴﺖ ﺑﺄﻟﻮاﻧﻪ اﻟﻨﺎﺑﻀﺔ
ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة أﻃﻠﺴﺎً ﻟﻠﺒﺮ واﻟﺒﺤﺮ ﻣﻌﺎً.
وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻷﻃﻠﺲ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷﺧﻴﺮة
ﻣﻦ أﻃﻠﺲ ﺟﻮان ﺑﻼو.
وﺗﻌﺪ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ »أﻃﻠﺲ
ﻣــﺎﻳــﻮر« ﻟـــ»ﺑــﻼو« ،اﻟــﺬي ﻧﺸﺮ ﻓﻲ
ﻋــﺎم  ،1662أﻛﺒﺮ إﻧــﺠــﺎز ﻟﺮﺳﺎم
اﻟــﺨــﺮاﺋــﻂ اﻟــﻬــﻮﻟــﻨــﺪي اﻟﺸﻬﻴﺮ
ﻳﻮﻫﺎﻧﺲ ﺑﻼو ،ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ
ﻋﺸﺮ .وﻳﺤﺘﻮي اﻷﻃﻠﺲ اﻟﺤﺎدي
ﻋﺸﺮ ﻋﻠﻰ  593ﺧﺮﻳﻄﺔ وﻟﻮﺣﺔ
ﻣﺤﻔﻮرة ﻓﺮدﻳﺔ ﻣﻠﻮﻧﺔ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ.
وﺗ ــﻀ ــﻢ »ذﺧـ ــﺎﺋـ ــﺮ اﻟــﻤــﻜــﺘــﺒــﺔ«،
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻮﻟﻴﺎم ﺷﻜﺴﺒﻴﺮ،
أﺣﺪ أﻋﻈﻢ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺴﺮﺣﻲ ﻋﻠﻰ
اﻹﻃـــﻼق ﻓــﻲ اﻷدب اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي
وأﺣــﺪ أﺷﻬﺮ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﺗﻌﺪ ﻃﺒﻌﺔ ﻟﻨﺪن  ،1632اﻹﺻﺪار
اﻷول ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﻨﻘﺤﺔ ﻷﻋﻤﺎل

اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺸﻜﺴﺒﻴﺮ

أﻃﻠﺲ ﻣﺎﻳﻮر )اﻟﺼﻮر ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺪر(

ﺷﻜﺴﺒﻴﺮ وﺗﺤﻮي ﺳﺘﺎً وﺛﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ
ﻣﺴﺮﺣﻴﺎﺗﻪ.
وﻳــﺤــﺘــﻀــﻦ ﻣ ــﻌ ــﺮض ذﺧــﺎﺋــﺮ
اﻟــﻤــﻜــﺘــﺒــﺔ ،اﻟــﻄــﺒــﻌــﺔ اﻷﺻــﻠــﻴــﺔ
اﻷوﻟــــﻰ ﻣــﻦ ﻣــﺠــﻠــﺪات »وﺻــﻒ
ﻣﺼﺮ« اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻮم
واﻟﻔﻨﻮن اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،وﻫــﻮ ﺳﺠﻞ
ﻣ ــﻮﺳ ــﻮﻋ ــﻲ ﻟ ــﻶﺛ ــﺎر اﻟــﻤــﺼــﺮﻳــﺔ
واﻟــﺘــﺎرﻳــﺦ اﻟــﻤــﺼــﺮي ﻓــﻲ اﻟﻘﺮن
اﻟـــ ،18واﻟــﺬي ُﻃﺒﻊ ﻓﻲ اﻷﻋــﻮام
 ،1828 - 1809وﺗﻤﺖ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ
وﺗﺠﻤﻴﻌﻪ إﺑﺎن اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺼــﺮ ﻟــﻠــﻘــﺎﺋــﺪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن ﺑﻮﻧﺎﺑﺮت.
أﻧﺘﺞ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻣﺌﺎت اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ
واﻟــﻌــﻠــﻤــﺎء واﻟــﻨــﺤــﺎﺗــﻮن وﻏﻴﺮﻫﻢ
ﻣــﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ اﻟﻤﺮاﻓﻘﻴﻦ
ﻟﻠﺒﻌﺜﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺪ واﺣــﺪة ﻣﻦ أﻋﻈﻢ إﻧﺠﺎزات
اﻟﻨﺸﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،وأﻋﻈﻢ ﺳﺠﻞ
ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻗﻴﻢ ﻟﻤﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن
اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ.

ﻣﻘﺘﻨﻴﺎت اﻟﻤﺘﺤﻒ
ﻛﻤﺎ ﻳﻀﻢ اﳌﻌﺮض ،ﻣﺼﺤﻔ ًﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ُﻃﺒﻊ ﰲ 1257ﻫـ1842-1841 /م ،وﻫﻮ
اﳌﺠﻮد .ﻛﻤﺎ ﻳﻀﻢ اﳌﻌﺮض ،ﻣﺨﻄﻮﻃﺔ
ﻣﺼﺤﻒ ﻛﺒﻴﺮ اﳊﺠﻢ ﻣﻜﺘﻮب ﺑﺨﻂ اﻟﻨﺴﺦ
ّ
ﺑﻮداﺳﻒ«
ﻟﻮﺗﺲ ﺳﻮﺗﺮا ،اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ» ،اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳌﻠﻚ اﻟﻄﺐ
َ
ﻛﻴﻮﺗﻮ 1636م.
وﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﳌﺘﺤﻒ ،ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻘﻠﻤﺔ ذﻫﺒﻴﺔ ﻣﺮﺻﻌﺔ ﺑﺎﻟﺰﻣﺮد واﻟﻴﺎﻗﻮت واﳌﺎس ﻣﻘﺎس
 30.6ﺳﻢ ×  11.7ﺳﻢ ،ﻣﻦ ﺳﻠﻄﻨﺔ اﻟﺪﻛﻦ وﺳﻂ اﻟﻬﻨﺪ ،أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺎﺷﺮ اﻟﻬﺠﺮي/
اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ اﳌﻴﻼدي ،واﻟﺘﻲ ُﺻﻤﻤﺖ ﻟﻴﺘﻢ ﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺷﺎح اﳋﺼﺮ.
وﺗﻨﻘﺴﻢ اﳌﻜﺘﺒﺔ إﻟﻰ  9ﻣﻜﺘﺒﺎت رﺋﻴﺴﺔ ،ﺑﺠﺎﻧﺐ اﳌﺮاﻓﻖ اﳊﻴﻮﻳﺔ ،وﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ
إﺣﺪى اﻟﻌﺠﺎﺋﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﻌﺮض ﻛﻨﻮز اﳌﻜﺘﺒﺔ أو ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑـ
وﻳﻌﺪ ﻣﺘﺤﻔ ًﺎ ﺛﻘﺎﻓﻴ ًﺎ ﺣﻀﺎرﻳ ًﺎ ﻳﻀﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﺮﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ
»ذﺧﺎﺋﺮ اﳌﻜﺘﺒﺔ«ُ ،
واﻷﻃﺎﻟﺲ واﳌﺨﻄﻮﻃﺎت اﻟﻨﺎدرة واﻟﻘﺪﳝﺔ.

ﺗﻀﻢ اﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺎت أﻃﻠﺲ ﻣﺎﻳﻮر »اﻟﻤﺮﻛﺐ«
واﻷﻋﻤﺎل اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺸﻜﺴﺒﻴﺮ واﻟﻄﺒﻌﺔ
اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺪات »وﺻﻒ ﻣﺼﺮ«
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قصاصات مسافر
سانتياغو تنتظر الزوار
تهتم لطيفة الحمادي باالبتكارات العلمية ،تشعر
بفضول كبير لمعرفة كيف تعمل األدوات وآلياتها
الميكانيكية ،وتحاول صنع نماذج مشابهة لها ،وتهوى
االطالع على أحدث االبتكارات في مجال الروبوتات.
تعمل ُمعلمة تصميم وتكنولوجيا في مدرسة السلع
بأبوظبي ،وهي خريجة جامعة زايد تخصص «أمن
شبكات» ،ولديها ماجستير في تقنية المعلومات من
جامعة أبوظبي.

لطيفة الحمادي:
«ربـ ـ ـ ـ ـ ــدان»
روبوت إماراتي
هناء الحمادي (أبوظبي)

اهتمام لطيفة عبداللطيف الحمادي
ف ــي اكــتــشــاف الــمــزيــد ع ــن عــالــم
الــروبــوتــات ،وع ــزم دول ــة اإلمـ ــارات
عــلــى الــتــمــيــز ف ــي م ــج ــال تــقــنــيــات
الــمــعــلــومــات وجــهــودهــا المتواصلة
في تبني استراتيجية وطنية للذكاء
االصطناعي ،وتوجه العالم للمنافسة
عــلــى ه ــذا الــمــجــال ،أمـ ــور دفعتها
للتوغل في عالم الروبوتات .وتقول:
أرغب بأن أكون جزءاً من هذا التقدم
في الدولة والمساهمة بشكل فاعل
في تميزها على الصعيدين المحلي
والعالمي في مجال الروبوتات والذكاء
االصطناعي ،باعتباره مجاالً واسعاً
يمكننا من خالله دعم وتسهيل المهام
في مختلف المجاالت من حولنا.
أصل التسمية
بنوع من التفصيل تتحدث لطيفة
عن صنعها لروبوت مميز يحمل اسم
«ربـ ــدان» ،وتــذكــر أنــه يتميز بتك ّونه
من قطع ُطبعت بالكامل باستخدام
طابعات ثالثية األبعاد في المنزل،
طــولــه  180ســنــتــيــمــتــراً ،والــهــدف
منه التعامل مــع الجمهور وتقديم
الخدمات.
وتــضــيــف :يــحــتــوي «ربـــــدان» على
 28محركاً ،كاميرات فــي العينين،
حساساً كاشفاً للحركة ،وحساسات
أخـــرى تــســاعــده فــي الــتــعــرف على
البيئة المحيطة في المراحل المقبلة.
و«رب ــدان» يعني اللون األبيض الذي

مواكبة التطور
تؤكد لطيفة الحمادي أن
عالم الروبوتات ممتع لكنه
مليء بالتحديات ،وهو علم
مستقبلي واسع .وتدعو كل
من لديه شغف في عالم
الروبوتات إلى االستمرار في
التعلم ،إذ إن التقدم الذي
نشهده في هذا المجال مبهر
وسريع ويتطلب العمل بجد
لمواكبة التطور.

لطيفة خالل صنع «ربدان» في المنزل (من المصدر)

يخالطه اللون األسود ،وهو اسم خيل
المغفور له الشيخ زايد األول «طيب
اهلل ثـــراه» واس ــم خيل المغفور له
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب
اهلل ثــراه» ،وسبب اختياري للتسمية
لكوني فتاة إماراتية أحببت أن يكون
للروبوت اسم عربي يحمل معنى يمت
لي ولدولتي بصلة.
تحديات
خالل رحلة صنع الروبوت واجهت
لطيفة بعض الصعوبات والتحديات،
قائلة :واجهت صعوبة في التوفيق بين
شغف الروبوتات والوظيفة واستكمال
الدراسات العليا ،السيما في بداية
«الــجــائــحــة» ،بــاإلضــافــة إل ــى عــدم
توفر العديد من القطع المستخدمة
فــي صناعة الــروبــوت فــي الــدولــة.
والــصــعــوبــات لــم تــقــف عــائــقـاً أمــام
تحقيق الحلم الذي أصبح على أرض

الواقع لتنتهي رحلة العمل والسهر
لساعات طويلة وتركيب القطع بدقة،
إلــى وجــود روبــوت أفتخر بصناعته
بيدي في المنزل.
ّ
وتذكر فاطمة الحمادي أن الغاية
من صنع الــروبــوت «رب ــدان» أنــه يقوم
بمهام تساعد على التعامل مع األفراد،
مثل اإلجــابــة على األسئلة والبحث
عن المعلومات ومعرفة موقع معين
باستخدام تطبيق الخرائط Google
 ،Mapوهــو يحتوي على حساسات
لجمع البيانات واستخدامها إلضافة
خصائص الذكاء االصطناعي للروبوت.
وتطمح لطيفة إلى احتراف مجال
صناعة الروبوتات وأن تكون خبيرة
روبــوتــات إماراتية تسهم في إيجاد
حــلــول ذكــيــة مــن شــأنــهــا أن تخدم
المجتمع ،من خالل أبحاث جديدة
تقدم إضافات مهمة.

أبوظبي (االتحاد)
تستضيف «عالم فيراري أبوظبي» فعالية
«الصيف اإليطالي» ،وتتميز بباقة أنشطة
وتجارب ترفيهية مستوحاة من موسم
سباقات الفورموال  .1 -وتضم ورش الفنون
والحرف ومسابقات وعروض الطهي وطائرات
«الدرون» الضوئي ،وسواها من الفعاليات
الممتدة حتى  4سبتمبر المقبل.
وتعم األجواء االحتفالية «عالم فيراري»
كل نهاية أسبوع مع عرض األوبرا اإليطالية،
وفرقة الفنون اإليطالية المتجولة ،والعروض
األكروباتية واألدائية.

وتــتــأ ّلــق منطقة «سحر
إيطاليا» بعروض «الــدرون»
الضوئي التي تتميز بأشكال
وتــصــامــيــم م ــت ــفـ ـ ِّردة تحت
الــســقــف األحــمــر لـــ «عــالــم
فيراري أبوظبي».
وســتــكــون الــعــائــات
على موعد مع أجواء
ال ــم ــرح خــال

المستوحاة من سيارة فريق
ســكــودريــا فــيــراري لموسم
ســبــاقــات الــفــورمــوال 1 -
الجديدة  ،75-F1والتي تطلق
العنان إلبداع أجمل التصاميم
والهدايا التذكارية واالحتفاظ
بها .وتقام فعاليات الرسم واللعب
في المنطقة العائلية ،حيث يتمكن
األب ــط ــال الــصــغــار مــن الــدخــول
الصيف ،حيث
يتمكن الــصــغــار مــن المشاركة يــومــي ـاً فــي مــســابــقــة عــلــى لعبة
فــي الفعاليات اليومية للمدينة لوحية بالحجم الواقعي وتحدي
الترفيهية ،مثل فعالية الموزاييك أصدقائهم في السباق إلى خط
النهاية عند «ال بيازا» من الساعة
 12:00ظهراً وحتى الساعة
 6:00مسا ًء.
ويستضيف مطعم
«مــامــا روســيــا» في
«ع ــال ــم فـــيـــراري»،
مـــحـــطـــات طــهــي
م ــب ــاش ــرة لتعليم
الــضــيــوف كيفية
إعـ ـ ــداد الــوجــبــات
اإليطالية المميزة.
وتتمكن العائالت
مـ ــن ال ــم ــش ــارك ــة فــي
ت ــح ــدي Track the
 Tracksحيث يُطلب منها
تتبع مــســارات ســبــاق الجائزة
الكبرى للفورموال  1 -المخفية،
ووضــع الملصقات الخاصة بها
فــي المنطقة الصحيحة على
الخريطة ،والتي يستلمونها عند
بداية التحدي.
وتقوم «عالم فيراري أبوظبي»
باختيار إحــدى العائالت بشكل
عشوائي كل نهاية أسبوع للفوز
بلقب «العائلة األهم لليوم» وبوجبة
غــداء مجانية ،باإلضافة إلى
االستمتاع بمعاملة كبار
الــشــخــصــيــات خــال
زيارة المدينة.

صيف إيطـــــــالي
في «عـــــالم فيــــراري»

تتبع مسارات سباق الجائزة
الكبرى (من المصدر)

الروبوت
مصنوع في
المنزل ...طوله
ً
سنتيمترا
180
ويضم 28
ً
ً
وكاشفا
محركا
وحساسات

إذا كنت تبحث عن مدينة مختلفة لها سمتها الخاصة وال يشبهها
شيء ،فبالتأكيد تكون سانتياغو عاصمة تشيلي ،تلك المدينة العصرية
التي تأسست عام  1542على يد اإلسبان .مدينة تنبض بالجمال ،وفي
الوقت نفسه تتالقى فيها مع أحدث الطرازات المعمارية العصرية،
حيث تسير في شوارع تظللها الجبال من كل اتجاه ،وكأنك تماماً في
إحدى القصص الملحمية الالتينية الجميلة ،حيث تطوق جبال األنديز
المدينة األكبر في تشيلي ،والتي يقطنها أكثر من  7ماليين شخص،
وكأنك في مشهد طبيعي بالغ المهابة واإلبهار .ولكن لألسف خالل
العامين الماضيين قل األمان في هذه المدينة ،وعليك الحذر عند
زيارتها فلم تعد سانتياغو كما كانت.
المدينة يمكنك االستمتاع فيها بممارسة رياضة التزلج ،حيث جبالها
الوفيرة وقممها العالية الجميلة ،وفي اليوم نفسه يمكنك االستجمام
وركوب األمواج في المحيط الهادئ الذي ال يبعد عنها سوى  45دقيقة.
إنك أمام خلطة سحرية يمكنك فيها االنفتاح على عالمين مختلفين
تماماً ،جبال ساحرة بطبيعة قل نظيرها ،ومحيط ممتد له أجواؤه
الخاصة التي يؤتى إليها خصيصاً من آخر العالم.
إذا كنت تود أخذ نظرة بانورامية كاشفة للمدينة ،فيمكنك أن تستقل
القطار الجبلي المائل أو التلفريك ،والذي يأخذك في جولة جبلية
تصعد بك في النهاية إلى تلة سيرو سان كريستوبال ،حيث تجد في
األعلى متنزهاً طبيعياً مفتوحاً على مساحة تتجاوز  7كم مربعة،
يمكنك فيها االستمتاع بطبيعة لم تمسها يد البشر بكثير من التغيير،
وفوق هذه التلة التي ترتفع  880متراً فوق سطح البحر ،يمكنك إلقاء
نظرة تأمل على مدينة سانتياغو.
حان وقت الهبوط إلى المدينة ،وحين تهبط إلى شوارعها فأنت
أمام مدينة حصرية تضج بالحياة والحيوية والبشر ،شوارعها متأنقة
وجميلة ،أما بيوتها فــذات طابع التيني محبب .وال تخلو من أبراج
ومبان حديثة ،ويكفي الحديث عن برج ،Sky Costanera
ٍ
شاهقة
وهو وجهة سياحية ويعد األطول في أميركا الجنوبية بطول  300متر.
إذا كنت من عشاق الهدوء واالسترخاء ،فال شك أن الطبيعة التشيلية
تحفل بكثير من الفرص ،حيث يمكنك االستمتاع بمياه الينابيع الساخنة
ذات اللون األزرق الفيروزي ،والمنبعثة من بين جبال األنديز فيما يشبه
البحيرات ،وتوجد هذه الينابيع في وادي The Cajon del Maipo
بالقرب من العاصمة سانتياغو.
أما محبو الفلك والنجوم فهم على موعد مع سماء ليلية صافية،
حيث يمكنهم التخييم في أماكن جبلية متفرقة حول سانتياغو مثل
وادي إلكوي وســاالر دي أتاكاما ،ومن ثم االستمتاع بأفضل منظر
للنجوم يمكن أن تــراه ،وتلك أفضل طريقة يمكن أن تــودع بها تلك
المدينة الجميلة التي تنتظرك بحب وتودعك بحب.

علي يوسف السعد
abuelyazia@gmail.com

المهدية..

مخزونها ض ـ ـ ــارب في التــــاريخ

ساسي جبيل (تونس)

مع كل صيف تتجه أنظار السياح إلى مدينة المهدية التونسية على
الساحل شرقي البالد ،وهي ثاني العواصم اإلسالمية بتونس بعد
القيروان ،وتُعتبر شبه جزيرة محاطة بالمياه وزاخرة بالشواطئ
البيضاء .تتميز بتقاليدها وبثراء مخزونها التاريخي وبأسواقها
التقليدية التي يجد فيها السائح صناعات أصيلة.
ميناء تجاري
قال الباحث في التاريخ عثمان الجريدي :الحديث عن المهدية
يجرنا إلى البدايات ،حين كانت مينا ًء تجارياً قرطاجياً تسمى
«كاب» ،أي «رأس» أفريقيا ،ثم عرفت أوجها في القرن العاشر ،مع
ظهور الخلفاء الفاطميين في تونس ،وأولهم المهدي الذي جعل
من المهدية عاصمة له .وبنى فيها مدينة محصنة ،بعدما جعلها
الفينقيون والرومان قاعدة استراتيجية لهم ،إال أن مجدها تحقق
على أيدي العرب ،ألن القائد عبيد اهلل والذي عرف بالمهدي ،بنى
فيها حصناً عام  ،916وس ّميت باسمه ،بعد  10سنوات من تنصيبه
كــأول خليفة فاطمي ،عــام  .906وأصبحت عــام  921عاصمة
الخالفة الفاطمية حتى عام .923
وذكــر الجريدي ،أن موقعها الجغرافي االستراتيجي م ّكنها
من لعب دور في البحر األبيض المتوسط ،وحتى مطلع القرن
السادس عشر.
السقيفة الكحلة
وأوضـــح الــنــاشــط فــي المجتمع الــمــدنــي محمود صــفــر ،أن
المهدية مدينة األصــالــة والنسيج ،حيث النساء يتز ّين بأبهى
الحلي ،والمنازل تتج ّمل بالستائر المطرزة .وكانت بفضل أجوائها
المتوسطية ،مقصد المهاجرين من اليونانيين واألندلسيين ،كما
أن زيارة المدينة العتيقة تبدأ بعبور رواق مغطى وهو «السقيفة
الكحلة» ،وكــان مدخ ً
ال لحصن ال يعبره ســوى حاشية الخليفة
ً
الفاطمي ،وأصبح اليوم سوقا تباع فيه مالبس األعراس.
وتعتبر الباحثة الجامعية إيمان النمري أن المهدية من أفضل
الوجهات السياحية في حوض البحر األبيض المتوسط ،حيث
تتمتع بجمال الطبيعة .وذكرت أن العائالت تقبل بكثافة عليها ،ال
سيما أن الثروة السمكية تغري لتذوق الطعام البحري .وأشارت
إلي أن المهدية تتمتع بتراث عريق يتجلى في طقوس الــزواج
والمناسبات واألعــيــاد ،وفي اللباس التقليدي ،قائلة :للمهدية
هويتها ،وهــي نتاج تراكمات حضارات تعاقبت عليها ،ويتميز
أهلها بالترحاب وحفاوة االستقبال.وللمهدية شخصيات مشهورة،
أبرزها عالم الذرة الراحل البشير التركي ،الذي انتُخب عام 1969
رئيساً للوكالة الدولية للطاقة الذرية كأول عربي
يحتل هذا الموقع المهم ،بعد إنجازاته
العظيمة ،دولــي ـاً فــي مــجــال الطاقة
الذرية.

اإلمارات العربية المتحدة ص .ب 791 :أبوظبي
هاتف + 9712 4455555 :فاكس+ 9712 - 4144112 :
فاكس + 9714 3319090 :
مكتب دبي :بدالة  /ت + 9714 3561666

رئيس التحرير

حمد الكعبي

إحدى مطبوعات

التوزيع واالشتراكات
من داخل الدولــة800 22 20 :
من خارج الدولة+9712 4145050 :
www.tawzea.ae
الطباعة
هاتف800 22 20 :
info@upp.ae

@aletihadae

www.alittihad.ae
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العمـود الثامـن

المزايــدون

من األشياء التي ابتليت بها مجتمعاتنا في طورها الحديث شخصيات
المزايدين ،تجدهم يترصدون كعاطلين عن العمل ،ويبحثون عن قضية
يمكنهم أن يمتطوها ،لذا تجدهم يعترضون حديث أي شخص ليرفعوا من
قيمة ذاتهم عن طريق المزايدة عليه ،وعلى حديثه ،هم ال يهمهم الحديث
وال الحوارية بشأنه بقدر ما يهمهم أن يطلوا بأنوفهم ورقابهم ليقولوا
للناس ها نحن هنا ،وإن لم تنفع تلك الطريقة الساذجة التي يميزها
البصير والحكيم ،حاولوا أن يتكئوا على أكتاف المتحدث ليطمسوه أرضاً،
ويرتقوا على جثته ،وقد أتاحت الوسائل اإلعالمية الرقمية لهم سبل
الوصول والظهور ،وألن المزايدين يعرفون من أين تؤكل الكتف ،تجدهم
يحشرون أنفسهم في دروب ضيقة ومسالك لينة ،خاصة حين الحديث
عن اإلمــارات ،وعن مجتمع اإلمــارات ،وعن المرأة أو حين الحديث عن
شيء فيه اسم الدين أو صفة اإلسالمي ،ولو كان الحديث عن مصرف
إسالمي ،وتأخر الخدمات المصرفية الرقمية المتطورة فيه ،سيحولون
حديثك االقتصادي إلى حديث عن الدين ،وسيظلون يزايدون عليك وعلى
نعت الدين بالرجعية ،وهنا سيكثر
وطنيتك ،وعقيدتك حتى ستتهم بأنك َّ
المزايدون الجدد دون أن يقرأوا ما قلت آنفاً ،وسيلتقطون طرف الخيط
من نهايته ليجروك إلى مستنقع مزايداتهم التي لن تنتهي.
ال تستطيع أن تنتقد المجتمع االستهالكي الذي نحن فيه ،ومحاولة
التخلص مــن نمطية الــصــورة التي خلقها اآلخـــرون لنا ،وعمموها،
حتى يظهر واحد مزايد ،ال له في العير وال النفير ،محاوالً أن يلتقط
الميكروفون من يدك أو يسحب البساط من تحت قدمك ليذكرك أن
مجتمعنا مجتمع مسلم محافظ على العادات والتقاليد ،وله جذور عميقة
في التاريخ ،ومهما حاول الغربيون أن يغيروا من هويته ،سيظل مجتمعاً
إسالمياً متماسكاً ،فال تستطيع أن تنفي عن مجتمعك األصالة ،وجزءاً
من هويته اإلسالمية ،لكنه لم يكن في األساس هو هذا الموضوع!
حــاول أن تنتقد تصرفات بعض الشباب الذين يسيئون بأفعالهم
الهوجاء في الخارج لوطنهم ،وسمعة أهلهم ،ويسيئون األدب بما يقترفونه
من أفعال غير حضارية تجاه اآلخرين ،حتى تظهر لك مجموعة من
المزايدين ،وكلهم يوسمون كالمهم بعلم اإلمــارات ،ويقولون لك« :نحن
أوالد فالن ،ونحن بنات فالن» ،مثل هذه الجملة أيها المزايدون ،محامو
الشر ،ال تصلح إال للمعالي ،وما يُ َب ّيض الوجه ،وال تستخدم إال لألعمال
اإليجابية ،ال السلبية ،وما يرفع الرأس ،وال يجب أن تكون
على طرف كل لسان.
المهم ال تحاول أن تُبحر ،ويكون في سفينتك ثلة من
المزايدين ،ألنهم سيط ّبعون السفينة ،ويغرقونك ،ألنك
خالفت حكمة أن الرياح تجري بما ال تشتهي السفن!

وادي دف ـ ــتا
جم ـ ــال وعطـ ـ ـ ـ ــاء
بعد األمطار التي شهدتها منطقة مسافي
بالفجيرة ،تدفقت مياه وادي دفتا ،وجرت
وسط المزارع مبشرة بموسم زراعي ناجح،
وخرج األهالي لالستمتاع بجماليات
الوادي والمطر آخذين في االعتبار
تعليمات الجهات المعنية لحماية أنفسهم
من أي أخطار محتملة.
(تصوير :صادق عبداهلل)

ناصر الظاهري
amood8@alIttihad.ae

«بــوليت تــــــراين»
يحـافظ علـى صدارة
الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــباك

ناس ـ ـ ـ ــا تستعد لـ«العـ ــودة إلـ ــى القمـ ــر»

حافظ فيلم الحركة «بوليت
تراين» من إنتاج شركة «سوني»
على صدارة شباك التذاكر في
أميركا الشمالية لألسبوع الثاني
على التوالي ،على ما أفادت
األحد شركة «إكزبيتر ريليشنز».
ويتناول الفيلم المقتبس من
رواية يابانية ناجحة ،قصة سبعة
قتلة يحاولون تصفية بعضهم
بعضاً في قطار فائق السرعة
بين طوكيو وكيوتو .وحقق الفيلم
الذي يلعب بطولته براد بيت
وآرون تايلور-جونسون وساندرا
بولوك ،ويُع ّد آخر عمل ضخم
يصدر هذا الصيف ،إيرادات
بلغت  13.4مليون دوالر في
عطلة األسبوع الثانية لعرضه،
وهذه الحصيلة أقل من نصف
ما سجله الفيلم األسبوع
الفائت.

يشرف مدير الرحالت الفضائية في وكالة الفضاء األميركية «ناسا» ريك
البــرود على التفاصيل الدقيقة لمهمة تنطلق نهاية الشهر الحالي
وتعتبر تاريخية بكل المقاييس ،نظراً لكونها األولى ضمن البرنامج
األميركي للعودة إلى القمر ،ويقول :أعمل في «ناسا» منذ 37
سنة ،لكن هذه أكثر مه ّمة مثيرة لالهتمام أشارك فيها.
ويضيف من أمام عشرات الشاشات المثبتة في قاعة
التحكم بالرحالت التابعة لمركز هيوستن الفضائي« :لن
أنام كثيراً عشية إطالق المهمة» .وللمرة األولى منذ
 ،1972سيتولى صاروخ إطالق كبسولة صالحة للسكن
في مدار القمر ،واعتباراً من  ،2024سيشارك رواد فضاء
في رحلة مماثلة بصاروخ ،ثم يهبطون العام التالي على سطح
القمر .هيوستن (أ ف ب)

عمره  2000سنة

لوس انجلوس (أ ف ب)

بطـــولــــــــــة الشـــــواء

فرنســـا تودع جبن
«الساليرز» بســـــــبب الجفـــــــــــــاف
بعد ألفي سنة من وجوده طبقاً ثابتاً على المائدة
الفرنسية ،أوقفت باريس إنتاج جبنة «الساليرز» بسبب
الجفاف الصيفي .و«الساليرز» هو جبن بقري شبه صلب،
يُنتج بشكل موسمي خالل الصيف فقط في منطقة تحمل
نفس االسم ،ومن قواعد إنتاجه أن يكون  %75من غذاء
األبقار على عشب المراعي الجبلية ،لكن درجات الحرارة
الحارقة تسببت في تيبس العشب وقال ،لوران رو ،أحد
المزارعين« :لم يتبق شيء تأكله األبقار ،العشب جاف
جداً» ،فيما أكد رئيس المجموعة المحلية لصانعي جبن
الساليرز :من دون توافر العشب ،سيبدو الجبن ومذاقه
مختلفين تماماً ،ما يلحق
الضرر بسمعته.

تنافس  24مشاركاً ،يمثلون المقاطعات الثالث والعشرين
التي تتكون منها األرجنتين والعاصمة الفيدرالية ،في
النسخة الرابعة من بطولة «أسادو» أو (الشواء) الوطنية
النتخاب أفضل طبق مشوي .وشجع الطقس المشمس
المشاركين على نصب أجنحتهم في أحد شوارع بوينوس
آيرس إلعداد أطباق مختلفة من اللحوم أمام لجنة
تحكيم تضم خبراء ،ووسط حضور آالف المشجعين.
وبعد تقييم أطباق المشاركين وفق معايير تتضمن
طريقة التقديم ودرجة طهو اللحم ونكهته ،منحت لجنة
التحكيم الجائزة لناتالي سواريز ،وهي متسابقة من
وسط األرجنتين ،قالت الفائزة إنها «سعيدة» بحسن
البطولة لصالحها .أبوظبي (وكاالت)

