
تعقد  للهدنة،  اإلرهابية  الحوثي  ميليشيات  خروقات 
المشهد اإلنساني في اليمن أكثر، وترفع من وتيرة الجوع 
خاصة في ظل تراجع إمدادات الغذاء العالمية من دول 
المنشأ، إضافة إلى أن تقييد الميليشيات لحركة سكان 
يعيق  المدينة،  على  األمــد  طويل  حصار  بفرض  تعز 
ماليين اليمنيين عن الحركة ويقيد ممارستهم لألنشطة 

االقتصادية واإلنسانية.
اإلمارات تعمل مع شركائها الحتواء هذا الوضع اإلنساني 
أبناء  بين  والنزوح  والحرمان  بالجوع  المتمثل  الصعب 
واألطفال،  النساء  بينهم ماليين  اليمني، ومن  الشعب 
تقديم  خالل  من  اليومية،  الحوثية  الممارسات  بفعل 
وتأهيل  الغذاء  بتأمين  واإلنساني  االقتصادي  الدعم 
المدارس والمستشفيات، وتأمين الطاقة، وإعادة بناء 
إلى  المساكن،  وبناء  الطرق  والموانئ، ومد  المطارات 
جانب إقامة مشاريع تنموية تمكن اليمنيين من تأمين 

رزقهم وقوت عائالتهم يومياً.
الهدنة اإلنسانية كانت لها انعكاساتها اإليجابية خالل 
الماضية، لكن األمــل يبقى في تحقيق سالم  األشهر 
شامل ومستدام، ينهي األزمــة، ويوقف معاناة الشعب 
اليمني تماماً، على أن ذلك يتطلب تجاوب الحوثي مع 
الدعوات الدولية والتعاون مع الجهود األممية الرامية 
للوصول إلى هذا الحل الدائم، بوقف الخروقات وإنهاء 

حصار تعز واللجوء للحوار، ألن الشعب 
اليمني يستحق العيش بأمان واستقرار 
واستعادة  واالزدهـــار  بالتنمية  ينعم  وأن 

دوره الطبيعي وسط محيطه العربي.
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يهنئان رؤساء الهند وكوريا والكونغو

رئيس الدولـــة ونائبـــه

وجهة أولى للسياحة
الثقافيــــة فــــي المنطقـــــة

بمناســـــبة ذكـــــرى االســــتقالل ويوم التحــــــرير

أبوظبي (وام)

 بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
«حفظه اهللا» برقية تهنئة الى فخامة دراوبادي مورمو رئيسة جمهورية 
الهند، بمناسبة ذكرى استقالل بالدها. كما بعث صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه اهللا» 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 اهللا» 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 اهللا» 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)

19

يوسف العربي (أبوظبي)

دول  المتحدة  العربية  اإلمــارات  دولة  تتصدر 
إدارة  سوق  حجم  في  األوســط  الشرق  منطقة 
ــم،  دره مــلــيــارات   10 نحو  بلغ  الــذي  الــمــرافــق 
إلدارة  األوســــط  الــشــرق  «جــمــعــيــة  بــحــســب 
من   %37 على  ــارات  اإلم وتستحوذ  المرافق». 
دول  فــي  المرافق  إدارة  ســوق  حجم  إجمالي 

27 نحو  يبلغ  الذي  الخليجي،  التعاون  مجلس 
مليار درهم.

ــر مــؤســســة  ــري ــق ــاق ذاتــــه أشــــار ت ــي ــس فـــي ال
والدراسات،  للبحوث   «MarkNtel Advisors»
إلى أن اإلمارات برزت باعتبارها واحدة من أكثر 
األسواق ديناميكية في مجال اإلدارة المتكاملة 
تعتبر  حيث  ــــط،  األوس الــشــرق  فــي  للمرافق 
بالمنطقة.   اإلقليمي  المالي  المركز  الدولة 
ونوه التقرير بأن الجهود المتزايدة التي تبذلها 
حكومة دولة اإلمارات لتنويع اقتصادها بعيدًا 
عن صادرات النفط عززت القطاعات الخدمية 
إدارة  بقوة، ما ساهم في نمو سوق 
الدولة. المتكاملة في  المرافق 

(طالع ص 11)

في حجـــــم ســـــــوق إدارة المرافــــــق

بقيمـــــــــــــة 10 مليـــــــــــارات درهـــــــم وحصـــــــــة %37 

اإلمـــارات األولــى إقليميًا

اإلمــارات: مستمرون يف دعم الشعب اليمني

ص
حـــــــــــوارخــــا

230408
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خدمات اجتماعيةروبوت إماراتي
«ربدان» روبوت إماراتي صنعته لطيفة 

الحمادي من قطع ُطبعت بالكامل 
باستخدام طابعات ثالثية األبعاد في 
المنزل، للتعامل مع الجمهور وتقديم 

الخدمات «هناء الحمادي»

وزارة تنمية المجتمع توفر 4 خدمات 
استباقية، من خالل توقع وتنبؤ 

الخدمات التي يحتاجها الجمهور استنادًا 
للمعلومات بهدف إسعاد المتعاملين وكبار 

المواطنين «آمنة الكتبي»

مدير عام «تدوير» باإلنابة يؤكد 
معالجة 1.17 مليــــــون طــــــــــن 

«نفــــايات» خـــــالل 3 أشـــــهر
«هالة الخياط»

سالم الكعبي

«أغذية» تنفذ 
استحواذات 
بــ 2.3 مليار 

درهم

إنجاز 943
مبنى في 
دبي خالل 

النصف األول

هبوط أسعار 
النفط وارتفاع 

الدوالر 
األميركي

مـــاليين يمــــني يعانــــــــــون الجــــــــــوع

متواصلة  خروقات  ظل  في  خيامهم،  دمرت  غزيرة  ألمطار  مخيمهم  تعرض  بعد  مساعدات،  يتلقون  الخوخة   مديرية  في  يمنيون  نازحون 
أشبه  ظروف  في  يعيشون  الذين  اليمنيين،  عدد  بارتفاع  أممية  توقعات  وسط  و   ، اإلنسانية  للهدنة  اإلرهابية  «الحوثي»  ميليشيا  قبل  من 
العام الجاري، بزيادة مليونين تقريبًا عن عددهم، في الشهور الستة األولى من  الثاني من  7 ماليين شخص، خالل النصف  بالمجاعة، إلى 

2022.  (االتحاد) (الصورة ا ف ب)

7

مدير عام «تدوير» باإلنابة يؤكد 

 %40
من إجمالي المباني 

ُتديرها شركات 
إدارة المرافق

هدى جاسم (بغداد)

بحثت ممثلة األمين العام لألمم 
المتحدة رئيسة بعثة األمم 
المتحدة في العراق جينين 

بالسخارت أمس، مع رئيس 
مجلس القضاء األعلى القاضي 
فائق زيدان معالجة اإلشكاليات 
القانونية لألزمة السياسية في 
البالد.  وذكر مجلس القضاء 
األعلى في بيان صحفي، أن 

بالسخارت وزيدان ناقشا في 
اجتماع بمقر مجلس القضاء 
األعلى في بغداد دور القضاء 

العراقي في معالجة اإلشكاليات 
القانونية التي تخص األزمة 

السياسية التي يشهدها 
العراق. (طالع ص 15)

شعبان بالل (القاهرة)

تواصل الحكومة التونسية 
العمل على إجراءات اإلصالح 
االقتصادي الذي يُعد حسب 

خبراء ومحللين وسياسيين هو 
التحدي األكبر أمام الرئيس قيس 

سعيد بعد نجاح االستفتاء على 
الدستور الجديد لبناء الجمهورية 

الثالثة.  وأكدوا ضرورة وضع 
خطط واضحة لمواجهة  تدهور 

الوضع االقتصادي في تونس، 
موضحين أن صندوق النقد 

الدولي قد يمنح خالل هذا العام 
قرضاً للحكومة التونسية يُمكن 

من خالله تحسين األوضاع.
(طالع ص 16)

األمم المتحدة 
تبحث معالجة 

األزمة في العراق

تونس.. الوضع 
االقتصادي  

التحدي األكبر

وتحسن الرؤية في معظم المناطق 

املنخفض الجـوي يتراجع..

إبراهيم سليم (أبوظبي)

 تراجعت حدة المنخفض الجوي الذي تشهده الدولة، والذي أدى إلى طقس مغبر 
إلى  خفيفة  ورياح  المناطق،  بعض  على  أمطار  وسقوط  غائم،  إلى  جزئيًا  وغائم 

نشطة السرعة.
وأرجع المركز الوطني لألرصاد هذا التراجع إلى تحرك المنخفض جنوبًا، األمر 

الذي أسهم في انحسار تأثيره على الدولة عما كان متوقعًا. 
صباح  األفقية  الرؤية  تحسن  المركز  في  الجوي  المتنبئ  الــدرة  ســرور  وتوقع 
إلى  الفتًا  أمس،  جزئيًا  تحسنها  بعد  الدولة،  مناطق  معظم  في  اليوم 
سالسل  على  للمنخفض  تأثير  لوجود  سحب  تكّون  احتمالية 
خالل  أمطار  هطول  احتمالية  وبالتالي  الشرقية،  الجبال 

األيام المقبلة، خاصة على المناطق الشرقية.
(طالع ص 06)

أمطار خفيفة 
على بعض المناطق

في الفجـــــــيرة والعيــــــن

أطبــــــاء:
30% زيادة اإلصابات 

بالحساسية بسبب الطقس
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نيويورك (االتحاد)

رحبت دولة اإلمــارات بتمديد الهدنة اإلنسانية 
لشهرين إضافيين، وفقاً لبنود االتفاق األساسي، 
ومبادرة إنهاء األزمة اليمنية التي أعلنتها المملكة 

العربية السعودية في مارس 2021.
وأعربت الدولة في كلمة أمام مجلس األمن، 
عن تقديرها لجهود المبعوث الخاص وللمساعي 
زيـــارات  مــن  رافقها  ــا  وم والــدولــيــة  اإلقليمية 
واتصاالت في األيام األخيرة التي سبقت تجديد 
المشكورة  الجهود  بالذكر  وخــصــت  الــهــدنــة، 
لسلطنة عمان.  وأشارت اإلمارات في كلمتها إلى 
الوضع اإلنساني الصعب في اليمن خاصة في 
ما يتعلق باألمن الغذائي، وقالت «نستمر بالعمل 
مع شركائنا وباألخص المملكة العربية السعودية 
االقتصادي  الدعم  تقديم  خالل  من  لمعالجته 
واإلنساني في مختلف المجاالت، بما في ذلك 
تثبيت أسعار الصرف مراعاة العتماد اليمن على 
االستيراد لتغطية 90 في المئة من احتياجاته 

الغذائية». 
ودعت ميليشيات الحوثي إلى «إنهاء خروقاتها 
وتعز  الحديدة  محافظات  في  للهدنة  اليومية 
والضالع وحجة وصعدة والجوف ومــأرب، كما 
ميليشيات  فرضته  الــذي  الحصار  إنهاء  يجب 
الحوثي على مدينة تعز ووقف أنشطة التجنيد 

والتعبئة باإلضافة إلى العروض العسكرية».
(طالع ص 14)

دعــــــت «الحوثــــــي» إلــــــى إنهــــــاء خروقـــــاته للهـــدنــــــــــــة

اإلمـــارات

التحــــــالف الدولــــــي:
هجــــــــــــــــــوم بـ «مســــــــــــّيرات» 
يستهدف قاعــــــدة «التنف» 

14شـــــــــــــــرقي ســـــــــــــــــــوريا



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.
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اإلمارات

رئيس الدولـــة ونائبـــه
يهنئــــان رؤســــاء الهنــــد والكـونغـــو وكـوريـــا

الرميثــي يستقبـــــل مســـؤواًل 
عسكـــريــًا أميركيــًا 

أبوظبي )وام(

الركن  الفريق  معالي  استقبل 
ــي الــرمــيــثــي  ــان حــمــد مــحــمــد ث
المسلحة،  القوات  أركان  رئيس 
مــايــكــل  أول  الـــفـــريـــق  أمـــــس، 
المركزية  القيادة  قائد  كوريال 
األمـــيـــركـــيـــة. وبـــحـــث مــعــالــيــه 
األميركي،  العسكري  والمسؤول 
الصداقة  عالقات  اللقاء  خالل 

ومختلف جوانب التعاون والعمل 
اإلمـــارات  ــة  دول بين  المشترك 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة والـــواليـــات 
المتحدة األميركية في المجاالت 
إطار  في  والعسكرية  الدفاعية 
التي  اإلستراتيجية  العالقات 
عــدداً  وتــنــاوال  البلدين،  تجمع 
مــن الــقــضــايــا والــمــوضــوعــات 
ذات االهتمام المشترك وتبادال 

وجهات النظر بشأنها.

حمد الرميثي  لدى استقباله مايكل كوريال )وام(

ولــي عهــد عجمــان يقــدم واجــب العــزاء 

يف وفاة زوجة محمد علي الخوار

عجمان )وام(

قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي 
ولي عهد عجمان واجب العزاء إلى محمد 
زوجته  لها  المغفور  وفــاة  في  الخوار  علي 
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 سائاًل المولى العلي 
القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته 
وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها 
العزاء  واجــب  قدم  كما  والسلوان.  الصبر 
حميد  بن  أحمد  الشيخ  سموه،  جانب  إلى 
اإلداريـــة  للشؤون  الحاكم  ممثل  النعيمي 
حميد  بــن  عبدالعزيز  والشيخ  والمالية، 
السياحية،  التنمية  ــرة  دائ رئيس  النعيمي 
ويوسف  النعيمي،  راشد  بن  صقر  والشيخ 
محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات 

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

خالل اإلجازة الصيفيةخالل النصف األول من 2022

ماليني درهم أنفاق »دار البر« 

علــى املشـاريـــع اإلنســانيـــة 

»اإلمارات للمحامني« تنفذ »املحامي الصغير«

206
دبي )االتحاد(

أنفقت جمعية دار البر 206 ماليين 
النصف  خــالل  درهـــم،  ألــف  و541 
 ،2022 الــحــالــي  الــعــام  مــن  األول 
استفاد منها 2.9 مليون شخص حول 
المشاريع  حزم  من  استفادوا  العالم 
من  الُمستدامة،  والتنموية  الخيرية 
استفادوا  مليون   1.752.113 بينهم 
الــعــام  مـــن  الـــربـــع األول  فـــي  مــنــهــا 
صبت  مليون  و1.164.230  الحالي، 
خالل  صالحهم  في  المشاريع  تلك 
الربع الثاني، كما بلغ عدد المشاريع 
خيري  تنموي  مشروع  ألف   22.517
إنساني ُمستدام، والتي أطلقت العمل 
فيها، داخل اإلمارات، وبمناطق عدة 

في دول محتاجة حول العالم.
سهيل  مــحــمــد  ــور  ــتـ ــدكـ الـ ــيـــن  وبـ
الــمــهــيــري، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي، 
البر،  دار  لجمعية  الُمنتدب  الُعضو 
التنموية  الــخــيــريــة  الــمــشــاريــع  أن 
مشروع   8901 بين  توزعت  الجديدة 
األول  الربع  خــالل  فيها  العمل  بــدأ 
بلغت  بتكاليف  الــجــاري،  الــعــام  مــن 
مقابل  درهــم،  مليون   50.208.678
الــربــع  ــي  ف مــشــروع  ألـــف   13.616
بلغت 51.894.504  بتكاليف  الثاني، 
ــجــاز بعض  مــلــيــون، مــشــيــراً إلـــى إن
اإلنسانية،  التنموية  المشاريع  تلك 
يزال  ال  اآلخــر  بعضها  أن  حين  في 
حسب  إنجازها  وسيتم  اإلنشاء  قيد 

الخطة الزمنية المقررة لها.

دعــم  ــي  ف ــر«  ــب ال »دار  وســاهــمــت 
الخارجية  وزارة  وطلبات  مــبــادرات 
حمالت  إطــار  في  الدولي  والتعاون 
اإلغاثة اإلنسانية، في عدد من الدول 
التنمية  من  نصيباً  واألقــل  المنكوبة 
واالستدامة، بتكاليف إجمالية ُقدرت 

بـ 9.718.160 درهماً. 
وأهل  المحسنين  المهيري  ودعــا 
ــمــرار  الــخــيــر والــعــطــاء إلـــى االســت
ــم الــمــشــاريــع والــمــبــادرات  فــي دعـ
تطلقها  الــتــي  والخيرية  اإلنسانية 
ممكن  قدر  أكبر  لمساعدة  الجمعية 
إلى  الفتاً  والفقراء،  المحتاجين  من 
تجاوب  في  كبيرة  الجمعية  ثقة  أن 
والقلوب  البيضاء  ــادي  األي أصحاب 

الرحيمة.

الشارقة )االتحاد(

ــة اإلمـــــــــــارات  ــيـ ــعـ ــمـ ــذت جـ ــ ــفـ ــ نـ
بالتنسيق  والقانونيين،  للمحامين 
العالي  المعهد  القانونية  ذراعها  مع 
مع  وبــالــتــعــاون  الــقــانــونــي،  للتدريب 
الحمادي  عــدنــان  المحامي  مكتب 
برنامجاً  الــقــانــونــيــة،  لــالســتــشــارات 
الصغير«،  »المحامي  بعنوان  تدريبياً 
وذلك بهدف تنمية المهارات الذهنية 
لألطفال، والتعريف بحقوق الطفلفي 

مقر الجمعية بالشارقة.
ورش  من  عــدداً  البرنامج  وتضمن 
العمل وجلسات عصف ذهني وألعاباً 
األطفال  معها  تفاعل  هادفة،  تنموية 
المشاركون في البرنامج. وأكد الدكتور 
محمد بطي الشامسي، رئيس مجلس 

في  المبادرة  أهمية  الجمعية،  إدارة 
األطفال،  لدى  الفراغ  وقت  استثمار 
وتعريفهم بالقانون، وأهمية التقيد به 

في حياتهم مستقباًل.
إبراهيم  المحامي  األســتــاذ  وبين 

العالي  الــمــعــهــد  مــديــر  الــحــوســنــي، 
الــدورات  هذه  أن  القانوني،  للتدريب 
تعد مهمة لألجيال المستقبلية، وذلك 
للتعريف بمهنة المحاماة وتقريبها إلى 

أذهان األطفال.

من مشاريع الجمعية داخل الدولة )من المصدر(

ثقة الجمعية كبيرة في 
تجاوب أصحاب األيادي 

البيضاء والقلوب 
الرحيمة 

محمد سهيل المهيري

جانب من الفعالية )من المصدر(

أوضحت األستاذة إميان العزب أن تعليم األطفال مفهوم وماهية 
القانون وتعريفهم بحقوق الطفل، يعد مهمًا جدًا، 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.

دور فعال
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و57   56 أرقــام  القرارات  نّصت   
تعيين  على   2022 لسنة  و59  و58 
ــان صـــالـــح ســـالـــم إســمــاعــيــل  ــمـ إيـ
لقطاع  تنفيذّياً  ــديــراً  ُم خــاتــم،  بــن 
ــرامــج فــي دائـــرة  ــب ــيــاســات وال الــسِّ
دبــي،  لُحكومة  الــبــشــرّيــة  ــوارد  ــم ال
وتعيين منى محمد عبداهلل بوحميد 
لقطاع  تنفيذّياً  ــراً  ــدي ُم التميمي، 
الموارد  دائرة  في  الُمستقبل  موارد 
وتعيين  ــي،  دبـ لــُحــكــومــة  الــبــشــرّيــة 
نتوف  بــن  خميس  عــبــداهلل  عيسى 
لقطاع  تنفيذّياً  ُمــديــراً  الفالسي، 
العملّيات في دائرة الموارد البشرّية 
هذه  تضمنت  كما  دبـــي،  لُحكومة 
المسؤولين  هــؤالء  منح  ــقــرارات  ال

ألحكام  وفقاً  تنفيذي  مدير  درجــة 
بالمديرين  الــخــاصــة  التشريعات 

التنفيذيين في حكومة دبي.
ترقية مطر  القرارات  كما شملت 
ســعــيــد عــبــيــد خــلــيــفــة الــحــمــيــري، 

الذكّية  التحتّية  البنية  قطاع  ُمدير 
الذكّية،  دبــي  ُحكومة  ُمؤّسسة  في 
للُمؤّسسة،  تنفيذّياً  ُمديراً  وتعيينه 
تنفيذي  ُمدير  درجة  يُمنح  أن  على 
الخاصة  التشريعات  ألحكام  وفقاً 

حكومة  في  التنفيذيين  بالمديرين 
دبي.

يُعمل  أن  على  الــقــرارات  ونصت 
في  وتُنشر  صدورها  تاريخ  من  بها 

الجريدة الرسمّية.

اعتمدها حمدان بن محمد 

تعيينـــــــات وتــــرقيــــــــات فـــــي

»املوارد البشرية لحكومة دبي«

»اإلمارات لالستمطار« يطلق 
المشروع البحثي الثاني 

أبوظبي )االتحاد(

ــز الــوطــنــي  ــركـ ــمـ أطـــلـــق الـ
برنامج  خـــالل  مــن  لــأرصــاد 
ــوث عــلــوم  ــحـ ــبـ اإلمـــــــــــارات لـ
ــس رســمــيــاً  ــ االســـتـــمـــطـــار، أم
الثاني ضمن  البحثي  المشروع 
الــرابــعــة والـــذي ينفذه  دورتـــه 
الدكتور برادلي بيكر تحت عنوان 
الكيميائية  الصفات  »تطوير 
االستمطار  لمواد  والفيزيائية 
الكهربائي«، جاء ذلك  بالشحن 
عبداهلل  الدكتور  زيـــارة  خــالل 
المندوس مدير المركز الوطني 
ــس االتـــحـــاد  ــيـ ــاد ورئـ ــــأرصــ ل
اآلسيوي لأرصاد الجوية، إلى 
ــورادو فــي الــواليــات  ــول واليـــة ك
المتحدة، بهدف مناقشة اآلفاق 
البحثي  للمشروع  المستقبلية 

المبتكر.
كباحث  بيكر  الدكتور  ويعمل 
رئيسي في شركة »سبيك« وهو 
خبير في علوم فيزياء السحب 
ــعــقــود مـــن الــخــبــرة  ويــتــمــتــع ب
السحب  ــاء  ــزي ــي ف مــجــال  فـــي 
المحملة  األجــهــزة  وقــيــاســات 

جواً ومعلومات رادار السحب.
ــور عــبــد اهلل  ــت ــدك واطـــلـــع ال
الـــمـــنـــدوس، عــلــى تــفــاصــيــل 
الــمــشــروع الــبــحــثــي الــطــمــوح 
بين  ــة  شــراك سيشهد  ــذي  ــ وال
ــيــك« ومــؤســســتــي  ــة »ســب شــرك
بمنحة  الــفــائــزيــن  مــن  اثــنــيــن 
البرنامج،  مــن  الثانية  الـــدورة 
ــنــدي  ــل ــفــن وهـــمـــا الــمــعــهــد ال
لـــأرصـــاد الــجــويــة وجــامــعــة 
ريدنج، وذلك بهدف البناء على 
على  السابقة  الدراسات  نتائج 

مستوى دولة اإلمارات.
تنفيذ  الــمــشــروع  وسيشمل 
محاكاة عددية متطورة للسحب 
قياساتها  وإجــــراء  الــركــامــيــة 
من  بحثية  طــائــرة  باستخدام 
لشركة  تابعة  »ليرجيت«  طراز 
طائرة  مع  بالتنسيق  »سبيك« 
للمركز  الــتــابــعــة  ــر«  ــ إي »كــيــنــغ 
الوطني لأرصاد والمستخدمة 
السحب.  تلقيح  عمليات  فــي 
العمل، سيقوم  لهذا  واستكماالً 
الــمــعــهــد الــفــنــلــنــدي لــأرصــاد 
ــيــرات  ــأث ــمــحــاكــاة ت ــة ب ــجــوي ال
باستخدام مواد  السحب  تلقيح 
تطويرها  تم  نانوية  استرطابية 
سابقاً في جامعة خليفة بدولة 

اإلمارات.
وقال المندوس: »تتيح زيارتنا 
اإلنــجــاز  مــدى  لتقييم  فــرصــة 
البحثي  المشروع  المتحقق في 
والذي  بيكر،  للدكتور  المبتكر 
يتمثل  مــهــًمــا  ــا  هــدًف ســيــخــدم 
الــريــادي  العمل  على  بالبناء 
الذي أنجزه الفائزون السابقون 
في البرنامج. نحن واثقون بأن 
قدرة  سيمنحنا  المشروع  هذا 
األكثر  ــمــواد  ال لفهم  إضــافــيــة 
السحب.  استمطار  في  فاعلية 
ــذه الــمــشــاريــع  ــل هــ وعــبــر مــث
المركز  في  سنواصل  الرائدة، 
ــنـــي لــــأرصــــاد الــعــمــل  الـــوطـ
ــط شــبــكــات الــبــحــوث  عــلــى ربـ
خالل  من  العالم  حول  العلمية 
لبحوث علوم  اإلمــارات  برنامج 
االســتــمــطــار واالســتــفــادة من 
العلمية  االبـــتـــكـــارات  ــدث  أحــ
والتكنولوجية الدولية في مجال 

االستمطار«.

يشمل المشروع تنفيذ محاكاة عددية 
متطورة للسحب الركامية 

عبد هللا المندوس

عبداهلل المندوس خالل الزيارة )من المصدر(

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.

مطر سعيد الحميريعيسى بن نتوف الفالسيمنى بوحميد التميميإيمان بن خاتم

دبي )االتحاد(

شــراكــة  المستقبل  متحف  أبـــرم 
ومياه  كهرباء  هيئة  مع  استراتيجية 
دبي »ديوا« لتقديم التجارب والتقنيات 
البيئة  استدامة  مجال  في  المتميزة 

والطاقة المتجددة.
في  شراكتهما  الــجــانــبــان  وأعــلــن 
»معرض المستقبل اليوم« الذي يجمع 
في متحف المستقبل عناصر العرض 
الضوء  ويسلط  والتفاعلي.  الــذكــي 
من  اإلبداعية  والحلول  األفكار  على 
مختلف أنحاء العالم لتطوير خيارات 
استدامة الطاقة والحفاظ على البيئة 
على  الــمــعــرض  ويمتد  للمستقبل. 

مساحة 900 متر مربع.
ــي هـــذه الــشــراكــة فــي إطــار  ــأت وت
حرص متحف المستقبل على تقديم 
مجموعة حصرية من النماذج النوعية 
وتطبيقات  الــمــمــيــزة  واالبـــتـــكـــارات 
على  القادرة  المتطورة  التكنولوجيا 
والنظيفة،  المتجددة  الطاقة  إنتاج 
المستقبلية  االحــتــيــاجــات  وتــلــبــيــة 

لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

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

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

أطلقها  الــتــي   10X دبـــي  ومـــبـــادرة 
سيدي صاحب السمو الشيخ محمد 
رئيس  نــائــب  مكتوم،  آل  راشـــد  بــن 
حاكم  الــوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 
تتقدم  دبــي  لجعل  اهلل،  رعــاه  دبــي، 
العالمية  الــمــدن  على  ســنــوات   10

الرائدة«.
وأعرب خلفان جمعة بلهول، الرئيس 
للمستقبل  دبــي  لمؤسسة  التنفيذي 
لشراكة  النوعية  بالنتائج  ثقته  عن 
الهيئة مع متحف المستقبل، خاصة 
ومجتمعات  مــدن  تــزويــد  مجال  فــي 
بشكل  والمياه  بالطاقة  المستقبل 
مستدام، الفتاً إلى أن هذه الشراكات 
االستراتيجية تلعب دوراً محورياً في 
مكانة  وتعزيز  المتحف  رؤية  تحقيق 
دبي الرائدة كمختبر عالمي لتقنيات 

وأفكار المستقبل الواعدة.
وأضاف: »يمثل معرض »المستقبل 
بأفضل  مجهزة  علمية  بيئة  الــيــوم« 
الوسائل واألدوات لتحفيز األشخاص 
ــول  ــاد حــل ــ ــجـ ــ ــار وإيـ ــ ــك ــ ــت ــ عـــلـــى االب
الذكية  المدن  التي تواجه  للتحديات 

المستقبلية«.

لتقديم أحدث حلول التنمية المستدامة

شراكة استراتيجية بني »متحف املستقبل« و»ديوا«

  دبي تتقدم 10 
سنوات على المدن 

العالمية الرائدة

سعيد الطاير

اإلمارة مختبر عالمي 
لتقنيات وأفكار 

المستقبل الواعدة

خلفان بلهول

تحت قبــــة بيـــولـــوجيــــة حيويــــة مصغــــرة داخــــل مبنــــى زجــــاجــــي

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

دبي )وام(

مصغرة  حيوية  بيولوجية  قبة  في 
ــى طـــراز  داخــــل مــبــنــى زجـــاجـــي عــل
األوريغامي، تنتصب شجرة »الكابوك« 
لتشكل  طــوابــق   4 بــارتــفــاع  الضخمة 
عالم  يستحضر  مغلقاً  بيئياً  نظاماً 
بوجود  المطيرة،  االستوائية  الغابات 
الــنــبــاتــات  نـــوع مــن   3000 أكــثــر مــن 
أكبر  كــنــف  فــي  تعيش  والــحــيــوانــات 

شجرة اصطناعية في العالم. 
بالنيت«  جــريــن  »ذا  مــشــروع  ــي  وف
بــدأت  دبــي  ووك  سيتي  فــي  ــع  ــواق ال
التجربة من الطابق الرابع، نزوالً عبر 
متعرج  مسار  في  الحيوية  المنطقة 
الكثير  لمشاهدة  فريدة  فرصة  يتيح 
واالستوائية.  الغريبة  الحيوانات  من 
القبة  وخالل الجولة تم االطالع على 
طوابق،  أربعة  من  تتألف  التي  البيئية 
وطابق  المتوّسط  والطابق  القبة  هي 
إذ  الممطرة؛  الــغــابــة  وطــابــق  الــغــابــة 
يــجــّســد كــل طــابــق دور كــل جــزء من 

المظلة  تشكل  حيث  وأهميته،  الغابة 
وتمتص  االســتــوائــيــة  الــغــابــة  ســقــف 
غالبية ضوء الشمس وتنشر األمطار.

وتتواجد بها العديد من أنواع الطيور 
الذي يضم  الشهير  الخفافيش  وكهف 
الطبيعية  بيئتها  في  »سيبا«  خفافيش 
المتوسط،  الــطــابــق  أمـــا  الــمــريــحــة. 
كبيرة  أوراق  يكون لأشجار  ما  فعادة 
يتم  شــمــس  ــوء  ضــ أي  المـــتـــصـــاص 
أرضية  ليمنح  المظلة،  عبر  ترشيحه 
والظل، حيث  والهدوء  الرطوبة  الغابة 
بالكاد يصل ضوء الشمس إلى األرض 
الــقــرود  مــن  الكثير  تستوطنها  الــتــي 

والزواحف. 
في  المطيرة  الغابة  أرضية  وتتميز 
وهادئة  رطبة  بأنها  الثاني  الطابق 
ــة، وبـــالـــكـــاد يــصــل أي ضــوء  ــ ــن ــ وداك
عكس  عــلــى  األرض،  ــى  إلـ لــلــشــمــس 
ــاً  ــر إشــراق ــث ــرى األك الــطــبــقــات األخــ
وحيوية، حيث تعيش السلحفاة حمراء 
أشكال  من  الكثير  وتوجد  القدمين. 
الحياة البيئية في الطابق األول، حيث 

والتي  الــمــغــمــورة  المطيرة  الــغــابــات 
مليء  عمالق  أسماك  بحوض  تكتمل 
بأنواع السمك مثل »أرابيما« و»أروانا« 
»البيرانا«  أســمــاك  مــن   1000 ونحو 
الطابق  وفــي  اللساع.  ــراي  ال وسمك 
األرضي ينقل ممر المخلوقات الليلية 
مميزة  رحلة  فــي  الـــزوار  األسترالية 
ويتحكم  ــواع،  ــ األن متعددة  بيئة  عبر 
الليل  ــدوران  ــ ب بــاإليــحــاء  الــمــشــّغــلــون 

والنهار. 
ــكــون هـــذه األنـــــواع مـــن أســـرة  ــت وت
مونيتور«  و»لــيــس  البطيء  الــلــوريــس 
وزوج من أفاعي األصلة البورمية التي 
يمتد طولها بين 4 و5 أمتار، باإلضافة 
البحرية  والضفادع  توكاي  وزغة  إلى 
إلى  كوكابورا،  وطائر  الولب  وحيوان 
جانب 9 أفاع كبيرة لديها أكثر من 72 
الفريد  المنشأة  هذه  وتهدف  مولوداً. 
بأهمية  الوعي  زيــادة  إلــى  نوعها  من 
الحفاظ على التوازن الدقيق للطبيعة، 
وإلهام الضيوف لالهتمام بقيمة أقدم 

النظم البيئية الحية في العالم.

التفاعل بين 
الحيوانات

أن  أوضحت سارة ستيفنز 
احليوانات  بني  التفاعل 

الضيوف  مع  احليوانات  وتفاعل 
تستمر  الضيوف  وجتارب 
عام..  كل  والتغير  بالنمو 

الكثير من  أن هناك  مضيفة 
باإلضافة  املستقبلية،  اخلطط 

التي  إلى احليوانات اجلديدة 
 .2022 العام  ستصل قبل نهاية 

التفاهم  أن مذكرة  وأوضحت 
التي وقعت مؤخرًا مع دبي 

سفاري بارك متهد الطريق 
ملزيد من التعاون يف تطوير 

احليوانات  تكاثر  أعمال 
وتسهيل  أوضاعها  وحتسني 

وضمان  املكانني،  بني  حركتها 
اثنتني  التواصل بني  فتح قنوات 

املنشآت احليوانية  أبرز  من 
الرائدة يف اإلمارات. 

3000 فصيلة

م يف »ذا جرين  العمليات والقيِّ قالت سارة ستيفنز مدير 
3000 فصيلة من احليوانات  بالنيت«: »توجد أكثر من 
واألسماك  والزواحف  الطيور  مئات  تتضمن  والنباتات 

أعداد دقيقة لعدد من  والالفقاريات. لدينا  والثدييات 
الليمور حلقي الذيل /وهما  2 من  أبرز احليوانات، منها 

كندريك ليمار وروكسي/ و3 من حيوان الكسالن /األب ليام 
واألم ليمون والطفل المي/ وزوج من طائر املاكاو األزرق 

والذهبي /كيرت وغولدي/«، الفتة إلى أن األرقام تتغير 
موطنها  وعن  والطيور.  احليوانات  لتكاثر  نظرًا  باستمرار 
األصلي أشارت إلى أن جميع احليوانات جاءت من مصادر 

العالم،  حول  باحليوانات  للعناية  مرموقة  ومرافق  مسؤولة 
والتصاريح  الرسمية  املوافقات  ومت احلصول على جميع 

والبيئة، قبل وصولها  املناخي  التغير  وزارة  املطلوبة عبر 
إلى موطنها اجلديد يف »ذا جرين بالنيت«، وذلك انطالًقا 

واستقطاب  للتخطيط  بعناية  املدروسة  ممارساتها  من 
احليوانات. 

وأكدت أن املنشأة توفر بيئة مناسبة حتاكي املوطن األصلي 
للحيوانات.

جانب من مشروع »ذاجرين بالنيت« )وام(
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إلسعاد المتعاملين وكبار المواطنين

خدمات استباقية تقدمها 

وزارة تنميـــــــة املجتمـــــــع 4

»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 12 خدمة استباقية 
مشتركة بني 10 جهات حكومية مت 

تطويرها بناء على مخرجات 7 ورش 
عمل تفاعلية للتصميم التشاركي مع 

املجتمع، ومت تنفيذها من خالل أكثر من 
40 عملية 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.

برامج تدريبية للباحثين عن عمل
 في رأس الخيمة

»الوطني للتأهيل« يختتم
 الملتقى الصيفي

)االتحاد( الخيمة  رأس 

 نظمت دائرة املوارد البشرية يف رأس اخليمة متمثلة بإدارة 
التعليم  مؤسسة  مع  بالتعاون  الوظيفية،  واملواهب  التوطني 

اإلمارات، برنامجًا  والبعثة األميركية يف  التوظيف  ألجل 
تدريبيًا تضمن تسع ورش تدريبية يف ريادة األعمال، استهدف 

عمل. عن  الباحثني 
التي  واملنهجيات  الوسائل  أهم  التدريبي على  البرنامج  ركز 

التجارية  الريادة وإنشاء األفكار  تدعم ريادة األعمال، مفهوم 
السوق وجمع اآلراء  للمشاريع ودراسة  الذاتي  والتقييم 

واملوازنة  والدورة احملاسبية  والتسويق، ومقدمة يف احملاسبة 
املشاريع. وعرض  العمليات  وإدارة  والتكاليف  التسعير  وحتليل 

املمكنات  التدريبي كجزء من مبادرات محور  البرنامج   يأتي 
البشرية  الكوادر  الدائرة ضمن استراتيجية دعم  الذي تقوده 

البرنامج بعرض  املواطنة يف مجال ريادة األعمال، واختتم 
بلغ  حيث  مبتكرة،  مستقبلية  ملشاريع  عمل  خلطط  املنتسبني 

مشاركًا. البرنامج17  من  املستفيدين  عدد 

)وام(  أبوظبي 

الرابع  الصيفي  امللتقى  للتأهيل  الوطني  املركز  اختتم   
 11 إلى  يوليو   18 من  الفترة  خالل  عقد  الذي  للطلبة، 

أعمارهم  تتراوح  الذين  والبنات  للبنني  اجلاري  أغسطس 
املهارات  إلى صقل  امللتقى  14 و16 عامًا. ويهدف  بني 

الطلبة  أوقات  شغل  إلى  باإلضافة  وتنميتها،  احلياتية 
هادفة.  وترفيهية  تثقيفية  بأنشطة  اإلجازة  خالل 

للمركز  التنفيذي  املدير  الشحي  عارف  الدكتور  وقال 
جزءًا  يعتبر  للطلبة  الصيفي  امللتقى  إن  للتأهيل:  الوطني 

ما  يف  الطلبة  أوقات  الستغالل  الهادفة  املركز  برامج  من 
التركيز  مت  أنه  إلى  املجتمع..الفتًا  يف  وينفعهم  يفيدهم 

املهارات  تنمية  تشمل  أهداف  عدة  حتقيق  على  العام  هذا 
وكيفية  القيادية  واملهارات  العاطفي  كالذكاء  االجتماعية، 

ضغط  مع  والتعامل  املشاريع  وإدارة  الصحيح  القرار  اتخاذ 
لتعزيز  اإلمارات  مؤسسة  مع  التعاون  إلى  إضافة  األقران، 

الطالب  توعية  متت  وكذلك  التطوع،  وأهمية  مفهوم 
اإلجراءات  على  والتدرب  األولية  اإلسعافات  بأهمية 

املواد  أضرار  عن  وتثقيفهم  توعيتهم  متت  كما  املناسبة، 
الفرد  حياة  على  ومخاطرها  السلبي  وتأثيرها  املخدرة 

ألعاب  إدمان  مخاطر  معرفة  ضرورة  إلى  باإلضافة  واملجتمع، 
والعقلية  اجلسدية  الصحة  على  الفيديو  وألعاب  اإلنترنت 

لها.  الصحية  والبدائل 
العامة  الصحة  إدارة  مدير  فكري  أنس  الدكتور  وقال   

امللتقى  إن  للتأهيل:  الوطني  باملركز  باإلنابة  والبحوث 
فترتني  على  تنظيمه  مت  الرابعة  نسخته  يف  الصيفي 

من  وللطالبات   2022 يوليو   28 إلى   18 من  الذكور  للطلبة 
الفترة ما  11 أغسطس من خالل برنامج يومي يف  إلى   1

ورشًا  تتضمن  ظهرًا،  الواحدة  وحتى  صباحًا  التاسعة  بني 
بني  تفاعلي  إطار  يف  توعوية  وبرامج  وتعليمية  تدريبية 

املتخصصني.  واملدربني  الطالب 

ورش تدريبية وتعليمية وبرامج
 توعية في إطار تفاعلي 

آمنة الكتبي )دبي( 

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

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

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

االجتماعي.  التباعد  في  والعزلة 

مبادرات تهدف
 إلى تحقيق نوع من 

التقارب االجتماعي

أبوظبي )االتحاد(

أطلقت جامعة زايد، المؤسسة األكاديمية الوطنية واإلقليمية الرائدة في مجال االبتكار 
التعليمي، »شبكة الدمج للشباب« التي نجحت في توجيه وتدريب 41 طالبًا 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 2022 للمؤسسة 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 200 برنامج تتضمن 

ورش عمل، وحوارات وعروضًا 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 مؤخرًا في وزارة الثقافة 
والشباب، تهدف إلى دمج الطلبة وزيادة وعيهم بمختلف أفراد المجتمع باستخدام أساليب 

تفاعلية وأنشطة مختلفة، يختبر من خاللها الشباب قصصًا 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 15 و30 سنة من المدارس 
والجامعات ومراكز الشباب وأصحاب الهمم من نفس الفئة العمرية، فضاًل 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 مستقباًل.

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 15 مليون درهم. 

وتنوعت هذه المشاريع لتشمل بناء وصيانة المنشآت التعليمية وتأثيثها بقيمة 3 ماليين 
درهم، ودعم الطلبة المتعثرين والمتميزين بمبلغ 3.5 مليون درهم، إلى جانب توفير 

الحواسيب بقيمة 300 ألف درهم، وتوفير المستلزمات المدرسية كالحقائب والكتب وغيرها 
بإجمالي 200 ألف درهم، إلى جانب تنفيذ عدد من المشاريع العامة، بتكلفة إجمالية تقدر 

بـ 8 ماليين 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 استكمااًل لجهودها 

في دعم التعليم داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة وخارجها، مشيرًا إلى أن وفد الهيئة 
زار عددًا 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 
نجاحًا واسعًا خالل السنوات الماضية، وحصدت في عام 2021 جائزة حمدان بن راشد آل 

مكتوم/  اإليسيسكو للتطوع في تطوير المنشآت التربوية في دول العالم اإلسالمي، داعيًا 
المحسنين والمحسنات إلى دعم كافة مشاريعها ومبادراتها اإلنسانية التي تسهم في توفير 

مستقبل أفضل للطلبة، السيما أولئك الذين حرموا من حق التعليم.

لرفع الوعي بدمج أصحاب الهمم

جامعة زايد تطلق »شبكة الدمج للشباب« 

»لنضيء مستقبلهم« من »الخيرية العالمية«

من برامج الهيئة خارج الدولة )من المصدر(

يقدمها صندوق تطوير قطاع االتصاالت

تحمل اسم »التعليم في الخمسينية القادمة«

منحـــــة دراسيـــة لطـــالب 

إمــــاراتييــن مــــن »بعثـــــة«

جامعة خليفة تنظم مسابقة تطبيقات الهواتف الذكية 

أبوظبي )وام(

ــر قــطــاع   أعــلــن صـــنـــدوق تــطــوي
في  المعلومات  وتقنية  االتــصــاالت 
والحكومة  االتصاالت  تنظيم  هيئة 
المنح  عـــدد  ــول  عــن وصـ الــرقــمــيــة 
ــن خــالل  ــمــقــدمــة مـ ــة ال ــيـ ــدراسـ الـ
منحة   1876 ــى  إل »بــعــثــة«  بــرنــامــج 
دراسية، وذلك منذ إطالق البرنامج 
هــذه  واســـتـــهـــدفـــت   .2010 عــــام 
الــمــنــح الــدراســيــة تــطــويــر الــكــوادر 
التخصصات  في  المواطنة  البشرية 
وتقنية  االتصاالت  بقطاع  المتعلقة 
االتصاالت  هندسة  مثل  المعلومات 
واإللكترونية،  الكهربائية  والهندسة 
ــوم  ــلـ ــوب، وعـ ــاســ ــحــ ــ وهـــنـــدســـة ال

االصطناعي،  والــذكــاء  الــحــاســوب، 
والمدن  الضخمة،  البيانات  وعلوم 
وغيرها.  السيبراني  واألمن  الذكية، 
الطالب  أن  إلى  الصندوق  وأشار 
المبتعثين التحقوا من خالل برنامج 
الجامعات  أفضل  من  بعدد  »بعثة« 
ــة فــي  ــي ــم ــي ــل ــع ــت والـــمـــؤســـســـات ال
للعلوم  خليفة  جامعة  مثل  الــدولــة، 
اإلمـــارات  وجامعة  والتكنولوجيا، 
دبــي،  وجــامــعــة  الــمــتــحــدة،  العربية 

زايــد،  وجامعة  الــشــارقــة،  وجامعة 
الشارقة،  في  األمريكية  والجامعة 
للتكنولوجيا  روشــيــســتــر  ومــعــهــد 
في  األميركية  والجامعة  دبــي،  في 
رأس  في  األميركية  والجامعة  دبي، 
في  البريطانية  والجامعة  الخيمة، 

دبي. 
قطاع  تطوير  صندوق  أعلن  كما 
بأن  المعلومات  وتقنية  االتصاالت 
»بعثة«  برنامج  فــي  التسجيل  بــاب 
 2022 لخريف  األكــاديــمــي  للفصل 
 ،2022 أغسطس   29 حتى  مفتوح 
ويمكن للطالب االطالع على شروط 
ــوريــوس  ــكــال ــب ــح ال ــول فـــي مــن ــب ــق ال
خالل  من  والتسجيل  والماجستير 

زيارة موقع الصندوق. 

أبوظبي )االتحاد(

نــظــمــت جــامــعــة خــلــيــفــة لــلــعــلــوم 
تطبيقات  مــســابــقــة  والــتــكــنــولــوجــيــا 
في  للطلبة   2022 الــذكــيــة  الــهــواتــف 
تعزيز  بهدف  و11  و10   9 الصفوف 
دورهــــم فــي اســتــكــشــاف أســاســيــات 

تكنولوجيا تطبيقات الهواتف.
الشعيبي،  أحــمــد  ــور  ــت ــدك ال ــال  ــ وق
األكاديمية  للشؤون  أول  رئيس  نائب 
والخدمات الطالبية في جامعة خليفة: 
الهواتف  تطبيقات  مسابقة  »تــركــز 
جامعة  تنظمها  الــتــي   2022 الذكية 
خليفة على هدفين رئيسين هما، تعزيز 
الرقمية،  المهارات  وتطوير  االبتكار 
حيث تسهم هذه المسابقة بشكل كبير 
ورفدهم  الشابة  العقول  تــدريــب  فــي 
تقودهم  الــتــي  الـــالزمـــة  بــالــمــهــارات 
حول  المتمحورة  التطبيقات  لتطوير 
الموضوعات التعليمية في المستقبل«.

1876

جانب من الفعاليات )من المصدر(

المبتعثون التحقوا 
بأفضل الجامعات 

والمؤسسات التعليمية 
في الدولة

تقييم
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.
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لماذا »العربية«؟

الشيخ  سمو  توجيهات  تعكسها  للمستقبل،  عميقة  نــظــرة 
التعليمية  الــمــؤســســات  لجميع  نهيان  آل  زايـــد  بــن  عــبــداهلل 
كافة،  المراحل  وفي  والخاصة،  الحكومية  فيها  بما  بالدولة، 
لدى  العربية  واللغة  الوطنية  الهوية  لتعزيز  الجهود  بتكثيف 

الطلبة. أبنائنا 
بأن  راســخ  إماراتي  إيمان  من  العميقة  النظرة  هذه  تنطلق 
لتعزيز  أداة  »العربية«  بينما  المدرسة،  من  يبدأ  المستقبل 
وقيم،  وعلم  حياة  لغة  لكونها  األجيال،  لدى  الوطنية  هويتنا 
وثقافتنا  لحضارتنا  ورافعة  وحاضرنا،  تراثنا  بين  وصل  وهمزة 

وفنوننا. وآدابنا 
العربية  اللغة  بأسرار  اإلحاطة  أن  أحد  على  يخفى  ال  كما 
وتعاليمه  بديننا  الصحيحة  المعرفة  شديدة  ببساطة  تعني 
األمر  وأمــان،  سالم  رسائل  بأسره  للعالم  تحمل  التي  ومبادئه 

الذي يمثل جوهر رؤية اإلمارات للمنطقة والعالم.
قد يقول قائل: ومتى غابت اللغة العربية عن مدارسنا؟، وله 
أساليب  تطوير  بتعزيز  مطالبون  لكننا  تغب..  لم  بالطبع  نقول: 
تدريسها، ومحاولة تغيير الصورة النمطية عنها، وترسيخ حّبها 

أنها عالمية وحيوية. أبنائنا كقيمة أصيلة، وإثبات  في نفوس 
في  مكانتها  لتعزيز  نــوعــيــة  مــســارات  بصياغة  مــطــالــبــون 
وما  قيمها  وغــرس  مهاراتها،  من  الطلبة  وتمكين  الــمــدارس، 
ألن  ذلك  نفوسهم،  في  راقية  أدبية  وفنون  بالغة  من  به  تمتاز 
لها،  القادمة  األجيال  تبّني  في  يتمثل  لغة  ألّي  األكبر  التحدي 

منها. والتمّكن  استخدامها  وإجادة 
األبلغ  العنصر  لحفظ  تعمل  الرشيدة  قيادتنا  بأن  فخورون 
قوافيها  بمعاني  التي  اللغة،  تمثله  والذي  الجمعي،  في ضميرنا 
الوحدة،  معاني  عرفنا  ومعانيها  وبحروفها  أحالمنا،  طّرزنا 

والتسامح. والعدل،  والتضامن، واألخوة،  والحق، 
ومركز  والتربية،  والشباب  الثقافة  لــوزارتــي  االمتنان  وكــل 
مجمل  تقود  التي  المؤسسات  وجميع  العربية،  للغة  أبوظبي 
وإصرار  ببراعة  وتتبنى  لغتنا،  إثراء  إلى  الساعية  السياسات 

عبر  ــاً،  وبــحــث دراســــًة  لتمكينها،  طــمــوحــة  رؤى 
االعتبار  ــادة  إعـ شأنها  مــن  مــتــجــددة،  ســيــاســات 
لـ»العربية«، وترسيخ حضورها لغًة للعلم والمعرفة 

الحضاري. والتواصل 

HAlkaabi@admedia.ae

كلمـة

حمـد الكعبي

 @Hamadalkaabi80

رئيس التحرير
في 6 أشهر 

١٢٥.٨ مليون درهم منح زواج لـ 1798 شابًا

أبوظبي )وام(

 أعـــلـــنـــت مـــعـــالـــي حـــصـــة بــنــت 
تنمية  ــرة  ــ وزي حــمــيــد،  ــو  ب عــيــســى 
بقيمة  زواج  منح  صرف  المجتمع، 
125.860.000 درهم )125 مليوناً 
النصف  درهــم( خــالل  ألــف  و860 
 ،2022 الــجــاري  الــعــام  مــن  األول 
الشباب  مــن   1798 منها  استفاد 

الزواج.  على  المقبلين 
لها  تصريح  في  معاليها  وقالت   
استراتيجيتها  وضمن  الــوزارة،  إن 
ــعــزيــز الــتــمــاســك  الــهــادفــة إلـــى ت
المجتمعي،  ــالحــم  ــت وال األســــري 
ــة خــاصــة لــمــؤســســة  تــولــي أهــمــي
تشكل  كــونــهــا  واألســـــرة،  ــزواج  ــ الـ
والقاعدة  للمجتمع،  الرئيسة  النواة 
أجيال  منها  تنطلق  التي  الصلبة 
تطور  فــي  للمساهمة  المستقبل 

ورفعتها. الدولة 
 وأكدت معاليها أن دولة اإلمارات 
ــردت لـــأســـرة مــكــانــة خــاصــة  ــ أفـ
وسياستها،  استراتيجياتها  ضمن 
في  الــريــادي  األســرة  بــدور  إيماناً 
وذلــك  ــراده،  ــ وأف المجتمع  حماية 
الذي  الدستوري  النص  مع  تماشياً 
المجتمع،  أســاس  األســرة  أن  أكــد 
القانون،  ويكفله  محمي  وكيانها 
مــحــل  األســــــرة  أن  إلــــى  مــشــيــرة 
كافة  والــجــهــات  الــــوزارة  اهــتــمــام 
بالرعاية  وتحظى  الــعــالقــة،  ذات 
تماسكها  على  للحفاظ  واالهتمام 
لها،  الــدعــم  سبل  كــل  توفير  عبر 
الشباب  على  التسهيل  ذلــك  ومــن 
ــزواج وتــوفــيــر  ــ الــمــقــبــلــيــن عــلــى الـ
من  يمكنهم  الــذي  الــمــادي  الدعم 
تــكــويــن أســـر مــتــمــاســكــة. ونــوهــت 

إلى  المجتمع  تنمية  وزيــرة  معالي 
في  دورهــا  ينحصر  ال  الـــوزارة  أن 
على  للمقبلين  ــمـــادي  الـ الـــدعـــم 
زيادة  على  أيضاً  تعمل  بل  الــزواج 
وتوعية  الـــزواج  بمفاهيم  الــوعــي 
عمل  ورش  عبر  وتثقيفهم  الشباب 
وندوات بمشاركة من اختصاصيين 
أسريين، وذلك لضمان جودة حياة 
من  مستقباًل  وتمكينهم  األســـرة 
ــي جــو يــســوده  تــربــيــة أطــفــالــهــم ف
السليمة،  والتنشئة  واألخالق  القيم 
في  الطفل  حــق  يضمن  مــا  وهـــذا 

ومنتجة.  طبيعية  بأسرة  التمتع 

الـــــوزارة،  إن  مــعــالــيــهــا  وقـــالـــت 
الرشيدة،  القيادة  من  وبتوجيهات 
على  الــحــفــاظ  ضــمــان  على  تعمل 
كيان األسرة وبناء مجتمع متماسك 
إيجابي  انــعــكــاس  مــن  لــذلــك  لــمــا 
وتــطــورهــا،  الــدولــة  مستقبل  على 
ــيــس بــالــجــديــد،  ــوجــه ل ــت وهــــذا ال
تم  الــــزواج  مــنــحــة  مــبــادرة  إن  إذ 
إطالقها قبل نحو ثالثة عقود، في 
والتحديات  للمستقبل  استشراف 

التي قد تواجه تكوين األسرة.
تشجيع  أن  معاليها  وأضــافــت   
والتسهيل  ــزواج  ــ ال عــلــى  الــشــبــاب 
أوسع  سياق  في  يأتي  إنما  عليهم 
ــرة  يــشــمــل حــمــايــة مــؤســســة األسـ
التيارات  مــن  والمجتمع  ــزواج  والـ
ــي تـــتـــعـــارض  ــ ــت ــ ــات ال ــ ــه ــوجــ ــ ــت ــ وال
الــذي  ــر  األمـ السليمة،  والــفــطــرة 
المقبلة  األجـــيـــال  ــشــوء  ن يــضــمــن 
الرعاية  لهم  تكفل  سوية  أسر  في 
بمنظومة  وتحصنهم  ــمــام  واالهــت
تنسجم  رفيعة  وأخــالقــيــة  قيمية 
ترى في  التي  البشرية  الطبيعة  مع 
من  تتكون  اجتماعية  وحدة  األسرة 

األب واألم وأطفالهما. 
وأشارت معاليها إلى األفكار التي 
يتم الترويج لها في بعض دول العالم 
تعد  ــتــي  وال الــــزواج  مفاهيم  حـــول 
خارج مفهوم األسرة المتعارف عليه، 
اجتماعية  وحــدة  األســرة  أن  مؤكدة 
ويمثل  وأطفال،  وأم  أب  من  تتكون 
الواضح  التعريف  هذا  عن  الخروج 
والـــزواج،  ــرة  األسـ لمؤسسة  هــدمــاً 
التمتع  من  األطــفــال  يحرم  ما  وهــو 
والذي  لأسرة،  الصحيح  بالمفهوم 
واالهــتــمــام  الــرعــايــة  حــقــوق  يكفل 

والتنشئة الصحيحة. 

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 2018 السياسة 

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 

1992 بلغ 5813364000 
درهم )5 مليارات و813 

مليونًا و364 ألف درهم( 
استفاد منها 90580 

شخصًا على مستوى 
الدولة.

5.8
مليار درهم  

إجمــــــــــالي المنـــــح
 منذ 1992 

 توفيــــــر الدعـــــم المــــادي للشبـــــاب لتكــــــوين أسر متماسكــــــة

 زيادة الوعـــــــــي بمفاهيـــــم الزواج عبــــــر ورش عمـــــل ونــــــدوات

حصة بوحميد
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الشارقة )االتحاد(

 اعتمدت جلنة متضرري األمطار 
اخليرية  الشارقة  جلمعية  التابعة 

الدكتور  برئاسة  اجتماعها  خالل 
السعدي عضو مجلس اإلدارة،  يعقوب 

التي مت اعتمادها  القرارات  حزمة 
والثانية  األولى  املرحلتني  انتهاء  بعد 

املتضررين، وذلك  من عمليات حصر 
املتأثرين  الحتواء  مساعيها  ضمن 
باملنخفض اجلوي الذي تعرض له 
الذيد  الشرقية يف  املنطقة  سكان 

إمارة  وخورفكان وبعض مناطق سكان 
الفجيرة.

وأفاد ناصر مسعود بالل، رئيس قطاع 
الفروع، مدير إدارة اجلمعية يف كلباء، 

عضو جلنة حصر متضرري األمطار، 
إلى أن االجتماع تداول أعداد احلاالت 

البحث بزيارة منازلهم  التي قامت جلان 
التي حلقت  وحتديد نسبة األضرار 

 100 بها، حيث بلغت تلك األعداد نحو 
إجمالية  بتكلفة  املتضررين  من  أسرة 

569 ألف درهم، مشيرا إلى أن  بلغت 
الصيانة  مساعدات  توزيع  أقرت  اللجنة 

املنزلية يف صورة نقدية  واألجهزة 
أسرة، ومببالغ  بحسب احتياجات كل 

 25 3 آالف درهم وحتى  تتراوح ما بني 

ألف درهم لألسرة الواحدة، وذلك على 
حسب حجم األضرار التي مت رصدها 

امليدانية. البحث  من قبل جلان 
اللجنة تواصل عملها  أن  وأكد على 

اخلدمات  دائرة  مع  بالتنسيق 
الطارئ  وإدارة اإلسكان  االجتماعية، 
لالنتهاء من دراسة كافة األسر حيث 

لضمان  مساعيها  كافة  اجلمعية  تبذل 
لهم، وهي رسالة  املعيشي  االستقرار 

تعكس صورة مشرفة عن تالحم 
ومؤسساته  بأفراده  اإلمارات  مجتمع 

على  والعمل  امللهوفني  إغاثة  على 

الكرمية.  دعمهم مبا يضمن لهم احلياة 
بالغ  املستفيدون عن  من جانبهم أعرب 

اخليرية  الشارقة  جلمعية  شكرهم 
نظير ما قدمته من دعم لهم يف ظل ما 
املنخفض  تعرضوا له من أضرار نتيجة 

أننا ملسنا حجم اجلهد  اجلوي، مؤكدين 
الذي قامت به فرق عمل اجلمعية من 

بلحظة  حلظة  معنا  تواجدهم  خالل 
وقد  وتلبيتها،  احتياجاتنا  على  للتعرف 

منازلنا  صيانة  بكلفة  اجلمعية  تكفلت 
للتضرر وهو عمل ليس  التي تعرضت 
الباسمة. الشارقة  إمارة  على  بجديد 

مــــع متابعــــــات الطقــــــــس

انتظــــام حــركـــة الطيـــران فـــي مطـــار دبــي 

دبي )االتحاد( 

 أكدت مؤسسة مطارات دبي عودة 
حركة الطيران يف مطار دبي 

تأثرها  بعد  طبيعي،  بشكل  الدولي 
التي  املغبرة  بسوء األحوال اجلوية 

املاضيني.  اليومني  استمرت على مدار 
وقال متحدث رسمي من مؤسسة 

مطار دبي: إنه بداية من ظهر يوم 
األحد وحتى الساعات األولى من 

يوم أمس االثنني، مت إلغاء نحو 
 12 44 رحلة، يف حني مت حتويل 

رحلة إلى مطار دبي ورلد سنترال 
DWC واملطارات األخرى احمليطة، 

الطيران  حركة  بعدها  لُتستأنف 
بشكل طبيعي مع عودة جميع 

الرحالت إلى مطار دبي الدولي دون 
أي تغييرات أو تأخير عن اجلدول 

احملدد. الزمني 
وأوضح املتحدث أن مؤسسة مطارات 
مع  والتنسيق  بالتعاون  متكنت  دبي 

من  االستراتيجيني  الشركاء  كافة 
واستعادة جميع  التداعيات  احلد من 

داعيًا  طبيعي،  بشكل  العمليات 
التواصل مع  إلى  املسافرين  جميع 

برحلتهم  اخلاصة  الطيران  شركات 
الرحلة. حول  املعلومات  من  للتحقق 

جانب من مطار دبي الدولي )من المصدر(

ــراجــع حــدة  ــن ت ــرغــم م ــه عــلــى ال ــال: إنـ ــ لــكــنــه ق
المنخفض، فإن تأثيره ال يزال قائماً بصورة محدودة. 
الغبار، قال الدرة  التي أدت إلى  وبشأن األسباب 
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 
على  ركامية  سحب  تكون  متوقعا  المحملة،  الرياح 

السالسل الجنوبية شرق العين.
أقل  إلى  أمس  الرؤية  معدل  انخفاض  إلى  ولفت 
منها سويحان  المناطق،  بعض  على  متر   1000 من 
إلى  إضافة  بالظفرة،  زايد  ومدينة  أبوظبي  ومطار 
متر،   600 إلى  فيها  انخفض  التي  العجبان  منطقة 

وإلى 1100 متر في العين.
وأمس، سجلت »الطويين« في الفجيرة أعلى درجة 
وذلك  مئوية،  درجة   47.5 بواقع  الدولة  في  حــرارة 
وبارتفاع  المحلي،  بالتوقيت   13:15 الساعة  في 
درجة حرارة  أعلى  فيه  بلغت  والذي  أمس  أول  عن 
انكسار  بعد  بأبوظبي، وذلك  أبو األبيض  44.8 في 
حدة المنخفض الجوي. وهطلت أمطار خفيفة على 
دعا  وقت  في  والعين،  الفجيرة  في  المناطق  بعض 
فيه  الوطني لألرصاد إلى تجنب التعرض المباشر 
والنوافذ  األبواب  وإغالق  الترابية،  والعوالق  للغبار 

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

وبحر ُعمان.

»املنخفــــض الجـــوي« يتــراجـــع 

و»األرصاد«: تأثيره ال يزال قائمًا

5 نصـائـــح طبيــــة لتجنــــب األضــــرار الصحيـــة.. أطباء:

زيــادة بمعــدالت اإلصـابـة بأمــراض

الحساسية بسبب تقلبات الطقس % 30

محتويات الغبار 
ــســام مــحــبــوب،  ــال الــدكــتــور ب ــ وق
استشاري أمراض الرئة والحساسية 
بــهــيــئــة الــصــحــة فـــي دبــــي: »خـــالل 
عواصف  شهدنا  الماضيين  اليومين 
ترابية ورملية، وهي محملة بأكثر من 
للجهاز  وضارة  سامة  تكون  قد  مادة 

التنفسي لإلنسان«. 
وأضاف: »فعلى سبيل المثال تكون 
ويـــؤدي  الـــرمـــال،  بحبيبات  محملة 
ــمــوجــودة فيها  ــادة ال ــم اســتــنــشــاق ال
بكميات كبيرة، إلى تلف الرئة، وأيضاً 
يسبب  الذي  المنزلي،  الغبار  تحتوي 
والــرئــة،  واألنـــف  للعين  الحساسية 
ــؤدي إلــى زيـــادة معدالت  وهــو مــا يـ
المصابين  لألشخاص  الحساسية 

بهذه األنواع من الحساسية«. 
أيضا  يكون  الغبار  أن  إلــى  وأشــار 
مــحــمــاًل بــحــبــوب لــقــاح وفــطــريــات، 
واألشخاص  المجتمع  أفــراد  داعــيــاً 
عدم  إلى  الرياضة،  يمارسون  الذين 
في  الترابية  العواصف  أثناء  الخروج 
حالة عدم الضرورة، ألنه قد يصاب 
للحساسية،  بتهيج  العادي  الشخص 
بينما يصاب األشخاص الذين يعانون 

من الحساسية بنوبات حساسية. 
ونصح عند الحاجة للخروج أن يقوم 
والنظارات  الكمامة  بلبس  الشخص 
الشمسية، موضحاً أن الشخص الذي 
من  بالحساسية  مرضي  تاريخ  لديه 
مختلف األنواع بضرورة أخذ البخاخ 
على  والمحافظة  الحساسية  وأدويــة 
إلى  باإلضافة  له،  الموصوفة  أدويته 

إغالق النوافذ. 
الحالية  الفترة  تشهد  أن  وتــوقــع 
عدد  في  ــادة  زي الطقس  تقلبات  من 
المصابين بالحساسية بنسبة تتراوح 
أنـــواع  بــمــخــتــلــف  و%30   20 بــيــن 
سواء  التنفسي  الجهاز  الحساسية 

للصدر أو األنف.
  

التغير المناخي 
نصار،  الكريم  عبد  الدكتور  وأكــد 
ــة  ــصــدري ــتـــشـــاري األمـــــــراض ال اسـ
ــل الــتــخــصــصــي  ــرجــي بــمــســتــشــفــى ب
يؤثر  الطقس  تغير  أن  بــالــشــارقــة، 
بشكل  التنفسي  الجهاز  على مرضى 
عام، خاصة من يعانون الربو والتليف 
الهوائية  القصبات  وانسداد  الرئوي 

المزمن بسبب التدخين. 
ولفت إلى أن الهواء الجاف والغبار 
التنفسي،  الجهاز  على  تؤثر  واألتربة 
قد  الــمــرضــى  بعض  أن  ــى  إل منبهاً 
األكسحين  فــي  نــقــص  لــهــم  يــحــدث 
وقد  الربو،  بنوبة  اإلصابة  حالة  في 

يحتاجون إلى العناية المركزة. 
وذكر أن قلة األمطار تعلب دوراً في 
إيجاد الغبار وتحرك األتربة، وبالتالي 

العديد  لدى  الحساسية  نسبة  زيــادة 
ذلك  فــي  بما  المجتمع،  فــئــات  مــن 
بالحساسية،  والمصابين  األطــفــال 
إلى  الغبار  مــوجــات  حــدوث  مرجعاً 
اختالف الطقس على مستوى العالم.

  
األعراض والنتائج 

وأفاد دكتور وائل ناصر استشاري 
في  المركزة  والعناية  الرئة  أمــراض 
المستشفى األمريكي بدبي، أن أكثر 
الحالية،  الغبار  بموجة  تأثراً  الفئات 
بشكل  التنفس  جــهــاز  مــرضــى  هــم 
ــام مــثــل مــرضــى الــربــو ومــرضــى  عـ
التنفسية  واألمـــــراض  الــحــســاســيــة 
إلى  باإلضافة  المزمنة،  االنسدادية 
ــســن، ومــرضــى  ــار ال ــب ــال، وك ــفـ األطـ

القلب، والسكري. 
الــعــديــد  ــى أن هــنــاك  ــ إل وأشـــــار 
تقلبات  عــن  الناجمة  األضـــرار  مــن 
الــطــقــس بــالــنــســبــة لــمــرضــى الــربــو 
التعرض  حالة  في  خاصة  والصدر، 
طويلة  ولفترة  مباشر  بشكل  للغبار 
من الوقت، حيث قد يؤدي ذلك إلى 
نوبات من تشنج القصبات والسعال، 

أو تفاقم الحالة المرضية. 
وحــول أبــرز األعــراض التي تظهر 
الــصــدر  ــأمــراض  ب المصابين  عــلــى 
يمكن  ــاب:  أجــ التنفسي،  والــجــهــاز 
النفس،  ضيق  السعال،  في  حصرها 
ــدر، زيــــــادة الـــمـــفـــرزات  ــصــ ــ ألــــم ال
زيــادة  وجــود  إلــى  مشيراً  التنفسية، 
المستشفيات  ــة  ــراجــع م بـــحـــاالت 
والــجــهــاز  ــو  ــرب ال ــراض  ــ ألم بالنسبة 

التنفسي بسبب الغبار.
مــحــددة  نسبة  تــوجــد  »ال  ــال:  ــ وق
في  الزيادة  بنسبة  تتعلق  رسمية  أو 
المستشفيات  تراجع  التي  الحاالت 
تشير  لكن  الطقس،  تقلبات  بسبب 
التقديرات إلى احتمالية أن تكون هذه 

الزيادة ما بين 20 و30% تقريباً«.

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 20 و30 % بسبب تقلبات 

الطقس وموجة الغبار واألتربة الحالية.  وحددوا في تصريحات خاصة 

لـ»االتحاد«، 5 نصائح طبية لتجنب األضرار الصحية خالل فترة تقلب 

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.

العواصف الترابية 
والرملية تكون محملة 

بمواد ضارة للجهاز 
التنفسي

بسام محبوب

تغير المناخ عالميًا 
يسبب زيادة التقلبات 

الجوية وتغير 
الطقس

عبدالكريم نصار

مرضى الحساسية 
واألطفال وأصحاب 

األمراض المزمنة األكثر 
تأثرًا

وائل نصار

جفاف العين

أوضح دكتور فادي سعد 
استشاري طب عيون يف دبي، 

الغبار احلالية  أن موجة 
صلبة  جزيئات  على  حتتوي 

صغيرة جدًا، مشيرًا إلى أن 
يعانون  الذين  األشخاص 

اجلفاف يف الدمع هم 
تأثرًا  العيون  أكثر مرضى 
وأيضًا  الطقس،  بتقلبات 

العدسات  يستخدمون  الذين 
الذين  واملرضى  الالصقة 

جراحية  لعمليات  خضعوا 
حديثًا، أي منذ عدة أيام 

فقط. 
وأفاد أن هناك عدة أضرار 

العيون  بها مرضى  يصاب 
يف ظل اجلو املتقلب، وذلك 
الصلبية  اجلزئيات  بسبب 
وتلتصق  العني  تدخل  التي 

التصاقها  حالة  ويف  بالقرنية، 
للجفن  الداخلية  باملنطقة 

فإنها تؤدي إلى جروح يف 
للجفن. القرنية مع كل حركة 

ولفت إلى أنه يف حال دخول 
هذه األجسام الصلبة حتت 
الالصقة قد تصاب  العدسة 

القرنية بجرح، وقد حتتوي 

هذه األتربة على نوع من 
التي  والفيروسات  البكتيريا 

التهابات.  قد تؤدي إلى 
ونبه إلى أن هناك مجموعة 

التي  الوقائية  من األمور 
العيون  يجب على مرضى 
اآلثار  لتجنب  بها  القيام 

موجة  عن  الناجمة  السلبية 
العني  ترطيب  أولها  الغبار، 
الصغيرة  اجلزيئات  بغسل 

الالصقة  العدسات  واستبدال 
بالنظارات وإغالق العني يف 

جراحية  عملية  إجراء  حالة 
10 أيام أو أقل.  قبل 

فادي سعد

عــدم الخـــروج إال للضـــرورة وارتــــــــــــداء
الكمــــــــــــامــــــــــــــة ضـــــــــــــــرورة ملحــــــــــــــــة

أمطــــــار خفيفــــــــة علــــــــى بعـــــــض المنـاطـق فــي الفجيــرة والعيـــن

المحافظة على األدوية والبخاخ لمرضى 
الحســـاسيــــة للوقاية من أضـــرار الغبــــار

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، 

بعد تحسنها جزئيًا أمس، الفتًا إلى احتمالية تكّون سحب 

لوجود تأثير للمنخفض على سالسل الجبال الشرقية، وبالتالي 

احتمالية هطول أمطار خالل األيام المقبلة، خاصة على 

المناطق الشرقية. 

»المنخفـــض« يتحـــرك جنوبــــًا 
وينحسـر عمـــــا كــــان متوقعـــًا 

47.5 أعلى درجة حرارة 
بالدولة في »الطـــوييــــــن« 

تجنــــــــب التعــــــــرض المبــــاشــــــــر 
للغبــــــار والعــــوالـــــــق التـــرابيـــــة

إغــــــالق األبــــــــواب والنــــوافــــــذ 
لمنـــع دخـــول الغبـــار للمبــانـــي

توخــــي الحــــذر واتبــــاع قـواعـــد 
الســـــالمـــــــــــة أثنــــــــــاء القيــــــــادة

متــابعـــــــة نشـــــــــرات األحـــــــــوال 
الجـويــة مـن الجهـات الرسميــة

عـــــــــدم تـــــــــــداول الشــــائعــــــــات

الـــدعـــوة إلــى:

رسالة تعكس 
صورة مشرفة عن 

التالحم المجتمعي  

مساعــدات جديــدة مــن »الشارقــة الخيريــة« ملتضــرري األمطــار

طقــــس
مغبــــــــــر وغـــــــائـــــــم
جزئيًا وأمطـار على
بعـــــض المنـــاطــــق 

تحســــــن الـــــرؤيــــــــة

فــــــــــي معظـــــــــــــــم 

منــاطـــق الــدولـــــــة
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الشارقة )االتحاد(

 اعتمدت جلنة متضرري األمطار 
اخليرية  الشارقة  جلمعية  التابعة 

الدكتور  برئاسة  اجتماعها  خالل 
السعدي عضو مجلس اإلدارة،  يعقوب 

التي مت اعتمادها  القرارات  حزمة 
والثانية  األولى  املرحلتني  انتهاء  بعد 

املتضررين، وذلك  من عمليات حصر 
املتأثرين  الحتواء  مساعيها  ضمن 
باملنخفض اجلوي الذي تعرض له 
الذيد  الشرقية يف  املنطقة  سكان 

إمارة  وخورفكان وبعض مناطق سكان 
الفجيرة.

وأفاد ناصر مسعود بالل، رئيس قطاع 
الفروع، مدير إدارة اجلمعية يف كلباء، 

عضو جلنة حصر متضرري األمطار، 
إلى أن االجتماع تداول أعداد احلاالت 

البحث بزيارة منازلهم  التي قامت جلان 
التي حلقت  وحتديد نسبة األضرار 

 100 بها، حيث بلغت تلك األعداد نحو 
إجمالية  بتكلفة  املتضررين  من  أسرة 

569 ألف درهم، مشيرا إلى أن  بلغت 
الصيانة  مساعدات  توزيع  أقرت  اللجنة 

املنزلية يف صورة نقدية  واألجهزة 
أسرة، ومببالغ  بحسب احتياجات كل 

 25 3 آالف درهم وحتى  تتراوح ما بني 

ألف درهم لألسرة الواحدة، وذلك على 
حسب حجم األضرار التي مت رصدها 

امليدانية. البحث  من قبل جلان 
اللجنة تواصل عملها  أن  وأكد على 

اخلدمات  دائرة  مع  بالتنسيق 
الطارئ  وإدارة اإلسكان  االجتماعية، 
لالنتهاء من دراسة كافة األسر حيث 

لضمان  مساعيها  كافة  اجلمعية  تبذل 
لهم، وهي رسالة  املعيشي  االستقرار 

تعكس صورة مشرفة عن تالحم 
ومؤسساته  بأفراده  اإلمارات  مجتمع 

على  والعمل  امللهوفني  إغاثة  على 

الكرمية.  دعمهم مبا يضمن لهم احلياة 
بالغ  املستفيدون عن  من جانبهم أعرب 

اخليرية  الشارقة  جلمعية  شكرهم 
نظير ما قدمته من دعم لهم يف ظل ما 
املنخفض  تعرضوا له من أضرار نتيجة 

أننا ملسنا حجم اجلهد  اجلوي، مؤكدين 
الذي قامت به فرق عمل اجلمعية من 

بلحظة  حلظة  معنا  تواجدهم  خالل 
وقد  وتلبيتها،  احتياجاتنا  على  للتعرف 

منازلنا  صيانة  بكلفة  اجلمعية  تكفلت 
للتضرر وهو عمل ليس  التي تعرضت 
الباسمة. الشارقة  إمارة  على  بجديد 

مــــع متابعــــــات الطقــــــــس

انتظــــام حــركـــة الطيـــران فـــي مطـــار دبــي 

دبي )االتحاد( 

 أكدت مؤسسة مطارات دبي عودة 
حركة الطيران يف مطار دبي 

تأثرها  بعد  طبيعي،  بشكل  الدولي 
التي  املغبرة  بسوء األحوال اجلوية 

املاضيني.  اليومني  استمرت على مدار 
وقال متحدث رسمي من مؤسسة 

مطار دبي: إنه بداية من ظهر يوم 
األحد وحتى الساعات األولى من 

يوم أمس االثنني، مت إلغاء نحو 
 12 44 رحلة، يف حني مت حتويل 

رحلة إلى مطار دبي ورلد سنترال 
DWC واملطارات األخرى احمليطة، 

الطيران  حركة  بعدها  لُتستأنف 
بشكل طبيعي مع عودة جميع 

الرحالت إلى مطار دبي الدولي دون 
أي تغييرات أو تأخير عن اجلدول 

احملدد. الزمني 
وأوضح املتحدث أن مؤسسة مطارات 
مع  والتنسيق  بالتعاون  متكنت  دبي 

من  االستراتيجيني  الشركاء  كافة 
واستعادة جميع  التداعيات  احلد من 

داعيًا  طبيعي،  بشكل  العمليات 
التواصل مع  إلى  املسافرين  جميع 

برحلتهم  اخلاصة  الطيران  شركات 
الرحلة. حول  املعلومات  من  للتحقق 

جانب من مطار دبي الدولي )من المصدر(

ــراجــع حــدة  ــن ت ــرغــم م ــه عــلــى ال ــال: إنـ ــ لــكــنــه ق
المنخفض، فإن تأثيره ال يزال قائماً بصورة محدودة. 
الغبار، قال الدرة  التي أدت إلى  وبشأن األسباب 
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 
على  ركامية  سحب  تكون  متوقعا  المحملة،  الرياح 

السالسل الجنوبية شرق العين.
أقل  إلى  أمس  الرؤية  معدل  انخفاض  إلى  ولفت 
منها سويحان  المناطق،  بعض  على  متر   1000 من 
إلى  إضافة  بالظفرة،  زايد  ومدينة  أبوظبي  ومطار 
متر،   600 إلى  فيها  انخفض  التي  العجبان  منطقة 

وإلى 1100 متر في العين.
وأمس، سجلت »الطويين« في الفجيرة أعلى درجة 
وذلك  مئوية،  درجة   47.5 بواقع  الدولة  في  حــرارة 
وبارتفاع  المحلي،  بالتوقيت   13:15 الساعة  في 
درجة حرارة  أعلى  فيه  بلغت  والذي  أمس  أول  عن 
انكسار  بعد  بأبوظبي، وذلك  أبو األبيض  44.8 في 
حدة المنخفض الجوي. وهطلت أمطار خفيفة على 
دعا  وقت  في  والعين،  الفجيرة  في  المناطق  بعض 
فيه  الوطني لألرصاد إلى تجنب التعرض المباشر 
والنوافذ  األبواب  وإغالق  الترابية،  والعوالق  للغبار 

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

وبحر ُعمان.

»املنخفــــض الجـــوي« يتــراجـــع 

و»األرصاد«: تأثيره ال يزال قائمًا

5 نصـائـــح طبيــــة لتجنــــب األضــــرار الصحيـــة.. أطباء:

زيــادة بمعــدالت اإلصـابـة بأمــراض

الحساسية بسبب تقلبات الطقس % 30

محتويات الغبار 
ــســام مــحــبــوب،  ــال الــدكــتــور ب ــ وق
استشاري أمراض الرئة والحساسية 
بــهــيــئــة الــصــحــة فـــي دبــــي: »خـــالل 
عواصف  شهدنا  الماضيين  اليومين 
ترابية ورملية، وهي محملة بأكثر من 
للجهاز  وضارة  سامة  تكون  قد  مادة 

التنفسي لإلنسان«. 
وأضاف: »فعلى سبيل المثال تكون 
ويـــؤدي  الـــرمـــال،  بحبيبات  محملة 
ــمــوجــودة فيها  ــادة ال ــم اســتــنــشــاق ال
بكميات كبيرة، إلى تلف الرئة، وأيضاً 
يسبب  الذي  المنزلي،  الغبار  تحتوي 
والــرئــة،  واألنـــف  للعين  الحساسية 
ــؤدي إلــى زيـــادة معدالت  وهــو مــا يـ
المصابين  لألشخاص  الحساسية 

بهذه األنواع من الحساسية«. 
أيضا  يكون  الغبار  أن  إلــى  وأشــار 
مــحــمــاًل بــحــبــوب لــقــاح وفــطــريــات، 
واألشخاص  المجتمع  أفــراد  داعــيــاً 
عدم  إلى  الرياضة،  يمارسون  الذين 
في  الترابية  العواصف  أثناء  الخروج 
حالة عدم الضرورة، ألنه قد يصاب 
للحساسية،  بتهيج  العادي  الشخص 
بينما يصاب األشخاص الذين يعانون 

من الحساسية بنوبات حساسية. 
ونصح عند الحاجة للخروج أن يقوم 
والنظارات  الكمامة  بلبس  الشخص 
الشمسية، موضحاً أن الشخص الذي 
من  بالحساسية  مرضي  تاريخ  لديه 
مختلف األنواع بضرورة أخذ البخاخ 
على  والمحافظة  الحساسية  وأدويــة 
إلى  باإلضافة  له،  الموصوفة  أدويته 

إغالق النوافذ. 
الحالية  الفترة  تشهد  أن  وتــوقــع 
عدد  في  ــادة  زي الطقس  تقلبات  من 
المصابين بالحساسية بنسبة تتراوح 
أنـــواع  بــمــخــتــلــف  و%30   20 بــيــن 
سواء  التنفسي  الجهاز  الحساسية 

للصدر أو األنف.
  

التغير المناخي 
نصار،  الكريم  عبد  الدكتور  وأكــد 
ــة  ــصــدري ــتـــشـــاري األمـــــــراض ال اسـ
ــل الــتــخــصــصــي  ــرجــي بــمــســتــشــفــى ب
يؤثر  الطقس  تغير  أن  بــالــشــارقــة، 
بشكل  التنفسي  الجهاز  على مرضى 
عام، خاصة من يعانون الربو والتليف 
الهوائية  القصبات  وانسداد  الرئوي 

المزمن بسبب التدخين. 
ولفت إلى أن الهواء الجاف والغبار 
التنفسي،  الجهاز  على  تؤثر  واألتربة 
قد  الــمــرضــى  بعض  أن  ــى  إل منبهاً 
األكسحين  فــي  نــقــص  لــهــم  يــحــدث 
وقد  الربو،  بنوبة  اإلصابة  حالة  في 

يحتاجون إلى العناية المركزة. 
وذكر أن قلة األمطار تعلب دوراً في 
إيجاد الغبار وتحرك األتربة، وبالتالي 

العديد  لدى  الحساسية  نسبة  زيــادة 
ذلك  فــي  بما  المجتمع،  فــئــات  مــن 
بالحساسية،  والمصابين  األطــفــال 
إلى  الغبار  مــوجــات  حــدوث  مرجعاً 
اختالف الطقس على مستوى العالم.

  
األعراض والنتائج 

وأفاد دكتور وائل ناصر استشاري 
في  المركزة  والعناية  الرئة  أمــراض 
المستشفى األمريكي بدبي، أن أكثر 
الحالية،  الغبار  بموجة  تأثراً  الفئات 
بشكل  التنفس  جــهــاز  مــرضــى  هــم 
ــام مــثــل مــرضــى الــربــو ومــرضــى  عـ
التنفسية  واألمـــــراض  الــحــســاســيــة 
إلى  باإلضافة  المزمنة،  االنسدادية 
ــســن، ومــرضــى  ــار ال ــب ــال، وك ــفـ األطـ

القلب، والسكري. 
الــعــديــد  ــى أن هــنــاك  ــ إل وأشـــــار 
تقلبات  عــن  الناجمة  األضـــرار  مــن 
الــطــقــس بــالــنــســبــة لــمــرضــى الــربــو 
التعرض  حالة  في  خاصة  والصدر، 
طويلة  ولفترة  مباشر  بشكل  للغبار 
من الوقت، حيث قد يؤدي ذلك إلى 
نوبات من تشنج القصبات والسعال، 

أو تفاقم الحالة المرضية. 
وحــول أبــرز األعــراض التي تظهر 
الــصــدر  ــأمــراض  ب المصابين  عــلــى 
يمكن  ــاب:  أجــ التنفسي،  والــجــهــاز 
النفس،  ضيق  السعال،  في  حصرها 
ــدر، زيــــــادة الـــمـــفـــرزات  ــصــ ــ ألــــم ال
زيــادة  وجــود  إلــى  مشيراً  التنفسية، 
المستشفيات  ــة  ــراجــع م بـــحـــاالت 
والــجــهــاز  ــو  ــرب ال ــراض  ــ ألم بالنسبة 

التنفسي بسبب الغبار.
مــحــددة  نسبة  تــوجــد  »ال  ــال:  ــ وق
في  الزيادة  بنسبة  تتعلق  رسمية  أو 
المستشفيات  تراجع  التي  الحاالت 
تشير  لكن  الطقس،  تقلبات  بسبب 
التقديرات إلى احتمالية أن تكون هذه 

الزيادة ما بين 20 و30% تقريباً«.

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 20 و30 % بسبب تقلبات 

الطقس وموجة الغبار واألتربة الحالية.  وحددوا في تصريحات خاصة 

لـ»االتحاد«، 5 نصائح طبية لتجنب األضرار الصحية خالل فترة تقلب 

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.

العواصف الترابية 
والرملية تكون محملة 

بمواد ضارة للجهاز 
التنفسي

بسام محبوب

تغير المناخ عالميًا 
يسبب زيادة التقلبات 

الجوية وتغير 
الطقس

عبدالكريم نصار

مرضى الحساسية 
واألطفال وأصحاب 

األمراض المزمنة األكثر 
تأثرًا

وائل نصار

جفاف العين

أوضح دكتور فادي سعد 
استشاري طب عيون يف دبي، 

الغبار احلالية  أن موجة 
صلبة  جزيئات  على  حتتوي 

صغيرة جدًا، مشيرًا إلى أن 
يعانون  الذين  األشخاص 

اجلفاف يف الدمع هم 
تأثرًا  العيون  أكثر مرضى 
وأيضًا  الطقس،  بتقلبات 

العدسات  يستخدمون  الذين 
الذين  واملرضى  الالصقة 

جراحية  لعمليات  خضعوا 
حديثًا، أي منذ عدة أيام 

فقط. 
وأفاد أن هناك عدة أضرار 

العيون  بها مرضى  يصاب 
يف ظل اجلو املتقلب، وذلك 
الصلبية  اجلزئيات  بسبب 
وتلتصق  العني  تدخل  التي 

التصاقها  حالة  ويف  بالقرنية، 
للجفن  الداخلية  باملنطقة 

فإنها تؤدي إلى جروح يف 
للجفن. القرنية مع كل حركة 

ولفت إلى أنه يف حال دخول 
هذه األجسام الصلبة حتت 
الالصقة قد تصاب  العدسة 

القرنية بجرح، وقد حتتوي 

هذه األتربة على نوع من 
التي  والفيروسات  البكتيريا 

التهابات.  قد تؤدي إلى 
ونبه إلى أن هناك مجموعة 

التي  الوقائية  من األمور 
العيون  يجب على مرضى 
اآلثار  لتجنب  بها  القيام 

موجة  عن  الناجمة  السلبية 
العني  ترطيب  أولها  الغبار، 
الصغيرة  اجلزيئات  بغسل 

الالصقة  العدسات  واستبدال 
بالنظارات وإغالق العني يف 

جراحية  عملية  إجراء  حالة 
10 أيام أو أقل.  قبل 

فادي سعد

عــدم الخـــروج إال للضـــرورة وارتــــــــــــداء
الكمــــــــــــامــــــــــــــة ضـــــــــــــــرورة ملحــــــــــــــــة

أمطــــــار خفيفــــــــة علــــــــى بعـــــــض المنـاطـق فــي الفجيــرة والعيـــن

المحافظة على األدوية والبخاخ لمرضى 
الحســـاسيــــة للوقاية من أضـــرار الغبــــار

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، 

بعد تحسنها جزئيًا أمس، الفتًا إلى احتمالية تكّون سحب 

لوجود تأثير للمنخفض على سالسل الجبال الشرقية، وبالتالي 

احتمالية هطول أمطار خالل األيام المقبلة، خاصة على 

المناطق الشرقية. 

»المنخفـــض« يتحـــرك جنوبــــًا 
وينحسـر عمـــــا كــــان متوقعـــًا 

47.5 أعلى درجة حرارة 
بالدولة في »الطـــوييــــــن« 

تجنــــــــب التعــــــــرض المبــــاشــــــــر 
للغبــــــار والعــــوالـــــــق التـــرابيـــــة

إغــــــالق األبــــــــواب والنــــوافــــــذ 
لمنـــع دخـــول الغبـــار للمبــانـــي

توخــــي الحــــذر واتبــــاع قـواعـــد 
الســـــالمـــــــــــة أثنــــــــــاء القيــــــــادة

متــابعـــــــة نشـــــــــرات األحـــــــــوال 
الجـويــة مـن الجهـات الرسميــة

عـــــــــدم تـــــــــــداول الشــــائعــــــــات

الـــدعـــوة إلــى:

رسالة تعكس 
صورة مشرفة عن 

التالحم المجتمعي  

مساعــدات جديــدة مــن »الشارقــة الخيريــة« ملتضــرري األمطــار

طقــــس
مغبــــــــــر وغـــــــائـــــــم
جزئيًا وأمطـار على
بعـــــض المنـــاطــــق 

تحســــــن الـــــرؤيــــــــة

فــــــــــي معظـــــــــــــــم 

منــاطـــق الــدولـــــــة



الواقع على طريق حميم وتم افتتاحه خالل الفترة الماضية، 
حيث يضم محطتين لمعالجة 7,500 طن سنوياً من النفايات 
إلعادة  منشأة  بتشغيل  المركز  يقوم  كما  والخطرة.  الطبية 
 8000 لمعالجة  أبوظبي  في  والهدم  البناء  مخلفات  تدوير 
 2000 لمعالجة  العين  مدينة  في  أخرى  وواحدة  يومياً،  طن 
محرقة  جانب  إلى  والهدم،  البناء  مخلفات  من  يومياً  طن 
تصل  استيعابية  بطاقة  النافقة  الحيوانات  مخلفات  لمعالجة 

إلى 2000 كغم في الساعة.

المسالخ  نفايات  معالجة 
وعلى صعيد االتفاقيات، أفاد دكتور الكعبي أن المركز أبرم 
تحويل  مشروع  لتطوير  للطيران  االتحاد  مع  تعاون  اتفاقية 
النفايات البلدية إلى وقود مستدام للطائرات. كما وقع المركز 
درهم  مليون   235 بقيمة  تشغيلية  عقود  الجاري  العام  خالل 
إماراتي، تشمل عقود إدارة وتشغيل وصيانة ومراقبة والتحكم 

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

السليم منها.

هالة الخياط )أبوظبي(

مركز  عــام  مدير  الكعبي  خلفان  سالم  الــدكــتــور  كشف   
المركز  نجاح  عن  باإلنابة  »تدوير«  النفايات  إلدارة  أبوظبي 
مليون   1.17 بمعالجة  الجاري  العام  من  األول  الربع  خالل 
تحقيقا  المطامر،  إلى  تحويلها  من  بدالً  النفايات  من  طن 
البلدية  النفايات  من   %75 لتحويل  الرامية  الدولة  لرؤية 
الصلبة في عام 2026 بدالً من طمرها، وزيادة النسبة لتصل 
إلى 85% في عام 2036، وإنتاج الطاقة الخضراء للحد من 

الطاقة. لقطاع  الكربونية  البصمة 
الكعبي  الدكتور  أكــد  »االتــحــاد«،  صحيفة  مع  حــوار  وفــي 
خاللها  من  يتطلع  التي  مشاريعه  تطوير  يواصل  المركز  أن 
إلدارة  متكاملة  أنظمة  بناء  إلى  الرامية  رسالته  تحقيق  نحو 
خدمات  وتقديم  العامة،  الصحة  آفات  ومكافحة  النفايات، 
للمعايير  وفــقــاً  والمجتمع  للمتعاملين  مضافة  قيمة  ذات 
الشراكات  بناء  خــالل  من  وذلــك  المعتمدة،  والممارسات 
والبشرية  المالية  والــمــوارد  ــول  األصـ واســتــثــمــار  الفعالة 
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 
من  طن  ألــف   900 إلــى  تصل  إنتاجية  بطاقة  أبوظبي  في 
 52,500 لحوالي  الكهرباء  لتوفير  يكفي  ما  سنوياً،  النفايات 
منزل في دولة اإلمارات، األمر الذي يجعلها واحدة من أكبر 

المنطقة. إلى طاقة في  النفايات  محطات تحويل 
ثاني  انبعاثات  في خفض  المحطة  تسهم  أن  المتوقع  ومن 
يعادل  ما  سنوياً  طن  مليون   1,1 بمقدار  الكربون  أوكسيد 

إزالة أكثر من 240 ألف سيارة من الطريق.

دراسة جدوى
بترول  وشركة  »تــدويــر«  بين  تعاون  عن  د.الكعبي  وأعلن 
جدوى  دراســة  إجــراء  جانب  في  »أدنــوك«  الوطنية  أبوظبي 
إمــارة  في  الكربون  منخفض  الهيدروجين  إلنتاج  مشتركة 
للطائرات  مستدام  وقود  إنتاج  فرص  واستكشاف  أبوظبي، 
يتم  الذي  األخضر  الهيدروجين  على  باالعتماد  الدولة  في 
البلدية،  والنفايات  الشمسية  الطاقة  باستخدام  إنتاجه 
وذلك في إطار التزام المركز في تعزيز االستدامة، وحرصه 
مع جهوده  تتماشى  استراتيجية  وإبرام شراكات  تطوير  على 
طمرها،  من  بــدالً  طاقة  إلــى  النفايات  لتحويل  المستمرة 
الحلول  إليجاد  التقنية  التكنولوجيات  أحدث  من  واالستفادة 
من  كبيرة  كميات  معالجة  عن  الناجمة  التحديات  لبعض 

النفايات.

النفايات معالجة 
وأكد مدير عام »تدوير« باإلنابة أن جهود معالجة النفايات 
بارك«،  »إيكو  للبيئة  الصديق  المجمع  إلى  مشيرا  مستمرة، 

محطات معالجة النفايات الطبية )من المصدر(

دراسة جدوى إلنتاج الهيدروجين 
»األخضر« منخفض الكربون في 

إمارة أبوظبي 

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.

اإلدارة المتكاملة للنفايات

أشار الكعبي إلى أن »تدوير« استلمت العام الماضي نحو 8 آالف طن من مخلفات الحيوانات 

في محرقة الحيوانات النافقة في مدينة العين ونحو 360 طنًا في محرقة الحيوانات النافقة 

في أبوظبي. كما نجح المركز خالل العام الماضي في معالجة نحو 108 آالف طن من النفايات 

الطبية والخطرة في اإلمارة، وإعادة تدوير نحو 2.7 مليون 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 197 طنًا 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 

التبريد. غازات 

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 12 منجمًا في مدينة أبوظبي والعين، بينها 10 مناجم مخصصة الستقبال النفايات 

واإللكترونية. الكهربائية 

محطات المعالجة

235
ســالـــم الكعبـــي مــديـــر عـــام 
:» »تدوير« باإلنابة لـ »

 1.17
مليون طن 
»نفايات« 
معالجة خالل 3 
أشهر 

استخدام 
الهيدروجين 

األخضر كوقود 
مستدام 

للطائرات في 
الدولة 

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

أبوظبي تضع 
تشريعات 

وتنفذ مشاريع 
لتنظيم إدارة 

النفايات 
وتحويلها من 

عبء إلى رافد 
اقتصادي

مليــون درهــم عقــود 
تشغيلية إلدارة ومراقبة 

مطـــــامــــــر النفــــايـــــــات
فــي العيـــن والظفـــرة
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أبوظبي )وام(

الصحة  وزارة  خطة  مع   تماشياً 
ــادة  وزي لتوسيع  المجتمع  ووقــايــة 
ــة  ــدولـ ــي الـ ــ ــوص ف ــحـ ــفـ ــاق الـ ــطـ نـ
وحصر  المبكر  االكتشاف  بهدف 
ــروس  ــي ــف الــــحــــاالت الـــمـــصـــابـــة ب
 »19 »كــوفــيــد-  المستجد  كــورونــا 
أعلنت  وعزلهم،  لهم  والمخالطين 
 149.376 ــراء  ــ إجـ عـــن  الــــــوزارة 
ــداً خــال الــســاعــات  فــحــصــاً جــدي
مختلفة  فئات  على  الماضية   24 الـ

أفضل  بــاســتــخــدام  المجتمع  فــي 
الطبي.  الفحص  تقنيات  وأحــدث 
التقصي  إجــراءات  تكثيف    وساهم 
ــة وتــوســيــع  ــدولـ ــفــحــص فـــي الـ وال
ــى مــســتــوى  نـــطـــاق الــفــحــوص عــل
حالة   792 عن  الكشف  في  الدولة 
إصــابــة جــديــدة بــفــيــروس كــورونــا 
مختلفة،  جنسيات  من  المستجد 
وتخضع  مستقرة  حاالت  وجميعها 
وبذلك  الازمة،  الصحية  للرعاية 
المسجلة  الــحــاالت  مجموع  يبلغ 

1.005.543 حالة.   

149.376 فحصــــًا و792 إصــــابــــة جـــــديــــدة

688 حــالـــة شفـــاء مـــن »كــورونـــا«

 أعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة يف األربع 
الوفيات يف  املاضية، وبذلك يبقى عدد  والعشرين ساعة 

688 حالة جديدة ملصابني  2339 حالة، وشفاء  الدولة 
التام من  19« وتعافيها  املستجد »كوفيد-  بفيروس كورونا 

الالزمة منذ  الصحية  الرعاية  املرض بعد تلقيها  أعراض 
الشفاء  املستشفى، وبذلك يكون مجموع حاالت  دخولها 

984.142 حالة.

ال وفيــــــات 

مرافئ

استبدل طريقك بآخر

معين،  هــدف  تحقيق  نفسك  وفــي  مــا  ألمــر  تذهب  عندما 
الطريق  غير  بل  به  تصطدم  فا  جداراً،  الطريق  في  ووجدت 
إلى آخر وسوف تصل. أما أن تصطدم بالجدار لعدم اعترافك 
العصاب  يعقبه  والذي  الفشل  لحدوث  مدعاة  فذلك  بالبديل 
وتحتشد  العقبات،  فيه  تتراكم  عالم  في  اليوم  نحن  القهري. 
جباالً  الزمن  مع  تصير  والتي  التراكمات  من  كومة  العقل  في 
من حصى العقد النفسية المميتة، والتي تجعل اإلنسان يسير 
قديم،  بجرار  أشبه  بنفس  الناس  ويواجه  مثقًا،  الطريق  في 
يحدث دوياً يصم اآلذان،مما ينفر، كل من له عاقة 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. 
طيعين  نكون  أن  بأهمية  والوعي  اإلدراك،  إلى  بحاجة  نحن 
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 المعضات. 

في الزمان القديم كانت الحياة فسيحة إلى درجة السيولة، 
هناك  يكن  لم  لذلك  األفكار،  زحام  من  يعاني  ال  العقل  وكان 
شيء  كل  اليوم  ويسر،  بساسة،  المضي  من  العقل  يعرقل  ما 
تضج  إنها  باألفكار،كما  مزدحماً  الحياة  طريق  وأصبح  تغير، 
عاجزاً  مضطرباً  قلقاً،  اإلنسان  يجعل  ما  وهذا  بالمعرقات، 
بطريقة  الذهاب  في  يضطره  ما  وهذا  الطمأنينة،  إيجاد  عن 
غير  طريق  ال  أن  يعتقد  ألنه  تــردد،  وبا  مستقيمة  عمودية، 
الوقوف  مشكلة  المشكلة،  تبدأ  هنا  ومن  سلكه،  الذي  الطريق 
على الاحلول، وانتهاج أسلوب الاعودة، والصدامية وهذا ما 
كل  ويفشل  يحطمها  وأحياناً  األمام  إلي  الخطوات  سير  يعقد 
سارت  لو  فيما  طيعة  سهلة  تكون  مهمات،  من  العقل  لدى  ما 
كأنها  منفتحة  الحياة  تجد  طــريــك،  غير   - بنظرية  األمــور 
أنت  وتصير  جمالها،  وتهبك  عطرها،  تعطيك  البرية،  الزهرة 
جفنيك.  على  جماله  يرخي  الذي  الزاهي  اللون  وهي  الحقل، 
جفنيك  ويمأل  يثريك،  العاطفي  الرخاء  تجد  السيولة  في  كن 
الحلم  بأجنحة  فــراشــة  الــســعــادة  فــي  تــكــون  ــفــرح،  ال رعــشــة 
الطبيعة  هذه  قيثارتها  أغنية  الحياة  في  أنت  تكون  الزاهي، 
ما  التاحم  هذا  نعيمه  فضاء،  العالم  في  أنت  تكون  الجذلى، 

بين الذات واآلخر.

علي أبو الريش

Ali.AbuAlReesh@alIttihad.ae
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»اإلمـــارات الصحية« تطلــــــق 
التطبيــق الذكي للــرعــايــة 

دبي )االتحاد(

أعــلــنــت مــؤســســة اإلمــــارات 
ــة، عــن  ــيـ ــحـ ــات الـــصـ ــلـــخـــدمـ لـ
ــق الـــذكـــي  ــي ــطــب ــت ــا ال إطـــاقـــهـ
الصحية،  للخدمات  الــجــديــد 
ــر حــزمــة  ــي ــوف وذلــــك بـــهـــدف ت
تتضمن  ــتــي  ال ــخــدمــات  ال ــن  م
ــي، وطــلــب  ــبـ ــد طـ ــوعـ حــجــز مـ
الرعاية  وتوفير  طبي،  تقرير 
باإلضافة  المنزلية،  المتنقلة 
الطبي  الملف  استعراض  إلــى 

للمريض.
ــاق الــمــؤســســة  ــ ــي إطـ ــأتـ ويـ
ضمن  الجديد،  الذكي  التطبيق 
المتواصلة نحو تطوير  جهودها 
إطار  وفي  الرقمية،  المنظومة 
إلــى  الــهــادفــة  استراتيجياتها 
ــل  ــث ــدام األم ــخـ ــتـ تــطــبــيــق االسـ
والتكنولوجية  الرقمية  للقدرات 
أنماط  تعزيز  لضمان  الحديثة، 
مختلف  بين  الصحية  الحياة 

اإلماراتي. المجتمع  أفراد 
مدير  كرمستجي  أمل  وقالت 
إدارة الدعم التقني باإلنابة في 
للخدمات  ــارات  ــ اإلم مــؤســســة 
الــمــؤســســة  »إن  الـــصـــحـــيـــة 
نوعية  رقــمــيــة  طــفــرة  حــقــقــت 
العمل  منظومة  مستوى  على 
تطوير  في  ونجحت  الحكومي 
محققة  ــة  ــرقــمــي ال ــهــا  خــدمــات
ــاً الفـــتـــاً فـــي مــؤشــرات  ــدم ــق ت
أسهم  ما  العالمية،  التنافسية 

فـــي تــعــزيــز مــكــانــتــهــا كــإحــدى 
الرائدة  الصحية  الجهات  أبرز 
ــن اإلقــلــيــمــي  ــدي ــي ــصــع ــى ال ــل ع

والعالمي«.
بفريق  كرمستجي  ــادت  وأشـ
تطوير  عــلــى  وحــرصــه  الــعــمــل 
ــاز الـــمـــشـــروع، لــضــمــان  ــجـ وإنـ
الـــذي  ــمــي  ــرق ال األداء  ــوق  ــف ت
العمل،  كفاءة  تعزيز  في  أسهم 
مستمرة  المؤسسة  أن  مؤكدة 
ــد مـــن الــجــهــود  ــزي فـــي بـــذل م
تجاه  الــرائــدة  مسيرتها  خــال 
ــز مــنــظــومــتــهــا الــرقــمــيــة  ــعــزي ت
في  المؤسسي،  أدائها  وتطوير 
القيادة  ورؤى  توجيهات  إطــار 
احتياجات  يلبي  وبما  الرشيدة، 

المتعاملين. وتطلعات 

تعزيز المنظومة 
الرقمية وتطوير أدائها

أمل كرمستجي

يوم صحي 
للسيدات في 

متنزه الشريعة 
بأبوظبي

أبوظبي )االتحاد(

نظمت بلدية مدينة 
أبوظبي، من خالل مركز 

بلدية الشهامة، يومًا رياضيًا 
للسيدات يف متنزه الشريعة، 

بالتعاون مع مركز هيلث 
دايت، وذلك بهدف التشجيع 

على تنمية مهارات أفراد 
املجتمع لتجنب األمراض 

الشائعة، والتوعية بالدور 
للرياضة وأهميتها  الكبير 

يف حياة وسعادة الفرد، 
وكذلك التعريف باملرافق 

واملناطق الرياضية الواقعة 
ضمن النطاق اجلغرايف ملركز 

الشهامة. بلدية 
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 

حديثًا 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.

أطلقته »دبي لرعاية النساء واألطفال«

نجاح املرحلة األولى من برنامج »العالج 

النفسي بمساعدة الحيوانات األليفة«

دبي )االتحاد(

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

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

في  األمني  التفتيش  إدارة  مدير 
الهيئات  ألمـــن  الــعــامــة  اإلدارة 
والــطــوارئ، كما تمت  والمنشآت 
مشاركة النتائج مع بقية الشركاء 
في مبادرة المرموم، وشركة بوش 

باوز للحيوانات األليفة.
 وقالت المنصوري: 

 جاء تطبيق المبادرة في إطار 
تطوير طرق جديدة وُمبتكرة لدعم 
ضحايا  من  والبالغين  األطــفــال 
وتحسين  ــغــال،  واالســت العنف 
قدرات التكيف والتفاعل لديهم، 
إلى جانب تحسين قدرتهم على 
أداء مهامهم االجتماعية، والقدرة 
عــلــى إقـــامـــة عـــاقـــات صحية 
وإيجابية مع اآلخرين والمحيطين 
المزاجية  الحالة  وتحسين  بهم، 
ــدالت الــســعــادة  ــع ــع م ــ لــهــم، ورف

وتخفيف الضغط النفسي.

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

طرق جديدة وُمبتكرة 
لدعم األطفال 

والبالغين من ضحايا 
العنف واالستغالل

ينطلق في أبوظبي أكتوبر المقبل تحت شعار »كّل خطوة مهّمة«

»الصحـة العامليـة« تشـارك فـي رعـايـة مـؤتمـر »النشـاط البـدنـي« 

أبوظبي )وام( 

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

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

أبوظبي للصحة العامة: »تمثل مشاركة 
كراٍع  القّيمة  العالمية  الصحة  منظمة 
لهذا الحدث دعماً لرؤية إمارة أبوظبي 
الصحي  الــقــطــاع  فــي  االستراتيجية 
في  الذي حققته  التقدم  على  وشهادة 
الساحة  على  وتأثيرها  المجال،  هذا 
العالمية للصحة العامة. وتعّد النسخة 
الدولية  الجمعية  مؤتمر  من  التاسعة 
مناسبة  والــصــحــة  الــبــدنــي  للنشاط 
ــارزة عــلــى جـــدول أعــمــال الــرعــايــة  ــ ب
الصحية في أبوظبي، وتمهيداً إلطاق 
التمارين  دور  حــول  فعالة  ــوارات  حــ
واألنشطة البدنية في االرتقاء بسامة 
المجتمعات وتعزيز الصحة الوقائية«. 

بول،  فيونا  الدكتورة  قالت  من جهتها، 
رئــيــســة وحـــدة الــنــشــاط الــبــدنــي في 
رعاية  »إن  العالمية:  الصحة  منظمة 
تسليط  فرصة  لنا  توفر  المؤتمر  هذا 
البدني  النشاط  أهمية  على  الــضــوء 
فـــي مــنــطــقــة شـــرق الــبــحــر األبــيــض 
المتوسط ورفع مستوى االهتمام ليس 
أيضاً  ولكن  الصحية،  بالفوائد  فقط 
جميع  تحفز  التي  األوســع  بالسياسة 
المشاركة  على  والـــقـــدرات  األعــمــار 
اللياقة  وتمارين  الرياضة  وممارسة 
ــرى التي  ــب األخــ ــي الــبــدنــيــة أواألســال
ممارساتنا  خــال  حركتنا  بها  ننّشط 

اليومية«.

 خطة عمل

الدولية  اجلمعية  رئيس  شبرجني،  جاسبر  البروفيسور  قال 
املؤمتر  برنامج  تصميم  مت  »لقد  والصحة:  البدني  للنشاط 

البدني  النشاط  بشأن  العاملية  العمل  خطة  مع  ليتماشى 
الفّعالة  األساليب  حول  العلمية  التطورات  أحدث  ومشاركة 

الباحثني  مع  األفراد  لدى  البدني  النشاط  مستوى  لرفع 
األولى  املرة  السياسات. وستكون هذه هي  واملمارسني وصّناع 

األبيض  البحر  شرق  منطقة  يف  املؤمتر  فيها  ينعقد  التي 
العاملية  الصحة  منظمة  مع  »نعمل  وأضاف:  املتوسط«. 
النشاط  مستوى  لرفع  العامة  للصحة  أبوظبي  ومركز 

املنطقة، ودعم  أنحاء  البدني على جدول األعمال يف جميع 
اجلمعية  مؤمتر  وينعقد  املجال«.  هذا  يف  املبذولة  اجلهود 

»كّل  شعار  حتت  العام  هذا  والصحة  البدني  للنشاط  الدولية 
مهّمة«. خطوة 
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صباح الخير

تقلبات الطقس

للمرة  الجوية«،  »الحالة  البالد بحالة من عدم استقرار الطقس  تمر 
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 
اللذين تسببا في  المرور على الطرق جراء األتربة والغبار  تأثر حركة 

تدني مستوى الرؤية األفقية.
للمتغيرات  امتداد  المناطق حولنا هو  والعديد من  الدولة  ما تشهده 
والتحوالت الكبيرة للمناخ في العالم، والتي شهدت معه الكثير من الدول 
ظروفاً غير مسبوقة منذ قرون من الجفاف والتصحر وارتفاع حاد في 

درجات الحرارة.
الدولة على مستوى الحدث،  وقد كانت كافة األجهزة المختصة في 
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، 
المحلية،  الشرطية  والــقــيــادات  لــأرصــاد  الوطني  المركز  ومشاركة 

باإلضافة إلى التقييم الميداني من قبل الفرق المختصة.
أبوظبي  إلمــارة  والكوارث  واألزمــات  الطوارئ  إدارة  فريق  كما عقد   
اجتماعاً أستعرض اإلجراءات االستباقية التي تم اتخاذها على مستوى 
للتعامل  االستجابة  بين فرق  األدوار  تكامل  ملموساً  كان  اإلمارة، حيث 
المستجدات  التعامل مع  الطارئة وتنسيق وتوحيد إجراءات  الحالة  مع 
وتطوير قدرات االستجابة واالستعداد والتعافي وفق منظومة الطوارئ 

الوطنية.
والنقل  البلديات  فرق  مع  التنسيق  الماضية  القليلة  األيام  وشهدت   
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.
الذي  والممتلكات  األرواح  على  والحرص  المبذولة  الكبيرة  الجهود   
من  تتطلب  أبوظبي  شرطة  مقدمتها  وفي  الفرق  هذه  مختلف  تبذلها 
واألتــربــة  العجاج  وســط  ففي  معها،  التعاون  مــن  قــدر  إبـــداء  الجميع 
والرسائل  اإللكترونية  الشواخص  كانت  القوية  الرياح  بفعل  المتطايرة 
ثم  القيادة،  أثناء  للحذر  الجميع  تدعو  تتوالى  أبوظبي  لشرطة  النصية 
اعتبار لسالمته  أدنى  يقود سيارته بكل استهتار من دون  البعض  نجد 
وسالمة اآلخرين. فكل الشكر لفرق العمل و»الطوارئ واألزمات« وشركاء 

الهيئة واإلدارة.

علي العمودي

ali.alamodi@alittihad.ae

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 18 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 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.

دبي )االتحاد(

اختتمت اإلدارة العامة للنقل واإلنقاذ بشرطة دبي، بالتعاون مع لجنة الروح 
اإليجابية، فعالية دورة »صيفنا صحة« للطالب للفئة العمرية من 10-14 سنة.

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 
التنافس، وهي موّجهة للمتدربين بدءًا من سن العاشرة فما فوق، وترّكز على تعزيز 

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.

النيابة العامة للدولة توضح 
عقوبة العبث باألدلة الرقمية

شرطـــــة دبـــــــــــي تختتــــــــــــم
 »صيفنا صحة« للطالب

جانب من الفعاليات )من المصدر(

لتعزيز السالمة المرورية

تضمنت 4 محاور رئيسة

بنسبة %29.2

تكثيف ضبط مخالفي استخدام »السكوتر«

شرطة أبوظبــي تستعـــرض جهـــود

التدريب عبـــر الذكاء االصطنـــاعــــي 

انخفاض مؤشر وفيات الحوادث املرورية برأس الخيمة 

أبوظبي )االتحاد(

حمالتها  أبوظبي  شرطة  كثفت   
ــفــي  الــــمــــروريــــة لـــضـــبـــط مــخــال
الــدراجــات  استخدام  اشــتــراطــات 

»السكوتر«. الكهربائية 
ــرور  ــ ــم ــ ــة ال ــ ــري ــ ــدي ــ ــت م ــ ــه ــ ــت ــ وان
ــقــطــاع الــعــمــلــيــات  والــــدوريــــات ب
ــتــعــاون مــع مــركــز  ــة، بــال ــمــركــزي ال
ــاء  ــركـ ــشـ الـــنـــقـــل الـــمـــتـــكـــامـــل والـ
حملتها  ــن  مـ ــن،  ــي ــجــي ــي ــرات االســت
والــتــي اســتــمــرت ألكثر  الــتــوعــويــة 
والعين  أبــوظــبــي  فــي  شهرين  مــن 

الخارجية. والمناطق  والظفرة 
ــد الــعــمــيــد مــحــمــد ضــاحــي  ــ وأك
الــمــرور  مديرية  مــديــر  الحميري 
باتباع  االلتزام  أهمية  والدوريات 
الــالزمــة  واإلرشــــادات  التعليمات 
الطرقات،  على  المرورية  للسالمة 
ــســالمــة  بــمــا يــضــمــن تــحــقــيــق ال

للجميع. واألمان 
ولـــفـــت إلــــى أهــمــيــة االلـــتـــزام 
الدراجات  استخدام  باشتراطات 
»السكوتر«  والكهربائية  الهوائية 
ــخــدامــهــا وغــيــر  ــاســت الـــمـــصـــرح ب
المصرح  بأن  وأفاد  بها،  المصرح 
هما  أبــوظــبــي،  فــي  باستخدامها 
ــدراجــات  ال فــي  يتمثالن  ــوعــان،  ن
ــيـــدوي  الـــهـــوائـــيـــة والـــســـكـــوتـــر الـ
فهي  المحظورة  أما  والكهربائي، 
الدراجات الكهربائية ذات المقعد.

أبوظبي )االتحاد(

بن  سيف  أكــاديــمــيــة  استعرضت 
في  واألمنية  الشرطية  للعلوم  زايــد 
شرطة أبوظبي جهودها في التدريب 
والــواقــع  االصطناعي  الــذكــاء  عبر 
أمانة  برنامج بالدنا  االفتراضي في 
والذي يبث في إذاعة اف ام أبوظبي.

الشامسي  بطي  ثاني  اللواء  وقال 
مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم 
األكاديمية  أن  واألمــنــيــة  الشرطية 
محاور   4 خــالل  من  رؤيتها  حــددت 
متخصصة  ورشة  تضمنتها  رئيسية 
التدريب،  في  المستقبل  الستشراف 
والمعزز  االفــتــراضــي  الــواقــع  حــول 
المقبلة،  الحقبة  خـــالل  لــلــتــدريــب 
ــي مجال  ــاء االصــطــنــاعــي ف ــذكـ والـ
في  فــرضــه  الـــذي سيتم  الــتــدريــب 
المستقبل القريب، والتدريب عن بُعد 
)كيف  الرقمي  والتدريب  والهجين 
وأنظمة  المقبلة(  الفترة  في  سيكون 
المحاكاة والعاب الكمبيوتر واألجهزة 
الذكية التي ستستخدم كجزء رئيس 

في تنفيذ عمليات التدريب.
الورشة ركزت على  ان  إلى  وأشار 
ــات  جــلــســات عــصــف ذهــنــي ودراســ
تدريبية  تطبيقية  تدريبية  حــاالت 
وأسئلة  ومناقشات  وفردية  جماعية 
العالمية  الــنــمــاذج  لبعض  تحليلية 
المتغيرات  تحديد  تم  خاللها  ومــن 
التي سيشهدها عالم التدريب خالل 

الفترة المقبلة.
بنية  بناء  في  االستثمار  ان  وأكــد 
التدريب  لمنصات  متطورة  رقمية 
ــدام الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة  ــخـ ــتـ واسـ
مع  والــتــفــاعــل  الـــمـــواد  تقييم  فــي 

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

االفتراضي.

مريم  الدكتورة  المقدم  وتحدثت 
المعاهد  إدارة  من  البلوشي  محمد 
ــة رئــيــس فريق  ــي الــشــرطــيــة واألمــن
ــز الــمــؤســســي عـــن بــرامــج  ــمــي ــت ال
منظومة  تد  ان  موضحة  االكاديمية 
كبيرة  والتدريب  والتعليم  التدريب 
ومتفرعة كونها جزء مهم من شرطة 
أبــوظــبــي وتــضــم عــــدداً كــبــيــراً من 
مستوى  على  والمدنيين  العسكريين 
المنظومة  ومن خالل  أبوظبي  إمارة 
وفقا  تدريبية  بــرامــج  تصميم  يتم 
المؤثرة  المؤسسية  العوامل  لدراسة 
ووحــدات  قطاعات  احتياجات  مــن 
الحكومية  ــتــوجــهــات  وال تنظيمية 
والــتــحــديــات األمــنــيــة واســتــشــراف 
ــي  ــنـ ــقــبــل الـــشـــرطـــي واألمـ الــمــســت

والممارسات المتميزة العالمية.
ايضاً  تركز  األكاديمية  ان  وذكــرت 
واإلبـــداع  التميز  ثقافات  بناء  على 
واالبتكار واستشراف المستقبل وكلها 
تدخل في تصميم البرامج التدريبية 
واألمنية  الشرطية  الــمــجــاالت  فــي 

والميداني والسلوك اإلداري.
الشيماء  الدكتورة  المقدم  وقالت 
ــائــب مــديــر مركز  طــالــب حــســيــن ن
التدريب  إن  االفــتــراضــي:  التدريب 
االفتراضي يعد من أحدث األساليب 
وقد  عالميا  التدريبية  العملية  في 
تبنت شرطة أبوظبي أحدث التقنيات 
العالمية المتوفرة بالعالم في عملية 
ــب الــواقــع  ــدري ــدريــب وتــشــمــل ت ــت ال
تقنيات  بــاســتــخــدام  االفــتــراضــي، 
الواقع االفتراضي وتقنيات المحاكاة 
ــاعــي  ــاء االصــطــن ــ ــذك ــ ــات ال ــي ــن ــق وت
باإلضافة للتدريب عن بعد باستخدام 

تقنيات االتصال المرئي.

رأس الخيمة )االتحاد(

ــواء عــلــي عــبــد اهلل بن  ــل ــاد ال  أشـ
علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس 
والضبط  التوعية  بجهود  الخيمة، 
ــرق إمـــــارة رأس  ــي طــ ــروري فـ ــ ــم ــ ال
من  األول  الــنــصــف  خــالل  الــخــيــمــة، 
بدورها  أسهمت  التي   ،2022 العام 
اإليجابي والبّناء في انخفاض مؤشر 
رأس  في  المرورية  الحوادث  وفيات 
ــحــوظ، مــقــارنــة  الــخــيــمــة بــشــكــل مــل
بنسبة   ،2021 عام  من  الفترة  بنفس 
نتائج  وذلك حسب   ،)%29.2( بلغت 
والدوريات  المرور  إدارة  إحصائيات 

بشرطة رأس الخيمة. 
محمد  الـــدكـــتـــور  الــعــمــيــد  وأكــــد 
العمليات  عام  مدير  الحميدي  سعيد 
الخيمة  رأس  شرطة  أن  المركزية، 
التقنيات  كافة  تسخير  في  تتوانى  ال 
اإللــكــتــرونــيــة الــمــتــقــدمــة والـــكـــوادر 
في  المتخصصة  والبشرية  الفنية 
المجال المروري، لضمان ضبط أمن 
الطرق، وتقديم خدمات راقية تتوافق 

في  تسهم  الــجــمــهــور،و  تطلعات  مــع 
العامة،  والسالمة  الطرق  أمن  تعزيز 
لوفيات  أسباب  خمسة  أهم  محّدداً 
الحوادث المرورية على الطرق، وهي 
االنشغال عن الطريق، والسرعة دون 
واالنحراف  الطريق،  ظروف  مراعاة 
أمان  مسافة  تــرك  وعــدم  المفاجئ، 
تقدير  وعــدم  المركبات،  بين  كافية 
مستعملي الطريق، فضاًل عن أسباب 
الفتاً  وتهور،  بطيش  كالقيادة  أخرى 
والـــدوريـــات  الــمــرور  إدارة  أن  إلـــى 
تــعــتــزم  الـــخـــيـــمـــة،  رأس  بـــشـــرطـــة 
المخصصة  الكاميرات  عــدد  زيـــادة 
الداخلية  الطرق  و  الشوارع  لمراقبة 
ــارة، والــمــنــاطــق  ــاإلمـ و الــخــارجــيــة بـ
تــعــزيــز الضبط  أجـــل  الــحــيــويــة مــن 

المروري.

»أكاديمية 
شرطة دبي« 

أفضل بيئة عمل 

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 
.)Great Place to Work( األميركية

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.

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 7 خطوات 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.

المناطـــق المزدحمــــــة 

خالد إبراهيم:  تحفيز روح التعاون 
وصقل مهارات المشاركين 

ثاني بطي الشامسي

غيث غانم السويدي

الشيماء طالب حسين

مريم محمد البلوشي

خالل إحدى الحمالت المرورية المكثفة )من المصدر(

مبنى شرطة رأس الخيمة )من المصدر(

تسخير كل
التقنيات لضمان ضبط 

أمن الطرق
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عربي ودولي

أكدت العمل مع السعودية لمعالجته عبر تقديم الدعم في مختلف المجاالت

اإلمارات تحذر من الوضع اإلنساني الصعب يف اليمن

نيويورك )االتحاد(

ــة اإلمــــــارات، أمــس،  ــ ــذرت دول حــ
في  الصعب  اإلنــســانــي  الــوضــع  مــن 
اليمن، خصوصاً في ما يتعلق باألمن 
العمل  مواصلة  إلى  مشيرة  الغذائي، 
المملكة  وخــصــوصــاً  الــشــركــاء،  مــع 
من  لمعالجته،  الــســعــوديــة  العربية 
ــدعــم االقــتــصــادي  خـــال تــقــديــم ال
المجاالت،  مختلف  فــي  واإلنــســانــي 
الصرف  أسعار  تثبيت  ذلك  في  بما 
مراعاة العتماد اليمن على االستيراد 
احتياجاته  من  المئة  في   90 لتغطية 

الغذائية. 
ــه رغــم الــعــراقــيــل التي  وأكـــدت أن
أمام  »الحوثية«  الميليشيات  تضعها 
استمرار وتوسيع الهدنة، فإن إصرار 
األشقاء في اليمن المتمثل في تغليب 
للمصلحة  الرئاسي  القيادة  مجلس 
والدولي  اإلقليمي  والحرص  الوطنية 
لــلــحــفــاظ عــلــى الــتــهــدئــة ومــكــاســب 
الهدنة أسهم بشكل فعال في خفض 
مــســتــويــات الــعــنــف والــتــخــفــيــف من 

المعاناة اإلنسانية. 
تقديرها  عــن  ــارات  اإلمـ وأعــربــت 
وللمساعي  الخاص  المبعوث  لجهود 
من  رافقها  وما  والدولية  اإلقليمية 
زيارات واتصاالت في األيام األخيرة 
ونخص  الهدنة،  تجديد  سبقت  التي 
لسلطنة  المشكورة  الجهود  بالذكر 
عـــمـــان، مــرحــبــة بــتــمــديــد الــهــدنــة 
وفقاً  إضافيين،  لشهرين  اإلنسانية 
ومــبــادرة  األســاســي،  االتــفــاق  لبنود 
أعلنتها  التي  اليمنية  األزمــة  إنهاء 
المملكة العربية السعودية في مارس 

.2021
وقــالــت اإلمــــارات، فــي بــيــان أمــام 
أدلت  الــدولــي،  األمــن  مجلس  جلسة 
المندوب  نائب  الحفيتي،  أميرة  به 
المتحدة،  األمــم  لدى  للدولة  الدائم 
إنه مع تمديد الهدنة ال تزال الفرصة 
مع  تعاونهم  الحوثيون  ليعزز  سانحة 
للوصول  الــرامــيــة  األممية  الجهود 
إلـــى حــل دائـــم لـــأزمـــة، مــن خــال 
في  للهدنة  اليومية  خروقاتهم  إنهاء 
والضالع  وتعز  الحديدة  محافظات 
ــأرب،  ــجــوف ومـ وحــجــة وصــعــدة وال
العشوائي  الــقــصــف  شملت  ــتــي  وال
ــة بــمــديــنــة تــعــز،  ــروضـ عــلــى حـــي الـ
وهوما أسفر عن وقوع عدد كبير من 

الضحايا من األطفال.
الحصار،  إنهاء  »يجب  وأضــافــت: 

الحوثي  ميليشيات  فرضته  الـــذي 
ــف أنشطة  ــ ــعــز، ووق ت عــلــى مــديــنــة 
إلــى  بــاإلضــافــة  والــتــعــبــئــة  التجنيد 
»إن  وتابعت:  العسكرية«.  الــعــروض 
استخفاف  على  يــدل  السلوك  هــذا 
الميليشيات الحوثية الواضح بمعاناة 
الــشــعــب الــيــمــنــي، وغـــيـــاب الــنــيــاب 
الصادقة للجنوح إلى خيار السام«، 
أمن  أن  على  مجدداً  الدولة  وأكــدت 
يتجزأ  ال  جزء  هو  واستقراره  اليمن 

من أمن واستقرار المنطقة.
وقالت اإلمارات: »من هذا المنطلق 
التمديد  فترة  تنقضي  أال  المهم  من 
للهدنة دون إحــراز تقدم في  األخيرة 

ذات  تلك  العالقة، خصوصاً  القضايا 
الطرقات  فتح  مثل  اإلنساني  الطابع 
ــادل  ــب ــة إلـــى مــديــنــة تــعــز وت ــؤدي ــم ال
الكل مقابل  لمبدأ  وفقاً  المحتجزين، 
الكل«. وأشارت إلى أنه على الرغم من 
اإليجابية  وانعكاساتها  الهدنة  أهمية 
ــوضــع فــي الــيــمــن، يــجــب أن  عــلــى ال
نستذكر أنها ليست الغاية بحد ذاتها 
بل هي وسيلة لتحقيق الهدف األسمى 
واألهم وهو سام شامل ومستدام يعم 

أرجاء اليمن. 
تكثيف  إلى  ندعو  »لذلك  وقالت: 
شامل  وقف  إلى  والوصول  الجهود 
لبدء  األجــواء  وتهيئة  النار،  إلطــاق 

األطراف  بين  السياسية  المشاورات 
اليمنية، وفقاً إلطار زمني محدد«.

اإلنساني  الــوضــع  إلـــى  وأشــــارت   
الصعب في اليمن خاصة في ما يتعلق 
باألمن الغذائي، والذي نستمر بالعمل 
مع شركائنا وباألخص المملكة العربية 
السعودية لمعالجته، من خال تقديم 
الــدعــم االقــتــصــادي واإلنــســانــي في 
مختلف المجاالت، بما في ذلك تثبيت 
أسعار الصرف مراعاة العتماد اليمن 
المئة  على االستيراد لتغطية 90 في 

من احتياجاته الغذائية. 
ــى أهــمــيــة  وأكـــــدت اإلمـــــــارات عــل
البنك  لإليرادات في  الحوثيين  إيداع 

ــب  ــزي الــيــمــنــي لــصــرف رواتـ ــمــرك ال
ضــرورة  إلــى  أشــارت  كما  المدنيين. 
توحيد كافة الجهود الوطنية الستعادة 
مثمنة  اليمن،  في  واالستقرار  األمــن 
القيادة  مجلس  يلعبه  الـــذي  الـــدور 
الرئاسي لتحقيق وحدة الصف وإنهاء 

الخافات الداخلية.
وقوفها  اإلمــارات  دولة  كما جددت 
الشقيق  اليمني  الشعب  جانب  إلــى 
والتنمية  لــأمــن  الــمــشــروع  وســعــيــه 
واالزدهار، ودعم استعادة اليمن لدوره 

الطبيعي وسط محيطه العربي. 
األممي  المبعوث  ــال  ق ذلـــك،  ــى  إل
الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، 
الدولي  األمــن  مجلس  جلسة  خــال 
ــراف  »األطـ إن  أمـــس،  اليمن،  بــشــأن 
الشهرين  مــن  بــاالســتــفــادة  الــتــزمــت 
الــمــفــاوضــات،  لــمــواصــلــة  المقبلين 
للتوصل إلى اتفاق هدنة موسع، بحلول 

الثاني من أكتوبر«.
ــؤدي الــهــدنــة  ــ وتـــابـــع: »يــجــب أن ت
حل  إلــى  للوصول  الــجــهــود،  لتكثيف 
سياسي في اليمن«، الفتاً إلى أنه »ال 
بد من التعاطي مع القضايا اإلنسانية 

الملحة في الباد«.

»الحوثي« يحول ميناء الحديدة نقطة لتهريب األسلحة

خبراء لـ»  «: ممارسات الميليشيات انتهاك للقانون الدولي واإلنساني

واشنطن )وكاالت(

ــي  ــدولـ ــن الــتــحــالــف الـ ــلـ أعـ
لمحاربة تنظيم »داعش«، أمس، 
دون  بطائرات  لهجوم  التصدي 
طــيــار »مــســيــرات« فــي محيط 
»التنف«  منطقة  فــي  قــاعــدتــه 

شرقي سوريا.
إن  بيان،  في  التحالف،  وقال 
اعــتــراض  مــن  تمكنت  ــه  ــوات »ق
إحــدى الــطــائــرات بــدون طيار 
ومنع تأثيرها، ثم تفجير طائرة 
أخرى بدون طيار داخل مجمع 
ــورة  ــث ــوات جــيــش مــغــاويــر ال ــ ق
)فــصــيــل ســــوري مـــدعـــوم من 

التحالف(«.
ــوع  ــ وأشـــــــار إلـــــى عـــــدم وق
الــذي  الهجوم  جـــراء  إصــابــات 
الباكر،  الصباح  بساعات  وقــع 

الــبــيــان مصدر  يــذكــر  لــم  فيما 
التي  الجهة  أو  الطائرات  تلك 

أرسلتها.
الــمــهــام  ــوة  ــ ق قـــائـــد  وأدان 
اللواء  التحالف  في  المشتركة 
إياه  جون برينان، العمل واصفاً 

بـ»العدائي«.
ــط الــتــحــالــف في  وقـــد أحــب
بينها  هجمات،  سابقة  مــرات 
قاعدة  على  مسيرة،  بطائرات 
العام  في  أنشئت  التي  التنف، 
2016، وتقع بالقرب من الحدود 
وتتمتع  والــعــراقــيــة،  األردنـــيـــة 
تقع  كونها  استراتيجية  بأهمية 

على طريق »بغداد - دمشق«.
يشار إلى أن القواعد والنقاط 
العسكرية األمريكية في سوريا 
تتعرض من حين آلخر لهجمات 

بطائرات مسيرة وقذائف.

دمشق )االتحاد(

السورية  األنباء  وكالة  أفادت 
»سانا« بتصفية محمود الحاق 
الجبابي«،  عمر  »أبــو  الملقب 
»داعــش«  تنظيم  قــيــادات  ــرز  أب
الجنوبية،  بالمنطقة  اإلرهابي 
في  نوعية  أمنية  عملية  نتيجة 

مدينة »طفس« بريف درعا.
مصدر  عــن  الــوكــالــة  ونقلت 
الجبابي«  عمر  »أبــو  أن  أمني 
العسكري  الجناح  متزعم  كــان 
اليرموك  حوض  في  لـ»داعش« 
معسكرات  ومـــســـؤول  ســابــقــاً 
ــل مــع  ــم ــع الـــتـــدريـــب وكــــــان ي
سالم  ــو  »أب المقتول  اإلرهــابــي 
ــي »عــبــد  ــ ــاب الـــعـــراقـــي« واإلرهــ

الرحمن العراقي«.

وقـــضـــت الــجــهــات األمــنــيــة 
ــعــاء  األرب الــســوريــة  المختصة 
الماضي على القيادي الداعشي 
بلدة  في  العراقي«  سالم  ــو  »أب
الغربي  درعــا  بريف  »عـــدوان« 
بعدة  وإصابته  محاصرته  بعد 
بتفجير  يقوم  أن  قبل  طلقات 

نفسه بحزام ناسف.
الحكومية  الــقــوات  ــدأت  ــ وب
الشهر  بــدايــة  مــنــذ  ــة  ــســوري ال
الجاري فرض حصار وعمليات 
»طفس«  مدينة  على  عسكرية 
ــبـــار 6  ــل إجـ لــلــضــغــط مـــن أجــ
ــروج من  ــخـ مــســلــحــيــن عــلــى الـ
قادتها  مفاوضات  في  المدينة 
ووجهاء  المركزية  درعــا  لجان 
لتجنيب  المنطقة  قــبــائــل  مــن 

المدينة عملية عسكرية.

التحالف الدولي: 
هجوم بـ »مسيرات« يستهدف 

قاعـدة »التنف« شـــرقي ســوريا 

دمشق تعلن القضاء على أبرز 

قيـــادات »داعش« بريــف درعــا

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

خروقات الميليشيات 
شملت قصفًا 
عشوائيًا لحي الروضة 
وأوقعت أطفااًل 
قتلى 

الهدنة ليست غاية 
بحد ذاتها بل هي 
وسيلة لتحقيق 
سالم شامل 
ومستدام

سلوك الحوثيين يدل 
على استخفافهم 
بمعاناة الشعب 
وغياب خيار السالم

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

شعبان بالل )عدن، القاهرة(

للقوات  العسكري  اإلعــــام  نشر 
اليمنية المشتركة، فيديو يحتوي على 
اعترافات خلية تهريب بحرية جديدة 
لأسلحة والمواد المتفجرة إلى ميناء 
الحوثي  لميليشيات  تابعة  الحديدة 

اإلرهابية.
وأقر أعضاء الخلية في اعترافاتهم 
بتجنيدهم من ِقبل مسؤولين حوثيين 
يديرون شبكات تهريب من داخل ميناء 
»أبو  المدعو  رأسهم  على  الحديدة، 
األمني،  المشرف  الكحاني«  علي 
أحمد  منصور  سجاد  »أبــو  والمدعو 
البحرية  القوات  مسؤول  السعادي« 

لدى ميليشيات الحوثي.
الخلية  أعضاء  اعترافات  ــدت  وأك
نقل شحنتين إلى ميناء الحديدة، بينما 
الثالثة  العملية  القبض عليهم في  تم 
أثناء  السواحل  خفر  قــوات  ِقبل  من 

عبورهم في مضيق باب المندب.
إضافية  إدانــة  االعترافات  وتحمل 
لميليشيات الحوثي باستخدامها ميناء 
وفق  عسكرية،  ألغـــراض  الــحــديــدة 
إعام القوات المشتركة، كما تكشف 
لميليشيات  ممثلين  مسؤولين  تــورط 
األممية  الــرقــابــة  لجنة  فــي  الحوثي 
علي  »أبــو  مثل  الحديدة  اتفاق  لدعم 
الكحاني«، في إدارة شبكات تهريب 

األسلحة والمواد المتفجرة.
وأكد خبراء ومحللون سياسيون في 
اعترافات  أن  لـ»االتحاد«  تصريحات 
الخلية الحوثية تمثل إثبات لانتهاكات 
الحوثية للقانون الدولي، موضحين أن 
لحماية  تخضع  والمطارات  الموانئ 
ــة ولــهــا اســتــخــدامــات  ــي قــانــونــيــة دول

إنسانية. 
الشؤون  في  اليمني  الخبير  وقــال 
أبو  يحيى  والعسكرية   االستراتيجية 
الحوثية  الخلية  »اعــتــراف  إن  حاتم 
لأغراض  الحديدة  ميناء  باستخدام 
التنظيم  العسكرية ليس بجديد على 
اإلرهابي، فقد سبق ذلك عدة تقارير 
أرسلتها الحكومة والتحالف إلى األمم 
المتحدة ومجلس األمن يثبت التهريب 

الــمــتــواصــل لــأســلــحــة عــبــر مــوانــئ 
الــحــديــدة وتــخــزيــن األســلــحــة داخــل 

الميناء«.
وأضــاف أبــو حاتم لـــ»االتــحــاد« أن 
عرضها  تــم  مــصــورة  مقاطع  هــنــاك 
تثبت  الشرعية  تحالف دعم  قبل  من 
استخدام موانئ الحديدة في تخزين 
األسلحة وتهريبها، إضافة الستخدام 
الموانئ كمنصة رئيسة لعمليات زراعة 
الـــزوارق  وتجهيز  البحرية  ــام  ــغ األل
أهـــداف  إلـــى  ــا  ــه وإرســال المفخخة 

مدنية. 
وأوضـــــح الــخــبــيــر الــعــســكــري أن 
النقطة األساسية  الحديدة هو  ميناء 
لتهريب الصواريخ والطائرات المسيرة 
العمليات  تنفيذ  فــي  واستخدامها 

اإلرهابية.
ــو حــاتــم مـــا تــمــارســه  ــ ووصــــف أب
ميليشيات الحوثي بالعسكرة الممنهجة 
للمؤسسات المدنية المحمية بالقانون 
ومطار  الحديدة  ميناء  مثل  الــدولــي 
والمدارس،  الجامعات  وحتى  صنعاء 
تلك  تحويل  وقــف  بــضــرورة  مطالًبا 
ثكنات عسكرية، مشيراً  إلى  األماكن 

إلى أن ذلك يعتبر جريمة تضاف إلى 
سجل جرائم ميليشيات الحوثي.

السياسي  المحلل  شـــدد  بــــدوره، 
أن  على  األنسي  الكريم  عبد  اليمني 
يتم  التي   15 رقــم  هــي  الخلية  هــذه 
عمليات  أن  موضحاً  عنها،  اإلعــان 
األسلحة  لتهريب  مستمرة  الحوثي 
الصغيرة  والـــقـــوارب  الــســفــن  عــبــر 

تمارس  ودولــيــة  محلية  شبكات  عبر 
القرصنة، خاصة أن الحدود اليمنية 
وهي سوق  الصومال  لحدود  محاذية 

ساح حر. 
اليمني  السياسي  المحلل  رأى  كما 
اإلنـــجـــازات  أن  الــطــاهــر  مــحــمــود 
في  المشتركة  للقوات  االستخباراتية 
اليمن تكشف حجم التهديد والخطر 
الحوثي على  الذي تشكله ميليشيات 
والتجارة  الدولية  المائية  الممرات 
العالمية ويُهدد األمن واالستقرار في 

الساحل الغربي لليمن.
وأوضح لـ »االتحاد«، أن االعترافات 
والصورة،  بالصوت  الموثقة  الحوثية 
وعملية  اإلنجاز االستخباراتي، تؤكد 
شريك  اليوم  الوطنية  المقاومة  أن 
المائية  الــمــمــرات  تأمين  فــي  دولـــي 

الدولية.
القوات  وزعــت  آخــر،  سياق  وفــي 
عينية  مساعدات  المشتركة  اليمنية 
في  النازحة  العائات  على  وغذائية 
الغربي،  بالساحل  الخوخة  مديرية 
بعد تعرض مخيماتهم ألمطار غزيرة 

وسيول دمرت خيمهم.

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

استغالل الموانئ 
منصة لزراعة األلغام 

البحرية وإعداد الزوارق 
المفخخة

اعترافات الخلية 
تكشف تورط 

مسؤولين حوثيين 
بعمليات التهريب 
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«: حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة بوابة الخروج من الحالة الراهنة  خبراء قانون لـ»

األمم املتحدة تبحث سبل إنهاء األزمة السياسية يف العراق

هدى جاسم )بغداد(

بحثت رئيسة بعثة األمم المتحدة في 
مع  أمــس،  بالسخارت  جينين  العراق 
رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي 
ــدان مــعــالــجــة اإلشــكــالــيــات  ــ فــائــق زي
القانونية لألزمة السياسية في البالد.

في  األعلى،  القضاء  مجلس  وذكــر 
وزيدان  بالسخارت  أن  بيان صحفي، 
ــمــاع بــمــقــر مجلس  نــاقــشــا فـــي اجــت
القضاء األعلى في بغداد دور القضاء 
اإلشــكــالــيــات  معالجة  فــي  الــعــراقــي 
القانونية التي تخص األزمة السياسية 

التي يشهدها العراق.
أعلن  األعلى  القضاء  مجلس  وكان 
الصالحية  يملك  ال  أنه  األول،  أمس 
لــحــل  الــبــرلــمــان الــعــراقــي ألنـــه ليس 
السلطتين  بأمور  التدخل  مهامه  من 
تطبيق  الــتــنــفــيــذيــة،  أو  الــتــشــريــعــيــة 
الثالث  السلطات  بين  الفصل   لمبدأ 
في  والقضائية  والتنفيذية  التشريعية 

الدستور العراقي.
زعيم  مكتب  مدير  قــال  ــك،  ذل إلــى 
إبراهيم  بغداد  في  الصدري«  »التيار 
حّل  مطلب  على  ــرد  ال إن  الــجــابــري، 
البرلمان يجب أن يكون من المحكمة 
القضاء  مجلس  من  وليس  االتحادية، 
»االنتخابات  أن  إلــى  مشيراً  األعلى، 
الوجوه  تعود  ولن  وقتها،  لها  القادمة 

الفاسدة إلى الحكم«.
ــار  ــ ــوى »اإلطـ ــ ــم الـــجـــابـــري ق ــهـ واتـ
خارجية  ــاً  أذرعـ »لــه  بــأن  التنسيقي« 
معتبراً  العراقي«،  الوضع  على  تؤثر 
يد  لها  كانت  الخارجية  التدخالت  أن 
في  كثيرة  مسارات  تغيير  في  طويلة 
»أما  مستدركاً:  السياسية،  العمليات 
بوجه  وقــف  الــعــراقــي  فالشعب  اآلن 

المؤامرت الخارجية والداخلية«.
ورد الجابري على مخاوف التصادم 
مـــع الــمــتــظــاهــريــن فـــي ضـــوء دعـــوة 
للتظاهر،  ــصــدري«  ال »الــتــيــار  زعــيــم 
دعوة  تصادم،  هناك  يكن  »لم  قائاًل: 
مظاهرات  واضــحــة،  الصدر  مقتدى 
مليونية سلمية، وهذا تعودنا عليه في 
مظاهراتنا وال نريق الدماء«، وتابع أن 
الدعوة موجهة إلى كل أطياف الشعب 

العراقي.
إليه  ستؤول  ما  العراقيون  ويترقب 
األحــــداث فــي الــعــراق بــعــد أن دعــا 
إلى  جميعا  العراقيين  الصدر  مقتدى 
الخروج في مظاهرات شعبية السبت 
التحرير  ساحة  من  انطالقا  المقبل 
ــى ســاحــة  ــ ــط بـــغـــداد وصـــــوالً إل وســ
المنطقة  وســط  الكبرى  االحتفاالت 
ــة لــلــمــطــالــبــة  الـــخـــضـــراء الــحــكــومــي

باإلصالح ومحاربة الفساد.
في غضون ذلك، أكد عضو »تحالف 
»اإلطار  قوى  المنضوي ضمن  الفتح« 
إمكانية  الهاللي،  عائد  التنسيقي« 

الديمقراطي  الــحــزب  زعــيــم  تــوســط 
لدى  البارزاني  مسعود  الكردستاني 
جميع األطراف إلنهاء األزمة ومعالجة 
حالة االنسداد السياسي التي يعيشها 

العراق.
أن  الممكن  »مـــن  الــهــاللــي:  ــال  وقـ
تشهدها  التي  السياسية  األزمــة  تحل 
الحزب  زعيم  تدخل  حال  في  البالد 
بشكل  بارزاني  مسعود  الديمقراطي 
جـــدي وبــهــمــة عــالــيــة خــصــوصــاً بعد 
في  الفتح  تحالف  زعيم  مع  اجتماعه 

أربيل«.
ــاف: »تــدخــل الــبــارزانــي على  وأضــ
الخط كوسيط لتقريب وجهات النظر 
ما بين الشركاء السياسيين ستكون له 

مردودات إيجابية لحل األزمة«.
ودعا الهاللي، السياسيين العراقيين 
التي  األحــداث  مع  بمنطق  لـ»التعامل 
»انزالق  من  محذراً  البالد«،  تشهدها 
مــســتــويــات ال تحمد  ــى  إلـ ــاع  ــ األوضـ

عقباها«.
سياسياً  ــســداداً  ان الــعــراق  ويعيش 
البرلمانية في  االنتخابات  منذ إجراء 
أكتوبر الماضي، والتي فاز فيها »التيار 
المقاعد  األكبر من  بالعدد  الصدري« 
نواب  يستقيل  أن  قبل  مقعداً،  ـــ74  ب
كتلته من البرلمان في يونيو الماضي، 
بتوجيه من مقتدى الصدر، بعد الفشل 
رئيس  انتخاب  أو  حكومة  تشكيل  في 

للجمهورية.
عن  النائب  الموسوي  زينب  وأكدت 
قوى »اإلطار التنسيقي« أن على كافة 
األطراف حلحلة األمور السياسية من 
وتشكيل  األمان  بر  إلى  الوصول  أجل 
حكومة عراقية قادرة على العمل وفق 

المنظور الذي يخدم العراقيين«.
ــي تصريح  ف ــمــوســوي  ال ــارت  ــ وأشـ
ــواب اإلطــار  ــ ــى أن »أب ــحــاد« إل ـــ»االت ل

التنسيقي مفتوحة أمام التيار الصدري 
للجلوس على طاولة الحوار«.

القانوني  الخبير  اعــتــبــر  بــــدوره، 
الشريفي  عــدنــان  الــدكــتــور  الــعــراقــي 
العربية  التحكيم  محكمة  مستشار 
في جامعة الدول العربية في تصريح 

لـ»االتحاد« أن ال حل لألزمة العراقية 
إال بموافقة الكتل السياسية على حل 

البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
األعلى  القضاء  قرار مجلس  وحول 
قال  البرلمان،  بحل  اختصاصه  بعدم 
في  التميمي  علي  القانوني  الخبير 

تصريحات لـ»االتحاد« إن بيان مجلس 
غير  فهو  جــداً  سليم  األعلى  القضاء 
معني بحل البرلمان وفق المادتين 90 

و91 من الدستور.
النواب  »حل مجلس  أن  إلى  وأشــار 
هو من اختصاص المحكمة االتحادية 

المادة  من  الثالثة  للفقرة  وفقاً  العليا 
الدستور  باعتبار  الــدســتــور  مــن   93
يــوجــب تصدي  مما  ــحــادي  ات قــانــون 
بالحل  ســواء  له  االتحادية  المحكمة 
ما  يوجد  ال  بأنه  القول  أو  للمجلس 

يبرر حل المجلس«.

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

رفض الشارع مشاركة بعض األطراف عرقل جهود الحل

جهود كبيرة إلطالق حوار شامل يف السودان

شعبان بالل )الخرطوم، القاهرة(

إلطالق  الدولية  الجهود  تتواصل 
األطراف  مختلف  بين  حوار سياسي 
ــودان، خــاصــة بــعــد إعــالن  ــسـ فــي الـ
مجلس السيادة عن انسحاب القوات 
المسلحة من الحوار إلتاحة الفرصة 
أمـــام االتــفــاق عــلــى خــريــطــة طريق 
السياسية  أزماتها  من  البالد  لخروج 

واالقتصادية.
إال  الجهود  تلك  من  الرغم  وعلى 
أن مــحــاوالت إطــالق حــوار سياسي 
خالفات  لوجود  اآلن  حتى  تنجح  لم 
عميقة بين مختلف األطراف والشارع 
مشاركة  يــرفــض  ــــذي  ال ــي  ــســودان ال

أطراف محددة بعينها في الحوار.
سياسيون  ومحللون  خبراء  واعتبر 
جميع  أن  لـ»االتحاد«  تصريحات  في 
محاوالت الحوار الوطني فشلت حتى 
اآلن لعدم وجود توافق بين األطراف 
الــشــارع  رفـــض  بــخــالف  السياسية 
لبعض القوى التي يرى أنها ال تمثله، 
موضحين أن نجاح أي محاولة للحوار 
مرتبط بتنازل جميع األطراف وتغليب 

المصلحة الوطنية.
السوداني  السياسي  المحلل  وأكد 
الــدكــتــور صـــادق خلف اهلل ضــرورة 
ــراف الــســيــاســيــة قبل  ــ تــعــريــف األطـ
النجاح،  أو  بالفشل  تجربتها  تقييم 
موضحاً أن األطراف الموجودة حالياً 
مصالح  تمثل  السياسية  الساحة  في 
تمثل  وال  معينة  وشخصيات  أحــزاب 

الشارع السوداني العريض.
تصريحات  فــي  اهلل  خلف  وأشـــار 
لـــ»االتــحــاد«، إلــى »أن هــذه األحــزاب 
ــب هــذه  اســتــولــت عــلــى الــثــورة وأغــل
الشخصيات التي تمثل األحزاب هي 
شخصيات ليست لديها خبرة سياسية 
عن  ناهيك  الحوار  إدارة  في  حقيقة 
في  فرصتها  وأخــذت  الــدولــة،  إدارة 

بداية التغيير وفشلت فشاًل ذريعاً«.
هــذه  أن  ــى  ــ إل اهلل  خــلــف  ولــفــت 
األطـــــــراف هـــي مـــن مــكــنــت بعض 

عبر  الــمــرغــوبــة  غــيــر  الشخصيات 
اتفاقيات وضعت على عجل لتمكينها 
من تولي حقائب وزارية من دون كفاءة 

أو خبرة.
ــة  ــاحــث ــب ــت ال ــحــ بـــــدورهـــــا، أوضــ
السياسية  الــعــلــوم  ــي  ف الــســودانــيــة 
والعالقات الدولية بجامعة الخرطوم 
أسمهان إسماعيل إبراهيم أن »الحوار 
الــوطــنــي فــي الــســودان بــدأ برعاية 
اللجنة الثالثية لدعم الفترة االنتقالية 
بهدف  الماضي  يونيو  في  بالسودان 
تكوين حكومة كفاءات مستقلة وإعداد 
واالســتــعــداد  ــالد  ــب ال يحكم  ــور  دســت
ولكن  وجــيــزة،  فترة  في  لالنتخابات 
بدأت المبادرة متعثرة منذ يومها األول 

رغم اإلعداد الجيد لها«.
تصريحات  في  أسمهان  وأرجــعــت 
مكونات  غياب  إلى  ذلك  لـ»االتحاد« 
ــزاب  وأحـ والتغيير«  »الــحــريــة  قـــوى 

أخرى ذات ثقل سياسي كـ»حزب األمة 
رفض  سبب  أن  مضيفة  الــقــومــي«، 
المبادرة للوفاق الشامل هو أنها تضم 
وقوى  السابق  النظام  من  مجموعات 
»الحرية والتغيير« التي تدعم إجراءات 
25 أكتوبر 2021 التي قام بها رئيس 

مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان.
ــة الــســودانــيــة:  ــاحــث ــب وتــابــعــت ال
من  المسلحة  الـــقـــوات  ــســحــاب  »ان
حسابات  أربــك  السياسي  المسهد 
الخارج والداخل، خاصة وأن الجيش 

جزء أصيل من المبادرة الثالثية«.
وفي السياق، ذكرت الدكتورة تماضر 
الدولية  العالقات  أســتــاذة  الطيب، 
الدبلوماسية«  الــدراســات  بـــ»مــركــز 
لم  الجيش  أن  الخرطوم،  في جامعة 
ينسحب من السلطة، بل تحدث فقط 
إذا  السياسة  عــن  سيتخلى  أنــه  عــن 

توافق المدنيون.

الطيب  تماضر  الدكتورة  وأضافت 
ــاد«، أن  ــحــ ــ ـــ»االت ــ فـــي تــصــريــحــات ل
تعجيل  تتهافت على  التي  »األطــراف 
ــوار تــضــم مــجــمــوعــة اعــتــصــام  ــحـ الـ
القصر الجمهوري وبعض قوى الحرية 
والتغيير، وهذه المجموعات يعارضها 
الـــشـــارع، وهـــو مــا تسبب فــي فشل 

الحوار حتى اآلن«.

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

»التيار الصدري«: 
االنتخابات لها وقتها 
والوجوه الفاسدة لن 

تعود إلى الحكم

»اإلطار التنسيقي« 
يدعو البارزاني 

للتوسط في  معالجة 
االنسداد السياسي

إحباط مخطط الستهداف القوات األمنية في نينوى

الجيش العراقي: الصحراء لن تكون مالذًا آمنًا لإلرهابيني

بغداد )االتحاد(

أول  الفريق  العراقي  الجيش  أركــان  رئيس  أكــد 
الركن عبد األمير يــاراهلل، أمس، أن الصحراء لن 

تكون مالذًا آمنًا لإلرهابيين.
وجاءت تصريحات ياراهلل هذه بعد وصوله إلى 
الجزيرة  عمليات  قاطع  لتفقد  األنبار  محافظة 
ــتـــي تــنــفــذهــا  واالطـــــــالع عــلــى آخــــر الــعــمــلــيــات الـ
غرب  الصحراوية  المناطق  في  الجيش  قطعات 

المحافظة.
ــلــــى »ضـــــــــــرورة االســــتــــمــــرار  وشــــــــدد يـــــــــاراهلل عــ
بــعــمــلــيــات الـــبـــحـــث والــتــفــتــيــش فــــي الــمــنــاطــق 
اإلرهابيون  يحاول  وكر  أي  لتدمير  الصحراوية 
االختباء فيه«، الفتًا إلى أن الصحراء لن تكون 

مالذًا آمنًا لإلرهابيين. وأشاد يار اهلل بـ»مستوى 
الفرقة  قطعات  تنفذها  التي  النوعية  العمليات 
غرب  مناطق  تأمين  في  نجحت  والتي  السابعة 

األنبار«.
في غضون ذلــك، أعلنت خلية اإلعــالم األمني، 
أمس، إحباط مخطط إرهابي الستهداف القوات 

األمنية في محافظة نينوى.
وذكـــرت الخلية فــي بــيــان: أن »قـــوة مــن الجيش 
الــقــوات  أحــبــطــت، مخططًا إرهــابــيــًا الســتــهــداف 
األمـــنـــيـــة والــمــدنــيــيــن فـــي الـــمـــوصـــل بــمــحــافــظــة 

نينوى«.
بــنــاًء على  وأضــافــت، أن »الــقــوة نــفــذت العملية 
معلومات استخباراتية دقيقة، أسفرت عن العثور 
C4 تــقــدر بـــ 10 أكــيــاس  ــواد TNT ومــــادة  عــلــى مــ

للربط  الجاهز  النقال  الهاتف  أجهزة  من  وعــدد 
حــيــث كـــان اإلرهــابــيــون يــنــوون ربـــط المتفجرات 

الستهداف القوات األمنية والمدنيين«.
وكان العراق قد تسلم قبل أيام 50  إرهابيًا من 
تم  الــعــراقــيــة  الجنسية  يحملون  مــمــن  »داعــــش« 

القبض عليهم داخل األراضي السورية.
ولفتت خلية اإلعالم األمني، في بيان، إلى أن 
في  االتحادية  والتحقيقات  االستخبارات  وكالة 
وزارة الداخلية تسلمت هؤالء اإلرهابيين لغرض 

إكمال اإلجراءات الالزمة بحقهم.
وأكدت أن »قيادة العمليات المشتركة مستمرة 
فــي مــتــابــعــة الــعــنــاصــر اإلرهــابــيــة الــمــنــهــزمــة في 
العادل  القصاص  لحين  وخارجها  البالد  داخــل 

منهم«.

خبراء لـ»   «: 
النجاح مرتبط بتنازل 

األطراف كافة 
وتغليب المصلحة 

الوطنية

مقديشو )االتحاد(

مــن  ــا  ــًحـ ــلـ ــسـ مـ  13 ُقــــتــــل 
»الــشــبــاب«  حــركــة  ميليشيات 
أميركية  غـــارة  فــي  اإلرهــابــيــة 
وسط  »هــيــران«  محافظة  فــي 

الصومال.
ــاء  ــ ــب ــ ــة األن ــ ــالـ ــ ــت وكـ ــ ــالـ ــ وقـ
»صونا«:  الرسمية  الصومالية 
13 عنصًرا من مليشيات  »قتل 
المرتبطة  اإلرهــابــيــة  الشباب 
ــدة ودمــــرت  ــاعـ ــقـ بــتــنــظــيــم الـ
ــارة جــويــة  ــ ــي غـ قـــواعـــدهـــم فـ
أميركية لدعم عمليات مكافحة 
في  الوطني  للجيش  اإلرهـــاب 
محافظة هيران وسط البالد«.

أعلن  الــمــاضــي،  ــاء  ــعـ واألربـ
تنفيذ هجوم  األميركي  الجيش 
الصومال  وسط  في  صاروخي 
عناصر   4 مــقــتــل  عــن  أســفــر 
وقالت  »الــشــبــاب«.  حركة  مــن 

األميركية  العسكرية  القيادة 
حينها  »أفريكوم«  أفريقيا  في 
ــهــجــوم وقــع  ــان: إن »ال ــي ــي ب ف
ــدويــن على  ــل ــرب ب ــاء قـ ــالث ــث ال
شمال  كيلومتراً   350 مسافة 
هجوم  بعد  مقديشو،  العاصمة 
شنته حركة الشباب على جنود 
عاماً   15 ومنذ  صوماليين«. 
ــاب«  ــشــب تــخــوض جــمــاعــة »ال
الحكومة  تمّردا ضد  اإلرهابية 
الحركة  وتستغل  الصومالية، 
هجماتها  لتكثيف  األزمــــات  

ضد الحكومة وقوات األمن. 
جو  األميركي  الرئيس  وأمــر 
إنشاء  بإعادة  مايو  في  بايدن 
وجـــود عــســكــري أمــيــركــي في 
السلطات  لمساعدة  الصومال 
حركة  محاربة  على  المحلية 
قرار  عن  عودة  في  »الشباب«، 
بسحب  تــرامــب  دونــالــد  سلفه 

غالبية القوات األميركية.

نيروبي )وكاالت(

ــة  ــس مــفــوضــي ــ ــي ــ ــن رئ ــ ــل ــ أع
أن  أمــس،  الكينية  االنتخابات 
هو  الرئيس،  نائب  روتــو،  وليام 
الفائز في االنتخابات الرئاسية 

التي شهدت منافسة شديدة.
بلجنة  مــشــيــداً  ــو  ــ روت ــال  ــ وق
عــودة  ال  »أبــطــال،  االنتخابات 
ــى  لــــلــــوراء، فــنــحــن نــتــطــلــع إل
المستقبل، نحن بحاجة لتكاتف 

جميع األيدي للمضي قدماً«.
ــغ مــن  ــالـ ــبـ وجـــعـــل روتــــــو الـ
على  القضاء  عــامــاً   55 العمر 
كينيا  في  الطبقية  االنقسامات 
كي  االنتخابية  حملته  مــحــور 
لكينيا،  رئــيــس  خــامــس  يصبح 

بــمــكــافــأة مــحــدودي  تــعــهــد  إذ 
للعائالت  ازدراء  وأبدى  الدخل 
انتقاداً  ذلك  وحمل  السياسية. 
مستتراً لخصمه رايال أودينجا، 
للرئيس،  األول  الــنــائــب  نــجــل 

والرئيس أوهورو كينياتا.
ــعــهــد روتــــو بــكــبــح جــمــاح  وت
500 مليار شلن  وإنفاق  الديون 
رواد  لدعم  دوالر«  مليار   4.1«
وخلق  ــمــزارعــيــن  وال األعــمــال 
العاطلين  لماليين  عمل  فرص 
ــح نــصــف  ــ ــن ــ ــن الـــعـــمـــل وم ــ عـ
المناصب في حكومته للنساء.  
وبــدا أن روتـــو، الــذي يــرأس 
أوالً«،  »كينيا  ــزا  كــوان تحالف 
يتقدم على زعيم المعارضة منذ 

فترة طويلة.

مقتل 13 إرهابيًا من »الشباب«
بغارة أميركية وسط الصومال

كينيا: إعالن وليام روتو 
رئيسًا منتخبًا للبـــالد 
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وسط مخاوف من االنزالق إلى دائرة العنف والحرب مجددًا

تحذيرات غربية من محاولة حسم الصراع يف ليبيا بالقوة

حسن الورفلي )بنغازي، القاهرة(

األطـــراف  غربية  أطـــراف  حـــّذرت 
على  اإلقــدام  من  ليبيا  في  المتنازعة 
استخدام القوة، خالل الفترة المقبلة، 
مؤكدة  السلطة،  على  الصراع  لحسم 
أنها لن تتوانى في مالحقة أي طرف 
العسكرية  ــوة  ــق ال الســتــخــدام  يلجأ 
البالد،  في  جديد  واقــع  أمــر  لفرض 
ليبي  ســيــاســي  مــصــدر  أكـــد  حسبما 

لـ»االتحاد«. 
في  فاعلة  دوالً  إن  المصدر  وقــال 
المشهد السياسي، تخشى من سيناريو 
حالة  ظــل  فــي  العسكري،  االنــقــســام 
التشكيالت  بين  الحالية  االستقطاب 
والــكــتــائــب األمــنــيــة والــعــســكــريــة في 
البالد، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة 
إلى  للدخول  يخطط  باشاغا  فتحي 
ليحصل  مــحــاور،  عــدة  مــن  طرابلس 
واالعــتــراف  الــدولــيــة  الشرعية  على 
الشرعي  الممثل  باعتبارها  بحكومته 

للشعب الليبي.
ــمــصــدر إلـــى أن رئــيــس  ــار ال ــ وأشـ
الحميد  الوطنية عبد  الوحدة  حكومة 
الدبيبة، من جانبه، متمسك بـ»تسليم 
السلطة إلى سلطة منتخبة من الشعب 
الــنــواب«،  مجلس  من  مكلفة  وليست 
تدخل  عدم  حالة  في  ليبيا  أن  مؤكداً 
العنف  ــرة  دائـ ــى  إل ستنزلق  الــعــقــالء 

والحروب مجدداً.
ويسود ليبيا انقساٌم كبيٌر مع وجود 
حكومتين، األولى في طرابلس جاءت 
ونصف  عام  قبل  سياسي  اتفاق  وفق 
برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية 
برئاسة فتحي باشاغا عّينها البرلمان، 
في فبراير الماضي، ومنحها الثقة في 

مـــارس، وتتخذ مــن ســرت فــي وسط 
البالد مقراً مؤقتاً.

في  الغربية  المنطقة  مدن  وتشهد 
وكتائب  لتشكيالت  تــحــركــات  ليبيا 
فتحي  حكومة  تتبع  وعسكرية  أمنية 
التي  التحركات  إطــار  فــي  باشاغا، 
يــقــودهــا آمـــر غــرفــة االســتــخــبــارات 
الــعــســكــريــة الــســابــق الـــلـــواء أســامــة 
جويلي، لتمكين حكومة فتحي باشاغا 
ــع  مــن دخـــول طــرابــلــس وفـــرض واق

سياسي وعسكري جديد.
إلـــى ذلــــك، أكـــد عـــمـــداء بــلــديــات 

مسلح  صـــراع  أي  رفضهم  طرابلس 
الفترة  خالل  الليبية  العاصمة  داخــل 
مع  لقائهم  خــالل  مشددين  المقبلة، 
ــي حكومة  الــمــحــلــي ف الــحــكــم  ــر  ــ وزي
أن  على  التومي  الــديــن  بــدر  الــوحــدة 
هو  االنقسام  إلنهاء  الوحيد  الطريق 

اللجوء إلى صناديق االنتخابات.
التمديد  الدبيبة أن مؤامرة  واعتبر 
تتهاوى ألن »إرادة الشعب هي األقوى 
لــالنــتــخــابــات ال  بنعم  والـــذي صـــرخ 
أمــام  ليس  ــه  أن موضحاً  للتمديد«، 
حلم  فهي  االنتخابات  سوى  الليبيين 

من  البــد  ملحة  وضــرورة  المواطنين 
تحقيقها.

ــنـــاء، نــاقــش رئيس  وفـــي هـــذه األثـ
الــلــيــبــي محمد  ــاســي  ــرئ ال الــمــجــلــس 
الوطنية  المصالحة  مشروع  المنفي، 
المقارحة.  قبيلة  أعيان  من  عدد  مع 
بيان  فــي  الــرئــاســي،  المجلس  وقـــال 
»أعلنوا  القبيلة  أعــيــان  إن  صحفي، 
دعمهم للمجلس حتى يتمكن من إنجاز 
وتحقيق  الوطنية،  المصالحة  مشروع 

االستقرار في كل مناطق ليبيا«.
وفي طبرق، ناقش البرلمان الليبي 

أوضاع  أمس،  الرسمية،  جلسته  في 
التي  الــدول  من  عدد  في  المصابين 
والمتضررين  ــالج،  ــع ال بــهــا  يتلقون 
الوقود  صهريج  انفجار  ضحايا  من 
واإلجــراءات  بية«،  »بنت  منطقة  في 
ــن مــؤســســات الـــدولـــة  ــخــذة مـ ــمــت ال

التنفيذية.
مجلس  بــاســم  ــمــتــحــدث  ال وأكــــد 
أن  بليحق  عــبــداهلل  الليبي  ــواب  ــن ال
المجلس قرر اعتبار بلدية »بنت بية« 
منطقة منكوبة، وتكليف لجنة الصحة 
مصابي  أوضـــاع  بمتابعة  بالمجلس 

الحادث في الداخل والخارج.
ووقع انفجار شاحنة وقود في بلدة 
الــجــاري،  أغسطس  مطلع  بية  بنت 
ــود على  ــ حــيــن انــقــلــبــت شــاحــنــة وق
وأوباري،  سبها  بين  الرابط  الطريق 
الوقود  لتعبئة  المواطنون  وتــدافــع 
تشغيل  أحدهم  حاول  وعندما  منها، 
بطارية  بواسطة  الشاحنة  مضخة 
كهربائية  شــــرارة  حــدثــت  ســـيـــارة، 
وهو  الشاحنة،  في  النيران  أشعلت 
لــمــقــتــل وإصـــابـــة عــشــرات  أدى  مــا 

الحادثة. في  الليبيين 

618 قتياًل حصيلة 
ضحايا األمطار 
في باكستان

إسالم أباد )وكاالت(

لقي 6 أشخاص 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 

شخصًا، بينهم 134 امرأة و230 
طفاًل. وقالت الهيئة، يف أحدث 
تقرير، إن األمطار والفيضانات 

أحلقت أضرارًا بأكثر من 69 ألفًا 
و874 منزاًل، وهو ما أسفر عن 

تشريد آالف األشخاص أو تقطع 
السبل بهم يف القرى النائية.

وكان إقليما بلوشستان والسند 
األكثر تضررًا 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.

أكبر مكتبة متنقلة في العالم السفينة »لوجوز هوب« ترسو على سواحل بنغازي حاملة آالف الكتب )رويترز(

شعبان بالل )تونس، القاهرة(

تواصل الحكومة التونسية العمل على 
الذي  االقتصادي  اإلصــالح  إجـــراءات 
يُعد حسب خبراء ومحللين وسياسيين 
التحدي األكبر أمام الرئيس قيس سعيد 
الدستور  على  االستفتاء  نجاح  بعد 

الجديد.
سياسيون  ومحللون  خــبــراء  ــد  وأكـ
ضرورة وضع خطط واضحة لمواجهة 
موضحين  االقتصادي،  الوضع  تدهور 
أن صندوق النقد الدولي قد يمنح خالل 
التونسية  للحكومة  قرضاً  العام  هــذا 

يُمكن من خالله تحسين األوضاع.
التونسي،  السياسي  المحلل  واعتبر 
االقتصادي  التحدي  أن  ثابت،  منذر 
هو أهم التحديات التي تواجه حكومة 
إلى ارتفاع مستوى  نجالء بودن، الفتاً 
 ،%8.2 على  يزيد  مــا  إلــى  التضخم 
نسبة  وكذلك  الفقر،  مستوى  وارتفاع 

البطالة أكثر من %18.
ــي تــصــريــحــات  ــ وأشـــــــار ثـــابـــت ف
تحديات  هـــذه  أن  إلـــى  لــــ»االتـــحـــاد«، 
من  بجملة  تــواجــه  أن  يــجــب  كــبــرى 
النهوض  لتحقيق  وبخطة  اإلجـــراءات 
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 إلـــى ضــــرورة طمأنة 
المستثمر عبر تحسين مناخ األعمال 
خاصة في ظل انهيار تصنيف تونس في 

تقارير الوكاالت الدولية، وهو ما يؤكد 
الحاجة إلعــادة الثقة في العالقة بين 

الدولة والمستثمر األجنبي والوطني.
التسريع  بـــضـــرورة  ثــابــت  ــب  وطــال
برجال  الصلة  ذات  الملفات  بحسم 
التشريعات  مختلف  وإيجاد  األعمال، 
واإلجراءات التي من شأنها دفع عملية 
االستثمار وتحررها من سلطة الجهاز 
البيروقراطي، مؤكداً أن تونس لها من 

موقعها  الستعادة  يكفي  ما  المميزات 
االقتصادي في المنطقة.

وحول قرض صندوق النقد الدولي، 
أن  التونسي  السياسي  المحلل  ذكــر 
أن  إلــى  تُشير  المتوفرة  »المعطيات 
الــقــرض،  تــونــس  الــصــنــدوق سيمنح 
خاصة أن آخر تقرير للوفد المفاوض 
عرضتها  التي  ــراءات  اإلجــ على  أثنى 

رئيسة الحكومة التونسية للوفد«.

السياسي  المحلل  ــار  أشـ بــــدوره، 
بالفعل  تونس  أن  إلــى  الجليدي  نــزار 
قــرض  عــلــى  للحصول  طريقها  فــي 
من صندوق النقد الدولي وهو مدرج 
السنة  مــن  الثاني  للنصف  ومبرمج 

الحالية حسب ميزانية الدولة 2022.
تصريحات  في  الجليدي  وأضــاف 
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«.
المنتظر  الــقــرض  »مبلغ  ــاف:  وأضـ
مليارات   4 وهــو  عليه  تونس  حصول 
ولن  التضخم  مشكلة  يحل  لن  دوالر 

يحل مشكلة غالء األسعار«.
وأكد الجليدي ضرورة إيجاد بدائل 
أحدها  يكون  قد  الحكومة  أخرى من 
المزيد من االقتراض، مضيفاً أنه من 
الصعب انتعاش االستثمار في الوقت 

الحالي في ظل األزمة العالمية.
التونسي  السياسي  المحلل  وتوقع 
على  االعتماد  إلى  الحكومة  تلجأ  أن 
ترشيد الدعم واتخاذ إجراءات موجعة 
من  وعــدد  المحروقات  أسعار  كرفع 

المواد المدعمة.
وتـــواجـــه تـــونـــس ضــغــوطــا مــالــيــة 
الــتــأخــر في  ــى  إلـ واقــتــصــاديــة أدت 
الحكوميين  الموظفين  ــب  رواتـ ــع  دف
واردات  ثــمــن  دفـــع  فـــي  ومــشــكــالت 
القمح، باإلضافة إلى ارتفاعات حادة 

في األسعار.

عمداء بلديات 
طرابلس: نرفض 

مواجهات مسلحة 
داخل العاصمة

دعم قبلي لجهود 
المنفي من أجل 
إنجاح مشروع 

المصالحة الوطنية

المنطقة الغربية 
تشهد تحركات 

لتشكيالت وكتائب 
أمنية وعسكرية

«: أهمية وضع خطط واضحة لمواجهة التراجع المستمر خبراء لـ»

اإلصالح االقتصادي.. التحدي األكبر أمام تونس

ضرورة العمل على 
إعادة الثقة في 

العالقة بين الدولة 
والمستثمر

قرض صندوق
النقد لن يحل 

مشكلة التضخم 
واألسعار

تونس )وكاالت( 

التونسية  األمن  قوات  أعلنت 
أمس، إحباط 46 محاولة هجرة 
نهاية  خالل  بحراً  شرعية  غير 
 657 وتوقيف  وإنــقــاذ  األســبــوع 

شخصاً شاركوا فيها.
ــال الــحــرس الــوطــنــي في  وقـ
في  العاملة  »وحــداتــه  إن  بيان 
كافة سواحل البالد تمكنت ليل 
 10 إحباط  من  االثنين  األحــد 
عمليات اجتياز للحدود البحرية 
خلسة ونجدة وإنقاذ عدد 156 

مجتازاً«.
ــحــدث بــاســم  ــمــت وأوضـــــح ال
ــي حـــســـام  ــ ــن ــوطــ ــ ــرس ال ــ ــحـ ــ الـ
أن  البيان  في  الجبابلي  الدين 
يحملون   102 هــم  المهاجرين 
أفــريــقــيــا  دول  مـــن  جــنــســيــات 

جنوب الصحراء و54 تونسًيا.
الوطني  الــحــرس  كشف  كما 
هجرة  محاولة   11 إحباط  عن 
في  األحــد  السبت  ليل  أخــرى 
ــالد وجــنــوبــهــا أنقذ  ــب وســـط ال
مهاجراً   219 خاللها  وأوقـــف 
من  منهم جنسيات   113 يحمل 
الصحراء  جنوب  أفريقيا  دول 

والبقية تونسيون.
ــحــــرس 23  ــ ــط ال ــبـ كـــمـــا أحـ

ــرا ليل  ــحـ بـ ــرة  ــجـ مـــحـــاولـــة هـ
خاللها  أوقــف  السبت  الجمعة 
من  نصفهم  نحو  مهاجرا   225
دول  مــن  والــبــقــيــة  التونسيين 

أفريقيا جنوب الصحراء.
المتحدث  ــاد  أفـ جــهــتــه،  مــن 
الوطني  ــاع  ــدف ال وزارة  بــاســم 
»وحدة  أن  أمس،  زكري  محمد 
أمس  قــامــت  بحرية  عسكرية 
شخصاً   42 بـــإجـــالء  األول، 
صعدوا على ظهر جرار بحري 
بترولية  بإسناد مصطبة  مكلف 
قرب أرخبيل قرقنة وسط شرق 

البالد«.
وأضاف زكري أن المهاجرين 
ــروا من  ــحــ ــ ــم أب ــه ــأن أفـــــــادوا ب
الجمعة  ليل  الليبية  السواحل 
إذاعـــــة  وأوردت  الـــســـبـــت. 
قوات  أن  المحلية  »مــوزايــيــك« 
الجمعة  لــيــل  أحــبــطــت  ــن  ــ األم
ــة هــجــرة من  ــحــاول الــســبــت م
سواحل مدينة الحمامات شمال 

شرق البالد.
مصادر  عــن  ــة  اإلذاعـ ونقلت 
توقيف  تم  أنه  تسمها  لم  أمنية 
15 مشاركا في العملية تجمعهم 
صلة قرابة وينحدرون من والية 
القيروان وسط البالد، ومن بين 

المشاركين 5 نساء و4 أطفال.

إحباط 46 محاولة هجرة

بحــــرًا من تـــونــس

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

باريس )أ ف ب( 

لمواجهة  مالي  في  تواجدهم  على  أعوام  تسعة  بعد 
الفرنسيون  العسكريون  أنــجــز  إرهــابــيــة،  جــمــاعــات 
األركــان  رئاسة  أفــادت  حسبما  البالد،  من  انسحابهم 

الفرنسية في بيان أمس.
قوة  مــن  كتيبة  آخــر  األركـــان عبور  رئــاســة  وأكـــدت 
»برخان«، كانت متواجدة على األراضي المالية، الحدود 

بين مالي والنيجر.
غــاو  ــاعــدة  ق ــادرت  ــ »غـ الكتيبة  أن  إلـــى  ــارت  ــ وأشـ
إلى  أمس  صباح  قيادتها  تسليم  تم  التي  الصحراوية 

القوات المسلحة المالية«.
العسكري  التحدي  »هذا  أن  األركــان  رئاسة  وأكــدت 
وكذلك  وبأمان،  منظم  بشكل  ُرفــع  الكبير  اللوجستي 

بشفافية كاملة وبتنسيق مع مجمل الشركاء«.
وهذا االنسحاب الذي كان الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون قّرره في 17 فبراير، يضع حداً لتدخل عسكري 
فرنسي في مالي استمر نحو عشر سنوات، ويرّجح أن 

يبقى األخير بهذا الحجم لفترة طويلة.
وفي بيان منفصل، أشادت الرئاسة الفرنسية بالتزام 
العسكريين الفرنسيين »الذين قاتلوا مدى تسع سنوات 
الساحل  منطقة  في  المسلحة«  اإلرهابية  الجماعات 

وضحى 59 منهم بأرواحهم في سبيل ذلك.
وتذكرنا  تلزمنا  »تضحيتهم  أن  على  ماكرون  وشدد 

وحدة  على  السنوات  هذه  خالل  حافظوا  جنودنا  بأن 
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 
المجموعات  في  الهرمية  التراتبية  كوادر  كبار  غالبية 

اإلرهابية الساحلية«.
هذا  »متابعة  على  عزمه  الفرنسي  الرئيس  ــد  وأك
االلتزام إلى جانب كل الدول التي اّتخذت خيار مكافحة 
اإلرهاب وصون االستقرار والتعايش بين المجتمعات« 

في غرب أفريقيا.
»سيرفال«  عملية   2013 يناير  في  فرنسا  وأطلقت 
بهدف وقف تقدم الجماعات اإلرهابية المسلحة نحو 
العملية،  وتمكنت  المالية.  القوات  ودعم  مالي  جنوب 
الدولي، من  العسكري  التدخل  رأس حربة  كانت  التي 
طرد جزء كبير من الجماعات اإلرهابية من شمال مالي 

بعد أن احتلت المنطقة في 2012.
عملية  خلفتها   ،2014 أغسطس  مــن  األول  ــي  وف
»برخان« لمكافحة المتطرفين، بقيادة فرنسا مع خمس 
موريتانيا  هي  والصحراء  الساحل  منطقة  في  دول 

ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد.
 5500 القوة  لهذه  الميدانيين  العناصر  عديد  وبلغ 

جندي في عام 2020.

بعد 9 أعوام من مواجهة المتطرفين

الجيش الفرنسي يستكمل انسحابه من مالي 
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المروج الممتدة عبر »حدائق كو« البريطانية، التي تضم أكبر 
مجموعة من النباتات الحية في العالم، أصبحت صفراء اللون. 
في  المسجلة  وجفافاً  حــرارة  الصيف  أكثر فصول  أحد  ووســط 
التاريخ الحديث، أخذ البستانيون في هذه المنطقة الجاذبة للسياح 
بجنوب غرب لندن يختارون بعناية كيف ومتى يسقون اآلالف من 
أنواع النباتات واألشجار التي تستقطب أكثر من مليون زائر في 
السنة. وفي منطقة »هامبستيد هيذ« التي تنتشر فيها األشجار، 
وهي عبارة عن متنزه في شمال المدينة، قام العمال بتسييج عدد 

من األشجار لحمايتها من خطر الحرائق. 
عبر لندن - ومعظم إنجلترا - تمارس الحرارة غير المسبوقة 
التحتية  والبنية  النباتات  على حياة  شديداً  الصيف ضغطاً  هذا 
والسكان. فاألوراق الخضراء تتساقط قبل الخريف. واألعشاب 
اليابسة تتكسر حين يسير المرء في المتنزه. بل هناك في بعض 

األحيان شعور يشبه جو الصحراء. درجات الحرارة العالية أدت أيضاً إلى اندالع حرائق 
والتواء  تمدد  بشأن  تحذيرات  أصــدرت  القطارات  تسيير  وشركات  لندن.  من  بالقرب 
خطوط السكك الحديدية. وخطوط أنابيب الغاز قطعت اإلنتاج بسبب الحرارة المرتفعة. 
مضت أسابيع منذ أن كانت هناك تساقطات مطرية مهمة في لندن. وأصبح انخفاض 
مخزون المياه مصدَر قلٍق غريباً بالنسبة لمدينة وبلد كان فيهما الجو الممطر بمثابة شعار 
أو معلمة مميزين على غرار ساعة »بيج بن«، ومؤشراً آخر على أن مناخ المملكة المتحدة 
أخذ يتغير بعد أن تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية ألول مرة في يوليو الماضي. 
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 
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 
السقي، وإال فإنهم سيواجهون غرامة قد تصل قيمتها إلى ألف جنيه إسترليني. وتعتزم 

شركة »ساوث إيست ووتر ليميتد« فرض حظر مماثل على الزبائن 
في »كانت« وساسيكس اعتباراً من 12 أغسطس.   شركة »تايمز 
ووتر يوتيليتيز ليميتد«، المسؤولة عن تزويد لندن بالماء أعلنت 
أنها مستعدة لفرض قيود على استخدام المياه في حال استمرار 
فترة الجفاف الطويل بشكل غير معتاد.  تقنين وترشيد استخدام 
المياه هو تدبير المالذ األخير الذي لن يأتي إال بعد حمالت توعية 
وحظر استخدام خرطوم المياه للري. وعلى الرغم من أنه من بين 
الخيارات المطروحة على الطاولة، إال أن شركات المياه عادة ما 
تخشى التسبب في رد فعل غاضب من قبل الزبائن. ثم إن شركات 
توزيع المياه لديها خيارات أخرى من قبيل اللجوء إلى خزانات المياه 
الجوفية في حاالت الطوارئ – تشكيالت صخرية تحتوي على مياه 
جوفية – أو الخزانات القديمة التي لم تعد مستخدمة ولكنها ما 
زالت تحتوي على بعض المياه. كما أنها تستطيع إقناع وكالة البيئة 
في البالد بالسماح لها بأخذ كمية أكبر من مياه النهر النهر تجنباً ألي نوع من التقنين 
والترشيد – رغم أن هذا يمكن أن يؤدي إلى استنزاف الموارد ومشاكل بيئية أخرى، كما 
يقول دوبسون.  كريستين كولفن، المديرة بمؤسسة »ذا ريفرز تراست«، تقول إن المملكة 
المتحدة تستخدم كميات أكبر من المياه من حيث معدل حصة الفرد مقارنة مع أي بلد آخر 
في أوروبا. وقالت في بيان: »إن جزءاً من مشكلتنا الحالية مع انخفاض مستوى المياه والتي 
أدت إلى إجراءات من قبيل حظر استخدام خرطوم المياه في الرش هو أننا ما زلنا ننظر إلى 

هذا البلد على أنه بلد رطب حيث نتعامل مع الماء كمورد دائم ال ينضب أبداً«. 

 
* صحفيتان في بلومبيرج 

ينشر بترتيب خاص مع خدمة »واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس«

ــارة أوروبــــا في  ــ ــاد زي مــن اعــت
ــة فــي  ــاصــ شـــهـــر الـــصـــيـــف وخــ
وبريطانيا  فــرنــســا  مــثــل  ــدان  ــل ب
والبرتغال،  وإسبانيا  وهــولــنــدا 
موجة  الحظ  قد  يكون  وأن  البد 
هذه  عمت  التي  الشديدة  الحر 
البلدان، والبد وأن يكون قد تابع 
عن  البلدان  تلكم  في  النقاشات 
درجــة  وعــن  ومخلفاته  الجفاف 
ــب« الــقــصــوى لــتــزويــد  ــأهـ ــتـ »الـ
ــاطــق الــمــتــضــررة بــالــمــاء  ــمــن ال
وأن  بــد  ال  ثــم  للشرب،  الصالح 
كبيرة  شاحنات  شاهد  قد  يكون 
ــى الــمــقــاطــعــات  تــنــقــل الـــمـــاء إلـ

المتضررة.
فإنه  األسطر،  هذه  أكتب  وأنا 
فرنسا  فــي  بلدة  مائة  مــن  أكثر 
صالح  مــاء  حالياً  لديها  يعد  لم 
ــو مــا لــم يــقــع في  ــشــرب، وهـ ــل ل
تعد  لم  ففرنسا  فقط،  تاريخها 
عندما  عهدناها  التي  البلدة  تلك 
تكن  لــم  حيث  فيها،  ــدرس  ن كنا 
الــمــيــاه  ــاك أي مــشــكــلــة فــي  هــن
مدن  اليوم  فهناك  السنة،  طول 
ماء  في  نقصاً  تشكو  ومقاطعات 
من  التزود  عمليات  وتتم  الشرب 

خالل شاحنات نقل الماء. 
كما أنشأت الحكومة الفرنسية 

خلية أزمة وزارية للنظر في »الوضع التاريخي الذي 
أن  واضحاً  وبات  المناطق«.  من  كبير  عدد  به  يمر 
االحتباس  تداعيات  من  يجعل  الحر  موجات  تواتر 
تداعيات  وله  فرنسا،  في  ملموساً  واقعاً  المناخي 
النهرية  والمالحة  الزراعة  على  خصوصاً  مباشرة 

المائية.  الترفيهية  واألنشطة 
االتــحــاد  فــي  دول  تشهد  فــرنــســا،  شــاكــلــة  وعــلــى 
فبريطانيا  استثنائية،  وجفاف  حر  موجات  األوروبي 
حيث  الماضي،  الشهر  حاد  جوي  لضغط  خضعت 
األولى  للمرة  الحرارة  درجــات  في  ارتفاعاً  شهدت 
جداً  خطيراً  الوضع  ويبقى  مئوية.  درجة   40 تفوق 

ــتــرا عــلــى وجــه  بــالــنــســبــة إلنــجــل
يوليو  شهر  اعتبر  إذ  الخصوص؛ 
 ،1935 عــام  منذ  جفافاً  األكــثــر 
توقع  السلطات  جعل  مــا  وهــذا 
الــحــدائــق  ري  يحظر  مــرســومــاً 
مــلء  أو  ــارات  ــيـ ــسـ الـ غــســل  أو 
في  الخاصة  السباحة  أحــواض 
كما  وايــت...  وجزيرة  هامبشاير 
أعلنت  الهولندية  السلطات  أن 
الشديد  »النقص  حال  أيام  منذ 

للماء«.
نــنــســى  أن  يــجــب  ال  إنــــه  ثـــم 
على  تأتي  التي  المهولة  الحرائق 
ــا  ــيــابــس فــي أوروبـ األخــضــر وال
والعديد من دول العالم، زد على 
يحذر  الــدولــي  الــبــنــك  أن  ذلـــك 
األوســط  الشرق  منطقة  أن  من 
أكثر  بين  مــن  أفريقيا  وشــمــال 
عــرضــة  األرض  عــلــى  ــن  ــاكـ األمـ
منسوب  الرتــفــاع  نتيجة  للخطر 
المناطق  خــاصــة  الــبــحــر،  مــيــاه 
توقع  كما  المنخفضة.  الساحلية 
مــاليــيــن  عـــشـــرات  ــعــرض  ــت ي أن 
البشر في المنطقة لضغط نقص 
وشح   .2025 عام  بحلول  المياه 
سيؤدي  الجفاف  نتيجة  المياه 
على  الضغط  زيـــادة  إلــى  بـــدوره 
قلة  وإلى  الجوفية  المياه  مــوارد 

الزراعية. المحاصيل 
درجة   1.5 بواقع  سترتفع  العالم  في  الحرارة  إن 
مئوية، وستتكرر الموجات الحارة الشديدة باستمرار 

وذلك بسبب االحتباس الحراري. 
في  تتسبب  التي  هي  البشرية  النشاطات  وتبقى 
كل هذه المصائب، والعالم ال يتعظ، وال تنظر الدول 
إال إلى مصالحها الخاصة.. والمصيبة أن تداعيات 
أزمة المناخ تصيب دول العالم بأسرها وإْن لم تكن 

طرفاً فيها كما هو شأن دول أفريقيا. 

* أكاديمي مغربي

منذ  الــروســيــة  الــقــوات  تسيطر 
ــي عـــلـــى مــحــطــة  ــاضـ ــمـ مــــــارس الـ
زابوريجيا النووية في أوكرانيا، وهي 
أهم محطة لتوليد الطاقة النووية ال 
في أوكرانيا وحدها وإنما في أوروبا، 
وهي تنتج نحو نصف الطاقة النووية 
بصفة  الطاقة  وخمس  أوكرانيا  في 
عامة، وقد أبقت روسيا على طاقمها 
السلطات  ــانــت  ك وإن  األوكـــرانـــي 
الظروف  سوء  من  تشكو  األوكرانية 

التي يعمل فيها.
أحاطت  التي  الــتــوتــرات  ونــذكــر   
المحطة  على  االستيالء  بمالبسات 
في مارس الماضي إلى أن استقرت 
األمور، وقد عاد هذا التوتر في األيام 
األخــيــرة مــع تــبــادل االتــهــامــات بين 
الطرفين بقصف المحطة وممارسة 
ــاب الـــنـــووي، والــتــحــذيــر من  ــ اإلرهـ
مخاطر كارثة نووية جديدة على غرار 
األوكرانية  تشيرنوبل  مفاعل  كارثة 
أيضاً في 1986التي أدت إلى إجالء 
360 ألف شخص من محيط30 كم 
ُقدر  إشعاعي  وتلوث  المفاعل  حول 
أوروبــا،  أربــاع  ثالثة  قرابة  أنه طال 
ناهيك عن عدد غير متفق عليه من 

الخسائر البشرية.
 وقد أدت هذه المخاطر إلى ردود فعل دولية واسعة، 
القلق  عن  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  رئيس  فأعرب 
العميق بسبب التقارير الواردة عن قصف المحطة، وطالب 
بالوقف الفوري ألي عمل عسكري بالقرب منها، وذكر أنه 
المساعدة  لتقديم  المعنية  األطــراف  مع  التشاور  يواصل 
وضمان أمن الموقع،  ووصف األمين العام لألمم المتحدة 
أي هجوم على محطة نووية بأنه عمل انتحاري، وطالب 
مما  للتحقق  المحطة  بدخول  دوليين  لمفتشين  بالسماح 

يجري.
األوروبــي  باالتحاد  الخارجية  السياسة  مسؤول  وأدان   

األنشطة العسكرية الروسية حول المحطة.
   وثمة ما يدعو إلمعان النظر في التطورات السابقة، 
وبغض النظر عن البعد القانوني للمسألة الذي يفيد بتبعية 

مفهوماً  فليس  ألوكــرانــيــا  المحطة 
لماذا تقصف روسيا محطة تسيطر 
االتــهــامــات  فـــإن  وبــالــتــالــي  عليها؟ 
تبدو  لروسيا  والغربية  األوكــرانــيــة 
أن  للمنطق  األقــرب  ويبدو  غريبة، 
لعبة  يمارسون  وأصدقاءها  أوكرانيا 
ضمن  روسيا  على  للضغط  خطرة 
أن  ذلك  اآلن،  الدائر  الصراع  إطــار 
كارثة  المسؤولية عن  تحميل روسيا 
بعشرة  آثارها  ُقدرت  محتملة  نووية 
أمثال آثار كارثة تشيرنوبل من شأنه 
لكي  هائلة  ضغوطاً  عليها  يضع  أن 

تتراجع عن سلوكها الحالي.
 والواقع أن هذا النوع من التفكير 
أن  أوالهــمــا  مشكلتين  على  ينطوي 
للغاية.  َخِطرة  الدولية  األلعاب  هذه 
ومن شأن أي خطأ في حساباتها أن 
يفضي إلى كارثة ليس من الضروري 
أن تكون بحجم ما وقع في تشيرنوبل، 
ولــكــنــهــا ســتــنــطــوي بــالــتــأكــيــد على 
وقد  فادحة،  وبشرية  مادية  خسائر 
إلى حد ما من هذا االحتمال  يقلل 
لخبراء  وفقاً  زابوريجيا  محطة  أن 
متخصصين تقع في مبنى خرساني 
ُمَقوى بالفوالذ يمكنه تحمل األحداث 
الــخــارجــيــة الــشــديــدة ســـواء أكانت 

كوارث طبيعية أم من صنع اإلنسان. 
مطلوب  لــه  والتحسب  قائماً  يبقى  الخطر  كــان  وإن 
بطبيعة الحال، أما المشكلة الثانية فهي أنه من الواضح 
أوكرانيا،  في  لروسيا وخططها  الكثير  تعني  المحطة  أن 
وقد أفادت الشركة األوكرانية الُمَشغلة للمحطة أن القوات 
الروسية تستعد لربطها بشبه جزيرة القرم، والحقيقة أن 
المعضلة ليست خاصة بمحطة زابوريجيا فحسب،  هذه 
وهي  أوكــرانــيــا،  فــي  الــروســيــة  الحسابات  بعموم  وإنــمــا 
حسابات تُعقد، جنباً إلى جنب مع الخطط الغربية وبالذات 
محاوالت  أي  روسيا،  الستنزاف  والبريطانية  األميركية 

قريبة للتسوية السياسية للحرب الدائرة في أوكرانيا.

* أستاذ العلوم السياسية- جامعة القاهرة

بريطانيا... تقنين استهالك المياه المالذ األخير

السيارات الكهربائية... طفرة صناعية ومكاسب بيئية

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  27 بالمئة من انبعاثات غازات االحتباس الحراري. )الصورة من 

خدمة نيويورك تايمز(.

تحظى دولة اإلمارات بمؤسسات تتمتع بدرجة عالية من الكفاءة تعمل 
اإلمــارات من  الذي مّكن  الجودة، وهذا األمر هو  وفقاً ألعلى معايير 
أزمة جائحة  ولعّل  الميادين،  مختلف  في  المتتالية  اإلنجازات  تحقيق 
الحقيقة، حيث  هذه  أكدت  قد  مؤّخراً  العالم  اجتاحت  التي  »كورونا« 
تمكنت الدولة من خالل المؤسسات المعنية من إدارة أزمة هذه الجائحة 
بشكل فاعل جعل خسائرها البشرية والمادية في حّدها األدنى على 
عكس ما حدث في معظم دول العالم التي تأثرت بشكل كبير بتداعيات 

الجائحة، وتكّبدت خسائر بشرية ومادية هائلة.
في  المؤسسات  بها  تتمتع  التي  العالية  الكفاءة  فــإن  الــواقــع،  وفــي 
دولة اإلمــارات هي بفضل حرص قيادتنا الرشيدة على أن تقوم هذه 
المؤسسات بدورها على الوجه األكمل، عبْر إداراتها من خالل كفاءات 
من  واحــدة  المؤسسات هي  ولعل جودة  راسخة،  قواعد  ووفق  بشرية 
وذلك  الجودة  بهذه  ويشهد  اإلماراتي،  التنموي  النموذج  يميز  ما  أهم 
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 
وزارة  بقيادة  ــوارث  ــك وال
ــة  ــشــارك ــلـــيـــة، وم الـــداخـ
الوطني  المركز  مــن  كــلٍّ 
ــادات  ــيـ ــقـ ــاد والـ ــألرصــ ــ ل
الشرطية المحلية، بشكل 
مبكر استعداداتها للتعامل 
مع هذا المنخفض الذي 
ع أن تتأثر  كان من المتوقَّ
ــى جانب  ــة، إلـ ــدولـ ــه الـ ب
جاهزية خطط استمرارية 
الجهات  لجميع  األعمال 
ــة، وجـــاهـــزيـــة  ــويـ ــيـ ــحـ الـ
اإلجـــــــراءات اإلعــالمــيــة 
قبل  الــتــحــذيــرات  لنشر 
المنخفض  مــرور  وأثــنــاء 
الجوي، إضافة إلى تفعيل 
منظومة اإلنذار المبكر. 

وزارة  ــة  رســال ــت  ــان وك
تعاملها  فــي  ــيــة  الــداخــل
واضحة  الوضع  هــذا  مع 
أن  أكـــدت  حيث  للغاية، 
قصوى،  أولوية  تمّثالن  والممتلكات  األرواح  وحماية  المجتمع  سالمة 
وأنها على أتّم االستعداد بجميع قطاعاتها وإداراتها وِفرقها الميدانية، 
للتعامل مع أي حالة طارئة وفق الخطط الموضوعة بما يضَمن أمن 
الجميع وسالمتهم، وهذه الرسالة تبّث الطمأنينة في نفوس المواطنين 
بتعامل  عالية  ثقة  لديهم  الذين  الطيبة،  األرض  هذه  على  والمقيمين 
درجة  بلغت  مهما  كافة،  ــات  واألزمـ التحديات  مع  الــدولــة  مؤسسات 
تعقيدها. وإذا كانت مؤسسات الدولة المعنية تقوم بدورها على الوجه 
األكمل في مواجهة هذا المنخفض الجوي، فإن على الجمهور الكريم 
توّخي الحيطة والحذر، والتزام اشتراطات وإرشادات السالمة، والتقّيد 
وسائل  وعلى  والممتلكات،  لــألرواح  المعنية حمايًة  الجهات  بتعليمات 
اإلعالم المختلفة أن تنَشط بشكل خاص في مثل هذه األوضاع، لتكمل 

الجهود الدؤوبة التي تبذلها هذه المؤسسات.

كفـــــــاءة عاليـــــة 
لمؤسســـــات الدولـــة

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

اإلمارات

اليـــوم

المؤسسات المعنية 
بالدولة تقوم بدورها 

على الوجه األكمل في 
مواجهة هذا المنخفض 
الجوي، وعلى الجمهور 

الكريم توّخي الحيطة 
والحذر، والتزام 

اشتراطات وإرشادات 
السالمة، والتقّيد 

بالتعليمات لحمايًة 
لألرواح والممتلكات

العالم ال يتعظ، وال تنظر الدول 
إال إلى مصالحها الخاصة.. 

والمصيبة أن تداعيات أزمة 
المناخ تصيب دول العالم 

بأسرها وإْن لم تكن طرفًا فيها 
كما هو شأن دول أفريقيا. 

محطة زابوريجيا وفقًا لخبراء 
متخصصين تقع في مبنى 
خرساني ُمَقوى بالفوالذ 

يمكنه تحمل األحداث الخارجية 
الشديدة سواء أكانت كوارث 
طبيعية أم من صنع اإلنسان.

ألعاب خِطرة!عن الجفاف التاريخي في أوروبا
د. أحمد يوسف أحمد*د. عبد الحق عزوزي*

المملكة المتحدة تستخدم 
كميات أكبر من المياه من 

حيث معدل حصة الفرد مقارنة 
مع أي بلد آخر في أوروبا

بريسيال أزيفيدو روتشا 

وإيرينا إنجل*
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فخ  مــن  بكين  نجت  اآلن  حتى 
أن  واشنطن  أرادت  الــذي  تايوان 

وحله.  في  تغرقها 
الماضي  األسبوع  األزمــة  بدأت 
ــق  األفـ ــي  فـ ــرب  ــحـ الـ ــح  شــب والح 
تحرك  مع  أنفاسه  العالم  فحبس 
رئيسة  بــيــلــوســي  نــانــســي  ــرة  طــائ
ــركــي نحو  الـــنـــواب األمــي مــجــلــس 
ــى مــســؤول  ــل ــتــكــون أع تـــايـــوان، ل
منذ  تايبيه  يزور  منتخب  أميركي 
األمــر  اعــتــبــرت  بكين  عــامــاً.   25
الوعود  لها ونكوصاً عن  استفزازاً 
المتحدة  الــواليــات  قطعتها  التي 

 . للصين
المتحدة  ــات  ــوالي ال تعبث  فهل 
العالم  ــقــرار  واســت وســـالم  بــأمــن 
بما  الــشــعــوب  بــحــيــاة  وتــســتــهــيــن 
عظمى  كــقــوة  ــا  دورهـ مــع  يتنافى 

عالمي؟ وقطب 
ــوســت»  صــحــيــفــة «واشـــنـــطـــن ب
نوع من  بأنها  الزيارة  تلك  وصفت 

إلى  بإشارتها  وذلك  البروباغندا، 
أن بيلوسي -82 عاماً - قد تريد 
قضتها  التي  الفترة  يتوج  حــدثــاً 
أن  قبل  النواب  لمجلس  كرئيسة 
«الجمهوريين»  حــزب  فــوز  ينهيه 
المقبل،  نــوفــمــبــر  فــي  المحتمل 
ذهابها  قرار  أن  الصحيفة  وأكدت 
كما  حكيم.  غير  اآلن  تايوان  إلى 
إلى احتواء  بايدن  دعت الصحيفة 

الناجم عن ذلك.  الضرر 
وزير  بلينكن  أنتوني  سعى  وقد 
احتواء  إلــى  األميركي  الخارجية 
لتدهور  الــزيــارة، ووضــع حد  آثــار 
ــبــلــديــن، ومــنــع  ــات بــيــن ال ــعــالق ال
عسكرية  مواجهة  نحو  انــزالقــهــا 
يــمــكــن  ال  بــمــخــاطــر  مــحــفــوفــة 

حصرها.
علقت  الصينية  الخارجية  وزارة 
يلعبون  الــذيــن  (أولـــئـــك  بــقــولــهــا 
وأعــرب  ــهــا).  ب سيهلكون  بــالــنــار 
لمبدأ  دعمه  عن  الدولي  المجتمع 

أكــد عليه  مــا  وهــو  واحـــدة،  صين 
ــم الــمــتــحــدة  ــألم األمـــيـــن الـــعـــام ل
(إننا  بقوله  غوتيريش  أنطونيو 
العامة،  الجمعية  بقرارات  نلتزم 
هو  وهــذا  واحــدة،  صين  وسياسة 
ما  كل  في  ننتهجه  الــذي  المسار 

به). نقوم 
وزارة  ــن  عــ ــدر  ــ صـ ــان  ــيـ بـ ــي  ــ ف
ومن  الدولي،  والتعاون  الخارجية 
األمــم  ــقــرارات  ب ــتــزام  االل منطلق 
ــرت أبــوظــبــي عن  الــمــتــحــدة، عــب
دعــمــهــا لــســيــادة الــصــيــن ووحـــدة 
على  الجميع  حّثت  كما  أراضيها، 
سعياً  الدبلوماسي  الحوار  تغليب 
ــرار اإلقــلــيــمــي  ــقـ ــتـ ــضــمــان االسـ ل

والدولي.
كانت  الصين  أن  المعروف  من 
خـــالل ســنــوات الــحــرب الــبــاردة 
األميركية  المخططات  عن  بمنأى 
ــذاك اهــتــمــامــهــا  ــ الــتــي صــبــت آنـ
األمــر  فاستثمرت  موسكو،  نحو 

ــى بــنــاء  ــت عــل لــصــالــحــهــا، وعــمــل
وتنويعها.  قوتها  مصادر 

الجديدة  األلفية  منذ مطلع  لكن 
باتت  بكين  أن  واشــنــطــن  أدركـــت 
تجعلها  الــتــي  األدوات  تــمــتــلــك 
وقد  العالمية،  القوى  من  واحــدة 

موقعها.  على  أيضاً  تنافسها 
تــتــعــمــد  ــا  ــركـ ــيـ أمـ أن  ــا  ــنـ ــّنـ وظـ
في  لتوريطها  الــصــيــن  اســتــفــزاز 
قوتها  ولتبدد  تــايــوان  ضد  حــرب 
تتقن  الصين  أن  غير  وثــرواتــهــا. 
لــعــبــة االنـــتـــظـــار، بــيــنــمــا أمــيــركــا 
تريد  كبرى  اقتصادية  أزمة  تعيش 
الــحــروب؛  بإشعال  منها  الــخــروج 
ــيــه وســائــل  ــارت إل ــا أشــ حــســب م

صينية. إعالم 
على كل حال األزمة لم تنته بعد، 
مفتوحة  السيناريوهات  تزال  وما 
خصوصاً  احــتــمــاالت،  عــدة  على 
الصينية  ــوات  ــقـ الـ ــالق  إطــ بــعــد 
فبدت  العسكرية،  مناوراتها  أكبر 

براً  تايوان  جزيرة  تحاصر  وكأنها 
وبحراً وجواً. 

وتعليقاً على تلك المناورات قال 
إن  جوزيف  تايوان  خارجية  وزيــر 
تغيير  هي  الحقيقية  الصين  نية 
تايوان  مضيق  في  القائم  الوضع 

بأكملها. والمنطقة 
عــض  لــعــبــة  أن  ــة  ــخــــالصــ ــ وال
ــمــرة بــيــن أكــبــر  ــع مــســت ــ ــاب األصــ
النفوذ  على  العالم  في  اقتصادين 
ــســط الــهــيــمــنــة فــي ظــل نــظــام  وب
الوضع  في  يتشكل  جديد  عالمي 
ــي يــبــدو أنــنــا  ــال ــت ــال ــن، وب ــراهــ ــ ال
عالمية  اضطرابات  على  مقبلون 
االضطرابات  وتلك  مسبوقة،  غير 
- إن حدثت – فسوف تنهش لحم 
من  الــعــالــم  يسلم  ولـــم  الــجــمــيــع، 
دمار  إلى  تودي  قد  التي  نتائجها 
نتمنى  ال  وأعــمــق.  وأشــمــل  أوســع 
إلى  يــدري  من  لكن  حتماً،  السوء 

اللعبة. تلك  العالم  أين ستأخذ 

تايوان... الفخ الجديد

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

اإلمـــارات من  دولــة  فــإن  للتاريخ، 
لمشكلة  انتبهت  التي  الــدول  أوائــل 
ــاب. ويــوجــد تــصــريــح شهير  ــ اإلرهـ
بن  ــد  زاي الشيخ  المؤسس  للراحل 
سلطان آل نهيان، رحمه اهللا، انتقد 
كــان  حــيــن  «اإلخـــــوان»  تنظيم  فــيــه 
بالمنطقة.  ويمرح  يسرح  التنظيم 
بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب 
مرحلة  بنفسه  قــاد  نهيان  آل  ــد  زاي
من حديد  بيد  اإلرهــاب  من ضرب 
جّرمت  مبكر  وبوقت  هـــوادة.  وبــال 
اإلمارات تنظيم «اإلخوان» وحظرته. 
من دون هذا اإلجراء لم تكن للتنمية 

أن تكون، وال للمسيرة أن تكتمل.
منها  الـــتـــطـــرف  ــيــات  عــمــل ــد  ــع ب
اغتيال  ومــحــاولــة  جـــدة،  انــتــحــاري 
الدكتور  سلمان رشدي، غّرد معالي 
دولة  رئيس  مستشار  قرقاش،  أنور 
اإلمــارات  «منهج  كاتباً:  اإلمـــارات، 
ورفــض  التسامح  على  يركز  ــذي  ال
باستمرار  يثبت  والعنف  التطرف 
قــوتــه وصــوابــه كــأحــد أهــم عوامل 
من  نشهده  ومــا  المجتمع،  حماية 
الواضح  موقفنا  أن  يؤكد  أحـــداث 
انتشار  لمنع  األنــجــع  السبيل  هــو 
هذه اآلفة، التي عانت منها العديد 
التطرف  رفــض  مسار  ــدول،  الـ مــن 

واإلرهاب يجب أن يكون واضحاً ال لُبس فيه».
زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  قبل صرح صاحب  من 
في  والتنمية  للسالم  تهديد  أكبر  يمثل  «اإلرهــاب  بــأن: 
العالم... واإلمارات من منطلق نهجها في دعم التسامح 
لبث  الدينية  الشعارات  استغالل  ترفض  والتعايش... 
ــســيء إلـــى الــعــالقــات بين  خــطــابــات الــكــراهــيــة الــتــي تُ

الشعوب».
والكارثة أن دوالً غربية تحتضن اإلرهابيين وتحرسهم، 
من  زمن  منذ  زايد  بن  عبداهللا  الشيخ  لذلك حذر سمو 
خطورة هذا االحتضان األوروبي وعواقبه الوخيمة، حينها 
«حّق  كاتباً:  التصريح  على  الدخيل  تركي  األستاذ  علق 
مساحات  أن  ذلك  يغضب،  أن  زايــد  بن  عبداهللا  للشيخ 

للمدنيين، وألهل نشر  تتاح  الحرية 
المجتمع  ولمؤسسات  التسامح، 
المدني، وأوروبــا لم تقم بما قامت 
الجماعات  حــول  إسالمية  دول  به 
اإلرهابية، ففي السعودية صدر أمر 
3 بتاريخ  أ،  تقسيم   44 رقم  ملكي 

فبراير (شباط) 2014، تضمن وضع 
و«الحوثيين»،  «القاعدة»،  جماعات 
و«اإلخــوان  الحجاز»،  اهللا  و«حــزب 
الــمــســلــمــيــن»، و«جــبــهــة الــنــصــرة»، 
الجماعات  ضمن  داعش»  و«تنظيم 
اإلرهابية بقوة األمر الملكي، الذي 
يعتبر أعلى أداة قانونية في البالد. 
وفـــي اإلمـــــارات صـــدر الــقــانــون 
2014 في  7 لسنة  رقــم  االتــحــادي 
اإلرهابية،  الجرائم  مكافحة  شأن 
أنه:  القانون  14 من  المادة  وأكدت 
المؤبد  السجن  أو  باإلعدام  يُعاقب 
عن  امتنع  أو  فعًال،  ارتكب  من  كل 
بتهديد  قصد  أو  شــأنــه،  مــن  فعل 
أو  سالمتها،  أو  الــدولــة،  استقرار 
أو  أمنها،  أو  سيادتها،  أو  وحدتها، 
التي  األساسية،  للمبادئ  مناهضاً 
أو  فيها،  الحكم  نظام  عليها  يقوم 
ُقصد به قلب نظام الحكم فيها أو 

االستيالء عليه».
اغتيال  مــحــاولــة  عملية  تنفيذ 
قلب  لـ«حزب اهللا» في  مؤيد  سلمان رشدي من شخص 
وباريس  نيس  في  لـ«داعش»  عمليات  وتنفيذ  نيويورك، 
ولندن، والسرح والمرح لمؤيدي «القاعدة» بعموم أوروبا، 
أن  اإلرهاب. صحيح  تجاه  القانوني  الخلل  يبين مستوى 
ولكنه  اإلرهــاب  قانون  حول  لندن  أجرتها  تعديالت  ثمة 
ليس كافياً، كيف يقيم بلندن من يرثي الظواهري ويعتبره 
يهدد  أو  اآلخرين،  يُكّفر  من  بها  يقيم  وكيف  «شهيداً»؟ 
أوروبــا  تغير  لم  إْن  بالمجرمين؟  يصفهم  أو  اآلخــريــن؟ 
ستستمر،  ضدها  ضرباته  فإن  اإلرهــاب،  ضد  قوانينها 

وستكون حربنا على اإلرهاب ناقصة.

* كاتب سعودي

إدارة العالم بخلق النزاعات واألزمات 
االستراتيجية  هي  الكبرى  العالمية 
لإلمبراطورية  وفعالية  نجاعًة  األكثر 
األميركية منذ الحرب العالمية الثانية 
النجاة  يومنا هــذا، وهــي طــوق  وحتى 
الدائم إلخراجها من األزمات الداخلية 
وإضـــعـــاف مــنــافــســيــهــا واســتــنــزاف 
عدم  جــانــب  ــى  إل المهمة،  ــواردهــم  م
الدولية  للمنازعات  وحلول  حد  وضع 
لمصلحتها  وتوجيهها  تأجيجها  وإنما 
اســتــراتــيــجــيــاً، واإلمـــســـاك بــأطــراف 
لها،  مكاسب  يحقق  فيما  المنازعات 
وهو سر المعبد األكبر لتفوق العم سام 

في دبلوماسية برجماتية واقعية.
بعد  العالم  يواجهها  كبرى  تحديات 
تداعيات  بسبب  االقتصادي  الــركــود 
جائحة كورونا كأزمة تعد أماً ألزمات 
تتزامن وتتابع وتمتزج أحياناً في تعقيد 
ــل الــقــطــاعــات وعلى  مــتــســارع فــي ك
جميع المستويات، ناهيك عن حروب 
ومعرفية  وتجارية  عسكرية  ونزاعات 
وتقنية وكوارث طبيعية وشبه طبيعية؛ 
قوى  مــع  فيها  اإلنــســان  يــتــداخــل  أي 

الطبيعة.
قبل  ما  إلى  الرجوع  ذلــك، البد من  الحبكة خلف  ولنفهم 
األزمة المالية العالمية لسنة 2008 عندما فك البنك المركزي 
األميركي ارتباط الدوالر بالذهب، ولم تعد طابعة العمالت 
األميركية مغطاة ووصول قيمة الدوالر األميركي على المحك، 
وعجز في الميزانية األميركية وهي دولة تستهلك أكثر مما 
تنتج، والعجز األميركي مع الصين يبلغ 450 مليار دوالر اليوم.

ولم تعد طباعة الدوالر تخدم الواليات المتحدة، بل تخدم 
الصين، وإن كانت أزمة 2008 المالية أنقذت سقوط الدوالر 
األميركي، فاليوم أميركا في حاجة أكبر من ذي قبل إلنقاذ 
لسياسة  التحول  وبالتالي  التجاري،  العجز  وإنقاذ  ــدوالر  ال

القرابين وإغراق العالم في فوضى خّالقة.
اليورو  انهيار  اليوم  أوروبا مع روسيا نشاهد  وبعد توريط 
أمام الدوالر، وهروب قرابة التريليون دوالر من األموال نحو 

أميركا.
تايوان  فــي  الــنــزاع  إلــى  الصين  جــّر  على  أميركا  عملت 

باستفزازات صارخة، وكان البد بالتالي 
الــمــنــاورات  فــي  تمثل  صيني  رد  مــن 
وجواً  بحراً  الحية  بالنيران  الصينية 
التصعيد  ومــآالت  تايوان،  وفــوق  حول 
والرد األميركي بمناورات أميركية في 
ستجري  بأنها  وإعالنها  إندونيسيا 
عمليات عبور بحرية وجوية في مضيق 
تايوان في األسابيع القادمة، وذلك في 
قامت  أن  بعد  للصين  أكبر  استفزاز 
أن  تعلم  وهي  بتمرين شامل،  األخيرة 
لمعرفة  يراقبها، ودعوة مفتوحة  الكل 
االشــتــبــاكــات  فــي  الصينية  الــعــقــيــدة 
القتالية وهو بالطبع يقع ضمن الخداع 
نفس  وفــي  للخصوم،  االستراتيجي 
في  أمــيــركــا  لمصالح  تهديد  الــوقــت 

اليابان وكوريا الجنوبية.
أما أميركا فلم تكتف بمناورات في 
على  لها  قوات  نشرت  بل  إندونيسيا، 
الصين  من  القريبة  الهندية  الحدود 
التأكيد  مــع  بكين،  حفيظة  ــار  أث مما 
أمن  عــن  تتخلى  لــن  الصين  أن  على 
مضيق تايوان الذي يمثل أهمية تجارية 
واقتصادية وعسكرية كبرى لها، وكذلك 
المتحدة  لــلــواليــات  بالنسبة  الــحــال 
الموصالت تجعل  تكنولوجيا أشباه  أن  األميركية، وال سيما 
تايوان وشركة مثل TSMC مسألة مصلحة حيوية غير قابلة 
الشركة تستحوذ على %56  أن  للطرفين، والسيما  للنقاش 
والتي  اإللكترونية،  الرقاقات  مجال  في  العالمي  اإلنتاج  من 
التسليح  العالمي وخاصًة في صناعة  تعد عصب االقتصاد 
المعاصر والمستقبلي، وإن كانت أميركا قد نقلت 30%من 
تقنيات ذلك المصنع إلى أراضيها، فال زالت تحتاج إلى 10

سنوات قادمة لنقل كل شيء، باإلضافة إلى ذلك فإن أميركا 
تضمن من خالل الموقع االستراتيجي لتايوان حرية االنطالق 
من قواعدها العسكرية وانسيابية تمركز أساطيلها وغواصاتها 
النووية في المحيط الهادئ، فهل تعمل القوتان العظميان على 

توازن التهديد كبديل لتوازن القوى؟!

* كاتب وباحث إماراتي متخصص في التعايش 

السلمي وحوار الثقافات.

 كيف يقيم بلندن من يرثي 
الظواهري ويعتبره «شهيدًا»؟ 

وكيف يقيم بها من ُيكّفر 
اآلخرين؟ إن أوروبا إْن لم 

تغير قوانينها ضد اإلرهاب، 
فإن ضرباته ضدها ستستمر، 
وستكون حربنا على اإلرهاب 

ناقصة.

عملت أميركا على جّر 
الصين إلى النزاع في تايوان 

باستفزازات صارخة، وكان البد 
بالتالي من رد صيني تمثل في 

المناورات الصينية بالنيران 
الحية بحرًا وجوًا حول وفوق 

تايوان

أميركا وتوازن التهديد في تايوانالحاضنة األوروبية لإلرهاب
سالم سالمين النعيمي*فهد سليمان الشقيران*

علي بن سالم الكعبي*
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سواحل

هدير «البوم»

يخيم الليل، يمتد الظالم الداكن شديد الظلمة وال تزين هذه المساحة السوداء 
غير النجوم تلمع وتضيء السماء، نجم في األفق البعيد يضيء أكثر من سائر النجوم 
ونجمات الثريا وحدها أكثر وضوحاً وتكاد تعد تلك النجمات التي تكّون مستطيًال 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 ال تسمع فيه غير هدير محرك الديزل الذي اعتاده الركاب والبحارة.
السرعة  وبثبات في  بعزم  (البوم)  اندفاع  البحر بصمته وهدوئه، وجميل  مثير 

والمسير.
نام الجميع، وحده الذي يمسك بالدفة ظل ممسكاً بالمقود ونظره ال 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 األمواج السفينة وكأن نجمة حطت فوق هذا الراحل 

في بحر الظالم، إنها الحارس األمين 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 اإلذاعية التي ترسل وشوشات وال تسمع منها غير أصوات 
بعيدة ومتقطعة وحدها الوشوشات والصفير يأتي مزعجاً يسرع تحريك أداة المؤشر.

فجأة يتوقف عند محطة غنائية رائعة، يرفع صوت المذياع بال مباالة بأن الصوت 
يسري في الليل الصامت والبحر الواسع وكأن األغنية 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 
األولى يستمع إلى هذه األغنية 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 االقتراب من المدينة، أضواء المدينة وأنوارها تضيء كل مكان، ألوان من 
األنوار الكاشفة والقوية تحيط بالميناء وتحول الليل إلى نهار يعبر البوم بسالسة حتى 
المرسى، يتقافز البحارة يسحبون الحبال التي تشد السفينة إلى الرصيف ويتم توثيق 

رباط جوانبه على حافة المرسى.
ينزل الركاب العابرون إلى المدينة كل حامًال 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 اشتعاالً صوت 
ذلك المغني والموسيقى الجميلة، ردد مقطع أحبه (على شط بحر الهوى رسيت 

مراكبنا).
مد الخطوات سريعاً ثم غاب في المدينة.

إبراهيم مبارك

Ibrahim_Mubarak20800@gmail.com

نورة الكعبي:
تجربة السياحة الثقافية يف اإلمارات متكاملة العناصر

أبوظبي (وام)

رسمت دولة اإلمارات خالل نصف قرن مشهدًا ثقافيًا منسجمًا مع رسالتها اإلنسانية 

المبنية على المزج بين األصالة والحداثة، مستفيدة من التنوع الثقافي والتراثي، وحجم 

الدعم واالستثمار 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 واإلبداعية في الدولة والذي تجاوز 36 ألف منشأة. 

إلى ذلك، قالت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، إن النهضة 

الثقافية الشاملة التي حققتها دولة اإلمارات أسهمت في تعزيز مكانة الدولة وجهة 

عالمية للسياحة الثقافية بمختلف أنماطها. وأشارت إلى الغنى والتنوع الذي تتميز به 

تجربة السياحة الثقافية في اإلمارات بفضل تكامل عناصرها بدءًا من المعالم والمواقع 

األثرية والتراثية، مرورًا باألنشطة والفعاليات الثقافية والفكرية ذات الطابع العالمي التي 

تستضيفها الدولة سنويًا، وصوًال إلى الصروح المعرفية والفنية المشيدة على أرضها 

نورة الكعبيكالمتاحف والمكتبات والمسارح ودور السينما وغيرها من حاضنات إنتاج المعرفة واإلبداع.

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

ومتحف المستقبل الذي قدم مفهوما جديداً في 
عالم المتاحف، إضافة إلى أن العمل جار على 
ومتحف  غوغنهايم  مثل  المتاحف  من  مجموعة 

زايد. 
والتي  الحديثة  المكتبات  أهمية  إلى  وأشارت 
باتت تستقطب الزوار من أنحاء العالم ليتعرفوا 
بيت  مثل  العمرانية،  وهويتها  محتواها  على 
راشد  بن  محمد  ومكتبة  الشارقة  في  الحكمة 
فــي دبـــي. وأوضــحــت أن الــــوزارة ومــن خــالل 
حكومية  جهات  تضم  متكاملة  عمل  منظومة 
واستراتيجيات  أجندة  تنفيذ  على  تعمل  عــدة، 

كاالستراتيجية  االتــجــاه،  بهذا  واضحة  وطنية 
لبناء  واإلبداعية،  الثقافية  للصناعات  الوطنية 
القطاعات  يــدعــم  عــصــري،  إبــداعــي  اقــتــصــاد 
على  ويشجع  الدولة،  في  واإلبداعية  الثقافية 
هذه  يصاحب  وما  والتراثية،  الثقافية  السياحة 
للمبدعين  بيئة مالئمة  توفير  من  االستراتيجية 

من جميع أنحاء العالم.
الصغيرة  المنشآت  عــدد  إن  معاليها  وقالت 
الصناعات  قــطــاع  يشملها  الــتــي  والمتوسطة 
حسب  بلغ  ــة  ــدول ال فــي  ــة  ــداعــي واإلب الثقافية 
مشيرة  منشأة،  ألف   36 نحو  اإلحصاءات  آخر 
إلى  تسعى  اإلمــارات  دولة  رؤية حكومة  إن  إلى 
المحلي  الناتج  في  القطاع  هذا  مساهمة  رفع 
في  بالمائة   5 إلــى  بالمائة   4.3 من  اإلجمالي 
أن  مــعــالــيــهــا  وأضـــافـــت  ــب.  ــقــري ال المستقبل 
مليء  الــدولــة  في  الثقافية  السياحة  مستقبل 
وأن  الــواعــدة، خــاصــة  النمو  وفـــرص  بــاآلمــال 
الثقافة إحدى أبرز عناصر القوة الناعمة للدولة 
الرسمي،  والدعم  الرعاية  أشكال  بكل  وتحظى 
شكلت  التي  اإلمــارات  دولة  طبيعة  إلى  إضافة 
التسامح  فــي  نوعها  مــن  فــريــدة  عالمية  حالة 
واحتضان مختلف شعوب وثقافات العالم ضمن 

بيئة مثالية من التعايش وتقبل اآلخر. 
وتتوافر في اإلمارات أغلب مقومات وأشكال 
الــمــواقــع  تتضمن  ــي  ــت ال الــثــقــافــيــة  الــســيــاحــة 
المتاحف،  التراثية،  والقرى  والتاريخية  األثرية 
وقائمة  الفنية،  والمعارض  والمسارح  المكتبات 
الثقافية  والمهرجانات  المؤتمرات  من  طويلة 

التي تستضيفها الدولة طوال العام.

مستقبل السياحة الثقافية 
في الدولة مليء باآلمال 

وفرص النمو الواعدة

النهضة الثقافية الشاملة 
عززت مكانة اإلمارات وجهة 
عالمية للسياحة الثقافية 

بمناسبة اختيارها «عاصمة للثقافة العربية»

«الثقافة والشباب» تشارك يف احتفالية «إربد»

أبوظبي (االتحاد)

والــشــبــاب،  الــثــقــافــة  وزارة  اختتمت 
مشاركتها في احتفالية اختيار مدينة إربد 
األردنية عاصمة للثقافة العربية، من ِقبل 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
نظمت  حيث   ،2022 لــعــام  (األلــكــســو) 
عروضاً فنية موسيقية شاركت فيها فرقة 
اإلمارات الموسيقية التابعة لوزارة الثقافة 

والشباب.
وأحيت الفرقة حفلين، األول بتاريخ 10
أغسطس على خشبة المسرح الرئيس في 
مركز إربد الثقافي، بحضور تمثيل رسمي 
وشعبي شمل محافظ إربد رضوان العتوم 
المكتب  ورئيس  الثقافة،  ــر  وزي مندوب 
منذر  المهندس  لالحتفالية  التنفيذي 
بطاينة ومدراء دوائر رسمية وحشد كبير 

من المثقفين والمواطنين.
وقدمت الفرقة خالل الحفل مجموعة 
الشعبي  الفن  من  التراثية  األغــانــي  من 
ووصالت  والخليجي،  والعربي  اإلماراتي 
ــعــرب،  مــوســيــقــيــة لــكــبــار الــمــطــربــيــن ال
المحافظ  بتكريم  األمــســيــة  واختتمت 

ألعضاء الفرقة.
11 بتاريخ  الثاني  الحفل  عقد  فيما 
أغسطس الجاري، في مركز زّوار مدينة 
الجمهور  األثرية، حيث استمتع  أم قيس 
خاللها  مــن  تعكس  موسيقية  بــعــروض 
بالتراث  وتعرف  األصيل  اإلماراتي  الفن 

اإلماراتي.
إلى ذلك، قالت معالي نورة بنت محمد 
«نبارك  والشباب:  الثقافة  وزيرة  الكعبي 
الهاشمية  األردنية  المملكة  في  لألشقاء 
لمكانة  تكريماً  يأتي  الذي  االختيار  هذا 
ويبرز  مــشــّرف،  عربي  كنموذج  المدينة 

والجهد  الثقافية  الساحة  على  وزنــهــا 
ناعمة  الثقافة قوة  لتعزيز دور  الملموس 
ترسخ الفكر المستنير، ومدينة إربد بكل 
رمــوزاً  العربية  للثقافة  قّدمت  مكوناتها 
والمسرح  والفنون،  الشعر،  مجاالت  في 
والغناء، كما أنها تحظى بمكانة تاريخية 
عريقة، واختيارها سيسلط الضوء بشكل 
التاريخية  الــمــكــونــات  هـــذه  عــلــى  أكــبــر 
التعّرف  المجال نحو  والحديثة، وستفتح 
الثقافة فيها وفي  أكبر على واقع  بشكل 

المملكة على وجه الخصوص».

من عروض فرقة اإلمارات الموسيقية (الصور من المصدر)

جهود إربد تعزز دور 
الثقافة كقوة ناعمة 
ترسخ الفكر المستنير

نورة الكعبي

عالقات تاريخية
وأضافت معالي نورة بنت محمد الكعبي: «جتّسد هذه املشاركة الروابط 

األخوية املتينة التي جتمع دولة اإلمارات مع اململكة األردنية الهاشمية يف 
مختلف املجاالت وال سيما الثقافية منها، وهي عالقات تاريخية تعود إلى 

عهد الوالد املؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأخيه امللك الراحل 
احلسني بن طالل، والتي ُبنيت على املوّدة واأللفة، وعكست يف مضامينها 

مواقف تاريخية يف مختلف املجاالت ال زالت مغروسة يف وجدان كال الشعبني 
الشقيقني، وبقيت يف تطور وازدهار حتى وقتنا الراهن».

وتستمر الفعاليات املصاحبة لنيل اللقب يف املدينة التي يطلق عليها 
«مدينة األقحوان» و«عروس الشمال» طيلة عام كامل، حيث تتنّوع ما بني 

األنشطة الفنية واملوسيقية، واألدائية، إلى جانب األمسيات الشعرية، 
وجلسات وندوات النقد، وحلقات النقاش يف الشؤون احمللية والعربية، 

وأدب املرأة والطفل، والثقافة العلمية ومجاالت االبتكار مبشاركة نخبة من 
الشخصيات األكادميية والفنية، إضافة إلى تنظيم مجموعة من معارض 

الفنون التشكيلية، كما سيتم تسليط الضوء على عدد من الرموز السياسية، 
واألدبية، واالجتماعية من أبناء املدينة الذين كانت لهم مساهمات ملموسة.

مقتنيات المتحف
كما يضم املعرض، مصحفًا من العهد العثماني ُطبع يف 1257هـ/ 1841-1842م، وهو 

مصحف كبير احلجم مكتوب بخط النسخ املجّود. كما يضم املعرض، مخطوطة 
لوتس سوترا، الفصل الثالث والعشرين، «األعمال السابقة مللك الطب بوداَسف» 

كيوتو 1636م.
 ويف منتصف املتحف، توجد مقلمة ذهبية مرصعة بالزمرد والياقوت واملاس مقاس 
30.6 سم × 11.7 سم، من سلطنة الدكن وسط الهند، أواخر القرن العاشر الهجري/ 

السادس عشر امليالدي، والتي ُصممت ليتم تثبيتها على وشاح اخلصر.
وتنقسم املكتبة إلى 9 مكتبات رئيسة، بجانب املرافق احليوية، وحتتوي على 

إحدى العجائب الثقافية واإلنسانية وهو معرض كنوز املكتبة أو ما يعرف بـ 
«ذخائر املكتبة»، وُيعد متحفًا ثقافيًا حضاريًا يضم مجموعة فريدة من الكتب 

واألطالس واملخطوطات النادرة والقدمية.

دبي (االتحاد)

راشد،  بن  محمد  مكتبة  تبحر 
بالزوار في رحلة فريدة بين العوالم 
والحضارات اإلنسانية المختلفة، 
عبر معرض ذخائر المكتبة، الذي 
يمثل متحفاً ثقافياً حضارياً عبر 
ما يحتويه من مجموعة فريدة من 
والمخطوطات  واألطالس  الكتب 
الـــنـــادرة والــقــديــمــة، الــتــي يعود 

بعضها إلى القرن الـ13 للميالد.

النادرة  المجموعات  بين  ومن 
أطلس  والمجلدات  الوثائق  مــن 
ــب» - طــبــعــة  ــ ــرك ــ ــم ــ «ال ــور  ــ ــاي ــ م
أمستردام-هولندا 1680-1686م، 
جمع  الــذي  فيت،  دي  لفريدريك 
خالل  الخرائط  من  الكثير  فيه 
حيث  الذهبي،  الهولندي  العصر 
والبحث  الفني  ــداع  ــ اإلب ازدهـــر 
فكان  واالســتــكــشــافــي،  الــعــلــمــي 
النابضة  بألوانه  فيت  دي  أطلس 
والبحر معاً.  للبر  بالحياة أطلساً 
األخيرة  النسخة  األطلس  ويعتبر 

من أطلس جوان بالو.
وتعد الطبعة األولى من «أطلس 
مــايــور» لـــ«بــالو»، الــذي نشر في 
لرسام  إنــجــاز  أكبر   ،1662 عــام 
الشهير  ــنــدي  ــهــول ال الــخــرائــط 
السابع  القرن  في  بالو،  يوهانس 
الحادي  األطلس  ويحتوي  عشر. 
ولوحة  خريطة   593 على  عشر 

محفورة فردية ملونة بالذهب.
ــر الــمــكــتــبــة»،  ــ ــائ وتـــضـــم «ذخــ
األعمال الكاملة لوليام شكسبير، 
مؤلف مسرحي على  أعظم  أحد 
اإلنجليزي  األدب  فــي  اإلطـــالق 
العالم.  في  الكتاب  أشهر  وأحــد 
وتعد طبعة لندن 1632، اإلصدار 
األول من الطبعة المنقحة ألعمال 

شكسبير وتحوي ستاً وثالثين من 
مسرحياته.

ــعـــرض ذخــائــر  ــضــن مـ ــحــت وي
ــيــة  ــعــة األصــل ــطــب ــة، ال ــب ــمــكــت ال
ــدات «وصــف  األولــــى مــن مــجــل
مصر» الصادرة عن لجنة العلوم 
سجل  وهــو  المصرية،  والفنون 
ــار الــمــصــريــة  ــآلثـ مـــوســـوعـــي لـ
القرن  فــي  الــمــصــري  والــتــاريــخ 
ـــ18، والــذي ُطبع في األعــوام  ال
كتابته  وتمت   ،1828  -  1809
الفرنسية  الحملة  إبان  وتجميعه 
الفرنسي  لــلــقــائــد  مــصــر  عــلــى 

نابليون بونابرت.
الفنانين  مئات  من  فريق  أنتج 
وغيرهم  والــنــحــاتــون  والــعــلــمــاء 
المرافقين  المتخصصين  مــن 
للبعثة العسكرية الموسوعة التي 
إنجازات  أعظم  من  واحــدة  تعد 
سجل  وأعظم  الفرنسي،  النشر 
القرن  في  لمصر  قيم  تاريخي 

الثامن عشر.

بمكتبة محمد بن راشد

أبرز املقتنيات النادرة 

يف معرض «ذخائر املكتبة» 

األعمال الكاملة لشكسبير

أطلس مايور (الصور من المصدر)

تضم المقتنيات أطلس مايور «المركب» 
واألعمال الكاملة لشكسبير والطبعة 

األصلية األولى من مجلدات «وصف مصر»

متحف اللوفر أبوظبي (أرشيفية)
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قصاصات مسافر

إذا كنت تبحث عن مدينة مختلفة لها سمتها الخاصة وال يشبهها 
شيء، فبالتأكيد تكون سانتياغو عاصمة تشيلي، تلك المدينة العصرية 
التي تأسست عام 1542 على يد اإلسبان. مدينة تنبض بالجمال، وفي 
العصرية،  المعمارية  الطرازات  أحدث  مع  فيها  تتالقى  نفسه  الوقت 
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 7 ماليين شخص، 
المهابة واإلبهار. ولكن لألسف خالل  بالغ  وكأنك في مشهد طبيعي 
عند  الحذر  وعليك  المدينة،  هذه  في  األمان  قل  الماضيين  العامين 

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 45 دقيقة. 
إنك أمام خلطة سحرية يمكنك فيها االنفتاح على عالمين مختلفين 
أجواؤه  له  ممتد  ومحيط  نظيرها،  قل  بطبيعة  ساحرة  جبال  تماماً، 

الخاصة التي يؤتى إليها خصيصاً من آخر العالم.
إذا كنت تود أخذ نظرة بانورامية كاشفة للمدينة، فيمكنك أن تستقل 
جبلية  جولة  في  يأخذك  والذي  التلفريك،  أو  المائل  الجبلي  القطار 
تصعد بك في النهاية إلى تلة سيرو سان كريستوبال، حيث تجد في 
مربعة،  كم   7 تتجاوز  مساحة  على  مفتوحاً  طبيعياً  متنزهاً  األعلى 
يمكنك فيها االستمتاع بطبيعة لم تمسها يد البشر بكثير من التغيير، 
وفوق هذه التلة التي ترتفع 880 متراً فوق سطح البحر، يمكنك إلقاء 

نظرة تأمل على مدينة سانتياغو.
فأنت  شوارعها  إلى  تهبط  وحين  المدينة،  إلى  الهبوط  وقت  حان 
أمام مدينة حصرية تضج بالحياة والحيوية والبشر، شوارعها متأنقة 
أبراج  من  تخلو  وال  محبب.  التيني  طابع  فــذات  بيوتها  أما  وجميلة، 
 ،Sky Costanera برج  الحديث عن  ويكفي  شاهقة ومباٍن حديثة، 
وهو وجهة سياحية ويعد األطول في أميركا الجنوبية بطول 300 متر.
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 
 The Cajon del Maipo البحيرات، وتوجد هذه الينابيع في وادي

بالقرب من العاصمة سانتياغو.
ليلية صافية،  فهم على موعد مع سماء  والنجوم  الفلك  أما محبو 
مثل  سانتياغو  حول  متفرقة  جبلية  أماكن  في  التخييم  يمكنهم  حيث 
منظر  بأفضل  االستمتاع  ثم  ومن  أتاكاما،  دي  وســاالر  إلكوي  وادي 
تلك  بها  تــودع  أن  يمكن  طريقة  أفضل  وتلك  تــراه،  أن  يمكن  للنجوم 

المدينة الجميلة التي تنتظرك بحب وتودعك بحب.

علي يوسف السعد 

abuelyazia@gmail.com

سانتياغو تنتظر الزوار

هناء الحمادي )أبوظبي(

الحمادي  عبداللطيف  لطيفة  اهتمام 
ــن عــالــم  ــي اكــتــشــاف الــمــزيــد عـ فـ
ــارات  ــ ــة اإلم ــزم دولـ الــروبــوتــات، وعـ
ــى الــتــمــيــز فـــي مـــجـــال تــقــنــيــات  عــل
المتواصلة  وجــهــودهــا  الــمــعــلــومــات 
للذكاء  وطنية  استراتيجية  تبني  في 
االصطناعي، وتوجه العالم للمنافسة 
دفعتها  ــور  ــ أم ــمــجــال،  ال ــذا  هـ عــلــى 
وتقول:  الروبوتات.  عالم  في  للتوغل 
أرغب بأن أكون جزءاً من هذا التقدم 
فاعل  بشكل  والمساهمة  الدولة  في 
المحلي  الصعيدين  على  تميزها  في 
والعالمي في مجال الروبوتات والذكاء 
واسعاً  مجاالً  باعتباره  االصطناعي، 
يمكننا من خالله دعم وتسهيل المهام 

في مختلف المجاالت من حولنا.
 

 أصل التسمية 
تتحدث لطيفة  التفصيل  بنوع من   
عن صنعها لروبوت مميز يحمل اسم 
بتكّونه  يتميز  أنــه  وتــذكــر  ــدان«،  ــ »رب
باستخدام  بالكامل  ُطبعت  قطع  من 
المنزل،  في  األبعاد  ثالثية  طابعات 
ــدف  ــه وال ســنــتــيــمــتــراً،   180 ــه  طــول
وتقديم  الجمهور  مــع  التعامل  منه 

الخدمات. 
ــدان« على  ــ وتــضــيــف: يــحــتــوي »ربـ
العينين،  فــي  كاميرات  محركاً،   28
وحساسات  للحركة،  كاشفاً  حساساً 
أخـــرى تــســاعــده فــي الــتــعــرف على 
البيئة المحيطة في المراحل المقبلة. 
الذي  األبيض  اللون  يعني  و»ربـــدان« 

يخالطه اللون األسود، وهو اسم خيل 
»طيب  األول  زايد  الشيخ  له  المغفور 
له  المغفور  خيل  واســـم  ثـــراه«  اهلل 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان »طيب 
للتسمية  اختياري  وسبب  ثــراه«،  اهلل 
إماراتية أحببت أن يكون  لكوني فتاة 
للروبوت اسم عربي يحمل معنى يمت 

لي ولدولتي بصلة. 

تحديات 
الروبوت واجهت  خالل رحلة صنع 
والتحديات،  الصعوبات  بعض  لطيفة 
قائلة: واجهت صعوبة في التوفيق بين 
شغف الروبوتات والوظيفة واستكمال 
بداية  في  السيما  العليا،  الدراسات 
ــى عــدم  ــة إلـ ــاإلضــاف ــحــة«، ب ــجــائ »ال
المستخدمة  القطع  من  العديد  توفر 
الــدولــة.  فــي  الــروبــوت  فــي صناعة 
ــم تــقــف عــائــقــاً أمــام  والــصــعــوبــات ل
تحقيق الحلم الذي أصبح على أرض 

والسهر  العمل  رحلة  لتنتهي  الواقع 
لساعات طويلة وتركيب القطع بدقة، 
بصناعته  أفتخر  ــوت  روب وجــود  إلــى 

بيدّي في المنزل.
الغاية  أن  الحمادي  فاطمة  وتذكر   
من صنع الــروبــوت »ربـــدان« أنــه يقوم 
بمهام تساعد على التعامل مع األفراد، 
والبحث  األسئلة  على  اإلجــابــة  مثل 
معين  موقع  ومعرفة  المعلومات  عن 
 Google باستخدام تطبيق الخرائط
حساسات  على  يحتوي  وهــو   ،Map
إلضافة  واستخدامها  البيانات  لجمع 
خصائص الذكاء االصطناعي للروبوت.

إلى احتراف مجال  وتطمح لطيفة 
خبيرة  تكون  وأن  الروبوتات  صناعة 
إيجاد  في  تسهم  إماراتية  روبــوتــات 
أن تخدم  ــن شــأنــهــا  م ذكــيــة  حــلــول 
جديدة  أبحاث  خالل  من  المجتمع، 

تقدم إضافات مهمة.

»ربــــــــــــدان« 
روبوت إماراتي 

لطيفة الحمادي: 

الروبوت 
مصنوع في 

المنزل... طوله 
180 سنتيمترًا 

ويضم 28 
محركًا وكاشفًا 

وحساسات

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.

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.

مواكبة التطور

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

المهدية.. 
مخزونها ضـــــــارب 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 
بالشواطئ  بالمياه وزاخرة  وتُعتبر شبه جزيرة محاطة  القيروان، 
وبأسواقها  التاريخي  مخزونها  وبثراء  بتقاليدها  تتميز  البيضاء. 

التقليدية التي يجد فيها السائح صناعات أصيلة.

ميناء تجاري
قال الباحث في التاريخ عثمان الجريدي: الحديث عن المهدية 
تسمى  قرطاجياً  تجارياً  ميناًء  كانت  حين  البدايات،  إلى  يجرنا 
»كاب«، أي »رأس« أفريقيا، ثم عرفت أوجها في القرن العاشر، مع 
المهدي الذي جعل  الفاطميين في تونس، وأولهم  ظهور الخلفاء 
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 916، وسّميت باسمه، بعد 10 سنوات من تنصيبه 
عاصمة   921 عــام  وأصبحت   .906 عــام  فاطمي،  خليفة  كــأول 

الخالفة الفاطمية حتى عام 923.
مّكنها  االستراتيجي  الجغرافي  موقعها  أن  الجريدي،  وذكــر 
القرن  مطلع  وحتى  المتوسط،  األبيض  البحر  في  دور  لعب  من 

السادس عشر.

السقيفة الكحلة
أن  صــفــر،  محمود  الــمــدنــي  المجتمع  فــي  الــنــاشــط  ــح  وأوضـ
بأبهى  يتزّين  النساء  حيث  والنسيج،  األصــالــة  مدينة  المهدية 
الحلي، والمنازل تتجّمل بالستائر المطرزة. وكانت بفضل أجوائها 
المتوسطية، مقصد المهاجرين من اليونانيين واألندلسيين، كما 
العتيقة تبدأ بعبور رواق مغطى وهو »السقيفة  أن زيارة المدينة 
الخليفة  حاشية  ســوى  يعبره  ال  لحصن  مدخاًل  وكــان  الكحلة«، 

الفاطمي، وأصبح اليوم سوقاً تباع فيه مالبس األعراس.
وتعتبر الباحثة الجامعية إيمان النمري أن المهدية من أفضل 
حيث  المتوسط،  األبيض  البحر  حوض  في  السياحية  الوجهات 
تتمتع بجمال الطبيعة. وذكرت أن العائالت تقبل بكثافة عليها، ال 
سيما أن الثروة السمكية تغري لتذوق الطعام البحري. وأشارت 
الــزواج  طقوس  في  يتجلى  عريق  بتراث  تتمتع  المهدية  أن  إلي 
للمهدية  قائلة:  التقليدي،  اللباس  وفي  واألعــيــاد،  والمناسبات 
ويتميز  عليها،  تعاقبت  حضارات  تراكمات  نتاج  وهــي  هويتها، 
أهلها بالترحاب وحفاوة االستقبال.وللمهدية شخصيات مشهورة، 
أبرزها عالم الذرة الراحل البشير التركي، الذي انتُخب عام 1969 
عربي  كأول  الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  رئيساً 
يحتل هذا الموقع المهم، بعد إنجازاته 
الطاقة  مــجــال  فــي  دولــيــاً  العظيمة، 

الذرية.

أبوظبي )االتحاد( 

»سحر  منطقة  ــق  ــأّل ــت وت
»الــدرون«  بعروض  إيطاليا« 

الضوئي التي تتميز بأشكال 
دة تحت  ــرِّ ــفـ ــتـ ــم مـ ــي ــصــام وت

ـــ »عــالــم  ــر ل الــســقــف األحــم
فيراري أبوظبي«.

ــكــون الــعــائــالت  وســت
على موعد مع أجواء 
ــرح خــالل  ــمـ الـ

حيث  الصيف، 
المشاركة  مــن  الــصــغــار  يتمكن 
للمدينة  اليومية  الفعاليات  فــي 
الترفيهية، مثل فعالية الموزاييك 

المستوحاة من سيارة فريق 
ســكــودريــا فــيــراري لموسم 
ســبــاقــات الــفــورمــوال - 1 
الجديدة F1-75، والتي تطلق 
العنان إلبداع أجمل التصاميم 
واالحتفاظ  التذكارية  والهدايا 
بها. وتقام فعاليات الرسم واللعب 
في المنطقة العائلية، حيث يتمكن 
ــن الــدخــول  األبـــطـــال الــصــغــار م
يــومــيــاً فــي مــســابــقــة عــلــى لعبة 
وتحدي  الواقعي  بالحجم  لوحية 
خط  إلى  السباق  في  أصدقائهم 
النهاية عند »ال بيازا« من الساعة 
الساعة  وحتى  ظهراً   12:00

6:00 مساًء.
مطعم  ويستضيف 
»مــامــا روســيــال« في 
»عـــالـــم فـــيـــراري«، 
مـــحـــطـــات طــهــي 
لتعليم  مـــبـــاشـــرة 
كيفية  الــضــيــوف 
ــوجــبــات  ــداد ال ــ ــ إع

اإليطالية المميزة. 
العائالت  وتتمكن 
ــة فــي  ــاركـ ــشـ ــمـ ــن الـ ــ م
 Track the ــدي  ــحـ تـ
منها  يُطلب  حيث   Tracks
الجائزة  ســبــاق  ــســارات  م تتبع 
المخفية،   1  - للفورموال  الكبرى 
بها  الخاصة  الملصقات  ووضــع 
على  الصحيحة  المنطقة  ــي  ف
عند  يستلمونها  والتي  الخريطة، 

بداية التحدي.
أبوظبي«  فيراري  »عالم  وتقوم 
بشكل  العائالت  إحــدى  باختيار 
للفوز  أسبوع  نهاية  كل  عشوائي 
بلقب »العائلة األهم لليوم« وبوجبة 
إلى  باإلضافة  مجانية،  غــداء 
كبار  بمعاملة  االستمتاع 
الــشــخــصــيــات خــالل 

زيارة المدينة.

صيف إيطـــــــالي
في »عـــــالم فيــــراري«

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 4 سبتمبر المقبل.

وتعم األجواء االحتفالية »عالم فيراري« 

كل نهاية أسبوع مع عرض األوبرا اإليطالية، 

وفرقة الفنون اإليطالية المتجولة، والعروض 

األكروباتية واألدائية. 

تتبع مسارات سباق الجائزة 
الكبرى )من المصدر(
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إحدى مطبوعات

المزايــدون

الحديث شخصيات  في طورها  مجتمعاتنا  بها  ابتليت  التي  األشياء  من 
ويبحثون عن قضية  العمل،  كعاطلين عن  يترصدون  المزايدين، تجدهم 
يمكنهم أن يمتطوها، لذا تجدهم يعترضون حديث أي شخص ليرفعوا من 
قيمة ذاتهم عن طريق المزايدة عليه، وعلى حديثه، هم ال يهمهم الحديث 
ليقولوا  ورقابهم  بأنوفهم  يطلوا  أن  يهمهم  ما  بقدر  بشأنه  الحوارية  وال 
يميزها  التي  الساذجة  الطريقة  تلك  تنفع  لم  وإن  هنا،  نحن  ها  للناس 
البصير والحكيم، حاولوا أن يتكئوا على أكتاف المتحدث ليطمسوه أرضاً، 
سبل  لهم  الرقمية  اإلعالمية  الوسائل  أتاحت  وقد  جثته،  على  ويرتقوا 
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 
وطنيتك، وعقيدتك حتى ستتهم بأنك نعتَّ الدين بالرجعية، وهنا سيكثر 
المزايدون الجدد دون أن يقرأوا ما قلت آنفاً، وسيلتقطون طرف الخيط 

من نهايته ليجروك إلى مستنقع مزايداتهم التي لن تنتهي.
ومحاولة  فيه،  نحن  الذي  االستهالكي  المجتمع  تنتقد  أن  تستطيع  ال 
وعمموها،  لنا،  ــرون  اآلخـ خلقها  التي  الــصــورة  نمطية  مــن  التخلص 
يلتقط  أن  النفير، محاوالً  العير وال  له في  واحد مزايد، ال  حتى يظهر 
أن  ليذكرك  قدمك  تحت  من  البساط  يسحب  أو  يدك  من  الميكروفون 
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!
بأفعالهم  يسيئون  الذين  الشباب  بعض  تصرفات  تنتقد  أن  حــاول 
الهوجاء في الخارج لوطنهم، وسمعة أهلهم، ويسيئون األدب بما يقترفونه 
من  مجموعة  لك  تظهر  حتى  اآلخرين،  تجاه  حضارية  غير  أفعال  من 
»نحن  لك:  ويقولون  اإلمــارات،  بعلم  كالمهم  يوسمون  وكلهم  المزايدين، 
أوالد فالن، ونحن بنات فالن«، مثل هذه الجملة أيها المزايدون، محامو 
الشر، ال تصلح إال للمعالي، وما يَُبّيض الوجه، وال تستخدم إال لألعمال 

اإليجابية، ال السلبية، وما يرفع الرأس، وال يجب أن تكون 
على طرف كل لسان.

من  ثلة  سفينتك  في  ويكون  تُبحر،  أن  تحاول  ال  المهم 
ألنك  ويغرقونك،  السفينة،  سيطّبعون  ألنهم  المزايدين، 

خالفت حكمة أن الرياح تجري بما ال تشتهي السفن!

amood8@alIttihad.ae

العمـود الثامـن

ناصر الظاهري

التوزيع واالشتراكات

من داخل الدولــة: 20 22 800 

من خارج الدولة: 4145050 9712+      

www.tawzea.ae
الطباعة

هاتف: 20 22 800 

info@upp.ae

اإلمارات العربية المتحدة ص. ب: 791 أبوظبي

هاتف: 4455555  9712 + فاكس: 4144112 - 9712 +

مكتب دبي: بدالة / ت 3561666  9714 +         فاكس : 3319090 9714 +

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 75% من 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.

عمره 2000 سنة

فرنســـا تودع جبن
 »الساليرز« بســـــــبب الجفـــــــــــــاف

ناســـــــــا تستعد لـ»العــــودة إلــــى القمــــر«

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

القمر. هيوستن )أ ف ب(

»بــوليت تــــــراين« 
يحـافظ علـى صدارة 

الشــــــــــــــباك

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، ويُعّد آخر عمل ضخم 
يصدر هذا الصيف، إيرادات 
بلغت 13.4 مليون دوالر في 

عطلة األسبوع الثانية لعرضه، 
وهذه الحصيلة أقل من نصف 

ما سجله الفيلم األسبوع 
الفائت. 

لوس انجلوس )أ ف ب( 

تنافس 24 مشاركاً، 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(

بطـــولــــــــــة الشـــــواء

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(

وادي دفـــــتا
جمـــــال وعطــــــــــاء
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