
ــو فــــي الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي،  ــمـ نـ
واســـتـــقـــرار مـــالـــي، وجــاذبــيــة 
تعكس  األجـــنـــبـــي،  لــالســتــثــمــار 
اإلمــاراتــي،  االقتصاد  أداء  قــوة 
ومبادراته  المنافسة،  وتشريعاته 
العالمية،  وشراكاته  المحفزة، 
ــا تـــبـــرز ســـيـــاســـات الـــدولـــة  ــم ك
على  القادرة  الحصيفة  المالية 
حتى  بل  متغيرات،  أي  استيعاب 
العالمية  التحديات  هذه  تحويل 
إلـــــى فـــــرص وتـــطـــويـــعـــهـــا فــي 
حاضراً  التنموي  المسار  خدمة 

. ومستقبًال
ــرات  ــؤشـ ــمـ ــذه الـ ــ ــل هـ ــي ظــ ــ ف
لالقتصاد  المتوالية  اإليجابية 
ــطــاع الــدرهــم  ــي، اســت ــ ــارات ــ اإلم
ــفــاعــات  ــي تــحــقــيــق ارت ــ ــارات ــ اإلم
الشركاء  عمالت  مقابل  متفاوتة 
التجاريين الرئيسيين خالل العام 
انعكس  الـــذي  األمـــر  ــاري،  الـــجـ
مستويات  تقييد  عــلــى  ــاً  إيــجــاب
نتيجة  جــــاءت  الــتــي  الــتــضــخــم 
لتغيرات في بنية اإلمدادات جراء 
كما  األخيرة،  العالمية  التطورات 
على  المستهلكين  قــدرة  من  رفع 
االستهالك،  على  وحفز  الشراء، 
إلى جانب انعكاسه المباشر على 
للخارج  والسياحة  السفر  جاذبية 

الوطنية. العملة  قوة  بفعل 
العالمية  االقتصادية  المؤشرات 
ــام الــحــالــي، ومــن  ــع ــة ال ــداي مــنــذ ب
جميع النواحي، أثبتت أن اقتصادنا 
تداعيات  احتواء  في  نجح  الوطني 
ــطــورات،  ــت وال الــتــغــيــرات  مختلف 
وفـــرض قــوتــه ومــرونــتــه فــي إطــار 
عبر  العالمي،  االقتصاد  منظومة 
ثقة  وتعزيز  نمو،  قفزات  تحقيقه 
الدول والمنظمات والقطاع الخاص 
نسير  أننا  على  ــد  وأك بنشاطاته، 

بثبات وثقة نحو هدفنا 
ــأن نــكــون  ــ لــلــمــئــويــة ب
ــشــط  االقـــتـــصـــاد األن

واألقوى في العالم.
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أبوظبي (االتحاد)

ــالـــد بن   شــهــد ســمــو الــشــيــخ خـ
عضو  نهيان،  آل  زايــد  بــن  محمد 
أبوظبي،  إلمارة  التنفيذي  المجلس 
إلمــارة  التنفيذي  المكتب  رئــيــس 
نــقــل جميع  أبــوظــبــي، مــســتــجــدات 
في  الحكومية  الــجــهــات  خــدمــات 
خدمات  منصة  إلى  أبوظبي  إمــارة 
«تم».  الموحدة  الحكومية  أبوظبي 
جاء ذلك خالل زيارة قام بها سمّوه 
أبوظبي، حيث  إلى «مصنع تم» في 
ــجــازات فــي خطط  اإلن اّطــلــع على 
التي  الحكومية  الخدمات  تحسين 

 %100 بنسبة  مــتــاحــة  أصــبــحــت 
ــدة،  ــوحـ ــمـ ــم» الـ ــ ــ ــوات «ت ــ ــن ــ عـــبـــر ق
االستفادة  من  المتعاملون  ليتمكن 
رقمية  خــدمــة   700 مــن  أكــثــر  مــن 
متكاملة من أي مكان عبر منظومة 
الرئيسة  القناة  باعتبارها  «تـــم»، 
جميع  إلتمام  للمتعاملين  والموحدة 
ــي إمـــارة  ــخــدمــات الــحــكــومــيــة ف ال
الجهات  ــّوه  ســم ــه  ــ ووّج أبــوظــبــي. 
الحكومية بضرورة استدامة تطوير 
منظومة  على  وتحسينها  الخدمات 
مستمر؛  بــشــكــل  ــوحــدة  ــم ال ــم»  ــ «ت
والتميز في  الريادة  تحقيق  لضمان 

الخدمات. (طالع ص 07)

يوجه باسـتدامة تطوير خدمات «تـم»

خالد بن محمد بن زايد

وزير النقل عبدالسالم حميد لـ«            »:

بتأهـــــيل قطــــــــــاع النقـــــل فــــــــــي اليمــــن

دور بـارز لإلمــــــارات

خالد بن محمد بن زايد خالل زيارته مصنع «تم» في أبوظبي (وام) 
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يقلــــــــــــد رئيس أركـــــــــــان الجــــــيــش الباكســـــــــــتانــــي «وســــــــــام االتحــــــــــــاد»

محمد بن زايـــــد

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه اهللا، أمس، 
في  الفائزين  للجوجيتسو  اإلمـــارات  أبطال 
دورة األلعاب العالمية 2022 التي أقيمت في 
مدينة بيرمنجهام في والية أالباما األميركية 
بجانب أعضاء مجلس إدارة اتحاد اإلمارات 

للجوجيتسو ورعاة هذه الرياضة. وهنأ سموه، 
البحر،  الــذي جــرى في قصر  اللقاء  خــالل 
السويدي  ومحمد  الكتبي  فيصل  الالعبين 
وشما الكلباني بإنجازاتهم المشرفة ، متمنياً 
اإلماراتيين  الرياضيين  من  ولزمالئهم  لهم 
من  مزيد  حصد  في  والتألق  التوفيق  دوام 
األلقاب والبطوالت التي تضاف إلى رصيد 
دولة اإلمارات في مختلف أنواع الرياضات، 

ــارات  ــ اإلم ــحــاد  ات إدارة  مجلس  هــنــأ  كــمــا 
بهذه  االرتقاء  جهوده في  للجوجيتسو مثمناً 

الرياضة. 
وأعرب سموه عن شكره وتقديره لشركاء 
ــنــجــاح وجــمــيــع الــشــخــصــيــات والــجــهــات  ال
الذي  للدعم  الجوجيتسو  لرياضة  الراعية 
كبير  له  كــان  مما  الرياضيين  إلــى  يقدمونه 
ازدهار  وفي  تحققت  التي  النتائج  في  األثر 

عبر  جانبه  من  وانتشارها.  الرياضة  هــذه 
الوفد عن بالغ شكره وتقديره لالهتمام الذي 
يبديه صاحب السمو رئيس الدولة برياضيي 
الجوجيتسو خاصة والقطاع الرياضي عامة 
لمواصلة  والــذي يشكل حــافــزاً  الــدولــة  في 
بأفضل  الــدولــة  وتمثيل  اإلنــجــازات  تحقيق 
ــورة وتــرســيــخ مــكــانــتــهــا عــلــى الــســاحــة  صــ

الرياضية العالمية. (طالع ص ٠٤و٠٥)

استقبل أبطال اإلمارات الفائزين بدورة األلعاب العالمية 2022  

رئيس الدولة: نقدر دعم شركاء النجاح للجوجيتسو

 محمد بن زايد خالل استقباله أبطال اإلمارات للجوجيتسو  (تصوير عبداهللا النيادي)

محمــد بن زايـــــد يهنـــــئ الالعبين بإنجـــــازاتهــــم المشــــــرفة

بطوالت تضاف 
لرصيد الدولة في 
مختلف الرياضات

رئيـــــس الدولـــــــة يبعــث رســــــالة إلــــــــى رئيس بـــــــوروندي

03-02

العملة الوطنية ترتفع مقابل عمالت الشركاء التجاريين

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفع سعر صرف الدرهم مقابل عمالت الشركاء 
الــجــاري،  الــعــام  خــالل  الرئيسيين  التجاريين 
العملة  مقابل   %10.4 تتجاوز  بنسبة  صعد  إذ 
 %6.35 وبنسبة  «الــيــورو»  الموحدة  األوروبــيــة 
الروبية  مقابل  و%6.44  الصيني  اليوان  مقابل 
الهندية و9.25% مقابل الوون الكوري و%13.3 
الجنيه  مقابل  و%10.5  الياباني  الين  مقابل 
العمالت  صــرف  أســعــار  بحسب  اإلسترليني، 
الـــصـــادرة عــن مــصــرف اإلمـــــارات الــمــركــزي. 
ــدوالر األمــيــركــي عند  ــ ــدرهــم مــع ال ويــرتــبــط ال
للدوالر،  درهم   3.6725 يبلغ  ثابت  سعر صرف 
ولذلك يرتفع مقابل العمالت األخرى تبعاً لسعر 
ــــدوالر. وارتــفــع سعر صــرف الــدوالر  صــرف ال
معظم  مقابل  الــحــالــي  الــعــام  خــالل  األمــيــركــي 
العمالت األخرى، بعدما رفع مجلس االحتياطي 

أسعار  األميركي)  المركزي  (البنك  الفيدرالي 
الفائدة عدة مرات خالل العام منذ الربع األول 
الدرهم  صرف  سعر  ارتفاع  ويعتبر   .2022 من 
الرئيسيين  التجاريين  الشركاء  عمالت  مقابل 
عامًال مهماً، ألنه يساعد في كبح جماح التضخم 
نفسه  الــوقــت  فــي  لكنه  المحلية،  الــســوق  فــي 
يسهم في زيادة تحويالت المقيمين بالدولة إلى 
صرف  أسعار  انخفاض  حــال  في  األم  بلدانهم 

عمالتها. (طالع ص ١٧)

قوة الدرهـــم تكبـح جماح التضخم

 قوة العملة تزيد الطلب في 
السوق المحلية على السلع 

والخدمات

%10.4%6.35%9.25
الووناليواناليورو مقــابـــل:

نســــبة االرتفـــــاع

15.5 مليار درهم اســتثمارات األجـــانب في األســهم المحلية منذ بداية 2022

اإلمـــــــارات الخامســــة عالميـًا في متوســــط الراتب الشــــــــهري

اإلسترليني
%10.5

الينالروبية
%6.44%13.3

14انتهاء المنخفض الجوي.. واســـــــتباقية ومرونة في التعامل مع الحالة الجـــوية 
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منح رئيس أركان الجيش الباكستاني »وسام االتحاد« تقديرًا لجهوده المتميزة  

رئيس الدولـــة: عـــالقاتنـــا مــع باكستـــان

تاريخيـــة.. وحريصـــون علــــــى تعـــــزيزهــا

ذياب بن طحنون ومحمد بن طحنون نهيان بن زايد ونهيان بن مبارك وسعيد بن محمد سرور بن محمد وهزاع بن زايد ونهيان بن زايد ونهيان بن مبارك

سرور بن محمد في حديث مع هزاع بن زايد بحضور نهيان بن زايد ونهيان بن مبارك 

 رئيس الدولة خالل تقليده قمر جاويد باجوا »وسام االتحاد« تقديرًا لجهوده المتميزة في دعم عالقات البلدين )تصوير: عبداهلل النيادي وراشد المنصوري وريان كارتر(

سرور بن محمد ومنصور بن زايد  

رئيس الدولة مصافحًا رئيس أركان الجيش الباكستاني رئيس الدولة يقلد قمر جاويد باجوا الوسامرئيس الدولة وقمر جاويد باجوا عقب مباحثاتهما التي جرت في قصر البحر 

رئيس الدولة في حديث مع قمر باجوا بحضور راشد بن حمدان وهزاع بن طحنون وخليفة بن طحنون وزايد بن طحنون وفي الصورة أنور قرقاش

رئيس الدولة مصافحًا أحد مرافقي رئيس أركان الجيش الباكستاني

سيف بن محمد وسرور بن محمد وهزاع بن زايد ونهيان بن زايد وسلطان بن خليفة ونهيان بن مبارك وسلطان بن طحنونرئيس الدولة يحّيي الحضور في برزة قصر البحر بحضور طحنون بن محمد وسيف بن محمدرئيس الدولة في حديث مع طحنون بن محمد بحضور منصور بن زايد 

أبوظبي )وام(

الشيخ  السمو  استقبل صاحب   
رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد 
في  أمــس،  اهلل،  حفظه  ــة،  ــدول ال
الــجــنــرال  الــبــحــر،  قــصــر  مجلس 
أركان  رئيس  باجوا،  جاويد  قمر 
باكستان  جمهورية  فــي  الجيش 
ــة. وبــحــث  ــق ــصــدي اإلســـامـــيـــة ال
ــوه والـــجـــنـــرال قــمــر جــاويــد  ســم
والعمل  التعاون  عاقات  باجوا، 
ــارات  ــ الــمــشــتــرك بــيــن دولـــة اإلم
وبــاكــســتــان، خــاصــة فــي الــشــؤون 
يخدم  بما  الدفاعية،  والقضايا 

المشتركة.  مصالحهما 
بشأن  النظر  وجهات  تبادال  كما 
والتطورات  الموضوعات  عدد من 
ــتــي تهم  ال ــة  ــي ــدول اإلقــلــيــمــيــة وال
السمو  صاحب  منح  كما  البلدين. 
نهيان،  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 
الجنرال قمر جاويد باجوا »وسام 
المتميزة  لجهوده  تقديراً  االتحاد« 
فـــي دعـــم الــعــاقــات بــيــن دولـــة 
في  ودوره  وباكستان،  اإلمـــارات 
بين  المشترك  الــتــعــاون  ترسيخ 

الصديقين.  البلدين 
ــان  ــ ــيــس األرك ــد ســمــوه، رئ ــل وق
ثــانــي أعلى  يــعــد  الـــذي  الـــوســـام 
لكبار  تكريماً  الدولة  تمنحه  وسام 
الشقيقة  ــدول  ال في  المسؤولين 

والصديقة.
الشيخ  السمو  صــاحــب  وأكـــد   
عمق  نهيان،  آل  زايــد  بن  محمد 
تجمع  التي  التاريخية  العاقات 
وباكستان،  ــارات  ــ اإلم دولـــة  بين 
مواصلة  على  المتبادل  والحرص 
تعزيزها على مختلف المستويات، 
الجهود  السياق  هــذا  فــي  مثمناً 
الجنرال  بذلها  الــتــي  المخلصة 
فـــي سبيل  بـــاجـــوا  جـــاويـــد  قــمــر 
ــاون والــعــمــل  ــع ــت ــاق ال ــ تــطــويــر آف
فيه  لما  البلدين  بين  المشترك 

الصديقين.  لشعبيهما  الخير 
الجنرال قمر  أعرب  من جانبه، 
وتقديره  شكره  عن  باجوا  جاويد 
الــدولــة،  رئــيــس  السمو  لصاحب 
ــذي  ــزازه بــهــذا الــتــكــريــم ال ــتـ واعـ
الصداقة  متانة عاقات  يعبر عن 
إلى  مشيراً  البلدين،  تجمع  التي 
تنمية  عــلــى  حــريــصــة  ــاده  ــ ب أن 
اإلمارات  دولة  مع  المثمر  تعاونها 
يــخــدم شعبي  بــمــا  ــه  ب واالرتـــقـــاء 

البلدين. 

محمد بن زايد يثمــــن الجهود المخلصة لباجــــوا في تطويـــــر العمل المشتــــرك 

الحضور
حضر مجلس قصر البحر 

سمو الشيخ طحنون بن 
محمد آل نهيان، ممثل 

احلاكم يف منطقة العني، 
وسمو الشيخ سيف بن محمد 

آل نهيان، وسمو الشيخ سرور 
بن محمد آل نهيان، وسمو 

الشيخ هزاع بن زايد آل 
نهيان، نائب رئيس املجلس 
التنفيذي إلمارة أبوظبي، 

وسمو الشيخ نهيان بن زايد 
آل نهيان، رئيس مجلس أمناء 

مؤسسة زايد بن سلطان 
آل نهيان لألعمال اخليرية 

واإلنسانية، وسمو الشيخ 
منصور بن زايد آل نهيان، 

نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير ديوان الرئاسة، وسمو 
الشيخ الدكتور سلطان بن 
خليفة آل نهيان، مستشار 

صاحب السمو رئيس الدولة، 
وسمو الشيخ خالد بن محمد 

بن زايد آل نهيان، عضو 
املجلس التنفيذي، رئيس 
مكتب أبوظبي التنفيذي، 

وسمو الشيخ حمدان بن 
محمد بن زايد آل نهيان، 

وسمو الشيخ زايد بن محمد 
بن زايد آل نهيان، ومعالي 

الشيخ نهيان بن مبارك 
آل نهيان، وزير التسامح 

والتعايش. 

منصور بن زايد في حديث مع خالد بن محمد بن زايد

قمــــــــر جاويـــد باجــــوا: التكـــــــريم يعّبـــــــــــر
عن متانة عالقات الصداقة بين بلدينـــا 

»وســـــام االتحـــاد« يمنــــح تكـــــريمًا لكبــــــــار 
المسؤولين بالدول الشقيقة والصديقة
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منح رئيس أركان الجيش الباكستاني »وسام االتحاد« تقديرًا لجهوده المتميزة  

رئيس الدولـــة: عـــالقاتنـــا مــع باكستـــان

تاريخيـــة.. وحريصـــون علــــــى تعـــــزيزهــا

ذياب بن طحنون ومحمد بن طحنون نهيان بن زايد ونهيان بن مبارك وسعيد بن محمد سرور بن محمد وهزاع بن زايد ونهيان بن زايد ونهيان بن مبارك

سرور بن محمد في حديث مع هزاع بن زايد بحضور نهيان بن زايد ونهيان بن مبارك 

 رئيس الدولة خالل تقليده قمر جاويد باجوا »وسام االتحاد« تقديرًا لجهوده المتميزة في دعم عالقات البلدين )تصوير: عبداهلل النيادي وراشد المنصوري وريان كارتر(

سرور بن محمد ومنصور بن زايد  

رئيس الدولة مصافحًا رئيس أركان الجيش الباكستاني رئيس الدولة يقلد قمر جاويد باجوا الوسامرئيس الدولة وقمر جاويد باجوا عقب مباحثاتهما التي جرت في قصر البحر 

رئيس الدولة في حديث مع قمر باجوا بحضور راشد بن حمدان وهزاع بن طحنون وخليفة بن طحنون وزايد بن طحنون وفي الصورة أنور قرقاش

رئيس الدولة مصافحًا أحد مرافقي رئيس أركان الجيش الباكستاني

سيف بن محمد وسرور بن محمد وهزاع بن زايد ونهيان بن زايد وسلطان بن خليفة ونهيان بن مبارك وسلطان بن طحنونرئيس الدولة يحّيي الحضور في برزة قصر البحر بحضور طحنون بن محمد وسيف بن محمدرئيس الدولة في حديث مع طحنون بن محمد بحضور منصور بن زايد 

أبوظبي )وام(

الشيخ  السمو  استقبل صاحب   
رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد 
في  أمــس،  اهلل،  حفظه  ــة،  ــدول ال
الــجــنــرال  الــبــحــر،  قــصــر  مجلس 
أركان  رئيس  باجوا،  جاويد  قمر 
باكستان  جمهورية  فــي  الجيش 
ــة. وبــحــث  ــق ــصــدي اإلســـامـــيـــة ال
ــوه والـــجـــنـــرال قــمــر جــاويــد  ســم
والعمل  التعاون  عاقات  باجوا، 
ــارات  ــ الــمــشــتــرك بــيــن دولـــة اإلم
وبــاكــســتــان، خــاصــة فــي الــشــؤون 
يخدم  بما  الدفاعية،  والقضايا 

المشتركة.  مصالحهما 
بشأن  النظر  وجهات  تبادال  كما 
والتطورات  الموضوعات  عدد من 
ــتــي تهم  ال ــة  ــي ــدول اإلقــلــيــمــيــة وال
السمو  صاحب  منح  كما  البلدين. 
نهيان،  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 
الجنرال قمر جاويد باجوا »وسام 
المتميزة  لجهوده  تقديراً  االتحاد« 
فـــي دعـــم الــعــاقــات بــيــن دولـــة 
في  ودوره  وباكستان،  اإلمـــارات 
بين  المشترك  الــتــعــاون  ترسيخ 

الصديقين.  البلدين 
ــان  ــ ــيــس األرك ــد ســمــوه، رئ ــل وق
ثــانــي أعلى  يــعــد  الـــذي  الـــوســـام 
لكبار  تكريماً  الدولة  تمنحه  وسام 
الشقيقة  ــدول  ال في  المسؤولين 

والصديقة.
الشيخ  السمو  صــاحــب  وأكـــد   
عمق  نهيان،  آل  زايــد  بن  محمد 
تجمع  التي  التاريخية  العاقات 
وباكستان،  ــارات  ــ اإلم دولـــة  بين 
مواصلة  على  المتبادل  والحرص 
تعزيزها على مختلف المستويات، 
الجهود  السياق  هــذا  فــي  مثمناً 
الجنرال  بذلها  الــتــي  المخلصة 
فـــي سبيل  بـــاجـــوا  جـــاويـــد  قــمــر 
ــاون والــعــمــل  ــع ــت ــاق ال ــ تــطــويــر آف
فيه  لما  البلدين  بين  المشترك 

الصديقين.  لشعبيهما  الخير 
الجنرال قمر  أعرب  من جانبه، 
وتقديره  شكره  عن  باجوا  جاويد 
الــدولــة،  رئــيــس  السمو  لصاحب 
ــذي  ــزازه بــهــذا الــتــكــريــم ال ــتـ واعـ
الصداقة  متانة عاقات  يعبر عن 
إلى  مشيراً  البلدين،  تجمع  التي 
تنمية  عــلــى  حــريــصــة  ــاده  ــ ب أن 
اإلمارات  دولة  مع  المثمر  تعاونها 
يــخــدم شعبي  بــمــا  ــه  ب واالرتـــقـــاء 

البلدين. 

محمد بن زايد يثمــــن الجهود المخلصة لباجــــوا في تطويـــــر العمل المشتــــرك 

الحضور
حضر مجلس قصر البحر 

سمو الشيخ طحنون بن 
محمد آل نهيان، ممثل 

احلاكم يف منطقة العني، 
وسمو الشيخ سيف بن محمد 

آل نهيان، وسمو الشيخ سرور 
بن محمد آل نهيان، وسمو 

الشيخ هزاع بن زايد آل 
نهيان، نائب رئيس املجلس 
التنفيذي إلمارة أبوظبي، 

وسمو الشيخ نهيان بن زايد 
آل نهيان، رئيس مجلس أمناء 

مؤسسة زايد بن سلطان 
آل نهيان لألعمال اخليرية 

واإلنسانية، وسمو الشيخ 
منصور بن زايد آل نهيان، 

نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير ديوان الرئاسة، وسمو 
الشيخ الدكتور سلطان بن 
خليفة آل نهيان، مستشار 

صاحب السمو رئيس الدولة، 
وسمو الشيخ خالد بن محمد 

بن زايد آل نهيان، عضو 
املجلس التنفيذي، رئيس 
مكتب أبوظبي التنفيذي، 

وسمو الشيخ حمدان بن 
محمد بن زايد آل نهيان، 

وسمو الشيخ زايد بن محمد 
بن زايد آل نهيان، ومعالي 

الشيخ نهيان بن مبارك 
آل نهيان، وزير التسامح 

والتعايش. 

منصور بن زايد في حديث مع خالد بن محمد بن زايد

قمــــــــر جاويـــد باجــــوا: التكـــــــريم يعّبـــــــــــر
عن متانة عالقات الصداقة بين بلدينـــا 

»وســـــام االتحـــاد« يمنــــح تكـــــريمًا لكبــــــــار 
المسؤولين بالدول الشقيقة والصديقة
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رئيس الدولة خالل االستقبال  

محمد بن زايد خالل استقباله أبطال الجو جيتسو فيصل الكتبي ومحمد السويدي وشما الكلباني وفي الصورة عبدالمنعم الهاشمي 

رئيس الدولة خالل االستقبال   

محمد بن زايد في حديث مع فيصل الكتبي رئيس الدولة خالل استقباله أبطال الجو جيتسو المتّوجين فيصل الكتبي ومحمد السويدي وشما الكلباني

استقبـــــــــل الفائزين بدورة األلعـــــاب العالميــــــــة 2022

رئيس الدولة لـ »أبطال الجوجيتسو«:

أبوظبي )وام(

الشيخ  السمو  صاحب  استقبل   
رئيس  نهيان،  آل  زايــد  بن  محمد 
أبـــطـــال  اهلل،  ــظــه  حــف الــــدولــــة، 
الفائزين  للجوجيتسو  ــارات  ــ اإلم
 2022 العالمية  األلعاب  دورة  في 
بيرمنجهام  مدينة  في  أقيمت  التي 
ــة،  ــي ــرك ــي ــة أالبـــامـــا األم ــ ــي واليـ فـ
بجانب أعضاء مجلس إدارة اتحاد 
هذه  ورعــاة  للجوجيتسو  اإلمــارات 

الرياضة. 
الذي  اللقاء  خالل  سموه،  وهنأ 
الالعبين  البحر،  قصر  في  جــرى 
السويدي  ومحمد  الكتبي  فيصل 
ــم  ــه ــجــازات ــإن ــي ب ــان ــب ــل ــك ــا ال ــمـ وشـ
ولزمالئهم  لهم  متمنياً  المشرفة، 
دوام  اإلماراتيين  الرياضيين  من 
مزيد  حصد  في  والتألق  التوفيق 
ــبـــطـــوالت الــتــي  مـــن األلـــقـــاب والـ
اإلمــارات  دولة  رصيد  إلى  تضاف 

كما  الرياضات.  أنواع  مختلف  في 
اتــحــاد  إدارة  مجلس  ســمــوه  هــنــأ 
اإلمارات للجوجيتسو مثمناً جهوده 

في االرتقاء بهذه الرياضة. 
ــوه عــــن شـــكـــره  ــ ــم وأعــــــــرب ســ
وجميع  النجاح  لشركاء  وتقديره 
الــراعــيــة  والــجــهــات  الشخصيات 
الذي  للدعم  الجوجيتسو  لرياضة 
كان  مما  الرياضيين  إلى  يقدمونه 
التي  الــنــتــائــج  فــي  ــر  األثـ كبير  لــه 
تحققت وفي ازدهار هذه الرياضة 

وانتشارها. 
بالغ  عن  الوفد  عبر  جانبه،  من 
شــكــره وتــقــديــره لــالهــتــمــام الــذي 
يبديه صاحب السمو رئيس الدولة 
بــريــاضــيــي الــجــوجــيــتــســو خــاصــة 
والقطاع الرياضي عامة في الدولة 
لمواصلة  حـــافـــزاً  يــشــكــل  ــذي  ــ وال
الدولة  وتمثيل  اإلنجازات  تحقيق 
مكانتها  وتــرســيــخ  صــورة  بأفضل 
العالمية.  الرياضية  الساحة  على 

ميداليات
يذكر أن الالعب فيصل 

الكتبي نال امليدالية الذهبية 
يف وزن حتت 85 كغ وامليدالية 

الذهبية يف الوزن املفتوح 
يف البطولة ذاتها، فيما نال 
محمد السويدي امليدالية 

الفضية يف وزن حتت 69 كغ، 
بينما حصلت شما يوسف 

الكلباني على امليدالية 
البرونزية يف وزن حتت 63 

كغ بجانب البرونزية الثانية 
يف الوزن املفتوح للبطولة 

نفسها، كما تعد الالعبة شما 
الكلباني أول العبة إماراتية 
حتقق هذا اإلجناز يف تاريخ 

الرياضة اإلماراتية.

رئيس الدولــــــة يعــــرب عــــــن شكــــــره 
وتقديره لرعــــاة رياضــــة الجوجيتســو 

محمد بن زايـــــد يهنـــــــئ مجلس إدارة 
اتحــــــــــاد اإلمــــــــــــــــارات للجوجيتســــــــــو 

رئيس الدولة في حديث مع فيصل الكتبي ومحمد السويدي بحضور عبد المنعم الهاشمي )تصوير: عبداهلل النيادي وراشد المنصوري وريان كارتر(

الــــوفــــد: 

 حافز لمواصلة اإلنجازات 
وترسيخ مكانة اإلمارات 

الرياضية عالميًا

 دعــــــــم 
رئيــــس 
الـدولــــة 

بطــوالت تضــاف لرصيـد اإلمــارات.. ونتطلع للمـــزيــــد



05
www.alittihad.ae

األربعاء 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022ماإلمارات 04
www.alittihad.ae

األربعاء 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022ماإلمارات

رئيس الدولة خالل االستقبال  

محمد بن زايد خالل استقباله أبطال الجو جيتسو فيصل الكتبي ومحمد السويدي وشما الكلباني وفي الصورة عبدالمنعم الهاشمي 

رئيس الدولة خالل االستقبال   

محمد بن زايد في حديث مع فيصل الكتبي رئيس الدولة خالل استقباله أبطال الجو جيتسو المتّوجين فيصل الكتبي ومحمد السويدي وشما الكلباني

استقبـــــــــل الفائزين بدورة األلعـــــاب العالميــــــــة 2022

رئيس الدولة لـ »أبطال الجوجيتسو«:

أبوظبي )وام(

الشيخ  السمو  صاحب  استقبل   
رئيس  نهيان،  آل  زايــد  بن  محمد 
أبـــطـــال  اهلل،  ــظــه  حــف الــــدولــــة، 
الفائزين  للجوجيتسو  ــارات  ــ اإلم
 2022 العالمية  األلعاب  دورة  في 
بيرمنجهام  مدينة  في  أقيمت  التي 
ــة،  ــي ــرك ــي ــة أالبـــامـــا األم ــ ــي واليـ فـ
بجانب أعضاء مجلس إدارة اتحاد 
هذه  ورعــاة  للجوجيتسو  اإلمــارات 

الرياضة. 
الذي  اللقاء  خالل  سموه،  وهنأ 
الالعبين  البحر،  قصر  في  جــرى 
السويدي  ومحمد  الكتبي  فيصل 
ــم  ــه ــجــازات ــإن ــي ب ــان ــب ــل ــك ــا ال ــمـ وشـ
ولزمالئهم  لهم  متمنياً  المشرفة، 
دوام  اإلماراتيين  الرياضيين  من 
مزيد  حصد  في  والتألق  التوفيق 
ــبـــطـــوالت الــتــي  مـــن األلـــقـــاب والـ
اإلمــارات  دولة  رصيد  إلى  تضاف 

كما  الرياضات.  أنواع  مختلف  في 
اتــحــاد  إدارة  مجلس  ســمــوه  هــنــأ 
اإلمارات للجوجيتسو مثمناً جهوده 

في االرتقاء بهذه الرياضة. 
ــوه عــــن شـــكـــره  ــ ــم وأعــــــــرب ســ
وجميع  النجاح  لشركاء  وتقديره 
الــراعــيــة  والــجــهــات  الشخصيات 
الذي  للدعم  الجوجيتسو  لرياضة 
كان  مما  الرياضيين  إلى  يقدمونه 
التي  الــنــتــائــج  فــي  ــر  األثـ كبير  لــه 
تحققت وفي ازدهار هذه الرياضة 

وانتشارها. 
بالغ  عن  الوفد  عبر  جانبه،  من 
شــكــره وتــقــديــره لــالهــتــمــام الــذي 
يبديه صاحب السمو رئيس الدولة 
بــريــاضــيــي الــجــوجــيــتــســو خــاصــة 
والقطاع الرياضي عامة في الدولة 
لمواصلة  حـــافـــزاً  يــشــكــل  ــذي  ــ وال
الدولة  وتمثيل  اإلنجازات  تحقيق 
مكانتها  وتــرســيــخ  صــورة  بأفضل 
العالمية.  الرياضية  الساحة  على 

ميداليات
يذكر أن الالعب فيصل 

الكتبي نال امليدالية الذهبية 
يف وزن حتت 85 كغ وامليدالية 

الذهبية يف الوزن املفتوح 
يف البطولة ذاتها، فيما نال 
محمد السويدي امليدالية 

الفضية يف وزن حتت 69 كغ، 
بينما حصلت شما يوسف 

الكلباني على امليدالية 
البرونزية يف وزن حتت 63 

كغ بجانب البرونزية الثانية 
يف الوزن املفتوح للبطولة 

نفسها، كما تعد الالعبة شما 
الكلباني أول العبة إماراتية 
حتقق هذا اإلجناز يف تاريخ 

الرياضة اإلماراتية.

رئيس الدولــــــة يعــــرب عــــــن شكــــــره 
وتقديره لرعــــاة رياضــــة الجوجيتســو 

محمد بن زايـــــد يهنـــــــئ مجلس إدارة 
اتحــــــــــاد اإلمــــــــــــــــارات للجوجيتســــــــــو 

رئيس الدولة في حديث مع فيصل الكتبي ومحمد السويدي بحضور عبد المنعم الهاشمي )تصوير: عبداهلل النيادي وراشد المنصوري وريان كارتر(

الــــوفــــد: 

 حافز لمواصلة اإلنجازات 
وترسيخ مكانة اإلمارات 

الرياضية عالميًا

 دعــــــــم 
رئيــــس 
الـدولــــة 
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150 مليون درهم استثمارات بأكبر مزرعة رأسية بالعالم في دبي

حمدان بن محمد: تعزيز اإلنتاج املحلي من ركائز التنمية املستدامة

وأشاد سّموه بجهود أبناء اإلمارات 
مختلف  فــي  الــمــبــدعــيــن  ــهــا  وشــبــاِب
المجال  ذلـــك  فــي  بــمــا  ــمــجــاالت،  ال
من  يقدمون  ما  خالل  من  الزراعي، 
أحدث  من  تستفيد  ومشاريع  أفكار 
التقنيات وأكثرها تقدماً، وتتبع أفضل 
إنتاجية  لزيادة  العالمية  الممارسات 
القطـــاع الزراعي والتوّسع في إنتـــاج 

الغـــذاء محلياً. 
إلى  سّموه،  زيــارة  خالل  ذلك  جاء 
مــزرعــة »بــســتــاِنــَك« فــي دبـــي، أكبر 
الزراعة  على  تعتمد  رأسية  مزرعة 
أعلنت  والــتــي  الــعــالــم،  فــي  المائية 
افتتاحها  مؤخراً  ــارات«  اإلم »طيران 
 150 إلى  باستثمارات تصل  دبي  في 

مليون درهم، 
وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد 
بن راشد آل مكتوم أن تعزيز اإلنتاج 

الــزراعــيــة  الــقــطــاعــات  فــي  المحلي 
الحيوية يمثل ركيزة أساسية من ركائز 
اإلمــارات،  لدولة  المستدامة  التنمية 
وقـــال ســمــوه: »افــتــتــاح أكــبــر مزرعة 
مهم  إنجاز  العالم  في  رأسية  مائية 
يعكس مدى وعي مؤسساتنا الوطنية 
وإسهامها  التنموية،  الملفات  بأهم 
في تأكيد ريادة دولــــة اإلمــارات في 

مختلف المجاالت المستقبليــــة«.
الــتــطــويــر  بعملية  ســمــوه  ــاد  ــ وأشـ
»طــيــران  تشهدها  الــتــي  المستمرة 
المستويات  كافة  وعلى  ــارات«  ــ اإلم
بقيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل 
مكتوم، وما تقوم به من دور فاعل في 
عبر  االقتصادي  النمو  وتيرة  تسريع 
واستراتيجيتها  المتواصلة  مبادراتها 
وتوفير  األفــكــار  لتحفيز  المتكاملة 
مشاريع  إلطــالق  المالئمة  ــواء  األجـ

كمدينة  دبـــي  مــكــانــة  ــزز  ــع ت ــدة  ــ رائـ
عالمية حريصة على ضمان مقومات 

االستدامة واالزدهار والتميز.
ــارات  ــ ــران اإلم ــال ســمــوه: »طــي وقـ
من  تحققه  بما  نفخر  وطنية  واجهة 
خدمات  مــن  تقدمه  ومــا  إنــجــازات 
أكــبــر  بــيــن  تنافسيتها  بــهــا  ــززت  ــ ع
العالمية  الــطــيــران  شــركــات  وأعـــرق 
للجودة  جــديــدة  معايير  باستحداث 
فــي هــذا الــمــجــال... نثق فــي قــدرة 
الوطنية  ومؤسساتنا  الشابة  كوادرنا 
تتجاوز  أفــكــار  وتنفيذ  تقديم  على 
األطر التقليدية لتسريع وتيرة اإلنجاز 
مختلف  في  النتائج  أفضل  وتحقيق 

القطاعات الحيوية«.

حمدان بن محمد خالل تفقده مزرعة »بستناك« )وام(

تقنيات 
متطورة

تعتمد مزرعة »بستاِنَك« 
على تقنيات متطورة، مبا 

يف ذلك الذكاء االصطناعي 
والتطبيقات امُلتقدمة، ويديرها 

فريق متكامل من املتخصصني 
ذوي الكفاءات العالية، من 
خبراء زراعيني ومهندسني 

وأخصائيني يف علوم البستنة، 
وعلماء النبات. وتعتمد املزرعة 
على دورة إنتاج ُمستمرة تضمن 
إنتاجًا فائق النضارة والنظافة، 
ومن دون استخدام أي ُمبيدات 

أو مواد كيماوية، يف حني مت 
تزويد املزرعة بنظام الدائرة 

امُلغلقة للري، حيث يعاد تدوير 
املياه مما يخدم يف توفير 250 

مليون لتر من املاء سنويًا، 
باملقارنة مع الزراعة اخلارجية 

التقليدية التي ُتنتج نفس 
كمية احملصول.

وستسهم »بستاِنَك« يف تأمني 
سالسل اإلمداد والتوريد 
التابعة لشركة »اإلمارات 

لتموين الطائرات«، وضمان 
متتع املسافرين على منت 

الرحالت املستفيدة من خدمات 
الشركة ويف مقدمتها »طيران 

اإلمارات« مبنتجات غذائية 
عالية اجلودة ُمنتجة محليًا، 

فيما سيتاح قريبًا أيضًا 
للمستهلكني يف دولة اإلمارات 

شراء منتجات املزرعة التي 
تتضمن خططها املستقبلية 

التوسع يف إنتاج وبيع الفواكه 
واخلضراوات.

 دبي )االتحاد(

 أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، 

ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإلمارة، أن 

تبني التقنيات الزراعية المتقدمة وتوظيف أحدث 

وسائل التكنولوجيا الذكية في إطالق المشاريع 

الزراعية، يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق األمن الغذائي واالكتفاء 

الذاتي من احتياجاتنا الغذائية وتحقيق استدامة 

مواردنا، ومضاعفة اإلنتاج ودعم التنويع االقتصادي 

الشامل القائم على المعرفة.

خالل اجتماع »تنفيذي الشارقة« برئاسة سلطان بن أحمد القاسمي

إعفاء 55 مشروعًا رائدًا من رسوم الخدمات الحكومية

الشارقة )وام(

سلطان  الــشــيــخ  ســمــو  ــرأس  ــ ت  
القاسمي،  سلطان  بــن  أحمد  بــن 
ــم الـــشـــارقـــة، نــائــب  ــاكـ ــائـــب حـ نـ
إلمــارة  التنفيذي  المجلس  رئيس 
اجتماع  أمـــس،  صــبــاح  الــشــارقــة، 
الـــذي عقد  الــتــنــفــيــذي  الــمــجــلــس 
فــي مــكــتــب ســمــو الــحــاكــم. بحث 
الموضوعات  من  العديد  االجتماع 
ــع على  الــعــامــة، واطــل الــحــكــومــيــة 
ــول أداء  ــقــاريــر حـ ــت ال جــمــلــة مـــن 
ــر والــهــيــئــات الــحــكــومــيــة،  ــدوائـ الـ
العمل  مستجدات  إلــى  باإلضافة 

التنموية. القطاعات  في 
الــدائــم  المجلس  دعـــم  وضــمــن 
للدخول  الحوافز  وتوفير  للشباب 
في ريادة األعمال، اعتمد المجلس 

الريادية  المشاريع  من  عدد  إعفاء 
المدعمة من قبل مؤسسة الشارقة 
»رواد«  الريادية  المشاريع  لدعم 
الحكومية،  الــخــدمــات  رســوم  مــن 
ــدة 55  ــديـ ــجـ وتـــضـــم الـــدفـــعـــة الـ
مدن  مختلف  في  ــداً  رائ مشروعاً 
واطلع  الــشــارقــة.  إمـــارة  ومناطق 
دائــرة  أداء  تقرير  على  المجلس 
للنصف  االجــتــمــاعــيــة  الــخــدمــات 
وتضمن  2022م،  عــام  مــن  األول 
الــتــقــريــر عــــدداً مــن الــمــؤشــرات 
االجتماعي،  الــرفــاه  شملت  التي 
االجتماعية،  والحماية  والرعاية 

المجتمع. وأداء خدمة 
ــاه  ــرفـ الـ أداء  ــر  ــؤشـ مـ ــاول  ــ ــن ــ وت
المساعدات  طلبات  االجــتــمــاعــي 
مقارنة  ارتفعت  والتي  االجتماعية 
2021م،  لـــعـــام  األول  بــالــنــصــف 

المستفيدين  أعــداد  إلى  باإلضافة 
والتي  االجتماعية  ــات  ــان اإلع مــن 
تــنــاول  كــمــا  بنسبة   %22،  زادت 
ــن  ــمــكــي ــت ــات ال ــ ــدمـ ــ ــر خـ ــؤشــ ــ ــم ــ ال
الخدمات.  من  وغيرها  االقتصادي 
الــرعــايــة  أداء  ــر  ــؤشـ مـ ــاول  ــ ــن ــ وت
والخدمات  االجتماعية  والحماية 
الــمــقــدمــة مــثــل طــلــبــات الــرعــايــة 
الطبيعي  العالج  وخدمات  المنزلية 
والفحوص، ومنتسبي أندية األصالة 
ــات  والـــخـــدمـــات الــصــحــيــة وخــدم
أداء  مؤشر  أما  والحماية.  القصر 
المشاركين  فتناول  المجتمع  خدمة 
بلغ  الــذيــن  التطوعية  الــفــرص  فــي 
وأعـــداد  متطوعاً   4762 عــددهــم 
واالجتماعية،  التثقيفية  البرامج 
بــاإلضــافــة إلــى تــراخــيــص مــزاولــة 

المهن االجتماعية.

عجمان )وام(

بن  عــمــار  الشيخ  سمو  استقبل   
حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، في 
ديوان الحاكم، أمس، لويس ألفونسو 
المكسيك  سفير  غونغورا،  ألبا  دي 
للسالم على  الــذي قدم  الدولة  لدى 
سموه. ورحب سمو ولي عهد عجمان 
بالسفير المكسيكي، متمنياً له طيب 
مهام  في  والنجاح  والتوفيق  اإلقامة 

عمله سفيراً لبالده لدى الدولة. 
وجرى خالل اللقاء بحث عالقات 
التعاون الثنائية والصداقة التي تربط 
دولة اإلمارات والمكسيك في مختلف 
األحاديث  تبادل  تم  كما  المجاالت، 
ــن شــأنــهــا أن تعزز  الـــوديـــة الــتــي م
والشعبين  البلدين  بين  العالقة  تلك 
الصديقين، إلى جانب تبادل وجهات 

النظر حول عدد من القضايا اإلقليمية 
والدولية ذات االهتمام المشترك. 

على  المكسيكي  السفير  وأثــنــى 
ــاون الــمــشــتــرك بين  ــع ــت عــالقــات ال
القطاعات  في  وتوطيدها  البلدين، 
ــاســب مع  ــن ــت ــا يــتــفــق وي ــم كـــافـــة، ب
رؤيــة  ويــدعــم  المشتركة  المصلحة 
وتطلعات الحكومتين، مشيداً بالتطور 
الحضاري الذي تشهده دولة اإلمارات 

عامة وإمارة عجمان خاصة. 
حــضــر الــلــقــاء الــشــيــخ أحــمــد بن 
حميد النعيمي، ممثل الحاكم للشؤون 
ــيــة، وحــمــد راشــد  ــة والــمــال ــ ــ اإلداري
النعيمي، مدير ديوان الحاكم، وسالم 
سيف المطروشي، نائب مدير ديوان 
النعيمي،  محمد  ويــوســف  الــحــاكــم، 
مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، 

وعدد من كبار المسؤولين.

عمار النعيمي خالل استقباله سفير المكسيك )وام(سلطان بن أحمد خالل ترؤسه االجتماع )وام(

تبادل وجهات النظر 
حول عدد من القضايا 
اإلقليمية والدولية 

اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خالل الزيارة على التقنيات املتقدمة 
امُلستخدمة يف املزرعة التي متثل مكونًا أساسيًا ملجتمعات املستقبل الزراعية الذكية واملزايا 

التي توفرها لتلبية احتياجات االكتفاء الذاتي من املواد الغذائية، ودعم االقتصاد املتنوع 
القائم على املعرفة واالبتكار، وحتقيق مستهدفات استراتيجية األمن الغذائي بتطبيق أعلى 

معايير االستدامة، لتكون مبثابة اللبنة األولى لألمن الغذائي القائم على االبتكار. ورافق 
سموه خالل الزيارة عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات بطيران اإلمارات، ومنصور 
فلكناز، عضو مجلس إدارة »بستاِنَك«، وروبرت فيلوس، مدير اإلنتاج يف »بستاِنَك«، حيث 

استمع سموه إلى شرح حول املزرعة امُلقامة على مساحة 330 ألف قدم مربع بالقرب من 
»مطار آل مكتوم الدولي« يف »دبي وورلد سنترال«، والتقنيات املستخدمة فيها والتي تسمح 

بوصول طاقتها اإلنتاجية إلى أكثر من مليون كيلوجرام من اخلضراوات الورقية عالية 
اجلودة سنويًا، يف حني تسهم التقنيات الذكية املستخدمة فيها بخفض املياه املستهلكة يف 

الزراعة بنسبة 95% عن كميات املياه التي حتتاجها الزراعة التقليدية، وغيرها من املميزات 
ومن أهمها توافر احملاصيل الورقية على مدار العام دون التأثر بتغير املناخ والفصول، مع متتع 

املزرعة بالقدرة على إنتاج ما يزيد على مليون نبات ُمستزرع يف أي وقت، ما يتيح لها إنتاج 3 
آالف كيلوجرام من اخلضراوات الورقية الطازجة ذات اجلودة العالية يوميًا.

 330 ألف قدم مربعة ومليون 
كيلوجرام خضراوات ورقية 

عمار النعيمي يبحث مع سفير املكسيك 

عالقات التعاون بني البلدين

رئيـس الدولـة
يهنـئ رئيــس بورونــدي بتسلمــه

رئاســة مجمــوعــــة شـــرق أفريقــيـا

)وام( غيتغا 

 بعث صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 

حفظه اهلل، رسالة خطية، 
ايفاريست  اجلنرال  فخامة  إلى 

جمهورية  رئيس  اندايشيمي، 
بتوليه  خاللها  هنأه  بوروندي، 

سلم  أفريقيا.  شرق  مجموعة  رئاسة 
الشيخ  معالي  فخامته،  إلى  الرسالة 

شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير 
الشامسي،  عبداهلل  بحضور  دولة، 

املقيم لدى  الدولة غير  سفير 
بوروندي.  جمهورية 

اللقاء، حتيات  ونقل معاليه، خالل 
الشيخ محمد بن  السمو  صاحب 

زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 

الشيخ  السمو  حفظه اهلل، وصاحب 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 

الوزراء  الدولة رئيس مجلس  رئيس 
حاكم دبي، رعاه اهلل، ومتنياتهما 

فترة  خالل  التوفيق  لفخامته 
وشعبه  ولبالده  املجموعة،  رئاسته 

مزيدًا من التقدم واالزدهار. 

من جانبه، حمل فخامة رئيس 
شخبوط  الشيخ  معالي  بوروندي، 

بن نهيان آل نهيان، حتياته إلى 
الدولة،  السمو رئيس  صاحب 

الشيخ  السمو  حفظه اهلل، وصاحب 
محمد بن راشد آل مكتوم، ومتنياته 

اإلمارات، حكومة وشعبًا،  لدولة 

والنماء.  التطور  دوام 
ونوه فخامته مبا تشهده عالقات 

دولة اإلمارات وجمهورية بوروندي 
من منو وتطور، مشيدًا باملكانة 

الرائدة التي حتظى بها الدولة على 
والدولي.  اإلقليمي  الصعيدين 

الشيخ  أكد معالي  من جهته، 
شخبوط بن نهيان آل نهيان، 

حرص دولة اإلمارات على تعزيز 
بوروندي،  مع  الثنائية  العالقات 

العديدة  الفرص  إلى  مشيرًا 
مصلحة  فيه  ملا  آفاقها  لتوسيع 

خالل  اجلانبان،  وبحث  البلدين. 
املتميزة  الثنائية  العالقات  اللقاء، 

بني دولة اإلمارات وبوروندي، 
مختلف  يف  تعزيزها  وسبل 

التي تخدم جهود  املجاالت 
البلدين. يف  والتقدم  التنمية 

بحث العالقات المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجاالت 

مكانة رائدة 
لإلمارات إقليميًا 

ودوليًا

ايفاريست اندايشيمي

اإلمارات حريصة على 
تعزيز العالقات مع 

بوروندي

شخبوط بن نهيان
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 زار مصنع »تم« واطلع على مستجدات نقل جميع الخدمات الحكومية إلى المنصة 

خالــد بـن محمـد بـن زايـد يؤكـــد ضـــرورة 

استـدامـة تطــويـر الخـدمــات عبــر »تــم«

أبوظبي )االتحاد(

ــد بن  شــهــد ســمــو الــشــيــخ خــال
عضو  نهيان،  آل  زايــد  بن  محمد 
المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي، 
إلمــارة  التنفيذي  المكتب  رئيس 
جميع  نقل  مستجدات  أبــوظــبــي، 
في  الحكومية  الجهات  خــدمــات 
منصة خدمات  إلى  أبوظبي  إمارة 
»تم«،  الموحدة  الحكومية  أبوظبي 
ــام بها  ــارة ق ــك خــال زيـ وجـــاء ذل
سمّوه إلى »مصنع تم« في أبوظبي، 
ــازات  ــجــ ــ حــيــث اّطـــلـــع عــلــى اإلن
فـــي خــطــط تــحــســيــن الــخــدمــات 
متاحة  أصبحت  التي  الحكومية 
»تــم«  قــنــوات  عبر   %100 بنسبة 
من  المتعاملون  ليتمكن  الموحدة، 
االستفادة من أكثر من 700 خدمة 
عبر  مكان  أي  من  متكاملة  رقمية 
القناة  باعتبارها  »تــم«  منظومة 
للمتعاملين  والــمــوحــدة  الرئيسة 
الحكومية  الخدمات  جميع  إلتمام 

في إمارة أبوظبي.
ــه ســمــّوه  ــ وخــــال الـــزيـــارة، وّج
ــة بـــضـــرورة  ــحــكــومــي الـــجـــهـــات ال
اســـتـــدامـــة تـــطـــويـــر الـــخـــدمـــات 
ــم«  »ت مــنــظــومــة  عــلــى  وتحسينها 
لضمان  مستمر  بشكل  الموحدة 
ــز في  ــي ــم ــت ــادة وال ــ ــري ــ تــحــقــيــق ال
بالتركيز على  الخدمات، كما وّجه 
فعالية  وتعزيز  المتعاملين  آراء 
تجاربهم في قنوات »تم« الموحدة 
بين  المشترك  التعاون  خال  من 
الحكومة والمجتمع لتطوير وتعزيز 
بتجربة  االرتقاء  بهدف  الخدمات 
المتعاملين وتقديم خدمات سلسة 
وفّعالة للمجتمع في إمارة أبوظبي.

الزيارة،  هــذه  خــال  سمّوه  رافــق 
رئيس  الكتبي،  راشــد  علي  معالي 
ــذي  ــرة اإلســـنـــاد الــحــكــومــي، ال ــ دائ
قيادتنا  التزام  الزيارة  »تعكس  قال: 
الرقمي  التحول  بمسار  المستمر 
االستباقية  وجهودها  أبوظبي  في 
الحديثة،  التقنيات  من  لاستفادة 
سلسة  خـــدمـــات  تــقــديــم  بـــهـــدف 
الحكومية  الجهات  مع  للمتعاملين 
عبر قنوات »تم« الموحدة. واستلهاماً 
من نهج القيادة، فقد بذلت الجهات 
ــوداً  ــي جــه ــوظــب الــحــكــومــيــة فـــي أب
مكانة  تعزيز  في  للمساهمة  كبيرة 
أبوظبي العالمية في مجال الحكومة 
الرقمية. وأسفر تضافر الجهود عن 
نتائج متميزة من خال التركيز على 
توفير تجربة عالمية المستوى مبنية 
على االبتكار، لجميع المتعاملين مع 

الجهات الحكومية«.
محمد  معالي  أشــاد  جانبه،  مــن 
التنمية  دائرة  رئيس  الشرفاء،  علي 
االقتصادية، الذي رافق سمّوه خال 
الحكيمة  بــالــرؤيــة  أيــضــاً،  ــارة  ــزي ال
للقيادة الرشيدة ودعمها الامحدود 
لعملية التحول الرقمي في أبوظبي، 
إلــى أن مشروع دمــج جميع  وأشــار 
الحكومية ضمن  الجهات  إجــراءات 
منظومة »تم« الموحدة يمّهد الطريق 
نحو بناء مستقبل مستدام لألجيال 
الحالية والمستقبلية وخطوة تتماشى 
مع رؤى القيادة الرشيدة وتطلعاتها. 
تسخير  »إن  قائًا:  معاليه  وأضاف 
الرقمية  والتقنيات  الحلول  أحــدث 
الحياة  نوعية  لتحسين  المصممة 
األعمال  لمجتمعات  الدعم  سيوفر 
والنمو  االزدهار  من  المزيد  ويحقق 

لاقتصاد والمجتمع«.

خالد بن محمد بن زايد يوّجه بالتركيز على آراء المتعاملين وتعزيز فعالية تجاربهم 

الخـدمــات الحكــوميـــة متـاحـة 100% عبــر قنـوات »تـم« المـوحـدة

33
جهــــــــــــة

جدير بالذكر، أن 
مشروع نقل جميع 

خدمات حكومة 
أبوظبي إلى منصة 

»مت«، شهد تعاون 33 
جهة حكومية بهدف 
تطوير املنصة لتكون 
مبثابة محطة واحدة 

الستكمال جميع 
اخلدمات احلكومية 

من خالل أربع قنوات، 
ولتحقيق هذا الهدف، 

اتخذت الهيئات 
احلكومية يف أبوظبي 

خطوات استباقية 
متزامنة لدفع عملية 

التحول الرقمي قدمًا، 
وشمل ذلك تنظيم أكثر 

من 300 ورشة عمل 
شارك فيها 495 موظفًا 

من مختلف الهيئات 
احلكومية يف أبوظبي.

 خالد بن محمد بن زايد متحدثًا للحضور خالل االجتماع )تصوير: عبداهلل النيادي(

 خالد بن محمد بن زايد يتابع عرضًا من علي الكتبي عن مؤشرات إنجاز المنصة بحضور محمد الشرفاء

 خالد بن محمد بن زايد يتفقد مصنع »تم« بحضور علي الكتبي ومحمد الشرفاء

  مكتوم الشريفي وجمال الكعبي والحضور خالد بن محمد بن زايد في حديث مع أحد موظفي المنصة بحضور علي الكتبي ومحمد الشرفاء

 خالد بن محمد بن زايد يتابع 
مستجدات المنصة

 خالد بن محمد بن زايد خالل الزيارة وفي الصورة علي راشد الكتبي ومحمد علي الشرفاء
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مخاطبة 136 دولة وجالية حــــول 
العالـــــم استعـــــدادًا للمشاركـــــــة

مسابقة «الشيخة فاطمة للقرآن الكريم» 

لإلنــــاث تنطلــــــق أكتــــــوبـــر املقـبـــــــل

تحمل  المسابقة  أن  وأضـــاف   
بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  اســم 
النسائي  االتحاد  رئيسة  مبارك، 
ــام رئــيــســة الــمــجــلــس األعــلــى  ــع ال
ــيــس  ــرئ لـــألمـــومـــة والـــطـــفـــولـــة ال
األسرية  التنمية  لمؤسسة  األعلى 
بوقع  تحظى  التي  اإلمــارات»،  «أم 
خاص في نفوسنا وشعوب العالم. 
الكبير  ــدور  ــالـ بـ بــومــلــحــة  ــاد  ــ وأشـ
راعي  يوليها  التي  الكريمة  والرعاية 
الجائزة صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه 
اهللا، ومتابعة سموه المستمرة لجميع 
وحــدات  جميع  أن  وأكـــد  فعالياتها. 
لوضع خططها  حالياً  تستعد  الجائزة 
على  الـــدورة  هــذه  لتنظيم  التنفيذية 
في  دائماً  الحال  هو  كما  وجه،  أكمل 
التي  والمسابقات  الفعاليات  جميع 

الــعــام  ــدار  مـ عــلــى  الــجــائــزة  تنظمها 
عالي  وبتنسيق  وبــجــدارة  باحترافية 
المختصة  الجهات  كافة  المستوى مع 
الجائزة  أكسب  ما  وهــو  الــدولــة،  في 
السمعة والمكانة الرفيعة بين مثيالتها 
العالم.  القرآنية حول  المسابقات  من 
للمسابقة  الزمني  الــجــدول  وعــن 
المسابقة  جـــدول  أن  إلـــى  لــفــت 
ــع الـــمـــوعـــد الــمــتــوقــع  ــدأ مـ ــب ســي
ــوصــول الــمــتــســابــقــات وأعــضــاء  ل
اعتباراً  الــدولــيــة  التحكيم  لجنة 
أن  على  المقبل،  سبتمبر   28 من 
بتاريخ  المبدئية  االختبارات  تبدأ 
30 سبتمبر، وسوف تبدأ فعاليات 
األول  السبت  يــوم  في  المسابقة 
حتى  وتستمر   2022 أكتوبر  مــن 
أن  على  المقبل،  أكتوبر   5 تاريخ 
أكتوبر   7 الختامي  الحفل  يقام 

 .2022

قدمها رجل األعمال موفق القداح وأبناؤه

ماليين درهــــم لدعـــــــم 
مستشفــــــى حمــــــــــــدان 
بن راشد الخيري بدبــي

دبي (االتحاد)

 أعلنت مؤسسة الجليلة، وهي عضو 
في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم 
ــقــداح،  ال أحــمــد  مــوفــق  أن  العالمية، 
مؤسس ورئيس مجموعة «ماج القابضة» 
وأبناءه تبرعوا بـ10 ماليين درهم لدعم 
مستشفى حمدان بن راشد الخيري في 
دبي لرعاية مرضى السرطان، وهو أول 
مرضى  يستقبل  نوعه  مــن  مستشفى 
السرطان في دولــة اإلمـــارات من غير 
القادرين على تحمل كلفة العالج مجاناً. 
ُسمي  الذي  المستشفى،  يكون  وسوف 
على اسم المغفور له الشيخ حمدان بن 
شامًال  طبياً  مكتوم، صرحاً  آل  راشــد 
رفيع المستوى، مجهزاً بأحدث المعدات 
سيستقطب  كما  العالجية،  والتقنيات 
كادراً طبياً مؤهًال من أطباء مختصين 
جانب  إلــى  مدربة،  تمريضية  وطواقم 
قيامه بدور بحثي وتدريبي رائــد، عبر 
جديدة  عالجية  تقنيات  استكشاف 

ألمراض السرطان.
الذي  الجديد،  المستشفى  ويتألف 
سبعة  من  مرحلتين،  على  بناؤه  سيتم 
أول  يصبح  أن  المقرر  ومــن  طــوابــق. 
مستشفى يُبنى بالكامل بوحدات سابقة 
التجهيز في دبي، وسيتم تجهيزه بأحدث 
حيث  والــعــالجــيــة،  الطبية  التقنيات 
العالجية  خدماته  المستشفى  سيقدم 

إلى نحو 30 ألف مريض سنوياً. 
سلطان  الكريم  عبد  الدكتور  ــال  وق
لمؤسسة  التنفيذي  الرئيس  العلماء، 
ورفــاهــيــة  صــّحــة  «تــتــصــّدر  الجليلة: 
المواطنين والمقيمين أولويات مؤسسة 
الجليلة. وسيضطلع مستشفى حمدان 
ــن راشـــد الــخــيــرّي لــرعــايــة مرضى  ب
السرطان بدور رائد في رعاية المرضى 
تكاليف  تحمل  عــلــى  ــن  ــقــادري ال غــيــر 
جزءاً  المتبّرعين  دعم  العالج.  ويشّكل 
هذا  تطوير  في  نجاحنا  من  أساسياً 
ممتّنون  ونحن  الحديث،  المستشفى 
للتبّرع السخّي الذي قّدمه موفق أحمد 
القداح، مؤسس ورئيس مجموعة «ماج 

القابضة» وأبناؤه».

 دولة وجالية حــــول 
العالـــــم استعـــــدادًا للمشاركـــــــة

دبي (وام) 

أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن 

الكريم بدء خططها لتنظيم مسابقة 

الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية 

للقرآن الكريم لإلناث في دورتها 

السادسة خالل أكتوبر المقبل. وقال 

المستشار إبراهيم محمد بوملحة 

مستشار صاحب السمو حاكم 

دبي للشؤون الثقافية واإلنسانية 

رئيس اللجنة المنظمة للجائزة: إن 

االستعدادات لهذه المسابقة بدأت 

مبكرًا عبر االنتهاء من مخاطبة أكثر 

من 136 دولة وجالية حول العالم 

للمشاركة، في ظل ما تبديه معظم 

الدول والجاليات المسلمة من اهتمام 

كبير وحرص على المشاركة في هذه 

المسابقة بانتظام.

شروط
أوضح املستشار بوملحة أنه من شروط 

املشاركة يف هذه املسابقة أال يزيد عمر 
املرشحة على 25 عامًا وأن تكون حافظة 

للقرآن الكرمي كامًال مع التجويد، 
وستحصل الفائزة باملركز األول على 

250000 درهم، واملركز الثاني على 200000
درهم، واملركز الثالث على 150000 درهم، 

واملركز الرابع على 65000 درهم، واملركز 
اخلامس على 60000 درهم، واملركز السادس 

على 55000 درهم، واملركز السابع على 
50000 درهم، واملركز الثامن على 45000
درهم، واملركز التاسع على 40000 درهم، 

واملركز العاشر على 35000 درهم، وما دون 
املركز العاشر من احلاصالت على نسبة 

80% فما فوق ستحصلن على جائزة قدرها 
30000 درهم لكل منهن، واحلاصالت على 
درجة 70% إلى 79% ستحصل كل منهن 

على 25000 درهم، واحلاصالت على نسبة 
69% فأقل ستحصل كل منهن على مبلغ 

20000 درهم.

 استعدادات لوضع 
الخطط التنفيذية 

للدورة الجديدة

إبراهيم بوملحة

10

عطاء
قال موفق أحمد القداح: «إنه ملن 
دواعي فخرنا أن ندعم مستقبل 
مجتمعنا وهذه األمة. إن إعطاء 

الوقت واملال هو هدية غير 
مشروطة لها القدرة على تغيير 

احلياة وحتقيق اخلير يف العالم. 
ونرى أنه من واجبنا أن نخلق فرصة 
لترسيخ ثقافة تقوم على املساهمة 

يف عالج املرضى يف جميع أنحاء 
العالم. ويشرفنا أن ندعم مؤسسة 

اجلليلة يف جهودها النبيلة املتمثلة 
بإنشاء مستشفى حمدان بن راشد 

لرعاية مرضى السرطان».

سارة شهيل: اإلمارات رائدة 
في ترسيخ العمل اإلنساني

«محمد بن راشد لالبتكار الحكومي» 
يشارك في أسبوع البرازيل لالبتكار

أبوظبي (االتحاد)

أكدت سارة شهيل، المدير العام لمركز أبوظبي لإليواء والرعاية اإلنسانية – إيواء، 
التابع لدائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أن دولة اإلمارات تواصل العمل على ترسيخ 

مكانتها لتبقى وطنًا للخير واإلنسانية ونموذجًا يحتذى به في العطاء والتسامح 
والعمل اإلنساني.

ونوهت في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للعمل اإلنساني، بأن إمارات الخير، بقيادتها 
وشعبها وقطاعاتها المختلفة، تقدم دعمها للمؤسسات اإلنسانية على كافة األصعدة 

على المستوى المحلي واالتحادي، كما أشادت بامتداد أيادي الدولة البيضاء إلى شتى 
بقاع األرض، مما عزز قوتها ووفر لها فرصًا سانحة لتوثيق روابط التعاون مع المنظمات 

الدولية والجهات اإلقليمية. وأكدت أن العالقات الحسنة بين دولة اإلمارات والدول 
األخرى أتاحت لمؤسسات القطاع االجتماعي فرصًا للعمل مع السفارات والمؤسسات 

اإلنسانية المعنية في الداخل والخارج، مضيفًة أن دولة اإلمارات تحظى بشبكة واسعة 
من الدول الشقيقة والصديقة التي تتآزر معها وتشاركها في تحقيق تطلعاتها نحو 

العمل اإلنساني.
وأفادت بأن روح التسامح، التي تعم أرجاء اإلمارات، انعكست على قطاعها االجتماعي، 
الذي يسعى للنهوض باإلنسان بغض النظر عن جنسه أو لونه أو دينه، ويضع الجانب 

اإلنساني دائمًا في المقام األول.

دبي (االتحاد)

شارك مركز محمد بن راشد لالبتكار الحكومي، تجربة حكومة دولة اإلمارات في 
نشر وتعميم ثقافة وممارسات االبتكار في مجاالت العمل والحياة، وقصة نجاح شهر 

اإلمارات لالبتكار «اإلمارات تبتكر»، ضمن فعاليات أسبوع البرازيل لالبتكار 2022، 
الحدث األكبر من نوعه على مستوى قارة أميركا الالتينية الذي نظم خالل الفترة من 

8 إلى 10 أغسطس.
وشارك المركز في حلقة نقاشية بعنوان «الحكومة والمرونة: حاالت تحويلية»، 

تحدثت فيها مريم المنصوري من مركز محمد بن راشد لالبتكار الحكومي، وماريان 
نياكسو أمين عام حكومة رومانيا، وآرون مانيام نائبة وزير الصناعة والمعلومات في 
وزارة التجارة والصناعة في سنغافورة، وسيدروتن نايم مديرة مركز أبحاث الزراعة 

المستدامة وعلم األمراض في الكلية الدولية لألعمال في إندونيسيا، وإيديما أوتوكون 
الشريك المؤسس لمؤسسة «الديما» في نيجيريا.

وعقد وفد مركز محمد بن راشد لالبتكار الحكومي المشارك في فعاليات أسبوع 
البرازيل لالبتكار، سلسلة اجتماعات ثنائية مع عدد من المسؤولين في مجال االبتكار 

الحكومي من مختلف حكومات العالم.
وقالت عبير تهلك، مديرة مركز محمد بن راشد لالبتكار الحكومي: إن مشاركة المركز 

في هذا الحدث الدولي المهم، جاءت في إطار الشراكة البناءة بين «اإلمارات تبتكر» 
وأسبوع البرازيل لالبتكار، الهادفة لتعزيز التعاون والتكامل بين الحكومات وبين 

القطاعين الحكومي والخاص والدول والمجتمعات، ودعم جهود التنمية وتشكيل 
فرص مستقبلية جديدة للمجتمعات حول العالم.

عبدالكريم العلماء لدى استقباله موفق القداح (من المصدر)

ثّمن الشراكة بين «وام» و«محمد بن زايد للذكاء االصطناعي»

خبير عاملي: التحول الرقمي يدعم اإلعالم 

أبوظبي (وام)

 أكد الدكتور مارك فان ريجمينام، 
الخبير العالمي في المجال الرقمي، 
أن سرعة تبني التحول الرقمي يعد 
فعالية لضمان  األكثر  الطرق  إحدى 
استمرار تطور وموثوقية المؤسسات 
ووسائل اإلعالم الرقمية أو التقليدية، 
وتعزيز قدرتها على المنافسة، مثمناً 
بين  مــؤخــراً  أبــرمــت  التي  الشراكة 
وكالة أنباء اإلمارات وجامعة محمد 
وقال  االصطناعي.  للذكاء  زايد  بن 
نشره  له  مقال  في  الرقمي  الخبير 
مطبوعة  وهي   ،«Datafloq» موقع 

على اإلنترنت في هولندا، إنه يجب 
اإلعالمية  المؤسسات  تضمن  أن 
الصناعة  ابتكارات  تواكب  أن فرقها 
يــخــاطــرون  فــإنــهــم  وإال  الــرقــمــيــة، 
ــورة الــرقــمــيــة.  ــثـ ــة الـ ــب ــواك بــعــدم م
وأشـــار فــي هــذا الــصــدد إلــى إبــرام 

مؤخراً  «وام»  ــارات  اإلم أنباء  وكالة 
جامعة  مــع  اســتــراتــيــجــيــة  شــراكــة 
االصطناعي  للذكاء  زايد  بن  محمد 

 .(MBZUAI)
بين  الشراكة  «ستتمحور  وأضــاف 
وكالة أنباء اإلمارات والجامعة بشكل 
وسائل  بين  الــتــعــاون  حــول  مباشر 
والذكاء االصطناعي، وذلك  اإلعالم 
العالمي  الكونجرس  انعقاد  قبيل 
المقبل... فيما  نوفمبر  لإلعالم في 
لموظفي  مقاعد  تخصيص  سيتم 
(وام) للدراسة في البرنامج التنفيذي 
الــذكــاء  مختبر  وافــتــتــاح  للجامعة، 

االصطناعي داخل (وام)».

علـى المؤسسات 
اإلعالميـة ضمان مواكبة 
فرقها ابتكارات الصناعة 

الرقميــة
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نظمت الملتقى الشبابي الخامس تحت شعار »التضامن بين األجيال... لمستقبل مستدام«

»التنمية األسرية«
تؤكد تميــــز تجربـــــة اإلمــــارات فــي تمكيـــــن الشبـــــــاب

 أبوظبي )التحاد(

األسرية  التنمية  مؤسسة  نظمت   
شعار  تحت  الخامس  الشباب  ملتقى 
لمستقبل  األجــيــال...  بين  »التضامن 
لألعمال  ــوك  ــ أدن بــمــركــز  مــســتــدام« 
الدولي  اليوم  بمناسبة  أبوظبي،  في 
مد  ــدف  ــه ب وذلــــك   2022 لــلــشــبــاب 
قادر  مجتمع  وخلق  التواصل  جسور 
عــلــى احـــتـــواء الــجــمــيــع مــن األعــمــار 
على قضاياهم  االهتمام  وتركيز  كافة 
شركاء  كونهم  بإمكانياتهم  واالحتفاء 

في المجتمع العالمي المعاصر. 
تجربة  على  الضوء  الملتقى  سلط 
المتحدة  الــعــربــيــة  ــارات  ــ ــ اإلم ــة  ــ دول
الـــرائـــدة عــالــمــيــاً فــي مــجــال تمكين 
فريداً  طابعاً  تأخذ  والتي  الشباب، 
منذ  الشباب  بقدرات  تؤمن  دولة  في 
ــه الــشــيــخ زايـــد بن  عــهــد الــمــغــفــور ل
ــراه«  ث اهلل  »طيب  نهيان  آل  سلطان 
عبر تفعيل أدوارهم واالستثمار األمثل 
وتشجيع  ومــواهــبــهــم  طــاقــاتــهــم  ــي  ف
مشاركتهم في مختلف المجاالت التي 
مهاراتهم  صقل  فــي  بــدورهــا  تسهم 

وتطويرها. 
ورحـــبـــت مــريــم مــحــمــد الــرمــيــثــي 
األسرية  التنمية  مؤسسة  عــام  مدير 
بالحضور من مسؤولين وآباء وأمهات 
وأبناء ممن شاركوا في ملتقى الشباب 
الــشــبــاب في  »إن  الــخــامــس.وقــالــت: 
في  كبيرة  بمكانة  يحظون  ــارات  اإلمـ
المجتمع باعتبارهم أولوية وعلى رأس 
والبرامج  والقرارات  االستراتيجيات 
التي تتبناها الدولة بتوجيهات القيادة 
الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
السمو  وصاحب  اهلل«  »حفظه  الدولة 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
ــوزراء  ال مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 
وإخوانهما  اهلل«  »رعـــاه  دبــي  حــاكــم 
أصحاب السمو حكام اإلمارات، والتي 
أولوياتها  رأس  على  الــشــبــاب  تضع 
المحوري  ودورهــم  بقدراتهم  إليمانها 

في بناء مستقبل الدولة«. 
اإلمـــارات  فــي  الشباب  أن  وأكـــدت 
سمو  ورعــايــة  ودعــم  باهتمام  يحظى 
رئيسة  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة 
االتحاد النسائي العام رئيسة المجلس 
الرئيس  والطفولة  لألمومة  األعــلــى 
األســريــة  التنمية  لمؤسسة  األعــلــى 
وجهت  لطالما  التي  ــارات«،  ــ اإلم »أم 
ــرح الـــمـــبـــادرات  ــى طــ ــ ــمــؤســســة إل ال
بالشباب  تهتم  التي  وتقديم الخدمات 
مع  بالشراكة  وتمكينهم  وبتوعيتهم 
التضامن  وتعزيز  المعنية  المؤسسات 
ــال، وتــشــجــيــع الــشــبــاب  ــ ــي ــيــن األجــ ب
الستلهام القيم، واالستفادة من خبرات 
شخصياتهم،  لصقل  المواطنين  كبار 
حاضرهم  وربـــط  معارفهم،  وتنمية 
الذين  األســاف  بماضي  ومستقبلهم 
من  واجتهدوا  فعملوا  أعمارهم  أفنوا 
وازدهــاره.  وتقدمه  الوطن  رفعة  أجل 
وأوضحت أن مؤسسة التنمية األسرية 
برامجها  تطوير  على  باستمرار  تعمل 

الــشــيــخــة فاطمة  رؤيــــة ســمــو  وفـــق 
التي  اإلمــــــارات«،  »أم  ــارك  ــب م بــنــت 
الشباب  مشاركة  تعزيز  إلــى  تهدف 
واستثمار طاقاتهم في تحقيق التنمية 
وتصميم  الــمــســتــدامــة  االجــتــمــاعــيــة 
الــقــادمــة،  لــألجــيــال  أفــضــل  مستقبل 
وترسيخ مفهوم التضامن بين األجيال 
ورفع  المواطنين  وكبار  الشباب  لدى 
وعي المجتمع حول أهمية المسؤولية 
الحياة،  جـــودة  لتحقيق  المجتمعية 
على  الــضــوء  تسليط  ــى  إل بــاإلضــافــة 
أهم القضايا االجتماعية ذات األولوية 
جــودة  لتحقيق  بالشباب  المرتبطة 

حياتهم. 
ــشــبــاب  ال ــتــقــى  مــل »إن  ــت:  ــ ــال ــ وق
التمكين  مــفــهــوم  ــعــلــي  يُ ــخــامــس  ال

ــل لــلــشــبــاب  ــامـ ــشـ ــي الـ ــاعـ ــمـ ــتـ االجـ
بــاعــتــبــارهــم شــركــاء أســاســيــيــن في 
خال  من  قدراتهم  ودعــم  التغيير، 
على  المبني  األجيال  بين  التضامن 
وتطلعاتهم  احــتــيــاجــاتــهــم  تــحــديــد 
وطموحاتهم بما يتوافق مع متطلبات 
خبرات  مــن  واالســتــفــادة  المستقبل 
المواطنين  وكبار  البالغين  وطاقات 
الرفاه  لتحقيق  المجاالت  كافة  في 
الحياة،  جــودة  وتعزيز  االجتماعي 
لشباب  والــتــمــيــز  الــتــوفــيــق  متمنية 
كافة  في  الدولة  وتشريف  اإلمــارات 
المحافل الوطنية، وأن يرفعوا رايتها 
المجد...  سماء  في  خفاقة  عالية 
ولجميع الشباب حول العالم التوفيق 
ــرار فــي أوطــانــهــم  ــق الــدائــم واالســت
إلى  الرميثي  وأشارت  ومجتمعاتهم«. 
بمتغيرات  يمر  حولنا  من  العالم  أن 
االهتمام  تستدعي  كثيرة  وتحوالت 
مشتركة  مسؤولية  وهــي  بالشباب، 
المؤسسات،  إلــى  األســـرة  مــن  تبدأ 
الجميع  يتكاتف  أن  األهــمــيــة  ومــن 
من  حولهم  يدور  مما  أبنائنا  لحماية 
على شخصياتهم،  تؤثر  قد  متغيرات 
وطـــرق تــفــكــيــرهــم، واهــتــمــامــاتــهــم، 
كأحد  األجيال  بين  التضامن  ويأتي 
ــِة لــمــعــالــجــة هــذه  ــاجــع ــن ــول ال ــحــل ال
جسور  لمد  الثغرات  وسد  القضية، 
والخبرات،  التجارب  ونقل  التواصل، 
لدعم  وجــودكــم  أهمية  تكمن  وهــنــا 
حياتهم  مــراحــل  كــافــة  فــي  الشباب 
واإلرشــاد  بالنصح  بأيديهم  واألخــذ 
المشاركة  من  ليتمكنوا  والتشجيع 

الفاعلة في خدمة وطنهم. 

مستشار
في كل أسرة 

 أشادت نعيمة مبارك املزروعي مدير 
دائرة تنمية األسرة بدور ملتقى الشباب 

اخلامس الذي نظمته مؤسسة التنمية 
األسرية ومبادرة مستشار يف كل أسرة، 

ودورها املهم يف توفير الدعم الذاتي 
واالجتماعي والنفسي لألسر، وذلك 

بتأهيل شاب أو أكثر من أفراد األسرة 
ضمن منظومة مهارات اجتماعية 

متعّددة االجتاهات عبر وسائل تفاعلية 
مبتكرة، ليكونوا قادرين على تقدمي 

املساندة االجتماعية املناسبة لألسرة، 
ومتكينهم من الوصول إلى اخلدمات 
والبرامج التي توفرها لهم الدولة يف 

مناحي احلياة كافة. وأكدت أن مؤسسة 
التنمية األسرية استعرضت من خالل 

ملتقى الشباب اخلامس، برامجها 
وأنشطتها املتنوعة التي تهدف إلى 
تعزيز ومتكني وتفعيل دور الشباب، 

إلميانها الشديد بأن االستثمار يف جودة 
حياتهم هو استثمار يف األجيال القادمة 
وبناء أساس قوي ينهض بالشباب ويعّزز 

التنمية االجتماعية واالقتصادية، 
األمر الذي يعود بالنفع عليهم وعلى 

مجتمعهم ووطنهم، وبناء شخصياتهم، 
وتطوير البيئة املثلى الحتضانهم وتعزيز 
مشاركتهم ومتكينهم. وتطرقت املزروعي 
إلى الدور املهم الذي سيقوم به خريجو 

الدفعة األولى من مبادرة مستشار يف 
كل أسرة، حيث سيعملون على تطوير 

وظائف األسرة مبرونة وبصورة إيجابية 
الستدامة العالقات بني أفرادها، 

وتعزيز قيم التوافق والتماسك األسري 
لضمان استقرارها، وتفعيل دورها يف 

التنمية املستدامة بكافة جوانبها، من 
خالل ترسيخ مفهوم الرعاية واحلماية 
والوقاية االجتماعية الذاتية وتنمية 
مواردها وزيادة إنتاجيتها ورفع كفاءة 

األسر بكافة أوضاعها لقدرتها على 
التعامل مع التحديات التي تواجهها يف 

إطار اجتماعي. 

قالت: مرمي محمد الرميثي: »أنتم يا أبنائي الشباب اّل تغفلوا قيمة ودور من 
سبقكم من أجيال يحملون الكثير من املعارف واخلبرات التي تستحق االستفادة 

القصوى منها من أجل تطوير الذات، وتوسيع املدارك، ومتازج اخلبرات يف أطٍر 
خاّلقة ومتنوعة، نحافظ من خاللها على هويتنا الوطنية، وتراثنا، وإرثنا 

اإلنساني الذي خّلفه األجداد لألحفاد باعتباره مرجعنا يف التنشئة والتربية 
والتعليم، ومن املهم احملافظة على هذا املوروث ونقله لكم، ملا له من أهمية يف 

تشكيل شخصياتكم وإثراء معارفكم. وتقدمت الرميثي بخالص الشكر والتقدير 
إلى اجلهات املشاركة كافة والتي لعبت دورًا مهمًا يف إجناح مبادرة مستشار يف كل 
أسرة جنبًا إلى جنب مع مؤسسة التنمية األسرية، والذين كان لهم عظيم األثر 

يف تخريج الدفعة األولى من مبادرة مستشار يف كل أسرة وحتقيق أهدافها، وكرمت 
خريجي الدفعة األولى من املبادرة واملنفذين واملدربني الذين ساهموا يف تأهيل 

الشباب، ليكونوا قادرين على تقدمي املساندة االجتماعية املناسبة ألسرهم. 

معارف وخبرات

بتوجيهات الشيخة 
فاطمة... »التنمية 

األسرية« تطرح مبادرات 
لتمكين الشباب 

  شباب اإلمارات 
يحظون بمكانة كبيرة 

في المجتمع باعتبارهم 
أولوية 

مريم الرميثي

مناظــرة شبابيــة 
ــورة فــاطــمــة  ــتـ ــدكـ ــرضــت الـ ــع اســت
رئـــيـــس قسم  ــادي  ــمـ ــحـ الـ عـــبـــداهلل 
في  الشباب  وقــدرات  مهارات  تنمية 
خال  من  األسرية  التنمية  مؤسسة 
الشباب  آراء  الشبابية،  الــمــنــاظــرة 
االجتماعية  المواضيع  مختلف  حول 
اليومية  بالحياة  والمتعلقة  والعلمية 
ــهـــدف لــصــقــل  لــلــشــبــاب، والـــتـــي تـ
مهاراتهم في الحوار، وتعزيز قدرتهم 
التعرف  من  وتمكينهم  اإلقناع،  على 
ــات الــتــي  ــدراســ ــ ــاث وال ــحـ عــلــى األبـ
وآرائــهــم.  أفكارهم  دعــم  شأنها  مــن 
المناظرة  وأهــمــيــة  ــدور  بـ وأشــــادت 
ترسيخ  ــى  إل هــدفــت  الــتــي  الشبابية 
ودعم  األجيال،  بين  التضامن  مفهوم 
الشباب  وتطلعات  وإبداعات  طاقات 
واستثمار  المواطنين  كبار  ِقبل  من 
الــمــجــاالت،  مــن  عــدد  فــي  خبراتهم 
فيها  تم  حضورية  جلسة  خــال  من 
المرتبطة  المجاالت  من  عــدد  طــرح 
آراء  واستعراض  الشباب  بمستقبل 
وكبار  الشباب  الطرفين   واتجاهات 
القضايا  من  عدد  حول  المواطنين  
للشباب،  األولــويــة  ذات  االجتماعية 
المناقشات  تــلــك  خـــال  مــن  ــم  ت إذ 
الشباب  مهارات  صقل  على  التركيز 
وتعزيز  النقدي،  والتفكير  الحوار  في 
من  وتمكنّهم  اإلقــنــاع،  على  قدرتهم 
الممكنة  الحلول  أهــم  على  التعرف 
والمقترحات والتوصيات التي تساهم 
وتطرقت  الــحــيــاة.  جــودة  تعزيز  فــي 

المناظرة  محاور  أهم  إلى  الحمادي 
التخطيط  فــي  المتمثل  الــشــبــابــيــة 
جودة  لتحقيق  االجتماعي  للمستقبل 
ــرار  ــق ــاة االجــتــمــاعــيــة واالســت ــحــي ال
الضوء  تسليط  خــال  مــن  األســـري، 
التي تؤدي لعزوف  العوامل  على أهم 
ــزواج، ومـــن أهمها  ــ الـ الــشــبــاب عــن 
القدرة  وعدم  الزواج،  تكاليف  ارتفاع 
األدوار  تجاه  المسؤولية  تحمل  على 
على  ذلك  وتأثير  والعائلية،  الزوجية 
التأثير  وبالتالي  الـــزواج  ســن  تأخر 
وأوضحت  اإلنــجــاب..  معدالت  على 
وكبار  الشباب  آلراء  االستماع  تم  أنه 
خبراتهم  من  واالستفادة  المواطنين 
الظاهرة  هــذه  سلبيات  مــن  للتقليل 
األجيال  بين  األدوار  تكامل  وأهمية 
االجتماعي  والمحيط  األســـرة  فــي 
ونهج  الممكنة  الحلول  إلى  للوصول 
ودور  التكاليف  تلك  لتقليل  منطقي 
األســـرة فــي دعــم ومــســانــدة وتأهيل 
أبــنــائــهــم لــمــرحــلــة الــــزواج وإنــجــاب 
األطـــفـــال والــســعــي مــعــاً الســتــدامــة 

الحياة الزوجية واستقرارها. 

أكدت رئيس قسم تنمية مهارات وقدرات 
الشباب يف مؤسسة التنمية األسرية من خالل 

محاور املناظرة الشبابية على ضرورة التخطيط 
املالي السليم لتحقيق جودة احلياة املالية 

واملهنية واالستقرار االقتصادي للشباب، حيث 
مت تناول أهم العوامل املؤدية إلى اتباع الشباب 
للنمط االستهالكي غير املخطط وغير الواعي 

للتبعات االجتماعية واالقتصادية والنفسية 
املترتبة على هذه السلوكيات مثل البهرجة 

واملبالغة يف التجهيز للمناسبات والهدايا 
واملشتريات وبالتالي تراكم الديون وزيادة 

األعباء وااللتزامات املالية على عاتق الشاب، 
باإلضافة إلى ضعف التخطيط للحياة املهنية 

والتي تعتمد على مصدر واحد للدخل فقط إذ 
مت االستماع آلراء كبار املواطنني وأهمية دورهم 

يف فهم التغيرات االجتماعية والتحديات 
التي تواجه الشباب يف مراحل حياتهم ونقل 

خبراتهم يف مواجهة تلك التحديات. وتطرقت 

احلمادي إلى أهمية التخطيط للحياة املهنية، 
من خالل تعدد مصادر الدخل والتشجيع على 

مفهوم ريادة األعمال، وحاجة الشباب للتركيز 
على املهارات االجتماعية ومهارات الذكاء 

االجتماعي والعاطفي والتفكير الناقد كمهارات 
أساسية لتحقيق النجاح الوظيفي واملهني، 

وعدم االكتفاء فقط باملهارات التقنية ومهارات 
الذكاء االصطناعي واعتبارها أساسًا ملهارات 

املستقبل.

التخطيط المالي السليــــم لتحقيق جـــــودة الحياة الماليــــة

 ترسيخ مفهوم 
التضامن بين األجيال 

ودعم طاقات وإبداعات 
وتطلعات الشباب 

 مريم الرميثي والحضور في جانب من فعاليات الملتقى الذي أقيم بمركز أدنوك لألعمال بمناسبة اليوم الدولي للشباب 2022 )من المصدر(

مريم الرميثي تكرم إحدى المشاركات 

مشاركون في الملتقى 
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تأهيل المواطنين لتخصصات يتطلبها القطاع الخاص

تنظمها »أبوظبي الوطنية للمعارض« بالتعاون مع »الداخلية« أكتوبر المقبل

»أبوظبي التقني« يطلق »نعم للعمل 21« 

أبوظبي )االتحاد(

للتعليم  أبــوظــبــي  مــركــز  يستعد 
الختتام  والمهني،  التقني  والتدريب 
ــة والــعــشــريــن من  ــحــادي الـــــدورة ال
في  للعمل«  »نعم  الوطني  برنامجه 
بعد إطالقه  الجاري،  19 أغسطس 
ودبي،  والعين،  أبوظبي،  الناجح في 
الثامن  فــي  والــشــارقــة، وعــجــمــان، 
بــمــشــاركــة نخبة  الـــجـــاري  الــشــهــر 
المواطنين  مــن  ومــخــتــارة  متميزة 
كافة  يمثلون  الــذيــن  والــمــواطــنــات، 
ــة، مــمــن تـــتـــراوح  ــ ــدول ــ إمــــــارات ال
عاماً،   24  –  15 بين  ما  أعمارهم 
المهارات  من  وتمكينهم  لتدريبهم 
ــي عــدة  ــهــم لــلــعــمــل فـ ــؤهــل الـــتـــي ت
العمل  سوق  في  حيوية  تخصصات 

بالقطاع الخاص.
مـــبـــارك سعيد  الــدكــتــور  وقــــال 
أبوظبي  الشامسي مدير عام مركز 

والمهني:  التقني  والتدريب  للتعليم 
من  األول  اإلستراتيجي  الهدف  إن 
تدريب  هــو  للعمل«  »نــعــم  بــرنــامــج 
مؤهلين  ليكونوا  المواطنين  وإعداد 
الحيوية  العمل  فــرص  مــن  لمزيد 
في القطاع الخاص وفي مهن هامة 
بجدارة وإقتدار، وفي سبيل تحقيق 
ذلك فإن »ابوظبي التقني« يعمل من 

استثمار  على،  البرنامج  هذا  خالل 
فيما  للطلبة  المدرسية  ــازات  اإلجـ
يساهم في تحقيق توجيهات القيادة 
المستقبل  صناعة  نحو  الــرشــيــدة 
المهني والعملي للمواطنين، باعتباره 
المستقبل  صــنــاعــة  فــي  ــاس  األســ
التنموي المشرق في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة.

ــاًل: إن  ــائ ــاف الــشــامــســي ق وأضــ
ــي« يــتــعــاون مع  ــقــن ــت »أبـــوظـــبـــي ال
مــؤســســات مــخــتــارة ومــتــمــيــزة من 
ــامــج »نــعــم  ــرن ب يــتــضــمــن  أجـــل أن 
واألساليب  الطرق  أحــدث  للعمل« 
لتدريب  الالزمة  والعملية  العلمية 
وتزويدهم  اإلمارات  وفتيات  شباب 
المطلوبة  اإلحــتــرافــيــة  بــالــقــدرات 
بــكــفــاءة  ــة  ــتــجــزئ ال قــطــاع  إلدارة 
تمكينهم من خبرات  عالية، بجانب 
وتلبية  الــعــمــالء  اســعــاد  ــارات  ــه وم
إدارة  آلــيــات  وكــذلــك  متطلباتهم، 

المخازن.
أبوظبي  مركز  عام  مدير  واختتم 
والمهني،  التقني  والتدريب  للتعليم 
التفاعل  أن  إلــى  مشيراً  تصريحه 
والمقيمين مع  للمواطنين  اإليجابي 
شباب وفتيات الوطن المشارك في 
فارقة  عالمة  يشكل  للعمل«  »نعم 

في دعم ونجاح هذا البرنامج.

أبوظبي )االتحاد(

الوطنية  أبــوظــبــي  شــركــة  تنظم 
للمعارض )أدنيك( بالتعاون مع وزارة 
الداخلية، أكثر من 23 جلسة تواصل 
النسخة  خـــالل  الــمــســتــوى  رفــيــعــة 
السابعة من المعرض الدولي لألمن 
)آيسنار  المخاطر  ودرء  الوطني 
أبوظبي(، وذلك خالل الفترة من 10 
مركز  في   2022 أكتوبر   12 وحتى 

أبوظبي الوطني للمعارض.
محاور   3 على  الجلسات  وتركز 
الشرطة،  مستقبل  وهــي  رئــيــســة، 
ــن  ــ ــاء االصــطــنــاعــي، واألم ــ ــذك ــ وال
مجموعة  وتستقطب  السيبراني، 
والخبراء  الــقــرار  صناع  مــن  بـــارزة 
مجاالت  في  البارزين  والمختصين 
من  القانون  وإنفاذ  الوطني  األمــن 
تناقش  فيما  العالم،  دول  مختلف 
المهمة،  الــقــضــايــا  مــن  مــجــمــوعــة 
فيها  بما  المختلفة،  والموضوعات 
اإللكتروني،  واألمــن  الــحــدود،  أمــن 
بدون  الطائرات  أنظمة  ومكافحة 

طيار، وغيرها من الموضوعات.
ناصر  أحمد  الدكتور  اللواء  وأكد 
الداخلية  الريسي مفتش عام وزارة 

المنظمة  الــعــلــيــا  الــلــجــنــة  ــس  ــي رئ
الوطني،  لألمن  الــدولــي  للمعرض 
ودرء المخاطر الحرص على تقديم 
الــحــدث  هـــذا  مــن  متميزة  نسخة 
في  الحياة  جودة  من  تعزز  العالمي 
المجتمع اإلماراتي وبشكل خاص في 
والوقاية،  والحماية  األمن  مجاالت 
مع  تكاملي  بشكل  العمل  ــداً  ــؤك م
المعنية  والمؤسسات  الشركاء  كافة 
تعزز  استثنائية  بنسخة  لــلــخــروج 
مجاالت  في  الحدث  هذا  نجاحات 
استخدام التكنولوجيا في المجاالت 

األمنية والشرطية.

الرئيس  المنصوري،  سعيد  وقال 
للفعاليات  كابيتال  لشركة  التنفيذي 
تنظيم  »يتماشى  لـ»أدنيك«:  التابعة 
جلسات  على  واإلشـــراف  المعرض 
التواصل مع استراتيجية أدنيك في 
الواعدة،  الرئيسية  القطاعات  دعم 
وتوفير الفرصة لنقل وتبادل األفكار 
والخبرات والمعارف بما يسهم في 
تطوير القدرات والكفاءات الوطنية، 
تنافسية  تعزيز  في  دورهــا  وتعزيز 
المستويين  على  الوطنية  للشركات 
المحلي والدولي في هذه المجاالت 

الحيوية«.

مبارك الشامسي  ومشاركون  في البرنامج )من المصدر(

مؤهل معتمد

املرزوقي رئيس مهارات  أوضح املهندس علي محمد 
اإلمارات يف »أبوظبي التقني«، أن خريجي »نعم 

املركز  للعمل« يحصلون على مؤهل معتمد من 
والتعليم، وذلك  التربية  وزارة  للمؤهالت يف  الوطني 
أربعة مستويات  املشاركة واالنتظام يف  بعد مواصلة 
القطاع  للعمل يف  البرنامج مبا يؤهلهم  متدرجة من 

اخلاص بكل جدارة وثقة.

جامعة اإلمارات تستعد 
الستقبال 2898 طالبًا مستجدًا 

العين)االتحاد(

 أنهت جامعة اإلمارات العربية 
املتحدة، االستعدادات الالزمة 

لبدء العام الدراسي اجلديد 
2022-2023 باستقبال 2898 

طالبًا وطالبة، من كافة 
التخصصات األكادميية، منهم 

2621 طالبة و277 طالبًا.
وقام الدكتور غالب احلضرمي 

البريكي، مدير اجلامعة باإلنابة، 
ترافقه الدكتورة عائشة سالم 

الظاهري، النائب املشارك 
لشؤون الطلبة، والدكتور ماثيو 

إيفانس- نائب مدير اجلامعة 
للشؤون األكادميية باإلنابة، 

وخلفان الظاهري، القائم بأعمال 
األمني العام باإلنابة، واملهندس 

محمد العوين، مدير إدارة املرافق 
اجلامعية، بتفقد مرافق احلرم 
اجلامعي، سيما السكن ومراكز 
األنشطة والقاعات الدراسية 

واملختبرات لالطمئنان على كافة 
التجهيزات.

وأكد الدكتور غالب احلضرمي 

البريكي على أهمية توفير 
كل املقومات الداعمة للطالب، 

كون جامعة اإلمارات العربية 
املتحدة، »جامعة املستقبل« 

والتي ساهمت وما زالت ُتسهم 
يف إبراز وتعزيز مكانة الدولة 

عامليًا يف مجاالت العلم والبحث 
واالبتكار واالستكشاف؛ نظرًا 
ملا تضمه من كفاءات وخبرات 

متميزة ُتسهم يف حتقيق 
التميز والريادة والتنمية 
املستدامة يف الدولة، وفق 

رؤية قيادتنا الرشيدة. واطلع 
مدير اجلامعة على كافة 

والتجهيزات  االستعدادات 
الستقبال الطلبة، وعبر عن 

تقديره للجهود املبذولة التي 
يقوم بها العاملون يف اجلامعة. 
وأشارت الدكتورة عائشة سالم 
الظاهري، إلى أن إدارة اجلامعة 

أنهت كافة اإلجراءات لبدء العام 
األكادميي بسالسة، واتخاذ كافة 

اإلجراءات الالزمة وتوفير كافة 
اخلدمات واملرافق اخلدمية يف 

احلرم اجلامعي.

غالب الحضرمي وعائشة الظاهري خالل تفقد االستعدادات )من المصدر(

»الشباب لبناء الوعي« يوصي بتعزيز 
االنتماء الوطني

القاهرة )وام( 

الشباب  »حديث  ملتقى  دعا 
الذي  الوعي«  لبناء  العربي 
يف  أمس  فعالياته  اختتمت 
القاهرة،  املصرية  العاصمة 

العربية  اجلهود  تضافر  إلى 
االستثمار  لتعظيم  واإلفريقية 

وعيهم  وتنمية  الشباب  يف 
وتعزيز  الوطن،  بقضايا 

لديهم  الوطني  االنتماء 
الهدامة  األفكار  من  حلمايتهم 

تأسيس  سرعة  وإلى  واملتطرفة، 
لبناء  العربية  القومية  الهيئة 

الوعي، وبدء عمل مؤسسات 
املدني يف نشر وتنفيذ  املجتمع 

األولى  امللتقى  مخرجات 
لبناء  العربي  الشباب  حلديث 

الوعي، مؤكدًا ضرورة وضع 
الفكر  ونشر  للتنمية  برامج 

مع  الشباب،  لدى  املستنير 
األخذ يف االعتبار ترسيخ دور 

الوعي لدى ذوي الهمم كفئة 
يجب أن حتظى بالرعاية 

الشاملة.

الدكتورة شفيقة   وأشادت 
العام ملجلس  العامري األمني 

للتنمية  العربي  الشباب 
الكبير  بالنجاح  املتكاملة، 
الذي  امللتقى  الذي حققه 

للشباب  العربي  املجلس  نظمه 
ووزارة  املتكاملة  والتنمية 

املصرية،  والرياضة  الشباب 
العاملي  اليوم  مع  بالتزامن 

أهمية  إلى  مشيرة  للشباب، 
العربي  بالشباب  االحتفاء 

ومشاركته  مساهمته  وتعزيز 
يف مسيرة التنمية يف الدول 

إلى إطالق  العربية. وتطرقت 
النموذج  الشاب  مبادرة  املجلس 
احلفاظ  نحو  الشباب  لتوجيه 

والتقاليد  العادات  على 
واألخالق احلميدة، حيث 

تهدف هذه املبادرة التي حتولت 
2019 إلى  إلى مسابقة يف العام 
النموذج عن كل  ترشيح الشاب 

دولة عربية من خالل شباب 
اإللكتروني،  املوقع  عبر  دولته، 

44 شابًا وشابة.  وقد فاز بها 

شفيقة العامري وضرار بالهول والحضور في ختام الملتقى )من المصدر(

من فعاليات الدورة السابقة آليسنار أبوظبي )من المصدر(

استعراض

آيسنار  يستعرض 
واسعة  مجموعًة  أبوظبي 

املتعلقة  التقنيات  من 
الرقمي،  الشرعي  بالطب 
الضارة  البرامج  ومكافحة 

العشوائي  البريد  ومكافحة 
إلى  الفيروسات،  ومكافحة 

البشرية،  العوامل  جانب 
واالمتثال،  واحلوكمة، 
األعمال،  واستمرارية 

للحوادث،  واالستجابة 
الهوية  إدارة  وأيضًا 

التطبيقات،  وأمن  والوصول، 
مواضيع  على  الضوء  ويسّلط 

وحماية  أمن  مثل  مختلفة 
إنترنت األشياء واألمن 
من  وغيرها  السحابي، 

املجاالت ذات الصلة.
النسخة  تشهد  أن  ويتوقع 

شركة  تنظمها  التي  السابعة 
للمعارض  الوطنية  أبوظبي 

الداخلية،  وزارة  بالتعاون مع 
باهرًا. جناحًا 

وضع برامج للتنمية ونشر الفكر المستنير 
لدى الشباب

يها لمسيرتهم األكاديمية سة في تبنِّ نوا دور المؤسَّ ثمَّ

خريجو »محمد بن راشد - أكسفورد«: املنحة حقَّقت أحالمنا

دبي )االتحاد(

ــن امــتــنــانــهــم  ــرب خــريــجــون عـ ــ أعـ
مكتوم  آل  راشــد  بن  محمد  سة  لمؤسَّ
الذهبية  للفرصة  وتقديرهم  للمعرفة، 
دراساتهم  إلتــمــام  لهم  أتاحتها  التي 
خالل  من  أكسفورد  جامعة  في  العليا 
أكسفورد.   – راشــد  بن  محمد  منحة 
المنحة  أهــمــيــة  ــجــون  ــخــري ال ــد  ــ ـ وأكَّ
استكمال  من  الدارسين  ن  تُمكِّ ألنها 
أعرق  إحدى  لدى  التعليمية  مسيرتهم 
وأفضل الجامعات على مستوى العالم.

ر  توفِّ رائـــدة  مــبــادرًة  المنحة  ــَعــدُّ  وتُ
للكفاءات  المعرفي  للتمكين  منصة 
سة  العربية منذ إطالقها من ِقَبل مؤسَّ
محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عام 

.2016
ــرب، المدير  ـــد جــمــال بــن حــوي وأكَّ

راشد  بن  محمد  سة  لمؤسَّ التنفيذي 
محمد  منحة  أنَّ  للمعرفة،  مكتوم  آل 
حرص  تعكس  أكسفورد   – راشــد  بن 
الــمــســارات  تيسير  عــلــى  ــســة  الــمــؤسَّ
العلمية واألكاديمية والبحثية في العالم 
أساسية  مقوِّمات  باعتبارها  العربي، 
إلرســـــاء دعـــائـــم ُمــجــتــمــعــات قــائــمــة 
الــمــعــرفــة، والــمــضــي قــُدمــاً في  على 
المشروعات  ودعــم  الدارسين  تمكين 
المكانة  وترسيخ  البحثية،  واألنشطة 
الريادية لدولة اإلمارات على الخريطة 

المعرفية العالمية.
وذكــــــر كـــريـــم الـــمـــهـــايـــنـــي، أحـــد 
الدراسة  أنَّ  المنحة،  من  المستفيدين 
في جامعة أكسفورد أتاحت له فرصة 
التعلُّم على أيدي أبرز الباحثين عالمياً، 
والتعرُّف إلى طالب متميزين من جميع 
المنحة  أنَّ  إلى  مشيراً  العالم،  أنحاء 

ساعدته على تحقيق حلمه. 
منحة  أن  المطوع  رنا خالد  وأكــدت 
تمثل  أكسفورد«   - راشــد  بن  »محمد 
العرب  الطالب  لدعم  نوعية  مــبــادرًة 
العالي،  التعليم  لمواصلة  وتشجيعهم 
في  ساعدتها  المنحة  أن  إلى  مشيرًة 

تحقيق أهدافها األكاديمية.

المنحة  أنَّ  الكعبي،  ميثاء  ـــدت  وأكَّ
المساهمة  على  بقدرتها  ثقتها  زت  عزَّ
دولة  تحوُّل  وتيرة  تسريع  في  بفاعلية 
اإلمارات نحو الطاقة النظيفة، فضاًل 
للكفاءات  مشرِّف  نموذج  تقديم  عن 

النسائية اإلماراتية والعربية.
وأعرب عمر داود عن امتنانه للدعم 
سة محمد  تلّقاه من مؤسَّ الكبير الذي 
لكونها  للمعرفة،  مكتوم  آل  راشــد  بن 
في  الدكتوراه  دراســة  بــدَء  له  أتاحت 
نخبة  إشراف  تحت  أكسفورد،  جامعة 

من الخبراء.
بالشكر  الــشــنــاوي  ــدران  ــ ب ــه  وتــوجَّ
مكتوم  آل  راشــد  بن  محمد  سة  لمؤسَّ
تحقيق  على  مساعدته  على  للمعرفة 
حلمه، وتمكينه من العمل على إحداث 
البحوث  مــجــال  ــي  ف مــلــمــوس  ٍم  تـــقـــدُّ

الطبية الخاصة باألورام. جمال بن حويرب وعدد من الخريجين )من المصدر(

ترسيخ المكانة 
الريادية لإلمارات على 

الخريطة المعرفية 
العالمية

جمال بن حويرب

جلسات تواصل خالل »آيسنار أبوظبي 2022«
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41 ألف طن معدل االستيراد اليومي

»التغير املناخي«: اإلمارات تواصل تعزيز أمنها الغذائي

أبوظبي )وام(

 تــواصــل دولـــة اإلمــــارات تدعيم 
سلسلة  عبر  الغذائي  أمنها  منظومة 
في  تتمثل  اإلجـــراءات  من  متكاملة 
ــدول  ــاون مــع الـ ــع ــت ــع مــســتــوى ال رفـ
واألســــــواق عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
وتعزيز  االستيراد،  مصادر  وتنويع 
المحلي  الزراعي  عمليات االستثمار 
إلى  إضافة  )الخارجي(،  واألجنبي 
التي  لألسواق  الدائم  االستكشاف 
يضمن  بما  منها،  االستيراد  يمكن 
تطبيق أعلى المعايير العالمية ألمن 

وسالمة الغذاء.
المناخي  التغير  وزارة  وكشفت 
والــبــيــئــة عــن نــمــو مــعــدل اســتــيــراد 
 %21 بنسبة  الــدولــة  فــي  األغــذيــة 
ــعــام  ال مـــن  األول  ــنــصــف  ال ــالل  خــ
 41 على  يزيد  ما  مسجلًة  الجاري، 
ألف طن من األغذية يومياً. وأفادت 
الوزارة بأن معدل االستيراد الشهري 
خالل  االستراتيجية  السلع  لسلة 
الــجــاري  ــعــام  ال الــنــصــف األول مــن 
/ للقمح  طــن  ــف  ألـ  89 نــحــو  بــلــغ 

األرز،  من  طن  ألف   67 والدقيق/، 
ألف   53 السكر،  مــن  طــن  ألــف   96
طن من البقوليات، 52 ألف طن من 
زيوت الطعام. وأشارت إلى أن نسبة 
منتجات  لسلة  الشهري  االستيراد 
ــف طــن من  أل ـــ20  الـ فــاقــت  اللحوم 
الــحــمــراء، ونــحــو 56 ألف  الــلــحــوم 
طن من الحليب ومنتجاته و53 ألف 
طن من الدواجن و10 آالف طن من 
البيض و22 ألف طن من األسماك. 

الهاشمي  عيسى  المهندس  وقــال 
لقطاع  الــمــســاعــد  الــــــوزارة  ــل  ــي وك
ووكــيــل  الــمــســتــدامــة،  المجتمعات 
التنمية  لقطاع  المساعد  ــوزارة  ــ ال
الخضراء والتغير المناخي بالوكالة، 
ــن أهــم  ــجــارة األغـــذيـــة تــعــد م إن ت
وأنشط القطاعات في الدولة والتي 
جائحة  بعد  سريعاً  تعافياً  شهدت 

كوفيد -19.
 

مرونة سالسل اإلمداد
أن ضــمــان  الــهــاشــمــي  ــاف  ــ وأضـ
ومرونة  واستمرارية  الــغــذاء  توافر 
سالسل اإلمداد يمثل إحدى الركائز 
على  الــوزارة  تحرص  التي  الرئيسة 
تــحــقــيــقــهــا ضــمــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا 
وأكد  للدولة،  الغذائي  األمن  لتعزيز 
والبيئة  المناخي  التغير  وزارة  أن 
كإحدى  الغذاء  توافر  على  تحرص 
ــيــجــيــة الــتــي  ــات االســتــرات ــ ــوي ــ األول
والتنسيق  بــالــتــعــاون  عليها  تعمل 
االتحادية  الحكومية  الجهات  مــع 
توجهها  ضمن  المختصة،  والمحلية 
االستراتيجي لتعزيز األمن الغذائي. 
وكشف الهاشمي أن عدد األسواق 
الحيوانية  الثروة  لتصدير  المعتمدة 
ــة  ــدول ــى ال الــحــيــة /الـــمـــواشـــي/ إلـ
العالم،  حــول  دولـــة   48 على  يــزيــد 
ــدد الــمــســالــخ  ــ ــصــل ع ــن ي ــي حــي فـ

الحمراء  اللحوم  لتصدير  المعتمدة 
مسلخاً   216 على  للدولة  والبيضاء 
وأوضــح  العالم.  حــول  دولــة   66 من 
ــاءات الــمــنــافــذ  ــصــ ــه وفـــقـــاً إلحــ ــ أن
الشهور  سجلت  فــقــد  ــة،  ــحــدودي ال
دخول  الجاري  العام  من  المنقضية 
الدولة  إلى  كبيرة  غذائية  إرساليات 
طرحها  تم  ومنتجات  سلعاً  شملت 
تمت  وأخـــرى  المحلي،  الــســوق  فــي 

أحد  الــدولــة  كــون  إعــادة تصديرها 
إعــادة  فــي  العالمية  الــمــراكــز  أهــم 

التصدير.
 

تنويع المصادر
دولة  جهود  إلى  الهاشمي  ولفت   
ــغــذاء  ــر ال ــواف اإلمـــــارات لــضــمــان ت
واستمرارية ومرونة سالسل اإلمداد 
التي تشمل التنويع الدائم في مصادر 
االستيراد لكي ال يتم االعتماد على 
سوق واحد ألي سلعة أو منتج، وعلى 
سبيل المثال تنوعت مصادر استيراد 
االستراتيجي  الــمــخــزون  أصــنــاف 
قــارات  مختلف  فــي  دوالً  لتتضمن 
البرازيل،  الهند،  أهمها:  من  العالم 
األميركية،  المتحدة  والواليات  كندا 
ــة،  ــســعــودي ــة ال ــي ــرب ــع ــكــة ال والــمــمــل

أستراليا، باكستان.
 

االستثمار الخارجي 
وأشار إلى أن جهود دولة اإلمارات 
في ضمان توافر الغذاء واستمرارية 
ســالســل اإلمـــــداد تــشــمــل الــتــوســع 
الــزراعــي  االســتــثــمــار  عمليات  فــي 
والتي  الدول األخرى،  الخارجي في 
تــركــز عــلــى مــحــاصــيــل األصــنــاف 
كالقمح  االســتــراتــيــجــيــة  الــغــذائــيــة 
من  الرئيسية  ــاف  واألصــن واألرز، 
ــه، بــاإلضــافــة  ــ ــواك ــ ــراوات وف ــضــ خــ
تشمل  كما  الحيوانية،  الــثــروة  إلــى 
ومنتجات  محاصيل  في  االستثمار 

األعالف.

نظام »زاد«

 ضمانًا لتطبيق منظومة 
سالمة الغذاء وفق 

أعلى املعايير العاملية 
وإحكام الرقابة على 

األغذية، أطلقت وزارة 
التغير املناخي والبيئة 

النظام االحتادي 
اإللكتروني لتسجيل 

واعتماد األغذية »زاد« 
الذي يعمل على تسهيل 
وتسريع إجراءات دخول 

األغذية املستوردة 
واإلفراج عنها. وميثل 

نظام »زاد« قاعدة بيانات 
موحدة حلصر وتسجيل 

املنتجات الغذائية 
املتداولة عبر منافذ 

الدولة وأسواقها، كما 
يسهم يف تسهيل عملية 
تتبع املنتجات الغذائية 

املتداولة يف منافذ البيع، 
إضافة إلى توفير بيانات 

إحصائية تسهم يف 
تقييم املنتجات الغذائية 

وحتديد مخاطرها 
ومستويات الرقابة عليها. 

ووصل عدد املنتجات 
الغذائية التي مت 

تسجيلها يف /زاد/ حتى 
نهاية العام املاضي 949 

ألفًا و200 منتج غذائي، 
شمل باقة متنوعة من 

تصنيفات املنتجات 
الغذائية منها 69 ألفًا 

و243 من منتجات األلبان، 
و64 ألفًا و991 منتج 

حلوم. يعد »زاد« نقلة 
نوعية يف مجال السالمة 

الغذائية، ويساهم يف 
تعزيز مكانة اإلمارات 
مركزًا عامليًا الستيراد 

وإعادة تصدير األغذية 
وإحكام الرقابة عليها.

أكد الهاشمي أن الوزارة تطبق أعلى معايير أنظمة سالمة الغذاء لضمان 
توفر األغذية املطابقة لالشتراطات واملطبقة ملواصفات الدولة ودستور 

الغذاء، وذلك بالتعاون مع شركائها على تعزيز سالمة الغذاء املستورد 
واملتداول وتوفير غذاء آمن وحماية املستهلكني من األغذية الضارة 

أو امللوثة أو املغشوشة، من خالل تطبيق حزمة من الضوابط واملعايير 
الالزمة لضمان سالمة الغذاء عبر كافة مراحل السلسلة الغذائية وفق 

أفضل املمارسات واملعايير العاملية، وإنشاء وتطوير التشريعات واألنظمة 
واإلجراءات الرقابية وآليات تبادل املعلومات على املستويني الوطني 

والعاملي، وحتديث إجراءات العمل املتعلقة بالسالمة الغذائية، وتعزيز 
وعي املجتمع باملمارسات الغذائية السليمة.

سالمة الغذاء

قطاع الغذاء تجاوز 
مرحلة التعافي.. 

والدولة مصدر مهم 
إلعادة التصدير 

إقليميًا

عيسى الهاشمي

أكد الحاجة لتطوير أنظمة نقل مستدامة

وزير الطاقة: فتح طرق تجارية بآسيا الوسطى

تركمانباشي - تركمانستان )وام(

أكد معالي سهيل بن محمد فرج   
فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية 
التحتية، أن دولة اإلمارات وبتوجيه من 
الرشيدة تستهدف فتح طرق  القيادة 
وترابط  قــدرة  لتعزيز  تجارية جديدة 
آسيا  داخـــل  اللوجستية  القطاعات 
الــذي سيساعد  الوسطى وهو األمــر 
االقتصادي  النمو  عجلة  ــع  دف على 

وتعزيز العالقات المشتركة. 
تــرؤســه وفد  وقـــال معاليه، خــالل 
الدولة المشارك في المؤتمر الوزاري 
للنقل للدول النامية غير الساحلية الذي 
افازا  منطقة  في  األول،  أمس  انطلق 
بمدينة تركمانباشي في تركمانستان - 
إن الحاجة زادت لتطوير أنظمة نقل 
مستدامة وأسرع وأكثر سالسة وكفاءة 
في ظل التحديات االقتصادية والبيئية 
يستدعي  ما  المستمرة  واالجتماعية 
العمل الستكشاف أفضل الممارسات 
إلنشاء ممرات جديدة وتطوير وإدارة 

الممرات القائمة. 
كلمته  مستهل  فــي  معاليه،  وأكـــد 
الحاي  أحــمــد  بحضور  االفتتاحية 
جمهورية  لدى  الدولة  الهاملي سفير 
جمعة  محمد  والكابتن  تركمانستان 
الرئيس  المنتدب  العضو  الشامسي 
أبوظبي  موانئ  لمجموعة  التنفيذي 
المدير  الهاشمي  المساوى  وأحــمــد 
شركة  في  الــركــاب  لقطاع  التنفيذي 
كبار  مــن  وعـــدد  للقطارات  االتــحــاد 
والبنية  الطاقة  وزارة  في  المسؤولين 
التحتية وأصحاب المعالي وزراء الدول 
أن  المؤتمر،  في  المشاركين  المعنية 
الشركات اإلماراتية العاملة في قطاع 
مجال  في  كبيرة  بخبرة  تتمتع  النقل 
النامية  للدول  التحتية  البنية  تطوير 
غــيــر الــســاحــلــيــة، مــشــيــرا فــي هــذا 

ــارات ممثلة  الصدد إلى أن دولــة اإلم
في موانئ أبوظبي أبرمت العديد من 
الخدمات  أعمال  إلطالق  االتفاقيات 
البنية  وتطوير  والشحن  اللوجستية 
التحتية لخدمات النقل لتمكين السلع 
ــواق العالمية  من الــوصــول إلــى األسـ
بــتــكــالــيــف تــنــافــســيــة وذلــــك بــهــدف 
التعاون  وتعزيز  القصوى  االستفادة 

المشترك. 
الــمــزروعــي  سهيل  معالي  وتــوجــه 
بالشكر لجمهورية تركمانستان ومكتب 
ألقل  السامي  للممثل  المتحدة  األمم 
غير  النامية  والبلدان  نموا  البلدان 
الصغيرة  الجزرية  ــدول  وال الساحلية 
النامية وإدارة األمم المتحدة للشؤون 
وإلى جميع  واالجتماعية  االقتصادية 
القائمين على تنظيم هذا المؤتمر في 
توقيت يعتبر األهم واألبرز للمساهمة 
المقبلة  الــعــقــود  ــم مــالمــح  فــي رسـ
لقطاع  المستقبلية  الوجهة  وتحديد 

النقل بمختلف مكوناته. 
ــال نـــقـــدر عــالــيــاً اســتــضــافــة  ــ وقـ
المؤتمر  لهذا  تركمانستان  حكومة 
الــتــعــاون  تــعــزيــز  فــي  الكبير  ــدوره  ــ ل
الداعمة  الشركات  وتحفيز  الدولي 
جائحة  أبـــرزت  حيث  النقل  لقطاع 
قطاع  يكون  أن  »كوفيد-19« ضرورة 
أولوياتنا  رأس  على  العالمي  النقل 
المستقبلية والحاجة إلى دمج البلدان 
سالسل  في  الساحلية  غير  النامية 
وزيـــادة  العالمية  ــواق  واألســ القيمة 
االتصال اإلقليمي وممرات النقل من 
خالل البنية التحتية المادية وأنظمة 
بــاإلضــافــة  الـــحـــدود  عــبــر  التيسير 
من  للتخفيف  التدابير  تطوير  إلــى 
المناخي  للتغير  المتزايدة  المخاطر 
واألضرار التي تلحق بالبنية التحتية 
للنقل وذلك بهدف تخطي التحديات 

وتحويلها إلى فرص حقيقية. 

الرقمنة
نوه معالي وزير الطاقة والبنية 

التحتية إلى أن الرقمنة يف 
دولة اإلمارات احتلت أولوية 
قصوى حيث تعتبر جزءًا ال 

يتجزأ من جناح الدولة، مشيرًا 
إلى أن اإلمارات تعمل بشكل 

حثيث على تعزيز أنظمة النقل 
البري العابرة للحدود من خالل 
تطوير قطار االحتاد وهو أحد 

أكبر مشاريع البنية التحتية 
يف الدولة والذي سيعمل على 

تطوير االقتصاد الوطني بحلول 
عام 2030، وقال إن الدولة 

حريصة على مواصلة تطوير 
القطاع البحري الذي يعد داعما 

رئيسا للناجت اإلجمالي احمللي 
حيث تساهم موانئ الدولة 

بأكثر من 92 مليار درهم من ناجت 
اإلمارات السنوي. وأكد معاليه 

أن اإلمارات متتلك إمكانات كبيرة 
وكفاءات متميزة للمساهمة 

الفاعلة يف التصدي لتحديات 
النقل اإلقليمية والعاملية 

حيث تخطت خبرتها احلدود 
وساهمت يف تطوير املوانئ 

يف عدد من الدول اإلقليمية 
والعاملية مبا يف ذلك أوزبكستان 
وتنزانيا واألردن وعمان ومصر، 

باإلضافة إلى استثمارات كبيرة 
يف طرق التجارة الدولية. جدير 

بالذكر أن حكومة تركمانستان 
نظمت هذا املؤمتر بالتعاون 

مع إدارة األمم املتحدة للشؤون 
االقتصادية واالجتماعية 

)UNDESA( وفقا لبرنامج عمل 
فيينا )VPoA( للبلدان النامية 

غير الساحلية، وشاركت يف 
املؤمتر 30 دولة. 

ويعتبر املؤمتر خطوة حتضيرية 
ملؤمتر األمم املتحدة الثالث 

املعني بالبلدان النامية غير 
الساحلية املقرر إقامته يف 

2024، باإلضافة إلى املساهمة 
يف متابعة مؤمتر األمم املتحدة 

الثاني للنقل املستدام العاملي.



اإلصدار الجديد 
للبطاقة

قال العقيد راشد الزعابي 
إنه وفقًا لإلصدار اجلديد 

لبطاقة أصحاب الهمم فقد 
مت التنسيق بني مركز خدمات 

املرور والترخيص برأس اخليمة، 
ومؤسسة بريد اإلمارات، وإبرام 

االتفاق على إيصال التصاريح 
ألصحابها من دون رسوم اعتبارًا 

من بداية يونيو املاضي بشكل 
يسهم يف سهولة استالمهم 

البطاقات اجلديدة من دون 
عناء التوجه إلى مركز اخلدمة 

وتسلمها.
وأكد أن تلك اخلدمة تأتي ضمن 

إطار حرص وزارة الداخلية، على 
تعزيز الشراكة والتعامل والتعاون 

املستمر، مع الشركاء اخلارجيني 
االستراتيجيني والتشغيليني 

من مختلف اجلهات واملؤسسات 
يف الدولة، لضمان تقدمي أفضل 

اخلدمات التي تسعد املجتمع، 
وتفوق تطلعاته، مبا يحقق 

استدامة العمل الشرطي.
وذكر أن اإلدارة أصدرت 297
تصريحًا باستخدام مواقف 

أصحاب الهمم، حيث متت خدمة 
54% من املتعاملني من خالل 
مركز اخلدمة، أما من خالل 

القنوات الرقمية فقد مت خدمة 
46% من املتعاملني، وهي خدمة 
تسمح مبوجب التصريح املمنوح 
للمتعامل بأن يستخدم املواقف 

املخصصة ألصحاب الهمم.
وأشار إلى أن القرار الوزاري رقم 

178 لسنة 2017 بشأن قواعد 
وإجراءات الضبط املروري ضمن 

املادة 55 حدد غرامة وقوف 
املركبات يف األماكن املخصصة 

لذوي االحتياجات اخلاصة 
مببلغ 1000 درهم و6 نقاط 

مرورية.
وأكد أهمية احترام أصحاب 
املركبات املواقف املخصصة 

لهذه الفئة التي تسهم يف توفير 
املواقف وتقدم الدعم الالزم لهم، 
وتعزز دمجهم يف املجتمع وتهيئة 

البيئة املناسبة لهم وتسهيل 
حركتهم وتنقلهم واحلفاظ على 
حقوقهم، مشيرًا إلى أن اجلهات 

املرورية ستعمل على تطبيق 
القوانني املرورية لكل من ميس 

حقوق أصحاب الهمم يف تلك 
املواقف.

مدير خدمات ترخيص اآلليات برأس الخيمة لـ«            »:

خدمات مرورية رقمية جديدة... ومواقف ألصحاب الهمم 

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

الــزعــابــي، مدير  راشــد  العقيد  أكــد 
ــص اآللـــيـــات  ــرخــي مـــركـــز خـــدمـــات ت
أن  الخيمة،  رأس  بشرطة  والسائقين 
297 عــدد  أصـــدرت  الترخيص  إدارة 

مواقف  باستخدام  خــاصــاً  تصريحاً 
األول  النصف  خــالل  الهمم  أصــحــاب 
ــك بــنــاء على  مــن الــعــام الـــجـــاري، وذلـ
الحياة  جـــودة  تحسين  استراتيجية 
األمنية، وتحقيقاً لهدف توفير تنقل آمن 

في اإلمارة.
تقدمها  التي  الخدمة  هذه  أن  وذكــر 
الــخــدمــات  ضــمــن  الــتــرخــيــص  إدارة 
وزارة  فــي  ــة  ــويـ األولـ ذات  الــمــتــمــيــزة 
ــيــة الــمــقــدمــة لــفــئــة أصــحــاب  الــداخــل
المواقف  توفير  لتسهيل  هــي  الهمم 
الخاصة لمركباتهم في مختلف المواقع 

والجهات.
وقال العقيد راشد الزعابي في حواره 
تأتي  الخدمة  هذه  «إن  «االتــحــاد»:  مع 
تلك  على  التعدي  منع  بــهــدف  كــذلــك 
األخــرى  المركبات  قبل  من  المواقف 
الــوقــوف،  فــي  األحقية  تملك  ال  التي 
ولوحات  بعالمات  تحديدها  يتم  والتي 

إرشادية».

ــح أن مــركــز خــدمــات الــمــرور  وأوضـ
وضمن  الخيمة،  ــرأس  بـ والــتــرخــيــص 
التي  رقمية»  «خدماتي  مــبــادرة  إطــار 
انطلقت مع بداية العام الجاري 2022، 
استحدث عدداً من الخدمات المرورية 
الرقمية االستباقية التي تراعي تطلعات 
المتعاملين، وتحقق سعادتهم بما يسهم 
أعلى  وفــق  كافة  الخدمات  تقديم  في 

المستويات والمعايير العالمية. 
وأشار إلى أنه من ضمن تلك الخدمات 

نظام  وتصميم  جديد  شكل  استحداث 
خاصة  مواقف  تصريح  خدمة  بطاقة 
طلب  يتم  الــتــي  الهمم  أصــحــاب  بفئة 
عبر  عليها  الــحــصــول  خــدمــة  تــقــديــم 
الذكي  التطبيق  أو  اإللكتروني  الموقع 
لوزارة الداخلية، ليتم العمل على تنفيذ 
اإلجراءات المعتمدة بعد تسلم األوراق 
للمعاملة  وفقاً  المطلوبة  والمستندات 
إلى حين تسليمها إلى المستفيدين من 

أصحاب الهمم. 
الجديد  اإلصــدار  أن  الزعابي  وذكر 
للبطاقة راعى ابتكار تصميم بواجهتين، 
شعار  على  تحتوي  األمامية  الواجهة 
الرئيسة  والبيانات  الداخلية،  وزارة 
ــاريــخ  (كــرقــم الــتــصــريــح، ونـــوعـــه، وت
المركبة،  رقم  إلى  باإلضافة  االنتهاء، 
واإلنجليزية،  العربية  باللغتين  وفئتها 
السريعة)  االستجابة  رمــز  وضــع  مــع 

(Qr Code) الخاص بالخدمة.
الخلفية  الواجهة  في  أمــا  وأضـــاف: 
ــع وعــد  مـــن الــتــصــريــح فــقــد تـــم وضــ
حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
والتي  بالتصريح،  الخاصة  والتعليمات 
الهمم  استخدام أصحاب  أثناء  ستقدم 
مختلف  في  لهم  المخصصة  للمواقف 

المواقع، لبيان أحقيتهم في الوقوف.

1000 درهم و6 نقاط 
مخالفة الوقوف في 
األماكن المخصصة لهم

راشد الزعابي
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بلدية العين تطلق «السالمة في الحر»

العين (وام)

العني   أطلقت بلدية مدينة 
حملة السالمة يف احلر والتي 

املقبل،  سبتمبر   15 حتى  تستمر 
قطاع  يف  العاملني  وتستهدف 

العني،  مبدينة  واإلنشاء  البناء 
بأهمية  الوعي  لتعزيز  وذلك 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة وفهم 
إدارة اإلجهاد  وتنفيذ برنامج 

احلراري من قبل أصحاب العمل. 
الشركات  توعية  احلملة  وتهدف 

بتطبيق  بااللتزام  واملؤسسات 
أبوظبي  إمارة  نظام  متطلبات 

قبل  من  املهنية  والصحة  للسالمة 
على  واملشرفني  العمل  أصحاب 

للوقاية من احلر وخفض  العمال 

حاالت اإلصابات وتعزيز مستوى 
اإلنتاج.  وقالت الدكتورة غوية 

التوعية  قسم  رئيس  النعيمي 
البيئة والصحة  إدارة  والتواصل يف 

امليدانية  الزيارات  إن  والسالمة، 
1000 عامل حتى  استهدفت نحو 

اآلن يف مختلف مواقع مشاريع 
البناء يف املدينة، والتي نسعى من 
السالمة  مفاهيم  لتطبيق  خاللها 

يف احلر، من خالل توفير مواد 
توعوية للعمال واملشرفني وأصحاب 

العمل بلغات مختلفة تسهل فهم 
املعلومات واإلجراءات املتبعة خالل 
فترة الصيف، مشيرة إلى أنه سيتم 
تكرمي الفائزيزن فيما بعد، بهدف 

حتقيق أعلى مستوى من الوقاية من 
احلر يف إمارة أبوظبي.

تركيب وصيانة 1854 عمود إنارة 
في  «وسطى» الشارقة

الشارقة (االتحاد)

أجنزت هيئة كهرباء ومياه وغاز 
الشارقة 6 مشاريع لإلنارة باملنطقة 
الوسطى بتركيب 720 عمودًا وعدد 

756 كشافًا ومتديد كابالت بطول 
48.521 كم كما مت صيانة عدد 

1134 عمود إنارة ومت التعامل مع 
96 بالغًا لصيانة األعطال وإعادة 
اخلدمة للمشتركني وذلك خالل 3

أشهر من مايو حتى يوليو 2022.
وأكد املهندس خليفة محمد 

الطنيجي مدير إدارة املنطقة 
الوسطى أن الهيئة تعمل على 

توفير أفضل اخلدمات يف مختلف 
مناطق اإلمارة باستخدام أحدث 

وأجود األجهزة و أنظمة التشغيل 
واستخدام العدادات الذكية سواء 

يف املناطق السكنية أو التجارية 
أوالصناعية، مع استمرارية تنفيذ 

املشروعات التطويرية حسب 
توجيهات صاحب السمو الشيخ 

الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
عضو املجلس األعلى حاكم الشارقة 

وضمن خطة الهيئة لتنفيذ 
املشروعات التطويرية يف مختلف 

املناطق وبهدف تقدمي أفضل 
اخلدمات للمواطنني واملقيمني.

تشجيعـــًا التبـــاع األساليـــب الحديثـــة للزراعـــة المستــدامـــة

«الزراعــة والسالمــة الغذائيــة» تكــرم 

املــزارعيـــن املتميـزيـــن فــي أبوظبــي

أبوظبي (االتحاد)

للزراعة  أبوظبي  هيئة  كــرمــت 
السالمة الغذائية اليوم المزارعين 
المتميزين في إمارة أبوظبي، وذلك 
في  التنوع  في  لجهودهم  تقديراً 
اإلنتاج وتطبيق أفضل الممارسات 
للتقنيات  واستخدامهم  الزراعية 
الــحــديــثــة فــي مــزارعــهــم، بهدف 
الوصول إلى إنتاج محلي متنوع من 

الخضار والفواكه.
حــضــر الــتــكــريــم الــشــيــخ أحمد 
اتحاد  رئيس  نهيان  آل  بن حمدان 
ــجــديــف الــحــديــث،  ــت ــراع وال ــشـ الـ
ومبارك علي القصيلي المنصوري 
الشؤون  لقطاع  التنفيذي  المدير 
من  وعــدد  الهيئة،  فــي  الــزراعــيــة 

المزارعين وموظفي الهيئة.
ــم خــالل  ــري ــك ــت ــذا ال ــ ــي ه ــأتـ ويـ
مبناها  فــي  الهيئة  نظمته  لــقــاء 
الرئيسي بأبوظبي مع المزارعين، 
تشجيع  بأهمية  منها  ايماناً  وذلك 
ــادة من  ــف ــي االســت الــمــزارعــيــن ف
مـــزارعـــهـــم واتــــبــــاع األســـالـــيـــب 
الزراعية  التنمية  لتعزيز  الحديثة 
بالمنتجات  واالرتقاء  المستدامة، 
البيئة  وحماية  المحلية  الزراعية 
ــك لــســد حــاجــة  ــ ــا، وذل ــ ــوارده ــ وم
إلــى تعزيز األمــن  الــســوق وصـــوالً 

الغذائي في اإلمارة.
مبارك  رحب  اللقاء  بداية  وفي 
ــي الــمــنــصــوري  ــل ــصــي ــق عـــلـــي ال
ــم في  ــ ــالــحــضــور، مــثــمــنــاً دورهـ ب
في  والمنافسة  بمزارعهم  االرتقاء 
جودة اإلنتاج الزراعي المحلي في 
المزارعين  كافة  داعياً  األســواق، 
ــتــي  لـــالقـــتـــداء بـــالـــنـــجـــاحـــات ال
المتميزين في  المزارعين  يحققها 

مزارعهم.
اللقاء:  خالل  المنصوري  وقــال 
في  بالغاً  اهتماماً  الهيئة  «تــولــي 
كيفية  الــمــزارعــيــن حـــول  تــوعــيــة 
عالية،  بحرفية  مــزارعــهــم  إدارة 
من خالل صقل مهاراتهم وتطوير 
خالل  مــن  الــزراعــيــة،  نجاحاتهم 
التقنيات  استخدام  إلى  إرشادهم 
الــزراعــيــة الــحــديــثــة والــتــنــوع في 
العمل على  إلى  باإلضافة  اإلنتاج، 
التكاليف من خالل تطوير  خفض 
وتطوير  لديهم،  المزرعية  اإلدارة 
اإلنــتــاج  تحقيق  فــي  مساهمتهم 
الذي  العالية  الجودة  ذي  المتنوع 

يدعم المزارع اقتصادياً.

ــنـــصـــوري، رغــم  ــمـ وأضــــــاف الـ
الدولة  فــي  المناخية  التحديات 
وشح المياه وارتفاع نسب الملوحة 
قيادتنا  مــن  وبــدعــم  أنــه  إال  فيها 
الــرشــيــدة وبــتــكــاتــف الــجــهــود مع 
الــمــزارعــيــن تــمــكــنــا مـــن تــذلــيــل 
الصعوبات التي تواجه الزراعة في 
من  متنوع  إنتاج  وتحقيق  اإلمــارة، 
الخضار والفواكه نفتخر به، مشيراً 
إلـــى أن الــعــديــد مــن الــمــزارعــيــن 
نــوعــيــات،  ــة  زراعــ فــي  تخصصوا 
ــاف مــعــيــنــة مـــن األشــجــار  ــنـ وأصـ
المنتجة كزراعة أنواع مختلفة من 
باإلضافة  والحمضيات،  النخيل 
وعملوا  الخضار،  أو  المانجو  إلى 

الممارسات  أفضل  تطبيق  على 
أثبتوا نجاحهم  الزراعة، حيث  في 
وصلوهم  في  أسهم  مما  وتميزهم 
إلى تحقيق إنتاج مرغوب من قبل 

المستهلكين والتجار.

أحمد بن حمدان ومبارك المنصوري خالل التكريم (من المصدر)

يف نهاية اللقاء مت فتح باب النقاش مع املزارعني، حيث حتدث 
املزارعون عن قصص جناحهم يف مزارعهم. وحكى أحد املزارعني 

عن قصته يف استيراد شتالت التني والليمون من مصر وتايالند 
وزراعتها بدعم فني من طاقم اإلرشاد التابع للهيئة، حيث 

أنتجت املزرعة أنواعًا مميزة من التني والليمون حظيت بتزايد 
الطلب عليها يف السوق احمللي والشركات اخلاصة، وحتدث مزارع 

آخر عن جترته يف زراعة صنف »املجدول»، حيث قام بزراعة 
الفسائل يف مزرعته، وبعد عنايته بها وتقدمي الهيئة اإلرشاد 
الالزم له، مت حتقيق اإلنتاج املطلوب، كما تطرق املزارعون إلى 

زراعة محاصيل أخرى أثبتت جناحها مثال (املاجنا والباباي 
والسدر املطعم...الخ)، وأشار بعض املزارعني إلى أهمية نقل 

خبراتهم واالستفادة من جتاربهم للمزارعني اآلخرين من خالل 
طاقم اإلرشاد التابع للهيئة، حيث أكدوا أنه باإلمكان االستفادة 

من جتارب كل مزارع يف زراعة العديد من املنتجات، من خالل 
استخدام التقنيات واألساليب الزراعية احلديثة واحلصول على 

عائد اقتصادي جيد.

قصص نجاح

االرتقاء بالمنتجات 
الزراعية المحلية 
وحماية البيئة 

ومواردها وتعزيز 
األمن الغذائي 

عالمات ولوحات إرشادية في مواقف أصحاب الهمم (من المصدر)
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آمنة الكتبي )دبي(

ــد الـــفـــضـــاء ســلــطــان  ــ ــل رائـ ــواصـ يـ
استعداداً  تدريباته،  برنامج  النيادي 
محطة  متن  على  مشغل  بصفة  للعمل 
خالل  أشهر   6 لمدة  الدولية  الفضاء 
لتدريب  يخضع   حيث  المقبل،  العام 
تعلم  ــك  ذل فــي  بما  بالمهمة،  خــاص 
 Crew Dragon مركبة  تشغيل  كيفية 
 6 لمدة  الغوص  وتدريبات  الفضائية، 

ساعات.
سلطان  زار  اإلطـــــار،  هـــذا  وفـــي   
النيادي، رائد الفضاء اإلماراتي، أمس، 
فلوريدا،  فــي  للفضاء  كينيدي  مركز 
والذي انطلقت منه البشرية نحو القمر 
واطلع  عــامــاً،  خمسين  مــن  أكثر  قبل 
أتالنتس،  الفضاء  النيادي على مكوك 
الفضائية،  المركبات  تجميع  ومبنى 
وآلية حمل الصواريخ لمنصة اإلطالق، 
باإلضافة إلى صاروخ ساترين 5 الذي 

حمل اإلنسان للقمر.

منصة  للفضاء  كينيدي  مركز  ويعد 
مــهــمــة لـــغـــرض إطـــــالق الـــصـــواريـــخ 
المأهولة برواد الفضاء، وعمل المركز 
الفضاء  لمكوك  قــواعــد  ثــالث  كأحد 
عمليات  »ناسا«  تجري  كما  األميركي، 
إطالق صواريخ غير مأهولة من قاعدة 

القوات الجوية في كيب كانافيرال، وقد 
أقلعت جميع رحالت الفضاء المأهولة 
للفضاء  كينيدي  مركز  من  األميركية 
منذ عام 1968، ويضم رابع أكبر مبنى 
في العالم، وهو مبنى تجهيز الصواريخ 

ساتورن 5.

مركز كينيدي للفضاء )من المصدر(

زار »كينيدي للفضاء« ويواصل برنامج تدريباته

النيادي »مشغل« على منت محطة الفضاء الدولية

مرافئ

كيف نصنع من اللغة 
جناح تألق؟

يصل  كي  الموجة،  بسمات  يأخذ  الذي  النورس  طائر  اللغة 
تبدو  هكذا  الريح.  مواجهة  في  المعنى  قوة  وينال  األفق،  إلى 
وتتألق  أبنائها،  الوعي في عقول  بقوة موجة  اللغة، فهي تقوى 
مرحلة  في  أصيبت  العربية  لغتنا  إليها.  ينتمون  من  أفق  بسعة 
من مراحل السبات الثقافي بشيء من الوهن، ولكن بعد حين 
قلوبهم  في  ومــن  والعشاق  المخلصين،  أكتاف  على  نهضت 

الممطرة.  والسحابات  التماهي  شغف 
اهلل  عاهدوا  رجال  هناك  المعطاء،  البلد  هذا  وفي  اليوم 
وبــوح  واللسان  الهوية،  لغة  هــي  العربية،  اللغة  تبقى  بــأن 
وطن  ثقافة  يحتضن  الـــذي  الــذهــبــي  ــوعــاء  ال هــي  الــشــعــر، 
ومنجزاته التاريخية، وبراعة مشاريعه، وبريق مكتسباته التي 
يجعله  ما  الثنايا  في  لديه  من  كل  وأدهشت  العقول،  أبهرت، 
بلد  معطيات  في  القوة  مكامن  ويتلمس  ويتفحص،  يتمحص، 
ما، وفي هذا البلد هناك من معطيات ما يحرك في وجدان 
الناس سنابل الحلم ويمأل األفئدة مشاعر التفوق في ميادين 

 . مختلفة
اللغة، وتجعل من  اليوم يحق لها أن ترفع من فعل  اإلمارات 
تكمن  إلى حيث  األمل  بألباب  تأخذ  التي  التألق  الفاعل عربة 
الحقيقة، وهي حقيقة وطن أسس للوعي مبان مصابيحها من 
نجوم بشرية حققت في العلم كما في أي مجال آخر ما يجعلها 

نواقيس دهشة، وأجراس فرح. 
اإلمارات اليوم في هذا الزمن الذي أصبحت المعرفة قوة، 
وقوة المعرفة تكمن في تفوق اقتصادها، ولكي نكون دوماً في 
تفوقنا  معنى  تفسر  لغة  على  نتكئ  وأن  بد  ال  الكوني  المشهد 
ما  تفاصيل  في  السعادة  واستدامة  نجاحنا،  صيرورة  وداللة 
نقطة  العالمي  المشهد  في  اإلمـــارات  اليوم  للعالم.  نقدمه 
شروقها،  منطقة  وإلــى  الشمس،  غــروب  منطقة  من  التحول 
وهذا لم يأت من فراغ بل من بذل وسهر وكد وجد، ولكن حتى 
جناح  من  بد  ال  العالي،  الفضاء  مبلغ  العمالقة  الشجرة  تبلغ 
ما  وكل  الوجودية،  الرواية  ثيمة  معها  ويسرد  يأخذها،  صلب 
عملت من أجله العقول كي تصبح اإلمارات الدولة االستثنائية 
في الوصول، وألن الحياة جسر للوصول وليس مكانا للتوقف، 
ترعاها  لغة  وبمعطف  الــرحــلــة،  فــي  ماضية  اإلمـــارات  فــإن 
الذي  اللغة هي هويتنا، وهي هواؤنا  بأن  آمنوا  ضمائر عشاق 

منه نتنفس وبه تصفو رئتنا، وتحلو الحياة في عيوننا. 
شعب،  أمنيات  جوانحه  بين  الحامل  السفير  تلك  هي  اللغة 
وما  سبك،  بما  المتنبي  حكاية  اللغة  مع  لها  أمــة،  وتطلعات 
القيثارة،  العشاق رقرقة  حبك من مفردات أيقظت في ضمير 

الدفيئة. المشاعر  ولحن 

علي أبو الريش

Ali.AbuAlReesh@alIttihad.ae

يعد مركز كينيدي منصة مهمة لغرض إطالق الصواريخ المأهولة برواد الفضاء 

 ساعة واحدة
يقع املركز بجزيرة 
ميريت يف فلوريدا، 

يف منتصف الطريق 
بني مدينة ميامي 

جاكسونفيل  ومدينة 
على الساحل 

الفضائي لوالية 
فلوريدا شرق مدينة 
أورالندو، ويبلغ طول 

55 كيلومترًا  املركز 
ويبلغ عرضه تقريبًا 

9.7 كيلومتر، 
ويغطي مساحة 

570 كيلومترًا 
مربعًا، ويعتبر مركز 

للفضاء  كينيدي 
وجهة سياحية 

مركزية يف والية 
فلوريدا ويبعد 

مسافة ساعة واحدة 
من مدينة أورالندو.

وتأتي زيارة رائد 
الفضاء سلطان 

النيادي إلى مركز 
للفضاء  كينيدي 

ضمن برنامج 
استعدادًا  التدريبات، 

للعمل بصفة مشغل 
على منت محطة 

الفضاء الدولية ملدة 
6 أشهر خالل العام 

املقبل، حيث يخضع 
النيادي لتدريب 
خاص باملهمة يف 
هيوسنت، مبا يف 

ذلك تعلم كيفية 
 Crew تشغيل مركبة 

Dragon الفضائية، 
وتدريبات الغوص 

ملدة 6 ساعات.

اطلع على مبنى تجميع المركبات الفضائية 
وتعــــــرف إلــــــــى آليــــــــــة حمـــــــــل الصــــــواريـــــــخ
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أم القيوين (وام)

بالتعاون  القيوين  أم  بلدية  نظمت 
التعاونية  القيوين  أم  جمعية  مــع 
أمـــس األول  ــاك  ــمـ ــادي األسـ ــصــي ل
لبدء  القيوين  أم  خــور  افتتاح  حفل 
5 والذي يستمر  فيه  الصيد  موسم 

حيث  صياداً،   152 بمشاركة  أشهر 
صــور  مــعــرض  الــفــعــالــيــة  تضمنت 
لخور أم القيوين أبرز جمال الخور، 
إلى عرض فيلم تسجيلي  باإلضافة 
عن خور أم القيوين وأهم ما يتصف 
به من مميزات بيئية وجمالية، فيما 
التزم  ــارب صيد  ق  35 انــطــالق  تــم 
أصحابها بشروط وقوانين بلدية أم 
القيوين فيما يخص األدوات واألنواع 
المستخدمة لصيد كل نوع من أنواع 

السمك الموجودة في الخور. 
بن  ماجد  الشيخ  الفعالية  حضر 
سعود بن راشد المعال رئيس دائرة 
القيوين  أم  فــي  ــار  ــ واآلث السياحة 

راشــد  بــن  ســعــود  بــن  علي  والشيخ 
المعال رئيس دائرة بلدية أم القيوين 
الدوائر  في  المسؤولين  من  وعــدد 

المحلية والمؤسسات الحكومية. 
بن  سعود  بن  علي  الشيخ  وثمن 
بلدية  ــرة  دائ رئيس  المعال  راشــد 
في  ــة  ــدولـ الـ ــود  جــه ــقــيــويــن  ال أم 

السمكية  الــثــروة  على  المحافظة 
للغذاء  مــهــمــاً  مــصــدراً  تــعــد  الــتــي 
مشيراً  الـــدولـــة،  فــي  واالقــتــصــاد 
التي  والــقــرارات  القوانين  أن  إلى 
الثروة  على  للحفاظ  الدولة  سنتها 
السمكية ودعم الصيادين، أسهمت 

الغذائي.  أمنها  تعزيز  في 

ممثلة  اإلمـــارات  دولــة  إن  وقــال 
والبيئة  المناخي  التغير  وزارة  في 
الصيد  لعملية  ضــوابــط  وضــعــت 
ــارة  ــ ــل إم ــع طــبــيــعــة كـ تـــتـــوافـــق مـ
ومنطقة حددت من خاللها مواسم 
األســمــاك،  ــواع  أنـ لبعض  الصيد 
المشهورة  المحلية  األنواع  خاصة 
والصافي  والــشــعــري  البياح  مثل 
يؤكد  مــا  األســمــاك،  مــن  وغيرها 
ومساهمة  الــغــذاء  سالمة  تعزيز 
ــن  ــيـ ــوانـ ــقـ ــط والـ ــ ــواب ــضــ ــ ــك ال ــلـ تـ
المحلي  ــاج  ــتـ اإلنـ ــة  ــدام اســت فـــي 
البحرية  البيئة  على  والمحافظة 
والذي يعمل بالتالي على استدامة 
اإلمـــارات،  فــي  المائية  ــروات  ــث ال
داعـــيـــاً جــمــيــع الــصــيــاديــن خــالل 
الخور  في  بالصيد  السماح  فترة 
بالقوانين  ــزام  ــت االل ــرورة  ضـ ــى  إل
للمهنة،  المنظمة  واالشــتــراطــات 
البحرية  البيئة  وعلى  عليهم  لتعود 

واالستدامة.   بالخير 

ماجد وعلي بن سعود خالل حفل افتتاح خور أم القيوين لبدء موسم الصيد (وام)

بمشاركة 152 صيادًا

 انطالق موسم الصيد يف «خور أم القيوين» 

يفتتح خور أم القيوين سنويًا يف شهر أغسطس بعد توقف الصيد 
فيه لفترة متتد إلى سبعة أشهر، وذلك إلعطاء األسماك فرصة 

للتكاثر، واحلفاظ على االصبعيات، حيث تعتبر فترة مناسبة لها 
لوضع البويضات واسترجاع عافيتها، حيث تختلف مراحل النمو 

من نوع إلى آخر من األسماك بحسب العوامل البيئية التي ميتاز بها 
اخلور، ما يؤدي إلى زيادة املخزون السمكي بنسبة تفوق الـ%90. 

تشهد فترة افتتاح الصيد يف خور أم القيوين انتعاشًا يف سوق 
السمك باإلمارة، وحتقيق أرباح جيدة للصيادين املواطنني.

فرصة للتكاثر    

أبوظبي (وام)

الصحة  وزارة  مع خطة  تماشياً 
وزيــادة  لتوسيع  المجتمع  ووقاية 
نطاق الفحوص في الدولة بهدف 
االكتشاف المبكر وحصر الحاالت 
المصابة بفيروس كورونا المستجد 
لهم  والمخالطين  «كــوفــيــد-19» 
إجــراء  ــوزارة  ــ ال أعلنت  وعــزلــهــم، 
خالل  جــديــداً  فحصاً   197.168
الـ 24 ساعة الماضية على فئات 
باستخدام  المجتمع،  في  مختلفة 
الفحص  تقنيات  وأحــدث  أفضل 
إجــراءات  تكثيف  الطبي.  وأسهم 
نطاق  وتوسيع  والفحص  التقصي 
الــدولــة  مستوى  على  الــفــحــوص 
حــالــة   775 عـــن  الــكــشــف  فـــي 
كورونا  بفيروس  جــديــدة  إصــابــة 

مختلفة  جنسيات  من  المستجد 
جميعها حاالت مستقرة، وتخضع 
وبذلك  الالزمة،  الصحية  للرعاية 
المسجلة  الــحــاالت  مجموع  يبلغ 

1.006.318 حالة.  
كــمــا أعــلــنــت الــــــــوزارة عــدم 
خــالل  وفـــاة  حــالــة  أي  تسجيل 
ــع والــعــشــريــن  ـــ الـــســـاعـــات األرب
الوفيات  عــدد  ليبلغ  الماضية 
فيما  حالة.   2.339 الــدولــة  في 
حالة   656 شفاء  الــوزارة  أعلنت 
جديدة لمصابين بفيروس كورونا 
بعد  أعراضه  من  التام  وتعافيها 
الالزمة  الصحية  الرعاية  تلقيها 
وبذلك  المستشفى،  دخولها  منذ 
يــكــون مــجــمــوع حـــاالت الــشــفــاء 

984.798 حالة.

197.168 فحصًا و775 إصابة جديدة

حـــالــــــــــة شفــــــــــــاء 
مــــن «كـــــورونـــــــا» 656

«الطوارئ واألزمات» و«األرصاد»:

انتهـــاء «الحالــة الجويـــة»

أبوظبي (االتحاد)

إلدارة  الــوطــنــيــة  الــهــيــئــة  أعــلــنــت 
الطوارئ واألزمات والكوارث، والمركز 
الحالة  انــتــهــاء  لـــألرصـــاد،  الــوطــنــي 
ــة، وذلـــك مــن خـــالل الــرصــد  الــجــوي
كافة  للتطورات  المستمرة  والمتابعة 
والتغيرات الجوية على مناطق متفرقة 
مع  والتنسيق  بالتعاون  الــدولــة،  مــن 
الشرطية  والقيادات  الداخلية  وزارة 
والبنية  الــطــاقــة  ووزارة  الــمــحــلــيــة 

التحتية، ووزارة الدفاع.
 وأشار المركز الوطني لألرصاد إلى 
السحب  بعض  تكون  فرصة  استمرار 
الركامية المحلية على بعض المناطق 
الشرقية والجنوبية، مع فرصة سقوط 

األمطار خالل األيام المقبلة.
المتعلقة  المستجدات  خــالل  ومــن 
بالحالة الجوية، أكدت الهيئة الوطنية 
والكوارث  ــات  واألزم الطوارئ  إلدارة 
تعاملت  المعنية  الجهات  جميع  بــأن 
ومرونة  باستباقية  الجوية  الحالة  مع 
عالية، مضيفة أنها ال تزال على أهبة 
االستعداد في المناطق التي قد تتأثر 
للتعامل  وذلك  المقبلة،  الفترة  خالل 

مع التطورات كافة التي قد تطرأ على 
الحالة الجوية، وتقييم شدتها ودراسة 

مخاطرها المحتملة.
بالتعاون  الداخلية  وزارة  وقامت   
الشرطية  الــقــيــادات  مــع  والتنسيق 
ــراءات  وإجــ خطط  بــوضــع  المحلية، 
المجتمع،  سالمة  لضمان  استباقية 
والممتلكات،  األرواح  على  وحفاظاً 

والحد من تداعيات الحالة الجوية.
المشترك  التقييم  فريق  أشاد  كما 
ــالل الــفــتــرة  ــجــمــهــور خــ بـــالـــتـــزام ال
المجتمعي  الـــدور  مثمناً  الماضية، 
ومدى وعيه وثقته في جاهزية الدولة 
للتصدي للتحديات المتوقعة كافة من 
االحترازية  ــراءات  اإلجــ اتــبــاع  خــالل 

والوقائية كافة. 

تأثير  الماضي  وكان قد بدأ األحد 
الــمــنــخــفــض الـــجـــوي عــلــى الـــدولـــة، 
الجهات  كل  من  تامة  جاهزية  وسط 
الدولة لمواجهته، وتقليل  المعنية في 
أي احتمالية ألي  تداعيات. وهطلت 
أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم 
ــة،  األودي جريان  إلــى  أدت  المناطق، 
ــخــفــاض بــدرجــات  وتــســبــبــت فـــي ان
الحرارة، مع غبار وأتربة، تدنت معها 
متر   1000 من  ألقــل  األفقية  الرؤية 

أحياناً في بعض المناطق.
وكانت األمطار غزيرة على العجيلي 
وأصــفــي ومــســافــي والــلــيــات وشــوك 
كانت  بينما  غافة،  وأم  الحلو  ووادي 
مــتــوســطــة عــلــى خــورفــكــان، وخطم 
على  متوسطة  إلى  وخفيفة  الشكلة، 
مربض بالفجيرة، فيما سجلت محطة 
لألمطار،  كمية  أعلى  أمــس  الــصــاع 
بلغت 1.8 ملم، تلتها أم غافة بإجمالي 

0.6 ملم.
وانخفضت درجات الحرارة بمقدار 
أعلى  بلغت  حــيــث  أمـــس  ــات  درجــ  4
درجة حرارة سجلت على الدولة 44.8

درجة مئوية في أبو األبيض بأبوظبي 
الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي.

أمطار متوسطة إلى غزيرة هطلت على معظم المناطق قابلتها جاهزية الفتة من الجهات المعنية(تصوير: صادق عبداهللا)

تحذيرات وتنبيهات
كان املركز الوطني لألرصاد أصدر 
عددًا من التحذيرات والتنبيهات 

بشأن احلالة اجلوية والغبار 
واألمطار، محذرًا من ارتياد األودية 

وأماكن جريان األودية وجتنب 
جتمعات املياه مع القيادة بحذر، 

خاصة يف املناطق الشرقية من 
الدولة.

وقال املركز: «يرجى توخي احليطة 
واحلذر أثناء سقوط األمطار 

والرياح القوية على بعض املناطق 
الشرقية من الدولة، التي قد تؤدي 
إلى تطاير األجسام الصلبة، وتدني 

مدى الرؤية األفقية، كما يجب 
االبتعاد عن أماكن جريان األودية 

واالنزالقات وجتمع املياه».
وكان املركز قد ناشد اجلميع بضرورة 

متابعة النشرات والتقارير الصادرة 
عن املركز وعدم تداول الشائعات، 

داعيا إلى توخي احلذر بسبب الغبار 
واألتربة املثارة واحململة.

ويف يوم االثنني، تراجعت حدة 
املنخفض، بسبب حتركه جنوبًا، 

األمر الذي أسهم يف انحسار تأثيره 
على الدولة عما كان متوقعًا.

وأمس الثالثاء، انحسرت حدة 
املنخفض اجلوي، وبات تأثيره 

محدودًا وضعيفًا.

التزام جماهيري 
خالل فترة المنخفض 

ووعي مجتمعي الفت 
باإلجراءات والتدابير

رصد ومتابعة مستمرة 
للتطورات والتغيـــــرات 
الجوية على مناطـــــــــــق 
متفرقـــــة مــــن الدولــــة

استباقيــــــــــة ومـــرونــــــــــة 
عالية تعاملت بها جميع 
الجهــــــــــــــات المعنيــــــــــــــــة 

 االستعداد للتعـــــامــــل 
مــــــــــــع أي تطـــــــــــــورات 
قـــــــــــد تطــــــــرأ خـــــــــــــــالل 
الفتــــــــــــرة المقبلـــــــــــــــة

الفــــــرصــــة مستمــــــــــرة 
لتكون سحب ركامية 
على بعض المناطـــــــق 
الشرقية والجنوبيــــــة 
وسقــــــــــوط أمطــــــــــــــار

خطـــــط وإجــــراءات استبـــاقيــــــة لضمـــــان ســالمـــــة المجتمـــــــع 



15
www.alittihad.ae

األربعاء 19 محرم 1444هـ الموافـق 17 أغسطس 2022م اإلمارات

صباح الخير

منطقة حرة

فيها  والعاملين  الحرة  المناطق  في  العاملة  المنشآت  بعض 
الحرة،  المناطق  ومفهوم  لهم  المتاحة  التسهيالت  فهم  يسيئون 
هذا  وينعكس  السارية،  للقوانين  يخضعون  ال  أنهم  فيعتقدون 
والمتعاملين  عليهم  المترددين  مع  تعاملهم  طريقة  في  االعتقاد 

معهم.
ــوة  ــد اإلخـ ــة أو بــاألصــح مــعــانــاة أحـ  تــابــعــت قــبــل أيـــام رحــل
من  درهــم  آالف  عشرة  بنحو  بضاعة  اشترى  حيث  المواطنين، 
معرض شهير في مركز تجاري معروف بالعاصمة، وعندما جرى 
المعرض  فراجع  تصنيعياً،  عيباً  فيها  اكتشف  لمنزله  توصيلها 
االعتراف  رفض  حيث  األمــر  مع  مديره  تعامل  بطريقة  ليفاجأ 
منه  كان  فما  ثمنها،  إعادة  أو  البضاعة  واستبدال  العيب  بوجود 
ردت  التي  االقتصاد  وزارة  في  المستهلك»  «حماية  قصد  أن  إال 
«التنمية  مراجعة  عليه  وإنما  اختصاص  جهة  ليست  بأنها  عليه 
االقتصادية» في أبوظبي، وبعد اتصاالت ومراجعات جاءه رد غير 
يعد ضمن  المركز  كون  اختصاص  ليست جهة  أيضاً  بأنها  متوقع 
للوصول  رحلته  واصل  ولكنه  يده،  في  فأسقط  الحرة،  المناطق 
يتعلق  ما  إن  له  قيل  عدة  ومراجعات  اتصاالت  وبعد  حقه.  إلى 
تتقاضى  وهــي  العالمية  التحكيم  مراكز  به  تختص  بالشكاوى 
اختصارها،  فآثر  ستطول  رحلته  أن  فأدرك  بالدوالر!!،  رسومها 
والشكاوى  المحاكم  «حبال  عن  بعيداً  كلل  دون  من  جهداً  فبذل 
نفسه،  المعرض  ومالك  لصاحب  عناء  بعد  وصل  حتى  الطويلة» 
موقف  واستنكر  كبيراً  تعاوناً  الرجل  فأبدى  دبي،  في  مقيم  وهو 
المواطن  مــع  ليتواصل  رئيسه  اتــصــال  بعد  عــاد  ــذي  ال موظفه 
الموضوع»  «ضخم  أنه  معتبراً  وتهذيب،  رقة  بكل  معه  ويتحدث 
يرضيه  ما  تقديم  وعرض  تفاهم»  «سوء  بسبب  السالفة»  و«طّول 

أو رد قيمتها. البضاعة  باستبدال 
للحرص على ضرورة ممارسة حقهم في  الجميع  تدعو  واقعة   
يستطيع  وبالتالي  معها،  يتعاملون  التي  المنشأة  طبيعة  معرفة 
الدفع  بإيصاالت  االحتفاظ  وكذلك  االختصاص،  جهة  إدراك 
في  يظهر  قــد  فيما  لالحتكام  الحاجة  عند  حقوقهم  لضمان 
وعلى  المنشأ.  من  أو  تصنيعية  عيوب  من  المشتراة  البضاعة 
الطرف  يشجع  ذلــك  عن  فعزوفه  حقوقه،  متابعة  مستهلك  كل 
اآلخر على التمادي. كما أن الدوائر االقتصادية مدعوة لتوضيح 
تتبع  التي  والمنشآت  الجهات  مع  التعامل  وعالقة  الجانب  هذا 
الدوائر  هذه  فدور  األخرى.  العادية  التجارية  أو  الحرة  المناطق 
للتعريف  التجارية  المراكز  مداخل  عند  الفتات  وضع  فقط  ليس 
تتطلب  بــل  الفــتــة،  مجرد  مــن  أبعد  فحقوقه  المستهلك،  بحق 
تدخًال حازماً عند الحاجة، ال تركه وحيداً في مواجهة مؤسسات 

القانونيين. كبرى تساندها فرق من  وتجارية  اقتصادية 

علي العمودي

ali.alamodi@alittihad.ae

أبوظبي (االتحاد)

ــي وعــي  ــوظــب عــــززت شــرطــة أب
األسر في «المشرف مول» بسالمة 
حملتها  ضمن  بالمركبات،  األطفال 
وتعزيز  األطــفــال  بمقاعد  للتوعية 
والحماية  المركبات  في  سالمتهم 
من مسببات حوادث الحريق، وذلك 
والتي  بأمان»  «صّيف  حملة  ضمن 
تركز على تثقيف المجتمع بااللتزام 
واشــتــراطــات  الــوقــائــيــة  بالتدابير 
صيف  لقضاء  الضرورية  السالمة 

آمن من دون متاعب.
وقدمت مديرية المرور والدوريات 
أهمية  حول  عملياً  للجمهور  شرحاً 
مقاعد األطفال للحد من خطر وقوع 
الحوادث وكيفية جلوسهم بالطريقة 
الصحيحة في المركبة وربط حزام 
األطفال  مقاعد  توزيع  وتم  األمــان، 
أبوظبي  هيئة  بمشاركة  للجمهور، 
للدفاع المدني والتي قدمت لألسر 
المسابقات  تضمن  توعوياً  برنامجاً 
اإلســعــافــات  حــول  التوعية  ونــشــر 
الحريق  طفايات  واستخدام  األولية 

إدارة  وقــدمــت  صحيحة،  بطريقة 
التفتيش األمني K9 عروضاً شيقة 
وسط  البوليسية  الكالب  لمهارات 

إعجاب زوار المشرف مول.
ضاحي  محمد  العميد  ــح  وأوضـ
الــمــرور  مــديــريــة  مــديــر  الحميري 
التوعوي  البرنامج  أن  والــدوريــات 
يأتي ضمن حملة المديرية للتوعية 
سالمتهم  وتعزيز  األطفال  بمقاعد 
سالمة  أن  موضحاً  المركبات،  في 
تأتي  كــافــة  المخاطر  مــن  ــاء  ــن األب
إلى  داعــيــاً  األولــويــات،  مقدمة  في 
السير  بــقــانــون  االلـــتـــزام  ــرورة  ضــ

لألطفال  أماكن  بتوفير  والــمــرور، 
بــالــمــقــاعــد الــخــلــفــيــة لــلــمــركــبــات. 
أن  يجب  المقاعد  هــذه  أن  وذكـــر 
وفق  وأطوالهم  أوزانهم  مع  تتناسب 
بها  المعمول  القياسية  المواصفات 
في الدولة، وحذر من احتضان األب 
المقعد األمامي  أبناءهما في  واألم 
من  ذلــك  يعد  حيث  القيادة،  أثناء 
تشكل  التي  الخاطئة  التصرفات 
أطفالنا.  على حياة وسالمة  خطراً 
ولفت إلى أن قانون السير والمرور 
في  بالجلوس  لألطفال  يسمح  ال 
العشر  بلوغ  قبل  األمــامــي  المقعد 

سنوات، ويجب أن يستخدم األطفال 
السالمة  مقاعد  السن  هــذه  دون 
يبلغ  حتى  الداخلية  األحزمة  ذات 
وعندما  سنتيمتراً،   145 طولهم 
السن،  هذه  إلى  الطفل  عمر  يصل 
األمــان.  حــزام  أستخدام  يستطيع 
واألطــفــال  األســـر  بتجاوب  ــاد  وأشـ
المشرف  في  التوعية  برنامج  مع 
التواصل  منهجية  إطــار  في  مــول، 
مع  المباشرة  واللقاءات  المجتمعي 
المبذولة  الجهود  لتعزيز  الجمهور 
الصيف  خـــالل  الــســالمــة  لتوفير 

والحد من الحوادث الصيفية.

جانب من الفعالية (من المصدر)

شرطة أبوظبي تنفذ برنامجًا توعويًا في «المشرف مول»

التـوعيــة بسـالمــة األطفــال فــي املـركبــات 

تضمنت منصة التوعية تطبيقات وبرامج مجتمعية وتعريفية 
باألنظمة والتقنيات احلديثة يف مجال السالمة املرورية، من 

أبرزها رسومات األطفال عبر تقنية AR والتي تتيح مشاهدتها 
عبر اآليباد وهي تتحرك، واملسابقات املرورية واملنشورات الرقمية 

والفيديوهات، ومرسم األطفال.

تطبيقات وبرامج

شرطة أبوظبي تنظم «بشاير القيظ» 

أبوظبي (االتحاد)

مبادرة  أبوظبي  شرطة  نظمت 
«بشاير القيظ» في إدارة المؤسسة 
بمدينة  ــة  واإلصــالحــي الــعــقــابــيــة 
العين، التابعة لمديرية المؤسسات 
بقطاع  واإلصـــالحـــيـــة  الــعــقــابــيــة 
مع سفراء  بالتعاون  المجتمع  أمن 
السعادة، وبهدف التعريف بأهمية 
شجرة النخيل وصفاتها ومميزاتها، 
والمنتجات  الــرطــب  جني  ووقـــت 

الصيفية الزراعية في الدولة.
ــد سعيد  حــم الـــمـــقـــدم  وأكـــــد 
المحرزي مدير المؤسسة العقابية 
ــة بــالــعــيــن، الــحــرص  واإلصــالحــي
ومميزات  بصفات  التعريف  على 

شجرة النخيل وفوائدها الغذائية، 
ــا، ووقـــــت حــصــادهــا،  ــ ــه ــواعــ ــ وأن
مشيراً إلى أن البشارة في اللهجة 
المحلية تعني خبراً ساراً ومفرحاً، 
الصيف،  فصل  يعني  و«الــقــيــظ»، 
والــبــشــارة واحــــدة مــن الــعــادات 
ــا أبــنــاء  ــه ــوارث ــي ت ــت والــتــقــالــيــد ال
اعتاد  حيث  اإلمــاراتــي،  المجتمع 
الناس على استقبال فصل الصيف 
ببشاراته ودالالت قدومه.  فِرحين 
أبوظبي  اهتمام شرطة  إلى  ولفت 
بغرس روح السعادة بين الموظفين 
والتعريف بالمنتجات الزراعية التي 
تشتهر بها دولة اإلمارات في فصل 
الصيف وتعزيز الثقافة االجتماعية 

لمجتمع اإلمارات.

التعريف بالمنتجات الزراعية 

حمد سعيد المحرزي 

جانب من المبادرة (من المصدر)

ضرورة االلتزام 
بتوفير أماكن 

لألطفال بالمقاعد 
الخلفية للمركبات

محمد ضاحي الحميري

دبي (االتحاد)

ــب 11 ــيـ تـــوفـــي شــخــصــان وأصـ
آخـــريـــن بــإصــابــات مــتــفــاوتــة في 
حــــوادث مـــروريـــة مــتــفــرقــة وقعت 
خالل عطلة نهاية األسبوع، بحسب 
مدير اإلدارة العامة للمرور باإلنابة، 
ســويــدان،  بــن  سالم  جمعة  العقيد 
الذي أشار إلى أن الحوادث وقعت 
المركبات  سائقي  ارتــكــاب  نتيجة 
لمخالفات  الحوادث  في  المتسببة 

مرورية متنوعة.
وقع  األول  الــحــادث  أن  ــح  وأوضـ
شــارع  على  الماضي  الجمعة  يــوم 
اإلمـــــارات فـــوق جــســر نـــادي دبــي 
حينما  الـــشـــارقـــة،  ــى  إلـ ــجــاه  ــاالت ب
انحرفت شاحنة عن مسارها بشكل 
مفاجئ، ما أدى إلى فقدان السائق 

وسط  وتدهورها  عليها،  السيطرة 
الطريق، وأسفر الحادث عن إصابة 
بين  تــراوحــت  بإصابات  شخصين 
المتوسطة والبسيطة. وأشار إلى أن 
الحادث الثاني وقع فجر يوم السبت 
ومركبة  نارية  دراجــة  بين  الماضي 

خفيفة على شارع الشيخ محمد بن 
زايد قبل جسر دبي العين باالتجاه 
المعلومات  وتشير  أبــوظــبــي،  ــى  إل
يعود  الحادث  أن سبب  إلى  األولية 
الكافية  المسافة  ــرك  ت عــدم  ــى  إل
الـــذي أدى  الــمــركــبــات، األمـــر  بين 

إلى وقوع االصطدام وإصابة سائق 
الدراجة بإصابات متوسطة.

الثالث  ــحــادث  ال وقــع  ــاف:  وأضــ
على  الماضي  السبت  ــوم  ي صــبــاح 
أبوظبي  إلى  باالتجاه  الخيل  شارع 
عند مخرج الخليج التجاري، حينما 
عن  مفاجئ  بشكل  مركبة  انحرفت 
مسارها ثم تدهورت، والسبب يعود 
إلى خمول السائق وتعرضه للنعاس 
عن  الحادث  وأسفر  القيادة،  أثناء 

إصابة السائق بإصابات متوسطة.
وأفـــاد بــأن الــحــادث الــرابــع وقع 
عند  الماضي  السبت  ــوم  ي صــبــاح 
تقاطع حلب دمشق، حينما انحرفت 
إلى  شاحنة بشكل مفاجئ، ما أدى 
الــســيــطــرة عليها  الــســائــق  فــقــدان 
وتدهورها وسط الطريق، ولم يسفر 

الحادث عن أية إصابات.

بسبب مخالفات السائقين

وفاة شخصني وإصابة 11 يف حوادث مرورية بدبي

مركبتان

لفت العقيد جمعة بن سويدان إلى وفاة شخصني وإصابة 4
آخرين يف حادث اصطدام بليغ وقع يوم السبت املاضي بني 

مركبتني على شارع اإلبداع خلف فندق كراون بالزا، وتشير 
املعلومات األولية إلى أن سبب احلادث يعود إلى قيام سائق 

مركبة خفيفة بالدوران بهدف الدخول إلى الشارع املعاكس 
«U-turn» قبل التأكد من خلوه من السيارات، األمر الذي أدى 
إلى اصطدام مركبة خفيفة أخرى بها، وأسفر احلادث عن وفاة 

شخصني وإصابة 4 آخرين بإصابات بليغة.

اتفـاقيـــة بيـــن «مطـــارات أبـوظبـــي» و«الهـويـــة»

أبوظبي (االتحاد)

ــي -  ــبـ ــوظـ ــت مــــطــــارات أبـ ــ ــع ــ وّق
وتــشــغــيــل  إدارة  عـــن  الـــمـــســـؤولـــة 
الـــمـــطـــارات الــخــمــســة بـــاإلمـــارة- 
االتحادية  الهيئة  مع  تعاون  اتفاقية 
وأمن  والجمارك  والجنسية  للهوية 
المنافذ، وذلك بهدف تعزيز مجاالت 
مستوى  رفــع  إلــى  الرامية  التعاون 
وتحسين  المقدمة  الخدمات  جــودة 

المسافرين. تجربة 
سالم  سعيد  اللواء  االتفاقية  وّقع 
بالحاس الشامسي، المدير التنفيذي 
ــإلدارة الــعــامــة لــإلقــامــة وشـــؤون  ــ لـ
ــب فـــي أبــوظــبــي، وشــريــف  ــانـ األجـ
التنفيذي  الرئيس  الهاشمي،  هاشم 
العميد  وبحضور  أبوظبي،  لمطارات 
محمد أحمد بن عباد الهاملي مدير 

إدارة المنافذ الجوية والبحرية.
إن  الشامسي،  سعيد  اللواء  وقال 
لمسيرة  إبرام االتفاقية يأتي تأكيداً 
ــع مـــطـــارات  ــرك مـ ــمــشــت ــمــل ال ــع ال

الوطنية  الجهات  ومختلف  أبوظبي 
بالخدمات  يتعلق  فيما  الصلة  ذات 
إدارة  عبر  الهيئة  قبل  من  المقدمة 

المنافذ الجوية والبحرية.
مهمة  ــود  ــق ت الــهــيــئــة  أن  ــار  ــ وأشـ
بتدقيق  المتعلقة  األنشطة  تعزيز 
عبور  ــراءات  ــ وإجـ السفر  ــوازات  جــ
معايير  ألعــلــى  ــاً  وفــق الــمــســافــريــن 
النظم  أحــدث  وباستخدام  الــجــودة 
من  للتحقق  المتقدمة  والتقنيات 

ــق الــســفــر وأذونـــــات الــدخــول  ــائ وث
عبر  السيما  والقادمين،  للمغادرين 
الخدمة  ومحطات  الذكية  البوابات 
هذه  توقيع  أن  مضيفاً  اإللكترونية، 
االتــفــاقــيــة جــاء فــي إطـــار الحرص 
تطوير  على  الجهتين  بين  المتبادل 
آليات العمل وإبراز مسارات التعاون 
ــة مــّوحــدة  ــرؤي وتــرســيــخ االلـــتـــزام ب
في  التميز  ثقافة  غرس  في  تساعد 

تقديم الخدمات.

سعيد الشامسي وشريف الهاشمي لدى توقيع االتفاقية (من المصدر)

«القيادات الشابة» ينظم جلسة حوارية لرواد األعمال 

دبي (االتحاد)

في  الشابة  القيادات  مجلس  نظم 
نادي  في  حوارية  جلسة  دبــي  شرطة 
الشيخة  فيها  اســتــضــاف  الــضــبــاط، 
رائــدة  خليفة،  آل  خليفة  بنت  جواهر 
مؤسسة  إدارة  مجلس  ورئيس  أعمال 
جــواهــر لــالبــتــكــار، والــمــهــنــدس علي 
ــاراتـــي،  ــبــلــوشــي، رجـــل أعـــمـــال إمـ ال
 ،«EcoX» لشركة  التنفيذي  والرئيس 
أحد  المري،  سلطان  أحمد  والمالزم 
المتميزة في شرطة  الشابة  القيادات 
دبي، تزامناً مع اليوم العالمي للشباب.

ورحــــبــــت الـــمـــهـــنـــدســـة ســالمــة 
القيادات  مجلس  رئيس  الفالسي، 
ــي بــالــحــضــور،  الــشــابــة بــشــرطــة دبـ
مؤكدة أن القيادة العامة لشرطة دبي 
إيماناً  العالمي  الشباب  بيوم  تحتفي 
والهام في  البارز  الشباب  بدور  منها 
وكذلك  والحكومي  المؤسسي  العمل 
لحركة  األولى  الركيزة  فهم  الخاص، 
والنهضة  والتقدم  والتطور  التنمية 

الحضارية، وبهم تتقدم األوطان.
يــوم  يحمل  ــفــالســي:  ال ــت  ــافـ وأَضـ
شعار  الــعــام  لــهــذا  العالمي  الشباب 
«التضامن بين األجيال»، وتأتي الجلسة 
كأداة للتواصل والتضامن بين األجيال، 
من أجل االستماع إلى القصص الملهمة 
وتبادل التجارب فيما بينهم، في مختلف 
على  تشجيعهم  بــهــدف  ــمــجــاالت،  ال
نحو تحقيق اإلنجازات  المضي قدماً 
قال  جانبه،  من  إليها.  يصبون  التي 

نائب  الـــروم،  خليفة  مهندس  النقيب 
رئيس مجلس القيادات الشابة بشرطة 
دبي  لشرطة  العامة  القيادة  إن  دبــي، 
تضم عدداً كبيراً من الشباب المبدع في 
مختلف التخصصات، وحققوا العديد 
من اإلنجازات محلياً وعالمياً، ما يعد 
المؤسسة  لهذه  ينتمي  لكل من  فخراً 
الشرطية العريقة، داعياً الحضور إلى 
التي  التجارب  من  االستفادة  أهمية 

سوف تستعرض فيها.

جانب من الجلسة (من المصدر)
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وبــإمــكــانــاتــه  الــمــكــتــب  أن  وأوضـــــح 
للتعامل  االستعداد  أهبة  على  المتعددة 
منهجية  وفق  وقوعها  األزمــات حال  مع 
من  عالية  وباحترافية  عالمية  علمية 
الضحايا  حول  المعلومات  توفير  خالل 
بــتــحــديــد هــويــتــهــم لــذويــهــم عــلــى وجــه 
حادث  وقوع  عند  تفعيله  ويتم  السرعة، 
صارمة  لرقابة  ويخضع  كبرى  كارثة  أو 
وسرية في البيانات والمعلومات الخاصة 

بالضحايا وذويهم.
وطنية  رسالة  يقدم  المكتب  أن  وذكر 
مهمة تركز على تقديم خدمات حكومية 
ذات جودة عالية وتقنيات وآليات حديثة 
الخاصة  البيانات  تسجيل  على  تعمل 
ــوارث واألزمـــــــات على  ــ ــك ــ لــضــحــايــا ال
وتوفير  والعالمي  المحلي  المستويين 
ولتقديم خدمات  بهم  المتعلقة  البيانات 
المماثلة  لــلــوكــاالت  والــمــشــورة  الــدعــم 
دولـــيـــاً، ويــوفــر مــعــلــومــات كــامــلــة أثــنــاء 
في  الضحايا  على  للتعرف  األزمة  وبعد 
الطبيعية  ــات  واألزمـ الكبرى  الــحــوادث 

وسرعة تحديد هويتهم لذويهم.
تلك  عــن  الــبــالغــات  يتلقى  أنـــه  كــمــا 
الــحــوادث واألزمـــات الــطــارئــة، وكذلك 
بالرد  ويــقــوم  الضحايا  ذوي  اتــصــاالت 
واستفساراتهم،  تساؤالتهم  كافة  على 
بهدف  لغات  عــدة  ذلــك  في  مستخدماً 
الصحيحة،  المعلومات  إدخــال  ضمان 
ــن ثـــم تــحــديــد هــويــة الــمــفــقــوديــن  ــ وم
والضحايا من خالل البيانات المتوافرة 
والتعرف  الضحايا  سجل  مع  ومقارنتها 
بوقت  البحث  نتائج  يسهل  مــا  عليهم، 
مجتمعية  أهــداف  ولديه  قياسي  زمني 

النواحي  حيث  مــن  بالمجتمع  خــاصــة 
تتمحور  ــداف خــاصــة  وأهــ اإلنــســانــيــة، 
والخدمات  المهني  األداء  تحسين  حول 
الضحايا،  ألهــالــي  المقدمة  الخاصة 
االجتماعي  بالدعم  الخدمات  وتتمثل 
والمفقودين  الضحايا  ألهالي  والنفسي 

والمصابين والناجين.
ــع وتــحــديــد  ــه تــم وضـ ــى أنـ وأشــــار إلـ
مكتب  إنــشــاء  مــفــهــوم  لــدعــم  منهجية 
شؤون الضحايا والتحفيز على المشاركة 
خالل  من  بأهميته  والتعريف  التطوعية 
عدد من المبادرات الرئيسة والتخطيط 
االستراتيجي، من خالل تحليل المشاكل 
والفرص ووضع خطة عمل مشتركة، مع 
والطويل  المتوسط  المدى  على  تقييمها 
والقواعد  القانوني  األمد، ووضع اإلطار 
ــبــات  الــمــنــظــمــة لــلــعــمــل وإعــــــداد تــدري
ــة  وســيــنــاريــوهــات وطــنــيــة بــصــفــة دوريـ
مع  المكتب  عمل  تناسق  أداء  لضمان 
االرتقاء  في  لإلسهام  المعنيين  الشركاء 
مجال  في  التخصصي  الشرطي  بالعمل 
الــكــوارث،  ضحايا  هــويــة  على  التعرف 
اللوجستية  الفنية  ــراءات  اإلجــ وتوحيد 
المنظمة  ومــعــايــيــر  مــتــطــلــبــات  حــســب 
سعياً  )اإلنــتــربــول(،  الجنائية  الشرطية 
الممارسات  تلك  مــن  لالستفادة  منها 
الوطنية  كوادرها  قدرات  لتنمية  الدولية 
في  واألمنية  الشرطية  مهاراتها  وتطوير 
مجال األزمات والكوارث، مما يسهم في 
تعزيز الدور المهني العالي الجودة لدولة 
اإلمارات العربية المتحدة بتقديم أفضل 
الممارسات العالمية في معالجة األزمات 
اإلنسانية وفقاً لسياسات حقوق اإلنسان.

أنــظــمــة مــتــطــورة الســتــمــراريــة 
األعمال

علم  والــكــوارث  ــات  ــ األزم إدارة  علم 
أي  تخطيط  مــن  يتجزأ  ال  وجــزء  مهم 
المحدقة  األخــطــار  لمجابهة  مؤسسة 
باإلشكاليات  بالتنبؤ  يهتم  وهــو  بــهــا، 
في  ويــؤثــر  يربك  مفاجئ  وضــع  أي  أو 
العمليات  ويعرقل  مؤسسة  أي  استقرار 
يستوجب  إجــراءات  ويضع  بها،  الحيوية 
اتباعها لتخفيف حدة التأثير لحين عودة 
واستقرار المنشأة بكل طاقتها )التعافي( 

أو منعها مستقباًل.
ويتم درء الخطر من خالل التخطيط 
وتحليله  وجسامته  الخطر  لنوع  السليم 
المخاطر  لسجل  وفقاً  منطقياً  تحلياًل 
دون  مــن  يــحــول  نــظــام  وبــنــاء  المعتمد، 
من  للمؤسسة  الحيوية  العمليات  وقف 
خالل تطبيق سياسات نظام استمرارية 
األعمال وصوالً إلى مرحلة التعافي من 
من  المستفادة  ــدروس  ال وتعلم  ــة،  األزم

خالل التعلم والتقييم المستمر.

ــدادات  ــع ــت ــاس دعـــم الــقــيــادة ل
والجاهزية األمنية

من ضمن تحقيق األولويات واألهداف 
في  المتمثلة  الوطنية  االستراتيجية 
االستعداد والجاهزية األمنية للتعامل مع 
الحوادث التي يتولد عنها جثث مجهولة 
الهوية، وجه سيدي الفريق سمو الشيخ 
رئيس  نائب  نهيان  آل  زايــد  بــن  سيف 
مجلس الوزراء وزير الداخلية باستحداث 
مكتب شؤون الضحايا ليشكل نقطة وصل 
مع المنظمة الشرطية الجنائية الدولية 
)اإلنتربول( لتبادل المعلومات والبيانات 

والمشاركة  الكوارث  بضحايا  المتعلقة 
اكتساب  بهدف  الخارجية  الحوادث  في 
الخبرة والمعرفة، ولصّون كرامة الموتى 
شتى  في  الدولة  ــادة  وري سمعة  وعكس 

المجاالت.
قبل  مــن  حثيثة  ومتابعة  وبــإشــراف 
فـــارس خلف  الــلــواء ركــن طــيــار  معالي 
أبوظبي،  شرطة  عــام  قائد  المزروعي 
ــب وتــطــويــر وصــقــل مــهــارات  ــدري فــي ت
الــكــوارث  ضحايا  هــويــة  تحديد  فــريــق 
على مستوى الجهات المحلية في إمارة 
أبوظبي، وذلك إلدامة جاهزية المنظومة 
من الناحية الفنية والتقنية، وتذليل كافة 

العقبات التي تعرقل أداء مهام الفريق.

اإلمارات عضو متميز باإلنتربول
ــؤون  ــن مــكــتــب شـ ــدشــي ــى ت ــاًء عــل ــنـ بـ
لشرطة  العامة  الــقــيــادة  فــي  الضحايا 
أبوظبي وممارسة اختصاصاته، تم وضع 
المكتب  اختصاصات  لتنفيذ  برنامج 
تحديد  أنشطة  لممارسة  مــبــادرة  فــي 
ــوارث فــي األحـــداث  ــك ال هــويــة ضحايا 
عنه  أســفــر  مــمــا  والــدولــيــة،  المحلية 
المتحدة  العربية  اإلمارات  حصول دولة 
على  والحصول  الدولي  االعتراف  على 
الفريق  في   14 رقم  المتميزة  العضوية 
من   2011 عام  في  للمنظمة  التوجيهي 
أصل 16 دولة، وهي الدولة الوحيدة في 
أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  إقليم 
وصــون  وضــع  على  للعمل  تفويض  مــع 

المعايير الدولية في المنطقة.

وفق  تعمل  تخصصية  منظومة 
مناهج علمية دقيقة

متكاملة  تخصصية  مــنــظــومــة  هــي 
تعمل وفق منهجية علمية دقيقة ومتفق 
تعنى بتحديد هوية ضحايا  عليها دولياً 
الكوارث من خالل المعرفات األساسية 
البصمة  ــووي،  ــن ال الحمض  ــان،  )األســن
والمعرفات  الشرعي(  الطب  العشرية، 
الغير مباشرة،  الثانوية )األدلة الظرفية 
المتعلقات الشخصية، السمات الجسدية 
العظام  والندوب،  الوشوم  مثل  الظاهرة 

والسمات الجسدية الباطنية(.
عمل  مراحل  من  المنظومة  وتتكون 
وهي  ومــتــزامــن  متناسق  بشكل  تعمل 
قبل  ما  مرحلة  الحدث،  )مرحلة مسرح 
مرحلة  الــوفــاة،  بعد  ما  مرحلة  الــوفــاة، 
المطابقة( لحين تحقيق الهدف بالتعرف 
على الجثث المجهولة وتسليمهم لذويهم.

معايير دولية 
معتمدة لتحديد 

هوية الضحايا 

شؤون  مكتب  يتولى 
مع  التنسيق  الضحايا 

الشركاء إلعداد خطط 
العمليات  وسياسات 

اخلاصة  واإلدارية  الفنية 
ضحايا  هوية  بتحديد 
للمعايير  وفقًا  الكوارث 

الصادرة من  الدولية 
الشرطية  املنظمة 

)اإلنتربول(  اجلنائية 
داخل وخارج الدولة، 

التنسيق  كذلك  ويتولى 
وتبادل  توفير  بشأن 
والبيانات  املعلومات 

الكوارث. بضحايا  املتعلقة 
حتديد  فريق  يتولى 

الكوارث  ضحايا  هوية 
الفنية  العمليات  إدارة 
خال  من  التخصصية 

الفورية  االستجابة 
عنها  يتولد  التي  للحوادث 

الهوية،  مجهولة  جثث 
الشركاء  جهود  وتنسيق 

على  التعرف  يف  للمساهمة 
الكوارث  ضحايا  هويات 
املمارسات  ألفضل  وفقًا 

املتوفرة،  والتقنيات 
املستوى  على  والتنسيق 

للمشاركة  والدولي  احمللي 
يف احلوادث حسب طلب 

الطالبة. أو  املتضررة  الدول 

مشاركات متميزة 
وخبرات ريادية

شارك مكتب شؤون 
فترة  منذ  الضحايا 

تأسيسه يف عدة حوادث 
احمللي  املستوى  على 

والدولي، حيث شارك يف 
عدة حوادث خارجية مثل 

الطائرة  )حادث سقوط 
أوكرانيا  يف  املاليزية 

2014( و)حادث سقوط 
يف  املاليزية  الطائرة 

2014(، كما أن  إندونيسيا 
مستمرة  مشاركات  للفريق 

يف احلوادث احمللية على 
واإلمارة،  الدولة  مستوى 

كما يشارك املكتب يف 
الدولية  االجتماعات 

يف الدول األعضاء أو يف 
للمنظمة  الرئيس  املقر 

اجلنائية  الشرطية 
الدولية.

تدريب مستمر 
لكوادرنا الوطنية 

يقوم مكتب شؤون 
العامة  بالقيادة  الضحايا 

بالتأهيل  أبوظبي  لشرطة 
للكوادر  املستمر  والتدريب 

 2010 الوطنية منذ عام 
حتديد  منظومة  لعناصر 

الكوارث،  ضحايا  هوية 
مع  والتنسيق  بالتعاون 
املستوى  على  الشركاء 
أبوظبي  احمللي إلمارة 

االحتادي. واملستوى 
أنه يتم تدريب وتأهيل  كما 

التخصصية  العناصر 
يف دول مجلس التعاون 

اخلليجي يف مجال حتديد 
الكوارث.  ضحايا  هوية 
كما يقوم مكتب شؤون 

مستمرة  بزيارة  الضحايا 
وعقد  الرئيسني  للشركاء 

لضمان  املشتركة  التمارين 
الفاعلة  االستجابة 

كما  االستدعاء.  أثناء 
شارك مكتب شؤون 

حتديد  وفريق  الضحايا 
الكوارث  ضحايا  هوية 

يف العديد من املؤمترات 
والدورات  والدولية  احمللية 

يف  العاملية  التخصصية 
املجال نفسه. كما أن 

لشرطة  العامة  القيادة 
إدارة  أبوظبي متمثلة يف 
األزمات والكوارث نفذت 

املؤمترات  العديد من 
يف مجال حتديد هوية 

على  الكوارث  ضحايا 
أنه  الدولي، كما  املستوى 
سيتم عقد مؤمتر دولي 

08-09 نوفمبر  إقليمي يف 
2022 يف العاصمة أبوظبي 

مبشاركة نخبة من اخلبراء 
املجال نفسه. والعلماء يف 

إمكانات متخصصة في 
تسجيل بيانات ضحايا 
الكوارث محليًا وعالميًا

أحمد ناصر الكندي

 أبوظبي )االتحاد(

مكتب شؤون الضحايا التابع إلدارة األزمات والكوارث بقطاع العمليات 

المركزية في شرطة أبوظبي واحد من المشروعات األمنية الريادية ويعّد 

األول من نوعه في الشرق األوسط، في توفير معلومات كاملة، للتعّرف 

على المفقودين في الحوادث الكبرى واألزمات، إضافة إلى ضحايا 

الحوادث واإلصابات والمفقودين، وتحديد هويتهم، وتقديم الدعم 

الكافي لمثل تلك الحاالت الطارئة، والمساعدة في التعّرف إليهم. وقال 

العقيد أحمد ناصر الكندي مدير إدارة األزمات والكوارث بقطاع العمليات 

المركزية: إن المكتب والذي تم إنشاؤه تنفيذًا لقرار الفريق سمو الشيخ 

سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وانطالقًا 

من حرص واهتمام سموه بتوفير الرعاية الالزمة، وتأمين السالمة ألفراد 

المجتمع، يعد من ضمن المبادرات اإلستراتيجية التي توليها القيادة 

العامة لشرطة أبوظبي اهتماماتها القصوى بالتنسيق مع عدد من 

الشركاء، لتوفير الدعم للضحايا وذويهم.

الجاهزية األمنية للتعامل مع الحوادث التي يتولد عنها جثث مجهولة الهويةمنظومة تخصصية متكاملة تعمل وفق منهجية علمية دقيقة ومتفق عليها دوليًا 

  استعداد كامل للتعامل مع األزمات حال وقوعها وفق منهجية علمية عالمية وباحترافية عالية )من المصدر(
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عربي ودولي

وزير النقل عبدالسالم حميد لـ«  »:

دور بارز لإلمـــارات بتأهيل قطاع النقـل يف اليمـن

عبد الله أبو ضيف (عدن، القاهرة)

اليمني عبدالسالم  النقل  وزير  قال 
العربية  اإلمــــارات  دولـــة  إن  حميد: 
ــارز في  بـ بشكل  الــمــتــحــدة ســاهــمــت 
اليمن  في  النقل  قطاع  تأهيل  إعــادة 
والتقني  الفني  الــدعــم  تقديم  عبر 
والمساهمة بتأهيل المطارات وشبكة 

الطرق البرية.
الــحــوثــي  مــيــلــيــشــيــات  إن  ــال:  ــ ــ وق
سلبياً  التأثير  في  تسببت  اإلرهابية 
كبيرة،  بــدرجــة  النقل  منشآت  على 
هجمات  مــن  لــه  تعرضت  مــا  نتيجة 
إرهابية مثل مطار عدن الدولي، عدا 
الموانئ في  كافة  استيالئها على  عن 
صنعاء  ومــطــار  الــحــديــدة  محافظة 
تضرر  ــك  ذل عــن  نجم  مما  ــي،  ــدول ال

الحركة الجوية والبحرية.
بــدور  اليمني  النقل  وزيـــر  وأشـــاد 
الحكومة  دعـــم  فــي  ــارات  ــ اإلمـ ــة  دولـ
اإلنساني  المجال  في  سواء  الشرعية 
واإلغاثي لتوفير الغذاء والدواء، أو في 
مستوى  على  متعددة  أخــرى  مجاالت 
قطاع الخدمات مثل التعليم والصحة 
والـــكـــهـــربـــاء والـــدعـــم الــلــوجــســتــي، 
تشكيل  إعــــــادة  فـــي  والــمــســاهــمــة 
الحفاظ  بهدف  الرسمية  المؤسسات 
على االستقرار في المناطق المحررة.

أن  حميد  عبدالسالم  الوزير  وأكــد 
تشغيل  إعــادة  في  اإلمــارات ساهمت 
قطاع النقل بما يتمثل في إعادة تأهيل 
مقدمتها  وفــي  الرئيسية،  المطارات 
الدولي،  والريان  الدولي  عدن  مطارا 
وتوفير كافة الوسائل والمعدات إلعادة 

جاهزية المطارات وتشغيلها.
دولة  أن  إلى  اليمني  الوزير  وأشــار 
المطارات في عدن  اإلمــارات دعمت 
التي  والــوســائــل  بــالــمــعــدات  ــق  وعــت
أسهمت في إعادة تشغيلها بعد حرب 

حافلة   60 تقديم  جانب  إلــى   ،2015
تمت  البري  للنقل  العامة  للمؤسسة 
الناحية  من  مؤخراً  تجهيزها  إعــادة 
الفنية وتشغيلها لنقل طالب الجامعات 

بين المحافظات.
الوزير  أوضــح  الطرق،  مجال  وفــي 
اليمني أن الطرق الرئيسية في المدن 
بالغة،  أضــرار  إلــى  تعرضت  الكبرى 
حيث تشير تقارير فنية إلى أن %50 
الرابطة  الرئيسية  الطرق  شبكة  من 
بين المدن اليمنية بحاجة إلى صيانة، 
وما تزال الطرق الرئيسية التي تربط 

بين المدن مقطوعة وخاصة بين عدن 
وصنعاء وتعز، مما أجبر وسائل النقل 

إلى أن تسلك طرقاً وعرة.
وأكد وزير النقل اليمني عبدالسالم 
ــحــوثــي  ال ــيــشــيــات  ــل «مــي أن  حــمــيــد 
بنود  تنفيذ  ترفض  تزال  ال  اإلرهابية 
مطار  واستهدفت  األمــمــيــة،  الهدنة 
عند   2020 عام  أواخــر  الدولي  عدن 
عودة الحكومة، حيث راح ضحية ذلك 
والجرحى،  القتلى  عشرات  القصف 
فــي محافظة  عــتــق  مــطــار  وقــصــف 
المخا  ميناء  قصف  جانب  إلى  شبوة 

والــطــيــران  الباليستية  بــالــصــواريــخ 
جهود  لتعطيل  محاولة  فــي  المسير 
وكل  الميناء،  تشغيل  في  النقل  وزارة 
ذلك قد أدى بالطبع إلى تراجع نشاط 
المطارات بسبب قيام شركات التأمين 

برفع الرسوم  بنحو 16 ضعفاً».
الخطوط  شــركــة  أن  إلـــى  ــار  وأشــ
الجوية اليمنية تكبدت خسائر وصلت 
نتيجة  دوالر  مــلــيــون   75 نــحــو  إلـــى 
االنــقــالب  بسبب  أصــولــهــا  لــفــقــدان 
الحوثي، باإلضافة إلى شركة «طيران 
كافة  الحرب  طالت  التي  السعيدة» 

كافة  توقف  إلى  باإلضافة  أسطولها، 
االعتداءات  نتيجة  اليمنية  المطارات 

المتكررة.
المحافظات  تحرير  «عقب  ــال:  وق
تعز  محافظة  مــن  ــزء  وجـ الجنوبية 
ــم تــحــالــف دعــم  ومــــأرب بــفــضــل دعـ
الشرعية، تم تأمين تلك المناطق وبدء 

نشاط البناء واإلعمار فيها».
ــه «جــــرى إعـــــادة تــأهــيــل  ــ وأكــــد أن
المطارات وخاصة مطار عدن الدولي 
محافظة  في  الــدولــي  الــريــان  ومطار 
قبل  من  سقطرى  ومطار  حضرموت 

المتحدة،  الــعــربــيــة  ــارات  ــ اإلمـ ــة  دولـ
بينما  جاهزة،  المطارات  هذه  وباتت 
عملت السعودية عبر برنامج اإلعمار 
إعــادة  على  اليمن  لتنمية  السعودي 
وهو  الغيضة  مطار  وتحديث  تأهيل 

حالياً يستقبل الرحالت الجوية».
وأضــــــــاف أنـــــه «جــــــرى اعــتــمــاد 
التحديث  لمواصلة  مؤخراً  مشروعين 
ــر لــمــطــار عـــدن وبــخــاصــة  ــتــطــوي وال
واإلقــالع  للهبوط  الرئيسي  الــمــدرج 
وتطوير وسائل المالحة واالتصاالت، 
من  المقدمة  المشاريع  حزمة  ضمن 
مؤخراً  عنها  والمعلن  السعودية  قبل 
الــرئــاســي  الــقــيــادة  قــبــل مجلس  مــن 

اليمني».
وأشار الوزير عبدالسالم حميد إلى 
جاهزة  مطارات   5 هناك  أصبح  أنــه 
الجوية  الـــرحـــالت  كــافــة  الســتــقــبــال 
والمطار السادس مطار عتق الدولي، 
طائرات  الستقبال  حالياً  جاهز  وهو 
دعــم  وتــحــالــف  الــدولــيــة  المنظمات 

الشرعية
من  وبدعم  الــوزارة  «تمكنت  وقــال: 
الهيئة  تأسيس  من  اليمنية  الحكومة 
واألرصــاد  المدني  للطيران  العامة 
بكامل قطاعاتها، وهي تشرف حالياً 
قطاع  نشاط  على  مباشرة  وبصورة 
ومنذ   ،2015 عام  منذ  الجوي  النقل 
طــيــران  شــركــة  تمكنت   2021 عـــام 
بشراء  أسطولها  تعزيز  من  اليمنية 
ــالث طــائــرات واالســتــعــداد لشراء  ث
القادمة  الفترة  خــالل  رابعة  طائرة 

ليصبح األسطول نحو 6 طائرات».
أنه رغم ذلك هناك صعوبات  وأكد 
أمام شركات الطيران العربية والعالمية 
المناطق  مـــطـــارات  ــى  إلـ ــوصــول  ــال ب
المحررة في اليمن أهمها ارتفاع رسوم 
التأمين، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى 

جاهدة لحل هذه اإلشكالية.

50 % من شبكة 
الطرق الرئيسية 
بحاجة إلى صيانة

75 مليون دوالر 
خسائر «الخطوط 

اليمنية» جراء 
االنقالب

تقديم 60 حافلة 
لنقل طالب الجامعات 

بين المحافظات

توفير وسائل إلعادة 
تشغيل مطاري عدن 

والريان

مساعدات اإلمارات شملت إعادة تأهيل المطارات الرئيسية في المحافظات اليمنية المحررة (أرشيفية)عبدالسالم حميد
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ليندركينج: ملتزمون بإخراج البالد من أزمتها

عّمان (االتحاد)

اليمنية،  الحكومة  اشترطت 
أمس، حل قضية محافظة تعز 
ميليشيات  قبل  من  المحاصرة 
نقاش  قبل  اإلرهابية،  الحوثي 
أي ملفات أخرى مرتبطة بأزمة 
البالد. جاء ذلك في تصريحات 
لوزير الخارجية أحمد عوض بن 
عدن،  في  لقائه  خــالل  مبارك 
ــي تيم  ــرك ــي مـــع الــمــبــعــوث األم
األنباء  وكالة  وفــق  ليندركينج، 

اليمنية الرسمية «سبأ».
وخــــالل الــلــقــاء، شــــّدد ابــن 
مبارك «على أن قضية تعز هي 
القضايا اإلنسانية،  من كبريات 
التي يجب التعامل معها وحلها، 
ملفات  أي  إلــى  االنــتــقــال  قبل 

أخرى».
كافة  تنفيذ  أهمية  أكــد  كما 
وضــرورة  األممية،  الهدنة  بنود 
ــي تــعــز وبقية  فــتــح الــمــعــابــر ف

المحافظات.
وأشار إلى استمرار ميليشيات 
الحوثي في انتهاك الهدنة وعدم 
في  ورد  مــا  بتنفيذ  الــتــزامــهــا 
إلى  مبارك  ابن  ولفت  بنودها. 
تتعامل  اليمنية  الحكومة  أن 
مقترحات  كـــل  مـــع  بــإيــجــابــيــة 
األمم المتحدة حرصاً منها على 

تخفيف معاناة شعبها.
دعم  ليندركينج  جدد  بــدوره، 
الرئاسي  القيادة  لمجلس  بالده 
ــإخــراج الــيــمــن من  ــتـــزام ب وااللـ
أزمته. وقال: «اآلن ومع وصولها 
الهدنة  تُساهم  الخامس  للشهر 
ــم  الـــتـــي تـــّمـــت بـــوســـاطـــة األمـ
الفرصة  توفير  فــي  المتحدة 
األمثل لليمنيين للسالم منذ بدء 

الصراع».
األطــراف  لكافة  وكــرر دعوته 
الفرصة  اغتنام  إلى  اليمن  في 
دون شروط  والتفاوض  الحالية 

مسبقة.

الحكومة اليمنية تشترط رفع الحصار 

عن تعز قبل مناقشة امللفات األخرى

ابن مبارك: نتعامل بإيجابية مع مقترحات
األمم المتحدة لتخفيف معاناة المدنيين

انفجار مرفأ بيروت إحدى األزمات التي تسبب بها «حزب اهللا» في لبنان (أ ف ب)

بيروت (االتحاد)

أكد خبراء ومحللون سياسيون لبنانيون أن غياب 
اللبناني  والشعب  التنفيذية  السلطات  بين  الثقة 
وذلك  االقتصاد،  وتدهور  األزمات  باستمرار  يهدد 
في  اإلرهابية  اهللا»  «حزب  ميليشيات  مواصلة  مع 

تهديد استقرار البالد.
أرجع  غبريل  نسيب  اللبناني  االقتصادي  الخبير 
الوضع الراهن إلى عدة أمور منها أزمة ثقة بدأت 
أخذت  حين   2017 عام  أواخــر  في  معالمها  تبرز 
السلطات التنفيذية قرارات أدت إلى زيادة النفقات 
والضرائب بشكل مطرد وعشوائي ما أدى التساع 
في  دوالر  مليارات   5 من  أكثر  إلى  الموازنة  عجز 

سنة واحدة.
وقال غبريل في تصريحات لـ«االتحاد» إن  «أزمة 
والسلطات  الخاص  القطاع  بين  بدأت تظهر  الثقة 
التنفيذية واتسعت بين الطبقة السياسية والشعب، 
الشعب  بين  أزمــة  وأصبحت  أكثر  األمــر  وتصاعد 
والحكومة وهذه األزمة أدت إلى تباطؤ تدفق المال 
اللبناني مبدئياً، وتوقف تدفقات رؤوس  لالقتصاد 

األموال بشكل كلي في 2020».
سوء  فــي  تتلخص  الثقة  أزمـــة  أن  إلــى  وأشـــار 
أن  معتبراً  األزمة،  إدارة  وسوء  العام  القطاع  إدارة 
السياسية  السلطات  على  تقع  األولــى  المسؤولية 

والحكومات المتعاقبة.
لتشكيل  شهراً   11 ســالم  تمام  «استغرق  وقــال: 
حكومته ما أدى إلى حدوث فراغ سياسي برئاسة 

شهور   8 الــحــريــري  سعد  واســتــغــرق  الجمهورية، 
لتشكيل حكومته في 2018، وبقي الفراغ الحكومي 
أكثر من عام كامل لتشكيل نجيب ميقاتي حكومته، 
األموال  رؤوس  تدفق  تراجع  إلى  أدى  األمر  وهذا 

وهنا قلب األزمة».
ــا نــشــهــده حــالــيــاً مــن مــالحــقــات  ــاف: «مـ ــ وأضـ
يؤدي  اللبنانية ال  بين األطراف  واتهامات مستمرة 
إلى أي إصالح أو استعادة الثقة، خاصة مع توقيع 
الدولي،  النقد  وصندوق  لبنان  بين  مبدئي  اتفاق 
ومن  المصرفية  اإلصالحات  من  مجموعة  يشمل 

ضمنها مشروع إصالح السلطة النقدية أي مصرف 
لبنان، وهنا يدخل اإلصالح الذي له عالقة بمصرف 

لبنان».
وأشار إلى أنه بالنسبة الستبدال حاكم مصرف 
رغبتها  تعلن  سياسية  جهات  هناك  فــإن  لبنان، 
الحاكم  ولكن  بــآخــر،  الحالي  الحاكم  باستبدال 
الماضي،  الــعــام  منتصف  واليــتــه  جــددت  الحالي 
الفترة  انــتــهــاء  انــتــظــار  األفــضــل  مــن  أنــه  معتبراً 
يكون  حتى  الحالي  المصرف  لحاكم  المصرفية 

هناك رئيس جديد للبالد.
اتباعه، ألن  الــذي يجب  المسار  «هــذا  أن  وأكــد 
أوالً،  قصيرة  فترة  هو  الحاكم  واليــة  من  تبقى  ما 
فراغاً  نتحمل  وال  لبنان،  في  أزمة  في  إننا  وثانياً 
جديداً في منصب حاكم المصرف المركزي، ألنه 
هناك إمكانية كبيرة لعدم االتفاق على حاكم بديل 
ضمن األوضاع الحالية، واألفضل إتمام االتفاق مع 

صندوق النقد الدولي».
في  جبور  شارل  اللبناني  السياسي  قال  بــدوره، 
متخصصاً  فريقاً  هناك  إن  لـ«االتحاد»  تصريحات 
يسعى إلزاحة حاكم مصرف لبنان قبل انتهاء واليته 
الجمهورية  رئيس  يعين  أن  أجل  من  القادم  العام 
الرئاسية  االنتخابات  للمصرف قبل  حاكماً جديداً 
المقبلة، ومن أجل أن يقول إن األزمة االقتصادية 
مؤكداً  لبنان،  مصرف  مسؤولية  الحالية  والمالية 
ميليشيات  عــاتــق  على  تقع  ــة  األزمـ مسؤولية  أن 
وتهدد  الدولة  تقوض  التي  اإلرهابية  اهللا»  «حزب 

استقرارها.

«حزب هللا» يواصل تقويض االستقرار

لبنان.. غياب الثقة يهدد باستمرار األزمات

خبراء لـ«  »:
الحكومات المتعاقبة 

مسؤولة عن سوء إدارة 
األزمة

زيادة النفقات والضرائب 
بشكل عشوائي أدت التساع 

عجز الموازنة
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الكاظمي يدعو إلى »حوار وطني جاد« بين قادة القوى السياسية

تحذيــــرات من انــزالق العـــراق إلى حــرب أهليــة

هدى جاسم )بغداد(

تأجيج  مــن  سياسية  كــتــل  ــذرت  حـ
ــعــراق بسبب  الــحــرب األهــلــيــة فــي ال
األزمة السياسية التي تضرب البالد، 
مصطفى  الــــوزراء  رئــيــس  دعــا  فيما 
األربعاء  اليوم  اجتماع  إلى  الكاظمي 

للبدء في حوار وطني جاد،
 بينما أعلن »التيار الصدري« تأجيل 
من  كــان  التي  المليونية  التظاهرات 
إلى  القادم  السبت  تخرج  أن  المقرر 
ــدوث تــصــادم  إشــعــار آخـــر خشية حـ
قوى  إليها  دعت  التي  التظاهرات  مع 
التي شددت على  التنسيقي«  »اإلطــار 
ضرورة اختيار رئيسي البالد والحكومة 
للخروج من األزمة التي تعيشها البالد، 
ومحللون  خبراء  أكد  بينما  ذلك  جاء 
لـ»االتحاد«  تصريحات  في  عراقيون 
أن الحل يكمن بتشكيل حكومة انتقالية 

من المستقلين لمدة عام واحد.
وحذر »التيار الصدري« في العراق، 
بزعامة مقتدى الصدر، أمس، من أن 
قوى في »اإلطار التنسيقي« تعمل على 
تأجيج »حرب أهلية« من خالل الدعوة 
في  مضادة  ومظاهرات  العتصامات 

مواجهة أنصار » التيار الصدري«.
وقال صالح محمد العراقي، المقرب 
»يجب  بيان صحفي:  في  الصدر،  من 
عــلــى الــكــتــل الــمــنــضــويــة فــي اإلطـــار 
التنسيقي كبح جماح الثالوث اإلطاري 
من  يكون  وقد  بالنار  يلعب  ألنه  فــوراً 
من  األهلية  الــحــرب  تأجيج  صالحه 
أو  االعتصام  مقابل  االعتصام  خالل 

المظاهرات مقابل المظاهرات«.
ــدر تــأجــيــل  ــصـ ــدى الـ ــن مــقــت ــلـ وأعـ
المقررة  المليونية  الشعبية  المظاهرة 
»من  آخر  إشعار  إلى  المقبل،  السبت 
أجل الحفاظ على السلم األهلي على 
اعتصاماته  عــلــى  الــشــعــب  يبقى  أن 
رئيس  ودعــا  المطالب«.  تحقيق  حتى 
الكاظمي  مصطفى  العراقي  الـــوزراء 
القوى السياسية إلى اجتماع في قصر 
الحكومة اليوم األربعاء، للبدء في حوار 

وطني جاد، كما ورد في بيان أمس.
ودعا الكاظمي في بيان »من منطلق 
التي  المشتركة  الوطنية  المسؤولية 
تجمع العراقيين على مبدأ حفظ وحدة 
العراق، وأمنه، واستقراره، قادة القوى 
اجتماع وطني  إلى  الوطنية  السياسية 
في قصر الحكومة اليوم األربعاء للبدء 

في حوار وطني جاد«.
وأضاف أن »هدف اللقاء هو التفكير 
الــمــشــتــرك مــن أجـــل إيــجــاد الحلول 
لألزمة السياسية الحالية، واالنغالقات 
الــراهــنــة فــي نــطــاق الــدســتــور وعلى 
أرضية المصلحة الوطنية العليا، وبما 

يسهم في تهدئة التصعيد الحالي«.
وفي إطار السعي إليجاد حل للعملية 
الــســيــاســيــة الــمــعــلــقــة، كــشــف عضو 
الــمــوســوي،  مختار  الــفــتــح«  »تــحــالــف 

الوحيد  بـ»الحل  أسماه  ما  عن  أمس، 
واألمثل«.

الوحيد  »الحل  إن  الموسوي:  وقــال 
ــذي يــخــدم كــل أطــراف  واألنــســب والـ
بانعقاد  يتمثل  السياسية  العملية 
رئيس  الختيار  النواب  مجلس  جلسة 
الكردية،  األحــزاب  باتفاق  الجمهورية 

ومن ثم اختيار رئيس الوزراء وتشكيل 
الحكومة«.

وتابع: »بعد إكمال الرئاسات الثالث 
يتحرك البرلمان لحل نفسه، وتحديد 
غــايــات  لتحقيق  ــدة  جــدي انــتــخــابــات 
وأهداف كل القوى السياسية، السيما 
الطرفين  أن  باعتبار  والتيار،  اإلطــار 

يؤيدان إجراء أنتخابات مبكرة«.
وفي سياق متصل، قدم وزير المالية 
استقالته  أمس،  علي عالوي  العراقي 
فـــي حــكــومــة تصريف  مــنــصــبــه  مـــن 

األعمال العراقية.
العراقية »واع«  وذكرت وكالة األنباء 
أثناء  فــي  استقالته  ــدم  ق ــوزيــر  ال أن 

الـــوزراء  لمجلس  ــدوري  ــ ال االجــتــمــاع 
العراقي من دون أن توضح ما إذا تم 

قبول االستقالة أم ال.
في  وخــبــراء  محللين  آراء  واتفقت 
أن  على  الــعــراقــي  السياسي  الــشــأن 
الحلول الوسط وتشكيل حكومة مؤقتة 
من  أفضل  المستقلين  من  عــام  لمدة 

عدم وجود حل نهائياً.
والخبير  السياسي  المحلل  وقـــال 
القانوني أمير الدعمي في تصريحات 
للمحكمة  صالحية  ال  إن  لـ»االتحاد« 
والحل  البرلمان نهائياً  االتحادية على 
إلى  بالذهاب  التنسيقي«  »اإلطــار  بيد 
»التيار  تــنــازل  عبر  أو  البرلمان  حــل 
الصدري« والجلوس مع قوى »اإلطار« 

واالتفاق على خريطة طريق.
لكن المحلل السياسي عمر الناصر 
لنزع  الرامية  الحلول  »جميع  أن  يرى 
حالة  فــي  تدخل  بـــدأت  ــة  األزمـ فتيل 
جميع  وأن  الــســيــاســي،  ــاش  ــم ــك االن
التصعيد  ارتفاع  على  تدل  المؤشرات 
ــرة األخــيــرة  ــت ــف ــي خــــالل ال ــالمـ اإلعـ
والــدلــيــل الــشــروط التي صــدرت من 

التيار الصدري«.
ودعا الناصر في تصريح لـ»االتحاد« 
إلى حل وسط وتشكيل حكومة انتقالية 
من المستقلين لمدة عام، ال يشارك بها 
التنسيقي  اإلطــار  وال  الصدري  التيار 
تــجــري خــاللــهــا تــعــديــالت دســتــوريــة 
لتكون  انتخابات جديد  قانون  وإدخال 
حقيقي  اختبار  بمثابة  الحكومة  هذه 
السياسي  وأدائهم  وقدراتهم  لكفاءتهم 
يكون  بينما  الدولة،  إدارة مفاصل  في 
الفاعل  الــدور  السياسية  الكتل  لبقية 
ومجلس  الحكومي  األداء  لمراقبة 
االعتبار ضمان  بنظر  واألخــذ  النواب 
عـــدم مــشــاركــة أي عــضــو مـــن هــذه 

الحكومة في االنتخابات المقبلة«.
القانوني  الــبــاحــث  اعــتــبــر  بــــدوره، 
علي التميمي أن »المحكمة االتحادية 
بإمكانها حل البرلمان لعدم أداء دوره 
الموضوعة  المهل  ضمن  الدستوري 

له«.

النظـــام البرملـــاني ال يتـالءم مع طبيعـــة الوضــع السياســي

دراسة لـ »تريندز«:

أبوظبي )االتحاد(

ضمن برامجه البحثية حول السياسة اخلارجية 
والعالقات الدولية، أصدر مركز »تريندز للبحوث 

واالستشارات« دراسة جديدة تناولت واقع النظام 
البرملاني العراقي، من حيث بنيته وآلياته وطبيعة 

ثغراته ومقبوليته الشعبية، وتطرقت إلى 
مستقبله وفرص استمرارية تطبيقه أو إصالحه، 

كما استعرضت جذور هذا النظام وعوامل إخفاقه 
والعيوب والثغرات الدستورية، إضافة إلى املشكالت 

والعيوب البنيوية. وأشارت الدراسة إلى أنه بعد 5 
دورات برملانية، يتعرض النظام البرملاني يف العراق 

النتقادات شديدة على أكثر من مستوى ويف أكثر 
من مناسبة وألكثر من سبب، حيث يعتقد كثير 

من العراقيني من خبراء القانون والنظم السياسية 
أن هذا النظام عجز عن حل مشكالت العراق، 

بل تسبب يف ترسيخ احملاصصة وتبرير الفساد 
والضعف السياسي، وتشتت قوة السلطة وغياب 

املسؤولية. وبينت الدراسة أن معظم األوساط 
يعتقدون أن النظام البرملاني العراقي احلالي ال 
يتالءم مع طبيعة الوضع االجتماعي السياسي 

العراقي الذي يتطلب سلطة سياسية قوية قادرة 
على اتخاذ قرارات تتناسب مع خطورة التحديات 

وصعوبتها، واملخاطر والتهديدات، وهذا يتمثل 
بالنظام الرئاسي أو شبه الرئاسي الذي ميز 

نظام احلكم يف الدولة العراقية قبل عام 2003، 
مشيرة إلى أن هذه اآلراء يتوافق عليها العديد 

من السياسيني ورجال الدولة العاملني يف مفاصلها 

اإلدارية وقطاعات شعبية واسعة.
وذكرت الدراسة أنه يف الوقت الذي ينتقد فيه 

الكثيرون النظام البرملاني احلالي، فإن ثمة آخرين 
يدافعون عنه ويعتبرون أنه ُيوِجد نوعًا من التوازن 
والتعاون بني السلطتني التشريعية والتنفيذية، ما 

يحول من دون استبداد أي منها بالسلطة.
وبرغم تباين وجهات النظر يف كفاءة صالحية هذا 
النظام للعمل، فإن هناك إجماعًا من األطراف كلها 

على ما يعيبه من ثغرات، وعلى وجوب إصالحه.
وخلصت الدراسة إلى أن النظام البرملاني العراقي، 

الذي ُصّمم ليكون أحد أرقى النظم السياسية 
الدميقراطية قد حتول إلى عقبة أمام وحدة 

الدولة وقوتها وفاعلية أجهزتها السياسية 
واإلدارية.

إحباط عمليات تهريب عناصر للتنظيم اإلرهابي

»مخيم الهول«.. قنبلة »داعش« املوقوتة

عبد الله أبو ضيف )دمشق، القاهرة(

معلومات  الماضية  القليلة  األيــام  خالل  توالت 
»داعـــش«  لتنظيم  تــهــريــب  عمليات  إحــبــاط  عــن 
سوريا  شرق  شمال  الهول«  »مخيم  في  اإلرهابي 
على  الرقابة  تشديد  بضرورة  للمطالبة  دفــع  ما 

»قنبلة موقوتة«. بمثابة  الذي أصبح  المخيم 
الذاتية  لإلدارة  التابعة  األمن  قوى  إعالن  فبعد 
هــروب  لعملية  إجهاضها  ســوريــا  شــرق  لشمال 
جماعي، عبر شاحنة اختبأ فيها نحو 55 فرداً من 
تم  امرأة،  و17  طفاًل   39 بينهم  التنظيم،  عائالت 
حفرها  الهول  مخيم  داخل  أنفاق  شبكة  اكتشاف 
ونقل  هـــروب  عمليات  لتنفيذ  التنظيم  أعــضــاء 

أسلحة ورسائل من المخيم وإليه.
وقالت مصادر أمنية إن هذه الخنادق والشبكات 
عمليات  في  لـ»داعش«  خاليا  قبل  من  استُخدمت 
ومــحــاوالت  قــتــل  جــرائــم  وتنفيذ  الــبــشــر  تــهــريــب 
يوصل  الخندق  فإن  التحقيقات،  وبحسب  اغتيال، 
ومنه  الخارجي،  بالسور  المخيم  قطاعات  أحــد 
الــهــول  بــبــلــدة  المحيطة  الــمــنــاطــق  إلــى  لــلــهــروب 

المجاورة.
الهول« يمثل  وحذر خبراء أمنيون من أن »مخيم 
أي  في  والتشظي  لالنفجار  قابلة  موقوتة  قنبلة 
لحظة، خاصة في ظل وجود خروقات أمنية، ونجاح 
»الدواعش« في تنفيذ عمليات هروب، وتواصل مع 

خاليا التنظيم وعناصره خارج المخيم.
الناطق الرسمي لمنظمة حقوق  إبراهيم شيخو، 
اإلنسان السورية في عفرين، قال إن المخيم يضم 
اإلرهابي،  »داعش«  تنظيم  ألفراد  العائالت  آالف 
الــمــخــيــم هــم مــن األطــفــال  و80 % مــن ســكــان 
ألف شخص من مختلف   60 نحو  والنساء، ويضم 

وعراقيون. أبرزهم سوريون  الجنسيات 
ــحــاد«  ـــ»االت ل تــصــريــحــات  فــي  ــاف شيخو  وأضــ
أن كــثــيــراً مــن الـــدول تــرفــض اســتــالم رعــايــاهــا 
لتنظيم  انتمائهم  بسبب  المخيم  في  الموجودين 
»داعش«، مشيراً إلى تكرار حوادث القتل بالمخيم 
نــســاء »داعــــش«، مــؤكــداً أن أطــفــاالً تم  مــن قبل 
كونهم  خطرة  وعناصر  خاليا  يشكلون  تجنيدهم 

تربوا على فكر إرهابي.
وأشار إلى أن »هناك صعوبات كبيرة في إعادة 
واالغتيال  القتل  حاالت  ظل  في  الفكري  التأهيل 

رعــايــاهــا«،  تجاه  مسؤوليتها  مــن  الـــدول  وتــهــرب 
تأهيل  إعادة  إلى  يحتاج  الموضوع  هذا  أن  مؤكداً 
وإخضاعهم  والنفسي  التعليمي  المستوى  على 
وإزالة  تأهيلهم  إعادة  سبيل  في  تدريبية  لدورات 
في  يصبحوا  حتى  داخلهم  القاتم  األســود  الفكر 

المجتمع. تدمير  بدالً من  المجتمع  خدمة 
السعدي  هيثم  الــســوري  الباحث  قــال  ــدوره،  بـ
من  المزيد  عمل  إلــى  تحتاج  الحالية  الفترة  إن 
المخيم  لسكان  النفسي  واإلخــضــاع  التدريبات 
الذي أصبح مالذاً لمن نزحوا من إرهاب »داعش« 
سيطرته  مناطق  نفس  في  يعيشون  كانوا  من  أو 

ولتصرفاته. له  فكرياً  منتمين  أصبحوا  وبالتالي 
أن  لـ»االتحاد«  في تصريحات  السعدي  وأضاف 
المنتمي  الدول  رضا  عدم  هو  مهماً  أمًرا  »هناك 
إليها كثير من الموجودين في المخيم من استقبال 
الذين  األطفال  بعض  باستثناء  ورعاياهم  ذويهم 
من  أنه  إلى  مشيًرا  بلدانهم«،  إلى  بالفعل  عــادوا 
الصعوبة على سوريا في الوقت الحالي أن تتحمل 

الفكرية«.  »األلغام  هذه 

نزالء مخيم الهول الذي يضم عائالت مقاتلي داعش )أ ف ب(

الرياض )االتحاد(

أعـــلـــن مــكــتــب تــحــقــيــقــات 
ــســعــودي أمــس،  ــران ال ــطــي ال
تــلــقــيــه بـــالغـــاً عـــن تــعــرض 
من  خفيفة  ريــاضــيــة  طــائــرة 
بعد  لـــحـــادث  »تــكــنــام«  نـــوع 
»الثمامة«  مطار  من  اإلقــالع 
في الرياض ما أدى إلى مقتل 

قائدها.
ــر الــمــكــتــب فـــي بــيــان  ــ وذك
نشرته وكالة األنباء السعودية 
»واس« أن »المعلومات األولية 
من  أقلعت  الطائرة  بأن  تفيد 
الساعة  نحو  الثمامة  مطار 
متنها  وعــلــى  صــبــاحــاً   6.30
قائدها طيار متدرب سعودي 
تدريبية«. رحلة  في  الجنسية 

»بعد  أنــه  الــبــيــان  وأوضـــح 
تم  5 دقائق  بـ  الطائرة  إقالع 
إرسال نداء استغاثة من قائد 
ــم فــقــد االتــصــال  الــطــائــرة ث
ــال  ــك تــم إرسـ بــه وعــقــب ذلـ
ــرة بــحــث مــن أكــاديــمــيــة  طــائ
موقع  تحديد  وتــم  الــطــيــران 
خمسة  مسافة  على  الحطام 
ــرات شـــمـــال مــطــار  ــت ــوم ــل ــي ك

الثمامة«.
الجهات  أن  المكتب  وبين 
األمــنــيــة الــمــعــنــيــة تــوجــهــت 
الحادث  موقع  إلــى  مباشرة 
فارق  قد  الطائرة  قائد  لتجد 
الــحــيــاة مــشــيــراً إلــى أنــه تم 
مكتب  من  عمل  فريق  تشكيل 
لكشف  الــطــيــران  تحقيقات 
مالبسات ومسببات الحادث.

تحطم طائرة رياضية 
في الرياض ومقتل قائدها

60 ألف معتقل من 
مختلف الجنسيات أبرزهم 

عراقيون وسوريون

معظم الدول ترفض 
استالم رعاياها بسبب 

انتمائهم للتنظيم

صعوبات تواجه إعادة
 تأهيل النزالء ألسباب أمنية 

ومادية

الكاظمي مترئسًا اجتماع مجلس الوزراء )من المصدر(

»التيار الصدري« 
يؤجل »التظاهرات 

المليونية« إلى إشعار 
آخر

»اإلطار التنسيقي«: 
الحل بعقد البرلمان 

وانتخاب رئيسي 
البالد والحكومة

خبراء لـ»  «: 
ضرورة التوصل إلى 
حلول وسط لتفادي 

الفوضى

دمشق )وكاالت(

ــحــالــف الــدولــي  ــت أعــلــن ال
»داعـــش«،  تنظيم  لمكافحة 
ــــف  ــذائ ــ أمــــــــس، ســــقــــوط ق
ــة بـــالـــقـــرب مــن  ــ ــي ــاروخــ صــ
في  له  تابعة  عسكرية  قاعدة 
شرقي  الـــزور  ــر  دي محافظة 

سوريا.
بيان:  في  التحالف،  وقــال 
ــة  ــيـ ــاروخـ صـ ــف  ــ ــذائـ ــ »قـ إن 
قاعدة  مــن  بــالــقــرب  سقطت 
في  الواقعة  الخضراء  القرية 
مشيراً  النفطي«،  العمر  حقل 
لم  القذائف  سقوط  أن  إلــى 
أو  إصــابــات  وقــوع  عن  يسفر 

أضرار.
الــبــيــان مصدر  يــذكــر  ولـــم 
الــتــي  ــجــهــة  ال أو  الـــقـــذائـــف 
لفت  البيان  أن  إال  أطلقتها، 
الماضي  يناير   5 في  أنه  إلى 
في  التحالف  قــوات  تعرضت 
لهجوم  الــخــضــراء«  »الــقــريــة 
دول  من  مدعومة  جهات  من 
أضـــرار طفيفة  عــن  أســفــرت 
و مسجد قريب،  القاعدة  في 

تفاصيل إضافية. دون 
ــاط  ــ ــق ــ ــن ــ والـــــقـــــواعـــــد وال
ــة في  ــي ــرك ــي الــعــســكــريــة األم
سوريا تتعرض من حين آلخر 
مسيرة  بــطــائــرات  لــهــجــمــات 

وقذائف.

التحالف الدولي يعلن سقوط قذائف 
صاروخية قرب قاعدة له في سوريا



22
www.alittihad.ae

األربعاء 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022معربي ودولي

مع استمرار االنسداد السياسي و»أزمة الحكومتين«

القاهرة تحتضن اجتماعات ليبية لبحث القاعدة الدستورية

حسن الورفلي )بنغازي، القاهرة( 

تحتضن القاهرة، األيام المقبلة، اجتماعات 
صالح،  عقيلة  الليبي  البرلمان  رئــيــس  بين 
ــى لــلــدولــة خــالــد  ــلـ ــيـــس الــمــجــلــس األعـ ورئـ
الدستورية  القاعدة  المشري، الستئناف بحث 
ملف  إلى  إضافة  االنتخابات،  الالزمة إلجراء 
والمشري  صالح  ووصل  السيادية.  المناصب 
وسط  لالجتماعات،  للتحضير  القاهرة  إلــى 
ليبيا  تعيشها  السياسي«  »االنسداد  من  حالة 
الميليشيات  وعودة  الحكومتين«،  »أزمة  نتيجة 

للتصارع المسلح في طرابلس.
أحمد  الليبي،  الــنــواب  مجلس  عضو  وقــال 
النواب  مجلس  »وافــق  لـ»االتحاد«:  الشارف، 
لجنة  اجتماعات  من  جديدة  جولة  عقد  على 
المسار الدستوري في القاهرة، لبحث للتشاور 
اتفاق  الشارف  وأكد  الخالفية«.  المواد  حول 
رئيس  إلى  توجيه خطاب  النواب على  مجلس 
إمكانية  لمعرفة  الليبية  االنتخابات  مفوضية 

إجراء االنتخابات من عدمها.
وأوضـــح أنــه جــرى إقـــرار قــانــون المحكمة 
العليا  المحكمة  العليا، بحيث يؤدي مستشارو 
الفتاً  النواب،  مجلس  أمــام  القانونية  اليمين 
الليبية  للحكومة  دعمه  البرلمان جدد  أن  إلى 
المكلفة برئاسة فتحي باشاغا الستالم مهامها 
المصرف  وحــث  طــرابــلــس،  العاصمة  داخـــل 

الميزانية  تسييل  على  طرابلس  في  المركزي 
لحكومة باشاغا وتعديل سعر الصرف.

على جانب آخــر، بحث وزيــر خارجية تركيا 
ــشــاووش أوغــلــو مــع رئــيــس المجلس  مــولــود ت
التطورات  آخر  المشري،  خالد  للدولة  األعلى 
السياسية والعملية االنتخابية في ليبيا، مشدداً 
للجانب  القوي  التركي  الدعم  استمرار  على 
الّدفاع  وزيــر  مع  المشري  بحث  فيما،  الليبي. 
التركي خلوصي آكار، الجهود المبذولة لتوحيد 

المؤسسة العسكرية في ليبيا، وسبل المحافظة 
لتوحيد  المبذولة  والجهود  االســتــقــرار،  على 
جيش  لبناء  تركيا  ودعم  العسكرية،  المؤسسة 
المكتب  نقله  ما  بحسب  وذلــك  موحد،  وطني 

اإلعالمي لرئيس المجلس األعلى للدولة.
اختتام  بعد  أنقرة  إلى  المشري  زيــارة  تأتي 
ــتــي أجــــرى خاللها  ــقــاهــرة ال زيـــارتـــه إلـــى ال
ورئيس  المصريين  المسؤولين  مع  مشاورات 
لبحث  صالح،  عقيلة  الليبي  الــنــواب  مجلس 

التوافق حول اإلطار الدستوري الالزم إلجراء 
أقرب  في  والتشريعية  الرئاسية  االنتخابات 

وقت ممكن.
باسم  الرسمي  المتحدث  علق  ذلــك،  إلــى 
األمين العام لألمم المتحدة ستيفان دوغاريك 
على تصريح مندوب ليبيا لدى األمم المتحدة 
طاهر السني، بشأن اعتراض حكومة الوحدة 
الوطنية على ترشيح السنغالي عبداهلل بيتالي 

لمنصب المبعوث األممي إلى ليبيا.

أي شخص  نعلن عن  »لم  دوغاريك:  وقــال   
واجهت  التي  الصعوبات  إلــى  مشيراً  بــعــد«، 
المنظمة األممية الختيار المبعوث نظراً لحالة 
االنقسام داخلها. أوضح دوغاريك، في مؤتمر 
بـ»السرعة  تسير  المتحدة  األمم  أن  صحفي، 
المتحدة  األمم  بعثة  رئيس  الختيار  الممكنة« 
بمجرد  اســمــه  وستعلن  ليبيا،  لـــدى  لــلــدعــم 
التوافق عليه، مشدداً على أن عملية االختيار 

»ليست قضية خاصة بليبيا«.

ليبيون يتنزهون في العاصمة طرابلس وسط آمال بانتهاء االنسداد السياسي )أ ف ب(

إصابة السيدة 
األميركية األولى 

بـ»كورونا«

واشنطن )وكاالت(

أعلن البيت األبيض، أمس، أن 
اختبار »كوفيد-19« للسيدة 

األميركية األولى جيل بايدن جاء 
إيجابيًا، وأنها تعاني من أعراض 

خفيفة، يف حني جاءت نتيجة 
فحوص الرئيس جو بايدن سلبية 

بعد تعافيه مؤخرًا من الفيروس.
وقالت إليزابيث ألكسندر، 

املتحدثة باسم السيدة األولى، 
إن نتيجة فحص دوري جليل، 

البالغة 71 عامًا، كانت سلبية أمس 
األول، لكن يف أعقاب ظهور أعراض 

عليها تشبه أعراض البرد، جرى 
إجراء فحص آخر، وجاءت نتيجته 

إيجابية. وقالت املتحدثة باسم 
البيت األبيض كارين جان بيير، إن 

الرئيس بايدن سيضع كمامة ملدة 
10 أيام يف األماكن املغلقة، وعندما 

يكون على مقربة من اآلخرين، 
ألنه يعتبر مخالطًا للسيدة 
األولى، وذلك حسبما تنص 

عليه توجيهات املراكز األميركية 
ملكافحة األمراض والوقاية منها.

وتوجه بايدن إلى واشنطن 
للتوقيع على مشروع قانون مهم 

يتعلق بتغير املناخ والرعاية 
الصحية، وذلك قبل توجهه 

إلى منزله يف وملنجتون بوالية 
ديالوير. وقالت جان بيير: 

»سنزيد أيضًا من وتيرة فحوص 
الرئيس وسنعلن عن نتائجها«. 

وكان الرئيس تعافى من حالة 
»ارتداد« للفيروس يف السابع من 

أغسطس. وذكرت ألكسندر أن 
جيل بايدن، شأنها شأن زوجها، 
حصلت على لقاح فايزر املضاد 

لكوفيد-19 على جرعتني، كما 
تلقت جرعتني معززتني الحقًا، 

وستخضع للعزل يف منزلها 
املخصص للعطالت ملدة خمسة 

أيام على األقل.

ترفع علم لبنان في طريقها إلى إثيوبيا

أول سفينة حبوب أممية ألفريقيا تغادر أوكرانيا 

كييف )وكاالت( 

تابعة  أول سفينة  أمــس،  غــادرت، 
ــحــدة لــنــقــل الــحــبــوب  ــمــت لـــألمـــم ال
األوكرانية ميناء بيفديني في جنوب 
وهي  أفريقيا  إلى  مّتجهة  أوكرانيا، 
محّملة بنحو 23 ألف طنٍّ من القمح، 
األوكرانية  الـــوزارة  أعلنت  حسبما 

للبنى التحتية.
»تليجرام«:  على  الـــوزارة  وقــالــت 
بــرايــف  فــي  )إم  سفينة  »غـــــادرت 
كــومــنــديــر(، الــمــحــّمــلــة بــالــحــبــوب 
ألفريقيا، من ميناء بيفديني، باتجاه 
تسليم  سيتم  حيث  جيبوتي،  ميناء 
إلى  وصولها  عند  الغذائية  الــمــواد 

المستهلكين في إثيوبيا«.
ولفتت إلى أن السفينة، التي ترفع 
األغذية  لبرنامج  وتتبع  لبنان  علم 
محّملة  المتحدة،  لــألمــم  العالمي 

بـ»23 ألف طّن من القمح«.
وكان وزير البنى التحتية األوكرانية، 
األحد  قــال،  كوبراكوف،  أولكسندر 

»آمل  بيفديني:  ميناء  في  الماضي، 
أن تصل بواخر أخرى مستأجرة في 
إلى  العالمي  األغذية  برنامج  إطــار 
قريًبا  هناك  تكون  أن  وآمل  موانئنا، 

باخرتان أو ثالث إضافية«.
ــة األولـــــــــى مــن  ــنـ ــحـ وهــــــي الـــشـ
تغادر  التي  الغذائية  المساعدات 
أوكرانيا منذ أن وّقعت كييف اتفاًقا 
تركية  بوساطة  روسيا  مع  يوليو  في 

وبإشراف األمم المتحدة، ينص على 
أوكرانيا  حبوب  تصدير  استئناف 
بين  الــحــرب  بسبب  تــوّقــف  بعدما 

البلدين.
في  تجارية  سفينة  أول  وغـــادرت 
وانــطــلــقــت  أغــســطــس،  مـــن  األول 
دخول  منذ  أوكرانيا  من  باخرة   16
تعداد  وفــق  التنفيذ،  حيز  االتــفــاق 
تكن  لم  لكن  األوكــرانــيــة،  للسلطات 
غادرت بعد أي باخرة إنسانية تابعة 

لألمم المتحدة الميناء.
أكبر  من  وروسيا  أوكرانيا  وتعتبر 
للقمح،  المصدرة  العالم  في  الــدول 
كبيراً  ارتفاعاً  أسعاره  تشهد  الــذي 

بسبب الحرب.
العالمي  األغــذيــة  برنامج  ويــؤكــد 
رقم  وهــو  شخص،  مليون   345 أن 
قــيــاســي، فــي 82 بــلــداً، يــواجــهــون 
ــن الــغــذائــي، فيما  انــعــدامــاً فــي األم
مليون   50 نــحــو  الــمــجــاعــة  ــهـــّدد  تُـ
لم يحصلوا  إن  بلداً   45 شخص في 

على مساعدات إنسانية.

السفينة »إم في برايف كومندير« انطلقت من ميناء بيفديني حاملة ٢٣ ألف طن من القمح )رويترز(

بروكسل )وكاالت( 

المعنية  األطــــــراف  تــعــكــف 
النووي  البرنامج  حول  باالتفاق 
بروكسل  خــصــوصــاً  اإليــرانــي، 
ــرّد  ــة ال وواشــنــطــن، على دراسـ
على  إيـــران  بــه  تقدمت  ــذي  الـ
مقترح لالتحاد األوروبي، يهدف 
مباحثات  فــي  تــفــاهــم  ــجــاز  إلن

إحياء اتفاق عام 2015.
وكان االتحاد األوروبي، منّسق 
الذي  االتفاق  إحياء  مفاوضات 
انسحبت الواليات المتحدة منه 
قبل أربعة أعوام، قّدم األسبوع 
الماضي اقتراح تسوية »نهائياً«، 
اللتين  وواشنطن  طهران  داعياً 
مباشر،  غير  بشكل  تتفاوضان 

للرد عليه.

وأكد كل من االتحاد األوروبي 
رد  تلقي  المتحدة  والـــواليـــات 
يخضع  ــرّد  ــ ــ ال وأن  طـــهـــران، 

للتقييم.
وزيــر  باسم  متحدثة  وقــالــت 
ــاد األوروبـــــي  ــحـ ــة االتـ خــارجــي
جوزيب بوريل: »تلقينا رّد إيران، 
مع  والــتــشــاور  بدراسته  ونــقــوم 
أطراف آخرين في خطة العمل 
والــواليــات  المشتركة  الشاملة 
الــمــتــحــدة حـــول ســبــل المضي 

قدماً«.
من جهته، قال متحدث باسم 
»تلقينا  األمــيــركــيــة  الــخــارجــيــة 
االتــحــاد  عبر  إيـــران  تعليقات 
بدراستها،  ونــقــوم  األوروبـــــي، 
ــع االتــحــاد  ــا م ــ نــتــشــارك آراءنـ

األوروبي«.

موسكو )وكاالت( 

بانفجار  تسبب  حــريــق  ــع  وق
ــر، أمـــــس،  فـــي قــاعــدة  ــائـ ذخـ
عسكرية روسية في شبه جزيرة 
القرم، التي ضّمتها موسكو عام 
وزارة  أعلنت  حسبما   ،2014

الدفاع الروسية.
ــاء  ــ ــب ــ ــت وكـــــالـــــة أن ــ ــل ــ ــق ــ  ون
»إنترفاكس«، عن مسؤولين في 
وزارة الدفاع الروسية القول، إن 

االنفجار هو »عمل تخريبى«.
مستودع  فــي  الحريق   وبــدأ 
ــؤقــت لــلــذخــائــر فـــي قــاعــدة  م
ــكــوي  ــة بــمــنــطــقــة جــان ــ ــي روســ
الشمالية، حسبما جاء في بيان 
وكــاالت  نقلته  ــدفــاع  ال ــوزارة  ــ ل
األنباء الروسية. وقالت الوزارة: 
»بعد الحريق، انفجرت ذخائر«.

ــجــروح،  ــان ب ــي ــيـــب مــدن وأُصـ
قال حاكم شبه جزيرة  ما  وفق 
الـــقـــرم ســيــرغــي أكــســيــونــوف 
الذي زار موقع الحريق. وجرت 
قرية  في  للسكان  إجالء  عملية 

مجاورة.
ــادث بعد  ــحـ ويـــأتـــي هـــذا الـ
أســبــوع عــلــى انــفــجــار ذخــائــر 
تُستخدم في الطيران العسكري 
في مستودع يقع في أرض تابعة 
للمطار العسكري في ساكي في 
غرب شبه جزيرة القرم، وهو ما 
أسفر عن مقتل شخص وإصابة 

آخرين.
القرم على  وتقع شبه جزيرة 
خــط الــمــواجــهــة بــيــن الــقــوات 
الروسية  والــقــوات  األوكــرانــيــة 
عسكرية  عملية  أطلقت  التي 

ضد أوكرانيا في 24 فبراير.

القاهرة )االتحاد( 

الداخلية  بـــوزارة  األمنية  األجــهــزة  كشفت 
بإحدى  ــدالع حريق  ان عن  أمــس،  في مصر، 
الكنائس بمحافظة المنيا. وقال مصدر أمنى، 
إن األجهزة األمنية تلقت بالغاً من مسؤولي 
حريق  بحدوث  بالمنيا  بيشوى  األنبا  كنيسة 
المغلقة  القاعات  بإحدى  أدخــنــة،  وتصاعد 
بالكنيسة. وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية 
على  السيطرة  مــن  تمكنت  حيث  المدنية، 
أي خسائر  وقــوع  دون  من  وإخــمــاده  الحريق 
في األرواح. وتبين بالفحص أن الحريق نشب 

الكنيسة  مسؤولي  وبــســؤال  القاعة،  بسقف 
وشهود الواقعة، أكدوا أن الحريق نتج عن ماس 

كهربائي، وجاري اتخاذ اإلجراءات القانونية.
وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن الحريق 
لم يسفر عن أي وفيات، فيما تعرض مواطن 
واحد لالختناق جراء الدخان المتصاعد من 
الحادث  موقع  في  إسعافه  وجــرى  الحريق، 

وحالته ال تستدعي النقل للمستشفى.
الثالث  اليوم  عزاء  شهد  األثناء،  هذه  وفي 
»أبي  كنيسة  حريق  ضحايا  عائالت  لبعض 
أفــراد  ستة  تأبين  الــقــاهــرة،  غــرب  سيفين« 
في  تـــوأم  طفلتان  بينهم  واحـــدة،  عائلة  مــن 

اندلع  ــذي  ال الحريق،  ــان  وك الخامسة.  ســن 
بكنيسة »أبي سيفين«، يوم األحد بسبب »خلل 
كهربائي«، أسفر بحسب بيان لوزارة الداخلية 

عن مقتل 41 شخصاً نتيجة االختناق.
وخّيم الحزن على المصريين، فيما أوردت 
قائمة لبعض ضحايا الحريق نشرتها وسائل 
اإلعالم المحلية أسماء عشرة أطفال دون سن 
ثالثة  بينهم  القتلى  بين  من  عشرة  السادسة 
القاهرة  وســط  كنيسة  أسقف  ــال  وق تــوائــم. 
لما  متألمة«  كلها  »البالد  إن  أمس،  للمعزين، 
دفن  مراسم  أقيمت  األحـــد،  ومساء  حــدث. 

ضحايا الحريق في كنيستَين بالقاهرة.

تقييم أوروبي- أميركي للرد اإليراني 
على مقترح »االتفاق النووي« 

حريق وانفجار ذخائر
بقاعدة روسية في القرم

حــريـــق بكنيســـة مصـــريـــة من دون خســائـــر بشريــة

16 باخرة انطلقت 
منذ دخول اتفاق 

إسطنبول حيز 
التنفيذ

نائب ليبي لـ»  «: 
البرلمان يدعم استالم 

حكومة باشاغا مهامها في 
طرابلس

صعوبات تواجه األمم 
المتحدة في اختيار مبعوث 
إلى ليبيا بسبب االنقسام 

أسماء الحسيني )الخرطوم(

أعلنت سلطات الدفاع المدني في السودان، 
واألمطار  السيول  ضحايا  عدد  ارتفاع  أمس، 
إلى 75 شخصاً، إضافة إلى تهدم أكثر من 3 
آالف منزل بشكل كلي أو جزئي، وغرق 725 

فداناً من األراضي الزراعية والبساتين.
السودانية  اإلنساني  العون  مفوضية  وقالت 
ــضــرروا جــراء  إن نــحــو 136 ألـــف شــخــص ت
والية   12 في  والفيضانات  الغزيرة  األمطار 

سودانية.
لتنسيق  المتحدة  األمــم  مكتب  قــال  فيما 

الشؤون اإلنسانية »أوتشا«، إن حوالي 38 ألف 
من  تضرروا  الــســودان  أنحاء  كل  في  شخص 
األمطار والفيضانات منذ بداية موسمها، وإن 

الفيضانات غمرت 238 منشأة صحية.
النيل  ونهر  دارفـــور  غــرب  واليـــات  وتعتبر 
والنيل األبيض وغرب كردفان وجنوب كردفان 

األكثر تضرراً من الفيضانات.
أمطار  سقوط  السودانية  األرصاد  وتوقعت 
وحذرت  المقبلين،  األسبوعين  خالل  غزيرة 
وزارة الري السودانية من زيادة منسوب النيل 
لتوخي  المواطنين  ودعـــت  ــطــار،  األم جـــراء 

الحيطة والحذر.

السودان: ارتفاع عدد ضحايا السيول إلى 75 قتياًل 
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وجهات نظر

اآلراء واألفكار المنشورة في هذه الصفحات ال تعبر ســوى عن وجهــــات نظر أصحـابهــا

          www.wajhat.com     @wejhatnazar      Email: wajhat@admedia.ae  ٢ - ٩٧١ ص.ب: ٦٨٧٩ أبوظبي ٢ - ٩٧١ فاكس: ٤١٤٤٢٤٥ هاتف: ٤١٤٤١٥٠ لالتصال بوجهات نظر: 

مع ارتفاع درجة حرارة األرض، ستتزايد معاناة البشر. لكن 
كيف سيؤثر تغير المناخ على األبقار؟  فقد أظهرت دراسة أن 
تزايد الحرارة قد يضر باألبقار الحلوب. وفي السنوات القليلة 
سببه  الذي  المناخ  تغير  بين  عالقة  العلماء  وجد  الماضية، 
الحليب  إنتاج  تقليص  بوسعه  الذي  الحرارة  وإرهاق  اإلنسان 
أقل حين  تأكل  فاألبقار  باألمراض.  الحلوب  األبقار  وإصابة 
الباحثين  اعتقاد  بحسب  يؤدي  وهذا  الحرارة  درجات  ترتفع 
إنتاج الحليب 50%. لكن هذا االنخفاض في  إلى انخفاض 

اإلنتاج قد يصل إلى 70% في الطقس الحار.  
تلك،  اإلضافية   %20 الـــ  نسبة  على  للتعرف  بحث  وفــي 
هولشتاين  ساللة  من  بقرة   48 على  تجربة  باحثون  أجــرى 
وعلى  حرارتها.  درجة  في  التحكم  يمكن  حظائر  في  تعيش 
مدار أسبوعين، تعرضت نصف األبقار لحرارة تصل إلى نحو 
في ظروف  األخرى  األبقار  إيواء  تم  بينما  مئوية،  درجة   37
وتتبع  الــيــوم،  في  مرتين  األبــقــار  جميع  حلب  وتــم  محايدة. 
وكمية  وزنها  إلى  الحيوية  مؤشراتها  من  شيء  كل  الباحثون 
العلف وإنتاج الحليب. ونُشر البحث في مجلة «ديري ساينس». 
وكما كان متوقعاً، انخفض إنتاج حليب األبقار التي تعرضت 
درجــات  أرهقتها  التي  األبــقــار  أمــا  مرتفعة.  حــرارة  لدرجة 
الحرارة المرتفعة فقد أفرزت مستويات أعلى من األنسولين 

كما أكلت وشربت أقل.  

أن  وجــدوا  األبــقــار،  من  دم  عينات  الباحثون  حلل  وحين 
األبقار التي ارهقتها درجات الحرارة أصيبت بنفاذية األمعاء، 
أو تسرب األمعاء، في غضون ثالثة أيام فقط. وتحدث الحالة 
البكتيريا والمواد األخرى األجزاء الضعيفة  بعد أن تخترق  
األبقار  التهابا في  أن يسبب هذا  ويمكن  األمعاء.  في جدار 
غزو  مواجهة  بمجرد  العمل  في  تبدأ  المناعية  أجهزتها  ألن 
من  للتخفيف  طريقة  أيضاً  وجــدوا  الباحثين  لكن  بكتيري. 
أضرار استجابة األبقار للحرارة. فبعد أن أطعموا الحيوانات 
التي أرهقتها الحرارة مزيجاً خاصاً من األحماض العضوية 
والنباتات النقية، أصبحت أحشاؤها أقل نفاذية، وأكلت أكثر 

وأنتجت حليب أكثر.  
وكتب الباحثون أن هذا الحل الغذائي قد يساعد في منع 
االقتصادية  الخسائر  من  ــدوالرات  ال مليارات  بضع  ضياع 
الباحث  ــد  وأك ــحــرارة.  ال ترهقها  التي  باألبقار  المتعلقة 
أحياء  عالم  مكفادين،  جــوزيــف  ــدراســة،  ال فــي  الــمــشــارك 
له  «هذا  أن  صحفي،  بيان  في  كورنيل،  جامعة  في  األلبان 
تطبيق فوري»، ألنه قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تعديالت 

في تركيبات األعالف.  
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»

*صحفية متخصصة في قضايا البيئة

لقد كان أسبوعاً جيداً على جبهة 
شهر  لدينا  كــان  أوالً،  التضخم. 
المستهلك  أسعار  مؤشر  فيه  ظل 
معدل  شهد  يوليو  أن  أي  ثــابــتــاً، 
تضخم صفرياً. ثم رأينا انخفاضاً 
فعلياً في مؤشر أسعار المنتجين. 
من  الكثير  الحال، هناك  وبطبيعة 
المعارضة لألخبار السارة. ورأيت 
تحذيرات كثيرة ضد تصديق الذين 
قد  التضخم  مشكلة  أن  يزعمون 
تم حلها. وال أعرف من عساه أن 
بــهــذا االدعــــاء. فكل خبير  يــدلــي 
اقتصادي أعرفه يعتقد أن أميركا 
مازالت تعاني من ارتفاع التضخم 
األساسي. والسؤال الحقيقي يتعلق 
بمدى صعوبة خفض هذا التضخم 
احتياجنا  ــدى  مـ أي  ــي،  ــاسـ األسـ
ذاك  مثل  ممتد  لــركــود  للتعرض 
الثمانينيات.  في  به  مررنا  الــذي 
تعتمد  السؤال  هذا  على  واإلجابة 
أن  المرء  اعتقاد  مدى  على  كثيراً 
وضعنا الحالي يشبه ما حدث عام 

 .1980
الــســارة،  بــاألخــبــار  يتعلق  فيما 
فــأحــد أكــثــر الــمــفــاهــيــم صــمــوداً 
الكلي  االقــتــصــاد  فـــي  ونــجــاحــاً 
العام  التضخم  بين  التمييز  هــو 

والتضخم «األساسي» الذي يستبعد أسعار البضائع شديدة 
األساسي  للتضخم  التقليدي  الحساب  ويستثني  التقلب. 
نظراً  الحساب  هذا  في  التشكيك  وتم  والطاقة.  الغذاء 
لالضطرابات الغريبة وتحركات األسعار التي رأيناها في 
عصر كوفيد-19، لكن المقياس التقليدي أصبح منطقياً 
تتخطى  الرئيسية  المعدالت  كانت  يوليو،  وحتى  اليوم. 
معدالت التضخم األساسية بدرجة ما. واآلن، مع انخفاض 
أسعار البنزين، وتراجع مشكالت سلسلة التوريد وغيرها 
من المشكالت، نرى هذا االختالف يتراجع. ومن المرجح 
التضخم  من  األقــل،  على  أشهر،  عــدة  النتيجة  تكون  أن 

المنخفض نسبياً. 
على  قلت،  كما  مرتفعاً،  األساسي  التضخم  يظل  لكن 

الثالثين  لــمــعــايــيــر  وفــقــاً  ــل  ــ األق
الــمــاضــيــة أو نــحــو ذلـــك.  عـــامـــاً 
كثيرة  متنافسة  تقديرات  وهناك 
لــهــذا الــمــعــدل األســـاســـي، لكنها 
مقارنة  و%5،   %4 بين  تــتــراوح 
الفيدرالي  االحتياطي  هــدف  مع 
مدى  فما   .%2 البالغ  للتضخم 
صعوبة تحقيق هذا الهدف؟ المرة 
معدالت  فيها  رأينا  التي  السابقة 
ــاع كــانــت في  ــف تضخم بــهــذا االرت
والمقارنات  الثمانينيات.  بــدايــة 
صعبة  واآلن  آنــذاك  البيانات  بين 
بعض الشيء، ألن مكتب إحصاءات 
الــعــمــل قــد غــيــر الــطــريــقــة التي 
أنتجت  لكنها  التضخم.  بها  يقدر 
كان  التضخم  لمعدالت  تقديرات 
من الممكن تسجيلها في الماضي 
الحديثة.  األساليب  استُخدمت  لو 
1980 عــام  تقديرات  قــارنــا  وإذا 
حدث  ما  أي  الحديث،  بالتضخم 
فالتضخم  الماضي،  العام  خــالل 
42 قبل  عليه  كان  مما  أقل  اليوم 

عاماً، لكن ليس أقل كثيراً. 
ثمانينيات  التضخم في  وخفض 
القرن الماضي كان عملية مؤلمة. 
الماضي،  القرن  ثمانينيات  وفــي 
رضــــي االحـــتـــيـــاطـــي االتـــحـــادي 
باستقرار التضخم عند نحو 4%. لذا فنحن نواجه اآلن 
الحاجة إلى تحقيق معدل تضخم مماثل لما صممه بول 

فولكر.  
تعود  أســهــل؟  ستكون  الــمــرة  هــذه  أن  نتخيل  فلماذا 
اإلجابة إلى أن معظم االقتصاديين يعتقدون أن التضخم 
كان صعباً للغاية في الثمانينيات. وفي ذاك الوقت، توقع 
األجور  تحديد  وتم  األبــد.  إلى  مرتفعاً  تضخماً  الجميع 
واألسعار بناء على هذا التوقع، ولذا أصبح التضخم ذاتي 

االستدامة. 
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»

 *أكاديمي أميركي حائز على جائزة نوبل في االقتصاد

عندما نتأمل التاريخ اإلسالمي 
فيه  لنا  تبدو  الحديث  العصر  في 
تقابلها  العنف  من  طويلة  دورات 
من  ــرددة  ــ ــت ــ وم ــرة  قــصــي دورات 
اإلصــالح. وكــان من أهم مساوئ 
الـــســـرديـــات الــنــمــطــيــة الــســائــدة 
اتجاهات  خلق  في  ساهمت  أنها 
متطرفة ال تُميَّز بين القوة والعنف، 
تتمثُل  وهي  العنف  تمارس  فتظل 

القوة.
ــي، بــتــبــســيــط شــديــد،  ــذه هـ هـ
بها  قــام  عميقة  دراســة  خالصة 
محمد  د.  التونسي  األكــاديــمــي 
اليونسكو  كرسي  أستاذ  اد  الحدَّ
بين  لألديان  المقارنة  للدراسات 
2004 و2016، ونشرها في كتابه 
المهم (اإلسالم والعصر الحديث 
واستراتيجيات  العنف  نزوات   –

اإلصالح).
يُقدم هذا الكتاب إسهاماً مهماً 
وتفسير  فــهــم  إلـــى  الــســعــي  فــي 
إلى  الميل  فقط  ليس  وتحليل 
الــعــنــف فــي الــتــاريــخ اإلســالمــي 
تأطيره  إلــى  وصـــوالً  الــحــديــث، 
إسالمية  مــنــظــمــات  طــريــق  عــن 
أيضاً  ولكن  ومسلحة،  سياسية 
أوســاط  فــي  العنف  بــهــذا  الــولــع 

قطاعات أوسع من المسلمين غير المنضمين إلى هذه 
المنظمات. ويجد قارئ هذا الكتاب فيه منهجاً جديداً 
تطبيقه  التوسع في  يؤدي  أن  ويمكن  الحداد،  د.  ره  طوَّ
من  قليل  غير  ميل  وتفسير  لفهم  جديد  أفق  فتح  إلى 
والسير  السالم،  على  الحرب  تفضيل  إلى  المسلمين 
في ركاب الداعين إلى المواجهات المسلحة عوضاً عن 
ون المتاجرين  الحوارات السلمية، وبين هؤالء من يُمجدَّ
بشعاراٍت تدور حول القتال والمقاومة العنيفة من دون 
فائدتها  عن  النظر  وبغض  الواقعية،  مقوماتها  توافر 
تلك  تُــرفــع  الــتــي  القضايا  ــى  إل بالنسبة  ضــررهــا  أو 
الشعارات بشأنها، وصوالً إلى التورط أحياناً في دعم 
إرهاب سافر كما حدث في محاوالت تبرير اعتداءات 

الواليات  في   2001 سبتمبر   11
على  رد  أنــهــا  بــدعــوى  المتحدة 
انتهاكات أميركية في حق العرب 
الخلط  بطريقة  أي  والمسلمين، 

والباطل. الحق  بين 
من  الكتاب  مؤلف  تمكن  فقد 
على  يــقــوم  جــديــد  منهج  ــورة  ــل ب
التأويلية  الطبقات  فــي  الحفر 
التي تراكمت حول تاريخ اإلسالم 
ــي الــعــصــر الــحــديــث ونــظــامــه  ف
بالمحيط  وعالقته  الــحــضــاري، 
الـــذي تــعــامــل مــعــه، والــتــشــريــح 
به  المتعلقة  للسرديات  النقدي 
القرن  من  تمتد  زمنية  فترة  في 
مطالع  منذ  أي  عشر،  السادس 

الحديث في عالمنا.  العصر 
الكتاب، كما هو واضح،  ويُعنى 
الــحــضــاري  بالمعنى  بــاإلســالم 
العام الذي يدرج الدين في سياق 
والثقافية،  التطورات االجتماعية 
والكتاب  الديني.  بالمعنى  وليس 
ليس سرداً تاريخياً بأي حال، بل 
القرون  تاريخ  في  وتنقيباً  حفراً 
الــســتــة األخـــيـــرة، ونـــفـــاذاً إلــى 
كشف  محاولة  أجل  من  أعماقه، 
العالم  كبلَّت  الــتــي  المعضالت 
اإلسالمي، كما يشرح كيف بقيت 
تلك المعضالت حائًال دون أن يصبح العالم اإلسالمي 
الراهن، باستثناء عدد قليل  فاعًال في حضارة العصر 
وحقق  المعضالت،  تلك  لحل  تعمل  التي  بلدانه  من 
في  ونجح  األخيرة،  الفترة  في  ملموساً  تقدماً  بعضها 
المسلمون  التي فقدها  الحقيقية  القوة  امتالك وسائل 
العلم  مقدمتها  وفي  والعنف،  القوة  بين  الخلط  نتيجة 
والتعليم  الناجعة  واإلدارة  ــداع  ــ واإلب والتكنولوجيا 
واالستدامة  والتنمية  البناء  قيم  مع  بالتوازي  الحديث، 

والتسامح.

* مستشار مركز األهرام للدراسات السياسية 

واالستراتيجية

شكـــوى األبــقار من تغيـــر المناخ

«هيثرو».. جهود للحد من فوضى السفر األوروبي

ركاب في مطار هيثرو ينتظرون إجراءات التدقيق على األمتعة والمستندات الثبوتية قبل مغادرتهم إلى وجهات أخرى. مطار هيثرو هو األكبر في بريطانيا والعالم 

من حيث عدد مسافريه الدوليين، واألكثر ازدحامًا في أوروبا، سيستمر في الحد من طاقته التشغيلية  بمقدار 100000 راكب مغادر يومًيا حتى 29 أكتوبر المقبل، 

وذلك بدًال من الموعد المتوقع لرفع الحد األقصى اليومي يوم 11 سبتمبر. ويبدو أن هذه الخطوة تأتي كمحاولة لتخفيف الفوضى بالمطارات التي شابت موسم 

السفر الصيفي في عموم  أوروبا. (الصورة من خدمة نيويرك تايمز)

قّدمت دولة اإلمارات، على مدى ثالثة عقود، نموذًجا عالمّيًا رائًدا 
السّباقة في  الــدول  وباتت من  والمناخ،  البيئة  العمل من أجل  في 
دعم منظومة االقتصاد األخضر، والجهود الدولية في قطاع الطاقة 
النظيفة، حيث أطلقت العديد من المشروعات والمبادرات في هذا 
المجال، ومن أهّمها «المبادرة االستراتيجية لدولة اإلمارات لتحقيق 
للطاقة  الوطنية  و«االستراتيجية   ،«2050 بحلول  المناخي  الحياد 

.«2050
وتماشًيا مع رؤية القيادة الرشيدة، بتبّني نهٍج شامل ومتوازن في 
العمل المناخي، تستعّد اإلمارات الستضافة الدورة الثامنة من «القمة 
العالمية لالقتصاد األخضر»، يوَمي 28 و29 سبتمبر 2022، وذلك 
بمشاركِة قادِة وزعماِء العالم، بما يؤكد ريادة الدولة، وتقدير العالم 
لجهودها في العمل المناخي، كما تستعّد الستضافة الدورة الثامنة 
والعشرين من «مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 
المقّرر عْقدها في «مدينة إكسبو  المناخ» (كوب 28)،  تغّير  بشأن 
دبي» العام المقبل. ويدعم هذان الحدثان الكبيران توّجهات القيادة 
الحكيمة نحو اعتماد حلول خضراء مبتكرة، تُسهم في تحقيق التوازن 
االقتصادي  النمو  بين 
واستدامة  واالجتماعي، 
مع  الطبيعية،  الــمــوارد 
ــوِل  ــى حــل ــز عــل ــي ــرك ــت ال
ــة الـــمـــتـــجـــّددة  ــاقـ ــطـ الـ

والنظيفة. 
لقد آلت دولة اإلمارات 
على نفسها تطبيق مفهوم 
ــاد األخـــضـــر  ــصــ ــ ــت ــ االق
الحياة،  مناحي  كــّل  في 
مستدام  مستقبل  لبناء 
ألجـــيـــالـــهـــا الـــحـــاضـــرة 
ونجحت في  والــقــادمــة، 
ترسيخ مكانتها الرائدة في سوق الهيدروجين األخضر العالمي، كما 
المتجّددة  الطاقة  استثمرت نحو 16.8 مليار دوالر في مشروعات 
في 70 دولة، مع التركيز على الدول النامية، وقّدمت أكثر من 400
مليون دوالر من المساعدات والقروض الميّسرة لمشروعات الطاقة 
ا من مجموعة اإلجراءات،  النظيفة. ويُعّد مشروع «براكة» جزًءا مهّمً
التي اتخذتها دولة اإلمارات، للحّد من التغّير المناخي، انطالًقا من 
حرص القيادة الحكيمة على تبّني مفهوم االبتكار في جميع المجاالت، 

إليجاد حلول ذكية للتحّديات اليومية. 
دولة  تمّكنت  والمثابرة،  والجهود  الواعدة  الرؤية  تلك  وبفضل 
اإلمارات خالل فترة قياسية من التوّسع في مجال الطاقة النظيفة، 
وضعت  كما  المستقَبلية،  والتحّديات  الحالية  التطورات  مواِكبًة 
أهداًفا طموحة للمستقبل عّززت بدورها من منظومة االستثمارات 

في هذا القطاع الحيوي، الذي يمّثل محور االقتصادات الوطنية. 
ولم تقتصر جهود الدولة على تنظيم الحمالت للمشاركة في هذه 
بل  األخضر،  االقتصاد  بأهمية  والتوعوية  المجتمعية  المسؤولية 
أطلقت العديد من المدن المستدامة، التي تستخدم طرًقا حديثة 
والكهرباء،  الماء  استنزاف  ومنع  الطبيعية،  الموارد  على  للحفاظ 
األمر الذي يدعونا جميًعا، مواطنين ومقيمين، وأفراًدا وهيئات، إلى 
ترشيد االستهالك، واإلسهام في خلق بيئة خضراء مستدامة في 

دولة اإلمارات، يعود خيرها علينا في الحاضر والمستقبل.

اإلمــــارات 
تعّزز توّجهها نحو االقتصاد 

األخضر والطاقة النظيفة

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

اإلمارات

اليـــوم

اإلمارات استثمرت 
نحو 16.8 مليار دوالر 

في مشروعات 
الطاقة المتجّددة في 

70 دولة، مع التركيز 
على الدول النامية

إذا قارنا تقديرات
 عام 1980 بالتضخم 

الحديث، أي ما حدث خالل 
العام الماضي، فالتضخم 

اليوم أقل مما كان 
عليه قبل 42 عامًا، لكن ليس 

أقل كثيرًا

هناك معضالت كب́لت 
العالم اإلسالمي، وبقيت 

حائًال من دون أن يصبح هذا 
العالم فاعًال في حضارة العصر 
الراهن، باستثناء عدد قليل من 

بلدانه التي تعمل لحل تلك 
المعضالت

 القوة والعنف في الفكر اإلسالميالتضخم بين 1980 و2022

د. وحيد عبد المجيد*بول كروجمان*

األبقار تأكل أقل حين ترتفع 
درجات الحرارة وهذا يؤدي 
بحسب اعتقاد الباحثين إلى 

انخفاض إنتاج الحليب

إيرين بالكمور*
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جميع  تــحــقــيــق  لـــدولـــة  يــمــكــن  ال 
واالقــتــصــاديــة  السياسية  مصالحها 
بشكل  مرتبطة  فالدولة  واحــدة،  دفعة 
السياسي  االستقرار  بتحقيق  أساسي 
واالقــتــصــادي الــداخــلــي، وفــي الوقت 
من  معقدة  بمنظومة  مرتبطة  ــه،  ذاتـ
ــعــالقــات الــخــارجــيــة تــبــدأ بــالــدول  ال
القومية  ذات  ثم  اإلقليم،  ثم  المجاورة 
الواحدة، ثم العالم، إضافة إلى شبكتها 
صديقة  دول  مــن  المؤلفة  الــخــاصــة 
وشريكة وحليفة وأخرى تناصبها العداء 
التاريخي، الذي يطرأ ضمن المتغيرات 

السياسية.
عموماً  ــدول  الـ تواجهه  مــا  أصــعــب 
واالقتصادي  السياسي  االستقرار  هو 
المحترفون  الساسة  ويبذل  الداخلي، 
الدولة  بنيان  لحماية  عظمى  جــهــوداً 
الـــداخـــلـــي، ســـــواء بـــوضـــع وتــنــفــيــذ 
والقانونية  التشريعية  الــســيــاســات 
الشاملة،  واالجتماعية  واالقتصادية 
التي تتناسب مع الحاجات والمتطلبات 
اإلنــســانــيــة فــي الــدولــة، والــتــي يجب 
الدولة  ــوارد  مـ حجم  مــع  تتناسب  أن 
واالقتصادية،  الطبيعية  وإمكانياتها 

وكذلك وضع وتنفيذ السياسات األمنية 
والثقافية والصحية والتعليمية وغيرها، 
والتي تضمن األمن والرفاهية، وتضمن 
أيضاً إمكانيات النمو والتطور، فتصبح 
التحديات أمام ذلك كله، متطلباً ضخماً 
في  داخلية،  تهديدات  وجــود  ظل  في 
اإلرهابية  كالجماعات  األحيان،  بعض 
أو  والطائفية،  اإلثنية  المشكالت  أو 
الضغوطات السكانية كاندفاع الالجئين 

إلى حدود الدولة.
 في الغالب، يمكن للساسة المحترفين 
الداخلية،  األوضــــاع  على  السيطرة 
الحكومة  المعادلة،  طرفي  وتشجيع 
والشعب، على المضي نحو االستقرار 
بالمراقبة وتحديث السياسات أوالً بأول، 
ولكن في المقابل، تواجه الدولة غالباً 
صعوبة في استقرار عالقاتها الخارجية، 
فالدولة ليست وحدها من يقرر طبيعة 
تلك العالقات، بل هي مرتبطة بطرف 
آخر أو أكثر، وهذا الطرف لديه مصالح 
مصالح  مــع  يتعارض  بعضها  ــرى،  أخـ
كيف  مؤخراً  رأينا  وقد  نفسها،  الدولة 
دعم االتحاد األوروبي الواليات المتحدة 
ــا، لكنهم  الــعــقــوبــات على روســي تــجــاه 

توقفوا ومارسوا الصمت المخيف تجاه 
موضوع  حــول  الصين،  مــع  التصعيد 
تايوان، حيث ال يمكن ألوروبا أن تتحمل 

قطيعة أخرى مع الصين.
قادرة  المتحدة  الواليات  أن  يبدو  ال 
على إحراز التوازن الداخلي والخارجي 
دفعة واحدة، ومع أن اإلدارة األميركية 
تبذل جهوداً كبرى لمواجهة التحديات 
ــا االنــكــمــاش  الــداخــلــيــة وعــلــى رأســه
وتباطؤ  الوظائف  ومشكلة  والتضخم 
ــحــاول إرضـــاء الشعب  االقــتــصــاد، وت
ــأي ثــمــن، إال أنــهــا وقعت  األمــيــركــي ب
عمالقة  خارجية  مصالح  تضارب  في 
عن  عــدا  والصين،  روسيا  من  كل  مع 
وإيــران  تركيا  مع  المزمنة  مشكالتها 

وكوريا الشمالية.
 ومع تزايد التهديدات لتحرك الصين 
باتجاه تايوان، فإن الواليات المتحدة لن 
تتمكن من إيجاد دعم أوروبي يمهد لها 
حرباً بالوكالة، كما حدث في أوكرانيا، 
وحسب  عليها،  لــزامــاً  سيصبح  ــل  ب
بالتدخل  القائمة،  األميركية  التعهدات 
المباشر، والذي سيعني بال شك، حرباً 

عالمية ثالثة.

الشيء الوحيد الذي يطمئن الواليات 
المتحدة، أن الصين ومع غضبها البالغ 
وجهة  من  التايوانية،  التصرفات  على 
مجلس  رئيسة  ــارة  زيـ وعلى  نظرها، 
الــنــواب األمــيــركــي لــتــايــوان، مــا زالــت 
والحكمة  والــوعــي  بالنضوج  تحتفظ 
الــحــرب،  تلك  نــشــوب  تمنع  قــد  الــتــي 
والذي يجعل الواليات المتحدة متأكدة 
في  دبلوماسياً  الصين ستجد حًال  أن 
نهاية المطاف، ولن يتكرر ما حدث مع 

روسيا.
أوروبــي،  دعم  دون  ومن  األميركان، 
لمنع  الصينية  الحكمة  أن  يعلمون 
سواء  للغاية،  مكلفة  ستكون  الحرب، 
من ناحية سياسية أو اقتصادية، لذلك 
يتلكؤون وال يبدون أية إشارة سياسية 
جو  األميركي  الرئيس  لقاء  الحتمال 
بايدن مع نظيره الصيني شي جين بينج 
خالل قمة زعماء مجموعة الـ 20 في 
جزيرة بالي اإلندونيسية يومي 15 و16
التايالندية  العاصمة  في  أو  نوفمبر، 
ــاون  ــع ــت ــالل «مـــنـــتـــدى ال بـــانـــكـــوك خــ
والمحيط  آســيــا  لـــدول  ــصــادي  االقــت
الهادئ»، مع أن الصينيين ألمحوا إلى 

احتمالية ذلك، ولكن األميركان ما زالوا 
مترددين، ويخشون أن يجدوا أنفسهم 
الحكمة  ومنافذ  مخارج  مصيدة  في 

الصينية، التي يصعب الخروج منها.
في التاريخ المعاصر، يشهد القاصي 
العربية  ــة اإلمـــارات  والــدانــي، أن دول
المتحدة، وضمن رؤية وسياسة سيدي 
حفظه  الدولة،  رئيس  السمو  صاحب 
المصالح  تحقيق  مــن  تمكنت  اهللا، 
الداخلية جميعاً، بأعلى درجات الحب 
األمن  فحققت  والشفافية،  والنزاهة 
الداخلي،  والتطور  والنمو  واالستقرار 
وفي الوقت ذاته، تصدرت دول العالم 
الخارجية  عالقاتها  شبكة  حجم  في 
اإلمـــارات  دولـــة  مصالح  تحقق  الــتــي 
والتحالفات  الشراكات  بإقامة  العليا، 
والعالقات الخارجية الدافئة المميزة، 
بــنــبــذ ومــكــافــحــة الــعــنــف والــتــطــرف 
العالقات  وازدهــار  واإلرهــاب وتطوير 
واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 
تنشده  الــذي  العادل،  السالم  وإرســاء 

األجيال الحاضرة والقادمة.

* لواء ركن طيار متقاعد

أميركا في مصيدة الحكمة الصينية

الصين ومع غضبها البالغ 
من زيارة رئيسة مجلس 
النواب األميركي لتايوان
ما زالت تحتفظ بالنضوج 

والوعي والحكمة التي تمنع 
نشوب حرب

الرمادية  المناطق  تعريف  يمكن 
ضــعــف  أو  ــاب  ــ ــي غــ مــــن  ــع  ــوضــ ــ ك
دول  فــي  الــتــعــدديــة  الديمقراطية 
وأقاليم تحتضن شعوب ومجتمعات 
واألديــان  األعــراق  متعددة  وأقليات 
والــمــذاهــب. وهـــذه الــمــنــاطــق قد 
تحدث فيها نزاعات وحروب أهلية 
بطبيعتها  التمدد  على  القدرة  لها 
العرقية والدينية إلى حروب دولية. 
الــبــلــقــان-جــنــوب  منطقة  تعتبر 
المناطق  أهــم  أحــد  ــا  ــ أوروب شــرق 
الرمادية، فهي تتميز بتعدد األعراق 
في  والثقافات  والمذاهب  واألديــان 
السياسيين  للخبراء  ويحق  دولها، 
طالما  بالرمادية،  المنطقة  وصف 
احتواؤها في  يتم  لم  التعددية  هذه 
ديمقراطي  ســيــاســي  نــظــام  إطـــار 
ونقابات  أحــزاب  على  يقوم  متعدد 
فئات  لمختلف  جامعة  ومؤسسات 
إثنية  أســس  على  ولــيــس  الــشــعــب، 
يكتنفها  البلقان  فمنطقة  دينية.  أو 
الشكوك في قدرتها على منع إذكاء 
نار النعرات العرقية والدينية، التي 
مع  األوكـــرانـــيـــة،  ــة  ــ األزم تحفزها 
عبر  الغربية  أوروبــا  في  حضورها 
الـــحـــراك االجــتــمــاعــي واألحــــزاب 
الشكوك  وهذه  والفاشية.  اليمينية 

تحولت إلى مخاوف دولية مع واقعة احتجاج وإطالق نار 
في شمال كوسوفو من قبل مواطنين من أصول صربية، 
وثائق  استخدام  قانون  «برشيتينا»  إصــدار  خلفية  على 
شخصية ولوحات سيارات كوسوفية، وهو قرار ينطلق من 

سيادة الدولة وقانونها. 
المثقلة  البلقان  منطقة  في  العلمانية  مظاهر  فرغم 
الوطنية  الهوية  مازالت  والحروب،  التاريخية  بالتحوالت 
تعاني من تزايد النعرة العرقية والقومية والدينية، فهناك 
مشاعر قومية صربية ترى كوسوفو جزءاً منها، رغم أن 
غالبية سكانها من المسلمين بأكثر من 95% من إجمالي 
السكان، وهي «كوسوفو» تعتبر أعلى دولة متجانسة إثنياً 

ودينياً في البلقان، تليها ألبانيا. 

نزاعات  حــدوث  سياق  ظل  وفــي 
إثــنــيــة فــي الــبــلــقــان، ســتــكــون كتلة 
ــد وتــكــبــر خـــارج  ــزاي ــت مـــن الـــنـــار ت
ربما  المثال،  سبيل  على  الــحــدود، 
األقلية  مــع  أزمـــة  مقدونيا  تــواجــه 
تبلغ  والتي  فيها،  القوية  األلبانية 
يعادل  بما  نسمة،   500.000 أكثر 
ــي الـــســـكـــان. وهــنــاك  ــال ــع إجــم ــ رب
البوسنة  في  متعدد  لصدام  قابلية 
مــتــعــددة  تعتبر  ــتــي  ال والــهــرســك، 
المسلم  الــبــوشــنــاق  مــن  ــراق  ــ األعـ
المقدر بأكثر من نصف الشعب إلى 
بنسبة  الكاثوليكي  الكروات  جانب 
ــســي،  ــوذك ــصــرب األرث ــن ال أكــبــر م
ــة  ــي ســيــدخــل دول فـــأي نـــزاع داخــل
عالوة  األزمة.  في  وصربيا  كرواتيا 
إلى قوى  الــوالءات  نار  إشعال  على 
الديني  فالبعد  متنافسة،  خارجية 
كوسوفو  والء  سيجعل  ــعــرقــي  وال
ــا إلـــى تــركــيــا،  ــي ــان ــب ــة وأل ــبــوســن وال
أوروبــا  إلــى  الكاثوليكية  وكــرواتــيــا 
والــجــبــل  صــربــيــا  بينما  الــغــربــيــة، 
إلى  اليونان  وربما  وبلغاريا  األســود 

شطر روسيا األرثوذكسية.
اندماج  مــدى  بشأن  شكوك  ثمة 
بين  المقسمة  تراقيا  منطقة  سكان 
تعد  حيث  واليونان،  وبلغاريا  تركيا 
هناك  بــأن  التعقيد  ومــن  بينهم.  للنزاع  ممكناً  مصدراً 
صراعات بين مقدونيا واليونان، الشقيقتين في المذهب 
دولة تسمي  أية  ترفض  اليونان  كانت  فقد  األرثوذكسي، 
مقدونية،  قومية  وجــود  في  وتشكك  مقدونيا،  نفسها 
الشمالية  بــالــحــدود  أيــضــاً  يرتبط  بينهما  فــالــخــالف 

وشخصية اإلسكندر المقدوني التاريخية. 
بعد عرض المخاطر المحيطة بمنطقة البلقان، نحتاج 
والعالقات  الدولية  الدبلوماسية  الجهود  استثمار  إلى 
االقتصادية لمنع حدوث أي صدامات في منطقة البلقان 

قد تقود إلى حروب أهلية ودولية تتجاوز أوروبا. 

* كاتب ومحلل سياسي

الّصحوة  أطفأت  بلٍد،  بكلَّ  كان 
مصابيحه،  الــمــســيــســة  ــة  الــديــنــّي
أسماؤهم  ُعــرفــت  َمــن  منافحون، 
وَمن لم تُعرف، وَمن عاش على قلق 
شجعاناً،  كانوا  بفتاويها،  ُقتل  وَمن 
ــون»  ــحــوي فــي وقـــت امــتــلــك «الــصَّ
ــوذ،  ــفـ ــنـ ــوة والـ ــ ــق ــ ــاب ال ــ ــب ــّل أســ ــ كـ
في  األكــاديــمــي  المزينّي،  وحــمــزة 
الــلــســانــيــات والــمــتــرجــم الــبــارع، 
أحـــد أبـــرز الــمــنــافــحــيــن ضــدهــا. 
الــرســائــل، عــن مــأزق  نــتــبــادل  كنا 
جعلني  ما  والكراهية،  الطائفيَّة 
عن  صــدرت  التي  بسيرته،  أهتم 
-2020) ياض  بالرِّ مــدارك»  «دار 
بها  «واستقرت  عنوانها   ،(2021

النَّوى».
كـــان تــنــويــريــاً صـــدوقـــاً، داعــمــاً 
المختلط،  الوطن  داخــل  للتَّعايش 
ائفيين  الطَّ هيمنة  كانت  وقت  في 
األرواح.  وتــزهــق  ــاس  ــف األن تكتم 
محاكمهم،  ــام  أمـ الــمــزيــنــي  وقــف 
الفضيحة  كانت  وكم  عليه،  وُحكم 
لـــو نُــفــذ حــكــمــهــم، الــمــســتــل ِمــن 
طالبه  ــام  أم باألكاديمي  فقههم، 
ــه قــد تــم سحب  ــوال أن ــه، ل وزمــالئ
سبباً  الــمــزيــنــيَّ  ليكون  القضية، 
إال  النَّشر،  بقضايا  النَّظر  بإلغاء 

ِمن ِقبل وزارة اإلعالم والثَّقافة. 
مقاله  حويون  الصَّ ضده  رفعها  التي  القضية  كانت 
(الــوطــن  الــبــســمــة»  اخــتــفــت  مثلما  ــنــويــر  الــتَّ «انــحــســر 
2004/6/24)، ثم مقال تساءل فيه عن تراجع التَّنوير 
طالباً  عرفها  التي  الجامعة  سعود،  الملك  جامعة  في 
يني، مع  وأستاذاً. وكان السؤال: لماذا استُبدل الّزي الدِّ
المتعارف عليه؟!  ي  بالزَّ الثَّياب،  اللّحى وتقصير  إطالة 
في  ــاراً  ــب ك عــراقــيــيــن  ــذة  أســات الــجــامــعــة  احتضنت 
بسبب   (1963 (بــعــد  وطنهم  عــن  أبــعــدوا  مجاالتهم، 
اهر،  والطَّ المخزومّي،  وزن  ِمن  آخر،  نوع  ِمن  تعصب 
الذين حرض ضدهم  ونوري جعفر وغيرهم،  والجادر، 
يؤخذ  لم  لكن  بالِعراق،  المسلمين»  «اإلخــوان  مؤسس 

ضده  وقــف  بــاالعــتــبــار،  تحريضه 
آل  حسن  الــمــعــارف  وزيـــر  حينها 

الّشيخ.
ــون ِمــن  ــدرســ ــ بــعــدهــم َقـــــدم م
اإلخـــــوان الــمــســلــمــيــن، فــأســســوا 
هذا  عن  حزبيتهم،  وفــق  لصحوة 
المزيني،  واجــهــه  ــذي  ال ــرف،  الــظَّ
التَّنويريين،  ِمن  وغيره  هو  وصار، 
ــداء في  ــ ــت ــ ــقــاب واالع ــِع ــل هـــدفـــاً ل
والمساجد. واألندية  المحاضرات 

المواجهة،  المزيني عن  ينثِن  لم 
ــال «دعــــــاة ال  ــقـ ــب مـ ــتـ ــاد وكـ ــعـ فـ
داعــيــًة  صــار  فالمعلم  معلمون»، 
عوة  الدَّ مظاهر  وأبــرز  مربياً،  ال 
ولقوتها  ثقافًة،  «الموت»  تكريس 
عندما  مفجعة  ــتــائــج  الــنَّ ظــهــرت 
المتطرفة  الــجــمــاعــات  تــمــكــنــت 
ِمـــن الــمــجــتــمــع، فــأخــذت أعـــداد 
ــذا ما  االنــتــحــاريــيــن تــتــزايــد، وهـ
وصحبه.  الــمــزيــنــي  يــخــشــاه  كــان 
ــردات  ــف ــعــلــيــم م ــلـــت فـــي الــتَّ أُدخـ
ــحــر، و«عـــذاب  ــسِّ جـــال» وال «الـــدَّ
ــن الــفــزع  ــ ــر»، وغـــيـــرهـــا ِم ــبـ ــقـ الـ
أهمية  تأتي  هــذا  ِمــن   . الميَّ الظَّ
التعليم،  في  الجديدة  اإلجــراءات 
لتنظيف تلك المخلفات. كان هذا 
لوك عاماً، ال يخص ما واجهه  السُّ
حوة،  الصَّ سرت  إنما  وحدهم،  السعوديون  التَّنويريون 
التَّأثير  إمكانية  على  ياسي،  السِّ اإلســالم  بحصول 

بالمنطقة.  والحكم 
ــوان كــتــابــه ِمـــن بيت  ــق الــمــزيــنــي عــن ــدي نــحــت الــصَّ
عصاها  لغيره:«فألقت  وقيل  البارقّي،  عمرو  الجاهلّي 
المسافر».  باإلياب  عيناً  قرَّ  النَّوى/كما  بها  واستقرت 
ا عنوان المقال فليس اختراعي، بل اختراع صحوّي،  أمَّ
كان يؤذي األكاديمي باسم «الخفاش األسود»، واكتشف 
المزيني أنَّه إمام المسجد الذي كان يُصلي فيه، فأفرد 

له فصًال! 

* كاتب عراقي

رغم مظاهر العلمانية في 
منطقة البلقان المثقلة في 
التحوالت التاريخية والحروب، 
مازالت الهوية الوطنية تعاني 

من تزايد النعرة العرقية 
والقومية والدينية

حمزة المزينّي 
كان تنويريًا صدوقًا، داعمًا 

عايش داخل الوطن  ªللت
المختلط، في وقت كانت 
ائفيين تكتم  ªهيمنة الط
األنفاس وتزهق األرواح

حوةماذا يكمن وراء المنطقة الرمادية؟ ªالمزيني... مواجهة «خفافيش» الص

رشيد الخيون*حميد المنصوري*

عبدالله السيد الهاشمي* 
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تفاصيل

اختالفات مضيئة

على  قدرتها  أنفسنا  في  نقتل  حين  عاديين..  نصبح 
أينما  تذهب  مثلهم،  تكون  أن  جــداً  العادي  االخــتــالف. 
يذهبون وتتحدث فيما يتحدثون، العادي جداً أن تكون في 
بأفعالهم فقط ألنهم هم من  تتبع خطاهم وتنبهر  ركبهم، 
فعلوها. وإن حدث وخالفت ذلك ألنك وجدت لك طريقاً 
والحتياجاتك،  لك  مالءمة  وأكثر  أفكارك  يشبه  خاصاً 
شخصاً  نظرهم  في  ستعتبر  احتياجاتهم،  تشبه  ال  التي 
إقصائك  خيار  ألن  األحـــوال-  أفضل  في  -هــذا  غريباً 
بعيداً عن المحيط، هو اإلجراء العادي لمخالفة دربهم.

اهتماماتنا  فــي  كثيراً  نختلف  متشابهين،  نخلق  لــم 
استمتاعنا،  طـــرق  فــي  األشـــيـــاء،  ــع  م تــفــاعــلــنــا  وطـــرق 
الجميع  تأكيد  مــن  الــرغــم  وعلى  استهجاننا.  وأســبــاب 
استنكاراً  يلقى  المختلف  أن  إال  الحقيقة،  تلك  على 
-بكل  إعــادتــه  بمحاوالت  ويــواجــه  لسلوكه،  واستهجاناً 
الطرق والوسائل- إلى الصواب! ولكن من المعني أساساً 
التي تجعله يحدد  الدور؟ وما هي مرجعيته  بهذا  بالقيام 

معنى وشكل هذا الصواب؟
أم  الصواب؟  معتقداتنا هو  مع  ويتواءم  يناسبها  ما  هل 
ما يريحنا ويمتعنا ويسعدنا هو الصواب! أم أن الصواب 
نعتبره  ما  أن  يمكن  وهل  مادية؟  مصالح  لنا  يحقق  فيما 
أكثر  آخرين  أشخاص  لدى  تماماً  ذلك  عكس  هو  صواباً 
مع  يتالءم  ال  صــواب  اآلخرين  لهؤالء  وهــل  منا!  نجاحاً 
وهل  يملكه،  أحد  ال  آخر  معنى  للصواب  أن  أم  صوابنا! 
لهذا الصواب أوجه ودالالت أخرى؟ وإن كان أن للصواب 
مختلفون،  أشخاص  يحددها  مختلفة  زوايا  الحقيقة  أو 
لماذا إذا ال نحترم اختالفاتهم، أليسوا هم أيضاً يملكون 

جزءاً من هذا الصواب!
دون  من  ما  مكان  في  واحــد  لون  سوى  نرى  ال  عندما 
سوى  نسمع  ال  وعندما  الظالم،  أمــام  أننا  يعني  تــدرج، 
صوت واحد له رأي واحد، وال تلتقط آذاننا أي اختالفات 
الــحــيــاة شيئاً،  مــن  نــعــرف  لــم  فإننا  الــكــون،  فــي  أخـــرى 
ظالم.  في  أننا  يعني  أنفسنا...  ســوى  نــرى  ال  وعندما 
هكذا هي الحياة، االختالفات تضيء الكون، والمختلفون 
أن  الطريق.  معالم  تحدد  التي  الشمعات  بمثابة  معنا 
وبين  خـــالف..  على  نكون  أن  يعني  ال  مختلفين  نكون 
تتشكل وأمم  الخالف... حضارات  ذلك االختالف وذاك 

تتداعى.

السعد المنهالي

alsaadalmenhaly@gmail.com

نوف الموسى (دبي)

في  المحلية،  النباتات  برائحة  مــأخــوذة  كنُت 
مشروع «حديقة الفنان»، بمركز جميل للفنون، في 
مدينة دبي، وتحديداً عمل «الصحراء هي الغابة» 
ما  وتخيلت  نيوج،  ونامراتا  دي  سونوج  للفنانين 
يمكن أن يصنعه هذا التداخل البديع بين الروائح 
العطرية لنبات عشبي من مثل «الُخبيز» الذي ينمو 
عبر  الخيمة،  ورأس  الفجيرة  إمارتي  في  بكثرة 
«الجعدة»،  نبات  وبين  صخرية،  جبلية  تضاريس 
ويستخدم  األلـــوان،  مختلفة  بأزهار  يتميز  الــذي 
لتخفيف آالم المعدة، وقد كانت أزهاره تستخدم في 
صنع الوسائد لكونها رقيقة وعطرية، وكذلك نبات 
الرائحة،  قوي  عطرياً  زيتاً  ينتج  الذي  «الصخبر» 
الرائحة  ذي  العشبي  «الشيح»  نبات  حضور  أمام 
العطرية أيضاً، فكلما جاءت ريح خفيفة عابرة من 
خور دبي، بجانب موقع المركز المطل عليه، حتى 
تحدث حالة من التمازج بينها، ما يوحي باإللهام 
الفلسفي والفكري لثقافة الممارسة البيئية ودورها 
في بناء منظومة المفاهيم والعالقات االجتماعية 
التعقيد،  بالغ  التشابك  ذلك  وتأثير  الناس،  بين 
التجريب  إمكانية  في  الفني،  العمل  يتصوره  كما 
من  وقدرتنا  «الغابة»  بمنظور  الصحراء  ورؤيــة 
االستدالل  الفنية على  الحدائق  فن عمارة  خالل 
العالقة  عمق  في  والتعددية  التنوع  تاريخية  على 
وتشكالتها  النباتات  كون  واألرض،  اإلنسان  بين 
الفطرية جاءت كعالمات وإشارات لصيغة التناغم 
وما  الطبيعية،  المناظر  داخل  البيولوجي  للتنوع 
تحكمها  ترويض  اإلنسان من عمليات  فعله  الذي 
سياسات الطعام والعيش، في إحداث حالة تطور 
ألنواع نباتية بذاتها، وشح ألخرى، ما يعكس نمو 
وبالمقابل  مجتمعية،  وأنماط  وسلوكات  مفاهيم 
هناك ضمور لغيرها من الممارسات االجتماعية، 
فالتفكير في الصحراء كغابة، بطبيعته يهدينا إلى 
العالقات الجديدة وامتداداتها الال نهائية، وأثرها 

في اإلبداع المعرفي والثقافي. 
يتطلب  الــغــابــة»،  هــي  «الــصــحــراء  العمل  وفــي 
النبات،  من  نوعاً   25 نحو  إلى  النظر  الزائر  من 
في  المتفردة  المحاولة  ثم  ومن  مستقلة،  بصورة 
تشكيل لغة ما، أّي بناء شكل إبداعي مكمل للعمل 
الفني، والهادف إلى تعميق العالقة بين المشاهد 
والنبتة سواء عشبة أو شجرة، قد تكون الشجرة 
كونها  الفتة،  «عرفج»  عليها  يطلق  التي  المعمرة 
تعكس  بذلك  وهــي  ديسمبر،  شهر  خــالل  تزهر 
كان  فقد  اإلمــارات،  لشتاء  المجتمعية  الموروثات 
أندر  من  وتعتبر  الطرية،  أزهارها  يأكلون  الناس 
النباتات في دولة اإلمارات، وتتغذى الماعز على 
فإن  وبالتالي  للحليب،  مدرة  كونها  األشجار  هذه 
يمثل  الطعام،  مكونات  في  الشجرة  هذه  حضور 
الترابط بين وجود اإلنسان والماعز في هذه البيئة 
في  تتشكل  التي  الطبيعية  المعدنية  والــرواســب 

الصحراء، مشكًال منظراً طبيعياً يعيش ويتفاوض 
معقد  تشابك  في  منا  واحــد  كل  ويتبناه  ويتكيف 
للفنانين  بيان  وفي  والهويات،  واللغات  للعالقات 
البعد  كالهما  يسرد  نيوج  ونامراتا  دي  سونوج 
التفصيلي للعمل: «تماماً مثل الماعز «المستأنسة» 
لإلنسان، فإن الماعز أيضاً «دّجن» اإلنسان، ومثل 
أيضاً  اإلنسان  قام  الماعز،  «دّجن»  الغاف  شجرة 
على  الضوء  لتسليط   - الغاف  شجرة  «بتدجين» 
في  يورطنا  الــذي  «الطعام»،  األساسي،  العنصر 

هذه السياسة. فعل األكل يربط بين البشر وغير 
البشر في عالقة حميمة بالمناظر الطبيعية التي 

يتجلى فيها نظام حكم غريب في «الغابة»».  
أعماله  تــدور  الــذي  دي،  سونوج  الفنان  جمع 
حول التأمل في السياسة وانسيابية المعاني في 
بالمناظر  النقدي  االرتباط  النابعة من  الخامات 
تعمل على  التي  نيوج  نامراتا  والفنانة  الطبيعية، 
وغير  البشري  للتفاعل  النظرية  االستقصاءات 
التمثيل  وسياسة  الطبيعي  المشهد  في  البشري 
في  المحلية  النباتات  حول  المعلومات  والرؤية، 
المزارعين  مع  محادثات  خــالل  من  ــارات  اإلمـ
وعلماء  البستنة  وعــلــمــاء  واألســـر  المحليين 
النبات، ما يفتح أفق مغايرة ألثر تلك النقاشات 
فــي إبــــداع مــكــون ثــقــافــي مــتــجــدد، فــي جعل 
والمساحات  األرض  كون  في  يتبنون  المزارعين 
تسمح  واســعــة،  فنية  معارض  تمثل  الــزراعــيــة، 
الهوية  معها في سؤال حول  يتفاعل  أن  للمتلقي 
الكتشاف  فرصة  كونها  في  بــاألرض  وارتباطها 
باتجاه  يــدفــع  عــمــلــي،  بشكل  ــوع»  ــن ــت «ال معنى 
الممارسة  من  النابع  الثقافي  السلوك  معايشة 
فكرية  احتماالت  إلى  بنا  يصل  والــذي  البيئية، 

قد تنسجم مع ذاكرة المكان.

جانب من النباتات المحلية في العمل (الصور من المصدر)

مشروع فني في دبي

«مكتبة الشارقة العامة» شاهدة على استكشاف المعرفة 

«الصحــراء هي الغابــة»

يعمق فهم العالقة بني اإلنســــــان واألرض 

6 أسباب تبرز حاجة املجتمع للمكتبـــات يف العصر الرقمي

العمل جمع نحو 25
نوعًا من النبات بصورة 
مستقلة ومن ثم حاول 

بناء شكل إبداعي 

«صيفـــك روايـــة» مستمـرة
حتى منتصف سبتمبر المقبل

تنظمها «روايات» و«طيران اإلمارات»

الشارقة (االتحاد)

التي أطلقتها  تواصل حملة «صيفك رواية» 
«طيران  برعاية  الشارقة،  من  «روايـــات»  دار 
للقراءة،  أسبوع  كل  كتاب  اقتراح  اإلمـــارات»، 
حــيــث انــتــقــت الــــدار 6 أعــمــال مــن أفضل 
أسابيع  خالل  للقراءة  وخصصتها  إصداراتها 
سبتمبر  منتصف  إلـــى  تمتد  الــتــي  الحملة 

المقبل، موعد اإلعالن عن جوائزها.
بلدان  إلــى  سفر  بتذاكر  قــراء   6 وسيفوز 
مراجعات  عنها  يقدمون  التي  الكتب  مؤلفي 
قيمة، والستحقاق الفوز بتذكرتين من «طيران 
اإلمارات» للفائزين في ختام الحملة، ال تزال 
الفرصة قائمة أمام القراء إلنجاز عرض واحد 
على األقل حول أحد الكتب التي رشحتها دار 
«روايات» للقراءة، ومشاركة العرض مع حساب 

الدار على التواصل االجتماعي.
وتستمر الحملة أمام القراء خالل األسابيع 
لالستمتاع  أخرى  كتب  بثالثة  المقبلة  الثالثة 
تؤهل  عنها  مــراجــعــات  وكــتــابــة  بمضامينها 
للفوز  للترشح  المراجعات  أفضل  أصحاب 
والكتب هي  مؤلفيها،  بلدان  إلى  بتذاكر سفر 
تركيا،  من  برهان سونميز  للكاتب  «المتاهة»، 
كــول من  للكتاب هنري  األورفــيــة»،  و«بــاريــس 
فرنسا، و«لو كان لشارع بيل أن يتكلم»، للكاتب 

جيمس بالدوين من الواليات المتحدة.
الحملة  من  األولى  األسابيع  الثالثة  وخالل 
تسابق القراء على تقديم مراجعات حول ثالثة 
كتب من إصدارات «روايــات»، وال يزال الباب 
مراجعات  لنشر  القراء  أمــام  كذلك  مفتوحاً 
دار  حساب  مع  ومشاركتها  الكتب  هذه  حول 
«روايات»، والكتب هي رواية للكاتب السويدي 
يلمار سودربيري بعنوان «دكتور كالس»، جاءت 
أســـرار  يكشف  طبيب  يــومــيــات  شــكــل  عــلــى 

مرضى يترددون على عيادته.
أيها  تــبــك  «ال  بــعــنــوان  كينيا  مــن  ــة  ــ وروايـ
رواد  أحد  واثيونغو،  نغوغي  لمؤلفها  الطفل»، 
األدب األفريقي، والفائز بجوائز عالمية منها 
جائزة «مان بوكر» الدولية، وتضيء على كفاح 

المجتمع الكيني ضد االستعمار البريطاني.
تعريف  وبهدف  الحملة  لكتب  تنويع  وفــي 
الكتاب  تضمن  العالمي،  الشعر  على  القراء 
الثالث مختارات شعرية للشاعر البولندي آدم 
كتابة  بين  بالجمع  اشتهر  الــذي  زاغايَْفْسكي 
الشعر والنقد والترجمة والرواية، وحصل على 

جوائز عالمية.

غالف كتاب «دكتور كالس»  

غالف كتاب «ال تبك أيها الطفل» 

غالف كتاب «باريس األورفية»  

«أمير الشعراء» 
يغلق باب التسجيل 
بموسمه العاشر

أبوظبي (االتحاد)

الثقافية  والبرامج  المهرجانات  إدارة  لجنة  أعلنت 
فــتــرة تلقي قصائد  انــتــهــاء  أبــوظــبــي  والــتــراثــيــة فــي 
المرشحين لبرنامج «أمير الشعراء» بموسمه العاشر، 
والذي شهد إقباالً كبيراً من شعراء العربية الفصحى 

على المشاركة به.
المقبلة  الفترة  خالل  تحكيم  لجنة  أعضاء  ويبدأ 
عــمــلــيــة فـــرز وتــقــيــيــم الــقــصــائــد واخــتــيــار أفــضــل 
المرشحين، والذين سيخضعون لمقابالت في مسرح 
ونقدية  فنية  معايير  وفــق  بأبوظبي  الراحة  شاطئ 

دقيقة.

وستحدد لجنة التحكيم بعد إجراء المقابالت قائمة 
صعوبة  أكثر  إضافية  الختبارات  سيخضعون  الذين 
من قبل لجنة التحكيم الختيار القائمة النهائية الذين 
مسرح  مــن  المباشر  البث  حلقات  فــي  سيشاركون 
«أمير  لقب  على  للمنافسة  بأبوظبي،  الراحة  شاطئ 
الشعراء» وصوالً للحلقة النهائية والفوز ببردة الشعر 

وخاتم اإلمارة.
من  ورسالته  أهدافه  تحقيق  البرنامج  ويواصل 
واالرتقاء  الفصيح  العربي  بالشعر  النهوض  أجــل 
العربية  األوســاط  في  له  والترويج  وبشعرائه،  به 
الثقافة  في  العربي  للشعر  اإليجابي  الدور  وإحياء 
في  أبوظبي  دور  على  والتأكيد  واإلنسانية،  العربية 

دور  وتعزيز  الثقافي،  والــتــواصــل  التفاعل  تعزيز 
العربية،  اللغة  وصون  حفظ  في  أبوظبي  العاصمة 
التي  المشاريع  أحد  الشعراء  أمير  برنامج  إن  إذ 
العالم  فــي  ــدة  رائـ عاصمة  أبــوظــبــي  مكانة  تــعــزز 

والفن. واألدب  للثقافة 
بردة  على  الشعراء»  «أمير  بلقب  الفائز  ويحصل 
الشعر وخاتم اإلمارة، إلى جانب جائزة نقدية بقيمة 
مليون درهم، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 
500 ألف درهم أما صاحب المركز الثالث فيحصل 
على 300 ألف درهم، على أن تمنح جائزة بقيمة 200
ألف درهم  الرابع و100  المركز  ألف درهم لصاحب 

للفائز بالمركز الخامس.

لجنة التحكيم 
تبدأ قريبًا عملية 

فرز القصائد 
واختيار أفضل 

المرشحين وفق 
معايير فنية 

ونقدية دقيقة

الشارقة (االتحاد)

المكتبات  لعبت  التاريخ  فجر  منذ 
المعلومات  توفير  في  مركزياً  دوراً 
الثمينة،  والعلمية  والفريدة  النادرة 
ــور مــبــدأ الــمــكــتــبــة فـــي دولـــة  ــل ــب وت
عندما   ،1925 الــعــام  فــي  اإلمـــارات 
بـــن صقر  ــطــان  ــخ ســل ــشــي ال ــح  ــت ــت اف
عام  مــن  الشارقة  حاكم  القاسمي، 
1924 حتى 1951، مكتبة خاصة في 

الشارقة. حصن 
الخاصة  المكتبة  تــلــك  ــطــورت  وت
الــعــامــة»  الــشــارقــة  «مكتبة  لتصبح 
تقريباً،  عام   100 عمرها  يبلغ  التي 
العامة»  الشارقة  «مكتبات  وحرصت 
جميع  في  المنتشرة  الستة  بفروعها 
مدن اإلمارة، على خدمة المجتمعات 
على  شــاهــدًة  لتقف  فيها،  المقيمة 
الستكشاف  المجتمع  أعضاء  حاجة 
ــم  ــل ــع الـــمـــعـــرفـــة والـــمـــعـــلـــومـــات وال

والثقافة.
في  تأسست  أنها  من  الرغم  وعلى 
وقت كان الوصول إلى المعلومات فيه 
في  باالزدهار  استمرت  لكنها  صعباً، 
عصر شهد تغييرات تكنولوجية كبيرة،  
الرقمية  التعليمية  األدوات  أن  ومــع 
العصر  فــي  مهمة  أدوات  أصــبــحــت 
الحديث، إال أن المكتبات توفر فوائد 
ملموسة وغير ملموسة للمجتمع، يمكن 

تلخيصها بما يلي:

1- بناء المجتمعات وتعزيز ترابطها وتواصلها
في العصر الرقمي، أصبحت المكتبات العامة قادرة على الوصول إلى المجتمعات 

في المناطق البعيدة وتوفير المعرفة والمعلومات لها.

2- الوصول إلى مصادر ثمينة مجانًا
إلى مصادر  الوصول  توفير فرصة  بالمعرفة من خالل  المجتمعات  تسلح  المكتبات 

مجاناً. مختلفة  وبلغات  الثقافات  متعددة  ثمينة 

3- مساعدة القارئ في العثور عما يبحث عنه 
م معلومات   تركز «مكتبات الشارقة العامة» على قيمة الحقائق العلمية والموثوقية، وتقدِّ

محايدة ودقيقة، كما أن أمناء المكتبات يرشدون القارئ إلى المحتوى الذي يحتاجه إليه.

4- مساحة آمنة مشتركة
 تعمل الفضاءات االجتماعية والرقمية التي توفرها «مكتبات الشارقة العامة» على 
ضمان أمن المجتمعات والقراء والمتعلمين، وتلبي احتياجاتهم، من دون أن تغفل عن 
التالعب  بعدم  أخالقياً  الملتزمة  العامة  األماكن  من  واحدة  لتصبح  اإلعاقات،  ذوي 

بالمستخدمين أو استغاللهم ألهداف تجارية.

المكتبات تعزز حرية 
تبادل األفكار، وتفتح 

أبوابها للمفكرين 
المستقلين، ومن خالل 

تحفيز مخيلة القراء 
وفضولهم الكتساب 

المعرفة، تعطي المكتبات 
األفراد حرية إثراء 

فكرهم وأفكارهم ورؤاهم، 
ومع تحولها إلى مركز 
علمي وثقافي مبتكر، 

توسع «مكتبات الشارقة 
العامة» آفاق اإلبداع 

واالبتكار والتعلم.

نجحت المصادر متعددة 
التخصصات ذات الجودة 

العالية لمكتبات الشارقة 
العامة، في دعم الوصول 

العادل للمعرفة بتلبية 
احتياجات التعليم العالي 

للطالب الجامعيين 
والمتخرجين والباحثين 

والزمالء الباحثين في 
الشارقة ودولة اإلمارات 

ودول مجلس التعاون 
الخليجي.

حرية اإلبداع 
والتعلم

مراكز لمصادر 
التعليم العالي

عمل «الصحراء هي الغابة»

جانب من مكتبات الشارقة (من المصدر)
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»مجمع المتاحف« 
تــــــــــــــــــــــــــاريخ ُيـــــــروى

نجول في »مجمع المتاحف« بسوق المرفأ في جزر ديرة بدبي، الذي يضم 10 ماليين 

عت وصنِّفت وفقًا  قطعة تراثية وتاريخية نادرة، ونستعرض أهميتها وكيف وزِّ

س  لوظائفها إلى 50 مقصورة. وهي نتاج بحث استمر ألكثر من 25 عامًا قام به مؤسِّ

المتحف ناصر سليمان، الشغوف بكل ما له عالقة بثقافة الشعوب. وجاءت هذه الخطوة 

لرغبته في الكشف عن كنوز تاريخية ومشاركتها مع الزوار.

خولة علي )دبي( 

فتح  خــال  من  سليمان  ناصر  يهدف 
تثقيف  ــى  إل المتاحف«  »مجمع  ــواب  أبـ
الزوار للتعرف على تراث اإلمارات الغني، 
الخمسين  في  شهدها  التي  والتطورات 
من  فيه  بما  والمتحف  الماضية.  سنة 
مقتنيات ومشاهد يختصر سنوات طويلة 
ليقدم  ساعات،  بضع  تستغرق  رحلة  في 

عرضاً مفصًا عن أقسامه المتنوعة. 
ويــقــول: مــن خــال أســفــاري إلــى دول 
ثقافة  وفهم  تراثها  أتعمق في  كنت  عدة، 
شعوبها وعاقاتهم االجتماعية وطقوسهم 
وأسعى  أدواتهم،  تعكسها  التي  الحياتية 
في  مجموعتي  ــى  إل ألضمها  القتنائها 
من  فيه  لي  بالنسبة  والسفر  المتحف. 
خبرات  على  والتعرف  والمعرفة  العلوم 

اآلخرين، إلى جانب الترفيه. 

 تنشيط السياحة 
في  المتاحف  دور  على  سليمان  ويؤكد 
يقبل  حيث  السياحية،  الحركة  تنشيط 
والمهتمين  الباحثين  مــن  الكثير  عليها 
وتطورها،  المنطقة  تاريخ  على  لاطاع 
باإلضافة إلى أهميتها في تنشيط الحس 
المحلي.  بــالــتــراث  والتعريف  الــوطــنــي، 
ويــقــول: زيـــارة هــذا الــنــوع مــن المتاحف 
ينمي مشاعر االعتزاز والفخر واالنتماء، 
تعليمية ذات قيمة، ما يسهل  بيئة  ويوفر 
المنطقة  ــراث  ــ ت قــــراءة  األجـــيـــال  عــلــى 
وحــضــارتــهــا مــن خـــال مــا تــعــرضــه من 
واقــع  تصف  وأجــهــزة  وأدوات  مقتنيات 
مع  األفــراد  تفاعل  ومدى  قديماً،  العيش 

ظروف  عليهم  سّهلت  التي  األدوات  هذه 
الحياة الصعبة آنذاك. 

أقسام المتاحف 
 50 إلـــى  الــمــتــاحــف«  »مــجــمــع  ينقسم 
مع الخمسين عاماً من  متحفاً، انسجاماً 
الدولة  تاريخ  عن  ويكشف  االتحاد،  عمر 
وتطورها. ويضم قسماً مخصصاً لعرض 
القديمة  ــارات  ــســي ال تــرخــيــص  ــوحــات  ل
والمذياع،  والهواتف  االتــصــال  ومــعــدات 
القهوة  مــن  أنــواعــاً  فيه  يعرض  وقسماً 
النحاسية  الــضــيــافــة  وأونــــي  والـــشـــاي 
عاج  لعرض  مخصصاً  وقسماً  كالدالل، 
القديمة  الحياكة  وآالت  الشعبي  الطب 
واآلالت  ــعــة  ــطــاب ال وآالت  ــواتـــف  ــهـ والـ
من  مختلفة  أنــواعــاً  ويضم  الموسيقية. 
ومتحفاً  كريم،  اآليس  صنع  وآلة  العصي 
للزي  مخصصاً  وقسماً  والعود،  للعطور 
والــعــقــال،  الــغــتــرة  مــن  المحلي  الشعبي 

ومجموعة من صناديق التخزين القديمة 
وبطاقات  جلدية،  وحقائب  »المندوس« 

قديمة مدفوعة مسبقاً وطوابع بريدية. 

عمالت معدنية
ويضم »مجمع المتاحف« قسم العمات 
المعدنية المصنوعة من الذهب والفضة 
المستخدمة  األخــرى  الثمينة  والمعادن 
منذ أكثر من 150 عاماً. ويتوزع فيه الزي 
وحافظات  العتيقة  والمدافع  العسكري 
ويمكن  الــرصــاص،  وخراطيش  األسلحة 
الزائر هنا على مراحل تطور  يتعرف  أن 
فيه  تُــعــرض  قسم  فــي  الصحي  النظام 
المعدات الطبية القديمة التي استُخدمت 
فيها  بما  الماضي،  القرن  ستينيات  في 
الطبية،  ــرة  األســ مــن  كــامــلــة  مــجــمــوعــة 
وأجهزة قياس ضغط الدم وسواها. ومن 
وأدوات  قديمة،  مصابيح  المعروضات 
الزراعة والنجارة المتعارف عليها قديماً.

جانب من المعروضات األثرية )تصوير: أفضل شام(

ناصر سليمان 

المجموعة 
كــــــــــــــــــاملة

القطع األثرية 
والنادرة المعروضة 

في »مجمع 
المتاحف« بسوق 

المرفأ جزء بسيط 
من مقتنيات 

سليمان، ومن المقرر 
أن يتوسع المركز في 

نهاية شهر سبتمبر 
الستيعاب أكبر 

قدر من مجموعته 
الكاملة.

مقتنياته 
تضم تحفًا 

تكشف عن 
مراحل التطور 
الحضاري في 

اإلمارات

ماليين 
قطعة أثرية 

نتاج بحث 
قام به ناصر 

سليمان على 
مدى 25 عامًا 
في دول عدة

أخطــــــــــــــــــــاء في »الجيم«

يغوص حتى 60 مترًا... في دبي

1 - التمارين الكثيفة: 
بالرغم من أهمية تحدي العضات على العمل بجدية، من الخطأ 
أن تمارس أقصى درجات الكثافة طوال الوقت، ما يمثِّل صعوبة على 
الجهاز العصبي والمفاصل والعظام، السيما إذا كنت فوق األربعين 

من العمر.

2 - المكمالت:
يستهلك بعضهم مكمات ما قبل التمرين لتعزيز قدراتهم، تتضمن 
مكونات ضارة أو كميات عالية من الكافيين، ما قد يؤدي إلى زيادة 

الوزن على الجهاز العصبي، واألفضل تقليلها واستبدالها بالقهوة.

3 - تخطي اإلحماء:
الحركة  تحسين  في  المهمة  اإلحماء  تمارين  كثيرون  يتجاهل 
العصبي  الجهاز  يجعل  ما  القلب،  حــرارة  درجــة  ــادة  وزي والمرونة 
مهيَّئاً، وتخطيها يزيد من فرص التعرض لإلصابة. ومن الضروري 
القرفصاء  مثل  اإلحماء  لتمارين  دقائق   10 إلى   5 من  تخصيص 

ودوائر الكتف والقدمين.

دبي )االتحاد( 

سّجلت »ديب دايف دبي« رقماً قياسياً غير مسبوق في تاريخها، 
بتوقيع بطل العالم في الغوص الحّر الروسي أليكسي مولتشانوف.

ونجح مولتشانوف، الغواص األكثر جرأة، وبنفس واحد فقط في 
الوصول إلى قاع »ديب دايف دبي« أعمق حوض سباحة في العالم 
متجاوزاً  فقط،  ثانية   57 خال  مجدداً  والصعود  متراً   60 البالغ 

في  أسافه  حققها  التي  ــام  األرق كل 
المكان نفسه.

ــام مــولــتــشــانــوف قــبــل شــروعــه  ــ وق
بالغوص، بتمرين للتنفس يُعرف باسم 
»تعبئة الرئة« لاحتفاظ بالهواء ألطول 
فترة ممكنة، وهي تقنية تنّفس تسمح 
من  جالونين  إلى  يصل  ما  بحبس  له 
الماء  تحت  والبقاء  رئتيه،  في  الهواء 
أتقنها  مــهــارة  ــي  وهـ دقـــائـــق.  ــعــدة  ل
أليكسي على مدار سنوات طويلة من 
»ديــب  وتشتهر  والــمــمــارســة.  الخبرة 
الغوص  تــجــارب  وجهة  دبـــي«،  دايــف 
الــعــالــم، بتسجيل  فــي  ــفــرداً  ت األكــثــر 
األرقام القياسية وتخطي المستحيل. 

لضغوط  الحّر  الغوص  أثناء  يتعّرض  اإلنسان  جسم  أن  ويُذكر 
تحت  السريع  التأقلم  على  تساعده  تغييرات  بعدة  ويمّر  كبيرة، 
الماء. ويتعّين على الغواصين المتمرسين مثل أليكسي خفض معدل 
يتعرضون  الذي  الضغط  لمعادلة   %50 من  ألكثر  القلب  ضربات 
له عند الغوص عميقاً تحت الماء. وللتأقلم مع هذا الضغط، يقوم 
فيما  الحيوية،  األعضاء  إلى  الدم  لدفع  األوعية  بتضييق  الجسم 
بالتوسع حسب  الغوص  بسبب  الزائد  الضغط  الرئتان عن  تعوِّض 

الضرورة للسماح بالتغيرات في الجسم.

ترجمة: عزة يوسف3

يؤكد خبراء على موقع Eat This األميركي أن صالة 

األلعاب الرياضية هي أفضل مكان للياقة البدنية 

رون من  وحرق الدهون وبناء العضالت، إال أنهم يحذِّ

بعض األخطاء التي قد تأتي بنتائج عكسية ويمكن 

أن تضر بالجسم أكثر مما تنفعه. 

مي عمر »تحت تهديد السالح«
بين »العصـــــــابة« و»مستر إكس«

َهنـــــــا الزاهد

علي عبد الرحمن )القاهرة( 

ــالم  أف  4 ــي  ف عــمــر  ــي  م الممثلة  ــارك  ــش ت
ــاب 6  ــي بــشــخــصــيــات مــخــتــفــلــة، بــعــد غ

أفالمها  آخر  منذ  السينما  عن  سنوات 
وأولها   ،2017 عــام  خير«  على  »تصبح 

فيه  وتجسد  السالح«،  تهديد  »تحت 
العمل  لبطل  الدرب  رفيقة  شخصية 
ــورط في  ــت حــســن الـــــرداد، الـــذي ي

جريمة قتل.
العمل سيناريو وحوار أيمن بهجت 
الرحمن  عبد  محمد  إخــراج  قمر، 
حماقي، ويشارك في بطولته فتحي 

عبد الوهاب وشيرين رضا.
تصوير  مــن  مــي  وانــتــهــت 

»بضع  فــي  مشاهدها 
ســاعــات فــي يــوم 

مـــــا«، وتــــدور 
ــه  ــ ــداث ــ أح
فـــى إطـــار 

الرومانسية، حول حياة الشباب في فترة زمنية قصيرة.
رزق«،  »بنات  في  مشاهدها  تصوير  بدء  مي  وتنتظر 
النصب  مـــن  تــتــخــذ  ــاة  ــت ف شــخــصــيــة  وتــجــســد 
واالحتيال طريقًا للعيش، تدور أحداثه في 
يخططن  فتيات   4 حول  التشويق  إطار 
إنجلترا،  ملكة  تاج  مجوهرات  لسرقة 
سيناريو  إبــراهــيــم،  إســحــاق  تأليف 
وحوار كريم شيرين، إخراج مرقص 
أروى  بطولته  في  وتشارك  عادل، 

جودة وشيرين رضا.
لـ  التحضير  ــي  م ــل  ــواص وت
وتــجــســد  األرض«،  »تــحــت 
تعيش  حالمة  فتاة  شخصية 
إطار  في  خيالية  حب  قصة 
االجتماعية،  الكوميديا 
ــرو عــــادل،  ــمـ حـــــوار عـ
سيناريو وإخراج شادي 
ويشارك  ــادي،  ش أبــو 
صالح  بطولته  في 
ــاء  ــ ــ ــدهلل ووف ــ ــب ــ ع

عامر.

سعيد ياسين )القاهرة( 

لتصوير  ــد  ــزاهـ الـ َهــنــا  تــســتــعــد 
»العصابة«،  األول  جديدين،  فيلمين 
وتـــدور أحــداثــه فــي إطــار كوميدي 
حول شاب وفتاة يتزوجان بعد قصة 
سنوات،   7 مــن  ألكثر  ومعاناة  حــب 
في  يفكران  طفلة،  ينجبا  أن  وبعد 

طريقة لجمع المال.
علوي،  ليلى  العمل  فــي  يــشــارك 
الميرغني،  حــمــدي  ــؤاد،  ــ ف بــيــومــي 
عبدالرحمن،  ومحمد  سام  محمد 

وإخراج محمود عزت.
إكــس«،  »مستر  الــثــانــي  والفيلم   
إطــار اجتماعي  فــي  أحــداثــه  تــدور 
كوميدي، تجسد فيه شخصية زوجة 
تعيش بسام، إلى أن تنقلب حياتها 

رأساً على عقب.
وتنتظر الزاهد عرض فيلم »بضع 

ــوم مــا« الــذي انتهت  ســاعــات فــي ي
مـــن تــصــويــره، مـــع هــشــام مــاجــد، 
ومحمد  عمر  مي  السعدني،  أحمد 
الشرنوبي، مأخوذ عن رواية باالسم 
عام  صــادق، صــدرت  لمحمد  نفسه 

2011، إخراج عثمان أبو لبن.
سعادتها  عــن  الــزاهــد  وأعــربــت 
عن  والــنــقــاد  الجمهور  فعل  بـــردود 
ــحــبــك« الـــذي  ــا فـــي فــيــلــم »ب ــ دورهـ
بطولته  في  وتشارك  حالياً،  يُعرض 
الميرغني،  حمدي  تامر حسني،  مع 
هدى المفتي ومدحت تيخة. وتتناول 
قصتّي  يعيش  شــاب  حــيــاة  أحــداثــه 

حب.
الماضي  يناير  في  شاركت  وكانت 
بمسلسل »أنا وهي« مع أحمد حاتم 
وأشرف عبد الباقي، ودارت أحداثه 
حول  كوميدي،  اجتماعي  إطــار  في 

النفسية. المشاكل 

مولتشــــــــــانوف 

لحظة صعوده محققًا 57 ثانية )من المصدر(
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حمد الكعبي
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إحدى مطبوعات

 الخوف من الخوف

ماء  يرعبك  قد  نفسه،  الخوف  من  الخوف  من  النفس  على  أشد  شيء  ال 
البحر، وعلو الجبل، وعمق المغارة والكهف، مرور الشاحنة الضخمة بجانب 
سيارتك، عبورك بوابات المطارات ونقاط الحدود، رهبة ركوب الطائرات، 
فزع رؤية الدم المسال، مرور الزواحف والحيوانات والحشرات بالقرب منك، 
فجأة البرق والرعد، دوي االنفجارات، التخوف من االزدحام، رهاب المصعد 
وخوف تعطله فجأة، لكن ليس هناك من رعب أقوى من الخوف من الخوف 
ذاته، تظل في حالة توجس وتخوف وتربص وفزع كامن في الصدر، الخوف 
من الخوف هو األحالم الدائمة بحدوث مكروه، وشيء خطير للنفس ولنفوس 
المحبين واألقرباء، خوف يكبر في الداخل، وتظل النفس تستدعيه، وكأنه 
حاصل ال محالة، خوف تبحث عنه النفس في الخارج ومع اآلخرين، وتبقى 

تقّربه إلى محيطها ومن يدور في فلكها، ومن هو غال عليها. 
الخوف من الخوف شيء مدمر للنفس ولآلخرين الذين يحيطون بها، في 
البداية يكون االعتقاد أنه الوهم والتوهم، وحين يصبح دائماً ومالزماً عند 
اإلنسان ينّفر اآلخرين ألنه يشكل ثقًال عليهم قبل أن يكون ثقًال على اآلخر 
المصاب بوهم الخوف من الخوف، والذي يمكنه أحياناً أن يتعايش معه حتى 

يصبح جزءاً من يومه، ومن تفاصيل حياته.
ولعل المرأة األم هي خير مثال للذين هم مصابون بتوهم الخوف من الخوف، 
فإذا سمعت عن حادثة ألسرة في أي مكان في الدنيا، تستجلب تلك الحادثة إلى 
مكانها وبيتها، وتشعر أنها قد تحدث ألبنائها وأحفادها، لذا تهرع إلى المدخن 
لتدخن عيالها وتحوطهم بالبسملة والمعوذات حتى يصبح بيتها من روائح الَشّبة 
واللبان والحنظل، وكأنه كان مسرحاً لطقوس دق الزار واستجالب الجن، وإن 
ذهبت إلى البحر لتستحم هي وعيالها وتفرح بهم أنهم ودعوا رهبة البحر ومائه 
المالح، يطرق على ذهنها ذلك الخوف الوهمي، فتبدأ بكتابة سيناريو الغرق 
وربما خروج  المستهترين،  المائية من  الحوادث  وتوهم  الصخري،  واالنــزالق 
مارد البحر أو ِلَم ال تكون قصة فيلم «القرش المفترس» حقيقة، وطبعاً الهدف 
المتوقع هم صغارها، تظل تتأكد بيدها أكثر من مرة أن الغاز مغلق، وتبقى تشم 
روائح البيت أن ال تسريب محتمل للغاز في غيابها، هذا غير الوصايا العشر، 
والمكالمات الهاتفية كل ربع ساعة لالطمئنان على السالمة العامة، واستتباب 

األمن المنزلي.
األحالم والكوابيس إن تراءت لها خاصة في ليلة ظلماء، ذئب ينهش عظم 
ولدها، أفعى ناشبة في عقص بنتها، سيارة راجعة «ريوس» وخطفت على بيتها 
اللون الصقة في شيلتها، ساعتها تقفز  أرملة، رمادية  «بَيّز»، عنكبوت  وخلته 
من فجر ربها تبحث في كتاب «بن سيرين»، وتفاسير المطاوعة الجدد ألحالم 
المراهقات والعوانس والمتابعات لبرامجهم الفاترة، وما تخلي دردشة بخصوص 

األحالم وتفاسيرها على الشبكة العنكبوتية، حتى يطمئن قلبها أو 
تبقى متخوفة من حدوث شيء ما لها وألهلها وأوالدها.. سيبقى 
يورث،  أن  ويمكن  ومعدياً،  قاتًال،  مرضاً  الخوف  من  الخوف 
المهم.. من أجل النجاة بالسعادة، ال تَدعوا ذلك الخوف يطرق 

بابكم دوماً وأبداً.

amood8@alIttihad.ae

العمـود الثامـن

ناصر الظاهري
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كشف علماء بعد تحليل عينات نادرة جمعها المسبار الفضائي 
الياباني «هايابوسا-2» أن كميات من المياه قد تكون وصلت إلى 

األرض بواسطة كويكبات من أقاصي المجموعة الشمسية. 
وفي محاولة لإلضاءة على أصول الحياة وتكوين الكون، فحص 

باحثون 5.4 جرام من الصخور  جمعها المسبار خالل مهمة 
فضائية استمرت ست سنوات على الكويكب «ريوغو»، ووصلت 

إلى األرض عام 2020. وقال الباحثون إنهم عثروا على مادة 
عضوية أظهرت أن بعض الركائز األساسية للحياة على األرض، 

ربما تكون قد تشكلت في الفضاء. 
طوكيو (أ ف ب)

هل نزلت ميــــــــاه األرض
مــــــن الفضـــــــــــاء؟

صنف علماء علم نفس من جامعتي أولم 
األلمانية وساسكس البريطانية أسباب البكاء 
لخمس فئات، وقالوا إن الوحدة والعجز 
والتحميل فوق الطاقة واالنسجام واستهالك 
الوسائط وراء بكاء البشر. أوضح الباحثون أن 
التصنيف يعتمد على فكرة أن الدموع العاطفية 
تحدث دائما عندما ال يتم تلبية احتياجات 
نفسية أساسية أو عندما يتم إشباعها بشكل 
مكثف، وأشاروا إلى أن الشعور بالوحدة يؤدي 
إلى البكاء لعدم تلبية الحاجة إلى القرب، 
ويندرج تحت هذه الفئة فراق الحبيب أو 
الحنين إلى الوطن، وفي المقابل يبكي اإلنسان 
بعد إرضاء مكثف للحاجة إلى االنسجام، مثلما 
يحدث عندما تنهمر الدموع خالل حفل زفاف. 
أبوظبي (وكاالت)

5
الممثلة اإلنجليزية أوليفيا كوك تقف على السجادة 
الحمراء قبيل حضورها العرض األول لفيلم
 «House of the Dragon» أو «بيت التنين» في ليستر 
سكوير جاردنز بالعاصمة البريطانية لندن.

(أ ف ب)

بعــــــد 50 عـــامــــًا
أوســــــــــكار تعتذر من ساشين

تلّقت ساشين ليتلفيذر اعتذاراً من أكاديمية فنون السينما 
التي تمنح جوائز األوسكار بعد نحو 50 عاماً من 
صيحات االستهجان التي أعقبت رفضها  تسلّم جائزة 
نيابة عن الممثل مارلون براندو.  وكانت ليتلفيذر 
المنتمية إلى شعَبي أباتشي وياكي، قوبلت بالسخرية 
خالل وجودها على مسرح األوسكار 
في احتفال توزيع جوائز 
عام 1973 وذلك عندما 
شرحت سبب امتناع مارلون 
براندو، الذي لم يحضر 
االحتفال، عن قبول تسلّم 
أوسكار أفضل ممثل عن فيلم 
«العّراب». وأكدت ليتلفيذر الحقاً 
أن عناصر األمن منعوا نجم أفالم 
الوسترن جون واين من مهاجمتها.

لوس أنجلوس (أ ف ب) 

الشـــــعر يعكــــس مســـــــــــتوى التوتـــــر

أكد فريق من باحثي أيسلندا والمكسيك أنه يمكن قياس درجة شعور اإلنسان بالتوتر 
خالل الماضي القريب عن طريق قياس نسبة هرمون الكورتيزول في الشعر. ومن 

المعروف أن هرمون الكورتيزول يُفرز بوفرة في حالة إصابة اإلنسان بالتوتر، 
لدرجة أنه في بعض األحيان يشار إليه بوصفه هرمون التوتر. وتوصل 

الفريق البحثي خالل الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية «بلوس 
جلوبال بابليك هيلث»، إلى وجود صلة بين نسبة الكورتيزول في 
الشعر ودرجة التوتر، بمعنى أنه كلما زادت درجة التوتر، ارتفعت 

نسبة الهرمون في الشعر. (االتحاد الرقمي)

فـــــــي «بيــت التــــنــيـــــن»
أوليـفيـــا

تجسد «واحة العين» تاريخ وهوية 
المنطقة، وتتجاوز قيمتها وأهميتها 
حدود كونها الواحة األكبر واألكثر 

جماًال واحتواًء على أشجار النخيل، 
إلى ارتباطها الوثيق بالحياة 

االجتماعية واالقتصادية لألجداد، 
ما جعلها أول موقع مدرج على قائمة 
اليونسكو للتراث العالمي في الدولة.

(تصوير محمد البلوشي)

التراث 
في واحـــــة جميلة

أســـباب للبكـــــــاء
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