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أبوظبي (وام) 

 بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
فخامة  إلــى  تهنئة  برقية  اهللا،  حفظه  الــدولــة،  رئيس 
بمناسبة  إندونيسيا،  جمهورية  رئيس  ويـــدودو  جوكو 
ذكرى االستقالل لبالده، كما بعث صاحب السمو الشيخ 
اهللا،  حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد 
رئيس  أونديمبا  بونغو  علي  فخامة  إلــى  تهنئة  برقية 

جمهورية الجابون، بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

راشــد  بــن  محمد  الشيخ  السمو  صــاحــب  وبــعــث   
مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل 

الوزراء حاكم دبي، رعاه اهللا، برقيات تهنئة 
رئيس  ــدودو  وي جوكو  فخامة  إلــى  مماثلة 
علي  فخامة  وإلى  إندونيسيا،  جمهورية 
وإلى  الجابون،  جمهورية  رئيس  بونغو 
رابوندا  أوسوكا  كريستيان  روز  معالي 

الجابون. رئيسة وزراء جمهورية 
(طالع ص ٠٢)

رئيس الدولة ونائبه
يهنئان رئيسي إندونيسيا والجابون بذكرى االستقالل
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أبوظبي (وام)

هنأت دولة اإلمارات جمهورية كينيا بنجاح العملية 
االنتخابية، وفوز فخامة وليام روتو باالنتخابات 

الرئاسية في البالد، متمنية لفخامته التوفيق 
والنجاح، وتحقيق كل ما يتطلع إليه الشعب الكيني 

الصديق نحو التقدم والرخاء. وأشارت وزارة 
الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها إلى أن دولة 
اإلمارات تجمعها مع جمهورية كينيا عالقات وطيدة 
في كافة المجاالت، مؤكدة حرصها على تعزيز أطر 

التعاون بين البلدين إلى آفاق أرحب، بما يحقق 
تطلعات البلدين والشعبين الصديقين. (طالع ص 18)

أبوظبي (االتحاد)

توقع صندوق النقد العربي أن يسجل اقتصاد دولة 
اإلمارات نمواً بنسبة 5.8% في عام 2022، وبنسبة 

3.8% في 2023 بدعم من االستجابة المبكرة 
للجائحة وحملة التطعيم الوطنية التي أسهمت في 
تسريع التعافي االقتصادي، خصوصاً مع استمرار 
السياسات الداعمة على مستوى االقتصاد الكلي، 

وانتعاش األنشطة االقتصادية التي استفادت بشكل 
مباشر أو غير مباشر من «إكسبو دبي». (طالع ص 15)

أبوظبي (وام)

كشفت بيانات منظمة «انترنايشنز» األلمانية عن تجاوز 
دولة اإلمارات المعدل العالمي في 11 مؤشراً حول أفضل 

الوجهات للمغتربين، بمستويات تتراوح من 6 إلى 34
نقطة تشمل مؤشر اللغة المحلية ليست عائقاً، وسهولة 
اإلجراءات اإلدارية، واآلفاق المهنية للوظائف، وخيارات 
الترفيه والسفر والعبور «الترانزيت»، وثقافة الرضا في 
العمل، واألمان والسالمة، والرعاية الصحية، والحياة 

الرقمية، والسكن، والراتب، واألمان الوظيفي. وأوضحت 
المنظمة، في تقرير حول أفضل الوجهات للمغتربين لعام 
2022، أن اإلمارات حققت مراكز متقدمة في 4 محاور 
رئيسية و11 مؤشراً من إجمالي 5 محاور و17 مؤشراً 

تضمنها التقرير. (طالع ص 04)

النظام الصحي فــــــي اإلمـــارات يتمتع بجـــــاهـــزية عاليـــــة عبدهللا بن زايد يهنئ باكـســتان والهند بذكــرى االســـتقالل 

pdf5.372820 مليون عامل في القطاع 
الخاص بنمو %9

مليـــــون مسافر من مطــــــار 
دبـــــــــــي بنمــــو %162

مليـــــــار درهــــــــــــــم مكاســــــــــــــــب 
أسواق األسهم المحلية نمو أرباح أكبر 15 شركة %60

141014وطنية مدرجة 

اإلمـــارات

«النقـــد العـــربي»:

تهــنــئ كـــينيــا بنجـــــــاح 

العمليــــــة االنتخابيــــــــة

نمو االقتصاد الوطني 

5.8 % فـــي 2022

الدولة ضمن أفضــل 

الوجهــــات للمغتربني

يوسف العربي (أبوظبي)

العربية  اإلمارات  دولة  في  التنفيذ  قيد  مشاريع   10 ألكبر  اإلجمالية  التكلفة  بلغت 
المتحدة نحو 53.14 مليار درهم، بحسب بيانات شبكة «بي إن سي نتورك» المتخصصة 
عليها  حصلت  التي  البيانات  ــادت  وأف ــط.  األوس الشرق  بمنطقة  المشاريع  رصــد  في 
10 أكبر  قائمة  في  المدرجة  المشاريع  الستكمال  الزمني  النطاق  بــأن  «االتــحــاد» 

مشروعات يمتد خالل الفترة 2023-2028.  (طالع ص 13)

تحتفل بيوم العمل اإلنساني غدًا

مليـار درهـــم تكلفـــــة أكبر

10 مشـــــاريع قيــد التنفيــذ 

53

تجاوزت المعدل العالمي في 11 مؤشرًا

شعبان بالل (عدن، القاهرة)

لم تقف جرائم ميليشيات الحوثي اإلرهابية في اليمن 
على القتل والخطف والتعذيب وإدخال البالد في دوامة 

العنف فحسب، بل اتجهت إلى تدمير حضارة البالد وآثارها 
الممتدة في عمق التاريخ، ومنعت المنظمات الدولية 

من ترميم المباني األثرية، خاصًة في صنعاء التاريخية 
المدرجة في قائمة التراث العالمي لـ«اليونسكو». وقال 

خبراء ومحللون سياسيون لـ«االتحاد»: إن ممارسات 
ميليشيات الحوثي اإلرهابية خطيرة وتستهدف طمس 

معالم الهوية اليمنية العربية بتدمير التراث واآلثار، 
مؤكدين ضرورة الضغط الدولي على الميليشيات للحفاظ 

على المدن القديمة في اليمن حتى ال تخرج من قائمة 
«اليونسكو» للتراث العالمي. وتسببت السيول واألمطار 

الجارفة خالل الفترة الماضية في انهيار مباٍن أثرية 
عديدة في صنعاء وغيرها من المدن اليمنية األخرى، ما 

دفع منظمة «اليونسكو» إلى إعالن إعادة ترميمها، لكن 
ميليشيات الحوثي حالت دون ذلك.

(طالع ص 17)
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إقبال على شراء الزي المدرسي في 
منافذ أبوظبي، والمورد يخصص بريدًا 

إلكترونيًا وهاتفًا لتلقي االستفسارات. 
«إبراهيم سليم»

 رئيس مجموعة «في بي اس» للرعاية 
الصحية يقول إن هدفنا المركز األول في 

توظيف المواطنين في القطاع الخاص.
«منى الحمودي»
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أبوظبي (االتحاد)

ثالث  فــي  اخــتــبــارات  للطاقة  نــواة  شركة  تجري 
للتأكد  السلمية،  النووية  للطاقة  براكة  محطات 
من جاهزيتها لمرحلة التشغيل التجاري في إطار 
الجهود المتواصلة إلنتاج كهرباء صديقة للبيئة في 
براكة، ما يسهم في تحقيق أهداف مبادرة الدولة 
بحسب   ،2050 المناخي  للحياد  االستراتيجية 

تغريدة للمكتب اإلعالمي لحكومة أبوظبي. وكانت 
بدء  أعلنت عن  النووية  للطاقة  اإلمارات  مؤسسة 
شركة نواة للطاقة التابعة لها تحميل حزم الوقود 
النووية  للطاقة  براكة  محطات  ثالث  في  النووي 
وأعلى  المحلية  الرقابية  المتطلبات  وفق  السلمية 
الحصول على  بعد  وذلك  كافة،  العالمية  المعايير 
االتــحــاديــة  الهيئة  مــن  المحطة  تشغيل  رخــصــة 

للرقابة النووية. (طالع ص 13)

للتأكد من جاهزيتها لمرحلة التشغيل التجاري

«نواة» تجري اختبارات يف ثالث محطات «براكة»

ممارسات تستهدف 
طمس معالــــــــــــم 
الهــــويــــــة العربيـــــة

اإلمارات

انشــــقاقــــات غير مســـــبوقـــــة
في حركة «النهضة» اإلخوانية

تـونس

16

«الحــــوثـــي» يدمـــــر 

حضارة اليمن وآثاره
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قائمة  صــدارة  في  مجدداً  نفسها  ترسخ  اإلمـــارات 
واالستقرار،  والعمل  لإلقامة  المفضلة  العالم  بلدان 
بــتــجــاوزهــا 11 مـــؤشـــراً ضــمــن أفــضــل الــوجــهــات 
للمغتربين، متفوقة على المعدالت المسجلة عالمياً، 
واألمـــان  والمهنية  الوظيفية  ــاق  اآلفـ مــجــاالت  فــي 
الكثير  وغيرها  والراتب  والسكن  الصحية  والرعاية 
من  ألكثر  الدولة  احتضان  تفسر  التي  المعايير  من 
200 جنسية تتعايش وسط أجواء من األمان والوئام 

والتسامح.
اإلمارات دولة بنيت على اإلنسانية، والعمل من أجل 
لمنظومة تاريخية من  رفاه وسعادة اإلنسان، امتداداً 
المبادئ والقيم وانسجاماً مع رؤية استثنائية للقيادة 
جودة  عناصر  تعزيز  على  حرصت  لذلك  الرشيدة، 
الحياة وسهولة ممارسة األعمال وتأمين التعليم النوعي 
توفيرها  جانب  إلــى  المتقدمة،  الصحية  والرعاية 
والعدالة،  الترفيه  ووســائــل  التكنولوجية  الخدمات 

ووجود اقتصاد منفتح ومتصل مع دول العالم.
في  والعمل  للعيش  المغتربين  أسباب  تعدد  رغم 
المقدمة  في  جــاء  بــاألمــان  الشعور  فــإن  اإلمـــارات، 
بنسبة 94%، وهي نسبة تتجاوز المعدالت العالمية 
بـ13 نقطة، لتؤكد على أن الدولة نجحت في أن تكون 
الثقافات واألديان  التعايش بين  في  عالمياً  أنموذجاً 
من  لكل  عالمياً  ومقراً  اإلنسانية،  لألخوة  وعاصمة 
ينشد تأسيس أعماله أو توسيعها، وحاضنة للكفاءات 
أدوات  جميع  تمتلك  ودولــة  والرياديين،  والمواهب 

التنمية واالستقرار واالزدهار.

هدى جاسم (بغداد)

عقد قادة الكتل السياسية العراقية أمس، اجتماعاً 
بدعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لمحاولة 
إيجاد مخرج لألزمة السياسية التي تشّل البالد، لكن 
«التيار الصدري» أعلن مقاطعته اللقاء. وأّكد الرئيس 

العراقي برهم صالح ضرورة الركون إلى الحوار 
والتالقي من أجل حّل سريع لألزمة السياسية القائمة.

بينما أجلت المحكمة االتحادية العليا موعد البت 
في دعوى حل البرلمان حتى 30 أغسطس الجاري.     

ودعا المجتمعون «التيار الصدري» إلى االنخراط في 
الحوار الوطني لوضع آليات للحل الشامل بما يخدم 
تطلعات الشعب العراقي وتحقيق أهدافه، فضًال عن 
االتفاق على استمرار الحوار من أجل وضع خريطة 

طريق قانونية ودستورية لمعالجة األزمة الراهنة.
(طالع ص 16)

العراق.. الصدر يقاطع «الحوار» 

وصالــح يطالـب بحل سـريع



أبوظبي )وام(

 بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس 
الدولة، حفظه اهلل، برقية تهنئة إلى فخامة جوكو ويدودو، 

رئيس جمهورية إندونيسيا، بمناسبة ذكرى االستقالل 
لبالده. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 

رئيس الدولة، حفظه اهلل، برقية تهنئة إلى فخامة علي 
بونغو أونديمبا، رئيس جمهورية الجابون، بمناسبة ذكرى 

استقالل بالده. 
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه 

اهلل، برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة جوكو ويدودو، رئيس 
جمهورية إندونيسيا. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، رعاه اهلل، برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة علي 
بونغو، رئيس جمهورية الجابون. وبعث سموه برقية تهنئة 

مماثلة إلى معالي روز كريستيان اوسوكا رابوندا، رئيسة وزراء 
جمهورية الجابون.
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اإلمارات

رئيس الدولــــة ونائبــــــه 
يهنئان رئيسي إندونيسيا والجابون بذكرى استقالل بلديهما 

عجمان )وام(

 استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، في ديوان 
الحاكم أمس، اينيغو دي بالسيو، سفير مملكة إسبانيا لدى الدولة الذي قدم 

للسالم على سموه وللتعارف، ومناقشة سبل التعاون. ورحب سموه بالسفير 
اإلسباني، متمنيًا له طيب اإلقامة والتوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكدًا أنه 

سيجد من المسؤولين كل تعاون في سبيل أداء مهامه على أكمل وجه. 
وأكد سموه خالل اللقاء أن اإلمارات تربطها عالقات صداقة متميزة مع 

مملكة إسبانيا، وتحرص على تطوير مجاالت التعاون المشترك في مختلف 
القطاعات، السيما القطاع االستثماري والسياحي. 

وأعرب السفير عن سعادته بلقاء سمو ولي عهد عجمان، مشيدًا بعمق 
العالقات الثنائية بين البلدين، وبما تشهده دولة اإلمارات من نهضة حضارية 

في مختلف الميادين. 
وجرى خالل اللقاء استعراض عالقات الصداقة التي تربط البلدين والشعبين 

وسبل توطيدها في شتى المجاالت. حضر اللقاء حمد راشد النعيمي، مدير 
ديوان الحاكم، وسالم سيف المطروشي، نائب مدير ديوان الحاكم، ويوسف 

محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وأحمد إبراهيم 
الغمالسي، رئيس مكتب سمو ولي العهد.

عجمان )وام(

 قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، واجب العزاء في 
وفاة عبدالكريم عزمي أحمد، إلى أبناء وأخوة الفقيد، وذلك بمجلس أمين 

الشرفاء بمنطقة مشيرف بعجمان. 
وأعرب سموه خالل زيارته مجلس العزاء عن خالص تعازيه وصادق مواساته 

ألسرة الفقيد وذويه، سائاًل المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته 
ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. قدم 

واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل الحاكم 
للشؤون اإلدارية والمالية، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات 

والضيافة.

الشارقة )االتحاد( 

 اختتم وفد من دائرة العالقات الحكومية في الشارقة، زيارة رسمية إلى كوريا 
الجنوبية ومقاطعة جيجو، التابعة لها. وتضمنت زيارة الوفد الذي ترأسه 
الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العالقات الحكومية في الشارقة، عددًا 

من هيئات المجتمع المدني والمؤسسات العلمية واالجتماعّية واالقتصادّية 
الكورّية، بهدف االطالع على تجاربها وبحث سبل تطوير العالقات الثنائّية 

معها، باإلضافة إلى زيارة عدد من المعالم الثقافّية والسياحّية الرئيسة.  وقال 
الشيخ فاهم القاسمي: »تتمتع دولة اإلمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة 

بشراكة استراتيجية مع جمهورية كوريا الجنوبية في شتى المجاالت، ال سيما 
االقتصادية والثقافية، وفي قطاعات الطاقة والصحة والتعليم، في ظل امتالك 

الجانبين رؤية تنموية شاملة عبرت عنها العديد من االتفاقيات ومذكرات 
التفاهم بينهما«.  وأضاف: »بحثنا خالل الزيارة العديد من القضايا ذات االهتمام 
المشترك ومجاالت التعاون المتاحة، ووجهنا الدعوة لشركائنا الكوريين للتعرف 
عن كثب إلى المقومات الفريدة التي تتمتع بها الشارقة، والتي جعلت منها مركزًا 

اقتصاديًا وصناعيًا رئيسًا، ومنارة للعلم والمعرفة في المنطقة«.  وتابع: »نتطلع 
إلى االرتقاء بمستوى العالقات بين الشارقة وكوريا الجنوبية من جهة، ومقاطعة 

جيجو من جهة أخرى، ونسعى إلى الوصول لمستويات أفضل في تحقيق 
االستفادة القصوى من اإلمكانات المتاحة لدى الجانبين«.

ولي عهد عجمان يستقبل 
سفيــــر إسبانيــــا

... ويعزي في وفاة عبدالكريم عزمي

»عالقات الشارقة« تطلع على تجارب 
مدن كوريا الجنوبية

عمار النعيمي خالل تقديمه واجب العزاء )وام(

سلطــــان القاسمــــي يتفقـــد مبنـــى مــــركــز 

املـؤتمـرات ومجمـع املحـاكيـات البحـريـة 

الشارقة )وام(

الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  تفقد 
الــقــاســمــي، عضو  بــن محمد  ســلــطــان 
صباح  الشارقة،  حاكم  األعلى  المجلس 
ومبنى  المؤتمرات،  مركز  مبنى  أمــس، 
باألكاديمية  البحرية  المحاكيات  مجمع 
والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية 
ــع ســمــوه خـــال تفقده  ــبــحــري. واطــل ال
مبنى مركز المؤتمرات على المخططات 
الخاصة بمرافق ومحتويات المبنى الذي 
متعددة  وقــاعــة  ــادة  وعــي مــســرحــاً  يضم 
االستخدامات، باإلضافة إلى توفير مواقع 
متنوعة.  وخــدمــات  ومكتبة،  لمحات، 
في  المتميز  المسرح  على  سموه  واطلع 
مختلف  عليه  لتقام  الــمــؤتــمــرات  مــركــز 
حفات  وتنظيم  والمؤتمرات  المناسبات 

التخرج وغيرها. 
ــوه مــبــنــى مجمع  وخــــال تــفــقــد ســم
المحاكيات البحرية باألكاديمية، زار سموه 
المتقدمة  العلمية  المختبرات  من  عــدداً 
تعليم  ألغــراض  األكاديمية  تضمها  التي 
الفصول  مختلف  فــي  الطلبة  ــدريــب  وت
إلــى جانب أغـــراض تدريب  الــدراســيــة، 
المتخصصين العاملين في مجاالت النقل 
المختبرات  على  سموه  واطلع  البحري. 
والتي  السفينة،  قيادة  لمركز  المصغرة 
السفينة  قيادة  محاكاة  تجربة  تتضمن 
كنموذج تدريبي يُمّكن الطلبة من التعرف 
على محتويات مقصورة القيادة وأدوار قائد 
السفينة بصورة كاملة. كما توقف سموه 
عند مختبر التدريب متعدد االستخدامات، 
حيث تعّرف على ما يضمه المختبر من 
أجهزة حاسوب ألغراض التدريب العلمية 
التي  البحرية  التخصصات  تشمل  التي 
والمسارات  للطلبة  األكاديمية  تطرحها 

العلمية والتكنولوجية المتنوعة. 
ــق ســمــوه خـــال الـــزيـــارة الشيخ  رافـ
ــن عــبــداهلل الــقــاســمــي، رئيس  خــالــد ب
والــجــمــارك  لــلــمــوانــئ  الــشــارقــة  هيئة 
بن  منصور  والدكتور  الحرة،  والمناطق 
نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة 
بطي  بــن  صــاح  والمهندس  الــشــارقــة، 
المبادرات  تنفيذ  هيئة  رئيس  المهيري، 
الزعابي رئيس  »مبادرة«، ومحمد عبيد 
والدكتورة  والضيافة،  التشريفات  دائرة 
الشارقة  هيئة  رئيسة  الهاشمي  محدثة 
للتعليم الخاص، والدكتور هاشم عبداهلل 
الزعابي، مدير األكاديمية العربية للعلوم 
إمارة  في  البحري  والنقل  والتكنولوجيا 

الشارقة.

)وام(  الشارقة 

الشيخ  السمو  صاحب  تفقد   
محمد  ــن  بـ ــطــان  ســل الـــدكـــتـــور 
الـــقـــاســـمـــي، عـــضـــو الــمــجــلــس 
رئيس  الــشــارقــة،  حاكم  األعــلــى 
أمس،  صباح  خورفكان،  جامعة 
جامعة  وطالبات  طــاب  سكني 

خورفكان. 
جولته  بداية  في  سموه  واطلع 
على مبنى سكن الطالبات الواقع 
بخورفكان،  المديفي  بمنطقة 
حــيــث اســتــمــع ســمــوه إلــى شــرح 
السكن  ما سيضمه  مفصل حول 
متنوعة  وخــدمــات  مــرافــق  مــن 
ــداد  ــ ــه ألع ــعــاب ــي ومـــســـتـــوى اســت

الطالبات. 
 3 من  الطالبات  سكن  ويتكون 
مساحة  على  جديدة  سكنية  فلل 
وتــحــتــوي  مــربــعــة  قـــدم   10000
عــلــى طــابــقــيــن يــضــمــان الــغــرف 
المشتركة  والــصــالــة  السكنية، 
باإلضافة  االســتــخــدام  مــتــعــددة 
إلى الساحة الخارجية. ثم انتقل 

الشارقة  حاكم  السمو  صاحب 
إلى مبنى سكن الطاب والواقع 
خورفكان،  كورنيش  شــارع  على 
ــى  ــــث تــــعــــرف ســــمــــوه عــل ــي حــ
مــحــتــويــات الــســكــن مــن الــغــرف 
توفر  التي  والخدمات  والقاعات 
على  والــمــحــفــزة  اآلمــنــة  البيئة 
اإلقامة  فتـــرة  خــال  الدراسة 

السكن.  في 
الطاب  سكن  مبنى  ويتكون 
من 7 طوابق على مساحة 7000 
70 غرفة  ويــضــم  مــربــعــة،  ــدم  ق
والغرف  القاعات  مــن  وغيرها 
المتعدد  لــاســتــخــدام  الــقــابــلــة 

التعليم. أو  الترفيه  ألغراض 
ــوه خـــال جــولــتــه  ــق ســم ــ  راف
ــن بــطــي  ــ ــاح ب ــ الـــمـــهـــنـــدس صـ
تنفيذ  هيئة  رئــيــس  الــمــهــيــري، 
ومحمد  »مـــبـــادرة«،  الــمــبــادرات 
دائـــرة  رئــيــس  ــي،  ــزعــاب ال عبيد 
والدكتور  والضيافة،  التشريفات 
جامعة  مــديــر  الــشــمــاع،  أحــمــد 
مــن مسؤولي  وعــدد  خــورفــكــان، 

الجامعة.

الشارقة )وام(

 أصدر صاحب السمو 
الشيخ الدكتور سلطان 

بن محمد القاسمي، 
عضو المجلس األعلى 

حاكم الشارقة، قرارًا 
إداريًا بشأن تعيين مدير 

العربية  لألكاديمية 
والتكنولوجيا  للعلوم 

والنقل البحري في إمارة 
الشارقة. ونص القرار 
على أن يعين الدكتور 

هاشم عبداهلل بن 
سرحان الزعابي، مديرًا 

العربية  لألكاديمية 
والتكنولوجيا  للعلوم 

والنقل البحري في إمارة 
الشارقة، وذلك اعتبارًا 

من تاريخه.

هاشم الزعابي 
مديرًا »لألكاديمية 

العربية للعلوم«

عمار النعيمي يرحب بسفير إسبانيا )وام(

سلطان القاسمي خالل تفقده مبنى مركز المؤتمرات )وام(

حاكم الشارقة خالل تفقده سكني طالب وطالبات جامعة خورفكان 

.. ويتفقد سكني طالب وطالبات جامعة خورفكان
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»محمـــد بـــن زايـــد للذكــاء االصطنــاعــي« تختتـــم 

النسخـــة الثـانيــة مــن برنامجهــا التنفيــذي

)االتحاد( أبوظبي 

زايد  بن  محمد  جامعة  اختتمت 
النسخة  ــاعــي،  االصــطــن ــذكــاء  ــل ل
التنفيذي،  برنامجها  مــن  الثانية 
في  ــؤوالً  ــسـ مـ  43 والـــتـــي ضــمــت 
من  وخــاصــة  حكومية  مــؤســســات 
بينهم  من  الــدولــة،  أنحاء  مختلف 
عامون  ومديرون  تنفيذيون  رؤساء 
تعتزم  فيما  تنفيذيون،  ومــديــرون 
بالخريجين  االحــتــفــاء  الــجــامــعــة 
ــام الــعــام  ــق ــخــرج ي خـــال حــفــل ت

المقبل في حرمها بأبوظبي. 
ــجــامــعــة مـــن خــال  ــســعــى ال وت
مهارات  تعزيز  إلى  البرنامج  هذا 
مجال  في  ومعارفهم  المشاركين 
مدة  وتبلغ  االصطناعي.  الــذكــاء 
ويشمل  أســبــوعــاً،   12 الــبــرنــامــج 
ــة ومــحــاضــرات،  مــســاقــات دراســي
عليها  يعمل  مشاريع  جــانــب  ــى  إل
ويركز  ــرق.  فـ ضمن  الــمــشــاركــون 
البرنامج على موضوعات أساسية، 
منها مقدمة حول ماضي وحاضر 
االصــطــنــاعــي  الـــذكـــاء  ومستقبل 
االصطناعي  والذكاء  اآللــة،  وتعلّم 
واإلدراك  واالقتصاد،  اآللة  وتعلّم 
اللغوي والذكاء، واإلدراك البصري 
إلــى أخاقيات  إضــافــة  ــاء،  ــذك وال
ــاعــي وصــيــاغــة  ــاء االصــطــن ــذكـ الـ
ــل عــلــم  ــب ــق ــات، ومــســت ــاسـ ــيـ ــسـ الـ

الروبوتات. 
 11 الــــمــــســــاقــــات  ويــــــقــــــدم 
ــذكــاء  ــادة مــجــال ال ــ خــبــيــراً مــن ق
منهم  عـــالـــمـــيـــاً،  االصـــطـــنـــاعـــي 
ــيــس جــامــعــة مــحــمــد بـــن زايـــد  رئ
البروفيسور  االصطناعي،  للذكاء 
مايكل  والبروفيسور  زينغ،  إريــك 
أليكسل  والبروفيسور  ــوردان،  جــ
كاليفورنيا  جامعة  من  إيفروس  أ. 
ريدي،  راج  والبروفيسور  بيركلي، 
ــو كـــانـــادي  ــي ــاك والـــبـــروفـــيـــســـور ت

ــجــي مــيــلــون،  ــي ــارن ــة ك ــن جــامــع مـ
من  روس  دانييا  والبروفيسورة 
للتكنولوجيا،  معهد ماساتشوستس 
خــبــراء هذا  مــن  نخبة  إلــى جانب 

المجال. 
سلطان  الــدكــتــور  معالي  وقــال 
الصناعة  وزير  الجابر،  أحمد  بن 
رئيس  المتقدمة،  والتكنولوجيا 
بن  محمد  جامعة  أمــنــاء  مجلس 
»وضع  االصطناعي:  للذكاء  زايد 
الشيخ  الــســمــو  صــاحــب  ســيــدي 
رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد 
حكيمة  رؤية  اهلل،  حفظه  الدولة، 
لتحقيق النمو والتنويع االقتصادي 
البشرية  القدرات  بناء  خال  من 
والتكنولوجيا،  العلوم  مجال  في 
بــالــنــفــع عــلــى جميع  يــعــود  ــمــا  ب
والمجتمع  االقتصادية  المجاالت 

ككل«.

ــاف مــعــالــيــه »تـــؤكـــد هــذه  ــ وأضـ
معرفتنا  إثراء  إلى  الحاجة  الرؤية 
وتطبيقاته  االصطناعي  بالذكاء 
المجاالت،  مختلف  ضمن  العملية 
والــخــاص،  الــعــام  القطاعين  وفــي 
يعمل  ــة،  ــرؤي ال هــذه  مــع  وتماشياً 
إعــداد  على  التنفيذي  البرنامج 
الذكاء  قادة  من  مجموعة  وتمكين 
لتبني  الــمــواطــنــيــن  االصــطــنــاعــي 
المتقدمة،  التكنولوجيا  تقنيات 
وتطبيق مهاراتهم ومعرفتهم ضمن 
تعزيز  بهدف  ــك  وذل مؤسساتهم، 
والــقــدرة  الكفاءة  وزيـــادة  االبتكار 
المشاركين  أن  يذكر  التنافسية«. 
ــع تــخــرجــهــم،  ــشــاري كــجــزء مـــن م
عملوا على معالجة أحد التحديات 
تقديم  خال  من  الحالية  الوطنية 
ــى الـــذكـــاء  ــل بــحــثــي قـــائـــم عــل حـ

االصطناعي. 

وتعاون  فرق،   8 إلى  املشاركني  تقسيم  مت 
القتراح  البعض  بعضهم  مع  فريق  كل  أعضاء 

وتألفت  استشارية.  جلنة  أمام  قدموها  حلول 
أهلي،  منصور  حنان  من  االستشارية  اللجنة 

واإلحصاء،  للتنافسية  االحتادي  املركز  مديرة 
مجلس  رئيس  الكويتي،  حمد  محمد  والدكتور 

اإلمارات،  دولة  حلكومة  السيبراني  األمن 
محمد  جامعة  رئيس  زينغ،  إريك  والبروفيسور 

والبروفيسور  االصطناعي،  للذكاء  زايد  بن 
قسم  رئيس  ونائب  أستاذ  نوكاف،  بريسالف 

جامعة  يف  باإلنابة  الطبيعية  اللغات  معاجلة 
وتضمنت  االصطناعي.  للذكاء  زايد  بن  محمد 

املبكر  للكشف  مقاربة  التخرج  مشاريع 
الذكاء  على  قائمة  ومنصة  السرطان،  عن 
االحتيال،  عمليات  من  للحد  االصطناعي 

موحدة  ومنصة  بالطقس،  للتنبؤ  ونظامًا 
على  تعتمد  مالية  إدارة  ومنصة  العمالء،  خلدمة 

ومنصة  الويب،  لشبكة  الثالث  اجليل  تقنيات 
التوريد،  لسلسلة  تنبؤ  ومنصة  الطاقة،  إلدارة 

وتضمن  للتهديدات.   ذكي  تنبيه  ونظام 
بترول  شركة  إلى  ميدانية  زيارات  البرنامج 
أبوظبي  وسوق  »أدنوك«،  الوطنية  أبوظبي 
بهدف  وذلك  املتكامل،  النقل  ومركز  العاملي، 
الذكاء  تطبيق  كيفية  على  املشاركني  إطالع 

املؤسسات  من  مؤسسة  كل  يف  االصطناعي 
أن جامعة محمد  إلى  املذكورة.  جتدر اإلشارة 
البرنامج  أطلقت  االصطناعي  للذكاء  زايد  بن 

دعم  بهدف   ،2021 سبتمبر  يف  التنفيذي 
اإلمارات  دولة  يف  واخلاصة  احلكومية  القطاعات 

االصطناعي  الذكاء  إمكانات  تعزيز  خالل  من 
التحديات  مواجهة  يف  العملية  التطبيقات  عبر 
 2022 مارس  يف  اجلامعة  احتفلت  وقد  الوطنية. 

ضمت  والتي  البرنامج،  من  األولى  الدفعة  بتخّرج 
مشاركًا.  41

مشاريع التخرج

الحافالت المدرسية مزودة بمنظومة متكاملة من أحدث التقنيات )من المصدر(

دبي )االتحاد(

أكدت مؤسسة تاكسي دبي في هيئة الطرق 

والمواصالت اتخاذ أعلى مستويات الجاهزية في قطاع 

النقل المدرسي الستقبال العام الدراسي الجديد 2022 – 

2023، وذلك من خالل الحافالت المدرسية المزودة بأفضل 

التقنيات، لضمان توفير خدمات تنقل آمنة وسهلة ألكثر 

من 24 ألف طالب على مستوى إمارة دبي.

وأكدت تاكسي دبي، حرصها 
رائدة  حكومية  جهة  باعتبارها 
ــات  ــر خــدم ــي ــوف ــي مـــجـــال ت فـ
استثمار  على  المدرسي،  النقل 
وإمكاناتها  الواسعة  خبراتها 
آمنة  تطوير خدمات  في سبيل 
معايير  أعلى  وفــق  ومستدامة 
ــن والــســامــة والــمــراقــبــة  األمـ
الــمــعــتــمــدة فـــي إمـــــارة دبـــي، 
جهودها  مــن  تعزز  خطوة  فــي 
المؤسسات  احتياجات  لتلبية 
ــى  الــتــعــلــيــمــيــة، بـــاإلضـــافـــة إل
ــاء األمــــور في  ــيـ الــطــلــبــة وأولـ
إن  المؤسسة  وقالت  اإلمــارة. 
ألسطول  التطويرية  عملياتها 
ــات وخـــدمـــات الــنــقــل  ــحــاف ال
ــمــدرســي، تــعــكــس الــتــزامــهــا  ال
ــجــاه الــمــســاهــمــة  الــمــســتــمــر ت
توجهات  ترجمة  فــي  بفعالية 
ــة  ــرامــي الـــقـــيـــادة الـــرشـــيـــدة ال
على  ــة  ــوعــي ن ــة  نــقــل لــتــحــقــيــق 
المدرسي  النقل  قطاع  مستوى 
مستويات  إلـــى  ــه  ب ــاء  ــقـ واالرتـ
والتميز.  الريادة  من  متقدمة 
ــمــؤســســة كــافــة  كــمــا تــبــذل ال
الطلبة  بثقة  لارتقاء  الجهود 
إلى  باإلضافة  األمــور،  وأولياء 
وذلك  التعليمية،  المؤسسات 
لخدمات  األول  الخيار  لتكون 
يتماشى  بما  المدرسي،  النقل 
ــع أهــدافــهــا االســتــراتــيــجــيــة  م
ــيــر  ــأث الـــمـــوجـــهـــة إلحـــــــداث ت
إيجابي في المجتمع من حولنا 
أسعد  مــن  واحــدة  دبــي  لتكون 

العالم. مدن 
ــرص تـــاكـــســـي دبـــي  ــ ــحـ ــ وتـ
ــود الــبــحــث  ــة جــه ــب عــلــى مــواك
لتجهيز  المستمرين  والتطوير 
ــن الـــحـــافـــات  ــ أســـطـــولـــهـــا م
متكاملة  بمنظومة  المدرسية 
ــم وأحـــــدث األنــظــمــة  ــ ــن أه مـ

الــتــقــنــيــة الــمــتــطــورة، ومــنــهــا 
كــامــيــرات الــمــراقــبــة وأجــهــزة 
ــار لـــضـــمـــان خــلــو  ــعـ ــشـ ــتـ االسـ
وميزة  الــطــاب،  مــن  الحافلة 
مع  للتواصل  الــطــوارئ  إشعار 
التتبع  ونــظــام  التحكم،  مركز 
والطالب  للحافلة  اإللكتروني 
من خال خاصية نظام تحديد 
لتحديد   GPS العالمي  الموقع 
ــزول من  ــن مــواقــع الــصــعــود وال
الهوية  تحديد  ونظام  الحافلة، 
ــو  ــرادي بــاســتــخــدام مــوجــات ال
الحافات  تتمتع  كما   .RFID
ــة بــنــظــام لــإطــفــاء  ــمــدرســي ال
ــق الــمــحــرك،  ــحــرائ ــي ل ــذاتـ الـ
أعــلــى  مــع  مــتــوافــقــة  جميعها 
ــســامــة  مــعــايــيــر الـــجـــودة وال

وعالمياً. محلياً  المتبعة 

برامج تدريبية
يخضع جميع 

سائقي ومشريف 
ومشرفات احلافالت 

لبرامج تدريبية 
مكثفة من قبل 

مدربني متخصصني 
ومعتمدين، 

لتدريبهم على 
ممارسة القيادة 

اآلمنة واملسؤولة 
مبا يتماشى مع 
تشريعات هيئة 

الطرق واملواصالت، 
التي تضع سالمة 
الطالب على رأس 

أولوياتها، فضاًل 
عن دورات تدريبية 

حول كيفية التعامل 
أثناء احلاالت 

الطارئة وتقدمي 
خدمات اإلسعافات 

األولية وغيرها.

لـ 24 ألف طالب على مستوى اإلمارة

تـــاكـســـــي دبــــــي
تعــزز خدمــات النقــل املدرســي 

ضمت 43 مسؤواًل في مؤسسات حكومية وخاصة 

البرنامج يعزز مهارات المشاركين ومعارفهم في مجال الذكاء االصطناعي ) أرشيفية( 

هنأ البلدين بذكرى االستقالل

عبدالله بن زايد: عالقاتنا مع باكستان والهند تاريخية

أبوظبي )وام(

 توّجه سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان، 
بالتهنئة  ــي،  ــدول ال والــتــعــاون  الــخــارجــيــة  وزيـــر 
الصديقة،  اإلسامية  باكستان  جمهورية  إلــى 
سموه،  وأكــد  الباد.  استقال  ذكــرى  بمناسبة 
التاريخية  العاقات  عمق  على  المناسبة،  بهذه 
وحرص  وباكستان،  اإلمــارات  دولة  تجمع  التي 
توسيع  على  وقيادتيهما  الصديقين  البلدين 
مصالحهما  يحقق  بما  المشترك  التعاون  آفاق 
وأشار  شعبيهما.  على  بالخير  ويعود  المشتركة، 
الباكستانية  اإلماراتية  العاقات  أن  إلى  سموه 
للعاقات  مــتــمــيــزاً  نــمــوذجــاً  تــعــد  الــتــاريــخــيــة، 
واالحترام  البناء  التعاون  على  القائمة  الدولية 

باكستان  تمنياته لجمهورية  المتبادل، معرباً عن 
ــار  واالزدهــ الــتــقــدم  ــدوام  بـ وشعبها  الصديقة 
بن  عبداهلل  الشيخ  سمو  توجه  كما  والــرخــاء. 
زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، 
قيادة  الصديقة،  الهند  جمهورية  إلى  بالتهنئة 
بذكرى  االحــتــفــال  بمناسبة  وشــعــبــاً،  وحــكــومــة 

الباد. استقال 
ــهــذه الــمــنــاســبــة إن الــبــلــديــن  وقـــال ســمــوه ب
بعاقات  يرتبطان  وقيادتيهما،  الصديقين، 

قوية ومتميزة، ونجحا في ترسيخ نموذج متطور 
التي  الشاملة  االستراتيجية  للشراكة  ومستدام 
المجاالت  فــي  اإلنــجــازات  مــن  العديد  أثــمــرت 
وجمهورية  اإلمارات  دولة  أن  وأكد سموه  كافة. 
عــاقــات  لتعزيز  قــويــة  إرادة  تمتلكان  الــهــنــد 
وبما  شعبيهما،  لمصلحة  المشترك  الــتــعــاون 
كا  فــي  التنموية  الــمــســارات  دعــم  فــي  يسهم 
الهند  لجمهورية  تمنياته  عن  معرباً  البلدين، 

والرخاء. واالزدهار  بالتقدم  الصديقة وشعبها 

شراكتنا االستراتيجية 
الشاملة مع نيودلهي أثمرت 

العديد من اإلنجازات

حريصون على توسيع 
آفاق التعاون المشترك 

مع إسالم آباد

عبـدهللا بـن زايـد: إرادة قـويــة لتعـزيــز العـالقــات بمـا يـدعـم مســارات التنميــة

إعداد وتمكين 
مجموعة من قادة 
الذكاء االصطناعي 

المواطنين

سلطان الجابر
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 تتجاوز المعدل العالمي في 11 مؤشرًا  

اإلمارات ضمــن أفضـل الـوجهات للمغتربني 

تقرير  فــي  المنظمة،  وأوضــحــت 
حول أفضل الوجهات للمغتربين لعام 
مراكز  حققت  ــارات  اإلم أن   ،2022
و11  رئيسة  محاور   4 في  متقدمة 
و17  محاور   5 إجمالي  من  مؤشراً 

مؤشراً تضمنهم التقرير. 
العام  الترتيب  التقرير  وتضمن 
للمغتربين  تمثل وجهات  التي  للدول 
من خالل نظرة عامة على الوجهات، 
الــحــيــاة وسهولة  ــن حــيــث جـــودة  م
وتوفر  بالخارج  والعمل  االستقرار 
والتمويل  األســاســيــة،  االحتياجات 
ــت بــيــانــات  ــحــ ــشــخــصــي. وأوضــ ال
التقرير أن 94% من المقيمين الذين 
عن  عبروا  الــرأي  استطالع  شملهم 
شعورهم باألمان في اإلمــارات، في 
العالمي لم يتجاوز  حين أن المعدل 
 %86 ــأن  ب التقرير  ــاد  وأفـ  .%81
من المقيمين الذين شملهم التقرير 
ســعــيــدون بــمــدى تــوفــر الــخــدمــات 
الحكومية، لتتجاوز اإلمارات المعدل 

حيث  نقطة،   25 بـ  بمعدل  العالمي 
كما   ،%61 العالمي  المتوسط  بلغ 
على  بمقدرتهم  منهم   %90 نـــوه 
في  النقود  استخدام  ــدون  ب الــدفــع 
العالمي  المعدل  يتجاوز  لــم  حين 
الرعاية  توفر  مجال  وفــي   .%84
الصحية بلغت نسبة المقيمين الذين 
أفادوا بسهولة الوصول إلى خدمات 
الرعاية الصحية في اإلمارات %78 
في حين بلغ المعدل عالمياً %64. 

وذكر 79% ممن شملهم استطالع 
الرأي في دولة اإلمارات أن االنتقال 
للعيش في دولــة اإلمـــارات طــّور من 
آفاق حياتهم المهنية، بينما المتوسط 
العالمي لذلك هو 65%. ورأي %85 

أن  ــرأي  ــ ال اســتــطــالع  مــمــن شملهم 
معرفة اللغة المحلية لم تشكل عائقاً، 
لهذا  العالمي  المتوسط  بلغ  بينما 
فاإلمارات  وبالتالي   ،%51 المؤشر 
 34 بـــ  العالمي  المتوسط  تــجــاوزت 
شملهم  مــمــن   %83 وأكـــد  نــقــطــة. 
ــارات من  ــ الـــرأي فــي اإلم استطالع 
ــة  اإلداريـ اإلجــــراءات  أن  المقيمين 
المتوسط  مقابل  وبسيطة،  سهلة 
عن  بأفضلية   %56 البالغ  العالمي 
وأفاد  نقطة.   27 بـ  العالمي  المعدل 
الرأي  استطالع  شملهم  ممن   %75
على  العثور  بسهولة  ــارات  ــ اإلم فــي 
المتوسط  كــان  بينما  للسكن،  منزل 
 %83 وأشــار   .%54 يبلغ  العالمي 
في  الـــرأي  اســتــطــالع  شملهم  ممن 
إلى سهولة الحصول على  اإلمــارات 
تأشيرة لالنتقال للعيش في اإلمارات 
 ،%56 العالمي  المتوسط  بلغ  فيما 
األمر الذي جعل اإلمارات في المرتبة 
المجال.  هــذا  فــي  عالمياً  األولـــى 
والجهة الناشرة للتقرير هي الشبكة 
األبحاث  في  المتخصصة  األلمانية 
المتعلقة بجودة المعيشة في مختلف 
دول ومدن العالم »إنترنايشنز« والتي 
استبيانات  إلــى  أبحاثها  كل  تستند 
ألبحاث  الوافدين  من  عينات  آلراء 

مختلفة. 

أبوظبي )وام(

أظهرت بيانات منظمة »انترنايشنز« 

األلمانية عن تجاوز دولة اإلمارات 

المعدل العالمي في 11 مؤشرًا حول 

أفضل الوجهات للمغتربين بمستويات 

تتراوح من 6 إلى 34 نقطة تشمل مؤشر 

اللغة المحلية، ليست عائقًا وسهولة 

اإلجراءات اإلدارية واآلفاق المهنية 

للوظائف وخيارات الترفيه والسفر 

والعبور »الترانزيت« وثقافة الرضا في 

العمل واألمان والسالمة والرعاية الصحية 

والحياة الرقمية والسكن والراتب واألمان 

الوظيفي. 

ملتقى 
للوافدين

مبثابة  املنظمة  تعتبر 
للوافدين  ملتقى 

حول العالم من خالل 
لتبادل  لقاءات  عقد 

اآلراء واخلبرات 
وصدر  بينهم.  فيما 

للمنظمة  تقرير  أول 
الوجهات  أفضل  حول 
 2014 عام  للمغتربني 

دورية  بصورة  ويستمر 
كل عام، ويعتمد يف 

 %100 على  منهجيته 
الرأي  من استطالعات 

الدول  يف مجتمعات 
التقرير،  يرصدها  التي 

حيث مت إجراؤها يف 
 28-1 الفترة ما بني 

واشتمل   2022 فبراير 
11970 استطالع  على 

52 دولة، من أهم  رأي يف 
التي يعيش فيها  الدول 

الوافدين،  مجتمعات 
177 جنسية. وشمل 

 94% من المقيمين 
الذين شملهم 

استطالع الرأي عبروا 
عن شعورهم باألمان 

في اإلمارات
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إضاءة برج خليفة بشعار »يد واحدة ال تصفق«

اإلمارات تحتفل باليوم العاملي للعمل اإلنساني غدًا

جانب من مساعدات إماراتية خارجية تنطلق من العاصمة أبوظبي )أرشيفية(

الـــدولــــــــــة بقيــــــــادة محمــــــد بـــــــن زايـــــــد مــــــن أكبـــــــــر 
الــداعميـــــن والمساندين للعمل اإلنساني العالمـي 

للخدمات  الــعــالــمــيــة  الــمــديــنــة  وتــنــظــم 
ــي دبـــي، بــمــقــرهــا احــتــفــاالً  اإلنــســانــيــة ف
موسعاً، تذاع فيه رسالة األمين العام لألمم 
المتحدة بخصوص هذه المناسبة ويشارك 
في االحتفال مكتب األمم المتحدة لتنسيق 
شؤون المساعدات اإلنسانية في اإلمارات، 
ــم الــمــتــحــدة  ــألم والــمــنــســقــة الــمــقــيــمــة ل
باإلمارات ومفوضية األمم المتحدة لشؤون 
الخليجي  التعاون  مجلس  لدى  الالجئين 

وبرنامج األغذية العالمي.
 

إمارات اإلنسانية 
الحكومية  بمؤسساتها  اإلمارات،  وتقدم 
وأبنائها،  والخاصة،  المدنية  ونظيراتها 
ومواقف مشرقة في  ناصعة  نماذج  للعالم 
في  ساهمت  واإلنساني،  الخيري  العمل 
إنقاذ العديد من الشعوب المنكوبة، ومد يد 
العون واإلحسان لها، والتخفيف من وطأة 

معاناة الفقراء والمساكين والمحتاجين. 
األمم  مع  بالعمل  اإلمــارات  دولة  وتلتزم 
اإلنسانية،  للمشكالت  للتصدي  المتحدة 
حيث تقدم اإلمارات دعماً مالياً ولوجستياً 
في الكثير من الكوارث واألزمات اإلنسانية 

حول العالم. 
ــزاً لــلــخــدمــات  ــ ــرك ــ وأصـــبـــحـــت دبــــي م
تتمتع  لكونها  الــعــالــم،  فــي  اللوجستية 
من  الكثير  وتضم  متميز،  جغرافي  بموقع 
يتيح  مما  العالمية  اإلنسانية  المنظمات 

تبادل الخبرات. 
وتعد دولة اإلمارات بقيادة صاحب السمو 
رئيس  نهيان  آل  ــد  زاي بــن  محمد  الشيخ 
الداعمين  أكبر  من  اهلل«  »حفظه  الدولة 

والمساندين للعمل اإلنساني العالمي، ومن 
المانحين الرئيسيين لمختلف مكوناته.

للدعم  إقليمياً  مركزاً  الدولة  وأصبحت 
والتموين والخدمات اللوجستية في مجال 
دائماً  ومقراً  الطارئة،  اإلنسانية  اإلغاثة 
الدولية  اإلنسانية  المنظمات  من  للكثير 
المالئم  المكان  التي وجدت في اإلمارات 
األقاليم  فــي  اإلغــاثــيــة  عملياتها  إلدارة 
ودعم  توجيهات  بفضل  وذلــك  المجاورة، 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم 

الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«. 
وتمتلك اإلمارات بنية تحتية جيدة أهلتها 
أراضيها  ومن  الحيوي،  الدور  بهذا  للقيام 
ــراً وبــحــراً وجــواً  تنطلق قــوافــل اإلغــاثــة ب
تشهد  التي  والمناطق  الــدول  مختلف  إلى 
أزمات وكوارث طبيعية، حتى أصبحت من 
للمساعدات  والمانحة  الفاعلة  الدول  أهم 
مبادراتها  وتعتبر  العالم،  في  اإلنسانية 
أمل  وواحــة  أمــان  الصدد صمام  في هذا 
الظروف  وطــأة  تعاني  التي  الشعوب  لكل 

وتقاسي محنة الكوارث واألزمات
ــي  ــســان وتــلــتــزم الـــدولـــة بــنــهــجــهــا اإلن
القيم  تعزيز  في  المتفرد  وخطها  المتميز 
المعاناة  وطأة  من  تحد  التي  والمبادرات 
البشرية  التنمية  جهود  وتساند  اإلنسانية 

في المجتمعات النامية والمضطربة.
للقوى  مفضلة  وجهة  اإلمـــارات  وتعتبر 
الــخــيــرة فــي الــعــالــم إلطـــالق مــبــادراتــهــا 
إقامة  في  الدولة  بدور  اعترافاً  اإلنسانية 
الشراكات الهادفة والبناءة لصون الكرامة 

اإلنسانية وتخفيف معاناة البشرية.

نتائج وأرقام 
بلغت قيمة املساعدات 

اخلارجية التي قدمتها دولة 
اإلمارات خالل الفترة من 2010 

وحتى 2021 نحو 206 مليارات 
و34 مليون درهم، مبا يعادل 
56.14 مليار دوالر أميركي، 

لتواصل التزامها بدفع جهود 
السالم واالزدهار العاملي، إلى 
جانب توفير الدعم التنموي 

واإلنساني واخليري يف عدٍد من 
الدول النامية، من بينها 50 من 

البلدان األقل منوًا.
وأشار تقرير صادر عن وزارة 
اخلارجية والتعاون الدولي، 

يف وقت سابق، إلى أن دولة 
اإلمارات حافظت على مدار 

تلك األعوام على ارتفاع نسبة 
مساعداتها اإلمنائية قياسًا 

إلى دخلها القومي اإلجمالي، 
محققة مرتبة متقدمة بني 

أعلى اجلهات املانحة، إذ 
حّلت يف املرتبة األولى ألعلى 

املانحني الدوليني للمساعدات 
اإلمنائية مقارنة بالدخل 

القومي اإلجمالي ألربع مرات، 
كما جاءت يف املرتبتني الثانية 

والرابعة لبعض السنوات خالل 
الفترة نفسها.

وذكر التقرير أّن املساعدات 
اخلارجية اإلماراتية تندرج 

ضمن ثالث فئات رئيسية 
»تنموية وإنسانية وخيرية«، 

حيث تشير املساعدات 
التنموية إلى »البرامج التي 
تهدف إلى حتسني مستوى 

الرفاهية االقتصادية أو 
االجتماعية«، بينما تشير 

املساعدات اإلنسانية إلى 
»األنشطة التي تسهم يف إنقاذ 

األرواح، مبا فيها االستجابة 
حلاالت الطوارئ وعمليات 

اإلغاثة«، وتشمل املساعدات 
اخليرية »املشاريع ذات الطابع 

الديني أو الثقايف«.
وشّكلت املساعدات التنموية 

نحو 87.7% من إجمالي 
املعونات اخلارجية املقدمة، 

بينما حصلت فئتا املساعدات 
اإلنسانية واخليرية على %9.9 

و2.4% على التوالي. 
 وقدمت نحو 59.1% من 

املساعدات اخلارجية على شكل 
منح، بينما شّكلت القروض 

امليّسرة للدول النامية دفعة 
قوية حلافظة متويالتهم 

الداخلية وبنسبة بلغت %40.9 
من إجمالي مدفوعات املعونات 

التنموية.
وأظهر التقرير أن املساعدات 

اخلارجية شملت مجموعة 
واسعة من القطاعات الرئيسية 

والفرعية، ما يعكس شمولية 
وتّنوع برامج املعونات املقدمة 

من دولة اإلمارات واستجابتها 
الحتياجات الدول الشريكة، 

حيث شملت قائمة القطاعات 
املتلقية للدعم 25 قطاعًا 

رئيسيًا و131 قطاعًا فرعيًا 
جاءت جميعها لدعم فرص 

الدول الشريكة يف احلد 
من الفقر وحتسني الظروف 

االقتصادية.

سامي عبد الرؤوف )دبي(

تشارك دولة اإلمارات العربية المتحدة، غدًا 

)الجمعة(، في االحتفال باليوم العالمي للعمل 

اإلنساني تحت شعار »يد واحدة ال تصفق« للتأكيد 

على أهمية تضافر الجهود لمواجهة األزمات 

اإلنسانية التي تواجه العالم، وتسلط الضوء على 

كيفية تضافر جهود عّمال اإلغاثة للتخفيف من 

االحتياجات. وتركز فعاليات االحتفال هذا العام، 

على أهمية الجهود المشتركة بين العاملين في 

المجال اإلنساني والمجتمعات المتضررة لتقديم 

المساعدة واألمل لألشخاص العالقين في أزمات.  

ويحتفل العالم، باليوم العالمي للعمل اإلنسانّي 

سنوّيًا في 19 أغسطس، إحياًء لذكرى 22 شخصًا 

قضوا في تفجير مقّر األمم المّتحدة في بغداد 

عام 2003. وتنظم العديد من الجهات اإلنسانية في 

دولة اإلمارات، مجموعة من الفعاليات واألنشطة 

المتعلقة باالحتفال باليوم العالم للعمل اإلنساني 

للعام 2022، من أبرزها إضاءة برج خليفة في دبي 

بشعار االحتفال للعام الحالي »يد واحدة ال تصفق«. 

أنشطة وفعاليات لتأكيد ضرورة تضافر الجهود لمواجهة التحديات اإلنسانية

مبادرات اإلمارات تعزز الجهود اإلنسانية والتنموية حول العالم

206
مليــــــــارات درهــــــــــم 
إجمالي مساعدات 
اإلمارات اإلنسانية 
خالل العقد األخير

من المعونات الخارجية 
مســـــاعـــــدات تنمـــويـــــــة

%87.7

مــــــــــــــن المســـــــاعـــــــــــــــدات 
الخارجية على شكل منح

%59.1

التوزيع 
الجغرافي

للتوزيع  بالنسبة 
للمساعدات  اجلغرايف 

اخلارجية اإلماراتية يف 
الفترة بني 2010 - 2021، 
أوضح التقرير أّن أفريقيا 
تلقت ما يقرب من نصف 
اإلجمالي، بينما حصلت 

الدول اآلسيوية على 
حوالي 40%، وحصلت 

أوروبا واألميركيتان 
وأوقيانوسيا على نحو 

5%، ونالت البرامج 
متعددة الدول واملنظمات 

متعددة األطراف نحو 
5% من متويالت الدعم.
وذكر التقرير أن الدعم 

اإلماراتي لتحقيق 
أهداف خطة التنمية 

املستدامة التي وضعتها 
اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة يف العام 2015 
واملمتدة على مدى 15 
عامًا بلغ 110 مليارات 

و467 مليون درهم، أي ما 
يعادل 30.1 مليار دوالر 
أميركي خالل الفترة ما 
بني عامي 2016 و2020.
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مطـــالبــــــات بـزيـــــــادة عـــددهــــــــا 

إقبـال علـى شـراء الـزي املدرسـي فـي منافـذ أبوظبـي 

إبراهيم سليم )أبوظبي( 

دعت مؤسسة اإلمارات للتعليم المدرسي، 
أولياء األمور إلى التواصل المباشر مع مورد 
الزي المدرسي الموحد اللولو هايبرماركت، 
uniform@ سواء عبر البريد اإللكتروني

عبر  ــصــال  االت أو   ae.lulumea.com
لإلجابة  المخصص   600540048 الــرقــم 
الزي  يخص  فيما  المواطنين  تساؤالت  عن 
إمكانية  مع  الحكومية،  للمدارس  المدرسي 
مقاس  المدرسي حسب  الــزي  تعديل  طلب 
تابعة  منفذاً   39 خــال  من  وذلــك  الطالب، 
لمجموعة اللولو هايبر ماركت على مستوى 

الدولة.
وكانت مؤسسة اإلمارات للتعليم المدرسي 
موحداً  مدرسياً  ــاً  زي اعتمادها  أعلنت  قد 
وذلك  الحكومية،  الــمــدارس  لطلبة  جــديــداً 
بدءاً من الروضة األولى ولغاية الصف الثاني 
عشر، وبدأ أولياء األمور والطلبة التوجه إلى 
المنافذ المحددة لتوزيع الزي المدرسي من 
15 أغسطس 2022، وذلك ضمن استعدادات 
-2022 المقبل  الــدراســي  للعام  المؤسسة 

والتي  المؤسسة،  حددته  حسبما   ..2023
الموحد  المدرسي  ــزي  ال يحاكي  أن  راعــت 
الجديد قيماً تربوية مهمة، منها تقوية الروابط 
وشعورهم  الطلبة  بين  اإليجابية  والعاقات 

باالنتماء لمجتمع المدرسة، إلى جانب تعزيزه 
لديهم  اإليجابية  والسلوكيات  الفضيلة  لقيم 
عن  من حشمة، فضًا  الــزي  به  يمتاز  لما 
حصر تكاليفه بالحد األدنــى، بما يسهم في 
عدم زيادة العبء على أولياء األمور في هذا 
المجال، كما يوفر الزي أريحية للطلبة، عبر 
مراعاته لمتطلبات العملية التعليمية وساعات 
الدراسي  اليوم  ومتطلبات  وبيئتها  الدراسة 
المختلفة بنشاطاته المتنوعة، سواء الصفية 
أو غير الصفية.  وشهدت منافذ بيع الزي 
المدرسي في أبوظبي إقباالً من أولياء األمور 
والطلبة، ودعا أولياء األمور في أبوظبي لزيادة 

عدد منافذ توزيع الزي المدرسي في فروع 
اللولو هايبر ماركت للحد من االزدحــام مع 
بعض  لنقص  نظراً  المقاسات،  كافة  توفير 
بالخدمة  منوهين  بالزي..  الخاصة  األشياء 
التي يقدمها المورد خاصة تعديل المقاسات.

وقدم بعض أولياء األمور ماحظات طفيفة 
على الزي المدرسي، داعين إلى أن يكون من 
وتقليل  الطقس  ليتناسب مع طبيعة  القطن 

نسبة البوليستر.

وقالت أم عمرو، وهي ولية أمر، إنها تفضل 
القطن  على  بالزي  الخاصة  الخامة  احتواء 
نظراً للجو وحركة األطفال، مشيرة إلى أنها 
خياط  عند  بنطلونات  حياكة  إلى  ستضطر 
خاص نظراً ألن مقاسات البنطلونات الخاصة 
بابنها ال تتناسب مع خصره، على أن تكون 
التنظيم  بحسن  مشيدة  الخامة..  نفس  من 
على  القائمين  وتجاوب  المقدمة  والخدمة 

عملية البيع.
وقال أحمد خوري)ولي أمر(: األمر يحتاج 
لتوزيع  المخصصة  المنافذ  زيــادة عدد  إلى 
كافة  توافر  مع  الحكومي،  المدرسي  الــزي 
ما يتعلق بالزي بحيث يتوجه ولي األمر مرة 
الزي، مضيفاً  كامل  للمنفذ واستام  واحدة 
بأن التنظيم جيد وكذلك التعامل والتيسيرات 
المقدمة،  لكنك قد تعود مره أخرى الستكمال 
المورد  لم ال يخصص  وتــســاءل:  تبقى.،  ما 
منفذاً في كل فرع تابع له، بدالً من تحديد 3 
مراكز توزيع للزي داخل الجزيرة في الخالدية 

والمشرف والسوق المركزي؟

• استشارة مع طبيب األطفال
• استشارة مع طبيب العيــــــون
• استشارة مع اخصائية تغـــذية
• استشارة مع طبيب األسنــان
• استشارة مع طبيب جراحـــــــــة

عظام األطفال

استعد لبداية صحية
باقة العودة إلى المدرسة

500 درهم

إحجـــــز إستشـــــارتك اآلن
CMCDUBAI.AE | 800 262 392

متوفر من 15 أغسطس حتى 15 سبتمبر

AB85472-09/09/2022

يوم ترفيهي  
لتهيئة األطفال 
للعام الدراسي 

في الشارقة

)االتحاد( الشارقة 

أمور  أولياء  شارك مجلس 
باملنطقة  والطالبات  الطلبة 

ملجلس  التابع  الوسطى 
األطفال  للتعليم  الشارقة 

تنظيمه  خالل  من  فرحتهم 
عددا  تضمن  ترفيهي  ليوم 

أسعدت  التي  الفعاليات  من 
جميع  يف  وتنوعت  املشاركني 

فقراتها.
وحرص املجلس ومع قرب 

الدراسي اجلديد  العام  بدء 
على دعوة األطفال يف مقره 

ومشاركتهم  الذيد  مبدينة 
اليوم  فعاليات  تنظيم  يف 

إلى  املفتوح يف خطوة هدفت 
للمشاركة  األطفال  تشجيع 

الترفيهية  باألنشطة 
لألطفال  خصيصًا  املصممة 

رؤية  مع  تكاملت  والتي 
األطفال  تهيئة  يف  املجلس 
الدراسي. العام  الستقبال 

اليوم  فعاليات  وتضمنت 
والرسم  مسابقات  املفتوح 

للرسوم  وعروضًا  الوجوه  على 
إضافة  وألعابًا  املتحركة 

جلميع  هدايا  تقدمي  إلى 
املشتركني.

وأكد راشد عبداهلل احمليان 
أمور  أولياء  مجلس  رئيس 

باملنطقة  والطالبات  الطلبة 
املشاركة  هذه  أهمية  الوسطى 

يف دعوة األطفال لالنضمام 
يأتي  الذي  املفتوح  للبرنامج 

الدراسي  العام  قبل بدء 
الغايات  من  العديد  لتحقيق 

التربوية.
وأوضح أن املجلس طرح هذه 
مشاركاته  إطار  يف  الفعالية 

تخدم  التي  املجتمعية 
والتي  املجتمع  فئات  مختلف 

من شأنها دمج األطفال 
العام  لبدء  وتهيئتهم 

بنشاط  اجلديد  الدراسي 
وحيوية.

إقبال على شراء الزي المدرسي )االتحاد(

قال فيصل الصايغ، ولي أحد الطالب، إن بعض متطلبات الزي املدرسي 
الزي، ومنها  العودة مرة أخرى الستكمال  غير كاملة، حيث يستوجب 

للقائمني  وبسؤاله  الكرافتة،  وكذلك  معينة  مقاسات  املثال  سبيل  على 
أنها من املوزع وليست من طرفهم، مؤكدًا وجود  على عملية البيع تبني 

املناطق وال توجد صعوبة يف  تنسيق وتنظيم وترتيب مختلف عن بعض 
احلصول على الزي املدرسي املتوفر.. داعيًا إلى زيادة عدد منافذ التوزيع 

3 منافذ داخل جزيرة أبوظبي. املقتصرة حاليًا على 

متطلبات
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دع الحزن طريقة 
إلى السعادة

يعتقد بعضهم أن الحزن ظاهرة غريبة على اإلنسان، لذلك 
بمقاومة  يشعر  فإنه  تحزنه،  قد  بمشكلة  الفرد  يتعثر  عندما 
التي  الــســوداء  العباءة  هــذه  من  كثيرا  يعاني  ويظل  داخلية، 
انتصر على تلك  الفرح يشعر وكأنه  بينما في  غطت مشاعره، 
ليست  المسألة  صدره.  عن  انقشعت  حينما  السوداء  الغيمة 
بما  عالقة  للعاطفتين  وليست  فــرح،  فسحة  أو  حــزن،  ظلمة 
نطلق عليه بالنقائض، فكال العاطفتين موجودتان في الضمير 
البشري، وكلتاهما ال يأتيان من الخارج، وإنما هما موجودتان 
حالة  في  المرء  يفكر  أن  العجاب  العجب  ومن  الداخل،  في 
الحزن مقاومة هذه العاطفة، وكبتها، معتقدا أنه بهذا السلوك 
العين،  تغرق  التي  أمطارها  من  ويتخلص  الخارج  إلى  ينفيها 
متكامالت،  وإنــمــا  متناقضات،  هــنــاك  ليست  الحقيقة  فــي 
رديفه،  هو  ما  بقدر  نقيضه  وال  الــفــرح،  ضد  ليس  فالحزن 
اإلنسان  أحس  ولما  الفرح،  وجد  لما  الحزن  وجود  لوال  ألنه 
العاطفة  تحويل  اإلنــســان  باستطاعة  العاطفة.  هــذه  بقيمة 
التراب  يهيل  كمن  يكون  الكبت  حالة  في  ألنــه  كبتها،  وليس 
على الجرح، مما يسبب التقيح، ومزيداً من اآلالم. الليل ليس 
أن  كما  الواحد،  لليوم  متكاملة  دورة  هما  بل  النهار،  نقيض 
أزهــرت  لما  الشتاء  أمطار  فلوال  الربيع،  ضد  ليس  الشتاء 
الغيمة  رقعة  اتسعت  لما  الصيف  حرارة  ولوال  الربيع،  بساتين 
وجداول  أنهارا  األرض  وتمأل  وتمطر  لتحبل شتاء  السماء  في 
بحاجة  أننا  كما  المتكامالت،  إلى  بحاجة  نحن  وإرواء.  سقي 
من  العالم  في  يحدث  فما  كبتها  واليس  الرغبات  تحويل  إلى 
القسري  وللمنع  للكبت،  مباشرة  نتيجة  هي  وأزمــات  كــوارث، 
الذي يهدد حياة المجتمعات، ألن في الكبت إخفاء السم تحت 
بدوره يصبح  والذي  إلى طفح جلدي،  السم  يتحول  ثم  الجلد، 
دمامل وقيح. هذا ما يحدث لدى الناس الكابتين، فعندما تجد 
طفال مأزوما، في دراسته، وفي عالقته مع أقرانه، فتأكد أن 
هذا  وراء  الكبت  سببها  األرضية  الكرة  بحجم  مشكلة  هناك 
يتهم اآلخرين بأوصاف  التورم الخارجي. عندما تجد شخصا 
ما أنزل اهلل بها من سلطان، فتأكد من أن هذا الشخص يعاني 
من كبت ما سبب له عقدة نقص، فحتى يستريح البد وأن يلقي 
مشكلة  الضمير.  تأنيب  نفسه  عن  ليخفف  غيره  على  بالتهم 
جنبا  النقائض  بوجود  االعتراف  عدم  في  تكمن  أجمع  العالم 
إلى جنب عندما يحدث التناغم بين هذه المتناقضات، وتصير 
القهري،  العصاب  ويــزول  القلبية  األزمــات  تنتهي  متكامالت، 

الحياة. أزاهير  وتتفتح 

علي أبو الريش

Ali.AbuAlReesh@alIttihad.ae

674.601 طالب وطالبة تنافسوا على اللقب 

تالية عثمان بطلة تحدي »القراءة العربي« بالسودان

دبي )االتحاد(

 تّوج تحّدي القراءة العربي في دورته 
السادسة الطالبة تالية إبراهيم خليفة 
جمهورية  مستوى  على  بطلة  عثمان 
طالب   674.601 بين  مــن  الـــســـودان 
القرائية  التظاهرة  وطالبة شاركوا في 

األكبر من نوعها عالمياً باللغة العربية.
وتم إعالن تالية إبراهيم عثمان من 
الصف الثالث الثانوي بمدرسة أبي ذر 
الخاصة بطلة لتحدي القراءة العربي في 
دورته السادسة على مستوى السودان، 
الختامي  الحفل  فعالية  خــالل  ــك  وذل
العاصمة  في  العربي  الــقــراءة  لتحدي 
الــخــرطــوم، والــتــي أقــيــمــت بحضور 
التربية  ــر  وزي الــحــوري  محمود  معالي 
والتعليم في جمهورية السودان، وحمد 
الجنيبي سفير دولــة اإلمــارات  محمد 
لــدى الــســودان، وعــدد من المسؤولين 

والتربويين القائمين على المبادرة.
على  النهائية  التصفيات  إلى  وتأهل 
مستوى السودان عشرة أوائل، اختارت 
منهم لجان التحكيم بطل التحدي على 
المستوى الوطني السوداني لدورة هذا 

العام.
وحصل على لقب المشرف المتميز 
من  الحاج  علي  بكري  األستاذة شادية 
منطقة النيل األزرق التعليمية، تميزاً من 
بين 480 مشرفاً ومشرفة شاركوا في 
تمكين الطالب المشاركين في التحدي 

على مستوى السودان.
على  المتميزة  الــمــدرســة  لقب  ــا  أم
مستوى السودان في الدورة السادسة من 
تحدي القراءة العربي، فكان من نصيب 
التعليمية  التربوية  الــجــودة  مؤسسة 
التعليمية،  الخرطوم  بمنطقة  الخاصة 

تلتها في المركز الثاني مدرسة أم القرى 
األساسية للبنات بمنطقة غرب كردفان 
الثالث مدرسة  المركز  التعليمية، وفي 
المدينة األساسية والمتوسطة بمنطقة 

والية البحر األحمر التعليمية.
وإلى جانب الفائزة األولى على مستوى 
السودان، ضمت قائمة العشرة األوائل 
الذين تميزوا في تحدي القراءة العربي 
في دورته السادسة على مستوى الدولة 
كاًل من عبداهلل علي محمد علي من 
الثانوية  الثانوي بمدرسة  الصف األول 
الــدولــيــة، ومــريــم عــز الــديــن مصطفى 
ــن الــصــف الــســادس  عــبــد الــمــاجــد م
بمدرسة المدينة الخاصة، وإيثار عمر 

الثانوي  الثاني  الصف  من  علي  أحمد 
وسبأ  الطيب،  البروفيسور  بمدرسة 
إدريس يوسف محمد من الصف الثامن 
وتيسير  االبتدائية،  الجهاد  بمدرسة 
األول  الــصــف  مــن  آدم  جبريل  صــالــح 
الثانوي بمدرسة سنار الثانوية، ورحمة 
أحمد عبداهلل حسين من الصف الثامن 
بدر  وإبـــرار  النموذجية،  األم  بمدرسة 
الدين عبد الرحمن األمين من الصف 
السادس بمدرسة رابعة العدوية، ووجد 
عبده محمد عجيب من الصف الثالث 
الثانوي بمدرسة السيد علي الميرغني، 
ومروة يحيى مجذوب جالل الدين من 
الصف الثاني الثانوي بمدرسة الدامر 

النموذجية.

إقبال كبير 
وزيــر  الــحــوري  محمود  معالي  ــد  أك
التربية والتعليم في السودان، أن اللغة 
العربية مكّون رئيسي في ثقافة المجتمع 
وجود  إلــى  الفتاً  وتاريخه،  السوداني 
في  المشاركة  على  فيه  كبير  إقــبــال 
مكانة  تعزز  التي  الهادفة،  المبادرات 
المحتوى العربي القّيم وترسخ الموقع 
اللغات  كإحدى  العربية  للغة  الحيوي 

العالمية المعتمدة.
بــالــتــهــنــئــة لجميع  مــعــالــيــه  وتـــقـــدم 
المشاركين والفائزين في تحدي القراءة 
الــطــالب والــطــالــبــات في  العربي مــن 
ومشاريع  جهود  على  مثنياً  الــســودان، 
بن  مــبــادرات محمد  وبــرامــج مؤسسة 
مجال  فــي  العالمية  مكتوم  آل  راشــد 
نشر العلم والمعرفة ودعم موقع اللغة 
العربية كلغة عالمية للتواصل الثقافي 
والفكري  العلمي  واإلنتاج  والحضاري 
الذي يثري التراث المعرفي واإلنساني.

الدورة األكبر

تطور نوعي 

تعد الدورة السادسة من 
حتدي القراءة العربي 

األكبر من نوعها يف تاريخ 
الفعالية القرائية العربية، 

حيث شارك فيها 22.27 
مليون طالب وطالبة من 44 

دولة حول العالم طالعوا 
وخّلصوا الكتب باللغة 

العربية.
واعتمد الطلبة على 

التكنولوجيا واألدوات 
الرقمية بشكل ذكي، حيث 

وّفر التحدي آليات تلخيص 
الكتب التي طالعها املشاركون 

عبر ملفات إلكترونية، فيما 
مت توفير املواد القرائية 

للطلبة ورقيًا ورقميًا.

قالت سارة النعيمي، مدير 
مكتب مبادرات محمد بن 

راشد آل مكتوم العاملية: 
»حتدي القراءة العربي 

ماٍض يف تعزيز مكانة اللغة 
العربية وتشجيع القراءة 

والتحصيل العلمي واملعريف 
وإثراء حضور اللغة العربية 

يف املدارس واجلامعات 
واملعاهد واملنصات الثقافية 

واملعرفية أيضًا.  
وأكدت النعيمي أن املشاركات 
من مختلف الفئات العمرية 

واملناطق التعليمية يف 
السودان يف حتدي القراءة 
العربي تعكس مكانة اللغة 

العربية والعلوم واملعارف يف 
وجدان األجيال الصاعدة 

وحرص السودان على 
املنافسة عربيًا وعامليًا 
يف الفعاليات الثقافية 

والفكرية املليونية مثل 
»حتدي القراءة العربي«، 
مؤكدة أن مبادرات محمد 

بن راشد آل مكتوم العاملية 
ستواصل العمل على تنسيق 
اجلهود مع اجلميع للوصول 

باملبادرات الهادفة إلى 
الفئات كافة.

ويهدف حتدي القراءة 
العربي، الذي تنظمه 

مبادرات محمد بن راشد 
آل مكتوم العاملية للدورة 

السادسة على التوالي، 
إلى إنتاج حراك قرائي 

ومعريف شامل، يرسخ قيم 
التواصل والتعارف واحلوار 

واالنفتاح على الثقافات 
املختلفة، ويكّرس القراءة 

واملطالعة والتحصيل العلمي 
واملعريف ثقافة يومية يف 

حياة الطلبة، ويحّصن اللغة 
العربية، ويعزز دورها كوعاء 

لنقل وإنتاج ونشر املعرفة 
واملشاركة يف إثراء التقدم 

البشري ورفد احلضارة 
اإلنسانية واستئناف 

مساهمة املنطقة فيها.

دبي )االتحاد(

 وقعت جامعة دبي مبقرها يف املدينة األكادميية اتفاقيتي تعاون أكادميي مع كل من املعهد الهندي 
للتكنولوجيا واملعهد الهندي لإلدارة واجلامعات املستقلة الهندية، لتنفيذ برامج لتبادل الطلبة 
وأعضاء الهيئة التدريسية والبحث العلمي وتبادل املعرفة واالبتكار مبا يسهم يف تعزيز املسيرة 

األكادميية وتبادل أفضل اخلبرات والتجارب والعمل على تطويرها واالستفادة من امكانيات 
وخبرات اجلانبني. 

وقع االتفاقيتني الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي مع كبار املسؤولني يف املؤسسات 
التعليمية الهندية بحضور الدكتور حسني األحمد نائب رئيس اجلامعة للشؤون األكادميية، وذلك 

خالل الزيارة التي قام بها الوفد األكادميي ووفد رجال األعمال الهندي للجامعة والذي تزامن مع 
ذكرى يوم االستقالل الهندي. وأكد الدكتور البستكي على أهمية تعزيز التعاون وتفعيل مجاالت 
املساهمة يف األبحاث املشتركة وخاصة احلديثة منها مبا يخدم االبتكار واالستدامة واالستفادة 

من نقاط متيز كل جانب يف التخصصات واملجاالت املختلفة. وقال إنه مبوجب االتفاقية ميكن 
إجراء التبادل الطالبي ملدة فصل أو فصلني دراسيني. »ميكن لطالبنا الذهاب إلى هناك أو ميكن 

لطالبهم القدوم إلى هنا للقيام بنفس البرامج لفصل دراسي واحد أو فصلني دراسيني كحد أقصى. 
وأشار الدكتور البستكي إلى أن اجلامعة تتطلع أيًضا إلى توسيع برنامج»2 + 2« الذي تطبقه حالًيا 

مع جامعة لويزفيل األميركية ليشمل املؤسسات الهندية أيًضا. 
وأوضح أنه يف إطار برنامج»2+2« ميكن للطلبة الدراسة ملدة عامني يف جامعة دبي، وعامني يف 

جامعة لويزفيل الفتا إلى أن هذه اإلتفاقيات تعد إضافة جديدة إلى شراكاتنا األكادميية مع 
اجلامعات ومراكز البحث العلمي والتدريب العاملية، التي توفر الفرصة للتعاون البناء يف مجاالت 

البحث العلمي وتبادل الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية. 
حضر مراسم التوقيع الدكتور أمان بوري القنصل العام الهندي يف دبي وعدد من كبار رجال 

األعمال من الهند منهم إم ايه يوسف علي مالك ورئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب ملجموعة 
اللولو العاملية والدكتور رام بوكساني، رئيس مجموعة أي تي إل كوزموس، وباراس شاهادابوري، 

رئيس مجموعة نيكاي، وسودهير كومار، الشريك األول ورئيس االتصاالت املؤسسية يف كريستون 
مينون - التأمني، ورائد األعمال وجامع العمالت رام توالني واملصور الهندي الشهير راميش شوكال.

لالستفادة من إمكانات وخبرات الجانبين

جامعة دبي توقـــع اتفاقيتـــي تعــاون

 أكاديمي وتبادل طالبي مع الهند

عيسى البستكي وكبار الحضور خالل التوقيع )من المصدر(

أم القيوين )وام( 

نظمت جامعة أم القيوين ملتقى املؤثرين على التواصل االجتماعي حتت عنوان »مؤثرين التواصل االجتماعي.. جتارب وحياة«، 
استضافت فيه مجموعة من رواد ومؤثري التواصل االجتماعي يف اإلمارات، عرضوا جتاربهم وأهم التحديات التي واجهتهم 

بدخولهم عالم التواصل االجتماعي ليصبحوا ضمن فئة املؤثرين. بدأ امللتقى بكلمة الدكتور جالل حامت مدير اجلامعة أكد فيها 
على أهمية دور املؤثرين على شبكات التواصل االجتماعي يف خدمة مجتمعهم ومتابعيهم، من خالل احملتوى املقدم من قبلهم، 

والذي انعكس إيجابيًا على متابعيهم خاصة الشباب، األمر الذي يزيد من حجم مسؤوليتهم يف حتفيز الطاقات اإليجابية لدى 
املتابعني على منصات التواصل االجتماعي.  شارك يف امللتقى الذي أقيم يف مقر اجلامعة الدكتورة إيناس النداوي، والدكتور 

جاسم عبيد الزعابي، واإلعالمية صفية الشحي، باإلضافة إلى اإلعالمي محمد عبداهلل الكعبي، واملؤثر »بن صويلح«. 

جامعة أم القيوين تنظم ملتقى المؤثرين

إقبال كبير على 
المشاركة في 

المبادرات الهادفة 
لتعزيز مكانة المحتوى 

العربي القّيم 

محمود الحوري

 جانب من فعالية الحفل الختامي لتحدي القراءة العربي الذي أقيم في  الخرطوم بحضور محمود الحوري وحمد الجنيبي وعدد من المسؤولين )من المصدر(

مشاركون في الملتقى )من المصدر( 



أبوظبي 

)وام(

 أعلنت وزارة 
ووقاية  الصحة 

شفاء  أمس،  املجتمع، 
631 حالة جديدة ملصابني 

»كوفيد  املستجد  كورونا  بفيروس 
- 19« وتعافيها التام من أعراض 

الرعاية  تلقيها  بعد  املرض 
دخولها  منذ  الالزمة  الصحية 

مجموع  يكون  وبذلك  املستشفى، 
985.429 حالة.   حاالت الشفاء 

 و  متاشيًا مع خطة الوزارة 
الفحوص  نطاق  وزيادة  لتوسيع 

املبكر  الدولة بهدف االكتشاف  يف 
املصابة بفيروس  وحصر احلاالت 

 »19 كورونا املستجد »كوفيد - 
أعلنت  وعزلهم،  لهم  واملخالطني 

224.482 فحصًا  الوزارة إجراء 
 24 جديدًا خالل الساعات الـ 

مختلفة  فئات  على  املاضية 
أفضل  باستخدام  املجتمع  يف 

الطبي.  الفحص  تقنيات  وأحدث 
التقصي  إجراءات  تكثيف    وساهم 

الدولة وتوسيع نطاق  والفحص يف 

الفحوص 
على 

مستوى 
الدولة يف 

 721 الكشف عن 
حالة إصابة جديدة 

من  املستجد  كورونا  بفيروس 
وجميعها  مختلفة،  جنسيات 

للرعاية  وتخضع  مستقرة  حاالت 
يبلغ  وبذلك  الالزمة،  الصحية 

املسجلة  احلاالت  مجموع 
1.007.039 حالة.   

كما أعلنت الوزارة وفاة حالة 
مصابة وذلك من تداعيات 

كورونا  بفيروس  اإلصابة 
عدد  يبلغ  وبذلك  املستجد، 

2340 حالة.  الوفيات يف الدولة 
  وأعربت وزارة الصحة ووقاية 

وخالص  أسفها  عن  املجتمع 
املتوفني،  لذوي  ومواساتها  تعازيها 
جلميع  العاجل  بالشفاء  ومتنياتها 

املجتمع  بأفراد  مهيبة  املصابني، 
الصحية  اجلهات  مع  التعاون 

وااللتزام  بالتعليمات  والتقيد 
لصحة  ضمانًا  اجلسدي  بالتباعد 

اجلميع. وسالمة 
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في عملية دقيقة استغرقت 6 ساعات

أطباء يف أبوظبي ينجحون بإعادة زرع إصبع 

أبوظبي )االتحاد(

 نجح الفريق الطبي في مدينة برجيل 
جراحة  إجـــراء  في  بأبوظبي،  الطبية 
أكثر  استغرقت  ناجحة  ميكروسكوبية 
اليد  من 6 ساعات إلعــادة زرع إصبع 
حادة  إلصابة  تعرض  ثالثيني  لمريض 
النافدة على  زجــاج  لوح  نتيجة سقوط 
إصبع  في  ُكلي  قطع  لحدوث  أدى  يده 
اليد )السبابة(، وإصابات عميقة ببقية 

أصابع اليد اليسرى واألظافر.
وأجــــرى الــفــريــق الــطــبــي بــرئــاســة 
اختصاصي  ألكسندر  ليون  الدكتور 
لإلصبع  تشريحاً  التجميلية  الجراحة 
الجراحي  المجهر  تحت  المقطوعة 
واألوردة  المفاصل  حالة  من  للتحقق 
والــشــرايــيــن واألعــصــاب الــتــي كانت 
تم إجراء  بعدها  مصابة بقطع دقيق، 
واحد  سلك  باستخدام  العظام  تثبيت 
ثم إصالح  واألوتـــار،  الكسر  إلصــالح 
الشرايين واألوردة وإعادة زرع اإلصبع 
المجهر،  تحت  جراحياً  المقطوعة 
األوعــيــة  توصيل  مــن  التحقق  وبــعــد 
لألصبع  الــدم  تدفق  وعــودة  الدموية 
القطع،  وإغــالق  الجلد  خياطة  تمت 
والتعامل مع بقية اإلصابات لألصابع 
استغرقت  حــيــث  ــرى،  ــ األخـ الــثــالث 

الجراحة في 6 ساعات متواصلة.

اللوح  سقوط  »فــور  المريض:  وقــال 
الزجاجي على يدي شعرت بألم شديد 
وأصبت  باالستغاثة  بــدأت  يحتمل،  ال 
وإصبعي  الدماء  رأيــت  عندما  بالذعر 
ملقاة على األرض وبعدها فقدت الوعي، 
قــام صديقي الــذي كــان مــوجــوداً معي 
في تلك األثناء بالتقاط إصبعي واتصل 
باإلسعاف الذي نقلني إلى مدينة برجيل 
الطبية، ولحسن الحظ كنت بالقرب من 
موقع المستشفى، لذلك استغرق األمر 

دقائق بحسب ما أخبرني صديقي«.
ظننت  إصاباتي،  »بحسب  وأضــاف: 
دائم  بشكل  اإلصبع  هــذه  فقدت  أنني 
وستكون يدي مشوهة وسأخسر الوظيفة 
الحركية لليد، لكن كانت جراحتي ناجحة 

وسأستكمل عالجي الوظيفي التأهيلي 
بشكل  اليد  حركة  الستعادة  ذلــك  بعد 
طبيعي، وأشكر الفريق الطبي في مدينة 
النفسية  الرعاية  على  الطبية  برجيل 

والطبية التي قدموها لي«.
أن  ليون  ألكسندر  الدكتور  وأوضــح 
ــجــزء الــمــعــاد زرعـــه مــن الــجــســم ال  ال
يستعيد وظيفته أبداً بنسبة 100%، لكن 
طبياً يعتبر استعادة 60% إلى 80% من 
االستخدام نتيجة ممتازة، وبالرغم من 
ذلــك فــإن معظم الــحــاالت التي تنجح 
في إعــادة الــزرع تستعيد ما يقرب من 
أو  الحركة  إجمالي  مــن  فقط   %50
زرع اإلصبع  إعادة  أن  الوظيفة، مؤكداً 
إصبع  من  دائماً  األفضل  الحل  تعتبر 
المظهر  حيث  من  االصطناعية  اليد 
تــتــجــدد األعــصــاب  والــوظــيــفــة، فيما 
المقطوعة بمعدل 1 مم يوم، لذلك يجب 
أن يستعيد المريض اإلحساس باإلصبع 
المعاد زرعه تدريجياً على مدى 12-6 
شهراً، مضيفاً أن النتيجة النهائية تعتمد 
على مدى جودة حالة المريض، ومدى 
تعاونه وتوافقه للمشاركة في بروتوكول 

إعادة التأهيل الشامل بعد الجراحة.
سيخضع المريض بعد التئام العظام 
لرحلة تعاٍف طويلة تعتمد على التأهيل 
الوظيفي لليد تمتد ما بين 3-6 أشهر 

وأحياناً إلى عام.

خالل مراجعة الطبيب للمريض )من المصدر( 

حالـــة شفــــاء مــــن كـــورونـــا 

نظمت ورشة عمل لتعزيز الكفاءة ومكافحة الجائحات 

»الصحة«: النظام الصحي يف اإلمارات يتمتع بجاهزية عالية 

دبي )وام( 

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، 
بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة 
الصحة  لمنظمة  اإلقليمي  والمكتب 
العالمية لشرق المتوسط، ورشة عمل 
للتعريف بنهج »الصحة الواحدة« كأداة 
األمــراض  لمخاطر  المشترك  للتقييم 
وذلك  ومكافحتها،  المنشأ  الحيوانية 
المتكاملة في مواجهة  ضمن جهودها 
األمراض والجائحات لتحصين صحة 
مدى  على  الورشة  وتناولت  المجتمع. 
ــواحــدة«،  ال »الــصــحــة  يــومــيــن، مفهوم 
باعتباره نهجاً يحتاج إلى تفعيل الجهود 
بمكافحة  المعنية  الــقــطــاعــات  بــيــن 
بهدف  المنشأ،  الحيوانية  األمـــراض 
األفراد  لدى  الصحة  مستويات  تعزيز 
البيئة، من  والحيوانات والحفاظ على 
بهذه  المتعلقة  األخطار  تحديد  خالل 
آثارها  من  للحد  وتقييمها  األمـــراض 

ومكافحتها. 
الدكتور  برئاسة  الورشة  واستهدفت 
الوكيل  الــرنــد  الــرحــمــن  عبد  حسين 
الــمــســاعــد لــقــطــاع الــصــحــة الــعــامــة، 
وبحضور ممثلين من الجهات الصحية 
المحلية، العاملين في قطاعات الرعاية 
والصحة  البيئية  والصحة  الصحية 
الحيوانية. وسلّطت الورشة الضوء على 

العالمية  »المنظمة  بين  التحالف  دور 
ــم  األم و»مــنــظــمــة  ــوان«  ــحــي ال لصحة 
المتحدة لألغذية والزراعة« و»منظمة 
الصحة العالمية« لتعزيز نهج »الصحة 
الواحدة« عبر تنسيق الجهود المحلية 
األمـــراض  تفشي  لتجنب  والعالمية 

المعدية. 
الرحمن  عبد  حسين  الدكتور  وأكــد 
دولــة  فــي  الصحي  النظام  أن  الــرنــد 
اإلمارات يتمتع بجاهزية عالية لرصد 
األمــــراض والــتــنــبــؤ بــهــا واالســتــجــابــة 
التي  األدوات  جميع  ويوظف  الفعالة، 
تمكنه من االستجابة السريعة لمكافحة 
الــقــيــادة  بفضل حـــرص  الــجــائــحــات، 
الحكيمة على تطوير السياسات وتبني 
تعزيز  إلى  الرامية  الممارسات  أفضل 
نظام  وإرســـاء  المجتمع  أفــراد  صحة 
صحي مستدام. وأشار سعادة حسين 
جميع  بين  التعاون  أهمية  إلــى  الرند 
الجهات المعنية بصحة ووقاية المجتمع 
المعدية  ــراض  ــ األمـ تتبع  خـــالل  مــن 
وتقييم  حيواني  مصدر  مــن  الناشئة 
بالطريقة  مكافحتها  بهدف  ضررها 
أن هذا الهدف يتحقق  المثلى، مؤكداً 
الفنية  والمعرفة  البيانات  توفير  عبر 
المشتركة  المخاطر  لفهم  ــالزمــة  ال
لهذه األمراض إلى جانب توفر الكوادر 

البشرية الفنية المؤهلة.

شدد الدكتور ألكسندر على ضرورة اتباع بعض اإلجراءات االحترازية للوقاية من هذه اإلصابات، كتركيب 
واقيات الباب لمنع انحشار األصابع في األبواب، ويجب على العمال الذين يستخدمون األدوات الكهربائية 

واآلليات الثقيلة اتباع جميع تعليمات واحتياطات السالمة، وأن تكون هناك صيانة دورية لجميع هذه 
اآلالت، التيقظ وارتداء معدات واقية مناسبة لحماية اليد )القفازات( ومالبس وأحذية العمل الثقيل 

والخوذات مع نظارات واقية للعين، وفي حال اإلصابة بالبتر يجب تغليف الجزء المبتور بشاش رطب مبلل 
بمحلول ملحي ونقله إلى كيس بالستيكي، وتغليف الكيس ووضعه في كيس بالستيكي آخر مملوء بمحلول 
ملحي أو ماء ثم تخزينه في صندوق ثلج أو كيس يحتوي على مكعبات ثلج، ومن المهم جدًا أال يكون الجزء 

المبتور على اتصال مباشر بالثلج ألن هذا سيلحق الضرر باألوعية واألعصاب.

تعليمات واحتياطات السالمة

أوضح الدكتور الرند أن وزارة الصحة ووقاية املجتمع تتطلع بالتعاون مع 
الشركاء االستراتيجيني إلى التركيز على نهج »الصحة الواحدة« وإدراجه يف 

استراتيجياتها، ليكون جزءًا من النظام الصحي الوطني لتقييم التحديات 
املشتركة بكفاءة ووضع اخلطط الوطنية الالزمة للتأهب والترصد 

واالستجابة، واالستعداد ألي مخاطر محتملة واحلد من آثارها يف إطار 
التأثر املشترك بني اإلنسان واحليوان والبيئة. وتضمنت الورشة جانبًا عمليًا 

مت خالله تدريب املشاركني على اإلجراءات الواجب اتباعها يف عمليات 
تقييم مخاطر األمراض احليوانية املنشأ، وفق نهج »الصحة الواحدة« وسبل 
الوقاية منها ومكافحتها، وإرشادات العمل اجلماعي املتبعة بهذا اخلصوص. 

يشار إلى أن نهج »الصحة الواحدة« هو نهج صحي يستند إلى الترابط بني 
صحة اإلنسان وصحة احليوان وارتباطهما بصحة النظم البيئية التي 

يتعايش فيها البشر واحليوان. ويقدر أن 60 يف املئة من األمراض املعدية 
البشرية املوجودة هي أمراض حيوانية املصدر، وأن 75 يف املئة على األقل من 

األمراض املعدية الناشئة مصدرها احليوانات.

الصحة الواحدة

631

حسين الرند متحدثًا خالل الورشة )وام(

224.482 فحصـــــــــــــــــًا يكشــــــــــــــــــف 
عن 721 إصابة وتسجيل حالة وفاة
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رؤيــــــة اإلمــــــارات االستشـــرافيــــــة تعــــزز فـــــــرص
عمـــــل المـــواطنيـــــن بالقطــــاع غيــــر الحكــومــــــي

»فــي بي اس«  أن مجموعة  إلــى  وأشــار 
تعتبر  أبوظبي،  ومقرها  الصحية  للرعاية 
الصحية  الرعاية  مجموعات  أكبر  إحــدى 
في دولة اإلمارات، وهي مزود خدمة رعاية 
صحية متكاملة تتضمن 24 مستشفى وأكثر 
موظف  ألف  و15  صحياً  مركزاً   125 من 
إلى جانب خدمات الدعم الطبي المنتشرة 
والهند.  األوســط  الشرق  أنحاء  في جميع 
منصات   5 المجموعة  أعــمــال  وتتضمن 
المستشفى،  قبل  مــا  الــرعــايــة  أســاســيــة: 
الرعاية التي تتطلب المستشفى، الصيدلة 
الرقمية  الصحة  البيولوجية،  والــعــلــوم 
المتقدمة«  التكنولوجيا  على  »االعــتــمــاد 
وبرامج التعليم الطبي »طب اإلقامة«، إضافة 
للعديد من المشاريع األخرى. ولفت إلى أن 
لمجموعة  التابعة   »LIFEPharma« شركة 
شــركــة مصنعة  أكــبــر  تعد  اس«  بــي  »فــي 
الوحيدة  والمنشأة  اإلمـــارات  في  لألدوية 
الغذاء  هيئة  موافقة  على  حصلت  التي 
المصنع  بناء  تم  األميركية، حيث  ــدواء  وال
على مساحة إجمالية قدرها 10 آالف متر 
مربع، ولديه القدرة على تصنيع 2.2 مليار 
قرص و30 مليون منتج طبي سائل. كما تعد 
»Response Plus Medical )RPM(« إحدى 
أكبر  وتعتبر  للمجموعة،  التابعة  المنشآت 
مزود للرعاية الصحية في الموقع وخدمات 
الطوارئ الطبية وخدمات الصحة المهنية 

في دولة اإلمارات.
وقال: تعتبر مجموعة »في بي اس« من 
الصحية  الرعاية  في  المتخصصين  كبار 
في دولة اإلمارات، من خالل منصة تتكون 
من 59 أصاًل، بما في ذلك المستشفيات 
والعيادات الشاملة والمراكز المتخصصة، 
وتغطي المجموعة 18% من حصة السوق 
تشغيلياً  سريراً   1294 بسعة  اإلماراتية، 
وعالجت 104.876 مريضاً في عام 2021 
رائــدة  المجموعة  تعتبر  كما  الــدولــة،  في 
في  ورائـــدة  السرطان  مرضى  رعاية  في 
برنامج »العالج الكيميائي المبتكر«، الذي 

يساهم في خفض التكلفة العالجية بتحويل 
المرضى من مرضى منومين في المستشفى 
الخارجية  العيادات  يراجعون  مرضى  إلى 

بفضل الخطة العالجية المبتكرة.« 
الجودة  على  التأكيد  يمكننا  وأضــاف: 
خالل  مــن  المجموعة  بها  تتميز  الـــذي 
مرافقها المعتمدة دولياً، حيث حصلت 9 
مستشفيات على اعتمادات JCI، وحصلت 
3 مستشفيات حاصلة على شهادة )آيزو( 
ISO 9001: 2008، وحصلت 8 مختبرات 

.ISO 15189: 2012 )على شهادة )آيزو

التوسع واالنتشار
ضمن  ــمــجــمــوعــة  ال تــمــيــز  أن  ــر  ــ وذكـ
التوسع  عــلــى  بــقــدرتــهــا  استراتيجياتها 
النطاق ليس فقط داخل  واالنتشار واسع 
التعاون  مجلس  دول  فــي  إنــمــا  ــة،  ــدول ال
وأفريقيا  ــط  األوســ والــشــرق  الخليجي 
إلى  مشيراً  المستقبلية،  خططها  بحسب 
تميز شبكة المستشفيات التابعة لمجموعة 

»في بي اس« بالتكامل فيما بينها والتعاون، 
األساسية،  التخصصات  على  التركيز  مع 
وهي األورام وجراحة العظام ورعاية األم 
ــطــوارئ والــصــدمــات،  وطــب األطــفــال وال
األخرى  التخصصات  مع  جنب  إلى  جنباً 
والرعاية  الكلى  وعلوم  القلب  كــأمــراض 
تعتبر  االبتكار  مجال  وفي  األجــل.  طويلة 
»الصحة الرقمية« مجاالً رئيسياً لالستثمار 
سنوات   3-2 مــدار  على  المجموعة  عبر 
إطار  في  جديد  فريق  قبل  من  القادمة 
حلول iMed، حيث سيتم العمل على وضع 
مبادرة الصحة الرقمية للمجموعة، تعزيز 
الشخصية،  والــرعــايــة  المريض  تجربة 
التشخيص بمساعدة الذكاء االصطناعي، 
عن  )التطبيب  بعد  عن  الصحية  الرعاية 

بُعد( ورقمنة البيانات.

التطوير والتميز
توحيد  أن  الـــخـــوري  ــران  عــم واعــتــبــر 
الرعاية  قدرات  وتطوير  الرعاية  وحدات 

السريرية جزء أساسي من تركيز األعمال 
من  مركز  كل  تكليف  وتم  المجموعة،  في 
الرعاية  تقديم  بمسؤولية  التميز  مراكز 
إلى  تقدماً  األكــثــر  األساسيين  والــعــالج 
اإلمارات،  دولة  المستشفيات في  شبكات 
إلى  السعي  مواصلة  ذلك،  إلى  باإلضافة 
الــقــدرات  لتعزيز  االستراتيجي  التعاون 
ــاعــي في  ــة والـــذكـــاء االصــطــن ــري الــســري

المجاالت التخصصية. 
ــي بي  ــ ــى أن مــجــمــوعــة »ف ــ إل وأشـــــار 
األبــحــاث  قسم  تطوير  على  تعمل  اس« 
علماء  إشراف  تحت  السريرية  والتجارب 
منصة  لبناء  عالمياً  مشهورين  إكلينيكيين 
Bench-to-« المبتكرة   »Bioscience«
Bedside«، حيث تتميز مختبراتنا الرائدة 
في مجال علم األمراض الرقمي باستخدام 
للتشخيص  اآللـــي  الــتــعــلــم  خــوارزمــيــات 
الممّكن من الذكاء االصطناعي والتصوير 
اإلشعاعي بالذكاء االصطناعي التي توافق 
معايير إدارة الغذاء والدواء، وتم االعتراف 

اس« كشريك صناعي  بي  »في  بمجموعة 
العالمي  االقــتــصــادي  المنتدى  قبل  مــن 
مجتمع  فــي  عضو  أيــضــاً  وهــي   ،)WEF(
الشراكة اإلقليمية لمنطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا التابع للمنتدى االقتصادي 

العالمي.

النجاح 
وحول تجربة عمله في القطاع الخاص، 
أشار عمران الخوري إلى أنها بدأت في عام 
2014 وهي تجربة ثرية أضافت له الكثير 
أتاحت  حيث  المهنية،  حياته  من  وغيرت 
مجموعة VPS فرصة كبيرة له للعمل بأن 
فيما  للمجموعة  التنفيذي  الرئيس  يكون 
وتعتبر  وإدارتــهــا،  األعمال  بتطوير  يتعلق 
افتتاحها  تم  التي  الطبية«  برجيل  »مدينة 
المزودة  المستشفيات  أكبر  أحد  مؤخراً 
للرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، واللي 
جاد  وعمل  وأفكار  كبيرة  جهود  نتاج  هي 

حتى وصلت لما وصلت إليه اآلن.
وقال: »توجهي للعمل في القطاع الخاص 
قد  والتي  الدوافع  من  العديد  بوجود  أتى 
يكون أولها، أنني أساساً نشأت في عائلة 
لها باع طويل في مجال التجارة واألعمال 
والذي ساعد بأن تكون لدي الخبرة الكافية 
أن أتجه لعالم األعمال في القطاع الخاص، 
لي  أخلق  بأن  الداخلي  للشغف  باإلضافة 
اكتساب  على  مبني  جــديــد  عمل  نــمــوذج 
الخبرات والمهارات لتكون موجود وحاضر 
وبارز بأفكارك وعملك المتميز والمختلف 

عن الباقيين.«
في  بالعمل  تجربتي  »نــجــاح  ــاف:  وأضـ
القطاع الخاص احتاج للمثابرة والمغامرة 
من خالل  النجاح  تحقيق  على  واإلصــرار 
في  للتعامل  جديدة  أعمال  نماذج  إيجاد 
مرتبطة  كونها  تنافسية،  تعتبر  عمل  بيئة 
لك  منافسين  يضم  ســوق  مــع  بالتعامل 
النجاح  ولكن  به،  تعمل  الذي  للقطاع  في 
ويقدم  يبتكر  مــن  حليف  يــكــون  والــبــقــاء 
األمــر  وهــو  ومختلفة..  متطورة  أعــمــاالً 
والمهارات  الخبرات  بوجود  يتحقق  اللي 

والكوادر العاملة المؤهلة«.

التحديات والفرص 
التحديات  أن  ــخــوري  ال عــمــران  وأكـــد 
دائماً ما تخلق الفرص، وعمله في القطاع 
القطاع  في  موظفاً  كــان  أن  بعد  الخاص 
عليه،  كــان  عما  تماماً  اختلف  الحكومي 
الــفــرص والــتــطــور في  وذلـــك مــن ناحية 
فيه  يتم  العالم،  على  منفتح  كبير  مجال 
ومختلف  الثقافات  مختلف  مع  التعامل 
ومن  تنافسياً  قطاعاً  كونه  التخصصات 
المطلوب  لتحقيق  فيه  التميز  الضروري 
المراكز  تكون ضمن  وأن  النجاح  وتحقيق 
األولى وتحافظ على مركزك بين األقوياء.
يمر  قد  الخاص  القطاع  أن  إلى  وأشار 
بأن  الــدور  هنا  ويأتي  وتحديات،  بأزمات 
وتجارب  لنجاح  األزمـــات  وتــحــول  تظهر 
إلى  الفتاً  حولك،  ومن  أنت  منها  يستفيد 
تحديات  عــدة  واجــه  الخاص  القطاع  أن 
يحتاج  والتي  الوطنية  الكوادر  قلة  منها، 
وخبرتهم  ولثقافتهم  لــوجــودهــم  القطاع 
والذين  الشباب  فئة  ومهاراتهم، خصوصاً 
يمتلك معظمهم تخصصات مطلوبة، كون 
والتخصصات  العمل  ســوق  فهموا  أنهم 

المطلوبة فيه.

منى الحمودي )أبوظبي(

 أكد عمران الخوري رئيس مجموعة »في بي اس« 

للرعاية الصحية في قطاع تطوير األعمال، أن دولة 

اإلمارات فتحت أبواب العمل والتطور في التخصصات 

والمجاالت كافة ليتناسب مع التنمية الشاملة التي 

تشهدها الدولة وتطلعها لتحقيق المركز األول ضمن 

دول العالم، وأنها بذلك تحتاج لسواعد وهمم ومهارات 

أبناء الوطن وإشراكهم في تجارب وبيئة العمل بالقطاع 

الخاص الذي يعتبر من القطاعات الحيوية والمتنوعة، 

ويضم صناعة الموارد اللي تحتاج لها الدولة والعالم 

للمستقبل. وقال في حوار مع »االتحاد«: »نسعى 

كمجموعة متخصصة في الرعاية الصحية الستقطاب 

المواطنين بما يتناسب مع التخصصات الموجودة لدينا 

من خالل تدريبهم وتأهيلهم للعمل، كما نطمح من 

خالل العمل الجاد والخطط الكبيرة، أن نكون في المركز 

األول في توظيف المواطنين بالقطاع الخاص.  وأضاف: 

»ترتبط مجموعة »في بي اس« للرعاية الصحية بالبرنامج 

االتحادي »نافس« بهدف استقطاب مواطنين إماراتيين 

كموظفين ومتدربين في السنوات القادمة، كما تحرص 

المجموعة على تطوير الكفاءات من خالل برنامج 

التطوير اإلداري والتعليم الطبي المستمر، جنبًا إلى 

جنب مع توفير برامج التدريب الطبي لضمان مزيج التنوع 

األمثل في المواهب المحلية والمحافظة عليها. 

هدفنا املركز األول يف توظيف 

املــواطنيــن بالقطــاع الخـــاص

:» رئيس مجموعة »في بي اس« للرعاية الصحية لـ»

خلـــق فـــرص عــمل 

قال عمران اخلوري: إننا يف اإلمارات نعيش يف دولة متتلك 
رؤية استشرافية للمستقبل، فيما يتعلق بإشراك املواطنني 

وتواجدهم يف بيئة العمل بالقطاع اخلاص وما حتمله من 
خبرات وجتارب الزمة لسوق العمل احلالي واملستقبلي، ففي 

الوقت اللي تواجه فيه العديد من البلدان حتديات خلق فرص 
عمل جديدة للشباب، فإن دولة اإلمارات لديها حكومة ال 

تتوقف عن العمل وال يوجد حدود يف تشجيع شباب الوطن 
ودعمهم وخلق فرص العمل اجلديدة واملبتكرة لتعزيز ثقافة 

ريادة األعمال لديهم. واليوم دولة اإلمارات تخطط للخمسني 

عامًا القادمة، وبكل تأكيد لن تكون خططها عملها كما كانت 
عليه خالل اخلمسني عامًا املاضية، بل تسير بخطى واثقة 

وبوتيرة متسارعة تواكب احتياجات املستقبل الذي ال ميكن 
الوصول له بنفس املوارد واألفكار القدمية.

وأكد أن العمل يف القطاع اخلاص يعتبر هامًا يف مجال التنمية 
والتطوير، ويجب أن يكون مواطنو الدولة جزءًا أساسيًا من 

التنمية، وتأتي مبادرة حكومة اإلمارات لدعم توطني الوظائف 
يف القطاع اخلاص ضمن احلزمة الثانية من مشاريع اخلمسني 

لتؤكد على أن القطاع اخلاص جزء ال يتجزأ من التنمية.

خدمات »في بي اس« 
تضم 24 مستشفى 

و125 مركزًا صحيًا 
و15 ألف موظف  

تطوير قسم األبحاث 
والتجارب السريرية بإشراف 

علماء مشهورين عالميًا 
 »Bioscience« لبناء منصة

 النجاح في العمل 
بالقطاع الخاص يحتاج 
للمثابرة والمغامرة 
واإلصرار واالبتكار 

بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب

»كلنا اإلمارات« تنظم ملتقى »الشباب رواد التغيير«

أبوظبي )االتحاد(

ــارات  ــ ــ ــّظــمــت جــمــعــيــة كــلــنــا اإلم ن
للشباب،  العالمي  اليوم  مع  وبالتزامن 
ملتقى بعنوان )الشباب رواد التغيير(، 
شــارك فيه نخبة من شباب وشابات 
المحاور،  من  العديد  وتناول  الوطن، 
ــا )اســـتـــشـــراف الــقــيــادة  ــرزهـ مـــن أبـ
الرشيدة لمستقبل الشباب( و)التنمية 

المستدامة للشباب(.
وتحدث في الملتقى الذي تم عقده 
منصة  على  المرئي  االتصال  بتقنية 
زووم وتمت ترجمته إلى لغة اإلشارة، 
ــروان الــحــل، كل  وقــدمــه اإلعــالمــي مـ
سالم  عبداهلل  محمد  المهندس  من 
لمجلس  الــعــام  المنسق  الشامسي، 
معتمد  فــاحــص  وأول  للشباب  دبــي 
أميركا  خــارج  واآلالت  األسلحة  آلثــار 
الشمالية، وأسماء علي أحمد البلوشي، 

عضو  للشباب،  دبـــي  مجلس  عضو 
جمعية المستشرفين المحترفين، وقام 
لغة  إلى  الملتقى  أوراق عمل  بترجمة 
اإلشارة خبير لغة اإلشارة السيد بشير 

محمد البهلولي.
لمدة  استمر  الذي  الملتقى  وحظي 
كبير  لعدد  مكثف  بحضور  ساعتين 
اإلمــارات  دولــة  أبناء  الشباب من  من 
العربية المتحدة ودول مجلس التعاون 

لعدد  الخليجي، وتميز بحضور الفت 
من الشباب أصحاب الهمم.

الدكتور  رحــب  الملتقى  بداية  وفــي 
سعيد أحمد بن هويمل العامري، عضو 
اإلمـــارات  كلنا  جمعية  إدارة  مجلس 
إليهم  ونقل  والحضور،  بالمشاركين 
تحيات سمو الشيخ ذيــاب بن محمد 
الجمعية  رئــيــس  نهيان  آل  ــد  زايـ بــن 
العامري  ومسلم سالم محمد بن حم 

رئيس مجلس اإلدارة، وأعضاء مجلس 
اإلدارة، وتمنياتهم للجميع بالتوفيق في 
األهداف  كافة  وتحقيق  الملتقى  هذا 
دولة  أن  هويمل  ابــن  وأكــد  المرجوة، 
لفئة  أولـــت عناية خــاصــة  اإلمــــارات 
المؤسس  الــوالــد  عهد  منذ  الشباب 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان، طيب اهلل ثراه، إلى أن وصلوا 
وأعــمــدة  ــز  ــائ رك وأصــبــحــوا  للفضاء 
المؤسسات والدوائر باعتبارهم اللبنة 
بــنــاء المجتمع وأهــم  األســاســيــة فــي 

عناصر التنمية.
كما أشار إلى اهتمام صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس 
الدولة، حفظه اهلل، في تنمية الشباب 
ومنحهم الدعم الكبير إلى أن أصبحوا 
االبتكار  لعملية  ــاس  األســ الــمــحــرك 
في  فاعل  بــدور  يساهمون  والتنمية 

الحياة االجتماعية والقطاعات كافة.

خرج ملتقى »الشباب رواد التغيير« بعدد من التوصيات التي تشمل 
كافة فئات وعناصر الشباب يف املجتمع، ومنها إضافة مجالس طلبة 

اجلامعات ضمن مجالس الشباب املعتمدة، وحتفيز املؤسسات من خالل 
جوائز أفضل بيئة داعمة للشباب والتطوع واملسؤولية املجتمعية 

وجعلها من املهارات احلياتية يف مناهج التعليم، وإنشاء مجالس للتجار 
الشباب وتفعيلها على مستوى الدولة، والبحث يف إمكانية ربط املشاريع 

الشبابية على مستوى الدول العربية، وتأسيس جيل مبناهج مهنية 
وحرفية استعدادًا لريادة األعمال، وإدراج مادة االقتصاد يف مناهج 

التعليم والتركيز على االقتصاد الرقمي.

 توصيات
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بنمــــــو 9% فــــــي الـــــربــــع الثــانــــــي مـــــن 2022

ابتكرها فريق بحثي من مركز »أبحاث التنقل« بجامعة اإلمارات

المـــوارد البشــريـــــة والتـــوطيـــــن:
5.37 مليون عامل يف القطاع الخاص

منهجيــة جديــدة لتقييــم مشـاريــع الطــرق

دبي )االتحاد( 

 
البشرية  الـــمـــوارد  وزارة  أعــلــنــت 
العاملين  عدد  إجمالي  أن  والتوطين 
في القطاع الخاص المسجلين لديها 
ألفاً و842  بلغ خمسة ماليين و376 
عاماًل في نهاية الربع الثاني من العام 
مقارنة   %9 قدرها  بــزيــادة   ،2022
بالربع الثاني من العام 2021، وذلك 
سوق  مستجدات  تقرير  نتائج  وفــق 

عمل القطاع الخاص. 
وزارة  وكيل  الــخــوري،  خليل  وقــال 
لشؤون  والتوطين  البشرية  الموارد 
الموارد البشرية باإلنابة: يأتي ارتفاع 
الخاص  القطاع  في  العاملين  أعداد 
في الوقت الذي يشهد فيه االقتصاد 
مــلــحــوظــاً بفضل  نــمــواً  اإلمـــاراتـــي 
والــمــبــادرات  الحكومية  السياسات 
مكانة  تــرســخ  الــتــي  االستراتيجية 
دولة اإلمارات ودورها الفاعل ضمن 
ما  وهو  العالمي،  االقتصاد  منظومة 
الهيئات  مــن  العديد  تقارير  تــؤكــده 

والمنظمات الدولية االقتصادية. 
تؤكد  التقرير  نتائج  أن  إلى  وأشار 
في  الــعــمــل  بيئة  تنافسية  مــجــدداً 

الدولة التي تحتضن ثروة من الموارد 
البشرية المؤهلة لدعم مسيرة تنويع 
خطط  إطــار  في  الوطني  االقتصاد 
الخوري  وأضــاف  الشاملة.  التنمية 
 %9 بنسبة  المسجلة  الــزيــادة  أن 

القطاع  فــي  العاملين  إجمالي  فــي 
العمل  سوق  جاذبية  تعكس  الخاص 
عالمية  وجــهــة  باعتباره  ــي  ــارات اإلم
ــمــواهــب والــخــبــرات،  لــلــكــفــاءات وال
المنظومة  تعزيز  ظــل  فــي  سيما  ال 

ترتكز  التي  العمل  لسوق  التشريعية 
على صون حقوق العاملين وأصحاب 
وأوضــح  ــوازن.  مــت نحو  على  العمل 
تقرير مستجدات سوق عمل القطاع 
العمل  تــصــاريــح  عـــدد  أن  ــخــاص  ال
ــوزارة  ــ الــجــديــدة الــتــي أصــدرتــهــا ال
خالل الربع الثاني من العام الجاري 
بلغ 537 ألفاً و974 تصريحاً، بنسبة 
نمو بلغت 27% مقارنة بالفترة ذاتها 

من العام الماضي. 
ــثــانــي مــن الــعــام  وشــهــد الــربــع ال
تصاريح  عدد  في  انخفاضاً  الجاري 
الخاص  القطاع  في  الملغاة  العمل 
و569  ألف   301 بواقع   ،%8 بنسبة 
من  الفترة  بنفس  مقارنة  تصريحاً، 

عام 2021. 

العين)االتحاد(

ــز اإلمــــــارات ألبــحــاث  ــرك طــــّور م
التنقل لدى جامعة اإلمارات العربية 
تهدف  متكاملة  منهجية  المتحدة، 
مشاريع  حياة  دورة  تكلفة  تقييم  إلى 
المختلفة  مــراحــلــهــا  خــالل  الــطــرق 
ومن  المستدامة.  آثــارهــا  وتحديد 
شأن هذه الدراسة الشاملة مساعدة 
البدائل  اختيار  على  الــقــرار  صّناع 
مرافق  إنــشــاء  يخص  فيما  األمــثــل 
االعتماد  الُمخطط  التحتية  البنى 
عــامــاً.   50 الــــ  تــفــوق  لــفــتــرة  عليها 
وتأخذ هذه المنهجية كافة األطراف 
في  بما  االعتبار،  بعين  العالقة  ذوي 
)السلطات  المصلحة  أصحاب  ذلك 
والتكلفة  والمستخدمين(  الحكومية 
ــكــة  ــُمــســتــهــل ــة ال ــاقـ ــطـ ومــــقــــدار الـ
واالنبعاثات الملوثة، وذلك ضمن أي 
فضاًل  المشروع،  مراحل  من  مرحلة 
الخام  المواد  استخراج  تكاليف  عن 
البناء  ونقلها وعمليات  المواد  وإنتاج 
)كالحركة  واالســتــخــدام  والتشغيل 
ــي ســتــشــهــدهــا هــذه  ــت الـــمـــروريـــة ال
التأهيل  وإعــادة  والصيانة  الطرق( 

عند نهاية عمرها االفتراضي.
مركز  مــن  البحثي  الفريق  وعمل 
اإلمارات ألبحاث التنقل على نمذجة 
أداء االستدامة من خالل تطبيق نتائج 
في  السريعة  الطرق  على  الــدراســة 
الجديد  النهج  هذا  وباتباع  أبوظبي. 
الُمعاد  المواد  استخدام  على  القائم 
تدويرها ألعمال الطرق وإنشاء نظام 
المركبات  يأخذ  ديناميكي  عام  نقل 
االعتبار،  بعين  الجمهور  واحتياجات 
ووجـــد أن انــبــعــاثــات الــمــلــوثــات قد 
مع   %55 الـــ  تفوق  بنسبة  تنخفض 
 3.65(  %51 بنسبة  التكاليف  تقليل 
الحياة  دورة  مدار  على  دوالر(  مليار 

الممتدة إلى 30 عاماً.

الدراسة  هــذه  نتائج  نُشرت  وقــد 
الدكتور  بقيادة  تّمت  التي  الــرائــدة 
عمير  والـــدكـــتـــور  الــجــســمــي  حــمــد 
ــال أوف  ــورنـ حــســن، فــي مــجــلــة »جـ
وهــي  الــعــلــمــيــة،  ــشــن«  ــرودك ب كلينر 
إحـــدى أفــضــل خــمــس مــجــالت في 
أبــحــاث االســتــدامــة، وتكمن  مــجــال 
القرار  صّناع  مساعدة  في  أهميتها 
على  وخارجها  اإلمــارات  دولة  داخل 
البري  النقل  أنظمة  تصميم  تحسين 
حين  ومعالجتها،  تشغيلها  وطـــرق 
االفتراضي  عمرها  نهاية  إلى  تصل 
مدروسة.  علميٍة  أســٍس  وفــق  وذلــك 
الدراسة  سلّطت  أخرى،  ناحيٍة  ومن 
بين  ما  التعاون  ضرورة  على  الضوء 
لتحقيق  المختصة  الجهات  مختلف 

الفعالة. االستدامة 
ــور حمد  ــدكــت مــن جــانــبــه، قـــال ال
ــارات  ــ الــجــســمــي، مــديــر مــركــز اإلم
على  الضوء  ُمسلّطاً  التنّقل،  ألبحاث 
مشاريع  »إن  الــدراســة:  هــذه  أهمية 
الطرق تنطوي بطبيعتها على العديد 
من اآلثار البيئة ناهيك عن تكاليفها 
في  األهــم  السبب  ويعود  الضخمة. 

عاتق  على  تقع  التي  البيئية  األعباء 
المستهلكة  المواد  إلى  الطرق  عمال 
الصيانة  أو  الــبــنــاء  عمليات  خــالل 
المختلط  واإلســمــنــت  )كــاإلســفــلــت 
أمــام  عائقاً  تقف  والــتــي  الــســاخــن( 
ــرق خــالــيــة من  إنـــشـــاء وتــشــغــيــل طـ

الكربون«.
ــجــاوزات  ــت ــتــفــادي ال وأضـــــاف:» ل
من  التكاليف،  مــن  والــحــّد  البيئية 
المهندسون  يـُـطــبــق  أن  الـــضـــروري 
تقنيات  القرار  وصّناع  والمخططون 
ــة مــراحــل  ــافـ ــتــحــســيــن ضــمــن كـ ال
ــظــر الــيــهــا بــصــورة  ــن الــمــشــروع وال
من  ــدالً  ب العوامل  متعددة  شمولية 
تبدو  قد  التي  الخيارات  إلى  اللجوء 
األولــى  البناء  لمرحلة  األنسب  هي 
فحسب. تؤكد منهجيات تحليل دورة 
أخذ  ضــرورة  الطرق  مشاريع  حياة 
واالستدامة  التكلفة  بين  ما  العالقة 
تحديد  عبر  ــك  وذل االعــتــبــار،  بعين 
الــتــكــالــيــف خـــالل كـــل مــرحــلــة من 
مراحل دورة حياة المشروع وتقييمه 
واالجتماعية  البيئية  النواحي  مــن 

واالقتصادية«.

تصاريح العمل

النسبة  التقرير أن قطاع اإلنشاءات استحوذ على  أفاد 
الوزارة  التي أصدرتها  األكبر من تصاريح العمل اجلديدة 
2022، تاله كل من قطاع خدمات  خالل الربع الثاني لعام 

األعمال، وقطاع التجارة وخدمات اإلصالح، وقطاع 
ويعمل  واملطاعم.  الفنادق  وقطاع  التحويلية،  الصناعة 
26% من إجمالي العاملني يف القطاع اخلاص املسجلني 

لدى وزارة املوارد البشرية والتوطني يف قطاع اإلنشاءات، 
21%، ومن  يليه قطاع التجارة وخدمات اإلصالح بنسبة 
19% من إجمالي  ثم قطاع خدمات األعمال الذي يضم 

الوزارة.  العاملني يف املنشآت اخلاصة املسجلة لدى 
الفترة  2021 بنفس  لعام  الثاني  الربع  ومقارنًة بنتائج 

من العام اجلاري، أظهر التقرير أن قطاع الزراعة سجل 
النسبة األكبر من النمو يف عدد تصاريح العمل اجلديدة 

70%، يليه قطاع اخلدمات االجتماعية  والتي بلغت 
62%، ومن ثم قطاع  والشخصية بنسبة منو قدرها 

44%، وقطاع الوساطة  خدمات األعمال بنسبة منو بلغت 
.%43 املالية بنسبة منو 

النمو يعكس جاذبية 
سوق العمل اإلماراتي 
باعتباره وجهة عالمية 

للكفاءات والخبرات

خليل الخوري

قرية للصيادين في »حمرية الشارقة«

الشارقة )وام( 
 

أجنزت دائرة األشغال العامة 
بالشارقة، لهيئة الشارقة للثروة 

السمكية، مشروع قرية الصيادين 
باحلمرية. وأعرب مطر بن 

أحمد اخلشري النقبي، رئيس 
هيئة الشارقة للثروة السمكية، 

عن الشكر إلى صاحب السمو 
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 

القاسمي عضو املجلس األعلى 
حاكم الشارقة على توجيهات 

سموه الدائمة خلدمة األهالي 
وإنشاء املشاريع التي تخدمهم 

وحتافظ على استدامة مواردهم. 
من جهته، أوضح املهندس ماجد 
السويدي املشرف على املشروع، 

أن القرية تضم مجمعًا سكنيًا 
132 شخصًا  للصيادين يسع 

على مساحة 1517 مترًا مربعًا 
ويحتوي على 22 غرفة يف مبنى 

مكون من طابق أرضي وأول. 
وأضاف أن القرية تضم مبنى 

املستودعات املمتد على مساحة 
1450 مترًا مربعًا، بواقع 20 غرفة 

تخزين، باإلضافة إلى جتهيز 
مواقف للقوارب تستوعب 64 
موقفًا من األساس احلصوي، 

حيث ضمت األعمال اخلارجية 
وأعمال الطرق الداخلية وإنشاء 

85 موقفًا للسيارات، مع منزال 
للقوارب وسياج شبكي بطول 

680 مترًا وارتفاع مترين تتخللها 
بوابتان.

من مرافق قرية الصيادين في الحمرية بالشارقة )وام(

توعية سكان مدينة محمد بن 
زايد بتطوير البنية التحتية

أبوظبي )االتحاد(

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، 
من خالل مركز بلدية مدينة 
زايد، حملة توعوية مبشروع 

تطوير البنية التحتية، على مدى 
خمسة أيام متواصلة، استهدفت 

سكان مدينة محمد بن زايد، 
وذلك بالتعاون مع شركة أبوظبي 

للخدمات العامة )مساندة(. 
وهدفت احلملة، التي مت تنفيذها 

ميدانيًا وافتراضيًا، إلى تعريف 
سكان املدينة بأهمية وكفاءة 

األصول والبنى التحتية واملرافق 
العامة يف مدينة محمد بن زايد، 

والتي تواكب النهضة العمرانية 
واحلضارية التي تشهدها 

أبوظبي، إلى جانب اإلشارة إلى 
أهم محاور احلفاظ على هذه 

املرافق وفعاليتها تعزيزًا ملعايير 
جودة احلياة وحتقيق تطلعات 

أفراد املجتمع.

وتضمنت احلملة يف شقها امليداني 
قيام موظفي البلدية بإجراء 50 

زيارة ميدانية استهدفت سكان 
عدد من املناطق املتفرقة الواقعة 

ضمن النطاق اجلغرايف ملدينة 
محمد بن زايد، للتعرف على 

مالحظاتهم حول مشروع تطوير 
البنية التحتية واملرافق العامة يف 
املدينة، ومن ثم عقد اجتماعات 

مع الشركات التطويرية للمشروع 
لتعريفهم مبالحظات السكان.

كما تضمنت احلملة يف شقها 
االفتراضي التواصل هاتفيًا مع 
القاطنني يف مدينة محمد بن 
زايد، وإرسال الرسائل النصية 

القصيرة، إضافة إلى نشر العديد 
من املنشورات التوعوية عبر 
احلسابات الرسمية للبلدية 

على مواقع التواصل االجتماعي 
وبرنامج »فريجنا«، والتي تتماشى 

جميعها مع أهداف ومضمون 
احلملة.

 نظام متكامل من 
المعادالت لمعرفة 
سمات نظام النقل 

البري المطلوب 
عمير حسن

  يتعين أن نأخذ في 
االعتبار دومًا العالقة 

بين التكلفة واالستدامة 

حمد الجسمي

المبدأ األساسي

قال الدكتور عمير حسن، باحث 
أول يف مركز اإلمارات ألبحاث 

التنقل، موضحًا مبادئ هذه 
املنهجية الرائدة:« يقوم املبدأ 

األساسي لهذه املنهجية اجلديدة 
على البدء بتحديد احلاجة أو 

امليزات املرجوة يف نظام النقل 
البري، وذلك فيما يخص الطريق 

واملركبات التي تستخدمه على 
حّد سواء نظرًا لألثر الكبير 

للمركبات على الطرق. بعد ذلك، 
اتباع نظام متكامل من املعادالت 

املدعومة نظريًا ملعرفة سمات 
نظام النقل البري التي يرغب 

فيها عموم مستخدمي الطريق، 
مثل التصميم األفضل، وتوسيع 
مسارات الشارع، وتوفير أنظمة 

النقل العام على الطريق، وما 
إلى ذلك. ثم يتّم األخذ مبشورة 

اخلبراء والسلطات احلكومية 
ملناقشة إمكانية تطبيق السمات 

التي يرغب بها اجلمهور. 
ويستخلص من خاللها املخططون 

قائمة تضم أشكال أنظمة النقل 
البري احملتملة بناًء على التحليل 
التجريبي آلراء أصحاب املصلحة 

مع حتديد أثر كل مرحلة من 
مراحل دورة حياة كل منها 

باستخدام أدوات تتناسب مع 
معايير الصناعة مثل منذجة 

احملاكاة الدقيقة )لتقييم 
أداء املركبة( وقاعدة بيانات 
»ايكوفنت« ألعمال الطرق. 
وكإجراء احترازي للتحقق 

واملوازنة، يتم تطبيق مرحلة 
ثانوية تقوم على حتديد أهداف 

اخلبراء واجلهات احلكومية 
لتقييم البدائل املقترحة كّمًا 

ونوعًا وتعزيز االستدامة الشاملة 
لنظام النقل البري الذي مت 

تقييمه.

»قطاع الزراعة يسجل النسبة األكبر من النمو في تصاريح العمل الجديدة« 

26 % من إجمالي العاملين في القطاع الخاص يتركزون في اإلنشاءات 

»بّرد صيفهم«..   شرطة أبوظبي تخفف عن العمال حرارة الجو

أبوظبي )االتحاد( 

ــوظــبــي  ــة أب ــفـــذت شـــرطـ نـ
للعمال  صيفهم«  »برد  مبادرة 
ــي الـــمـــواقـــع اإلنــشــائــيــة  ــ ف
واشتملت  المصفح،  بمنطقة 
والمشروبات  الوجبات  توزيع 
إدارة  مــع  بالتعاون  ــاردة،  ــب ال
المجتمع  ــاد  وإســع خــدمــات 
وشركة  مصفح  بلدية  بمركز 

أبوظبي للمواد الغذائية.
ــمــقــدم يــوســف  ــح ال ــ وأوضـ
مركز  مدير  المهيري  محمد 

المبادرة  أن  مصفح،  شرطة 
ــود شــرطــة  ــي ضــمــن جــه ــأت ت
التعاون  تعزيز  فــي  أبوظبي 
ــعــطــاء وتــوعــيــة أصــحــاب  وال

على  للمحافظة  الــشــركــات 
صحة وسالمة العاملين.

وأكـــــــد اهـــتـــمـــام شــرطــة 
ــدأ  ــب ــق م ــحــقــي ــت ــي ب ــبـ ــوظـ أبـ
التكافل والترابط االجتماعي 
ــتــخــفــيــف عن  مـــن خــــالل ال
المناطق  في  العمال  شريحة 
ــوحــة، خــصــوصــا مع  ــت ــمــف ال
ارتفاع درجات الحرارة خالل 
العمال  دور  وتأكيد  الصيف، 
التنمية  مسيرة  في  الــريــادي 
والتطوير التي تشهدها إمارة 

من فعاليات المبادرة )من المصدر(أبوظبي.

 الشرطة حريصة 
على تحقيق التكافل 

االجتماعي

»وياكم صيفنا بارد« 
مبادرة بعجمان

عجمان )االتحاد( 

نظم قسم اإلعالم والعالقات العامة 
وقسم الشرطة املجتمعية بشرطة 

عجمان مبادرة »وياكم صيفنا بارد« 
إلسعاد العمال، تقديرًا لعطائهم 

وصبرهم على العمل يف األجواء احلارة 
طوال فترة الصيف يف مناطق متفرقة 
من اإلمارة. وقالت الرائد نورة سلطان 

الشامسي، رئيس قسم اإلعالم والعالقات 
العامة بشرطة عجمان إن تنظيم هذه 
املبادرة جاء تقديرًا من شرطة عجمان 

لفئة العمالة يف مشاريع يف إمارة عجمان 
وجهودهم املبذولة وصبرهم وحتملهم 
ملشاق العمل يف فصل الصيف، فجاءت 

املبادرة للتخفيف عنهم وإسعادهم.

المبادرة يجري تنفيذها ميدانيًا وافتراضيًا ) من المصدر(

زيارة ميدانية استهدفت سكان 
عــــدد مـــــــن المناطـــــق 

50



11
www.alittihad.ae

الخميس 20 محرم 1444هـ الموافـق 18 أغسطس 2022ماإلمارات

صباح الخير

»السكوتر« وسالمة 
المشاة

لشرطة  الشاملة  التوعوية  الحملة  على   شهرين   من  أكثر  بعد 
والظفرة  والعين  العاصمة  في  االستراتيجيين  وشركائها  أبوظبي  
والمناطق الخارجية التابعة لتوعية  مستخدمي  الدراجات الكهربائية 
»السكوتر« باالستخدام األمثل  لها  لتحقيق السالمة واألمان للجميع 
التي استمرت لما  التعليمات واإلرشادات، أقول بعد الحملة  باتباع 
المرورية  مؤخراً  كثفت  الشرطة  حمالتها  يزيد على ستين يوماً 
لضبط  المخالفين الستخدام هذه الوسائل الجديدة التي انتشرت 
بصورة مزعجة،  وذلك في إطار جهودها لتعزيز السالمة المرورية 
بمختلف  المشاة  ســالمــة  على  الحفاظ  وكــذلــك  لمستخدميها، 

التقاطعات الحيوية في إمارة أبوظبي.
  أكدت  الشرطة خالل الحملة على أهمية  االلتزام باشتراطات 
المصرح  المصرح باستخدامها واألخرى غير  »السكوتر«  استخدام 
بها، فالمسموح بها الدراجات الهوائية والسكوتر اليدوي والكهربائي، 

أما المحظورة فالدراجات الكهربائية ذات المقعد.
وقد حددت  الالئحة التنظيمية الخاصة في اإلمارة بهذا الشأن 
مواصفات الدراجات الهوائية بأنها »التي يمكن استخدامها على أنها 
دفع  بقوة  وتسير  آلي،  بمحرك  أكثر، وغير مزودة  أو  ذات عجلتين 
راكبها،  بينما »السكوتر الكهربائي«،  مركبة ذات عجلتين أو أكثر، 
بقوة  أو  الكهربائي  المحرك  بقوة  وتسير  كهربائي  بمحرك  ومزودة 

دفع راكبها، وتقاد بطريقة الوقوف وال يوجد بها مقعد.
 وكانت  شرطة أبوظبي  قد نشرت عبر منصاتها »أهم 7 خطوات 
لتعزيز سالمة مستخدمي الدراجات الكهربائية والمتمثلة في ارتداء 
المسارات  واستخدام  للضوء،  عاكسة  وسترة  للرأس  واقية  خــوذة 
نفسه،  االتــجــاه  فــي  القيادة  مــع  الهوائية  لــلــدراجــات  المخصصة 
وااللتزام بحدود السرعة المحددة »20كلم/ الساعة« وتفادي حمل 
أي راكب مع مستخدم الدراجة، وتجنب حمل أي أوزان ثقيلة حتى ال 
تفقده التوازن، وعدم استخدام السماعات الثنائية أو الهاتف كونها 
المرور«،  وقواعد  إشــارات  احترام  على  والحرص  التركيز،  تشتت 
ولكن لألسف عند أي تقاطع في العاصمة وبالذات في قلب المدينة 
الحائط  عرض  يضربون  الوسائل  هذه  مستخدمي  تجد  التجاري 
بكل  تلك النصائح القيمة  وال يقيمون وزناً ألبسط قواعد السالمة 
متن  على  وأطفالهما  زوجته  ومعه   منهم  الواحد  تجد  المرورية، 
الدراجة التي تئن تحت أوزانهما وبدون أي خوذة أو وسيلة  وقائية 
أنفاق  داخل  إلى  معهم  يدخل  من  ومنهم  كالسهم،  المارة  بين  يمر 

المشاة اختصاراً للطريق.
 مشكلتنا أن الغالبية العظمى من هؤالء المخالفين يفتقدون لثقافة 
احترام القانون، وال يرتدعون أو يلتزمون إال بالمخالفات والغرامات 
الرادعة بما في ذلك مصادرة أداة المخالفات، لعل وعسى ينصلح 

حالهم.

علي العمودي

ali.alamodi@alittihad.ae

دبي )االتحاد(-

 زار السفير سعود حسن النصف، القنصل العام لمملكة البحرين الشقيقة في دبي، 
القيادة العامة لشرطة دبي، وكان في استقباله اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، 

مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بحضور العميد سعيد العيالي، نائب 
مدير اإلدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون اإلدارة والرقابة، والعقيد 

عادل الجوكر، مساعد المدير العام لإلدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية 
لشؤون البحث والتحري، وعدد من الضباط. ورحب اللواء خليل المنصوري في بداية 

اللقاء، بقنصل عام مملكة البحرين الشقيقة، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في أداء 
المهام والمسؤوليات الموكلة إليه بما يعزز عالقات األخوة والتعاون بين الجانبين.

وتم خالل اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي والقنصلية 
البحرينية، ومناقشة آخر المستجدات وتبادل األحاديث الودية والمواضيع ذات 

االهتمام المشترك.

الشارقة )االتحاد(

 تواصل القيادة العامة لشرطة الشارقة  بالتعاون مع أكاديمية العلوم الشرطية 
بالشارقة، تلقي مشاركات مسابقة »الجاهزية للمستقبل«، التي أعلنت عنها في 

أغسطس الجاري، برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان 
القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي إلمارة الشارقة.

وأكدت إن أخر موعد الستالم المشاركات هو 31 ديسمبر المقبل، حيث تهدف الجائزة 
إلى فتح الفرصة أمام الباحثين والوحدات البحثية ومراكز ومؤسسات استشراف 

المستقبل، للمشاركة عبر  تقديم تصور لمستقبل العمل األمني بدولة اإلمارات وفق 
معايير وآليات االستشراف الحديثة، بما يضمن وضع سيناريوهات محتملة قابلة 

لتطبيق آليات مواجهة الجرائم والظواهر والتحديات المستقبلية األمنية، مع ضرورة 
توافقها مع المعايير العالمية، وذلك تأكيدًا على أهمية المساهمة المجتمعية ودورها 

الهام في تعزيز جودة الحياة لمجتمع اإلمارات.
وأكد المقدم الدكتور عبداهلل محمد الحيايي، األمين العام لجائزة الجاهزية 

للمستقبل، أن تنظيم مثل هذه المسابقات يساهم بشكل مباشر وفّعال في تبني 
الدراسات االستشرافية في المؤسسات الحكومية التعليمية كافة، والمجتمع بفئاته 
المختلفة ودورها في تحسين جودة حياة المجتمع من أجل صناعة مستقبل أفضل، 

ودعم طموحات القيادة األمنية والمجتمعية في تنفيذ توجهات حكومة دولة 
اإلمارات العربية المتحدة الرشيدة. وأشار إلى إن الجائزة تضم فئتين رئيسيتين 

 متمثلة في فئة مؤسسات استشراف المستقبل والمراكز البحثية والجامعات داخل 
الدولة وخارجها، وفئة الباحثين والخبراء وطلبة المؤسسات التعليمية للمرحلة 

الجامعية والدراسات العليا، ومنتسبي قوة الشرطة واألمن، وتقدر الجوائز المالية 
للمراكز األولى بقيمة 50 ألف دوالر أميركي، بحيث تكون جوائز الفئة األولى بقيمة 

17 ألف دوالر للمركز األول، و10 آالف دوالر للمركز الثاني، و5 آالف دوالر للمركز 
الثالث، فيما تشمل جوائز الفئة الثانية 10 آالف دوالر للمركز األول، و5 آالف دوالر 

للمركز الثاني، و3 آالف دوالر للمركز الثالث، كما سيمنح جميع المشاركين الذين 
اجتازوا مرحلة التقييم والفرز األولي مكافأة بقيمة 1500 دوالر.

قنصل البحرين يزور شرطة دبي

شرطة الشارقة تتلقى مشـــــاركــــات

 »الجاهزيـــة للمستقبـــل«

أبوظبي )االتحاد(

نفذت إدارة طيران شرطة أبوظبي 570 طلعة جوية 
في إمارة أبوظبي خالل النصف األول من عام 2022م، 

تضمنت 41 طلعة لإلسعاف الجوي، و238 طلعة 
عمليات شرطية، 177 طلعة تدريبية، باإلضافة إلى 

114 طلعة لمهام أخرى.
وأكد العميد طيار إبراهيم حسن البلوشي، مدير إدارة 

طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية أن 
اإلدارة بطواقمها وكوادرها تواكب جميع التطورات 

التي تلبي متطلبات شرطة أبوظبي من دعم وإسناد 
للوحدات األمنية والشرطية على مدار 24 ساعة ووفق 

أفضل الممارسات المتطورة.
وأشار إلى االستجابة دائمًا للحاالت الطارئة 

ومصابي الحوادث المرورية ونقلهم للمستشفيات 
المتخصصة لتلقي العالج من خالل طائرات مجهزة 

بأحدث المعدات الطبية وكوادرها الذين تم تدريبهم 
وتأهيلهم على أعلى المستويات والممارسات.
ولفت إلى حرص اإلدارة على تلبية النداءات 

اإلنسانية والوصول إلى مواقع البالغات، ضمن زمن 

االستجابة، إلنقاذ األرواح وتقديم الرعاية اإلنسانية 
في المناطق التي يتعذر الوصول إليها والطرق 

الخارجية أو للذين انقطعت بهم السبل، سواء في البر 
أو البحر.

وأكد الحرص على إعداد وتأهيل المنتسبين من 
طيارين ومسعفين جويين ومالحين وأطباء وممرضين 

ومهندسين فنيين وإداريين، من خالل الدورات 
التخصصية النظرية والعملية، لتأدية جميع المهام 

المطلوبة في النطاق الجغرافي لإلدارة.
وذكر أن اإلدارة عقدت 28 دورة طيران تشبيهي التحق 

بها 57 طيارًا، ودورة للطيران التحويلي بمشاركة 
طيارين، إلى جانب عدد من الدورات مثل دورة قائد 

طائرة، دورة طيران العدادات، البحث واإلنقاذ، دورات 
طيران تحويلية على أحدث الطائرات، إلى جانب 

المحاضرات والتمارين والورش المختلفة وتطوير أداء 
المنتسبين وتدريبهم على أحدث التقنيات العلمية 

الحديثة، وإلحاقهم بدورات داخل وخارج الدولة في 
طب الطيران وصيانة الطائرات وغيرها من الدورات.

»امليتافيرس« ملتقى صيفي للمبتعثني لـ

دبي )االتحاد (-

محمد  أحمد  طيار  الــلــواء  شهد   
ــد الـــعـــام لــشــرطــة  ــائ ــق بـــن ثـــانـــي، ال
الصيفي  الملتقى  بــالــوكــالــة،  دبـــي 
للميتافيرس،  دبــي  شرطة  لمبتعثي 
المبتعثين  مــجــلــس  نــظــمــه  والــــذي 
بمقر  والتطوير  األبحاث  مبنى  في 
من  نخبة  بمشاركة  العامة،  القيادة 
وبحضور  والخبراء،  المتخصصين 
ــور مــحــمــد أحــمــد بن  ــدكــت الـــلـــواء ال
لشؤون  العام  القائد  مساعد  فهد، 
األكــاديــمــيــة والــتــدريــب، والــدكــتــور 
التنفيذي  الرئيس  الزرعوني،  مروان 
وعــدد  تشين،  للبلوك  ــي  دب لمركز 
ــاط والــمــســؤولــيــن  ــضــب ــار ال ــب مـــن ك
المبتعثين  الــدارســيــن  والموظفين 
ــي لــدراســة تخصص  مــن شــرطــة دب
طلبة  ــن  مـ ــدد  ــ وعـ ــرس،  ــي ــاف ــت ــي ــم ال

الجامعات.
ثاني،  بن  أحمد  طيار  اللواء  وأكد 

العامة  الــقــيــادة  أن  الــمــلــتــقــى،  فــي 
خاصاً  اهتماماً  أولــت  دبــي  لشرطة 
لهم  ــأت  وهــي المبتعثين،  بالطلبة 
لــالنــطــالق نحو  الــمــنــاســبــة  الــبــيــئــة 
علوم  ــســاب  ــت واك والــمــعــرفــة  الــعــلــم 
إنــشــاء  فــي  والمتمثلة  المستقبل، 
المنصة  ليكون  المبتعثين  مجلس 
على  وتجمعهم  شؤونهم،  تنظم  التي 
مختلف  وفـــي  الــعــالــمــي  الــمــســتــوى 
في  دبي  شرطة  سفراء  فهم  الــدول، 
الخارج والصورة المشرقة للمؤسسة 

وللوطن. الرائدة  الشرطية 

جانب من فعاليات الملتقى )من المصدر(

آخر موعد 31 ديسمبر المقبل

سعود النصف وخليل المنصوري والحضور خالل اللقاء)من المصدر(

خالل 6 أشهر

طلعة جوية لطيران شرطة أبوظبي  570

جلسات
قال نقيب حمد سعيد، نائب 

رئيس مجلس املبتعثني، إن تنظيم 
امللتقى جاء بهدف مناقشة أفكار 

الطلبة، وطرح مقترحاتهم ومعرفة 
احتياجاتهم يف الفترة احلالية 

واملستقبلية يف مجال العالم 
االفتراضي »امليتافيرس«، واكتشاف 

مواهبهم ورسم مالمح اخلطة 
املستقبلية ملجلس الطلبة املبتعثني 

يف مجال تخصصات املستقبل.
وتضمن امللتقى 3 جلسات نقاشية، 

كما تخللته جلسة عصف ذهني.
وأوصى مجلس املبتعثني يف امللتقى 
على أهمية تعزيز وربط اجلامعات 

بشرطة دبي من حيث إعداد أبحاث 
عن التطبيقات الشرطية للعالم 
االفتراضي، واستقطاب املواهب 

الواعدة واملتميزة يف امليتافيرس، 
واإلثراء املعريف عن العالم 

االفتراضي وتطبيقاته يف املجاالت 
الشرطية.

 تهيئة البيئة المناسبة 
النطالق المبتعثين 

نحو العلم والمعرفة 
واكتساب علوم 

المستقبل

مقابالت 
للراغبين 

بااللتحاق 
بالدراسات 

العليا
دبي )االتحاد( 

واصلت جلنة املقابالت 
الشخصية لبرامج 

األكادميية، برئاسة 
العقيد الدكتور أحمد 

محمد يوسف الشحي، 
عميد أكادميية شرطة 

دبي، مقابالت الطلبة 
الراغبني بااللتحاق يف 
برامج الدراسات العليا، 

وبرنامج الدراسات 
املسائية املنتظمة للعام 

األكادميي 2022/2023م.
وأكد العقيد الشحي، 

أن اللجنة حترص 
وبتوجيهات اإلدارة 

العليا لألكادميية، 
على استقطاب الطلبة 

املتميزين علميا، 
الذين تنطبق عليهم 

الشروط الواجب 
توافرها مبا ينسجم 

مع الالئحة التنظيمية 
يف األكادميية، وفق 

اشتراطات وزارة التربية 
والتعليم يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة، من 
خالل سلسلة اختبارات 

تقييمية ملهاراتهم 
وقدراتهم من حيث 

املستوى العلمي ومهارات 
التواصل والقدرة على 

اتخاذ القرار، وضمن 
أسس ومعايير مدروسة، 
تسهم يف تخريج كوادر 

علمية على كفاءة عالية 
من العلم واملعرفة تخدم 

األهداف والغايات 
والتطلعات املستقبلية 

التي تسعى إلى حتقيقها 
القيادة العامة لشرطة 

دبي.

إتاحة الفرصة لتقديم 
تصور لمستقبل العمل 

األمني وفق معايير وآليات 
االستشراف الحديثة

عبداهلل الحيايي )من المصدر(
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طقس مغبر وغائم جزئيًا

»طوارئ الشارقة« يطلع على نتائج 
المنخفض الجوي

أبوظبي )وام(

 توقع المركز الوطني لألرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبرًا وغائمًا جزئيًا أحيانًا، مع 
فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقًا بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى 

معتدلة السرعة ونشطة أحيانًا مثيرة للغبار نهارًا. وقال المركز في نشرته اليومية إن 
الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها من 15 إلى 

25 كلم/س، تصل إلى 40 كلم/س... ويكون الموج في الخليج العربي خفيفًا ويحدث 
المد األول عند الساعة 17:46 والمد الثاني عند الساعة 06:00 والجزر األول عند 

الساعة 10:59 والجزر الثاني عند الساعة 00:06 وفي بحر عمان يكون الموج خفيفًا 
ويحدث المد األول عند الساعة 13:32 والمد الثاني عند الساعة 03:32 والجزر األول 

عند الساعة 20:55 والجزر الثاني عند الساعة 08:21.

الشارقة )االتحاد(

 ترأس اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، رئيس الفريق المحلي 
إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث في إمارة الشارقة، اجتماعًا عن ُبعد، عبر تقنية 

االتصال المرئي أمس، بحضور رؤساء ومديري الهيئات والدوائر االتحادية والمحلية 
في اإلمارة، وذلك لعرض نتائج الجهود المبذولة خالل المنخفض الجوي األخير، 

الذي تعرضت له المنطقة الشرقية، والتغيرات المناخية المتوقعة في الفترة 
القادمة.

ورحب رئيس الفريق المحلي إلدارة الطوارئ واألزمات في إمارة الشارقة بالحضور، 
معربًا عن تقديره لجهود فرق االستجابة من كافة الجهات المشاركة المحلية 

واالتحادية التي عملت على احتواء الحالة الجوية األخيرة وصواًل إلى مرحلة 
التعافي التام، بما يعكس فاعلية اإلجراءات االستباقية التي تم اتخاذها على كافة 
المستويات، وجاهزية فرق العمل ودورها في تعزيز األمن والحماية والحفاظ على 

األرواح والممتلكات.
واستعرض االجتماع في مطلعه تقريرًا للمركز الوطني لألرصاد بين من خالله 
اإلجراءات التي اتخذها للتنبيه بشأن الحالة الجوية األخيرة، وتأثيرها على 

الدولة التخاذ اإلجراءات االحترازية والوقائية في المناطق المتأثرة من قبل كافة 
الجهات المعنية، للحد من تداعيات الحالة الجوية وتخفيفها، تلى ذلك استعراض 
نتائج الجهود المبذولة من الهيئات والدوائر المحلية واالتحادية خالل المنخفض 

الجوي، وما تضمنته تلك الفترة من إحصائيات ومؤشرات عكست تكاملية األدوار بين 
فرق االستجابة للتعامل مع الحالة الطارئة وتنسيق وتوحيد إجراءات التعامل وفق 

الوطنية. المنظومة 
وقدم ممثلو الجهات الحكومية شرحًا وافيًا حول اإلجراءات التي جرى تنفيذها، 

ومنها هيئة الشارقة للدفاع المدني، وهيئة الوقاية والسالمة، ودائرة الخدمات 
االجتماعية، ودائرة اإلسكان بالشارقة، والهالل األحمر اإلماراتي، وجمعية الشارقة 

الخيرية. كما استعرض االجتماع نقاط القوة وفرص التحسين، واإلجراءات 
التصحيحية وتطبيقها بما يضمن تحقيق أعلى معايير سرعة االستجابة، والتعامل 

األمثل مع الحاالت الطارئة.
وقد خرج االجتماع بعدة توصيات تهدف في مجملها إلى االرتقاء بآليات العمل 

المشترك بين الجهات المحلية واالتحادية، وتطوير الخطط بما يتوافق ورؤية 
إمارة الشارقة، ومن أبرزها قيام هيئة الوقاية والسالمة بعقد ورش تثقيفية موجهة 

إلى أفراد الجمهور بهدف تعزيز الوعي في التعامل مع الحاالت الطارئة، باإلضافة 
إلى تنفيذ الفرق المعنية مزيدًا من التمارين والتدريبات لضمان أقصى مستوى من 

والجاهزية. االستعداد 

المشاركون في اجتماع فريق الطوارئ واألزمات بالشارقة )من المصدر(

اشــترك اآلن
علـــــــــى

800101لمزيد من المعلومات اتصل
(قناة 705)

UAE 
ً
النزاالت التمهيدية: 02:00 صباحا

UAE 
ً
الحدث الرئيسي: 06:00 صباحا

بــطــولــة الــعــالــم لــوزن خــفــيــف الــمــتــوســط

أغسطساألحد21
www.tawzea.ae   احصل على نسختك من

اكتشف مالم تكتشفه في أم القيوين

دليلك ألهم وأحدث األماكن السياحية والترفيهية 
والتاريخية في كل إمارة

أهل كل إمارة أدرى بكنوزها

النيــــادي بـــ »بـدلــــة الفضـــــاء«النيــــادي بـــ »بـدلــــة الفضـــــاء«

أبوظبي )االتحاد( 

النفايات  أبوظبي إلدارة  أعلن مركز 
مع  اســتــشــاري  عقد  توقيع  )تــدويــر( 
شركة كيو لالستشارات العالمية، بهدف 
إجــراء دراســة جــدوى لتطوير مشروع 
استخراج الغازات الدفيئة المتولدة في 
مكب النفايات في الظفرة وتحويلها إلى 
مصادر طاقة صديقة للبيئة، وذلك بما 
إلى  الرامية  المركز  ينسجم مع خطة 
تحقيق نتائج أكثر فاعلية على صعيد 
أفــضــل سبل  ــاع  ــب وات الــنــفــايــات  إدارة 

معالجتها والتعامل السليم معها.
الذي  االستشاري  العقد  وبموجب 
ــرمــه الــمــركــز، ســتــقــدم شــركــة كيو  أب
لـــالســـتـــشـــارات الــعــالــمــيــة خــدمــات 
ــدوى تشمل  اســتــشــاريــة ودراســـــة جــ
الجوانب الفنية والمالية والبيئية لتطوير 
وتشغيل مشروع استخراج وتحويل الغاز 
إلى مصادر طاقة صديقة للبيئة، بما 
فيها دراســة متطلبات السوق المحلي 
واحتياجات الدولة للمشروع ومجاالت 

االستفادة من الغازات الدفيئة المتولدة 
كما  الظفرة.  في  النفايات  مكب  في 
يشمل العقد عمليات الحفر واختبارات 
المتوقع توليدها  الغاز والكميات  ضخ 
خــــالل 10 ســـنـــوت ضــمــن الــمــوقــع 
خصائص  تقييم  عن  فضاًل  المحدد، 
كيو  وستعمل شركة  المستخرج،  الغاز 
على تطوير وإعداد شروط المناقصة 
قبل فتح باب تقديم العطاءات لترسية 
ــال الــمــهــنــدس عبد  ــ الـــمـــشـــروع.  وق

إدارة  الكثيري، مدير  المحسن مبارك 
المشاريع والمنشآت في مركز أبوظبي 
توقيع  »يأتي  )تدوير(:  النفايات  إلدارة 
العقد في إطار جهود المركز الرامية 
إلى تعزيز التعاون مع الجهات المختصة 
النفايات  معالجة  خــدمــات  لتطوير 
وتحويلها إلى طاقة واستثمارها بشكل 
مستدام وآمن يدعم االقتصاد الوطني 
المستدامة  التنمية  ــداف  أهـ ويــخــدم 
في إمــارة أبوظبي، وذلــك بما ينسجم 

للمركز  الــخــطــة االســتــراتــيــجــيــة  ــع  م
رؤيــة  مــع  تماشياً  تنفيذها  ــجــاري  ال
أبوظبي 2030«. وأضــاف: »نتطلع من 
خــالل العقد االســتــشــاري إلــى تنفيذ 
ــمــشــروع بــمــا يــتــمــاشــى مــع أفضل  ال
وبما  المتبعة  والممارسات  المعايير 
يلبي متطلبات إمارة أبوظبي والخاصة 
بتعزيز مصادر الطاقة الصديقة للبيئة 
إشــراقــاً  أكثر  مستقباًل  تحقيق  نحو 

واستدامة لألجيال القادمة«.

»تدوير« تدرس جدوى تحويل الغازات الدفيئة إلى طاقة

 حقق مكب النفايات يف الظفرة جهودًا بيئية مميزة متثلت يف 
استخراج وفرز املواد القابلة إلعادة التدوير من املكب وذلك 

لتقليل اآلثار البيئية وحتقيق االستخدام األمثل للموارد، ففي 
العام املاضي 2021 مت استخراج 25.524 طنًا من النفايات، وخالل 

النصف األول من العام اجلاري 2022، مت استخراج 12.542 طنًا 
من النفايات بغرض إعادة استخدامها وتدويرها ومنها مخلفات 

البالستيك، الورق والكرتون، احلديد، اخلشب، واأللومينيوم.

جهود بيئية

تعزيز مصادر الطاقة 
الصديقة للبيئة 

لمستقبل أكثر إشراقًا 

عبد المحسن الكثيري

الرئيس لـ»سبيس إكس« يف والية كاليفورنيا، ويف إطار االستعداد للمهمة الفضائية طويلة  Crew-6 املقر  زار فريق مهمة 
Crew-6 رواد الفضاء:  األمد ظهر اختصاصي البعثة سلطان النيادي، ألول مرة ببدلة رواد الفضاء، ويتضمن فريق مهمة 

املهمة ستيفن بوين. )دبي-االحتاد( ويليام هوبيرغ، وقائد  املركبة  وربان  أندري فيدياييف،  البعثة  اختصاصي 
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عربي ودولي

المحكمة االتحادية تؤجل البت في دعوى حل البرلمان

العراق... الصدر يقاطع »الحوار« وصالح يطالب بحل سريع

هدى جاسم )بغداد(

»التيار  العراقية  السياسية  الــقــوى  دعــت 
الوطني  الحوار  في  االنخراط  إلى  الصدري« 
لوضع آليات للحل الشامل بما يخدم تطلعات 
التصعيد  ووقـــف  ــه  أهــداف وتحقيق  الشعب 
وحماية  والــســيــاســي  واإلعـــامـــي  الــمــيــدانــي 

مؤسسات الدولة.
برهم صالح ضرورة  العراقي  الرئيس  وأّكد 
الركون إلى الحوار والتاقي من أجل حّل سريع 

لألزمة السياسية القائمة.
العليا  االتــحــاديــة  المحكمة  أجــلــت  بينما   
 30 البرلمان حتى  البت في دعوى حل  موعد 

أغسطس الجاري.
أن  بــيــان  فــي  الــعــراقــيــة  الحكومة  وذكـــرت 
خال  عبروا  العراقية  السياسية  القوى  قادة 
ــا إلــيــه رئــيــس الــــوزراء مصطفى  اجــتــمــاع دع
السياسية  ــة  األزمـ حلحلة  بــهــدف  الكاظمي 
أن  عن  الصدري«،  »التيار  وبمقاطعة  الراهنة 
االحتكام مرة جديدة إلى صناديق االقتراع من 
استثنائياً  حدثاً  ليس  مبكرة  انتخابات  خال 
في تاريخ التجارب الديمقراطية عندما تصل 
وأن  مــســدودة  إلــى طــرق  السياسية  األزمـــات 
القوى السياسية الوطنية تحتكم إلى المسارات 

الدستورية في االنتخابات.
إلى  الــصــدري«  »الــتــيــار  المجتمعون  ودعــا 
آليات  لوضع  الوطني  الــحــوار  في  االنــخــراط 
الشعب  تطلعات  يــخــدم  بما  الــشــامــل  للحل 
االتفاق  عن  فضًا  أهدافه  وتحقيق  العراقي 
خريطة  وضع  أجل  من  الحوار  استمرار  على 
ــة  األزم لمعالجة  ودســتــوريــة  قانونية  طــريــق 

الراهنة.

أشكال  كل  إيقاف  إلــى  االجتماع  دعــا  كما 
التصعيد الميداني أو اإلعامي أو السياسي، 
الــدولــة  مــؤســســات  مــؤكــديــن ضـــرورة حماية 
عما  بعيداً  الهادئة  النقاشات  إلــى  والــعــودة 
من  التي  واالستفزازات«  بـــ»اإلثــارات  وصفها 

شأنها أن تثير الفتن.
وأعلن »التيار الصدري« أمس، عن مقاطعته 
»جميع  أن  بيان  في  مؤكداً  الــحــوار،  الجتماع 
لم  السياسية  وشخصياته  الــتــيــار  عــنــاويــن 
إليه  دعا  الذي  السياسي  الحوار  في  تشترك 
رئيس مجلس الوزراء ال بطرق مباشرة وال غير 

مباشرة«.
العراقي  الرئيس  حضور  المؤتمر  وشهد 
مجلس  ورئيس  صالح  برهم  واليته  المنتهية 
مجلس  ورئــيــس  الحلبوسي  محمد  ــواب  ــن ال
»تحالف  ورئيس  زيــدان  فائق  األعلى  القضاء 
القانون« ورئيس  »ائتاف دولة  الفتح« ورئيس 
لألمم  الــعــام  األمــيــن  وممثلة  الحكمة«  »تــيــار 
المتحدة في العراق جنين باسخارت، فضًا 

عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
فــي غــضــون ذلـــك، أّكـــد الــرئــيــس العراقي 
برهم صالح أمس، ضرورة الركون إلى الحوار 

والتاقي من أجل حّل سريع لألزمة السياسية 
تأمين  أولوية  على  الحوار  يرتكز  وأن  القائمة 
الكريمة  الحرة  الحياة  في  العراقيين  حقوق 
وحماية  السياسي  اإلصــاح  نحو  واالنــطــاق 

السلم األهلي.
من  بمجموعة  اجتماع  خــال  صالح،  ودعــا 
رؤساء وممثلي النقابات واالتحادات العراقية، 
إلى »وضع خريطة طريق واضحة وحلول تحمي 
العراقيين  وتُطمئن  العليا  الوطنية  المصلحة 

وتلبي احتياجاتهم«.
ــمــرار الــوضــع الــقــائــم غير  ــال إن »اســت وقـ
واحــتــرام  اإلخــفــاقــات  تــجــاوز  ويجب  مقبول، 
احترام  وأن  والديمقراطية  الشعبية  اإلرادة 
إرادة العراقيين هو األساس للخروج من األزمة 

وتجاوز االنسداد السياسي«.
تأمين  »أهمية  العراقي على  الرئيس  وشدد 
ــن الــبــلــد واســتــقــراره  حــقــوق الــعــراقــيــيــن وأمـ
لتجاوز  الهادئ  السلمي  المسار  في  والمضي 

التحديات القائمة«.
العليا  االتحادية  المحكمة  أجلت  ذلك،  إلى 
بــالــعــراق، أمــس، موعد البت فــي دعــوى حل 

البرلمان حتى 30 أغسطس الجاري.

المحكمة  إن  قــضــائــيــة  مـــصـــادر  وقـــالـــت 
حل  دعــوى  في  البت  موعد  أجلت  االتحادية 

البرلمان حتى 30 أغسطس الجاري.
وأعلنت المحكمة، أمس األول، أنها ستعقد 
من  أمامها  مرفوعة  دعــوى  في  للنظر  جلسة 
النواب،  للبت في قضية حل مجلس  عراقيين 
اليوم بتأجيل الحكم في  قبل أن تعلن قرارها 

القضية إلى نهاية الشهر الجاري.
باإلخفاق  اتهامات  تتناول  الدعوى  وفحوى 
والــتــجــاوز  للجمهورية  رئــيــس  انــتــخــاب  ــي  ف
الحكومة  لتشكيل  الدستورية  التوقيتات  على 

الجديدة.
ويطالب »التيار الصدري« بحل مجلس النواب 
العراقي والدعوة النتخابات نيابية جديدة وهو 
لم  ما  التنسيقي«  »اإلطــار  غريمه  يرفضه  ما 
داخل  األمــر  ويناقش  جديدة  حكومة  تتشكل 
مجلس النواب الحالي الذي يتمتع هو باألغلبية 

فيه بعد استقالة النواب الصدريين.
مدير  حسين  فيصل  غــازي  الدكتور  ــال  وق
االستراتيجية«،  للدراسات  العراقي  »المركز 
السياسية والدستورية تدور مكانها  إن األزمة 
قيام  بمنع  التنسيقي«  »اإلطــار  قوى  قيام  بعد 

األغلبية البرلمانية المتمثلة بـ»التيار الصدري« 
األغلبية  حكومة  تشكيل  من  أشهر   10 خال 
رئيس  وتكليف  للجمهورية  رئيس  وانتخاب 
للوزراء، مما أبقى الشعب بدون إقرار للميزانية 
في  واالستثمار  التنمية  خطط  وتنفيذ  العامة 

المشاريع الخدمية واالقتصادية.
إن  لـــ»االتــحــاد«،  تصريح  فــي  ــال حسين  وق
إحالة  التنسيقي«  »اإلطـــار  رفــض  اســتــمــرار 
الميليشيات  حل  ورفــض  للقضاء  الفاسدين 
النازحين  وإعــادة  الدولة  بيد  الساح  وحصر 
مع  األزمــات  وتصفير  المدمرة  المدن  وإعمار 
إقليم كردستان، أسهم بهدر مليارات الدوالرات 

من عائدات النفط.
وأكد حسين أن تقرير ممثلة األمم المتحدة 
في  الكبيرة  االختاالت  إلى  أشار  العراق  في 
الــقــيــادات  إهــمــال  بسبب  السياسي  الــنــظــام 
السياسية لمسؤولياتهم الدستورية تجاه الشعب 
بجانب  للميليشيات  األمنية  الفوضى  ونشر 
الــطــوارئ،  لقانون  الــعــراق  خضوع  اســتــمــرار 
مشيراً أن كل تلك أمور ستسهم بتدخل مجلس 
الشعب  إلنقاذ  إنسانية  الدولي ألسباب  األمن 

العراقي وإعادة الحياة الطبيعية.

عبر تأسيس أحزاب تخوض من خاللها »النهضة« االنتخابات التشريعية

تونس.. مناورة »إخوانية« للعودة إلى الحياة السياسية

شعبان بالل )تونس، القاهرة(

اإلخوانية  »النهضة«  حركة  تسعى 
للمناورة بهدف العودة مرة أخرى إلى 
الحياة السياسية في تونس على الرغم 
من الرفض الشعبي للحركة وأفكارها.

سياسيون  محللون  خــبــراء  ــال  وقـ
إن هــنــاك مــحــاوالت »إخــوانــيــة« من 
أخرى  مــرة  للعودة  »النهضة«  حركة 
من  يمكن  جديد  حزب  تأسيس  عبر 
التشريعية  االنتخابات  خوض  خاله 
المناورة  أسلوب  تتبع  وأنها  المقبلة، 

ولن تستسلم وتنسحب بهدوء.
منذ  »النهضة«  دور حركة  وانحسر 
ــراءات الــرئــيــس الــتــونــســي قيس  ــ إجـ
سعيد في يوليو 2021، والتي جّمد من 
خالها عمل البرلمان وأقال الحكومة، 
بــإجــراءات على األرض  ذلــك  تبع  ثم 
باالستفتاء على الدستور في 25 يوليو 
الجاري مع وعود باستكمال مؤسسات 
نهاية  انتخابات تشريعية  الدولة عبر 

العام الجاري.
التونسي  السياسي  المحلل  وأكــد 
ــة »الــنــهــضــة«  ــت أن حــرك ــاب ــذر ث ــن م
ستعيد االنتشار وتتشكل تحت عناوين 
جديدة وتنبعث من خال أحزاب يتم 
االنتخابات  في  للمشاركة  تأسيسها 

التشريعية المقبلة.
وفيما يتعلق بالصراع واالنشقاقات 
ثابت  أوضــح  الحركة،  تضرب  التي 
»من  أنــه  لـــ»االتــحــاد«  في تصريحات 
بين  الصراع  على  المراهنة  الصعب 
اللطيف  عــبــد  المستقيل  الــقــيــادي 
المكي وزعيم الحركة راشد الغنوشي، 
إعــادة  على  الــقــدرة  لديها  فالحركة 
التأقلم وإخراج الصورة بما يتفق مع 

طبيعة المرحلة«.
وأضاف أن »هناك أكثر من صيغة 
بها  ستقوم  التموقع  وإعــادة  للمناورة 
حــركــة الــنــهــضــة، عــبــر هـــذه الــطــرق 
من  المقبل  البرلمان  في  للمشاركة 
وأحـــزاب  ومجموعات  ــراد  أفـ خــال 
األحــزاب  بعض  مع  تحالفات  وكذلك 

األخرى«.
وقــد اســتــقــال عــشــرات الــقــيــادات 

خـــال األشــهــر األخــيــرة مــن حركة 
وسط حالة من التخبط في مواقفها، 
والرفض الشعبي من الشارع التونسي 

الستمرارها في الحياة السياسية.
واتفق رئيس »منتدى تونس الحرة« 
حازم القصوري حول أن االنشقاقات 
داخل حركة »النهضة« كبيرة وخاصة 
التي  الفعلية  القيادات  استقالة  بعد 
لها خاف عميق مع راشد الغنوشي 
باعتبار أن هذا الخاف غذاه صراع 

الداخل والخارج.
ووصف القصوري حديث الغنوشي 
بأنه  استقالته  لتقديم  استعداده  عن 
إلى  للعودة  العيون«  في  للرماد  »ذر 
إلى  رســالــة  وهــي  الداخلي  المشهد 

الخارج لمزيد الضغط.
أن  لـ»االتحاد«  القصوري  وأوضــح 
لكنه سيقفز  القفز  يحاول  »الغنوشي 
ــراغ، خــاصــة أن الــمــركــب  ــ ــف ــ فـــي ال
بعد  ــة  مــحــال غـــــارق ال  اإلخــــوانــــي 

االتهامات الموجهة للحركة وقياداتها 
ــاب  ــ بــخــصــوص االغـــتـــيـــاالت واإلرهـ

والفساد«.
ــدى تــونــس  ــت ــن ــر رئــيــس »م ــب ــت واع
الحرة«، الحديث عن تأسيس أحزاب 
جديدة بديلة لحركة »النهضة« مناورة 
مجدداً  السياسي  المشهد  الختراق 
من خال التشجيع على إنشاء أحزاب 
جديدة بنفس األيدلوجيا »اإلخوانية«، 
مؤكداً أن القانون االنتخابي سيحسم 

سير الجماعة، حسب وصفه.
ومع ذلك، اعتبر المحلل السياسي 
الحديث  أن  الجليدي  نــزار  التونسي 
عن نهاية »اإلخوان« أمر مستبعد لكنه 
لدى  الثابت  أن  ذاتــه  الوقت  في  أكد 
عدد كبير من التونسيين أن »اإلخوان« 
بعنوان حركة »النهضة« لن يكون لهم 
أن  خاصة  مستقبًا،  سياسي  وجــود 
صــدوره  المنتظر  االنتخابات  قانون 
قد يقصيهم نهائياً من المشاركة في 

انتخابات 17 ديسمبر المقبل.
وكشف الجليدي لـ»االتحاد« عن أن 
الحركة من الداخل قد تآكلت باستقالة 
ما ال يقل عن 150 من قياداتها، فضًا 
على أن رئيسها راشد الغنوشي مهدد 
تمس  خطيرة  قضايا  فــي  بالسجن 
األقــرب  والسيناريو  القومي،  األمــن 
هو عودة »اإلخــوان« للسرية مثلما ما 

كانوا.

خبراء لـ»  «: 
»اإلخوان« يتبعون 

أسلوب المناورة ولن 
يستسلموا بسهولة

متظاهرون موالون لـ »النهضة« يعتدون على عناصر األمن في محاولة للوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة )أرشيفية(

دمشق )وكاالت( 

أو  أمس، خطف  سوريا  نفت 
احتجاز صحفي أميركي اختفى 
طالب  أن  بعد  سنوات   10 قبل 
بايدن  جــو  األمــيــركــي  الرئيس 
إلى  بالعودة  له  بالسماح  دمشق 
تايس،  أوستن  واختُطف  باده. 
وهـــو جــنــدي ســابــق فــي مشاة 
وصحفي  األميركية  البحرية 
 2012 أغسطس  فــي  مستقل، 
في  لـــألحـــداث  تغطيته  ــاء  ــن أث
العمر  مــن  يبلغ  ــان  وكـ دمــشــق 

آنذاك 31 عاماً.
الــخــارجــيــة  وزارة  ــت  ووصــف
ــس، بــأنــه  ــ ــس أم ــاي ــة ت ــســوري ال
تكون  أن  ونفت  أميركي  جندي 
الحكومة قد احتجزته هو أو أي 

أميركي آخر. وقالت في بيان إن 
»هذه االدعاءات مضللة وبعيدة 

عن المنطق«. 
الذكرى  بمناسبة  بيان  وفــي 
قال  تايس،  العتقال  العاشرة 
ــه  »إدارت إن  أسبوع  قبل  بايدن 
طــلــبــت مـــــراراً مـــن الــحــكــومــة 
ــة الــعــمــل مــعــنــا حتى  ــســوري ال
إلى  أوســتــن  إعــادة  مــن  نتمكن 

الوطن«.
»واشنطن  أن  بايدن  وأضاف 
أن  اليقين  وجـــه  عــلــى  تــعــرف 
احتجزت  الــســوريــة  الحكومة 

تايس في بعض األحيان«.
تايس  بوالدي  بايدن  والتقى 
ــل  فــي البيت األبــيــض فــي أوائ
من  سيعمل  بأنه  وأبلغهما  مايو 

أجل عودته.

بيروت )وكاالت(

أعلن وزير البيئة في حكومة 
اللبنانية،  األعــمــال  تــصــريــف 
ــس، أن  ــ ــ ــن، أم ــيـ ــاسـ ــر يـ ــاصـ نـ
تبقى  ما  هــدم  قــررت  حكومته 
مــن الــصــوامــع الــشــمــالــيــة في 

مرفأ بيروت.
وجــــاء كـــام يــاســيــن خــال 
اجتماع عقد في مقر الحكومة 
بـــحـــضـــور رئــــيــــس حــكــومــة 
تـــصـــريـــف األعــــمــــال نــجــيــب 
تكتل  عــن  والنائبين  ميقاتي، 
»التغييريين« ملحم خلف ونجاة 

صليبا.
لمناقشة  االجــتــمــاع  وهــدف 
توقف  أن  يمكن  التي  الحلول 
مع  والتعامل  الحبوب  احتراق 

الشمالية. الصوامع 
التوافق  ــم  »ت يــاســيــن:  وقـــال 
عــلــى الــنــظــر فــنــيــاً وبــشــكــل 

القمح  صوامع  هدم  في  سريع 
ــي مــرفــأ بــيــروت  الــشــمــالــيــة ف
الجنوبية  الــصــوامــع  وحــمــايــة 

وتدعيمها«.
ــدم  وأضـــــــــــاف: »لــــــــدى هــ
بطريقة  الشمالية  الــصــوامــع 
كل  ــنــظــف  ن أن  يــمــكــن  ــيــة  فــن
نمنع  وأن  ــوب،  ــحــب وال ــردم  ــ ال
الـــذي تصدر  ــحــرق  ال مــصــدر 
صحة  على  ويؤثر  ملوثات  عنه 
االحتراق  هذا  أن  ولو  الناس، 
يتم بشكل تلقائي، وبعد تنظيف 
التركيز  يمكن  الردميات  هذه 
على الصوامع الجنوبية والعمل 

على تدعيمها«.
مع  المواقف  هــذه  وتتزامن 
في  المندلع  الحريق  استمرار 
مرفأ  في  الشمالية  الصوامع 
بيروت، رغم انهيار أجزاء منها 
بشكل  الماضية،  األسابيع  في 

متتاٍل.

دمشق تنفي احتجاز صحفي 
أميركي مختٍف منذ 10 سنوات

لبنان... قرار بهدم الصوامع
الشمالية في مرفأ بيروت

القوى السياسية تدعو 
لوقف كل أشكال التصعيد 
وحماية مؤسسات الدولة

الرئيس العراقي يدعو إلى 
خريطة طريق تحمي مصالح 

البالد

خبراء لـ»  «: األزمة 
أوقفت خطط التنمية 
الخدمية واالقتصادية

الكاظمي يتحدث أمام اجتماع الحوار الوطني في بغداد )أ ف ب(
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حولوا القالع التاريخية والقصور إلى ثكنات عسكرية وسجون 

»الحوثيون« يدمرون حضارة اليمن وآثاره

شعبان بالل )عدن، القاهرة(

اإلرهابية  الحوثي  ميليشيات  جرائم  تقف  لم 
في اليمن على القتل والخطف والتعذيب وإدخال 
البالد في دوامة العنف فحسب، بل اتجهت إلى 
تدمير حضارة البالد وآثارها الممتدة في عمق 
ترميم  من  الدولية  المنظمات  ومنعت  التاريخ 
التاريخية  صنعاء  في  خاصًة  األثرية،  المباني 
المدرجة في قائمة التراث العالمي لـ»اليونسكو«.

لـ»االتحاد«:  سياسيون  ومحللون  خبراء  وقال 
إن ممارسات ميليشيات الحوثي تستهدف طمس 
التراث  بتدمير  العربية  اليمنية  الهوية  معالم 
الدولي على  الضغط  مؤكدين ضــرورة  ــار،  واآلث
القديمة حتى  المدن  للحفاظ على  الميليشيات 
ال تخرج من قائمة »اليونسكو« للتراث العالمي. 
وتسببت السيول واألمطار الجارفة خالل الفترة 
الماضية في انهيار مباٍن أثرية عديدة في صنعاء 
دفع  مــا  ــرى،  األخـ اليمنية  الــمــدن  مــن  وغيرها 
ترميمها،  إعادة  إعالن  إلى  »اليونسكو«  منظمة 

لكن ميليشيات الحوثي حالت من دون ذلك.
المخطوطات  نهب  إلى  الميليشيات  وعمدت 
والكتب التاريخية والعلمية، ونفائس نادرة تحتوي 
وذلــك  القديمة،  اليمن  وحــضــارة  تــاريــخ  على 
التاريخية  القلعة  في  الواقعة  »زبيد«  مكتبة  من 

بالمدينة التابعة لمحافظة الحديدة.
القالع  اإلرهــابــيــة  الميليشيات  اتــخــذت  كما 
التاريخية ثكنات عسكرية وسجوناً، فيما فجروا 

ونهبوا أخرى ضمن طمس ممنهج للمعالم األثرية.
ودمرت الميليشيات قصر »السخنة« التاريخي 
أحد أهم المعالم التاريخية واألثرية الواقعة إلى 
الجهة الشرقية في الحديدة، والتي تضم مباني 

مدرجة على قائمة التراث العالمي.
الكريم  عبد  اليمني  السياسي  المحلل  وأكــد 
الــحــوثــي  ميليشيات  مــمــارســات  أن  األنــســي 
تستهدف طمس الهوية الوطنية العربية، وأن هذه 
الممارسات ال تتضمن فقط تهديد اآلثار، لكن 
أيضاً تخطط لتحول ديموجرافي وطمس الهوية 

البصرية لليمن.
لـ»االتحاد«  تصريحات  في  األنسي  وأوضــح 
مرة  مــن  أكثر  هــددت  »اليونسكو«  منظمة  أن 
العالمي بسبب  التراث  بإزالة صنعاء من قائمة 
المباني  ترميم  ورفـــض  الحوثية  الممارسات 

األثرية والمتاحف.
على  القديمة  صنعاء  »اليونسكو«  وأدرجـــت 
قائمة التراث العالمي في العام 1986، لكن مع 

تراجع جهود الحفاظ عليها، أقرت المنظمة العام 
المهدد  التراث  إلى قائمة  المدينة  إنزال   2015
بالخطر، وهي خطوة تسبق عادةً إخراج المدينة 
من قائمة التراث العالمي، إذا لم تعمل السلطات 

المعنية على إزالة المخالفات.
الحوثي  ميليشيات  دمــرت   ،2014 عام  ومنذ 
مناطق  فــي  األثـــريـــة  الــمــواقــع  ممنهج  بشكل 
بيع  إلــى  وعــمــدت  المتاحف  ونهبت  سيطرتها 
القطع األثرية في السوق السوداء وتهريبها، بما 

في ذلك متاحف تعز وعدن والضالع وغيرها.
بدوره، كشف المحلل السياسي اليمني محمود 
اإلرهابية  الحوثي  »ميليشيات  أن  عن  الطاهر 
تحت  الدولية  المنظمات  من  بــاألمــوال  تطالب 
باالندثار،  المهددة  األثرية  المباني  ترميم  بند 
عليها  المتحصل  األمـــوال  بتحويل  تقوم  بينما 
بين  كبيرة  خالفات  هناك  لذلك  خزائنها،  إلى 

المنظمات الدولية والميليشيات اإلرهابية«.
وأوضح الطاهر في تصريحات لـ»االتحاد« أن 

»الميليشيات تنظر إلى اليمن وإلى تراثه وثرواته 
لخدمة  واالستغالل  النهب  منظور  من  وشعبه 
يهمها  وال  العربية  الهوية  وتغيير  خاصة  أجندة 
بتجاهلها  ذلــك  على  مدلاًل  الوطني«،  الــتــراث 

للتحذيرات المتعددة باختفاء التراث المحلي.
وأكد المحلل السياسي السعودي أصيل الجعيد 
أن ممارسات »الحوثي« تشكل خطراً جسيماً على 
القديمة  في صنعاء  وتحديداً  اليمن  في  اآلثــار 
التي تعتبر من أقدم مدن العالم، ويتجلى تراثها 
المتنوع في عمارة 103 مساجد و14 حماماً أثرياً 
وأكثر من 6 آالف منزل بنيت جميعها قبل القرن 
الحادي عشر، وتم إدراجها ضمن قائمة التراث 
تقوم  معالم  »اليونسكو« وهي  قبل  العالمي، من 
إدراجها  ليتم  بترشيحها  العالمي  التراث  لجنة 

ضمن برنامج مواقع التراث الدولية.
الدولي  للقانون  أستاذ  وهــو  الجعيد،  وأشــار 
»ميليشيات  أن  إلى  لـ»االتحاد«،  تصريحات  في 
الحوثي اإلرهابية ليس لها وجود رسمي معترف 
اليمن،  تاريخ  به دولياً وهي جماعة مارقة على 
وتــمــنــع الــجــهــود األمــمــيــة فــي تــرمــيــم المباني 
التاريخية المتضررة، لذا يجب أن يقوم المجتمع 
الدولي بدوره في حماية آثار اليمن ألنها جزء مهم 
البالد  وتروي قصص  العربية  الجزيرة  آثار  من 
القديمة التي من األهمية بمكان أن يطلع عليها 
الجيل الجديد من الشباب الذي يؤمن بالسالم 
بعيداً عن معتقدات الحوثي وتطلعاته التي جعلت 
الشعب اليمني يعيش أسوأ أيامه على اإلطالق«.

أنقاض مبنى مدرج في قائمة اليونسكو في صنعاء دمر جراء األمطار القوية ومنع الحوثيون إعادة بنائه )أرشيفية(

السودان: الوضع يف املناطق املتضررة من السيول كارثي

أسماء الحسيني )الخرطوم(

أكد عضو مجلس السيادة االنتقالي 
حجر  أبوبكر  الطاهر  الــســودان  في 
والقرى  المدن  في  الوضع  أن  أمس، 

المتضررة من السيول »كارثي«.
وقال أبو بكر في ختام زيارته لوالية 
الــجــزيــرة، والــتــي اســتــمــرت يومين، 
وأحــيــاء  ــدن  ومـ قـــرى  خاللها  تفقد 
باألمطار  تأثرت  التي  الجزيرة  والية 
ــة  ــوالي ــي شــهــدتــهــا ال ــت والــســيــول ال
الجزيرة  بوالية  الوضع  إن  مــؤخــراً، 
يفوق إمكانيات الوالية وحجم الضرر 
ويفوق  كبير  بالمواطنين  لحق  الــذي 
التوقعات. وأشار إلى أن المتضررين 
في حاجة لمساعدات عاجلة من مواد 
اإليواء والغذاء والصحة، مما يتطلب 

ما  لتقديم  عاجلة  بــصــورة  التدخل 
يمكن من حلول آنية وعاجلة مشدداً 
على ضرورة تضافر الجهود الشعبية 

والحكومية لتجاوز الوضع الراهن.
عوض  إسماعيل  أعلن  جانبه،  من 
اهلل الــعــاقــب والـــي واليـــة الــجــزيــرة 
المتضررين  كل  حصر  عن  المكلف، 
 2000 عددهم  والبالغ  السيول  من 
ــرة، مــؤكــداً أن حــكــومــة الــواليــة  أســ
شرعت في تقديم بعض المساعدات 
اإلنسانية العاجلة من خيم ومشمعات 
االلتزام  إلــى  وأشــار  غذائية.  ومــواد 
بمواصلة الجهود إليصال المساعدات 
اإلنسانية والصحية، داعياً المنظمات 
العاجل  بالتدخل  واألجنبية  الوطنية 

لتقديم المساعدات اإلنسانية.
شرطة  الــلــواء  أوضــح  جانبه،  من 

ممثل  إسماعيل  عــبــداهلل  حقوقي 
أن  المدني،  للدفاع  األعلى  المجلس 
المجلس شّكل غرفاً للطوارئ في كل 
األضــرار،  لحصر  المتضررة  المدن 
والــمــواد  الخيم  توفير  ــى  إل منوهاً 

العاجلة.
الــجــزيــرة أعلن أمس  والــي  وكــان 
األمطار  ضحايا  عدد  ارتفاع  األول، 
إلى  قتياًل، مشيراً   77 إلى  والسيول 
انهارت كلياً  750 منزالً  أن أكثر من 
بجانب تدمير 3 آالف جزئياً، محذراً 

من كارثة بيئية.
غمرت  التي  األسر  آالف  وتتجمع 
المؤسسات  فــي  مساكنها  السيول 
الحكومية وسط وضع مأساوي ينذر 
من  األهالي  ويشكو  إنسانية  بكارثة 

بطء تعامل السلطات مع األوضاع.

سيارات تسير في شارع غمرته المياه بعد هطول أمطار غزيرة في الخرطوم )أ ف ب(

خبراء لـ»   «: مماسات 
خطيرة تسعى لطمس 

معالم الهوية العربية

نهب مخطوطات وكتب 
تاريخية وعلمية ونفائس 

نادرة

صنعاء )وكاالت(

يواصل عناصر ميليشيات 
الحوثي اإلرهابية السطو على مباٍن 

ومؤسسات تعليمية في مناطق 
سيطرتهم، وتحويلها إلى ملك 

خاص، مستخدمين نفوذهم في 
عمليات السطو التي بدأت تتوسع 

بشكل كبير في عدة محافظات.
وآخر ما ُسجل من انتهاكات بحق 
المؤسسات التعليمية، قيام قيادي 

بارز في الميليشيات باالستيالء على 
مدرسة حكومية بمدينة صعدة في 
مركز المحافظة، زاعًما أنه يمتلك 
األرض التي ُأقيمت عليها المدرسة 

في تسعينيات القرن الماضي.
وقالت مصادر متطابقة، 

إن القيادي الحوثي المدعو 
»عبدالرحيم الحمران« المعّين من 

ِقبل الميليشيات رئيًسا لجامعة 
صعدة، أغلق مدرسة »الواسعي« 

واستولى عليها عقب طرد الطالب 
منها لألسبوع الثاني على التوالي. 

 ولفتت إلى أن المدعو »الحمران« 
يزعم أنه ينوي تحويل المدرسة إلى 

ملحق لجامعة صعدة محاواًل بذلك 
تبرير عملية السطو على المدرسة. 

 وأكدت المصادر أن الهدف من 
سطو القيادي الحوثي على المدرسة 
هو البسط على المبنى، وتحويله إلى 
ملك شخصي، بُحجة أن األرض التي 

ُبنيت عليها المدرسة تعود ملكيتها 
إلى عائلته، على حد زعمه.

عدن )االتحاد(

أفادت مفوضية األمم المتحدة 
لشؤون الالجئين، أن 77% من 

إجمالي عدد النازحين في اليمن، هم 
من النساء واألطفال.

 وقالت المفوضية، في تدوينة على 
حسابها بموقع التواصل االجتماعي 

فيسبوك: »يشكل النساء واألطفال 
أكثر من 77% من النازحين داخليًا 

في اليمن، لذلك، فإن دور الموظفات 
حاسم لمساعدتهن«.

 وفي يناير الماضي، أعلنت 
المنظمة ارتفاع عدد النازحين في 

البالد إلى 4 ماليين و200 ألف 
شخص نتيجة استمرار عمليات 

التهجير والقمع الذي تمارسه 
ميليشيات الحوثي اإلرهابية.

 ويعاني النازحون في المخيمات 
من شح المواد الغذائية واإليوائية 

والصحية نظًرا لتراجع مستوى 
الدعم اإلنساني الدولي وتقليص 
العديد من المنظمات أنشطتها 

اإلغاثية بسبب نقص التمويل.

قيادي بالميليشيات 
يسطو على مدرسة 
حكومية في صعدة

األمم المتحدة:
77% من نازحي 

اليمن نساء وأطفال

حسن الورفلي )بنغازي، القاهرة(

ــس  ــجــل ــم بـــحـــث رئــــيــــس ال
لــيــبــيــا محمد  فـــي  الـــرئـــاســـي 
ــس، مـــع وفـــد من  ــ الــمــنــفــي أم
»نالوت«  مدينة  وحكماء  أعيان 
إنجاح  العسكرية،  وقــيــاداتــهــا 
الوطنية،  المصالحة  مــشــروع 
إلى االستقرار  بالبالد  للوصول 
عــبــر انــتــخــابــات شــامــلــة، حــرة 

ونزيهة في أقرب اآلجال.
ــالم  ــ وبـــحـــســـب مـــكـــتـــب إعـ
ــي، أكـــد  ــاســ ــ ــرئ ــ الـــمـــجـــلـــس ال
للمجلس  الكامل  دعمه  الوفد 
من  للخروج  وخطواته  الرئاسي 
التي  السياسي  االنسداد  حالة 
وتعرقل  السالم،  عملية  تقوض 
االســتــحــقــاق االنــتــخــابــي الــذي 

يتطلع إليه كل الليبيين.

المنفي،  بحث  السياق،  وفي 
أوضاع مهجري »مرزق«، ومدى 
لمدينتهم،  عــودتــهــم  إمــكــانــيــة 
المصالحة  مــشــروع  إطـــار  فــي 

الوطنية.
بديوان  لقاء  خالل  ذلك  جاء 
ممثلين  مع  الرئاسي،  المجلس 
لبلدية  التسييري  المجلس  عن 
مرزق، وعدد من أعيان وحكماء 
للمجلس  بــيــان  ــق  وف المدينة، 

الرئاسي.
األول  النائب  ناقش  سياسياً، 
للدولة  األعلى  المجلس  لرئيس 
المفوضية  رئــيــس  ــع  م نــاجــي 
لالنتخابات  الــعــلــيــا  الــوطــنــيــة 
الــســايــح، مــدى جاهزية  عــمــاد 
إلجراء  واستعدادها  المفوضية 
المتعثرة  االنتخابية  العملية 
بالبالد في ظل قوانين توافقية.

مقديشو )االتحاد(

الجيش  مــن  ــدات  وحــ قضت 
عناصر   10 عــلــى  الــصــومــالــي 
»الشباب«  حــركــة  مــن  إرهــابــيــة 
ــن بــجــروح  وأصـــابـــت 15 آخــري
خالل عملية عسكرية في قرية 
شبيلي  بمحافظة  جيدو«  »كيلي 
السفلى، ضبطت خاللها ذخائر 
ومعدات كانت بحوزة اإلرهابيين.

ونقلت وكالة األنباء الصومالية 
ــا« أمــــس، تــأكــيــد قــائــد  ــونـ »صـ
الصومالية  المسلحة  الــقــوات 
أن  راغـــي  يوسف  أدوا  العميد 

في  تجري  العسكرية  العمليات 
لمحاربة  الــبــالد  أنــحــاء  جميع 
المرتبطة  »الشباب«  ميليشيات 
اإلرهــابــي،  »الــقــاعــدة«  بتنظيم 
إخراجهم  يتم  حتى  وستستمر 

من األماكن التي يختبئون فيها.
تمكنت  متصل،  ســيــاق  وفــي 
ــدغ« من  ــمـ ــلـ قـــــوات واليـــــة »غـ
تصفية عنصرين من ميليشيات 

»الشباب«.
جاء ذلك بعد أن شنت القوات 
»الشباب«  قواعد  على  هجوماً 
قرب  ــد«  ــوروجــي »ب منطقة  فــي 

مدينة »عيل بور«.  

»الرئاسي الليبي« يبحث سبل
 إنجاح مشروع المصالحة الوطنية

مقتل وإصابة 25 إرهابيًا في الصومال

25 قتياًل بحرائق 
الغابات في الجزائر

الجزائر )وكاالت(

أفادت احلماية املدنية ووسائل 
إعالم أمس، مبقتل 25 شخصًا 

وإصابة آخرين يف حرائق الغابات 
التي تضرب 14 منطقة يف شمال 

اجلزائر. 
 وأشارت وسائل اإلعالم إلى قطع 

طرق واقتراب النيران من بعض 
املدن.

وأظهرت صور التقطت يف منطقة 
»سوق هراس« احلدودية مع 

تونس، أشخاص يفرون من 
منازلهم وسط النيران.

 وأصيب 4 أشخاص يف هذه 
املنطقة بحروق بدرجات متفاوتة 
فيما واجه 41 آخرون صعوبات يف 

التنفس. 
 وذكرت وسائل إعالم محلية أنه 

مت إجالء 350 من السكان.
وأوضحت احلماية املدنية أن 

39 حريقًا يف 14 والية ال تزال 
متواصلة وأن والية »الطارف« 

احلدودية مع تونس أيضًا سجلت 
16 حريقًا.

وتدخلت مروحيات يف ثالث 
واليات بينها سوق هراس.

ومتتد الغابات يف اجلزائر على 
مساحة 4.1 مليون هكتار، 

ويشهد شمال البالد كل سنة 
حرائق غابات وتتزايد بشدة 

هذه الظاهرة بسبب التغيرات 
املناخية.

وكان صيف عام 2021 األكثر 
تسجياًل لعدد القتلى. وقد لقي 

90 شخصًا على األقل حتفهم اثر 
حرائق غابات ضربت شمال البالد 
وأتت على أكثر من 100 ألف هكتار 

من الغابات.
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أكدت حرصها على تعزيز أطر التعاون بين البلدين إلى آفاق أرحب

اإلمــارات تهنئ كينيا بنجــاح العمليــة االنتخابيــة

أبوظبي )وام( 

هنأت دولة اإلمــارات جمهورية كينيا 
بنجاح العملية االنتخابية، وفوز فخامة 
في  الرئاسية  باالنتخابات  روتــو  وليام 
البالد، متمنية لفخامته التوفيق والنجاح، 
وتحقيق كل ما يتطلع إليه الشعب الكيني 

الصديق نحو التقدم والرخاء.
والتعاون  الخارجية  وزارة  وأشـــارت 
الدولي، في بيان، إلى أن دولة اإلمارات 
عالقات  كينيا  جمهورية  مــع  تجمعها 
وطــيــدة فــي الــمــجــاالت كــافــة، مؤكدة 
بين  التعاون  أطر  تعزيز  على  حرصها 
بما يحقق  أرحـــب،  ــاق  آف إلــى  البلدين 

تطلعات البلدين والشعبين الصديقين.
االنتخابات  مفوضية  رئيس  وأعلن 
الكينية، يوم االثنين الماضي، أن وليام 
الفائز  هو  الــبــالد،  رئيس  نائب  روتـــو، 
شهدت  التي  الرئاسية  االنتخابات  في 

منافسة شديدة.
بمفوضية  مــشــيــداً  ــو،  ــ ــ روت ــال  ــ وقـ
للوراء،  عودة  ال  »أبطال...  االنتخابات: 
ونحن  المستقبل،  ــى  إل نتطلع  فنحن 
لتكاتف جميع األيــدي للمضي  بحاجة 
قدماً«. وجعل روتو، البالغ من العمر 55 
عاماً، القضاء على االنقسامات الطبقية 
كي  االنتخابية  حملته  محور  كينيا  في 
تعهد  إذ  لكينيا،  رئيس  خامس  يصبح 

بمكافأة محدودي الدخل.
نسبة  على  الجديد  الرئيس  وحصل 
50.49 في المئة من األصــوات، ليهزم 
لوقت  المعارضة  زعيم  ضئيل  بفارق 
رايــال  السابق  ــوزراء  ــ ال ورئــيــس  طويل 
خلفاً  منصبه  روتــو  وسيتولى  أودينجا. 
للرئيس أوهورو كينياتا، الذي قاد البالد 

منذ أكثر من 10 سنوات.
وقال رئيس اللجنة االنتخابية وافوال 
 7.18 بنحو  فــاز  ــو  روت إن  تشيبوكاتي، 
مليون صوت في انتخابات التاسع من 
صوت  مليون   6.94 مقابل  أغسطس 

لمنافسه أودينجا، البالغ 77 عاماً.
وقبل انطالق عملية االقتراع، أعلن كل 
من روتو وأودينجا أنهما لن يعترضا إذا 
إلى مقعد  أودينجا سعى  خسرا. وكان 

الرئاسة للمرة الخامسة.
ــو بــإجــراء  ــ ــه، تــعــهــد روتـ ــب مـــن جــان
المدى  بعيدة  اقتصادية  إصــالحــات 
الشركات  مــن  كثير  ــاع  أوضـ لتحسين 

الصغيرة والمزارع.
البالغ  كينيا،  سكان  من  كثير  ويعلق 
عددهم نحو 56 مليون نسمة ومن بينهم 
مجموعات كثيرة من الجماعات العرقية، 
آماالً كبيرة على الرئيس الجديد بسبب 

 الرئيس الكيني المنتخب يصافح أحد مواطنيه عقب اجتماع مع المحافظين المنتخبين )أ ف ب(ارتفاع األسعار.

تركيا وإسرائيل 
تستأنفان العالقات 
الدبلوماسية الكاملة

عواصم )وكاالت(

أعلنت تركيا وإسرائيل، أمس، استئناف 
العالقات الدبلوماسية بينهما بشكل 

كامل وعودة السفراء إلى البلدين. 
وقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي يائير 

البيد، يف بيان: »تقرر مرة أخرى 
رفع مستوى العالقات بني البلدين 

إلى مستوى العالقات الدبلوماسية 
الكاملة، وإعادة السفراء والقناصل 

العامني من البلدين«. وأضاف البيان إن 
»إعادة العالقات مع تركيا مكسب مهم 

لالستقرار اإلقليمي، ونبأ اقتصادي مهم 
جدا ملواطني إسرائيل«. ويف أنقرة، قال 

وزير اخلارجية التركي مولود تشاوش 
أوغلو أمس: »لن نتخلى عن القضية 

الفلسطينية«، بعد إعالن إسرائيل عن 
إعادة العالقات الدبلوماسية بشكل 
كامل بني البلدين وعودة السفيرين 

اللذين استدعيا عام 2018.
وشهدت العالقات بني إسرائيل وتركيا 

حتواًل يف اآلونة األخيرة بعد زيارة 
الرئيس اإلسرائيلي إسحق هرتسوغ 

لتركيا يف مارس، يف أول زيارة لرئيس 
إسرائيلي إلى هذا البلد منذ 2007.

بالتوازي مع األزمات السياسية واالقتصادية

»استفتاء إسكتلندا« التحدي األبرز أمام خليفة جونسون

دينا محمود )لندن(

في الوقت الذي دخلت فيه المنافسة 
الحاكم  المحافظين  حزب  قيادة  على 
في بريطانيا مراحلها األخيرة، بانتظار 
إعالن اسم الفائز في السباق المحتدم 
ووزير  تراس  ليز  الخارجية  وزيرة  بين 
مطلع  سوناك  ريتشي  السابق  المالية 
سبتمبر المقبل، يبدو أن الحيلولة دون 
بين  مــن  سيكون  إسكتلندا،  انفصال 
الملفات األكثر تعقيداً، على طاولة من 
سيتولى منهما، زعامة الحزب ومن ثم 

رئاسة الحكومة.
ــات  ــ ــوازي مـــع تـــواصـــل األزم ــت ــال ــب ف
أفضت  التي  واالقتصادية  السياسية 
إلى إعالن رئيس الحكومة البريطانية 
الماضي  الــشــهــر  جــونــســون  ــس  ــوري ب
»المحافظين«  زعــامــة  مــن  استقالته 
أيضاً،  الــوزراء  رئاسة  ترك  واعتزامه 
إسكتلندا،  فــي  الـــدعـــوات  تتصاعد 
للمملكة  الُمؤلفة  أحد األقاليم األربعة 
على  جديد  استفتاء  إلجراء  المتحدة، 
االنفصال، وهو ما يحظى بدعم كبير 
هناك،  المحلية  الحكومة  رئيسة  من 

نيكوال ستيرجن.
ويرفض كل من تراس وسوناك مثل 
هذه الخطوة، وهو الموقف ذاته الذي 
ال  إنه  قائاًل  جونسون،  تبناه  أن  سبق 
أن  إلى طرح سؤال سبق  للعودة  مبرر 
بوضوح،  اإلسكتلنديون  عليه  أجـــاب 
نتائج  إلى  إشــارة  في   ،2014 عام  في 
االستفتاء، الذي أُجري في ذلك العام 

بشأن انفصال إسكتلندا عن بريطانيا، 
وأظهر رفض 55 في المئة من الناخبين 

هناك للمضي على هذا الدرب.
المعطيات  أن  تــرى  ستيرجن  ولكن 
التي أُجري في إطارها تصويت 2014 
من  بريطانيا  خــروج  بعد  تغيرت،  قد 
االتحاد األوروبــي، إثر االستفتاء الذي 
ــري فــي هــذا الــشــأن عــام 2016،  أُجـ
وصوَّت غالبية اإلسكتلنديين في إطاره، 
لصالح البقاء ضمن هذا التكتل، غير 
تصب  أن  دون  مــن  يحل  لــم  ــك  ذل أن 

النتيجة اإلجمالية، في اتجاه الخروج.
ومنذ ذلك الحين، تزايدت المطالبات 
في إسكتلندا بتنظيم استفتاء ثاٍن على 
المؤيدة  األحــزاب  وفــازت  االنفصال، 

مقاعد  بغالبية  اإلقــلــيــم،  الســتــقــالل 
البرلمان المحلي، في االنتخابات التي 
الماضي،  العام  من  مايو  في  أُجريت 
للمطالبين  كبيرة  دفعة  ل  َشَكّ ما  وهو 

بإجراء هذا االستفتاء.
الموقع  نــشــرهــا  تــصــريــحــات  وفـــي 
اإللكتروني لوكالة »بلومبرج« األميركية، 
ــدرو بــــوي، وهـــو عــضــو في  ــ حـــذر أنـ
البرلمان اإلسكتلندي يؤيد البقاء ضمن 
المملكة المتحدة، من أن انفصال هذا 
السياسي  »الكيان  نهاية  يعني  اإلقليم، 
الزعيم  داعياً  نعرفه«،  كما  للمملكة، 
الجديد لـ »المحافظين« أياً كان اسمه، 
للتعاون بشكل بناء مع الحكومة المحلية 

في إسكتلندا، ورئيستها ستيرجن.

وتشكل هذه الدعوة إشارة ضمنية، 
ــات الــمــتــوتــرة الــقــائــمــة  ــالق ــع ــى ال إلـ
تتصدر  التي  وتـــراس،  ستيرجن  بين 
مع  السباق  في  ــرأي،  ال استطالعات 

سوناك على زعامة »المحافظين«. 
وقد سبق أن قالت وزيرة الخارجية 
الحكومة  رئــيــســة  إن  الــبــريــطــانــيــة، 
اإلسكتلندية، تسعى طول الوقت للفت 
يوجب  بما  االهــتــمــام،  ونيل  األنــظــار 
تجاهلها، وهو ما ردت عليه ستيرجن 
ــراس بــالــغــرور والــتــبــاهــي  ــ ــهــام ت ــات ب

األجوف.
أما سوناك، الذي يحذر من محاولة 
السياسية  هــذه  مــع  التعامل  تجاهل 
في  فيؤكد  المخضرمة،  اإلسكتلندية 
تبني  على  سيعمل  أنه  نفسه،  الوقت 
تتبناها  التي  لتلك  مغايرة  توجهات 
الصحة  مثل  ملفات  فــي  حكومتها، 
يُناط  التي  الــشــؤون  وهــي  والتعليم، 
إسكتلندا،  فــي  المحلية  بالحكومة 

اإلشراف عليها. 
مثل  بريطانيين،  محللين  وبحسب 
السياسية  العلوم  أستاذ  كيرتس  جون 
من  يــبــدو  ســتــراثــكــاليــد،  فــي جامعة 
أن  وحكومتها  ستيرجن  على  العسير 
إلجــراء  الداعية  الحملة  عن  تتخليا 
ــاٍن عــلــى االنــفــصــال، بما  اســتــفــتــاء ثـ
المملكة  وحــدة  حماية  ملف  سيجعل 
طابع  من  به  يصطبغ  بما  المتحدة، 
وجودي، أكثر أهمية من سواه، بالنسبة 
للساكن المقبل لمقر رئاسة الحكومة 

البريطانية في 10 داوننج ستريت.

البلدان تجمعهما 
عالقات وطيدة في 

المجاالت كافة 

وليام روتو: 
نتطلع إلى المستقبل 
ونحن بحاجة للتكاتف 

ليز تراس )أرشيفية(

)االتحاد( أبوظبي 

أصــــــدر »مــــركــــز تـــريـــنـــدز 
لــلــبــحــوث واالســــتــــشــــارات« 
ــوان:  ــنـ ــعـ ــدة بـ ــ ــدي دراســـــــة جــ
ــي  ــ ــات األمــــن األوروبـ ــب ــي ــرت »ت
الروسية- الحرب  ضــوء  على 

التأثير  أبــعــاد  ــة...  ــي ــران األوك
تتناول  المستقبل«،  ومسارات 
الترتيبات  والتحليل  بالعرض 
ــحــاد  ــالت األمـــنـــيـــة الــتــابــعــة ل
مختلفة  هــي  الــتــي  ــي،  ــ األوروب
بمنظمة  الــخــاصــة  تــلــك  عــن 
األمن والتعاون األوروبي، وعن 
»الناتو«.  بحلف  المتعلقة  تلك 
في  األوكرانية  األزمــة  وتأثير 
من  ــي  األوروبـ األمــن  ترتيبات 

خالل ثالثة أجزاء رئيسة.
ــنـــت الـــــدراســـــة الــتــي  ــيـ وبـ
رجب،  إيمان  الدكتورة  أعدتها 
رئـــيـــس وحــــــدة الــــدراســــات 
مركز  في  والعسكرية  األمنية 
السياسية  للدراسات  األهــرام 
األزمـــة  أن  واالســتــراتــيــجــيــة، 
ــحــاد  ــت االت ــع ــة دف ــيـ ــرانـ األوكـ
األوروبي إلى إعادة النظر في 
الــتــهــديــدات والــمــخــاطــر ذات 
السياسات  وطبيعة  األولــويــة 
التي يتعين تبّنيها على مستوى 
االتحاد، وفي العالقة مع دول 
لنقلة  يمهد  مــا  وهــو  الــجــوار، 
نــوعــيــة فـــي تــرتــيــبــات األمـــن 
ــراهــا خــالل  ــد ن ــي، ق ــ ــ األوروب

المقبلة. السنوات 
ــه رغـــم  ــ ــى أنـ ــ وأشــــــــارت إلـ
صــعــوبــة تــحــديــد أبــعــاد هــذه 
ستظل  الــتــي  النوعية  النقلة 
تطورات  ظل  في  التشكل  قيد 

من  فإنها  األوكــرانــيــة،  األزمــة 
ــات  إجــاب ــقــدم  ت أن  الــمــتــوقــع 
روسيا  دور  طبيعة  عن  محددة 
األوروبــي،  األمــن  ترتيبات  في 
بحلف  الترتيبات  تلك  وعالقة 
»الناتو«، فضاًل عن وضع إطار 
األمنية  للعالقات  براغماتي 
بين دول االتحاد ودول الجوار.
الــــدراســــة أن  ــت  ــحــ وأوضــ
والمهتمين  المتابعين  تقديرات 
والدفاعية  األمنية  بالسياسات 
تختلف  األوروبــــــي  ــحــاد  ــالت ل
على  األزمة  تأثير  كيفية  حول 
ــي،  ــ ــ ــبــات األمــــن األوروب ــي ــرت ت
ــى أن  ــ ــن يــشــيــر إل ــاك مـ ــن ــه ف
األوروبي،  األمن  األزمة دمرت 
األوروبيين  أمام  ليس  ثم  ومن 
في  دورهــم  تعزيز  سوى  خيار 
بينما  ــو«،  ــات ــن »ال حــلــف  ــار  إطـ
يرى آخرون أن األزمة ستدفع 
نظام  تطوير  إلــى  األوروبــيــيــن 
مستقل  خالص  ــي  أوروب أمني 
يتأثر  وال  »الــنــاتــو«  حلف  عــن 

األميركية. بالسياسات 
وذكرت أن التدخل العسكري 
ــا قد  ــيـ ــرانـ ــي أوكـ الـــروســـي فـ
يدفع  قــد  مهماً  متغيراً  يكون 
األوروبيين إلحداث نقلة نوعية 
األوروبــي،  األمــن  ترتيبات  في 
بالتهديدات  يتعلق  فيما  ســواء 
بــالــمــصــالــح  أو  والـــمـــخـــاطـــر 
يسعى  التي  المشتركة  األمنية 
االتحاد لتحقيقها على مستوى 
يخص  ما  أي  الداخلي؛  األمــن 
أمـــن الــمــواطــن األوروبـــــي، أو 
الخارجي  األمــن  مستوى  على 
لالتحاد من خالل الشراكة مع 

دول الجوار.

لندن )رويترز( 

في شبه  كبير  كشف مسؤول 
الــتــي ضمتها  الـــقـــرم،  ــرة  جــزي
روسيا، أن جهاز األمن االتحادي 
إرهابية  بخلية  وصفه  ما  فكك 
تابعة  أشــخــاص   6 مــن  مؤلفة 
مــحــظــورة،  متطرفة  لجماعة 
تفجيرات  مــن  ــوم  ي بعد  وذلـــك 
ــقــواعــد  ــهــدفــت إحــــدى ال اســت

العسكرية الروسية هناك.
ــال الـــمـــســـؤول ســيــرجــي  ــ وقـ
ــى تــطــبــيــق  ــلـ أكـــســـيـــونـــوف عـ
اعتقالهم  »جــرى  »تيليجرام«: 
أنشطة  تنسيق  وجــرى  جميعاً، 
متوقع،  هــو  كما  اإلرهــابــيــيــن، 
ــا  ــي ــران مـــن أراضـــــي دولــــة أوك
تعليق  يصدر  ولــم  اإلرهــابــيــة«. 

تريد  التي  أوكرانيا،  من  فــوري 
شبه  على  سيطرتها  اســتــعــادة 
البحر  على  المطلة  الــجــزيــرة 
روسيا  ضمتها  والتي  األســـود، 
أكسيونوف:  وقال    .2014 عام 
في  أعــضــاء  بهم  المشتبه  إن 
ــر«  ــحــري ــت ــزب ال ــ ــ جـــمـــاعـــة »ح
المحظورة في روسيا. ولم يذكر 
ــحــادي  بــيــان جــهــاز األمـــن االت
الروسي ما إذا كان المحتجزون 
التي  بالتفجيرات،  صلة  على 
قاعدة  فــي  األول  أمــس  وقعت 
ــقــرم،  بــشــمــال شــبــه جــزيــرة ال
الماضي  األسبوع  وبتفجيرات 
في قاعدة عسكرية روسية في 
غرب القرم، حيث أظهرت صور 
األقمار الصناعية تدمير ثماني 

طائرات حربية روسية.

»تريندز«: أوروبا تعيد تقييم 

التهديدات بفعل أزمة أوكرانيا

موسكو: تفكيك خلية إرهابية يف القرم

كابول )رويترز( 

في  وقع  ضخماً  انفجاراً  أن  والشرطة  شهود  أكد 
مسجد في كابول خالل صالة العشاء أمس، وإن هناك 

مخاوف من سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.
لم  لكنها  إصابات،  عدة  هناك  إن  الشرطة  وقالت 
مخابرات  في  مسؤول  وقــال  الضحايا.  عــدد  تحدد 
ربما  شخصاً   35 إلى  يصل  ما  إن  »طالبان«،  حركة 
أصيبوا أو قتلوا، وإن العدد قد يرتفع أكثر. وأشارت 

تقارير إخبارية إلى أن عدد القتلى بلغ 20.

حي  في  ُسمع  القوي  االنفجار  أن  شهود  وأوضــح 
وهرعت  مجاورة.  مبان  نوافذ  ودمــر  كابول،  بشمال 
زدران  خالد  وقــال  المكان.  إلــى  اإلســعــاف  ســيــارات 
داخل  انفجار  »وقــع  كابول:  شرطة  باسم  المتحدث 
لكن  ضحايا،  سقوط  إلــى  االنفجار  وأدى  مسجد، 
األرقام لم تتضح بعد«. وقال المسؤول في مخابرات 
عن  الكشف  عــدم  شريطة  تــحــدث  والـــذي  طــالــبــان، 
االنفجار وقع في مسجد في منطقة خير  إن  هويته، 
بين  من  المسجد  إمام  أن  موضحاً  كابول،  في  خانه 

القتلى، وأن الحصيلة قد ترتفع.

قتلى وجرحى يف انفجار ضخم بمسجد يف كابول

طائرة هيليكوبتر روسية تابعة لحركة طالبان تحلق فوق كابول إثر االنفجار )أ ف ب(

اعتقال 6 إرهابيين واتهامات بتنسيق 
أنشطتهم من األراضي األوكرانية
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ينص أحد القرارات الصادرة نهاية شهر مايو العام الماضي 
عن جمعية الصحة الدولية، الهيئة األعلى بين منظمات األمم 
المتحدة المعنية بالصحة العامة، على تكليف منظمة الصحة 
وتحويلها  الفم،  الدولية لصحة  االستراتيجية  بتفعيل  العالمية 
إلى خطة عمل بحلول 2023، بما في ذلك وضع إطار لمتابعة 
مستوى اإلنجاز على صعيد األهداف القياسية المرجو تحقيقها 
بحلول 2030. ويفترض أيضاً أن تتوافق خطة العمل لصحة الفم 
هذه، مع خطة العمل العالمية للوقاية من والتحكم في األمراض 
 Global Action Plan for the Prevention and( غير المعدية

.)2030–2013 Control of Noncommunicable Diseases
أولية،  العالمية، مسودة  الصحة  منظمة  أعــدت  عليه،  وبناء 
الثاني عشر من الشهر الجاري وحتى  للمناقشة منذ  طرحت 
الـــدول األعضاء  قبل  الــقــادم، من  الشهر  الــســادس عشر من 
في منظمة الصحة العالمية، وباقي منظمات األمم المتحدة، 
والمنظمات  الخاص،  والقطاع  المدني،  المجتمع  ومؤسسات 
العلمية  والمراكز  الدولية،  الصحة  العاملة في مجال  الخيرية 

واألكاديمية.
وتأتي هذه التوجهات من قبل هذه المنظمات والمؤسسات 
أن  إلــى  التقديرات  فيه  تشير  وقــت  في  الدولية،  والجهات 
أمراض الفم تصيب حوالي 3.5 مليار شخص، ورغم أن هذه 
الطائفة من األمراض يمكن الوقاية منها لحد كبير، إال أنها 
تحته  يرزح  الدول،  العديد من  كبير على  تشكل عبئاً صحياً 
الكثيرون طيلة حياتهم، مسببة لهم آالم، وإزعاج، وتشوه، وربما 
المرضي  العبء  حسب  فعلى  وفاتهم.  في  تتسبب  قد  حتى 

العالمي لعام 2019، يعتبر تسوس األسنان هو أكثر أمراض 
الفم انتشارا، حيث يقدر إصابة 2 مليار من البالغين بتسوس 
بتسوس  األطفال  من  مليون   520 وإصابة  الدائمة،  األسنان 

األسنان اللبنية.
وبخالف تسوس األسنان، يقدر أن 14% من البالغين، يعانون 
من أمراض اللثة الشديدة، وهو ما يعادل أكثر من مليار شخص 
حاليا. وهناك أيضا األمراض السرطانية التي تصيب األجزاء 
والحلق،  واللسان،  الشفتين،  ذلك  في  بما  الفم،  من  المختلفة 
والبلعوم، ويقدر أنها تصيب 4 من بين كل 100 ألف، مع تباين 
واضح في معدالت اإلصابة بين الدول المختلفة، وإن كانت هذه 
المعدالت تزداد بين كبار السن، والذكور، وتتباين حسب الظروف 

االقتصادية واالجتماعية.
 ومما يزيد الموقف سوءا، أن عالج هذه األمراض، باهظ 
التكلفة، وغالبا ال يندرج ضمن نظم الرعاية الصحية  التي 
توفر الخدمات الطبية لجميع أفراد المجتمع. وهو ما يتجسد 
الدخل، ال  الدول منخفضة ومتوسطة  في حقيقة أن غالبية 
أمراض  وتنتج  الفم.  أمــراض  وعــالج  الوقاية  خدمات  توفر 
فيها  التحكم  يمكن  خطر  عوامل  عــدة  من  واألســنــان  الفم 
وتجنبها، بما في ذلك فرط استهالك السكريات، واستخدام 
منتجات التبغ بأشكالها المختلفة، وشرب الكحوليات، وعدم 
العناية بنظافة األسنان، باإلضافة إلى ما يعرف بالمحددات 

االجتماعية واالقتصادية لصحة الفرد.
 

* كاتب متخصص في الشؤون العلمية

 بعض أوجه الصراعات الدائرة 
ما هي  الكبرى،  الدول  بين  حالياً 
ذات  أعمق  ألزمات  انتكاسات  إال 
واقتصادية  استراتيجية  أبــعــاد 
ستؤدي إلى قلب موازين القوى في 
العالم وبروز قوى جديدة، وتراجع 
أخرى ال زالت تبذل جهوداً كبيرة 
للمحافظة على نفوذها. فالحرب 
األوكـــرانـــيـــة والـــتـــوتـــرات حــول 
هذه  مظاهر  أحــد  تعتبر  تــايــوان 
أبعاداً  التي ستكتسب  الصراعات 

خطيرة في الفترة القادمة.
ولنأخذ على سبيل المثال القرار 
السبع  مجموعة  اتــخــذتــه  ـــذي  ال
يونيو  شهر  نهاية  اجتماعها  فــي 
الماضي والقاضي بتخصيص 200 
مليار دوالر إليجاد شراكة عالمية 
البلدان  البنية التحتية لتشمل  في 
القرار  هــذا  أن  يبدو  إذ  النامية، 
جاء رداً ومنافساً للمبادرة الصينية 
الــعــمــالقــة »الـــحـــزام والــطــريــق«، 
والذي قطع شوطا كبيرا نحو ربط 

الصين باألسواق العالمية.
ويبدو المبلغ المخصص من قبل 
جــداً،  متواضعاً  السبع  مجموعة 
المبلغ  مــن  فقط   %10 ويشكل 
الصيني  لــلــمــشــروع  الــمــخــصــص 
إذ  دوالر،  تــريــلــيــون   2 ــغ  ــال ــب وال

يتضح أن قدرات المشروعين متفاوتة بصورة كبيرة، وأن 
آفاق هيمنة كل منهما متفاوتة بدورها، ما يمنح الصين 
إلى جانب عوامل أخرى سنوجزها الحقاً، مما  أفضلية 
حدا بالدول الغربية إلى محاولة عرقلة المشروع الصيني 
بعوامل غير اقتصادية من خالل خلق أزمات في مسارات 
الحروب  خــالل  من  ســواء  والطريق«،  الحزام  »مشروع 

والنزاعات، أو من خالل إثارة القالقل.
منهما  فلكل  المشروعين،  من  كل  إلى حظوظ  ولنأتي 
في  تكمن  والطريق«  »الحزام  فقوة  قوة وضعف،  جوانب 
والتي  له،  خصصت  التي  الضخمة  االستثمارات  حجم 
به،  المرتبطة  المشاريع  تنفيذ  سرعة  إلى  وتــؤدي  أدت 

يمنح  الصيني  الــســخــاء  أن  كما 
مثلما  كبيرة،  أفضلية  مشروعها 
وذلك  وآسيا،  أفريقيا  في  حدث 
تنفيذ  تكاليف  رخص  جانب  إلى 
ــاط ضعفه  ــق ن أمـــا  ــع،  ــشــاري ــم ال
التي  األمنية  القضايا  في  فتكمن 
والتي  التنفيذ،  عمليات  تــواجــه 
يقع بعضها في دول ومناطق غير 

مستقرة تسودها نزاعات دائمة.
أما المشروع الغربي، فإن قوته 
على  الغربية  الهيمنة  فــي  تكمن 
وفي  والنقدية  المالية  التعامالت 
والعسكرية  السياسية  التأثيرات 

التي تتمتع بها دوله.
ولكن ماذا بشأن منطقة الخليج 
ــي بــشــكــل عـــام؟  ــرب ــع والــعــالــم ال
العربي  التوجه  وضمن  المالحظ 
القوي الرامي الى حماية المصالح 
الوطنية من خالل القرارات األكثر 
هذه  مــع  يتعامل  ــه  أن استقاللية 
مصالحه  يــخــدم  بما  الــمــشــاريــع 
بدليل  أساسية،  بصورة  الوطنية 
تركيز مشاريع »الحزام والطريق« 
ــيـــرة عــلــى دول  ــة األخـ ــ فـــي اآلونـ
تحويل  تم  حيث  العربية،  الخليج 
من  المشروع  استثمارات  بعض 
البلدان اآلسيوية إلى دول مجلس 
تملك  والــتــي  الخليجي،  التعاون 

أفضليات، وتتمتع ببنى تحتية متطورة وخدمات راقية.
التي  الصحيحة  الــقــرارات  اتخاذ  أهمية  تكمن  وهنا 
تخدم قضايا التنمية في مختلف البلدان، فالعالم أضحى 
أكثر تعدداً ويتيح خيارات ال حدود لها بفضل المنافسة 
بين قوى صاعدة بقوة وأخرى تحاول المحافظة على ما 
تبقى لها من نفوذ آخذا في التراجع ليس بسبب انخفاض 
األخطاء   من  بجملة  وإنما  فحسب،  االقتصادية  قوتها 
بينهما  وأوجــدت  الحلفاء  من  العديد  عنها  أبعدت  التي 

أزمة ثقة عميقة.

* مستشار وخبير اقتصادي

خطة عمل دولية... تحسين صحة الفم

طفولة في »ضيافة المعداث الثقيلة«

متنزه ترفيهي ببلدة ُتسمى » برلين« في والية نيوجيرسي األميركية،  يتيح لألطفال فرصة السير بمركبات ُتحاكي المعدات الثقيلة المستخدمة في تدشين الطرق، 

وتجهيز طبقات اإلسلفت. تجربة عملية تجعل األطفال أكثر انخراطًا في تقنيات البنى التحتية، وربما ُتدخلهم - في وقت مبكر- في تفاصيل تخطيط المدن. وعندما 

تصبح الطفولة في ضيافة نماذج من المعدات الثقيلة، فاألفكار الهندسية والشؤون اللوجستية لن تكون غريبة مستقباًل على مخلية أبناء الجيل الجديد.  )الصورة 

من خدمة نيويورك تايمز(

تحرص دولة اإلمارات على دعم أصحاب الهمم وتمكينهم وتوفير 
الرعاية الشاملة لهم بشكل أساسي، ويتضح ذلك من خالل إطالق 
بما  الهمم،  أصحاب  بتمكين  الخاصة  الوطنية  السياسَة  الحكومة 
يضمن لهم وألُسرهم الحياةَ الكريمة، إضافًة إلى وجود ما يزيد على 
80 مركزاً لرعاية وتأهيل هذه الفئة من أبناء المجتمع في أرجاء 
الدولة كافة، وما يزيد على 2000 فرد من العاملين في تلك المراكز 

والمنشآت. 
وعملت القيادة الرشيدة على غرس القيم اإليجابية لدى هذه الفئة، 
وتعزيز الروح المعنوية لها، وشحذ هممهم في مختلف المناسبات، 
وهذا ما يؤكده إطالق صاحب السمّو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي، رعاه 
 ،2017 من ذوي اإلعاقة، عام  الهمم« بدالً  اهلل، مسّمى »أصحاب 
لينعكس أثر هذه التسمية على نفوسهم، ويكون باعَث أمٍل يؤكدون 

من خالله الكثير من نجاحاتهم وإنجازاتهم الكبيرة والمستمرة.
ومن منطلق حرص مؤسسات الدولة على القيام بدورها الالزم 
معالي  وّقعت  قلوبنا،  على  الغالية  الفئة  هذه  أصحاب  خدمة  في 
حصة بنت عيسى بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع، والشيخة جميلة 
بنت محمد القاسمي، رئيسة مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية، 
بشأن  تفاهم  مــذكــرة 
»خــــدمــــات الــطــلــبــة 
التعلّم  صعوبات  ذوي 
المحّددة«، بهدف بناء 
يعود  تنظيمي  إطـــار 
على  اإليجابي  باألثر 
الفئة،  هــذه  أصحاب 
ــن خـــــالل تــقــديــم  ــ م
التعليمي  الــتــدخــل 
والعالجي  والتأهيلي 
التقييم  وإجــراء  لهم، 
لقدراتهم  المستمر 
ومتطلّباتهم، وتمكينهم 
ــحــصــول على  ال مـــن 

أفضل الخدمات.
وعملت المؤسسات 
الــمــعــنــيــة بـــرعـــايـــة 
أصــــحــــاب الـــهـــمـــم، 
سياساته  وتطوير  التعليمي  بالمحور  االهتمام  على  دائــم،  بشكل 
اإلمارات  دولة  نّفذت 156 مدرسة حكومية في  ومخرجاته، حيث 
العام األكاديمي 2014-2015، كما  التعليمي خالل  الدمج  مشروع 
فئاتها  الهمم ضمن  أصحاب  بجعل  التربوية  خليفة  جائزة  بــادرت 
لتقديم  برنامج سنوي  اإلمــارات على  المتعّددة، وأشرفت مؤسسة 
المنح الخاصة بدعم المؤسسات العاملة في مجال رعاية أصحاب 
الهمم في الدولة، بحيث يمكن للمؤسسات الوطنية المرّخصة العاملة 
في مجال رعاية أصحاب الهمم والمؤسسات الصحية واألكاديميين 
الذي  »كفاءة«  برنامج  وقــّدم  المنح.  هذه  من  االستفادة  والمهنيين 
توفير خدمات  إلى  تهدف  مبادرات  العليا«  زايد  »مؤسسة  أطلقته 
الرعاية االجتماعية والتعليمية والتأهيلية ألصحاب هذه الفئة بما 

يتوافق مع الممارسات العالمية.
إن الجهود كافة، التي تكاتفت من أجلها مؤسسات الدولة، ما هي 
العامة،  السياسة  الهمم في أجندة  أولوية أصحاب  تأكيد على  إال 
ولمكانتهم المتمّيزة التي يحَظون فيها بالتقدير واالحترام واالحتواء 

الكبير في الدولة.

جهود مستمرة لدعم 
أصحاب الهمم

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

اإلمارات

اليـــوم

الجهود التي تكاتفت 
من أجلها مؤسسات 

الدولة، ما هي إال 
تأكيد على أولوية 

أصحاب الهمم في 
أجندة السياسة العامة، 

ولمكانتهم المتمّيزة 
التي يحَظون فيها 
بالتقدير واالحترام

 التقدم السريع للمشروع 
الصيني والسير البطيء 

للمشروع الغربي، سيؤدي 
إلى اشتداد حدة الصراع والذي 

لن يقتصر على الجوانب 
االقتصادية والتجارية، وإنما 
سيشمل جوانب أخرى أكثر 

خطورة

صــــراعـــــات مستعــــــرة!

د.محمد العسومي*

  14% من البالغين، يعانون 
أمراض اللثة الشديدة بما 

يعادل أكثر من مليار شخص 
حاليًا. وهناك أيضًا األمراض 

السرطانية التي تصيب األجزاء 
المختلفة من الفم

د. أكمل عبدالحكيم*

الـــذي يتعرض فيه  الــوقــت  فــي 
الطارئة،  الصحية  لألزمات  العالم 
ــو اآلخـــــرى وفــيــروس  ــل جــائــحــة ت
مستجد وآخر متحور، وأوبئة تظهر 
آخرى تخبو.. وهكذا هو الحال على 
اتساعه،  نعتقد  كنا  ــذي  ال كوكبنا 
ولكن جائحة كوفيد األخيرة أثبتت 
فيروس  انتقل  حين  ذلـــك،  عكس 
أصــاب شخص واحــد في الصين 
ليجتاح العالم بأكمله، ويبدل عجلة 
الحياة إلى حالة توقف وشلل تام، 
هنا يتبادر السؤال المهم: هل يمكن 
أن يكون الحل متاحاً في المستقبل 
ووأد  جائحة  أي  لــوقــف  الــقــريــب 
األوســاط  تعلمت  وهــل  انتشارها؟ 
الطبية ما يكفي للمبادرة في مواجهة 

المستجدات الصحية الطارئة؟
من المهم أن نعرف أن الجوائح 
وسرعة  توسعها  يعتمد  الصحية 
ــوة وضــعــف  ــ انـــتـــشـــارهـــا عــلــى قـ
جميع  فــي  الصحية  المنظومات 
حماية  فقط  وليس  العالم  أقطاب 
دولة  تتصدى  فحين  وعزله،  ُقطر 
فإنها  مستجد  ــروس  ــي ف ألي  ــا  م
عن  صــده  تستطيع  لن  بالضرورة 
كامل محيطها ولو استطاعت فلن 
التي  الــدائــرة األبعد  يتم ذلــك في 
فاألمر  االنــتــشــار،  تمنع  لــن  حتماً 
متعلق إذن بمنظومة عالمية وليست 

جهود فردية تحتوي األزمة ثم ال تلبث أن تتهاوى منظومتها 
كاالقتصاد  فيها  آخرى  منظومات  إنعاش  مقابل  الصحية 

والنقل والتبادل التجاري.. إلخ.
 وفي مقال مشترك للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا ومستشار ألمانيا 
أوالف شولتس والرئيس الرواندي بول كاغامي ومدير منظمة 
الصحة العالمية د. تيدروس أدهانوم تمت ترجمته ونشره في 
مواقع وصحف عربية اتفقت كل األطراف فيه على توسيع 
نطاق اإلنتاج المحلي واإلقليمي للقاحات وسائر المنتجات 
والمتوسطة  المنخفضة  البلدان  في  األساسية  الصحية 

الدخل، كما اتفقت على أن تطوير 
المحلية إلنتاج  اإليكولوجية  النظم 
العمل  يجب  أمر قطعي  اللقاحات 
عليه، وأن كثيراً من دول العالم اليوم 
قدرات  تعزيز  في  تحديات  تواجه 
األنظمة الصحية في مناطق شتى 
اإلقبال  وزيــادة  الجرعات  إلعطاء 

عليها.
بــســيــط لحالة  مــخــتــصــر  وفـــي 
االستجابة لجائحة »كوفيد - 19« 
مليار   11.9 إعطاء  تم  فقد  مثاًل، 
جــرعــة مــن الــلــقــاحــات فــي جميع 
أنحاء العالم، وهو ما ساعد كثيراً 
ــدان عــلــى عــكــس مسار  ــل ــب مــن ال
ولكن  انتشارها.  واحتواء  الجائحة 
في المقابل، فإنه لم يتلق أكثر من 
أفريقيا  سكان  من  المائة  في   80
ــدة! وإذا كــانــت هــذه  ــ جــرعــة واحـ
يتمكن  لــن  قائمة  ــزال  التـ الفجوة 
متحورات  مــن  التحصين  الــعــالــم 
الفيروس الجديدة، وإنهاء المرحلة 
الحادة من هذه الجائحة في عدد 
وســوف  النامية  الـــدول  مــن  كبير 
تبقى حالة الفيروس تدور في حلقة 
وجود  من  بالرغم  وذلــك  اإلهمال، 
تم  الــذي  التكنولوجيا،  نقل  مركز 
اإلعالن عنه في 21 يونيو 2021 أي 
والذي   ،19 كوفيد-  جائحة  خالل 
منظومات صحية  بناء  إلى  يهدف 
في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل إلنتاج اللقاحات 
تصنيع  فــي  تــدخــل  الــتــي  البيولوجية،  والمستحضرات 
اللقاحات وإنتاج منتجات أخرى مثل األنسولين لعالج مرض 
السكري، وأدوية السرطان والمالريا والسل واإليدز، وبغية 
تحقيق التغطية الصحية العالمية الشاملة. فاألهم من ذلك 
كله العمل على الثقيف الصحي بمخاطر األوبئة ومتحوراتها، 
واإللــزام باللقاحات مهما تصادم هذا التثقيف بالشائعات 

والتضليل الشعبي، ذلك حماية للعالم أجمع.

* كاتبة سعودية

لم يتلق أكثر من 80 في 
المائة من سكان أفريقيا جرعة 
واحدة! وإذا كانت هذه الفجوة 

ال تزال قائمة لن يتمكن 
العالم التحصين من متحورات 
الفيروس الجديدة، وإنهاء هذه 

الجائحة في عدد كبير من 
الدول النامية

هل العالم في مأمن من الجوائح؟

هيلة المشوح*
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يتوقع  المتفائلين  أكثر  يكن  لم 
االستدارة التركية باتجاه دمشق، 
للملف  مــفــصــلــي  ــت  ــي ــوق ت فـــي 
الـــســـوري، وفـــي ظـــل تــحــديــات 
عالمية غير مسبوقة على الصعيد 
لتخرج  واالقــتــصــادي،  السياسي 
الرسمية  التركية  التصريحات 
التي تناولت تطبيع العالقات مع 
معنوية  انفراجة  لتشكل  سوريا، 
أبرزها  كان  البلدين،  بين  لألزمة 
التركي  الخارجية  وزيــر  تصريح 
ــو، والـــذي  ــل مــولــود جــاويــش أوغ
ــح  ــدوره بــشــكــل واضـ ــ ــ تـــحـــدث ب
غضب  يفسر  ما  مصالحة،  عن 
عليها  تسيطر  الــتــي  الــمــنــاطــق 
الفصائل المسلحة التابعة لتركيا 
في الشمال السوري، والتي يبدو 
أنها تشعر بوجود تفاهمات خفية 
وانتهاء  وجودها  إنهاء  من شأنها 

دورها المسلح. 
الرسمية   الــعــالقــات  انقطعت 
بين تركيا وسوريا ألكثر من عقد 
من الزمان، بسبب دعم تركيا لما 
منذ  السورية  بالمعارضة  يسمى 
التصعيد  أن  ويبدو   .2011 عام 
ــى  ــوري وصــــل إل ــســ ــ الـــتـــركـــي ال
نتائج  طريق مسدود دون تحقيق 
النقيض  على  بل  تذكر،  إيجابية 

أضرت بمصالح تركيا السياسية واالقتصادية، فالتدخل 
والمناخ  وإقليمية،  دولية  بمعارضة  سيُواجه  العسكري 
لمواجهة  األزمات  لتصفير  يتجه  المنطقة  في  السياسي 
التصريحات  فتحت  ولذلك،  الراهنة،  الدولية  التحديات 
في  طويلة،  لفترة  مغلقة  ظلت  أبواباً  اإليجابية  التركية 
مع  المصالحة  باتجاه  إيجابية  نوايا  وجــود  على  داللــة 
طريقها  في  السورية  المعارضة  أن  يعكس  ما  سوريا، 

للتهميش ونزع السالح.
أعتقد أن القمة الثالثية التي ُعقدت في طهران الشهر 
المؤشر  هي  وروسيا،  وإيــران  تركيا  قادة  بين  الماضي، 
السوري،  الملف  حــول  جديدة  تفاهمات  لوجود  األول 
فسرت ما جاء بعدها من تصريحات تركية إيجابية، حيث 

الثالثي  اللقاء  أن  بــرأيــي  يــبــدو 
تتعلق  تسويات  رّتــب  طهران  في 
بمستقبل الفصائل المسلحة، في 
تركيا  الستراتيجية  كبير  تغيير 
مواجهة  في  السوري  الملف  في 
ــات الــمــتــحــدة،  ــ ــوالي ــ ــح ال مــصــال
وستحصل تركيا على آليات بديلة 
العسكري،  التصعيد  عن  تغنيها 
الــســوري  الــجــيــش  يــقــوم  بحيث 
العسكرية  التحركات  بمراقبة 
الكردية التي تقلق تركيا، ما يخدم 
ويحقق  وإيـــران  روســيــا  مصالح 
ــرة ودمــشــق.   ــق ــقــارب بــيــن أن ــت ال
المعارضة  أهمية  تقل  وعــلــيــه، 
كبير،  بشكل  تركيا  لدى  السورية 
المعارضة  تستغل  تركيا  تعد  فلم 
كأداة ضغط على دمشق، فطريق 
يتطلب  ــا  ســوري مــع  المصالحة 

انتهاء دور المعارضة.
تركيا  استراتيجية  ستحقق 
من  التخفيف  فــرصــة  الــجــديــدة 
لدعمها  نتاجاً  المالية،  األعباء 
لــمــخــتــلــف فــصــائــل الــمــعــارضــة 
والميليشيات المسلحة في سوريا، 
فيه  يعاني  مهم  توقيت  ظل  في 
العالم تداعياٍت اقتصادية كبيرة، 
الجماعات  هــذه  أن  وخــصــوصــاً 
على  سياسياً  عبئاً  تشكل  باتت 
تركيا، بسبب انخراطها في صراعات داخلية ما سيعني 
انتهاء دور هذه الجماعات المسلحة، التي ستفقد دورها 

الرئيسي في محاربة الجيش السوري.
من خالل مراقبتي للمشهد السوري في اآلونة األخيرة، 
أعتقد أن نجاح التقارب التركي- السوري مقترن بنهاية 
المسلحة.  والميليشيات  المعارضة  الفصائل  وجــود 
مع  كذلك  سيتوافق  الجذري  التغيير  هــذا  أن  شك  وال 
التحول الكبير في سياسة تركيا مع دول المنطقة العربية 
التعاون  على  والتركيز  المشاكل  فتصفير  المحورية، 

والتنمية، سينهي التوترات وسيخدم األمن واالستقرار.

* إعالمية وكاتبة بحرينية

المناخ السياسي في المنطقة 
يتجه لتصفير األزمات 

لمواجهة التحديات الدولية 
الراهنة، ولذلك

فتحت التصريحات 
التركية اإليجابية أبوابًا ظلت 

مغلقة لفترة 
طويلة

االستدارة التركية باتجاه دمشق

التي  الحكايات  هناك عشرات 
موضوع  فــي  شخصياً  عايشتها 
العربية   الجاليات  عند  االندماج 
ــا، ومــئــات  ــ ــ الــمــســلــمــة فــي أوروب
الجميع  يعيشها  التي  القصص 
أوروبــا عموماً، وهي قصص  في 
وحـــكـــايـــات تــؤكــد بـــال شـــك أن 
انغالق  في  تكمن  دوما  المشكلة 
»اإلسالموية«  العربية   العقلية 
أمام »اآلخر« ووجود اإليمان حد 
من  كثير  عند  ــراســخ  ال اليقين 
البشرية مقسومة  بأن  المسلمين 
إلى قسمين، مسلمون اصطفاهم 
اهلل عــن بــاقــي الــبــشــر، وبــاقــي 

البشر!
الـــغـــرب  دول  غـــالـــبـــيـــة  ــي  ــ ف
األوروبــــــــي، هـــنـــاك تــشــريــعــات 
ــهــجــرة من  وقــوانــيــن لــقــبــول ال
خلفياتهم  كانت  أيا  المهاجرين 
أول  ومــن  الدينية،  أو  العرقية 
ــبــات الــقــانــونــيــة  ــك الــمــتــطــل ــل ت
ــاج  ــدمـ االلـــتـــحـــاق بــبــرامــج االنـ
الجديد،  الوطن  في  االجتماعي 
عليها  تنفق  مجانية  برامج  وهي 
االتــحــاد  ويدعمها  الـــدول  تلك 
األوروبي كذلك، وتتلخص عموما 
فيها  يراعى  دوريــة  بمحاضرات 
وقــت الــوافــد الــجــديــد بــل ويتم 

فيها  ويتم  الجديد،  المهاجر  هذا  لغة  حسب  تقديمها 
به  المنوطة  والواجبات  عليه  التي  الحقوق  كامل  شرح 
واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  للبيئة  توضيح  مع 
لهذا الوطن الجديد، المشكلة في تلك الدول أن غالبية 
الوافدين من الدول العربية من المسلمين ال يندمجون، 
متالصقة  سكنية  تجمعات  عــن  يبحثون  مــا  وســرعــان 
سنوات  وبعد  بها  يتكاثرون  بهم،  خاصة  أحياء  تشكل 
بمحاوالت  يبدؤون  اآلن(  نعيشها  التي  السنوات  )مثل 
»الشرعية« في بالد قبلتهم بال شروط  فرض قوانينهم 

مسبقة.
إن مشكلة االندماج في أوروبا ليست مشكلة مهاجرين 
غــرقــوا بــفــكــرة »الــمــقــدســات« وحــســب، بــل هــي أيضا 

»قدست«  التي  ــدول  ال مسؤولية 
الالزم فصارت  من  أكثر  القانون 
الورقة أو الوثيقة أهم من الفكرة 

أو القيمة.
المعادلة ال تستقيم بدون توازن 
عقدة  لــديــه  فالعربي  طرفيها، 
في  الواهمة  الديني  االستعالء 
األحيان  فــي  معظم  هــو  داخــلــه 
ولإلنصاف  نفسه.  على  منغلق 
أوروبي صعب  مزاج  يقابله  فهذا 
للقادمين  تقبله  الحذر في  يُقّيده 
تحكمه  مـــــزاج  إلـــيـــه،  الـــجـــدد 
الشكوك، وإرث طويل من رواسب 
أنها  التي كنا نعتقد  التفوق  عقد 
بدأت تنحسر وأن وجودها سيبقى 
يمينية  جــيــوب  فـــي  مــحــصــورا 
ــي  األوروب اليمين  لكن  مــحــدودة، 
أيضا  واإلقــصــائــي  الــشــوفــيــنــي 
وصــار  ويتسع،  وينمو  يكبر  بــدأ 
حــضــوره الفــتــا بــل شــرعــيــاً عبر 
أحزاب تمثله وتنجح في صناديق 
االنتخابات، ولعل ما شهدناه من 
وقيمي  أخالقي  سقوط  مشاهد 
الروسية في  الحرب  على خلفية 
الالجئين  استقبال  ومع  أوكرانيا 
من أوكرانيا يعطي مالمح مفزعة 
القيم  منظومة  سقوط  لبدايات 
ــا  ــ أوروب بنتها  ــتــي  ال اإلنــســانــيــة 
بمشقة بعد حربين عالميتين كانت كلفتهما ضخمة على 

كل شعوب أوروبا.
إلى  يستند  وال  بمجمله،  دينيا  ليس  األوروبــي  اليمين 
خطورته  ومكمن  اآلخر،  إلقصاء  الديني  المقدس  فكرة 
أنه شوفيني قومي متعصب، وينمو ويتغذى على كراهية 
هي ذاتها وقود الطرف اآلخر القادم من عالمنا العربي 
بكل موروثه الديني الثقيل معتقدا حد اليقين أنه خليفة 
اهلل في األرض، ويقسم الكوكب إلى دار كفر ودار إيمان، 
ومهمته أن يجعل الكرة األرضية بمجملها مضبوطة تماما 

على قياس معتقداته.

*كاتب أردني مقيم في بلجيكا

مشكلة االندماج في أوروبا 
ليست مشكلة مهاجرين غرقوا 
بفكرة »المقدسات« وحسب، 
بل هي أيضا مسؤولية الدول 
التي »قدست« القانون أكثر 
من الالزم فصارت الورقة أو 
الوثيقة أهم من الفكرة أو 

القيمة

االندماج... عقدة المهاجر العربي

عهدية أحمد السيد*مالك العثامنة*

أو  للنخبة  مشروًعا  ليست  الحداثة 
لألثرياء، بل هي باألساس تنوير العاّمة 
الفادح  الخطأ  ومن  الفقراء.  وتحديث 
يناسب  ال  علوياً  فكراً  الحداثة  اعتبار 
أنها  أو  والمحتاجين،  البسطاء  جموع 
من  عند  لها  مــكــان  ال  تــرفــّيــة  ثقافة 

يبحثون عن الخبز وينشدون الشّبع.
بل إن األمر على النقيض من ذلك، 
فمن دون حداثة الفقراء، وانفتاح تلك 
على  المجتمع  من  العريضة  الطبقة 
إعمال العقل والتزام المنطق.. تصبح 
النخبة في واٍد والمجتمع في واٍد آخر، 
أعلى  حداثية  قشرة  تسيطر  وبينما 
السطح، فإن ما تحت السطح يرزح في 

حقبة ما قبل الحداثة.
واألميين  الــفــقــراء  تحديث  يحتاج 
إلى  الحال  بطبيعة  التعليم  ومحدودي 
يقوم  حــيــث  وســيــطــة،  ثقافية  طبقة 
العلوم  بتبسيط  الثقافيون  الوسطاء 
واألطروحات،  الرؤى  وشرح  واألفكار، 
ونقل ما هو نخبوي عند السقف إلى ما 

هو بسيط ومفهوم عند السفح.
في  األوروبــيــة  للتجربة  عرِضه  في 
الجزائري  الفيلسوف  يذهب  الحداثة، 
التنوير  محمد أركــون إلى أن فالسفة 
قد عاشوا في فرنسا في القرن الثامن 
عشر بينما كان الناس من حولهم فقراء 
وبؤساء تماماً. ومع ذلك فإن فالسفة 
التنوير قاموا بنقد المنهج الذي قادهم 
الــذي  المنهج  وطــرحــوا  التخلف  إلــى 
إلى  الفشل  انتشالهم من براثن  يمكنه 

التقدم واالنطالق.
ــراء  ــق ــف ــى ال ــة عــل ــفــالســف طــــرح ال
أساًسا  العقل  اعتماد  في  أطروحاتهم 
التفكير  على  واالعتماد  التفكير،  في 
النهضة  ــالم  أحـ تحقيق  فــي  العلمي 
هم  الفالسفة  هـــؤالء  إن  والــصــعــود. 
الذين أقنعوا جموع البائسين بجاذبية 

العقل وقوة الطرح.
ولّما راقب الفقراء مراحل التحديث 
وتعاظم  قناعاتهم،  زادت  المتعاقبة 
انــبــهــارهــم بــإمــكــانــات الــعــلــم، وقـــدرة 

الفقر  مواجهة  على  العقلي  التفكير 
والمرض وذّل االحتياج، لقد كان نجاح 
قدًما  الحياة  نمط  دفــع  في  الحداثة 
من مآسي العصور الوسطى إلى آفاق 
لموجات  مّهد  ما  هو  الحديث،  العقل 
العلم  وصل  حتى  التحديث،  من  تالية 
والزمان،  المكان  وحــدات  أصغر  إلــى 
وطافت مركباته وآلياته من القمر إلى 

المريخ، ومن األرض إلى الكون.
التنوير  بدء  من  قرون  وبعد  اليوم.. 
أزمات  تتفاقم  الغرب،  في  والتحديث 
فمن  الحداثة،  جلبتها  التي  السياسة 
الحرب  إلــى  األولــى  العالمية  الحرب 
إلى جملة حروب  ثم  الثانية،  العالمية 
الحرب  إلى  الكورية  الحرب  من  تمتد 
ــى موجة  ــاد إل ــيــة. وهــو مــا ق األوكــران
حماية  على  العقل  قــدرة  في  تشكيك 

نفسه وحماية اإلنسان الذي يحِمله.
بدْت الحداثة ضّد الحداثة، والعقل 
ضّد العقل، والتنوير ضد التنوير. إنها 
كل  حيث  الحداثية،  األهلية  الــحــرب 

المتصارعين  وكل  عقالنيون،  األعــداء 
حداثيون.

لــقــد قــــادت الــحــداثــة أيـــًضـــا إلــى 
إلى رغدها،  الحياة  االنتقال من بؤس 
ومن الفقر والعوز إلى االكتفاء والرخاء، 
قــادت في جوانبها  ما  ولكنها سرعان 
صراعات  إلى  المتطرفة  الرأسمالية 
ــدول واألفــــراد، وبين  الـ ــروب بين  وحـ
لتصبح  ــات،  ــركـ ــشـ والـ ــمــؤســســات  ال
الرأسمالية ضد الرأسمالية والليبرالية 

ضد الليبرالية.
إن انحراف الحداثة يمكن تصويبه، 
والخروج عن المسار يمكن تصحيحه، 
موقع  في  اليــزال  العربي  العالم  ولكن 
ما  حقبة  في  معظمه  يعيش  إْذ  آخــر، 
أو  لبدء  يحتاج  إْذ  وهو  الحداثة.  قبل 
ما  أهم  فإن  الحداثة،  رحلة  استكمال 
حداثة  الرحلة..  تلك  زاد  في  يحتاجه 

الفقراء.

* كاتب مصري

حـداثــــــة الفقــــــــراء

تحديث الفقراء 
يحتاج إلى طبقة ثقافية 

وسيطة حيث يقوم 
الوسطاء الثقافيون 

بتبسيط العلوم واألفكار

أحمد المسلماني*

انحراف الحداثة 
يمكن تصويبه، والخروج 
عن المسار يمكن 
تصحيحه، ولكن العالم 
العربي اليزال 
في موقع آخر، إْذ 
يعيش 
معظمه في حقبة ما 
قبل الحداثة



ــغــذاء  ــل ل صـــــورة  أردت  إذا 
قد  فإنك  العالم،  في  المدعوم 
تــفــكــر فــي مــصــر، حــيــث سعر 
نصف  مــن  وأكــثــر  ثــابــت  الخبز 
أرغفة  على  يعيشون  الــســكــان 
يبلغ سعرها 0.05 جنيه مصري 
بفضل  ســنــت(   0.25( فــقــط 

الدعم الحكومي الكبير.
المحتاجين  مساعدة  تُعتبر 
من أقدم أشكال اإلحسان وفعل 
يزال  ما  التقليد  وهــذا  الخير. 
مــوجــوداً إلــى الــيــوم، على شكل 
الواليات  في  الطعام  كوبونات 
الــمــتــحــدة، وبــنــوك الــطــعــام في 
ووجــبــات  الــمــتــحــدة،  المملكة 
اليابان،  في  المجانية  المدارس 
على  المباشر  الــدعــم  وبــرامــج 
المصري،  الدعم  برنامج  غــرار 
ومـــراقـــبـــة أســـعـــار الــمــنــتــجــات 
الــزراعــيــة فــي الــهــنــد. وعــاوة 
على ذلـــك، هــنــاك اإلعــفــاء من 
بالنسبة  الــمــبــيــعــات  ضـــرائـــب 
للمواد األساسية في العديد من 
قرابة  أن  إلى  وبالنظر  البلدان. 
غير  كانوا  شخص  مليون   800
أنفسهم  ــام  إطــع عــلــى  قــادريــن 
– الماضي  الــعــام  كــاف  بشكل 

سكان  عشر  نحو  يعادل  ما  أي 
نمو  تتوقع  قــد  فإنك  الــعــالــم–، 
الخير  أشكال  من  الشكل  هــذا 

واإلحسان حجماً وأهمية.
إلى  أقــرب  الحال  واقــع  ولكن 

العكس؛ ذلك أن دعم الطعام عموماً نشاط ال يشمل أفقر 
الجوع،  لخطر  عرضة  أكثر  يُعدون  الذين  العالم  سكان 
وإنما أغناهم وأكثرهم تغذية. واإلنفاق الذي ينفق يذهب 
في معظمه إلى المزارعين بدال من الجائعين – ولئن كان 
جزء كبير من ذلك يساعد على زيادة المعروض من السلع 
تفعل  الــدوالرات  المليارات من  القابلة لألكل، فإن مئات 
عكس ذلك، مما يقلّص كمية الغذاء المتاحة إلطعام العالم.

تقرير حديث لمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة 
»الفاو« يوضح األمر. فإذا كان الدعم المباشر للمستهلكين 
الجوع  مشكلة  لمعالجة  فعالية  الطرق  أكثر  من  واحــداً 
-وخاصة إْن كان موجهاً إلى أكثر الناس احتياجاً- فإنه 
العالمي،  الدعم  إجمالي  من  صغير  جزء  سوى  يمّثل  ال 
وذلك بـ72 مليار دوالر فقط من أصل 630 مليار دوالر 
مخصصة للغذاء والقطاع الزراعي على الصعيد العالمي. 
ذات  البلدان  في  لألشخاص  يوجه  أنه  ذلك  من  واألكثر 
عدم  لخطر  عرضة  أقل  يُعدون  والذين  المرتفع  الدخل 
امتاك ما يكفي من الطعام. ففي البلدان الغنية، تشمل 
في  للمستهلك؛  دعما  الزراعي  اإلنتاج  قيمة  من   %4.6

حين أن النسبة في البلدان الفقيرة هي %0.6.
ولعل األهم من ذلك هو ما يُمنح للمزارعين. فنحو 92 
واألسمدة،  البذور  مثل  اإلنتاج  لدعم  تُرصد  دوالر  مليار 
أشمل  دعــم  على  أخــرى  دوالر  مليار   152 تنفق  بينما 
اإلنــتــاج  مستويات  أو  الـــمـــزارع،  لمساحة  وفــقــا  وأعـــم 
الجزء  يذهب  أخــرى،  ومــرة  البيئية.  العوامل  أو  العامة 

األكــبــر مــن هــذا الــمــال عموما 
تمنح  التي  الغنية،  البلدان  إلى 
الــمــنــتــجــيــن تــحــفــيــزات تــعــادل 
إلى  24% من اإلنتاج، تنخفض 
الدخل  ذات  البلدان  في   %16
الصين  مثل  األعلى  المتوسط 
والبرازيل. أما في البلدان األقل 
غــنــى، فـــإن حــظــر الـــصـــادرات، 
والرسوم الجمركية، وغيرها من 
السوق  تطال  التي  الــتــدخــات 
بالنسبة  الكلفة  تقليص  بهدف 
للمستهلكين المحليين، كثيراً ما 
يكون لها تأثير عكسي، إذ تكون 
بمثابة ضريبة على اإلنتاج وتثني 
يكفي  ما  زراعة  عن  المزارعين 
إن  ثم  الزراعية.  المنتجات  من 
اإلنتاج  كلفة  تزيد  التدابير  هذه 
الدخل  ذات  البلدان  في  بـــ%4 
الهند،  مثل  ــى  األدنـ المتوسط 
البلدان  فــي   %9 ــى  إل وتــرتــفــع 
مثل  المنخفض  ــدخــل  ال ذات 
أفريقيا جنوب  الواقعة في  تلك 

الصحراء.
الــفــوضــى سيشّكل  هــذه  حــل 

تحدياً حقيقياً،
كثير  في  الــواضــح،  غير  فمن 
كان  إن  ما  النامية،  البلدان  من 
الــرخــيــص هــو الهدف  الــطــعــام 
حينما  أنه  ذلك  دائماً.  الرئيس 
ــنــاس فــي بلدك  يــكــون أفــقــر ال
جهد  أي  فــإن  زراعيين،  عماالً 
أن  يمكن  الغذاء  كلفة  لتقليص 
ينطوي على خطر خفض األجور في أدنى السلم. بل إن 
المخاطر السياسية إليذاء الطبقة المتوسطة األدنى في 
األرياف تكون أكبر وأعظم، بالنظر إلى ميلها إلى التحرك 
السياسي. وعلى سبيل المثال، فإن محاولة رئيس الوزراء 
)السوق  »الماندي«  نظام  إلغاء  مــودي  ناريندرا  الهندي 
بموجبه  تشتري  الـــذي  النظام   – بــلــده  فــي  ــزراعــي(  ال
الحكومة المنتجات الزراعية بأسعار ثابتة عبر ساحاتها 
التسويقية – أدت إلى أكثر من عام من االحتجاجات قبل 
يخشون  كانوا  المزارعين  أن  ذلك  عنها.  التخلي  يتم  أن 
أن تؤول فوائد ومزايا سوق حرة للطعام في الغالب إلى 

التجار، ففضلوا اإلبقاء على الوضع الراهن.
نفسه  إطعام  في  عديدة  تحديات  يواجه  العالم  إن 
 11.2 نحو  النمو  السكان  عــدد  فيه  يواصل  وقــت  في 
االستفحال  المناخ  وتغير   ،2100 عام  في  نسمة  مليار 
جانب  ــى  وإل لــلــزراعــة.  المتاحة  المساحات  وتقليص 
تطارد  السمنة  من  موجة  هناك  المتزايد،  الجوع  عبء 
السعرات  أن  حقيقة  إلى  جزئياً  تعزى  الفقيرة  البلدان 
الحرارية المستمدة من الدهون والسكريات أرخص من 
تلك المستخرجة من الحبوب أو الخضراوات الصحية، 
لبعض  الغذاء  دعــم  بتفضيل  أصــًا  يرتبط  وضــع  وهــو 

المحاصيل على أخرى.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة »واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس«

*كاتب متخصص في شؤون الطاقة والسلع

ونصف،  ســنــوات  ثــاث  قبل 
وقعها  مفتوحة  رســالــة  أعلنت 
فــي نــهــايــة الــمــطــاف أكــثــر من 
3600 خبير اقتصادي أن »تغير 
تتطلب  خطيرة  مشكلة  المناخ 
تحركا وطنيا على الفور«. وكان 
رئيسا   15 الموقعين  بين  مــن 
المستشارين  لمجلس  سابقا 
ــدم أكــثــر  ــ االقـــتـــصـــاديـــيـــن، وخـ
مـــن نــصــفــهــم فـــي ظـــل رؤســـاء 
استعراض  وهو   - »جمهوريين« 
لـــاتـــحـــاد الـــحـــزبـــي يــتــنــاقــض 
ــمــعــارضــة  بــشــكــل حــــاد مـــع ال
في  لـ»الجمهوريين«  الــشــديــدة 
الوطني  للتحرك  الــكــونــجــرس 
الــــذي نــتــخــذه أخـــيـــراً. وهـــذا 
قانون  شكل  فــي  جــاء  التحرك 
خفض التضخم الذي وقع عليه 
ــام  الــرئــيــس جــو بــايــدن فــي األي
القانون  وهذا  الماضية.  القليلة 
في  يمثل  اسمه  الرغم من  على 
األساس مشروع قانون مناخي. 

صحيح أننا نتخذ إجراء، لكن 
الشكل  يأخذ  ال  اإلجــراء  هــذا 
ــة.  ــرســال ــذي طــالــبــت بـــه ال ــ ال
المجموعة  تلك  اتفقت  فقد 
الــضــخــمــة مــن االقــتــصــاديــيــن 
تغير  ــار  ــ آث تــخــفــيــف  أن  عــلــى 
تــأخــذ شكل  أن  يــجــب  الــمــنــاخ 
رسوم  وهــي  الكربون،  ضريبة 
تُفرض على الشركات واألفراد 
المسؤولين عن انبعاث الغازات 

أن  الرسالة  في  وجاء  الحراري.  لاحتباس  المسببة 
االقتصادية  »المبادئ  به  توصي  الذي  العاج  هو  هذا 
السليمة«. لكن قانون خفض التضخم ال يشمل ضريبة 
االنبعاثات  لتراخيص  نظاما  يقدم  وال  الكربون،  على 
القابلة للتداول التي قد تقدم حوافز مماثلة. وبدال من 
التي  الدعم  على  تقريبا  بالكامل  القانون  يعتمد  ذلك، 
إعفاءات  وتقديم  النظيفة،  الطاقة  تعزيز  يستهدف 
استمرار  على  ومساعدة  المتجددة  للطاقة  ضريبية 
لشراء  وحوافز  النووية  الطاقة  توليد  محطات  تشغيل 
في  كــفــاءة  أكــثــر  الــمــنــازل  وجــعــل  كهربائية  ــارات  ســي

وغيرها.  الطاقة  استخدام 
فكتاب االقتصاد التمهيدي الذي ألفته مع روبن ويلز 
بضعة  وبعد  التفصيل.  من  بشيء  الحجة  هــذه  يقدم 
تويتر  على  القضية  عرضت  الخطاب،  نشر  من  أشهر 
مستندا  الكربون«،  بضريبة  »الكامل  اإليمان  معارضا 
يمثل  الكربون  ضريبة  على  التركيز  اقتصار  أن  على 
سيئ«.  سياسي  واقتصاد  فيه  مشكوك  اقتصاد  »علم 
ضريبة  نهج  الديمقراطيون  تجاهل  الممارسة،  وفي 

الكربون. 
لتقدم  االقتصادية  الحجة  أن  هو  هذا  أسباب  وأحــد 
ضرائب االنبعاثات على السياسات األخرى ليست متينة 
بأن  الضمني  االفتراض  تعتمد على  تبدو، ألنها  كما قد 
مجموعة التقنيات المتاحة يمكن اعتبارها أمرا مسلما به. 
وإذا ظلت كلفة الطاقة المتجددة كما هي، والشيء نفسه 

األخــرى  األساليب  على  ينطبق 
مثل  المناخ  حــدة  من  للتخفيف 
تمنح  الــمــبــانــي،  عـــزل  تحسين 
الحافز  الناس  الكربون  ضريبة 
لتقليصها  االنــبــعــاثــات  لتقليل 
الكربون  ضريبة  لكن  الكلفة. 
قد ال تعطي الحوافز الصحيحة 
جديدة،  تكنولوجيات  لتطوير 
ولذا قد يتعين تقديم دعم موجه 

في المجاالت الواعدة. 
  التاريخ الحديث لتكنولوجيا 
الــــطــــاقــــة -الـــمـــتـــمـــثـــل فــي 
كلفة  في  الثورية  التخفيضات 
بدأت  التي  المتجددة  الطاقة 
مساعدات  نتيجة  يــبــدو  فيما 
على  أنــه  إلــى  يشير  حكومية- 
األقل حاليا، ومع وجود تقنيات 
في  مازالت  لانبعاثات  مقلصة 
قوية  حجة  هناك  المهد،  طور 
مقابل  في  الصناعية  للسياسة 
باإلضافة  أو  الكربون  تسعير 
إليه. وإلى جانب علم االقتصاد 
سياسية  حجج  هناك  المباشر، 
دامـــغـــة ضـــد جـــعـــل ضـــرائـــب 
الــكــربــون حــجــر الـــزاويـــة في 

سياسة المناخ. 
تكون  كــي  الــمــنــاخ،  وسياسة 
مجدية سياسياً، يجب أن تقدم 
لخلق  بها  الوثوق  يمكن  وعــوداً 
فــي قطاعات  جــديــدة  وظــائــف 
تأكيد  مــجــرد  ــيــس  ول ــرى،  أخــ
السوق  »اقتصاد  أن  على  عام 
لــلــعــمــال«، بــل طــرح تــصــورات  سيجد وظــائــف أخـــرى 
معينة عن وظائف جديدة في تركيب األلواح الشمسية 
تويتر  على  وكتبت  وغيرها.  القائمة  المباني  وتحديث 
في عام 2019 أيضاً قائًا إنه إذا أردنا إقرار أي شيء 
يساعد في تجنب وقوع كارثة، فيجب أن يكون مشروع 
لمختلف  المحددة  المكافآت  من  الكثير  يقدم  قانون 

المصالح. 
والحقيقة المذهلة أننا بعد عقود من المطالبات غير 
المناخ.  تغير  بشأن  كبيرا  شيئا  فعلنا  للتحرك،  المثمرة 
المكافآت  من  بكثير  محمل  التضخم  من  الحد  وقانون 
وليس مجرد السياسة البسيطة والنظيفة التي تصورها 
متحمسون  الطاقة  خبراء  لكن  الكربون.  ضريبة  دعاة 
في  كبيرا  فارقا  ستحدث  أنها  ويعتقدون  آفاقها  بشأن 
االنبعاثات. فهل هذا يعني أنه ال ينبغي علينا أبدا فرض 
زال هناك حجة جيدة  ما  الكربون؟ ال إطاقا.  ضريبة 
االنبعاثات،  من  للحد  مباشراً  مالياً  حافزاً  الناس  لمنح 
وقد يصبح مثل هذا الشيء ممكناً سياسياً مع تخليص 
االقتصاد من الكربون وتحول قطاعات الطاقة الخضراء 
نتعامل  لكننا حالياً،  نفوذاً.  أقوى  إلى جماعات مصالح 
بالدعم  أي  العقاب،  وليس  بالتحفيز  المناخ  تغير  مع 

وليس الضرائب. وهذا جيد.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة »نيويورك تايمز«

*أكاديمي أميركي حائز على جائزة نوبل
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هناك موجة من السمنة 
تطارد البلدان الفقيرة 

تعزى جزئيًا 
إلى حقيقة أن السعرات 
الحرارية المستمدة من 

الدهون والسكريات أرخص 
من تلك المستخرجة من 
الحبوب أو الخضراوات 

الصحية

ما زال هناك حجة جيدة 
لمنح الناس حافزا ماليا 

مباشرا للحد من االنبعاثات، 
وقد يصبح مثل هذا الشيء 

ممكنا سياسيا 
مع تخليص االقتصاد من 
الكربون وتحول قطاعات 

الطاقة الخضراء إلى جماعات 
مصالح أقوى نفوذًا

ينظرون  الذين  هم  العظماء  القادة 
بكل  والبعيد  القريب  المستقبل  إلى 
استراتيجياتهم  فيضعون  احتماالته، 
أعمالهم  ويــبــنــون  لــذلــك،  وخططهم 
واالستراتيجيات،  الخطط  هذه  على 
التي  األهداف  يحددوا  أن  بعد  وذلك 
بأوطانهم  إلــيــهــا  الــوصــول  يــريــدون 
هذه  تحقيق  يستمر  وقــد  وشعوبهم. 
ولكن  السنين،  من  عشرات  األهداف 
بسامة  مــرتــبــط  وبــلــوغــهــا  نجاحها 
الخطط االستراتيجية التي يضعونها، 
ة تنفيذها، والسهر عليها، وقياس  ودقَّ
بُعد  وإنَّ  فترة.  بعد  فترة  معطياتها 
من  المستقبل  أعمال  وترتيب  النظر 
العظماء  ــؤالء  وهـ العظماء،  صــفــات 
قليل، ألنَّ عظمة  التاريخ  عددهم في 
القائد تأتي من موهبٍة متميزٍة، وذكاٍء 
اٍد، وعزيمٍة قويٍة ومحبٍة ممن حوله  وقَّ
قالوا  وكما  أمــره،  ذ  وتنفِّ بــه،  تحيط 
بنا  لقائدهم: )واهلل لو ُخضت  قديماً 
صاحب  معك(.  لخضناه  البحر  هذا 
مو الشيخ محمد بن زايد، حفظه  السُّ
الذين  العظماء  واحد من هؤالء  اهلل، 
جهودهم  لهم  والتاريخ  الواقع  يسجل 
العظيمة  الرشيدة  وأعمالهم  الفائقة، 
اهلل  حفظه  فإنَّه  المجاالت،  كــلِّ  في 
مــنــذ عــقــود من  الــوطــن  بــهــذا  يسير 
ومــن  نــصــر،  إلـــى  نــصــٍر  مــن  السنين 

حسٍن إلى أحسن.
الشيخ  المؤسس  القائد  وضع  لقد 
زايد، طيب اهلل ثراه، األساس المتين 
وها هو صاحب السمو الشيخ محمد 
هذا  بناء  يُعلي  زايد(  )شبيه  زايد  بن 
إنَّه  العالمية.  مكانته  خ  ويرِسّ الوطن 
قد جعل كل فكره وجهده لرفعة هذا 
لي  وُحــقَّ  مكتسباته،  وتعزيز  الوطن، 
ولغيري أن نقول في الشيخ محمد بن 

زايد كما قال المتنبي:
وإذا كانِت النُّفوس كباراً * تَعبت في 

ُمرادها األجسام 
العربية  اإلمارات  لدولة  أصبح  لقد 
المؤثِّر،  العالمي  الحضور  المتحدة 
واستراتيجية  متتابعة  بجهود  وذلــك 
محكمة بدأها حفظه اهلل منذ عقود، 
ولُِبّه،  ُصلبه  في  يأتي  واضــٍح  وهــدف 
شــخــصــيــة الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايـــد 
العالم  مع  وتواصله  الــودودة،  القيادية 
في  ل  والمتأمِّ والــخــارجــي،  الداخلي 

ــه مــع الــعــالــم الــخــارجــي يجد  ِصــات
العالمية  ــادات  ــي ــق ال فــي  ــر  ــؤثِّ م أنَّـــه 
ورأيه  فصل،  فكلمتُه  اختافها،  على 
حكمة، وعمله منهج عند جميع القادة 
وغربها،  األرض  شرق  في  العالميين 
تحظى  التي  المحبوبة  الشخصية  إنَّه 
بالتقدير والثقة المطلقة في كلِّ أرجاء 
العالمية  المرجعية  إنَّــه  بــل  الــعــالــم، 
فكره  وإنَّ  المضطرب،  عصرنا  فــي 
العالم  ــجــاوز حـــدود  ت ــد  ق الــمــشــرق 
ويُشكل  إنسانياً،  فكراً  ليكون  العربي، 
الكبار  القادة  يستقطب  عالمياً  تيَّاراً 
عالمية  مكانة  العالم.  جهات  كل  في 
صاحب  الــفــذ  القائد  شخصية  وإنَّ 
مو الشيخ محمد بن زايد، حفظه  السُّ
اهلل، تنعكس على الوطن والمواطنين، 
دليًا  الــوطــن،  هــذا  مــن  جعلت  فقد 
واألوطــان  الشعوب  به  تهتدي  هــاديــاً 
في واقعها ومستقبلها، وتُحاول السير 
ألنَّه  ِمنواله،  على  والنسج  نهجه  على 
يُحقق النَّجاح تلو النَّجاح والتَّفوق بعد 

التَّفوق.

راكات االستراتيجية  الشَّ
الشيخ  مو  السُّ صاحب  انتقل  لقد 
محمد بن زايد، حفظه اهلل، بعبقريته 
ــهــذا الــوطــن بــعــد أن  ــظــره ب وبُــعــد ن
راكات  الشَّ إلى  العالمية  مكانته  خ  رسَّ
مرحلة  وهذه  العالمية،  االستراتيجية 
جديدة انبثقت من فكر الشيخ محمد 
ــهــا من  وإنَّ بها،  يُسبق  ولــم  زايـــد،  بــن 
محمد  للشيخ  االستراتيجي  الفكر 
وتخطيطه،  تدبيره  وُحسن  زايــد  بن 
التي  االستراتيجية  راكات  الشَّ وهذه 
تفتح الحدود أمام هذا الوطن وأبنائه 
أنَّها تجعل  ومؤسساته، وأهمُّ ما فيها 
واستقرار  بمأمٍن  وأهله  الوطن  هذا 
في  تَدبُّ  التي  الخطيرة  التقلبات  من 
أوصال هذا العالم وتفكيره وتحركاته 
هذه  تستمر  وقد  السنين،  من  لعقود 
التقلبات وما يتبعها لمدة غير قصيره، 
راكات االستراتيجية تضمن  وهذه الشَّ
االستقرار لعقود من السنين قد تصل 
رؤية  وهــذه  الــزمــان،  من  وأكثر  قرناً 
مو الشيخ محمد بن زايد،  صاحب السُّ
حفظه اهلل، التي أعلن عنها في بداية 

الخمسين الثانية. 
راكات االستراتيجية أول ما  هذه الشَّ

يبدو فيها: اإلرادة واالختيار، فهي مع 
تستند  قوية  حضارية  مكانة  لها  دول 
ة  لمدَّ وعقلية  فكرية  مساهمة  ــى  إل
غير قصيرة من الزمن، فهي في واقع 
الحال تملك رصيداً معرفياً وحضارياً 
يستمر  أن  ويمكن  البشرية،  في  ــر  أثَّ
هذا التأثير للبنية القائمة التي أعطت 
هذا اإلسهام وال تزال، وبهذه الشراكة 

أبناء  أمام  الباب  يفتح  االستراتيجية 
للبدء من  ــوراً وإنــاثــاً  هــذا الــوطــن ذكـ
وصل  التي  والمعرفية  الفكرية  القمة 
ينطلقون  هنا  ومن  اليوم،  العالم  إليها 
دون تأخٍر أو ضياع وقت فيختصرون 
مسافة أجيال، وللزمن في بناء الدول 
والحضارات قيمة عظيمة، وإنَّها لقفزة 
ــدارة  الــصَّ ــى  إل الــوطــن  بــهــذا  عظيمة 

العالمية، وتعميق هذه الصدارة.
اإلمكانيات  لها  صــاعــدٍة  دوٍل  ومــع 
الكبيرة وهي سائرة في طريق الصعود 
ــراكــة  ــمــشــاركــة الــعــالــمــيــة، فــالــشَّ وال
الخبرة  تجعل  معها  االستراتيجية 
إلى  لها  مفتاحاً  اإلماراتية  والتجربة 
الطريق الواضح، لكي تُحقق أهدافها 
وبذلك  والتَّقدم،  والتَّنمية  البناء  في 
الطرفين،  بين  متبادلة  الفائدة  تكون 
في  العقاء  إليه  يسعى  الهدف  وهذا 

كلِّ زماٍن ومكان.
فــي  االخـــتـــيـــار  ــذا  ــ هـ ــان  ــ كـ وإذا 
واضــحــاً  االستراتيجية  ــّشــراكــات  ال
راكات،  الشَّ أمر آخر في هذه  فهناك 
ــدان عــديــدة فــي كل  ــل أال وهـــو مــع ب
أوروبـــا  قلب  فــي  ففرنسا  الــجــهــات، 
كل  عــلــى  الكبير  ــأثــيــر  الــتَّ وصــاحــبــة 
أوروبا، ومع إندونيسيا وهي أكبر بلد 
العالم  في  وتأثيرها  سكاناً،  مسلم 
بعض  مع  وهي  جــداً،  كبير  اآلسيوي 
تبحث  التي  الناهضة  أفريقيا  بلدان 
ويعطيها  المستقبلي،  طريقها  عــن 
بن  محمد  الــشــيــخ  الــســمــو  صــاحــب 
خاصة  ــة  ــاي رع اهلل،  حــفــظــه  ــد،  ــ زاي
عـــديـــدة، وســتــكــون هناك  ألســـبـــاٍب 
شراكات مع جهات أخرى عديدة لما 

لهذه الشراكات من أثٍر وتأثير. 
يتغير بسرعٍة  اليوم وهو  العالم  إنَّ 
كبيرة ويتقارب بسرعة أكبر، قد بدأ 
يتشكل أمامه في األفق مامح جديدة 
لعالم المستقبل، إال أنَّ هناك ثوابت 
البشر  عنها  يستغني  أن  يمكن  ال 
لـــهـــا: األمـــن اإلنــســانــي، فــاألمــن  وأوَّ
وإذا  واالزدهــار،  لاستمرار  ضــرورةٌ 
ــاس  ــنَّ ــم يــكــن األمـــن مــبــســوطــاً وال ل
أو  تقدٌم  هناك  يكون  فلن  مطمئِنّين 
راكات  فالشَّ هنا  ومن  بشري،  تعاوٌن 
وقمع  األمـــن  تجعل  االستراتيجية 
تعددت  وقــد  فيها،  أولوية  اإلرهــاب 
تؤثر  التي  والمخاطر  اإلرهاب  أنواع 

حياتهم،  عليهم  وتُنغِّص  البشر  على 
لــدرء  فالتعاون  مستقبلهم،  ــر  وتُــدمِّ
هذه المخاطر هو من أولويات الفكر 
مو  السُّ صاحب  عند  االستراتيجي 
الشيخ محمد بن زايد، حفظه اهلل. 

غيرت  قد  التكنولوجيا  كانت  وإذا 
وأصبحت  واالقتصاد،  المال  مفهوم 
درجات بعضها فوق بعض، وهي التي 
تضع مستقبل الدول واألوطان وأصبح 
الشعوب  على  تــأثــيــٍر  أكــبــر  تأثيرها 
فإنَّ  الكريم،  والعيش  الرفاه  لتحقيق 
تجعل  االستراتيجية  راكات  الشَّ هذه 
دولة اإلمارات العربية المتحدة واحدة 
تقود  التي  العالم،  الدول في  أهمِّ  من 
هـــذه الــمــســيــرة الــتــي يــشــتــرك فيها 
والتخطيط  والفكر  والمال  االقتصاد 
واألمـــن والــعــاقــات الــدولــيــة، وذلــك 
للمشروعات  المتميزة  باختياراتها 
االقتصادية والتكنولوجية التي تتبناها 
األرض  في  كانت  سواء  فيها،  وتسهم 
كالزراعة والغذاء التي أصبح تأثيرها 
الذي  الفضاء  في  أو  كبيراً،  األمني 
عليه  للسيطرة  َمحموماً  سباقاً  يشهد 
الثروة  إنتاج  من  وذاك  هذا  بين  وما 
وإنَّ  االجتماعي،  االستقرار  وتحقيق 
االنتصار في الفضاء هو الذي سيغير 
السياسة،  وحـــدوده  العالم  جغرافية 
اإلنسانية  الــحــضــارة  ســتــولــد  ومــنــه 

القادمة.
العالم  منتجات  كــل  يجعل  وهــذا 
ــل هــذا  ــا يــحــتــاجــه الــنــاس داخــ ومـ
فقدانه  يُخشى  ال  مــوجــوداً  الوطن 
وال يــخــاف أحـــٌد انــقــطــاعــه، وهــذا 
بن  محمد  الشيخ  إليه  يشير  الــذي 
والــدواء  )الــغــذاء  زايــد حفظه اهلل: 
ــتــت األيـــام  ــب خـــط أحـــمـــر( وقـــد أث
واألعـــــوام الــمــاضــيــة صـــواب هــذه 
راكات  الشَّ هــذه  آثــار  من  الحكمة. 
صاحب  يرعاها  التي  االستراتيجية 
مو الشيخ محمد بن زايد حفظه  السُّ
المادية  الوطن  هذا  حدود  أن  اهلل، 
جــداً،  واســعــة  أصبحت  والمعنوية 
والثقافات،  الــقــارات  كــل  فــي  فهي 
هــذا  يرسخها  عظيمة  لــقــوة  وإنـــه 
السمو  صاحب  قائده  بفكر  الوطن 
اهلل،  حفظه  زايد  بن  محمد  الشيخ 
كانت  إذا  الــقــول:  أســتــطــيــع  وهــنــا 
وتتصاغر،  تنكمش  القائمة  األوطان 

فإنَّ دولة اإلمارات العربية المتحدة 
مع  وتكبر  وتأثيرها  بمعناها  تتسع 

األيام.
االستراتيجية  ــراكــات  الــشَّ هــذه   
زايد  بن  محمد  الشيخ  عبقرية  من 
مستقبلي  نموذج  وهــي  اهلل،  حفظه 
للفكر  وترسيخ  اإلنساني،  للتَّعاون 

اإلنساني الذي ينادي به.

التخطيط المستقبلي
عند  ــجــي  ــي ــرات االســت ــفــكــر  ال إنَّ 
الدولة، حفظه  رئيس  مو  السُّ صاحب 
األعــمــال  مــن  بالمزيد  سيأتي  اهلل، 
والتواصل الدولي، ألنَّه واسع اآلفاق، 
واالبتكار  اإلبداع  يتوخى  المدى  بعيد 
وسيقوي  المستقبلي،  التخطيط  في 
هذا الوطن من خال صناعة أجيال 
رأوا  الــذيــن  ــد  زاي بــن  محمد  الشيخ 
الواسعة  الرحبة  اآلفاق  هذه  أمامهم 
ــذي  وهـــذا هــو الــمــكــســب الــثــمــيــن ال
وسيجعل  اهلل،  حفظه  عليه،  يحرص 
العهد المحمدي )عهد الشيخ محمد 
في  متميزًة  مضيئًة  فترًة  ــد(  زاي بن 

التَّاريخ العربيِّ واإلنساني.
وإنَّ ضرورة اإلحساس بهذه األعمال 
الجليلة من أجيال هذا الوطن وشبابه 
االندماج  في  واإلسراع  بها  واالعتزاز 
رئيس  ــه  ــواب أب يفتح  الـــذي  العالمي 
غاية  فــي  أمــٌر  اهلل،  حفظه  ــة،  الــدول
العالمي،  باق  الِسّ هــذا  في  األهمية 
يوماه  استوى  من  قديماً:  قالوا  وقد 
فهو َمغبون -أي أضاع الربح والفائدة 
يادة فهو  وخسر- ومن لم يكن في الزِّ
في النُّقصان، فكل يوم يمر دون تقدم 

هو تراجع وتأخر.
يوٍم تطلع عليه شمسه نرى  وإنَّ كلَّ 
مو الشيخ محمد بن زايد،  صاحب السُّ
حفظه اهلل، يرتقي بهذا الوطن درجاٍت 
بنَّاٍء  بفكٍر  ــؤدِد  والــسُّ المجِد  سلَّم  في 
يكون  فهل  فريدة.  استراتيجية  ورؤيــٍة 
شباب هذا الوطن والمقيمون فيه في 
موح ورؤية هذه اآلفاق؟ ُ مستوى هذا الطٌّ

مو  اللَّهم احفظ حضرة صاحب السُّ
الدولة  رئيس  زايــد  بن  محمد  الشيخ 
إلى  به  ائر  السَّ الوطن،  لهذا  والَباني 
واحفظ  والرفعة،  والمجِد  العز  ُذرى 
األمــن  نعمة  عليه  وأدم  الــوطــن  هــذا 

واالزدهار.

محمد بن زايــــد.. آفــــاق الفكـــر االستــــراتيجي

 الفكر االستراتيجي
مو رئيس  عند صاحب السُّ
الدولة، حفظه هللا، واسُع 

اآلفاق، بعيد المدى يتوخى 
اإلبداع واالبتكار في التخطيط 

المستقبلي

راكات االستراتيجية  الشَّ
تجعل دولة اإلمارات العربية 

المتحدة واحدة من أهمِّ 
الدول في العالم، التي تقود 
هذه المسيرة التي يشترك 

فيها االقتصاد والمال والفكر 
والتخطيط واألمن والعالقات 

الدولية
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» الفائز بجائزة »بوكر« لـ»

محمد النعاس: األدب الليبي نفض عنه غبار التهميش

شعبان بالل )القاهرة( 

أعاد فوز الكاتب محمد 

النعاس بجائزة البوكر 

العالمية للرواية العربية 

لعام 2022 عن روايته 

»خبز على طاولة الخال 

ميالد« لفت األنظار إلى 

األدب الليبي بعد تراجعه 

لعقود، وتحدث النعاس 

لـ»االتحاد« عن أوضاع 

األدب الليبي وفرصته في 

العودة إلى خريطة األدب 

العربي.

يخرج  الليبي  األدب  أن  النعاس  ويــرى 
اآلن مــن ســطــوة الــنــظــام الــســابــق الــذي 
الكتابة  على  عاماً  أربعين  لمدة  سيطر 
الشباب  أبعد  ما  وهو  ليبيا،  في  والنشر 
مضيفاً  والثقافي،  األدبـــي  المجال  عن 
أنه في الوقت الحالي أصبح من السهل 
على الشباب التعبير بحرية عن أفكارهم، 
كما عادت دور النشر الخاصة للعمل من 
جديد، ما يحفز المبدعين على الخروج 
حقبة  عن  تعبر  جديدة  أدبية  بنصوص 

مستقبلية واعدة لألدب الليبي.
الغبار عن  وينفض األدب الليبي حالياً 
سنوات من المظلومية والتهميش الممنهج، 
روايته  النعاس في  الصحوة  وجسد هذه 
عندما  ميالد«،  الخال  طاولة  على  »خبز 
وجهة  مــن  الرجولة  تعريف  عــن  تحدث 
والمنغلق  الصغير  القرية  مجتمع  نظر 
الجوائز  إن  النعاس:  وقــال  نفسه.  على 
العالمية ليست غريبة على األدب الليبي، 
بن شتوان  نجوى  الكاتبة  ووصلت  فسبق 
إلى قائمة البوكر العربية، كما فاز الكاتب 
هشام مطر بجائزة »بوليتزر« وهي من بين 

أكبر الجوائز األدبية في العالم.
ويرفض الكاتب الشاب اعتبار أن روايته 
وضعت  ميالد«  الخال  طاولة  على  »خبز 
جديد،  من  الخريطة  على  الليبي  األدب 
إبراهيم  الليبي  األديب  كتابات  أن  مؤكداً 
الكوني هي من فعلت ذلك وجعلت األدب 

الليبي يشار إليه بالبنان.
وعن سبب تسمية الرواية بهذا االسم، 
يقول إنه يعود إلى حالة اإللهام التي تنتابه 
المطبخ  ــى  إل فيها  يــدخــل  مــرة  كــل  بعد 
الشخصية  جعل  ولذلك  بالخبز،  ويقوم 
األساسية في الرواية وهي الخال ميالد 

ــضــاً. وعـــن وجــهــة نظر  تــحــب الــخــبــز أي
شريحة من القراء ترى بأن الرواية تصف 
أوضاع المرأة الليبية عبر شخصية زينب 
ميالد،  الــروايــة  لبطل  الطفولة  صديقة 
خاطئة،  نظر  وجهة  أنها  النعاس  يوضح 
مؤكداً استحالة تجسيد شخصية المرأة 

الليبية بشكل عام في عمل أدبــي، نظراً 
إنه  حيث  الليبية،  المرأة  ثقافات  لتنوع 
ال يوجد قالب محدد يمكن وضع المرأة 
تجسيد  أبــداً  أنه لم يقصد  به. ويضيف 
المرأة أو العادات والتقاليد واألعراف في 
التعبير  أراد  لكنه  الليبي،  القرية  مجتمع 
عن شريحة واحدة تتصف بأغلب صفات 
في  تعيش  كانت  ســواء  لبيبا،  في  المرأة 
يمكن  »ال  ويــتــابــع:  المدينة.  أو  القرية 
الجزم بأن زينب هي نموذج للمرأة الليبية 
في العصر الحالي، فجميع الشخصيات 
ــن وحـــي خــيــالــي ونــبــعــت من  خــرجــت م
الذي  وللمجتمع  االجتماع  لعلم  قراءاتي 
نشأت به وأعيش فيه، فالتعايش اليومي 
من  حالة  يخلق  نفسها  الشخصيات  مع 
الوعي بتفاصيلها وطريقة تفكيرها، ولهذا 
األسئلة  طرح  الرواية  خالل  من  حاولت 
تعريفاً  تضع  التي  الثابتة  القوالب  عن 

واحداً للرجل والمرأة«.

دور النشر تحفز 
المبدعين على الخروج 
بنصوص أدبية تعبر عن 
حقبة مستقبلية واعدة 

 

غالف »خبز على طاولة الخال ميالد«محمد النعاس )من المصدر(

مناقشة روايات الجوع يف »امللتقى األدبي«

فاطمة عطفة )أبوظبي(

أدبيات الجوع في األدب 

الروائي العالمي كانت 

محور نقاش في جلسة 

افتراضية نظمها، أمس 

األول، صالون »الملتقى 

األدبي« لمناقشة 

روايتين هما: »الجوع« 

للكاتب النرويجي كنوت 

هامسون، و»ملحمة 

الحرافيش« لنجيب 

محفوظ.

وأشارت مديرة الجلسة 

أسماء المطوع، إلى أن 

الكاتبين ناال جائزة »نوبل« 

لآلداب، كما تركا أثرًا مميزًا 

في مجال األدب والثقافة 

والفكر ال يزال ممتدًا إلى 

اآلن.  

ــمـــداخـــالت مــالمــح من  وتـــنـــاولـــت الـ
ــة الجوع، وهــو شــاب بال  حياة بطل رواي
أجــرة سكنه  دفع  وعاجز حتى عن  عمل 
العبث  إلــى  مــيــال  أنــه  الــمــتــواضــع، كما 
والــســيــر فــي الـــشـــوارع والـــوقـــوف أمــام 
المعروضة  ــة  األغــذي يــتــأمــل  الــمــطــاعــم 
ويستنشق رائحة الطعام الشهية. ومع أنه 
مقبول  بعضها  للصحافة،  مقاالت  يكتب 
يوفر له بعض القوت، إال أن أكثر مقاالته 
عن  بعيدة  مواضيع  يختار  ألنــه  تُرفض 
»جرائم  مثل  والقراء،  الصحيفة  اهتمام 

المستقبل« أو »المعارف الفلسفية«.
حياة  من  جوانب  الكاتب  ويستعرض 
إلى أن  الجوع  اليومية، حيث دفعه  بطله 
يلوك قطعة من الخشب ليسكت جوعه، 
من  أمثاله  مع  عالقاته  أن  إلــى  إضافة 
مصوراً  طيبة،  كانت  الجائعين  البؤساء 
مــعــدنــه اإلنــســانــي الــكــريــم، فــلــم تمنعه 
غيره  مساعدة  مــن  الشخصية  معاناته 
الكاتب  ينس  ولم  بالقليل.  ولو  وإسعافه 
ــدوار  ال إلــى  ــؤدي  ي الــجــوع  أن يوضح أن 
المعدة  أن  كما  النفسي،  واالضــطــراب 
الطعام مباشرة، وغالباً  تقبل  الفارغة ال 
ما  وإفــراغ  القيء  إلى  تدفع صاحبها  ما 
جوع  من  الرغم  وعلى  طعام.  من  تناول 
هذا الفتى الذي فشل في الحصول على 
عمل ألنه أخطأ في كتابة التاريخ، إال أنه 
لم يتخل عن الحب ويمر بتجربة عابرة، 
لكنه في الختام يحاول الهروب من هذا 
الواقع المؤلم ويسافر للعمل في إنجلترا 
يترك  وهكذا  أحواله.  تتحسن  أن  عسى 
قارئ  كل  ليتخيل  مفتوحاً  عمله  الكاتب 

النهاية التي تخطر على باله.

لهامسون  »الجوع«  رواية  أخذت  لقد 
بعض  تطرقت  ثــم  الــنــقــاشــات،  معظم 
»الـــحـــرافـــيـــش«  روايــــــة  ــى  ــ إلـ اآلراء 
أقرب  كانت  أنها  إلى  لمحفوظ، مشيرة 

تــنــاول فيها أجــيــاالً  ــه  الــتــاريــخ ألن إلــى 
البسطاء  أحـــوال  مستعرضاً  عــديــدة، 
في الحارات الشعبية وسطوة جماعات 
ومعبراً  األنــظــمــة،  تغير  مــع  »الــفــتــوة« 
بين  المجتمع  في  الكبير  التفاوت  عن 
األغنياء وبين من ال يملكون إال قدرتهم 
إلــى  عــمــلــهــم  أدى  وإن  ــعــمــل،  ال عــلــى 
قطعت  كما  بالغة،  بــأضــرار  إصابتهم 
ــد أحـــد الــعــمــال وأوشــكــت أن  اآللـــة ي

االنتحار. إلى  تدفعه 
ــدت مــداخــالت أن لــغــة الــحــوار  ــ وأك
كتابة  في  البليغة  بسالستها  المتميزة 
نجيب محفوظ، من أهم مالمح أعماله 
اإلبداعية، فضاًل عن اهتمامه بتفاصيل 
ــح أســبــاب  ــشــري ــاة الــشــعــبــيــة، وت ــحــي ال

التفاوت الطبقي في المجتمع. 

روايتان شرحتا 
مفهوم الجوع 
وتداعياته على 

األشخاص والمجتمع

أسماء المطوع خالل المناقشة )من المصدر(

»أوالد الناس: ثالثية املماليك«... تعيد اكتشاف األحداث

أحمد عاطف )القاهرة(

ترصد رواية »أوالد الناس: 

ثالثية المماليك« للروائية 

المصرية ريم بسيوني 

أحوال البالد والعباد 

في مصر المملوكية 

معتمدة على الوثائق، 

خاصة ما كتبه المؤرخ ابن 

إياس في كتابه األشهر 

»بدائع الزهور في وقائع 

الدهور«، الذي جعلته 

الكاتبة بطاًل من أبطال 

الحكاية الثالثة، وهي 

ترصد 3 روايات للعالقات 

بين المماليك ببعضهم، 

وبينهم وبين طبقات 

الشعب المصري، وأخيرًا 

بين الجميع والعثمانيين.

تــــدور الــقــصــة األولـــــى فـــي »ثــالثــيــة 
من  اثنين  بين  اشتباك  حــول  المماليك« 
جندي  مع  التجار  طبقة  من  المصريين 
وتحاول  عليهما،  القبض  فيلقى  مملوكي 
الثاني  وحبيبة  األول  أخت  وهي  »زينب« 
قائد  نظر  فتلفت  بالتشفع  تنقذهما  أن 
مملوكي قايضها وأباها على الزواج منها 
دون رغبتها مقابل اإلفراج عنهما، فقبلت 
اإلفراج  لكنه ماطل في  كارهة،  وتزوجته 
عنهما، ومع ذلك تحولت مشاعرها نحوه 
وأحبته كما أحبها هو أيضاً، وأنجبت له 
مقتله  وبعد  والبنات،  البنين  من  سبعة 
رفضت الزواج من حبيبها السابق، وماتت 

بعده بعامين.
وفي القصة الثانية، تنتقل الرواية إلى 
قاضي قوص عمرو بن أحمد حفيد الشيخ 
عبد الكريم، يسير عمرو على خطى جده 
ويقنع  الئــم  لومة  الحق  فــي  يخاف  فــال 
الحد على  بإقامة  المملوكي  حاكم مصر 
ابن والي قوص المملوكي، فتقوم الدنيا وال 
تقعد في المحروسة، وتشتعل الصراعات 

بين المماليك.
أما القصة الثالثة فشهدت انهيار دولة 

المماليك. 
ومــدرســة  بمسجد  ــة  ــرواي ال وتحتفي 

الروابط  أحد  باختياره  السلطان حسن، 
نوعت  أنها  كما  الــثــالث،  القصص  بين 
والمشارك  العليم  الـــراوي  بين  الـــرواة 
الكاتبة  واستخدمت  األصـــوات.  وتعدد 
لغة لطيفة وقوية تحتوي على إسقاطات 
صوفية، فيما وصف البعض العمل بأنه 
»رواية رومانسية متنكرة في شكل رواية 

تــاريــخــيــة«، وهــو مــا جعلها ســرعــان ما 
أحد  تعاقد  بعدما  درامــي  لعمل  تتحول 
مسلسل،  إلى  لتحويلها  معها  المخرجين 
نجيب  جائزة  على  حصلت  أنها  خاصة 
للعام  مصرية  ــة  روايـ ألفــضــل  محفوظ 
األعــلــى  الــمــجــلــس  مـــن   2020-2019

للثقافة.

رواية »أوالد الناس: ثالثية المماليك«ريم بسيوني

الشارقة )االتحاد(

بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  رعاية  تحت 
الشارقة،  حاكم  األعلى  المجلس  عضو  القاسمي  محمد 
السودان،  جنوب  جمهورية  شهدت  شاعراً   16 وبمشاركة 
شعار  تحت  العربي  الشعر  ملتقى  مــن  األولـــى  النسخة 
دائــرة  نظمته  الــذي  ــقــاء«،  وارت ــادة  ري ــداع،  واإلبـ »التمّيز 
مسلمي  علماء  »اتحاد  مع  بالتعاون  الشارقة  في  الثقافة 
جنوب السودان«، في إطار مبادرة ملتقيات الشعر العربي 
وتوسيع  العربية،  اللغة  نشر  إلى  تهدف  التي  أفريقيا،  في 

بين مبدعيه. الفصيح، وتعزيز حضوره  الشعر  أفق 
ويأتي ملتقى جنوب السودان استكماالً لمسيرة ملتقيات 
األفريقية،  الدول  من  عدد  في  حلّت  التي  العربي  الشعر 
والنيجر،  ونيجيريا،  والسنغال،  وغينيا،  تشاد،  ومنها: 
في  المقبلة  الفترة  خالل  ترحالها  تواصل  فيما  ومالي، 
الثقافية  ورؤيتها  النبيلة  رسالتها  على  تأكيداً  أخرى،  دول 

الواسعة.
في  قــدرة  أظهرت  شعرية،  نصوصا  المشاركون  وقــّدم 
طافت  أن  الفتاً  وكان  الجمال،  لخدمة  الكلمات  توظيف 
صــورا  وحملت  متنّوعة،  شعرية  مــوضــوعــات  القصائد 
لغوية  قاعدة  إلى  تستند  ومضامين  مجازية،  ومشهديات 

متينة، ودالالت ورمزيات عالية الوصف.
التحاد  العام  األمين  كوات،  كوال  محمد  قال  ذلك،  إلى 
النسخة  إطالق  »يسجل  السودان:  جنوب  مسلمي  علماء 
عالمة  نوعه،  من  األول  العربي  الشعر  ملتقى  من  األولى 
مشيدا  الــســودان«،  جنوب  دولــة  تاريخ  في  فارقة  ثقافية 
حفظ  في  الشارقة،  حاكم  السمو  صاحب  ورعاية  بــدور 

بها. والمتحدثين  العربية  اللغة 
ــرة  وزي دودو،  أروب  نــاديــة  معالي  قــالــت  جانبها،  مــن 
حاكم  السمو  صاحب  أشكر  »دعوني  والــتــراث:  الثقافة 
اللغة  رفــعــة  أجــل  مــن  المبذولة  الــجــهــود  على  الــشــارقــة 
جنوب  في  وإننا  أفريقيا،  في  عليها  والحفاظ  العربية 
تربطنا  وأنه  خاصة  العربية،  اللغة  أهمية  نؤكد  السودان 

ثقافة مشتركة مع عدد من الدول العربية«.
إليها  بالنسبة  خــاص  حــدث  الملتقى  أن  إلــى  وأشــارت 
الشاعرات  من  واحــدة  وهي  الشعر،  تكتب  أنها  وخاصة 
المشاركات في الملتقى، متطلعة إلى مزيد من الملتقيات 
الشعرية العربية لمساهمتها في رفع مستوى اللغة العربية 
صقل  ومحاولة  المبدعين،  الشعراء  عن  والكشف  أوالً، 
تكريم  الختام  وشهد  ثانياً.  والمتابعة  بالدعم  مواهبهم 
لجهودهم  تقديرية  بشهادات  الملتقى  فــي  المشاركين 

الشعرية. الكتابة  لمواصلة  وتعزيزاً  اإلبداعية، 

صورة جماعية للمشاركين )من المصدر(

16 مشاركًا يف »الشعر 

العربي« بجنوب السودان

الملتقى عالمة ثقافية فارقة في تاريخ 
دولة جنوب السودان

 محمد كوال كوات

الشارقة )االتحاد(

اكتشاف  مع  وتــواصــاًل  الثالثاء،  منتدى  نشاط  ضمن 
في  الثقافة  بدائرة  الشعر«  »بيت  أقام  الجديدة،  األسماء 
حضوراً  شهدت  شعرية  أمسية  األول،  أمــس  الــشــارقــة، 
والثقافة، وأحياها عمر  الشعر واألدب  حاشداً من محّبي 
مدير  بحضور  سعيد،  ويــاســر  الــديــك  ويــوســف  المقدي 
البيت الشاعر محمد عبداهلل البريكي، وقدمتها الشاعرة 

عمر. حنين 
الدهشة،  سماء  في  الخالدة  باللغة  الشعراء  حلق 
والــوجــود،  والــذات  الوطن  إلــى  مضامينهم  وتطرقت 
مع  والتفاعل  اإلعــجــاب  القــت  أنيقة  مــعــزوفــاٍت  فــي 

القصيدة.

جانب من األمسية )من المصدر(

بيت الشعر ينظم أمسية 

تطرقت مضامين قصائد الشعراء 
إلى الوطن والذات والوجود

عبر لغة قوية وإسقاطات صوفية



علي عبد الرحمن )القاهرة( 

تشارك املمثلة كندة علوش فى بطولة فيلمني 
ينافسان يف اثنني من أكبر املهرجانات، »فينيسيا 

السينمائي الدولي« بفيلم »نزوح«، و»تورنتو 
السينمائي الدولي« بفيلم »السباحتان«. 

»نزوح« للمخرجة الفرنسية من أصل سوري 
سؤدد كعدان، ويشهد عرضــه العاملي األول 

بالنسخــــة الـ 79 من مهرجان فينسيا، يف الفترة 
من 30 أغسطس حتى 10 سبتمبر، ويشارك يف 

مسابقة Orizzonti Extra. وتدور أحداث العمل 
خالل الصراعات التي شهدتها سوريا يف السنوات 

املاضية، حيث يدمر صاروخ سقف منزل فتاة 
عمرها 14 عامًا، لتنام بعدها ألول مرة حتت 

النجوم. ومع تصاعد العنف تصّر والدتها التي 
تلعب شخصيتها كندة، على الرحيل، وتدخل يف 

صراع مع زوجها سامر املصري، الذي يرفض أن 
يتحول إلى الجئ ومينع عائلته من ترك املنزل.

وتعليقًا على اختيار »نزوح« للمنافسة فى 
املسابقة، قال ألبيرتو باربيرا، مدير مهرجان 

فينيسيا السينمائي: بعد فوزها بجائزة الفيلم 
األول يف فينيسيا، تعود سؤدد كعدان بفيلمها 

الطويل الثاني، وهو قصة رمزية وأسطورة مليئة 
بالكوميديا السوداء.

واختارت إدارة مهرجان تورنتو فى نسخته الـ 47 
من 8 - 18 سبتمبر، فيلم »السباحتان« لالفتتاح 

هذا العام، وهو مأخوذ عن قصة حقيقية 
للسباحتني السوريتني يسرا وسارة مارديني اللتني 

اضطرتهما احلرب إلى الهرب من دمشق سباحة 
عبر أمواج البحر املتوسط وصواًل إلى املنافسة 

يف دورة األلعاب األوملبية يف ريو دي جانيرو عام 
2016، إخراج سالي احلسيني، وتشارك يف بطولته 

الشقيقتان منال وناتالي عيسى.
وتنتظر كندة علوش طرح فيلمها األميركي 

Yellow Bus، وجتسد شخصية مديرة مدرسة 
تدخل يف متاهات كبيرة بعد وفاة طالبة داخل 

احلافلة بسبب شدة احلرارة. ويناقش الفيلم 
غريزة األمومة واإلهمال املؤسسي، تأليف وإخراج 

ويندي بيدنارز، وتشارك يف بطولته تانيشتا 
تشاتيرجي، إنتاج مشترك بني اإلمارات وأميركا 

والهند، ومت تصويره يف أبوظبي.

كندة علوش بين 
فينيسيا وتورنتو

ورش فنية تصقل المهارات
تقدمها مراكز أطفال الشارقة

خولة علي )دبي(

تضم فعاليات المخيم الصيفي ألطفال الشارقة العديد من 
الدورات في مجال الفنون التشكيلية والموسيقية والمسرحية 
إلى  وتحويلها  الشخصيات  رسم  تعليم  ورشة  بينها  الهادفة، 
برنامج  استخدام  على  والتعرف  األبــعــاد،  ثالثية  تصاميم 
Cura، ودورة سكب األلوان، والتي تتضمن عدة محاور منها 
تقنية  القماش،  على  األكريليك  ألــوان  سكب  الزهور،  تقنية 

التمويج، وتلوين القماش. 
على  والتعرف  الــريــزن  فــن  دورة  المقدمة،  البرامج  ومــن 
سكبه،  طرق  حيث  من  استخدامه،  في  الصحيحة  الطريقة 
ونسب الخلط الصحيحة للمادة وكيفية توظيفه كقطعة ديكور 
الحياكة،  وتقنيات  الصوفي  النسيج  فن  ودورة  المنزل،  في 

ومهارات صنع الزخارف والنقوش على التصاميم.
الزهور  لتنسيق  األساسية  المهارات  األطــفــال  يتعلم  كما 
حيث  وحرف،  فنون  ودورة  الهدايا  لتغليف  المختلفة  والطرق 
وحرف  فنية  مهارات  مجموعة  تعليمهم  على  البرنامج  يركز 
والطباعة  والتلوين  والرسم  الكرتونية  الشخصيات  صنع  مثل 
الوسائط  فن  على  األطــفــال  ويتعرف  اآلثـــار.  عن  والتنقيب 
المتعددة الذي يجمع بين الفن المرئي والعناصر غير المرئية، 
حيث يتم جمع وسائط ومواد مختلفة، بما فيها القماش والورق 

والخشب واأللوان وسواها، إلنتاج عمل فني بديع والكثير من 
الورش الممتعة والمفيدة المحفزة على االبتكار. 

تفاعل وآراء
تشمل  التي  الفعاليات  مع  المخيم  خالل  األطفال  ويتفاعل 
مختلف المجاالت، حيث عّبرت الطفلة عائشة يعقوب سليمان 
قائلة: استمتعت بالمشاركة في العديد من الورش التي أضافت 
لي الكثير من المهارات الجديدة، بينها المكس ميديا والريزن. 
مثل  باستخدام خامات مختلفة  اللوحات  كيفية صنع  وتعلمت 
وصناعة  مبدع،  فني  عمل  إلنتاج  واألقمشة  واألوراق  األلــوان 

األكسسوارات مثل األساور والحلي. 
أنها  فذكرت  علي،  آل  عبداهلل  فاهم  شيخة  الطفلة  أمــا 
خالل  من  اليدوية  الفنون  في  مهاراتها  تنمي  كيف  تعلمت 
الدورات، حيث صنعت من مادة الريزن بعض الحلي، وكذلك 
التجربة  واصفة  بالمنزل،  الستائر  على  لتعلِّقها  الزينة  قطع 
عبداهلل  علي  شما  الطفلة  وتحدثت  والثرية.  جداً  بالمفيدة 
الحمادي عن أهم األنشطة التي شاركت فيها قائلة: استمتعت 
تعلمت صناعة سلة لألقالم  أبدع«، حيث  »بأناملي  في ورشة 
وتزيينها بأفكار إبداعية، وكذلك فنون الرسم على األخشاب 
ودمج األلوان للحصول على تدرجات مختلفة ومعرفة اختيار 

المناسب منها.

تواصل املراكز والهيئات 
املعنية بالطفولة يف 
الدولة، برامجها وأنشطتها 
الصيفية يف خطوة هادفة 
نحو استثمار الوقت باملفيد 
وتطوير املهارت وصقلها. 
وتقدم مراكز أطفال 
الشارقة التابعة ملؤسسة 
ربع قرن لصناعة القادة 
واملبتكرين مخيمها الصيفي، 
الذي يستهدف الفئة 
العمرية من 6 أعوام - 12 
عامًا. 

دبي )االتحاد( 

تواصل »مفاجآت صيف 
دبي« تقدمي فعاليات مميزة 
يف أنحاء املدينة احتفااًل 
بيوبيلها الفضي ضمن أجواء 
ال مثيل لها مع عروض 
حية وأخرى ترويجية 
وتخفيضات مذهلة، 
وباقات إقامة فندقية غير 
مسبوقة، وجتارب تذوق 
طعام تسعد أفراد العائلة.

وتتضمن »مفاجآت صيف دبي«، التي تنظمها مؤسسة دبي 
للمهرجانات والتجزئة، االستمتاع بالعديد من العروض الترفيهية، 

منها املسيرات الكرنفالية، والعروض الكوميدية، وعروض الرقص 
وموسيقى الهيب هوب، وعروض الدراجات الهوائية، وعروض القتال.

ويواصل البرنامج الصيفي احلافل الذي أطلقته مؤسسة دبي 
للمهرجانات والتجزئة منذ 1 يوليو، استقبال الزوار والسياح حتى 4 

سبتمبر.
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رئيس التحرير 

حمد الكعبي

@aletihadae

إحدى مطبوعات

خميسيات 

- أكره منطقة يمكن تلعي كبدي، وتنغص يومي، رؤية المناطق الصناعية، 
ما  دائماً  باكتشافها،  فرحاً  مدينة  بالصدفة حين دخولي ألي  كانت  ولو 
يسكن  الذي  والشر  بالعدوانية،  العشوائية  الصناعية  المناطق  تذكرني 

األشياء، والتي تشبه كرش الذئب الشبع.
-ال أدري ِلَم تبدو على وجوهنا الفرحة يوم ما نلقى في البنطلون وإال 
مكان  في  ونضعها  نقصها  ونقوم  إضافية؟  معاقم  الجاكيت  أو  القميص 
لكن  بديلتها،  نركب  واحدة  انقصت  إذا  وعلشان  عليها،  ما، من حرصنا 
نحتاج  يوم  وأصــًا  الشغلة،  أقدم على هذه  واحــداً  ال سمعت وال شفت 

المعقمة ما نعرف وين حطينها بالضبط؟
ثاث شغات  من  افتكيت  الصيفية  اإلجــازة  -بصراحة خال شهري 
أراها مزعجة في يومي، وأعملها كواجب منزلي رتيب للغاية، أولها الكمام 
والثالثة  الصبح،  من  السيارة  والثاني سواقة  لكورونا،  الدوري  والفحص 
بالتقيد  دائماً  تذكرك  التي  و»المسجات«  وتوابعها  المرورية  المخالفات 

بقواعد السامة المرورية.
-الحرمة منهن، تنقش الشعرة على سفرة رجلها، ولو كانت هاّبة عليه 
من بعيد، وال يخصه بصاحبتها، وإن لم تجد شعرة مدة طويلة، اتهمتك 
قائلة: شكلك متعرف على وحدة متحجبة، لكن الحرمة أحياناً ما تقدر 
تصّدق زوجها، وتكذب عينها، وبسبب تلك الشعرة الصغيرة التي ال ترى 
تقوم  األحــرار،  »وجــري«  بذر  الحرمة من  كانت  إن  إال  المجردة،  بالعين 
الدنيا وال تقعد في ذلك البيت، المشكلة أن الحرمة التي ال تفوتها شعرة 
طائرة، وال تخفي عليها خافية، تصطدم بسيارتها عمود المواقف، وتقول: 
واهلل ما شفته، وإال تخطف على سيارتك وتضربها من الجنب، أو ترجع 
إلى الخلف »ريوس« وهي متوترة، وسط رنين نقاالتها، وتدعم تلك السيارة 
ذات الدفع الرباعي، وتنزل متلومة، وهي تقول: ويه أخوي سامحني، واهلل 
ما شفت سيارتك، عيل وراءك تشوفين الشعرة الرفيعة في غترة رجلك، 

وال تشوفين »سياير« خلق اهلل!
- في رّجال يمكن يروح الحج كل سنة مرة، ويحجج عجائز من حارته، 
ويعتمر أكثر من مرة في السنة، لكن لو تقول له ادفع زكاة أموالك وهي 
بالمايين، فربما رجع يحارب مع مسيلمة الكّذاب ضد جيوش المسلمين 
في حروب الردة، ما شيء مثل المال جبان، وما شيء مثل الدعاء الجاف 

الذي ال تتبعه صدقة!
-أن تحقق أمنية صغيرة لطفل صغير، كثير األحام وكثير التمني في 

عيد مياده، ولو كان يحلم دائماً أن يقود مركباً في عرض 
البحر، وتتحقق تلك األمنية، وذلك الحلم الذي يمكن أن 
يتبعه ويكبر مع عمره، شيء يجعل القلب يتراقص طرباً، 

والعين تغتسل بدمعها فرحاً.

amood8@alIttihad.ae

العمـود الثامـن

ناصر الظاهري

التوزيع واالشتراكات

من داخل الدولــة: 20 22 800 

من خارج الدولة: 4145050 9712+      

www.tawzea.ae
الطباعة

هاتف: 20 22 800 

info@upp.ae

اإلمارات العربية المتحدة ص. ب: 791 أبوظبي

هاتف: 4455555  9712 + فاكس: 4144112 - 9712 +

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

شدا الفنان صابر الرباعي بباقة من أروع أغنياته بينها »تمنيت«، و»عز الحبايب«، 
و»عزة نفسي«، و»دلولة«، و»بنت العربية«، خالل حفله الذي احتضنه مدرج مسرح 

قرطاج األثري في تونس، ورغم درجة الحراة التي تجاوزت الحادية واألربعين تفاعل 
الجمهور مع أداء الرباعي، وعلت صيحات األعجاب من المدرجات طوال الحفل. وقال 

الرباعي خالل مؤتمر صحفي بعد الحفل: إن »سهرات قرطاج تبقى حفالت غير عادية 
في مسيرة كل فنان، وبعد ختام جولتي في مهرجانات تونس لهذا العام، سأشد الرحال 

إلى مصر إلقامة حفلي في الساحل الشمالي«.   أبوظبي )وكاالت(

صـــــاروخ القمر 

صاروخ وكالة الفضاء 
األميركية »ناسا« العمالق يبدأ 
رحلته إلى منصة اإلطالق في 
مركز كينيدي للفضاء، بوالية 
فلوريدا األميركية، استعدادًا 
لالنطالق إلى الفضاء يوم 29 
أغسطس حاماًل كبسولة غير 

مأهولة بالبشر، في مهمة 
حاسمة في تقييم مدى تقدم 

برنامج »آرتميس« التابع للوكالة 
في إعادة البشر إلى سطح القمر.

)أ ف ب(

عـــلى منصة 
اإلطــــــــالق

الرباعي يشدو بأروع أغانيه في قرطــــــــــاج

احتفلت إندونيسيا األربعاء بذكرى استقاللها للمرة األولى في عاصمتها المستقبلية بجزيرة بورنيو التي ستحل مكان مدينة جاكارتا 
المكتظة بالسكان. وتضم الجزيرة إحدى أكبر الغابات االستوائية في العالم. وعمت مظاهر االحتفال بالعيد السابع والسبعين الشوارع 

والميادين العامة، وقدمت فرق فنية استعراضات وفقرات عبرت عن أهمية المناسبة، وأدخلت السعادة على قلوب السكان. وظهرت 
خصوصية وهوية المجتمع اإلندونيسي واضحة خالل االحتفاالت من حيث األزياء واأللوان وأداء الفرق. )رويترز(

الممثلة البريطانية نازانين بونيادي خالل حضورها العرض األول   
لفيلم »The Lord of the Rings: The Rings of Power«  أو 

»سيد الخواتم: حلقات القوة« في »استوديوهات كولفر« بوالية 
كاليفورنيا األميركية

)أ ف ب(

تبحث ديبي بانكس عن أدلة من شأنها أن تساعدها في عملية ماحقة 
مجرمين مسؤولين عن االتجار بالنمور في بلدة في شمال شرق اسكتلندا، 
مستخدمًة قاعدة بيانات تحوي معلومات عن جلود النمور. وتحاول 
المسؤولة عن حملة الجرائم لدى وكالة التحقيقات البيئية، وهي منظمة غير 
حكومية تتخذ من لندن مقراً، تحديد هوية كل نمر استناداً إلى الخطوط 
الموجودة في جلده. وتقول بانكس إّن »الخطوط في جلد النمر فريدة على 
غرار بصمات اإلنسان، مضيفًة: نستخدم الصور لنقارنها مع أخرى تظهر 
نموراً أسيرة ربما تمت تربيتها بهدف االتجار بها.  مونتروز )أ ف ب( 

نـــــازانيـــن
فــــي »حـــــــلقـــات القــــــوة«

الذكاء االصطناعي
يحد من االتجار بالنمــــور
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