
مستمدة  إماراتية،  مسيرة  والعطاء،  اإلنسانية 
أرساه  نهج  وقيم...  ومبادئ  نهج  من  تاريخياً 
نهيان  آل  بن سلطان  زايــد  الشيخ  له  المغفور 
الرشيدة،  القيادة  واختطته  ثــراه»،  اهللا  «طيب 
ومبادئ قام عليها االتحاد وباركها المؤسسون 
األوائل، وقيم نابعة من منظومة اجتماعية تؤمن 
وبإنصاف  الكريم،  العيش  في  الجميع  بحق 
الضعفاء، والوقوف إلى جانب جميع البشر من 

دون تمييز بسبب دين أو عرق أو لون أو ثقافة.
يــصــادف 19 الــذي  اإلنساني  العمل  يــوم  فــي 
ــارات  أغسطس من كل عــام، تجدد دولــة اإلم
خمسين  منذ  الممتدة  ومسيرتها  التزامها 
في  خاصة  حظاً،  األقــل  الشعوب  تجاه  عاماً 
ظل األوضــاع اإلنسانية عالمياً جراء األزمات 
والجوع،  والفقر  العوز  دائرة  واتساع  والكوارث 
كما تؤكد أهمية توثيق عرى الروابط اإلنسانية 
بين شعوب األرض، وحشد الطاقات والجهود 
إلنقاذ ماليين البشر ممن يرزحون تحت وطأة 

المعاناة.
كبرى،  عالمية  إنسانية  ــادرات  مــب لــإلمــارات 
أسهمت في تحسين األوضاع المعيشية لماليين 
السكان، وعالج العديد من األمراض، وإحالل 
التنمية في مجتمعات متنوعة، وكان لها بصمة 
تاريخية في مساندة العالم للقضاء على أكبر 
جهود  دعمت  كما  الحالي،  القرن  في  جائحة 
المنظمات األممية والدولية العاملة في القطاع 
مجتمعياً،  سلوكاً  التطوع  ورسخت  اإلنساني، 
يعم  بأن  رسالتها  تحقيق  في  ذلك  كل  ليصب 

االستقرار والسالم واالزدهار كل العالم.
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المستثمرون
األجــــانب يضخــــون

129 مليــــــون
درهـــــــــم 

أبوظبي (وام)

رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو   أجرى صاحب 
صاحب  أخيه  مع  هاتفياً  اتصاالً  أمــس،  اهللا»  «حفظه  الدولة 
الجاللة الملك عبداهللا الثاني بن الحسين عاهل المملكة األردنية 
الهاشمية الشقيقة... هنأه خالله بمناسبة خطبة صاحب السمو 
األردن.  عهد  ولي  الثاني  عبداهللا  بن  الحسين  األمير  الملكي 
إلى  المناسبة  بهذه  وأمنياته  تهانيه  خالص  عن  سموه  وأعــرب 
عائلة جاللة ملك األردن الكريمة متمنياً لسمو األمير الحسين 
بن عبداهللا حياة سعيدة هانئة موفقة. من جانبه أعرب صاحب 
الجاللة الملك عبداهللا الثاني عن جزيل شكره وتقديره لتهنئة 

سموه، متمنياً لسموه دوام الصحة والسعادة. (طالع ص 02)

يهنــــــــــئ هـــــاتفيــــًا ملك األردن 
بمناسبة خطبة نجله الحســــين 

محمد بن زايـــد يصــــدر مرســـــومًا بتـعيـيـن

مدير عـــام لإلقــــامــة وشـــــــــؤون األجـــانـب 

مصطفى عبد العظيم (دبي)

توقع صندوق النقد العربي استقرار 
معدل التضخم في دولة اإلمارات، 

ضمن مستوياته المعتدلة التي سجلها 
خالل السنوات األخيرة، ليبلع %2.7 
خالل العام الجاري، قبل أن ينخفض 
قليًال إلى 2.5% خالل العام المقبل، 
رغم ما تشهده العديد من اقتصادات 
العالم من تزايد الضغوط التضخمية 

منذ بداية العام. وأشار الصندوق 
في تقريره «آفاق االقتصاد العربي»، 
الذي يتضمن تحديثاً لتوقعات النمو 

االقتصادي، وتحديثاً التجاهات تطور 
األسعار المحلية بالدول العربية خالل 
عامي 2022 و2023، إلى أنه في حين 

من المتوقع أن تسجل معدالت التضخم 
مستويات مرتفعة نسبياً في بعض 

الدول العربّية في عام 2022، كانعكاس 
للضغوطات التضخمية المحلية 

والعالمية، يبقى معدل التضخم في 
دولة اإلمارات ضمن مستوياته الطبيعية 

التي سجلها خالل السنوات األخيرة. 
(طالع ص 17)

سيد الحجار (أبوظبي)

تطلق شركة مياه وكهرباء اإلمارات خالل 
الفترة المقبلة مشروعين جديدين لتحلية 

المياه بتقنية التناضح العكسي، في أبوظبي، 
إلنتاج 100 مليون جالون من المياه المحالة 

يوميًا، حسب عثمان جمعة آل علي، الرئيس 
التنفيذي للشركة. وقال آل علي لـ «االتحاد»: إن 

المشروعين الجديدين يرفعان طاقة مشاريع 
تحلية المياه، والتي تستخدم تقنية التناضح 

العكسي منخفضة الكربون، حيث تواصل شركة 
مياه وكهرباء اإلمارات زيادة االستثمار في 

تطوير مشاريع التناضح العكسي.  وأوضح أن 
المشروع األول يقع في جزيرة الحديريات، حيث 

تم الحصول بالفعل على الموافقة المبدئية 
المتعلقة بتخصيص الموقع، فيما سيتم الكشف 

عن موقع المشروع الثاني فور الحصول على 
الموافقة المبدئية، مضيفًا أنه وبحلول عام 

2030 نتوقع أن يكون أكثر من 90% من إنتاجنا 
من المياه عبر تقنية التناضح العكسي، مما يؤدي 
إلى خفض إجمالي انبعاثات الكربون الناجمة عن 
إنتاج المياه من 14.6 مليون طن في عام 2020 إلى 

2.1 مليون طن بحلول عام 2030. 
(طالع ص 15)

مـــــــــورد موثـــــــوق ألنـــــــواع النفــــــط 
والغــــــــــــــــاز األقــــــــــل انبـــعاثــــــــــًا

اإلمــــــارات

اإلمــــــــــــارات تتضـــــامن وتعــــــــــزي 
الجزائـــــــر في ضحـــــايـــــــا الحرائــــق

الدولة تستحوذ على الحصة األكبر 
من أصـــــــول المصـــــــــارف العـــــربيـــــة 

13 مليارًا المســــاعدات الخـــــارجية خـــــالل 20 شهرًا 

«جي 42» 
تطلق صندوقًا اســـــتثماريًا 
للتكنــــولوجــــــيــــا بقيمـــــــــــــة 

10 مليـــــــــــارات دوالر

«طيران اإلمارات»
تعلق رحالت نيجيريا مطلـع 

ســـــــــبتمبر المقبـــــــــل

0305

1817

مشــروعان جديــدان 

لتحلية املياه يف أبوظبي

من الميـــــــــــاه تنتج بتقنية من الميـــــــــــاه تنتج بتقنية 
مســـتدامة بحلول مســـتدامة بحلول 20302030

«النقـد العربي»:
التضخم في اإلمــارات 
فــي مســـتوى معتدل

رئيس الدولة

إلنتاج 100 مليون جالون يوميًا

«ســـوق أبـــوظبي»

%90

أبوظبي (االتحاد)

أعلنت شركة االتحاد للقطارات، المطور والمشغل لشبكة السكك 
الحديدية الوطنية في دولة اإلمارات العربية المتحدة عن وصول 

الدفعات األولى من القاطرات والعربات من أسطول الشركة 
الجديد والمتطور إلى الدولة عبر ميناءي «زايد» و«المصفح»، 

والتي سيجري تشغيلها على كامل شبكة السكك 
الحديدية الوطنية اإلماراتية، عند اكتمالها. وجاء 

اإلعالن خالل حفل لكشف النقاب عن األسطول 
الجديد نظمته الشركة بمدينة المرفأ 

بالمنطقة الغربية في أبوظبي. 
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطط 

شركة االتحاد للقطارات الرامية إلى 
التوسع بأسطول قطاراتها لخدمة 

الشبكة بالكامل عند اكتمالها، 
حيث ارتفع حجم أسطول الشركة 

من القاطرات إلى 45 قاطرة 
للنقل الثقيل، ما يعادل 6 أضعاف 

األسطول الحالي المكون من 7
قاطرات، في حين ارتفع حجم 

أسطول الشركة من العربات إلى 
أكثر من 1000 عربة متعددة 

االستخدامات، ما يعادل 3
أضعاف األسطول الحالي 

المكون من 240 عربة.
 (طالع ص 14)

«قطــار االتحـاد»

وصــــول الدفعات األولى من األســــطول الجديد

دينا محمود (عدن، لندن)

«الحوثي»  ميليشيات  تعنت  ينذر 
الحصار  رفع  ورفضها  اإلرهابية 
محاوالت  بإفشال  تعز  مدينة  عن 
الهدنة  لترسيخ  المتحدة  األمــم 
وتحقيق أهدافها كاملة، وتقويض 
أي مساٍع إقليمية أو دولية، ترمي 
إلحالل السالم في اليمن. واعتبر 
خــبــراء ومــحــلــلــون أنـــه «ال ســالم 
الحصار  فك  دون  من  اليمن  في 
الــحــوثــي عــن تــعــز»، مــؤكــديــن أن 
االنقالبية،  الميليشيات  مواصلة 
إغــــالق الـــطـــرق الــمــؤديــة لــهــذه 
أو  جديتها  عــدم  يثبت  المدينة، 
الجهود  مع  التجاوب  في  رغبتها 
للصراع  حــد  لــوضــع  الــمــبــذولــة، 
انقالبها  منذ  البالد،  في  الدائر 
على الحكومة الشرعية في صنعاء 

ويؤكد  ســنــوات.  ثماني  نحو  قبل 
الخبراء أن الميليشيات اإلرهابية 
على  الــمــفــروض  الحصار  تعتبر 
ثالث كبريات المدن اليمنية، ورقة 
تؤدي لتحسين موقفها التفاوضي 
باقي  على  الضغط  من  وتَُمِكّنها 
يبرهن  ذلــك  إن  قائلين  الفرقاء، 
يعتزمون  ال  االنقالبيين  أن  على 
التنازل عن أي مكاسب استحوذوا 
الثقة  بناء  أجل  من  بالقوة،  عليها 
الخطوات  رغــم  الــدمــاء،  أو حقن 
اإليجابية التي أْقَدم عليها تحالف 
اليمنية  والحكومة  الشرعية  دعم 
السماح  وشملت  الهدنة،  إلنجاح 
شخص  آالف  ثمانية  مــن  ألكــثــر 
وفتح  صنعاء،  مطار  عبر  بالسفر 
ُمحملّة  سفينة   26 أمـــام  الــبــاب 
ميناء  إلـــى  ــالــدخــول  ب ــود،  ــوق ــال ب

الحديدة. (طالع ص 19)

الميليشيات مستمرة بإغالق الطرق

حصـار «الحوثي» ملدينـــة 

تعز يعرقل جهود الســالم

«رعايتي» و«ملفي»

10

16

وزارة الصحة ووقاية المجتمع تؤكد أن الربط 
بين «رعايتي» و«ملفي» قبل نهاية العام.

 «سامي عبد الرؤوف»

ص
خــا

16

17

أبوظبي، دبي (االتحاد، وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
«رعاه اهللا»، أننا نستذكر المغفور له الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان «طيب اهللا ثــراه»، ورسالة الخير 
لدولة اإلمارات، في اليوم العالمي للعمل اإلنساني 
الذي يصادف اليوم، موجهاً الشكر لجميع العاملين 
سموه:  وقــال  اإلنساني.  القطاع  في  المخلصين 
«نستقبل يوم العمل اإلنساني بتجديد التزامنا ببذل 
كل الجهد وتوفير كل اإلمكانيات في مجال العمل 

اإلنساني». (طالع ص 04)

حمدان بن زايد: ملتزمون تجـــــاه القضــــايا اإلنسانية 

محمد بن راشد:
نسـتذكر زايــــــــــد الخير

خالفات عراقية

19

 محللون عراقيون يؤكدون مواصلة أنصار «التيار 
الصدري» اعتصامهم لحين تحقيق مطالبهم، 

فيما كشفت نتائج الحوار عن وجود خالفات بين 
القوى السياسية المجتمعة.

 «هدى جاسم»

فــي يــوم العمل اإلنســــــــاني

17

روابط اإلنســـــانية

األجــــانب يضخــــون

«ســـوق أبـــوظبي»
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اإلمارات

خــــالل اتصـــــال هـــاتفــــي

رئيــــس الدولــــة

يهنــئ ملــك األردن بمنــاسبــة 

خطبـة الحسيــن بــن عبداللــه

أبوظبي )وام(

 أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، رئيس الدولة، حفظه اهلل، أمس، اتصااًل 
هاتفيًا مع أخيه صاحب اجلاللة امللك عبداهلل 

الثاني بن احلسني، عاهل اململكة األردنية 
الهاشمية الشقيقة، هنأه خالله مبناسبة 

خطبة صاحب السمو امللكي األمير احلسني بن 

عبداهلل الثاني، ولي عهد األردن. وأعرب سموه 
عن خالص تهانيه وأمنياته بهذه املناسبة إلى 

عائلة جاللة ملك األردن الكرمية، متمنيًا 
لسمو األمير احلسني بن عبداهلل حياة سعيدة 

هانئة موفقة.  من جانبه، أعرب صاحب 
اجلاللة امللك عبداهلل الثاني عن جزيل شكره 

وتقديره لتهنئة سموه، متمنيًا لسموه دوام 
الصحة والسعادة.

رئيـــس الـــدولـــة يعـــرب عـــن خــــالـــص أمنيــــاتـــه 
لـــولــــي عهـــــد األردن بحيـــــاة سعيــــدة هــــانئــــة 

رأس الخيمة )وام(

 أصدر سمو الشيخ محمد بن سعود 
بن صقر القاسمي ولي عهد رأس 

القضاء،  مجلس  رئيس  اخليمة 
املرسوم األميري رقم/19/ لسنة 

املستشار  الذي يقضي بتعيني   2022
رئيسًا  الكرمي  حمد محمد عبد 

حملكمة االستئناف يف محاكم رأس 
اعتبارًا  املرسوم  بهذا  ويعمل  اخليمة. 

من تاريخ صدوره وينشر يف اجلريدة 
أحمد  املستشار  ورحب  الرسمية. 

محمد اخلاطري رئيس دائرة محاكم 
القاضي  رأس اخليمة بقرار تعيني 

الكرمي رئيسًا حملكمة  حمد عبد 
ملا يحمله من داللة  االستئناف، 

املواطنة  القضائية  القيادات  متكني 
عالية  وخبرات  بكفاءة  تتمتع  التي 
القضائي  العمل  تطوير  يف  لإلسهام 

العدالة. أهداف  وحتقيق 

ولي عهد رأس الخيمة يصدر مرسومًا 
بتعيين رئيس لمحكمة االستئناف

دبي )وام( 

بن  محمد  بــن  حــمــدان  الشيخ  سمو  أصـــدر   
المجلس  رئيس  دبي  عهد  ولي  مكتوم  آل  راشــد 
 2022 المجلس رقم/54/ لسنة  التنفيذي، قرار 
راشد  مــدارس  مؤسسة  أمناء  مجلس  بتشكيل 
ولطيفة. ونّص القرار على أن يُشّكل مجلس أمناء 
بالهول  أحمد  الدكتور  معالي  برئاسة  المؤسسة 

معالي مريم محمد  كّل من:  الفالسي، وعضوية 
المهيري نائباً للرئيس، ومعالي عبداهلل محمد بن 
طوق، ومعالي عمر سلطان العلماء، وهدى السيد 
وهالة  المري،  سعيد  وهــالل  الهاشمي،  محمد 
يوسف بدري، وخلفان جمعة بالهول، وموزة سعيد 
وهناء  الصايغ،  علي  ميرزا  حسن  ود.  الــمــري، 
تاريخ  من  القرار  بهذا  ويُعمل  الهاشمي.  هاشم 

ُصدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

حمـــدان بن محمــــد يصـدر قرارًا بتشكيل

»أمنــــاء مـــدارس راشـــد ولطيفــــة« 



عمــار النعيمــي: ثقــة كاملــة لشبــاب الوطــن

شخبوط بن نهيان ورئيس جنوب أفريقيا يبحثان العالقات الثنائية

عجمان (وام)

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد 
بمجلسه  عهد عجمان،  ولي  النعيمي 
ــوان الــحــاكــم، صــبــاح أمــس،  ــ ــي دي ف
للشباب،  عــجــمــان  مجلس  أعــضــاء 
بأعضاء  سموه  رحــب  اللقاء  وخــالل 
التي  بــاإلنــجــازات  مشيداً  المجلس، 
التي  وبالمبادرات  المجلس  يحققها 
يتبناها في اإلمارة. وأكد أن ما حققه 
المجلس هو ثمرة الرعاية المستمرة 
من القيادة الرشيدة لشباب اإلمارات 
ــرص عــلــى مــنــحــهــم األولـــويـــة  ــحـ والـ
وتعزيز  وتمكينهم  الــدائــمــة  والــثــقــة 
المشاركة  فرصة  ومنحهم  وجودهم 
القرار مع مختلف الجهات  في صنع 

والمؤسسات. 

عجمان  إمـــارة  أن  سموه  أكــد  كما 
تولي اهتماماً كبيراً بمبادرات الشباب 
وتشجع عليها وتتطلع إلى المزيد من 
اإلنجازات والمبادرات بأيدي الشباب 
كله  وهـــذا  الــمــجــاالت،  مختلف  فــي 
بفضل الثقة الكبيرة والدعم المستمر 
مــن صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ حميد 
المجلس  عضو  النعيمي  راشـــد  بــن 
األعلى حاكم عجمان. واستمع سموه 
عجمان  شباب  مجلس  أعــضــاء  مــن 
والمشاريع  المجلس  سياسات  إلــى 
والخطط  تحققت  التي  والمبادرات 
المجلس  يرسمها  التي  المستقبلية 
تتماشى  الــتــي  وتطلعاته  وأهــدافــه 
تمكين  في  الدولة  استراتيجيات  مع 
ــفــادة الــقــصــوى من  الــشــبــاب واالســت
الكفاءات الوطنية وإمكانيات الشباب. 

(وام) بريتوريا 

بن  الشيخ شخبوط  معالي  التقى 
دولة، فخامة  وزير  نهيان  آل  نهيان 
جمهورية  رئيس  رامافوزا،  سيريل 
جنوب أفريقيا، وذلك في العاصمة 
الشيخ  مــعــالــي  ــقــل  ون ــا.  ــوري ــت ــري ب
شخبوط بن نهيان آل نهيان تحيات 
محمد  ــشــيــخ  ال ــســمــو  ال صــاحــب 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  ــد  زاي بــن 
الــســمــو  وصـــاحـــب  اهللا»  «حــفــظــه 
مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 
إلى  الوزراء حاكم دبي «رعاه اهللا» 
ولشعبه  لبالده  وتمنياتهما  فخامته 
التقدم واالزدهار. من  بالمزيد من 

الشيخ  جانبه، حّمل فخامته معالي 
شخبوط بن نهيان آل نهيان تحياته 
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  إلى 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  ــد  زاي بــن 
الــســمــو  وصـــاحـــب  اهللا»  «حــفــظــه 
مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 
ــاه اهللا»،  ــي «رعـ ــوزراء حــاكــم دب ــ ال

حكومة  اإلمــارات  لدولة  وتمنياته 
والنماء  التطور  من  بالمزيد  وشعباً 
فخامة  مع  معاليه  وبحث  والتقدم. 
العالقات  تطوير  سبل  ــوزا  ــاف رام
بين دولة اإلمارات وجنوب أفريقيا 
ــي مــخــتــلــف  ــ ــل تـــعـــزيـــزهـــا ف ــبـ وسـ
المجاالت ذات االهتمام المشترك، 
والسيما في المجاالت االقتصادية 
واالستثمارية. من جهة أخرى، زار 
مانديال  نيلسون  مؤسسة  معاليه 
ــى مـــشـــاريـــع وبـــرامـــج  ــل ــع ع ــلـ واطـ
المؤسسة ومن بينها مشروع ترميم 
دولة  الذي دعمته  مانديال  أرشيف 
الدولة  سفارة  وأشرفت  اإلمارات، 
ــا وبــالــتــنــســيــق مع  ــوري ــت ــري ــدى ب ــ ل

الترميم. عملية  على  المؤسسة 

عمار النعيمي  لدى استقباله أعضاء مجلس عجمان للشباب وفي الصورة عبداهللا الشرفاء  والحضور ( وام)

استقبــل أعضـــاء مجــــلس عجمــــان للشبــــاب

قال سمو ولي عهد عجمان: إن دولة اإلمارات العربية 
وتشركهم  الوطن  وشابات  لشباب  الكاملة  الثقة  متنح  املتحدة 

اهتمام  بكل  وتتابع  الشاملة  والتنمية  النهضة  مسيرة  يف 
الشباب واألفكار  وإبداعات  ومحبة وتقدير إجنازات 

بدعمهم  وتقوم  يطرحونها،  التي  واالبتكارية  اإلبداعية 
الشباب هم حجر األساس  بأن  وتشجيعهم إميانًا ويقينًا 

يف تطور األمم وبناء احلضارات، وأن التنمية املستدامة ال 
تتحقق من دون األخذ بعني االعتبار أهمية إشراكهم يف 

محليًا  اإلجنازات  لتحقيق  الكامل  الدعم  ومنحهم  القرار  صنع 
املطروشي األمني  الدكتور سعيد سيف  اللقاء..  وعامليًا. حضر 

أمني  التنفيذي إلمارة عجمان، وعبداهللا  للمجلس  العام 
النعيمي  محمد  ويوسف  عجمان،  حاكم  مستشار  الشرفاء 

والضيافة. التشريفات  دائرة  عام  مدير 

التنمية المستدامة 

شخبوط بن نهيان لدى زيارته مؤسسة مانديال (وام)

مباحثات حول تعزيز 
العالقات االقتصادية 

واالستثمارية

دبي (وام)

 تــســلــم راشــــــد عـــبـــداهللا 
مكتب  مــديــر  نــائــب  القصير 
والــتــعــاون  الــخــارجــيــة  وزارة 
ــي فـــي دبــــي، الـــبـــراءة  ــدولـ الـ
القنصلية لعلي سالم الزايدي، 
الكويت  لدولة  العام  القنصل 
ــي مــقــّر  ــك فـ ــ ــي، وذلـ ــ ــي دبـ فـ

مكتب الوزارة في دبي. ورحب 
القصير بالقنصل العام لدولة 
تعيينه،  بــمــنــاســبــة  ــت  ــكــوي ال
التاريخية  بالعالقات  وأشــاد 
ــارات  ــ الــتــي تــربــط دولـــة اإلم
على  الشقيقة  الكويت  ودولــة 
متمنياً  الــمــســتــويــات،  جميع 
مهام  في  والنجاح  التوفيق  له 

عمله الجديد.

«الخارجية» تتسلم البراءة القنصلية 
لقنصل الكويت

عالقات تاريخية تربط البلدين 
الشقيقين على جميع المستويات
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أبوظبي (االتحاد) 

 أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
الدولة حفظه اهللا، مرسومًا اتحاديًا  نهيان، رئيس 

عبدالرحمن  يوسف  سلطان  اللواء  بتعيين 
النعيمي، مديرًا عامًا لإلقامة وشؤون األجانب في 

والجمارك  والجنسية  للهوية  االتحادية  الهيئة 
المنافذ. وأمن 

يتولى مدير عام اإلقامة وشؤون األجانب في 
واالستراتيجيات  السياسات  وإعداد  اقتراح  الهيئة 

األجانب  وإقامة  بدخول  المتعلقة  والتشريعات 
للدولة، واإلشراف على إصدار تأشيرات الدخول 

القرارات  وتنفيذ  بأنواعها،  اإلقامة  وتصاريح 
والخروج  الدخول  بتنظيم  المتعلقة  واإلجراءات 

المختلفة  والجوية  والبحرية  البرية  المنافذ  من 
المعنية،  الجهات  مع  بالتنسيق  الدولة  في 

والتفتيش  الرقابة  عمليات  تنفيذ  على  واإلشراف 
الحرة  والمناطق  المنشآت  على  الميداني 

امتثالها  من  للتأكد  المعنية  الجهات  مع  بالتنسيق 
لقانون دخول وإقامة األجانب، باإلضافة إلى 

تحقيق  يكفل  وبما  بها  المرتبطة  الخدمات  تطوير 
توجهات الدولة في هذا الشأن.

رئيــــس الدولــــة
يصدر مرسومًا اتحاديًا بتعيين مدير 
عـام «لإلقـامــة وشـؤون األجـانــب»

سلطان يوسف النعيمي

حاكم الشارقة 
يصدر مرسومًا أميريًا بتعيني 

حور بنت سلطان القاسمي رئيسة 

«ترينالي الشارقة للعمارة» لـ

(وام) الشارقة 

ــدر صــاحــب الــســمــو  أصــ
سلطان  ــور  ــت ــدك ال الــشــيــخ 
ــن مـــحـــمـــد الـــقـــاســـمـــي،  ــ ب
ــى  ــمــجــلــس األعــل عــضــو ال
مرسوماً  الــشــارقــة،  حاكم 
ــأن تــعــيــيــن  ــشــ ــ ــاً ب ــ ــري ــ ــي ــ أم

ترينالي  لمؤسسة  رئــيــس 
الــشــارقــة لــلــعــمــارة. ونــص 
ــري رقــم  ــيـ الــمــرســوم األمـ
على  2022م  لسنة   /46/
الــشــيــخــة/ حــور  تُــعــّيــن  أن 
محمد  بـــن  ــطــان  ســل ــنــت  ب
لمؤسسة  رئيسًة  القاسمي، 

للعمارة. الشارقة  ترينالي 



أبوظبي (وام) 

آل  زايــد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  أكــد   
الظفرة  منطقة  في  الحاكم  ممثل  نهيان 
ــي،  اإلمــارات الــهــالل األحــمــر  رئــيــس هيئة 
بــقــيــادة صاحب  حـــرص دولـــة اإلمـــــارات 
نهيان  آل  زايــد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
مناصرة  على  اهللا»  «حفظه  الدولة  رئيس 
جاءت  التي  العالمية  اإلنسانية  المبادئ 
وســعــادتــه وحقه  اإلنــســان  أجــل خير  مــن 
فــي الــحــيــاة والــعــيــش الــكــريــم وااللــتــزام 
من  للتخفيف  اإلنسانية  بمسؤولياتها 
وقــال  البشرية.  المعاناة  وطــأة 
سمو الشيخ حمدان بن زايد 
تــصــريــح  فـــي  ــهــيــان  ن آل 
العالمي  اليوم  بمناسبة 
ــي الــذي  ــســان لــلــعــمــل اإلن
عشر  الـــتـــاســـع  ــادف  ــصـ يـ
ــة  دولـ إن  أغـــســـطـــس:  ــن  مـ
اإلمـــــارات عـــززت جــهــودهــا 
التنموية  ومبادراتها  اإلنسانية 
ــفــضــل دعـــم  ــم ب ــالـ ــعـ ــول الـ ــ حـ
محمد  الشيخ  السمو  صــاحــب 
رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي «رعاه اهللا»، وتمضي قدماً في 
لصون  اختطته  الـــذي  النهج  ذات 
سموه:  وأضــاف  اإلنسانية.  الكرامة 
ــارات  ــ اإلم حققته  ــذي  الـ اإلرث  «إن 
تبوأتها  التي  والمكانة  الصدد  هذا  في 

القضايا  تجاه  أكبر  التزاماً  عليها  تفرض 
اإلنسانية وتضع على عاتقها دوراً محورياً 
المخاطر  ودرء  الحياة  جــودة  تحسين  في 
ــوه ســمــوه إلــى  عــن كــاهــل الــضــعــفــاء». ونـ
مبادرات الدولة الدائمة لتقليل حدة الفقر 
التغذية  وســوء  واألوبئة  والمرض  والجوع 
ومجابهة التداعيات الناجمة عن التغيرات 
من  للحد  مبادراتها  إلى  إضافة  المناخية، 

من  نمواً  األقــل  الــدول  في  المعاناة  وطــأة 
األساسية  الحياة  متطلبات  توفير  خــالل 
لون  أو  لجنس  تمييز  دون  من  لمستحقيها 
الحاجة  هــو  الــوحــيــد  معيارها  عـــرق،  أو 
الشيخ  سمو  وأشــار  والمساعدة.  للدعم 
حمدان بن زايد آل نهيان إلى أن االحتفال 
هذا  يأتي  اإلنساني  للعمل  العالمي  باليوم 
من  التعافي  مرحلة  مــع  مــتــزامــنــاً  الــعــام 
كوفيد-19،  جائحة 
ــال ســـمـــوه:  ــ ــ وق
ــة  ــدول ال «إن 
بــــــــذلــــــــت 
جـــــــهـــــــوداً 
ــرة خــالل  ــي ــب ك
للتصدي  الــمــاضــيــة  األعـــــوام 
العالم  حول  الــدول  عشرات  في  للجائحة 
على  تفشيها  من  التخفيف  في  وأسهمت 
وأضاف  والخارجي».  المحلي  المستويين 
تداعيات  مــع  الــدولــة  تعامل  «إن  ســمــوه: 
ناجعة  حــلــوالً  تمتلك  أنها  أكــد  الجائحة 

وعملية في حاالت األزمات الطارئة ولديها 
المستجدات  مــجــابــهــة  فــي  كــبــيــرة  قـــدرة 
بفضل  وذلك  وغيرها  والصحية  اإلنسانية 
التي  االستباقية  واالستراتيجيات  الخطط 
أجل  مــن  شاملة  رؤيـــة  ضمن  وضعها  تــم 
ــه االســتــجــابــة والــحــمــايــة من  تــعــزيــز أوجـ
وقــال  التعافي».  مرحلة  وبــلــوغ  الجائحة 
نهيان:  آل  ــد  زاي بــن  حــمــدان  الشيخ  سمو 
ونزاعات  أزمــات  من  حالياً  يجري  ما  إن 
الساحات  من  العديد  في  طبيعية  وكوارث 
يضع منظماتنا اإلنسانية وهيئاتنا اإلغاثية 
أمام تحد كبير يستلزم وقفة قوية وجهوداً 
ــارة وعــمــًال مــشــتــركــاً لــتــوفــيــر ظــروف  جــب
المناطق.  تلك  في  للمتأثرين  أفضل  حياة 
ودعا سموه إلى تعزيز أوجه التضامن بين 
والدولية  اإلقليمية  والوكاالت  المنظمات 
الــعــامــلــة فــي هــذا الــمــجــال، وإعـــالء قيم 
من  والتنسيق  والتعاون  اإلنسانية  الشراكة 
أجل عمل إنساني فاعل ومؤثر يواكب حجم 
باألبرياء  التي تحيط  والمخاطر  التحديات 
المجتمع  ســمــوه  ونــاشــد  الــمــدنــيــيــن.  مــن 
لتنمية  الجهود  من  المزيد  لبذل  الدولي 
سوياً  والعمل  هشاشة  األكثر  المجتمعات 
البشر  بماليين  المحدقة  المخاطر  لــدرء 
بن  الشيخ حمدان  العالم. وأكد سمو  حول 
اإلنسانية  األوضاع  أن  نهيان على  آل  زايد 
لقيام  قبل  ذي  من  تكون  ما  أحــوج  عالمياً 
من  للحد  مسؤولياتهم  بتحمل  الجميع 
وطأتها. وأضاف سموه: «يجب على القوى 
الــيــوم  مــن  تجعل  أن  الــعــالــم  فــي  الــخــيــرة 
وفرصة  مناسبة  اإلنساني  للعمل  العالمي 
الجهود  وتضافر  الطاقات  لحشد  طيبة 
المخاطر  ودرء  الحياة  إلنقاذ  واإلمكانات 
المحدقة بالبشرية، ووضع الخطط البديلة 
لسد الثغرات التي قد تنجم عن التحديات 
الشيخ  سمو  وثــمــن  الــمــاثــلــة».  اإلنــســانــيــة 
حمدان بن زايد آل نهيان جهود المتطوعين 
خاصة  اإلنــســانــي،  الحقل  فــي  والعاملين 
اإلمـــاراتـــي،  األحــمــر  لــلــهــالل  المنتسبين 
خدمة  فــي  وتفانيهم  بإخالصهم  مشيداً 
يتعرضون  التي  التحديات  رغم  اإلنسانية 

لها داخل الميدان.

دعا العالم إلى بذل جهد أكبر لتنمية المجتمعات األكثر هشاشة
بمناسبة اليوم العالمي للعمل اإلنساني 

يؤكد حرص اإلمــــــــــــــارات على 
تخفيف وطأة المعاناة البشرية

ملتــــــــزمون بتوفير كـــــل اإلمكـــــــانات

من أجل ازدهـــــار صنــــاعة الخير 

حمدان بن زايد

دبي (االتحاد)

 أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
البشري هو األساس والمكون األهم واألكثر تأثيرًا في تعزيز  العنصر  أن  حاكم دبي، رعاه اهللا، 
وإنجاز  البشر،  ماليين  حياة  في  واإلنسانية  الخيرية  المبادرات  تصنعه  الذي  اإليجابي  األثر 

أهدافها السامية حول العالم.
المبادرات  في  والمتطوعون  «العاملون  اإلنساني:  للعمل  العالمي  اليوم  بمناسبة  سموه  وقال   
من  الماليين  حياة  في  واألهم  األكبر  اإليجابي  التأثير  جهودهم  بتكامل  ُيْحِدثون  اإلنسانية 
والمساندة،  والعون  بالدعم  أولى  هم  لمن  واهتمامهم  وطاقاتهم  وقتهم  يمنحون  ألنهم  البشر 

وتحركهم وتحفزهم أسمى الروابط وأجّلها.. روابط اإلنسانية».
وأضاف سموه مثمنًا دور العاملين في مجال الخدمات اإلنسانية: «فخور برواد العمل اإلنساني، 
اإلمارات،  دولة  في  ومؤسسات،  أفــرادًا  المشرف،  الميدان  هذا  إلى  والمنتمين  العاملين  وجميع 
عالمية  كعاصمة  وتمّيزها  الدولة  مكانة  ترسيخ  في  أسهمت  وعطاءاتكم  وجهودكم  أفكاركم 
الناجحة إلغاثة ودعم المحتاجين  العمل اإلنساني وتفعيل الشراكات  وساحة دولية النطالق 

والضعفاء واألقل حظًا واألولى بالمساعدة».
 وأضاف سموه: «نجحنا بتكاتف جهود 145 ألف موظف ومتطوع في مبادراتنا عام 2021 في 

الوصول إلى 90 مليون إنسان في 97 دولة، والمستقبل سيحمل المزيد من اإلنجازات».
وتوفير  الجهد  كل  ببذل  التزامنا  بتجديد  اإلنساني  العمل  يوم  «نستقبل  سموه:  وقال 
كل اإلمكانات في مجال العمل اإلنساني وسنواصل تمكين وتأهيل ودعم الكوادر 
اإلنساني،  والعمل  الخير  صناعة  ــار  ازده أجل  من  الطاقات  وحشد 
وتوسيع دائرة ثماره وآثاره في مختلف أنحاء العالم، وحيثما 
الدعم  إلــى  بحاجة  اإلنسانية  في  لنا  أٌخ  ُوجــد 
التواصل  موقع  وعلى  والمساعدة». 
أكد  «تــويــتــر»  االجتماعي 
السمو  صاحب 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اهللا ثراه، 
دون  من  العالم  شعوب  كل  إلى  البيضاء  أياديه  امتدت  الذي  واإلنسانية  الخير  مسيرة  رائد  هو 

تمييز، وهو الذي جعل اإلمارات تحمل رسالة الخير لإلنسانية جمعاء.
وشكر سموه العاملين المخلصين في قطاع العمل اإلنساني، وجهود المتطوعين الذين كانوا 

عونًا وسندًا للوصول للمحتاجين.
وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «في اليوم العالمي للعمل اإلنساني نستذكر زايد الخير، 
هذا  في  المخلصين  العاملين  جميع  جهود  ونشكر  ــارات...  اإلم لدولة  الخير  رسالة  ونستذكر 
97 دولة ساعدونا في مؤسسة مبادرات محمد بن  ألف متطوع في   145 القطاع... وأشكر جهود 

راشد للوصول لـ90 مليون مستفيد في 2021... والقادم يحمل خيرًا أكثر بإذن اهللا».

تضافر جهود العمل اإلنساني
 وتحتفي مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، باليوم العالمي للعمل اإلنساني 
الموافق 19 أغسطس من كل عام، والذي تركز فيه األمم المتحدة هذه السنة على أهمية تعزيز 
زيادة  بموازاة  اإلنسانية،  األزمات  لمواجهة  الجهود  وتضافر  اإلنساني  للعمل  العالمي  التحالف 
المتطلبات في مجال العمل اإلنساني إلى معدالت قياسية عالميًا، ال سيما على مستوى األمن 

الغذائي والتغّير المناخي والرعاية الصحية والتعليم واالستدامة.
ووصلت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بمختلف مشاريعها وبرامجها اإلنسانية 
إلى 90 مليون شخص في 97 دولة لتكون بجهود أكثر من 145.000 موظف ومتطوع المستجيب 
وتبعاتها  كوفيد-19  بجائحة  منها  المرتبطة  سيما  ال  والكوارث،  األزمات  من  العديد  في  األول 

الصحية واالقتصادية واالجتماعية في مختلف أنحاء العالم.
35 مؤسسة تحت مظلتها ما  كما خصصت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وعبر 

مجموعه 2.3 مليار درهم خالل عامي 2020 و2021 للبرامج والمشاريع اإلنسانية.
تمكين رّواد العمل اإلنساني في خمسة محاور

المشترك  التعاون  تمكين  العالمية  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  مبادرات  وتواصل 
وشراكاته  اإلنساني  العمل  كوادر  بين  وعالميًا  وإقليميًا  محليًا  الجهود  وتضافر 

المساعدات  محور  وهــي  الخمسة،  عملها  محاور  خــالل  من  ومؤسساتها 
اإلنسانية واإلغاثية، ومحور الرعاية الصحية ومكافحة المرض، ومحور 

والريادة،  المستقبل  ابتكار  ومحور  والمعرفة،  التعليم  نشر 
ومحور تمكين المجتمعات.

زكي نسيبة:
زايد مصدر إلهام 

ُمتجّدد 

عبدهللا آل حامد:
مسيرة ملهمة

أبوظبي (االتحاد)

 أّكد معالي زكي نسيبة، املستشار 
الثقايف لصاحب السمو رئيس الدولة- 

الرئيس األعلى جلامعة اإلمارات 
العربية املتحدة، أن احتفاء اإلمارات 
باليوم العاملي للعمل اإلنساني الذي 

أقّرته األمم اُملتحدة يف 19 أغسطس 
من كل عام، يأتي تأكيدًا على ريادة 

الدولة العاملية يف مجال العمل 
اإلنساني اخليري.

وقال معاليه يف تصريح باملناسبة: 
يكفينا فخرًا واعتزازًا بأن املساعدات 
اإلنسانية التي تواصل دولة اإلمارات 

تقدميها ال ترتبط بالتوّجهات 
السياسية للدول املستفيدة منها، وال 

البقعة اجلغرافية، أو العرق، اللون، 
الطائفة، أو الديانة، بل تراعي يف املقام 
األول اجلانب اإلنساني الذي يتمثل يف 

دعم وسّد احتياجات الدول والشعوب 
التي تشهد كوارث إنسانية مثل 

الفيضانات والزالزل، وذلك استمرارًا 
لنهج املغفور له بإذن اهللا الشيخ زايد، 

طيب اهللا ثراه».
وأضاف: «إن نهَج مؤسس الدولة املغفور 

له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
رحمه اهللا وطيب ثراه، يف العطاء 

اإلنساني الذي تخطى حدود الوطن، 
ُيعّد قدوًة ومنوذجًا تسير عليه دولة 

اإلمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، رئيس 

الدولة»حفظه اهللا»، وإرٌث متأصٌل يف 
شخصية اإلنسان اإلماراتي.

واختتم قائًال:«ستبقى مدرسة 
زايد اإلنسانية مصدر إلهام ُمتجّدد 

للقائمني على العمل اخليري واإلنساني 
يف العالم أجمع، ومعينًا ال ينضب يف 

االرتقاء بالعمل اإلنساني واخليري من 
أجل صالح جميع شعوب العالم».

أبوظبي (االتحاد)

أكد معالي عبداهللا بن محمد آل حامد، 
رئيس دائرة الصحة يف أبوظبي أنه يف 

اليوم العاملي للعمل اإلنساني، تتجه 
أنظار العالم لدولة اإلمارات، التي 

تواصل االحتفاء باإلرث امللهم والقيم 
النبيلة للمغفور له الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان، طيب اهللا ثراه، التي 
أسهمت يف جعل دولتنا وطنًا لإلنسانية 

ومنوذجًا عامليًا يحتذى به يف العطاء 
والتسامح.

وأوضح معاليه بأن دولة اإلمارات يف 
ظل قيادتها الرشيدة تواصل مسيرتها 

امللهمة يف العطاء وخدمة البشرية 
يف كل مكان، حيث برزت على الرغم 
من التحديات التي فرضتها جائحة 

كوفيد-19 كونها من أوائل الدول 
الداعمة للمبادرات اإلنسانية خالل 

اجلائحة وواصلت دعم اجلهود العاملية 
يف مواجهة اجلائحة واحلفاظ على 

صحة وسالمة املجتمعات، والذي 
يتجسد من خالل صور عديدة 

كمدينة اإلمارات اإلنسانية التي 
استضافت رعايا البلدان الصديقة 

والشقيقة لتقدمي الرعاية العالجية 
وإجراء الفحوص الطبية الالزمة 

لهم خالل اجلائحة، وتقدمي خدمات 
PCR الفحص املخبري لفحوصات
املرتبطة بكوفيد-19 لعدة بلدان 

خارج الدولة باالستفادة من بنيتها 
التحتية املتطورة وإمكانات قطاعها 

الصحي الرائدة، واملشاركة يف التجارب 
السريرية للتطعيمات والعقاقير 

الواعدة واألبحاث العلمية والسريرية 
ونقل وتوزيع أكثر من 260 مليون جرعة 

حول العالم من خالل «ائتالف األمل» 
الذي انطلق من العاصمة أبوظبي.

زكي نسيبة

عبداهللا آل حامد

حمدان المزروعي: واحة للتعايش السلمي ورمز لألخوة اإلنسانية

أبوظبي (االتحاد)

 أكد معالي الدكتور حمدان المزروعي، رئيس مجلس أمناء جامعة 
محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية، أن اإلمارات بقيادة صاحب السمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه اهللا»، أصبحت 
السلمي ورمزًا  للتعايش  العالم، وواحة  العواصم اإلنسانية في  من أهم 

اإلنسانية  التداعيات  من  للحد  األنظار  إليها  وتتجه  اإلنسانية،  لألخوة 
أنها للبشرية جمعاء، ونوه إلى أهمية الدور  لألزمات والكوارث، خاصة 

الفاعل الذي تقوم به اإلمارات على الساحة  اإلنساني والتنموي 
لقيمها  وفاءا  المعاناة،  وتخفيف  الحياة  لتحسين  الدولية،  اإلنسانية 

الخارجية. ثابتا في سياستها  نهجا  اإلنساني  البعد  التي جعلت من 
وقال إن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة وضعت اإلمارات في 
وعززت  والتنموية،  اإلنسانية  للمساعدات  المانحة  الدول  مقدمة 

الكرامة اإلنسانية، وتخفيف معاناة  الدولة من أجل صون  جهود 
البشرية.

وأضاف «ال شك إننا نفخر ونعتز بهذه القيادة الرشيدة التي أسست 
تفكيرها  في  كبيرًا  حيزًا  اإلنساني  للعطاء  وأفردت  متفردًا،  نهجًا  للخير 

التي  اإلنسانية  القضايا  مع  الفعال  للتعاطي  مثاًال  وكانت  واهتمامها، 
حولنا». من  الكثيرين  تؤرق 

العالم  وأكد أن جامعة محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية تشارك 
العالمية  اإلنسانية  القيم  تعزيز  خالل  من  المناسبة  بهذه  احتفاله 

في  وغرسها  المجتمع،  في  نشرها  على  وتعمل  تتبناها  التي  المشتركة، 
والفعاليات  لألنشطة  ممارستهم  عبر  إليها  المنتسبين  الطالب  نفوس 

اإلنسانية،  في  إخوانهم  أوضاع  ومناصرة  والتطوعية  المجتمعية 
التي  اإلماراتية  اإلنسانية  والمؤسسات  الهيئات  مع  والتعاون  بالتنسيق 

الدولية. الساحة اإلنسانية  لها وجود فاعل ومؤثر على  حمدان المزروعي 

النـــــــائب العــــــام للدولة: يــــــوم فخر واعتزاز
أبوظبي (وام) 

العالمي للعمل  اليوم  إن  العام للدولة:  النائب  الشامسي  الدكتور حمد سيف  المستشار   قال 
الرائدة عالميًا في  لنا برسالة اإلمارات اإلنسانية، ومسيرتها  اإلنساني، يوم فخر واعتزاز 

العطاء  السّباقة وصاحبة مبادرات  الدولة  العمل اإلنساني. ونوه بأن اإلمارات كانت وستبقى 
االرتقاء بجودة  القائم على منظومة عمل متكاملة ومستدامة، هدفها األسمى  اإلنساني، 

اإلمارات  تكون  الحاجة،  ظهرت  فأينما  للمجتمعات،  المشرق  المستقبل  وبناء  الحياة، 
النابع  والحضاري،  العون للجميع، مجسدة بذلك نهجها اإلنساني  دائمًا حاضرة تمد يد 

القيم اإلنسانية أصل ثابت  أن  الثقافي والديني والمجتمعي األصيل. وأضاف  من موروثها 
في المجتمع اإلماراتي، وإرث خالد للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اهللا 
ثراه، الذي صاغ بإبداع ملهم، العمل اإلنساني بدولة اإلمارات ليكون أسلوب حياة وسلوكًا 

ثابتًا في  الرشيدة، فصار عنصرًا  ونهجًا حافظت عليه قيادتنا  تتناقله األجيال،  حضاريًا 
عاصمة  بحكمتهم  اإلمارات  دولة  أصبحت  حتى  وبرامجها،  وخططها  الحكومة  استراتيجيات 

والعطاء.  والخير  لإلنسانية 
وأشار المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي إلى أن القيم اإلنسانية الرفيعة وأسس العمل 

اإلنساني من مبادئ دولة اإلمارات وشق من دستورها، ومن رؤى قيادتها الرشيدة في إعطاء العمل 
اإلنساني أهمية خاصة ودعمًا غير محدود، لذلك فقد أصبح مفهوم العمل اإلنساني جزءًا ال 

يتجزأ من استراتيجية الدولة ومبادراتها، ونهجًا حضاريًا في ماضيها وحاضرها ومستقبلها، 
تقدم من خالله نموذجًا عالميًا متفردًا في العطاء والعمل الخيري. وأكد حرص النيابة العامة 

للدولة على المساهمة بفعالية في إحداث تأثير مستدام في مجال العمل اإلنساني بمبادرات 
وبرامج ترسخ قيم الخير والعطاء في المجتمع اإلماراتي، وتعزز مكانة دولة اإلمارات عالميًا في 

المجاالت اإلنسانية. حمد سيف الشامسي

«خليفة اإلنسانية»:
اإلمــــــــــارات نموذج مشرف 

ورشة حكومة دبي:
مبادرات تجسد معاني األخوة اإلنسانية

«العليا للتشريعات بدبي»:
قيم البذل والتـــــــآخي اإلنســـــــــــــاني

خولة المال:
ثقــــــــافة متـــــــــــــأصلة 

أبوظبي (االتحاد)

أشادت مؤسسة خليفة بن زايد آل 
نهيان لألعمال اإلنسانية، بمناسبة 
اإلنــســانــي  للعمل  الــعــالــمــي  ــوم  ــي ال
19 أغسطس  فــي  يــصــادف  الـــذي 
مـــن كـــل عــــام، بــجــهــود الــعــامــلــيــن 
الـــذيـــن يــجــازفــون بــأنــفــســهــم في 
الطوارئ  وحــاالت  اإلغاثة  عمليات 

والمساعدة اإلنسانية.
ــة  تلعب دول الــمــجــال  وفـــي هـــذا 
إغاثة  فــي  كــبــيــراً  دوراً  اإلمــــارات 
والتدخل  الحروب  من  المتضررين 
مـــن أجــــل ضـــمـــان حـــيـــاة أفــضــل 
النظر  بغض  كــان،  أينما  لإلنسان 
عن الدين أو اللون أو الجنس، حيث 

خريطة  على  مشرف  نموذج  ــارات  اإلمـ أضحت 
المشاريع  خــالل  مــن  العالمي  اإلنساني  العمل 
أنحاء  كافة  في  تنفذها  التي  والتنموية  اإلغاثية 

المدير  الــخــوري  حــاجــي  محمد  وقـــال  الــعــالــم. 
العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال 
اإلنسانية إننا نستنير بقول صاحب 
آل  زايــد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
اهللا:  حفظه  الــدولــة  رئيس  نهيان 
الــعــطــاء اإلنــســانــي اإلمــاراتــي  «إن 
وأن  أجــمــع،  للعالم  محبة  رســالــة 
دولة اإلمــارات تعطي بال حدود أو 

مقابل».
وأكد الخوري، أن اإلمارات بقيادة 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه 
التحديات  اهللا، استطاعت مواجهة 
من  عدد  في  المستجدة  اإلنسانية 
من  وذلـــك  الــعــالــم  حــول  المناطق 
والمشاريع  المبادرات  تبني  خالل 
اإلغاثية والتنموية التي تسهم في تحسين الحياة، 
ورفع المعاناة عن كاهل الضحايا والمتأثرين من 

الكوارث والنزاعات والحروب.

دبي (االتحاد)

الرئيسي،  أحمد  فهد  قال   
ــر الــتــنــفــيــذي لــورشــة  ــدي ــم ال
حكومة دبي بالمناسبة «يعكس 
ــوم الــعــالــمــي  ــي ــال االحـــتـــفـــاء ب
الــمــبــادرات  اإلنــســانــي  للعمل 
النبيلة  واألنشطة  والمساعي 
األخـــوة  مــعــانــي  تجسد  الــتــي 
بين  ــرابـــط  ــتـ والـ ــة  ــي ــســان اإلن
خالل  السيما  الُمجتمعات، 
اإلمارات  وتُعد دولة  األزمات. 
المانحين  أكــبــر  مــصــاف  فــي 
لــلــمــســاعــدات اإلنــمــائــيــة، إذ 
اإلنساني  العمل  مسيرة  تقود 
عالمياً، وتؤدي دوراً رائداً في 

اإلنسانية  والمبادرات  المشاريع  تنفيذ 
واإلنمائية التي طالت بتأثيرها مختلف 
التوجيهات  مــع  تماشياً  العالم،  دول 

السديدة للقيادة الرشيدة.
المناسبة  هــذه  في  نؤكد  وأضــاف   
الـــــتـــــزام «ورشــــــة 
حكومة دبي» بدعم 
والمبادرات  الجهود 
وترسيخ  الوطنية، 
ــم والــمــبــادئ  ــي ــق ال
ضمن  ــة  ــي ــســان اإلن
مــنــظــومــة عــمــلــنــا، 
إيـــمـــانـــاً بــأهــمــيــة 
ــمــحــوري  الـــــدور ال
ــي  ــســان لــلــعــمــل اإلن
فــــي دفــــــع عــجــلــة 
االجتماعية  التنمية 
الُمستدامة وامتثاالً 
الوطنية  بالتوجهات 
الرائدة  المكانة  تعزيز  على  وحرصاً 
ــي مــجــال العمل  ــة اإلمـــــارات ف ــدول ل

اإلنساني عالمياً».

دبي (االتحاد)

 قال أحمد بن مسحار، األمين 
للتشريعات  العليا  للجنة  الــعــام 
بالمناسبة «نحتفي باليوم العالمي 
بأهمية  إيماناً  اإلنساني  للعمل 
ــعــطــاء والــتــآخــي  ــذل وال ــب قــيــم ال
على  الضوء  وتسليط  اإلنساني، 
ــادرات  ــمــب ــل الـــــدور الـــمـــحـــوري ل
واإلسهامات  الخيرية  واألنشطة 
حياٍة  باعتبارها شريان  اإلنسانية 
محركات  ــدى  وإحـ للُمجتمعات، 
في  سيما  ال  المستدامة،  التنمية 
ظل التحديات التي تلقي بظاللها 
على العالم. كما يشكل إحياء هذا 
الدول  لتضاُفر جهود  دعوًة  اليوم 

والمؤسسات في التعامل مع األزمات اإلنسانية 
المؤسسات والمنظمات والفرق  الدولية، ودعم 
النبيلة.  ومهامها  رسالتها  تأدية  في  اإلغاثية 

وتكتسب هذه المناسبة دالالٍت خاصة في دولة 
لت  اإلمارات العربية المتحدة، والتي لطالما شكَّ
في  عالمياً  الرائدة  الــدول  إحدى 
مسيرة العمل اإلنساني، والسباقة 
الخيرية  الــمــبــادرات  إطــالق  فــي 
ومد يد العون للُمجتمعات الفقيرة 
ــرة بـــاألزمـــات،  ــأث ــت ــم والــــــدول ال
ــة الــســديــدة  ــرؤيـ تــمــاشــيــاً مـــع الـ
لنهٍج  ــاًء  ــ ووف الــرشــيــدة،  للقيادة 
أرساهُ الوالد المؤسس المغفور له 
نهيان  آل  بن سلطان  زايد  الشيخ 
قائًال  وأختتم  ثــراه».  اهللا  «طيب 
في  يسعنا  ال  المناسبة،  «بــهــذه 
سوى  للتشريعات»  العليا  «اللجنة 
المساعي  بدعم  التزامنا  تأكيد 
ــي تــقــودهــا دولــة  ــت اإلنــســانــيــة ال
في  ُقُدماً  والمضي  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
تنظيمياً  إطــاراً  توفر  تشريعية  منظومة  توفير 
متكامًال للعمل اإلنساني والمبادرات الخيرية».

الشارقة (االتحاد) 

الرحمن  عبد  خولة  الدكتورة  قالت   
ــرة  ــؤون األســ ــ ــمـــال، رئـــيـــس هــيــئــة شـ الـ
دولة  في  اإلنساني  العمل  إن  بالشارقة: 
مجتمعها،  في  متأصلة  ثقافة  اإلمــارات 
وهو أبرز سماتها، فنحن دولة جبلت على 
واستطاعت  العطاء،  وحــب  الخير  فعل 
حافًال  سجًال  تخط  أن  قيادتها  بــرؤيــة 
التي  المسبوقة  غــيــر  ــازات  ــجـ اإلنـ مــن 
جعلتها في الصدارة إقليمياً وعالمياً في 
مجالي العمل اإلغاثي واإلنساني، مشيرة 
صاحب  بقيادة  اليوم  اإلمـــارات  أن  إلــى 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
رمزاً  غدت  اهللا،  حفظه  الدولة،  رئيس 
لألخوة اإلنسانية التي تتجه إليها أنظار 

العالم، لتكون دوماً أحد أهم المساهمين في الحد من 
التداعيات واألزمات والكوارث، ألنها تسارع إلى مد يد 
المساعدة للجميع العتبارات إنسانية فقط، دون النظر 

إلى عرق أو دين أو طائفة.
وأضافت الدكتورة خولة عبد الرحمن المال، بمناسبة 
العالمي للعمل اإلنساني: إن إمارة  اليوم 
فــي العمل  الــشــارقــة شــّكــلــت نــمــوذجــاً 
اإلنساني قاده ورسم نهجه سلطان الخير 
الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  والعطاء 
ســلــطــان بـــن مــحــمــد الــقــاســمــي عضو 
وقرينة  الشارقة،  حاكم  األعلى  المجلس 
سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد 
القاسمي، رئيسة المجلس األعلى لشؤون 
األسرة بالشارقة، بعملها اإلنساني الذي 
يتجاوز كل الحدود والتوقعات، تلبي نداء 
الضعفاء والمحتاجين أينما كانوا، وتدعم 
معاني  أسمى  وتجسد  والبعيد،  القريب 
العطاء بأجمل صوره، فاستحقت سموها 
أن تكون صاحبة القلب الكبير والمناصرة 
اإلنساني  للعمل  وأيقونة  الالجئين  لألطفال  الــبــارزة 
محلياً  والنوعية  الرائدة  ومبادراتها  إلنجازاتها  تقديراً 

وإقليمياً وعالمياً.

محمد حاجي الخوري فهد أحمد الرئيسي خولة عبد الرحمن المالأحمد بن مسحار

محمد بن راشد:

اإلمـــــــارات عاصمة عالمية لترسيخ العمل اإلنساني ودعم المحتاجين والضعفاء
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فخور برواد العمل اإلنساني في 
اإلمارات وجميع المنتمين للميدان 
المشرف

نجحنا بجهود 145 ألف متطوع في 
الوصول إلى 90 مليونًا في 97
دولة خالل 2021



أبوظبي (وام) 

آل  زايــد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  أكــد   
الظفرة  منطقة  في  الحاكم  ممثل  نهيان 
ــي،  اإلمــارات الــهــالل األحــمــر  رئــيــس هيئة 
بــقــيــادة صاحب  حـــرص دولـــة اإلمـــــارات 
نهيان  آل  زايــد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
مناصرة  على  اهللا»  «حفظه  الدولة  رئيس 
جاءت  التي  العالمية  اإلنسانية  المبادئ 
وســعــادتــه وحقه  اإلنــســان  أجــل خير  مــن 
فــي الــحــيــاة والــعــيــش الــكــريــم وااللــتــزام 
من  للتخفيف  اإلنسانية  بمسؤولياتها 
وقــال  البشرية.  المعاناة  وطــأة 
سمو الشيخ حمدان بن زايد 
تــصــريــح  فـــي  ــهــيــان  ن آل 
العالمي  اليوم  بمناسبة 
ــي الــذي  ــســان لــلــعــمــل اإلن
عشر  الـــتـــاســـع  ــادف  ــصـ يـ
ــة  دولـ إن  أغـــســـطـــس:  ــن  مـ
اإلمـــــارات عـــززت جــهــودهــا 
التنموية  ومبادراتها  اإلنسانية 
ــفــضــل دعـــم  ــم ب ــالـ ــعـ ــول الـ ــ حـ
محمد  الشيخ  السمو  صــاحــب 
رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي «رعاه اهللا»، وتمضي قدماً في 
لصون  اختطته  الـــذي  النهج  ذات 
سموه:  وأضــاف  اإلنسانية.  الكرامة 
ــارات  ــ اإلم حققته  ــذي  الـ اإلرث  «إن 
تبوأتها  التي  والمكانة  الصدد  هذا  في 

القضايا  تجاه  أكبر  التزاماً  عليها  تفرض 
اإلنسانية وتضع على عاتقها دوراً محورياً 
المخاطر  ودرء  الحياة  جــودة  تحسين  في 
ــوه ســمــوه إلــى  عــن كــاهــل الــضــعــفــاء». ونـ
مبادرات الدولة الدائمة لتقليل حدة الفقر 
التغذية  وســوء  واألوبئة  والمرض  والجوع 
ومجابهة التداعيات الناجمة عن التغيرات 
من  للحد  مبادراتها  إلى  إضافة  المناخية، 

من  نمواً  األقــل  الــدول  في  المعاناة  وطــأة 
األساسية  الحياة  متطلبات  توفير  خــالل 
لون  أو  لجنس  تمييز  دون  من  لمستحقيها 
الحاجة  هــو  الــوحــيــد  معيارها  عـــرق،  أو 
الشيخ  سمو  وأشــار  والمساعدة.  للدعم 
حمدان بن زايد آل نهيان إلى أن االحتفال 
هذا  يأتي  اإلنساني  للعمل  العالمي  باليوم 
من  التعافي  مرحلة  مــع  مــتــزامــنــاً  الــعــام 
كوفيد-19،  جائحة 
ــال ســـمـــوه:  ــ ــ وق
ــة  ــدول ال «إن 
بــــــــذلــــــــت 
جـــــــهـــــــوداً 
ــرة خــالل  ــي ــب ك
للتصدي  الــمــاضــيــة  األعـــــوام 
العالم  حول  الــدول  عشرات  في  للجائحة 
على  تفشيها  من  التخفيف  في  وأسهمت 
وأضاف  والخارجي».  المحلي  المستويين 
تداعيات  مــع  الــدولــة  تعامل  «إن  ســمــوه: 
ناجعة  حــلــوالً  تمتلك  أنها  أكــد  الجائحة 

وعملية في حاالت األزمات الطارئة ولديها 
المستجدات  مــجــابــهــة  فــي  كــبــيــرة  قـــدرة 
بفضل  وذلك  وغيرها  والصحية  اإلنسانية 
التي  االستباقية  واالستراتيجيات  الخطط 
أجل  مــن  شاملة  رؤيـــة  ضمن  وضعها  تــم 
ــه االســتــجــابــة والــحــمــايــة من  تــعــزيــز أوجـ
وقــال  التعافي».  مرحلة  وبــلــوغ  الجائحة 
نهيان:  آل  ــد  زاي بــن  حــمــدان  الشيخ  سمو 
ونزاعات  أزمــات  من  حالياً  يجري  ما  إن 
الساحات  من  العديد  في  طبيعية  وكوارث 
يضع منظماتنا اإلنسانية وهيئاتنا اإلغاثية 
أمام تحد كبير يستلزم وقفة قوية وجهوداً 
ــارة وعــمــًال مــشــتــركــاً لــتــوفــيــر ظــروف  جــب
المناطق.  تلك  في  للمتأثرين  أفضل  حياة 
ودعا سموه إلى تعزيز أوجه التضامن بين 
والدولية  اإلقليمية  والوكاالت  المنظمات 
الــعــامــلــة فــي هــذا الــمــجــال، وإعـــالء قيم 
من  والتنسيق  والتعاون  اإلنسانية  الشراكة 
أجل عمل إنساني فاعل ومؤثر يواكب حجم 
باألبرياء  التي تحيط  والمخاطر  التحديات 
المجتمع  ســمــوه  ونــاشــد  الــمــدنــيــيــن.  مــن 
لتنمية  الجهود  من  المزيد  لبذل  الدولي 
سوياً  والعمل  هشاشة  األكثر  المجتمعات 
البشر  بماليين  المحدقة  المخاطر  لــدرء 
بن  الشيخ حمدان  العالم. وأكد سمو  حول 
اإلنسانية  األوضاع  أن  نهيان على  آل  زايد 
لقيام  قبل  ذي  من  تكون  ما  أحــوج  عالمياً 
من  للحد  مسؤولياتهم  بتحمل  الجميع 
وطأتها. وأضاف سموه: «يجب على القوى 
الــيــوم  مــن  تجعل  أن  الــعــالــم  فــي  الــخــيــرة 
وفرصة  مناسبة  اإلنساني  للعمل  العالمي 
الجهود  وتضافر  الطاقات  لحشد  طيبة 
المخاطر  ودرء  الحياة  إلنقاذ  واإلمكانات 
المحدقة بالبشرية، ووضع الخطط البديلة 
لسد الثغرات التي قد تنجم عن التحديات 
الشيخ  سمو  وثــمــن  الــمــاثــلــة».  اإلنــســانــيــة 
حمدان بن زايد آل نهيان جهود المتطوعين 
خاصة  اإلنــســانــي،  الحقل  فــي  والعاملين 
اإلمـــاراتـــي،  األحــمــر  لــلــهــالل  المنتسبين 
خدمة  فــي  وتفانيهم  بإخالصهم  مشيداً 
يتعرضون  التي  التحديات  رغم  اإلنسانية 

لها داخل الميدان.

دعا العالم إلى بذل جهد أكبر لتنمية المجتمعات األكثر هشاشة
بمناسبة اليوم العالمي للعمل اإلنساني 

يؤكد حرص اإلمــــــــــــــارات على 
تخفيف وطأة المعاناة البشرية

ملتــــــــزمون بتوفير كـــــل اإلمكـــــــانات

من أجل ازدهـــــار صنــــاعة الخير 

حمدان بن زايد

دبي (االتحاد)

 أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
البشري هو األساس والمكون األهم واألكثر تأثيرًا في تعزيز  العنصر  أن  حاكم دبي، رعاه اهللا، 
وإنجاز  البشر،  ماليين  حياة  في  واإلنسانية  الخيرية  المبادرات  تصنعه  الذي  اإليجابي  األثر 

أهدافها السامية حول العالم.
المبادرات  في  والمتطوعون  «العاملون  اإلنساني:  للعمل  العالمي  اليوم  بمناسبة  سموه  وقال   
من  الماليين  حياة  في  واألهم  األكبر  اإليجابي  التأثير  جهودهم  بتكامل  ُيْحِدثون  اإلنسانية 
والمساندة،  والعون  بالدعم  أولى  هم  لمن  واهتمامهم  وطاقاتهم  وقتهم  يمنحون  ألنهم  البشر 

وتحركهم وتحفزهم أسمى الروابط وأجّلها.. روابط اإلنسانية».
وأضاف سموه مثمنًا دور العاملين في مجال الخدمات اإلنسانية: «فخور برواد العمل اإلنساني، 
اإلمارات،  دولة  في  ومؤسسات،  أفــرادًا  المشرف،  الميدان  هذا  إلى  والمنتمين  العاملين  وجميع 
عالمية  كعاصمة  وتمّيزها  الدولة  مكانة  ترسيخ  في  أسهمت  وعطاءاتكم  وجهودكم  أفكاركم 
الناجحة إلغاثة ودعم المحتاجين  العمل اإلنساني وتفعيل الشراكات  وساحة دولية النطالق 

والضعفاء واألقل حظًا واألولى بالمساعدة».
 وأضاف سموه: «نجحنا بتكاتف جهود 145 ألف موظف ومتطوع في مبادراتنا عام 2021 في 

الوصول إلى 90 مليون إنسان في 97 دولة، والمستقبل سيحمل المزيد من اإلنجازات».
وتوفير  الجهد  كل  ببذل  التزامنا  بتجديد  اإلنساني  العمل  يوم  «نستقبل  سموه:  وقال 
كل اإلمكانات في مجال العمل اإلنساني وسنواصل تمكين وتأهيل ودعم الكوادر 
اإلنساني،  والعمل  الخير  صناعة  ــار  ازده أجل  من  الطاقات  وحشد 
وتوسيع دائرة ثماره وآثاره في مختلف أنحاء العالم، وحيثما 
الدعم  إلــى  بحاجة  اإلنسانية  في  لنا  أٌخ  ُوجــد 
التواصل  موقع  وعلى  والمساعدة». 
أكد  «تــويــتــر»  االجتماعي 
السمو  صاحب 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اهللا ثراه، 
دون  من  العالم  شعوب  كل  إلى  البيضاء  أياديه  امتدت  الذي  واإلنسانية  الخير  مسيرة  رائد  هو 

تمييز، وهو الذي جعل اإلمارات تحمل رسالة الخير لإلنسانية جمعاء.
وشكر سموه العاملين المخلصين في قطاع العمل اإلنساني، وجهود المتطوعين الذين كانوا 

عونًا وسندًا للوصول للمحتاجين.
وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «في اليوم العالمي للعمل اإلنساني نستذكر زايد الخير، 
هذا  في  المخلصين  العاملين  جميع  جهود  ونشكر  ــارات...  اإلم لدولة  الخير  رسالة  ونستذكر 
97 دولة ساعدونا في مؤسسة مبادرات محمد بن  ألف متطوع في   145 القطاع... وأشكر جهود 

راشد للوصول لـ90 مليون مستفيد في 2021... والقادم يحمل خيرًا أكثر بإذن اهللا».

تضافر جهود العمل اإلنساني
 وتحتفي مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، باليوم العالمي للعمل اإلنساني 
الموافق 19 أغسطس من كل عام، والذي تركز فيه األمم المتحدة هذه السنة على أهمية تعزيز 
زيادة  بموازاة  اإلنسانية،  األزمات  لمواجهة  الجهود  وتضافر  اإلنساني  للعمل  العالمي  التحالف 
المتطلبات في مجال العمل اإلنساني إلى معدالت قياسية عالميًا، ال سيما على مستوى األمن 

الغذائي والتغّير المناخي والرعاية الصحية والتعليم واالستدامة.
ووصلت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بمختلف مشاريعها وبرامجها اإلنسانية 
إلى 90 مليون شخص في 97 دولة لتكون بجهود أكثر من 145.000 موظف ومتطوع المستجيب 
وتبعاتها  كوفيد-19  بجائحة  منها  المرتبطة  سيما  ال  والكوارث،  األزمات  من  العديد  في  األول 

الصحية واالقتصادية واالجتماعية في مختلف أنحاء العالم.
35 مؤسسة تحت مظلتها ما  كما خصصت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وعبر 

مجموعه 2.3 مليار درهم خالل عامي 2020 و2021 للبرامج والمشاريع اإلنسانية.
تمكين رّواد العمل اإلنساني في خمسة محاور

المشترك  التعاون  تمكين  العالمية  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  مبادرات  وتواصل 
وشراكاته  اإلنساني  العمل  كوادر  بين  وعالميًا  وإقليميًا  محليًا  الجهود  وتضافر 

المساعدات  محور  وهــي  الخمسة،  عملها  محاور  خــالل  من  ومؤسساتها 
اإلنسانية واإلغاثية، ومحور الرعاية الصحية ومكافحة المرض، ومحور 

والريادة،  المستقبل  ابتكار  ومحور  والمعرفة،  التعليم  نشر 
ومحور تمكين المجتمعات.

زكي نسيبة:
زايد مصدر إلهام 

ُمتجّدد 

عبدهللا آل حامد:
مسيرة ملهمة

أبوظبي (االتحاد)

 أّكد معالي زكي نسيبة، املستشار 
الثقايف لصاحب السمو رئيس الدولة- 

الرئيس األعلى جلامعة اإلمارات 
العربية املتحدة، أن احتفاء اإلمارات 
باليوم العاملي للعمل اإلنساني الذي 

أقّرته األمم اُملتحدة يف 19 أغسطس 
من كل عام، يأتي تأكيدًا على ريادة 

الدولة العاملية يف مجال العمل 
اإلنساني اخليري.

وقال معاليه يف تصريح باملناسبة: 
يكفينا فخرًا واعتزازًا بأن املساعدات 
اإلنسانية التي تواصل دولة اإلمارات 

تقدميها ال ترتبط بالتوّجهات 
السياسية للدول املستفيدة منها، وال 

البقعة اجلغرافية، أو العرق، اللون، 
الطائفة، أو الديانة، بل تراعي يف املقام 
األول اجلانب اإلنساني الذي يتمثل يف 

دعم وسّد احتياجات الدول والشعوب 
التي تشهد كوارث إنسانية مثل 

الفيضانات والزالزل، وذلك استمرارًا 
لنهج املغفور له بإذن اهللا الشيخ زايد، 

طيب اهللا ثراه».
وأضاف: «إن نهَج مؤسس الدولة املغفور 

له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
رحمه اهللا وطيب ثراه، يف العطاء 

اإلنساني الذي تخطى حدود الوطن، 
ُيعّد قدوًة ومنوذجًا تسير عليه دولة 

اإلمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، رئيس 

الدولة»حفظه اهللا»، وإرٌث متأصٌل يف 
شخصية اإلنسان اإلماراتي.

واختتم قائًال:«ستبقى مدرسة 
زايد اإلنسانية مصدر إلهام ُمتجّدد 

للقائمني على العمل اخليري واإلنساني 
يف العالم أجمع، ومعينًا ال ينضب يف 

االرتقاء بالعمل اإلنساني واخليري من 
أجل صالح جميع شعوب العالم».

أبوظبي (االتحاد)

أكد معالي عبداهللا بن محمد آل حامد، 
رئيس دائرة الصحة يف أبوظبي أنه يف 

اليوم العاملي للعمل اإلنساني، تتجه 
أنظار العالم لدولة اإلمارات، التي 

تواصل االحتفاء باإلرث امللهم والقيم 
النبيلة للمغفور له الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان، طيب اهللا ثراه، التي 
أسهمت يف جعل دولتنا وطنًا لإلنسانية 

ومنوذجًا عامليًا يحتذى به يف العطاء 
والتسامح.

وأوضح معاليه بأن دولة اإلمارات يف 
ظل قيادتها الرشيدة تواصل مسيرتها 

امللهمة يف العطاء وخدمة البشرية 
يف كل مكان، حيث برزت على الرغم 
من التحديات التي فرضتها جائحة 

كوفيد-19 كونها من أوائل الدول 
الداعمة للمبادرات اإلنسانية خالل 

اجلائحة وواصلت دعم اجلهود العاملية 
يف مواجهة اجلائحة واحلفاظ على 

صحة وسالمة املجتمعات، والذي 
يتجسد من خالل صور عديدة 

كمدينة اإلمارات اإلنسانية التي 
استضافت رعايا البلدان الصديقة 

والشقيقة لتقدمي الرعاية العالجية 
وإجراء الفحوص الطبية الالزمة 

لهم خالل اجلائحة، وتقدمي خدمات 
PCR الفحص املخبري لفحوصات
املرتبطة بكوفيد-19 لعدة بلدان 

خارج الدولة باالستفادة من بنيتها 
التحتية املتطورة وإمكانات قطاعها 

الصحي الرائدة، واملشاركة يف التجارب 
السريرية للتطعيمات والعقاقير 

الواعدة واألبحاث العلمية والسريرية 
ونقل وتوزيع أكثر من 260 مليون جرعة 

حول العالم من خالل «ائتالف األمل» 
الذي انطلق من العاصمة أبوظبي.

زكي نسيبة

عبداهللا آل حامد

حمدان المزروعي: واحة للتعايش السلمي ورمز لألخوة اإلنسانية

أبوظبي (االتحاد)

 أكد معالي الدكتور حمدان المزروعي، رئيس مجلس أمناء جامعة 
محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية، أن اإلمارات بقيادة صاحب السمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه اهللا»، أصبحت 
السلمي ورمزًا  للتعايش  العالم، وواحة  العواصم اإلنسانية في  من أهم 

اإلنسانية  التداعيات  من  للحد  األنظار  إليها  وتتجه  اإلنسانية،  لألخوة 
أنها للبشرية جمعاء، ونوه إلى أهمية الدور  لألزمات والكوارث، خاصة 

الفاعل الذي تقوم به اإلمارات على الساحة  اإلنساني والتنموي 
لقيمها  وفاءا  المعاناة،  وتخفيف  الحياة  لتحسين  الدولية،  اإلنسانية 

الخارجية. ثابتا في سياستها  نهجا  اإلنساني  البعد  التي جعلت من 
وقال إن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة وضعت اإلمارات في 
وعززت  والتنموية،  اإلنسانية  للمساعدات  المانحة  الدول  مقدمة 

الكرامة اإلنسانية، وتخفيف معاناة  الدولة من أجل صون  جهود 
البشرية.

وأضاف «ال شك إننا نفخر ونعتز بهذه القيادة الرشيدة التي أسست 
تفكيرها  في  كبيرًا  حيزًا  اإلنساني  للعطاء  وأفردت  متفردًا،  نهجًا  للخير 

التي  اإلنسانية  القضايا  مع  الفعال  للتعاطي  مثاًال  وكانت  واهتمامها، 
حولنا». من  الكثيرين  تؤرق 

العالم  وأكد أن جامعة محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية تشارك 
العالمية  اإلنسانية  القيم  تعزيز  خالل  من  المناسبة  بهذه  احتفاله 

في  وغرسها  المجتمع،  في  نشرها  على  وتعمل  تتبناها  التي  المشتركة، 
والفعاليات  لألنشطة  ممارستهم  عبر  إليها  المنتسبين  الطالب  نفوس 

اإلنسانية،  في  إخوانهم  أوضاع  ومناصرة  والتطوعية  المجتمعية 
التي  اإلماراتية  اإلنسانية  والمؤسسات  الهيئات  مع  والتعاون  بالتنسيق 

الدولية. الساحة اإلنسانية  لها وجود فاعل ومؤثر على  حمدان المزروعي 

النـــــــائب العــــــام للدولة: يــــــوم فخر واعتزاز
أبوظبي (وام) 

العالمي للعمل  اليوم  إن  العام للدولة:  النائب  الشامسي  الدكتور حمد سيف  المستشار   قال 
الرائدة عالميًا في  لنا برسالة اإلمارات اإلنسانية، ومسيرتها  اإلنساني، يوم فخر واعتزاز 

العطاء  السّباقة وصاحبة مبادرات  الدولة  العمل اإلنساني. ونوه بأن اإلمارات كانت وستبقى 
االرتقاء بجودة  القائم على منظومة عمل متكاملة ومستدامة، هدفها األسمى  اإلنساني، 

اإلمارات  تكون  الحاجة،  ظهرت  فأينما  للمجتمعات،  المشرق  المستقبل  وبناء  الحياة، 
النابع  والحضاري،  العون للجميع، مجسدة بذلك نهجها اإلنساني  دائمًا حاضرة تمد يد 

القيم اإلنسانية أصل ثابت  أن  الثقافي والديني والمجتمعي األصيل. وأضاف  من موروثها 
في المجتمع اإلماراتي، وإرث خالد للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اهللا 
ثراه، الذي صاغ بإبداع ملهم، العمل اإلنساني بدولة اإلمارات ليكون أسلوب حياة وسلوكًا 

ثابتًا في  الرشيدة، فصار عنصرًا  ونهجًا حافظت عليه قيادتنا  تتناقله األجيال،  حضاريًا 
عاصمة  بحكمتهم  اإلمارات  دولة  أصبحت  حتى  وبرامجها،  وخططها  الحكومة  استراتيجيات 

والعطاء.  والخير  لإلنسانية 
وأشار المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي إلى أن القيم اإلنسانية الرفيعة وأسس العمل 

اإلنساني من مبادئ دولة اإلمارات وشق من دستورها، ومن رؤى قيادتها الرشيدة في إعطاء العمل 
اإلنساني أهمية خاصة ودعمًا غير محدود، لذلك فقد أصبح مفهوم العمل اإلنساني جزءًا ال 

يتجزأ من استراتيجية الدولة ومبادراتها، ونهجًا حضاريًا في ماضيها وحاضرها ومستقبلها، 
تقدم من خالله نموذجًا عالميًا متفردًا في العطاء والعمل الخيري. وأكد حرص النيابة العامة 

للدولة على المساهمة بفعالية في إحداث تأثير مستدام في مجال العمل اإلنساني بمبادرات 
وبرامج ترسخ قيم الخير والعطاء في المجتمع اإلماراتي، وتعزز مكانة دولة اإلمارات عالميًا في 

المجاالت اإلنسانية. حمد سيف الشامسي

«خليفة اإلنسانية»:
اإلمــــــــــارات نموذج مشرف 

ورشة حكومة دبي:
مبادرات تجسد معاني األخوة اإلنسانية

«العليا للتشريعات بدبي»:
قيم البذل والتـــــــآخي اإلنســـــــــــــاني

خولة المال:
ثقــــــــافة متـــــــــــــأصلة 

أبوظبي (االتحاد)

أشادت مؤسسة خليفة بن زايد آل 
نهيان لألعمال اإلنسانية، بمناسبة 
اإلنــســانــي  للعمل  الــعــالــمــي  ــوم  ــي ال
19 أغسطس  فــي  يــصــادف  الـــذي 
مـــن كـــل عــــام، بــجــهــود الــعــامــلــيــن 
الـــذيـــن يــجــازفــون بــأنــفــســهــم في 
الطوارئ  وحــاالت  اإلغاثة  عمليات 

والمساعدة اإلنسانية.
ــة  تلعب دول الــمــجــال  وفـــي هـــذا 
إغاثة  فــي  كــبــيــراً  دوراً  اإلمــــارات 
والتدخل  الحروب  من  المتضررين 
مـــن أجــــل ضـــمـــان حـــيـــاة أفــضــل 
النظر  بغض  كــان،  أينما  لإلنسان 
عن الدين أو اللون أو الجنس، حيث 

خريطة  على  مشرف  نموذج  ــارات  اإلمـ أضحت 
المشاريع  خــالل  مــن  العالمي  اإلنساني  العمل 
أنحاء  كافة  في  تنفذها  التي  والتنموية  اإلغاثية 

المدير  الــخــوري  حــاجــي  محمد  وقـــال  الــعــالــم. 
العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال 
اإلنسانية إننا نستنير بقول صاحب 
آل  زايــد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
اهللا:  حفظه  الــدولــة  رئيس  نهيان 
الــعــطــاء اإلنــســانــي اإلمــاراتــي  «إن 
وأن  أجــمــع،  للعالم  محبة  رســالــة 
دولة اإلمــارات تعطي بال حدود أو 

مقابل».
وأكد الخوري، أن اإلمارات بقيادة 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه 
التحديات  اهللا، استطاعت مواجهة 
من  عدد  في  المستجدة  اإلنسانية 
من  وذلـــك  الــعــالــم  حــول  المناطق 
والمشاريع  المبادرات  تبني  خالل 
اإلغاثية والتنموية التي تسهم في تحسين الحياة، 
ورفع المعاناة عن كاهل الضحايا والمتأثرين من 

الكوارث والنزاعات والحروب.

دبي (االتحاد)

الرئيسي،  أحمد  فهد  قال   
ــر الــتــنــفــيــذي لــورشــة  ــدي ــم ال
حكومة دبي بالمناسبة «يعكس 
ــوم الــعــالــمــي  ــي ــال االحـــتـــفـــاء ب
الــمــبــادرات  اإلنــســانــي  للعمل 
النبيلة  واألنشطة  والمساعي 
األخـــوة  مــعــانــي  تجسد  الــتــي 
بين  ــرابـــط  ــتـ والـ ــة  ــي ــســان اإلن
خالل  السيما  الُمجتمعات، 
اإلمارات  وتُعد دولة  األزمات. 
المانحين  أكــبــر  مــصــاف  فــي 
لــلــمــســاعــدات اإلنــمــائــيــة، إذ 
اإلنساني  العمل  مسيرة  تقود 
عالمياً، وتؤدي دوراً رائداً في 

اإلنسانية  والمبادرات  المشاريع  تنفيذ 
واإلنمائية التي طالت بتأثيرها مختلف 
التوجيهات  مــع  تماشياً  العالم،  دول 

السديدة للقيادة الرشيدة.
المناسبة  هــذه  في  نؤكد  وأضــاف   
الـــــتـــــزام «ورشــــــة 
حكومة دبي» بدعم 
والمبادرات  الجهود 
وترسيخ  الوطنية، 
ــم والــمــبــادئ  ــي ــق ال
ضمن  ــة  ــي ــســان اإلن
مــنــظــومــة عــمــلــنــا، 
إيـــمـــانـــاً بــأهــمــيــة 
ــمــحــوري  الـــــدور ال
ــي  ــســان لــلــعــمــل اإلن
فــــي دفــــــع عــجــلــة 
االجتماعية  التنمية 
الُمستدامة وامتثاالً 
الوطنية  بالتوجهات 
الرائدة  المكانة  تعزيز  على  وحرصاً 
ــي مــجــال العمل  ــة اإلمـــــارات ف ــدول ل

اإلنساني عالمياً».

دبي (االتحاد)

 قال أحمد بن مسحار، األمين 
للتشريعات  العليا  للجنة  الــعــام 
بالمناسبة «نحتفي باليوم العالمي 
بأهمية  إيماناً  اإلنساني  للعمل 
ــعــطــاء والــتــآخــي  ــذل وال ــب قــيــم ال
على  الضوء  وتسليط  اإلنساني، 
ــادرات  ــمــب ــل الـــــدور الـــمـــحـــوري ل
واإلسهامات  الخيرية  واألنشطة 
حياٍة  باعتبارها شريان  اإلنسانية 
محركات  ــدى  وإحـ للُمجتمعات، 
في  سيما  ال  المستدامة،  التنمية 
ظل التحديات التي تلقي بظاللها 
على العالم. كما يشكل إحياء هذا 
الدول  لتضاُفر جهود  دعوًة  اليوم 

والمؤسسات في التعامل مع األزمات اإلنسانية 
المؤسسات والمنظمات والفرق  الدولية، ودعم 
النبيلة.  ومهامها  رسالتها  تأدية  في  اإلغاثية 

وتكتسب هذه المناسبة دالالٍت خاصة في دولة 
لت  اإلمارات العربية المتحدة، والتي لطالما شكَّ
في  عالمياً  الرائدة  الــدول  إحدى 
مسيرة العمل اإلنساني، والسباقة 
الخيرية  الــمــبــادرات  إطــالق  فــي 
ومد يد العون للُمجتمعات الفقيرة 
ــرة بـــاألزمـــات،  ــأث ــت ــم والــــــدول ال
ــة الــســديــدة  ــرؤيـ تــمــاشــيــاً مـــع الـ
لنهٍج  ــاًء  ــ ووف الــرشــيــدة،  للقيادة 
أرساهُ الوالد المؤسس المغفور له 
نهيان  آل  بن سلطان  زايد  الشيخ 
قائًال  وأختتم  ثــراه».  اهللا  «طيب 
في  يسعنا  ال  المناسبة،  «بــهــذه 
سوى  للتشريعات»  العليا  «اللجنة 
المساعي  بدعم  التزامنا  تأكيد 
ــي تــقــودهــا دولــة  ــت اإلنــســانــيــة ال
في  ُقُدماً  والمضي  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
تنظيمياً  إطــاراً  توفر  تشريعية  منظومة  توفير 
متكامًال للعمل اإلنساني والمبادرات الخيرية».

الشارقة (االتحاد) 

الرحمن  عبد  خولة  الدكتورة  قالت   
ــرة  ــؤون األســ ــ ــمـــال، رئـــيـــس هــيــئــة شـ الـ
دولة  في  اإلنساني  العمل  إن  بالشارقة: 
مجتمعها،  في  متأصلة  ثقافة  اإلمــارات 
وهو أبرز سماتها، فنحن دولة جبلت على 
واستطاعت  العطاء،  وحــب  الخير  فعل 
حافًال  سجًال  تخط  أن  قيادتها  بــرؤيــة 
التي  المسبوقة  غــيــر  ــازات  ــجـ اإلنـ مــن 
جعلتها في الصدارة إقليمياً وعالمياً في 
مجالي العمل اإلغاثي واإلنساني، مشيرة 
صاحب  بقيادة  اليوم  اإلمـــارات  أن  إلــى 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
رمزاً  غدت  اهللا،  حفظه  الدولة،  رئيس 
لألخوة اإلنسانية التي تتجه إليها أنظار 

العالم، لتكون دوماً أحد أهم المساهمين في الحد من 
التداعيات واألزمات والكوارث، ألنها تسارع إلى مد يد 
المساعدة للجميع العتبارات إنسانية فقط، دون النظر 

إلى عرق أو دين أو طائفة.
وأضافت الدكتورة خولة عبد الرحمن المال، بمناسبة 
العالمي للعمل اإلنساني: إن إمارة  اليوم 
فــي العمل  الــشــارقــة شــّكــلــت نــمــوذجــاً 
اإلنساني قاده ورسم نهجه سلطان الخير 
الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  والعطاء 
ســلــطــان بـــن مــحــمــد الــقــاســمــي عضو 
وقرينة  الشارقة،  حاكم  األعلى  المجلس 
سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد 
القاسمي، رئيسة المجلس األعلى لشؤون 
األسرة بالشارقة، بعملها اإلنساني الذي 
يتجاوز كل الحدود والتوقعات، تلبي نداء 
الضعفاء والمحتاجين أينما كانوا، وتدعم 
معاني  أسمى  وتجسد  والبعيد،  القريب 
العطاء بأجمل صوره، فاستحقت سموها 
أن تكون صاحبة القلب الكبير والمناصرة 
اإلنساني  للعمل  وأيقونة  الالجئين  لألطفال  الــبــارزة 
محلياً  والنوعية  الرائدة  ومبادراتها  إلنجازاتها  تقديراً 

وإقليمياً وعالمياً.

محمد حاجي الخوري فهد أحمد الرئيسي خولة عبد الرحمن المالأحمد بن مسحار

محمد بن راشد:

اإلمـــــــارات عاصمة عالمية لترسيخ العمل اإلنساني ودعم المحتاجين والضعفاء
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فخور برواد العمل اإلنساني في 
اإلمارات وجميع المنتمين للميدان 
المشرف

نجحنا بجهود 145 ألف متطوع في 
الوصول إلى 90 مليونًا في 97
دولة خالل 2021
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أبوظبي (االتحاد) 

التي  الحوارية  الجلسة  في  ــال  وق
عبداهللا  محمد  الــدكــتــور  حضرها 
الــتــنــفــيــذي لمركز  الــرئــيــس  الــعــلــي 
تريندز للبحوث واالستشارات ورؤساء 
قطاعات المركز، وجمع من الباحثين 
في  «تريندز»  مقر  في  واإلعالميين 
في  اإلنساني  المجتمع  إن  أبوظبي، 
يسعى  كــورونــا  جائحة  بعد  ما  عالم 
لمعالجة  مــبــتــكــرة  حــلــول  ــاد  إليـــجـ
ــة في  ــرون ــم ــتــحــديــات وضـــمـــان ال ال
أوجه  ومعالجة  للطوارئ،  االستجابة 

القصور السابقة.
وشدد على أهمية البحوث العلمية 
ــة الــكــوات  ــواجــه ــتـــدريـــب فـــي م والـ
مشيداً  اإلنساني،  العمل  وتحديات 
بما يقوم به «تريندز» في هذا الصدد، 
ــار أيــضــاً جهود  وثمن فــي هــذا اإلطـ
العربية المتحدة في  دولــة اإلمـــارات 
وقال  اإلنسانية،  المساعدات  مجال 
العديد  الجائحة  خــالل  قدمت  إنها 
من المساعدات لمختلف دول العالم، 
العمل  رائــدة ومتصدرة جهود  وكانت 

اإلنساني.
للمدينة  التنفيذي  الــمــديــر  وأكـــد 
مجدداً  اإلنسانية  للخدمات  العالمية 
دروس  مــن  االســتــفــادة  أهمية  على 
ــي مــجــال العمل  وعــبــر الــجــائــحــة ف
اإلنساني وضــرورة إشــراك المجتمع 
هذه  فــي  الــخــاص  والقطاع  المدني 
الجهود لضمان الجاهزية واالستعداد 
إلى التصنيع  التام ألي طــارئ، داعياً 
المحلي لمعدات اإلغاثة، سواء كانت 
عملية  يسهل  مما  غيرها  أو  طبية 
اإلغاثة وسرعتها، مشيداً بدور القطاع 

الخاص في هذا المجال، حيث كان له 
دور فاعل في القطاع اإلنساني.

إن  سابا  جوسيبي  الدكتور  وقــال 
جائحة كورونا أثرت على الجميع، وكان 
ضرورياً العمل على إيجاد الحلول في 
للخدمات  مبتكر  إطار منظور جديد 
بين  الــفــجــوة  وتجسير  اإلنــســانــيــة، 
القطاع الخاص والحكومي ومنظمات 
المجتمع المدني وسائر القطاعات من 
أجل الجاهزية التامة والسريعة، مؤكداً 
أن المجتمع المدني يشكل خط الدفاع 

األول في حاالت الطوارئ.
وأشار جوسيبي سابا إلى أن اليوم 
أن  يجب  اإلنــســانــي  للعمل  العالمي 
في  والعمل معاً  للتضامن  يوماً  يكون 
مجال اإلغاثة، كما أنه فرصة لتكريم 
وتذّكر أولئك الجنود المجهولين الذين 
وتــكــراراً  مـــراراً  بسرعة  يستجيبون 

لألزمات.
نائب  البريكي  أمل  الباحثة  وكانت 
مدير إدارة الدارسات االستراتيجية ب 
«تريندز» قد استهلت الجلسة الحوارية 
بكلمة ترحيبية، أوضحت فيها أن عام 
بجائحة  قوياً  ارتباطاً  ارتبط   2020
كورونا، ولكنه كان أيضاً عاماً للتضامن 
اإلنــســانــي كما لــم يــحــدث مــن قبل، 
مشيرة إلى أنه بقدر ما خسرنا خالل 
ذلك العام، فقد كسبنا أيضاً أكثر منه 
والخبرة  التضامن  حيث  مــن  بكثير 
النظام  أن  وبينت  الجماعي،  والعمل 
العالم تعرض لضغوط  اإلنساني في 
هائلة كشفت عن أوجه القصور التي 
تعتريه، مما يتطلب العمل على تحديد 
اإلنساني  للنظام  التالية  الــخــطــوة 
نكون  أن  يمكننا  وكــيــف  الــعــالــمــي، 

مستعدين على نحو أفضل.

جوسيبي سابا ومحاورته أمل البريكي خالل الجلسة بحضور محمد العلي وعدد من باحثي«تريندز» (من المصدر)

بمناسبة يوم العمل اإلنساني

يناقش تحديات العمل اإلنســـاني والحلول املستدامة

«تــــــريندز»

ضمن احتفاء مركز تريندز 

للبحوث واالستشارات بيوم 

العمل اإلنساني ناقش في 

«حوار تريندز الثالث» قضية 

«العمل اإلنساني في العالم 

ما بعد الجائحة: الحلول 

المستدامة للتحديات على 

المدى البعيد»، وذلك ضمن 

جهوده البحثية والمعرفية 

لتعزيز قيم العطاء والخير بما 

يخدم اإلنسانية جمعاء.

وأكد الدكتور جوسيبي سابا، 

المدير التنفيذي للمدينة 

العالمية للخدمات اإلنسانية 

في الحوار الذي جرى في 

مقر «تريندز» ضرورة تكاتف 

الجهود العالمية لمواجهة 

التحديات التي عّبر عنها 

شعار هذا العام لليوم 

العالمي للعمل اإلنساني «يٌد 

ق». واحدة ال ُتصفِّ

محمد العلي: رسالة عالمية
أبوظبي (االتحاد) 

 احتفى «مركز تريندز للبحوث واالستشارات» باليوم العالمي 
للعمل اإلنساني الذي تّم تخصيصه هذا العام لتسليط الضوء 

على كيفية تضافر جهود عّمال اإلغاثة وتضحياتهم، وإظهار 
التقدير والعرفان للعمل اإلنساني بصوره كلها، بصرف النظر 

عّمن يقوم به، تحت شعار «يد واحدة ال تصفق».
 وقال الدكتور محمد عبداهللا العلي، الرئيس التنفيذي 

لـ«تريندز»، إن االحتفال باليوم 
العالمي للعمل اإلنساني، 

رسالة إنسانية عالمية وسنوية 
إلعالء قيم العطاء وفرصة 

لتعزيز قيم التسامح واإلخاء 
اإلنساني.

وأضاف في تصريح خاص 
بالمناسبة إن تخصيص 

األمم المتحدة يومًا عالميًا 
سنويًا للعمل اإلنساني 

يمنح الحكومات والشركات 
والمؤسسات والمجتمعات 

بصفة عامة فرصة لتبادل 
األفكار والحوار حول 

الموضوعات الجوهرية التي 
تهم اإلنسان أينما وجد، وزيادة 

الوعي العام بأهمية العمل 
اإلنساني والخير، إضافة إلى تكريم جميع َمْن ضحوا بأنفسهم 
ووضعوا أنفسهم في مواجهة الخطر من أجل تأدية مهامهم في 

تقديم المساعدات اإلنسانية. وأوضح الدكتور محمد العلي 
أن العمل اإلنساني بات ذا طابع ونهج مؤسساتي ال يقتصر على 

تقديم المساعدات المادية فقط، وإنما يبادر إلى التحرك 
الحثيث نحو مناطق األزمات اإلنسانية، ويتفاعل معها ويمد 

لها يد العون.وقال إن «مركز تريندز للبحوث واالستشارات» 
أسهم – ويسهم وسيبقى مسهمًا – في نشر قيم العطاء 

والعمل اإلنساني وإبرازهما، من خالل العديد من الدراسات 
واإلصدارات والنشاطات والفعاليات، مؤكدًا أن «تريندز» سيولي 

العمل اإلنساني اهتمامًا خاصًا، ألنه قوة ناعمة ونهج أصيل 
مبتكر يحقق الرفاه واالستقرار ويمنح الكثير من البشر الحياة 

الكريمة. واختتم الدكتور محمد العلي تصريحه بالتأكيد 
على أن العمل اإلنساني في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

بات نهجًا أصيًال وسلوكًا خالصًا لقيادتها وشعبها، وهو ما 
جعلها تتصدر مشهد الخير العالمي، وتحتل المراكز األولى 
كأكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية في العالم، قياسًا 

إلى دخلها القومي.

ضرورة تكاتف 
الجهود وإيجاد 
حلول مبتكرة 
لضمان سرعة 
االستجابة 
للتحديات الطارئة

جوسيبي سابا

«خيرية الشارقة»:
رمـــــــــز للعطـــــــــــاء

عبدهللا سلطان العويس:
نهج نبيل

الشارقة (وام)

 أعرب الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس إدارة 
جمعية الشارقة اخليرية عن فخره واعتزازه بتبوؤ دولة اإلمارات 

العربية املتحدة صدارة الدول املانحة للمساعدات اإلنسانية عامليا 
لعدة أعوام متتالية وهو وسام شرف لنا أن نكون رسالة لإلنسانية يف 

صورتها البراقة التي تثبت أن اإلمارات رمز 
للعطاء والتآخي. وقال مبناسبة اليوم العاملي 

اإلنساني الذي يصادف 19 أغسطس أن 
جمعية الشارقة اخليرية لها نصيب يف هذا 

العطاء تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو 
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 

عضو املجلس األعلى حاكم الشارقة وبدعم 
األفراد واملؤسسات وال سيما املؤسسات 

اإلعالمية بشكل عام يف توصيل رسالة 
اجلمعية جلمهورها متوجها بالشكر لكل من 

ساهم بفكرة وبنشر كلمة تدعم اجلمعية 
وترفع من أسهمها اخليرية. 

وأوضح أن مجلس إدارة اجلمعية يتطلع 
خالل الفترة القادمة إلى تنفيذ مزيد من 

املشاريع التي تهدف يف املقام األول إلى االستثمار يف اإلنسان مبا ميكنه 
من االعتماد على نفسه واملضي قدما بخطى ثابتة على الطريق الذي 

رسمه صاحب السمو حاكم الشارقة حيث مت وضع أفكار جديدة وبحث 
عدد من امللفات الرئيسة من أهمها مالمح سياسة اجلمعية خالل الفترة 

املقبلة واالستماع إلى عدة اقتراحات.

الشارقة (االتحاد) 

 قال عبداهللا سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة جتارة وصناعة 
الشارقة: إن اهتمام دولة اإلمارات باالحتفال باليوم العاملي للعمل 

اإلنساني، يعكس النهج النبيل الذي تنتهجه اإلمارات بقيادة صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه اهللا، يف 

جعل اخلير والعطاء ركيزة من ركائز التنمية 
املستدامة وبناء مستقبل أفضل لألجيال 
القادمة، فالعمل اإلنساني ثقافة راسخة 

لدى اإلماراتيني الذين جتدهم يسارعون 
ملد يد العون للمحتاجني يف شتى بقاع 

األرض، لتظل دولتهم سباقة ورائدة يف 
إرساء قيم اخلير واملساعدة، تلبي على الفور 

نداء الواجب اإلنساني وتبادر إلى إعانة كل 
محتاج وإغاثة كل ملهوف.

وأضاف العويس: نحن يف غرفة الشارقة، 
نلتزم باملضي قدمًا يف النهج اإلنساني إلمارة 

الشارقة الذي خطه صاحب السمو الشيخ 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو 

املجلس األعلى، حاكم الشارقة، ونسعى دومًا 
إلى دعم اجلهود اإلنسانية التي تعزز قيم 
املسؤولية املجتمعية وتساهم يف تخفيف 

املعاناة وإعانة احملتاجني، فالعمل اإلنساني 
جزء ال يتجزأ من استراتيجية الغرفة وقيمها املؤسسية وثقافة 

موظفيها، الداعمة دومًا ملشروعات اخلير والعطاء واإلنسانية التي 
تقودها اإلمارات يف أرجاء العالم.

عبداهللا سلطان العويس

بلدية  أبوظبي 
تحتفل باليوم 

العالمي للعمل 
اإلنساني

أبوظبي (االتحاد) 

أبوظبي،  مدينة  بلدية  نظمت 
من خالل مركز بلدية مصفح، 

مبناسبة  افتراضية  فعالية 
اإلنساني،  للعمل  العاملي  اليوم 
وأفراد  فئات  جميع  استهدفت 

بالتعاون  وذلك  املجتمع، 
الهالل األحمر  مع هيئة 

اإلماراتي، بهدف نشر ثقافة 
اإلنساني،  والعمل  التكافل 

الشركاء  مع  التعاون  وتعزيز 
االستراتيجيني.

ورشة  الفعالية  وتضمنت 
أحد  قدمها  توعوية 

لهيئة  التابعني  احملاضرين 
اإلماراتي،  الهالل األحمر 

أوضح يف مستهلها  والتي 
اإلنسانية  األعمال  أهمية 

أوضاع  وحتسني  للبشرية 
الكثير من األفراد واألسر، 

التكافل  تعزيز  وضرورة 
بني  واإلنساني  املجتمعي 

بحياة  اجلميع  لينعم  البشر 
كرمية.

كما تطرق احملاضر إلى 
العاملني  بجهود  التعريف 
يف املجال اإلنساني بشكل 

وبالدور اإلنساني  عام، 
الذي تقوم به هيئة الهالل 

األحمر اإلماراتي يف 
بشكل  اإلنسانية  املساعدات 

خاص، حيث حتدث عن 
التي  العديد من األعمال 

الهيئة  وتنفذها  نفذتها 
تنظيم  مثل  ودوليًا،  محليًا 

واإلسعافات  التوعية  برامج 
األولية، واحلماية من األوبئة 

واالهتمام  ومكافحتها، 
االجتماعية،  بالقضايا 

اإلنسانية  املساعدات  وتقدمي 
الفئات. ملختلف 

العين (االتحاد)

بتفعيل  عام  كل  في  المتحدة،  العربية  اإلمــارات  جامعة  تسهم 
طالبية،  وفعاليات  مناشط  عبر  اإلنساني،  العمل  قيم  وتعزيز 
وفقاً للخطط واالستراتيجيات التي تضعها الدولة خالل األزمات 
والطوارئ، حيث يشكل اليوم العالمي للعمل اإلنساني الذي يصادف 
19 أغسطس من كل عام، يوماً عالمياً تتوّحد فيه الجهود الدولية 
األخطار  مواجهة  في  اإلنسانية  القيم  تعزيز  أجل  من  واإلقليمية 

والتحديات الطبيعية من خالل مبادرات عمل وطنية إنسانية.
المشارك  النائب  الظاهري،  سالم  عائشة  الدكتورة  وأشــارت 
لشؤون الطلبة في جامعة اإلمارات 
دولــة  أن  ــى  إل المتحدة  العربية 
اإلمارات تعتبر واحدة من الدولة 
الحمالت  في  والسّباقة  الرائدة 
أهمية  وتولي  اإلنسانية،  الخيرية 
للعاملين  الحماية  لتوفير  كبيرة 
وتوفير  اإلنــســانــي  الــمــجــال  فــي 
ــواد اإلغـــاثـــة  ــ الـــمـــســـاعـــدات، مـ
لمساعدة  الالزمة  واالحتياجات 
ــن مــــن األزمـــــــات  ــرريـ ــضـ ــتـ ــمـ الـ
الطارئة،  والتحّديات  والــكــوارث 
في  للمحتاجين  الــعــون  يــد  ومــّد 

جميع أنحاء العالم.
ولفتت إلى أن اإلمارات تحرص 
على التعاون مع المنظمات المحلية والدولية وتعزيز جهود النظام 
والذي  اإلماراتي،  اإلنساني  النهج  يجّسد  مما  العالمي  اإلنساني 
أرسى دعائمه مؤسس الدولة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان، طيب اهللا ثراه.
مجاالت  عــدة  على  اإلمــاراتــيــة  اإلنسانية  المساعدات  وتــرّكــز 
المواد  توفير  مجال  في  الُمقّدمة  المساعدات  وأهمها  رئيسية 
اإلغاثية المتنوعة خالل حاالت الطوارئ اإلنسانية، ومن أجل ذلك 
أّسست الدولة برامج عالمية ُمتخّصصة في مجاالت النقل والبنية 
التحتية الحضرية وفاعلية الحكومات، ووّزعت برامج المساعدات 
اإلنسانية  التنموية،  الفئات  تشمل  فئات  عــّدة  على  اإلنسانية 

والخيرية..
واختتمت الدكتورة عائشة تصريحها بالقول: «في كل عام، يُرّكز 
اليوم العالمي للعمل اإلنساني على موضوع معّين، يتّم من خالله 
بقاء  للدفاع عن  اإلنساني  النظام  أنحاء  الشركاء في جميع  جمع 
وللحفاظ على سالمة  المتضررين من األزمات،  ورفاهية وكرامة 
المتحدة،  العربية  اإلمارات  جامعة  وتساهم  اإلغاثة.  عمال  وأمن 
من خالل برامجها ومساقاتها، على تعزيز القيم والفكر اإلنساني 
عبر تنظيم العديد من األنشطة والفعاليات التي تواكب المناسبة 
وتعمل على إشراك الطالب في العديد من البرامج اإلنسانية، وفق 
الخطط والبرامج التي تطرحها الدولة عبر أجندة تسهم في إثراء 
قيم العمل اإلنساني في مختلف المجاالت، وبشكل خاص خالل 

التصدي لألزمات والطوارئ».

عائشة الظاهري

جــــــــامعة اإلمـــــــارات: 
مبادرات وطنية

مريم الحمادي: إعالء قيم التكــــــافل 

الشارقة (االتحاد)

قــالــت مــريــم الــحــمــادي، مــديــر مؤسسة 
العالمي  ــيــوم  ال بمناسبة  الــكــبــيــر،  الــقــلــب 
من  لحظة  تمر  تكاد  «ال  اإلنساني  للعمل 
فــي مكان  هــنــاك أشــخــاص  يــكــون  أن  دون 
مــا حـــول الــعــالــم يــبــذلــون جــهــوداً مضنية 
بهدف  التقدير،  تستحق  شجاعة  وأعــمــاالً 
مساعدة الالجئين والمحتاجين وإنقاذ حياة 
الكثيرين، تلك الجهود الجبارة استطاعت أن 
النزاعات،  أزمات كبرى مثل  تقف في وجه 

والتغير المناخي، وجائحة فيروس»كوفيد-19«، والجوع، 
فريدة  بصمة  تترك  وأن  القسري،  والــنــزوح  واللجوء 

عليها».
للعمل  العالمي  الــيــوم  فــي  أؤكـــد  أن  وأضـــافـــت«أود 
اإلنساني 2022، التزام إمارة الشارقة، ودولة اإلمارات 
والرجال  النساء  ماليين  بمساعدة  المتحدة،  العربية 
قيم  بإعالء  الراسخة  ثقافتنا  من  انطالقاً  واألطفال، 

التكافل اإلنساني وإغاثة الملهوف باعتباره 
إرثاً متجدداً فينا ال يندثر، وتتوجه مؤسسة 
الجهود  ألبــطــال  بالتحية  الكبير  القلب 
اإلغاثية، والعاملين في مجال المساعدات 
المدني،  المجتمع  وأعــضــاء  اإلنــســانــيــة، 
غير  تحديات  وســط  بتفاٍن  يعملون  الذين 
مسبوقة بعيداً عن األضواء لتخفيف معاناة 

المحتاجين وإعادة األمل إلى حياتهم».
التغيير  تحقيق  «إن  بالقول  واختتمت   
اإلنساني  العمل  في  المستدام  اإليجابي 
#يــد_ فـــ  للجهود  كبيراً  تضافراً  يتطلب 
الملحة  الــحــاجــة  تــبــرز  والــيــوم  واحــدة_ال_تــصــفــق، 
لمضاعفة األعمال اإلنسانية أكثر من أي وقت مضى، 
الكبيرة  والمساهمات  الصغيرة  األعمال  تساعد  حيث 
على بناء مستقبل أفضل لالجئين والنازحين في جميع 
أنحاء العالم، لذا أدعو الجميع لمساندة جهود العاملين 
لمساعدة  يألون جهداً  الذين ال  اإلنساني،  المجال  في 

الفقراء والمحتاجين».

مريم الحمادي

محمد العلي



المؤسسات  من  للعديد  الفعالية  وتوفر 
فرص  لمناقشة  مميزة  منصًة  اإلعالمية 
دفع  شأنها  من  التي  والشراكات  التعاون 
استدامته  وضمان  اإلعــالم،  قطاع  تطور 
عــلــى الــمــدى الــبــعــيــد، ومــواصــلــة تقديم 

محتوى موثوق ومفيد.
ــعــقــد فـــي إطــــار الــفــعــالــيــة مــؤتــمــر  وي
من  األول  لــإعــالم،  العالمي  الكونغرس 
عنوان  تحت  األوســـط،  الشرق  في  نوعه 
ويستمر  اإلعــالم.  قطاع  مستقبل  صياغة 
رسم  على  فيها  يركز  أيــام  ثالثة  المؤتمر 
توحيد  القطاع من خالل  مالمح مستقبل 
والحلول  المبتكرة  األفكار  وتبادل  الجهود 
التقنية المتطورة، كما يوفر منصًة فريدة 
تسلط الضوء على دور اإلعالم في الشرق 
من خالل  القطاع  بتطور  وتدفع  األوســط 
ودعم  العالمية  الجماهير  إلــى  الــوصــول 
تحقيق الرؤى المبتكرة وتأسيس عالقات 

التعاون.
األولى  دورتــه  في  المؤتمر  ويستضيف 

مختلف  من  اإلعــالم  خبراء  من  عــدداً 
ووجهات  أفكار  لتقديم  العالم  أنحاء 

دراسات  أبرز  حول  عصرية  نظر 
الحالة. كما يسلّط الضوء على 
من  اإلعالم  قطاع  تطور  تسارع 

تتمحور  جــلــســات  إقــامــة  خـــالل 
الرقمي  التواصل  مواضيع  حول 
والتقنيات  االصطناعي  والذكاء 

القطاع،  في  االبتكار  وجوانب  المتقدمة 
القادة  أبرز  من  تقديمها مجموعٌة  ويتولى 
في مختلف المجاالت، بمن فيهم صحفيون 
ومذيعون وجهات بارزة على مواقع التواصل 
حكومية  جهات  إلى  إضافًة  االجتماعي، 
وتنظيمية وشركات مختصة بالتكنولوجيا.

في:  المؤتمر  من  األول  اليوم  ويبحث 
ــالم«، و»أولـــويـــة  ــ ــ »إمــكــانــات قــطــاع اإلع
المستقبل: هل توفر وسائل اإلعالم الرقمية 
المستقبلية؟«،  لالستثمارات  مثالية  بيئة 
ــار فــي الــمــيــتــافــيــرس: كيف  ــم ــث و»االســت
تستفيد الشركات اإلعالمية وما هو عائد 

االستثمار المتوقع؟«.
الثاني  اليوم  موضوعات  قائمة  وتشمل 
»تأثير مراكز الفكر والرأي على المحتوى 
التواصل  مــواقــع  و»دراســــة  اإلعـــالمـــي«، 
في  االستهالكية  والتوجهات  االجتماعي 
مختلف أنحاء المنطقة ودورها في إحداث 
اإلعـــالمـــي«،  الــمــشــهــد  ــي  ف نــوعــيــة  نقلة 

مناقشة  االجتماعي:  التواصل  و»وسائل 
تغيير  في  القصيرة  الفيديو  مقاطع  دور 

مالمح قطاع اإلعالم«.
ــر فــيــركــز على  ــوم األخــي ــي أمـــا ال
العصر  والــشــمــولــيــة فــي  »الــتــنــوع 
ــرأة فـــي قــطــاع  ــ ــم ــ ــي: ال ــمـ ــرقـ الـ
النفسي  ــب  ــجــان و»ال اإلعـــــالم«، 
التوجهات  أبـــرز  للمستهلكين: 
لالستهالك  والمتوقعة  الحالية 
اإلعـــــالمـــــي«، و»ســـــد فــجــوة 
ــورة  ــث الــمــهــارات لــمــواكــبــة ال
الصناعية الرابعة وما بعدها«.

عام  مدير  الريسي،  جالل  محمد  وقال 
اللجنة  رئيس  )وام(  اإلمــارات  أنباء  وكالة 
إن  لــإعــالم:  العالمي  للكونغرس  العليا 
العالمي  للكونغرس  المصاحب  المؤتمر 

لإعالم يقدم فرصاً مميزة 
السيما  الحضور،  لجميع 
ــون لــلــحــصــول  ــســع مـــن ي
ــى فــهــم أعــمــق حــول  عــل
اإلعــالم  مشهد  توجهات 
اليوم وآفاقه المستقبلية. 
مثالية  منصًة  يـُـوفــر  كما 
ــرص الــتــعــاون  لــتــعــزيــز فـ

المبتكرة،  والتقنيات  اإلعالم  في مجاالت 
الناشئة  الــشــركــات  تمكين  إلــى  إضــافــة 
ــوق اإلعـــــالم، مــمــا يدعم  ــول سـ مــن دخــ
مختلف  فــي  المستدامة  التنمية  جــهــود 

المجتمعات.
العضو  الــظــاهــري،  مطر  حميد  وقـــال 
لشركة  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس  الــمــنــتــدب، 
ومجموعة  للمعارض  الوطنية  أبــوظــبــي 
هذا  تنظيم  »إن  لها:  التابعة  الــشــركــات 
خبراء  يستقطب  الــذي  العالمي  الحدث 
يأتي  العالم  أنحاء  جميع  من  إعالميين 
لشركة  والمهم  الحيوي  الدور  مع  تماشياً 
أبــوظــبــي الــوطــنــيــة لــلــمــعــارض فــي نقل 
وإثراء  الكفاءات  لتمكين  المعرفة  وتوطين 
الخبرات الوطنية من خالل توفير الفرص 
لتبادل األفكار التي تسهم في رسم مالمح 
جهودنا  ويدعم  اإلعــالم،  قطاع  مستقبل 
ودولة  أبوظبي  مكانة  تعزيز  إلى  الرامية 
اإلمارات كوجهٍة رائدة لكبريات الفعاليات 

والمؤتمرات العالمية«.
 ويستضيف الكونغرس العالمي لإعالم 
منصًة عالمية تتيح للمشترين والبائعين 
والتواصل  األفــكــار  وتــبــادل  االجتماع 
ومزاولة األعمال التجارية واستكشاف 
جــديــدة،  وتقنيات  وحــلــول  منتجاٍت 
بوجود أكثر من 150 شركة متخصصة 
من قطاع اإلعالم واإلنتاج، مما يقدم 
فرصًة مثالية لالرتقاء بقطاع اإلعالم 

في المنطقة والعالم.

07
www.alittihad.ae

الجمعة 21 محرم 1444هـ الموافـق 19 أغسطس 2022م اإلمارات

ينطلق برعاية منصور بن زايد نوفمبر المقبل

»الكـونغـــرس العــاملـــي لإلعـــالم«.. 30 جلســة 

حواريـة بمشاركـة 40 متحـدثــًا ومختصــًا عامليـًا

أبوظبي )االتحاد(

برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، تنطلق الدورة 

األولى للكونجرس العالمي لإلعالم في نوفمبر المقبل، 

وكشفت اللجنة العليا للحدث عن أجندته التي تشمل 30 

جلسة حوارية يشارك فيها 40 متحدثًا ومختصًا عالميًا بارزًا. 

ويُقام معرض ومؤتمر الكونغرس العالمي لإلعالم في 

الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر المقبل، حيث تنظمه شركة 

أبوظبي الوطنية للمعارض )أدنيك( بالشراكة مع وكالة 

أنباء اإلمارات )وام(، الستكشاف أحدث التطورات في قطاع 

اإلعالم وآفاقه المستقبلية.

منصة مثالية لتعزيز فرص 
التعاون في مجاالت اإلعالم 

والتقنيات المبتكرة

محمد جالل الريسي

نقل وتوطين المعرفة 
لتمكين الكفاءات وإثراء 

الخبرات الوطنية

حميد مطر الظاهري

العليا لـ »آيسنار أبوظبي 2022« 
تستعرض آخر المستجدات 

أبوظبي )وام(

للمعرض  العليا  اللجنة  عقدت 
الوطني  لألمن  الدولي  والمؤتمر 
أبوظبي  »آيسنار  المخاطر  ودرء 
2022« اجتماعاً افتراضياً برئاسة 
اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي 
الداخلية رئيس  مفتش عام وزارة 
وبحضور  العليا،  المنظمة  اللجنة 
اللواء سالم مبارك الشامسي وكيل 
للموارد  المساعد  الداخلية  وزارة 
رئيس  نائب  المساندة  والخدمات 
وسعيد  المنظمة  العليا  اللجنة 
التنفيذي  الــرئــيــس  الــمــنــصــوري، 
التابعة  للفعاليات  كابيتال  لشركة 
لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض 
الدولي  الحدث  هــذا  تنظم  التي 
الــداخــلــيــة،  وزارة  مــع  بــالــتــعــاون 
العليا  اللجان  أعضاء  جانب  إلى 
ورؤساء اللجان الفرعية للمعرض. 
ــة آخـــر  ــجــن ــل واســـتـــعـــرضـــت ال
مــســتــجــدات الــنــســخــة الــحــالــيــة 

من  الفترة  في  تقام  والتي   2022
في   2022 أكتوبر   12 وحتى   10
للمعارض،  الوطني  أبوظبي  مركز 
المؤسسات  من  واسعة  بمشاركة 
والمحلية  العالمية  والــشــركــات 
مجاالت  في  العاملة  واإلقليمية 
األمن الوطني والسيبراني والوقاية 
والحماية المجتمعية وتعزيز جودة 
ــة  دول  22 مــن  للمجتمع  الــحــيــاة 
خالل  التأكيد  وتــم  العالم.  حــول 
االجتماع، على العمل بروح الفريق 
أجل  من  والتميز  النجاح  لضمان 
الــذي  الــحــدث  بمستوى  االرتــقــاء 
األبرز في  اإلقليمي  الحدث  يمثل 
مجاالت األمن واستخدام تقنيات 
ــذكــاء االصــطــنــاعــي فــي تعزيز  ال
الحياة  ــودة  وجـ والحماية  األمـــن 
المقدمة.  والخدمات  للمجتمعات 
ــدادات  ــع وجـــرت مــنــاقــشــة االســت
الــحــدث  لتنظيم  والــتــحــضــيــرات 

وحفل االفتتاح.

استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي 
في تعزيز األمن وجودة الحياة

أحمد الريسي وأعضاء اللجنة العليا خالل االجتماع )وام(

في تقرير معرفي أصدرته بالشراكة مع »برايس ووترهاوس كوبرز«

القمـــة العامليـــة للحكومـــات: إعـــادة تصميـــم 

املســار املستقبلــي لعالــم مــا بعــد الجائحــة

ــادة رســم  دعـــا الــتــقــريــر إلـــى إعــ
آلليات  المستقبلية  السيناريوهات 
الضخمة  للفعاليات  المدن  إدارة 
طارئ  ألي  تحسباً  المستقبل،  في 
يــواجــه هــذا الــقــطــاع الـــذي تصل 
قيمته إلى ما يقارب تريليون دوالر 
ــى أن الـــدروس  ســنــويــاً، مــشــيــراً إل
المستفادة مما تعرضت له فعاليات 
مثل »األحداث األولمبية، أو الحج، 
بسبب  االقتصادية«  المؤتمرات  أو 
االعتماد  ــادة  زيـ تحتم  الــجــائــحــة، 

الذكية. التقنية  الحلول  على 
األحداث  أن  على  التقرير  وشدد 
من  المزيد  إلــى  تحتاج  الضخمة 
االســتــمــرار  مــن  لتتمكن  الــمــرونــة 
مع   ،»19 »كوفيد  بعد  ما  في حقبة 
المدن  تصبح  وأن  فعال  نهج  اتباع 
ديناميكيين  والمخططون  المضيفة 
عملية  فــي  ورشــيــقــيــن  وســريــعــيــن 
على  قدرتهم  يضمن  ما  التخطيط، 
الواقعية  التجارب  من  مزيج  تقديم 

واالفتراضية.
الــشــرهــان  يــوســف  محمد  وأكـــد 
العالمية  نائب مدير مؤسسة القمة 
العالمية  الــقــمــة  أن  لــلــحــكــومــات، 
العالمي  موقعها  عززت  للحكومات 
التي  الحكومية،  للمعرفة  منصة 
واستعداد  مرونة  تعزيز  في  تسهم 
الــتــحــديــات  لمختلف  الــحــكــومــات 
المستقبلية، ودعم عملها في وضع 
خطط استباقية تمّكنها من عبورها 
من  واالســتــفــادة  وســرعــة  بسهولة 

تقدمها. التي  الفرص 
تحوالً  يشهد  الــعــالــم  إن  ــال:  وقـ
ســـريـــعـــاً نــحــو إقـــامـــة األحـــــداث 
التي  الضخمة  والفعاليات  الكبرى 
محورياً  تغييراً  تبني  إلــى  تحتاج 
ــيــة،  ــاذج األعـــمـــال الــحــال ــمـ ــي نـ فـ
التكنولوجيا  استخدامات  وتعزيز 
ــاســات الــحــالــيــة،  ــســي وتــطــويــر ال
ــات الــمــخــتــلــفــة  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ واالسـ
ــى أفـــضـــل ســيــنــاريــو  ــ لــلــوصــول إل

المستقبلي. الحدث  لصناعة 

ــشــريــك  وقـــــال حـــــازم جــــالل ال
والــقــائــد الــعــالــمــي لــقــطــاع الــمــدن 
دبليو  »بي  المحلية في  والحكومات 
ما  عالم  التقرير:»في  ومعد  سي« 
األحداث  ستتطور  كوفيد-19،  بعد 
الــضــخــمــة بــاســتــخــدام الــتــقــنــيــات 
وآمــنــة  غنية  ــجــارب  ت تــقــدم  الــتــي 
ــقــدم األحــــداث  ومــخــصــصــة. ســت
تجارب  المستقبل  فــي  الضخمة 
بنفس  تكافئ  وافــتــراضــيــة  مــاديــة 
الحدث  نــوع  على  اعــتــمــاداً  الــقــدر 

المشاركين«. وخيارات 
يتوقع  فــإنــه  الــتــقــريــر،  وحــســب 
ــكــون  ت أن   2030 ــام  ــ عـ بـــحـــلـــول 
التجارب  بين  تجمع  التي  األحداث 
الــشــخــصــيــة واالفـــتـــراضـــيـــة، هي 
ــى الــتــحــول  ــ ــنــظــر إل ــال األســـــاس ب
ــى األحــــــداث االفـــتـــراضـــيـــة أو  ــ إل
الجائحة،  خالل  بالكامل  الهجينة 
الضخمة  ــداث  األحــ تجلب  حــيــث 
أو  المضيفة  للمدينة  فورية  دفعة 
ــزوار  ــة وتــجــذب الـ ــدول اقــتــصــاد ال
كما  عمل،  فرص  توليد  في  وتسهم 
البنية  فــي  االستثمار  تسهل  أنها 
العالمة  تعزيز  عن  فضاًل  التحتية، 

للدول. التجارية 
لهذه  يمكن  ــه  أن الــتــقــريــر  وذكـــر 
جديدة  معالم  تضيف  أن  األحداث 
المستضيفة،  الـــدول  تــجــارب  إلــى 
التي  تــحــويــل األمــاكــن  مــن خـــالل 
احتضنتها إلى مراكز جذب سياحي 
اآلثار  أن  إلى  مشيراً  الحدث،  بعد 
 »19 التي أحدثها »كوفيد-  الكبيرة 
في مجال األحداث الكبيرة تتطلب 
تغييراً شاماًل في صناعة األحداث 

الكبرى. والفعاليات 
ــكــيــف  ــت ي أن  ــة  ــ ــي ــ ــم أهــ وأكــــــــد 
الضخمة  لــألحــداث  المخططون 
مــع الــتــحــديــات والــتــغــيــيــرات، وأن 
في  خصوصاً  أكبر،  بمرونة  يتحلوا 
األحـــداث  تصبح  أن  احــتــمــال  ظــل 
عام  بحلول  األســاس  هي  الهجينة 

.2030

دبي )االتحاد( 

أكدت مؤسسة القمة العالمية للحكومات في تقرير 

معرفي بعنوان: »التحوالت المطلوبة إلنجاح الفعاليات 

الكبرى في فترة ما بعد كوفيد- 19«، أطلقته بالشراكة مع 

شركة »برايس ووترهاوس كوبرز«، أن األحداث والفعاليات 

الكبرى التي تلعب دورًا محوريًا وحيويًا في االقتصاد 

العالمي، تقف أمام تحديات جديدة تتطلب من قادة المدن 

والحكومات إعادة التفكير وتصميم المسار المستقبلي، 

إلنجاح الفعاليات الكبرى في عالم ما بعد جائحة كوفيد- 19 

نظرًا لدورها الحيوي في نشر المعرفة والثقافة واالرتقاء 

باالقتصاد وجودة حياة الشعوب.

دعم مرونة واستعداد 
الحكومات لمختلف 
التحديات المستقبلية

محمد الشرهان

األحداث الضخمة 
ستقدم في المستقبل 
تجارب مادية وافتراضية

حازم جالل
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 دبي )وام( 

البشرية  الــمــوارد  وزارة  أصـــدرت 
 251 رقم  الوزاري  القرار  والتوطين 
المنشآت  2022 بشأن حوافز  لسنة 
في  األعضاء  والمتوسطة  الصغيرة 
الشباب  مــشــاريــع  دعــم  مــؤســســات 
المواطنين  األعــمــال  رواد  لــدعــم 
ــال  ــز تــنــافــســيــة بــيــئــة األعــم ــزي ــع وت
ــقــرار،  فــي اإلمـــــارات. وبــمــوجــب ال
األولــى  الفئة  في  الـــوزارة  ستصنف 
بــدالً  أقــصــى،  بحد  منشآت  خمس 
الذي  العمل  لصاحب  منشأتين،  من 
دعــم  ــرامــج  ب ــدى  إحـ بــدعــم  يحظى 
والمتوسطة  الــصــغــيــرة  الــمــشــاريــع 
المعتمدة في الدولة وتوافي منشآته 
الشروط، ما يتيح ألصحاب األعمال 
المميزات  من  االستفادة  المواطنين 
للمنشآت  ــقــدم  ت ــتــي  ال والــحــوافــز 
المصنفة في هذه الفئة. ويأتي هذا 
القرار دعماً لفئة المشاريع الصغيرة 
بيئة  لتنافسية  وتعزيزاً  والمتوسطة 
كــمــا ينطلق  الــدولــة،  ــال فــي  األعــم
تخفيف  عــلــى  الــحــرص  مــبــدأ  مــن 
على  التشغيلية  والرسوم  التكاليف 
ويأتي  المواطنين.  األعــمــال  رواد 
ــشــآت الــقــطــاع  قــــرار تــصــنــيــف مــن
فئات  ثالث  إلى  الدولة  في  الخاص 

رقم  الـــوزراء  مجلس  لقرار  تطبيقاً 
18 لسنة 2022، وذلك وفقاً لمعايير 
واشــتــراطــات مــحــددة، يــرافــق ذلك 
مجموعة  رســوم  في  خفض  تطبيق 
مــن خــدمــات الــــوزارة حـــال الــتــزام 
المعايير.  هــذه  بتطبيق  المنشآت 
التي  المنشآت  بإمكان  أصبح  فقد 
ترخيصها  إصــدار  تاريخ  يتجاور  لم 
التمتع  ــوات  ســن خــمــس  عــن  األول 
من  ــدالً  ب األولـــى،  الفئة  بامتيازات 
ثالث سنوات، وحدد القرار الوزاري 
بقاء  ســنــوات  ــدة خمس  م الــجــديــد 
المنشأة ضمن تصنيف الفئة األولى 
الترخيص  إصـــدار  تــاريــخ  مــن  تبدأ 
وقـــال  ــشــأة.  ــن ــم ال لــرخــصــة  األول 
الموارد  وزارة  وكيل  الخوري،  خليل 
الموارد  لشؤون  والتوطين  البشرية 
تعمل  »الــوزارة  إن  باإلنابة،  البشرية 
من خالل مختلف مبادراتها انطالقا 
من رؤية القيادة الرشيدة في تمكين 

له،  النجاح  سبل  وتوفير  المواطن 
ركيزة  يمثلون  اإلمــارات  أبناء  أن  إذ 
االقتصاد  تنويع  جهود  في  أساسية 
لبناء  االقتصادية  التنمية  وتسريع 
اقتصاد نشيط ورائد عالمياً، وتعزيز 
القدرة التنافسية االقتصادية للدولة 
وتشجيع االبتكار وريادة األعمال بين 

مواطنيها«. 
تمكين  »يمثل  ــخــوري:  ال وأضـــاف 
الشركات الصغيرة والمتوسطة أولوية 
استراتيجية في إطار الجهود الوطنية 
المستمرة لتطوير قطاع األعمال في 
إنجازات  التي حققت  اإلمارات  دولة 
نوعية على صعيد إرساء دعائم ريادة 
الناشئة  الشركات  وتشجيع  األعمال 
واالبتكارية،  والمتوسطة  والصغيرة 
عالمياً  األولــى  المرتبة  احتلت  حيث 
األعمال  لريادة  العالمي  المؤشر  في 
في  عالميا  والخامسة   2022 للعام 
وفقاً  المبتكرة  الشركات  نمو  مؤشر 
الصادر  العالمية  التنافسية  لتقرير 
العالمي«.  االقتصادي  المنتدى  عن 
وأّكد الخوري أن »الوزارة ماضية في 
لتطوير  الوطنية  بالجهود  المساهمة 
المنظومة االقتصادية لتكون أكثر قوة 
وازدهارا لتصل باإلمارات إلى مواقع 
التنافسية  مــؤشــرات  فــي  الــصــدارة 

والعالمية«.

أشادت بتوجيهات عبدهللا بن زايدشملت خفض رسوم مجموعة من خدمات »الموارد البشرية والتوطين« 

حوافـــــز ملنشآت املـــواطنني 

الصغيرة واملتوسطة

نورة الكعبي: دور محوري لألسرة والتعليم 

يف تطوير الهوية الوطنية والثقافية

أبوظبي )االتحاد( 

أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي، 
وزيرة الثقافة والشباب، أن توجيهات 
آل  ــد  زايـ بــن  عــبــداهلل  الشيخ  سمو 
ــر الــخــارجــيــة والــتــعــاون  نــهــيــان، وزيـ
التعليم  مــجــلــس  رئــيــس  ــي،  ــ ــدول ــ ال
الجهود  بتكثيف  البشرية،  والموارد 
والثقافة  الــوطــنــيــة  الــهــويــة  لتعزيز 
اإلماراتية واللغة العربية لدى الطلبة، 
تدل على األولوية التي توليها القيادة 
المحاور  لــهــذه  ــارات  ــ فــي دولـــة اإلم
ليكونوا  وإعدادهم  النشء  تربية  في 
في  فعالة  وعناصر  للمستقبل  قــادة 

المجتمع اإلماراتي.
الهوية  »تــعــزيــز  معاليها:  وقــالــت 
ــزات عــمــل  ــ ــك ــ ــرت ــ ــن م ــ الـــوطـــنـــيـــة م
دولــة  فــي  التعليمية  الــمــؤســســات 
ــذه  ــث تـــســـهـــم هـ ــيـ اإلمــــــــــــارات، حـ
المؤسسات بفاعلية في تعزيز الهوية 
والمواطنة  الوطنية  وتحقيق  الوطنية 
المناهج  خالل  ومن  التالميذ،  لدى 
التدريس  وطرق  التعليمية  والبرامج 
والمبادرات  والفعاليات  واألنشطة 
التي تعّرف الطالب بكثير من مالمح 
الفعلية،  بالممارسة  الوطنية  الهوية 
وتجعلهم أكثر تعلقاً واعتزازاً بهويتهم، 
وأقــــدر عــلــى حــفــظ مــالمــحــهــا في 

من  الثقافات  متعدد  عالم  مواجهة 
حولهم«.

الهوية  تعزيز  أن  معاليها  ــدت  وأك
والقيم  اإلماراتية  والثقافة  الوطنية 
النشء  العربية لدى  واللغة  اإليجابية 
فقط،  ــدارس  ــمـ الـ عــلــى  يقتصر  ال 
المجتمع،  أفــراد  جميع  دور  هو  بل 
األسرة  »تلعب  معاليها:  قالت  حيث 
دور  عن  أهمية  يقل  ال  محورياً  دوراً 
الهوية  تطوير  في  التعليم  منظومة 
الوطنية والثقافية للمجتمع اإلماراتي 
المحطة  هــي  فـــاألســـرة  وبــلــورتــهــا، 
بمخزونها  األجيال  تزود  التي  األولى 
الثقافي وهويتها الوطنية، ويقع على 
التربية  مهمة  واألمهات  اآلبــاء  عاتق 
السليمة والتنشئة الصحيحة ألجيال 
قادرة على حمل راية الوطن، وتأسيس 

مستقبل يقوده أفراد ينتمون لمجتمع 
متماسك ومترابط قادر على اإلبداع 

واإلنجاز«
وزارة  أن  إلـــى  معاليها  ــوهــت  ون
ــاب ومــــن خــالل  ــبـ ــشـ ــة والـ ــاف ــق ــث ال
بشكل  تــلــتــزم  المختلفة  بــرامــجــهــا 
ــذه الــتــوجــيــهــات  كــامــل بــتــعــزيــز هــ
ــلـــة، مــوضــحــة أن  ــيـ والـــقـــيـــم األصـ
الثقافية  لألنشطة  الوطني  اإلطــار 
ــة فــي الـــمـــدارس والـــذي  ــي ــارات اإلم
يتضمن  سابق  وقــت  في  عنه  أعلن 
والمعايير  السياسات  من  مجموعة 
ــة لــألنــشــطــة الــثــقــافــيــة  ــدرســي ــم ال
المناهج  مع  يتكامل  بما  اإلماراتية 
ــي تــشــمــل أيــضــاً  ــت ــة، وال ــمــي األكــادي
ــة وريـــاضـــات  ــي ــاع ــم أنــشــطــة اجــت
ارتباط  تعزيز  جانب  إلــى  تقليدية 
الرحالت  باألرض من خالل  النشء 
الثقافية الهادفة. وأكدت معاليها أن 
بعض البرامج والمبادرات التي تقوم 
هذه  وتــخــدم  تصب  الـــوزارة  عليها 
التوجهات، ذكرت منها شهر القراءة 
بالتشجيع  تهتم  ومبادرات  الوطني 
الداخلية،  الثقافية  السياحة  على 
باللغة  خــاص  اهتمام  إلــى  إضــافــة 
اإلمـــارات  إعــالن  وإطـــالق  العربية 
للغة العربية الذي يضم عشرة بنود 

أساسية أولها بند الهوية.

نورة الكعبي

أبناء اإلمارات ركيزة 
أساسية في جهود تنويع 
االقتصاد وتسريع التنمية

 
خليل الخوري

أبوظبي )االتحاد(

المتقدمة  التكنولوجيا  مجموعة  إيــدج،  أعلنت 
الرائدة في العالم للدفاع ومجاالت أخرى، توسيع 
نطاق قدراتها الحالية في قطاع الحرب اإللكترونية 
اآلمنة  االتــصــاالت  اآلن  لتشمل  واالستخبارات 
والتكنولوجيا  اإللكترونية  الحرب  قطاع  ضمن 
السيبرانية، والذي شهد إضافة شركة االتصاالت 
اآلمنة الرائدة »ديجيتال 14«، إلى جانب شركتي 

»سيجنال« و»بيكن رد«.
إليدج  السيبرانية  الــقــدرات  توسيع  وسيسهم 
وحزمة  وأنظمة  عالمية  المجموعة خبرة  بتوفير 
ميدانياً  مجّربة  وتقنيات  عالمياً  رائـــدة  حلول 
لمساعدة عمالئها على العمل بشكل فعال وآمن 
وحاسم، مما يضمن قدرتهم على حماية أصولهم 
المعلومات،  ورصــد  التهديدات  من  وعملياتهم 
وضــمــان اتــصــاالت قــويــة فــي ســاحــة العمليات 
المطلوبة  الكوادر  واستقطاب  األمــن،  ومجاالت 

ورفع مهاراتهم لتحقيق النجاح في العمليات.
الرئيس  المنتدب  العضو  المال،  منصور  وقال 
إيدج  نعزز قطاع  أن  »يسّرنا  إيدج:  التنفيذي في 
السيبرانية  والتكنولوجيا  اإللكترونية  للحرب 
بحلول مبتكرة ومكّملة، من شأنها أن توّسع قدراتنا 
السيبرانية بشكل كبير وتسمح لنا بدخول أسواق 
بفضل  والمدني  الدفاعي  القطاعين  في  جديدة 
نعمل  ونحن  المجال.  هذا  في  العالمية  ريادتنا 
التكنولوجيا  التعاون في مجال  أوجه  تعزيز  على 
نمو  وتسريع  نوعية،  فــرص  وخــلــق  المتقدمة، 
األعمال والخدمات، مع تلبية الطلب المتزايد على 

حلول األمن السيبراني المتميزة في دولة اإلمارات 
وخارجها«.

وتمّكن »سيجنال«، المزود الرائد لحلول الحرب 
اإلمــارات،  دولــة  في  واالستخبارات  اإللكترونية 
العمالء من التمتع باألفضلية التكتيكية المطلوبة، 
الطيف  وتــفــوق  بالموقف،  االستثنائي  والــوعــي 
العسكرية  العمليات  بمختلف  الكهرومغناطيسي 
التدريب  رد«  »بيكن  وتوفر  المعلومات.  وجمع 
األمني   والمعلومات والحلول السيبرانية المتقدمة، 
الوطني،  لألمن  المعقدة  للتهديدات  والتصدي 
األفراد  وتطوير  التقليدية،  التفكير  طرق  وتغيير 
والعمليات والتقنيات لضمان االستعداد لمواجهة 
التحديات األمنية المستقبلية. وستوفر »ديجيتال 
14« حلول اتصاالت آمنة تتضمن تشفيراً مقاوماً 

للكّم وتقنيات متقدمة أخرى، وتتمحور حول أربع 
واألجهزة  الشبكات،  هي:  أساسية  عمل  وحدات 
واالتصاالت عبر  والتطبيقات،  اآلمنة،  المحمولة 
األقمار الصناعية. وبوصفها شركة جديدة ضمن 
إيدج، تمت مواءمة نموذج »ديجيتال 14« التشغيلي 
لتلبية األهداف االستراتيجية العامة للمجموعة. 

اعتماد  في  رائــدة  إماراتية  مجموعة  وبصفتها 
تطوير  ــدج  إيـ تــواصــل   ،4.0 الصناعة  تقنيات 
التصنيع  عمليات  خالل  من  السيادية  القدرات 
الــقــدرات  وتنمية  التصدير،  ــراض  ألغـ الفعالة 
األمامية،  الخطوط  مشغلي  مع  والعمل  الوطنية، 
المتقدمة  التقنيات  واعتماد  الدوليين،  والشركاء 
مثل القدرات المستقلة واالتصاالت اآلمنة وأنظمة 

الدفع المتقدمة والروبوتات والمواد الذكية.

مقر »إيدج« في أبوظبي )من المصدر(

لقاءات تعريفية بـ»كليات التقنية« 

أبوظبي )وام(

للعام  الجدد  للطلبة  التعريفية  اللقاءات  العليا  التقنية  كليات  عقدت 
وطالبة  طالبا   5796 واستهدفت   2023  -  2022 الجديد  األكاديمي 
وانتظم  الدولة.  مناطق  بمختلف   16 الـ الكليات  فروع  مستوى  على 
الطلبة على مدار يومين متتاليين في برنامج تعريفي إرشادي بهدف 
اطالعهم على كل ما يتعلق بعملية التحاقهم بالكليات وبدء دراستهم 
نموذج  تطبيق  في  الكليات  استمرار  مع  خاصة  واستعداد،  بجاهزية 

»الهجين«.  التعليم 
لهم  ستتاح  والــذيــن  المقبولين  الــجــدد  الطلبة  الكليات  وهــنــأت 
مدير  المال  أحمد  وأوضح  متميزة،  تعليمية  تجربة  معايشة  فرصة 
والــمــشــاركــة  الــنــجــاح  إدارة 
التقنية  بكليات  الــطــالبــيــة 
تتمتع  الكليات  أن  العليا، 
ــوعــي  ــقــي ن ــي ــم تــطــب ــي ــل ــع ــت ب
ــا بــيــن الــتــعــلــم عن  يــجــمــع م
بــعــد والــتــعــلــيــم الــحــضــوري 
التعليم  بنموذج  يسمى  فيما 
تطبيقه  يتم  ــذي  ال الهجين 
متطلبات  مــع  يتناسب  بما 

التطبيقية.  الدراسة 
ــه ســيــكــون لــدى  ــر أنـ ــ وذك
تخصصاتهم  وفق  احترافية  شهادات  على  الحصول  فرصة  الطلبة 
الكليات  تتميز  كذلك  لها،  المانحة  العالمية  الجهات  من  ومعتمدة 
اقتصادية  كمناطق  بالدولة  معتمدة  عاٍل  تعليم  مؤسسة  أول  بكونها 
الخاصة  مشاريعهم  تأسيس  من  طلبتها  تمكن  بحيث  حرة  ابداعية 
أن  تتوقع  الكليات  أن  وأضاف  مبكر.  بشكل  المهني  مستقبلهم  وبناء 
طالبا   5796 العام  لهذا  األول  الدراسي  الفصل  بدء  مع  تستقطب 
تخصصيها  تم  والتي  التعريفية  اللقاءات  في  شاركوا  ممن  وطالبة 
للطلبة الجدد لتمكينهم من التعرف على بيئة الكليات بكل ما تضمنه 
وأنشطة  وخدمات  التطبيقي  للتعليم  داعمة  وإمكانات  برامج  من 
ومرافق وكافة التسهيالت وآليات التواصل الرقمية والمباشرة وكافة 
لبدء  كاملة  جاهزية  على  ليكونوا  لهم،  الداعمة  الرقمية  الخدمات 

الدراسة. 

شهادات احترافية
للطلبة معتمدة من 
الجهات العالمية  

لتشمل حلول االتصاالت اآلمنة

»إيدج« توّسع قدراتها السيبرانية 
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بالشراكة مع بنك HSBC وبالتزامن مع عقد دورة تدريبية خاصة بقّمة المناخ

»مجلس التغير املناخي« يصدر »دليل الشباب العربي لالستدامة«

أبوظبي  )االتحاد(

للتغير  الــعــربــي  الــشــبــاب  مجلس  ــدر  أصـ
العربي،  الشباب  لمركز  التابع  المناخي، 
الشاب  ــيــل  »دل  ،HSBC بنك  مــع  بــالــتــعــاون 
العربي: حياة مستدامة في خطوات«، والذي 
يقدم للكفاءات والكوادر الشابة في المنطقة 
العملية واآلليات  الممارسات  العربية أفضل 
في  االستدامة  لتحقيق  الناجحة  والتجارب 
مجاالت حيوية، وذلك بالتزامن مع عقد شبكة 
للمجلس،  التابعة  الشبابي،  المناخي  العمل 
دورة تدريبية تحضيراً لمؤتمر األطراف في 
تغير  بشأن  اإلطارية  المتحدة  األمم  اتفاقية 
من  كــٌل  ستستضيف  حيث   ،)COP( المناخ 
جمهورية مصر العربية ودولة اإلمارات تباعاً، 
الدورة السابعة والعشرين )COP27( والدورةَ 
الثامنَة والعشريَن )COP28( خالل العامين 
الفعالية  انعقدت  ما  وفي  والــقــادم.  الجاري 
التدريبية بمشاركة أعضاء الشبكة ومجموعة 
من الخبراء والمختصين تحت عنوان: »على 
الطريق نحو مؤتمر األطراف- COP« بالتعاون 
مع مكتب المنسق المقيم لألمم المتحدة في 
دولة اإلمارات، رّكز الدليل األول من نوعه الذي 
أصدره مجلس الشباب العربي للتغير المناخي 
على ستة مجاالت تمّكن األفراد والمجتمعات 
في  استهالكها،  أنماط  تحسين  من  العربية 
وإدارة  والتسوق،  واألغذية،  المياه  استخدام 

النفايات، والسفر، واإلسكان.
الشباب  مجلس  عمل  المبادرتان  وتــعــزز 
عام  تأسس  الــذي  المناخي،  للتغير  العربي 
في  العربي  الشباب  مركز  خالل  من   2021
أبوظبي ووزارة التغير المناخي والبيئة ومكتب 
المبعوث الخاص لدولة اإلمارات لشؤون التغير 
المناخي ومظلة جامعة الدول العربية، من أجل 
إحداث نقلة نوعية في تفاعل الشباب العربي 
الشبابي  العمل  ودعــم  البيئية  القضايا  مع 
المستدامة  الحلول  وتنفيذ  وتصميم  بابتكار 

لتحدي التغير المناخي.

 أمل المستقبل 
أحمد  بــن  سلطان  الدكتور  معالي  أشــاد 
الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 
للتغّير  ــارات  ــ اإلم لــدولــة  الــخــاص  المبعوث 
العربي  الشباب  مجلس  بمبادرة  المناخي، 
للتغير المناخي بإطالق دليل شامل لتعريف 
الشباب بأفضل ممارسات االستدامة وترشيد 
استهالك الموارد، مؤكداً على أهمية إشراك 
وجيل  المناخي،  للعمل  الشابة  الــقــيــادات 
الشباب في المنطقة بشكل عام، في العمل 
الممارسات  أفضل  على  القائم  المناخي 
وأنجح التجارب، بما يرّسخ مجموعة متكاملة 
من السلوكيات اليومية المستدامة التي تلهم 
أقرانهم وتحافظ على مكتسبات مجتمعاتهم 
وتحقق أهداف التنمية االقتصادية بالتزامن 
مسببات  ومواجهة  البيئة  على  الحفاظ  مع 

التغير المناخي.
القيادة  توجيهات  »بفضل  معاليه:  وقــال 
اإلمــارات  الالمحدود، أرســت دولــة  ودعمها 
لقيادة  الشباب  تمكين  في  ناجحاً  نموذجاً 

العمل المناخي محلياً والمشاركة في جهوده 
دولياً. ونتطلع إلى مشاركة فاعلة للشباب في 
الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر األطراف 
اإلمــارات  دولة  تستضيفها  التي   )COP28(
في عام 2023 في مدينة إكسبو دبي، وكذلك 
إلى دور فاعل في تحقيق مستهدفات مبادرة 
اإلمارات االستراتيجية سعياً لتحقيق الحياد 

المناخي بحلول عام 2050«.
اإليجابي  التغيير  أن  إلــى  معاليه  وأشـــار 
أن  الفعلي والمؤثر يبدأ من األفــراد، مؤكداً 
كل فرد قادر اليوم من موقعه على أن يصبح 
بها في  والتوعية  لقضايا االستدامة  سفيراً 
محيطه، معتبراً الشباب أمل المستقبل في 

جهود الحد من تداعيات تغير المناخ.

 االستخدام الواعي
المزروعي،  بنت سهيل  معالي شما  قالت 
وزيرة دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز 
في  محوري  دور  »للشباب  العربي:  الشباب 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحد من 
أسباب وتداعيات التغّير المناخي بالتزامن مع 
استعداد منطقتنا الستضافة قمتين عالميتين 
وقد   ،»28 و»كـــوب   »27 »كــوب  هما  للمناخ 
حرصت القيادة الرشيدة في دولة اإلمارات 

لتعزيز  الشباب  ممكنات  كافة  توفير  على 
دورهم وإسهاماتهم في مجاالت االستدامة«.

وأضافت معالي المزروعي: »لدى كل من 
الشبابي  المناخي  العمل  وشبكة  المجلس 
األنشطة  مــن  متكاملة  أجــنــدة  لــه  التابعة 
والمبادرات والفعاليات والبرامج التي يساندها 
مركز الشباب العربي، بدعم من سمو الشيخ 
رئيس  نهيان،  آل  زايــد  بن  بن محمد  ذيــاب 
ديوان ولي عهد أبوظبي، ورئيس مركز الشباب 
االستدامة  مبادئ  ترسيخ  أجل  من  العربي، 
ومواجهة التغير المناخي في مختلف مجاالت 

العمل الشبابي العربي.«
الشباب  »يضع مجلس  معاليها:  وأضافت 
أهــداف  مجموعة  المناخي  للتغّير  العربي 
العربي  الشباب  تمكين  أهمها  استراتيجية، 
التحديات  لمواجهة  المطلوبة  بالمهارات 
المناخية، وتمثيل صوته في المحافل العربية 
ــدول  والــدولــيــة فــي مــجــال البيئة، ودعـــم ال
العربية في تعزيز جهودها للعمل المناخي، 
ورفع توصيات استراتيجية لصّناع القرار في 
العالم العربي، فضاًل عن اقتراح حلول فعالة 
بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، 
الناشئة  المشاريع  في  االستثمار  وتشجيع 
والصغيرة في مجال حماية البيئة ومواجهة 

التغير المناخي وتحقيق االستدامة«.

نحو مؤتمر المناخ
العمل  شبكة  عقدت  نفسه  اإلطـــار  وفــي 
والتي  للمجلس  التابعة  الشبابي  المناخي 
يشرف عليها عضو المجلس شريف الرفاعي 
شهر  في  لها  تدريبية  دورة  أول  مصر،  من 
نحو  الطريق  عنوان:»على  تحت  أغسطس، 
مؤتمر األطراف )COP(«. كما تخللت تلك 
الدورة، جلسة بعنوان »السياسات العامة في 
وكيف  ماهي   -  )COP( ــراف  األطـ مؤتمر 
تصاغ؟«، بمشاركة عضو المجلس مصطفى 
هاشم من األردن، وريدان السقاف نيابًة عن 
في  المتحدة  لألمم  المقيم  المنسق  مكتب 
دولة اإلمارات. وذلك استعداداً للتحضيرات 
بشأن مؤتمر األطــراف، بحيث سيجتمع كل 
ْوِليِّ واألمِم المتحدة والشركاء  من المجتمِع الدَّ
الٍة حوَل العمِل  ِالمعنيين، لاللتزام بحلوٍل فعَّ

. الُمناِخيِّ

حياة مستدامة 

قال املهندس سلطان احلارثي عضو مجلس الشباب 
العربي للتغير املناخي، والذي أشرف على تطوير 

الدليل: »إصدار الدليل األول من نوعه ملجلس 
 HSBC الشباب العربي للتغير املناخي بالتعاون مع

ومعهد بوستيريتي، يركز على تكريس عادات 
االستهالك الواعي الذي يراعي البيئة ويحافظ 

على املوارد ويحقق معايير االستدامة بجهود 
الشباب وأفكارهم ووعيهم وحرصهم على مكتسبات 

مجتمعاتهم وموارد الكوكب. وميكن لكافة املؤسسات 
واألفراد االستفادة منه مجانًا من خالل صفحة 

climate. املجلس على موقع مركز الشباب العربي
arabyouthcenter.org ويأتي إصدار«دليل الشاب 

العربي: حياة مستدامة يف خطوات»، ليكون دليل 
االستدامة اجلديد من مجلس الشباب العربي 

للتغير املناخي، ويلّخص للشباب أفضل املمارسات 
العملية والسلوكيات لتحقيق مبدأ االستدامة. 

كما يقدم الدليل قوائم بالعناصر ذات الصلة مع 
شرح ألهمية األخذ باالعتبار العادات اجلديدة، 

وكذلك البرامج التجريبية التي من شأنها أن تضع 
هذه التغييرات قيد التنفيذ. ويسعى املجلس 

التابع ملركز الشباب العربي من خالل هذا الدليل 
إلى تقدمي طرق عملية لفئة الشباب ليصبحوا 
مستهلكني أكثر استدامة ومصدر إلهام لآلخرين 

ليحذوا حذوهم. ويحاول تقدمي احملتوى 
واالقتراحات املفيدة ألفراد املجتمع ليتمكنوا من 

تطبيق ذلك من خالل مشاريع صغيرة تخص العالم 
العربي.

ينشد مجلس الشباب العربي 
للتغّير املناخي حتقيق ستة 

مخرجات أساسية هي: إشراك 
الشباب العربي يف عملية صنع 

القرارات البيئية واملناخية 
محليًا وعامليًا، وبناء قدرات 

الشباب ومهاراته للتصدي 
للتحديات البيئية من خالل 

برامج تدريبية، وتعزيز 
التعاون الدولي من خالل 

تكامل اجلهود الشبابية 
وتلك التي تبذلها املؤسسات 

احلكومية واخلاصة واملنظمات 
البيئية الدولية، وابتكار 

احللول اإلبداعية، وترسيخ 
املمارسات البيئية السليمة من 

أجل مستقبل الوطن العربي، 
إضافة إلى حتفيز ممارسات 
التمويل األخضر للمبادرات 
واألفكار واملشاريع الشبابية 

الواعدة للتصدي لتغير املناخ.

مجلس الشبـــاب 
ـــــر العربــــي للتغيـّ
المنـــــــــــــــاخــــــــــــــــي

دعم ذياب بن محمد بن زايد يرسخ العمل الشبابي في مبادئ االستدامة

سلطـــــــان الجابـــــــر: اإلمــــــــارات أرســــــت نمـوذجـــــًا نـاجحــــًا 
فــــي تمكيـــــــن الشبـــــــاب لقيــــــــادة العمــــــل المنـــــاخـــــــي 

دور محوري للشباب 
في االستدامة ومواجهة 

التحديات المناخية

شما المزروعي

خالل اجللسة، شدد عضو مجلس الشباب العربي للتغير املناخي مصطفى 
هاشم على أهمية العمل الشبابي العربي يف دعم اجلهود العاملية ملواجهة التغير 
املناخي، مشيرًا إلى أن »الشباب العربي ميثل درعًا واقيًة للبيئة والعمل املناخي 

العاملي الفّعال، ويعد ممكنًا أساسيًا للحفاظ على كوكبنا وخلق فرص جديدة 
للنمو واالزدهار االقتصادي منخفض االنبعاثات«. بدوره، لفت ريدان السقاف 

من مكتب املنسق املقيم لألمم املتحدة يف دولة اإلمارات إلى »التزام األمم املتحدة 
يف دولة اإلمارات إلشراك الشباب والشابات يف مثل تلك املبادرات، والتعاون مع 

دولة اإلمارات يف حتفيز دور الشباب الشامل والفعال من أجل تضاُفِر اجلهوِد 
نحَو العمِل امُلناِخيِّ وحماية البيئة وحتقيق االستدامة.  وأضاف قائاًل:»لدى 
الشباب دور إيجابي يف اتخاذ زمام املبادرة يف العمل املناخي، سواء من خالل 

التعليم أو املعرفة أو التكنولوجيا، من أجل بناء عالٍم أفضل للجميع«.

ازدهار اقتصادي منخفض االنبعاثات
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 دراسة حديثة تؤكد:

56% معدل النوبات القلبية ملستخدمي السجائر اإللكترونية 

منى الحمودي )أبوظبي(  

قالت دراسة حديثة إن األشخاص 
اإللكترونية  السجائر  مستخدمي 
أكثر عرضة للنوبات القلبية بمعدل 
بمعدل  الدماغية  وللسكتات   %56
بنظرائهم  مقارنتهم  عــنــد   %30
من  النوع  هذا  يستخدمون  ال  ممن 
أكثر  أيضاً  أنهم  مضيفة  السجائر، 
الشرايين  تصلب  بــمــرض  عــرضــة 
التاجية بمعدل 10% وجلطات الدم 
وعلقت   .%44 بمعدل  عــام  بشكل 
الدكتورة أحالم العوضي، أخصائية 
الشيخ  مدينة  فــي  القلب  ــراض  أمـ
شخبوط الطبية، بالشراكة مع مايو 
إن  بالقول:  الــدراســة  على  كلينك، 
تؤكد  الطبية  والــدراســات  األبحاث 
بالفعل أن البالغين ممن يستخدمون 
الــســجــائــر اإللــكــتــرونــيــة هــم أكثر 
قلبية  ــوبــات  ــن ب ــة  لــإصــاب عــرضــة 
التاجية  الشرايين  تصلب  ومــرض 

وأمراض االكتئاب والقلق. 
وأوضــــحــــت  أنــــه بـــالـــرغـــم من 
أن  إال  اإللكترونية  السجائر  انتشار 
نسبياً،  جــديــداً  يعتبر  استخدامها 
سالمتها  مــدى  معرفة  من  يحد  ما 

البعيد،  الــمــدى  على  ومــخــاطــرهــا 
وفيما كانت عاماًل مساعداً لإقالع 
عن التدخين، وهناك حاجة ألبحاث 
األضـــرار  لمعرفة  ــمــدى  ال طــويــلــة 

المترتبة على استخدامها.
ولفتت إلى أنه يتم الترويج للسجائر 
ــل آمـــن عن  ــدي ــا ب ــه اإللــكــتــرونــيــة أن
السجائر العادية، لكن في الحقيقة أن 
السجائر اإللكترونية مشابهة لحٍد ما 
للسجائر العادية الحتواء أبخرتها على 
مواد ضارة مثل النيكوتين، ومركبات 
عــضــويــة مــتــطــايــرة، ومــعــادن ثقيلة 
والنيكل«،  والقصدير  »كــالــرصــاص 
للسرطان  مسببة  كيميائية  ومـــواد 

ونكهات مثل ثنائي األسيتيل المرتبط 
بأمراض خطيرة للرئة.

الدراسات  أن  العوضي  وذكــرت  
بينت أن إدمان السجائر اإللكترونية 
بالسجائر  قياساً  مضاعفاً   يعتبر 
ــتــوفــرهــا بشكل  ل وذلــــك  الــعــاديــة 
ونكهات  وأحــجــام  بــأشــكــال  ــع  واسـ
متنوعة، التطور السريع في صناعة 
وبطارياتها  اإللكترونية  السجائر 
التي تدوم لفترات أطول، باستطاعة 
المدخن التحكم في كمية النيكوتين 
ــاً اســتــطــاعــتــه  ــضـ الــمــســتــخــدم وأيـ
ــات ال  ــ الــتــدخــيــن فــي أمــاكــن وأوقـ

تتوافر للمدخن العادي.

تحذير
حذرت الدكتورة أحالم العوضي من ظاهرة 

تدخني املراهقني والشباب للسجائر 
اإللكترونية وذلك خلفة وزنها وشكلها 

الذي يسهم يف سهولة اقتنائها من دون 
اكتشافها، وتعتبر أفضل طريقة لتجنب 

إدمان النيكوتني هي عند التدخني أو 
استعمال السجائر اإللكترونية، خاصة يف 

مرحلتي الطفولة واملراهقة التي ال يزال 
املخ فيها يف طور النمو، ومن املهم أن يتحدث 

اآلباء بشكل مستمر ألبنائهم عن أضرار 
التدخني واستعمال السيجارة اإللكترونية. 

وأشارت إلى أن سنوات املراهقة تعد بالغة 
األهمية لنمو الدماغ، والذي يستمر حتى 

مرحلة البلوغ، والشباب الذين يستخدمون 
منتجات النيكوتني بأي شكل من األشكال، 

مبا يف ذلك السجائر اإللكترونية، معرضون 
لآلثار الطويلة األمد، نظرًا ألن النيكوتني 

يؤثر على تطور الدماغ، خاصة أن استمرار 
استخدام السجائر اإللكترونية ال ميكن 

أن يؤدي فقط إلى إدمان النيكوتني، ولكنه 
ميكن أن يتطور األمر إلدمان مواد أخرى 

جتلب املتعة لعقل املراهق. كما يؤثر 
النيكوتني على تطور دوائر الدماغ التي 

تتحكم يف االنتباه والتعلم، تشمل املخاطر 
األخرى اضطرابات املزاج واملشاكل يف 

التحكم بالنبضات.

سلط أحمد الدشتي، الوكيل 
المساعد لقطاع الخدمات المساندة 

الضوء على المستهدفات الوطنية 
لمشروع »رعايتي« على مستوى 

الدولة، مشيرًا إلى أنها تشمل 
تطوير النظام الصحي، ورفع جودة 
البيانات ما يساعد على التخطيط 

االستباقي للخدمات، وتوحيد 
المعايير واإلجراءات المستخدمة 

في التعامل مع الملف الصحي. 
كما تضم هذه األهداف، تصميم 

وتنفيذ نظام إلكتروني يتمتع 
بخصائص أمان عالية، والربط 

بين الجهات المعنية واعتماد 
الهوية اإلماراتية مرجعًا للبيانات، 

وتحسين آلية مراقبة األمراض، 
وزيادة اإلنتاجية، وتحسين مشاركة 

المريض من خالل تطبيق أفضل 
المعايير والممارسات. 

 باإلضافة إلى تقليل األخطاء 
الطبية وصواًل إلى إلغائها بالكامل، 
وذلك من خالل سهولة الوصول إلى 

البيانات، فضاًل عن خفض التكاليف 
من خالل األتمتة، وتطوير آليات 

المعرفة وتبادل الخبرات، وضمان 
التبادل اآلمن للبيانات الطبية، 
ورفع مستويات الدخل للعاملين 
ضمن القطاع من خالل تحسين 
السياحة العالجية في الدولة.

:» وكيل وزارة »الصحة« المساعد لـ»

الربط بني »رعــــايتي« و»ملفي«

قبــل نهــــــاية العــــــام

أكد أحمد الدشتي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، 

مواصلة الوزارة مساعيها في تطوير نظام الرعاية الصحية بالدولة، وتعزيز جودة البيانات والوصول إلى 

معلومات شاملة حول سجالت الرعاية الصحية للمرضى، من خالل ربط المستشفيات في الدولة وكافة 

مرافق الرعاية الصحية عبر منظومة بيانات شاملة ومتكاملة. 

سامي عبد الرؤوف )دبي(

إلى جهود  »االتــحــاد«،  لـ  تصريحات خاصة  في  وأشــار 
الوزارة في استكمال الخطة المستقبلية لمشروع الملف 
المركزية  الذكية  المنصة  »رعايتي«،  الموحد  الصحي 
الدولة، كاشفاً  المعلومات الصحية على مستوى  لتبادل 
المستشفيات  جميع  بين  الــربــط  على  جــاٍر  العمل  أن 
لتبادل  »ملفي«  منصة  وبين  الدولة،  أنحاء  في  الخاصة 
المعلومات الصحية التابعة لدائرة الصحة في أبوظبي، 
وذلك قبل نهاية العام الجاري وفقاً للخطة المتفق عليها. 
وأعلن أنه سيتم الربط بين )رعايتي( ومختلف المراكز 
الطبية والعيادات الخاصة والملفات الصحية السحابية 
القيوين  وأم  وعجمان  الشارقة  إمــارات  في  المتواجدة 
وفق   ،2023 العام  نهاية  مع  الخيمة،  ورأس  والفجيرة 
المشروع  نجاح  بعد  وذلــك  المحدد،  الزمني  الــجــدول 
اإلمــارات  مؤسسة  منشآت  جميع  مع  الربط  إنجاز  في 
للخدمات الصحية، ومنصة »نابض« اإللكترونية التابعة 

لهيئة الصحة في دبي. 
لتوثيق  متطوراً  نظاماً  )رعايتي(  منصة  »تُعّد  وقــال: 
الخدمات  متلقي  لجميع  الصحية  والبيانات  المعلومات 
الصحية في ملف خاص، ويتم ذلك بشكل مستدام وآمن 
بهدف تحقيق سالمة وجودة الرعاية الصحية، وتسهيل 
استخدام تلك المعلومات من مقدمي الخدمات الصحية 
وتنظيم تبادلها وفقاً للتشريعات المعمول بها في الدولة«.

نتائج وأرقام 
»بلغ  الدشتي:  أجاب  »رعايتي«،  مشروع  نتائج  وحول 
عدد المنشآت المرتبطة بمنصة )رعايتي( ما يقارب 450 
منشأة حتى اآلن، و37.568 شخصاً من الكوادر الطبية 
اإللكترونية  الصحية  الملفات  عدد  بلغ  فيما  المعنية، 
المسجلة في »رعايتي« 9 ماليين ملف، كما أن هناك 25 
شركة تأمين صحي وما يزيد على 1000 منشأة صحية 
التابع  المالية اإللكتروني  المطالبات  مرتبطة مع مكتب 

لمنصة )رعايتي(. 
المكتب قام بمعالجة 2.7 مليون طلب  إلى أن  وأشار 
مطالبة  مليون  و2.8  إلكترونية  وصفة  ومليون  تفويض، 

إلكترونية مقدمة.
المجتمع،  ووقاية  الصحة  وزارة  سعي  الدشتي،  وأكد 
الصحية  الرعاية  الرقمية في مجال  التطورات  لمواكبة 
لرؤية حكومة دولة  وبناء منظومة صحية ذكية، تحقيقاً 

اإلمارات وترسيخ مكانة الدولة في المجال الصحي. 
المرضى  سجالت  يوفر  »رعايتي«  مشروع  أن  وذكــر 
المعنية بشكل سري  الجهات  لكافة  التحليلية  والتقارير 
إلى  الخصوصية، مشيراً  كافة معايير  وآمن مع مراعاة 
أن المنصة تقدم خدمات تأمين الوصول إلى السجالت 
الطبية لكل من المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، وهي 
نظام رعاية صحية حديث ومستدام ومتكامل يعمل على 
تعزيز سالمة المرضى وجودة الرعاية وصحة السكان. 

وتابع: »تسهم منصة )رعايتي( بتحسين جودة الخدمات 
الطبية وكفاءة مقدمي الرعاية وسالمة المرضى، وذلك 
من خالل  السكان  إدارة صحة  قدرات  تعزيز  إطار  في 
الرعاية  مقدمي  بين  المرضى  لسجالت  اآلمن  التبادل 
في دولة اإلمارات، بما يتماشى مع رؤيتها بإنشاء قاعدة 

وطنية موحدة للسجالت الطبية لسكان الدولة«. 

التقنيات الذكية 
المساندة  الخدمات  لقطاع  المساعد  الوكيل  أوضح 

بين  الربط  إلى  يهدف  »رعايتي«  مشروع  أن  بــالــوزارة، 
المنشآت الصحية الحكومية والخاصة وتبادل السجالت 
أخرى،  إلى  منشأة  من  المرضى  تنقل  ظل  في  الطبية 
معتمداً في ذلك على التكنولوجيا المتقدمة، حيث يعزز 
الشراكة االستراتيجية بين الوزارة وكل من دائرة الصحة 
الصحية،  للخدمات  ــارات  اإلمـ ومؤسسة  أبوظبي  في 
وهيئة الصحة في دبي، والقطاع الخاص وذلك لمواصلة 

االرتقاء بالمنظومة الصحية وتعزيز تكاملها«. 

الذي  المتسارع  التطور  يواكب  المشروع  »إن  وقــال: 
يــشــهــده الــقــطــاع الــصــحــي عــلــى الــمــســتــوى الــدولــي، 
البيانات  إلدارة  الذكية  التقنيات  مجال  في  وخصوصاً 
مع  يتماشى  بما  إليها  الوصول  يسهل  التي  الصحية، 
رعاية صحية  بتقديم  ويسهم  العالمية،  المعايير  أفضل 
متكاملة ومستدامة وفق مؤشرات أداء دقيقة وأطر زمنية 

تضمن الجودة والتميز والريادة«.

منصة مركزية 
لتبادل  مركزية  منصة  إنشاء  إلى  »باإلضافة  وتابع: 
المعلومات الصحية، فإن »رعايتي« يتضمن خدمة »بريد 
السلس  التبادل  لتحقيق  الــوزارة  أطلقتها  التي  رعايتي« 
لمطالبات التأمين بين مرافق الرعاية الصحية وشركات 
في  الصحية  الرعاية  مشهد  بتغيير  أسهم  ما  التأمين، 
الدولة، من خالل إنشاء نظام مركزي للسجالت الطبية 
البيانات  يعرض  ومتكامل  مبتكر  رقّمي  نظام  وتقديم 

السريرية المحدثة لبيانات المرضى«. 
وأفاد الدشتي، أّن الهدف العام لـ »رعايتي« هو إنشاء 
يوّفر  عالمي،  على مستوى  متكامل  رعاية صحية  نظام 
مزايا ترّكز على المريض وتعّزز استمرارية الرعاية بين 
ببناء نظام صّحي  الرعاية الصّحية، بما يسهم  مقدمي 
تضمن  الجودة  عالية  خدمات  لتقديم  ومستدام  فّعال 

ريادة القطاع الصحي في الدولة. 
بيانات صحية  قاعدة  إنشاء  في  المشروع  بدور  ونوه 
مركزية للمرضى، وتوفير رعاية صحية متقدمة، وتحليل 
معايير  أعلى  لتقديم  المستقبلي  والتخطيط  البيانات 

الخدمات الصحية المتبعة عالمياً.

خطة الستكمـــــــال الربط لتبـــــادل سجالت الرعــــــاية الصحية للمـــــرضى على مستوى الدولة

نجحنا بتسجيل 9 ماليين ملف 
صحي في »رعايتي« حتى اآلن 

 
أحمد الدشتي

إنشاء نظام مركزي ورقمي 
للسجالت الطبية ومكتب 

إلكتروني للمطالبات المالية 

األهداف الوطنية 
للمشروع 

ربط »رعايتي« 
والمراكز الطبية 

والعيادات الخاصة 
في 5 إمارات العام 

المقبل

تعزيز قدرات 
التبادل اآلمن 

لسجالت المرضى 
بين مقدمي الرعاية 

بالدولة 

حـــالة شفـــاء  من »كـــــــورونا« 
أبوظبي )وام(

حالة   673 شفاء  عن  أمس  المجتمع  ووقاية  الصحة  وزارة  أعلنت 
جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد »كوفيد-19« وتعافيها التام 
من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية الالزمة منذ دخولها 

المستشفى، وبذلك يكون مجموع حاالت الشفاء 986.102 حالة.
نطاق  وزيـــادة  لتوسيع  و  ــوزارة    ــ ال مع خطة    وتماشيا   
ــشــاف المبكر  ــت ــهــدف االك ب الـــدولـــة  الــفــحــوصــات فــي 
المستجد  كورونا  بفيروس  المصابة  الحاالت  وحصر 
»كوفيد-19« والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة 
عن إجراء 261.318 فحصاً جديداً خالل الساعات 
المجتمع  في  مختلفة  فئات  على  الماضية   24 الـــ 
الطبي.  الفحص  تقنيات  وأحدث  أفضل  باستخدام 
وتوسيع  والفحص  التقصي  إجراءات  تكثيف    وأسهم 
نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 
المستجد  كورونا  بفيروس  جديدة  إصابة  حاالت   703
من جنسيات مختلفة، وجميعها حاالت مستقرة وتخضع 
الحاالت  مجموع  يبلغ  وبذلك  الــالزمــة،  الصحية  للرعاية 
المسجلة 1.007.742 حالة.   كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالة مصابة 
يبلغ عدد  وذلك بتداعيات اإلصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك 
الوفيات في الدولة 2.341 حالة.   وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 
عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفى، وتمنياتها بالشفاء 
العاجل لجميع المصابين، وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات 
ضماناً  الجسدي   بالتباعد   وااللــتــزام  بالتعليمات  والتقيد  الصحية 

لصحة وسالمة الجميع.   

703 إصـــــابات جديدة وحــالة وفاة

673



أبوظبي )االتحاد( 

 162 خــالــفــت شــرطــة أبــوظــبــي 
التحكم  مركز  مع  بالتعاون  سائقاً 
المخلفات  إلقاء  بسبب  والمتابعة، 
عــلــى الــطــرق والــمــرافــق الــعــامــة 
ــهــم خــال  ــات ــب ــادة مــرك ــيـ ــاء قـ ــنـ أثـ
2022م.  عــام  مــن  األول  النصف 
ــصــحــت مــســتــخــدمــي الــطــريــق  ون
في  والمخلفات  القمامة  بــإلــقــاء 
ومراعاة  لها  المخصصة  األماكن 
العامة  والصحة  البيئية  السامة 
الحضاري  المظهر  على  والحفاظ 

المركبات  سائقي  ودعت  لإلمارة. 
ــه الـــركـــاب  ــي ــب ــن ــزام وت ــ ــت ــ ــى االل ــ إل
مخلفات  أي  ــاء  ــق إل ــعــدم  ب مــعــهــم 
السلوكيات  تعزيز  في  والمشاركة 
البيئة  على  بالمحافظة  اإليجابية 
موضحًة  للمدن،  الــعــام  والمظهر 
في  يتسبب  قد  التصرف  هــذا  أن 
ضــرورة  على  وحثت  البيئة،  تلوث 
المختصة  الــجــهــات  مــع  الــتــعــاون 
والسامة  بالصحة  االهتمام  في 
المخلفات  من  بالتخلص  والبيئة 
القمامة  حاويات  في  الُمستخدمة 

المغلقة.

تعزيز السلوكيات اإليجابية بالمحافظة على البيئة والمظهر العام )من المصدر(

شرطــة أبوظبــي تُخالـــف 162 سائقـــًا 

»إلقــاء مخلفــات أثنــاء القيــادة«  لــ

71 أن »إلقاء  وذكرت أن قانون املرور أوضح يف املادة رقم 
أثناء  الطريق يعد مخالفة  املركبات على  املخلفات من 

6 نقاط مرورية  1000 درهم، وتسجيل  القيادة« غرامتها 
املخالفني. السائقني  على 

وأكدت احلرص على مواصلة جهودها يف توعية السائقني 
احلضارية  غير  السلوكيات  بتفادي  الطرق  ومستخدمي 

والتسبب يف  السائقني بال مباالة  التي يرتكبها بعض 
البيئة. تشويه 

جهود
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تعزيــز التعــاون بيــن »الداخليـــة« 
وجامعــــة اإلمـــــارات 

وفـــد مـــن الكونغــو الديمقراطيـة 
يــــزور شــــرطــــة دبــــي

أبوظبي )وام( 

استقبل اللواء سالم علي مبارك 
الشامسي وكيل وزارة الداخلية 

املساعد للموارد واخلدمات املساندة، 
الدكتور غالب احلضرمي البريكي 

مدير جامعة اإلمارات العربية 
املتحدة باإلنابة والوفد املرافق له 

الذي قام بزيارة لوزارة الداخلية 
لالطالع على جتربة الوزارة 

الريادية يف مجال نقل املعرفة، 
وتبادل اخلبرات واملعلومات يف هذا 

املجال. واستمع إلى شرح موجز 
حول ما يحتويه املختبر ويقدمه 
من دعم جلهود تبني االبتكار يف 

العمل احلكومي وتوفير البيئة 
احلاضنة للمبتكرين وأصحاب 

املشاريع واألفكار االبتكارية بتبنيها 
ومتكينها واالرتقاء بقدراتها 

خلدمة العمل الشرطي وتطويره. 
كما زار الوفد مكتب إدارة املشاريع 

واخلدمات املشتركة يف اإلدارة 
العامة لإلستراتيجية وتطوير 

األداء.

دبي )االتحاد(

زار  الفريق أمولي باهيجوا 
ديودونيه مفوض عام شرطة 

جمهورية الكونغو الدميقراطية 
والوفد املرافق له، القيادة العامة 
لشرطة دبي، وكان يف استقباله،  

اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، 
القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، 

بحضور عدد من الضباط، لبحث 
سبل التعاون بني البلدين يف 

اجلوانب األمنية، ومناقشة املواضيع 
ذات االهتمام املشترك، واالطالع 
على التقنيات احلديثة لشرطة 

دبي يف مجال تعزيز األمن واألمان. 
ورحب  اللواء طيار أحمد محمد بن 

ثاني، بالوفد الزائر، مؤكدًا حرص 
شرطة دبي على تطوير العالقات 
محليًا وعامليًا. واطلع الوفد خالل 
زيارته ملقر شرطة دبي الرئيسي 

على منظومة العمل يف إدارة مركز 
القيادة والسيطرة يف اإلدارة العامة 

للعمليات، كما زار الوفد مركز 
الشرطة الذكي املتواجد يف منطقة 

المير، والذي يقدم خدماته إلى 
اجلمهور بطريقة ذكية ومن دون أي 

تدخل بشري على مدار 24 ساعة 
يف اليوم.

سالم الشامسي وغالب البريكي والحضور خالل الزيارة )وام(

بـــرامــــــــج تـدريبيــــــة 
لـمنح  72  مفتشًا  

صفــــــة الضبطيـــــة

أبوظبي )االتحاد(

أكادميية  اختتمت   
 5 القضائية،  أبوظبي 

منفصلة  تدريبية  دورات 
التكوين  برنامج  من 

ملنح  للتأهيل  األساسي 
القضائية  الضبطية  صفة 

5 جهات  لـ72 مفتشًا يف 
حكومية، وذلك يف إطار 

إلى  الرامية  اجلهود 
املتدربني  قدرات  تنمية 

املهارات  وإكسابهم 
لتمكينهم  املتكاملة 

من أداء مهامهم وفق 
القانونية  الضوابط 

احملددة، مبا يسهم يف 
األنشطة  وتطوير  دعم 

اخلاضعة  واألعمال 
لرقابتهم.

وأوضحت األكادميية أن 
ميثلون  الذي  املتدربني 

5 جهات حكومية يف 
دائرة  تشمل،  أبوظبي 
االقتصادية،  التنمية 
املجتمع،  تنمية  دائرة 

للزراعة  أبوظبي  هيئة 
الغذائية،  والسالمة 

أبوظبي،  مدينة  بلدية 
قد  املتكامل،  النقل  ومركز 
تلقوا عددًا من احملاضرات 

التأهيلية  والورش 
690 ساعة  بإجمالي 

تدريبية. 

رأس الخيمة )االتحاد(

لشرطة  العامة  القيادة  تمكنت 
سائق  ضبط  مــن  الخيمة  رأس 
مركبة 29 عاماً  تسبب في صدم 
شخص آسيوي كان يقود دراجته 
الهوائية في أحد شوارع اإلمارة، و 
فر هارباً من موقع الحادث الذي 
أسفر عنه وفــاة الشخص. وأفاد 
النقيب عبدالرحمن أحمد الشحي 
والتعقيب  المباحث  ــرع  ف مــديــر 
بشرطة  والدوريات  المرور  بإدارة 
رأس الخيمة، بأنه فور تلقي الباغ 

تم تشكيل فريق من فرع المباحث 
والــتــعــقــيــب لــجــمــع الــمــعــلــومــات 
والتحري عن الشخص المتسبب 
في الحادث والمركبة المستخدمة، 
كــمــا تـــم االســتــعــانــة بــكــامــيــرات 
في  المنتشرة  األمنية  المراقبة 

و  لمراجعتها  اإلمـــــارة،  شــــوارع 
مقاطع مصورة  أية  على  الوقوف 
قد تسهم في التعرف على المركبة 
بحث  عمليات  وبعد  المتسببة، 
فريق  تمكن  مستفيضة،  وتحري 
الــعــمــل مــن الــتــوصــل إلـــى مكان 
وبعد  سائقها،  وضبط  المركبة 
التحقيق المبدئي معه أقر بقيامه 
الهوائية  ــدراجــة  ال قــائــد  بــصــدم 
الحادث،  موقع  من  بالفرار  والذ 
وقد أحيل إلى الجهات المختصة 
التخاذ كافة اإلجــراءات القانونية 

الازمة بحقه.

تمكن فريق العمل من التوصل إلى مكان المركبة وضبط سائقها )من المصدر(

ضبط سائق يف رأس الخيمة تسبب 

بوفاة شخص وفر هاربًا 

»املعهد القضائي« يطلع على مشروعات أكاديمية سيف بن زايد 

5

أبوظبي )االتحاد(

ــن مــعــهــد الــتــدريــب  ــد م ــع وفـ اطــل
أهم  على  الــعــدل  ــوزارة  بـ القضائي 
الــمــشــاريــع الــتــطــويــريــة والــخــطــط 
الممارسات  وأفضل  االستراتيجية 
المطبقة في أكاديمية سيف بن زايد 
بالقيادة  واألمنية  الشرطية  للعلوم 

العامة لشرطة أبوظبي.
والتقى اللواء ثاني بطي الشامسي 

مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم 
ــوفــد الــزائــر  الــشــرطــيــة واألمــنــيــة ال
محمد  الدكتور  المستشار  برئاسة 
معهد  عــام  مــديــر  الكمالي  محمود 
اللقاء  القضائي، وتم خال  التدريب 
االستراتيجية  الخطة  اســتــعــراض 
وأهم  التنظيمي  والهيكل  لألكاديمية 
المشاريع التطويرية وتبادل الخبرات 
أفضل  على  واالطــاع  الجانبين  بين 
الممارسات ذات الصلة بين الجانبين.  ثاني الشامسي لدى استقباله محمد الكمالي ووفد المعهد )من المصدر(

»تأثيــر املشاعــر علــى الصحــة« فــي ورشــة لشرطــة دبــي 

دبي )االتحاد(

في  اللوجستي  للدعم  العامة  اإلدارة  نظمت 
عمل  ورشــة  االبتكار،  بمختبر  المحاكاة  مركز 
الجسدية  الصحة  على  المشاعر  »تأثير  بعنوان 
والمعنوية« قدمتها إيمان حسن، مؤسس مركز اوم 
للتأمل، بحضور الدكتور مايا الهواري، أول باحثة 
إماراتية في الذكاء العاطفي، وأسماء العبيدلي، 
للدعم  الــعــامــة  اإلدارة  فعاليات  فــريــق  رئــيــس 
اللوجستي، وبمشاركة أكثر من 150 من موظفي 

القيادة العامة لشرطة دبي من مختلف اإلدارات 
العامة ومراكز الشرطة. 

وقالت أسماء العبيدلي: إن الورشة تأتي في إطار 
حرص شرطة دبي ممثلة في اإلدارة العامة للدعم 
اللوجستي على تقديم أفضل الخدمات، وتطوير 

كفاءات العاملين واالرتقاء بمستوى أدائهم، وإيجاد 
أنظمة جديدة للتحديث والتطوير الدائم. وأوضحت 
العبيدلي أن اإلنسان اإليجابي هو مصدر لإللهام 
ونشر السعادة لمن حوله، والمساهمة في مساعدة 

اآلخرين على النهوض والتغيير.
واستعرضت إيمان حسن خال المحاضرة أهمية 
إدارة المشاعر في أنفسنا في مواجهة ضغوطات 
الحياة بإيجابية، ونجاح دور الذكاء العاطفي في 
سعادة اإلنسان ونجاحه من خال تطبيقات عملية 

الحضور خالل الورشة )من المصدر(وأمثلة تؤدي إلى سعادة اإلنسان.

المجني عليه 
كان يقود دراجته 

الهوائية 

أكثر من 150 من موظفي 
القيادة العامة لشرطة دبي 

شاركوا في الفعالية 

مرافئ

األحمق عدو نفسه

إلى  تتحول  عندما  المشاعر  به  تقوم  ما  يفهم  ال  الذي  ذا  من 
تكون  كيف  يستوعب  ال  الذي  ذا  ومن  الصدور.  في  هائل  حريق 
التي  الطرائق  هذه  أيديولوجيا.  أو  بفكرة،  تتعلق  عندما  العقول 
تنهش  التي صارت  اآلن  الوهم هي  كهوف  في  وتجذرت  تبددت، 
في الجسد اليمني، وتدمر مراياه التي كمانت في يوم من األيام 
بإبداع  مدهوشا  أمامها  وقــف  كلما  اإلنساني  الضمير  تسعد 
التضامن  وأسس  للحية،  الحب  معاني  الذاكرة  في  رسخ  بشري 
مع متكامات الوجود. جماعة الحوثي التي باعت الحاضر، ليس 
وكل  وحيثياته،  ذخائره  وتدمر  الماضي،  تبيع  أن  منها  مستغربا 
هذه  على  ينبغي  كان  وطنية  مكتسبات  من  اليمن  به  احتفظ  ما 
وأال  الغير،  أغــراض  تخدم  وأال  الهمجية  عن  تتخلى  أن  الفئة 
تكون أداة هدم وتدمير، لمدخرات بلد لم يبق له في هذه الدنيا 
يملك  ما  أهم  في  الحقد  أنياب  تغرس  اآلن  وهي  تاريخه،  غير 
العصابة  تقع  عندما  ولكن  شعبه.  حياة  في  شيء  وأنصع  اليمن 
الحق  بين  به  يميز  ما  المعصوب  يرى  فا  العيون  على  الداكنة 
والباطل، ويصبح في الحياة كائناً مسربًا بفكرة جهنمية، ال ترى 
التاريخ  اليمن شاسعة واسعة بكنوز  القدمين وجغرافية  أبعد من 
األمر الذي يجعل هذه الفئة تدود بأطرافها الحمقاء على أرواح 
وأقداح غير مبالية بما تجره من ويات ومصائب وخر ائب على 
تكريس  في  أمعنت  أن  منذ  الحياة  فارقت  فئة  ألنها  وأهله  البلد 
الموت كوسيلة للظفر بالكرسي، وكرسي اليمن واسع ال يمكن أن 
القيم.  مطموسة  الرؤية،  حالكة  األفق،  ضيقة  ضئيلة  فئة  تمأله 
اليمن  حضارة  على  اعتداء  ليس  هو  اليوم  الحوثي  به  يقوم  ما 
يخص  الزال  إنساني  موروث  على  بغيض  سطو  هو  بل  فحسب، 
جمعاء،  اإلنسانية  يهم  تاريخ  حصيلة  هو  ما  بقدر  معينا  بلدا 
التعسف،  هذا  لمواجهة  أممي  نهوض  عليه  يترتب  الذي  األمر 
والكام  بالتصريحات،  االكتفاء  وعدم  دابرة  وقطع  واإلسفاف، 
الحياة  مناحي  كــل  فــي  كــبــرى  معضلة  واجــه  اليمن  الــمــجــوف، 
جماعة  أيدي  على  الدمار  ضجيج  يسكت  لن  بالكام  واالكتفاء 
بالحقيقة،  يتأزر  أن  العالم  على  وسلوكاً.  منهجاً  بالعدمية  آمنت 
التاريخ،  عكس  السير  وضد  الظلم  وضد  الظام  والحقيقة ضد 
ما  بأن  الواضحة  الصريحة  العربية  باللغة  لنا  يفصح  والتاريخ 
يقوم به الحوثي هو العبثية بشرها وشرارتها، وأن غض الطرف 
عن مثل هكذا خربشات على سبورة التاريخ سوف تمحو آثار بلد 
ضمير  في  وعي  وصحائف  بعث  مزامير  الحضارة  في  له  عريق 
الفتك  حيث  الجبين  له  يندى  اليمن  في  يحدث  ما  اإلنسانية، 
على  ويلطم  يتفرج،  والعالم  النهار،  عين  في  يجري  التاريخ  في 
الخدود فقط. هذه مأساة عصر أصبح للصغار مخالب، والعالم 

يقف مشاهدا فقط.

علي أبو الريش

Ali.AbuAlReesh@alIttihad.ae



وأكد معالي ماجد علي المنصوري، رئيس 
اللجنة العليا المنظمة للمعرض األمين العام 
لنادي صقاري اإلمارات، أّن هذه المسابقات 
المميزة تهدف لتشجيع العارضين والزوار من 
مختلف الجنسيات على الحفاظ على التراث 
والُمساهمة في صون الحياة البرية والبيئة 
مكانة  على  الضوء  وتسليط  الصحراوية، 
تعزيز  في  ودوره  عالمياً  وريادته  المعرض 
استقطاب  على  والعمل  الُمستدام،  الصيد 
هذه  دعم  في  للُمشاركة  الجديدة  األجيال 
المساعي وتشجيع المواهب اإلبداعية لدى 
الشباب من مختلف الدول. مؤكداً أّن معرض 
أبوظبي للصيد بات منّصة تعريفية وتوثيقية 
جوانب  إبراز  في  يُساهم  اإلنساني،  للتراث 
وتعزيز  األصيلة،  اإلمــاراتــيــة  للهوية  مهمة 
التفاعل مع ثقافات مختلف الشعوب والدول.

تـــّم اإلعـــان  الــتــي  الــُمــســابــقــات  وتشمل 
وتتوفر  فيها  الُمشاركة  معايير وشروط  عن 
استمارات الترّشح لها عبر الموقع اإللكتروني 
للمعرض، ُمسابقة أفضل اختراع في مجال 
ُمخّصصة  سيارة  أفضل  والصيد،  الصقارة 
الصقور  أجمل  ُمسابقة  الصيد،  لرحات 
منّصة عرض/  أفضل  األسر،  في  الُمكاثرة 
جناح لكل قطاع من القطاعات الـ 11 التي 
يتشّكل منها المعرض، وكذلك ُمسابقة َجمال 
)الــحــص/  الــعــربــي  الصيد  كلب  السلوقي 

األريش - ذكور/إناث(.
 )2022 )أبوظبي  ُمسابقات  تشمل  كما 
التي  الفوتوغرافية  الصور  أجمل  ُمسابقة 
ُمسابقة  الجديدة،  الـــدورة  ثيمة  عن  تُعّبر 
الدورة  لفعاليات  فوتوغرافية  صورة  أجمل 
2022(، وأفضل مقطع فيديو  )أبوظبي   19
بما   ،)2022 )أبوظبي   19 الــدورة  لفعاليات 
يُسهم في التعريف بلغة الفن بالتراث الثقافي 
والحضاري والبيئي لآلباء واألجداد وأهمية 

الحفاظ على الحياة البرية.
في  للصيد  أبوظبي  معرض  أطلق  كذلك 
أفضل  أجــمــل/  ُمسابقة  الــقــادمــة،  دورتـــه 
ُمجّسمات  أفضل  وُمسابقة  للصقور،  برقع 
المشغوالت التراثية الخاصة بقسم الحرف 
جماليات  إبـــراز  فــي  يُساهم  بما  الــيــدويــة، 
التراث العريق لدولة اإلمارات، وتعزيز جهود 
واستدامة  الحرف  صــون  بأهمية  التوعية 

الصناعات التقليدية.

واإلبــل وعروض  الصقور  مــزادات  وتُعتبر 
الخيل والرماية والطيور الجارحة وُمسابقة 
والعروض  السلوقي  ومزاينة  الصقور  أجمل 
التراثية الحّية، إحدى أبرز فعاليات الحدث 
األضــخــم مــن نــوعــه فــي الــشــرق األوســـط 
وأفريقيا، والذي رّسخ مكانته في العام 2021 
بمشاركة واسعة من الشركات الُمتخصصة، 
التي مّثلت 680 عامة تجارية من 44 دولة 
ما  حينها  وزاره  50000م2،  مساحة  على 
يزيد على 105 آالف زائر من 120 جنسية 
والفروسية  والصيد  الصقارة  ُمحّبي  مــن 
ــاق الــرحــات  ــّش والــريــاضــات الــتــراثــيــة، وُع

والتخييم والسفاري.
للصيد  الــدولــي  أبوظبي  معرض  ويضم 
والفروسية، 11 قطاعاً ُمتنّوعاً، هي: الفنون 
الصقارة،  الــفــروســيــة،  الــيــدويــة،  والــحــرف 
الصيد  ُمعّدات  والسفاري،  الصيد  رحات 
والتخييم، أسلحة الصيد، الحفاظ على البيئة 
الترفيه  وُمعّدات  مركبات  الثقافي،  والتراث 
والخدمات  المنتجات  الطلق،  الــهــواء  فــي 
البيطرية، ُمعّدات صيد األسماك والرياضات 

البحرية، ووسائل اإلعام الُمختّصة.
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27 فرعًا وفئة و45 جائزة

امُلشاركة يف ُمسابقات »أبوظبي للصيد« حتى 31 أغسطس

تنظيم ورعاية

ُتقام الدورة الـ 19 من املعرض الدولي 
للصيد والفروسية »أبوظبي 2022«، 
خالل الفترة من 26 سبتمبر ولغاية 

2 أكتوبر القاِدَمني، بتنظيم من نادي 
صقاري اإلمارات، وبرعاية رسمية 

من هيئة البيئة- أبوظبي، الصندوق 
الدولي للحفاظ على احلبارى، مركز 

أبوظبي الوطني للمعارض حيث 
ُيقام احلدث، وراعي قطاع »أسلحة 

الصيد« شركة كاراكال الدولية، 
 Q Properties الراعي الفضي شركة

للعقارات، شريك جتربة الزائر كل من 
أكادميية فاطمة بنت مبارك للرياضة 

النسائية، شركة بوالريس للُمعّدات 
الرياضية امُلتخّصصة، ومجموعة 

العربة الفاخرة، وراعي الفعاليات كل 
من شركة »سمارت ديزاين« وشركة 

»اخليمة امللكية«، وشريك السيارات 
»إيه أر بي اإلمارات«، وبدعم من غرفة 

جتارة وصناعة أبوظبي.

أبوظبي )االتحاد(

يُواصل معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية استقبال طلبات الترّشح 

للُمشاركة في ُمسابقاته التراثية والفنية والثقافية الُمتخّصصة، التي تشمل 

27 فرعًا وفئة، ُرصد لها 45 جائزة، حيث يبقى التسجيل ُمتاحًا لغاية نهاية 

شهر أغسطس الجاري لمختلف ُمسابقات الحدث الذي يُقام تحت شعار 

»استدامة وتراث... بروٍح ُمتجّددة«، انعكاسًا لجهود أبوظبي والعالم في تعزيز 

استدامة البيئة والصيد والرياضات التراثية واألعمال التجارية ذات الصلة.
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أطلقها صندوق الزكاة بعنوان »وآتوا حقه يوم حصاده« 

حملـة تحـث علـى إخـراج الزكـاة للتمـور والـزروع

)أبوظبي( سليم  إبراهيم 

حملة  ــاة  ــزكـ الـ صـــنـــدوق  ــق  أطــل
حصاده«  يــوم  حقه  ــوا  »وآت بعنوان 
الــمــزكــيــن ممن  تــســتــهــدف  ــي  ــت وال
لديهم النخيل سواء في المزارع أو 
البيوت، وحثهم على أداء الفريضة، 
في حال وصولها النصاب المقرر، 
كيلو   653 بلغت  إذا  حددها  والتي 
النبي  لــحــديــث  اســتــنــاداً  ــاً،  جــرام
صلى اهلل عليه وسلم »ليس في ما 
دون خمسة اوسق صدقة«، وأشار 
الخمسة  قيمة  أن  إلــى  الصندوق 
كيلو   653 وزنــه  مــا  تــعــادل  اوســق 
الذي  والتمر  الحب  وفــي  جــرامــاً، 
التقدير  يعتبر  التجفيف  شأنه  من 
قبله. وليس  التجفيف  بعد  السابق 

ــاة الــتــمــور تــجــب مــبــاشــرة  ــ وزك
رطبا  ــان  أك ســواء  الحصاد  عند 
حقه  »وآتوا  تعالي  لقوله  تمرا  أم 
يوم حصاده«، والتمور من الزروع، 
عليه  اهلل  صلى  النبي  عن  وجــاء 
سواء  التمور،  بزكاة  األمــر  وسلم 
المزارع  في  أو  البيوت  في  كانت 
وفـــي حـــال تــســويــق الــمــنــتــج قبل 
واجبة  الزكاة  فإن  الزكاة  إخــراج 
ــه بــنــفــس الــنــســبــة  ــت ــم ــي عـــلـــى ق

المستحقة.
وقــــال الـــدكـــتـــور عــبــد الــرحــمــن 
موارد  إدارة  مدير  الحمادي  سلمان 
أن  الزكاة  الزكاة واإلعالم بصندوق 
لنفسه  النخل  صاحب  يستعمله  ما 
إلى  المحصول  ربع  بنحو  وضيوفه 
الــثــلــث فــإنــه ال تــجــب فــيــه الــزكــاة 
وهـــو الــمــشــهــور فــي مــذهــب مالك 
يراعى  »ال  ــه  أن وأكـــد  والــشــافــعــي. 
يراعى  بل  الــزروع،  زكاة  الحول في 
الــمــوســم والــمــحــصــول، فــمــتــى ما 
ُحــصــد الــمــحــصــول وجــبــت الــزكــاة 
إذا  إال  ذلـــك  قــبــل  تــجــب  فــيــه، وال 
يبيعه  كــأن  لمصلحة،  قبله  قطف 
األصل  أن  الحمادي  وأوضح  ُرَطباً. 
تمراً  نخله  زكــاة  الــمــزارُع  يُخرج  أن 
التمر،  بــدل  القيمة  إخــراج  ويجوز 

وذلك بأن يحسب كمية الواجب من 
المحصول، ثم يقدر قيمتها بالسوق 
إن على  ــال  ــ وق نـــقـــداً.  ويــخــرجــهــا 
تشغيلية  وتكاليف  ُعّماالً  لديه  من 
للمزرعة فإنه ال يخصمها من عائد 
محصوله ثم يزكي ما بقى، ألنه من 
الواجب  القدر  في  روعــي  األســاس 
بقدر  زكاته  تقدم حيث صارت  كما 

نصف العشر بدالً من الُعشر، وهذه 
فوجب  البعض  عنها  يغفل  مسألة 
التنبيه، لغرض الوفاء بقيمة الزكاة. 
ووفق دراسة للحمادي، وفيما يخص 
الّتمور،  زكـــاة  فــي  الــواجــب  مــقــدار 
عليه  اهلل  النبي صلى  سّنة  حــددت 
إذا  الّتمور  في  الواجب  قدر  وسلم 
الحمادي  النصاب.وبين  تبلغ  كانت 
أنه إذا تفاوت التمر رداءة وجودة، 
فما  أوسطه  من  تُؤخذ  الزكاة  فإن 
الوسط.  دون  مما  تؤخذ  وال  فوق، 
ــه إذا  ــ ــى أن ــ ولـــفـــت الـــحـــمـــادي إل
وتعددت،  النخيل  أراضي  اختلفت 
أنتجته  مــا  يجمع  صاحبها  فــإن 
بعض  إلى  ويضمها  أراضيه  جميع 
فــي حــســاب زكــاتــهــا، مــع مــراعــاة 
البيوت  في  النخيل  تنتجه  ما  أن 
والمساكن داخلة في حساب الزكاة 
النصاب لوحدها  تبلغ  طالما كانت 
في  نخيل صاحبها  إلى  بضمها  أو 

يمتلكها.  التي  مزارعه 

تطوير الخدمة
طور صندوق الزكاة خدمة 

حساب التمور األمر الذي أنعكس 
على زيادة امليزانية الزكوية 

نتيجًة لربطها مع خدمة دفع 
الزكاة، ويتوقع الصندوق ارتفاع 

عدد مستخدمي حاسبة زكاة 
التمور هذا العام بعد ارتفاع 

الوعي ومعرفة ضرورة إخراج 
الزكاة، والذي شهد زيادة 

مضطردة منذ بدء تطبيق 
البرنامج واستخدامه، عام 2019 

والذي بلغ 68 متعاماًل وارتفع 
نسبة املستخدمني للحاسبة 

خالل عام 2020 834% حيث 
بلغ العدد اإلجمالي للمتعاملني 

835 متعاماًل، وارتفع نسبة 
املستخدمني للحاسبة خالل 

عام 2021 م بنسبة 128% حيث 
بلغ العدد االجمالي للمتعاملني 

2.190 متعاماًل عبر برنامج 
اإلمارات حلساب زكاة التمور. 

ويعمل البرنامج كحاسبة لزكاة 
التمور للمتعاملني بناء على 

إحصائيات واقعية ودقيقة مت 
احلصول عليها من وزارة التغير 

املناخي والبيئة وهيئة أبوظبي 
للزراعة والسالمة الغذائية، 

ويهدف إلى حساب زكاة التمور 
بناء على عدد النخيل املثمرة 

بصورة آلية مبتكرة، كما يسعى 
إلى خدمة املتعاملني بطرق 

سهلة. وللحصول على اخلدمة 
ميكن اإلطالع على صفحة 

البرنامج باملوقع اإللكتروني 
لصندوق الزكاة وإدخال عدد 
النخيل املثمرة التي ميتلكها 

املتعامل، وحتديد النوع إلمتام 
عملية تعبئة املتطلبات، 

والبرنامج يوضح كيفية معادلة 
الزكاة، حيث تكون قيمة الزكاة 
5% من مجموع التمر أو %7.5 
أو 10% وذلك بحسب طريقة 

السقي.

ال يراعى الحول 
في زكاة الزروع بل 
الموسم والمحصول

عبدالرحمن الحمادي

صباح الخير

وطن وقلب 
اإلنسانية

المجلس  في  الرمضانية  المحاضرات  إحدى  وخالل  مرة  ذات 
رئيس  نهيان  آل  زايــد  بن  محمد  الشيخ  السمو  لصاحب  العامر 
بها  قــام  خاصة  ــارة  زي قصة  للحضور  روى  اهلل،  حفظه  الــدولــة، 
الرحل وهم  الرعاة  قبائل من  تنزانيا تسكنها  المناطق في  إلحدى 
حتى  تواجدها  والممتد  المنتشرة  الشهيرة  الماساي  قبائل  من 
بن سلطان  زايد  الشيخ  المؤسس  عاد سأله  فلما  المجاورة،  كينيا 
معاناتهم  عن  فحدثه  مشاهداته،  عن  ثــراه،  اهلل  طيب  نهيان،  آل 
األساسية  الخدمات  وانعدام  المياه  ونــدرة  العيش  شظف  جــراء 
ورجل  العرب  حكيم  له  فقال  التحتية.  البنية  مقومات  وغياب 
بأن  ثــراه-  اهلل  طيب  ليأمره-  ألجلهم؟،  فعلت  ومــاذا  اإلنسانية، 
وإنشاء  الطرق  وتمهيد  اآلبار  حفر  في  ويساعدهم  أدراجــة  يعود 
الذي  قال-»أليس  كما   - فهم  النائية،  المنطقة  تلك  في  عيادة 
خلقنا هو خالقهم؟«. واقعة وعبارة لخصت رؤية مؤسس اإلمارات 
وفلسفته في العمل اإلنساني، والتي أصبحت ركيزة نهج اإلمارات 
في ميدان العمل الخيري واإلنساني، وقد أصبحت عاصمة وقلب 
في  المجتمعات  ولكل  والصديق  للشقيق  وعوناً  سنداً  اإلنسانية 
كما  معتقد،  أو  عرق  أو  للون  تمييز  دون  من  األرض  بقاع  مختلف 

أراد لها أن تكون »زايد الخير«.
 وفي كل سانحة تتعلق بالعمل اإلنساني تنير بالد »زايد الخير« 
العالم بالقول والفعل مشددة على تضافر الجهود وحشد الطاقات 
اإلغاثية  بالبرامج  االكتفاء  وعدم  الهشة،  المجتمعات  لمساعدة 
الطارئة بل والعمل على استدامتها لصنع مستقبل أفضل لألجيال.

ــارات  اإلم قدمت  العالم  ضربت  التي  كــورونــا  جائحة  وخــالل   
واالحترازات  االستباقية  يعتمد  اإلنساني  للعمل  منيراً  أنموذجاً 
أينما كان. وخالل  للحد من تداعيات أي تحديات تواجه اإلنسان 
تلك الفترة العصيبة وبينما كانت بعض الدول - بما فيها الكبرى- 
وتنقل  العالقين  تخلي  اإلمارات  طائرات  كانت  نفسها  على  تنكفئ 
الطبية  فرقها  لمساعدة  العالم  دول  من  للكثير  الطبية  المعدات 
على مواجهة الجائحة غير المسبوقة من أجل الحفاظ على صحة 

المجتمعات. وسالمة 
الصديقة  الــبــلــدان  رعــايــا  مــن  العالقين  آالف  واســتــضــافــت   
على صحتهم  لإلطمئنان  اإلنسانية  اإلمارات  مدينة  في  والشقيقة 
لهم  الالزمة  الطبية  الفحوص  وإجراء  العالجية  الرعاية  وتقديم 
 260 من  أكثر  وتوزيع  نقل  في  وساهمت  لبلدانهم،  مغادرتهم  قبل 
من  انطلق  الذي  األمــل«  »ائتالف  عبر  العالم  حول  جرعة  مليون 
تلك  من  انطلقت  والريادة  العطاء  من  محطات  أبوظبي.  العاصمة 
العزيمة  الرشيدة  قيادتنا  منها  تستمد  للمؤسس  السامية  الرؤية 
وقلب  عــاصــمــة  ــارات  ــ اإلم لتظل  الــنــهــج  ذات  لــتــواصــل  ــام  ــه واإلل

اإلنسانية. ورحم اهلل شهدائنا في العمل اإلنساني.

علي العمودي

ali.alamodi@alittihad.ae



وجــاء اإلعـــالن عــن هــذا اإلنــجــاز خالل 
حفل لكشف النقاب عن األسطول الجديد 
الظفرة  في  المرفأ  بمدينة  الشركة  نظمته 
التنفيذي  الــرئــيــس  ملك  شـــادي  بحضور 
لشركة االتحاد للقطارات، إلى جانب مارتي 
التنفيذي  والرئيس  الرئيس  هايكرافت، 
بانغ،  وهنري  ريــل«،  »بروجرس  شركة  في 
الرئيس التنفيذي لمجموعة سي آر آر سي 
في منطقة الشرق األوسط، باإلضافة إلى 

عدد من المسؤولين من كافة األطراف.
أتي هذا اإلنجاز بما ينسجم مع مساعي 
مستهدفات  لتحقيق  ــة  ــرامــي ال الــشــركــة 
الحديدية«،  للسكك  الوطني  »الــبــرنــامــج 
على  البري  للنقل  نوعها  من  منظومة  أكبر 
مستوى الدولة، ويندرج تحت مظلة مشاريع 
المشاريع  مــن  حزمة  أضخم  الخمسين، 
االســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة الــســاعــيــة إلــى 
التأسيس لمرحلة جديدة من النمو الداخلي 
المقبلة،  والخارجي للدولة للخمسين عاماً 
حيث يهدف إلى رسم خريطة طريق جديدة 
والركاب  البضائع  لنقل  اإلمــارات  دولة  في 
القطارات، بما يسهم في تطوير  على متن 
منظومة نقل بري مستدامة تربط مختلف 

مدن الدولة عبر السكك الحديدية.
األسطول  من  األولــى  الدفعات  ووصلت 
والمصفح،  زايــد  ميناءي  عبر  الدولة  إلــى 
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطط شركة 
التوسع  إلــى  الــرامــيــة  للقطارات  االتــحــاد 
بأسطول قطاراتها لخدمة الشبكة بالكامل 
أسطول  حجم  ارتفع  حيث  اكتمالها،  عند 
الشركة من القاطرات إلى 45 قاطرة للنقل 
األســطــول  أضــعــاف   6 يــعــادل  مــا  الثقيل، 
وتعمل  قــاطــرات.   7 مــن  المكون  الحالي 
إحــدى  األميركية،  ريــل  بروجريس  شركة 

الشركات  أكبر  وإحــدى  كاتربيلر،  شركات 
تعمل  التي  للقاطرات  المصنعة  العالم  في 
وتوريد  تصنيع  على  والكهرباء،  بالديزل 
إلكترو- الــجــديــدة مــن طـــراز  الــقــاطــرات 

موتيف ديزل.
ــفـــع حــجــم أســـطـــول الــشــركــة من   وارتـ
1000 عربة متعددة  أكثر من  إلى  العربات 
االســـتـــخـــدامـــات، مـــا يـــعـــادل 3 أضــعــاف 
عربة.   240 من  المكون  الحالي  األسطول 
الصينية،  سي  آر  آر  سي  مجموعة  وتعمل 
إحدى الشركات العالمية الرائدة في تقديم 
الحلول للتنمية المستدامة لصناعة السكك 
أسطول  وتــوريــد  تصنيع  على  الحديدية، 

العربات الجديدة.
وقال مارتي هايكرافت، الرئيس والرئيس 
»تتميز  ريــل:  بروجريس  لشركة  التنفيذي 
ديزل  إلكترو-موتيف  طــراز  من  قاطراتنا 
EMD SD70 التي تعمل بالديزل والكهرباء 
أسطول  ويعتبر  العالمية،  المعايير  بأعلى 
لما  رائعاً  مثاالً  الجديد  للقطارات  االتحاد 
المتطورة  قاطراتنا  من  عمالؤنا  يتوقعه 
مناخية  ــروف  ظــ فـــي  لــلــعــمــل  الــمــصــمــمــة 

شديدة«.
لشركة  الــعــام  المدير  ــواك،  كـ بــن  وقـــال 
سي آر آر سي في دولة اإلمــارات: »يسرنا 
ــع شــركــة االتـــحـــاد لــلــقــطــارات  ــعــاون م ــت ال
مشروع  من  الثانية  المرحلة  أعمال  ضمن 
جهود  ــي  ف لنسهم  ــقــطــارات،  ــل ل االتـــحـــاد 
شبكة  تطوير  إلى  الرامية  والدولة  الشركة 
خالل  مــن  وذلـــك  وطنية،  حديدية  سكك 
الوظائف  متعددة  بعربات  المشروع  تزويد 
على  لتعمل  عالمية  ومعايير  وبمواصفات 
تقليل االنبعاثات الكربونية وتوفير خدمات 

آمنة ومستدامة وفعالة«.
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عبر ميناءي زايد ومصفح وبحسب الجدول الزمني المحدد ووفق أعلى المعايير العالمية

وصــول الدفعــات األولـى مـــن األسطـول

»قطــــار االتحــــاد«  الجــديـــد لـ

جانب من عمليات استقبال األسطول الجديد

جانب من أسطول القاطرات الجديد

شادي ملك ومسؤولو »االتحاد للقطارات« 
خالل االحتفال )من المصدر(

أبوظبي )االتحاد(

حققت شركة االتحاد للقطارات، 

المطور والمشغل لشبكة 

السكك الحديدية الوطنية في 

دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

إنجازًا رئيسيًا جديدًا على صعيد 

تطوير شبكة السكك الحديدية 

الوطنية تمثل بوصول الدفعات 

األولى من القاطرات والعربات من 

أسطول الشركة الجديد والمتطور 

إلى الدولة عبر ميناءي »زايد« 

و»المصفح«، والتي سيجري 

تشغيلها على كامل شبكة 

السكك الحديدية الوطنية 

اإلماراتية، عند اكتمالها.

تعزيز النمو االقتصادي 
قال محمد املرزوقي، املدير التنفيذي 

لقطاع شؤون السكك احلديدية يف شركة 
االحتاد للقطارات: »يعكس وصول األسطول 

اجلديد من القاطرات والعربات إلى أراضي 
الدولة حسب اجلدول الزمني احملدد، 

حجم اإلجنازات التي يواصل مشروع »قطار 
االحتاد« حتقيقها على صعيد تطوير 

كامل شبكة السكك احلديدية الوطنية 
اإلماراتية، والتي ستسهم عند اكتمالها 

وتشغيلها بشكٍل كامل يف دفع وتعزيز 
النمو االقتصادي للدولة وبخاصة خالل 

اخلمسني عامًا املقبلة، عبر توفير خدمات 
الشحن ونقل البضائع املوثوقة واآلمنة 

بكفاءة عالية على مستوى الدولة، وعلى 
مستوى املنطقة عند الربط مع شبكة دول 

مجلس التعاون اخلليجي، وهو ما سُيرسخ 
مكانة دولة اإلمارات بوصفها مركزًا عامليًا 
وإقليميًا للشحن واخلدمات اللوجستية، 

حيث يأتي هذا اإلجناز يف إطار استعدادات 
الشركة لتشغيل الشبكة وفق أعلى املعايير 

العاملية يف املستقبل«. وأضاف املرزوقي: 
»حرصنا على أن يكون أسطول الشركة 
اجلديد من بني األحدث على مستوى 

املنطقة والعالم، من خالل توفير أعلى 
معايير السالمة من حيث التصميم، 
وضمان أفضل املواصفات على صعيد 

االستدامة وحماية البيئة، ودمج أحدث 
أنواع تكنولوجيا تشغيل القطارات ومراقبة 

حركتها، إضافة إلى املالءمة مع الطبيعة 
اجلغرافية والظروف املناخية احمللية يف 

دولة اإلمارات واملنطقة، فضاًل عن تلبيتها 
لالحتياجات احلالية واملستقبلية لعمالء 
االحتاد للقطارات من الشركات الصناعية 

وشركات الشحن ومواد البناء احملاجر 
وغيرها«.

45 قاطرة للنقل 
الثقيل و1000 

عربة متعددة 
االستخدامات    

أجــواء ماطـــرة شرقـــًا وجنوبـــًا حتـــى االثنيـــن 

إبراهيم سليم )أبوظبي( 

الدولة هطول  شهدت مناطق متفرقة من 
ركامية، يصاحبها  أمطار بعد تكون سحب 
سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة تصل 
للغبار، وشملت  40 كلم/س مثيرة  سرعتها 

الشارقة ورأس اخليمة والفجيرة،  مناطق يف 
ارتفاعًا طفيفًا  كما شهدت درجة احلرارة 

عن أول أمس، حيث بلغت أعلى درجة حرارة 
سجلت على الدولة أمس 48.4 درجة مئوية 
يف حرس حدود اجلزيرة )منطقة الظفرة( 

بالتوقيت احمللي لدولة   14:30 الساعة 
اإلمارات. وتوقع املركز الوطني لألرصاد أن 

يكون الطقس اليوم صحوًا إلى غائم جزئي 
أحيانًا مع احتمال تكون سحب ركامية ممطرة 

والرياح  الشرقية،  املناطق  الظهر على  بعد 
خفيفة  شرقية  شمالية  إلى  شرقية  جنوبية 

مثيرة  أحيانًا  ونشطة  السرعة،  معتدلة  إلى 
25 كلم/ س تصل  15 إلى  للغبار وسرعتها من 

40 كلم/س، والبحر خفيف املوج يف اخلليج  إلى 

العربي ويف بحر عمان. ويتوقع املركز أن 
املقبل مغبرًا  يكون الطقس غدًا وحتى االثنني 

وغائمًا جزئيًا أحيانًا، مع فرصة تكون بعض 
شرقًا  الظهر  بعد  املمطرة  الركامية  السحب 

شمالية  إلى  شرقية  جنوبية  والرياح  وجنوبًا، 
ونشطة  السرعة  معتدلة  إلى  خفيفة  شرقية 

واألتربة  للغبار  أحيانًا مثيرة  إلى قوية 
 45 20 إلى 30 كلم/ س تصل إلى  وسرعتها من 
كلم/س، والبحر خفيف إلى متوسط املوج يف 

العربي ويف بحر عمان. اخلليج 

طقس أغسطس
وفقًا لتقرير املركز الوطني لألرصاد، فإن 

شهر أغسطس يشهد ارتفاعًا يف درجة 
احلرارة، كما يستمر تأثر الدولة خالل 
هذا الشهر بامتداد املنخفض املوسمي 

الهندي، وكذلك املنخفضات احلرارية من 
اجلنوب الغربي والتي تؤدي إلى ارتفاع 

ملحوظ يف درجة احلرارة، وكذلك تتكون 
السحب الركامية على املناطق الشرقية 
من الدولة بسبب تدفق الكتل الهوائية 

الرطبة من الشرق، ومع وجود اجلبال 
الشرقية وارتفاع درجات احلرارة تطور 
السحب الركامية املمطرة يف فترات ما 
بعد الظهر ثم تتحرك باجتاه املناطق 

الداخلية أحيانًا.

48.4 درجة مئوية 
في حرس حدود 
الجزيرة بـ»الظفرة«

455 خريجًا مــــن »هندسة أبوظبي« 
إلى جامعات دولية عريقة

أبوظبي )االتحاد(

في  الــهــنــدســة  كلية  ــواصــل  ت
ــهــا  ــعــاون جـــامـــعـــة أبـــوظـــبـــي، ت
ــمــيــة  ــمــؤســســات األكــادي مـــع ال
ــة الــعــريــقــة لــتــطــويــر  ــيـ ــدولـ الـ
مــنــهــاجــهــا واالرتـــقـــاء بــهــا إلــى 
العالمية،  المستويات  أفــضــل 
متنوعة  تعليمية  مسيرة  وتقديم 
تنويع  بهدف  لطلبتها  ومتميزة 
تحقيق  من  وتمكينهم  مهاراتهم 
المستقبلية.  المهنية  تطلعاتهم 
جامعة  وفـــرت  إنشائها،  ومــنــذ 
دولية  تعليمية  فرصاً  أبوظبي 
من  طالباً   455 على  يزيد  لما 
كلية الهندسة، بالتعاون مع نخبة 
المؤسسات التعليمية في العالم.

وقـــــــال الــــدكــــتــــور حـــمـــدي 
الهندسة  كلية  عميد  الشيباني، 
»يسعدنا  أبوظبي:  جامعة  فــي 
عالمية  جــامــعــات  مــع  الــتــعــاون 
تعليمية  برامج  تقدم  مرموقة، 
مميزة وفرصاً قّيمة لطلبتنا في 
المرحلتين الجامعية والدراسات 
أبوظبي  جامعة  أن  إذ  العليا، 
تولي جل اهتمامها لمنح طلبتها 
رحلة أكاديمية شاملة، وتزويدهم 
المعاصرة  والخبرات  بالمعارف 
متميزاً  ــداداً  ــ إعـ تــعــدهــم  الــتــي 
المستقبل.  فــي  العمل  لــســوق 
على  الــهــنــدســة  كلية  وتــحــرص 
مع  لــلــتــعــامــل  طلبتها  تشجيع 
وتطوير  الــجــديــدة،  التحديات 

فهمهم في مختلف المجاالت«.

تزويد خريجي جامعة أبوظبي بالمعارف والخبرات المعاصرة )من المصدر(
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عربي ودولي

مواصلة عمليات اإلطفاء وفتح تحقيقات قضائية ضد مجهولين

اإلمارات تتضامن وتعزي الجزائر يف ضحايا الحرائق

أبوظبي )وام( 

تعازيها  عن  اإلمـــارات  دولــة  عبرت 
الجمهورية  مع  وتضامنها  الصادقة 
الشعبية  الديمقراطية  الــجــزائــريــة 
المنتشرة  الحرائق  جــراء  الشقيقة، 
فــي عـــدد مــن الـــواليـــات فــي شرقي 
وإصابة  مقتل  إلى  أدت  والتي  البالد، 
الخارجية  وزارة  وأعربت  العشرات. 
تعازيها  خالص  عن  الدولي  والتعاون 
الجزائرية  الحكومة  إلــى  ومواساتها 
هذا  في  الضحايا  وذوي  أهالي  وإلى 
بالشفاء  وتمنياتها  الجلل،  المصاب 

العاجل لجميع المصابين.
يأتي ذلك فيما واصل رجال اإلطفاء 
سلسلة  مكافحة  أمــس،  الجزائريون، 
 38 بحياة  أودت  التي  الــحــرائــق  مــن 
دمــاراً  وخلّفت  ــل،  األق على  شخصاً، 
الغابات  باتت حرائق  في حين  واسعاً 

المميتة كارثة تواجهها البالد سنوياً.
بينها  من  متعّددة  مصادر  وأشــارت 
صحافيون محليون وخدمات اإلطفاء، 
إلى مقتل ما ال يقل عن 38 شخصاً، 
معظمهم في والية الطارف في شمال 
شرق الجزائر قرب الحدود مع تونس، 

حث بلغت الحرارة 48 درجة مئوية.
200 شخص  يقل عن  ما ال  وعانى 
آخر من حروق أو مشاكل في الجهاز 
بحسب  الـــدخـــان،  بسبب  التنفسي 

وسائل إعالم جزائرية.
ــف صــحــافــي فـــي الـــطـــارف  ــ ووصـ

مشاهد دمار على الطريق إلى القلعة 
على الساحل في أقصى شمال شرق 
البالد. وقال إّن »إعصاراً من النيران 
اجتاح كل شيء في ثواٍن«، مضيفاً إّن 
حوصروا  حتفهم  لقوا  الذين  »معظم 
البرية«.  الحياة  لمتنزه  زيارتهم  أثناء 
الطوارئ  خدمات  أّن  إلــى  أشــار  كما 
كانت ال تزال تكافح حريقاً حول بحيرة 

طونغا.
وأفاد فريق فرانس برس عن انبعاث 
رائحة دخان قوية في المكان، مشيراً 
تــؤدي  أن  مــن  السلطات  تخوف  إلــى 
ــدالع حــرائــق  ــ الــريــاح الــقــويــة إلـــى ان
أضراراً  أيضاً  الفريق  وشهد  جديدة. 

كبيرة في متنزه الحياة البرية.
الرسمي،  التلفزيون  أفــاد  كــذلــك، 

صباح أمس، عن زيارة رئيس الحكومة 
أيمن بن عبدالرحمن للمنطقة.

وكان رجال اإلطفاء يكافحون حريقاً 
الجبلية،  ــراس  أهـ ســوق  منطقة  فــي 
حسبما أفاد صحافي في المكان وكالة 
فرانس برس. ووصف مشاهد الذعر 
سكانها  عــدد  يبلغ  التي  المدينة  في 
نصف مليون نسمة، حيث جرى إجالء 
طفاًل  و17  امــرأة   100 من  يقرب  ما 
بالقرب  من مستشفى  الوالدة  حديثي 

من الغابة.
ــون الــجــزائــري  ــزي ــف ــل ــت ــرض ال ــ وعـ
لقطات ألشخاص يهربون من منازلهم 
بين  أطفاالً  يحملن  ونساء  المحترقة، 
أذرعهن. وقالت وسائل إعالم محلية، 

إّن 350 شخصاً فّروا من منازلهم.

ــزاء  واجـــتـــاح نــحــو 39 حــريــقــاً أجـ
بحسب  الجزائر،  شــرق  من  مختلفة 
خدمة اإلطفاء. وكانت هناك مخاوف 
من أن تؤّدي الرياح الحاّرة إلى اندالع 
حرائق جديدة، في الوقت الذي تبدو 
فيه السلطات غير مجّهزة لمكافحتها.
وأثارت المشاهد مخاوف من تكرار 
أودت  التي  الــمــاضــي،  الــعــام  حــرائــق 
بحياة 90 شخصاً على األقل ودّمرت 
100 ألف هكتار من الغابات واألراضي 

الزراعية في شمال البالد.
اندلعت  أغــســطــس،  أوائــــل  ومــنــذ 
 800 دمــرت  البالد  في  حرائق   106
و1800 هكتار من  الغابات  هكتار من 
الداخلية  لوزير  وفقاً  النباتي،  الغطاء 
إّن بعض هذه  قال  الذي  بلجود  كامل 

وزارة  وأعلنت  متعّمداً.  كان  الحرائق 
العدل الجزائرية، أمس، فتح تحقيقات 
حرائق  حول  مجهولين  ضد  قضائية 
الغابات للتأكد من مصدرها بعد وقوع 

العديد من الوفيات.
وقــالــت الــــوزارة، فــي بــيــان أوردتـــه 
ــة الــجــزائــريــة، إنــه »عــلــى إثر  ــ اإلذاع
ــات  والي بعض  الــتــي مست  الــحــرائــق 
الجمهورية  نــيــابــات  ــرت  أمـ ــوطــن،  ال
قضائية  تحقيقات  بفتح  المختصة 
الــوقــائــع  هـــذه  حـــول  مجهولين  ضــد 
للتأكد من مصدرها إن كان إجرامياً، 

وتحديد الفاعلين عند االقتضاء«.
بدوره، أعلن رئيس الوزراء أيمن بن 
تعويض  في  الشروع  الرحمان،  عبد 
المتضررين من حرائق الغابات بداية 

من األسبوع المقبل.
ــال عــبــد الــرحــمــان، مــن واليــة  ــ وق
على  للوقوف  بها  حل  التي  الــطــارف 
مخلفات الحرائق التي مست الوالية، 
المصالح  مختلف  »تجنيد  ــم  ت إنـــه 
وفي  الــدولــة،  ومؤسسات  المختصة 
المدنية  الحماية  وحـــدات  مقدمتها 
الشعبي،  الــوطــنــي  الــجــيــش  ــوات  ــ وق
مست  التي  الغابات  حــرائــق  إلخــمــاد 
وكذا  البالد،  واليــات شرق  من  عــدداً 
التكفل بالمصابين والمتضررين، وذلك 

تنفيذا ألوامر رئيس الجمهورية«.
الجزائرية  الثقافة  وزارة  وأعلنت 
الفنية  التظاهرات  كل  وتأجيل  تعليق 
مع عائالت  وقــت الحــق تضامناً  إلــى 

ضحايا الحرائق.

تشكيك في قانونية القرار بسبب »عدم اكتمال النصاب«

املحكمة العليا الليبية تعيد تفعيل الدائرة الدستورية

حسن الورفلي )بنغازي، القاهرة( 

في  العليا  للمحكمة  العمومية  الجمعية  قررت 
للنظر  الدستورية  الدائرة  تفعيل  إعــادة  ليبيا، 
في  تشكيك  وسط  فيها،  والفصل  الطعون  في 
النصاب«،  اكتمال  »عدم  بفعل  القرار،  شرعية 
باطاًل.  القرار  اعتبروا  ليبيين  مراقبين  بحسب 
وقال رئيس المحكمة العليا المستشار محمد 
المحكمة  إن  أمس،  مصور،  فيديو  في  الحافي 
من  طرف  ألي  تنحاز  لن  أنها  الليبيين  »تعاهد 
والقواعد  والمبادئ  الوطن  وستعلي  األطراف، 

المقررة«.  الدستورية 
عبد  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  واعتبر 
وثيقة  السياسي  االتــفــاق  أن  الدبيبة  الحميد 
عبر  الدبيبة  وكتب  للمرحلة،  حاكمة  دستورية 
قرار  »نــبــارك  »تويتر«:  على  الرسمي  حسابه 
تفعيل  بعودة  العليا  للمحكمة  العمومية  الجمعية 
الدائرة الدستورية، لعلها تكون رادعاً للتجاوزات 
التي تمارس من األطراف والقرارات المخالفة 
الدستورية  الوثيقة  باعتباره  السياسي  لالتفاق 

للمرحلة«. الحاكمة 
مغلقة  العليا  بالمحكمة  الدستورية  والدائرة 

القضاء  إلبعاد  محاولة  في  سنوات،  عدة  منذ 
ــك بــعــد حــدوث  عــن الــصــراع الــســيــاســي، وذلـ
إثــر  2014، وعــلــى  الــســيــاســي عــام  االنــقــســام 
 2014 نوفمبر  فــي  الدستورية  الــدائــرة  حكم 
الذي  األمر  النواب،  مجلس  انتخابات  ببطالن 
ضغط  تحت  صدر  أنه  واعتبر  األخير،  رفضه 

في طرابلس. تشكيالت مسلحة 
بدوره، أكد الدكتور محمد الفالح عميد كلية 
تفعيل  أن  بنغازي،  جامعة  في  السابق  الحقوق 
الدائرة الدستورية يجب أن يكون وفقاً للقانون 
رقم 6 لعام 1982 بشأن تنظيم المحكمة العليا، 
األعضاء«،  بأغلبية  الــقــرارات  تصدر  أن  »أي 
النصاب  بأن  تفيد  المعلومات  أن  إلى  مشيراً 
للمحكمة  العمومية  الجمعية  الجتماع  القانوني 
ما  وهو  مكتماًل  يكن  لم  أمس،  المنعقد،  العليا 

باطاًل. يجعله 
ــي تـــصـــريـــحـــات خــاصــة  ــ ــــالح ف ــف ــ ــت ال ــفـ ولـ
بأن  للقول  إلى أن هناك من يذهب  لـ»االتحاد« 
هذا التفعيل يهدف العتبار قرار مجلس النواب 
باشاغا  فتحي  حكومة  تكليف  بــشــأن  الليبي 
القانونية،  المدة  تجاوز  المجلس  ألن  باطاًل، 
مــحــاوالت الستغالل  »هــنــاك  بــالــقــول:  ــع  ــاب وت

سياسية  تكون  وقد  قانونية  أمــور  في  الدائرة 
االنتخابات«. مثل 

الليبية  الدستورية  الدائرة  تفعيل  أن  وأوضح 
ــي هـــذه الــفــتــرة أمـــر غــيــر مــنــاســب، بسبب  ف
هــشــاشــة الــوضــع الــســيــاســي، مــشــيــراً لــوجــود 
لتكليف  ــواب  ــن ال مجلس  بــهــا  يــقــوم  تــحــركــات 
المحكمة  لرئاسة  الليبي  الجنوب  قضاة  أحد 
أبرم  الــذي  االتفاق  إطــار  ضمن  وذلــك  العليا، 
بين األطراف الليبية والذي ينص على أن يكون 
ورئاسة  الجنوب،  من  العليا  المحكمة  »رئيس 
رئاسة  تكون  أن  على  للشرق،  النواب  مجلس 

الغرب«. من  الحكومة لشخصية 
وحكماء  أعيان  من  وفد  أكد  طرابلس،  وفي 
الرئاسي  المجلس  جهود  دعمهم  الدرسة  قبيلة 
الذي  الوطنية،  المصالحة  مشروع  في  الليبي 
االنتخابي  االستحقاق  إلجــراء  الطريق  يمهد 
واستقرار البالد، جاء ذلك خالل لقائهم رئيس 

الخميس. المنفي  محمد  المجلس 
ــر  ــوزي ــاص ل ــخـ ــوث الـ ــع ــب ــم ــدد ال ــا، شــ ــ ــي ــ دول
نيكوال أورالندو،  ليبيا،  إلى  الخارجية اإليطالي 
على ضرورة التسوية، ورفض األعمال األحادية 

ليبيا. في  لالستقرار  المزعزعة 

تشكيالت مسلحة في ضواحي العاصمة الليبية طرابلس )أ ف ب(

مقتل وإصابة 
العشرات في والية 
الطارف ودمار واسع 

شرق البالد

39 حريقًا في أجزاء 
مختلفة شرقًا وفرار 

350 شخصًا من 
منازلهم

رئيس الوزراء يعلن عن 
تعويض المتضررين 
من حرائق الغابات 

جزائريان يتفقدان حافلة محترقة مع استمرار جهود اإلطفاء في شرق البالد )أ ف ب(

تونس )وكاالت( 

المستقلة  العليا  الهيئة  حثت 
أمس،  تونس،  في  لالنتخابات 
لإلسراع  سعيد  قيس  الرئيس 
بإصدار قانون انتخابي، تمهيداً 
المبكرة  البرلمانية  لالنتخابات 

والمقررة نهاية العام الجاري.
مساء  سعيد،  الرئيس  أعلن 
أمس األول، أنه سيتم في الفترة 
انتخابي  قــانــون  وضــع  المقبلة 
أنـــه سيجري  مـــؤكـــداً  جـــديـــد، 
الدستورية  المحكمة  تشكيل 
»للحفاظ  اآلجــــال  ــرب  ــ أق فــي 
الحقوق  وحماية  الدستور،  على 
نـــص عليها  ــي  ــت ال والـــحـــريـــات 

الدستور الجديد«.
وبعد ختم الدستور الجديد إثر 
أجري  الذي  الشعبي  االستفتاء 

تبقت  الماضي،  يوليو   25 يــوم 
الخريطة  مــن  التالية  الخطوة 
السياسية التي عرضها الرئيس 
الــتــدابــيــر  ــه  إعــالن مــنــذ  سعيد 
ــام، وهــي  االســتــثــنــائــيــة قــبــل عــ
تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة 

في 17 ديسمبر المقبل.
وقال المتحدث الرسمي باسم 
التليلي  محمد  أمـــس،  الهيئة، 
ــصــري: »بــعــد اســتــكــمــال  ــمــن ال
ونشره  بختمه  الشكلي  الشرط 
التنفيذ،  حيز  الدستور  يدخل 
وهو ما يعني بدء مرحلة تكوين 
المجلس  وأهــمــهــا  مــؤســســات 

التشريعي )البرلمان(«.
وتعهد الرئيس سعيد بإصدار 
يكرس  جــديــد  انتخابي  قــانــون 
نظام االقتراع على األفراد وليس 

القوائم.

أسماء الحسيني )الخرطوم(

أكدت األمم المتحدة واالتحاد 
األفريقي أمس دعمهما للجهود 
األزمــة،  وحل  للحوار  السودانية 
لتحقيق تطلعات الشعب السوداني 
في استعادة مسار التحول المدني 

الديمقراطي. 
رئيس  بيرتس،  فولكر  وقـــال 
إن  السودان،  في  األممية  البعثة 
بمبادئ  ملتزمة  األممية  البعثة 
اإلنسان  وحقوق  المتحدة  األمم 

وأسس الحوكمة والديمقراطية.
دور  أن  على  بيرتس  ــدد  وشـ
البعثة األممية ينحصر في تسهيل 
بين  السياسي  ــحــوار  ال عملية 
المكونات السودانية، مشيراً إلى 
إمكانية الوصول إلى توافق يؤدي 
إلى تشكيل سلطة مدنية تحقق 

وتستعيد  البالد  في  االستقرار 
الــدولــي  المجتمع  مــع  الــعــالقــة 
لدعم مسار التحول الديمقراطي، 
وصوالً إلى انتخابات حرة ونزيهة 

بنهاية الفترة االنتقالية.
جــاء ذلــك لــدى لقاء المبعوث 
األممي مع مريم الصادق المهدي 
نائب رئيس حزب األمة القومي 
السودانية  الــخــارجــيــة  ووزيــــرة 

السابقة.
بلعيش،  محمد  السفير  وأكــد 
ممثل االتحاد األفريقي والناطق 
تضم  التي  الثالثية  اآللية  باسم 
االتحاد األفريقي واألمم المتحدة 
هناك  أن  اإليـــجـــاد،  ومــنــظــمــة 
المشهد  في  إيجابية  مــؤشــرات 
السوداني، ونأمل قريباً في جمع 
كل الرؤى ومقترحات المبادرات 

في حوار سوداني – سوداني.

الرئيس التونسي يتعهد بتشكيل 

املحكمة الدستورية قريبًا

تأكيد أممي وأفريقي على دعم 

جهود الحوار يف السودان

المبعوث 
اإليطالي يحذر 
من  األعمال 
األحادية المزعزعة 
لالستقرار 

تحذيرات من 
محاولة إقحام 
القضاء في الصراع 
السياسي 
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خبراء يستبعدون االنزالق إلى »حرب أهلية«

»التيار الصدري« يرفض نتائج الحوار ويحذر العراقيني

هدى جاسم )بغداد(

ــار الـــصـــدري«، أمــس،  ــي ــت ــه »ال وجـ
إلى الحوار الذي أجراه  انتقاداً الذعاً 
رئيس  برعاية  السياسية،  الكتل  قادة 
للخروج  الكاظمي،  مصطفى  ــوزراء  ال
الشعب  مــحــذراً  الراهنة،  ــة  األزم من 
العراقي من محاوالت »تشكيل حكومة 
دولتهم  وتجذر  بعضهم،  مــآرب  وفــق 
العميقة ليتحكموا بمصير العراقيين«. 
تــوقــع محللون  فــيــمــا  ــــك،  ذل ــأتــي  ي
لـ»االتحاد«،  تصريحات  في  عراقيون 
مــواصــلــة أنــصــار »الــتــيــار الــصــدري« 
مطالبهم،  تحقيق  لحين  اعتصامهم 
وجود  عن  الحوار  نتائج  كشفت  فيما 
ــوى الــســيــاســيــة  ــقـ ــن الـ ــي ــات ب ــافـ خـ

المجتمعة. 
وقال صالح محمد العراقي، المقرب 
ــصــدري مقتدى  مــن زعــيــم الــتــيــار ال
الصدر، إن »جلسة حوار تبّناها رئيس 
القول  مستدركاً  مــشــكــوراً«،  الـــوزراء 
عن  إال  تسفر  لم  الحوار  »لكن جلسة 
بعض النقاط التي ال تسمن وال تغني 
من جوع، ليس فيها ما يخّص الشعب، 

وال ما يخّص خدمته وال تطلعاته«.
واعتبر أن أغلب المشاركين ال يهّمه 
سوى بقائه على الكرسي، ولذا حاولوا 
تصغير الثورة، واالبتعاد عن مطالبها، 
المشاركين  بــعــض  أن  إلـــى  مــشــيــراً 
مآربهم،  وفق  حكومة  لتشكيل  يسعون 
وتــجــّذر  بسطتهم  مــن  يــزيــدوا  لــكــي 
بمصير  فيتحّكموا  العميقة،  دولتهم 

شعٍب رافٍض لتواجدهم.
االنتخابات  أشهر على  وبعد عشرة 
السياسية  القوى  تزال  ال  التشريعية، 
عاجزة عن االتفاق على انتخاب رئيس 
حكومة  وتشكيل  للجمهورية  جــديــد 

جديدة.
ومنذ يوليو، ارتفع مستوى التصعيد 
ــدري« وخــصــمــه  ــــصــ ــيــن »الـــتـــيـــار ال ب
الذي  التنسيقي«  »اإلطـــار  السياسي 
ــاً مـــوالـــيـــة لــلــفــصــائــل  ــ ــزاب ــ ــضــم أح ي
المسلحة، مع تبادل الطرفين الضغط 
في الشارع وفي التصريحات، من دون 

أن تتطّور األمور إلى عنف.
تــفــِض مــحــاوالت  ــم  ل وحــتــى اآلن، 
ــوار بين  ــحــ ــ ال ــوات  ــ ــ الـــوســـاطـــة ودعـ

الطرفين إلى نتيجة.
ويــطــالــب »الــتــيــار الــصــدري« بحّل 
تشريعية  انتخابات  وإجــراء  البرلمان 
مبكرة، فيما يريد »اإلطار التنسيقي« 

انتخابات  إجــراء  قبل  حكومة  تشكيل 
مبكرة.

برهم صالح  العراقي  الرئيس  وكان 
دعا في وقت سابق، إلى وضع خريطة 
واضحة تحفظ مصالح  لحلول  طريق 

البلد والمواطنين.
العلوم  مــن جــانــبــه، اعــتــبــر أســتــاذ 

ورئيس  بغداد  جامعة  في  السياسية 
إحسان  السياسي«،  التفكير  »مركز 
ــحــوار كــشــف وجــود  الــشــمــري، أن ال
لكنها  المجتمعة،  القوى  بين  خافات 
مــن حيث  أكـــدت  نفسه  ــوقــت  ال فــي 
المبدأ قبول »فكرة إجراء االنتخابات 

التي دعا إليها الصدر«. 

وتوقع إجراء مزيد من االجتماعات 
وتقديمها  عمل«  »ورقــة  على  لاتفاق 
إلى زعيم التيار الصدري، لكنه أشار 
سيواصلون  الــتــيــار  ــصــار  أن أن  إلـــى 
اعــتــصــامــهــم لــحــيــن الــمــوافــقــة على 

مطالبهم. 
من جانبه، قال المستشار في المركز 

االستراتيجية،  لــلــدراســات  العراقي 
الناصر دريد، »إن عدم مشاركة التيار 
إليه  دعا  الذي  الحوار،  في  الصدري 

الكاظمي، جعل منه متعثراً«.
وتوقع دريد، في تصريح لـ»االتحاد«، 
وصــول  استبعد  لكنه  ــة،  األزمـ تفاقم 
األمر إلى »حرب أهلية«، بأي وجه من 

الوجوه.
ــدى ائتاف  ــنــاء، أب وفــي هــذه األث
ــاد عـــاوي،  »الــوطــنــيــة« بــزعــامــة إيـ
ــعــدم دعــوتــه وقــوى  أمــــس، أســفــه ل
الحوار  اجتماع  إلى  أخرى  سياسية 
من  »متفاجئ«  ــه  إن وقــال  الــوطــنــي، 
ــى عــدم خــروج  إل ذلـــك، فيما أشـــار 
بمستوى  عملية  بنتائج  االجــتــمــاع 
خــطــورة الــمــرحــلــة، وهـــو مــا أضــاع 

»فرصة للخروج من األزمة«.
بيان أصدره ائتاف  جاء ذلك في 
إيــاد  زعيمه  أن  موضحاً  الوطنية، 
ــة األزمـــة  ــداي عـــاوي »طـــرح مــنــذ ب
وتصاعد  والــدســتــوريــة  السياسية 
العملية  أطراف  بين  الخافات  حدة 
االنتخابات  أفرزتها  التي  السياسية، 
ــادرة  ــب ــة، م ــي ــمــوات الــمــبــكــرة غــيــر ال
الشامل،  الوطني  للحوار  متكاملة 
السياسية  ــراف  األطــ جميع  تــدعــو 
والشبابية  والمهنية  واالجتماعية 
وطنية  برؤية  للخروج  تشرين،  وثوار 
مـــوحـــدة تــجــنــب الــشــعــب الــعــراقــي 
ــتــي يــواجــهــهــا داخــلــيــاً  الــمــخــاطــر ال

وخارجياً«.
ــيـــرة  وأضـــــــــاف: »مـــــع زيـــــــادة وتـ
ــذي وصل  الــصــراعــات واالنــقــســام ال
عمل  وتعطيل  الــشــارع  تجييش  إلــى 
ائتاف  فــوجــئ  ــثــاث،  ال السلطات 
ــاع ســيــاســي  ــم ــة بــعــقــد اجــت ــي ــوطــن ال
بدعوة  السرعة،  وجه  على  محدود، 
ــيــس الــــــوزراء، اقــتــصــر على  مــن رئ
الــمــمــثــلــة فــي مجلس  الــكــتــل  بــعــض 
النواب والحكومة«، الفتاً إلى أن هذا 
األطــراف  غالبية  »استثنى  االجتماع 
الــوطــنــيــة الــســيــاســيــة واالجــتــمــاعــيــة 
والمهنية وممثلي التظاهرات من ثوار 

تشرين«.

متطوعون يجهزون الطعام للمعتصمين من أنصار »التيار الصدري« أمام البرلمان العراقي )أ ف ب( 

الميليشيات تمنع وصول المساعدات اإلنسانية وإمدادات األغذية واألدوية

رفض »الحوثيني« رفع حصار تعز يعرقل جهود السالم

دينا محمود )عدن، لندن(

»الحوثي«  ميليشيات  تعنت  ينذر 
اإلرهابية ورفضها رفع الحصار عن 
األمم  محاوالت  بإفشال  تعز  مدينة 
وتحقيق  الهدنة  لترسيخ  المتحدة 
مساٍع  أي  وتقويض  كاملة،  أهدافها 
إلحــال  تــرمــي  ــة،  ــي دول أو  إقليمية 

السام في اليمن.
»ال  ــه  أن ومحللون  خــبــراء  واعتبر 
سام في اليمن من دون فك الحصار 
الحوثي عن تعز«، مؤكدين أن مواصلة 
الميليشيات االنقابية، إغاق الطرق 
عدم  يثبت  المدينة،  لهذه  المؤدية 
مع  التجاوب  في  رغبتها  أو  جديتها 
الجهود المبذولة، لوضع حد للصراع 
الدائر في الباد، منذ انقابها على 
قبل  صنعاء  في  الشرعية  الحكومة 
نحو ثماني سنوات، واستيائها على 

السلطة بالقوة.
وتشبث العصابة »الحوثية« برفض 
توجب  التي  الهدنة،  ببنود  االلــتــزام 
عليها إنهاء حصار تعز المستمر منذ 
أكثر من سبعة أعوام، يؤكد من جديد 
ومــراوغــة،  متعنتة  بمواقف  تشبثها 
مــن شأنها إفــشــال مــحــاوالت األمــم 

المتحدة لترسيخ التهدئة.
الميليشيات  أن  الــخــبــراء  ويــؤكــد 
المفروض  الحصار  تعتبر  اإلرهابية 
اليمنية،  المدن  كبريات  ثالث  على 
ورقـــــة تـــــؤدي لــتــحــســيــن مــوقــفــهــا 
التفاوضي وتَُمِكّنها من الضغط على 
باقي الفرقاء، قائلين إن ذلك يبرهن 
على أن العصابة االنقابية ال تعتزم 

استحوذت  مكاسب  أي  عن  التنازل 
الثقة  بناء  أجــل  مــن  بــالــقــوة،  عليها 
أو حــقــن الـــدمـــاء، رغـــم الــخــطــوات 
تحالف  عليها  ــَدم  أْق التي  اإليجابية 
اليمنية  والحكومة  الشرعية  دعــم 
إلنجاح الهدنة، وشملت السماح ألكثر 
من ثمانية آالف شخص بالسفر عبر 
 26 أمام  الباب  وفتح  صنعاء،  مطار 
سفينة ُمحملّة بالوقود، بالدخول إلى 

ميناء الحديدة.
»معهد  مــركــز  نــشــره  تقرير  وفــي 
ــات  ــدراسـ ــلـ ــرق األوســـــــــط« لـ ــشــ ــ ال
موقعه  على  واشنطن  في  واألبحاث 
أن  إلــى  الخبراء  أشــار  اإللكتروني، 
توظف  باتت  الحوثية  الميليشيات 
حصارها لـ»تعز«، كـ »أسلوب منهجي 
»خنق  ــى  إل أدى  الــســكــان«،  لتجويع 
المدينة والتسبب في حدوث عمليات 
نزوح جماعية منها، شملت أكثر من 
270 ألف شخص، وأودى بحياة آالف 
في  العاملين  منع  وتضّمن  آخــريــن، 
التابعة  واإلنسانية  اإلغاثية  الوكاالت 

لألمم المتحدة، من الدخول«.
الميليشيات  أن  الــخــبــراء  وأكـــد 

ــع سقف  ــ ــل رف ــواصـ االنـــقـــابـــيـــة، تـ
حصار  بفك  يتعلق  فيما  مطالبها، 
خمسة  مــن  أكثر  يقطنها  التي  تعز 
غير  شــروط  ووضــع  نسمة،  مايين 
من  الــهــدف،  هــذا  لتحقيق  منطقية 
قبيل اإلصرار على أن تنسحب قوات 
المدينة،  من  للحكومة  التابعة  األمن 
في  إليها،  المؤدية  الطرق  فتح  قبل 
إنــهــاء  أن  لحقيقة  صـــارخ  تــجــاهــل 
الحصار أو تخفيفه، يمثل خطوة ذات 
بالجوانب  ترتبط  وال  إنساني،  طابع 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة لــلــصــراع 

اليمني.
فضًا عن ذلك، ينشر »الحوثيون« 
لهم  التابعين  والقناصة  مسلحيهم 
على نقاط للتفتيش، ويغلقون الطرق 
الفرعية التي استخدمها السكان في 
السابق لتمكينهم من الخروج من تعز 
والدخول إليها، وهو ما دفع الكثيرين 
للتنقل عبر طرق جبلية وعرة  للجوء 
األلغام  زرع  تم  ومــســارات  وخــطــرة، 
فيها، ما أودى بحياة عدد كبير منهم، 

من بينهم أطفال.
إلى  لتعز  الممتد  الحصار  وقــاد 

المدينة،  إلى  السلع  واردات  تقليص 
وارتفاع األسعار بشكل هائل فيها. كما 
كما سبق  الحوثية -  العصابة  منعت 
وصول   - المتحدة  األمــم  أكــدت  أن 
ــدادات  واإلم اإلنسانية  المساعدات 
الحيوية، كاألغذية واألدوية، إلى تعز، 
وهو ما يثير غضب منظمات إغاثية 

دولية غير حكومية.
أيضاً  الحصار بظاله  ويلقي هذا 
على خدمات الرعاية الصحية، التي 
باتت غير متوافرة بالنسبة للكثيرين 
من سكان تعز، ممن لم يعد بمقدور 
الــمــرافــق  إلـــى  الـــوصـــول  غالبيتهم 
المرضى  ويفتقر  القريبة،  الطبية 
التي  األساسية  األدويـــة  إلــى  منهم، 
قيد  على  للبقاء  إلــيــهــا،  يحتاجون 

الحياة.
وندد الخبراء والمتابعون، بمواصلة 
سياسة  انــتــهــاج  الحوثية  العصابة 
المدنية  للمناطق  والحصار  التجويع 
المتحدة،  األمــم  داعين  اليمن،  في 
ترغم  عقوبات،  بفرض  التلويح  إلى 
الميليشيات االنقابية، على االمتثال 

لبنود الهدنة بشكل كامل.

طرق ترابية خطرة شريان الحياة ألهالي تعز بسبب حصار الحوثيين للمدينة )أ ف ب(

لندن )االتحاد(

ــارز في  ــ ــب ــ حــــذر الــعــضــو ال
مجلس الشيوخ األميركي ماركو 
تشهد  أفريقيا  أن  مــن  روبــيــو، 
ــداءات وهــجــمــات  ــ ــت ــ ــوجــة اع م
تُنذر بتصاعد الخطر اإلرهابي 
بما  منها،  مختلفة  أنــحــاء  فــي 
المتحدة  الواليات  على  يوجب 
والقوى الغربية األخرى، التحلي 
باتخاذ  والمسارعة  باليقظة، 
معالجة  تــســتــهــدف  إجـــــراءات 
تقود  التي  الجذرية،  األسباب 
لانضواء تحت لواء التنظيمات 

المتطرفة في القارة.
القليلة  األسابيع  مــدار  فعلى 
الماضية، شهدت دوٌل مثل مالي 
هجمات  والصومال،  ونيجيريا 
إرهابية وعمليات هروب لسجناء 
متطرفين، تبدو جزءاً مما وصفه 
ــبــارز،  الــســنــاتــور الــجــمــهــوري ال
للتطرف  متصاعدة  »مــوجــة  بـــ 
واإلرهاب« في أفريقيا، حتى وإن 
حدثت  قد  الوقائع،  هــذه  كانت 
على بعد مئات الكيلومترات من 

بعضها بعضاً.
وشدد روبيو في هذا السياق، 
المجتمع  يدرك  أن  أهمية  على 
ــقــوى الــكــبــرى فيه،  ــي وال ــدول ال
للمتطرفين  الــســمــاح  خــطــورة 
القارة  على  سيطرتهم  ببسط 
ــرورة  األفـــريـــقـــيـــة، مـــؤكـــداً ضــ
ــهــا  اضـــطـــاع بـــــاده وشــركــائ
ــيــيــن، بـــدور رئــيــس على  األوروب
ما  في  سيما  ال  الصعيد،  ذلــك 
مثل  مشكات،  بمواجهة  يتعلق 
الــفــقــر والـــركـــود االقــتــصــادي، 
فريسة  األفارقة  الشبان  تجعل 
اإلرهــابــيــة،  للجماعات  سهلة 
وعمليات التجنيد التي تقوم بها 

في صفوفهم.
وأشار السناتور الجمهوري عن 
 ،2011 عام  منذ  فلوريدا  واليــة 
مؤخراً  واشنطن  نجاح  أن  إلــى 
تنظيم  زعيم  على  القضاء  في 
ال  الظواهري،  أيمن  »القاعدة« 
يضع على األرجح حداً للتهديد 
اإلرهـــابـــي، أو يـــردع مــحــاوالت 
الفوضى  لنشر  الــمــتــطــرفــيــن، 

وعدم االستقرار في جميع أنحاء 
العالم.

صحيفة  نشرته  مــقــال  وفــي 
»ذا هيل« األميركية على موقعها 
بيانات  روبيو  أبــرز  اإللكتروني، 
تنظيمْي  ــأن  بـ تفيد  وأرقـــامـــاً 
»داعش« و»القاعدة« والجماعات 
اإلرهابية التي تدين بالوالء لهما، 
الماضية  السنوات  كثفت خال 
في  اعــتــداءاتــهــا، خصوصاً  مــن 
المضطربة،  الــســاحــل  منطقة 
التي تسعى التنظيمات المتطرفة 

لترسيخ أقدامها فيها.
ــو، الــــذي سبق  ــيـ وحــــذر روبـ
حزبه  تــرشــيــح  لنيل  ســعــى  أن 
الرئاسة  النتخابات  الجمهوري 
أن  مــن   ،2016 عــام  األميركية 
تحويل  فــي  المتطرفين  نــجــاح 
ــارة األفــريــقــيــة، إلــى معقل  ــق ال
رئيس لهم، سيشكل تهديداً بالغ 
الخطورة لألمن القومي للواليات 

المتحدة وحلفائها.
أن  األميركي  السناتور  وأكــد 
يد  مــد  الغربية،  الـــدول  بوسع 
األفريقية،  للحكومات  الــعــون 
مع  التعامل  على  لمساعدتها 
الفساد  بينها  مــن  ــاٍت،  ــحــدي ت
وانعدام  التنمية  وتيرة  وتباطؤ 
في  يسهم  بما  الغذائي،  األمــن 

تعزيز استقرار هذه البلدان.

سيناتور أميركي: تصاعد الخطر 

اإلرهابي يف أفريقيا

القارة السمراء 
تشهد موجة 

اعتداءات 
وهجمات في 
أنحاء مختلفة

الفقر والركود 
االقتصادي 

يجعالن الشبان 
فريسة للجماعات 

اإلرهابية 

الحصار أسلوب منهجي 
لتجويع السكان 

ودفعهم لنزوح جماعي

تجاهل صارخ لحقيقة 
أن إنهاء الحصار خطوة 

ذات طابع إنساني

 محللون لـ»  «:
 اجتماعات أخرى 

مرتقبة لالتفاق على 
»ورقة عمل«

إياد عالوي يأسف 
لعدم دعوته وقوى 
سياسية أخرى إلى 

اجتماع الحوار

»قوى مدنية« تطالب بانتخابات مبكرة حرة ونزيهة
بغداد )االتحاد(

دعـــت قـــوى الــتــغــيــيــر الــمــدنــيــة الــديــمــقــراطــيــة، 
أمس، إلى تشكيل حكومة عراقية مقبولة شعبيًا 
وحـــل الــبــرلــمــان وإجـــــراء انــتــخــابــات مــبــكــرة حــرة 
ونزيهة، تحقق التمثيل العادل إلرادة العراقيين. 

وذكر بيان لقوى التغيير، في ختام اجتماع ضم 
أحزابًا وتيارات وكيانات مدنية، »أن األزمة ال تحل 
تطلعات  يحقق  ديــمــقــراطــي  مــســار  بــتــحــديــد  إال 
في  االستمرار  التغيير، عبر  إلى  العراقي  الشعب 

القوى  الوطنية مع  المواقف  العمل على تنسيق 
والمثقفين  والــمــنــظــمــات  والــنــقــابــات  الــوطــنــيــة 
رؤية  وتقديم  الفاعلة  والشخصيات  والناشطين 

محددة وخارطة طريق إلنجاز التغيير«.
ــة حـــفـــظ الــســلــم  ــيـ ــمـ ــوى عـــلـــى »أهـ ــقــ وأكـــــــدت الــ
إلــى  ــوار وطــنــي حقيقي، يستند  وفـــق حـ األهــلــي، 
إرادة حقيقية ساعية للتغيير المنشود، وفق مسار 

ديمقراطي يحقق تطلعات الشعب«. 
وشـــــددت قــــوى الــتــغــيــيــر، فـــي بــيــانــهــا، عــلــى »أن 
صــنــاعــة الــبــديــل الــســيــاســي الـــنـــاجـــح، تــســتــدعــي 

االنفتاح على القوى الوطنية الديمقراطية كافة 
يرتكز  بديل  صناعة  أجــل  من  بالتغيير،  الراغبة 
والعدالة  والمواطنة  الديمقراطية  مــبــادئ  على 

االجتماعية«.
ــة »قـــــــوى الـــتـــغـــيـــيـــر الـــمـــدنـــيـــة«  ــمـ ــائـ ــمــــت قـ  وضــ
ــن »الـــحـــزب  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــمــجــتــمــعــة كـــــًا مــ
الشيوعي« وحركة »نازل آخذ حقي« و»تيار الوعد« 
و»الــتــيــار االجــتــمــاعــي« و»حــــراك البيت الــعــراقــي« 
و»الجبهة الفيلية« و»المجلس التشاوري« و»حركة 

تشرين« و»التيار الديمقراطي«.
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ارتفاع حصيلة 
ضحايا تفجير 

مسجد في كابول 
إلى 21 قتياًل

كابول )وكاالت( 

ُقتل 21 شخصًا، على األقّل، 
وُأصيب 33 بجروح يف انفجار 

استهدف مسجدًا مكتّظًا باملصلني 
يف كابول مساء أمس األول، حسبما 

أعلنت الشرطة األفغانية أمس.
وقال املتحدث باسم الشرطة يف 

العاصمة األفغانية، خالد زادران 
يف بيان: »وقع انفجار يف مسجد 
أثناء صالة العشاء يوم األربعاء، 

ونتيجة لذلك، سقط 21 قتياًل من 
مواطنينا وأصيب 33«.

وأوضح أّن »االنفجار جنم عن 
متفّجرات ُوضعت يف املسجد« 

الواقع يف شمال غرب العاصمة 
األفغانية.

وتراجع عدد الهجمات يف 
أفغانستان منذ أن سيطرت 

حركة »طالبان« على السلطة 
قبل عام، إال أن هذه الهجمات لم 

تتوقف. وتبّنى معظمها تنظيم 
»داعش« اإلرهابي الذي يستهدف 

بشكل أساسي األقليات الدينية 
األفغانية.

وتؤّكد احلركة أنها هزمت تنظيم 
»داعش« يف البالد، وأّنها أوقفت 

عشرات اإلرهابيني، لكّن محّللني 
يعتبرون أّن التنظيم اإلرهابي ال 

يزال يشّكل التحدي األمني األبرز 
للنظام األفغاني اجلديد.

ويقع مسجد صديقية املستهدف 
يف حي خير خانا، كما يتضّمن 

مدرسة قرآنية.
وذكرت منظمة »إمييرجينسي« 

اإليطالية، التي تعمل يف 
مستشفى كابول، أّن »معظم 

املصابني الذين جرى استقبالهم 
بعد االنفجار جنمت جروحهم 

عن شظايا، أو مصابني بحروق«، 
موضحة أّنها استقبلت 35 مصابًا 

تويّف ثالثة منهم.

مسؤولة بالصحة العالمية لـ»  «:

الوضع الوبائي لجدري القردة »متوسط الخطورة«

عبدالله أبو ضيف )القاهرة(

المسؤولة  نصيري،  شيرين  الدكتورة  أكــدت 
تقييم  أن  العالمية،  الصحة  بمنظمة  التقنية 
المنظمة الوضع الوبائي لـ»جدري القردة« ال يزال 
متوسط الخطورة، حتى اآلن، لكن الوضع آِخذ 
في التطور، وأعداد اإلصابات في تزايد بمناطق 

مختلفة من العالم وفي عدد أكبر من البلدان. 
وقالت الدكتورة نصيري لـ»االتحاد«، إن األمر 
الــقــردة«  ــدري  »جـ تحول  احتمال  على  يتوقف 
الحالة  الذي ستأخذه  المسار  إلى جائحة على 
من  المقبلة،  المرحلة  في  الصحية  »الطارئة« 

حيث درجة االنتشار وغيرها من العوامل.
البلدان  بالمنظمة  التقنية  المسؤولة  وطالبت 
الحالة،  تعريف  على  بناًء  الحاالت  عن  باإلبالغ 
ع نطاق الرصد نتوقع اإلبالغ عن مزيد  ومع توسُّ
العالمية«  »الصحة  أصــدرت  وقد  الحاالت،  من 
إرشادات مؤقتة في مجال تعزيز مراقبة، ورصد 
الحاالت وتتبع المخالطين من أجل كسر سالسل 

االنتقال. 
وأشارت نصيري إلى أنه يجري مراجعة الوضع 
خالل  من  االستجابة  وجهود  للمرض  الوبائي 
األدلــة  لدراسة  دوريــة،  بصفة  المعنية،  اللجنة 
وتحديد مساره وهل ينبغي االستمرار أو التوقف 

عن اعتبار الحدث طارئة تثير القلق العالمي. 
وأضافت إنه بالنسبة لألفراد يمكن الوقاية من 
جدري القردة عبر العزل المنزلي، والتحدث إلى 
عاملة صحية، إذا كانت هناك أعراض، مشددة 
على ضرورة تجنب مخالطة أي حالة مؤكدة أو 

محتملة، مثل مالمسة الجلد.
رعاية  عند  بالمنظمة  المسؤولة  ونصحت 
شخص مصاب بجدرى القردة، بتغطية أي جروح 
الكمامة  ــداء  وارتـ خفيفة،  مالبس  أو  بضمادة 
المالمسة  وتجنب  والمريض،  للمخالط  الطبية 

واستخدم القفازات لمرة واحدة.
بانتظام  اليدين  تنظيف  النصائح  وتضمنت 
بالماء والصابون أو فركهما بالكحول، خصوصاً 
بعد التعامل مع المريض أو المواد الملوثة مثل 
الطعام، وغسل  أواني  أو  المالبس  أو  الفراش 
المالبس وأغطية األسرة، وتنظيف وتعقيم أي 

أسطح ملوثة والتخلص من النفايات. 

بالنسبة  ــه  أنـ شــيــريــن  الــدكــتــورة  وأكــــدت 
الصحة  منظمة  فـــإن  الــصــحــيــة،  للسلطات 
تدابير  اســتــمــرار  بــضــرورة  وجــهــت  العالمية 
التي  الــبــلــدان  فــي  المكثفة  الــعــامــة  الصحة 
ــى تــتــبُّــع  ــ ــًة إل ــ ــاف ــاالت، وإضــ ــحــ ــ اكــتــشــفــت ال
ــبــحــث عن  ــز ال ــعــزي الــمــخــالــطــيــن، يــنــبــغــي ت
د لمرض الطفح الجلدي في  الحاالت والترصُّ
الرعاية  أماكن  وفي  المتضررة،  المجتمعات 
إصابته  فــي  يُشتبه  مــريــض  وأي  الصحية، 

ينبغي فحصه وعزله. القردة،  بجدري 
وأشارت إلى أنه حتى اآلن ال ينصح بتطعيم 
المجتمع الشامل كما حدث مع »الكوفيد«، ويقدم 
المخالطين  لحماية  محددة  حاالت  في  اللقاح 

والفئات األكثر عرضة لخطر اإلصابة، وحالياً 
يوجد لقاحات من ضمنها لقاح مرض الجدري، 
الذي يوفر وقاية من جدري القردة، ويتم العمل 
علي تطوير لقاحات جديدة وإتاحة كميات من 
محددة  حــاالت  في  عليها  الموافقة  تمت  التي 
عرضة  األكــثــر  والــفــئــات  المخالطين  لحماية 

لخطر اإلصابة. 
للعناية  تلطيفياً  عالجاً  هناك  أن  وأضافت 
للعين  رعــايــة  ويــوفــر  الــقــردة  جـــدري  بمرضى 
والجلد والفم من البثور والتقيحات التي يسببها 
المرض. وأكدت أن جدري القردة من األمراض 
خالل  منه  الشفاء  يتم  حيث  الــعــالج  الذاتية 

أسابيع من اإلصابة.

أهدافه االستقرار والسالم واالزدهار 

قرقــاش: اإلمـــارات يف قلــب مشروع تنموي عــربي وإقليمي

أبوظبي )االتحاد(

ــور بن  قـــال مــعــالــي الــدكــتــور أنـ
ــمــســتــشــار  ــد قــــرقــــاش، ال ــحــم م
ــومــاســي لــصــاحــب الــســمــو  ــل ــدب ال
ــرى اإلمـــارات  رئــيــس الـــدولـــة، »نـ
قلب  فــي  المقبلة  الــعــقــود  خــالل 
ــي وعــربــي  مـــشـــروع تــنــمــوي وطــن
ــه الـــتـــواصـــل  ــمـ ــائـ وإقـــلـــيـــمـــي دعـ

االقتصادي  والــتــعــاون  السياسي 
ــســالم  ــه االســـتـــقـــرار وال ــدافـ وأهـ
واالزدهــــــار ورفــــاه كــافــة شــعــوب 

اإلقليم«. 
على  تغريدة  فــي  معاليه  وكتب 
»تــويــتــر«:  على  الــرســمــي  حسابه 
ــالل الــعــقــود  ــارات خـ ــ ــ ــرى اإلم ــ »ن
تنموي  مشروع  قلب  في  المقبلة 
دعائمه  وإقليمي  وعــربــي  وطــنــي 

ــعــاون  ــت ــواصــل الــســيــاســي وال ــت ال
االستقرار  وأهــدافــه  االقتصادي 
ــار ورفـــاه كافة  ــ والــســالم واالزده

اإلقليم«. شعوب 
إلـــى شــرق  نــســعــى  ــع: »ال  ــابـ وتـ
أوســـط جــديــد، بــل شــرق أوســط 
وتواصل  تــعــاون  مــن  نابع  نجاحه 

المنطقة«. دول 
تغريدة  فــي  ــر  ذك معاليه  وكـــان 

الــذي  ــارات  اإلمـ منهج  أن  سابقة 
ــز عــلــى الــتــســامــح ورفـــض  ــركـ يـ
باستمرار  يثبت  والعنف  التطرف 
عوامل  أهم  كأحد  وصوابه  قوته 
ــة الــمــجــتــمــع، وقـــــال: »مــا  حــمــاي
نشهده من أحداث يؤكد أن موقفنا 
لمنع  األنجع  السبيل  هو  الواضح 
انتشار هذه اآلفة التي عانت منها 

العديد من الدول«.

تأكيد على التواصل السياسي والتعاون االقتصادي لرفاه كافة شعوب اإلقليم
السعــــي إلى شــــــرق أوســـط نجاحـــــــه نابــــــع من تعـــاون وتواصـــــل دول المنطقــــة

مراجعة دورية للمرض 
وجهود االستجابة لدراسة 

األدلة 

ضرورة استمرار تدابير 
الصحة العامة المكثفة 

ع المخالطين وتتبُّ

خالل اجتماع مع زيلينسكي في لفيف

غوتيريش وأردوغان: الدبلوماسية إلنهاء األزمة األوكرانية

لفيف )وكاالت( 

المتحدة  لألمم  العام  األمين  دعــا 
األزمة  إنهاء  إلى  غوتيريش  أنطونيو 
في أوكرانيا خالل اجتماع بالرئيسين 
زيلينسكي  فــولــوديــمــيــر  ــي  ــرانـ األوكـ

والتركي رجب طيب أردوغان. 
التي  القمة  بعد  غوتيريش،  وقــال 
عقدت في الجزء الغربي من أوكرانيا، 
للتوسط  األخــيــرة  الدبلوماسية  إن 
الحبوب  لتصدير  روسيا  مع  التفاق 
العالقة ألشهر في أوكرانيا، يجب أن 
البداية«، وأن المطلوب  تكون »مجرد 

وجود »روح الحلول الوسط«.
ــزخــم اإليــجــابــي على  وقـــال إن »ال
صــعــيــد الـــغـــذاء يــعــكــس انــتــصــاراً 
للدبلوماسية وللعمل متعدد األطراف 
في  نفسها،  وجــدت  التي  وللشعوب 
خضم أزمة غالء المعيشة وللمزارعين 

األوكرانيين الكادحين«.
وقال: »لكنها مجرد البداية، وأدعو 
نجاح  تحقيق  لضمان  األطـــراف  كــل 

مستمر«.
وقال غوتيريش، إن الهجوم الروسي 
ودمــار  لوفيات  »أدى  أوكــرانــيــا  على 

ونزوح هائلين، وانتهاكات مأساوية«.
لفيف،  فــي  االجــتــمــاع  ــى  إل وينظر 
على أنه فرصة لألمم المتحدة وتركيا 
تحقيق  إمكانية  اخــتــبــار  فــي  للبدء 
تــســويــة بــيــن كــيــيــف ومــوســكــو عبر 

المفاوضات.
أن  المتحدة  باألمم  مصادر  وتــرى 
نار  إطــالق  وقــف  بشأن  المباحثات 
مقدور  في  يكن  لم  إذا  فقط  ممكنة 

المكاسب  تحقيق  وأوكــرانــيــا  روسيا 
ــراجــع عــن هــدف  ــت وال عــلــى األرض 

االنتصار في المعارك.
من جانبه، قال الرئيس التركي رجب 
على  تصر  بــالده  إن  ــان  أردوغـ طيب 
ضرورة تسوية األزمة في أوكرانيا من 
معرباً  الدبلوماسية،  القنوات  خالل 

عن استعداد أنقرة للعمل كوسيط. 
للقيام  »مستعدون  أردوغــان:  وقال 
بهدف  الوسيط،  أو  المساعد  بــدور 
الخطوط  بشأن  المفاوضات  إحياء 
ــتــي جـــرى وضــعــهــا في  الــعــريــضــة ال

إسطنبول«.
إيجاد  هو  المهم  »األمــر  وأضــاف: 

ــر عــدالــة،  ــث الــطــريــق األقــصــر، واألك
للوصول لطاولة المفاوضات«، متابعاً 
إنه سوف يناقش مزيداً من التفاصيل 

مع نظيره الروسي فالديمير بوتين.
أردوغــان يتحدث في مؤتمر  وكــان 
صحفي مشترك مع نظيره األوكراني 
العام  واألمين  زيلينسكي،  فولوديمير 
لفيف  مدينة  فــي  الــمــتــحــدة،  لــألمــم 

األوكرانية.
أكد رفضه  األوكراني  الرئيس  لكن 
مع  ــالم  ســ مـــفـــاوضـــات  أي  إجـــــراء 
المسبق  االنــســحــاب  قــبــل  مــوســكــو، 
ــي  ــ ــن األراضـ لــلــقــوات الـــروســـيـــة مـ

األوكرانية.

وقــــال زيــلــيــنــســكــي فـــي الــمــؤتــمــر 
أوالً  يــغــادروا  أن  »يجب  الصحافي: 
أنه  مؤكًدا  وبعدها سنرى«،  أراضينا، 

»ال يثق بروسيا«.
إلى ذلك، أعلن غوتيريش أن األمم 
تصدير  عمليات  »ستكّثف«  المتحدة 
فصل  حلول  قبل  األوكرانية  الحبوب 
األوكــرانــيــة  الحبوب  أن  إذ  الــشــتــاء، 
دول  إلمــداد  جــًدا  أصبحت ضرورية 

إفريقية كثيرة باألغذية.
اللقاء  ختام  في  غوتيريش،  وقــال 
وسعنا،  في  ما  كل  »سنفعل  الثالثي: 
مواجهة  بــهــدف  عملياتنا  لتكثيف 

صعوبات الشتاء المقبل«.

لندن )أ ف ب( 

للرأي  جديد  استطالع  أظهر 
نُشر، أمس، أّن وزيرة الخارجية 
البريطانية ليز تراس التي تحتّل 
جّيد  وضع  في  تبدو  الصدارة، 
جونسون  بوريس  لتخلف  للغاية 
في  ــوزراء  الـ رئيس  منصب  في 

سبتمبر.
منافسها  على  تــراس  وتتقدم 
وزيـــر الــمــالــيــة الــســابــق ريشي 
سوناك بـ32 نقطة. فقد دعمها 
66 في المئة من أعضاء حزب 
»المحافظين«، بينما أّيد 34 في 
الستطالع  وفقاً  سوناك،  المئة 
بالتعاون  »يوغوف«  أجراه معهد 
مع شبكة »سكاي نيوز«، من دون 
أن يأخذ في االعتبار الـ13 في 
لم  الــذيــن  المئة مــن األعــضــاء 

يتخذوا قرارهم بعد.
منحها  أســـبـــوعـــيـــن،  وقـــبـــل 
ــطــالع أجـــــراه »يـــوغـــوف«  اســت
»التايمز«  صحيفة  مع  بالتعاون 

تقّدماً بـ38 نقطة.
ــاظـــرات  ــنـ ــمـ ــورت الـ ــحــ ــ ــم ــ وت
األسابيع  شهدتها  التي  الحاّدة 
ــن  ــي ــمــرشــَح األخــــيــــرة بـــيـــن ال
الوضع  لخالفة جونسون، حول 
ــادي واالجـــتـــمـــاعـــي  ــصــ ــ ــت ــ االق
التضّخم  تجاوز  حيث  المتوّتر، 
العشرة في المئة، فيما شهدت 
العديد من القطاعات إضرابات 
فـــي مـــواجـــهـــة تـــآكـــل الـــقـــدرة 

الشرائية.
واضطّر بوريس جونسون إلى 
االستقالة في السابع من يوليو، 

في  استقالة   50 من  أكثر  بعد 
على  الحاكم،  السياسي  الفريق 
به  أحاطت  التي  الفضائح  أثــر 
الصادرة  المتكّررة  واألكــاذيــب 

عنه.
ــّوت أعــــضــــاء حـــزب  ــ ــصـ ــ ويـ
عددهم  البالغ  »المحافظين«، 
الصيف،  هــذا  ألــف   200 نحو 
عبر  أو  الـــبـــريـــد  طـــريـــق  ــن  عـ
سيحل  مــن  لتحديد  اإلنــتــرنــت 
للحزب،  كزعيم  جونسون  محل 
وهو  لــلــوزراء  كرئيس  وبالتالي 
من  الخامس  فــي  سيُحسم  مــا 

سبتمبر.
المئة  فــي   57 وقـــال حــوالــى 
مــن أعــضــاء الــحــزب، معظمهم 
مــن الــذكــور والــبــيــض واألكــبــر 
سّناً، إنهم صوتوا بالفعل، بينما 
ذلــك.  المئة  فــي   38 يفعل  لــم 
من  البالغة  تــراس،  ليز  وتّدعي 
تتبّنى  والــتــي  عــامــاً   47 العمر 
مارغريت  أّنها  يمينية،  مواقف 
ــاً لــالســتــطــالع  ــقـ ــشــر. ووفـ ــات ت
نفسه، تقّدمت بفارق 37 نقطة 
بين أولئك الذين صّوتوا بالفعل، 
لصالحها  المئة  في   68 بنسبة 

مقابل 31 في المئة لسوناك.
الذي  االستطالع  أظهر  كما 
أعضاء  من   1089 على  أجــري 
الحزب، أّن المرّشَحين ال يزاالن 
أقل شعبية من بوريس جونسون 
الذي لو كان في السباق لحصل 
أصوات  من  المئة  في   46 على 
في   24 مقابل  الحزب،  أعضاء 
المئة  فــي  و23  لــتــراس  المئة 

لسوناك.

تراس يف الصدارة لخالفة جونسون

ممرضة تحقن مريضة بلقاح جدري القردة في مركز للتطعيم بوالية ميامي األميركية )أ ف ب(

غوتيريش وأردوغان خالل اجتماع مع زيلينسكي في لفيف )أ ف ب(
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أغصان  تقليم  على  الماليين  مــن  مجموعة  عكفت 
أصواتا  تصدر  فؤوسهم  وضربات  الدغل  تشبه  شجرة 
تدمير  الرجال  هــؤالء  يريد  ال  التقليم  وبهذا  مكتومة. 
يندفعون  كبيرة  حماسة  ووســط  إنقاذها.  بل  الطبيعة 
للتصدي  األغصان  هذه  مستخدمين  فرق  تشكيل  إلى 
القاسي  الشريط  هذا  في  تندلع  التي  الغابات  لحرائق 
الحافة  في  الواقع  موريتانيا  في  األحراش  من  القاحل 
الجنوبية مباشرة من الصحراء الكبرى. ولحسن الحظ، 
أن  من  الرغم  على  فعليا،  حريق  يوجد  ال  المرة  هــذه 
درجات الحرارة التي تتجاوز )43.33 مئوية(، قد تجعل 

المرء يعتقد غير ذلك. واليوم مجرد تدريب. 
من  عموماً  يمتد  الذي  السابق  الحرائق  موسم  وفي 
أكتوبر إلى فبراير، ساعد متطوعون من »فرقة مكافحة 
من  الجزء  هــذا  عبر  حريقا   36 إخماد  في  الحرائق« 
ولد  أحمد  مؤسسها  قــول  حسب  الموريتاني،  الريف 
بخاري. وأخمدت الفرقة العام السابق للموسم الماضي 
الرقعة  هــذه  جيداً  يعرفون  أنهم  صحيح  حريقاً.   58
هنا.  من  ليسوا  لكنهم  التاللية،  النائية  المناطق  من 
فالفرقة تتألف من الجئين قادمين من مالي المجاورة، 
وقال  بالدهم.  في  عقد  منذ  الدائر  الصراع  من  فروا 

ولذا  بهم  رحبوا  الموريتانيين  إن  الفرقة  زعماء  أحد 
فكر الالجئون في طريقة لرد الجميل بها وتساءلوا »ما 
إنشاء  فكرة  نبعت  هنا  ومن  البيئة؟  لحماية  المطلوب 

المبادرة«.  هذه 
وبدأت المجموعة عام 2013 وتطورت لتصبح آلة سلسة 
نداءات طلب  تلبية  دابوا على  500 متطوع  الحركة تضم 
أحياناً.  مياًل   20 تبعد  موريتانية  بلدات  من  المساعدة 
وغالباً ما ينضم إليهم متطوعون موريتانيون محليون، مما 
يخلق رابطة بين المضيفين وضيوفهم. وتراجعت حرائق 
موسم  إلى  منه  جانب  في  يرجع  وهذا  الماضي  الموسم 
جلبها  الماشية  من  رأس  ألف   800 تدفق  بفضل  أقصر 
الحيوانات  تغذت هذه  فقد  مالي.  من  الفارون  الالجئون 
على األشجار والشجيرات على طول الطريق، مما قلص 
وأحدث  المحتملة.  الحرائق  أمام  المتاحة  الوقود  كمية 
حريق تصدى له متطوع مالي يدعى محمد الصديق كان 
تحت  مساء   7 حتى  ظهراً   1 الساعة  من  فبراير،   4 في 

شمس منطقة الساحل.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة »كريستيان ساينس مونيتور«

*صحفي متخصص في الشؤون األفريقية

الماضي  ــقــرن  ال سبعينيات  فــي 
 Public »ظهرت »نظرية المجال العام
المفكر  يــد  على   Sphere theory
ــورجــن هــابــرمــاس« في  األلــمــانــي »ي
كتابه »التحول البنيوي للمجال العام«، 
وصــارت منذ ذلك الحين واحــدة من 

أهم نظريات االتصال.
»المجال  فــإن  هابرماس،  بحسب 
العام« يتكون من مجموعة من األفراد 
المجتمعين في مكان واحد )يُشترط 
أن يكون مكاناً عاماً( لمناقشة القضايا 
العامة. ويُشترط أن تتوفر مجموعة 
من المحددات إلنجاح »المجال العام« 
مثل ضمان عملية الوصول واالنتشار. 
وتوفر الحرية الكاملة للمشاركين في 
النقاشات. وتساوي الــرؤوس، بمعنى 
المشاركين ألية سلطة  عدم خضوع 
تسيطر على آرائهم أو تجبرهم على 
قانون  ووجـــود  معينة.  بـــآراء  اإلدالء 
طرح  فــي  الــمــشــاركــة  عملية  ينظم 
اآلراء. وضمان المساواة في المساحة 
الممنوحة لكل مشارك. ووجود سياق 
اجتماعي مالئم. باإلضافة إلى وضوح 
المضمون اإلعالمي في المشاركات.

منذ السبعينيات وحتى اليوم، دخلت 
العام  المكان  على  كثيرة  تحديثات 

الذي يمثل الحاضن لهذه النظرية، فلم يعد النادي أو المقهى 
أو المطعم أو الحديقة هي األمكنة الوحيدة التي يتداول فيها 
الجمهور آراءهم تجاه قضية عامة معينة أو حدث عام يؤثر 
بشكل أو بآخر على حياتهم، فقد دخلت مجموعة من األماكن 
الحسّية واالفتراضية على الخط، وأصبحت جزءاً من هذه 
النظرية المهمة. ومن بين األماكن التي يمكن أن نعتبرها 
اليوم حاضنة لنظرية المجال العام المساحات اإللكترونية 

التي تمنحها وسائل التواصل االجتماعي لمستخدميها.
نظريته  عن  وأتــحــدث  هنا  هابرماس  أستحضر  لماذا 
الشهيرة؟ أفعل ذلك ألقول إن ال مشكلة عندي في وجود 
التفاهة في محتوى وسائل التواصل االجتماعي. ال مشكلة 
أبــداً في أن يكون ما يُطرح فيها خالياً من الــذوق واألدب 
واللطف وحتى القيمة. وسائل التواصل االجتماعي فضاء 

كل  فيه  يلتقي  عــام(  )مــكــان  مفتوح 
الناس. الذكي واألقل ذكاء. العبقري 
والمجنون. الخبيث والطيب. المثقف 
والجاهل. الحكيم واألحمق. ال مشكلة 
عندي أبداً في أن تتنوع مشاركاتهم 
وتفضيالتهم.  وخياراتهم  وآراؤهـــم 
التواصل  وســائــل  طبيعة  هــي  هكذا 
االجتماعي، وهكذا يجب أن نفهمها 

ونتعايش معها.
ــل الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي  ــائـ وسـ
االســتــراحــة،  المجلس،  بمثابة  هــي 
المصطبة، النادي، المقهى، المطعم. 
أن  أو  يقول  أن  يريد  فيما  الكل حر 
يتشاركه مع اآلخرين، بشرط الخضوع 
هذا  قــانــون  أو  الــعــام  للقانون  فقط 
المجلس )وسيلة التواصل االجتماعي 
نفسها(، وبالتالي فليس لدي مشكلة 
أبداً، أن يقول فالن من الناس ما ال 
أتفق معه، أو يقول عاّلن من الناس ما 

أكره أن أسمعه.
وال مشكلة لدي في وجود المشاهير 
الذين يطرحون محتوى تافهاً وسخيفاً 
هذه  المجالس.  هذه  في  قيمة  وبال 
وجيد  وسمين  غــث  الحياة.  طبيعة 
ال  القارئ  عزيزي  كنت  وإن  ورديء. 
تحضر مجالس الغث ومصاطبه، فلن 
ترى محتوى التفاهة هذا ولن تتعرض له. إن كنت من غير 
المهتمين بمحتوى المشاهير الذي بال قيمة، فلن تراهم ولن 

ترى محتواهم. هكذا بكل بساطة.
»محاربي  صـــراخ  فــي  تتمثل  عندي  الكبرى  المشكلة 
بعرائضهم  نهار  ليل  رؤوسنا  صدعوا  الذين  المشاهير« 
االحتجاجية على ما يطرحه المشاهير. لماذا هي مشكلة 
كبيرة؟ ألنهم أرغمونا بالقوة على الدخول لمجالس المشاهير 
مجالس  يعدون  وألنهم  تافهة!  إنها  لنا  ليقولوا  التافهة 
ومصاطب وسائل التواصل االجتماعي منابر إعالمية وهي 
ليست كذلك، وألنهم أخيراً يفعلون ذلك ال لمحاربة المحتوى 
التافه للمشاهير، وإنما ليقولوا لنا إنهم أحق بالشهرة منهم.

* كاتب سعودي

اإلنــــســــان مـــحـــور الـــحـــضـــارة 
لبنائها،  الثالثة  الــشــروط  وأهــم 
الوطن  هما:  اآلخــران  والشرطان 
كاملة  سورة  القرآن  في  والزمن. 
ــى اإلنــســان  ــارة إل بــاســمــه. واإلشــ
لقد  ــورة.  ســ  39 فــي  تنقطع  ــم  ل
كــرمــه الــخــالــق ســبــحــانــه، ولــكــن 
بذلك  ليكسر  الــمــخــلــوق  ــه  ــان أه
الكون كله واإلنسان األثمن  قانون 
بهذا  محكوم  بالمطلق  وهو  فيه، 
بغير  نفساً  قتل  »فــمــن  الــقــانــون 
جميعاً،  الناس  قتل  فكأنما  نفس 
الناس  أحيا  فكأنما  أحياها  ومن 

.» جميعاً
مع  تتعامل  بشرية  حــضــارة  أي 
الدين  عــن  النظر  بغض  اإلنــســان 
والقومية  والعرق  واللون  والجنس 
إلى  الــوصــول  تضمن  والــطــائــفــة، 
الــحــضــارة،  مــن  متقدمة  درجـــات 
يلزم،  مــا  ولـــزوم  هــذا شــرط الزم 
وإال الناتج ال يسمى حضارة وسمه 
ال  ذاك  فغبار  شئت  ما  ذلــك  بعد 

السنين. عناء  يمسحه 
فـــي دورة  ــحــدث  ي مـــا  وأخـــطـــر 
الحضارات هو انهيار اإلنسان قبل 
أن  يمكن  العمران، ففي مرحلة ما 

يندى  أفعاالً  ضده  يرتكب  ألنه  إنسان«  »ال  عليه  نطلق 
الحيوان. لها جبين 

وقد تسمع أصواتاً عالية للدفاع عن حقوق الحيوان 
أكثر أحياناً من حقوق اإلنسان، بل ترى عقوقاً صريحاً 

لإلنسان ذاته لم يسبق له مثيل في التاريخ.
أما في العالم ما بعد »الربيع العربي« المخادع، فقد 
الوقت  في  السابق.  في  كان  مما  أشد  اإلنسان  تضرر 
لدى  اإلنــســان  حقوق  عن  الحديث  فيه  يتقلص  الــذي 
والدفاع  للترويج  عالياً  كان صوته  بعدما  األول،  العالم 
غير  األول  العالم  بــدا  الديمقراطي،  مشروعه  عــن 
إثنية  حروب  من  الخلفية  العوالم  في  يحدث  بما  مباٍل 

الفطرة. تنكرها  وأفعال  ومجازر مخزية 
تحول بعض الناس إلى شبح إنسان يتألم ألذى قطة 

الماليين  لقتل  شعرة  له  تقف  وال 
وال  سلبا  يعلق  قد  بل  العالم  حول 

بالرحمة. رمشه  يتحرك 
العالم  حكومات  أدركت  وعندما 
الحاكمة  األنظمة  بعض  بأن  األول 
تعير  عــادت  ما  اآلخــر،  العالم  في 
أدنى اهتمام لشعوبها، فقد تمادت 
فظائع  من  يحدث  ما  تجاهل  في 

البهائم.. عالم  منها  يتبرأ 
ــة  ــادل ــع ــن م ــ ــرج اإلنــــســــان م ــ خـ
الــمــصــلــحــة وبــقــي شــبــحــه ســـادراً 
التي  لمتطلباتها  وأســيــراً  بينها، 

تجعل منه ضحية بال قيمة.
ــرب  ــحـ ــرة الـ ــ ــت ــ ــب إلـــــى ف ــذهــ ــ ن
ــى والــثــانــيــة لكي  ــ الــعــالــمــيــة األول
تلطخت  من  أحد  »ستالين«  نقابل 
الماليين، ومع ذلك ألن  بقتل  يداه 
قلبه عندما رأى أحد جنوده قادماً 
وتقطعت  حــذاؤه  اهترأ  وقد  نحوه 
خرجت  حتى  جلده،  وتمزق  حباله 
من  استغرب  خالله،  من  أصابعه 
آخــر؟!  حــذاء  لديك  أليس  وضعه 
حــذاءه  القائد  فخلع  ال،  فــأجــاب: 
فــأعــطــاه وهـــو غــيــر مــصــدق منه 
داخــل  مــن  اإلنسانية  اللفتة  هــذه 
يسترح  فلم  الكاسر،  الوحش  هذا 
الجندي، بل زاد حماساً للعودة إلى ساحة المعركة من 

جديد بدل لحظة استراحة.
العالم أحوج اليوم إلى لفتة إنسانية ليعود إلى مكانه 
الحقيقي  اإلنسان  ويعيد  الثالثة،  األلفية  في  السليم 

إلى بؤرة الحضارة ويمسح عنه الشبح الذي يطارده.
اإليجابية  الحالة  إلى هذه  موالنا سبحانه  أشار  لقد 
في محكم آياته في سورة البقرة »وإن من الحجارة لما 

األنهار...« منها  يتفجر 
الحجارة  صالبة  تخرق  اإلنسانية  أنهار  إلى  نحتاج 
التي تراكمت في قلوب بعض البشر وهم في غفلة عن 

المتحجر. اإلنسان  وليس  المتدفق  النهر  اإلنسان 

* كاتب إماراتي

حرائق موريتانيا.. الالجئون يردون الجميل

المكسيك... أفق الطاقة المتجددة

في منطقة هويملبان الريفية  بالمكسيك، والمشهورة بتميزها بالسياحة البيئية، تنتشر تجهيزات خاصة إلنتاج طاقة الرياح في مزرعة تم تدشينها لهذه الغرض 

على أن يتم تشغيلها في وقت الحق. وذلك ضمن توجه حكومي يسعى إلى االنتقال إلى الطاقة النظيفة. )الصورة من خدمة نيويورك تايمز(

تحتفي دولة اإلمارات العربية المتحدة في كل عام، باليوم العالمي 
للعمل اإلنساني، الذي يُصادف اليوم الجمعة 19 أغسطس، وهي 
مكتسية ثوب الفخر، ألنها تحّولت إلى رمز حقيقي، ونموذج واقعي 
األرض  لشعوب  تُكّنها  التي  والدعم،  والتآزر  التضامن  قيم  يجّسد 
إذ وصل  االختالفات،  كانت  ومهما  المسافات،  بعدت  مهما  كافة، 
حجم مساعداتها الخارجية، منذ التأسيس وحتى العام الماضي، إلى 

320 مليار درهم، استفادت منها 201 دولة.
وهدف  إنسانية  ضــرورة  هو  ــارات  اإلمـ لدولة  اإلنساني  العمل 
المبادئ  أنها أدرجته ضمن  استراتيجي، وليس أدّل على ذلك من 
أن  الــتــاســع  الــمــبــدأ  فــي  ورد  إذ  الخمسين«،  لـــ»وثــيــقــة  الــعــشــرة 
»المساعدات اإلنسانية الخارجية لدولة اإلمارات جزء ال يتجزأ من 
مسيرتها والتزاماتها األخالقية تجاه الشعوب األقل حّظاً«، مؤّكدًة 
أنها »ال ترتبط بدين أو عرق أو لون أو ثقافة، واالختالف السياسي 

مع أي دولة ال يبرر عدم إغاثتها في الكوارث والطوارئ واألزمات«.
إلــى جانب األشقاء واألصــدقــاء في  لقد وقفت دولــة اإلمـــارات 
العالم مواقف إنسانية مشّرفة عبْر التاريخ، ففي أثناء انتشار األوبئة 
واألمراض أرسلت آالف 
األطنان من اإلمدادات 
الطبية وأدوات الحماية 
الصحية، وفي الكوارث 
الطبيعية، كانت خير من 
لّبى النداء عبر إرسال 
الــمــســاعــدات  آالف 
ــيــة،  ــوائ الــغــذائــيــة واإلي
وأزمــات  الحروب  وفي 
الــــــــصــــــــراع، كـــانـــت 
السالم،  لِقَيم  الراعية 
ــة عــلــى  ــصــ ــ ــري ــحــ ــ وال
ــى جــانــب  ــ الـــوقـــوف إل
والنازحين،  الالجئين 
كل  وفــي  كــانــوا،  أينما 

الظروف.
ــرص دولــة  ــاء حـ وجــ
توفير  على  اإلمــــارات 
اإلغاثية  المواد  وتأمين  اإلنساني،  المجال  في  للعاملين  الحماية 
قيمها  من  انطالقاً  اإلنسانية،  األزمــات  من  للمتضررين  الطارئة 
واستناداً  العالم،  في  المحتاجين  لكل  العون  يد  ّمد  في  الراسخة 
إلى مرتكزات عّدة تقوم على حماية المدنيين في حاالت الطوارئ، 
والسّيما النساء واألطفال، والتعاون مع المنظمات المحلية والدولية 
في تعزيز جهود الحماية تلك، بما يجّسد النهج اإلنساني الذي أرسى 
دعائمه المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اهلل ثراه، 
واستكمل إرث المغفور له، بإذن اهلل تعالى، الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان، رحمه اهلل، في العطاء.
وفي ظل حكم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
اإلماراتية  اإلنسانية  المساعدات  فإن  اهلل،  حفظه  الدولة،  رئيس 
مثل صاحب  قائداً  أن  الوتيرة نفسها وستزداد، ذلك  ستبقى على 
السمو الشيخ محمد بن زايــد الــذي ُعــرف عنه وقوفه إلى جانب 
األشخاص األكثر ضعفاً في العالم، وقال ذات يوم »ال تشلون هم«، 
سيبقى الحريص على حماية المتضررين، وسيكون خير عون لهم، 

يسعى إلى حفظ كرامتهم وتأمين سالمتهم وأمنهم اإلنساني.

اليوم العالمي للعمل 
اإلنساني... فرصة 

لالحتفاء بخير اإلمارات

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

اإلمارات

اليـــوم

العمل اإلنساني لدولة 
اإلمارات هو ضرورة 

إنسانية وهدف 
استراتيجي، وليس 

أدّل على ذلك من أنها 
أدرجته ضمن المبادئ 

العشرة لـ»وثيقة 
الخمسين«

وسائل التواصل االجتماعي 
فضاء مفتوح )مكان عام( 

يلتقي فيه كل الناس. 
الذكي واألقل ذكاء. العبقري 
والمجنون. الخبيث والطيب. 
المثقف والجاهل. الحكيم 

واألحمق

 العالم أحوج اليوم 
إلى لفتة إنسانية ليعود إلى 
مكانه السليم في األلفية 

الثالثة، ويعيد اإلنسان 
الحقيقي إلى بؤرة الحضارة 
ويمسح عنه الشبح الذي 

يطارده

اإلنسان... الركـــن المكيــن للحضارة»مصاطب« وسائل التواصل االجتماعي

د.عبدالله العوضي*عبدالله ناصر العتيبي*

الموريتانيون رحبوا بالالجئين 
القادمين من مالي ولذا فكر 

الالجئون في رد الجميل
 ومن هنا جاءت  المبادرة

جاي بيترسون* 
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والنصف  الــســادســة  الــســاعــة  فــي 
أغسطس  مـــن  ــامــن  ــث ال ــاح  صــب مـــن 
مكتب  من  عمياًل   30 نّفذ  الجاري، 
بي.  الـ»إف.  الفيدرالي،  التحقيقات 
دونالد  لفيال  تفتيش  مــذكــرة  آي«، 
بالم  في  )مــار-أ-الغــو(  في  ترامب 
بيتش، فلوريدا. وعلى مدى عدد من 
 10 معهم  العمالء  أخــذ  الــســاعــات، 
صناديق على األقل من الملفات التي 
وتضمنت  الفيال.  قبو  من  استعيدت 
يقوم  ولــكــي  ســريــة.  مـــواد  الملفات 
الـ»إف بي آي« بعملية التفتيش هذه، 
م لقاض  كان على وزارة العدل أن تقدِّ
األســبــاب  تتضمن  إفـــادة  فــيــدرالــي 
المذكرة  تعتبر  لــمــاذا  تــشــرح  الــتــي 
التحقيق.  إجــراء  أجــل  من  أساسية 
اطلع القاضي على اإلفادة ثم أعطى 
التفتيش. ويبدو  موافقته على عملية 
أن محتويات اإلفادة كانت جدية بما 
غير  التفتيش  عملية  لتبرير  يكفي 

المسبوقة.
أكــدت  التالية،  األيـــام  ــدى  م وعــلــى 
التي  الملفات  بعض  أن  العدل  وزارة 

اســتــعــيــدت مــن الــفــيــال كــانــت تحمل 
آي«،  ســي  إس  للغاية  »ســـري  عالمة 
والتي تعني »معلومات مجزأة حساسة«، 
مــحــدوداً فقط من  ما يعني أن عــدداً 
تصريحات  يملكون  الذين  األشخاص 
على  االطــــالع  يستطيعون  مــنــاســبــة 
الصحفية  الــتــقــاريــر  بعض  الــوثــائــق. 
أشارت إلى أن بعض الملفات تضمنت 
وثائق لها عالقة بمواضيع نووية، غير 
األنشطة  نوعية  الواضح  غير  من  أنه 
البيان،  التي تحدث عنها هذا  النووية 
من  حثيثة  جهود  هناك  كانت  ولهذا، 
قبل الصحافة وأعضاء الكونجرس من 
أجل الحصول على فهم كامل لمحتوى 
تعارض  اآلن،  حتى  ولــكــن  للملفات. 
مزيد  عن  اإلفــراج  بشدة  العدل  وزارة 
من التفاصيل، على اعتبار أن من شأن 
إطالع الجمهور عليها أن يعّقد تحقيقاً 
جارياً ويطرح تهديداً لألشخاص الذين 
وردت أسماؤهم في اإلفادة ويتعاونون 

مع أجهزة إنفاذ القانون.
بالتنديد  يكتفوا  لم  وأنصاره  ترامب 
بعملية التفتيش باعتبارها »غارة« على 

فيلته، وإنما شنوا حملة إعالمية شعواء 
ضد الـ»إف بي آي« ووزارة العدل ووزير 
أنصار  قام  إذ  العدل ميريك غارالند. 
الـ»إف  بشيطنة  انتقاداً  األكثر  ترامب 
أو  تمويله«  »وقــف  إلى  داعين  آي«  بي 
اإلطالق  على  إخافة  واألكثر  تفكيكه. 
العمالء  ضــد  العنف  إلــى  دعــوا  أنهم 
التفتيش.  بعملية  أمر  الذي  والقاضي 
وبعد ثالثة أيام على تلك العملية، وعلى 
غير  بشكل  التقاليد  مــع  يقطع  نحو 
مسبوٍق، خاطب وزير العدل األميركيين 
للعملية  رّخــص  مــن  هــو  أنــه  موضحاً 
وأن  متواصل،  التحقيق  وأن  شخصياً، 
الموظفين  يهددون  الذين  األشخاص 
بعملهم  قيامهم  بسبب  الــفــدرالــيــيــن 

سيحالون على العدالة.
لميلودراما  المدى  قصير  التأثير 
ملفات »سري للغاية« هذه كانت تعزيز 
لترامب في وقت  »الجمهوري«  الدعم 
يتحدث  حزبه  داخل  البعض  فيه  بدأ 
عن مرشحين بدالء النتخابات 2024 
الرئاسية. لم يدعم كل »الجمهوريين« 
لم  إنـــه  ــرامــب  ت قـــول  بشكل صــريــح 

بملفات  احتفظ  حين  القانون  يخرق 
ولكن  فيلته،  في  شهراً  لـ18  حكومية 
ــاره تــظــل مــخــلــصــة له  ــصـ قـــاعـــدة أنـ
وصاخبة،  قوية  احتجاجات  وستنظم 
هت لترامب  وربما عنيفة، في حال وجِّ
ومن  الــشــأن.  بهذا  رسمية  اتهامات 
ازدياد  أن  البعض  يعتقد  أخرى،  جهة 
على  تــرامــب  مــع  التعاطف  منسوب 
خلفية هذه العملية سيزيد من احتمال 
إعالنه عن نيته الترشح من جديد في 
 2022 نوفمبر  انتخابات  قبل   2024

النصفية.
بيد أن هناك مشكلة في هذا الخيار. 
و»الديمقراطيين«  »بــايــدن«  أن  ذلــك 
يرغبون بشدة في أن يجعلوا من ترامب 
في  الرئيسية  المواضيع  من  واحـــداً 
أن  يعتقدون  إذ  النصفية.  االنتخابات 
اآلخذة  االقتصادية  والبيانات  سلوكه، 
في التحسن، والتشريع الجديد الذي 
التضخم،  مشكلة  معالجة  يستهدف 
الصحية...  الرعاية  تكاليف  وخفض 
ســتــســاعــدهــم عــلــى الــحــد مــن عــدد 
المقاعد التي من المتوقع أن يفقدوها 

بل  نوفمبر.  فــي  الــنــواب  مجلس  فــي 
من  يكفي  بما  أيضاً  يفوزون  قد  إنهم 
المقاعد للحفاظ على سيطرتهم على 

مجلس الشيوخ.
وإلى أن يتم فهم التحقيق ومحتوى 
الملفات فهماً كاماًل، فإنه من المبكر 
جداً ومن السابق ألوانه التكهن بما إن 
ترامب  األحداث ستساعد  كانت هذه 
سياسياً أم ستؤذيه. وفي األثناء، هناك 
»الجمهوريين«  الزعماء  مــن  العديد 
الذين ينتظرون إنهاء ترامب لطموحاته 
في الترشح من جديد. ال أحد سيجهر 
بذلك، ولكن الواقع يرون أنه طالما أن 
في  المهيمنة  الشخصية  هو  ترامب 
فإن  »الجمهورية«،  السياسية  الحياة 
أكثر  يصبح  أن  هــو  الــحــزب  مصير 
وانتقامية وأن نتيجة ذلك هي  تطرفاً 
نهاية الديمقراطية كما تعرفها أميركا 
»الجمهوري« كالعٍب  الحزب  نهاية  أو 

مسؤوٍل في الحياة السياسية للبالد.

*مدير البرامج االستراتيجية بمركز 

»ناشيونال إنترست« في واشنطن

ترامــــب... ومستقبـــل الحـــــزب »الجمهـــوري«

 طالما أن ترامب 
هو الشخصية المهيمنة في 

الحياة السياسية »الجمهورية« 
فإن مصير الحزب هو أن يصبح 

أكثر تطرفًا وانتقامية

ــر عــلــى انـــدالع  بــعــد ســتــة أشــه
على  موسكو  تسيطر  لــم  الــحــرب، 
كييف وجزء كبير من أوكرانيا. غير 
أن روسيا تسيطر مع ذلك على نحو 
20 في المئة من التراب األوكراني. 
ــــذي اتــخــذت فيه  ــي الــوقــت ال وفـ
ثقيلة  عــقــوبــات  الــغــربــيــة  الــبــلــدان 
ــد روســـيـــا، يـــبـــدو من  لــلــغــايــة ضـ
المدى القصير تخيل  الصعب على 
هذه  أمام  خاضعاً  بوتين  فالديمير 
راحاًل  الروسي  والجيش  العقوبات 
مــن األراضـــي األوكــرانــيــة، لدرجة 
كان  إن  مــا  نتساءل  أن  يمكن  أنــه 
الغربيون ال يخضعون هم أنفسهم، 
التي  للعقوبات  مباشر،  غير  بشكل 
فرضوها. فكيف يمكن تفسير هذا 

األمر؟
ــغــرب ال  الــواقــع أنـــه إذا كـــان ال
يــرغــب فــي الــلــجــوء إلــى الــحــرب. 
برد  جــداً  القوية  المطالبة  وإزاء 
مــن قبل الــرأي الــعــام، فــإن فرض 
عــقــوبــات يــســمــح لــلــغــرب بــإظــهــار 
الذي  السياسي،  العمل  مع  خالفه 
قامت به روسيا، وفي الوقت نفسه 
تفادي إعالن حرب. بيد أن التاريخ 
دائماً  تكن  لم  العقوبات  أن  أظهر 
أبداً.  فّعالة  تكن  لم  إنها  بل  فّعالة، 

فالواليات المتحدة، على سبيل المثال، اتخذت عقوبات 
لما  الجزيرة  أنها أخضعت  لدرجة  كوبا  إزاء  ثقيلة جداً 
أسسه  ــذي  ال النظام  فــإن  ــك،  ذل ومــع  الحصار.  يشبه 
فيديل كاسترو مازال قائماً، حتى بعد وفاة هذا األخير. 
عقوبات شديدة أيضاً اتُّخذت أيضاً ضد صدام حسين، 
بالشعب  شــيء  كــل  قبل  أضــرت  العقوبات  تلك  ولكن 
و2003( من   1991 بين  ما  ألف ضحية   500( العراقي 
دون أن يؤدي ذلك إلى تفادي الحرب من أجل اإلطاحة 
بصدام حسين.  وعليه، فكيف يمكن للمرء أن يأمل في 
استسالم بلد كبير وقوي مثل روسيا، بزعيم يتسم بقوة 

التصميم مثل فالديمير بوتين؟
الحقيقة أن العقوبات يبدو أنها تُتخذ أحياناً من أجل 

القيام برد فعل وعدم االعتراف بنوع 
فّعالة  تكون  أن  العجز من دون  من 
الهدف  إلــى  الــوصــول  ــدون  وب حقاً 
الذي من المفترض أن تحققه، أي 
للخصم.  السياسي  السلوك  تعديل 
ولعل العقوبات الوحيدة التي كانت 
اتخذت  التي  تلك  هي  حقاً  فّعالة 
ــوب أفــريــقــيــا والــتــي  فـــي حـــق جــن
إنهاء  على  األبيض  النظام  أرغمت 
نظام الميز العنصري الـ»أبارتايد«. 
غــيــر أن تــلــك الــعــقــوبــات اتــخــذت 
حين  فــي  العالمي،  الصعيد  على 
فقط.  غربية  عقوبات  األخــرى  أن 
سواء  موسكو،  بوسع  فإنه  ولهذا، 
بطريقة صريحة أو سرية، أن تلتف 
إلى  التوجه  عليها وتفلت منها عبر 
شركاء ال يتفقون مع تلك العقوبات.

إشكالية  تطرح  العقوبات  هــذه 
نظراً ألنها ُفرضت من قبل الغربيين 
وحدهم، من دون تشاور مسبق مع 
رفضتها  الــتــي  الــعــالــم،  دول  بقية 
بسبب رفضها اتباع البلدان الغربية 
كانت  مثلما  وأعمى  منقاد  بشكل 
ــه في  أن ــك  ذل قــبــل.  مــن ذي  تفعل 
المتحدة  الواليات  كانت  الماضي، 
من  بلد  عــقــوبــات ضــد  قـــررت  إذا 
البلدان، كانت دول أميركا الالتينية 
تحذو حذوها، مثلما كانت البلدان األفريقية تحذو حذو 
لم تعد تملك  الغربية حالياً  البلدان  أن  فرنسا. والحال 
تهيمن  تعد  لم  البلدان األخرى ألنها  الهيمنة على  نفس 
مثلما  التصرف  واصلنا  إذا  أننا  واألكيد  العالم.  على 
كنا نفعل في الماضي، فإننا سنفشل بال ريب. وها هم 
يسيرون  األوسط  الشرق  في  المتحدة  الواليات  حلفاء 

في طريقهم الخاص.
احترامه  وعدم  للتحقيق،  قابلة  غير  أهدافاً  برسمه 
يحتكر  زال  ما  أنه  لو  كما  وتصرفه  الخاصة،  لمبادئه 

الغربي وتذهب ريحه. العالم  القوة، يضعف 

* مدير معهد العالقات الدولية واالستراتيجية في باريس

هــذا  وبــاكــســتــان  الــهــنــد  احتفلت 
على  عـــامـــاً   75 بـــمـــرور  ــوع  ــبـ األسـ
الحكم  نــهــايــة  عــقــب  استقاللهما 
شبه  فــي  البريطاني  االســتــعــمــاري 
محطة  يمّثل  مما  الهندية،  الــقــارة 
مهمة في تاريخ البلدين. البلدان بدآ 

رحلتهما المستقلة معا في 1947.
كان الهنود محظوظين نوعا ما على 
ناضلوا  الذين  زعماءهم،  أن  اعتبار 
الــبــالد، صمدوا  استقالل  أجــل  من 
االستقالل  نيل  بعد  أطــول  لفترات 
لتوجيه البالد على المسار الصحيح 
حكم  فقد  الــدولــة.  وبــنــاء  للتنمية 
كرئيس  الــبــالد  نيهرو  الل  جــواهــر 
الفتية  المستقلة  الهند  في  للوزراء 
على مدى 17 عاماً كاملة قاد خاللها 
التنمية  لــيــس عــلــى طــريــق  ــالد  ــب ال
ــكــن أيضا  والــتــصــنــيــع فــحــســب، ول
الديمقراطية  قيم  زرع  طريق  على 
الشابة  األمــة  قلوب  في  وترسيخها 
وعقولها. ولهذا شهدت الهند وتمتع 
منذ  متواصلة  بديمقراطية  الهنود 

االستقالل.
أكبر  من  واحــداً  اليوم  الهند  تُعد 
بلداً  وأصبحت  العالم  اقــتــصــادات 
ــة. إذ  ــي ــدول مــهــمــاً عــلــى الــســاحــة ال
ارتقت من وضع دولة فقيرة إلى قوة 

اقتصادية. ووصف صندوق النقد الدولي الهند بأنها واحد 
من أسرع االقتصادات نموا في العالم. كما أخذت البالد 
تجد مكانتها على الساحة العالمية؛ إذ باتت جزءاً مهما 
من »المنتدى األمني الرباعي«، وهو عبارة عن تجمع يضم 
إلى  ويسعى  وأستراليا  واليابان  والهند  المتحدة  الواليات 
حماية حرية المالحة في البحار وضمان أن تبقى متمتعة 

بالسالم.
منذ  كبيرة  قفزات  حققت  الهند  أن  فيه  ال شك  ومما 
أنه ليست  يعني  حصولها على االستقالل؛ ولكن ذلك ال 
لدى الهند تحديات ينبغي أن تعالج. فالفقر ما زال يمّثل 
في  والبلد  آسيوي؛  الجنوب  البلد  لهذا  بالنسبة  مشكلة 
حاجة إلى مواصلة النمو بوتيرة سريعة من أجل نقل فقرائه 

والــحــال  المتوسطة.  الطبقة  إلــى 
لمدة  انتكاسة  الجهد شهد  هذا  أن 
عامين بسبب جائحة كوفيد 19 التي 
عّطلت االقتصاد. وعالوة على ذلك، 
مشاكل  معالجة  البلد  على  يتعين 
ــوء الــتــغــذيــة بــيــن األطــفــال  مــثــل سـ
والمنشآت  الشامل  التعليم  وتأمين 
الصحية لمواطنيه. كما يتعين عليه 
أيضا خلق وظائف ذات جودة وقيمة 
الهنود  مــن  اآلالف  لمئات  مضافة 
العمل  يدخلون سوق  الذين  الشباب 
العائد  من  االستفادة  يستطيع  حتى 

الديمغرافي.
التي   19 كوفيد  جائحة  تسببت   
العالم  عــبــر  ــصــادات  ــت االق عــّطــلــت 
وتـــداعـــيـــات الـــحـــرب الــروســيــة - 
األوكرانية في تدهور حال االقتصاد 
صندوق  ــان  وك أصــال.  المتضعضع 
حزمة  باكستان  منح  الدولي  النقد 
دوالر  مليارات   6 بقيمة  مالي  إنقاذ 
في 2019؛ وهو يقوم حاليا بتمديد 
البرنامج إلى 2023 مع إضافة مليار 

دوالر أخرى.
االقتصاد  زال  مــا  األثــنــاء،  وفــي 
حيث  لباكستان  قلق  مصدر  يشّكل 
تطرح فاتورة وارداتها الكبيرة مشكلًة 
ع عجز ميزانية البالد.  ضخمة توسِّ
الهجمات  فإن  الممكنة،  االقتصادية  األزمة  على  وعالوة 

اإلرهابية تترك أيضا تأثيرها على االقتصاد.
غير أن هناك مع ذلك بعض النقاط المضيئة؛ وباكستان 
سبيل  وعلى  المجاالت.  بعض  في  مهمة  قفزات  تحقق 
ازدهــارا  يشهد  المعلومات  تكنولوجيا  قطاع  فإن  المثال، 
حاليا في البالد. وبالمثل، يحقق قطاع النسيج أداء جيداً 
جداً إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة. وعليه، من 
الواضح أن كال من الهند وباكستان، وعلى الرغم من كل 
التحديات، حققتا قفزات كبيرة منذ نيلهما االستقالل قبل 

75 عاماً.

* رئيس مركز الدراسات اإلسالمية- نيودلهي

هذه العقوبات تطرح إشكالية 
نظرًا ألنها ُفرضت من قبل 
الغربيين وحدهم، من دون 

تشاور مسبق مع بقية دول 
العالم، التي رفضتها بسبب 
رفضها اتباع البلدان الغربية 

بشكل منقاد وأعمى

من الواضح أن كاًل 
من الهند وباكستان
وعلى الرغم من كل 

التحديات، حققتا 
قفزات كبيرة ونقاطًا مضيئة  

منذ نيلهما االستقالل قبل 
75 عامًا

الهند وباكستان في ذكرى االستقاللالعقوبات الغربية... الطريق المسدود؟

ُر الرحمن*باسكال بونيفاس* د. ِذْكّ

جيفري كمب*
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دروب

المحب

لو  أنه  درجة  إلى  الداخلية  مرآته  في  األنا  تضخمت  رجاًل  أعرف 
فراغ،  في  فراغ  على شكل  وتنفجر  فمه  من  الفقاعات  تخرج  تحدث، 
الزمن. وأعرف  الدهر ومقوالت  كلماته هي حكمة  أن  بينما هو يظن 
امرأة حملت طفلها على رأسها كي تعبر به نهر التماسيح، لكن النسور 
ابنها  أن  المقابلة وجدت  للضفة  هاجمتها من األعالي، وحين وصلت 
صار بقايا ذكريات، ورجالها بقايا ذهاب. ولو أقلّب الصفحات أكثر، 
سأقول عن بشٍر عرفتهم على الورق أكثر من أناس رأيتهم رأي عين، 
يحقن  الذي  الطبيب  مثاًل  خذ  النجاة.  عن  يبحثون  كانوا  ُجلّهم  ولكن 
ويا  السباق،  في مضامير  ويطلقهم  األمل  اسمه  وهمي  بدواء  مرضاه 
للعجب، يراهم يصلون إلى خط النهاية. وخذ مثاًل الغني والفقير حين 
أنه  يظن  وكالهما  )السوق(  اسمها  التي  المصارعة  حلبة  في  يلتقيان 

خرج منتصراً على خصمه في لعبة الشراء والبيع.
هي الدائرة إذن. المكان الذي تتكرر فيه خديعة الوهم فيظن الفرد 
أنه يمتلك )أنا( خاصة به، وأن اآلخر نقيضه أو عّدوه أو غريمه. ثم 
إلى أن تصبح بحجم مشنقة غير مرئية،  الدائرة تضيق وتضيق  تبدأ 
فيختنق هذا بالرغبة في تدمير ذاك، وتكبر الحسرة بينهم كأنها تيار 
دم حاٍر يجري في عروق الروح. وال سبيل إلى خالص البشر من هذا 
الناس  اعتقاد  وهم  إلى  االلتفات  سوى  فقط،  االنتباه  سوى  الضيق 
والمنغلق  الخائف  إال  فيه  يقع  ال  مزّيف  اعتقاد  وهو  )األنــا(،  بوجود 
والجبان. أما المحب، وأما الذي يمتلك قلباً لم يتلّوث باألنانية، فتراه 
يشعر أنه ينتمي للكون كله، ويدرك أن األنا في حقيقتها هي التوحد 
إلى  المحب  يذهب  عمقاً،  أكثر  وبنظرة  عنه.  االنفصال  ال  الكون  مع 
إلغاء الفروق بين النقيضين ألن كليهما يكمل اآلخر. بمعنى أن كل )أنا( 
إلى درجة  الكل  من  لم تكن جزءاً  بنقيضها، وما  لم تكتمل  ناقصة ما 
الكل.  دون  من  ناقصة  تكون  وهي  دونها،  من  ناقصاً  يصبح  الكل  أن 
والمحب هو رجٌل سعى يوماً الكتشاف الحقيقة، فوجدها مخبوءًة في 

قلبه.
المحبة.  على  وتدريبه  القلب  حالة  اختبار  إلى  يوم  كل  في  نحتاج 
الكون كي يكتمل لحن وجودنا. ولو  كلياً في نغمة  الذوبان  إلى  نحتاج 
كلمة  أن  لرأينا  )الــحــب(،  بكلمة  وصدحنا  جميعاً  توحدنا  أن  حــدث 
ضحكات  مكانها  وتحل  سيأتي،  ما  قواميس  من  تتالشى  )الــعــذاب( 

أطفال يولدون في فكرة أن العالم يّتسُع للجميع.

عادل خزام

akhozam@yahoo.com

»األرشيف والمكتبة الوطنية« يشارك في مؤتمر عالمي للترجمة 

أبوظبي )االتحاد(

التشكيلية في مقرها، أمس  للفنون  نظمت جمعية اإلمارات 
األول، ورشة فنية تحت عنوان »تقنيات األكريليك«، حيث قام 
مجلس  أعضاء  بحضور  الجمعية  عضو  اإلمــام،  أيمن  الفنان 
اإلدارة، بتقديم الورشة لنخبة من المواهب الفنية التي تتراوح 
أعمارهم بين 12 و20 عاماً، وتأتي الورشة ضمن برنامج الورش 

الصيفية الذي أطلقته الجمعية في يوليو الماضي. 
إلى ذلك، قال الفنان أيمن اإلمام: »الفن التشكيلي لغة الروعة 
واإلحساس، وتتسم روعته عندما يبدع الفنان ويعبر عما بداخله 
بأية خامة تخدم أسلوبه«، موضحاً: »خامة ألوان األكريليك من 
الخامات التي تعطي الفنان براحاً واسعاً لكي يعبر عن انفعاالته 
ويترجم أحاسيسه برونق يصل مباشرة إلى إحساس المشاهد«.  
الجمعية:  إدارة  مجلس  رئيس  الجنيبي  سالم  الفنان  وقــال 
»تنظم الجمعية بصورة مستمرة ورشاً نوعية تُمكن المشاركين 
الوسائل  كل  اإلدارة  وتسخر  الفنية،  إمكاناتهم  استخدام  من 
وأشــاد  الفنانين«.  مــهــارات  تنمية  على  تعين  التي  الممكنة 
بالمشاركين الذين أنتجوا أعماالً متقنة في وقت قصير، ما يدل 
على أن هذه الورش تفتح نافذة تمكن المشاركين من اكتشاف 

تقنيات جديدة واستخدامها في أعمالهم.

الورشة استهدفت صقل موهبة المشاركين )االتحاد(

»اإلمارات للفنون التشكيلية« 

تنظم »تقنيات األكريليك«

يعقد في براغ تحت عنوان »قوة المتاحف«

دبي )االتحاد(

تترأس سمو الشيخة 

لطيفة بنت محمد بن 

راشد آل مكتوم، رئيسة 

هيئة الثقافة والفنون 

في دبي »دبي للثقافة« 

عضو مجلس دبي، 

وفد الدولة المتوجه 

إلى العاصمة التشيكية 

براغ، والذي يضم معالي 

ريم الهاشمي، وزيرة 

دولة لشؤون التعاون 

الدولي، وهالة بدري، 

مدير عام »دبي للثقافة« 

وعددًا من ممثلي 

القطاع الثقافي في 

دولة اإلمارات لتمثيلها 

في المؤتمر السادس 

والعشرين للمجلس 

الدولي للمتاحف )آيكوم( 

لعام 2022 الذي سيُعقد 

بعنوان »قوة المتاحف«، 

في الفترة من 20 إلى 28 

أغسطس الجاري.

خالل  سموها  برئاسة  الوفد  ويهدف 
ــى بــنــاء جــســور الــتــواصــل مع  ــارة إل ــزي ال
ــادل  ــب ــي، وت ــدولـ الــمــجــتــمــع الــثــقــافــي الـ
المتاحف  في قطاع  والخبرات  المعارف 
مع خبراء ومؤسسات متخصصة في هذا 
قوته  وإبــراز  استدامته  لضمان  المجال 
وتاريخ  وثقافة  تراث  في صون  وأهميته 
مستقبل  مسار  ورســم  والــمــدن،  الـــدول 

المتاحف خالل السنوات المقبلة.
»قــوة  الرئيس  موضوعه  خــالل  ومــن 
 »2022 براغ  »آيكوم  المتاحف«، سيجمع 
آالف الخبراء من جميع أنحاء العالم في 
جمهورية التشيك وسيركز المؤتمر على 
االستدامة  تشمل  رئيسة  محاور  أربعة 
االقتصادية والبيئية، والرقمنة والتقنيات 
الــحــديــثــة، والــمــجــتــمــع الــمــدنــي وبــنــاء 
كما  واإلدارة.  والــقــيــادة  المجتمعات، 
للنقاش  منصة  الدولي  المؤتمر  سيتيح 
والتصويت على تعريف جديد للمتاحف.

ــوم- اإلمــــــارات بــالــتــعــاون  ــكـ ــان آيـ ــ وك
ــرة  ودائ دبــي  وبلدية  للثقافة«  ــي  »دب مــع 
االقتصاد والسياحة تقّدم بملف اإلمارات 
الستضافة »آيكوم 2025« في دبي تحت 
عنوان »مستقبل المتاحف في مجتمعات 
أول  اإلمــارة  يجعل  ما  التغيير«،  سريعة 
مــديــنــة فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســـط 
أفريقيا وجنوب آسيا تستضيف  وشمال 
هذا المؤتمر الدولي المرموق. وستوّحد 
دبي جهودها مع خبراء ومتخصصين في 
مجال المتاحف من أنحاء العالم إليجاد 
استعداداً  أكثر  مجتمعات  نحو  السبُل 
واستجابًة لمواجهة التغييرات، ومستقبل 

أكثر استدامة للبشرية.
ويضم وفد اإلمارات من »دبي للثقافة« 
التنفيذي  المدير  الــقــرق،  فيصل  منى 
لقطاع الثقافة والتراث، ومريم األفردي، 
الرئيس،  لمكتب  التنفيذي  اإلدارة  مدير 

في  مشاريع  مدير  أهلي،  مظفر  ومريم 
إدارة المتاحف، والمهندس رشاد بوخش 
من آيكوم اإلمارات، والعديد من أعضاء 

آيكوم اإلمارات.

تبادل المعارف 
في قطاع 

المتاحف مع 
خبراء ومؤسسات 

متخصصة

هزاع أبوالريش )أبوظبي(

الوطنية  والمكتبة  األرشيف  يعتزم 
المشاركة في مؤتمر الترجمة الدولي 
الترجمة  دراســات  قسم  ينظمه  الذي 
التحريرية والفورية في كلية فقه اللغة 
بجامعة فيلنيوس في جمهورية ليتوانيا 
واأليديولوجيا  »الترجمة  شعار  تحت 
والمصداقية«،  االستجابة  واألخــالق: 
حركة  تعزيز  »نــحــو  عــنــوانــه:  ببحث 
الترجمة في الشرق األوسط: مبادرات 
ــيـــف والــمــكــتــبــة الــوطــنــيــة في  األرشـ
اإلمارات نموذجاً«، الستعراض جوانب 
الوطنية  وإنجازاته  فعالياته  مهمة من 

في أوساط ثقافية عالمية.
خبير  يقدمه  الــذي  البحث  ويهدف 
تسليط  إلــى  جوهر  صديق  الترجمة 
األرشيف  يبذلها  جهود  على  الضوء 

تعزيز  صعيد  على  الوطنية  والمكتبة 
المستويات:  عــلــى  الــتــرجــمــة  حــركــة 
والمعرفية  والــحــضــاريــة،  اإلنسانية 
والتاريخية  والمهنية  واالجتماعية، 

والتعليمية.
الحميري،  حمد  يقول  ذلــك،  إلــى   
ــخــدمــات  وال ــحــوث  ــب ال إدارة  ــر  مــدي
مثاقفة  وسيلة  الترجمة  المعرفية: 
الحضارات  بين  جسور  وبناء  وحــوار 
والــدور  العصور،  مر  على  والثقافات 
ــف والــمــكــتــبــة  ــيـ الــــذي يـــؤديـــه األرشـ
يجعله  الترجمة  مجال  فــي  الوطنية 
بأن يعرض كنموذج مثالي في  جديراً 
نولي  إننا  إذ  الــدولــي،  المؤتمر  هــذا 
من  فالكثير  كبيرة،  أهمية  الترجمة 
لغات  إلــى  ترجمتها  تمت  إصداراتنا 
عدة، وترجمنا أيضاً أهم اإلصدارات 
باختصاصات  الصلة  ذات  العالمية 
األرشـــيـــف والــمــكــتــبــة الــوطــنــيــة إلــى 

المؤتمرات  إلى  العربية، إضافة  اللغة 
نقدمها  التي  والمحاضرات  والندوات 

في هذا المجال.
يؤديه  الـــذي  ــدور  الـ إن  ــاف:   وأضــ
ــيـــف والــمــكــتــبــة الــوطــنــيــة في  األرشـ

توجه  مــع  ينسجم  الــتــرجــمــة  مــجــال 
من  تعتبرها  الــتــي  اإلمـــــارات  دولـــة 
تفتح  التي  وهي  النهضة،  أسس  أهم 
المعارف  أنواع  كل  األبواب الستيعاب 
في  خاص  اهتمام  فللترجمة  والعلوم، 

اإلمارات، وتبرهن على ذلك المشاريع 
النهوض  على  تعمل  التي  والمبادرات 

بها.
بها  يــشــارك  التي  الــورقــة  وتتطرق 
ــيـــف والــمــكــتــبــة الــوطــنــيــة في  األرشـ
المؤتمر الدولي- أيضاً إلى التحديات 
والعقبات اللغوية والثقافية التي تواجه 
مشروعات  في  العاملين  المترجمين 
ــي األرشــيــف  الــتــرجــمــة الــمــتــعــددة ف
على  التركيز  مع  الوطنية،  والمكتبة 
ومخرجات  اآللــيــة  الترجمة  قضايا 
وكيفية  االصطناعي،  الذكاء  وآليات 
االستفادة منها لتدعم عملية الترجمة 
من اللغات األجنبية إلى اللغة العربية.

ــوضــح الــبــروفــيــســور جــوهــر في  وي
بحثه ريــادة دولة اإلمــارات في تعزيز 
الزاوية  بوصفها حجر  الترجمة  قيمة 
متحضر،  شعب  لكل  الثقافية  للحياة 
ويتخذ فيه األرشيف والمكتبة الوطنية 

تشهده  الذي  االنتعاش  يظهر  نموذجاً 
حركة الترجمة في دولة اإلمارات التي 
الترجمة  من  االستفادة  على  تحرص 
ما  بأفضل  العربية  المكتبة  إثراء  في 
قدمه الفكر العالمي، وفي إبراز الوجه 
أبرز  ترجمة  عبر  للدولة  الحضاري 

اإلبداعات العربية إلى لغات العالم.
ــادرات  ــب ــم ويــشــيــر الــبــحــث إلـــى ال
تبناها  ــي  ــت ال الــعــلــمــيــة  والــمــســاعــي 
دولة  في  الوطنية  والمكتبة  األرشيف 
مــشــروع  مقدمتها  وفـــي  اإلمــــــارات، 
المشاركات  يعزز  الــذي  )تــرجــمــات( 
العلمية في المؤتمرات، ويدعم حركة 
وعالمياً،  وإقليمياً  محلياً  الترجمة 
المؤتمرات  أهــم  الــورقــة  وتستعرض 
الدولية التي نظمها األرشيف والمكتبة 
الــوطــنــيــة، وشــــارك فــيــهــا نــخــبــة من 
الجامعات  أهم  من  الترجمة  أساتذة 

العالمية.

لطيفة بنت محمد تترأس وفد الدولة 

املشـــــــــــارك فـــــــــي »آيكـــــــوم 26« 

صديق جوهرحمد الحميري

املجلس الدولي للمتاحف 
الذي تأسس يف عام 1946 

حتت مظلة األمم املتحدة، 
منظمة عاملية متخصصة يف 

مجال املتاحف وتطويرها 
والتنسيق فيما بينها، ويضم 

يف عضويته ما يزيد على 50 
ألف متخصص من 122 دولة، 

ونحو 20 ألف متحف حول 
العالم.

منظمة عالمية

»كلمـــة« يصـــدر »رحــالت علــي بـــاي العباســــي« 

أبوظبي )االتحاد( 

أصدر مشروع »كلمة« 

للترجمة في مركز 

أبوظبي للغة العربية 

بدائرة الثقافة والسياحة- 

أبوظبي، الترجمة 

العربية لكتاب »رحالت 

علي باي العباسي إلى 

مصر والحجاز وفلسطين 

ودمشق« للرحالة 

اإلسباني دومينجو باديا 

إي ليبليش، ونقله إلى 

العربية د. طلعت شاهين، 

وراجع الترجمة أحمد 

عبداللطيف.

ويعد هذا الكتاب واحداً من أهم كتب 
المستشرقين التي تناولت العالم العربي 
القرن  في  العثمانية  الدولة  حكم  تحت 
اإلسباني  الرحالة  وكاتبه  عشر،  التاسع 
علي  أو  ليبليش،  إي  ــا  ــادي ب دومــيــنــجــو 
يتميز  نفسه،  سّمى  كما  العباسي،  بــاي 
والتاريخ  الفلك  فــي  الواسعة  بمعارفه 
في  سابقاً  وكــان  والعمران،  والجغرافيا 

معارفه األنثروبولوجية.
وتبدأ رحلة الرحالة اإلسباني دومينجو 
والجزائر،  المغرب  ليبليش من  إي  باديا 
بــلــدان شمال  مــن  الــعــديــد  فــي  ليتجول 
 .1806 عــام  إلــى مصر  وصــوالً  أفريقيا 
ــادات والــتــقــالــيــد  ــعـ ــرصــد الــمــؤلــف الـ ي
ــمــار، كــمــا يــســاعــده  ــمــع ــس وال ــمــالب وال
االختالط بأهل البلد على فهم المجتمع 
شخصيات  مع  صداقات  وعقد  وثقافته 
في  مكرم  عمر  مثل  محورية  تاريخية 
القاهرة، ويسجل ما دار بينه وبين قيادة 
نقابة األشراف من حوارات حول مستقبل 
الفرنسيين عنها، وهي  بعد رحيل  مصر 
غنى  ال  ووثيقة  وكاشفة  مهمة  تفاصيل 

عنها تساهم في معرفة التاريخ العربي.
لقوافل  وصفاً  كذلك  الكتاب  ويشمل 
إلى  ثم  السويس  إلى  القاهرة  من  الحج 
الحجاز، ويسلط الضوء على تاريخ شبه 
الجزيرة العربية، ويستعرض وصفاً دقيقاً 
للموقع الجغرافي للكعبة المشرفة والحرم 
ثم  المقدسة.  األماكن  وشكل  الشريف 
بقرى  تجواله  اإلسباني  الرحالة  يواصل 
الــقــدس،  ــى  إل وصـــوالً  فلسطين  ومـــدن 
قبل  سكانها،  وطوائف  معمارها  راسماً 
حدائقها  ليصف  دمشق  إلــى  ينتقل  أن 

وعمارتها وأسواقها، كذلك أنواع الحيوان 
صدور  من  الرغم  وعلى  بها.   والخيول 
الكتاب عام 1818، في حياة المؤلف، في 
طبعات منثورة ومتعددة وبلغات عدة منها 
أن  إال  واأللمانية،  واإلنجليزية  الفرنسية 
إلى  قبل  من  تُترجم  لم  الــرحــالت  هــذه 
العربية، رغم األهمية التي تمثلها كوثيقة 
بالفطنة  يتمتع  العصر  على  شاهد  من 

والمعرفة والقدرة على الوصف. 

وثيقة من شاهد 
على العصر 

يتمتع بالفطنة والقدرة 
على الوصف

 »رحالت« من أهم كتب المستشرقين

سيرة المترجم
طلعت شاهني، شاعر وكاتب 
ومترجم وأكادميي مصري، 

يقيم يف إسبانيا منذ عام 
1980. عمل مراساًل لصحف 

عربية مهاجرة يف أوروبا. 
حصل على درجة الدكتوراه 

من جامعة كومبلوتنسي 
مبدريد عام 1994.

صدرت له أربع مجموعات 
شعرية وروايتان، وُترجمت 
أشعاره إلى عدد من اللغات 

األجنبية. وحاز »جائزة 
والدة« للشعر عام 1986. 

وترجم من اللغة اإلسبانية 
نحو أربعني كتابًا.
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رئيس التحرير 

حمد الكعبي

@aletihadae

إحدى مطبوعات

األبيض دومًا 
يستر الموت -1-

أقيمت مجدداً  القديمة،  العين  مدينة  قلب  تحتل  التي  المساحة  تلك  في 
بجانب تلك البيوت الطينية أو المصبوغة بالجص أو بيوت عرشان الجريد 
أول مدرسة نظامية تختلف عن مدارس القرآن المنزوية بجانب المسجد أو 
بجانب بيوت المطاوعة، وألنها أول مدرسة، ومحدودة الفصول ضمت أوالً 
األوالد الكبار، وألنني بالكاد بلغت السادسة من عمري، وقد انتهيت مؤخراً 
من طقوس الختان الجماعي التي أقيمت لنا على يد «درويش بن كرم»، لم يتم 
قبولي في تلك المدرسة، وسمح لي مدير المدرسة النهيانية الذي يعرفه أبي 
بالحضور من بعيد، خاصة في الصفوف التي بال جدران أو من سعف النخيل 
مستمعاً، ورغم ذلك كنت أصل للمدرسة قبل الجميع، ألنها ال تبعد إال عشر 
خطوات من منزلنا التي آخذها وكندورتي في طرف فمي ركضاً، مثل ذلك 

المستشفى الذي حّل بجانبها، وبجانب شجرة السدر الكبيرة.
كان صباحي يبدأ حين يدخل جدي من دروازة البيت التي لها صرير 
خشبي أشبه بصدر عجوز جريح، وهو يهلل ويكبر آتياً من صالة الفجر 
بغمص  أنهض  قليلة،  يبعد خطوات  الذي  الكندي»  «سلطان  في مسجد 
عيوني متكاسًال ومتحاشياً أن يالمس وجهي الماء، وأقعمز الئذاً بموقد 
أمي  ونشيج  الخبز، وحديث  تحت طوبي  تشتعل  التي  النخل  نار طرافة 
والتقاط  العجين،  يدها على  وأتأمل حركة  أراقبها،  أجلس  الدخان،  من 
تتركني  لذا  للعجين،  حبي  أمي  تعرف  المنقاش،  بطرف  الرقاق  خبزة 
أنتظر الخبزة األخيرة التي تكون عادة أكبر من غيرها، كانت تلك الخبزة 
«اليولة»، هي نصيبي، وأفرح كثيراً إن صبت عليها بيضة إذا ما تكرمت 
علّي واحدة من دجاج الدار، وتسهلت أمورها، ولم تنتظر واحداً وعشرين 

يوماً.
كل تلك الطقوس تختلف إن كان أبي حاضراً، وغير مرتبط بــدوام في 
«بن حــارب» وصّب  يلزمني بحضور فطور جارنا  الجاهلي، حيث  معسكر 
الدلة عليهما باستمرار وهما يمضغان حبات تمر الفرض السوداء الحولّية، 
منتظرين الفطور العادي والذي ال يتغير إال في المناسبات، خبز رقاق وعليه 

سمن أو عسل أو سكر أو خبيص أو عصيد أو بالليط.
التي  الكبيرة  العويد  سدرة  إلى  أمضي  باكراً  المنزل  من  أخرج  حين 
تمسك خاصرة بيت جارنا، وتطل على الشارع الرملي، وألقط النبق إن 
كان في موسمه، وأمأل به جيب كندورتي «بو كلفس» البنية، وأمر بعدها 
على مكب مستشفى كند، لعلني أعثر على مجلة ملونة أو قلم في رمقه 
األخير، والذي يتحمل شخابيطي أليام بعد تسخين رأسه، ثم نحو مكب 

مبنى البريد القديم المصنوع من «البريستي» على طريقة 
قد  هناك  وأفريقيا،  الهند  في  البريطانية  المستعمرات 
أجد طابع بريد لبلد لم أكن أعرف موقعه أو رسائل ضلّت 
صورة  أو  صحف  قصاصات  أصحابها،  غاب  أو  طريقها 

امرأة ملونة ال تشبه نساء العين... وغداً نكمل.

amood8@alIttihad.ae
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وجد العمل الفني الفريد الذي أبدعه الفنان 
السويسري بيبيلوتي ريست إعجاباً من عشاق الفنون 

بوجه عام والمضئية منها على وجه الخصوص، وحرص 
الزوار من مختلف األعمار على التقاط الصور مع 

العمل الذي يحمل اسم «Pixel Forest» أو «غابة البكسل» 
والذي عرضه الفنان في ساحة تاي كوون وسط هونج 
كونج.. والعمل عبارة عن تركيب فني ضخم يتكون من 

3000 مصباح LED «منحوتة يدوياً» ومرتبطة مع بعضها 
بعضاً ومعلقة بسقف قاعة العرض.  (أ ف ب)

غــــــابــــــة 
«البكسل»

«القلعة 30» 
يضيء ســــــماء القاهرة

أطلقت دار األوبرا المصرية الدورة الثالثين لمهرجان قلعة صالح الدين الدولي للموسيقى والغناء بعد 
تأجيل ثالثة أيام بسبب الحداد العام في مصر على ضحايا حادث في إحدى الكنائس. أحيت حفل 

االفتتاح أوركسترا األنامل الصغيرة بقيادة راجي المقدم وقدمت مختارات من مؤلفات شرقية وغربية 
وشعبية على آلة السمسمية. وفي الفاصل الثاني اعتلت فرقة قلعة عمان األردنية المسرح وقدمت 

مجموعة من أغاني المطربة الشهيرة سميرة توفيق، إضافة إلى أغاٍن من الفلكلور األردني، وتال ذلك 
فقرة المغني هشام عباس وفرقته. القاهرة (رويترز) 

رحلت المصممة اليابانية هاناي موري التي تعتبر 
عالمياً من النخبة في مجال األزياء الراقية عن 
عمر يناهز 96 عاماً.

لُقبت هاناي بـ «السيدة فراشة»، وارتدت نساء 
شهيرات كثيرات أزياءها الفاخرة التي كانت 
تُخاط يدوياً، بينهّن مثًال السيدة األميركية األولى 
السابقة نانسي ريجان والممثلة الراحلة جريس 
كيلي زوجة أمير موناكو. 
طوكيو (أ ف ب)

وداعـــــــــــــًا هانـــــــــــاي

سير  مهمة  إن  وروس  أميركيون  مسؤولون  قــال 
الدولية  الفضاء  الفضاء خارج محطة  روسية في 
بعد  األول،  أمس  لها  المقرر  الموعد  قبل  انتهت 
أن اكتشف رائد فضاء مشكلة كهربائية في بدلته. 
في  تقريباً  ساعتين  أرتيمييف  أولــيــج  وأمــضــى 
ساعات،  لست  تمتد  أن  مقرراً  كان  التي  المهمة 
بدلته  بطارية  في  الجهد  مستويات  بدأت  عندما 
في االنخفاض بشكل غير متوقع، مما دفع مراقبي 
الرحلة في موسكو إلى إصدار أوامر متكررة لرائد 
الفضاء بالعودة الفورية إلى غرفة معادلة الضغط 
بالمحطة. وفي بث مباشر بالصوت، قال مراقب 
بالمهمة في  التحكم  الرحلة ألرتيمييف من مركز 
فــوراً». وعــد...  كل شيء  اتــرك  «أوليج،  موسكو: 

واشنطن (رويترز) 

ينتظر قرار 
االنطالق إلى 

القمر

«أس أل أس» جـــاهـــز على المنصـــة

وصل الصاروخ األميركي العمالق الجديد «أس أل أس» التابع 
في  اإلطالق  منصة  إلى  (ناسا)،  األميركية  الفضاء  لوكالة 
قاعدة كاب كانافيرال بوالية فلوريدا األميركية، في محطة 
أخيرة قبل إقالعه إلى القمر أواخر الشهر الجاري. وتمثل 
هذه المهمة أول رحلة في إطار برنامج «أرتيميس» األميركي 
الضخم للعودة إلى القمر... وهي مهمة غير مأهولة، هدفها 
يحملها  التي  المثبتة  «أوريــون»  والكبسولة  الصاروخ  اختبار 
القمر  إلى  لضمان قدرتهما على نقل طواقم بشرية بأمان 
اعتباراً من 2024. والصاروخ الجديد قيد التطوير منذ أكثر 
ويبلغ  تشغيله.  بعد  العالم  في  األقــوى  وسيكون  عقد،  من 

ارتفاعه 98 متراً. واشنطن (أ ف ب) 

خلل فــــي بطارية
بدلـــــة رائد فضــــــــــــــــاء

برج خليفة وأبراج دبي الشاهقة 
وقد تجاوزت السحاب، في عمل 
إبداعي من إنتاج المصّور الفني 

ورائد الفن التشكيلي الحائز على 
العديد من الجوائز العالمية  «بابر 

أفزل» وُتعرض اللوحة خالل الموسم 
الجديد لمنّصة «فاوندري»، الوجهة 
الرائدة للعقول المبدعة في وسط 

مدينة دبي. 

إبـــداع فــــوق 
السحـــــــاب
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