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أبوظبي (وام)

زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أصــدر 
مرسومًا  اهللا»  «حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل 
تعيين  بشأن   2022 لسنة   97 رقــم  اتــحــاديــًا 
معالي جبر محمد غانم السويدي وزير دولة. 
ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر 

في الجريدة الرسمية. (طالع ص ٠٢)

رئيس الدولـــة
يصدر مرسومًا اتحـــاديًا بتعيين
جبــــر الســــويدي وزيـــــــــر دولـــــة

دبي (االتحاد)

رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشــد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  قال 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه اهللا»، إننا قادرون على 
الفعل والحضور والتعايش والتواصل مع اآلخرين في كل الثقافات، 
ذلك  جاء  المستقبل.  في  وسننجح  الماضي  في  نجحنا  أننا  مؤكدًا 
في فيديو نشره سموه على «إنستغرام» أمس، تحت وسم «ومضات_

قيادية». (طالع ص ٠٣)

سامي عبد الرؤوف وأحمد شعبان (دبي، القاهرة) 

أكد مسؤولون باألمم المتحدة والمنظمات الدولية 
اإلنسانية ودبلوماسيون وعلماء، أن دولة اإلمارات 

تقدم نموذجًا ملهمًا ورائدًا في دعم القضايا اإلنسانية 
العالمية ومساعدة المحتاجين والحد من آثار الكوارث 

الطبيعية واألزمات حول العالم.  وأشاروا  بمناسبة 
اليوم العالمي للعمل اإلنساني لعام 2022، إلى أن 

اإلمارات تمثل تجربة متقدمة في التعاون وتضافر 
الجهود لمواجهة األزمات اإلنسانية التي تواجه 

العالم. وقالوا:«لسنوات عدة قامت دولة اإلمارات 
العربية المتحدة بتوفير المساعدات 

اإلنسانية المنقذة للحياة 
في األزمات الرئيسة حول 

العالم، مع استجابة كبيرة من 
الحكومة متمثلة في العديد 
من الجهات، يأتي على رأسها 

وزارة الخارجية والتعاون 
الدولي والهالل األحمر 

اإلماراتي».

اإلمـــارات نمـــوذج ملهـــم

بدعم القضايا اإلنسـانية 

يتجـــــه ألول 
خســــــارة أسبوعية

البنوك توظف 1000 مواطن خالل عـــام

يوسف البستنجي (أبوظبي) 

ــارات  اإلمـ بــدولــة  العاملة  البنوك  وظــفــت 
تقريباً،  عــام  خــالل  جديد  مــواطــن   1000
لدى  الموظفين  المواطنين  عدد  ليرتفع 
11.010 إلى  المحلية  بالسوق  البنوك 

 ،2022 ــو  ــي ــون ي ــة  ــهــاي ــن ب مــوظــفــيــن 
إلى  التوطين  معدل  ليرتفع 
جمال  بحسب   ،%31.7
اتحاد  ــام  مــديــر ع صــالــح 
وقال  اإلمــارات.  مصارف 
ــاد»  ــحــ ــ ـــ«االت ــ ــح ل ــالـ صـ
أمس، إن المواطنات 
اإلمـــــــاراتـــــــيـــــــات 

نسبة  إجمالي  مــن   %76 على  يستحوذن 
ــطــاع، حــيــث بــلــغ عــدد  ــق الــتــوطــيــن فـــي ال
8.329 البنوك  في  الموظفات  المواطنات 
2.681 المواطنين  عدد  بلغ  فيما  موظفة، 
العام  مــن  األول  النصف  بنهاية  مــوظــفــاً، 

الجاري.
وأوضح صالح أن إجمالي عدد الموظفين 
إلى  ارتفع  بالدولة  البنوك  لــدى  العاملين 
من  األول  النصف  بنهاية  موظفاً   34.774
اإلحصائية  البيانات  مع  ومقارنة   .2022
اإلمــارات  مصرف  عــن  الــصــادرة  السابقة 
المركزي، فإن عدد الموظفين لدى البنوك 
بالدولة زاد 2151 موظفاً جديداً خالل 12

شهراً. (طالع ص ١٤)

يســـــــــــــــتحوذن على %76 
مـــــــــــــــــن إجمالــــــي عـــــــــــــدد 
المـــــواطنين فـــــــي البنوك

أبوظبي (وام)

المالية  لألوراق  أبوظبي  سوق  إن  العربي  النقد  صندوق  قال   
األسبوع  خالل  األداء  صعيد  على  العربية  البورصات  تقدم 
تحقيقه  عن  فضًال   ،%3.6 بنسبة  مؤشره  صعود  مع  الماضي 
بنسبة  السوقية  القيمة  مستوى  على  ارتــفــاع  نسبة  أكبر 

الــمــواد  قــطــاعــات  أداء  ــرات  ــؤش م ــاع  ــف ارت بفضل   %3.03
النشرة  وذكرت  والطاقة.  المالية  والخدمات  األساسية 

الصندوق  عن  الصادرة  العربية  المال  ألســواق  األسبوعية 
ارتفاعًا خالل األسبوع  أن تسع بورصات عربية شهدت  أمس، 
الماضي، تصدرها سوق أبوظبي لألوراق المالية بنسبة %3.6، 
2.35% و%2.75  ثم بورصتا دبي وقطر ارتفاعًا بنسب بلغت 
المحلية  األسهم  أسواق  استقطبت  ذلك،  إلى  الترتيب.  على 
سيولة تجاوزت الـ 8.1 مليار درهم في ختام تداوالت األسبوع 
الجاري، تركزت معظمها على األسهم الكبرى في قطاعي 

البنوك والعقارات. (طالع ص ١٤)

 «أبوظبي املالي» األعلى عربيًا يف القيمة السوقية

األسهم المحلية تستقطب 8.1 مليار درهم

بورصات 
عربية شهدت 

ارتفاعًا

9

برج خليفة يضاء 
بشعار اليوم 

العالمي للعمل 
اإلنساني

 (تصوير: أفضل شام)

ص
خــــا

2628

الوديات المغلقةالكتابة الضوئية
الكتابة الضوئية تمتاز بسرعة انتشارها 

وترويجها وسهولة ترجمتها وهي تطور 
طبيعي لعصب الحضارة. 

«فاطمة عطفة»

األندية تعيش «عصر الهواية» في «زمن 
االحتراف»... «الوديات المغلقة» فجوة 

جماهيرية واستثمارية!
«مراد المصري»

20-17

تحـــــــــــف... قذفتهــــــا األمــــــــــــواج
الســـــــوشـــال ميــــديـــــــــا.. 
هــــــــــل أضــــرارها خطيرة؟

الذهــب

16

دينا محمود (لندن)

وسط تنديد واسع النطاق بتصعيد ميليشيات 
«الحوثي» اإلرهابية حرب «التجويع» التي تشنها ضد 

ماليين اليمنيين، كشف برنامج األغذية العالمي 
التابع لألمم المتحدة النقاب، عن أن مزيداً من 

األسر في هذا البلد، باتت عاجزة عن الحصول على 
قوت يومها، وإطعام أطفالها، مع اقتراب الصراع 

اليمني، من دخول عامه التاسع. وفي إشارة واضحة 
إلى العراقيل التي تصر ميليشيات «الحوثي» على 

وضعها في طريق الوكاالت اإلغاثية الدولية العاملة 
في اليمن، حذر مسؤولو البرنامج من أن أي إعاقة 

ألنشطة هذه المنظمات، تؤدي إلى تدهور سريع 
للوضع اإلنساني في البالد، ال سيما وأن االستجابة 

المنسقة التي أبدتها الفرق التابعة لها على مدار 
السنوات الماضية، هي التي حالت من دون وقوع 

كارثة هناك حتى اآلن.  (طالع ص ٢١)

«الحوثـــي» يعيــــق أنشـــــطة 

املنظمات اإلغاثية يف اليمن

من الكائنات الحـية الدخيلـة علـى البيئة المحـلية 

رصد 274 نوعــًا

شروق عوض (دبي)

غريبًا  نوعًا   274 والبيئة،  المناخي  التغير  وزارة  سجلت   
من الكائنات الحية مثل، الطيور والرخويات والبرمائيات 
وآكــالت  المفترسة  والثدييات  والــحــشــرات  واألســمــاك 

نوعًا   250 منها  المحلية،  البيئة  في  والمواشي  األعشاب 
غريبًا و24 نوعًا غازيًا مثل (نبتة النتانا المقوسة، طائر 
الجبلي،  الحمام  المستأنس،  غير  الماعز  النهري،  المينا 
وسوسة  الشائع،  المينا  ايجيبتيوم،  دكتيلوكتينيوم  نبتة 

النخيل الحمراء).(طالع ص ٠٨)

منهـــــــــا 24 نـــــوعـــــًا غازيـــــــــًا

زحـــــــــل...
كوكـــــب العجــــــائب

الفجـــــــيرة األولــــى فــــي 
قائمة أكثر المـــدن أمانًا

30021 % ارتفـــــــــاع  االعتداءات اإلرهـــــــــــــــابية فـــــــي الصومـــــال والســــــــــاحل

محمد بن راشد:
قــادرون على الفعـــل والحضور 
وســـننجـح فـي المســـــــــــــتقبــــل 

هدى جاسم (بغداد)

أّدى اآلالف من مناصري «التيار الصدري» صالة 
الجمعة في محيط البرلمان العراقي داخل المنطقة 
الخضراء في بغداد، فيما يواصلون اعتصامهم منذ 

ثالثة أسابيع للضغط على خصومهم السياسيين، 
على وقع أزمة سياسية خانقة، فيما دعت البعثة 

األممية لمساعدة العراق «يونامي»، إلى حشد كل 
الجهود من أجل الحوار والحلول لخدمة الشعب». 
وبحسب بيان للبعثة، في ذكرى استهداف تفجير 

مقرِّ بعثة األمم المتحدة ببغداد عام 2003، والذي 
أودى بحياة العشرات، فإن «التضحيات العديدة 

التي بُذلت الستعادة مكانة العراق يجب أال تذهب 
ُسدًى، إنما يتعين حشُد كل الجهود من أجل الحوار 
والحلول خدمًة للصالح العام للشعب». ومن جانبه، 
اعتبر المحلل السياسي ونائب رئيس «مركز القرار 

السياسي»، حيدر الموسوي، لـ«االتحاد»، أنه من 
الواضح أن ورقة التصعيد لم تعد مجدية اآلن، 
وتوقع أن يتعامل «التيار الصدري» مع «اإلطار 

التنسيقي» بطريقة جديدة، وهو ما يصب في إطار 
تشكيل حكومة جديدة. (طالع ص ٢٢)

األمــم املتحـــــدة تجــــــدد 

دعوتها للحوار يف العراق

20-17

كوكـــــب العجــــــائب

متفوقة على 466 مدينة عالمية

12

05-04

منظـــمات أممية ودوليـــــــة:

اإلماراتيات 
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اإلمارات

أبوظبي )وام(

 أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، رئيس الدولة »حفظه 

97 لسنة  اهلل« مرسومًا اتحاديًا رقم 
2022 بشأن تعيين معالي جبر محمد 

غانم السويدي وزير دولة. ويعمل بهذا 
المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في 

الرسمية. الجريدة 

رئيــــس الدولــــة
يصــدر مرسومـــًا اتحاديــــًا بتعييـــن
جبــــــر الســـويــــــــدي وزيـــــــر دولـــــــة

جبر السويدي

اعتمد على قياس مدى جاهزية الجهات لتحقيق رؤية خدمات 360

»نمـــوذج دبــي« ينتهــي من تقييــم »بــرنــامــج 

حمـــدان بـــن محمـــد للخــدمـــات الحكــوميـــة«

4 خدمات   ،2021 العام  عن  التقييم  عملية  وشملت 
مشتركة بين 17 جهة حكومية محلية و3 جهات اتحادية 
و3 مؤسسات من القطاع الخاص والمبادرات الريادية 
التي انبثقت عنها، و17 مركزاً لالتصال، باإلضافة إلى 
 ،38 وعددها  الحكومية  للجهات  اإللكترونية  المواقع 
دبي،  لحكومة  التابعة   25 الذكية وعددها  والتطبيقات 
حيث يشكل التقييم إحدى أهم الخطوات لقياس الكفاءة 
احتياجات  وتلبية  لمواكبة  الخدمات،  جودة  ولتحسين 
وتوقعات المجتمع المستقبلية، استناداً إلى نهج الحكومة 

الواحدة والمتكاملة.

خدمات عالمية
العام  األمين  البسطي،  محمد  عبداهلل  معالي  وأكد 
القادمة  المرحلة  أن  دبــي،  إلمــارة  التنفيذي  للمجلس 
تتطلب مضاعفة الجهود بهدف خلق تجربة استثنائية 
عليها  ترتكز  أساسياً  مــحــوراً  باعتبارها  للمتعاملين 
لرؤية  تجسيداً  وذلك  دبي،  العمل في حكومة  منهجية 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، 
وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل 
مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتحقيق 
أرقى مستويات األداء في تقديم الخدمات بكفاءة وجودة 

عالية.
في  الريادة  اليوم  »هدفنا  البسطي:  معالي  وأضــاف 
دبي  في  الحكومية  الجهات  فجهود  الحكومي،  العمل 
في تطوير وتقييم الخدمات الحكومية مستمرة، وغايتنا 
ليس  العالم  أنظار  إليه  تتجه  مــركــزاً  لنكون  واضحة 
كافة  في  بل  فحسب،  الحكومية  الخدمات  مجال  في 
القطاعات المعنية بتوفير حياة أفضل للناس، وذلك من 

خالل تلبية احتياجات المتعاملين على مدار الساعة«.
لكافة  الحثيث  السعي  ضــرورة  على  معاليه  وشــدد 
في  المستمر  والتحسين  للتطوير  الحكومية  الجهات 
الحكومي  القطاع  وتطوير  الحكومية  الخدمات  مجال 
البارزة  العالمية  المكانة  على  والتأكيد  عــام،  بشكل 
شتى  في  ريــادة  األكثر  المدن  مصاف  ضمن  لإلمارة 

مع  والتكامل  التعاون  على  البسطي  وأثنى  المجاالت. 
هيئة دبي الرقمية وفريق عملها ودعمهم الدائم لتطوير 

الخدمات الحكومية وتعزيز التحول الرقمي في دبي.

معايير موحدة
دبي  هيئة  عام  مدير  المنصوري،  عبيد  حمد  وقــال 
دبي  هيئة  بين  المشترك  التعاون  »يــقــّدم  الرقمية،: 
العامة  لألمانة  التابع  ــي  دب نــمــوذج  ومــركــز  الرقمية 
للمجلس التنفيذي مثاالً واضحاً على الجهود التكاملية 

التي تنصب نحو هدف واحد يتمثل في دعم التحول 
الرقمي لتحقيق سياسة خدمات 360. وقد تجلى 
ذلك من خالل تطوير المعايير الموحدة للقنوات 
الخدمية الرقمية للمتعاملين للتأكد من تكامل رحلة 
المتعاملين لمختلف الخدمات. وال يسعنا إال أن 
نثني على فرق العمل التي أشرفت ونفذت عملية 
التقييم، ونؤكد على أهمية المرحلة المقبلة التي 
ستقوم خاللها الهيئة بالتأكد من تطبيق الجهات 

لنقاط التحسين التي وردت في تقرير التقييم«.
وأضــاف: »يقدم هذا التقييم دلياًل آخر على 
خدماتها  تطوير  تواصل  التي  دبــي  ديناميكية 
ــرقــمــي اســـتـــنـــاداً إلـــى أفــضــل  وحــضــورهــا ال
استشراف  ومعطيات  العالمية،  الممارسات 
القيادة  توجيهات  مع  وانسجاماً  المستقبل، 

الرشيدة واستراتيجيات بناء المستقبل«.

جودة وكفاءة الخدمات الحكومية
مركز  أول  مدير  السويدي،  إيمان  وأكــدت 
نموذج دبي، أن تحسين الخدمات والقنوات 
المستجدات  لــيــواكــب  مستمر  الحكومية 

من  عــدد  تحديد  تــم  حيث  المستقبل،  ومتطلبات 
وتشمل  الخدمات،  تقديم  في  الطموحة  المستهدفات 
خدمات  و%90  ومؤتمتة،  استباقية  خدمات   %100
الحضور  دون  من  الخدمات  تقديم  و%90  متكاملة، 
الشخصي للمتعامل ضمن رؤية خدمات 360. وقالت 
إطار  ضمن  السنوية  التقييم  عملية  »تأتي  السويدي: 
»برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية«، لتكامل 
الخدمات،  تحسين  جهود  ومتابعة  ومضاعفة  وتوحيد 
خدمات  رؤيــة  لتحقيق  جاهزيتها  مدى  لقياس  سعياً 
الوصول  وبهدف  الواحدة،  الحكومة  نهج  ضمن   360
الحكومية  الريادة في تقديم الخدمات  ألعلى درجات 
الخطط  مقدمة  في  نضعها  قصوى  أولوية  باعتبارها 
للمستقبل«،  الجاهزية  أتم  على  لنكون  االستراتيجية 
الفتة إلى أنه منذ إطالق مركز نموذج دبي منذ عشرة 
أعوام، تم العمل على أكثر من 1078 مبادرة لتحسين 

أكثر من 412 خدمة رئيسة مقدمة للمتعاملين.
نتائج  المشتركة  الــخــدمــات  مــن  عـــدد  وحــقــقــت   
المواد  نقل  خدمة  وهــي:   ،%89 معدله  بما  مرموقة 
للطيران  دبــي  هيئة  مــن:  كل  بين  المشتركة  الخطرة 
المدني، ووزارة الدفاع وجمارك دبي والقيادة العامة 
لشرطة دبي والهيئة االتحادية للرقابة النووية وطيران 
مجهولي  األطــفــال  رعاية  وخدمة  ودنــاتــا،  ــارات  اإلمـ
المجتمع  تنمية  بين كل من: هيئة  المشتركة  النسب 
وهيئة الصحة بدبي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع 
والنيابة  دبي  لشرطة  العامة  والقيادة  دبي  ومحاكم 
القصر، وخدمة  األوقــاف وشــؤون  العامة ومؤسسة 
المشتركة  الحرة  المناطق  في  الحكومية  الخدمات 
الحرة  والمنطقة  المالحية  دبي  مدينة  سلطة  بين 
والمنطقة  تيكوم  ومجموعة  ــزا(  )دافـ دبــي  بمطار 
بدبي  الصحة  وهيئة  )جــافــزا(  علي  لجبل  الحرة 
وخدمة  األجانب،  وشؤون  لإلقامة  العامة  واإلدارة 
اإلعالنات المشتركة بين بلدية دبي وهيئة الطرق 
والمواصالت ودائرة االقتصاد والسياحة وتراخيص 
وهيئة دبي للطيران المدني وسلطة دبي للتطوير 

وسلطة مدينة دبي المالحية.

دبي )االتحاد(

نائب  آل مكتوم،  الشيخ محمد بن راشد  السمو  لرؤية صاحب  تجسيدًا 

الله، وتوجيهات  الوزراء حاكم دبي، رعاه  الدولة رئيس مجلس  رئيس 

سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي 

األداء  أرقى مستويات  إلى تحقيق  الرامية  التنفيذي،  المجلس  رئيس 

لألمانة  التابع  أعلن مركز نموذج دبي،  الحكومية،  الخدمات  في تقديم 

مخرجات  الرقمية،  دبي  هيئة  مع  وبالتعاون  التنفيذي،  للمجلس  العامة 

الذكية  والتطبيقات  اإللكترونية  المواقع  شملت  التي  التقييم  عملية 

التقييم  إطار عملية  المشتركة، وذلك في  والخدمات  االتصال  ومراكز 

إلى محاور  الذي يستند  الحكومية«  للخدمات  بن محمد  لـ»برنامج حمدان 

الهيئة، والذي يهدف لقياس  بالتعاون مع  اعتمادها  رئيسة عدة تم 

الرقمي  التحول  واستراتيجية   360 رؤية خدمات  لتحقيق  الجاهزية  مدى 

الواحدة. الحكومة  نهج  ضمن 

4 محاور 

يستند برنامج حمدان بن محمد للخدمات 
احلكومية إلى عدة محاور رئيسية تعمل على 
تقييم نتائج الكفاءة والفعالية، واالستدامة، 
ونهج احلكومة الريادية، واالبتكار، والتي من 

شأنها ضمان توفير الدعم الالزم للجهات 
احلكومية يف دبي لالرتقاء مبستوى 

خدماتها، وتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة 
يف تطوير منظومة العمل احلكومي سعيًا 

لتحقيق نهج احلكومة الواحدة املتجسدة يف 
رؤية خدمات 360.

وارتكزت عملية التقييم هذا العام على 
مراكز االتصال تفصياًل، حيث تضمن 

التقييم أربعة محاور بدأت بتجربة 
املتعاملني، والتي تشمل كيفية تعامل موظف 

مركز االتصال مع االتصاالت واملواقف 
املختلفة من املتعاملني، مبا يف ذلك قنوات 

االتصال املؤمتتة للجهات، ومن ثم محور 
أقسام املوارد البشرية والبرامج التدريبية 

التي تقدمها، وتقييمات األداء التي ُتريها. 
أما احملور الثالث فقد قاس فعالية عمليات 

الدعم مثل ضمان اجلودة وإدارة القوى 
العاملة وغيرها، باإلضافة إلى احملور األخير 
والذي يشمل التكنولوجيا التي يستخدمها 
مركز االتصال تلبيًة الحتياجات املتعاملني. 

كما أجرى ممثلو مراكز االتصال تقييمًا 
ذاتيًا وفقًا للمحاور األربعة املذكورة، متبوعًا 

بتنفيذ عمليات تقييم ميدانية قام بها 
مدققون ُمعتمدون بناًء على نتائج التقييم 

الذاتي.
وقد مت تقييم 17 مركزًا لالتصال بدبي 

وفقًا ملعايير مركز االتصال، وتبني من خالل 
عملية التقييم حتّسن متوسط   الدرجات 
من 64% إلى 71% )حتسن بنسبة %11( 

بني عامي 2019 و2021. كما نتج من عملية 
التقييم نتائج أفضل اجلهات، وهي )من دون 

ترتيب(: هيئة كهرباء ومياه دبي، هيئة 
الطرق واملواصالت، وبلدية دبي.

كما أسفرت عملية تقييم املواقع اإللكترونية 
والتطبيقات الذكية والتي متحورت حول 

تربة املتعامل والتكنولوجيا املستخدمة، 
واألداء واألمن واألثر، عن جهود اجلهات 

احلكومية الداعمة لتحقيق رؤية خدمات 
360 من خالل تكامل خدماتها معًا والعمل 

على توفيرها ضمن القنوات الرقمية 
املشتركة واملوحدة املوجودة يف حكومة 

دبي بهدف جعل التجربة انسيابية وسلسة 
للمتعاملني.

وأظهر التقييم أولويات اجلهات احلكومية 
لالرتقاء بتجربة املتعاملني عبر جميع 

قنواتها الرقمية من خالل دمجها وتقنينها 
مبا يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم.

التقييم إحدى أهم الخطوات لقياس الكفاءة وتحسين جودة الخدمات

االرتقـــــــــاء بالتجــــــربــــــــة 
المتكاملـــــة وتسهيــــل 
حيـــــــــــــــــــاة النـــــــــــــــــــــــاس
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ضمن »ومضات قيادية«:

محمد بن راشد: 
قادرون على الفعل والحضور

دبي )االتحاد(

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 

»رعاه الله«: إننا قادرون على الفعل والحضور والتعايش 

والتواصل مع اآلخرين في كل الثقافات، مؤكدًا أننا 

نجحنا في الماضي وسننجح في المستقبل. جاء 

ذلك في فيديو نشره سموه على »إنستغرام« أمس، 

تحت وسم »#ومضات_قيادية« الذي يشارك سموه 

متابعيه من خالله جانبًا من خبراته الحياتية والقيادية. 

وقال سموه في الفيديو: »قلت لكم في الماضي إننا 

سننجح وسنكتب لوطننا صفحات جديدة في ملحمة 

المجد والعز، وسنقدم لعالمنا البرهان على أننا 

قادرون على الفعل والحضور، وعلى التواصل والتفاعل 

والتعايش والتعاون مع اآلخرين في كل الثقافات، نعم 

كما نجحنا في الماضي سننجح في المستقبل«.

سنكتب لوطننا صفحات جديدة في ملحمة المجد والعز



إماراتية  مساعدات 
ــم الــمــتــحــدة  ــ وأعــلــن مــكــتــب األم
ــؤون اإلنـــســـانـــيـــة  ــ ــشـ ــ ــق الـ ــســي ــن ــت ل
األعــوام  مــدار  على  أنــه  بأبوظبي، 
ــذت  ــخـ ــس الـــمـــاضـــيـــة، اتـ ــمـ ــخـ الـ
مكانها  المتحدة  العربية  اإلمــارات 
لمكتب  المانحة  ــدول  ال أعلى  بين 
المساعدات  لتنسيق  المتحدة  األمم 
ــا«، وقـــد وصــل  ــشـ اإلنــســانــيــة »أوتـ
إجمالي ما خصصته في عام 2022 
293.9 مليون دوالر.  حتى تاريخه 

أسهم  الــتــمــويــل  هـــذا  أن  ــد  وأكـ  
ــي تــمــويــل الــعــديــد مــن األزمـــات  ف
عديدة  دوال  واجهت  التي  اإلقليمية 
ــي  األراضـ الــيــمــن،  إثــيــوبــيــا،  بينها 
أوكــرانــيــا،  المحتلة،  الفلسطينية 
من  وغيرها  أفغانستان  الصومال، 
كــمــا ساعد  اإلنــســانــيــة،  األزمــــات 
تمكين  ــي  فـ اإلمــــاراتــــي  الـــعـــطـــاء 
ــة مـــن تــقــديــم  ــي ــســان ــات اإلن ــجــه ال
في  للحياة  المنقذة  المساعدات 
وخدمات  والغذاء،  الصحة  مجاالت 

وغيرها. والتعليم،  الحماية، 
للعمل  الــعــالــمــي  لــلــيــوم  وإحـــيـــاًء 
اإلنـــســـانـــي، أضـــــاء بــــرج خــلــيــفــة 
التي  الــحــمــلــة  بــشــعــار  دبـــي  ســمــاء 
أطــلــقــهــا مــكــتــب األمــــم الــمــتــحــدة 
مطلع  اإلنسانية  الــشــؤون  لتنسيق 
ال  واحــدة  »يــد  بعنوان  الشهر  هــذا 
األثر  إبــراز  بهدف  وذلــك  تصفق«، 
اإلنساني  للعمل  واإليجابي  الفعال 
عــن طــريــق االحــتــفــاء بــاألشــخــاص 
تخفيف  في  الرغبة  تجمعهم  الذين 

المعاناة وزرع األمل.

بشعار  خليفة  بــرج  إضــاءة  تعتبر 
إلى  تصفق«  ال  واحـــدة  »يــد  حملة 
للعمل  العالمي  اليوم  شعار  جانب 
اإلنساني للعام الثاني على التوالي، 
بين  المتينة  الشراكة  على  تأكيداً 
العربية  ــارات  ــ اإلمـ دولـــة  حــكــومــة 
المتحدة  األمـــم  ومكتب  المتحدة 

اإلنسانية.  الشؤون  لتنسيق 

االحتفال  فعالية 
العالمية  الــمــديــنــة  نظمت  وقـــد 
بمناسبة  بدبي،  اإلنسانية  للخدمات 
اإلنــســانــي  للعمل  الــعــالــمــي  ــوم  ــي ال
شعار  تحت  فعاليًة   ،2022 للعام 
تصفق«،  ال  واحدة  »يد  العام،  هذا 
للمدينة  الرئيسي  المقر  في  وذلك 
دينا  الــدكــتــورة  ومــشــاركــة  بحضور 
لألمم  المقيمة  المنسقة  عساف، 
ــدى دولــــة اإلمـــــارات  ــ ــحــدة ل ــمــت ال

المتحدة. العربية 
المستشار  الفعالية  في  وتحدث 
الــدولــيــة  اللجنة  لبعثة  الــقــانــونــي 
ــارات  ــ لــلــصــلــيــب األحـــمـــر فـــي اإلمـ
سما  الــدكــتــورة  المتحدة  العربية 
ــة  ــمــفــوضــي ــاوي، ومـــمـــثـــل ال ــ ــشـ ــ الـ
الــســامــيــة لــشــؤون الــاجــئــيــن لــدى 
دول مجلس التعاون الخليجي خالد 
دولة  لدى  الُقطري  والمدير  خليفة، 
وممثل  المتحدة  العربية  اإلمــارات 
دول  في  العالمي  األغذية  برنامج 
مجيد  الخليجي  الــتــعــاون  مجلس 

يحيى.
للمدينة  التنفيذي  المدير  وقــال 
ــخــدمــات اإلنــســانــيــة  ــل الــعــالــمــيــة ل

جوسيبي سابا، في كلمة بالمناسبة: 
بها  نحتفل  مناسبة  أصعب  »هــذه 
وجميع  زمـــاءنـــا  نــتــذكــر  ــاً،  ــوي ســن
الــعــامــلــيــن فــي الــمــجــال اإلنــســانــي 
تأدية  خال  حياتهم  فقدوا  الذين 

رسالتهم«.
ــه،  ــ ــت ذات ــوقـ ــي الـ ــ وأضــــــاف: »ف
واألثر  اإلغاثة،  عمال  جهود  نحيي 
أنحاء  مختلف  فــي  يتركونه  ــذي  ال
خلف  يعملون  منهم  الكثير  العالم. 
مجتمعاتهم  وضــمــن  ــس  ــي ــوال ــك ال
هــؤالء  كــل  نتذكر  دعــونــا  المحلية، 
المجهولين  والــجــنــود  األشــخــاص 
يوم،  كل  اإلنسانية  ينشرون  الذين 

وليس مرًة واحدًة في السنة«. 
وفي 19 أغسطس من العام 2003، 
فندق  على  بالقنابل  هجوم  أسفر 
مقتل  عن  بالعراق  بغداد  في  القناة 
اإلنسانية،  اإلغــاثــة  عمال  مــن   22
لألمين  الخاص  الممثل  فيهم  بمن 
العراق،  في  المتحدة  لألمم  العام 
وبعد  مــيــلــو،  دي  فــيــيــرا  ســيــرجــيــو 

الجمعية  اعتمدت  سنوات،  خمس 
العامة لألمم المتحدة، قراراً بجعل 
ــاً عــالــمــيــاً  ــوم ي 19 أغــســطــس  ــوم  يـ

اإلنساني. للعمل 

برج خليفة خالل إضاءته بشعار حملة مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
»يد واحدة ال تصفق« )تصوير: أفضل شام(

 :» دبلــومـــاسيــــــون وعلمــــــاء لـــــ»

عاصمــــــة عـــالميـــــة

أحمد شعبان )القاهرة(

باسم  اإلمــارات  العمل اإلنساني في  ارتبط 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
طيب اهلل ثراه، وأصبح نهجاً راسخاً يقوم على 
جمعاء،  لإلنسانية  والمساعدة  العون  يد  مد 
الدين،  أو  الجنس  أو  العرق  النظر عن  بغض 
للخير  عالمية  عاصمة  الدولة  أصبحت  حتى 

واإلنسانية.
صاحب  يوّجه  المؤسس،  نهج  على  وسيراً 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس 
الدولة  إمكانيات  جميع  اهلل،  حفظه  الدولة، 
لدعم القضايا اإلنسانية العالمية عبر مبادرات 
البشرية،  خدمة  في  المتميزة  الريادية  سموه 
التي  كورونا  أزمة  خال  واضحة  بدت  والتي 
منحت  الجهود  لهذه  ونتيجة  العالم،  اجتاحت 
للفاتيكان،  التابعة  التربوية  البابوية  المؤسسة 
في يوليو 2021، سموه وسام »رجل اإلنسانية«، 
عرفاناً وتقديراً لدعم سموه المستمر وجهود 
واإلغاثي  اإلنساني  العمل  في  الخيرة  سموه 

الدولي، وتعزيز قيم السام والتعايش.
للعمل  العالمي  باليوم  االحتفال  وبمناسبة 
كل  من  أغسطس   19 يوافق  والذي  اإلنساني 
عام، ويأتي هذا العام تحت شعار »يد واحدة 
أكد  الجماعي،  العمل  عن  تعبيراً  تصفق«  ال 
لـ»االتحاد«  وخبراء  دين  وعلماء  دبلوماسيون 
رائدة في  المتحدة  العربية  أن دولة اإلمارات 
العمل اإلنساني واإلغاثي على مستوى العالم، 
أعينها،  نصب  اإلنسانية  قضية  تضع  حيث 
وفي كل يوم على مدار العام لها جهود خيرية 

في أكثر من 150 دولة. 

إغاثة الدول
ــديــن الــجــعــفــراوي  أكـــد الــدكــتــور صـــاح ال
رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشوار التنموية، 
لألعمال  راشــد  بن  محمد  مؤسسة  مستشار 
ومساعدة  الخير  أن  واإلنــســانــيــة،  الخيرية 
كانت  الملهوف  وإغــاثــة  األرض  شــعــوب  كــل 
حاضرة منذ أن أسس المغفور له الشيخ زايد 
دولة  ــراه،  ث اهلل  طيب  نهيان،  آل  سلطان  بن 
االتحاد، وأصبحت نهجاً راسخا تحرص عليه 

القيادة الرشيدة. 
لـ»االتحاد«  تصريح  في  الجعفراوي  ولفت 
إلى وجود العديد من المؤسسات الخيرية في 
اإلمارات معنية بالعمل اإلنساني مثل مؤسسة 
الخيرية  لألعمال  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد 
واإلنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان 
لألعمال اإلنسانية، ومؤسسة محمد بن راشد 

آل مكتوم لألعمال الخيرية واإلنسانية.
الخيري  العمل  تربط  اإلمـــارات  إن  ــال:  وق
من  واضحاً  يبدو  ما  وهو  باإلنسانية،  دائماً 
في  الـــدول  وإغــاثــة  لمساعدة  سعيها  خــال 
شعب  بين  تفرقة  دون  الطبيعية،  الــكــوارث 
الجميع  أن  أساس  بل على  دين،  أو  أو جنس 

شركاء في الكون وإخوة في اإلنسانية.
المنطلق  هــذا  أن  إلــى  الجعفراوي  وأشــار 
الذي تتمسك به دولة اإلمارات، والذي يحرص 
عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 

وإخوانه  اهلل،  حفظه  الــدولــة،  رئيس  نهيان، 
أصحاب السمو حكام اإلمــارات، رسم صورة 

ناصعة للدولة في عيون األمم والشعوب.
الحصر  ال  الــمــثــال  سبيل  على  ــاف:  وأضــ
أوربــا،  في  متميزة  بمكانه  ــارات  اإلمـ تحظى 
إغاثة  سرعة  فــي  بجهودها  المثل  ويـُـضــرب 
الدول خال الكوارث الطبيعية أو الصراعات 
المعسكرات  وإقامة  المعوزين  عن  والتخفيف 
وأماكن اإليواء المتميزة، ويُنظر لها باعتبارها 
رائدة في العمل اإلنساني على مستوى العالم، 
جهود  ولها  المجال،  هذا  في  ُمتميزة  ودائماً 

خيرية وإنسانية في أكثر من 150 دولة.

التنمية المستدامة
ــســانــي اإلمـــاراتـــي  ويــســتــهــدف الــعــمــل اإلن
والمتضررين  المحتاجين  عن  المعاناة  رفــع 
وتحقيق  والــصــراعــات،  الــكــوارث  مناطق  في 
الجوع،  على  والقضاء  الشعوب،  احتياجات 
والــحــد مــن الفقر، ودعــم ومــســاعــدة الــدول 
الشقيقة والصديقة والعمل على تحقيق التنمية 
تحقيق  في  يسهم  بما  والمستدامة  الشاملة 
الدولة  تــصــدرت  لذلك  واالســتــقــرار،  األمــن 
والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  قائمة 
المساعدات  نسبة  حيث  مــن  ــدول  الـ ألكــبــر 
الدخل  بإجمالي  مقارنًة  الرسمية  اإلنمائية 
القومي، وتنص رؤية اإلمارات على أن تصبح 
في الخمسين عاماً المقبلة، واحدة من أفضل 

الشركاء والمانحين.

نموذج يحتذى به
مساعد  حــســن،  أحــمــد  رخــا  السفير  ــال  ق
لـ»االتحاد«  المصري األسبق،  الخارجية  وزير 
إن اإلمارات تساهم بشكل كبير وإيجابي في 
العمل اإلنساني على مستوى العالم، وتُخصص 
مبالغ طائلة بصفة مستمرة، وقد ظهر الدور 
العامين  خال  واضحاً  تنتهجه  الــذي  الكبير 
التي  كورونا  جائحة  تفشت  عندما  الماضيين 
المساعدات  قــدمــت  حيث  الــعــالــم،  أصــابــت 
اإلنسانية والطبية واللقاحات المجانية لمعظم 

دول العالم.
العالم  يحذو  أن  أمله في  وأعــرب رخا عن 
المحتاجين  مــســاعــدة  فــي  ــارات  ــ اإلمـ حـــذو 
والفقراء،  والمرضى  والنازحين  والاجئين 
الناتجة  األزمـــات،  على  التغلب  في  ويساهم 
تبعات  تؤدي  والتي  والحروب  الصراعات  عن 

وخيمة، خاصة للمرأة واألطفال وكبار السن.

سامي عبد الرؤوف )دبي(

أكد مسؤولون باألمم المتحدة والمنظمات الدولية اإلنسانية، أن دولة اإلمارات 

تقدم نموذجًا ملهمًا ورائدًا في دعم القضايا اإلنسانية العالمية، ومساعدة 

المحتاجين، والحد من آثار الكوارث الطبيعية واألزمات حول العالم. 

وأشاروا في جلسة نقاشية أمس بدبي بمناسبة اليوم العالمي للعمل اإلنساني 

للعام 2022، إلى أن عطاء اإلمارات يمثل تجربة متقدمة في التعاون وتضافر 

الجهود لمواجهة األزمات اإلنسانية والتحديات العالمية، وقالوا: »على مدى 

سنوات عدة قامت دولة اإلمارات العربية المتحدة بتوفير المساعدات اإلنسانية 

المنقذة للحياة في األزمات الرئيسة حول العالم، مع استجابة كبيرة من الحكومة 

متمثلة في العديد من الجهات، وعلى رأسها وزارة الخارجية والتعاون الدولي 

والهالل األحمر اإلماراتي«.

مسؤولـــون باألمـــم المتحـــدة والمنظمــــات الــدوليــــة:

اإلمـــارات نمــوذج ملهـم يف   دعـــــــم 

ــامليـــة القضــايــــا اإلنســانيـــة الع

بــــــرج خليفــــــة يضـــــــاء بشعــــــــار اليـــــوم 
العالمي للعمل اإلنساني لزرع األمل 

تجـــربـــــــة متقـــدمــــــة فــــــــي 
التعــــــــــــاون وتضـــــــــــافــــــــــــــــر 
الجهود لمواجهـة األزمات 

»أوتشا«: 293.3 مليـون دوالر مساعـدات 
إنسانية قدمتها اإلمارات منذ بداية العـام

اإلمـــــــارات بيــــــن أعلــــــى الــــــدول المـانحــــــة 
لمكتـب تنسيــــق المســاعـــدات اإلنسانيـة

لـ»االحتاد«،  الفتوى األسبق باألزهر  أكد الشيخ عبداحلميد األطرش، رئيس جلنة 
أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم أمر بإغاثة امللهوف، مؤكدًا أنه ال شيء أفضل من 
إدخال السرور على قلوب الناس، وينبغي أن نقوم بالعمل اإلنساني يف كل حلظة، 

للبشرية. أهميته  على  تأكيدًا  اإلنساني  للعمل  العاملي  باليوم  االحتفال  ويأتي 
وثمن األطرش جهود دولة اإلمارات العربية املتحدة يف العمل اإلنساني واإلغاثي 

العالم، مؤكدًا أن ذلك ليس غريبًا على قادتها وشعبها، فقد اعتدنا  على مستوى 
منهم املواقف احملمودة دائمًا، ويف مقدمتها دعم األزهر الشريف يف جميع املجاالت 

بالدعاء  متوجهًا  ومشروعاته،  اجلديدة  األزهر  مكتبة  وإنشاء  والتعليمية  العلمية 
إلى اهلل تعالى أن يجعل تلك اجلهود يف ميزان حسنات قادتها محبي اخلير.

دعم األزهر

إنشـــاء مستشفيــات األمومـة والطفــــــولــــــــة 
فـــــــــي صنعــــــــاء وكــــابــــــــول ودول أفـــريقيـــــــــة 

عطــــاء الدولـــة ساهـــم بتقــديـــم 
المسـاعـــــدات المنقــــذة للحيــــاة 
فـــــــي مختلـــــــف أنحـــــاء العــــالــــــم

حلول مبتكرة واستشرافية

العاملية للخدمات  املدينة  أن  أكد جوسيبي سابا، 
التعاون من  وتعزيز  اإلنسانية بدبي، ستواصل دعمها 

الرؤية  أكثر استدامة، ومتاشيًا مع  إنسانيٍة  أجل استجابٍة 
املتحدة،  العربية  اإلمارات  لدولة  احلكيمة  والقيادة 

واستشرافية،  استحداث حلول مبتكرة  نتوّقف عن  لن 
الفّعالة  اإلنسانية  والعمليات  الشراكات  دفع  إلى  باإلضافة 

العاملي للعمل  أن نحتفل باليوم  قدمًا. وقال: »قّررنا 
اإلنساني يف فعالية مشتركة مع األعضاء والشركاء يف 

العاملية للخدمات اإلنسانية وذلك ألن ما شهدته  املدينة 
البشرية من أزمات، السيما يف الفترة األخيرة يف ظل 

التحديات  أنه يجب مواجهة  اجلائحة، جاء ليؤكد 
معًا، وهو ما يجسده شعار االحتفال هذا العام: )يد 
واحدة ال تصفق(«.  وأضاف: »تشّكل املدينة العاملية 

الرائد يف مجال رفع اجلاهزية  املركز  للخدمات اإلنسانية 
ونحن  الطارئة،  اإلنسانية  لألزمات  السريعة  واالستجابة 

كما كل عام متاشيًا مع رؤية القيادة الرشيدة يف البالد، 
املجهولني  أولئك اجلنود  اليوم لنحيي جهود  بهذا  نحتفي 

عن  بالفعل  والبحث  ملساندتهم  كلهم  الفرقاء  ونحض 
حلول مبتكرة من أجل استجابة مستدامة طويلة األمد«.

أكبر مركز إنساني لوجستي في العالم

2003، وهي املركز الرائد يف رفع  تأسست املدينة العاملية للخدمات اإلنسانية يف عام 
اإلنسانية. وتشّكل  واألزمات  الطوارئ  السريعة حلاالت  واالستجابة  التأهب  مستوى 

العالم. وهي سلطة منطقة حرة مستقلة، وغير  إنساني لوجستي يف  أكبر مركز  املدينة 
80 عضوًا، مبا يف ذلك وكاالت األمم املتحدة واملنظمات  ربحية تستضيف أكثر من 

املدينة دورًا محوريًا يف تسهيل  التجارية. وتلعب  والشركات  الدولية األخرى  اإلنسانية 
أنحاء  الطارئة لتصل جميع  اإلنسانية  األولى لألزمات  السريعة واالستجابة  اإلغاثة 

العالم.  ويعاني املجتمع اإلنساني من أزمات ضخمة معقدة ما بني الصراع املسلح، 
التغير املناخي، وتوابع األوبئة، وتفاقم اجلوع، والنزوح، ما جنم عنه ما يزيد على 

العالم  303 ماليني من األشخاص احملتاجني للمساعدات اإلنسانية بصورة لم يشهدها 
املنقذة للحياة  العالم املساعدة  العاملون يف املجال اإلنساني حول  من قبل. ويقدم 
واملاء، والرعاية الصحية، واحلماية، وأكثر من ذلك بكثير،  الغذاء، واملأوى،  بتوفير 

ليجسدوا شعار: »يد واحدة ال تصفق«.
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للخيـــــــــر 

جانب من الجلسة النقاشية للمنظمات اإلنسانية الدولية بدبي بمناسبة اليوم العالمي للعمل اإلنساني )تصوير: حسن الرئيسي(



إماراتية  مساعدات 
ــم الــمــتــحــدة  ــ وأعــلــن مــكــتــب األم
ــؤون اإلنـــســـانـــيـــة  ــ ــشـ ــ ــق الـ ــســي ــن ــت ل
األعــوام  مــدار  على  أنــه  بأبوظبي، 
ــذت  ــخـ ــس الـــمـــاضـــيـــة، اتـ ــمـ ــخـ الـ
مكانها  المتحدة  العربية  اإلمــارات 
لمكتب  المانحة  ــدول  ال أعلى  بين 
المساعدات  لتنسيق  المتحدة  األمم 
ــا«، وقـــد وصــل  ــشـ اإلنــســانــيــة »أوتـ
إجمالي ما خصصته في عام 2022 
293.9 مليون دوالر.  حتى تاريخه 

أسهم  الــتــمــويــل  هـــذا  أن  ــد  وأكـ  
ــي تــمــويــل الــعــديــد مــن األزمـــات  ف
عديدة  دوال  واجهت  التي  اإلقليمية 
ــي  األراضـ الــيــمــن،  إثــيــوبــيــا،  بينها 
أوكــرانــيــا،  المحتلة،  الفلسطينية 
من  وغيرها  أفغانستان  الصومال، 
كــمــا ساعد  اإلنــســانــيــة،  األزمــــات 
تمكين  ــي  فـ اإلمــــاراتــــي  الـــعـــطـــاء 
ــة مـــن تــقــديــم  ــي ــســان ــات اإلن ــجــه ال
في  للحياة  المنقذة  المساعدات 
وخدمات  والغذاء،  الصحة  مجاالت 

وغيرها. والتعليم،  الحماية، 
للعمل  الــعــالــمــي  لــلــيــوم  وإحـــيـــاًء 
اإلنـــســـانـــي، أضـــــاء بــــرج خــلــيــفــة 
التي  الــحــمــلــة  بــشــعــار  دبـــي  ســمــاء 
أطــلــقــهــا مــكــتــب األمــــم الــمــتــحــدة 
مطلع  اإلنسانية  الــشــؤون  لتنسيق 
ال  واحــدة  »يــد  بعنوان  الشهر  هــذا 
األثر  إبــراز  بهدف  وذلــك  تصفق«، 
اإلنساني  للعمل  واإليجابي  الفعال 
عــن طــريــق االحــتــفــاء بــاألشــخــاص 
تخفيف  في  الرغبة  تجمعهم  الذين 

المعاناة وزرع األمل.

بشعار  خليفة  بــرج  إضــاءة  تعتبر 
إلى  تصفق«  ال  واحـــدة  »يــد  حملة 
للعمل  العالمي  اليوم  شعار  جانب 
اإلنساني للعام الثاني على التوالي، 
بين  المتينة  الشراكة  على  تأكيداً 
العربية  ــارات  ــ اإلمـ دولـــة  حــكــومــة 
المتحدة  األمـــم  ومكتب  المتحدة 

اإلنسانية.  الشؤون  لتنسيق 

االحتفال  فعالية 
العالمية  الــمــديــنــة  نظمت  وقـــد 
بمناسبة  بدبي،  اإلنسانية  للخدمات 
اإلنــســانــي  للعمل  الــعــالــمــي  ــوم  ــي ال
شعار  تحت  فعاليًة   ،2022 للعام 
تصفق«،  ال  واحدة  »يد  العام،  هذا 
للمدينة  الرئيسي  المقر  في  وذلك 
دينا  الــدكــتــورة  ومــشــاركــة  بحضور 
لألمم  المقيمة  المنسقة  عساف، 
ــدى دولــــة اإلمـــــارات  ــ ــحــدة ل ــمــت ال

المتحدة. العربية 
المستشار  الفعالية  في  وتحدث 
الــدولــيــة  اللجنة  لبعثة  الــقــانــونــي 
ــارات  ــ لــلــصــلــيــب األحـــمـــر فـــي اإلمـ
سما  الــدكــتــورة  المتحدة  العربية 
ــة  ــمــفــوضــي ــاوي، ومـــمـــثـــل ال ــ ــشـ ــ الـ
الــســامــيــة لــشــؤون الــاجــئــيــن لــدى 
دول مجلس التعاون الخليجي خالد 
دولة  لدى  الُقطري  والمدير  خليفة، 
وممثل  المتحدة  العربية  اإلمــارات 
دول  في  العالمي  األغذية  برنامج 
مجيد  الخليجي  الــتــعــاون  مجلس 

يحيى.
للمدينة  التنفيذي  المدير  وقــال 
ــخــدمــات اإلنــســانــيــة  ــل الــعــالــمــيــة ل

جوسيبي سابا، في كلمة بالمناسبة: 
بها  نحتفل  مناسبة  أصعب  »هــذه 
وجميع  زمـــاءنـــا  نــتــذكــر  ــاً،  ــوي ســن
الــعــامــلــيــن فــي الــمــجــال اإلنــســانــي 
تأدية  خال  حياتهم  فقدوا  الذين 

رسالتهم«.
ــه،  ــ ــت ذات ــوقـ ــي الـ ــ وأضــــــاف: »ف
واألثر  اإلغاثة،  عمال  جهود  نحيي 
أنحاء  مختلف  فــي  يتركونه  ــذي  ال
خلف  يعملون  منهم  الكثير  العالم. 
مجتمعاتهم  وضــمــن  ــس  ــي ــوال ــك ال
هــؤالء  كــل  نتذكر  دعــونــا  المحلية، 
المجهولين  والــجــنــود  األشــخــاص 
يوم،  كل  اإلنسانية  ينشرون  الذين 

وليس مرًة واحدًة في السنة«. 
وفي 19 أغسطس من العام 2003، 
فندق  على  بالقنابل  هجوم  أسفر 
مقتل  عن  بالعراق  بغداد  في  القناة 
اإلنسانية،  اإلغــاثــة  عمال  مــن   22
لألمين  الخاص  الممثل  فيهم  بمن 
العراق،  في  المتحدة  لألمم  العام 
وبعد  مــيــلــو،  دي  فــيــيــرا  ســيــرجــيــو 

الجمعية  اعتمدت  سنوات،  خمس 
العامة لألمم المتحدة، قراراً بجعل 
ــاً عــالــمــيــاً  ــوم ي 19 أغــســطــس  ــوم  يـ

اإلنساني. للعمل 

برج خليفة خالل إضاءته بشعار حملة مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
»يد واحدة ال تصفق« )تصوير: أفضل شام(

 :» دبلــومـــاسيــــــون وعلمــــــاء لـــــ»

عاصمــــــة عـــالميـــــة

أحمد شعبان )القاهرة(

باسم  اإلمــارات  العمل اإلنساني في  ارتبط 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
طيب اهلل ثراه، وأصبح نهجاً راسخاً يقوم على 
جمعاء،  لإلنسانية  والمساعدة  العون  يد  مد 
الدين،  أو  الجنس  أو  العرق  النظر عن  بغض 
للخير  عالمية  عاصمة  الدولة  أصبحت  حتى 

واإلنسانية.
صاحب  يوّجه  المؤسس،  نهج  على  وسيراً 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس 
الدولة  إمكانيات  جميع  اهلل،  حفظه  الدولة، 
لدعم القضايا اإلنسانية العالمية عبر مبادرات 
البشرية،  خدمة  في  المتميزة  الريادية  سموه 
التي  كورونا  أزمة  خال  واضحة  بدت  والتي 
منحت  الجهود  لهذه  ونتيجة  العالم،  اجتاحت 
للفاتيكان،  التابعة  التربوية  البابوية  المؤسسة 
في يوليو 2021، سموه وسام »رجل اإلنسانية«، 
عرفاناً وتقديراً لدعم سموه المستمر وجهود 
واإلغاثي  اإلنساني  العمل  في  الخيرة  سموه 

الدولي، وتعزيز قيم السام والتعايش.
للعمل  العالمي  باليوم  االحتفال  وبمناسبة 
كل  من  أغسطس   19 يوافق  والذي  اإلنساني 
عام، ويأتي هذا العام تحت شعار »يد واحدة 
أكد  الجماعي،  العمل  عن  تعبيراً  تصفق«  ال 
لـ»االتحاد«  وخبراء  دين  وعلماء  دبلوماسيون 
رائدة في  المتحدة  العربية  أن دولة اإلمارات 
العمل اإلنساني واإلغاثي على مستوى العالم، 
أعينها،  نصب  اإلنسانية  قضية  تضع  حيث 
وفي كل يوم على مدار العام لها جهود خيرية 

في أكثر من 150 دولة. 

إغاثة الدول
ــديــن الــجــعــفــراوي  أكـــد الــدكــتــور صـــاح ال
رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشوار التنموية، 
لألعمال  راشــد  بن  محمد  مؤسسة  مستشار 
ومساعدة  الخير  أن  واإلنــســانــيــة،  الخيرية 
كانت  الملهوف  وإغــاثــة  األرض  شــعــوب  كــل 
حاضرة منذ أن أسس المغفور له الشيخ زايد 
دولة  ــراه،  ث اهلل  طيب  نهيان،  آل  سلطان  بن 
االتحاد، وأصبحت نهجاً راسخا تحرص عليه 

القيادة الرشيدة. 
لـ»االتحاد«  تصريح  في  الجعفراوي  ولفت 
إلى وجود العديد من المؤسسات الخيرية في 
اإلمارات معنية بالعمل اإلنساني مثل مؤسسة 
الخيرية  لألعمال  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد 
واإلنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان 
لألعمال اإلنسانية، ومؤسسة محمد بن راشد 

آل مكتوم لألعمال الخيرية واإلنسانية.
الخيري  العمل  تربط  اإلمـــارات  إن  ــال:  وق
من  واضحاً  يبدو  ما  وهو  باإلنسانية،  دائماً 
في  الـــدول  وإغــاثــة  لمساعدة  سعيها  خــال 
شعب  بين  تفرقة  دون  الطبيعية،  الــكــوارث 
الجميع  أن  أساس  بل على  دين،  أو  أو جنس 

شركاء في الكون وإخوة في اإلنسانية.
المنطلق  هــذا  أن  إلــى  الجعفراوي  وأشــار 
الذي تتمسك به دولة اإلمارات، والذي يحرص 
عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 

وإخوانه  اهلل،  حفظه  الــدولــة،  رئيس  نهيان، 
أصحاب السمو حكام اإلمــارات، رسم صورة 

ناصعة للدولة في عيون األمم والشعوب.
الحصر  ال  الــمــثــال  سبيل  على  ــاف:  وأضــ
أوربــا،  في  متميزة  بمكانه  ــارات  اإلمـ تحظى 
إغاثة  سرعة  فــي  بجهودها  المثل  ويـُـضــرب 
الدول خال الكوارث الطبيعية أو الصراعات 
المعسكرات  وإقامة  المعوزين  عن  والتخفيف 
وأماكن اإليواء المتميزة، ويُنظر لها باعتبارها 
رائدة في العمل اإلنساني على مستوى العالم، 
جهود  ولها  المجال،  هذا  في  ُمتميزة  ودائماً 

خيرية وإنسانية في أكثر من 150 دولة.

التنمية المستدامة
ــســانــي اإلمـــاراتـــي  ويــســتــهــدف الــعــمــل اإلن
والمتضررين  المحتاجين  عن  المعاناة  رفــع 
وتحقيق  والــصــراعــات،  الــكــوارث  مناطق  في 
الجوع،  على  والقضاء  الشعوب،  احتياجات 
والــحــد مــن الفقر، ودعــم ومــســاعــدة الــدول 
الشقيقة والصديقة والعمل على تحقيق التنمية 
تحقيق  في  يسهم  بما  والمستدامة  الشاملة 
الدولة  تــصــدرت  لذلك  واالســتــقــرار،  األمــن 
والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  قائمة 
المساعدات  نسبة  حيث  مــن  ــدول  الـ ألكــبــر 
الدخل  بإجمالي  مقارنًة  الرسمية  اإلنمائية 
القومي، وتنص رؤية اإلمارات على أن تصبح 
في الخمسين عاماً المقبلة، واحدة من أفضل 

الشركاء والمانحين.

نموذج يحتذى به
مساعد  حــســن،  أحــمــد  رخــا  السفير  ــال  ق
لـ»االتحاد«  المصري األسبق،  الخارجية  وزير 
إن اإلمارات تساهم بشكل كبير وإيجابي في 
العمل اإلنساني على مستوى العالم، وتُخصص 
مبالغ طائلة بصفة مستمرة، وقد ظهر الدور 
العامين  خال  واضحاً  تنتهجه  الــذي  الكبير 
التي  كورونا  جائحة  تفشت  عندما  الماضيين 
المساعدات  قــدمــت  حيث  الــعــالــم،  أصــابــت 
اإلنسانية والطبية واللقاحات المجانية لمعظم 

دول العالم.
العالم  يحذو  أن  أمله في  وأعــرب رخا عن 
المحتاجين  مــســاعــدة  فــي  ــارات  ــ اإلمـ حـــذو 
والفقراء،  والمرضى  والنازحين  والاجئين 
الناتجة  األزمـــات،  على  التغلب  في  ويساهم 
تبعات  تؤدي  والتي  والحروب  الصراعات  عن 

وخيمة، خاصة للمرأة واألطفال وكبار السن.

سامي عبد الرؤوف )دبي(

أكد مسؤولون باألمم المتحدة والمنظمات الدولية اإلنسانية، أن دولة اإلمارات 

تقدم نموذجًا ملهمًا ورائدًا في دعم القضايا اإلنسانية العالمية، ومساعدة 

المحتاجين، والحد من آثار الكوارث الطبيعية واألزمات حول العالم. 

وأشاروا في جلسة نقاشية أمس بدبي بمناسبة اليوم العالمي للعمل اإلنساني 

للعام 2022، إلى أن عطاء اإلمارات يمثل تجربة متقدمة في التعاون وتضافر 

الجهود لمواجهة األزمات اإلنسانية والتحديات العالمية، وقالوا: »على مدى 

سنوات عدة قامت دولة اإلمارات العربية المتحدة بتوفير المساعدات اإلنسانية 

المنقذة للحياة في األزمات الرئيسة حول العالم، مع استجابة كبيرة من الحكومة 

متمثلة في العديد من الجهات، وعلى رأسها وزارة الخارجية والتعاون الدولي 

والهالل األحمر اإلماراتي«.

مسؤولـــون باألمـــم المتحـــدة والمنظمــــات الــدوليــــة:

اإلمـــارات نمــوذج ملهـم يف   دعـــــــم 

ــامليـــة القضــايــــا اإلنســانيـــة الع

بــــــرج خليفــــــة يضـــــــاء بشعــــــــار اليـــــوم 
العالمي للعمل اإلنساني لزرع األمل 

تجـــربـــــــة متقـــدمــــــة فــــــــي 
التعــــــــــــاون وتضـــــــــــافــــــــــــــــر 
الجهود لمواجهـة األزمات 

»أوتشا«: 293.3 مليـون دوالر مساعـدات 
إنسانية قدمتها اإلمارات منذ بداية العـام

اإلمـــــــارات بيــــــن أعلــــــى الــــــدول المـانحــــــة 
لمكتـب تنسيــــق المســاعـــدات اإلنسانيـة

لـ»االحتاد«،  الفتوى األسبق باألزهر  أكد الشيخ عبداحلميد األطرش، رئيس جلنة 
أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم أمر بإغاثة امللهوف، مؤكدًا أنه ال شيء أفضل من 
إدخال السرور على قلوب الناس، وينبغي أن نقوم بالعمل اإلنساني يف كل حلظة، 

للبشرية. أهميته  على  تأكيدًا  اإلنساني  للعمل  العاملي  باليوم  االحتفال  ويأتي 
وثمن األطرش جهود دولة اإلمارات العربية املتحدة يف العمل اإلنساني واإلغاثي 

العالم، مؤكدًا أن ذلك ليس غريبًا على قادتها وشعبها، فقد اعتدنا  على مستوى 
منهم املواقف احملمودة دائمًا، ويف مقدمتها دعم األزهر الشريف يف جميع املجاالت 

بالدعاء  متوجهًا  ومشروعاته،  اجلديدة  األزهر  مكتبة  وإنشاء  والتعليمية  العلمية 
إلى اهلل تعالى أن يجعل تلك اجلهود يف ميزان حسنات قادتها محبي اخلير.

دعم األزهر

إنشـــاء مستشفيــات األمومـة والطفــــــولــــــــة 
فـــــــــي صنعــــــــاء وكــــابــــــــول ودول أفـــريقيـــــــــة 

عطــــاء الدولـــة ساهـــم بتقــديـــم 
المسـاعـــــدات المنقــــذة للحيــــاة 
فـــــــي مختلـــــــف أنحـــــاء العــــالــــــم

حلول مبتكرة واستشرافية

العاملية للخدمات  املدينة  أن  أكد جوسيبي سابا، 
التعاون من  وتعزيز  اإلنسانية بدبي، ستواصل دعمها 

الرؤية  أكثر استدامة، ومتاشيًا مع  إنسانيٍة  أجل استجابٍة 
املتحدة،  العربية  اإلمارات  لدولة  احلكيمة  والقيادة 

واستشرافية،  استحداث حلول مبتكرة  نتوّقف عن  لن 
الفّعالة  اإلنسانية  والعمليات  الشراكات  دفع  إلى  باإلضافة 

العاملي للعمل  أن نحتفل باليوم  قدمًا. وقال: »قّررنا 
اإلنساني يف فعالية مشتركة مع األعضاء والشركاء يف 

العاملية للخدمات اإلنسانية وذلك ألن ما شهدته  املدينة 
البشرية من أزمات، السيما يف الفترة األخيرة يف ظل 

التحديات  أنه يجب مواجهة  اجلائحة، جاء ليؤكد 
معًا، وهو ما يجسده شعار االحتفال هذا العام: )يد 
واحدة ال تصفق(«.  وأضاف: »تشّكل املدينة العاملية 

الرائد يف مجال رفع اجلاهزية  املركز  للخدمات اإلنسانية 
ونحن  الطارئة،  اإلنسانية  لألزمات  السريعة  واالستجابة 

كما كل عام متاشيًا مع رؤية القيادة الرشيدة يف البالد، 
املجهولني  أولئك اجلنود  اليوم لنحيي جهود  بهذا  نحتفي 

عن  بالفعل  والبحث  ملساندتهم  كلهم  الفرقاء  ونحض 
حلول مبتكرة من أجل استجابة مستدامة طويلة األمد«.

أكبر مركز إنساني لوجستي في العالم

2003، وهي املركز الرائد يف رفع  تأسست املدينة العاملية للخدمات اإلنسانية يف عام 
اإلنسانية. وتشّكل  واألزمات  الطوارئ  السريعة حلاالت  واالستجابة  التأهب  مستوى 

العالم. وهي سلطة منطقة حرة مستقلة، وغير  إنساني لوجستي يف  أكبر مركز  املدينة 
80 عضوًا، مبا يف ذلك وكاالت األمم املتحدة واملنظمات  ربحية تستضيف أكثر من 

املدينة دورًا محوريًا يف تسهيل  التجارية. وتلعب  الدولية األخرى والشركات  اإلنسانية 
أنحاء  الطارئة لتصل جميع  اإلنسانية  األولى لألزمات  السريعة واالستجابة  اإلغاثة 

العالم.  ويعاني املجتمع اإلنساني من أزمات ضخمة معقدة ما بني الصراع املسلح، 
التغير املناخي، وتوابع األوبئة، وتفاقم اجلوع، والنزوح، ما جنم عنه ما يزيد على 

العالم  303 ماليني من األشخاص احملتاجني للمساعدات اإلنسانية بصورة لم يشهدها 
املنقذة للحياة  العالم املساعدة  العاملون يف املجال اإلنساني حول  من قبل. ويقدم 
واملاء، والرعاية الصحية، واحلماية، وأكثر من ذلك بكثير،  الغذاء، واملأوى،  بتوفير 

ليجسدوا شعار: »يد واحدة ال تصفق«.

»العالمية للخدمات 
اإلنسانية« مركز رائد 

في رفع الجاهزية 
واالستجابة السريعة

جوسيبي سابا

القيادة الرشيدة تمضي 
على نهج زايد في 
ُمساعدة الشعوب 

الدعم  
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للخيـــــــــر 

جانب من الجلسة النقاشية للمنظمات اإلنسانية الدولية بدبي بمناسبة اليوم العالمي للعمل اإلنساني )تصوير: حسن الرئيسي(



بالتعاون مع هيئة الهالل األحمر اإلماراتي

»ديهاد«: توفير 60 مليون درهم مساعدات إنسانية حول العالم

دبي )وام(

لألعمال  ــهــاد  دي مــؤســســة  أطــلــقــت 
مع  بالتعاون  المستدامة  اإلنسانية 
أول  اإلمــاراتــي،  األحمر  الهالل  هيئة 
تصل  طبية  ومستلزمات  أدويــة  شحنة 
سنوياً  درهــم  مليون   60 إلــى  قيمتها 
األمراض  من  تعاني  التي  الفئات  إلى 
أنحاء  كــافــة  فــي  والــطــارئــة  المزمنة 
العالم. يأتي ذلك ضمن جهود مبادرة 
FOREVERCARE التي أطلقتها مؤسسة 
ديهاد بهدف دعم الجهود المبذولة في 
مع  والوقوف  والغذاء  الصحة  قطاعي 
على  ومساعدتها  المحتاجة  الفئات 
مستوى العالم، من خالل توفير أدوية 
في  المساهمة  الشركات  مع  بالتعاون 
لإلغاثة  الدولي  دبي  ومؤتمر  معرض 

والتطوير. 
عبدالسالم  الدكتور  السفير  وأعلن 
المدني، رئيس مؤسسة ديهاد لألعمال 
برلمان  وسفير  المستدامة،  اإلنسانية 
ــيــض الــمــتــوســط فــي دول  الــبــحــر األب
تسليم  عن  الخليجي،  التعاون  مجلس 
مبادرة  ــة ضمن  األدوي من  شحنة  أول 

الستكمال  وذلـــك   ،FOREVERCARE
مسيرة العطاء لدولة اإلمارات العربية 
الخيري  العمل  جسور  ومــد  المتحدة 
الــهــالل  مــع هيئة  بــالــتــعــاون  عــالــمــيــاً 

األحمر اإلماراتي. 
مستشار  الــزرعــونــي،  محمد  وقــال 
األحمر  الــهــالل  فــي  التبرعات  جمع 
لدعم  تهدف  المبادرة  إن  اإلمــاراتــي، 
في  الطبي  والــقــطــاع  المستشفيات 
الدولة وخارجها، خاصة في العيادات 
التي  الــالجــئــيــن  لمخيمات  الــتــابــعــة 
تديرها هيئة الهالل األحمر اإلماراتي 
غير  المستشفيات  إلـــى  ــاإلضــافــة  ب

المجهزة الستقبال المرضى. ديهاد توفر مساعدات إنسانية بـ 60 مليون درهم في أنحاء العالم كافة )وام(

استكمال مسيرة العطاء 
ومد جسور العمل الخيري 

عالميًا 

عبدالسالم المدني

»زايد اإلنسانية« و»أكاديمية الوحدة«:

»مجتمع واحد يدًا بيد« توزع العصائر واملياه على العمال

يداً  المبادرة »مجتمع واحد  ونفذت 
الهمم  أصحاب  بين  بالمشاركة  بيد« 
دون  الــوحــدة  نــادي  أكاديمية  وناشئ 
من  الشهامة  بمنطقة  سنة   13 السن 
على  والمياه  العصائر  تــوزيــع  خــالل 
الــعــمــال فــي بــعــض مــنــاطــق األعــمــال 
اإلنشائية في أبوظبي، وذلك في إطار 
المجتمعي  والدمج  اإلنسانية  الرسالة 
ــقــوم بها  الصـــحـــاب الــهــمــم والـــتـــي ت
الهمم  ألصحاب  العليا  زايد  مؤسسة 
ال  ــزء  جـ اإلنــســانــيــة  أن  منطلق  مــن 
يتجزأ من عادات وتقاليد وأخالقيات 
ــارات،  ــ اإلم مجتمع  شــرائــح  مختلف 
وباألساس هي جزء من األخالق التي 
كافًة،  السماوية  الديانات  عليها  حّثت 
ومساعدتهم،  بــاآلخــريــن،  فالشعور 
الذي  المسلم  بهم من أخالق  والرأفة 

يهتم لشأن اآلخرين.
العمل  أن  إلــى  المؤسسة  وأشـــارت 
المجاالت  أوســع  مــن  يـُـعــّد  اإلنساني 
فيها،  العمل  لألشخاص  يمكن  التي 
يُــحــّقــق اإلنــســانــيــة بــيــن فئات  كــونــه 

المجاالت  من  ويشمل عدد  المجتمع، 
الدعم  تقديم  المثال  على سبيل  منها 
والمحتاجين،  للفقراء  والــمــســاعــدة 
خــالل  مــن  مــتــمــاســك  مجتمع  ــاء  ــن وب
إيجاد الفرق التطوعية في المجتمع.

نادي  أكاديمية  أكــدت  جانبها  ومن 
اإلنساني  العمل  أن  الرياضي  الوحدة 
بــل هــو واجــب  هــو أسلوباً حــضــاريــاً، 
ــان، فــقــد حــثــت على  عــلــى كـــل إنـــسـ
ــان الــســمــاويــة  ــ أهــمــيــتــه جــمــيــع األديـ
مشاركة  وأن  االجتماعية،  واألعــراف 
لكرة  الوحدة  نــادي  أكاديمية  العبين 
تأتي لتحقيق  المبادرة  تلك  القدم في 
ــداف االجــتــمــاعــيــة مــن الــدعــم  ــ األهـ
دمــج أصحاب  لــمــبــادرات  والــتــرويــج 
الهمم ومشاركاته المجتمعية، ولتعويد 
وتعزيز  التراحم  وتربيتهم على  النشء 
اإلخاء وإرساء قيم اإلنسانية بين أبناء 
للعمل  الكبيرة  واألهمية  المجتمع، 
الذين  إعانة  في  لمساهمته  اإلنساني 
يواجهون صعوبات وظروف حرجة في 

تلبية متطلبات الحياة.
اصطفاف العمال في الموقع اإلنشائي )من المصدر(

أبوظبي )االتحاد(

أكدت مؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم أن االحتفال باليوم العالمي للعمل اإلنساني 

الذي يصادف 19 أغسطس من كل عام ويحمل شعار »يد واحدة التصفق« للعام الحالي 

2022، يُشكل فرصة لتعزيز قيم المحبة والتسامح والعطاء واإلخاء اإلنساني، وقالت: إن 

العمل اإلنساني في دولة اإلمارات بات نهجًا أصياًل وسلوكًا خالصًا لدولة اإلمارات العربية 

المتحدة وشعبها الكريم، سيرًا على نهج القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتوافقًا مع توجهات القيادة الحكيمة.

دبي )االتحاد(

أكد معالي عبد الرحمن بن محمد 
العويس، وزير الصحة ووقاية 

املجتمع، وزير دولة لشؤون املجلس 
الوطني االحتادي، أن دولة اإلمارات 

العربية املتحدة حققت على مدى 
خمسة عقود مكانة مرموقة يف 
املجال اإلنساني إقليميًا وعامليًا، 

بفضل األسس الراسخة التي أرساها 
املغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان، طيب اهلل ثراه، والذي 

حرص على أن يكون العمل اإلنساني 
واملواقف النبيلة جتاه األمم والشعوب 

األخرى أحد أهم ركائز الدولة، 
مثمنًا توجهات الدولة لترسيخ ثقافة 

العمل اإلنساني يف الوعي املجتمعي 
وسياسات احلكومة، بقيادة صاحب 

السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، رئيس الدولة »حفظه اهلل«، 

والعمل على تعزيز دورها ضمن الدول 
الرائدة عامليًا يف تقدمي املساعدات 

التنموية واإلنسانية والعمل اخليري.
وأضاف معالي عبد الرحمن بن محمد 

العويس: »إن هذه اجلهود اإلنسانية 
غدت نهجًا مستدامًا، ما جعل من 

مفهوم البذل والعطاء على مستوى 
الدولة واملجتمع قيمة أصيلة متثل 

جزءًا من تراث اإلمارات وحاضرها 
ومستقبلها للخمسني عامًا القادمة، 

حيث متتد األيادي البيضاء لفعل 
اخلير ومساعدة الدول والشعوب 

األقل حظًا مبنظومة متكاملة من 

املبادرات اخليرية التي تطال املاليني 
من احملتاجني. وتابع معالي وزير 

الصحة ووقاية املجتمع: »تفخر دولة 
اإلمارات بأن مساعداتها اإلنسانية 

منذ قيام االحتاد وصلت إلى كل بقاع 
العالم، كما أطلقت الدولة سلسلة 

من املشاريع اإلنسانية وقدمت 
املساعدات استجابة للتحديات التي 

فرضتها جائحة كورونا، حيث تقف 
اإلمارات يف مقدمة دول العالم بتوزيع 

ونقل اللقاحات واملساعدات الطبية 
إلى نحو 108 دول، وتؤكد قيادتنا 
احلكيمة بأنها مستمرة يف مد يد 

العون إلى املجتمعات يف جميع أنحاء 
العالم دون النظر إلى دين أو عرق 

أو لون«.

دبي )االتحاد(

سليم  محمد  الدكتور  قال 
الصحة  وزارة  العلماء، وكيل 

»إن احتفال  املجتمع:  ووقاية 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
اإلنساني،  للعمل  العاملي  باليوم 

القيادة  هو تأكيد على حرص 
اخلير  قيم  لتعزيز  احلكيمة 

بقيادة  فاإلمارات  والعطاء، 
الشيخ محمد بن  السمو  صاحب 

زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 
حفظه اهلل، استطاعت بجدارة 

ريادتها  تثبت  أن  واستحقاق 
يف العطاء املستدام، من خالل 

والواضحة  الكبيرة  إجنازاتها 
العمل اإلنساني، كما تبوأت  يف 
يف  اإلنسانية  مبادراتها  بفضل 

ومساعدة  الضعفاء  مناصرة 
املنكوبني،  وإغاثة  احملتاجني 

العمل  الصدارة يف ميادين 
وعامليًا«. إقليميًا  اخليري 

وأضاف: »إن العمل اإلنساني يف 
دولة اإلمارات نهج ثابت وجزء ال 

والتزاماتها  مسيرتها  من  يتجزأ 
الشعوب  جتاه  األخالقية 

األقل حظًا، ومبدأ من مبادئها 
تسعى  القادمة،  عامًا  للخمسني 

من خالله إلى إرساء منظومة 
باالنتشار  تتسم  إنساني  عمل 

الذي يظهر  واالستدامة، األمر 
العمل  جليًا من خالل بصمات 

اإلنساني للدولة يف كل بقاع 

الرعاية  خدمات  لتوفير  العالم 
ملستحقيها  الشاملة  اإلنسانية 

أبناء  بأيادي  أينما كانوا، 
اإلمارات الذين جتدهم يف 

تشهد  التي  الساحات  مختلف 
الدعم  يقدمون  إنسانية،  أزمات 

واملنكوبني،  للضحايا  واملساندة 
ظروف  توفير  على  ويعملون 

حياة أفضل لهم«، مشيرا إلى 
أن اإلمارات يحق لها أن تفخر 
باملواقف  احلافل  التاريخ  بهذا 

والذي  املشرفة،  اإلنسانية 
نتوارثه  عظيمًا  إرثًا  سيظل 

منوذجًا  لتبقى  يوميًا،  ومنارسه 
الذي ال  للعطاء اإلنساني 

ينضب.

أبوظبي )االتحاد(

أكد معالي اللواء ركن طيار فارس 
خلف املزروعي قائد عام شرطة 

أبوظبي أن دولة اإلمارات العربية 
املتحدة متتلك سجاًل عامليًا حافاًل 

يف العمل اإلنساني الذي أرسى نهجه 
مؤسس الدولة املغفور له الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان »طيب اهلل ثراه« 

بفكره ورؤيته التي انطلقت من خاللها 
أهداف العمل اإلنساني واخليري 
يف دولة اإلمارات، وامتدت أياديه 
البيضاء باخلير لكل دول العالم.

وأضاف معاليه يف كلمة مبناسبة اليوم 
العاملي للعمل اإلنساني الذي ُيحتفل 

به يف 19 أغسطس من كل عام أن 
مؤسس الدولة آمن منذ البدايات بأن 
حب اخلير ونهج العطاء أمانة ورسالة 

إنسانية، َعَبر بها بحكمته حدود 
وطنه إلى شتى بقاع العالم، ليحدث 

التغيير يف حياة اآلخرين، فكسب 
بذلك قلوب املاليني.

وأكد اعتزاز دولة اإلمارات بنهج 
مؤسس الدولة والذي استمر برعاية 

ودعم واهتمام قيادتنا الرشيدة 
ورؤيتها االستشرافية، يف وضع 

العمل اإلنساني ضمن األولويات 
الرئيسة الستراتيجية اإلمارات 

للخمسني عامًا القادمة، واستطاعت 
اإلمارات ان ترسخ مكانتها كعاصمة 

مستدامة للعمل اإلنساني، من خالل 
ما تقدمه من مبادرات ومشاريع 

خيرية وإنسانية عززت جهودها 

يف خريطة العمل اإلنساني محليًا 
وإقليميا ودوليًا مما أسهم يف 

التخفيف من معاناة الشعوب يف 
جميع أنحاء العالم. وأشار إلى أن 

اليوم العاملي للعمل اإلنساني يأتي 
هذا العام حتت شعار »يد واحدة ال 
تصفق« وقد حققت دولة اإلمارات 

العربية املتحدة من خالل رؤيتها 
ونهجها وعبر مؤسساتها اخليرية 

واإلنسانية إجنازات كبيرة لتواصل 
بعزمية مستمرة عطائها اإلنساني يف 
رسالة محبة للعالم أجمع لتعطي بال 
حدود حتى أصبحت عامليًا أكبر مانح 

مساعدات إنسانية يف العالم بالنسبة 
للدخل القومي وفق منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية.

محمد سليم العلماء:عبد الرحمن العويس: فارس خلف المزروعي: 

تعزيز قيم الخير والعطاءالجهود اإلنسانية نهج مستدام  اإلمارات عاصمة العمل اإلنساني

محمد سليم العلماءعبدالرحمن بن محمد العويس فارس خلف المزروعي

احتفاًء بـ»يوم العمل اإلنساني«

شرطة أبوظبي تنفذ 

مبادرة للعمال

أبوظبي )االتحاد(

نفذت مديرية المرور والدوريات بقطاع 
أبوظبي  شرطة  في  المركزية  العمليات 
للعمل  العالمي  الــيــوم  بمناسبة  ــادرة  مــب
اإلنساني بمدينة إيكاد العمالية في مصفح، 
والذي يصادف 19 أغسطس سنوياً، ويأتي 
هذا العام تحت شعار »يد واحدة ال تصفق«.
الــدوريــات  إدارة  المبادرة  في  وشـــارك 
الخاصة بقطاع األمن الجنائي، وتضمنت 
توعية  وورشــة  مــروريــة  مسابقات  تنظيم 
مرورية ركزت على تعزيز السالمة للعمال 
على الطرق، وتوزيع هدايا للعمال تقديراً 
لجهودهم في مسيرة التنمية والتطوير التي 

تشهدها دولة اإلمارات العربية المتحدة.
الحميري  ضاحي  محمد  العميد  وأكــد 

اهتمام  والدوريات،  المرور  مديرية  مدير 
شرطة أبوظبي بفئة العمال والتواجد معهم 
جهود  يعزز  بما  المناسبات،  مختلف  في 
الريادي  دورهم  وتأكيد  المرورية  التوعية 

في مسيرة التطوير التي تشهدها الدولة.
الرائد  اإلمــاراتــي  النموذج  أن  وأوضــح 
في العمل اإلنساني والتنموي، هو موضع 
نهجه مؤسس  واســع، رسخ  تقدير عالمي 
الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
واستمر عطاء  ثراه«  نهيان »طيب اهلل  آل 
أرجــاء  لكافة  والخيري  اإلنساني  العمل 
العالم، برعاية ودعم قيادتنا الرشيدة حتى 
عدة  لسنوات  تحتل  ــارات  ــ اإلم أصبحت 
مانحة  جهة  كأكبر  عالمياً  األول  المركز 
دخلها  إلــى  نسبة  اإلنسانية  للمساعدات 

القومي.  

شرطـــة أبوظبي تهتم بفئـــــة العمال وتحرص
على التواجد معهم في المناسبات

جانب من المبادرة )من المصدر(محمد ضاحي الحميري 
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»زايد اإلنسانية«: 
اإلمارات تتصدر دول العالم يف العمل اإلنساني

أبوظبي )وام(

ــم بـــن كـــردوس  أكـــد حــمــد ســال
زايد  مؤسسة  عام  مدير  العامري، 
ــن ســلــطــان آل نــهــيــان لــأعــمــال  ب
المؤسسة  أن  واإلنسانية،  الخيرية 
الرئيسة،  أهدافها  تحقيق  تواصل 
التي وضع معالمها مؤسس الدولة 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
في  ــراه«،  ثـ اهلل  »طــيــب  نهيان  آل 
الحياة  لتوفير  المجاالت  مختلف 
ودون  بكرامة  لإلنسان  الكريمة 
مناطقي  أو  عرقي  أو  ديني  تمييز 
النبيلة  للقيم  تطبيقها  خــال  من 
في  ــارات  اإلم دولــة  تنتهجها  التي 
على  واالنفتاح  والسام  التسامح 
النهضة  ظـــل  فـــي  ــك  ــ وذل ــر  اآلخــ
صاحب  بقيادة  الرائدة  الحضارية 
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل«. 
وقال العامري -في كلمة بمناسبة 
اإلنساني-  للعمل  العالمي  اليوم 
كبيراً  شوطاً  قطعت  المؤسسة  إن 
عن  سواء  المساعدات  تقديم  في 
نعمل  التي  العديدة  البرامج  طريق 
تخفيف  أجــل  مــن  تنفيذها  على 
في  الضعيف  اإلنسان  عن  العبء 
المعيشة،  مواصلة  تكاليف  تحمل 
خاصة في جانب التعليم والصحة، 
للمنكوبين  اإلغــاثــة  مجاالت  وفــي 
تقديم  على  عــاوة  والمتضررين، 

خال  من  الموسمية  المساعدات 
وإفطار  العيد،  كسوة  مثل  البرامج 
صـــائـــم، وبـــرنـــامـــج زايــــد لــلــحــج، 
إلى  يساهم  الذي  األمر  وغيرها، 
اإلمــارات  تكون  أن  فــي  كبير  حــد 
العمل  في  العالم  دول  صدارة  في 

اإلنساني.

حمد سالم بن كردوس العامري

 قطعنا شوطًا 
كبيرًا في تقديم 

المساعدات 
من أجل التخفيف عن 

المحتاجين

 :» مدير إدارة المشاريع والعون الخارجي بجمعية الشارقة الخيرية لـ»

124.1 مليون درهم مشاريع وكفاالت خارجية خالل النصف األول 

)الشارقة( الهرمودي  لمياء 

في إطار استدامة مسيرة العمل 
إلى  للوقوف  واإلنــســانــي  الخيري 
ــوب الــفــقــيــرة حــول  ــشــع ــب ال جــان
الــشــارقــة  جمعية  ــقــوم  ت ــم،  ــال ــع ال
ــة، مـــن خــــال الــتــنــســيــق  ــري ــخــي ال
ــعــاون  ــت وال الــخــارجــيــة  وزارة  مــع 
الــــدولــــي، وســــفــــارات الـــدولـــة، 
ــي الــبــلــدان  ومــكــاتــب الــجــمــعــيــة ف
من  الــعــديــد  بتنفيذ  المستفيدة، 
حزمة  وتقديم  الخيرية  المشاريع 
للفقراء  الحيوية  المساعدات  من 
بــرامــج  وتفعيل  ــدول،  ــ ال تــلــك  فــي 
لقيم  إرساء  لمستحقيها  الكفاالت 
إليها  دعا  التي  والتراحم  التعاون 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان »طيب اهلل ثراه«.
ــشــطــة الــتــي  ــغــت قــيــمــة األن ــل وب
الخيرية  الشارقة  جمعية  نفذتها 
الــعــام  ــن  م األول  الــنــصــف  خـــال 
درهم  مليون   124.1 نحو  الجاري 
شملت جملة من المشاريع التي تم 
بجانب  البلدان  تلك  في  تنفيذها 
مشروعات أخرى أضحت على بعد 
تسليمها  إعان  من  قريبة  مسافة 
عدد  ضم  جانب  إلى  لمستحقيها، 
ــى بـــرامـــج رعــايــة  ــات إلـ ــفــئ مـــن ال
وذلــك  المتعففة  ــر  واألسـ ــام  ــت األي
الــمــشــاريــع  إدارة  تــقــريــر  بحسب 
مطلع  الــصــادر  الخارجي  والــعــون 

المنقضي. يوليو  شهر 
ــرحــمــن  وقـــــال مــحــمــد عــبــد ال
الــمــشــاريــع  إدارة  مــديــر  عــلــي  آل 
الشارقة  بجمعية  الخارجي  والعون 
نسعى  ــاد«:  ــحــ ــ ـــ»االت ــ ل ــة  ــري ــخــي ال
في  محتاج  لكل  للوصول  جاهدين 
تمييز  دون  الــعــالــم  بــقــاع  مختلف 
ــون، مــشــيــرا أن  ــ ل أو  بــيــن جــنــس 
التي  الخارجية  المشروعات  جميع 
بتوجيهات  تأتي  الجمعية  بها  تقوم 
الجمعية  إدارة  من مجلس  مباشرة 
في  العمل  فرق  كافة  من  وبمعاونة 
سبيل تأدية الرسالة الموكلة إلينا.

نملك  مــا  كــل  ــقــدم  ن ــاف:  ــ وأضـ
ننشر  حتى  إمكاننا  قــدر  ونجتهد 
عن  تعبر  التي  الخيرية  رسالتنا 
توسع  الذي  اإلماراتي  العطاء  قيم 
البلدان  كافة  في  جذوره  وتشعبت 
قـــارات  مختلف  فــي  المستحقة 
من  أكثر  على  الخير  ليعم  العالم 

110 دول.
المشاريع  أن  علي  آل  وأوضـــح 
األول  ــنــصــف  ال خـــال  ــفــذة  ــمــن ال
لصالح  ذهبت  الــجــاري  الــعــام  مــن 
حول  الفقيرة  الدول  من  العشرات 
المشاريع  تلك  وتضمنت  العالم، 
 36.4 بتكلفة  مسجدا   624 بناء 
دراسيا  فصا  و96  درهــم،  مليون 
تم  الذي  نتعلم  هيا  مشروع  ضمن 

درهم  مليون   5.1 بتكلفة  تنفيذه 
التي  الكثيفة  الجهود  يعكس  مما 
يتم بذلها لدعم الطلبة والدارسين 
من  تقديمه  يتم  بما  إسوة  بالخارج 
الدراسين  للطلبة  محدود  ال  دعم 
التعليم  يعد  حيث  الــدولــة،  داخــل 
السبيل  فهو  ــات  ــوي األول أهــم  مــن 
ــاء اإلنـــســـان واالســتــثــمــار  ــن ــى ب إلـ
وتسخيرها  وقــدراتــه  طاقاته  فــي 
خدمة  مــن  يمكنه  الـــذي  بالشكل 
االرتقاء  في  والمساهمة  مجتمعه 

به وذلك عبر عقول مستنيرة.

الحرفية المهن  أصحاب 
المشاريع  إدارة  مدير  وأوضـــح 
الشارقة  بجمعية  الخارجي  والعون 
الــجــمــعــيــة  أعـــمـــال  أن  ــة  ــري ــخــي ال
من  األول  النصف  خــال  خارجيا 
 49 بــنــاء  تضمنت  الــجــاري  الــعــام 
مليون   1.2 بتكلفة  وقفيا  محا 

خــيــريــة  ــع  مــشــاري و508  ــم،  ــ درهـ
مليون درهم  بتكلفة نصف  إنتاجية 
وهي بمثابة فرصة عمل ألصحاب 
من  لتمكينهم  الــحــرفــيــة  الــمــهــن 
توفير  في  أنفسهم  على  االعتماد 
يحقق  بما  المعيشية  احتياجاتهم 
ــن عــمــل  ــ ــدف الـــجـــوهـــري م ــ ــه ــ ال
االرتقاء  إلى  تتطلع  والتي  الجمعية 
االكتفاء  من  وتمكينه  بالمستفيد 
النــتــظــار  ــحــاجــة  ال دون  ــي  ــذاتـ الـ
الخيرية،  المؤسسات  مساعدات 
المشاريع  هـــذه  خـــال  مــن  حــيــث 
ــد الــحــالــة  ــزويـ ــم تـ ــت ــة ي ــاجــي ــت اإلن
تعينه  التي  بالوسائل  المستفيدة 
ــأداء حــرفــة معينة  بـ الــقــيــام  عــلــى 
وتصبح  يجيدها،  التي  الحرف  من 
من خالها  يكسب  له  عمل  فرصة 
قوت يومه، وهذه المشاريع تتضمن 
طــاحــنــات الـــحـــبـــوب، ودراجـــــات 
وآالت  الصيد،  ــوارب  وقـ ــرة،  األجـ

جانب  ــى  إل والــتــطــريــز،  الخياطة 
مثل  للمزارعين  إنتاجية  مشاريع 
ومحات  الحلوب،  البقرة  مشروع 
وغيرها  والخضروات،  الفواكه  بيع 
اإلنتاجية  الــمــشــاريــع  مــن  الكثير 

األخرى.
المنفذة  المشاريع  أن  إلى  وأشار 
شملت عددا من المنشآت الحيوية 
سكان  وتخدم  عمراناً  تمثل  التي 
المجاورة  والقرى  المنطقة  وأهالي 
لها، وتضمنت بناء 62 بيتا للفقراء 
لتكون  درهـــم  مليون   1.2 بتكلفة 
لهم  يحقق  بما  وسكناً  مــأوى  لهم 
 71 وإنــشــاء  المعيشي،  االستقرار 
درهم،  مليون   19.9 بتكلفة  مجمعا 
عمرانا  تمثل  حيوية  مشاريع  وهي 
للمناطق النائية خاصة أن الجمعية 
في  مشاريعها  تنفيذ  عــلــى  تــقــوم 
الخدمات  إلــى  تفتقر  التي  القرى 

المهمة التي تحقق تطلعاتهم.

جانب من حملة عمليات العيون التي نفذتها الجمعية )أرشيفية(

نسعى للوصول لكل محتـاج في مختلف بقـاع العـالم دون تمييز بين جنس أو لـون

قال مدير إدارة املشاريع 
والعون اخلارجي بجمعية 

الشارقة اخليرية: قامت 
اجلمعية بحفر 3403 آبار 

و15 محطة حتلية مياه، 
وتنوعت اآلبار بني ارتوازية 

وسطحية وعميقة مع 
االجتاه إلى تشيد الصهاريج 

الكبرى التي تخدم عدد 
من القرى املجاورة وتعمل 

من خالل الطاقة الشمسية 
بتكلفة 19.3 مليون درهم 

مبا يوفر لسكان تلك املناطق 
وفرة يف مياه الشرب دون 
عناء البحث حتت أشعة 

الشمس احلارقة، موضحا 
أن الدراسات التي تقوم بها 
فرق عمل مكاتب اجلمعية 

تعكس حجم املعاناة اليومية 
التي يعيشها سكان املناطق 

النائية يف البلدان التي 
تفتقر إلى املياه وقد ينتج 

عن ذلك تعرض السكان 
ملخاطر اجلفاف وما ينتج 

عنه من آثار وخيمة تقود 
إلى املجاعة، مضيفا أن 

املشاريع املنفذة شملت كذلك 
إجراء 820 عملية جراحية 

ملرضى العيون غير مقتدرين 
على توفير نفقات العالج، 

بينما مت توزيع 250 ألف 
وجبة إفطار صائم بتكلفة 

2.8 مليون درهم يف أكثر من 
30 دولة حول العالم خالل 

شهر رمضان املبارك، فيما 
ُنفذ مشروع الُعرس اجلماعي 

ليستفيد منه 50 عريسًا 
يف جمهورية كينيا، بينما 

مت توزيع السالل الغذائية 
بتكلفة ربع مليون درهم.

وأكد آل علي على أن عدد 
مكفولي اجلمعية خالل 

النصف األول من العام 
اجلاري بلغ 27055 مكفوال، 

مت تقسيمهم إلى خمس 
فئات وهم 26547 يتيما، 
و358 أسرة متعففة، و83 

حالة من األئمة واملعلمني، 
و57 حالة من ذوي اإلعاقة، 

و10 من فئة طلبة العلم 
األيتام، الفتا إلى أن اجلمعية 

نفذت مشاريع رعاية 
املكفولني بشكل منتظم 

شهريا من خالل مخصصات 
مالية بلغت 31.6 مليون 

درهم اشتملت على كافة 
جوانب الرعاية الشاملة التي 
تضمن لهؤالء األيتام احلياة 

الكرمية بعدما غّيب املوت 
ذويهم.

محطـــــــــــات 
تحلية مياه

هدفنا أن يعم الخير 
على أكثر 

من 110 دول

بناء 624 مسجدًا بتكلفة 
36.4 مليون درهم

96 فصاًل دراسيًا ضمن 
مشروع هيا نتعلم 

بتكلفة 5.1 مليون درهم 

خطط استراتيجية 
إلغاثة المنكوبين 

والمتضررين 

محمد آل علي

رسالة
 أكد حمد العامري أن املؤسسة 

تواصل العمل على حتقيق رسالتها 
وتطلعاتها وتصوراتها خلططها 

االستراتيجية املستقبلية، وتعمل 
وفق تعليمات كل من سمو الشيخ 

نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس 
أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل 

نهيان لألعمال اخليرية واإلنسانية، 
وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان 

نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة 
زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال 

اخليرية واإلنسانية، من أجل تقدمي 
كل اجلهود واإلمكانيات لتطوير 

العمل اإلنساني يف العالم عمومًا 
على أكمل وجه ودفع مسيرة املؤسسة 

يف هذا االجتاه اإلنساني من أجل 
رفع املعاناة عن البشرية املتضررة يف 

سائر املعمورة ويف املناطق احملتاجة 
واملجتمعات األقل منوًا ومن جراء ما 

يصيبها من أوبئة وأمراض أو نكبات أو 
ظروف اجتماعية قاهرة.
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وأشارت هبة الشحي إلى أن األنواع الغريبة 
أو غير  البشر بطريقة مقصودة  التي يدخلها 

الغريبة،  األليفة  احليوانات  مثل  مقصودة 
غالبًا ما تتنافس مع األنواع احمللية، وميكن 
التسبب بأضرار كبيرة عليها، يف حني ميكن 
أن تكون األنواع األخرى غير ضارة أو حتى 

مفيدة، ولكن عادة ما تظهر اآلثار بعد 
سنوات عديدة، مما يجعل تطبيق أي تدابير 

وقائية غير مجدية، ضاربة مثااًل على 
والبنية  السوداء  الفئران  ومساهمة  تسبب 

يف انقراض أو تقليص 
والطيور  الثدييات  نطاق 
والالفقاريات  والزواحف 

احمللية من خالل االفتراس 
إدخالها  مناطق  ضمن  واملنافسة 

العالم، كما تعمل  أنحاء  يف جميع 
على إعاقة جتديد العديد من األنواع 

والشتالت  البذور  التهام  النباتية من خالل 
فيها  تتسبب  التي  املخاطر  من  الكثير  وغيرها 

مثل هذا النوع من األنواع الغازية.

منــــافســــــة األنــــــواع المحليـــــــة

ــواع  األن عــن  أكثر  تفاصيل  وحــول 
اإلمــارات  دولــة  في  الغازية  الغريبة 
اإلمـــارات  ــة  دول »إن  الشحي:  قالت 
ــة الــبــيــئــة  ــحــمــاي ضــمــن جـــهـــودهـــا ل
تنوعها  عــلــى  ــاظ  ــحــف وال الــمــحــلــيــة 
تطبق  استدامته،  وضمان  البيولوجي 
السيطرة  أو  للحد  وتقنيات  أنظمة 
على األنواع الغريبة، وقد تم تصنيف 
للقواعد  التابعة  تقنيات  تلك  بعض 
الرفق  بشأن  الــدولــة  في  األخالقية 
الممارسات  أفضل  ضمن  بالحيوان 
الــعــالــمــيــة، ومــــن أهــــم الــتــقــنــيــات 
مثل  اآلفات  إنترنت  تقنية  استخدام 
جــهــاز اســتــشــعــار وتــحــكــم ذكـــي عن 
يهدف  العامة،  واآلفات  للفئران  بعد 
انتشارها  ومعدالت  أنواعها  معرفة 

الكثير«. وغيرها 

الوعائية النباتات 
أنواع  خمسة  تحديد  إلى  وأشــارت 
غازية  كأنواع  الوعائية  النباتات  من 
المغربي،  )عاقول  وهي:  الدولة  في 
ــراب الــمــصــري،  ــ ــغ ــ عــشــب رجــــل ال
ــمــقــوســة، نــبــات  ــا ال ــان ــت ــالن ــات ال ــب ن
ــغــويــف(،  ــك، ونــبــات ال ــشــائ ــوم ال ــي ث
حــيــث اســتــوطــنــت هـــذه األنــــواع في 
على  العمل  ويــجــري  ــارات  اإلمـ ــة  دول
عدد  ارتفع  كما  وإدارتــهــا،  احتوائها 
أنـــواع الــنــبــاتــات الــوعــائــيــة الــمــدرج 

كانواع غريبة من 29 إلى 48.
للطيور،  بالنسبة  »أمــا  وأضــافــت: 
أولوية،  ذو  نوعاً   29 تحديد  تم  فقد 
النهري  المينا  طيور  إدراج  تم  حيث 
الجبلي  والــحــمــام  الــشــائــع  والــمــيــنــا 
ألكساندرين  وببغاء  المنازل  وغراب 

أنها  على  الــمــطــوقــة،  ــدرة  الـ وبــبــغــاء 
ذات  واعتبارها  الدولة  في  »غازية« 
المعروف  ومــن  اإلدارة،  فــي  أولــويــة 
الطيور  مــن  األخـــرى  األنـــواع  تكاثر 
بأعداد صغيرة مع إمكانية االنتشار، 
وتقييم  أعدادها  مراقبة  يتطلب  مما 

تأثيرها«. مدى 

5 أنواع من الثدييات المفترسة
أنــواع   5 تحديد  تم  »كما  وتابعت: 
انها  على  المفترسة  الثدييات  مــن 
أنواع غريبة غازية، وتشمل )الجرذان 
الفئران  البنية،  الــجــرذان  الــســوداء، 
والكالب  البرية،  القطط  المنزلية، 
ــى آكـــالت  ــ ــة(، بـــاإلضـــافـــة إل ــريـ ــبـ الـ
الماعز  مــثــل  والــمــواشــي  األعــشــاب 
الـــبـــري، فــي حــيــن يــعــتــبــر الــضــفــدع 
ــوي الــشــائــع مــن الــبــرمــائــيــات  اآلســي
الغريبة الوحيدة المسجلة في الدولة 
وهـــو الــمــتــســبــب بــانــخــفــاض أعـــداد 

العالم،  أنحاء  جميع  في  البرمائيات 
فطرية  بــأمــراض  مساهمته  نتيجة 
أنواع  أربعة  إضافة  تم  كما  خطيرة، 
جــديــدة مــن الــرخــويــات الــبــريــة إلى 
ميالنيا  مثل  الغريبة  الرخويات  قائمة 
الحمراء  الحواف  ذات  العذبة  المياه 
والـــقـــوقـــعـــة األفـــريـــقـــيـــة الــعــمــالقــة 

البري«. والحلزون 

النمل أنواع غريبة من  خمسة 
بأنه ضمن الحشرات، فقد  وذكرت 
غازية  غريبة  أنواع  تحديد خمسة  تم 
المستبد  )الــنــمــل  وهـــي  الــنــمــل  ــن  م
النمل  األرجنتيني،  النمل  المسطح، 
ونمل  ــاري،  ــن ال النمل  الــســنــغــافــوري، 
الشبح(، باإلضافة إلى سوسة النخيل 
النمل  ــواع  ــ أن إلـــى  ــراء، الفــتــة  ــحــم ال
من  متنوعة  مجموعة  هــي  الغريبة 
أنواع النمل الغازية التي تمتلك قابلية 
كبيرة للتنقل واالنتشار في كافة أنحاء 
على  سلبية  بآثار  يتسبب  كما  العالم، 
إدراج  تم  حين  في  البيولوجي،  التنوع 
ذات  الغريبة  األسماك  من  نوعاً   14
التركيز على  مع  اإلدارة،  األولوية في 
إلى  األنـــواع  مــن  المزيد  إدخــال  منع 
الحساسة  الطبيعة  ذات  الــمــنــاطــق 
األسماك  استئصال  جــدوى  ودراســة 
محددة  مائية  مسطحات  من  الغريبة 
األصلية،  األنـــواع  مع  تتنافس  كونها 
بــاإلضــافــة إلـــى اســتــبــعــاد ســرطــان 
أنواع  من  الهندي-الباسيفيكي  البحر 
الغريبة  األخــرى  المائية  الحيوانات 
ــم يتم  الــغــازيــة مــن الــقــائــمــة حــيــث ل
اإلبالغ عن أي مشاهدات منذ العثور 

عليه منذ تسجيلها.

:» مـــديـــر التنـــوع البيولــوجـــي فـــي »التغيـــر المنــاخـــي والبيئــــة« لــ »

نــوعـــًا دخيـــاًل تـــم رصـدهـــا 

فـي البيئــة املحليــة للدولـــة 274
تطبيـــــق أنظمـــــة وتقنيــــات للسيطــــرة علـــى األنـــــواع الغــــــريبـــة

شروق عوض )دبي(

سجلت وزارة التغير المناخي والبيئة، 274 نوعًا غريبًا من الكائنات الحية مثل الطيور والرخويات والبرمائيات واألسماك والحشرات 

والثدييات المفترسة وآكالت األعشاب والمواشي في البيئة المحلية، منها 250 نوعًا غريبًا و24 نوعًا غازيًا مثل )نبتة النتانا المقوسة، 

طائر المينا النهري، الماعز غير المستأنس، الحمام الجبلي، نبتة دكتيلوكتينيوم ايجيبتيوم، المينا الشائع، وسوسة النخيل الحمراء(.

وأوضحت هبة الشحي مدير إدارة التنوع البيولوجي في وزارة التغير المناخي والبيئة في تصريحات لـ»االتحاد«، أن تلك األنواع تم رصدها 

خالل دراسة الوضع الحالي لألنواع الغريبة الغازية في الدولة وحصرها ضمن القائمة المرجعية األساسية لهذه األنواع في الدولة خالل 

.)GBIF( عام 2017، ونشرت من خالل أداة النشر المتكاملة للمرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي

عــــوامــــل
 االنتشار

التنوع  إدارة  وبينت مدير 
البيولوجي يف وزارة 

أن  والبيئة،  املناخي  التغير 
العاملية  التجارة  الزيادات يف 

عن  واخلدمات  للسلع 
البر واجلو والبحر  طريق 

أدت إلى تسريع انتشار 
الغازية،  الغريبة  األنواع 

توقعات  تقرير  يشير  حيث 
اخلامس  العاملية  البيئة 
العاملي لألنواع  أن العدد 

ارتفعت  قد  الغازية  الغريبة 
76 يف املائة منذ عام  بنسبة 

1970، عالوة على ذلك، 
كان إدخال األنواع الغريبة 

التجارة  عن  الناجم  الغازية 
تعريض  عن  مسؤواًل  العاملية 

20% من األنواع احمللية 
قدرت  بينما  للخطر، 

االقتصادية  اخلسائر 
4.1 تريليون دوالر  بنحو 

السنة، ويترافق  أميركي يف 
البيئي  التهديد  هذا 

العاملية  التحديات  مع 
التغير  مثل  الكبيرة 

غير  واالستخدام  املناخي 
الطبيعية  للموارد  املستدام 
واستغالل األراضي وجتزئة 

والتلوث. املوائل 

 يترافق التهديد البيئي 
مع تحديات التغير 

المناخي

تحديد 5 أنواع من 
النباتات الوعائية 

كـ»غازية«
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مرافئ

عاصمة اإلنسانية

تبدو اإلمارات في قرص الشمس األهداب التي ترسل النور، وفي 
حيث  هي  وهكذا  العالم  يراها  هكذا  المنير.  المصباح  القمر  وجه 
يبذل أبناؤها األبرار الجهد لنحت راية التفاؤل في عيون المحتاجين، 
ورسم الصورة المثالية في هذه الحياة، وهذه هي السمات التي كرسها 
»زايد الخير« طيب اهلل ثراه في نفوس األبناء وعلى أثره تحذو القيادة 
الرشيدة حذو المخلصين والنجباء ومن في ضميرهم تنمو أعشاب 
الخير وتخضر األرض بأشجار العطاء، وتزهر بورود الحب، وتترعرع 
زهرات  أيديهم  على  تنبت  والذين  العشاق،  بأشواق  الجمال  غــزالن 

اللوتس، وتفشي السنابل سر السخاء، وتشع البساتين بعطر الوفاء. 
هذه هي دولة اإلمــارات، وهذه هي سجايا الذين حملوا اسم زايد 
المحبة وأصبحوا واليوم سفراء المجد، وصون العهد، وتشكيل اللوحة 
الكونية بأجمل األلوان، وأبهى الصفات. هذه هي دولة اإلمارات في 
الوجود فواحة نداحة عابقة بفل العطايا، رائقة في مد يد العون لكل 

ذي حاجة، وكل مسغب، متعب، وفي قلبه عوز. 
هذه دولة اإلمارات تسكن ضمير العالم كما هي النجمة في السماء، 
كما هي الغيمة في أحشاء البروق، كما هي الحلم تحت جفني البراءة. 
الكلمة الطيبة في  الموجة في ضمير المحيط، كما هي  كما هي 
ثنايا البالغة، كما هي األغنية بين أوتار القيثارة، كما هو االنشيد في 
توق العصافير، كما هو الحب مختزالً عمر األنانية، هذه هي اإلمارات 
في السعي إلى األفق وميض يطوق األعناق بقالئد من فرح، ويذهب 
بالحياة إلى حيث تكمن حقيقة الدهشة في نفوس من رفعتهم األيادي 
ليكونوا في نهر الحياة قطرات من عذوبة، ووريقات ترشف نفات األمل 
الذين يضعون  من رحيق بلد آمنت بأن الحياة شجرة، الخيرون هم 
الثمرات على أغصانها، والعشاق هم الذين يكتبون قصائدها المنثورة 
على صفحات الزمن. هذه هي اإلمارات، هي النهل وهي العدل، وهي 
البذل، وهي الشدو في ميادين األمل. هذه هي اإلمارات هي القصيدة 
التي أصبحت في  ونياط، وهي  التي علقت على أعطاف،  العصماء 
الحالمين  وعــرس  التفاؤل،  بحناء،  المخضبة  الذاكرة  اليوم  العالم 
بصباحات شمسها من خيوط الحرير، ونجومها فصوص الذهب على 
نحور توقظ النائم من سبات، وتدهش العابر في سبيل البحث عن 

لمضة تحرك في الثنايا رفة الرمش، ورجفة االنبهار. 
هذه اإلمــارات تمضي حقبا جذالنة، فرحانة بأبنائها وهم يمدون 
أشرعة السفر، من أجل در وجوهر، ومن أجل حقول تزدهر بالتفاني 

واإليثار، ومن أجل لحمة البشرية وتضامن األخوة في اإلنسانية. 
هذه اإلمارات تمضي في الدنى وهجا، تضيء، قلوب الغافين على 
هذه  الفاقة.  صهد  من  والتحرر  االستفاقة،  فتمنحهم  الهلع،  موجة 
اإلمــارات تهنئها الجهات على رونقها، وعبقها وصدقها، وتوقها إلى 
في سماء  الصبح  كأنها  تشرق  بابتسامة،  الناس جميعا  وجوه  تلوين 

صافية.

علي أبو الريش

Ali.AbuAlReesh@alIttihad.ae

احتفلت باليوم العالمي للنقل الطبي

»إسعاف دبي«: 
توظيف الذكاء االصطناعي إلنقاذ املرضى

سامي عبد الرؤوف )دبي(

ــؤســســة دبــــي لــخــدمــات  ــت م ــن ــل أع
قائمة  جديدة  أساليب  تبني  اإلسعاف، 
عــلــى الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي إلســعــاف 
الحاالت وإنقاذ حياة المرضى، من بينها 
استخدام الذكاء االصطناعي في تحليل 
تخطيط  وبالتالي  الــمــرضــى،  بيانات 
أماكن النقاط اإلسعافية واألجهزة التي 
الحاالت  حسب  منطقة  كــل  تحتاجها 

األكثر انتشارا واحتياجا لإلسعاف. 
نحو  توجهها  المؤسسة، عن  وأعلنت 
بعد  التطبيب عن  االعتماد على  تعزيز 
أن  إلــى  مشيرة  الــحــاالت،  إسعاف  في 
نقلها  يــتــم  الــتــي  الــحــاالت  مــن   %70
أو  بسيطة  حــاالت  هي  للمستشفيات، 

متوسطة. 
البسيطة  الحاالت  أكثر  أن  وأكــدت   
عن  معهم  التعامل  يمكن  والمتوسطة 
بعد من خالل طبيب الطوارئ سواء في 
مؤسسة  عمليات  غرفة  او  المستشفى 

دبي لخدمات اإلسعاف. 
جاء ذلك في تصريحات صحفية على 
لخدمات  دبي  مؤسسة  احتفال  هامش 
الطبي،  للنقل  العالمي  باليوم  اإلسعاف 
الذي يوافق العشرين من شهر أغسطس 
من كل عام، وذلك بحضور عوض الكتبي 
-رئيس  بدبي  الصحة  هيئة  عام  مدير 

مجلس إدارة المؤسسة. 
جلفار،  الكريم  عبد  مشعل  ــار  وأشـ
المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات 
اإلسعاف، إلى أن األشهر الثالثة المقبلة 
جديدة  تقنيات  تطبيق  ــدء  ب ستشهد 
والمسعفين  الــطــوارئ  أطــبــاء  لتدريب 

وتعزيز استخدام التكنولوجيا المتطورة 
في المالحة اإلسعافية بهدف الوصول 
إلــى  ولــفــت  ــرع،  أســ ــصــورة  ب للمريض 
خدمات  إضــافــة  تعتزم  المؤسسة  أن 
ــادرات جــديــدة ابــتــداء مــن األشهر  ومــب
ويستمر  الحالي  الــعــام  مــن  المتبقية 
المبادرات  هذه  أبرز  ومن  تباعا،  األمر 
زيادة المتطوعين المسعفين، عن طريق 

توعية وتدريب وتثقيف أفراد المجتمع 
السكنية  األحياء  في  مسعفين  ليكونوا 
التي يعيشون فيها، ليكونوا قادرين على 
التدخل اإلسعافي في حالة وجود حالة 

تستعدي ذلك. 
وأكد أهمية تعزيز التطوع المجتمعي 
وإنقاذ  األولــيــة  اإلسعافات  مجال  في 
مع  الشراكات  زيــادة  وأيضا  المرضى، 

الجهات الحكومية والخاصة. 
في  تقدم  المؤسسة  أن  إلــى  وأشـــار 
الوقت الحالي 26 خدمة متنوعة ولديها 
122 نقطة إسعافية على مستوى إمارة 
دبي، ولديها 1600 موظف وموظفة من 
اإلسعافية  الطواقم  من   1300 بينهم 

والطبية والفنية. 
لتبني  تسعى  الــمــؤســســة  أن  وأكـــد 
الــذكــاء  على  قائمة  جــديــدة  أســالــيــب 
االصــطــنــاعــي مـــن خـــالل مــمــارســات 
المؤسسات  بين خدمات  تربط  مبتكرة 
والخاص  العام  القطاع  في  والهيئات 
تضمن رضا أفراد المجتمع وطمأنينتهم 
من  وإيــجــاد  الصحي  مستقبلهم  على 
يعمل على اسعافهم وإنقاذهم من طواقم 
أقرب  في  الجمهور  وأفـــراد  اإلســعــاف 

وقت ممكن. 
وذكر جلفار، انه سيكون هناك برامج 
ومبادرات مشتركة بهذا الخصوص مع 
كل من شرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع 
اللحظات  أن  على  وشـــدد،  ــارة.   ــاإلم ب
والــوصــول  ــة  اإلصــاب بين  تفصل  الــتــي 
للمستشفى تعد األهم واألكثر تأثيرا على 
مستقبل المرضى فيما يتعلق بصحتهم 
بشكل  المستقبلية  حياتهم  وممارستهم 

طبيعي.

الكتبي وجلفار خالل تكريم فريق عمل المؤسسة )من المصدر(

تعزيز االعتماد على التطبيب عن بعد إلنقاذ الحاالت البسيطة والمتوسطة

تقنيات جديدة 
لتدريب أطباء الطوارئ 

والمسعفين خالل األشهر 
الثالثة المقبلة

شراكة مع الجهات 
الحكومية المحلية 

إلطالق مبادرة 
»مسعفي األحياء 

السكنية« 

زيادة المتطوعين 
المسعفين واستخدام 
التكنولوجيا المتطورة 
بالمالحة اإلسعافية 

مشعل جلفار

تطوير المنظومة 
اإلسعافية

تضمن برنامج االحتفال باليوم العاملي للنقل 
الطبي، عرض فيلم قصير يستعرض إجنازات 

مؤسسة دبي خلدمات اإلسعاف، ثم كلمة 
ترحيبية ألقاها مشعل عبد الكرمي جلفار 

املدير التنفيذي ملؤسسة دبي خلدمات 
اإلسعاف، كما تضمن حلقة نقاشية حتدثت 

عن النظرة املستقبلية لتطوير املنظومة 
اإلسعافية، الستشراف مستقبل الطب الطارئ 

والتوقعات املستقبلية ملنظومة اإلسعاف بشكل 
عام أدارتها الدكتورة شمسة بن حماد مدير 

إدارة الشؤون الطبية والفنية، وشارك بها كل 
من الدكتورة روال حمود -املدير التنفيذي 

الطبي ملركز مستشفى كلمنصو الطبي، الدكتور 
عمر السقاف والدكتور مهدي الداوودي 

والدكتور هاشم السويدي واملسعف الطبي 
حمدة احلمادي. 

وتناولت اجللسة، رؤية مستقبل اإلسعاف يف 
املستقبل واالستجابة للطواريء والبحوث 
والسيناريوهات التنبؤية ملستقبل القطاع، 
وموضوع الريادة العاملية يف مجال اإلسعاف 

وكيف ميكن أن حتققه املؤسسة وتطوير 
البحوث والدراسات يف هذا املجال ودور 

الشراكات بني القطاع العام واخلاص يف مسيرة 
الطب الطارئ.

وعلى هامش الورشة صرحت الدكتورة شمسه 
بن حماد – مدير إدارة الشؤون الطبية والفنية، 

قائلة« نظمنا هذا امللتقى للتأكيد على تكامل 
األدوار بني املؤسسة والشركاء واملجتمع وأهمية 

أن نتشارك مسؤولية احلفاظ على األرواح 
وتقليل نسبة الوفيات. 

وأشارت إلى أن هناك وسائل وطرقا متعددة 
إلسعاف األرواح، ابتداء من استخدام 

التكنولوجيا املتطورة للتعامل مع احلاالت يف 
مكان احلادث ووضع خطط لنظام مشترك 

فعال ومبتكر يربط اجلهات املختلفة املعنية 
تزامنا مع تدريب وتطوير مهارات العاملني يف 

مجال الطب الطارئ جميعًا.

للوصول إلى األمان المالي

»أبوظبي للدعم االجتماعي« توعي بثقافة التوفير واالدخار

جمعة النعيمي )أبوظبي(

دعت هيئة أبوظبي للدعم االجتماعي 
منصات  فــي  الــرســمــي  حسابها  عــبــر 
وانستغرام«  »تويتر  التواصل االجتماعي 
إلى االستفادة من ورش الثقافة المالية 
التي تقوم بتزويد أفراد األسر المستفيدة 
السليم إلدارة  المالي  التخطيط  بأُسس 
ثقافة  ونشر  وفعالية،  بحكمة  األمـــوال 
األمــان  إلــى  للوصول  ــار  واالّدخـ التوفير 
في  تسهم  الــورش  أن  موضحة  المالي، 
الحكيمة  المالية  اإلدارة  نمط  تعزيز 
وترسيخ أسس التخطيط المالي السليم، 
أفــراد  بين  المالية  الثقافة  ثمرة  وزرع 
المالية  مسؤولياتهم  لمواجهة  األســرة 
بكفاءة، وحمايتهم من الديون وتداعياتها، 
الترشيد  بمهارات  تزويدهم  عن  فضاًل 
ــاق، بــهــدف بــنــاء جيل مــدرك  ــف فــي اإلن
ألهمية التخطيط المالي السليم وتقنين 
المعيشة  رفع مستويات  بهدف  اإلنفاق، 

وتوفير الحياة الكريمة لألسر المستفيدة 
المالي  االستقالل  لمرحلة  والــوصــول 
المستدام. كما وتساعد الورش الثقافية 
المالية  الــثــقــافــة  ــس  أسـ تــرســيــخ  فــي 
المجتمع،  مــن  المهمة  الشريحة  لهذه 
بأهمية  الوعي  رفع  يساعد  الذي  األمر 
يساهم  بما  السليم،  المالي  التخطيط 
إيجاباً في تعزيز وبناء القدرات المالية 
ــى تــزويــد  لــديــهــم. وتــهــدف الــــورش إلـ
المالية  اإلدارة  بمهارات  المستفيدين 
بين  والموازنة  االدخــار  فنون  وتعليمهم 
مساندة  عن  فضاًل  والنفقات،  الدخل 
المالية  االستشارات  تقديم  عبر  األسر 
لهم، من خالل جلسات استشارات فردية 
المختص  المالي  المستشار  مع  لألسر 
إلجراء المراجعات الكاملة للوضع المالي 
لألسر، وتقييمه بخصوصية تامة، ومن 
ثم إعداد خطة مالية متكاملة لتحسين 
المستوى المالي لألسر وتوجيههم نحو 

اإلنفاق السليم.

عجمان )االتحاد(

البلدية والتخطيط  النعيمي مدير عام دائرة  اطلع عبدالرحمن محمد 
العمل في مشروع تطوير شارع الشيخ عمار،، الذي  بعجمان، على سير 

بلغت نسبة إنجازه %65.
ويعد المشروع أحد مشاريع الحزمة األولى لمبادرة صاحب السمو الشيخ 
حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس األعلى حاكم عجمان، لتطوير البنية 
العصرية في  المدن  لتكون إحدى أهم  بإمارة عجمان  والنهوض  التحتية 
مجال العمارة والبناء، والمتوقع إنجازه مطلع العام القادم، موضحاً أن هدف 
المشروع يتمركز في توسعة الشارع من الطرفين ليصبح 3 حارات لكل 
اتجاه من جسر الروضة إلى جسر الشيخ عمار لزيادة الطاقة االستيعابية 

بالشارع ليتالءم مع االستخدام اليومي ونسبة مرتاديه على مدار الساعة.
وقال عبدالرحمن النعيمي، أن شارع الشيخ عمار يعد أحد أهم الشوارع 
الحيوية في اإلمــارة، مما استوجب إعداد خطة تطويرية تتضمن دراسة 
والمستقبلية وعليه سيتضمن  الحالية  الحاجات  الراهن وتحديد  الوضع 
المشروع البالغ تكلفته 69 مليون درهم، تطوير شارع التلة ليكون شارعاً 
بمسارين في كل اتجاه، مما سيسهم في ضمان انسيابية الحركة وتقليل 
االزدحام المروري. وأكد أن الدائرة افتتحت مؤخراً التقاطع الواقع على شارع 
الشيخ عمار بالقرب من مجمع المدارس في منطقة التلة، بعد االنتهاء من 
تطوير التقاطع وتنفيذ شبكة الصرف المطري وتركيب اإلشارات المرورية، 
ضمن مراحل التطوير للشارع لتحسين الحركة المرورية للقادمين من شارع 
الشيخ محمد بن زايد باتجاه مركز المدينة، كذلك المتجهين الى خارج 

اإلمارة وتسهيل وصولهم لشارع الشيخ محمد بن زايد.
وأضاف أن دائرة البلدية أعدت خطة تطويرية شاملة ومتكاملة لتغطية 

كافة مناطق إمارة عجمان لتحقيق الترابط بين جميع الطرق.

ينتهي مطلع العام القادم

إنجاز 65 % من مشروع تطوير 

شارع عمار بعجمان

 69 مليون درهم تكلفة المشروع
عبدالرحمن النعيمي

أمطــــار علــــى مناطـــــق متفـــرقــــة وجـــريــــان أوديــــة
إبراهيم سليم )أبوظبي( 

على  الشدة  متفاوتة  أمطار  هطلت 
تراوحت  الدولة،  من  متفرقة  مناطق 
إلى  وأدت  والغزيرة،  المتوسطة  بين 
جريان وادي براق جنوب رأس الخيمة.

لألرصاد  الوطني  المركز  وحــذر   
من  األمــطــار  هطول  عند  الجمهور، 
ارتياد أماكن جريان األودية، وحث على 
تجنب تجمعات المياه، والقيادة بحذر. 
أمس،  حـــرارة،  درجــة  أعلى  وبلغت 
دعفس  بــدع  فــي  مئوية  درجــة   48.8
 15:15 الــســاعــة  الــظــفــرة(  )منطقة 

بالتوقيت المحلي.
وأشار المركز إلى امتداد منخفض 
منخفض  يصاحبه  ســطــحــي،  جـــوي 
جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، 
أدى إلى أن يكون الطقس صحواً إلى 

وغائماً  ومغبراً  أحياناً،  جزئياً  غائم 
جزئياً أحياناً، وتكونت بعض السحب 
بعد  وجنوباً  الممطرة شرقاً  الركامية 

الظهر. 
وشــمــلــت مــنــاطــق هــطــول األمــطــار 
التي تفاوتت بين خفيفة إلى متوسطة 

إلى غزيرة »الليات ومسافي، وأصفي 
وأصفني، وعلى طريق شوكة المنيعي، 
إلى  )خفيفة  دفــتــا  مسافي  وطــريــق 
الوطن  وعلى طريق شارع  متوسطة(، 
باتجاه مصفوت برأس الخيمة، وأمطار 
ــى غــزيــرة عــلــى طريق  مــتــوســطــة إلـ
بــرأس  الــطــوى  ووادي  دفــتــا،  مسافي 
إلى  خفيفة  أمطار  وهطلت  الخيمة، 
متوسطة على طريق مربض، مسافي، 
خورفكان، دفتا، وطريق مليحة كلباء، 
اتجاه  الفجيرة  الوطن  بشارع  وأمطار 

حتا دبي«. 
لألرصاد  الوطني  المركز  ويتوقع 
وغائماً  اليوم مغبراً  أن يكون الطقس 
جــزئــيــاً أحــيــانــاً، مــع ظــهــور السحب 
بعض  تكون  فرصة  مــع  المنخفضة، 
شرقاً  الممطرة  الركامية  السحب 

وجنوباً بعد الظهر.

جانب من األمطار التي شهدتها مناطق متفرقة أمس )من المصدر(

659 حالة شفاء من »كورونا«
أبوظبي )وام(

  متاشيًا مع خطة وزارة الصحة ووقاية املجتمع لتوسيع وزيادة 
نطاق الفحوصات يف الدولة بهدف االكتشاف املبكر وحصر 

احلاالت املصابة بفيروس كورونا املستجد »كوفيد-19« 
واملخالطني لهم وعزلهم... أعلنت الوزارة إجراء 230.589 فحصًا 

جديدًا خالل الساعات الـ24 املاضية على فئات مختلفة يف 
املجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.   وأسهم 

تكثيف إجراءات التقصي والفحص يف الدولة وتوسيع نطاق 
الفحوصات على مستوى الدولة يف الكشف عن 693 حالة إصابة 

جديدة بفيروس كورونا املستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها 
حاالت مستقرة وتخضع للرعاية الصحية الالزمة، وبذلك يبلغ 

مجموع احلاالت املسجلة 1.008.435 حالة.   كما أعلنت الوزارة 
عدم تسجيل أي حالة وفاة يف األربع والعشرين ساعة املاضية، 

وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2341 حالة، وشفاء 659 
حالة جديدة ملصابني بفيروس كورونا 

املستجد »كوفيد - 19« وتعافيها التام من 
أعراض املرض بعد تلقيها الرعاية 

الصحية الالزمة منذ دخولها 
املستشفى، وبذلك يكون مجموع 

حاالت الشفاء 986.761 حالة.
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بهدف االستغالل األمثل لإلجازة

94 مشاركًا يف املعسكر الصيفي »صيفك على كيفك«

وذكر أن البرنامج الصيفي تضمن ورشاً 
خارجية  ورحالت  متنوعة  وعلمية  عملية 
تــدريــبــيــة،  ودورات  ــة  ــاضــي ري وأنــشــطــة 
والمؤسسات  الجهات  مختلف  بمشاركة 
تثري  التي  وغيرها  للمعسكر،  الداعمة 
المشاركين  للطلبة  المعرفي  المخزون 
مختلف  من  استفادتهم  مــدى  من  وتعزز 
البرامج والورش المطروحة ضمن جدول 

عمل المعسكر الصيفي.
وقال خلف سالم بن عنبر لـ »االتحاد«: 
إن المعسكر الصيفي الذي أطلقته جمعية 
ألفراد  مقدم  سنوي  حدث  هو  اإلمــارات 
 ،2012 العام  في  تأسس  والذي  المجتمع 
العاشرة  النسخة  هــو  الحالي  والموسم 
الطلبة  قبل  مــن  الفــتــاً  إقــبــاالً  وقــد شهد 
العمرية  الفئات  اختالف  على  والطالبات 
المعسكر  أن  وذكر  الدراسية.  والمراحل 

من  سلسلة  ــالق  إطــ يتضمن  الــصــيــفــي 
الفعاليات واألنشطة والمبادرات المتنوعة 
والعلمية  التثقيفية  والبرامج  والمتميزة 
أن  إلــى  مشيراً  والترفيهية،  والرياضية 
المعسكر هذا الموسم شهد مشاركة نحو 
و46 طالبة،  49 طالباً  بعدد  94 مشاركاً، 
ولغاية  سنوات   9 بين  أعمارهم  تراوحت 
شهد  المعسكر  أن  إلــى  ولفت  سنة.   12
هذا الموسم تحديد زي الطلبة المشاركين 

وغــرس  الجماعي  العمل  ثقافة  لتعزيز 
باعتبارهم  الطلبة،  لدى  الجماعية  الروح 
في  البعض  بعضه  يكمل  واحـــداً  فريقاً 
تنفيذ وخوض مختلف البرامج واألنشطة 

المتضمنة في المعسكر الصيفي.
يهدف  الصيفي  المعسكر  أن  وأكـــد   
فرص  وتوفير  للطلبة  متنفس  إيجاد  إلى 
تدريبية غنية إلثراء وتعزيز معارفهم وبناء 
وتطوير قدراتهم االبداعية واالبتكارية في 
اإلجــازة  فترة  خــالل  المجاالت،  مختلف 
بما  استغاللها  على  والــعــمــل  الصيفية 
للمستقبل  جاهزيتهم  برفع  الطلبة  يفيد 
االجتماعية  الحياة  في  مداركهم  وتوسيع 
وتعريفهم  المتنوعة،  مهاراتهم  وصــقــل 
الوطنية في دولة اإلمارات  المعالم  بأبرز 
ومنها مكتبة محمد بن راشد ونادي النصر 

الرياضي الثقافي.

خلف عنبر

هدى الطنيجي )رأس الخيمة(

 قال خلف سالم بن عنبر نائب الرئيس مدير عام جمعية 

اإلمارات للتنمية االجتماعية في رأس الخيمة، إن الجمعية 

أطلقت برنامج المعسكر الصيفي تحت شعار »صيفك على 

كيفك« وذلك بداية شهر أغسطس الجاري، بمشاركة 94 

طالبًا وطالبة من مختلف الفئات العمرية بهدف االستغالل 

األمثل لإلجازة بما يعود لهم بالنفع والفائدة والمعرفة.

باقــــــة متنوعـــــــة
 قال نائب الرئيس مدير عام جمعية اإلمارات للتنمية االجتماعية إن املعسكر الصيفي، يتضمن باقة 

متنوعة من الورش التدريبية العملية والعلمية والعديد من البرامج التعليمية منها أساسيات اللغة 
اإلجنليزية والبرمجة الصفرية، وورش تتمحور حول املهارات املتنوعة، منها ورشة مبادئ االدخار 

واالستثمار وبناء السيرة الذاتية للطلبة.وذكر أنه يتضمن كذلك زيارات تثقيفية بالشراكة مع نخبة 
العامة لشرطة  القيادة  من أفضل اجلهات واملؤسسات، منها زيارة الدفاع املدني واملختبر اجلنائي يف 

القدم.  رأس اخليمة، وأنشطة رياضية متنوعة منها كرة 
 وأكد أنه ميكن تعزيز ارتباط الطالب بالهوية الوطنية وتعميق روح الوالء واالنتماء للوطن من 

املواطنة اإليجابية وعرض دليل  الصيفي، عبر تنفيذ محاضرات تتمحور حول  املعسكر  خالل 
الصيفي  املعسكر  للمواطنة اإليجابية، فضاًل عن حرص اجلمعية من خالل  جمعية اإلمارات 

الوطنية لتعزيز روح  الهوية  الطلبة يف مقرها على تنظيم محاضرات أسبوعية تركز على  وتواجد 
الطلبة، منها تنظيم محاضرة »املواطنة  الوعي واإلدراك لدى  االنتماء، وذلك سعيًا لرفع مستوى 

امللهم«. »القائد  ومحاضرة  اإليجابية  للمواطنة  اإلمارات  جمعية  دليل  من  »املستوحاة  اإليجابية« 
والذين يساهمون بفضل  البرنامج  الذين يدعمون  الشركاء اإلستراتيجيني  أهم  وحتدث عن 
والشرطة  الدعم االجتماعي  الصيفي، وهم مركز  املعسكر  مبادراتهم ومشاركتهم نحو إجناح 

املجتمعية يف القيادة العامة لشرطة رأس اخليمة والدفاع املدني يف رأس اخليمة وبيت احلكمة.

ورش عملية وعلمية 
ورحالت وأنشطة رياضية 

ودورات تدريبية

 برامج تدريبية لتأهيل 
السائقين 

والمشرفات

جانب من فعاليات المعسكر الصيفي )من المصدر(

استعدادًا للعام الدراسي الجديد

حمالت رقابية على الحافالت املدرسية يف رأس الخيمة 

رأس الخيمة )االتحاد(

 وجهت هيئة رأس اخليمة للمواصالت حمالتها 
الرقابية والتفتيشية على املدارس وسائقي 

احلافالت املدرسية واملشرفات وذلك ضمن 
استعدادات الهيئة الستقبال العام الدراسي 

اجلديد 2023 واحلرص على تقدمي خدمات نقل 
مدرسية آمنة، وحتقيقًا لرؤية الهيئة »الريادة يف 

تنظيم قطاع النقل وضمان تقدمي خدمات نقل
 آمنة وموثوقة وذكية« من خالل تطبيق أعلى 

معايير السالمة يف احلافالت، حيث 
تتضمن املعايير الداخلية للحافلة وجود 

كاميرات رقابة وصندوق إسعافات أولية 
باإلضافة إلى نظافة احلافلة وسالمة املقاعد 

وجودتها ووجود طفايات حريق 
وشاشات لرؤية الكاميرات ومثلث بألوان عاكسة 

للتحذير يف حاالت الطوارئ.
وتشمل املعايير اخلارجية أن تكون احلافلة 

باللون األصفر وأن يكون اجلانب األيسر للسائق 
مزودًا بذراع إلكترونية )قف( وضرورة عمل 

األنوار التحذيرية واإلشارات املرورية للحافلة 
ووجود املثلث التحذيري وملصق الكاميرا وكتابه 

اسم املدرسة والشركة إن وجد وجملة حافلة 
مدرسيه يف كال الطرفني باللغتني العربية 
واإلجنليزية ووجود كاميرا خلفية ومرايا 

جانبية وعلى أن يكون التحكم يف فتح وغلق 
األبواب من قبل السائق فقط ويفضل أن يكون 

التحكم فيها إلكترونيًا مع عدم تثبيت أي قضبان 
على النوافذ سواء من داخل أو خارج احلافلة. 

كما حترص الهيئة على تأهيل سائقي احلافالت 
املدرسية واملشرفات وإخضاعهم لبرامج تدريبية 

وتوعوية مكثفة من خالل تطبيق البوصلة 
الذكي، الذي يتيح لهم حضور البرامج التدريبية 

من أي مكان ويف أي وقت، وذلك بهدف تعزيز 
كفاءتهم ورفع مستوى وعيهم بأفضل املمارسات 

العاملية املطبقة يف هذا املجال.

حرص على تقديم خدمات نقل مدرسية آمنة 
)من المصدر(

»رأس الخيمة 
للقرآن الكريم« 

تختتم دورة صقر 
الصيفية السابعة

رأس الخيمة )وام(

 اختتمت مؤسسة رأس اخليمة 
للقرآن الكرمي وعلومه فعاليات 

دورة الشيخ صقر الصيفية 
السابعة ملواطني دولة اإلمارات 

عن بعد، والتي استمرت 4 
أسابيع، وشارك فيها 363 دارسًا 

ودارسة من فئة البراعم والطلبة 
ممن تتراوح أعمارهم بني 6 إلى 

18 سنة، وزعوا على 22 حلقة 
قرآنية. اشتملت الدورة على 
برامج وأنشطة متنوعة، مثل 

حفظ القرآن الكرمي، وتعلم 
القاعدة النورانية، وتدريس 

أحكام التجويد، وحفظ 
األحاديث النبوية، باإلضافة إلى 

البرامج الترفيهية ومحاضرات 
التوعية والورش الهادفة. وأعرب 

أحمد محمد الشحي مدير عام 
املؤسسة، عن سعادته بنجاح دورة 

الشيخ صقر الصيفية السابعة، 
وبتحقيق أهدافها وفق رؤية 

املؤسسة واستراتيجيتها التي 
تهدف الستثمار األوقات الثمينة 

للناشئة خالل فترة إجازة 
الصيف، ومتكينهم من االستفادة 

القصوى من أوقاتهم.

أبوظبي )وام(

أطلقت الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف أمس »الملتقى 
الناشئة  فيه  يشارك  الــذي  الوعظية«  المواهب  لتنمية  الصيفي 
الهيئة  تنظمها  التي  الصغير  الواعظ  مسابقات  في  المتميزون 
سنوًيا، وذلك في سياق استراتيجيتها وخططها االستباقية الستثمار 

اإلجازة الصيفية للطالب والطالبات. 
وأكدت الهيئة أن هذا الملتقى يأتي استكماال لمبادراتها الموجهة 
واالرتقاء  مواهبهم  وتنمية  الوعظ  مجال  في  الناشئة  تأهيل  نحو 
بمعارفهم ومقدراتهم من خالل تنفيذ برامج مواكبة تحفزهم على 
وتطوير  والتميز  االبتكار  من  وتمكنهم  المجال  هــذا  في  ــداع  اإلب

ملكاتهم في الحديث والتقديم. 
وفي هذا السياق، صرح د. عمر حبتور الدرعي المدير التنفيذي 
الهيئة ورسالتها  الملتقى يأتي ضمن جهود  للشؤون اإلسالمية أن 
لدى  المعتدل  الديني  والوعي  اإلسالمية  الثقافة  قيم  تعزيز  في 
أن  وأضــاف  الناشئة.  لدى  الوطنية  القيم  وغرس  المجتمع  أفــراد 
والهدي  الكريم،  القرآن  علوم  في  برنامج  تنفيذ  يتضمن  الملتقى 
إلى  باإلضافة  العربية،  واللغة  اإلسالمي  والفقه  الشريف،  النبوي 
الوعظ واإللقاء، وغيرها من  المهارات في  دروات تدريبية لصقل 
المعارف التي تمكنهم من المشاركة باقتدار في مختلف المبادرات 

والمناسبات الدينية والوطنية.

الستثمار اإلجازة الصيفية للطلبة

»الشؤون اإلسالمية« تطلق 

ملتقى »املواهب الواعظة«

في متحف »دار االتحاد« بدبي

»حمدان لألداء التعليمي املتميز« تنّظم 

اللقاء السنوي لخريجي الثانوية

دبي )االتحاد(

نظّمت مؤسسة حمدان بن راشد آل 
اللقاء  المتميز  التعليمي  لألداء  مكتوم 
الثانوية  الــمــدارس  لخريجي  السنوي 
راشد  بن  حمدان  لمركز  المنتسبين 
للموهبة واالبتكار تحت عنوان »من أنت 
بعد سنوات؟«، في متحف دار االتحاد 

بدبي.
الثانوية  متخرجي  الفعالية  وجمعت 
السنوات  متخرجي  مع  حديثاً  العامة 
السابقة من منتسبي مركز حمدان بن 
راشد للموهبة واالبتكار في لقاء سنوي 
فيما  الخبرات  تبادلوا  حيث  واحـــد، 
بينهم وناقشوا أهمية المرحلة الجامعية 
الطالب  وطــرح  الطالب،  يحتاجه  وما 
تجاربهم المختلفة في كافة المجاالت 
العلمية وناقشوها. كما شهدت الفعالية 
والقيادية  الشخصية  المهارات  تعزيز 

في جو من المرح والمتعة والفائدة.
وقال الدكتور جمال المهيري، نائب 
العام  األمــيــن  ــاء  األمــن مجلس  رئــيــس 
آل مكتوم  راشــد  بن  لمؤسسة حمدان 
»استمّر  المتميز:  التعليمي  لـــألداء 
للعام  الفعالية  تنظيم هذه  المركز في 

اجتماع  بهدف  الــتــوالــي  على  الثالث 
خريجي المرحلة الثانوية من السنوات 
حديثاً  الثانوية  خريجي  مع  الماضية 
لمعرفة  الطالب  بين  الخبرات  لتبادل 
الجامعية  المرحلة  يحتاجوه خالل  ما 

وما بعدها.

جانب من اللقاء )من المصدر(
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صباح الخير

هواية تتحول إلزعاج

المجتمع،  أفــراد  من  إقباالً  الدولة  شواطئ  تشهد  الصيف  خالل 
رياضة  ومنهم عشاق  الشاطئية،  واألنشطة  السباحة  هواة  خصوصاً 
الدراجات المائية التي لها روادها ومراكز تأجيرها وتوفيرها لهواة 
هذا النوع من النشاط الذي تحول على يد بعضهم إلى إزعاج بمعنى 
األسر  حتى  أو  العائالت  وبالذات  البحر  رواد  من  لآلخرين  الكلمة 

الساكنة في الجوار - كما هو الحال في منطقة ربدان بأبوظبي.
ورغم تواجد دوريات شرطة أبوظبي البحرية في تلك المنطقة، إال 
أن بعضهم يصر على استمرار ممارسة إزعاجه بصورة تهدد سالمة 
باستعراضاتهم  منهم  ويقتربون  المياه  في  يتواجدون  ممن  اآلخرين 
خطرة  إصابات  بهم  فتلحق  عليهم  ترتد  والتي  والجنونية،  الخطرة 

عندما يفقدون السيطرة على دراجاتهم.
ووضع  توعوية  حمالت  تنفيذ  على  المختصة  الجهات  وتحرص 
االختصاصات  وتداخل  ثغرات  وجود  أن  إال  التنظيمية،  اإلجــراءات 
التنظيمية  اإلجــراءات  تلك  من  القصوى  االستفادة  دون  من  يحول 
التابعة  البحرية«  و»أبوظبي  النقل  ومركز  الشرطة  بين  المتبعثرة 
لموانئ أبوظبي التي أصبحت الجهة المسؤولة عن تنظيم المنظومة 
البحرية في اإلمارة وتتولى خدمات ترخيص الدراجات المائية »جت 

سكي«، وهو الدور الذي كانت تقوم به شرطة أبوظبي من قبل.
وجود الكثير من ممارسي رياضة الدراجات المائية غير الملتزمين 
الدراجات  من  األنــواع  هذه  الستخدام  المحددة  واللوائح  باألنظمة 
مما  لإلزعاج،  باإلضافة  فيها  يتسببون  التي  المخاطر  من  يضاعف 
يتطلب التدخل الحازم لردع التصرفات الطائشة ألمثالهم ممن يفتقر 
السن  دون  منهم  فالكثير  لقيادتها،  المطلوبة  للمهارات  منهم  العديد 
استعراضية  حركات  على  ويصرون  لقيادتها  القانون  حددها  التي 
تهدد سالمتهم واآلخرين، من دون أن يراعوا مسافة األمان المطلوبة 
والكافية أو ارتداء سترة النجاة أثناء االستخدام، ويحلو لهم االقتراب 

من أماكن السباحة ليشكلوا خطراً كبيراً على مرتادي البحر.
على  المختصة  والجهات  الشرطة  تحرص  آمنة  قــواعــد  هناك 
تذكيرهم بها ومع هذا يصرون على تجاهلها، لذلك نتمنى من الشرطة 
وإجـــراءات  باللوائح  االلــتــزام  مــدى  بمراقبة  المعنية  الــدوريــات  أو 
الخطوات  على  الجمهور  وإطــالع  حمالتها  من  تكثف  أن  السالمة 
في  يتفنون  ممن  والمخالفين  المتهورين  بحق  المتخذة  والتدابير 
باالقتراب  السباحة  وتهديد سالمة عشاق  الشواطئ  مرتادي  إزعاج 
غير  بممارساتهم  والبحر  الشواطئ  وجمال  صفو  ويعكرون  منهم، 

المسؤولة.
السباحة  عشاق  لرغبات  انتبهت  قد  الكبيرة  الفنادق  أن  ويبدو 
بالهدوء بعيداً عن إزعاج أصحاب »الجيت سكي« فبالغت في أسعار 
الدخول لشواطئها ومسابحها، وكان اهلل في عون مرتادي الشواطئ 

العامة المحدودة جداً.

علي العمودي

ali.alamodi@alittihad.ae

جمعة النعيمي )أبوظبي(

قضت محكمة النقض أبوظبي في 
نزاع بين بائع ومشتر حول عقار البيع 
الشاكي  برفض طلب  الطرفين،  بين 
)البائع(، وذلك ألن المبالغ المطالب 
اإلقرار  األداء محل  أمر  بها موضوع 
تختلف عن المبالغ موضوع أمر األداء 
من   1/183 بالمادة  عمال  التجاري 

قانون اإلجراءات المدنية.
أقام دعوى  )بائع( قد  وكان شاكي 
اتفاق  نظير  مشتر،  ضــد  قضائية 
وخصم  والــشــراء  البيع  على  بينهما 
قبل  من  بها  المطالب  المبالغ  قيمة 
ماليين  ـــ5  ب تــقــدر  والــتــي  المشتري 
و600 ألف درهم بحسب ادعائه، وأن 
األخير استلم المبالغ كاملة ولم يبد أي 

اعتراض آنذاك، إال المبالغ المطالب 
اإلقرار  األداء محل  أمر  بها موضوع 
المبالغ  عــن  تختلف  المحكمة  فــي 
والتي  التجاري  األداء  أمــر  موضوع 
جعل  مما  درهـــم،  ماليين  ـــ8  ب تقدر 
وذلك  الطرفين  بين  يحتد  الخالف 

بحسب ادعاء البائع. 
قيمة  أن  الــمــحــكــمــة  ــت  ــحـ وأوضـ
األداء  بأمر  بها  المطالب  المديونية 
درهم  الدعوى هي  5 ماليين  محل 
المديونية  وقيمة  درهــم  ألــف  و600 
بأمر األداء التجاري هي مليونين و600 
ألف درهم بإجمالي مبلغ 8.200.000 
درهم، الفتة إلى أن المبالغ المطالب 
اإلقرار  األداء محل  أمر  بها موضوع 
تختلف عن المبالغ موضوع أمر األداء 

التجاري. 

المبالغ المطالب بها تختلف عن مبالغ أمر األداء التجاري

نـــزاع قضــائـــي علـــى بيـــع عقـــار 

املبلغ موضوع سند أمر األداء املضمون  استخلصت احملكمة بأن 
بالعقار كان ثمنا لهذا العقار الذي سبق للبائع أن اشتراه من 

املشتري بيوم واحد قبل كتابة اإلقرار، وأن الشاكي قد حتصل 
على ثمن العقار الذي سبق له أن اشتراه من املشتري بعد 

بطالن البيع، ونظرا ملا تقدم ذكره قضت احملكمة بإلغاء أمر 
األداء وقضت مجددا برفضه، وكان ذلك منها سائغا وكافيا ملا 

التنظيمية  62 من الالئحة  قضت به وال مخالفة فيه للمادة 
لقانون اإلجراءات املدنية، ومن ثم فإن النعي برمته ينحل إلى 

جدل موضوعي فيما حملكمة املوضوع من سلطة فهم الواقع يف 
الدعوى ال يجوز إثارته أمام هذه احملكمة األمر الذي يتعني 

1/183 من قانون  معه التقرير بعدم قبول الطعن عمال باملادة 
املدنية. اإلجراءات 

نتيجـــــــة    

أكاديمية شرطة دبي تستقبل 
المفوض العام لشرطة الكونغو

دبي ) االتحاد(

استقبلت أكاديمية شرطة دبي، 
وفداً رفيع المستوى من جمهورية 
برئاسة  الديموقراطية،  الكونغو 
ديودونه،  باهيجوا  أمولي  الفريق 
جمهورية  شــرطــة  عـــام  مــفــوض 
للقيادة  زيــارتــه  ضمن  الكونغو، 
في  وكـــان  دبـــي،  لشرطة  العامة 
الدكتور  اللواء  مستقبليه  مقدمة 
مساعد  فهد،  بــن  أحمد  محمد 
األكاديمية  لشؤون  العام  القائد 
علي  سلطان  والعقيد  والتدريب، 
إدارة  مدير  الشامسي،  خميس 
والعقيد  التخصصي،  الــتــدريــب 

مدير  الشاعر،  اهلل  عبد  محمد 
من  ــدد  ــ وع الــمــوســيــقــى،  إدارة 

ضباط األكاديمية.
بالوفد  فهد،  ابن  اللواء  ورحب 
الزائر مؤكداً حرص شرطة دبي، 
عبد  الفريق  معالي  وبتوجيهات 
العام  القائد  المري،  خليفة  اهلل 
التعاون  تعزيز  دبي، على  لشرطة 
المؤسسات  كافة  مع  المشترك 
ــيــة والــشــرطــيــة والــجــهــات  األمــن
األمــنــي،  بــالــعــمــل  ــة  الــصــل ذات 
والمعارف  الخبرات  تبادل  بهدف 
التجارب  أفضل  على  واالطـــالع 
العمل  في  الناجحة  والممارسات 

الشرطي.

أبــــــــــوظبــــــــــــــــــي 
للدفاع المدنـي 
تكرم موظفيها 
المتميـــــــزيـــــــــــــن 

أبوظبي )االتحاد(

كرمت هيئة أبوظبي 
للدفاع املدني مجموعة من 

موظفيها املتميزين ضمن 
احتفاليتها باليوم العاملي 

للعمل اإلنساني، والذي 
يصادف 19 أغسطس من كل 

عام، ويأتي هذا العام حتت 
شعار »يد واحدة ال تصفق«.
وأكد العقيد أحمد عبداهلل 

الكندي مدير قطاع 
الطوارئ والسالمة العامة، 

اهتمام الهيئة بتكرمي 
عناصرها من املتميزين 

تقديرًا جلهودهم الريادية 
يف العمل اإلنساني، الفتًا 

إلى أن دولة اإلمارات 
العربية املتحدة رسخت 

بفكر ورؤية مؤسس الدولة 
املغفور له الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان »طيب اهلل 
ثراه« نهجًا واضحًا ومستمرًا 

للعمل اخليري واإلنساني.
وأشار إلى أن اليوم العاملي 
للعمل اإلنساني مناسبة 
مهمة جندد من خاللها 

العزم على مواصلة 
اجلهود يف تقدمي األعمال 

اإلنسانية يف مجتمعنا، 
مشيدًا بتفاني عناصر 

الهيئة وإسهاماتهم 
الريادية يف حماية األرواح 

واملمتلكات. وثمن العقيد 
إبراهيم علي البلوشي مدير 

قطاع اإلنقاذ واإلطفاء 
باإلنابة جهود املكرمني يف 

تقدمي تضحياتهم.

منـــذ بـــدايـــة العـــــام الجـــــاري

مركز شرطة املوانئ يتعامل مع 25 حادثًا بحريًا 

دبي ) االتحاد(

ــداهلل  ــب ــي ع ــل أكــــد الـــمـــقـــدم ع
الــنــقــبــي، مــديــر مركز  الــقــصــيــب 
شرطة الموانئ بالوكالة في شرطة 
البحري  اإلنــقــاذ  فـــرق  أن  دبـــي، 
مع  تعاملت  البحرية  ــات  ــدوري وال
العام  بداية  منذ  بحرياً  حادثاً   25
الجاري إلى بداية شهر أغسطس، 
إلى جانب تنفيذ 55 مهمة بحرية 
تنوعت بين تأمين فعاليات وتقديم 
والمساعدة،  اللوجستي  الــدعــم 
ومــهــام بــحــث وغــيــرهــا فــي نفس 

الفترة الزمنية.
جميع  أن  النقبي  المقدم  وأكــد 
ــز شــرطــة الــمــوانــئ  أقـــســـام مــرك
التخصصية جاهزة دائماً بناًء على 
لشرطة  العامة  القيادة  توجيهات 
التعامل مع أي حادث  دبي بهدف 
مبيناً  الساعة،  مدار  وعلى  طارئ 
أن المركز يُسير الدوريات من أجل 
حوادث  أية  مع  االستجابة  سرعة 
ــي الــمــنــاطــق الــبــحــريــة وكــذلــك  ف

األودية في منطقة حتا.
تمركز  نقاط  هناك  أن  وأضاف 
ــة وبـــحـــريـــة« لــلــتــعــامــل مع  ــريـ »بـ
دوريات  تتضمن  الطارئة  الحاالت 
مشتركة من قسم »األمن البحري« 
بالتعاون  البحري«  »اإلنقاذ  وقسم 
مع قسم »أمن الشواطئ«، ويتوفر 
على متنها غواصي إنقاذ وسائقي 
وهوائية،  مائية  ودراجـــات  زوارق 
وتعمل على مدار 24 ساعة حرصاً 

على راحة وسالمة الناس.
مرتادي  النقبي  المقدم  وحــث 

للتعليمات  االستجابة  على  البحر 
شرطة  وضعتها  التي  والتوجيهات 
ــي، لــمــنــع وقـــوع  ــ ــة دب ــدي ــل دبـــي وب
الـــحـــوادث والــمــتــمــثــلــة فـــي أخــذ 
أثناء  الالزمين  والــحــذر  الحيطة 
السباحة، وتجنب التيارات البحرية 
األمواج  وارتفاع  حدوثها  حال  في 
وااللتزام بالتعليمات واالشتراطات 
الموجودة على الشواطئ، وإلشارة 
رفـــع الــعــلــم األحــمــر الـــذي يعني 
لما  السباحة  عن  التوقف  ضرورة 

حال  فــي  عليهم  خطر  مــن  لذلك 
التقلبات  أثناء  أو  أمطار  حــدوث 
على  النقبي  أكـــد  كــمــا  الــجــويــة. 
السالمة  اشتراطات  إتباع  ضرورة 
والحذر  الحيطة  وتــوخــي  العامة 
في مناطق األودية وخاصة منطقة 
المناخية  الــظــروف  ظــل  فــي  حتا 
عن  االبتعاد  ــرورة  وضـ الُمتقلبة، 
ــاه وعـــدم  ــمــي أمـــاكـــن تــجــمــعــات ال
مــجــاري  فــي  والتخييم  الــتــواجــد 
المنخفضة  والــمــنــاطــق  الــســيــول 

بشكل نهائي.
ودعا النقبي أفراد الجمهور إلى 
االتصال بمركز القيادة والسيطرة 
 999 الرقم  على  دبــي  شرطة  في 
في حال وقوع حاالت طارئة، و901 
في الحاالت غير الطارئة، وأن يتم 
من  وبوضوح  بدقة  المكان  وصف 
للبالغ  السريعة  االستجابة  أجــل 
في  بالغة  أهمية  مــن  لــذلــك  لما 
متمنياً  الــُمــحــتــاجــيــن،  مــســاعــدة 

للجميع السالمة واألمان.

55 مهمة بحرية 
تنوعت بين تأمين 
فعاليات وتقديم 
الدعم اللوجستي

علي القصيب

محمد بن فهد لدى تكريمه مفوض عام شرطة الكونغو )من المصدر(

تعزيز التعاون المشترك وتبادل 
الخبرات والمعارف

شرطة أبوظبي تسعد 45 طفاًل يتيمًا 

جانب من المبادرة التي نفذها قسم الموروث الشرطي بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية )من المصدر( 

أبوظبي )االتحاد(

 45 ــي  ــبـ ــوظـ ــدت شـــرطـــة أبـ ــ ــع أســ
ــيــمــاً فـــي مـــبـــادرة نــفــذهــا  ــت طـــفـــاًل ي
إدارة  فــي  الشرطي  الــمــوروث  قسم 
بالتعاون  العامة  العالقات  و  المراسم 
تضمنت  الخيرية  الشارقة  جمعية  مع 
شرطة  متحف  ــى  ال األطــفــال  ــارة  زيـ

العين. مدينة  في  المربعة 
ــن فــرحــتــهــم  وعـــبـــر األطــــفــــال عــ
الذي  الحافل  بالبرنامج  وســرورهــم 
واهتمامها  أبــوظــبــي  شــرطــة  نــفــذتــه 

الــوطــن  الـــى  ــمــاء  ــت االن روح  بــتــعــزيــز 
في  واألجداد  اآلباء  بتراث  واالعتزاز 

. نفوسهم 
واشــتــمــل عــلــى تــوزيــع الــهــدايــا من 
باالشتراك  المربعة  شرطة  متحف 
من  وطـــن«  يــا  »عــونــك  متطوعي  مــع 
وتــابــع   ، الــخــيــريــة  الــشــارقــة  جمعية 
ــاً لــلــكــالب  ــال عـــرضـــاً مــشــوق ــفـ األطـ
المعزوفات  مع  وتفاعلوا  البوليسية 
قدمتها  ــتــي  ال ــة  ــي ــراث ــت وال الــوطــنــيــة 
وشــاركــوا  الــشــرطــة،  موسيقى  فــرقــة 
ــحــر  ــم ال ــرسـ ــمـ ــي الـ ــ بـــمـــواهـــبـــهـــم ف
واســتــمــعــوا إلـــى شـــرح تــعــريــفــي عن 

وأقسامه. المتحف  مكونات 

عروض للكالب 
البوليسية 

ومعزوفات وطنية 
قدمتها »موسيقى 

الشرطة«

» أبحـــر بـــآمــــان«

أكد املقدم علي النقبي على أهمية عدم جتاوز مرتادي 
البحر ملسافة 300 إلى 500 متر بعيدًا عن الشاطئ واخلروج 

من عالمات حدود السباحة كون ذلك قد يعرضهم إلى 
تيارات بحرية شديدة يف حال حدوث التقلبات اجلوية، 
أو تعرضهم للصدم من قبل درجات مائية أو زوارق، داعيًا 

يف الوقت ذاته أصحاب املراكب البحرية إلى االطالع على 
النشرة اجلوية قبل ارتياد البحر وحتميل خدمة »أبحر 

بآمان« على تطبيق شرطة دبي من أجل سرعة االستجابة 
لبالغاتهم يف احلاالت الطارئة.
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متفوقة على 466 مدينة عالمية

الفجيـــرة األولـــى فـــي قائمـــة أكـــثر املـــدن أمـــانــًا

اإلمارة األقل إقليميًا في نسب الجريمة والحوادث المقلقة 

الفجيرة )وام(

احتلت إمارة الفجيرة المرتبة األولى على قائمة 
أعلن  أماناً حسب إحصاءات رسمية  المدن  أكثر 
بتقديم  والذي يختص  الدولي  نومبيو  عنها موقع 
المرجعيات  من  العديد  حول  دوريــة  إحصاءات 

واألمنية  واالجتماعية  االقــتــصــاديــة 
معدالً  الفجيرة  وحققت  العالم.  حول 

 466 على  متفوقة  المائة  في   93 فاق  إحصائياً 
عالمية.  مدينة 

النسبة  عــلــى هــذه  الــفــجــيــرة  ويــرجــع حــصــول 
صاحب  يوليه  الــذي  والــدعــم  الحياة  جــودة  إلــى 
عضو  الشرقي  محمد  بــن  حمد  الشيخ  السمو 
سمو  ومتابعة  الفجيرة،  حاكم  األعلى  المجلس 
ولي  الشرقي  محمد  بن  حمد  بن  محمد  الشيخ 
الــدائــم  المكان  ــارة  اإلمـ لتكون  الفجيرة،  عهد 

واآلمن للعائالت من كل الجنسيات ونقطة جذب 
لالستثمارات الدولية. وحسب إحصاءات رسمية 
نسبة  فإن  الفجيرة  لشرطة  العامة  القيادة  من 
المجتمع  لــراحــة  المقلقة  والــحــوادث  الجريمة 
يعكس  ما  اإلقليمي  المستوى  على  األقــل  تعتبر 
توليه  الذي  واالهتمام  اإلمــارة  في  الحياة  جودة 
لدعم  العالمية  المعايير  أفضل  لتقديم  الحكومة 

فيها. والشرطية  األمنية  المؤسسات  عمل 
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عربي ودولي

رغم التحذيرات الدولية من تفاقم انعدام األمن الغذائي

»الحوثي« يصّعد »حرب التجويع« ويستولي على املساعدات 

دينا محمود )لندن(

وسط تنديد واسع النطاق بتصعيد ميليشيات 
التي  »التجويع«  حــرب  اإلرهــابــيــة  »الــحــوثــي« 
برنامج  كشف  اليمنيين،  ماليين  ضد  تشنها 
األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة النقاب، 
عن أن مزيداً من األسر في هذا البلد، باتت 
عاجزة عن الحصول على قوت يومها، وإطعام 
أطفالها، مع اقتراب الصراع اليمني، من دخول 

عامه التاسع.
وفي إشارة واضحة إلى العراقيل التي تصر 
طريق  في  وضعها  على  »الحوثي«  ميليشيات 
اليمن،  في  العاملة  الدولية  اإلغاثية  الوكاالت 
إعاقة  أي  أن  مــن  الــبــرنــامــج  مــســؤولــو  حــذر 
تدهور  إلــى  ــؤدي  ت المنظمات،  هــذه  ألنشطة 
سريع للوضع اإلنساني في البالد، ال سيما وأن 
االستجابة المنسقة التي أبدتها الفرق التابعة 
التي  هي  الماضية،  السنوات  مــدار  على  لها 

حالت دون وقوع كارثة هناك حتى اآلن.
للشؤون  األممي  المنسق  حذر  جانبه،  ومن 
أمس،  غريسلي،  ديفيد  البالد  في  اإلنسانية 
من أن »وضع العاملين في مجال اإلغاثة بات 
حمالت  مــن  للعديد  تعرضهم  وســط  مقلقاً، 
تــزايــد  مــع  الســيــمــا  والــتــحــريــض«،  التضليل 
تسعى  بينما  اليمن،  في  اإلنسانية  الحاجات 
على  السيطرة  إلــى  »الحوثية«  الميليشيات 

المساعدات الغذائية.
عاملي  ضــد  الهجمات  أن  غريسلي  وأكــد 
ــادة »مــنــذرة  ــ ــام شــهــدت زي ــع اإلغــاثــة هـــذا ال
مكتب  نــشــره  بــيــان،  فــي  مضيفاً،  بالخطر«، 
العالمي  اليوم  بمناسبة  »تويتر«  على  المنسق 
والتهديدات ضد  »العنف  أن  اإلنساني،  للعمل 
العاملين في المجال اإلنساني يقوضان عملية 
هم  من  أرواح  ويعرضان  المساعدات،  تقديم 

في أمس الحاجة إليها للخطر«. 
الوكالة  نشرتها  جديدة،  تقديرات  وأظهرت 
اإلغاثية التابعة لألمم المتحدة، أن نسبة األسر 
الكافي  الغذاء  توفير  عن  تعجز  التي  اليمنية 
بنسبة  الماضي  الشهر  خالل  قفزت  ألبنائها، 
تتراوح ما بين 50 و55 في المئة، بفعل ارتفاع 
قيمة الحد األدنى لـ»سلة الغذاء«، بما بين 40 
و75 في المئة تقريبا، على مدار األشهر الـ12 

الماضية.
أن  من  نفسه،  الوقت  في  الوكالة  وحــذرت 
مشكلة انعدام األمن الغذائي، بلغت مستويات 
محافظة   20 فــي  خطير،  نحو  على  مرتفعة 
من أصل 22 يتألف منها اليمن، وسط ارتفاع 
ألسعار البنزين والديزل في جميع أنحاء البالد 
خالل يوليو الماضي، وتضاعف أسعار الوقود، 

بواقع الضعف في بعض المناطق.
ووفقاً للتقديرات، التي نشرها موقع »ريليف 

مشكلة  تتفاقم  المتحدة،  لألمم  التابع  ويــب« 
انعدام الغذاء، بوجه خاص في محافظات مثل 
لحج والضالع وشبوة وأبين، كما تزيد تكاليفه 
التي  تعز،  محافظة  في  وضوحاً  أكثر  بشكل 
فك  اإلجرامية،  الحوثية  الميليشيات  ترفض 
سبع  من  أكثر  منذ  عليها  المفروض  الحصار 
سنوات، رغم أن ذلك مدرج ضمن بنود الهدنة 
السارية في اليمن، منذ مطلع أبريل الماضي.

ويقود الحصار الحوثي، إلى تقلص إمدادات 
التي  المحافظة،  هــذه  إلــى  الواصلة  الــغــذاء 
يقطنها أكثر من خمسة ماليين نسمة، خاصة 
مع فرض مسلحي العصابة االنقالبية، إتاوات 
بما  تعز،  إلــى  البضائع  شاحنات  دخــول  على 
األصــل،  مــن  المرتفعة  التنقل  تكاليف  يزيد 
ارتفاع  المختلفة، بسبب  اليمنية  المناطق  بين 
أسعار الوقود. ويحذر مسؤولو برنامج األغذية 
يمني،  مليون   17 مــن  أكثر  أن  مــن  العالمي، 

باتوا يعانون من انعدام األمن الغذائي، وسط 
على  مليوناً   19 إلى  العدد  يصل  بأن  توقعات 
األقل، بحلول ديسمبر من العام الجاري، وذلك 
العملة  سعر  انخفاض  فيه  يتواصل  وقت  في 
في   20 من  أكثر  أحياناً  بلغت  بنسٍب  المحلية 

المئة، مع استمرار ُشح العمالت الصعبة.
ــمــي«، أقــر  ــال ــع ــج األغـــذيـــة ال ــام ــرن لــكــن »ب
مساعداته  تقليص  مواصلة  إلــى  باضطراره 
وهو  التمويل،  نقص  بسبب  اليمنيين  لماليين 
ــى خفض  ــرة، إل مــا أدى خــالل الــفــتــرة األخــي
مليون   13 لنحو  المقدمة  اإلعــاشــة  حصص 
يمني مهددين بالجوع، وذلك بنسٍب تتراوح ما 

بين 50 و75 في المئة. 
اليمني، لم ينعكس  وبحسب متابعين للشأن 
التراجع الراهن في وتيرة أعمال العنف بفضل 
الهدنة، بشكل كاٍف على وضع األمن الغذائي، 
األغذية،  أسعار  ارتفاع  استمرار  جراء  وذلك 

األسواق،  في  الغذائية  غير  األساسية  والسلع 
يُنذر  بسبب عوامل داخلية وخارجية، وهو ما 
يواجهون  الــذيــن  اليمنيين،  عــدد  يرتفع  بــأن 
ماليين  سبعة  إلــى  بالمجاعة،  أشبه  ظــروفــاً 
أن  يذكر  الجاري.  العام  نهاية  شخص، بحلول 
أكــد فــي أحــدث تقرير  كــان  المكتب األمــمــي 
تفرضها  التي  القيود  أن  الماضي  األسبوع  له 
المجال  في  العاملين  على  »الحوثي«  جماعة 
اإلنساني وتحركاتهم تسببت في إعاقة وصول 
المحتاجين  إلى  اإلنسانية  المساعدات  أغلب 
العام  من  الثاني  الربع  البالد خالل  في  إليها 
 532 إجمالي  أنه من  وأوضح   .2022 الجاري 
اإلنسانية،  للمساعدات  وصــول  تقييد  حادثة 
أبلغ عنها الشركاء في المجال اإلنساني، خالل 
الفترة )أبريل، مايو، يونيو( من العام الجاري، 
تم تسجيل حوالي 89% منها في المناطق التي 

تسيطر عليها جماعة »الحوثي«.

أطفال يمنيون أمام مأوى مؤقت بعدما جرفت األمطار خيمتهم داخل مخيم للنازحين في الحديدة )رويترز(

زيادة االعتداءات الدموية بنسبة %300 

خبراء: الصومال ومنطقة الساحل بؤرة األنشطة اإلرهابية بإفريقيا

عواصم )االتحاد(

في وقت استكملت فيه فرنسا سحب 
قواتها المشاركة في عمليات مكافحة 
أكثر  تشهد  التي  مالي،  في  اإلرهـــاب 
اضطرابات أمنية في منطقة الساحل 
استراتيجيون،  خبراء  حذر  األفريقي، 
والــصــومــال،  المنطقة  هـــذه  أن  مــن 
أصــبــحــتــا تــشــكــالن حــالــيــاً الـــبـــؤرة 
الرئيسة ألنشطة الجماعات اإلرهابية 
والمتطرفة في القارة السمراء، والتي 
خالل  المئة  فــي   300 بنسبة  قفزت 

العقد الماضي.
»المركز  نشرها  بيانات  وبحسب 
االستراتيجية«  للدراسات  األفريقي 
على موقعه اإللكتروني، بات الصومال 
ومنطقة الساحل ساحًة للجانب األكبر 
ــرأت على عدد  مــن الــزيــادة الــتــي طـ
الجماعات  نفذتها  الــتــي  الهجمات 
اإلرهــابــيــة فــي أفــريــقــيــا، على مــدار 
بلغ  إذ  الماضية،  الــثــالث  الــســنــوات 
نصيب هاتين المنطقتين نحو 95 في 

المئة من تلك االعتداءات.
وأشــــارت هـــذه الــبــيــانــات، إلـــى أن 
التي وقعت في  اإلرهــابــيــة،  األعــمــال 
منطقة الساحل، زادت بواقع 4 أضعاف 
األعلى  المعدل  وهو   ،2019 عام  منذ 
من نوعه في القارة األفريقية بأسرها، 
باستثناء ما شهدته موزمبيق من تزايد 
والهجمات خالل  لالعتداءات  مماثل، 
المركز  خبراء  وأوضــح  ذاتها.  الفترة 
التي  اإلرهــابــيــة  األنشطة  غالبية  أن 
وقعت خالل السنوات الثالث األخيرة 
لـ»جبهة  تُنسب  الساحل  منطقة  في 
تحرير ماسينا«، وهي جماعة متطرفة 
تتخذ مــن مــالــي مــقــراً لــهــا، وأيــضــاً 
والمسلمين«،  اإلسالم  نصرة  »جماعة 
التي تشكلت عام 2017 في المنطقة 
الشمالية من ذلك البلد، إثر اندماج 4 

حركات إرهابية كانت ناشطة هناك.
وبلغ عدد الهجمات التي شنها هذان 
الجماعات  من  وغيرهما  التنظيمان، 
ــة، فـــي مــنــطــقــة الــســاحــل  ــيـ ــابـ اإلرهـ
أكثر من 2610  الماضي،  العام  خالل 

اعتداءات، وهو ما جعل هذه المنطقة 
تتربع للمرة األولــى، على رأس قائمة 
التنظيمات  فيها  تنشط  التي  البقاع 
أفريقيا،  فــي  والمتطرفة  الــدمــويــة 

متجاوزة بذلك الصومال.
التي  اإلرهابية  االعتداءات  وأوقعت 
ضربت منطقة الساحل في 2021 أكثر 
من 7 آالف قتيل، يشكل المدنيون أكثر 

من 25% منهم. 

نحو  القتلى  من  العدد  ذلــك  ويمثل 
هجمات  ضــحــايــا  عـــدد  مـــن   %50
الجماعات اإلرهابية في أفريقيا كلها 

خالل العام الماضي كذلك.
»المركز  لبيانات  وفــقــاً  ــت،  ــالف ال
االستراتيجية«،  للدراسات  األفريقي 
اإلرهــابــي  »داعـــش«  تنظيم  جناح  أن 
فــي منطقة الــصــحــراء الــكــبــرى، كان 
مــســؤوالً عــن مقتل 63% مــن هــؤالء 

الضحايا، رغم أنه لم يشن سوى أقل 
وقعت  التي  الهجمات،  من   %30 من 
في تلك المنطقة، بما يمثل مؤشرا على 
الوحشية والضراوة، اللتين تتسم بهما 

االعتداءات الدموية، لهذا التنظيم.
ولــكــن هـــذا الــتــصــاعــد فــي العنف 
اإلرهابي في منطقة الساحل، ال يعني 
الدموية،  االعـــتـــداءات  وتــيــرة  تــراجــع 
زادت  والتي  الصومال،  تضرب  التي 
عن   ،%11 تقارب  بنسبة   2021 في 

مستواها في العام السابق لذلك. 
وبلغ عدد هذه الهجمات رقما قياسيا 
العام الماضي، بعدما فاق 2220 اعتداًء 
دمويا، في زيادة تُقدر نسبتها بـ%45، 
في  ُسِجل  الــذي  العدد،  متوسط  عن 
الفترة ما بين عامْي 2018 و2020 في 

األراضي الصومالية.

حركة  ــأن  ب المركز  بيانات  وتفيد 
»الشباب«، المرتبطة بتنظيم »القاعدة« 
اإلرهابي تتحمل المسؤولية عن %36 
شنتها  التي  اإلرهابية،  الهجمات  من 
جميع الجماعات المتطرفة في أفريقيا 

خالل العام الماضي.

المنسق األممي للشؤون 
اإلنسانية: وضع موظفي 

اإلغاثة مقلق

 55% زيادة عدد األسر 
العاجزة عن توفير الغذاء 

الكافي ألبنائها

 17 مليونًا يعانون انعدام 
األمن الغذائي وتوقعات 
بارتفاع العدد لـ19 مليونًا

 

 %95
من االعتداءات 

اإلرهابية بالقارة 
وقعت في المنطقتين 

مئات الخروقات 
»الحوثية« في

5 أيام

عدن )االتحاد(

ارتكبت ميليشيات »احلوثي« 
االنقالبية، 467 خرقًا للهدنة 

األممية خالل 5 أيام امتدت من 
14 إلى 18 أغسطس، يف جبهات 
احلديدة وتعز والضالع وصعدة 
واجلوف ومأرب. وبحسب املركز 
اإلعالمي للقوات املسلحة، فإن 

اخلروقات توّزعت بني 122 خرقًا 
يف جبهات محور حيس جنوب 

احلديدة، و94 خرقًا جنوب 
وغرب وشمال غرب مأرب، و85 

خرقًا يف جبهات محور تعز، و82 
خرقًا يف محور البرح غرب تعز، 

و51 خرقًا غرب محافظة حجة، 
و21 خرقًا يف جبهات اجلوف، 
و8 خروقات يف محور الضالع، 

وأربعة خروقات مبحافظة صعدة. 
وتنّوعت اخلروقات، بني محاوالت 

مجاميع »حوثية« مسّلحة التسلل 
باجتاه مواقع عسكرية يف جبهات 

مأرب والساحل الغربي، وإطالق 
النار على مواقع اجليش يف كافة 

اجلبهات باملدفعية والعيارات 
املختلفة وبالقّناصة وبالطائرات 

املسّيرة املفخخة، ونتج عنها مقتل 
13 من قوات اجليش وإصابة 27 

آخرين، حسبما نقلت وكالة األنباء 
اليمنية »سبأ«. وتنّوعت بقية 

اخلروقات بني استحداث مواقع 
وخنادق، وحشد تعزيزات ونشر 
طائرات استطالعية مسّيرة يف 

مختلف اجلبهات.
إلى ذلك، رصد محور تعز 

العسكري، ارتكاب املليشيات 
احلوثية 3769 خرقًا منذ إعالن 

الهدنة األممية يف الثاني من أبريل 
املاضي. وأوضح بيان صادر عن 

محور تعز العسكري، أن خروقات 
امليليشيات »احلوثية« أسفرت 

عن مقتل 18 جنديًا وإصابة 110 
آخرين، مشيرًا إلى أن اخلروقات 

يف تعز، منذ إعالن متديد الهدنة 
األممية الشهر املاضي، بلغت 

306 خروق.  وتنوعت بني قصف 
واستهداف مواقع اجليش واملقاومة 

الشعبية باملدفعية والقناصة 
والطائرات املسيرة ما أسفر عن 

مقتل جندي وإصابة خمسة 
آخرين.

جندي أثناء التجهيز إلخالء معسكر القوات الفرنسية في مالي )أ ف ب(

هجوم إرهابي على فندق 
في مقديشو وسقوط ضحايا

مقديشو )وكاالت( 

هاجم مقاتلون في حركة »الشباب« اإلرهابية، أمس، فندقًا في العاصمة 
الصومالية مقديشو، وسط وابل من العيارات النارية واالنفجارات، فيما 

أفيد عن سقوط ضحايا، وفق مصادر أمنية وشهود. واستدعى الهجوم على 
فندق »حياة« اشتباكًا مسّلحًا عنيفا بين قوات األمن ومسّلحين تحّصنوا 

داخل المبنى، حسبما أفاد المسؤول األمني، عبدالقادر حسن وكالة فرانس 
برس. وكانت الشرطة وضباط مخابرات قالوا إن مهاجمين »مجهولي 

الهوية« سيطروا على فندق بالعاصمة الصومالية، بعد انفجار سيارتين 
ملغومتين وإطالق نار. وقال ضابط شرطة لـ»رويترز«: »سيارتان ملغومتان 

استهدفتا فندق حياة، وأصابت إحداهما حاجزًا قرب الفندق، وضربت 
األخرى بوابة الفندق، فيما نعتقد أن المقاتلين داخل الفندق«. وفندق حياة 

هو جهة مفضلة يرتادها أعضاء البرلمان ومسؤولون حكوميون آخرون.
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مع استمرار االعتصامات على وقع أزمة سياسية خانقة

األمم املتحدة تطالب بإعالء املصلحة الوطنية يف العراق

هدى جاسم (بغداد)

»التيار  مناصري  مــن  اآلالف  أّدى 
محيط  في  الجمعة  صالة  الصدري« 
المنطقة  داخـــل  الــعــراقــي  الــبــرلــمــان 
يواصلون  فيما  بغداد،  في  الخضراء 
اعتصامهم منذ ثالثة أسابيع للضغط 
السياسيين، على وقع  على خصومهم 
أزمة سياسية خانقة، فيما دعت البعثة 
»يونامي«،  العراق  لمساعدة  األممية 
إلى حشد كل الجهود من أجل الحوار 

والحلول لخدمة الشعب. 
ذكــرى  فــي  للبعثة،  بــيــان  وبحسب 
األمــم  بعثة  مــقــرِّ  تفجير  اســتــهــداف 
والــذي   ،2003 عــام  ببغداد  المتحدة 
أودى بحياة العشرات، إن »التضحيات 
مكانة  الستعادة  بُذلت  التي  العديدة 
إنما  ُســـدًى،  تذهب  أال  يجب  الــعــراق 
الــجــهــود مــن أجــل  كــل  يتعين حــشــُد 
العام  للصالح  خدمًة  والحلول  الحوار 

للشعب«.
وأضافت: »ليس من بين الخالفات 
الحل،  هــو عــصــيٌّ على  مــا  الــراهــنــة 
من  أهميًة  أكثَر  اعتبارها  يمكن  وال 
التأكيد  مجددة  الوطنية«،  المصلحة 

بالدعم لشعب العراق«.
ومن جانبه، اعتبر المحلل السياسي 
ونائب رئيس »مركز القرار السياسي«، 
من  أنه  لـ»االتحاد«،  الموسوي،  حيدر 
تعد  لــم  التصعيد  ورقــة  أن  الــواضــح 
مجدية اآلن، وتوقع أن يتعامل »التيار 
التنسيقي«  ــار  »اإلطــ مــع  الــصــدري« 
في  مــا يصب  وهــو  جــديــدة،  بطريقة 

إطار تشكيل حكومة جديدة.
كلية  الوزان عميد  الكريم  لكن عبد 
ــالم فــي »الــجــامــعــة اإلســالمــيــة  ــ اإلع
في  أكد  منيسوتا،  بوالية  األميركية«، 
»الوضع يتجه  لـ»االتحاد«، أن  تصريح 
إلى التصعيد مع إصرار كل طرف على 
مطالبه، ما لم تتدخل القوى اإلقليمية 

لتقريب وجهات النظر«.
االنتخابات  أشهر على  وبعد عشرة 
السياسية  القوى  تزال  ال  التشريعية، 
عاجزة عن االتفاق على انتخاب رئيس 

حكومة  وتشكيل  للجمهورية  جــديــد 
جديدة.

وارتفع مستوى التصعيد بين »التيار 
منذ  التنسيقي«  و»اإلطـــار  الــصــدري« 
الطرفين  ــادل  ــب ت مــع  يــولــيــو،  ــر  أواخــ
الضغط في الشارع وفي التصريحات، 

من دون أن تتطّور األمور إلى عنف.
ويــطــالــب »الــتــيــار الــصــدري« بحّل 
تشريعية  انتخابات  وإجــراء  البرلمان 
مبكرة، فيما يريد »اإلطار التنسيقي« 
بشروط،  لكن  االنتخابات  هذه  إجراء 
إجــراء  قبل  حكومة  بتشكيل  مطالباً 
انتخابات مبكرة. ومنذ 12 أغسطس، 
التنسيقي«  ــار  »اإلطــ مــنــاصــرو  يقيم 
كــذلــك اعــتــصــامــاً على طــريــق يــؤدي 
إلى المنطقة الخضراء المحصنة في 

بغداد.
وتحت شمس حارقة، تجّمع اآلالف 
للبرلمان  محاذية  ساحة  في  الجمعة 
يفعلون  كما  الصالة  ألداء  العراقي، 

الــصــدري،  التيار  اعتصام  بــدء  منذ 
الصالة،  سجادة  على  اتّكأ  من  منهم 

واحتمى آخرون تحت المظاّلت.
تــفــِض مــحــاوالت  ــم  ل وحــتــى اآلن، 
ــوار بين  ــحــ ــ ال ــوات  ــ ــ الـــوســـاطـــة ودعـ

الطرفين إلى نتيجة.
ــل الــســيــاســيــة  ــت ــك وعـــقـــد قـــــادة ال
في  الماضي،  األربعاء  يوم  العراقية، 
فيه  ــوا  دع اجتماعاً  الحكومة  قصر 
»الــتــيــار الــصــدري«، الـــذي غــاب عن 
الحوار  في  »االنخراط  إلى  الجلسة، 

كذلك  المجتمعون  وأشــار  الوطني«. 
معتبرين  المبكرة،  االنتخابات  إلــى 
ــاً اســتــثــنــائــيــاً في  أنــهــا »لــيــســت حــدث
عندما  الديمقراطية  التجارب  تاريخ 
طرق  إلــى  السياسية  ــات  األزمـ تصل 
إلى  يتطرقوا  أن  غير  من  مــســدودة«، 

تفاصيل إضافية.
وفي خطبة الجمعة، أعرب الخطيب 
الصدر  من  المقرب  الموسوي  مهند 
عن رفض الحوار. وقال إن »الحوارات 
أجل  مــن  تعقدونها  التي  السياسية 

مصالحكم السياسية والحزبية ليست 
في مصلحة البلد والشعب«.

قيمة  ال  الحوارات  »هذه  وأضــاف: 
لها عندنا، وال نقيم لها وزناً أبداً«.

وكان الصدر أّكد رفضه لمخرجات 
مقّرب  عن  صدر  بيان  وفق  الحوار، 
منه أمس األول، اعتبر فيه أن »جلسة 
الحوار لم تسفر إال عن بعض النقاط 
جــوع«،  من  تغني  وال  تسمن  ال  التي 

متعهداً مواصلة »الثورة«.
وشـــــارك قـــيـــاديـــون فـــي »اإلطــــار 

الــوزراء  رئيس  سيما  ال  التنسيقي«، 
كتلة  ورئيس  المالكي،  نوري  األسبق 
الفتح هادي العامري، في هذا الحوار 
الذي حضره رئيس الجمهورية ورئيس 
ومبعوثة  البرلمان،  ورئيس  الـــوزراء 

األمم المتحدة جنين بالسخارت.
كان الصدر الذي يعتصم مناصروه 
محيط  في  أسبوعين  من  أكثر  منذ 
تظاهرة  إلى  دعا  العراقي،  البرلمان 
أعلن  لكنه  المقبل،  السبت  »مليونية« 

الثالثاء تأجيلها »إلى إشعار آخر«.

أنصار التيار الصدري أثناء خطبة الجمعة في محيط البرلمان العراقي )أ ف ب(

خبراء لـ«   »: 
التصعيد غير مجٍد 
وال بد من تقريب 

وجهات النظر

محاوالت الوساطة 
ودعوات الحوار بين 
األطراف لم تفِض 

إلى نتيجة

«التيار الصدري» 
يجدد رفضه لمخرجات 

الحوار ويتعهد 
بمواصلة «الثورة»

عبدالله أبو ضيف (القاهرة)

إشكاليات كثيرة يواجهها لبنان في الوقت الراهن، 
لكن السياسي اللبناني وعضو مجلس النواب، فادي 
بانتخابات رئاسة  أنه يمكن حل أغلبها  يؤكد  كرم، 
الجمهورية المقبلة التي اعتبرها مفترق طرق، وأن 
الذي  نفسه،  البلد  وجود  معركة  بأهمية  أهميتها 
ميليشيات  قبل  من  هويته  لتغيير  لهجمة  يتعرض 

»حزب اهلل«.
لـ»االتحاد«  خاصة  تصريحات  في  كرم  وأوضح 
في  تــرى  اهلل«  ـــ»حــزب  ل الــمــعــارضــة  النخبة  أن 
لمنع  إليه  االستناد  يمكن  حاًل  الرئاسة  انتخابات 
ذلك  ويتضمن  بالسلطة،  واالستئثار  المحاصصة 
النخبة الوطنية التي تؤمن بوجود لبنان وطبيعته، 
والعيش المشترك، إذا كان بينهم خالفات سياسية 
الدفاع  رأس  هي  الجمهورية  رئاسة  وأن  وفكرية، 
عن لبنان لمنعه من الدخول في محاور إقليمية ال 

تهتم بمصلحة البلد.
لبنان  تواجه  التي  المشكالت  أهم  أن من  وحذر 
عبر  ومؤسساتها،  الدولة  لمفهوم  الكامل  االنهيار 
إلى  وسعيه  المؤسسات،  على  بعينه  فريق  انقالب 
بطريقته،  المؤسسات  وبناء  بالمقدرات  االستئثار 
وتغيير العقل والذهنية واإلدارة والثقافة اللبنانية، 
الحال، فهناك  لبنان من هذه  يعاني  السبب  ولهذا 
والمظلة  البالد،  شــؤون  إدارة  في  رئيسة  مشكلة 

الكاملة المتمثلة في مؤسسات الدولة.

ويرى عضو مجلس النواب أن هناك حلوالً واضحة 
ووضــع  الجمهورية،  رئــاســة  انتخابات  فــي  تتمثل 
الذهاب  ثم  ومــن  السيادة،  إلعــادة  واضحة  خطة 
إلى إصالح حقيقي، بعيداً عن منظومة الفساد أو 
حمايتها بأي شكل من األشكال، وهو ما يسهم في 
مشروع يعمل على االستقاللية للمؤسسات وخاصة 

القضاء ومجالس الرقابة والمناقصات الشفافة.

واعتبر أن دور مجلس النواب يكمن في مساءلة 
تسهل  التي  القوانين  وتشريع  التنفيذية،  السلطة 

الحياة العامة وتمنع الفساد والمحسوبية.
ضد  البرلمانية  األغلبية  أن  ــى  إل كــرم  ــار  وأشـ
تترجم  لــم  لكنها  وحلفائه،  اهلل«  »حــزب  مــشــروع 
نفسها في االستحقاقات التي جرت داخل مجلس 
في  للمنظومة  حقيقي  إصالح  إلى  داعياً  النواب، 

لبنان.
ــات  ــح الــنــائــب الــبــرلــمــانــي أن كــل األزمـ وأوضــ
الدعم غير  ناتجة عن سياسة  لبنان،  الحالية في 
الرشيدة، التي تسهل الخدمات الحزبية، وبالتالي 

يجب ترشيد الدعم ومنع إبقاء التهريب بسببه.
وقال كرم: »طلبنا من سنوات وقف التهريب عبر 
محور  لكن  الشرعية،  وغير  الشرعية  الممرات 
)حزب اهلل( يريد أن يبقي على اقتصاد اإلرهاب 
سيادتها  لــلــدولــة  تبقى  أن  يــريــد  وال  والــتــهــريــب 

وقوانينها«. وشخصيتها 
منذ  لبنان،  إلى  دخل  قد  أنه  عن  فادي  وكشف 
 ،2019 عــام  وحــتــى  الماضي  الــقــرن  تسعينيات 
مليارات الدوالرات، ولكن لم يستفد منها الشعب، 
ولم تؤسس بنية تحتية أو غيرها من األمور، ولهذا 

لم تنجح هذه األموال في تحسين األوضاع.
تكون  قــد  لبنان  فــي  الطائفية  أن  إلــى  وأشـــار 
اللبنانيين، ألن  تفكير  البعد عن  كل  وبعيدة  أزمة، 
وال  جداً،  سلبي  الوطني  النقاش  في  استخدامها 

سبيل لمنع الطائفية إال بتطبيق القوانين.

البرلماني فادي كرم لـ«  »:

الهوية اللبنانية يف خطر وانتخابات الرئاسة «مفترق طرق»

«حزب هللا» يبقي على 
اقتصاد اإلرهاب والتهريب

 وال يريد سيادة لبنان

ال سبيل لمنع الطائفية 
إال بتطبيق القوانين والبد 

من إصالح حقيقي 

مليارات الدوالرات دخلت 
لبنان منذ التسعينيات ولم 

يستفد منها الشعب

إسطنبول (وكاالت) 

دعـــا الــرئــيــس الــتــركــي رجب 
المصالحة  إلــى  أردوغـــان  طيب 
ــارضــة  ــمــع ــحــكــومــة وال ــن ال ــي ب
ــمــجــاورة، مــكــرراً  فــي ســوريــا ال
تصريحات مماثلة أدلى بها وزير 

خارجيته األسبوع الماضي.
نقلتها  تصريحات  فــي  ــال  وق
التركية،  األناضول  أنباء  وكالة 
ــمــعــارضــة  أمـــــس: »تـــحـــتـــاج ال
ــى  ــا إل ــوريـ ــي سـ والــحــكــومــة فـ
إن هدف  ــال  وقـ الــمــصــالــحــة«. 
أنقرة في سوريا هو التوصل لحل 
الدول  أن  إلى  مشيراً  سياسي، 
»ال يمكنها أبداً استبعاد الحوار 

السياسي أو الدبلوماسية«.
أمام  يتحدث  ــان  أردوغـ وكــان 
العودة  رحلة  فــي  الصحفيين، 
من لفيف بأوكرانيا حيث التقى 
فولوديمير  األوكــرانــي  الرئيس 
األمــم  عـــام  ــن  وأمــي زيلينسكي 

المتحدة أنطونيو غوتيريش.
التركي  الخارجية  وزيــر  وأكــد 
األسبوع  أوغلو،  تشاوش  مولود 
الماضي، أنه التقى بشكل وجيز 
مقداد  فيصل  الــســوري  نظيره 
فــي أكــتــوبــر فــي بــلــجــراد، وهو 
من  المستوى  رفيع  اتصال  أول 

نوعه منذ اندالع الحرب األهلية 
السورية في 2011.

مسعفون  أفــــاد  ذلــــك،  ــى  ــ إل
مــنــاطــق سيطرة  فـــي  يــعــمــلــون 
فصائل سورية مسلحة، بأن 14 
على  أطفال   5 بينهم  شخصاً، 
األقل، قتلوا في هجوم صاروخي 
ــي مــديــنــة الــبــاب  ــوق ف عــلــى سـ

بشمال سوريا أمس.
ــت جـــمـــاعـــة »الـــخـــوذ  ــ ــان ــ وك
إنقاذ  مجموعة  وهي  البيضاء«، 
تعمل فــي أجـــزاء مــن ســوريــا ال 
الفصائل  سيطرة  تحت  ــزال  تـ
المسلحة، قالت في وقت سابق 

إن عدد القتلى تسعة.
قد  القتلى  عدد  أن  وأضافت 
يرتفع مع تواصل عمليات اإلنقاذ 
هناك  أن  مضيفة  ــحــث،  ــب وال
أطفاالً من بين ما ال يقل عن 30 

شخصاً أصيبوا في الهجوم.
ــع مــديــنــة الـــبـــاب ضمن  ــق وت
ــي مــحــافــظــة حلب  ــاطــق فـ ــن م
مسلحة،  فصائل  عليها  تسيطر 
لكن هناك مناطق أخرى تسيطر 

عليها قوات الحكومة السورية.
ــا  ــوريـ وتـــســـيـــطـــر قـــــــوات سـ
تقودها  الــتــي  الــديــمــقــراطــيــة، 
جماعات كردية، على مناطق في 

الشمال والشمال الشرقي.

الجزائر (االتحاد) 

ــنــت الــحــمــايــة الــمــدنــيــة  أعــل
الجزائرية، أمس، السيطرة على 
كّل الحرائق التي اجتاحت منذ 
يومين مناطق حرجية وحضرية 
مودية  البالد،  شرق  شمال  في 
بـــ38 شخصاً على األقــّل، رغم 
ــدة في  ــديـ ــق جـ ــرائـ ــدالع حـ ــ ــ ان
الحدود  قرب  الطارف،  منطقة 

مع تونس.
على  المدنية  الحماية  وكتبت 
»تويتر«، »تعمل وحدات الحماية 
المدنية حالياً على إخماد سبعة 
ــق عــلــى مــســتــوى واليــتــي  حــرائ
ــق،  الـــطـــارف، بـــواقـــع 4 حــرائ
ــة ســكــيــكــدة، بـــواقـــع 3  ــواليـ وبـ

حرائق« في شرق البالد.
عاشور  ــاروق  ف العقيد  وقــال 
المدنية  الحماية  في  المسؤول 
الــجــزائــريــة، فــي وقــت سابق: 
»تّمت السيطرة بالكامل على كّل 

الحصيلة  وارتفعت  الحرائق«. 
ثالثون  قتياًل،   37 إلى  الموقتة 
منهم في الطارف على الحدود 
بــيــنــهــم 11 طــفــاًل  تــونــس  مـــع 
نساء، فضاًل عن خمسة  وست 
آخرين قضوا في منطقتي سوق 
سطيف.  في  وقتيلين  أهــراس، 
ــدة وســـائـــل إعـــالم  غــيــر أن عـ
إضافية،  ضحية  بوفاة  أفــادت 
والسبعين  الثانية  في  رجل  هو 
قضى في قالمة شرقي البالد.

يــشــهــد شمال  ــّل صــيــف،  ــ وك
البلد حرائق حرجية، لكن هذه 
الظاهرة تتفاقم سنة تلو أخرى 
بفعل التغّير المناخي الذي يزيد 

من موجات الجفاف والحّر.
وخـــصـــصـــت خـــطـــب صـــالة 
ــلـــدعـــاء مـــن أجــل  ــة لـ ــع ــجــم ال

الحفاظ على األرواح.
الــتــضــامــن  وزارة  وأعــلــنــت 
ــل الــنــفــســي  ــف ــك ــت الـــوطـــنـــي »ال

واالجتماعي« بالضحايا.

أردوغان يجدد الدعوة
إلى المصالحة في سوريا

الجزائر تعلن السيطرة على الحرائق

لبنانيون مضربون أمام وزارة التعليم مع تفاقم األزمة االقتصادية )رويترز(
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في اتصال هاتفي مع ماكرون

بوتني يندد بعوائق أمام تصدير املنتجات الزراعية الروسية

عواصم )وكاالت(

ندد الرئيس الروسي فالديمير بوتين، أمس، 
الزراعية  المنتجات  تصدير  أمــام  بـ»عوائق« 
اتــفــاق إسطنبول  مــن  الــرغــم  الــروســيــة، على 

الموقع الشهر الماضي.
وأشار بوتين، خالل اتصال هاتفي مع نظيره 
»العقبات  أن  إلى  ماكرون،  ايمانويل  الفرنسي 
ما زالت قائمة أمام الصادرات الروسية، األمر 
المتعلقة  المشاكل  حل  في  يساهم  ال  ــذي  ال

باألمن الغذائي العالمي«، وفق الكرملين.
تعتبر  فرنسا  أن  أمس،  أعلن،  اإلليزيه  لكن 
الــصــادرات  أمــام  عائق«  »أي  هناك  ليس  أنــه 
الرئيس  تأكيدات  رافضاً  الروسية،  الزراعية 

بوتين.
االتصال  ــر  إث الفرنسية،  الــرئــاســة  وقــالــت 
الهاتفي بين ماكرون وبوتين: »من وجهة نظرنا، 
ليس هناك أي عائق قانوني مرتبط بالعقوبات 
عائق  أي  هناك  وليس  روســيــا،  على  الغربية 
عملياتي أمام تصدير القمح الروسي«، معتبرة 
أن »هناك نية لدى الجانب الروسي الستغالل 

هذه القضية سياسياً«. 
المتحدة  لألمم  العام  األمين  قال  ذلك،  إلى 
هناك  يزال  ال  إنه  أمس،  غوتيريش،  أنطونيو 
كثير من العمل لضمان حصول دول العالم على 
المنتجات الغذائية األوكرانية، وأيضاً األغذية 
بعد  وذلــك  كامل،  بشكل  الروسية،  واألسمدة 
األمم  فيه  توسطت  الحبوب  لتصدير  اتفاق 

المتحدة.
وفي إفادة صحفية بميناء أوديسا األوكراني 
غوتيريش  ذكــر  ــود،  األسـ البحر  على  المطل 
إلى مساعدة لشراء  النامية بحاجة  الدول  أن 
األغذية  وصول  إلى  ودعا  الحبوب،  هذه  مثل 
واألسمدة الروسية التي ال تخضع لعقوبات إلى 

األسواق العالمية دون عوائق.
يخوضان  طرفين  بين  اتــفــاق  »هــذا  وقـــال: 
نطاقه  في  مسبوق  غير  إنه  مــريــراً..  صراعاً 
طويل  طــريــق  أمامنا  يـــزال  ال  لكن  وحجمه، 

نقطعه على جبهات عديدة«.
لتقديم دعــم كبير  الــوقــت  وأضـــاف: »حــان 
شراء  من  النامية  الــدول  تتمكن  حتى  وسخي 

الغذاء من هذا الميناء وموانئ أخرى«.

الساحلية،  أوديسا  مدينة  غوتيريش  وزار   
أمس، ليشهد استئناف تصدير الحبوب الذي 

انطلق مؤخراً.
وقال غوتيريش إن استئناف صادرات الغذاء 
لكنه  ســار،  أمر  روسيا  مع  اتفاق  إبــرام  عقب 
محطات  أن  لرؤيته  أيــضــاً  حزنه  عــن  أعــرب 
وفقاً  عملياً،  خــاويــة  بــاتــت  بالميناء  السفن 

للخدمة الصحفية لألمم المتحدة.
وذكر أن أكثر من 600 ألف طن من الحبوب 
شهر  من  أقل  في  أوكرانيا،  من  جرى شحنها 

على متن 25 سفينة، موضحاً أنه لم يكن يتوقع 
أحد أن يكون تنفيذ المبادرة سهاًل.

أمس  أفــادت،  التركية  الدفاع  وزارة  وكانت 
بالحبوب  محملة  أخــرى  سفينة  بــأن  األول، 
األوكــرانــي،  تــشــورنــومــورســك  ميناء  غـــادرت 
أبحرت  التي  للسفن  اإلجمالي  العدد  ليرتفع 
من موانئ أوكرانيا المطلة على البحر األسود 
من  بوساطة  الحبوب  لتصدير  اتفاق  بموجب 

األمم المتحدة إلى 25.
ماريا«،  »آي  السفينة  إن  الــوزارة  وأضافت 
الواقعة في أميركا  بيليز  التي ترفع علم دولة 
أن  إلى  بالذرة، مشيرة  كانت محملة  الوسطى 
أوكرانيا  موانئ  إلى  وصلت  أخرى  سفن  أربع 

لتحميلها بالحبوب.
ــزء كبير مــن الــشــحــنــات الــتــي غـــادرت  وجـ
ثرية،  دول  إلى  توجهت  اآلن،  حتى  أوكرانيا، 
اتفاق  أن  إلــى  لفتت  المتحدة  األمــم  أن  رغــم 
تصدير الحبوب حيوي، نظراً لخطر المجاعة 

في دول أفريقية وآسيوية.
ناقلة  أول  مــغــادرة  المتحدة  األمــم  وأعلنت 
يوم  العالمي،  األغذية  لبرنامج  تابعة  حبوب 

البحر األسود، متوجهة  الماضي، من  األربعاء 
إلى القرن األفريقي. وقال المتحدث الرسمي 
إن  دوجــاريــك،  ستيفان  المتحدة  األمــم  باسم 
من  متري  طن   23000 بنحو  ُحملت  الناقلة 
القمح األوكراني ضمن المساعدات اإلنسانية 
التي يتوالها برنامج األغذية العالمي، واصفاً 
هــذا الــحــدث بــأنــه خــطــوة مهمة أخـــرى في 
الجهود المبذولة لتصدير الحبوب من أوكرانيا 
التي تشتد الحاجة إليها، وخاصة في البلدان 
مثل  العالمية  الغذاء  أزمــة  من  تضررا  األكثر 

القرن األفريقي. 
خمسة  بين  ما  تصدير  أوكرانيا  واعــتــادت 
الزراعية  المنتجات  مــن  طــن  ماليين  وستة 
شهرياً بحراً قبل الهجوم الروسي في الـ24 من 

فبراير الماضي.
الحجم  ــادة  زي في  تأمل  إنها  كييف  وقالت 
الشهري للصادرات البحرية إلى ثالثة ماليين 
طن في المستقبل القريب، من أجل التخلص 
من  المتبقية  الحبوب  من  طن  مليون   18 من 
حصاد العام الماضي والبدء في بيع المحاصيل 

الجديدة.

جنديان في حقل للقمح بمنطقة زابوريجيا األوكرانية )أ ف ب(

السجن مدى الحياة لعضو خلية »البيتلز الداعشية«

ألكسندريا )أ ف ب( 

بالسجن  حكماً  أمس،  أميركية،  محكمة  أصدرت 
خلية  عضو  الشيخ،  الشافعي  على  الحياة  مــدى 
والتي  اإلرهابي،  »داعــش«  لتنظيم  التابعة  »البيتلز« 
عرفت باحتجاز رهائن غربيين وتعذيبهم وإعدامهم، 
وذلك إلدانته بقتل أربعة أسرى أميركيين في سوريا.

مدى  بالحبس  الثمانية  األحــكــام  صـــدور  وجـــاء 
الحياة بحق الشافعي الشيخ البالغ 34 عاماً، بعدما 
أدين في أبريل باّتخاذ أشخاص رهائن، والتآمر لقتل 

مواطنين أميركيين ودعم منظمة إرهابية.
وقال قاضي محكمة ألكسندريا في والية فرجينيا 
يمكن  »ال  الشيخ  سلوك  إن  إيليس،  سيلبي  توماس 
وصفه إال بأنه مروع وهمجي ووحشي وقاس وبالطبع 
إجرامي«. ولم يبد الشيخ، الذي وضع نظارات كبيرة 
األخضر  باللون  للسجناء  زياً  وارتدى  للوجه  وقناعاً 

الداكن، أي رد فعل لدى صدور الحكم.
استمّرت  التي  السابق  البريطاني  هذا  ومحاكمة 
سابقين  لرهائن  مؤثرة  شهادات  تخلّلتها  أسبوعين، 
في  قضائية  مالحقة  أبـــرز  وتــعــد  ضحايا،  وذوي 

الواليات المتحدة لعضو في تنظيم »داعش«
والدة  فولي،  دايــان  توّجهت  للمحكمة،  بيان  وفي 
الرهينة جيمس فولي، إلى الشيخ بالقول »جرائمك 
على  معاقبتك  تّمت  ولقد  تربح،  لم  بالحقد  المليئة 

انحرافك«.
وتابعت: »المحبة أقوى من الحقد، وأشفق عليك 

الختيارك الحقد«. وأجرت هيئة المحلّفين، المؤلفة 
ساعات  من ست  ألقــل  مـــداوالت  12 شخصاً،  من 
خلصت إلى أن الشيخ مذنب لضلوعه في مقتل أربعة 
وستيفن  فولي  جيمس  الصحافيان  هم  أميركيين 

سوتلوف وعامال اإلغاثة بيتر كاسيغ وكايال مولر.
على  القبض  ألــقــى  مسلّح  كـــردي  فصيل  وكـــان 
»البيتلز«،  الشيخ مع عضو آخر في خلية  الشافعي 

السابق  البريطاني  المواطن  كوتي،  أليكسندا  هو 
البالغ 38 عاماً، في يناير 2018.

ثّم  العراق،  في  األميركية  للقوات  الرجالن  وُسلّم 
ليخضعا   2020 عام  المتحدة  الواليات  إلى  أُرســال 
بذنبه في سبتمبر  أليكسندا كوتي  وأقّر  للمحاكمة. 
2021، وُحكم عليه بالسجن مدى الحياة في أبريل 

الماضي.

اإلليزيه: ال عائق 
قانونيًا مرتبٌط 

بالعقوبات الغربية 
على روسيا

غوتيريش: هناك كثير 
من العمل لضمان 
حصول العالم على 
المنتجات الغذائية 

جزء كبير من الشحنات 
األوكرانية توجهت إلى 

دول ثرية

تشمل صواريخ ومدفعية وطائرات »مسّيرة«

»البنتاغون« يعلن مساعدة عسكرية جديدة لكييف

واشنطن )أ ف ب( 

مساعدة  أمــس،  األميركية،  الدفاع  وزارة  أعلنت 
عسكرية جديدة ألوكرانيا بقيمة 775 مليون دوالر، 
لمنظومات  إضــافــيــة  ــخ  صــواري خــصــوصــاً  تشمل 

المدفعية األميركية الدقيقة من طراز »هيمارز«. 
وقالت مسؤولة كبيرة في البنتاغون للصحافيين، 
إن المساعدة الجديدة تشمل أيضاً إرسال منظومات 
مدفعية متحركة وقذائف من عيار 105 ملم تنسجم 

مع أسلحة قدمتها المملكة المتحدة.
كما ستزود واشنطن كييف بـ15 طائرة استطالع 
يبلغ   ،»Scan Eagle« طــراز  مــن  طيار  دون  مــن 
نطاق عملها أكثر من 100 كيلومتر، وتسمح بعمليات 
مراقبة في ساحة المعركة، حتى في الظروف الجوية 

جديد  جافلين  صــاروخ  ألــف  إلــى  إضافة  السيئة، 
الجديدة  العسكرية  والمساعدات  للدبابات.  مضاد 
وتشمل   ،2021 أغسطس  منذ  عشرة  التاسعة  هي 
أيضاً ألول مرة المركبات المدرعة المضادة لأللغام 
»MaxxPro«، المخصصة لنقل القوات في مناطق 
مزروعة باأللغام. وذكرت المسؤولة األميركية، التي 
تشمل  المساعدات  أن  هويتها،  كشف  عدم  طلبت 
أيًضا صواريخ »Harm« جو-أرض المضادة للرادار، 
والتي تمكن األوكرانيون من تكييفها مع قاذفاتهم من 

طراز ميغ الروسية الصنع.
في  تمكنت  األوكرانية  القوات  أن  إلــى  وأشـــارت 
األسابيع األخيرة من وقف تقدم القوات الروسية في 
جنوب وشرق البالد، مستشهدة باستخدامها الناجح 

لصواريخ »هيمارز« األميركية.

وقالت: »يمكنكم أن تالحظوا عدم إحراز الجانب 
الروسي أي تقدم في ساحة المعركة«.

استعادة  أي  نشهد  لــم  ذلـــك،  »رغـــم  ــت:  وأضــاف
لكننا سجلنا  األوكرانية،  القوات  لألراضي من قبل 

ضعفاً واضحاً للمواقع الروسية في عدة أماكن«.
وفي وقت أكدت فيه الواليات المتحدة دائماً، حتى 
ألمحت  فقط،  »دفاعية«  أسلحة  ستوفر  أنها  اآلن، 
مسؤولة البنتاغون إلى أن الهدف اآلن هو مساعدة 
ــيــة فــي الــهــجــوم الــمــضــاد، الــذي  ــقــوات األوكــران ال
تستعد له الستعادة السيطرة على مدينة خيرسون 

االستراتيجية جنوب البالد.
وأشــارت إلى أن »المعدات المضادة لأللغام هي 
مثال جيد لما يحتاج إليه األوكرانيون لتحرز قواتهم 

تقدما وتستعيد األراضي«.

جاكرتا )أ ف ب( 

الروسي  الرئيس  سيشارك 
ــره  ــظــي فــالديــمــيــر بــوتــيــن ون
الصيني شي جين بينغ في قمة 
في  الــعــشــريــن  دول  مجموعة 
الرئيس  أكد  حسبما  نوفمبر، 
ــذي يــتــرأس  ــ ــســي، ال ــي ــدون اإلن
حالياً هذا المنتدى الذي يجمع 
االقتصادات الكبرى في العالم، 

في مقابلة نُشرت أمس.
الرئيسين  ــود  وجـ ويــتــزامــن 
الرئيس  وجــود  مــع  القمة  فــي 
حين  في  بايدن،  جو  األميركي 
ــطــن  ــلـــت عـــالقـــات واشــن وصـ
أدنــى  ــى  إل وبكين  موسكو  مــع 
في  األزمــة  بسبب  مستوياتها، 
أوكـــرانـــيـــا والـــتـــوتـــرات بــشــأن 

تايوان.
اإلندونيسي  الرئيس  وقــال 
مع  مقابلة  فــي  ويـــدودو  جوكو 

الــرئــيــســيــن  إن  ــرغ«،  ــي ــومــب ــل »ب
سيحضران شخصياً القمة.

ــق نــص الــمــقــابــلــة، فقد  ووفـ
أكد ويدودو أّن »شي جين بينغ 
سيأتي، والرئيس بوتين قال لي 

أيضاً أنه سيحضر«.
وكان مسؤولون في الكرملين 
قد أوضحوا في يونيو أّن بوتين 
قِبل دعوة الرئيس اإلندونيسي، 
ــرط أن يــســمــح لــه الــوضــع  شـ
ــاء  ــوب ــال ــبــط ب ــمــرت الــصــحــي ال

بالحضور شخصياً.
على  ــا  ــارتـ ــاكـ جـ وحـــافـــظـــت 
مــوقــف مــحــايــد فــي مــا يتعلق 
جــوكــو  زار  كــمــا  بـــأوكـــرانـــيـــا. 
ويدودو كاّلً من كييف وموسكو 

في بداية العام.
إندونيسيون  مسؤولون  وأكد 
تؤكد  ويـــدودو  تصريحات  أّن 
على ما يبدو حضور الرئيسين 

إلى القمة.

ميكيلي )أ ف ب( 

ــن وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــل أعــ
بـــالده  أن  أمــــس،  الــفــنــلــنــدي، 
ستستضيف اجتماعاً ثالثياً مع 
الحق  وقت  في  وتركيا  السويد 
من الشهر الجاري، وذلك بعدما 
أعلنت أنقرة معارضتها انضمام 
حلف  إلــى  الشماليين  البلدين 

شمال األطلسي.
وقـــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ــدي، بــيــكــا هــافــيــســتــو  ــن ــل ــن ــف ال
إن  للصحافيين،  تصريح  فــي 
والسويد  فنلندا  عــن  »ممثلين 
فنلندا في  وتركيا سيلتقون في 

أغسطس«.
ــحــدد الـــوزيـــر مــوعــدا  ــم ي ولـ
للقاء، لكن نظيره التركي مولود 
ــان قــد أشــار  تــشــاوش أوغــلــو ك
إلى لقاء ثالثي مرتقب في 26 

تخلّت  العام،  وهــذا  أغسطس. 
سياسة  عــن  وفنلندا  الــســويــد 
ــيـــاز الـــتـــي كــانــتــا  ــدم االنـــحـ ــ ع
تّتبعانها منذ زمن، وأعلنتا أنهما 
حلف  إلــى  االنضمام  تعتزمان 
بدأت  بعدما  األطلسي،  شمال 
روسيا الهجوم على أوكرانيا في 

فبراير.
المتحدة  الواليات  وصادقت 
الــدول  نصف  مــن  أكثر  ومعها 
ــف شــمــال  ــاء فـــي حــل ــضــ األعــ
انضمام  طلبي  على  األطلسي 
آلية  أن  إال  وفنلندا.  السويد 
تتطلّب  التكتل  إلــى  االنضمام 

إجماع الدول األعضاء.
الوحيد  العضو  هــي  وتركيا 
البلدين،  انضمام  يعارض  الذي 
وستوكهولم  هلسنكي  وتطالب 
إعــطــاء  قــبــل  ــازالت  ــن ت بتقديم 

موافقتها على طلبيهما.

إندونيسيا تؤكد حضور بوتين 
وشي قمة مجموعة العشرين

فنلندا تستضيف محادثات 
ثالثية مع السويد وتركيا

والدة صحافي قتلته خلية بيتلز في سوريا )أ ف ب(
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 قبل جائحة »كورونا«، أجمعت عدة تقارير على توقع حدوث 
تغيرات مهمة في مراكز القوى االقتصادية في العالم، وترتيب 
الدول الخمس األكبر، وفق تطورها لعام 2050، ورشح تقرير 
بالشؤون  متخصصة  مهنية  وهي   ،»pwc« شركة  صدرعن 
االقتصادية، الصين للمرتبة األولى بحجم اقتصادي 58.499 
إلى  تتراجع  التي  المتحدة  الواليات  من  بدالً  دوالر،  تريليون 
الثانية  والهند في  تريليون دوالر،   34.102 بـ  الثالثة  المرتبة 
بـ10.502  بـ 44.128 تريليون دوالر، وأندونيسيا في الرابعة 
تريليون دوالر، وبعدها البرازيل في المرتبة الخامسة بـ 7.54 
تريليون دوالر، ولكن بعد جائحة »كورونا« وتداعياتها، طرأت 
تغيرات كثيرة نتيجة الخسائر الكبيرة التي لحقت باقتصادات 

تلك الدول. 
وفي عام 2017 كان االقتصاد الهندي في المرتبة السادسة، 
الفرنسي.  االقتصاد  متجاوزاً  العالم  اقتصادات  أقــوى  بين 
تداعيات  جراء  به  لحقت  التي  الكبيرة  األضــرار  رغم  وعلى 
بحجم  الخامسة  المرتبة  إلى   2019 عام  في  تقدم  »كورونا« 
الذي  البريطاني  االقتصاد  متجاوزاً  دوالر،  تريليون   2.94

سجل 2.84 تريليون دوالر.
الحرب  نطاق  واتساع  أوكرانيا،  الروسي على  الهجوم  ومع 
وتداعياتها لتشمل عقوبات متبادلة، تطال الدول المتحالفة، 
فإن االقتصاد العالمي يشهد انقساماً بين تكتلين متنافسين، 
الواليات  حــول  وآخــر  والصين،  روسيا  حــول  يتمحور  واحــد 
المتحدة مع االتحاد األوروبي، ويعمل كل تكتل على إضعاف 

التكتل اآلخر.
الديموقراطية  ــدول  ال بين  من  تعد  الهند  أن  رغــم  وعلى 
فهي  اقتصادها،  إدارة  في  الرأسمالي  النظام  تعتمد  التي 
ثاني أكبر اقتصاد بعد الصين في تكتل »بريكس«، إلى جانب 

روسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا، وقد رفضت إدانة موسكو 
في  ترغب  ذاتــه  الوقت  في  ولكنها  روسيا.  على  والعقوبات 
الغربي وخصوصاً  المعسكر  ودية مع  الحفاظ على عالقات 
الواليات المتحدة. ولذلك تعرضت مؤخراً النتقادات شديدة 
العقوبات  بعرقلة  اتهمتها  التي  السبع«  الدول  »مجموعة  من 
الخدمات  من  25 ضعفاً  بنحو  وارداتها  زيادة  لجهة  الغربية، 
للسوق  خسارتها  عن  الطاقة  شركات  وتعويض  الروسية، 
األوروبية، ال سيما أن »المجموعة« تدرس حالياً كيفية التعامل 
مع الدول التي تخرق العقوبات الغربية، وعلى رأسها الشركات 
الصينية والهندية. ومن هنا تتخوف الهند من ارتداد موقفها 
سلباً على تجارتها الخارجية التي تؤكد أن مصلحتها تقتضي 
الحفاظ على عالقاتها الممتازة مع التكتل المعارض لروسيا 

والداعم ألوكرانيا.
الثالث  الكتل  مع  الهند  تجارة  حجم  فــإن  األرقـــام  وبلغة 
الرئيسية )أوروبا، بريطانيا، والواليات المتحدة(، يقدر بنحو 
259 مليار دوالر سنوياً، مقارنة بفقط 8.1 مليار دوالر عام 
2021 مع روسيا، وهو مبلغ ضئيل جداً، وال يتجاوز%1.19 

من إجمالي حجم التجارة الهندية المقدر بتريليون دوالر. 
 ومــقــابــل هـــذه الــمــصــالــح االقــتــصــاديــة، هــنــاك مصالح 
بدرجة  عليها  وتعتمد  روسيا،  مع  الهند  تربط  إستراتيجية 
رئيسية بالتسليح، وهي تعتبر عالقاتها العسكرية مع موسكو، 
ركيزة أساسية، وبالتالي فإن معظم بنيتها العسكرية تشكلت 
الجو ونظم الصواريخ »إس  من السالح الروسي، وخصوصاً 
اإلستراتيجي  قرارها  اختيار  في  الهند  تقف  وهكذا   .»400

لتحقيق مصالحها االقتصادية العسكرية.

* كاتب لبناني

ــه، بحرب  ــل ك الــعــالــم  تــفــاجــأ 
جديدة ليست من مصلحة أحد. 
 - بالتحول  تنذر  الحرب  وهــذه 
في حال خروجها عن السيطرة- 
إلـــى حـــرب كــونــيــة بــيــن الــشــرق 
عالمية  والغرب، قد تكون حرباً 
ــة. فــالــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة  ــث ــال ث
أسفرت  أوكرانيا،  في  الروسية 
استقطاب  عن  مــا-  إلــى حد   -
الباب  يفتح  مــا  شــرقــي،  غربي 
أمام توترات جديدة، في مناطق 
ــم. فــربــمــا ال  ــال ــع ــرى مــن ال أخــ
يــتــوقــف الــتــوتــر عــلــى الــصــراع 
العسكري بين روسيا وأوكرانيا، 
ــتـــداده إلــى  ــن امـ ــخــوف م ــل ال ب
ــمــا يصبح  ــرى. ورب مــنــاطــق أخــ
ــصــراع إلــى  ــودة ال ســبــبــاً فــي عـ
األمور  يجعل  ما  أخــرى،  أقاليم 

أكثر تعقيداً وتوتراً.
أكثر،  خطورة  القلق  زاد  ومــا 
وما جعل التوتر أكثر تعقيداً، هو 
آسيا  شرق  في  القائم  التحدي 
ــوان،  ــاي ــرة ت بــيــن الــصــيــن وجــزي
بــمــنــطــقــة أصــبــحــت فـــي مــربــع 
ــؤرة  الــتــصــعــيــد، وقـــد تــصــعــب ب
الغرب  بين  جــديــدة  استقطاب 
الــبــاب على  يفتح  مــا  والــشــرق، 

أزمات جديدة. 
ــقــدت األمـــــور أكــثــر من  ــع وت

واالنكماش  السياسي  االنــســداد  على  مــؤشــرات  خــالل 
القائم  الخالف  هذا  من  والذعر  والخوف  االقتصادي 
بين الشرق والغرب، وما ينجم عنه من شّح في إمدادات 
الغاز الطبيعي الغاز والنفط في كثير من الدول، وزادت 
األزمات وشحت الموارد الغذائية، بعد محاربة دولة لم 

تكن بالحسبان.
وبات واضحاً بعد مرور قرابة 6 شهور على المواجهات 
يعاني  بات  العالم  أن  األوكرانية،  الروسية-  العسكرية 
والــغــرب،  الــشــرق  بين  الخطير  التوتر  هــذا  تــداعــيــات 

وانعكس هذا الهجوم على كل المنطقة والعالم كله.

وأصبح العالم اليوم يتجه إلى 
التفكير بقوة في تأمين المخزون 
ــذائـــي وضـــمـــان تــدفــقــات  ــغـ الـ
تأمين  يهمها  فالشعوب  السلع، 
القمح  خاصة  والحبوب  الطعام 
والـــزيـــوت، خــاصــة أن روســيــا 
الجهات  أكــبــر  مــن  وأوكــرانــيــا 
الـــمـــصـــدرة لـــهـــذه الــمــنــتــجــات 

الزراعية االستراتيجية.
ــة  ــي ــران ودفــعــت األزمــــة األوك
ــوازن  ــت الــراهــنــة إلـــي أهــمــيــة ال
بين  العالقات  في  االستراتيجي 
ألهمية  وأيضاً  والغرب،  الشرق 
حماية المصالح القومية من أي 
في  يدفع  بما  عالمية،  توترات 
اإلنتاجية  القدرات  تعزيز  اتجاه 
على  واالعـــتـــمـــاد  ــة،  ــي ــمــحــل ال

سالسل توريد مأمونة. 
عن  غــنــى  فـــي  اآلن  ــم  ــال ــع ال
صراعات جديدة، ألن تشابكات 
يتأثر  الجميع  تجعل  المصالح 
باالضطرابات والحروب، خاصة 
مع العولمة، واالرتباط الشبكي، 
ــخــدمــات، والــطــفــرة  وتــجــارة ال

الرقمية الهائلة.
أهمية  تجدد  التوتر  وأجـــواء 
إلعــادة  جديدة  تكتالت  تشكيل 
خريطة طريق للعالقات الدولية، 
من أجل ضمان استمراريتها في 
وتلبية  المجتمعات،  واستقرار  الشعوب  مصالح  خدمة 

احتياجاتها اليومية واللوجستية. 
وخوفاً من المفاجآت التي لم تستعد لها بعض الدول 
التي أعلنت إفالسها، أو التي لم تستطع تأمين إمداداتها 
بعودة  االهــتــمــام  ينبغي  الــنــفــط،  ومشتقاته  الــغــاز  مــن 
االستقرار، وتصفية أجواء التوتر، فالعالم كله أصبح أكثر 
ارتباطاً من ذي قبل، واالستقرار وضمان تدفق التجارة 

والخدمات أمران يهمان المجتمع الدولي كله. 

* كاتب سعودي

الحزبي  ــمــأزق  ال عكس  على 
لم  إذ  ــركــا –  أمــي فـــي  ــم  ــقــدي ال
ــوري« واحــد  يــصــوت أي »جــمــه
التضخم  خفض  قــانــون  لصالح 
الــرئــيــس جو  عليه  ــع  وقـ ــذي  ــ ال
بايدن، فإن الصراع الجديد حول 
سياسة المناخ سيثير العديد من 
دفعت  التي  البيئية  الجماعات 
نحو  المتحدة  الــواليــات  بــشــدة 

خطوات إلزالة الكربون.
سيؤدي الصراع الجديد حتماً 
إصــالح  استراتيجية  تعثر  ــى  إل
البنية التحتية للطاقة في البالد، 
حيث تقف المنظمات البيئية في 
مباشرة  المسارات  أكثر  طريق 
االقتصاد  مــن  الــكــربــون  إلزالـــة 
الثالثين  مـــدار  على  األمــيــركــي 

عاماً القادمة.
في الوقت الحالي، ما يعلق في 
مطالب  هو  البيئة  نشطاء  ذهــن 
السيناتور جو مانشين في مقابل 
تصويته لقانون خفض التضخم: 
خط  الستكمال  الطريق  تمهيد 
ــيــب الـــغـــاز الــطــبــيــعــي عبر  ــاب أن

فيرجينيا الغربية.
نائبة  ســرور،  مهيار  لي  قالت 
أنــواع  نطاق  »خـــارج  قسم  مدير 
بــنــادي  النظيفة«  غــيــر  الــوقــود 
ويــســت  تـــزويـــد  أن  ى  ــرا:  ــي ســي

إجبار  وأن  مقبول،  غير  أمــر  الطبيعي  بالغاز  فيرجينيا 
الكونجرس للموافقة على إنشاء خط األنابيب هو أمر غير 
الئق إلى حد ما. عالوة على ذلك، ليس من غير المعقول 
المطالبة بأن تكون خطوط األنابيب مطابقة لمعايير حماية 

النظم البيئية والمجتمعات التي تعبرها.
لكن دعونا نواجه األمر: سيستمر الغاز الطبيعي، الذي 
باستخدام  مقارنة  الكربون  انبعاثات  نصف  فقط  ينتج 
الفحم، في لعب دور حاسم في إزالة الكربون من شبكة 
يصلح  »الغاز ليس وقــوداً  أن  الطاقة. وتصر ســرور على 
لفترة انتقالية للوصول إلى مستقبل الطاقة النظيفة الذي 

كان  لقد  الــواقــع،  في  نحتاجه«. 
ليحل  الرئيس  الوقود  هو  الغاز 
كذلك  وسيستمر  الفحم.  محل 
هناك  ستكون  ــوقــت.  ال لبعض 

حاجة لخطوط األنابيب لنقله.
كــارولــيــنــا  ــة  ــ والي ــى  إلـ لننظر 
 16 من  واحــدة  وهــي  الشمالية، 
ــرضــت جـــــدوالً زمــنــيــاً  واليــــة ف
الــكــربــون،  انــبــعــاثــات  لتخفيف 
ثاني  انبعاثات  بخفض  والتزمت 
أكسيد الكربون بنسبة 70% من 
خلص  فقد   .2030-2005 عــام 
»براتل«  مجموعة  أجرته  تحليل 
الطاقة  ــوردي  مـ رابــطــة  لصالح 
النظيفة إلى أن المسار األرخص 
ــهــدف يتضمن  لــلــوصــول إلـــى ال
إضافة 2000 - 3500 ميجاواط 
من توليد الطاقة بالغاز الطبيعي 

بحلول ذلك الوقت.
ويعد الغاز الطبيعي أيضاً جزءاً 
من اإلستراتيجيات الوطنية إلزالة 
سييرا«  »نــادي  عارض  الكربون. 
ــرى مــشــروعــاً  ومــجــمــوعــات أخــ
الطاقة  لجلب  اآلن  مــحــظــوراً 
الكهرومائية من كندا إلى الشمال 
الشرقي، على أساس أن خطوط 
النقل الالزمة ستقطع مساحات 
طويلة من الغابات، بينما تستهلك 
مساحة  الــكــهــرومــائــيــة  الــطــاقــة 

كبيرة وغير قابلة للتجديد على أي حال.
كان اعتراض الحركة البيئية على الغاز الطبيعي وغيره 
ذا أهمية قليلة نسبياً، حيث إن السؤال حول ما يجب فعله 
بشأن ثاني أكسيد الكربون كان خاضعاً لرد الجمهوريين 
عليه بـ »ال شيء«. ولكن مع اعتراض الحزب »الجمهوري« 
على سياسة المناخ، فإن معارضة جماعات البيئة لبعض 

الخطوات قد تصبح العائق الرئيسي إليجاد حل.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة »واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس«

* كاتب أميركي 

الهند... مصالح اقتصادية وعسكرية

 بستان الفاكهة ضحية الفيضان

في منطقة شينواري شرق أفغانستان دمرت الفيضانات المفاجئة قرية خاك سانجول، المشهورة ببساتين الفاكهة. في المشهد أحد المزارعين يرصد مع ابنه حجم 

الخسائر التي طالت أشجار الفاكهة، حيث خسر هذا المزارع 250 شجرة. وتزداد الصورة قتامًة عندما ندرك جانبًا من الخسائر التي تعرض لها سكان المنطقة، حيث 

أودى الفيضان بحياة 29 شخصًا على األقّل، وأسفر عن تدمير عشرات المنازل في شرق أفغانستان. )الصورة من خدمة نيويورك تايمز(.

استطاعت دولة اإلمارات أن تكون ِقبلًة مفّضلًة للمغتربين، وتبوأّت 
استقطاباً  الدول  أفضل  كإحدى  العالم،  على خريطة  بــارزةً  مكانًة 
لألفراد للعيش على أرضها، بفضل ما تمنحه من تسهيالت، وما 
تُقّدمه من خدمات، توفر لهم أرقى سبل العيش، وتتيح لهم الفرصة 
لالستفادة من أحدث ما توصلت إليه البشرية من ُمقومات، تُسهم 

في رفع جودة الحياة، وتمّد جسور التواصل اإلنساني مع الجميع.
وفي هذا السياق، أظهرت بيانات منظمة »إنترنايشنز« األلمانية، أن 
دولة اإلمارات تجاوزت المعدل العالمي في مؤشرات تتعلق بأفضل 
نقطة، حيث  إلى 34  تتراوح من 6  بمستويات  للمغتربين  الوجهات 
حققت مراكز متقدمة في 4 من 5 محاور رئيسية و11 مؤشراً من 
مـــؤشـــراً   17 إجــمــالــي 
ومنها  التقرير،  تضمنها 
المحلية،  اللغة  مــؤشــر 
وســـهـــولـــة اإلجـــــــراءات 
ــارات  ــ ــي اإلداريــــــــــة، وخــ
الترفيه والسفر، واألمان، 
والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، 

والحياة الرقمية.
ــة  ــ ــت دول ــق لـــقـــد حــق
ــازات  ــجــ ــ اإلمـــــــــارات إن
مختلف  عــلــى  مــتــعــددة 
عد، فأطلقت العديد  الصُّ
والبرامج  المبادرات  من 
ــتـــشـــريـــعـــات، الــتــي  والـ
كوجهة  مكانتها  ــعــزز  تُ
والعمل  للعيش  مفضلة 
دخول  وتأشيرات  اإلقامة  كتعديالت  األعمال،  وريــادة  واالستثمار 
الواعدة،  والمواهب  الكفاءات  استقطاب  في  أسهمت  التي  البالد، 
واإلسهام  واألمـــان  باالستقرار  المقيم  شعور  تعزيز  إلــى  إضــافــًة 
الفاعل في مسيرة تنمية البالد. وعلى صعيد آخر حرصت الدولة 
على تطوير بنيتها التحتية من طرق ومباٍن ومؤسسات، ناهيك عن 
بنيتها الرقمية، التي باتت عامل جذب كبير بما تُقّدمه من فرص 
واعدة ترتكز على اإلبداع واالبتكار والتجارب االقتصادية والتجارية 

واالستثمارية الجديدة.
في  ــارات  اإلمـ دولــة  نجحت  والصحي،  األمني  الصعيدين  وعلى 
تأسيس تجربة عالمية رائدة في التنمية المستدامة واالهتمام بأفراد 
مجتمعها على حّد سواء، وتُعد المنظومة الصحية اإلماراتية إحدى 
ركائزها، حيث تتميز بالجودة، وااللتزام بالمعايير العالمية، والقدرة 
على تقديم مقومات الرعاية الصحية التي تُلّبي احتياجات المجتمع، 
من خالل حزمة فريدة من الخدمات الصحية المبتكرة والمشروعات 
ودمج  الطبية،  التقنيات  أحــدث  مع  المتوافقة  والعالجية  الوقائية 
التطبيقات الذكية في الخدمات الصحية، والتطبيب عن بُعد، والذكاء 
االصطناعي والصحة الرقمية. وعلى المستوى األمني أرست الدولة، 
حقوق  تحفظ  وصارمة،  واضحة  قوانين  تشريعية،  بنية  خالل  من 

األفراد والمؤسسات، وتحدد العالقات بين أفراد المجتمع.
كل هذه اإلنجازات وغيرها تعمق قيمة االنتماء لدى كل من يعيش 
على هذه األرض، التي تحرص قيادتها الرشيدة على بناء اإلنسان، 
من دون تمييز وال محاباة، وتحتضن بين ربوعها رعايا أكثر من 200 
جنسية، تعاملهم كأبنائها، وتوفر لهم مختلف الفرص. كل ذلك يدعونا 
جميعاً إلى أن نكون جزءاً من هذه المنظومة الواعدة، وأن نبذل في 

سبيل ذلك الغالي والنفيس.

اإلمـــــارات
وجهة مفضلة للمغتربين

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

اإلمارات

اليـــوم

اإلمارات حققت 
إنجازات متعددة 

فأطلقت العديد من 
المبادرات والبرامج 
والتشريعات، التي 

ُتعزز مكانتها كوجهة 
مفضلة للعيش 

والعمل واالستثمار

أجواء التوتر تجدد أهمية 
تشكيل تكتالت جديدة إلعادة 

خريطة طريق للعالقات 
الدولية لضمان استمراريتها 
في خدمة مصالح الشعوب 

واستقرار المجتمعات، وتلبية 
احتياجاتها اليومية واللوجستية

مع اعتراض الحزب 
»الجمهوري« 

على سياسة المناخ، فإن 
معارضة جماعات 

البيئة لبعض الخطوات قد 
تصبح العائق الرئيس 

إليجاد حل

»قانون المناخ«... صراع جديدالشرق والغرب... صراع وجودي
إدواردو بورتر*د. علي القحيص*

 الهند من بين الدول 
المؤهلة لجذب شركات 

التقنية األميركية المهاجرة 
من الصين، نظرًا لضخامة 

سوقها االستهالكية 
المقدر بأكثر من 1.4 مليار 

نسمة

عدنان كريمة *
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حالياً  العالم  به  يمر  ما  ضوء  على 
توترات  مــن  مغربه  إلــى  مشرقه  مــن 
وأخرى  بالفعل  قائمة  وحــروب  كبرى 
العالمي  االقــتــصــاد  ــإن  فـ محتملة، 
وتشنجات  ــأزمــات  ب ــر  اآلخـ هــو  يمر 
وإرهاصات مماثلة من شأنها أن تؤثر 
واجتماعياً  واقتصادياً  سياسياً  سلباً 
وصغيرها  كبيرها  الــدول  جميع  على 

غنيها وفقيرها.
ــتـــصـــادي في   لــكــن الــمــشــهــد االقـ
يبدو  المتحدة  العربية  اإلمــارات  دولة 
للمتمعن فيه عن كثب بأنه مختلف، فهو 
وتماسكاً  قوة  يــزداد  الوقت  مرور  ومع 
االقتصادية  التحديات  مواجهة  فــي 
يعود  ذلك  أن  وربما  الجارية.  الكونية 
ــى الــتــمــاســك االقــتــصــادي  جــزئــيــاً إلـ
والسياسي واالجتماعي الداخلي للبالد 
االقتصادية  بالخطط  الجميع  والتزام 
الــدولــة  تضعها  الــتــي  االستراتيجية 
ويقوم بانتهاجها الجميع وتنفيذها بدقة 
وصالبة وإتقان، فهذا من شأنه أن يقوي 
الدمج االقتصادي الداخلي والخارجي 
لمكونات الدولة االتحادية ومواقفها في 

مواجهة التقلبات االقتصادية العالمية.
العالمية  االقــتــصــاديــة  ــة  ــ األزم إن 
االنكماش  في  تتسبب  التي  الحالية 
ــحــاد  االت دول  القـــتـــصـــادات  الـــحـــاد 
األوروبي والواليات المتحدة األميركية 
واليابان ودول شرق وجنوب شرق آسيا 
والتوتر  أوكرانيا  في  الحرب  بسبب 
القائم بين الواليات المتحدة والصين 
مجلس  رئيس  ــارة  وزيـ تــايــوان  بسبب 
لها  بيلوسي  نانسي  األميركي  النواب 
النووي اإليراني بين  وتطورات الملف 
ارتفاع  إلى  حالياً  تــؤدي  وجــذب،  شد 

أسعار النفط والغاز بشكل حاد.
ذاته  حد  في  هو  االرتفاع  هذا  لكن 
ــدول  ــد لــكــل مــن الـ مــبــعــث قــلــق شــدي
إلى  يــؤدي  فهو  والمستهلكة،  المنتجة 
الــمــزيــد مــن االنــكــمــاش االقــتــصــادي 
العالمي وتوقف عجلة اإلنتاج الصناعي 
ما  المستهلكة  ــدول  ال من  العديد  في 
يؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط 
والغاز ويتسبب في انخفاض أسعارهما 
في نهاية المطاف ويؤدي إلى عجوزات 
المنتجة  الــدول  ميزانيات  في  ضخمة 

العديد  تضرر  جانب  إلى  والمصدرة، 
الصناعية  ــدول  ــ الـ اقـــتـــصـــادات  مـــن 
كاليابان وكوريا الجنوبية وعدد من دول 
المتحدة،  والواليات  األوروبــي  االتحاد 
دع عنك جانباً معظم الدول النامية في 
التي  الجنوبية  وأميركا  وأفريقيا  آسيا 
ليس بإمكانها تسديد فواتير استيرادها 

لمواد الطاقة بشتى أنواعها.
وفــي األحـــوال الــعــاديــة وبــنــاًء على 
الطلب  بانخفاض  الخاص  السيناريو 
تدني  وبالتالي  والــغــاز،  النفط  على 
األســـعـــار، فـــإن الــنــتــيــجــة هـــي تــأثــر 
في  وتوقع  المصدرة  الــدول  عائدات 
يترك  لكي  ميزانياتها  عجز  زيـــادة 
االقتصادية  التنمية  على  سلبية  آثــاراً 
واالجتماعية فيها، فأين هو موقع دولة 
اإلمــارات من ذلك؟ وهل باإلمكان أن 
يحدث نفس المشهد على اقتصادها؟ 
اإلمـــارات  ألن  ذلــك  بالنفي،  اإلجــابــة 
السابقة  تجاربها  من  كثيراً  استفادت 
مع التقلبات الكبرى في أسعار النفط 
اقتصادها  عمل  آليات  بتنويع  وقامت 
يتواجد  ما  داخلها.  ومصادر  الوطني 

النفطية  غير  القطاعات  أن  هو  اآلن 
الميزانيات  في  األكبر  المساهم  هي 
ينعكس  وهــذا  واالتــحــاديــة،  المحلية 
ــت  ــاب ــمــو مــضــطــرد وث ــي ن ــدوره فـ ــ ــ ب
لالقتصاد بغض النظر عن ما يحدث 

من تقلبات في أسواق النفط والغاز.
األلفية  بداية  اإلمــارات، ومنذ   في 
القومي  الــنــاتــج  يتضاعف  الــثــالــثــة، 
بــشــكــل مضطرد  لــلــبــالد  ــي  ــال اإلجــم
أن  جانب  إلى  عالية،  أرقاماً  ويحقق 
والغاز  النفط  بشقيه  النفطي  القطاع 
المعهود في اإلسهام  بأداء دوره  يقوم 
اإلجمالي،  القومي  الدخل  في  المؤثر 
في  حــادة  سلبية  تــأثــيــرات  دون  لكن 
األسواق  في  األسعار  انخفاض  حالة 

العالمية.
 ارتفاع أسعار النفط والغاز منذ الربع 
واستمرارها   2021 عــام  مــن  األخــيــر 
زادت  عالية  مستويات  عند  الحالي 
على  المالية  العوائد  من  كبير  بشكل 
كبير  تأثير  لــذلــك  وســيــكــون  ــالد،  ــب ال
على الموازنات العامة في الدولة على 
ما  واالتـــحـــادي،  المحلي  الصعيدين 

االقتصادي  النمو  ــادة  زي الــى  سيؤدي 
العامة  المشاريع  على  اإلنفاق  وزيــادة 
من  االجتماعية  التنمية  إلــى  الهادفة 
تعليم وصحة وإسكان ودعم اجتماعي، 
التحتية  البنية  مشاريع  إلى  باإلضافة 

الكبرى.
 إن توفر هذه القدرة المالية، وعلى 
على  الماضية  السنوات  تجارب  ضوء 
التي مضت من  عاماً  الخمسين  مدى 
المتوقع  من  االتــحــاديــة،  الــدولــة  عمر 
ــن اإلجـــــــراءات  ــد مـ ــمــزي ــال الـــقـــيـــام ب
ــى صــعــيــد الــتــقــويــم  ــل اإليـــجـــابـــيـــة ع
الخطط  واإلصالح االقتصادي ووضع 
متوسطة  ــرى  ــب ــك ال ــيــجــيــة  ــرات االســت
النمو  عمليات  لتسريع  المدى  وبعيدة 
إلى  الهادفة  واالجتماعي  االقتصادي 
االستثمارية  الفرص  من  المزيد  خلق 
في البالد، وبالتالي إلى بناء اقتصادي 
المتقدمة،  الــدول  اقتصادات  يضاهي 
وبالتالي إلى خلق الدولة الراسخة ذات 

النجم الساطع في عالم اليوم.

* كاتب إماراتي

اإلمــــارات ومواجهــــة أزمــــة االقتصاد العالمي

في اإلمارات، ومنذ بداية 
األلفية الثالثة، يتضاعف 
الناتج القومي اإلجمالي 

للبالد بشكل مضطرد ويحقق 
أرقامًا عالية إلى جانب القطاع 
النفطي بشقيه النفط والغاز

فــي الــنــصــف الــثــانــي مــن الــقــرن 
على دور  ــاً  ــي ــفــق دول أتُ الــمــنــصــرم، 
وسائل اإلعالم، من صحافة ورقية، 
ــوالً إلــى  وإذاعـــــات مــســمــوعــة، وصــ
قادرة  أنها  وكيف  العالمية،  التلفزة 
على أن تصنع صيفا أو شتاء، وبمعنى 
أخر أن تكون ناراً أو نوراً، في طريق 
ماليين الشعوب حول الكرة األرضية، 
وهو األمر الذي أثبتته بالفعل عقود 
ومــا فعله اإلعــالم  الــبــاردة،  الحرب 
الغربي الموجه للكتلة الشرقية فيها. 

هل تغير الحال اليوم عن األمس؟
 مؤكد أن تراجعاً ما قد لحق بدور 
وسائل اإلعالم التقليدية، والتي حلت 
محلها وسائط التواصل االجتماعي 
الحديثة، التي باتت وعن حق تسهم 
صناعة  فــي  جــدا  كبيرة  مساهمة 
الرأي العام، وتوجيه األمم والشعوب 

كيفما شاءت ومتى أرادات.
غير أنها وكما كل اختراع حديث، 
إيجابي،  واحــد  وجهين،  ذات  تبدو 
الـــذي يجعل  األمـــر  ــر سلبي،  واآلخـ
الوسائط،  تلك  مشهد  تلف  الحيرة 
إذا  ويــدعــو لالنقسام مــن حــول مــا 
مــســارات  تحقيق  فــي  تسهم  كــانــت 
أنــهــا تفرق  أم  اإلنــســانــيــة،  ــوة  األخــ
المتباينة  المحن  أزمنة  في  الجموع 

التي تضرب وجه األرض في حاضرات أيامنا.
الجنوبية  الكورية  العاصمة  شهدت  الماضي  األسبوع 
سيول، مؤتمراً للمنظمة الكاثوليكية العالمية لالتصاالت، 
سيغنيس، وقد طرح هذا الموضوع الشائك كملف رئيس 
في النقاشات التي دارت  عن دور تلك الوسائط وما إذا 

كانت تدعم تواصل البشر، أم تخلق عوالم من الوحدة؟
حكما كانت تجربة عامين من جائحة كورونا مهمة للغاية 
في الوقوف على ناصية دور تلك الوسائط، ال سيما وأنها 
قدمت بدياًل جيداً بدرجة أو بأخرى على صعيد تصريف 

األمور ولو بشكل مؤقت.
 لكن على جانب آخر، فإنها بقدر ما وصلت بين البشر، 
بقدر ما خلقت نوعا من التمترس وراء جدران األنا، وبات 

عن  بديل  وكأنه  اإللكتروني  التعامل 
التالحم اإلنساني الخالق.

ــة، وهو  ــ ــه األزم  أمــر آخــر أفــرزت
المساحة  تلك  اســتــغــالل  إمكانية 
ــن عــالــم  ــة الــشــاســعــة مــ ــعـ ــواسـ الـ
ــصــاالت، فــي الــتــرويــج لألخبار  االت
بهدف  الحقيقية،  وليس  المزيفة، 
قصيرة  شخصية  مــنــافــع  تحقيق 

النظر.
فـــي مــداخــلــتــه أمــــام الــمــؤتــمــر، 
تحدث باولو روفيني، عميد الدائرة 
حالة  عن  لالتصاالت  الفاتيكانية 
من  بالبشرية  تلم  الــتــي  التناقض 
الــذي  التكنولوجي  الــتــقــدم  ــراء  جـ
حيث  تــنــاقــض،  فــي  نعيش  يجعلنا 
نحن في اتصال قوي، لكننا وحيدون 
أيضاً، وكل منا هو منغلق على ذاته، 
وهذه هي المشكلة، فحين ال يكون 
هــنــاك تــواصــل بــل مــجــرد اتــصــال، 
وحين ال يعود هناك الواقع بل بديل 
عنه، فعلينا أن نتساءل، وأن نفحص 
ضمائرنا بشكل شخصي وجماعي، 
التساؤالت  بعض  على  نجيب  وأن 

بفكر منفتح.
في رسالته لمناسبة اليوم العالمي 
ــصــاالت االجــتــمــاعــيــة  ــالت ـــ53 ل ــ الـ
فرنسيس  البابا  قــال   ،2019 عــام 
والجنسية  العرقية  المسبقة  األحكام  جميع  تدفق  إن 
والدينية وغيرها عبر شبكات التواصل االجتماعي أمر 
له تبعاته السلبية، األمر الذي يحول البشر من أخوة إلى 

أعداء متصارعين.
 ما هي خالص مؤتمر سيغنيس األخير؟

 الطريقة الوحيدة للرد على التكنولوجيا المعاصرة، وفي 
القلب منها وسائط التواصل االجتماعي، هو أال نعتبرها 
صنما نعبده، وال شيطانا نخشى االقتراب منه، بل التعامل 
المسؤول بضمير صالح وعقل واٍع منفتح. األخوة اإلنسانية 

هي القضية وهي الحل.

* كاتب مصري

فـــي محيطها  إســرائــيــل  تـــواجـــه 
الــداخــلــي الــكــثــيــر مـــن الــتــحــديــات 
والمخاطر المتعلقة بتحديد أولوياتها، 
ومحددات تعاملها مع الخطر القريب 
أو  ــزة،  غـ جبهة  مــن  ــواء  سـ والبعيد 
الضفة الغربية، أو من جبهة »حزب 
اهلل« وإيران، وهو ما يتطلب من الدولة 
العبرية العمل وفق سياسات محددة 
وربما استباقية، وفي ظل مواجهات 
مستمرة لن تتوقف بل قد تتصاعد، 
المستوى  أن  عــلــى  يــؤكــد  ــا  م ــو  وهـ
يواجه  زال  ما  يدير  الــذي  السياسي 
بإشكالية حقيقية في ظل عدم وجود 

توافقات حقيقية سياسياً وحزبياً،
 ما يشير إلى أن إسرائيل ما تزال 
في حالة من الغيبوبة السياسية، وهو 
ما برز في التعامل مع حركة »الجهاد« 
مؤخراً، ومع كل الفصائل األخرى بما 
في ذلك حركة »حماس« األمر الذي 
يشير إلى أن هناك حالة من التشرذم 

في المواقف واالتجاهات.
الرسالة أن هذا المستوى السياسي 
هو الذي أفرز حالة عدم االستقرار 
تنجح  لن  والتي  إسرائيل،  في  العام 
في  المقبلة  البرلمانية  االنتخابات 
حسمها بل قد تزيد في ظل صراع 
األحزاب الدائم وغياب الرؤية االكتفاء 

باإلدارة من أعلى، وهو ما يؤكد أننا أمام لحظات إسرائيلية 
فارقة، ويعيد السؤال المهم من يحكم في تل أبيب؟ وهل 
المشهد  يوجه  وهو من  يدير  العسكري هو من  المستوى 
السياسي واألمني في الفترة المقبلة، وانتظاراً لما سوف 
تأتي به نتائج االنتخابات المقبلة، والتي ستشهد تطورات 
مهمة على عكس ما جاءت به نتائج االستحقاق البرلماني 

األخيرة.
  في هذا السياق بات من الواضح أن هناك تيارين في 
المستوي السياسي، األول يقوده رئيس الوزراء المؤقت، يائير 
لبيد، مقابل معسكر المعارضة اليمينية بقيادة نتنياهو، مع 
التأكيد على أن مواجهة غزة األخيرة منحت لبيد فرصاً 
جديدة في المنافسة بعد انهيار حزب »يمينا« الذي قاده 

كما  بنيت،  السابق،  ــوزراء  ــ ال رئيس 
تم اإلعــالن عن قــرار رئيس األركــان 
السابق غادي آيزنكوت االنضمام إلى 
القائمة الموحدة برئاسة وزير األمن 
بيني غانتس بعد فترة غير قصيرة من 
االنتظار، والترقب حول نية ايزنكوت 
من  السياسية  الحياة  غمار  خــوض 

عدمها.
هذه التطورات السياسية، وغيرها 
تتزامن مع تصريحات مهمة لرئيس 
الذي  كوخافي  أفيف  الجيش،  أركان 
أكـــد أن لـــدى الــجــيــش الــمــزيــد من 
الخطط والعديد من العمليات سواء 
فــي قــطــاع غـــزة، أو عــلــى الــحــدود 
الشمالية أو الساحات األخرى األمر 
توجهات عسكرية  وجود  يعني  الذي 
مستمرة على الجبهات المختلفة، ومما 
يؤكد أن المستوي العسكري سيستمر 
التغيير  مع  حتى  المشهد  إدارة  في 
ــان حيث  ــ األرك رئــاســة  فــي  الوشيك 
مرشحين  ثــالث  الدفاع  وزيــر  اختار 
منصب  في  كوخافي  أفيف  لخالفة 
رئيس األركان، األول هو نائب رئيس 

األركان الحالي هارتسي هاليفي.
األركــان  رئيس  نائب  هو  والثاني 
السابق إيال زمير، والثالث هو يوئيل 
القوات  قائد  كــان  الــذي  ستريك، 
البرية، وقائد القيادة الشمالية، ويحظى ستريك بتقدير 
كبير من جانب نتنياهو. الجيش اإلسرائيلي يواجه خطة 
هيئة  ستلزم  منظمة  عملية  تنفيذها  يتطلب  جــديــدة، 
األركان العامة لسنوات قادمة، ما يستلزم اختيار رئيس 
أركان تتوافر فيه سمات عدة مطلوبة ليتمكن من استكمال 
تنفيذ الخطة المذكورة. في كل األحوال سيبقي السؤال 
وما  إسرائيل،  في  واألمــن  السياسة  يدير  من  مطروحاً 
السياسي  المستويين  بين  والتعارض  التقابل  حدود  هي 

والعسكري؟

* أكاديمي متخصص في العلوم السياسية 

والشؤون االستراتيجية

الطريقة الوحيدة للرد على 
التكنولوجيا المعاصرة، وفي 
القلب منها وسائط التواصل 
االجتماعي، هو أال نعتبرها 
صنمًا نعبده، وال شيطانًا 
نخشى االقتراب منه، بل 

التعامل المسؤول بضمير صالح 
وعقل واٍع منفتح

 هناك تياران في المستوى 
السياسي، األول يقوده رئيس 

الوزراء المؤقت، يائير لبيد، 
مقابل معسكر المعارضة 

اليمينية بقيادة نتنياهو، مع 
التأكيد على أن مواجهة غزة 

األخيرة منحت لبيد فرصًا 
جديدة في المنافسة 

إسرائيل... تحديات داخلية»وسائط التواصل«... أخوة ال أعداء

د. طارق فهمي*إميل أمين*

د. عبدالله جمعة الحاج*
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في هدأة النفس

حياتنا بين 
مٍد وجزر

في  يــوم  ذات  كنت  عندما  نهائي  ال  غموض  يلفه  البحر  كــان 
شاطئ  على  أجلس  كنت  وابنتها،  أختي  برفقة  سياحية  رحلة 
وروعتها وحضارتها  التي دمرت جمالها  لبنان  مدينة جونية في 
التي امتدت عبر القرون بأيدي الجشع والعقول التي أوغلت في 

الضاللة!
كان المساء يوشك وأختي وابنتها تركتاني وحيدة على الشاطئ، 
لجة  في  يخوضان  محيطهما  إلــى  ذهبتا  فقد  بعد.  تعودا  ولــم 
الشراء، فلعلهما ال تزاال تتفقدان البضائع من متجر إلى متجر، 
بسطوة الشغف إلى الشراء! كأنما الحياة برّمتها بضاعة تتوزعها 
المتاجر ونقودا للمقايضة. ولست أدري لماذا لم يمتص طاقتي 
هذا الشغف! ربما ألن شغف القراءة وشراء الكتب هو الذي جعل 
بيني وبين متاجر البضائع حاجزاً امتد على مدار سنين عمري! 
ها هو الضباب يلوح من بعيد، والغيوم تنتصب كأنها جبال ترسم 
وئيداً  تذهب  الشمس  حيث  والسماء.  األرض  بين  فاصال  خطاً 
إلى مرقدها، تاركة ذيوال من لهيبها تضيء الفراغات بين قطع 
الغيوم المتناثرة التي تلوح في البعد، كأنها تفترش البحر، وليست 
أحمله  كنت  الذي  الرصاص  قلم  الماء.  وخط  األفق  بين  معلقة 
أود  كنت  وأنا  وأيقظ غضبي.  انقطع  المذكرات،  دفتر  مع  دوما 
أن أكون هادئة، غارقة في تأمل اللحظات الصعبة التي تمر بها 
البشرية، واللحظات المبهمة التي تمر بها حياتنا. وئيداً تكتسب 
لبنان  في  انتشر  الذي  الحرائق  رماد  كأن  السواد،  لون  الغيوم 
يتصاعد إلى السماء مكٍوناً اضطرابا سديمياً. والبحر سادر في 
ال مباالته األبدية ونشيجه الذي ال يهدأ. آه لو أن تلك الموسيقى 
كنت  الجوفاء،  معانيها  بتردد  سمعي،  جلد  عن  تكف  الساقطة 
بوجهين،  تتدفق  األمواج وهي  البحر، وحدقت في  قرأت طلسم 
وجه كبريق الفضة، ووجه كعتمة المجهول. أي لحن رقيق لتكّسر 
األمواج يعزف البحر. ولماذا أجلس وحدي، حيث ال أحد ينصت 
للموج حين يتئد حينا في مده، وحينا في جزره؟ بيني وبين البحر 
البحر  أســرار  اكتناه  البحر  وبين  بيني  تنتهي.  ال  عشق  وشيجة 
للبحر. بيني وبينه شوق الرحيل الذي ال يستحيل، ألن بيني وبينه 
لقاء يتشظى على موعٍد ال يدركه هو وال أدركه أنا. كأنما البحر 
يأس مفعم بضجة األمل. ها قد بدأ الظالم يجلل البحر. والبحر 
بجالله يرشني بملح الموج حينا، وحينا برغوة الزبد. وبينما كنت 
السنين  رمل  على  أخط  الشاطئ:  رمل  على  كتبت  البحر  أتأمل 
مدارجي، فال الرمل يحفظني، وال البحر يذكر. كأن سنين العمر 
الموج  اندفع  وفجأة  سيجزر!  وموٌج  موٌج،  بها  يمدُّ  حالٍم،  غفوة 

وجرف ما كتبته!

 حمدة خميس

hamdakhamis@yahoo.com

أحمد عاطف )القاهرة(

كل  النوم  من  االستيقاظ  على  يجبرها  سبباً  لتجد  »تكتب 
قيد  على  بقائها  أسباب  من  فعاًل  وهي  الكتابة  تحب  صباح، 
تحدد  هكذا  ســواهــا«...  أّي شيء  في  نفسها  تجد  ال  الحياة، 
الروائية المصرية نورا ناجي الهدف من الكتابة. وتقول: »أكتب 
لنفسي أوالً، ثم لمن يقرؤون أو يفضلون رواياتي بغض النظر 
أعيد  أو  نفسي،  وأكتشف  العالم  ألفهم  أكتب  تصنيفها،  عن 
ما  إلى  داخلك  في  تتحول  أن  جداً  مسلية  لعبة  هذه  تكوينها، 
يشبه اللغز، يمكنك نزع القطع وإعادة تشكيلها، في مرة تكّون 
في  ليست  اللغز  متعة  تفشل،  مرات  وفي  الصحيحة  الصورة 
الوصول للصورة النهائية لكن في محاوالتك لذلك، وهذه أيضاً 

متعة الكتابة«.
ناجي  توضح  العربية،  النسوية  قضية  إلى  نظرتها  وبشأن 
لـ»االتحاد« أنها تنحاز ألي قضية تدافع عن المظلومين وتندد 
بالعنف، تنحاز للمرأة وللبالد المستضعفة ولألقليات المقهورة، 
عن  بالدفاع  تؤمن  التي  هي  الحقيقية  العربية  النسوية  وأن 
اإلنسان من دون تطرف أو إجبار على لّي األمر ليصبح حرباً 

بين جنسين. 
وتستخدم ناجي صيغة غرائبية قلياًل لتخفيف الواقع، معللة 
تكتب عما  الخيال«،  من  وأغرب  أثقل  الغالب  في  »الواقع  بأن 
تعرفه وتفهمه وتشعر به وتراه وتفكر فيه، ال يشغلها في الكتابة 
سوى أن تجد طريقها حتى لشخص واحد، أن تمسه من الداخل 
أستطع  لم  لكنني  يوم  ذات  الشعور  هذا  بمثل  شعرت  فيقول: 

التعبير عنه.
وتعتقد ناجي أنها أحبت الكتابة ألنها لم تجد شيئاً آخر أكثر 
إثارة لفعله وهي صغيرة، ابتعدت عن القاهرة وعاشت في مدينة 
طنطا بمحافظة الغربية، ألنها تحب مدينتها كونها وسطية في 
كل شيء، وتوضح أن طنطا بالنسبة لها شكل مصغر للمدينة 
اإلنسانية  األفــعــال  على  أكثر  التركيز  يمكنها  فيها  الكبيرة، 
حوادثها  من  واألخذ  الشخصيات  في  والتدقيق  العابرة،  حتى 
المدهشة األقرب للغرائبية لتحويلها إلى قصص وروايات في 

ذهنها ثم على الورق.
دائم  شعور  لديهم  الــروايــات  في  ناجي  شخصيات  وأغلب 
بالوحدة، تقول: »أفكر كثيراً في الوحدة، شيء مفزع أن تعيش 
تتمسك بها في  يــداً  وحــدك أو أن تموت وأنــت ال تملك مثاًل 
لحظاتك األخيرة، هذا يجعلني أحاول التطهر من هذه المخاوف 

بالكتابة عنها، وربما إيجاد شيء مشرق فيها«.
ولناجي، المولودة في العام 1987، روايات »بانا«، و»الجدار«، 
األفالم  »مثل  ومجموعة  كاميليا«،  و»أطياف  الباشا«،  و»بنات 

الساذجة«، وكتاب »الكاتبات والوحدة«، وفازت بجوائز أدبية.
وتكشف ناجي عن أنها تعكف على رواية جديدة قد تصدر 
نهاية العام الجاري، حول أحداث جيل ما بين الثورة والجائحة.

نورا ناجي

نورا ناجي.. 
روائية تكتب لنفسها!

الكتابة »الضوئية«.. تطور طبيعي لعصب الحضارة

فاطمة عطفة )أبوظبي(

تشكل الكلمة المكتوبة 

ذاكرة الحضارة اإلنسانية 

ورسالتها عبر العصور، 

ولقد مرت بمراحل 

وأشكال متعددة من 

النقش على الجدران 

وألواح الطين حتى النسخ 

على الورق الذي أدى 

في العصر العباسي إلى 

نقلة حضارية، فهل تؤدي 

الكتابة عبر المواقع 

اإللكترونية إلى نقلة 

حضارية جديدة؟

منجز إنساني
يقول الكاتب والباحث اإلماراتي محمد 
الفنون  أرقى  الكتابة من  »إن  َجْرش:  ِبْن 
العظيمة  اإلنسانية  اإلنجازات  من  وتعد 
والراقية، والتي ساعدت المجتمعات عبر 
التاريخ على نقل العلوم والمعرفة واإلرث 
وازدهــار  تطور  في  وساهمت  الثقافي، 
اإلنــســان.  وبــنــاء  وتقدمها  المجتمعات 
وتطورت الكتابة من الكتابة على األلواح 
إلى  والــورق  والجلود  الحيوانات  وعظام 
أنتجتها  جــديــدة  وســائــط  عبر  الكتابة 
ومع هذا  االتصاالت.  وثورة  التكنولوجيا 
أداة  الكتابة  باتت  التكنولوجي،  التقدم 
بعض  وابتكرت  للجميع،  متاحة  تواصل 
تستطيع  ذكية  تقنية  بــرامــج  الشركات 

الكتابة«.
الثقافية  والحياة  الكتابة  أن  ويضيف 
األيام تحديات  القادم من  قد تشهد مع 
االستعداد  المجتمعات  وعلى  تكنولوجية 
لالستفادة من هذا المنعطف الجديد من 
أجل مستقبل ثقافي مشرق ورصين، ألن 
الثقافة السليمة هي التي تصنع وتشكل 
الحياة  تفاصيل  وتعكس  المجتمع  هوية 
بكل مضامينها. كما أن الكاتب هو ضمير 
المجتمع، ودوره إيجابي في نشر الوعي 
وتقديم محتوى إبداعي عميق وبأسلوب 

ماتع.
  

القيمة الحقيقية
ــول الــكــاتــبــة فــاطــمــة الــمــعــمــري:  ــق وت
ــطــور حياة  رافــقــت الــكــتــابــة مــراحــل ت
إنتاجه  حفظت  حيث  المختلفة  اإلنسان 
من  والعلمي  الثقافي  وميراثه  الفكري 
االندثار، وشكلت العديد من الحضارات، 
كتب  األشــكــال حيث  هــذه  اختلفت  وقــد 
ومن  الصخور  على  ونقش  ــواح  األل على 
الكتابة  في  اليوم  نحن  وهــا  الـــورق،  ثم 
الحقيقة  القيمة  أن  وتعتقد  اإللكترونية. 
إنما  الكتابة  شكل  ليس  الموضوع  في 
جودتها وماهيتها، ما يصنع الحضارة هي 
التي  والعلوم  والبالغة  والصور  األفكار 
وحفظها  توثيقها  من خالل  أثرها  يبقى 
عبر الكتابة، موضحة أن القيمة المضافة 
للكتابة اإللكترونية هي سرعة وضخامة 
الــتــرويــج لها  ــقــدرة على  انــتــشــارهــا، وال
وترجمتها، ما يعد سالحاً ذا حدين، فإذا 
ما كتب بأسلوب غث وانتشر فربما يؤثر 
سلباً على النهضة الفكرية، لذا ال بد من 

الحرص على جودة المكتوب وقيمته.

حامل الحضارة
رئيس  الــعــدوان،  عليان  الشاعر  ويــرى 
اتحاد الكتاب واألدباء األردنيين، أن لكل 

كان  فــالــورق  ومعطياته،  ظــروفــه  عصر 
حاماًل للحضارة والعلوم العربية اإلسالمية 
في فترات ازدهــرت فيها حضارتنا، كما 
القرآن  العظيم  اهلل  كتاب  الـــورق  حمل 
الصدور،  في  كان محفوظاً  الذي  الكريم 
ولهذا،  كتابته.  وتوحيد  تدوينه  تــّم  حين 
فقد ظل القلم يكتب وينسخ وكان للوراقين 
حضورهم، حتى تم اكتشاف الطباعة التي 
الجهد،  من  الكثير  البشرية  على  وفــرت 
أسوًة  العربية  المكتبات  رفوف  فامتألت 
بالمكتبات العالمية بالمؤلفات والدواوين 
يتصل  ومــا  العلوم  عن  فضاًل  المحققة، 
ويضيف:  ومعرفي.  علمي  نتاج  من  بها 
نحن اليوم أمام مرحلة مهمة، علماً وفكراً 
وثقافة، حتى بات الكتاب اإللكتروني يصل 
من  العالم  أرجـــاء  كل  إلــى  لحظات  عبر 
فكثرت  والنقل،  الشحن  في  وسيط  دون 
التواصل  وأصبح  اإللكترونية،  المدونات 
سهاًل جداً. لكن األرشيف اإللكتروني ال 
أو  الضياع  حالة  في  الــورقــي،  عن  يغني 
األديب  يستغني  أن  يمكن  وال  القرصنة، 
النشر  دور  وتــغــلــق  الــــورق  رائــحــة  عــن 
أوراقــهــا  والــصــحــف  والعالمية  العربية 
لتكون إلكترونية، مؤكداً ضرورة االهتمام 
بالمحتوى وجوهره ونزاهة معلوماته، وأن 
تطوير  فــي  الجديدة  المعطيات  نساير 
المحافظة  علينا  أن  كما  رقميا،  أنفسنا 
ذاتنا  ــراز  وإب وخصوصياتنا  ثوابتنا  على 

الوطنية والعربية.

تقول الروائية آن الصايف: 
الكاتب يف كل عصر يتخذ 
أدوات كتابته مع معطيات 

عصره، ومن املؤكد أن تبقى 
بعض األدوات متماشية 

يف آليتها مع عصور تليها، 
موضحًة أن الكتابة على 
الورق أحدثت يف عصور 
مضت نقلة، وكذلك آلية 

الطباعة باملاكينة اليدوية 
ومن ثم الكهربائية يف القرن 

العشرين.
وتضيف: صناعة احملتوى 
هو لب األمر، موضحًة أن 

الروابط اإللكترونية وفرت 
وضع فيديوهات بالصوت 

والصورة، وكذلك وفرت آلية 
الترجمة الفورية بالصوت 
والكتابة. وتؤكد أن الوعي 

بأهمية توظيف اآللة يف 
خدمة الفرد واملجتمع يحقق 

جناحات كبيرة.

أدوات العصر

حصل املصور املغربي التهامي 
النادر على جوائز عاملية 

مرموقة من أهمها: جائزة 
نقاد الفن يف فرنسا واجلائزة 

األوروبية للمصورين 
الشباب، وجائزة »ليوناردو 

دافنشي« من وزارة اخلارجية 
الفرنسية، وحصل كذلك 

على وسام الفنون واآلداب من 
رتبة فارس املمنوحة من قبل 

اجلمهورية الفرنسية عام 
.2015

جوائز مرموقة

لكل عصر أدوات الكتابة الخاصة به )أرشيفية(

الكتابة 
اإللكترونية تمتاز 
بسرعة انتشارها 
وسهولة ترجمتها

 فاطمة 
المعمري

ضرورة االهتمام 
بالمحتوى 
وجوهره ونزاهة 
معلوماته

عليان 
العدوان

»قصيدة سوداء«... تفاصيل دقيقة ملعاناة إنسانية

محمد نجيم )الرباط(

بمعايير جمالية 

متفردة وشديدة الدقة 

والشاعرية، يعرض الفنان 

والمصور الفوتوغرافي 

المغربي العالمي الشهير 

التهامي النادر في أحدث 

معارضه »قصيدة سوداء«، 

المنظم بمتحف محمد 

السادس للفن الحديث 

والمعاصر في العاصمة 

المغربية الرباط. 

ــادر، الــمــولــود فــي حــي من  ــن ويــقــول ال
العتيقة:  البيضاء  الـــدار  مدينة  أحــيــاء 
أفضل  كانت  العتيقة  بالمدينة  »والدتــي 
تعلمت  فقد  إيــاهــا،  اهلل  منحني  هدية 
ما  كل  على  التركيز  مبكرا  أزقتها  بين 
يحيط بي، وهو ما يعتبر جوهر التصوير 
بالنظر  أتملى  كنت  وفيها  الفوتوغرافي، 
السجاد  بأناملها  تحيك  وهي  أمي  إلى 
ــم أتــعــلــم فن  ــمــغــربــي«. ويــضــيــف: »لـ ال
التصوير الفوتوغرافي في المدرسة ألن 
مدرستي الحقيقية هي الحياة«. ويوضح: 
من  المغربية  بالثقافة  متأثرا  تجدني 
حيث أتيت والتي تحتل الحيز األكبر من 
الخيال، عكس الثقافة الغربية التي تركز 
على الصورة. في أعمالي أجد نفسي في 
الخيال أكثر من التمثيل، ألنني ال أعتبر 
الشيء  أستبعد  للصور.  صائدا  نفسي 
عن  بالتعبير  للعاطفة  المجال  وأفسح 

نفسها«.
الــنــادر،  التقطها  التي  الــصــور  تحمل 
األبيض  باللونين  تكون  األغلب  وهي في 
ــاس  ــرات أنـ ــظــ ــ ــوات ون ــيـ واألســــــــود، حـ
ــزمــن ويــعــمــلــون فــي مهٍن  يــصــارعــون ال
كما  الــعــيــش،  لــقــمــة  تكسبهم  بسيطة 
تسرد صوره معاناة اإلنسان في صراعه 
تعبر  كما  والقاهر،  الرتيب  اليومي  مع 
األســود،  وطغيان  الضوء  بشحِّ  الــصــور، 
لقدره  واستسالمه  اإلنسان  هزائم  عن 

المحتوم. وفي صوره نجده يلتقط، بفنية 
عالية ما تحمله مالمح الوجوه من أسى 
وتعب وفواجع مع إظهار أعماق اإلنسان 
إبــراز  خــالل  مــن  الداخلية  وأحاسيسه 
ومالمح  والتجاعيد  الغائرة  الخطوط 
ــوه أطــفــال  ــبــة والـــخـــوف عــلــى وجــ ــري ال

الشوارع وضحايا الحرب.
ــادر تحمل  ــن ــورة مــن صــور ال وكــل صـ
فيها  يحفر  عابرة  لحياة  دقيقة  تفاصيل 
فــي حــركــات الــوجــوه والــنــظــرات القلقة 
بسرد شاعري مرهف يحاول من خالله 
الــمــصــور إيــصــال أفـــكـــاره عــن مصير 
اإلنسان وما يعيشه من هزائم وتطلعات 
وانكسارات وما تتركه الحروب والكوارث 
عالم  في  ومــآس  قصص  من  الطبيعية 
ــراء  ث اســتــحــضــار  مــع  ومتقلب  مــتــحــول 
والعادات  األزيــاء  من  المغربي  الموروث 
واألزقـــة  الطينية  والــبــيــوت  واألوشـــــام 

الضيقة.
للنادر  الفوتوغرافية  األعمال  وتحمل 
في  تترسخ  فنية  مفردات  جوهرها  في 
ذهن المتلقي من أول نظرة ألنها تحاور 
فيه، بإشارات ومضامين تشّرح وستنطق 
اليدين  أصابع  وتشابك  الوجوه  مالمح 
خبايا  عــن  تعبر  عميقة  دالالت  وتــقــدم 
الذات اإلنسانية في صراعها مع اليومي 
يــروم  بــصــري  خــطــاب  وفــق  والمتشظي 

تعرية اآلالم بأبعاد فنية دقيقة.

التهامي النادر إلى جانب إحدى صوره )الصور من المصدر( االعتماد على اللونين األبيض واألسود

معرض للفوتوغرافي العالمي التهامي النادر

 خطاب بصري 
يروم تعرية 
اآلالم بأبعاد 
فنية مرهفة
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ظاهرة سينمائية 

جديـــــــــــــــدة 

»صفــــــــــــــــــر 
إيرادات«..

 
2020

 2020 عـــــام  ــي  ــ ف
قدمت السينما المصرية 

منها   20 دخـــل  فــيــلــمــاً،   23
فيما  السينمائي.  الــعــرض  دور 

األولى،  للمرة  كثيرة  أفالم  ُعرضت 
ظاهرة  فــي  الرقمية  المنصات  عبر 

فترة  الستغالل  محاولة  وسط  جديدة، 
العزل المنزلي. 

وبلغت تكلفة إنتاج الـ23 فيلماً، 13.1 مليون 
إلى  مجتِمعة  إيراداتها  وصلت  فيما  دوالر، 
7 مليون  6.2 مليون دوالر، مع خسائر بلغت 

دوالر. 
»صفر  ظــاهــرة  السينمائي  الــقــطــاع  وشــهــد 
إيرادات« للمرة األولى في تاريخه على مدى 
»صفر  شعار  أفــالم   10 ورفعت  أعـــوام،   5
وليلة«  »يوم  منها  عرضها،  بعد  ــرادات«  إي

بعد  دوالر   1 حقق  النبوي  خالد  بطولة 
مـــن عـــرضـــه، وحــقــق  12 أســبــوعــاً 

»الغّسالة« بطولة هنا الزاهد 12 
أسهم  تراجعت  فيما  دوالراً، 

رانيا يوسف وحقق فيلماها 
»صندوق الدنيا« و»دماغ 
دوالرات،   8 شيطان« 
ــة  ــطـ ــخـ وحــــقــــق »الـ
العايمة« بطولة علي 

ربيع 5 دوالرات.
 أما »تــوأم روحي« 
بــــطــــولــــة حــســن 
الـــــــــرداد فــحــقــق 
»خان  دوالراً،   20
وفاء  بطولة  تيوال« 

ــق 15  ــقـ ــر حـ ــ ــام عــ
دوالراً، و»ماكو« حقق 

18 دوالراً، أما »زنزانة 
زاهــر  أحمد  بطولة   »7

ليكون  دوالر،   2 فقد حقق 
عام 2020 األسوأ على القطاع 

السينمائي المصري منذ 5 أعوام. 

2021 
بجائحة  الخاصة  االحترازية  اإلجراءات  تقليص  العرض بسبب  دور  التي شهدتها  االنفراجة  بعد 

»كورونا«، شهد عام 2021 عرض 20 فيلماً، وبلغت تكلفة إنتاجها 15.1 مليون دوالر، وإيراداتها مجتِمعة 
12.3 مليون دوالر، مع خسائر بلغت 4.2 مليون دوالر.

 10 بطولة محمد ممدوح وحقق  »أبو صــدام«،  منها  بعد عرضها،  إيــرادات«  أفالم شعار »صفر   7 ورفعت 
دوالرات بعد 8 أسابيع من عرضه، فيما حقق »ثانية واحدة« بطولة دينا الشربيني 20 دوالراً بعد 3 أسابيع، 

أما »أحمد نوتردام« فحقق 15 دوالراً بعد 6 أسابيع. وعانى الحظ السيئ نفسه »ديدو« بطولة كريم فهمي، فيما 
تقاسمت 3 أفالم »صفر إيرادات« وتم رفعها بعد أسبوعين من عرضها النها حققت دوالرين فقط، وهي: »الشنطة« 

بطولة بيومي فؤاد، »لإليجار« بطولة خالد الصاوي، و»فرق خبرة« بطولة محمد الشرنوبي. 

 2022 
شهدت دور العرض السينمائي حتى منتصف عام 2022 عرض 14 فيلماً، وبلغت تكلفة إنتاجها مجتِمعة 18.9 مليون 

دوالر، وإيراداتها 14.7 مليون دوالر، مع خسائر بلغت 3.1 مليون دوالر. 
ورفعت 3 أفالم شعار »صفر إيرادات« ولم يزد اجمالي مبيعاتها عن  22 دوالراً بعد عرضها لمدة 5 أسابيع، وهي: 

»فارس« بطولة أحمد زاهر، »معالي ماما« بطولة بشري، و»11.11« بطولة إياد نصار.

 حسابات مختلفة
قال املنتج املصري هشام عبد 

اخلالق نائب رئيس غرفة صناعة السينما 
لـ»االحتاد«، بأنه ال يوجد عمومًا ما يسّمى 

»صفر إيرادات« ألي فيلم بدور العرض، حتى 
لو لم يدخله أحد. وأوضح أن هذا ال يعني أنه 

حقق يف املجموع العام »صفرًا«، ولكن هناك 
حسابات سينمائية مختلفة ملخصها أن 
حتقيق إيرادات تبلغ 2.664 دوالر، ألي 

فيلم على مستوى مصر يعني »صفر 
إيرادات«.

علي عبد الرحمن )القاهرة( 

شهدت صناعة السينما منذ بدء جائحة »كورونا« 
أزمات متالحقة، وحققت بعض األفالم »صفر 

إيرادات« تقريبًا، وقد أنتجت السينما املصرية 
خالل العامني املاضني 54 فيلمًا بلغت تكلفة إنتاجها 

نحو 47.6 مليون دوالر، فيما حققت إيرادات قدر 
منها 33.2 مليون دوالر، لتبلغ خسائر القطاع 

السينمائي 14.3 مليون دوالر. 

 10 أفالم 
رفعت شعار 
»الصفر« 
عام 2020
»يوم وليلة« 
و»الغسالة« 
في صدارة 
القائمة

أماكــــن 

خياليـــة

فـــــــي

 أدنبـــرة

  كوينزبري هاوس: 

قصر تاريخي عاش فيه دوق 
درمالنرينغ الذي ُقبض عليه وهو 

يعذب أحد اخلدم عام 1707، 
ويجذب القصر انتباه كل من 

مير بجانبه لغرابة بنيانه 
مبا يشبه اخليال.

ترجمة: عزة يوسف 

متيز العاصمة االسكتلندية 
أدنبرة حكايات خيالية 

ق،  مثيرة، باإلضافة إلى إرثها التاريخي املشوِّ
وميكن حملبي املغامرات أن يتعرفوا هناك على 

  Loveأماكن تسكنها األساطير، حسب موقع
ص بالسفر. exploring البريطاني املتخصِّ

  
األقبية:   
ــي غــــــرف تــبــث  ــ هـ
الزوار  قلوب  في  الذعر 
تفقدها،  يــحــاولــون  ــن  ــذي ال
ــجــار يــخــزنــون  ــت ــان ال ــ حــيــث ك
القرن  تسعينيات  خالل  البضائع 
التاسع عشر في األقبية التي تحوم 
حولها قصص الخيال.

  جريفريارس كيرك يارد: 
لالهتمام  المثيرة  الــمــواقــع  أكــثــر  فيها 
ريدل«  »توماس  قبر  حيث  اسكتلندا،  في 
اللورد فولدمورت من سلسلة هاري بوتر، 
المكان  ويحظى  مــاكــيــنــزي.  والــســفــاح 
الستكشاف  السياح  تجذب  بتفاصيل 
األبعاد العابقة بعصور خلت. 

ذا ميدوز: 
تـــلـــك الـــحـــديـــقـــة الــعــامــة 
ــة،  ــخــالب ــاظــرهــا ال ــمــن ب
ــق  ــســاب ــــي ال ــت ف ــانـ كـ
ــة تُـــســـتـــخـــدم  ــ ــاب ــ غ
ــمــرضــى  ــعـــزل ال لـ
ــن  ــ ــي ــ ــاب ــصــ ــ ــم ــ ال
بــــالــــطــــاعــــون 
ــن مــاتــوا  ــذي وال
تــتــم  أن  قـــبـــل 
مــعــالــجــتــهــم. 
والــــــــــــــــــزوار 
ــون إلــيــهــا  ــأتـ يـ
ــقــط  ــس ف ــ ــي ــ ل
ــاع  ــتـ ــمـ ــتـ ــالسـ لـ
ــا  ــ ــره ــاظــ ــ ــن ــ ــم ــ ب
ــة، وإنــمــا  ــع ــدي ــب ال
ــى ما  ــتــعــرف عــل ــل ل
شهدته من أحداث.

  كلوز ماري كينغ: 
مجموعة من المتاهات تحت األرض 
تخفي بدورها قصصاً حقيقية عن وفيات مئات السكان بسبب الطاعون في منتصف 
القرن السابع عشر. وهي تشبه الخيال بكل ما فيها من جدران عتيقة وأحجار وما يحوطها 
رة تمهيداً للوصول إليها. من أعشاب معمِّ

  نفق شارع اسكتلندا: 
تُغري المناطق الهادئة السياح لالسترخاء وإطالق العنان لخيالهم في المقاهي التاريخية. وما ال يعرفه 
كثيرون أن أشجار حديقة جورج الخامس الخضراء تخفي المدخل المؤدي إلى نفق شارع اسكتلندا، حيث 
لقي 4 رجال حتفهم غرقاً عام 1844 في فيضان  خالل أعمال حفرمنجم.

  كالتون هيل: 
من أجمل هضاب اسكتلندا وأكثرها حيوية، وبالرجوع إلى األساطير القديمة، فقد شهدت ساحاتها الفسيحة 
محاكمات الساحرات، ودخلت رواياتهن الخيالية والحقيقية في قصص األطفال.

  القوس الغربي: 
من أكثر المنازل غموضاً، وكان ُملكاً للرائد توماس وير الذي تم إعدامه. وال يزال المنزل فارغاً يثير خيال وفضول 
أهل البلدة وزوارها للتعرف على تفاصيل حياة من سكنوه.

»ثانية واحدة«.. 20 دوالرًا

»الغسالة«.. 12 دوالرًا»فارس«.. 22 دوالرًا

نفق شارع اسكتلندا.. مقاٍه تاريخية»معالي ماما«.. 22 دوالرًا

كلوز ماري كينغ.. متاهات 

األقبية.. إرث القرن الـ 19

كالتون هيل.. قصص األطفال

كوينزبري هاوس.. قصر الدوق 

جريفريارس.. بصمات »هاري بوتر«

ذا ميدوز.. مناظر وأحداث

القوس الغربي.. تفاصيل وغموض

»صندوق الدنيا«.. 8 دوالرات
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رئيس التحرير 

حمد الكعبي

@aletihadae

إحدى مطبوعات

األبيض دومًا 
يستر الموت -2-

كانت لدّي تلك الرغبة الُملّحة في المعرفة والفضول نحو األشياء المستورة، 
والتي تدور في رأسي الصغير، والشغف باالكتشافات اليومية، ولذة دهشتها، ولو 
كانت بسيطة، بحجم ظلي، وتسابقي معه، لكنها تظل تشاغبني بأسئلة متتالية، 
مثل؛ رؤية أول امرأة أجنبية مبتلة بالماء، بشعرها الذي يشبه القهوة المطحونة، 
عبثي بـ«واير» الكهرباء الرمادي الذي تسلق جدران بيوتنا، جالباً لها النور أكثر من 
«الصراي والفنر أو حتى التريج» كان يوم دخول الكهرباء لمنازلنا بطريقة خجولة 
في منتصف الستينيات، يوماً مشهوداً، بقيت أراقب ذلك السلك الذي يشع في 
آخره، وقبل أن أعبث به مسبباً لي رعشة قوية في اليد، أخافتني، وأبعدتني 
عن ذلك الفضول الذي يكمن في األسالك ذات اللونين األسود واألحمر اللذين 
يغلفان السلك النحاسي، واعتقدت بعد انطفاء «لمبة» اإلنارة بعد احتراقها بصوت 
أفزعني أن الكهرباء ستغادر بيتنا لألبد، لذت بصمت الخائف، وأخرست تلك 
الرعشة الكهربائية القوية أي فضول نحو األسالك المتمددة بشكل علني على 

جدران الطين أو الجص.
من بين األشياء التي كانت تتسرب لي وأنا جالس كتلميذ غير مرغوب به على 
األرض الرملية من أصوات المعلمين العالية، كلمات مثل الجنة والنار، فاعتقدت 
أن الجنة مثل نخل «بن مانع» خضراء، وفيها أفالج ال تتوقف، والنار مثل تنور 
الحارة أيام الشوي في عيد األضحى، كنت أكتفي باإلشارات المرسلة، بعدها 

أكمل مهمة التأمل والتخيل وإكمال المشهد.
مملة،  وبعد جلسة  البدن،  ترجف  الباردة  الغربية  الريح  وكانت  يوم،  ذات 
وأنا أستمع لمدرس الحساب، منتقًال من رقم إلى رقم في عمليات ال أدرك 
معناها، وال تفاعل واضحاً من جانب الطلبة الكبار المنتظمين في الصف، 
عنها  يتحدث  التي  ــام  واألرق والمختلفة،  المتخيلة  الصور  عن  أبحث  كنت 
المدرس «أحمد» المصري السمين جداً ال توحي لي بأي صورة، مثلما كان 
يفعل أساتذة التاريخ والجغرافيا والعربي، كانوا يبثون لي كلمات، وكنت قادراً 

أن أحولها إلى صور تعيش معي على أقلها في ذلك اليوم بطوله.
انسحبت من حصة االستماع المجانية، كأي صبي يعد عبئاً على المكان، ال 
اسم لي في المدرسة، وال لي لباس مثل الذي وزعوه على الطلبة، وال أحظى 
البالستيكية  «الكرك»  الشاي  أكــواب  وال  اليومية،  السندويتشات  بلفائف 
المتعنتين ضد  روبية، كترضية لآلباء  إلى خمسين  راتب يصل  الملونة، وال 
التعليم والخوف من البدع وضياع األوالد وعدم معاونتهم ألهلهم في النخل 
أثناء تحديرها أو خالبها أو جدها أو خرافها، كانت تلك المشاهرة الشهرية 
العين، كنت أحسدهم، خاصة أولئك  للتعليم في  للطلبة بمثابة دخول ناعم 
أولئك  أو  المدرسة  القدم على  كرة  والذين يفضلون  المكترثين  الطلبة غير 
لحفر  مبكراً،  البعيدة  أبوظبي  في جزر  البترول  لشركات  الذين سينضمون 

«الرقوق» وقيادة شاحنات ضخمة بحجم البيوت، ألنني كنت 
أقرأ وأكتب، وخطي فيه الوضوح بعكس الكثيرين الذين تشبه 
«األردني»  العربي  الدجاج كما سمعت معلم  خطوطهم مشي 

يقول لهم... وغداً نكمل.

amood8@alIttihad.ae

العمـود الثامـن

ناصر الظاهري

التوزيع واالشتراكات

٨٠٠ ٢٢ من داخل الدولــة: ٢٠

      +9712 من خارج الدولة: 4145050

www.tawzea.ae
الطباعة

٨٠٠ ٢٢ هاتف: ٢٠

info@upp.ae

اإلمارات العربية المتحدة ص. ب: ٧٩١ أبوظبي
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بدأت السلطات الصينية 
إجراء فحوصات على 
األسماك بعد صيدها للكشف 
عن اإلصابة بـ«كوفيد- 19» 
ما أدى إلى موجة من  
السخرية على مواقع التواصل 
االجتماعية. وأكد ممثل عن 
إدارة الصحة في شيامن 
أن السلطات لم تخضع 
العائدين  الصيادين 
الختبارات فحسب، 
ولكن أيضا السمك 
الذي اصطادوه أيضاً. 
وجرى تداول مقاطع 
مصورة من أخذ 
مسحات من األسماك 
في مدينة شيامن 
الساحلية على نطاق 
واسع على اإلنترنت 
في الصين، ما 
أثار ردود فعل 
متباينة. وكتب أحد 
األشخاص: ما الذي 
سيفعلونه؟ هل سيضعون 
األسماك في الحجر الصحي 
في البحر؟».
 بكين (د ب أ) 

أشعل الشبكات 
االجــــتماعيـــــــة

أوصت «آبل» أصحاب بعض أجهزتها بتحديث برنامج 
التشغيل الذي يستخدمونه نظراً لوجود ثغرة أمنية 
تتيح التحّكم بهذه األجهزة... وتطال المشكلة 
النسخة السادسة من هواتف «آي فون 6» والنسخات 
التالية وكّل أجهزة «آي باد برو» والجيل الخامس 
من «آي باد» واألجيال الالحقة وكّل حواسيب «ماك»... 
وكشفت «آبل» أن النسخة السابقة من برنامج التشغيل 
تتضّمن تطبيقاً قد يتيح استخدام رمز تعسفي يتيح 
للقراصنة النفاذ إلى الجهاز والتالعب به.
وإلصالح الخلل، يجب تحميل النسخة 15.6.1 من برنامج 
التشغيل «آي او اس» لهواتف «آي فون» و«آي باد او 
اس» و15.6.1 ألجهزة «آي باد» و«ماك او اس مونتيري» 
و12.5.1 لحواسيب «ماك». نيويورك (أ ف ب)

أجلت السلطات المحلية في جزيرة بانتيليريا 
اإليطالية النائية عشرات السياح بعد اندالع 
حريق كبير في إحدى غاباتها، وساعد مصمم 
األزياء جورجيو أرماني الذي كان يقضي إجازة 
هناك في إبالغ السلطات وتنبيه جيرانه، 
واستضافهم في يخته الخاص لحين تدبير عملية 
اإلجالء. وأوضح جهاز خفر السواحل اإليطالي 
أن عملية اإلجالء بواسطة القوارب شملت 30
سائحاً بعد اندالع حريق في غابة بشمال شرق 
الجزيرة الواقعة بين صقلية وتونس. ولم يتسبب 
الحريق بأي إصابات بشرية ولم يؤد إلى أضرار 
في الممتلكات، وتولت طائرتا «كانادير» إخماد 
الحريق. روما (أ ف ب) 

تـحـــــــديث برنامج التشغيل ضــــــــرورة

ثغرة أمنية في أجهزة آبل

أرمـــــــــاني ينقذ جيرانــــه
مــــــــن حــــــــــريق بحــــزيرة نائيــــــة

في تصميمات 
تجمع بين أصالة 

الماضي والحداثة 
المعاصرة تألقت 

مجموعة من 
العارضات في 

فساتين زفاف 
مبتكرة، خالل 

عرض أزياء العرائس 
في العاصمة 

الباكستانية 
كراتشي، وتميزت 

المجموعة برقي 
الذوق، وجرأة 

األلوان وانسيابية 
الخطوط.(أ ف ب)

العالمية  الحرب  إلى  تعود  قنبلة  مفعول  األلمانية  الشرطة  أبطلت 
برلين.  في  بناء  أعمال  أثناء  عليها  ُعثر  كيلوجرام   500 تزن  الثانية 

ألف   12 لنحو  السلطات  وسمحت 
العثور  بعد  إجالؤهم  ساكن جرى 

فريدريشسهان  حي  في  القنبلة  على 
إلى  بالعودة  األلمانية  بالعاصمة 
تبقى  ما  سننقل  وقالت  منازلهم، 

تابع  تفجير  موقع  إلى  القنبلة  من 
جرونفالد...  منطقة  في  للشرطة 

إلى  تنفجر  لم  التي  القنبلة  وترجع 
تم  وقد  الثانية،  العالمية  الحرب 

نهر  بين  بناء  موقع  في  العثورعليها 
برلين.  العاصمة  شرق  في  أوستكرويتس  قطار  ومحطة  شبريه 

برلين (د ب أ)

فســــــاتين 
زفــــــــاف

فحــــــص 
كــــــورونا ألســـماك 
الصـــــيــــن

12000
ألماني يغادرون منازلهم بسبب قنبلة

من الحرب العالمية الثانية

قارب يتهادى على صفحة الماء، أشجار نخيل خضراء 
وارفة تحد سوق مدينة جميرا، وترسم مع برج العرب 

في دبي لوحة حضارية جمالية فريدة لوجهة سياحية 
استثنائية، تتيح لمرتاديها الترفيه والتسوق والتريض في 

أجواء مثالية. 
(تصوير: حسن الرئيسي)

دبـــــــي 
جمال وحضارة
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