
مرونة تتبعها اإلمــارات في التعاطي مع التطورات في 
مجال الطاقة، خاصة في ظل التحديات المناخية الماثلة 
أمام العالم، بحيث تخدم سياستها القائمة على الموازنة 
بين التنمية والبيئة، وتضمن بيئة اقتصادية مريحة للنمو 
في جميع القطاعات، ال سيما مع تنامي دورها عالمياً 
في مجال الطاقة النظيفة وشراكاتها المبرمة مع دول 
عديدة في هذا الصدد، وسعيها الحثيث نحو تحقيق 

الحياد المناخي 2050 كأول دولة في اإلقليم.
إلى  الطاقة،  وتكنولوجيا  المشاريع،  اقتصادات 
جانب تداعيات التغير المناخي، هي دوافع لمراجعات 
وفقاً  والتشريعات  والخطط  لالستراتيجيات  دائمة 
حصة  ــادة  زيـ بهدف  الــقــطــاع،  هــذا  فــي  للمتغيرات 
الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة، وتوفير الكهرباء 
النظيفة بكفاءة وفاعلية عالية وبأسعار أكثر تنافسية، 
وتنفيذ  واالنــبــعــاثــات،  الكربونية  البصمة  وتصفير 
مشروعات رائدة ومبتكرة للطاقة المتجددة، وتطوير 
القطاع  استدامة  إلى  الهادفة  والــدراســات  البحوث 

خدمة ألجيال المستقبل.
اإلمــارات من أوائــل الــدول في تنوع مزيج الطاقة 
وفي  الحيوي،  والوقود  والرياح  والشمسية  النووية 
مقدمة البلدان التي تعمل على نشر الحلول في مجال 
مساندتها  خــالل  من  والمتجددة  النظيفة  الطاقة 
للبيئة  الــضــامــنــة  الــعــالــمــيــة  االتــفــاقــات  لمختلف 
واستدامتها، ودعمها إقامة المشاريع لتوفير الطاقة 
النظيفة للمجتمعات األقل حظاً، إلى جانب امتالكها 
رؤية مستقبلية  لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة بما 
يحقق االستقرار واالزدهار االقتصادي على مستوى 

العالم.
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أبوظبي (االتحاد)

عــدد  أن  الــمــجــتــمــع  تــنــمــيــة  وزارة  ــنــت  أعــل
المستفيدين من صرف عالوات بدل التضخم 
لمحدودي  االجتماعي  الدعم  «برنامج  ضمن 
الدخل» على مستوى الدولة، قد بلغ حتى اآلن 

47.300 أسرة.
ــوزارة عن  ــ جــاء ذلــك فــي معرض إعــالن ال
التضخم  بــدل  عـــالوات  صــرف  مستجدات 
ضمن البرنامج الذي يتضمن ثالثة أنواع من 
الــعــالوات وهــي: عــالوة الــوقــود، عــالوة دعم 
والمياه.  الكهرباء  وعــالوة  الغذائية،  الــمــواد 

وتأتي هذه العالوات انطالقاً من حرص قيادة 
وحكومة دولة اإلمارات على توفير سبل العيش 
الكريم ألبناء الوطن من ذوي الدخل المحدود، 
من خالل تقديم الدعم المناسب لهم. وبدأت 
ــوزارة منذ منتصف يوليو الماضي، اعتماد  ال
للمستحقين من ذوي  الــوقــود  صــرف عــالوة 
الدخل المحدود، فيما بدأت في صرف عالوة 
دعم المواد الغذائية اعتباراً من 5 أغسطس 
والتي  والمياه،  الكهرباء  تليها عالوة  الجاري، 
المحدود  الدخل  ذوو  تلقائياً  منها  سيستفيد 
لعالوات  المستحقون  الــدولــة،  مستوى  على 

التضخم.  (طالع ص 03)

فنــــادق دبي ضمن أعلى معدالت اإلشغال في العالم بـنســـــبة %74 11الدولـــــــــة تتضامن مع كوبا وتعزي في ضحايا احتراق صهريجي النفط 16

117.3 %751013
مليار درهم زيادة في 

أصول البنوك الوطنية 
نسبة اإلنجاز في تطوير محور 

الشيخ راشد بن سعيد
مزايا ترسخ جاذبية اإلمارات 
لالستثمار األجنبي المباشر 112.4

47.300

مليار درهم تمويالت مصرف 
10اإلمارات للتنمية 

ص
حمالت تفتيشيةخا

الحوار الوطني

بلدية رأس الخيمة تنفذ 2667 زيارة 
تفتيشية على المنشآت وتحرر 1640
مخالفة وإنذارًا خالل النصف األول 

من 2022.
 «هدى الطنيجي»

 الحوار الوطني في مصر يناقش، 
بمشاركة واسعة من األطياف 

السياسية كافة والخبراء في جميع 
المجاالت، الحريات واألوضاع 

االقتصادية.
«عبد اهللا أبو ضيف»

09

15

تحديث استراتيجية اإلمارات للطاقة 

لتحقيق الحياد المناخي 

سيد الحجار (أبوظبي)

يتطلب الوصول للحياد الكربوني بحلول 2050، 
العمل على مراجعة استراتيجية الطاقة في دولة 
التي  الحلول  من  المزيد  الستكشاف  ــارات،  اإلمـ
أكثر  التوسع  الهدف، مثل  تساعد في تحقيق هذا 
جديدة  مشاريع  وتنفيذ  المتجددة،  الطاقة  في 
طاقة،  إلى  النفايات  تحويل  يتصدرها  بمجاالت 

بحسب المهندس يوسف آل علي الوكيل المساعد 
في  المستقبل  وطاقة  والمياه  الكهرباء  لقطاع 
علي  آل  ــال  وق التحتية.  والبنية  الطاقة  وزارة 
استراتيجية  تحديث  عملية  إن  لـــ«االتــحــاد»: 
على  العمل  أيــضــًا  تتضمن  الــدولــة،  فــي  الطاقة 
بخصوص  اتباعها  يمكن  التي  الحلول  دراســـة 
إمكانية  الكهرباء، لبحث  التقليدية إلنتاج  الطرق 
مع  الكربون،  أكسيد  ثاني  غــاز  التقاط  اعتماد 

دراسة التكلفة االقتصادية لذلك.
األولى  المراجعة  إطالق  تعتزم  الــوزارة  أن  وأكد 
موضحًا   ،2022 ــام  ع نهاية  مــع  لالستراتيجية 
من  ــددًا  ع األخــيــرة  الفترة  خــالل  شهد  العالم  أن 
فيما  خاصة  الملحوظة،  والتحديات  المتغيرات 
المشاريع،  واقتصادات  المناخي،  بالتغير  يتعلق 

وتكنولوجيا الطاقة.
 (طالع ص ١٢)

إطالق المراجعة 
األولى  الستراتيجية 

نهاية العام الحالي

 عواصم (وكاالت)

أكدت دولة اإلمارات العربية المتحدة على ضرورة 
الــهــدوء إلــى قطاع غــزة، وخفض التصعيد  عــودة 
والحفاظ على أرواح المدنيين. وأعربت عن قلقها 
الشديد إزاء التصعيد الحالي، ودعت إلى ممارسة 
أقصى درجات ضبط النفس، لتجنب االنجرار إلى 

مستويات جديدة من العنف وعدم االستقرار. 
ودعت اإلمارات إلى جانب كل من فرنسا وأيرلندا 
والنرويج والصين، إلى عقد اجتماع مغلق لمجلس 
األمن اليوم االثنين، لمناقشة التطورات الجارية في 
قطاع غزة. وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى األمم 
المتحدة في تغريدة على «تويتر»: «نظراً للتطورات 
الجارية في غزة، طلبت دولة اإلمــارات مع كل من 
فرنسا، أيرلندا، النرويج والصين، عقد اجتماع مغلق 

لمجلس األمن يوم االثنين الموافق 8 أغسطس».
واتفق الفلسطينيون واإلسرائيليون على االلتزام 
مــن مساء أمـــس، عمًال  بهدنة فــي غــزة اعــتــبــاراً 
باقتراح القاهرة، وذلك بعد قصف إسرائيل ألهداف 
فلسطينية منذ يوم الجمعة الماضي، فيما استهدفت 
فصائل فلسطينية مدناً إسرائيلية بصواريخ بعيدة 

المدى. (طالع ص 14)

الفلســــطينيون واإلسرائيليون يتفقـــــــــون على هدنــــــة

اإلمـارات: ضرورة عودة الهدوء إلى غزة 

اجتماع مغلق لمجلس 
األمن اليوم لمناقشة 

التطـــورات الجــــارية

نيران متصاعدة جراء غارة إسرائيلية على قطاع غزة (أ.ف.ب)

تتلقى عــــــالوات بــــــدل التضخـــــم 

أســــــــرة

مصطفى عبد العظيم (دبي)

ــارات إلى  ــة اإلمـ قفزت صـــادرات دول
خالل  األميركية،  المتحدة  الــواليــات 
ــجــاري  ال الـــعـــام  مـــن  األول  الــنــصــف 
درهم  مليار   12.1 إلى  لتصل   ،2022
قدره  نمواً  (3.3 مليار دوالر) مسجلة 
من  ذاتها  الفترة  27% عن صــادرات 
9.7 بنحو  والمقدرة  الماضي  العام 

مليار درهم (2.67 مليار دوالر)، وفقاً 
لبيانات مركز اإلحصاء األميركي. 

وأظهرت بيانات المركز، التابع 
األميركية،  التجارة  لــوزارة 

التجاري السلعي  التبادل  ارتفاع حجم 
بين البلدين خالل األشهر الستة األولى 
ليصل   ،%23 بنسبة   2022 عــام  من 
إلى 48.13 مليار درهم (13.12 مليار 
درهم  مليار   39.2 مع  مقارنة  دوالر) 
2021 مليار دوالر)، في عام   10.66)

ونحو 33 مليار درهم (8.9 مليار دوالر) 
للفترة ذاتها من عام 2020، ومتجاوزاً 
كوفيد-19،  جائحة  قبل  ما  مستويات 
األول من عام  النصف  والمسجلة في 
درهم  مليار   44.7 بلغت  والتي   2019

(12.2 مليار دوالر). 
(طالع ص ١٠)

أحمد شعبان (عدن، القاهرة)

تجددت التحذيرات من خطر انهيار الهدنة 
في  المتحدة  األمــم  ترعاها  التي  اإلنسانية 
ميليشيات  انتهاكات  استمرار  جــراء  اليمن 
تعز  مدينة  في  خاصًة  اإلرهابية،  الحوثي 
التي تفرض عليها حصاراً خانقاً منذ نحو 
7 سنوات، فيما كشفت األمم المتحدة عن 
تحضيرات جارية لعقد االجتماع الرابع للجنة 
التنسيق العسكرية المشتركة بين الحكومة 
اليمنية والميليشيات في العاصمة األردنية 

عمان، جاء ذلك بينما أكد خبراء ومحللون 
«الحوثي»  االلــتــزام  أن  لـــ«االتــحــاد»  يمنيون 
بالتهدئة يدفع بها لمناقشة قضايا اقتصادية. 
وأشاروا إلى أن الهدنة اإلنسانية التي رعتها 
األمم المتحدة في اليمن تميزت عن سابقاتها 
بمخرجات جديدة، معتبرين أنها خطوة أولى 
للدخول في التفاصيل السياسية، والذهاب 
االقتصادية،  بــاألمــور  تتعلق  مباحثات  إلــى 
بشرط انخراط ميليشيات الحوثي في عملية 
سالم حقيقية تُفضي لسالم عادل وشامل 

ومستدام. (طالع ص ١٦)

جراء خروقات «الحوثي» في تعز

تحذيرات من انهيار الهدنــة يف اليمن

تنّقـــــل فــــي حافـــــالت أبــــــوظــــبي 
مقــابـــــــل «القـــــــوارير البالســـــــــتيكيــــة»

اإلمــــــــارة تنتـج
16 ألف طــــــــن 
«نفايـــــــــــــــــات» 
مـن القــــــــوارير 
البالســـــتيكية

%27
 نمو صادرات 
الدولــــة إلى 

أمــــيركــــــا 

المغرب 7:05الظهر 12:31الفجر 4:31 العشاء 8:24العصر 3:55الشروق 5:50

هالة الخياط (أبوظبي)

البالستيكية»  «القــــــــوارير  لـ  المتزايد  االستهالك  ظل  في 
المستخدمة لشرب المياه في إمارة أبوظبي والتي تقدر سنويًا 
المبني  لالسترداد  نظامًا  أبوظبي  إمارة  تنفذ  طن،  ألف   16 بـ 
القــــــــوارير  هذه  نصف  استرداد  إلى  يهدف  المحفزات،  على 
يمكن  االســتــرداد،  نظام  وبموجب  المقبلة.  السنوات  خــالل 
للشخص تجميع «القـوارير البالستيكية» ووضعها في الحاويات 

أو بوضعها في جهاز  التدوير  القابلة إلعادة  المخصصة للمواد 
الحصول  مقابل  الفارغة  البالستيكية  القــــــــوارير  استبدال 
تكلفة  لتغطية  تستخدم  نقاط  أرصــدة  تحتوي  قسائم  على 
رحلة التنقل بحافالت النقل العام. ودعت الجهات المعنية في 
إمارة أبوظبي أفراد المجتمع إلى إحداث تغيير إيجابي في نمط 
البالستيكية  القــــــــوارير  إلى استبدال  والمبادرة فورًا  حياتهم 
القابلة  تلك  أو  الزجاجية  بالعبوات  الواحد  االستخدام  ذات 

إلعادة االستخدام حفاظًا على البيئة. (طالع ص 06و07)
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اإلمارات

تفقد »صيفنا سعادة« وزار ورشة »حي الرقمية«

ولي عهد عجمان: ترسيخ ترابط األسر اإلماراتية

النسخة الثالثة

جهود كبيرة

قدم أحمد الرئيسي رئيس اللجنة 
العليا املنظمة الشكر إلى سمو الشيخ 

عمار بن حميد النعيمي لرعايته 
للبرنامج واهتمامه ومتابعته لكافة 

التفاصيل التنظيمية املتعلقة به، 
مما انعكس إيجابًا على الفعاليات 

واألنشطة وساهم يف إجناحها. 
وقال الرئيسي: »بناًء على توجيهات 
سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي 
حرصنا على جتويد العمل وتطويره 

من خالل النسخة الثالثة من البرنامج، 
وعملنا بالتعاون مع بعض اجلهات 

احلكومية يف عجمان، على التخطيط 
لفعاليات متنوعة، واستقطبنا نخبة 

من أفضل املدربني واخلبراء يف مختلف 
املجاالت، حتى يخرج املشاركون بشكل 

عام والشباب بصورة خاصة بحصيلة 
معرفية كبيرة تفيدهم يف املستقبل 

وتشجعهم على البذل والعطاء«.

هنأ سمو الشيخ عمار بن حميد 
النعيمي أعضاء اللجنة العليا املنظمة 

للبرنامج الصيفي على املجهودات 
الكبيرة التي يبذلونها يف تنظيم 
احلدث، من حيث عدد الفعاليات 

والبرامج، والتخطيط والتنسيق 
مع اجلهات واملؤسسات املختلفة، 

واستقطاب املشاركني، داعيًا إياهم إلى 
االستمرار بالعمل بذات الروح ونفس 

درجة اجلاهزية ومستوى التنسيق 
حتى اليوم األخير من البرنامج. وقال 
سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، 

إن النجاح الباهر لبرنامج »صيفنا 
سعادة« يف النسختني املاضيتني، 
واستمرار هذا النجاح من خالل 

النسخة احلالية، يؤكد أهمية إضافة 
املزيد من األنشطة والفعاليات التي من 

شأنها أن تعزز سعادة املجتمع، وتوفر 
له جودة احلياة، وتعزز مهارات وقدرات 

املشاركني بفئاتهم العمرية املختلفة، 
وتزودهم باملعارف والعلوم التي تساهم 
يف صناعة جيل متسلح بالعلم واملعرفة 

ومواكب للتطورات املستمرة. 
وأكد سموه ضرورة إدخال برامج 

نوعية تفيد وتدعم فئة الشباب، 
وطالب بوضع آراء املشاركني بالبرنامج 

يف االعتبار من خالل عمل استبيان 
شامل يأخذ مالحظاتهم ومقترحاتهم، 

ويساعد على معرفة آرائهم ومدى 
رضاهم عن األنشطة والفعاليات، من 

أجل جتويد العمل أكثر يف الدورات 
القادمة. 

جاكرتا )وام( 

 شارك نائب الرئيس اإلندونيسي الدكتور كياهي احلاج معروف أمني، يف بعض فعاليات 
لع خالل جولة  جناح مجلس حكماء املسلمني مبعرض الكتاب اإلسالمي بإندونيسيا، واَطّ

ة باجلناح على أبرز إصدارات حكماء املسلمني املشاركة يف املعرض. وألقى نائب رئيس  تفقدَيّ
ة يف احلضارة اإلسالمية«، التي شارك  إندونيسيا كلمة يف الندوة العلمية: »اجلوانب اإلنسانَيّ

فيها الدكتور محمد قريش شهاب، عضو مجلس حكماء املسلمني، ووزير الشؤون الدينية 
اإلندونيسي األسبق، والدكتور لقمان حكيم سيف الدين، وزير الشؤون الدينية اإلندونيسي 

ز خاللها على  ة، رَكّ السابق، والدكتور محمد زين املجد، احلاكم السابق لنوسا تنجارا الغربَيّ
سامح بني البشر.  ة إسهام احلضارة اإلسالمية يف تعزيز التعايش ونشر الَتّ كيفَيّ

وأشاد معروف أمني بجهود مجلس حكماء املسلمني، برئاسة فضيلة الدكتور أحمد الطيب، 
ة وحتقيق التعايش السلمي، ُمعربًا عن شكِره لفرع املجلس  شيخ األزهر، يف تعزيز األخَوّ
ة يف احلضارة  يف إندونيسيا على الدعوة الكرمية للمشاركة يف ندوة »اجلوانب اإلنسانَيّ

اإلسالمية«. وأثنى نائب رئيس جمهورية إندونيسيا على مشاركة مجلس حكماء املسلمني 
ضمن فعاليات معرض الكتاب اإلسالمي لهذا العام، مما ُيثِري املعرض بالكتب القيمة من 

متها كتب ومؤلفات  ة يف املنهج، ويف مقِدّ علماء األزهر والعالم اإلسالمي، التي تتسم بالوسطَيّ
فضيلة اإلمام الطيب، معرًبا عن متنياته أن ُتسِهَم إصدارات مجلس حكماء املسلمني يف 

حتصني الشباب واألمة اإلسالمية من األفكار املتطرفة، والتغُلّب على ظاهرة اإلسالموفوبيا، 
ق رحلة  وتعزيز اإلخاء اإلنساني، مشيدًا بكتاب »اإلمام والبابا والطريق الصعب« الذي يوِثّ

وثيقة أبوظبي لألخوة اإلنسانية.

جاكرتا )وام(

 شاركت معالي شما بنت سهيل بن فارس املزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، يف ندوة »دور 
الشباب من أجل بيئة أفضل«، والتي نظمها جناح مجلس حكماء املسلمني مبعرض الكتاب 

اإلسالمي بإندونيسيا 2022. ودعت معاليها يف كلمة مرئية مسجلة، إلى تعزيز معنى 
األخوة اإلنسانية يف التعامل مع التحديات التي تواجه عاملنا اليوم، ويف مقدمتها التحديات 

البيئية، مشيرة إلى أن األخوة اإلنسانية ليست مفهومًا جديدًا ولكنها فطرة طبيعية لدى 
البشر. وقالت معاليها إننا بحاجة إلى التمسك بالقيم اإلنسانية لتعزيز تواصلنا مع بعضنا 

البعض كبشر، مشيرة إلى أن هناك ثالثة مسارات لتعزيز القيم اإلنسانية من خالل االستماع 
لآلخرين، والتضامن، والرحمة. وأوضحت أن االستماع يساعدنا على الفهم، وتقريب املسافات 
والشعور باآلخر، وبالتالي اتخاذ خطوات عملية للتضامن والتواصل معهم. وبينت أن اإلخوة 

اإلنسانية هي ممارسة ميكن للشباب أن يعّود نفسه على حتقيق معانيها من خالل التضامن 
مع اآلخر وفهم تطلعاتهم واحتياجاتهم، والعمل على إيجاد الفرص لالستماع واإلنصات 

لرؤيتهم واهتماماتهم بقلوب محبة متمسكة بالقيم اإلنسانية التي جتمعنا كبشر. وأضافت 
معاليها أن العمل اجلماعي يسهم يف تعزيز قيم التضامن لصناعة مستقبل أفضل للجميع، 

وهي ذات القيم التي تأسست عليها دولة اإلمارات وورثناها عن املغفور له الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان، طيب اهلل ثراه، والتي جعلت اسم الدولة مالزمًا للعمل اإلنساني وزرع اخلير 

يف كل بقاع العالم. شارك يف الندوة إلى جانب معاليها، األمني العام ملجلس حكماء املسلمني 
املستشار محمد عبدالسالم، والناشطة الهندية يف مجال البيئة والطفل والتغير املناخي 

الطفلة ليسيبريا كانوجام، البالغة من العمر 10 سنوات. يذكر أن مجلس حكماء املسلمني 
يشارك للمرة األولى بجناح خاص يف معرض الكتاب اإلسالمي بإندونيسيا 2022 الذي 

اختتمت أعماله أمس، وذلك انطالقًا من رسالة مجلس حكماء املسلمني برئاسة فضيلة اإلمام 
لم، وترسيخ قيم  األكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ األزهر الشريف، الهادفة إلى تعزيز الِسّ

احلوار والتسامح ومد جسور التعاون بني بني البشر على اختالف أجناسهم ومعتقداتهم.

ندوة »حكماء المسلمين« بمعرض الكتاب بإندونيسيا

نائب الرئيس اإلندونيسي يشيد 
بجهود »حكماء المسلمين« 

شما املزروعي: تعزيز األخوة 

اإلنسانية للتعامل مع التحديات

عجمان )وام(

بن حميد  عمار  الشيخ  أثنى سمو   
رئيس  عــجــمــان  عــهــد  ولـــي  النعيمي 
المجلس التنفيذي، على جهود الدوائر 
في  شاركت  التي  الحكومية  والجهات 
لحكومة  الصيفي  البرنامج  فعاليات 
»صيفنا  الــثــالــثــة  بنسخته  عــجــمــان 
التي تقام تحت رعايته حتى  سعادة«، 
ــاء ذلــك  ــاري. جـ ــجـ 18 أغــســطــس الـ
لبرنامج  لسموه  تفقدية  زيــارة  خــال 
شباب  مــركــز  فــي  ــادة«،  ســع »صيفنا 

اللجنة  بأعضاء  التقى  حيث  عجمان، 
برنامج  على  واطلع  المنظمة،  العليا 
حي الرقمية، والذي يقام بالتعاون مع 
سموه  وأشاد  الرقمية.  عجمان  دائرة 
وزارة  تلعبه  ــذي  ال المحوري  بــالــدور 
الرئيسي  الــشــريــك  المجتمع  تنمية 
خال  من  التوالي،  على  الثالث  للعام 
عبر  المجتمع  فئات  بكافة  اهتمامها 
خــدمــاتــهــا وبــرامــجــهــا الــنــوعــيــة على 
في  تساهم  والتي  األصــعــدة  مختلف 
ترسيخ الترابط والتكاتف لدى األسر 

اإلماراتية. 

نائب الرئيس االندونيسي متحدثًا خالل الندوة )وام(

العمل الجماعي يسهم في تعزيز قيم 
التضامن لمستقبل أفضل

خالد الشحي يحصد جائزة اإلعالم العاملي 

دبي )وام(

ــشــحــي، الــمــديــر  ــد ال  فـــاز خــال
الــتــنــفــيــذي لــلــتــســويــق واالتـــصـــال 
لحكومة  اإلعـــامـــي  الــمــكــتــب  ــي  ف
العالمي  اإلعام  بجائزة  اإلمارات، 
للعام  واالبــتــكــار  المحتوى  لــريــادة 
المجموعة  تقدمها  الــتــي   2022
من  تتخذ  التي  العالمية  اإلعامية 
لندن مقرا لها وتُمنح لذوي الموهبة 
تعتمد  نموذجية  حمات  إنشاء  في 
العامة  دور  وتظهر  المحتوى  على 
ــة واإلبــــــداع واالبــتــكــار.  ــجــاري ــت ال

خال  جائزته  الشحي  وسيتسلم 
ــع الـــجـــوائـــز الــســنــوي  ــوزيـ حــفــل تـ
ــارد  ي هـــام  فــنــدق  فــي  للمجموعة 

سبتمبر  من  الثامن  يوم  لندن،  في 
عن  اإلعــان  سيتم  حيث  المقبل، 
كما  النهائية،  الفئة  في  الفائزين 
بالجائزة  الفائز  عن  اإلعان  سيتم 
الشحي  وكــان  العام.  لهذا  الكبرى 
إبــداعــيــة عديدة  قــد قــاد حــمــات 
ــازت عــلــى جــوائــز عــالــمــيــة، من  حـ
أكبر  إلى  خليفة  برج  تحويل  بينها 
حيث  العالم،  في  تبرعات  صندوق 
مليار   4.6 ــى  إلـ الــحــمــلــة  ــت  وصــل
مليون   1.2 من  أكثر  وجمع  شخص 
جائحة  مــن  تــضــرراً  لألكثر  وجــبــة 

»كورونا«.

رئيس الدولــة ونائبــــه
يهنئان رئيس ساحل العاج بذكرى استقالل بالده

أبوظبي )وام(

زايد   بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن 

برقية  الله،  الدولة، حفظه  رئيس  آل نهيان، 

واتارا،  الحسن  الرئيس  إلى فخامة  تهنئة 

ذكرى  بمناسبة  العاج،  ساحل  جمهورية  رئيس 

الشيخ  السمو  استقالل بالده. كما بعث صاحب 

محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 

الله،  رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه 

الرئيس  فخامة  إلى  مماثلة  تهنئة  برقية 

الشيخ  السمو  واتارا. وبعث صاحب  الحسن 

برقية تهنئة  آل مكتوم  راشد  بن  محمد 

باتريك أشي، رئيس وزراء  إلى معالي  مماثلة 

العاج. ساحل  جمهورية 

خالد الشحي

عمار النعيمي خالل زيارته التفقدية لبرنامج »صيفنا سعادة« في مركز شباب عجمان )وام(



ضمـــــن بــرنــامـــــج الـــدعـــــم االجتمــــاعـــــي لمحــــدودي الــدخـــــل

47300 أسرة تلقت عالوات بدل التضخم

تــــــوعيـــــــــــة عـبــــــــــر 
شاشات السينما 
فـــــي الشـــارقــــــــة

الشارقة )االتحاد(

لشرطة  العامة  القيادة  بدأت 
توعية  رسائل  ببث  الشارقة 

من خطورة جرائم االحتيال 
اإللكتروني  واالبتزاز 

شاشات  عبر  للجمهور 
اللغات،  بجميع  السينما 

وذلك بالتعاون مع شركة 
سينما«. »فوكس 

يأتي ذلك تزامنًا مع حملة 
واعيًا«،  »كن  التوعية 

وزارة  إلستراتيجية  وتطبيقًا 
الداخلية، يف نشر وتعزيز 

نطاق  ضمن  األمنية  التوعية 
إلى مجتمع  للوصول  واسع، 

من  كبير  بقدر  يتحلى 
اجلرائم  مبخاطر  التوعية 

املختلفة،  اإللكترونية 
من خالل تقدمي عدد من 
التي  واإلرشادات  النصائح 

حتول دون وقوعهم ضحية 
لهذه األفعال، وما ينتج عنه 

على  خطيرة  تبعيات  من 
واملمتلكات. األرواح 

وأكد العميد عارف حسن بن 
هديب مدير إدارة اإلعالم 
بشرطة  العامة  والعالقات 

أن تفعيل بث  الشارقة، 
والنصائح  اإلرشادات  بعض 

شاشات  عبر  التوعوية 
لفت  يستهدف  السينما، 

وأولياء  الشباب  انتباه 
األمور واألسر وجميع فئات 

اجلهود  تضافر  نحو  املجتمع، 
املجتمع من  أفراد  حلماية 
أمام  الوقوع فريسة سهلة 

الضعيفة  النفوس  أصحاب 
بكل  ضحاياها  تستدرج  التي 

احترافية.

ضمن حملة »صيف بال حوادث«

شرطة أبوظبي تنظم معرضًا 

توعويًا يف »بوابة الشرق«

أبوظبي )االتحاد( 

معرضاً  أبوظبي  شرطة  نظمت 
الشرق  »بــوابــة  في  مــروريــاً  توعوياً 
ضمن  أبوظبي،  في  التجاري  مول« 
الموحدة  المرورية  التوعية  حملة 
 2022 لعام  الداخلية  لوزارة  الثالثة 
حـــوادث«،  بــا  »صيف  شعار  تحت 
سبتمبر  أول  حتى  تستمر  والــتــي 

المقبل.
المعرض  فعاليات  في  وتــشــارك 
ــذي تــنــظــمــه مــديــريــة الـــمـــرور  ــ الـ
ــطــاع الــعــمــلــيــات  ــق والـــــدوريـــــات ب
المركزية، مديرية ترخيص السائقين 
األمني  التفتيش  وإدارة  واآللــيــات، 
»مبادرة  المجتمعية  الشرطة  وإدارة 
كلنا شرطة«، وإدارة مسرح الجريمة 
العامة  والعاقات  المراسم  وإدارة 
الشرطي  الموروث  قسم  خال  من 
والفرقة الموسيقية لشرطة أبوظبي 
ــقـــراء، وخــدمــة  ولــجــنــة األدبــــاء والـ
أمان وهيئة أبوظبي للدفاع المدني 

االستراتيجيين  الشركاء  من  وعدد 
ومركز  اإلمـــارات  مــواصــات  منها 
وجمعية  العامة،  للصحة  أبوظبي 
»ميشان«  الفهيم  وشــركــة  ساعد 
سامة  حول  التوعية  قدمت  والتي 

اإلطارات.
ضاحي  محمد  العميد  ــح  وأوضـ
الــمــرور  مــديــريــة  مــديــر  الحميري 
أن  أبــوظــبــي،  بشرطة  والـــدوريـــات 
المعرض يأتي بهدف توعية الجمهور 
وخصوصاً سائقي المركبات بأهمية 
للمركبة والحرص  الدورية  الصيانة 
على سامة اإلطارات، وعدم زيادة 
الحمولة على المركبات ال سيما في 
بالنصائح  والتقيد  الصيف،  فترة 
على سامتهم  واإلرشــادات حفاظاً 
وسامة جميع مستخدمي الطريق، 
السامة  مــســتــويــات  أعــلــى  ــوغ  ــل وب
المجتمع  شرائح  وتوعية  المرورية، 
الــحــوادث  عــن  الناتجة  ــاألضــرار  ب
المرورية، وما ينجم عنها من وفيات 

وإصابات وأضرار مادية ومعنوية. 
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جانب من فعاليات المعرض في »بوابة الشرق مول« بأبوظبي )من المصدر(

بقرار من جواهر القاسمي

لجنة عليا ملشروع »كنف« يف الشارقة

الشارقة )وام(

السمو  صاحب  قرينة  ــدرت  أصـ
حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر 
بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس 
األعلى لشؤون األسرة في الشارقة، 
لمشروع  عليا  لجنة  بتشكيل  قــراراً 
بــيــت الــطــفــل »كــنــف« الـــذي أســس 
لتوفير مظلة مؤسساتية واحدة معنية 
والرعاية  الحماية  توفير  بإجراءات 
لألطفال الذين يتعرضون لإلساءات 
الدعم  وتوفير  أشكالها،  بمختلف 
القانوني والنفسي واالجتماعي لهم 
الدولة  في  للطفل  بيت  أول  ليكون 

والعالم العربي والمنطقة. 
اللجنة  تترأس  الــقــرار،  وبموجب 
إدارة  مدير  اليافعي،  صالح  هنادي 
سامة الطفل، وتضم في عضويتها 
ــور أمين  ــ ــن: الــمــســتــشــار أن ــًا مـ كـ
الشارقة  نيابة  رئيس  الــهــرمــودي، 
الكلية، والدكتور محمد عبيد الكعبي، 
االتحادية  الشارقة  محكمة  رئيس 
ــواء سيف الـــزري،  ــل االبــتــدائــّيــة، وال
ــام لــشــرطــة الــشــارقــة،  ــع الــقــائــد ال
ــري، رئـــيـــس دائــــرة  ــ ــم ــ ــاف ال ــفـ وعـ
والدكتورة  االجتماعية،  الخدمات 
فاطمة الخميري، مدير إدارة الطب 
الشرعي، والدكتورة صفية الخاجة، 
القاسمي  مستشفى  عـــام  ــر  مــدي
للنساء والــوالدة واألطفال، وموضي 
الشامسي، رئيس إدارة مراكز التنمية 
الكعبي،  حصة  والدكتورة  األسرّية، 
ــدة حــمــايــة الــطــفــل في  رئــيــس وحــ
سة اإلمارات للتعليم المدرسي.   مؤسَّ
إدارة  مديرة  اليافعي  هنادي  وقالت 
سامة الطفل، رئيسة اللجنة العليا 
إن  »كــنــف«:  الطفل  بيت  لــمــشــروع 

مشروع »كنف« يعد خطوة نوعّية غير 
مسبوقة في رعاية وحماية األطفال 
الشيخة  سمو  ودعمتها  أسستها 
جواهر بنت محمد القاسمي، ويسعى 
»كنف« إلى توفير مظلة نوعية وآمنة 
في  المختصة  الجهات  كافة  تجمع 

الــشــأن ضمن إمـــارة الشارقة  هــذا 
تحت سقف واحد، مستثمرين بذلك 
ما لدينا من خبرات محلية ومنظومة 
حماية  مجال  فــي  ــدة  رائـ تشريعية 
اإلمــارة  دولــة  مستوى  على  الطفل 
وإمــارة الشارقة، لترسيخ آلية تقوم 
واستلهام  والــمــرونــة  التكامل  على 
التجارب الناجحة في هذا المجال. 
التجارب  ــدراســة  ب قمنا  وتــابــعــت: 
العالمية في مجال حماية األطفال، 
ومن ثّم عملنا على صياغة المشروع 
مع  تتاءم  التي  والطريقة  بالشكل 
إمارة الشارقة والمجتمع اإلماراتي، 
الــشــركــاء في  مــع  كــذلــك  وسنعمل 
توفير حزمة  على  »كــنــف«  مــشــروع 
الذين  لألطفال  المتكاملة  الحماية 
خال  مــن  ــاءات،  لـــإلسـ يتعرضون 
تطبيق أعلى معايير الحماية والدعم، 
لنجعل هذا المشروع واحداً من أهم 
التي  والملهمة  الــرائــدة  الخطوات 
ونمواً  آمنة  حياة  لألطفال  تضمن 

سليماً.

جواهر القاسمي  تولي الطفولة اهتمامًا كبيرًا )وام(

 أعلى معايير الحماية 
والدعم

هنادي اليافعي

المستفيدون من »برنامج الدعم االجتماعي« يحصلون على عالوات الوقود ودعم المواد الغذائية والكهرباء والمياه )أرشيفية(

تندرج عالوة دعم الكهرباء واملياه ضمن استراتيجية 
احلكومة الهادفة إلى مساعدة ذوي الدخل احملدود يف 

مختلف اجلوانب املعيشية، السيما األساسية منها. وخالل 
الفترة املقبلة، سيتم تسجيل املستفيدين من عالوات بدل 

التضخم وبشكل تلقائي للحصول على الدعم الشهري 
الستهالك الكهرباء واملياه.وأوضحت وزارة تنمية 

االجتماعية  املساعدة  لطلب  التقدمي  آلية  أن  املجتمع 
خالل  من  متاحة  كلها  بالدعم،  املتعلقة  واالستفسارات 

 ،)www.mocd.gov.ae( للوزارة املوقع اإللكتروني 
الهوية  باستخدام  التسجيل  ويتم  الذكي،  والتطبيق 

اإلماراتية. الهوية  أو  الرقمية 

عالوة دعم الكهرباء واملياه

عالوة دعم الوقود
وقد بادرت الوزارة بصرف عاوة دعم الوقود، منذ 
منتصف الشهر الماضي »يوليو 2022«، والتي تأتي 
االحتياجات  توفير  على  الدولة  منطلق حرص  من 
المحدود،  الدخل  ذوي  من  للمواطنين  األساسية 
الدخل،  لمحدودي  الازم  الدعم  تقديم  إطار  وفي 
للحد من تأثير التقلبات التي تشهدها أسعار الوقود 
عالمياً. الجدير ذكره أن تحديد قيمة عاوة الوقود 
أسرة  لكل  االجتماعية  بالحالة  مرتبط  الشهرية 
مستحقة، وهذه القيمة متغيرة وفق السعر السائد 
للوقود، ويتم االستفادة منها من خال إبراز بطاقة 
الهوية اإلماراتية في إحدى محطات أدنوك للتوزيع 
على مستوى الدولة، حيث يمكن االستفادة من قيمة 

العاوة المستحقة على مدار الشهر.

عالوة دعم المواد الغذائية
الغذائية حسب  المواد  دعم  عاوة  يتم صرف 
األساسية،  الغذائية  المواد  أسعار  تضخم  نسب 

التضخم  نــســب  بتغير  ــدعــم  ال قــيــمــة  وتــرتــبــط 
حياة  لتوفير  سعياً  األساسية،  الغذائية  للمواد 
األسرة  دعم  ويتم  األسرة،  أفراد  لجميع  كريمة 
ويتم  أسرة.  لكل  واحد  حساب  إنشاء  خال  من 
االجتماعية  للحالة  وفقاً  الــعــاوة  هــذه  صــرف 

أسرة. لكل 
من  المستفيدين  جميع  أن  الـــوزارة  وأكـــدت 
»عــاوة  في  المسجلين  التضخم  بــدل  عــاوات 
»عــاوة  في  تلقائياً  تسجيلهم  تم  قد  الــوقــود«، 
لهم  إرسال رسائل نصية  ويتم  الغذائية«،  المواد 
مربوط  حساب  إنشاء  خال  من  تسجيلهم  تؤكد 
االستفادة  ويمكنهم  اإلماراتية،  الهوية  ببطاقة 
الشهر،  مدار  على  المستحقة  العاوة  قيمة  من 
اللولو  شركة  منافذ  أحد  زيارة  خال  من  وذلك 
 100 يقارب  ما  عددها  يبلغ  التي  هايبرماركت 
الــدولــة.  وإمــــارات  مــنــاطــق  مختلف  فــي  منفذ 
عملية  عند  اإلمــاراتــيــة  الــهــويــة  بطاقة  ــراز  وإبـ

الدفع.

أبوظبي )االتحاد(

أعلنت وزارة تنمية المجتمع أن عدد 

المستفيدين من صرف عالوات بدل التضخم 

ضمن »برنامج الدعم االجتماعي لمحدودي 

الدخل« على مستوى الدولة، قد بلغ حتى اآلن 

47.300 أسرة.

جاء ذلك في معرض إعالن الوزارة عن 

مستجدات صرف عالوات بدل التضخم ضمن 

البرنامج الذي يتضمن ثالثة أنواع من العالوات 

هي: عالوة الوقود، وعالوة دعم المواد 

الغذائية، وعالوة الكهرباء والمياه. 

وتأتي هذه العالوات انطالقًا من حرص 

قيادة وحكومة دولة اإلمارات على توفير 

سبل العيش الكريم ألبناء الوطن من ذوي 

الدخل المحدود، من خالل تقديم الدعم 

المناسب لهم. وبدأت الوزارة منذ منتصف 

يوليو الماضي، اعتماد صرف عالوة الوقود 

للمستحقين من ذوي الدخل المحدود، فيما 

بدأت في صرف عالوة دعم المواد الغذائية 

اعتبارًا من 5 أغسطس الجاري، تليها عالوة 

الكهرباء والمياه، والتي سيستفيد منها 

تلقائيًا ذوو الدخل المحدود على مستوى 

الدولة، المستحقون لعالوات التضخم.
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سلطان الجابر: رؤية محمد بن زايد تركز على تنميــة 

القــــدرات فـي التكنولوجيـــا والذكـــاء االصطنـــاعي

تأسيس الجامعة
■ أين تكمن أهمية تأسيس جامعة مخصصة بأكملها

 للذكاء االصطناعي؟

■ ■ في 2017، وضعت اإلمارات استراتيجية وطنية طموحة في مجال 
الذكاء االصطناعي تجّسد أهداف الدولة بأن تصبح من الدول 

الرائدة في هذا المجال بحلول عام 2031، وذلك في إطار مئوية 
اإلمارات 2071. وستؤدي جامعة محمد بن زايد للذكاء االصطناعي 

دورًا محوريًا في تحقيق هذه الرؤية من خالل المساعدة في 
إيجاد فرص اقتصادية وتعليمية واجتماعية جديدة، للمواطنين 

والحكومات والشركات ضمن بيئة يزدهر فيها االبتكار. ويزداد تركيز 
الحكومات والشركات على دمج تطبيقات الذكاء االصطناعي ضمن 

عملياتها نحو التحول الرقمي لتصبح عملية التحول أسرع وأكثر 
سالسة وكفاءة، خاصًة وأن الرقمنة مهمة جدًا لنجاح تطبيقات 

الذكاء االصطناعي واالستفادة من إمكاناته. وتعد تطبيقات الرقمنة 
والذكاء االصطناعي مكملة لبعضها بعضًا، حيث يعتمد كل منها على 
اآلخر لتقديم رؤى فريدة من نوعها، من خالل الخوارزميات الخاصة 

بتحليل البيانات الرقمية، أو توفير إمكانات جديدة مثل تقنيات 
التنبؤات وتوقعات التوجهات المستقبلية أو تعزيز الكفاءة. وال شك 

بأن الذكاء االصطناعي يشكل عاماًل أساسيًا لتحقيق نقلة نوعية 
على مستوى التنمية االقتصادية واالجتماعية في عصرنا الحالي، 

ومن المتوقع أنه سيكون المحرك األقوى واألكثر كفاءة لتحقيق 
االزدهار االقتصادي، وأن يعزز القدرة على مواكبة تغيرات السوق 

والصدمات والتقلبات التي يمكن أن يشهدها. لذلك، فإن قدرتنا 
على االستفادة من هذا المحرك القوي للنمو، تتطلب وجود خبراء 
متمرسين ومؤهلين في تخصصات الذكاء االصطناعي، مثل الرؤية 
الحاسوبية وتعلم اآللة ومعالجة اللغات الطبيعية وعلم الروبوتات، 

خاصًة وأن هناك تنافسًا عالميًا على استقطاب أصحاب الكفاءات 
المميزة في هذه المجاالت. وكما جاء في كلمة سيدي صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل« قبل عدة 
أسابيع، والتي أوضحت رؤية سموه الرامية إلى تنمية قدراتنا محليًا 

في مجال العلوم والتكنولوجيا وتطويرها، لتحقيق فوائد لجميع 
قطاعات االقتصاد والمجتمع، وتماشيًا مع هذه الرؤية حول رعاية 
هذه الكفاءات وتدريبها وصقلها وتطويرها داخل الدولة وخارجها، 

فقد وضعت جامعة محمد بن زايد للذكاء االصطناعي لنفسها أهدافًا 
طموحة، حيث ستسهم الجامعة بشكل أساسي في البحث والتعليم، 
وستقوم بدور قيادي على الصعيد الفكري لمساعدة دولة اإلمارات 

على االستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في الحاضر والمستقبل. 
وحتى اآلن، نجحت الجامعة باستقطاب 34 من أفضل الباحثين الذين 
انضموا إلى هيئتها التدريسية، منهم 58 % ممن عملوا في أفضل 100 

مؤسسة للذكاء االصطناعي في العالم. ويركز هؤالء الخبراء على 
صقل إمكانات الجيل القادم من أصحاب المواهب في دولة اإلمارات 
ومختلف أرجاء العالم، بهدف إطالق العنان لقدرة هذا الجيل على 

تولي قيادة القطاع، ودفعه نحو آفاق جديدة. وتحتضن الجامعة 
حاليًا 133 طالبًا من 37 دولة، مما يعكس التنّوع الثقافي واالجتماعي 

في دولة اإلمارات، وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الجامعة ستخّرج أول 
دفعة من طالبها في شهر ديسمبر من العام الحالي. ومن أهم ما يميز 
الجامعة تركيزها على االبتكار، فالجامعة ال تسعى فقط إلى تنمية 

المواهب، إنما هي مركز لالبتكار ومؤسسة بحثية متخصصة بالذكاء 
االصطناعي على مستوى الدولة. وإذا نظرنا إلى مجتمعات األعمال 

والشركات الناجحة حول العالم، نالحظ أنها تكون ثمرة االستثمارات 
الوطنية الكبيرة في األفراد والشركات والبحوث التي تشكل أساس 
االبتكار وريادة األعمال. ومما ال شك فيه أن الجامعات تعزز كل ما 

أشرنا إليه، لذا فإن تأسيس جامعة بحثية ُتعنى بالذكاء االصطناعي 
كان الخيار األمثل.

 قطاعات متنوعة
 ■ برأيكم أي القطاعات يمكن أن تكون األكثر استفادة

 من الذكاء االصطناعي؟ 

■ ■ تركز دولة اإلمارات على االستفادة من أصول الذكاء االصطناعي 
المادية والرقمية في مجالين أساسين هما أصول الصناعة 

والقطاعات الناشئة من جهة، والحكومة الذكية من جهة أخرى. 
يتضمن المجال األول العديد من الفرص الكبيرة لالستفادة من 

تكنولوجيا الذكاء االصطناعي، منها الموارد والطاقة، والخدمات 
اللوجستية والنقل، والسياحة والضيافة، والرعاية الصحية، واألمن 

السيبراني. 
ففي قطاع الطاقة على سبيل المثال، نعمل على إدخال التكنولوجيا 

المتقدمة في جميع مراحل وجوانب سلسلة القيمة، وذلك لتعزيز 
كفاءة األصول وتحسين األداء إلى أقصى حد. وإذا أخذنا مثااًل آخر 
من قطاع النفط والغاز، نرى أن منصة »ثمامة« القائمة على الذكاء 

االصطناعي والتابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية/أدنوك/ 
حققت قيمة تجارية بلغت 1.1 مليار دوالر أميركي منذ إطالقها عام 

2017 عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء االصطناعي 
وتقنيات الرقمنة. وتعتبر »أدنوك« رائدة في مجال نشر التقنيات 

المتطورة ضمن القطاع الصناعي، بما في ذلك الذكاء االصطناعي 
والبيانات الضخمة وتقنيات »البلوك تشين« والرقمنة. ويعد مركز 

التحكم الرقمي »بانوراما« في »أدنوك« أحد أكبر المنصات التنبؤية 
في العالم، حيث يجمع المركز الرائد عالميًا المعلومات والبيانات 

الفورية من مختلف شركات مجموعة »أدنوك«، وباستخدام النماذج 
التحليلية الذكية، يستعرض المركز 250 ألف نقطة بيانات فورية من 

جميع المواقع التشغيلية، ليوفر تكاماًل تامًا للبيانات بين المنشآت 
البحرية والبرية. ومنذ إطالق مركز »بانوراما« في عام 2017، حقق 

قيمة تجارية تفوق المليار دوالر أميركي. 
كما أطلقت »أدنوك« شركة »إيه آي كيو«/AIQ/ كمشروع مشترك مع 

مجموعة »جي G42/»42/، لتطوير تطبيقات الذكاء االصطناعي 
ودعم تقنيات سالسل القيمة والصيانة التنبؤية، واستخدام حلول 

»البلوك تشين« في الحسابات الخاصة بالموارد الهيدروكربونية. 
وبدأ الذكاء االصطناعي في إحداث نقلة نوعية في الطريقة التي 

نعمل بها بشكل يومي، من خالل إعطاء األولوية لإلنتاجية، وتعزيز 
إمكانات التنبؤ، والتركيز على حماية البيئة واألفراد. وتماشيًا 

مع رؤية القيادة بأن تطوير الكوادر البشرية هي أولوية مطلقة، 
تستمر جامعة محمد بن زايد للذكاء االصطناعي بتشجيع ودعم 

التعلم التجريبي من خالل توفير فرص التدريب الداخلي لمختلف 
الكوادر ممن يدرسون داخل دولة اإلمارات وخارجها، حيث نوفر 

للمتدربين فرصًا قيمة للتعلم والتطوير الوظيفي من خالل التطبيق 
العملي وتطوير المهارات. إلى جانب ذلك، تتم االستفادة من الذكاء 
االصطناعي بالفعل في مبادرات وطنية مهمة مثل برنامج الجينوم 

اإلماراتي، حيث ُتستخدم أدوات قائمة على الذكاء االصطناعي 
الستخراج كميات كبيرة من البيانات المعقدة الناتجة عن تكنولوجيا 

تسلسل الحمض النووي، ومن ثم تفسيرها. أما في مجال الحكومة 
الذكية، ُيعد القطاع الحكومي في دولة اإلمارات رائدًا بالفعل في 

مجال تقديم الخدمات العامة الذكية، إذ يعمل على تطبيق الذكاء 
االصطناعي بطرق مبتكرة في مختلف جوانب العمل الحكومي. 

ويتضمن ذلك ضبط الجداول الزمنية للنقل بشكل ديناميكي من 
أجل االستجابة للحوادث بكفاءة، واستخدام مستشعرات تعمل 

بالذكاء االصطناعي لتنظيم حركة المرور، ونشر تقنية التعرف إلى 
الوجه لمراقبة حالة السائق، باإلضافة إلى طرح روبوتات الدردشة 

لتحسين خدمة العمالء.

نماذج بارزة
 ■ هل يمكنكم إطالعنا على بعض األمثلة التي تجسد 

الدور الذي أدته الجامعة في هذا التغيير؟ 

■ ■ أبرمت جامعة محمد بن زايد للذكاء االصطناعي العديد من 
اتفاقيات الشراكة االستراتيجية للبحث والتطوير في مجال الذكاء 

االصطناعي مع عدد من المؤسسات المرموقة، مثل هيئة أبوظبي 
الرقمية، ومعهد االبتكار التكنولوجي، ومعهد وايزمان للعلوم، وغيرها 

من المؤسسات. كما أبرمت مؤخرًا اتفاقية تعاون مع شركة »آي بي 
إم« العمالقة في مجال التكنولوجيا إلطالق مركز جديد للتميز 

مخصص لبحوث الذكاء االصطناعي وتطويرها. ويجمع المركز 
طالب الجامعة، وأعضاء الهيئة التدريسية، وباحثي »آي بي إم« 

للعمل معًا على تطوير أدوات معالجة اللغات الطبيعية، بما في ذلك 
اللغة العربية، باإلضافة إلى تطبيقات الذكاء االصطناعي التي تعالج 
التحديات في مجال العمل المناخي والرعاية الصحية. أما في قطاع 

الرعاية الصحية، فتعاونت الجامعة مع شركة أبوظبي للخدمات 
الصحية »صحة« لتطوير خوارزميات الذكاء االصطناعي القادرة على 

توقع اإلصابة بسكتة قلبية قبل حدوثها. كما يعمل طالب جامعة 
محمد بن زايد للذكاء االصطناعي على االرتقاء بآليات تشخيص 
مرض السرطان وعالجه، وفحوصات اضطراب طيف التوحد عند 
األطفال. كما يستفيد الطالب من الذكاء االصطناعي في تصميم 

حلول لتعزيز مستويات سالمة السائقين وتقليل المخالفات 
المرتكبة في قطاع النقل، ونالت هذه الجهود تقدير هيئة الطرق 

والمواصالت بدبي. هذه األمثلة تؤكد أن التغيير التطويري بدأ 
يحدث على مستويات عّدة. فالجامعة تساعد الشركاء الحكوميين 

العتماد الذكاء االصطناعي في عملهم، كما تعمل على استقطاب 
الشراكات والخبرات العالمية، وعلى إعداد المواهب التي سنحتاجها 

على مدى العقود القادمة. وبعبارة أخرى، تقدم جامعة محمد بن 
زايد للذكاء االصطناعي دعوة مفتوحة للعالم للتعاون في مجال 

الذكاء االصطناعي، ولتسخير التكنولوجيا بهدف تعزيز االزدهار 
وتحسين جودة الحياة.

 قياس النجاح
 ■ كيف يتم قياس مدى نجاح جامعة بحثية مثل جامعة 

محمد بن زايد للذكاء االصطناعي؟

■ ■ ُيقاس نجاح الجامعات البحثية بأهمية البحوث التي تعمل عليها، 
إلى جانب مستوى المواهب التي تستقطبها. فبعد عامين فقط من 

تأسيسها، احتلت جامعة محمد بن زايد للذكاء االصطناعي المرتبة 
127 عالميًا بين المؤسسات التي ُتعنى بإجراء األبحاث في مجال 

علم الحاسوب، بما في ذلك الذكاء االصطناعي واألنظمة والنظريات 
ومجاالت أخرى متعددة التخصصات، مثل علم الروبوتات ورسومات 

الحاسوب وتصوير البيانات، وغيرها من المجاالت. والجدير بالذكر 
أن هذا التصنيف يضع جامعة محمد بن زايد للذكاء االصطناعي 

بمصاف مؤسسات عالمية بارزة مثل نوتردام، وجامعة ليفربول، 
ومعهد وايزمان للعلوم، وجامعة أوساكا، والمدرسة العليا لألساتذة 

في فرنسا وغيرها من المؤسسات التعليمية المرموقة. وفي مجاالت 
التركيز الحالية لجامعة محمد بن زايد للذكاء االصطناعي، والتي 

تشمل الذكاء االصطناعي والرؤية الحاسوبية وتعلم اآللة ومعالجة 
اللغات الطبيعية، احتلت الجامعة المرتبة 30 عالميًا متقدمًة بذلك 
على العديد من الجامعات البحثية العريقة في جميع أنحاء العالم، 

مثل جامعة ميشيغان وجورجيا تك وجامعة تورنتو في أميركا 
الشمالية، وإمبريال كوليدج لندن، ومدرسة الفنون التطبيقية في 

لوزان، وجمعية ماكس بالنك في أوروبا، وجامعة طوكيو وجامعة 
سيول الوطنية وجامعة سيدني في آسيا والمحيط الهادئ. بناًء 

عليه، ُيمكن القول إن جامعة محمد بن زايد للذكاء االصطناعي هي 
أفضل مؤسسة متخصصة بعلوم الحاسوب في العالم العربي، وفي 

الشرق األوسط وأفريقيا.
 

 تنظيم األولويات
■ كيف تتعاملون مع احتمال رفض التغيير والتطوير من 

قبل بعض الجهات في السوق؟ 

القطاعين  ■ ■ هدفنا هو مساعدة الشركات والمؤسسات في 
أولوياتها، وسيكون من  إعادة تنظيم  والخاص على  الحكومي 
الذكاء  التي يوفرها  والمزايا  التغيير  أهمية  إيضاح  الضروري 

واألتمتة  التكنولوجيا  مستوى  على  التقدم  مثل  االصطناعي، 
على  ونعمل  أدائها.  على  إيجابًا  ينعكس  مما  بالنتائج،  والتنبؤ 

المسؤولين وصناع  تحقيق ذلك عبر عّدة طرق، منها تمكين كبار 
والخاص  الحكومي  القطاعين  في  االستراتيجيات  وواضعي  القرار 

النجاح مستقباًل.  الذكاء االصطناعي في تعزيز  إدراك تأثير  على 
زايد للذكاء االصطناعي تدريبًا عالي  وتقدم جامعة محمد بن 
مسؤولين  يجمع  الذي  التنفيذي  برنامجها  خالل  من  المستوى 

من قطاعات مختلفة إلطالق الحوار في ما بينهم وزيادة قدرتهم 
وعلم  واألتمتة  االصطناعي  الذكاء  تقنيات  باستخدام  التنافسية 

المجاالت.  من  وغيرها  الروبوتات 
ُيذكر أيضًا أن دولة اإلمارات تتبوأ اليوم مكانة عالمية رائدة في 

عدد من المجاالت المهمة، على سبيل المثال، نسبة خريجي 
كليات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات تبلغ 22 % في 

الدولة مقابل 16 % في الواليات المتحدة األميركية. ويتمتع 
هؤالء الشباب بالمهارات األساسية المرتبطة بالذكاء االصطناعي، 

مثل علوم الحاسوب، والمعارف البرمجية، والتحليل اإلحصائي، 
وباإلمكان تطوير مهاراتهم بسرعة ليصبحوا متمرسين في مجال 

الذكاء االصطناعي. وفيما يشكل مواطنو اإلمارات حاليًا 13 % من 
طالب الجامعة، يبدو أفق تعزيز مستوى المواهب الوطنية في مجال 

الذكاء االصطناعي في الجامعة واعدًا للغاية. كما تتعاون الجامعة 
مع مختلف القطاعات الصناعية لضمان حصول الطالب على فرص 

التدريب الداخلي أثناء دراستهم، ولتأمين فرص عمل مناسبة لهم من 
أجل االحتفاظ بالمواهب الواعدة داخل دولة اإلمارات بعد تخرجها، 
مما يتيح االستفادة من أفضل المواهب العالمية لهؤالء الشباب الذين 

سيعملون على تأسيس شركات ناشئة، وسيقودون بعض المؤسسات، 
ويساعدون في إرساء البيئة المناسبة للمواهب المحلية لتزدهر 

بدورها.

محمد بن زايد للذكاء االصطناعي تتعاون مع »صحة« لتطوير خوارزميات توقع اإلصابة بسكتة قلبية قبل حدوثهـا

طالب الجامعة يجرون بحوثًا لالرتقاء بآليات تشخيص وعالج السرطـــان وإجراء فحوصـــــات اضطراب طيــف التوحـــــد 

الجامعة تركز على المساهمة بأن تصبـــــــــح اإلمــــارات من الدول الرائــــــــدة فــــي الذكــــاء االصطنــــــــاعي بحلـــــول 2031

أبوظبي )وام(

 أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير 

الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس 

أمناء جامعة محمد بن زايد للذكاء االصطناعي، 

أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« تركز على 

تنمية القدرات في مجال العلوم والتكنولوجيا 

والذكاء االصطناعي كعوامل أساسية لتحقيق 

نقلة نوعية على مستوى التنمية االقتصادية 

واالجتماعية.

وتطرق في حوار مع وسائل اإلعالم إلى دور 

جامعة محمد بن زايد للذكاء االصطناعي الريادي 

في قطاعات حيوية مثل االقتصاد واالستدامة 

واالبتكار في قطاع الطاقة، متوقعًا أن يسهم 

الذكاء االصطناعي بزيادة تقدر بنحو 16 تريليون 

دوالر في االقتصاد العالمي. وتناول الحوار محاور 

عدة من بينها منصة »ثمامة« في »أدنوك« 

التي حققت قيمة تجارية بلغت 1.1 مليار دوالر 

أميركي منذ إطالقها عام 2017، عبر استخدام 

التكنولوجيا الحديثة والذكاء االصطناعي 

وتقنيات الرقمنة. 

وفيمــا يلــــي نص الحــــوار: 

الجامعة تسعى إلى مساعدة الشركات 
والمؤسسات في القطاعين الحكومــــي 
والخاص علـــــى إعــــادة تنظيـــــم أولوياتهـــا

التحــــــــــول الرقمي مهم جــدًا لنجـــــــاح 
تطبيقــــــــــــات الذكـــــــــاء االصطنـــــــــاعـــي 
واالستفــــــادة مـــــــــــــن إمكــانــــاتـــــــــــــــــــــه

 »إيه آي كيو«/AIQ/ نمـــــــوذج ناجـــــــــــــح 
لتطوير تطبيقات الذكاء االصطناعـــــــي 
ودعـــــم تقنيـــــــات سالســـــــل القيمــــــــــة 

منصـــــــــة »ثمامـــــة« حققــــــت قيمـــــــــة 
تجارية بلغت 1.1 مليار دوالر أميركي 
منـــــــــــــذ إطــــــــــالقهـــــــــا عـــــــــــــــــام 2017 
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تطوير المواهب

■ لقد بينتم لنا دور 
الجامعة في تطوير 
المواهب واالبتكار، 

ولكن كيف تتجلى 
أهمية البحوث 

بالنسبة  األساسية 
للدولة؟ 

■ ■ أعتقد أن البحوث األساسية، التي 
تركز على تطوير املعرفة العلمية 

لإلملام مبوضوع ما، هي استثمار بعيد 
املدى. ومتاشيًا مع رؤية القيادة 

الرشيدة، نعمل على إرساء وترسيخ 
ثقافة البحث والتطوير، كما نعمل 

على أن تسهم اجلامعة يف حتقيق 
استراتيجيتنا الوطنية للذكاء 

االصطناعي بحلول عام 2031، وتركز 
خططنا الوطنية بشكل أساسي على 

عام 2050. كما يركز مشروع مئوية 
اإلمارات على عام 2071، لذلك، 

فقد اعتدنا على التخطيط طويل 
األمد. وتعتبر البحوث األساسية أحد 

السبل للريادة والتميز يف احلاضر 
واملستقبل، خاصة يف املجاالت املهمة 

لدولة اإلمارات، مثل تنمية جيل 
الشباب، وتعزيز ريادة األعمال 

واالستدامة. وتركز هذه البحوث 
على مسارات منهجية البحث وجتعل 

جيل الشباب يعتاد على حل املشكالت 
باالعتماد على البيانات والعمل 

املشترك والتعاون يف ما بينهم. هناك 
قول مأثور بأن أفضل وقت لزراعة 

شجرة كان باألمس. وهذا هو النهج 
الذي نتبعه يف دولة اإلمارات من 

خالل التخطيط املستقبلي والقيام 
باستثمارات طويلة األجل، مثل 

تأسيس جامعة محمد بن زايد للذكاء 
االصطناعي.  ومن الطبيعي أن تكون 

هناك ضرورة لبذل جهود كبيرة يف 
املراحل التأسيسية والبدايات، وأنا 

على ثقة بأن اجلامعة ستكون متميزة 
عامليًا خالل 20 أو 30 عامًا، خاصة 

وأنها بدأت تلفت األنظار إلى مسارها 
الطموح كمؤسسة استثنائية.

رؤية جريئة 

■  برأيكم، كيف يمكن 
للصناعة أن تكون من 

الرئيسة  القطاعات 
في اإلمارات العربية 
المتحدة في العقود 

القادمة؟ 

■ ■ بفضل رؤية قيادتنا احلكيمة، 
قمنا بتطوير خطة وطنية لتؤدي 

الدولة دورًا قياديًا يف مجال الذكاء 
االصطناعي على مستوى العالم. ومن 

املتوقع أن يسهم الذكاء االصطناعي 
بزيادة تقدر بنحو 16 تريليون دوالر 

يف االقتصاد العاملي. وأعطت دولة 
اإلمارات األولوية للذكاء االصطناعي 

من خالل االستراتيجية الوطنية 
للذكاء االصطناعي وتعيني أول 

وزير دولة للذكاء االصطناعي يف 
العالم. كما أن تأسيس وزارة للصناعة 
والتكنولوجيا املتقدمة، والتي تشجع 

على نشر تطبيقات التكنولوجيا 
املتقدمة مبا يف ذلك الذكاء 

االصطناعي، يف القطاع الصناعي 
لتعزيز املرونة ورفع القدرة التنافسية 

للمنتج الوطني، هو خير دليل على 
املشهد احلالي يف الدولة. 

وكما هو احلال يف قصة دولة 
اإلمارات، البداية تكون برؤية جريئة 

وطموحة، ثم نعمل على حتقيقها 
من خالل مضاعفة اجلهود واملبادرات 

واالستثمارات. وتعد جامعة محمد 
بن زايد للذكاء االصطناعي من 

االستثمارات التي تسعى إلى املساهمة 
بشكل كبير بتعزيز املعرفة ودعم منو 

القطاع الصناعي، وستركز على تنمية 
جيل من خبراء الذكاء االصطناعي 
للسوق احمللي، وستحفز منو وازدهار 

الشركات الناشئة، وستجذب املبتكرين 
من حول العالم إلطالق أعمالهم 

من الدولة. وكما قال سيدي صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة »حفظه اهلل«، مبناسبة 
افتتاح جامعة محمد بن زايد للذكاء 

االصطناعي، فإن »بناء القدرات يف 
مجال الذكاء االصطناعي يجسد روح 
الريادة التي تتميز بها دولة اإلمارات.. 

وبإطالق جامعة متخصصة بالذكاء 
االصطناعي اليوم يف أبوظبي نخطو 
خطوة طموحة نحو تسخير إمكانات 

التكنولوجيا لتعزيز التقدم ومتهيد 
الطريق البتكارات جديدة تعود 

بالفائدة على دولة اإلمارات والعالم«.
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سلطان الجابر متحدثًا خالل الحوار )وام(



آمنة الكتبي )دبي( 

قـــدم مــركــز مــحــمــد بـــن راشـــد 
ــفــضــاء خـــرائـــط إلــــى مـــبـــادرة  ــل ل
المناطق  تبين  ــا«،  آســي »سنتينل 
ــي غــمــرتــهــا الــفــيــضــانــات في  ــت ال
براديش  وأنــدرا  غوجارات  واليتي 
وقد  الماضي،  يوليو  في  الهند  في 
بأضرار  الفيضانات  هذه  تسببت 
والسكنية،  الزراعية  المناطق  في 
التطبيقات  تطوير  قسم  يوفر  كما 
دورية  دراســات  بالمركز  والتحليل 
بيئية  جوانب  تتناول  متخصصة، 
الــظــواهــر  مــراقــبــة  مــثــل  مختلفة 
تأثيرها  ومدى  والبشرية  الطبيعية 

البيئة. على موارد 
المنظمات  الــمــركــز  ــزود  يـ كــمــا 
بصور  كذلك  العالمية  الحكومية 
جهودها  دعم  بهدف  الدقة،  عالية 
وإدارة  لألزمات  للتصدي  المبذولة 
صور  وتفيد  العالمية،  ــوارث  ــك ال
األقـــمـــار االصــطــنــاعــيــة الــخــاصــة 
ــقــديــم مــعــلــومــات  ــمــركــز فـــي ت ــال ب
تقييم  تشمل  والتي  القيمة،  عالية 
الــكــوارث،  عــن  الناجمة  ــرار  األضـ
في  المنظمات  لمساعدة  باإلضافة 
بالتخفيف  الكفيلة  الحلول  إيجاد 
ــار الــفــيــضــانــات والــــزالزل  ــ مــن آث

الطبيعية. الكوارث  من  وغيرها 
ــن راشــد  ــور مــركــز مــحــمــد ب وطـ
مبتكرة  أنــظــمــة  مــؤخــراً  لــلــفــضــاء 
ــاء  ــ ــذك ــ بـــاســـتـــخـــدام تـــقـــنـــيـــات ال
من  تمكنت  والــتــي  االصــطــنــاعــي، 
4 مــايــيــن  اســـتـــخـــراج أكــثــر مـــن 
الجوية  الــصــور  مــن  نخيل  شــجــرة 
مناطق  في   %98 الـــ  فاقت  بدقة 
ويأتي  العين،  مدينة  في  متفرقة 
ــار ســعــي اإلمــــارات  ــك فـــي إطــ ذلـ
الحديثة  التقنيات  لتوظيف  الدائم 
ــيــة،  ــة الــزراع ــاجــي ــت لــمــراقــبــة اإلن
مبتكرة  أنــظــمــة  تــطــويــر  ــم  ت حــيــث 
ــثــة  ــمــد عـــلـــى تــقــنــيــات حــدي ــت ــع ت
بُعد  ــي مــجــال االســتــشــعــار عــن  ف
والذكاء  الفضائية  الصور  ومعالجة 

االصطناعي.
في  حيوياً  دوراً  التطبيق  ويلعب 
لمختلف  والتكاليف،  الوقت  توفير 
الــمــؤســســات الــحــكــومــيــة بــالــدولــة 
والبيئي  العمراني  بالتطور  المعنية 
وبــلــديــات  وزارات  مــن  والـــزراعـــي 
حيث  مــتــخــصــصــة،  ومـــؤســـســـات 
راشد  بن  تمكن فريق مركز محمد 
تكنولوجيا  تــطــويــر  ــن  م لــلــفــضــاء 
ــاء االصـــطـــنـــاعـــي لــتــحــلــيــل  ــ ــذك ــ ال
ال  قياسي  وقت  في  الجوية  الصور 

يتجاوز 3 أشهر، من خال توظيف 
قبل  من  طورت  محلية،  تكنولوجيا 
تطوير  قسم  من  وخبراء  مهندسين 

المركز. في  والتحليل  التطبيقات 
على  التطبيقات  ســاعــدت  كما   
شجرة  مايين   4 من  أكثر  تحليل 
ــت إلــى  ــدقــة عــالــيــة وصــل نــخــيــل ب
الــتــطــبــيــق  ــذا  ــ ه ــن  ــك ــم وي  ،%98

ــيــن والــمــتــخــصــصــيــن في  ــبــاحــث ال
والبيئة  الزراعية  اإلنتاجية  مجال 
ــات الــرقــمــيــة  ــان ــي ــب مـــن تــحــلــيــل ال
ومعالجتها بكفاءة عالية، وتوظيفها 
الدراسات  نوعية  مع  يتناسب  بما 
في  يــجــرونــهــا  الــتــي  التخصصية 

المختلفة. عملهم  مجاالت 
ــًا  ــيـ ــروع دلـ ــشــ ــ ــم ــ ــد ال ــعـ ــا يـ ــمـ كـ

ــدرة الــكــفــاءات  ــ عــلــى جــاهــزيــة وق
تقنيات  توظيف  على  اإلمــاراتــيــة 
على  الحصول  أجــل  مــن  متقدمة 
حلول مبتكرة تسرع وتيرة اإلنجاز، 
أهمية  المشروع  هــذا  يعكس  كما 
الحكومية  الــجــهــات  بين  الــتــعــاون 
ــة، وتــعــزيــز مــبــدأ وحــدة  ــدول فــي ال
لارتقاء  المؤسسات  بين  الهدف 
بــجــمــيــع الــخــدمــات فـــي الـــدولـــة، 
فــضــًا عــن كــونــه مــثــاالً حــيــاً على 
التكنولوجيا  تلعبه  الـــذي  الـــدور 
الجديدة في دعم األجندة الوطنية 
ــة فـــي مــجــال  ــذول ــمــب والــجــهــود ال
توازن  وتحقيق  البيئية،  االستدامة 
والتطور  الــوطــنــي  االقــتــصــاد  بين 

االجتماعي.

لتقييم األضرار الناجمة عن الكوارث

»محمــد بــن راشــد للفضــاء« يقــدم خرائــط 

ملناطــق الفيضانــات فــي الهنــد

05
www.alittihad.ae

االثنين 10 محرم 1444هـ الموافـق 8 أغسطس 2022م اإلمارات

خرائط قدمها مركز محمد بن راشد للفضاء لمناطق غمرتها الفيضانات في الهند )من المصدر(

مرافئ

بلد يعيد صياغة 
التاريخ

بعد الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر، دخلت اإلنسانية محيط 
السمات  وشم  على  الخروج  اضطرها  مما  المادي،  اإلنتاج  في  الغزارة 
الحميدة، والذهاب بعيداً عن المناطق الخضراء في الضمير، والجلوس 
اإلنسان  لعاقة  يمت  مــا  وكــل  القيم،  مــن  عــاريــة  أشــجــار  ظــال  تحت 
باإلنسان. هذه هي سيرة عالم تتشقق قماشته، وتبهت لوحته، ولم يعد 
المباغت  الخروج  هذا  ولكن  الطمأنينة،  موائل  في  المكوث  على  قــادراً 
الدولي  المجتمع  لغوث  فهرعت  والتسامح،  الحب،  دولة  مشاعر  ألهب 
المصاب بالهلع جراء ما لقيه من تراجع في منسوب المشاعر المرهفة، 
الكثير  الضحلة في صدور  المياه  من مستوى  رفع  ذاته،  في حد  وهذا 
من البشر، ناقصي البصيرة، وجعلهم يبحثون عن مجدهم المتوهم من 
بفضل  اإلمــارات  الموت في صدره.  وتسديد طلقات  اآلخر،  كره  خال 
للتصدي لهذه الظاهرة  باكراً،  قيادتها ورؤيتها واسعة الحدقات نهضت 
-المعضلة- وسعت جاهدة لدحر عدوان التطرف عن منازل الناس في 
كل مكان من هذا العالم، ووفرت كافة اإلمكانيات، والقدرات، وجهزت كل 
الكفاءات البشرية للقيام بدور نشر قيم التسامح، والتعايش بين الشعوب، 
إيماناً من القيادة بأننا نعيش على أرض واحدة، وهذه هي أمنا األرض 
يتوجب علينا جميعاً الحفاظ على مكوناتها، وحماية مخلوقاتها من ضرر 
انتفخت األنا في صدورهم حتى صارت طبوالً جوفاء،  الجهلة، والذين 
ليس لها غير الرنين، وال صدى سوى بتر أطراف الحقيقة، وكسر عظم 
قامت  لهذا  العقل.  بوصلة  وضياع  والتعنت،  التزمت،  بصخرة  الحياة 
من  والمادية  البشرية  كل طاقاتها  وجندت  اإلنساني،  بواجبها  اإلمارات 
بوحدة  اإليمان  وهو  الطبيعي،  نصابه  إلى  اإلنساني  الفكر  إعــادة  أجل 
عن  أزاحت  لو  فيما  التعايش  على  قادرة  اإلنسانية  بأن  والثقة  الوجود، 
كاهلها غيمة التعلق بأوهام تاريخية، وصور بصرية مخادعة، سكنت في 
الضمير لدى بعض الناس. اليوم يتوجب على الجميع التكاتف، من أجل 
صناعة الفكر البشري من جديد، وإعادة التوازن للمخيلة اإلنسانية التي 
شذت، وانحرف، وأطاحت بالثوابت، وغيرت في معالم الفطرة، منسحبة 
صوب نزعات أنانية فجة. اإلمارات تقود العالم إلى ذلك النهر الصافي، 
وعلى الجميع سماع سيمفونية الطير وهو يرفع النشيد من أجل وجود 
ال تتخلله غشاوة، وال يتسرب في إنائه ماء الضحالة. هذا ما تروم إليه 
العالم  توحد  بأن  مؤمنة  تتمناه،  ما  وهــذا  تنشده،  ما  وهــذا  اإلمـــارات، 
حول نقطة أن نكون متحابين هي الهدف، وهي استراتيجية العقاء في 

مواجهة الجنون والعصاب القهري.

علي أبو الريش

Ali.AbuAlReesh@alIttihad.ae

برمجيات وحلول مبتكرة

يعود تطوير األنظمة والتطبيقات الذكية بالفائدة على الدوائر 
اخلدماتية يف الدولة من خالل توفير برمجيات وحلول مبتكرة 

مبنية على تقنيات االستشعار عن بعد ومعاجلة الصور ونظم 
املعلومات اجلغرافية، خصوصًا فيما يتعلق بجودة الهواء والغطاء 

النباتي، ومتابعة التغيرات التي تطرأ على سواحل الدولة ودراسة 
ظواهر لها انعكاسات على احلياة البحرية مثل ظاهرة املد األحمر، 

فضاًل عن إدراج تقنيات الذكاء االصطناعي لتدخل يف جميع 
عمليات تطوير البرمجيات وتوفير البيانات الرقمية، الستخراج 

السفن والطائرات واملباني وأشجار النخيل من صور األقمار 
االصطناعية بشكل أوتوماتيكي من دون تدخل العنصر البشري، 

وهو ما تستهدفه استراتيجية اإلمارات لتطبيق وتعزيز عمل 
اخلدمات الذكية يف شتى املجاالت.

طقس حار وغائم

أبوظبي )وام(

لألرصاد  الوطني  المركز  توقع 
ــاراً  ــوم حـ ــي أن يــكــون الــطــقــس ال
أحياناً،  جزئياً  غائم  إلى  وصحواً 
وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، 
معتدلة  ــى  ــ إل خــفــيــفــة  ــاح  ــ ــري ــ وال
مثيرة  أحــيــانــاً  ونشطة  الــســرعــة 

للغبار.
نشرته  فــي   - المركز  وأوضـــح 
تكون  الرياح  حركة  أن   - اليومية 
جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية 
 25 إلــى   15 من  تــتــراوح سرعتها 

كلم/س.   40 إلــى  تصل  كــلــم/س 
الخليج  في  الموج  أن  إلى  وأشــار 
ويحدث  خفيفاً،  سيكون  العربي 
 10:45 الساعة  عند  األول  المد 
 21:00 الــســاعــة  عــنــد  ــي  ــان ــث وال
والجزر األول عند الساعة 12:52 
 .05:32 الــســاعــة  عــنــد  والــثــانــي 
سيكون  عمان  بحر  أن  إلى  ولفت 
خفيف الموج ويحدث المد األول 
عند الساعة 17:09 والمد الثاني 
عند الساعة 08:03 والجزر األول 
والثاني عند   12:10 الساعة  عند 

الساعة 00:43.

تزويد المنظمات 
الحكومية بصور عالية 

الدقة لدعم جهود 
التصدي لألزمات 

العالمية

يستوعب 10 آالف مركبة في الساعة

»طرق دبي«: إنجاز 75 % من تطوير محور الشيخ راشد بن سعيد

دبي )وام( 

أعلنت هيئة الطرق والمواصات إنجاز 
الشيخ  محور  تطوير  مــشــروع  مــن   %75
طول  على  يمتد  ــذي  ال سعيد،  بن  راشــد 
العين  دبــي  شــارع  من  الخور  رأس  شــارع 
إلى شارع الشيخ محمد بن زايد بطول 8 

كيلومترات. 
ــدد من  ويــشــمــل الـــمـــشـــروع تــنــفــيــذ عــ
الجسور بطول إجمالي 2 كيلومتر، وتوسعة 
ــارع رأس الــخــور مــن ثــاثــة مــســارات  شـ
وإنشاء  مسارات  أربعة  إلى  اتجاه  كل  في 
طريق خدمات بسعة مسارين على جانبي 

الطريق. 
العام  المدير  الطاير  مطر  معالي  وقال 
الهيئة:  فــي  الــمــديــريــن  مجلس  ورئــيــس 
الطاقة  ــادة  زيـ ــى  إل يــهــدف  الــمــشــروع  إن 
إلــى  الــخــور  لــشــارع رأس  االســتــيــعــابــيــة 
زمن  وتقليل  الساعة،  في  مركبة   10000
الرحلة من 20 دقيقة إلى قرابة 7 دقائق، 
ورفع مستوى السامة المرورية وتحسين 
ــل مناطق  الــســيــر وحـ انــســيــابــيــة حــركــة 
إلى  الحالية، مشيراً  المرورية  التداخات 
المشاريع  من  العديد  يخدم  المشروع  أن 

التطويرية الكبرى يقدر عدد سكانها بنحو 
650 ألف نسمة، وتشمل مشاريع الخيران 
وخور دبي وميدان هورايزون ورأس الخور 
الوصل ومجمع ند الحمر. وأضاف معالي 
تطوير  أيضاً  يشمل  المشروع  أن  الطاير 
رأس  شــارع  مــع  الحمر  نــد  شــارع  تقاطع 
االستيعابية  الطاقة  ــادة  زي بهدف  الخور 
30 ألف مركبة في الساعة،  للتقاطع إلى 
وذلك من خال إنشاء جسر بسعة مسارين 
التفاف  حركة  لتوفير  متراً،   988 بطول 
حرة إلى اليسار للحركة المرورية القادمة 

الشيخ  شارع  باتجاه  الحمر  ند  شارع  من 
بسعة  آخر  جسر  وإنشاء  زايد  بن  محمد 
مسارين وبطول 115 متراً لخدمة الحركة 
المرورية القادمة من شارع ند الحمر إلى 
شارع رأس الخور باتجاه شارع دبي العين 
 368 وطــول  مسارين  بسعة  نفق  وإنــشــاء 
اليمين  إلى  االلتفاف  حركة  لتوفير  متراً 
للقادمين من شارع رأس الخور إلى منطقة 
التحسينات  أعمال  جانب  إلى  الحمر  ند 
على التقاطع القائم حالياً وتوسعة حركات 

االلتفاف القائمة.

نفذت الهيئة طريقًا جديدًا بطول 1.5 كيلومتر بأربعة مسارات يف كل اجتاه 
وإنشاء مداخل ومخارج من وإلى املناطق واملباني املنجزة اجلديدة لتسهيل 

احلركة املرورية القادمة إليها من تقاطع ند احلمر مع شارع رأس اخلور، 
وساهمت شبكة الطرق واجلسر اجلديد يف توفير حركة انسيابية مباشرة إلى 

الوحدات السكنية املنجزة حديثًا يف منطقة خور دبي من خالل ربطها مع 
الطرق احمليطة، كما مت تزويد الطرق اجلديدة بشبكة إنارة حديثة مكونة من 
108 أعمدة، ويجري العمل حاليًا على تنفيذ اجلسر الذي سيؤمن نقل احلركة 

املرورية من مشروع دبي كريك هاربور باجتاه شارع رأس اخلور بطول 640 مترًا 
وبطاقة استيعابية حوالي 3100 سيارة يف الساعة.

7500 مركبة  حركة انسيابية مباشرة  

الشيخ راشد  مشروع تطوير محور 
بن سعيد يعد أحد أكبر املشاريع 

الطرق  هيئة  تنفذها  التي 
مستقباًل  ويشمل  واملواصالت، 

راشد بن  الشيخ  تنفيذ معبر 
سعيد وهو عبارة عن جسر يعبر 
خور دبي يربط منطقة اجلداف 
يف بر دبي بالطريق الفاصل بني 

مشروع خور دبي ودبي فستيفال 
سيتي. وُقسم املشروع إلى عدة 

الهيئة  مراحل، حيث أجنزت 
العام املاضي اجلسر املؤدي 

للمدخل الغربي لـ »خور دبي - 
دبي كريك هاربر« بسعة ثالثة 

740 مترًا ويربط  مسارات وطول 
القادمة  املرورية  اجلسر احلركة 

من شارع دبي _ العني وشارع 
منطقة  إلى  شرقًا  واملتجهة  اخليل 

»خور دبي _ دبي كريك هاربر« 
االستيعابية  الطاقة  وتبلغ 

7500 مركبة يف الساعة  للجسر 
الدخول. باجتاه 

المشروع يخدم العديد من المشاريع التطويرية الكبرى )وام(

أبوظبي )وام(

 أعلنت وزارة الصحة ووقاية املجتمع 
980 حالة جديدة  أمس  شفاء 

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

الرعاية  تلقيها  املرض بعد  أعراض 
دخولها  منذ  الالزمة  الصحية 

مجموع  يكون  وبذلك  املستشفى، 
977.608 حاالت. حاالت الشفاء 

 و متاشيًا مع خطة الوزارة لتوسيع 
وزيادة نطاق الفحوص يف الدولة 

وحصر  املبكر  االكتشاف  بهدف 
املصابة بفيروس كورونا  احلاالت 

19« واملخالطني   - املستجد »كوفيد 
الوزارة إجراء  لهم وعزلهم، أعلنت 

191.532 فحصًا جديدًا خالل 
املاضية على فئات  الـ24  الساعات 

أفضل  باستخدام  املجتمع  يف  مختلفة 
الطبي.  الفحص  تقنيات  وأحدث 

التقصي  إجراءات  تكثيف   وساهم 
الفحوص  نطاق  وتوسيع  والفحص 

على مستوى الدولة يف الكشف عن 
945 حالة إصابة جديدة بفيروس 

جنسيات  من  املستجد  كورونا 
مستقرة  حاالت  وجميعها  مختلفة، 
الالزمة،  الصحية  للرعاية  وتخضع 

املسجلة  وبذلك يبلغ مجموع احلاالت 
998.714 حالة.    كما أعلنت وزارة 

تسجيل  عدم  املجتمع  ووقاية  الصحة 
أي حالة وفاة يف األربع والعشرين 
املاضية، وبذلك يبلغ عدد  ساعة 

2337 حالة. الوفيات يف الدولة 

191.532 فحصًا و945 إصابة 
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نظـــام جديــــد بـأبـوظبــــي الستـرداد

8 آالف طن من القوارير البالستيكية

دعوة أفراد املجتمع إلحداث تغيير إيجابي يف نمط حياتهم 

واستبـدال العبـوات البالستيكيـة ذات االستخـدام الواحـد

بيئــــــة أبوظبــــــي: إعـــــداد متطلبـــــات جمـــــــع »القوارير البـــالستيكيـــــة«
الستـعادتهـــا مـــــن منــــافــــــذ بيــــع المـــــــواد االستهــــالكيـــــة  رحالت مجانية بحافالت النقل العام مقابل العبوات الفارغة 

حياتهم  نمط  في  إيجابي  تغيير  إحــداث 
العبوات  استبدال  إلــى  فـــوراً  والــمــبــادرة 
الــواحــد  االســتــخــدام  ذات  البالستيكية 
بالعبوات الزجاجية أو تلك القابلة إلعادة 
وقــال  البيئة.  على  حفاظاً  االســتــخــدام 
يحرص  المركز  إن  »االتحاد«:  لـ  الكعبي 
لجمع  وفعالة  مستدامة  آلية  تبني  على 
على  تعتمد  البالستيكية  المياه  عبوات 
للبيئة  الصديقة  الــحــاويــات  تخصيص 
للتدوير  الــقــابــلــة  لــلــمــواد  والمخصصة 
إلى  المواد  ونقل  السكنية  المناطق  في 
إعــادة  ثــم  ومــن  النفايات،  فــرز  محطات 
وجود  للتأكد من عدم  أخرى  مرة  فرزها 
شوائب أو مواد غير قابلة للتدوير ومن ثم 
تصنيفها حسب نوعها، على أن يتم إرسال 
مصنع  إلى  الحقاً  البالستيكية  النفايات 
إعادة تدوير البالستيك في منطقة العين.

توفير  على  فتعتمد  الثانية  اآللية  أمــا 
مراكز صديقة للبيئة لجمع المواد القابلة 
للتدوير قرب المجمعات واألحياء السكنية 
ومعالجة  وفــصــل  جمع  عملية  لتسهيل 
تقليل  في  يُسهم  الــذي  األمــر  النفايات، 
التكلفة المادية لفرز النفايات، كما يدعم 
رؤيتنا  يحقق  بما  البيئة  على  المحافظة 
أبوظبي  في  النفايات  إدارة  إلى  الهادفة 
وفق أحدث النظم والتقنيات المعمول بها 

عالمياً. 
وأشار الكعبي إلى أن المركز وفر العام 
المواد  لتجميع  9 مراكز جديدة  الماضي 
القابلة إلعادة التدوير )مناجم النفايات(، 
ليصل عددها إلى 17 مركزاً على مستوى 
منطقة   – أبوظبي  )مدينة  أبوظبي  إمارة 
منطقة   – العين  مدينة  الرئيسي-  البر 
الظفرة(، وذلك في إطار حرص »تدوير« 
للمساهمة  المجتمع  أفــراد  تشجيع  على 
مصدرها  من  النفايات  فصل  عملية  في 
والــمــحــافــظــة عــلــى بــيــئــة صــحــيــة آمــنــة 

ومستدامة.

مصانع 
وأفاد الكعبي أن المركز منح الترخيص 
مع  كاملة  بــصــورة  تتعامل  شــركــات   4 لـــ 
تخصصية  بصورة  البالستيكية  النفايات 
وإنتاج منتجات بالستيكية مصنعة محلياً، 
بما ينسجم مع منظومة االقتصاد الدائري، 
كما يوجد مصانع أخرى بمنطقة كيزاد جاٍر 
ترخيصها لتسهم في تعزيز البنية التحتية 
باإلمارة المعنية بذلك النوع من النفايات«.

مواد ملوثة للبيئة
من  يعتبر  البالستيك  أن  إلــى  وأشـــار 
تتحلل  ال  الــتــي  الــبــتــرولــيــة  الــمــشــتــقــات 
مئات  تحللها  يستغرق  حــيــث  بسهولة 
المواد  أبــرز  من  فهي  وبالتالي  السنين، 
إعـــادة  عملية  وتــســهــم  للبيئة.  الــمــلــوثــة 
الفوائد  مــن  العديد  البالستيك  تــدويــر 
وتقليل  البيئية،  المخاطر  من  الحد  منها 
اإلنتاج.  معدالت  ــادة  وزي التصنيع  تكلفة 
الفتاً إلى وجود أربعة أنواع من البالستيك 
يمكن إعادة تدويرها وهي: البولي فينيل 
ايثيلين  والبولي  بروبلين،  بولى  كلورايد، 
الكثافة،  ومنخفض  الكثافة  عالي  بنوعيه 

والبوليسترين.

جدوى »التدوير«
وأوضح الكعبي أن إلعادة تدوير العبوات 
من  الــحــد  فــي  مهماً  دوراً  البالستيكية 
المشاكل البيئية نظراً لصعوبة تحلل هذه 
في  تُسهم  كما  حــال طمرها،  فــي  الــمــادة 
إعادة إنتاج كميات كبيرة منها لتغطية الطلب 
الكبير على هذا النوع من العبوات، والحفاظ 
على الطاقة والموارد الطبيعّية، إذ أّن تصنيع 
البالستيك للمّرة األولى يحتاج إلى كمّياٍت 
الطبيعّية  الموارد  ومن  الطاقة  من  كبيرٍة 
كالبترول والماء، لذا فإعادة التدوير تُساعد 
وبالتالي  الــمــوارد  تلك  على  الحفاظ  فــي 

الحفاظ على التوازن الطبيعّي. 

جهاز استقبال العبوات البالستيكية )من المصدر(

حمالت توعية لتحفيز المواطنين والمقيمين والزوار ليكونوا شركاء فاعلين في صنع مستقبل أكثر استدامة

مسـح ميدانـي يبيـن وجود »قارورة بالستيكية« كل مترين على امتداد الشاطئتقليل خطر »القوارير البالستيكية« على البيئة البرية والبحرية وصحة اإلنسان

نصيحة 
للجمهور

القوارير  أن  الهيئة  أكدت 
مثل  مثلها  البالستيكية 

املستخدمة  املنتجات  معظم 
ملرة واحدة. فهي خفيفة 

لالستهالك  ومناسبة  الوزن 
الفوري يف مناطق غير 

حتتية  ببنية  مجهزة 
وبالتالي  النفايات،  إلدارة 

أن تشكل حتديًا  ميكنها 
البرية  البيئة  يف  كبيرًا 

يتم  حيث  والبحرية، 
استخدامها،  بعد  إلقاؤها 

الوقت تتكسر  ومع مرور 
إلى جزيئات  املنتجات  هذه 

إلى  وتتسرب  البالستيك  من 
للحيوان  الغذائية  السلسلة 

معًا.  واإلنسان 
اجلمهور  الهيئة  وتنصح 

البر  ورواد  واملستهلكني 
القوارير  باستخدام  والبحر 
االستخدام  إلعادة  القابلة 

إعادة ملئها  والتي ميكن 
عند احلاجة. وإذا لم يكن 

ذلك ممكنًا ألي سبب من 
األسباب، فهناك ضرورة 

للتأكد من عدم تركها يف 
منها  والتخلص  الطبيعة 
مخصصة  مستوعبات  يف 

لذلك، حتى ولو كانت هذه 
عن  بعيدة  املستوعبات 

االستخدام. موقع 

نصــــائـــــح 

اللقطه،  يوصي د. ناصر 
بكلية  مساعد  أستاذ 

والعلوم  الهندسة 
جامعة  يف  الفيزيائية 

هيريوت وات دبي 
العبوات  بدائل  باستخدام 

مياه  يف  البالستيكية 
الشرب، مبا يف ذلك 

املقاومة  الورقية  املنتجات 
متينة  وتكون  للماء، 

كما  الوظائف.  ومتعددة 
بدائل  استخدام  ميكن 
للبيئة  صديقة  أخرى 

والسيراميك  الزجاج  مثل 
للصدأ. املقاوم  والفوالذ 

إلى أهمية سياسات  وأشار 
للمنتجات  التدوير  إعادة 

وأن  سيما  البالستيكية، 
خمسة مليارات رطل من 

منها  التخلص  يتم  املنتجات 
يف مدافن النفايات، وما 

تأثيرات على  يترتب من 
الهواء وزيادة العوامل  جودة 

املناخية،  للتغيرات  املؤدية 
التي  بالسياسات  مشيدًا 
بإعادة  الدولة  تتخذها 

واملبادرة  النفايات،  تدوير 
النقل  مركز  أطلقها  التي 

مع  بالتعاون  املتكامل 
 – البيئة  »تدوير« وهيئة 

ركاب  لتشجيع  أبوظبي 
العام على  النقل  وسائل 

الزجاجات  استبدال 
مقابل  البالستيكية 

احلصول على رحالت 
العامة  مجانية يف احلافالت 

يف اإلمارة. 
وأكد أن هذه املبادرات 

تسهم يف احلد من النفايات 
االستدامة  أجندة  وحتقيق 

الدولة، وتسريع  يف 
استخدام  إلى  االنتقال 
للموارد  استدامة  أكثر 

جزء  وهي  الطبيعية، 
من التزام دولة اإلمارات 

بتحقيق  املتحدة  العربية 
املستدامة  التنمية  أهداف 

أنها  املتحدة. كما  لألمم 
على  بأسره  املجتمع  تساعد 
والتي  باالستدامة  االلتزام 

على  النهاية  يف  ستساعد 
الكربونية  البصمة  تقليل 

يف  املنبعثة  السموم  وكمية 
آمنة.  يجعلها  مما  البيئة، 

هالة الخياط )أبوظبي(

في ظل االستهالك المتزايد لـ »القوارير البالستيكية« 

المستخدمة لشرب المياه في إمارة أبوظبي والتي تقدر 

سنويًا بـ 16 ألف طن، تنفذ إمارة أبوظبي نظامًا لالسترداد 

المبني على المحفزات، بهدف استعادة نصف هذه 

العبوات خالل السنوات المقبلة، وفي ذات الوقت تدعو 

الجهات المعنية أفراد المجتمع إلى إحداث تغيير إيجابي 

في نمط حياتهم والمبادرة فورًا إلى استبدال العبوات 

البالستيكية ذات االستخدام الواحد بالعبوات الزجاجية 

أو تلك القابلة إلعادة االستخدام، حفاظًا على البيئة، 

وفي حال االضطرار الستخدام العبوات البالستيكية، 

يتم العمل على تجميعها ووضعها في الحاويات 

المخصصة للمواد القابلة إلعادة التدوير أو في جهاز 

استبدال العبوات البالستيكية الفارغة مقابل الحصول 

على قسائم تحتوي على أرصدة نقاط تستخدم لتغطية 

تكلفة رحلة التنقل بحافالت النقل العام. وتهدف 

سياسة نظام االسترداد إلى التقليل من خطر »القوارير 

البالستيكية« على البيئة البرية والبحرية وصحة اإلنسان، 

خاصة وأنه يتم إلقاؤها بعد استخدامها، ومع مرور 

الوقت تتكسر هذه المنتجات إلى جزيئات من البالستيك 

وتتسرب إلى السلسلة الغذائية للحيوان واإلنسان معًا. 

وضمن سياسة أبوظبي للمواد البالستيكية المستخدمة 

لمرة واحدة الصادرة في 2020، تم تحديد نحو 16 

مادة بالستيكية تستخدم لمرة واحدة، والتي سيتم 

استهدافها بدرجات متفاوتة خالل عملية تطبيق 

السياسة، ومنها القوارير البالستيكية.

ــارة  ــدأت إمـ ــ ــمــاضــي، ب ــل ال ــري ــي أب وفـ
المتكامل  النقل  مركز  من خالل  أبوظبي 
أبوظبي،   - البيئة  هيئة  مــع  بــالــتــعــاون 
»تدوير«،  النفايات  إلدارة  أبوظبي  ومركز 
بإعادة  المتخصصة  جريد«  »دي  وشركة 
مبادرة  بتنفيذ  البالستيكية  المواد  تدوير 
الرحلة  تعرفة  مقابل  بالستيكية  »مــواد 
عبر حافالت النقل العام«، وتتيح المبادرة 
تــنــقــل مجاني  عــلــى  ــحــصــول  ال فــرصــة 
تسليم  خــالل  من  العامة  الحافالت  في 
»القوارير البالستيكية« الفارغة وتحويلها 
الرحلة  تعرفة  لدفع  تُستخدم  نقاط  إلى 

على متن الحافالت.
إدارة  مدير  المزروعي،  عتيق  وكشف 
بمركز  العام  النقل  قطاع  في  العمليات 
أن  لـ»االتحاد«:  بأبوظبي  المتكامل  النقل 
في  تجريبي  بشكل  تطبيقها  تم  المبادرة 
أبوظبي،  في  المركزية  الحافالت  محطة 
العين  مدينة  في  التجربة  تعميم  وسيتم 
ومنطقة الظفرة وتوزيع عدد إضافي من 
القوارير  السترداد  المستخدمة  األجهزة 
البالستيكية في كافة محطات النقل العام 
في اإلمارة للتشجيع على السلوك البيئي 
االستفادة  دون  من  القوارير  رمي  وعــدم 

منها.
إطالقها  منذ  المبادرة  أن  إلــى  وأشــار 
ألف   15 الـ  على  يزيد  ما  إنجاز  شهدت 
البالستيكية،  للقوارير  استبدال  عملية 
يمكن  كرصيد  النقاط  مــن  واالســتــفــادة 
الشخصية  »حــافــالت«  لبطاقة  تحويله 
تعرفة  بــدفــع  للمتعاملين  تسمح  الــتــي 
المتوافر  اآللي  الدفع  نظام  عبر  الرحلة 
على متن حافالت النقل العام، حيث يقوم 
المطلوبة  الرحلة  قيمة  باحتساب  النظام 
النقدية  القيمة  من  تلقائياً  واقتطاعها 
ــل الــبــطــاقــة فــي أجــهــزة  الــمــخــزنــة داخــ
مداخل  عند  المثبتة  اآللـــي  التحصيل 

ومخارج الحافالت. 
تهدف  المبادرة  أن  المزروعي  وأوضح 
العام  النقل  قطاع  مساهمة  تعزيز  إلــى 
المستدامة في  الحياة  ترسيخ أسس  في 
المواد  لسياسة  وتنفيذاً  أبوظبي،  إمــارة 
واحــدة  لمرة  المستخدمة  البالستيكية 
للقوارير  اســتــرداد  ونــظــام  ــارة  ــ اإلم فــي 
الــمــحــفــزات،  عــلــى  مبني  البالستيكية 
بالستيكية  قوارير   10 استبدال  ويعادل 
واحــداً،  درهماً  مل   600 من  أقل  سعتها 
النقل  بحافالت  للتنقل  استخدامه  يمكن 

على  النقاط  احتساب  يتم  حيث  الــعــام، 
واحدة صغيرة  قارورة  كل  التالي،  الشكل 
الحجم 600 مل أو أقل تساوي )1( نقطة، 
التي  الحجم  كبيرة  القارورة  فيما تساوي 
تتجاوز الـ 600 مل )2( نقطة. وكل نقطة 
تعادل 10 فلوس، أي أن )10( نقاط تعادل 

درهماً واحداً.

نقاط تغطي الرحالت 
من  العديد  إقبال  »االتــحــاد«  ورصــدت 
في  ــعــام  ال الــنــقــل  حــافــالت  مستخدمي 
القوارير  استبدال  على  أبوظبي  مدينة 
رحالتهم  تغطي  بــنــقــاط  البالستيكية 
قيام  والمالحظ  العام،  النقل  بحافالت 
مستخدمي  غــيــر  مــن  الــجــمــهــور  بــعــض 
القوارير  باستبدال  العام  النقل  حافالت 
لمستخدمي  الــنــقــاط  قــســائــم  وإعــطــاء 
الـــحـــافـــالت، مــنــطــلــقــيــن مـــن شــعــورهــم 
ومتحملين  ــة،  ــئ ــي ــب ال تــجــاه  اإليـــجـــابـــي 

مسؤولياتهم تجاه كوكب األرض.
في  مقيمة  الــعــلــي،  فــاطــمــة  وأشــــارت 
التام  التحول  إلــى  تتجه  أنها  أبــوظــبــي، 
إلعــادة  القابلة  العبوات  استخدام  نحو 
والستانليس ستيل،  كالزجاج  االستخدام، 
استخدام  إلــى  اضطرت  حــال  في  ولكن 
القوارير البالستيكية تعمل على تجميعها، 
ــى محطة  إل وتــتــوجــه بين فــتــرة وأخـــرى 

وتضع  أبوظبي  في  الرئيسة  الحافالت 
العبوات في الجهاز المخصص الستبدال 
تحصل  التي  النقاط  وقسيمة  القوارير، 
تقدمها ألحد مستخدمي حافالت  عليها 
النقل العام لالستفادة منها لتغطية تكلفة 

رحالتهم بشكل مجاني.
مقيمة  فابين،  ادنــا  تلفت  جانبها،  من 
باستبدال  بــدأت  منذ  أنها  أبوظبي،  في 
القوارير البالستيكية بنقاط، حصلت على 
فرصة التنقل بحافالت النقل العام مجاناً 
لدفع  تُستخدم  نقاط  إلى  تحويلها  مقابل 

تعرفة الرحلة.

الرمي العشوائي 
عام  مدير  الكعبي  سالم  الدكتور  وأكد 
المعبأة  المياه  أن  باإلنابة،  تدوير  مركز 
السلع  أكثر  من  تعتبر  بالستيكية  بعبوات 
رواجاً وانتشاراً في إمارة أبوظبي. وعليه 
من  العديد  إطــالق  على  المركز  يحرص 
المواطنين  لتحفيز  التوعوية  الحمالت 
والمقيمين والزوار ليكونوا شركاء فاعلين 
وأن  اســتــدامــة،  أكثر  مستقبل  صنع  فــي 
يسهموا بإيجابية في الحفاظ على الحياة 
الــبــريــة والــبــحــريــة مــن خــالل الــحــد من 
البالستيكية  للنفايات  العشوائي  الرمي 

كخطوة أولى.
ودعا الكعبي جميع أفراد المجتمع إلى 

 برامج مستدامة وفعالة 
لجمع »العبوات البالستيكية« 

وإعادة تدويرها

سالم الكعبي

أجهزة إضافية السترداد 
»القوارير البالستيكية« 

في محطات النقل

عتيق المزروعي

العبوات البالستيكية 
تستغرق 1000 عام 
لتتحلل بشكل طبيعي

ناصر اللقطه

وبشأن مستجدات مشروع نظام استرداد القوارير 
البالستيكية املبني على احملفزات، أفاد مصدر يف هيئة 

البيئة – أبوظبي أن القطاع اخلاص يتولى تنفيذ 
هذا النظام بالتعاون بني املنتجني وسلسلة اإلمداد 

وشركات إدارة النفايات. وتقوم الهيئة بإعداد البنية 
التحتية القانونية املساعدة على ذلك، وأشار املصدر 

إلى أن الالئحة التنفيذية أشارت إلى أن دور الهيئة من 
ضمن ما يسمى املسؤولية املمتدة للُمْنِتج، وهي اإلطار 
الذي يحدد املسؤولية القانونية والتنظيمية واملالية 

ملنتجي وموردي وموزعي املنتجات بعد استخدامها من 
املستهلك، للحد من اآلثار البيئية خالل الدورة الكاملة 
حلياة هذه املنتجات شاملًة ضمان معاجلتها والتخلص 

اآلمن منها. 
ومبوجب هذه الالئحة تقوم الهيئة بوضع متطلبات 

جمع القناني البالستيكية بغية استردادها من منافذ 
بيع املواد االستهالكية الكبرى أو أي مواقع أخرى 

حتددها الهيئة، وحتديد قائمة بهذه املنافذ واملواقع 
وإلزام القطاع املنتج بالنسب التي يجب استردادها 

وضمان إعادة تدويرها يف منشآت إعادة التدوير.
وأوضحت الهيئة أنها تعمل حاليًا على إعداد مثل هذه 

املتطلبات. وهناك مبادرات قائمة حاليًا السترداد 
القناني، كما هناك منشآت إلعادة تدوير املواد املستردة 

مت إنشاؤها وأخرى قيد اإلنشاء يف كيزاد.
وأفادت هيئة البيئة- أبوظبي أنه وفق الدراسة 

التي أعدتها، هناك نحو 16 ألف طن من القوارير 
البالستيكية املستهلك سنويًا يف اإلمارة. ويهدف نظام 

االسترداد املبني على احملفزات إلى استرداد نصفها 
)أي 8 آالف طن( خالل السنوات القادمة، ويف مسح 

ميداني قامت به الهيئة على شواطئ اإلمارة تبني أن 
هناك ما نسبته قارورة مياه واحدة كل مترين على طول 

الشواطئ الذي شملها املسح.

القطاع الخاص

 التزام إماراتي 
بتحقيق أهداف 

التنمية المستدامة 
لألمم المتحدة

آليات مستدامة وفعالة لجمع عبوات المياه البالستيكية 

آثـــــار سلبيــــة

والعلوم  الهندسة  بكلية  مساعد  أستاذ  اللقطه،  ناصر  دكتور  أكد 
الرئيسي  التأثير  أن  دبي  وات  هيريوت  جامعة  يف  الفيزيائية 

يصل  ما  تستغرق  أنها  يف  يتمثل  البيئة  على  البالستيكية  للعبوات 
يف  بالبالستيك  األمر  وينتهي  طبيعي.  بشكل  لتتحلل  عام   1000 إلى 
وأن  سيما  الشوارع،  يف  يتناثر  ونراه  والبحيرات،  األنهار  يف  احمليطات، 

العالم. يف  البالستيك  نفايات  من  فقط   %9 تدوير  إعادة  يتم 
احلياة  على  سلبًا  ويؤثر  التلوث  يف  يتسبب  البالستيك  أن  إلى  وأشار 

ما  وغالبًا  الطاقة.  من  الكثير  البالستيك  إنتاج  يستهلك  كما  البرية، 
الدفيئة  الغازات  ذلك  يف  مبا  الهواء،  يف  انبعاثات  تصنيعها  عن  ينتج 

النفايات  غالبية  إرسال  يتم  أنه  كما  واجلسيمات،  الثقيلة  واملعادن 
بطريقة  منها  التخلص  أو  النفايات  مكبات  إلى  البالستيكية 

البيئة.  يف  عشوائية 

مراكز صديقة للبيئة لجمع المواد القابلة للتدوير قرب المجمعات واألحياء السكنية
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نظـــام جديــــد بـأبـوظبــــي الستـرداد

8 آالف طن من القوارير البالستيكية

دعوة أفراد املجتمع إلحداث تغيير إيجابي يف نمط حياتهم 

واستبـدال العبـوات البالستيكيـة ذات االستخـدام الواحـد

بيئــــــة أبوظبــــــي: إعـــــداد متطلبـــــات جمـــــــع »القوارير البـــالستيكيـــــة«
الستـعادتهـــا مـــــن منــــافــــــذ بيــــع المـــــــواد االستهــــالكيـــــة  رحالت مجانية بحافالت النقل العام مقابل العبوات الفارغة 

حياتهم  نمط  في  إيجابي  تغيير  إحــداث 
العبوات  استبدال  إلــى  فـــوراً  والــمــبــادرة 
الــواحــد  االســتــخــدام  ذات  البالستيكية 
بالعبوات الزجاجية أو تلك القابلة إلعادة 
وقــال  البيئة.  على  حفاظاً  االســتــخــدام 
يحرص  المركز  إن  »االتحاد«:  لـ  الكعبي 
لجمع  وفعالة  مستدامة  آلية  تبني  على 
على  تعتمد  البالستيكية  المياه  عبوات 
للبيئة  الصديقة  الــحــاويــات  تخصيص 
للتدوير  الــقــابــلــة  لــلــمــواد  والمخصصة 
إلى  المواد  ونقل  السكنية  المناطق  في 
إعــادة  ثــم  ومــن  النفايات،  فــرز  محطات 
وجود  للتأكد من عدم  أخرى  مرة  فرزها 
شوائب أو مواد غير قابلة للتدوير ومن ثم 
تصنيفها حسب نوعها، على أن يتم إرسال 
مصنع  إلى  الحقاً  البالستيكية  النفايات 
إعادة تدوير البالستيك في منطقة العين.

توفير  على  فتعتمد  الثانية  اآللية  أمــا 
مراكز صديقة للبيئة لجمع المواد القابلة 
للتدوير قرب المجمعات واألحياء السكنية 
ومعالجة  وفــصــل  جمع  عملية  لتسهيل 
تقليل  في  يُسهم  الــذي  األمــر  النفايات، 
التكلفة المادية لفرز النفايات، كما يدعم 
رؤيتنا  يحقق  بما  البيئة  على  المحافظة 
أبوظبي  في  النفايات  إدارة  إلى  الهادفة 
وفق أحدث النظم والتقنيات المعمول بها 

عالمياً. 
وأشار الكعبي إلى أن المركز وفر العام 
المواد  لتجميع  9 مراكز جديدة  الماضي 
القابلة إلعادة التدوير )مناجم النفايات(، 
ليصل عددها إلى 17 مركزاً على مستوى 
منطقة   – أبوظبي  )مدينة  أبوظبي  إمارة 
منطقة   – العين  مدينة  الرئيسي-  البر 
الظفرة(، وذلك في إطار حرص »تدوير« 
للمساهمة  المجتمع  أفــراد  تشجيع  على 
مصدرها  من  النفايات  فصل  عملية  في 
والــمــحــافــظــة عــلــى بــيــئــة صــحــيــة آمــنــة 

ومستدامة.

مصانع 
وأفاد الكعبي أن المركز منح الترخيص 
مع  كاملة  بــصــورة  تتعامل  شــركــات   4 لـــ 
تخصصية  بصورة  البالستيكية  النفايات 
وإنتاج منتجات بالستيكية مصنعة محلياً، 
بما ينسجم مع منظومة االقتصاد الدائري، 
كما يوجد مصانع أخرى بمنطقة كيزاد جاٍر 
ترخيصها لتسهم في تعزيز البنية التحتية 
باإلمارة المعنية بذلك النوع من النفايات«.

مواد ملوثة للبيئة
من  يعتبر  البالستيك  أن  إلــى  وأشـــار 
تتحلل  ال  الــتــي  الــبــتــرولــيــة  الــمــشــتــقــات 
مئات  تحللها  يستغرق  حــيــث  بسهولة 
المواد  أبــرز  من  فهي  وبالتالي  السنين، 
إعـــادة  عملية  وتــســهــم  للبيئة.  الــمــلــوثــة 
الفوائد  مــن  العديد  البالستيك  تــدويــر 
وتقليل  البيئية،  المخاطر  من  الحد  منها 
اإلنتاج.  معدالت  ــادة  وزي التصنيع  تكلفة 
الفتاً إلى وجود أربعة أنواع من البالستيك 
يمكن إعادة تدويرها وهي: البولي فينيل 
ايثيلين  والبولي  بروبلين،  بولى  كلورايد، 
الكثافة،  ومنخفض  الكثافة  عالي  بنوعيه 

والبوليسترين.

جدوى »التدوير«
وأوضح الكعبي أن إلعادة تدوير العبوات 
من  الــحــد  فــي  مهماً  دوراً  البالستيكية 
المشاكل البيئية نظراً لصعوبة تحلل هذه 
في  تُسهم  كما  حــال طمرها،  فــي  الــمــادة 
إعادة إنتاج كميات كبيرة منها لتغطية الطلب 
الكبير على هذا النوع من العبوات، والحفاظ 
على الطاقة والموارد الطبيعّية، إذ أّن تصنيع 
البالستيك للمّرة األولى يحتاج إلى كمّياٍت 
الطبيعّية  الموارد  ومن  الطاقة  من  كبيرٍة 
كالبترول والماء، لذا فإعادة التدوير تُساعد 
وبالتالي  الــمــوارد  تلك  على  الحفاظ  فــي 

الحفاظ على التوازن الطبيعّي. 

جهاز استقبال العبوات البالستيكية )من المصدر(

حمالت توعية لتحفيز المواطنين والمقيمين والزوار ليكونوا شركاء فاعلين في صنع مستقبل أكثر استدامة

مسـح ميدانـي يبيـن وجود »قارورة بالستيكية« كل مترين على امتداد الشاطئتقليل خطر »القوارير البالستيكية« على البيئة البرية والبحرية وصحة اإلنسان

نصيحة 
للجمهور

القوارير  أن  الهيئة  أكدت 
مثل  مثلها  البالستيكية 

املستخدمة  املنتجات  معظم 
ملرة واحدة. فهي خفيفة 

لالستهالك  ومناسبة  الوزن 
الفوري يف مناطق غير 

حتتية  ببنية  مجهزة 
وبالتالي  النفايات،  إلدارة 

أن تشكل حتديًا  ميكنها 
البرية  البيئة  يف  كبيرًا 

يتم  حيث  والبحرية، 
استخدامها،  بعد  إلقاؤها 

الوقت تتكسر  ومع مرور 
إلى جزيئات  املنتجات  هذه 

إلى  وتتسرب  البالستيك  من 
للحيوان  الغذائية  السلسلة 

معًا.  واإلنسان 
اجلمهور  الهيئة  وتنصح 

البر  ورواد  واملستهلكني 
القوارير  باستخدام  والبحر 
االستخدام  إلعادة  القابلة 

إعادة ملئها  والتي ميكن 
عند احلاجة. وإذا لم يكن 

ذلك ممكنًا ألي سبب من 
األسباب، فهناك ضرورة 

للتأكد من عدم تركها يف 
منها  والتخلص  الطبيعة 
مخصصة  مستوعبات  يف 

لذلك، حتى ولو كانت هذه 
عن  بعيدة  املستوعبات 

االستخدام. موقع 

نصــــائـــــح 

اللقطه،  يوصي د. ناصر 
بكلية  مساعد  أستاذ 

والعلوم  الهندسة 
جامعة  يف  الفيزيائية 

هيريوت وات دبي 
العبوات  بدائل  باستخدام 

مياه  يف  البالستيكية 
الشرب، مبا يف ذلك 

املقاومة  الورقية  املنتجات 
متينة  وتكون  للماء، 

كما  الوظائف.  ومتعددة 
بدائل  استخدام  ميكن 
للبيئة  صديقة  أخرى 

والسيراميك  الزجاج  مثل 
للصدأ. املقاوم  والفوالذ 

إلى أهمية سياسات  وأشار 
للمنتجات  التدوير  إعادة 

وأن  سيما  البالستيكية، 
خمسة مليارات رطل من 

منها  التخلص  يتم  املنتجات 
يف مدافن النفايات، وما 

تأثيرات على  يترتب من 
الهواء وزيادة العوامل  جودة 

املناخية،  للتغيرات  املؤدية 
التي  بالسياسات  مشيدًا 
بإعادة  الدولة  تتخذها 

واملبادرة  النفايات،  تدوير 
النقل  مركز  أطلقها  التي 

مع  بالتعاون  املتكامل 
 – البيئة  »تدوير« وهيئة 

ركاب  لتشجيع  أبوظبي 
العام على  النقل  وسائل 

الزجاجات  استبدال 
مقابل  البالستيكية 

احلصول على رحالت 
العامة  مجانية يف احلافالت 

يف اإلمارة. 
وأكد أن هذه املبادرات 

تسهم يف احلد من النفايات 
االستدامة  أجندة  وحتقيق 

الدولة، وتسريع  يف 
استخدام  إلى  االنتقال 
للموارد  استدامة  أكثر 

جزء  وهي  الطبيعية، 
من التزام دولة اإلمارات 

بتحقيق  املتحدة  العربية 
املستدامة  التنمية  أهداف 

أنها  املتحدة. كما  لألمم 
على  بأسره  املجتمع  تساعد 
والتي  باالستدامة  االلتزام 

على  النهاية  يف  ستساعد 
الكربونية  البصمة  تقليل 

يف  املنبعثة  السموم  وكمية 
آمنة.  يجعلها  مما  البيئة، 

هالة الخياط )أبوظبي(

في ظل االستهالك المتزايد لـ »القوارير البالستيكية« 

المستخدمة لشرب المياه في إمارة أبوظبي والتي تقدر 

سنويًا بـ 16 ألف طن، تنفذ إمارة أبوظبي نظامًا لالسترداد 

المبني على المحفزات، بهدف استعادة نصف هذه 

العبوات خالل السنوات المقبلة، وفي ذات الوقت تدعو 

الجهات المعنية أفراد المجتمع إلى إحداث تغيير إيجابي 

في نمط حياتهم والمبادرة فورًا إلى استبدال العبوات 

البالستيكية ذات االستخدام الواحد بالعبوات الزجاجية 

أو تلك القابلة إلعادة االستخدام، حفاظًا على البيئة، 

وفي حال االضطرار الستخدام العبوات البالستيكية، 

يتم العمل على تجميعها ووضعها في الحاويات 

المخصصة للمواد القابلة إلعادة التدوير أو في جهاز 

استبدال العبوات البالستيكية الفارغة مقابل الحصول 

على قسائم تحتوي على أرصدة نقاط تستخدم لتغطية 

تكلفة رحلة التنقل بحافالت النقل العام. وتهدف 

سياسة نظام االسترداد إلى التقليل من خطر »القوارير 

البالستيكية« على البيئة البرية والبحرية وصحة اإلنسان، 

خاصة وأنه يتم إلقاؤها بعد استخدامها، ومع مرور 

الوقت تتكسر هذه المنتجات إلى جزيئات من البالستيك 

وتتسرب إلى السلسلة الغذائية للحيوان واإلنسان معًا. 

وضمن سياسة أبوظبي للمواد البالستيكية المستخدمة 

لمرة واحدة الصادرة في 2020، تم تحديد نحو 16 

مادة بالستيكية تستخدم لمرة واحدة، والتي سيتم 

استهدافها بدرجات متفاوتة خالل عملية تطبيق 

السياسة، ومنها القوارير البالستيكية.

ــارة  ــدأت إمـ ــ ــمــاضــي، ب ــل ال ــري ــي أب وفـ
المتكامل  النقل  مركز  من خالل  أبوظبي 
أبوظبي،   - البيئة  هيئة  مــع  بــالــتــعــاون 
»تدوير«،  النفايات  إلدارة  أبوظبي  ومركز 
بإعادة  المتخصصة  جريد«  »دي  وشركة 
مبادرة  بتنفيذ  البالستيكية  المواد  تدوير 
الرحلة  تعرفة  مقابل  بالستيكية  »مــواد 
عبر حافالت النقل العام«، وتتيح المبادرة 
تــنــقــل مجاني  عــلــى  ــحــصــول  ال فــرصــة 
تسليم  خــالل  من  العامة  الحافالت  في 
»القوارير البالستيكية« الفارغة وتحويلها 
الرحلة  تعرفة  لدفع  تُستخدم  نقاط  إلى 

على متن الحافالت.
إدارة  مدير  المزروعي،  عتيق  وكشف 
بمركز  العام  النقل  قطاع  في  العمليات 
أن  لـ»االتحاد«:  بأبوظبي  المتكامل  النقل 
في  تجريبي  بشكل  تطبيقها  تم  المبادرة 
أبوظبي،  في  المركزية  الحافالت  محطة 
العين  مدينة  في  التجربة  تعميم  وسيتم 
ومنطقة الظفرة وتوزيع عدد إضافي من 
القوارير  السترداد  المستخدمة  األجهزة 
البالستيكية في كافة محطات النقل العام 
في اإلمارة للتشجيع على السلوك البيئي 
االستفادة  دون  من  القوارير  رمي  وعــدم 

منها.
إطالقها  منذ  المبادرة  أن  إلــى  وأشــار 
ألف   15 الـ  على  يزيد  ما  إنجاز  شهدت 
البالستيكية،  للقوارير  استبدال  عملية 
يمكن  كرصيد  النقاط  مــن  واالســتــفــادة 
الشخصية  »حــافــالت«  لبطاقة  تحويله 
تعرفة  بــدفــع  للمتعاملين  تسمح  الــتــي 
المتوافر  اآللي  الدفع  نظام  عبر  الرحلة 
على متن حافالت النقل العام، حيث يقوم 
المطلوبة  الرحلة  قيمة  باحتساب  النظام 
النقدية  القيمة  من  تلقائياً  واقتطاعها 
ــل الــبــطــاقــة فــي أجــهــزة  الــمــخــزنــة داخــ
مداخل  عند  المثبتة  اآللـــي  التحصيل 

ومخارج الحافالت. 
تهدف  المبادرة  أن  المزروعي  وأوضح 
العام  النقل  قطاع  مساهمة  تعزيز  إلــى 
المستدامة في  الحياة  ترسيخ أسس  في 
المواد  لسياسة  وتنفيذاً  أبوظبي،  إمــارة 
واحــدة  لمرة  المستخدمة  البالستيكية 
للقوارير  اســتــرداد  ونــظــام  ــارة  ــ اإلم فــي 
الــمــحــفــزات،  عــلــى  مبني  البالستيكية 
بالستيكية  قوارير   10 استبدال  ويعادل 
واحــداً،  درهماً  مل   600 من  أقل  سعتها 
النقل  بحافالت  للتنقل  استخدامه  يمكن 

على  النقاط  احتساب  يتم  حيث  الــعــام، 
واحدة صغيرة  قارورة  كل  التالي،  الشكل 
الحجم 600 مل أو أقل تساوي )1( نقطة، 
التي  الحجم  كبيرة  القارورة  فيما تساوي 
تتجاوز الـ 600 مل )2( نقطة. وكل نقطة 
تعادل 10 فلوس، أي أن )10( نقاط تعادل 

درهماً واحداً.

نقاط تغطي الرحالت 
من  العديد  إقبال  »االتــحــاد«  ورصــدت 
في  ــعــام  ال الــنــقــل  حــافــالت  مستخدمي 
القوارير  استبدال  على  أبوظبي  مدينة 
رحالتهم  تغطي  بــنــقــاط  البالستيكية 
قيام  والمالحظ  العام،  النقل  بحافالت 
مستخدمي  غــيــر  مــن  الــجــمــهــور  بــعــض 
القوارير  باستبدال  العام  النقل  حافالت 
لمستخدمي  الــنــقــاط  قــســائــم  وإعــطــاء 
الـــحـــافـــالت، مــنــطــلــقــيــن مـــن شــعــورهــم 
ومتحملين  ــة،  ــئ ــي ــب ال تــجــاه  اإليـــجـــابـــي 

مسؤولياتهم تجاه كوكب األرض.
في  مقيمة  الــعــلــي،  فــاطــمــة  وأشــــارت 
التام  التحول  إلــى  تتجه  أنها  أبــوظــبــي، 
إلعــادة  القابلة  العبوات  استخدام  نحو 
والستانليس ستيل،  كالزجاج  االستخدام، 
استخدام  إلــى  اضطرت  حــال  في  ولكن 
القوارير البالستيكية تعمل على تجميعها، 
ــى محطة  إل وتــتــوجــه بين فــتــرة وأخـــرى 

وتضع  أبوظبي  في  الرئيسة  الحافالت 
العبوات في الجهاز المخصص الستبدال 
تحصل  التي  النقاط  وقسيمة  القوارير، 
تقدمها ألحد مستخدمي حافالت  عليها 
النقل العام لالستفادة منها لتغطية تكلفة 

رحالتهم بشكل مجاني.
مقيمة  فابين،  ادنــا  تلفت  جانبها،  من 
باستبدال  بــدأت  منذ  أنها  أبوظبي،  في 
القوارير البالستيكية بنقاط، حصلت على 
فرصة التنقل بحافالت النقل العام مجاناً 
لدفع  تُستخدم  نقاط  إلى  تحويلها  مقابل 

تعرفة الرحلة.

الرمي العشوائي 
عام  مدير  الكعبي  سالم  الدكتور  وأكد 
المعبأة  المياه  أن  باإلنابة،  تدوير  مركز 
السلع  أكثر  من  تعتبر  بالستيكية  بعبوات 
رواجاً وانتشاراً في إمارة أبوظبي. وعليه 
من  العديد  إطــالق  على  المركز  يحرص 
المواطنين  لتحفيز  التوعوية  الحمالت 
والمقيمين والزوار ليكونوا شركاء فاعلين 
وأن  اســتــدامــة،  أكثر  مستقبل  صنع  فــي 
يسهموا بإيجابية في الحفاظ على الحياة 
الــبــريــة والــبــحــريــة مــن خــالل الــحــد من 
البالستيكية  للنفايات  العشوائي  الرمي 

كخطوة أولى.
ودعا الكعبي جميع أفراد المجتمع إلى 

 برامج مستدامة وفعالة 
لجمع »العبوات البالستيكية« 

وإعادة تدويرها

سالم الكعبي

أجهزة إضافية السترداد 
»القوارير البالستيكية« 

في محطات النقل

عتيق المزروعي

العبوات البالستيكية 
تستغرق 1000 عام 
لتتحلل بشكل طبيعي

ناصر اللقطه

وبشأن مستجدات مشروع نظام استرداد القوارير 
البالستيكية املبني على احملفزات، أفاد مصدر يف هيئة 

البيئة – أبوظبي أن القطاع اخلاص يتولى تنفيذ 
هذا النظام بالتعاون بني املنتجني وسلسلة اإلمداد 

وشركات إدارة النفايات. وتقوم الهيئة بإعداد البنية 
التحتية القانونية املساعدة على ذلك، وأشار املصدر 

إلى أن الالئحة التنفيذية أشارت إلى أن دور الهيئة من 
ضمن ما يسمى املسؤولية املمتدة للُمْنِتج، وهي اإلطار 
الذي يحدد املسؤولية القانونية والتنظيمية واملالية 

ملنتجي وموردي وموزعي املنتجات بعد استخدامها من 
املستهلك، للحد من اآلثار البيئية خالل الدورة الكاملة 
حلياة هذه املنتجات شاملًة ضمان معاجلتها والتخلص 

اآلمن منها. 
ومبوجب هذه الالئحة تقوم الهيئة بوضع متطلبات 

جمع القناني البالستيكية بغية استردادها من منافذ 
بيع املواد االستهالكية الكبرى أو أي مواقع أخرى 

حتددها الهيئة، وحتديد قائمة بهذه املنافذ واملواقع 
وإلزام القطاع املنتج بالنسب التي يجب استردادها 

وضمان إعادة تدويرها يف منشآت إعادة التدوير.
وأوضحت الهيئة أنها تعمل حاليًا على إعداد مثل هذه 

املتطلبات. وهناك مبادرات قائمة حاليًا السترداد 
القناني، كما هناك منشآت إلعادة تدوير املواد املستردة 

مت إنشاؤها وأخرى قيد اإلنشاء يف كيزاد.
وأفادت هيئة البيئة- أبوظبي أنه وفق الدراسة 

التي أعدتها، هناك نحو 16 ألف طن من القوارير 
البالستيكية املستهلك سنويًا يف اإلمارة. ويهدف نظام 

االسترداد املبني على احملفزات إلى استرداد نصفها 
)أي 8 آالف طن( خالل السنوات القادمة، ويف مسح 

ميداني قامت به الهيئة على شواطئ اإلمارة تبني أن 
هناك ما نسبته قارورة مياه واحدة كل مترين على طول 

الشواطئ الذي شملها املسح.

القطاع الخاص

 التزام إماراتي 
بتحقيق أهداف 

التنمية المستدامة 
لألمم المتحدة

آليات مستدامة وفعالة لجمع عبوات المياه البالستيكية 

آثـــــار سلبيــــة

والعلوم  الهندسة  بكلية  مساعد  أستاذ  اللقطه،  ناصر  دكتور  أكد 
الرئيسي  التأثير  أن  دبي  وات  هيريوت  جامعة  يف  الفيزيائية 

يصل  ما  تستغرق  أنها  يف  يتمثل  البيئة  على  البالستيكية  للعبوات 
يف  بالبالستيك  األمر  وينتهي  طبيعي.  بشكل  لتتحلل  عام   1000 إلى 
وأن  سيما  الشوارع،  يف  يتناثر  ونراه  والبحيرات،  األنهار  يف  احمليطات، 

العالم. يف  البالستيك  نفايات  من  فقط   %9 تدوير  إعادة  يتم 
احلياة  على  سلبًا  ويؤثر  التلوث  يف  يتسبب  البالستيك  أن  إلى  وأشار 

ما  وغالبًا  الطاقة.  من  الكثير  البالستيك  إنتاج  يستهلك  كما  البرية، 
الدفيئة  الغازات  ذلك  يف  مبا  الهواء،  يف  انبعاثات  تصنيعها  عن  ينتج 

النفايات  غالبية  إرسال  يتم  أنه  كما  واجلسيمات،  الثقيلة  واملعادن 
بطريقة  منها  التخلص  أو  النفايات  مكبات  إلى  البالستيكية 

البيئة.  يف  عشوائية 

مراكز صديقة للبيئة لجمع المواد القابلة للتدوير قرب المجمعات واألحياء السكنية



الطفلة  بــعــاج  المؤسسة  وتكفلت 
مجاناً، وتحملت جميع تكاليف عاجها 
وهي  ــم،  درهـ ــف  أل  300 تتجاوز  التي 
تخضع حالياً للمتابعة والمراجعة الطبية 
لمدة 6 أشهر، مع االستمرار في متابعتها  
حتى عمر 6 سنوات للتأكد من الشفاء 

الكامل من الورم السرطاني. 
وتــفــصــيــًا، قــالــت الــدكــتــورة منال 
ــر الــتــنــفــيــذي  ــمــدي عـــمـــران تـــريـــم، ال
الطفلة  »تعاني  دبـــي:  ــور  ن لمؤسسة 
العين،  عفراء من سرطان في شبكية 
وعادة ما يصيب هذا النوع من الورم 
األطفال في عمر سنة أو سنتين، وهو 
األطــبــاء  أن  كما  عالمياً،  جـــداً  نـــادر 
جداً  نـــادرون  بعاجه  يقومون  الذين 
الــورم  العالم«.  وأضــافــت: »هــذا  في 
الممكن  من  ألنــه  الطفل،  حياة  يهدد 
أن ينتقل إلى الدماغ عن طريق عصب 
للعين  ينتقل  أن  يمكن  وكذلك  العين، 
األخرى ويسبب العمى الكلي«. ولفتت 
إلى أنه في السابق كان العاج المتوفر 
أنه  إال  بالكامل،  العين  استئصال  هو 
وطريقة  مبتكر  جــديــد  عــاج  هــنــاك 
هذا  مثل  مــع  للتعامل  حديثة  طبية 
النوع من الورم السرطان، وهو ما تم 
وذكرت  عفراء.  الطفلة  على  تطبيقه 
أنه تم عمل حقن كيماوي لمكان الورم 
عملية  طريق  عن  بالعين،  السرطاني 
قسطرة بالقلب، وتمكن الفريق الطبي 
من تجاوز خطورة مثل هذا النوع من 
السن.   صغيرة  البنت  ألن  العمليات، 
الليزر  إجــراء عملية  تم  أنــه  وأفـــادت 
ثم  المصابة،  للعين  الــورم  مكان  على 
الكيماوي  مــن  أخــرى  جرعة  إعــطــاء 
نتيجة انتقال الورم إلى مكان آخر في 
نفس العين المصابة، مشيرة إلى أنه 
تم عمل 4 جرعات كيماوي وعمليتين 
لليزر للطفلة حتى اآلن، وهي تخضع 

للمتابعة الطبية بشكل مستمر. 
السرطاني  ــورم  ال أن  تريم،  وأعلنت 
بدأ يتقلص، وستتم متابعة قياس الورم 
بشكل شهري ولمدة 6 أشهر، وفي حالة 
استمرار تقلص حجم الورم، سيتم إجراء 
عملية تصحيح النظر للطفلة، وإذا لم 
مرة  الطفلة  حقن  سيتم  ذلــك  يحدث 

أكثر حسب  أو  كيماوي  بجرعة  أخــرى 
الضرورة، وأيضاً إجراء عملية الليزر. 

وأشارت إلى أنه تم اختيار مستشفى 
أفضل  مــن  ألنها  بمصر،  العيون  دار 
مثل  فــي  المختصة  الطبية  الــمــرافــق 
اختيار  وتــم  العمليات،  من  النوع  هــذا 
الدكتور عادل علي الدين، األستاذ في 
أمراض عيون األطفال، وهو من أوائل 
منذ  دبي  نور  مؤسسة  مع  المتطوعين 
الكثير  نشأتها في عام 2008، وأجرى 
من  المستفيدين  لصالح  العمليات  من 

خدمات المؤسسة. 
وأكدت المدير التنفيذي لمؤسسة نور 
دبــي، أن المقيمين في دولــة اإلمــارات 
ممن يعانون من أمراض العيون، ينالون 
وعاجات  عمليات  مــن  كبيراً  قسطاً 

في  المؤسسة  تعمل  حيث  المؤسسة، 
دولــة  داخـــل  األول  مــتــوازيــيــن،  خطين 

اإلمارات، والثاني خارج الدولة. 
من جهتهما، عبرا والدا الطفلة عفراء، 
عن شكرهما لدور مؤسسة نور دبي في 
الازمة  الرعاية  وتقديم  حياتها  إنقاذ 
إلى  بسرعة  على سفرها  والعمل  لها، 
مصر لتلقي العاج وإنجاز اإلجــراءات 
بالدور  منوهين  فقط،  واحــد  يــوم  في 

الكبير والتسهيات التي وفرتها 
السفارة اإلماراتية في مصر. 
ابنتهما  أن  إلـــى  وأشــــارا 
العاج  ما زالــت تكمل رحلة 

ــور دبــي،  مــن خــال مؤسسة ن
الكامل  الشفاء  يتم  أن  متمنيين 
لتمارس حياتها  تعود  وأن  البنتهما 

الطبيعية. 
ــان يــعــتــقــدان  ــ ــهــمــا ك وذكـــــرا أن

من  تعاني  ابنتهما  أن  البداية  فــي 
انحراف في العين، ثم قام بعرضها على 
مستشفى بدبي وتبين أن األمر مختلف 
وأنها تعاني من ورم سرطاني في شبكية 

العين. 

تظهر إحصائيات مؤسسة نور 
دبي، أنه بلغ عدد املستفيدين 

من خدماتها حول العالم، 33 
مليون إنسان من 22 دولة حول 

العالم منذ انطالقة املؤسسة 
كمبادرة يف عام 2008، وأجرت 

املؤسسة 340 ألف فحص طبي. 
واستطاعت مؤسسة »نور دبي« 

من خالل مخيماتها توفير 
اخلدمات العالجية والوقائية 

حملتاجيها من املرضى، حيث 
تهدف مخيمات »نور دبي« إلى 

دعم التنمية االقتصادية يف 
الدول املستفيدة من خدماتها 

عبر تقليل عبء اإلعاقات، 
ومتكني املجتمع من التعلم 

والعمل.
وتعمل »نور دبي« على توفير 

العالج والوقاية ملن حرموا من 
نعمة البصر، وذلك عن طريق 

توفير برامج عالجية ووقائية 
وتثقيفية وإقامة املخيمات 

الطبية لعالج حاالت اإلعاقة 
البصرية وضعف البصر 

والوقاية منها بالتعاون مع 
املؤسسات واملنظمات العاملية 

ذات الصلة. 
وتسعى املؤسسة، للسيطرة 

على األمراض املسببة للعمى 
التي من أبرزها حاالت العمى 

النهري ومعاجلة 
احلاالت املصابة 

بها.
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تميز بحثي لضابط 
بشرطـــــة دبـــــي 

دبي )االتحاد(

 متكن املالزم أول عبداهلل البستكي من اإلدارة 
العامة لألدلة اجلنائية وعلم اجلرمية يف 

شرطة دبي، من حتقيق إجنازات نوعية يف 
مجال األبحاث العلمية على املستوى احمللي 

والعاملي، أهلته ليحصل على »وسام القائد 
العام لشرطة دبي للتميز العلمي« ضمن 

جائزة القائد العام للتميز 2022 يف دورتها 
الثامنة عشرة.

املالزم البستكي أظهر متيزًا يف اهتمامه 
بالعلوم بشكل ُمبكٍر بعد إنهاء الثانوية 

العامة مبعدل 99.7%، ليحصل من القيادة 
العامة لشرطة دبي على منحة دراسية 

لدراسة العلوم اجلنائية يف اململكة املتحدة، 
وليتخرج منها بدرجة امتياز مع مرتبة 

الشرف.
حرصه على التميز العلمي، دفعه إلى 

مواصلة تعليمه عبر تقدمي رسالة ماجستير 
يف جامعة نوتينجهام ترينت يف تخصص 
علم اخلاليا اجلزئية، ليحصل أيضًا على 
درجة االمتياز مع مرتبة الشرف األولى، 

ويصبح أول شاب يتخصص يف هذا العلم املهم 
من شرطة دبي.

املالزم أول عبداهلل البستكي الذي يعمل 
حاليًا كخبير يف قسم البيولوجي واحلمض 

النووي يف اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية 
وعلم اجلرمية، ُيعد أول إماراتي شاب يبحث 

يف علم »التعرف على األشخاص بوساطة 
املجتمعات امليكروبية«، وأول شاب إماراتي 
يقوم ببحث ُمتعلق بأحد أنواع البكتيريا 

القاتلة املسماة »كرونوباكتر«.
شغفه بالعلم قاده إلى أن يدخل عالم 

امُلخترعني، حيث متكن املالزم أول البستكي 
من احلصول على براءة اختراع يف مجال 

احلمض النووي بعد مساهمته الفّعالة يف 
تصميم محاليل كيميائية تستهدف 26 

موقعًا جينيًا يف الكروموسوم الذكري، إلى 
جانب لعبه دورًا مهمًا يف شرطة دبي يف 

إعداد 6 مقارنات مرجعية علمية يف مجال 
احلمض النووي والفيروسات، وإجناز 4 

مصنفات فكرية و9 أبحاث علمية.

المؤسسة تكفلت بجميع تكاليف عالج عفراء  

»نور دبي« تنقذ حياة طفلة يمنية مصابة بسرطان بالعني

 33 سامي عبد الرؤوف )دبي(

نجحت مؤسسة نور دبي، أكبر الجهات الصحية اإلنسانية 

اإلماراتية المتخصصة بعالج أمراض العيون، في إنقاذ حياة 

الطفلة اليمنية عفراء، البالغة من العمر 3 سنوات والمقيمة 

باإلمارات مع أسرتها، التي أصيبت في عينها اليمنى بورم 

سرطاني نادر جدًا عالميًا.

وأكدت المؤسسة، في تصريحات خاصة لـ »االتحاد«، أنها تمكنت 

من منع استئصال عين الطفلة عفراء، وإنقاذها من اإلعاقة 

البصرية الدائمة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع سفارة دولة 

اإلمارات العربية المتحدة بجمهورية مصر العربية ومستشفى 

دار العيون في القاهرة بمصر. 

خدمات طبية مجانية 
لمرضى العيون 

المقيمين بالدولة 

تمكنا من منع 
استئصال عين عفراء 
وإنقاذها من اإلعاقة 

البصرية الدائمة 

استمرار متابعة الحالة 
الطبية للطفلة لمنع 

انتشار الورم 

منال تريم

حقن كيماوي للورم 
السرطاني بعين عفراء عبر 

عملية قسطرة بالقلب 

طالبتان ترويان تجربتهما مع برامج  

شرطــــة دبــــي الصيفيـــــة 

دبي )االتحاد( 

 الطالبتان فاطمة علي سالم عاشور 
ذات الـ 12 ربيعًا والطالبة المتطوعة 
شيخة خليل، تسردان تجربتهما مع 

برامج شرطة دبي الصيفية، وكيف 
أثرت في شخصياتهما من حيث 

االنضباط وااللتزام واالستفادة من 
الدورات والزيارات والمواد العلمية 

الهادفة.
وعن تجربتها، قالت الطالبة فاطمة 

علي سالم عاشور ذات الـ 12 ربيعًا: 
»كان لدورات القيادة العامة لشرطة 

دبي الصيفية، األثر الكبير في 
تغيير شخصيتي ودفعي الستثمار 

وقتي بأفكار هادفة وإيجابية، 
والسعي لتطوير قدراتي ألكون فردًا 

فاعاًل في المجتمع«.
وأضافت الطالبة فاطمة عاشور 

والتي تشارك في دورة التدريبات 
العسكرية ضمن سلسلة البرامج 

الصيفية الطالبية المتنوعة التي 
تنفذها شرطة دبي بالتعاون مع 

مؤسسة اإلمارات للتعليم المدرسي 
وهيئة المعرفة: »بدأت بااللتحاق 
بالدورات الصيفية منذ عام 2018، 

ولم أتوقف عن المشاركة بكافة 
األنشطة الطالبية المتنوعة التي 

تنظمها شرطة دبي على مدار العام، 
وذلك بعد شعور والدتي بالقلق من 

وقت الفراغ الذي كنت أعانيه خالل 
العطلة الصيفية، فلجأت والدتي 
للبرامج الصيفية ألنمي قدراتي 

وأطورها وأسعى لتحقيق أهدافي 
عبر االنخراط ببرامج ودورات 
متنوعة أبرزها دورة للخياطة، 
ودورة برمجة الروبوت، ودورات 

بالتدريبات العسكرية، باإلضافة 
للزيارات الميدانية«.

أما المتطوعة شيخة خليل، والتي 
أطلقت زميالتها ومشرفاتها عليها 
بمركز حمدان بن راشد الصيفي، 

لقب »عميدة الطالبات«، نظرًا لكونها 
بدأت بالتسجيل بالبرامج الطالبية 

الموسمية بشرطة دبي منذ العام 
2016، وشاركت بـ 16 برنامجًا 

طالبيًا بشرطة دبي، فقالت: »إن 
العمل العسكري ممتع جدًا، حيث 
تعلمت االنضباط وتنظيم أوقات 

يومي وشغل وقت فراغي، والسعي 
لالستفادة من البرامج التي تنفذها 

شرطة دبي من خالل البرامج 
المتنوعة التي تنفذها طوال العام«، 

مبينًة أن لوالدتها الفضل األكبر 
بعد اهلل تعالى باالنضمام للبرامج 
الطالبية الموسمية بشرطة دبي، 

واالستمرار بها.
من جانبها، قالت المالزم مهندس 

شيخة خالد خميس، مشرفة 
مركز حمدان بن راشد الصيفي: 

إن المتطوعة شيخة أصبحت 
إحدى األيقونات الدائمة بالبرامج 
الطالبية لخبرتها ودماثة أخالقها 

وحسن تعاملها مع زميالتها 
الطالبات، ولقربها من حيث السن 

إليهن، باإلضافة إلى درايتها الكاملة 
باآللية المتبعة بالبرامج الطالبية 

بشكل مستمر، فهي من أوائل الطلبة 
الالتي يتم استدعاؤهن كمتطوعة، 

وكذلك كزميلة لمد يد المساعدة 
بتنفيذ البرامج الطالب المتنوعة.

استفادة علمية وعملية وانضباط والتزام

أثر كبير في تغيير الشخصية واستثمار الوقت 
في أفكار هادفة وإيجابية

عبداهلل البستكي

مليون مستفيد 

الطفلة عفراء خالل رحلة العالج من سرطان العين )من المصدر(
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صباح الخير

»لكم التعليق«.. 
مجددًا

نتناول مجدداً مبادرة »لكم التعليق«، مع كل التقدير واالعتزاز 
أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  أطلقتها  التي  المبادرة  بنجاح 
استقطاب  في  خاللها  من  ونجحت  المركبات  سائقي  لتوعية 
 .2022 الجاري  العام  من  األول  النصف  متابع خالل  مليون   35
نجاح وانتشار يعود السبب األول له أنها - أي المبادرة - تنشر 

فيديوهات لحوادث مرورية حقيقية وقعت على طرق اإلمارة.
»أسهمت  أبوظبي  بشرطة  األمني  اإلعالم  إدارة  أكدت  وكما   
نوعية،  نقلة  إحــداث  في  كبير  بشكل  التعليق«،  »لكم  مــبــادرة 
مغاير  نمط  اكتشاف  وإعــادة  المرورية،  التوعية  أساليب  في 
للرسائل  المطلوب  التأثير  وإحداث  بالجمهور،  االتصال  لعملية 
التواصل  مــواقــع  على  المتابعين،  اهتمام  وجــذب  اإلعــالمــيــة، 
السلوكيات،  تلك  لمثل  المشاهدة،  مستويات  ورفع  االجتماعي، 
السائقين«، خاصة  التي نشاهدها يومياً، على الطرق من بعض 
و»أن مؤشرات المشاهدة العالية للفيديوهات، وتفاعل المتابعين 
اللقطات الحقيقية للحوادث، في تحفيز رغبة  معها، أكدا تأثير 
الكثير  يصل  التي  واآلراء،  بالتعليقات،  المشاركة  في  المتابعين، 
المسؤولة  غير  السلوكيات  المتابعين  استنكار  حد  إلــى  منها 
جزءاً  الجمهور  يجعل  الذي  األمر  السائقين،  لبعض  والخطرة 
وفاعلية  تأثير  من  ويعزز  التواصل،  عملية  في  ومؤثراً  إيجابياً 

أبوظبي«.  لشرطة  والتوعوية  اإلعالمية  الرسالة 
عبر   2018 عام  المبادرة  أطلقت  قد  أبوظبي  شرطة  وكانت 
»مركز  مع  بالتعاون  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  حساباتها 
تُجسد  فيديو  مقاطع  اختيار  خاللها  ويتم  والتحكم«،  المتابعة 
لمركباتهم،  السائقين  بعض  قيادة  لطريقة  الخطرة،  »األنماط 

الطريق«. مستخدمي  مع  وتعاملهم 
عند  وبــالــذات  المدينة  فــي  وحتى  الخارجية  طرقنا  على   
انشغاله  وبسبب  بعضهم  تجد  الضوئية،  المرورية  اإلشــارات 
إلى  تتحول  أن  قبل  لتجاوزها  جنونية  بسرعة  ينطلق  بالهاتف 
المناطق  في  وحتى  فيه،  يتسبب  قد  لما  تقدير  دون  من  حمراء 
الداخلية تجد أمثال هؤالء يفقدون التركيز والقدرة علي التميز 
وآخر  خارجي  طريق  بين  للقيادة  المناسبة  السرعة  تحديد  في 
داخلي وسط األحياء السكنية. قبل أيام وبينما كنت في منطقة 
بجواري  مرت  الدرمكي،  مسجد  عن  بعيد  غير  بالعين  العامرة 
سائقها  من  تقدير  أدنــى  دون  من  كالسهم  رباعي  دفــع  سيارة 
الصالة.  ألداء  الطريق  لقطع  يستعدون  كانوا  مسنين  لوجود 
الرادعة،  للعقوبات  فقط  ليس  بحاجة  المتهورين  هؤالء  أمثال 
دورات  خــالل  مــن  الــمــروريــة  التوعية  جــرعــات  لتكثيف  وإنــمــا 
جانب  إلى  أخرى،  مرة  القيادة  رخص  تسليمهم  قبل  متخصصة 

المالية. الغرامات 
تؤكد  التي  اللقطة  تأثير  قوة  نتاج  التعليق«  »لكم  مبادرة  نجاح 
صاحبها  حياة  وتضع  الطريق،  بغير  لالنشغال  الباهظ  الثمن 

المحك، وسالمتكم. واآلخرين على 

علي العمودي

ali.alamodi@alittihad.ae

خـــــالل النصـــــف األول مـــــــن 2022

مخالفــــة وإنـــــذارًا ملؤسســــات لم تلتـــــزم 

باشتراطات الصحة العامة يف رأس الخيمة

هدى الطنيجي )رأس الخيمة(  

نفذت إدارة الصحة العامة في 
 2667 الخيمة  رأس  بلدية  دائرة 
 1640 وحـــررت  تفتيشية  زيـــارة 
 46 وأغــلــقــت  وإنــــذاراً،  مخالفة 
تلتزم  لم  عاملة  غذائية  منشأة 
الصحة  ــراطــات  اشــت مــن  بــعــدد 
النصف  خـــالل  وذلـــك  ــعــامــة،  ال

األول من العام الجاري.
التابعون  المفتشون  ورصـــد   
التي  المخالفات  من  عــدداً  لها 
من  اإلغــالق  مرحلة  إلــى  وصلت 
التي  الميدانية  الحمالت  خالل 
للتحقق  الدوام  على  تنفيذها  يتم 
المنشآت  كــافــة  تقيد  مــدى  مــن 
المتعارف  الصحة  باشتراطات 
عليها واتخاذ اإلجراءات الالزمة 

منها. ملتزم  الغير  بحق 
مدير  الطنيجي  شيماء  وقالت 
البلدية  في  العامة  الصحة  إدارة 
تنفذ  اإلدارة  إن  لــــ»االتـــحـــاد«: 
يومي  بشكل  الميدانية  حمالتها 
المنشآت  كافة  التزام  من  للتأكد 
ــات  ــراطــ ــ ــت ــط واالشــ ــوابـ ــضـ ــالـ بـ
ــمــول بـــهـــا، وذلــــك بــهــدف  ــمــع ال
المرتكبة  للمخالفات  التصدي 
اإلجراءات  عبر  البعض  قبل  من 
توجيه  في  تتمثل  التي  الصارمة 
وإغالق  والمخالفات  ــذارات  اإلن

األمر. لـــزم  إن  المنشــآت، 
وذكرت أنه خالل النصف األول 
من العام الجاري نفذت »الصحة 
موجهة  ميدانية  حمالت  العامة« 
حيث  الــغــذائــيــة،  المنشآت  ــى  إل
للزيارات  اإلجــمــالــي  الــعــدد  بلغ 
التفتيشية 2667 زيارة والجوالت 
648 جولة، تم خاللها  التفتيشية 
الــتــحــقــق مــن كــافــة اشــتــراطــات 
الــصــحــة الــعــامــة الــمــتــمــثــلــة في 
ــداد األطــعــمــة والــمــواد  طــرق إعـ
التخزين  وطـــرق  الــمــســتــخــدمــة 

تصحيح  من  والتحقق  وغيرها، 
واألوضــاع  للمالحظات  البعض 
ــم رصـــدهـــا عبر  ــي ســبــق وتـ ــت ال
لضمان  الــمــيــدانــيــة،  الــحــمــالت 
ــدم  ـــ ـــ ـــ ــق ــم ــذاء ال ــ ــغـ ــ ــة الـ ــ ــالم ســ
بمعايير  وااللـــتـــزام  للمستهلك 

الغذائية. والسالمة  األمن 
ــي  إجــمــال أن  إلــــى  وأشـــــــارت 

ــفــات الـــمـــحـــررة خــالل  ــمــخــال ال
الميدانية  والــجــوالت  ــارات  ــزي ال
عــلــى تــلــك الــمــنــشــآت فــي نفس 
ــفــة  مــخــال  511 ــغ  ــلـ بـ الـــفـــتـــرة 
إجــمــالــي  ــغ  ــل وب ــذار،  ــ إنـ و1129 
نتيجة  مــنــشــأة   46 اإلغـــالقـــات 
منها  مــخــتــلــفــة،  أســـبـــاب  رصـــد 
ــات  اإلصــابــة بــالــحــشــرات واآلفـ
وسوء تخزين المواد الغذائية في 
بعض  حصول  وعــدم  المنشآت، 
مــن الــمــنــشــآت عــلــى الــتــصــاريــح 
الالزمة لممارسة األنشطة وعدم 
النظافة  بــاشــتــراطــات  ــزام  ــت االل

والتعقيم.

إجراءات صارمة للتحقق 
من سالمة الغذاء 

مستوى 
الوعي  

أكدت شيماء الطنيجي أن تلك 
احلمالت والزيارات امليدانية 
تسهم يف رفع مستوى الوعي 

لدى العاملني يف املنشآت 
الغذائية وتقلل من رصد بعض 
من الظواهر السلبية التي يتم 

ارتكابها يف بعض من املنشآت 
واملتعلقة بسالمة الغذاء، والتي 

تسهم يف التقليل من حجم 
املخالفات واإلنذارات املرتكبة 

بهدف تقدمي أفضل أنواع 
اخلدمة للمستهلكني.

حمالت ميدانية بشكل يومي للتأكد من التزام كافة المنشآت بالضوابط واالشتراطات )من المصدر(
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عربي ودولي

أبوظبي، غزة، تل أبيب )االتحاد، وكاالت(

أكدت اإلمارات العربية المتحدة على ضرورة 
عودة الهدوء إلى قطاع غزة وخفض التصعيد 

والحفاظ على أرواح المدنيين. 
إدارة  مديرة  الهاملي،  محش  عفراء  وقالت 
االتصال االستراتيجي بوزارة الخارجية والتعاون 
الدولي، في تصريح لها مساء أمس األول، إن 
إزاء  الشديد  قلقها  عن  تعرب  اإلمـــارات  دولــة 
أقصى  ممارسة  إلى  وتدعو  الحالي،  التصعيد 
إلى  االنــجــرار  لتجنب  النفس،  درجــات ضبط 

مستويات جديدة من العنف وعدم االستقرار.
 وأشــارت إلى أن دولــة اإلمـــارات، وبصفتها 
تقدمت  الـــدولـــي،  ــن  األمـ فــي مجلس  عــضــواً 
بطلب  والنرويج  وإيرلندا  والصين  فرنسا  مع 
لمناقشة  االثنين  للمجلس  مغلق  اجتماع  عقد 
الجهود  دفــع  سبل  وبحث  الجارية  التطورات 

الدولية لتحقيق السالم الشامل والعادل.
وتجددت دعوات المجتمع الدولي إلى ضبط 

في  العسكري  التصعيد  أعــقــاب  فــي  النفس 
عــودة  ضـــرورة  على  تأكيدات  وســط  القطاع، 

الهدوء.
التي  جهودها  نجاح  أمــس،  مصر،  وأعلنت 
بدأت قبل يومين لوقف التصعيد في قطاع غزة. 
جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة األنباء المصرية 
لم تسمها، في  الرسمية، عن مصادر مسؤولة 
كبير  إسرائيلي  مسؤول  فيه  أكد  الــذي  الوقت 
»الجهاد اإلسالمي« االتفاق على  وآخر بحركة 
مصرية  مصادر  »أكــدت  الوكالة،  ووفق  تهدئة. 
القاهرة  جــهــود  نــجــاح  تسمها(  ــم  )ل مــســؤولــة 
الفلسطيني  الجانبين  بين  التصعيد  لــوقــف 

واإلسرائيلي«.
وقالت المصادر ذاتها، إن اتصاالت مصرية 
كل  مع  األخيرة  الساعات  خالل  جرت  مكثفة 
األطراف للوصول إلى وقف دائم إلطالق النار 
تؤكد  القاهرة  أن  على  وشــددت  غــزة.  بقطاع 
التهدئة  لتحقيق  المضنية  جهودها  استمرار 
المنشودة بين الجانبين، من دون تحديد موعد 

بشأن بدء الهدنة.
بالقطاع،  للتهدئة  الــقــاهــرة  جــهــود  ــدأت  وبـ
الجمعة، وفق إعالن الخارجية المصرية، وفي 
اليوم التالي، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، أن بالده تبذل جهداً كبيراً مع شركائها 

الستعادة الهدوء في قطاع غزة.
وإسرائيلية،  عربية  إعالمية،  تقارير  وكانت 
تحدثت عن التوصل إلى اتفاق وقف إطالق نار، 

برعاية مصرية.
لكن داود شهاب، القيادي في حركة »الجهاد«، 
لم  »األمــور  إن  ورئيس مكتبها اإلعالمي، قال: 
تتضح بعد، ونحن بحاجة للمزيد من التفاصيل 

صحيفة  نقلت  كما  وااللتزامات«.  والضمانات 
»يديعوت أحرنوت«، عن مسؤول إسرائيلي كبير، 
االتصاالت  من  الرغم  »على  قوله:  تسمه،  لم 
بين  النار  إطــالق  وقــف  اتفاق  حــول  المتقدمة 
اإلسرائيليين والفلسطينيين، ال شيء مؤكد حتى 
اآلن«، مشيراً إلى وجود »مطالب من الحركة لم 

يكشفها«.
وزير  باسم  المتحدث  أكد  ذلك،  في غضون 
إن  بوريل  جوزيب  ــي  األوروبـ االتــحــاد  خارجية 
»التكتل يتابع أعمال العنف في قطاع غزة بقلق 
بالغ ويدعو جميع األطراف إلى أقصى درجات 

ضبط النفس من أجل تجنب تصعيد جديد«.
الخارجية  باسم  المتحدثة  قالت  بــدورهــا، 
الفرنسية إن بالدها تدعو جميع األطراف إلى 
يكون  آخــر  تصعيد  أي  لتجنب  النفس  ضبط 

السكان المدنيون أول ضحاياه.
ليز  البريطانية  الخارجية  ــرة  وزي دعــت  كما 

تراس إلى »نهاية سريعة للعنف«.
وقال مبعوث األمم المتحدة للسالم في الشرق 

األوسط تور وينيسالند، إنه يشعر »بقلق عميق«، 
محذراً من أن التصعيد خطير جداً.

ولليوم الثالث على التوالي، تتواصل الغارات 
عملية  ضمن  غــزة،  قطاع  على  اإلسرائيلية 
عسكرية بدأها الجمعة، ضد أهداف قال إنها 
الحركة  إطالق  مقابل  »الجهاد«،  لحركة  تتبع 
ــاون باتجاه  ــف هـ ــذائ رشــقــات صــاروخــيــة وق

المواقع اإلسرائيلية المحاذية للقطاع.
المستوطنين  مئات  اقتحم  آخر،  وفي سياق 
في  األقــصــى،  المسجد  أمــس،  اإلسرائيليين 
من  مشددة  بحراسة  الشرقية،  القدس  مدينة 

الشرطة اإلسرائيلية. 
وقالت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس، 
مستوطن   2201« إن  مقتضب:  تصريح  فــي 
الصباحية  الفترتين  خالل  المسجد  اقتحموا 
»االقتحامات  أن  إلــى  وأشـــارت  والمسائية«. 
منها  واحــدة  كل  ضمت  مجموعات  في  تمت 
الشرطة  بحراسة  المستوطنين  من  العشرات 

اإلسرائيلية«.

دخان كثيف يتصاعد من مدينة رفح جنوب غزة بعد غارة إسرائيلية )أ ف ب(

إطالق مبادرة لحل األزمة السياسية

العراق.. اعتصام البرملان يدخل أسبوعه الثاني

هدى جاسم )بغداد(

الــصــدري«  »التيار  زعيم  تأكيد  مــع 
البرلمان  بحل  تمسكه  الصدر  مقتدى 
انتخابات  بإجراء  والمطالبة  العراقي 
تشريعية مبكرة واستمرار االعتصامات 
تسعى  الــمــطــالــب،  تلك  تحقيق  حتى 
إلى عقد  العراق  أطــراف سياسية في 
حوار مشترك بين األطراف المتنازعة 
التنسيقي«  واإلطـــار  الــصــدري  »التيار 
لتجاوز  وســـط«  »حــلــول  ــى  إل للوصول 
حكومة  وتشكيل  الــراهــنــة  الــمــرحــلــة 
ــه مــصــادر  ــدت ــا أك انــتــقــالــيــة، حــســب م

سياسية رفيعة لـ»االتحاد«.
ــدت الــمــصــادر أن مــبــادرة سيتم  وأكـ
جمع  خاللها  يتم  قريباً  عنها  اإلعــالن 
مطالب »التيار الصدري« بإجراء انتخابات 
التنسيقي«  »اإلطــار  جديدة مع مطالب 
الذي يطالب بتشكيل حكومة قبل البدء 
بإجراءات التحضير لالنتخابات. وقالت 
المصادر إن تلك المبادرة ستكون بمثابة 
وثيقة إذا ما تمت الموافقة عليها من قبل 

الكتل واألحزاب السياسية.
وترى المصادر أن »المبادرة أو الوثيقة« 
ستتضمن تشكيل حكومة انتقالية تكون 
االســتــعــداد إلجــراء  مــن ضمن مهامها 
قانون  وســن  وتعديل  مبكرة  انتخابات 
جديدة،  انتخابات  ومفوضية  انتخابي 
وإجراء تعديالت دستورية وتغيير شكل 

نظام الحكم من خالل االستفتاء العام.
المبادرة ستكون  وأكدت المصادر أن 
بمثابة »حل وســط« للخروج من األزمة 

الخانقة التي تعصف بالعراق.
وكان مقتدى الصدر، قد جدد مساء 
أمس األول، تمسكه بحل مجلس النواب 
تشريعية  انتخابات  ــراء  وإجـ العراقي 
أنصار  استمرار  على  مشدداً  مبكرة، 
»التيار الصدري« بمواصلة االحتجاجات 
لحين تحقيق المطالب التي ينادي بها. 
وقال المحلل السياسي العراقي أحمد 
غازي: »نحن ماضون باتجاه االنتخابات 
على  متفقة  األطــراف  وجميع  المبكرة 
هذا األمر، لكنهم مختلفون حول األلية 

التي ستتم بها االنتخابات بدًءا من قانون 
االنتخابات إلى طريقة إجراءها«. وقال 
في تصريح لـ»االتحاد«: »التيار الصدري  
إجراء  أي  قبل  البرلمان  يحل  أن  يريد 
نيابي بتعديل قانون االنتخابات الحالي، 
فهذا القانون نتاج حراك صدري سابق 
هذا  على  اإلبقاء  على  حريصون  وهم 
لمنع  لالعتصام  اتجهوا  لذلك  القانون 
جلسات نيابية قد يعدل خاللها قانون 
على  للعمل  التصويت  أو  االنتخابات 

قانون االنتخابات السابق«.
عمر  السياسي  المحلل  أكــد  بـــدوره، 
النظام  إصـــالح  خــطــوات  ــأن  ب الناصر 

السياسي تأتي من خالل حل البرلمان 
وتشكيل حكومة انتقالية.

وأضاف الناصر في تصريح لـ»االتحاد« 
أن »تغيير النظام السياسي وتعديل البنود 
الخالفية في الدستور وإجراء انتخابات 
زمن إلجرائها وضخ  تحديد  مع  مبكرة 
دماء جديدة للعملية السياسية مع ضمان 
القرار  صنع  داخــل  األول  الرعيل  بقاء 
من  بالخروج  كفيل  ذلــك  كل  السياسي 

األزمة«.
في غضون ذلك، نفت المفوضية العليا 
المستقلة لالنتخابات في العراق تحديد 

موعد إلجراء انتخابات مبكرة.

أحد أنصار التيار الصدري يرفع العلم العراقي في المنطقة الخضراء وسط بغداد )رويترز(

خبراء لـ»  «:
 إصالح النظام 

السياسي يأتي عبر حل 
البرلمان

»المفوضية العليا« 
تنفي تحديد موعد 

إلجراء انتخابات 
مبكرة

بيروت )االتحاد(

ــال الــبــطــريــرك الــمــارونــي  قـ
ــارة بــطــرس  ــشـ الـــكـــارديـــنـــال بـ
الراعي، أمس، إن »من المعيب 
اآلن  حتى  الساسة  يشكل  أال 
حكومة جديدة بعد ما يقرب من 
االنتخابات«،  من  أشهر  ثالثة 
وألقى باللوم في »انحالل البالد 

على نزاعهم المزمن«.
اللبنانيين  من  الكثير  ــرى  وي
البالد  تحكم  التي  النخبة  أن 
بسبب  عاجزة  طويلة  فترة  منذ 
الــفــســاد والــتــقــاعــس عــن أداء 
لميليشيات  وارتــهــانــهــا  ــا  دورهـ
ويلقون  اإلرهابية،  اهلل«  »حزب 
باللوم عليها في دفع لبنان إلى 
تسبب  واقتصادي  مالي  انهيار 
 10 كــل  مــن  بثمانية  الـــزج  فــي 

أشخاص في براثن الفقر.
عقد  األسبوعية،  عظته  وفي 
ــة بين  ــ ــة الذع ــراعـــي مــقــارن الـ
في  لبنان  أحــرزه  الــذي  التقدم 
الحدود  لترسيم  اتفاق  تأمين 

البحرية الجنوبية والشلل الذي 
أصاب السياسة الداخلية.

لحل  للساسة  مناشدته  وفي 
يسعى  الراعي  أن  بــدا  األزمــة، 

إلى كسر الجمود.
الــمــارونــي  البطريرك  وقـــال 
إن »الحمالت اإلعالمية تهدف 
تشكيل  تأخير  إلــى  يبدو  فيما 
الحكومة وانتخاب رئيس جديد 
في وقت الحق من هذا العام«.

ــاف: »ألـــيـــس انــقــســام  ــ وأضــ
لبنان،  في  السياسية  السلطة 
ــشــطــار األحـــــزاب عــمــوديــا  وان
وأفقيا، هما في أساس االنحالل 
والمالي  واالقتصادي  السياسي 

واالجتماعي والمعيشي؟«.
ــى  ــمــح إل ــل ــي ي ــراعــ ــ وكـــــان ال
الرئيس  بين  الخالف  تصاعد 
الـــوزراء  ورئــيــس  عــون  ميشال 
الذي  ميقاتي،  نجيب  المؤقت 
للوزراء  كرئيس  ترشيحه  أعيد 
في  البرلمانية  االنتخابات  بعد 
تشكيل  أجل  من  ويكافح  مايو، 

حكومة جديدة.

بيروت )وكاالت(

أمــس،  فجر  موقوفاً   31 فــّر 
تحت  واقـــٍع  احتجاٍز  مركز  مــن 
بيروت،  في  العدل  قصر  جسر 
بعدما تمّكنوا من تهريب أداٍة إلى 
القيام  على  ساعدتهم  سجنهم 
أفــادت  حسبما  العملية،  بهذه 

مصادر أمنية وقضائية.
الداخلي  األمــن  قــوات  وقالت 
فــي بــيــان: »األوامــــــر الــفــوريــة 
ــن«،  ــاّري ــف ــت لــتــوقــيــف ال ــطــَي أُع
جـــاٍر  »الــتــحــقــيــق  أّن  مــضــيــفــة 
المختّص  الــقــضــاء  بـــإشـــراف 

للوقوف على ظروف فرارهم«.
وشاهد مراسل »فرانس برس« 
ــقــوات األمنية  ال صــبــاح أمـــس، 

منتشرة في منطقة قصر العدل.
طالباً  قضائي  مصدر  ــال  وق
إّن  هــويــتــه،  عــن  الكشف  عـــدم 
عــّدة،  جنسيات  مــن  ــفــاّريــن  »ال
وســوريــون  لبنانيون  بينهم  مــن 
وقــد  ــانـــب،  وأجـ وفلسطينيون 
مضيفاً  الــســبــت«،  ليل  هــربــوا 
إداري  تــحــقــيــق  اآلن  »يـــجـــري 
وإحصاء لعدد المساجين وتأكيٌد 

لهويتهم«.
أمني  أفــاد مصدر  من جهته، 
بأّنهم قاموا بنشر نافذة حديدية 
إلى  أُدخـــل  منشار  بــاســتــخــدام 

السجن بشكل سري.
ويــخــضــع »ســجــن الــعــدلــيــة« 
بعدما  السجون،  إدارة  لسلطة 
كان سابقاً خاضعاً لألمن العام. 

الراعي: تأخر تشكيل
الحكومة سبب انهيار لبنان

فرار جماعي من سجن في بيروت

بغداد )االتحاد(

أصدرت محكمة عراقية حكمًا 
بالسجن المؤبد بحق 4 أشخاص أدينو 

باستهداف مطار بغداد بالصواريخ 
مطلع العام، في هجوم أوقع أضرارًا 

مادية بطائرتين تابعتين للخطوط 
الجوية العراقية، كما أعلن مجلس 

القضاء األعلى العراقي أمس.
وهذا أّول حكم يصدر في قضايا 

تتعّلق بهجمات استهدفت المطار 
ومواقع تضّم مصالح أميركية في 
العراق، أو تتواجد فيها قوات من 

التحالف الدولي لمكافحة تنظيم 
»داعش«.

ويتعّلق الحكم بهجوم استهدف 
مطار بغداد الدولي في 28 يناير، 

وألحق أضرارا مادية بمدرج وطائرتين 
فارغتين كانتا متوفقتين على أرض 

المطار، كما أفادت سلطة الطيران 
المدني العراقي حينها.

وأفاد بيان صادر عن مجلس القضاء 
األعلى أن »محكمة جنايات الكرخ 

أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق 
4 مجرمين اشتركوا في جريمة 

استهداف مطار بغداد بالصواريخ 
بتاريخ 28/ 1/ 2022«.

المؤبد لـ 4 أشخاص 
استهدفوا مطار بغداد 

بالصواريخ

اتفاق على هدنة في 
القطاع بوساطة مصرية

شددت على أهمية تجنب االنجرار إلى العنف وعدم االستقرار

اإلمــارات تؤكد ضـــرورة عـــودة الهـــدوء إلى غـــزة
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مقتل 30 مدنيًا 
بهجمات إرهابية 

في الكونجو 

بونيا )وكاالت(

30 مدنيًا وأصيب  قتل أكثر من 
15 آخرون بجروح خطيرة 
إرهابيون  يف هجمات شنها 

الكوجنو  يف شرق جمهورية 
اجليش  أعلن  كما  الدميقراطية، 

البالد أمس  والسلطات احمللية يف 
األول.

املتحدث باسم اجليش  وقال 
إن  الكوجنولي جول نونغو 

دخلوا  زائير  ميليشيات  »مقاتلي 
مساء اجلمعة إلى قرية داماس 

يف قطاع دجوغو بإقليم إيتوري 
22 شخصًا هناك«. وقتلوا 

بيلو ماكا زعيم مجموعة  وأوضح 
قرى يف املنطقة أن متمردي 

إلى داماس  زائير دخلوا  ميليشيا 
متجمعني  سكانها  كان  بينما 

النار على  يف أمسية، وأطلقوا 
احلشد. 

 22 وأكد أن عدد القتلى بلغ 
16 آخرون بجروح  وأصيب 

خطيرة.
الذي يتزعم  أتيبو يوفيسي  وقال 

عددًا من القرى يف إقليم إيرومو 
يف إيتوري أيضا إن مقاتلي 

املتحالفة«  الدميقراطية  »القوات 
هاجموا قرية كاندوي بعد ظهر 

وقتلوا  منازل  وأحرقوا  اجلمعة 
عددًا من السكان.

وأضاف أن شبان القرية عثروا 
9 مدنيني  أمس األول، على جثث 
مستمر  البحث  أن  موضحًا  قتلوا، 

محتملني. آخرين  ضحايا  عن 
وأكد ديودوني ماالنغاي ممثل 
 9 املدني احمللي مقتل  املجتمع 

أشخاص يف كاندوي. 
وأضاف أن مدنيًا آخر قتل يف 

الدميقراطية  القوات  بني  املعارك 
الكوجنولي  واجليش  املتحالفة 

أمس األول، يف بانديبولي.

مصادر ليبية لـ»  «:

تحركات عسكرية بطرابلس ملنع دخول باشاغا

حسن الورفلي )بنغازي، القاهرة(

وصلت تعزيزات عسكرية من مدينة الزنتان إلى 
وذلك  أمــس،  الليبية،  العاصمة  مناطق  من  عــدد 
لدعم القوات التابعة لجهاز األمن العام بقيادة عماد 
أي  لمواجهة  الجهود  لحشد  وذلــك  الطرابلسي، 
العسكرية  آمر االستخبارات  محاولة تشنها قوات 
السابق أسامة جويلي والذي يتحرك إليجاد مناطق 
نفوذ لحكومة فتحي باشاغا في محيط طرابلس، 

وذلك بحسب ما أكده مصدر ليبي لـ»االتحاد«.
قام  واتصاالت  اجتماعات  إلى  المصدر  وأشــار 
الماضية  األيــام  خــال  جويلي  أسامة  الــلــواء  بها 
التشكيات  مــن  كبير  عــدد  دعــم  على  للحصول 
في  باشاغا  حكومة  لمساعدة  والعسكرية  األمنية 
دخول طرابلس، الفتاً إلى وجود حالة من الرفض 
لمدن  التابعة  المسلحة  التشكيات  من  الكامل 
مصراتة وطرابلس والزنتان لدخول حكومة باشاغا 

إلى العاصمة الليبية.
السلطة  وجــود تخوف من  أن  المصدر  وأوضــح 
طرابلس  العاصمة  دخول  من  ليبيا  في  التنفيذية 
من  المزيد  إلــى  ــؤدي  ي جديد  عسكري  بتصعيد 
الخراب والدمار في الباد، مؤكداً أن المحاوالت 
الشرعية  إلضفاء  باشاغا  فتحي  بها  يقوم  التي 
بين  مفتوحة  وحرب  بمواجهة  يهدد  حكومته  على 
في  تتمركز  التي  والعسكرية  األمنية  التشكيات 

مدن المنطقة الغربية.

وفي سياق أخر، بحث رئيس المجلس الرئاسي 
حكومة  رئيس  مع  أمــس،  المنفي،  محمد  الليبي 
توحيد  الدبيبة،  الحميد  عبد  الوطنية  الــوحــدة 
المؤسسة العسكرية.وأفاد بيان صادر عن المجلس 
الرئاسي، أن المنفي بصفته القائد األعلى للجيش، 
العاصمة طرابلس، بصفته  الدبيبة في  اجتمع مع 

وزيراً للدفاع.
األركــان  رؤســاء  االجتماع  ضم  البيان،  وحسب 
وآمــري  المشتركة،  العسكرية  اللجنة  وأعــضــاء 
وجهاز  ــاب  اإلرهـ ومكافحة  العسكرية  المناطق 
ــاســي واالســتــخــبــارات والــشــرطــة  ــرئ الــحــرس ال

العسكرية ورئيس هيئة العمليات.
العسكرية  المستجدات  آخــر  االجتماع  وبحث 
ومـــســـار عــمــل الــلــجــنــة الــعــســكــريــة الــمــشــتــركــة، 

العسكرية  المؤسسة  لتوحيد  المتخذة  والخطوات 
بعيداً عن كل التجاذبات السياسية.

وبحث أيضاً »متابعة استمرار وقف إطاق النار 
الموقع في جنيف بشهر أكتوبر 2020، بين أطراف 
النزاع وفق مبادرة تركية روسية، والتأكيد على عدم 
على  والمحافظة  للخطر  المدنيين  حياة  تعريض 

االستقرار األمني«.
تعيشها  سياسية  أزمة  ظل  في  االجتماع  ويأتي 
متصارعتين  حكومتين  وجــود  فــي  متمثلة  ليبيا 
قبل  من  المعينة  باشاغا  فتحي  حكومة  أحدها 
واألخــرى  الماضي،  مــارس  مطلع  النواب  مجلس 
إال  السلطة  تسليم  يرفض  الــذي  الدبيبة  برئاسة 

لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب. 
ليبيا  مصرف  محافظ  اجتمع  آخر،  سياق  وفي 
مع  العاصمة  تونس  في  الكبير  الصديق  المركزي 
محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي.

وبين المكتب اإلعامي لمصرف ليبيا المركزي 
أن االجتماع ركز على مناقشة الملفات المشتركة 
والمالي  المصرفي  الجانبين  في  الطرفين  بين 
ومراجعة بعض اتفاقيات التعاون وتبادل الخبرات 

الموقعة بين المصرفين.
ويجري الصديق الكبير لقاءات في تونس حيث 
الــواليــات  مبعوث  الــمــاضــي  الجمعة  ــوم  ي التقى 
نورالند،  ريتشارد  وسفيرها،  ليبيا  إلى  المتحدة 
والممارسات  بالمبادرات  المصرف  التزام  وأكــد 

الدولية لتعزيز نزاهة وشفافية اإلنفاق العام.

األمم المتحدة: ندعو السودانيين
إلظهار مزيد من اإلرادة السياسية

أسماء الحسيني )الخرطوم(

المتحدة  األمـــم  مــبــعــوث  أكـــد 
بيرتس،  فــولــكــر  الـــســـودان  إلـــى 
ــي مـــحـــاوالت  ــ وجــــــود تـــقـــدم ف
األطراف  بين  الخافات  تجسير 
حذر  لكنه  الباد،  في  السياسية 
من خسارة المكاسب حال التأخر 
ــى حـــل يــخــرج  ــ ــول إل ــوصـ فـــي الـ

الخرطوم من األزمة السياسية.
في  بيرتس  تصريحات  وجاءت 
في  على صحافيين  عممه  مقال 
احتماالت  فيه  يوضح  الــســودان، 
السياسية  األزمـــة  مــن  ــخــروج  ال

الراهنة في الباد.
ــي مـــقـــال الــمــبــعــوث  وجـــــاء فـ
المصلحة  »أصحاب  أن  األممي، 
السودانيين قد بدؤوا في االلتقاء 
بشكل  بعضهم  إلـــى  ــتــحــدث  وال
أنهم  إلــى  مشيراً  شــمــوالً«،  أكثر 
لتجسير  تقدم  إحراز  في  »بدؤوا 
اختافاتهم األساسية، على سبيل 
األحــزاب  بين  يجري  مــا  المثال 
أكتوبر،   25 فــي  عزلها  تــم  التي 

والقوى المدنية األخرى«.
األطــراف  دعا  بيرتس  أن  غير 
لعامل  االنــتــبــاه  إلــى  السياسية 
الوقت، محذراً من أن الوقت ليس 

في صالح السودان. 
ــة اإلنــســداد  وأوضــــح أن حــال
خسارة  ــى  إل ســتــؤدي  السياسي 
الوطنية  المكاسب  مــن  المزيد 

التي تحققت أخيراً.
في  المستحيل  من  بأنه  وذكــر 
الراهنة  السياسية  ــة  األزمـ ظــل 

إعفاء  عملية  فــي  تــقــدم  ــراز  إحـ
السودان من الديون، التي تبلغ 56 
العملية  كنت  بعدما  دوالر،  مليار 
وطــنــي حققته  مــكــســب  بــمــثــابــة 

الحكومة االنتقالية السابقة.
ــن أن  ــ ــذر بـــيـــرتـــس م ــ كـــمـــا حـ
الظروف الراهنة تحد من قدرته 
على المساعدة في حشد التمويل 
الدولي لدعم االستقرار والتنمية 
في  الــســام،  اتفاقات  تنفيذ  أو 
ثلث  أن  إلى  التقارير  تشير  وقت 
السوداني سيواجه خطر  الشعب 
انعدام األمن الغذائي الحاد خال 
هذا العام بسبب اآلثار المجتمعة 
والسياسية  االقتصادية  لألزمات 

الحالية، على حد تعبيره.
وشـــدد بــيــرتــس عــلــى ضـــرورة 
أن تضع كل هــذه األحــزاب على 
األكبر  المصلحة  أولوياتها  رأس 
انتقال  إلــى  العودة  في  المتمثلة 

ديمقراطي ذي مصداقية.

تونس )االتحاد(

التونسي  السواحل  خفر  أعلن 
غير  مهاجراً   255 إنقاذ  أمــس، 

شرعي في ليلة واحدة.
باسم  الرسمي  الناطق  وقــال 
الــوطــنــي حــســام الدين  الــحــرس 
»تمكنت  بــيــان:  فــي  الــجــبــابــلــي 
يومي  بين  الفاصلة  الليلة  خال 
تابعة  وحــدات  والسبت  الجمعة 
لألقاليم البحرية للحرس الوطني 
إحباط  مــن  والــوســط  بالساحل 
للحدود  اجتياز  عملية   17 عــدد 
وإنــقــاذ  ونــجــدة  خلسة  البحرية 

عدد 255 مجتازاً«.
ومـــن بــيــن الــمــهــاجــريــن 170 
أفريقيا  جنسيات  مــن  شخصاً 
جــنــوب الــصــحــراء والــبــقــيــة من 

التونسيين.
وضـــبـــطـــت الـــســـلـــطـــات مــع 
المهاجرين مبلغاً مالياً من العملة 

وفقا  قيمته،  تحدد  لم  األجنبية 
السلطات  تمكنت  كما  للبيان. 
األمنية في محافظة سوسة  من 
بصدد  كانوا  أشخاص   5 ضبط 
اجتياز  بعملية  للقيام  التحضير 
غير  بطريقة  البحرية  للحدود 

شرعية، حسب بيان الجبابلي.
وأعلن خفر السواحل التونسي 
 455 إنـــقـــاذ  يـــولـــيـــو،   18 فـــي 
مهاجراً غير قانوني في عمليات 
مختلفة قبالة السواحل الجنوبية 

والشمالية والشرقية للباد.
الجوية  األحـــوال  تحسن  ومــع 
الهجرة  مــحــاوالت  وتيرة  تتزايد 
غــيــر الــقــانــونــيــة مــن الــســواحــل 
التونسية نحو السواحل األوروبية.

ــا إحــــدى نــقــاط  ــي ــعــد إيــطــال ت
الــدخــول الــرئــيــســة إلـــى أوروبـــا 
أفريقيا  شمال  مــن  للمهاجرين 
تونس  من  أساساً  يصلون  الذين 

وليبيا.

إنقاذ 255 مهاجرًا قبالة سواحل تونس

خبراء لـ»  «:

الحوار الوطني ينطلق بمصر إلى مرحلة جديدة

عبد الله أبو ضيف )القاهرة(

لـ»االتحاد«  مصريون  وسياسيون  خبراء  أكد 
بمصر  تنطلق  الوطني  الــحــوار  اجتماعات  أن 
ــدة. وبــمــشــاركــة واســعــة من  إلـــى مرحلة جــدي
جميع  في  والخبراء  السياسية  األطياف  كافة 
المجاالت، يسير الحوار الوطني في مصر إلى 
تقدم أكبر، حيث اتفق مجلس األمناء على األطر 
التي يعتمد عليها الحوار، فيما عقدت 4 جلسات 
للنقاش لتحقيق أكبر قدر من النجاح تمهيداً لما 

هو قادم.
أمناء  مجلس  عضو  الشرقاوي  أحمد  وقــال 
الحوار الوطني لـ»االتحاد« إن »الحوار يهدف إلى 
مناقشة كافة القضايا سواء السياسية المتعلقة 
بقانون االنتخابات أو الحريات العامة والمحليات 
وغيرها، أو القضايا االقتصادية التي تمثل محوراً 
العام  بالدين  يتعلق  ما  ومنها  الحوار  في  مهما 
وزيادة االستثمار ومشاركة القطاع الخاص وهذا 
جزء من المهم فيه مشاركة خبراء اقتصاديين من 
طراز رفيع، إلى جانب أطروحات الحكومة التي 

سيكون لها دور في العرض أثناء الجلسات«.
وأضاف الشرقاوي أن من بين أهم األطروحات 
وآثــار  تداعيات  مع  المعيشية  األمــور  مناقشة 
النقد  صندوق  ومتطلبات  األوكــرانــيــة،  األزمـــة 
الدولي، مؤكداً على أن الحوار الوطني ال يقف 

يناقش  وإنما  فقط،  والحريات  السياسة  عند 
األمــور كافة التي يجب أن يتوافق عليها ممثلو 

الحركة الوطنية المصرية.
ــدوره، أوضــح جمال الكشكي عضو مجلس  ب
أن  لـ»االتحاد«  المصري  الوطني  الحوار  أمناء 
الجلسات األربع التي تم عقدها تمثل حدثاً مهماً، 
حيث شارك فيها أعضاء مجلس األمناء الذين 
البناء  يمكن  ثم  ومــن  مختلفة،  أطياف  من  هم 
بشكل فعال على هذه الجلسات فيما هو قادم من 

مناقشات أوسع.
وأضاف الكشكي أنه »في الفترة المقبلة سيتم 
مختلفة،  بتخصصات  لجنة   15 عــن  اإلعـــان 
السياسية  الــمــحــاور  تشمل  رئيسة  لــجــان  و3 
هناك  وسيكون  واالجتماعية،  واالقــتــصــاديــة 
مقرر ومساعد له لكل لجنة من أفضل الخبراء 
والساسة والمتخصصين، ومن ثم نقاشات أكثر 
حياة  شكل  على  المشاركون  فيها  يتوافق  ثــراء 
وهو  الجديدة،  الجمهورية  ظل  في  المصريين 

المراد من الحوار الوطني«.
وفي 5 يوليو الماضي، بدأ الحوار على مستوى 
مجلس األمناء بكلمات وتطلعات لألعضاء على 
الهواء مباشرة، فيما كانت الجلسات الثانية )19 
يوليو( والثالثة )30 يوليو( والرابعة )3 أغسطس( 
وفق  القضايا  تصنيف  عليها  وغــلــب  مغلقة، 

مقترحات.

مناقشة 
الحريات 

العامة 
واألوضاع 

االقتصادية

اإلعالن عن 
لجان فرعية 

ورئيسة 
تشمل المحاور 

السياسية 
واالقتصادية 
واالجتماعية

إحدى جلسات الحوار الوطني في مصر )من المصدر(

سقوط قذائف قرب القصر الرئاسي

مقديشو )وكاالت( 

ــس الـــشـــعـــب  ــلـ ــجـ ــح مـ ــ ــن ــ م
الدنيا  »الــغــرفــة  الــفــيــدرالــي 
أمس،  الصومالي«  بالبرلمان 
الوزراء  رئيس  لحكومة  الثقة 

حمزة عبدي بري.
ــة األنـــبـــاء  ــالـ ــوكـ ــا لـ ــ ــق ــ ووف
ــا«، فقد  ــونـ الــصــومــالــيــة »صـ
ــوت لــصــالــح مــنــح الــثــقــة  صــ
نائباً   229 الجديدة  للحكومة 
الــنــواب  237 مــن  مــن أصـــل 
رفضها  فــيــمــا  الــحــاضــريــن، 
7 نـــواب وامــتــنــع واحـــد عن 

التصويت.
ــن في  ــري قــد أعــل ــان بـ ــ وك
قائمة  أغسطس  مــن  الثاني 
أطلق  التي  حكومته  أعضاء 
عليها اسم »حكومة المصلحة 

الوطنية«.
الجديدة  الحكومة  وتتألف 
ــوزراء،  ــ إلـــى جــانــب رئــيــس ال
من نائب رئيس الوزراء، و25 
و24  وزير،  نائب  و25  وزيــراً، 

نائب وزير دولة.
الصومالي  الــرئــيــس  وكـــان 
حسن شيخ محمود كلف بري 

في يونيو بتشكيل الحكومة.
أحمد  صالح  تعيين  وجــرى 
ــوزراء،  ال لرئيس  نائباً  جامع 
وأحـــمـــد مــعــلــم فــقــي وزيــــراً 
كما  والمصالحة،  للداخلية 
ُعّين علمي محمود نور وزيراً 
عثمان  وفـــردوســـة  للمالية، 
والطيران،  للنقل  وزيرة  عغال 

لإلعام  وزيـــراً  أويــس  وداؤد 
والسياحة.

قذائف  أصابت  ذلــك،  إلــى 
بالقرب  سكنية  مناطق  هاون 
ــقــصــر الـــرئـــاســـي في  مـــن ال
ــوع  ــ وق دون  ــن  ــ م ــشــو  ــدي ــق م
ــد مــصــادقــة  ــي ــع ــات ب ــ ــاب إصــ

البرلمان على الحكومة.
الفتاح،  عبد  محمد  ــال  وق
وهو أحد مسؤولي األمن في 
قــذائــف  ــدة  »عـ إن  المنطقة 
ــاون أطــلــقــت عــلــى أحــيــاء  ــ ه
سكنية في منطقة ورتا نبدة«، 
تسجيل  عـــدم  إلـــى  ــراً  مــشــي

ضحايا.
ــاق مــتــصــل، قتل  ــي ســي وفـ
ــب 4 آخـــرون  شــخــص وأصــي
تفجير  فـــي  ــس،  ــ أم بـــجـــروح 
سيارة ملغمة بمدينة »جوهر« 
جنوبي  هيرشبيلي  إقليم  في 

الصومال.
الشرطة  من  مصدر  وقــال 
بــســيــارة  ــع  ــ وق الــتــفــجــيــر  إن 
ــة في  ــون ــرك مــلــغــمــة كــانــت م
الصوماليون  يرتادها  منطقة 

وسط المدينة.
التفجير تسّبب  أن  وأضاف 
 4 وإصابة  شخص  مقتل  في 

آخرين بجروح بينهم جندي.
ــة  ولـــــــم تـــعـــلـــن أيـــــــة جــه
إال  التفجير  عن  مسؤوليتها 
تتجه  عادة  االتهام  أصابع  أن 
»الشباب«  حركة  مقاتلي  إلى 
ــتــي غــالــبــاً ما  ــة ال ــي الــررهــاب

تتبنى مثل هذه التفجيرات.

منح الثقة لحكومة الصومال الجديدة

قتيل وجرحى بتفجير سيارة مفخخة 
في مدينة »جوهر« 

األزمة تحول من 
دون استفادة 

الخرطوم 
من التمويل 

والمساعدات 
الدولية

جانب من لقاء المنفي مع الدبيبة وقادة الجيش )من المصدر(

المجلس الرئاسي 
يبحث توحيد المؤسسة 

العسكرية
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مقتل شخص وإصابة 121 آخرين وفقدان 17 عنصر إطفاء 

اإلمارات تتضامن مع كوبا بضحايا احتراق صهريجي نفط

أبوظبي )االتحاد، وكاالت(

مع  تضامنها  عــن  اإلمــــارات  ــة  دولـ ــرت  عــّب
ضحايا  في  الصادقة  وتعازيها  كوبا  جمهورية 
ــراق صــهــريــجــيــن لــتــخــزيــن الــنــفــط في  ــتـ احـ
أصابتهما  أن  بعد  كــوبــا،  غــرب  ــانــزاس،  مــات
وإصابة  وفيات  وقــوع  عن  أسفر  ما  صاعقة، 

العشرات. 
الدولي  والتعاون  الخارجية  وزارة  وأعربت 
الحكومة  إلى  ومواساتها  تعازيها  خالص  عن 
الكوبية وإلى الشعب الكوبي وإلى أهالي وذوي 
لجميع  العاجل  بالشفاء  وتمنياتها  الضحايا، 

المصابين.
عدة  دول  من  مساعدة  عروض  كوبا  وتلقت 
للتعامل  مــؤازرة  على  الحصول  طلبت  أن  بعد 
مع الحريق الذي أسفر عن مقتل شخص واحد 
على األقل وإصابة 121 آخرين بجروح وفقدان 

17 آخرين.
منطقة  من  1900 شخص  نحو  إجــاء  وتــم 
وهي  مانتانزاس،  في ضاحية  الواقعة  الكارثة 
مدينة يبلغ عدد سكانها 140 ألف نسمة على 
بعد 100 كيلومتر شرقي هافانا، حيث شوهد 
ــود يحجب  عــمــود ضــخــم مــن الـــدخـــان األســ
السماء. وقال لويس أرماندو وونغ مدير قطاع 
صحافي  مؤتمر  فــي  مــاتــانــزاس  فــي  الصحة 

»عِثر على جثة في موقع الحادث«.
وهناك 5 جرحى حالتهم حرجة، وثاثة في 
إصاباتهم   28 عن  فضًا  جــداً،  خطيرة  حالة 
حساب  نشرها  حصيلة  ألحــدث  وفقا  بالغة، 

الرئاسة الكوبية على تويتر. 
وبين الجرحى وزير الطاقة ليفان أرونت.

أما المفقودون السبعة عشر فهم من رجال 
إلى  منطقة  أقــرب  في  كانوا  الذين  اإلطــفــاء 

الحريق عندما وقع االنفجار. 
واندلع الحريق مساء الجمعة، عندما ضربت 

صاعقة أحد الصهاريج في مستودع النفط. 

وفــي الــصــبــاح الــبــاكــر، امــتــد الــحــريــق إلى 
صهريج ثان. وقد يستغرق إخماد الحريق وقتاً 
وفق ما قال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، 
من  والمشورة  المساعدة  كوبا  طلبت  لذلك 
الدول الصديقة ذات الخبرة في قطاع النفط.

الرئيس  ــرب  وأعـ سريعة،  الـــردود  ــاءت  وجـ
الكوبي على تويتر عن امتنانه العميق لحكومات 
ونــيــكــاراغــوا  وروســـيـــا  وفــنــزويــا  المكسيك 
الفور  على  قدمت  التي  وتشيلي  واألرجنتين 
هذا  مــواجــهــة  فــي  تضامناً  مــاديــة  مــســاعــدة 
الوضع المعقد.  وأضاف »نحن ممتنون أيًضا 

الواليات  جانب  من  التقنية  المساعدة  لعرض 
المتحدة«.

وقال نائب وزير الخارجية كارلوس فيرنانديز 
»أصبح  األمــيــركــي  االقــتــراح  إن  كوسيو  دي 
بالفعل في أيدي المتخصصين من أجل تنسيق 

مناسب للعمل«.
األميركية في هافانا ذكرت  السفارة  وكانت 
بالمسؤولين  اتصال  على  أنها  سابق  وقت  في 
الكوبيين. وأوضحت أنه »رغم نظام العقوبات 
القانون  يسمح  الحاكم،  الحزب  ضد  الجاري 
األميركية  والمنظمات  للكيانات  األمــيــركــي 

بتقديم اإلغاثة واالستجابة للكوارث في كوبا«.
وكانت مروحيات تعمل بجهد إلخماد النيران 
أمس األول.  وبحسب أسبل ِليل مدير التجارة 
فإن  الــكــوبــي،  الــبــتــرول  اتــحــاد  فــي  والتموين 
الصهريج األول كان يحتوي على نحو 26 ألف 
متر مكعب من الخام المحلي، أي نحو %50 

من طاقته القصوى وقت وقوع الكارثة. 
وكان الصهريج الثاني يحتوي على 52 ألف 

متر مكعب من المازوت.
وقال إن »كوبا لم تواجه يوما حريقاً بحجم 

حريق اليوم«. 

وذكرت صحيفة غرانما اليومية الرسمية إن 
»حدث عطل في نظام مانع الصواعق الذي لم 
يكن قادرا على تحمل قوة الشحنة الكهربائية«.
ــرت غــرانــمــا أن الــخــزان يـــزود محطة  وذكـ
وهي  الكهرباء،  لتوليد  غيتيراس«  »أنطونيو 
لم  المحطة  إلى  الضخ  لكّن  كوبا،  في  األكبر 

يتوقف.
ويأتي هذا الحريق في وقت تواجه الجزيرة 
الكهرباء  لتوليد  الثمانية  المحطات  تــقــادم 
المتزايد  الطلب  لتلبية  الضرورية  الحرارية 

على الكهرباء بسبب حرارة الصيف.

تصاعد النيران جراء حريق في منشأة نفط في ماتانزاس بكوبا )أ ف ب(

الميليشيات تسعى إلى رفع سقف شروطها والحصول على مكاسب سياسية

تحذيرات من انهيار الهدنة جراء خروقات »الحوثي«

أحمد شعبان )عدن، القاهرة(

تجددت التحذيرات من خطر انهيار 
األمم  ترعاها  التي  اإلنسانية  الهدنة 
استمرار  جـــراء  اليمن  فــي  المتحدة 
اإلرهابية  الحوثي  ميليشيات  انتهاكات 
خاصًة في مدينة تعز التي تفرض عليها 
حصاراً خانقاً منذ نحو 7 سنوات، فيما 
المتحدة عن تحضيرات  كشفت األمم 
الــرابــع للجنة  جــاريــة لعقد االجــتــمــاع 
بين  المشتركة  العسكرية  التنسيق 
في  والميليشيات  اليمنية  الحكومة 
العاصمة األردنية عمان، جاء ذلك بينما 
أكد خبراء ومحللون يمنيون لـ»االتحاد« 
أن االلتزام »الحوثي« بالتهدئة يدفع بها 

لمناقشة قضايا اقتصادية.
وقـــالـــت مــنــظــمــة »ســـــام لــلــحــقــوق 
استمرار  إن  بــيــان،  فــي  ــات«،  ــحــري وال
ــي ارتـــكـــاب  مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي فـ
عمليتي  آخرها  كان  والتي  الخروقات، 
قنص استهدفت مدنيين اثنين في تعز 

يهدد بانهيار الهدنة.
وأشار البيان إلى أن حادثتي القنص 
تأتيان بعد أقل من 48 ساعة على وفاة 
الحوثي،  ميليشيات  برصاص  مدنيين 
أيام فقط من  ثاثة  مرور  بعد  وأيضاً 
الهدنة  المبعوث األممي تمديد  إعان 
األممية لشهرين إضافيين. وأورد البيان 
بأن الميليشيات تسعى من خال هذه 
شروطها،  سقف  رفــع  إلــى  الخروقات 
والحصول على مكاسب سياسية تحت 
ال  واقتصادية«  إنسانية  »مــزايــا  مبرر 
على  دولــيــاً  ــراراً  إصـ وأن هناك  سيما 

إنجاح التهدئة في اليمن.
فـــي غــضــون ذلــــك، كــشــفــت األمـــم 
المتحدة، أمس، عن تحضيرات جارية 
التنسيق  للجنة  الرابع  االجتماع  لعقد 
الحكومة  بين  المشتركة  العسكرية 
اليمنية وميليشيات الحوثي في العاصمة 
المستشار  واستكمل  عمان.  األردنــيــة 
لألمين  الــخــاص  للمبعوث  العسكري 

العميد  لليمن،  المتحدة  لألمم  العام 
أنتوني هايوارد، أمس األول، زيارته إلى 
اليمن، والتي هدفت للتحضير لاجتماع 

الرابع للجنة التنسيق العسكرية.
أن  سياسيون  ومحللون  خبراء  وأكــد 
األمــم  رعتها  التي  اإلنسانية  الهدنة 
المتحدة في اليمن تميزت عن سابقاتها 
بمخرجات جديدة، معتبرين أنها خطوة 
أولى للدخول في التفاصيل السياسية، 
باألمور  تتعلق  مباحثات  إلى  والذهاب 
االقتصادية، بشرط انخراط ميليشيات 
الحوثي في عملية سام حقيقية تُفضي 

لسام عادل وشامل ومستدام.
اليمني  الــســيــاســي  الــكــاتــب  ــال  ــ وق
إنهاء  إن  اليوسفي،  الدكتور عبدالملك 

الصراع أصبح أمراً محسوماً.
أن  ـــ»االتــحــاد«  ل اليوسفي  ــاف  وأضـ
»هذه الحوافز ستفضى نحو االستقرار 
عن طريق التسوية السياسية، والوصول 
إلى كلمة سواء مع ميليشيات الحوثي، 
إلنهاء حالة الحرب في اليمن والتحول 
إلى  مشيراً  الحالة«،  هذه  بعد  ما  إلى 
»الحافز  الحوافز  هــذه  ضمن  من  أن 
انتهاء  حــالــة  فــي  لليمن  االقــتــصــادي 
التي  االشــتــراطــات  وتحقيق  الــحــرب 

وضعها مجلس التعاون الخليجي«.
ــه العقبة  ــى أنـ ولــفــت الــيــوســفــي إلـ
الوحيدة والُمهمة في هذا التحول، هو 
انخراط ميليشيات الحوثي في عملية 
عــادل  لــســام  تفضي  حقيقية  ســام 

وشامل ومستدام.
ــذر الــكــاتــب والــمــحــلــل  بــــــدوره، حــ
الطاهر،  محمود  اليمني  السياسي 
الحوثي   ميليشيات  امتثال  عــدم  مــن 
أن  إلى  مشيراً  األممية،  الهدنة  لبنود 
من  وتنفيذها  احترامها  يتم  الهدنة 
الشرعية.  الحكومة  وهو  واحــد  طرف 
وأضاف الطاهر لـ»االتحاد« أن »أفعال 
ــمــرار حصار  ــم الــحــوثــي واســت وجــرائ
وسرقة  الطرقات  وإغــاق  تعز  مدينة 
رواتب الموظفين ومصادرة الممتلكات 
والسطو على مقدرات الدولة، تُدل على 
عدم امتثال ميليشيات الحوثي اإلرهابية 
لبنود الهدنة على األرض، وبالتالي لن 

تكون طريًقا نحو السام«.

إجالء 1900 شخص من 
منطقة الكارثة ودول عدة 

تعرض المساعدة

الحريق نجم عن صاعقة 
بمنشأة لتخزين الوقود 
في ضاحية »مانتانزاس«

كييف )وكاالت(

التحتية  البنية  ــر  وزيـ قـــال 
ــدر  ــنـ ــسـ ــكـ األوكـــــــرانـــــــي، أولـ
قافلة  إن  أمــس،  كــوبــراكــوف، 
المحملة  الــســفــن  مــن  ثــانــيــة 
أوكــرانــيــة  ــة  ــي زراع بمنتجات 
ــبــاد  ــوانـــئ ال أبـــحـــرت مـــن مـ

البحر األسود. المطلة على 
تغريدة  في  كوبراكوف  وكتب 
على »تويتر«، أن 4 سفن تحمل 
بضائع، هي »مصطفى نجاتي، 
وريفا  وغلوري،  هيلينا،  وستار 
ألف   170 بنحو  ويند«، محملة 
من  أبحرت  الحبوب،  من  طن 
الــمــطــلــة على  ــاد  ــب ال ــئ  ــوان م

األسود. البحر 
عالقة  سفينة   70 وهــنــاك 
األزمــة  بــدء  منذ  أوكرانيا  في 
محمل  بــعــضــهــا  ــر  ــراي ــب ف فـــي 

ــاً، وغــــادرت  ــي ــالــحــبــوب فــعــل ب
لبنان  إلى  أوديسا  ميناء  أولها 
غادرت  كما  الماضي،  االثنين 
ــرى الــمــيــنــاء  ثـــاث ســفــن أخــ

الجمعة.
روسيا  وقعته  اتفاق  ويسمح 
يــولــيــو   22 فـــي  ــا  ــ ــي ــ ــران ــ وأوك
األمم  ورعــايــة  تركيا  بوساطة 
صادرات  باستئناف  المتحدة، 
المتوقفة  األوكرانية  الحبوب 
مــنــذ بـــدء األزمــــة، وشــحــنــات 
الروسية  الزراعية  المنتجات 
ــة،  ــي ــرب ــغ رغــــم الـــعـــقـــوبـــات ال
ــغــذاء  ال ــة  ــ أزم مــن  للتخفيف 

األسعار. وارتفاع  العالمية 
إنشاء  على  االتــفــاق  وينص 
بإبحار  للسماح  آمنة  ممرات 
البحر  فــي  الــتــجــاريــة  السفن 
عشرين  بين  وتصدير  األسود، 

و25 مليون طن من الحبوب.

إسالم أباد )وكاالت(

ــل  أفــــادت الــشــرطــة ووســائ
أشخاص   4 أن  محلية،  إعام 
هجوم  فــي  قتلوا  األقـــل  على 
لياقت  قافلة  استهدف  مسلح 
ــائـــب عـــن الـــحـــزب  ــنـ عـــلـــي الـ
باكستان. الحاكم شمال غربي 

ــــي، الـــنـــائـــب  ــل وتــــعــــرض عــ
ــمــان الــبــاكــســتــانــي  ــرل ــب فـــي ال
بختونخوا  خــيــبــر  إقــلــيــم  عــن 
في  لهجوم  الغربي،  الشمالي 
منطقة »دير« النائية المتاخمة 

المجاورة. ألفغانستان 
نيوز«  »جيو  إذاعـــة  وذكـــرت 
المنتمي  »عــلــي،  أن  المحلية 
ــزب تــحــريــك إنــصــاف  ــى حـ إلـ
ــوزراء  ال رئيس  يتزعمه  الــذي 
أصيب  خــان،  عمران  السابق 
الهجوم،  فــي  خطيرة  بــجــروح 

إلى مستشفى«. نقله  وتم 
شقيق  ــلــى  ــقــت ال ــن  ــي ب ــن  ــ وم
ــان مـــن رجـــال  ــنـ الـــنـــائـــب، واثـ
 4 أصيب  فيما  وطفل،  األمن، 

أشخاص آخرين في الهجوم.
ولم تعلن على الفور أي جهة 

الهجوم. عن  مسؤوليتها 
أصيب  متصل،  سياق  وفــي 
الشرطة  ــال  رجـ مــن  جــنــديــان 
الــبــاكــســتــانــيــة بـــجـــروح جـــراء 
أمس،  فجر  استهدف  انفجار 
ســـيـــارة دوريــــة لــلــشــرطــة في 
إقليم  عــاصــمــة  كــويــتــا  مــديــنــة 
بـــلـــوشـــســـتـــان جـــنـــوب غـــرب 

باكستان.
أمنية  مــصــادر  وأوضـــحـــت 
عبوة  عــن  نــجــم  االنــفــجــار  أن 
زرعها  الصنع،  بدائية  ناسفة 
الطريق،  جانب  على  مجهولون 
سيارة  مــرور  أثــنــاء  وانفجرت 
كانت  منها،  بالقرب  للشرطة 

روتينية. بأعمال دورية  تقوم 
ــوات األمــن  قـ وأضــافــت أن 
االنفجار،  مــوقــع  إلــى  هــرعــت 
ونقل  ــة،  ــ األدل بجمع  وقــامــت 
المستشفى،  ــى  إل المصابين 
جهة  أي  اآلن  حتى  تعلن  ولــم 

المسؤولية.

قافلة سفن محّملة بـ 170 ألف طن
من الحبوب تغادر موانئ أوكرانيا 

4 قتلى وإصابة برلماني في 
هجوم مسلح غربي باكستان

عدن )االتحاد(

أعلنت الوحدة التنفيذية إلدارة مخيمات النازحين 
في محافظة مأرب، شمالي شرقي اليمن، أمس، عن 

تضرر أكثر من 16 ألف أسرة نازحة جراء السيول التي 
شهدتها المحافظة الليلة قبل الماضية. 

 وأشارت في بيان، إلى أن محافظة مأرب شهدت، 
تغيرات مناخية صاحبتها أمطار وسيول جارفة، أدت 
إلى تضرر 16 ألًفا و735 أسرة.   ولفتت إلى أن 5287 

ألف أسرة تضررت بشكل كلي جراء هذه السيول، 
أغلبها في مديرية »المدينة«.   وطالبت الوحدة 

شركاء العمل اإلنساني بتقديم معونات عاجلة لألسر 

المتضررة خاصة في مجال المأوى والغذاء.  ودعت 
إلى استبدال المأوى الطارئ وتنفيذ تدخالت بجانب 

المأوى االنتقالي، داعية شركائها إلى العمل معها في 
تبني استراتيجية عامة لحماية مخيمات النازحين 
من الكوارث، والحوادث، وإعادة ترتيبها وتنظيمها.  

وقال الناشط المقيم في مدينة مأرب خليل المليكي، 
إن »كافة األسر النازحة تعيش ظروفا بالغة الصعوبة 

جراء استمرار تدفق السيول بغزارة في المحافظة 
المكتظة بالسكان والنازحين«.

وأضاف المليكي: »كافة مخيمات النازحين تضررت 
بشكل كبير جراء السيول«، الفتًا إلى أن »أوضاع 

النازحين حاليا باتت سيئة للغاية«.

تضرر 17 ألف أسرة نازحة جراء السيول في مأرب
مياه األمطار والسيول تجتاح مخيمات النازحين في مأرب )من المصدر(

خبراء لـ»  «: 
االلتزام بالتهدئة 

ضرورة لمناقشة حل 
األزمات االقتصادية
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يعرف  لما  ينتمون  مليون شخص،   476 نحو  حاليا  يوجد 
بالشعوب األولى أو السكان األصليين، يقطنون أكثر من 90 
دولة حول العالم. ويتحدث هؤالء بلغات أصلية فريدة، تشكل 
 7 عددها  البالغ  العالم،  لغات  من  األعظم  السواد  مجتمعة 
آالف لغة. ويعتبر السكان األصليون وارثي ثقافات متميزة، 
وممارسي سبل فريدة في التعامل مع البيئات الطبيعية التي 

يقطنونها.
ــوقــت الـــذي يــشــكــل فــيــه الــســكــان  ــي ال ولــكــن لــأســف ف
يشكلون  أنهم  نجد  العالم،  سكان  من   %5 فقط  األصليون 
15% من فقراء العالم، مما يعني أن نسبة الفقر بين هؤالء، 
تبلغ ثالثة أضعاف نسبتها بين عموم أفراد الجنس البشري. 
بين مجتمعات  الثقافية  االختالفات  النظر عن  وبغض  ولذا 
السكان األصليين حول العالم، يتشاركون جميعهم في طبيعة 

المشاكل التي تهدد بقائهم واحتفاظهم بهويتهم وحقوقهم.
السكان  صفة  تحديد  أحــيــانــاً  الصعب  مــن  يــكــون  ــد  وق
هذا  أن  عليه  المتفق  أن  إال  مــا،  مجموعة  على  األصليين 
متميزة،  عرقية  ثقافية  مجموعات  إلــى  يشير  المصطلح 
منطقة  استوطنوا  من  أوائــل  من  مباشرة  أفــرادهــا  ينحدر 
األصلية  اللغة  على  ما  لحد  وحافظوا  مــحــددة،  جغرافية 
في  هؤالء  يستقر  ما  وأحياناً  الثقافية ألسالفهم.  والعادات 
بين  يتنقلون  أو  مثال،  الــزراعــة  على  معتمدين  مــا،  منطقة 

مناطق شاسعة.
في  األصليين  الــســكــان  بأهمية  الــوعــي  زيـــادة  ولــغــرض 
منظومة التراث البشري، وسعياً نحو توفير المصادر الالزمة 
التاسع  في  يتم  بمجتمعاتهم،  تحيط  التي  المشاكل  لمجابهة 

فعاليات  إحياء   ،1982 عام  منذ  كل سنة،  من  أغسطس  من 
للسكان  العالمي  اليوم  متنوعة، ضمن  دولية  أنشطة  وتنظيم 
 International Day of the World›s Indigenous( األصليين

.)Peoples
دول  فيها  ستشارك  والــتــي  الــعــام،  هــذا  فعاليات  وخــالل 
ومؤسسات  المتحدة،  األمــم  ومنظمات  العالم،  وحكومات 
الدور  على  التركيز  سيتم  أطيافها،  بكامل  المدني  المجتمع 
المحوري الذي تلعبه نساء مجتمعات السكان األصليين، في 
الحفاظ على لغة وتقاليد وعادات وموروث هذه المجتمعات، 
مع تزايد الدور الذي  ونقلها عبر األجيال تباعاً. وخصوصاً 
أصبحن يؤديه هؤالء النسوة في الحفاظ على أراضي وبيئات 
التجاري  االستغالل  جشع  مواجهة  في  األصلية،  مواطنهم 
المتخفي تحت عباءة التطوير، ودورهن أيضا في الدفاع عن 

حقوق السكان األصليين في جميع مناطق وبقاع العالم.
ويكفي إلدراك حجم القيمة التي تضيفها مجتمعات السكان 
األصليين للمجتمعات الحديثة، ما خلص إليه التقرير الصادر 
عن معهد الموارد العالمية )World Resources Institute(، بأن 
بفوائد  تعود  السكان األصليون حالياً،  يقطنها  التي  األراضي 
تقدر بالمليارات، وأحياناً تريليونات الــدوالرات، من خالل ما 
يعرف بعزل الكربون )Carbon sequestration(، أي إزالة غاز 
ثاني أوكسيد الكربون من الغالف الجوي، وهو الغاز المسؤول 
عن ظاهرة االحتباس الحراري، وما يتبعه من تغير مناخي يتوقع 

أن تكون آثاره فادحة على جميع المجتمعات البشرية.

* كاتب متخصص في الشؤون العلمية.

بفيروس  اإلصــابــة  حــاالت  بلغت 
»جدري القرود« حتى اآلن 28.220 
إصابة مؤكدة تضم 27.875 إصابة 
في  سابق  تاريخ  لها  ليس  دول  في 
تفشي ذلك الفيروس، و345 إصابة 
في دول سبق لها اإلعالن عن ذلك 
المتحدة  الـــواليـــات  ومــنــهــا  ــاء  ــوب ال
 7510 عن  أعلنت  التي  األميركية، 
أول  ــود  ــع وي اآلن.  حــتــى  إصـــابـــات 
الفيروس  هذا  اكتشاف  عن  إعالن 
إلى العام 1958 بين الحيوانات في 
وسط وغرب أفريقيا، وتال ذلك في 
العام 1970 اإلعالن عن أول إصابة 
الكونغو  جمهورية  فــي  البشر  بين 
انتشاره  توالى  ثم  الديموقراطية، 
مناطق  مــن  العديد  فــي  ــك  ذل بعد 
يوم  واشنطن  أعلنت  وقــد  العالم. 
جدري  تفّشي  أن  الماضي  الجمعة 
ــًة  ــة حــالــة »طــارئ ــرود بــلــغ درجـ ــق ال
تزايد  بعد  وذلـــك  عــامــة«،  صحية 
كبير في أعداد اإلصابات بالفيروس 

وخاصة في والية نيويورك. 
منظمة  إعالن  عدم  من  وبالرغم 
فيروس  اعتبار  العالمية  الصحة 
»جدري القرود« وباء عالمياً، طالبت 
باتخاذ  العالم  دول  جميع  المنظمة 

خالل  وذلــك  لمواجهته،  الوقائية  التدابير  من  العديد 
االجتماع الثاني للجنة الطوارئ الذي ُعقد يوم الخميس 
الفيروس.  تفشي  تطورات  لمناقشة  الماضي  يوليو   21
والمتتبع لتوصيات تلك اللجنة يجد أن معظمها يركز على 
لمواجهة  اتخاذها  تم  التي  لتلك  إجــراءات مماثلة  اتخاذ 
وباء كوفيد – 19. ومن تلك التوصيات ضرورة تفعيل أو 
استحداث آليات تنسيق صحية ومتعددة القطاعات لتعزيز 
جميع جوانب االستعداد لالستجابة لجدري القردة ووقف 
انتقال العدوى بين البشر. وعدم التمييز أو التفرقة بين 
قدرات  وتكثيف  المجتمع،  فئات  وبقية  الفيروس  حاملي 
الصحيين،  العاملين  وتدريب  التوعية  من خالل  الكشف 
والعديد  األولية  الرعاية  مجال  في  العاملون  فيهم  بمن 
وأقسام  التناسلية،  الصحة  وعيادات  مثل  العيادات  من 

الـــرعـــايـــة الــعــاجــلــة/ الـــطـــوارئ، 
وعيادات طب األسنان، وطب الجلد، 
وطب األطفال، واألمراض المعدية، 
تنفيذ  إلى ضرورة  وغيرها. إضافة 
الــوعــي  لنشر  مجتمعية  حــمــالت 
وطرق  الفيروس  هذا  مخاطر  حول 
ــه، وتــنــفــيــذ إجــــراءات  ــة مــن ــاي ــوق ال
االســتــجــابــة الــفــوريــة بــهــدف وقف 
انتقال الفيروس بين البشر، وتعزيز 

قدرات البنية التحتية الصحية.
تلك  كافة  بــأن  الجزم  ونستطيع 
اإلجراءات، سواء ما قبل أو اثناء أو 
القرود،  جدري  فيروس  تفشي  بعد 
دولــة  فــي  بالفعل  تطبيقها  تــم  قــد 
ــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة قبل  ــ اإلمـ
انتشار فيروس كوفيد – 19، األمر 
التخفيف  فــي  بــقــوة  ــذي ســاهــم  الـ
التعافي  سرعة  وعلى  عواقبه  من 
التي  الخطيرة  السلبية  آثـــاره  مــن 
وتمثلت  العالم.  دول  كافة  أصابت 
المجال  هذا  في  اإلمــارات  سياسة 
استراتيجيات  وتنفيذ  وضـــع  فــي 
الطوارئ واألزمات والكوارث،  إدارة 
والتي تبدأ بتحليل وتقييم المخاطر 
ثم صياغة الخطط الوطنية الكفيلة 
التدريب  برامج  وتنفيذ  بمواجهتها 
والتمارين للتأكد من سالمة تلك الخطط من أجل ضمان 
نجاح وفعالية االستجابة لمواجهة الجائحة والتقليل قدر 
اإلمكان من تداعياتها السلبية، وبالتالي حماية االقتصاد 
بهدف  والتدهور  االنهيار  من  التحتية  والبنية  الوطني 
التقليل من زمن التعافي من األزمة. إضافة إلى إجراءات 
نشر الوعي بين أفراد المجتمع، الذين ينحدرون من كافة 
ثقافات العالم. ومما ال شك فيه أن الدروس المستفادة 
استراتيجية  بلورة  في  ساهمت   19  – كوفيد  وبــاء  من 
المجتمع  حماية  وبالتالي  القرود«،  »جــدري  من  الوقاية 
انتشاره ال  نتيجة  أي مخاطر قد تحدث  واالقتصاد من 

سمح اهلل.

* باحث إماراتي

فـــي الــســيــاســة كـــل شـــيء مــبــاح، 
فيه  تتحكم  والــمــســمــوح  والــمــمــنــوع 
المصالح والعالقات وطبيعة الصراع، 
وزيارة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس 
ــارة  ــوان زيـ ــاي ــت ــي ل ــرك ــي الـــنـــواب األم
أميركياً  قــراراً  مثلت  ألنها  تاريخية، 

واعياً بتصعيد الصراع مع الصين.
الرئيس بايدن تعلن صراحًة  إدارة 
الصعود  مواجهة  أولوياتها  مــن  أن 
القوي لتأثير الصين دولياً، اقتصادياً 
األولوية  هذه  ألجل  وهي  وسياسياً، 
أرادت التخلّي عن »الشرق األوسط« 
للشرق  ــت  وقـــد رجــع ــه،  ومــشــكــالت
الخطأ  ــت  ــ ــ أدرك ــعــدمــا  ب ــط  ــ األوســ
عادت  وقد  فيه  وقعت  الــذي  الفادح 
المؤثرة  المنطقة  دول  شــروط  وفــق 
بايدن  الرئيس  زيــارة  والفاعلة، وبعد 
وقــمــم »جـــدة« وافــقــت أمــيــركــا على 
صفقتين عسكريتين كبيرتين، األولى 
ــخ »ثـــاد«  ــواريـ صــفــقــة مــنــظــومــة صـ
دوالر،  ملياري  من  بأكثر  لــإمــارات 
»باتريوت«  صواريخ  صفقة  والثانية 
مليارات  ثــالث  من  بأكثر  للسعودية 

دوالر.
ــة«،  ــي ــران ــحــرب الــروســيــة األوك »ال
و»زيارة بيلوسي لتايوان« حدثان كبيران 

حّركا وسيحركان توازنات القوى الدولية بشكل كبيٍر وسيكون 
لهما ما بعدهما، فروسيا لم تقترب من أميركا، بل أميركا هي 
من فعلت ذلك في أوكرانيا، والصين لم تقترب من أميركا، بل 
أميركا هي من فعلت ذلك في تايوان، واالقتراب من مسائل 
شديدة الحساسية على المستوى الدولي بمثل هذه الطريقة 
ال تعّبر صراحًة عن اإلمبراطورية األميركية القوية والذكية 

والعاقلة.
بحسب »وام« وكالة األنباء اإلماراتية، فقد »أّكدت دولة 
اإلمارات على دعمها لسيادة الصين ووحدة أراضيها، وأهمية 
احترام مبدأ»الصين الواحدة«، داعية إلى االلتزام بقرارات 
األمم المتحدة ذات الصلة« وفي بيان وزارة الخارجية أشارت 
دولة اإلمــارات »إلى قلقها من تأثير أي زيارات استفزازية 
التوازن واالستقرار والسالم الدولي«، وهذا الموقف  على 

يعّبر عن موقف  الرصين  اإلمــاراتــي 
إلى  الساعية  العالم  دول  مــن  كثيٍر 
االستقرار والسالم الدوليين من دون 
الدخول في الصراعات المباشرة بين 
القوى الدولية الكبرى، بما ال يخدم 
وهو  دولـــة،  لكل  الوطنية  المصالح 
طريق جديد في السياسة الدولية له 

ما بعده.
تجاه  سابقاً  تكرر  الموقف  نفس 
ــيــة« وال  »الــحــرب الــروســيــة األوكــران
الحالتين  في  التشابه  العين  تخطئ 
عن  العالم  دول  مــن  كثيٍر  وتفتيش 
مخرٍج سياسٍي واقعي وعقالني، بعيداً 
عن أي استعجال أو اندفاع ليسا من 
االستراتيجية  الــصــراعــات  أدوات 

الدولية.
ليس  الصيني  األميركي  الــصــراع 
كبرى  ــةٌ  دولـ الصين  ولــكــن  ــداً،  جــدي
الــدولــي  التأثير  بــقــوٍة فــي  صــاعــدةٌ 
وأميركا  طويلٍة،  ســنــواٍت  مــدى  على 
التاريخ  اإلمــبــراطــوريــة األقـــوى فــي 
بالهبوط  ســنــواٍت  قبل  بـــدأت  دولـــٌة 
اإلمبراطوري بناء على رؤية سياسيٍة 
وإرادٍة أميركية تّم التعبير عنها من قبل 
الرئيس األسبق »باراك أوباما« وعدٍد 
»الديموقراطي«  الــحــزب  رمــوز  مــن 
األميركي، ومحاوالت االستدراك عبر تحركاٍت سريعٍة في 
الصراعات االستراتيجية الدولية عواقبها تحتاج إلى دراسة 

وتمعٍن.
دفعاً  أوكرانيا  دفع  تّم  األوكرانية  الروسية  الحرب  في 
لمواجهة خطيرٍة جداً مع روسيا ال تراعي المصالح األوكرانية 
أكثر من أن تؤثر في موازين الصراع الدولية، وتم التضحية 
بمصالح أوروبا لنفس الغرض وبذات الطريقة، وما جرى في 

تايوان هو سيناريو مشابه لما جرى في أوكرانيا.
أخيراً، ففي الصراعات االستراتيجية الدولية ال يكون الرّد 
بنفس الطريقة وذات األسلوب، بل المجال مفتوٌح لرسم طرق 

استجابة مختلفة ومتعددٍة وهو ما سيثبته المستقبل.

* كاتب سعودي

السكان األصليون والتراث البشري

هربًا من التضخم.. سوق للمقايضة في األرجنتين

أدت سنوات من التضخم المتصاعد إلى اتجاه سكان األرجنتين إلى طريقة قد تبدو بدائية لكنها عملية جدًا، أال وهي مقايضة المالبس واألدوات المنزلية بين الناس في 

سوق مخصص لهذا لغرض بمنطقة ال بالتا. خطوة واقعية للتغلب على ارتفاع األسعار والتعامل مع التقلبات االقتصادية، خاصة لدى المستهلكين محدودي الدخل. 

)الصورة من خدمة نيويورك تايمز(.

س »مجلس حكماء المسلمين« عام 2014، كهيئة دولَيّة  حين أُسِّ
المجتمعات  في  لم  السِّ تعزيز  بهدف  أبوظبي،  ومقّرها  مستقلَّة، 
األمة  سادت  التي  والحروب  االضطرابات  ة  حَدّ وكْسر  المسلمة، 
اإلسالمية في اآلونة األخيرة، وتجنيبها عوامل الصراع واالنقسام، 
كان يدرك مؤّسسوه أن العمل ال بد أن يستمر ويتوّسع، ويصل إلى 

غايٍة منتهاها االستقرار، وتفعيل دور الشباب في تحقيق ذلك.
أّكد  فقد  اإلنسانية،  تخدم  التي  القضايا  كل  على  يعمل  وألنــه 
مواجهة  فــي  الشباب  دور  أهمية  المسلمين«  حكماء  »مجلس 
د عالمنا، وفي مقّدمتها أزمة التغّير المناخي،  التحديات التي تهِدّ
للتوعية  التعليم  مناهج  في  إدراجها  ضــرورة  إلى  المجلس  داعياً 
بخطورتها، الرتباط ذلك بنداءات قادة األديان في العالم لمواجهة 
قداسة  إليها  دعا  التي  المناخ«،  نداء  ة  »قَمّ وآخرها  األزمــة،  هذه 
البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، العام الماضي، وإطالقه 
محمد  لسان  على  ورد  ما  بحسب  وذلــك  البيئة«،  حماية  ــداء  »ن
»معرض  في  مشاركته  للمجلس، خالل  العام  األمين  عبدالسالم، 

الكتاب اإلسالمي« في بدورته الحالية في إندونيسيا.
على  والقادرون  المستقبل،  أمل  هم  الشباب  أن  من  وانطالقاً 
حماية المجتمعات من الدمار البيئي، فإن الحرص على أن تقوم 
خالل  ومن  الفئة،  هذه 
التغّير  لخطورة  إدراكها 
المناهج  عبر  المناخي 
قيادة  على  التعليمية، 
ــي تــواجــه  ــت ــود ال ــجــه ال
لم،  التحديات وتعّزز السِّ
ينفصل عن  ال  أمــر  هو 
ــارات  اإلم دولــة  اهتمام 
ــة الــمــتــحــدة  ــيـ ــربـ ــعـ الـ
هذا  في  جلّياً  بالغوص 
الملف، الذي جعلته من 
أهم أولوياتها التي تعمل 
من خاللها على تحقيق 
التنمية  مــســتــهــدفــات 
اتخاذ  عبْر  المستدامة، 
الخطوات  مجموعة من 
للحّد من ظاهرة التغّير 
المناخي، عن طريق خفض االنبعاثات، وزيادة فاعلية واستثمارات 

الطاقة النظيفة.
وتتجّسد مسيرة دولة اإلمارات في العمل المناخي عبْر مجموعة 
الحياد  لتحقيق  اإلمــارات  »مبادرة  إعالن  آخرها  الخطوات،  من 
المناخي بحلول 2050«، الذي كان عالمة فارقة في مسيرة امتدت 
فيينا  اتفاقية  مــن:  كــلٍّ  إلــى  االنضمام  في  وتمّثلت  عقود،  ثالثة 
 ،1989 عام  في  مونتريال  بروتوكول  وإلى  األوزون،  لحماية طبقة 
 ،1995 واالتفاقية اإلطارية لأمم المتحدة بشأن المناخ في عام 

واتفاق كيوتو في عام 2005. 
وفي عام 2009 استضافت المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة 
باريس  اتفاق  إلى   2015 عام  انضّمت في  ثم  »آيرينا«،  المتجّددة 
في  تاله  للمناخ،  أبوظبي  مؤتمر  نّظمت   ،2019 عام  وفي  للمناخ، 
القادة  حوار  في  والمشاركة  للمناخ،  أبوظبي  حوار  تنظيم   ،2021
للمناخ، فيما تنتظر الحدث العالمي األبرز في عام 2023، الذي 
ستستضيف فيه الدولة الدورة الـ28 لمؤتمر األطراف في اتفاقية 

األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغّير المناخ »كوب 28«.

»حكماء المسلمين« يدخل 
على خّط مواجهة تغّير الُمناخ

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

اإلمارات

اليـــوم

مسيرة اإلمارات 
في العمل المناخي 

تتجّسد عْبر مجموعة 
من الخطوات، 

آخرها إعالن »مبادرة 
اإلمارات لتحقيق 

الحياد المناخي بحلول 
»2050

الدروس المستفادة من وباء 
كوفيد – 19 أسهمت في 
بلورة استراتيجية الوقاية 

من »جدري القرود« وبالتالي 
حماية المجتمع واالقتصاد من 

أي مخاطر قد تحدث

الموقف اإلماراتي
 الرصين من الزيارة يعّبر عن 
موقف كثيٍر من دول العالم 

الساعية إلى االستقرار 
والسالم الدولْيين من دون 

الدخول في الصراعات

تايوان.. وزيارة األزمةجدري القرود ودروس »كورونا«
عبدالله بن بجاد العتيبي *د.عبدالله محمد الشيبة *

في التاسع من أغسطس 
من كل سنة منذ 1982

يتم إحياء فعاليات وتنظيم 
أنشطة دولية متنوعة، ضمن 

اليوم العالمي للسكان 
األصليين

د. أكمل عبدالحكيم *
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الــنــيــل األزرق  ــة  ــ ــعــت فـــي والي ــدل ان
قبيلتي  بين  طاحنة  حــرب  بــالــســودان 
الهوسا والبرتا مخلفة مئات الضحايا، 
في الوقت الذي تجذرت المعادلة القبلية 
في شمال اليمن تحت حكم الميليشيات 
الحوثية، ونتج عن عودة حركة »طالبان« 
قبلي  اشتباك  أفغانستان  في  للحكم 

متزايد. 
تشهد  التي  البلدان  من  العديد  في 
المنافسات االنتخابية، تشكل الظاهرة 
محددات  من  أساسياً  محدداً  القبلية 
الصراع السياسي، كما هو الشأن في 

العراق واألردن وموريتانيا..
ومن هنا السؤال الجوهري: هل يمكن 
في  وفاعلة  مستقرة  مدنية  دولــة  بناء 
المجتمعات ذات التركيبة القبلية؟ لقد 
طرح السؤال في السياق األفريقي، على 
في  داللته  عن  القبيلة  معنى  اختالف 
المجتمعات العربية. القبيلة من المنظور 
األفريقي هي وحدة عرقية ولغوية ودينية 
أحياناً، وهي في البلدان العربية وحدة 
ما  غالباً  مجتمع  في  عشائري  انتماء 

يكون متجانساً دينياً ولغوياً.

ــذ الــســتــيــنــيــات الحــــظ عــلــمــاء  ــن م
المفهوم  أن  األفــارقــة  األنثروبولوجيا 
الجامد والمغلق للقبيلة في أفريقيا هو 
اإلثنوغرافية  المقاربات  نتاج  أســاس 
األوروبية التي سعت بالنظر والتطبيق إلى 
تحويل الوحدات االنتمائية الخصوصية 
إلى كيانات عضوية مستقلة، وقد كانت 
في األصل مجرد هويات مرنة وحركية 
واالمــتــزاج  المستمر  للتعديل  خاضعة 

الدائم مع الهويات األخرى.
وهكذا عملت السياسات االستعمارية 
في أفريقيا على هدم قنوات التواصل 
االجتماعية  الــوحــدات  بين  والتداخل 
األفريقية لبناء نمط جديد من التدبير 
األحادية  السيادة  على  يقوم  السياسي 
المطلقة. في مقابل التجربة التاريخية 
عرفت  الــتــي  األفــريــقــيــة  للمجتمعات 
تشكل إمبراطوريات واسعة على أساس 
التعددية العرقية والدينية وفق محددات 
متعددة  والــســيــادة  المفتوحة  الــهــويــة 
إمبراطوريات  شــأن  هو  كما  الــدوائــر، 

مالي والصونغاي وسوكوتو ويوروبا...
الرئيسية  وال شك إن أحد األسباب 

للحروب األهلية والصراعات الداخلية 
التي عرفتها الدول األفريقية في العقود 
األخيرة، يرجع إلى هذا التصور الجديد 
للهوية القومية المغلقة الذي انجر عنه 
في  الوطنية  المجموعة  إطــار  تضييق 
إحدى مكوناتها التي أصبحت تتماهى 
مع الجسم السياسي في مجموعه على 

غرار المشهد األوروبي.
في العالم العربي، طرحت القبيلة في 
الدراسات السياسية واإلثنوغرافية من 
تاريخية  حالة  اعتبارها  إما  منظورين: 
من تطور المجتمعات وفق الخط الغائي 
المدنية  الحالة  إلــى  حتماً  يقود  الــذي 
الحديثة، أو اعتبارها نمطاً خاصاً من 
وآلياته  ــه  أدوات له  االجتماعي  التنظيم 

الثابتة الدائمة. 
في المنظور األول، يخلص إلى القول 
إن النهج القويم هو العمل على تحديث 
ونظمه  مؤسساته  وتطوير  المجتمع 
الجتثاث اآلثار السلبية للنعرات القبيلة 
أي  قبل  الوطنية  بــالــدولــة  وتعويضها 
إصالح سياسي أو ممارسة ديمقراطية. 
مــنــاص من  الــثــانــي، ال  المنظور  وفــي 

التعامل مع خصوصية المجتمع العربي 
والنظام  العشائرية  التركيبة  هي  التي 
العصبي بما يفرض تكريس نظام ناجع 
للتمثيل القبلي، سواء عبر نسق أحادي 

أو تنافسي تعددي.
البنيات  أن  خــلــدون  ــن  اب منذ  نعلم 
في  القبلي  الــبــنــاء  تــتــجــاوز  العصبية 
وتخضع  الميكانيكي  النسبي  مفهومه 
لمسارات سياسية قد تفضي إلى تشكل 
قطب مركزي للحكم عن طريق الدعوات 
العقدية. ومن هنا ال حقيقة للتعارض 
األصلي بين القبيلة والدولة، وال معنى 
تركيبة  عن  السياسة  محددات  لفصل 

المجتمع في تنوع نسيجه.
أحداث  من  ذكرنا  ما  إلى  وبالرجوع 
التنافس  أو  العنيف  القبلي  الــصــراع 
االصطفاف  ــاس  أسـ على  االنــتــخــابــي 
راهناً  تشهد  إنها  القول  يمكن  القبلي، 
أو  القبيلة  استفاقة  ليس  منطقتنا 
فشل  بوضوح  نعيش  إننا  بل  عودتها، 
المؤسسي  وانهيارها  الوطنية  الدولة 
واالجتماعي في كثير من بلدان الشرق 

األوسط بمفهومه الموسع.

القبلية  المعادلة  كـــادت  بــلــدان  فــي 
بعض  شــأن  هو  )كما  فيها  تنحسر  أن 
بلدان شمال أفريقيا(، الحظنا انفجار 
الجسم االجتماعي، وفي بلدان ال تزال 
التركيبة القبلية قائمة فيها استطاعت 
هياكل الدولة امتصاص الهويات القبلية 
وتجاوزها في بناء سياسي صلب)كما هو 

شأن بلدان الخليج العربي(.
اإلثني  التجانس  مكتملة  بلدان  في 
واللغوي، مثل الصومال، اندلعت الحرب 
األهلية وفق خيوط هوياتية متعددة ال 
القبلية  المعطيات  في  يمكن حصرها 
بمفهومها الضيق، وهي الحالة نفسها 

القائمة حالياً في اليمن.
القبلية  المقاربة  أن  األمــر  وحاصل 
غالباً ما تكون نتاج العجز التأويلي عن 
مأزق  وتفسير  السياسي  الــواقــع  فهم 
الدولة في عالقتها بالمجتمع. وبعبارة 
أخــرى، ال يتعلق األمــر في الصراعات 
تشكل  وإنــمــا  القبيلة  بــعــودة  الجديدة 

هويات جديدة متصادمة.

* أكاديمي موريتاني

أفريقيا.. ومعضلة التركيبة القبلية

ال حقيقة للتعارض األصلي بين 
القبيلة والدولة، وال معنى 
لفصل محددات السياسة 

عن تركيبة المجتمع في تنوع 
نسيجه

ــا كـــان األفضل  ــي فــي حـــال أوكــران
استمرار التفاوض والتوّصل إلى حلول 
جزئية متدّرجة من شأنها أن تكتمل في 
اتفاق نهائي شامل، وأياً تكن المرحلة 
األطــراف  ستعيد  التي  الــظــروف  أو 
حلف  المتحدة،  ــات  ــوالي ال ــا،  )روســي
شمال األطلسي، االتحاد األوروبي...( 
إلى التفاوض فإن الحرب لن تتوقف 
لها  إال بهذه الطريقة حتى لو قّيض 
أن تدوم لشهور وسنوات. أما في حال 
الدبلوماسية  فرص  تزال  فال  تايوان 
قــائــمــة ومــتــاحــة ومــمــكــنــة، رغـــم كل 
تتضّمن  أنها  شــّك  وال  الصعوبات، 
الصين  تأتي  كثيرة  ألطــراف  فرصاً 
في طليعتها، قبل الواليات المتحدة، 
إلى جانب دول رابطة »آسيان« العشر. 
وأهم تلك الفرص أن ال تقع حرٌب ولو 
محصورة في تلك المنطقة، ألن آثارها 
وسلبياتها ستنعكس حتماً على مجمل 
اإلقليم، كما هي الحال مع أوروبا إزاء 

الحدث األوكراني.
ــى حــرب  ــ ــســعــى الــصــيــن إلـ ال ت
السترجاع جزيرة تايوان إلى سيادتها. 
فــي حــاٍل  الــقــوة  ــخــدام  إذ أن اســت
المديين  على  مفيداً  يكون  لن  كهذه 
أن  واألفــضــل  والــطــويــل،  المتوّسط 
بــالــوســائــل السلمية  ــصــراع  ال يُــحــّل 

والمبادرات الخاّلقة، وهذه ال يمكن ايجادها وتفعيلها إال 
بمساهمة الطرفين الصيني والتايواني، بعيداً عن التدّخالت 
األميركية. وقد سبق للطرفين أن تداوال العديد من األفكار 
بعشرات  االستثمارات  تبادل  في  اتفاقات ساهمت  وبلَورا 
المشاريع  من  كبير  بعدد  اقتصاَديهما  وتعزيز  المليارات 
والشركات، بل إن مئات اآلالف من مواطني يقطنون هنا 
وهناك لمتابعة األعمال والمصالح المشتركة. هذا النهج هو 
األنسب للطرفين، إذ إنه يتطابق مع مفهوم الصين للعالقات 

مع العالم وليس فقط مع الجوار اإلقليمي.
بالطبع ليس سهاًل تجاوز االعتبارات التاريخية، وباألخص 
عندما تكون منذ أكثر من سبعة عقود على تماٍس دائم مع 
استطاعت  السيادية.  وحتى  واألمنية  الدفاعية  الهواجس 

الصين أن تؤّمن التزاماً دولياً ثابتاً بـ 
»احترام مبدأ الصين الواحدة« ووّثقته 
بقرارات في األمم المتحدة، ورّسخته 
االقتصادية  بالشراكات  دعمته  ثــم 
الواسعة التي أقامتها في العالم، ولم 
تجد الــدول كافة، بما فيها الواليات 
ــدول األوروبـــيـــة، كما  ــ الــمــتــحــدة والـ
اآلسيوية واألفريقية، أي مشكلة في 
احــتــرام ذلــك المبدأ واالمــتــنــاع عن 
االعتراف بتايوان أو إعطائها أي صفة 

في المنظمات األممية.
 لم تبِد بكين استعجاالً السترجاع 
كانت  فهي  سيادتها،  إلــى  الجزيرة 
هــذا  لـــرؤيـــة   2050 ســنــة  حـــــّددت 
لذلك  وبطريقتها،  محّققاً،  الهدف 
فهي لم تضع حزمها وتصميمها على 
»الصين الواحدة« موضع شّك إاّل أن 
استفزازات متراكمة قبل زيارة رئيسة 
لتايوان  األمــيــركــي  ــواب  ــن ال مجلس 

استوجبت تلويحاً بالقوة.
ــرض االســتــفــزاز األخــيــر على  فـ
الصيني،   - ــي  ــرك ــي األم ــواصــل  ــت ال
والصيني - التايواني، توتراً وتشنجاً 
االستقرار  توطيد  في  مجديين  غير 
تبادل  من  فبدالً  والدولي.  اإلقليمي 
وال  كانت  النار«  »اللعب  بـ  االتهامات 
إلــى حوار  ماّسة  هناك حاجة  تــزال 
يوقف التصعيد، خصوصاً أن الكثير من القضايا في العالم 
تتطلب التعاون وليس تعليق التعاون بين واشنطن وبكين، كما 
يشير األمين العام لألمم المتحدة. في مختلف السيناريوات 
ال تبدو أميركا مقبلة على االعتراف باستقالل تايوان، لكن 
استمرارها في اللعب على غموٍض لم يعد بّناًء ال يختلف 
هنا عن ذلك الغموض الذي مورس حيال ضّم أو عدم ضّم 
أوكرانيا إلى »الناتو«، وأّدى في النهاية إلى الغزو الروسي 
واألزمات التي استتبعها. لم تكن بكين غامضة بالنسبة إلى 
أهدافها، فهي مصممة على تحقيق »الصين الواحدة«، ومن 

دون حرب تفتح األبواب على التدّخالت. 

*كاتب ومحلل سياسي- لندن

في  اإلقليمية  المنظومة  شهدت 
الشرق األوسط في الفترة األخيرة 
حالة  وظهرت  متسارعة،  تغيرات 
من الزخم في العالقات الثنائية من 
والثالثية  الثنائية  والقمم  الزيارات 
ومصر  الخليج  دول  بــيــن  جمعت 
والعراق وإسرائيل وتركيا.  واألردن 
تحالفات  الــســاحــة  عــلــى  ــرزت  ــ وب
وظهر  مستجدة  ــيــة  ودول إقليمية 
العربية  للترتيبات  إطــار  يشبه  ما 
بفعل  يــتــشــكــل  ــة  أوســطــي الـــشـــرق 

المتغيرات الدولية واإلقليمية.
اعــتــبــاره  يمكن  مــا  ــار  إطـ فــفــي   
المنطقة  المحاور على  بين  تنافَساً 
الــرئــيــس  زار  ــي،  ــ دولـ ســيــاق  فـــي 
ــي جـــو بـــايـــدن مــنــطــقــة  ــركـ ــيـ األمـ
ــشــرق يـــوم 16 يــولــيــو الــمــاضــي  ال
ضد  متراصة  جبهة  بناء  في  أمــاًل 
وليبحث  روسيا،  وجه  وفي  إيــران، 
ضمن  والعقوبات،  الطاقة  قضايا 
والضفة  بإسرائيل  استهلها  زيــارة 
ــم إلـــى الــســعــوديــة. أمــا  الــغــربــيــة ث
بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس 
قمة  لحضور  إيران  إلى  توجه  فقد 
اإليــرانــي  بنظيريه  تجمعه  ثالثية 
إبــراهــيــم رئــيــســي والــتــركــي رجــب 
»عملية  إطار  أردوغان ضمن  طيب 

النزاع السوري. والبحث  الرامية إلنهاء  أستانا للسالم« 
أوكرانيا  في  الروسية  العملية  مثل  مفتوحة  ملفات  في 
ومشكالت الطاقة والغذاء ومساعي إحياء االتفاق حول 
سياسية  جديد  من  لتعود  اإليــرانــي  الــنــووي  البرنامج 
وتحليل  لفهم  إطـــاراً  لتؤسس  والتحالفات  الــمــحــاور 

السياسيات في الشرق األوسط.
ُعرف  ما  ثــورات  انــدالع  بعد  العقد  يقارب  ما  خالل 
»الــربــيــع الــعــربــي« تــحــول الــشــرق األوســـط إلــى ساحة 
االضــطــرابــات  اجتاحتها  دول  فــي  وصـــراع  اضــطــراب 
واستقطابات  ومــحــاور  الــداخــلــي  واالقــتــتــال  الشعبية 
جلية  االستقطاب  محاور  فظهرت  وشعوب،  حكومات 
أو ضد واضحاً  الدول في منظومة مع  وبدا اصطفاف 

جلية  الدول  مواقف  وبدت  للعيان، 
وال تحتمل التأويل، فانهارت أنظمة 
حروب  في  دول  وسقطت  عربية، 
التحول  عمليات  وشــهــدت  أهلية، 
الــســيــاســي عــنــفــاً غــيــر مــســبــوق.  
الماضية،  العشرة  السنوات  وطوال 
في  والــقــوى  المحاور  صــراع  أثقل 
والشعوب،  الـــدول  كاهل  المشرق 
التحالفات  من  مجموعة  وظهرت 
واالصطفافات الجديدة في الشرق 

األوسط.
الثنائية  المصالحات  مسار  لكن 
الفرقاء  بين  انطلق  والجماعية 
ــغــيــرات إقــلــيــمــيــة  ــمــت ــة ل ــجــاب اســت
ودولـــيـــة وألســـبـــاب ثــنــائــيــة كــانــت 
وتهدئة  تصالح  حركة  محصلتها 
ــاراٍت دبــلــومــاســيــة واتــفــاقــات  ــ وزيـ
ثــنــائــيــة وقــمــمــاً ثــالثــيــة وربــاعــيــة 
مرحلة  ــة  ــداي ــب ل الــمــنــطــقــة  ــقــود  ت
واالســتــقــرار  التهدئة  مــن  جــديــدة 
والحروب،  الصراع  من  عقد  بعد 
الــتــهــدئــة شمل  زخــم  وأن  خــاصــة 
المنطقة  في  الرئيسين  الفعالين 
مصر  والسعودية  اإلمــارات  كدولة 
فما هي  وإسرائيل،  وتركيا  وإيران 
والتحالفات  المصالحات  مــآالت 
ــة، وتـــأثـــيـــراتـــهـــا عــلــى  ــمــل ــمــحــت ال
فكرة  أصبحت  اليوم  القادمة؟   الفترة  في  المنطقة 
في  قائمة  حقيقة  المنطقة  في  األميركي  الدور  تراجع 
منافسة  لقوى  ذهبية  فرص  فيه  ستخلق  الذي  الوقت 
للمنطقة.  أوسع  بخطوات  ستقفز  المتحدة،  للواليات 
واشنطن  بــأن  جلياً  ظهر  الخليجية  للدول  وبالنسبة 
االنسحاب  إلى  الرامية  استراتيجيتها  عن  تتراجع  لن 
التأسيس  الدول  هذه  على  أن  يعنى  مما  المنطقة،  من 
الشراكات  ببناء  السياسية  الفرص  وخلق  البدائل  على 
األمن  لتحقيق  والدولية  اإلقليمية  التحالفات  وتأسيس 

للمنطقة. االستراتيجي 

* كاتبة إماراتية.

 لم تضع بكين حزمها 
وتصميمها على »الصين 

الواحدة« موضع شّك إاّل أن 
استفزازات متراكمة قبل 

زيارة رئيسة مجلس النواب 
األميركي لتايوان استوجبت 

تلويحًا بالقوة

واشنطن لن تتراجع عن 
استراتيجيتها الرامية 

إلى االنسحاب من المنطقة، 
مما يعنى أن على دول 

الخليج  التأسيس على  بناء 
الشراكات وتأسيس التحالفات 

اإلقليمية

الشرق األوسط.. وسياسة المحاورأميركا.. وال جدوى »الغموض« 
عائشة المري *عبدالوهاب بدرخان *

د. السيد ولد أباه *



نوف الموسى )دبي(

القيمة الجوهرية للمكتبة العامة في أّي مجتمع، هي 

مقدرتها أن تهدي زوارها مساحة آسرة من القدرة البديعة 

على التعبير عن ذواتهم، وهو فعليًا ما تفعله الكتب، إنها 

تدفعنا إلى السؤال، إلي المضّي قدمًا نحو اكتشافنا لما هو 

مكنون في أفكارنا ومعتقداتنا ومشاعرنا، وبه نشكل الوعي 

الخاص، الذي بطبيعته يبني عالقتنا مع أنفسنا 

واآلخرين، ومنه تحديدًا تبدأ لغة التواصل 

عبر استخدامنا لألشكال اإلبداعية بتنوعها 

إليصال أصواتنا المتفردة، وبذلك تحقق 

المكتبة غايتها في كونها المسرح الحّي 

النابض باالحتماالت الالنهائية لإلبداع اإلنساني، 

وجميعها رؤى ثقافية توجتها مكتبة محمد 

بن راشد، أول من أمس، ضمن فعالية مواهب 

الزوار، بتقديمها دعوة عامة للناس، بأن يأتوا 

محملين بموسيقاهم وأحالمهم وآالتهم 

الوترية، ما عدا آلة البيانو، 

التي كانت تتربع في بهو 

المكتبة منتظره صفوف 

العازفين، من بينهم العازف 

الشاب قيس حسين األمير، 

الذي وضع أنامله بثقة 

الُملهم على مفاتيح آلة 

البيانو، مقدمًا موسيقى 

ألفها بنفسه، قائاًل لـ 

»االتحاد« إنه احتاج أن 

يعزفها وسط الجمهور، 

فالعزف الحّي قادر أن ينقل 

اإلحساس، مضيفًا: »إنه 

شعور مختلف، تحتاجه، 

بين فترة وأخرى، أن تسمع 

الموسيقى الحية في مكان عام، اإلحساس بالموسيقى هنا 

ال يشبه اإلحساس بها عند سماعها على الهاتف أو في 

السيارة، فقد أدركت هذا الشعور منذ اللحظة التي شاهدت 

فيها والدي رحمة الله عليه، وهو يعزف البيانو على المسرح، 

وقررت على أثرها أن أعيش هذه التجربة، وأصل بها ألفق 

أوسع ولمستمعين أكبر، ومكتبة محمد بن راشد أهدتني 

هذه الفرصة، التي أعتقد أنها مهمة، خاصًة العزف على آلة 

البيانو، ألنك عادًة ال تستطيع حملها معك، فعليك الذهاب 

إليها، وجودها في األماكن العامة في الفنادق والمكتبات 

والمطارات، تجعلني ال إراديًا أذهب ألجلس بقربها وأعزف«. 
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مواهب الزوار في مكتبة محمد بن راشد

موسيقيون شباب يُلهمون القراء 

عبـــر فضــــــاء أوبــــرالي

أنغام الكمان
اعتاد الناس أن يسود هدوء تام في المكتبة، حيث يهمسون 
لآلخرين  والسماح  لإلزعاج  تجنباً  الجانبية،  أحاديثهم  في 
بالقراءة والكتابة، وإعادة التفكير في المعارف العامة، إال أن 
اللحظة الموسيقية حين عزف محمد قبالوي عازف كمان 
وسط الباحة الداخلية والخارجية للمكتبة، أشعرت الجمهور 
وللحظات أن الهدوء يستدعي في كثير من األحيان إيقاعاً 
بمقدوره أن يثري ذاكرتهم المعرفية بالمكان، يوضح محمد 
اإلمكانيات،  متعددة  آلة  »الكمان«،  إن  بقوله  ذلك  قبالوي 
الذي  المكان  الــعــازف  يستوعب  لم  إذا  مزعجة  تكون  قد 
يعزف فيه، فالمكتبة تحتاج إلى رومانسية األنغام، وجسارة 
المقطوعة في أن تتقبل حضورها بين مجموعة من الكتب، 

بينها دونما طغيان لصوتها، بل مجرد مرور  وتتداخل فيما 
مثلما هو عبور األنهر المنسية، تاركًة ظاللها وأثارها للباحثين 
والمتذوقين والمحبين، ويشير محمد قبالوي إلى أنه يعزف 
25 سنة من  الـــ  وطــوال  السادسة من عمره،  كــان في  منذ 
ممارسته العزف، بين فترات متقطعة ومتصلة، استطاع أن 

يحترف عزفه في األماكن العامة، والتي يرى أنها تُقام وبقوة 
في أغلب المهرجانات والفعاليات بدولة اإلمارات. 

فضاءات موسيقية
اإلضاءة الطبيعية، وصدى الفضاء العام في البهو المفتوح 
الــعــازف  استشعار  فــي  ســاهــم  راشـــد،  بــن  محمد  لمكتبة 
للمكتبة،  الثقافية  الحالة  بهيبة  حمزة  مدين  والموسيقي 
بحسب تعبيره، مبيناً أنه أراد مفاجأة الجمهور بأغنية يحبونها 
أنه يشبه  آلة الجيتار، ويحقق ما يراه  وينتظرونها، بصحبة 
تأثير الكتب ودورها في تحقيق التواصل مع الناس، وجعلهم 
أنها  أكثر قرباً ورغبة في اكتشاف بعضهم البعض، مضيفاً 

في  وموسيقى  حفاًل  فيها  يحّي  التي  ــى  األول المرة  ليست 
موسيقية،  فرقة  أسست  مجموعة  ضمن  فهو  دبــي،  مدينة 
وبذلك شكلت فعاليات مواهب الــزوار في مكتبة محمد بن 
راشد، ملتقى استثنائي لمختلف المواهب والفرق الموسيقية، 
مصغرة  أوبرالية  حالة  المكتبي  الفضاء  من  جعلت  التي 
إلبداعاتهم الموسيقية، جاءت فيها مشاركة األطفال ترحيباً 
 Ridhan واسعاً بحضور أولياء األمور، من بينهم والد العازف
مساحات  من  ابنه  ينتقل  أن  بأهمية  شعر  الــذي   ،Mahant
الدروس اليومية في المعاهد الموسيقية إلى أجواء الفضاءات 
العامة وخاصة مكتبة محمد بن راشد، التي باستطاعتها أن 

تجعله أكثر ثقة بموهبته وتطويرها.

قيس األمير: 
مكتبة محمد بن راشد أهدتني فرصة مهمة 

خاصًة بالعزف على آلة البيانو

محمد قبالوي: 
»الكمان« آلة متعددة اإلمكانيات والمكتبة 

تحتاج إلى رومانسية األنغام 

مدين حمزة: 
أردت مفاجأة الجمهور بأغنية يحبونها 

وينتظرونها بصحبة آلة الجيتار 

ملتقى الشعر يف مالي يحتفي بلغة الضادتعزيز منظومة األعمال الثقافية واإلبداعية

 دبي )وام(

المنطقة  كوميرسيتي،  دبي  أعلنت   
بقطاع  المتخصصة  األولـــى  الــحــرة 
المنطقة  فــي  اإللــكــتــرونــيــة  الــتــجــارة 
ــي لــلــمــنــاطــق  ــ والــتــابــعــة لــســلــطــة دب
عن  ــيــز«،  »دي المتكاملة  االقتصادية 
الثقافة  هيئة  مع  تفاهم  مذكرة  توقيع 
والفنون في دبي )دبي للثقافة( بهدف 
الثقافية  األعــمــال  منظومة  تــعــزيــز 
ــارة دبــي، وتعزيز  واإلبــداعــيــة فــي إمـ
استدامة جاذبية اإلمارة كمركز عالمي 
هذه  وتنسجم  اإلبــداعــي.  لالقتصاد 
االستراتيجية  الخطة  مــع  الــشــراكــة 
الرامية إلى تعزيز مكانة دبي عاصمة 
أطلقها  الــتــي  االبـــداعـــي  لــالقــتــصــاد 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل 
مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« 
والهادفة إلى مضاعفة إسهام القطاع 
 5 إلى  المحلي إلمــارة دبي  الناتج  في 
خالل  من   ،2026 بحلول  المائة  في 
ــشــركــات والــمــؤســســات  ــدد ال ــع عـ رفـ
 15000 إلـــى  والــثــقــافــيــة  ــة  ــداعــي اإلب
وظيفة  ــف  ألـ  140 وتــوفــيــر  شــركــة، 

ــداعــي  فــي قــطــاعــات االقــتــصــاد اإلب
من  الــطــرفــان  وسيتعاون  المختلفة. 
مجموعة  توفير  على  االتفاقية  خالل 
ــات لــقــطــاعــات مــخــتــارة  ــخــدم مـــن ال
الثقافية  الــصــنــاعــات  قــطــاعــات  مــن 
الشركات  تأسيس  لدعم  واإلبداعية 
يشمل  بــمــا  ــرهــا،  ــطــوي وت وتشغيلها 
التأشيرة الثقافية طويلة األمد األولى 
للمواهب  والــمــخــصــصــة  نــوعــهــا  مــن 

اإلبداعية.

الشارقة )االتحاد(

الشيخ  السمو  صاحب  رعاية  تحت 
القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 
عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة، 
األول  أمــس  مالي،  جمهورية  شهدت 
ملتقى  مــن  األولـــى  النسخة  السبت، 
دائــرة  نظمته  الــذي  الــعــربــي،  الشعر 
مع  بــالــتــعــاون  الــشــارقــة  فــي  الثقافة 
في  الثقافية  البيان«  »سحرة  جمعية 
مبادرة  إطــار  فــي  بــامــاكــو،  العاصمة 
أفريقيا  في  العربي  الشعر  ملتقيات 
العربية،  اللغة  نشر  إلــى  تهدف  التي 
وتعزيز  الفصيح،  الشعر  أفق  وتوسيع 

حضوره بين مبدعيه.
يضم  معرٌض  الملتقى  صاحب  كما 
تقتنيها  قديمة  عربية  مخطوطات 
في  الحضور  وتجّول  مالي،  جمهورية 
المعرض حيث تعرفوا على ما تحتويه 
مختلفة،  نصوص  مــن  المخطوطات 

تعكس إرثاً تاريخياً عميقاً.
شارك في الملتقى 13 شاعراً، هم: 
ماريكو،  يوسف  حسن،  المنعم  عبد 
ــكــري سيسي،  وب جــاكــيــتــي،  ومــحــمــد 
وعبد  سانوغو،  وسعيد  توغورا،  وآدم 

وخــالــد  ــكــارا،  ــون ت وداود  كــونــي،  اهلل 
ميغا، وداود تراوري، وسيميغا أبوبكر، 

ومحمد أغ محمدو، وفاطمة تراوري.
وزارة  وكيل  االفــتــتــاح  حفل  حضر 
التعليم العالي والبحث العلمي المالي 
البرفسور أحمد وان، ورئيس الجامعة 
العربية الفرنسية في مالي د. محمد 
جامعة  رئيس  ونائب  ديارا،  اهلل  عبد 
الساحل المكلف بالنواحي األكاديمية 
اللغة  قسم  ورئيس  بولي،  أحمد  د. 
العربية بكلية اآلداب واللغات والعلوم 
اإلنــســانــيــة فــي الــجــامــعــة الــوطــنــيــة 
مغاسوبا،  خليل  سامبي  د.  المالية 
بالمدرسة  العربية  اللغة  ورئيس قسم 
سيكو  د.  المعلمين  إلعـــداد  العليا 
ديبلوماسيين  ــن  م وعـــدد  نــمــكــري، 
ومهتمين  وشعراء  وأكاديميين  عرب، 

العربي. بالشعر 

محمد الزرعوني: 
االقتصاد اإلبداعي شريان 
حيوي لالقتصاد الوطني

أحمد وان: 
دفع عجلة تقدم التعليم 

العربي في مالي

شكرًا للشارقةالمعرفة واالبتكار
 قال الدكتور محمد الزرعوني، 
الرئيس التنفيذي لسلطة دبي 
املتكاملة  للمناطق االقتصادية 
›دييز‹: »تعكس هذه االتفاقية 

حرص »دييز« على دعم مختلف 
القطاعات االقتصادية على مستوى 

إمارة دبي، مبا يف ذلك االقتصاد 
اإلبداعي الذي يعد شريانا حيويا 

لالقتصاد الوطني ويعتبر من 
التركيز االستراتيجية  مجاالت 

لتعزيز االقتصاد القائم على املعرفة 
واالبتكار واإلبداع«. وأضاف: »توفر 

دبي كوميرسيتي، بوصفها واحدة من 
أحدث املناطق احلرة على مستوى 

اإلمارة وأسرعها منوا للشركات العاملة 
واملتخصصة يف االقتصاد اإلبداعي، 

بيئة متطورة تواكب املستجدات 
التكنولوجية السريعة ومناخا محفزا 

لإلبداع، حيث تتميز مبنظومة 
متكاملة جتمع احملفزات واملرافق 

واخلدمات لتسهم يف متكني الشركات 
اإلبداعية من النمو والتوسع وتقدمي 

قيمة اقتصادية مضافة، مبا يدعم 
الرامية لتحقيق استراتيجية  املساعي 

دبي لالقتصاد اإلبداعي«.
ورحبت هالة بدري، مدير عام دبي 

للثقافة بهذه الشراكة بوصفها 
جتسد تكامل الرؤى بني الهيئة 

ودبي كوميرسيتي، وتأتي يف إطار 
تضافر األدوار واجلهود وتعزيز 

عالقات الشراكة مع مختلف اجلهات 
يف الدولة من أجل حتقيق رؤية 

اإلمارة الثقافية. وقالت: »نسعى من 
خالل تعاوننا مع اجلهات احلكومية 
واخلاصة إلى تعزيز القطاع الثقايف 
يف دبي ومتكني االقتصاد اإلبداعي 

فيها بشكل فاعل، إذ نرحب بتعاوننا 
مع »دبي كوميرسيتي« وندرك مدى 

التأثير اإليجابي لهذا التعاون الذي 
نوحد به اجلهود لدعم الصناعات 

الثقافية واإلبداعية واملواهب املبدعة 
يف اإلمارة، وصوال إلى ترسيخ مكانتها 

على الساحة الثقافية العاملية وتعزيز 
العائد االقتصادي فيها عن طريق 

دعم منو الصناعات اإلبداعية«.

قّدمت حفل االفتتاح األكادميية 
سلمى مسعود، ورّحبت يف 

البداية باحلضور، وأّكدت أهمية 
أن تقوم الشارقة بدعم ورعاية 
اللغة العربية والشعر واملبدعني 
يف مالي، وأشادت بالدور الكبير 

الذي متّثله اإلمارة يف نشر 
الثقافة العربية على املستوى 

العاملي.
وألقى وكيل الوزارة البروفسور 

أحمد وان كلمة قال فيها: 
»نحيي مبادرة ملتقيات الشعر يف 
أفريقيا التي تأتي برعاية كرمية 
من صاحب السمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمي عضو 

املجلس األعلى حاكم الشارقة، 
وإننا لنسعد مبثل هذه اللقاءات 

بالتعاون  والثقافية  العلمية 
مع الشارقة عن طريق دائرة 

الثقافة«.
وأضاف وان، قائاًل: »إن هذا 

امللتقى األول يف مالي سيدفع 
عجلة تقدم التعليم العربي يف 

مالي«.
وأعرب املنسق الثقايف لدى 
جمهورية مالي عبد القادر 

إدريس عن امتنانه للشارقة، 
وقال: »أقّدم جزيل شكري 

وعظيم تقديري إلى صاحب 
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن 

محمد القاسمي عضو املجلس 
األعلى حاكم الشارقة، بعد أن 

وّجه سمّوه بتنظيم ملتقيات 
شعرية يف بالد غرب أفريقيا 

ولدعمه لها، واهتمامه بالثقافة 
العربية وبشؤون املسلمني 

قاطبة«.
وقال رئيس جمعية »سحرة 
البيان« عبد الصمد أحمد 

ميغا يف كلمة ألقاها، إن امللتقى 
ميثل فرصة واعدة للمبدعني 

املاليني من عمالقة األدب، 
وفرسان الكلمة، لكي يكشفوا عن 

دواخلهم الشعرية املبدعة.

تضمن معرضًا لمخطوطات قديمةمذكرة تفاهم بين »دبي كوميرسيتي« و»دبي للثقافة« 

صورة جماعية من الملتقى )من المصدر(خالل توقيع مذكرة التفاهم )وام(

هالة بدري: 
الشراكة ضمن تضافر 
األدوار لتحقيق الرؤية 

الثقافية لإلمارة

مشاهد إبداعية متعددة من الفعالية )تصوير: أفضل شام(



سعيد ياسين (القاهرة)

يعود الفنان محمد فؤاد إلى السينما بعد غياب 17 عاماً من 
يعتزم  كان  الــذي  الحكومة»،  أرض  في  وتومة  «تيفة  فيلم  خالل 
تقديمه منذ فترة طويلة، ولكنه توقف ألسباب إنتاجية، بعد آخر 

أعماله «غاوي حب» مع حال شيحة عام 2005.
 قدم فؤاد خالل مشواره األفالم: «هو فيه إيه»، «رحلة حب»، 
يعشق»،  ومــا  «القلب  مــرور»،  «إشــارة  جــاي»،  رايــح  «اسماعيلية 
«أميركا شيكا بيكا»، و«يوم حار جداً». وكان آخر أعماله الدرامية 
عام  يوسف  وحسن  رغــدة  مع  أعــوام   3 قبل  «الضاهر»  مسلسل 

.2019
ويتولى  لبطولته،  ترشيحه  تم  مسلسًال  حالياً  فــؤاد  ويقرأ   
إخراجه مصطفى الشال الذي تعاون معه من قبل في مسلسل 

«أغلى من حياتي» عام 2010. 
وعلى صعيد الغناء يفاضل فؤاد بين عدد من األغنيات التي 
ينوي طرحها قريباً، بعدما طرح خالل الفترة الماضية عدداً 
من األغنيات التي حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً، بماليين 
أسامة  كلمات  «ليه»  ومنها  «اليوتيوب»،  على  المشاهدات 
أسامة  كلمات  و«أحكيلك»  خلف،  محمد  وألحان  محرز 

محرز وألحان وليد سعد، و«الحفلة».
ويعود فؤاد إلى الحفالت مجدداً بعد فترة طويلة من 
الغياب، حيث يحيي حفًال خالل أغسطس الجاري في 
عدداً  فيه  ويقدم  بالعلمين،  السياحية  القرى  إحــدى 
أصلي»  و«يــا  «ســالم»  ومنها  الجديدة،  أغنياته  من 
أغنياته  من  عــدد  جانب  إلــى  بينا»،  ما  و«تفاصيل 

القديمة.
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خاِلف
ُتعرف

في  يدخل  األيــام  هذه  في  ونتابع  ونشاهد  نرى  مما  كثير 
ما  ذلك  على  داللــة  الشواهد  وأكثر  تُعرف.  خاِلف  دائــرة 
تضج به وسائل التواصل االجتماعي من فيديوهات ومواد 
الطبع  مخالفة  أن  عــن  تنّم  الشهرة»  «مجانين  ينشرها 
هو  األخالقية،  الحواجز  وكسر  القويم،  السوي  والسلوك 
جيوبهم  إلى  بل  الناس،  إلى  ليس  للوصول  الطرق  أقصر 
يفوقونهم  «المجانين»  أولئك  فأتباع  وأوقاتهم.  وعقولهم 
ذاك  على  وانغالق  واهتمام  ومال  وقت  من  وعتاداً  عــدداً 
العالم، وإهماالً للعالم القريب منهم، أسرة وذاتاً ومجتمعاً.

ص لها الصفحات  كثيرة هي النماذج التي يمكن أن تُخصَّ
تلك  تــنــاول  عند  الخشية  أن  غير  ووصــفــاً،  اســتــعــراضــاً 
المتابعين  دائــرة  تتسع  أن  التحليل  أو  بالكشف  النماذج 
ويكون التناول سالحاً ذا حدين، وتُصبح تلك «الفاشنستا» 
نفوذاً  أكثر  السيارات  «تواير»  حتى  شيء  لكل  ج  تروِّ التي 
أحذيته  يستعرض  الــذي  الفارغ  ذاك  يُصبح  أو  وتأثيراً، 
الوعي،  قليلو  يتبعها  قدوة  والمزركشة  الملونة  ومالبسه 

خلفهم. المنساقين  من  الفهم  وعديمو 
الناس،  شغلت  التي  االجتماعي  التواصل  وسائل  في 
وعي  على  وســواه  تــوك»  «التيك  سيطر  بعدما  وفّرقتهم 
أقل ما  العالم  نماذج في هذا  البعض واهتماماتهم، هناك 
خاطئة،  لسلوكيات  ج  تــروِّ سيئة  إنها  عنها  يقال  أن  يمكن 
تصرفات  من  به  تقوم  بما  تنشر  مسؤولة،  غير  وتصرفات 
ثقافة جديدة تقوم على التفسخ األخالقي في الكثير منها، 
بعضهم  ج  ــروِّ وي أجسامهم،  يستعرضون  بعضهم  أن  حتى 
واألعــراف  والمبادئ  القيم  ترفضه  بأسلوب  لحضورهم 
اإلنسانية التي تحترم كينونة اإلنسان، وقيمته وهيئته التي 

خلقه اهللا عليها.
والوازع  والقيم  األدب  عن  الخروج  نتيجة  هو  يحدث  ما 
تلك  بمثل  ــان  ــي اإلت عــن  المؤمنين  يـــردع  الـــذي  الــديــنــي، 
التصرفات التي تخرج فيها بعض النساء عن حدود الذوق 
تَخجل  وهم في صور  الشباب  بعض  فيها  ويظهر  واألدب. 
وجوههم  ضّجت  وقــد  عليها،  تراهم  أن  وتتألم  وتـَـأســف 
ونُفخت  حواجبهم،  وُحّفت  المكياج،  من  الصيحات  بآخر 
من  يعني  الطبيعة،  مخالفة  أجل  من  ذاك  كل  براطمهم. 
معظمها  عدة،  مسارات  اتخذ  الذي  تُعرف،  خاِلف  منطق 
مرفوضة جملة وتفصيًال من كل إنسان سوٍي مؤمن بأهمية 
السقوط  من  والمجتمعات  األفــراد  حماية  في  األخــالق 

المريضة. المريع في وحل الحرية 
منها  عــدة،  ألهــداف  جــاءت  الحديثة  التواصل  وسائل 
واهتماماتهم،  قضاياهم  أهم  عن  وإشغالهم  الشباب  لهو 
ال بل وأسرهم، حتى أن بعضهم أصبح أسيراً لها. وجولة 
متابعة واحدة لمحتوًى ليلٍي في «تيك توك» ستُخبرك إلى 
ونساء،  رجال  من  االنحدار،  نحو  بعضهم  يذهب  حد  أي 
كل  على  المفتوح  تُعرف  خاِلف  عالم  إنه  وشابات.  شباب 

واالنتكاسات. االحتماالت 

علي عبد الرحمن (القاهرة) 

أعربت الفنانة نداء شرارة عن سعادتها 
بردود الفعل اإليجابية جتاه أول أعمالها 
األدبية «يف روحي نداء»، الذي تسرد من 

خالله خواطرها الفنية خالل األعوام 
الـ3 املاضية، موضحة أن الرواية تالمس 
اجلميع على صعيد العاطفة والفقدان 
واحلرمان، عبر سردها يف 158 خاطرة 

فنية بني اللهجتني الفصحى والعامية. 
ووصفت العمل بأنه متنفس للتعبير عما 

يدور بداخلها من مشاعر وأحاسيس، 
وتهديه إلى روح شقيقها الذي ترك 

فقدانه أوجاعًا كبيرة يف قلبها وغّير 
نظرتها للحياة. وحول عنوان الرواية 
الذي تضمن اسمها، قالت: لم أستغل 

اسمي للترويج، لكن شهرتي ساعدتني 
كثيرًا على النشر، واصفة األمر بأنه 

استغالل إيجابي.
 وقالت نداء: إن تأليف األغاني أسهل من 
العمل األدبي، كما أن شغفي يدفعني إلى 

حتقيق أهدايف، ولم أواجه أي معوقات 
خالل التأليف. وصرحت أنها بصدد 

االنتهاء من ثاني أعمالها األدبية بعنوان 
«غفوة شتاء»، وتتناول الرواية االنتظار 

مبختلف أشكاله، السيما لدى املرأة 
العاشقة، وتتناول العقبات التي تواجه 

اإلنسان ويحققها باإلصرار والعزمية.
وكشفت أنها بصدد االنتهاء من 3

أغنيات، ستطرحها خالل األشهر املقبلة، 
األولى فلكورية مصرية من كلماتها 

وأحلانها وتعبر عن الفرح خالل التحضير 
للزفاف، والثانية باللهجة اخلليجية 
تتعاون فيها مع الشاعر إيهاب غيث، 

وامللحن محمود أنور، والثالثة باللهجة 
ر عن حال املرأة العربية  اللبنانية تعبِّ

وفيها الكثير من مشاعر احلب والشجن. 
وتنتظر طرح ألبومها «زفات»، ويحمل 

توقيعها بالكامل من أشعار وأحلان، ويضم 
12 أغنية متنوعة األمناط املوسيقية 

بطابع خليجي.
وذكرت أن سبب رفضها فكرة الزواج من 

الوسط، ألن حياة الفنان فيها الكثير من 
املشاغل والضغوطات، ما قد يؤثر على 
احلياة الشخصية، ولفتت إلى أن زوجها 

املستقبلي يجب أن يكون متفهمًا لطبيعة 
عملها ويحترمها ويدعمها، مع متتعه 

بصفات الرجل الشرقي املعتدل.
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لون اإلمارات في األولمبياد يمث�

علي اللوغاني وحمد المسلماني يعرضان ابتكارهما «الروبوت الطبيب» (من المصدر)

بـــون  أطفال «ربع قرن» يتأه�
لـ«الروبــــــوت العالمــــــي» 

محمد فؤاد
في «أرض الحكومة»

خولة علي (دبي) 

عبَّر منتسبو مؤسسة 

ربع قرن لصناعة القادة 

والمبتكرين، عن 

سعادتهم لتمثيل دولة 

اإلمارات في نهائيات 

أولمبياد الروبوت 

العالمي، التي ستقام 

في ألمانيا خالل الفترة 

من 17 إلى 19 نوفمبر 

المقبل. ويأتي ذلك بعد 

فوزهم بالمراكز األولى 

على مستوى الدولة، 

في تصفيات المسابقة 

الوطنية ألولمبياد 

الروبوت العالمي التي 

نظمتها دائرة التعليم 

والمعرفة بأبوظبي 

افتراضيًا تحت شعار 

«روبوتي صديقي»، 

وتهدف إلى إلهام 

جيل المستقبل من 

العلماء والمهندسين 

والمخترعين، لتصميم 

روبوتات صديقة للبشر 

تجمع بين هندسة الذكاء 

االصطناعي وتكنولوجيا 

الروبوت وتطبيقاته. 

والخطوة تظهر ما حققه 

األطفال والناشئة من 

إنجازات، وتشيد بالدور 

الكبير لمن يقف خلفهم 

لتحفيزهم ودعمهم. 

ترجمة: عزة يوسف

توقع عالِم المستقبل 

البريطاني الدكتور جيمس 

بيليني أن المطابخ 

سُتستخدم غالبًا بشكل 

كلي بدون مياه، إذ سيتم 

استبدالها باألشعة فوق 

الصوتية لتنظيف األسطح، 

حيث ستعمل غساالت 

المستقبل بحبيبات 

عالية التقنية لتفتيت 

القاذورات. 

الطبيب الروبوت 
اللوغاني  علي  الطفالن  حقق  المستقبل»  «مبتكري  فئة  عن 
الروبوت الطبيب  المركز األول عن مشروع  المسلماني،  وحمد 
الشيخ محمد بن  السمو  المستوحاة فكرته من مبادرة صاحب 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
هذه  يخدم  والمشروع  مواطن.  لكل  طبيب  اهللا»،  «رعــاه  دبي 
المبادرة، ويهدف إلى الحفاظ على صحة المريض عبر توفير 
بالطبيب  واالتصال  24 ساعة،  مدار  الطبية على  االستشارات 
لحاالت  السريعة  واالستجابة  مــكــان،  أي  ومــن  وقــت  أي  فــي 
المستشفيات،  عن  الضغط  تخفيف  في  يسهم  كما  الطوارئ. 
خالل  مــن  بـُـعــد  عــن  الــمــريــض  متابعة  الطبيب  على  ويسهل 

التطبيق. 
ويقول الطفل علي اللوغاني، من مركز مغيدر: نظراً ألهمية 
متابعة حالة المريض قمنا بإنشاء موقع لقياس ضربات القلب، 
انخفاض ضربات  حال  وفي  الدم،  وضغط  األوكسجين  ونسبة 
مع  والتواصل  للتدخل  رسالة  تُرسل   ،40 من  أقل  إلى  القلب 

الطبيب.
أن  خورفكان،  مركز  من  المسلماني،  سيف  الطفل  ويذكر 
المريض  حالة  متابعة  في  يسهم  االصطناعي  الذكاء  استخدام 
من  التواصل  ويمكن  ساعة،   24 غضون  في  االستشاريين  من 
وإذا  المريض.  متابعة  لنتائج  وفقاً  األدويــة  وتقديم  مكان  أي 
إلى  نقله  لتسهيل  التواصل  تدخل طبي، سيتم  إلى  بحاجة  كان 

المستشفى. 

الذكية  الطوارئ  محطة 
عن فئة الناشئة وسجايا فتيات الشارقة، ابتكر كل من سيف 
محطة  المزروعي  عيسى  ومــوزة  عبدالمنعم  ومحمود  حسن 
الطوارئ الذكية، وتهدف إلى تقديم خدمات ذكية إلى الجهات 
وقت.  أي  وفي  مكان  أي  من  الطوارئ  حــاالت  في  الحكومية 
وتوفير خدمات  الطرق  وإدارة سالمة  الحرائق،  وتشمل إطفاء 
باستخدام  الكهربائية  سيارتهم  شحن  في  للمستهلكين  سريعة 
والتعلم  األشياء  وإنترنت  المتقدمة  الذكاء االصطناعي  تقنيات 

اآللي. 

دور اآلباء
الدعم  وتقديم  أبنائهم  تحفيز  في  مهماً  دوراً  األهل  ويلعب 
أنها  اللوغاني  علي  الطفل  والـــدة  تــؤكــد  حيث  لــهــم،  الـــالزم 
المادي  الدعم  وتقديم  بخطوة،  خطوة  متابعته  على  حريصة 
والــدورات،  الــورش  في  المشاركة  على  وتحفزه  له،  والمعنوي 

وتطويرها.  مهارته  لصقل 
دور  أهمية  عن  المسلماني،  سيف  الطفل  والــدة  وتحدثت 
إلى  تسعى  فهي  ألبنائهم،  النجاح  طريق  تمهيد  في  الوالدين 
تنمية شخصية ابنها وزرع الثقة فيه، وجعله قادراً على تخطى 
في  قــدرة  أكثر  ويكون  طريقه،  في  يواجهها  التي  التحديات 

السير قدماً نحو تحقيق المزيد من اإلنجازات.

األخــرى  االبــتــكــارات  مــن  العديد  بين  ومــن 
الغاليات   ،2050 عــام  الــعــالــم  ستغزو  الــتــي 
الذكية والتطبيقات المتقدمة التي تساعد في 
إدارة المخلفات. وهي من التطورات التي من 
السنوات  الناس خالل  يستخدمها  أن  المتوقع 
البشر  استخدام  سيصبح  أنه  وذكــر  المقبلة. 
وفي  القريب،  المستقبل  في  مــحــدوداً  للمياه 
مزارع  لدينا  سيكون  أكثر،  أو  عاماً   30 خالل 
بشكل  والفواكه  الخضراوات  وسنزرع  عمودية 

رأسي.
ورأى العاِلم البريطاني أن عام 2050 سيشهد 
والثالجات  القيادة،  ذاتية  السيارات  انتشار 
وإدارة  الهولوجرام،  وتقنية  الذكية،  والنوافذ 
الــمــنــزل بــالــروبــوت، والــســيــارات الــطــائــرة، 

والشوكوالتة التي ال تذوب.
Study األمــيــركــي  األبــحــاث  لموقع  ووفــقــاً 

عام  من  ابــتــداًء  أنــه  إلــى  بيليني  لفت   ،Finds
2030، سنرى انطالق برامج السفر إلى المريخ 

وإمكانية هبوط رجال ونساء على سطحه.
التي  التكنولوجية  التغيرات  أن  إلى  وأشــار 
سنشهدها خالل العقود القليلة المقبلة ستكون 
ستشغلنا  التي  الموضوعات  بين  ومن  هائلة، 
الذكاء  بشكل أساس، كيف يمكن أن يساعدنا 
ــر اســتــدامــة  ــث ــاة أك االصــطــنــاعــي لــعــيــش حــي

وصديقة للبيئة.
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يعود الفنان محمد فؤاد إلى السينما بعد غياب 17 عاماً من 
يعتزم  كان  الــذي  الحكومة»،  أرض  في  وتومة  «تيفة  فيلم  خالل 
تقديمه منذ فترة طويلة، ولكنه توقف ألسباب إنتاجية، بعد آخر 

.2005
 قدم فؤاد خالل مشواره األفالم: «هو فيه إيه»، «رحلة حب»، 
يعشق»،  ومــا  «القلب  مــرور»،  «إشــارة  جــاي»،  رايــح  «اسماعيلية 
«أميركا شيكا بيكا»، و«يوم حار جداً». وكان آخر أعماله الدرامية 
يعشق»،  ومــا  «القلب  مــرور»،  «إشــارة  جــاي»،  رايــح  «اسماعيلية 
«أميركا شيكا بيكا»، و«يوم حار جداً». وكان آخر أعماله الدرامية 
يعشق»،  ومــا  «القلب  مــرور»،  «إشــارة  جــاي»،  رايــح  «اسماعيلية 

عام  يوسف  وحسن  رغــدة  مع  أعــوام   

ويتولى  لبطولته،  ترشيحه  تم  مسلسًال  حالياً  فــؤاد  ويقرأ   
إخراجه مصطفى الشال الذي تعاون معه من قبل في مسلسل 

وعلى صعيد الغناء يفاضل فؤاد بين عدد من األغنيات التي 
ينوي طرحها قريباً، بعدما طرح خالل الفترة الماضية عدداً 

وعلى صعيد الغناء يفاضل فؤاد بين عدد من األغنيات التي 
ينوي طرحها قريباً، بعدما طرح خالل الفترة الماضية عدداً 

وعلى صعيد الغناء يفاضل فؤاد بين عدد من األغنيات التي 

من األغنيات التي حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً، بماليين 
ينوي طرحها قريباً، بعدما طرح خالل الفترة الماضية عدداً 
من األغنيات التي حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً، بماليين 

ينوي طرحها قريباً، بعدما طرح خالل الفترة الماضية عدداً 

أسامة  كلمات  «ليه»  ومنها  «اليوتيوب»،  على  المشاهدات 
أسامة  كلمات  و«أحكيلك»  خلف،  محمد  وألحان  محرز 

ويعود فؤاد إلى الحفالت مجدداً بعد فترة طويلة من 
الغياب، حيث يحيي حفًال خالل أغسطس الجاري في 

ويعود فؤاد إلى الحفالت مجدداً بعد فترة طويلة من 
الغياب، حيث يحيي حفًال خالل أغسطس الجاري في 

ويعود فؤاد إلى الحفالت مجدداً بعد فترة طويلة من 

عدداً  فيه  ويقدم  بالعلمين،  السياحية  القرى  إحــدى 
الغياب، حيث يحيي حفًال خالل أغسطس الجاري في 
عدداً  فيه  ويقدم  بالعلمين،  السياحية  القرى  إحــدى 

الغياب، حيث يحيي حفًال خالل أغسطس الجاري في 

أصلي»  و«يــا  «ســالم»  ومنها  الجديدة،  أغنياته  من 
أغنياته  من  عــدد  جانب  إلــى  بينا»،  ما  و«تفاصيل 

املستقبلي يجب أن يكون متفهمًا لطبيعة 
عملها ويحترمها ويدعمها، مع متتعه 

بصفات الرجل الشرقي املعتدل.

ترجمة: عزة يوسف

توقع عالِم المستقبل 

البريطاني الدكتور جيمس 

بيليني أن المطابخ 

سُتستخدم غالبًا بشكل 

كلي بدون مياه، إذ سيتم 

استبدالها باألشعة فوق 

الصوتية لتنظيف األسطح، 

حيث ستعمل غساالت 

المستقبل بحبيبات 

عالية التقنية لتفتيت 

القاذورات. 

محطة  المزروعي  عيسى  ومــوزة  عبدالمنعم  ومحمود  حسن 
الطوارئ الذكية، وتهدف إلى تقديم خدمات ذكية إلى الجهات 
وقت.  أي  وفي  مكان  أي  من  الطوارئ  حــاالت  في  الحكومية 
وتوفير خدمات  الطرق  وإدارة سالمة  الحرائق،  وتشمل إطفاء 
باستخدام  الكهربائية  سيارتهم  شحن  في  للمستهلكين  سريعة 
والتعلم  األشياء  وإنترنت  المتقدمة  الذكاء االصطناعي  تقنيات 

الدعم  وتقديم  أبنائهم  تحفيز  في  مهماً  دوراً  األهل  ويلعب 
أنها  اللوغاني  علي  الطفل  والـــدة  تــؤكــد  حيث  لــهــم،  الـــالزم 
المادي  الدعم  وتقديم  بخطوة،  خطوة  متابعته  على  حريصة 
والــدورات،  الــورش  في  المشاركة  على  وتحفزه  له،  والمعنوي 

دور  أهمية  عن  المسلماني،  سيف  الطفل  والــدة  وتحدثت 
إلى  تسعى  فهي  ألبنائهم،  النجاح  طريق  تمهيد  في  الوالدين 
تنمية شخصية ابنها وزرع الثقة فيه، وجعله قادراً على تخطى 
إلى  تسعى  فهي  ألبنائهم،  النجاح  طريق  تمهيد  في  الوالدين 
تنمية شخصية ابنها وزرع الثقة فيه، وجعله قادراً على تخطى 
إلى  تسعى  فهي  ألبنائهم،  النجاح  طريق  تمهيد  في  الوالدين 

في  قــدرة  أكثر  ويكون  طريقه،  في  يواجهها  التي  التحديات 
السير قدماً نحو تحقيق المزيد من اإلنجازات.

في  قــدرة  أكثر  ويكون  طريقه،  في  يواجهها  التي  التحديات 
السير قدماً نحو تحقيق المزيد من اإلنجازات.

في  قــدرة  أكثر  ويكون  طريقه،  في  يواجهها  التي  التحديات 

 بدون ماء!
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رئيس التحرير 

حمد الكعبي

@aletihadae

إحدى مطبوعات

ســـــــياحـــة 
غير »نمونه«-1-

- هي سياحة أهلنا في بلدان يعرفونها مثل أهلها، لكنهم يترددون عليها 
الحر  الهروب من  كل صيف، وكأن »سرهم مقطوع هناك«، هي سياحة 
فقط، وتغير الجو، سياحة أقرب للتنزه والتجوال وهدر األموال من دون 

فائدة واحدة تحسب من فوائد السفر الخمس:
- سياحتنا وسياحة أهل الخليج في العموم تختلف من بلد لبلد، محبو 
تايالند يعشقونها، ألنهم يمكنهم أن يتصرفوا كما في بالدهم، حتى أن 
بعض األمكنة ال يمكنك وصفها إال بأنها مستعمرة أو »كانتونات« خليجية 
في  ما  فيها  يجدون  ألنهم  العرب«،  »حي  عليها  يطلق  وبعضهم  صرفة، 
بالدهم، المطاعم نفسها، المحالت نفسها، المقاهي نفسها، األكل نفسه، 
تختلف،  مستشفياتهم  أن  يختلف  الذي  فقط  نفسه،  يكون  يكاد  والجو 
والعناية الصحية فيها تختلف، والمعاملة فيها تختلف، واألجواء تختلف، 

لذا تبقى تايالند المفضلة عندنا، وعند أهل الخليج صيف، شتاء!
- سياحتنا في لندن، لم تختلف منذ أن عرفنا تلك المدينة الضبابية، 
وصبغناها بطابعنا العربي والخليجي، بعض الشوارع فيها تشبه شوارعنا، 
والمطاعم تشبه مطاعمنا، وما يعجزون أن يجدوه في بالدهم، توفره لندن 
وتَفُقد  ومقامرة،  ومغامرة  وتسوق،  وشراء  وشفاء،  عالج،  لندن  بسخاء، 
المال والحالل، وزيارة األرحام، وعادات صيفية يصعب على أهل الخليج 

أن يتخلّوا عنها بسهولة.. لندن مربط خيلهم!
- سياحتنا في فرنسا وسويسرا تنحصر في شارع أو شارعين، فيهما 
العالمات  ذات  وحقائبهم  ونظاراتهم  المزركشة،  مالبسهم  يستعرضون 
التجارية الغالية وساعاتهم، وسياراتهم ذات األرقام المميزة، وكأن الصيف 
فيهما  العابرة،  واللقاءات  النساء  ود  كسب  في  تمضي  ليال  إال  هو  ما 
»ريقوقك«  تجد  أو  جنيف  بحيرة  على  »مقندة«  قهوة  تشرب  أن  يمكنك 
رأسك  وتعّمر  مدواخك،  تستل  أن  يمكنك  بيض،  قرص  وعليه  بالليط 
بغليون حار في شارع الشانزليزيه، كلما كنت متصوعاً، في تلك المدينتين 
اللتين تتحوالن لعواصم خليجية أثناء أشهر الصيف، قد تجد ما يسّرك، 
لكنهما تحافظان على ميزة الفحوصات الطبية، واالطمئنانات الصحية، 
والعمليات التجميلية، وحدهما هاتين المدينتين يمكنهما أن يعيدان رونق 

الشباب للوجوه العابسة طوال الشتاء، المتنسكة في األشهر الحرم!
- سياحتنا في القاهرة، لم تتغير منذ ثورة 23 يوليو، ينقلون وينتقلون 
وأماكنها،  مصر  مع  التعامل  في  إخالص  ثمة  وقضيضهم،  بقضهم  لها 
لنفس  يذهبون  المدن،  تغيرهم  أن  يمكن  هم  وال  عليهم،  تتغير  هي  ال 

األكل  من  يشتكون  النكتة،  نفس  على  ويضحكون  المكان، 
في مصر، لكنهم يأكلون حتى التخمة، يشتكون من الزحمة 
وتعب المعامالت، والكثير من المضايقات الصغيرة، لكنهم 
ينسونها كلها كلما حّل الصيف، وعّنت القاهرة على البال، 

في القاهرة يشعرون أنها لهم وحدهم! وغداً نكمل…

amood8@alIttihad.ae

العمـود الثامـن

ناصر الظاهري

التوزيع واالشتراكات

من داخل الدولــة: 20 22 800 

من خارج الدولة: 4145050 9712+      

www.tawzea.ae
الطباعة

هاتف: 20 22 800 

info@upp.ae

اإلمارات العربية المتحدة ص. ب: 791 أبوظبي

هاتف: 4455555  9712 + فاكس: 4144112 - 9712 +

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

شهد معرض السالح المقام بمدينة جوانفيل البرازيلية إقبااًل من 30 ألف زائر من هواة جمع 
السالح والصيادين والرماة المحترفين، ولكن الالفت للنظر كان هذا الكلب الذي ارتدى قميص 

أحد نوادي الصيد البرازيلية ونظارة سوداء وسماعات كاتمة للصوت ألداء مشهد استعراضي 
للقنص بأحد األسلحة اآللية! )وكاالت(

القنـــــــاص كــــــــلـــب!

حفـــــلة تنكـــريـــــة 
عـــــــلى نهـــر فونتانكــــا

تزين نهر فونتانكا بمدينة سان 
بطرسبرج الروسية بمئات من ألواح 

التزلج واألزياء التنكرية في مهرجان 
»SUP-surfing« الدولي، حيث قام 

مئات المشاركين بالتجديف لمسافة 8 
كيلومترات على طول النهر وتفريعاته 

وقناتي كريوكوف وجريبويدوف، 
وارتدى المشاركون في المهرجان 

مالبس تنكرية مستوحاة من األساطير 
والقصص الخيالية واألحداث 

التاريخية، إضافة إلى أفالم األكشن 
والرعب والكرتون، وكان صعبًا على 

البعض الحفاظ على توازنه مع ثقل وزن 
المالبس التنكرية التي يرتديها، ليصبح 

الحفاظ على التوازن والخروج من 
السباق دون بلل أحد التحديات الكبيرة، 

لكن ذلك لم يفسد جو المهرجان 
المبهج. )وكاالت(

»تـــويتـــــر«:
 معالجة ثغـــــرة 
عرضت 5.4 مليـــــون 
حساب لالخــــتراق

روبـــــــوت 
يكافح حرائق »جرونوالد«

بعد متاعب استمرت لسنوات مع الحكومة المحلية وصاحب أرضهم الذي 
تسبب في قطع األشجار وجفاف أحد األنهار، تستعد جماعة مبيا غواراني 

-من سكان البرازيل األصليين- لالنتقال إلى أول محمية طبيعية بلدية 
في البرازيل على مساحة 50 هكتارًا، حيث يخططون للعيش وفقًا ألسلوب 

حياتهم الموروث عن أجدادهم، ويقول أحد زعماء الجماعة إنهم يخططون 
إلعادة زراعة المحاصيل المحلية مثل ذرة الغواراني التي يعتبرونها مقدسة، 

والخيزران المستخدم في الحرف اليدوية، وتعهدت الحكومة المحلية لهم 
بتوفير منازل ومدرسة ومركزًا ثقافيًا وطبيًا، وأضاف: »سيسمح ذلك لنا 

بالحفاظ على الطبيعة، ألن الغواراني وجميع الشعوب األصلية هم حراس 
الطبيعة التي تمنحنا الحياة«. 

ماريكا )البرازيل( )أ ف ب(

محـــــميـة لــــــ»حـــــــــراس الطبيعـــــة«

اكتشف علماء اآلثار أربع غرف جديدة، 
في منزل بمدينة بومبي الرومانية 

القديمة، تحتوي على أدوات منزلية تعطي 
لمحة عن حياة الطبقة الوسطى في الفترة 

التي دفنت فيها ثورة بركان جبل فيزوف 
المدينة تحت 6 أمتار من الرماد البركاني 
في عام 79 ميالديًا، وقالت سلطة حديقة 

بومبي األثرية، أحد أهم مناطق الجذب 
السياحي في إيطاليا، إنه تم العثور على 

بقايا أوعية خزفية ومزهريات وهيكل 
سرير به أثر من قماش الوسادة، كما 

وجدت البعثة االستكشافية مصباح زيت 
بنقوش بارزة تصور اإلله اليوناني زيوس 

وهو يتحول إلى نسر، ومائدة مستديرة 
بثالثة أرجل، باإلضافة إلى وعاء أزرق من 

الكوبالت والزمرد. )وكاالت(

آثــــــار جــــــــديـــدة تحت رماد بركان فيزوف

أعلنت منصة تويتر إصالح ثغرة أمنية سمحت للقراصنة بالتهديد بجمع معلومات عن 
5.4 مليون حساب، وعرضها للبيع، وتتيح الثغرة ألي شخص استخدام أي رقم هاتف 

أو عنوان بريد إلكتروني ألي مستخدم ومعرفة ما إذا كان رقم الهاتف أو عنوان البريد 
اإللكتروني مرتبطًا بحساب موجود على موقع تويتر، مع احتمال تعريض هوية صاحب 

الحساب ومعلوماته الشخصية لخطر القرصنة، وأضافت »تويتر« أنه تم إصالح هذه الثغرة منذ 
يناير الماضي، أي بعد ستة أشهر من اكتشاف الثغرة ألول مرة، على يد باحث متخصص في أمن 

البيانات حصل على مكافأة 6000 دوالر من تويتر. سان فرانسيسكو )د ب أ(

»عيـن فايضة«
لوحــــة ســـــياحـــــيـة

تشكل بحيرة »عين فايضة« في مدينة 
العين لوحة فنية جميلة اندمج فيها 
عنصر الماء الساحر بلونه األزرق مع 

الزراعات الخضراء وفي خلفية المشهد 
جبل حفيت، وتكتمل الصورة بسرب من 

البط يستوطن البحيرة التي تعد من 
مناطق الجذب السياحي في »دار الزين«.

)تصوير محمد البلوشي(

يشارك الروبوت »Alpha Wolf R1« مع أكثر من 100 
إطفائي في جهود إخماد حريق في غابة »جرونوالد« 

 »tEODor« غربي العاصمة برلين، كما يساهم الروبوت
في استكشاف الغابة التي شهدت انفجارًا في موقع 
لتخزين حوالي 30 طنًا من الذخيرة تعود للحرب 

العالمية الثانية، باإلضافة إلى مئات الكيلوجرامات 
من األلعاب النارية التي صادرتها الجهات الرسمية 

 »Alpha Wolf R1« في ليلة رأس السنة، ويتميز
بإمكانية استشعار الحريق عن مسافة تصل إلى 1500 
متر ومكافحة الحرائق على عمق 400 متر في منطقة 

العمليات. )وكاالت(
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