
مسارات  أربعة  على  يرتكز  للفضاء  اإلمـــارات  برنامج 
الفضائية  المشاريع  إطــالق  في  تتمثل  مهمة،  رئيسة 
العلمية خدمة لمسيرة المعرفة اإلنسانية، وتأهيل كوادر 
وطنية في مجال الفضاء تكون قادرة في المستقبل على 
قيادة القطاع وتطويره، وبناء منظومة القتصاد الفضاء 
تدعم مسيرة الدولة التنموية القائمة على تعظيم أوجه 
اقتصاد المعرفة، وآخرها بناء شراكات مع دول العالم 

لتنفيذ مهمات ومشاريع فضائية.
الفضائية،  اإلمــارات  مشاريع  أحد  األمــل»،  «مسبار 
جمع  عبر  العلمي  المجتمع  خدمة  في  مهمته  يواصل 
كميات هائلة من البيانات وعلى دفعات متوالية، آخرها 
عمل  تسهل  الجوي  بالغالف  مرتبطة  جديدة  معلومات 
الباحثين والمهتمين بالكوكب األحمر، وتدخل في صلب 
من  منصة  لبناء  الساعي  اإلمــاراتــي  البرنامج  أهــداف 
العلمي  المجتمع  لخدمة  مجاناً  توفيرها  يتم  البيانات 

العالمي، واستخدامها في المهمات المستقبلية.
المنطقة،  فــي  واقــتــصــاده  الفضاء  رائـــدة  اإلمـــارات 
تتويجاً لرؤية القيادة الرشيدة الساعية إلى بناء اقتصاد 
وتشجيع  والتنويع  المعرفة  على  مبني  مستدام  وطني 
العالمية  اإلمــارات  ريــادة  ترسيخ  نحو  وسعياً  االبتكار، 
بين  تــزاوج  كبرى  مشاريع  خــالل  من  الفضاء،  بقطاع 
أكثر من مسار للبرنامج الوطني مثل الصندوق الوطني 
لدعم قطاع الفضاء، وإطالق البرنامج الوطني لألقمار 
جديدة  مهمة  وإطالق  «سرب»،  الّرادارية  االصطناعية 
إلى  لتضاف  الدولية،  الفضاء  إلى محطة  األمد  طويلة 
سجل إنجازاتها في قطاع صناعة الفضاء واستكشافه.
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بزيادة %19.6 
خالل الربع 

األول 

87.4

3.25

مليار درهم اإلنفاق الحكومي 

أبوظبي (االتحاد)

لدولة  الحكومي  اإلنفاق  ارتفع 
اإلمارات إلى 87.4 مليار درهم 
في الربع األول من العام الجاري 
ما  أو   %19.6 قــدرهــا  بــزيــادة 
يعادل 14.34 مليار درهم مقابل 
نحو 73.7 مليار درهم في الفترة 
نفسها من العام الماضي 2021، 
ــك وفـــق إحـــصـــاءات مالية  وذلـ
وزارة  عــن  الــصــادرة  الحكومة 
وزارة  بيانات  وبحسب  المالية. 
المالية، شمل اإلنفاق الحكومي 
الربع  في  الدولة  مستوى  على 
الــجــاري نحو  الــعــام  األول مــن 

لتعويضات  درهــم  مليار   28.7
ــة  ــارن الـــعـــامـــلـــيـــن، وذلــــــك مــق
مليار   24.6 بنحو  بتعويضات 
من  المقارنة  الفترة  في  درهــم 
 %16.6 قدرها  بزيادة   ،2021
درهم.  مليار   4.1 يعادل  ما  أو 
نحو  الحكومي  اإلنــفــاق  وشمل 
الستخدام  درهــم  مليار   30.9
السلع والخدمات، و14.1 مليار 
و6.4 االجــتــمــاعــيــة،  للمنافع 
و1.7 المالية،  لإلعانات  مليار 
مليار درهم للفائدة، و1.6 مليار 
الثابت،  المال  رأس  الستهالك 
و304 ماليين درهم للمنح، و3.8

مليار للمصروفات األخرى. 

14.1 مليار درهـــم للمنافع االجتماعيــــة

28.7 مليار درهــــم لتعويضـــات العامليـــــن

بزيادة 19.6% خالل الربع األول 

يوسف البستنجي (أبوظبي)

قروضًا  اإلمارات  بدولة  العاملة  البنوك  ضخت 
درهم  مليار   20.64 بقيمة  لألفراد  وتسهيالت 
بنسبة  نموًا  مسجلة   2022 مايو  شهر  خــالل 
الزيادة  معدالت  أعلى  أحد  يعتبر  ما   ،%5.8
على  المحلية  السوق  في  ــراد  األف تمويل  في 
يعكس  الذي  األمر  سنوات،  منذ  شهري،  أساس 

تشهدها  التي  االقتصادي،  االنتعاش  مرحلة 
وتظهر  المحلية.  األعــمــال  قطاعات  كــافــة 
البيانات الصادرة عن مصرف اإلمارات المركزي 
الممنوح  المحلي اإلجمالي  أن رصيد االئتمان 
لقطاع التجزئة لدى البنوك بالدولة ارتفع إلى 
الماضي  مايو  شهر  بنهاية  درهم  مليار   375.94
شهر  نهاية  في  درهم  مليار   355.3 مع  مقارنة 

(طالع ص ١٠) أبريل 2022.

مصطفى عبد العظيم (دبي)

ارتفع عدد نزالء المنشآت الفندقية في دولة اإلمارات خالل 
العام الماضي إلى 19.23 مليون نزيل، مقارنة مع 14.88 مليون 
نزيل في العام 2020، بنسبة نمو بلغت 29.3%، وفقاً ألحدث 
التي أظهرت  واإلحصاء،  للتنافسية  االتحادي  المركز  بيانات 
عودة االنتعاش لكافة مؤشرات األداء الرئيسية للقطاع الفندقي 

في الدولة. وأفادت بيانات النشرة السنوية للفنادق الصادرة عن 
المركز أمس، تسارع وتيرة تعافي القطاع السياحي والفندقي 
من تداعيات كوفيد- 19 والعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة، 
مستفيداً من النمو المتواصل للسياحة الداخلية التي ارتفعت 
بنسبة 19.3% لتشكل نحو 23.7% من إجمالي أعداد نزالء 

الفنادق خالل العام الماضي، بما يعادل 4.57 مليون نزيل. 
(طالع ص ١٢)

٦٥

آمنة الكتبي (دبي)

العلمية  المالحظات  من  مجموعة  األمــل  مسبار  رصد   
رابع  ضمن  المريخ،  لكوكب  الجوي  بالغالف  الخاصة  الجديدة 

تم  التي  البيانات  من  جيجا   118.5 مع  يصدرها  بيانات  حزمة 
الصادرة  للبيانات  اإلجمالي  الحجم  بلغ  حيث  حديثًا،  التقاطها 
ــارات  اإلم مشروع  موقع  ــح  وأوض جيجا.   688.5 األمــل  مسبار  عن 
جدًا  مفيدة   «L3» تدعى  التي  الملفات  أن  المریخ  الستكشاف 

للباحثين  يسمح  مما  للمريخ،  الجوي  الغالف  لدراسات 
الماء المتجمد بدًال من االضطرار  بالبدء مباشرة بكمية 
سيساعد  كما  األساسية،  البيانات  من  بأنفسهم  اشتقاقه  إلى 
يوم  طوال  يتغير  وكيف  السفلي  المريخ  لجو  الفهم  تحسين  في 
من  جديدة  مجموعة  المسبار  وفر  كما  والسنة.  والموسم  المريخ 
المريخ،  لكوكب  الجوي  بالغالف  الخاصة  العلمية  المالحظات 
وذلك ضمن الدفعة الرابعة من البيانات العلمية الخاصة بالمهمة. 

(طالع ص ٠٤)

يرصد معلومات 
جديدة حول الغـــالف 
الجــــــوي للمــــريــــخ

«مســــبار األمــــــــل» 
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إجمال جيجا 688.5

نيويورك (االتحاد)

رحبت دولة اإلمارات بدخول الهدنة في غزة حيز 
التنفيذ بوساطة مصرية. وأعربت اإلمارات في 
كلمة خالل جلسة اإلحاطة الطارئة التي عقدها 
الشرق  فــي  الحالة  حــول  أمــس  األمـــن  مجلس 
األوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، عن 
خالص التقدير لألشقاء في مصر بقيادة الرئيس 
المكثفة،  جهودهم  على  السيسي  عبدالفتاح 

بالتوصل  تكللت  والتي  المستمرة  واتصاالتهم 
التهدئة.   واســتــعــادة  التصعيد  ووقـــف  لالتفاق 
أعمال  إزاء  الشديد  قلقها  عن  الدولة  وأعربت 
العشرات  ضحيتها  راح  والتي  األخــيــرة،  العنف 
التزام جميع  مؤكدة على ضرورة  المدنيين،  من 
الدولي  القانون  بموجب  بمسؤولياتهم  األطــراف 
والقانون الدولي اإلنساني وخصوصاً في ما يتعلق 
وتجنيبهم  المدنية  واألعــيــان  المدنيين  بحماية 
مخاطر المواجهة العنيفة، إذ أن الوضع اإلنساني 

المتردي في غزة ال يحتمل المزيد من الصدمات.
وقالت اإلمارات «نتفق على أهمية التقدم المحرز 
ــأمــل أن تستأنف  فــي فــتــح مــعــابــر الــقــطــاع، ون
اقتصاد غزة  إنعاش  التي من شأنها  اإلجـــراءات 
الهش واالستجابة لالحتياجات اإلنسانية للسكان، 
بما يشمل المجال الصحي والخدمي». وكانت دولة 
اإلمارات قد تقدمت مع فرنسا والصين وأيرلندا 
والنرويج، بطلب عقد اجتماع للمجلس لمناقشة 

التطورات الجارية في غزة. (طالع ص 15)

أكــــدت أهمية االستجابة لالحتياجات اإلنسانية للســــكان

اإلمارات ترحب بالهدنة يف قطاع غـزة

شاحنتا وقود تدخالن قطاع غزة 
عبر معبر كرم أبو سالم مع إسرائيل 

بعد سريان الهدنة (أ.ف.ب)

تمديد فتح باب 
الترشـــيح حتى 
12 أغسطس

يوسف العربي (أبوظبي)

دولة  في  السيارات  تأجير  سوق  بلغ 
اإلمارات العربية المتحدة 3.25 مليار 
خالل  دوالر)  مليون   885.83) درهم 
العام 2021، بحسب التقرير الصادر 
عن «موردر إنتيليجانس» لالستشارات 

واألبحاث.
ــذي حصلت  ــ  وتــوقــع الــتــقــريــر ال
وصــول  منه،  نسخة  على  «االتــحــاد» 
درهم  مليار   6.34 إلى  السوق  حجم 
(1.73 مليار دوالر) بحلول نهاية العام 
مركباً  سنوياً  نمواً  مسجًال   ،2027
بنسبة 11.8% خالل الفترة (2021-

2027). وأفاد التقرير بأنه على الرغم 
جائحة  فرضتها  التي  التحديات  من 

«كوفيد- 19»على سوق السيارات، فإن 
يزورون  الذين  السائحين  زيــادة عدد 
اإلمــارات رفعت الطلب على خدمات 
تأجير السيارات بنهاية العام 2021، 
ومن المرجح أن يستمر هذا المنحنى 
الخمس  السنوات  خالل  التصاعدي 

المقبلة. (طالع ص ١٠)

«الوطني لألرصاد»: 
منخفض جوي مرتقب 

األحــــــــــــد المقبـــــــــــــل

الدولـــــــة تصدر متطلبـــات جــــــديــدة إلعـــــداد تقـــارير المعامـــــالت  11اإلمارات تتصدر قائمة فوربس ألقوى 25 شركة تكنولوجيا مالية 11

حجم سوق تأجير السيارات يف الدولــة

مليـــــــــار درهــــــم

مليـــــــــار درهــــــــــم صافـــــــــي 
أربــــاح «أدنـــــــــوك للتوزيع»

19.2 مليـــــــــون زائــــــــــر خـــــــالل 2021

نمو متواصل 
للسياحة الداخلية

وزير المهجرين اللبناني 
يؤكد في حوار مع «االتحاد» 
أن الالجئين يشكلون ضغطًا 

كبيرًا على اقتصاد بالده.
«شعبان بالل»

ص
ميدان خا

التطوع
صحة 
المجتمع

«حذامي» طفلة تتصدر ميدان التطوع في 
الفجيرة، وتؤكد أن أطفاًال كثيرين تتحرك 

بداخلهم مشاعر حب المساعدة ومد يد 
العون ولو بالقليل. «خلفان النقبي»

 وزارة الصحة حددت 3 محاور رئيسية 
الستراتيجية إدارة المعرفة بالوزارة و6

أهداف ضمن سعيها لتعزيز صحة الفرد 
والمجتمع. «سامي عبد الرؤوف»

05 08

12

08

البنوك تضخ  20.6 مليار درهـــم 

قروضـــًا شـــخصية خـــالل شـــهر

18.9 مليـــــــــار درهـــــــــــــم 
تســـــــــهيالت للشــــــــــــــــركات

1.56

ص
ميدان خا

التطوع

19

عصـام شــــرف الــــدين

شعبان بالل (عدن، القاهرة)

لبنانيان  بينهم  6 خبراء أجانب  قتل 
اهللا»  «حـــــــزب  مــيــلــيــشــيــات  مــــن 
عناصر  من  والعشرات  اإلرهابية، 
في  اإلرهــابــيــة  الحوثي  ميليشيات 
انفجارين ناتجين عن انفجار صاروخ 
باليستي «حوثي» أثناء إعادة تركيبه 
لقناة  المصادر  وأكدت  صنعاء.  في 
«العربية» أن انفجار الصاروخ تسبب 
أيضاً بانفجار معمل ومخزن أسلحة 
تابعين للميليشيات بالقرب من موقع 
التدريب في «معسكر الحفاء» الواقع 

شرق العاصمة اليمنية.
انــفــجــارات عنيفة هــزت،  وكــانــت 

فجر أمس، جنوب صنعاء، الخاضعة 
ــي.   ــحــوث لــســيــطــرة مــيــلــيــشــيــات ال
وفرضت الميليشيات اإلرهابية طوقاً 
على محيط «معسكر الحفاء»  أمنياً 
مع  بالتزامن  منه،  االقتراب  ومنعت 

وصول سيارات اإلسعاف. 
سياسيون  ومحللون  خبراء  وأكد 
الـــمـــمـــارســـات  أن  لـــــ«االتــــحــــاد» 
تُهدد  اإلرهابية لميليشيات الحوثي 
للخطر،  وتعرضها  المدنيين  حياة 
األسلحة  مخازن  وجود  مع  خاصة 
ــن الــمــدنــيــيــن،  ــي وســـط الـــمـــدن وب
ممارسة  ضـــرورة  عــلــى  مــشــدديــن 
ــة أكــبــر لــوقــف تلك  ــي ضــغــوط دول

(13 ص  الممارسات.(طالع 

مقتل 6 خبـــراء أجــانب بانفجـــار 

«باليستي» حوثـــي يف صنعــــــاء

حـــــــــوار

14

فنادق اإلمــارات..
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وزاره الصحه و وقايه اجملتمع
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اإلمارات

استعراض أحدث الدراجات المائية وأدوات التزلج على الماء وركوب األمواج 

إقبـال علـى »الرياضات البحريـة« فـي »أبوظبـي الدولـي للصيـد« 

أبوظبي )االتحاد(

يُعتبر معرض أبوظبي الدولي للصيد 
لُعّشاق  مميزاً  سنوياً  حدثاً  والفروسية، 
وتعزيز  البحرية،  والفعاليات  األنشطة 
بمختلف  التنافسية  الرياضات  ممارسة 
أنواعها بشكل ُمستدام. ويتوافد ُعّشاق 
البحرية،  والرياضات  األسماك  صيد 
ــاً لــحــضــور فــعــالــيــات الــمــعــرض  ســنــوي
الكتشاف أحدث أدوات الصيد، ُمعّدات 
ــواج،  ــ ــوب األم ــ ــمــاء ورك الــتــزلــج عــلــى ال
الهوائي،  والتزلج  التجديف  الــغــوص، 
وغيرها  المائية،  والــدراجــات  القوارب 

من ُمستلزمات الرحالت البحرية.
معرض  من  الجديدة  الــدورة  وتمتاز 
في  ملحوظة  بــزيــادة  للصيد،  أبوظبي 
التجارية  والــعــالمــات  العارضين  عــدد 
ــّدات صــيــد األســمــاك  ــعـ فــي قــطــاع »ُمـ
لتلبية  ســعــيــاً  الــبــحــريــة«  ــاضــات  ــري وال
الهواة  مــن  واســعــة  شريحة  اهتمامات 
حّد  على  والمتخصصين  والمحترفين 
من  جديدة  شرائح  واستقطاب  ســواء، 

الُمهتمين بهذه األنشطة الشّيقة.
ــدورة الــقــادمــة الـــ 19 من  ــ ــام ال ــق وتُ
والفروسية  للصيد  الــدولــي  المعرض 
 26 من  الفترة  2022«، خالل  »أبوظبي 
القاِدَمين،  أكتوبر   2 ولغاية  سبتمبر 
ــارات،  نــادي صــقــاري اإلمـ بتنظيم مــن 
البيئة-  هــيــئــة  ــن  م رســمــيــة  ــة  ــرعــاي وب
الــدولــي للحفاظ  الــصــنــدوق  أبــوظــبــي، 
الوطني  أبوظبي  مركز  الحبارى،  على 
وراعــي  الحدث،  يُقام  حيث  للمعارض 

كاراكال  شركة  الصيد«  »أسلحة  قطاع 
 Q ــراعــي الــفــضــي شــركــة ــيــة، ال الــدول
شــريــك  لــلــعــقــارات،   Properties
فاطمة  أكاديمية  من  كل  الزائر  تجربة 
ــاضــة الــنــســائــيــة،  ــري ــل ــارك ل ــبـ ــت مـ ــن ب
الرياضية  لــلــُمــعــّدات  بــوالريــس  شــركــة 
ــخــّصــصــة، ومــجــمــوعــة الــعــربــة  ــت ــُم ال
الفاخرة، وراعي الفعاليات كل من شركة 
»الخيمة  وشــركــة  ديـــزايـــن«  »ســمــارت 
أر  ــه  »إي الــســيــارات  وشــريــك  الملكية«، 
بي اإلمــارات«، وبدعم من غرفة تجارة 

وصناعة أبوظبي.
ويُــعــّد الــمــعــرض، وهـــو أكــبــر حــدث 
األوســط  الشرق  منطقة  في  نوعه  من 

وأفريقيا، فرصة مهمة لتسليط الضوء 
للشركات  الــتــجــاريــة  الــعــالمــات  عــلــى 
الــعــمــالء عبر  ــادة والء  ــ وزي الــمــشــاركــة 
واســعــة،  وترويجية  تسويقية  حــمــالت 

ــن الــعــارضــيــن  ــ ويـــعـــتـــبـــره الــكــثــيــر م
لجذب  األنسب  الطريقة  المتخصصين 
الجمهور وترويج الصناعات المستهدفة.

الشركات  مــن  العديد  أعــربــت  وقــد 
في  المتخصصة  ــيــة  والــدول المحلية 
صناعة الُمعّدات البحرية، عن حماسها 
أّن  إلــى  ُمشيرين  بالمشاركة،  الكبير 
أصبح  أبوظبي  مــعــرض  فــي  وجــودهــم 
لعالماتهم  لــلــتــرويــج  أســاســيــة  حــاجــة 
فرصة  الــحــدث  يمثل  حيث  التجارية، 
الجديدة  بالمنتجات  للتعريف  كبيرة 
للزوار من دول مجلس التعاون الخليجي 

بشكل خاص. 
من  الكثير  أبوظبي  معرض  ويجمع 

فئات الجمهور معاً من مالكي القوارب 
ــاإلضــافــة إلــى  ــواة الــتــخــيــيــم، ب ــى هــ إلـ
الصيادين والهواة في مجال الرياضات 
الفئات  هــذه  ولــدى  المماثلة.  األخــرى 
تشمل  مختلفة  متطلبات  الجمهور  من 
وُمستلزمات  األسماك  تجميد  صناديق 
تجهيزات  وكــافــة  ــيــة  األول اإلســعــافــات 

التخييم لرحالت الصيد البحري.
كما تشمل معروضات قطاع »ُمعّدات 
البحرية«،  والرياضات  األسماك  صيد 
قضبان وصنارات صيد األسماك، طعوم 
المجاذيف،  الصيد،  خطافات  الصيد، 
الــدراجــات  بــعــد،  عــن  التحكم  قـــوارب 

المائية، والدراجات البخارية البحرية.

105 آالف
زائـــــــــــــــــــــــــــر

من املتوقع كذلك ُمشاركة 
العديد من األندية البحرية 

واجلمعيات وامُلصّنعني 
ومنتجي معدات صيد 
األسماك وملحقاتها، 

والقوارب اليدوية واآللية 
وأدوات الرياضات املائية.

استقطبت النسخة الثامنة 
عشرة )أبوظبي 2021( أكثر 

من 105 آالف زائر، وأقيمت 
على مساحة 50 ألف متر 

مربع مبشاركة ما يزيد على 
680 عارضًا وعالمة جتارية 

من 44 دولة حرصت على 
عرض أحدث ابتكاراتها من 

خالل 11 قطاعًا متنوعًا.
ويضم املعرض 11 قطاعًا، 

هي: الفنون واحلرف 
اليدوية، الفروسية، 

الصقارة، رحالت الصيد 
والسفاري، ُمعّدات الصيد 

والتخييم، أسلحة الصيد، 
مشاريع احلفاظ على البيئة 

والتراث الثقايف، مركبات 
وُمعّدات الترفيه يف الهواء 

الطلق، املنتجات واخلدمات 
البيطرية، ُمعّدات صيد 

األسماك والرياضات 
البحرية، ووسائل اإلعالم 

امُلختّصة.

 الحدث فرصة كبيرة 
للتعريف بالمنتجات 

الجديدة

ديــوان حــاكــم أم القيــويــن ينعــى علــي جاســم آل علــي

أم القيوين )وام(

الشيخ  السمو  صاحب  ــوان  دي نعى 
سعود بن راشد المعال عضو المجلس 
له  المغفور  القيوين  أم  حاكم  األعلى 
عــلــي جــاســم أحــمــد جــاســم آل علي 
االتــحــادي  الــوطــنــي  المجلس  عــضــو 
ومدير عام شبكة أم القيوين اإلذاعية 

الذي وافته المنية أمس. 
اهلل  »بسم  البيان:  نص  يلى  وفيما 
النفس  أيتها  يــا  الــرحــيــم..  الرحمن 
راضية  ربــك  إلــى  ارجعي  المطمئنة 
وادخلي  عبادي  في  فادخلي  مرضية 
بقلوب  العظيم..  اهلل  صــدق  جنتي 
مؤمنة بقضاء اهلل وقدره ينعى ديوان 
صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد 
حاكم  األعلى  المجلس  عضو  المعال 
أم القيوين المغفور له بإذن اهلل علي 
عضو  علي  آل  جاسم  أحمد  جاسم 
ومدير  االتــحــادي  الوطني  المجلس 
عام شبكة أم القيوين اإلذاعية، الذي 
معاناة  بعد  أمس  المنية صباح  وافته 

مع المرض.
جثمان  على  الجنازة  وأقيمت صالة 
أمس  الظهر  صــالة  بعد  لــه  المغفور 
المعال  راشد  بن  أحمد  الشيخ  بجامع 
ــراس بـــأم الــقــيــويــن.  ــ فـــي مــنــطــقــة الـ
الشيخ  السمو  صاحب  ديــوان  ويتقدم 
سعود بن راشد المعال عضو المجلس 
األعلى حاكم أم القيوين بأحر التعازي 
سائاًل  الفقيد،  أســرة  إلــى  والمواساة 

بواسع  يتغمده  أن  القدير  العلي  اهلل 
رحمته وعظيم غفرانه ويسكنه فسيح 
راجــعــون«. إليه  ــا  وإن هلل  إنــا  جناته.. 

االتحادي  الوطني  المجلس  نعى  كما 
بمزيد من الحزن واألسى المغفور له 
عضو  أحمد،  جاسم  علي  اهلل  بــإذن 
الــذي  ــحــادي،  االت الوطني  المجلس 
ربه بعد حياة حافلة  إلى جوار  انتقل 

بالعطاء.
رئيس  غباش  صقر  معالي  وأعرب 
وأعضاء  االتحادي  الوطني  المجلس 
التعزية  المجلس، عن أصدق مشاعر 
وأهله،  الفقيد  ذوي  إلــى  والمواساة 
أن  الــقــديــر  العلي  اهلل  ــى  إل مبتهاًل 

فسيح  ويسكنه  رحمته  بواسع  يتغمده 
الصبر  ــه  ــ وذوي ــه  أهــل ويــلــهــم  جــنــاتــه 

والسلوان.
علي  لــه  المغفور  أن  غباش  وأكــد 
جــاســم ســاهــم عــلــى مـــدى أكــثــر من 
ثــالثــة عــقــود فــي خــدمــة وطــنــه، من 
المجلس ونشاطه  خالل عضويته في 
الوطني،  الصعيد  على  مناقشاته  في 
وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية 
في  المشاركة  المجلس  وفــود  ضمن 
مثمناً  البرلمانية،  الفعاليات  مختلف 
الدور الوطني الذي اضطلع به خالل 
خدمة  في  بالعطاء  الحافلة  مسيرته 

قيادة وشعب ودولة اإلمارات.

يعد املغفور له علي جاسم الذي عني عضوًا يف املجلس الوطني 
1990/2/6م، عميد  التاسع بتاريخ  التشريعي  االحتادي يف الفصل 

استمرت  التي  املجلس  اإلماراتيني لقدم عضويته يف  البرملانيني 
التشريعي السابع  الثالث من الفصل  الدور  32 عامًا لغاية  قرابة 

الثاني لرئيس  النائب  عشر احلالي. كما أنه، رحمه اهلل، شغل منصب 
اللجنة  الرابع عشر، ومنصب وكيل  التشريعي  الفصل  املجلس يف 

الثالث  التشريعي  الفصل  يف  اإلماراتية  البرملانية  للشعبة  التنفيذية 
عشر، كما رأس عددًا من جلان املجلس خالل مسيرته البرملانية، وشغل 

العربية،  املجموعة  الدولي عن  البرملاني  نائب رئيس االحتاد  منصب 
على  وحائز  لالحتاد،  التنفيذية  اللجنة  يف  العربية  املجموعة  ممثل 

2017م.  لعام  العربي  البرملاني  التميز  جائزة 

سيرة ومسيرة  
قرقاش:

وطني مثابر في 
خـــدمـــــة اإلمارت

أبوظبي )االتحاد( 

الدكتور  معالي  نعى 
أنور بن محمد قرقاش 
الدبلوماسي  املستشار 

الدولة يف  لرئيس 
حسابه  على  تغريدة 

املغفور  »تويتر«  مبوقع 
له علي جاسم آل علي 
الوطني  املجلس  عضو 

االحتادي، الذي وافته 
أمس. املنية 

 وقال معاليه يف 
»عرفته  تغريدته: 

أخًا وصديقًا ورجاًل 
وطنيًا مثابرًا يف خدمة 

محبًا  وإنسانًا  بالده، 
صادقًا دمث اخللق طيب 

السريرة«.  نقي  املعشر 
تغريدته  معاليه  وختم 
ارحمه  »اللهم  بالدعاء 

واغفر  برحمتك 
له وتغمده بواسع 

فسيح  وأسكنه  كرمك 
جناتك.. إنا هلل وإنا إليه 

راجعون«..

نائب رئيس »تنفيذي أم القيوين« 
والشيــــوخ يـــؤدون صــــالة الجنـــــازة 
علـى جثمــان علــي جاســم آل علــي

سعيد أحمد )أم القيوين( 

ترك علي جاسم أحمد 
البرملانيني  عميد  علي،  آل 

اإلماراتيني، بصمة يف 
الوطني  املجلس  إجنازات 

 32 االحتادي على مدى 
عامًا، أسهمت يف خدمة 

واستطاع  والشعب،  الوطن 
البرملانية،  مسيرته  خالل 

من  الكثير  مناقشة 
على  املهمة  القضايا 

وعلى  الوطني،  الصعيد 
الدولي. املستوى 

وتولى علي جاسم الذي 
67 عامًا،  يبلغ من العمر 
منصب مدير عام شبكة 

القيوين اإلذاعية،  أم 
وأسهم يف تطويرها 

بخدماتها،  واالرتقاء 
وحقق من خاللها 

إجنازات، كما كانت له 
إسهامات يف األعمال 

والتطوعية،  اخليرية 
وطنية  ومشاركات 

القيوين  أم  واجتماعية يف 
املناطق. وبقية 

جاسم،  علي  ويعتبر 
أم القيوين،  أحد أبناء 

طيبة،  باألهالي  وعالقته 
املواطنني  وله محبة عند 

كبار  خاصة  واملقيمني، 
يحرص  حيث  املواطنني، 

مشاركتهم  على  دائمًا 
وأحزانهم،  أفراحهم 

ملجالسهم،  واحلضور 

استضافته  تتم  كما 
النقاشية  اجللسات  يف 

تتعلق  التي  واحملاضرات 
املواطنني  بقضايا 

عن  ويبحث  وهمومهم، 
واالقتراحات  احللول 

التي تساهم يف تطوير 
وحتسينها. اخلدمات 

وقد أدى جمع غفير من 
املصلني، صالة اجلنازة 

أمس  الفقيد، ظهر  على 
الشيخ أحمد  يف مسجد 
املعال مبنطقة  بن راشد 

القيوين،  بأم  الرأس 
وتداول مغردون ونشطاء 

التواصل  وسائل  عبر 
املختلفة،  االجتماعي 

خبر وفاته، داعني اهلل 
عز وجل أن يتغمده 

ويلهم  رحمته،  بواسع 
والسلوان.  الصبر  أهله 

أم القيوين )وام(

أدى الشيخ أحمد بن 
سعود بن راشد املعال نائب 

رئيس املجلس التنفيذي 
إلمارة أم القيوين، والشيخ 
محمد بن سعود بن راشد 
املعال رئيس دائرة الرقابة 

املالية، والشيخ عبداهلل 
بن سعود بن راشد املعال 

رئيس دائرة املالية، 
والشيخ علي بن سعود بن 

راشد املعال رئيس دائرة 
البلدية، والشيخ صقر 

بن سعود بن راشد املعال 
رئيس دائرة احلكومة 
الذكية بأم القيوين، 

صالة اجلنازة ظهر أمس، 

مبسجد الشيخ أحمد 
بن راشد املعال مبنطقة 

الراس بأم القيوين، على 
جثمان املغفور له علي 

جاسم أحمد آل علي عضو 
املجلس الوطني االحتادي 

ومدير عام شبكة أم 
القيوين اإلذاعية. كما أدى 

الصالة عدد من الشيوخ، 
وناصر سعيد التالي مدير 

الديوان األميري بأم 
القيوين، وراشد محمد 

أحمد مدير التشريفات 
بالديوان األميري، وسيف 

حميد سالم مدير مكتب 
سمو ولي عهد أم القيوين، 
وكبار املسؤولني واملواطنني 

بأم القيوين.

إسهامات امتدت 32 عامـًا

عميــــــــــــــــــــــــد
البرلمانيين

علي جاسم )أرشيفية( 

محمد الشرقي يطلع على مشاريع »الشؤون اإلسالمية«

أم القيوين )وام(

بن حمد  الشيخ محمد  استقبل سمو 
الفجيرة،  عهد  ولي  الشرقي  محمد  بن 
الدكتور  األميري،  بالديوان  مكتبه  في 
الهيئة  ــيــس  رئ الــكــعــبــي  مــطــر  مــحــمــد 
واألوقـــاف،  اإلسالمية  للشؤون  العامة 
خالل  سموه  واطلع  المرافق.  والــوفــد 
اللقاء على الخطة االستراتيجية للهيئة، 
عليها،  تعمل  الــتــي  الــمــشــاريــع  وأهـــم 
الحالية  األهـــداف  اســتــعــراض  تــم  كما 
إلى  الهيئة  تسعى  التي  والمستقبلية 
في  الدولة  توجهات  في ضوء  تحقيقها 
اإلسالمية.  والــشــؤون  األوقـــاف  مجال 
وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة بالجهود 
الــوعــي  رفـــع  فــي  الهيئة  تبذلها  الــتــي 
الثقافة  ومفاهيم  مبادئ  وتعزيز  الديني 
اإلسالمية في المجتمع. وتقدم الدكتور 
إلى  له  المرافق  والوفد  الكعبي  محمد 
سمو ولي عهد الفجيرة بالشكر واالمتنان 
على  الحرص  مؤكدين  االستقبال،  على 
مواصلة العمل في المشاريع المجتمعية 
والخدمات المميزة التي تقدمها الهيئة. 
حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب 

محمد الشرقي لدى استقباله محمد مطر الكعبي )وام(سمو ولي عهد الفجيرة.

المعرض  أكبر حدث من نوعه في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا )من المصدر(



03
www.alittihad.ae

الثالثاء 11 محرم 1444هـ الموافـق 9 أغسطس 2022ماإلمارات

لتشجيـــع المواطنيـــن علـــى العمـــل فـــي القطـــاع الخـــاص

»نافس.. علـى طــريقتـك«.. حملـة 

لـ »تنافسيــة الكـــوادر اإلماراتيـــة«

أبوظبي )االتحاد( 

ــوادر  ــك ــق مــجــلــس تــنــافــســيــة ال أطــل
اإلماراتية برئاسة سمو الشيخ منصور 
بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس 
رئيس  الرئاسة،  ديــوان  وزيــر  ــوزراء  ال
حملة  أمــس  المجلس،  إدارة  مجلس 
ستقوم  التي  طريقتك«  على  »نافس.. 
نجاح  قصص  على  الــضــوء  بتسليط 
في  العاملين  الموهوبين  اإلماراتيين 
التعريف  جانب  إلى  الخاص،  القطاع 
وذلك  القطاع،  هذا  في  العمل  بمزايا 
المواطنين على خوض  بهدف تشجيع 
ــن مــؤســســات  ــل ضــم ــم ــع ــارب ال ــجـ تـ

الخاص. القطاع 

ستُعرض  الــتــي  الــحــمــلــة،  ستشمل 
االجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل  عــلــى 
نــافــس، قصص  بــبــرنــامــج  الــخــاصــة 
مختلف  من  الطموحين  اإلماراتيين 
ــن يــعــمــلــون في  ــذي ــحــاء الـــدولـــة، ال أن
الخاص،  القطاع  في  متنوعة  وظائف 
التكنولوجيا  مــجــاالت  ذلــك  فــي  بما 
والخدمات  واالستشارات  والهندسة 
والذين  الصحية،  والرعاية  المالية 
عن  ويتحدثون  تجاربهم  سيشاركون 
النصائح  ويقدمون  المهنية  مسيرتهم 
ــيــن  ــراغــب ــيـــن ال ــيـ ــاراتـ ــشــبــاب اإلمـ ــل ل
في  العاملة  الــقــوى  ــى  إل بــاالنــضــمــام 

الخاص. القطاع 

ــام الـــمـــزروعـــي، األمــيــن  ــال غــن ــ وق
الـــعـــام لــمــجــلــس تــنــافــســيــة الـــكـــوادر 
ــذ إطــــاق بــرنــامــج  اإلمـــاراتـــيـــة: »مــن
باهتمام  2021، حظي  نافس في عام 
اإلماراتيين،  الشباب  قبل  مــن  بالغ 
ــن انــخــرطــوا فــي الــعــمــل ضمن  ــذي ال
وأثبتوا  الــخــاص،  القطاع  مؤسسات 
جدارتهم كمواهب رائدة، ونجحوا في 
واستطاعوا  شغلوها،  التي  الوظائف 
مواهبهم،  وصقل  إمكانياتهم  تطوير 
ــدوة لــآخــريــن. نــأمــل  ــ لــيــصــبــحــوا ق
عــلــى  ــافـــس..  ــة«نـ ــلـ ــمـ حـ ــشــجــع  ت أن 
الباحثين  الشباب  طريقتك»المواطنين 
النماذج  عن عمل، على االقتداء بهذه 
المواطنين،  الــشــبــاب  مــن  الــنــاجــحــة 

والسير على خطاهم في العمل ضمن 
تعزيز  بما يسهم في  الخاص،  القطاع 
في  الوطنية  العاملة  القوى  مشاركة 
النهوض باقتصاد الدولة، ودفع عجلة 
التقّدم  وتحقيق  المستدامة،  التنمية 
جميع  في  اإلمارات  إليه  تتطلع  الذي 

المجاالت«.
ــقــطــاع  ــي: »ال ــزروعـ ــمـ وأضـــــاف الـ
وفــاعــل في  أســاســي  الــخــاص شريك 
للدولة وتحريك عجلة  تطوير اقتصاد 
ونحن  والشاملة،  االقتصادية  التنمية 
اإلماراتية  المواهب  منح  إلى  نتطلع 
تطوير  فــي  رئيسياً  دوراً  الطموحة 
القطاع الحيوي، وتحقيق نجاحه  هذا 

وتمّيزه«. 

شراكات

مهارات معرفية

أقام برنامج نافس العديد 
من الشراكات مع مؤسسات 

القطاعني العام واخلاص، 
مبا يسهم يف تعزيز مساهمة 

املواطنني اإلماراتيني يف 
حتقيق التقدم االقتصادي 

للدولة، وتشجيع املواهب 
احمللية على العمل يف 

وظائف ضمن مجاالت 
متخصصة تتطلب مهارات 

فنية وإبداعية، كما يتطلع 
املجلس إلى إقامة املزيد من 

الشراكات الفاعلة لتعزيز 
التعاون مع اجلهات املعنية 

بتوظيف املواطنني.
يذكر أنه مّت إطالق برنامج 

نافس يف سبتمبر 2021، 
من قبل مجلس تنافسية 

الكوادر اإلماراتية كجزء من 
»مشاريع اخلمسني«، بهدف 

زيادة القدرة التنافسية 
للقوى العاملة اإلماراتية، 

ومتكينها من العمل يف 
القطاع اخلاص، لشغل 75 
ألف وظيفة خالل خمس 

سنوات.

أكد الدكتور محمد العلي أن برنامج 
»البحث العلمي للشباب« يسعى إلى 

تأهيل جيل جديد من الباحثني الشباب 
املتمرسني، ومساعدي الباحثني القادرين 

على إعداد أوراق بحثية ودراسات متكاملة 
تقوم على املنهجية العلمية الوازنة، وذلك 

مبشاركة نخبة من اخلبراء واملتخصصني 
من »مركز تريندز« و»جامعة محمد بن 

زايد للعلوم اإلنسانية«، مبينًا أن البرنامج 
يستهدف مخرجات تتمثل يف امتالك 

املتدربني القدرة على التعبير والكتابة، 
وبلورة األفكار يف ملخصات وتقارير، 

وتطوير املهارات املعرفية األساسية يف 
البحث العلمي، وترسيخ قيم التسامح 

والتعايش لدى الباحثني الشباب.
وأكد الدكتور خالد اليبهوني الظاهري 
حرص اجلامعة على تعزيز شراكتها مع 
املؤسسات األكادميية واملراكز البحثية 

يف الدولة، لنشر املعارف والعلوم وإجراء 
الدراسات التي تساهم يف تعزيز قدرة 

الشباب علميًا وأكادمييًا ومعرفيًا، وقال 
إن برنامج البحث العلمي للشباب يأتي يف 

إطار هذا النهج، ويساهم يف إعداد جيل 
من الباحثني الشباب ميتلكون ناصية 

املعرفة، ويستشرفون املستقبل بأدواته 
احلديثة يف البحث واالستقصاء واالبداع 

واالبتكار.
وأوضح محمد الساملي مدير إدارة التطوير 
والتدريب يف »تريندز«، أن برنامج »البحث 

العلمي للشباب« يف دورته الثانية يستمر 
تسعة أشهر وهو نتاج تعاون مثمر بني مركز 

تريندز للبحوث واالستشارات وجامعة 
محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية، ويشمل 

مساقات تدريب عدة، منها: »منهجا 
البحث االجتماعي النوعي والكمي 

وتقنياتهما، مساقات قضايا معاصرة، 
والتسامح والتعايش، وإرث زايد، وتاريخ 

األديان«، مضيفًا أن البرنامج يهدف إلى 
تطوير مهارات وقدرات جيل من الباحثني 

القادرين على كتابة أوراق بحثية قائمة 
على املنهجية العلمية يف مختلف املجاالت 

والتخصصات.

غنام المزروعي:
تعزيز مشاركة القوى 

العاملة الوطنية في دفع 
عجلة التنمية 

دبي)االتحاد(- 

عقدت الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية الجلسة االفتراضية 
السابعة لنادي الموارد البشرية خالل عام 2022 تحت عنوان »تعزيز تجربة 

الموظف«، تابعها قرابة 300 شخص من منتسبي النادي من داخل الدولة 
وخارجها. وأكد تود برودي نائب رئيس شركة »تالنت آت وورك« أهمية تعزيز 
تجربة الموظفين المهنية والشخصية، وِإشراكهم بشكل أكبر في بيئة العمل 

بما ينعكس إيجابًا على مستويات سعادتهم وإنتاجيتهم، وبالتالي زيادة إنتاجية 
المؤسسات وتعزيز مستويات رضا المتعاملين.. مشيرًا إلى أن المؤسسات العالمية 

باتت أكثر إدراكًا ألهمية تعزيز تجارب الموظفين. 
وشدد برودي على ضرورة إشراك الموظفين في اتخاذ القرارات المصيرية 

واالستراتيجية للمؤسسة، األمر الذي سيمنحهم الثقة ويولد لديهم الشعور 
بأنهم جزء ال يتجزأ من نسيج هذه المؤسسة، وأن آراءهم مهمة وخبراتهم 

محل تقدير قيادة المؤسسة واهتمامها، وهو ما سيعزز لديهم مستويات الوالء 
المؤسسي ويرفع إنتاجيتهم بشكل كبير.

 يذكر أن نادي الموارد البشرية الذي أطلقته الهيئة في العام 2010 يعد 
نافذة تواصل فكري ومعرفي مهمة، تجمع تحت مظلتها اآلالف من المهتمين 

والمختصين بموضوعات الطرح والنقاش، سواء كانت في قضايا الموارد البشرية 
والخدمات المساندة أو القضايا العامة والمستجدة. ويعتبر النادي منصة 

تفاعلية تجمع المهتمين والمختصين بالموارد البشرية والخبراء وأصحاب 
التجارب المميزة تحت سقف واحد، لتبادل األفكار والخبرات والحلول التي من 

شأنها تعزيز األدوار المنوطة بإدارات الموارد البشرية والخدمات المؤسسية 
وغيرهما في مختلف القطاعات بالدولة.

دبي )وام(

 أعلنت هيئة الطرق والمواصالت بدبي أن يوم 31 أغسطس الجاري الموعد 
النهائي للتسجيل في الدورة الثالثة لمسابقة »تحدي دبي العالمي للتنقل 

ذاتي القيادة« 2023. ودعت الهيئة الشركات والمؤسسات األكاديمية المحلية 
www.sdcongress. إلى التسجيل قبل حلول الموعد المحدد عبر الموقع

com.. مشيرة إلى أن إجمالي جوائزها يبلغ 2.3 مليون دوالر. وقال أحمد 
اللجنة  رئيس  العامة  المواصالت  لمؤسسة  التنفيذي  المدير  بهروزيان  هاشم 

إن  الهيئة:  القيادة في  للتنّقل ذاتي  العالمي  مة لمؤتمر وتحدي دبي  المنظِّ
الدورتان  النجاح الذي حققته  إثَر  التحدي يأتي  الثالثة من  النسخة  إطالق 

األولى والثانية، وفي إطار جهود الهيئة لتعزيز الدور الريادي إلمارة دبي في 
الحكومة بتحويل  رؤية  القيادة، وحرصها على تجسيد  ذاتي  التنقل  مجال 
%25 من إجمالي رحالت التنقل في دبي إلى رحالت ذاتية القيادة بحلول 

الثالثة من التحدي طابعًا تنافسيًا جديدًا  الدورة  2030. وتحمل  عام 
القيادة« األمر الذي يؤكد حرص  للمشاركين في مجال »الحافالت ذاتية 

الريادي لحكومة دبي والتوسع في  الدور  الهيئة على المضي في تعزيز 
المستويات.  كافة  على  القيادة  ذاتي  النقل  تكنولوجيا  استخدام 

وتم تخصيص مليوني دوالر للشركات الرائدة و300 ألف دوالر لفئة 
المحلية  الشركات  جميع  بإمكان  حيث  المحلية،  األكاديمية  المؤسسات 

الشركة  تكون  أن  شريطة  الرائدة/  فئة/الشركات  ضمن  المشاركة  والعالمية 
أو تشغيل الحافالت  أو محليًا، وتعمل في مجال تطوير  المنشأ  مسجلة في بلد 

فهي  المحلية«  األكاديمية  »المؤسسات  فئة  بخصوص  أما  القيادة،  ذاتية 
التي  تشمل جميع الجامعات والمعاهد ومراكز األبحاث في دولة اإلمارات 

وتعمل على تطوير  القيادة  ذاتية  التقنيات  اهتمامات بحثية في مجال  لديها 
نماذج ذات عالقة.

تعزيـــــز تجربــــة المـــــوظــــــــف 
في جلسة افتراضية 

أغسطس الموعـــــد 
النهائي لطلبـــــــــــــــات 
»تحدي دبي للتنقل 
ذاتـــــــــــي القيــــــــــادة«

نفذته »دبي لرعاية المرأة واألطفال«

في نسخته الثانية بمشاركة نخبة من األكاديميين

اختيار أفضل تطبيق ذكي داعم ألصحاب الهمم 

»برنامج الشباب« »تريندز« يحتفي باختتام القسم النظري لـ

دبي )االتحاد(

 حققت مؤسسة دبي لرعاية النساء 
واألطـــفـــال مــنــجــزاً جـــديـــداً بـــإدراج 
الــمــجــلــس الــتــنــفــيــذي لــحــكــومــة دبــي 
تطبيق  كأفضل  المؤسسة  لتطبيق 
الجهات  أفــضــل  قائمة  ضمن  ذكــي 
التطبيقات  الوصول  تقييم  نتائج  في 
الداعمة الحتياجات أصحاب  الذكية 

الهمم 2021.
لجهود  ثمرة  المؤسسة  نجاح  وجاء 
كــبــيــرة قــدمــت مــن خــالــهــا محتوى 
إلكترونياً متميزاً تم تصميمه وتطويره 
ــى أيــــدي نــخــبــة مـــن الــكــفــاءات  عــل
ألعلى  ووفقاً  المؤسسة،  في  العاملة 
حيث  والذكية،  التطبيقات  المعايير 
الــمــحــتــوى اإللــكــتــرونــي جميع  حــقــق 

الــازمــة  والــمــواصــفــات  المتطلبات 
المعنية  الــجــهــات  تــشــتــرطــهــا  ــتــي  ال

الذكية. بالتطبيقات 

تكريم  حــفــل  الــمــؤســســة  ونــظــمــت 
المجاالت  بكافة  العمل  فرق  لجميع 
والـــفـــئـــات وحـــظـــي فـــريـــق تــقــنــيــة 

المعلومات بتكريم خاص على دورهم 
الرقمي  واقعها  تعزيز  في  المحوري 

عبر توفير بيئة رقمية متطورة.
المنصوري  سعيد  شيخة  وقــالــت 
ــر عـــام مــؤســســة دبـــي لــرعــايــة  مــدي
ــة »يــأتــي  ــاب ــاإلن الــنــســاء واألطـــفـــال ب
التي  للجهود  ثمرة  المؤسسة  اختيار 
التطويرية  مسيرتها  ضمن  تبذلها 
ومنجزات  نتائج  تحقيق  إلى  الهادفة 
تليق بمكانتها من خال تكثيف العمل 
إلى  للوصول  المكتسبات  وتوظيف 
القيمة  في  مسبوقة  غير  مستويات 
عبر  اإللكتروني،  للمحتوى  االبتكارية 
تصميم منهجيات نوعية ومرنة قادرة 
الرقمي  الواقع  وتطوير  تعزيز  على 
لضمان تحقيق التنافسية والتفرد في 
جودة الخدمات اإللكترونية والذكية«.

أبوظبي )االتحاد(

للبحوث  تــريــنــدز  مــركــز  احــتــفــى 
ــام الــقــســم  ــت ــاخــت واالســـتـــشـــارات ب
النظري من النسخة الثانية لبرنامج 
ُعقد  الذي  للشباب،  العلمي  البحث 
وقدمه  بأبوظبي،  »تريندز«  في مقر 
والباحثين  األكاديميين  مــن  نخبة 
والخبراء من جامعة محمد بن زايد 
تريندز،  ومــركــز  اإلنسانية  للعلوم 
ــب  ــدري ــت ال إدارة  إشــــــراف  ــحــت  ت
والــتــطــويــر، وذلـــك فــي إطـــار خطة 
لعام  وأهدافه  االستراتيجية  المركز 

.2022
ــدز« الــمــحــاضــريــن  ــن ــري م »ت ــرَّ ــ وك
للعلوم  زايد  بن  محمد  جامعة  من 
الــدكــتــور خالد  اإلنــســانــيــة، وهـــم: 
سالم اليبهوني مدير جامعة محمد 

الــذي  اإلنــســانــيــة  للعلوم  زايـــد  بــن 
قدم مساق »تاريخ األديان«، واللواء 
هيئة  عــضــو  مــنــدي  عــبــدالــرحــيــم 
بن  محمد  جــامــعــة  فــي  الــتــدريــس 
زايد للعلوم اإلنسانية الذي حاضر 
والتعايش«،  »التسامح  مساق  في 
عضو  الظاهري  وديمة  والدكتورة 
والتي  الجامعة،  التدريس في  هيئة 

درَّست مساق »إرث زايد«.
عــبــداهلل  محمد  الــدكــتــور  وقـــال 
لمركز  التنفيذي  الــرئــيــس  العلي 
إن  واالستشارات:  للبحوث  تريندز 
للشباب«  العلمي  »البحث  برنامج 
ــثــانــيــة جـــاء ثــمــرة  فـــي نــســخــتــه ال
االستراتيجية  والشراكة  التعاون 
وجامعة  ــنــدز«  ــري »ت بــيــن  الــفــاعــلــة 
اإلنسانية،  للعلوم  زايــد  بن  محمد 
ــراء  إث فــي  الجامعة  جــهــود  مثمناً 
ــن الــبــرنــامــج  الــجــانــب الــنــظــري م
هــذا  أن  ومـــوضـــحـــاً  الـــتـــدريـــبـــي، 
الجهود  تكاتف  عن  أثمر  التعاون 
جيل  لتخريج  واألكاديمية  البحثية 
من الباحثين الشباب القادرين على 
والمستجدات  الــتــطــورات  مواكبة 
ــشــراف مــســارات  ــة، واســت ــراهــن ال

المستقبل.

قالت مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال باإلنابة ن املؤسسة تقود 
جهودًا كبيرة لالستثمار يف كوادرها الفنية والتقنية مبا ينسجم مع استراتيجيتها 

الهادفة إلى متكني الكفاءات البشرية، وتعزيز أدوات التواصل من خالل القنوات 
اإللكترونية التي تزخر بها، باإلضافة إلى تطوير مفاهيم االبتكار والريادة 

املؤسسية، لتحقيق منظومة خدمات إلكترونية ترتكز إلى احللول الذكية التي من 
شأنها حتسني جودة اخلدمات، وتقود إلى استكمال سلسلة اإلجنازات النوعية. من 

خالل تعزيز الروح اإلبداعّية والعقول اخلاّلقة العاملة يف املؤسسة انسجامًا مع 
توجهاتها الساعية إلى استدامة العمل وفق خطط واستراتيجيات مدروسة، تسهم 

يف حتقيق رؤى القيادة. وثمنت عطاء جميع املوظفني ووصفتهم بعماد املؤسسة 
الفتة إن اإلجنازات امللموسة التي حققتها املؤسسة عبر السنوات املاضية على 

الصعيدين احمللي والدولي لم تأت من فراغ، بل نتيجة عطاء وجهد وتفان وكفاءة، 
ومثابرة املوظفني الالمحدودة يف حتسني وتطوير اخلدمات لكافة أفراد املجتمع 

املستهدفة.

جهــود

تخريج جيل من الباحثين 
الشباب القادرين على 
استشراف مسارات 

المستقبل
محمد عبدهللا العلي 

31

تحويل 25% من إجمالي رحالت التنقل في 
دبي إلى رحالت ذاتية القيادة بحلول 2030

أحمد هاشم بهروزيان 

جانب من االحتفال )من المصدر(

التوسع في استخدام تكنولوجيا النقل ذاتي القيادة )من المصدر(

جانب من حفل التكريم الذي أقامته المؤسسة لجميع فرق العمل )من المصدر(

بشأن دور القيم في حماية األسرة

سفير الدولة يشيد بتصريحات 

رئيــس وزراء املجــــــر 

بودابست )وام(

 أشاد سعود حمد الشامسي، سفير دولة اإلمارات لدى المجر، بتصريحات معالي 
فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر، في ما يتعلق بحماية حقوق األسرة واألطفال. 

وأشار إلى أن تصريحاته أكدت على دور القيم واألخالق في حماية مؤسسة 
الزواج، وتعزيز الروابط األسرية، وحقوق الطفل في التمتع برعاية والديه في 
جو أسري يسود فيه األمان واالهتمام، في إطار الفطرة البشرية السليمة التي 

تحفظ وتصون األسر والمجتمعات.



آمنة الكتبي )دبي( 

ــل مــجــمــوعــة من  ــ ــد مــســبــار األم  رصـ
الخاصة  الجديدة  العلمية  المالحظات 
وذلك  األحمر،  للكوكب  الجوي  بالغالف 
مع  يصدرها  بيانات  حزمة  ــع  راب ضمن 
تم  الــتــي  الــبــيــانــات  ــن  م جيجا   118.5
الحجم  يبلغ   وبذلك  حديًثا.  التقاطها 
مسبار  عن  الصادرة  للبيانات  اإلجمالي 
األمل 688.5 جيجا. وأكد موقع »مشروع 
أهمية  الــمــریــخ«  الستكشاف  ــارات  ــ اإلم
ــمــالحــظــات الــجــديــدة فـــي دراســــات  ال
للموقع،  ووفقاً  للمريخ.  الجوي  الغالف 
تحسين  في  البيانات ستساعد  هذه  فإن 
تغيره  وكيفية  السفلي  المريخ  لجو  الفهم 
طوال يوم المريخ والموسم والسنة.وتؤّكد 
مسبار  أجــهــزة  جمعتها  الــتــي  البيانات 
األمل خالل مهمته حول مدار المريخ بين 
ديسمبر 2021 وفبراير 2022، مدى كفاءة 
الُمذهل  واألداء  األجهزة  هذه  وإمكانات 
الدفعة  مــشــاركــة  تــقــدمــه.وتــمــت  الـــذي 
مع  والمعلومات  البيانات  من  الرابعة 
الفلك  بعلم  والمهتمين  العلمي  المجتمع 
ــن خــالل  ــم، م ــال ــع ــحــاء ال ــي جــمــيــع أن ف
اإللكتروني  الموقع  على  البيانات  مركز 
الـــرســـمـــي لـــلـــمـــشـــروع؛ حــيــث تــصــدر 
البيانات كل 3 أشهر بعد تصنيف جميع 
العلمية  األجهزة  تجمعها  التي  البيانات 
ــل ومــعــالــجــتــهــا مــن قبل  ــ لــمــســبــار األم
العلمية  البيانات  مركز  ويتولى  الفريق، 
للفضاء  راشـــد  ــن  ب مــحــمــد  مــركــز  فــي 

خاصة  علمية  بيانات  إعــداد  مسؤولية 
توزيعها  ويــتــم  األمـــل  مسبار  بــمــشــروع 
على فريق مشروع اإلمارات الستكشاف 
إلى  إضافة  العلمي،  والمجتمع  المريخ 
البيانات  واستخدام  استكشاف  تسهيل 
العلمية  البيانات  كافة  وحفظ  العلمية، 
على  الفريق  ويعمل  المهمة.  مدة  طوال 
البيانات  هــذه  لحفظ  أرشــيــف  إنــشــاء 
المخرجات  وتشمل  المهمة،  نهاية  بعد 
المركز  سيعمل  التي  القياسية  العلمية 
من  العلمية  الــبــيــانــات  إنــتــاجــهــا  عــلــى 
البيانات  وهي  والثاني  األول  المستوى 
محمد  مركز  لفريق  نشرها  سيتم  التي 
العلمي،  والمجتمع  للفضاء  راشــد  بــن 
المستوى  بــيــانــات  الــمــركــز  يتلقى  كما 
مركز  مــن  اإلضــافــيــة  والــبــيــانــات  صفر 
تطوير  فريق  ويعمل  المهمة،  عمليات 
برنامج  تطوير  على  العلمية  األجــهــزة 
المستوى  من  العلمية  البيانات  لمعالجة 
العلمية  الــبــيــانــات  واســتــخــالص  صفر 
األول  المستويين  وبــيــانــات  الــمــوجــزة 

الحاجة. والثاني حسب 

تجسيـــد مــرئــي

يعمل مركز محمد بن راشد للفضاء 
على حفظ البيانات العلمية التي 

يتم استخالصها طوال فترة املهمة، 
وإنشاء منصات ميكن من خاللها 

الوصول إلى البيانات العلمية 
وحتليل البيانات األساسية وتوفير 

كافة البيانات من خالل أدوات 
التجسيد املرئي، وذلك بالتعاون 
الوثيق مع الفريق العلمي التابع 

ملشروع اإلمارات الستكشاف املريخ، 
وبعد انتهاء املهمة سينشئ املركز 

أرشيفًا للبيانات العامة ومنصة 
ميكن من خاللها الوصول إلى بيانات 

مشروع اإلمارات الستكشاف املريخ 
واستخدامها يف املهمات املستقبلية 

الستكشاف الكوكب األحمر.
ويستخدم هذا الفريق اإلمكانيات 

التشغيلية لبرنامج  والقدرات 
)OASIS-CC( يف التحكم باألجهزة 

العلمية وعملية االستشعار عن 
بعد، كما يعمل على معايرة 

البيانات الناجتة، وإدارة بيانات 
ومؤشرات األجهزة العلمية، والتأكد 
من تنفيذ األمر املطلوب من املسبار، 
كما سيطور الفريق برنامجًا ملعاجلة 

البيانات العلمية من املستوى صفر 
العلمية  البيانات  واستخالص 

املوجزة وبيانات املستويني األول 
والثاني بحسب احلاجة.

مشاركة الدفعة الرابعة 
من البيانات مع المجتمع 
العلمي والمهتمين بعلم 

الفلك بالعالم 
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/////////////////////////اإلمارات

تفتح للباحثين آفاقًا رحبة في دراسات الغالف الجوي 

»مسبـــار األمـــل« يـرصــد مجمــوعــة 

من املالحظــات العلميـة الجـديـدة
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الثالثاء 11 محرم 1444هـ الموافـق 9 أغسطس 2022م اإلمارات

 تصدر البيانات كل 3 أشهر )من المصدر(

المركز يتلقى 900 مكالمة لالستفسار بشأن سبل حماية ضحايا العنف

700 حالة تستفيد من خدمات »إيواء« خالل عامني

أبوظبي )وام(

ــي لــإيــواء  ــوظــب  أعــلــن مــركــز أب
التابع   - ــواء«  »إي اإلنسانية  والرعاية 
تقديم   - المجتمع  تنمية  لـــدائـــرة 
والتمكين  والرعاية  الوقاية  خدمات 
لما يزيد على 740 حالة عنف وإيذاء 
 24 الــــ  مـــدى  عــلــى  بالبشر  ــجــار  وات
الــمــاضــيــة، حيث وصــل عدد  شــهــراً 
المستفيدين من خدماته إلى أكثر من 

1000 حالة منذ إنشائه. 
عامين  ــرور  م بعد  اإلعـــالن  يأتي   
التنفيذي  المجلس  قرار  صدور  منذ 
صالحيات  بتوسيع  أبوظبي  إلمـــارة 
العنف  حــاالت  جميع  لتشمل  المركز 
واإليذاء في إمارة أبوظبي، باإلضافة 
دولة  في  بالبشر  االتجار  إلى حاالت 
خدماته  كــانــت  أن  بــعــد  اإلمـــــارات، 
وتمكين  وتأهيل  رعاية  مقتصرة على 
وقالت  فقط.  بالبشر  االتــجــار  فئة 
لمركز  الــعــام  المدير  شهيل،  ســـارة 
اإلنسانية  والرعاية  لإيواء  أبوظبي 
حزمة  يــقــدم  الــمــركــز  إن  »إيــــــواء«، 
خدمة  ومنها  الخدمات،  من  متنوعة 
تحتها  ويندرج  الحاالت  عن  ــالغ  اإلب
 800/SAVE  800 الساخن  الخط 
 900 نــحــو  اســتــقــبــل  الـــذي   /7283
 12 الـــ  مـــدار  على  هاتفية  مكالمة 
شهراً الماضية، مشيرة إلى أن أغلب 
الساخن  الخط  عبر  االستفسارات 
تتعلق بالخدمات المقدمة وسبل دعم 
حاالت العنف واآلليات المتبعة لتوفير 
المأوى اآلمن والمساعدات والرعاية 
ــمــقــدمــة. وأوضــحــت  ــة ال ــي ــســان اإلن
ــيــاً خــدمــات  ــقــدم حــال أن الــمــركــز ي
ــالغ عــن حــاالت  ــ اإلب رئــيــســة تشمل 
بالبشر،  ــجــار  واالت ــذاء  ــ واإلي العنف 
والتأهيل  الدعم  وتقديم  واإلحــالــة، 
االختصاصيين،  قبل  من  االجتماعي 
والجماعي،  الفردي  النفسي  والدعم 
واالســتــشــارات والــدعــم الــقــانــونــي، 
األسرية  االستشارات  جلسات  وعقد 

لدعم األسر في المشكالت المتعلقة 
الزوجية  والخالفات  األبــنــاء  بتربية 
ــات  ــدمـ ــخـ ــف األســــــــري، والـ ــنـ ــعـ والـ
مؤقت  مـــأوى  وتــوفــيــر  االجتماعية، 
يلبي االحتياجات األساسية والفورية 
أن  إلى  ونوهت  الحالة.  تقييم  حسب 
القانوني  والدعم  خدمة االستشارات 
المستفيدين،  من  عدد  بأكبر  تحظى 
يمر  الــتــي  القانونية  لــأبــعــاد  نــظــراً 
أن  خاصة  العنف،  أغلب ضحايا  بها 
أغلب الحاالت تعاني من غياب الوعي 
مشيرة  حقوقهم،  ومعرفة  القانوني 
إلى أن جميع الخدمات تضمن سرية 
بيانات المستفيدين باستخدام أحدث 

أنظمة إدارة الحالة، فيما يتم التعاون 
مع منظومة شاملة من الجهات المعنية 
بسالسة.  الخدمات  تقديم  أجل  من 
وحول اجتماع المركز مع العديد من 
الجهات الوطنية والمنظمات الدولية 
مؤخراً، قالت سارة شهيل إن المركز 
مع  متنوعة  اجتماعات  سلسلة  يعقد 
ليتباحث  المعنية  األطــــراف  شــتــى 
المتاحة  التعاون  وفرص  اإلمكانيات 
ــوام الــقــادمــة،  ــ خـــالل الــشــهــور واألعـ
واعتبرت أن هذه مرحلة ضرورية مع 
للتعريف  المركز،  صالحيات  اتساع 
بكل ما هو جديد، واستكشاف أقصى 
معاً  العمل  يتم  بينما  اإلمــكــانــيــات، 

وحمالت  للمبادرات  التحضير  على 
وغيرها.  الخدمات  وتطوير  التوعية 
ــمــركــز قـــام في  ونـــوهـــت إلـــى أن ال
سبيل تسهيل تقديم خدمات الرعاية 
مذكرة  بتوقيع  لــلــحــاالت،  الصحية 
للضمان  الوطنية  الشركة  مع  تفاهم 
لتقديم  أيــام  منذ  »ضمان«،  الصحي 
وتغطية  مزايا  ذات  تأمين  بطاقات 
أوسع لدى القطاع الصحي، كما تتيح 
شروط االتفاقية في حد ذاتها أبواباً 
للحاالت.  والحلول  الــفــرص  لتعزيز 
متنوعة  استقبال حاالت  »مع  وقالت: 
من فئة األطفال، عملت هيئة أبوظبي 
للطفولة المبكرة مع المركز، مؤخراً، 
القّيمة  والمعلومات  اإلرشاد  وقدمت 
مــأوى  تخصيص  على  عمله  خــالل 
أعلى  مــع  يتماشى  لأطفال  جــديــد 
المعايير العالمية، حيث أسفر التعاون 
النحو الذي  المبنى على  عن تصميم 
يتيح للطفل الشعور باألمان والحماية 
ووضع جميع األدوات والتقنيات التي 

تساهم في تأهيله وتمكينه بكفاءة«.

حاالت االتجار بالبشر

أفادت سارة شهيل بأن حاالت االجتار بالبشر بشكل عام 
حتظى بالتدخل األولي الذي يشمل التقييم والفحص الطبي 

ووضع خطة الرعاية والتمكني بحسب كل حالة، إلى جانب 
خدمات املأوى اآلمن والرعاية الطارئة والدعم االجتماعي 

والقانوني والطبي والنفسي والتمكني من خالل التدريب املهني 
واكتساب املهارات، ثم الرعاية الالحقة بعد اخلروج من دور 
اإليواء من خالل تسهيل العودة الطوعية للوطن أو إيجاد 
وطن بديل واملتابعة واالطمئنان عليهم باستمرار وتقدمي 
الدعم املالي إذا لزم، مشيرة إلى أن املركز يستقطب شبكة 

واسعة من الشركاء خالل عمله على كل حالة، من منظمات 
دولية وأجهزة أمنية، والقضاء، والسفارات واملدربني. وقالت 

إن الضحايا من األطفال يحصلون على جميع اخلدمات 
املذكورة، باإلضافة إلى برامج التعليم داخل املأوى وتوفير 

تربويني متخصصني أو دورات عبر اإلنترنت، لتشجيعهم على 
مواصلة التعليم بعد املغادرة، كما يتم التنسيق مع املنظمات 

الدولية، ومنها املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 
الالجئني، لتوفير أسر بديلة حال احلاجة. يذكر أن مركز 

أبوظبي لإليواء والرعاية اإلنسانية »إيواء« تأسس عام 2008 
ليقدم الرعاية والتأهيل والتمكني لضحايا االجتار بالبشر 
يف دولة اإلمارات، وتوّسعت مهامه، بحلول عام 2020، ليتبع 

دائرة تنمية املجتمع ويشمل كافة حاالت العنف واإليذاء يف 
أبوظبي. ويقدم »إيواء« خدمات شاملة وفق أفضل املعايير 

واملمارسات العاملية، ضمن منوذجه للرعاية الشاملة، ويحرص 
على نشر الوعي من خالل املبادرات والبرامج املجتمعية، بهدف 

تغيير النظرة السائدة يف املجتمع جتاه العنف، كما يسهم يف 
البحوث ووضع السياسات التي ترمي إلى وقف العنف، ويتبنى 

املركز شعار »اإلنسانية كرامة ال مهانة« منذ 2008.

أغلب الحاالت تجهل 
مضمون حقوقها 

القانونية   

سارة شهيل

ضمان سرية بيانات 
المستفيدين باستخدام 

أحدث أنظمة اإلدارة 

ورشة إلعداد التقييم الوطني 
لمخاطر تمويل انتشار التسلح

10.3 مليون درهم من »خيرية 
الشارقة« لمحدودي الدخل 

دبي )وام(

 عقد املكتب التنفيذي للرقابة 
وحظر االنتشار الورشة األولى 

إلعداد التقييم الوطني 
ملخاطر متويل انتشار التسلح 

للتعريف مبشروع دراسة التقييم 
الوطني ملخاطر متويل انتشار 

التسلح، والذي سيتم إعداده 
متاشيًا مع معايير مجموعة 

العمل املالي)فاتف(. وتهدف 
ورشة العمل إلى تعزيز ورفع 

وعي املشاركني بأهداف ونطاق 
ومنهجية دراسة التقييم الوطني 

ملخاطر متويل انتشار التسلح، 
وجتهيز اجلهات ذات العالقة 

ملرحلة جمع املعلومات واحلاالت 
العملية املطلوبة التي من شأنها 

دعم مدخالت إعداد تقرير 
التقييم الوطني ملخاطر متويل 

االنتشار، مبا يدعم تنفيذ 
قرارات مجلس األمن الدولي 

ومعايير مجموعة العمل املالي، 
خاصة تلك املتعلقة بجرائم 

غسل األموال ومتويل اإلرهاب 

التسلح.  وانتشار 
وقدم نخبة من اخلبراء 

واملختصني خالل الورشة التي 
استمرت لثالثة أيام شرحًا 

مفصاًل حول مخاطر متويل 
التسلح، واملنهجية  انتشار 

التي سيتم اتباعها لتحديد 
التهديدات ونقاط الضعف التي 

ميكن استغاللها يف متويل انتشار 
التسلح، وبخاصة تلك املتعّلقة 

بعدم االمتثال لتطبيق العقوبات 
املالية املستهدفة والتهّرب من 

العقوبات وفقًا لقرارات مجلس 
األمن ذات الصلة، والدور املتوقع 

من اجلهات املشاركة خالل 
مراحل املشروع املقبلة. 

وشهدت الورشة مشاركة قيمة 
من قبل ممثلني عن السلطات 
اجلمركية واجلهات الرقابية، 
واملخّلصني اجلمركيني ووكالء 

الشحن، إضافة إلى مشاركة 
املسّجلني احملليني، واحتاد 

مصارف اإلمارات، وجهات إنفاذ 
القانون والتحقيق وجهات 

االدعاء العام. 

الشارقة )وام(

قدمت جمعية الشارقة 
اخليرية، خالل النصف األول 

من العام اجلاري، مساعدات 
شهرية لذوي الدخل احملدود 

بلغت قيمتها 10.3 مليون درهم، 
استفادت منها 6000 حالة. وأكد 

الدكتور علي محمد السالمي، 
رئيس قطاع اخلدمات املؤسسية 

باإلنابة، أهمية تبرعات 
احملسنني ومساهماتهم اخليرية 

لدعم األسر املستحقة، حيث 
تضم بني سجالتها عددًا كبيرًا 

من األرامل واأليتام واألسر 
املتعففة واملطلقات، مشيرًا إلى 

أن اجلمعية توفر لهذه احلاالت 
مساعدات نقدية شهرية يتم 

صرفها للحاالت التي ليس لديها 
مصدر دخل عبر احلسابات 

البنكية بشكل دائم على مدار 
السنة. وأوضح أنه مت تقدمي 
املساعدة الشهرية للحاالت 

املستحقة املسجلني بكشوف 
اجلمعية مبقرها الرئيس وسائر 

إداراتها الفرعية يف املدام 
والذيد وكلباء وخورفكان ودبا 

احلصن، وحل شهر يونيو بأعلى 
نسبة مصروفات شهرية بقيمة 

1.8 مليون درهم، يليه مايو 
بقيمة 1.7 مليون درهم، ثم 

أبريل بتكلفة مليون و734 ألف 
درهم، فيما جاءت مصروفات 

املساعدات الشهرية لشهر 
فبراير بتكلفة مليون و685 

ألف درهم، ومن ثم شهر مارس 
بتكلفة مليون و674 ألف درهم، 
بينما بلغت املصروفات الشهرية 
خالل يناير بقيمة مليون و660 

ألف درهم.



»الكورنيش« 
و»خليفة الطبية« 

يستأنفان الخدمات 
االعتيادية

أبوظبي )االتحاد(

 أعلنت شركة أبوظبي 
للخدمات الصحية »صحة«، 

أكبر شبكة للرعاية الصحية 
يف دولة اإلمارات، عن عودة 

الكورنيش ومدينة  مستشفى 
الشيخ خليفة الطبية إلى 

االعتيادية  عملياتهما 
ومواصلة تقدمي خدمات 

متخصصة وخدمات رعاية 
صحية شاملة للمرضى.

ورحب مستشفى الكورنيش 
ومدينة الشيخ خليفة الطبية 

بجميع املرضى بعد العودة 
إلى العمليات الطبيعية، حيث 

يقدمان خدمات الرعاية 
الصحية ألفراد املجتمع 

مع االلتزام بأعلى معايير 
السالمة.  وقال سعيد جابر 

التنفيذي  الرئيس  الكويتي، 
للمجموعة يف »صحة«: 

»بصفتنا مؤسسة رائدة يف 
مجال الرعاية الصحية، تقع 

على عاتقنا املسؤولية جتاه 
أبناء مجتمعنا بتلبية كافة 

احتياجات الرعاية الصحية 
لكل مريض«. وثّمن الكويتي 
اجلهود الكبيرة التي تبذلها 

الطواقم الطبية يف كافة 
مرافق الرعاية الصحية يف 

اإلمارة، موجهًا الدعوة جلميع 
أفراد املجتمع ملواصلة الوقاية 

واتخاذ كافة االحتياطات 
الالزمة.
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»صحـــة أبــوظبــــي« عضـــــوًا مـؤسسيــــًا

فـي »الدوليــة لجــودة الـرعـايـة الصحيـة«  

أبوظبي)االتحاد(

أبوظبي،  الصحة  دائــرة  أصبحت 
الرعاية  لقطاع  التنظيمية  الجهة 
عضواً  أبوظبي  إمــارة  في  الصحية 
مــؤســســيــاً فــي الــجــمــعــيــة الــدولــيــة 
 ،)ISQua( لجودة الرعاية الصحية
التي  الـــرائـــدة  ــة  ــي ــدول ال المنظمة 
لجودة  المستمر  بالتحسين  تعنى 
التميز  وتحقيق  الصحية  الرعاية 
دائرة  اختيار  تم  وقد  تقديمها.  في 
األعــضــاء  ضمن  أبــوظــبــي  الصحة 
جهود  فــي  لــتــســاهــم  المؤسسيين 
في  المضي  إلــى  الرامية  الجمعية 
الصحية  ــة  ــرعــاي ال مــشــهــد  تــعــزيــز 
عــالــمــيــاً مــن خـــال ضــمــان تقديم 
وعالية  آمنة  صحية  رعاية  خدمات 

الجودة للمجتمعات حول العالم. 
المدير  ــي،  ــزعــاب ال هــنــد  ــت  ــال وق
الرعاية  منشآت  لقطاع  التنفيذي 
الصحية في دائرة الصحة أبوظبي: 
»إن رحلة تطوير جودة قطاع الرعاية 
الصحية هي رحلة متواصلة، ال سيما 
مع ظهور مجاالت جديدة للتحسين 
ــة  ــرعــاي ــى جــــودة ال ــر عــل ــطــوي ــت وال
الصحية على نحو مستمر. وهنا في 
دائرة الصحة أبوظبي، تدفعنا رؤيتنا 
لارتقاء  الرامية  جهودنا  لمواصلة 
والمضي  المجتمع  وسامة  بصحة 
الصحية  ــة  ــرعــاي ال بــقــطــاع  قــدمــاً 

في اإلمـــارة، ومــن خــال انضمامنا 
الرعاية  لــجــودة  الــدولــيــة  للجمعية 
جودة  وضع  في  سنستمر  الصحية، 
الرعاية الصحية على رأس أولوياتنا 
بجودة  لارتقاء  جاهدين  وسنمضي 
المتكاملة  الخدمات  وإتاحة  القطاع 
الوقت  في  إليها  الــوصــول  وضمان 
في  المجتمع  أفــراد  لكل  المناسب 

أبوظبي«.

خدمات صحية آمنة وعالية الجودة )أرشيفية(

حملــة توعوّيــــة علـــى منّصــــات 
»الشــارقـــة صــديقـــة للطفـــل«

الشارقة )االتحاد( 

الشارقة  »مكتب  اختتم 
التابع  للطفل«  صديقة 

لشؤون  األعلى  للمجلس 
التوعوية  احلملة  األسرة، 

التي استمرت ملدة أسبوع على 
املختلفة،  الرقمية  منصاته 

حلملة  مصاحبة  جاءت  والتي 
الصحة  »منظمة  أطلقتها 

»األسبوع  مع  تزامًنا  العاملية« 
الطبيعية«  للرضاعة  العاملي 

العالم  به  الذي يحتفي 
سنويًا يف األسبوع األول من 
شهر أغسطس، ضمن جهود 
الرضاعة  ثقافة  نشر  تعزيز 

وخالل  املجتمع.  يف  الطبيعية 
أسبوع احلملة مت تخصيص كل 

يوم من أيام »األسبوع العاملي 
للتوعية  الطبيعية«  للرضاعة 
رحلة  ومحطات  منجزات  بأبرز 

والتي  الطبيعية،  الرضاعة 
التي  باملمارسات  قائمة  تشمل 

جتنبها،  أو  اتباعها  ينبغي 
غير  التأثير  إلى  باإلضافة 
بدائل  لتسويق  األخالقي 
عن حليب األم. واستهدف 

املكتب من خالل تبني حملة 
للرضاعة  العاملي  األسبوع 

تشجيع  يف  اإلسهام  الطبيعية 

جلعل  التعاون  على  املجتمع 
جتربة  الطبيعية  الرضاعة 
رؤيته  ضمن  لألمهات،  سهلة 

مكانة  لتعزيز  ورسالته 
للعائلة  صديقة  إمارة  الشارقة 

العاملية،  املعايير  أعلى  تلبي 
واستمراًرا جلهوده يف ترسيخ 

الصحية  الرعاية  أسس 
املبكرة من خالل تثقيف 

واملجتمع.  العائلة  أفراد 
»مكتب  إرشادات  وتضمنت 

للطفل«،  صديقة  الشارقة 
التوعوية،  حملته  سياق  يف 

التأكيد على أن تقدمي إجازة 
ومتديدها  املدفوعة  األمومة 

18 أسبوعًا مع تقدمي  إلى 
إجازة األبوة املدفوعة يسهم 

رعاية  أعباء  بتخفيف 
اجلدد،  ملواليدهن  األمهات 

املستشفيات  املكتب  وحث 
تشجيع  على  الطبية  والكوادر 

الطبيعية  الرضاعة  ثقافة 
من خالل تثقيف األمهات 

وأشارت  الرضع،  بتغذية 
إرشادات احلملة إلى حاجة 

الرضاعة  الستشارات  األمهات 
الرضيع  يبلغ  حتى  الطبيعية 

عمر سنتني، ألهمية هذه 
الثقة  االستشارات يف بناء 

والطمأنينة.

تشجيع المجتمع على التعاون لجعل 
الرضاعة الطبيعية تجربة سهلة لألمهات

بقيمة 53.7 مليون درهم وإنجازها في ديسمبر المقبل

»الخدمات الصحية« تستعرض 3 مشاريع كبرى   

 دبي )االتحاد(

مؤسسة  إدارة  مجلس  اســتــعــرض 
ــخــدمــات الــصــحــيــة 3  ــل اإلمـــــــارات ل
 53.7 بقيمة  كبرى  تحولية  مشاريع 
بحلول  إنجازها  ومتوقع  درهم،  مليون 
ديسمبر 2022، واطلع على مستجدات 
ــذهــا حـــيـــث شــمــلــت مـــشـــروع  ــي ــف ــن ت
الرعاية  المجتمعية،  النفسية  الصحة 
تقنية  باستخدام  االفتراضية  الصحية 
إلدارة  المتكامل  والنظام  الميتافيرس، 

دورة اإليرادات.
ــال اجــتــمــاع مجلس  ــك خـ ــاء ذلـ جـ
سليم  محمد  الدكتور  بحضور  اإلدارة 
العلماء، رئيس مجلس اإلدارة والدكتور 
عام  مــديــر  الــســركــال  محمد  يــوســف 
حيث  المجلس،  وأعــضــاء  المؤسسة 
من  عــدد  جانب  إلــى  مناقشتها  تمت 

القضايا والمشاريع األخرى.
العلماء  سليم  محمد  الدكتور  وأكــد 
تكون  أن  على  حريصة  المؤسسة  أن 
في  الــحــكــومــيــة  الــجــهــات  أول  ــن  مـ
منذ  التحولية  المشاريع  بمنهج  العمل 
بهدف  الدولة،  مستوى  على  إطاقها 
إحداث نقلة نوعية في مستوى تقديم 
على  تعتمد  التي  الصحية  الخدمات 
أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة، 

والتي تعزز من البروتوكوالت العاجية 
الطبية  الخدمات  معايير  أعلى  وتوفر 
الحديثة، بما يتناسب مع مكانة الدولة 

على خريطة الصحة العالمية.
التي  االســتــراتــيــجــيــة  أن  وأضــــاف 
وضعتها المؤسسة جاءت منسجمة مع 
ومتسقة  الرشيدة،  الحكومة  سياسات 
الساعية  الوطنية  االستراتيجيات  مع 
الحكومي،  العمل  مجاالت  تطوير  إلى 
الرقمي  الــتــحــول  مــفــاهــيــم  وتــرســيــخ 
فــي قــطــاع الــخــدمــات الــصــحــيــة، من 
العالمية  المقاييس  أفضل  تبني  خال 
إليه  توصلت  مــا  أحـــدث  واستقطاب 

تكنولوجيا الطب الحديث.

ــح الــدكــتــور يــوســف محمد   وأوضــ
الــســركــال مــديــر عــام الــمــؤســســة، أن 
االجتماع استهدف بحث تنفيذ وتطبيق 
للخطط  وفـــقـــاً  ــة  ــاث ــث ال ــع  ــمــشــاري ال
انسجاماً  المحددة،  الزمنية  والمراحل 
الوجهة  تكون  بأن  المؤسسة  رؤيــة  مع 
الرائدة عالمياً في تقديم أعلى معايير 
بجودة  واالرتــقــاء  الصحية،  الخدمات 
حياة األفراد عبر توفير خدمات صحية 
وعاجية استباقية ومتكاملة، ومنظومة 
التقنيات  أحــدث  على  قائمة  صحية 
وبيئة  المتقدمة،  والعاجية  الصحية 
والمواهب  الكفاءات  على  ترتكز  عمل 

الصحية المحترفة.

جانب من االجتماع )من المصدر(

الصحة النفسية 
المجتمعيــــــــة

بحث االجتماع آليات ومراحل 
تنفيذ مشروع »الصحة 

باعتباره  املجتمعية«  النفسية 
أحد املشاريع الريادية 

الهادفة إلى تعزيز اخلدمات 
املجتمعية  النفسية  الصحية 

الوقائية  مبختلف مستوياتها 
والتأهيلية،  والعالجية 

وحتسني جودة حياة األفراد 
وفق أفضل املمارسات العاملية. 

كما ناقش األعضاء مشروع 
»الرعاية الصحية االفتراضية 

امليتافيرس«، حيث  بتقنية 
قرر املجلس إطالق وتفعيل 

منصة »ميتا للرعاية 
الصحية« التي تعتبر مؤسسة 

اإلمارات للخدمات الصحية 
أول جهة صحية تستخدمها 

على مستوى العالم. هذا 
وتطرق االجتماع إلى مشروع 
»النظام املتكامل إلدارة دورة 

اإليرادات«، كما استعرض أبرز 
إجنازات مجلس شباب املؤسسة 

يف مجال متكني الشباب.

أبوظبي )وام(

   متاشيًا مع خطة وزارة 
الصحة ووقاية املجتمع 

لتوسيع وزيادة نطاق 
الفحوص يف الدولة بهدف 

االكتشاف املبكر وحصر 
احلاالت املصابة بفيروس 

كورونا املستجد »كوفيد 
- 19« واملخالطني لهم 

وعزلهم، أعلنت الوزارة عن 
إجراء 142.798 فحصًا 
جديدًا خالل الساعات 

الـ 24 املاضية على فئات 
مختلفة يف املجتمع 

باستخدام أفضل وأحدث 
تقنيات الفحص الطبي. 
 وساهم تكثيف إجراءات 

التقصي والفحص يف 
الدولة وتوسيع نطاق 

الفحوص على مستوى 
الدولة يف الكشف عن 

923 حالة إصابة جديدة 
بفيروس كورونا املستجد 

من جنسيات مختلفة، 
وجميعها حاالت مستقرة 

وتخضع للرعاية الصحية 

الالزمة، وبذلك يبلغ 
مجموع احلاالت املسجلة 

999.637 حالة.   كما أعلنت 
الوزارة عدم تسجيل 

أي حالة وفاة يف األربع 
والعشرين ساعة املاضية، 

وبذلك يبقى عدد الوفيات 
يف الدولة 2.337 حالة، 

وشفاء 895 حالة جديدة 
ملصابني بفيروس كورونا 
املستجد »كوفيد - 19« 

وتعافيها التام من أعراض 
املرض بعد تلقيها الرعاية 

الصحية الالزمة منذ 
دخولها املستشفى، وبذلك 

يكون مجموع حاالت 
الشفاء 978.503 حاالت.

895 حـالــة شفـاء مـن »كـورونـا« 

 142.798
فحصــــــــــًا

 923
إصابة جديدة

ضمـــن خطتهــــا لتوفيــــر خدمــــات شاملــــة ومستدامــــة

»الصحـــة«: 3 محـــاور رئيســـة الستــراتيجيــة إدارة املعــرفـــة

تعزيـز استثمــــــار الكفـــــاءات البشريــــــة ونشـر الثقافــــة المؤسسيــــــة 

سامي عبد الرؤوف )دبي(

 3 المجتمع،  ووقاية  الصحة  وزارة  حــددت 
المعرفة  إدارة  الستراتيجية  رئيسة  مــحــاور 
بالوزارة و6 أهداف، وذلك ضمن سعيها لتعزيز 
والمجتمع في دولة اإلمارات من  الفرد  صحة 
خال توفير خدمات وقائية وصحية وتنظيمية 
سياسات  وفــق  ومستدامة،  ومتميزة  شاملة 
وتشريعات، وبرامج، وشراكات محلياً، ودولياً. 

نموذجاً  وتطبيقها  تبنيها  ــوزارة،  الـ ــدت  وأك
خال  مــن  المعرفة  إدارة  لسياسة  مؤسسياً 
والمواصفات  األنظمة  من  مجموعة  تطبيق 
واالبتكار،  الجودة،  إدارة  أنظمة  مثل  العالمية، 

والتدريب، والمعرفة. 
المعرفة  إدارة  استراتيجية  أن  إلى  وأشارت 
الــوزارة في تحقيق نظام رعاية  إحدى وسائل 
الــجــودة  الــمــســتــوى وضــمــان  صحية عــالــمــي 
المقدمة،  الصحية  الرعاية  لخدمات  العالية 
وتحقيق أهداف الوزارة المرتبطة بتقديم كافة 
الخدمات اإلدارية وفق معايير الجودة والكفاءة 

والشفافية.
الستراتيجية  األول،  الــمــحــور  أن  وذكـــرت 
المعرفة، هو االستثمار في الكفاءات البشرية، 
والــمــهــارات  ــمــواهــب  وال الــمــعــرفــة  ويتضمن 
والتطوير  والــتــدريــب  والــخــبــرات  والـــقـــدرات 

المتعلقة باألفراد في المنظمة
وتــهــدف الــــوزارة مــن خــال هــذا المحور، 
العاملين  وتمكين  المؤسسية  الثقافة  نشر  إلى 
باستثمار المعارف، وضمان توفر مسارات تعلم 
الكفاءات  وتحديد  واستثمار  ومرنة،  متنوعة 

البشرية المتوفرة. 
ــوزارة  ــ ال الــثــانــي، فخصصته  الــمــحــور  أمـــا 
مجموعة  عن  عبارة  وهو  المعرفية،  للحوكمة 
من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى 
طريق  عن  األداء  في  والتميز  الجودة  تحقيق 
لتحقيق  والفعالة  المناسبة  األساليب  اختيار 
خطط وأهداف الوزارة، وتطبيق النظم والتأكد 
من جودة المصادر المعرفية عن طريق تحديد 

المهام والمسؤوليات. 
المعرفية  الــحــوكــمــة  أن  الـــــوزارة،  ــرت  ــ وذك
تستهدف التدقيق والتحقق من جودة المعارف 
تطوير  فــي  يسهم  مما  والضمنية  الصريحة 
اإلجــراءات  توفر  إلى ضمان  باإلضافة  األداء، 
والسياسات الداعمة إلدارة المعرفة وحوكمتها.

إدارة  الستراتيجية  الثالث  المحور  ويتناول 
المعرفة، مسألة البنية التحتية المعرفية، والتي 
المعرفة  إلدارة  إلكتروني  نظام  بتوفير  تعتني 
والعمل على نشره مما يسهم في توفير الحقوق 
األعمال  إلنجاز  للجميع  األساسية  المعرفية 
واتخاذ القرارات وضمان استمراريتها بالشكل 
الصحيح. ويعمل هذا المحور على توفير بنية 
المصادر  توفير  وأيضا  المعرفة،  تحتية إلدارة 
الــمــعــرفــيــة وســهــولــة الــوصــول إلــيــهــا لجميع 

العاملين إلنجاز األعمال واتخاذ القرارات.

اختيار األساليب المناسبة 
والفعالة لتحقيق الخطط 

واألهداف

تطبيق مجموعة من األنظمة والمواصفات العالمية )أرشيفية( 

نواصل جهودنا 
لالرتقاء بصحة 

وسالمة المجتمع

هند الزعابي
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بتعاون معهد االبتكار التكنولوجي وجامعة خليفة وشركاء عالميين

»شاهني« أول برنامج باإلمارات للتحكم بـ »املسّيرات«

أبوظبي )االتحاد( 

 أعلن معهد االبتكار التكنولوجي، وهو 
العلمي،  البحث  رائــد في  مركز عالمي 
وذراع البحوث التطبيقية لمجلس أبحاث 
أبوظبي،  فــي  المتطورة  التكنولوجيا 
اآلمنة  األنظمة  أن مركز بحوث  أمــس، 
له نجح في تحقيق نقطة تحول  التابع 
جوهرية في أول بحث ينفذ داخل الدولة 
 )SoC( ويختص بالمنظومة على رقاقة
القائمة على حاسوب مجموعة التعليمات 

المخفضة.
ومن خالل شراكات محلية وعالمية 
مركز  مــع  الــشــراكــة  تشمل  مــتــعــددة، 
منظومة على رقاقة في جامعة خليفة 
للعلوم والتكنولوجيا، نجح مركز بحوث 
برنامج  تطوير  فــي  اآلمــنــة  األنظمة 
من  األول  البرنامج  وهــو  »شــاهــيــن«، 
نوعه الذي تم وضع مفاهيمه ومن ثم 
النجاح في تصميمه في دولة اإلمارات 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة. وتــعــمــل رقــاقــة 
الطائرات  في  تحكم  كوحدة  االختبار 
الطيار  برنامج  باستخدام  المسيرة، 

اآللي اآلمن PX4 الخاص بالمركز.
المعقدة  المنظومة  ويعتبر »شاهين« 
األولى من نوعها التي تعمل على رقاقة 
على  المنظومة  من  تجريبي  كإصدار 
رقــاقــة »الــصــقــر«، والــتــي مــن المقرر 

إطالقها في عام 2023. 
في  »شاهين«  إطــالق  أهمية  وتكمن 
يوفر  النظام  هــذا  أن  األول  سببين- 
الضرورية  المعرفة  ــارات  ــ اإلم لــدولــة 
لصنع الرقاقات الميكروية الخاصة بها 
لالستخدام المحلي والعالمي، إلى جانب 
إمكانية توفير عدد كبير من الوظائف 

التي تتطلب مهارات عالية في الدولة. 
للجهات  »شــاهــيــن«  يسمح  وثــانــيــاً، 
التجارية والحكومية في دولة اإلمارات 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة بــالــحــفــاظ على 
التصنيع  قطاع  في  عالية  استقاللية 
ويخفض بشكل كبير من اعتمادها على 
المتطلبات األساسية من دول أخرى كما 
ويمثل  الماضي.  في  دائماً  الحال  كان 
دور البرنامج كأداة اختبار تسبق إطالق 
منظومة الصقر »الصقر« خطوة أولى 

مهمة.

أبوظبي )االتحاد(

 احتفت كلية الهندسة يف جامعة أبوظبي، واحدة من أكبر كليات الهندسة يف دولة اإلمارات 
العربية املتحدة، مبنحها 4940 شهادة جامعية يف شتى تخصصات الهندسة منذ تأسيس 

اجلامعة عام 2003، حيث خرجت الكلية 4770 مهندسًا، من بينهم 32% من اإلناث و36% من 
اإلماراتيني، مما يؤكد التنوع الكبير الذي يتسم به طلبة جامعة أبوظبي، والتزامها بالعمل 

مبا يتماشى واألجندة الوطنية حلكومة دولة اإلمارات لتمكني اخلريجني من املواطنني 
واإلناث خوض غمار سوق العمل يف مجاالت تخصصهم.

وتنوعت تخصصات اخلريجني لتشمل عدة مجاالت هندسية، حيث بلغت نسبة خريجي 
قطاع اإلنشاءات )33%(، والقطاع الصناعي )25%(، وقطاع الكهرباء واحلوسبة )%21(، 

وقطاع الهندسة وإدارة املشاريع )20%(، مما يعكس حرص جامعة أبوظبي على ضمان 
حصول طلبتها على اخلبرة األكادميية املتكاملة، التي متكنهم من النمو والتطور يف مختلف 
التخصصات، وحتقيق النجاح، واالستعداد جيدًا ملهنهم املستقبلية. وذكر 94% من خريجي 
كلية الهندسة أنهم راضون متامًا عن جتربتهم التعليمية يف جامعة أبوظبي، وأشار 86% من 

اخلريجني إلى أنهم يعملون حاليًا أو يستكملون دراساتهم العليا يف مجال ذي صلة بدراساتهم 
ومعارفهم التي اكتسبوها من جامعة أبوظبي.

وقال الدكتور حمدي الشيباني، عميد كلية الهندسة يف جامعة أبوظبي: »تعد جامعة 
أبوظبي من املؤسسات األكادميية الرائدة يف املنطقة، وتتميز ببرامجها التنافسية واملعتمدة، 

إضافة إلى معدل التوظيف املرتفع بني خريجيها، إذ تقدم جامعة أبوظبي ألعضاء هيئة 
التدريس وطلبتها املتنوعني موارد ومرافق وفرص تدريب عاملية املستوى، وتعمل دومًا على 

تعزيز االبتكار والتحفيز على األبحاث الرائدة التي تعود بالفائدة والتأثير اإليجابي على 
املجتمع. ونظرًا الطالع اجلامعة الواسع ومعرفتها باحتياجات سوق الغد، فإنها حترص على 
رفد اخلريجني باألدوات واملوارد التي يحتاجون إليها ليصبحوا قادة مؤثرين يف املستقبل«.

وتعد كلية الهندسة يف جامعة أبوظبي أكبر كليات الهندسة يف دولة اإلمارات العربية 
املتحدة، وتقدم لطلبتها مجموعة من برامج الهندسة والتقنية يف البكالوريوس والدراسات 

العليا، مع طرحها املستمر لبرامج دراسية جديدة ومبتكرة.

أبوظبي )االتحاد(

 أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي، نيل مرمي احلّمادي، خريجة العلوم السياسّية دفعة 2019، 
منحة فولبرايت اإلمارات، والتي ستمول بالكامل دراستها لتخصص املاجستير يف الدراسات 

الدولية يف جامعة واشنطن بالواليات املتحدة، وتستكشف احلّمادي خالل دراستها حلواًل 
ألزمة التغير املناخي العاملية من خالل الربط بني العلوم والعالقات الدولية والسياسيات 

العامة.
وُتعد احلّمادي واحدة من ثالثة طالب اختارتهم وزارة اخلارجية األميركية ملنحة فولبرايت 
اإلمارات لهذا العام، إلى جانب زميلتها يف اجلامعة هانا كاساك-جليبوف، خريجة الدراسات 

متعددة التخصصات دفعة 2021، والتي حصلت على منحة فولبرايت األميركية إلى غانا، 
لدراسة تأثير تدهور البيئة على احلياة الساحلية، بالتعاون مع جامعة غانا. وتعد املنحة 

برنامج تبادل تعليمي دولي مرموق للطالب والهيئات التدريسية وغيرهم من املختصني، 
يحظى برعاية احلكومة األمريكية وتركز على إنشاء روابط متينة بني الدول.

 وقالت احلّمادي: »ساهمت جتربتي للدراسة خارج الدولة خالل سنوات دراستي يف جامعة 
نيويورك أبوظبي بتعزيز حس املسؤولية لدي، وأنا متحمسة ملباشرة دراساتي العليا يف 
الواليات املتحدة. وأتطلع إلى االستفادة من فرص التبادل الثقايف التي يوفرها برنامج 

فولبرايت، والتفاعل مع مختلف وجهات النظر، وهو ما اعتدت عليه يف جامعة نيويورك 
أبوظبي. وأعتزم متابعة دراستي يف جامعة واشنطن والتركيز على الدراسات الدولية حول 
الطاقة وسياسة املناخ إلى جانب دراسة اللغة اإليطالية، التي حظيت بفرصة تعلمها خالل 

دراستي يف جامعة نيويورك فلورنسا. وسأتابع بهذا الزخم يف مجال الدراسات متعددة 
التخصصات واحلوارات العاملية، حيث أتيحت لي فرصة استكشافه خالل دراستي يف جامعة 

نيويورك أبوظبي، وأسعى إلى مواصلة مسيرتي املهنية يف مجال السياسة أو التحليالت، 
مبا يكفل لي املساهمة يف مسيرة التطور والتقدم التي حتققها دولة اإلمارات يف مجال تنوع 

مصادر الطاقة«.
كما حصل اثنان من خريجي جامعة نيويورك أبوظبي على منح نايت هينيسي الدراسية، 
مما يعزز اإلجنازات األكادميية التي حققتها اجلامعة خالل العام األكادميي املاضي، حيث 
تستعد روان ضرير، خريجة دفعة 2020، لدراسة الدكتوراه يف القانون يف كلية ستانفورد 

للحقوق، وتلتحق تامي جيوجيفا، خريجة دفعة 2019، بجامعة ستانفورد لنيل درجة 
الدكتوراه يف علم الوراثة.

منذ التأسيس

تدرس حلواًل للتغير المناخي

جامعة أبوظبي تحتفي بتخريج 

4770 مهنــــدســًا 

إماراتية خريجة »نيويورك أبوظبي« 

تحصــل على منحـــة فولبــرايت 

طالب يعمل على تطوير مشروعه الهندسي )من المصدر(

حرم جامعة »نيويورك أبوظبي«

  230 مشاركًا من 7 جامعات إماراتية

طلبة جامعة زايد يفوزون يف »أدنوك - بلومبرغ«

أبوظبي )االتحاد(

كلية  من  زايــد  جامعة  طلبة  حقق   
تحدي  فــي  الــثــالــث  الــمــركــز  اإلدارة 
دولة  في  للتداول  بلومبرغ   - ــوك  أدن
2022 وفازوا كذلك بجائزة  اإلمارات 
البيئية  لــلــمــمــارســات  إدارة  أفــضــل 
)إي  الشركات  وحوكمة  واالجتماعية 
قبل  من  تنظيمها  تم  والتي  أس جي( 
وكلية  األوســط  الشرق   HSBC بنك 
إدارة جامعة تورنتو – روتمان تنافس 
خاللها 47 فريقاً من جامعات مختلفة 
في الشرق األوسط وعلى مدار أربعة 

أشهر.
ــتــصــفــيــات الــنــهــائــيــة  ــهـــدت ال وشـ
للتداول  بلومبرغ   - أدنــوك  لتحدي 
منافسات   2022 اإلمــارات  دولة  في 
خليفة  جامعة  من  طلبة  بين  شيقة 
ــد  وجــامــعــة اإلمـــــارات وجــامــعــة زاي
من  أكثر  بمشاركة  أبوظبي،  وجامعة 
جامعات   7 من  وطالبة  طالباً   230
في  المبادرة  هــذه  وتأتي  إمــاراتــيــة، 
من  القادم  الجيل  دعــم  جهود  إطــار 
ــارات على  ــ الــشــبــاب فــي دولـــة اإلمـ
المؤسسات  مــع  والــعــمــل  الــتــواصــل 

ــة  ــدراسـ ــالل فـــتـــرة الـ ــمــيــة خــ ــعــال ال
الجامعية.

وقالت الدكتورة فاطمة آل علي، عميد 
وعلى  »إنــه  زايــد:  بجامعة  اإلدارة  كلية 
الرغم من أن منظمي المنافسة قدموا 
الدعم الالزم للطلبة، إال أنهم استفادوا 
من مختبرات بلومبرغ الموجودة بفرعي 
الــجــامــعــة فــي إمــــارة أبــوظــبــي ودبــي 
البحث واالستشارات  المتخصصة في 
العالمي، فهي خير  التداول  في مجال 
أداة يستفيد منها أعضاء هيئة التدريس 
األكــاديــمــيــة  رحلتهم  خـــالل  والــطــلــبــة 
بجامعة زايد، ويبدو أن العام الدراسي 
حيث  مثمراً،  عاماً  كان   2022/2021
حقق طالبنا العديد من اإلنجازات في 
مختلفة  مسابقات  عبر  التداول  مجال 

على مستوى عالمي«.

اإلدارة  كــلــيــة  »تــعــمــل  وأضـــافـــت: 
بجامعة زايد بشكل جماعي ومتكافئ 
منهجيات  في  العملي  االبتكار  على 
التدريس والبحث العلمي والتي تصب 
في إطار جهودنا المستمرة وأهدافنا 
بالمجتمع  للنهوض  االســتــراتــيــجــيــة 
الحكومة  بمتطلبات  والــمــســاهــمــة 
اقتصاد معرفي،  الرشيدة في تحقيق 
إماراتية  كفاءات  تقوده  ومــرن  متنوع 
بما  الخبرات  أفضل  وتعززه  ماهرة، 
لدولة  المدى  بعيد  االزدهـــار  يضمن 

اإلمارات وشعبها«.
جامعة  تحدي  في  المشاركون  حقق 
زايد أعلى نتيجة تداول بين الفرق التي 
بلومبرغ   - ــوك  أدن تحدي  في  شاركت 
ــارات 2022،  ــ ــة اإلمـ لــلــتــداول فــي دولـ
وحــضــر الــمــشــاركــون نـــدوات مختلفة 
بلومبرغ  عبر اإلنترنت قدمها محترفو 
والطاقة  والــغــاز  النفط  مــجــاالت  فــي 
شاماًل  تقريراً  أعــدوا  كما  المتجددة، 
عرضوه أمام الحضور، وأجابوا عن عدة 
أسئلة تم طرحها من قبل أعضاء لجنة 
التحكيم. وحصل طلبة جامعة زايد على 
في  أشهر  ثالثة  لمدة  تدريبية  دورات 

مركز أدنوك التجاري في أبوظبي.

مهــــارات 
متخصصــــــة

فازت مجموعتان من طالب 
جامعة زايد من كلية اإلدارة 

بجائزتني يف حتدي بنك 
HSBC الشرق األوسط 

وكلية إدارة جامعة تورنتو 
– رومتان، حيث فازت إحدى 

املجموعات باملركز الثالث 
يف املسابقة وحصلت على 

جائزة قدرها 4000 دوالر، 
بينما فازت مجموعة أخرى 
بجائزة أفضل إدارة محفظة 

استثمارية وحصلت على 
جائزة قدرها 1000 دوالر.

اجلدير بالذكر أن وزارة 
التربية والتعليم وقعت  

اتفاقية يف عام 2019 مع 
شركتا أدنوك وبلومبرغ 
لتنفيذ وتطوير برنامج 

تدريبي يهدف إلى تزويد 
الطلبة اإلماراتيني باملهارات 

املالية املتخصصة الالزمة 
للتميز يف عالم املال 

واألعمال.

دعم الشباب 
في اإلمارات على 

التواصل والعمل مع 
المؤسسات العالمية 

خالل تتويج الفائزين )من المصدر(

أنظمـــــــــــة 
الحوسبة

قال الدكتور راي جونسون، 
الرئيس التنفيذي ملعهد االبتكار 

التكنولوجي وأسباير: »حُتدث 
حواسيب مجموعة التعليمات 

املخفضة RISC-V ثورة يف عالم 
أنظمة احلوسبة، ويقوم معهد 

االبتكار التكنولوجي ببناء هذه 
القدرة اجلديدة ضمن مكتبتنا 

املتنامية من احللول التقنية 
املتقدمة، بينما نواصل يف سعينا 

الدؤوب إلعداد عاملنا ملواجهة 
املستقبل على نحو تدريجي. 

وتشمل حاالت االستخدام 
للطائرات املسيرة ومثيالتها من 

األنظمة املستقلة اآلن قطاعات 
متعددة كالتجارة اإللكترونية 

والرعاية الصحية واالتصاالت 
واألمن. وسيسهم هذا اإلجناز 

يف تعزيز موقعنا كمركز أبحاث 
عاملي رائد يف مجال التكنولوجيا 
املتطورة التي تعمل على تشكيل 

عالٍم ممّكن وأكثر أمنًا«.
وقال الدكتور شريكانت تاكار، 
كبير الباحثني يف مركز بحوث 

األنظمة اآلمنة وأستاذ األبحاث 
املساعد بجامعة خليفة: »إن 

مجتمع RISC-V.org هو مجتمع 
رائد يف هندسة مجموعة 

 )ISA( التعليمات املفتوحة
لبنية املعاجلات. وقد تطلب جزء 
كبير من العمل على حتقيق هذا 
املشروع تنفيذ امتدادات مراقب 

األجهزة االفتراضية حلاسوب 
مجموعة التعليمات املخفضة 

اخلاص بوحدة املعاجلة املركزية 
بهدف إدارة أنظمة تشغيل 
متعددة ومعزولة يف الوقت 

نفسه.  وقال الدكتور ستيف 
غريفيث، النائب األول لرئيس 

قسم البحث والتطوير يف جامعة 
خليفة:»يعتبر مركز املنظومة 
على رقاقة يف جامعة خليفة، 

بقيادة الدكتور بكر محمد، 
املركز الوحيد من نوعه يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة، وقد 
مت إنشاؤه خصيصا للمشاركة 
يف عمليات البحث والتطوير 
املختصة بالدارات واألنظمة 

اإللكترونية، باإلضافة إلى 
تقنيات االستشعار ذات الصلة«.
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مرافئ

اإلمارات.. في كل 
بارقة وإشراقة 

هذه هي الصورة في المشهد، وهذه هي اإلمــارات عند كل إشراقة 
شمس، وبزوغ فجر هناك في األفق دورة لميالد جديد، البتسامة زاهية 
على وجه الوجود، ألن في الثنايا رواية جديدة تكتب في صفحات التاريخ، 
ودولة تبهر العالم كل ساعة، بمهارة العطاء، وبراعة البذل، ونبوغ العقل 
في اختراق الالممكن، ليصبح الكتاب الوجودي مفتوحا على ذروة اإلنتاج 
وإصدار ما تحتاجه الحياة لكي تتفتح أزهارها، وتغرد أطيارها، وتغني 
األغصان طربا، بعالم يتشكل في دولة، ودولة تنتج عالما أصبح اليوم 
هو الحاضر والماضي والمستقبل، هو كل الزمان والمكان، هو اإلنسان 
عندما تزدهر مشاعره باألشواق، وتتكحل لديه األحداق بإثمد التفاؤل، 
وإرادة القوة، بعناصرها، وكل ما تدخره من وسائل التصالح مع البيئة، 
النجباء  وعرق  األوفياء،  بحبر  التاريخ  وصياغة  الوجود،  مع  واالندماج 
الذين وهبوا أنفسهم سلساالً ذهبياً يعانق نحر األرض، ويرصع أديمها 
بالفرح. في صباح كل شمس تبدو الحياة على هذه األرض مثل ثمرات 
يأخذ  نعيماً  الوطن  هذا  في  الحياة  تبدو  وعذوبة،  بنضج،  تتألق  لوز 
ساكنيه إلى نعيم تبدو الدنيا مساحة خضراء، أشجارها بشر، وطيورها 
تطلعات إلى العال، وأعشاشها أحالم مكسوة بالدفء، وال غشاوة على 
الرموش حيث للكحل بريق جمال ناصع، ساطع، تجلى في الصباح عرفا 
البلدان  كسائر  ليس  بلد  باسم  امتياز خاصة مسجلة  بعالمة  إماراتيا، 
في التعاطي مع صيرورة الحياة بل هي تمضي في الركاب نحو الغايات 
في  تلهو  ال  شجرة  كجذر  الصحراء  من  خرج  إنسان  أجل  من  األمثل 
الوجود وإنما تسبك من حبات التراب ذهب الوعي، وتصوغ من األمل 
في  ــارات  اإلم يجعل  ما  رؤيــة، هذا  وقــوة عزيمة، وصالبة  فرح  قالئد 
الحياة  عشاق  لكل  الشهد  تمنح  ونحلة  الوجود،  تعطر  زنبقة  العالمين 
البحر نهرا تسبح في طياته طيور  التي جعلت من  هذه هي اإلمــارات 
التألق ماضية إلى المستقبل بكل شجاعة، واحترافية، ومهنية، ومنهجية 
في التعامل مع الظروف، مهما حلكت، ومهما اكفهرت، تبقى اإلمارات 
هي المصباح المنير في لغة التحكم في المتغيرات، وفي أبجدية سرد 
حكاية الظرف وما يليه من ظرف، فالحياة في هذا الوطن حبات نقش 
تسدد  ما  بقدر  الحبر  تبدد  ال  التي  األنامل  وهي  الجمال،  ورق  على 
النقاط على الحروف لتبدو الجملة معرفية وبال حدود. ليبدو الحديث 
عن الحياة، تالوة على صفحات القداسة المعرفية لكل ما ينفع، ويدفع 
بالعربة إلى أعالي القمم. زهرة اللوتس في هذا الوطن التي خرجت من 
طين الدهشة، هي ال تزال ترسم الجمال في كل بقعة من هذا العالم 
وليس في محيطها فحسب، ألن إيمان القيادة بأننا والعالم واحد، جاء 

من وحدة التفكير منذ األزل.

علي أبو الريش

Ali.AbuAlReesh@alIttihad.ae

أبوظبي )االتحاد(

 أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أمس عن قيام كلية الطب والعلوم الصحية 
بتنظيم برنامج التدريب الطبي 2022، بهدف توفير فرص التعليم والتطوير بين الطلبة 

اإلماراتيين في المرحلة الثانوية الذين يتطلعون لاللتحاق بوظائف الطب والعلوم 
الصحية.

 وانطلق البرنامج أمس في جامعة خليفة ويستمر لمدة أسبوع، في حرم الجامعة الرئيس، 
وسيتعاون المشاركون من خالله مع طلبة كلية الطب الحاليين وسيقومون بجولة في مرافق 

الجامعة وسيشاركون في مشاريع كبيرة تركز على ارتفاع ضغط الدم وعلم التشريح وعلم 
األدوية والمحاكاة والتي سيتعرفون إليها بشكل مفصل خالل برنامج التدريب. هذا، وسيتم 

عرض المشاريع النهائية على لجنة التحكيم التي ستكرم الفائز.
 وقال الدكتور أحمد الشعيبي، نائب رئيس أول للشؤون األكاديمية وخدمات الطلبة في 

جامعة خليفة: »يسهم برنامج التدريب الطبي 2022 الذي تنظمه كلية الطب والعلوم 
الصحية في جامعة خليفة في توفير الفرصة للطلبة اإلماراتيين في المرحلة الثانوية 

للتعلم من المتخصصين في الطب والرعاية الصحية وفهم مجموعة المهارات الالزمة 
لالنخراط بهذا القطاع الهام. وبذلك، يهدف البرنامج إلى تحفيز الطلبة لدراسة الطب 

وكذلك استكشاف الخيارات الوظيفية مستقباًل في هذا المجال الهام في سن مبكرة، حيث 
ستساهم األنشطة المتميزة والمشاريع الكبيرة في تطوير المشاركين بشكل كبير«.

من ناحيته، قال الدكتور جون روك، العميد المؤسس لكلية الطب والعلوم الصحية في 
جامعة خليفة: »يعتبر برنامج التدريب الطبي جزءًا من مجموعة البرامج التي تساهم في 
تحفيز اهتمام الطلبة وتعزيز مؤهالت المتقدمين منهم مستقباًل لبرنامج دكتور في الطب 

الذي تطرحه كلية الطب والعلوم الصحية«.
ويشمل برنامج التدريب الطبي أنشطة تتعلق بالصحة وجودة الحياة وجلسة تركز على 

مهارات العرض ومقدمة إلى كلية الطب والعلوم الصحية وجلسة خاصة لطرح األسئلة 
واإلجابة عليها.

ويعتبر برنامج دكتور في الطب الذي توفره جامعة خليفة برنامج التعليم الطبي األول من 
نوعه في دولة اإلمارات، الذي يشترط االنضمام إليه الحصول على درجة البكالوريوس. 

إضافة لذلك، تم اعتماد البرنامج من قبل هيئة االعتماد األكاديمي في الدولة، وسيتم 
تخريج أول دفعة منه في عام 2023.

يذكر أنه خالل السنوات الماضية سجلت كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة خليفة 
عدد من اإلنجازات البارزة التي تشمل نشر 250 ورقة بحثية في مجالت علمية وطبية 
دولية مرموقة تركز على مجموعة واسعة من الموضوعات الطبية الحيوية على نطاق 

الدولة وخارجها، وتتنوع ما بين الجينوم العربي ومرض السكري ومن الجسيمات النانوية 
إلى أمراض القلب واألوعية الدموية والتعليم الطبي.

دبي )وام(

 حصلت الجامعة البريطانية في دبي على اعتماد الجودة العالمي، من خالل وكالة ضمان 
الجودة للتعليم العالي /QAA/ وهي هيئة الجودة المستقلة في المملكة المتحدة، والرائدة 

عالميًا في ضمان الجودة للتعليم العالي. وحصلت الجامعة على االعتماد العالمي بعد أن 
اجتازت بنجاح مراجعة الجودة الدولية الخاصة كافة المعايير »10 معايير« المنصوص 
عليها في مقاييس وكالة ضمان الجودة وتعتبر عملية التقييم صارمة، حيث إنها تقيس 

أنظمة وحوكمة وسياسات مؤسسات التعليم العالي العالمية وفقًا لمعايير ضمان الجودة 
الدولية المنصوص عليها في الجزء األول من معايير وإرشادات ضمان الجودة في منطقة 

التعليم العالي األوروبية. 
وتم إجراء المراجعة في الفترة من 23 إلى 26 مايو 2022، وقام بها فريق من ثالثة مختصين 

مستقلين تم تعيينهم من قبل هيئة ضمان الجودة، والذي أكد أن الجامعة تلبي جميع 
معايير ضمان الجودة بال استثناء. وقال البروفيسور عبداهلل الشامسي مدير الجامعة: 
يسعدنا االنتهاء من هذه المراجعة للجودة الدولية بنجاح، وبصفتنا الجامعة البحثية 

الرائدة في المنطقة، فإننا نأخذ جودة تعلمنا وتعليمنا على محمل الجد، ونحن فخورون 
بأن فريق المراجعة اختار مجموعة من المبادرات والممارسات الجيدة التي وضعناها في 

الجامعة البريطانية في دبي لضمان استمرارنا في التطور كنموذج جامعي لمعايير الجودة 
العالمية.

لتحفيزهم على االلتحاق بالمجاالت الصحية

»طب جامعة خليفة« يفتح أبوابه 

الستقبال طلبة »الثانوية«

الجامعة البريطانية في دبي تحصل 
على اعتماد الجودة العالمي

طالبات يتابعن عرضًا عن البرنامج في جامعة خليفة )من المصدر(

نأخذ جودة تعلمنا وتعليمنا 
علـــــــــى محمـــــــل الجـــــــــد

عبدهللا الشامسي 

استحدثته جامعة محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية

يعتمد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لمنظومة النقل المستدامة 

أول دليل علمي معياري لتوثيق البحوث

فريق جامعة اإلمارات يستعرض »مشروع الطرق الذكية«

أبوظبي )وام(

زايد  بن  محمد  جامعة  أصــدرت   
دلياًل  ــؤخــراً،  م اإلنــســانــيــة،  للعلوم 
لتوثيق  مــتــكــامــاًل  مــعــيــاريــاً  عــلــمــيــاً 
باللغة  اإلنسانية  العلوم  في  البحوث 
نــوعــه في  مــن  األول  يــعــد  الــعــربــيــة 
الدولة يختص في العلوم اإلنسانية. 
اليبهوني  خــالــد  الــدكــتــور  وقـــال 
الــجــامــعــة: عملت  مــديــر  الــظــاهــري 
جــامــعــة مــحــمــد بـــن زايــــد الــعــلــوم 
التحتية  البنية  وضع  على  اإلنسانية 
األكاديمي  بالشأن  الخاصة  العامة 
ــت الــمــنــاهــج  ــن ــذا ب ــالل هــ ــن خــ ــ وم
واستقطبت أفضل األساتذة ونظرت 
األكاديمية  الممارسات  أفضل  في 
عملت  الممارسات  هذه  ضمن  ومن 
توثيق  دلــيــل  أول  اســتــحــداث  عــلــى 
باإلحالة  يتعلق  الدولة  في  إرشــادي 
وهذا  واالسترشاد  العلمي  والبحث 
المتبع حاليا في مختلف  النظام  هو 

العالم.  جامعات 
وأضاف »تستطيع الجامعة اليوم أن 
وحسب  األكاديمي  النهج  وفــق  تعمل 
وتساعد  العالمية  المعايير  أفضل 
للوصول  والطلبة  الباحثين واألساتذة 
المطلوبة  الــمــســتــويــات  أفــضــل  إلـــى 
الدولية  العالمية  المعايير  حسب 
يميز  ما  أن  إلــى  وأشــار  المعتمدة«. 
في  نوعه  من  األول  أنــه  الدليل  هــذا 
الدولة وال يوجد دليل أكاديمي مشابه 
له معتمد في أي جامعة فيما يخص 
ــة  الــعــلــوم اإلنــســانــيــة كــمــا تــوجــد أدل
ولكن  التطبيقية  العلوم  في  مختلفة 
باللغة  نوعه  مــن  األول  الدليل  هــذا 
يصدر  اإلنسانية  العلوم  في  العربية 
من  اعتماده  ويتم  الجامعة  قبل  من 
المختصين  ومن  كذلك  الجامعة  قبل 
إنجاز  في  ليساعد  العالم  حــول  من 

البحوث األكاديمية. 
الــجــامــعــة  ــل  ــي ــى أن دل إلـ ــفــت  ول
البحوث  لكل  رافدا  يكون  أن  يمكن 
في  أو  ــوزارة  ال في  إما  األكاديمية 
أو  الدولة  في  المختلفة  الجامعات 
العربي واإلسالمي  العالم  حتى في 
العربية  الــلــغــة  فــي  مــخــتــص  وهـــو 
بخالف  اإلســالمــيــة  والـــدراســـات 
ستايل  مثل شيكاغو  الحالية  األدلة 

اللغة  هــو  منطلقها  الــتــي  ــره  وغــي
يتوجه  فعندما  ثمة  ومن  اإلنجليزية 
يخرج عن  فهو  األخرى  اللغات  إلى 

الدليل  هــذا  أمــا  الطبيعي  نطاقه 
اللغة  هــو  الــطــبــيــعــي  نــطــاقــه  فـــإن 
الدليل  هذا  أن  إلى  ونوه  العربية. 
ــداده ســنــة ونــصــف..  ــ اســتــغــرق إع
سنة في إعداد هذا الدليل والعمل 
الجامعة  خارج  مختصين  من  عليه 
ونـــصـــف سنة  ــة  ــجــامــع ال وداخـــــل 
أجل  من  الخارجي  للتحكيم  كانت 
وصوله  مــدى  لمعرفة  فيه  النظر 
العالمي  األكاديمي  المستوى  إلــى 

المطلوب.

العين )االتحاد(

 قّدم فريق بحثي من مركز اإلمارات 
تعريفياً  عــرضــاً  الــتــنــقــل،  ألبــحــاث 
شاماًل حول تطورات »مشروع الطرق 
الــذكــيــة« الـــذي تــّم إطــالقــه مــن قبل 
المركز مؤخراً، بحضور الدكتور غالب 
الجامعة،  مدير  البريكي،  الحضرمي 
والدكتور حمد الجسمي، مدير المركز، 
الرقمنة  إدارة  مدير  الكعبي،  ونجالء 
الذكية والخدمات الناشئة لدى شركة 
دو لالتصاالت، وذلك ضمن المبادرات 
جامعة  تبّنتها  التي  المنجزة  البحثية 
اإلمــارات في تطوير مشاريع »الطرق 
الصناعية  الــثــورة  بتقنيات  الــذكــيــة« 

الرابعة لمنظومة النقل المستدامة.
وأشارت نجالء الكعبي إلى أن »العمل 
المشترك بين جامعة اإلمارات وشركة 
والقدرات  للخدمات  تعزيزاً  يأتي  دو 
الفّعالة لالتصاالت الفائقة السرعة في 
الحرم الجامعي الـ G5، ونحن نتطلع 
وتقنيات  وخدمات  تطبيقات  لتعزيز 
الشبكة فائقة السرعة لالستخدامات 
ــددة، وخـــاصـــة فـــي مــجــاالت  ــع ــت ــم ال
أبحاث الطرق الذكية والمركبات ذاتية 

القيادة.«
ــح الــدكــتــور حمد   مــن جهته أوضـ
الجسمي، مدير مركز اإلمارات ألبحاث 
عمل  فــريــق  »نــشــكــر  قــائــاًل:  التنقل 
المبدعة  الجهود  األبحاث على  مركز 
تقنيات  أبحاث  تطوير  في  والمبتكرة 
الطرق الذكية والمركبات ذاتية القيادة، 

أبحاث  مركز  دور  تعزيز  على  ونعمل 
ليكون  ــارات  ــ اإلم جامعة  فــي  التنقل 
االستراتيجيين  الشركاء  لكل  منصة 
المستوى  على  والباحثين  والخبراء 
العاملة  والشركات  والــدولــي  المحلي 
فــي مــجــال تــطــويــر الــطــرق الــذكــيــة 
من  يُــعــّزز  بما  المستقبل،  ومركبات 
فرص تطوير رؤية مشتركة ومستدامة 
في  والـــمـــواصـــالت  الــنــقــل  لصناعة 
بالتعاون مع القطاع الخاص  الدولة، 
والجهات  والمؤسسات  والــشــركــات 
ــة، لــتــطــويــر  ــاصـ ــخـ ــة والـ ــحــكــومــي ال
أحدث  عبر  الذكية،  المدن  مشاريع 
التقنيات والتكنولوجيا لتعزيز الرؤية 
التنقل  تــدعــم  الــتــي  االستراتيجية 
المستدام بتقنيات ذكية ومبتكرة في 

عصر الثورة الصناعية الرابعة.

اإلبداع والتفكير
 

قال مدير اجلامعة إن املستفيدين 
من هذا الدليل هم الباحثون يف 

العلوم اإلنسانية عمومًا ومن ثم كل 
جامعات الدولة ما عدا اجلامعات 

التي فيها العلوم التطبيقية وحتى 
تلك التي فيها العلوم التطبيقية 
ميكنها االستفادة منه يف املناهج 

املتعلقة يف العلوم اإلنسانية 
عمومًا فعلى سبيل املثال اجلغرافيا 

واالقتصاد وعلم النفس وغيرها 
من املواد التي فيها تقاطعات مع 

العلوم التطبيقية بحالة أو أخرى، 
فنحن نتكلم اآلن عن كل املراكز 
البحثية، نتكلم عن اجلامعات، 

ونتكلم عن مؤسسات التعليم بصورة 
عامة وميكن اإلفادة منه داخل 

وخارج الدولة حيث إن هذا الدليل 
معني باللغة العربية والدراسات 
اإلسالمية وهو موجه بأن يكون 

نافعا للجميع وهو متاح للجميع يف 
موقعنا اإللكتروني وميكن تنزيله 

واستخدامه من قبل كافة الباحثني 
واألكادمييني يف كافة أنحاء العالم 

». وتسعى اجلامعة إلى متكني 
اخلريجني من امتالك القدرة على 

املبادرة واإلبداع والتفكير الناقد 
وبث الروح اإليجابية واالنتماء 

للوطن وترسيخ القيم التي تقوي 
األواصر االجتماعية وترسخ التوازن 

النفسي والفكري واملادي ليكون 
املجتمع اإلماراتي منارة علمية 

وأمنوذجًا عامليًا مؤثرًا يف التوجه 
العاملي وحتقيق منوذج االنفتاح على 
العالم بعقلية مبدعة وقيم إنسانية 

وتعايش فعلي وتعاون بناء خلير 
البشرية. 

وتأتي جامعة محمد بن زايد للعلوم 
اإلنسانية ترسيخا إلميان القيادة 

احلكيمة بأهمية إيجاد التناغم 
بني املجتمعات واحترام الثقافات 

والعمل مع اآلخرين لبناء قيم 
مشتركة جتعل العالم أكثر عداًل 

وسالمًا وشمولية. وارتكزت اجلامعة 
يف منظومتها التعليمية على ثالثة 

محاور رئيسية هي محور«جتربة 
الطالب»وتتميز اجلامعة مبنظومة 

تعليمية مرتكزة على النقاش 
واملناظرة والبحث يف املسائل من 

وجهات نظر مختلفة ليصبح الطالب 
مواطنا عامليا يبني قراراته على 
املبادئ احلكيمة ومحور« البرامج 

األكادميية« وتوفر جامعة محمد بن 
زايد للعلوم اإلنسانية برامج تالمس 

احلياة اليومية وترصد التحديات 
املشتركة التي يعيشها العالم وتعزز 
الشعور باالنتماء واحترام احلقوق 

واملسؤولية املشتركة.

قال مدير مركز اإلمارات ألبحاث التنقل :»نعمل اليوم على مشروع جتريبي 
يف احلرم اجلامعي للطرق الذكية، حيث نشكر شركة دو على تزويدنا 

بتقنيات الـ 5G التي يتطلبها املشروع للتواصل السريع والفعال بني املركبة 
ذاتية القيادة واألبراج الذكية التي نصبناها بطرق اجلامعة لزيادة مستوى 
إدراك املركبة للسير ذاتيًا بصورة غير مسبوقة، وكذلك نشكر إدارة جامعة 

اإلمارات و»صندوق الوطن« على الدعم الالمحدود لتطوير مشاريع »الطرق 
الذكية«. وقدم الدكتور منظور خان، مدير مشروع الطرق الذكية يف جامعة 

اإلمارات ورئيس مجموعة أبحاث التنقل الذكي للمركبات ذاتية القيادة، 
عرضًا توضيحيًا حول التقدم امللحوظ ملشروع الطرق الذكية، وقال: »ميثل 

حرم جامعة اإلمارات امُلجّهز مبرافق البنية التحتية، بيئة معقدة تسمح 
بإنشاء العديد من احلاالت والنماذج العلمية يف اختبار وتطوير املركبات 

الذكية ذاتية القيادة مبا ميّكننا من تطوير حلول تقنية للطرق الذكية 
يف حرم جامعة اإلمارات.« كما استعرض الدكتور منظور النماذج األولية 

ملكونات النظام وتقنياته املختلفة، ومدى التطوير املستمر للتقنيات 
احلديثة حللول مبادرة الطرق الذكية، وقّدم عرضًا عمليًا لنموذج مركبة 

ذاتية القيادة يف الطرق الذكية املنجزة باستخدام التقنيات احلديثة عبر 
مسارات داخلية يف احلرم اجلامعي.

منظور النماذج األولية  

أبوظبي )االتحاد(

 أعلنت جامعة محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية، عن فتح باب التقدمي لوظائف تدريسية 
جديدة لعدد من التخصصات العلمية، بكليتي الدراسات اإلسالمية واآلداب والعلوم اإلنسانية، 

وذلك بهدف تعزيز مسار اجلامعة العلمي ومتيزها األكادميي من خالل استقطاب كفاءات 
تدريسية من مختلف أنحاء العالم. وأشارت اجلامعة إلى أن التخصصات املطلوبة تتضمن 

القرآن والتفسير والقراءات، الفقه وأصوله، السنة النبوية، الفلسفة، تاريخ األديان، اللغة 
العربية وعلومها، واللسانيات وعلم االجتماع وعلم النفس والتاريخ واآلثار، على أن يكون 

للمتقدم خبرة سابقة يف التدريس باجلامعات احلكومية واخلاصة داخل الدولة أو خارجها. 
وأن يتمتع املتقدم بإتقان استراتيجيات التدريس وتقنيات التعليم احلديثة، ومهارات البحث 

العلمي والتواصل الفعال والتقييم والتقومي، وربط املوضوعات بواقع حياة الطالب، ولديه 
رصيد مميز من البحث العلمي وخبرات متقدمة يف البحث اإلجرائي والبحوث العلمية، 

باإلضافة إلى خبرات املشاركة يف الندوات العلمية واملناقشات البحثية.
وقال الدكتور خالد اليبهوني الظاهري، مدير اجلامعة، إن من أولويات جامعة محمد بن زايد 
للعلوم اإلنسانية احلرص على استقطاب كفاءات أكادميية عالية اجلودة ومميزة من مختلف 

دول العالم، إلثراء جتربتها العلمية ومسيرتها األكادميية، واتباع أفضل طرق التدريس 
وأحدثها لتخريج جيل موسوعي من الطالب مسلح بالعلم واملعرفة، مشيرًا إلى أن الفرص 

األكادميية والبحثية التي توفرها اجلامعة تعزز مسارها العلمي وترتقي مبخرجاتها املتمثلة يف 
رفد املجتمع بخريجني متميزين يف تخصصاتهم، ومؤهلني لتبوؤ مناصب تخدم الوطن وإجناز 
املهام املوكلة إليهم بجدارة واقتدار. وأكد الدكتور خليفة الظاهري، نائب مدير اجلامعة لقطاع 

الشؤون األكادميية أن اجلامعة مقبلة على مرحلة جيدة من التنوع يف مصادر العلم واملعرفة 
وطرق التدريس، من خالل جذب خبرات أكادميية تساهم يف تعزيز رسالتها العلمية من خالل 

تخصصاتها الرئيسية يف مجاالت الدراسات اإلسالمية واللغة العربية والفلسفة والتسامح 
والعلوم اإلنسانية واحلفاظ على إرث املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب اهلل 

ثراه«.

مساعدة الباحثين واألساتذة 
والطلبة للوصول إلى أفضل 
المستويات حسب المعايير 

العالمية المعتمدة

لتعزيز مسار الجامعة العلمي وتميزها األكاديمي

فتـح  باب استقطاب الكفاءات التدريسية 

خليفة الظاهريخالد اليبهوني

الدليل الذي وضعته جامعة محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية هو األول من نوعه في الدولة باللغة العربية فيما يخص العلوم اإلنسانية )أرشيفية(

مبادرات بحثية تبّنتها الجامعة )من المصدر(
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إبراهيم سليم )أبوظبي(

أعلن المركز الوطني لألرصاد عن 
حالة جوية متوقعة تبدأ من األحد 
وتستمر  الـــجـــاري  أغــســطــس   14
حتى األربعاء 17 أغسطس ، حيث 
بــامــتــداد منخفض  ــة  ــدول ال تــتــأثــر 
جوي من الشرق مع فرصة سقوط 
أمطار على بعض المناطق، خاصة 

الشرقية والجنوبية من الدولة.

 وكانت أقل درجة حرارة سجلت 
صــبــاح أمـــس عــلــى الـــدولـــة 25.2 
)العين(  الفوعة  فــي  مئوية  درجــة 
المحلي  بالتوقيت   05:30 الساعة 

للدولة، وأدى امتداد منخفض جوي 
جوي  منخفض  يصاحبه  سطحي، 
في طبقات الجو العليا، إلى ارتفاع 
حرارة  الطقس أمس وظهور بعض 
السحب شرقاً بعد الظهر، وتحولها 
والرياح  الجبال،  على  ركامية  إلــى 
خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة 
أحياناً مثيرة للغبار، والبحر خفيف 
الموج في الخليج العربي وفي بحر 

عمان. 

»األرصــاد«: حـالــة جـويــة مـرتقبــة األحــد املقبــل

تتأثر الدولة بامتداد 
منخفض جوي من 

الشرق

حـــــار

توقع املركز أن يسود اليوم طقس حار وصحو 
إلى غائم جزئيًا وتظهر السحب شرقًا بعد 

الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية 
شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة 
أحيانًا، مثيرة للغبار، وسرعتها من 15 إلى 25 

كلم/س، تصل إلى 40 كلم/س، والبحر خفيف 

املوج يف اخلليج العربي ويف بحر عمان.
ويسود الدولة طقس حار وصحو إلى غائم 

جزئيًا أحيانًا حتى اجلمعة مع ظهور سحب 
قد تكون ركامية خاصًة شرقًا، مع رياح نشطة 

مثيرة للغبار واألتربة، ويكون البحر خفيفًا 
إلى متوسط يف اخلليج العربي وبحر عمان.

وثمن العميد عبداهلل مبارك بن عامر 
الشارقة،  لشرطة  العام  القائد  نائب 
مع  االتحادية  الجهات  مختلف  تعاون 
اإلمــارة  فــرق  وجهود  الشارقة  شرطة 
الجوية  الحالة  تداعيات  مواجهة  في 
االستثنائية التي شهدتها الدولة مؤخراً..

بين  والمثمر  الفعال  بالتنسيق  مشيداً 
احترافية  ــد  وأكـ المعنية.  األطــــراف 
ــن مختلف  ــشــارقــة م كــــوادر إمــــارة ال
أثبتت جاهزيتها  التي  المعنية  الجهات 
وقــدرتــهــا فــي الــتــعــامــل مــع الــظــروف 
التصدي ألية  الطارئة، مما ساهم في 
األفراد  على سالمة  والحفاظ  أضــرار 
اإلمــارة  أولــويــات  رأس  على  تعد  التي 
الشيخ  السمو  صاحب  توجيهات  وفق 
القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 
عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة. 
وأعـــرب نــائــب الــقــائــد الــعــام لشرطة 
الشارقة عن شكره لكل من ساهم في 
تقديم العون والمساعدة لفرق العمل من 
مؤسسات وأفراد من مواطنين ومقيمين 
الخاص  القطاع  وشركات  ومتطوعين 

الجهات  مــع  ــدة  واحـ بيد  عملت  الــتــي 
الرسمية لمساعدة المتضررين وأثمرت 
عن نتائج إيجابية انعكست على التعافي 
الجوية  الحالة  تداعيات  من  السريع 
المكثفة  الجهود  وتمكنت  االستثنائية. 
المناطق  تحويل  من  المعنية  للجهات 
المتضررة في إمارة الشارقة إلى آمنة 
بالتنسيق الفعال واالستجابة السريعة، 
وعملت القيادة العامة لشرطة الشارقة 
طارئة  ــراءات  ــ إجـ حــزمــة  اتــخــاذ  على 
بإغالق  الشرقية،  المناطق  وفورية في 
المناطق  إلـــى  األفــــراد  أمـــام  ــطــرق  ال
في  سالمتهم،  على  حفاظاً  المتأثرة 
الوقت الذي تم فيه إعادة تأهيل الطرق 
المغلقة بسبب الظروف الجوية للوصول 

إلى بعض المناطق لتقديم المساعدة.
 

رفع حالة االستعداد
ــداد في  ــعـ ــتـ وتــــم رفــــع حـــالـــة االسـ
الــحــجــارة،  تساقط  ومــنــاطــق  ــة  ــ األودي
وتوزيع  الخاصة  اآللــيــات  واســتــخــدام 
الــفــوريــة  الــمــســاعــدة  لتقديم  ــرق  ــف ال

سالمتهم،  على  والحفاظ  للمتضررين 
ووضعت الجهات المعنية خطة طوارئ 
الستقبال  الساعة  مــدار  على  قصوى 
وتم  المواطنين.  وشــكــاوى  مالحظات 
نشر أكثر من 40 رسالة توعوية من قبل 
التواصل  وسائل  عبر  الشارقة  شرطة 
االجتماعي األكثر متابعة من قبل أفراد 
و»إنستغرام«  »تويتر«  منها  المجتمع، 
ــى تطبيق  و»فــيــســبــوك«، بــاإلضــافــة إل
تلك  جميع  واستهدفت  ــوك«،  تـ »تيك 
المنشورات رفع الوعي المجتمعي، إلى 
بعض  إغــالق  بشأن  التوجيهات  جانب 
الطرق لحجب الخطر على مستخدمي 
وتم  عامة.  بصورة  والجمهور  الطريق 
سكان  إخـــالء  الشرقية  المناطق  فــي 
العون  وتــقــديــم  الــمــتــضــررة  المناطق 
والدعم االجتماعي على الفور، وتوفير 
وسائل النقل والمساكن، وتأمين مقرات 
إيـــواء آمــنــة ألكــثــر مــن 2100 شخص 
مــن الــمــنــاطــق الــشــرقــيــة الــمــتــضــررة 
ــمــدارس والــضــواحــي والــفــنــادق  فــي ال

الموجودة في المنطقة. 

شــاركـــت فـــي مبـــادرة »معكـــم يـــدًا بيــــد«

»حذامي« طفلة تتصدر ميدان التطوع يف الفجيرة 

خلفان النقبي )أبوظبي(

وهمتهم  بأفعالهم  ــمــاً  دائ يثبتون 
خّيراً  عماًل  ليس  التطوع  أن  العالية 
ومن  منها  يتعلمون  حياة  بــل  فقط، 
العمل  إعالء شأن  المختلفة  تجاربها 
التطوعي في خدمة مجتمعهم، غايتهم 
التي يحرصون على تحقيقها  األولــى 
رد  وكــذلــك  المحتاجين،  مــســاعــدة 
في  الكثير  أعطاهم  لوطن  الجميل 
ليس  والتطوع  حياتهم.  مناحي  شتى 
فقط للكبار بل هناك أطفال تتحرك 
المساعدة  حــب  مــشــاعــر  بــداخــلــهــم 
بالقليل،  ولو  العون  يد  ومد  والتطوع 
للمبادرة  وتلبية  الــتــطــوع  فــي  رغــبــة 
بيد«  يداً  »معكم  المجتمعية  الوطنية 
التي أطلقها مكتب سمو الشيخ محمد 
بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد 
عند  الفجيرة  إمـــارة  وفــي  الفجيرة. 
حدوث األضرار الناجمة عن األحوال 
الجوية، قررت الطفلة حذامي يوسف 
 9 العمر  مــن  تبلغ  والــتــي  اليماحي، 
ســـنـــوات والـــتـــي تــســكــن فـــي مدينة 
»ساند  لفريق  االنضمام  خورفكان، 
التطوعي« وهو برنامج تطوعي فريد 

من نوعه في دولة اإلمارات .
وقــالــت الــطــفــلــة حــذامــي يوسف 
عندما  مشاعري  تحركت  اليماحي: 

ــالدي تــضــررت عند  ــ ــأن ب ســمــعــت بـ
أذهب  بــأن  وفكرت  األمــطــار،  هطول 
مع أخواتي إلى التطوع إلسعادهم ولو 
من  وبالتاسعة  طفلة  وألنني  بالقليل، 
الجهات  لمساعدة  انضممت  عمري، 

المتواجدة في المنطقة ومقر التجمع، 
كان واجبي هو مساعدتهم في تنظيف 
المكان وتقديم الماء لهم وترتيب مقر 
التجمع ورمي أي مخلفات في المناطق 
المخصصة لسلة المهمالت. وأضافت 

اليماحي: قمت بهذا العمل دون كلل أو 
تعلمت  بأنني  دائماً  أفكر  وكنت  تعب 
من والداي معنى المساعدة والتطوع 
شعرت  للمحتاجين،  العون  يد  ومــد 
عندما  وفــخــر  وتميز  كبيرة  بفرحة 

المتطوعات  أصغر  من  بأنني  علمت 
ــدان الــتــطــوع،  ــي عــمــراً فــي ســاحــة م
أطفال  من  المساعدة  على  وحصلت 
آخرين في نفس مكان، باإلضافة إلى 
مساعدة كبيرة من المتطوعين الكبار. 
هذه  من  تعلمت  اليماحي:  وأشـــارت 
التجربة الجميلة والممتعة بأن شعب 
دولة اإلمارات دائماً يد واحد، وكسبت 
أصــدقــاء جـــدداً فــي مــجــال التطوع 
الواحد،  الفريق  بروح  العمل  وتعلمت 
نوعها،  مــن  وممتعة  جــديــدة  تجربة 
أنصح جميع األهالي بدعم أبنائهم في 
مجال التطوع ومساعدتهم في دخول 
بداخلهم  تغرس  ألنها  مجاالته،  شتى 
المساعدة  وحــب  والــمــودة  الــرحــمــة 
من  تعلمته  ما  هــذا  الكثير،  وغيرها 
قيادتنا الرشيدة ومن والداي ومن ثم 
مدرستي ومعلماتي، كما أن حلمي في 
المستقبل بأن أصبح من المتطوعات 

المثابرات في جميع أنحاء الدولة.

تنفيذ 3400 عملية إنقاذ بمشاركة 503 عناصر من شرطة الشارقة

الشارقــة.. جهــود مكثفــة تصــدت لتداعيــات املنخفــض

جهود مكثفة بذلتها مختلف األجهزة المعنية بالشارقة في التعامل بنجاح مع تداعيات الحالة الجوية 

للقيام بجولة تفقدية  الشارقة فريق عمل   خصصت شرطة 
على مراكز اإليواء ومتابعة املستجدات وحتديد نقاط جتمع 

آمنة لألفراد، وفقًا للعميد ابن عامر. وأدى استمرار هطول 
األمطار يف كلباء إلى جريان وادي الرأس وإغالق طريق 

2069 من السكان إلى املدارس والضواحي  الدائري، ومت إيواء 
واجلهات املعنية، ونقل عدد من املمرضني عن طريق إدارة 

العامة لإلسناد األمني بوزارة الداخلية  جناح اجلو باإلدارة 
إمارة الفجيرة إلى مستشفى كلباء. كما  من مقر سكنهم يف 
مت نقل عدد من املهندسني التابعني لشركة االتصاالت عن 

طريق طائرات تابعة جلناح اجلو بالشارقة، يف محاولة إعادة 
اإلرسال يف منطقة وادي احللو حيث مت انقطاع االتصال بهم، 

وجرى فتح طريق سهيلة مبدخل مدينة كلباء بعد أن مت 
الشارقة سرعة استجابة  سحب مياه األمطار. وأبدت بلدية 

بيئة  مجموعة  مع  بالتعاون  الطارئة  اجلوية  للظروف 
وآليات  والشركاء االستراتيجيني، ووفرت كوادر عمل مؤهلة 

ومعدات خاصة لسحب جتمعات مياه األمطار وإزالة كافة 
الشاملة. النظافة  بأعمال  والقيام  األخرى  املخلفات 

فريق عمل

انطالق
)قيض الخير( 

في الفجيرة

الفجيرة )االتحاد(

 تنطلق مساء اليوم فعاليات 
الدورة السادسة من )قيض 
اخلير(، والتي تستمر على 

مدار ثالثة أسابيع متتالية 
يف املجالس املجتمعية 

بإمارة الفجيرة، إذ يستهدف 
احلدث الذي تنظمه مؤسسة 

الفجيرة للموارد الطبيعية 
يف إطار استراتيجيتها 

ومسؤوليتها املجتمعية 
بالتعاون مع مؤسسة الفجيرة 

لتنمية املناطق مشاركة 
األطفال والناشئة دون سن 

12 عامًا واألمهات، وُيتيح لهم 
االستمتاع بسلسلة واسعة من 

األنشطة املختارة خّصيصًا 
لعطلتهم الصيفية. وأكد 

املهندس علي قاسم مدير عام 
الفجيرة للموارد الطبيعية 
بأن الفعاليات سوف تنطلق 

بشكل موّسع هذا املوسم، 
لتشمل كاًل من مجلس حبحب 

ومجلس السيجي املجتمعي، 
وتضم برامج تراثية متنوعة 
تستهدف االحتفاء بالعادات 

والتقاليد اإلماراتية العريقة، 
والفعاليات الرياضية 

والترفيهية والثقافية والفنون 
إلى جانب املسابقات املختلفة 

على املسرح، وذلك ضمن أجواء 
حافلة بالتسلية واملرح تساعد 

على التعّلم واإلبداع.

تحركت مشاعري عندما 
سمعت أن بالدي تضررت 

بسبب األمطار الغزيرة

حذامي سويف اليماحي

حذامي يوسف  اليماحي البالغة من العمر 9 أعوام انضمت سريعًا إلى  فريق »ساند التطوعي« 
للمساهمة في الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات التقلبات الجوية 

)االتحاد( الشارقة 

 أظهرت إمارة الشارقة كفاءة 

وقدرة عالية في مواجهة 

الجوية  الحالة  تداعيات 

شهدتها  التي  االستثنائية 

استنفرت  حيث  مؤخرًا،  الدولة 

بدعم  المعنية  الفرق  كافة 

االتحادية  الجهات  ومساندة 

عن  الناجمة  اآلثار  لتخفيف 

والحفاظ على سالمة  األمطار 

وأوضح  والممتلكات.  األفراد 

تقرير - صدر أمس عن المكتب 

الشارقة  لحكومة  اإلعالمي 

- أن إمارة الشارقة استعدت 

الظروف  لتبعات  للتصدي 

برصد  توقعها  منذ  الجوية 

ومراجعة  المترتبة  المخاطر 

للكوارث  االستجابة  خطط 

جاهزية  من  للتأكد  الطبيعية 

واآلليات ونشر  العمل  طواقم 

للوقاية  التوعوية  الرسائل 

المتوقعة.  األخطار  ومواجهة 

اإلنقاذ  وبلغ عدد عمليات 

الشرقية  بالمناطق  واإلخالء 

الشارقة/3400/  إمارة  من 

القيادة  نفذتها  عملية 

الشارقة  لشرطة  العامة 

من  عناصر  بمشاركة/503/ 

آلية  العمل و/101/  طواقم 

و/45/ دورية، فيما وصل عدد 

استقبالها  تم  التي  البالغات 

بالغًا.  معها/10782/  والتعامل 

الطوارئ  وعملت فرق 

بالتنسيق  والكوارث  واألزمات 

من  المعنية  الجهات  مع 

فيها  بما  واتحادية،  محلية 

وزارة الدفاع ووزارة الداخلية 

وهيئة  المجتمع  تنمية  ووزارة 

المدني  للدفاع  الشارقة 

الخاص، على  القطاع  وبدعم 

الليل  قدم وساق ومواصلة 

الحالة  تغير  منذ  بالنهار 

الجوية، مما ساهم في 

األرواح وحصر  الحفاظ على 

المادية.  األضرار 
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صباح الخير

»بركتنا«

لفئة  بركتنا«  »بطاقة  مؤخراً  األسرية  التنمية  أطلقت مؤسسة 
كبار المواطنين تحت شعار »كبار في الخبرة وكبار في العطاء«، 
والــدوائــر  المؤسسات  من  وغيرها  المؤسسة  جهود  إطــار  في 
الحكومية لدعم هذه الفئة التي تلقى كل الرعاية واالهتمام من 
المبجلة  والوفاء،  العطاء  رمز  باعتبارها  الرشيدة  قيادتنا  لدن 
والمكللة بكل معاني البر واإلحسان التي حث عليها ديننا الحنيف، 

وأوصى بحسن رعايتهم وبالذات الوالدين.
لفتة حضارية وإنسانية راقية جاءت من »التنمية األسرية »عبر 
»بطاقة بركتنا«، لفتة تعد امتداداً لجهود ترسيخ القيم األصيلة 
رعاية  حسن  على  الحريص  اإلمــارات  مجتمع  عليها  جبل  التي 
الرشيدة  قيادتنا  المجتمع، وقد حرصت  فئة غالية وعزيزة في 
لها  وتقديراً  على إطالق مسمى »كبار المواطنين« عليها توقيراً 

واعتزازاً وفخراً بأدوارها وإسهاماتها.
 وقالت المؤسسة في معرض إعالنها عن الخطوة إن »بطاقة 
فأكثر«  »60 سنة  والمقيمين  المواطنين  كبار  لفئة  تُمنح  بركتنا« 
كافة  تتضمن  حيث  المؤسسة،  بيانات  قاعدة  في  المسجلين 
وشبه  الحكومية  الجهات  من  المقدمة  والتسهيالت  الخدمات 
الحكومية بإمارة أبوظبي لفئة كبار المواطنين، إضافة إلى مزايا 
المواطنين  لكبار  خصيصاً  الُمقدمة  »فزعة«  بطاقة  وخدمات 
والمقيمين، ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسسة وصندوق 
التكافل االجتماعي بوزارة الداخلية، لتوفير المزايا والخصومات 

في القطاع الخاص«.
إلتاحة  جهودها  نتاج  هي  البطاقة  أن  المؤسسة  وأضافت   
بالتعاون مع شركائها  الخدمات الحكومية والتسهيالت والمزايا 
والمؤسسات  الدوائر  العديد من  والمتمثلين في  االستراتيجيين 
دعم  أجل  من  جهودها  تضافرت  والتي  اإلمــارة،  في  الحكومية 
القيمة  البطاقة  هذه  إلصــدار  واإلنسانية  الحضارية  المبادرة 
والهادفة إلسعاد كبار المواطنين في إطار دعم مبادرات تحسين 

جودة الحياة لهم.
سمو  توجيهات  مــن  تنطلق  الــتــي  للمؤسسة  مشكور  جهد 
الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النسائي العام رئيسة 
لمؤسسة  األعلى  الرئيس  والطفولة  لألمومة  األعلى  المجلس 
الــدؤوبــة  سموها  ومتابعة  اإلمــــارات«،  »أم  األســريــة  التنمية 
لالعتناء بمختلف فئات المجتمع وبالذات المرأة والطفل وكبار 
ما  لمتابعة  بالرعاية  الجهد  هذا  يمتد  أن  متمنياً  المواطنين، 
يتعرض له بعض المقيمين من هذه الفئة جراء مبالغة شركات 
إلى  تصل  التي  باقاتها  ألسعار  أبوظبي  في  الصحي  التأمين 
األبناء  بعض  أجبر  مما  الواحد،  للشخص  درهم  ألف  خمسين 
والديهما  استقدام  عــدم  منها  أخــرى  بدائل  عن  البحث  على 
ضمن  من  »ضــمــان«  أن  خاصة  السبب،  لهذا  معهما  لإلقامة 
»بركة  اهلل  وحفظ  الطيبة،  المبادرة  هذه  في  المؤسسة  شركاء 

الدار« ومتعهم بالصحة والعمر المديد.

علي العمودي

ali.alamodi@alittihad.ae

عجمان )االتحاد( - 

باشرت القيادة العامة لشرطة عجمان، بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط بتنفيذ حزمة من 
الحلول المقترحة لمعالجة االختناقات المرورية الناجمة عن تحويلة تقاطع النعيمية الجديدة 

على شارع االتحاد من محطة واسط وحتى جسر الشيخ خليفة، وذلك في إطار مشروع تطوير 
تقاطع النعيمية، الذي يتضمن إنشاء جسر على شارع االتحاد، ويستمر لمدة سنة وأربعة أشهر.

جاء ذلك خالل الجولة الميدانية في موقع اإلنشاء التي تفقد خاللها اللواء الشيخ سلطان 
بن عبداهلل النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، التحويلة الجديدة لالطالع على التحديات، 

ومعاينة المداخل والمخارج والمسارب، التي تم تحديدها لمعالجة أسباب إعاقة حركة المركبات 
واالختناقات المرورية الناجمة، بحضور المقدم هشام عبداهلل أبوشهاب مدير إدارة العمليات، 

والرائد راشد بن هندي نائب مدير إدارة المرور والدوريات، والمهندس عبد اهلل المرزوقي مدير 
إدارة الطرق والبنية التحتية في دائرة البلدية والتخطيط.

وتم عقد اجتماع بشأن االختناقات الناجمة، حيث اطلع قائد عام شرطة عجمان على مخطط 
المشروع والمسارات المقترحة في التحويلة المرورية البديلة، لوضع أفضل الحلول الممكنة 

للتخفيف من االزدحام المروري في الموقع.
وباشرت إدارة المرور والدوريات بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط بتنفيذ الحلول المقترحة، 
ومنها توسعة المداخل والمخارج المؤدية إلى التحويلة والمخارج، وتوسعة المسارب التي تزدحم 

فيها المركبات لضمان انسيابية الحركة، وتوزيع الدوريات المرورية لمراقبة الحركة وضبط 
المخالفين.

ودعا اللواء الشيخ سلطان بن عبد اهلل النعيمي، السائقين إلى اتباع اللوحات اإلرشادية وااللتزام 
بالتعليمات المرورية المحددة للتحوية، لتسهيل الحركة المرورية وتجنب تشكل االزدحامات، 

مشيرًا إلى أن الوعي المروري يساهم بشكل كبير في إنجاح جهود الشرطة وتنفيذ المشروع 
بسهولة ويسر.

دبي )االتحاد(

حصلت اإلدارة العامة ألمن المطارات بشرطة دبي، على تصنيف 7 نجوم في »الجائزة الدولية 
الثامنة ألفضل الممارسات«، عن تطبيقها مشروع »XOVIS« لفئة التحسين المستمر، وذلك من 

بين 60 مشروعًا مشاركًا من إجمالي 8 دول عالمية تقدمت إلى مركز أبحاث التميز المؤسسي في 
نيوزلندا، المركز المعني بالجائزة.

وأكد العميد حمودة بالسويدا العامري، مدير اإلدارة العامة ألمن المطارات بالوكالة، أن هذا 
الفوز يأتي ثمرة للجهود التي تبذلها اإلدارة العامة ألمن المطارات عماًل بتوجيهات القيادة العامة 

لشرطة دبي، بتطوير منظومة العمل، من خالل استخدام أحدث التقنيات واألنظمة وأفضل 
الممارسات الريادية على المستوى العالمي بالتنسيق مع مؤسسة مطارات دبي، لتقديم خدمات 

تمتاز بالكفاءة والحرفية والتميز تعزز من سمعة ومكانة شرطة دبي ومطارات دبي.
وأضاف: »تمكنا وهلل الحمد من الفوز بالجائزة بعد منافسة مع أكثر من 60 مشروعًا، كأفضل 

ممارسة مطبقة عبر مشروع »XOVIS«، الذي وفرته مؤسسة مطارات دبي، وهو استخدام 
الحساسات الحرارية بصورة مثلى لضمان انسيابية عملية تفتيش المسافرين في المناطق 

األمنية وإنهاء إجراءاتهم في أقل من )5( دقائق، حيث نجح المشروع في تحقيق نسبة 99.81% 
خالل عام 2021، مقارنة بالمؤشر المستهدف وهو 95%«.

وأوضح العميد حمودة أن الحساسات الحرارية ُتعطي بيانات مباشرة عن وجود كثافة في عدد 
المسافرين، بحيث يتمكن العاملون في المطار من اتخاذ إجراءات سريعة عبر تشغيل عدد أكبر 

من األجهزة ونقاط التفتيش ورفع عدد الموظفين لمواجهة تلك اإلحداثيات، الفتًا إلى أن الفوز 
تحقق بعد تقييم للمشاريع المشاركة من قبل خبراء دوليين في مجال التعلم المؤسسي ضمن 

منهجية المقارنات المرجعية وأفضل الممارسات.

بالتعاون مع البلدية

عن برنامج لضمان انسيابية عملية التفتيش

شرطـــــــة عجمان تضـــــع حلــــواًل

 الختناقات شارع االتحاد

شرطة دبي تحصد تصنيف 7 نجوم 

طورته »قضاء أبوظبي«

برنامج ذكي ملتابعة القضايا الجزائية 

أبوظبي )االتحاد( 

طورت دائرة القضاء في أبوظبي، 
القضايا في  لمتابعة  ذكياً  برنامجاً 
المحاكم الجزائية باستخدام التعلم 
اآللي الذي يعد أحد أشكال الذكاء 
نسبة  زيـــادة  بهدف  االصطناعي، 
اإلنجاز وسرعة الفصل في القضايا 
العمل على  مــع  وذلـــك  الــجــزائــيــة، 
إصدار  ليتضمن  البرنامج  تحديث 
األحكام إلكترونياً في الجرائم التي 
أو تنازالً، والجرائم  تنقضي صلحاً 

التي انقضت بالتقادم.
سعيد  يوسف  المستشار  وأكــد 
في  القضاء  دائــرة  وكيل  العبري، 
أبوظبي، أن توظيف تقنيات الذكاء 
أعمال  جميع  لمتابعة  االصطناعي 
المحاكم الجزائية، يعد نقلة نوعية 
بــإمــارة  القضائية  المنظومة  فــي 
ــة  رؤي مــع  يتماشى  بــمــا  أبــوظــبــي، 
آل  ــد  زاي بــن  منصور  الشيخ  سمو 
نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، 
دائرة  رئيس  الرئاسة،  ديــوان  وزير 
لتطوير  أبــوظــبــي،  فـــي  ــقــضــاء  ال
ومبتكرة  ذكية  مستقبلية  محاكم 

تقدم خدمات عالمية الجودة.
ــوســف  وأشـــــــار الـــمـــســـتـــشـــار ي
تأتي  الخطوة  تلك  أن  إلى  العبري، 
الرقمي  التحول  جهود  إطــار  فــي 
في  والعدلية  القضائية  للخدمات 
عن  التقاضي  منظومة  تطبيق  ظل 
االستراتيجية  للخطة  تنفيذاً  بُعد، 
لدائرة القضاء في أبوظبي 2021-

برامجها  في  تركز  والتي   ،2023
تقديم  على  ومشاريعها  وخططها 
عالمياً،  األفضل  تضاهي  خدمات 
للمتعاملين  متميزة  تجربة  لتوفير 
التقني  الــتــطــور  مــن  بــاالســتــفــادة 
ــة والــســريــعــة  ــي ــذك والـــخـــدمـــات ال

والمعززة بالذكاء االصطناعي.

المستشار  أوضــح  جانبه،  ومــن 
محكمة  رئيس  المرزوقي،  منصور 
أن استخدامات  الجزائية،  أبوظبي 
في  حالياً  المطبقة  ــي  اآلل التعلم 
في  تتمثل  الــجــزائــيــة،  الــمــحــاكــم 
أعمال  لجميع  الــفــوريــة  المتابعة 
الـــدوائـــر الــقــضــائــيــة، مـــن خــالل 
للقضايا  دقيقة  إحصائيات  إتاحة 
التنفيذ،  قيد  الــدعــاوى  المنجزة، 
ــى ذمــة  ــن عــل ــي ــمــوقــوف مــتــابــعــة ال
والقضايا  اإلنجاز،  نسبة  القضايا، 
ــا يـــقـــدم مـــؤشـــرات  الــمــؤجــلــة، مـ
خــطــوات  ــخــاذ  ات تضمن  واضــحــة 
عاجلة لتسريع التعامل مع الدعاوى 
والبت فيها وفق اإلجراءات المقررة 

قانوناً.

تكريم الُمتعاونين 
مع »الروح اإليجابية«

انطالق الملتقى 
القيادي األول لـ»دفاع 

مدني أبوظبي« 

شرطة الفجيرة تطلق 
»صيف بال حوادث 3«

دبي )االتحاد(

كّرم العميد خالد شهيل مدير اإلدارة العامة 
إلسعاد المجتمع في شرطة دبي، المتطوعين 
المتعاونين في إنجاح مبادرة الروح اإليجابية 
من سكان منطقة القوز، والذين ساهموا خالل 

شهر رمضان المبارك في إنجاح فعاليات 
المبادرة الهادفة إلى االرتقاء بجودة الحياة 
وتعزيز االنسجام االجتماعي والسعادة في 

األحياء السكنية، وترسيخ قيم التسامح 
والتعايش بين أفراد المجتمع واحترام 

اآلخرين.
وأثنى العميد خالد شهيل خالل لقاء 

المتطوعين في نادي ضباط شرطة دبي، 
بحضور فاطمة بوحجير منسق مبادرة الروح 
اإليجابية، على جهودهم في المساهمة في 

إنجاح مبادرة الروح اإليجابية في منطقة 
القوز، ما كان له األثر اإليجابي في تعزيز األمن 

واألمان، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.
وأكد العميد شهيل حرص القيادة العامة 

لشرطة دبي الدائم على التواصل مع مختلف 
فئات المجتمع في إطار خططها وتوجهاتها 

االستراتيجية، عبر تنفيذ العديد من 
المبادرات المجتمعية ومنها مبادرة الروح 

اإليجابية، مشيدًا في الوقت ذاته بحرص 
المتطوعين على التطوع من أجل خدمة الوطن، 
والمساهمة ليكونوا عناصر فاعلة وإيجابية في 

خدمة المجتمع ومنطقة سكنهم.
وبحث العميد شهيل مع المتطوعين المبادرات 

التي يمكن تنفيذها في منطقة القوز ضمن 
مبادرة الروح اإليجابية سواء الرياضية أو 

االجتماعية، والتي تعالج وتلقي الضوء على 
الظواهر األمنية المختلفة بما يساهم في رفع 

مستوى الوعي العام.
واستمع العميد شهيل من المتطوعين إلى 

مجموعة من االقتراحات للمساهمة في 
تطبيقها في مبادرة الروح اإليجابية مستقباًل.

أبوظبي )االتحاد(

 افتتحت هيئة أبوظبي للدفاع المدني الملتقى 
القيادي االستراتيجي األول للهيئة في مجمع 

إدارات شرطة أبوظبي، والذي يهدف إلى 
تحقيق التواصل بين القيادات والموظفين 

بالهيئة بما يعزز التفاعل المشترك ويحقق 
تطلعات مسيرة التحسين والتطوير في كافة 

المجاالت.
ودعا الملتقى إلى أهمية االستفادة من أفضل 

الممارسات العالمية، وتطوير األداء المؤسسي 
واالهتمام بالعنصر البشري، وتقديم أفضل 

الخدمات للمجتمع بتطبيق المشاريع الهادفة 
التي تحقق استراتيجية الهيئة، وتسهم بدور 

ريادي في معالجة التحديات وفق األساليب 
العلمية المتخصصة.

وأكد المقدم الدكتور إبراهيم محمد المرزوقي 
مدير إدارة التخطيط االستراتيجي والتطوير 
المؤسسي اهتمام الهيئة بمنظومة المسرعات 

المؤسسية، والتي تركز على المخرجات 
والنتائج، إضافة إلى تحفيز االبتكار وتقوية 

العالقة مع الشركاء االستراتيجيين لدعم 
تطلعات الهيئة بما يتوافق مع توجهات إمارة 

أبوظبي.
واستعرض المقدم الدكتور محمد ناصر 

الحارثي نائب مدير إدارة التخطيط 
االستراتيجي والتطوير المؤسسي حزمة من 
مشاريع وخطط ومبادرات الهيئة في مواجهة 

التحديات وآلية استغاللها كمشروعات 
لالستدامة، والتي من شأنها دفع عملية التطوير 

واستشراف المستقبل.

الفجيرة )االتحاد(

 أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة 
متمثلة في إدارة المرور والدوريات الحملة 

الفصلية الثالثة تحت شعار )صيف بال حوادث( 
اعتبارًا من مطلع الشهر الجاري، ضمن الخطة 

التشغيلية لعام 2022 لقطاع المرور بوزارة 
الداخلية والقيادة العامة لشرطة الفجيرة، 

وتستمر فعاليات الحملة لمدة شهرين.
 وأكد العقيد صالح محمد عبداهلل الظنحاني 

مدير إدارة المرور والدوريات، أن الحملة تهدف 
إلى إيصال الرسالة التوعوية لقائدي المركبات 

ومرتادي الطريق حول كيفية تفادي وقوع 
الحوادث المرورية التي تقع في فصل الصيف، 

نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، والتي تؤثر 
سلبًا على سائقي المركبات، مما يتسبب في 

وقوع الحوادث المرورية التي تنتج عنها وفيات 
وإصابات بليغة وأضرار مادية ومعنوية ومؤثرة 

على السالمة المرورية.
كما دعا الظنحاني إلى ضرورة فحص المركبات 
والتأكد من صالحية اإلطارات والتقيد بحدود 

السرعات المقررة وعدم تحميل المركبة 
بالحموالت الزائدة وغير المسموح بها، ونوه 

إلى أن مخالفة عدم صالحية إطار المركبة 
أثناء السير غرامتها )500( درهم و)4( نقاط 

مرورية تضاف إلى سجل قائد المركبة و)7( 
أيام حجز للمركبة.

ومن جانبها، أوضحت المالزم أول موزة 
عبدالسالم الدرمكي مدير فرع التوعية 

واإلعالم المروري أن اتخاذ اإلجراءات الوقائية 
كالفحص الدوري للمركبة، والتأكد من خلوها 

من أي أعطال لتجنب حوادث االحتراق أو 
االنفجار المفاجئ لإلطارات غير الصالحة 

للسير يعد أهم اشتراطات السالمة المرورية 
لكافة السائقين وخاصة للمسافرين برًا، ونسعى 

من خالل حملة صيف بال حوادث إلى تعزيز 
ثقافة اإلجراءات الوقائية الشتراطات السالمة 

المرورية، من خالل البرامج التوعية المرورية 
المعدة والتوعية عبر الرسائل النصية ووسائل 

التواصل االجتماعي وتوزيع البروشورات 
والكتيبات.

في برنامج »بالدنا أمانة«

استعراض جهود »املتابعة الشرطية« 

أبوظبي )االتحاد(

جهود  أبوظبي  شرطة  استعرضت 
والرعاية  الشرطية  المتابعة  إدارة 
الالحقة وخدماتها للمجتمع من خالل 
العقوبات البديلة والتي تتضمن نظام 
برامج  وتقديم  اإللكترونية  المراقبة 
الخدمة  وتــدابــيــر  الــمــروريــة  النقاط 
برنامج بالدنا  وذلــك عبر  المجتمعية 
أمــانــة والـــذي يبث فــي إذاعـــة اف ام 

أبوظبي.
وأوضح العقيد أحمد جمعة الخييلي 
مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية 
الالحقة أن اإلدارة تعمل على متابعة 
ومراقبة المحكومين بالمراكز الشرطية 
والتأكد من مدى التزام األشخاص في 
والرعاية  المجتمعية  العقوبات  تنفيذ 
الرعاية  تقديم  خــالل  مــن  الالحقة 
الــنــزالء  مــن  عنهم  للمفرج  الــالحــقــة 
األمر  تطلب  إذا  وأسرهم  واألحـــداث 
وذلـــك مــن خـــالل إلــحــاقــهــم ببرامج 
لدمجهم  ومبادرات مجتمعية  تأهيلية 

في المجتمع بشكل إيجابي.
وأشار إلى أن اإلدارة ومنذ بدء عملها 
على  عملها  في  تركز   2017 عام  في 
لشرطة  االستراتيجية  األولويات  دعم 
أبوظبي مــن خــالل زيـــادة رضــا وثقة 
المجتمع والوقاية من الجريمة وتهيئة 
البيئة المالئمة للمخالفين والمحكومين 
البديلة  العقوبات  في  عنهم  والمفرج 

لدمجهم في المجتمع بشكل فعال.
منصور  الدكتور  المقدم  وتــحــدث 
المتابعة  إدارة  مــن  الــشــحــي  أحــمــد 
الشرطية والرعاية الالحقة عن نظام 
أنه  إلى  مشيراً  اإللكترونية،  المراقبة 
يتم من خالل تنفيذ األحكام القضائية 
عن طريق السوار اإللكتروني ويعكس 
التوجهات التقنية المعاصرة والحديثة 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة والتي 
طبقت  الــتــي  ــدول  ــ ال أول  مــن  تعتبر 
وقد  اإللكترونية  المراقبة  ممارسة 
حصلت اإلدارة على أفضل الممارسات 
شرطة  مئوية  2019 ضمن  العام  في 

أبوظبي لتطبيقها ممارسة حديثة على 
المستوى العربي والعالمي.

وأشار إلى أن آلية التطبيق تبدأ منذ 

استالم الحكم القضائي والتدقيق على 
الحالة وفتح ملف إلكتروني ثم تركيب 
الــســوار اإللــكــتــرونــي عــلــى الخاضع 
االنتهاء  وحتى  اإللكترونية  للمراقبة 
من مدة المحكومية المقدرة من دائرة 
القضاء، وتتم المراقبة من خالل غرفة 
بأفضل  ومجهزة  متخصصة  عمليات 
األجهزة والشاشات وتعمل على مدار 

الساعة.
ــدم نــهــيــان محمد  ــق ــم وأوضـــــح ال
ــرامــج النقاط  الــمــهــيــري مــن قــســم ب
المتابعة الشرطية  المرورية في إدارة 
والرعاية الالحقة أن الهدف الرئيسي 
المرورية  النقاط  بــرامــج  تقديم  مــن 
الطريق  تقويم سلوك مستخدمي  هو 
من السائقين ونشر الثقافة المرورية 
وتأهيل مخالفي قانون السير والمرور 
االتحادي من خالل خدمات عدة تقدم 
للجمهور بعدة لغات وذلك من خالل: 
برنامج تخفيض النقاط المرورية من 
استرجاع  وبرنامج  نقطة،   23 إلــى   8
القيادة من 24 نقطة فأعلى،  رخصة 
الثقيلة،  المركبات  سائقي  وبرنامج 
وبرنامج أصحاب الهمم وتقدم البرامج 
واألوردو  واالنجليزية  العربية  باللغات 
وضعاف  الصم  لفئة  اإلشـــارة  وبلغة 

السمع.
عبداهلل  عبدالرحمن  الرائد  وقال 
الشبلي من قسم التدابير المجتمعية 
في إدارة المتابعة الشرطية والرعاية 
الالحقة أن تدابير الخدمة المجتمعية 
هي بديل عن الحبس ووفقا للقانون 
أحد  بأداء  عليه  المحكوم  إلزام  يتم 
أعمال الخدمة المجتمعية والمحددة 
الموقر  ــوزراء  ــ ال مجلس  مــن  بــقــرار 
ومن ثم التنسيق مع الجهات المعنية 
بقرار من رئيس دائرة القضاء حسب 
الحبس  بدياًل عن  تعد  اإلمارة وهي 
للجنح التي ال تزيد عن 6 أشهر والتي 
يزيد  ال  بما  أي  الحكم  فيها  يصدر 
عن 6 أشهر أو الغرامة وال يجوز أن 
تزيد مدة الخدمة المجتمعية عن 3 

أشهر.

ابن ثاني يتفقد مقابالت االلتحاق بأكاديمية شرطة دبي

دبي )االتحاد(

أحمد  طــيــار  الــلــواء  تفقد 
ــقــائــد  مــحــمــد بـــن ثـــانـــي، ال
بالوكالة،  دبــي  لشرطة  العام 
بحضور العميد الدكتور صالح 
اإلدارة  مدير  ــراد،  م عبداهلل 
ــوارد الــبــشــريــة،  ــم ــل ــعــامــة ل ال
الشخصية  المقابالت  سير 
لاللتحاق  المرشحين  للطلبة 
ضمن  دبي  شرطة  بأكاديمية 
ــاط  ــضــب ال مـــرشـــحـــي  دورة 
الدفعة 34، والدورة 7 للعنصر 
ــك فــي نــادي  ــ الــنــســائــي، وذل

الضباط في الجداف.

ــلـــواء بـــن ثــانــي  ــمــع الـ واســت
ــفـــصـــل حـــول  إلـــــى شـــــرح ُمـ
الطلبة  مــع  الــمــقــابــالت  آلــيــة 
االختيار  ومعايير  المرشحين 
لها  يخضع  التي  واالختبارات 
اختيارها  تم  والتي  المتقدم، 
وتـــحـــديـــدهـــا لــتــتــنــاســب مع 
لمكانة  الــعــالــمــي  الــمــســتــوى 
شرطة دبي كمؤسسة شرطية 
رائـــــدة فـــي الــعــمــل األمــنــي، 
مدروسة  أسس  على  والمبنية 
بتخريج  الــنــهــايــة  فــي  تسهم 
تخدم  عالية  بكفاءة  دفــعــات 
األهداف والغايات والتطلعات 

المستقبلية لشرطة دبي.

سلطان بن عبداهلل النعيمي يتفقد المشروع )من المصدر(

تحديث
قال رئيس محكمة أبوظبي 

اجلزائية: يتيح البرنامج 
الذكي املعزز بتقنيات الذكاء 
االصطناعي، إمكانية وصف 

احلكم سواء حضوريًا أو غيابيًا 
بشكل إلكتروني، مع إتاحة نقل 
البيانات اجلوهرية إلى مسودة 

احلكم، مثل أسماء املتهمني ومواد 
قيد التهم، ووصف االتهامات 

املوجهة إلى املتهمني يف القضايا 
املتداولة أمام احملكمة اجلزائية. 

ولفت إلى أنه جار العمل على 
حتديث النظام الستيعاب 

العديد من اإلجراءات يف القضايا 
اجلزائية، ليتضمن إصدار 

األحكام إلكترونيًا يف اجلرائم 
التي تنقضي صلحا أو تنازال، 

وذلك مبجرد إثبات التنازل أو 
الصلح يف عدد من القضايا، من 

بينها االعتداء، السب، واإلتالف، 
فضال عن اجلرائم التي انقضت 

بالتقادم.

إصدار األحكام
 إلكترونيًا في الجرائم 

التي تنتهي صلحًا 
أو تنازاًل

أحمد جمعة الخييلي

منصور الشحي

نهيان محمد المهيري

 عبدالرحمن الشبلي

جانب من اللقاء )من المصدر(

المنافســــــة كانت مع أكثر من 60 مشروعًا
حمودة بالسويدا العامري



هدى جاسم )بغداد(

التنسيقي«  »اإلطـــار  قــوى  تسعى 
في العراق إلى فتح حوار غير معلن 
مقتدى  الصدري«  »التيار  زعيم  مع 
الصدر من أجل وضع أسس التفاهم 
ــول إجـــــراء االنــتــخــابــات بــمــدة  حــ

أقصاها عام ونصف العام. 
ــادر ســيــاســيــة  ــصــ ــ وأشــــــــارت م
لـ»االتحاد« أن الوساطات قد بدأت 
إلى  الوصول  أجــل  من  يومين  منذ 
اللقاء،  هــذا  على  الــصــدر  موافقة 
المتواصل  الصدر  رفض  أن  مبينًة 
قد  التنسيقي«  »اإلطــار  قــادة  للقاء 
من  »اإلطـــــار«  تمثيل  إلـــى  يفضي 
»التيار  عن  خــارج  ثالث  قبل طرف 

واالطار« معاً.
يــكــون  أن  الـــمـــصـــادر  ورجـــحـــت 
ــاً ومــقــربــاً من  ــردي هـــذا الــطــرف ك
إشارة  في  الصدري«،  »التيار  زعيم 
الديمقراطي  الــحــزب  زعــيــم  الـــى 

الكردستاني مسعود بارزاني.
»التيار  فــإن  الــمــصــادر  وبحسب 
التحرك  بــصــدد  األن  الـــصـــدري« 
إلى  أكتوبر«  »حــراك  ناشطي  لضم 
اتصاالت  وأن  »الــتــيــار«  تظاهرات 
تجري بين الناشطين واللجنة التي 
المصادر  وبينت  الــصــدر.  شكلها 
خالل  سترفع  شــعــارات  هناك  أن 
العراقي  البرلمان  أمام  التظاهرات 
االنضام  أكتوبر«  »حــراك  وافــق  إذا 
»محاسبة  وهــي  التظاهرات،  إلــى 
المتظاهرين  وقــتــلــة  الــفــاســديــن 
عبر  المحاصصة  حكومة  وإنــهــاء 
المبكرة وتشكيل  االنتخابات  إجراء 
حكومة أغلبية وطنية تخدم الشعب 
ناشطي  من  عــدد  وكــان  العراقي«. 
ــراك أكــتــوبــر« قــد طــالــبــوا في  »حــ
وقت سابق، مقتدى الصدر، بتقديم 

انضمامهم  شريطة  لهم  ضمانات 
العــتــصــام »الــتــيــار الـــصـــدري« في 

المنطقة الخضراء.
وقال الدكتورغالب الدعمي أستاذ 
اإلعالم في جامعة »أهل البيت« إن 
استمرار االحتجاجات سيجبر كافة 
لمطالب  االستجابة  من  األطـــراف 
انتخابات  إجراء  وهي  المتظاهرين 

جديدة.

لـــ»االتــحــاد«  فــي تصريح  ــار  وأشـ
أن  الصدر اليمكن  »مقتدى  أن  إلى 
يلجأ إلى أساليب أخرى غير الشارع 
والجميع يعرف تأثيره على الشارع 
الجماهير  العراقي ومدى استجابة 
له لذلك فهو يمتلك الورقة الرابحة 

في كل األحوال«.
أسامة  الــدكــتــور  اعتبر  بــــدوره، 
العلوم  جمعية  رئــيــس  الــســعــيــدي 
السياسية في العراق، أن هناك عدة 
واحدة  تحقيق  أجل  اشتراطات من 
الصدري« وهي  »التيار  من مطالب 

إجراء انتخابات جديدة.
ــي تــصــريــح  ــســعــيــدي فـ وبـــيـــن ال
لـ»االتحاد« أن طرفي األزمة، »التيار 
الصدري« و»اإلطار التنسيقي« ليسا 
السياسية،  الساحة  في  لوحدهما 
فهناك كتل سياسية أخرى عليها أن 
تبدي رأيها باألمر وهل أن المضي 

االنتخابات  وإجــراء  البرلمان  بحل 
سيصب في صالحها أم ال.

ــون ذلـــــــك، خــرجــت  ــضــ فــــي غــ
احتجاجات غاضبة في

قــار  وذي  ــبــصــرة  ال مــحــافــظــتــي 
التيار  انقطاع  العراق بسبب  جنوب 

الكهربائي.
انطالق  وأظهرت مقاطع مصورة 
»كــوت  تقاطع  فــي  كبيرة  تــظــاهــرة 
البصرة  محافظة  وســط  الحجاج« 
ــقــطــاع الــتــيــار  ــجــاجــاً عــلــى أن احــت
الكهربائي وغياب الخدمات وتفشي 

البطالة.
كما انطلقت تظاهرات في مدينة 
قار  ذي  محافظة  مركز  الناصرية 
احتجاجاً على تردي خدمة الكهرباء.

 واقــتــحــم الــمــتــظــاهــرون إحــدى 
محطات الكهرباء  ومنعوا الموظفين 

من دخول المبنى.
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عربي ودولي

«: الميليشيات اإلرهابية تستغل الهدنة لتجميع الصواريخ و»المسّيرات« محللون لـ»

نيـــران هائلــــة تلتهــــم معمــــاًل ومخــــزن أسلحــــة فـــي »معسكــر الحفـــاء«

مقتل 6 خبراء أجانب بانفجار »باليستي« يف صنعاء

شعبان بالل )عدن، القاهرة( 

قتل 6 خبراء أجانب بينهم لبنانيون 
اإلرهابية  من ميليشيات »حزب اهلل« 
ميليشيات  عناصر  مــن  والــعــشــرات 
ــة فــي انــفــجــاريــن  ــي الــحــوثــي اإلرهــاب
باليستي  صاروخ  انفجار  عن  ناتجين 
»حـــوثـــي« أثــنــاء إعــــادة تــركــيــبــه في 

صنعاء.
»العربية«  لقناة  المصادر  وأكــدت 
أيضاً  تسبب  ــصــاروخ  ال انــفــجــار  أن 
ــفــجــار مــعــمــل ومـــخـــزن أســلــحــة  ــان ب
بالقرب من موقع  للميليشيات  تابعين 
التدريب في »معسكر الحفاء« الواقع 

شرق العاصمة اليمنية.
هــزت،  عنيفة  انــفــجــارات  وكــانــت 
فجر أمس، جنوب صنعاء، الخاضعة 

لسيطرة ميليشيات الحوثي.
اإلرهــابــيــة  الميليشيات  وفــرضــت 
»معسكر  محيط  على  أمــنــيــاً  طــوقــاً 
الــحــفــاء« ومــنــعــت االقـــتـــراب مــنــه، 
ــارات  ــيـ ــول سـ ــ ــع وصــ ــ ــتـــزامـــن م ــالـ بـ

اإلسعاف.
واستغلت ميليشيات الحوثي الهدنة 
عسكرية  عمليات  لتنفيذ  األمــمــيــة 
عـــدائـــيـــة، وتـــركـــيـــب قــطــع أجــســام 
من  المهربة  والمسّيرات  الصواريخ 
عسكرية  معدات  ونقل  البالد،  خارج 
ــقــتــال، وغــيــرهــا من  إلـــى جــبــهــات ال

االنتهاكات.
سياسيون  ومحللون  خــبــراء  ــد  وأك
لميليشيات  اإلرهابية  الممارسات  أن 
ــدد حـــيـــاة الــمــدنــيــيــن  ــهـ الـــحـــوثـــي تُـ
وتــعــرضــهــا لــلــخــطــر، خــاصــة وجــود 
وبين  المدن  وسط  األسلحة  مخازن 
الــمــدنــيــيــن، مــشــدديــن عــلــى ضــرورة 
لوقف  أكبر  دولية  ضغوط  ممارسة 

تلك الممارسات.
اليمني  السياسي  المحلل  وكشف 
ميليشيات  أن  عن  الطاهر،  محمود 
ــة عـــمـــدت منذ  ــيـ ــابـ الــحــوثــي اإلرهـ
تخزين  إلــى  صنعاء،  مدينة  احتالل 
والمؤسسسات  المنازل  في  األسلحة 
من  انفجرت  وغالبيتها  الحكومية، 
شدة الحرارة، أو نتيجة سوء تخزين، 
في  فــادحــة  خسائر  فــي  تسبب  مما 

األرواح والممتلكات العامة.
تصريحات  فــي  الــطــاهــر  وأوضـــح 
لـ»االتحاد« أن الهدنة األممية كشفت 
حقيقة ميليشيات الحوثي، بأنها كانت 
الفترة  خالل  كاذبة  بمعلومات  تدلي 

األطفال  غالبية  أن  وتخفي  الماضية 
والنساء راحوا ضحية انفجارات تلك 
أن  يمكن  ال  »الحوثي«  وأن  المخازن، 
يلتزم بالسالم ويراوغ بهدف الوصول 

إلى أهدافه.
القوانين  أن  إلــى  الطاهر  وأشـــار 
المدنيين  حماية  إلى  تدعو  الدولية 
تخزينها  األسلحة وضرورة  من خطر 
التجمعات  عــن  بــعــيــدة  مــنــاطــق  فــي 
المدنية والمباني السكانية، وهذا ما 
لم تلتزم به الميليشيات الحوثية ويعد 

مخالفة صريحة للقانون الدولي.
وتابع المحلل السياسي اليمني: أن 
»االنفجارات األخيرة في صنعاء أكدت 
وتــكــراراً  مـــراراً  منه  التحذير  تم  ما 
مــن خــطــر تــخــزيــن األســلــحــة وســط 
والمؤسسات  السكانية  التجمعات 
الدولية  المنظمات  داعياً  الحكومية، 
إلخراج  الحوثيين  على  الضغط  إلى 

السالح من المناطق السكنية.
السياسي  الــمــحــلــل  ــد  أكـ ــدوره،  ــ بـ
الــســعــودي وأســتــاذ الــقــانــون الــدولــي 
الحوثي  ميليشيات  أن  جعيد  أصيل 
بهذه  المدنيين  حياة  تُهدد  اإلرهابية 
وانتهاكاتها  المتكررة،  الممارسات 

للهدنة األممية.
لـ  تصريحات  فــي  جعيد  وأضـــاف 
»االتحاد« أن »انتهاكات الحوثي تؤكد 
جماعة  أنــه  والعالم  اليمني  للشعب 
إدارة  تستطيع  وال  القانون  تعرف  ال 
دولة وال حتى جماعة صغيرة، ويتنازع 
قراراتها إرهابيون مفسدون ال تهمهم 
إال مصالحهم الضيقة وليس مصالح 

اليمن«.
واألمني  السياسي  المحلل  ــرى  وي
البحر  الباسط  عبد  العقيد  اليمني 
واضح  مؤشر  الحوثية  االنتهاكات  أن 
للسالم  الميليشيات  اتجاه  عدم  على 
وفق  السياسية  للحلول  قبولها  وعدم 
رغبتها  وال  ــة،  ــي ــدول ال الــمــرجــعــيــات 
تعز  عن  والحصار  المعاناة  رفع  في 
وكذلك  الموظفين  ــب  رواتـ وصـــرف 
التزاماتها  تنفيذ  فــي  جديتها  عــدم 

بالهدنة اإلنسانية األممية.
ــي تــصــريــحــات  ــحــر فـ ــب وأشـــــار ال
نشاط  وتيرة  إلى  ارتفاع  لـ»االتحاد« 
مستوى  على  االنقالبية  الميليشيات 
وتصعيد  العسكرية  ــدادات  ــع االســت
النفسية  والحرب  العدائية  األعمال 
ــة واســتــمــرار خــروقــاتــهــا  ــي ــدعــائ وال
اليمنية  الحكومة  أن  رغــم  للهدنة، 

تحقيق  ــل  أجـ مـــن  ــنـــازالت  تـ قــدمــت 
ترى  ال  الميليشيات  لكن  ــســالم،  ال
لمواصلة  محطة  ســوى  الــهــدنــة  فــي 

االستعداد للحرب على اليمنيين.
الحوثي  ميليشيات  أن  البحر  وأكد 
مدينة  في  جرائمها  ارتكاب  تواصل 
تعز مخترقة الهدنة بشكل يومي دون 
ظل  فــي  اإلنــســانــي  للوضع  ــراث  ــت إك

صمت دولي.

جهود عراقية للتفاهم على إجراء انتخابات جديدة

»اإلطار التنسيقي« يسعى للقاء مقتدى الصدر عبر طرف ثالث

متظاهر يرفع علم العراق يقف وسط نافورة مياه في المنطقة الخضراء بسبب الحرارة العالية )أ ف ب(

 نيران هائلة تتصاعد جراء انفجار بمعسكر للميليشيات في صنعاء )أرشيفية(

اليمن: الهدنة األممية فرصة للتوصل إلى اتفاق سياسي

عّمان )االتحاد(

أكد وزير اخلارجية اليمني أحمد بن مبارك دعم 
التي  الهدنة  لتمديد  اليمنية ألي فرصة  احلكومة 
ترعاها األمم املتحدة يف بالده، مشيرًا إلى أهمية 

سياسي. اتفاق  إلى  للتوصل  الهدنة 
وقال بن مبارك خالل مؤمتر صحفي مشترك مع 

نظيره األردني أمين الصفدي يف عّمان إن »أي 
أو ملناقشة فقرات  الهدنة  أو مجال لتمديد  فرصة 
التوجه لسلم مستدام  إلى  وعناصر أخرى ستقود 

وليس حلرب أخرى سنكون معها«. وأضاف أن أي 
اليمنيني يف  إلى تخفيف معاناة  إجراءات تقود 
احلوثي  ميليشيات  لسيطرة  اخلاضعة  املناطق 

اإلرهابية سنكون معها ولكن يجب أن تكون على 
اليمني على  الوزير  املتفق عليها. وشدد  األسس 

الهدنة وجعل  التعاطي اإليجابي مع  االستمرار يف 
حقيقيًا جلماعة احلوثي.  اختبار سالم  تعز 

وتابع: »يدنا ممدودة نحو السالم واليد األخرى 
اليمني وعن كافة  الشعب  للدفاع عن مستحقات 

ميليشيات  مبارك  بن  واتهم  اليمني«.  التراب 
احلوثي بعدم االلتزام بشق رئيس يف اتفاق الهدنة 

وهو إعادة فتح الطرق املؤدية إلى مدينة تعز 
التزاماتها. من  تتنصل  امليليشيات  إن  قائاًل  احملاصرة 

من جانبه، أكد وزير اخلارجية األردني، ضرورة 
اليمن، خاصة ما يتعلق بفتح  االلتزام بالهدنة يف 

الطرق إلى تعز. وقال الصفدي، إن »الكارثة 
أنه ال  ونعتقد  املعاناة،  الكثير من  اليمنية سببت 

أمنه  اليمن  ليستعيد  السياسي  بديل عن احلل 
واستقراره وليضع خطواته باجتاه طريق إعادة 

البناء«.

الميليشيات اإلرهابية 
تفرض طوقًا أمنيًا في 
محيط موقع االنفجار 

وتمنع االقتراب

تقـريـر أممــي: ارتفـــاع كبيـــر بأعداد  
المهاجرين غير الشرعيين لليمن 

عدن )وكاالت(

للمنظمة  تقرير  كشف 
ارتفاع  عن  للهجرة  الدولية 

املهاجرين  كبير يف أعداد 
الوافدين  الشرعيني  غير 

اليمن من أفريقيا خالل  إلى 
السبعة األولى من  األشهر 

احلالي. العام 
التابعة  املنظمة  مكتب  وقال 

لألمم املتحدة يف اليمن يف 
حاالت  لتتبع  الشهري  تقريره 

 34437 تدفق املهاجرين إن 
اليمن خالل  مهاجرًا دخلوا 
إلى يوليو  الفترة من يناير 

11555 مهاجرًا  2022، مقابل 

اليمنية  الشواطئ  إلى  وصلوا 
خالل نفس الفترة من عام 

2021. وذكرت املنظمة أن 
أفريقيًا وصلوا  3171 مهاجرًا 

إلى اليمن يف يوليو املاضي، 
3174 يف الشهر  انخفاضًا من 

السابق.
وأضاف التقرير: »93% من 
هؤالء املهاجرين جاءوا من 

من  البقية  جاء  فيما  إثيوبيا، 
املنظمة  وتقول  الصومال«. 

على  إنه  للهجرة  الدولية 
الرغم من استمرار الصراع 

يف اليمن، ما زال البلد نقطة 
األفارقة  للمهاجرين  عبور 

بحثًا عن حياة أفضل.

وفــــاة 6 مهاجـــريــــن إثـــــر انقــــــالب 
زورقهــم قبــالــة ســـواحـل الجــزائـــر 

)وكاالت( الجزائر 

إثر  حتفهم  مهاجرين   6 لقي 
أمس، قبالة  زورقهم  غرق 

يف  اجلزائرية،  السواحل 
6 أشخاص وبقي  حني ُأسعف 

املفقودين،  آخرون يف عداد 
احمللي. التلفزيون  وفق 

وأفادت وسائل إعالم 
انتشال  مت  بأنه  جزائرية 

 6 6 جثث من املياه وأصيب 
بينهم  من  آخرون،  أشخاص 

إلى  ونقلوا  امرأة حامل، 
غرب  يف  احلمامات  مستشفى 

اجلزائرية. العاصمة 
كان  الذي  القارب  وانقلب 

مهاجرين  عّدة  متنه  على 
الصحراء  جنوب  أفريقيا  من 
عبور  محاولته  خالل  الكبرى 

املتوسط،  األبيض  البحر 
احلمامات  مدينة  من  بالقرب 

كيلومترات  بضعة  بعد  على 
العاصمة  من  الغرب  إلى 

املصدر  بحسب  اجلزائرية، 
. عينه

البحث  عمليات  زالت  وما 
إليجاد  متواصلة  واإلسعاف 

مفقودين.
مختلفة  بيانات  وأشارت 
صادرة عن وزارة الدفاع 
أن خفر  إلى  اجلزائرية 

السواحل قام بني األّول من 
أغسطس  من  والثاني  يناير 

محاوالت  عّدة  بإحباط 
باجتاه  شرعية  غير  هجرة 
األحيان،  أغلب  يف  إسبانيا 
على  شخصًا   2352 مسعفًا 

الصنع. محلية  زوارق  منت 

:» خبراء لـ»
التيار الصدري يسعى 
لضم ناشطي »حراك 
أكتوبر« إلى التظاهرات
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وزير المهجرين عصام شرف الدين لـ»  «: النازحون يشكلون ضغطًا كبيرًا على االقتصاد

خطة لبنانية إلعادة الالجئني السوريني إلى بالدهم

شعبان بالل )بيروت، القاهرة(

حكومة  فــي  المهجرين  ــؤون  شـ ــر  وزيـ أكـــد 
تصريف األعمال اللبنانية عصام شرف الدين، 
أن الالجئين يمثلون ضغطاً كبيراً على االقتصاد 
اللبناني الذي يواجه أزمة غير مسبوقة، مشيراً 
إلى أن تشكيل حكومة جديدة يحتاج إلى توافق 
األطراف السياسية، فيما استعرضت السلطات 
السوريين  إعــادة  خطة  تنفيذ  مراحل  اللبنانية 

إلى بالدهم.
وقال الوزير اللبناني عصام شرف الدين في 
حوار مع »االتحاد«، إنه يتمنى أن تكون هناك 
وليس حكومة تصريف  وأصيلة  فاعلة  حكومة 
كل  عند  يشهد  لبنان  أن  إلــى  مشيراً  أعمال، 
استحقاق نوعاً من الفراغ والدخول في تصريف 
األعمال، موضحاً أن اتفاق األطراف األساسية 

يّمكن الحكومة من إدارة األزمة.
وحول خطوات تشكيل حكومة جديدة خالل 
الفترة المقبلة، أشار الوزير عصام شرف الدين 
في  مبنية  الحكومة  تشكيل  »خطوات  أن  إلى 
األساس على اتفاق الطرفين األساسين وهما 
يبدو  لكن  الحكومة،  ورئيس  الجمهورية  رئيس 
حتى اآلن عدم وجود اتفاق على تشكيل حكومة 
تحتاج  وهي  ومحلية،  إقليمية  عديدة  ألسباب 
الرئاسي  االستحقاق  قبل  سواًء  الوقت  لبعض 
أو بعده«، مضيفاً أن الشهرين القادمين كفيالن 

بتوضيح الصورة.
وفيما يتعلق بوجود مخاوف في أكتوبر المقبل 
تمنى  عــون،  ميشال  الرئيس  واليــة  انتهاء  بعد 
سدة  فــراغ  في  لبنان  يدخل  أال  الدين  شــرف 
الرئاسة األولى، وأن يتم انتخاب رئيس جمهورية 
في الموعد المحدد والمطلوب، باإلضافة إلى 
العمل على تحقيق هذا الهدف وهو ما يحتاج 
إلــى تــوافــق داخــلــي وخــارجــي، مــؤكــداً أنــه »ال 
مخاوف بكل األحوال ألن هناك قدرة على إدارة 

البلد من الحكومة واألجهزة األمنية«.
ــود الــنــازحــيــن  ــن أن وجــ ــدي ــرف ال ــر شـ ــ وذك
السوريين يشكل عبئاً كبيراً على اقتصاد لبنان 
واالكتفاء  الدولية  المساعدات  شح  ظل  في 
واللبنانيين،  للبنان  خنق  بمثابة  وهــو  بالقليل 
موضحاً أن كلفة وجود النازحين السوريين كلفة 
كبيرة على خزينة الدولة، خاصة وأنهم يشاركون 
لتشكيل  كفيل  وهــو  المدعومة  السلع  كل  في 
في  السوريين  الالجئين  عدد  أن  وتابع  عــبء. 
إلى  باإلضافة  مليون الجئ،   1.5 يقارب  لبنان 
الالجئين الفلسطينيين الذين يتراوح عددهم ما 
أن  موضحاً  مليون،  نصف  إلى  ألف   300 بين 
أكبر عدد الجئين في دولة بالعالم نسبة لعدد 
الالجئين  فعدد  لبنان،  في  يكون  قد  سكانها 
يــقــارب نصف عــدد الــســكــان، وهــو مــا يشكل 
واالجتماعي  الصحي  الصعيد  على  ضغطاً 

واألمني والنقدي والمالي.
وحول عودة الالجئين إلى بالدهم، قال الوزير 
وأعــدت  مــوجــودة  الــعــودة  »خطة  إن  اللبناني: 
الدولة  مع  بالتنسيق  سابقة  قبل حكومات  من 

هذه  أن  مضيفاً  الدولي«،  والمجتمع  السورية 
الخطة يتم استكمالها اليوم مع بعض التعديالت 
على  العمل  مؤكداً  مستمر،  بشكل  وتطويرها 

تأمين عودة آمنة وكريمة وطوعية للنازحين.
اللبناني حديثه بالتأكيد على  واختتم الوزير 
أن األزمات العالمية ومنها األزمة في أوكرانيا 
تنعكس على لبنان سلبياً، موضحاً أن لبنان بلد 
صغير واقتصاده في ضائقة وأزمة كبيرة، وكل 

في  كبير  بشكل  تؤثر  العالم  في  تحدث  أزمــة 
لبنان.

وفي سياق متصل، استعرض الرئيس اللبناني 
الخارجية   ــري   ــ وزي مــع  أمـــس،  عــون  ميشال 
حكومة  في  االجتماعية  والشؤون  والمغتربين 
وهكتور  حبيب  بو  اهلل  عبد  األعمال  تصريف 
النازحين  إعادة  خطة  تنفيذ  مراحل  الحجار، 
سوف  التي  والمعايير  بالدهم  إلى  السوريين 

لإلعالم  الوطنية  الوكالة  ووفــق  فيها.  تعتمد 
ــون فـــي االجــتــمــاع  ــشــارك ــم ــش ال ــاق أمــــس، ن
اإلجراءات المتعلقة بتنظيم هذه العودة. وأكد 
مع  التوافق  االجتماع،  بعد  الحجار،  الــوزيــر 
الرئيس عون على نقاط كثيرة على صلة بخطة 
المواقف  وتنسيق  السوريين  النازحين  عــودة 
المقبل إلنهاء  األسبوع  لقاءات  أمل عقد  على 
المرحلة  على  التوافق  من  األساسية  المرحلة 

األساس في  خطة العودة.
السورية  الدولة  مع  »التواصل  أن  وأوضــح 
عنه،  اإلعــالن  الضرورة  من  وليس  ينقطع  لم 
فسوريا دولة شقيقة وقريبة إلى لبنان ولديها 
مليون ونصف المليون نازح فيه، ولدينا سفارة 
وتــربــطــنــا بــهــا عــالقــات يــومــيــة، ولـــم ينقطع 
على  البلدين  بين  يوماً  العالقات  أو  التواصل 

اإلطالق«.

مصارف لبنان تنفذ إضرابًا إثر دعاوى قضائية
بيروت )االتحاد(

نفذت املصارف اللبنانية، أمس، إضرابًا ليوم 
واحد، احتجاجًا على ما قالت إنه »دعاوى 

كيدية يتقدم بها مودعون لتحصيل أموالهم، 
وأحكام قضائية شعبوية تصدر ضدها«. 
وقالت جمعية املصارف يف لبنان يف بيان، 

إن »املصارف أضربت عن العمل اإلثنني، 
احتجاجًا على دعاوى كيدية تتعرض لها 

وتصدر فيها بعض األحكام االعتباطية 
والشعبوية، عن مرجعيات يتم اختيارها 

مسبقًا من املّدعني لغايات لم تعد خافية على 
أحد«، دون تفاصيل أكثر. وحسب البيان، 

فإن »اإلضراب يستمر ليوم واحد فقط، 
على أن يترك للجمعية العمومية جلمعية 
املصارف، التي تنعقد غدًا األربعاء، القرار 

بشأن اخلطوات التي تراها مناسبة، حفاظًا 
على مصاحلها ومصالح أصحاب احلقوق«. 

ومن حني آلخر يصدر القضاء اللبناني 
قرارات تقضي باحلجز على أسهم وأصول 

عائدة ملصرفيني لبنانيني على خلفية دعاوى 
ضدهم من قبل مودعني يطالبون بتسديد 

كامل أموالهم. ويف 10 مارس املاضي، أصدرت 
النيابة العامة االستئنافية يف محافظة جبل 

لبنان قرارًا مبنع سفر رؤساء مجالس إدارة 
5 مصارف، على خلفية حتقيقات بدعاوى 

ضدهم حول تهم فساد مقدمة من قبل 
مجموعة محامني. ومنذ أواخر 2019، تفرض 
املصارف اللبنانية قيودًا وسقوفًا قاسية على 

السحوبات بالدوالر والعملة احمللية، إثر 
أزمة اقتصادية طاحنة أدت إلى انهيار مالي 
وتراجع حاد باحتياطي العمالت األجنبية 

لدى البنك املركزي يف البالد.

جهود أممية 
للحفاظ على 

التهدئة في ليبيا

حسن الورفلي )بنغازي، القاهرة(

املتحدة للدعم  تقود بعثة األمم 
يف ليبيا اتصاالت مكثفة مع 

للحفاظ  الليبية  األطراف  كافة 
الهدوء احلالي  على حالة 
والدفع نحو إعادة الزخم 

الرئاسية  االنتخابات  إلجراء 
البالد، وذلك  والتشريعية يف 

إلى حني تكليف مبعوث أممي 
للمبعوث  خلفًا  ليبيا  لدى  جديد 
يان كوبيتش، بحسب ما  السابق 

أكده مصدر أممي لـ»االحتاد«.
وأشار املصدر األممي إلى أن 
تعمل  التي  األساسية  املهمة 
خالل  األممية  البعثة  عليها 
الفترة احلالية هي احلفاظ 
والنجاحات  املكتسبات  على 
املتحدة  األمم  حققتها  التي 

السابقة  العام  األمني  ومستشارة 
وليامز،  ستيفاني  ليبيا  حول 

مؤكدًا أن احلفاظ على اتفاق 
وقف إطالق النار املوقع يف 

2020 والتقدم احملرز  أكتوبر 
يف جلنة املسار الدستوري 

البعثة  التي تركز  امللفات  أبرز 
األممية عليها خالل هذه 

الفترة.
إلى ذلك، بحث عضو املجلس 

الاليف،  عبداهلل  الليبي،  الرئاسي 
القائم بأعمال رئيس بعثة  مع 
األمم املتحدة للدعم يف ليبيا، 

مستجدات  آخر  زينينغا،  ريزدون 
ليبيا. يف  السياسية  العملية 

وأشاد الاليف بجهود األمم 
املتحدة يف الوصول إلى حل 

مؤكدًا  الليبية،  السياسية  لألزمة 
الليبي  الرئاسي  املجلس  استمرار 

يف التواصل مع جميع األطراف 
السياسية  العملية  يف  املشاركة 

واستكمال ما تبقى من نقاط 
الدستوري  املسار  خالفية يف 
والدولة  النواب  بني مجلسي 

للوصول إلى وضع خريطة طريق 
إلجراء  موعد  وحتديد  متكاملة 

االنتخابية. االستحقاقات 

»الحرية والتغيير« تعلن بدء إعداد برنامج لحكومة انتقالية

»السيادة السوداني«:
ملتزمـــون بالتصـــدي لإلرهــــاب  

  البرهان حضر ورشة حول مكافحة اإلرهاب )من المصدر(

إعداد الخطة بالتنسيق
 مع دمشق والمجتمع 

الدولي

تشكيل حكومة جديدة 
مرهون بتوافق األطراف 

السياسية

انتخاب رئيس للبالد 
يحتاج إلى توافق داخلي 

وخارجي

عند كل استحقاق نشهد 
نوعًا من الفراغ والدخول 

في تصريف األعمال

كلفة وجود الالجئين كبيرة 
على األصعدة الصحية 
واالجتماعية واألمنية

شح المساعدات 
الدولية بمثابة خنق 

القتصاد البالد 

لبنان به أكبر عدد الجئين 
في العالم نسبة لعدد 

سكانه
سوريا دولة شقيقة 
وتربطنا بها عالقات 

متواصلة  يوميًا بال انقطاع  

عصام شرف الدين

تونس )االتحاد(

التونسي،  الــرئــيــس  شـــّدد 
قــيــس ســعــيــد، عــلــى ضــرورة 
من  الفساد  ملفات  كافة  فتح 
إن  قــائــاًل  استثناء،  أي  دون 
الموانئ  من  بعدد  حدث  »ما 
مشيراً  ــواصــاًل«،  مــت مـــازال 
الــجــرائــم هي  إلـــى أن هـــذه 
الوطني  لالقتصاد  تخريب 
الشعب  حــقــوق  على  وســطــو 

والدولة.
ــالل  ووجـــــــــه ســـعـــيـــد خــ
قرطاج  قصر  في  اجتماعه 
أمـــــس، مـــع تــوفــيــق شــرف 
الـــديـــن وزيـــــر الــداخــلــيــة، 
وســهــام الــبــوغــديــري وزيــرة 

ــجــوادي  ــجــاة ال الــمــالــيــة، ون
ــعــامــة لــلــديــوان  ــرة ال ــمــدي ال
لجرائم  حد  وضــع  بــضــرورة 
وقت  أسرع  في  العام  المال 

ممكن.
الجمهورية  رئاسة  وذكرت 
أن  لها،  بيان  في  التونسية، 
الموضوعات  أهــم  بين  »مــن 
ملفات  سعيد  أثــارهــا  الــتــي 
مــن  لــشــبــكــة  حـــاويـــة   700
إجـــراءات  طــالــت  المهربين 
ــى  فـــتـــحـــهـــا وإحـــالـــتـــهـــا إلـ
الملفات  القضاء، فضاًل عن 
ــصــرف الــتــي  ــال الــمــتــصــلــة ب
تقل خطورة عن  ال  أنها  أكد 
ينخرون  الذين  هؤالء  ملفات 

الوطني«. االقتصاد 

باماكو )وكاالت(

فــي  ــاً  ــصــ ــخــ شــ  11 ــل  ــ ــت ــ ق
ــيــن  ــي ــن إرهــاب ــي اشــتــبــاكــات ب
منطقة  فــي  المالي  والجيش 
مالي  بين  الحدودي«  »المثلث 

فاسو. وبوركينا  والنيجر 
وأســفــر الــهــجــوم اإلرهــابــي، 
تضم  التي  »تيسيت«  بلدة  على 
المنطقة  في  للجيش  معسكراً 
ــم الــمــثــلــث  ــاسـ الـــمـــعـــروفـــة بـ
جنود   4 مقتل  عن  الحدودي، 
اثنين،  ومدنيين  األقـــل،  على 
أورد  مــا  على  مهاجمين،  و5 
عدة  وقــالــت  المالي.  الجيش 
تكون  قد  الحصيلة  إن  مصادر 
للجيش  بالنسبة  بكثير  أكثر 

المالي.
والــمــدنــيــان هــمــا مــســؤوالن 
محليان منتخبان، وفق ما ذكر 
لوكالة فرانس برس. أقاربهما 

اشتباكات  »تيسيت«  وتشهد 
ــات فــــي كـــثـــيـــر مــن  ــ ــم ــجــ وهــ

ــان.  وتــقــع الــبــلــدة في  ــيـ األحـ
غير  شاسعة  حرجية  منطقة 
على  الدولة  لسيطرة  خاضعة 
المثلث  مــن  الــمــالــي  الــجــانــب 
الحدودي  والمثلث  الحدودي. 
هو الهدف المفّضل لجماعتين 
تنشطان  مسلّحتين  إرهابيتين 
ــه هــمــا تــنــظــيــم »داعــــش«  ــي ف
لتنظيم  تابعة  مسلحة  وجماعة 

»القاعدة«.
المدنيون  يجد  مــا  وغــالــًبــا 
بــيــن فكي  أنــفــســهــم عــالــقــيــن 
ــاكـــات  ــبـ ــتـ ــي االشـ ــ كـــمـــاشـــة ف
ــة  ــي ــجــمــاعــات اإلرهــاب ــيــن ال ب
أعماالً  ويواجهون  المتنافسة، 

اإلرهابيون. يشنها  انتقامية 
مالي  تتخّبط   2012 ومــنــذ 
وسياسية  أمــنــيــة  أزمـــات  فــي 
أشعل فتيلها تمّرد مسلّح قادته 
وإرهابية  انفصالية  حــركــات 
وامتد  البلد  هــذا  شــمــال  فــي 
إلى وسط البالد وإلى بوركينا 

المجاورتين. والنيجر  فاسو 

رئيس تونس يدعو إلى فتح كافة 

ملفات الفساد من دون استثناء

11 قتياًل بهجوم إرهابي يف مالي

مخيم لالجئين السوريين في جرود عرسال شرق لبنان )أرشيفية(

أسماء الحسيني )الخرطوم(

ــس الـــســـيـــادة  ــيـــس مــجــل ــال رئـ ــ قـ
أول  الفريق  السودان  في  االنتقالي 
ركن عبدالفتاح البرهان إن السودان 
يلعب دوراً كبيراً ورائداً في العمل من 
أجل استقرار وأمن القارة األفريقية 
اإلرهاب  لظاهرة  تصديه  خالل  من 
والهجرة غير الشرعية وكافة أشكال 

الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
مخاطبته  لــدى  البرهان  وأوضــح 
أمــــس فـــي الـــخـــرطـــوم، الــجــلــســة 
التحصين  »دور  لورشة  االفتتاحية 
مكافحة  فــي  الفكرية  والمعالجة 
ــاب«، والـــتـــي نــظــمــهــا جــهــاز  ــ ــ اإلرهـ
مع  بالتنسيق  العامة،  المخابرات 
والــمــخــابــرات  ــن  األمـ أجــهــزة  لجنة 
»انعقاد  أن  »السيسا«،  األفريقية 
ــاً مع  ــي مــتــزامــن ــأت ــذه الـــورشـــة ي هـ
استشراف السودان لمرحلة جديدة، 
ــي،  ــســودان ال الــشــعــب  فــيــهــا  يتطلع 
شامل،  وطــنــي  تــوافــق  إلــى  بشغف، 
السياسية  الــقــوى  كــل  فيه  تــشــارك 
في  لإلسهام  والشبابية  والمجتمعية 
تتولى  كاملة،  مدنية  حكومة  تشكيل 

االنتقالية  المرحلة  استكمال مسيرة 
ــراء انــتــخــابــات حرة  والــتــرتــيــب إلجـ
ونزيهة تحقق تطلعات وآمال الشعب 

السوداني«.
ــودان كــغــيــره من  ــسـ ــاف: »الـ ــ وأضـ
الـــــدول، يـــواجـــه ظـــاهـــرة الــتــطــرف 
جــهــوداً  ــبــذل  وي ــاب  ــ واإلرهـ العنيف 
كبيرة في مكافحة هذه الظواهر عبر 
األجهزة  ومنها  المختلفة  الوسائل 
األمنية، وإصدار عدد من التشريعات 
العديد  على  والمصادقة  والقوانين، 
والدولية  اإلقليمية  االتفاقيات  من 
أنشأ  السودان  أن  مبينا  والثُنائية«، 
العديد من اآلليات لضبط الحدود مع 
المنظومة  ضمن  للعمل  الجوار  دول 
اإلقليمية والدولية لمكافحة اإلرهاب 

والتطرف.
وأكد رئيس مجلس السيادة موقف 
إدانة  في  والقاطع  الثابت  السودان 
ــاب  ــ كــافــة أشــكــال الــتــطــرف واإلره
تمارسها  التي  اإلجرامية  واألنشطة 
التزام  وجدد  اإلرهابية،  التنظيمات 
ــودان بــمــواجــهــة كــافــة أشــكــال  ــسـ الـ
اإلرهاب والتصدي له بكافة الوسائل 
الممكنة والمتاحة وخاصة من خالل 

منهج الحوار الفكري، ودعم وتطوير 
تــجــربــة الــمــعــالــجــة الــفــكــريــة الــتــي 
وحقق  بها،  ويعمل  السودان  ابتدرها 
بجانب  ومثمرة  متقدمة  نتائج  فيها 
المجموعات  وسط  اإليجابي  العمل 
التي تستهدفها الجماعات اإلرهابية 

بغرض تحييدها.
ــر، أعــلــنــت قــوى  ــاق آخــ وفـــي ســي
»الحرية والتغيير«، مجموعة »التوافق 
في  شروعها  السودان  في  الوطني« 
إعــــداد إعــــالن دســـتـــوري وبــرنــامــج 

لحكومة انتقالية في البالد.
ــال  ــصـ ــة االتـ ــئ ــس هــي ــيـ ــال رئـ ــ ــ وق
ــاســي بــمــجــمــوعــة »الــتــوافــق  ــســي ال
ــو مــنــاوي في  ــ الــوطــنــي«، مــنــي أرك
لجان  تكوين  »قررنا  مؤتمر صحفي: 
السياسي  لــإلعــالن  مــســودات  تضع 
برنامج  لوضع  ولجنة  والــدســتــوري، 

الحكومة في الفترة االنتقالية«.
يلغي دور قوى  وأضــاف: »هــذا ال 
المركزي،  المجلس  والتغير،  الحرية 
كل  لتوحيد  معهم  متواصلون  ونحن 

المبادرات«.
أهل  مــبــادرة  مع  »اجتمعنا  وتــابــع: 

السودان، وهي مبادرة معتبرة«.



نيويورك )االتحاد(

رحبت دولة اإلمارات، أمس، بدخول 
التنفيذ،  حيز  غزة  قطاع  في  الهدنة 
ــى االلــتــزام  داعــيــة األطـــراف كافة إل
بمسؤولياتهم بموجب بالقانون الدولي 

والقانون الدولي اإلنساني. 
ــارات، فــي بيان خالل  ــ وقــالــت اإلم
»نجدد  الدولي:  األمن  لمجلس  جلسة 
اإلعراب عن قلقنا الشديد إزاء أعمال 
ضحيتها  راح  والتي  األخيرة،  العنف 
العشرات من المدنيين، بما فيهم 15 
ضرورة  على  »نؤكد  مضيفة:  طفاًل«، 
بمسؤولياتهم  األطــراف  جميع  التزام 
والــقــانــون  ــي  ــدول ال الــقــانــون  بموجب 
فيما  وخصوصاً  اإلنــســانــي،  الــدولــي 
واألعــيــان  المدنيين  بحماية  يتعلق 
المواجهة  مخاطر  وتجنيبهم  المدنية 

العنيفة«.
اإلنــســانــي  الـــوضـــع  »إن  ــت:  ــالـ وقـ
المتردي في غزة ال يحتمل مزيداً من 
الــصــدمــات، ونــرحــب بــدخــول الهدنة 

حيز التنفيذ بوساطة مصرية«. 
وأعـــربـــت اإلمـــــارات عــن »خــالــص 
بقيادة  مصر،  في  لألشقاء  التقدير 
على  السيسي  عبدالفتاح  الــرئــيــس 
ــهــم  جــهــودهــم الــمــكــثــفــة، واتــصــاالت
بالتوصل  تكللت  والــتــي  المستمرة، 
واستعادة  التصعيد  ووقــف  لالتفاق 

التهدئة«.
وأوضحت: »نود التأكيد على أهمية 
ممارسة أقصى درجات ضبط النفس 
ورفضنا  األطــــراف،  جميع  قبل  مــن 
والــتــطــرف،  ــاب  اإلرهــ أشــكــال  لكافة 
وضرورة تجنب االنجرار إلى مستويات 

جديدة من العنف وعدم االستقرار«.
وأشارت إلى مركزية جهود الوساطة 
المصرية، بدعم إقليمي ودولي لوضع 
حد لدوامة العنف المتكرر الذي يزيد 
من معاناة الفلسطينيين، الفتة إلى أن 
ذلك يتطلب توافر اإلرادة الجادة لدى 
الشعبين  رغبة  لتلبية  النزاع  أطــراف 

بالسالم. 
التقدم  أهمية  على  »نتفق  وتابعت: 
الــمــحــرز فــي فــتــح مــعــابــر الــقــطــاع، 
التي  اإلجـــراءات  تستأنف  أن  ونأمل 

من شأنها إنعاش اقتصاد غزة الهش، 
اإلنسانية  لالحتياجات  واالستجابة 
الصحي  المجال  يشمل  بما  للسكان، 

والخدمي«.
للبيان  وفقاً  ــارات،  اإلمـ أدانــت  كما 
الذي أدلى به السفير محمد أبوشهاب، 
لدى  للدولة  الدائمة  المندوبة  نائب 
من  مجموعات  قيام  المتحدة،  األمــم 
المسجد  باحات  باقتحام  المتطرفين 
المبارك، وما رافق ذلك من  األقصى 

ممارسات استفزازية. 
على  الحفاظ  أهمية  على  وشــددت 
القائم  الــقــانــونــي  الــتــاريــخــي  الــوضــع 
القدس  المقدسة في مدينة  باألماكن 
بما في ذلك المسجد األقصى والحرم 
الشريف وأهمية احترام دور المملكة 
األردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية 

المقدسات اإلسالمية والمسيحية.
وقالت: »ال يمكن الحديث عن سالم 
تسوية  دون  مــن  المنطقة  فــي  دائـــم 
أســاس  عــلــى  الفلسطينية  للقضية 

ضــرورة  نــرى  ولــذلــك  الدولتين،  حــل 
حل  إليجاد  الدولية  الجهود  استئناف 
لقرارات  وفقاً  وسلمي،  وشامل  عادل 
ليضمن  الصلة،  ذات  المتحدة  األمــم 
واألمـــن  الــكــرامــة  األطــــراف  لجميع 

واالستقرار«. 
وحذرت من أن الوضع سيظل قاباًل 
النفجار، في ظل غياب إرادة سياسية 
الستئناف  ــراف،  األطــ ــدى  ل حقيقية 
المفاوضات وكسر الجمود في عملية 

السالم.
ــدت دولــة  ــ ــان، أك ــي ــب ــام ال ــي خــت وفـ
اإلمارات على استعدادها لدعم كافة 
الجهود اإلقليمية والدولية الرامية إلى 
الدفع قدماً بعملية السالم في الشرق 
ــط، وتــحــقــيــق حــل الــدولــتــيــن،  ــ األوسـ
مستقلة  فلسطينية  دولــة  قيام  عبر 
 1967 عــام  حــدود  على  ســيــادة  ذات 
وفقاً  الشرقية،  الــقــدس  وعاصمتها 
ومرجعيات  المتحدة  األمــم  لــقــرارات 

مدريد ومبادرة السالم العربية.

ومن جانبه، رحب األمين العام لألمم 
بإعالن  أنطونيو جوتيريش،  المتحدة، 
وقف إطالق النار بين غزة وإسرائيل، 
وأثنى على مصر لما تبذله من جهود 
المتحدة  األمــم  مع  الوثيق  بالتنسيق 

للمساعدة في استعادة الهدوء.
يأتي ذلك فيما صمدت الهدنة التي 
جرى التوصل إليها، بوساطة مصرية، 
بين إسرائيل والفصائل المسلحة في 
خاللها  قتل  أيــام  ثالثة  إثــر  القطاع، 
تدريجياً  الحياة  تعود  فيما  العشرات، 

إلى طبيعتها مع عودة الكهرباء.
باسم  للمتحدث  بــيــان  فــي  وجـــاء 
إطالق  وقف  إعالن  حول  جوتيريش، 
األمين  دعا  وإسرائيل،  غزة  في  النار 
ــراف كــافــة إلــى االلــتــزام  الــعــام األطــ
لموقع أنباء  بوقف إطالق النار، وفقاً 

األمم المتحدة.
العام  األمين  أعــرب  للبيان،  ووفقا 
لــألمــم الــمــتــحــدة عــن شــعــوره بحزن 
األرواح  ــي  ف الــخــســائــر  إزاء  عــمــيــق 

األطفال،  ذلــك  في  بما  ــات،  واإلصــاب
من الغارات الجوية في غزة واإلطالق 
إسرائيل  باتجاه  للصواريخ  العشوائي 
مــن مــراكــز سكنية فــي غــزة مــن قبل 

جماعات مسلحة.
ومن جانبها، رحبت كل من المملكة 
بالهدنة،  المتحدة،  والواليات  األردنية 
ــزام  ــت ــرورة ال ــ مـــع الــتــأكــيــد عــلــى ضـ

األطراف بالتنفيذ الكامل. 
بايدن،  جو  األميركي  الرئيس  وقال 
مع  عملت  واشــنــطــن  إّن  ــان،  ــي ب ــي  ف
مسؤولين في الدولة العبرّية والسلطة 
في  مــخــتــلــفــة  ودول  الــفــلــســطــيــنــّيــة 
سريع  َحــّل  على  »للتشجيع  المنطقة 

للنزاع« خالل األّيام الماضية.
ــا جميع  ــًضـ أيـ ــو  ــدعـ »نـ وأضــــــاف: 
لوقف  الكامل  التنفيذ  إلى  األطــراف 
الوقود  تدّفق  وضمان  الــنــار،  إطــالق 
مع  غــّزة  إلــى  اإلنسانّية  ــدادات  ــ واإلم

انحسار القتال«. 
وأعرب الرئيس األميركي عن أسفه 

صفوف  في  ومصابين  قتلى  لسقوط 
المدنّيين في غّزة. 

قتياًل   44 العنف  أعــمــال  وخلّفت 
 15 بينهم  األقــــّل،  عــلــى  فلسطينياً 

طفاًل.
بــايــدن أّن »الــتــقــاريــر عن  واعــتــبــر 
ــّزة  ــي غ ســقــوط ضــحــايــا مــدنــّيــيــن ف
هي مــأســاة«، ســواء كــان ذلــك بسبب 
مواقع  على  اإلسرائيلّية  »الضربات 
نتيجة  أو  ــحــة«  ــمــســل ال ــل  ــفــصــائ ال
»لعشرات من صواريخ الفصائل التي 

وَرَد أّنها سقطت داخل غّزة«.
المعابر  فــتــح  إســرائــيــل  وعــــاودت 
أنهى  أن  بعد  القطاع،  مع  الحدودية 
وقف إطالق النار أخطر قتال في غزة 

منذ أكثر من عام.
بعبور  أمــس،  المعابر،  فتح  وسمح 
شاحنات الوقود إلمداد محطة الطاقة 
الــقــطــاع،  فــي  الــوحــيــدة  الكهربائية 
التي  الكهرباء  توافر  من  زاد  ما  وهو 

انقطعت لنحو ثماني ساعات يومياً.

15
www.alittihad.ae

الثالثاء 11 محرم 1444هـ الموافـق 9 أغسطس 2022معربي ودولي

دعت إلى استئناف الجهود الدولية لتسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين

اإلمارات ترحب بدخول الهدنة يف غزة حيز التنفيذ

فلسطينيان في أحد أسواق غزة مع بدء عودة الحياة إلى طبيعتها في القطاع )أ ف ب(

الصين تواصل 
مناوراتها العسكرية

مقترح أوروبي 
»نهائي« التفاق 

»النووي اإليراني«

بكين )أ ف ب( 

واصلت الصني تنفيذ مناورات 
عسكرية، أمس، يف محيط تايوان، 

وباشر اجليش الصيني تدريبات 
عسكرية بالذخيرة احلّية يوم 

اخلميس املاضي.
وكان من املفترض أن تنتهي 

املناورات الواسعة النطاق، ظهر 
أمس، بحسب املديرية الصينية 

لألمن البحري. وكان الهدف منها 
التدّرب على »محاصرة« جزيرة 

تايوان، وفق وسائل إعالم صينية.
لكن املناورات تواصلت أمس.

وجاء يف بيان صادر عن قيادة 
اجليش الشرقية، أن »جيش 

التحرير الشعبي يواصل تنفيذ 
مناورات عسكرية يف املجالني 

البحري واجلوي يف محيط تايوان، 
مع التركيز على عمليات مشتركة 

لصّد الغّواصات والهجمات يف 
البحر«.

فيينا )أ ف ب( 

قّدم االحتاد األوروبي »نصًا 
نهائيًا« يف مفاوضات إعادة إحياء 
االتفاق النووي اإليراني، حسبما 
أعلن مسؤول أوروبي أمس، معربًا 

عن أمله يف أن يتم التوصل إلى 
اتفاق »يف غضون بضعة أسابيع«. 
وقال املصدر للصحافيني: »عِملنا 
على مدى أربعة أيام وبات النص 

مطروحًا أمام كبار املندوبني، 
وانتهت املفاوضات، وهذا هو النص 

النهائي، ولن يعاد التفاوض عليه«.
وبعد جمود استمر شهورًا، عاد 
دبلوماسيون من الدول املوقعة 

على االتفاق، وهي إيران وروسيا 
والصني وفرنسا واململكة املتحدة 

وفرنسا، إلى فيينا اخلميس 
املاضي، يف مسعى إلنقاذ اتفاق 

عام 2015. وقال املسؤول األوروبي 
إن »الكرة اآلن يف ملعب العواصم 

املعنية، وسنرى ماذا سيحدث«.

استبعدت عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي حاليًا

موسكو: سنسعى للسالم مع أوكرانيا بشروطنا

موسكو )وكاالت( 

ــيــس مــجــلــس األمــن  ــائــب رئ ــد ن أكـ
الــروســي دمــيــتــري مــيــدفــيــديــف، أن 
روسيا لن تسعى للسالم مع أوكرانيا 

إال بشروطها الخاصة.
مع  مقابلة  فــي  ميدفيديف،  ــال  وق
وكالة »تاس« الروسية، نشرتها أمس: 
»تجري روسيا عملية عسكرية خاصة 
تحقيق  إلــى  وتسعى  ــا،  ــي ــران أوك فــي 
السالم بشروطها الخاصة، بشروطنا 
الخاصة تحديداً، وليس بالشروط التي 
السابقون،  الدوليون  شركاؤنا  يسعى 
الذين يتطلعون لرؤية الجيش الروسي 

منهزماً، لفرضها علينا«.
بالده  عمليات  ميدفيديف  ووصف 
ولكنها  »قاسية،  بأنها  أوكــرانــيــا  فــي 
لــلــرد على سياسة  بــدقــة«  مــدروســة 

الغرب الجماعية المعادية للروس.
الوطنية،  مصالحنا  »لدينا  وأكـــد: 
وسوف نضمنها بكل السبل المتاحة«.

وفــي هــذه األثــنــاء، قــال الكرملين، 
لعقد  منطلق  أي  يوجد  ال  إنه  أمــس، 
ــروســي  ــمــاع بــيــن الــرئــيــســيــن ال اجــت

واألوكراني في الوقت الحالي.
المقترحات  حول  ســؤال  على  ورداً 
التركية للتوسط في محادثات السالم، 
قال المتحدث باسم الكرملين دميتري 
بيسكوف للصحفيين، في مؤتمر عبر 
الهاتف، إن فالديمير بوتين وفولوديمير 
زيلينسكي ال يمكن أن يجتمعا إال بعد 
أن يكون المفاوضون من الجانبين قد 

»قاموا بما يلزم«.
موسكو  بين  المفاوضات  وتوقفت 
وكييف منذ شهور، إذ يلقي كل جانب 
إحــراز  عــدم  فــي  اآلخـــر  على  باللوم 

تقدم.
ــوفــد  ــس: »ال ــ ــال بــيــســكــوف، أم ــ وق
األوكــرانــي أصبح خــارج الصورة، وال 

توجد عملية تفاوض اآلن«.
وأضاف: »أما بالنسبة لعقد لقاء بين 
الرئيسين بوتين وزيلينسكي، فلن يكون 

ذلك ممكناً إال بعد أن تقوم الوفود بما 
يلزم، وهذا ليس باإلمكان حالياً، لذلك 
ال يمكن طرح شروط مسبقة ضرورية 

لالجتماع«.
وفــي هــذه األثــنــاء، قصفت القوات 

األوكرانية من جديد مساء أمس األول، 
خيرسون،  فــي  استراتيجياً  جــســراً 
القوات  عليها  تسيطر  التي  المدينة 
حسبما  البالد،  جنوب  في  الروسية 

أعلنت السلطات في كييف.

وقال النائب المحلي سيرغي خالن، 
ليلة  مــن  لها  »يـــا  »فــيــســبــوك«:  عبر 
للروس في منطقة خيرسون.. ضربات 
استهدفت منطقة جسر أنتونوفسكي«.

القيادة  بــاســم  المتحدثة  وأكـــدت 

الجنوبية للقوات المسلحة األوكرانية، 
ناتاليا غومينيوك، هذه الضربات.

ــي:  ــ ــران ــ ــالـــت لــلــتــلــفــزيــون األوك وقـ
مدى  على  نفذناها  التي  »الضربات 
والتأثيرات  نتائج،  حققت  أيــام  عــدة 
أنتونوفسكي  جــســري  على  ضخمة 

وكاخوفسكي«.
ويــعــتــبــر جــســر أنــتــونــوفــســكــي في 
ضواحي خيرسون استراتيجياً وممراً 
رئيساً لإلمدادات، ألنه الجسر الوحيد 
الذي يربط المدينة بالضفة الجنوبية 

لنهر دنيبر وبقية منطقة خيرسون.
وتدميره  بالفعل  استهدافه  وجــرى 
أجبر  ما  وهــو  يوليو،   27 في  جزئياً 
تنظيم  إعـــادة  على  الــروســي  الجيش 
خط سير إمداداته. وتعين عليه بشكل 

خاص، تركيب جسور متحركة.
مــديــنــة خــيــرســون عاصمة  ــقــع  وت
المنطقة التي تحمل اسمها، على بعد 
الجبهة،  من  فقط  كيلومترات  بضعة 
حيث تشن القوات األوكرانية هجوماً 
مضاداً الستعادة هذه األراضي، التي 
للهجوم  ــى  ــ األول ــام  ــ األي فــي  فقدتها 

الروسي.
للزراعة  رئيسية  المنطقة  وتعتبر 
تقع  ألنها  واستراتيجية  األوكــرانــيــة، 
التي  القرم  جزيرة  شبه  حــدود  عند 
ضمتها موسكو في عام 2014. ومن 
خالل السيطرة عليها، تمكنت روسيا 
من إقامة جسر بري لربط شبه جزيرة 
ومناطق  الروسية،  بــاألراضــي  القرم 

أوكرانية أخرى تحتلها.
وتخطط السلطات الروسية إلجراء 
استفتاء على ضم خيرسون، ومنطقة 

زابوريجيا المجاورة.

تقدير للدور المصري 
في التوصل لالتفاق 

ووقف التصعيد 

ضرورة االستجابة 
لالحتياجات اإلنسانية 
للسكان في القطاع

خطط إلجراء استفتاء 
على ضم خيرسون 
وزابوريجيا لروسيا

واشنطن )رويترز( 

أعلنت الوكالة األميركية للتنمية الدولية، أمس، أن 
الواليات المتحدة ستقدم 4.5 مليار دوالر إضافية لحكومة 

أوكرانيا، ليصل إجمالي دعمها للميزانية منذ الهجوم 
الروسي في فبراير إلى 8.5 مليار دوالر.

وأضافت الوكالة إن التمويل، الذي يجري تنسيقه مع 
وزارة الخزانة األميركية من خالل البنك الدولي، سيذهب 

إلى الحكومة األوكرانية في شرائح تبدأ بصرف ثالثة 
مليارات دوالر في أغسطس.

وقالت الوكالة إنه يأتي عقب تحويالت سابقة شملت 1.7 
مليار دوالر في يوليو و1.3 مليار دوالر في يونيو. وقدمت 

واشنطن أيضًا مليارات الدوالرات في دعم عسكري وأمني. 
وأعلنت وزارة الدفاع األميركية »البنتاجون«، أمس، عن 

حزمة مساعدات عسكرية تشمل أسلحة بقيمة مليار دوالر.
وفي المجمل، قدمت الواليات المتحدة مساعدات تزيد 

قيمتها على 18 مليار دوالر ألوكرانيا هذا العام.
وتهدف األموال األميركية الجديدة لدعم الميزانية 

لمساعدة الحكومة األوكرانية في مواصلة القيام بوظائفها 
األساسية، بما في ذلك المساعدات االجتماعية والمالية 

للسكان الفقراء، الذين يتزايد عددهم واألطفال والمعاقين 
وماليين األشخاص النازحين داخليًا بينما تستمر األزمة.

ويقدر مسؤولون أوكرانيون أن البالد تواجه عجزًا 
ماليًا قدره خمسة مليارات دوالر شهريًا.

واشنطن تقدم 4.5 مليار دوالر إضافية لكييف

جنود أوكرانيون أثناء جمع قذائف غير متفجرة في خاركيف )أ ف ب(
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من  طن  ألف   26 متنها  على  التي  رازونــي  السفينة  كانت 
أوكرانيا  فــي  أوديــســا  ميناء  تــغــادر  سفينة  أول  هــي  الـــذرة 
بداية  وهذا  أوكزانيا.  في  الروسية  العسكرية  العملية  منذ 
صفقة مدتها 120 يوماً بوساطة تركيا واألمم المتحدة لنقل 
مصدري  أكبر  إحدى  أوكرانيا،  وستبدأ  األوكرانية.  الحبوب 
الحبوب في العالم، في شحن ما يقدر بنحو 18 مليون طن 
من الحبوب التي حوصرت في البالد منذ فبراير الماضي. 
خبراء  وصفه  مما  تخفيف  بوسعها  المستنقذة  والشحنات 
سفينة   16 وهناك  التكوين.  طور  في  عالمية  غــذاء  بأزمة 
والقمح  بالذرة  محملة  أوكرانيا  مغادرة  تنتظر  كاملة  أخرى 
تطوراً  هذا  كون  جانب  وإلى  والزيت.  الشمس  عباد  وبــذور 
يقدم  المحلي،  واالقتصاد  األوكرانيين  للمزارعين  كبيراً 

خبراء الحبوب تقييماً هنا لما يعنيه هذا لبقية العالم. 
فقد أدى انقطاع إمدادات الحبوب والبذور الزيتية والسلع 
إلى  األســـود  البحر  منطقة  مــن  شحنها  يتم  التي  األخـــرى 
بلدان  في  خاصة  كبير  بشكل  الغذائي  األمــن  انعدام  زيــادة 
شمال أفريقيا والشرق األوسط التي تعتمد بشكل كبير على 
الواردات من أوكرانيا. ويرى مايكل ماجدوفيتز، محلل السلع 
في »رابوبنك« أن الصفقة بوسعها الصعود بحجم الصادرات 
من أوكرانيا إلى الضعفين شهرياً. ويؤكد أنه »إذا أثبت هذا 
في  طوياًل  شوطاً  فسيقطع  معقول،  بشكل  نجاحه  الممر 
األوســط  والشرق  ــا  أوروب في  الحبوب  نقص  من  التخفيف 

وأفريقيا وآسيا«.
وفي عام اعتيادي، تتدفق البضائع في أوكرانيا من الشمال 
في  الكثيرة  الموانئ  إلــى  شاحنات  متن  على  الجنوب  إلــى 

جنوب أوكرانيا. وذكر ماجدوفيتز أن الحرب كانت تعني عزل 
ومنع سلع البالد من التصدير وتدفقها ببطء يبلغ 1.5 مليون 
العادية  التصدير  طاقة  ربع  من  يقرب  ما  أي  شهريا،  طن 
 600 نحو  اآلن  بها  أوديسا  موانئ  إن  يقول  ومضى  للبالد. 
أي  سفينة،   16 في  للشحن  جاهزة  الحبوب  من  طن  ألــف 
نحو نصف صادراتها الشهرية عبر الطرق البرية منذ بداية 
أكثر من  الــذرة  تزيد صــادرات  أن  »نتوقع  الحرب. وأضــاف 
ضعفين من 9 ماليين طن إلى 18 مليوناً إلى 22 مليون طن 

سنوياً لو حقق الممر نجاحاً ولو متوسطاً«. 
الزراعيين  االقتصاديين  كبير  سوانسون،  مايكل  ويــرى 
سان  ومقرها  المالية  للخدمات  فارجو«  »ويلز  شركة  في 
فرانسيسكو بوالية كاليفورنيا، أن العالم شهد انخفاضاً في 
الصادرات من  نتيجة النخفاض  مليون طن   27 بلغ  الحبوب 
كل من روسيا وأوكرانيا بسبب الحرب. ومعظم الحبوب التي 
هذا  الموقف«  »تــدارك  جهد  في  أوديسا  من  شحنها  سيتم 

ستكون من الذرة لتغذية الحيوانات. 
يوم  أنها  غادرت  يفترض  األخرى،  الستة عشر  السفن  و 
البوسفور  بمضيق  مــروراً  أغسطس(   2( الماضي  الثالثاء 
التركي. وأضاف أن الشحنات ستذهب بعد ذلك إلى شمال 
أوروبا في رحالت تستغرق  وربما  والشرق األوسط  أفريقيا 

أقل من أسبوع. 
ينشر بترتيب خاص مع خدمة »واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس«

* كاتبة متخصصة في شؤون الغذاء وخريجة أكاديمية 

كاليفورنيا للطهي

ــيـــس األمـــيـــركـــي  ــرئـ ــد الـ ــؤكـ يـ
تصريحاته  كــل  فــي  ــدن  ــاي ب جــو 
المتحدة  الواليات  إن  اإلعالمية، 
القيادة  على  ــادرة  »قـ األميركية 
على الساحة العالمية«، ويجب أن 
يرجع لها دورها القيادي كما كان 
لها في السابق، وبمعنى آخر فإن 
المدرسة  يتبنى  بايدن  الرئيس 
األوبامية، التي اشتغل فيها وكان 

جزءاً من تركيبتها.
وكـــل االســتــراتــيــجــيــيــن الــذيــن 
ــون بــتــحــلــيــل الــســيــاســة  ــومـ ــقـ يـ
المتحدة  ــواليــات  ــل ل الــخــارجــيــة 
الرئيس  مرحلة  فــي  األميركية 
استراتيجية  إن  يقولون  ترامب، 
ــر كــانــت عــلــى مبدأ  هـــذا األخــي
»مصلحة  وعــلــى  أوالً«  »أمــيــركــا 
وهي  أوالً«،  االقتصادية  أميركا 
االستراتيجية  القيم  مع  تتعارض 
المشتركة التي جمعت كل رؤساء 
في  األميركية  المتحدة  الواليات 
المائة سنة األخيرة، وبمعنى آخر 
ألميركا  التقليدية  الــرؤيــة  ــإن  ف
أوباما  يراها  كان  كما  العالم  عن 
إلى  ترجع  بدأت  بايدن  اليوم  ثم 

الواجهة.
ترامب كان يرى نفسه صاحب 

األوبامية  المدرسة  بينما  العالم،  تملك  شركة  ورئيس 
تعتبر نفسها رئيسة لدولة عظمى هي شرطي العالم وهنا 
الدولية،  المنظمات  أميركا على  تنفقه  الفرق! كل دوالر 
وكل اتفاقية تجارية ولو كانت خاضعة للقواعد التجارية 
أوالً«  »أميركا  لميزان  ترامب  يخضعها  كــان  العالمية، 
بينما أسالفه ثم الرئيس بايدن يعتبرون أنفسهم مقيدين 
وتقاليد  واستراتيجية  وأخالقية  دبلوماسية  بــأعــراف 

تفرض على الواليات المتحدة  سياسات تشاركية. 
مجلس  إقرار  إلى  أفضى  الذي  هو  التوجه  هذا  ولعل 
بايدن  جو  الرئيس  لخطة  يومين  منذ  األميركي  الشيوخ 
شاقة  مفاوضات  بعد  والصحة،  المناخ  بشأن  الكبرى 
على مجلس  تعرض  أن  على  18 شهراً،  من  أكثر  دامــت 

النواب حيث من المتوقع أن تقر 
يوقعها  أن  قبل  نهائي  بتصويت 
بايدن لتصبح قانوناً نافذاً. ويعد 
قيمتها  تزيد  التي  الخطة،  تبني 
نصراً  دوالر،  مليار   430 على 
مــرحــلــيــاً الســتــراتــيــجــيــة بــايــدن 
الداخلية  ثم  )الصحة(  الداخلية 
أقل  قبل  )الــمــنــاخ(  والــخــارجــيــة 
من 100 يوم من موعد انتخابات 

نصفية حاسمة.
ــاخ، تشكل  ــن ــم ال مــجــال  فــفــي 
تاريخ   في  استثمار  أكبر  الخطة 
الـــواليـــات الــمــتــحــدة مـــن أجــل 
وتبلغ  المناخي  التغير  مواجهة 
بهدف  دوالر  مليار   370 قيمتها 
تقليل انبعاثات غازات االحتباس 
المائة  في   40 بنسبة  الحراري 
وبموجب   ...2030 عــام  بحلول 
هــــــذا اإلصــــــــــالح، ســيــحــصــل 
الــمــواطــن األمــيــركــي عــلــى نحو 
ــاءات  ــفـ اإلعـ مـــن  دوالر   7500
سيارة  شــرائــه  ــدى  ل الضريبية 
على  سيحصل  كما  كهربائية، 
المائة  فــي   30 نسبتها  تغطية 
على  شمسية  ألــواح  تركيب  لدى 
ــهــدف هــذا  ســطــح بــيــتــه؛ كــمــا ي
تعزيز  إلى  الالمسبوق  المشروع 
التي  الشديدة  الحرائق  مواجهة  في  الغابات  حماية 
إلى  تكاثرها  يـُـعــزى  والــتــي  األميركي  بالغرب  تعصف 

االحتباس الحراري.
كما أنه بموجب هذا المشروع ستُمنح إعفاءات ضريبية 
بعدة مليارات من الدوالرات للصناعات األكثر تلويًثا من 

أجل مساعدتها على التحول في مجال الطاقة.
تنفيذ  في  نجع  ما  إذا  للعالم  ملوث  أكبر  أن  وال غرو 
صناعية  دول  على  التأثير  فــي  سينجح  الخطة  هــذه 
أخرى في تبني نفس السياسات العمومية للتقليص من 

االحتباس الحراري، وللحديث بقية. 

* أكاديمي مغربي

في 2 مايو2011 ُقِتل أسامة بن 
الواقعة على  أباد  أبوت  في  الدن 
ــم من إســالم آبــاد في  بعد 120ك
عملية اقتحام أشرفت عليها وكالة 
األميركية  المركزية  المخابرات 
وفي  األميركي،  الجيش  ونفذها 
كابول  في  ُقِتل   2022 يوليو   31
ــذي استلم  الـ الــظــواهــري  أيــمــن 
زعامة »القاعدة« بعد اغتيال ابن 
مسيرة  بطائرة  جوية  بغارة  الدن 
وتنفيذ  بإشراف  تمت  عملية  في 
الوكالة نفسها. وفي الوقت نفسه 
ــرات األمــيــركــيــة  ــمــخــاب قــامــت ال
ــم  ــراهــي ــو إب ــ بــتــحــديــد مـــكـــان أب
تنظيم  زعيم  القرشي  الهاشمي 
»داعش« في إدلب واغتياله. وكان 
قد تولى زعامة التنظيم بعد قتل 
أبوبكر البغدادي في أكتوبر2019، 
العمليات  من  العديد  ذلك  وعــدا 
المشابهة التي تكشف بوضوح عن 
مكافحة  في  محدد  أميركي  نهج 
التصفية  عــلــى  يــركــز  ــاب  ــ اإلرهـ
أن  شك  وال  للقيادات،  الجسدية 
هذه العمليات تعكس درجة عالية 
المعلومات  القدرة على جمع  من 
وتحليلها، ووضع الخطط لتحقيق 
األهداف المحددة واختيار الوقت 

المناسب للتنفيذ.
 تتوقف اإلجابة على هذا السؤال على عوامل معقدة، 
فصحيح أن اختفاء القيادات ال بد وأن يحدث ارتباكاً و/أو 
تراجعاً في أداء تنظيٍم ما، لكن درجة االرتباك أو التراجع 
تتوقف بالتأكيد على عدة عوامل لعل أهمها درجة النضج 
المؤسسي للتنظيم، بحيث يكون العمل معتمداً أساساً على 
بعكس  ثانوياً،  الفرد  القائد  دور  ويكون  المؤسسي  األداء 
حاالت القيادة الكاريزمية التي يكون فيها التركيز على دور 
هذا القائد، ويرتبط بهذا عامل آخر وهو مدى وجود صف 
ثان يمكن أن يبرز من بين أفراده بسهولة من يكون ُمَعداً 
بالفعل لتولي المسؤولية بكفاءة، فال يكاد اختفاء القائد 
أن يُْحِدث أثراً، ذلك أن وجود الصف الثاني من القيادات 

الكفؤة دالة في قوة المؤسسة.
من  التحقق  الــصــعــوبــة  ومـــن   
وتأثيرهما  العاملين  هذين  وجود 
في تنظيمي »القاعدة« و»داعش«، 
لكن المالحظة العلمية ألنشطتهما 
افتراض  إلــى  تفضي  اإلرهــابــيــة 
القيادات  اغتيال  أثــر  أن  مــفــاده 
أي  على  يكن حاسماً  لم  الفردية 
منهما، وهو افتراض منطقي يتسق 
وما كشفت عنه الدراسات من أن 
اإلرهاب وليد مجموعة معقدة من 
والسياسية  االجتماعية  الظروف 
أفكاراً  تُفرز  التي  واالقتصادية 
حاضناً  ومناخاً  لإلرهاب  ُمَيسرة 
لـــه. ويُــضــاف إلـــى ذلـــك مسألة 
غاية في األهمية والخطورة وهي 
الــتــوظــيــف الــســيــاســي لــإلرهــاب 
عالمية  دولـــيـــة  ــوى  ــ ق قــبــل  مـــن 
مصالحها  لتحقيق  وإقــلــيــمــيــة 
اإلرهاب  من  فالموقف  الحيوية. 
مبدئياً  موقفاً  ليس  البعض  لدى 
في  يمانع  ال  عملي  موقف  وإنما 
استخدام اإلرهاب لتحقيق غايات 
األبــرز  والمثال  معينة.  سياسية 
»القاعدة«  توظيف  هو  هذا  على 
ضد  المتحدة  الواليات  ِقَبل  من 
االتحاد السوفييتي في أفغانستان 
عليه  ترتب  توظيف  وهو  الماضي،  القرن  ثمانينات  في 
وإقليمية  عالمية  قوى  توظيف  وكذلك  »القاعدة«،  تغول 
لتنظيمات إرهابية في الصراعات الداخلية التي أعقبت 
االنتفاضات الشعبية العربية في مطلع العقد الثاني من 
هذا القرن، بل إن إدارة ترامب اتفقت مع »طالبان« وليس 
األميركية  اإلدارات  تبنتها  التي  األفغانية  الحكومة  مع 
المتعاقبة عندما قررت االنسحاب من أفغانستان. فشكراً 
ألي جهد يُبذل في مكافحة اإلرهاب على أن يتم ذلك في 
سياق نهج شامل يجتث مسببات الظاهرة ويوقف توظيفها 

سياسياً.

* أستاذ العلوم السياسية- جامعة القاهرة

 إيجابيات استئناف تصدير القمح األوكراني

نيويورك.. خطوة إلعادة تدوير النفايات العضوية

في حي »أستوريا«  بمقاطعة كوينز بوالية نيويورك األميركية، يتم اآلن نشر الصناديق البرتقالية المخصصة لتجميع النفايات العضوية من أجل إعادة تدويرها. خطوة 

لطالما تأخرت فيها  نيويورك عن نظيراتها من المدن الكبرى في العالم.. اآلن يبدو أن مجلس مدينة نيويورك يسعى لتطبيق برنامج تجريبي لجمع وتدوير هذه 

النفايات على أمل أن ينخرط فيه أكد عدد ممكن من السكان. )الصورة من خدمة نيويورك تايمز(.

التابع  إنــدكــس«  »بــاســبــورت  موقع  لمؤشر  تحديث  آخــر  كشف 
لشركة آرتون كابيتال لالستشارات المالية العالمية، أن جواز السفر 
اإلماراتي بات منفرداً في المركز األول عالمّياً، بصفته أقوى جواز 
سفر في العالم، إذ يسمح لحامله بدخول 174 دولة حول العالم من 
دون تأشيرة، إضافة إلى 55 دولة يمكن الحصول على تأشيرتها عند 
الوصول، وهو ما يعني أن حامل جواز السفر اإلماراتي لم يعد يحتاج 
إلى الحصول على تأشيرة مسبقة سوى إلى 14 دولة من مجموع 

دول العالم.
الحافل  الدولة  سجّل  إلى  ليضاف  الجديد  اإلنجاز  هذا  ويأتي 
إلى  تحقيقه  في  الفضل  ويعود  الميادين،  مختلف  في  باإلنجازات 
الجهود التي بذلتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بقيادة سمو 
الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، 
الذي سبق لسمّوه أن قال في مناسبة مماثلة: »إن هذا اإلنجاز يعدُّ 
بمثابة ترجمة حقيقية إلرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان، ويعكس قوة الدبلوماسية اإلماراتية اإليجابية ومساهمتها 

الفاعلة والمهمة على الساحة العالمية«.
عام  قوية خــالل  دفعة  تلقى  قد  اإلمــاراتــي  السفر  جــواز  وكــان 
2015، بعد صدور قرار إعفاء حامليه من تأشيرة »شينغن« لدول 
ــــي  ــحــاد األوروب االت
ــشــمــل 26  ــي ت ــتـ الـ
ــة، إضــافــة إلى  دولـ
أخــرى  دول  ثماني 
فــي أوروبـــــا خــارج 
االتـــــحـــــاد.  دول 
انعكاس  في  وذلــك 
واضــــــــح ألهــمــيــة 
ــوات الــتــي  ــطـ ــخـ الـ
إطــار  فــي  تحّققت 
مــبــادرة »قــوة جواز 
اإلمــاراتــي«  السفر 
وزارة  التي أطلقتها 
والتعاون  الخارجية 
ــي، بــهــدف  ــ ــدولـ ــ الـ
ــواز سفر  ــع جــ وضـ
دولــــــة اإلمــــــــارات 
أقوى  قائمة  ضمن 
خــمــســة جـــــوازات 
سفر في العالم بحلول عام 2021، إذ قفز جواز السفر اإلماراتي 
من المرتبة 27 في ديسمبر 2016 إلى المرتبة األولى عالمّياً في 
ديسمبر 2018، وبذلك تكون المبادرة قد حققت هدفها المنشود قبل 

ثالثة أعوام من الموعد الذي حّدَدته لذلك.
ويجيء انفراد جواز السفر اإلماراتي بالمركز األول عالمّياً ليضيف 
إلى قائمة المزايا الجّمة التي تقّدمها دولة اإلمارات لمواطنيها فائدة 
أخرى جديدة تتمّثل في تمكينهم من حرية التنقل إلى العديد من دول 
العالم، وهو ما ال تقتصر عوائده اإليجابية على سهولة التنقل بحرية 
لغرض السياحة، بل تشمل أيضاً عوائد اقتصادية وتنموية وحتى 
إنسانية من خالل تسهيل التبادل التجاري واالستثمار االقتصادي 
النمو  تعزيز  اإلنجاز في  وبذلك يسهم هذا  والمؤسسات،  لألفراد 
عمر  من  القادمة  سنة  الخمسين  متطلّبات  ظل  في  االقتصادي 
الدولة، ويواكب التطّور المتسارع الذي تشهده في مختلف المجاالت، 
أن يجعل  الرشيدة على كل ما من شأنه  القيادة  لحرص  تجسيداً 

اإلمارات ِضمن دول العالم األكثر تطوراً وتقدماً.

جواز السفر اإلماراتي 
األقــوى عالـمّيًا

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

اإلمارات

اليـــوم

حامل جواز السفر 
اإلماراتي لم يعد يحتاج 

إلى الحصول على تأشيرة 
مسبقة سوى إلى 14 
دولة من دول العالم. 

يجيء انفراد جواز السفر 
اإلماراتي بالمركز األول 

عالمّيًا ليضيف إلى قائمة 
المزايا الجّمة التي تقّدمها 
دولة اإلمارات لمواطنيها 

خطة  »بايدن« هي أكبر 
استثمار في تاريخ  
الواليات المتحدة 

لمواجهة التغير المناخي 
بـ370 مليار دوالر بهدف تقليل 

انبعاثات غازات 
االحتباس الحراري

الموقف من اإلرهاب لدى 
بعضهم ليس موقفًا مبدئيًا  
بل يسعى الستخدام اإلرهاب 

لتحقيق غايات سياسية 
مثل توظيف أميركا لنشطاء 

»القاعدة«  ضد االتحاد 
السوفييتي في أفغانستان

مقتل الظواهري ومكافحة اإلرهاببايـدن وسياســـــة المناخ الجديــــدة

د. أحمد يوسف أحمد*د. عبد الحق عزوزي*

شحنات القمح 
ستذهب إلى شمال أفريقيا 

والشرق األوسط وربما أوروبا 
في رحالت تستغرق أقل 

من أسبوع

لورا رايلي*
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ــرار  ــق هـــل ســتــشــهــد تــونــس االســت
الدستور  على  االستفتاء  إجــراء  بعد 
اتخذها  إجـــراءات  سلسلة  الجديد؟ 
ــس قــيــس ســعــيــد خـــال سنة  ــي ــرئ ال
بإجراء  انتهت  والتي  تقريباً،  واحــدة 
الجديد  ــور  الــدســت عــلــى  انــتــخــابــات 
الساحقة  األغلبية  عليه  الذي صّوتت 
العليا  الهيئة  حــســب   %94 بنسبة 
والتونسيون  لانتخابات.  المستقلة 
عبروا  الجديد  للدستور  الــمــؤيــدون 
وهو  المعلنة،  بالنتائج  فرحتهم  عن 
الشرعية  يضفي  أن  شــأنــه  مــن  مــا 
اإلصاحية  الخطوات  على  الشعبية 
التي يقوم بها الرئيس سعيد. وبالرغم 
وتشنها  التي شنتها  الحمات  كل  من 
عقب   - تــونــس  أن  إال  الــمــعــارضــة؛ 
 - الجديد  الدستور  على  االستفتاء 

دخلت رسمياً عهداً جديداً.
التونسية  »النهضة«  حــركــة  زعــيــم 
قوى  مــن  ــصــاره  وأن الغنوشي  راشـــد 

الرسالة  وصلتهم  األخــرى  المعارضة 
عن  عــبــرت  النتيجة  أن  تــؤكــد  الــتــي 
ولكل  لهم  المناهضة  الشعبية  اإلرادة 
النتيجة  أي   – وهــي  متطرفة،  حركة 
ومنظمات  غربية  دوالً  جعلت  التي   –
بنتائج  تــرحــيــبــهــا  عـــن  تــعــلــن  دولـــيـــة 
االســتــفــتــاء، وتــشــيــد بـــاألجـــواء التي 
جرت فيها عملية التصويت مع تقديم 
التهنئة للشعب التونسي على المظهر 

الحضاري الذي تمت فيه.
وعــلــى الــرغــم مــن االنــتــصــار الــذي 
واجــب،  الــحــذر  أن  إال  تونس  حققته 
والتحديات  برأيي،  تنتِه  لم  فالمعركة 
ــس سعيد  ــي ــرئ ال ســيــواجــهــهــا  الــتــي 
يحاولون  البعض  إن  كبيرة.  وحكومته 
عـــرقـــلـــة الـــخـــطـــوات اإلصـــاحـــيـــة 
بينها  ومــن  الــرئــيــس،  بها  يقوم  التي 
المقدمة  الخدمات  منظومة  تحسين 
تعاني  ــت  وق فــي  وذلـــك  للمواطنين، 
بسبب  قاهرة  ظــروف  من  تونس  فيه 

ثم  كورونا،  فيروس  انتشار  تداعيات 
األوكرانية.  الروسية  الحرب  تبعات 
بنسبة  يرتفع  االقتصادي  فالتضخم 
عن  العاطلين  ونسبة  سنوياً،   %8.1
العمل وصلت إلى 15.5%، إلى جانب 
الغذائية،  الــمــواد  في  الحاد  النقص 
لدينار  لقيمة  المستمر  ــتــدهــور  وال

التونسي.
تونس  تعيشها  الــتــي  الــظــروف  كــل 
وتحيط بها تعّقد الوضعين االقتصادي 
واالجتماعي فيها أكثر، وتلقي بظالها 
على حياة المواطن الذي يعاني كثيراً 
أبسط  في  الحياة  مستلزمات  لتأمين 
أشكالها، وبالتالي سيكون على الرئيس 
صعوبات  تــحــّمــل  والــحــكــومــة  سعيد 
استكمال  أجل  من  القادمة  المرحلة 
على  الطريق  وســد  ــاح،  اإلصـ خطة 

القوى التي تحاول إفشاله.
على  عــازم  سعيد  الرئيس  أن  يبدو 
القوى  كــل  لمواجهة  المعركة  كسب 

وحل  فــي  تونس  إغـــراق  تــحــاول  التي 
وخصوصاً  واالنقسامات،  الخافات 
وتلك  السياسي،  اإلســـام  جماعات 
جميع  مــن  تتطلب  مسألة  شــك  بــا 
السياسي  لإلسام  المناهضة  القوى 
أن تتفق على كيفية إجهاض المشروع 
الذي يهدد أمن واستقرار تونس، وآلية 
أن  شأنها  مــن  الــتــي  الخطط  تنفيذ 
تنعش تونس وتعيد إليها األمان الذي 

يحلم به التونسيون.
عشر  اثني  منذ  تونس  به  مــرت  ما 
بؤرة،  إلى  بتحويلها  كفيًا  كان  عاماً 
المتزنة  الــســيــاســيــة  اإلرادات  لــكــن 
وأهلها-  تونس  لصالح  تعمل  -والتي 
تحاول جاهدة إنقاذ المشروع الوطني 
التي  التحالفات  مثلما تحاول إسقاط 
القرار  لربط  تخطط  تزال  وما  كانت 
لن  ــذي  والـ خارجية  بــقــوى  التونسي 
إلى  تونس  لجر  إال  النهاية  في  يــؤدي 

خراب دائم.

القوى  جميع  مــن  الــيــوم  المطلوب 
أن  فقط  تونس  أجــل  من  تعمل  التي 
تتفق على رؤية واحدة، ورسالة واحدة، 
وأهداف إنقاذية للحياة التونسية وعلى 
مختلف الصعد. ولعل التونسيون اليوم 
تمكين  على  للعمل  حــاجــة  أشــد  هــم 
وتعزيز  الجديد،  التونسي  الدستور 
أجل  من  سعيد،  الرئيس  صاحيات 
الوصول إلى استقرار الدولة والحفاظ 

على مؤسساتها. 
لقد اكتوى أبناء تونس طيلة السنوات 
السياسية  الصراعات  بنار  الماضية 
في الحكم ممثًا بالرئاسة والحكومة 
تونس  جعل  ما  وهو  النواب،  ومجلس 
اقتصادي  انتعاش  تحقيق  في  تخفق 
تم  إذا  لكن  المواطنين.  حياة  يحسن 
دعم نظام الحكم الحالي بما يملك من 
عزيمة إلفشال المشاريع »اإلخوانية«؛ 
فإن األمن واالستقرار هما أول النتائج 

التي ستحصدها تونس بلداً وشعباً.

تونـــس.. األمــــل باألمـــن واالستقرار

سيكون على الرئيس سعيد  
استكمال خطة اإلصالح

وسد الطريق على القوى 
التي تحاول إفشاله

حزمة اإلصاحات التي تجري 
بتونس أثرت منذ يومها األول على 
بالمنطقة.  اإلســامــيــة  الحركة 
و»اإلخــوانــي«  الثمانينيات  منذ 
حركة  مــؤســس  الغنوشي  راشـــد 
»النهضة« يُوصف لدى األصوليين 
»المفكرين  من  بأنه  والمتطرفين 
كتابه:»الحريات  المرموقين«)!(. 
اإلسامية«  الــدولــة  فــي  العامة 
تريد  التي  المؤلفات  أوائــل  مــن 
قطب  سيد  مباشرة  من  التجاوز 
إلى تأسيس خطاب مخاتل، وهي 
مخاتلة قاتلة، جمع من العلمانيين 
انطلت  الليبراليين  والمفكرين 
الحقاً  الغنوشي،  خدعة  عليهم 
متوفرة  المؤلفات  هــذه  صــارت 
والحكم«  »السياسة  كــتــاب  مثل 
الثورة« لسلمان  و»أسئلة  للترابي، 
التي  الكتب  من  وسواها  العودة، 
ــاول مــشــروعــهــا الــســيــاســي  ــن ــت ت
تخلو  ال  منطلقاٍت  من  األصولي 
العامة،  الحريات  هي:  ثاث  من 
المرأة.  مشاركة  الديموقراطية، 
وال  علمية  غير  الخطابات  وهذه 
محضة،  سياسية  وإنما  فلسفية 
وآية ذلك أن الغنوشي حين ظهر 
في ندوٍة متلفزٍة مع محمد أركون 
الفكرية  الــعــدة  فهم  يستطع  لــم 

النقاش  كان  ويستعملها،  أركون  يحملها  التي  والفلسفية 
حينها عن كتاب أركون»الامفكر فيه« وكان طبع حديثاً.

تكن  لــم  الغنوشي  ضــد  العفوية  الشعبية  الهتافات 
مفتعلة، وبرغم هجوم المنصف المرزوقي الضاري على 
إصاحات قيس سعيد، غير أن تونس تعيش »عودة إلى 
األساس« البورقيبي على مستوى روح الدولة، ولكن مع 
مبادئ  على  تقوم  تداولية  وسلطة  ديموقراطية  ضمان 
الزعيم األوحد«، ولكن ضمن إجراءات دستورية  »نهاية 
تضمن عدم تكرار كارثة مجيء األصوليين إلى الحكم. 
عدد  كتب  الحكومة  مسؤوليات  »النهضة«  استام  بعد 
نقرأ  ال  أننا  المشكلة  بعهده،  مغتبطين  الليبراليين  من 
لن  الغنوشي  أن  فاحصة،  بعيٍن  يتلونها  التي  األدبيات 
يكون بمباشرة سيد قطب أو بمفاصلة أسامة بن الدن، 

فاألصولية لها وجوهها المتعددة، 
أن  الممكن  من  اليوم  اإلرهــابــي 
ويقوم  الموضات،  أحــدث  يلبس 
الناس  مــع  الطبيعية  بيومياته 
المناسبة  لحظته  ينتظر  ولكنه 

الضربة. لتنفيذ 
رمــوز  مــن  العديد  قابلُت  لقد 
ــوة«، يــكــّفــرون الــدولــة  ــحـ ــصـ »الـ
ــكــن تــصــريــحــهــم بــذلــك  ســـــراً، ل
ــخــطــر الــمــاحــقــة  ــم ل ــرضــه ــع ي
باإلضافة  السياسي،  واالنكشاف 
ــة  ــي ــن ــدي ــات ال ــسـ ــؤسـ ــمـ لـــنـــزع الـ
مشروعيتهم ومن ثم تفريغهم من 
كيف  رأينا  االجتماعي.  التأثير 
ابن  اســم  »الصحوة«  استخدمت 
باز متترسًة به، رغم أنهم يمقتون 
الشيخ ابن باز ومشروعه وتوجهه، 
لاحتماء  مضطرين  كان  ولكنهم 
من  منابرهم  يحرس  من  وإال  به، 
تفاضح  الحــقــاً  الــحــكــومــة؟!  منع 
المشايخ فيما بينهم أحدهم روى 
»صحوي«  رمز  موقف  تلفزيونياً 
من ابن باز. الافت أن هذا الرمز 
ألقى محاضرًة عنه، والسبب منع 
إلى  يصل  أن  يمكن  تشويش  أي 

الشيخ تجاهه.
الــصــارمــة ضد  الــمــواقــف  إن 
التطرف في معظم دول المنطقة 
ــارات ومــصــر،  ــ ــيــوم وعــلــى رأســهــا الــســعــوديــة واإلمـ ال
قانونياً محكماً  وتبويباً  الدقة  تضمنت خطوات شديدة 
تعود  اآلن  أقل.  وتأثيرهم  أبطأ  جعل حركة األصوليين 
األكاديميا  إلى  المدنية،  الروح  إلى  أصلها،  إلى  تونس 
فيها  يدّرسون  الفاسفة  كبار  جعلت  التي  المتطورة 
وهذه  تونس(  في  ألقاها  ديــكــارت  عن  فوكو  )دروس 
كبير  إقليمي  بدعٍم  تعضد  أن  بد  وال  أساسية  العودة 
الغنوشي  وضــع  مــن  المستفاد  الــدرس  مــوجــود.  وهــو 
أهديه هذه المرة لجمع من الكتاب المرموقين انساقوا 
وراء أفكار الغنوشي المخاتلة ظاّنين عن حسن نية أنه 

ونعتبر. لنتأمل  تراجع عن مشاريعه األصولية، 

* كاتب سعودي

لتحقيق  وسيلة  الــقــوة  تعتبر 
المصالح الوطنية، مما يسهم في 
المحصلة النهائية إلى زيادة قوة 
الدولة في عاقة طردية، فكلما 
كانت  مصالحها  الــدولــة  حققت 
قوية  الدولة  كانت  وكلما  قوية، 

تمكنت من تحقيق مصالحها. 
القدرات  على  الــدول  وتعتمد 
واإلمــــكــــانــــيــــات الـــعـــســـكـــريـــة 
الــمــتــقــدمــة بــاعــتــبــارهــا أســاس 
الموقع  إلــى  إضافة  ــدول  ال قــوة 
ــة  ــدول ــرافــي ومــســاحــة ال ــجــغ ال
المختلفة  ومنافذها  وحدودها، 
المال  ورأس  الطبيعية  والموارد 
المتحدة  والـــواليـــات  الــبــشــري. 
األميركية هي أحد أكبر النماذج 
تمتلك  ــي  ــت ال الـــدولـــة  لــمــفــهــوم 
العسكرية واالقتصادية  القدرات 
والجيوبولوتيكية،  والجغرافية 
والــجــيــوســيــاســيــة والــمــعــرفــيــة 
واالســتــخــبــاريــة،  والتكنولوجية 
ــردع االســتــراتــيــجــي  ــ ــدرة الـ ــ وقـ
ومــواردهــا  لموقعها  وتوظيفها 
ناهيك  قــوة،  كمصدر  الطبيعية 
عـــن جـــذب الــعــنــصــر الــبــشــري 
البحث  ودعــم  وتنميته  الماهر 
ــار، وبـــــراءة  ــ ــك ــ ــت ــ ــمــي واالب ــل ــع ال
اإلخــــتــــراعــــات والـــتـــحـــالـــفـــات 

على  والحفاظ  السياسية،  وغير  السياسية  والتكتات 
والتفوق  الهيمنة  وتحقيق  الحيوية  الــدولــة  مصالح 

المنافسين.  على  النوعي 
الوقت  وفي  النفوذ،  فرض  وسائل  من  القوة  وتعتبر 
في  األخــرى  ــدول   ال لتوغل  ومنع  أداة ضبط  هي  ذاتــه 
شؤون غيرها أو العكس، أو استخدام التاعب النفسي 
والمعنوي للتأثير على النظام السياسي للبلد المستهدف 
القوة  استخدام  أو  الناعمة،  القوة  خال  من  وتقويضه 
للقوة  اللجوء  أو  العسكرية،  القوة  خــال  من  الصلبة 
الحادة من خال السياسات العدوانية والتخريبية التي 
وهذه  الدول،  سلطات  إلسقاط  الحكومات  تستخدمها 
الناعمة  القوة  أو  الصلبة  بالقوة  يمكن وصفها  ال  القوة 
أو الذكية التي تجمع بين الصلبة والناعمة، أو الشاملة 

القوة  أنــواع  كل  بين  تجمع  التي 
في العاقات الدولية.

ومــــــــــروراً بـــالـــقـــوة الـــذكـــيـــة 
العابرة  القوة  أصبحت  والشاملة 
الفائقة  الــقــوة  أو  »لــلــزمــكــان«، 
غير  المستقبلي  الــتــوجــه  هــي 
تسعى  ال  حيث  لألمم،  المكتوب 
والسيطرة  للتأثير  الكبرى  القوى 
على  أجنحتها  وفرض  والهيمنة 
فقط،  األرض  هــذه  على  اآلخــر 
وفك  الخارجي  الفضاء  في  بل 
ــرار الــفــضــاء الــمــجــهــول، مع  أسـ
لم  أبــعــاد  االعتبار  بعين  األخــذ 
القوة  أسلحة  قائمة  ضمن  تكن 
العقل  التأثير على  وهي  الذكية، 

والقلب والروح معاً.
ــيــر في  ــأث ــت ــى ال فـــالـــقـــدرة عــل
فعل عنيف  رد  دون  اآلخرين من 
الــنــظــر عن  ــغــض  ــاوم، وب ــقـ يـ ال 
الحكومات  مهمة  هــي  الوسيلة 
التنمية  ديمومة  على  للمحافظة 
مــوارد  وجــعــل  مجتمعاتها،  فــي 
الحصول  فــي  والــتــوســع  الــحــيــاة 
عقيدًة  الثمن  كــان  مهما  عليها 
حقاً  الــقــوة  وتعتبر  لــهــا.  ثــابــتــة 
األمن  لتوفير  ــدول  ال حقوق  من 
والرخاء للفرد، ومن هنا اكتسبت 
والتأثير  ــقــوة  ال اســتــعــمــال  حــق 
شبه  واالقليمي صفة  المحلي  قبل  الدولي  النظام  على 
ألنها  تقّرها  ال  الدولية  القوانين  كانت  وإْن  رسمية، 
للتطوارات  مناسبة  تعد  ولــم  سابقة،  قــرون  في  كتبت 
النظام  حوكمة  خالها  من  يصعب  ولذلك  الحاصلة، 
بسبب  اليوم  العالم  الفوضى  وتعم  الحالي.  العالمي 
الفجوة الكبيرة في هذا الجانب، والقيم المعيارية التي 
القوانين  تلك  وضــع  في  الرئيسيون  الفاعلون  اتبعها 
على  المنتصر  فرضها  قوانين  من  كجزء  والتشريعات 
تؤكد  كانت  العقود  مر  على  التعديات  وحتى  الخاسر، 

هيمنة الجهات األكثر قوة فقط.

* كاتب وباحث إماراتي في شؤون التعايش 

السلمي وحوار الثقافات

اآلن تعود تونس إلى أصلها، 
إلى الروح المدنية

إلى األكاديميا المتطورة التي 
جعلت كبار الفالسفة 

يدّرسون فيها 
)دروس فوكو عن ديكارت 

ألقاها في تونس( 

القدرة على التأثير
في اآلخرين من دون رد 

فعل عنيف ال يقاوم، وبغض 
النظر عن الوسيلة، هي 

مهمة الحكومات للمحافظة 
على ديمومة التنمية في 

مجتمعاتها

معضلة القوة في العالقات الدولية تأثير تونس على الحركة اإلسالمية

سالم سالمين النعيمي*فهد سليمان الشقيران*

علي بن سالم الكعبي



استهلها  التي  تلك  رسمها،  في  لتبدع  القصائد  إحــدى  »دونغشيا«  اختارت 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في كتاب »رؤيتي« بقصة جميلة 
العمل ودفء األمل، بمقولة سموه: »مع إطاللة كل  تبعث في نفس قارئها روح 
صباح في أفريقيا يستيقظ الغزال مدركاً أن عليه أن يسابق أسرع األسود عدواً، 
األسد  يستيقظ  أفريقيا  في  صباح  كل  إطاللة  ومع  الهالك،  مصيره  كان  وإال 
مدركاً أن عليه أن يعدو أسرع من أبطأ غزال، وإال أهلكه الجوع، ال يهم إن كنت 
أسداً أو كنت غزاالً، فمع إشراقة كل صباح يتعين عليك أن تعدو أسرع من غيرك 

حتى تحقق النجاح«. 
وحول تواجدها ضمن الجالية الصينية في دبي منذ عام 2000 واختيار دولة 
قالت  نجاحها،  قصة  فيها  لترسم  الصين،  بعد  الثاني  بلدها  لتكون  اإلمــارات 
دونغشيا: إن دبي مدينة منفتحة وشاملة، تسمح للجنسيات والثقافات المختلفة 

واالبــتــكــارات،  الــخــبــرات  وتــبــادل  االنــســجــام  بإظهار 
يمنحنا  عظيم،  عصر  هــو  الــيــوم  »عصر  موضحة: 
الفرصة إلظهار مواهبنا، والتحلي بالحكمة والشجاعة 
المجد  خلق  في  الثقة  ولدينا  المستقبل،  لمواجهة 

والنجاح اللذين ينتميان إلى هذا العصر«. 
 - شياو  مقاطعة  من  المنحدرة  دونغشيا،  وأكــدت 
أنهوي، أنها تحرص على إبراز الفن التقليدي الصيني 
والثقافة  العادات  أهمية  إلى  الفتة  مناسبة،  كل  في 
الصيني  دبــي  مهرجان  في  شاركت  حيث  الصينية، 
تشينغمينغ في صحراء دبي، وأيضاً في حفل مهرجان 
والفنون  الثقافة  أن  وأكــدت  وغيرها.  الصين  الربيع 

إشادة باإلنجازات التنموية للوطن. 
وأوضحت أن نقل الثقافة الصينية وتعزيزها خارج 
الوطن مسؤولية والتزام، واصفة فنها بأنه قوة ناعمة 

في  الصينية  الجالية  أبناء  إلى  األفكار  من  لمزيج  ومتفائلة  قوية  صورة  تنقل 
البلدان المختلفة ومنها دولة اإلمارات. 

في  ثقافية  مناسبة  من  أكثر  في  دونغشيا  الماضية، شاركت  األعــوام  وخالل 
دولة اإلمارات، فضاًل عن عديد من أنشطة التبادل الثقافي الصيني العربي مثل 
الخط والرسم واالتصاالت والمعارض والمحاضرات الصحية والثقافية، كما أنها 
قدمت الثقافة الصينية العميقة عبر استعراضات منها »هان تانغ«، ورقصة أوبرا 
بكين »قصيدة زهرة الكمثرى«، وتشيباو »لمسة من البخور الخام«، وأداء كتاب 

ياو النسائي »كتاب األسطوري السماوي«، و»القلب األولي«.

سواحل

محطات الفارس

البحرية  والسيف  الشاطئ  امتداد  منذ  ــى،  األول الفصول  منذ  عرفته 
الجرداء، حيث امتداد الرمل أيضاً الذي يحاصر المساكن الشعبية بين 
النخيل والبحر. مواقف صغيرة مرت في أزمنة الدراسة والسير على تلك 
الرملة البيضاء الحارقة جداً في فصل الصيف، جميلة وناصعة البياض 
دائماً مثل أهلها، جمعتنا البدايات ثم فرقتنا النهايات وكل ذهب إلى طريق، 
لم يعد أولئك الذين تجمعهم مدرسة واحدة يوماً ما أو حتى حارة أو فريج 

شعبي، إلى أي طريق جمعهم من قبل.
بل حتى بعض األسماء غابت من الذاكرة، وفي أزمنة متأخرة من العمر 
الذي  العمل  أكــان في  ســواء  الرابط قوياً  تفرق األصدقاء ولم يعد ذلك 
جمعهم أم المصالح األخرى، إنها سنة الحياة والتحوالت الفكرية وتبدل 
اهتمامات كل فرد، وهذا واقع في كل المجتمعات وقد يكون للتقدم في 
الفكري  االختالف  أو  كبير،  أثر  الصحية  أو  الخاصة  وللظروف  العمر، 
والمصالح، كل هذا أمر عادي ومقبول، خاصة في هذا الزمن الذي يتغير 
سريعاً وتكثر فيه االهتمامات والهموم الخاصة التي أصبحت تنال حتى من 
األسرة وتفرقها وتبعد أفرادها عن بعضهم البعض، وقد ال يرى األخ أخاه 
مدة طويلة، أو ال يعرف أخباره، وهو أمر واقع للكثير من الناس. ولم يعد 
البعض ينتظر أكثر من السالم والتمني بأن يكون من تعرفه بصحة وعافية.
في ظل هذه االنشغاالت والحجج واألعذار التي يدفع بها البعض لتبرير 
أن هذا الزمن ليس بزمن الوفاء، وليس بزمن أولئك الطيبين أو أصحاب 
األيادي الخيرة والكريمة، فإن معادن الناس التي تشبه الذهب ال يغيرها 
الزمن، وهي معادن شخصيات صاحبة شهامة ونخوة وأصيلة مثل الفارس 

الذي اعتاد أن يكون شامخاً صادقاً ووفياً في مسيرة حياته.
من المواقف الصغيرة التي مرت بنا، وبعدها أخذت الحياة كل واحد إلى 
عمله ومهامه الكثيرة وانشغاالت العمل وظروفه المختلفة، هذه الحكاية 

الصغيرة:
- طالب يقطعون طريقهم بين البحر والسيف الرملي، المسافة طويلة 
وبعيدة بين موقع المدرسة والمساكن المتناثرة على طول شاطئ جميرا، 
تعب شديد ولكن ال مفر من المسير، ال أحد من هؤالء الطالب الفقراء 
يملك سيارة وعندما تتعطل السيارة، عليك أن تتوكل على اهلل، وتمشي 
المسافة الطويلة من بر دبي إلى آخر أم سقيم، وفي الطريق تودع أصحابك 
حيث فرحهم بوصول مساكنهم، ثم تكمل الطريق إلى آخر نقطة في أم 
سقيم. هناك كان مسكني. كل هذا الذي يشغل تفكيرك وأنت طالب صغير 

وفقير في كل شيء في القوة البدنية وتعب الحياة.
بعد مسافة من بدء المسير، يهاجم هؤالء الطالب كلب كبير متوحش كان 
يحرس امرأة أوروبية تتمتع بالبحر والرمل والشمس، لم يكن هناك مفر 
غير أن تحتمي بالبحر وتخوض فيه إلى العمق، تظل محبوساً هناك والكلب 
يحرسك على حافة الشاطئ، لم ينفك ذلك الحصار غير عندما انتبهت 

المرأة ونادت الكلب الخطير، الذي يحاصرنا في البحر.
االنشغاالت،  وكثرت  وأعـــوام  أعــوام  مــرت  األولـــى،  المراحل  تلك  منذ 
وأصبح البعض مسؤولون مهمون، والبعض اآلخر موظفون حكوميون وغير 
حكوميين. ال أحد ينتظر أحد .. فحياة اليوم مليئة بالمتغيرات والظروف 

واالنشغاالت.
وفي ظرف صحي تدخل المستشفى بعض الوقت، يفاجئك ذلك الفارس 
الشهم والمسؤول الكبير بزيارة خاصة، يشد من أزرك ويظل على تواصل 
مستمر حتى تتجاوز ظروف المرض، هكذا فإن تلك الصداقة القديمة تظل 

في عقول الفرسان واألوفياء من األصدقاء، هي كما كانت عفوية تماماً.
ذلك المختلف هو أبو فارس )ضاحي خلفان(.

إبراهيم مبارك

الشارقة )االتحاد(

»هيئة  عن  تصدر  التي  األسبوعي«،  »الناشر  مجلة  أضــاءت 
مشروع  بين  الشراكة  عالقات  أهمية  على  للكتاب«،  الشارقة 
الشارقة الثقافي وأبرز المؤسسات الثقافية في العالم. وتناولت 
في عددها الجديد تأسيس »اليتنينغ سورس الشارقة«، الشركة 
العالمية التي جاءت بناًء على اتفاقية شراكة وقعتها الهيئة مع 
مجموعة »إنغرام كونتنت« المتخصصة في طباعة الكتب حسب 
الطلب وتوزيعها، إذ تتيح للناشرين في العالم العربي وعموم العالم 
توزيع كتبهم في 40 ألف منفذ بيع ومكتبة وجامعة في مختلف 

أنحاء العالم.
المجلة،  تحرير  رئيس  للكتاب،  الشارقة  هيئة  رئيس  وكتب 
أحمد بن ركاض العامري، افتتاحية العدد »أول الكالم« بعنوان 
»شراكة مثمرة« قال فيها: »حققت الشارقة مكانتها العالية في 
الخريطة الثقافية في العالم، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس األعلى حاكم 
الشارقة، الذي يقود المشروع الثقافي، ويراهن على الثقافة بكل 

فروعها لصياغة مستقبل يليق 
بأُّمة كانت شمسها تشرق على 
سمّوه  »يؤكد  مضيفاً:  الغرب«، 
دائــمــاً رهــانــه الــجــوهــري على 
للتنوير،  خزنة  بوصفه  الكتاب 
للقوة،  ومصدراً  معرفياً،  وكنزاً 
بين  أُمـــٍة  مكانة  على  وعــالمــًة 

األُمم«.
ــف مــشــروع الــشــارقــة  ووصــ
طريق  »خريطة  بأنه:  الثقافي 
حاكم  السمو  صاحب  رسمها 
الشارقة، لتستعيد أّمتنا العربية 
مكانتها التي تليق بها، ولتسهم 
بــإنــجــازات كــبــرى فــي مسيرة 

البشرية«، موضحاً أن توجيهات سموه تؤكد أهمية عقد عالقات 
ثقافية وجامعات ومعارض  شراكة وتعاون مثمرة مع مؤسسات 

كتب وشركات مرتبطة باإلنتاج الثقافي.
مشروع  أول  الشارقة«  ســورس  »اليتنينغ  أن  العامري  وتابع 
من نوعه لشركة إنغرام في المنطقة، إذ يعزز إنجازات مشروع 
الشارقة الثقافي، وفي الوقت نفسه يعكس المكانة العالية التي 

حققتها إمارة الشارقة على خريطة الثقافة في العالم.
وجاء العدد الجديد من »الناشر األسبوعي« زاخراً بموضوعات 
بينها  ومن  والقراء،  الناشرين  وتوجهات  الكتاب  بصناعة  تتعلق 

حوار مع الشاعرة اإلسبانية األندلسية بالوما فرنانديث كوما.
وفي »حديث الوراقين«، تحدثت مسؤولة النشر في دار ينبع 
الطفل،  الكواكبي، عن صناعة كتاب  المغربية، ياسمين  الكتاب 
العدد  وتضمن  بامتياز«.  الثقافة  »إمــارة  بأنها  الشارقة  واصفًة 
الشباب«،  إلى  تتجه  العرب  الناشرين  »بوصلة  بعنوان  تحقيقاً 
والشاعر  بيكرينغ،  بيرسس  الهولندية  الكاتبة  عن  وموضوعات 
عن  فضاًل  الهامش،  شعر  ظاهرة  وعن  مانثالو،  خــوان  الكوبي 

مراجعات لكتب جديدة.

»الناشر األسبوعي« تضيء على 

رؤية الشارقة للشراكة الثقافية

أحمد بن ركاض العامري

Ibrahim_Mubarak20800@gmail.com

تلهـــم »لـي دونغشيا«  

لوحات بديعة بـ»الصينية«

قصائــــــــــــد 
محمد بن راشد

دبي )وام(

 يف البهو الكبير ملكتبة محمد بن راشد، املنارة الثقافية اجلديدة يف دولة اإلمارات، 
ويف أجواء بهيجة متلؤها نغمات تعزفها فتاتان على آالت »القوتشني«، ظهرت »لي 
دونغشيا«، رئيسة جمعية اخلطاطني الصينيني العاملية يف اخلارج، ورئيس جمعية 
تشيباو اإلماراتية، وهي تفرش أدواتها على منضدة ذات طراز عربي، مرتدية الزي 

الصيني التقليدي، بينما تخط باللغة الصينية على أوراق األرز قصائد ملهمة لصاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

دبي »رعاه اهلل«.  

شمولية دبي وتسامحها

قالت دونغشيا إنها وباعتبارها رئيسة جلمعية اخلطاطني 
الصينيني يف اخلارج، قامت بتدريس فن اخلط للمجتمع الصيني 

احمللي طوال األعوام املاضية، مشيرة إلى العرض الذي استقطب 
أكثر من 1000 صيني مغترب من 32 دولة جاؤوا إلى دبي، عام 

2017، ليجسدوا بحضورهم مشهدا إنسانيًا بليغًا يكشف أحد 
جوانب متيز دبي، باإلضافة إلى املعرض العاملي الكبير للخط 

الصيني والرسم، حيث مت عرض 500 عمل فني، وشارك 300 فنان 
مشهور من 77 دولة برسم لوحة حلصان بطول 100 متر يف صحراء 

دبي.  وحصلت دونغشيا على جوائز يف فن اخلط والرسم يف أكثر 
من 20 دولة، من بينها 5 أعمال فنية للخط مت نقشها على احلجر 

يف مقاطعات مختلفة من الصني، وتشغل دونغشيا مناصب منها 
رئيس جمعية تشيباو الصينية ورئيس مركز االتصال الثقايف 

الصيني، ورئيس مجلس إدارة جمعية اإلمارات للخط الصيني، 
ومدير جلنة تنظيم أداء CNY Gala، والرئيس الفخري جلمعية 

املرأة اإلماراتية الصينية والرئيس الفخري جلمعية اإلمارات 
للثقافة والتعليم الصينية.

هدية صينية .. ألف كتاب ملكتبة محمد بن راشد  

دبي )االتحاد(

استقبلت مكتبة محمد بن راشد، 
ــداً رفــيــع الــمــســتــوى  ــ مـــرخـــراً، وفـ
لجمهورية  الــعــامــة  القنصلية  مــن 
شيوي  لي  برئاسة  الشعبية  الصين 
لجمهورية  الــعــام  القنصل  هــانــغ، 
وأهدى  دبــي.  في  الشعبية  الصين 
وأعلن  كتاب،  ألــف  المكتبة  الوفد 
باللغة  للقراءة  يــوم  تخصيص  عــن 

الصينية. 
ــرف  ــع ــت ــل ــارة ل ــ ــ ــزي ــ ــ وهــــدفــــت ال
إلـــى مــرافــق الــمــكــتــبــة وخــدمــاتــهــا 
وكــنــوزهــا الــمــعــرفــيــة، وبــحــث سبل 
وتبادل  المستقبلي  التعاون  تعزيز 
الثقافية  المجاالت  فــي  الخبرات 
إلى  الــوصــول  وكيفية  والمعرفية، 
يدعم  بما  وناجحة،  فاعلة  شراكات 
وينهض  المعرفي  التقارب  ترسيخ 

اإلنسانية. الحضارة  بمكونات 
محمد  الدكتور  قــال  ذلــك،  إلــى   
عــضــو مجلس  الــمــزروعــي،  ســالــم 
بن  محمد  مكتبة  مــؤســســة  إدارة 
محمد  مكتبة  »إنَّ  مكتوم،  آل  راشد 
بــن راشــــد، بــفــضــل رؤيـــة صــاحــب 
آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
رئيس  الــدولــة  رئيس  نائب  مكتوم 
تمثل  ــي،  دب حاكم  الـــوزراء  مجلس 
ــداع  واإلب والثقافة  للمعرفة  منارة 
لدى  المعرفة  شغف  تحفيز  تقود 
المعرفية  آفاقهم  وتوسيع  النشء 
في كافة المجاالت والتخصصات«.

 وأضــــاف: »وضــعــنــا عــلــى رأس 
ــا فـــي مــكــتــبــة مــحــمــد بن  ــن ــت ــوي أول
كافة  مع  التعاون  جذور  مد  راشد، 

وتنفيذ  الــعــالــم،  حــول  المؤسسات 
وإقليمياً  محلياً  مستقبلية  مبادرات 
ميادين  مختلف  تغطي  وعــالــمــيــاً، 
تطوير  فــي  يسهم  بــمــا  الــمــعــرفــة، 
التأثير  تعزيز  مبتكرة لضمان  حلول 

الثقافي  للحراك  والبّناء  اإليجابي 
العالمي«.

ــة التي  ــرؤي ــن هــذه ال ــع: »م ــاب  وت
تتسق مع استراتيجيتنا المستقبلية، 
المثمر  التعاون  من  لمزيد  نسعى 

خالل  من  الثقافية  المجاالت  في 
تبادل أفضل الممارسات والتجارب 
يدعم  بــمــا  والــمــعــرفــيــة،  الثقافية 
على  الثقافية  بالصناعات  النهوض 

البلدين». بين  الصعد  كافة 
 من جانبه، قال لي شيوي هانغ: 
«مكتبة محمد بن راشد، إحدى أكبر 
المكتبات العامة في دولة اإلمارات، 
معلماً  باتت  المعماري،  ومع جمالها 
للعالم«،  دبي  تقدمه  آخر  استثنائياً 
مؤكداً أنها عالمة فارقة في الثقافة 
االقتصادية  والتنمية  والمجتمع 
والحكمة  واإلبــداع  للمعرفة  ومنارة 
أنحاء  جميع  من  الكتب  ماليين  مع 
الصيني  أن»الرئيس  وتابع،  العالم.  
إن  ــرة  م ذات  ــال  ق بينغ  جين  شــي 
وتنير  حية،  عقولنا  تبقي  الــقــراءة 
ولصاحب  حيويتنا،  وتغذي  حكمتنا، 
ــن راشــد  الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد ب
إن  تقول  مماثلة  مقولة  مكتوم  آل 
والعقل،  النفس  غــذاء  هي  القراءة 
ــقـــراءة  ــة الـ ــى أهــمــي مــشــدديــن عــل
القادمة  األجــيــال  توجيه  وأهــمــيــة 

المزيد«. قراءة  على  وتشجيعها 
ــغ عــن إنــشــاء ركــن   وأعــلــن هــان
ــوم الـــقـــراءة  ــ لــلــكــتــاب الــصــيــنــي وي
المكتبة.  ــع  م بــالــتــعــاون  الــصــيــنــي 
الثامن  أن  على  »اتفقنا  ــح:  وأوضـ
سيكون  عــام  كل  من  أغسطس  من 
سنعمل  كما  الصيني،  القراءة  يوم 
أنشطة  تنظيم  على  المستقبل  في 
بين  التواصل  تعزز  الثقافي  للتبادل 
الشعبين  بين  والتفاهم  الثقافات 
ــة  ــ ــن ودول ــن الــصــي ــي والـــصـــداقـــة ب

اإلمارات«.

خالل زيارة قنصل الصين في دبي لمكتبة محمد بن راشد )من المصدر(

8 أغسطس 
من كل عام سيكون يوم 

القراءة الصيني 
في المكتبة

لي شيوي هانغ

تطوير حلول مبتكرة 
لضمان تعزيز التأثير 

اإليجابي والبّناء للحراك 
الثقافي العالمي  

محمد سالم المزروعي

نقل الثقافة 
الصينية 
وتعزيزها 
خارج الوطن 
مسؤولية 
والتزام
 لي دونغشيا
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قصاصات مسافر

على  تحتوي  ال  وقد  الباندا،  حيوانات  على  تحتوي شنغهاي  ال  قد 
األفيال وعجائب الحياة البرية النادرة لكنها قطعاً مدينة تستحق وقتك 
باريس  وهي  ال  كيف  العالم،  في  األخرى  األماكن  أبرز  مثل  وزيارتك 
الذي  السكان  المدينة األكبر في الصين من حيث عدد  الشرق، هي 
هذه  كل  ومن  االقتصادية.  العاصمة  وهي  نسمة،  مليون   24 يتجاوز 

المنطلقات هي بالطبع الوجهة السياحية األبرز في الصين.
هي  سكانية  كثافة  البشر،  من  عاتية  ألمــواج  استعد  شنغهاي  في 
األكبر في العالم، وفي الوقت نفسه نظام محَكم وأسواق وحياة مليئة 
بالحركة. لم تكن هذه المدينة فيما مضى من التاريخ إال بلدة صغيرة 
َيت بـ شنغهاي، وتعني  للصيادين، ومن شدة اعتمادها على البحر سمَّ

فوق البحر.
أول ما يلفت انتباهك في شانغهاي مبانيها، إذ تستشعر في بعض 
بالد  من  المدينة  هذه  احتُلَّت  حيث  ــا،  أوروب في  تسير  أنك  أجزائها 
كثيرة، بينها إنجلترا وفرنسا واليابان. وعلى الجهة المقابلة من هذه 
األبنية األوروبية يمكنك مالحظة ناطحات سحاب حديثة على طراز 
متفرد يمزج بين الثقافة الصينية والعصرية. إذ تمثل هذه الناطحات 
وجه الصين الحديثة وما هي عليه من قوة وتمكن اقتصادي، جعلها 
تبني في هذه المدينة فقط أكثر من 4500 ناطحة سحاب، بينها برج 

شانغهاي الشهير الذي يبلغ ارتفاعه 488 متراً.
أحد معالم شانغهاي المهمة التي ال يجب أن تفوَّت أبداً، هو شارع 
نانجينغ الشهير، والخاص فقط بالمشاة. يمتد على طول 6 كم وعلى 
جانبيه تصطف الكثير من المتاجر ومراكز التسوق والفنادق والمسارح 
والمطاعم ودور السينما، وكل العالمات التجارية العالمية التي يمكن 
أن تفكر فيها. إنها فرصة رائعة لشراء كل ما تحتاجه واالستمتاع بوجه 
الصين التجاري المميز، لكن انتبه في المنتصف هنا قطار صغير ذو 
مظهر طفولي بعض الشيء، يمكنه أن يوفر عليك عناء المشي ويقلك 

لمشاهدة الشارع وأجوائه من بدايته إلى نهايته.
تفوتك  لن  المرحة فبالطبع  الترفيه واألجــواء  وإذا كنت من عشاق 
السحر  بين  جعبتها  في  تجمع  والتي  بــارك،  الند  ديزني  زيــارة  أبــداً 
أنت  لذلك  المبهرة،  الصينية  الثقافة  وبين  األميركية  لديزني  المبهر 
األوقــات في مرح  مثيرة وشيقة تضمن لك قضاء أجمل  ألعاب  أمام 
وسعادة، السيما إذا كنت برفقة عائلتك أو أصدقائك. وربما يكتمل يوم 
عائلتك بزيارة محببة لحديقة حيوانات شانغهاي، التي ستفاجئك بكم 
غزير من الحيوانات يتجاوز 6000 نوع من ضمنها 600 حيوان نادر 

ومهدد باالنقراض.

ال تنتهي رحلتك في شانغهاي عند ذلك الحد من المعالم والوجهات، 
فهذا غيض من فيض لما يمكن أن تراه هناك، فهي مدينة حقاً عجيبة 
مالئمة أكثر لمحبي الحركة والتسوق والضجة والتفاعل. أما لطالبي 

الهدوء فهي بعيدة عما يفضلونه ولن تكون ربما وجهة مناسبة.

علي يوسف السعد 

abuelyazia@gmail.com

سافر معي إلى شنغهاي

لكبيرة التونسي )أبوظبي(

بالحديث عن جودة الحياة، ذكرت صنعة السويدي مدير خدمة تعزيز حياة األسرة 
التطوع  الراغبين في  إنه سيتم تأهيل  ومسؤول خدمة سفراء المسؤولية المجتمعية، 
40 ساعة تدريبية وتطبيقات عملية.  كـ»سفراء« لنشر ثقافة جودة الحياة، من خالل 
ويأتي ذلك لزيادة الوعي تجاه القضايا االجتماعية المؤثرة في الحياة، والتمكين من 
ومتابعتهم  أقرانهم،  إلى  ونقلها  »السفراء«،  يكتسبها  التي  والمهارات  المعارف  تطبيق 
بشكل دوري ورصد مستوى التقدم في تحقيق سعادة األسرة واألثر االجتماعي المرجو.

شروط ومعايير
الفئة  من  الطالب  يكون  أن  االجتماعية،  الخدمة  سفراء  في  التسجيل  شروط  من 
العمرية بين 19و49 عاماً، ومن مواطني دولة اإلمارات أو من المقيمين في أبوظبي، 
ممن لديهم الرغبة في تطوير مهاراتهم االجتماعية وتبني نمط حياة إيجابي. ولالنتقال 
إلى مرحلة استحقاق عضوية سفراء المسؤولية المجتمعية، يجب االلتزام بـ90% من 
الجلسات التطبيقية، وتطبيق ما ال يقل عن 60% من المهارات األساسية التي يكتسبها 
في الجلسات التدريبية. وأن يكون المحتوى اإلعالمي الخاص به على مواقع التواصل 

االجتماعي يراعي ويحترم ثقافة المجتمع، ويتم التسجيل في منصة »هيئة معاً«. 

جلسات تدريبية
المجتمعية«،  المسؤولية  »سفراء  لعضوية  التسجيل  عملية  أن  السويدي  وأوضحت 
تهدف إلى استقطاب وتسجيل المرشحين على منصة »تم« للخدمات الحكومية وفقاً 
للشروط واألحكام. ويهدف نموذج التقييم القبلي للخدمة إلى تمكين المرشحين من 

تطبيق مهارات جودة الحياة االجتماعية وفق معايير علمية وعملية مهنية واضحة.
ولفتت إلى أن استحقاق عضوية الخدمة، يتطلب تنمية مهارات المرشحين من خالل 
دورة تتضمن 10 جلسات تدريبية و10 جلسات تطبيق عملي، وتقييم لألداء، مع اجتياز 

مرحلة التدريب والتأهيل من خالل 6 جلسات محاكاة اجتماعية ومتابعة.

»سفــــــــــــــراء 

المسؤوليـــــــة« 

ز جــــودة الحيــاة تعـــــزِّ

م مؤسسة التنمية األسرية خدمة »سفراء املسؤولية  بهدف تعزيز جودة احلياة، تنظِّ
املجتمعية«، للعمل على تنمية املهارات اإلدراكية والعاطفية واالجتماعية، لدى أفراد 

املجتمع، والتأثير اإليجابي يف أفكارهم وسلوكياتهم، لنشر ثقافة السعادة مبا يحقق الرفاه. 
وتستهدف اخلدمة الفئة العمرية من 19 - 49 عامًا، لتفعيل املسؤولية والتالحم املجتمعي.

عيد  حفالت  في  لوبيز  تظهر  ـ 
ميالدها بكامل أناقتها. وبعيدها 
الخمسين ارتدت فستاناً مذهباً 
تكلفته  فيرساتشي  تصميم  من 

نحو 15 ألف دوالر.

ــز بــامــتــالك  ــي ــوب ـ اشـــتـــهـــرت ل
بماليين  تقدر  عقارية  محفظة 

الدوالرات. 

شقة  اشـــتـــرت   ،2018 عـــام  ـ 
منزالً  ثم  دوالر،  مليون  بـــ15.3 
على شاطئ ميامي بـ6.6 مليون 
مليون  ـــ32.5  ــ ب ــزالً  ومــن دوالر، 
دوالر فــي جــزيــرة ســتــار. وعــام 
2021 اشترت قصر بيل إير بـ50 

مليون دوالر.

 ـ تــتــبــاهــى لــوبــيــز بــســيــاراتــهــا 
الفارهة، وشوهدت تقود سيارة 
عليها  لوحة  تحمل   2019 عــام 

األحرف األولى من اسمها.

الــدوالرات  ـ تنفق لوبيز ماليين 
وعلى  الــفــاخــرة  عطالتها  على 
والمالبس،  المجوهرات  شــراء 
وفي عيد ميالدها الـ52، اختارت 
أن تبحر بصحبة النجم بن أفليك 
على متن يخت فاخ قيمته 130 
مليون دوالر، استأجره الزوجان 
مقابل  المصنِّعة  الــشــركــة  مــن 
1.12 مليون 
في  دوالر 
األسبوع.
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مدمنــــــة تســّوق!

ترجمة: عزة يوسف

متّكنت الفنانة واملمثلة 
واملنتجة األميركية 

جينيفر لوبيز من 
جني 400 مليون دوالر، 

وتتفاخر بثروتها 
من خالل الرحالت 

والتسّوق واحلفالت. 
وتبقى يف الصدارة من 
حيث عمليات الشراء 

الباهظة التي تثبت أنها 
مدمنة تسّوق. موقع 

The Things الكندي 
ألخبار املشاهير ألقى 

نظرة على أهم عاداتها 
الشرائية.

أبوظبي )االتحاد(

لم  إنها  باريس هيلتون  الشهيرة  األميركية  والممثلة  المغنية  قالت 
تشعر بالسعادة التي تعيشها حالياً في أي وقت سابق من حياتها، وذلك 
منذ زواجها من رجل األعمال كارتر ريوم في نوفمبر الماضي، حيث 

تشعر بأن حياتها شبيهة بقصص األميرات الخيالية.
واعترفت باريس، البالغة من العمر 41 عاماً وحفيدة ووريثة رجل 
بأنها تشعر  فنادق هيلتون،  المالك لسلسلة  كونراد هيلتون  األعمال 
أفضل  في  إنها  وقالت  زوجها.  برفقة  المقبلة  للمرحلة  بالحماس 
 Female First مكان في حياتها، وإنها محظوظة للغاية. وحسب موقع
البريطاني، فإنه من المقرر أن يتم عرض حفل زفاف باريس الذي 
ُوصف بـ :«األسطوري« وأقيم في 
لـــوس أنــجــلــوس، ضمن 
بــرنــامــج تــلــفــزيــونــي 
العالم،  ليشاهده 
تصوير  تم  حيث 
ــــرات  ــي ــــحــــضــ ت
وكارتر  باريس 
الــذي  للزفاف 
كان يعجُّ بألمع 
بينهم  النجوم، 
كارداشيان  كيم 
ريتشي  ونيكول 

وإيما روبرتس.
وقد تغّنت باريس 
واصفة  بكارتر  سابقاً 
الساحر«  »أميرها  بـ  إيــاه 
وأصّرت على أنها لم تقابل أي 

شخص مثله من قبل.
لها  دعمه  عن  ُسئلت  وعندما 
في طموحاتها، أجابت: لم أكن من 
قبل مع شخص يحبني ويدعمني 
ويساعدني على تحقيق ما أصبو 
مختلف  كـــارتـــر  أن  إال  إلـــيـــه، 
وأميري  أصدقائي  أعــز  فهو 

المنقذ.

مـــــــا ســـــــر 
سعـــــــــادة 
باريـــــــــــــس 
هيلتــــــــون

؟
النظام الغذائي

ــع الــتــقــدم بــالــعــمــر إلــى  ــدان م ــوالـ يــحــتــاج الـ
ــن الــمــغــذيــات  ــ ــد م ــزيـ ــمـ ــول عـــلـــى الـ ــصـ ــحـ الـ
يجب  لــذا  وســواهــا،  والــمــعــادن  والفيتامينات 
إضافة  خــالل  مــن  الــغــذائــي،  نظامهما  تعديل 
أطــعــمــة غــنــيــة بــالــمــركــبــات مــثــل الــكــالــســيــوم 
مثل  والفيتامينات  والبوتاسيوم،  والــصــوديــوم 
ــاف  ــي واألل  »12 »ب  وفــيــتــامــيــن  »د«  فيتامين 

وأحماض دهنية مثل أوميغا 3 وسواها.

الفحص الطبي
يجعل  ما  العمر،  في  التقدم  مع  المناعة  تقل 
لذا  الطبية،  للمضاعفات  أكثر عرضة  الوالدين 
منتظمة  لهما بصفة  إجراء فحوص طبية  يمكن 

مثل  األساسية  الصحية  مقاييسهما  ومراقبة 
الدم. السكر وضغط  مستويات 

الصحة النفسية
كما  تماماً  مهمة  والعقلية  النفسية  الصحة 
يجب  لذا  البدنية،  واللياقة  الجسدية  الصحة 
لكبار  النفسية  الصحة  تحسين  فــي  التفكير 
إلى  يحتاجون  العمر  في  تقدمهم  فمع  السن. 

والعائلة. األصدقاء  للقاء  اجتماعية  أنشطة 

الدعم والتشجيع
نظاماً  يتبعان  عندما  لوالديك  دعمك  أظهر 
مفتاح  فالتشجيع  تشجيعهما،  تنس  وال  غذائياً 

التحفيز على التحسن في أي شيء.

4 نصائـــــــــح لتحسيــــــــــن صحـــــــــة الوالديـــــــن

أبوظبي )االتحاد(

يحتاج كبار السن 
إلى ممارسة 
األنشطة البدنية 
واالهتمام 
بروتينهم الصحي، 
لذا يقدم موقع 
 Healthy Life
املعني بنصائح 
الصحة، نصائح 
لألبناء للمساعدة 
يف تعزيز صحة 
والديهم مع 
تقدمهم يف العمر:

 تأهيل المتطوعين يتطلب 40 ساعة 
تدريبيـــــــة لتحقيـــــق األثــــــــر االجتماعـــي 

صنعة السويدي

خدمــــــــة تنظمهــــــــــا 
»التنمية األسرية«

تطوير المهارات 
يسهم في بناء أسرة 
سعيدة )من المصدر(
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رئيس التحرير 

حمد الكعبي
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إحدى مطبوعات

ســـياحـــة
غير «نمونه» -2-

ويرجعون  خماصاً،  إليها  يذهبون  الجماعة  تركيا،  في  سياحتنا   -
لحمهم  منه،  ينشبع  وما  ولذيذ،  طيب  تركيا  في  ما  فكل  بطاناً،  منها 
ليرتهم،  ورخص  مالبسهم،  ورخص  وفواكههم،  وخضرتهم  وحالوتهم 
لندن  أو  جنيف  في  التي  والعمليات  شيء،  كل  في  عندهم  والفخامة 
وأحسن،  القيمة  بربع  إسطنبول  في  تتيسر  أن  يمكن  الحجيه»،  «بذيج 
والخدود  أشهر،  في  «مهند»  مثل شعر  أن يصبح  يمكن  الهاّر،  والشعر 
في  أيام،  في  «هيام»  السلطانة  خدود  مثل  تصبح  أن  يمكن  الذاوية، 
مطمئنون  ألنهم  شغله»  وقلة  ومرعى،  «أكل  سياحتهم  يعيشون  تركيا 

أينما ذهبوا، فهم بعيدون عن لحوم الخنازير.
كل  ألمانيا  مــدن  مثل  ومقيمة،  دائمة  مــدن  بين  تتنوع  سياحتنا   -
تخضع  ال  ولكنها  راقصين،  منها  ويخرجون  متوجعين،  يأتونها  صيف، 
للغتهم،  الحديدية  المدن  تلك  تعتمر عماماتهم، ال النت  وال  لطلباتهم، 

وال هم سعوا لتعلم األلمانية المتخشبة طوال كل هذه السنين. 
حياتهم،  إيقاع  عليها  يفرضون  التي  المدن  مع  تطيب  سياحتنا   -
لهم،  المحببة  هي  الجديدة  أماكنها  وتغدوا  ثيابهم..  من  ويلبسونها 
السياحة  على  انفتحت  التي  والدول  البوسنة  في  السياحة  هي  هكذا 
بعض  أصبحت  حتى  السابقة،  يوغوسالفيا  جمهوريات  من  الخليجية 

وشتاء! المفضلة عندهم صيفاً  مدنها 
التكنولوجيا  نستغل  كيف  عرفنا  إن  وأرخـــص  سياحل  مشكلة   -
أن نسافر  بإمكاننا  الجديدة، ونطوعها لمصالحنا وخدمتنا،  والوسائل 
بثالث  ونعود  بحقيبة،  نذهب  أن  عادة،  تركنا  إذا  وأسلم  أسهل  بطرق 
والفائدة، تقول  الخير  نية  السيئ على  الفعل  أننا نسبق فيها  حقائبتنا 
لهم: كوريا واليابان، فيكون ردهم السريع هذه بلدان ال تنفع للسياحة 
العائلية، تقول لهم: المكسيك واألرجنتين، يقولون لك بعيدة، وما أحد 
لك:  بيقولون  المائة،  للمرة  لندن  بتروحون  طيب  أهلنا،  من  لها  يسير 

نعم يا زينها لندن.
طوال  سنوات  بعد  بعمق  فيها  ننظر  أن  يجب  المختلفة  سياحتنا   -
أن  ووجب  ننشد،  التي  المعرفة  وال  الخبرة  كسب  وعدم  التكرار،  من 
يمكن  المال  من  بقليل  النواحي،  كافة  من  وتخطيطها  خططها  نجدد 
أن نسافر إذا سّبقنا التخطيط، ولم نؤجل األمور حتى أيامها األخيرة، 
في  جلها  اإلجازة  أيام  نقضي  أن  أو  أفض  بشكل  نسافر  أن  بإمكاننا 
والمغرب،  والعصر  الظهر  «كابتشينو»  وشــرب  التجارية،  «الموالت» 

تنظمها  التي  السياحية  الرحالت  لقيمة  تقديرنا  وعدم 
جمة،  وبفوائد  األســعــار،  بأقل  المتخصصة  الشركات 
«غير  التي  وإال سنبقى على حالنا، وعلى حال سياحتنا 

نمونه»!

amood8@alIttihad.ae
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تصّدر فيلم «بوليت تراين» شباك التذاكر في أميركا 
الشمالية في عطلة نهاية األسبوع، بحسب أرقام شركة 

«إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.
ويصور الفيلم المقتبس من رواية يابانية ناجحة، سبعة 

قتلة يحاولون تصفية بعضهم بعضًا في قطار فائق 
السرعة بين طوكيو وكيوتو. وحقق الفيلم الذي يلعب 

بطولته براد بيت وآرون تايلور-جونسون وساندرا بولوك 
30.1 مليون دوالر في أول أسبوع إلطالقه. وتراجع فيلم 

التحريك «دي سي ليغ أوف سوبر-بيتس» إلى المركز 
الثاني مع إيرادات بلغت 11.2 مليون دوالر في ثاني 

أسابيع عرضه. لوس انجلوس (أ ف ب)

يسعى تطبيق التواصل الفوري «واتساب» إلى إضافة مزايا جديدة، 
في إطار محاوالته المستمرة لجعل تجربة استخدامه أكثر سهولة. 
وقرر «واتساب» زيارة عدد المستخدمين القادرين على االنضمام 
إلى مجموعات «واتساب» من 100 إلى 512، وفق ما نقله موقع 

«مشابل» التقني.
ويجري حالياً اختبار هذه المزية في اإلصدار التجريبي الخاص 

بتطبيق التواصل الفوري.
وسيكون بوسع المشرفين على المجموعات وأعضائها معرفة 

األشخاص الذين يغادرون المجموعات أو يطردون منها في مدة 
تصل إلى 60 يوماً من تاريخ الخروج.

(االتحاد الرقمي)

                        «واتــــــــــــس آب» 
يسعى لزيادة سعة المجموعــــــات

في ساعة مبكرة من الصباح، ووسط أمواج خليج البنغال 
العاتية، ُتسابق مجموعة من صيادي منطقة «تكناف» 

الزمن لسحب شباكهم من الماء، وجمع ما جاد به 
البحر، ونقله إلى سوق السمك. (أ ف ب)

رحــــــلة صيــــــــد

«بوليت تراين»
يتصدر شـــــــباك التذاكر

نجح شرطي في إلقاء 
القبض على لص سرق 
تمثاًال لرائد الفيزياء 

النووية إرنست راذرفورد 
في برايت ووتر بنيوزيلندا 

خالل عطلة نهاية 
األسبوع، بعدما غطس 

في مياه نهر متجمدة 
لإلمساك به.

والتقطت كاميرات مراقبة 
صورًا للسارق وهو يفر 

على دراجة هوائية مع 
التمثال المعدني الثقيل.. 
وخالل تعقب اللص البالغ 

35 عامًا قفز إلى نهر 
واي-إيتي المتجمد، فقفز 

خلفه الشرطي جيمي 
وايت لإلمساك به.. وقال 

وايت: رغم بذل اللص 
قصارى جهده للفرار، 

سبحت خلفه وتمكنت من 
القبض عليه. ومن المقرر 
أن يعاد التمثال الذي عثر 
عليه في حالة جيدة إلى 

قاعدته قريبا.
ويلينغتون (أ ف ب) 

شرطي 
يطارد لصًا 

في نهر 
متجمد

قطعة أثرية من متحف 
هورنيمان إلى نيجيريا

قال متحف هورنيمان في لندن إنه سيعيد إلى 
الحكومة النيجيرية 72 قطعة أثرية من بينها 12
لوحة نحاسية تعرف باسم بنين البرونزية، كان 

جنود بريطانيون قد نقلوها من مدينة بنين إلى 
بالدهم عام 1897. وُصنعت قطع بنين البرونزية 

من النحاس األصفر والبرونز في مملكة بنين 
الكبرى، فيما يطلق عليه جنوب غرب نيجيريا 
منذ القرن السادس عشر على األقل فصاعدًا، 
وتعد هذه القطع ضمن المصنوعات اليدوية 

األكثر أهمية ثقافيًا في أفريقيا. وقال متحف 
هورنيمان إن اللجنة الوطنية للمتاحف واآلثار 

في نيجيريا طلبت إعادة القطع األثرية في 
بداية العام. لندن (رويترز)

72

قصـــائد محمد بن راشــــد 
باللغـــة الصينيـــة

في البهو الكبير لمكتبة محمد بن راشد، 
تفرش «لي دونغشيا» رئيسة جمعية 

الخطاطين الصينيين العالمية في الخارج، 
ورئيس جمعية تشيباو اإلماراتية، أدواتها 

على منضدة ذات طراز عربي، وتخط بأناملها 
القصائد الُملهمة لصاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه اهللا»، 

على أوراق األرز، باللغة الصينية.
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