
أبوظبي (وام)

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه 
إلى فخامة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة،  تهنئة  اهللا» برقية 
بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالدها. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه 
اهللا» برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيسة حليمة يعقوب. وبعث صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي لي 

سيان لونغ رئيس وزراء جمهورية سنغافورة.  (طالع ص 02)

جاذبية أسواق المال في اإلمارات للمستثمرين األجانب، 
أو  االستثمارية  الصناديق  أو  المحافظ  منها  ســواء 
المستثمرون األفراد، تعكس مستوى الثقة الدولية بأداء 
اقتصادنا وقوته واستقراره وبالسياسة النقدية، كما إن 
هذا اإلقبال من المستثمرين يؤشر بشكل جلي إلى 
دخول االقتصاد الوطني مرحلة انتعاش قوية، خالل 
التوقعات  وتحقق  النمو،  نسب  ترفع  المقبلة،  الفترة 
المالية  والمنظمات  المؤسسات  لكبريات  اإليجابية 
األممية والدولية في ما يتعلق بأداء االقتصاد الوطني.

جــديــدة ضخها  اســتــثــمــارات  درهـــم  مليون   227
لــألوراق  أبوظبي  ســوق  في  األجــانــب  المستثمرون 
نتائج  مــن  بدعم  فقط،  جلسات   7 خــالل  المالية 
وعكست  التوقعات  فاقت  التي  المدرجة  الشركات 
القفزة الكبيرة في مستوى األنشطة االقتصادي منذ 
الحوافز  في  التوسع  وبفضل  الحالي،  العام  بداية 
ورواد  للمستثمرين  الــدولــة  تقدمها  التي  والمزايا 
الذهبية  واإلقامة  الكامل  التملك  وأبرزها  األعمال 
التحتية  البنية  مــرافــق  وتــوفــر  األعــمــال  وســهــولــة 
الــوصــول  سهولة  جــانــب  ــى  إل المهنية،  والــخــبــرات 

لألسواق إقليمياً وعالمياً.
هذه المزايا والحوافز والمبادرات وغيرها الكثير، 
زادت من تدفقات االستثمارات األجنبية في قطاعات 
أسواق  في  وليس  اإلمـــارات،  في  عديدة  اقتصادية 
متقدمة  مراتب  تتبوأ  الدولة  جعل  ما  فقط،  المال 
لالستثمار،  جاذبة  عالمية  وجهة   20 أفضل  ضمن 
ورفع من تنافسيتها على المؤشرات الدولية وصوالً 
إلى تحقيق هدفها ببناء أفضل بيئة اقتصادية عالمياً.
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توســـــــيع قاعدة المصالح المشتركة بين اإلمـــــــارات وباكســــــــتـــــان

محمد بن زايد وشهباز شريف: تعزيز العالقات لخدمة التنمية 

رئيس الدولة ونائبه
يهنئــــــــان رئيســــة ســـنغافورة 

أبوظبي (وام)

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 
رئيس  دولة شهباز شريف  أمس، من  هاتفياً،  اتصاالً  حفظه اهللا، 
وزراء جمهورية باكستان اإلسالمية الصديقة. تناول االتصال بحث 
العالقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجاالت بما يخدم 
التنمية في البلدين الصديقين ويوسع قاعدة مصالحهما المشتركة. 
وقد عبر دولة شهباز شريف، خالل االتصال، عن شكره العميق 
لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على دعم دولة اإلمارات 

بالتطور  والتنموي، مشيداً  المستوى االقتصادي  لبالده على 
اإليجابي في مسار العالقات االقتصادية والتجارية 

السمو  صاحب  نوه  جانبه  ومن  البلدين.  بين 
الشيخ محمد بن زايد بالعالقات اإلماراتية-
الباكستانية التاريخية، وتمنى لباكستان 

وشعبها مزيداً من التقدم والنماء.
(طالع ص 03)

التصدي لـ «القاعدة» ال يزال أولوية عاملية 

اإلمــارات:

نيويورك (االتحاد)

أعربت دولة اإلمــارات، أمس، عن قلقها البالغ 
إزاء التهديد العابر للحدود الذي يشكله تنظيم 
السلم  على  له  التابعة  والجماعات  «داعـــش» 
لتنظيم  التصدي  أن  مؤكدة  الدوليين،  واألمــن 

«القاعدة» ال يزال يشكل أولوية عالمية.
 وشددت اإلمارات، في بيان أمام مجلس األمن 
الدولي أدلى به السفير محمد أبوشهاب نائب 
المندوبة الدائمة للدولة لدى األمم المتحدة على 
الدولي  للتحالف  المهم  الــدور  متابعة  ضــرورة 
ضد «داعش»، ومتابعة الجهود ضد التنظيمات 
بها.  حاسمة  هزيمة  إلحاق  لضمان  اإلرهابية 

وأوضح أن على المجتمع الدولي الحفاظ على 
زخم المعركة مع تنظيم «القاعدة»، وعلى مجلس 
األمن اتخاذ التدابير الالزمة للتصدي للتهديدات 
العابرة للحدود، التي تشكلها الجماعات اإلرهابية 

في جميع أنحاء العالم.  (طالع ص 14)

ضمن أسرع 
أسواق العمالت 

المشفرة نموًا 
في العالم

05عبدهللا بن زايد ووزير خارجية زامبيا يبحثان التعــــــــاون والمســـتجدات

استثمارات أجنبية جديدة227

فــي «ســـــوق أبــــوظــــــبي» مليون درهم

يوسف البستنجي (أبوظبي) 

أجنبية  استثمارات  المالية  لــألوراق  أبوظبي  سوق  استقطب 
جديدة بقيمة 227.6 مليون درهم صافي شراء خالل 7 جلسات 
منذ مطلع شهر أغسطس الجاري، وسط تداوالت بلغت قيمتها 
الصادرة عن  البيانات  اإلجمالية 9.811 مليار درهم، بحسب 
السوق. واستحوذ المستثمرون األجانب على 4.15 مليار درهم 
من القيمة اإلجمالية للتداوالت (بيع وشراء) خالل الجلسات 
السبع، بحصة بلغت نسبتها 21.13%، ما يعتبر مؤشراً على 
العاصمة  سوق  في  المدرجة  الشركات  أسهم  جاذبية  زيــادة 

والصناديق  المحافظ  ســواء  األجانب،  للمستثمرين  أبوظبي 
االستثمارية أو المستثمرين األفراد، في ظل استمرار إعالن 
عام  األول من  للنصف  قياسية  أرباح  المدرجة عن  الشركات 
2022 فاقت التوقعات. وبلغ صافي عدد األسهم الجديدة التي 
نحو  االستثمارية  لمحافظهم  األجانب  المستثمرون  أضافها 
11 مليون سهم، رغم أن تداوالت المستثمرين العرب سجلت 
صافي بيع بنحو 8.7 مليون سهم خالل الجلسات ذاتها، في 
حين بلغ عدد األسهم الجديدة التي استحوذ عليها المستثمرون 
الخليجيون واألجانب (غير العرب) ما يقارب 20 مليون سهم 

في الفترة نفسها. (طالع ص 11)

مليار درهم تسهيالت البنوك لقطاعي 38
األعمال والصناعـــــــة خالل 5 أشـــهر

ص
صيانة خــــا

قاعـــــات
استراتيجية 
للتغذية

نمو 
اقتصادي

بلدية العين تعيد افتتاح 3 قاعات أفراح 
بعد انتهاء عمليات الصيانة وإعادة 

التأهيل تلبيًة الحتياجات المجتمع. 
«محمد البلوشي»

وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعد 
استراتيجية وطنية للتغذية تعنى بتحسين 

الممارسات التغذوية ألفراد المجتمع. 
«سامي عبد الرؤوف»

القطاع الخاص غير النفطي في دبي ينمو 
خالل يوليو بأسرع وتيرة خالل 3 سنوات 

ويسجل زيادة قوية في األنشطة التجارية. 
«مصطفى عبد العظيم»

 %5%811
نمو إجمالي أقســـاط التأمين 

بالــــدولـــــة فـــــــي 2022
زيادة محاوالت اسـتغالل الثغرات 

البـــرمـــجيــــــــــــة بالمنــــــطقـــــــة نمو أرباح «الياه سات» %51
1313كأعلى إيرادات

شروق عوض (دبي)

 تركز وزارة التغير المناخي والبيئة ضمن استراتيجيتها 
لتحقيق مستهدفات مبادرة اإلمارات االستراتيجية 
للسعي لتحقيق الحياد المناخي 2050، على تعزيز 

مشاركة القطاعات كافة على مستوى الدولة في خفض 
معدالت انبعاثات االحتباس الحراري، وباألخص ثاني 

أكسيد الكربون، ورفع طموح هذه القطاعات للعمل 
المناخي. وقال عيسى الهاشمي، الوكيل المساعد لقطاع 

المجتمعات المستدامة والوكيل المساعد لقطاع التنمية 

الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في الوزارة: «إن قطاع 
الصناعة، والطاقة والنقل وصناعات األسمنت والقطاع 

المالي تأتي في مقدمة القطاعات التي يجري العمل 
على تعزيز التعاون والتنسيق معها وتحفيز ورفع طموح 
مشاركتها في جهود مواجهة تحدي تغير المناخ. وأشار 

الهاشمي في حوار مع «االتحاد» إلى أن الوزارة أطلقت 
سلسلة «الحوار الوطني حول الطموح المناخي»، لتبادل 
النقاش والمعارف حول متطلباتها لرفع طموحها وتعزيز 

مشاركتها في جهود العمل المناخي، بما يضمن تحقيق 
تنمية اقتصادية مستدامة.(طالع ص 06)

مشـــــاركة القطــــاعات ركيزة أســــــــــاسية

الحيــاد المناخي..

أبوظبي (وام)

بن  الشيخ محمد  السمو  بتوجيهات صاحب 
اهللا،  حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان  آل  زايد 
آل  زايــد  بن  منصور  الشيخ  سمو  ومتابعة 
وزيــر  الـــوزراء  مجلس  رئــيــس  نــائــب  نهيان 
خليفة  مــؤســســة  رئــيــس  ــاســة  ــرئ ال ــوان  ــ دي
بــن زايـــد آل نــهــيــان لــألعــمــال اإلنــســانــيــة، 
نهيان  آل  زايــد  بن  خليفة  مؤسسة  نفذت 
شملت  عاجلة  إغــاثــة  اإلنسانية  لألعمال 
الــســودان  إلــى  وطبية  غذائية  مــســاعــدات 

المواد  من  طناً   380 على  تحتوي  الشقيق، 
4.5 طن من األدوية،  الغذائية األساسية و 
بواليات  والنازحين  للمتأثرين  مخصصة 
ــى الــمــســاعــدات  دارفـــــور. وبــاإلضــافــة الـ
8 عدد  بحفر  البدء  تم  والطبية  الغذائية 

للشرب،  الصالحة  المياه  الستخراج  آبــار 
غرب  فــي   4 و  دارفـــور  شــرق  فــي  منها   4
الغذائية  الــمــســاعــدات  وشملت  ــور.  ــ دارف
والسكر  والطحين  األرز  مثل  أساسية  مواد 
إلى  باإلضافة  والعدس،  والشاي  والحليب 

(طالع ص 04) للعناية الشخصية.  منتجات 

بتوجيهات رئيس الدولة ومتابعة منصور بن زايد

«خليفة اإلنسانية» ترسل مساعدات 

غذائيـــــــة وطبيــــــة إلــــى الســـــودان

شعبان بالل (عدن، القاهرة)

اتهمت الحكومة اليمنية ميليشيات الحوثي اإلرهابية بنهب 150 مليار ريال 
يمني من إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة منذ 

بدء الهدنة اإلنسانية في 2 أبريل الماضي، فيما اعتبر خبراء ومحللون 
في تصريحات لـ«االتحاد» أن هناك انتهاكات بالجملة للهدنة اإلنسانية 

ترتكبها الميليشيات اإلرهابية، مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على 
«الحوثي» حتى تأتي الهدنة بالنتائج المرجوة. وحمل وزير اإلعالم اليمني 

معمر اإلرياني في تصريحات نشرتها وكالة األنباء اليمنية «سبأ»، ميليشيات 
الحوثي اإلرهابية كامل المسؤولية عن توقف صرف رواتب موظفي الدولة، 

بعد اقتحامها العاصمة صنعاء وسيطرتها على مؤسسات الدولة والبنك 
المركزي ونهبها الخزينة العامة واالحتياطي النقدي، واستمرارها في نهب 

اإليرادات من جمارك وضرائب وأموال الزكاة، وتوجيهها لما تسميه «المجهود 
الحربي ».

أمنيًا،  أعلن الجيش اليمني مقتل 5 جنود، وإصابة 27 آخرين، إثر خروقات 
ارتكبتها ميليشيات الحوثي في مختلف الجبهات خالل األيام الخمسة األولى 

من الهدنة األممية الجديدة التي تم تمديدها، كما تواصل الميليشيات 
ممارساتها اإلرهابية في عموم أنحاء اليمن ما يشكل تهديدًا كبيرًا للهدنة. 

(طالع ص 15)

12

الحكومة تطالب بالضغط على الميليشيات

«الحوثي» ينهب إيرادات 

النفــــط خـــــالل الهدنـــة

12

اإلمارات

070812

قلــــق بالــــــــغ إزاء تهديـــد 
«داعش» العابر للحـدود
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اإلمارات

»تريندز« يُصدر »اتجاهات الرأي العام العاملي«
خالل اجتماعه الـ 4 للعام الحالي

أبوظبي )االتحاد(

ــبــحــوث  ــل ــز تـــريـــنـــدز ل ــ ــرك ــ أصـــــــدر م
نشرة  مــن  األول  ــعــدد  ال واالســتــشــارات 
لشهر  العالمي«  العام  ــرأي  ال »اتجاهات 
فريق  أعــدهــا  والــتــي   ،2022 أغسطس 
المركز  فــي  العالمي  الباروميتر  إدارة 
القضايا  أبرز  على  الضوء  تسليط  بهدف 
وال  الــدولــيــة،  الساحة  على  المطروحة 
سيما المجاالت االقتصادية واالجتماعية 
المركز  جهود  ضمن  وذلــك  والسياسية، 
األحـــداث  لــمــواكــبــة  والــعــلــمــيــة  البحثية 
األول من  الــعــدد  واســتــعــرض  الــراهــنــة. 
العام  ــرأي  ال قياسات  من  عــدداً  النشرة 
والمسوحات التي ركزت على أربع قضايا 
ــة ومــهــمــة، وهـــي: »أداء  ــداث راهــن ــ وأحـ

الروسية  والــحــرب  األميركية،  الحكومة 
ــرات الــمــنــاخــيــة،  ــي ــغ ــت -األوكـــرانـــيـــة، وال
إذ  الرقمية«،  المنصات  عبر  ــداول  ــت وال
تــتــصــدر هـــذه الــقــضــايــا اهــتــمــام مــراكــز 
في  المتخصصة  العالمية  المسوحات 
من  لها  لما  الدولية،  الــرأي  استطالعات 
أهمية كبرى وتالمس الجمهور العالمي في 
جوانب عدة. وقالت مهرة اليعقوبي رئيسة 
قــطــاع »تــريــنــدز اإلعــالمــي«: إن إصــدار 
الرأي  »اتجاهات  نشرة  من  األول  العدد 
العام العالمي« يأتي في إطار استراتيجية 
»تريندز« ورؤيته الستشراف المستقبل، إذ 
الرأي  استطالعات  أهمية  النشرة  تؤكد 
إلى  التعرف  في  الميدانية  والمسوحات 
العالمية  القضايا  حــول  الجمهور  آراء 

واألحداث الراهنة. ٔ

رئيس الدولــة ونائبــــه
يهنئــان رئيســة سنغـافــورة بذكــرى اليــوم الـوطنــي

أبوظبي )وام(

زايد   بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن 

برقية  الله،  الدولة، حفظه  رئيس  آل نهيان، 

رئيسة  يعقوب،  حليمة  فخامة  إلى  تهنئة 

اليوم  ذكرى  بمناسبة  سنغافورة،  جمهورية 

السمو  لبالدها. كما بعث صاحب  الوطني 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 

الوزراء حاكم دبي، رعاه  الدولة رئيس مجلس 

الرئيسة  فخامة  إلى  مماثلة  تهنئة  برقية  الله، 

الشيخ  السمو  صاحب  وبعث  يعقوب.  حليمة 

برقية تهنئة  آل مكتوم  راشد  بن  محمد 

مماثلة إلى معالي لي سيان لونغ، رئيس وزراء 

سنغافورة. جمهورية 

أبوظبي )وام(

ــرأس مــعــالــي الــعــالمــة الشيخ  ــ ت
ــيــه، رئــيــس مجلس  ــن ب ــداهلل ب ــب ع
أمس،  الشرعي،  لإلفتاء  اإلمـــارات 
للعام  للمجلس  ــع  ــراب ال االجــتــمــاع 
االتصال  تقنية  عبر  وذلــك   ،2022
رفع  االجتماع  بداية  وفي  المرئي. 
رئيس المجلس أسمى آيات التهاني 
العام الهجري  والتبريكات بمناسبة 
السمو  صاحب  مقام  إلــى  الجديد 
نهيان،  آل  ــد  زاي بن  محمد  الشيخ 
وأخيه  اهلل،  حفظه  الــدولــة،  رئيس 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 

دبي،  حاكم  ــوزراء  الـ مجلس  رئيس 
ــاه اهلل، وإخــوانــهــمــا أصــحــاب  رعــ
السمو أعضاء المجلس األعلى حكام 
ــة اإلمـــارات،  ــارات، وشعب دول ــ اإلم
ــعــربــي واإلســـالمـــي  والــعــالــمــيــن ال
المناسبة  بهذه  جمعاء  واإلنسانية 
القدير  العلي  اهلل  سائاًل  السعيدة، 
بموفور  الجميع  على  يعيدها  أن 
الــصــحــة والــعــافــيــة. وأكـــد معاليه 
أن مــن أولــويــات مجلس اإلمـــارات 
لإلفتاء الشرعي اإلسهام في تكوين 
الكفاءات المتميزة في مجال الفتوى 
ذلك  أن  ــى  إل مشيراً  ــة،  ــدول ال فــي 
برامج  استحداث  خــالل  من  سيتم 
تكوينية وورش تدريبية في مجاالت 

الفتيا والبحث الشرعي تهدف إلى 
مؤهلين  المفتين  من  كوكبة  إعــداد 
والمقاصد  النصوص  بين  للمواءمة 
معاليه  وكشف  والواقع.   والقواعد 
يعتزم  التي  المبادرات  أهم  من  أن 
الفترة  فــي  عليها  العمل  المجلس 
القادمة مشروع »موسوعة اإلمارات 

أن  يرجى  التي  الشرعي«  لإلفتاء 
بصحة  للفتيا  ومرجعاً  دلياًل  تكون 
مناطاتها،  وتحقيق  استنباطاتها، 
ــهــا، وحــســن  ــشــهــادات ــة اســت ــان ــت وم
صياغاتها. وعبر معاليه عن حرص 
المجلس على مواكبة توجهات الدولة 
والتسامح  السلم  نشر  في مجاالت 
ــك عبر  فــي المنطقة والــعــالــم، وذل
توسيع دائرة الشراكات مع الجهات 
المشترك  االهتمام  ذات  الدولية 
ليضطلع المجلس بدوره االستشاري 
والتوجيهي في إبداء الرأي الشرعي 
المؤصل وترشيد وتجديد الخطاب 
الديني، ونشر قيم التيسير والتعايش 

السعيد في المجتمعات.

»اإلفتــاء« ينــاقــش مسائــل شــرعيــة مستجــدة

 كوكبة من المفتين 
المؤهلين للمواءمة 

بين النصوص والمقاصد 
والقواعد والواقع

عبدهللا بن بيه
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محمد بن زايد وشهبـاز شـريـف
يبحثــــان عــالقــــات البلـديـــن

أبوظبي )وام(

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة، حفظه اهلل، اتصااًل هاتفيًا، أمس، من 

دولة شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان 
العالقات  االتصال بحث  تناول  الصديقة.  اإلسالمية 

املجاالت مبا يخدم  الثنائية وسبل تعزيزها يف مختلف 
مصاحلهما  قاعدة  ويوسع  الصديقني  البلدين  يف  التنمية 

املشتركة. وقد عبر دولة شهباز شريف، خالل االتصال، 
العميق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد  عن شكره 

على دعم دولة اإلمارات لبالده على املستوى االقتصادي 
العالقات  بالتطور اإليجابي يف مسار  والتنموي، مشيدًا 

جانبه  ومن  البلدين.  بني  والتجارية  االقتصادية 
نوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بالعالقات 

لباكستان  ومتنى  التاريخية،  اإلماراتية-الباكستانية 
والنماء.  التقدم  من  مزيدًا  وشعبها 

الشارقة )وام(

الشيخ  الــســمــو  ــدر صــاحــب  أصــ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، 
ــمــجــلــس األعـــلـــى حــاكــم  عــضــو ال
لجامعة  رئيساً  بصفته  الــشــارقــة، 
خورفكان عدداً من القرارات بشأن 
تعيين مدير لجامعة خورفكان، ونائب 
والعالقات  المجتمع  لشؤون  للمدير 
العامة، إلى جانب تعيين أول أستاذة 
خــريــجــات جامعة  مــن  بــالــجــامــعــة 
الشارقة. ونص القرار رقم»2« على 
أحمد  الــدكــتــور  ــاذ  األســت يعين  أن 
لجامعة  ــراً  مــدي الــشــمــاع  إبــراهــيــم 
ــقــرار رقـــم»3«  خــورفــكــان. ونــص ال
اهلل  عــبــد  الــدكــتــور  يعين  أن  عــلــى 
لمدير  نائباً  المغني،  عبيد  سليمان 
المجتمع  لشؤون  خورفكان  جامعة 
ــص الــقــرار  والــعــالقــات الــعــامــة. ون
رقم»4« على أن تعين الدكتورة رقية 
أستاذاً  األمــيــري  إسماعيل  عباس 
البحار«،  بيولوجيا  مساعداً»برنامج 
أول  عباس  رقية  الدكتورة  وتعتبر 
أستاذة يتم تعيينها بجامعة خورفكان 
من  وهــي  التدريسية  الهيئة  ضمن 
وأكملت  الشارقة،  جامعة  خريجات 
دراساتها العليا في تخصص المياه 
األحياء  حفظ  في  البيئة  وهندسة 
السمو  ــد صــاحــب  ــ وأك الــبــحــريــة. 
ــم الـــشـــارقـــة، أهــمــيــة دراســـة  حــاك
يتوفر  لما  بالبيئة،  المرتبطة  العلوم 
وعـــلـــوم تساعد  تـــجـــارب  مـــن  بــهــا 
أن  إلــى  سموه  مشيراً  فهمها،  على 
وفق  يكون  العمل  لسوق  االستعداد 
واالستفادة  بالعلم  النفس  تجهيز 
حاكم  السمو  صاحب  ــارك  وب منه. 
خورفكان،  جامعة  تأسيس  الشارقة 
ولجامعة  ألنفسنا  نــبــارك  ــاًل:  ــائ ق
ولدولة  الشارقة  وإلمــارة  خورفكان 
تأسيس  المتحدة  العربية  اإلمــارات 
الجامعة  هــذه  خــورفــكــان،  جامعة 

اهلل  ــإذن  بـ سترتقي  الــتــي  الــفــتــيــة، 
لتكون في مصاف الجامعات الكبرى 
وتصل إلى مستويات عالية. وتناول 
البحار  علوم  وأهمية  أهداف  سموه 
متخصصة  كلية  لها  ستكون  التي 
إن  قائاًل سموه:  بجامعة خورفكان، 
خلق  عندما  وتعالى  سبحانه  اهلل 
هذه األرض، كّونها من قارات يابسة 
بنسبة 29% ومحيطات بنسبة %71 
نظرنا  ما  وإذا  األكبر،  النسبة  وهي 

إلى ما في هذه األرض اليابسة وهي 
الخيرات  فيها  األقل سنجد  النسبة 
الكثيرة التي جرى استهالك ما على 
يتم  ولــم  باطنها،  في  ومــا  سطحها 
تحويه  وما  المحيطات  في  التفكير 
مــن خــيــرات رغـــم أنـــه مــن السهل 
أنـــواع  بــهــا  ــوجــد  وي دخــولــهــا  علينا 
الــخــيــرات مــن األســمــاك واألحــيــاء 
المائية والبترول والمعادن والنفائس 
الدراسة  يستدعي  ما  وهو  وغيرها 

والبحث والعلم، وهذا ما نعمل على 
صاحب  واخــتــتــم  للطلبة.  تــوفــيــره 
السمو حاكم الشارقة حديثه بتوجيه 
وبناته  أبنائه  إلــى  والــدعــوة  النصح 
بكلية  والــدراســة  لاللتحاق  للتقدم 
علوم البحار، الفتاً إلى معرفة سموه 
المتعمقة بمدى حاجة البشرية لهذا 
األرض،  مستقبل  علم  وهــو  العلم 
في  لالجتهاد  الطلبة  سموه  ودعــا 

التزود بالعلم والمعرفة.

حاكم الشارقة متحدثًا عن جامعة خورفكان )وام(

أصدر قرارات بتعيين مدير ونائب وأستاذة بجامعة خورفكان

سلطان القاسمي: االستعداد لسوق العمل بالعلم

الشارقة )وام(

استقبل صاحب السمو الشيخ 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 

عضو املجلس األعلى حاكم 
الشارقة رئيس جامعة خورفكان، 

صباح أمس وفدًا من جامعة إكستر 
البريطانية، وذلك يف جامعة 

خورفكان. ورحب سموه بالوفد 
الزائر، مشيرًا إلى التعاون املثمر 

بني إمارة الشارقة ومؤسساتها 
التعليمية واألكادميية والتربوية 
مع مختلف اجلامعات البريطانية 
ومن بينها جامعة إكستر العريقة، 
مما يعكس حرص جامعات اإلمارة 

يف مناطقها املختلفة، على التواصل 
العلمي وتطوير جتربتها يف طرح 

البرامج املتقدمة واملتعلقة بالبيئة 
والدراسات املستقبلية. 

وتناول اللقاء التعاون يف املجاالت 
األكادميية والعلمية بني جامعتي 

خورفكان وإكستر يف عدد من 
املجاالت العلمية ومن بينها 

تخصص علوم البحار الذي يعتبر 
أحد التخصصات احلديثة والرائدة 

التي تقدمها اجلامعة للطلبة، إلى 

جانب البرامج الهندسية واألدبية 
األخرى التي ستسهم يف تطوير 

التعليم باملنطقة، وإكمال ما تعمل 
عليه اإلمارة يف نشر وتوفير 

التعليم اجلامعي النوعي. وجتّول 
صاحب السمو حاكم الشارقة، 
برفقة الوفد الزائر، يف أرجاء 

جامعة خورفكان، للتعرف على ما 
تضمه من مرافق متنوعة تتناسب 

مع البيئة األكادميية والبحثية 
التي توفرها للطلبة واألساتذة 

والبرامج التي تطرحها اجلامعة. 
وتعرف سموه على منوذج ملختبرات 

احلاسوب باجلامعة، حيث استمع 
سموه إلى شرح حول ما يضمه 

املختبر وأنواع األجهزة التي يضمها، 
وما يقدمه املختبر من خدمات 

متنوعة للطلبة من مختلف 
الكليات باجلامعة. كما اطلع سموه 

على منوذج ملعامل الفيزياء، وتعرف 
على إمكانيات املعمل يف توفير 

الفرص التعليمية التي يحتاجها 
الباحثون والطلبة إلجراء التجارب 

ومتابعة األبحاث والدراسات 
العلمية، وذلك يف إطار االهتمام 

بالبحث العلمي يف مختلف العلوم. 

حاكم الشارقة يستقبل وفدًا من »إكستر« البريطانية

»إعالمي الشارقة« يؤكد أهمية 
رأي الجمهور في مسيرة االتصال 

الشارقة )االتحاد(

قال طارق سعيد عالي مدير عام 
املكتب اإلعالمي حلكومة الشارقة: 

إن مسيرة االتصال احلكومي التي 
انطلقت منذ عشر سنوات بدأت 

بفكرة طموحة وإميان عميق 
بأهمية ترسيخ روابط العالقة بني 

اجلمهور واملؤسسات احلكومية 
يف الدولة، وأن يصبح االتصال 

احلكومي منهجًا علميًا تراكميًا 
ومتطورًا يف املنطقة بشكل عام. 

وأضاف عالي مبناسبة قرب انطالق 
أعمال املنتدى الدولي لالتصال 

احلكومي يف سبتمبر املقبل.. 
على مدى السنوات العشر املاضية 

جنحنا يف حتقيق الكثير من 
األهداف املرحلية التي وضعناها 
سعيًا وراء هدفنا االستراتيجي، 

حيث انتشر مفهوم االتصال 
احلكومي وباتت املؤسسات تتنافس 

فيما بينها على أفضل أداء يف 
االتصال، كما نرى كل عام يف امللفات 

املقدمة جلائزة الشارقة لالتصال 
احلكومي. وتابع: وحتى نحول هذه 

املنجزات إلى قاعدة نبني عليها 
املرحلة القادمة واملستوى اجلديد 

من االتصال احلكومي تعودنا 
بني وقت وآخر أن نشارك وقفتنا 

التقييمية ملا حتقق لنضع أيدينا 
على عناصر القوة، ونتعرف على 

الثغرات ونعمل على جتاوزها.  

سلطان بن أحمد القاسمي مترئسًا االجتماع )وام(

سلطان القاسمي لدى استقباله وفدًا من جامعة إكستر البريطانية )وام(

»تنفيـــذي الشــارقــــة«  ينــاقــــش 
تطـــويــــر الخـــدمـــــات الحكـــوميــــة

الشارقة )وام( 

ترأس سمو الشيخ سلطان بن 
أحمد بن سلطان القاسمي نائب 

حاكم الشارقة نائب رئيس املجلس 
التنفيذي صباح أمس يف مكتب 

سمو احلاكم اجتماع املجلس 
التنفيذي إلمارة الشارقة. وناقش 

االجتماع عددًا من املوضوعات 
املهمة واطلع على سير العمل يف 

الدوائر والهيئات احلكومية، كما 
ناقش مقترحات تطوير اخلدمات 

احلكومية يف مختلف القطاعات 
احليوية واتخذ حيالها القرارات 

التي تصب يف املصلحة العامة. 
واطلع املجلس على دراسة تقييم 

تطبيق نظام العمل األسبوعي 
اجلديد يف حكومة الشارقة، 

وأثره على سير العمل احلكومي. 
وركزت الدراسة على أثر التجربة 

اجلديدة من خالل عدد من 
اجلهات احلكومية التي شملت 
قطاع الشرطة والبيئة واملوارد 

البشرية والقطاع املالي. وبحسب 
الدراسة ساهم تطبيق نظام 

العمل األسبوعي اجلديد يف 
ارتفاع عدد من املؤشرات والعوامل 

اإليجابية املتعلقة ببيئة العمل 
واإلنتاجية للموظفني حيث 

ارتفعت مؤشرات كل من جودة 
العمل والكفاءة واالنتاجية 
وسرعة اإلجناز ومستويات 

رضا املوظفني واملتعاملني. ووفقًا 
للدراسة  انخفضت احلوادث 

املرورية والوفيات باملقارنة مع 
الربع األول لعام 2021 بنسبة 
تصل إلى 40 %  باإلضافة إلى 

انخفاض اإلصابات البليغة 
وغيرها. 

ووجه املجلس مبتابعة دراسة 
وتقييم املؤشرات املتعلقة بنظام 

العمل األسبوعي يف حكومة 
الشارقة حتى نهاية العام 

اجلاري للوقوف على اإليجابيات 
لتعزيزها والسلبيات لوضع احللول 

املناسبة لها وتطويرها.

خالل اجتماعه برئاسة سلطان بن أحمد القاسمي 

عمار النعيمي ونهيان بن مبارك يقدمان واجب العزاء يف وفاة علي جاسم آل علي

عجمان، أم القيوين )وام(

حميد  بن  عمار  الشيخ  سمو  قــدم 
واجــب  عجمان،  عهد  ولــي  النعيمي 
آل  وعائلة  وأســرة  أبناء  إلى  العزاء، 
علي في وفاة المغفور له علي جاسم 

الطاير  عود  بمجلس  وذلك  علي،  آل 
كما  القيوين.  أم  في  السلمة  بمنطقة 
سموه  جانب  إلى  العزاء  واجــب  قدم 
النعيمي  حميد  بن  عبدالعزيز  الشيخ 
ــرة الــتــنــمــيــة الــســيــاحــيــة،  ــ رئــيــس دائ
مستشار  الــشــرفــاء  أمــيــن  وعــبــداهلل 

صـــاحـــب الــســمــو حـــاكـــم عــجــمــان، 
عام  مدير  النعيمي  محمد  ويوسف 
الــتــشــريــفــات والــضــيــافــة فــي ديـــوان 

الحاكم. 
 - عجمان  عهد  ولــي  سمو  وأعــرب 
- عن  ــعــزاء  ال ــارتــه مجلس  زي خــالل 

خالص تعازيه وصادق مواساته ألسرة 
العلي  المولى  سائاًل  ــه،  وذوي الفقيد 
رحمته  ــواســع  ب يــتــغــمــده  أن  الــقــديــر 
جناته  فسيح  يسكنه  وأن  ومغفرته، 

ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
بن  نهيان  الشيخ  معالي  قــدم  كما 

الــتــســامــح  ــر  ــ نــهــيــان وزي مــبــارك آل 
نهيان  بن  محمد  والشيخ  والتعايش 
الــعــزاء  واجــب  نهيان  آل  مــبــارك  بــن 
ــه عــلــي جاسم  ــاة الــمــغــفــور ل فــي وفـ
أحمد جاسم آل علي، وذلك بمجلس 
وأعرب  القيوين.  أم  في  الطاير  عود 

آل  مــبــارك  بــن  نهيان  الشيخ  معالي 
نهيان عن صادق تعازيه ألسرة وذوي 
أن  القدير  العلي  اهلل  داعياً  الفقيد 
يسكنه  وأن  رحمته  بــواســع  يتغمده 
ــه  ــه وذويـ فــســيــح جــنــاتــه ويــلــهــم أهــل

والسلوان.  الصبر 

نهيان بن مبارك لدى تقديم واجب العزاء في وفاة علي جاسم آل عليعمار النعيمي لدى تقديم واجب العزاء في وفاة علي جاسم آل علي )الصور من وام(

الجانبــــــــــان بحثــــــــا سبــــــــل تعـــزيــــــــز العــــالقـــــــات 
الثنــــائيـــــــــــــة فـــــــــــــــي مختلـــــــــــــف المجـــــــــــــــــاالت 

رئيس الوزراء الباكستاني يعــــرب عــــن شكـــــره 
للـدعـــــــــم اإلمـــــاراتـــــــي اقتصاديــــــــًا وتنمـويـــــــــــًا 
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خالل اجتماعه الثاني برئاسة حصة بوحميد

»جــودة الحيــــــــاة« يناقش مشـــاريع شبابيــــــــة

دبي )االتحاد(

عيسى  بنت  حصة  معالي  ــدت  أك  
بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، رئيسة 
مجلس جودة الحياة، أن مفهوم جودة 
الحياة أصبح جزءاً من الواقع اليومي 
أكثر  مجتمع  أجــل  مــن  المستهدف 
مشرق،  لمستقبل  وتطلعاً  استقراراً 
على  اإلنــســان  قيمة  أن  إلــى  مشيرةً 
أرض دولة اإلمارات قد ترّسخت منذ 
قيام االتحاد على يد الوالد المؤسس 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب 
متعاظماً  منحًى  وأخــذت  ثــراه«،  اهلل 
الشيخ  السمو  في ظل قيادة صاحب 
محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة 
السمو  وأخيه صاحب  اهلل«،  »حفظه 
مكتوم،  آل  راشــد  بــن  محمد  الشيخ 
ــة رئــيــس مجلس  ــدول نــائــب رئــيــس ال

الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«.
الــدولــة  أن  ــى  إل معاليها  وأشـــارت 
التحولية  المشاريع  من  أجــواء  تعيش 
وأهدافها  نتائجها  تتركز  المتسارعة، 
جــودة  مــفــهــوم  وتفعيل  تنمية  حـــول 
الحياة، خاصة في ظل االهتمام الكبير 
من قيادتنا الرشيدة بجودة حياة الفرد 
ــة  والــمــجــتــمــع، وحـــرص حــكــومــة دول
اإلمارات على خلق بيئة جديرة بمكانة 
دولتنا عالمياً من حيث حرصها على 
توفير منظومة قَيم متكاملة جنباً إلى 
والمستقبل  الكريم  العيش  مع  جنب 

المشرق.
جاء ذلك، خالل ترؤسها، االجتماع 
الثاني لمجلس جودة الحياة الذي ُعقد 
للمستقبل،  دبــي  مؤسسة  مبنى  فــي 

األعضاء  الجهات  ومشاركة  بحضور 
مناقشة  جــرت  حيث  المجلس،  فــي 
مستجدات البرنامج الوطني للسعادة 
تنمية  لـــوزارة  التابع  الحياة  ــودة  وجـ
المجتمع، ونتائج فعالية اليوم العالمي 
تعزز  التي  المبادرات  وأبرز  للسعادة، 

جودة الحياة على مستوى الدولة.
استعرضت  ــاع،  ــم االجــت وخـــالل 

الــمــؤســســة االتـــحـــاديـــة لــلــشــبــاب، 
ــة فــي االســتــثــمــار في  ــدول جــهــود ال
تــقــريــر يشمل  ــســان مــن خــالل  اإلن
ــتــي  ــازات والـــخـــدمـــات ال ــ ــي ــ ــت ــ االم
بــجــودة  لــالرتــقــاء  ــة  ــدول ال تقدمها 
مختلف  في  والشباب  الفرد  حياة 
وزارة  استعرضت  كما  القطاعات. 
تطبيقات  التحتية  والبنية  الطاقة 
ــودة الــحــيــاة وأبـــرز  ومــمــارســات جـ
المشاريع القائمة في مجال الطاقة 
استعرض  فيما  والنقل.  واإلسكان 
والتنافسية  مركز عجمان لإلحصاء 
سعادة  لــدراســة  الــرابــعــة  النسخة 
الــطــفــل فـــي عــجــمــان فــضــاًل عن 
ــي تم  ــت الــتــجــارب االجــتــمــاعــيــة ال
ــة  ــدراسـ ــذه الـ تــنــفــيــذهــا لـــدعـــم هــ
تم  الــتــي  التحسينية  ــادرات  ــمــب وال

العمل عليها في اإلمارة.

مؤشــرات 
استراتيجيـــة

للسعادة  الوطني  البرنامج  رّكز 
وجودة احلياة، على أحدث 

استراتيجية  مؤشرات  مستجدات 
بتصميم  متمثلة  احلياة  جودة 

الصعيد  على  استراتيجي  مؤشر 
الوطني »مؤشر التقدم يف جودة 

فريق  مع  بالتنسيق  احلياة« 
األداء احلكومي بوزارة شؤون 

الوزراء ليتم قياسه من  مجلس 
الوطني جلودة  خالل االستبيان 

احلياة.
باستعراض  االجتماع  واختتم 

وجودة  للسعادة  الوطني  البرنامج 
املتعلقة  التطورات  أحدث  احلياة، 

جلودة  الوطني  باالستبيان 
احلياة، واإلجراءات احلالية 

املزمع  واخلطوات  النتائج  لتحليل 
املقبلة. الفترة  يف  اتخاذها 

أبوظبي)االتحاد(

 أعلنت أكادميية أبوظبي احلكومية عن فتح باب التسجيل يف الدفعة السادسة من 
برنامج تدريب املقيم املعتمد، والذي يستهدف العاملني يف مجال املوارد البشرية 

والتوجيه والتدريب واملدراء املباشرين يف حكومة أبوظبي.
ويهدف البرنامج الذي ينطلق بتاريخ 22 أغسطس ويستمر ملدة خمسة أيام، إلى تزويد 

املشاركني باملهارات واخلبرات الالزمة إلجراء تقييمات محاكاة األعمال ومقابالت 
العمل واكتساب املعرفة الالزمة الستخدام أدوات القياس النفسي

ويتيح البرنامج الفرصة للمشاركني للحصول على االعتماد كمستخدمني مسّجلني يف 
االختبار املهني املبني على تقييم القدرات والشخصية، ومتكينهم من تطبيق ممارسات 

القياس النفسي وحتليلها وتقدمي املالحظات عليها، باإلضافة إلى تأهيلهم إلجراء 
مقابالت عمل تستند إلى األخالقيات وأفضل املمارسات يف املقابالت القائمة على 

الكفاءة، واستخدام األدلة السلوكية املوضوعية يف عملية تقدمي التوصيات واتخاذ 
قرارات التوظيف والترقية.

وسيحظى املشاركون يف البرنامج بفرصة احلصول على شهادة مقّيم مؤّهل يف إدارة 
تصميم وتنفيذ مراكز التقييم والتطوير من اجلمعية البريطانية لعلم النفس 

واالحتاد األوروبي لرابطات علماء النفس لدى استكمال البرنامج.
وقالت سمية عبدالعزيز احلوسني، عميد أكادميية أبوظبي احلكومية: »يأتي إطالق 

الدفعة السادسة من البرنامج يف إطار التزام أكادميية أبوظبي احلكومية مبواصلة 
دعم مسيرة بناء القدرات احلكومية املتخصصة يف مجال التقييم والتعلم والتطوير 
على صعيد حكومة أبوظبي، ونتطلع للترحيب بالدفعة السادسة من البرنامج الذي 

يقام بحضور شخصي يف مقر أكادميية أبوظبي احلكومية ليتيح للمشاركني فرصة 
استثنائية الكتساب خبرات عاملية املستوى من شأنها متكينهم من االرتقاء مبسيرة 
حكومة أبوظبي نحو املستقبل واملساهمة يف حتقيق مستهدفاتها االستراتيجية«. 

وميكن ملوظفي حكومة أبوظبي املؤهلني لالنضمام للبرنامج التسجيل عبر التواصل مع 
سفراء أكادميية أبوظبي احلكومية يف اجلهات احلكومية التي يعملون بها، مع ضرورة 

العلم بأنه سيتم غلق باب التسجيل بتاريخ 12 أغسطس اجلاري.

»أبوظبي الحكومية« تفتح التسجيل 
لبرنامج »المقيم المعتمد«

بتوجيهـــــات رئيس الدولـــــة ومتابعـــــة منصور بن زايد

»خليفة اإلنسانية« ترسل مساعدات 

غذائيــــــة وطبيـــــة إلـــــى الســــــودان

أبوظبي )وام(

السمو  صاحب  بتوجيهات    
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
الـــدولـــة، حــفــظــه اهلل،  رئــيــس 
منصور  الشيخ  سمو  ومتابعة 
رئيس  نائب  نهيان،  آل  زايد  بن 
ــوان  ــر ديـ ــ ــوزراء وزي ــ ــ مــجــلــس ال
خليفة  مؤسسة  رئيس  الرئاسة، 
نــهــيــان لــأعــمــال  ــد آل  ــ بــن زاي
اإلنسانية، نفذت مؤسسة خليفة 
نــهــيــان لــأعــمــال  ــد آل  ــ بــن زاي
شملت  عاجلة  إغاثة  اإلنسانية 
إلى  وطبية  غذائية  مساعدات 
على  تحتوي  الشقيق،  السودان 
الغذائية  الــمــواد  من  طناً   380
األساسية و4.5 طن من األدوية، 
والنازحين  للمتأثرين  مخصصة 

بواليات دارفور. وباإلضافة إلى 
والطبية،  الغذائية  المساعدات 
ــار  ــدء بــحــفــر عـــدد 8 آب ــب ــم ال ت
ــاه الــصــالــحــة  ــمــي ــخــراج ال الســت
ــهــا فـــي شــرق  4 مــن لـــلـــشـــرب، 

دارفـــور، و4 في غــرب دارفــور. 
الغذائية  المساعدات  وشملت 
األرز  ــثـــل  مـ ــة  ــيـ ــاسـ أسـ مــــــواد 
والحليب  والــســكــر  والــطــحــيــن 
والشاي والعدس، باإلضافة إلى 

الشخصية.  للعناية  منتجات 
إن  الـــمـــؤســـســـة  وقـــــالـــــت   
ــر  ــي ــســي ــي ت ــ ــ ــرار ف ــ ــ ــم ــ ــ ــت ــ ــ االس
والطبية  الغذائية  المساعدات 
ــي تــنــفــيــذاً  ــأت ــى الـــســـودان، ي إلـ
بدولة  العليا  القيادة  لتوجيهات 
اإلمـــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة، 
ــات الـــقـــويـــة  ــ ــالق ــ ــع ــ ويــــؤكــــد ال
وحرص  البلدين،  بين  والمتميزة 
مواصلة  عــلــى  اإلمــــارات  ــة  دولـ
النازحين  آلالف  اإلغاثة  تقديم 
الفارين من النزاع القبلي بوالية 

طنــًا مـــــــواد غــذائيــــــــة 380غربي دارفور.
و4.5 طـــــــــن أدويـــــــــــة 
للمتأثرين في دارفور 

حصة بوحميد وجانب من الحضور خالل االجتماع )من المصدر(

 نعمل لتعزيز منظومة 
ِقَيم متكاملة تضمن 

العيش الكريم 
والمستقبل المشرق 

حصة بوحميد 

تزويد المشاركين بالمهارات والخبرات الالزمة 
إلجراء تقييمات محاكاة األعمال ومقابالت العمل

استمرار تسيير 
المساعدات يؤكد 
العالقات القوية 
والمتميزة بين 

البلدين

اإلمارات حريصة 
على تقديم 

اإلغاثة للفارين 
من النزاع القبلي 

بغرب دارفور
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بحث مع  ستانلي كاكوبو آخر المستجدات اإلقليمية والدولية

عبدالله بن زايد: حريصون على تعزيز عالقات التعاون مع زامبيا 

أبوظبي )وام(

زايــد  بــن  عــبــداهلل  الشيخ  سمو  استقبل   
الدولي،  والتعاون  الخارجية  وزير  نهيان،  آل 
ــر الــخــارجــيــة  مــعــالــي ســتــانــلــي كــاكــوبــو، وزيـ
جرى  زامبيا.  جمهورية  في  الدولي  والتعاون 
خالل اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة 

بأبوظبي، استعراض أوجه التعاون المشترك 
ــدة مـــجـــاالت، إضــافــة  بــيــن الــبــلــديــن فــي عـ
االهتمام  ذات  القضايا  من  عــدد  بحث  إلــى 
آخر  حول  النظر  وجهات  وتبادل  المشترك، 
والدولية.  اإلقليمية  والتطورات  المستجدات 
ــب ســمــو الــشــيــخ عــبــداهلل بــن زايــد  ورحــ
كاكوبو،  ستانلي  معالي  ــارة  ــزي ب نهيان  آل 

عالقات  وتعزيز  تنمية  على  الحرص  مؤكداً 
ــة  ــعــاون الــمــشــتــرك بــيــن دول ــت الــصــداقــة وال
بما  كافة،  المجاالت  في  وزامبيا  اإلمــارات 
بالخير  ويعود  المتبادلة،  مصالحهما  يحقق 

شعبيهما. على 
كاكوبو  ستانلي  معالي  أشــاد  جانبه،  من   
البلدين  بين  الثنائية  العالقات  وتطور  بنمو 

ــح آفـــاق  ــى فــت ــن، والـــحـــرص عــل ــقــي الــصــدي
القطاعات  مــن  العديد  فــي  للتعاون  أرحــب 
معاليه  أشاد  كما  المشترك.  االهتمام  ذات 
ــة  دول بــهــا  الــتــي تحظى  الـــرائـــدة  بــالــمــكــانــة 
والدولي،  اإلقليمي  الصعيدين  على  اإلمارات 
التنمية  مــســارات  لــدفــع  ــارزة  ــب ال وجــهــودهــا 

المجتمعات. في  المستدامة 

عبداهلل بن زايد مرحبًا بوزير خارجية زامبيا )وام(

الوزير الزامبي يشيد 
بالمكانة الرائدة لإلمارات 

إقليميًا ودوليًا

عبداهلل بن زايد خالل استقباله ستانلي كاكوبو )وام(

دبي )االتحاد(

بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي 
ألمن املنافذ احلدودية، أطلقت جلنة تنظيم وتأمني املالحة البحرية يف إمارة دبي، 

بالتنسيق مع سلطة مدينة دبي املالحية مبؤسسة املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة، 
خدمة »املساعد البحري« املختصة بتوفير الوسائل البحرية يف القطاع البحري 

بدبي.
وقد أكد الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، املدير التنفيذي لسلطة مدينة 

دبي املالحية، أنه وفقًا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم 
بتطوير منظومة خدمية تدعم كفاءة وتنافسية القطاع البحري يف إمارة دبي، أطلقت 

السلطة خدمة املساعد البحري التي تستهدف إنشاء كيان موحد ذي طابع مدني 
يقوم مبدئيًا بتوفير إجمالي 10 وسائل بحرية )قوارب(، كمرحلة أولية، تابعة لكل من 
سلطة مدينة دبي املالحية وبلدية دبي ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بهدف 

دعم اجلهات احلكومية وتقدمي خدمات ميدانية ولوجيستية لتمكينها من تأدية 
وتسهيل مهام عملها التي يتم تقدميها يف البحر مثل عمليات التفتيش واملسح البحري 

وغيرها من العمليات امليدانية، ما يحقق االستفادة املثلى من املوارد احلكومية وحتقيق 
أعلى مستوى من التنسيق بني اجلهات يف اإلمارة مبا يخدم الصالح العام.

وأضاف الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم: »تقدم خدمة املساعد البحري 
خدماتها إلى الدوائر احلكومية كافة بحيث ميكن للجهة الراغبة مخاطبة السلطة 

بشكل مباشر الستخدام الوسيلة البحرية يف تنفيذ وتأدية املهام التي تستدعي 
تواجدها يف مياه إمارة دبي يف أي وقت«.

وأوضح أن خدمة »املساعد البحري« حترص على إنفاذ القوانني والقرارات واحلفاظ 
على االنضباط واملمارسات احلضارية يف مياه إمارة دبي وفقًا للنهج الذي يستقبله 

اجلمهور بصورة إيجابية، مشيرًا إلى أن سلطة مدينة دبي املالحية سوف تتولى 
مسؤولية التنسيق واإلشراف على توفير الوسائل البحرية عند احلاجة إليها.

وقال الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم: إن سلطة مدينة دبي املالحية تتطلع 
إلى مواصلة العمل على االرتقاء بجميع اخلدمات التي تختص بالقطاع البحري 

لتعزيز كفاءة احلركة البحرية ورفع مستوى التنافسية العاملية للقطاع، مؤكدًا أن 
السلطة حريصة على االطالع على أحدث املستجدات واملقارنات املعيارية التباع أفضل 

املمارسات يف القطاع، وبناء شراكات تعود بالنفع على جميع اجلهات املعنية باحلركة 
البحرية يف دبي.

دبي )وام(

 تسلم الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم مدير مكتب وزارة اخلارجية والتعاون الدولي يف 
دبي البراءة القنصلية لـ»أليكسون قيرالون« القنصل العام جلمهورية فانواتو يف دبي 
واإلمارات الشمالية، وذلك مبقر مكتب الوزارة بدبي وذلك مبقر مكتب الوزارة بدبي. 

ورحب بالقنصل العام مبناسبة تعيينه وأشاد بالعالقات السياسية واالقتصادية 
والتجارية واالستثمارية التي تربط البلدين الصديقني، متمنيًا له التوفيق والنجاح 

يف مهام عمله اجلديد.

بتوجيهات منصور بن محمد

إطالق خدمة »املساعد البحري« يف دبي 

»الخارجية« تتسلم البراءة القنصلية 
لقنصل عام جمهورية فانواتو

حضر حفل تنصيب الرئيس الجديد في بوجوتا

ثاني الزيودي: خلق فرص جديدة للتعاون مع كولومبيا 

أبوظبي )وام(

 حضر معالي الدكتور ثاني بن أحمد 
الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، 
غوستافو  فــخــامــة  تنصيب  ــراســم  م
الرئيس  ــغــو  أوري بيترو  فرانسيسكو 
الجديد لجمهورية كولومبيا، والذي أقيم 
بمناسبة  بوغوتا  العاصمة  في  مؤخراً 
أداء فخامته اليمين الدستورية. وحمل 
الشيخ  السمو  صاحب  تحيات  معاليه 
محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 
الشيخ  السمو  وصاحب  اهلل،  حفظه 

محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
رعاه اهلل، وتمنيات سموهما لفخامته 
بدوام التوفيق والنجاح، وتحقيق كل ما 
يتطلع إليه الشعب الكولومبي الصديق 

نحو التقدم والرخاء. من جانبه، حمل 
فخامة رئيس جمهورية كولومبيا معاليه 
الشيخ  السمو  صــاحــب  إلــى  تحياته 
محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 
الشيخ  السمو  وصاحب  اهلل،  حفظه 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
حاكم  الـــوزراء  مجلس  رئيس  الــدولــة 
دبــي، رعــاه اهلل، وأعــرب فخامته عن 
دولة  لمشاركة  وتقديره  شكره  خالص 
التنصيب،  اإلمــارات بوفٍد في مراسم 
التقدم  دوام  اإلمـــارات  لدولة  متمنياً 

واالزدهار. 

1.8 مليون طالبــــــــة وطالب أزهري شاركـــــوا في دورتـــه السادســـــة

لجني سرحان بطلة »تحدي القراءة العربي« على مستوى األزهر

دبي )االتحاد(-

 تّوج تحّدي القراءة العربي في دورته 
السادسة الطالبة لجين محمد سمير 
سرحان على مستوى األزهر الشريف 
بين 1،866،113 طالباً  في مصر من 
ــوا مــمــثــلــيــن لـــه، في  ــاركـ ــة شـ ــب وطــال
نوعها  من  األكبر  القرائية  التظاهرة 

عالمياً باللغة العربية.
سرحان  لجين  الطالبة  إعــالن  وتم 
ثــانــوي بمدرسة  الــثــانــي  مــن الــصــف 
لتحدي  بطلة  ــالم  اإلســ نـــور  فــتــيــات 
السادسة  ــه  دورت في  العربي  الــقــراءة 
وذلك  الشريف،  األزهــر  مستوى  على 
خالل فعالية الحفل الختامي لتحدي 
مؤتمرات  مركز  في  العربي  الــقــراءة 
أقيمت  والتي  مصر،  بمدينة  األزهــر 
عبدالرحمن  محمد  الدكتور  بحضور 
الضوينى وكيل األزهر الشريف، ومريم 
اإلمــارات  دولــة  سفير  الكعبي  خليفة 
العربية المتحدة لدى جمهورية مصر 
النعيمي،  ســـارة  ومــشــاركــة  العربية، 
مدير مكتب مبادرات محمد بن راشد 
لتحدي  المنظمة  العالمية  مكتوم  آل 
القراءة العربي، وعدد من المسؤولين 

والتربويين القائمين على المبادرة.
وتأهل إلى التصفيات النهائية على 

مستوى األزهر الشريف عشرة أوائل، 
بطل  التحكيم  لــجــان  منهم  اخــتــارت 
التحدي على مستوى األزهر الشريف 

لدورة هذا العام.
على  المتميزة  المدرسة  لقب  أمــا 
السادسة  الــدورة  األزهــر في  مستوى 
من  فكان  العربي  القراءة  تحدي  من 
نصيب منطقة الغربية األزهرية، تلتها 
منطقة  ثم  األزهرية،  القاهرة  منطقة 

البحيرة األزهرية.
مكتب  مدير  النعيمي،  قالت سارة   
مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  مبادرات 
تحدي  فــي  »الــمــشــاركــات  العالمية: 
ــي هـــذه الـــدورة  ــراءة الــعــربــي ف ــقـ الـ
مؤشر  وهــذا  قياسياً،  رقماً  سجلت 
إيجابي إلدراك شرائح واسعة ألهمية 
تعليمياً  العربية  اللغة  دور  تعزيز 
لتحافظ  وحضارياً  وثقافياً  ومعرفياً 
حياتنا  في  وحضورها  مكانتها  على 

اليومية«.
بالمشاركة  »فــخــورون  وأضــافــت: 
تحدي  فــي  ــر  األزهـ لطلبة  ــة  ــدوري ال
العمل  وسنواصل  العربي.  الــقــراءة 
المعرفية  الــمــؤســســات  مختلف  مــع 
والــتــعــلــيــمــيــة والــــــوزارات والــجــهــات 
نطاق  لتوسيع  المعنية  الحكومية 
وتحقيق  ــي  ــعــرب ال الـــقـــراءة  ــحــدي  ت
إعـــداد أجــيــال متمكنة  أهــدافــه فــي 
مسيرة  فــي  تساهم  متمكنة  قــارئــة 

الحضارة اإلنسانية«.
تحدي  ــطــال  أب النعيمي  وهـــّنـــأت 
األزهر  مستوى  على  العربي  القراءة 
مشيدة  له،  الداعمين  وكل  الشريف 
ــر الــشــريــف والــمــنــاطــق  بـــدور األزهــ
الـــمـــدارس  وإدارات  ــيــمــيــة  الــتــعــل

والمشرفين.

تعزيز الروابط
يأتي حضور معالي الزيودي 

مراسم التنصيب ترجمة لعمق 
العالقات طويلة األمد بني البلدين 

الصديقني، والتي توطدت مع 
إطالق احملادثات الرامية إلى 

التوصل التفاقية شراكة اقتصادية 
شاملة، كأول اتفاقية من نوعها 

لدولة اإلمارات مع دولة يف أميركا 
اجلنوبية. وأعرب معاليه يف كلمة 

له بهذه املناسبة عن تطلع دولة 
اإلمارات إلى تعزيز الروابط مع 
كولومبيا، وخلق فرص جديدة 

للتعاون مبا يحقق املصالح املشتركة، 
مؤكدًا حرص دولة اإلمارات على 

دعم أواصر الصداقة وتعزيز 
العالقات مع كولومبيا يف كافة 

املجاالت، مبا يلبي تطلعات شعبي 
البلدين الصديقني. 

ومن جانب آخر، التقى معالي 
الزيودي خالل الزيارة معالي ألفارو 

ليفا دوران، وزير خارجية كولومبيا، 
بحضور سالم راشد العويس، سفير 
دولة اإلمارات لدى كولومبيا، حيث 

جرى خالل اللقاء بحث العالقات 
الثنائية املتميزة وسبل تعزيزها. 

وتعتبر دولة اإلمارات الشريك 
التجاري األكبر لكولومبيا يف العالم 

العربي، إذ شكلت أكثر من %40 
من جتارتها اخلارجية مع العالم 
العربي يف عام 2020..كما بلغت 

قيمة إجمالي التجارة الثنائية غير 
النفطية 270 مليون دوالر يف عام 

.2021

اإلمارات الشريك التجاري 
األكبر لكولومبيا في 

العالم العربي

المشاركات في 
تحدي القراءة العربي 
سجلت رقمًا قياسيًا 

سارة النعيمي

خالل تتّويج  بطلة تحدي القراءة على مستوى األزهر )وام(

العشــــرة األوائــــل
إلى جانب الفائزة األولى على مستوى األزهر، ضمت قائمة العشرة األوائل الذين 

متيزوا يف حتدي القراءة العربي يف دورته السادسة كاًل من دعاء محمد أبو حميدة 
عبد احلميد من الصف األول ثانوي مبعهد تيات أحمد نصير، ونور عمر محمد 

إمام من الصف الثالث ثانوي مبعهد فتيات املرج، وآية محمد دربالة من الصف 
األول ثانوي مبعهد فتيات ايتاي البارود، وزينب محمد عبد السيد من الصف األول 

ثانوي مبعهد فتيات أحمد الزالي، ومحمود عزت عبد احلميد من الصف األول 
ثانوي مبعهد بنني فرشوط، وسلمى صالح عطااهلل أحمد من الصف الثالث إعدادي 
مبعهد فتيات الريان، ومها محمد السيد برهام من الصف األول ثانوي مبعهد فتيات 

املنصورة، ومرمي محمد أحمد بالبل من الصف الثاني إعدادي مبعهد طه شبرا، وأريج 
أشرف أبو الفتوح محمود من الصف األول ثانوي مبعهد فتيات توكل النموذجي.

تعد الدورة السادسة من حتدي 
القراءة العربي األكبر من نوعها يف 

تاريخ الفعالية القرائية العربية 
حيث شارك فيها 22.27 مليون 

طالب وطالبة من 44 دولة حول 
العالم طالعوا وخّلصوا الكتب باللغة 

العربية.
وأكد الدكتور محمد عبدالرحمن 
الضوينى وكيل األزهر الشريف أن 

اللغة العربية »حتتاج منا جميعا أن 
نوليها رعاية واهتماما يف حياتنا 

اليومية حتى نرتقي ونرتفع بها«، 
منوهًا بـ »اإلقبال الكبير الذي 

شهده حتدي القراءة العربي يف 
دورته السادسة ما يشير إلى جناح 

التحدي يف حتقيق نسيج معريف 
متني بني ماليني الطالب من أبناء 

الوطن العربي والعالم«.
وتقدم بالتهنئة جلميع املشاركني 

والفائزين يف حتدي القراءة العربي 
من الطالب والطالبات على مستوى 

األزهر الشريف، مشيدًا بجهود 
مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم 

العاملية يف نشر العلم واملعرفة ودعم 
موقع اللغة العربية كلغة للتواصل 
الثقايف واحلضاري واإلنتاج العلمي 

والفكري.
وأعرب الضوينى عن بالغ تقديره 

ملشروع حتدي القراءة، مؤكدًا أن 
التحدي »يطمئننا عاما بعد عام 

إلى أن لغتنا العربية لغة القرآن 
الكرمي يف أيٍد أمينة وصادقة«، 

مشددا على أن »األزهر الشريف 
سيظل احلارس األمني على علوم 

اللغة العربية«.

الدورة األكبر

ثاني الزيودي خالل لقائه وزير خارجية كولومبيا )وام( 
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:» الوكيل المساعد للمجتمعات المستدامة بـ »التغير المناخي« لـ »

مشاركة القطاعات ركيزة لتحقيق الحياد املناخي

مع  حـــوار  فــي  الهاشمي  ــار  وأشـ
الـــوزارة ضمن  إلــى أن  ــحــاد«  »االت
إقرار  تشمل  التي  عملها  منظومة 
ــاق  ــيــة تــشــريــعــيــة مـــرنـــة وإطــ ــن ب
ــج مــتــخــصــصــة  ــ ــرام ــ مــــبــــادرات وب
أطلقت  المناخي،  العمل  لتعزيز 
ــوطــنــي حــول  ــوار ال ــحـ ســلــســلــة »الـ
تهدف  والتي  المناخي«،  الطموح 
ــاشــرة مع  ــب ــاءات م ــقـ إلـــى عــقــد لـ
الحكومية  المؤسسات  عن  ممثلين 
في  والعاملة  المسؤولة  والخاصة 
وضعها  لتقييم  الــقــطــاعــات  كــافــة 
والمعارف  النقاش  وتبادل  الحالي 
طموحها  لــرفــع  متطلباتها  حـــول 
العمل  جهود  في  مشاركتها  وتعزيز 
تنمية  تحقيق  يضمن  بما  المناخي 

مستدامة. اقتصادية 
ــهــدف الــمــبــادرة  وتـــابـــع: »كــمــا ت
إلــى تــحــديــد تــوقــعــات االســتــدامــة 
كل  مستوى  على  المناخي  والعمل 
والحلول  التقنيات  تحديد  قطاع، 
تسريع  دورهــا  من  التي  االبتكارية 
وتيرة العمل في كل قطاع، وتحديد 
ــي كل  ــيــن الــرئــيــســيــيــن فـ ــفــاعــل ال
المؤسسات  مــن  وبــاألخــص  قطاع 

الخاصة«.
تستمر  الـــمـــبـــادرة  أن  وأوضــــح 
ــن مـــايـــو وحــتــى  ــال الــفــتــرة مـ خــ
عقد  عبرها  ويتم   ،2022 سبتمبر 
اجتماع شهري، تتم خاله مناقشة 
وأولــويــات  ومتطلبات  احتياجات 
والتوجهات  حــدة  على  قــطــاع  كــل 
في  مشاركته  لتعزيز  المستقبلية 
ــود الــســعــي لــتــحــقــيــق الــحــيــاد  جــه
القرار  صناع  بمشاركة  المناخي 
وبقيادة  فيه  المصلحة  وأصحاب 

في  المعنية  الحكومية  الــجــهــات 
أسلوب  تطبيق  يضمن  بما  الدولة، 

التشاركي. التصميم 

االجتماع األول
االجتماع  »خال  الهاشمي  قال   
ــوزارة  ال دعــت  المبادرة  من  األول 
50 جــهــة مـــن الــقــطــاع  ــر مـــن  ــث أك
ــات  الــحــكــومــي والــخــاصــة وشــرك
العاملة  الــمــتــطــورة  التكنولوجيا 
واإلسمنت  النفايات  قطاعات  في 

المتطورة،  والتكنولوجيا  والطاقة 
ووصـــــل عــــدد الـــمـــشـــاركـــيـــن فــي 
ــن الــمــمــثــلــيــن لــهــذه  االجـــتـــمـــاع مـ
وشكلت  مــشــارك،   83 القطاعات 
في  اإلسمنت  صناعات  مساهمات 
على  الكربونية  االنبعاثات  إجمالي 
الرئيس  الموضوع  الدولة  مستوى 
مساهمة  تصل  حيث  لــاجــتــمــاع، 
عددها  والبالغ  اإلسمنت  مصانع 
من   %6 الــدولــة  فــي  مــصــنــع   13
ــات الــكــربــونــيــة  ــعــاث ــب إجــمــالــي االن

.» محلياً
المتبادلة  النقاشات  أن  وأوضــح 
أن  إلـــى  الــمــشــاركــيــن خلصت  بــيــن 
إلى  والصناعة  القطاع  هذا  وصول 
الحياد المناخي يعتمد على 4 حلول 
أو مبادرات مقترحة وتشمل مبادرة 
تقليل االعتماد على حجر الكلس في 
إنتاج اإلسمنت واالعتماد على بدائل 
 ،calcite أخرى صديقة للبيئة منها
الطاقة  استخدام  لتمكين  ومــبــادرة 
ومــبــادرة  المصانع،  فــي  المتجددة 
 RDF ــود الــبــديــل ــوق الســتــخــدام ال
باإلضافة  الطاقة،  استعادة  وأنظمة 
وتوظيف  استخدام  لتعزيز  لمبادرة 
وتخزينه  الكربون  التقاط  تقنيات 

وإعادة استخدامه.
إلى  االجتماع  خلص  »كما  وتابع: 
البصمة  تقليل  ممكنات  أهـــم  أن 
اإلسمنت  صناعة  لقطاع  الكربونية 
تمثل في تنظيم مواصفات اإلسمنت 
الــدولــة،  مستوى  على  وتــوحــيــدهــا 
وأيضاً استخداماته ضمن كود البناء 
الوطني، باإلضافة إلى توفير الوقود 
منخفضة  وأســعــار  بــصــورة  البديل 

نسبياً«.

التحديات وفرص 
النمــــــو

االجتماع الثالث

لفت الوكيل املساعد لقطاع املجتمعات 
املستدامة والوكيل املساعد لقطاع 
التنمية اخلضراء والتغير املناخي 

بالوكالة يف وزارة التغير املناخي 
والبيئة، إلى أن مبادرة احلوار الوطني 

حول الطموح املناخي تقوم على مبدأين 
رئيسيني األول يتمثل يف تطبيق أسلوب 

التصميم التشاركي، والذي يعتمد 
على مشاركة كافة مكونات املجتمع 

وأصحاب املصلحة من اجلهات احلكومية 
والقطاع اخلاص يف تصميم خريطة 

طريق واضحة للوصول للحياد املناخي، 
فيما يعتمد املبدأ الثاني على منوذج 

اإلمارات الرائد يف مواجهة التحديات 
والقائم على حتويل كافة التحديات 

إلى فرص منو، ويعمل احلوار هنا على 
إيجاد منصة نقاش مع أصحاب املصلحة 

وباألخص القطاع اخلاص لتعزيز 
مشاركتهم يف مسيرة العمل املناخي 

محليًا على توضيح إمكانات النمو 
والتطور التي ستوفر اعتماد ممارسات 

االستدامة واملساهمة يف خفض 
االنبعاثات بشكل يواكب التوجه نحو 

التحول لالقتصاد األخضر، وحتول 
الطاقة واالقتصاد الدائري.

وتابع عيسى الهاشمي: »وضمانًا 
لتحقيق األهداف املرجوة من احلوار 

حرصت الوزارة على املشاركة الواسعة 
ملمثلي القطاع اخلاص، واالستماع 
بشكل مباشر لرؤيتهم املستقبلية 

واحتياجاتهم ومتطلباتهم وأولوياتهم 
والنقاش معهم حول كيفية مواكبتهم 

لتوجهات الدولة ومشاركتهم يف حتقيق 
مستهدفاتهم«.

وكانت دولة اإلمارات قد أعلنت يف 
أكتوبر املاضي عن مبادرة اإلمارات 

االستراتيجية للسعي للوصول للحياد 
املناخي بحلول 2050، كأول دولة يف 

منطقة الشرق األوسط تعلن عن نيتها 
للعمل على هذا التوجه.

 ومتثل املبادرة منوذجا جديدا للنمو 
االقتصادي املستدام املستند على 
املعرفة وتعزيز االبتكار والتطوير 

وتوظيف التكنولوجيا النظيفة على 
مستوى كافة القطاعات.

ويف نهاية يوليو املاضي، ركزت جلسة 
احلوار الوطني حول الطموح املناخي 

الثالثة، والتي استهدفت القطاع املالي، 
على مدى احلاجة العاملية واإلقليمية 

واحمللية لبرامج متويلية مبتكرة تخدم 
أهداف الوصول للحياد املناخي، 

وضمت اجللسة احلوارية 80 ممثاًل عن 
مؤسسات القطاعني احلكومي واخلاص 

ذات العالقة مبا يف ذلك اجلهات 
التنظيمية املالية والبنوك وشركات 

التمويل.
وتناولت اجللسة تقديرات احتياج 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
إلى 1.2 تريليون دوالر استثمارات 

إلزالة الكربون من منظومة االقتصاد 
اإلقليمي.

وشهدت السنوات املاضية تطورًا كبيرًا 
يف قطاع التمويل املستدام يف دولة 

اإلمارات، إذ مت إطالق إطار عمل 
اإلمارات للتمويل املستدام يف 2021 

والذي يستهدف تكثيف التعاون بني 
القطاعني احلكومي واخلاص، وتوجيه 

رأس املال نحو االستثمارات الذكية 
مناخيًا والصديقة للبيئة.

كما حددت أجندة التمويل املستدام 
لسوق أبوظبي العاملي خريطة طريق 

لتطوير مركز متويل مستدام يف الدولة 
بهدف تعزيز االستثمارات اخلضراء 

واملستدامة يف املنطقة.
وتعزيزًا ملساهمات القطاع اخلاص يف 

هذا املجال، ُيلزم إعالن دبي بشأن 
التمويل املستدام، وإعالن أبوظبي 
للتمويل املستدام املؤسسات املالية 

التي تتخذ من دولة اإلمارات مقرًا لها 
باملساهمة يف التحول نحو االقتصاد 

األخضر من خالل متويل املشاريع 
املستدامة.

كما جتمع مجموعة عمل دبي للتمويل 
املستدام منظمي القطاع املالي وأسواق 

املال على املستوى احمللي وتعزيز 
التعاون والتنسيق بينها بهدف خلق 

بيئة مواتية للتمويل املستدام، وخالل 
فعاليات مؤمتر COP26 يف اململكة 

املتحدة أعلنت املجموعة بيان دولة 
اإلمارات رفيع املستوى بشأن التمويل 

املستدام الذي يعزز التزام املنظمني 
وأسواق املال بدعم الطموح املناخي.

االجتمــــــاع الثــانـــــي
يف يونيو املاضي نظمت الوزارة اجللسة احلوارية ضمن سلسلة الطموح املناخي 

والتي استهدفت قطاع الطاقة وأقيمت حتت عنوان »قطاع الطاقة ودوره التحفيزي 
للوصول إلى احلياد املناخي«، 52 ممثاًل عن اجلهات االحتادية واحمللية والقطاع 

اخلاص مبا يف ذلك شركات الطاقة الرائدة يف اإلمارات.
وتناولت اجللسة مناقشات واسعة من املشاركني حول توجهات سوق الطاقة العاملي 

وحركة حتول الطاقة خلدمة أهداف العمل البيئي واملناخي، وما حتمله مصادر 
الطاقة النظيفة واملتجددة من آفاق اقتصادية عالية، كما تناول النقاش مشهد 

القطاع على الصعيد احمللي، ومت تسليط الضوء على احللول الناشئة التي تساعد 
على بناء منظومة طاقة محايدة مناخيًا مثل الهيدروجني النظيف.

اإلسمنت والطاقة 
والنقل والنفايات 

والمال أهم القطاعات 
لرفع طموح مشاركتها 

بالعمل المناخي

عيسى الهاشمي

شروق عوض )دبي(

قال عيسى الهاشمي، الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات 

المستدامة والوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير 

المناخي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، إن الوزارة 

تركز ضمن استراتيجيتها لتحقيق مستهدفات مبادرة اإلمارات 

االستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي 2050، على تعزيز 

مشاركة كافة القطاعات على مستوى الدولة في خفض معدالت 

انبعاثات االحتباس الحراري وباألخص ثاني أكسيد الكربون، ورفع 

طموح هذه القطاعات للعمل المناخي، الفتًا إلى أن قطاع الصناعة، 

والطاقة والنقل وصناعات اإلسمنت والقطاع المالي تأتي في 

مقدمة القطاعات التي يجري العمل على تعزيز التعاون والتنسيق 

معها وتحفيز ورفع طموح مشاركتها في جهود مواجهة تحدي 

تغير المناخ.

إبراهيم سليم )أبوظبي( 

 ُسجلت، أمس، أعلى درجة حرارة على الدولة يف سويحان )العني(، والتي بلغت 51 درجة 
مئوية عند الساعة 12:30 بالتوقيت احمللي، علمًا بأن أعلى درجة حرارة ُسجلت خالل شهر 

أغسطس بلغت 51.4°م يف مزيرعة سنة 2017، فيما كانت أقل درجة حرارة سجلت على 
الدولة صباح أمس 26.2 درجة مئوية يف الفوعة )العني( الساعة 06:00 صباحًا، إذ تشهد 

الدولة امتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه منخفض جوي ضعيف يف طبقات اجلو العليا، 
أدى إلى أن يكون الطقس حارًا وصحوًا إلى غائم جزئيًا أحيانًا، وظهور سحب شرقًا بعد الظهر، 

ورطبًا لياًل واليوم كذلك، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحيانًا، مثيرة للغبار، 
والبحر خفيف املوج يف اخلليج العربي ويف بحر ُعمان.

 ووفقًا لتوقعات املركز الوطني لألرصاد، فإن الطقس من اليوم وحتى السبت املقبل، يكون 
حارًا وصحوًا إلى غائم جزئيًا أحيانًا، ورطبًا لياًل، وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية 

شرقية، خفيفة إلى معتدلة، نشطة أحيانًا مثيرة للغبار واألتربة، والبحر خفيف إلى متوسط 
املوج يف اخلليج العربي ويف بحر ُعمان، مع ظهور سحب ركامية يف فترة بعد الظهيرة يومي 

اخلميس واجلمعة. فيما يتوقع أن يكون طقس يوم السبت، ومع اقتراب احلالة اجلوية 
املتوقعة مطلع األسبوع املقبل، غائمًا جزئيًا إلى غائم، مع ميل درجات احلرارة إلى االنخفاض 

على السواحل، وظهور السحب الركامية املمطرة شرقًا وجنوبًا، وذلك بعد الظهر، وحركة 
الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى متوسطة، تنشط أحيانًا مع السحب، 

مثيرة للغبار واألتربة، تصل سرعتها إلى 40 كم/ ساعة، والبحر خفيف إلى متوسط يف اخلليج 
العربي ويف بحر ُعمان. ووفقًا للمركز الوطني لألرصاد، فإن شهر أغسطس يشهد ارتفاعًا 
يف درجة احلرارة، حيث يستمر تأثر الدولة خالل هذا الشهر بامتداد املنخفض املوسمي 

الهندي، وكذلك املنخفضات احلرارية من اجلنوب الغربي، والتي تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ 
يف درجة احلرارة. وتتكون السحب الركامية على املناطق الشرقية من الدولة بسبب تدفق 

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

كما تتأثر بعض مناطق الدولة خالل هذا الشهر، خاصة يف النصف األول منه بامتداد خط 
التقارب بني املدارين )ITCZ( والذي يصاحبه تكون السحب الركامية املمطرة على مناطق 

متفرقة، خاصة اجلنوبية وبعض املناطق الغربية.
كما تلعب دورة نسيم البر والبحر دورًا مهمًا خالل هذا الشهر، حيث تتأثر الدولة برياح 

جنوبية شرقية لياًل وصباحًا وبرياح شمالية نهارًا، وكذلك تتأثر الدولة أحيانًا برياح جنوبية 
نشطة، خاصة خالل فترة الصباح قد تثير الغبار، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية أحيانًا، 

كما تزداد نسبة الرطوبة يف الهواء قلياًل خالل هذا الشهر مقارنة بشهر يوليو، خاصة يف 
النصف الثاني منه، ويبلغ متوسط الرطوبة النسبية 47% مع زيادة اإلحساس بها يف فترة 

الصباح وفترة املساء بوجه عام.

51 درجة مئوية في سويحان

طقس حار وغائم جزئيًا

تبادل الخبرات في حماية التنوع البيولوجي

»التغير املناخي والبيئة« تستقبل وفدًا أملانيًا

دبي )االتحاد(

المناخي  التغير  وزارة  استقبلت 
التعاون  وكــالــة  مــن  ــداً  وفـ والــبــيــئــة، 
ــة ومــنــظــمــة  ــيـ ــانـ ــمـ ــي األلـ ــ ــائ ــ ــم ــ اإلن
غــيــر  األلـــمـــانـــيـــة   »Succow«
البيئة،  عــلــى  لــلــحــفــاظ  الــحــكــومــيــة 
تعزيز  على  الحرص  إطار  في  وذلك 
التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين 
والحفاظ  البيئة،  لحماية  البلدين 
البحرية  الطبيعية  المحميات  على 

البيئية. السياحة  وتعزيز 
ــإدارة  ب ممثلة  ــوزارة  الـ بحثت  كما 
األلماني  الوفد  البيولوجي مع  التنوع 
فيما  المستقبلية  والرؤى  التوجهات 
المواقع  في  البيئية  السياحة  يخص 
وتنسيق  التعاون  وكيفية  البحرية، 
التلوث  ضبط  مجاالت  في  الجهود 
وغيرها  البيئة  واستدامة  البحري 
ــن الـــمـــوضـــوعـــات الــبــيــئــيــة الــتــي  مـ
لدى  األهمية  من  كبيراً  حيزاً  تتخذ 

البلدين.
في  للوفد  الزيارة، جولة  وتضمنت 

أكبر محمية  البحرية-  مرّوح  محمية 
محمية  وأول  المنطقة  فــي  بحرية 
تضم  اليونسكو  من  معتمدة  بحرية 
البرية،  ــاء  األحــي مــن  ــاً  واســع طيفاً 
من   %60 يــقــارب  لما  موطن  وهــي 
وتحتوي  الــدولــة،  فــي  البحر  أبــقــار 

أنواع الدالفين قارورية  على مختلف 
ــاإلضــافــة إلــى  األنـــف والــحــدبــاء، ب
البحرية،  الــســاحــف  مــن  أنـــواع   4
والشعاب  األســمــاك،  من  نوعاً  و70 

القرم. وأشجار  المرجانية 
وأثناء  األلماني،  الوفد  أن  ويذكر 

زيارته للدولة، قام بجولة استكشافية 
التاريخية  سياحية على أبرز المعالم 
قصر  شملت  أبــوظــبــي،  ــارة  ــ إم فــي 
جانب  إلى  اللؤلؤ  ومزرعة  الحصن، 
أكبر  يُعد  الــذي  الوطني  األكــواريــوم 

حوض مائي في الشرق األوسط. 

الوفد األلماني خالل جولته في محمية مرّوح البحرية )من المصدر(
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مرافئ

التميز والفردانية

تميز كل فرد بتفرده، ولكن في داخل كل فرد يكمن أفراد آخرون ال 
يعرفهم. - أدغار موران -. كل إنسان ليس هو بقدر ما هو نتيجة توالد 
أفكار على مدى حياته. هذه سيرة اإلنسان في عالقته باآلخر وهذه هي 
جبلة األفراد الذين يولدون فرادى ويذهبون فرادى، ولكن ما بين الورقتين، 
ورقة الميالد وورقة الوفاة، هناك تكمن األفكار، وهي نتيجة طبيعية لمرور 

العقل من خالل عالقات متشابكة مع اآلخر. 
قائاًل - اآلخرون  الوجود عندما صرح سارتر  تعنيه فلسفة  ما  وهذا 
هم الجحيم ولكننا ال نستطيع أن نعيش خارج هذا الجحيم. فلكل نقيض 
نقيض وما بين النقائض تحدث التكامالت، وال يمكن لإلنسان أن يتحرر 
من قبضة هذه المختلفات - المتكامالت، اإلنسان وليد هذه المختلفات، 
وهي التي تنمي فيه الحلم، وهي التي تزرع في جذوره بذرة الوصول إلى 
النضج الحقيقي، فالمسألة تخضع لمدى قدرة الفرد بأن يمهد الطريق 
لعالقة بين األضداد ويجعل منها متكامالت، بمعنى أن ال نرفض المختلف 
بقدر ما نجعله سبب نمونا، وأساس عالقتنا مع الحياة والتي هي نتيجة 

مباشرة لهذه المختلفات، والتي نطلق عليها المتناقضات. 
فالليل يعقبه النهار، والنهار هو ضوء الضوء، والجفاف يليه البلل، والبلل 
أنفسنا  ننهك  نحن  اليابسة.  حرقة  من  المغسول  الجفاف  قميص  هو 
النقائض، ونصبح في  وتتعاظم فينا المعضالت عندما نسيء استغالل 

الفراغ حشرات تائهة بال موطئ قدم.
نحن نكابر عندما ال نعترف بالعتمة ونعتبرها شرا، والحقيقة أن العتمة 
النور، كما أن الجهل هو سبب تعلمنا كيف نخرج  هي سبب بحثنا عن 
من الصندوق الضيق للجهل. لم هناك حلم لوال وجود المختلفات فهي 
الوازع كما أنها الرادع لصد كل ما يعيق الحضارة وكل ما يعرقل العقل من 
مالمسة شغاف النجمة، وكل ما يحد من قدرتنا على الوصول، فال تقدم 
من دون محفزات، وال تطور من دون تحريض الخارج للداخل. هذه طبيعة 
والذي  البرق  رافقها  إذا  إال  الصدأ،  منطقة  تغادر  ال  واألشياء  األشياء، 
بدوره يخرج من أحشاء الغيمة قطرة المطر. لوال الصحراء لما خاضت 
الركاب أمواج الرمل لتصل إلى منابع العذوبة، ولوال هدير الموجة لما 
صنع اإلنسان السفن العمالقة. فاإلنسان يرى نفسه متفرداً، ولكنه في 
العميق من تلك الذات هناك يكمن اآلخر الذي قال لك لنسعى معا من 
أجل الحصول على أكسير الحياة. بدأ اإلنسان وحيدا، ثم نشأت األسرة، 
ثم العشيرة ثم القبيلة ثم الوطن، وهو النتيجة القصوى لخلود اإلنسان، 

وانتمائه إلى كيان يضمه، ويحميه من العواتي، والشرور.
الوطن يجعلك كبيرا، والوطن يمد لك شراع السفر في بحار تجد فيها 

هناك لؤلؤة الفرح، وتحظى بالسالم، والطمأنينة.

علي أبو الريش

Ali.AbuAlReesh@alIttihad.ae

دبي )وام(

 أصدر معالي الدكتور عبد الرحمن عبد المّنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، القرار 
الوزاري رقم 318 لسنة 2022 بشأن الضمان المصرفي والتأمين على حقوق العمال في القطاع 
الخاص. ويأتي القرار في إطار المنظومة التشريعية الرامية إلى صون حقوق العاملين ودعم 

ممارسة األعمال، بما ينعكس إيجابًا على تعزيز تنافسية واستقرار بيئة العمل وترسيخ سمعة 
الدولة، كوجهة مثالية وآمنة للعيش والعمل واالستثمار. 

وقالت عائشة بالحرفية، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمل: »إن 
االلتزام الراسخ بضمان حقوق العمالة وأصحاب العمل على نحو متوازن يأتي ترجمة للتشريعات 

الوطنية ورؤية دولة اإلمارات، وبما يتوافق مع االتفاقيات الدولية المنظمة لحماية العمالة«. 
وأضافت: »إقرار الضمان المصرفي أو التأمين على العاملين يتيح للمنشآت خيارين يراعيان 

تخفيف الكلف التشغيلية، وبما يمكن المنشآت من الوفاء بالتزاماتها القانونية حيال العاملين 
لديها«. 

وأتاح القرار الوزاري للمنشآت خيارين أولهما سداد ضمان مصرفي ال تقل قيمته عن 3000 درهم 
عن كل عامل، عن طريق أحد المصارف العاملة بالدولة، على أن يكون الضمان ساري المفعول 

ابتداء من تاريخ إصداره ولمدة عام، ويجدد تلقائيًا، ويدفع بناء على طلب الوزارة ودون وجود أي 
قيود أخرى. 

ويتمثل الخيار اآلخر في التأمين على العامل من خالل وثيقة تأمين تمتد 30 شهرًا بقيمة 137.50 
درهم عن كل عامل ماهر، و180 درهمًا عن كل عامل محدود المهارة، و250 درهمًا تسددها المنشأة 

المخالفة ذات الخطورة العالية وغير الملتزمة بنظام حماية األجور عن كل عامل يعمل لديها. 
وتصل التغطية التأمينية إلى 20 ألف درهم وتشمل األجور وبحد أقصى أجر آخر 120 يومًا 

السابقة آلخر يوم عمل للعامل ومكافأة نهاية الخدمة ونفقات عودة العامل إلى بلده وتكاليف نقل 
جثمان العامل المتوفى إلى بلده وغيرها من حقوق ومستحقات العمالة التي يعجز صاحب العمل 

عن الوفاء بها، بناء على قرار صادر من الوزارة أو المحكمة العمالية المختصة. 
وأوضح القرار أربع حاالت يجوز بموجب إحداها لصاحب العمل تقديم طلب السترداد الضمان 

المصرفي الخاص بالعامل أو المتبقي منه حال كان قد اختار سداد الضمان المصرفي عن طريق 
أحد المصارف العاملة بالدولة، وهذه الحاالت األربع هي إلغاء تصريح عمل العامل وثبوت مغادرته 

الدولة، ووفاة العامل وتقديم ما يثبت ترحيل جثمانه أو دفنه داخل الدولة، وعند انتقال العامل 
إلى صاحب عمل جديد، وأي حالة أخرى يقدم فيها صاحب العمل ما يثبت إلغاء تصريح عمل 

العامل وسداد مستحقاته كافة. ونص القرار على حالتين يحق فيهما للوزارة االمتناع عن رد 
الضمان المصرفي المستحق لصاحب العمل، وهما إذا ما كان صاحب العمل طرفًا في منازعة عمل 

جماعية لحين سداد مستحقات العمال، أو إذا ثبت وجود غرامات مستحقة على المنشأة أو تم 
وقف منحها تصاريح عمل.

أبوظبي )االتحاد( 

أطلق مركز أبوظبي إلدارة النفايات )تدوير( حملة توعوية ألصحاب المزارع والعزب في أبوظبي 
بهدف زيادة الوعي بأهمية صيانة خزانات الصرف الصحي لتجنب تكاثر اآلفات الناقلة لألمراض 

وبشكل خاص البعوض والذباب، وذلك بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية.
وتهدف الحملة، والتي تستمر حتى نهاية الربع الثالث من عام 2022، إلى توعية وتثقيف أصحاب 

المزارع والعزب بضرورة االهتمام بصيانة خزانات الصرف الصحي وتجنب ممارسة أي عمل قد 
يؤدي إلى انتشار األوبئة واألمراض التي تؤثر على حياة اإلنسان والحيوانات والنباتات، وااللتزام 

باتباع أفضل الممارسات في هذا المجال للحد من آفات الصحة العامة كالبعوض والذباب.
وتأتي مشاركة المركز في هذه الحملة في إطار مساعيه الرامية لبناء أنظمة متكاملة إلدارة 

النفايات ومكافحة آفات الصحة العامة، وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمتعاملين والمجتمع 
وفقًا ألعلى المعايير والممارسات المعتمدة عالميًا، وذلك من خالل بناء الشراكات الفعالة 

واالستثمار في األصول والموارد المالية والبشرية والتقنية سعيًا لتحقيق االستدامة.
 وقال محمد النقبي، مدير إدارة مكافحة آفات الصحة العامة باإلنابة في مركز أبوظبي إلدارة 

النفايات »تدوير«: »يأتي تنظيم هذه الحملة تماشيًا مع أهداف المركز االستراتيجية الرامية إلى 
تعزيز وعي أصحاب العزب بضرورة اتباع أفضل الطرق والممارسات في مجال مكافحة آفات الصحة 

العامة وضرورة تنظيف خزانات الصرف الصحي، وإغالقها بشكل محكم للحفاظ على سالمة 
وصحة المجتمع من حولنا وتجنب المخاطر الناتجة عن تكاثر البعوض والذباب. ونحن سعداء 

بتعاوننا مع هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية لتحقيق أهدافنا وتوجهاتنا المشتركة«.
ومن جانبه، قال بدر حسن الشحي مدير إدارة االتصال وخدمة المجتمع في هيئة أبوظبي للزراعة 

والسالمة الغذائية: »تأتي مشاركتنا في هذه الحملة إيمانًا بأهمية تحقيق األمن الحيوي في 
المزارع والعزب وزيادة الوعي بأهمية صيانة خزانات الصرف الصحي لتجنب تكاثر اآلفات الناقلة 

لألمراض وبشكل خاص البعوض والذباب، والتي تؤثر على صحة اإلنسان والحيوان والنبات، مشيرًا 
إلى أن مفتشي الهيئة قاموا بزيارات ميدانية توعوية للمزارع والعزب لتوعية المزارعين بضرورة 

اإلغالق المحكم لخزانات الصرف الصحي وصيانتها لتجنب انتشار اآلفات«.

لتوفير الحماية للعاملين 

بالتعاون مع »السالمة الغذائية«

»البشرية والتوطني« تصدر قرارًا للضمان 

املصريف والتأمني للعمال

»تدويــــر« تُطلـــق حملـــة لتوعيــــة

 أصحــاب املــزارع والعـــزب

بلدية دبا الحصن 
تنظم »مهندس 

المستقبل«

ألــــــــف اتصـــــــــــــــــال 
لـ»نقـــل عجمان«

دبا الحصن )االتحاد(

 نظمت بلدية مدينة دبا الحصن 
الدورة العاشرة من فعالية »مهندس 

المستقبل« المخصصة لألطفال من 
عمر 9 إلى 11 سنة، والتي شارك فيها 

27 طفاًل وطفلة في مبنى البلدية، 
وذلك انطالقًا من التزام البلدية 

بمسؤوليتها تجاه المجتمع اإلماراتي، 
والتي تحرص على تطوير ومساعدة 
الطلبة في إيجاد تصور لمستقبلهم 

المهني وإكسابهم المهارة الفنية.
ومن جهته، قال طالب عبداهلل 

اليحيائي مدير بلدية مدينة 
دبا الحصن: إن فعالية »مهندس 

المستقبل« تعد إحدى المشاركات 
المجتمعية التي تقوم بها البلدية 

كبرنامج صيفي يستهدف طالب 
وطالبات المدارس، وذلك لالستفادة 

من أوقات الفراغ لديهم، حيث 
تهدف الفعالية إلى تطوير مهارات 

المنتسبين وتعريفهم بالمجال 
الهندسي واختصاصات المهندسين 

المختلفة لدى البلدية، وكذلك 
تسليط الضوء على المشاريع 

الخدمية التي تقوم البلدية 
باإلشراف على تنفيذها.

عجمان )االتحاد( 

تلقت هيئة النقل بعجمان 58 ألفًا 
و747 مكالمة خالل النصف األول من 

العام الحالي، بزيادة %68 مقارنة 
بالفترة نفسها عن العام الماضي، 

الذي سجلت فيه الهيئة 40 ألفًا و373 
مكالمة.

وقالت رشا خلف الشامسي، مدير 
عام هيئة النقل بعجمان بالندب، إن 

نسبة معدل الرد على المكالمات بلغت 
%92 خالل النصف األول من عام 

2022، وبلغ المعدل الزمني المستغرق 
للمكالمات الواردة 79 ثانية، الفتة 

إلى أن الهيئة تهدف إلى توفير 
خدمات سريعة ذات جوده عالية، 

لدعم منظومة النقل في اإلمارة، من 
أجل تحسين جودة الحياة.

وأكدت أنه تتوافر 3 لغات »العربية 
واالنجليزية واالردو« للرد على 

استفسارات الجمهور، مؤكدة أن هذا 
التنوع باللغات يأتي لضمان تمكين 

كافة فئات المجتمع، من خالل 
توفير وتلبية احتياجاتهم، والقدرة 
على التعامل مع متطلباتهم بالشكل 

الصحيح.
وأضافت رشا الشامسي، أن الهيئة 

تقدم كافه خدمات قسم عالقات 
المتعاملين من خالل تطبيق 

الواتساب، ويتم الرد على كافة 
االستفسارات والطلبات طوال اليوم، 
ويمكن للمتعاملين والجمهور تقديم 
المالحظات والمقترحات والشكاوى 

عن طريق مركز اتصال عجمان على 
الرقم 80070 أو الموقع االلكتروني.

وأشارت مدير عام هيئة النقل 
بعجمان بالندب، إلى إمكانية طلب 

مركبات أجرة عن طريق تطبيق »روت 
عجمان«، حيث يمكن للمتعامل حجز 

مركبات متنوعة حسب حاجته، كما 
يمكنه تحميل التطبيق والتسجيل 

وحجز وتخطيط الرحالت بخطوات 
سريعة وسهلة.

كما تتيح الهيئة للجمهور التمتع 
برفاهية التنقل من خالل خدمة 

»سواري ليموزين« ويمكن حجزها 
عن طريق االتصال على رقم مركز 

االتصال الخاص بالهيئة أو طلبها عن 
طريق تطبيق »روت«.

بعد انتهاء عمليات الصيانة وإعادة التأهيل

بلدية العني تعيد افتتاح 3 قاعات أفراح

 ضرورة اتباع أفضل  الممارسات في مجال مكافحة آفات الصحة العامة )من المصدر(

تفقدت 466 موقعًا وتوعية 302 وإنذار 155 ومخالفة 9 شركات

حملة على مواقع البناء واإلنشاء يف أبوظبي 

وضع حجر األساس ملسجد البركة

أبوظبي )االتحاد(

من  أبوظبي،  مدينة  بلدية  نفذت   
خالل إدارة البيئة والصحة والسالمة، 
من  التأكد  استهدفت  تفتيشية  حملة 
التزام االستشاريين والمقاولين بنظام 
والــســالمــة  للصحة  أبــوظــبــي  ــارة  ــ إم
القوانين  تطبيقهم  ومــدى  المهنيــة، 
معايير  بــشــأن  الـــصـــادرة  والــتــعــامــيــم 

السالمة في المواقع اإلنشائية.
اإلطــار  هــذا  البلدية ضمن  وأكــدت 
االستباقية  اإلجـــراءات  اتخاذ  أهمية 
الخاصة  الحوادث  وتفادي  والوقائية، 
االحتياط  ومــراعــاة  الصيف  بفترات 
بمتطلبات  وااللتزام  الحرائق،  بشأن 
اللوائح  وتطبيق  العمال،  استراحات 

الخاصة بالسالمة في الحر.
المناطق  الحملة جميع  وقد شملت 
ومنها: جزيرة أبوظبي، منطقة ربدان، 
مدينة خليفة، مدينة محمد بن زايد، 
ــاض،  ــري مــديــنــة شــخــبــوط، مــديــنــة ال
ــة، الــشــهــامــة، يـــاس،  ــراحـ شــاطــئ الـ
األخــرى  المناطق  وكافة  السعديات، 

التي تضم مواقع إنشائية ومشاريع.
الحملة  أسفرت  ذاته  الصعيد  على 
عن زيارة 466 موقعاً إنشائياً، وتوعية 
وبيئة  السالمة  بمتطلبات  موقع   302
والسالمة  األمــن  تحقق  التي  العمل 
 155 توجيه  تم  كما  العاملين،  لجميع 
تلتزم بتطبيق  لم  التي  للمواقع  إنــذاراً 
والسالمة،  والصحة  البيئة  متطلبات 
التي  للشركات  مخالفات   9 وتحرير 

رصدت الحملة في مواقعها اإلنشائية 
تجاوزات تتعلق بسالمة بيئة العمل.

وحثت الحملة جميع المسؤولين في 
المواقع اإلنشائية على حتمية وأهمية 
المتطلبات  التام والصارم بكل  التقيد 
العمال،  وســالمــة  صحة  تــعــزز  الــتــي 
المحيطة  للبيئة  الــســالمــة  وتــحــقــق 
بالمواقع اإلنشائية، وذلك حفاظاً على 
أفــراد  وجميع  العمال  وصحة  حياة 

المجتمع.

الشارقة )االتحاد( 

الخيرية  الشارقة  جمعية  وضعت 
»الــبــركــة«  لمسجد  األســـاس  حجر 
بالشارقة،   2 ــمــوردة  ال منطقة  فــي 
بالتنسيق والتعاون مع دائرة الشئون 
ــالــشــارقــة، وبــحــضــور  ــة ب اإلســالمــي
الدكتور علي محمد السالمي رئيس 
باإلنابة  المؤسسية  الخدمات  قطاع 
بجمعية الشارقة الخيرية، ومن دائرة 
فرع  مدير  نائب  اإلسالمية  الشئون 
المنصوري.  سالم  بالذيد  الــدائــرة 
ويأتي وضع حجر األساس للمسجد 
بمثابة البدء الرسمي لتنفيذ عمليات 
 16 حتى  تستمر  والتي سوف  البناء 

عمليات  كافة  مــن  لالنتهاء  شــهــرا، 
البناء والتسليم.

وقــــال مــحــمــد عــبــدالــرحــمــن آل 
والعون  المشاريع  إدارة  مدير  علي 
الــخــارجــي: إنـــه تــمــاشــيــاً مــع رغبة 
دعم  إلــى  بـــادروا  الذين  المحسنين 
مشروع بناء المساجد داخل الدولة، 
ــمــشــاركــات  ــالل بـــرامـــج ال ــن خــ ــ وم
التكفل  الجمعية  ارتأت  المجتمعية، 

بمنطقة  »الــبــركــة«  مــســجــد  بــبــنــاء 
الموردة2، وذلك على مساحة إجمالية 
تبلغ  مالية  بتكلفة  مربعا،  متراً   883
5.2 مليون درهم، وبقدرة استيعابية 
تبلغ 760 مصلي من الرجال والنساء، 
خدمية  مرافق  المسجد  يضم  فيما 
تتضمن مصلى للنساء، وسكن لإلمام 
وساحات للوضوء، إلى جانب مواقف 
الجمعية  أن  إلى  وأشــار  للسيارات. 
المساجد  أعــداد  زيــادة  على  تعمل 
المناطق  في  الــدولــة، خاصة  داخــل 
إقــبــاال من  والــتــي تشهد  الــجــديــدة 
العمران السكاني، حيث تعد منطقة 
المرغوبة  المناطق  من   2 الــمــوردة 

للسكان لإلقامة واالستقرار.

خالل الحملة )من المصدر(

الشارقة الخيرية لدى وضع حجر أساس المسجد )من المصدر(

محمد البلوشي )العين(

أنهت بلدية مدينة العين استعداداتها 
إلعادة افتتاح قاعات األفراح بالمدينة 
بعد فترة اإلغالق بسبب جائحة فيروس 
كورونا، حيث قامت البلدية بالصيانة 
الالزمة للقاعات وتعديل أنظمة الحجز 
واشتراطات طلب الخدمة، بما يتناسب 
من  الصادرة  الوقائية  اإلجـــراءات  مع 
إعادة  عملية  وتأتي  المعنية.  الجهات 
افتتاح قاعات األفراح تلبيًة الحتياجات 
المجتمع ورغبتهم في إقامة المناسبات 
مميزات  من  تقدمه  لما  االجتماعية، 
وخدمات للجمهور جعلها تشهد إقباالً 

كبيراً، وسيتم حجز القاعات إلكترونياً 
ــالل نــظــام مــخــصــص لــذلــك  مـــن خــ
أيام  معرفة  للجمهور  سيسمح  حيث 

الحجوزات الختيار المناسب لهم.
وقال أحمد علي الكويتي مدير إدارة 
عمليات خدمة المجتمع في بلدية مدينة 
قاعات  افتتاح  إعــادة  سيتم  إنــه  العين، 
ــر وهيلي،  االفــــراح فــي الــعــامــرة وزاخــ
ويشترط في الحجوزات الجديدة أن يتم 
وتعقيم  االحترازية  باإلجراءات  االلتزام 
القاعة قبل وبعد المناسبة، كما ستكون 
الطاقة االستيعابية 100% وتطبيق نظام 
المرور األخضر، لضمان صحة وسالمة 

الحضور. 

التـــــزام
وأضاف الكويتي بأنه خالل فترة إغالق قاعات األفراح مت عمل 

الصيانة الالزمة لها والتي شملت الصيانة الكهربائية وامليكانيكية 
وأنظمة البيئة والصحة والسالمة، لتصبح جاهزة الستخدام 

اجلمهور وسيتمكن اجلميع من احلجز إلكترونيًا لقاعات األفراح 
حسب األنظمة املتبعة من خالل منصة )مت(، حيث يشترط دفع 

مبلغ تأمني من خالل املنصة قابل لالسترداد.  
وشدد الكويتي على ضرورة احملافظة على األصول املوجودة يف 

قاعات األفراح، حيث تقدم خدماتها لعدد كبير من أفراد املجتمع 
واإلضرار باملمتلكات العامة يحرمهم من االستفادة من املميزات 

املوجودة فيها.

 أهمية التقيد التام 
والصارم بكل متطلبات 

صحة وسالمة العمال

عمليات البناء 
تستغرق 16 شهرًا

58

تلبية احتياجات المجتمع في إقامة المناسبات االجتماعية )من المصدر(



08
www.alittihad.ae

األربعاء 12 محرم 1444هـ الموافـق 10 أغسطس 2022م اإلمارات

:» وزارة الصحـــة ووقـــايــــة المجتمــــع لــ »

خفـــــض معـــــدالت الوفــــاة المبكــــرة ومخاطر 
اإلصــــابــــــــــة بنسبــــــــــــــــة 25% بحلـــــــــول2025

استـراتيجيـة وطنيــة لتعـزيــز 

الغــــــذاء الصحـــــــي لألفــــــراد  

سامي عبد الرؤوف )دبي(

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن وضع وتطبيق استراتيجية وخطة وطنية 

للتغذية تعنى بتحسين الممارسات التغذوية ألفراد المجتمع، بالتعاون والتنسيق مع 

الجهات المعنية والمختصة على مستوى الدولة.  وأشارت الوزارة، ردا على استفسارات 

»االتحاد«، إلى أن هذه االستراتيجية تشمل العديد من األنشطة والبرامج والتشريعات 

التي تساهم في تعزيز الغذاء الصحي في المراحل المختلفة من حياة الفرد. 

وقال الدكتور محمد سليم العلماء، 
وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع: 
للتغذية،  الوطنية  »االستراتيجية  أن 
مثل  المشاريع،  من  العديد  تتضمن 
تفعيل عدد من المواصفات التغذوية 
والتوسيم  الــغــذائــيــة  البطاقة  مثل 

الغذائي والتدعيم الغذائي«. 
ــتــضــمــن   وأضــــــــــــاف: »كــــمــــا ت
التشريعات الخاصة بتسويق األغدية 
والمشروبات غير الصحية الموجهة 
لألطفال وغيرها من المبادرات التي 
تهدف إلى التقليل من استهالك الملح 

والسكر والدهون المتحولة«. 

مكافحة السمنة 
وأشــار إلى أن السمنة تعد مرض 
األمراض  من  بالعديد  يرتبط  مزمن 
وأمــراض  السكري  كمرض  المزمنة 
القلب واألوعية الدموية وأنواع معينة 
ــارات  اإلم دولــة  وفــي  السرطان،  من 
الصحي  الــمــســح  نــتــائــج  وبــحــســب 
الوطني 2017-2018، يعاني %27.8 
من السمنة و67.9% من زيادة الوزن.

ذلك  مــن  انطالقاً  أنــه  إلــى  ولفت 
مع  وبالتعاون  الـــوزارة  حرصت  فقد 
وضع  على  االستراتيجيين  شركائها 
السمنة  لمكافحة  طــريــق  خــريــطــة 
وتوحيد الجهود المشتركة من خالل 
الحياة  ألنــمــاط  الوطنية  السياسة 
االستراتيجية  لتحقيق  الصحية، 
الوطنية لجودة الحياة لدولة اإلمارات 
2031، وذلك باعتماد أفضل أساليب 
الوقاية والعالج واإلدارة طويلة المدى 
البيانات  عــلــى  والــقــائــمــة  للسمنة 

الوطنية واألدلة العلمية العالمية.
برنامج وطني  إطالق  إلى  وأشــار، 
األطــفــال  عــنــد  الــســمــنــة  لمكافحة 
 17-5 العمرية  الفئة  في  واليافعين 
وطني  فريق  تشكيل  تم  حيث  سنة، 
مؤلف من مختلف الجهات الصحية 
بناًء  البرنامج  ووضـــع  والتعليمية، 
لمكافحة  الصحة  إطار منظمة  على 

السمنة عند األطفال واليافعين. 
ــمــاء، انـــه جـــرى من  ــعــل وأعـــلـــن ال
خـــالل الــبــرنــامــج اســتــحــداث نظام 
على حاالت  للتعرف  للترصد  وطني 
واليافعين،  األطــفــال  عند  السمنة 
المدارس  كافة  النظام  شمل  حيث 
تتضمن  كما  والــخــاصــة،  الحكومية 
البرنامج إطالق العديد من األنشطة 

والحمالت التثقيفية والتي تستهدف 
توعيتهم  بهدف  وعائالتهم  األطفال 
حياة  ــمــاط  أن تبني  مــن  وتمكينهم 
إلى  باإلضافة  المجتمع،  في  صحية 
الخاص  العمل  فريق  تشكيل  إعــادة 

بالسمنة عند األطفال واليافعين. 
وكشف انه حالياً يجري العمل على 
دراسة لتحليل الوضع الحالي للنظر 
التحسين  ومــجــاالت  التحديات  في 
المؤشر  تحقيق  على  تــؤثــر  ــتــي  وال
إدراجها في  ليتم  األولويات  وتحديد 
والتي  البرنامج  من  الجديدة  الــدورة 

ستطلق في نهاية مارس هذا العام. 

السل والمالريا 
حسين  الدكتور  تحدث  جهته،  من 
عبدالرحمن الرند، وكيل وزارة الصحة 
للصحة  المساعد  المجتمع  ووقاية 
مرضي  مكافحة  جهود  عن  العامة، 
ــرت الــــوزارة،  ــا، ذكـ ــمــالري الــســل وال
نفذت  الــســل  لــمــرض  بالنسبة  انـــه 
الوزارة بالتعاون مع الهيئات الصحية 
االستراتيجيين،  وشركائها  بالدولة 
العديد من االستراتيجيات والبرامج 
الوقائية للحد من انتشار مرض السل 
طرق  توحيد  منها  عليه،  والسيطرة 

الترصد ونظم العالج. 
بصورة  السل  أدويـــة  بتوفير  ــوه  ون
قــدرات  بناء  على  والعمل  مستمرة 
العاملين في أنشطة البرنامج إضافة 
إلى إعطاء التطعيم الوقائي لألطفال 
عند الوالدة وبرنامج الفحص المبكر 
الطبية  اللياقة  كفحص  السل  عــن 

لطالبي اإلقامة بالدولة.
وقال الرند: »نتيجة للتشريعات التي 
المصابين  المقيمين  بعالج  سمحت 
بالمرض والتي أتاحت دمج الحاالت 
ــعــالج  الــمــتــســربــة فـــي مــنــظــومــة ال
أدوات  إدخال  إلى  إضافة  والرعاية، 
من  وغيرها  الحديثة،  التشخيص 
والتي  المبتكرة  والمبادرات  البرامج 
انخفاض  فــي  كبير  بشكل  أسهمت 

معدالت اإلصابة بهذا المرض.
تم  انه  أفــاد  المالريا،  وعن مرض 
المالريا  مــن  خالية  الــدولــة  إشــهــار 
العالمية  الصحة  منظمة  قبل  مــن 
لمنع  انه  وأوضــح   ،2007 العام  منذ 
حدوث حاالت داخلية مرتبطة وبائياً 
انتقال  عنها  ينجم  ــدة  وافـ بــحــاالت 
على:  التركيز  يتم  للمرض،  داخلي 
جميع  عن  والتبليغ  المبكر  الكشف 
حاالت المالريا لتشخيصها وعالجها 
ــجــة الــحــشــريــة  ــمــعــال ــوري، وال ــ ــف ــ ال
الحشري  التقصي  شاملة  المتكاملة 
والــمــكــافــحــة الــحــشــريــة مــمــا جعل 
الدولة تحافظ على وضعها خالية من 
السراية الداخلية للمرض.ولفت إلى 
مؤكدة  المهملة،  المدارية  األمــراض 
انه رغم أن هذه األمراض ليست من 
إال  بالدولة،  العامة  الصحة  مشاكل 
جهودها  تواصل  ــارات  اإلمـ دولــة  أن 
ومبادراتها متعددة األطراف للوصول 
إلى عالم خال من األمراض المدارية 
المهملة، إلى جانب تقديم العديد من 
من  تعاني  التي  للدول  المساعدات 

هذه األمراض.

استحداث نظام 
وطني لرصد حاالت 

السمنة عند األطفال 
واليافعين

محمد العلماء

نتائج متميزة في 
مكافحة أمراض السل 
والمالريا وااللتهاب 

الكبدي الوبائي

حسين الرند

مكافحــــة األمــــــراض 
أفاد  املعدية،  املتكامل ملكافحة األمراض غير  البرنامج  حول 

الوطني  البرنامج  أن هذا  الرند،  الدكتور حسني عبدالرحمن 
الوطنية ملكافحة األمراض غير  قائم منذ إعالن اخلطة 

العاملية ملنظمة  2017 متاشيًا مع أهداف اخلطة  السارية عام 
أن  املعدية. وكشف  العاملية ملكافحة األمراض غير  الصحة 

املبكرة ومخاطر  الوفاة  البرنامج يهدف خلفض معدالت  هذه 
 %25 30 – 70 سنة( بنسبة  اإلصابة بني البالغني )العمر 

البرنامج تداخالت فاعلة مبنية  2025، ويتبنى  بحلول عام 
املسببة لألمراض  العوامل  على أسس علمية لتحقيق خفض يف 

الصحة  وتعزيز  عنها  الناجتة  الوفيات  ونسبة  السارية  غير 
والنفسية.  اجلسدية 

الرند: »مت تطبيق اخلطة بنجاح على مستوى الدولة  وقال 
والوقاية،  الركائز األساسية، ومن ضمنها احلوكمة،  من خالل 

املتابعة  وتتم  والبحوث،  الترصد  ونظام  الصحي  النظام  وتعزيز 
الوطنية ملكافحة األمراض غير  اللجنة  الدورية من خالل 

السارية«.
وأشار إلى انه بحسب أجندة اخلطة الوطنية، مت املشاركة يف 

املعدية بهدف  األمراض غير  العاملية مبختلف  التوعية  حمالت 
رفع الوعي الصحي باملجتمع واحلث على تبني أمناط حياة 

صحية، ولتعزيز النظام الصحي مت دمج خدمات األمراض غير 
تقدمي  ليتم  األولية  الصحية  الرعاية  مراكز  بجميع  املعدية 

والتوعية وفق األدلة  والعالجية  الوقائية  أفضل اخلدمات 
احملدثة. العاملية  العلمية 

وأكد أن اخلطة أحدثت نقلة نوعية يف املؤشرات الصحية 
السكر  السيطرة على مستويات  التحسن يف  للمرضى من خالل 

بالدم ومعدل ارتفاع ضغط الدم والكشف املبكر عن مرض ما 
املبكرة لتفادي اإلصابة بداء  قبل السكري وتقدمي املشورة 

السكري، إلى جانب متكني املرضى وأسرهم يف التحكم باملرض 
العلمية. األساليب  أفضل  وفق 

كما مت إصدار ونشر العديد من البحوث يف مجال األمراض 
غير املعدية من خالل قسم األمراض غير السارية بوزارة 

املجتمع. ووقاية  الصحة 
العامة، إلى انه يجري  الوزارة املساعد للصحة  ولفت وكيل 
تطوير  بهدف  الوطنية،  اللجنة  حتديث  على  حاليا  العمل 

كما   ،2031 الوطنية  االستراتيجية  ملواكبة  الوطنية  اخلطة 
السكري  ملكافحة  الوطني  البرنامج  تطوير  على  العمل  يتم 

الوطني  والبرنامج  التدخني  ملكافحة  الوطني  والبرنامج 
السرطان. عن  املبكر  للكشف 

الرائدة  وقال: »تواصل وزارة الصحة ووقاية املجتمع جهودها 
املبكرة  الوفيات  خلفض  االستراتيجيني  شركائها  مع  وبالتعاون 

.»2025 الناجمة عن األمراض غير املعدية بحلول عام 
البشري »اإليدز«،  املناعة  أوبئة نقص  عن نتائج مكافحة 

أجاب: »تبذل دولة اإلمارات جهود كبيرة على صعيد مكافحة 
مرض نقص املناعة البشري «اإليدز»، وذلك من خالل إطالق 

املبادرات واملشاريع الرائدة يف هذا املجال«. 
وأضاف:»لعل من أبرزها، االكتشاف النشط للحاالت من خالل 

الزواج،  املقبلني على  الوافدة، وفحص  العمالة  برامج فحص 
إلى  وفحص االلتحاق باجلامعات، وفحوص متابعة احلمل، 

املجتمعي  الوعي  ورفع  للمصابني،  املبكر  العالج  توفير  جانب 
الوصمة االجتماعية للمرض، ولقد أثمرت هذه اجلهود  إلزالة 

عن نتائج إيجابية يف مكافحة هذا املرض«.

197.921 فحصـــــًا يكشـــــف
عن 919 إصابة وال وفيات 

حـالـــــة شفــــــاء

مـــن كـــورونــــــا 859

   ومتاشيًا مع خطة  الوزارة  لتوسيع وزيادة نطاق 
املبكر وحصر  الدولة بهدف االكتشاف  الفحوصات يف 

 »19 احلاالت املصابة بفيروس كورونا املستجد »كوفيد - 
 197.921 الوزارة إجراء  واملخالطني لهم وعزلهم، أعلنت 
24 املاضية على فئات  الـ  فحصًا جديدًا خالل الساعات 

تقنيات  وأحدث  أفضل  باستخدام  املجتمع  يف  مختلفة 
التقصي  إجراءات  تكثيف  الطبي.   وأسهم  الفحص 

الدولة  الفحوصات على مستوى  والفحص وتوسيع نطاق 
919 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا  يف الكشف عن 

مستقرة  حاالت  وجميعها  مختلفة،  جنسيات  من  املستجد 
مجموع  يبلغ  وبذلك  الالزمة،  الصحية  للرعاية  وتخضع 

1.000.556 حالة.   كما أعلنت وزارة  احلاالت املسجلة 
الصحة ووقاية املجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة 

يف األربع والعشرين ساعة املاضية، وبذلك يبلغ عدد 
2.337 حالة. الوفيات يف الدولة 

أبوظبي )وام(

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أمس شفاء 859 

حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد »كوفيد - 

19« وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية 

الصحية الالزمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون 

مجموع حاالت الشفاء 979.362 حالة.

خالل النصف األول من 2022

دبي )االتحاد(

ــل مـــؤســـســـة اإلمـــــــارات  ــواصــ ــ ت
للخدمات الصحية تحقيق نجاحات 
الفتة في مؤشرات األداء تجاه تنظيم 
المجتمعية،  والمبادرات  الفعاليات 
حيث تمكنت من تنظيم 676 فعالية 
الصحية  المنشآت  مستوى  على 
التابعة لها بحلول النصف األول من 
فعالية   927 تنظيم  مقابل   ،2022
خالله  تفوقت  الــذي   2021 للعام 
على العدد المستهدف والبالغ 650 
تتجاوز  رضا  نسبة  محققة  فعالية، 
التوالي،  على  الثاني  للعام   %  91
وذلك على مستوى جميع الفعاليات 
بشكل  قياسها  يتم  التي  المنّفذة، 

سنوي كنسبة إجمالية.
والحمالت  الفعاليات  وحظيت 
نظمتها  التي  االتصالية  واألنشطة 
واسعة،  إعالمية  بتغطية  المؤسسة 
أسهمت في تعزيز الهوية والحضور 
مواد  من  تتضمنه  لما  المؤسسي، 
مــرئــيــة خــاصــة، وأخــبــار وتــقــاريــر 

إعالمية حول كل ما يتعلق بها.
إدارة  آل علي مدير  راشــد  وقــال 
والــتــســويــق فــي مؤسسة  ــصــال  االت
»يأتي  الصحية  للخدمات  اإلمارات 
هذا  تنظيم  فــي  المؤسسة  نــجــاح 
استكماالً  الــفــعــالــيــات  مــن  ــدد  ــع ال

حققتها  التي  النجاحات  لسلسلة 
عام  خــالل  الفعاليات  صعيد  على 
جميع  لــجــهــود  ــرجــمــة  وت  ،2021
إلى  تسعى  التي  الوظيفية  الكوادر 
على  المؤسسة  ودور  مكانة  ترسيخ 
علي  آل  وأكـــد  كــافــة.  المستويات 
أسهمت  المؤسسي  العمل  بيئة  أن 
اإليجابية،  النتائج  هذه  تحقيق  في 
وقادت إلى تجاوز العدد المستهدف 
من الفعاليات خالل العام الماضي.

ــود الــعــبــيــدلــي  ــلـ وأوضــــحــــت خـ

واالتــصــال  الفعاليات  قسم  رئيس 
ــمــؤســســة، أن  ــال ــجــي ب ــي ــرات االســت
تنتهجها  الـــتـــي  ــة  ــجــي ــي ــرات االســت
دور  تعزيز  إلــى  تستند  المؤسسة 
تنظيمها،  ــدامــة  واســت الــفــعــالــيــات 
ــارز فــي تطوير  ــب ــدورهــا ال ل نــظــراً 
برفع  أهدافها  وتحقيق  العمل  بيئة 
أن  إلى  مشيرة  المجتمعي،  الوعي 
يعد  والفعاليات  المؤتمرات  تنظيم 
رؤى  إليصال  المبتكرة  الطرق  من 

ورسائل المؤسسة.

إطـالق حملـة »بطـــالت 
بالوردي« لرفع مستوى 

الوعي بسرطان الثدي

دبي )االتحاد(

شهدت كل من جمعية اإلمارات لألورام 
السرطان، أمس،  وجمعية أصدقاء مرضى 

التي  إطالق حملة »بطالت بالوردي« 
تهدف  حيث  نوفارتس،  شركة  تتبناها 

املبادرة إلى رفع مستوى الوعي بسرطان 
الثدي وضمان االرتقاء بجودة حياٍة 

أفضل للسيدات يف جميع أنحاء دولة 
اإلمارات.

رئيس  الشامسي،  حميد  البروفيسور  وذكر 
جمعية اإلمارات لألورام، أن دولة اإلمارات 

2020 إصابات جديدة  سجلت خالل عام 
1030 حالة، ليصل  الثدي بلغت  بسرطان 

إجمالي اإلصابات اجلديدة يف الدولة 
إلى أكثر من 4.800 إصابة. مشيرًا إلى أنه 

من الضروري العمل معًا من أجل حتسني 
العامة حول  التوعية يف مجال الصحة 

املبكر  والكشف  الثدي  الوقاية من سرطان 
عنه وكيفية تشخيصه وعالجه من خالل 

مبادرات مثل حملة بطالت بالوردي.
الدكتورة سوسن  ومن جانبها، صرحت 

املاضي، مدير عام جمعية أصدقاء مرضى 
الثدي من  السرطان قائلة: »يعّد سرطان 

أنواع السرطان شيوعًا وانتشارًا يف  أكثر 
اإلمارات، إذ يشّكل ُخمس إجمالي حاالت 

السرطان يف الدولة، مع تزايد أعداد 
هذا  ويدفعنا  مستمر.  بشكل  املصابني 

الواقع إلى السعي إلحداث تغييٍر جذري 
وواسع النطاق يف طريقة تعاملنا مع هذا 

املرض داخل الدولة، وذلك عن طريق 
ومواصلة  املبكرة،  الفحوصات  تعزيز 

واحملافظة  املرضى  حياة  بتحسني  االلتزام 
عليها«.

االلتهــاب 
الكبـــــــدي 

عن االلتهاب الكبدي 
الفيروسي )الوبائي(، قال 

الدكتور حسني عبدالرحمن 
الرند، وكيل وزارة الصحة 

ووقاية املجتمع املساعد 
للصحة العامة:»بذلت دولة 

اإلمارات جهود رائدة على 
صعيد مكافحة االلتهاب 

الكبدي الفيروسي ومن 
أبرز هذه اجلهود حتقيق 

التغطية العالية للقاح التهاب 
الكبد الوبائي، إضافة إلى 

االكتشاف النشط للحاالت 
من خالل برامج فحص 

العمالة الوافدة، وفحص 
املقبلني على الزواج، وفحص 

االلتحاق باجلامعات، 
وفحوص متابعة احلمل». 

وأضاف:« كذلك مت توفير 
للمصابني  املبكر  العالج 
اجليمي  الكبد  بالتهاب 
)Hepatitis C(، ورفع 

إلزالة  املجتمعي  الوعي 
االجتماعية  الوصمة 

للمرض، كل هذه املبادرات 
واجلهود أدت إلى انخفاض 

عدد حاالت اإلصابة 
باملرض بصورة تقترب من 

إنهاء اعتبار املرض من 
العامة«. الصحة  مشاكل 

املنقولة  وحول األمراض 
املعدية  واألمراض  باملياه 

األخرى، قال الدكتور 
: »ميكننا هنا  الرند 
على  الضوء  تسليط 

ملكافحة  املبتكرة  املبادرات 
هذه األمراض ومن ضمنها 
واإلصحاح  الفعال  التقصي 

على  بالرقابة  البيئي 
الشرب  مصادر مياه 

الوقاية  وغيرها من وسائل 
باللقاحات  التطعيم  شاملة 

ضد األمراض التي تتوفر 
لها لقاحات«، وأكد أنه 

كان لهذه املبادرات األثر 
مكافحة  يف  امللموس 

هذه األمراض وانخفاض 
بها. معدالت اإلصابة 

حيث  بالتنوع  املؤسسة  أطلقتها  التي  البارزة  الفعاليات  متيزت 
األنشطة  وتضمنت  وهجينة،  وافتراضية  حضورية  بفعاليات  متثلت 

واخليرية،  والوطنية،  واالجتماعية،  والثقافية،  والبيئية،  الصحية، 
أفراد  مختلف  واستهدفت  وغيرها،  واإليجابية  والسعادة  والتطوعية، 

واألمهات، واألطفال،  الهمم،  املواطنني، وأصحاب  املجتمع ومنهم كبار 
بالدم  التبرع  وتعتبر حمالت  املساندة.  والفئات  واملرضى،  واملوظفني، 

242 حملة، شارك  من أكثر الفعاليات جناحًا وأثرًا، إذ بلغ عددها 
 ،2022 فيها 10.857 آالف متبرعًا بالدم خالل النصف األول من 

و11.952 ألف طلب تبرع بالدم، كما تبرز أهمية احلمالت من خالل 
واجلهات  بالدم  للمتبرعني  السنوي  التكرميي  البرنامج  تنظيم 

البرنامج تنفيذ  70 شخصًا، كما يشهد  الداعمة بحضور ما يزيد عن 
التعاون مع الشخصيات املؤثرة  التبرع بالدم من خالل  مبادرة سفراء 

التبرع. واالستمرارية يف  املتبرعني اجلدد  الستقطاب 

باقة من الفعاليات

676 فعالية وحملة من » اإلمارات للخدمات الصحية«



دبي )وام(

جمارك  تفتيش  ضــبــاط  تمكن   
دبي في مطار دبي الدولي مبنى»1« 
من  كيلوجرامات   3.7 ضبط  مــن 
حاول  المخدرة،  الماريجوانا  عشبة 
ــدول  ــدى الـ ــادم مــن إحــ ــ مــســافــر ق
اإلفريقية تهريبها إلى داخل الدولة، 
الــمــخــدرة في  الــمــواد  إخــفــاء  عبر 
قطع غيار السيارات »فالتر« وذلك 
الجمارك  مفتشي  لكن  للتمويه، 
عملية  عــن  الــكــشــف  مــن  تــمــكــنــوا 
قطع  مــرور  خالل  وتبين  التهريب. 
بالمسافر  الخاصة  السيارات  غيار 
وجود  السينية،  األشعة  أجهزة  عبر 
كثافة في إحداها، وبكفاءة االشتباه 
لدى مفتش الجمارك تم اللجوء إلى 
المذكورة  للقطعة  اليدوي  التفيش 
وتفكيكها فتبين وجود لفات صغيرة 
فحصها  وتــم  فنية  بطريقة  مخبأة 

ــاز كــشــف الـــمـــخـــدرات  ــهـ عــبــر جـ
وتم  الماريجوانا  عشبة  أنها  وتبين 
الجهات  إلــى  فيه  المشتبه  إحــالــة 

المختصة. 
وقال خالد أحمد مدير أول إدارة 
مبنى»المطار  المسافرين  عمليات 
سلسلة  تتبني  ــرة  ــدائ ال إن  رقـــم1«، 
والتقنيات  ــراءات  اإلجـ من  متكاملة 
لكافة  للتصدي  المتطورة  الذكية 
مـــحـــاوالت الــتــهــريــب، تــمــاشــيــاً مع 
من   ،2026  -  2021 استراتيجيتها 
أنظمتها  وتــطــويــر  تــحــديــث  خـــالل 
وبـــرامـــجـــهـــا الـــخـــاصـــة بــعــمــلــيــات 
المراكز  تزويد  يتم  حيث  التفتيش، 
التفتيش،  أجهزة  بأحدث  الجمركية 
الجمارك  مفتشي  كفاءة  إلى  مشيراً 
أمن  حماية  في  بواجبهم  وقيامهم 
الممنوعة  المواد  المنافذ من دخول 
من  وأفـــراده  المجتمع  على  حفاظاً 

انتشار تلك اآلفات.
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صباح الخير

»نافس.. 
على طريقتك«

أسلوباً  اختاروا  إماراتيين  لشباب  مبتكرة  تجربة  مؤخراً  تابعت 
مبتكراً لبدء مشروعهم الخاص في واحد من أكبر المراكز التجارية 
في  بالروبوت  باالستعانة  وذلــك  أبوظبي،  العاصمة  في  والموالت 
تقديم الخدمة لرواد محلهم في أحد ممرات المركز، فكرة مبتكرة 
تحمل في الوقت ذاته رسالة واضحة بأن المرحلة المقبلة تتطلب 
من الراغبين في خوض غمار األعمال الخاصة االبتكار والتجديد 
بعيداً عن التقليد والتكرار، كما يفعل بعض الشباب الذين لم يعرفوا 
من أفكار لمشاريعهم الخاصة سوى إقامة مقاه للقهوة وتكديسها في 
منطقة واحدة لدرجة التشبع والملل، لتصبح بعد ذلك خاوية بسبب 

سوء اختيار المشروع والمكان.
 غير بعيد عن مقر عملي شاهدت محال تعاقب عليها عدد من 
الشباب، وغادروها تباعاً بعد أقل من ثالثة أشهر لبعضها بسبب 
تراكم الخسائر القاصمة للظهر جراء ارتفاع اإليجارات والتكاليف 
توافر  الــرواد عليها الرتفاع األسعار وعدم  إقبال  الباهظة، وعدم 

مواقف في المكان.

لنجاح مسيرتها في  المبتكرة مهم جــداً  النماذج  وتشجيع  دعم 
الدولة  توجهات  مع  ينسجم  وأنــه  الخاصة، خاصة  األعمال  عالم 
وبرامجها الخاصة باالعتناء بالشباب وأصحاب المشاريع المتوسطة 

والصغيرة.
 ونتابع حالياً وفي ذات اإلطار إطالق مجلس تنافسية الكوادر 
اإلماراتية برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المجلس، 
أمس األول، حملة »نافس.. على طريقتك« للتعريف بقصص »نجاح 
جانب  إلى  الخاص،  القطاع  في  العاملين  الموهوبين  اإلماراتيين 
التعريف بمزايا العمل في هذا القطاع، وذلك بهدف تشجيع المواطنين 

على خوض تجارب العمل ضمن مؤسسات القطاع الخاص«.
 وقال المجلس: إن الحملة، التي ستُعرض على وسائل التواصل 
االجتماعي الخاصة ببرنامج »نافس«، ستشمل »قصص اإلماراتيين 
وظائف  في  يعملون  الذين  الدولة،  أنحاء  مختلف  من  الطموحين 
التكنولوجيا  مجاالت  ذلك  في  بما  الخاص،  القطاع  في  متنوعة 
الصحية،  والرعاية  المالية  والخدمات  واالستشارات  والهندسة 
والذين سيشاركون تجاربهم ويتحدثون عن مسيرتهم المهنية ويقدمون 
النصائح للشباب اإلماراتيين الراغبين باالنضمام إلى القوى العاملة 

في القطاع الخاص«.
 مبادرات وجهود متواصلة لتشجيع كل شاب وشابة على بناء مساره 
الوظيفي ومستقبله المهني، اعتماداً على اإلرادة والرغبة والطموح 
والتفكير في المستقبل بعيداً عن المسارات التقليدية. طموح مشروع 
لشباب المستقبل الذين يتطلعون لدعمنا جميعاً بالتشجيع والتوجيه 
واإلقبال على مبادراتهم، وأحيي هنا تجربة »خليفة اإلنسانية« في 
التوسع بتجربة »األسر المنتجة« وإقناع العديد من المؤسسات بمنح 
األولوية لمنتجاتهم، وبالتوفيق ولكل مجتهد نصيب لينافس بطريقته.

علي العمودي

ali.alamodi@alittihad.ae

جاهزية »المهام 
الخاصة« في شرطة 

الشارقة

النيابة توضح عقوبة 
حيازة مطبوعات تروج 

لجرائم المخدرات

شرطة دبي تطلق 
أول دبلوم لغة إشارة 

للعنصر النسائي

الشارقة )االتحاد(

 أكد العميد عبداهلل مبارك بن عامر، 
نائب القائد العام لشرطة الشارقة،  على 

أهمية الرؤى والخطط المستقبلية 
األمنية الواضحة، التي ترفع من األداء 

 وجاهزية القطاع األمني في مختلف 
المجاالت، تحقيقًا ألهدافها المنسجمة 

مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية 
إلى تعزيز األمن واألمان وضمان االستعداد 

والجاهزية في مواجهة األحداث.
جاء ذلك خالل جولته التفقدية لالطالع 

على آلية سير العمل في إدارة المهام 
الخاصة، ضمن منظومة التفتيش السنوي 
لإلدارات الشرطية التي تهدف إلى الوقوف 

على مستجدات العمل األمني والشرطي، 
بحضور العقيد عاشور سبت بن عاشور 

مدير إدارة المهام الخاصة، والعقيد 
طارق  المدفع مدير إدارة االستراتيجة 

وتطوير  األداء. وبدأت الجولة بتفقد 
الطابور العسكري، تاله تفقد المركبات 

واآلليات واألسلحة والمعدات العسكرية، 
واألجهزة المتطورة  التي تستخدمها إدارة 
المهام الخاصة في أداء مهامها الميدانية، 
إلى جانب التجهيزات الفنية  والتكتيكية 

والتقنيات المستخدمة في مجاالت  العمل 
الشرطي واألمني. واطلع العميد ابن 

عامر، على إنجازات إدارة المهام الخاصة 
والمبادرات التي قامت بتنفيذها خالل 

العام الماضي،  واستمع إلى شرح مفصل عن 
المشاريع والبرامج التدريبية للعاملين 
والمهام المسندة إليهم وخطط اإلدارة 

للعام الجاري 2022  ، كما اطلع على معرض 
ابتكارات إدارة المهام، وما يتضمنه من 
ابتكارات مطبقة منها مركبة المعدات 

والتجهيزات المتنقلة، وأنظمة الرماية في 
الظالم الدامس، وحقيبة واقي الرصاص 

المبتكرة.

أبوظبي )وام(-

 أوضحت النيابة العامة للدولة، من خالل 
تغريدة نشرتها أمس على حساباتها في 

مواقع التواصل االجتماعي، عقوبة حيازة 
مطبوعات أو رسومات تدعو إلى ارتكاب 

جرائم المخدرات. وأشارت النيابة العامة 
إلى أنه طبقًا للمادة 55 من المرسوم 

بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في 
شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات 
العقلية أنه يعاقب بالغرامة التي ال تقل 

عن خمسين ألف درهم، كل من صنع أو 
استورد أو جلب أو باع أو حاز بقصد الترويج 

سلعًا أو مطبوعات تحمل صورًا أو رسومات أو 
كتابات أو أفكارًا تدعو أو تحض على ارتكاب 

أي من جرائم المواد المخدرة أو المؤثرات 
العقلية المنصوص عليها في هذا المرسوم 
بقانون. ويعاقب بالغرامة التي ال تقل عن 
خمسة آالف درهم كل من ارتدى أي ملبس 

أو استعمل أي سلعة أو مطبوعة مما ورد 
في الفقرة السابقة. وفي حالة العود تكون 

العقوبة الحبس الذي ال تزيد مدته على 
سنتين، وفي جميع األحوال يتم مصادرة 
المضبوطات. ويأتي نشر هذه المعلومات 

في إطار حملة النيابة العامة للدولة 
المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين 

أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات 
المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع 
مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك 

بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

دبي )االتحاد(

أطلقت اإلدارة العامة للتدريب بالتعاون مع 
المجلس النسائي لشرطة دبي، أول دبلوم 

ُمتخصص في لغة اإلشارة للعنصر النسائي، 
وذلك بهدف تعزيز قدراتهن في التواصل 

وتقديم الخدمات ألصحاب الهمم، وبما 
يتماشى مع مبادرة »مجتمعي... مكان 

للجميع«، الهادفة إلى أن تكون إمارة دبي 
بالكامل مدينة صديقة ألصحاب الهمم.
وافتتح العقيد محمد عتيق مدير إدارة 

مركز التدريب في اإلدارة العامة للتدريب، 
بحضور الرائد خبير عنود السعدي رئيس 

المجلس النسائي لشرطة دبي، فعاليات 
أولى دورات الدبلوم في مركز دبي ألمن 

الطيران المدني، بحضور موظفي شرطة 
دبي والمشاركات في الدورة من مختلف 

اإلدارات العامة ومراكز الشرطة.
وأكد العقيد عتيق أن فعاليات الدبلوم 

يتم تنفيذها بمتابعة من العميد بدران 
الشامسي مدير اإلدارة العامة للتدريب، 
بهدف تأهيل عناصر نسائية قادرة على 
استخدام لغة اإلشارة في مختلف أماكن 

عملهن في اإلدارات العامة ومراكز الشرطة، 
وأثناء تواجدهن في العمل الميداني خالل 

المهام الشرطية، مشيرًا إلى أن الدبلوم 
يساهم في تعزيز التوجهات الحكومية في 

إمارة دبي، وتوجهات القيادة العامة لشرطة 
دبي في توفير كافة الخدمات ألصحاب 

الهمم، سواء كانت ذكية أو عبر الكوادر 
البشرية المؤهلة متى ما تطلب األمر ذلك.

ولفت العقيد عتيق إلى أن تنفيذ دبلوم لغة 
اإلشارة للعنصر النسائي جاء بعد النجاح 

الذي حققه فريق مترجمي لغة اإلشارة 
في شرطة دبي في »إكسبو 2020 دبي«، 

واستطاعوا على مدار 6 أشهر من مساعدة 
أصحاب الهمم ورسم البسمة على شفاههم، 
من خالل الخدمات النوعية التي قدموها 

لهم، سواء بالترجمة الفورية أو المساعدة 
في تلبية احتياجاتهم، أو حتى تحقيق 

أمنياتهم، وهو ما كان له أثر إيجابي على 
أفراد المجتمع. 

أبوظبي )االتحاد

 تأهل 23 منتسبًا في دورة تدريبية متخصصة حول مكافحة حرائق تحطم الطائرات نفذتها هيئة 
أبوظبي للدفاع المدني ضمن استراتيجيتها في رفع كفاءة الكوادر العاملة لديها ، وتعزيز مهاراتهم 

وفق أفضل الممارسات العالمية وذلك بالتعاون مع السفارة الفرنسية لدى الدولة.
وأشاد العقيد سويدان سعد العامري مدير مركز الموارد والخدمات المساندة في الهيئة بالتعاون 

القائم مع السفارة الفرنسية لدى الدولة، وبمشاركة خبيرين فرنسيين في تنفيذ الدورة نظريًا 
وعمليًا وعرض التجارب التي تسهم في صقل مهارات المنتسبين.

واكد على اهتمام الهيئة بمواكبة آخر التطورات والمستجدات في مجاالت التدريب الحديث 
بما يسهم في رفع مستوى ومهارات المنتسبين في تطبيق احدث البرامج واألنشطة التدريبية 
التي تواكب المعايير العالمية بما ينعكس إيجابيا على االرتقاء بمسيرة العمل في الهيئة، من 

خالل عقد مثل هذه الدورات، مشيرًا إلى ان الدورة قدمت فكرة جيدة للمنتسبين حول التجربة 
الفرنسية في مواجهة هذه النوعية من الحرائق بتقنيات وأليات متطورة عالميًا.

ولفتت العقيد دكتور ميثه محمد الدرعي مدير إدارة التدريب خالل افتتاح الدورة إلى اهتمام 
الهيئة بالحفاظ على مسيرة الريادة وتحقيق أهداف التدريب في االعتماد على كوادر وطنية 

مدربة ومؤهلة في كافة المجاالت، وذكرت أن الدورة ركزت على إكساب المتدربين الخبرات 
العملية التي تؤهلهم في التعامل مع هذه النوعية من الحرائق وتضمنت تدريبات نظرية في 

التعرف على حوادث كوارث الطائرات ومحاضرات وجلسات نقاشية حول جانب التطبيقات العملية 
على مكافحة حرائق مفترضة للطائرات.

أبوظبي )االتحاد(

نفذت إدارة األزمات والكوارث بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي تمرينًا لرفع 
الجاهزية حول تحديد هوية ضحايا الكوارث مع الشركاء في إمارة أبوظبي بهدف قياس منظومة 

االستجابة وتطوير اإلجراءات العملياتية.
وأكد اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير قطاع العمليات المركزية أن التمرين يهدف إلى 

تنمية القدرات ورفع الكفاءة الفنية وتحديد األدوار والمسؤوليات لمنظومة تحديد هوية ضحايا 
الكوارث. وذكر العقيد مصبح محمد الكعبي رئيس فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث بأن الهدف 
الرئيسي هو قياس أداء المنظومة ككل وزيادة تبادل الخبرات الميدانية مع الشركاء لفهم األدوار 

والمسؤوليات بينهم.
وأشار إلى أن التمرين ركز على معالجة الصعوبات في عمليات التخطيط وكيفية االستجابة 

والتعامل مع الجثث مجهولة الهوية والتعريف بمنظومة تحديد هوية ضحايا الكوارث وتبادل 
األفكار والمقترحات حول أفضل الطرق التي تسهم في أداء المهام بسرعة استجابة وفقًا للمعايير 

المعتمدة.

تأهيل 23 منتسبًا في إطفاء 
حرائق تحطم الطائرات 

شرطة أبوظبي تنفذ تمرين 
»تحديد هوية الضحايا« 

جانب من ختام الدورة )من المصدر(  

  التمرين يستهدف تنمية القدرات ورفع 
الكفاءة الفنية للمنظومة األمنية

أحمد سيف المهيري

التمرين ركز على التعامل مع الجثث مجهولة الهوية )من المصدر(

ضبط 3.7 كيلوجرام »ماريجوانا« 

مـــــع مسافـــر يف مطــــــار دبـــــي

نزاع قضائي بني زوجني حول »هبة أرض«

جمعة النعيمي )أبوظبي(

أبوظبي، في  النقض  قضت محكمة 
قضية نزاع بين زوجين حول هبة أرض، 
بالموافقة على طلب الشاكية، الزوجة، 
موضحة أن الهبة مثار النزاع قد وقعت 
شروطها  لجميع  مستوفية  صحيحة 
وأركانها في أثناء قيام العالقة الزوجية 
بما ال يُجيز للزوج الرجوع فيها، عماًل 
بالمادة 183/ 1 من قانون اإلجــراءات 
قد  ــة(  )زوجــ شاكية  وكــانــت  المدنية. 
أقامت دعوى قضائية ضد زوجها نظير 
الهبة التي أعطاها إياها بموجب عقد 
كتابي تم تسجيله وتوثيقه بين الطرفين، 
إال أنه عندما وقع خالف بين الزوجين، 
ــه للجوء  أنــكــر ذلـــك، مــمــا دفـــع زوجــت

للمحكمة للمطالبة بحقها.
عند  ــزوج  ال أن  المحكمة  وأوضحت 
لحقوق  وضــمــانــاً  األرض  هــذه  ــراء  شـ
لزوجته، حرر لها شيكاً لسداد نصيبه 
أن  ذلــك  ورتــب على  األرض  قيمة  من 
وبين  بينه  يحول  الــذي  األدبــي  المانع 
ــة ضد  الحصول مــن زوجــتــه على ورق
إلثبات صورية عقد الهبة مثار النزاع لم 

يكن موجوداً. 
وأوضحت أنه ولما كان ما أثاره الزوج 
توافر  لعدم  الحكم  استخالص  بشأن 
المانع األدبي الذي يبيح له إثبات تلك 
أن  يعدو  ال  الشهود  بشهادة  الصورية 
يكون محض جدل، فيما تستقل محكمة 
الموضوع بتقديره وال يجوز إثارته أمام 
محكمة النقض، وكان المقرر في قضاء 
الرجوع  طلب  قبول  أن  المحكمة  هذه 
في الهبة معلق على شرط عدم وجود 
مانع من الرجوع فيها، وإذ كان من بين 
تمت  قد  الهبة  تكون  أال  الموانع  هــذه 
صحيحة أثناء قيام العالقة الزوجية - 

ولو انفصمت ُعرى العالقة الزوجية بعد 
ذلك.

ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة 
بتأييد طلب الزوجة، ورفض طلب الزوج، 
وذلك لكون الهبة مثار النزاع قد وقعت 
شروطها  لجميع  مستوفية  صحيحة 
وأركانها أثناء قيام العالقة الزوجية، وأن 
ما يثيره األخير في هذا الخصوص وما 
ساقه من مبررات تخول له الرجوع في 
تلك الهبة يضحى وال محل له، ومن ثم 
النعي على الحكم المطعون فيه  يكون 
بأسباب الطعن جميعها على غير أساس 
من الواقع والقانون، األمر الذي يتعين 

معه عدم قبول الطعن برمته.

 المخدرات المضبوطة كانت مخبأة 
في قطع الغيار )وام(

 أشار مدير أول إدارة 
عمليات املسافرين 
ملبنى1 إلى أنظمة 

الضبط الذكية، 
والتي ُتزود بها املنافذ 
اجلمركية واملساهمة 

بشكل مباشر يف ضبط 
العديد من قضايا 

تهريب املواد املمنوعة، 
باإلضافة إلى الدورات 
التدريبية املتخصصة 

للمفتشني، والتي 
تساعدهم على كشف 
حيل املهربني والتعرف 

على طرق التهريب 
احلديثة وكشفها، من 

خالل تفتيش احلقائب 
بواسطة أجهزة التفتيش 

باألشعة السينية 
وحتديد احلقائب 

املشبوهة.

أنظمة 
ذكية

الهبــــة 
مثار النزاع قد وقعت 

صحيحة مستوفية 
لجميع شروطها في أثناء 

العالقة الزوجية

شرطة دبي تشارك يف فعاليات »املعسكرات الصيفية«

دبي )االتحاد(

لشرطة  العامة  القيادة  تشارك 
دبي بالتعاون مع رابطة المحترفين 
مبادرة  فعاليات  فــي  اإلمــاراتــيــة 
»الــمــعــســكــرات الــصــيــفــيــة«، في 
الرياضي،  الثقافي  النصر  نادي 

وتستمر المبادرة 4 أيام.
العميد خالد علي شهيل  وأكد 
إلســعــاد  الــعــامــة  اإلدارة  مــديــر 
الــروح  مــبــادرة  رئيس  المجتمع، 
في  مــشــاركــتــنــا  أن  ــيــة،  اإليــجــاب
الصيفية«  »المعسكرات  مبادرة 
المحترفين  رابطة  تنظمها  التي 
األندية  مع  بالتعاون  اإلماراتية 
توفير  إلـــى  تــهــدف  الــريــاضــيــة، 
ــريــاضــي لــأطــفــال،  الــنــشــاط ال
أجــواء  في  استمتاعهم  وضمان 
تسودها الصداقات ضمن محيط 
النادي، وإقامة فعاليات تجمعهم 

مع األسر وأصحاب الهمم.
ــال الــرائــد عــبــداهلل طــارش  وق
ــادرة  ــ ــب ــ الـــعـــمـــيـــمـــي، مـــنـــســـق م
المبادرة  إن  سعادة«،  »التزامكم 
دبي  مجلس  مــع  بالتعاون  تأتي 
المحترفين  ورابــطــة  الــريــاضــي، 
ــة، ومـــؤســـســـة دبــي  ــ ــي ــ ــارات ــ اإلم
الخامس  عامها  فــي  ــإعــالم،  ل
على التوالي، وتهدف إلى التوعية 
الرياضي  الجمهور  بالتزامات 
عليها  ينص  التي  المالعب،  في 
القانون االتحادي رقم )8( لسنة 
المنشآت  أمن  شأن  في   ،2014
أن  مؤكداً  الرياضية،  والفعاليات 
تعريف  بهدف  تأتي  المشاركة 
باالستفادة  وتوعيتهم  الناشئة 
الــمــثــلــى مــن وســائــل الــتــواصــل 
ــرس الــرســائــل  االجــتــمــاعــي، وغـ
جميع  بين  والتثقيفية  اإليجابية 

أطراف اللعبة.
الفعاليات تتيح لألطفال فرصة ممارسة النشاط الرياضي بصحبة األسر وأصحاب الهمم 

وسط أجواء مميزة )من المصدر(
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أبوظبي )االتحاد(

استرجع 1646 سائق مركبة من السائقين 
إمارة  في  مروريةٌ  نقاٌط  بحقهم  المسجلة 
استفادتهم  بعد  القيادة،  رخــص  أبوظبي، 
المرورية  النقاط  لتخفيض  دورة   971 من 
عام  من  األول  والنصف   2021 عام  خالل 
2022 والتي تهدف إلى رفع مستوى الثقافة 
بحقهم  ُسجلت  الذين  للسائقين  المرورية 
نقاط مرورية جراء المخالفات التي قاموا 
من  والحد  سلوكياتهم،  وتعديل  بارتكابها، 
سائقاً   435 واستفاد  المرورية.  الحوادث 
من خدمة تخفيض النقاط المرورية خالل 
عام 2021 والنصف األول من العام الجاري 
على  دورة   342 تنفيذ  خــالل  مــن   2022
مستوى إمارة أبوظبي، وعالوة على ذلك تم 
الثقيلة  الشاحنات  لبرنامج  تنفيذ 21 دورة 
في عام 2021 و15 دورة للبرنامج ذاته خالل 

النصف األول من عام 2022.
والرعاية  الشرطية  المتابعة  إدارة  ودعت 
شرطة  في  المجتمع  أمن  بقطاع  الالحقة 
خفض  في  الراغبين  السائقين  أبوظبي، 
النقاط المرورية لالستفادة من خدمة تتوافر 
لهم مرة واحدة سنوياً للسائقين ممن وصلوا 
إلى عدد )8 نقاط مرورية ولم يبلغوا الحد 
التراكمي 23 نقطة مرورية(، وذلك لتجنب 
لتفادي  وبالتالي  المرورية،  النقاط  تراكم 
الحد  بلوغ  القيادة في حال  سحب رخصة 

التراكمي 24 نقطة.
 وقال العقيد أحمد جمعة مطر الخييلي، 
والرعاية  الشرطية  المتابعة  إدارة  مدير 
برنامج  إن  المجتمع،  أمن  بقطاع  الالحقة 
تخفيض النقاط المرورية يركز على ثالث 
تجاوزت  الذين  السائقون  هم  مجموعات، 
مرات  لثالث  نقطة   24 المرورية  نقاطهم 
في  يرغبون  الــذيــن  والــســائــقــون  متتالية، 
تخفيض النقاط المرورية البالغة ثماني )8( 

نقاط، ولم يبلغوا الحد التراكمي 24 نقطة 
بحيث ال يستفيد السائق من هذه الخدمة 
سوى مرة واحــدة سنوياً، والسائقون حملة 
التجربة(  )تحت  المؤقتة  القيادة  رخصة 
الذين تم سحب رخصهم للمرة األولــى، إذ 
يمكنهم االستفادة من برامج النقاط المرورية 
إذا بلغ السائق المخالف الحد التراكمي، وفق 

ما هو معمول به.
وتوضيحاً للمجموعات الثالث المستفيدة، 
النقاط  تخفيض  نظام  أن  الخييلي  ــر  ذك
المرورية، يوفر ثالثة برامج، تتيح الفرصة 
لمراجعة  المرورية  المخالفات  لمرتكبي 
بالقوانين  والتقيد  وااللــتــزام  سلوكياتهم 
واللوائح، إذ يستفيد من البرنامج األول كل 
بحقه  قيادة ومسجلة  يحمل رخصة  سائق 
نقاٌط مرورية من )8 إلى 23( نقطة، ويسمح 
بدخول البرنامج مرة واحدة في العام لكل 
سابقة مرورية، ويتم تخفيض ثماني نقاط 

عند اجتياز الــدورة، ويستفيد من البرنامج 
الــثــانــي الــســائــقــون الــذيــن تــجــاوزوا الحد 
من  نقطة   24 المرورية  للنقاط  التراكمي 
والثانية  األولى  المرورية  السوابق  أصحاب 
ــمــة، ويــجــوز  ــدائ ــرخــص ال والــثــالــثــة مــن ال
االســتــفــادة مــن هــذا الــبــرنــامــج ألصحاب 
فترة  واحــدة خــالل  مــرة  المؤقتة  الرخص 
التجربة، فيما يستهدف البرنامج الثالث كل 
سائق مركبة عليها مخالفة تتضمن حجزها، 
البرنامج  التسجيل في  ذلــك  ومــن شــروط 
ومراجعة السائق المخالف لمديرية المرور 
والدوريات، ودفع المخالفة، ويتم إعفاؤها من 

الحجز بعد االنتهاء من البرنامج التدريبي.
بقوانين  االلــتــزام  على  السائقين  وحــث 
ارتــكــاب  وعـــدم  والــمــرور،  السير  وأنظمة 
المخالفات التي يترتب عليها تسجيل نقاط 
إلى  والتي قد تصل  المروري،  في سجلهم 
سحب الرخصة، وإيقافهم عن القيادة وحجز 

المركبة.
من  العديد  نفذت  اإلدارة  أن  إلــى  ولفت 
البرامج باللغات الثالث، العربية واإلنجليزية 
وتـــدريـــب مخالفي  لــتــأهــيــل  واآلســـيـــويـــة، 
إلحاقهم  من خالل  والمرور،  السير  قانون 
بمحاضرات ودورات متخصصة، باإلضافة 
إلى برامج النقاط المرورية ألصحاب الهمم 
وبلغة اإلشارة للصم وضعاف السمع، وذلك 
لتطوير سبل الرعاية والتأهيل لهم وفق أفضل 
ودمجهم  ولتمكينهم  العالمية،  الممارسات 
ببقية فئات المجتمع على مختلف األصعدة.  
إلــى االســتــمــرار فــي عقد دورات  وأشـــار 
البرنامج عبر تقنية الفيديو كونفرانس في 
أبوظبي والظفرة والعين، مع توفير خدمات 
الرد على استفسارات المراجعين، وتسجيل 
الراغبين في االلتحاق بالدورات التدريبية، 
بما يعزز من االرتقاء بمفهوم التواصل مع 
الجمهور من خالل اتصالهم هاتفياً على رقم 

بدالة عونك المباشر )8003333(. 

خــــالل 2021 والنصـــــف األول مـــــن 2022

عيـــــن الكـــاميــــرا

10 نقاط مرورية 
لعدم التوقف عند 

مشاهدة إشارة قف

تدشين دورات
للغة اإلشارة 

ألصحاب الهمم

سائق مركبة استرجعوا رخص القيادة يف أبوظبي

توعيــــة سائقـــي دراجــــات »تــوصيــل 

الطلبــات« ببـرامــج النقــاط املروريــة
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والرعاية  الشرطية  املتابعة  إدارة  نظمت 
الالحقة، بالتعاون مع إدارة املرور والدوريات، 

محاضرة توعوية لسائقي دراجات شركة طلبات 
يف مدينة العني حول النقاط املرورية وحتسني 

وأوضح  النارية.  الدراجات  سلوكيات قائدي 
الالحقة  والرعاية  الشرطية  املتابعة  إدارة  مدير 

أبوظبي  اهتمام شرطة  املجتمع،  أمن  بقطاع 
الفئة من مستخدمي  بتعزيز سالمة هذه 

الطريق من خالل محاضرة توعوية، ركزت على 
أثناء  كاالنشغال  احلوادث،  مسببات  توضيح 

الزائدة. والسرعة  القيادة، 
اتباع أنظمة وقوانني   ونصح السائقني بضرورة 

املركبات  وحجز  للمخالفات  جتنبًا  املرور 
استمرارية  وحفاظًا على سالمة اجلميع، مؤكدًا 

املرورية خالل جائحة  للنقاط  البرامج اخلدمية 

األم  بلغتهم  السائقني  19«، ومخاطبة  »كوفيد- 
واالحترازية. الوقائية  اإلجراءات  التباع 

 ومت إلقاء الورشة من قبل احملاضرين 
األهداف  لتحقيق  أبوظبي  بشرطة  األكفاء 

بقواعد  االلتزام  أهمية  مؤكدين  االستراتيجية، 
بالسرعات  التقيد  وضرورة  واملرور،  السير 

احملددة وتفادي احلوادث وحث سائقي دراجات 
وأنظمة  االلتزام بقواعد  شركة طلبات على 

مستخدمي  وسالمة  سالمتهم  على  حفاظًا  املرور 
النقاط  تخفيض  برنامج  ويركز  الطريق. 

اآلمنة،  بالقيادة  السائقني  توعية  على  املرورية 
املرورية،  النقاط  مع  التعامل  بكيفية  وتعريفهم 

تفاديًا  لديهم  اإليجابية  السلوكيات  وتعزيز 
باملخاطر  وإرشادهم  القيادة منهم،  لسحب رخص 

املخالفات. ارتكاب  عن  املترتبة 

6 نقاط مرورية بحق السائقني الذين ال يلتزمون بإعطاء 
 500 الغرامة  األولوية للمشاة يف األماكن املخصصة للعبور، مع 

درهم، يرصدها نظام رادارات حاذر يف أبوظبي بعد تفعيل 
االصطناعي  الذكاء  بتقنية  يعمل  والذي  للنظام  اآللي  الضبط 

التي ال تسمح  املركبات  املشاة ورصد مخالفات  ملراقبة معابر 
لعبورهم. املشاة من األماكن املخصصة  لعبور  األولوية  بإعطاء 
 وذكرت شرطة أبوظبي أن نظام حاذر ينبه السائقني بأهمية 
االلتزام بقواعد السير واملرور، وإعطاء األولوية لعبور املشاة 

من األماكن املخصصة لهم، حفاظًا على سالمتهم وسالمة 
اآلخرين، وبحسب النظام فإنه تتم مخالفة أي مركبة إذا لم 
لعبورهم،  املخصصة  املناطق  يف  للمشاة  الكامل  بالعبور  تسمح 

املركبات  النظام بتصوير لوحات  بها  املزود  الكاميرات  وتقوم 
املخالفة.

 أوضحت شرطة أبوظبي أنه يتم 
10 نقاط مرورية وغرامة  تسجيل 

1000 درهم بحق سائقي املركبات يف 
الكامل،  حال عدم االلتزام بالوقوف 

عند فتح ذراع »قف« باحلافالت 
املدرسية، مبسافة ال تقل عن خمسة 

بأمان،  الطلبة  عبور  لضمان  أمتار، 
500 درهم، و6 نقاط  والغرامة 

مرورية، عند عدم التزام سائق 
احلافلة بفتح إشارة »قف«، أو عدم 
املرور،  وإرشادات  بتعليمات  التزامه 

وذلك وفقًا للبندين )90(، )91( من 
2017 بشأن  القرار رقم )178( لسنة 

قواعد وإجراءات الضبط املروري.

الشرطية  املتابعة  إدارة  أطلقت 
أول برنامج  الالحقة،  والرعاية 

الهمم من فئة الصم  ألصحاب 
وضعاف السمع، ويعد األول على 

2022 بلغة  مستوى الدولة يف عام 
املاسية  اإلشارة، وتقدمي اخلدمة 

تهدف  مجتمعية  جتارب  وتصميم 
واستمرت  املجتمع،  لزيادة رضا وثقة 

املبادرة من خالل مراحل عدة 
املرورية  النقاط  »إطالق برنامج 

النقاط  الهمم، جوالت  ألصحاب 
املرورية بلغة اإلشارة، ومجلس الصم 

دورة  تنفيذ  وآخرها  الرمضاني، 
الهمم من فئة  تدريبية ألصحاب 
الصم وضعاف السمع«، وبلغ عدد 

 165 املشاركني خالل مراحل املبادرة 
مشاركًا من أصحاب الهمم. ومن أبرز 
أكثر  مشاركة  املجتمعية،  املشاركات 

30 شخصًا من أصحاب الهمم من  من 
وجمعية  أبوظبي  شرطة  منتسبي 
اإلمارات للصم يف تعريف أصحاب 

ببرنامج  السمع  وضعاف  للصم  الهمم 
املرورية املخصص لهم يف  النقاط 

أول دورة من نوعها على مستوى 
املرورية  النقاط  الدولة يف برنامج 

مديرية  مع  وبالتعاون  الفئة،  لهذه 
املرور والدوريات، وجمعية اإلمارات 

خدمات  بتقدمي  واملعنية  للصم، 
اإلمارات،  الصم يف  لفئة  مجتمعية 
وتعزيز دورهم يف املجتمع، وركزت 

النقاط  بخفض  توعيتهم  على 
املرورية، وتعزيز دورهم يف املواطنة 

اإليجابية.
وتأتي ضمن مبادرات شرطة 

أبوظبي يف دعم توجهات احلكومة، 
أصحاب  استراتيجية  مع  وباملواءمة 

أبوظبي بالتركيز على  إمارة  الهمم يف 
النقاط  بثقافة  الصم  فئة  توعية 

السائق  بسلوكيات  واالهتمام  املرورية 
الهمم  اإليجابي. وشارك أصحاب 

خالل الدورة يف تصميم اخلدمات 
وحصر  الصم،  لفئة  املستقبلية 

وتخصيص  واألفكار،  التحديات 
محور لإلجابة عن تساؤالت 
املختصني. قبل  من  السائقني 

خدمــة جديــدة لتقسيـط رسـوم 
دورات برامج »النقاط المرورية«

دعت شرطة أبوظبي السائقني املنتسبني لدورات 
خفض النقاط املرورية لالستفادة من خدمتها 

اجلديدة لتقسيط رسوم دورات البرامج من دون 
فوائد أو أرباح، موضحة أن ذلك يأتي بالشراكة 
االستراتيجية مع خمسة بنوك على تقسيط 

الرسوم باستخدام البطاقات االئتمانية الصادرة 
عنها، موضحة أنها تأتي بهدف تعزيز قيم 

السعادة واإليجابية للمتعاملني.
ولالستفادة من اخلدمة، يجب أن يكون املتعامل 

حاصاًل على بطاقة ائتمان، بطاقة مغطاة، صادرة 
من البنوك اخلمسة وهي »بنك أبوظبي األول، 

وبنك أبوظبي التجاري، وبنك املشرق اإلسالمي، 
ومصرف أبوظبي اإلسالمي، ومصرف اإلمارات 

اإلسالمي«، واالتصال مباشرة بأحد البنوك 
التي تقدم اخلدمة لتوضيح آليتها يف عملية 

التقسيط. وتتيح اخلدمة دفع الرسوم عبر 
مراكز اخلدمة التابعة إلدارة املتابعة الشرطية 

والرعاية الالحقة بالقيادة العامة لشرطة 
أبوظبي بنظام التقسيط دون احتساب أي فوائد 

على املستفيدين يف »أبوظبي - العني والظفرة«. 
وتهدف إلى وضع التسهيالت للسائقني لتقسيط 
املبالغ بيسر، وسرعة إجراءات التحاقهم بدورات 

برامج النقاط املرورية يف أبوظبي والعني 
والظفرة. ووفقًا آللية التقسيط، فباإلمكان 

دفع مبلغ التسجيل 800 درهم لبرنامج تخفيض 
النقاط املرورية على دفعات بالتنسيق مع 

البنوك، ودفع مبلغ 2400 درهم لبرنامج استرجاع 
رخصة القيادة، وكذلك 2400 درهم بالنسبة 
لسائقي املركبات الثقيلة، وذلك على أقساط 

مالية ميسرة. وأشارت إلى أن خطوات التقسيط 
تتم أواًل من خالل مراجعة أحد البنوك املذكورة، 

وثانيًا: التقدم ملراكز اخلدمة يف مصفح والعني 
والظفرة، وثالثًا: التسجيل والقبول، ورابعًا: دفع 

الرسوم باستخدام بطاقة االئتمان، وخامسًا: 
حضور الدورة، وسادسًا: تسديد القيود.

استمرار برنامج 
تخفيض النقاط 

المرورية عبر »الفيديو 
كونفرانس«

أحمد جمعة الخييلي

رفع مستوى الثقافة المرورية للسائقين الذين ُسجلت بحقهم نقاط مرورية جراء مخالفات ارتكبوها )من المصدر(

تعزيز سالمة السائقين عبر  محاضرات توعية )من المصدر(»نظام حاذر« ينبه السائقين بأهمية االلتزام بقواعد السير والمرور 



نيويورك )االتحاد(

أمس، عن  اإلمارات،  دولة  أعربت 
العابر  التهديد  إزاء  البالغ  قلقها 
للحدود الذي يشكله تنظيم »داعش« 
السلم  على  له  التابعة  والجماعات 
الــدولــيــيــن، مــؤكــدة على أن  واألمـــن 
يزال  ال  »القاعدة«  لتنظيم  التصدي 
مقتل  بــعــد  عالمية  أولــويــة  يشكل 

زعيمه أيمن الظواهري.
ــارات، فــي بيان أمــام  ــ وقــالــت اإلم
السفير  ألقاه  الدولي  األمن  مجلس 
المندوبة  نــائــب  أبــوشــهــاب  محمد 
المتحدة،  األمم  لدى  للدولة  الدائمة 
التي  المكاسب  من  الرغم  على  إنه 
تحققت في القضاء على قادة تنظيم 
»داعـــش« اإلرهــابــي، فــإن الــدولــة ال 
التهديد  إزاء  بالغ  بقلق  تشعر  تزال 
العابر للحدود الذي يشكله »داعش« 
األمن  على  له  التابعة  والجماعات 

الدوليين. والسلم 
متابعة  ــرورة  ــ ضـ عــلــى  ــددت  ــ وشـ
ضد  الدولي  للتحالف  المهم  الــدور 
»داعـــــش«، ومــتــابــعــة الــجــهــود ضد 
إلحاق  لضمان  اإلرهابية  التنظيمات 

هزيمة حاسمة بها. 
ــر أبــوشــهــاب فــي الــبــيــان، إن  وذكـ
تزال  ال  »الــقــاعــدة«  تنظيم  مواجهة 
بعد  أولوية عالمية، خصوصاً  تشكل 
التنظيم  قــيــادة  فــي  الحالي  الــفــراغ 
زعيم  الظواهري  أيمن  مقتل  عقب 
المجتمع  على  أن  موضحاً  التنظيم، 
الـــدولـــي الــحــفــاظ عــلــى زخـــم هــذه 
ــن  الــمــعــركــة، وعـــلـــى مــجــلــس األمـ
للتصدي  الــازمــة  التدابير  اتــخــاذ 
الذي  للحدود،  العابرة  للتهديدات 
في  ــيــة  اإلرهــاب الــجــمــاعــات  تشكله 

جميع أنحاء العالم. 
ــن تــمــتــلــك  ــيـ وقــــــال إنـــــه فــــي حـ
تحسين  على  الــقــدرة  التكنولوجيا 
ساحاً  تعتبر  أنها  إال  البشر،  حياة 
الــتــكــنــولــوجــيــا  فــتــطــور  حـــديـــن،  ذا 
يشكل  الــواســع  وانتشارها  السريع 
لمنع  األعضاء  الدول  لجهود  تحدياً 
إساءة استخدام التكنولوجيا من قبل 

الجماعات اإلرهابية. 
تتميز  المقابل  في  أنه  إلى  ولفت 
ــة بــإمــكــانــيــات  ــاشــئ ــن ــيــات ال ــقــن ــت ال
ــود الــمــبــذولــة  ــجــه ــم ال ــدع ــة ل ــل هــائ
اإلرهــاب،  ومكافحة  التطرف  لمنع 
فريق  يستخدم  المثال  سبيل  فعلى 
المتحدة  لــأمــم  الــتــابــع  التحقيق 
التي  الجرائم  عن  المساءلة  لتعزيز 
الــذكــاء  ــش«  ــ »داعـ تنظيم  ارتــكــبــهــا 
هائلة  كميات  لتحليل  االصطناعي 
أعضاء  محاكمة  لدعم  البيانات  من 

التنظيم اإلرهابي. 
تنظيم  أن  البيان،  في  أوضح  لكنه 
الطائرات  أنظمة  يستغل  »داعـــش« 
الموجهة عن بُعد بشكل كبير، والتي 
متنوعة  مجموعة  عبر  عليها  يحصل 
مـــن الــوســائــل مـــن بــيــنــهــا شــركــات 
ــعــديــات على  ت ــة، وإدخـــــال  وهــمــي
الستخدامها  التجارية  الــطــائــرات 
المجتمع  على  لذلك  فتاك،  بشكل 
لمنع  جــادة  خطوات  اتخاذ  الــدولــي 
على  اإلرهابية  الجماعات  استحواذ 
بما  ومكوناتها،  المسّيرة  الطائرات 
وحــركــة  ــش«  »داعــ تنظيم  ذلــك  فــي 

و»الحوثيين«.  »الشباب« 
وحذر من أن الجماعات اإلرهابية 
العنف  ألعمال  كغطاء  الدين  تستغل 
مسميات  تــحــت  الــكــراهــيــة  ــشــر  ون

بــاإلســام،  ربطها  وتــحــاول  خاطئة 
لـــذا ال يــمــكــن الــســمــاح لــــ»داعـــش« 
ــرى  ــجــمــاعــات الــمــتــطــرفــة األخـ وال
داعــيــاً  اإلســامــي،  الــديــن  بتشويه 
الـــدول األعــضــاء فــي مجلس األمــن 
ــى االمــتــنــاع عن  والـــدول األخـــرى إل
اإلرهــابــي  ــش«  »داعــ تنظيم  وصــف 

بـ»الدولة اإلسامية«. 
وأكد على ضرورة منع ظهور جيل 
والمتطرفين،  اإلرهابيين  من  جديد 
الــهــول،  أنـــه فــي مخيم  إلـــى  ــاً  ــت الف
 25 بشمال سوريا، يتعرض أكثر من 
ألف طفل إلى خطر التطرف، وال بد 
هؤالء  لمنح  حقيقية  جهود  بذل  من 
أكثر  مستقبل  فــي  األمـــل  األطــفــال 

ساماً وازدهاراً.
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عربي ودولي

حذرت من تهديد األمن والسلم الدوليين بسبب  اإلرهاب العابر للحدود

اإلمــارات تدعــو إلى دحـــر »القاعدة« و»داعش«

محمد أبوشهاب يلقي في مجلس األمن كلمة اإلمارات التي دعا فيها الدول األعضاء إلى االمتناع عن وصف تنظيم »داعش« اإلرهابي بـ»الدولة اإلسالمية« )من المصدر(

ال بد من منع 
استحواذ اإلرهابيين 

على الطائرات 
المسّيرة

تحذير من تعرض 
آالف األطفال بمخيم 

»الهول« لخطر 
التطرف

 

نيويورك )االتحاد(

أكدت دولة اإلمارات العربية المتحدة في بيانها أمام 
المناقشة المفتوحة لمجلس األمن اليوم بشأن »السالم 

واألمن في أفريقيا: بناء القدرات من أجل استدامة السالم«، 
أهمية إثراء هذه المناقشات من خالل التركيز على التجارب 

األفريقية. وكانت الصين قد ترأست المناقشة بصفتها رئيسة 
مجلس األمن لشهر أغسطس الجاري. 

وأشار السفير محمد أبو شهاب، نائب المندوبة الدائمة 
لدولة اإلمارات لدى األمم المتحدة والقائم باألعمال باإلنابة 

خالل المناقشة إلى سعي دولة اإلمارات منذ تأسيسها إلى بناء 
عالقات واسعة مع الشركاء في جميع أنحاء القارة األفريقية، 

مشيرًا إلى أنها أصبحت تمثل نموذجًا للتعاون الفّعال في عدد 
من المجاالت المهمة، كالطاقة المتجددة واألمن الغذائي 

ومكافحة اإلرهاب والقطاع الصحي. وفي سياق متصل، شدد 
أبوشهاب على الحاجة إلى اتباع نهج يسترشد بالسياقات 

المحلية من أجل استدامة السالم بشكل فّعال في أفريقيا 
وغيرها من المناطق في العالم. 

وقال في هذا الصدد: »بالرغم من أن تركيزنا المباشر 
ينصب على التحديات األفريقية، علينا أن نتذكر أن جذور هذه 

التحديات وانعكاساتها، كثيرًا ما تمتد إلى خارج نطاق القارة، 
كما يجب أن يدرك المجلس بأن الحلول األفريقية، وليس 

التحديات فقط، لها أبعاد عالمية«. 
وركز السفير، في بيان الدولة على أن السالم المستدام 

يتطلب تنمية مستدامة، مشددًا على أن حماية وضمان 
الوصول إلى السلع والخدمات األساسية واستقرار أسعار 

الغذاء والطاقة، يجب أن تكون في صلب أي جهد يهدف إلى 
الحفاظ على السالم.

اإلمارات: السالم المستدام بأفريقيا يتطلب تنمية مستدامة

دينا محمود )لندن(

بتحول  تفيد  مــؤشــرات  ظــل  فــي 
إلــى  األفــريــقــي،  الــســاحــل  منطقة 
اإلرهابية  للتنظيمات  نشطة  بــؤرة 
والمتطرفة، دق خبراء أمنيون غربيون 
الفشل  اإلنــذار، من خطورة  أجراس 
الذي  اإلرهابي،  التهديد  احتواء  في 
في  متسارعة  بوتيرة  حالياً  ينتشر 
الصحراء  بين  الفاصلة  البقعة  تلك 
الكبرى في أفريقيا، والدول الواقعة 

بشمال القارة السمراء.
منطقة  أن  إلـــى  الــخــبــراء  ــار  وأشــ
من  ــزاء  أجـ تشمل  التي  »الــســاحــل«، 
الــســودان  بينها  مــن  ــة  دولـ  14 نحو 
وبوركينا  ونيجيريا  وتــشــاد  ومــالــي 
اآلن  تشكل  بــاتــت  والــنــيــجــر،  فــاســو 
ماذاً للجماعات اإلرهابية التي تدين 
بالوالء لتنظيمْي »داعش« و»القاعدة« 
الدواعش،  لفلول  وكذلك  الدموييْن، 
بعد  والعراق،  سوريا  من  فروا  الذين 
أواخر  هناك،  الهزيمة  التنظيم  تكبد 

عام 2017.
ذلك  يتحول  أن  إلــى  ذلــك  وأدى 
الجزء من أفريقيا، إلى إحدى أخطر 
اإلرهاب  ضد  الحرب  جبهات  وأهم 
عالمياً، وهو ما تجسد في أنه شهد 
سقوط  وحده،  الماضي  العام  خال 
العمليات  ضحايا  من  المئة  في   35
اإلرهابية على مستوى العالم، وذلك 
أجبرت  واعــتــداءات،  جــراء هجمات 
نحو مليونين ونصف مليون شخص، 

على النزوح من ديارهم.
مجلة  نشرتها  تــصــريــحــات  وفـــي 
دايجست«  بوليسي  »إنترناشيونال 
على موقعها اإللكتروني، قال الخبراء 
الغربيون، إن غالبية تلك االعتداءات، 
وقعت في المناطق الحدودية الحافلة 
والنيجر  األمنية، في مالي  بالثغرات 
وبوركينا فاسو، ُمحذرين من أن وتيرة 
العنف المتصاعد في هذه البقاع، قد 

تمتد إلى دول أفريقية مجاورة.
المتطرفة  التنظيمات  وتستغل 
األفريقي«،  »الساحل  في  الناشطة 
خاصة  هناك،  المضطربة  األوضــاع 
المنطقة  دول  بعض  شهدت  بعدما 
أدت  سياسية،  تقلبات  مالي-  -مثل 
إلى صرف االنتباه عن جهود مكافحة 
شبابها  وجعل  والــتــشــدد،  اإلرهـــاب 
فريسة سهلة لعمليات التجنيد، التي 
ــضــواء،  االن على  حملهم  تستهدف 

تحت لواء الجماعات الجهادية.
المظالم  تزيد  الخبراء،  وبحسب 
من  عــدد  فــي  القائمة  االجتماعية 
بلدان »الساحل«، من جاذبية دعوات 

التنظيمات اإلرهابية لمواطنيها، لرفع 
يرى  التي  السلطات،  ضــد  الــســاح 
مع  التعامل  عــن  عــاجــزة  أنها  هــؤالء 
مشكات مثل الفساد وتفاقم معدالت 
األراضـــي  ــاع  أوضـ وتــدهــور  البطالة 
على  الكثيرون  يعتمد  التي  الزراعية، 

العمل فيها، لكسب قوت يومهم.
وفـــي هـــذه األثـــنـــاء، حـــّذر تقرير 
ــن بــولــيــســي«  ــوريـ نــشــرتــه مــجــلــة »فـ
األميركية واسعة االنتشار، من تركيز 
األمنية  الزاوية  على  الغربية  الــدول 
مع  بالتعامل  يتعلق  ما  في  وحدها، 
الوضع المتأزم في منطقة »الساحل 
هــذه  ــدي  ــب ت أن  دون  ــقـــي«،  ــريـ األفـ
للجوانب  الواجب،  االهتمام  البُلدان 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية، 

ألزمات تلك المنطقة.
التصدي  أن  مــن  التقرير  وحـــذر 
اإلرهــابــي  للتهديد  فقط  عسكرياً 
يوفر  ال  المنطقة،  تلك  في  الكامن 

حًا لمشكاتها.
التمسك  أن  على  الخبراء  وشــدد 
ــام  أم ــاب  ــب ال الــنــهــج، سيفتح  بــهــذا 
لترسيخ  اإلرهـــابـــيـــة  الــتــنــظــيــمــات 
األفريقي«،  »الساحل  في  وجــودهــا 
وهو ما سيشكل تحدياً لأمن القومي 
المنطقة  هذه  قرب  بسبب  الغربي، 
جغرافياً من طرق الهجرة إلى أوروبا 
على  الُمطلة  األفريقية  ــدول  ال عبر 
البحر المتوسط، وهو ما يُنذر بجعلها 
مصدراً لإلرهابيين والمهاجرين غير 

القانونيين سواء بسواء.

قلق من تحول »الساحل« إلى ساحة للتنظيمات اإلرهابية

خبراء: 
التصدي عسكريا 
لإلرهاب وحده 

ال يكفي

هجــوم يف بوركينا فاســـو يــــودي بحيـــاة 10 مدنييــــن

واغادوغو )أ ف ب( 

مدنيين،   10 عــن  يقل  ال  مــا  ُقــتــل 
بينهم أربعة من المتطوعين األمنيين، 
أمس، في هجوم يُشتبه بأّن إرهابيين 
ــذوه فــي شــمــال بــوركــيــنــا فــاســو،  ــف ن

حسبما أفادت مصادر أمنية محلية.
ــح مــصــدر أمــنــي أّن »بــلــدة  وأوضــ
سيغينيغ،  منطقة  في  الواقعة  سيما 
ــاد،  ــب ــال ال بــمــحــافــظــة يــاتــنــغــا شــم
تعّرضت لهجوم إرهابي« صباح أمس. 
المتطّوعين  من  »أربــعــة  إن  وأضــاف 
ــوطــن، وهـــم مدنيون  ال لــلــدفــاع عــن 
قتلوا«،  مدنيين  وســتــة  مــســاعــدون، 
»جــرى تسجيل عدة  أنــه  إلــى  مشيراً 

إصابات«.

وأكد مسؤول محلّي من »المتطّوعين 
الهجوم، من دون  الوطن«  للدفاع عن 
ولكنه  الضحايا،  حصيلة  يحّدد  أن 

المتطّوعين  من  »عــدداً  أّن  إلى  أشار 
ما زالوا في عداد المفقودين«.

وأشار المسؤول إلى أّنه »جرى صّد 

الهجوم على أبواب سيغينيغا من قبل 
عناصر تلّقوا دعماً« من قوات الدفاع 
واألمن، موضحاً أّن »الهجوم أدى إلى 
هروب عدد كبير من سّكان« المنطقة. 
وأوضح أن السّكان بدأوا بالعودة »بعد 

الرد الجوي من الجيش«.
وأوضح مصدر أمني آخر أنه »بعد 
وحدات  نُشرت  سيما،  على  الهجوم 
ساعد  جوي  إسناد  ُقــّدم  كما  الدعم 

في دحر المهاجمين«.
وُقتل 9 متطوعين أمنيين و4 جنود، 
هجوم  فــي  الــمــاضــي،  الخميس  يــوم 
تابعة  ــدة  وحـ على  ــون   ــي إرهــاب شنه 
لمفرزة عسكرية في بورزانغا، شمال 
الباد، كانت تنّسق عملية هجومية مع 

مجموعة من المتطّوعين.

باماكو )وكاالت(

أفاد الجيش في مالي، أمس، بأن مسلحين قتلوا 17 من جنوده 
األحد  يــوم  تيسيت  بلدة  من  بالقرب  هجوم  في  مدنيين  وأربعة 

الماضي.
وتعرضت  فقدوا  آخرين  جنود   9 إن  بيان،  في  الجيش،  وقــال 
مركبات ومعدات للتدمير. وأضاف أنه يشتبه في أن يكون الهجوم 

من تنفيذ جماعة تابعة لتنظيم »داعش« اإلرهابي.
نحو  في   2022 أغسطس  من  السابع  »فــي  البيان:  في  وجــاء 
الساعة الثالثة، ردت وحدات الجيش في تيسيت بقوة على هجوم 
معقد نفذته جماعات إرهابية مسلحة بالتنسيق فيما بينها، ويُعتقد 
أنها تنظيم داعش في الصحراء الكبرى، التي تستفيد من الدعم 

بالطائرات المسّيرة والمدفعية«.
وتُواجه مالي أسوء تمرد تشنه جماعات إرهابية مسلحة، بعضها 
مرتبط بتنظيم »القاعدة«، والذي امتد إلى دولتي الجوار بوركينا 

فاسو والنيجر.
وقال الجيش إنه قتل 7، على األقل، في صفوف العدو.

مقتل 17 جنديًا بهجوم مسلح في مالي

قوات األمن في بوركينا فاسو لدى مالحقة عناصر متطرفة )أ ف ب(



شعبان بالل )عدن، القاهرة(

ميليشيات  اليمنية  الحكومة  اتهمت 
مليار   150 بنهب  اإلرهــابــيــة  الحوثي 
المشتقات  إيــــرادات  مــن  يمني  ــال  ريـ
الحديدة  ميناء  عبر  ــواردة  الـ النفطية 
منذ بدء الهدنة اإلنسانية في 2 أبريل 
ومحللون  خبراء  اعتبر  فيما  الماضي، 
هناك  أن  لـــ»االتــحــاد«  تصريحات  في 
اإلنسانية  للهدنة  بالجملة  انتهاكات 
ترتكبها الميليشيات اإلرهابية، مطالبين 
الــمــجــتــمــع الـــدولـــي بــالــضــغــط على 
بالنتائج  الهدنة  تأتي  حتى  »الحوثي« 

المرجوة.
معمر  اليمني  اإلعـــام  ــر  وزي وحمل 
وكالة  نشرتها  تصريحات  في  اإلرياني 
ميليشيات  »ســبــأ«،  اليمنية  األنــبــاء 
المسؤولية  كــامــل  اإلرهــابــيــة  الحوثي 
عــن تــوقــف صـــرف مــرتــبــات موظفي 
الدولة، بعد اقتحامها العاصمة صنعاء 
وســيــطــرتــهــا عــلــى مــؤســســات الــدولــة 
والبنك المركزي ونهبها الخزينة العامة 
في  واستمرارها  النقدي،  واالحتياطي 
وضرائب  جمارك  من  اإليـــرادات  نهب 
يسمى  لما  وتوجيهها  زكـــاة،  ــوال  ــ وأم

»المجهود الحربي «.
ــدت منذ  ــ أب الــحــكــومــة  وأوضــــح أن 
اللحظة األولى وفي كل جوالت الحوار 
الموظفين  رواتـــب  لــدفــع  اســتــعــدادهــا 
تسليم  مقابل  المدنيين  والمتقاعدين 
الــدولــة  إيــــرادات  الــحــوثــي  ميليشيات 
ــهــا، وقـــدمـــت في  ــمــنــاطــق ســيــطــرت ب
آلية  على  بالموافقة  تنازالً  ستوكهولم 
المبعوث بصرف الرواتب مقابل تحصيل 
إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس 

عيسى .
أن ميليشيات  إلــى  ــانــي  اإلري وأشـــار 
الهدنة األممية نهبت  الحوثي منذ بدء 
ــرادات  إيـ مــن  يمني،  ريـــال  مليار   150
ميناء  ــواردة عبر  ال النفطية  المشتقات 
ــب  روات ــع  دف لتمويل  تكفي  الــحــديــدة، 
موظفي الدولة في مناطق سيطرتها لمدة 
6 أشهر .  ولفت اإلرياني إلى أن الحكومة 
كانت قد بدأت من جانب واحد صرف 
رواتب عدد من القطاعات والمتقاعدين 
المدنيين في مناطق سيطرة الميليشيات 
قبل أن تقوم الميليشيات بعرقلة الخطوة 
اليمنية  الوطنية  العملة  تـــداول  ومنع 
سياساتها  ضمن  سيطرتها،  بمناطق 
اليمنيين،  وتجويع  إلفــقــار  الممنهجة 
واستخدامهم ادوات للحرب والمتاجرة 

بالمعاناة اإلنسانية .
الدولي  المجتمع  ــانــي  اإلري وطــالــب 
األممي  والــمــبــعــوث  المتحدة  واألمـــم 
عرقلة  عن  المسؤول  الطرف  بتحديد 
رواتب  بصرف  الخاص  االتفاق  تنفيذ 
مــوظــفــي الـــدولـــة، ومــمــارســة ضغوط 
حقيقية على ميليشيات الحوثي لتنفيذ 
بتوريد  الهدنة،  وبنود  ستوكهولم  اتفاق 
الموارد السيادية وفي مقدمتها إيرادات 

موانئ الحديدة لصالح صرف الرواتب. 
ــي  ــحــوث ــات ال ــشــي ــي ــل وتــــواصــــل مــي
أنحاء  عموم  في  اإلرهابية  ممارساتها 
للهدنة  كبيراً  تهديداً  يشكل  ما  اليمن 
الحوثي  ميليشيات  وواصلت  األممية. 

اإلرهابية خروقاتها المسلحة في عدد 
تنصاتها  مع  تزامًنا  المحافظات،  من 
المتفق  الهدنة  بنود  باقي  تنفيذ  فــي 
عليها، في المقدمة منها فتح منافذ تعز. 
وبلغت خروقات الميليشيات الحوثية في 

واستهدافاتها  القتال،  جبهات  مختلف 
للمدنيين منُذ اإلعان عن تمديد الهدنة 
في الثاني من أغسطس، أكثر من 811 

خرًقا، في 8 محافظات.
بين  الحوثية،  الــخــروقــات  وتنّوعت 

في  الجيش  مواقع  على  النار  إطــاق 
»الكاتيوشا«،  بصواريخ  الجبهات  كافة 
المختلفة،  والــعــيــارات  وبالمدفعية 
ــاح الـــقـــّنـــاصـــة، وبــالــطــائــرات  ــسـ وبـ
إلى  بــاإلضــافــة  المفخخة،  الــمــســّيــرة 

شق  أعــمــال  فــي  الميليشيات  ــام  قــي
قناصة،  مواقع  واستحداث  طــرقــات، 
وحفر خنادق، وبناء لتحصينات، ونشر 
طائرات استطاعية مسّيرة في مختلف 
ميليشيات  خروقات  وأدت  الجبهات. 
جنود   9 مقتل  إلــى  اإلرهابية  الحوثي 

يمنيين وجرح نحو 43 آخرين.
ويـــعـــطـــي االنـــتـــهـــاك الــمــتــواصــل 
لنوايا  حقيقًيا  مــؤشــًرا  للميليشيات، 
تجاه  المبّيتة  اإلرهــابــيــة  الميليشيات 
غطاء  اتخاذها  بهدف  األممية  الهدنة 
ــمــروعــة ضد  لــمــمــارســة جــرائــمــهــا ال
األبرياء الُعّزل، والتي كانت قد أسفرت 
منُذ إعان الهدنة في الثاني من أبريل 
الضحايا  مئات  سقوط  عن  الماضي 

بمن فيهم نساء وأطفال.
سياسيون  ومــحــلــلــون  ــراء  خــب وأكـــد 
لـ»االتحاد« أن هناك اختراقات بالجملة 
العمليات  مــن  بــدايــة  الحوثيين،  مــن 
والخطاب  المدنيين  وقتل  العسكرية 
التحريضي وتسييس السفر من مطار 
وجود  ضــرورة  على  مشددين  صنعاء، 
ضغط دولي على الميليشيات حتى تأتي 

الهدنة بالنتائج المرجوة.
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رقم 
المناقصة

موضوع المناقصة
آخر موعد 
لتسليم 
العطاءات

تطوير أمن وحماية البيانات6473072
07  سبتمبر  2022

الساعة 11:00 
صباحًا

6473100
توريد وتركيب أجهزة التفتيش غير 

التداخلية لمطار أبوظبي - قسم الشحن

31  أغسطس  2022
الساعة 11:00 

صباحًا

6469456
 تمديد 

) استحداث نظام حوكمة وإدارة البيانات (

17  أغسطس  2022
الساعة 11:00 

صباحًا

طرح مناقصات عامة 
تعلن دائرة المالية - اإلدارة العامة للجمارك

قسم المشتريات
عن طرح المناقصات التالية:

اإلرياني: االستيــــالء على أمــــــوال الجمـــــــارك والضــــــــرائـب والزكـــــاة
مقتل 9 جنـــود وإصابــة 43 آخـــرين بخروقـــات حوثيـــة خــالل أسبوع

جندي يمني مرابط في إحدى جبهات القتال ضد الحوثيين )أرشيفية(

حملة »حوثية« 
ضد قبائل 
»همدان«
صنعاء )وكاالت(

شنت ميليشيات الحوثي 
اإلرهابية، حملة اعتقاالت 

جديدة استهدفت وجهاء وأعيان 
وأبناء قرية »العرة« في مديرية 

»همدان«، شمالي صنعاء. وأفادت 
مصادر قبلية، أن ميليشيات 

الحوثي اختطفت أكثر من 27 
من وجهاء وأعيان قرية »العرة« 

بمنطقة »وادعة« في مديرية 
»همدان« وأودعتهم في سجونها.
يأتي ذلك عقب ثالثة أيام من 

اعتصام سلمي نفذه العشرات 
من أبناء القرية في أراضيهم 

التي نهبتها ميليشيات الحوثي. 
وتحاول ميليشيات الحوثي 

السطو بقوة السالح على أرض 
ألهالي »العرة« رغم صدور حكم 

قضائي يثبت ملكية األهالي لها. 
وقبل أيام، داهمت حملة عسكرية 

حوثية قرية »العرة« واختطفت 
العشرات من أبنائها عقب قيام 
عشرات األهالي بهدم سور بنته 

الميليشيات، أرادت من خالله 
االستيالء على أراضيهم.

التقى رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية في األردن

ابن مبارك: ملتزمون بتحقيق العدالة لكل اليمنيني

عدن )االتحاد(

أطلع وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، 
أمس، رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية، المعتمدين 

لدى المملكة األردنية الهاشمية، على مستجدات األوضاع 
في الساحة اليمنية والصعوبات التي تواجهها الحكومة 

في مساعيها لتطبيع األوضاع بالمناطق المحررة، وإعادة 
تفعيل مؤسسات الدولة، باإلضافة إلى تحديات تحقيق 

السالم الشامل، والجهود المبذولة في هذا الصدد، وفق ما 
ذكرته وكالة األنباء اليمنية »سبأ«. 

وأشار الوزير بن مبارك، إلى تطورات األوضاع السياسية 

والميدانية واإلنسانية، على ضوء الهدنة األممية المعلنة، 
موضحًا التزام الحكومة الشرعية بكل ما يمكن أن يؤدي 

إلى تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، وتحقيق السالم 
القائم على المرجعيات المتفق عليها، والتي تكفل العدالة 

والمواطنة المتساوية لكل أطياف الشعب اليمني. ولفت 
وزير الخارجية، إلى الخروقات الحوثية وما نتج عنها 

من ضحايا مدنيين، ورفضها المستمر ألي خطوات نحو 
السالم بما في ذلك رفع الحصار عن مدينة تعز، وعدم 

االنصياع لكل الدعوات الهادفة لوقف إراقة الدم اليمني.
وفي سياق متصل، التقى ابن مبارك، أمس، رئيس 

مجلس األعيان األردني فيصل الفايز.

وأكد وزير الخارجية، أن العالقات اليمنية - األردنية 
عالقات متينة ومتجذرة نابعة من توجيهات القيادة 

السياسية في البلدين، والروابط الكبيرة التي تجمع 
الشعبين ووحدة الهدف والمصير المشترك، مشيدًا 
بالمواقف الثابتة والصادقة والشجاعة، لألردن إزاء 

القضايا كافة التي تمس أمن الدول العربية واستقرارها 
وتنميتها. 

واستعرض األوضاع في اليمن منذ االنقالب الحوثي 
على الشرعية الدستورية، والمعاناة اإلنسانية التي 

يواجهها الشعب اليمني جراء ذلك، والجهود الحكومية 
التي بذلت في سبيل تحقيق السالم العادل والشامل.

خبراء لـ»   «: 
مطلوب ضغط دولي على 

الميليشيات لتحقيق أهداف الهدنة

االتحاد )بيروت، القاهرة( 

الطاقة  وزارة  فــي  مــصــادر  كشفت 
اللبنانية عن أن مخزون الوقود العراقي 
سينفد بنهاية شهر أغسطس الجاري، 
تدخل  وقد  مأزق  في  أنهم  إلى  الفتًة 

الباد في العتمة الشاملة.
فــي تصريحات  الــمــصــادر  وقــالــت 
»حتى  إنـــه  لبنانية،  ــام  إعـ لــوســائــل 
اللحظة الجواب واضح من قبل الدولة 

العراقية حول تجديد االتفاق«.
في  حـــادة  لــبــنــان مشكلة  ــعــانــي  ويُ
يتسبب في  مــا  الــكــهــربــاء  ــدادات  ــ إمـ
بشكل  ساعة   20 لمدة  التيار  انقطاع 

شبه يومي.
الكهرباء  نقص  أزمـــة  وتــصــاعــدت 
بقوة  الساحة  على  وطفت  والطاقة 
مجموعات  ــامــت  ق حــيــث  مـــجـــدداً، 
أيام،  قبل  الطاقة  وزارة  باقتحام مقر 
ــراءات  وســـط مــطــالــبــات بــاتــخــاذ إجــ
منذ  الممتدة  األزمـــة  لحل  حقيقية 
على  واعتراضات  السنوات،  عشرات 
بالتيار  التزويد  ساعات  تحديد  قرار 

الكهربائي.
سياسيون  ومحللون  خــبــراء  وأكـــد 
يعالج  مستدام  مشروع  وجود  ضرورة 

األزمة التي تتفاقم وتؤرق اللبنانيين.
اللبناني  السياسي  المحلل  وكشف 
بالتيار  التغذية  أن  عن  فقيه  محمود 
تتجاوز  وال  معدومة  شبه  الكهربائي 
ــيــروت،  الــســاعــتــيــن فــي الــعــاصــمــة ب
وأغلب السكان يعتمدون على مولدات 
»عصابات  إلــى  تحولت  التي  األحياء 

واحتكارات« في أيدي أحزاب.
وأضـــاف فقيه لـــ»االتــحــاد« أنــه تم 
ــدار 40% مــن الــديــن الــعــام على  إهـ
 40 الـ  تكلفته  وتعدت  الكهرباء  قطاع 
يعاني  اللحظة  وحــتــى  دوالر،  مليار 
اللبنانيون من ظام دامس بحجة عدم 
بينما  المعامل،  لتشغيل  الوقود  توفر 
المولدات  لمحتكري  المازوت  يتوفر 

المنتشرة على الخريطة اللبنانية.

وأوضح فقيه أن »الحل في مشروع 
مستدام يحسن الجباية ويعالج األزمة 
ويائم التسعيرة مع مقتضيات السوق 
براثن  مــن  اللبنانيون  يتخلص  حتى 
االحتكارات، فهم بحاجة لرجال دولة 
وطني  بحس  يتمتعون  ومتخصصين 
على  الــعــامــة  المصلحة  ــقــدمــون  وي
قطاع  ولكن  الشخصية،  مصالحهم 
تبييض  لعمليات  يتعرض  المحروقات 

األموال والتهريب«.
عبر  المشكلة  لحل  لبنان  ويسعى 
المتحدة،  الـــواليـــات  تدعمها  خطة 
األردن  عبر  المصري  الغاز  باستيراد 
وسوريا، لتشغيل محطة كهرباء شمال 
للتقليل  خطوة  اعتبر  ما  وهو  الباد، 

من أزمة نقص الكهرباء خال الفترة 
المقبلة.

اللبناني  السياسي  المحلل  وأشــار 
الطاقة  أزمــة  أن  إلــى  بيرم  إبراهيم 
الماضية بشكل  األيام  تفاقمت خال 
أمــراً  الــظــام  وأصــبــح  مسبوق  غير 
وارداً، فأغلب معامل إنتاج الكهرباء ال 
تعمل بسبب عدم توافر الوقود وهو ما 

يتجدد مع أي أزمة مالية.
وأضاف بيرم لـ»االتحاد« أن الوضع 
اآلن في ظل حكومة تصريف األعمال 
واالنقسام حول رئيس الدولة وإضراب 
المستقلة  والمصالح  الــعــام  القطاع 
ومنها الكهرباء أصبح سيئاً، مما دفع 
وزارة  لمهاجمة  األشـــخـــاص  بــعــض 

الــطــاقــة، خــاصــة فــي ظــل تضاعف 
ــراكــات الــتــي أصبحت  أســعــار االشــت
كارثية بالنسبة لدخل األفراد المحدود 
ورفع الدعم عن الوقود ما شكل أزمة 

متصاعدة.
اللبناني  السياسي  المحلل  وأشــار 
إلى أن هناك محاولة سابقة من وزير 
الطاقة لوضع خطة لحل أزمة الكهرباء 

لكن فشلت.
السياسي  المحلل  يصف  ــدوره،  ــ ب
قضية  الـــرز  سعيد  محمد  اللبناني 
الكهرباء في لبنان بأنها »أم المشاكل« 
منذ 12 عاماً وحتى اآلن بعد أن تسلم 
من  مسؤولون  حقيبتها  وتقلد  ملفها 

»التيار الوطني الحر«.
ــه إذا كان  ــحــاد«، أن ـــ»االت ــح ل وأوضـ
تحته  لبنان  يــرزح  الــذي  العام  الدين 
تجاوز المئة مليار دوالر فإن مؤسسة 
الدين  هــذا  نصف  تتحمل  الكهرباء 
دول  كل  في  الكهرباء  بينما  تقريباً، 
المحلية  للخزينة  ربح  مصدر  العالم 
إال في لبنان فهي مغارة فساد ومصدر 

ثروات غير مشروعة.

خبراء لـ»   «: البد من مشروع مستدام يعالج أزمة الكهرباء جذريًا

لبنان.. تحذيرات من ظالم دامس نهاية الشهر

إهدار 40 % من الدين 
العام على قطاع 

الطاقة بتكلفة 40 
مليار دوالر

التيار الكهربائي شبه 
معدوم وال يتجاوز 

الساعتين في بيروت

محطات توليد الكهرباء في لبنان مهددة بالتوقف بسبب نفاد الوقود )أرشيفية(
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أبوظبي (االتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد 
الدبلوماسي  المستشار  قــرقــاش، 
أن  ــة،  ــدول ال رئيس  السمو  لصاحب 
الـــداعـــم لحقوق  ــارات  ــ ــ اإلم مــوقــف 
ومبدئي  ثابت  الفلسطيني  الشعب 
إلى  مشيراً  الــمــزايــدات،  عــن  بعيداً 
أهمية الحل السياسي إلنهاء االحتالل 

وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
عبر  بتغريدة  الدكتور  معالي  وقــال 
حسابه الرسمي بموقع تويتر: »موقف 
ــارات الــداعــم لــحــقــوق الشعب  ــ اإلمـ
دولة  قيام  رأسها  وعلى  الفلسطيني 
بعيداً  ومبدئي  ثابت  موقف  مستقلة 
ــدات الــتــي يــدفــع ثمنها  ــزاي ــم عــن ال
إلى  وللوصول  غالياً،  الفلسطينيون 
ذلك وإنهاء االحتالل ال بديل عن الحل 
السياسي، قناعتنا راسخة تنطلق من 
التاريخي  وموقفنا  األخالقية  ثوابتنا 

والواقع السياسي«. 
وأمس األول، رحبت دولة اإلمارات 
حيز  غــزة  قطاع  في  الهدنة  بدخول 
إلى  كافة  األطـــراف  داعية  التنفيذ، 
االلتزام بمسؤولياتهم بموجب بالقانون 

الدولي والقانون الدولي اإلنساني. 
خالل  بيان  في  ــارات،  ــ اإلم وقالت 
جلسة لمجلس األمن الدولي: »نجدد 

اإلعراب عن قلقنا الشديد إزاء أعمال 
ضحيتها  راح  والتي  األخيرة،  العنف 
العشرات من المدنيين، بما فيهم 15 
على ضرورة  »نؤكد  مضيفة:  طفاًل«، 
بمسؤولياتهم  األطــراف  جميع  التزام 
والقانون  الــدولــي  الــقــانــون  بموجب 
فيما  وخصوصاً  اإلنساني،  الــدولــي 
واألعــيــان  المدنيين  بحماية  يتعلق 
المواجهة  مخاطر  وتجنيبهم  المدنية 

العنيفة«.
اإلنــســانــي  الـــوضـــع  »إن  ــت:  ــالـ وقـ
المتردي في غزة ال يحتمل مزيداً من 
الهدنة  بدخول  ونرحب  الصدمات، 

حيز التنفيذ بوساطة مصرية«. 

وأعــربــت اإلمـــــارات عــن »خــالــص 
بقيادة  مصر،  في  لألشقاء  التقدير 
على  السيسي  عبدالفتاح  الرئيس 
ــودهــم الــمــكــثــفــة، واتــصــاالتــهــم  جــه
بالتوصل  تكللت  والــتــي  المستمرة، 
واستعادة  التصعيد  ووقــف  لالتفاق 

التهدئة«.
الرئيس  أكــد  متصل،  سياق  وفــي 
المصري أن هناك أهمية بالغة للبناء 
غزة  قطاع  في  الحالية  التهدئة  على 
وقطع الطريق على أي محاولة لتوتر 
أو  الغربية  بالضفة  ســواء  ــاع  األوضـ

بالقطاع.
وذكـــر الــمــتــحــدث الــرســمــي باسم 
السفير  المصرية  الجمهورية  رئاسة 
جاء  ذلــك  أن  بيان  في  راضــي  بسام 
الرئيس  تلقاه  هاتفي  اتصال  خــالل 
السيسي مساء أمس األول من رئيس 

الوزراء اإلسرائيلي يائير البيد.
هذا  فــي  السيسي  الرئيس  وأكـــد 
السياق ضرورة اتخاذ خطوات فورية 
لتحسين الوضع المعيشي في القطاع 
المتدهورة  الــظــروف  مــن  للتخفيف 
العالقات  تحسين  في  ــراع  واإلسـ به 

االقتصادية مع السلطة الفلسطينية.
كما أكد تطلع مصر لتجديد األمل 
تحقيق  في  الفلسطيني  الشعب  لدى 
ــســالم الــمــنــشــود والــحــصــول على  ال
حقوقه وفق المرجعيات الدولية وإنهاء 
دائرة العنف والتصعيد المتكرر سعياً 
لفتح الباب أمام فرص وجهود التسوية 

وتحقيق االستقرار والهدوء.
إلــى أن مصر قامت  وأشــار كذلك 
بجهود ومساع حثيثة ومركزة الحتواء 
دون  وللحيلولة  الميداني  الموقف 
امتداد نطاق المواجهة وزيادة األعمال 

العسكرية.
ــيــد عبر  أن الب الــمــتــحــدث  ــر  ــ وذك
خالل االتصال عن بالغ التقدير لدور 
بها  قامت  التي  الناجحة  الوساطة 
بقيادة  الماضية  ــام  األي خــالل  مصر 
الرئيس السيسي للتوصل لوقف سريع 
الهدوء  وإعــادة  وتثبيت  النار  إلطــالق 
في قطاع غزة مما يرسخ دور مصر 
منطقة  الســتــقــرار  أساسية  كركيزة 

الشرق األوسط.

أكد أن ال بديل عن الحل السياسي إلنهاء االحتالل وإقامة دولة مستقلة

قرقاش: موقف اإلمارات الداعم للفلسطينيني ثابت

قناعتنا راسخة 
تنطلق من ثوابتنا 

األخالقية وموقفنا 
التاريخي

أطفال فلسطينيون يقفون على أنقاض منزل في منطقة رفح بغزة بعد توقف المواجهات )أ ف ب(

أحزاب وقوى عراقية تؤيد دعوة 

«التيار الصـــدري» لحــل البرملـــان

مصر: خطة قومية

لترشيــــد استهــالك الكهــربـــاء

هدى جاسم (بغداد)

ــت أحــــــــزاب عـــراقـــيـــة  ــنـ ــلـ أعـ
وتـــكـــّتـــالت ســيــاســيــة تــأيــيــدهــا 
بحل  الــصــدري«  »التيار  مطالب 
ــمــان وإجـــــراء انــتــخــابــات  ــبــرل ال
للجلوس  دعوات  ترافقها  جديدة 
من  للخروج  الحوار  طاولة  إلــى 
مــســاٍع  تــراجــعــت  فيما  األزمــــة، 
ــهــا أطـــــراف بــرلــمــانــيــة  تــقــوم ب
لتقريب  الفتح«  »تحالف  بينها 
»اإلطار  قوى  بين  النظر  وجهات 
الصدري«  و»التيار  التنسيقي« 
»ائــتــالف  رئــيــس  حسم  أن  بعد 
المالكي  نـــوري  الــقــانــون«  دولـــة 
وإجراء  البرلمان  موقفه من حل 

انتخابات جديدة.
حل  رفــض  قد  المالكي  وكــان 
انتخابات  النواب وإجراء  مجلس 
المجلس  عــودة  بعد  إال  مبكرة، 

لالنعقاد بشكل طبيعي.
واعــتــبــر الــخــبــيــر الــقــانــونــي 
ومن  أنه  التميمي  علي  العراقي 
أجل وضع خريطة طريق لتنفيذ 
لتحقيق  الدستورية  اإلجـــراءات 
من  بد  ال  المتظاهرين  مطالب 
إعالن حالة الطوارئ، مشيراً إلى 
وفق  وتعلن  الحل«،  »مفتاح  أنها 
المادة 61 من الدستور العراقي، 
مصطفى  حكومة  تــخــول  حيث 
الممتدة  بالصالحيات  الكاظمي 
الالحقة  الدستورية  واإلجراءات 
بعد  االنتخابات  إدارة  وتخولها 

أن يحل البرلمان.
وأشار التميمي في تصريحات 

لـــ»االتــحــاد« إلـــى أن »الــخــطــوة 
يحل  أن  هــي  للبرلمان  الثانية 
 64 ــمــادة  ال وفــق  بنفسه  نفسه 
مــن الــدســتــور، ويــحــدد مــوعــد 
ــتــخــابــات الــمــبــكــرة بــعــد أن  االن
ــة الــكــاظــمــي  ــوم تــســتــكــمــل حــك

إجراءاتها الدستورية«.
بتشكيل  الــتــمــيــمــي  ــالـــب  وطـ
لمحاكمة  متخصصة  محكمة 
تسببوا  الذين  ومنهم  الفاسدين 

بسقوط الموصل وبأثر رجعي.
ــــي ســيــاق آخــــر، أحــبــطــت  وف
محاولة  أمـــس،  عــراقــيــة  ــوات  قـ
ناسفاً  حــزامــاً  يرتدي  انتحاري 
ــات ديــنــيــة  ــاســب ــن ــتـــهـــداف م اسـ
بمحافظة  عــســكــريــة  ومـــقـــرات 

ديالى، شمال شرقي بغداد.
األمني  اإلعــالم  خلية  وذكــرت 
»الجيش  أن  صحفي،  بيان  فــي 
ــاط  ــن إحــب الـــعـــراقـــي تــمــكــن مـ
حزاماً  يرتدي  انتحاري  محاولة 
في  نفسه  تفجير  يحاول  ناسفاً 
عسكرية  ومقرات  دينية  مناسبة 
فــي تــقــاطــع مــيــاح شـــرق قضاء 

المقدادية«.

القاهرة (االتحاد)

أعــلــنــت مــصــر، أمــــس، الــبــدء 
لترشيد  قومية  خطة  تنفيذ  في 
استهالك الكهرباء من أجل توفير 
الطبيعي  الــغــاز  مــن  كمية  أكــبــر 
المستخدم في محطات الكهرباء 
ــادة  وزي للخارج  لتصديره  سعياً 

موارد البالد من النقد األجنبي.
المصري  الوزراء  مجلس  وذكر 
ــاء خــالل  ــك جـ ــان أن ذلـ ــي فـــي ب
ــذي عــقــده رئــيــس  ــ ــاع ال ــم االجــت
الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي 
التنفيذية  الــخــطــوات  لمتابعة 
لتفعيل إجراءات ترشيد الكهرباء 
ــن الـــــــوزراء  ــ بـــحـــضـــور عـــــدد م

ومسؤولي الجهات المعنية.
»مــصــر  أن  ــولـــي  مـــدبـ ــد  ــ ــ وأك
على  الحالية  األوقــات  في  تعمل 
حالياً  تمتلكه  مورد  أهم  استثمار 
الذي وجهت  الطبيعي  الغاز  وهو 
إلــيــه اســتــثــمــارات هــائــلــة طــوال 
الفترة الماضية ولذا فقد اتجهت 
الدولة نحو توفير أكبر كمية منه 
والحصول  الخارج  إلى  لتصديره 
في  وذلــك  األجنبي«،  النقد  على 
دول  بها  تمر  الــتــي  األزمـــة  ظــل 
العالم ال سيما في قطاع الطاقة.

بـــدأت  الــحــكــومــة  إن  وقـــــال 
بنفسها في تنفيذ خطة الترشيد، 

قرارات سيتم  أن هناك  موضحاً 
إرسالها إلى جميع الــوزارات في 
ومنها  الخطة  هــذه  تنفيذ  إطــار 
الغلق التام للتيار الكهربائي عقب 
الرسمية  العمل  ساعات  انتهاء 
عـــدا الــمــبــانــي الــخــدمــيــة وعــدم 
إضــــاءة أي مــبــنــى حــكــومــي من 

الخارج.
ــالق  ــه ســيــتــم إغـ ــ ــاف أن ــ وأضــ
المغطاة  والــصــاالت  االســتــادات 
والــمــالعــب فــي ســاعــة مــحــددة 
الموالت  وكذا  الليل  فترات  أثناء 

التجارية.
ــي إلـــى صـــدور  ــول ــت مــدب ــف ول
تعليمات لمراكز الشباب واألندية 
وفقاً  التشغيل  بمواعيد  بااللتزام 
ــمــحــددة  ــد اإلغـــــالق ال ــمــواعــي ل
ــمــل بــالــكــشــافــات  ــع وتــوحــيــد ال
الموفرة للطاقة في إضاءة جميع 
الشبابية  بالمنشآت  الــمــالعــب 
استهالك  وتخفيض  والرياضية 
ــقــاعــات  ــال أجـــهـــزة الــتــكــيــيــف ب
والصاالت عقب انتهاء األنشطة.

الـــوزراء  رئــيــس مجلس  ــا  ودعـ
المصريين إلى ترشيد االستهالك 
بالتزامن  للكهرباء  الشخصي 
ــد فـــي الـــــــوزارات  ــرشــي ــت مـــع ال
الجهات  ومختلف  والمحافظات 
أهداف  لتحقيق  سعياً  الحكومية 

الدولة في هذا الشأن.

إحباط هجوم 
انتحاري شمال 
شرقي بغداد 

العثور على جثث مهاجرين غير شرعيين جنوب الصحراء

الجيش الليبي: لن نسمح بصراعات جديدة

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أكد القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير 
خليفة حفتر، أن الجيش الليبي لن يسمح بصراعات 
جديدة »تقلب حياة الليبيين إلى بؤس«، مشيراً إلى أن 

الشعب الليبي دفع ثمن النصر على اإلرهاب. 
طبرق  بمدينة  ألــقــاهــا  كلمة  فــي  حفتر  وأشـــاد 
بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش الليبي باحتضان أهل 
طبرق مقر مجلس النواب وتقديم التسهيالت كافة، 
لما قدموه من تضحيات  المدينة  أهالي  دور  وثّمن 
قائاًل:  اإلرهـــاب،  على  النصر  تحقيق  في  ودورهــا 
»لوال انتصارنا على اإلرهاب لكان الوضع في ليبيا 
أكثر مرارة«، مؤكداً »دفعنا ثمن النصر على اإلرهاب 

أرواحاً طاهرة ودماء زكية«.
بدوره، أكد فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية 

المكلفة من قبل البرلمان، أمس، أن حكومته تدعم 
الليبي  الجيش  لتوحيد  الهادفة  المساعي  جميع 
واالستفادة من الخبرات الدولية بما يحقق تطويره 

ويضمن مبدأ السيادة الوطنية.
ذكرى  بمناسبة  تويتر  على  تغريدة  في  ذلك  جاء 
تأسيس الجيش الليبي، قدم خاللها باشاغا التهاني 

للضباط وضباط الصف والجنود. 
الــخــاص سفير  المبعوث  أعـــرب  الــســيــاق،  وفــي 
أن  نورالند،  ريتشارد  ليبيا،  لدى  المتحدة  الواليات 
أفريقيا  في  األميركية  العسكرية  والقيادة  السفارة 
»أفريكوم« تتطلعان إلى دعم التقدم المستمر بقيادة 
ذلك  في  بما  الليبي،  الجيش  توحيد  إلعــادة  ليبيا 
جهود محمد الحداد وعبدالرازق الناظوري واللجنة 
العسكرية المشتركة »5+5«، بحسب سلسلة تغريدات 

نشرها حساب السفارة األميركية على تويتر.

قيادة  تغيير  لمناسبة  نورالند  السفير  تعليق  جاء 
»أفريكوم« بين القائد المنتهية واليته الجنرال ستيفن 
تاونسند، والقائد الجديد مايكل النغلي، في مراسم 
حضرها كل من وزير الدفاع األميركي لويد أوستن 
الجنراك  المشتركة  األركــان  هيئة  ورئيس  الثالث، 

مارك ميلي.
إلى ذلك، عثرت السلطات الليبية أمس، على عدد 
ماتوا عطًشا بصحراء جنوب شرق  من األشخاص 

ليبيا بمسار الحدود الليبية - السودانية.
وأفادت وكالة األنباء الليبية بأنه من المرجح أن 
الشاحنة  بهم  تعطلت  لمهاجرين  الجثث  هذه  تكون 
التي تقلهم. وكان جهاز اإلسعاف بمنطقة »الكفرة« قد 
سجل العديد من الحوادث المميتة التي راح ضحيتها 
عشرات القتلى في رحالت الهجرة الشرعية وغير 

الشرعية من عدة دول أفريقية إلى ليبيا.

أنور قرقاش

توفير أكبر كمية من الغاز الطبيعي سعيًا 
لتصديره وزيادة موارد النقد األجنبي

خبراء لـ«   »: استبعاد «النهضة» لتورطها بملفات فساد وإرهاب

التونسيـــون يترقبون قانــون االنتخــابات الجديـــد

شعبان بالل (تونس، القاهرة)

االنتخابات  قانون  التونسي  الــشــارع  يترقب 
القوى  بين  حــولــه  التباحث  الــمــزمــع  الــجــديــد 
السياسية في البالد خالل الفترة المقبلة، تمهيداً 
لالنتخابات التشريعية المقررة في ديسمبر حسب 
مسار »الجمهورية الجديدة« التي أطلقها الرئيس 
قيس سعيد. وتوقع خبراء ومحللون أن يستثني 
القانون كل من تورط في الفساد واإلرهاب وإهدار 
المال العام خالل الفترة الماضية، مؤكدين ضرورة 
االتجاه إلى الموازنة بين األحزاب واألفراد وعدم 
إلغاء دور أحدهما عبر نظام انتخابي يجمع بين 

اآلليتين.
منذر  الــتــونــســي  الــســيــاســي  المحلل  ــوقــع  وت
قانون  بين  انسجام  حالة  هناك  تكون  أن  ثابت 
الوضع  إن  الجديد، حيث  والدستور  االنتخابات 
تكريس  نحو  القانون  وسيتجه  دقيق،  السياسي 
مبدأ التصويت على األفراد وهو ما يحد من دور 

األحزاب السياسية.
وأشار إلى أن »مرحلة ما بعد الدستور ستنتج 
إشكاليات جديدة في تأطير العمل السياسي وفق 
مقاييس موضوعية تتيح للجميع المشاركة وهو ما 

يحتاج إلى الكثير من النقاش والحوار«.
وأكد ثابت في تصريحات لـ»االتحاد« ضرورة 
يــوازن بين األحــزاب  انتخابي  إلى نظام  االتجاه 
إلغاء دور أحدهما، ويجمع بين  واألفــراد وعدم 

آليتين، وهما إمكانية إفراز أغلبية سياسية على 
االرتقاء  من  األفــراد  وتمكين  البرلمان،  مستوى 

للوظيفة التشريعية.
السياسي  والمحلل  المحامي  اعتبر  بـــدوره، 
االنتخابات  قانون  أن  القصوري  حازم  التونسي 
سيكون عبر رؤية تشاركية من القوى السياسية 
ويعتبر  والــمــؤســســات،  الوطنية  والشخصيات 
مرحلة أساسية في الذهاب إلى الديمقراطية التي 

ينشدها التونسيون.
لـ»االتحاد«  القصوري في تصريحات  وأوضح 
أن »القانون سيستثني كل من تورط بقضايا فساد 
أن  وتمويالت أجنبية وعمليات إرهابية«، مؤكداً 
وليس  الناس  هموم  تعكس  أن  يجب  األحـــزاب 

الوصول للسلطة.
وحول مشاركة حركة »النهضة« اإلخوانية في 
االنتخابات المقبلة، رأى القصوري أن القانون ربما 
يستبعد الحركة من المشاركة، بشكل غير مباشر، 
في ظل ملفات الفساد واإلرهاب المتورطة بها هي 

وأذرعتها، ودعوتها للكراهية والعنف واإلرهاب.

بــدوره، أشار المحلل السياسي التونسي نزار 
الجليدي إلى أنه يتم خالل هذه األيــام اإلعداد 
لقانون انتخابي جديد يعوض القديم الذي أنتج 
برلماناً مترهاًل ومشهداً سياسياً مشّتتاً، وسيتم 
إعداد قانونين أحدهما خاص بانتخابات أعضاء 
البرلمان واآلخر النتخاب أعضاء المجلس الوطني 
الدستورية  »الغرفة  وهــي  واألقــالــيــم،  للجهات 
الثانية«، على أن يكونا جاهزين في غضون شهرين 
المنتظر  لالنتخابات  استعداداً  األقصى  على 

إجراؤها في 17 ديسمبر المقبل.
وأوضح الجليدي في تصريحات لـ»االتحاد« أن 
»القانون االنتخابي المرتقب وبحسب المعطيات 
األولوية سيتميز باالقتراع على األشخاص بدالً 
ومالمح  معتمدة سابقاً،  كانت  التي  القوائم  من 
منع  حيث  الجديد  الدستور  في  وردت  القانون 
السياحة الحزبية واالنتقال من كتلة إلى أخرى 
داخل البرلمان والنائب الذي يستقيل من كتلته 

يبقى مستقاًل حتى نهاية عهده«.

جانب من االنتخابات الرئاسية السابقة في تونس )أرشيفية(

تونس (االتحاد)

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
أمس، االستفتاء على دستور جديد في تونس 
بأنه »مرحلة مهمة«، ودعا نظيره قيس سعيد 

للعمل من أجل حوار تشارك فيه جميع 
األطراف.

وأعلنت باريس، في ختام محادثة هاتفية بين 
الرئيسين، أن »ماكرون ذكر أن إجراء االستفتاء 

على مشروع الدستور في 25 يوليو، خطوة مهمة 
في عملية االنتقال السياسي الجارية«. 

وأكد على ضرورة استكمال اإلصالحات في 
المؤسسات، ضمن إطار حوار شامل مع احترام 

سيادة تونس. وتم تبني الدستور التونسي 
الجديد بغالبية ساحقة نسبتها %94.6، 

ومن المتوقع إجراء انتخابات تشريعية في 17 
ديسمبر المقبل.

وأكد الرئيس الفرنسي أن »تونس ُيمكن أن 
تعتمد على دعم فرنسا في مباحثاتها مع 

صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض 
شرط تنفيذ برنامج اإلصالحات«.

وقال ماكرون أيضًا إن »فرنسا ُمستعدة للعمل 
مع تونس لتلبية الحاجات الغذائية للبالد في 

مواجهة النقص الذي سببته األزمة في أوكرانيا«.

ماكرون: استفتاء
تونس «مرحلة مهمة»

دعوات إلى الموازنة بين 
دور األحزاب واألفراد في 

النظام االنتخابي
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ظل النظام الديمقراطي أحد مصادر قوة الواليات المتحدة 
لحل  وًقا  ُمعَّ فيها  كان  قليلة  حاالٍت  باستثناء  تأسيسها،  منذ 
مشاكل وأزمات واجهتها. غير أن إصرار رئيسة مجلس النواب 
اآلسيوية  جولتها  ضمن  تايوان،  زيــارة  على  بيلوسي  نانسي 
مصدر  صــار  النظام  هــذا  أن  على  تــدل  الماضي،  األســبــوع 
ضعٍف ال يُستهان بخطره على مستقبل أميركا ودورها الدولي، 
أنه لم يعد   2020 الرئاسية عام  بعد أن أظهرت االنتخابات 

قادًرا على حل الخالفات الداخلية عبر التنافس السلمي.
بين  تفاهٍم  تحقيق  في  الديمقراطي  النظام  آليات  فشلت 
زيارة  أيدوا  الكونجرس  مجلسي  في  أعضاءُ  ومعها  بيلوسي 
تايوان، والبيت األبيض ومعه المؤسسات المختصة بالسياسة 
الحساسية.  بالغة  مسألة  بشأن  القومي،  واألمــن  الخارجية 
عن  بالتخلي  بيلوسي  إقناع  من  التنفيذية  السلطة  تتمكن  لم 
د بمواجهة مفتوحة مع  زيارة تايوان، من أجل تجنب أزمة تُهدَّ
ذروة غير  روسيا  الصراع ضد  بلغ  الذي  الوقت  الصين، في 

مسبوقة.
ويعني هذا أن الديمقراطية األميركية لم تساعد على، بل 
أوكرانيا.  أزمة  درس  استيعاب  دون،  من  حالت  العكس  على 
األميركي  السياسي  النظام  في  االختالالت  تفاقم  أدى  فقد 
إلى دفع الواليات المتحدة باتجاه موقف صعب يفرض تقديم 
دعم إضافي لتايوان لتخفيف أضرار العقوبات الصينية عليها 
في  احتمال،  ألي  تحسًبا  العسكرية  جاهزيتها  مستوى  ورفع 
الوقت الذي ينوء االقتصاد األميركي بأعباء مساندة أوكرانيا.

صالحياتها،  حــدود  التشريعية  السلطة  تتخطى  وعندما 
أزمــة  تكون  الــذاتــي،  التصحيح  عــن  النظام  آلــيــات  وتعجز 
بلغت مستوى غير مسبوق. فقد  الديمقراطية األميركية قد 

بدا واضحاً أن رأس السلطة التنفيذية في واشنطن لم يرحب 
الدفاع.  وزيــر  إلى  بالنسبة  الحال  وكذلك  بيلوسي،   بزيارة 
لهجة  تخفيف  حــاوال  وإن  ذلــك،  على  يــدل  بما  وقــد صرحا 
السلطة  أركــان  من  وغيرهما  منهما،  أًيا  ولكن  اعتراضهما. 
أن  بعد  موقفها،  بتغيير  بيلوسي  إقناع  يستطع  لم  التنفيذية، 
تسمح  كانت  التي  مرونته  السلطات  بين  الفصل  نظام  فقد 
بحل الخالفات الكبرى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، 
وتحقيق توافقات تضمن صيانة المصالح األميركية وتعزيزها. 
وحين تمتنع رئيسة مجلس النواب عن احترام القواعد التي 
التنفيذية،  السلطة  الخارجية من اختصاص  السياسة  تجعل 
الديمقراطية  أزمــة  بلغته  الــذي  المستوى  أن  يعني  فهذا 
األميركية يُنذر بصنع أزمات قد ال تقوى الواليات المتحدة على 
تحمل أعبائها، مهما كانت قدراتها ومواردها. وليست هناك 
أعباء أكبر مما يترتب على االنخراط في أزمتين كبيرتين فى 
وقت واحد، وإن اختلف طابع كل منهما، بالنظر إلى أن حكمة 
لكن  الراهن.  الوقت  في  التصعيد  من  تعصمها  قد  الصين 
اإلجراءات التي بدأت في اتخاذها، وتلك المتوقعة في الفترة 
المقبلة، قد ال تقل آثارها كثيًرا عن الحرب في شرق أوروبا.

وحسب المعطيات المتوافرة اآلن، يصعب إيجاد حل ألزمة 
انتخابات  في  أكثر  تتفاقم  قد  التي  األميركية  الديمقراطية 
في  رائج  اعتقاد  مراجعة  الضروري  من  ولهذا صار   .2024
العالم  في  الديمقراطية  انتشار  أن  وهــو  السياسي،  العلم 

يساعد في تحقيق السالم. 

* مستشار مركز األهرام للدراسات 

السياسية واالستراتيجية

واجــــه اإلنـــســـان الــعــديــد من 
نضاله  عــلــى  الــقــائــمــة  ــه  ــجــارب ت
ــاوز  ــجـ ــي مـــــحـــــاوالً تـ ــارجــ ــخــ ــ ال
الــتــحــديــات الــقــســريــة، ومــنــازعــاً 
لفهم  لــلــوصــول  الــداخــلــي  بنيانه 
جوانبه.  كافة  من  متصالح  عميق 
أبرز  إحــدى  الحداثة  شكلت  لقد 
صياغة  بإعادة  الدافعة  العوامل 
الــذات  مع  المترابطة  المفاهيم 
والتي تدور حول تفسيرها، سيما 
العديد  جابه  الفكري  المجال  أن 
الساعية  التغيير  عــواصــف  مــن 
التصورات  نحو  طاقاته  لتوجيه 
الجديدة، وااللتفاف حول المادية 
والــعــقــالنــيــة، مــتــعــمــدة بــقــدر ما 
التي  استطاعت هجر »أداة كيها« 
والمنطلقات  اإليمانيات،  مثلتها 

الدينية.
اهتمام  على  اســتــولــى  مــا  جــل 
العقل البشري في حقبة »صناعة 
الــوصــول ألنموذج  هو  الــحــداثــة«، 
تعاطيه  في  للكفاءة  أقرب  بشري 
الحداثة  هيكلة  ضمن  والمأمول 
عالمي«،  مستوى  »على  الكبرى 
بالفلسفات  العقل  إثــراء  بــات  إذ 
أداء  مــن  تمكنه  التي  والثقافات 

وظائفه، صهر طاقاته ضمن »محرك« بشري واسع، أحد 
أهم وأولى الضروريات، وبخاصة مع االنعطاف الحاد في 
مؤشرات الحياة نحو مظاهر التمدن، ومالمح التحضر، 
عن  بعيداً  التجربة،  على  القائمة  لألساليب  والتصفيق 
دافعاً  شكل  ذلك  فإن  وبالفعل  منهجها.  يخالف  ما  كل 
قوياً وناجحاً في تغير المجتمعات نحو األفضل، وتبديل 
معطيات ومبادئ كانت بمثابة السياج الحديدية المقيدة 

لعنانهم. 
وفي الوقت ذاته تجاوز الجهد المقدم ذلك، ودخل في 
حازمة،  حداثية  رؤى  خالل  من  بشرية«،  »برمجة  حيز 
والشروط  والمحددات  المقاربات  من  العديد  فظهرت 
للشخصية الحداثية الالزمة، من خالل قوالب فلسفية. 
مساحة  على  ذلــك  تداعيات  فــي  النظر  تجاوزنا  وإذا 

فإننا  اإلنساني،  واالبتكار  اإلبداع 
المنطقة  تــجــاهــل  نــســتــطــيــع  ال 
النظري  بين  تقع  التي  الرمادية 
ــات الــحــقــيــقــيــة،  ــ ــي ــ وضـــعـــف اآلل
صفيح  على  اإلنــســان  وضــع  مما 
»النموذجية الجديدة« دون خارطة 

طريق واضحة المعالم. 
ــرام الــفــروقــات التي  وفــي احــت
تندرج تحت مشروع السعي إلنتاج 
الحداثة، من خالل  إنسان  نموذج 
مقاربة رؤيوية عالمية جامعة، فال 
المشتركات  لدور  اإلشــارة  من  بد 
واستحالة  المسافات،  تقريب  في 
تعتبر  والتي  »الخصوصيات«،  بتر 
أن  من  فبالرغم  حدين،  ذو  سيفاً 
اتصاالً  متصلة  الغربية  الحداثة 
وثــيــقــاً مــع اإلقـــالع عــن اإلغـــراق 
مالمح  على  وإسباغه  الدين،  في 
تتوقف  لم  أنها  إال  كافة،  الحياة 
بالتصور  المرتبطة  المتابعات  عن 
نظريات  جـــاءت  ومنها  الــديــنــي، 
الــخــلــق،  ونـــشـــأة  األرض،  ــشــأة  ن
ــوالدات لـــ»أجــنــة  ــ وغــيــرهــا مــن الـ
فكرية« خداج، كتلك التي خلصت 

لإللحاد، أو الالأدرية.
ومــن ذلــك نخلص لما جــاء مع 
التصورات الحداثية من إخفاقات في التوجه المتعصب 
أو  العقل،  وظيفة  تعطيل  مــع  اإليمانيات  ألقصى  إمــا 
لتغليب المادية ورفض الدين، رغم أن األخير ال يتنافى 
وجوهر الحداثة وما بعدها، وال يتعارض وتيارات التطور 
للنظر في  ويدعو  لذلك  يؤسس  أنه  به، سيما  والنهوض 

المشترك.
عالمية  رؤيوية  لمقاربة  الناجح  الوصول  فإن  ذلك  ومن 
إلنسان الحداثة، تعني االلتفات لدوائر الهشاشة، واستكمال 
»غضة  مجتمعات  وجــود  من  فبالرغم  نضجها،  حاجيات 
يمكن  ال  تقدمه  في طور  نموذجاً  تمثل  أنها  إال  الحداثة« 
تجاهله من معادلة النهضة والحداثة بعد الحداثة العالمية. 

* أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

البرلمان  اعتصام  يدخل  بينما 
ــي، الـــذي يــقــوده  ــان ــث أســبــوعــه ال
بحل  متمسكاً  الــصــدر،  مقتدى 
والمطالبة  الــعــراقــي  الــبــرلــمــان 
بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، 
االعــتــصــامــات حتى  ــمــرار  واســت
تسعى  الــمــطــالــب،  تــلــك  تحقيق 
إلى  العراق  في  سياسية  أطراف 
عقد حوار مشترك بين األطراف 
الــمــتــنــازعــة: »الــتــيــار الــصــدري« 
و»اإلطار التنسيقي«، للوصول إلى 
المرحلة  لتجاوز  وســط«  »حلول 
الراهنة وتشكيل حكومة انتقالية.

وتؤكد مصادر أن هناك مبادرة 
خاللها  يتم  عنها  اإلعــالن  سيتم 
الصدري«  »التيار  مطالب  جمع 
ــدة مع  بـــإجـــراء انــتــخــابــات جــدي
مطالب »اإلطار التنسيقي«، الذي 
يطالب بتشكيل حكومة قبل البدء 
بإجراءات التحضير لالنتخابات.

سوف  الوثيقة«  أو  و»المبادرة 
انتقالية  حكومة  تشكيل  تتضمن 
تكون من ضمن مهامها االستعداد 
وتعديل  مبكرة  انتخابات  إلجــراء 
ومفوضية  انتخابي  قانون  وســن 
ــدة، وإجـــــراء  ــ ــدي انـــتـــخـــابـــات جــ

الحكم من خالل  نظام  وتغيير شكل  دستورية  تعديالت 
ستكون  المبادرة  أن  المصادر  وأكدت  العام.  االستفتاء 
التي  الخانقة  األزمــة  من  للخروج  وســط«  »حل  بمثابة 

تعصف بالعراق.
يشكل مقتدى الصدر، »فرصة وليس بدياًل« كما وصف 
نفسه. فقراءة المشهد أن: مقتدى الصدر يتحرك ويّصرح 
بأدائه  الشارع،  الشعبية في  بصورة متواصلة، وتحركاته 
صالة الجمعة الموحدة، في ميدان النصر، تحت قوسي 
)سيف صدام حسين( له داللة سياسية، إضافة إلى ما 
توصف حركته بالقادسية الثالثة، ما تعني استقالله عن 

ارتباطه بإيران، وقطع عالقته باإلطار التنسيقي.
ــار  يــبــدو أن خــصــوم الــصــدر، خــاصــة أنــصــار )اإلطـ
التنسيقي( يشهدون تفككاً في مجابهة الزعيم الصدري، 

ويــتــضــح ذلـــك مـــن خـــالل ردود 
تغريدات  فــي  مــتــضــاربــة،  أفــعــال 
قيادات اإلطــار، من جهة: »هادي 
على  يــوافــق  بأنه  يغرد  الــعــامــري 
مــطــالــب مــقــتــدى الــــصــــدر..«، 
بقوله:  الفياض  عليه  يــرد  بينما 
تشتغل«  كــيــفــك  مــن  يــصــيــر  ــا  »مـ
بحملته  استطاع  الصدر  مقتدى 
وتصريحاته  العروبية،  الشعبوية 
عن  بمعزل  قــراره  استقاللية  عن 
اإلطار التنسيقي واإلطار الوالئي، 
يــرتــبــط  وال  إليــــــران،  الـــمـــوالـــي 
بالمرجع السيستاني، وال بجماعة 
رصيده  عــزز  قــد  بذلك  تشرين، 
من  العراقي  الشعب  بين  الشعبي 

شيعة وسنة.
ذات  الصدر،  مقتدى  توجهات 
محمد  أبيه  بــإرث  عروبية  نزعة 
ــذي كـــان في  ــصــدر، الـ ــادق ال صـ
حزب  مع  سياسياً  يتعاطى  فترة 
الصدر  مقتدى  ويبوح  »البعث«. 
بــدأ من  »الــتــشــيــع  أن:  ــصــاره  ألن
إليـــران،  بعدها  وانــتــقــل  ــعــراق  ال
في  إيران  تتبعنا  أن  والمفروض، 
أهداف  من  نتبعها«.  وال  التشيع، 
السالح  حصر  الــصــدر،  مقتدى 
إيران،  وكالء  نفوذ  وتحديد  المالكي  وعزل  الدولة،  بيد 

وهذا إنجاز كبير، إن تحقق!
من  تأكد  العراق،  في  إيران  فشل  إن  القول  نستطيع 
حدوث شروخ عميقة في البيت الشيعي، بصراع شيعي 
- شيعي، سياسي وهو صراع عقائدي سياسي، بين تيار 
الشيعة العروبي، والهيمنة الشيعية المرتبطة بإيران، أي 
ضد المالكي وحلفائه.. في اللحظة الوطنية والصيرورة 
التاريخية، ينبغي أن تكون حاضرة في قراءة التفاعالت 
اليومية في البالد، وما يحصل هو فعاًل معركة »الدولة 
قد  التي  الفرصة  الصدر  مقتدى  ويبقى  دولة«  الال  مع 

تخرج العراق من مأزقها.

* سفير سابق

بيلوسي وتايوان: أزمة الديمقراطية األميركية

هيوستون.. متطوعون للمساندة ضد التضخم

في مشهد عنوانه التكاتف االجتماعي، انهمك متطوعون يرتدون قمصانًا موحدة، ويعملون لصالح مؤسسة »ويست هيوستون أسسيستانت مينستريس« الخيرية 

في توزيع الطعام على السيارات من مخزن تديره المؤسسة في هيوستن بوالية تكساس األميركية. جهد اجتماعي يستحق اإلشادة في وقت ألحق فيه التضخم 

ضررًا باألسر األميركية محدودة الدخل. )الصورة من خدمة نيويورك تايمز(.

التسامح  قيم  أهمية  المتحدة  العربية  اإلمـــارات  دولــة  أدركــت 
للدول  ــاً  ضــرورّي مطلباً  باعتبارها  المشترك  والعيش  والــحــوار 
والمجتمعات على اختالف أديانهم ومعتقداتهم وأعراقهم، وهو ما 
القيم  تلك  لتعميق  للتسامح،  عاماً   2019 عام  إعالن  إلى  دفعها 
األصيلة التي نشأ عليها شعب دولة اإلمارات منذ عهد المغفور له، 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اهلل ثراه، وتركيز وجودها 
لدى األجيال الجديدة لينعم المجتمع بأمٍن واستقرار يحّققان له 

التنمية والتقدم واالزدهار في مختلف المجاالت.
التسامح  سياسة  انتهاجها  خــالل  من  اإلمـــارات  دولــة  وتسعى 
المفهوم وتعزيزه، ليس على الصعيد  وقبول اآلخر إلى نشر هذا 
دوراً  أّدت  أجمع، حيث  العالم  بل على مستوى  الداخلي فحسب، 
ترتبط  عدة  دولية  ومعاهدات  اتفاقيات  بتوقيعها  فاعاًل  محورّياً 
بنبذ العنف والتطرف والتمييز، إلى جانب العديد من المبادرات 
التي  األخــرى  العالمية 
تؤكد الدولة من خاللها 
مبدأ  تــأصــيــل  ــرورة  ضــ
األخـــــــــّوة اإلنـــســـانـــيـــة 
لـــمـــواجـــهـــة مــخــتــلــف 
تعصف  التي  التحديات 

بالعالم.
المنطلق  هـــذا  ومـــن 
المزروعي،  شّما  دعــت 
ــة لــشــؤون  ــدول ــرة ال ــ وزي
»دور  نــدوة  في  الشباب 
بيئة  أجــل  مــن  الشباب 
نّظمها  ــتــي  ال أفــضــل« 
حكماء  مــجــلــس  ــاح  جــن
المسلمين، في »معرض 
الـــكـــتـــاب اإلســـالمـــي« 
إلى   ،2022 بإندونيسيا 
تــعــزيــز مــعــنــى األخــــّوة 
التعامل  في  اإلنسانية 
ــع الــتــحــديــات الــتــي  مـ
إّننا  وقالت  البيئية،  التحديات  مقّدمتها  وفي  اليوم،  العالم  تواجه 

بحاجة إلى التمسك بالقيم اإلنسانية لتعزيز التواصل بيننا. 
الرشيدة  قيادتها  نهج  بفضل  ــارات  اإلمـ سياسة  تمّيزت  لقد 
بالواقعية والشفافية والوضوح، وترسيخ القيم والجوانب اإلنسانية 
والعمل للسالم واعتماد االنفتاح ضمن أسسها الثابتة، األمر الذي 
أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 
سياسة  إن  بقوله  والتنمية«،  لألمن  جدة  »قمة  في  اهلل،  حفظه 
الدولة »قائمة على التوازن وتوسيع قاعدة المصالح مع دول العالم 
لخدمة أهداف التنمية الوطنية والسالم واالستقرار في العالم«، 
وإّنها »شريك رئيس في نهج االستقرار واالزدهار الذي يقوم على 

السالم والتنمية، وتعميم ثمارهما في المنطقة والعالم«.
حضورها  خــالل  من  اإلمـــارات  دولــة  تبّثها  التي  الرسائل  تلك 
ضــرورة  على  فيها  تــركــز  الــتــي  الــدولــيــة،  المحافل  فــي  الفاعل 
تكثيف الجهود المشتركة والسعي للحد من الصراعات والحروب 
ومواجهة القضايا والتحديات التي يشهدها العالم من جوع وفقر 
وقلق بشأن المناخ والطاقة واألمن الغذائي، وغيرها من األزمات 
التي تهّدد المستقبل، ما هي إال تأكيد لدورها التنموي والريادي 
في المنطقة، وترسيخ لمكانتها الدولية باعتبارها عاصمة عالمية 

للتسامح.

ترسيخ العيش المشترك 
لمواجهة التحديات

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

اإلمارات

اليـــوم

اإلمارات تدعو لضرورة 
تكثيف الجهود 

المشتركة والسعي 
للحد من الصراعات 
والحروب ومواجهة 
القضايا والتحديات 

التي يشهدها العالم 
من جوع وفقر وقلق 
بشأن المناخ والطاقة 

واألمن الغذائي

ال بد من اإلشارة لدور 
المشتركات في تقريب 

المسافات، واستحالة بتر 
»الخصوصيات«،  فالحداثة 

الغربية لم تتوقف عن المتابعات 
المرتبطة بالتصور الديني

ما يحصل هو فعاًل
 معركة »الدولة 

مع الال دولة«
ويبقى مقتدى الصدر الفرصة 

التي قد تخرج العراق 
من مأزقها

العراق.. الصدر فرصة وليس بدياًلمقاربة رؤيوية عالمية إلنسان الحداثة

أحمد الحوسني*د. محمد البشاري*

بدا واضحًا 
أن رأس السلطة التنفيذية 

في واشنطن لم يرحب 
بزيارة بيلوسي، وكذلك 

الحال بالنسبة 
إلى وزير الدفاع

د. وحيد عبد المجيد*
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يمكننا هذه األيام الحديث عن غياب 
يكون  قد  الدولي«،  االجتماعي  »األمــن 
ذلــك قد بــدأ فعاًل حين أطــل فيروس 
كورونا في بدايات عام 2020، أو بفترات 
سابقة مختلفة، لكنه تصاعد منذ الحرب 
بارتفاع  وتفاقم  األوكرانية  الروسية- 
أسعار النفط ونقص الغذاء ومحاوالت 
جاء  ــذي  ال روســيــا،  خنق  »الناتو«  دول 
العالم  على  أثــرت  عكسية،  فعل  ــردة  ب
أجمع، وتزايدت أكثر بفضل التهديدات 
النواب  مجلس  رئيسة  لزيارة  الصينية 
األميركي إلى تايوان، ثم مؤخرا ما كشفه 
كوريا  أن  المتحدة  لألمم  سري  تقرير 
للتحضير  خطوات  اتخذت  الشمالية 
لتجربة نووية على مدار األشهر الستة 
الماضية، وأيضاً ظل مستمراً، وأصبح 
مستعراً في ظل زيادة مخاطر االحتباس 
الحراري الذي يغزو العالم اليوم ويحرق 

غاباتها.
ــن  ــ ــإن مــصــطــلــح »األمـ ــ ــع فـ ــطــب ــال ب
االجتماعي الدولي« غير مستخدم في 
أن  مع  واألمنية،  السياسية  األدبــيــات 
»األمن الدولي« الذي نعرفه، هو مصطلح 
متداول منذ إنشاء مجلس األمن الدولي 
في 24 أكتوبر 1945، حيث أنشأ ميثاق 

األمم المتحدة ستة أجهزة رئيسية لألمم 
األمن.  مجلس  ذلك  في  بما  المتحدة، 
ويضع  الميثاق المسؤولية الرئيسية عن 
حفظ السلم واألمن الدوليين على عاتق 
مجلس األمن،  وللمجلس أن يجتمع كلما 
ظهر تهديد للسلم بهدف حفظ السلم 
واألمن الدوليين، وإنماء العالقات الودية 
بين األمم، والتعاون على حل المشاكل 
احــتــرام حقوق  تعزيز  الــدولــيــة وعــلــى 
اإلنسان، والعمل كجهة مرجعية لتنسيق 

أعمال األمم. 
ليس هناك منظمة عالمية مسؤولة 
عن »األمــن االجتماعي الــدولــي«، فكل 
دولة من دول العالم ترى نفسها مجتمعا 
»المجتمع  عــن  والــحــديــث  مستقال، 
الــدولــي« هــو حــديــث عــن دول وليس 
مجتمعات أو شعوب فقط، لذلك تبدو 
المشكالت االجتماعية لكل مجتمع، إلى 
حد بعيد، مختلفة عن المجتمع اآلخر، 
لكن خالل انتشار فيروس كورونا، تبين 
أن هناك حقيقة دامغة مفادها أن العالم 
هو مجتمع واحد هو مجتمع اإلنسانية، 
والتهديدات  الكبرى،  المشكالت  وإن 
البشرية جمعاء، سواء  على  تؤثر  التي 
أكانت سياسية أم اقتصادية أم صحية أم 

بيئية، تحتاج إلى عمل من نوع آخر، ليس 
مجلس األمن فحسب، بل أفكار يمكنها 
التوتر  تخفيف  فــي  المساهمة  بحق 
الشعوب  وشعور  الــدولــي،  االجتماعي 
للمشكالت  ــاً  آمــن مــخــرجــاً  هــنــاك  أن 
المشكالت  عــن  الناشئة  االجتماعية 
والــكــوارث  واالقــتــصــاديــة  السياسية 

الصحية والبيئية.
إذا لم يكن بمقدور الواليات المتحدة 
األميركية حالياً أن تعلب دوراً أساسياً 
االجتماعي  »التوتر  حــدة  تخفيف  في 
والمجتمعات  الــدول  وطمأنة  العالمي« 
عن  األوروبــيــيــن  مع  والبحث  تحديداً، 
اجــتــذاب  يمكنها  ــدة  واحـ نــظــام  نقطة 
روسيا والصين، لوضع خريطة وخطة 
النظر،  وجهات  بتقريب  تقضي  عمل 
بطريقة أو بأخرى، بدل زيادة جرعات 
النزاع والتوتر، كما فعلت في أفغانستان 
فــإن على  ثــم مصر وســوريــا وغيرها، 
»المجتمع الدولي« أن يتحرك بسرعة، 
يمكنها  جــذريــة،  عملية  أفكار  إليجاد 
العمل على تهدئة هذا الصراع المحتد 
المتداخل، وحث الجميع على الجلوس 

على طاولة السالم.
األميركي  الرئيس  زيــارة  أن  الحظنا 

جــو بــايــدن لمنطقة الــشــرق األوســط 
قد تزامنت مع زيارة الرئيس الروسي 
فالديمير بوتين والرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان إلى طهران، وكان ذلك 
من شأنه زيادة حدة التصعيد العالمي، 
حيث يتجه التعاون على هذا الصعيد، 
بين أميركا واالتحاد األوروبي من جهة 
وبين الصين وروسيا وإيــران من جهة 
العالقة  المشكالت  إلى جانب  أخــرى، 
بين روسيا وتركيا وبين أميركا وتركيا، 
تكوين  إلـــى  الــخــلــيــج،  دول  حــيــاد  مــع 
تحالفات سياسية واقتصادية، ستشكل 
األمن  على  محتملة  جديدة  تهديدات 
االجتماعي الدولي، كان أولها ما أوردته 
األميركية  بوست«  »واشنطن  صحيفة 
مطلع هــذا األســبــوع، حــول استخدام 
ــي  ــران اإلي الــصــنــاعــي  للقمر  ــروس  ــ ال
الذي ستطلقه روسيا األسبوع  »خيام« 
المرتبطة  ــر  ــ األوام كــل  وأن  المقبل، 
بالتحكم بهذا القمر الصناعي وتشغيله 
ســيــتــم إصـــدارهـــا مـــن الـــيـــوم األول 
ومباشرة بعد اإلطالق من قبل خبراء 
العائدة  الفضاء  قواعد  في  إيرانيين 
المعلومات،  وتقنية  االتصاالت  لــوزارة 
على  طهران  قــدرة  من  ذلــك  وسيعزز 

أهــداف عسكرية على  التجسس على 
ــط، لكن بداية  الــشــرق األوسـ امــتــداد 
تعتزم موسكو استخدامه للمساعدة في 
بأوكرانيا،  الخاصة  الحربية  جهودها 
»واشنطن  صحيفة  أوردتـــه  ما  حسب 

بوست«.
»األمـــن  إن  ــقــول  ال فيمكن  ــك،  ــذل ل
جهود  ثمرة  هو  الــدولــي«  االجتماعي 
العالم  دول  جميع  قبل  مــن  مشتركة 
وقيادتها  االجتماعية  ومؤسساتها 
ــرات والــصــراعــات  ــوت ــت لــنــزع كــافــة ال
اآلمنة  والمجتمعات  الدول  تهدد  التي 
للحيلولة دون وقوع أو تفاقم النزاعات 
كالحروب  العالمية  والكوارث  الدولية 
والمشكالت البيئية والصحية. ويمكن 
المتحدة،  العربية  اإلمــــارات  لــدولــة 
وعالقاتها  وتاريخها  رؤيتها  وحسب 
الممتدة حول العالم، قيادة مؤتمر عالمي 
يدعو لحفظ األمن االجتماعي الدولي، 
ــدول والــمــؤســســات  ــ تــحــضــره كــافــة ال
طريق  خريطة  لــوضــع  االجــتــمــاعــيــة، 
وخطة عمل تساهم عملية سالم شاملة 

وحفظ األمن االجتماعي الدولي.

* لواء ركن طيار متقاعد

األمـــــن االجــــتماعي الدولي

يمكن لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة، حسب 

ؤيتها وتاريخها وعالقاتها 
الممتدة حول العالم
قيادة مؤتمر عالمي 

يدعو لحفظ األمن االجتماعي 
الدولي

للبنوك  ممثلة  جــمــاعــات  أنفقت 
وشركات العقاقير الكبرى والجماعات 
وعن  ــمــرأة  ال حــقــوق  عــن  المدافعة 
امتالك المسدسات وغيرها الماليين 
من أجــل دعــم مصالحها. واألمــوال 
وهي  الحمالت  فــي  ضخوها  الــتــي 
اعتبرت  المظلمة«  األمــوال  »نفقات 
أمواال خاصة وال تخضع لرصدها في 
تقارير لجنة االنتخابات االتحادية وال 

تخضع للرقابة العامة. 
ولــمــؤيــدي إســرائــيــل تــاريــخ طويل 
أو  لدعم  كبيرة  في جمع مساهمات 
وبعد  فقبل  المرشحين.  معارضة 
ــون )مــاكــيــن-فــيــنــجــولــد(، دأبــت  قــان
السياسي  العمل  لجان  من  عشرات 
المؤيدة إلسرائيل على جمع التبرعات 
الرغم  وعلى  انتخابية.  دورة  كل  في 
من الترهيب، تم رصد األمــوال التي 
جمعوها واإلبالغ عنها وفق القواعد 
الــمــرعــيــة إلـــى لــجــنــة االنــتــخــابــات 
اإلطــالع  للجمهور  واتيح  االتحادية 
مختلف.  ــام  ــع ال ــذا  هـ لــكــن  عليها. 
فخوفا من أن تفقد إسرائيل الدعم 
ــيــن«، وخــاصــة  ــمــقــراطــي ــدي بــيــن »ال
طور  التقدميين«،  »الديمقراطيين 
أفراد من الجماعات المؤيدة إلسرائيل 
عدداً من كيانات »األمــوال المظلمة« 

بهدف صريح هو هزيمة »الديمقراطيين التقدميين« حتى 
السياسات  أو  منتقدين صريحين إلسرائيل  يكونوا  لم  لو 
المرشحين،  لدعم  تكن  لم  نفقاتهم  ومعظم  اإلسرائيلية. 
اإلعالنية  والحمالت  يعارضونهم.  الذين  أولئك  لكن ضد 
الضخمة التي شنوها لم تركز على إسرائيل، بل ركزت على 

تحطيم سمعة الذين يرغبون في هزيمتهم. 
وهذا العام، تم إنفاق الماليين على تشويه وهزيمة مرشحين 
في أوهايو وبنسلفانيا ونورث كارولينا وتكساس وماريالند 
واآلن ميشيجان وميسوري. وعلى الرغم من المبالغ الباهظة 
التي تم إنفاقها، تم هذا المسعى دون أن يلتفت إليه أحد حتى 
وقت قريب، حين تعرضت عضو سابقة في الكونجرس عن 

والية ماريالند ترشح نفسها الستعادة 
مقعدها لحملة إعالنية سلبية تكلفت 
ستة ماليين دوالر في محاولة لتشويه 
الخدمة  فــي  عملها  ســنــوات  سمعة 
العامة. ونجح عدد قليل من صحفيي 
الكشف عن مصادر  التحقيقات في 
بعض األموال، وغالبا يكون مصدرها 
المليارات؛  أصحاب  من  قليل  عــدد 
واالستثمار  الــطــاقــة  صــنــاعــات  فــي 

والتكنولوجيا المتقدمة.  
التمهيدية  االنتخابات  وتضمنت 
األسبوع الماضي أربعة سباقات من 
هذا القبيل، ثالثة منها في ميشيجان 
ــدة فــي واليـــة مــيــســوري. ففي  وواحــ
المقعد  شــاغــل  تــعــرض  ميشيجان، 
النيابي األميركي الفلسطيني األصل 
مليوني  أكثر  تكلفت  سلبية  لحملة 

دوالر. 
 ،2022 عـــام  فـــي  اآلن،  ــى  وحــت
أنفقت جماعات »األموال المظلمة« 
العمل  ولــجــان  إلسرائيل  الموالية 
السياسي أكثر من 30 مليون دوالر 
المكسب  بــيــن  نــتــائــجــهــا  ــت  ــان ــب وت
والــــخــــســــارة. لـــكـــن الــخــاســريــن 
المرشحين  يتجاوزون  الحقيقيين 
ــن أو  ــخــاســري ــفــســهــم؛ ســــواء ال أن
سمعتهم.  تشوهت  الذين  الفائزين 
السياسية  والعملية  انتخاباتنا  نزاهة  يطال  هنا  الضرر 
المظلمة«.  »األمــوال  من  الباهظة  المبالغ  تشوهها  التي 
الديمقراطية  االنتخابات  نتيجة  يكون حسم  أال   فيجب 
رهينة ألصحاب أعلى العروض الذين ينفقون بال حدود 
للخطر  والمعرضة  المهمة  األمور  ومن  الخصم.  لتدمير 
أيضا هو قدرة المرشحين على مناقشة القضايا الحيوية 
عدد  من  السياسي  مستقبلهم  على  خــوف  دون  بحرية 
قليل من المانحين الكبار المستعدين لسحق سمعتهم إذا 

تجرأوا على المجاهرة بالرأي. 

* رئيس المركز األميركي العربي- واشنطن

ُخص الُمرشد باآلية: »َوَمْن يُْضِلْل 
ُمْرِشداً«)الكهف:  َوِلّيًا  لَهُ  تَِجَد  َفلَْن 
بين  الــمــتــداول  ليس  والمعنى   ،)17
فقيه،  ولــي  الــولــي  وال  اإلسالميين، 
المرشد ولياً. فَمن يدري!  كي يكون 
يُنصب  مرشداً«  »ولياً  يفهم  بالتَّأويل 
ا  أمَّ ولــة.  الــدَّ أو  الجماعة  رأس  على 
التَّفسير خارج السياسة فيعني الهادي 
برّي، مجمع البيان(. لكّن  الناصح )الطَّ
كيف تحول اإلرشــاد ِمن الهداية إلى 
السلطة؟! يُسأل عن هذا اإلسالميون! 
لإلخوان،  التَّطبيق  في  الّسبق  كــان 
فــلــديــهــم »مــكــتــب إرشــــــاد« يــرأســه 
»المرشد العام«، ُطبق بإيران مرشد 

الّدولة والثورة. 
عودةٌ على بدئِه وعنوان المقال، هل 
در بمنزلة المرشد،  يطمح مقتدى الصَّ
وقد غدا نافذاً، تغريدته فتوى وبيانه 
قرار، وهو بنسبته آلل البيت، وصاحب 
ِعمامة وحفيد عمائم؟! يجعله يفكر 
يفدونه،  أتــبــاع  فلديه  بالمرشدية 
ن  مثلما فدى الّنزاريَّة مرشدهم حسَّ
باح )ت: 518هج(، َمن قطع رقبته  الصَّ
بأمره،  الجبل  ِمن  بنفسه  رمى  وَمــن 
وكانت رسالة لخصمه )ابن الجوزّي، 
دريين  المنتظم(. أرى باستعراض الصَّ

رسائل ِمن هذا النَّوع. 
لدى مقتدى مثل هؤالء »الفداويَّة«، فتياره ال يُنتقد، على 
لطة وناقماً عليها! قدم  إيذاء وفساد، تجده شريكاً في السُّ
أتباعه،  البرلمان بصدور  »قائد اإلصــالح«، أسقط  نفسه 

وحيَّر السياسة اإليرانية، مرة ضدها وأخرى معها! 
قد يُقال: كيف يتطلع مقتدى لإلرشاد، وهو ليس مجتهداً 
وال وارثاً لِعلم الّنبوة؟! لكن هل كان الخميني ُقبيل مغادرة 
النَّجف إماماً أو ولي فقيه؟! حصل هذا بباريس ثم طهران 
خلفه  الثورة  ولمصلحة  باريس(،  في  الخميني  )نهاوندّي، 
البنا)  حسن  بعد  المرشدون  كذلك  األعــلــم!  يكن  لم  َمــن 
ياسة، ال  اغتيل:1949( لم يكونوا األماثل. لذا، في منطق السِّ

ينقص مقتدى أْن يصبح مرشداً. 

فتحت الثورة اإليرانية أفق الوالية 
بااللتفاف  تتعلق  سياسية،  بشرائط 
يُذكر  الــيــوم  ومقتدى  القائد،  حــول 
عــاء.  الــدُّ فــي  المنتظر  المهدي  مــع 
ن أن جهيمان العتيبي  يغلب على الظَّ
بالحرم  تحصن  ما   )1979/11/20(
المكّي إال بحلم أّن يكون مرشداً ُسنياً 
مقابل المرشد الشيعّي، حصل ذلك 
شهور.  بثمانية  اإليرانية  الثورة  بعد 
للوالية  مــقــتــدى  يسعى  ال  فــلــمــاذا 

المطلقة؟! 
عبد  مقتل  فــي  ظــهــوره  أول  فــي 
الـــخـــوئـــي)2003/4/10(،  المجيد 
تــســاءلــنــا عــن اســـم »مــقــتــدى« بين 
منقطعاً  جــاء  وكــأنــه  المعممين؟! 
ــة في  ــيَّ ــن ي ــدِّ عــن تــقــالــيــد األُســــر ال
انتهى  التساؤل  أنَّ  غير  األســامــي. 
عندما عرفنا أن التَّسمية مرجعيَّة، 
علي  األول  فويَّة  الصَّ ولة  الدَّ ففقيه 
السمه،  أُرخ  )ت:1534م(،  الَكركي 
بـ»مقتدى  الـــحـــروف،  قــيــم  حــســب 
قصص  ــيــعــة«)الــتِّــنــكــابــنــي،  الــشِّ

الُعلماء(. 
للواليَّة،  التَّطلع  ــن  ِم انتهينا  إذا 
وأصالة االسم واألسرة، فَمن يرضى، 
وليين  يــكــون  أنَّ  اإلســالمــيــيــن،  ِمــن 
مطلقين، فالوالية السياسية ال تتعدد، 
فإذا قال اإلسالميون الّشيعة »ولي المسلمين«، يعنون فالناً، 
وال تهمهم المواطنة، ألن الحزب الديني يهتك حرمتها بالوالء 
العابر للحدود! هذا ما يحاول مقتدى أن تكون له خصوصية 

عراقية في شعار »ال شرقية وال غربيَّة«. 
لم  المعممون،  والمرشدون  الــوالة  تعدد  مهما  أقــول: 
َمن  وقَل  للِعمامة،  فضاًل  اإلسالميين،  أداء  بفضل  يبق، 
ي نَُميٌْر بالعمائم  عصمها، ولجرير الغطفّي)110هج(:»تَُغطِّ
لُؤمها/ وكيف يُغطي اللْؤم طيُّ العمائم« )المبرد، الكامل(! 

والمفروض أنَّ العمائَم شفافة ال تستر ما تحتها.

* كاتب عراقي

يجب أال  يكون حسم نتيجة 
االنتخابات الديمقراطية 

رهينة ألصحاب أعلى العروض 
الذين ينفقون بال حدود 

لتدمير الخصم والمهم  قدرة 
المرشحين على مناقشة 

القضايا الحيوية بحرية

 تساءلنا عن اسم »مقتدى« 
بين المعممين؟! غير أنَّ 

التساؤل انتهى عندما عرفنا 
ة  فويَّ ولة الصَّ أن فقيه الدَّ
األول علي الَكركي، ُأرخ 

السمه، حسب قيم الحروف، 
يعة« بـ»مقتدى الشِّ

مقتدى.. طموح المرشد والولي!»األموال المظلمة« وحرية التعبير

رشيد الخيُّون*جيمس زغبي*

عبدالله السيد الهاشمي * 
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تفاصيل

كتابة.. وقراءات

هناك اختالف فارق بيننا ال يمكن تجاهله في الطرق 
التي نستوعب بها أو ندرك بها أي عمل إبداعي؛ على 
تُظهر  لوحة  مثل  ما  عمل  فّي  يحرك  قد  المثال  سبيل 
فيما  وسخط،  حزن  مشاعر  معركة  ساحة  في  جنوداً 
قد  أو  وعــزة؛  فخر  مشاعر  غيري  في  اللوحة  تحرك 
فات،  زمن  إلى  حنيناً  موسيقية  قطعة  فيك  تستدعي 
ودافعاً  حماساً  غيرك  في  ذاتها  القطعة  تفعل  فيما 

وهكذا. مستقبلي..  جميل  لفعل 
حضور  تكمل  أشكالها  تعدد  على  االختالفات  هذه 
لم  إذا  لــه  مكتماًل  معنى  ال  الـــذي  ــداعــي  اإلب العمل 
يقابله المتلقي. فأي عملية إبداعية ال تكتمل من دون 
اإلبداع  صنوف  أكثر  بالذات  والكتابة  متفاعل،  متلٍق 
الكتابة،  عديلة  فالقراءة  المتالزمة،  بهذه  المرتبطة 
وإنما  فقط،  مختلفة  قــراءة  بأشكال  يكون  ال  وتلقيها 
بقراءة منتجة أيضاً، إذ إنها كثيراً ما تتحول إلى عملية 
المقروء.  النص  إبداع  يتجاوز  قد  بشكل  وحية  فاعلة 
الثقافات  وتتراكم  األزمنة  تتوالى  عندما  ذلك  يحدث 
ليفك  آخر  زمن  في  المتلقي  فيأتي  ذاته،  النص  على 
النص بقراءة جديدة تتجاوز ما جاد به النص في زمن 

كتابته.
يمكن  الــمــقــروء ال  الــنــص  وأكــثــر ألن  ذلــك  يــحــدث 
يقرؤه  منا  فكل  الــقــارئ،  ذات  عن  منفصاًل  يكون  أن 
ومخزونه  وتطلعاته  مشاعره  على  بناء  معه  ويتفاعل 
عناصر  وهــي  والمكانية،  الزمانية  وظروفه  الفكري 
تختلف بالتأكيد من شخص آلخر، وبالتالي فإن تفسير 
تتطابق،  أن  يمكن  ذلك ال  بناء على  تأويالته  أو  النص 
يحدث  قد  بل  المقروء.  أصل  تطابق  من  الرغم  على 
حساباته  في  تكن  لم  بتأويالت  النص  كاتب  يفاجأ  أن 
وقت الكتابة، وقد تفصح أو تفضح عن أكثر مما أراد 

عنه. التعبير  الكاتب 

السعد المنهالي

alsaadalmenhaly@gmail.com

سعد عبد الراضي )أبوظبي(

ــة  ــي ــدول مــنــحــت »الـــفـــيـــدرالـــيـــة ال
ومــقــرهــا   )FIAP( الــتــصــويــر«  لــفــن 
اإلماراتي  الفوتوغرافي  لوكسمبورج، 
نــاصــر حــاجــي مــالــك لــقــب ودرجـــة 
ليصبح   ،)Master FIAP( »الماستر« 
أول إماراتي وثالث عربي يحصل على 

هذا اللقب عامي 2020 و2022.
ويـــقـــول مـــالـــك، مــتــخــصــص في 
إن  لـ»االتحاد«  المفاهيمي،  التصوير 
والتصوير  كالرسم  البصرية  الفنون 
ــه أحــب  ــه مــنــذ الــطــفــولــة، وإنـ الزمــت
المراحل  خــالل  والتصوير  الــرســم 
عدة  »اقتنيت  مضيفاً:  الــدراســيــة، 
متعددة،  فترات  في  للتصوير  آالت 
ــواضــعــهــا في  وعــلــى الـــرغـــم مـــن ت
استطعت  ــي  ــن أن إال  الـــوقـــت،  ــك  ذلـ
العائلية  المناسبات  بعض  أوثــق  أن 

واالجتماعية مع األصدقاء«.
رحلتي  ــالل  خـ »وثـــقـــت  ويـــوضـــح: 
كانت  التي  الموضوعات  من  العديد 
الجامعة  دخولي  وعند  مني،  قريبة 
حيث  التصوير،  بآلة  اهتمامي  زاد 
نظمها  مسابقة  أول  فــي  اشــتــركــت 
ــيــزي فـــي الــجــامــعــة  ــنـــادي اإلنــجــل الـ
وبعد  الثانية،  المرتبة  على  وحصلت 
أول  امتلكت  الجامعة  فــي  تخرجي 
كاميرا احترافية، وكان ذلك في عام 
كثيراً  توغلت  خاللها  ومــن   1986
هوايتي  أنمي  وبــدأت  الفن  هذا  في 
جدياً«. ويتابع: »شاركت في مسابقات 
في  قدرتي  معرفة  لي  أتاحت  دولية 
المنافسة من خالل أعمالي الفنية«.

شعرت   2012 عام  »في  ويضيف: 
بأنه يجب أن تكون لي رؤية واضحة 
في  ــدأت  وب المحترفين،  بها  أزاحــم 
الــذي  المفاهيمي،  التصوير  عــالــم 
وضعني على طريق االحتراف، وهنا 
بدأت تتجلى لي مفاهيم فن التصوير 
فناناً  أكون  إما  طريقين،  رأيت  حيث 
أكون  أن  فاخترت  مصوراً،  أكــون  أو 

أتيحت  هنا  ومن  فناناً، 
الفنانين  مــزاحــمــة  ــي  ل

ــاً،  ــضــ ــ ــن أي ــي ــي ــل ــي ــشــك ــت ال
كالنا  بــأن  قناعة  على  ألنــي 

بــأدوات  نفسه  الطريق  على  يسير 
مختلفة«.

وعــــن الــتــصــويــر الــمــفــاهــيــمــي، 
التصوير  في  عالمي  »وجــدت  يقول: 
بدأت   2012 عام  ففي  المفاهيمي، 
ــم أعــر  ــ مــشــروعــي الــتــصــويــري ول
اهتماماً إلى الوقت أو كم الصور التي 
من  الــرغــم  على  عندها،  سأتوقف 
التوقف  يجب  بأنه  أصدقاء  نصيحة 
والبدء في مشروع آخر، وكان جوابي 
بأنه لم يأت الوقت بعد، حيث غلبني 

االستمتاع في العمل«.
ويــضــيــف: »كــنــت أســتــلــهــم أفــكــار 
المناسبات  أو  األعمال من األحداث 
التي تمر بي وتأثرت بها، فكل عمل 
والستين  الخمسة  األعمال  هذه  من 
بذاته،  منفرداً  حدثاً  أو  قصة  تمثل 
لتشكل  النهاية  فــي  التحمت  لكنها 
تمثل  القصة  أن  وبما  واحــدة،  قصة 
جزءاً من حياتي، فكان ال بد من صبغ 
الشخصية  بطباعي  األعــمــال  هــذه 
لتتحد كلها في صورة واحدة تقريباً، 
لهذا تم تصويرها باألبيض واألسود، 
وأخرى  ســوداء  عباءة  استخدام  وتم 
في  التناقضات  ــى  إل ــزاً  رمـ بيضاء 
طبائعي الشخصية أو في مشاعري. 
أما من حيث الفكرة فإنها تتغير من 

عمل إلى آخر«.
يــقــول:»هــو مشروع  وعــن »قــصــة« 
واقعية،  ومشاعر  ألحــداث  توثيقي 
معها  والــتــحــاور  استحضارها  بغية 
والعيش مع تلك المشاعر من جديد، 
لمعظم  المكونة  العناصر  تكرار  وتم 
األعمال. واستمر المشروع حتى عام 
والبدء  إيقافه،  قــررت  حيث   ،2020
أسميته  جــديــد،  تصويري  بمشروع 
عام  »في  مضيفاً:  األحــالم«،  حائط 
البرونزي  اللقب  2019 حصلت على 

لــــلــــمــــشــــاريــــع 
من  ــة  ــري ــصــوي ــت ال
األميركية  الجمعية 
بـــعـــد أن  لــلــتــصــويــر، 
تـــقـــدمـــت بـــعـــشـــرة أعـــمـــال 
متناسقة فيما بينها من حيث الشكل 
في  »تقدمت  ويتابع:  والــمــوضــوع«. 
الفيدرالية  ــى  إل بطلب   2020 عــام 
 »FIAP« ــتــصــويــر  ال ــفــن  ل الـــدولـــيـــة 
فياب(،  )ماستر  لقب  على  للحصول 
حيث يتعين تقديم ما ال يقل عن 20 
حيث  من  ومتناسقاً  مترابطاً  عماًل 
الشكل والموضوع، ونلت هذا اللقب، 
علم  رأيــت  حين  سعادتي  كانت  وكــم 
االتحاد  موقع  يزين  الحبيبة  دولتي 
ينال  إمارتي  كأول  للتصوير  الدولي 
ــقــب«. ويـــقـــول: »لـــم أكتف  ــل هـــذا ال
اتحاد  ــى  إل فتقدمت  الــلــقــب،  بــهــذا 
في   ،»GPU« العالمين  المصورين 
عام 2022 بطلب الحصول على لقب 
»جراند ماستر« الذي يشترط تقديم 
50 عماًل فنياً كمشروع فني، وحصلت 
إمارتي  كــأول  فخر  بكل  اللقب  على 
بعد  عربي  وثــانــي  اللقب  هــذا  ينال 
البحرين  مملكة  من  إبراهيم  عيسى 

والثالث على مستوى العالم«.
ــضــاً عــلــى لقب  وحــصــل مــالــك أي
»جراند ماستر« من اتحاد المصورين 
هــذه  تــكــن  ولـــم   ،»GPU« الــعــالــمــيــن 
الجائزة هي األولى بالنسبة له، فقد 
حصل في 2019 على اللقب البرونزي 
من الجمعية األميركية للتصوير )بي 
فياب  ماستر  على  وكذلك  آيــه(  إس 
من االتحاد الدولي للتصوير )فياب( 
رحلته  رصــيــد  فــي  أن  كــمــا   ،2020
الفنية 30 ميدالية ذهبية و12 فضية 
جائزة  و53  بــرونــزيــة  ميدالية  و12 
تقديرية من مسابقات عربية ودولية 
ثمانية  في  شــارك  إنــه  كما  مختلفة، 
باإلضافة  ــيــة،  ودول محلية  مــعــارض 
منظمو  يقيمها  التي  المعارض  إلــى 

المسابقات التصوير الدولية.

ناصر حاجي مالك

:» ناصر حاجي لـ »

التصـــوير املفاهيمــــي وضعنــي 

على طــريـق االحتــراف

رأيت طريقين أمــامي 
إما أن أكون فنانًا أو مصورًا 
واختـــــرت أن أكـــون فنــــــــــانًا

درع الجائزة

صورة وقصيدة

11 مسابقة دولية

عن الكتاب املشترك الذي تتعانق 
فيه الصورة مع القصيدة، يقول 

ناصر حاجي مالك: »باملشاركة 
مع الكاتبة والشاعرة أسماء عبد 

اهلل العوضي أصدرت أول كتاب 
لي يتضمن أعمااًل فنية وقصائد 

شعرية، حيث يقابل كل عمل 
قصيدة شعرية حتكي قصته 
بطريقة مبهمة تتماشى وروح 

األعمال الفنية املعروضة«.

حول اختيار الفوتوغرايف 
اإلماراتي ناصر حاجي مالك لقبًا 

يف جلان حتكيم دولية يقول 
حاجي: »كان لي نصيب بأن أكون 

عضوًا يف بعض جلان حتكيم 
مسابقات تصوير دولية تندرج 

حتت رعاية الفيدرالية الدولية 
لفن التصوير، وأوجه كل الشكر 

لسعيد راشد الشامسي الذي كان 
له الدور الكبير يف اختيار اسمي 

ضمن جلان التحكيم، حيث قمت 
بتحكيم إحدى عشرة مسابقة 

دولية«.

أبوظبي )االتحاد( 

ــظــم مـــؤســـســـة الــتــنــمــيــة  ــن ت
ــاً  ــ ــادرات وورشـ ــ ــب ــ األســـريـــة م
ــنــوعــة  ــة مــت ــي ــف ثـــقـــافـــيـــة صــي
وجميع  والــشــبــاب  لــأطــفــال 
مكتبة  ضمن  المجتمع  أفــراد 
ــي تـُـعــد  ــت ــة، ال ــي ــســان ــد اإلن ــ زاي
تتبناه  رائـــداً  ثقافياً  مشروعاً 
المؤسسة، بتوجيهات من سمو 
مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة 
العام  النسائي  االتحاد  رئيسة 
ــى لــمــؤســســة  ــلـ الـــرئـــيـــس األعـ
ــة األســــريــــة رئــيــســة  ــي ــم ــن ــت ال
ــى لــأمــومــة  ــلـ الــمــجــلــس األعـ
ــارات«،  ــ ــ اإلمـ »أم  ــة  ــول ــطــف وال
الــذي  اإلنــجــاز  تكريس  بهدف 
مؤسس  ــى  ــ األول لبناته  وضـــع 
بن سلطان  زايد  الشيخ  الدولة 
للمبدعين  دعــمــاً  نــهــيــان،  آل 
المتجددة  الثقافية  وللحركة 

التي تشهدها الدولة.
والــورش  المبادرات  وتهدف 
الصيفية المتنوعة التي تنظمها 
إلى  األسرية  التنمية  مؤسسة 
وتحقيق  اإلنــســان،  دور  تعزيز 
المعرفة  خـــالل  مــن  التنمية 
والـــخـــبـــرات الــقــيــمــة لــخــدمــة 
الــمــجــتــمــع، وكــذلــك اســتــعــارة 
اإلنسان لالستفادة من خبراته 
المجتمع،  أفــراد  بين  ومعارفه 
في  المساهمة  إلــى  باإلضافة 
االجتماعية  التنمية  تحقيق 

المستدامة.
ــضــافــت مــكــتــبــة زايـــد  واســت

الجاري  العام  خالل  اإلنسانية 
واألدبـــاء  المؤثرين  مــن  عـــدداً 
من  عــدداً  ونفذت  والمثقفين، 
الورش واللقاءات الثقافية التي 
الثقافة  دور  إبــراز  إلى  هدفت 
ــمــواســم  فـــي الــمــنــاســبــات وال
تفعيلها،  وســبــل  الــمــخــتــلــفــة 
وتـــوفـــيـــر مــنــصــة لــأطــفــال 
مواهبهم  الستعراض  والشباب 
للمجتمع  وتقديمها  ومهاراتهم 
والــمــســاهــمــة فــي تــطــويــرهــا، 
لدى  واالبتكار  اإلبداع  وتحفيز 
ــراد الــمــجــتــمــع وأســـرهـــم.  ــ أفـ
ــة مــحــبــبــة بــيــن  ــلـــق عـــالقـ وخـ
على  لتشجيعه  والكتاب  الطفل 
جيٍل  وخلق  واالطــالع،  القراءة 
مبتكٍر قادٍر على التفكير خارج 
الصندوق، ومنح الطفل فرصة 
ومبتكراً،  مدرباً  يكون  أن  في 
الثقافي  الجانب  تعزيز  وكذلك 
وتسليط  األســـرة  أفـــراد  ــدى  ل
الثقافية،  الهوية  على  الضوء 
ــز الــقــيــم االجــتــمــاعــيــة  ــزي ــع وت
المختلفة، باإلضافة إلى تعزيز 
في  لإلسهام  التطوعي  العمل 

بناء قيادات شبابية فاعلة.

ضمن مكتبة زايد اإلنسانية

»التنميـــــــة األسريـــــة« 

تطلــــق ورشًا ثقافيـــــة

من فعاليات »التنمية األسرية« )من المصدر(

إبراز دور الثقافة 
في المناسبات 

والمواسم المختلفة 
وسبل تفعيلها

توفير منصة لألطفال والشباب 
الستعراض مواهبهم ومهاراتهم 

»محمد بن راشد للمعرفة« 
تدرب الناشئة على فنون الكتابة

دبي )االتحاد( 

راشــد  بــن  محمد  ــســة  مــؤسَّ أعلنت 
أعمال  افتتاح  عن  للمعرفة  مكتوم  آل 
دبي  »بــرنــامــج  مــن  جــديــدة  مجموعة 
الـــورش  تضمنت  لــلــكــتــابــة«،  الـــدولـــي 
غــداً«  ــارات  ــ »اإلمـ التالية،  التدريبية 
العلمية«  و»الترجمة  المستقبل«  و»دبي 

و»كتابات السفر«.
مهارات  تطوير  الـــورش  وتستهدف 
في  الــمــواهــب  وأصــحــاب  المبدعين 
عبر  الــنــاشــئــة،  ــال  األجــي مــن  الكتابة 
ــج تــدريــبــيــة  ــرامـ ــأدوات وبـ ــ ــ رفـــدهـــم ب
من  االستفادة  من  وتمكينهم  متكاملة، 
الخبرات والرصيد المعرفي لفريق من 
المدربين العرب والعالميين، فضاًل عن 
الترجمة  أهمية  على  الضوء  تسليط 
وتعزيز  العلمية،  الــمــعــارف  نقل  فــي 
المجال.  هذا  في  المنتسبين  إمكانات 
وتمثِّل الورش اإلضافة األحدث ألعمال 
والذي  للكتاب«،  الدولي  دبي  »برنامج 
معرفية  مشروعات  مظلته  تحت  يضمُّ 
لزيادة  صة  مخصَّ إبداعية  وإسهامات 
وإقليمياً  زخم الحركة المعرفية محلياً 
المواهب  وتمكين  وتشجيع  وعالمياً، 

الشابة والعقول المبدعة في الكتابة.
ــرب، المدير  ــال جــمــال بــن حــوي وقـ
راشد  بن  محمد  سة  لمؤسَّ التنفيذي 
»برنامج  يواصل  للمعرفة:  مكتوم  آل 
المحوري  دوره  للكتابة«،  الدولي  دبي 
المعرفية منُذ قرابة  الحركة  إثراء  في 
الزمن، وبناء جيٍل جديد من  عقٍد من 
إلى  الفكر استناداً  الكتابة وقادة  نوابغ 
متينة،  وعلمية  ومعرفية  لغوية  أســٍس 
وعالمية.  عربية  بخبراٍت  باالستعانة 
وأضاف »يأتي إطالق الورش الجديدة 
سة بتعزيز التميز  في إطار التزام المؤسَّ

اللغة  دور  وترسيخ  والمعرفي،  الفكري 
صاحب  لتوجيهات  استلهاماً  العربية، 
ــد آل  الــســمــو الــشــيــخ محمد بــن راشـ
مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
اللغة  تمكين  في  ــي،  دب حاكم  الـــوزراء 
والعلوم  للمستقبل  لغًة  لتبقى  العربية 

واالبتكار«.
وأوضح: »تأتي ورش وأنشطة برنامج 
لرؤية  تــرجــمــًة  للكتابة  ــي  ــدول ال دبـــي 
مكتوم  آل  راشــد  بــن  محمد  سة  مؤسَّ
المعرفي  الــنــتــاج  إثـــراء  فــي  للمعرفة 
واللغوي العربي، وتشجيع جيل الشباب 

العربي على حمل راية التميُّز واإلبداع 
في الكتابة. ونضع نصب أعيننا تعزيز 
وتيسير نقل المعرفة، في سبيل تذليل 
دعائم  إرســـاء  تعترض  التي  العقبات 
اقتصادات ُمجتمعات المعرفة، وإحداث 
المعرفية  الــحــركــة  فــي  نــوعــيــة  نقلة 
العربية  اللغة  حضور  ترسيخ  محورها 
ومــشــاركــة  لنقل  رئــيــســًة  أداةً  كــونــهــا 

المعرفة«.
من جهته، قال سالم العويس، رئيس 
للكتابة:  ــدولــي  ال ــي  بــرنــامــج دب فــريــق 
ركيزًة  للكتابة  الــدولــي  دبــي  »بــرنــامــج 
أســاســيــة ضــمــن مــنــظــومــة مــبــادرات 
راشــد  بــن  محمد  مؤسسة  ومــشــاريــع 
الرصيد  لتعزيز  للمعرفة،  مكتوم  آل 
الُمبدعة  الشابة  للمواهب  المعرفي 
منتسبيه  مهارات  وتطوير  والطموحة، 
التي  بـــاألدوات  وتزويدهم  وتحفيزهم 
ــي درب  ف ــاً  ــُدمـ ُقـ الــمــضــي  لــهــم  تتيح 
التميز، اقتداًء بزمالئهم من المتدربين 
ــجــازات  ــن حــقــقــوا إن ــذي الــســابــقــيــن ال
نوعية، ونالت نتاجاتهم جوائز تقديرية 

مرموقة«.

الورش تستهدف تطوير مهارات أصحاب المواهب في الكتابة )من المصدر(

إثراء النتاج المعرفي 
واللغوي العربي وتشجيع 

الشباب على حمل راية 
اإلبداع في الكتابة

جمال بن حويرب

اإلمارات غدًا
بدأت أعمال أولى الورشات حتت عنوان 

»اإلمارات غدًا: اإلمارات بعد خمسني 
سنة«، وستتواصل الورشة مدة أربعة 
اب شباب  أشهر، وسيتخللها تدريب ُكتَّ

على املنهجيات الصحيحة يف كتابة 
قصص األطفال، وتعريف املنتسبني 

بأدب قصص األطفال وعناصره، وُسُبل 
بناِء نصوص مكتملة العناصر.

كما انطلقت ورشات برنامج دبي الدولي 
للكتابة حتت عنوان »دبي املستقبل«. 

ومن املقرر أن تستمرَّ الورشة أربعة أشهر 
أيضًا. وسيجري تنفيذ الورشة ضمن 

مستويني، أولهما لقاءاٍت دورية حضوريًا 
وافتراضيًا، تقام خمس مراٍت شهريًا، 
يف حني يتمحور املستوى الثاني على 

التواصل والتفاعل يوميا عبر وسائط 
صة لهذه الغاية.  التواصل الرقمي املخصَّ

نت املبادرات اجلديدة لبرنامج  وتضمَّ
دبي الدولي للكتابة إطالق ورشة 

»الترجمة العلمية«، إلبراز دور الترجمة 
يف نقل احملتوى العلمي ومشاركته عامليًا، 

ز  وتزويد املنتسبني باألدوات التي تعزِّ
قدراتهم يف مجال الترجمة العلمية. 

كما ُأطِلَقْت على هامش البرنامج ورشة 
ز على صقل  »كتابات السفر«، التي تركِّ

مهارات املنتسبني يف تصوير جتارب 
السفر وحتويلها لنتاٍج أدبي وكتاباٍت 

إبداعية.

من أعمال ناصر حاجي 
)من المصدر(



23
www.alittihad.ae

ألوان

يحتوي على رسوم تعود
إلى العصر الهولوسيني

هناء الحمادي )أبوظبي( 

األجانب  وشــؤون  لإلقامة  العامة  اإلدارة  في  أسماء  تعمل 
معتمد  مــدرب  وهــي  المستقبل،  استشراف  كمحلل  بدبي 
دبي،  بإقامة  المستقبل  استشراف  دبلوم  لبرنامج  ومحاضر 
وخبير تخطيط استراتيجي، وعضو في رابطة المستشرقين 
تسرد  المستقبلية.  للدراسات  العالمي  واالتحاد  المحترفين 
والتفكير  التاريخ  في  شغفي  وجــدت  قائلة:  نجاحها  قصة 
النقدي والتحليل، لذا اخترت تخصص »الشؤون الدولية« في 
جامعة زايد، وعملت في وزارة الدفاع كضابط باحث سياسي 

في الشؤون الدولية.
لدراسة  أيضاً  دفعني  الصغر  منذ  وتضيف: حبي لإلعالم 
في  الماجستير  على  حصلت  كما  الجماهيري،  االتــصــال 
األميركية  الجامعة  من  واالستراتيجية«  األمنية  »الدراسات 
بتقدير امتياز. والهتمامي بالتخطيط االستراتيجي التحقت 
بدبلوم استشراف المستقبل، الذي فتح أمامي آفاقاً جديدة، 
وأشرفت على تصميم عدة دراسات استشرافية حول مستقبل 
واألمن  السفر  وجــوازات  واإلقامات  والتأشيرات  المطارات 
الوطني. كما عملت على عدة مبادرات حتى أصبحت محاضراً 
أكاديمياً في برنامج دبلوم استشراف المستقبل الذي تطلقه 
مع  بالتعاون  بدبي  األجانب  وشــؤون  لإلقامة  العامة  اإلدارة 

الجامعة األميركية في اإلمارات.
 

مناظرات شبابية 
في  الشبابية  المناظرات  بطولة  في  أسماء: شاركت  تقول 
المملكة األردنية الهاشمية، حيث تعرفت على شباب وشابات 
في  خبراتهم  من  واستفدت  المشاركة  الــدول  من  متميزين 
الجينوم  على  »التعديل  حول  المناظرة  وكانت  المجال.  هذا 
في  سيسهم  أم  البشر  حقوق  على  اعتداًء  يعد  هل  البشري 

عالج األمراض«.
وتورد أن حبها لإلعالم دفعها لالنضمام إلى »برنامج القيادات 
اإلعالمية العربية الشابة«، وتخرجت مع 100 شاب وشابة من 
18 دولة عربية. وحصلت على المركز األول عن فئة الموظف 
الشاب المتميز في جائزة »الريادة المؤسسية« الخاصة باإلدارة 

العامة لإلقامة وشؤون األجانب بدبي عام 2021. 
 

»مدينة القمر«
 وتذكر أسماء البلوشي أن من حبها للقراءة وزيادة المعرفة، 

فإن جمال اللغة العربية دفعها إلى الكتابة. والتحقت بالعديد 
من برامج التأهيل، بينها »إعداد المؤلفين الشباب« و»برنامج 
خليفة  لبرنامج  التابعة  للكتابة«  »أقــدر  ومــبــادرة  ــي«،  ــروائ ال
للتمكين، حيث أصدرت كتابها األول في معرض أبوظبي للكتاب 

2021، وهو مجموعة قصصية بعنوان »مدينة القمر«.
 

متحدثة
القيادات  »تأهيل  برنامج  في  بمشاركتها  البلوشي  تفتخر 
الشبابية« الذي نظمته وزارة الشباب األردنية بالتعاون مع دول 
المستقبل«.  »الذكاء االصطناعي واستشراف  بعنوان  الخليج 
النسخة  العالمية«  أقــدر  »قمة  في  كمتحدثة  شاركت  كما 
2020«، وفي جلسة »أقدر«  التي أقيمت في »إكسبو  الرابعة 
والتواصل  الحديث  »دور اإلعالم  بعنوان  المجتمعات  لتمكين 
وفي  العالمية«،  اإليجابية  المواطنة  تعزيز  في  االجتماعي 
الشباب  بعنوان »دور  الخليجي، وفي وجلسة  الشباب  منتدى 
الدراسات  عن  فيها  وتحدثت  كورونا«،  بعد  لما  واالستعداد 
الجائحة،  بعد  لما  المحتملة  والسيناريوهات  المستقبلية 

والمتعلقة بقضايا الشباب.

أسماء البلوشي تستشرف المستقبل

عبد الله أبوضيف )القاهرة(

تدرجات  ذات  وجـــدران  ملونة  أعمدة 
 50 الزوار على عمق  طبيعية بديعة تبهر 
مصر  بصحراء  الــجــارة  كهف  فــي  مــتــراً 
الغربية، والذي يُعتبر أحد أجمل الكهوف 

في أفريقيا.

الرياح واألمطار
ــي مــنــطــقــة صــحــراء  ــهــف فـ ــك ــع ال ــق ي
ثراء  المناطق  أكثر  من  وهــي  الفرافرة، 
الرياح  أسهمت  حيث  الطبيعية،  بالمعالم 
السنين  ماليين  عبر  والــرمــال  واألمــطــار 
في تكّون مجموعة كهوف وجبال ومغارات 
تجذب عشاق السياحة الطبيعية. ويحتوي 
الــكــهــف عــلــى رســـوم تــعــود إلـــى العصر 
مالمح  القدماء  ترك  حيث  الهولوسيني، 
عن أنشطتهم اليومية، مثل الصيد وطرق 

المعيشة.
فنان  أعــاد  الماضية  السنوات  وخــالل 
طبيعتها،  إلــى  الكهف  جـــدران  مــصــري 
بعدما تعرضت لعمليات تشويه من دون أن 
الترسبات  بأشكال  تغيير  أي  في  يتسبب 

الطبيعية.

جيرهارد  األلمانى  المستكشف  وكــان 
الجارة  كهف  وجــود  ــق  وثَّ من  أول  رولفز، 
أجرى  سنوات  بـــ7  وبعدها   ،1873 عــام 
كاماًل  ــاً  ــري أث مسحاً  جيولوجيا  خــبــراء 

الكتشاف أسرار الكهف.

ترسبات المياه
أستاذ  شراقي  عباس  الدكتور  يقول 
الــجــيــولــوجــيــا بــجــامــعــة الـــقـــاهـــرة: إن 
المياه  ترسبات  بفعل  ن  تتكوَّ الكهوف 

األرضية.  القشرة  فراغات  في  الجوفية 
والتي  الملونة،  الداخلية  الترسبات  أما 
فتحدث  والــهــوابــط،  بالصواعد  تسمى 
بمادة  لة  المحمَّ المياه  تساقط  بسبب 
األعمدة  أن  ويذكر  الكالسيوم.  كربونات 
ــكــهــوف تــتــشــكــل من  ــل ال الــمــلــونــة داخــ
المياه المتجمدة، سواء المعلقة  قطرات 
األرض  على  نة  المتكوِّ أو  السقف  فــي 
تستمد  أنــهــا  موضحاً  عــمــودي،  بشكل 
التي  المفتتة  الصخور  بقايا  من  ألوانها 

القطرات. تلك  تحملها 
الكهوف  أن  الجيولوجيا  أستاذ  ويــرى 
الطبيعية بمثابة كنز ألي دولة ألنها تحف 
ن  تتكوَّ حتى  السنين  ماليين  إلــى  تحتاج 
من  بمزيد  وطالب  البديع.  الشكل  بذلك 
الطبيعية،  الكهوف  سياحة  حول  التوعية 
دخول  خريطة  إلى  تحتاج  زيارتها  إن  إذ 

وخروج حتى ال يضيع الزائر بداخلها.
تقترب  التي  الطبيعية  الكهوف  ومــن 
في  كهف هرقل  الجارة،  كهف  من جمال 
الــمــغــرب، وكــهــف ويــنــد األمــيــركــي الــذي 
الرياح  مرور  بفعل  مميزة  أصواتاً  يصدر 

عبر ترسباته.

أحمد فهمي.. »سفاح الجيزة«

محمد قناوي )القاهرة( 

عن  »السفاح«  مسلسل  لتصوير  فهمي  أحمد  الممثل  يستعد 
واقعة حقيقية، خاصة بـ»سفاح الجيزة« الذي صدرت ضده أحكام 
دراسة حاالت  بعد  الجريمة  ويتناول  قبل عدة سنوات.  باإلعدام 
السعود  أبــو  إنجي  وحــوار  سيناريو  الــواقــع،  أرض  على  مشابهة 

ومحمد صالح أبو السعود وإخراج أحمد عالء الديب.
وفي حديث مع »االتحاد« ذكر فهمي أن العمل من نوع خاص، 
وأبدى إعجابه بالسيناريو ألن التجربة بعيدة عن الكوميديا، حيث 
تم االعتماد على مؤلفين، بحثا في قضية السفاح كما عمال مع 

أطباء نفسيين ومدرب خاص للحركة.
واجه  أنه  إلى  أحمد  وأشــار 
ــي الــتــحــضــيــر  ــ ــات ف ــوبـ ــعـ صـ
أحــداثــاً  ثمة  ألن  للشخصية 
ــســفــاح غير  كــثــيــرة فــعــلــهــا ال
يبدو  شخص  وهــو  منطقية، 

هادئاً وغير مرتبك.
يستعد  ــه  ــ إن فــهــمــي  وقــــال 
الشهر  قــبــرص  ــى  إلـ للسفر 
المشاهد  لتصوير  الــجــاري 
الخارجية لفيلم »مستر إكس« 
حوار  التونسي،  أماني  تأليف 
أحــمــد عــبــدالــوهــاب وأمــجــد 
أحمد  وإخــــراج  الــشــرقــاوي، 
والــعــمــل يضم عــدداً  رشــيــد. 
هنا  بينهم  الفنانين،  من  كبيراً 
بيومي  أوس،  أوس  ــزاهــد،  ال
الجمل، محمود  رحــاب  فــؤاد، 
حــافــظ وأمــيــر شــاهــيــن، وتــم 

خالل  عرضه  المقرر  ومن  القاهرة،  في  منه  كبير  جزء  تصوير 
الموسم الصيفي الحالي. وأكد فهمي أن »مستر إكس« ال عالقة 
المهندس  فــؤاد  قدمه  الــذي  العالم«  في  رجــل  »أخطر  بفيلم  له 
كوميدي  إطــار  في  ــدور  وي ومختلفة  جديدة  وفكرته  ــام1967.  عـ
ويحمل  الرجال  يساعد  شــاب  شخصية  فيه  يجسد  رومانسي، 
دراما  للجمهور. وشارك فهمي في موسم  المفاجآت  العديد من 
رمضان 2022 كضيف شرف في مسلسل »مكتوب عليا«، مع أكرم 
حسني، وكان آخر أعماله في السينما فيلم »العارف«، وقدم من 

خالله دور »هاكر«.

سعيد ياسين )القاهرة(

تشارك ياسمين رئيس في بطولة عدد من األفالم الجديدة، في 
وتوقف  عامين  قبل  تصويره  بدأت  الذي  القمر«  »جارة  مقدمتها 
رومانسي  إطار  في  أحداثه  وتــدور  كورونا.  بسبب  مرة  من  أكثر 
يواجهان  وشـــاب،  فتاة  بين  حــب  قصة  تجمع  حيث  اجتماعي، 
للفوارق  نظراً  بالزواج،  تتويج عالقتهما  أجل  كثيرة من  صعوبات 

االجتماعية بينهما.
الفيلم  إن  ياسمين  وقــالــت 
يمثل أولى بطوالتها السينمائية 
نوعية  نقلة  ويُعتبر  المطلقة، 
من  وهو  الفنية،  مسيرتها  في 
الرومانسية  األعــمــال  أفــضــل 
عملها  بداية  منذ  قرأتها  التي 
الشخصية  تــمــثــل  إذ  بــالــفــن. 
التي تجسدها تحدياً كبيراً لها 
كونها حقيقية ومختلفة عن كل 

أدوارها السابقة.
ــعــد يــاســمــيــن رئــيــس  وتــســت
فيلم  فـــي  دورهــــــا  ــر  ــصــوي ــت ل
الليثي  نار« مع محمود  »ضرب 
غريب  ومصطفى  سليم  ومــي 
وتدور  صــالح،  عمرو  ويخرجه 
التشويق  من  إطار  في  أحداثه 
حـــــول رجـــــل مـــافـــيـــا يُـــدعـــى 
»جونسون« يحاول توريط الفتاة 

التي تجسد دورها، في أزمات عدة. وكشفت أنه تقرر عرض فيلم 
»خطة مازنجر« نهاية أغسطس الجاري، ويشاركها بطولته حمدي 
الميرغني ومحمود حافظ وبيومي فؤاد، من إخراج رامي رزق اهلل. 

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي ساخر. 
وكانت ياسمين خاضت في فبراير الماضي تجربتها المسرحية 
وبيومي  الشربيني  دينا  مع  وسكينة«  ريا  »أحفاد  بعرض  األولــى 
حول  استعراضي،  كوميدي  إطار  في  ودارت  زينهم.  وعالء  فؤاد 
فتاتين من عائلة كبيرة، تنكشف مفاجآت كبيرة بعد وفاة والدهما، 

وُعرضت المسرحية في المملكة العربية السعودية.

أسماء البلوشي قيادية طموحة لديها أحالم كثيرة تسعى إلى 
حتقيقها كل يوم. وهي عضو مجلس دبي للشباب، قارئة نهمة، 
ترى القراءة سحابة متطر معرفة وتروي مساحات العقل ليثمر 

الفكر. الكتابة مالذها اآلمن، ومن مواهبها التعليق الصوتي الذي 
متارسه يف املجال اإلعالمي.

كهف الجارة.. أعجوبة الطبيعة

ملكية فكرية 
حازت أسماء البلوشي 

7 شهادات ملكية فكرية 
يف مجال مستقبل 

أمن املنافذ واجلمارك 
والهوية، وعملت على 

صياغة العديد من 
الدراسات املستقبلية 
ورفعها لصناع القرار.

المركز األول
تركت أسماء بصمة 

يف جناح الشباب 
يف »إكسبو 2020«، 

حيث عملت مع فريق 
املؤسسة االحتادية 

للشباب على عدد من 
الورش والفعاليات. 

ونالت املركز األول يف 
جائزة »طموح« اخلاصة 

بوزارة الدفاع عن 
فئة املوظف املبتكر. 
وهي عضو يف فريق 
املستقبل  استشراف 

الذي حقق مراكز 
متقدمة يف جائزة دبي 

احلكومي. للتميز 

خالل مشاركتها في أحد البرامج الهادفة

ياسمين رئيس تستعد 
لـ »ضــرب نار«

 لوحة صنعتها عوامل 
الزمن )من المصدر(
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»مدينة القمر« كتابها األول الذي وقعته
عام 2021 )الصور من المصدر(
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إحدى مطبوعات

ذرات الهباء وترديد الببغاء

أحياناً نتكلم بعفوية أو نردد جماًل غير مفيدة، وساذجة، وبال منطق، وهي 
عادة من الجمل المعلبة، ومسبقة الصنع، والتي ال تخضع أليٍّ من قواعد 
الصرف والنحو، ومرات تحمل ذرات من هباء الغباء، وترديد الببغاء، لكنها 
لو  ولكن  اإلنسان،  بها  يلحن  وال  األذن،  تستغربها  وال  األلسن،  على  جارية 
تأملناها، وتفحصناها وأمعنا فيها النظر وفندناها وأخضعناها للنقد، فسنرى 
العجب، لكن ال تعتقد أنه يمكنك أن تصلحها أو تلغيها من قاموس الناس 

اليومي، هذه العبارات والجمل هي ُصنع في اإلمارات فقط:
هناك جملة نستخدمها حين الحذر، وحين التلصص والفضول أو محاولة 
قرض سيرة اآلخر أو التنبيه على شخصية ال نريد أن نراها أو ترانا في ذلك 
المكان، وقد تكون تمشي وراءنا، وهي جملة خالية من أي نقطة ذكاء، »شوف 
اللي وراك، بس ال تلتفت، وال تصّد عشان ما يحس بك أو يشوفنا« فتحتار أنت 
المرافق له كيف تتصرف، وتتحرك، وتعرف اآلخر الذي وراءك، وأنت مكتف.
يشتهي  كما  صحيحة  بطريقة  الــفــراغ  مــلء  عليك  ناقصة  جمل  وهناك 
المتحدث، وتشغيل ذهنك لتعرف ما يفكر فيه اآلخر، وتسبق حدسه، مثل 
تلك الجمل، »تذكر يوم كنا عند هذيالك«! أو»اسمع واهلل لو أني شو«! فال 
تعتقد أن »هذيالك« اسم اسكندنافي أو »شو« شخص صيني، ال هؤالء أناس 
حقيقيون، وعليك استنباطهم من رأس محدثك، من دون أن تسأله عنهم، 
وهي قريبة الشبه بتلك الجملة التي تتداخل فيها جهات األرض، »شو فيكم 

مشّرقين مغّربين، سرتوا هناك وما خبرتونا، وييتوا هنا وال علّمتونا«!.
المتناقضة، والتي ال تدل على فهم عميق في علم األحياء،  ومن الجمل 
جملة »ياخي هذا اإلنسان.. صدق حيوان«! أو جملة »يا َرّيال واهلل إنك صغير 

وياهل وطمطمة«!. 
ومن الجمل التي تتناقض مع علم ميكانيكا الحركة وعلوم الفيزياء، تلك 
الجملة المباغتة »تراك حشرتني لي ساعة أقول لك دقيقة«! أو جملة »عنبوه.. 
كلها ربع ساعة«! والتي عليك أن تتحملها فوق ما تحملت تأخره وتعطيلك 

ويكون خطف من الوقت بالضبط سبعين دقيقة وأربعاً وأربعين ثانية!.
أما جملة المدرسين التقليدية والتي فيها أمر ونهي وجزم، ولكنها بعيدة 
عن أي تقدير حقيقي للموقف »هاسا.. بديش أسمع وال نََفس، بدكوا تتكلموا، 

تكلموا بس بال صوت وال حس، بديش أسمع ها وال هس«!.
ومن الجمل التي ال تعرف المبتدأ فيها من الخبر، وال الفاعل من المفعول، 
حتى محلها من اإلعراب ال تعرفه »تعال انت ويا ويهك«! أو جملة »قاعد أمشي«! 
أو جملة »اسمع.. ترى أنا إذا عصبت عصبت«، أو تلك الجملة »الزهايمرية« 
»يا أخي واهلل أذكره، بس ناسي«! أو جملة »شوف.. أنا ما أبا أحلف، بس 

قسماً باهلل لتشوف شيء ما شفته«! أو تلك الجملة الجامعة 
»اسمع..  المربكة  آخرها،  من  أولها  تعرف  ال  التي  المانعة 
أقولك عطني نفس المقاس، بس أكبر شوي«! وخاتمة القول 
تلك الجملة التي تشبه »غز السح«، »طيب.. خالص.. أنا إذا 

هذا بعطيك خبر«!.

amood8@alIttihad.ae
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الممثلة األميركية آبي 
جيمس ويذرسبون خالل 

حضورها العرض األول لفيلم 
المقر السري في نيويورك، 

وتدور األحداث حول تشارلي 
الذي يكتشف هو وأصدقاؤه 
أثناء التسكع بعد المدرسة، 

المقر الرئيس ألقوى بطل 
خارق في العالم، ثم يتابعون 

معاركه للدفاع عن منزله. 
)أ ف ب(

في  تعيش  أميركية  سيدة  أقامت 
والية كولورادو دعوى قضائية على 
»فيسبوك«،  مالكة  »ميتا«  شركة 
بــســبــب إدمــــان ابــنــتــهــا عــلــى هــذه 
ــت األم  ــال الــمــنــصــة الــرقــمــيــة. وق
البالغة  ابــنــتــهــا  إن  دعـــواهـــا  فــي 
أصــبــحــت مــدمــنــة على  13 عــامــاً 
»فيسبوك«، منذ كانت في السابعة 
تبعات  ذلك  عن  ونتج  عمرها،  من 
باضطراب  إصابتها  منها  خطيرة 

على  وإقدامها  الطعام،  تناول  في 
ابنتها  أن  وأضافت  نفسها.  إيــذاء 
ــوال الــلــيــل  ــ تــبــقــى مــســتــيــقــظــة طـ
من  المتتالية  التنبيهات  لمتابعة 
»فيسبوك«. وبحسب الدعوى، فإن 
أدى  الموقع  على  الطفلة  ــان  إدمـ
ببقية  اهتمامها  تقليل مستوى  إلى 
األنــشــطــة، واضــطــرب نــومــهــا من 
من  المتواصلة«  »التنبيهات  جــراء 

التطبيق. أبوظبي )وكاالت(

فــــــــي دعـــــوى قضــــــــائيــــة

ســــــيدة أميركية: فيسبوك 
أصـــــــابت ابنتــــي باإلدمــــــــان

أكدت إدارة السيارات في والية كاليفورنيا األميركية، أن شركة تسال للسيارات الكهربائية 
أطلقت معلومات غير دقيقة ومضللة، خالل حملة ترويجية لسياراتها في الفترة من مايو 
بخداع  فيها  تتهمها  تسال  ضد  رسمية  شكوى  اإلدارة  ورفعت   ..2022 يوليو  وحتى   2021
الكهربائية..  بالسيارة  المدمجة  الذاتية  القيادة  بخصائص  يتعلق  ما  في  المستهلكين، 
وقالت اإلدارة إن برنامج الدعاية تضمن أيضًا ما يفيد أن سيارات تسال تتوافر بها القدرة 
ركوب  هو  فعله  عليك  ما  »كل  مثل  عبارات  في  ذلك  وظهر  الكاملة،  الذاتية  القيادة  على 

السيارة وإخبارها إلى أين تذهب، وستتولى اختيار الطريق«. أبوظبي )وكاالت(

تواجـــــــه اتهامًا بـ»تضليل المســـــــتخدمين«

تسال
تصّدرت إحدى أغنيات ألبوم النجمة 

األميركية بيونسيه الجديد 
»رينيسانس« قائمة أفضل األغنيات 

األميركية للمرة األولى منذ نحو 
15 سنة. واحتلت أغنيتها »بريك 

ماي سول« المركز األول في ترتيب 
»بيلبورد هوت 100« لألغاني الذي 

يصدر أسبوعيًا عن مجلة »بيلبورد« 
في الواليات المتحدة. ويعود آخر 

إنجاز مماثل لبيونسيه إلى عام 2008 
مع أغنيتها »سينغل ليديز«.

إلى ذلك، تصّدر ألبومها »رينيسانس« 
الصادر في 29 يوليو قائمة »بيلبورد« 
ألفضل األلبومات، محققًا ثاني أفضل 
نتيجة هذه السنة بعد ألبوم »هاريس 

هاوس« لهاري ستايلز.
نيويورك )أ ف ب( 

بيونسيه
تتصدر قائمة 

أفضل األغنيات

تعتزم السلطات الفرنسية انتشال حوت »بيلوغا« الذي ظهر الثالثاء الماضي في نهر السين شمال البالد ونقله إلى 
البحر في محاولة إلنقاذه. وأوضحت سلطات إقليم أور أن نقل الحوت يمكن أن يكون بواسطة مركب أو برًا أو بواسطة 

مروحية.. وقالت المسؤولة المحلية إيزابيل دورليا بوزيه: ندرس طريقة نقل )الحوت( إلى البحر، في محاولة 
إلنقاذه ونعمل بجد على ذلك. وأضافت: نحن جميعًا سعداء جدًا بالعمل على هذا الخيار، لكنها أقّرت بأن نجاح 

المحاولة غير مضمون. رين )أ ف ب( 

خطـــــة لنقل حوت من نهر السين إلى البحـــــــر

آبــــي في 
»المقر السري«

الفجيرة الخضراء 
تتميز إمارة الفجيرة 

بمزارعها الوارفة 
وبساتينها دائمة الخضرة، 

التي تجعل منها واحة 
غناء وسط الجبال 

الشاهقة، و»مزرعة« كبرى 
تجود بأجود المحاصيل، 
ووجهة سياحية تستهوي 

عشاق الطبيعة. 
)تصوير: صادق عبداهلل(
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