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اإلعالن عن شعار »القمة العالمية لالقتصاد األخضر 2022«رئيس صربيا يبدأ اليوم زيارة رسمية للدولة

أبوظبي )وام( 

دشن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية، »شجرة السالم«، التي أهداها إلى »أم 

النسائي  االتحاد  رئيسة  الشيخة فاطمة بنت مبارك  الفرسان« سمو 
األعلى  الرئيس  والطفولة  لألمومة  األعلى  المجلس  رئيسة  العام 
»أم اإلمارات«، وفاًء وعرفانًا بجهودها  التنمية األسرية  لمؤسسة 

التسامح والتعايش والحوار، ومد جسور  الرائدة في ترسيخ قيم 
واألعراق،  والمعتقدات  الثقافات  مختلف  من  النساء  بين  المحبة 

والتسامح  والسالم  الوحدة  وتخليدًا وتقديرًا لدورها في تعزيز 
والمجتمعات. األفراد  بين  والوئام 

)07-05 )طالع ص 

سيف بن زايد يهدي »أم اإلمارات« 

شجرة السالم

دينا محمود،  وام )أبوظبي، لندن( 

آل  ــد  زاي بــن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  بعث 
إلى  تهنئة  برقية  الدولة، حفظه اهلل،  نهيان رئيس 
جاللة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة 
بمناسبة  الشمالية،  وإيرلندا  العظمى  لبريطانيا 
الشيخ  السمو  صاحب  بعث  كما  العرش.  اعتالئه 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشــد  بــن  محمد 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، برقية 

تهنئة مماثلة إلى جاللة الملك تشارلز الثالث ملك 
وإيرلندا  العظمى  لبريطانيا  المتحدة  المملكة 

الشمالية.
السمو  صاحب  قال  »تويتر«،  عبر  تغريدة  وفي 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: »أطيب التمنيات 
بمناسبة  الثالث  تشارلز  الملك  العزيز  لصديقي 
اعتالئه عرش المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 
وإيرلندا الشمالية.. نتطلع إلى تعزيز هذه الصداقة 
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وقال  االستثنائية«. 

بن راشد آل مكتوم في تغريدة: »كل التهنئة للشعب 
بمناسبة  الشمالية  وإيرلندا  العظمى  بريطانيا  في 
له  تمنياتنا  العرش.  الثالث  تشارلز  الملك  اعتالء 
وللشعب  الجديدة،  الملكية  مهامه  في  بالتوفيق 

البريطاني الصديق دوام االزدهار والتقدم«.
 وتعهد الملك تشارلز بأن يسير على درب والدته 
ملكاً  رسمياً  إعالنه  مع  إليزابيث  الملكة  الراحلة 

جديداً لبريطانيا في مراسم تاريخية.
وخلف تشارلز والدته على الفور الخميس، لكن 

إلعــالن  السبت،  أمــس  اجتمع،  الخالفة  مجلس 
تنصيبه. 

ستة  هتف  للمجلس،  الرسمي  االجتماع  وخالل 
والساسة  واألساقفة  السابقين  الوزراء  رؤساء  من 

للملك.  تحية 
لكاميرات  السماح  الثالث  تشارلز  الملك  وقرر 
األولى،  للمرة  المجلس   إلى  بالدخول  التلفزيون 
لبث اإلجراءات، كما عقد أول اجتماع مع الحكومة 

الجديدة.

محمد بن زايد : أطيب التمنيات لصديقي العزيز امللك تشارلز

مراسم تاريخية 
في حفل تنصــيب 

الملك الجديد

رئيس الدولـــة ونائبــــه يهنئـــان مــــلك بريطانيــــــا

ريم البريكي )أبوظبي(

في  ــذهــب  ال مبيعات  انتعشت 
تراجع  مــع  المحلية،  ــواق  األســ
تجار  حسب  عــالــمــيــاً،  ــاره  أســع
ومديري محال ذهب. وقال هؤالء 
شهدت  الذهب  أسعار  إن  لـ»االتحاد«، 
مــع قيام  الفترة األخــيــرة  فــي  تــراجــعــاً 
البنوك المركزية حول العالم، على رأسها 

مجلس االحتياطي الفيدرالي األميركي، 
برفع أسعار الفائدة لكبح جماح معدالت 
التضخم التي ارتفعت ألعلى مستوياتها 
خالل عقود. وأكدوا أن السوق استفادت 
الذهب  أسعار  في  التراجع  حركة  من 
خالل   %10 بنحو  المبيعات  ــادة  ــزي ب
أغسطس وبداية الشهر الحالي، مقارنة 
بالمبيعات المسجلة خالل  يونيو ويوليو 

الماضيين. )طالع ص 14(

خالل تجهيز حزم اإلغاثة ضمن »نحن معكم« )تصوير: وليد أبوحمزة(

»نحن معكم« تجهز 1200 طن للمتضررين بباكستان

»الهالل« يوزع مساعدات إنسانية بالسودان

الخرطوم، دبي )االتحاد( 

األحمر  الهالل  لهيئة  التابعة  الفرق  قدمت 
ــي مــســاعــدات غــذائــيــة وإيــوائــيــة  ــاراتـ اإلمـ
وذلــك  بــالــســودان،  متضررة  نائية  لمناطق 
اإلمارات  تنظمه  الذي  الجوي  الجسر  ضمن 
والسيول  الفيضانات  من  المتضررين  إلغاثة 
واستفاد  مــؤخــراً.  الــســودان  بها  تأثر  التي 
منطقة  في  شخص   3500 المساعدات  من 
حدودية بين النيل األبيض وجنوب السودان.
ــى ذلــــك، انــضــم مــئــات الــمــتــطــوعــيــن  ــ إل
»نحن  لمبادرة  ــارات  اإلمـ أنــحــاء  جميع  مــن 
للنساء  الطارئة  اإلغاثة  حزم  لتجهيز  معكم« 
ــال الــمــتــضــرريــن مــن الــفــيــضــانــات  ــفـ واألطـ
الحملة  واستطاعت  باكستان،  في  المستمرة 
الغذائية  ــمــواد  ال مــن  طــن   1.200 تجهيز 
 30 منها  العامة،  النظافة  ومــواد  والصحية 
من  ــارات  اإلمـ وكــانــت  غذائية.  حزمة  ألــف 
طارئاً  دعماً  قدمت  التي  األولى  الدول  بين 
إغاثة  حزم  تسليم  سيتم  حيث  للمتضررين، 
شهدت  وقــد  عــاجــل.  بشكل  باكستان  ــى  إل
مشاركة  المجتمعية  التطوعية  الفعالية 
مــواطــنــيــن ومــقــيــمــيــن مــن جــمــيــع األعــمــار 

والجنسيات.
)طالع ص 10-09(
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قال عبداهلل الشرياني، مدير عام شركة العين للتوزيع، إن الشركة 
تمتلك 17.283 محطة لتوزيع الكهرباء وشبكة بطول 29301 

كيلومتر، بواقع 7641 محطة تخدم العين، و4324 محطة للمنطقة 
الشمالية و2067 محطة بالمنطقة الجنوبية، و3251 محطة 

للمنطقة الغربية. )سيد الحجار(

كشف علي بن زوبع نائب رئيس مساعد- هندسة البرامج بشركة الياة سات، 
أن الشركة توفر خدمات االتصاالت الفضائية متعددة المهام في أكثر من 
150 دولة، كما يغطي أسطولها المؤلف من 5 أقمار صناعية أكثر من %80 

من سكان العالم، ليوفر اتصاالت أساسية تشمل »اإلنترنت« والبث الفضائي 
وربط الشبكات وحلول االتصاالت المتنقلة. )آمنة الكتبي(

انتعـــــــاش مبيعــــــــات 
الذهب باإلمـارات

مــــــع تراجــــع أسعـــــاره عالميـــــًا

أحمد مراد )عدن، القاهرة(

لتنظيم »القاعدة«  اليمني ومقاتلو القبائل معسكراً  حرر الجيش 
اإلرهابي في محافظة شبوة، مع بدء عملية »سهام الجنوب« التي 

تهدف إلى تطهير المحافظة من اإلرهابيين.
ودارت اشتباكات عنيفة في »وادي سرع« بمنطقة »المصينعه« 
بين القوات اليمنية وعناصر »القاعدة« انتهت بفرار عناصر التنظيم 
والقبائل ستواصل  الجيش  قوات  أن  المصادر  وأكدت  اإلرهابي. 

مطاردة العناصر اإلرهابية في الجبال والشعاب في شبوة.
إلى ذلك، قتل جندي وأُصيب 8 آخرون بينهم مدنيون، إثر هجوم 

إرهابي، أمس، استهدف دورية عسكرية في شبوة.
وفي سياق آخر، تواصل ميليشيات الحوثي اإلرهابية خرق الهدنة 
لـ»االتحاد« أن الهدنة  األممية، فيما أكد خبراء ومحللون يمنيون 

مهددة باالنهيار جراء تلك الخروق اليومية. )طالع ص 17(

»سهام الجنوب« تحـرر معسكرًا 

مـن »القاعــدة« فـي شبــوة

القمة العالمية 
للحكومات تعقد »ملتقى 
السفـــــراء« لبحـــــــث تعــــــزيز 

الشراكات الدولية
08

02-03تشـــــارلز يتعهـــــد بالســــــــــــير على خطى والدته الراحلــــة   ..  جنازة إليزابيث 19 سبتمبر   ..   الملك يعقد أول اجتماع مع الحكومة الجديدة

عواصم )وكاالت(

أعلن الجيش األوكراني، أمس، أنه دخل بلدة كوبيانسك في 
شرق أوكرانيا وأخرج القوات الروسية من مركز لوجستي مهم 

في إطار هجوم مضاد خاطف استعاد فيه مناطق واسعة.
من خط  أجــزاء  في  أيضاً  األوكرانية  الــقــوات  وتتقّدم    
المناطق  بعض  في  الكيلومترات  بعشرات  جنوباً  المواجهة 
باّتجاه أراٍض انتزعتها القوات الروسية بداية األزمة، وفق ما 

ذكرت متحدثة أمس.
إال أن موسكو أعلنت أنها »تعيد تجميع« قواتها بمنطقة 
خاركيف في شرق أوكرانيا »لدعم الجهود على الجبهة في 

دونيتسك«. )طالع ص 19(

السودان 
تحذيرات من انهيار االقتصاد 
واستمـــــــــــــرار االحتجــــــاجــــــــات

متطوعون من جميع 
األعمــــار والجنسيـات 
يعــدون حـــزم اإلغاثـة

محمد بن راشد: 
كــــــل التهنئـــــة لشعــــب 
المملكـــــــة المتحــــــدة 

وتعاون  بعالقات صداقة  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  ترتبط 
الثالث«  »تشارلز  تنصيب  ومــع  المتحدة،  المملكة  مع  تاريخية 
الملكة  الراحلة  الملكة  لوالدته  خلفاً  لبريطانيا،  ملكاً  رسمياً 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  تهنئة  جاءت  الثانية،  إليزابيث 
زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه اهلل، لتؤكد على متانة وعمق 
هذه العالقات، حيث قال سموه على حسابه في »تويتر«: »أطيب 
التمنيات لصديقي العزيز الملك تشارلز الثالث بمناسبة اعتالئه 
الشمالية..  وإيرلندا  العظمى  لبريطانيا  المتحدة  المملكة  عرش 

نتطلع إلى تعزيز هذه الصداقة االستثنائية«.
من ناحية أخرى، شاهد العالم أمام شاشات الفضائيات فخامة 
خالله  تجسدت  حيث  الثالث«،  »تشارلز  تنصيب  حفل  وفــرادة 
عدة  إلى  تعود  التاريخ  قلب  في  راسخة  بريطانية  ملكية  تقاليد 
قرون، إذ أدى تشارلز الثالث اليمين الدستورية ملكاً على عرش 
بقصر  األخــرى  واألقاليم  الشمالية  وإيرلندا  العظمى  بريطانيا 

»سانت جيمس« في وسط لندن أمام مجلس التنصيب.
لقد ودعت المملكة المتحدة والعالم بأسره شخصية تاريخية 
إليها  التي أشار  الراحلة، وهي الحقيقة  الملكة  واستثنائية بوفاة 
في  العرش  اعتالء  أمام مجلس  كلمته  في  الثالث  تشارلز  الملك 
حفل تنصيبه، حيث قال: »حكم والدتي كان ال نظير له في مدته 

وإخالصه وتفانيه«.
يفتح التاريخ صفحاته ليكتب  وبتنصيب تشارلز الثالث رسمياً 
سيرة جديدة ومضيئة من سير العائلة البريطانية المالكة، تاريخ 
عريق ومتواصل في تحمل المسؤوليات، وهو ما تعكسه بصدقها 
كلمات الملك الجديد، الذي أكد على تكريس ما تبقى من حياته 
االقتداء  في   - قوله  - حسب  مجتهداً  كملك،  بــالده  خدمة  في 

بالمثال الملهم لوالدته الراحلة.
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خادم الحرمين 
وولي عهده 

يهنئان الملك 
تشارلز

كندا تقيم 
مراسم إلعالن 

اعتالء الملك 
تشارلز العرش

الملك يلتقي 
وزراء الحكومة 

البريطانية

الرياض )االتحاد(

هنأ خادم احلرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبد العزيز آل 

سعود عاهل اململكة العربية 
السعودية واألمير محمد بن 

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
ولي العهد، أمس، امللك تشارلز 

الثالث مبناسبة اعتالئه العرش 
يف بريطانيا.

وبعث خادم احلرمني الشريفني 
برقية تهنئة للملك تشارلز 

الثالث مبناسبة اعتالئه العرش 
يف اململكة املتحدة.

وقال يف البرقية: »يسرنا 
مبناسبة اعتالئكم العرش 

يف اململكة املتحدة لبريطانيا 
العظمى وأيرلندا الشمالية، أن 
نبعث جلاللتكم أجمل التهاني، 

وأطيب التمنيات بالتوفيق 
والسداد، كما يسرنا أن نشيد 

مبكانة العالقات التي جتمع 
بلدينا، مؤكدين لكم حرصنا 

على توثيق التعاون الثنائي ملا 
فيه مصلحة بلدينا وشعبينا 

الصديقني، متمنني جلاللتكم 
موفور الصحة والسعادة، 

ولبلدكم الصديق اطراد التقدم 
واالزدهار«.

بدوره، بعث األمير محمد بن 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
ولي العهد برقية تهنئة للملك 

تشارلز الثالث مبناسبة اعتالئه 
العرش. وقال يف البرقية: 

»يسعدني مبناسبة اعتالئكم 
العرش يف اململكة املتحدة 

لبريطانيا العظمى وإيرلندا 
الشمالية، أن أعرب جلاللتكم عن 

أصدق التهاني، وأطيب التمنيات 
بالتوفيق والسداد، ولبلدكم 

الصديق املزيد من التقدم 
والرقي«.

أوتاوا )رويترز(

أقامت كندا، أمس، مراسم إلعالن 
اعتالء امللك تشارلز الثالث 

عرش بريطانيا يف مدينة أوتاوا 
بحضور رئيس الوزراء جاستني 

ترودود.
وأقيمت املراسم يف الساعة 

العاشرة صباحا بتوقيت شرق 
الواليات املتحدة )1400 بتوقيت 

جرينتش( يف ريدو هول، املقر 
الرسمي للحاكم العام املعني من 

قبل بريطانيا، والذي يعمل 
نيابة عن امللك.

وأصبح تشارلز البالغ من العمر 
73 عامًا ملكًا بشكل تلقائي 

للمملكة املتحدة ورئيسًا 
لبريطانيا و14 دولة أخرى 

من بينها كندا، عندما توفيت 
والدته امللكة إليزابيث يوم 

اخلميس املاضي.
 ووقع جاسنت ترودو رئيس 

الوزراء الكندي وماري ساميون، 
التي تشغل منصب احلاكم العام، 

على إعالن تنصيب امللك اجلديد 
عقب اجتماع ملجلس الوزراء.

ومت إطالق األبواق إيذانًا بتالوة 
املسؤول املعني بيان املجلس 

بتنصيب امللك اجلديد للجمهور 
باللغتني اإلجنليزية والفرنسية، 

منتهيًا بعبارة »عاش امللك«.
واختتم احلفل بتحية بإطالق 
21 طلقة وعزفا لفرقة القوات 

املسلحة.
وعلى الرغم من أن كندا لم 

تعد مستعمرة بريطانية يف 
عام 1867، إال أنها ظلت يف 

اإلمبراطورية البريطانية حتى 
عام 1982، وال تزال عضوًا يف 
كومنولث دول اإلمبراطورية 

البريطانية السابقة التي كانت 
ملكة بريطانيا رئيسة لها.

لندن )االتحاد(

التقى وزراء احلكومة البريطانية 
ألول مرة مع امللك ريتشارد 

الثالث، أمس، بعد أيام قليلة 
من تشكيل رئيسة الوزراء 

البريطانية ليز تراس حكومتها 
اجلديدة.

كما حضر الوزراء اجتماعًا 
ملجلس االنضمام عقد يف قصر 

سانت جيمس يف لندن، حيث 
جرى رسميًا تتويج تشارلز ملكًا 

لبريطانيا.
ويف وقت الحق، سافر الوزراء 

إلى قصر باكينجهام لالجتماع 
مع امللك، وفقًا لوكالة األنباء 
البريطانية »بي إيه ميديا«.

 وجرى أول لقاء يجمع رئيسة 
الوزراء مع ملك بريطانيا اجلديد 

بعد عودة تشارلز إلى لندن، 
قادمًا من أسكتلندا حيث وجد 

حشودًا خارج قصر بكنجهام 
جاءت لتقدمي العزاء يف امللكة 

الراحلة.
وُسمع تشارلز، وهو يقول لرئيسة 
الوزراء يف أثناء لقائهما يف قاعة 

مقابالت بقصر بكنجهام: »إنها 
اللحظة التي كنت أخشاها«.

وقال تشارلز إلى تراس: »يجب 
أال نأخذ من وقتك أكثر مما 

يلزم«.
وأضاف قائاًل لرئيسة الوزراء 
التي جاءت لتقدمي التعازي: 

»كان املشهد ميس القلب عندما 
وصلنا، كل هؤالء جاءوا لتقدمي 

تعازيهم... وتقدمي الزهور«.

أدى اليمين الدستوريــــــة.. واستلهــــــم إرث والدتـــــه

تنصيب تشــــارلز الثالــــث ملكـــًا

لبريطانيا فـــي مراســـم تاريخيـــة

دينا محمود )لندن( 

تشهدها  لــم  تاريخية  مــراســم  فــي 
عقود،  سبعة  من  أكثر  منذ  بريطانيا 
العرش«،  على  »الجلوس  مجلس  أعلن 
ملكاً  الثالث  تشارلز  رسمياً  أمـــس، 
للبالد، وذلك بعد يومين من وفاة والدته 
الثانية عن 96 عاماً،  إليزابيث  الملكة 

قضت أكثر من 70 منها.
وخالل المراسم التي شهدها قصر 
لندن،  العاصمة  فــي  جيمس  ســانــت 
للمرة  التليفزيون  شاشة  على  ونُقلت 
وأدى  مــبــاشــرة،  ــواء  ــه ال على  ــى  ــ األول
الملك الجديد قسماً تقليدياً، تعهد فيه 
بـ»تكريس ما تبقى لي من حياتي إلنجاز 
عاتقي«،  على  الملقاة  الثقيلة  المهمة 
ــذي يضم  ــ ــام الــمــجــلــس، ال ــ ــك أم ــ وذل
وقضائية  ودينية  سياسية  شخصيات 

رفيعة المستوى.
باتت  التي  كاميال،  قرينته  وبحضور 
نجله  وكذلك  القرينة،  بالملكة  تُعرف 
الملك  قــال  وليام،  األمير  عهده  وولــي 
المهام  أكثر  مــن  إن  الــثــالــث،  تشارلز 
الباعثة على الحزن لديه، أن يعلن وفاة 
والدته الحبيبة الملكة إليزابيث الثانية، 
التي أشاد بحقبتها »التي ال مثيل لها في 
مدتها أو تفانيها«، وتعهد بأن يسير على 
على  نفسه،  الوقت  في  ُمشدداً  دربها، 
أنه ُمدرك بعمق لإلرث العظيم لوالدته، 
وللواجبات والمسؤوليات الضخمة، التي 

باتت اآلن منوطة به.
ووسط أجواء احتفالية، شهدت إعادة 
إلــى أعلى  بريطانيا  رفــع األعــالم في 
صواريها لمدة 24 ساعة، قبل أن تُنكس 
الحداد  فترة  نهاية  حتى  جديد  مــن 
المعلنة بعد وفاة الملكة إليزابيث، بدأ 
كبار أعضاء البرلمان أداء قسم الوالء 
رئيس  شمل  ما  وهــو  الجديد،  للملك 
وأقدم  هويل  ليندسي  العموم  مجلس 
رئيسة  بجانب  المجلس،  في  نائبيْن 
المعارضة  وزعيم  تراس  ليز  الحكومة 

العمالية كير ستارمر.
لباقي  يتسنى  أن  المنتظر  ــن  ومـ
األعضاء أداء القسم نفسه، عند عودة 
فترة  نهاية  بعد  لالنعقاد  البرلمان 
 10 لمدة  المستمرة  الوطني  الــحــداد 
بريطانيا  لملك  قــرار  أول  وفــي  أيــام، 
البنوك  الثالث وافق على منح  تشارلز 
لوالدته  الرسمية  الجنازة  يــوم  عطلة 

الراحلة الملكة إليزابيث.
ومع وفاة الملكة إليزابيث، البالغة من 
العمر 96 عاما يوم الخميس الماضي، 
بعد جلوسها على العرش لسبعين عاماً، 
وقت  منذ  وضعت  خطط  تنفيذ  بــدأ 
طويل ومعدة جيداً لفترة حداد تستمر 
أياماً، وجنازة رسمية ستقام يوم الـ19 
من سبتمبر الجاري، حسبما أعلن دوق 

الفعاليات  عــن  والــمــســؤول  نــورفــولــك 
الرسمية إدوارد فيتزاالن هوارد أمس.

والدته  عــامــاً،   73 تشارلز،  وخلف 
الخميس، لكن مجلس  يوم  الفور  على 
ــالن  الـــخـــالفـــة اجـــتـــمـــع، أمـــــس، إلعـ
تنصيبه. وكان ابنه ووريث عرشه وليام 
الوزراء  ورئيسة  كاميال  الملك  وعقيلة 
الجديدة ليز تراس من بين من وقعوا 

على البيان.
وخالل االجتماع الرسمي للمجلس، 
هتف ستة من رؤساء الوزراء السابقين 
واألساقفة وعدد من السياسيين تحية 

للملك.
»إنني  الثالث:  تشارلز  الملك  وقــال 
العظيم  اإلرث  هـــذا  ــمــامــاً  ت أدرك 
الجسيمة  والمسؤوليات  والــواجــبــات 

للسيادة التي انتقلت إلي اآلن«.
ــل هـــذه  ــمـ ــحـ وأضـــــــــــاف: »فــــــي تـ
التباع  جاهداً  سأعمل  المسؤوليات، 
لدعم  إرســاؤه  تم  الذي  الملهم  المثال 
الحكومة الدستورية، والسعي لتحقيق 

السالم والوئام واالزدهار، لشعوب هذه 
والمقاطعات  الكومنولث  ودول  الجزر 

في جميع أنحاء العالم«.
وفــي وقــت الحـــق، مــن على منصة 
اإلعــالن، وهــي شرفة تطل على فناء 
تال  جيمس،  سانت  قصر  في  فريري 
وايــت،  ديفيد  النبالء  الضباط  كبير 
التقليدية  المالبس  في  آخرين  برفقة 
الملكية،  المراسم  لمسؤولي  الرسمية 
الــبــيــان الــرئــيــســي، فيما عــال صــوت 

األبواق.
في  عــلــنــاً  التنصيب  ــان  ــي ب ــلــى  ــت ويُ
المتحدة،  بالمملكة  األخــرى  العواصم 
وبلفاست  أسكتلندا،  في  إدنبرة  وهي 
في  وكــارديــف  الشمالية،  أيرلندا  في 
ويلز، وفي مواقع أخرى أيضاً. وأصبح 
الذي   41 رقــم  الملك  الثالث  تشارلز 
يعتلي عرش بريطانيا من سلسلة تعود 
وليام  النورماندي  الملك  إلى  أصولها 
األول الفاتح، الذي اعتلى عرش إنجلترا 
تقاليد  المراسم  وتعكس   .1066 عام 

تنصيب الملوك والملكات المتبعة منذ 
مئات السنين.

ينقلها  التي  األولــى  هي  والمراسم 
التلفزيون لتنصيب ملك بريطاني. وهي 
البريطانيين  معظم  حياة  في  األولــى 
الحاليين الذين لم يعرفوا سوى الملكة 
نفسه  تشارلز  عمر  ــان  وك إليزابيث. 
ثالثة أعوام عند تنصيب والدته ملكة.

الــمــراســم فــي قصر سانت  وعــقــب 
جيمس، تقدمت فرقة عسكرية صفوف 
الجنود وفرقاً ترتدي أزياء احتفالية عبر 
رويال  مبنى  إلى  القديمة  لندن  مدينة 
إكستجينج، وهو أول مركز للتجارة بني 
لهذا الغرض في العاصمة البريطانية 
ويعود تاريخه إلى عام 1566، مع تالوة 

بيان التنصيب مرة أخرى.
إليزابيث،  لــوفــاة  التعازي  وانهالت 
ــاء على  ــق ــوك بــريــطــانــيــا ب ــل أطــــول م
العالم.  ــول  ــداخــل وحـ ال الــعــرش مــن 
وجــــرى اســتــخــدام مــعــالــم تــاريــخــيــة 
في  مبان  إضــاءة  مع  لتكريم مسيرتها 
العلم  بألوان  وأفريقيا  وأميركا  أوروبــا 

البريطاني األحمر واألبيض واألزرق.
ــدأ الــنــاس في  ــي بــريــطــانــيــا، بـ وفـ
في  الملكية  القصور  خــارج  التجمع 
ــى مــن صــبــاح أمــس،  الــســاعــات األولـ
بكنجهام  تدفق اآلالف على قصر  مع 
الــراحــلــة  للملكة  االحـــتـــرام  لتقديم 

والملك  تشارلز الثالث.

ملك ورئيس 
14 دولــة

امللك تشارلز الثالث هو ملك 
ورئيس اململكة املتحدة و14 

دولة أخرى منها أستراليا 
وكندا وجاميكا ونيوزيلندا 

وبابوا غينيا اجلديدة.
ومن املتوقع أن يصل زعماء من 

جميع أنحاء العالم إلى لندن 
حلضور اجلنازة، مبن فيهم 

الرئيس األمريكي جو بايدن، 
الذي أعلن عزمه حضور 

اجلنازة.
وسيتم تتويج تشارلز كملك 

يف موعد الحق لم يتضح 
بعد. وكانت هناك فجوة 
زمنية بلغت 16 شهرًا بني 

تنصيب إليزابيث يف عام 1952 
وتتويجها يف عام 1953.

وتولت إليزابيث، التي كانت 
أقدم وأطول زعماء العالم بقاء 

يف املنصب، العرش بعد وفاة 
والدها امللك جورج السادس 

يف السادس من فبراير 1952، 
عندما كانت يف اخلامسة 

والعشرين من عمرها.
وعلى مر العقود شهدت تغيرًا 

جذريًا يف البنية االجتماعية 
والسياسية واالقتصادية 

لوطنها. وحازت على الثناء 
لعبورها بالنظام امللكي إلى 

القرن احلادي والعشرين 
وحتديثه يف هذه العملية، 

على الرغم من التسليط 
اإلعالمي املكثف واملتاعب يف 

كثير من األحيان.
وامللك تشارلز الثالث لديه اآلن 

مهمة تأمني مستقبل املؤسسة 
املالكة. كبار أعضاء البرلمان ورئيسة الحكومة وزعيم المعارضة يؤدون قسم الوالء للملك

تــــالوة بيــــــان التنصيــــب فـــــي عـــــواصــــــم المملكـــــة المتحــــــــدة وأمــــــــاكن أخـــــــــــــــــــرى

لندن )االتحاد( 

تتويج ملك بريطانيا يف حفل فخم وفريد من نوعه يف أوروبا، تعود 
بعض قواعده إلى عدة قرون. وتطلب تتويج إليزابيث الثانية يف 1953 

أكثر من عام من التحضير.
وال يتم تتويج امللك فور وفاة سلفه، احترامًا لفترة احلداد وإتاحة 

الوقت لتنظيم احلفل. فإليزابيث الثانية التي أصبحت ملكة يف 
السادس من فبراير 1952 يوم وفاة والدها، تّوجت بعد 15 شهرًا يف 

الثاني من يونيو 1953 بحضور أكثر من ثمانية آالف شخص يف كنيسة 
ويستمنستر.

ويرجح خبير النظام امللكي البريطاني بوب موريس أن يفضل امللك 
اجلديد البالغ من العمر 73 عاما حفل »تتويج أسرع وأصغر حجما«.

ويقام احلفل يف كنيسة ويستمنستر، ويرأسها كبير أساقفة كانتربري 
الشخصية الدينية األولى يف الكنيسة األنغليكانية والثاني يف 

رئاستها بعد العاهل البريطاني. ويقدم رئيس أساقفة كانتربري أواًل 
امللك اجلديد للجمهور الذي يهتف له. وبعد ذلك، يؤدي امللك ميني 

التتويج، قانون قسم التتويج، الذي متت صياغته يف 1688. ومبوجب 
هذا القسم، يتعهد رسميًا بأن يحكم شعبه وفقًا للقوانني التي يقرها 

البرملان وبأن يفرض القانون والعدالة »برأفة« و«يفعل كل ما هو ممكن« 
من أجل احلفاظ على الكنيسة األنغليكانية والبروتستانتية. ثم ميسح 

أساقفة كانتربري بالزيت املقدس ويبارك امللك اجلالس على كرسي 
امللك إدوارد، العرش الذي صنع يف 1300 ويستخدم يف كل تتويج منذ 

1626. ويتسلم امللك أخيًرا اإلشارات امللكية وخصوصًا صوجلان ثم 
التاج، الذي يضعه كبير أساقفة كانتربري على رأسه.

ويقوم أعضاء العائلة امللكية بتكرميه ثم ُيحتفل مبراسم املناولة.
وما لم ُيتخذ قرار مختلف، إذا كان امللك اجلديد رجاًل ُتعلن زوجته 

ملكة ويتم تتويجها وفق مراسم مماثلة لكن مبسطة. وإذا اعتلت 
ملكة للعرش ال يصبح زوجها ملًكا وال يتلقى املسحة املقدسة. واململكة 

املتحدة هي النظام امللكي الوحيد يف أوروبا الذي ال يزال يستخدم 
اإلشارات، السيما األزياء والسمات امللكية مثل الصوجلان أو بعض 

السيوف، خالل احتفاالت التتويج. وتاج سانت إدوارد الذي صنع يف 
1661 لتتويج تشارلز الثاني، هو التاج املستخدم تقليديًا خالل احلفل. 

وهذا التاج مصنوع من الذهب والفضة والياقوت والزفير خصوصًا، 
ويزن أكثر من كيلوغرامني. أما التاج اإلمبراطوري فيستخدم يف 

نهاية احلفل وخالل املوكب امللكي. وهو مرصع ب2868 أملاسة وصنع 
يف 1937 لتتويج امللك جورج السادس. كما يضعه امللك خالل اجللسة 

االفتتاحية السنوية للبرملان. ويف 1953، حضر8251 ضيفًا ميثلون 
181 دولة ومنطقة تتويج إليزابيث الثانية. وبني هؤالء، عدد كبير 

من ممثلي ممالك أجنبية قدموا من بلدانهم حلضور احلفل لكن ليس 
بينهم أي ملك أوروبي احترامًا لتقاليد ملكية.

الملك تشارلز الثالث: 
سأعمل جاهدًا لتحقيق 

السالم والوئام

 أدرك اإلرث العظيم 
والواجبات والمسؤوليات 

الجسيمة التي أتحملها

رئيس الدولة ونائبه يهنئان تشارلز الثالث بمناسبة اعتالئه العرش

محمد بن زايد: نتطلع إلى تعزيز الصداقة االستثنائية

 محمد بن راشد:  

للشعــــــــب 
البريطـاني 
الصـديـــــــق 

دوام االزدهار 
والتقــــــــــــــــــــدم 

أبوظبي )وام(

الشيخ  السمو  بعث صاحب 
نهيان  آل  زايـــد  ــن  ب مــحــمــد 
اهلل،  حفظه  الــدولــة،  رئيس 
ــى جــاللــة  ــ ــة تــهــنــئــة إل ــي ــرق ب
ملك  الثالث  تشارلز  الملك 
لبريطانيا  المتحدة  المملكة 
الشمالية،  وإيرلندا  العظمى 

العرش.  اعتالئه  بمناسبة 
»تويتر«:  عبر  سموه  وقــال 
لصديقي  التمنيات  »أطــيــب 
الثالث  تشارلز  الملك  العزيز 
بــمــنــاســبــة اعـــتـــالئـــه عــرش 
لبريطانيا  المتحدة  المملكة 
الشمالية..  وإيرلندا  العظمى 
ــى تـــعـــزيـــز هـــذه  ــ ــع إلـ ــطــل ــت ن

االستثنائية«. الصداقة 
السمو  صاحب  بعث  كما   
آل  راشــد  بــن  محمد  الشيخ 
الــدولــة  رئــيــس  نــائــب  مكتوم 
حاكم  ــوزراء  ال مجلس  رئيس 
تهنئة  برقية  اهلل،  رعاه  دبي، 

الملك  جــاللــة  إلـــى  مــمــاثــلــة 
المملكة  ملك  الثالث  تشارلز 
العظمى  لبريطانيا  المتحدة 

الشمالية.  وإيرلندا 
»تويتر«:  عبر  سموه  وقــال 
ــل الــتــهــنــئــة لــلــشــعــب في  ــ »ك
وإيرلندا  العظمى  بريطانيا 
اعتالء  بمناسبة  الشمالية 
ــز الــثــالــث  ــارلـ ــشـ الـــمـــلـــك تـ
بالتوفيق  له  تمنياتنا  العرش، 
الجديدة،  الملكية  مهامه  في 
الصديق  البريطاني  وللشعب 

دوام االزدهار والتقدم«.

 16 شهرًا فجوة زمنية 
بين تنصيب إليزابيث 

الثانية وتتويجها

الملك الجديد: أدعم 
الحكومة الدستورية 

والسعي لالزدهار

أول قـرار للملك: عطلـة 
البنوك يوم جنازة 

إليزابيث الثانية

تعود بعض قواعده إلى عدة قرون

تتويـــــج امللك.. 

مراســم فـريــدة

األمير وليام وعقيلة الملك وبيني موردانت رئيسة مجلس اللوردات وليز تراس أثناء إعالن تنصيب الملك )رويترز(

رؤساء وزراء سابقون وزعيم المعارضة البريطانية أثناء حفل التنصيب )رويترز(

ملك بريطانيا لحظة وصوله إلى قصر 
باكينجهام عقب مراسم التنصيب

إطالق األبواق احتفاء بالتنصيب

كبير الضباط النبالء ديفيد وايت يتلو 
بيان التنصيب

المدفعية تطلق طلقات تحية للملك الجديد

حشود من البريطانيين 
وحرس الشرف أثناء إعالن 

تنصيب الملك تشارلز 
الثالث في لندن )رويترز(
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خادم الحرمين 
وولي عهده 

يهنئان الملك 
تشارلز

كندا تقيم 
مراسم إلعالن 

اعتالء الملك 
تشارلز العرش

الملك يلتقي 
وزراء الحكومة 

البريطانية

الرياض )االتحاد(

هنأ خادم احلرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبد العزيز آل 

سعود عاهل اململكة العربية 
السعودية واألمير محمد بن 

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
ولي العهد، أمس، امللك تشارلز 

الثالث مبناسبة اعتالئه العرش 
يف بريطانيا.

وبعث خادم احلرمني الشريفني 
برقية تهنئة للملك تشارلز 

الثالث مبناسبة اعتالئه العرش 
يف اململكة املتحدة.

وقال يف البرقية: »يسرنا 
مبناسبة اعتالئكم العرش 

يف اململكة املتحدة لبريطانيا 
العظمى وأيرلندا الشمالية، أن 
نبعث جلاللتكم أجمل التهاني، 

وأطيب التمنيات بالتوفيق 
والسداد، كما يسرنا أن نشيد 

مبكانة العالقات التي جتمع 
بلدينا، مؤكدين لكم حرصنا 

على توثيق التعاون الثنائي ملا 
فيه مصلحة بلدينا وشعبينا 

الصديقني، متمنني جلاللتكم 
موفور الصحة والسعادة، 

ولبلدكم الصديق اطراد التقدم 
واالزدهار«.

بدوره، بعث األمير محمد بن 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
ولي العهد برقية تهنئة للملك 

تشارلز الثالث مبناسبة اعتالئه 
العرش. وقال يف البرقية: 

»يسعدني مبناسبة اعتالئكم 
العرش يف اململكة املتحدة 

لبريطانيا العظمى وإيرلندا 
الشمالية، أن أعرب جلاللتكم عن 

أصدق التهاني، وأطيب التمنيات 
بالتوفيق والسداد، ولبلدكم 

الصديق املزيد من التقدم 
والرقي«.

أوتاوا )رويترز(

أقامت كندا، أمس، مراسم إلعالن 
اعتالء امللك تشارلز الثالث 

عرش بريطانيا يف مدينة أوتاوا 
بحضور رئيس الوزراء جاستني 

ترودود.
وأقيمت املراسم يف الساعة 

العاشرة صباحا بتوقيت شرق 
الواليات املتحدة )1400 بتوقيت 

جرينتش( يف ريدو هول، املقر 
الرسمي للحاكم العام املعني من 

قبل بريطانيا، والذي يعمل 
نيابة عن امللك.

وأصبح تشارلز البالغ من العمر 
73 عامًا ملكًا بشكل تلقائي 

للمملكة املتحدة ورئيسًا 
لبريطانيا و14 دولة أخرى 

من بينها كندا، عندما توفيت 
والدته امللكة إليزابيث يوم 

اخلميس املاضي.
 ووقع جاسنت ترودو رئيس 

الوزراء الكندي وماري ساميون، 
التي تشغل منصب احلاكم العام، 

على إعالن تنصيب امللك اجلديد 
عقب اجتماع ملجلس الوزراء.

ومت إطالق األبواق إيذانًا بتالوة 
املسؤول املعني بيان املجلس 

بتنصيب امللك اجلديد للجمهور 
باللغتني اإلجنليزية والفرنسية، 

منتهيًا بعبارة »عاش امللك«.
واختتم احلفل بتحية بإطالق 
21 طلقة وعزفا لفرقة القوات 

املسلحة.
وعلى الرغم من أن كندا لم 

تعد مستعمرة بريطانية يف 
عام 1867، إال أنها ظلت يف 

اإلمبراطورية البريطانية حتى 
عام 1982، وال تزال عضوًا يف 
كومنولث دول اإلمبراطورية 

البريطانية السابقة التي كانت 
ملكة بريطانيا رئيسة لها.

لندن )االتحاد(

التقى وزراء احلكومة البريطانية 
ألول مرة مع امللك ريتشارد 

الثالث، أمس، بعد أيام قليلة 
من تشكيل رئيسة الوزراء 

البريطانية ليز تراس حكومتها 
اجلديدة.

كما حضر الوزراء اجتماعًا 
ملجلس االنضمام عقد يف قصر 

سانت جيمس يف لندن، حيث 
جرى رسميًا تتويج تشارلز ملكًا 

لبريطانيا.
ويف وقت الحق، سافر الوزراء 

إلى قصر باكينجهام لالجتماع 
مع امللك، وفقًا لوكالة األنباء 
البريطانية »بي إيه ميديا«.

 وجرى أول لقاء يجمع رئيسة 
الوزراء مع ملك بريطانيا اجلديد 

بعد عودة تشارلز إلى لندن، 
قادمًا من أسكتلندا حيث وجد 

حشودًا خارج قصر بكنجهام 
جاءت لتقدمي العزاء يف امللكة 

الراحلة.
وُسمع تشارلز، وهو يقول لرئيسة 
الوزراء يف أثناء لقائهما يف قاعة 

مقابالت بقصر بكنجهام: »إنها 
اللحظة التي كنت أخشاها«.

وقال تشارلز إلى تراس: »يجب 
أال نأخذ من وقتك أكثر مما 

يلزم«.
وأضاف قائاًل لرئيسة الوزراء 
التي جاءت لتقدمي التعازي: 

»كان املشهد ميس القلب عندما 
وصلنا، كل هؤالء جاءوا لتقدمي 

تعازيهم... وتقدمي الزهور«.

أدى اليمين الدستوريــــــة.. واستلهــــــم إرث والدتـــــه

تنصيب تشــــارلز الثالــــث ملكـــًا

لبريطانيا فـــي مراســـم تاريخيـــة

دينا محمود )لندن( 

تشهدها  لــم  تاريخية  مــراســم  فــي 
عقود،  سبعة  من  أكثر  منذ  بريطانيا 
العرش«،  على  »الجلوس  مجلس  أعلن 
ملكاً  الثالث  تشارلز  رسمياً  أمـــس، 
للبالد، وذلك بعد يومين من وفاة والدته 
الثانية عن 96 عاماً،  إليزابيث  الملكة 

قضت أكثر من 70 منها.
وخالل المراسم التي شهدها قصر 
لندن،  العاصمة  فــي  جيمس  ســانــت 
للمرة  التليفزيون  شاشة  على  ونُقلت 
وأدى  مــبــاشــرة،  ــواء  ــه ال على  ــى  ــ األول
الملك الجديد قسماً تقليدياً، تعهد فيه 
بـ»تكريس ما تبقى لي من حياتي إلنجاز 
عاتقي«،  على  الملقاة  الثقيلة  المهمة 
ــذي يضم  ــ ــام الــمــجــلــس، ال ــ ــك أم ــ وذل
وقضائية  ودينية  سياسية  شخصيات 

رفيعة المستوى.
باتت  التي  كاميال،  قرينته  وبحضور 
نجله  وكذلك  القرينة،  بالملكة  تُعرف 
الملك  قــال  وليام،  األمير  عهده  وولــي 
المهام  أكثر  مــن  إن  الــثــالــث،  تشارلز 
الباعثة على الحزن لديه، أن يعلن وفاة 
والدته الحبيبة الملكة إليزابيث الثانية، 
التي أشاد بحقبتها »التي ال مثيل لها في 
مدتها أو تفانيها«، وتعهد بأن يسير على 
على  نفسه،  الوقت  في  ُمشدداً  دربها، 
أنه ُمدرك بعمق لإلرث العظيم لوالدته، 
وللواجبات والمسؤوليات الضخمة، التي 

باتت اآلن منوطة به.
ووسط أجواء احتفالية، شهدت إعادة 
إلــى أعلى  بريطانيا  رفــع األعــالم في 
صواريها لمدة 24 ساعة، قبل أن تُنكس 
الحداد  فترة  نهاية  حتى  جديد  مــن 
المعلنة بعد وفاة الملكة إليزابيث، بدأ 
كبار أعضاء البرلمان أداء قسم الوالء 
رئيس  شمل  ما  وهــو  الجديد،  للملك 
وأقدم  هويل  ليندسي  العموم  مجلس 
رئيسة  بجانب  المجلس،  في  نائبيْن 
المعارضة  وزعيم  تراس  ليز  الحكومة 

العمالية كير ستارمر.
لباقي  يتسنى  أن  المنتظر  ــن  ومـ
األعضاء أداء القسم نفسه، عند عودة 
فترة  نهاية  بعد  لالنعقاد  البرلمان 
 10 لمدة  المستمرة  الوطني  الــحــداد 
بريطانيا  لملك  قــرار  أول  وفــي  أيــام، 
البنوك  الثالث وافق على منح  تشارلز 
لوالدته  الرسمية  الجنازة  يــوم  عطلة 

الراحلة الملكة إليزابيث.
ومع وفاة الملكة إليزابيث، البالغة من 
العمر 96 عاما يوم الخميس الماضي، 
بعد جلوسها على العرش لسبعين عاماً، 
وقت  منذ  وضعت  خطط  تنفيذ  بــدأ 
طويل ومعدة جيداً لفترة حداد تستمر 
أياماً، وجنازة رسمية ستقام يوم الـ19 
من سبتمبر الجاري، حسبما أعلن دوق 

الفعاليات  عــن  والــمــســؤول  نــورفــولــك 
الرسمية إدوارد فيتزاالن هوارد أمس.

والدته  عــامــاً،   73 تشارلز،  وخلف 
الخميس، لكن مجلس  يوم  الفور  على 
ــالن  الـــخـــالفـــة اجـــتـــمـــع، أمـــــس، إلعـ
تنصيبه. وكان ابنه ووريث عرشه وليام 
الوزراء  ورئيسة  كاميال  الملك  وعقيلة 
الجديدة ليز تراس من بين من وقعوا 

على البيان.
وخالل االجتماع الرسمي للمجلس، 
هتف ستة من رؤساء الوزراء السابقين 
واألساقفة وعدد من السياسيين تحية 

للملك.
»إنني  الثالث:  تشارلز  الملك  وقــال 
العظيم  اإلرث  هـــذا  ــمــامــاً  ت أدرك 
الجسيمة  والمسؤوليات  والــواجــبــات 

للسيادة التي انتقلت إلي اآلن«.
ــل هـــذه  ــمـ ــحـ وأضـــــــــــاف: »فــــــي تـ
التباع  جاهداً  سأعمل  المسؤوليات، 
لدعم  إرســاؤه  تم  الذي  الملهم  المثال 
الحكومة الدستورية، والسعي لتحقيق 

السالم والوئام واالزدهار، لشعوب هذه 
والمقاطعات  الكومنولث  ودول  الجزر 

في جميع أنحاء العالم«.
وفــي وقــت الحـــق، مــن على منصة 
اإلعــالن، وهــي شرفة تطل على فناء 
تال  جيمس،  سانت  قصر  في  فريري 
وايــت،  ديفيد  النبالء  الضباط  كبير 
التقليدية  المالبس  في  آخرين  برفقة 
الملكية،  المراسم  لمسؤولي  الرسمية 
الــبــيــان الــرئــيــســي، فيما عــال صــوت 

األبواق.
في  عــلــنــاً  التنصيب  ــان  ــي ب ــلــى  ــت ويُ
المتحدة،  بالمملكة  األخــرى  العواصم 
وبلفاست  أسكتلندا،  في  إدنبرة  وهي 
في  وكــارديــف  الشمالية،  أيرلندا  في 
ويلز، وفي مواقع أخرى أيضاً. وأصبح 
الذي   41 رقــم  الملك  الثالث  تشارلز 
يعتلي عرش بريطانيا من سلسلة تعود 
وليام  النورماندي  الملك  إلى  أصولها 
األول الفاتح، الذي اعتلى عرش إنجلترا 
تقاليد  المراسم  وتعكس   .1066 عام 

تنصيب الملوك والملكات المتبعة منذ 
مئات السنين.

ينقلها  التي  األولــى  هي  والمراسم 
التلفزيون لتنصيب ملك بريطاني. وهي 
البريطانيين  معظم  حياة  في  األولــى 
الحاليين الذين لم يعرفوا سوى الملكة 
نفسه  تشارلز  عمر  ــان  وك إليزابيث. 
ثالثة أعوام عند تنصيب والدته ملكة.

الــمــراســم فــي قصر سانت  وعــقــب 
جيمس، تقدمت فرقة عسكرية صفوف 
الجنود وفرقاً ترتدي أزياء احتفالية عبر 
رويال  مبنى  إلى  القديمة  لندن  مدينة 
إكستجينج، وهو أول مركز للتجارة بني 
لهذا الغرض في العاصمة البريطانية 
ويعود تاريخه إلى عام 1566، مع تالوة 

بيان التنصيب مرة أخرى.
إليزابيث،  لــوفــاة  التعازي  وانهالت 
ــاء على  ــق ــوك بــريــطــانــيــا ب ــل أطــــول م
العالم.  ــول  ــداخــل وحـ ال الــعــرش مــن 
وجــــرى اســتــخــدام مــعــالــم تــاريــخــيــة 
في  مبان  إضــاءة  مع  لتكريم مسيرتها 
العلم  بألوان  وأفريقيا  وأميركا  أوروبــا 

البريطاني األحمر واألبيض واألزرق.
ــدأ الــنــاس في  ــي بــريــطــانــيــا، بـ وفـ
في  الملكية  القصور  خــارج  التجمع 
ــى مــن صــبــاح أمــس،  الــســاعــات األولـ
بكنجهام  تدفق اآلالف على قصر  مع 
الــراحــلــة  للملكة  االحـــتـــرام  لتقديم 

والملك  تشارلز الثالث.

ملك ورئيس 
14 دولــة

امللك تشارلز الثالث هو ملك 
ورئيس اململكة املتحدة و14 

دولة أخرى منها أستراليا 
وكندا وجاميكا ونيوزيلندا 

وبابوا غينيا اجلديدة.
ومن املتوقع أن يصل زعماء من 

جميع أنحاء العالم إلى لندن 
حلضور اجلنازة، مبن فيهم 

الرئيس األمريكي جو بايدن، 
الذي أعلن عزمه حضور 

اجلنازة.
وسيتم تتويج تشارلز كملك 

يف موعد الحق لم يتضح 
بعد. وكانت هناك فجوة 
زمنية بلغت 16 شهرًا بني 

تنصيب إليزابيث يف عام 1952 
وتتويجها يف عام 1953.

وتولت إليزابيث، التي كانت 
أقدم وأطول زعماء العالم بقاء 

يف املنصب، العرش بعد وفاة 
والدها امللك جورج السادس 

يف السادس من فبراير 1952، 
عندما كانت يف اخلامسة 

والعشرين من عمرها.
وعلى مر العقود شهدت تغيرًا 

جذريًا يف البنية االجتماعية 
والسياسية واالقتصادية 

لوطنها. وحازت على الثناء 
لعبورها بالنظام امللكي إلى 

القرن احلادي والعشرين 
وحتديثه يف هذه العملية، 

على الرغم من التسليط 
اإلعالمي املكثف واملتاعب يف 

كثير من األحيان.
وامللك تشارلز الثالث لديه اآلن 

مهمة تأمني مستقبل املؤسسة 
املالكة. كبار أعضاء البرلمان ورئيسة الحكومة وزعيم المعارضة يؤدون قسم الوالء للملك

تــــالوة بيــــــان التنصيــــب فـــــي عـــــواصــــــم المملكـــــة المتحــــــــدة وأمــــــــاكن أخـــــــــــــــــــرى

لندن )االتحاد( 

تتويج ملك بريطانيا يف حفل فخم وفريد من نوعه يف أوروبا، تعود 
بعض قواعده إلى عدة قرون. وتطلب تتويج إليزابيث الثانية يف 1953 

أكثر من عام من التحضير.
وال يتم تتويج امللك فور وفاة سلفه، احترامًا لفترة احلداد وإتاحة 

الوقت لتنظيم احلفل. فإليزابيث الثانية التي أصبحت ملكة يف 
السادس من فبراير 1952 يوم وفاة والدها، تّوجت بعد 15 شهرًا يف 

الثاني من يونيو 1953 بحضور أكثر من ثمانية آالف شخص يف كنيسة 
ويستمنستر.

ويرجح خبير النظام امللكي البريطاني بوب موريس أن يفضل امللك 
اجلديد البالغ من العمر 73 عاما حفل »تتويج أسرع وأصغر حجما«.

ويقام احلفل يف كنيسة ويستمنستر، ويرأسها كبير أساقفة كانتربري 
الشخصية الدينية األولى يف الكنيسة األنغليكانية والثاني يف 

رئاستها بعد العاهل البريطاني. ويقدم رئيس أساقفة كانتربري أواًل 
امللك اجلديد للجمهور الذي يهتف له. وبعد ذلك، يؤدي امللك ميني 

التتويج، قانون قسم التتويج، الذي متت صياغته يف 1688. ومبوجب 
هذا القسم، يتعهد رسميًا بأن يحكم شعبه وفقًا للقوانني التي يقرها 

البرملان وبأن يفرض القانون والعدالة »برأفة« و«يفعل كل ما هو ممكن« 
من أجل احلفاظ على الكنيسة األنغليكانية والبروتستانتية. ثم ميسح 

أساقفة كانتربري بالزيت املقدس ويبارك امللك اجلالس على كرسي 
امللك إدوارد، العرش الذي صنع يف 1300 ويستخدم يف كل تتويج منذ 

1626. ويتسلم امللك أخيًرا اإلشارات امللكية وخصوصًا صوجلان ثم 
التاج، الذي يضعه كبير أساقفة كانتربري على رأسه.

ويقوم أعضاء العائلة امللكية بتكرميه ثم ُيحتفل مبراسم املناولة.
وما لم ُيتخذ قرار مختلف، إذا كان امللك اجلديد رجاًل ُتعلن زوجته 

ملكة ويتم تتويجها وفق مراسم مماثلة لكن مبسطة. وإذا اعتلت 
ملكة للعرش ال يصبح زوجها ملًكا وال يتلقى املسحة املقدسة. واململكة 

املتحدة هي النظام امللكي الوحيد يف أوروبا الذي ال يزال يستخدم 
اإلشارات، السيما األزياء والسمات امللكية مثل الصوجلان أو بعض 

السيوف، خالل احتفاالت التتويج. وتاج سانت إدوارد الذي صنع يف 
1661 لتتويج تشارلز الثاني، هو التاج املستخدم تقليديًا خالل احلفل. 

وهذا التاج مصنوع من الذهب والفضة والياقوت والزفير خصوصًا، 
ويزن أكثر من كيلوغرامني. أما التاج اإلمبراطوري فيستخدم يف 

نهاية احلفل وخالل املوكب امللكي. وهو مرصع ب2868 أملاسة وصنع 
يف 1937 لتتويج امللك جورج السادس. كما يضعه امللك خالل اجللسة 

االفتتاحية السنوية للبرملان. ويف 1953، حضر8251 ضيفًا ميثلون 
181 دولة ومنطقة تتويج إليزابيث الثانية. وبني هؤالء، عدد كبير 

من ممثلي ممالك أجنبية قدموا من بلدانهم حلضور احلفل لكن ليس 
بينهم أي ملك أوروبي احترامًا لتقاليد ملكية.

الملك تشارلز الثالث: 
سأعمل جاهدًا لتحقيق 

السالم والوئام

 أدرك اإلرث العظيم 
والواجبات والمسؤوليات 

الجسيمة التي أتحملها

رئيس الدولة ونائبه يهنئان تشارلز الثالث بمناسبة اعتالئه العرش

محمد بن زايد: نتطلع إلى تعزيز الصداقة االستثنائية

 محمد بن راشد:  

للشعــــــــب 
البريطـاني 
الصـديـــــــق 

دوام االزدهار 
والتقــــــــــــــــــــدم 

أبوظبي )وام(

الشيخ  السمو  بعث صاحب 
نهيان  آل  زايـــد  ــن  ب مــحــمــد 
اهلل،  حفظه  الــدولــة،  رئيس 
ــى جــاللــة  ــ ــة تــهــنــئــة إل ــي ــرق ب
ملك  الثالث  تشارلز  الملك 
لبريطانيا  المتحدة  المملكة 
الشمالية،  وإيرلندا  العظمى 

العرش.  اعتالئه  بمناسبة 
»تويتر«:  عبر  سموه  وقــال 
لصديقي  التمنيات  »أطــيــب 
الثالث  تشارلز  الملك  العزيز 
بــمــنــاســبــة اعـــتـــالئـــه عــرش 
لبريطانيا  المتحدة  المملكة 
الشمالية..  وإيرلندا  العظمى 
ــى تـــعـــزيـــز هـــذه  ــ ــع إلـ ــطــل ــت ن

االستثنائية«. الصداقة 
السمو  صاحب  بعث  كما   
آل  راشــد  بــن  محمد  الشيخ 
الــدولــة  رئــيــس  نــائــب  مكتوم 
حاكم  ــوزراء  ال مجلس  رئيس 
تهنئة  برقية  اهلل،  رعاه  دبي، 

الملك  جــاللــة  إلـــى  مــمــاثــلــة 
المملكة  ملك  الثالث  تشارلز 
العظمى  لبريطانيا  المتحدة 

الشمالية.  وإيرلندا 
»تويتر«:  عبر  سموه  وقــال 
ــل الــتــهــنــئــة لــلــشــعــب في  ــ »ك
وإيرلندا  العظمى  بريطانيا 
اعتالء  بمناسبة  الشمالية 
ــز الــثــالــث  ــارلـ ــشـ الـــمـــلـــك تـ
بالتوفيق  له  تمنياتنا  العرش، 
الجديدة،  الملكية  مهامه  في 
الصديق  البريطاني  وللشعب 

دوام االزدهار والتقدم«.

 16 شهرًا فجوة زمنية 
بين تنصيب إليزابيث 

الثانية وتتويجها

الملك الجديد: أدعم 
الحكومة الدستورية 

والسعي لالزدهار

أول قـرار للملك: عطلـة 
البنوك يوم جنازة 

إليزابيث الثانية

تعود بعض قواعده إلى عدة قرون

تتويـــــج امللك.. 

مراســم فـريــدة

األمير وليام وعقيلة الملك وبيني موردانت رئيسة مجلس اللوردات وليز تراس أثناء إعالن تنصيب الملك )رويترز(

رؤساء وزراء سابقون وزعيم المعارضة البريطانية أثناء حفل التنصيب )رويترز(

ملك بريطانيا لحظة وصوله إلى قصر 
باكينجهام عقب مراسم التنصيب

إطالق األبواق احتفاء بالتنصيب

كبير الضباط النبالء ديفيد وايت يتلو 
بيان التنصيب

المدفعية تطلق طلقات تحية للملك الجديد

حشود من البريطانيين 
وحرس الشرف أثناء إعالن 

تنصيب الملك تشارلز 
الثالث في لندن )رويترز(



الشيوخ والوزراء وكبار املسـؤولني يعزون بوفاة امللكة إليزابيث   

صقر غباش 
يعزي رئيسي 

مجلسي العموم 
واللوردات 
البريطاني  

صداقة متينة

أبوظبي )وام(

بعث معالي صقر غباش 
رئيس املجلس الوطني، 

برقيتي تعزية، إلى السير 
ليندسي هويل رئيس 

مجلس العموم البريطاني، 
واللورد ماكفول أوف 

ألكويث رئيس مجلس 
اللوردات البريطاني، 

يف وفاة امللكة إليزابيث 
الثانية. 

وقال معالي صقر غباش - 
يف برقيتيه - بالنيابة عن 
املجلس الوطني االحتادي 

لدولة اإلمارات العربية 
املتحدة، أود أن أعرب عن 
عميق مواساتنا وتعازينا 

القلبية إلى معاليكم، 
واألسرة امللكية، والشعب 
البريطاني الصديق، يف 

وفاة جاللة امللكة إليزابيث 
الثانية.

 قّدمت معالي حصة 
بنت عيسى بوحميد، 
وزيرة تنمية املجتمع، 

صباح أمس، واجب العزاء 
يف وفاة امللكة إليزابيث 

الثانية، وذلك خالل زيارة 
معاليها مقر القنصلية 

البريطانية يف دبي، حيث 
كان يف استقبالها سيمون 

بيني، القنصل العام 
للمملكة املتحدة يف دبي 

واملفوض التجاري للشرق 
األوسط، وأليسون هال، 

نائب القنصل العام، وعدد 
من املرافقني واملسؤولني 

بالقنصلية.
ودّونت معالي حصة بنت 
عيسى بوحميد كلمة يف 
دفتر العزاء بالقنصلية، 

تقدمت فيها بخالص 
التعازي واملواساة لألسرة 

امللكية والشعب البريطاني 
الصديق، يف وفاة امللكة 

إليزابيث الثانية التي 
ستبقى يف ذاكرة العالم، 

بسيرتها العطرة ومسيرتها 
الزاخرة بالعطاء، وتفانيها 

يف خدمة بلدها طوال 7 
عقود.

وتطرقت معاليها إلى 
عالقات الصداقة 

املتينة، ومجاالت التعاون 
التاريخية القائمة بني 
دولة اإلمارات واململكة 

املتحدة، والتي تزداد 
رسوخًا انطالقًا من حرص 
قيادة البلدين الصديقني، 

وعملها الدؤوب للحفاظ 
على هذه العالقة املثمرة 

واملتميزة، يف شتى األوقات 
ومختلف املجاالت.

أحمد بن سعيد ولطيفة بنت محمد وضاحي خلفان ومطر الطاير وعدد من المسؤولين خالل تقديم التعازي للقنصل العام للمملكة المتحدة )الصور من وام(

وفاة  في  العزاء  واجــب  قدم  كما 
معالي  الثانية،  إليزابيث  الملكة 
الوزراء ومديرو الدوائر من أعضاء 
ــمــديــرون  الــمــجــلــس الــتــنــفــيــذي وال
ــعــامــون والــتــنــفــيــذيــون وأعــضــاء  ال
وقد  االتــحــادي.  الوطني  المجلس 
سعيد  بن  أحمد  الشيخ  سمو  دون 
لطيفة  الشيخة  وسمو  مكتوم،  آل 
مكتوم،  آل  راشــد  بــن  محمد  بنت 
بالقنصلية  الــعــزاء  دفتر  في  كلمة 
ــعــازي  ــت ــخــالــص ال ــقــدمــا فــيــهــا ب ت
تشارلز  الملك  لجاللة  والمواساة 
المتحدة  الــمــمــلــكــة  مــلــك  الــثــالــث 
لــبــريــطــانــيــا الــعــظــمــى وإيــرلــنــدا 
الــشــمــالــيــة، واألســـــــرة الــمــلــكــيــة 
في  الصديق  البريطاني  والشعب 

الثانية.  إليزابيث  الملكة  وفاة 
وأشـــــــاد ســـمـــوهـــمـــا بـــعـــالقـــات 
ــة والـــتـــعـــاون الــتــاريــخــيــة  ــصــداق ال
المتميزة القائمة بين دولة اإلمارات 
القيادة  وحرص  المتحدة  والمملكة 
على  ــن  ــي ــق ــصــدي ال ــن  ــدي ــل ــب ال ــي  فـ
تميزها  على  والحفاظ  تطويرها 
والتنسيق  المتبادل  االحترام  عبر 
القضايا  مختلف  ضمن  المستمر 

والمجاالت.
الشيخ شخبوط  كما  قدم معالي 
نهيان  آل  مــبــارك  بــن  نــهــيــان  بــن 
وكبار  الوزراء  من  وعدد  دولة  وزير 
تعازيهم  الــدولــة،  فــي  المسؤولين 
الملكة  وفاة  في  مواساتهم  وصادق 
خالل  ذلك  جاء  الثانية.  إليزابيث 
سفارة  مقر  إلــى  أمــس،  زيــارتــهــم، 
الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة فــي أبــوظــبــي 
حيث  دبــي،  في  العامة  والقنصلية 
ســجــلــوا تــعــازيــهــم ومــواســاتــهــم في 

التعازي.  سجل 
معالي  ــن  م ــل  ك ــعــازي  ــت ال وقـــدم 
وزيــرة  مسلم  عيسى  عــوض  ســارة 
دائرة  ورئيس  المبكر  للتعليم  دولة 
أبــوظــبــي،  فــي  والــمــعــرفــة  التعليم 

ــن ســلــطــان  ــ ــداهلل ب ــ ــب ــي عــ ــالـ ــعـ ومـ
الــعــدل،  ــر  وزيـ النعيمي  ــواد  عـ ــن  ب
علي  مبارك  أحمد  الدكتور  ومعالي 
ــيــس مــكــتــب رئــيــس  الــمــزروعــي رئ
أبوظبي،  إلمارة  التنفيذي  المجلس 
المبارك  خليفة  خــلــدون  ومــعــالــي 
التنفيذية  ــشــؤون  ال جــهــاز  رئــيــس 
إلمــارة  التنفيذي  المجلس  عضو 
جــاســم محمد  ومــعــالــي  أبــوظــبــي، 
ــرة  ــيــس دائـ ــي رئ ــزعــاب بــوعــتــابــه ال
الدكتور  ومعالي  بأبوظبي،  المالية 
دائرة  رئيس  الخييلي  خميس  مغير 
ومعالي  بأبوظبي،  المجتمع  تنمية 
ــمــزروعــي  ــارس خــلــف ال ــ ــواء ف ــلـ الـ
ــام لــشــرطــة أبــوظــبــي،  ــع الــقــائــد ال
الــمــبــارك  خليفة  محمد  ومــعــالــي 
والسياحة  الــثــقــافــة  دائـــرة  رئــيــس 
ــي عــلــي راشـــد  ــال ــي، ومــع ــوظــب ــأب ب
اإلسناد  دائرة  رئيس  الكتبي  قناص 
وعبدالرحمن  بأبوظبي،  الحكومي 
الشؤون  إدارة  مدير  نائب  الجابر 
الــخــارجــيــة  وزارة  ــي  ف ــة  ــيـ األوروبـ

الدولي. والتعاون 
ــوزراء  ال المعالي  أصحاب  وعبر   
تعازيهم  خــالــص  عــن  والمسؤولين 
ــى جــاللــة  ــ وصـــــادق مــواســاتــهــم إل
المملكة  ملك  الثالث  تشارلز  الملك 
المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا 
والشعب  الملكية  واألســرة  الشمالية 
الملكة  بــوفــاة  الصديق  البريطاني 
إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة، مــؤكــديــن على 
بين  التاريخية  الــصــداقــة  عــالقــات 

دولة اإلمارات والمملكة المتحدة.

دبي )وام(

 قدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس 

هيئة دبي للطيران المدني الرئيس األعلى لمجموعة 

طيران اإلمارات، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن 

راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في 

دبي، أمس، واجب العزاء في وفاة الملكة إليزابيث 

الثانية، وذلك خالل زيارة سموهما مقر القنصلية 

البريطانية في دبي، حيث كان في استقبالهما 

سيمون بيني، القنصل العام للمملكة المتحدة في 

دبي والمفوض التجاري للشرق األوسط. 

حصة بوحميد تقدم التعازيسارة مسلم تدون كلمة في دفتر العزاءشخبوط بن نهيان خالل تقديم التعازي

سلطان النعيمي يدون كلمة

خلدون المبارك يقدم التعازي

مغير الخييلي يدون كلمته

محمد خليفة المبارك يدون كلمة له

خليفة المرر معزيا بوفاة الملكة

أحمد مبارك المزروعي يقدم التعازي

جاسم بوعتابة الزعابي معزيا بوفاة الملكة

فارس المزروعي يقدم التعازي

كبار المسؤولين يعزون في الملكة إليزابيث الثانيةعلي الكتبي يقدم التعازي

ثاني الزيودي معزيا بوفاة الملكة

 عالقات تاريخية بين 
اإلمارات والمملكة 

المتحدة 
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حضر الحفل الذي أُقيم على هامش 
الــمــؤتــمــر الـــدولـــي لــلــمــرأة والــســام 
ــارات«  ــ اإلم »أم  حديقة  فــي  ــن،  ــ واألم
بأبوظبي، الشيخة ميثاء بنت أحمد بن 
مبارك آل نهيان، رئيسة مجلس أمناء 
نهيان  آل  أحمد  بنت  ميثاء  مؤسسة 
للمبادرات المجتمعية والثقافية، وسمو 
األميرة لمياء بنت ماجد بن سعود آل 
سعود - سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج 
األمم المتحدة للمستوطنات البشرية، 
العامة  األمينة  السويدي  خليفة  ونورة 
ــم  ــري ــام، وال ــعـ ــحــاد الــنــســائــي الـ ــات ل
الفاسي األمين العام للمجلس األعلى 
لألمومة والطفولة، وهيدفا سار سفيرة 
ومعالي  الحسنة،  للنوايا  »اليونسكو« 
أبوغزالة  هيفاء  الــدكــتــورة  السفيرة 
ــام الــمــســاعــد ورئــيــس  ــع ــن ال ــي - األم
بجامعة  االجتماعية  الــشــؤون  قطاع 
الشيخة  والمستشار  العربية،  الــدول 
الصباح،  الــدعــيــج  إبــراهــيــم  جــواهــر 
مستشار شؤون حقوق اإلنسان بوزارة 
لولوة  ومــعــالــي  الكويتية،  الخارجية 
السمو  صاحبة  مستشارة  العوضي 

إبراهيم  بنت  سبيكة  األميرة  الملكي 
مملكة  ملك  جالة  قرينة  خليفة  آل 
بن  عــبــداهلل  بنت  ومعاني  البحرين، 
حمد البوسعيدية، المدير العام للتنمية 
الطفل  حماية  لجنة  رئيسة  األسرية، 
بسلطنة  االجتماعية  التنمية  بـــوزارة 
مدير  العبداهلل  دهــام  ونــجــاة  ُعــمــان، 
التنمية  ــوزارة  بـ األســـرة  شــؤون  إدارة 
االجتماعية واألسرة بدولة قطر، وعدد 
ومسؤولي  المعالي  أصحاب  من  كبير 
المؤسسات النسائية من مختلف دول 

العالم.
كما حضر الحفل الرا صوايا المدير 
التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور 
للخيول  العالمي  نهيان  آل  زايـــد  بــن 
الــعــربــيــة األصــيــلــة، ومــعــالــي عاطفة 
كوسوفو  جمهورية  رئيسة  جهجاجا 
الشخصيات  كبير من  السابقة، وعدد 

النسائية.
وفي ختام الحفل، قام الفريق سمو 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ترافقه 
نورة خليفة السويدي، بتدشين شجرة 

السام والتقاط الصورة التذكارية.

أبوظبي )االتحاد(

دشن الفريق سمو الشيخ سيف بن 

زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الداخلية، »شجرة السالم« 

التي أهداها إلى »أم الفرسان« »أم 

اإلمارات« سمو الشيخة فاطمة بنت 

مبارك، رئيسة االتحاد النسائي العام، 

رئيسة المجلس األعلى لألمومة 

والطفولة، الرئيس األعلى لمؤسسة 

التنمية األسرية، وفاًء وعرفانًا 

بجهودها الرائدة في ترسيخ قيم 

التسامح والتعايش والحوار، ومد 

جسور المحبة بين النساء من مختلف 

الثقافات والمعتقدات واألعراق، 

وتخليدًا وتقديرًا لدورها في تعزيز 

الوحدة والسالم والتسامح والوئام 

بين األفراد والمجتمعات، وهي رمز 

وحدة جميع الناس الذين يعيشون 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

شجرة السالم 
وُيعد االحتفال بتدشني شجرة 

السالم هو مبثابة رمز للعطاء 
املتواصل وللمحبة والسالم 

والوئام، ولعل أبرز من ميثل هذا 
الرمز سمو الشيخة فاطمة بنت 

مبارك، الداعم األكبر للمرأة 
اإلماراتية إلى جانب قيادتنا 

الرشيدة حفظهم اهلل، فقد 
جعلت من اإلمارات منوذجًا عامليًا 

يف متكني املرأة، من خالل تعزيز 
مشاركتها بصورة كاملة وفعالة 

وجادة مببادرات حيوية يف جميع 
جوانب احلياة، باعتبارها شريكًا 

رئيسًا يف نهضة مجتمعها وتطوره، 
وال تقتصر هذه املبادرات على 

تعزيز دور املرأة اإلماراتية فحسب 
وإمنا على مستوى العالم كله، ويف 

مجال حيوي ومهم للعالم وهو 
مجال األمن والسالم.

إميانًا منها بأهمية متكني املرأة، 
أطلقت »أم اإلمارات« العديد من 

املبادرات املستمرة واملتواصلة 
التي تؤكد قدرات ومهارات بنات 

اإلمارات يف خدمة وطنهن يف 
املجاالت كافة، وقدرة املرأة بشكل 

عام يف املساهمة بفاعلية لتحقيق 
تقدم مجتمعها ورفعته، وحتقيق 

األمن واالستقرار واالزدهار للعالم 
أجمع.

سيف بن زايد في صورة جماعية خالل تدشين الشجرة بحضور نورة السويدي ومسؤولي المؤسسات النسائية العالمية )الصور من وام (

سيف بن زايد يدشن الشجرة بحضور نورة السويدي

سيف بن زايد يتابع فعاليات تدشين الشجرة بحضور نورة السويدي وأصحاب المعالي ومسؤولي المؤسسات النسائية من مختلف دول العالم

تخليــــــدًا وتقـــديـــرًا لــــدور »أم اإلمــــــــــــــارات« في تعـــــزيز الوحـــدة 
والســـالم والتسامـــــــــــح والوئـــــــــام بيــن األفــــــراد والمجتمــــعات 

أبوظبي )االتحاد(

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن 

سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة 
االتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس 

األعلى لألمومة والطفولة، الرئيس 
األعلى لمؤسسة التنمية األسرية، »أم 
اإلمارات«، قدوة ورمز أصيل، وعنوان 
للعطاء، ومنارة تهتدي بها األجيال.

وأكد سموه، أن »شجرة السالم« 
تجسيد بسيط لسمّوها في 

تعميق قيم التسامح والسالم.
وقال سموه في تغريدة على 
»تويتر«: »الشكر واالمتنان 

ألم اإلمارات أم الفرسان سمو 
الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها 

اهلل، فهي القدوة والرمز األصيل، وعنوان 
العطاء والمنارة التي تهتدي بها األجيال 

في معاني اإلنسانية والمحبة، )شجرة 
السالم( تجسيدًا بسيطًا لسمّوها في 

تعميق قيم التسامح والسالم«.

على هامش المؤتمر الدولي للمرأة والسالم 
واألمــــــن فــــــي حديقـــــة »أم اإلمارات« بأبوظبــي

سيف بن زايد: 
الشيخة فاطمة القدوة
والـرمـــــــــــــــز األصيــــــــــــــــــــل

عنـــــوان عطـــــاء 
ومنارة تهتدي 
بهـــا األجيـــــــــال
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»الدولي للمرأة والسالم واألمن بأبوظبي«  يختتم أعماله بمؤتمر وزاري رفيع

تعزيز دور املرأة يف مجتمعات النـــزاع ومـا بعـد النـزاع 

ــت عيسى  ــن ــي حــصــة ب ــال ــع وقـــالـــت م
بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، في كلمتها 
الثالث  يــومــه  ــي  ف للمؤتمر  االفــتــتــاحــيــة 
للمؤتمر  ــارات  اإلم استضافة  »إن  واألخير 
الدولي حول المرأة والسالم واألمن، تأتي 
ونهجها  الدولة  لسياسة  وتجسيداً  تأكيداً 
الدولة وباني  الذي أرسى قواعده مؤسس 
نهضتها، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان، طيب اهلل ثراه، وهو نهج قائم على 
الحكمة واالعتدال والتوازن ومناصرة الحق 
وااللتزام  الحوار  إلى  واالستناد  والعدالة، 
حسن  قواعد  واحترام  الدولية،  بالمواثيق 
الــجــوار وســيــادة الـــدول ووحـــدة أراضيها، 
وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل 
منها  وإيماناً  السلمية،  بالطرق  النزاعات 
به  الذي تضطلع  والمحوري  المهم  بالدور 
المرأة في المجاالت كافة، كونها أحد ركائز 
الرؤية التنموية التي تقود المجتمعات إلى 

االزدهار والرخاء.
وأشارت معاليها إلى أن النساء والفتيات 
هّن أشد المتأثرين بالنزاعات والصراعات 
يواجهن  فالنساء  بعدها،  ومــا  المسلحة 
تهديدات تمس حياتهن وصحتهن وأمنهن 
ــنــزاعــات فــي مقابل  ــّراء ال ورفــاهــهــن، جــ
والتأثير  ــوة  ــق ال عــوامــل  إلـــى  افــتــقــارهــن 
خوف  فــي  العيش  ولتجنيبهن  والتغيير. 
اإلذالل،  أو  العنف  أو  التعذيب  من  ورهبة 
فقد حــرصــت االتــفــاقــيــات الــدولــيــة على 
إفراد نصوص خاصة تضمن لهن الحماية، 
وهو ما أكدت عليه المادة 27 من اتفاقية 
جنيف الرابعة لعام 1949، وكذلك الملحق 
اإلضافي األول والثاني لتلك االتفاقية، من 
وجوب حماية النساء بصفة خاصة ضد أي 
اعتداء، ونصت أيضاً على ضرورة أن تكون 
الــمــرأة موضع احــتــرام خــاص، وأن تتمتع 
العنف. وألزمت  بالحماية ضد كل أشكال 
هذه االتفاقية أطراف النزاع بتجنب إصدار 
أحكام باالعتقال أو تنفيذ حكم اإلعدام على 
األطفال  صغار  أمهات  أو  الحامل  المرأة 

اللواتي يعتمد عليهن أطفالهن.
الخاصة  للحماية  »استكماالً  وأضــافــت 
بالمرأة أثناء النزاع المسلح، أصدر مجلس 
األمن القرار رقم 1325 لعام 2000 المتعلق 
بالمرأة والسالم واألمــن، ويعد هذا القرار 
أول قرار يتخذه مجلس األمن لمعالجة األثر 
غير المتكافئ والفريد للنزاع المسلح على 
المرأة، ويعترف بآثار النزاعات على المرأة. 
والالفت في هذا القرار أنه لم ينص فقط 
على أثر النزاع المسلح على المرأة وكيفية 
ضــرورة  على  أيضاً  نص  ولكنه  حمايتها، 
مشاركة النساء في صنع القرار وفي عمليات 

السالم، باعتبارهن صاحبات مصلحة نشطة 
في مجال درء النزاعات وحلها، ولهذا فقد 
التاريخية،  الــقــرارات  القرار من  هــذا  عــّد 
حيث يعترف بدور المرأة القيادي في تحقيق 
السالم واألمن الدوليين، ودورها الرئيس في 
منع النزاعات، وحلها وحفظ السالم وبنائه«.
والبرامج  السياسات  جانب  إلى  وقالت 
تحظى  التي  والتدريب  التمكين  ومبادرات 
عمليات  في  مشاركتها  لدعم  الــمــرأة  بها 
لمنظمات  أن  أرى  فإنني  ــن،  واألم السالم 
في  للمساهمة  دوراً  الــمــدنــي  المجتمع 
الفعال  الــدور  وتحقيق  القرار،  هذا  تنفيذ 
وصنع  السالم  حفظ  عمليات  في  للمرأة 
القرار، وذلك بتوعية المجتمع بأهمية هذا 
الــقــرار، ومــا يمكن أن يترتب على تنفيذه 
من إحالل السالم ونبذ الصراعات وتنفيذ 
البرامج التدريبية لصالح هذا التوجه، كما 

تفعيل  في  مهماً  دوراً  اإلعــالم  لوسائل  أن 
بأهميته،  المواطنين  وتوعية  القرار  هــذا 
وأهمية أن يكون للمرأة دور حقيقي وفعال 
في القضايا الدولية، لكونها أكبر متضرر 
من النزاعات والحروب، السيما أن المرأة 
عمليات  في  المشاركة  على  القدرة  لديها 
حفظ السالم وإرساء األمن في الدول، كما 
الحفاظ  في  بشجاعة  المشاركة  تستطيع 
إدماج  »لضمان  وأضافت  مجتمعها.  على 
النساء في عملية بناء السالم في حالة ما 
بعد النزاع، ومشاركتهن بالعمليات السياسية 
بفاعلية، فإنه من المهم تصميم محددات 
اإلدماج أوالً، وااللتزام بالقواعد والتعليمات 
التي تسمح للنساء باالندماج، كما أن ضمان 
أن تشغل النساء مكاناً في لجان السالم يُعد 
من اآلليات الضامنة لفاعلية القرار، يضاف 
لتمثيل  النساء  أمــام  الفرص  إتاحة  لذلك 
والدولية  اإلقليمية  المنتديات  بالدهن في 

بقضايا السالم واألمن«.
وأكدت في ختام كلمتها، أن دولة اإلمارات 
ستبقى دائماً داعماً قوياً لمبادرات السالم 
واألمن أينما وجدت، وستكون أول من يسّخر 
إمكاناته وموارده لهذا الشأن، وقد أكد سمو 
وزير  نهيان،  آل  ــد  زاي بن  عبداهلل  الشيخ 
المهم  الــدور  الدولي،  والتعاون  الخارجية 
الذي تقوم به دولة اإلمارات في دعم أجندة 
المرأة والسالم واألمن في إطار هيئة األمم 
غير  عضويتها  ظل  في  خاصة  المتحدة، 
الدائمة في مجلس األمن للفترة من 2022 
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جانب من الجلسة الثانية

تضمنت فعاليات المؤتمر الوزاري 
رفيع المستوى حول »تعزيز دور 

المرأة في المجتمعات المتضررة من 
النزاعات وما بعد النزاعات.. أصوات 

من المنطقة العربية« الذي تم 
تنظيمه في اليوم الختامي للمؤتمر 

الدولي للمرأة والسالم واألمن، 
تنظيم أربع جلسات حوارية، إذ 

تطرقت الجلسة األولى تحت عنوان 
»التغلب على العقبات التي تحول 

دون قيادة المرأة ومشاركتها«، 
بإدارة نينا لحود، خبيرة دولية 

في شؤون المرأة والسالم واألمن، 
والسفير حسام زكي، األمين العام 

المساعد - رئيس مكتب األمين 
العام لجامعة الدول العربية، ومعالي 

مارجوت والستروم- وزيرة خارجية 
سابقة في السويد، والمستشارة 

نعيمة جبريل، العضو السابق في 
الحوار السياسي الليبي، رئيس 

محكمة استئناف بنغازي سابقًا، 
وهيباق عثمان، المؤسس، المدير 

التنفيذي لمنظمة الكرامة، إلى 
دور ومساهمات المرأة في عمليات 

السالم الجارية في المنطقة 
العربية، باإلضافة إلى العوائق 

الرئيسية التي تواجهها في السعي 
إلدماج المرأة وقيادتها بشكل كامل 

وفعال، وتحديد نقاط الدخول 
لمناصرة وزيادة المشاركة الهادفة 

للمرأة في المسار األول والمسار 
الثاني لمفاوضات السالم ومعالجة 
طرق منع العنف القائم على النوع 

االجتماعي وضمان حماية واحترام 
حقوق اإلنسان للنساء والفتيات، 
إلى جانب معالجة عقبات معينة 
تواجه المرأة في السعي إلى أدوار 
متساوية وكاملة في بناء السالم، 

بما في ذلك الترتيبات واآلليات 
المؤقتة،  االنتقالية  السياسية 

وكذلك في العمل كوسطاء، وتحديد 
التوصيات بشأن اإلجراءات ذات 

األولوية القصوى التي تحتاج إليها 
الدول األعضاء لتسريع تنفيذ 
القرار 1325 والقرارات الالحقة 

له من أجل زيادة مكاسب السالم 
وتحقيق نتائج ملموسة للمرأة في 

العربية. المنطقة 

فيما استعرضت الجلسة الثانية 
التي أقيمت تحت عنوان »نحو 

تفعيل استراتيجية وخطة عمل 
الشبكة العربية للنساء وسيطات 

السالم«، أهمية إتاحة المجال 
لتبادل أفضل الممارسات حول 

دور المرأة في الوساطة وبناء 
السالم على المستويات الدولية 
والوطنية والمحلية واالستفادة 

من خبرات الشبكات اإلقليمية 
األخرى وتوثيق أفضل الممارسات 

من أجل تطوير خريطة طريق 
لتفعيل الشبكة العربية للنساء 
وسيطات السالم على المستوى 

الوطني، إلى جانب توفير منصة 
للتعبير عن االلتزام بالتزامات قوية 

وملموسة وقابلة للقياس وسياقية 
تدفع نحو عمليات سالم منهجية 

وشاملة في ضوء االستراتيجية 
وخطة العمل على المستوى الوطني 

بناء على أوضاع كل بلد. وأدارت 
الجلسة زهراء النغي، خبيرة في 

الوساطة وبناء السالم والمرأة 
والسالم واألمن، والوزير المفوض 

دعاء خليفة، مدير إدارة المرأة في 
جامعة الدول العربية، والسفيرة 
سلمى مليكة، سفيرة فوق العادة 
الجزائرية  ومفوضة للجمهورية 
لدى كينيا والممثل الدائم لدى 

مكتب األمم المتحدة في نيروبي، 
والسفيرة صفية طالب علي السهيل، 

وكيل وزارة الخارجية في العراق، 
والسفيرة أمل جادو، وكيل وزارة 

الخارجية والمغتربين في فلسطين، 
الشبكة العربية للنساء وسيطات 

السالم، ومعالي المستشارة الشيخة 
جواهر إبراهيم الدعيج الصباح، 
مستشارة حقوق اإلنسان بوزارة 

الخارجية في الكويت، والسفيرة 
منى عمر، مساعد وزير الخارجية 

المصري السابق، عضو الشبكة 
العربية للنساء وسيطات السالم.

وناقشت الجلسة الثالثة التي ُأقيمت 
بعنوان »توطين أجندة المرأة 

والسالم واألمن: دروس من المنطقة 
العربية حول صياغة خطط عمل 

وطنية لهيئة األمم المتحدة 
للمرأة والسالم واألمن«، مساهمات 

جامعة الدول العربية والدول 
األعضاء في تنفيذ أجندة المرأة 

والسالم وتحقيق مجاالت العمل 
األربعة لقرار مجلس األمن رقم 

1325، وتقييم تنفيذ قرار مجلس 
األمن 1325 في الدول األعضاء، 

وتحديد القضايا الرئيسية التي 
يجب معالجتها على المستويين 

الوطني واإلقليمي. كما ركزت 
على معالجة حقوق واحتياجات 

النساء والفتيات، من خالل ضمان 
أن تحقق خطط العمل الوطنية 

وأجندة المرأة والسالم واألمن، 
التوازن بين االحتياجات العملية 

واالستراتيجية، وزيادة قدرة الجهات 
الحكومية والمشاركة المؤسسية 

في أطرها، وتبادل المعرفة وأفضل 
الممارسات بين الدول العربية في 

مجال مناصرة وتعزيز المساواة بين 
الجنسين على المستوى الوطني.

وأدارت سوزان ميخائيل، المدير 
اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة 

للمساواة بين الجنسين وتمكين 
المرأة في الدول العربية، والسفيرة 

يسرا محسن كريم، مدير دائرة 
تمكين المرأة في العراق، ومعالي 
أمل حامد، وزير شؤون المرأة في 

فلسطين، ومعالي ريم أبو حسان، 
األمين العام للمجلس الوطني 

لشؤون األسرة في األردن، ومعالي 
أمل بلحاج موسى، وزيرة المرأة 

واألسرة والطفولة والمسنين في 
تونس، ومعالي محمد الزوري، 
وزير الشؤون االجتماعية في 

اليمن، ومعالي أحمد آدم بخيت، 
وزير التنمية االجتماعية في 

السودان، جلسة بعنوان »دمج النوع 
االجتماعي في اإلغاثة والتعافي 

وإعادة اإلعمار: األمن االقتصادي 
للمرأة، والوصول إلى الموارد 

والخدمات األساسية األخرى«.  

حماية حقوق 
اإلنسان للنساء 

 وسيطات
السالم 

 أهمية مشاركة المرأة سياسيًا وتوفير حصة عادلة لها في مختلف المناصب
النســـــــاء والفتيات أشــــــــد المتأثـــــــــرين بالنـــــزاعـــــات والصــــراعــــــــــات المسلحـــــــــــة

مجـــــــاالت مشتركـــةأجندة املــرأة والسالم واألمن

  تــقــدمــت الـــدكـــتـــورة هــيــفــاء أبــو 
رئيس  العام،  األمين  مساعد  غزالة، 
ــدول  قــطــاع اإلعــــالم فــي جــامــعــة الـ
والتقدير  الــشــكــر  بــجــزيــل  الــعــربــيــة، 
المتحدة  الــعــربــيــة  ــارات  ــ اإلمـ لــدولــة 
رفيع  ــوزاري  ــ ال المؤتمر  الستضافة 
المستوى الذي يأتي استكماالً للجهود 
المشتركة والتعاون المثمر بين جامعة 
الدول العربية واالتحاد النسائي العام 
الدولي  والــتــعــاون  الخارجية  ووزارة 
ووزارة الدفاع بدولة اإلمارات العربية 
لهيئة  اإلقليمي  والمكتب  المتحدة 
األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، 

وتمكين المرأة في الدول العربي.
وقالت: »يمثل انعقاد المؤتمر خطوة 
في مسيرة طويلة للدفع بأجندة المرأة 
والسالم واألمن في المنطقة العربية، 
المؤتمر  مــن  الثانية  النسخة  ويــعــد 
اإلقليمي األول حول )المرأة والسالم 
الــدول  جامعة  نظمته  الــذي  واألمـــن( 
األمــم  برنامج  مــع  بالتعاون  العربية 

 .2019 بالقاهرة  اإلنمائي  المتحدة 
العربية  ــدول  الـ جامعة  مــن  وإيــمــانــاً 
بأهمية وجود آليات إقليمية تعمل على 

ترجمة أجندة المرأة والسالم واألمن 
وتطبيقها، إدراكاً منها للحاجة الملحة 
مواقع  في  للنساء  الفاعلة  للمشاركة 
السالم،  عمليات  أثناء  الــقــرار  صنع 
الدول  لجامعة  العامة  األمانة  قامت 
العربية  )الشبكة  بــإطــالق  العربية 
المستوى  على  الــســالم(  لوسيطات 
ــأحــد آلــيــات  ــيــمــي والـــدولـــي ك اإلقــل
النساء  لتتمكن  العربية  المرأة  لجنة 
بخبراتهن  المشاركة  مــن  العربيات 
النزاعات  مــن  الوقاية  فــي  الخاصة 
وأتطلع  السلمية،  بالطرق  وتسويتها 
المؤتمر أن  ومن خالل توصيات هذا 
يتم اتخاذ خطوات فعلية نحو مأسسة 
هذه الشبكة، السيما في ضوء اعتماد 
الخاصة  العمل  وخطة  االستراتيجية 
بها من مجلس الجامعة على المستوى 
الوزاري في مارس 2021، ومن خالل 
االســتــمــراريــة  يــدعــم  مؤسسي  إطـــار 
اإلقليمي  الكيان  لــهــذا  واالســتــدامــة 

المهم«.

المدير  ميخائيل،  ســـوزان  أشـــارت   
اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة للمساواة 
بين الجنسين وتمكين المرأة في الدول 
العربية، إلى أن الكثير من النساء قضين 
المسلح  الــصــراع  مناطق  فــي  عــقــوداً 
والحرب، والتي كان لها تأثير كبير على 
النساء. لذلك عندما يتعلق األمر بالقوة 
فإنه عادة ما يشير إلى التجنيد للفتيان 
أخذ  يتم  ال  ذلك  ومع  معينة،  في سن 
من  الرغم  على  االعتبار،  بعين  المرأة 
تؤدي  أن  أنها شريك أساسي ويمكنها 
إلى  الفتًة  األمــر،  هــذا  في  مهماً  دوراً 
تبحث  للمرأة  المتحدة  األمــم  أن هيئة 
ونقاط  بالمرأة  المتعلقة  القضايا  في 
للنساء والفتيات في  الضعف الحرجة 

مناطق الحرب.
المجاالت  العديد من  وأكــدت وجود 
بها  يتشارك  أن  يمكن  التي  المشتركة 
الرجل والمرأة للعمل، والتي يوجد بها 
التهميش واإلقصاء للمرأة، األمر الذي 
يتسبب بتكلفة ويمكن قياسها بسهولة 
في مجال التمكين االقتصادي للمرأة. 

وعلى سبيل المثال، هناك دول تخسر 
530 مليون دوالر أميركي سنوياً بسبب 

عدم التناسب بين الرجل والمرأة.
وقالت »إن مساهمة المرأة هي جزء 

وتستمر  السالم،  عملية  من  يتجزأ  ال 
اتفاقيات السالم مع مساهمة النساء، 
ويمكن أن تزيد إذا كانت النساء جميعاً 
وأن هناك  ــســالم،  ال مــفــاوضــات  فــي 
قياسها  يمكن  الــمــرأة  إلقــصــاء  تكلفة 
كمياً بسهولة في الدول العربية، ووفقاً 
من  الــمــرأة  مشاركة  تزيد  لدراساتنا 
احتمالية استمرار اتفاقية السالم لمدة 

عامين بنسبة 20% على األقل«.
وأضافت »هل نقبل أو يمكننا تحمل 
السنوات القادمة مع صراعات مسلحة 
منطقتنا  فــي  نشطة  شبه  أو  نشطة 
نستخدمها؟  مصطلحات  أي  بسبب 
اإلجــابــة؛  معرفة  يجب  األرجـــح  وعلى 
ألننا أصبحنا دوالً تضم أكبر عدد من 
الالجئين، أي السكان من بلد إلى آخر 
أو نازحين داخلياً، من منطقة جغرافية 
فرعية إلى أخرى، وهذا يعني أيضاً أن 
تجذب  التي  هي  هذه  الصراع  مناطق 
األجنبية  ــمــارات  ــث واالســت الــشــركــات 
المباشرة واالستثمارات المحلية، بمعنى 

التنمية واالزدهار«.

تحقيق رؤيــــــة واضحة وخطـوات أسـاسية
 أعربت الشيخة موزة بنت طحنون آل 
نهيان، مستشارة وزارة الخارجية والتعاون 
الدولي بدولة اإلمارات العربية المتحدة، 
خالل كلمتها، عن شكرها لسمو الشيخة 
فاطمة بنت مبارك، رئيسة االتحاد النسائي 
لألمومة  األعلى  المجلس  رئيسة  العام، 
ــى لمؤسسة  الــرئــيــس األعــل والــطــفــولــة، 
التنمية األسرية، )أم اإلمــارات(، الداعمة 
األولى لجهود تعزيز مكانة المرأة واالرتقاء 
بقدراتها وتمكينها على المستويّين الوطني 

والدولي. 
نظرة  نُثّمن  المنبر،  هــذا  »فــي  وقالت 
وقيادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك 
المؤتمر  استضافة  فــي  ــارات(  ــ اإلمـ )أم 
الدولي للمرأة والسالم واألمن في العاصمة 
أبوظبي، ونثّمن كذلك جهود جميع الجهات 
الفاعلة لدى الدولة في تنظيم هذا المؤتمر 
الذي نتطلع من خالله إلى استمرار العمل 
لتحقيق رؤية واضحة وخطوات  والتعاون 

أساسية ألجندة المرأة واألمن والسالم«.
وأضافت »تقوم دولة اإلمــارات بتطبيق 
االلتزامات المشار إليها في أجندة المرأة 
واألمن والسالم والقرارات األممية الصادرة 
ذات الصلة، ومن أهّمها قرار مجلس األمن 
التابع لألمم المتحدة رقم 1325 الُمعتمد 
في عام 2000م، ويعّبر القرار على أهمية 
مشاركة المرأة المتكافئة والكاملة كعنصر 
فاعل في منع نشوب النزاعات وإيجاد حل 
لها، وفي مفاوضات السالم، وبناء السالم 
وحفظ السالم، وفي هذا الصدد، قامت 
الدولة في إعداد دراسة شاملة للدول التي 
أطلقت الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس 
والسالم  بــالــمــرأة  المعني   1325 األمـــن 
والمؤسسات  الجهات  وإشـــراك  واألمـــن، 
واألمن  المرأة  بأجندة  المعنية  الحكومية 
والسالم والتي أثمرت في عقد اجتماعات 
تحضيرية إلعــداد الخطة الوطنية لدولة 
اإلمارات ما بين عامّي 2020 - 2021م«. 

التي  الوطنية  الخطة  أن  إلى  وأشــارت 
أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك 
)أم اإلمارات(، لتفعيل قرار مجلس األمن 
واألمــن  والــســالم  بالمرأة  المعني   1325
والتي تُعتبر األولى من نوعها على مستوى 

ركــزت  الخليجي،  الــتــعــاون  مجلس  دول 
مع  تتماشى  رئيسية  أهــداف  أربعة  على 
الركائز األربع ألجندة قرار مجلس األمن 
والسالم،  واألمــن  بالمرأة  المعني   1325
وهي، تحقيق االستجابة الحتياجات النوع 
االجتماعي في السياسات الخارجية، وذلك 
الجنسين  بين  المساواة  تعزيز  من خالل 
ودعم  اإلنسانية،  المساعدات  مجال  في 
المرأة والسالم واألمــن من خالل  أجندة 
تفعيل خطتنا الوطنية، والوقوف على أبرز 
المرأة  الدولية، وتعزيز مشاركة  التجارب 
السياسي في دولة اإلمارات  المجال  في 
المشاركة  وتحقيق  المتحدة،  العربية 
الفّعالة للمرأة في تجنب نشوب النزاعات، 
ويتحقق هذا من خالل استخدام البيانات 
التي تراعي النوع االجتماعي لتعزيز جهود 
السالم الدولية، وتمكين متخذي القرار في 
منطقة الخليج العربي والمجتمع الدولي، 
وبناء قدراتهم في مجال دعم مساهمات 
بناء السالم، باإلضافة  المرأة في عملية 
في  للمرأة  الفّعالة  المشاركة  لتحقيق 
أنشطة السالم، وفي القطاعات األمنية، 
ــادة قــدرات قــوات حفظ السالم على  وزي
واالعتداء  االستغالل  من  النساء  حماية 
أثناء عملهن في الميدان، وتزويد ضباط 
من  العسكريين  والضباط  السالم  حفظ 
النساء بتدريب في مجال التطوير المهني، 
في  العالقات  بناء شبكات  وتعزيز جهود 
المشاركة  تعزيز  وأخــيــراً  األمـــن،  قطاع 
التطرف  منع  جهود  في  للمرأة  الفاعلة 
االجتماعي  النوع  منظور  ودمــج  العنيف، 
التطرف  لمنع  المبذولة  الجهود  ضمن 
العنيف ومكافحته، وكذلك ضمن عمليات 
االستجابة  منظومة  وتنفيذ  تخطيط 

للطوارئ وإدارة األزمات.

منى الحمودي )أبوظبي( 

 اختتم، أمس، المؤتمر الدولي للمرأة والسالم واألمن في 

أبوظبي أعماله، بالمؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول 

»تعزيز دور المرأة في المجتمعات المتضررة من النزاعات 

وما بعد النزاعات.. أصوات من المنطقة العربية« الذي أُقيم 

برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة 

االتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس األعلى لألمومة 

والطفولة، الرئيس األعلى لمؤسسة التنمية األسرية »أم 

اإلمارات«، وبتنظيم االتحاد النسائي العام، بالتعاون مع 

وزارة الدفاع ووزارة الخارجية وهيئة األمم المتحدة للمرأة 

وجامعة الدول العربية في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر 

الجاري.

وأكد المشاركون في جلسات المؤتمر لليوم األخير أهمية 

تعزيز دور المرأة في مجتمعات النزاع وما بعد النزاع، 

واستعرضوا خالل الجلسات أهم اإلنجازات والتحديات في 

تنفيذ قرار مجلس األمن رقم 1325 الداعي إلى المشاركة 

المتساوية للمرأة، وانخراطها الكامل في جميع الجهود 

المبذولة للحفاظ على السالم واألمن في مناطق النزاع 

حول العالم، وفي مرحلة ما بعد انتهاء النزاع. وشددوا 

على أهمية مشاركة المرأة في القرارات السياسية، 

وتوفير حصة عادلة لمقعدها في مختلف المناصب. كما 

أكدوا أن دولة اإلمارات أحد أبرز الدول التي تسعى لتنفيذ 

مبادرات السالم واألمن في مختلف الظروف واألوقات، وأن 

استضافتها المؤتمر تعد الدليل األكبر على ذلك.

 أوضحت معاليها أنه تأكيدًا للمبدأ العاشر الذي تضمنته مبادئ اخلمسني واملتعلق 
بالسياسة اخلارجية لدولة اإلمارات القائم على الدعوة للسلم والسالم واملفاوضات 

واحلوار حلل كافة اخلالفات، والسعي مع الشركاء اإلقليميني واألصدقاء العامليني 
لترسيخ السالم واالستقرار اإلقليمي والعاملي، واستجابة لقرار مجلس األمن الدولي 

رقم 1325 بشأن املرأة والسالم واألمن ومتكني املرأة للمشاركة يف السالم واألمن، أطلقت 
سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة االحتاد النسائي العام، رئيسة املجلس 

األعلى لألمومة والطفولة، الرئيس األعلى ملؤسسة التنمية األسرية، يف 30 مارس 
2021، اخلطة الوطنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة لتنفيذ القرار )1325( الصادر 

عن مجلس األمن واملتعلق باملرأة والسالم واألمن، يف سابقة هي األولى من نوعها على 
مستوى دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية، وقد تضمنت اخلطة عددًا من 

األهداف، ومن أهمها دمج حماية حقوق املرأة ومصاحلها يف قواعد وأنظمة وتشريعات 
الدولة، والرقي بها إلى إرادة وثقافة وطنية، وذلك بتعزيز قدرة املرأة على القيام 

بدورها يف النشاطات االجتماعية واالقتصادية والسياسية، ورفع مستوى مشاركة 
املرأة يف اتخاذ القرار واإلدارة ودعمها يف أن تصبح قائدة يف املجاالت كافة، مشيرًة إلى 

أنه إميانًا من سموها بأن متكني املرأة يسهم إسهامًا كبيرًا يف حتقيق الرخاء العاملي، 
ووضع حد للصراعات، وجهت سموها بإنشاء »مركز فاطمة بنت مبارك للمرأة والسالم 
واألمن« يف يونيو 2021، ليعكس هذا املركز حرص الدولة على بناء القدرات الوطنية 

واإلقليمية والعاملية، يف مجال املرأة والسالم واألمن، وليكون نواة متكينية للمرأة، وزيادة 
الوعي بدور املرأة يف حفظ السالم، وبناء قدرات متخذي القرار لدعم مشاركة املرأة يف 

عمليات بناء السالم.

بناء القدراتمبادئ
 وأعربت نورة السويدي، 

األمني العام لالحتاد 
النسائي العام، عن بالغ 

فخر االحتاد النسائي العام 
مبواصلة جهوده للدفع 

بأجندة املرأة والسالم 
واألمن، من خالل تنظيم 

املؤمتر الدولي للمرأة 
والسالم واألمن، وما تخلله 

من جدول أعمال، ومن 
ضمنها املؤمتر الوزاري 

رفيع املستوى حول »تعزيز 
دور املرأة يف املجتمعات 

املتضررة من النزاعات وما 
بعد النزاعات.. أصوات من 
املنطقة العربية«، برعاية 

كرمية من سمو الشيخة 
فاطمة بنت مبارك، وذلك 

بالتعاون مع الشركاء 
االستراتيجيني من داخل 

دولة اإلمارات وخارجها، ملا 
مثله من أهمية كبيرة يف 

إبراز مشاركة املرأة الفاعلة 
يف العمليات السياسية، 
وتعزيز ضمان دور املرأة 
النشط يف بناء السالم، 

فضاًل عن حماية حياتها 
وحقوقها أثناء النزاعات، 
وتشجيع اجلهود املختلفة 

التي تركز على بناء القدرات 
واملوارد املتاحة للمرأة لدعم 
دورها القيادي يف التفاوض 

والوساطة وحل النزاعات.
وقالت: »يسعدنا أن نشيد 

بجهود اجلهات الوطنية التي 
شاركت يف تنظيم احلدث، 

متمثلة يف وزارتي الدفاع 
واخلارجية اللتني استثمرتا 

خبرات دولة اإلمارات 
العربية املتحدة وجتربتها 

القيمة للقيام بدورنا يف 
متكني املرأة يف جميع أنحاء 

العالم، خاصة يف قطاعي 
السالم واألمن، كما نشكر 

مساعي هيئة األمم املتحدة 
للمرأة وجامعة الدول 

العربية ودورهما السامي 
يف االرتقاء مبكانة املرأة 

وقدراتها اخلالقة، ويف هذا 
الصدد علينا أن نثمن دعم 

مجموعة موانئ أبوظبي 
ومساهمتها املقدرة لبناء 

مستقبل مليء باإلبداع 
واالستدامة للمرأة«.

 اإلمارات ستبقى 
دائمًا داعمًا قويًا 
لمبادرات السالم

 تحقيق الدور الفعال 
للمرأة في عمليات حفظ 

السالم

 أشارت إلى أن اإلمارات واجهت تحديات عّدة خالل عملية 
الوطنية  الخطة  عمل  فريق  ولكن  الوطنية،  الخطة  صياغة 

ومنها  التحديات،  عمل بشكل حثيث على معالجة جذور 
المشاركة  الحكومية  والمؤسسات  للجهات  المحدود  الفهم 

المرأة  في إعداد وتنفيذ الخطة حول تحقيق أهداف 
والسالم وكيفية ربطها بعملها، وقد تمت معالجة  واألمن 

الحكومية  الجهات والمؤسسات  ذلك من خالل تعزيز قدرات 
المرأة واألمن والسالم وقرارات  المعنية بجدول أعمال 
التقدم  المتحدة ذات الصلة، والقدرة على تتبع  األمم 

الوطنية، لذلك،  الخطة  الالزمة على  التعديالت  وإجراء 
العمل مقارنة باألهداف  تم وضع خطة رصد وتقييم لتقدم 

تبادل  ودعم  للتنفيذ،  الزمنية  والخطط  الموضوعة 
المشاركة. الجهات  بين  المستفادة  والدروس  المالحظات 

وقالت الشيخة موزة بنت طحنون آل نهيان، إن دولة 
اإلمارات تشيد  بالجهود البارزة في إطالق هذه الخطة، 

الوطنية  الخطة  وااللتزامات على  العمل مستمر  أن  ونؤكد 
لدى  الحكومية  والمؤسسات  الجهات  لجميع  أساسي  أمر 

المتوسطة  الدولة، ونعمل اآلن على مرحلة تنفيذ األهداف 
الفاعلة  الجهات  مع  بالتنسيق  للخطة  المدى  وطويلة 

حولها. 
الدولة كذلك بصفتها عضوًا منتخبًا في  »تعمل  وأضافت 
 2023-2022 للفترة  المتحدة  التابع لألمم  مجلس األمن 

على النهوض بأجندة المرأة والسالم واألمن، من خالل 

ككل  المتحدة  واألمم  المجلس  أعضاء  مع  المستمر  تعاوننا 
في  للمرأة  والهادفة  والمتساوية  الكاملة  المشاركة  لضمان 
السالم،  النزاعات وعمليات حفظ  السالم، ومنع  مفاوضات 

الغايات عبر إطالق  كما تسعى دولة اإلمارات لتحقيق تلك 
الشيخة فاطمة بنت مبارك  مبادرات عملية، مثل )مبادرة 
الدول  النساء من مختلف  للمرأة والسالم واألمن( لتدريب 

العسكرية  مهاراتهن  السالم وتطوير  في مجال حفظ 
والتعرف على مبادئ حفظ السالم، وذلك في أكاديمية 
خولة بنت األزور العسكرية، حيث القت صدى ونجاحًا 
الوزاري  كبيرًا منذ بدايتها وحتى اآلن، وخالل المؤتمر 

في  والمنعقد  الجنوبية  كوريا  جمهورية  في  السالم  لحفظ 
2021م، تعّهدت دولة اإلمارات بتدريب عدد )200(  ديسمبر 

التأسيسية لبناء وتطوير قدرات  امرأة من خالل الدورات 
المرأة في المجال العسكري وحفظ السالم في مدرسة 

خولة بنت األزور على مدار )4( سنوات«. 
واختتمت كلمتها قائلة »تدعو دولة اإلمارات جميع 

المشاركين إلى أهمية تعزيز دور الخطط الوطنية وتنفيذ 
أعمال المرأة واألمن والسالم، وأّن أي خطوة لتعزيز هذه 

األجندة هي تحقيق لرؤية الجميع، ويسرني أن أؤكد لكم أن 
تعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة يمثل 

أولوية رئيسية لدولة اإلمارات، ونتطلع إلى التعاون معكم 
جميعًا في تنفيذ وتحقيق تغيير مستدام في أعمال المرأة 

واألمن والسالم«.

صياغــــــة الخطـــــة الوطنيـــــة

متحدثات خالل إحدى الجلسات   )تصوير: علي عبيدو (

 أشارت إلى أن جامعة الدول العربية تعمل حاليًا على إعداد 
أثناء  النساء  لحماية  الطوارئ  للجنة  استراتيجي  إطار 

صحية  بيئة  لضمان  العربية  بالمنطقة  المسلحة  النزاعات 
المساعدة  تقديم  خالل  من  المسلحة  النزاعات  أثناء  للنساء 

مختلف  من  الحماية  في  حقوقهن  من  لتمكينهن  الالزمة 
أو غير مباشر على  التي تؤثر بشكل مباشر  التهديد  أنماط 
المعيشية. وظروفهن  والجسدية  النفسية  وصحتهن  أمنهن 

ودعت جميع الدول األعضاء إلى دعم االقتراح الذي 
العربية في كلمتها خالل جلسة  الدول  تقدمت به جامعة 

مجلس األمن حول المرأة والسالم واألمن التي رأستها 
2022 حول العمل على إطالق قرار جديد  البانيا شهر يونيو 

الدولية، والذي طالبت  المرأة والوساطة  لمجلس األمن حول 
والسالم  للمرأة  خاص  مبعوث  بتعيين  الجامعة  خاللها 

واألمن.

إطـــار استراتيجـــــي للجنــــة الطــــوارئ 

تعزيز المشاركة الكاملة 
والمتساوية للمرأة أولوية 

رئيسة لإلمارات

موزة بنت طحنون

مشاركة النساء بخبراتهن 
في تسوية النزاعات 

بالطرق السلمية

مساهمة المرأة جزء 
ال يتجزأ من عملية 

السالم

سوزان ميخائيلهيفاء أبو غزالة

توطين أجندة 
المرأة
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»الدولي للمرأة والسالم واألمن بأبوظبي«  يختتم أعماله بمؤتمر وزاري رفيع

تعزيز دور املرأة يف مجتمعات النـــزاع ومـا بعـد النـزاع 

ــت عيسى  ــن ــي حــصــة ب ــال ــع وقـــالـــت م
بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، في كلمتها 
الثالث  يــومــه  ــي  ف للمؤتمر  االفــتــتــاحــيــة 
للمؤتمر  ــارات  اإلم استضافة  »إن  واألخير 
الدولي حول المرأة والسالم واألمن، تأتي 
ونهجها  الدولة  لسياسة  وتجسيداً  تأكيداً 
الدولة وباني  الذي أرسى قواعده مؤسس 
نهضتها، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان، طيب اهلل ثراه، وهو نهج قائم على 
الحكمة واالعتدال والتوازن ومناصرة الحق 
وااللتزام  الحوار  إلى  واالستناد  والعدالة، 
حسن  قواعد  واحترام  الدولية،  بالمواثيق 
الــجــوار وســيــادة الـــدول ووحـــدة أراضيها، 
وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل 
منها  وإيماناً  السلمية،  بالطرق  النزاعات 
به  الذي تضطلع  والمحوري  المهم  بالدور 
المرأة في المجاالت كافة، كونها أحد ركائز 
الرؤية التنموية التي تقود المجتمعات إلى 

االزدهار والرخاء.
وأشارت معاليها إلى أن النساء والفتيات 
هّن أشد المتأثرين بالنزاعات والصراعات 
يواجهن  فالنساء  بعدها،  ومــا  المسلحة 
تهديدات تمس حياتهن وصحتهن وأمنهن 
ــنــزاعــات فــي مقابل  ــّراء ال ورفــاهــهــن، جــ
والتأثير  ــوة  ــق ال عــوامــل  إلـــى  افــتــقــارهــن 
خوف  فــي  العيش  ولتجنيبهن  والتغيير. 
اإلذالل،  أو  العنف  أو  التعذيب  من  ورهبة 
فقد حــرصــت االتــفــاقــيــات الــدولــيــة على 
إفراد نصوص خاصة تضمن لهن الحماية، 
وهو ما أكدت عليه المادة 27 من اتفاقية 
جنيف الرابعة لعام 1949، وكذلك الملحق 
اإلضافي األول والثاني لتلك االتفاقية، من 
وجوب حماية النساء بصفة خاصة ضد أي 
اعتداء، ونصت أيضاً على ضرورة أن تكون 
الــمــرأة موضع احــتــرام خــاص، وأن تتمتع 
العنف. وألزمت  بالحماية ضد كل أشكال 
هذه االتفاقية أطراف النزاع بتجنب إصدار 
أحكام باالعتقال أو تنفيذ حكم اإلعدام على 
األطفال  صغار  أمهات  أو  الحامل  المرأة 

اللواتي يعتمد عليهن أطفالهن.
الخاصة  للحماية  »استكماالً  وأضــافــت 
بالمرأة أثناء النزاع المسلح، أصدر مجلس 
األمن القرار رقم 1325 لعام 2000 المتعلق 
بالمرأة والسالم واألمــن، ويعد هذا القرار 
أول قرار يتخذه مجلس األمن لمعالجة األثر 
غير المتكافئ والفريد للنزاع المسلح على 
المرأة، ويعترف بآثار النزاعات على المرأة. 
والالفت في هذا القرار أنه لم ينص فقط 
على أثر النزاع المسلح على المرأة وكيفية 
ضــرورة  على  أيضاً  نص  ولكنه  حمايتها، 
مشاركة النساء في صنع القرار وفي عمليات 

السالم، باعتبارهن صاحبات مصلحة نشطة 
في مجال درء النزاعات وحلها، ولهذا فقد 
التاريخية،  الــقــرارات  القرار من  هــذا  عــّد 
حيث يعترف بدور المرأة القيادي في تحقيق 
السالم واألمن الدوليين، ودورها الرئيس في 
منع النزاعات، وحلها وحفظ السالم وبنائه«.
والبرامج  السياسات  جانب  إلى  وقالت 
تحظى  التي  والتدريب  التمكين  ومبادرات 
عمليات  في  مشاركتها  لدعم  الــمــرأة  بها 
لمنظمات  أن  أرى  فإنني  ــن،  واألم السالم 
في  للمساهمة  دوراً  الــمــدنــي  المجتمع 
الفعال  الــدور  وتحقيق  القرار،  هذا  تنفيذ 
وصنع  السالم  حفظ  عمليات  في  للمرأة 
القرار، وذلك بتوعية المجتمع بأهمية هذا 
الــقــرار، ومــا يمكن أن يترتب على تنفيذه 
من إحالل السالم ونبذ الصراعات وتنفيذ 
البرامج التدريبية لصالح هذا التوجه، كما 

تفعيل  في  مهماً  دوراً  اإلعــالم  لوسائل  أن 
بأهميته،  المواطنين  وتوعية  القرار  هــذا 
وأهمية أن يكون للمرأة دور حقيقي وفعال 
في القضايا الدولية، لكونها أكبر متضرر 
من النزاعات والحروب، السيما أن المرأة 
عمليات  في  المشاركة  على  القدرة  لديها 
حفظ السالم وإرساء األمن في الدول، كما 
الحفاظ  في  بشجاعة  المشاركة  تستطيع 
إدماج  »لضمان  وأضافت  مجتمعها.  على 
النساء في عملية بناء السالم في حالة ما 
بعد النزاع، ومشاركتهن بالعمليات السياسية 
بفاعلية، فإنه من المهم تصميم محددات 
اإلدماج أوالً، وااللتزام بالقواعد والتعليمات 
التي تسمح للنساء باالندماج، كما أن ضمان 
أن تشغل النساء مكاناً في لجان السالم يُعد 
من اآلليات الضامنة لفاعلية القرار، يضاف 
لتمثيل  النساء  أمــام  الفرص  إتاحة  لذلك 
والدولية  اإلقليمية  المنتديات  بالدهن في 

بقضايا السالم واألمن«.
وأكدت في ختام كلمتها، أن دولة اإلمارات 
ستبقى دائماً داعماً قوياً لمبادرات السالم 
واألمن أينما وجدت، وستكون أول من يسّخر 
إمكاناته وموارده لهذا الشأن، وقد أكد سمو 
وزير  نهيان،  آل  ــد  زاي بن  عبداهلل  الشيخ 
المهم  الــدور  الدولي،  والتعاون  الخارجية 
الذي تقوم به دولة اإلمارات في دعم أجندة 
المرأة والسالم واألمن في إطار هيئة األمم 
غير  عضويتها  ظل  في  خاصة  المتحدة، 
الدائمة في مجلس األمن للفترة من 2022 

.2023 -

جانب من الجلسة الثانية

تضمنت فعاليات المؤتمر الوزاري 
رفيع المستوى حول »تعزيز دور 

المرأة في المجتمعات المتضررة من 
النزاعات وما بعد النزاعات.. أصوات 

من المنطقة العربية« الذي تم 
تنظيمه في اليوم الختامي للمؤتمر 

الدولي للمرأة والسالم واألمن، 
تنظيم أربع جلسات حوارية، إذ 

تطرقت الجلسة األولى تحت عنوان 
»التغلب على العقبات التي تحول 

دون قيادة المرأة ومشاركتها«، 
بإدارة نينا لحود، خبيرة دولية 

في شؤون المرأة والسالم واألمن، 
والسفير حسام زكي، األمين العام 

المساعد - رئيس مكتب األمين 
العام لجامعة الدول العربية، ومعالي 

مارجوت والستروم- وزيرة خارجية 
سابقة في السويد، والمستشارة 

نعيمة جبريل، العضو السابق في 
الحوار السياسي الليبي، رئيس 

محكمة استئناف بنغازي سابقًا، 
وهيباق عثمان، المؤسس، المدير 

التنفيذي لمنظمة الكرامة، إلى 
دور ومساهمات المرأة في عمليات 

السالم الجارية في المنطقة 
العربية، باإلضافة إلى العوائق 

الرئيسية التي تواجهها في السعي 
إلدماج المرأة وقيادتها بشكل كامل 

وفعال، وتحديد نقاط الدخول 
لمناصرة وزيادة المشاركة الهادفة 

للمرأة في المسار األول والمسار 
الثاني لمفاوضات السالم ومعالجة 
طرق منع العنف القائم على النوع 

االجتماعي وضمان حماية واحترام 
حقوق اإلنسان للنساء والفتيات، 
إلى جانب معالجة عقبات معينة 
تواجه المرأة في السعي إلى أدوار 
متساوية وكاملة في بناء السالم، 

بما في ذلك الترتيبات واآلليات 
المؤقتة،  االنتقالية  السياسية 

وكذلك في العمل كوسطاء، وتحديد 
التوصيات بشأن اإلجراءات ذات 

األولوية القصوى التي تحتاج إليها 
الدول األعضاء لتسريع تنفيذ 
القرار 1325 والقرارات الالحقة 

له من أجل زيادة مكاسب السالم 
وتحقيق نتائج ملموسة للمرأة في 

العربية. المنطقة 

فيما استعرضت الجلسة الثانية 
التي أقيمت تحت عنوان »نحو 

تفعيل استراتيجية وخطة عمل 
الشبكة العربية للنساء وسيطات 

السالم«، أهمية إتاحة المجال 
لتبادل أفضل الممارسات حول 

دور المرأة في الوساطة وبناء 
السالم على المستويات الدولية 
والوطنية والمحلية واالستفادة 

من خبرات الشبكات اإلقليمية 
األخرى وتوثيق أفضل الممارسات 

من أجل تطوير خريطة طريق 
لتفعيل الشبكة العربية للنساء 
وسيطات السالم على المستوى 

الوطني، إلى جانب توفير منصة 
للتعبير عن االلتزام بالتزامات قوية 

وملموسة وقابلة للقياس وسياقية 
تدفع نحو عمليات سالم منهجية 

وشاملة في ضوء االستراتيجية 
وخطة العمل على المستوى الوطني 

بناء على أوضاع كل بلد. وأدارت 
الجلسة زهراء النغي، خبيرة في 

الوساطة وبناء السالم والمرأة 
والسالم واألمن، والوزير المفوض 

دعاء خليفة، مدير إدارة المرأة في 
جامعة الدول العربية، والسفيرة 
سلمى مليكة، سفيرة فوق العادة 
الجزائرية  ومفوضة للجمهورية 
لدى كينيا والممثل الدائم لدى 

مكتب األمم المتحدة في نيروبي، 
والسفيرة صفية طالب علي السهيل، 

وكيل وزارة الخارجية في العراق، 
والسفيرة أمل جادو، وكيل وزارة 

الخارجية والمغتربين في فلسطين، 
الشبكة العربية للنساء وسيطات 

السالم، ومعالي المستشارة الشيخة 
جواهر إبراهيم الدعيج الصباح، 
مستشارة حقوق اإلنسان بوزارة 

الخارجية في الكويت، والسفيرة 
منى عمر، مساعد وزير الخارجية 

المصري السابق، عضو الشبكة 
العربية للنساء وسيطات السالم.

وناقشت الجلسة الثالثة التي ُأقيمت 
بعنوان »توطين أجندة المرأة 

والسالم واألمن: دروس من المنطقة 
العربية حول صياغة خطط عمل 

وطنية لهيئة األمم المتحدة 
للمرأة والسالم واألمن«، مساهمات 

جامعة الدول العربية والدول 
األعضاء في تنفيذ أجندة المرأة 

والسالم وتحقيق مجاالت العمل 
األربعة لقرار مجلس األمن رقم 

1325، وتقييم تنفيذ قرار مجلس 
األمن 1325 في الدول األعضاء، 

وتحديد القضايا الرئيسية التي 
يجب معالجتها على المستويين 

الوطني واإلقليمي. كما ركزت 
على معالجة حقوق واحتياجات 

النساء والفتيات، من خالل ضمان 
أن تحقق خطط العمل الوطنية 

وأجندة المرأة والسالم واألمن، 
التوازن بين االحتياجات العملية 

واالستراتيجية، وزيادة قدرة الجهات 
الحكومية والمشاركة المؤسسية 

في أطرها، وتبادل المعرفة وأفضل 
الممارسات بين الدول العربية في 

مجال مناصرة وتعزيز المساواة بين 
الجنسين على المستوى الوطني.

وأدارت سوزان ميخائيل، المدير 
اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة 

للمساواة بين الجنسين وتمكين 
المرأة في الدول العربية، والسفيرة 

يسرا محسن كريم، مدير دائرة 
تمكين المرأة في العراق، ومعالي 
أمل حامد، وزير شؤون المرأة في 

فلسطين، ومعالي ريم أبو حسان، 
األمين العام للمجلس الوطني 

لشؤون األسرة في األردن، ومعالي 
أمل بلحاج موسى، وزيرة المرأة 

واألسرة والطفولة والمسنين في 
تونس، ومعالي محمد الزوري، 
وزير الشؤون االجتماعية في 

اليمن، ومعالي أحمد آدم بخيت، 
وزير التنمية االجتماعية في 

السودان، جلسة بعنوان »دمج النوع 
االجتماعي في اإلغاثة والتعافي 

وإعادة اإلعمار: األمن االقتصادي 
للمرأة، والوصول إلى الموارد 

والخدمات األساسية األخرى«.  

حماية حقوق 
اإلنسان للنساء 

 وسيطات
السالم 

 أهمية مشاركة المرأة سياسيًا وتوفير حصة عادلة لها في مختلف المناصب
النســـــــاء والفتيات أشــــــــد المتأثـــــــــرين بالنـــــزاعـــــات والصــــراعــــــــــات المسلحـــــــــــة

مجـــــــاالت مشتركـــةأجندة املــرأة والسالم واألمن

  تــقــدمــت الـــدكـــتـــورة هــيــفــاء أبــو 
رئيس  العام،  األمين  مساعد  غزالة، 
ــدول  قــطــاع اإلعــــالم فــي جــامــعــة الـ
والتقدير  الــشــكــر  بــجــزيــل  الــعــربــيــة، 
المتحدة  الــعــربــيــة  ــارات  ــ اإلمـ لــدولــة 
رفيع  ــوزاري  ــ ال المؤتمر  الستضافة 
المستوى الذي يأتي استكماالً للجهود 
المشتركة والتعاون المثمر بين جامعة 
الدول العربية واالتحاد النسائي العام 
الدولي  والــتــعــاون  الخارجية  ووزارة 
ووزارة الدفاع بدولة اإلمارات العربية 
لهيئة  اإلقليمي  والمكتب  المتحدة 
األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، 

وتمكين المرأة في الدول العربي.
وقالت: »يمثل انعقاد المؤتمر خطوة 
في مسيرة طويلة للدفع بأجندة المرأة 
والسالم واألمن في المنطقة العربية، 
المؤتمر  مــن  الثانية  النسخة  ويــعــد 
اإلقليمي األول حول )المرأة والسالم 
الــدول  جامعة  نظمته  الــذي  واألمـــن( 
األمــم  برنامج  مــع  بالتعاون  العربية 

 .2019 بالقاهرة  اإلنمائي  المتحدة 
العربية  ــدول  الـ جامعة  مــن  وإيــمــانــاً 
بأهمية وجود آليات إقليمية تعمل على 

ترجمة أجندة المرأة والسالم واألمن 
وتطبيقها، إدراكاً منها للحاجة الملحة 
مواقع  في  للنساء  الفاعلة  للمشاركة 
السالم،  عمليات  أثناء  الــقــرار  صنع 
الدول  لجامعة  العامة  األمانة  قامت 
العربية  )الشبكة  بــإطــالق  العربية 
المستوى  على  الــســالم(  لوسيطات 
ــأحــد آلــيــات  ــيــمــي والـــدولـــي ك اإلقــل
النساء  لتتمكن  العربية  المرأة  لجنة 
بخبراتهن  المشاركة  مــن  العربيات 
النزاعات  مــن  الوقاية  فــي  الخاصة 
وأتطلع  السلمية،  بالطرق  وتسويتها 
المؤتمر أن  ومن خالل توصيات هذا 
يتم اتخاذ خطوات فعلية نحو مأسسة 
هذه الشبكة، السيما في ضوء اعتماد 
الخاصة  العمل  وخطة  االستراتيجية 
بها من مجلس الجامعة على المستوى 
الوزاري في مارس 2021، ومن خالل 
االســتــمــراريــة  يــدعــم  مؤسسي  إطـــار 
اإلقليمي  الكيان  لــهــذا  واالســتــدامــة 

المهم«.

المدير  ميخائيل،  ســـوزان  أشـــارت   
اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة للمساواة 
بين الجنسين وتمكين المرأة في الدول 
العربية، إلى أن الكثير من النساء قضين 
المسلح  الــصــراع  مناطق  فــي  عــقــوداً 
والحرب، والتي كان لها تأثير كبير على 
النساء. لذلك عندما يتعلق األمر بالقوة 
فإنه عادة ما يشير إلى التجنيد للفتيان 
أخذ  يتم  ال  ذلك  ومع  معينة،  في سن 
من  الرغم  على  االعتبار،  بعين  المرأة 
تؤدي  أن  أنها شريك أساسي ويمكنها 
إلى  الفتًة  األمــر،  هــذا  في  مهماً  دوراً 
تبحث  للمرأة  المتحدة  األمــم  أن هيئة 
ونقاط  بالمرأة  المتعلقة  القضايا  في 
للنساء والفتيات في  الضعف الحرجة 

مناطق الحرب.
المجاالت  العديد من  وأكــدت وجود 
بها  يتشارك  أن  يمكن  التي  المشتركة 
الرجل والمرأة للعمل، والتي يوجد بها 
التهميش واإلقصاء للمرأة، األمر الذي 
يتسبب بتكلفة ويمكن قياسها بسهولة 
في مجال التمكين االقتصادي للمرأة. 

وعلى سبيل المثال، هناك دول تخسر 
530 مليون دوالر أميركي سنوياً بسبب 

عدم التناسب بين الرجل والمرأة.
وقالت »إن مساهمة المرأة هي جزء 

وتستمر  السالم،  عملية  من  يتجزأ  ال 
اتفاقيات السالم مع مساهمة النساء، 
ويمكن أن تزيد إذا كانت النساء جميعاً 
وأن هناك  ــســالم،  ال مــفــاوضــات  فــي 
قياسها  يمكن  الــمــرأة  إلقــصــاء  تكلفة 
كمياً بسهولة في الدول العربية، ووفقاً 
من  الــمــرأة  مشاركة  تزيد  لدراساتنا 
احتمالية استمرار اتفاقية السالم لمدة 

عامين بنسبة 20% على األقل«.
وأضافت »هل نقبل أو يمكننا تحمل 
السنوات القادمة مع صراعات مسلحة 
منطقتنا  فــي  نشطة  شبه  أو  نشطة 
نستخدمها؟  مصطلحات  أي  بسبب 
اإلجــابــة؛  معرفة  يجب  األرجـــح  وعلى 
ألننا أصبحنا دوالً تضم أكبر عدد من 
الالجئين، أي السكان من بلد إلى آخر 
أو نازحين داخلياً، من منطقة جغرافية 
فرعية إلى أخرى، وهذا يعني أيضاً أن 
تجذب  التي  هي  هذه  الصراع  مناطق 
األجنبية  ــمــارات  ــث واالســت الــشــركــات 
المباشرة واالستثمارات المحلية، بمعنى 

التنمية واالزدهار«.

تحقيق رؤيــــــة واضحة وخطـوات أسـاسية
 أعربت الشيخة موزة بنت طحنون آل 
نهيان، مستشارة وزارة الخارجية والتعاون 
الدولي بدولة اإلمارات العربية المتحدة، 
خالل كلمتها، عن شكرها لسمو الشيخة 
فاطمة بنت مبارك، رئيسة االتحاد النسائي 
لألمومة  األعلى  المجلس  رئيسة  العام، 
ــى لمؤسسة  الــرئــيــس األعــل والــطــفــولــة، 
التنمية األسرية، )أم اإلمــارات(، الداعمة 
األولى لجهود تعزيز مكانة المرأة واالرتقاء 
بقدراتها وتمكينها على المستويّين الوطني 

والدولي. 
نظرة  نُثّمن  المنبر،  هــذا  »فــي  وقالت 
وقيادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك 
المؤتمر  استضافة  فــي  ــارات(  ــ اإلمـ )أم 
الدولي للمرأة والسالم واألمن في العاصمة 
أبوظبي، ونثّمن كذلك جهود جميع الجهات 
الفاعلة لدى الدولة في تنظيم هذا المؤتمر 
الذي نتطلع من خالله إلى استمرار العمل 
لتحقيق رؤية واضحة وخطوات  والتعاون 

أساسية ألجندة المرأة واألمن والسالم«.
وأضافت »تقوم دولة اإلمــارات بتطبيق 
االلتزامات المشار إليها في أجندة المرأة 
واألمن والسالم والقرارات األممية الصادرة 
ذات الصلة، ومن أهّمها قرار مجلس األمن 
التابع لألمم المتحدة رقم 1325 الُمعتمد 
في عام 2000م، ويعّبر القرار على أهمية 
مشاركة المرأة المتكافئة والكاملة كعنصر 
فاعل في منع نشوب النزاعات وإيجاد حل 
لها، وفي مفاوضات السالم، وبناء السالم 
وحفظ السالم، وفي هذا الصدد، قامت 
الدولة في إعداد دراسة شاملة للدول التي 
أطلقت الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس 
والسالم  بــالــمــرأة  المعني   1325 األمـــن 
والمؤسسات  الجهات  وإشـــراك  واألمـــن، 
واألمن  المرأة  بأجندة  المعنية  الحكومية 
والسالم والتي أثمرت في عقد اجتماعات 
تحضيرية إلعــداد الخطة الوطنية لدولة 
اإلمارات ما بين عامّي 2020 - 2021م«. 

التي  الوطنية  الخطة  أن  إلى  وأشــارت 
أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك 
)أم اإلمارات(، لتفعيل قرار مجلس األمن 
واألمــن  والــســالم  بالمرأة  المعني   1325
والتي تُعتبر األولى من نوعها على مستوى 

ركــزت  الخليجي،  الــتــعــاون  مجلس  دول 
مع  تتماشى  رئيسية  أهــداف  أربعة  على 
الركائز األربع ألجندة قرار مجلس األمن 
والسالم،  واألمــن  بالمرأة  المعني   1325
وهي، تحقيق االستجابة الحتياجات النوع 
االجتماعي في السياسات الخارجية، وذلك 
الجنسين  بين  المساواة  تعزيز  من خالل 
ودعم  اإلنسانية،  المساعدات  مجال  في 
المرأة والسالم واألمــن من خالل  أجندة 
تفعيل خطتنا الوطنية، والوقوف على أبرز 
المرأة  الدولية، وتعزيز مشاركة  التجارب 
السياسي في دولة اإلمارات  المجال  في 
المشاركة  وتحقيق  المتحدة،  العربية 
الفّعالة للمرأة في تجنب نشوب النزاعات، 
ويتحقق هذا من خالل استخدام البيانات 
التي تراعي النوع االجتماعي لتعزيز جهود 
السالم الدولية، وتمكين متخذي القرار في 
منطقة الخليج العربي والمجتمع الدولي، 
وبناء قدراتهم في مجال دعم مساهمات 
بناء السالم، باإلضافة  المرأة في عملية 
في  للمرأة  الفّعالة  المشاركة  لتحقيق 
أنشطة السالم، وفي القطاعات األمنية، 
ــادة قــدرات قــوات حفظ السالم على  وزي
واالعتداء  االستغالل  من  النساء  حماية 
أثناء عملهن في الميدان، وتزويد ضباط 
من  العسكريين  والضباط  السالم  حفظ 
النساء بتدريب في مجال التطوير المهني، 
في  العالقات  بناء شبكات  وتعزيز جهود 
المشاركة  تعزيز  وأخــيــراً  األمـــن،  قطاع 
التطرف  منع  جهود  في  للمرأة  الفاعلة 
االجتماعي  النوع  منظور  ودمــج  العنيف، 
التطرف  لمنع  المبذولة  الجهود  ضمن 
العنيف ومكافحته، وكذلك ضمن عمليات 
االستجابة  منظومة  وتنفيذ  تخطيط 

للطوارئ وإدارة األزمات.

منى الحمودي )أبوظبي( 

 اختتم، أمس، المؤتمر الدولي للمرأة والسالم واألمن في 

أبوظبي أعماله، بالمؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول 

»تعزيز دور المرأة في المجتمعات المتضررة من النزاعات 

وما بعد النزاعات.. أصوات من المنطقة العربية« الذي أُقيم 

برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة 

االتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس األعلى لألمومة 

والطفولة، الرئيس األعلى لمؤسسة التنمية األسرية »أم 

اإلمارات«، وبتنظيم االتحاد النسائي العام، بالتعاون مع 

وزارة الدفاع ووزارة الخارجية وهيئة األمم المتحدة للمرأة 

وجامعة الدول العربية في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر 

الجاري.

وأكد المشاركون في جلسات المؤتمر لليوم األخير أهمية 

تعزيز دور المرأة في مجتمعات النزاع وما بعد النزاع، 

واستعرضوا خالل الجلسات أهم اإلنجازات والتحديات في 

تنفيذ قرار مجلس األمن رقم 1325 الداعي إلى المشاركة 

المتساوية للمرأة، وانخراطها الكامل في جميع الجهود 

المبذولة للحفاظ على السالم واألمن في مناطق النزاع 

حول العالم، وفي مرحلة ما بعد انتهاء النزاع. وشددوا 

على أهمية مشاركة المرأة في القرارات السياسية، 

وتوفير حصة عادلة لمقعدها في مختلف المناصب. كما 

أكدوا أن دولة اإلمارات أحد أبرز الدول التي تسعى لتنفيذ 

مبادرات السالم واألمن في مختلف الظروف واألوقات، وأن 

استضافتها المؤتمر تعد الدليل األكبر على ذلك.

 أوضحت معاليها أنه تأكيدًا للمبدأ العاشر الذي تضمنته مبادئ اخلمسني واملتعلق 
بالسياسة اخلارجية لدولة اإلمارات القائم على الدعوة للسلم والسالم واملفاوضات 

واحلوار حلل كافة اخلالفات، والسعي مع الشركاء اإلقليميني واألصدقاء العامليني 
لترسيخ السالم واالستقرار اإلقليمي والعاملي، واستجابة لقرار مجلس األمن الدولي 

رقم 1325 بشأن املرأة والسالم واألمن ومتكني املرأة للمشاركة يف السالم واألمن، أطلقت 
سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة االحتاد النسائي العام، رئيسة املجلس 

األعلى لألمومة والطفولة، الرئيس األعلى ملؤسسة التنمية األسرية، يف 30 مارس 
2021، اخلطة الوطنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة لتنفيذ القرار )1325( الصادر 

عن مجلس األمن واملتعلق باملرأة والسالم واألمن، يف سابقة هي األولى من نوعها على 
مستوى دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية، وقد تضمنت اخلطة عددًا من 

األهداف، ومن أهمها دمج حماية حقوق املرأة ومصاحلها يف قواعد وأنظمة وتشريعات 
الدولة، والرقي بها إلى إرادة وثقافة وطنية، وذلك بتعزيز قدرة املرأة على القيام 

بدورها يف النشاطات االجتماعية واالقتصادية والسياسية، ورفع مستوى مشاركة 
املرأة يف اتخاذ القرار واإلدارة ودعمها يف أن تصبح قائدة يف املجاالت كافة، مشيرًة إلى 

أنه إميانًا من سموها بأن متكني املرأة يسهم إسهامًا كبيرًا يف حتقيق الرخاء العاملي، 
ووضع حد للصراعات، وجهت سموها بإنشاء »مركز فاطمة بنت مبارك للمرأة والسالم 
واألمن« يف يونيو 2021، ليعكس هذا املركز حرص الدولة على بناء القدرات الوطنية 

واإلقليمية والعاملية، يف مجال املرأة والسالم واألمن، وليكون نواة متكينية للمرأة، وزيادة 
الوعي بدور املرأة يف حفظ السالم، وبناء قدرات متخذي القرار لدعم مشاركة املرأة يف 

عمليات بناء السالم.

بناء القدراتمبادئ
 وأعربت نورة السويدي، 

األمني العام لالحتاد 
النسائي العام، عن بالغ 

فخر االحتاد النسائي العام 
مبواصلة جهوده للدفع 

بأجندة املرأة والسالم 
واألمن، من خالل تنظيم 

املؤمتر الدولي للمرأة 
والسالم واألمن، وما تخلله 

من جدول أعمال، ومن 
ضمنها املؤمتر الوزاري 

رفيع املستوى حول »تعزيز 
دور املرأة يف املجتمعات 

املتضررة من النزاعات وما 
بعد النزاعات.. أصوات من 
املنطقة العربية«، برعاية 

كرمية من سمو الشيخة 
فاطمة بنت مبارك، وذلك 

بالتعاون مع الشركاء 
االستراتيجيني من داخل 

دولة اإلمارات وخارجها، ملا 
مثله من أهمية كبيرة يف 

إبراز مشاركة املرأة الفاعلة 
يف العمليات السياسية، 
وتعزيز ضمان دور املرأة 
النشط يف بناء السالم، 

فضاًل عن حماية حياتها 
وحقوقها أثناء النزاعات، 
وتشجيع اجلهود املختلفة 

التي تركز على بناء القدرات 
واملوارد املتاحة للمرأة لدعم 
دورها القيادي يف التفاوض 

والوساطة وحل النزاعات.
وقالت: »يسعدنا أن نشيد 

بجهود اجلهات الوطنية التي 
شاركت يف تنظيم احلدث، 

متمثلة يف وزارتي الدفاع 
واخلارجية اللتني استثمرتا 

خبرات دولة اإلمارات 
العربية املتحدة وجتربتها 

القيمة للقيام بدورنا يف 
متكني املرأة يف جميع أنحاء 

العالم، خاصة يف قطاعي 
السالم واألمن، كما نشكر 

مساعي هيئة األمم املتحدة 
للمرأة وجامعة الدول 

العربية ودورهما السامي 
يف االرتقاء مبكانة املرأة 

وقدراتها اخلالقة، ويف هذا 
الصدد علينا أن نثمن دعم 

مجموعة موانئ أبوظبي 
ومساهمتها املقدرة لبناء 

مستقبل مليء باإلبداع 
واالستدامة للمرأة«.

 اإلمارات ستبقى 
دائمًا داعمًا قويًا 
لمبادرات السالم

 تحقيق الدور الفعال 
للمرأة في عمليات حفظ 

السالم

 أشارت إلى أن اإلمارات واجهت تحديات عّدة خالل عملية 
الوطنية  الخطة  عمل  فريق  ولكن  الوطنية،  الخطة  صياغة 

ومنها  التحديات،  عمل بشكل حثيث على معالجة جذور 
المشاركة  الحكومية  والمؤسسات  للجهات  المحدود  الفهم 

المرأة  في إعداد وتنفيذ الخطة حول تحقيق أهداف 
والسالم وكيفية ربطها بعملها، وقد تمت معالجة  واألمن 

الحكومية  الجهات والمؤسسات  ذلك من خالل تعزيز قدرات 
المرأة واألمن والسالم وقرارات  المعنية بجدول أعمال 
التقدم  المتحدة ذات الصلة، والقدرة على تتبع  األمم 

الوطنية، لذلك،  الخطة  الالزمة على  التعديالت  وإجراء 
العمل مقارنة باألهداف  تم وضع خطة رصد وتقييم لتقدم 

تبادل  ودعم  للتنفيذ،  الزمنية  والخطط  الموضوعة 
المشاركة. الجهات  بين  المستفادة  والدروس  المالحظات 

وقالت الشيخة موزة بنت طحنون آل نهيان، إن دولة 
اإلمارات تشيد  بالجهود البارزة في إطالق هذه الخطة، 

الوطنية  الخطة  وااللتزامات على  العمل مستمر  أن  ونؤكد 
لدى  الحكومية  والمؤسسات  الجهات  لجميع  أساسي  أمر 

المتوسطة  الدولة، ونعمل اآلن على مرحلة تنفيذ األهداف 
الفاعلة  الجهات  مع  بالتنسيق  للخطة  المدى  وطويلة 

حولها. 
الدولة كذلك بصفتها عضوًا منتخبًا في  »تعمل  وأضافت 
 2023-2022 للفترة  المتحدة  التابع لألمم  مجلس األمن 

على النهوض بأجندة المرأة والسالم واألمن، من خالل 

ككل  المتحدة  واألمم  المجلس  أعضاء  مع  المستمر  تعاوننا 
في  للمرأة  والهادفة  والمتساوية  الكاملة  المشاركة  لضمان 
السالم،  النزاعات وعمليات حفظ  السالم، ومنع  مفاوضات 

الغايات عبر إطالق  كما تسعى دولة اإلمارات لتحقيق تلك 
الشيخة فاطمة بنت مبارك  مبادرات عملية، مثل )مبادرة 
الدول  النساء من مختلف  للمرأة والسالم واألمن( لتدريب 

العسكرية  مهاراتهن  السالم وتطوير  في مجال حفظ 
والتعرف على مبادئ حفظ السالم، وذلك في أكاديمية 
خولة بنت األزور العسكرية، حيث القت صدى ونجاحًا 
الوزاري  كبيرًا منذ بدايتها وحتى اآلن، وخالل المؤتمر 

في  والمنعقد  الجنوبية  كوريا  جمهورية  في  السالم  لحفظ 
2021م، تعّهدت دولة اإلمارات بتدريب عدد )200(  ديسمبر 

التأسيسية لبناء وتطوير قدرات  امرأة من خالل الدورات 
المرأة في المجال العسكري وحفظ السالم في مدرسة 

خولة بنت األزور على مدار )4( سنوات«. 
واختتمت كلمتها قائلة »تدعو دولة اإلمارات جميع 

المشاركين إلى أهمية تعزيز دور الخطط الوطنية وتنفيذ 
أعمال المرأة واألمن والسالم، وأّن أي خطوة لتعزيز هذه 

األجندة هي تحقيق لرؤية الجميع، ويسرني أن أؤكد لكم أن 
تعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة يمثل 

أولوية رئيسية لدولة اإلمارات، ونتطلع إلى التعاون معكم 
جميعًا في تنفيذ وتحقيق تغيير مستدام في أعمال المرأة 

واألمن والسالم«.

صياغــــــة الخطـــــة الوطنيـــــة

متحدثات خالل إحدى الجلسات   )تصوير: علي عبيدو (

 أشارت إلى أن جامعة الدول العربية تعمل حاليًا على إعداد 
أثناء  النساء  لحماية  الطوارئ  للجنة  استراتيجي  إطار 

صحية  بيئة  لضمان  العربية  بالمنطقة  المسلحة  النزاعات 
المساعدة  تقديم  خالل  من  المسلحة  النزاعات  أثناء  للنساء 

مختلف  من  الحماية  في  حقوقهن  من  لتمكينهن  الالزمة 
أو غير مباشر على  التي تؤثر بشكل مباشر  التهديد  أنماط 
المعيشية. وظروفهن  والجسدية  النفسية  وصحتهن  أمنهن 

ودعت جميع الدول األعضاء إلى دعم االقتراح الذي 
العربية في كلمتها خالل جلسة  الدول  تقدمت به جامعة 

مجلس األمن حول المرأة والسالم واألمن التي رأستها 
2022 حول العمل على إطالق قرار جديد  البانيا شهر يونيو 

الدولية، والذي طالبت  المرأة والوساطة  لمجلس األمن حول 
والسالم  للمرأة  خاص  مبعوث  بتعيين  الجامعة  خاللها 

واألمن.

إطـــار استراتيجـــــي للجنــــة الطــــوارئ 

تعزيز المشاركة الكاملة 
والمتساوية للمرأة أولوية 

رئيسة لإلمارات

موزة بنت طحنون

مشاركة النساء بخبراتهن 
في تسوية النزاعات 

بالطرق السلمية

مساهمة المرأة جزء 
ال يتجزأ من عملية 

السالم

سوزان ميخائيلهيفاء أبو غزالة

توطين أجندة 
المرأة
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 خالل توقيع المذكرة )من المصدر(

تفاهم بين »القاسمية« 
و»الخدمات االجتماعية« بالشارقة

الشارقة )االتحاد(

مذكرة  القاسمية  الجامعة  وقعت 
تــفــاهــم مـــع دائــــــرة الــخــدمــات 
الشارقة،  بحكومة  االجتماعية 
ــاون  ــع ــت ــه ال ــ ــز أوجـ ــزي ــع بـــهـــدف ت
ــبــرامــج  ــرح ال الــمــشــتــرك فـــي طــ
ــراء الـــدراســـات  ــ الــتــدريــبــيــة وإجـ
تنظيم  على  عـــاوة  األكــاديــمــيــة، 
والفعاليات  األنــشــطــة  مــن  عــدد 
الــمــشــتــركــة، وذلــــك بــمــا يــخــدم 
مجاالت عمل الطرفين وفي إطار 
القاسمية  الجامعة  عمل  مجاالت 

ودائرة الخدمات االجتماعية. 
الجامعة  بمقر  الــمــذكــرة  وقــع 
الــشــارقــة  مــديــنــة  فــي  القاسمية 

الجامعة  رئيس  الطريفي  جمال 
وعــفــاف إبــراهــيــم الــمــري رئيس 

الدائرة. 
ــرة إلــــى قــيــام  ــذكـ ــمـ ودعـــــت الـ
ــقــاء  ــإل ــة ب ــي ــاســم ــق الــجــامــعــة ال
محاضرات وتنظيم ورش عمل في 
العلمي  والبحث  التدريب  مجال 
ــرة  دائ عمل  مــجــاالت  يــخــدم  بما 
وتضمن  االجتماعية.  الخدمات 
ــعــاون فــي مــجــال الـــدراســـات  ــت ال
وبحوث التطوير العلمية المرتبطة 
المختلفة  االجتماعية  بالمجاالت 
ــة،  الــصــل ذات  ــات  ــوعـ ــوضـ ــمـ والـ
وخاصة دراسات الجمهور وصقل 
في  الوظيفية  الـــكـــوادر  ــدرات  ــ ق

المجاالت كافة.

طقس صحو رطب غائم جزئيًا
أبوظبي )وام(

 يتوقع المركز الوطني لألرصاد، أن يكون الطقس اليوم صحوًا بوجه 
عام وغائمًا جزئيًا أحيانًا خاصة شرقًا، ورطبًا لياًل وصباح االثنين على 

بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب 
الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا نهارًا. الرياح: 

جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية/ 10 إلى 25 تصل إلى 
35 كم/س، والخليج العربي: خفيف الموج فيما يحدث المد األول عند 

الساعة 14:22 والمد الثاني عند الساعة 01:47 والجزر األول عند الساعة 
07:48 والثاني عند الساعة 19:37. بحر ُعمان: خفيف الموج فيما يحدث 

المد األول عند الساعة 19:10 والمد الثاني عند الساعة 22:42 والجزر 
األول عند الساعة 16:36 والجزر الثاني عند الساعة 04:39.

أبوظبي )وام(

وصل فخامة الكسندر فوتشيتش، 
رئيس جمهورية صربيا الصديقة، 

إلى أبوظبي، أمس، في زيارة 
رسمية إلى الدولة تبدأ اليوم. كان 
في استقبال فخامته لدى وصوله 
مطار الرئاسة، معالي أحمد بن 
علي محمد الصايغ، وزير دولة، 
وعدد من المسؤولين. ويرافق 

الرئيس الصربي، خال الزيارة، 
وفد يضم عدداً من الوزراء وكبار 

رئيس صربيا يصل الدولة وفي استقباله أحمد الصايغ )تصوير حمد الكعبي(المسؤولين.

يصـــل الدولة فـي زيـــــــــارة رسمية

رئيس صربيا

وفد يضم 
عددًا من 

الوزراء وكبار 
المسؤولين 

يرافق الرئيس 
الصربي خالل 

الزيارة 

الكسندر فوتشيتش خالل وصوله الدولة وفي استقباله أحمد الصايغ )الصور من وام( 

دبي )االتحاد(

عــقــدت مــؤســســة الــقــمــة الــعــالــمــيــة لــلــحــكــومــات 
الــدولــي،  والــتــعــاون  الخارجية  وزارة  مــع  بالتعاون 
تعزيز  خاله  من  بحثت  الــذي  الــســفــراء«،  »ملتقى 
أفضل  مستقبل  لصناعة  الهادفة  الدولية  الشراكات 

للمجتمعات.
شارك في الملتقى معالي محمد عبداهلل القرقاوي 
القمة  مؤسسة  رئيس  الـــوزراء،  مجلس  شــؤون  ــر  وزي
المري  بن طوق  ومعالي عبداهلل  للحكومات،  العالمية 
وزير االقتصاد، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي 
وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عهود بنت خلفان 
الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل نائب 

رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات.
ــر  وزي  200 نــحــو  الــســفــراء  ملتقى  فــي  ــارك  وشــ
وممثلو  اإلمــارات،  دولــة  وسفراء  حكومي  ومسؤول 
الشقيقة والصديقة  للحكومات  الدبلوماسية  البعثات 
المقيمون في الدولة، وهدفت لتحفيز فرص التعاون 
الدولي، وتعزيز الشراكات العالمية للحكومات ورّواد 

األعمال والشركاء في القطاع الخاص.
أوجه  لبحث  نوعية  فرصة  السفراء  ملتقى  وشكل 
في  الجديدة  العالمية  والشراكات  الدولي  التعاون 
وتسليط  الــحــكــومــات،  مــن  المقبل  الجيل  تمكين 
والخطط  الــدولــي  الــتــعــاون  ــات  ــوي أول على  الــضــوء 
إيجابي  تأثير  لتحقيق  المستقبلية  االستراتيجية 
رؤســاء  مــع  بــالــشــراكــة  المجتمعات،  عــلــى  عــالــمــي 
ــارات،  ــ الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة وســفــراء دولـــة اإلم

في  المقيمين  والصديقة  الشقيقة  الــدول  وسفراء 
الدولة.

التجارب  ومشاركة  للتواصل  فرصة  الملتقى  وأتاح 
العمل  دعــم  فــي  العالمية  والــخــبــرات  والــمــعــارف 
في  منها  االستفادة  وتعزيز  والقنصلي  الدبلوماسي 
فرص  واستكشاف  المقبل،  للعقد  التطلعات  تحديد 
من  العالمية  الممارسات  وأفضل  الدولي  التعاون 
الشراكات  وتعزيز  للحكومات،  العالمية  القمة  خال 
من  المجتمعات،  لبناء  الــهــادف  الــدولــي  والــتــعــاون 
خال جمع الدبلوماسيين وصناع القرار تحت مظلة 
جديد  عقد  نحو  والتطلعات  اآلراء  لمشاركة  واحدة 

للحكومات. العالمية  القمة  من عمل مؤسسة 
وألقى معالي عبداهلل بن طوق المري كلمة رئيسية 
الــقــادم«،  العقد  خــال  الحكومة  »أولــويــات  بعنوان 
المتغيرات  إلى  فيها  تطرق  الملتقى،  أعمال  ضمن 
التي يمر بها العالم، وسبل استيعابها والتكيف معها 

وأهمية  التنموية،  والخطط  الرؤى  لخدمة  وتوظيفها 
أكثر  فكرا جديدا  الخاص  والقطاع  الحكومات  تبني 

مرونة وقدرة على توليد الفرص.
السياسات  تطوير  أهمية  السفراء  ملتقى  وتناول 
بالتعاون والشراكة بين الحكومة والقطاع  االقتصادية 
االقتصادية،  الدبلوماسية  منظومة  وتطوير  الخاص، 
للتعامل مع المفاهيم االقتصادية الجديدة مثل الفضاء 

الرقمي وثورة البيانات والذكاء االصطناعي.

العالمية الدبلوماسية 
وبـــحـــث الــمــلــتــقــى فـــي جــلــســة بــعــنــوان »تــعــزيــز 
والتعاون«،  الحوار  خال  من  العالمية  الدبلوماسية 
ودور  الحكومية،  والمعرفة  الخبرات  تبادل  أهمية 
المستقبل،  حكومات  استشراف  في  الدبلوماسية 
الهادف  التعاون  وتعزيز  العالمي،  االزدهار  وتحقيق 
لبناء مجتمعات مستدامة، وتناولت دور الدبلوماسية 
تسهم  متقدمة،  حكومية  عمل  منظومة  تطوير  في 
الــدولــي، وإطــاق  والــتــعــاون  الــشــراكــات  فــي تعزيز 
ــدول والــحــكــومــات  ــ الــمــبــادرات الــمــشــتــركــة بــيــن ال
للقطاعات  المحوري  والــدور  الدولية،  والمنظمات 
االقتصادية والتكنولوجية في إنجاح هذه المبادرات.

شارك في الجلسة، معالي الدكتور ثاني بن أحمد 
الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عهود 
الحكومي  للتطوير  دولة  وزيرة  الرومي  خلفان  بنت 
العالمية  القمة  مؤسسة  رئيس  نائب  والمستقبل 
السابق  السفير  سوري،  سينغ  ونافديب  للحكومات، 

لجمهورية الهند لدى دولة اإلمارات.

القرقاوي والوزراء والحضور خالل أعمال ملتقى السفراء )الصور من المصدر(

محمد الشرهان متحدثًا خالل أعمال الملتقى

عبد اهلل بن طوق متحدثًا للحضور

القمـــــة العـــــــالمية للحكومـــــــات تعقد »ملتقى السفراء«

مســــــــــــــــؤول عالمـــــــــــي 
يبحثون الشراكـات الدولية 

استعراض دور 
الدبلوماسية في 

تطوير منظومة عمل 
حكومية متقدمة

دبلوماسيون وصناع قرار يتشاركون 
الرؤى نحو عقد جديد من عمل 

القمة العالمية للحكومات
 

بحث تحفيز فرص التعاون الدولي 
وتعزيز الشراكات بين الحكومات 

والقطاع الخاص

200
محمد القرقاوي متحدثًا خالل أعمال الملتقى
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المجتمعية  التطوعية  الفعالية  شهدت 
جميع  مــن  ومقيمين  مواطنين  مــشــاركــة 
في  مواقع  ثالثة  في  والجنسيات  األعمار 
جميع أنحاء الدولة، حيث تم تنظيمها في 
 ADNEC للمعارض  الوطني  أبوظبي  مركز 
ــــي«، ومــركــز »إكسبو  ومــديــنــة »إكــســبــو دب
الهالل  هيئة  من  كل  وأطلقت  الــشــارقــة«. 
وجمعية  العطاء  ودبــي  اإلمــاراتــي  األحمر 
معكم«  »نــحــن  مــبــادرة  الخيرية  الــشــارقــة 
ووزارة  المجتمع  تنمية  وزارة  مع  بالتنسيق 
من  وبــدعــم  الــدولــي،  والــتــعــاون  الخارجية 
أخــرى،  إماراتية  إنسانية  مؤسسات  تسع 
آل  زايــد  بن  خليفة  مؤسسة  ذلــك  في  بما 
نهيان لألعمال اإلنسانية، ومؤسسة محمد 
الخيرية  لــألعــمــال  مــكــتــوم  آل  ــد  راشـ بــن 
الكبير،  الــقــلــب  ومــؤســســة  ــة،  ــي ــســان واإلن
للخدمات  العالمية  والمدينة  البر،  ودار 
اإلنسانية، ومؤسسة سقيا اإلمارات، وبيت 
الخيرية  األعمال  وهيئة  الخيري،  الشارقة 
الخيرية،  اإلمــــارات  وجمعية  العالمية، 
وزارة  بإشراف  للتطوع  الوطنية  والمنصة 
تنمية المجتمع، والمنصة التطوعية التابعة 
لهيئة تنمية المجتمع بدبي، ومركز الشارقة 
الفعالية  هذه  إطار  وفي  التطوعي.  للعمل 
خالل  من  المتطوعون  شارك  المجتمعية، 
لدعم  مختلفة  فــرقــاً  ضمت  مجموعات 
تجميع نوعين من حزم اإلغاثة، بما في ذلك 
النظافة  وحزم مستلزمات  الغذائية  المواد 

الشخصية. 
الدقيق  الغذائية،  المواد  حزم  وتضمنت 
واألرز والعدس والزيت من بين مواد أخرى 
غير قابلة للتلف، بينما شملت حزم النظافة 
األساسية  الشخصية  النظافة  مستلزمات 
للنساء واألطفال، مثل الحفاضات والمناديل 

الصحية والصابون وغيرها. 
األمين  الجنيبي  عبداهلل  حمود  وأشــاد 
العام المكلف لهيئة الهالل األحمر اإلماراتي 
مبادرة  وإنجاح  دعم  في  المتطوعين  بدور 
»نحن معكم« للحد من التداعيات اإلنسانية 
والفيضانات  السيول  كارثة  عن  الناجمة 
وحيوية  فاعلية  إلــى  وأشــار  باكستان،  في 
اإلماراتية  اإلنسانية  المنظمات  تحالف 

من  منظمة   12 يضم  والــذي  حالياً  القائم 
أجل تعزيز دور الدولة الرائد في باكستان. 
العمل  وحــدة  يجسد  التحالف  إن  وقـــال، 
ــي، ويــعــلــي مــن شــأن  ــ ــارات ــ ــي اإلم ــســان اإلن
الشراكات في واحد من أهم المجاالت التي 
عن  المعاناة  ورفــع  الحياة  بتحسين  تتعلق 
الدكتور  وقال  واألزمات.  الكوارث  ضحايا 
التنفيذي  الرئيس  القرق،  محمد  طــارق 
العطاء:  دبي  إدارة  مجلس  رئيس  ونائب 
دولة اإلمارات لديها تاريخ طويل في دعم 
البلدان التي تمر باألزمات، كما أن النجاح 
هو  الوطنية  معكم«  »نحن  لمبادرة  الكبير 
للبالد،  اإلنسانية  للقيم  واضــح  تجسيد 
المتطوعين  مئات  التقاء  أن  إلى  مشيراً 
ــن جــمــيــع األعـــمـــار والــجــنــســيــات ومــن  م
باكستان خالل  لدعم  البالد  أنحاء  جميع 
ثقافة  على  الــضــوء  يسلط  الــوقــت،  هــذا 
المجتمع  بها  يعتز  التي  الراسخة  السخاء 
لجميع  الجزيل  بالشكر  وتوجه  اإلماراتي، 
المتطوعين على تكريس وقتهم وجهودهم 
أخرى  نجاح  قصة  وجعلها  المبادرة  لهذه 

في دولة اإلمارات. 
بن  سلطان  عبداهلل  قــال  ناحيته،  من   
خادم، الرئيس التنفيذي لجمعية الشارقة 
على  الــحــمــد هلل،  الــعــالــمــيــة:  الــخــيــريــة 
إلى  ووصولها  معكم«  »نحن  حملة  نجاح 
أهدافها، لقد قال المتطوعون كلمتهم من 
خالل تواجدهم في الفعالية لتجهيز حزم 
تسييرها عبر جسر  تم  التي  المساعدات 
جوي إلى المتضررين من الفيضانات في 
إلى  مشيراً  الصديقة،  باكستان  جمهورية 
سامية  وقيماً  معاني  جسدت  الحملة  أن 
من  المجتمع  فــئــات  جميع  تــعــاون  منها 
والرجال  النساء  ومن  ومقيمين  مواطنين 
والمؤسسات،  األفــراد  والكبار  والصغار 
يملؤها  بأفئدة  واحدة  يداً  كانوا  الجميع 
مجتمع  في  المتجذر  الخيري  العمل  روح 
وبين  وأجناسه،  طوائفه  بجميع  اإلمارات 
المتضررين  لــمــؤازرة  الــفــزعــة  هــذه  أن 
مؤسس  الخير  زايـــد  قيم  جــســدت  إنــمــا 
ونحن  العطاء  قواعد  على  الدولة  بنيان 
جياًل،  يخلف  جياًل  القيم  هــذه  نــتــوارث 
المعوزين  ليحتوي  ويتسع  ممتد  والعطاء 

العالم.  حول  والمتضررين 

لمســــــــــــــاندة المتــــأثرين من السيـــــول والفيضــــــــانات في بـــــــاكستان

تجهز 1200 طن من املواد 

الغـــــذائية والصحيـــــة  »نحن معكم«

 انضم مئات 

المتطوعين من 

جميع أنحاء 

اإلمارات إلى 

مبادرة »نحن 

معكم« لتجهيز 

حزم اإلغاثة 

الطارئة للنساء 

واألطفال 

المتضررين من 

الفيضانات 

المستمرة 

في باكستان، 

واستطاعت 

الحملة تجهيز 

1.200 طن من 

المواد الغذائية 

والصحية 

ومواد النظافة 

العامة منها 

30 ألف حزمة 

غذائية. وكانت 

اإلمارات من بين 

أوَليات الدول 

التي قدمت 

دعمًا طارئًا 

للمتضررين، حيث 

سيتم تسليم 

حزم إغاثة إلى 

باكستان بشكل 

عاجل. 

متطوعون من جميع أنحاء اإلمارات يشاركون في تجهيز حزم اإلغاثةمواطنون مشاركون في تجهيز حزم اإلغاثة

حمود الجنيبي في حديث مع القائم بأعمال سفارة باكستان

ساهم األطفال من خالل كتابة رسائل إيجابية على 
البطاقات البريدية، مثل »كل سحابة لها جانب 

إيجابي.. هذا يعني أنه يوجد دائمًا أمل«، »نحن هنا 
إلنقاذكم، نحن معكم«، »نرسل لكم مساعدة كجزء 
من مهمة اإلنقاذ.. نتمنى لكم التوفيق.. كل األمان 
لباكستان«، »أعلم أننا سنتجاوز هذه المحنة معًا« 

من بين رسائل أخرى كثيرة، وسيتم وضع البطاقات 
البريدية داخل حزم اإلغاثة لدعم العائالت 

المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية المدمرة. 
وقالت تيا الجيوسي وصوفيا طه، الطالبتان في 

الصف 11 بأكاديمية دبي الدولية: علمنا بما كان 
يحدث في باكستان وأردنا تقديم الدعم من خالل 

مبادرة »نحن معكم«، ما يحدث في البالد محزن حقًا، 
لقد كنا سعداء بالمساهمة في هذه المبادرة من 

خالل كتابة رسائل إيجابية وتحفيزية لألشخاص 
المتضررين من الفيضانات ألنهم يحتاجون فعاًل إلى 
كل دعمنا خالل هذا الوقت. وقال فادي الصايغ، وهو 

طبيب شاب يعيش في اإلمارات: نرى جميعًا ما يحدث 
في باكستان وقد تأثر الكثير من أقارب أصدقائنا، في 

الواقع، نزح أحد والدي أصدقائي بسبب الفيضانات 
وكان على فريق اإلنقاذ العثور عليهم، خالل هذا 

الظرف، نحتاج جميعًا إلى التعاون ودعم باكستان 
ألننا أسرة عالمية واحدة، إنني فخور أيضًا بكوني 

في اإلمارات حيث يمكننا تقديم المساعدة من خالل 
دعم مبادرات مثل »نحن معكم«.

رســــائل إيجــــابية

اإلمــــــــارات 
لديها تاريخ

طويل في دعم 
البلدان التي تمر 

بأزمــات

طارق القرق

فاعلية تحالف المنظمات اإلنسانية اإلماراتية 
القائم حاليًا والذي يضم 12 منظمة 

حمود عبدهللا الجنيبي 

حمدان المزروعي والقائم بأعمال سفارة باكستان يتفقدان تجهيز حزم اإلغاثة )تصوير وليد بوحمزة(

خالل تجهيز حزم اإلغاثة
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والية النيل األبيض )وام(

سالالً  اإلماراتي  األحمر  الهالل  لهيئة  الميدانية  الفرق  وزعت   
غذائية ومواد إيوائية على األسر السودانية المتضررة جراء السيول 
واألمطار في قريتي »جاللة« التابعة لمدينة كوستي بمحلية الجبلين 
األبيض  النيل  بوالية  السالم  لمحلية  التابعة  البحر«  و»الدبكارية 
استفاد منها 3500 شخص في مواجهة الظروف اإلنسانية الصعبة 
التي يعيشونها. تأتي المساعدات في إطار جهود اإلمارات اإلغاثية 
واإلنسانية المستمرة على الساحة السودانية ضمن الجسر الجوي 
اإلغاثي الذي سيرته لمساعدة األشقاء الذين تضرروا جراء األمطار 
وخلفت خسائر  والقرى،  الواليات  من  عدداً  التي ضربت  والسيول 

كبيرة في األرواح والممتلكات. 
ووزعت فرق »الهالل األحمر اإلماراتي« المساعدات على سكان 
قرية جاللة الواقعة في منطقة حدودية بين النيل األبيض وجنوب 
 400 من  أكثر  الخرطوم  السودانية  العاصمة  عن  وتبعد  السودان، 
الكارثة اإلنسانية  كيلومتر، وذلك بعد أن تقطعت بهم السبل جراء 
الذين تعرضوا لها. وجرى نقل المساعدات اإلماراتية الغذائية على 
للوصول لسكان  الوحيدة  الوسيلة  التي تعد  المراكب الصغيرة  متن 

هذه القرية المنكوبة التي غمرتها السيول واألمطار الغزيرة.
على  اإلمـــارات  لدولة  شكرهم  عن  جاللة  قرية  سكان  وأعــرب   
العون  يد  ومد  السوداني  الشعب  تجاه  واإلنساني  األخــوي  موقفها 
في  المتضررين  إلى  الوصول  ومشقة  عناء  وتحمل  له  والمساعدة 
مواقعهم ودعمهم من أجل تخطي آثار األزمة اإلنسانية التي يمرون 

بها. 
وفي قرية »الدبكارية البحر« التابعة لمحلية السالم بوالية النيل 
الذين  المتضررين  السودانيين  المواطنين  من  عدد  عبر  األبيض.. 
شملتهم المساعدات اإلماراتية عن عظيم امتنانهم وشكرهم لدولة 
اإلمارات قيادة وشعباً على هذا الموقف اإلنساني والعطاء المتواصل 

من دولة الخير واإلنسانية. 
قريتنا  اجتاحت  والفيضانات  السيول  إن  النور رحمة:  وقال علي 
الزراعية وخلّفت معاناة  المحاصيل  المجاورة وقضت على  والقرى 
تكبدهم  على  اإلمــارات  دولــة  في  األشقاء  نشكر  صعبة..  إنسانية 
أكثر  وتضم  فيها  نعيش  التي  المنطقة  داخل  إلينا  ليصلوا  المشاق 

من 18 قرية.
في  واألمل  الفرحة  أدخلت  اإلماراتية  المساعدات  إن  وأضاف:   
مأوى  بال  تعيش  وأســر  اإلنساني  الوضع  قسوة  من  مكلومة  قلوب 

مهدي  وقال  العالم.  عن  وعزلتنا  السيول  أغرقتنا  بعدما  غذاء  وال 
علي محمد: اجتاحتنا السيول ودمرت كل شيء المنازل والمحاصيل 
الزراعية، وقطعت الطرق حتى أصبحنا معزولين بشكل تام والناس 
األحمر«  »الهالل  جانبنا  من  نشكر  واألمـــراض..  البعوض  تعاني 

اإلماراتي على إغاثاتنا بعدما جاءنا بالخير في الوقت المناسب. 
من ناحيتها، قالت فاطمة محمد أحمد: جاء السيل ومعه الدمار 
حتى الزراعة لم تسلم من ضرر السيل الذي باغتنا، وجعلنا نعيش 
بال مأوى جميع المنازل ُهدمت.. نشكر اإلمارات على وقفتها معنا 

من أجل تخفيف معاناتنا. 
فيما قال عيسى محمد الحاج: السيول واألمطار أثرت على حياتنا 
إلى  وأدت  الزراعية،  واألراضــي  المنازل  شــيء..  كل  دمــرت  بعدما 
اإلماراتي  األحمر«  »الهالل  نشكر  وضعنا صعب..  البعوض  انتشار 
الميدانية  الفرق  أن  بالذكر  جدير  المساعدة.  يد  لنا  مد  الــذي 
تقديم  بالنهار في سبيل  الليل  تواصل  اإلماراتي  األحمر«  لـ»الهالل 
كل أوجه اإلغاثة على الساحة السودانية من أجل تعزيز االستجابة 
من  والتخفيف  لهم  العون  يد  وتقديم  األشــقــاء  مساعدة  وسرعة 
المناطق  مختلف  على  خيمت  التي  الصعبة  اإلنسانية  الــظــروف 

المنكوبة في السودان.

فرق »الهالل« تقوم بنقل المساعدات لألهالي )وام(

دعمًا لمتضرري السيول واألمطار

اإلمارات
تــــــواصل جهــــــــودها

اإلغاثية في السودان 

نقل المساعدات اإلمــــاراتية
الغــــــذائية علــــــى
متن المراكب الصغيرة

المواد الغذائية واإليوائية أدخلت
الفـــرحة واألمل في قلوب مكلومة 

من قسوة الوضع



أبوظبي )وام(

المجتمع  ووقــايــة  الصحة  وزارة  خطة  مــع    تماشياً 
بهدف  الــدولــة  في  الفحوص  نطاق  وزيـــادة  لتوسيع 
ــاالت الــمــصــابــة  ــحـ االكــتــشــاف الــمــبــكــر وحــصــر الـ
والمخالطين  »كوفيد-19«  المستجد  كورونا  بفيروس 

إجــراء  ــوزارة  ــ ال أعلنت  وعــزلــهــم،  لهم 
خالل  ــداً  جــدي فحصاً   21.442

على  الماضية  الـــ24  الساعات 
المجتمع  فــي  مختلفة  فــئــات 
بــاســتــخــدام أفــضــل وأحـــدث 

الطبي.  الفحص  تقنيات 
إجراءات  تكثيف    وساهم 

ــفــحــص  ــقــصــي وال ــت ال
وتوسيع  الدولة  في 

الفحوص  نــطــاق 
عـــلـــى مــســتــوى 
الــــــدولــــــة فــي 
ــشــــف عــن  ــ ــك ــ ال

412 حالة إصابة 
ــدة بــفــيــروس  ــديـ جـ
المستجد  كــورونــا 
ــات  ــســي ــن جــن ــ مـ
ــة،  ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ مـ
ــا  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ وجـ

مستقرة  حــــاالت 
ــخــضــع لــلــرعــايــة  وت
ــالزمــة،  ال الصحية 
مجموع  يبلغ  وبذلك 
المسجلة  الـــحـــاالت 

1.019.625 حالة. 
ــوزارة  ــ   كــمــا أعــلــنــت ال

عدم تسجيل أي حالة وفاة 
ساعة  والعشرين  األربـــع  فــي 

الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 
في الدولة 2.342 حالة، وشفاء 459 

كورونا  بفيروس  لمصابين  حالة جديدة 
من  الــتــام  وتعافيها  »كــوفــيــد-19«  المستجد 

أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية الالزمة 
منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حاالت 

الشفاء 999.240 حالة.
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الذاكــــــــــــرة
محفظة الحياة

عندما يغّيب الموت إنساناً إنما يحرك في المكامن مواجع الخشية من 
الموت نفسه، فيبدو لإلنسان إن ما يراه ويسمعه هو شيء من فتح محفظة 
الذاكرة ليشاهد الصورة جلية أمامه وتعيده إلى فحوى قوة هذا الكائن 

المريع والذي يطلق عليه الموت.
اإلنسانية منذ فجر التاريخ وهي تصارع فكرة الموت بوسائل وأدوات 
مختلفة لتتحاشى مخالب هذا الكائن المريع وتبعد عنها سطوته وبطشه، 
ولكن يظل الموت ليس زائراً طارئاً وإنما هو كائن متكون في الذات، هو 
في صراع  هو  الخارج،  من  روحك  على  يحط  وليس  الداخل  من  يأتيك 
يمتلك  نهاية األمر ألنه  المنتصر في  يكون  ما  دائماً  األنا، وهو  دائم مع 
من األدوات ما ال تستطيع األنا صده أو رده، فالموت ال يغالب األنا في 
حد ذاتها وإنما يتمسك بحقه الطبيعي بوضع الكمين للجسد وينتظر متى 
يضعف جزء من هذا الجسد فينقض عليه ويهلكه، حتى يستسلم اإلنسان 
وتصبح مقاومة األنا ليست إال أحالم طفولة بالطيران، أو القفز من قمم 

الجبال. 
غامت حول  كيف  أدري  ال  إليزابيث،  الملكة  وفاة  خبر  وصلني  عندما 
وظللت  لحظتها،  في  االبتسامة  بفقدان  وشعرت  رمادية  سحابة  عيني 
لم  حقيقة  السوداوية  األفكار  من  حزمة  علي  تتسلط  صامتاً،  مبهوتاً، 
وقراءاتي  التاريخ  كتب  التاريخية شيئاً سوى من  الملكة  أعرف عن هذه 
والضجيج  الرنين،  لها  كان  الذاكرة  سطوة  ولكن  العظمى،  بريطانيا  عن 
الذي جعلني أشعر بشيء ما يشبه الخسارة البشرية لغياب هذه الملكة، 
ما  يسمع عن غياب شخص  فاإلنسان عندما  الطبيعي،  األمر  وهذا هو 
فإن الذاكرة الجمعية تحيله إلى ما هو شخصي، أي أنه يشعر بغيابه هو 
نفسه وهذا أمر يشعر به كل إنسان مرتبط بالحياة ارتباط الجنين بحبل 

المشيمة. 
وقد تجسد أمام عيني سلطان الموت وأنا أتابع لقطات ومشاهد من 
نشاط الملكة وزياراتها المائة والخمسين حول العالم، تذكرت واستدعيت 
هذه  تذهب  كيف  العفوية  وابتسامتها  الطفولي  وجهها  أرى  وأنا  الذاكرة 
وبينما  عنها؟  في غنى  العالم  ربما  وجوه  وتبقى  رجعة،  غير  إلى  الوجوه 
أنا أخوض معركة ضارية مع الصور والمشاهد، تزاحمت في رأسي صور 
أناس أحببتهم فغابوا عن الدنيا ولكن وجوههم باقية على مر الزمن، إنهم 
القلب، وسوروها بأحداث مرت،  رسموا صورهم في منطقة عميقة من 
وعالقات ازدهرت في الوجدان كأنها الحضارات في عز شبابها، وريعان 

فحولتها. 
هكذا هو الموت، فهو واحد وإن تعدد األفراد، لهذا غياب شخص يقلب 
بالكامل.  العباءة  لم تطو  توارت ولكنها  تكاد تكون  الدفاتر ويبرز وجوهاً 
حياتنا مثل موجات تتتالى بعضها وراء بعض، وموجة تنهي دور موجة ولكن 

الموجات في نهاية األمر هي نفسها ألنها تخرج من نفس البحر. 
ما  في محطة  نقف  أزلــي،  قطار  عبر  مثل مسافرين  الحياة  في  نحن 
وننتظر ولكن قد يفوتنا القطار لمجرد غفوة، ولكن ال بد وأن يأتي قطار 
آخر ونستقله وفي داخل القطار نجد بعض الوجوه التي تشبهنا، فنتعلق 
بها، ونستدعي الذاكرة، فتتجلى صورتنا الحقيقية في هذا الوجه أو ذاك، 
األمر الذي يوحدنا في الحياة والموت أيضاً. ولذلك ال يمكن أن نستغرب 
إنسان  أي  إنسان  موت  عن  نسمع  عندما  قلوبنا  على  الحزن  قفزة  من 

وكذلك الفرح هو متحد في داخلنا، وال مجال لتنويعه، أو تمزيق أوراقه.

علي أبو الريش

Ali.AbuAlReesh@alIttihad.ae

مركز الظفرة يقدم 
خدمات عالجية متميزة 

للسكان في مدينة زايد

تبدأ اليوم.. 
وتستمر األحد من 

كل أسبوع

عيـــــــادات تخصصية

جديدة تقدم خدمـــــــــــاتها 

»الظفرة لطب األسرة« بـ

إتاحة 
الفرصة أمام 

السكان 
لتلقي 
العالج 

خالل أيام 
اإلجازات

أعلنت إدارة مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات 

الصحية »صحة«، بدء تشغيل 6 عيادات تخصصية اليوم األحد بمركز 

الظفرة لطب األسرة في مدينة زايد، وذلك لتسهيل تلقي الخدمات 

العالجية المختلفة على المرضى والمراجعين، على أن تستمر 

العيادات الجديدة في تقديم خدماتها يوم األحد من كل أسبوع.

إيهاب الرفاعي )منطقة الظفرة(

تتضمن العيادات الجديدة التي سيتم افتتاحها اليوم لتقديم 
الخدمات العالجية والطبية للسكان في مدينة زايد والمناطق 
المحيطة بها عيادة طب األطفال وعيادة الباطنية وعيادة 
والتوليد وعيادة  النسائية  الغدد الصماء والسكري وعيادة 
تمت  والتي  العيون،  طب  وعيادة  والحنجرة  واألذن  األنــف 
التي  واآلليات  المعايير  من  وفق مجموعة  بعناية  دراستها 
ساهمت في اختيار تلك التخصصات خالل أوقات الراحة 
األسبوعية إلعطاء مرونة أكثر للمراجعين في تلقي العالج 

المطلوب.
ويأتي توفير عيادات تخصصية لمرضى ومراجعي مدينة 
زايد خالل يوم األحد من كل أسبوع إلتاحة الفرصة أمام 
السكان لتلقي العالج والمتابعة الطبية الالزمة خالل أيام 
اإلجازات والعطالت، مما يتيح لهم البدائل العالجية طيلة 
الرسمية  العمل  أيام األسبوع دون الحاجة لالنتظار أليام 
إدارة  لهم  تتيح  إضافية  وسيلة  للمرضى  ويوفر  فقط، 
شركة  وتنتهج  أفــضــل.   بــصــورة  العالجية  رحالتهم 
خالل  العالجية  الخدمات  لتقديم  خططاً  »صحة« 
أيام األسبوع، وذلك بناًء على نتائج استبيان تجربة 
المريض الذي أجرته »صحة« في وقت سابق، 

تأجيل  إلى  يلجأون  المرضى  معظم  أن  من خالله  وتبين 
مواعيد حصولهم على خدمات الرعاية الصحية خالل أيام 

األسبوع نتيجة لساعات العمل الطويلة.
ويقدم مركز الظفرة لطب األسرة في مدينة زايد مجموعة 
من الخدمات العالجية المتميزة لسكان المدينة والمناطق 
منطقة  مــدن  سكان  جميع  منها  ويستفيد  بها،  المحيطة 
الظفرة وتتنوع الخدمات الطبية المقدمة للسكان بما يتناسب 
ومنظمة  مدروسة  عمل  خطط  وفق  المنطقة  واحتياجات 
انطالقاً من حرصهم المتواصل على االرتقاء بمعايير الجودة 
وتسهيل الوصول السلس إلى خدمات الرعاية الصحية ذات 

المستوى العالمي في أي وقت.
للسكان  الظفرة  مركز  يقدمها  التي  الخدمات  وتتضمن 
بُعد،  عن  النفسي  التطبيب  خدمة  كبيراً  تجاوباً  والقــت 
الزعفرانة  ومركز  المقطع،  مركز  مع  والتعاون  بالتنسيق 
الخارجية،  العالجية  للخدمات  التابعين  الصحية،  للرعاية 
إحدى منشآت شركة »صحة«، عبر مشروع فريد من نوعه 
النفسية  الصحة  خــدمــات  إلــى  الــوصــول  لتسهيل  يهدف 
للمرضى في منطقة الظفرة، إذ بدأ مركز الظفرة بتوفير 
الرعاية الصحية النفسية من خالل التطبيب عن بُعد، وتم 
تقديم الرعاية الصحية الالزمة لما يزيد على 200 حالة، 

وسيتم التوسع في ذلك مستقباًل.

219.442 فحصــــــًا 
412 إصابة جديدة

منى الحمودي )أبوظبي(

أكدت الدكتورة مي فتحي اختصاصي طب أطفال 
إجراء  أهمية  الخارجية،  العالجية  الخدمات  في 
الفحوص الدورية لألطفال خاصة في بداية العام 
الدراسي، حفاظاً على سالمة الطلبة والتأكد من 

جاهزيتهم صحياً وبدنياً.
ــات أن الــفــحــوص  ــدراسـ وقـــالـــت: »أظـــهـــرت الـ
بعض  تشخيص  فــي  مهماً  دوراً  تلعب  الوقائية 

ــة  ــصــحــي الـــــحـــــاالت ال
توفر  وبالتالي  مــبــكــراً، 
للعالج  أفــضــل  فــرصــة 
الــوقــايــة  أو  ــتــعــافــي  وال
بشكل أفضل لذا ننصح 
بالمتابعة  دائماً  األهالي 
ــيـــب األســــــرة  ــبـ ــع طـ ــ مـ
طبيب  أو  بهم  الــخــاص 
األطـــفـــال ومــراجــعــتــهــم 
لالطمئنان  دوري  بشكل 
عــلــى صــحــة أطــفــالــهــم 
أي  عن  مبكراً  والكشف 
منها  يعاني  قــد  حــاالت 

الطفل«.
المشاكل  من  أن  فتحي،  مي  الدكتورة  وذكــرت 
ضعف  الدراسة  في  الطفل  أداء  على  تؤثر  التي 
البصر الذي يؤثر على أكثر من 19 مليون طفل في 
يمكن  عالج،  دون  ترك  وإذا  العالم،  أنحاء  جميع 
أن  ويمكن  دائمة،  بصرية  أضــرار  في  يتسبب  أن 
بآثار كبيرة على حياة  الرؤية  المشاكل في  تسبب 
الطفل االجتماعية وثقته بنفسه وأداءه األكاديمي، 
يجب  التي  الشائعة  الرؤية  مشاكل  أن  إلى  الفتًة 
فحصها بين األطفال في سن المدرسة هي الرؤية 
قصر  عن  الناجم  االنكساري  الخطأ  الضبابية، 
البصر«،  »مد  النظر  وبُعد  النظر«،  »قصر  النظر 
إلى  يــؤدي  للقرنية  الئق  غير  »انحناء  والالبؤرية 
انسداد  الكسولة«،  »العين  الغمش  ضبابية،  رؤية 
يصبح  الملتحمة  التهاب  الدمعية،  األنفية  القناة 
العين  مــن  األبــيــض  الــجــزء  يغطي  الـــذي  الجلد 

محمراً »والبردة« كيس على الجفن«.
األطفال  على  يؤثر  الــدم  فقر  أن  إلى  وأشــارت 
بعدة طرق، مثل زيادة قابليتهم لإلصابة بالعدوى، 

الضار  والتأثير  الوزن  زيادة  على  السلبي  التأثير 
على الطاقة والتركيز والقدرة على التعلم.

فحص  أهمية  فتحي  مي  الدكتورة  أكــدت  كما 
من  العديد  عنه  يغفل  الذي  الشيء  وهو  األسنان 
الطلبة  على  تؤثر  األســنــان  صحة  أن  إال  األهــل 
تغيب  فــي  سبباً  الفم  صحة  ضعف  أن  باعتبار 
لذا  األحيان،  من  كثير  في  المدرسة  األطفال عن 
للتأكد  الطفل  أسنان  على  الكشف  الضروري  من 
أيضاً  )المعروف  األسنان  تسوس  وجود  عدم  من 
باسم تسوس األسنان أو تجاويف األسنان( - هو 
أكثر األمراض المزمنة شيوعاً لدى األطفال الذين 

والمراهقين  عاماً  و11   6 بين  أعمارهم  تتراوح 
عند  عاماً.  و19   12 بين  أعمارهم  تتراوح  الذين 
يؤدي  أن  يمكن  عالج،  دون  األسنان  تسوس  ترك 
مشاكل  إلى  تؤدي  قد  التي  وااللتهابات  األلم  إلى 

في األكل والتحدث واللعب والتعلم.
ــشــارة  ــى اســت ــة الـــحـــصـــول عــل ــي ــدت أهــم ــ ــ وأك
عالقة  هناك  أن  باعتبار  التغذية،  اختصاصي 
يجعل  مما  والتعلم،  والصحة  التغذية  بين  قوية 
وجبات  خطط  إلى  االنتباه  لآلباء  الضروري  من 
يمكن  أطفالهم.وقالت 
ــاول  ــنـ تـ ــاعـــد  يـــسـ أن 
صحيح  بشكل  الطعام 
وزن  إلــى  الوصول  في 
صحي والحفاظ عليه، 
العناصر  واســتــهــالك 
الـــغـــذائـــيـــة الــمــهــمــة، 
ــل مـــخـــاطـــر  ــ ــي ــ ــل ــ ــق ــ وت
اإلصـــــابـــــة بـــحـــاالت 
صــحــيــة، مــثــل ارتــفــاع 
وأمــراض  الــدم  ضغط 
الحديد  ونقص  القلب 
ــان  ــ ــن ــوس األســ ــ ــسـ ــ وتـ
سيقدم  الفحوص،  كجزء  وأضــافــت:  ذلــك.  وغير 
غذائية  وإرشـــادات  نصائح  التغذية  اختصاصيو 
أساسية لآلباء واألطفال في حاالت مختلفة، مثل 
اضطرابات األكل، عدم تحمل الطعام والحساسية، 
مرض السكري من النوع األول والنوع الثاني، ضعف 
النمو وسوء التغذية، سمنة األطفال، صعوبة األكل، 
مي  الدكتورة  الهضمي.وشددت  الجهاز  والتهابات 
طوال  الطفل  بصحة  االعتناء  أهمية  على  فتحي 
الوقت وخاصة مع عودة المدارس، باعتبارها من 
مع  الطلبة  من  كبير  لتركيز  تحتاج  التي  المراحل 
تمتعه بصحة جيدة تساعده في هذه المرحلة من 
التعلم والتطور. الفتًة إلى ضرورة حصول الطفل 
ساعات   8 على  يزيد  النوم  من  كــاٍف  قسط  على 
اللوحية  األجهزة  إعطائه  وتجنب  متواصل،  بشكل 
قبل النوم والحرص على تناوله لوجبة الفطور قبل 
ذهابه للمدرسة وتزويده بوجبة خفيفة لتناولها في 
االلتزام  على  الحرص  وأخيراً  االستراحة،  فترات 
بشكل  الــيــديــن  وغــســل  والتعقيم  الــكــمــام  بلبس 

مستمر.

مي فتحي

حــــــالة شفــــــاـء من »كــــــــورونا«

مع بداية العام الدراسي الجديد

الفحوص الوقــائية للطلبة تـــوفر

أفضل الفـــــــرص للعالج والتعــــــايف

 تلعب دورًا 
مهمًا في 

تشخيص بعض 
الحاالت
الصحية



ــاه ســات  ــي ــع أن ال ــن زوبـ بــيــن ب
أبوظبي  ــة  رؤي تحقيق  فــي  تلتزم 
ــويــع  ــن وت  ،2030 االقـــتـــصـــاديـــة 
القائم  اإلمـــارات  دولــة  اقتصاد 
ــة مـــــن خــــال  ــ ــرف ــ ــع ــ ــم ــ ــى ال ــ ــل عــ
تقنية  قطاع  نمو  في  المساهمة 
ــومــات واالتــــصــــاالت في  ــل ــمــع ال
المتحدة  العربية  اإلمــارات  دولة 
الحتياجات  المستقبلي  والنمو 
للعماء  الفضائية  االتــصــاالت 
والشركات  الحكومي  القطاع  من 
وتلبيتها  األفــراد  والمستخدمين 

المناطق. مختلف  في 
ــاه ســـات  ــ ــيـ ــ وقـــــــــال، تـــعـــد الـ
حلول  تــقــدم  شــركــة  أول  تعتبر 
ــددة  ــع ــت اتــــصــــاالت فــضــائــيــة م
ــراض فــي الــشــرق األوســط  األغــ
ــاه  ــيـ ــضــمــن »الـ ــت ــا، وت ــيـ ــقـ ــريـ وأفـ
ــخــدمــات الــحــكــومــيــة«  ــل ــات ل ســ
ــدارة  ُم فضائية  اتــصــاالت  حلول 
ــة تــلــبــي مــتــطــلــبــات الــقــطــاع  ــن آم
الحكومي، والثريا مشغل خدمات 
المتنقلة  الفضائية  االتــصــاالت 
على  والبيانات  الــصــوت  لحلول 

.L النطاق الترددي 
ــى أن »الـــيـــاه ســات  إلـ وأشــــار 
ذراع  هي  الحكومية«  للخدمات 
لتقديم  المخصصة  سات«  »الياه 
ــدارة  ُم فضائية  اتــصــاالت  حلول 
وآمــنــة عــبــر الــمــنــصــات الــبــريــة 
والـــبـــحـــريـــة والـــجـــويـــة لــلــقــطــاع 
وتستفيد  والعسكري،  الحكومي 
ــات لــلــخــدمــات  ــدة »الـــيـــاه سـ وحــ
الحكومية« من خبرتها وإمكاناتها 
اتصاالت  حلول  لتوفير  الواسعة 
للتطبيقات  ومتنقلة  ثابتة  فضائية 
والتطبيقات  والحكومية  الدفاعية 

المهام األساسية. ذات 

صناعية أقمار  منصات 
ــع: تــعــمــل  ــ ــ ــن زوب ــ ــاف اب ــ وأضــ
للخدمات  ســـات  »الـــيـــاه  ــول  حــل
متعددة  منصات  على  الحكومية« 
طــائــرات  خـــال  مــن  ــواً  جـ منها 
ذات  وطائرات  الجناحين،  ثابتة 
المروحيات،  أو  دوارة  أجنحة 
وبحراً  طيار  دون  مــن  طــائــرات 
تابعة  وكبيرة  صغيرة  سفن  عبر 

السواحل،  خفر  وسفن  للبحرية 
ــيــد، نــقــالــة،  ــال وبــــراً مــحــمــولــة ب
ــزة مــصــمــمــة لــلــحــمــل من  ــهـ أجـ
قــبــل شــخــص واحـــــد، وأجــهــزة 
ثابتة،  الــجــوي،  للنقل  مصممة 
خاصة  صناعية  أقمار  منصات 
منصات  المتحركة،  بالمركبات 
أقمار صناعية خاصة بالمركبات 
متمركزة  رئيسية  مراكز  الثابتة، 

في سيارات مقطورة.
وقال تقدم »الياه سات للخدمات 
من  واسعة  مجموعة  الحكومية« 
عبر  الصناعية،  األقــمــار  حــلــول 
وغيرهما  و»الثريا«  سات«،  »الياه 
الموثوقة  الشريكة  الشبكات  من 
الترددية  النطاقات  باستخدام 
تتم  التي   UHFو  Lو  Cو  Kuو  Ka
إدارتها إما من البوابة اإللكترونية 
داخل منشأتنا اآلمنة في أبوظبي 
مقر  فــي  مخصص  مركز  مــن  أو 
العميل، كما يمكن لشبكات وحلول 
الحكومية«  للخدمات  سات  »الياه 
بيئات صعبة ضمن  في  تعمل  أن 

تغطية جغرافية مرنة.
»الياه سات للخدمات  وبين أن 

ــرة  ــخــب ــع ب ــت ــم ــت ــيـــة« ت الـــحـــكـــومـ
واســـعـــة فـــي تــكــامــل األنــظــمــة، 
يمكنه  ــول  حــل ــزود  ــ م ــا  ــه أن كــمــا 
متكاملة  حــلــول  وتقديم  تطوير 
والدفاعي،  الحكومي  للقطاعين 
مــمــا يــتــيــح تــطــبــيــقــات مــتــعــددة 
أثناء  االتــصــاالت  ذلــك  فــي  بما 
التوقف  عند  واالتصاالت  التنقل 
على  محمولة  آمــنــة  ــصــاالت  وات
ــســفــن اتـــصـــاالت آمــنــة  ــن ال ــت م
واالستخبارات  باليد،  محمولة 
والقيادة  واالستطاع،  والمراقبة 
بالظروف،  والــوعــي  والسيطرة 
ــع األصــــــــول واألفـــــــــراد،  ــبـ ــتـ وتـ
ــات الــقــيــادة والــتــحــكــم،  ــدمـ وخـ
ــة الـــحـــدود والــمــراقــبــة  ــب ومــراق
ــة  ــاالت رعــاي ــصــ ــ ــو وات ــفــيــدي ــال ب
في  بعد  عن  والتطبيب  القوات، 

النائية. المناطق 
ــال  ــول شـــركـــة الـــثـــريـــا، ق ــ وحـ
مشغل  »الــثــريــا«  تعد  زوبـــع  ــن  اب
االتـــصـــاالت الــفــضــائــيــة الــرائــد 
لـــحـــلـــول الـــصـــوت والـــبـــيـــانـــات 
 ،L القائمة على النطاق الترددي 
والتي تغطي أكثر من ثلثي سكان 

العالم، كما تقدم حلول اتصاالت 
من  متنوعة  لمجموعة  مبتكرة 
قطاع  ذلــك  فــي  بما  القطاعات 
الــطــاقــة، والــقــطــاع الــحــكــومــي، 
وقطاع اإلعام المرئي، والقطاع 
العسكري،  والــقــطــاع  الــبــحــري، 
والمنظمات  الــطــيــران،  وقــطــاع 

الحكومية. غير 

والجاهزية  الموثوقية 
حلول  »الثريا«  توفر  وأضــاف 
اتـــصـــاالت مــتــقــدمــة فـــي أكــثــر 
مشغل  وهـــي  ــة،  ــ دولـ  160 مـــن 
الوحيد  الفضائية  ــصــاالت  االت
ــر إمــكــانــات تــجــوال  ــوف ــذي ي ــ ال
ــظــام الــعــالــمــي  ــن عــبــر شــبــكــة ال
 )GSM( المتنقلة  لــاتــصــاالت 
 GSM 400 مشغل  يقارب  ما  مع 
»الثريا«  تمتاز  كما  العالم،  حول 
الحلول  مــن  بمجموعة  الغنية 
ــهـــواتـــف الــتــي  ــة، والـ الــمــتــكــامــل
الصناعية،  األقــمــار  عبر  تعمل 
ومــحــطــات اإلنــتــرنــت وخــدمــات 
اآللة- وخدمات  األشياء  إنترنت 
إلــى-آلــة وهــي خــدمــات معترف 
ــهــا عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي  ب
والمرونة  الموثوقية،  حيث  من 
والبحر  األرض  على  والجاهزية 

والجو.
كليك«  »ياه  توفر  كما  وأضاف، 
خدمة اإلنترنت الفضائي بأسعار 
ــراد  ــ مــعــقــولــة لــلــعــمــاء مـــن األف
الحكومي  والــقــطــاع  والــشــركــات 
في جميع أنحاء الشرق األوسط، 
وأفــريــقــيــا، والــبــرازيــل، ووســط 
وتستخدم  آســيــا،  غــرب  وجــنــوب 
ذات  صناعية  أقمار  كليك«  »يــاه 
الكفاءة  عالي   Ka ــرددي  ت نطاق 
متعددة  الحزم  بتقنية  مدعومة 
خال  من  تقديمها  يتم  النقاط، 
أحدث جيل من األقمار الصناعية 
مما   ،)HTS( اإلنــتــاجــيــة  عــالــيــة 
الفضائي  اإلنترنت  خدمة  يجعل 
في  ومــوثــوقــة  التكلفة  مــيــســورة 
بنية  فيها  توجد  التي ال  المناطق 
أو  األرضــيــة  للشبكات  أساسية 
البنية  فيها  تكون  التي  األمــاكــن 

محدودة. 
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 :» شركة الياه سات للخدمات الحكومية لـ »

نوفر خدمات االتصاالت الفضائية 

فــــــي 150 دولــــــة حــــــول العــالـم 

آمنة الكتبي )دبي( 

كشف علي بن زوبع نائب رئيس مساعد- هندسة البرامج في شركة الياه سات، أن الشركة توفر خدمات 

االتصاالت الفضائية متعددة المهام في أكثر من 150 دولة، في جميع أنحاء أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا 

وأميركا الجنوبية، وآسيا وأستراليا، ويغطي أسطولها المكون من 5 أقمار صناعية أكثر من 80% من سكان 

العالم، ليوفر اتصاالت أساسية تشمل اإلنترنت، والبث الفضائي، وربط الشبكات، وحلول االتصاالت المتنقلة. 

وأضاف: توفر »الياه سات« مجموعة واسعة من الحلول على النطاقات الترددية للمنصات األرضية والبحرية 

والجوية لعمالئها من األفراد والحكومات والشركات، موضحا ً ان في عام 2020، بدأت »الياه سات« في إنشاء 

قمر الثريا 4NGS-، وهو الجيل القادم من حلول االتصاالت الفضائية التي ستوفرها »الثريا«، والذي من المقرر أن 

يبدأ خدماته بحلول عام 2024.

»ياه كليك«
تابع علي بن زوبع نائب 

هندسة  مساعد-  رئيس 
البرامج يف شركة الياه سات: 

الطلب  كليك«  »ياه  تلبي 
واسعة من  على مجموعة 

قطاعات  عبر  التطبيقات 
السوق املتعددة بدءًا من 

اإلنترنت  إلى  الوصول 
بعد،  عن  والتعليم  السريع، 

واللوحات  اإلعالمية  واحللول 
إلى  الرقمية،  اإلعالنية 
لدى  الشبكية  املتطلبات 

واملؤسسات  احلكومي  القطاع 
توفر  كما  تطلبًا،  األكثر 

إلى  »خدمات مباشرة 
إلى  املقر« تصل مباشرة 

الصغيرة  والشركات  املنازل، 
واملراكز  واملتوسطة، 

واملدارس  املجتمعية، 
البرامج  من  تستفيد  التي 

باإلضافة  احمللية،  احلكومية 
الساخنة  »النقاط  حلول  إلى 
التي  املناطق  عبر  للمجتمع« 

 . تغطيها
وقال توفر »ياه لينك« 

ببروتوكول  اتصال  روابط 
سريعة  مخصصة  اإلنترنت 

عبر  اإلنتاجية  وعالية 
C أو النطاق  النطاق الترددي 

Ka ملشغلي االتصاالت، 
اإلنترنت،  خدمات  ومقدمي 

والهيئات  واملؤسسات 
»ياه  احلكومية، كما تقدم 

23 مرساًل عالي  اليف« 
و3 حزم متقاطعة  الطاقة 

تصل بني ثالث مناطق هي 
أوروبا، الشرق األوسط 

والشرق،  أفريقيا،  وشمال 
البث  مما يوفر لشركات 
مرونة ربط قنواتهم من 

يختارونها  التي  احلزمة  وإلى 
املشاهدين  إلى  للوصول 

إلى أطباق  الذين يحتاجون 
50 سم داخل  صغيرة بقطر 

التغطية.  مناطق 

نتمتع بخــــــبرة واسعة في تكامل األنظمة وتقديم حلول متكاملة للقطاعيــــــن الحكومي والدفاعــــي

توفير تطبيقات متعددة بما في ذلك االتصاالت أثناء التنقــــــل وعند التوقــــــف وعلى متــــن السفــــن

علــــــي بــن زوبـــع : أسطــــــولنــــا المكــــون مـــــــــــن 5 أقــــمــــــــــــار
صناعيـــــــة يغطــــي أكثــــــــر مــــــــــن 80% مـــــن سكــــان العالم

الياه سات، أول شركة تقدم 
حلول اتصاالت فضائية متعددة 

األغراض يف الشرق األوسط 
وأفريقيا، وتتضمن: الياه سات 

للخدمات احلكومية تقدم حلول 
اتصاالت فضائية مدارة آمنة 

تلبي متطلبات القطاع احلكومي، 
وتعد الثريا وهي مشغل خدمات 

االتصاالت الفضائية املتنقلة 
حللول الصوت والبيانات على 

النطاق الترددي L، وتقدم ياه 
كليك تقدم خدمة اإلنترنت 

السريع عبر األقمار الصناعية 
لألفراد والشركات والقطاعات 

احلكومية والتجارية، كما وتقدم 
ياه لينك حلول ربط شبكات 
االتصاالت، وإمكانيات النقل 

والربط بني الشبكات املؤسسية، 
وياه اليف تقدم خدمات مميزة 

لشركات البث، ومجموعة مختارة 
من القنوات التلفزيونية.

أول شركة



مالكــــــة 
البيــــــت 

لم تتمكن من الحصول 
على الموافقات وبات 

البيع باطال
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صباح الخير

اإلمارات.. 
للتميز عنوان

التميز  مسيرة  على  قــرن  ربــع  بــمــرور  االحــتــفــال  مناسبة  فــي 
األول،  المركز  عاشق  التميز،  وصانع  فــارس  حــرص  الحكومي 
رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشــد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
تأكيد  على  اهلل،  رعاه  دبي،  حاكم  الــوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 
أمانة  الطيبة، وبأن »تحقيق سعادة ورفاهية اإلنسان هي  ثمارها 
كل  برفاهية  المرتبطة  الدقيقة  التفاصيل  وستبقى  حملناها.. 
مزيد  تحقيق  نحو  تردد  وال  أولوياتنا..  رأس  على  ومقيم  مواطن 

والريادة«. التميز  من 
رغم  المزيد  لتحقيق  االستمرارية  معاني  كل  يحمل  تأكيد   
ــواســع لــتــرســخ ثــقــافــة الــتــمــيــز، خــاصــة أن اإلنــســان  االرتــيــاح ال
التطوير  من  للمزيد  التطلع  دائمي  أصبحا  والمقيم  اإلمــاراتــي 
ربع قرن  ثمار  الحكومي. وهو يقطف  والعمل  للخدمات  المستمر 
واستوجبت  اإلطالق،  على  سهلة  تكن  لم  التي  البدايات  تلك  من 
الذي  الرؤية،  لتواكب صاحب  والتشريعات  التعديالت  من  الكثير 
التميز  »معيار  يقول:  وسموه  المتوقع،  لألداء  جديداً  وضع سقفا 
المتعامل  خيال  الحكومي  العمل  يسابق  أن  هو  المقبلة  للمرحلة 
واألكثر  يكون عملنا األسرع واألكفأ  وأن  دوائرنا ومؤسساتنا،  مع 

.»2071 مرونة في تحقيق أهداف مئوية اإلمارات 
 مذكراً الجميع بأنه عندما أسس برنامج دبي للتميز الحكومي 
عام 1997 »كان هدفنا أن نصل بأدائنا لمستوى القطاع الخاص، 
الذي  النموذج  هو  الحكومي  القطاع  أصبح  قصيرة  فترة  وخالل 
من  لكل  العالم.. فشكراً  ودول  بل  األخرى،  القطاعات  منه  تتعلم 
نحو  السباق  في  بأنه  الجميع  وأذكــر  غايتنا،  تحقيق  في  ساهم 
تبني  الريادة في  وبـ»رفع سقف  للنهاية«.  التميز ليس هناك خط 
الناس«. لتقديم خدمات حكومية تسبق توقعات  المبتكرة  الحلول 
تسابق  الحكومية  ــر  ــدوائ ال كــل  جعلت  ومستهدفات  معايير 
المتعامل.  إلسعاد  وإنما  وحسب،  األفضل  لتقديم  ليس  الزمن 
تغيير  وراء  اهلل-  رعــاه   - الطموح  وراعــي  التميز  فــارس  ويقف 
مسمى منافذ الخدمات الحكومية إلى مراكز إلسعاد المتعاملين، 

لها. المراجعين  تقييم  بحسب  النجوم«  و»تصنيف 
العمل الحكومي   وقد حرصت اإلمارات على نقل تجربتها في 
العمل  انتقلت من  لكل راغب في االستفادة منها، تجربة  المتميز 
اإللكترونية،  الحكومة  آفاق رحبة من  إلى  المتكلس  البيروقراطي 

الساعة. المتاحة على مدار  الرقمية  والمنصات  للذكية  وصوالً 
العالمية  القمة  أمـــام  لسموه  كلمة  وفــي  عـــدة،  ــوام  أعـ قبل   
للحكومات، أخرج هاتفه النقال معلناً عن رؤيته إلنجاز المعامالت 
الحكومية عبر هذا الجهاز الصغير، ودون أن يغادر المراجع بيته 
أو مكتبه، ولم تمض سوى فترة قصيرة حتى كانت الرؤية حقيقة 

للتميز في جميع المجاالت. وواقعاً، جعل اإلمارات عنواناً 

علي العمودي

ali.alamodi@alittihad.ae

دبي )االتحاد(

اختتمت اإلدارة العامة لحقوق اإلنسان بشرطة دبي، ممثلة بإدارة حماية 
والتي  األطفال«،  مع  »التحقيق  بعنوان  التدريبية  الــدورة  والمرأة،  الطفل 
استهدفت من خاللها الضباط ومساعديهم والخبراء والعاملين في مجال 
التحقيق الجنائي في مراكز الشرطة واإلدارات العامة، بهدف تعزيز قدراتهم 
المهنية في التعامل مع األطفال، وإيضاح آليات العمل المتخصصة والمتبعة 
عالمياً في مجال المقابالت النفسية والجنائية مع األطفال، والتي تتضمنها 

التشريعات الدولية لحقوق الطفل، وقانون »وديمة«.
اإلدارة  في  جنائية  محققة  بديوي،  مبارك  فوزية  النقيب  وتطرقت 
العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إلى كيفية التحقيق مع األطفال في 
مراكز الشرطة، بهدف تعزيز األساليب الصحيحة لتنفيذ التحقيقات، 
مشيرة إلى الحقوق األساسية في قانون الطفل »وديمة«، ومقدمة شرحاً 
التعامل مع األطفال  وآلية  »وديمة«،  القانونية في قانون  للمصطلحات 
في التحقيق، والكيفية، وتفصيل مهام فريق التحقيق عند االنتهاء من 
التحقيق، والقنوات التي شرعتها الدولة للتواصل مع الطفل، إلى جانب 

تناولها محاضر اإلفادة وتفاصيله ونماذج عملية له.

شرطــة دبـــي
 تختتم دورة »التحقيق الجنائي مع األطفال«

في نزاع على ثمن بيت شعبي

»أحداث دبي« 
تأمر بإبعاد 

متهمين بسرقة 
محالت 

إلزام بائعة برد مليـــون و200 ألف درهم 

آمنة الكتبي )دبي( 

قضت محكمة األحداث في دبي بإبعاد 
حدثين متهمين يبلغان من العمر 14 
عامًا و17 عامًا من الدولة عن جناية 

السرقة لياًل وباستخدام سالح، حيث 
كانا يقومان بالتجول لياًل والسطو 
على المحالت الواقعة في المناطق 

الشاطئية وسرقة خزائن النقود.
وحول تفاصيل الواقعة قالت آمنة سيف 

بوعصيبة رئيس نيابة مساعد بنيابة 
األسرة واألحداث في دبي، إنه بعد 

ورود عدة بالغات سرقة من أماكن على 
امتداد شاطئ جميرا وبجهود اإلدارة 

العامة للتحريات والمباحث الجنائية 
تم القبض على المتهمين متلبسين في 

أحد المواقع الشاطئية بنفس المنطقة 
وهما يقومان بسرقة أشياء من »سوبر 

ماركت« صغير وعند تفتيشهما عثر 
رجال الضبط على مفك براغي وأداة 

حديدية والمبلغ المسروق من المحل. 
وأوضحت بوعصيبة أن المتهمين أقرا 

بفعلتهما خالل تحقيقات النيابة 
العامة، وأنهما يتنقالن خالل الليل عن 

طريق دراجة نارية ويصطحبان مفك 
براغي ليساعدهما على خلع األبواب أو 
كسر النوافذ وفتح خزينة النقود، وقد 

سرقا من متجر يقدم عدة خدمات لزوار 
الشاطئ مبلغًا وقدره ثالثة آالف ومائة 

درهم وكان من ضمن أحد البالغات التي 
وردت لدى الجهات األمنية.

وأفادت أن المتهم 17 عاما هو من كان 
يخطط للسرقات برفقة صديقه 

المتهم الثاني 14 عاما مرتديين 
القفازات وماسكات قماشية ويصطحبان 

أدوات لفتح أو كسر المحالت والخزائن، 
مشيرة إلى أن المتهمين من أصحاب 

السوابق، وعليه جرى إحالتهما لمحكمة 
األحداث وفقا لمواد االتهام والتي قضت 

بإبعادهما عن الدولة.

جمعة النعيمي )أبوظبي(

أبوظبي  الــنــقــض  محكمة  قــضــت 
في نزاع بين بائعة ومشتر، بالموافقة 
على طلب الشاكي وإلــزام البائعة برد 
وذلك  له،  المبيع  الشعبي  البيت  ثمن 
المتطلبات بشأن  استيفاء  لعدم  نظرا 
الحصول  وعـــدم  الــبــيــت  ملكية  نــقــل 
على الموافقة من الجهة المعنية بنقل 
الملكية، وإلزام البائعة بدفع مبلغ مليون 
والفائدة  للمشتري  درهــم  ألــف  و200 
رفع  تاريخ  من   %3 بواقع  التأخيرية 

الدعوى وحتى السداد التام.
أقام دعوى  وكان شاك )مشتر( قد 
قضائية ضد مالكة بيت شعبي، مطالبا 
ببطالن عقد البيع المحرر بينهما والذي 
يوضح الحدود والمعالم بعقد البيع وما 
يترتب على ذلك من آثار وإلزام البائعة 
بأن تؤدي له الثمن المدفوع وقدره مليون 
و200 ألف درهم والفائدة التأخيرية من 
تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام.

وأوضحت المحكمة أن مالكة البيت 

الشعبي، لم تتمكن من الحصول على 
الموافقات لدى الجهات المعنية وبات 
الذي  األمــر  باطال  أساسه  من  البيع 
كانت معه الدعوى بما سلف من طلبات 
البيع  عقد  من  بصورة  دعــواه  وساند 
وإنذار بإخالء المسكن محل الدعوى. 

وأوضحت المحكمة أنه كانت البائعة ال 
الذي  المسكن الشعبي  تنازع في كون 
باعته للمشتري قد تم سحبه منه سنة 
2018 لعدم الحصول على اإلذن ببيعه 
فإن  ثم  ومــن  التنفيذي.  المجلس  من 
هذا التاريخ يعتبر هو اليوم الذي يصبح 
فيه حق استرداد ثمن الشراء مستحق 
لعدم  المقررة  المدة  تبدأ  ومنه  األداء 
وليس  الــزمــان،  بمرور  الدعوى  سماع 
تاريخ البيع. وكان ما تقدم وكان الحكم 
المطعون فيه قد خال من أسباب سائغة 
وكافية لحمل قضائه بخصوص الدفع 
التقادم ال يبدأ إال من تاريخ حق  بأن 
المشتري في المطالبة باسترداد الثمن 
وهو تاريخ سحب المسكن الشعبي منه 
المبطل،  بالقصور  معيبا  يكون  فإنه 
فضال عــن إخــاللــه بحق الــدفــاع مما 
يستوجب نقضه بخصوص ما قضى به 
في الدعوى األصلية من تقادم رد المبلغ 
المدفوع من الطاعن على أن يكون مع 
النقض التصدي لكون القضية جاهزة 

للفصل فيها.

موافقة
ونظرا ملا تقدم ذكره، قضت 

احملكمة باملوافقة على طلب 
الشاكي وإلزام البائعة برد 

ثمن البيت الشعبي املبيع له، 
وذلك نظرا لعدم استيفاء 

املتطلبات بشأن نقل ملكية 
البيت وعدم احلصول على 

املوافقة من اجلهة املعنية بنقل 
امللكية، مما يشير إلى أن عقد 

البيع باطل لعدم اكتمال أركان 
العقد، موضحة أن ما تثيره 
البائعة ال يعد سوى جدال 

موضوعيا ال يجوز إثارته أمام 
احملكمة، وعليه يتعني رفض 

طلب البائعة وإلزامها برد ثمن 
البيت املبيع للمشتري بحسب 

املبلغ املذكور يف عقد البيع بني 
الطرفني.

شرطة أبوظبي تُكرم سائقي »طلبات« 

أبوظبي )االتحاد(

والدوريات  المرور  مديرية  كرمت 
بــقــطــاع الــعــمــلــيــات الــمــركــزيــة في 
ــات  شــرطــة أبــوظــبــي ســائــقــي دراجـ
توصيل الطلبات »طلبات« اللتزامهم 
المرورية،  السالمة  وأنظمة  بقواعد 
وذلك تزامناً مع اليوم الدولي للعمل 
سبتمبر   5 يصادف  والــذي  الخيري 

سنوياً.
توعية  ورشــة  المديرية  وعــقــدت 
حــول  »طــلــبــات«  دراجــــات  لسائقي 
ــة، وجــه خاللها  ــمــروري ال الــســالمــة 
الحميري  ضــاحــي  محمد  العميد 
ــات  ــدوري وال الــمــرور  مديرية  مــديــر 
أن  مؤكداً  للمكرمين،  تحفيزية  كلمة 

التكريم يأتي تحفيزاً على السلوكيات 
المرورية واإليجابية والتي تسهم في 
تعزيز السالمة على الطرقات بإمارة 

أبوظبي.
بدعم  تهتم  المديرية  أن  وأوضــح 
ــادة  زي فــي  المجتمعية،  المسؤولية 

في  السائقين  بين  المرورية  الثقافة 
الذين  ــخــاص  وال ــعــام  ال القطاعين 
مستخدمي  من  كبيرة  نسبة  يمثلون 
وسائل  من  االستفادة  عبر  الــطــرق، 
من  وغيرها  المجتمعية،  التواصل 
العاملين  لتوعية  األخـــرى  الوسائل 
لديها وتزويدهم ببرامج توعية مرورية 

بأساليب مبتكرة وأنشطة تفاعلية.
دراجــــات توصيل  وحـــث ســائــقــي 
ــرورة الــتــقــيــد  ــ ــى ضــ ــات عــل ــب ــطــل ال
ــوحــات  ــل ــســرعــات الــمــقــررة وال ــال ب
المختلفة،  الــطــرق  على  اإلرشــاديــة 
مؤكداً عدم التهاون في تطبيق قانون 
السير والمرور على سائقي المركبات 
»المتهورين« الذين يعّرضون حياتهم، 

وحياة اآلخرين للخطر.

التكريم يأتي تحفيزًا 
على السلوكيات المرورية 

التي تعزز السالمة 
على الطرقات

محمد ضاحي الحميري

دبي )االتحاد(

التقى اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في 
شرطة دبي، رضوان ساجان مؤسس وصاحب شركة دانوب، بحضور عدد من المسؤولين من كال 

الجانبين.
وأكد اللواء المنصوري حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مد كافة جسور التواصل والتعاون 

مع كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، بما يصب في خدمة الوطن والمصلحة العامة، 
مثمنًا جهود فريق العمل في شركة دانوب، والدعم الذي تقدمه الشركة لإلدارة العامة للمؤسسات 

العقابية واإلصالحية، عبر تخريج دفعات من النزالء والنزيالت في دورات تأسيسية ومتقدمة 
في اللغة اإلنجليزية وعلوم الحاسب اآللي. وأضاف أن هذا التعاون يعزز المسؤولية المجتمعية 
للمؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة، ويخدم شريحة مهمة نهدف جميعنا إلى إعادة تأهيلها 

وإصالحها لتتمكن من االندماج في المجتمعات مرة أخرى، مشيرًا إلى أن هذا التعاون تضمن، 
تعليم وتدريب 4 دفعات من النزالء على مهارات علم الحاسوب واللغة اإلنجليزية، تأسيسية 

ومتقدمة، إلى جانب دفعتين من النزيالت في اللغة اإلنجليزية، ودورات في تطوير الشخصية 
ليعودوا إلى المجتمع بنظرة إيجابية وأكثر تفاؤاًل.

من جانبه، أثنى رضوان ساجان، على الجهود التي تقوم بها شرطة دبي لتعزيز وحفظ األمن 
في اإلمارة، وِحرص معالي القائد العام على تعزيز عالقات التعاون والشراكة االستراتيجية بين 
كافة المؤسسات الحكومية والخاصة، مشيرًا إلى أهمية توسيع آفاق مشاركة الخبرات والتبادل 

المعرفي، بهدف االرتقاء بمستويات الكفاءة واألداء الحكومي وتحسين حياة المجتمعات.

شـرطــــة دبي تثمن جهود »دانوب« 
في المسؤولية المجتمعية

 خالل التكريم )من المصدر(

تدريب 4 دفعات من النزالء 
على الحاسوب واللغة اإلنجليزية

خليل المنصوري

تعــزيز األســـــــاليب الصحيحـــــــة لتنفيــــــذ
 التحقيقـــات مـــــع الطفــــل

فوزية مبارك بديوي

خالل تكريم السائقين )من المصدر(

المشاركون في الورشة )من المصدر(



أحمد مراد )عدن، القاهرة(

من  ألكثر  اليمني  الجيش  تــصــّدى 
ميليشيات  نّفذتها  تسلل  محاوالت   5
الــحــوثــي اإلرهــابــيــة بــاتــجــاه مــواقــع 

عسكرية في مختلف جبهات القتال.
ــاءت مـــحـــاوالت الــتــســلــل ضمن  جــ
ارتكبتها  األممية  للهدنة  خرقاً   245
األيــام  خــال  اإلرهابية  الميليشيات 
الثاثة الماضية في جبهات الحديدة 
وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف 

ومأرب.
وتــوّزعــت هــذه الــخــروقــات بين 67 
ــحــور »حـــيـــس« جــنــوب  خـــرقـــاً فـــي م
وغرب  جنوب  خرقاً  و48  الحديدة، 
في  خرقاً  و45  مــأرب،  غرب  وشمال 

في  خــرقــاً  و30  تعز،  محور  جبهات 
خرقاً  و35  تعز،  غرب  »البرح«  محور 
في  و14 خرقاً  غرب محافظة حجة، 
خروق  و4  الجوف،  محافظة  جبهات 
في محور الضالع، وخرقان في جبهة 

»كتاف البقع« بمحافظة صعدة.
الحوثية  الميليشيات  نشطت  كما 
في عمليات استحداث المواقع ونشر 
في  معظمها  ترّكزت  ودبابات  عيارات 
مأرب،  لمحافظة  الجنوبية  الجبهات 
إضافة إلى نشر طائرات استطاعية 

مسّيرة في مختلف الجبهات.

يمنيون  ــلــون  ومــحــل خـــبـــراء  وأكــــد 
لـ»االتحاد«، أن الهدنة األممية مهددة 
وأن  اليومية،  الخروق  جراء  باالنهيار 
الميليشيات تنسف كل الجهود األممية 
والــدولــيــة الــمــبــذولــة مــن أجــل إنهاء 

األزمة ووقف الحرب.
السياسي  والمحلل  الكاتب  وأوضح 
ــيـــدروس بـــاحـــشـــوان، في  الــيــمــنــي عـ
تجاوزات  أن  لـ»االتحاد«  تصريحات 
خال  تضاعفت  الحوثي  ميليشيات 
بمواثيقها،  االلــتــزام  من  بــدالً  الهدنة 
اتخاذ  على ضرورة  يؤكد  الذي  األمر 

للقرارات  موقف حازم يجعلها ترضخ 
األممية.

وقال باحشوان، إنه على الرغم من 
التزام الجيش اليمني ومقاتلي القبائل 
الميليشيات  أن  إال  األممية،  بالهدنة 
استمرت في حشد الجبهات، وفرض 
الحصار واستهداف المدنيين وتجنيد 
عمليات  مــن  عــدد  وتنفيذ  األطــفــال، 
المسيرة  طائراتها  وتوجيه  التسلل، 
نحو المناطق المدنية المحررة، وزرع 
األلغام التي تحتاج لعشرات السنوات 

النتشالها.

اليمني  السياسي  المحلل  وأعتبر 
في  اإلرهابية  الميليشيات  تمادي  أن 
في  يأتي  الخروق،  من  مزيداً  ارتكاب 
إطار سعيها إلى رفع سقف شروطها، 
سياسية  مــكــاســب  عــلــى  والــحــصــول 
الــدولــي  المجتمع  خالها  مــن  تبتز 
االقتصادية  ــاع  »األوضــ ذريــعــة  تحت 

واإلنسانية«.
ميليشيات  أن  إلى  باحشوان  وأشار 
الحوثي ترتكب في اليوم الواحد أكثر 
تستهدف  عــســكــري  خـــرق   100 مــن 
أن  إلــى  مشيراً  المدنيين،  معظمها 

الــخــروقــات  لــهــذه  األمــمــي  التجاهل 
يمنح الميليشيا اإلرهابية ضوء أخضر 

لتوسيع جرائمها دون محاسبة.
ــدوره، أكـــد الــمــحــلــل والــنــاشــط  ــ ــ ب
الــربــيــزي  أحــمــد  اليمني  الــســيــاســي 
اليمنيين  آالف  مئات  أن  لـ»االتحاد«، 
في المناطق المحررة أو الواقعة تحت 
الخروق  يعانون  الميليشيات  سيطرة 
المستمرة  واالنتهاكات  والــتــجــاوزات 
التي ترتكبها الميليشيات، األمر الذي 

يهدد الهدنة باالنهيار.
ــه منذ أن  وكــشــف الــربــيــزي عــن أن
ــم الــمــتــحــدة عــن تمديد  أعــلــنــت األمـ
مــن أغسطس،  الــثــانــي  ــي  ف الــهــدنــة 
يوم  كل  يستيقظوا  أن  اليمنيون  اعتاد 
على خرق »حوثي« جديد، في تجاهل 

المتعمد للقرارات األممية.
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عربي ودولي

مقتل جندي وإصابة 8 بينهم مدنيون بهجوم إرهابي في »عتق«

اليمن.. »سهام الجنوب« تحرر معسكرًا من »القاعدة« بشبوة

عدن )االتحاد(

حـــرر الــجــيــش الــيــمــنــي مــدعــومــاً 
بمقاتلي القبائل معسكراً تابعاً لتنظيم 
فــي محافظة  اإلرهــابــي  ــقــاعــدة«  »ال
 8 وأُصــيــب  جندي  قتل  فيما  شــبــوة، 
هجوم  إثــر  مــدنــيــون  بينهم  ــرون،  آخــ
إرهابي استهدف دورية عسكرية شرق 

مدينة »عتق«.
ومقاتلي  الــيــمــنــي  الــجــيــش  وحـــرر 
تنظيم  ــســكــرات  ــع م أول  ــل  ــائ ــب ــق ال
»ســهــام  عملية  بـــدء  ــع  م »الــقــاعــدة« 
الــجــنــوب« الــتــي تــهــدف إلـــى تطهير 

محافظة شبوة من خطر اإلرهابيين.
»وادي  في  عنيفة  اشتباكات  ودارت 
بين  »الــمــصــيــنــعــه«  بمنطقة  ــرع«  ســ
تنظيم  المسلحة وعناصر من  القوات 
عناصر  بــفــرار  انــتــهــت  »الـــقـــاعـــدة« 

التنظيم اإلرهابي.
تحرير  عسكرية  مــصــادر  وأعلنت 
أحد معسكرات »القاعدة« في منطقة 
عناصر  وفرار  بـ»المصينعة«  »مزحل« 

»القاعدة« إلى »جبال الكور«.
الجيش  قوات  أن  المصادر  وأكــدت 
العناصر  مطاردة  ستواصل  والقبائل 
ــال والــشــعــاب  ــجــب اإلرهـــابـــيـــة فـــي ال

بمنطقة »المصينعة« في شبوة.
ــى ذلـــك، قتل جــنــدي وأُصــيــب 8  إل
هجوم  إثــر  مــدنــيــون،  بينهم  آخـــرون 
ــهــدف دوريـــة  إرهـــابـــي، أمــــس، اســت
عــســكــريــة، شـــرق مــديــنــة »عــتــق« في 

محافظة شبوة.
جندياً  إن  محلية،  مــصــادر  وقــالــت 
آخـــرون، إضافة  ثــاثــة  وأُصــيــب  قتل 
إلى إصابة 5 مدنيين من المارة، جراء 

انفجار عبوة ناسفة مزروعة، أثناء مرور 
الرئيسي  الخط  في  عسكرية  دوريــة 

عند المدخل الشرقي لمدينة »عتق«.
»الجندي  فــإن  المصادر،  وبحسب 
توفي  البهش  عــبــداهلل  محمد  خالد 

أثناء  االنفجار  جراء  بجراحه  متأثراً 
نقل  جـــرى  فيما  للمستشفى،  نقله 

البقية للمستشفيات لتلقي العاج«.
شبوة  دفاع  الثاني  اللواء  قائد  وأكد 
في  الخليفي،   باعوم  وجــدي  العقيد 

بيان، إن تأمين مدينة »عتق« ومديريات 
مؤسسات  الجميع  مــســؤولــيــة  شــبــوة 

مدنية وعسكرية ومدنيين.
ودعا باعوم المدنيين إلى أن يكونوا 
عوناً للجيش  وأجهزة األمن والشرطة 

في مواجهة اإلرهاب.
هيئة  رئيس  أكــد  ذلــك،  في غضون 
التشاور والمصالحة المساندة لمجلس 
العامة  اإلدارة  رئيس  الرئاسي  القيادة 
للشؤون الخارجية محمد الغيثي، إنه لن 

يبقى لإلرهاب والتنظيمات المتطرفة 
أي تواجد في اليمن.

في  على صفحته  منشور  في  وقــال 
هة  الموجَّ اآلفــة  »هــذه  إن  »فيسبوك«: 
وقدمنا  كثيراً،  استهدفتنا  والُمنظمة 
من  الكثير  عليها  الــقــضــاء  أجــل  مــن 

التضحيات«.
وأضاف: »ال دين لإلرهاب، وعقيدة 
في  واإلفــســاد  القتل  هي  المتطرفين 
األرض، وعقيدتنا هي السام واإلرادة 
الوطنية الصلبة التي لم ولن تُكسر أو 

تُهزم«. 
والــثــاثــاء الــمــاضــي، قتل أكــثــر من 
تنظيم  إرهابي شنه  بهجوم  20 جندياً 

»القاعدة« في محافظة أبين
ــال مـــصـــدر عــســكــري حــيــنــهــا،  ــ وقـ
إن اإلرهــابــيــيــن اســتــخــدمــوا قــذائــف 
ومتوسطة  خفيفة  وأسلحة  صاروخية 
نقطة  لمهاجمة  عسكرية  ومــركــبــات 
»أحـــور«  مــديــريــة  فــي  أمــنــيــة  تفتيش 

بالمحافظة.
وأمس األول، أعلنت األجهزة األمنية 
في وادي وصحراء حضرموت القبض 
»القاعدة«  تنظيم  عناصر  أحــد  على 
المنطقة  مــن ســجــن  ــر  ف ــي،  ــابـ اإلرهـ
رمضان  شهر  فــي  األولـــى  العسكرية 

الماضي.
وحسب وكالة األنباء اليمنية »سبأ«، 
فقد أشاد وزير الداخلية اللواء الركن 
األمنية  باليقظة  حــيــدان  ــم  ــراهــي إب
لــأجــهــزة األمــنــيــة بــــوادي وصــحــراء 
على  فــي  تكللت  والــتــي  حــضــرمــوت 
يعتبر  والـــذي  الضمر  فهد  اإلرهــابــي 
»القاعدة«  تنظيم  عناصر  أخطر  أحد 

اإلرهابي.

3 وفيات بالكوليرا 

يف شمال وشرق سوريا 

دمشق )وكاالت(

أعلنت اإلدارة الذاتية الكردية، أمس، وفاة ثاثة أشخاص جراء 
إصابتهم بمرض الكوليرا، الذي قالت إنه يتفشى بكثرة في مناطق 
الدولية  المنظمات  مناشدة  وشرقها،  سوريا  في شمال  سيطرتها 

تقديم الدعم للحد من انتشاره.
وأفادت هيئة الصحة التابعة لإلدارة الذاتية في بيان عن رصدها 
الزور  لدير  الغربي  والريف  الرقة  في  الكوليرا  بمرض  إصابات 

بكثرة، مؤكدة تسجيل ثاث وفيات.
وناشدت الهيئة »المنظمات الدولية على رأسها منظمة الصحة 

العالمية تقديم الدعم الازم للحد من انتشار الكوليرا«.
وبحسب المرصد السوري لحقوق اإلنسان، فإن انتشار المرض 
ناتج عن تلّوث مياه الشرب، بسبب توقف توزيع مادة الكلور على 

محطات المياه خال األشهر الثاثة الفائتة.
وأفاد عن ظهور العديد من أعراض المرض لدى السكان بينها 

تقيؤ وإسهال وصداع.
مياه  في  شحاً  تعاني  سكنية  مناطق  في  عادة  الكوليرا  ويظهر 
ما يكون  تنعدم فيها شبكات الصرف الصحي، وغالباً  أو  الشرب 
بإسهال  اإلصابة  إلى  ويــؤدي  ملوثة،  مياه  أو  أطعمة  تناول  سببه 

وتقيؤ.
وبحسب منظمة األمم المتحدة للطفولة »اليونيسف«، أدى النزاع 
المياه  معالجة  محطات  عدد  ثلثي  قرابة  تضرر  إلى  سوريا  في 

ونصف محطات الضخ وثلث خزانات المياه.
تكون  ما  غالباً  بديلة  مصادر  على  السكان  نصف  نحو  ويعتمد 
تتم  بينما ال  المياه،  أو استكمال احتياجاتهم من  لتلبية  آمنة  غير 
الصحي،  الصرف  مياه  من  األقل  على  المئة  في  سبعين  معالجة 

وفق »اليونيسيف«.

جندي يمني خالل التصدي للخروقات 
الحوثية للهدنة )من المصدر(

خبراء لـ»           «: الميليشيات تنسف الجهود الدولية لوقف الحرب

الهدنة األممية يف مرمى نيران »الحوثي«

مسؤول يمني:
لن يبقى لإلرهاب 

والتنظيمات 
المتطرفة وجود في 

البالد

»اإلدارة الذاتية« تناشد المنظمات الدولية 
تقديم الدعم للحد من انتشار المرض

حسن الورفلي )بنغازي، القاهرة(

دعا 54 عضواً بمجلس النواب الليبي، 
جامعة الدول العربية إلى بذل مزيد من 
الجهود من أجل إجراء انتخابات عامة 

تنهي الصراع في ليبيا.
جـــاء ذلـــك فــي خــطــاب صـــادر عن 
النواب إلى األمين العام لجامعة الدولة 
العربية أحمد أبو الغيط، قالوا فيه إنهم 
يخاطبون الجامعة عبر وزارة الخارجية 

والتعاون الدولي الليبية.
وأشاروا إلى رفضهم إجراءات سحب 
برئاسة  الوطنية  الوحدة  الثقة حكومة 

عبدالحميد الدبيبة.
عقيلة  النواب  مجلس  رئيس  وكــان 
صالح طالب أبوالغيط في وقت سابق، 
بدعم قرارات مجلس النواب ومساندة 
حكومة فتحي باشاغا، لتمارس مهامها 
من خارج مدينة طرابلس. وفي سياق 
مديرية  مقر  مسلحون  اقتحم  أخــر، 
أمــن غــريــان فــي ليبيا، أمــس، وذلــك 
بين  النفوذ  على  صــراع  خلفية  على 
الكتائب المسلحة في المدينة الواقعة 
على بعد 75 كيلومتراً جنوب العاصمة 
إيجازات  في  المكتب  وقال  طرابلس. 
على  »الــرمــايــة  إن  متتالية،  صحفية 
مقر مديرية أمن غريان جاء من قبل 

األمن  لمدير  تابعة  مسلحة  مجموعة 
وزير  تكليف  على  اعتراضاً  السابق، 
الداخلية المكلف بحكومة عبدالحميد 

لمدير أمن جديد للمديرية«.
وأوضح المكتب أن الرماية أسفرت 

عن إصابة شرطي تابع للمديرية.
الجاري،  الخامس من سبتمبر  وفي 
أقدم مجهولون على غلق مقر المديرية، 
البوابة،  ترابية على  عبر وضع سواتر 
المجلس  قبل  »مغلق من  عليها  وكتبوا 
البلدي، واألعيان والحكماء، ومؤسسات 
العسكرية  والــقــوة  المدني،  المجتمع 

بالمدينة«.
وخــرج عــدد مــن األشــخــاص، قالوا 
إنهم يمثلون مكونات المدينة، في مقطع 
فيديو هاجموا فيه وزارة الداخلية في 

بـ»إضراب  وتــوعــدوا  الدبيبة،  حكومة 
التراجع عن قرار  عام« في حال عدم 

تغيير مدير األمن.
وفي سياق ذي صلة، أطلقت الكتائب 
المسلحة الرصاص على مدنيين عزل 
بمنطقة  األســـواق  أحــد  في  لتفريقهم 

»عين زارة«، جنوب شرقي العاصمة.
وأفادت المصادر أن كتائب مسلحة 
ــى مــدنــيــيــن  ــاص عــل ــرصــ ــ ــقــت ال أطــل
السجاد  محال  أحــد  أمـــام  يتجمعون 
في طريق »المشتل« بـ»عين زارة«، بعد 
حالة  أثــار  ما  منهم،  كبير  عدد  تجمع 
المدنيين  وســط  والــخــوف  الهلع  مــن 

المتجمعين. 
ــك، أكــد رئيس أركـــان قوات  إلــى ذل
ــوحــدة  الــجــيــش الــتــابــعــة لــحــكــومــة ال

محمد  ركـــن  أول  الــفــريــق  الــوطــنــيــة، 
األركــان  لرئاسة  أنــه سيكون  الــحــداد، 
الحرب  منع  في  أساسي  دور  العامة 
واالقـــتـــتـــال، والــعــمــل عــلــى اســتــقــرار 
بـ»الضرب  متعهداً  الغربية،  المنطقة 
للحرب  يدعو  من  لكل  حديد  من  بيد 

ويحشد لها«.
أعيان  مــن  ــداً  وفـ ــحــداد،  ال والتقى 
منشور  وفــق  الــزاويــة،  مدينة  وحكماء 
األركــان،  لرئاسة  الرسمية  بالصفحة 
يأتي  ــقــاء  ــل ال أن  ــى  إلـ ــتــي أشــــارت  ال
بها  يقوم  التي  للمجهودات  استمراراً 
رئيس األركان العامة وعدد من القيادات 
العسكرية واألمنية والمدنية، وعدد من 
أعيان وحكماء المنطقة الغربية، لحقن 

الدماء ومنع االقتتال بين الليبيين.

مسلحون يهاجمون مقرًا أمنيًا في »غريان«

نواب ليبيون يدعون »الجامعة« لدعم إجراء انتخابات

سيارات محترقة وأضرار مادية نتيجة االشتباكات التي شهدتها طرابلس في وقت سابق )من المصدر(

كتائب مسلحة تطلق 
الرصاص على مدنيين
عزل في »عين زارة«
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وفد أميركي رفيع 
يزور شمال دارفور

أسماء الحسيني )الخرطوم(

زار السفير األميركي يف السودان 
جون غودفري والية شمال 

دارفور، أمس، يف أول زيارة له 
خارج العاصمة اخلرطوم منذ 

تسلمه مهام عمله، وذلك برفقة 
وفد من السفارة األميركية، وعدد 

من أعضاء الكوجنرس األميركي 
ومسؤول املعونة األميركية ميرفن 

فيرو.
وكان يف استقبال السفير والوفد 

املرافق له مبطار »الفاشر« والي 
الوالية منر محمد عبد الرحمن، 
وعدد من أعضاء احلكومة، حيث 

بحث معهم تنفيذ اتفاقية »جوبا 
للسالم«.

وقال محمد عبد الرحمن، إن 
زيارة الوفد األميركي ستساهم يف 

تسهيل مهمة السفارة األميركية 
جتاه دعم وتوطيد العالقات 

السودانية األميركية، مبا يخدم 
مصالح الشعبني، مشيرًا إلى أن 
حكومة اإلقليم تتطلع إلى دور 
أكبر للواليات املتحدة يف دعم 

التنمية، وتقدمي اخلدمات ألهالي 
الوالية الذين ال يزالون يعانون 

من اآلثار التي خلفتها احلرب.
من جهته، قال السفير األميركي، 
إن الهدف من زيارته إلى »الفاشر« 

هو التعرف على مجمل األوضاع 
بدارفور، خاصة ما يتعلق بتنفيذ 

اتفاقية جوبا للسالم، بجانب 
التعرف على قضايا التنمية 

واالستقرار بدارفور، وبحث السبل 
املثلى لتطوير العالقات الثنائية، 

مبا ميكن الواليات املتحدة من 
االضطالع بدور أكبر يف تعزيز 
األمن واالستقرار يف السودان 

عامة وإقليم دارفور على وجه 
اخلصوص.

البرلمان العربي يعد قانونًا 
 لدعم ضحايا اإلرهاب

الجيش الصومالي يعلن القضاء 
على قيادي بارز في »الشباب«

القاهرة )االتحاد(

شدد رئيس البرملان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، على 
أهمية رفع الوعي العاملي بحقوق ضحايا اإلرهاب وبحجم املعاناة التي 

ُيلحقها اإلرهاب بهم وبذويهم.
وقال العسومي، يف كلمة له خالل املؤمتر العاملي لألمم املتحدة ملكافحة 
اإلرهاب، الذي عقد مبدينة نيويورك، وفقًا للبيان الصادر عن البرملان 

العربي أمس: إن »البرملان العربي يعمل على إعداد قانون عربي 
استرشادي لدعم ضحايا اإلرهاب«، الفتًا إلى أهمية الدور احملوري 

الذي ميكن أن يقوم به البرملانيون من أجل ترجمة القرارات الدولية 
ذات الصلة بضحايا اإلرهاب إلى تشريعات وطنية، لتوفير اإلطار 

القانوني امُللزم لضمان وحماية حقوق ضحايا اإلرهاب.

مقديشو )االتحاد(

أعلن اجليش الوطني الصومالي جناح القوات اخلاصة التابعة له يف 
القضاء على قيادي بارز يف ميليشيات حركة »الشباب« اإلرهابية 

املرتبطة بتنظيم »القاعدة« مبحافظة شبيلي السفلى. 
وذكرت وكالة األنباء الوطنية الصومالية »صونا« أمس، أن العملية 

العسكرية التي نفذتها القوات اخلاصة أسفرت عن قتل نائب زعيم 
ميليشيات »الشباب« يف هذه املنطقة ويدعى »عرب« كما شهدت إصابة 

10 آخرين من عناصر امليليشيات من بينهم القيادي عثمان داود أعلى 
مسؤول يف املنطقة إلى جانب القيادي »أو ماي« املسؤول عن جمع 

األموال. ونقلت الوكالة عن ضابط يف اجليش الوطني قوله إن العملية 
العسكرية استهدفت منطقة »مبارك« التي تعد مركز جمع األموال 

مليليشيات »الشباب«، مشيرًا إلى أن تنفيذها تزامن مع تواجد قيادات 
من امليليشيات يف املنطقة. 

وأضافت الضابط الذي لم تذكر الوكالة أسمه أن ميليشيات »الشباب« 
كانت حتتجز مدنيني يف مركز جمع األموال ألخذ األموال منهم. 
ويف سياق متصل نفذ اجليش الوطني الصومالي عملية عسكرية 

للقضاء على فلول مليليشيات »الشباب« يف مناطق عدة تابعة ملدينة 
»بيدوا« العاصمة املؤقتة لوالية جنوب الغرب. 

وذكرت الوكالة أن اجليش كثف يف اآلونة األخيرة من عملياته 
العسكرية الهادفة إلى تقويض قدرات ميليشيات »الشباب« اإلرهابية.

مقتل 30 مدنيًا بهجوم 
لـ »داعش« في مالي

باماكو )رويترز(

قال حتالف من ميليشيات موالية للحكومة إن أعضاء يف جماعة 
تابعة لتنظيم »داعش« يف مالي قتلوا نحو 30 مدنيًا يف هجوم األسبوع 
املاضي على بلدة يف منطقة ينتشر بها العنف على احلدود مع بوركينا 

فاسو والنيجر. 
وقال التحالف إن عدة مئات من املسلحني هاجموا مقاتليه وأجبروهم 

على التقهقر الثالثاء املاضي إلى منطقة بالقرب من »تالتاي« يف 
منطقة »جاو«، والتي هي نقطة ساخنة لعنف اإلرهابيني وامليليشيات 

منذ وقت طويل.
وأضاف التحالف يف بيان على اإلنترنت أنه، »فضال عن مهاجمة 

السكان، نهب اإلرهابيون املتاجر وحرقوا مخزون املواد الغذائية وقتلوا 
ثالثة من مقاتليه أيضًا«.

وقال »التعزيزات التي أرسلها التحالف وصلت إلى املدينة حيث 
اكتشفت املذبحة باإلضافة إلى مئات النساء واألطفال الذين كانوا 

يهيمون على وجوههم يف البلدة دون طعام ملدة يومني«.

تحذيرات من انهيار االقتصاد واستمرار االحتجاجات

السـودان.. مبادرات للحـل واألزمـــــــة مسـتمرة

أحمد عاطف )الخرطوم، القاهرة(

ــة  ــ ــادرات عـــديـــدة لــحــل األزم ــ ــب ــ م
ــودان طرحت  ــسـ الـ الــســيــاســيــة فــي 
بهدف  الــمــاضــي؛  أكــتــوبــر   25 مــنــذ 
الفرقاء  بين  النظر  وجهات  تقريب 
السودانيين دون أن تسفر حتى اآلن 
عن أي حلول، فيما تستمر األوضاع 
واألمنية  واالقــتــصــاديــة  السياسية 
يــواصــل  كــمــا  المستمر،  بــالــتــدهــور 
بحكم  المطالب  حراكهم  المحتجون 

مدني.
يشهد   ،2021 أكــتــوبــر   25 ومــنــذ 
تطالب  شعبية  احتجاجات  السودان 
اإلجــراءات  وترفض  المدني  بالحكم 
ــتــي أطــلــقــهــا رئيس  ال االســتــثــنــائــيــة 
الفتاح  عبد  الفريق  السيادة  مجلس 

البرهان.
ــحــل التي  ــادرات ال ــبـ ــن بــيــن مـ ومـ
الثالثية«  ــة  ــي »اآلل ــادرة  مــب طــرحــت، 
األفريقي  واالتــحــاد  المتحدة  لألمم 
والتي  »اإليــجــاد«  الحكومية  والهيئة 
الدعم  ذات  األكــبــر  الــمــبــادرة  تعتبر 
الدولي، والتي تم تأجيلها حتى وقت 

آخر الحقاً.
كما طرحت مبادرات أخرى إال أنها 
»الجبهة  مبادرة  منها  النور،  ترى  لم 
الجامعات  »مدراء  ومبادرة  الثورية«، 
جنوب  »دولــة  ومــبــادرة  السودانية«، 
الطريق«  »خارطة  ومبادرة  السودان« 
التي أطلقها حزب األمة القومي، أبرز 

مكونات قوى »الحرية والتغيير«.
للعلن  مبادرتان  خرجت  ومــؤخــراً، 
السيادة  مبادرة عضو مجلس  أوالها 
ــداء أهــل  ــ مــالــك عــقــار، ومـــبـــادرة »ن
ألنهما  األحــــدث  وهــمــا  الـــســـودان« 
ــرارات الــفــريــق عبد  ــ ــا بــعــد قـ جــاءت

الفتاح البرهان في 4 يوليو الماضي 
ــن الـــحـــوار  ــش مـ ــجــي ــســحــاب ال ــان ب

السياسي لـ»اآللية الثالثية«.
ولــم تحدث هــذه الــمــبــادرات حتى 
ولــم  األرض،  عــلــى  تغيير  أي  اآلن 
حوار  ألي  الطريق  فتح  بعد  تستطع 
بين القوى السياسية والمدنية أو بين 

المدنيين والعسكريين.
ــة الــســيــاســيــة  ــبــاحــث واعـــتـــبـــرت ال
السودانية بجامعة الخرطوم، أسمهان 
ــداء أهــل  ــ ــادرة »ن ــب إســمــاعــيــل، أن م

وقــت طالت  في  ُطرحت  الــســودان«، 
من  كبيرة  أنحاء  االحتجاجات  فيه 
البالد، باإلضافة إلى زيادة الخالفات 
السياسية،  الــمــكــونــات  معظم  بــيــن 
يمكن  المبادرة  تنفيذ  أن  إلى  مشيرًة 
أن يمأل الفراغ السياسي، باعتبارها 
إجماع  وتحقق  الشمل،  للم  مــبــادرة 
كافة األطراف لمعالجة أزمة الحكم، 
ــعــد فــشــل الــعــديــد من  ال ســيــمــا ب

المبادرات قبلها.
في تصريحات  أسمهان  وأوضحت 

حظيت  ــادرة  ــمــب ال أن  لــــ»االتـــحـــاد«، 
 120 على  يزيد  ما  من  كبير  بتأييد 
حزباً سياسياً ومشاركة أكثر من 300 
كل  من  واجتماعية  مهنية  شخصية 
ستقود  باعتبارها  الواليات،  أطياف 

البالد إلى بر األمان.
قــال فولكر  الــمــاضــي،  واألربـــعـــاء 
المتحدة  األمــم  بعثة  رئيس  بيرتس 
حافة  على  البالد  إن  الــســودان،  في 
االنهيار اقتصاديا وأمنياً، محذراً من 
عدم  حال  في  إيجابية  غير  تطورات 

تعاون الجميع إلنقاذ البالد.
 وقال بيرتس: »حان الوقت لوضع 
المصالح  فـــوق  الـــســـودان  مصلحة 
ــة والــحــزبــيــة  ــوي ــئ ــف الــشــخــصــيــة وال
والجهوية«، وأكد ضرورة تعاون كافة 
األطراف بغض النظر عن الخالفات 
داعياً  والمصالح،  النظر  وجهات  في 
جميع القوى لعدم رفض الجلوس مع 

بعضهم.
السياسي  المحلل  اعتبر  ــدوره،  بـ
بحر  حسين  الدين  عماد  السوداني 
الدين، أن مبادرة »نداء أهل السودان« 
تُكمل  جــديــدة  حاضنة  إلــى  تحولت 
حكومة  بتشكيل  االنتقالية  المرحلة 
بين  وطني  وفــاق  أكبر  وخلق  مدنية، 
هو  رأيها  ليكون  السياسية  األحــزاب 

الغالب وتتحدث باسم السودانيين.
وأشار عماد الدين، في تصريحات 
القت  المبادرة  أن  إلــى  لـــ»االتــحــاد«، 
قبوالً ودعماً إقليمياً وهو ما ظهر في 
المشتركة  الثالثية  اآللية  اجتماعات 
من األمم المتحدة واالتحاد األفريقي 
ومنظمة التنمية الحكومية األفريقية.

محتجون يرفعون علم السودان قرب القصر الرئاسي في الخرطوم )أرشيفية(

خبراء لـ»          «:
الهدف إكمال المرحلة 

االنتقالية والوفاق
بين األحزاب

مبادرات ُأّجلت وأخرى 
لم تَر النور وبعضها لم 

يسفر عن نتائج

القضاء العراقي يدعو للنظر يف صياغة مواد الدستور

شدد على أن حل البرلمان ليس من صالحياته

هدى جاسم )بغداد(

دعا رئيس مجلس القضاء األعلى في 
العراق فائق زيدان، أمس، إلى ضرورة 
الدستور  مــواد  بصياغة  النظر  إعــادة 
السياسي  االنسداد  حالة  سببت  التي 

في البالد.
»الخروق  إن  بيان:  زيــدان في  وقــال 
المقبولة  غير  األفعال  أو  الدستورية 
للقاضي  يمكن  ال  وأخالقياً  اجتماعيا 
أو  مؤسسات  ســواء  مرتكبها،  مساءلة 
يعاقب  بوجود نص صريح  إال  أفــراد، 
عليها وفق الشروط القانونية«. وأعطى 
تماما  يدرك  »القضاء  أن  مفاده  مثاالً 
اآلثار السلبية للخروق الدستورية التي 
حصلت بعد االنتخابات التشريعية في 
االلتزام  بعدم  المتمثلة   ،2021 أكتوبر 
تشكيل  فــي  الــدســتــوريــة  بالتوقيتات 
رئيس  بشقيها،  التنفيذية  السلطة 
الـــوزراء  مجلس  ورئــيــس  الجمهورية 

بحسب نص المادة 66 من الدستور«.
وأضاف أنه »رغم وضوح هذا الخرق 
الدستوري إال أن القضاء لم يكن قادراً 
مرتكبيه  مــســاءلــة  أو  معالجته  على 
بسبب عدم وجود نص دستوري يجيز 

له ذلك«.
وعن الخالف بشأن البرلمان، شدد 
زيدان على أن حل مجلس النواب ليس 

من صالحيات القضاء.
باألغلبية  البرلمان  »يُحل  أنه  وبّين 
بناء على  إما  لعدد أعضائه،  المطلقة 
من  طلب  أو  أعضائه،  ثلث  من  طلب 

رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس 
الجمهورية«.

وأكد أن »هذه الحالة وغيرها توجب 
الدستور  مــواد  بصياغة  النظر  إعــادة 
المعرقلة لتشكيل السلطات الدستورية، 
والتي سببت حالة االنسداد السياسي 

وما رافقها من أحداث مؤسفة«.
واألربعاء، رفضت المحكمة االتحادية 
المرفوعة  البرلمان  حل  دعــوى  العليا 
لعدم  الــصــدري«،  »التيار  مــن  أمامها 

االختصاص، بعد تأجيل البث فيها أكثر 
من مرة، كان آخرها في 30 أغسطس 
الماضي، جراء تدهور األوضاع األمنية 

بالبالد آنذاك.
المحكمة،  قــرار  من  ساعات  وبعد 
أطلق القيادي في »اإلطــار التنسيقي« 
لحل  جديدة  مــبــادرة  العبادي،  حيدر 
األزمة السياسية الراهنة ضمن اتفاق 
سياسي مجدول يشمل إجراء انتخابات 

مبكرة.

وانــدلــعــت فــي مــدن عــراقــيــة، بينها 
العاصمة بغداد اشتباكات في 29 و30 
من  أكثر  خلفت  الماضي،  أغسطس 
30 قتياًل ومئات الجرحى وفق مصادر 
»التيار  أنــصــار  اقتحام  عقب  طبية، 
الحكومية  المقار  من  الصدري« عدداً 
اعتزاله  الصدر  إعالن  فور  بالعاصمة 

العمل السياسي.
ــك، قــالــت مــصــادر  ــ فــي غــضــون ذل
التي  ــزاب  األحـ إن  عراقية،  سياسية 
الصدر  مقتدى  مع  تحالفت  وأن  سبق 
ضمن مشروع »إنقاذ العراق« تتدارس 
ــى حــكــومــة  ــل ــاء ع ــ ــق ــ ــرحــات اإلب ــت ــق م
مصطفى الكاظمي ورئيس الجمهورية 

حتى موعد االنتخابات الجديدة.
وقالت المصادر لـ»االتحاد«، إن تلك 
المقترحات متداولة مع رفض ضمني 
التنسيقي«  »اإلطــار  قوى  قبل  من  لها 
ــن رفــضــه حـــل الــبــرلــمــان  الــــذي أعــل
والموافقة على إجراء انتخابات شريطة 

تشكيل حكومة جديدة.

عراقي يرفع الفتة تطالب بحل البرلمان خالل تظاهرة في بغداد )أ ف ب(

مقتل 11 إرهابيًا في األنبار وديالى 
بغداد )االتحاد(

أعلنت خلية اإلعالم األمني يف العراق أمس، القضاء على 7 عناصر من 
تنظيم »داعش« اإلرهابي بينهم القيادي حمود حمادة علي حويش يف 

محافظة األنبار.
وقالت اخللية يف بيانها إنه من »خالل االستمرار يف جمع املعلومات 

ورصد حتركات قيادات وعناصر داعش من قبل مديرية االستخبارات 
العسكرية بالتنسيق مع خلية االستهداف التابعة لقيادة العمليات 

املشتركة مت العثور على وكر مهم لإلرهابيني يف منطقة اجلاليات ضمن 
قاطع عمليات األنبار«. وأضافت أنه »مت تزويد القوات اجلوية باملعلومات 
الكاملة عن هذا الهدف، فقاموا بدك الهدف وحتويله إلى ركام، وبحسب 

املعلومات االستخبارية األولية فقد مت القضاء على 7 إرهابيني من 
عناصر التنظيم من ضمنهم القيادي حمود حمادة علي حويش«.
ويف السياق، ُقِتَل 4 عناصر من تنظيم »داعش« اإلرهابي أمس، يف 

ضربتني جويتني على ضفاف »بحيرة حمرين« ضمن قاطع عمليات 
ديالى وسط البالد. 

مصادر لـ»              «:
مناقشات داخل األحزاب 

لإلبقاء على الكاظمي 
وصالح حتى إجراء
انتخابات جديدة



دينا محمود )بيروت، لندن(

لبنان  في  والمالية  االقتصادية  األزمة  اقتراب  مع 
من دخول عامها الرابع، تجددت الدعوات في بيروت، 
لتعميم التعامل بالدوالر األميركي بدالً من الليرة، التي 
انهارت قيمتها على مدار السنوات القليلة الماضية، 
ما  في  البالد  لدخول  أدى  ما   ،%90 تفوق  بنسبة 
في  نهاية  لها  تبدو  ال  بـ»حالة سقوط حر«،  يُوصف 

األفق.
يشكل  أنــه  الخيار،  هــذا  لتبني  الــداعــون  ويعتبر 
في  المتداعي  المالي  النظام  إلحياء  األمثل  السبيل 
السلع  من  الكثير  أسعار  باتت  بعدما  خاصة  لبنان، 
الغذائية وقطع  والمواد  األدوية  من  بدءاً  البالد،  في 
غيار السيارات، وصوالً إلى إيجارات الشقق والمنازل، 
السوق  في  ــدوالر  ال على حسب سعر صرف  تُحدد 

السوداء.
ويشير هؤالء إلى أن اعتماد الدولة اللبنانية الدوالر 
يمثل  الليرة، قد  عن  لها بشكل رسمي عوضاً  عملة 
حاًل لألزمة المالية الراهنة، ووسيلة لتأمين االستقرار 
العملة  احتياطيات  نــزف  تــواصــل  بعدما  الــنــقــدي، 

الصعبة، منذ أواخر عام 2019 وحتى اآلن.
وفي تصريحات نشرها موقع »أل مونيتور« األميركي 
باتريك  اللبناني  االقتصادي  الخبير  قال  اإلخباري، 
مارديني، إن استخدام الدوالر في التعامالت الرسمية، 

وهو ما فعلته دول أخرى في العالم من قبل، سيساعد 
سكان لبنان على تجاوز األزمة الراهنة، في ضوء أن 
حصول المؤسسات والشركات المختلفة على مقابٍل 
تقدمها،  التي  والخدمات  السلع  مقابل  في  بالدوالر 
موظفيها،  رواتــب  لتأمين  كافياً  غطاًء  لها  سيضمن 
وهو ما سيتيح لها الفرصة أيضاً لتسديد الضرائب 
المستحقة عليها بالعملة الصعبة، بما سيفتح الباب 
أمام الحكومة لـ »دولــرة« الرواتب المقدمة للعاملين 

فيها، في نهاية المطاف.

واعتبر مارديني أن من شأن ذلك، تقليص الفجوة 
المختلفة في  المؤسسات  إيــرادات ومصروفات  بين 
القطاعيْن العام والخاص في لبنان، مشيداً في هذا 
وليد  اللبناني  السياحة  وزير  أصدره  بقرار  الصدد، 
للمنشآت  بموجبه  وسمح  أشهر،  ثالثة  قبل  نصار 

السياحية، بتحديد أسعارها بالدوالر.
القرار  إن هذا  اللبناني،  االقتصادي  الخبير  وقال 
يشكل أحد أبرز العوامل التي قادت لتحقيق القطاع 
السياحي زيادة في عائداته، بما يوجب تعميم ذلك 
ال  االقتصاد،  في  األخــرى  القطاعات  على  التوجه، 

سيما الصناعة والزراعة.
تبدي  اللبنانية  الساحة  على  أخرى  أصواتاً  ولكّن 
يقول  كما  الطريق،  هــذا  على  للمضي  معارضتها 
طعمة،  جاد  اللبناني  الحقوقي  والناشط  المحامي 
الليرة ال  من  بدالً  الــدوالر  أن استخدام  يعتبر  الذي 
تمثل حاًل ناجعاً ألزمات البالد، التي تستوجب برأيه، 
انتهاج  في  المتمثلة  الجذرية  أسبابها  مع  التعامل 
سياسات نقدية ومالية فاشلة على مدار عقود، مما 

أدى لتصاعد معدل التضخم، وانهيار قيمة الليرة.
في  المركزي  والمصرف  السلطات  طعمة  ودعــا 
للعمالت،  السوداء  السوق  السيطرة على  إلى  لبنان، 
واتباع  الليرة،  وتوحيد سعر الصرف، بجانب حماية 
المالي، ضمن خطة  الصعيد  سياسات شفافة على 

إصالح شاملة ومتكاملة في المجال االقتصادي.

أوكرانيا تتقدم شرق وجنوب البالد وروسيا تنسحب من مركزي إمداد رئيسيين

كييف تخترق خطوط املواجهة وموسكو تعيد تجميع قواتها

عواصم )وكاالت(

قواتها في  تجميع  تعيد  أنها  أعلنت موسكو 
منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا وأنها قررت 
وإيــزيــوم«  »باالكليا  بلدتي  من  قواتها  سحب 
األوكرانيتين اللتين تقعان عند نقطتين مهمتين 
على طرق إمداد حملتها في منطقة دونباس، 
تقّدماً  حقق  جيشها  إن  كييف  قالت  بعدما 
واسعاً في المنطقة التي يسيطر عليها الجيش 

الروسي منذ شهور.
ولفتت وزارة الدفاع الروسية إلى أنها ستعيد 
باالكليا  مدنيتي  مــن  بالقرب  قواتها  تجميع 
أوكرانيا  شرقي  خاركيف  إقليم  في  وإيــزيــوم 
في اتجاه دونيتسك، لتعزيز الجهود العسكرية، 

وفق ما أوردت وكالة األنباء الروسية »تاس«.
كوناشينكوف  إيجور  جنرال  الميجر  وقــال 
المتحدث باسم الجيش الروسي، إنه »من أجل 
العسكرية  للعملية  المعلنة  األهــداف  تحقيق 
أوكرانيا،  شرق  في  دونباس  بتحرير  الخاصة 
ــوات الــروســيــة  ــقـ ــادة تــجــمــيــع الـ ــ تـــقـــررت إعـ

المتمركزة في منطقتي باالكليا وإيزيوم«.
وذكر أن »القوات الروسية قضت على أكثر 

أجنبي  ومقاتل  أوكــرانــي  عسكري  ألفي  مــن 
خالل األيام الثالثة الماضية«.

تقدم  حول  أنباء  بعد  الروسي  اإلعالن  جاء 
البالد،  وجنوب  شرق  في  األوكرانية  للقوات 
كيلومتراً   70 الوراء  إلى  الروسية  القوات  دفع 

في غضون أسبوع.
دخل  أنــه  أمــس،  األوكــرانــي  الجيش  وأعلن 
وأخــرج  أوكــرانــيــا  شــرق  فــي  كوبيانسك  بلدة 
في  مهم  لوجستي  مركز  من  الروسية  القوات 
إطار هجوم مضاد خاطف استعاد فيه مناطق 
األوكرانية  الخاصة  القوات  ونشرت  واسعة. 
صوراً على مواقع التواصل االجتماعي لعناصر 
في  آلية  أسلحة  بحوزتهم  العسكري  بــالــزي 
كانت  »البلدة  أن  بيانها  في  وجاء  كوبيانسك. 

أوكرانية وستبقى كذلك دائماً«.
وسقطت البلدة التي يقطنها حوالي 27 ألف 
نسمة وتقع على طريق مهم إليصال اإلمدادات 
للقوات الروسية في الشرق في األسبوع األول 

من األزمة.
ولم يصدر أي تأكيد رسمي بأن جنود كييف 
دحروا القوات الروسية من إيزيوم التي ترتدي 
العسكرية  للعمليات  بالنسبة  كبيرة  أهمية 

الروسية، وكان بها حوالي 45 ألف نسمة قبل 
األزمة.

لكّن صوراً انتشرت بشكل واسع على مواقع 
يبدو  ما  على  أظهرت  االجتماعي  التواصل 
ذكر  بينما  المدينة  داخــل  األوكرانية  القوات 
مراقبون روس وجود تقارير أولية تتحّدث عن 

انسحاب جيش موسكو بالفعل.
وقال المتحدث باسم »الخارجية« األوكرانية 
وسائل  تناقلته  بــيــان  فــي  نيكولينكو،  أولــيــغ 
األوكرانيين  الجنود  إن  االجتماعي،  التواصل 
المزيد  ويحررون  أوكرانيا  في شرق  يتقّدمون 

من المدن والقرى.
إرســال  ــضــروري مواصلة  ال »مــن  ــاف  وأضـ

األسلحة إلى أوكرانيا«.
وجاء تقييمه لوتيرة المكاسب التي تحققها 
الرئيس  أعــلــن  بــعــدمــا  األوكــرانــيــة  الـــقـــوات 
أمس  متأخر  وقت  في  زيلينسكي  فولوديمير 
األول، أن قواته استعادت نحو 30 بلدة وقرية 

في منطقة خاركيف في إطار الهجوم.
ــة »ريـــا نــوفــوســتــي« الــروســيــة  ــال ونــقــلــت وك
شّكلها  التي  إيزيوم  إدارة  رئيس  عن  الرسمية 
المنطقة  فــي  الــوضــع  أن  ــروســي،  ال الجانب 

»صعب للغاية«.
ــولـــوف لــــ»ريـــا  ــوكـ وقـــــال فـــالديـــســـالف سـ
نوفوستي«: »على مدى األسبوعين الماضيين، 
الــقــوات  نّفذته  بقصف  المدينة  استُهدفت 
إلى  ويــؤدي  كبير  بدمار  يتسبب  األوكــرانــيــة، 

سقوط العديد من القتلى والجرحى«.
مــفــاجــئ من  إعـــالن  األول، صـــدر  وأمـــس 
تعزيزات  سترسل  بأنها  أفــادت  التي  موسكو 
إلى خاركيف، بينما أظهرت صور بّثها اإلعالم 
ومركبات  والمدفعية  الدبابات  أرتال  الرسمي 

الدعم تتحّرك على طرقات غير معّبدة.

أجزاء  في  أيضاً  األوكرانية  القوات  وتتقّدم 
من خط المواجهة جنوباً بعشرات الكيلومترات 
انتزعتها  أراٍض  باّتجاه  المناطق  بعض  فــي 
ذكرت  ما  وفق  األزمة،  بداية  الروسية  القوات 

متحدثة أمس.
إخبارية روسية عن  أعلنت وكاالت  بدورها، 
كاخوفكا،  نوفا  في  كبيرة  انفجارات   6 وقــوع 
الروسية في  القوات  بلدة تسيطر عليها  وهي 

منطقة خيرسون الجنوبية.
في األثناء، وصلت وزيرة الخارجية األلمانية 
زيــارة  في  أمــس،  كييف،  إلــى  بيربوك  أنالينا 
برلين  دعــم  تأكيد  هدفها  إن  قالت،  مفاجئة 
ألوكرانيا. وهذه هي الزيارة الثانية التي تقوم 
بها بيربوك إلى أوكرانيا، وتأتي بعد أسبوع من 
زيارة رئيس الوزراء األوكراني دينيس شميهال 
تزويدها  كييف  مطالب  كرر  برلين، حيث  إلى 

باألسلحة.
ألظهر  كييف  إلى  »توجهت  بيربوك:  وقالت 
أن بإمكانهم االعتماد علينا، سنواصل وقوفنا 
ضرورياً  ذلك  كان  طالما  أوكرانيا  جانب  إلى 
من خالل إمدادات األسلحة والدعم اإلنساني 

والمالي«.

آليات عسكرية روسية مدمرة في منطقة خاركيف )أ ف ب(

ألمانيا وبريطانيا وفرنسا تتهم 
إيران بـ»التصعيد النووي«

مقتل 4 من الشرطة بهجوم 
مسلح شمال غربي باكستان

برلين )وكاالت(

أصدرت حكومات ألمانيا وبريطانيا وفرنسا بياناً مشتركاً، أمس، 
انتقدت فيه إيران بسبب ما اعتبرته عدم رغبة من جانب طهران 
إحياء  إعادة  بخصوص  الطاولة  على  المطروح  االتفاق  إبرام  في 

االتفاق النووي مع إيران.
وقالت الدول الثالث في بيانها الذي نشرته الخارجية األلمانية، 
إنه »نظراً لهذا األمر فإنها ستجري مشاورات حول كيفية التعامل 
بأفضل السبل مع التصعيد النووي المستمر من جانب إيران وعدم 

استعدادها للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية«.
يذكر أن االتفاق الذي كانت القوى العالمية توصلت إليه مع إيران 
في 2015، مجمد منذ خروج الواليات المتحدة منه في عام 2018.

وتهدف المحادثات الحالية بشأن إعادة إحياء االتفاق إلى رفع 
النووي  البرنامج  تقييد  وإعــادة  إيــران  على  األميركية  العقوبات 
إلنهاء  اقتراحاً جديداً  إيران طرحت قبل أسبوع  اإليراني. وكانت 
الخالف، وذلك رداً على مقترح توافقي قدمه االتحاد األوروبي، ولم 

يتم اإلعالن عن تفاصيل بخصوص هذا الموضوع.
الدبلوماسية،  الفرصة  هذه  انتهاز  عدم  قررت  »إيران  أن  وتابع 
وبدال من ذلك وسعت من نطاق برنامجها النووي ليتجاوز حدود ما 

يمكن تبريره بطريقة معقولة«.

إسالم آباد )وكاالت(

بجروح  اثنان  وأُصيب  الباكستانية  الشرطة  من  جنود   4 قتل 
جراء هجوم مسلح نفذته عناصر مجهولة أمس، في مدينة »تانج« 
شمال غربي باكستان. وأوضحت الشرطة الباكستانية في المدينة 
من  وابــاًل  أطلقوا  نارية  دراجــات  يستقلون  مجهولين  أن مسلحين 
النار على رجال الشرطة الذين كانوا مأمورين بحماية مدير إدارة 
المدينة، ما أدى إلى مقتل 4 منهم وإصابة اثنين بجروح، تم نقلهم 
لجمع  الموقع  طوقت  األمــن  قــوات  أن  مضيفة  المستشفى،  إلــى 

األدلة، ونفذت عملية تمشيط للبحث عن المنفذين.
المدينة  في  األمني  التأهب  رفع مستوى  إلى  الشرطة  وأشارت 

بعد الهجوم، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

خبراء: السبيل األمثل إلحياء النظام المالي المتداعي

لبنان.. دعوات للتعامل بالدوالر ملواجهة انهيار العملة

امرأة تعد أموالها خارج مكتب تحويل في بيروت )أ ف ب(
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ألمانيا: مستمرون 
بدعم أوكرانيا عسكريًا 

وإنسانيًا وماليًا

الجيش الروسي
يعلن قتل 2000
جندي أوكراني 
ومقاتل أجنبي

انهيار قيمة العملة بـ %90
مع دخول األزمة عامها الرابع

تحديد قيمة السلع األساسية 
على أساس سعر صرف السوق 

السوداء

التعامل بالدوالر يقلص الفجوة بين 
إيرادات ومصروفات المؤسسات
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كما عهدنا ذلك دائماً، تبقى عالقات األخّوة بين المملكة 
العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة عالقات 
والمواقف.  الــرؤى  في  تقارب  من  يطبعها  لما  نموذجية، 
الدوام  على  متميزة  البلدين  بين  العالقات  كانت  ولطالما 
العديد  في  معاً  لتشاركهما  وذلك  المجاالت،  مختلف  في 
من الرؤى االستراتيجية ولتوافقهما في اآلراء وفي الكثير 
من التوجهات والمواقف والسياسات.. األمر الذي ينعكس 
أثُره اإليجابي دائماً على شكل جهوٍد مثمرة وناجحة وبّناءة، 
بإذن  األيام  قادم  والطيبة على  الكبيرة  آثارها  لها  ستكون 

اهلل تعالى. 
للعالقات  نموذجاً  اإلماراتية  السعودية  العالقات  وتعتبر 
ألي  كان  ما  بأنه  نقول  لذا  الشقيقة،  الــدول  بين  األخوية 
جهد أو عمل مشترك أن ينجح ويحقق النتائج المرجوة منه 
دون توفر مقومات النجاح واالنسجام للعالقة بين أطرافه، 
بما في ذلك الرغبة المشتركة بين قادة البلدين في ترسيخ 
مثل هذا النوع من العالقة بين األشقاء المرتبطين بوحدة 
هذه  نجحت  فقد  لــذا  والمستقبل.  والمصير  الماضي 
عمر  من  جــداً  مهمة  لمرحلة  تؤسس  هي  وها  العالقات، 
منطقة الخليج العربي والشرق األوسط ككل. كما أن امتداد 
الروابط بين البلدين في عمق التاريخ والجغرافيا والمجتمع 
كال  في  القادة  استحضرها  طالما  وهي حقيقة  والثقافة، 

البالغ  األثر  لها  كان  طويل..  زمن  منذ  الشقيقين  البلدين 
على المدى البعيد، فرحم اهلل تعالى السلف الذي كان له 
فضل كبير فيما وصلت إليها العالقة بين البلدين من تطور 
البلدين  في  الرشيدة  القيادات  زالت  وما  وتجذر،  ورسوخ 

تعمل على زيادة هذه العالقة تطوراً ورسوخاً وتجذراً.
 وقد مرت العالقات السعودية اإلماراتية بمحطات بارزة 
حفلت خاللها جميعاً بالخير واإليجابية والبركة، وأسهمت 
بصورة مباشرة في تعزيز التقارب وتحقيق مصالح مشتركة 
مسيرة  إطــار  في  أو  الثنائي  المستوى  على  ســواء  كبيرة، 
مجلس التعاون الخليجي. إنها عالقات وطيدة وقائمة منذ 
زمن بعيد، يسندها الكثير من الروابط والعادات والتقاليد 
واآلمال المشتركة، أي أنها ليست جديدة وال وليدة اللحظة، 
وإنما لها تاريخ عريق هو تاريخ منطقة الخليج ذاتها. وهي 

عالقات تمتد داخل المجتمعات وعلى مستوى القادة.
الخليجية  العالقات  من  النوع  هــذا  لمثل  نتمنى  لــذا   
االستدامة لكي يكون رافعًة مهمًة لتحقيق الوحدة الخليجية 
نموذجاً  تمثل  اإلماراتية  السعودية  العالقات  إن  المأمولة. 
يحتذى لدول المنطقة والعالم، وهي تؤسس لرؤية مستقبلية 

مشرقة تنعكس إيجاباً على الجميع.  

*كاتب كويتي

مـــن الـــالفـــت تــعــديــل الــقــوانــيــن 
الــخــاصــة بــاإلقــامــة فــي عــدة دول 
إمكانية  على  دليل  وهذا  خليجية، 
لتطوير  ــدول  ــ ال هـــذه  لـــدى  كــبــيــرة 
التغيرات  مع  يتناسب  بما  قوانينها 
الداخلية والخارجية، وكل ما يسهم 
في تطوير االقتصاد وسوق العمل، 
من  سنَّة  التغيير  أن  على  والتأكيد 
نحو  كــان  إذا  خاصة  الــكــون،  سنن 
دولة  كل  بأن  اإليمان  مع  األفضل، 
الخاصة،  تجربتها  تصنع  أن  يجب 

مستفيدًة من التجارب الناجحة.
الخليج عموماً،  دول  تجربتنا في 
وفـــي دولـــة اإلمـــــارات خــصــوصــاً، 
ــة فـــــريـــــدة، فـــــاإلمـــــارات  ــربـ ــجـ تـ
اســتــطــاعــت خــــالل نــصــف قــرن 
ونجحت  كــبــرى،  منجزات  تحقيق 
عقبات  تجاوز  في  قيادتها  بحكمة 
وتعزيز  مكانتها  ترسيخ  وفي  كبرى 
ــا الــعــالــمــي. ولــعــل مــن أهــم  ــ دوره
الكبيرة  المرونة  هو  به  تميزنا  ما 
األفضل،  نحو  التغيير  عل  والقدرة 
اإلجــراءات  أو  القوانين  في  ســواء 

واالجتماعية. االقتصادية 
على  قدرتها  لإلمارات  وتحسب 
المتغيرات..  مــع  سريعاً  التكيف 

تعمل  لقيادتها،  الثاقبة  الرؤية  خالل  ومن  إنها،  حيث 
وبمواكبة  بالتطوير  يسمح  بما  القوانين  تحديث  على 
كبرى  عالمية  أزمــات  تــجــاوزت  التي  فدولتنا  العصر. 
قادرة اآلن على تثبيت مكانتها اإلقليمية والعالمية، وقد 
بخلق مسار جديد  يتعلق  ما  في  األخيرة  رأينا خطوتها 
وذكية  كبيرة  خطوة  وهي  لإلقامة،  متكاملة  ومنظومة 
مستوى  على  الــرائــدة  ــدول  ال مصاف  في  أننا  وتوضح 
لتكون  البلدان  كافة  من  البشر  تستقطب  التي  العالم، 
الوجهَة المثاليَة للباحثين عن العمل والمستثمرين ورواد 
سعيدة  حياة  عن  يبحث  َمن  ولكل  والطالب،  األعمال 
حسب  المصمم  الــمــرن  النظام  هــذا  ومستقرة.  آمنة 
دولة  لكل  وتبقى  جــديــدًة.  نقلًة  يمّثل  اإلمـــارات  حاجة 
معنا،  تتناسب  التي  تجاربنا  نصنع  نحن  وهنا  تجربتها، 

تراثنا  على  وحفاظنا  تطورنا  ومع 
اإلمارات  يميز  ما  وهذا  وتاريخنا، 
جديداً  عمل  نــمــوذَج  َخلقت  التي 
وكانت سباقًة بين الدول الخليجية. 
الـــســـعـــوديـــة أيــــضــــاً ســمــحــت 
التعاون  مجلس  دول  في  للمقيمين 
سياحية  تأشيرة  على  بالحصول 
تمّكن  جيدة  خطوة  وهذه  للدخول، 
ــارة  ــ ــتــحــرك وزي الــمــقــيــمــيــن مــن ال
السعودية والتعرف عليها، وهذا ما 
الخليج  دول  أن  للتفكير في  يقودنا 
لديها أنظمة وبروتوكوالت مشتركة، 
بسهولة  ويــمــكــن  وغــيــرهــا،  أمــنــيــة 
تسهيل  بهدف  مشترك  ربط  توفير 
الخليج،  دول  في  المقيمين  تنقل 
أن  فيكفي  تأشيرة،  دون  من  حتى 
تكون مقيماً في دولة خليجية حتى 
الدول  كافة  بين  التنقل  من  تتمكن 
مــردوداً  سيخلق  وهــذا  الخليجية، 
مالياً واقتصاديا كبيراً، إذ سيشجع 
السياحة الداخلية بين دول الخليج.

 ويمكن لهذه الدول توفير منشآت 
وتدفعهم  المقيمين  تجذب  سياحية 
لزيارتها. ومن المعروف أن التركيبة 
ترّجح  الخليج  دول  فــي  السكانية 
وهــؤالء  للمقيمين،  العددية  الكفة 
يعملون وينتجون وكثير منهم لديهم إمكانيات مادية كبيرة 
ما  وغالباً  والترفيه،  السياحة  بهدف  السفر  من  تمكنهم 
وسلساً،  سريعاً  دخــوالً  لهم  توفر  التي  الــدول  يقصدون 
سنعزز  المقيمين  تنقل  بتسهيل  أنه  البال  في  خطَر  لذا 
عبر  مسبوق،  غير  بشكل  ونطورها  الداخليَة  السياحَة 
الترويج وتقديم العروض وإنشاء مقرات سياحية تجذب 
الجميع وتطور الحركَة االقتصادية، وربما تجربة االتحاد 
هناك  حيث  المجال،  هــذا  فــي  واضــح  مثال  األوروبـــي 
المقيمين  بتنقل  وسماح  االتحاد  دول  بين  مشترك  ربط 
الحركة  لصالح  كبير  مـــردود  لــه  وهـــذا  والــمــواطــنــيــن، 

االقتصادية. 

*كاتب إماراتي

يعود الصراع بين الحكومتين في 
يجري  وهــو  االشــتــعــال.  ــى  إل ليبيا 
الموالية  المليشيات  بين  بالواسطة 
مجلس  وكـــان  ــاشــاغــا.  وب للدبيبة 
النواب أقال حكومة الدبيبة لفشلها 
في إجراء االنتخابات، واختار وزير 
الداخلية السابق باشاغا الذي شّكل 
حكومًة اعترف بها الشرق الليبي ولم 
يعترف بها الغرب الليبي حيث توجد 
حكومة الدبيبة في طرابلس. حاول 
باشاغا دخول العاصمة مرتين وُصدَّ 
عنها. ثم وجد ميلشيات في الغرب 
الليبي مستعدًة للقتال من أجله. أما 
بتركيا  لالستغاثة  فسارع  الدبيبة، 
للمليشيات  العطاء  وزاد  مــجــدداً، 

المنتشرة في طرابلس وحولها. 
مثلُه  يحدث  ليبيا  في  يحدث  ما 
بالعراق، حيث يدور الصراع داخل 
يتولى  َمــن  على  الشيعي«  »البيت 
رئاسة الحكومة. واآلن صار مطلب 
الصدر  مقتدى  الشيعي  الــزعــيــم 
إقــالــتــه.  أو  ــمــان  ــرل ــب ال اســتــقــالــة 
من  المليشيات  ــإّن  ف ليبيا،  ومثل 
التنسيقي«  ــار  ــ »اإلطـ الــطــرفــيــن، 
و»الــــتــــيــــار الــــــصــــــدري«، تــعــود 
الطرفين  من  أحد  وال  لالشتباك، 

في  العراقيون  يستميت  بينما  لآلخر،  للتنازل  مستعد 
بلٌد  ليبيا  مثل  العراق  أّن  رغم  والكهرباء،  الماء  طلب 
رئيس  لكّن  واحــدة،  حكومة  لبنان  وفي  ثــري.   بترولي 
توشك مدته على  الحكومة  لرئيس  الُمعادي  الجمهورية 
في  اآلن  حتى  أمل  وال  المقبل(،  أكتوبر  )آِخــر  االنتهاء 

قدرة البرلمان على اختيار َمن يخلفه.
لكّن  الرئيس والحكومة،  وال مشكلة في سوريا لجهة 
الجمهورية مقّسمة إلى أربعة أقساٍم متعادية. وتحضر 

أجنبية. وميليشيات  أرضها جيوش  على 
استمرار  بــأّن  السودانيين  الدوليون  المندوبون  وينذر 
النزاع بين الجيش والقوى المدنية على السلطة يهدد البالد 

باالنهيار االقتصادي واألمني.
وفي اليمن، صراع وحصارات على المدن وبدواخلها. 

والجميع  متصدعة،  هدنة  وهناك 
االقتصادي  االنهيار  مــن  يشكون 
واألمني! وهذا كلُّه يعني الفشل في 
إقامة سلطة وطنية واحدة. وأسباب 
سطوة  اســتــعــالء  مــعــروفــة:  الفشل 
األجنبية.  والتدخالت  المليشيات، 
هامشية  ســلــطــات  بــقــيــت  وحــيــث 
التوافق من  تعجز عن  فإنها  مدنية، 
فالُكلُّ  المتبادلة.  التنازالت  خــالل 
استمتع بطعم السلطة، ويعضُّ عليها 
وجوعى  عطشى  والناس  بالنواجذ، 
وال أحد يرّد على المناشدات الدولية 
المشكالت  إلــى  يلتفت  أو  بالتهدئة 

السياسية والسيادية المستعصية.
منذ منتصف القرن العشرين وحتى 
اليوم تمرُّ تجربة الدولة الوطنية في 
وِمَحن،  بمصاعب  العربي  المشرق 
ثم  العسكرية،  بــاالنــقــالبــات  بـــدأت 
تــصــدعــت الــســلــطــة مـــن الـــداخـــل، 
وحصلت  المتمردون،  عليها  وتمرد 

التدخالت األجنبية. 
األجنبي-  الغزو  اعتبار  يمكن  ال 
للتصدع  سبباً  الــعــراق-  باستثناء 
الداخلي. وقد حاول مدنيو كل بلدان 
لكن  لالنتخابات.  الــعــودة  المشرق 
المليشيات تعّطل فعاليتَها. وما نفعت 
الوساطات العربية في التوفيق بين المتنازعين بالداخل، وال 

في َمنْع التدخالت الخارجية.
ال  لكن  واستراتيجية،  وإنسانية  وجودية  الدولة ضرورة 
مصلحة للمليشيات في إقامتها، غير أن القوى المدنية في 
كٍل من لبنان والعراق وليبيا، وهي صاحبة المصلحة في 
إقامة السلطة، ال بد أن تقوم بجهٍد جباٍر من أجل ذلك. 
فإعادة الدولة الوطنية أولى األولويات، وال بد من نضاٍل 
من أجل تسليم أطراف النظام بضرورات السلطة الواحدة، 
وضــرورات الخالص من المليشيات، وهما األمــران غير 

الحاصلين حتى اليوم!

*أستاذ الدراسات اإلسالمية -جامعة محمد 

بن زايد للعلوم اإلنسانية

السعودية واإلمارات.. وحدة في الموقف والرؤية

»النظر دون خوف«!

»من أجل النظر دون خوف« عنواُن معرٍض احتضنه متحُف الفن الحديث في نيويورك، وضم أعماال لوولفجانج تيلمانز، وهو مصور ألماني نال شهرته في بريطانيا 

وأميركا، حيث أصبحت صوره السخية غير الرسمية من أكثر األعمال الفنية إثارًة لالهتمام. وانطلقت شهرُته مع األعمال التي نشرها في مجلة »آي دي« الشبابية، ومن 

بعدها »ثا بيج ايسيو«، صحيفة الشارع األكثر انتشارًا في العالم. ومع مطلع األلفية بدأت كبريات الصحف األميركية تنشر أو تعيد نشر صور تيلمانز التي حصدت العديد 

من الجوائز، وجذبت إليه نظر القراء »دون خوف«! )الصورة من خدمة »نيويورك تايمز«(

يعكس اعتماد الدفعة الثالثة من المستفيدين من القروض ضمن 
السياسة اإلسكانية الجديدة، التي أعلنتها وزارة الطاقة والبنية التحتية 
الرشيدة  القيادة  اهتماَم  لإلسكان،  زايــد  الشيخ  برنامج  في  ممثلًة 
بضمان استقرار األسرة اإلماراتية، وتسخير كل اإلمكانات إلسعاد 
المواطن اإلماراتي وتحسين مستوى معيشته. وشملت هذه الدفعة 
512 قرًضا جديًدا بقيمة 408 ماليين درهم، وإصدار قرارات لـ61 
مستفيًدا من المساكن الحكومية بقيمة 49 مليون درهم، ليصل مجموع 
ما أُعلن، خالل ثالثة أشهر منذ إطالق سياسة اإلسكان الجديدة في 
يوليو الماضي، إلى 1516 قرًضا سكنّيًا بإجمالي يصل مليار و208 

ماليين درهم.
إسهامات وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه اهلل، وصاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، أسهمت بشكل كبير في تنظيم 
قطاع اإلسكان للسنوات الخمس المقبلة، والتغلّب على التحديات التي 

يواجهها القطاع. 
ولــــعــــل أبــــــــرز هـــذه 
ــهــات األخـــيـــرة  ــوجــي ــت ال
اإلسكان  سياسة  صدور 
قروض  بشأن  الجديدة 
لإلسكان،  زايــد  برنامج 
فـــضـــاًل عــــن بــرنــامــج 
لقروض  جديد  تمويلي 
 11.5 بقيمة  اإلســكــان 
مليار درهم، تستفيد منه 

13 ألف أسرة مواطنة.
ــذه  ــ ه صــــــــــدور  إن 
من  تبعه  ومــا  السياسة 
ــات  ــه ــوجــي قــــــــرارات وت
قيادة  وجـــود  على  ــُدّل  يـ
لم  حكيمة،  استثنائية 
تسخير  يوًما  تُغفل  ولــن 
اإلمــكــانــات إلسعاد  كــل 
المواطنين، واإلسهام في تحسين مستويات معيشتهم، وضمان استقرار 
األسرة اإلماراتية، عبر توفير برامج ومنح عدة في قطاعات اإلسكان 
، إضافًة إلى  تشمل توزيع األراضــي والشقق السكنية بشكٍل مجانيٍّ
تسهيالت في القروض اإلسكانية، ومن ذلك تمديد فترات االستحقاق 
واالستقطاع في حالة التعثر في السداد لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد 
حتى 24 شهًرا بحدٍّ أقصى، واإلعفاء الكامل من القرض في حالة 
الوفاة أو بلوغ سّن التقاعد، أو في حالة اإلفالس أو العجز عن الكسب 

وفق شروط محددة.
ويُعدُّ توفير السكن المالئم للمواطنين من أولويات اهتمامات قيادتنا 
الرشيدة، وتماشّيًا مع هذه األولوية تسعى حكومة دولة اإلمارات بجهود 
دؤوبة إلى تطوير منظومة إسكان عصرية مستدامة، وبناء مجتمع 
مستقرة  آمنة  بيئة  الكريمة ضمن  الحياة  بمقّومات  ينعم  متماسك 

ومحّفزة على العمل واإلنتاج.
وتُجّسد سياسة اإلسكان الجديدة، وما تالها من توجيهات، جهوَد 
حكومة دولة اإلمــارات في سبيل إسعاد مواطنيها، بما يسّرع ويعّزز 
ويدعم  للمواطنين،  السكني  االستقرار  تحقيق  نحو  خطواتها  من 
مستهدفات الدولة لألعوام الخمسين المقبلة، ومئوية اإلمارات 2071، 
وتطلّعاتها نحو الريادة العالمية في تحقيق الراحة والرفاهية لشعبها، 

ويعكس إيمان قيادتها بأن اإلنسان هو الثروة الحقيقية للوطن.

سياسة اإلسكان الجديدة.. لِبنة 
أخرى الستقرار األسرة اإلماراتية

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

اإلمارات

اليـــوم

سياسة اإلسكان 
الجديدة ُتجّسد جهوَد 
حكومة دولة اإلمارات 

في سبيل إسعاد 
مواطنيها، بما يعّزز 

خطواتها نحو تحقيق 
االستقرار السكني 

للمواطنين

الدول الخليجية بتسهيلها 
ز السياحَة  تنقل المقيمين ُتعزِّ

الداخليَة وتطوُرها، عبر العروض 
والمقرات السياحية التي 

تجذب الجميع وتطور الحركَة 
االقتصادية

 الدولة الوطنية ضرورة 
وجودية، لكن ال مصلحة 

للمليشيات في إقامتها، 
وعلى القوى المدنية في 

لبنان والعراق وليبيا، بذل جهٍد 
جباٍر من أجل ذلك

تجارب الدولة الوطنية العربيةفرٌص لتطوير السياحة الخليجية
د. رضوان السيد*د. سالم حميد*

العالقات السعودية اإلماراتية 
تمثل نموذجًا، وتؤسس لرؤية 
مستقبلية مشرقة تنعكس 

إيجابًا على الجميع

د. عيسى العميري*
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اليمانية،  الملهاة  في  بالعراق  أهاًل 
ــتـــهـــالل يــمــكــن اخـــتـــزال  بـــهـــذا االسـ
المنقسم  العراقي  المشهد  توصيف 
كان  وإْن  فالحالة  وأفــقــيــاً.  عــمــوديــاً 
فمن  بــدقــة،  توصيفها  الصعوبة  مــن 
لماهية  واضح  بمفهوم  الخروج  المهم 
العراقيين  وعلى  السياسي.  المشهد 
من  سيأتي  مــا  مــع  التعايش  والعالم 
التاريخ  امــتــداد  على  الرافدين  بــالد 
وتوالي العصور، فهذا ما ألفته البالد 
الهجري  الثاني  القرن  منذ  اليمانية 
فمنذ  لليمن.  وحكمها  الزيدية  بظهور 
ذلك الزمن بات الحكم السياسي في 
عليهم مجازاً  يطلق  معينة  فئة  قبضة 
»البيت الزبيدي«، أو كما يوصف بأنه 

»المركز المقدس«.
شمال  عرف  واألزمنة  القرون  عبر 
اليمن حكماً ممزوجاً باالمتداد العرقي 
الطوق.  قبائل  يسمى  بما  المحمي 
الحكم  هــذا  مــع  تعايشوا  اليمنيون 

بكل ما فيه وما احتُمل من العنصرية 
الناس  وعــرف  والمذهبية  الطبقية 
كيف يــتــواءمــون مــع هــذا الــواقــع بكل 
ما فيه، وما احتُمل حتى وأن كان في 
إبقائهم في العصور الوسطى أو حتى 
ما قبلها، فالمهم أنهم تعايشوا واألكثر 
من ذلك أن محيطهم كذلك تعايش مع 
اليمن بكل ما فيه، فالكل بات يسمي 
على  الزيدي  البيت  داخل  االنقالبات 
على  يُطلق  كما  شعبية  ــورات  ثـ أنــهــا 
ثورتي 1948 و1962، وحتى المستجد 
كما  معاصرة  ثورات  أنها  يفترض  من 
أنها  على  العربي«  »الربيع  في  حدث 
انقالب  أنها  الواقع  بينما  تغيير،  ثورة 

متسلسل في بيت الحكم الزيدي.
ما  وهــو  معتادة،  اليمنية  النمطية 
هذا  أن  برغم  الــعــراق  فــي  يستنسخ 
مرجعية  قديماً  يحتضن  العريق  البلد 
النجف، غير أنه يوشك على تخصيب 
لتكوين  الــســيــاســي،  الــحــكــم  شــيــفــرة 

قد  الــعــراق.  لحكم  المقدس  المركز 
إضافياً  عــقــداً  األمـــر  هــذا  يستغرق 
وسيمتد  ــتــكــون  ي حــتــى  الـــزمـــن  مـــن 
العراقيون  وسيتعلم  بعيدة،  لــقــرون 
لمقتضيات  وفقاً  معه  يتعايشون  كيف 
ــخــارج والــمــحــيــط الــســيــاســي بهم،  ال
ملكياً  نــظــامــاً  محيطهم  ــاء  شـ ــإن  فـ
جمهورياً  شــاءوا  وأن  ملكياً  سيجعلوه 
معنى  ال  شكليات  فهذه  سيجمهرونه، 
لها في ظل حاكم مكلف إلهياً كما هو 
مرجعية  باعتباره  للناس  نفسه  يقدم 
دينية لها أصلها في األرض واتصالها 

بالسماء.
العراقيون ليس أمامهم خيارات بعد 
ودولتهم  السياسي  نظامهم  سقط  أن 
الوطنية في 2003 أمام نظر جوارهم 
تنساه  أن  يمكن  ال  في مشهد  العربي 
الذاكرة. السقوط كان مريعاً وما تاله 
سنوات  بعد  إيــران  مألته  فراغاً  كان 
بوابة  عند  أطماعها  فيها  تكسرت 

كانت  لطالما  التي  الشرقية  العرب 
موصدة، بوابة لطالما صنعت األمجاد 
المحظور  لكن  المشهودة،  والتواريخ 
ــع وســقــطــت الــبــوابــة، وانــهــدمــت  وقـ
وفي  اآلن  وحصونها.  الدولة  جــدران 
ال  االفتراضية  العوالم  غوغائية  زمن 
التعايش  غير  العراقي  للشعب  وقــت 
من  فيها  بما  »اليمانية«  التجربة  مع 

التعاسة والقبح والبشاعة.
ال يعرف أحد مقدار الوجع والجوع 
الوطنية  الــدولــة  تسقط  أن  بعد  إال 
ويتحكم بالناس مدعين التكليف اإللهي 
السياسية  النمطية  يوظفون  الــذيــن 
الليبرالية اآلتية من »بالد الكفر« كما 
يقولون عنها، إال أن الديمقراطية توفر 
المالحقة  مــن  السياسية  الحصانة 
المالئم  التفصيل  بموجب  القانونية، 
البلدان  تتحول  وجالبيبهم،  لعمائمهم 
لملهاة ال نهاية لها، يتصارعون ويتقاتل 
االتباع والمريدون ليحكم معمم يدعي 

بالوالية  الغفران«  »صكوك  امتالكه 
على العباد فيما هو يتمتع بما ال يتمتع 

به أحد.
الــعــراق  بشعب  يليق  ال  بالتأكيد 
األوطان  من  وغيرها  وسوريا  ولبنان 
اليمني،  الحكم  استنساخ  العربية 
في  واحـــد  شعب  يعيش  أن  فيكفي 
عصور ما قبل التاريخ، وأن ال تتوسع 
منها  يستفيد  لــم  التي  الفكرة  هــذه 
يبقوا  أن  اعتادوا  أنهم  غير  اليمنيون 
في ذيل قائمة الدول في كل شيء بال 

استثناء.
 يجب أن تكون هناك روافع وطنية 
بتقديم  وتقبل  تتقدم  عروبية  قومية 
التضحيات، فالعراق وغيره من البالد 
المصير  وهــي  »اليمننة«  حافة  على 
اتعظ  من  والحكيم   . جحيماً  األكثر 

بغيره وهرب من الملهاة اليمانية.

* كاتب يمني

العراق في الملهاه »اليمانية«

 العراق على حافة »اليمننة« 
وهي المصير األكثر جحيمًا، 

والحكيم َمن اتعظ بغيره

قبل:  من  أذكرها  لم  قصة  إليكم 
ــر عــام  ــ ــس أواخـ ــون ســـافـــرت إلـــى ت
التحرير  منظمة  رئيس  للقاء   1993
كنت  عــرفــات.  يــاســر  الفلسطينية 
مشروع  فــي  مشاركاً  رئيساً  وقتها 
»بناة من أجل السالم«، الذي دشنه 
األميركي  الرئيس  نائب  جـــور،  آل 
فرص  خلق  فــي  للمساعدة  آنـــذاك 
في  االقتصادي  النمو  وتعزيز  عمل 
المحتلة.  الفلسطينية  األراضــــي 
الرئيس  للقاء  تونس  إلــى  وأُرســلــت 
لمنظمة  التنفيذية  واللجنة  عرفات 
مهمتنا  لشرح  الفلسطينية  التحرير 
قد  وكنت  دعمهم.  على  والحصول 
التقيت بعرفات مرات عدة من قبل. 
كنا نعرف بعضنا البعض ودار بينننا 

سجال صريح في الغالب. 
وحين وصلت، كان الرئيس يجري 
كان  أنــه  لي  ونقل  هاتفية.  محادثة 
يــتــحــدث إلـــى »شــعــبــه فــي لــبــنــان«. 
كان يعلم أن هذا من شأنه أن يثير 
الخالف كما جادلنا معه من قبل حول 
الطبيعة االستفزازية، والتي قد تؤدي 
إلى نتائج عكسية لوجودهم المسلح 
قائاًل،  تعليقاته  واختتم  لبنان.  في 
»كما ترى، جيمي )هكذا كان يناديني( 
التواصل  القيادة:  مفاتيح  هي  هذه 

وتواجد قوة احتياط«. وحينذاك، دخل الشاعر الفلسطيني 
الشهير محمود درويش الغرفة وقال له عرفات، »محمود، 
أقول لجيمي إن مفاتيح القيادة هي التواصل وتواجد قوة 
وأيضاً  محمود:  وأجــاب  صحيحاً؟«  هذا  أليس  احتياط. 
قائاًل  استنكار  في  بيده  ولوح عرفات  يا سيدي.  »الرؤية 

»ليس مهماً«. 
لياسر عرفات  احــتــرامــاً  قبل  مــن  هــذا  عــن  أكتب  لــم 
الذي أصبح في ذمة اهلل اآلن واحتراماً لمساهماته في 
وعلى  الفلسطينية،  الوطنية  والحركة  بالهوية  الصعود 
الرغم من خالفاتنا. وأشارك هذه القصة اآلن ألن فكرة 
»االتصال والقوة« من دون رؤية ما زالت تعكس المعضلة 
ليس  ومسؤوالً  فعاالً،  متحدثاً  عرفات  كان  الفلسطينية. 
في  الجماهير  إلى  الفلسطينية  الرسالة  نقل  عن  فقط 
جميع أنحاء العالم، لكن أيضاً عن رأب صدع الخالفات 
تحدث  عندما  ذلــك،  ومــع  الفلسطينية.  الحركة  داخــل 

عرفات وجيله عن الحقوق األخالقية 
عن  أو  للفلسطينيين  والــقــانــونــيــة 
علمانية«،  ديمقراطية  »فلسطين 
كانوا يتحدثون عن أفكار، رغم أنها 
تشكل  لــم  لكنها  ومسوغة،  مقنعة 
بتكتيكات  مقترنة  استراتيجية  رؤية 
لتحقيق هذه  للتنفيذ  وقابلة  واقعية 
عرفات  ألهم  بينما  وهكذا،  الرؤية. 
ــالح، كــان  ــسـ الــمــاليــيــن وحــشــد الـ
استخدام هذه األسلحة يأتي بنتائج 

عكسية على أهدافهم. 
المتنافسة  الفلسطينية  القيادات 
الفلسطينية،  الــســلــطــة   - الــيــوم 
ــاد اإلســالمــي«  ــجــه ــاس«، »ال ــمـ »حـ
ــة  رؤي اســتــشــراف  فــي  تفلح  ــم  ل  -
تقترح  ولـــم  واقــعــيــة  اســتــراتــيــجــيــة 
السلطة  وتكافح  لتنفيذها.  خطوات 
ببساطة  و»حــمــاس«  الفلسطينية 
ــحــفــاظ على  ــل الــبــقــاء وال مــن أجـ
السيطرة، كل جانب على إقطاعيته. 
في  تصب  حماس  و»استراتيجية« 
لها  يسمح  مما  إسرائيل،  مصلحة 
ــي  ــزة عــن بــقــيــة األراضــ بــفــصــل غـ
لها  أن  »حــمــاس«  وتزعم  المحتلة. 
»قــوة رادعـــة« لكن هــذه الــقــوة، في 
وتؤدي  فعالة  األحــوال، غير  أحسن 
إلى نتائج عكسية، مما يمنح إسرائيل 
لتقتل  دوريا  قوية  وتوجيه ضربات  بقسوة  لخنقها  ذريعة 
مئات األبرياء. ومع ترويض »حماس« اآلن، تتحامق حركة 
»الجهاد اإلسالمي« في توهمها بأن هجماتها العشوائية 

وصواريخها غير الفعالة ستغير الوضع الفلسطيني. 
زياد ذات  توفيق  الالمع  الفلسطيني  السياسي  رد  فقد 
مرة على االنتقادات القائلة إنه ينكر حق الفلسطينيين في 
المقاومة المسلحة، قائاًل »قد يكون لكم هذا الحق، لكن 
حين يُستخدم بشكل سيئ كما تفعلون، فإنكم تفقدونه«. وما 
زال من الضروري إجراء تقييم واقعي للوضع الفلسطيني  

وتطوير رؤية استراتيجية وخطوات تكتيكية لتطبيقها. 
 وعبقرية المقاومة السلمية، أنها تحول القوة العسكرية 
إلى نقطة ضعف وبمقدورها أن تحول الرأي العام العالمي 

إلى سالح قوي للتغيير. 

* رئيس المعهد األميركي العربي- واشنطن

الكثير  والدة  قبل  ملكًة  أصبحت 
منا، وقبل والدة الكثير من أمهاتنا، 
من  الكثير  والدة  قــبــل  وحــتــى  ــل  ب
جداتنا. نقطة ثابتة على محور يدور. 
كانت  فإنها  ال،  أم  أأحببتها  وســواء 
والضرائب،  الموت،  حاضرة.  دائماً 
كانت  الثانية،  إليزابيث  والملكة 
األشياء الوحيدة األكيدة في الحياة 
خالل 70 عاماً، إلى أن انطفأت يوم 

الخميس عن 96 عاماً. 
تجّسدها،  كانت  التي  المؤسسة 
دوالر  مليار  بــــ28  كبيرة  مؤسسة 
الموروثة.  والممتلكات  األلقاب  من 
منصبها  نفسها؟  الــمــرأة  عن  مــاذا 
ــجــهــر بـــآرائـــهـــا في  ــن ال مــنــعــهــا مـ
والحركات  واالنتخابات،  السياسة، 
الملوك  ألن  واألفــراد،  االجتماعية، 
الحكومة  يسّيرون  ال  المعاصرين 
أوراقــهــا  على  يظهرون  أنــهــم  رغــم 

المالية. 
ــهــا تحب  ــعــرف أن ــَت ت ــن وربــمــا ك
الهواء  فــي  تــمــارس  التي  األنشطة 
القنص...  رحــالت  الخيل،  الطلق: 
وربما قرأت في مكان ما أنها عندما 
الجيش  في  خدمت  مراهقة  كانت 
العالمية  الــحــرب  فــي  كميكانيكية 
تتقاضاه  كانت  ما  واّدخرت  الثانية، 

من أجر زمن الحرب لشراء فستان زفافها الحقاً وبذلك 
العصيبة، في  األوقات  تلك  كانت، في  أّمة  ظفرت بحب 

حاجة إلى قصة جميلة، وعملية. 
 وصلت إلى العرش عن طريق عمٍّ تخلى عن حقه في 
وفي  ذكر.  عهد  ولي  وغياب  مبكراً،  توفي  وأٍب  العرش، 
1952، قامت تركة البالد فجأة على عاتق أم لطفلين في 

الخامسة والعشرين من عمرها. 
سلطتها  العالم،  فــي  منصب  أسمى  صاحبة  الــمــرأة 
كل  قــرون،  يمتد عبر  األنساب  تأتي من خالل سلّم في 
ذلك أفضى إلى جلوسها على العرش فترة أطول من أي 

شخص آخر من قبل، أو من بعد ربما. 
ومسؤولة  بريطانيا  بماضي  دائماً  مرتبطة  كانت  لقد 

دائماً عن مستقبل النظام الملكي.  
 فقد أصيبت بكوفيد، وعمدت إلى تقليص مشاركتها 
زوجها  توفي   ،2021 يونيو  وفي  الرسمية.  األنشطة  في 

وفي  عــامــاً،  ـــ73  ل بها  اقترن  ــذي  ال
واسع  نطاق  تداولها على  تم  صورة 
في  إليزابيث  جلست  الجنازة،  من 
االجتماعي  التباعد  بقواعد  التزام 
وحــيــدة فــي كنيسة ســانــت جــورج، 
تتابع  وهي  مزدوجة،  كمامة  ترتدي 
األمير  جثمان  يحمل  الــذي  النعش 
نهاية  إلى  طريقه  يشّق  وهو  فيليب 
الممر من دون أي أحد بالقرب منها 

ليواسيها. 
فيه  أعلن  ــذي  ال الــوقــت  وبحلول 
الخميس  صــبــاح  باكينغهام  قصر 
واضحاً  كان  الملكة،  صحة  تدهور 
من  ســاعــات  عــن  نتحدث  كنا  أنــنــا 
وقت  في  أسابيع،  من  بــدالً  الوقت 
ــا إلــى  ــه ــه أفـــــراد أســرت ســــارع فــي

سريرها. 
ــاذا ذهـــب تفكيري  إلـــى مـ أتــعــلــم 
أدركــُت  لقد  أتوقعه؟  لم  نحو  على 
أنه خالل حياتي كلها، كانت كلمات 
»حفظ  الفعلي  اإلنجليزي  النشيد 
ولبقية  اآلن  ولــكــن  الــمــلــكــة«،  اهلل 
 – ابنتي  حياة  لبقية  وربما  حياتي، 
وليام،  ثم  تشارلز  فترات حكم  عبر 
الــرجــال  مــن  كسلسلة  ــورج،  جــ ــم  ث
الذي يخلفون هذه المرأة القوية – 

ستصبح »حفظ اهلل الملك«. 
المالحظات،  ببعض  أدلــي  أن  أستطيُع  وكأميركية 
بإعجاب وتجرد، حول ما جعل الملكة ذات أهمية ومغزى 
كبيرين: لقد كانت تبدو دائماً امرأة عادية على نحو الفت، 
إطالق  أو  لكتاب  للترويج  جــوالت  في  تنخرط  تكن  ولم 
بودكاست أو الدردشة مع اإلعالميين. ولم تبِن عالمتها 
القويات  النساء  من  نتوقعها  بتنا  التي  بالطرق  التجارية 
عالمة  على  للحفاظ  ذلك، سعت  من  وبــدالً  الشهيرات، 
تجارية عتيقة -بما لها وما عليها – ولكن ليس لنفسها. 

وهذه بالنسبة لي هي التركة. هذا هو الشيء الالفت: 
أهم  الراحلة  الملكة  كانت  بريطانيا  في  عاماً  لـــ70  أنه 
شخصية في الكومونويلث امرأة كانت عظيمة ألنها أّدت 
، لـ25 ألف يوم.  واجبها، أّدته بتفاٍن وأناٍة وبال كلل أو تَشكٍّ
ينشر بترتيب خاص مع خدمة »واشنطن بوست نيوز سينديكيت«

*كاتبة أميركية

عندما تحدث عرفات عن 
الحقوق األخالقية والقانونية 
للفلسطينيين، كانوا يتحدثون 

عن أفكار رغم أنها مقنعة 
ومسوغة، لكنها لم تشكل 

رؤية استراتيجية مقترنة 
بتكتيكات واقعية

 كانت الملكة 
الراحلة أهم شخصية 
في الكومونويلث.. 

امرأة كانت عظيمة ألنها 
أّدت واجبها، أّدته 

بتفاٍن وأناٍة وبال كلل 
أو َتشكٍّ

إليزابيث الثانية.. تفاٍن في أداء الواجبالحقوق الفلسطينية.. الواقعية والرؤية

مونيكا هيسي*جيمس زغبي*

هاني سالم مسهور*

عاماً بعد آخر، تزداد معاناة قارة أوروبا مع حلول فصل الشتاء، إما نتيجة 
للتغيرات والتقلبات المناخية الشديدة أو لتزايد حاجتها لمصادر مستدامة من 
الطاقة. لكن فصل الشتاء القادم ليس مجرد مرحلة جديدة في هذه المعاناة؛ 
ذلك أنه يحمل التحدي األكبر للقارة العجوز في سوق الطاقة العالمية منذ 
لالنخفاض،  أوروبــا  في  الحرارة  درجات  تتجه  فبينما  عديدة مضت.  عقود 
فإن لهيب الحرب الروسية - األوكرانية مازال على وضعه المتفاقم، ومازالت 
الروسي. ولَم ال،  للقرار  الغاز األوروبية مرتهنة، في جانب مهم منها،  سوق 
وروسيا تورد نحو 40% من االستهالك األوروبي من الغاز الطبيعي، ولم تتردد 
في استخدم هذا الغاز كسالح فعال وورقة ضغط على الحكومات األوروبية، 

وخصوصاً حكومات ألمانيا وإيطاليا وفرنسا.
ولعل المتمعن في أبعاد أزمة الطاقة التي تعايشها أوروبا حالياً، لن يرى 
قيام روسيا بقطع إمدادات الغاز عن الدول األوروبية وحسب، بل سيرى كيف 
مهدت وكرست السياسات األوروبية لهذه األزمة قبل اشتعالها. إذ إن المساعي 
األوروبية لتحقيق الريادة العالمية في ملف المناخ، والحاجة لالستدامة البيئية 
وتخفيض االنبعاثات الكربونية، واعتبارات الكفاءة االقتصادية، تضافرت فيما 
بينها لتنتج عدداً من السياسات التي رفعت درجة حساسية االقتصاد األوروبي 

تجاه مصادر الطاقة اآلتية من روسيا. فكيف حدث ذلك؟
العالمية  المبادرة  زمام  لتولي  األوروبية  القارة  لدول  الحثيث  السعي  إن 
في مواجهة احترار المناخ، الذي تجلى في اتفاق باريس للمناخ، فضاًل عن 
اعتماد  زيادة  ترتب عليه  البيئية محلياً، قد  إلى تحقيق االستدامة  حاجتها 
أوروبا تدريجياً على الغاز الطبيعي في كلٍّ من توليد الكهرباء وقطاع النقل 
مع  تصالحاً  أكثر  الغاز  هذا  أن  اعتبار  على  للتدفئة،  العائلي  واالستخدام 

البيئة. 
ولئن كانت اعتبارات الكفاءة االقتصادية األوروبية تقتضي النزول بتكاليف 
االستيراد لحدودها الدنيا، وخصوصاً تكاليف نقل الغاز المسال؛ فكان من 
الطبيعي أن يترتب على ذلك حدوث تركُّز جغرافي في استيراد الغاز األوروبي 
الطبيعي.  الغاز  من  عالمياً  األكبر  االحتياطيات  صاحبة  روسيا  الجارة  من 
األوروبية  الدول  كبريات  تلبي  التكاليف،  المنخفضة  الغاز  أنابيب  مد  فعبر 
احتياجاتها من الغاز الروسي. بيد أن هذا التركُّز الجغرافي، وإن كان قد عزز 
من تنافسية اإلنتاج األوروبي في األسواق الدولية في أوقات السلم التي وّلت، 
فإنه بات اآلن هو الخطر األكبر واآلنّي الذي يهدد األداء االقتصادي األوروبي، 
ليس فقط في النزول بمؤشرات تنافسيته اإلنتاجية، ولكن أيضاً في انتظام 

دوران عجالت اإلنتاج األوروبي برمتها.

منظور جديد ألزمة الطاقة األوروبية

تريندز للبحوث واالستشارات اتجاهات عالمية
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عبد الله أبوضيف )القاهرة(

التي  التاريخية  القصور  من  كبيرة  مجموعة  مصر  تمتلك 
تعود إلى عصور مختلفة، شهدت تحوالت عدة واستخدامات 
الكاتبة  وثقته  مــا  وهــذا  الماضية،  العقود  خــال  مختلفة 
مصر«،  »قصور  كتابها  في  الحميد  عبد  سهير  المصرية 
من  قصراً   50 من  ألكثر  والحجر  البشر  تاريخ  يروي  الذي 
أحداث  من  القصور  شهدته  وما  المعماري  الطراز  ناحية 

بها. ارتبطت  مهمة وشخصيات 
عدداً  التقت  إنها  لـ»االتحاد«:  الحميد  عبد  سهير  تقول 
الحقائق  على  للتعرف  القصور  أصحاب  وأحفاد  أبناء  من 
مصر  هوية  على  للحفاظ  يهدف  فكتابها  كاملة،  التاريخية 
وأصحابها،  القصور  ذكريات  تخليد  خــال  من  المعمارية 

كونها جزءاً من التراث.
والــمــلــوك  الــنــبــاء  بــقــصــور  الــكــتــاب  اهــتــمــام  يقتصر  وال 
األجانب  قصور  عن  القصص  من  الكثير  هناك  بل  وحدهم، 
نقلوا  وكيف  والــبــارون،  وكازليدوجي  ديجليون  بينهم  ومــن 
والمحافظات  القاهرة  إلى  المعمارية  الثقافات  من  خليطاً 
خيري  قصر  ومن  قصورهم،  في  لتتجسد  بها  سكنوا  التي 

الــذي  التحرير،  بــمــيــدان  بــاشــا 
بدأ  حيث  كثيرة  تحوالت  شهد 
مصنع  أصبح  ثم  ملكي  كقصر 
دار  إلى  يتحول  أن  قبل  دخــان، 
للجامعة  مــقــر  وأخـــيـــراً  للعلم 

األميركية.
قصر  أن  ــة  ــف ــؤل ــم ال تـــوضـــح 
ُشّيد في سبعينيات  باشا  خيري 
وفي مطلع  التاسع عشر،  القرن 
ــراه نــســتــور  ــتـ الــتــســعــيــنــيــات اشـ
الــتــجــار،  أهـــم  أحـــد  جناكليس 
ــــى مــصــنــع لــلــدخــان  ــه إل ــّولـ وحـ
 1907 عــام  حتى  ذلــك  واستمر 
الحالي  ــرازه  طــ الــقــصــر  ومــنــح 
ــعــصــر  ــمــي إلـــــى ال ــت ــن الــــــذي ي

اإلسامي المملوكي. وبعد فترة من االستخدامات المختلفة 
للجامعة  رئيس  أول  ويستون  تشارلز  اشتراه  القصر  لمبنى 
على  محافظاً  للجامعة  مقر  إلى  وحّوله  بالقاهرة  األميركية 
الطابع  مع  تتماشيان  قاعتين  له  وأضاف  التاريخي،  طرازه 
المعماري، وشهد مسرح إحداهما غناء أم كلثوم، وكان حدثاً 

وقتها. تاريخياً 
تاريخ قصر جناكليس في حي شبرا  أيضاً  الكتاب  ويحكي 
بالقاهرة، الذي أصبح اآلن مدرسة إعدادية للفتيات، ويتزين 
أشكال  فــي  متجسدة  اليونانية  بــالــزخــارف  القصر  مبنى 

البوق. تنفخ في  كائنات خرافية مجنحة 

غالف الكتاب

عبدالله املهيري: استهوتني دراسة تاريخ الهجرات القبلّية اإلماراتية

»الخريطة الذهبية«.. أعمال فنية تستلهم جماليات اإلمارات

عبد السالم أزدام.. أعمال تنتصر لطبيعة النحت

هزاع أبوالريش )أبوظبي(

 »لقد استهوتني نصوص 

الهجرات القبليَّة المبعثرة 

في الكتابات المحلية 

والروايات الشفهية، 

فقررت أن أسجل كل ما 

أستطيع الوقوف عليه 

من أخبار وأشعار الهجرات 

القبليَّة القديمة، وأن 

أعمل على إخراج ونشر 

ما اجتمع بين يدّي من 

ة ونصوص  مختاراٍت ثرَّ

نادرة«. 

فاطمة عطفة )أبوظبي(

افتتح مساء األربعاء 

الماضي في »جاليري 

االتحاد« بأبوظبي معرض 

فردي بعنوان »الخريطة 

الذهبية« للفنانة الفرنسية 

أوليڤيا بابل، ويضم 

المعرض عددًا كبيرًا من 

األعمال الفنية المشغولة 

على النول، بينما خصص 

القسم األول من المعرض 

لعدد من القطع الفنية 

التي تمثل خريطة اإلمارات، 

إضافة إلى لوحات مقتبسة 

من مالمح الطبيعة في 

بلدان العالم، معبرة عن 

سعة تجوالها، وهي 

تعكس بلوحاتها المتدرجة 

بكثافة الضوء داللة على 

أوقات الطبيعة باإلمارات، 

في النهار اللون الذهبي 

الفاتح، ثم لون غروب 

الشمس، وفي الليل 

انعكاس األضواء على 

اللوحات.

محمد نجيم )الرباط(

يأخذنا الفنان التشكيلي 

والنحات المغربي عبد 

السالم أزدام، إلى متاهات 

جمالية تعكسها لوحاته 

ومنحوتاته التي قدمها 

في معرضه المقام في 

الرباط؛ أعمال تطرح الكثير 

من األسئلة الوجودية التي 

تضع اإلنسان أمام مرايا 

تعكس تشظيه وقلقه 

وحيرته وتيهه في الوجود؛ 

وهي أعمال مثقلة 

بمفردات جمالية وصياغات 

فنية تكشف عن تجربة 

الفنان وعمق رؤيته الفنية 

التي صقلها بالتجربة 

والمراس، مع استدعاء 

بعض الموروث في األشكال 

والخطوط والرموز من التراث 

البصري المغربي.

عبداهلل  الباحث  ــدأ  ب الكلمات،  بهذه 
مــحــمــد الــمــهــيــري حــديــثــه لــــ )االتـــحـــاد 
الثقافي(، وأضــاف: كتابي »مهاجرون من 
أنــمــوذجــاً«،  زراف  بني  هجرة  الــظــفــرة.. 
الوطنية،  والمكتبة  األرشيف  عن  الصادر 
جاء تعريفاً بالهجرات القبليَّة وبأصحابها، 

بعد أن أشبعتها بحثاً واستقصاًء.  
وتابع المهيري: في هذا الكتاب اقتضت 
طبيعة الدراسة فيه أن أجمع بين منهجين 
بحثيين هما، المنهج العلمي النظري: الذي 
يعتمد على داللة السياق وقرائن الكام. 
المنهج العلمي التطبيقي: الذي يعتمد على 
اختبارات الحمض النووي وتطبيقاته، وأن 
أباشر العمل بهما حتى تستوي الدراسة. 
ــرواة  والـ اإلخــبــاريــيــن  أن  الماحظ  ومــن 
الُمعمرين متفقون على أن كثيراً من الهجرات 
القبليَّة في دولة اإلمارات انطلقت أساساً 
الظفرة،  من  وبالتحديد  الغرب،  من جهة 
ثم جاءت هذه الدراسة العلمية بتطبيقاتها 
الحديثة لتفند احتماالت الُرواة واإلخباريين 
بُحجج علمية ُمحكمة وتقنيات وراثية غير 
مسبوقة رسمت الصورة الحقيقية التجاه 
الهجرات القبليَّة في اإلمارات منذ عصور 
ما قبل اإلسام إلى زمن ظهور المشيخات 

المحليَّة في النصف األول من القرن السابع 
اتجاه  أن  بينت  حيث  الــمــيــادي،  عشر 
من  كــان  وانتقالها  هجراتها  في  القبائل 
الظفرة في الغرب إلى الحواضر الجنوبية 
الشرقية )تؤام وما واالها(، أو من الظفرة 
الشرقية )جلفار  الشمالية  الحواضر  إلى 
وما جاورها(، حيث تبدأ دورة حياة جديدة 
في التحضر واالستقرار وال تعود إلى حياة 
ومرابع  محاضر  بين  والترحال  الــبــداوة 

وبنادر الظفرة.
وأشار المهيري إلى أن كتاب »مهاجرون 
من الظفرة«، والقصد من المهاجرين في 
الياسية  واألســر  العشائر  الــدراســة  هــذه 
التي نزحت من الظفرة اعتباراً من القرن 
الرابع عشر الميادي وما بعده إلى حواضر 
دبي والشارقة وأم القيوين ورأس الخيمة 
والجنوبية  الشرقية،  الشمالية  والبادية 
الشرقية. موضحاً، وقد أمكن تقسيم هؤالء 
المهاجرين من الناحية النسبية والقرابية 
إلى مجموعتين متمايزتين جينياً بعد إجراء 
دراسات حقلّية واسعة عليهم، فضًا عن 
النووي، القتفاء  الحمض  تقنية  استخدام 
أصولهم وتتبع خطوط هجراتهم وتطورهم 

االجتماعي وأنماط حياتهم.

فــي حديثها  بــابــل  أولــيــڤــيــا  ــرت  وعــب
مدينة  لزيارة  سرورها  عن  لـ»االتحاد« 
»جاليري  في  أعمالها  وعرض  أبوظبي 
ــا شــعــرت بــأن  ــه االتـــحـــاد«، وقــالــت إن
اشتغلت  لذلك  ملهمة  مدينة  أبوظبي 
العديد من اللوحات التي تمثل »خريطة 
لها  فخر  هــذا  أن  مــؤكــدة  ــارات«،  ــ اإلمـ
ويشكل جزءاً مهماً من مسيرتها الفنية. 
وأضافت قائلة: أنا فرنسية ومن جذور 
وأميركا  وآســيــا  أفريقيا  فــي  مــتــعــددة 
ليس  باالنتماء  أشعر  لذلك  الاتينية، 
ــا  ــل لــلــعــالــم كــلــه. وأن فــقــط لــفــرنــســا، ب
أشتغل أعماالً بتقنية الخيوط واألقمشة 
ــك رســمــت  ــذل ــنـــول، ل بــالــنــســج عــلــى الـ
بألوانه  العلم  بشكل  ــارات  اإلم خريطة 
المتميزة، كما هناك لوحة تمثل خريطة 
أوقاتاً  تعكس  ألوان  بدرجات  اإلمــارات 
مختلفة، في الصباح، وعند الظهر، وفي 

الغروب، وفي الليل.
التقينا  بــالــمــعــرض  جــولــتــنــا  وخـــال 
الفنانة خلود الجابري، التي أشارت إلى 
أن »جاليري االتحاد« دائماً ما يقدم شيئاً 
المعارض  من  معرض  كل  في  مختلفاً 
المعارض  ينتقي  بحيث  يقيمها،  التي 
يشتغلون  ــذيــن  ال والــفــنــانــيــن  الــمــمــيــزة 
ومختلفة،  مــمــيــزة  ــجــارب  ت ويــقــدمــون 
لم  الــدعــوة  وصلتني  عندما  موضحة: 
أتخيل كيف ستكون القطع الفنية، لكني 
المعروضة  األعــمــال  شــاهــدت  عندما 
ــاً بــجــمــال الــلــوحــات  ــابـ ــجـ ــلـــت إعـ ذهـ

الكثير  تحمل  عالية  بفنية  المشغولة 
وصاحبتها  القديمة،  التقنيات  روح  من 
لكن  األشــيــاء،  تدوير  إعــادة  على  تعمل 
مختلف  ودبــلــومــاســي  ثقافي  بمنظور 
الشعوب  كــل  فــي  المبدعين  أن  يبين 
إلى اإلمارات،  بإعجاب  ينظرون  صاروا 
لينجزوا أعمالهم  أبوظبي  إلى  ويتجهون 
ــكــارهــم بــأشــكــال  ــقــدمــوا أف الــفــنــيــة وي
الجابري  وتضيف  جــديــدة.  ومفاهيم 
مؤكدة: نحن في اإلمارات نعتبر أن هذه 

المعارض هي فن من الفنون التشكيلية 
في روح جميلة، ألن المعرض مقسم بين 
أعمال »السكتشات« التي تعبر عن روح 
األعمال  هذه  وتبين  الفرنسية،  الفنانة 
اإلمــارات،  دولــة  مع  حــوار  كأنها  الفنية 
ألنها  التدوير  إعـــادة  خــال  مــن  ــك  وذل
أساسي  كعمل  اإلمارات  خريطة  أخذت 
بنت عليه مفاهيم كثيرة، منها البيئة من 
العمارة  إلــى  إضافة  صحراوية،  أرض 

والماء.

أزدام،  السام  عبد  منحوتات  تمثل 
على  الــَمــلـْـُمــوم  الــبــشــري  الــكــائــن  نمط 
والكِتَفيْن  الصدر  في  الُمْختََزل  نفسه، 
ــَرغ من  ــْف ُم والــعــنــق، وفــي رأس أمــلــس 
تنتمي  ــك  ــذلـ وبـ ــح،   ــامـ ــمـ الـ ــه  ــوجـ الـ
الّنْصِفيَّة  التماثيل  فصيلة  إلى  الِقَطع 
التفصيل  صــعــيــد  عــلــى  ــة  ــلَّ ــِق ــتَ ــْس ــُم ال
على  الصالوني  النحت  وإلى  الجسدي، 
صغيرة  قطع  بين  الَمقاسات  مستوى 
ــحــات عــبــد الــســام  ــن ومــتــوســطــة. وال
والفنان  الناقد  عنه  قــال  كما  أزدام، 
ذلك،  على  يُركز  إذ  عميروش،  بنيونس 
فإنما ينتصر لطبيعة النحت الذي دأب 
حول  ُمتواتر  اشتغال  على  أصوله  في 
تَنَْفذ،  ال  كاسيكية  كموضوعة  الجسد 
»فمثلما يَُؤلِّف البيت في العمارة الهيكل 
الوجود  السابق  التشريحي،  العظمي، 
األخير  لهذا  ة  َمَهمَّ ال  الذي  الفن،  على 
مستوى  إلى  به  ويرقى  يصوغه  أن  إال 
البشرية  الهيئة  فــإن  كــذلــك،  الكمال، 
هي التي تقدم للنحت النموذج األساس 

كتابه  في  هيغل  يــرى  كما  إلبداعاته«، 
النحت«.  »فن 

تصويرا  الشكل  هــذا  على  الترميز 
اإلشكالي  بعده  ــدرك  ن يجعلنا  ونحتا 
والمفهومي في آن ، فقد يخدعنا تكراره 
وانعطافاته..  انكفاءاته  من  جردناه  إن 
مــيــانــه وثــبــاتــه.. امـــتـــاؤه وضــمــوره 

الشكلي في  التكرار  صابته ورهافته.. 
أزدام،  الــســام  عبد  الفنان  إبــداعــات 
أشويكة:  محمد  الجمالي  الناقد  يقول 
تجاوز  إلى  تسعى  فنية  لعبة  مجرد  هو 
إلى  واالنــتــبــاه  الــبــاطــن  لبلوغ  الــظــاهــر 
التي  المنحوتة  في  الامرئي  الجانب 

يكون لشكلها تجليات أخرى.

التقيت عددًا 
من أبناء وأحفاد 
الُمالك للتعرف 
على الحقائق 
كاملة

سهير عبد 
الحميد

كتابي جاء تعريفًا 
ة  بالهجرات القبليَّ
وبأصحابها بعد 
أن أشبعتها بحثًا 
واستقصاًء

صدر له »مهاجرون من الظفرة.. هجرة بني زراف أنموذجًا«

المهيري خالل توقيع كتابه في »أبوظبي الدولي للكتاب 2022« )الصور من المصدر(

أحد األعمال المعروضة )من المصدر(

عبد السالم أزداممن أعمال الفنان أزدام )من المصدر(

يضيف املهيري: الكتاب يضم مجموعة 
من الصور لوثائق تاريخية، ومنها: 

الورقة األخيرة من مخطوطة تضم 
مجموعة من منظومات ورسائل 

أحمد بن ماجد، ومخطوطة مقامات 
احلريري، والورقة األخيرة من 

مخطوط املصحف الشريف بقلم الشيخ 
حسن بن أحمد بن حسن الزرايف، 

والورقة األولى من مخطوط »املولد 
الشريف« ملك الشيخ حسن بن علي 

بن حسن الزرايف، والعديد من الصور 
للوثائق التي يستعرضها الكتاب، 

باإلضافة إلى عرض خرائط موجة 
الهجرات الياسية األولى والثانية.  

صور تاريخية

تاريخ  تروي  »قصور مصر«.. 

والحجر البشر 

محمد عبدالسميع )الشارقة(

األول،  أمس  الشارقة،  في  العربي  الثقافي  النادي  نظم 
بقراءات  حفلت  وتَيِْمّيات«  »َقَمرّيات  بعنوان  شعرية  أمسية 
مشاركة  خــال  مــن  الــشــامــي،  المحكي  الشعر  مــن  شعرية 
الفصيح  الشعر  تكتب  التي  الجاسم،  قمر  السورية  الشاعرة 
يكتب  الــذي  حديفة  سليمان  اللبناني  والشاعر  والمحكي، 
الشعر العامي المحكي، وأدارت األمسية ماريا محيي الدين 

طورموش.
وفي مستهل حديثها، قالت ماريا محيي الدين، إن »الشعر 
هناك  ذاته  الوقت  وفي  الشعبي،  للشعر  تطور  هو  المحكي« 
تخضع  الشعبي  الشعر  فأصول  تاريخياً،  أضعفه  اختاف 
تلك  الشعراء  كسر  الوقت  مع  لكن  معينة،  وقــواٍف  ألوزان 
إدراجــه  يمكن  ما  إلــى  فتحّول  القيد  من  وانفلتوا  األوزان، 
في  تقدم  مــن  ــرز  أب ومــن  المحكي«،  »الشعر  مسمى  تحت 
»سوريا«  شعراء  انتشاره  في  السبق  له  وكان  المضمار  هذا 
ما  رغم  المنصرم  القرن  أربعينيات  في  وتأصل  و»لبنان«، 
واجهه من حملة انتقادات واسعة من النقاد وأتباع التقليدية، 
ورواجاً  استحساناً  القى  وبالمقابل  التفعيلة،  شعراء  وحتى 
يعّبر  كونه  موجوديته  وأثبت  الشبابية،  األوساط  في  واسعين 
شعرية  ثورة  فأضحى  بعيداً،  النفس  مكنونات  من  كثير  عن 
يقودها جيل من الشعراء مما أظهره في نهاية المطاف إلى 
ويُتغّنى  بل  به  مرحباً  شعرياً  نسقاً  العربية  الثقافية  الواجهة 
أغاني  قبل شفتيه  قلبه  نبضات  تردد  لم  منا  فمن  أيضاً.  به 
وطال  عقل  وسعيد  رحباني  األخوان  لها  كتبها  التي  فيروز 
حيدر، ومن منا لم يتعاطف مع »حمدة« للشاعر عمر الفرا، 
نغفل  أن  لنا  وكيف  وكيانها،  المرأة  إنسانية  عن  يدافع  وهو 
وأيقونات  مصر،  في  نجم  فؤاد  وأحمد  األبنودي  أشعار  عن 
األمير بدر بن عبد المحسن، الذين أكدوا بنتاجهم اإلبداعي 

وبكل جدارة. المحكية عربياً  القصيدة  شرعية 
المحكي  الشعر  مــن  قصائد  عــدة  الجاسم  قمر  وقــرأت 
تمثل مراحل متنوعة من تجربتها الشعرية، وهي في شعرها 
وعالمها  حياتها،  أشياء  على  عكفت  فقد  بعيداً،  تذهب  ال 
الشعرية  قصائدها  منه  لتنسج  والبسيط  القريب  اليومي 

الجميلة.

جانب من األمسية )من المصدر(

النادي  وتَْيِمّيات« يف  »َقَمريّات 

العربي الثقايف 

معرض للفنانة الفرنسية أوليفيا بابل

وصية وقف بئر »طوي«من منظومات ورسائل أحمد بن ماجد
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األعمال التاريخية.. تعود لشاشة رمضان

»معاوية«
سليمان  عــلــي  الفلسطيني  الــثــنــائــي  يلعب 
واألردني إياد نصار بطولة المسلسل التاريخي 
في  عرضه  المقرر  سفيان«،  أبي  بن  »معاوية 
طارق  إخراج  من  المقبل،  الرمضاني  الموسم 

العريان، في أول تجربة تلفزيونية له.
خاصة  مهمة،  تاريخية  فترة  العمل  يتناول   
لألمة  شــرخــاً  أحــدثــت  الــتــي  الــكــبــرى  الفتنة 
الخليفة  بعد استشهاد  بدأت  والتي  اإلسالمية، 
علي  اإلمـــام  بتولي  ــروراً  مـ عــفــان،  بــن  عثمان 
الحسن  وتولي  استشهاده  ثم  عنه،  اهلل  رضي 
يزيد،  ابنه  بعده  ومن  معاوية،  وتولي  تنازله  ثم 

الحسين في كربالء. وحتى استشهاد 
بينما  مــعــاويــة،  شخصية  ســلــيــمــان  يجسد 
إياد شخصية اإلمام علي بن أبي طالب،  يقدم 
باقي  مع  التعاقد  المنتجة  الشركة  وتــواصــل 
التصوير،  بــدايــة  عــن  لــإعــالن  العمل  أبــطــال 
في  منه  كبير  جــزء  يتم  أن  المقرر  مــن  الــذي 
األماكن  بمعاينة  المخرج  قــام  أن  بعد  تونس 

هناك. 

الشافعي«  »اإلمام 
المقبل  رمــضــان  مــســلــســالت  قــائــمــة  تــضــم 
دوره خالد  ويلعب  الشافعي،  اإلمام  قصة حياة 
لحين  النهائية،  الموافقة  أرجأ  الذي  النبوي، 
ويتناول  بالكامل،  العمل  كتابة  مــن  االنــتــهــاء 
أحد  الشافعّي،  إدريــس  بن  محمد  حياة  سيرة 

الفقهي  المذهب  وصاحب  السنة،  أهــل  أئمة 
المعروف، ويعد مؤسس علم أصول الفقه.

الحلقات  من  االنتهاء  اإلنتاج  شركة  وتنتظر   
العمل  فريق  وبقية  المخرج  لترشيح  األولــى 
سيشاركون  ــذيــن  ال والــفــنــيــيــن  الممثلين  مــن 
فــيــه، وتــحــديــد مــوعــد لــبــدء الــتــصــويــر، الــذي 
الجاري،  سبتمبر  نهاية  يكون  أن  المنتظر  من 
قبل  جــاهــزاً  ليكون  ــاًل،  طــوي وقــتــاً  ويستغرق 

رمضان.

»الحشاشين«
الــدرامــا  تجربة  العزيز  عبد  كريم  يخوض 
مسلسل  خــــالل  مـــن  ــرة  ــ م ألول  ــة  ــخــي ــاري ــت ال
»الحشاشين«، والذي تدور أحداثه خالل القرن 
كمال  عبدالرحيم  تأليف  الميالدي،  العاشر 
»حسن  شخصية  ويجسد  ميمي،  بيتر  وإخــراج 
الحشاشين  طائفة  ومــؤســس  زعيم  الصباح« 
إيران،  في   ،1037 عام  ولد  والذي  المتشددة، 
واتخذ طريقاً له وعمره 17 عاماً، وبدأت دعوته 
في إيران والعراق.  وسافر »حسن« إلى مصر 
في عهد المستنصر باهلل الفاطمي، وقضى بها 
الجيوش  أمير  مع  خاللها  اختلف  سنوات،   3
من  وطــرده  سجنه  وتــم  الجمالي،  الــديــن  بــدر 
األحــداث  وتكشف  أصفهان،  إلــى  فعاد  مصر 
عن أسرار الطائفة التي حاولت اغتيال صالح 
الدين األيوبي، بعدما احترفت القتل واالغتيال 

متعصبة. ودينية  ألهداف سياسية 

محمد قناوي )القاهرة( 

تشهد دراما رمضان 2023 
تغيرًا كبيرًا، حيث تعود 
أعمال تاريخية ودينية 
وتراثية إلى الشاشة 
الصغيرة من جديد، بعد 
أن توقفت الشركات عن 
إنتاجها منذ سنوات طويلة، 
بسبب تكلفتها اإلنتاجية 
العالية، واحتياجها 
مليزانيات ضخمة؛ فقد مت 
اإلعالن عن إنتاج عدد 
من املسلسالت، ترصد 
»االحتاد« أهمها:

تورونتو )كندا( )أ ف ب( 

ستيفن  البريطاني  الــمــخــرج  ــدم  ق
المهنية  مسيرته  تضم  الــذي  فريرز 

النظام  على  تتمحور  أعماالً  بغالبيتها 
كوين«،  »ذي  كفيلم  البريطاني  الملكي 

ضمن  كينغ«،  لوست  »ذي  الجديد  فيلمه 
السينمائي  تــورونــتــو  مــهــرجــان  فــعــالــيــات 

الدولي.
في اليوم الذي أعقب وفاة الملكة إليزابيث 
الماليين حول  أحزن  الثانية، وهو حدث 

العالم، قال فريرز إنه ال يزال غير قادر 
الناس  انبهار عامة  على فهم سبب 

بالعائلة المالكة البريطانية.
ــة  ــالـ ــى وكـ ــ ــ ــث إل ــ ــدي ــي حــ ــ ــ وف

فــرانــس بــرس أثــنــاء مــروره 
ــســجــادة الــحــمــراء  عــلــى ال
السينمائي  لــلــمــهــرجــان 
ــا  ــيـــركـ ــي أمـ ــ األبـــــــــرز فـ
المخرج  قــال  الشمالية، 
سبب  أعلم  »ال  ممازحاً: 
لكن  ــذا..!،  هــ انبهارهم 
من  استفدت  أنني  يبدو 

ذلــــك، ومـــن األفـــضـــل أن 
ــصــمــت«. ويــتــنــاول  الــتــزم ال

لــوســت  »ذي  ــه  ــال أعــم أحــــدث 
درامــي،  كوميدي  فيلم  وهــو  كينغ«، 

اإلسكتلندية  للمؤرخة  الحقيقية  القصة 
الهاوية فيليبا النغلي التي تتحدى كل العقبات لتبحث 

القرن  من  بريطاني  ملك  وهو  الثالث،  لريتشارد  تابع  رفــات  عن 
السيارات.  مواقف  أحد  في  تجدها  ثم  للجدل،  مثيراً  كان  عشر  الخامس 
وقال الممثل ستيف كوغان الذي يؤدي دور البطولة إلى جانب الممثلة سالي 

هوكينز إّن »موت الملكة حدث أّثر جداً بالبريطانيين«.
الملكي،  النظام  أيضاً  يتناول  الذي  كينغ«  وومن  »ذي  فيلم  الجمعة  وُعرض 
مملكة  في  المحاربات  النساء  ويتناول  بوييغا،  وجون  ديفيس  فيوال  بطولة 
مهرجان  ويُعرف  عشر.  التاسع  القرن  خالل  أفريقيا  غرب  في  داهومي 
خالل  السينمائية  األعمال  محبي  من  حشوداً  بجذبه  السينمائي  تورونتو 
بينما  »كورونا«،  جائحة  من  بشدة  تضرر  أنه  إال  الكبيرة،  األولــى  عروضه 
يعقد آماالً على هذه الدورة الستعادة بريقه. ومن المنتظر حضور مجموعة 
من نجوم هوليوود إلى المهرجان الُمقام حتى 18 سبتمبر الجاري، أبرزهم 
المخرج األميركي ستيفن سبيلبرغ الذي يشهد المهرجان عرضاً أول لفيلمه 

»ذي فايبلمانز« المستوحى من طفولته في أريزونا.

»ذي لوست 
كينغ« 

يتناول النظام 
الملكي البريطاني 

بـ»تورونتو 
السينمائي«

حبر الشارع

الكتابة المشتركة

للكتابة… بديلة  نسخ  ليست هناك 
في زمن سريع كالحياة، تبدو الكتابة المشتركة خير صديق للذين 
قبل  والسعادة،  المد  خواطرهم  تشتهي  والذين  الروتين  كسر  يودون 
الدروب  بنا  تضيق  أن  قبل  وشك،  ووادي  سيح  في  الريح  تضعنا  أن 
وتخدش أصابعنا المرآة وتصبح ثقيلة الحمل أحالمنا ثم تطوف بنا 
بفضاء  المشتركة ممتلئين  الكتابة  قررنا  أيادينا  بيضاء  األيام، خالية 
أقنعنا  ببشارة،  نحظى  حتى  شــيء  كل  من  قريبين  وسعة  ورحــابــة 
أصواتنا باالستمرار وهي ثقيلة القناعة كبيرة والقرار له األبعاد أمام 
تستطيع  ووسادة،  عيون  لها  الحياة  بصرك  ُمد  هيا  له  قلنا  الصورة، 
فتح الستارة على الكتابة والزحام، والقراءة على رف المكتبة، فتحنا 
أنفسنا،  األكيدة  الكتابة  وصدق  الليل  إذن  بعد  وأنا«  »أنا  الصندوق 
سأقنع قلمي بالروح الشفافة وعطائها القادم، ماء ثقيل في أحالمنا 
حين  مشتركة  رؤيــة  على  نفتحها  وصفحات  كبير  ورق  على  نكتب 
الحقيقة  تبصر  التي  والعين  درباً  للنور  نفتح  تكبر،  والعتمة  الغياب 
والحقيقة أمام من يبصرها واضحة »سفر وهذا ما قالته أحالمنا«، 
حاضر وهي حاضرة في مقدمة الكتاب »أنا ونفسي« قررنا أن نكتب 
قررنا  هكذا  أحالمنا،  كاهل  عن  الثقيل  الماء  ندفع  اإلصــرار  حتى 
ومسافات  اخترناها،  مساحة  يضيء  يجمعنا  مشترك  وعمل  بانتباه 
األكيد  وارتفاع  الشمس  شروق  من  أجمل  فال شيء  نقطعها  ود  بكل 
وترانا،  وتسمعنا  العالم  مقاعد  على  تجلس  الناس  حيث  نكتب  فينا، 
الحظ  من  المزيد  له  دفعنا  الذي  بيننا  الذي  الزمن  هذا  عن  نكتب 

نستمر. حتى  واليقين… 
»القلوب التي تصغي/ من ماء وموّدٍة/ الكتابة هي التعبير/ والبحث 

المزيد«.. الحقيقة/ وهناك  عن 
مساحة  أكبر  نغطي  والــســرور  الخير  والكتابة  التفكير  في  نحن 
نحاول  النافع،  المشترك  عملنا  يظهر  ما  اآلمال  من  فيها  بمشاعر 
إظهار تفوق إرادتنا على الجمود وننجو من تراكم الحكايات السلبية، 
قررت مع نفسي أن نكون حاضرين بكثرة نبعد عن صراع االستحواذ 
واألنا المتضخمة. الكتابة المشتركة عود ممدود نحو السماء وتطلعنا 
لألفضل، شيء فينا يقول أنتم نحو االختيار األفضل والخطوات في 
بيننا غصون  الكريم،  المبدأ  االتجاه الصحيح، صح وهذا هو صادق 
أوراق  نضع  حتى  المشتركة  كتابتنا  تسير  التأني  وعلى  خــضــراء، 

تُقرأ بعد حين. الكتابة حتى 
ونمضي«.. المسار  »نفتح 

أحمد العسم
a_alasam@hotmail.com

»100 يوم تحدي«

والصحية  الرياضية  المهارات  الخدمة  تدعم 
السمنة  خطورة  مؤشر  نسبة  لخفض  التثقيفية 
اللياقة  عناصر  معدل  ورفع  المستهدفين،  لدى 
وتحسين  والفسيولوجية،  الحركية  البدنية 
أفــراد  بين  للمشاركين  االجتماعية  العالقات 
تشجيع  إلـــى  بــاإلضــافــة  والــمــجــتــمــع،  أســرهــم 
الرياضية  األنشطة  ممارسة  على  المشاركات 
أسرة  أجل  من  اليومية،  أعمالهن  في  وإدخالها 

متماسك. ومجتمع  واعية 
 

حياة أسلوب 
تمكين  قسم  رئيسة  المهيري  خولة  ــرت  ذك
ــة، أن  ــريـ الـــمـــرأة فــي مــؤســســة الــتــنــمــيــة األسـ
البرنامج يتمحور حول تخفيض نسبة المصابين 
أبوظبي، وارتفاع  إمارة  النساء في  بالسمنة من 
والعضلية  والتنفسية  القلبية  البدنية  اللياقة 
قدراتهن  على  إيجاباً  وانعكاسها  للمشاركات 
إلى  باإلضافة  النفسية،  وصحتهن  اإلنتاجية 
النساء،  بين  الرياضة  ممارسة  نسبة  ارتــفــاع 

أسلوب حياة. لتصبح 
يعتمد  البرنامج  أن  إلــى  المهيري  وأشـــارت 
التدريبية  للحصص  المشاركات  حضور  على 
حصص  ثالث  بمعدل  بُعد(،  )عن  المتخصصة 
بالتمارين  للقيام  يوم،   100 مدى  على  أسبوعياً 
في  متخصصات  ــات  مــدرب يــد  عــلــى  الــهــادفــة 
تغذية  اختصاصية  جانب  إلى  البدنية،  اللياقة 
خالل  المشاركات  لدى  الغذائي  النظام  تتابع 

من  أكثر  يستهدف  أنه  مؤكدة  البرنامج،  فترة 
600 سيدة.

نفسية صحة 
األنشطة  ممارسة  أن  المهيري،  وأوضــحــت 
الخاليا  على حجم  السيطرة  إلى  يؤدي  البدنية 
الشحمية ومنع زيادتها مستقباًل، كما تلعب دوراً 
والعالقات  النفسية  الصحة  تحسين  في  كبيراً 
مؤسسة  أن  مؤكدة  األفــراد،  لــدى  االجتماعية 
البرنامج  خــالل  مــن  تسعى  األســريــة  التنمية 
التي  االجتماعية  الفردية  المهارات  تطوير  إلى 
تعزز استقرار األسرة، وتبث السعادة بين أفراد 
للرياضة  الــمــرأة  ممارسة  أن  كما  المجتمع، 
ويقلل  الدموية  واألوعية  القلب  صحة  يحسن 

من مخاطر اإلصابة بأمراض عدة. 
الــتــســجــيــل في  إلـــى أن  الــمــهــيــري  ولــفــتــت   
ضمن  )تـــم(،  مــوقــع  طــريــق  عــن  يتم  البرنامج 
تدريب  يتم  بينما  أبــوظــبــي،  حكومة  خــدمــات 
في  ريــاضــيــة  حــصــص   3 بــمــعــدل  المنتسبات 
بينما  الــصــبــاحــيــة،  ــرة  ــفــت ال ــالل  خـ األســـبـــوع 
تستفيد منه المستهدفات مطلع السنة القادمة 
حضورياً في مختلف المراكز التابعة للمؤسسة، 
بمعدل  صحية  ورش  عــدة  البرنامج  ويتضمن 
مع  بالتنسيق  تنظيمها  يتم  شهر،  كل  ورشتين 
أيضاً  يشتمل  كما  الرياضي،  أبوظبي  مجلس 
الرياضية  الحصص  إلى جانب  »يوغا«  حصص 

األسبوعية. 

 لكبيرة التونسي )أبوظبي(

بهدف تشجيع أسلوب حياة 
صحي وتعزيز اإليجابية 
يف املجتمع، تنظم مؤسسة 
التنمية األسرية، خدمة 
»100 يوم حتدي« )عن 
ُبعد(، وتستمر حتى نهاية 
نوفمبر املقبل، مستهدفة 
النساء ممن تبلغ أعمارهم 
من 19 إلى 49 عامًا، سعيًا 
منها لدعم وتطوير املهارات 
املختلفة لدى أفراد األسرة 
واملجتمع. 

أكدت خولة 
املهيري أن »100 

يوم حتدي« 
يدخل مرحلة 

جتريبية حاليًا، 
يف حني سُيطرح 
يف حلة جديدة 

خالل السنة 
القادمة، بحيث 

ينضوي حتت 
لواء النادي 
االجتماعي 

للمرأة واألسرة، 
ويتضمن 

حصصًا رياضية 
للسيدات 

والرجال، كما 
يضم إلى جانب 

الرياضة حلقات 
اجتماعية 

صحية ونفسية 
للمرأة.

تطوير

 من األعمال 
التاريخية 

والدينية إلى 
التراثية، أعلن 

ياسر جالل عن 
تعاقده على 

تقدمي مسلسل 
جديد بعنوان 

»ألف ليلة 
وليلة«، تأليف 

أنور عبداملغيث، 
ويجسد فيه 
دور شهريار، 

ومن املفترض أن 
يبدأ التحضير 

للعمل خالل 
الفترة املقبلة، 

فيما يواصل 
املخرج حسام 

علي ترشيح 
باقي األبطال 

وبدء التصوير 
عقب التعاقد 

معهم.

 »ألف ليلة 
وليلة«

البرنامج يعزز الحياة الصحية للنساء )أرشيفية(

يقضي على السمنة بين النساء

البرنامج 
يحّسن الصحة 
النفسية 
للمرأة ويعزز 
استقرار 
األسرة
خولة المهيري 

كريم عبد العزيزإياد نصارخالد النبويياسر جالل

يرّسخ لحيـاة صحيـــة

ستيفن فريرز 
)أ ف ب(
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حمد الكعبي

@aletihadae

إحدى مطبوعات

العالم يودع 
جدته الطيبة

إنه فقط الحب، وجمال النفس النقية، وأنها وحدها الطيبة من تجعل الناس 
لكنه  بعيد،  من  وتعرفه  قريب،  من  به  ترتبط  ال  قد  مودة شخص،  على  تتفق 
يصبح جزءا منهم، وترتبك مفاصلهم إن سمعوا أن به أذى أو مرضا، يفرحون 
المدلل  حيوانه  ينّزه  كان  ولو  الحياة،  مشاهد  من  مشهد  في  لهم  يظهر  حين 
أو يتوقف ليسلم على أطفال وقفوا بجانب حديقته، تلك الصفات والفعال ال 
تنطبق إال على غير المحبوبين من الناس، وهي هبة ربانية، غير أن األخالق 
الثانية، هي وحدها من كانت تجد  إليزابيث  الملكة  تزيدها، والرقي يجملها، 
ذلك القبول والمحبة والتقدير من الجميع، كانت شاهدة على العصر وأحداثه 
لما يقارب القرن إال قلياًل، شهدت وشاهدت حروبه وأمراضه وتقلبات السياسة 
هزتها  واأليديولوجية،  واالقتصادية  الطبيعية  وزالزله  ومسراته،  أفراحه  فيه، 
رأت من مبهجات الحياة وألوانها، ما  مصائب وفواجع شخصية، لكنها أيضاً 
الملوكية تخرج من نطاق قفصها  قلبها، وجعل ضحكتها  سر خاطرها وأفرح 
الصدري دونما أي حرج، كانت هي بمثابة جدة طيبة للعالم، موقرة عندهم في 
حضورها وغيابها، ويقلقون عليها مثل أعز فرد في العائلة، كنت أفرح شخصياً 
كثيراً  مرآها  أستشف من  وكنت  المناسبات،  في  وتشارك  للناس،  تظهر  حين 
لها  أي خبر  فيها،  األشياء  وبرقي  بالعمل  الحياة  وقيمة  والتفاؤل  العافية  من 
وعنها ومنها كان محط قراءة، ومصدر متعة وشغف، عيد ميالدها كان فرحة، 
ضحكتها مع أحفادها فرحة، زواج أبنائها وأحفادها مع ما مر عليها من بشارة 
يشاركها  بأسره  العالم  تجد  يفرحها  أي شيء  وكان  فرحة،  كان  أمل  وخيبات 
تلك الفرحة، حالتان حزنت معها وبعمق، وشعرت بوخز يشبه وخز المخرز في 
الصدر؛ حين ودعت أمها، »الملكة األم«، وقلت ليلتها: ستعد تلك البنت التي 
دفنت  الحياة حين  في  المتبقية  أيامها  البريطاني في صغرها،  التاج  تسلمت 
أمها، فوداع األم يعني اليتم الحقيقي، وثمة طعم للحياة مختلف وغير مستساغ، 
وتشعر فجأة أن كل األشياء بدأت تضيق عليك، وأن هناك خواء في الروح ال 
يشعر به أحد مثلك، وحين تخلى عنها ذلك الزوج األدميرال البحري، في وداعه 
األخير، متخلياً عن كل أشيائه التي تسعد قلبه، وتركها وحيدة في تلك السفينة 
الملكية الكبيرة والجديدة، بعد ما تحولت سفينتها القديمة »الملكة إليزابيث 
الثانية »إلى مطعم عائم في دبي، حين تقرر لها أن تتكهن، ويتقاعد بحارتها، 
مكتفية بكل أسرار إبحارها، والجزر التي رست فيها، وعشاءات الليالي الجميلة 
التي نظمتها، ترك »فيليب« ظله البارد الذي يقف خلفها، وكثيراً من سخونة 
قلبه نحوها، مودعاً تلك الزوجة الملكة، وهي تواجه الموج في خريف عمرها، 
وقسوة الليالي المظلمة حين تزور سريرها، وتذكر مشاغبات ذلك الزوج الذي 
كثيراً ما كان يحرج بالط جاللتها بنكاته وتصرفاته وتعليقاته، وكأنه لم يتخل 

عن مزاح ومزاج ذلك البحار اليوناني الذي يسكن فيه منذ األزل.
األكبر  والشاهدة  العالم،  جــدة  الثانية..  إليزابيث  الملكة 
الملكي،  المقام  يليق بسيدة  ألحداثه ومتغيراته، وداعاً جمياًل 

وبجدة طيبة كان يحبها الجميع، وبكاها الجميع.

amood8@alIttihad.ae

العمـود الثامـن

ناصر الظاهري

التوزيع واالشتراكات

من داخل الدولــة: 20 22 800 

من خارج الدولة: 4145050 9712+      

www.tawzea.ae
الطباعة

هاتف: 20 22 800 

info@upp.ae

اإلمارات العربية المتحدة ص. ب: 791 أبوظبي

هاتف: 4455555  9712 + فاكس: 4144112 - 9712 +

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

»كايت بيتش« 
شاطئ السعادة

مغامرات وتجارب ال تنتهي في شاطئ 
»كايت بيتش« بمنطقة الجميرا 

بدبي، حيث يستمتع رواد الشاطئ 
بالرياضات البحرية والسباحة 
والتجديف، كما يوفر الشاطئ 

مرافق مميزة تجتذب الزوار وتضفي 
جوًا من السعادة واالنطالق للزوار.

)تصوير: أفضل شام(

فـــــــــــي ضيافــــــة الملكــــــــة

استقبلت متاحف الشمع حول العالم العديد من محبي الملكة 
الراحلة إليزابيث الثانية، الذين حرصوا على زيارة تماثيلها 

والتقاط الصور معها وإهدائها باقات الورود والرسائل التذكارية، 
ففي متحف غريفين للشمع بالعاصمة الفرنسية باريس، وضعت 

العديد من باقات الورد أمام تمثال الملكة الراحلة، وأجرت 
إدارة المتحف عمليات صيانة التمثال وإعادة تجميله، ووضعت 
إدارة متحف آي سيتي للشمع بمدينة شاه علما في كوااللمبور 
نعيًا بجوار تمثال الملكة الراحلة وزوجها األمير فيليب يصفها 

بـ»القائدة العالمية العظيمة«، وظهرت شارة الحداد بجوار 
تمثال الملكة إليزابيث في متحف الشمع في مكسيكو سيتي، 

وفي الصين احتشد رواد متحف مدام توسو اللتقاط الصور مع 
تمثال الملكة عقب اإلعالن عن وفاتها. )وكاالت(

أعربت الممثلة الكوبية آنا دي 
أرماس عن تأثرها الشديد بحصولها 

على جائزة »هوليوود الجديدة« 
في مهرجان السينما األميركية في 

دوفيل، قبل عرض فيلم »بلوند« 
عن قصة حياة مارلين مونرو، وقالت 
الممثلة الكوبية »يشّرفني كثيرًا أن 

أكون هنا الليلة، وأوّد بشكل خاص 
أن أشكر شخصًا أقّدره هو أندرو 

دومينيك« مخرج الفيلم، وتوجهت 
بالقول له دامعًة أمام نحو 1500 في 

القاعة الكبيرة لمركز دوفيل الدولي 
»قّدمَت لي أجمل هدية«. دوفيل .

)فرنسا( )أ ف ب(

جائـــــــــزة 
»هوليوود الجديدة« 

لـ»دي أرماس«

قوالب جبن أبيض »فرعونيــــ            ـــــــة«

آثــار  بمنطقة  الــمــصــريــة  البعثة  كشفت 
سقارة عن مجموعة من األواني الفخارية 
القديمة  المصرية  باللغة  كتابات  عليها 
بداخلها  ديموطيقية،  خطوط  صــورة  في 
ــب الــجــبــن األبــيــض،  ــوال ــن ق مــجــمــوعــة م
الفترة  فــي  المتأخر  العصر  ــى  إل تــرجــع 
الدكتور  وقــال  و27،   26 لألسرة  الزمنية 
للمجلس  العام  األمين  ــري  وزي مصطفى 
المصري  إن  الــمــصــريــة:  لــآثــار  األعــلــى 

األبيض  الجبن  على  يطلق  كــان  القديم 
العصور  خالل  تغيرت  والتي  »حرم«  اسم 
أصبحت  ثــم  »حــلــوم«  كلمة  إلــى  القبطية 
تعرف اآلن بـ»الجبن الحلوم«، وأضاف أن 
تفتحها  مغلقة سوف  أواٍن  هناك مجموعة 
سيتم  كما  أسرارها،  لمعرفة  قريباً  البعثة 
عن  للكشف  الحفائر  أعــمــال  استكمال 

المنطقة.  كنوز  المزيد من 
القاهرة )د ب أ(

اكتشاف جبل جليدي 
أقصى شـــمال العــالم

فورسبرج  رينيه  الدنماركي  العالم  قال 
في  ــرة  جــزي أنــهــا  يعتقد  كـــان  ــا  م إن 
جزيرة  ليست  العالم،  شمال  أقصى 
جــبــل جليدي  وإنـــمـــا  اإلطــــالق  عــلــى 

مــغــطــى بــالــتــراب والــحــصــى، 
واكتشف علماء دنماركيون 

ــون الــجــبــل  ــســري وســوي
ــذي  ــ الـــجـــلـــيـــدي والـ
أنه  يعتقدون  كانوا 
جـــــزيـــــرة، شــمــال 
ــام  ــع ــد ال ــالن ــن جــري
أنــه  إال  ــمــاضــي،  ال

مما  أسفله،  مــاء  وجـــود  اكتشاف  تــم 
جليدي،  جبل  ــواقــع  ال فــي  أنــه  يعني 
وقـــال فــورســبــرج إنــه تمت زيـــارة كل 
عام  منذ  اكتشافها  تــم  الــتــي  الــجــزر 
يتضح  ولم  المنطقة،  في   1978
حقيقية،  جزر  منها  أياً  أن 
ويقول العلماء إن جزيرة 
تسمى  قــريــبــة  ــرى  أخـ
»كيكيرتات« هي أبعد 
جــزيــرة فــي أقــصــى 

شمال األرض.
كوبنهاجن )د ب أ(

عرضت دار سوذبي للمزادات في 
لالعب  األحمر  القميص  نيويورك 

مع  جوردان  مايكل  السابق  البيسبول 
23 على الظهر، الذي ارتداه  الرقم 

جوردان في نهائيات الدوري األميركي 
التوقعات  وتشير   ،1998 عام  للمحترفين 

5 ماليين  أن يحصد القميص حوالي 
أيضًا قميصًا  المزاد  دوالر، ويتضمن 

السلة كوبي براينت، وكرة  أصفر لالعب 
األميركيين  الالعبين  من  موقعة  بيسبول 

روبنسون وبيب روث،  السابقين جاكي 
رودريغيز  أليكس  من  موقعة  وقبعة 
 ،2009 العالم  بطولة  بمناسبة 

 14 المزايدة في  وتنتهي عملية 
)وكاالت(  سبتمبر. 
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