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اإلمارات 
الثامنة عالميًا في الجاهزية 
لعصـــــر التنقـــــل الكهربائـــــي

 دبي )االتحاد(

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، 
أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي 
عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خطة إسكانية متكاملة 
السنوات  دبي خالل  للمواطنين في  لتوفير 15.800 مسكن 
متكاملة خالل  والعمل على وضع تصورات  القادمة،  األربــع 
األشهر المقبلة لرفع جودة الحياة في األحياء السكنية كافة 
والتنمية  المواطنين  شــؤون  لجنة  ضمن  وذلــك  للمواطنين، 

برئاسة سموه. وأكد سمو ولي عهد دبي أن ملف اإلسكان يمثل 
أولوية ضمن نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه 

اهلل، ومتابعته الشخصية. )طالع ص 03(

مصطفى عبد العظيم )دبي(

توقعت وكالة موديز للتصنيفات االئتمانية، أن يسجل اقتصاد 
دولة اإلمارات انتعاشاً قوياً خالل العام الجاري، وأن ينمو الناتج 
المحلي اإلجمالي الحقيقي بنسبة تتراوح بين 6 و7%، معززاً 
بنسبة  النفط  وقطاع   %5 بنحو  النفطي  غير  االقتصاد  بنمو 
تصل إلى 12%. ورسم خبراء الوكالة خالل مؤتمر صحفي عن 
بُعد، أمس، صورة متفائلة بآفاق االقتصاد الوطني وقدرته على 
امتصاص األزمات الخارجية والضغوط التضخمية التي تواجه 
االقتصاد العالمي، الفتين إلى أن معدل التضخم في اإلمارات 

يُعد بين األقل عالمياً.
وأشاد محللو الوكالة باالنتعاش القوي الذي يشهده االقتصاد 
غير النفطي في اإلمارات منذ بداية العام الجاري، واإلجراءات 
التعافي  عــودة  لتسريع  الحكومة  اتخذتها  التي  والمبادرات 
والسفر  السياحة  قطاعات  وخــاصــة  القطاعات،  لمختلف 
بمبادرات  الدولة  في  األعمال  بيئة  وتعزيز جاذبية  والعقارات 
التملك  وإتاحة  الشركات،  قانون  تعديل  أبرزها  استثنائية، 
األجنبي بنسبة 100%، وكذلك التعديالت غير المسبوقة في 

منظومة التأشيرات.

)طالع ص 10(

بتوجيهــــات محمــــد بن راشــــــد  تعزيز التعــــاون الثنائــــي بين البلـــــدين

خطــة متكاملة لتوفــير 15800 

مسكــن للمواطنــــني فـي دبـــي

رئيــــس الدولــــة 
يتلقى رسالة خطية من رئيس سريالنكا

مستثمرون: تسهيل مزاولة 
األعمال يعزز فـــــرص النمــــو 

بالقطـــــاع الصناعــــــــي

الدولة تصدر أول سندات خزينة اتحادية بـ1.5 مليار درهم                  بدء اكتتاب وتحديد النطاق السعري ألسهم »سالك« اليوم               

أحمد عاطف وشعبان بالل )عواصم(

كراتشي  مدينة  فــي  قاسم  ميناء  ــى  إل وصلت 
بإقليم السند باخرة مساعدات إماراتية، لتوفير 
األوضاع  ودعم  الطارئة  الضرورية  االحتياجات 
ممن  باكستانية  أســرة   140.000 لــ  اإلنسانية 
كما  والسيول.  الفيضانات  موجة  من  تضّرروا 
وصلت 4 طائرات إغاثية إلى مدينة إسالم آباد 
و 4 طائرات إلى مدينة كراتشي محملة بأطنان 

من المواد الغذائية والطبية والخيم، ليصل عدد 
الطائرات إلى 46 طائرة. من جانبهم، قال خبراء 
آبــاد والخرطوم  ومحللون سياسيون من إســالم 
لـ»االتحاد«: إن التاريخ لن ينسى ما تفعله دولة 
اإلمارات وقيادتها الحكيمة لدعم وإنقاذ متضرري 
باكستان والسودان من الفيضانات والسيول. إلى 
ذلك، وزعت الفرق الميدانية لهيئة الهالل األحمر 
اإلماراتي حقائب مدرسية وقرطاسية على طالب 

وطالبات أبناء األسر السودانية. 

توزيع  المستلزمات الدراسية على طلبة سودانيين

باخرة مساعدات إماراتية تصل إلى باكستان

حسن الورفلي )بنغازي(

ليبيا،  فــي  الرئاسي  المجلس  باسم  المتحدثة  أكــدت 
في  كافة  األطــراف  بين  اإلجماع  أهمية  وهيبة،  نجوى 
البالد على األطر الدستورية الالزمة إلجراء االنتخابات 
زمني  جــدول  ووفــق  تأخير  دون  ممكن  وقــٍت  أقــرب  في 
وأن  »سياسية«،  الليبية  األزمــة  أن  إلى  مشيرة  واضــح، 
المجلس الرئاسي يعتبر التوافق هو السبيل الوحيد إلى 

حل األزمة.
وأكدت وهيبة، في تصريحات لـ»االتحاد«، أن »التوافق 

قائلًة:  األزمة،  لحل  الوحيد  السبيل  هو  المغالبة«  وليس 
بين  يحدث  أن  للتوافق  فرصة  ونعطي  أعطينا  »لهذا 
األطراف المسؤولة عن مهمة إنجاز األطر الدستورية«. 
القوة  الستخدام  السياسية  األطــراف  بعض  لجوء  وعن 
المجلس  باسم  المتحدثة  أكــدت  جديد،  واقــع  لفرض 
ال  الليبية  ــة  األزم أن  التجربة  من  »ثبت  أنــه  الرئاسي 
تحل عسكرياً، واالحتكام للسالح ألجل السلطة ال يحقق 
التوافق  هو  الوحيد  الحل  أن  على  مشددة  منه«،  الغاية 

السياسي.
)طالع ص 18(

باستثمار 3.1 مليار درهم

44 مصنعـــــــــــًا تبـــــــدأ 
اإلنتاج في أبوظبي

أبوظبي )وام(

بدأ 44 مصنعًا في أبوظبي مرحلة اإلنتاج 
الفعلي باستثمار 3.1 مليار درهم خالل 

النصف األول من 2022 مقارنة مع 1.03 
مليار درهم خالل الفترة نفسها من العام 

الماضي، حسب التقرير نصف السنوي 
لمكتب تنمية الصناعة، التابع لدائرة 
التنمية االقتصادية - أبوظبي. ووفق 
التقرير، بلغ عدد الرخص الصناعية 

الجديدة »رواد« 136 رخصة، والرخص التي 
تحولت إلى مرحلة اإلنشاء 62 رخصة، فيما 

بلغ عدد المصانع العاملة في إمارة أبوظبي 
866 منشأة.  )طالع ص 11(

المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة لـ»             «:

»التربيـــــــــــة«: 
تفعيل الئحة السلوك الطالبي 
للعـــام الدراســــي 2023-2022

»التعاون الخليجي«:
دعم »الرئاسي اليمني« 
لتحقيـــــــــــــــق االستقـــــــرار

وضــــــع تصورات متكاملـــــة لرفــــــع 
جودة الحياة في األحياء السكنية عبدهللا بن زايد 

ونصـــــير أحمــــــد 
يستعــــــــــرضــــــان القضــــــايا 
والمستجدات اإلقليميـة 

والدوليـــــــــــــــة

التوافق وليس املغالبة الحل ألزمة ليبيا
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قوي القتصاد اإلمارات 

فــــــــــــــــي 2022

أبوظبي )وام(

الذرية  الدولية للطاقة  الوكالة   أشادت 
محطات  في  التشغيلية  السالمة  بمستوى 
يتم  التي  السلمية  النووية  للطاقة  براكة 

للطاقة  اإلمارات  تطويرها من قبل مؤسسة 
أبوظبي،  بإمارة  الظفرة  النووية في منطقة 

السلمية  النووية  للطاقة  أول مشروع  والتي تعد 
في  التشغيل  مرحلة  في  المحطات  متعدد 

العالم العربي، وذلك في ختام زيارة وفد من 
استمرت  المحطات  لموقع  الوكالة  خبراء 

والسالمة  أيام لمراجعة مستوى األمان  خمسة 
الدولية  الوكالة  وفد  زيارة  وتأتي  التشغيلية. 
المكون من خمسة خبراء من  الذرية  للطاقة 

واثنين  المتحدة  والمملكة  والمجر  فنلندا 
الوكالة، في إطار بعثاتها إلجراء  من مسؤولي 

خالل  واألمان  السالمة  لمستوى  مستقل  تقييم 
النووية،  الطاقة  لمحطات  التشغيلية  العمليات 

الدولية في هذا  الوكالة  إلى معايير  قياسًا 
المجال. 

)طالع ص 12(

الوكالة الدولية للطاقــة الذريـــة 
تشيد بالسالمة التشغيلية في

»براكـــــة«

أبوظبي )وام(

رئيس  نهيان  آل  زايــد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  تلقى 
الدولة، حفظه اهلل، رسالة خطية من فخامة رانيل ويكريميسينغه 
الصديقة  االشتراكية  الديمقراطية  سريالنكا  جمهورية  رئيس 
تتعلق بالعالقات الثنائية بين البلدين. تسلم الرسالة سمو الشيخ 
عبداهلل بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، لدى 
والمبعوث  البيئة  وزير  أحمد  نصير  معالي  أبوظبي  في  استقباله 

لرئيس سريالنكا.  الخاص 
البلدين  بين  الثنائية  الــعــالقــات  بحث  اللقاء  خــالل  وجــرى 

والفرص المتاحة لتعزيز التعاون المشترك في مجاالت عدة، إلى 
جانب استعراض القضايا ذات االهتمام المشترك والمستجدات 

والدولية.  اإلقليمية 
معالي  بزيارة  نهيان  آل  زايد  بن  عبداهلل  الشيخ  سمو  ورحب 
بين  المتميزة  الثنائية  الــعــالقــات  على  مــؤكــداً  أحــمــد،  نصير 
بالده  تطلع  عن  أحمد  نصير  معالي  عبر  جانبه،  من  البلدين. 
إلى تعزيز التعاون الثنائي مع دولة اإلمارات في المجاالت كافة، 
الصعيدين  على  الدولة  بها  تحظى  التي  الرائدة  بالمكانة  مشيداً 

والدولي. اإلقليمي 
)02 )طالع ص 
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طائرات تحط في إسالم 

آباد وكراتشي

اإلمــــــارات: 
خفض انبعاثات غازات الدفيئة 
03إلـــــــــــــــــى 31% بحلـــــــول 2030 

المساعدات لدى وصولها إلى باكستان )االتحاد(
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التشغيلية  العمليات  مستويات أمان وسالمة متقدمة في 
التزام  تؤكد  السلمية،  النووية  للطاقة  براكة  لمحطات 
وحرصها  والدولية،  المحلية  المعايير  بأعلى  اإلمــارات 
السالمة  مــجــال  فــي  المستمر  التحسين  على  الــدائــم 
التشغيلية  بالشفافية  الدولة  التزام  جانب  إلى  النووية، 
خالل مراحل المشروع منذ انطالقه، وحتى بدء التشغيل 
إلى  النظيفة  الطاقة  ودخول  المحطتين  ألولى  التجاري 

شبكة توزيع الكهرباء الوطنية.
التشغيلية وتوفير  المتقدم من السالمة  المستوى  هذا 
عناصر األمان، كان موضع إشادة الوكالة الدولية للطاقة 
إجرائها  إطار  في  وفد من خبرائها،  زيارة  الذرية خالل 
تقييماً مستقاًل لمستوى السالمة واألمان خالل العمليات 
تؤكد  الــذي  الوقت  في  بــراكــة،  محطات  في  التشغيلية 
ووفاءها  البعثات،  بهذه  الدائم  ترحيبها  اإلمــارات  فيه 
األمــان  معايير  أعلى  واعتمادها  الدولية  بالتزاماتها 
النووي، تجسيداً لعالقات التعاون التاريخية الوثيقة بين 

اإلمارات والوكالة.
تطوير  فــي  الــدولــيــة  بالمعايير  اإلمـــاراتـــي  االلــتــزام 
نموذجاً عالمياً في  منه  السلمي، جعل  النووي  برنامجها 
يُعد  المشروع  أن  خاصة  النظيفة،  الطاقة  إنتاج  مجال 
ويترجم  للدولة،  التنموية  المسيرة  في  مهماً  عنصراً 
سياستها في تنويع مصادر الطاقة وخاصة النظيفة منها، 
كما يجسد رؤيتها وأهدافها وخططها لتخفيض انبعاثات 
 ،2030 بحلول  المائة  31 في  إلى  ليصل  الدفيئة  غازات 

وصوالً إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.



رئيس الدولـــــة يتلقـــى رســالــــة 

خطيـــة مــــن رئيس ســريالنكــــا

أبوظبي )وام(

الشيخ  السمو  صــاحــب  تلقى   
رئيس  نهيان  آل  زايـــد  بــن  محمد 
رسالة خطية  اهلل،  الدولة، حفظه 
ويكريميسينغه  رانيل  فخامة  من 
ــكــا  ــان رئـــيـــس جـــمـــهـــوريـــة ســري
الديمقراطية االشتراكية الصديقة 
بين  الــثــنــائــيــة  بــالــعــاقــات  تتعلق 

البلدين. 
تسلم الرسالة سمو الشيخ عبداهلل 
بن زايــد آل نهيان وزيــر الخارجية 
والتعاون الدولي، لدى استقباله في 
وزير  أحمد  نصير  معالي  أبوظبي 
لرئيس  الخاص  والمبعوث  البيئة 
سريانكا، وجرى خال اللقاء بحث 

البلدين،  بين  الثنائية  العاقات 
والفرص المتاحة لتعزيز التعاون 
المشترك في مجاالت عدة، إلى 
ذات  القضايا  استعراض  جانب 
االهتمام المشترك والمستجدات 

اإلقليمية والدولية. 
ورحب سمو الشيخ عبداهلل بن 
زايد آل نهيان بزيارة معالي نصير 
العاقات  على  مــؤكــداً  أحــمــد، 
الثنائية المتميزة بين البلدين. من 
جانبه، عبر معالي نصير أحمد 
عن تطلع باده إلى تعزيز التعاون 
اإلمــــارات في  دولـــة  مــع  الثنائي 

بالمكانة  مشيداً  كافة،  المجاالت 
الرائدة التي تحظى بها الدولة على 

الصعيدين اإلقليمي والدولي.
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اإلمارات

عمر العلماء يعزي بوفاة امللكة إليزابيث الثانية

النائب العام للدولة: سيادة القانون مــن قيــم االتحــاد

دبي )وام(

بــن سلطان  عــمــر  مــعــالــي  قـــدم   
ــلـــمـــاء وزيــــــر دولــــــة لــلــذكــاء  الـــعـ
الرقمي  واالقــتــصــاد  االصطناعي 
أحــر  بُــعــد  عــن  الــعــمــل  وتطبيقات 
ــمــواســاة إلــى  ــادق ال الــتــعــازي وصــ
األسرة الملكية والشعب البريطاني 
الثانية،  إلــيــزابــيــث  الملكة  بــوفــاة 
ــه، أمــس، مقر  ــارت وذلــك خــال زي
القنصلية البريطانية في دبي. كان 
في استقباله سيمون بيني القنصل 
دبي  فــي  المتحدة  للمملكة  الــعــام 
والمفوض التجاري للشرق األوسط 
وأليسون هال نائب القنصل العام. 
وأشـــــــاد مــعــالــيــه بــالــعــاقــات 
الـــوطـــيـــدة الــتــي جــمــعــت الــمــلــكــة 
اإلمــارات  دولــة  قيادة  مع  الراحلة 
ــذي رسخه  الـ ــخــاق  ال ــمــوذج  ــن وال

ــات الــصــداقــة  ــدان فــي عــاق ــل ــب ال
مختلف  فــي  المشترك  والــتــعــاون 
ــمــجــاالت عــلــى مـــدى الــســنــوات  ال

ــن خــالــص  الــمــاضــيــة، مــعــربــاً عـ
وشعبها  المتحدة  للمملكة  التمنيات 
بقيادة  والنجاحات  التقدم  بــدوام 

ملك  الثالث  تشارلز  الملك  جالة 
ــحــدة لــبــريــطــانــيــا  ــمــت الــمــمــلــكــة ال

الشمالية. وإيرلندا  العظمى 

أبوظبي )وام(

حمد  الدكتور  المستشار  أكــد   
ســيــف الــشــامــســي الــنــائــب الــعــام 
وســـيـــادة  الـــعـــدالـــة  أن  لـــلـــدولـــة، 
قيم  مــن  جوهرية  قيمة  الــقــانــون 
االتــــحــــاد، وركـــــن أســـاســـي فــي 
والتنموية  الــحــضــاريــة  المسيرة 

للدولة. 
حمد  الدكتور  المستشار  وقــال 
بمناسبة  كلمة  فــي  الــشــامــســي، 
الــيــوم الــعــالــمــي لــلــقــانــون الــذي 
عــام،  كــل  مــن  سبتمبر   13 يــوافــق 
بنيت  والقضاء  العدل  منظومة  إن 
ــكــزات  ــرت عــلــى أســـس مــتــيــنــة وم
الجهود  بفضل  عقود،  منذ  قوية 

المخلصة والرؤية الحكيمة للقائد 
زايد  الشيخ  له  المغفور  المؤسس 
اهلل  »طيب  نهيان  آل  سلطان  بن 
مبادئ  ترسيخ  على  القائمة  ثراه« 
ــة الــقــانــون،  ــدل، وتــعــزيــز دولـ ــع ال
واصلت  الــتــي  ذاتــهــا  القيم  وهــي 
الــســيــر على  ــدة  ــرشــي ال ــادة  ــي ــق ال
على  الدؤوب  عبر حرصها  نهجها 
إرساء دعائم العدل وتسخير كافة 
لدعم  الــدولــة  وطــاقــات  إمكانات 
منظومة القضاء والعمل الجزائي، 
الشرق  منطقة  اإلمارات  لتتصدر 
ــط وشــمــال أفــريــقــيــا على  األوســ
العالمي،  القانون  ســيــادة  مؤشر 
أماناً  األكثر  ــدول  ال من  ولتصبح 

وعدالً في العالم. 

الشارقة )االتحاد(

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعلى حاكم 
الشارقة بالتوسع يف عمل احلضانات احلكومية لتشمل مرحلة »رياض األطفال« من أجل 

تأهيل الطلبة مباشرة للصف األول الدراسي. 
ووجه صاحب السمو حاكم الشارقة بتوسعة مدرسة خليفة الهمزة يف املدام لتشمل كافة 
املراحل الدراسية اعتبارًا من العام املقبل مع منح أهالي املنطقة خصمًا 20%. صرح بذلك 

الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم خالل مداخلة عبر برنامج 
اخلط املباشر والذي يبث من أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة. 

كما أعلن خالل البرنامج عن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بترميم »قلعة القواسم« 
يف دبا احلصن وإعادتها إلى ما كانت عليه عقب اكتشاف أساسات 3 قالع قدمية باملدينة 

حديثًا.

دبي )وام(

 تنطلق فعاليات الدورة العاشرة من مؤمتر ومعرض دبي ألمراض 
وجراحة األذن وأعصاب األذن 25 أكتوبر املقبل يف مركز دبي التجاري 

العاملي مبشاركة أكثر من 700 من اخلبراء واألطباء واملختصني 
بأمراض األذن من املنطقة والعالم. 

ويسلط املؤمتر - الذي يستمر ثالثة أيام وُيعد احلدث األبرز 
املتخصص بطب األنف واألذن واحلنجرة واجلمجمة يف الشرق 

األوسط- الضوء على عدٍد من أبرز املواضيع املتعلقة باضطرابات 
األذن والرأس والرقبة وأفضل وأحدث األبحاث الطبية والعالجات 

املتقدمة يف املجال، ويحظى هذا احلدث العلمي بدعم من وزارة 
الصحة ووقاية املجتمع والعديد من اجلمعيات واملؤسسات الطبية 

من مختلف دول العالم ومينح املشاركني نقاط التعليم الطبي املستمر 
»CME« من خالل حضور الندوات املتنوعة. وتشهد الدورة العاشرة 

60 جلسة علمية مبشاركة 45 متحدثًا إضافة إلى عدٍد من ورش 
العمل املتخصصة.. يف حني يوفر املعرض املصاحب للمؤمتر الفرصة 

أمام احلضور لتطوير الشراكات املستدامة والتواصل بني املختصني 
يف ضوء حضور أكثر من 30 عالمة جتارية من أكثر من 20 دولة حول 

العالم. 

أبوظبي )االتحاد(

أفريقيا  مــوتــورز  »جــنــرال  أعلنت   
ــط«، بــالــتــعــاون مع  ــ والــشــرق األوسـ
للشباب  التقنية  الــزمــالــة  »بــرنــامــج 
الشباب  لـــ»مــركــز  الــتــابــع  الــعــربــي« 
لسلسلة  استضافتها  عن  العربي«، 
والتعليمية  الحوارية  الجلسات  من 
الشباب في  مهارات  لتطوير  الهادفة 
تخصصات العلوم والتقنية والهندسة 
مختلف  في   )STEM( والرياضيات 
الشراكة  وستشمل  المنطقة.  أنحاء 

سبتمبر  من  الممتدة  االستراتيجية 
أعضاء   ،2023 فبراير  لغاية   2022
لمركز  التابع  التقنية  الزمالة  برنامج 
جلسات  خال  من  العربي،  الشباب 
وفــرص  مفتوحة  ونقاشات  حــواريــة 
»جنرال  قيادات  بمشاركة  إرشادية، 
ــدد من  ــ ــا وعـ ــه ــي ــف ــورز« ومــوظَّ ــ ــوت ــ م

شركائها.
المتمّيز،  الــتــعــاُون  لهذا  وتــقــديــراً 
داعماً  موتورز«  »جنرال  اعتماد  تم 
التقنية  الزمالة  »برنامج  لـ  رئيسياً 
يشّكل  ــذي  ــ وال ــي«،  ــرب ــع ال لــلــشــبــاب 

الشباب  ›مركز  من  إقليمية  مباَدرة 
ــتــدريــب  ــال ــص ب ــخــصَّ ــت الـــعـــربـــي‹ وي
ــتـــراضـــي الــنــظــري والــعــمــلــي.  االفـ
لتمكين  الــزمــالــة  بــرنــامــج  ــهــدف  وي
الــشــبــاب الــعــربــي فــي الــعــديــد من 
في  وبــاألخــص  التقنية،  الــمــجــاالت 
وعلى  االصطناعي.  الــذكــاء  مجال 
ــج، ســتــتــعــاون  ــام ــرن ــب ــرة ال ــت مـــدى ف
الشباب  ›مركز  مع  موتورز‹  ›جنرال 
العربي‹ الكتساب مهارات المستقبل، 
والتفكير  القيادية  القدرات  وتطوير 
االبتكار  على  والتشجيع  اإلبداعي، 

الشمولية  الشباب، مع مواضيع  لدى 
والتقنية. ل  التنقُّ ومستقبل  والتصنيع 
بــنــت سهيل  وأكـــدت مــعــالــي شــمــا 
ــة لــشــؤون  ــ الـــمـــزروعـــي، وزيــــرة دول

الشباب  مركز  رئيس  نائب  الشباب، 
في  النوعية  الشراكات  أن  العربي، 
لتمكين  أساس  التكنولوجيا  قطاعات 
التي  الحيوية  المجاالت  في  الشباب 

القطاعات. هذه  تقدمها 
مع  »نــتــعــاون  معاليها:  وأضــافــت 
ووطنية  وإقليمية  عالمية  شــركــات 
لتمكين  التكنولوجيا  في  متخصصة 
ــارات  ــهـ الـــشـــبـــاب مـــن اكـــتـــســـاب مـ
الموهوب  تنافسية متميزة، فالشباب 
تسريع  فــي  للمساهمة  والمتحفز 
قادر  منطقتنا  في  النمو  واستدامة 
ــه الــكــامــنــة إلــى  عــلــى تــحــويــل قــدرات
مقدمة  فــي  تجعله  قيادية  كــفــاءات 
تطمح  التي  الرقمية  القفزة  مشاريع 

المنطقة«. إليها 

ترميم »قلعة القواسم« بدبا الحصن
حاكم الشارقة يوجه بالتوسع يف عمل 

الحضـانات لتشمــل »رياض األطفـــال« 

مؤتمر ومعرض دبي ألمراض وجراحة 
األذن ينطلــــق 25 أكتــــوبر المقبــــــــل

تمكيــــــــــن الكـــــــــوادر الشابــــــــــة 
بمهــــارات العلـــــوم والتقنيــــة

جهود
ونوه بأن احتفال دولة اإلمارات 

بهذه املناسبة العاملية يأتي يف ظل 
اجلهود الرائدة التي تبذلها الدولة 

لتعزيز سيادة القانون، حيث تواصل 
اإلمارات حتديث وتطوير تشريعاتها 
وقوانينها، مبا يضمن تعزيز وترسيخ 

مبادئ سيادة القانون، انطالقًا 
من إميانها بأن العدالة الناجزة 

وتطبيق القانون هما صمام األمان 
لضمان حقوق كل فئات املجتمع، 

مشيرًا إلى أن تضمني مبادئ حفظ 
احلقوق وترسيخ دولة العدالة كجزء 

ال يتجزأ من وثيقة املبادئ الـ 10 
لدولة اإلمارات يف الـ 50 عامًا املقبلة، 

ميثل جتسيدًا الستدامة رؤية دولة 
اإلمارات وجهودها نحو ترسيخ وتعزيز 

مبادئ العدالة وسيادة القانون.

منظومة العدل والقضاء 
بنيت على أسس متينة 

ومرتكزات قوية 

حمد الشامسي

عمر العلماء خالل تقديم التعازي )وام(

 شما المزروعي خالل اإلعالن عن االستضافة )من المصدر(

عبداهلل بن زايد لدى استقباله نصير أحمد )تصوير سعيد جمعوه(

عبداهلل بن زايد في حديث مع نصير أحمد خالل االستقبال
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 حمدان بن محمد خالل إطالق الخطة اإلسكانية بحضور مطر الطاير )وام(  

بتوجيهات محمد بن راشد 

يطلق خطـــة إسكانية متكاملة لتوفير 
15800 مسكـــن للمواطنين في دبي

حمدان بن محمد 

دبي )االتحاد(

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 

آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خطة إسكانية متكاملة لتوفير 

15800 مسكن للمواطنين في دبي خالل السنوات األربع القادمة، والعمل على 

وضع تصورات متكاملة خالل األشهر المقبلة لرفع جودة الحياة في  كافة األحياء 

السكنية للمواطنين، وذلك ضمن لجنة شؤون المواطنين والتنمية برئاسة سموه.

أكد سمو ولي عهد دبي أن ملف اإلسكان يمثل 
أولوية ضمن نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، ومتابعته الشخصية، 
حيث قال سموه: »ملف إسكان المواطنين يشرف 
راشــد  بــن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  عليه 

وأتابعه بنفسي مع أخي الشيخ مكتوم«.
كما قال سموه: »لن يكون الهدف توفير مسكن 
فقط للمواطنين، بل أحياء متكاملة وجودة حياة 
لألسر  االستقرار  تضمن  اجتماعية  ومنظومة 

كافة«.
وأضاف سموه: »سنطلق خالل األشهر المقبلة 
مجموعة من المشاريع المجتمعية ضمن لجنة 
جــودة حياة  والتنمية لضمان  المواطنين  شــؤون 

عالية لفئات المجتمع كافة«.

جاء ذلك خالل زيارة سموه التفقدية، يرافقه 
معالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية 
التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، وعمر 
التنفيذي لمؤسسة محمد بن  بوشهاب، المدير 
راشد لإلسكان، عدداً من المشاريع اإلسكانية في 
كل من منطقة الورقاء الرابعة والخوانيج الثانية، 
واللتين يجري العمل بهما لتنفيذ مشاريع إسكانية 
للمواطنين بقيمة 1.7 مليار درهم، كما اطلع سموه 
على الرؤية الجديدة لمؤسسة محمد بن راشد 
لإلسكان والتي تقوم على تنويع الخيارات السكنية 
للمواطنين، وتسريع تلبية الطلبات اإلسكانية كافة 

للعشرين عاماً المقبلة.
وتركز الخطة اإلسكانية المتكاملة التي سيتم 
متابعتها من خالل لجنة شؤون المواطنين والتنمية، 
على تقديم خدمات إسكانية استباقية تنسجم مع 

رؤية القيادة، والتركيز على توفير 15800 مسكن 
للمواطنين في دبي حتى عام 2026، فيما وضعت 
الخطة تلبية هدف برنامج اإلسكان المعتمد في 
الــذي يتضمن تنفيذ 4000 وحــدة سكنية  دبــي 

بخيارات مختلفة حتى عام 2026.
واطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 
آل مكتوم، خالل زيارته مشروع الورقاء اإلسكاني، 
على نماذج الفلل السكنية، حيث يتضمن المشروع 
والبالغ نسبة اإلنجاز فيه 45% وبقيمة تبلغ 177 
تتميز بتصاميم  تنفيذ 136 فيال  مليون درهــم، 
للمساحات،  األمثل  باالستغالل  تتميز  متنوعة 
وتتضمن كل فيال أربع غرف نوم، باإلضافة إلى 
المرافق األساسية األخرى، فيما سيتم بدء تسليم 

الوحدات الجاهزة خالل العام 2023.
زيارته  دبــي خــالل  ولــي عهد  اّطلع سمو  كما 

خطط  على  الرابعة  الورقاء  لمشروع  التفقدية 
المشـاريع اإلسكانية القادمة في مشروع الخوانيج 
الثانية اإلسكاني بتكلفة إجمالية تبلغ 1.56 مليار 
درهم، ويشمل المشروع تنفيذ 1050 فيال ذات 
وأخــرى  منفردة  فلاًل  تتضمن  متنوعة  خيارات 
مزدوجة، باإلضافة إلى فلل بنظام »التاون هاوس«.
جدير بالذكر أن قيمة القروض السكنية التي تم 
اعتمادها خالل عام واحد بلغت 4.8 مليار درهم، 
شملت 4764 موافقة حتى اليوم وذلك فـي إطار 
تنفيذ برنامج اإلسكان الذي أطلقه صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم في سبتمبر 
درهم  مليار   65 تبلغ  تاريخية  بموازنة  الماضي 
للعشرين عاماً القادمة للمواطنين في إمارة دبـي، 
السكنية  القروض  قيمة  تتجاوز  أن  يتوقع  فيما 

للمواطنين 13 مليار درهم حتى عام 2026.

دبي ) االتحاد(

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أطلق 

سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل 

مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس 

التنفيذي، خطة إسكانية متكاملة لتوفير 

15800 مسكن للمواطنين في دبي خالل 

األربع سنوات القادمة، والعمل على وضع 

تصورات متكاملة خالل األشهر المقبلة لرفع 

جودة الحياة في كافة األحياء السكنية 

للمواطنين وذلك ضمن لجنة شؤون 

المواطنين والتنمية برئاسة سموه.

ملــــف إسكــــان المواطنيـــن يشـــرف عليـــه محمد بن راشد وأتابعــــه بنفسي مــع أخي مكتوم بن محمد

لــــن يكـــــــــون الهــــــدف تــــوفيــــــر مسكـــــن فقـــــط للمـــــواطنيــــــــــــــن بـــــل أحيــــاء متكامـلــــة وجـــــــــودة حــيـــــــاة   

مليــار درهــــم في الورقــــــاء والخــــوانـــيــــج الثانية 1.71.7مشـــــاريـــــع إسكـــانيــــة بقيمـــــة        
 4.8

مليار درهم قروضًا إسكانيًة تم 
اعتمادها خالل عام واحد

القروض المتوقعة للمواطنين 
خالل السنوات األربع القادمة 

ستتجاوز 13 مليار درهم  

وضع تصورات متكاملة لرفع 
جودة الحياة في كافة األحياء 

السكنية للمواطنين

تنويع الخيارات السكنية 
للمواطنين وتسريع تلبية كافة 
الطلبات اإلسكانية للعشرين 

عامًا القادمة

مشروع الخوانيج بتكلفة 1.56 
مليار درهم ويضم 1050 فيال 

سكنية للمواطنين

حمدان بن محمد:

مجلس الوزراء يعتمد اإلصدار الُمحدث للتقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنيًا

مريم املهيري: اإلمارات تمتلك مسيرة حافلة من جهود تحقيق الحياد املناخي

ويأتي اإلصدار الُمحدث استجابًة لدعوة ميثاق 
الــدورة  أهم مخرجات  أحد  للمناخ –  غالسكو 
األطــراف  دول  مؤتمر  من  والعشرين  السادسة 
لالتفاقية اإلطارية لألمم المتحدة بشأن المناخ 
»COP26« بضرورة رفع الدول طموحها المناخي 
بحلول نهاية العام الجاري 2022 لتعزيز قدرات 
مواجهة تحديات التغير المناخي. ويشمل التقرير 
مستوى  على  االنبعاثات  خفض  مستهدفات 
عمليات  تنفيذ  وتوجهات  الرئيسة،  القطاعات 
الخفض ومراقبتها وقياسها، وسيمثل قطاع توليد 
بنسبة  الخفض  في  األكبر  المساهم  الكهرباء 
بنسبة %16.6،  الصناعة  يليه قطاع   ،%66.4
التقاط  قطاع  ثم   ،%9.7 بنسبة  النقل  وقطاع 
 ،%5.3 بنسبة  وتخزينه  الكربون  واستخدام 
وقطاع اإلدارة المتكاملة للنفايات بنسبة %2.1.

وحول الموضوع، قالت معالي مريم بنت محمد 
»إن  والبيئة:  المناخي  التغير  ــرة  وزي المهيري، 
دولة اإلمارات تمتلك مسيرة حافلة من الجهود 
المستويين  على  المناخ  أجــل  مــن  العمل  فــي 
الرؤية  بموجب  والعالمي، حيث عملت  المحلي 
السنوات  طيلة  الرشيدة  لقيادتها  االستشرافية 
الماضية على رفع طموحها المناخي في تقريريها 
في  وطنياً  المحددة  للمساهمات  والثاني  األول 
العامين 2015 و2020 على الترتيب، واليوم وضمن 
والمناخ،  البيئة  تجاه  الدائم  الطوعي  التزامها 
تستجيب دولة اإلمــارات لدعوة ميثاق غالسكو 
للمناخ برفع جديد لطموحها عبر زيادة النسبة 
الدفيئة«.  غازات  انبعاثات  لخفض  المستهدفة 
وأضافت معاليها: »وبصفتها المستضيفة لمؤتمر 
دول األطراف COP28، ستستمر دولة اإلمارات 

 2023 العام  خالل  المناخي  طموحها  رفع  في 
وما بعده. عبر تسليم اإلصــدار الُمحدث نؤكد 
تسريع وتيرة التزامنا الطوعي برفع طموحنا عاماً 
بعد اآلخر، عبر االستفادة من الحلول المبتكرة 
والتقنيات الحديثة المتاحة«. وأشارت معاليها إلى 
أنه تعزيزاً لتحقيق مبادرة اإلمارات االستراتيجية 
للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، 
المدى  طويلة  استراتيجية  إطــالق  بصدد  نحن 
ستكون بمثابة خريطة طريق لرفع مستهدفات 
االقتصادية  القطاعات  من  االنبعاثات  خفض 
سيشملها  التي  التكيف  قــدرات  وتعزيز  كافة، 
المحددة  الدولة  الثالث من مساهمات  التقرير 
الجديد  الرفع  أن  معاليها  وأوضــحــت  وطنياً. 
لطموح الدولة يتطلب تعزيز مشاركة القطاعات 
كافة في جهود العمل المناخي بما يشمل القطاع 
الخاص، ومؤسسات القطاع المدني، والشباب، 

لتحفيز وتسريع العمل المناخي.

تحقيق العيش الذكي مناخيًا  
الثاني  التقرير  من  المحدث  اإلصـــدار  ويلقي 
للمساهمات المحددة وطنياً لدولة اإلمارات الضوء 
والجهات  والمرأة  الشباب  مشاركة  أهمية  على 
واألفراد األكثر تأثراً بالتغير المناخي ضمن نهج 
والبرامج  السياسات  إعداد وتطوير  تشاركي في 
لتحقيق العيش الذكي مناخياً، وذلك نحو مستقبل 
زيادة  المحدث  التقرير  ويسجل  استدامة،  أكثر 
في مستهدف خفض االنبعاثات من 23.5% إلى 
31% بحلول 2030، عبر تعزيز مشاركة مجموعة 
انبعاثاتها،  خفض  في  الرئيسة  القطاعات  من 
والنقل،  والصناعة،  الكهرباء،  توليد  قطاع  ومنها 
واإلدارة  وتخزينه،  الكربون  واستخدام  والتقاط 

المتكاملة للنفايات. وستدعم أهداف رفع الطموح 
في اإلصدار الُمحدث جهود التكيف مع تداعيات 
التغير المناخي التي تم اإلعالن عنها؛ ومنها جهود 
البيئية الساحلية، ومشروع  النظم  الحفاظ على 
الكربون األزرق عبر زراعة ماليين األشجار، ومنها 
أشجار المانغروف التي من المخطط زراعة 100 

مليون شتلة منها بحلول 2030.

تعزيز مشاركة القطاع الخاص 
الُمحدث،  اإلصــدار  أهــداف  لتحقيق  ودعماً 
مبادرة  والبيئة  المناخي  التغير  وزارة  أطلقت 
وهي  المناخي،  الطموح  حــول  الوطني  الحوار 
االجتماعات  مــن  سلسلة  تضم  وطنية  منصة 
ودعم  المناخي،  الطموح  تعزيز  بهدف  الدورية 
ــحــّد مــن االنــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة في  جــهــود ال
القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها، بما في 
ذلك قطاعات الصناعة، واإلسمنت، والنفايات، 
والنقل، والــطــاقــة. ويــهــدف الــحــوار إلــى وضع 
نظرة وطنية لالستدامة ودعم مبادرة اإلمارات 
االستراتيجية للسعي نحو تحقيق الحياد المناخي 

بحلول 2050.
كما أطلقت الوزارة »تعهد الشركات المسؤولة 
مناخياً« لتعزيز مشاركة مؤسسات القطاع الخاص 
في توجهات الدولة لخفض االنبعاثات، حيث تلتزم 
المؤسسات الموقعة على التعهد بقياس انبعاثات 
غازات الدفيئة الناتجة عن أعمالها واإلبالغ عنها 
طموحة  عملية  خطط  ووضــع  تامة،  بشفافية 
لتقليل بصمتها الكربونية، ومشاركة هذه الخطط 
مع الجهات الحكومية المختصة للمساهمة في 
تحقيق الهدف الوطني للسعي نحو تحقيق الحياد 

المناخي بحلول 2050.

رفع مستهدف خفض 
انبعاثات غازات الدفيئة 
ليصل إلى 31% بحلول 

2030

يعادل هدف خفض 
االنبعاثات الجديد تجنب 

انبعاثات 93.2 مليون طن 
من مكافئ غاز ثاني أكسيد 

الكربون
 

مريم المهيري

دبي )االتحاد(

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 

اإلصدار الُمحدث للتقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنيًا لدولة 

اإلمارات - بموجب اتفاق باريس للمناخ- بما يدعم أهداف مبادرة اإلمارات 

االستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وسيعزز اإلصدار المحدث من الطموح المناخي للدولة عبر رفع مستهدف 

خفض انبعاثات غازات الدفيئة ليصل إلى %31 بحلول 2030، مقارنة 

بالوضع االعتيادي لألعمال الذي من المتوقع أن تسجل فيه االنبعاثات ما 

يقارب 301 مليون طن من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون، مع احتساب 

معدل النمو االقتصادي السنوي بناًء على قاعدة النمو خالل السنوات 

الماضية. ويعادل هدف خفض االنبعاثات الجديد تجنب انبعاثات 93.2 

مليون طن من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون.
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الالئحة تحدد أدوار ولي األمر ومسؤوليات الطلبة في المدرسة )من المصدر(

تحديد أدوار ولي األمر ومسؤوليات الطلبة

»التـربيــة«: تـفعـيـــل الئحـــة السلـــوك

الطالبي للعام الدراسي 2023-2022

دينا جوني )دبي( 

بدأت مدارس حكومية بتفعيل الئحة 
ــدراســي  ال للعام  الــطــابــي  الــســلــوك 
خــال  مــن   ،2023-2022 الــجــديــد 
تحديد مهام ومسؤوليات الطلبة وأولياء 
المجتمع  الائحة  وتساعد  ــور.  األمـ
ومعلمين  ــريــن  مــدي مـــن  ــدرســي  ــم ال
مــع مشكات  التعامل  فــي  ــن  ــي وإداري
الطلبة، وتقّدم الدعم للطلبة في كل ما 
يتعلق بتطبيق اللوائح المتصلة بالسلوك 
التعريفي  الــدلــيــل  وشــمــل  الــطــابــي. 
التعليم  في  الطابي  السلوك  بائحة 
الحضوري الذي تم تعميمه على الطلبة 
وأولياء أمورهم في المدارس الحكومية، 
ــا  ــه الــتــعــريــف بــالــمــخــالــفــات ودرجــات
واإلجراءات التي يتم اتخاذها، كما حدد 
الدليل 10 أدوار لولي األمر تتمثل في 
فيه  يقر  للمدرسة  تعهد خطي  تقديم 
باطاعه على الئحة السلوك الطابي، 
ورد  ما  بكل  والعمل  أحكامها  واحترام 
فيها، باإلضافة إلى تحفيز السلوكيات 
والرعاية،  بالتشجيع  وتعهده  اإليجابية 
المشكات  من  الحد  على  والــحــرص 
غرس  وكذلك  أبنائه.  لــدي  السلوكية 
االنضباط الذاتي لدى األبناء وتذكيرهم 
بقيم دينهم ومجتمعاتهم وأنهم مسؤولون 
عن مستقبل وطنهم، فضًا عن االلتزام 

بــحــضــور االجــتــمــاعــات والــفــعــالــيــات 
تنظمها  الــتــي  والــتــوعــويــة  التثقيفية 
باحتياجات  اإلدارة  وإخطار  المدرسة، 
ابنه والتعاون معها في حل المشكات 

السلوكية التي قد يعاني منها.
وشددت الائحة على أهمية التزام 
ولي أمر الطالب بسداد قيمة إصاح أو 
استبدال ما تسبب في إتافه أو فقدانه 
الــوثــائــق،  وتــحــديــد القيمة فــي ضــوء 
تجاه  الكاملة  ــزام  بالمسؤولية  ــت واالل
الطالب وفق ما ورد في قانون حماية 

الدولة،  في  األخــرى  والقوانين  الطفل 
وفي حال ثبوت تقصير أو إهمال ولي 
األمر عن حقوق ابنه الخاصة بالتعليم، 
الموجبة في  تطّبق بشأنه اإلجـــراءات 
قانون حقوق الطفل، وفي حال امتناع 
ــرارات  ق التجاوب مع  األمــر عن  ولــي 
عن  المسؤولية  تحمل  أو  الــمــدرســة 
األمر  رفــع  يتم  المخالف،  ابنه  سلوك 
إلى الجهات المختصة عن طريق إدارة 
الشؤون القانونية في مؤسسة اإلمارات 

والتعليم المدرسي.

أهمية احترام اآلخرين

كما حددت املدارس 11 دورًا للطالب تتمثل يف 
انضباطه ذاتيًا والتزامه باحلضور إلى املدرسة وحتمل 

مسؤولية تعلمه وسلوكه، والتحلي باإليجابية جتاه 
تعلمه، والسعي إلى حتقيق معايير السلوك املتميز 

واحترام القوانني الواردة. وأكدت الالئحة  على أهمية 
احترام اآلخرين ومشاركة الطلبة بفعالية يف احلياة 

املدرسية إلثبات ذاتهم وتطوير قدراتهم ومواهبهم 
الذهنية واجلسدية،  واحلرص على متثيل املدرسة 

يف االجتماعات املدرسية التي تخص تقومي سلوكه 
بالصورة املثلى.

وشددت إدارات املدارس على أهمية أن يعي الطالب 
سمعة اآلخرين املختلفة ومراعاة مشاعرهم واتخاذ 

قرارات واعية بشأن الصحة والسالمة وإظهار تقدير 
وفهم لثقافه دولة اإلمارات وعاداتها وتقاليدها 

وثقافتها أمام العالم، باإلضافة إلى احترام البيئة 
الطبيعية يف املدرسة، وجتنب إحلاق األذى بها، 

وترشيد استهالك املاء والكهرباء والتعامل برفق مع 
النباتات واحليوانات األليفة يف املدرسة.

وجاء يف الئحة إدارة سلوك الطلبة يف التعليم 
احلضوري أربع مخالفات، تشمل مخالفات الدرجة 

األولى وصنفت بـ»البسيطة«، ومخالفات الدرجة 
الثانية ومصنفة بـ»متوسطة اخلطورة«، ومخالفات 

الدرجة الثالثة ومصّنفة بـ»اخلطيرة«، ومخالفات 
الدرجة الرابعة ومصّنفة بـ»شديدة اخلطورة«.

تحفيز السلوكيات 
اإليجابية وغرس االنضباط 

الذاتي لدى األبناء 

حالة شفاء
من »كورونا« 

أبوظبي )وام(

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

املصابة بفيروس كورونا املستجد »كوفيد - 19« واملخالطني لهم 
وعزلهم.. أعلنت الوزارة عن إجراء 168.956 فحصًا جديدًا خالل 
الساعات الـ 24 املاضية على فئات مختلفة يف املجتمع باستخدام 

أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.   وساهم تكثيف إجراءات 
التقصي والفحص يف الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على 

مستوى الدولة يف الكشف عن 387 حالة إصابة جديدة بفيروس 
كورونا املستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حاالت مستقرة 
وتخضع للرعاية الصحية الالزمة، وبذلك يبلغ مجموع احلاالت 

املسجلة 1.020.412 حالة. وأعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالة 
وفاة يف األربع والعشرين ساعة املاضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 

يف الدولة 2342 حالة، وشفاء 414 حالة جديدة 
ملصابني بفيروس كورونا املستجد »كوفيد - 19« 

وتعافيها التام من أعراض املرض بعد تلقيها 
الرعاية الصحية الالزمة منذ دخولها 

املستشفى، وبذلك يكون مجموع 
حاالت الشفاء 1.000.082 

حالة.
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بلدية الظفرة و»التنمية االقتصادية« 
تبحثان توثيق العقود اإليجارية

إيهاب الرفاعي )منطقة الظفرة( 

ناقشت بلدية منطقة الظفرة خدمات الشراكة االستراتيجية التي تقدمها 
ودائرة التنمية االقتصادية للمتعاملني وسبل تطويرها بهدف تقدمي أفضل 

اخلدمات لتحقيق سعادة ورفاهية املجتمع. وحضر االجتماع الذي أقيم 
مببنى البلدية يف مدينة زايد ممثلون من قطاع األراضي والعقارات وقطاع 

عمليات البلديات الفرعية.
وركز االجتماع حول أهمية توثيق العقود اإليجارية وذلك من خالل إصدار 

الرخص التجارية وتصاريح السيارات املتنقلة، وتهدف هذه االجتماعات 
إلى تعزيز التعاون والتنسيق بني الشركاء االستراتيجيني للمساهمة يف دفع 

عجلة االستثمار والتنمية مبنطقة الظفرة. واالرتقاء بتجربة املتعاملني 
وتقدمي خدمات سلسة وفّعالة للمجتمع يف إمارة أبوظبي. ويف اخلتام 

اطلع وفد دائرة التنمية االقتصادية على اخلدمات املقّدمة مبراكز تقدمي 
اخلدمات مبنطقة الظفرة.

خالل اجتماع بلدية الظفرة ودائرة التنمية االقتصادية  )من المصدر(

الرئيس المكسيكي وكيم يطرحان رؤى تحقيق 
االستدامة في »الدولي لالتصال الحكومي«

الشارقة )وام(

يشارك فيليبي كالديرون الرئيس السابق للمكسيك الرئيس الفخري 
السابق  الرئيس  كيم  يونغ  وجيم  والمناخ  لاقتصاد  العالمية  للجنة 
لاتصال  الــدولــي  المنتدى  فعاليات  فــي  الــدولــي  البنك  لمجموعة 
سبتمبر  و29   28 يومي  تُقام  التي   11 الـ  دورتــه  في   2022 الحكومي 
الجاري بمركز »إكسبو الشارقة«، حيث يستعرضان رؤية شاملة للتغلب 
على التحديات التنموية الملحة المتعلقة باالستدامة والتنمية البشرية. 
ويطرح المسؤوالن الدوليان في المنتدى - الذي ينظمه المركز الدولي 
تحت  الشارقة  لحكومة  اإلعامي  للمكتب  التابع  الحكومي  لاتصال 
شعار »تحديات وحلول« - رؤيتهما حول أهمية توظيف فنون االتصال 
األخضر،  لاقتصاد  الداعمة  بالقرارات  الجمهور  إلقناع  تنوعها  على 
لتحقيق  واجتماعياً  باإلضافة إلى كيفية تبني وتنفيذ الخطط حكومياً 
البشري  المال  رأس  وبناء  والصحة  التعليم  في  واإلنــجــازات  التوازن 

ومكافحة التغير المناخي. 
ويستعرض فيليبي كالديرون في خطاب ملهم بعنوان »النمو األخضر.. 
بيئية  بسياسات  تتعلق  قــرارات  اتخاذ  كيفية  الــقــرارات«  اتخاذ  آليات 
واقتصادية تحقق المصلحة العامة وطرق إقناع الجمهور بها. ويسلط 
لاقتصاد  العالمية  للجنة  الفخري  الرئيس  للمكسيك  السابق  الرئيس 
والمناخ الضوء على أبرز التحديات في اتخاذ قرارات »النمو األخضر« 
والكيفية التي يتم بها تحليل الواقع واستشراف المستقبل أثناء تطبيق 
قرارات االقتصاد البيئي، كما يوضح حاجة العالم إلى قنوات اتصالية 

جديدة في قضايا المناخ للحد من مخاطره على البشرية. 
تديرها  تكون؟«  كيف  التغيير..  »نضاالت  بعنوان  رئيسة  جلسة  وفي 
لبنى بوظه رئيسة تحرير قسم االقتصاد في قناة »سكاي نيوز عربية«، 
واجتماعياً  يستكشف جيم يونغ كيم آفاق بناء هندسة التغيير حكومياً 

وجعلها ثقافة لتحقيق النجاحات. 
التي  البنك الدولي إلى األسباب  ويتطرق الرئيس السابق لمجموعة 
جهود  أمــام  أساسية  عقبات  واألمــراض  والمناخ  الفقر  قضايا  تجعل 
التغيير، وعاقة ذلك باالتصال الحكومي، ليستشرف مستقبل االتصال 

بين الحكومات والشعوب في التعامل مع المتغيرات العالمية. 
يشار إلى أن المنتدى الدولي لاتصال الحكومي يرفع هذا العام شعار 
التعامل  أساليب  أفضل  من  إيجاد مجموعة  بهدف  وحلول«،  »تحديات 
الجمهور  بين  والمتبادل  الفاعل  التواصل  المستقبل عبر  مع مشكات 

والحكومات.

استكشاف آفاق بناء هندسة التغيير حكوميًا 
واجتماعيًا وجعلها ثقافة لتحقيق النجاحات 

إبراهيم سليم )أبوظبي( 

تشكل  اســتــمــرار  لــأرصــاد  الوطني  المركز  تــوقــع 
الضباب والضباب الخفيف حتى يوم الجمعة المقبل، 
ويكون  المناطق،  بعض  على  أمطار  هطول  يتوقع  كما 
الساحلية  المناطق  بعض  على  رطباً  اليوم  الطقس 
أو ضباب خفيف  تشكل ضباب  فرصة  مع  والداخلية 
بعض  تــكــون  احتمال   – عــام  بــوجــه  -صــحــو  صباحاً 
يصاحبها  وقد  الظهر،  بعد  شرقاً  الركامية  السحب 
إلى  تتحول  شرقية  جنوبية  والــريــاح  أمــطــار،  سقوط 
معتدلة  إلى  خفيفة  شرقية  وشمالية  غربية  شمالية 
السرعة ونشطة أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 
تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج 

العربي وفي بحر عمان.

فيما توقع المركز أن يكون الطقس غداً رطباً على 
احتمال  مع  شماالً  خاصة  الساحلية  المناطق  بعض 
تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً - صحو بوجه 
بعد  ركامية  تكون  قد  شرقاً  السحب  وتظهر   – عــام 
شرقية  شمالية  إلى  شرقية  جنوبية  والرياح  الظهر، 
وسرعتها  أحياناً  ونشطة  السرعة  معتدلة  إلى  خفيفة 
35 كم/س، والبحر خفيف  25 تصل إلى  10 إلى  من 

الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
على  رطــبــاً  الخميس  الطقس  يكون  أن  توقع  كما 
احتمال  مع  شماالً  خاصة  الساحلية  المناطق  بعض 
بوجه  صحواً  ويكون   - صباحاً  خفيف  ضباب  تشكل 
عام وغائماً جزئياً شرقاً، الرياح جنوبية شرقية تتحول 
إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة 

السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

لجنة بـ »الوطني« 
تنظم حلقة 

نقاشية حول 
العمل التطوعي

دبي )االتحاد(

 تنظم جلنة الشؤون 
االجتماعية والعمل والسكان 

واملوارد البشرية يف املجلس 
الوطني االحتادي حلقة نقاشية 
افتراضية بعنوان »تنظيم العمل 

التطوعي«، بعد غٍد مبقر األمانة 
العامة بدبي، برئاسة ناعمة 

عبدالرحمن املنصوري رئيسة 
اللجنة، وذلك ضمن خطة عمل 
اللجنة ملناقشة موضوع تنظيم 

العمل التطوعي. 
تهدف احللقة النقاشية إلى 

استطالع آراء املختصني واجلهات 
املنظمة لألعمال التطوعية 
وأفرد املجتمع حول موضوع 

تنظيم العمل التطوعي والذي 
سيتناول محوري نشر وتعزيز 

ثقافة العمل التطوعي، 
واملبادرات التي تدعم األعمال 

التطوعية ومدى الرقابة عليها. 

جامعة محمد بن زايد للذكاء االصطناعي تنظم »الفرص الطالبية«

أبوظبي )وام(

ــد  زاي ــن  ب محمد  جــامــعــة  نظمت 
للذكاء االصطناعي »معرض الفرص 
الطابية«، وذلك بهدف جمع طابها 
مختلف  من  ومؤسسة  38 شركة  مع 
سقف  تحت  والمجاالت  القطاعات 

واحد. 
من  مجموعة  المعرض  في  شارك 
بترول  مثل شركة  الكبرى،  الشركات 
وشركة  »أدنـــوك«،  الوطنية  أبوظبي 
مبادلة لاستثمار »مبادلة«، و»دي بي 
ورلد«، و»دو«، و»اتصاالت«، ومجموعة 
»جي 42«، وشركة »هيوليت باكارد«، 
و»كريم«،  كومباني«،  آند  و»ماكنزي 
والمؤسسات  الشركات  من  وغيرها 
العديد  المعرض  وتضمن  الــبــارزة. 

مــن األنــشــطــة الــتــي مــن شــأنــهــا أن 
ــواصــل بين  ــت تــبــنــي جـــســـوراً مـــن ال
الخريجين من جهة وأصحاب العمل 
»لينكد  قدمت  كما  أخــرى،  جهة  من 
أبوظبي  و»بــنــك  بيج«  و»مايكل  إن« 
األول« ورش عمل تركزت حول كيفية 
تقديم الخريج لنفسه، وتعزيز وإثراء 
المهنية، ونظرة عامة حول  المسيرة 

سوق العمل في دولة اإلمارات. 

الــذي أقيم في  الــمــعــرض،  ــاح  وأتـ
مصدر،  مدينة  في  الجامعي  الحرم 
ــطــاب الــمــاجــســتــيــر والـــدكـــتـــوراه  ل
بارزة  التواصل مع مجموعة  إمكانية 
ويسعى  والمؤسسات.  الشركات  من 
خريجو الجامعة للعام 2022 - فيما 
الــذي  الــتــخــرج  حفل  ــى  إل يتطلعون 
ســيــقــام فـــي شــهــر ديــســمــبــر- إلــى 
العديد  في  توظيف  بطلبات  التقدم 

الطاب  استفاد  كما  المجاالت.  من 
اآلخــــرون مــن الــمــعــرض عــبــر لقاء 
باستقطاب  ترغب  التي  الــشــركــات 
الطاب المتميزين في مجال الذكاء 
دورات  في  للمشاركة  االصطناعي 

تدريبية صيفية. 
كــراي  فــخــري  البروفيسور  وقـــال 
ــة مــحــمــد بـــن زايـــد  ــع عــمــيــد جــام
لــلــذكــاء االصــطــنــاعــي خـــال كلمته 
»نفخر  الــمــعــرض:  فــي  االفتتاحية 
بالخبرة والمهارات عالمية المستوى 
وأعــضــاء  طــابــنــا  بــهــا  يتمتع  الــتــي 
الجامعة  وموظفو  التدريسية  الهيئة 
مستوى  على  بوضوح  ذلك  وينعكس 
المعرض،  المشاركة في  المؤسسات 
طابنا  استقبلت  شركات  بينها  ومن 

بالفعل كموظفين أو متدربين«.

أمطار محتملة شرقًا اليوم وانخفاض 

تدريجي للحرارة من الجمعة

مواصلة دعم الطالب وأصحاب العمل
نحو توسيع قابليتهم للتوظيف 

 
فخري كراي 



  شملت عملية التوزيع طلبة مدرسة 
التابعة  المختلطة   6 مــربــع  الــفــتــح 
بمدينة  كــرري  محلية  الفتح  لــوحــدة 
تزامناً  الــخــرطــوم،  واليـــة  درمـــان  أم 
في  الجديد  الــدراســي  العام  بــدء  مع 
ودعماً  الشقيق،  الــســودان  جمهورية 
مقاعد  إلــى  الــطــاب  وصــول  لجهود 
مواصلة  على  وتحفيزهم  الــدراســة، 
إطــار  فــي  وذلــك  التعليمية،  العملية 
واإلغاثية  اإلنسانية  اإلمــارات  جهود 
السودانية  الساحة  على  المتواصلة 
للتخفيف من معاناة األسر المتضررة، 
والـــوقـــوف إلـــى جــانــب األشـــقـــاء في 

ظروفهم الراهنة. 
عن  وذووهــم  المدارس  طلبة  وعّبر 
سعادتهم وفرحتهم بتسلمهم الحقائب 
أدخلت  التي  المدرسية  والقرطاسية 
وتــركــت  عليهم،  ــادة  ــســع وال البهجة 
يمكنهم  بما  نفوسهم،  في  األثــر  أكبر 
الجديد  الدراسي  العام  استقبال  من 
لدولة  بالشكر  وتقدموا  وأمل،  بتفاؤل 
على  وشعباً  وحكومة  قيادة  اإلمــارات 
وجهودها  اإلنــســانــي،  الــمــوقــف  هــذا 
العملية  لمسيرة  الــداعــمــة  الــمــقــدرة 

التعليمية في السودان. 
قــريــب اهلل محمد  الــدكــتــور  وقـــال 
التربية  وزارة  ــام  عـ ــر  مــدي أحــمــد، 
إن  الخرطوم،  بوالية  المكلف  والتعليم 
تأثر  السودانية  الــواليــات  مــن  عـــدداً 
بشكل كبير جراء السيول واألمطار في 
ظل تضرر مناطق واسعة من السودان، 
خاصة واليات الجزيرة والنيل األزرق 
النيل  ونهر  األحــمــر  والبحر  وكسا 
ثلث  وتــعــرض  ــور،  ــ ودارفـ والشمالية 
الكامل  للتهدم  التعليمية  المنشآت 
الواليات، فيما أصبح معظم  تلك  في 
ــات مــأوى  ــوالي ــمــدارس فــي هــذه ال ال
للمتضررين جراء انهيار منازلهم، وهو 
العملية  أمــام  كبيراً  عائقاً  يشكل  ما 
العام  بدء  تأخر  إلى  وأدى  التعليمية، 
الدراسي إلى الثاني من أكتوبر المقبل 
في عدد من الواليات بعدما كان مقرراً 
انطاقه في الثامن عشر من سبتمبر 

الحالي. 
السيول  تأثير  أن  أوضـــح  ــه  أن غير 
واألمطار على المؤسسات التعليمية في 
ولم يؤثر  والية الخرطوم كان محدوداً 
كثيراً على استئناف العملية التعليمية 
ــام الـــدراســـي الــجــديــد في  ــع وبـــدء ال
الوالية. ونوه بمتانة العاقات اإلماراتية 
السودانية التي أرسى دعائمها المغفور 

نهيان،  آل  بن سلطان  زايــد  الشيخ  له 
نهجه  على  ــارت  وسـ ــراه،  ثـ اهلل  طيب 
القيادة الرشيدة بدولة اإلمارات لتعزيز 
الشعبين  تجمع  التي  األخـــوة  روابـــط 
التعليم  قطاع  تلقى  حيث  الشقيقين، 
في السودان دعماً إماراتياً سخياً خال 
بالمقاعد  تزويدنا  عبر  »كورونا«  فترة 
التي  التعليمية  والمستلزمات  الدراسة 
غطت أكثر من 70 % من االحتياجات 
األســاســيــة لــلــمــدارس، مــا ســاهــم في 
استقرار العملية التعليمية على مستوى 
ــي إطـــار الــدعــم  واليــــات الـــســـودان ف
األخوي المتميز من األشقاء في دولة 

اإلمارات. 
عثمان  محمد  عبدالرحمن  وقـــال 
»إن  الفتح:  مــدرســة  مــديــر  عــبــداهلل، 

ــارات  ــ ــدعــم الــمــقــدم مــن دولـــة اإلم ال
بــدء  بمناسبة  والــطــالــبــات  لــلــطــاب 
العام الدراسي الجديد يأتي في إطار 
العاقات األخوية التي تجمع اإلمارات 
ــدوره في تحفيز  ب والــســودان، ويسهم 
التاميذ على مواصلة الدراسة في بيئة 
مساعدة  خــال  من  مشجعة  تعليمية 

احتياجاً،  واألشـــد  المتعففة  األســـرة 
اإلنسانية  الظروف  تعاني جراء  والتي 

الراهنة«. 
وأضاف: »نشكر دولة اإلمارات على 
مبادرة الحقيبة المدرسية التي جاءت 
في وقتها قبيل انطاق العام الدراسي 

في 18 سبتمبر الجاري«. 

ــت نــجــاة عــبــدالــرحــيــم، مدير  ــال وق
»إن  كرري:  بمحلية  الفتح  تعليم  وحدة 
مبادرة الحقيبة والقرطاسية المدرسية 
السعادة  أدخلت  والطالبات  للطاب 
والفرحة في قلوب أبنائنا، وخففت من 
األعباء عن كاهل أولياء األمور، وشكلت 
تحصيلهم  لمواصلة  للتاميذ  حافزاً 
األحمر(  )الــهــال  نشكر  ــدراســي..  ال
اإلماراتي على جهوده اإلنسانية الكبيرة 

على الساحة السودانية«. 
وقــال محمد إســحــاق حــجــار، ولي 
االبتدائية:  المرحلة  في  طالبة  أمــر 
بتوزيع  الطيبة  اإلمـــارات  مبادرة  »إن 
على  المدرسية  والــلــوازم  الحقائب 
أبنائنا جاءت في وقت مناسب، حيث 
ــر الـــظـــروف اإلنــســانــيــة  تــعــانــي األســ

الراهنة جراء السيول واألمطار، نشكر 
الرشيدة وشعبها  قيادتها  و  اإلمــارات 
التعليمية،  العملية  دعــم  على  الوفي 
والوقوف إلى جانبنا في هذه المحنة 

التي نمر بها«. 
جدير بالذكر أن اإلمارات قدمت في 
مساعدات،  حزمة  2020 ضمن  العام 
التعليمي  القطاع  لدعم  مستلزمات 
في السودان لبت احتياجات 400 ألف 
الدراسية  المقاعد  من  وطالبة  طالب 
في مختلف الواليات السودانية، وذلك 
السودان،  في  التعليم  لمسيرة  تعزيزاً 
وذلـــك فــي إطـــار حــرص الــدولــة على 
ــي،  ــســودان ال الــشــعــب  ــاة  حــي تحسين 
وتمكينه من تجاوز التحديات، وتحقيق 

التنمية المستدامة.
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»الشارقة الخيرية« تجهز 10 آالف
حزمة مواد إغاثية لباكستان

 الشارقة )وام(

 أكدت جمعية الشارقة الخيرية نجاح حملة »نحن معكم« اإلغاثية إلى 
إطار  وذلك في  الصديقة،  باكستان  الفيضانات في جمهورية  متضرري 
مسيرة العمل الخيري اإلماراتي القائم على دعم الشعوب المنكوبة في 
الكوارث واألزمات. وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس 
بوصفها  جاءت  معكم(  )نحن  حملة  إن  الخيرية:  الشارقة  جمعية  إدارة 
واحدة من أكبر الحمات اإلنسانية التي سيرتها الدولة، حيث عبرت عن 
أصالة معدن مجتمع دولة اإلمارات؛ إذ كانت اإلمارات من أوائل الدول التي 
قدمت الدعم اإلغاثي للمتضررين في باكستان لتعزيز قدرتهم على التغلب 
صداقة  عاقات  تربطهما  فالدولتان  يواجهونها،  التي  التحديات  على 
تاريخية راسخة أرسى قواعدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان، طيب اهلل ثراه«. 
وأضــاف أن أيــادي الخير تسابقت جميعها إلى العطاء وتقديم العون، 
حيث تم تنظيم حملة »نحن معكم« بالتعاون مع 12 مؤسسة، بما يعكس 
روح التضامن من قبل مجتمع اإلمارات بفئاته وأطيافه كافة من مواطنين 
ومقيمين مع مصاب المتضررين في جمهورية باكستان الصديقة، مبيناً أن 
هذا الدعم يقوم على مبادئ وقيم إنسانية، متجاوزاً االعتبارات السياسية 
والعرقية والدينية. وأشار الشيخ صقر بن محمد القاسمي إلى أن الجمعية 
لتحقيق  ممنهجة  عملت ضمن خطة  اإلنسانية  ورؤيتها  الخيري  بحسها 
الهدف المنشود وهو تجهيز 10 آالف حزمة مساعدات متنوعة، وهو رقم 
ليس بالهين يستوجب طاقة وهمة عالية من حيث التنظيم والتنسيق مع 
الجهات المعنية، وتجهيز النشرات اإلعامية المتعلقة بالحملة، ووضع خطة 
سير العمل، وخطة إلدارة أي طارئ محتمل وقوعه، مؤكداً أن الرؤية كانت 
واضحة، وفرق عملنا من جميع اإلدارات كانت على أتم االستعداد، شاكراً 
جميع الجهات المشاركة من دوائر خدمية وجمعيات خيرية ومؤسسات 

حكومية وخاصة وأفراد وفرق عمل الجمعية. 

 تعزيز قدرة المتضررين من الفيضانات
على مواجهة التحديات 

 
صقر بن محمد القاسمي

قال عبداهلل سلطان بن خادم، املدير التنفيذي للجمعية: »إنه يف 
غضون ساعات قليلة مت االنتهاء من جتهيز هذا الكم الهائل من 
املساعدات املقدر بـ10 آالف حزمة تتضمن مواد غذائية وكسوة 

ومواد طبية وغيرها من املواد الضرورية التي تغطي االحتياجات 
الرئيسة للمتضررين«، الفتًا إلى أن اجلمعية قدمت دورها من خالل 

فرق عمل إدارة االتصال املؤسسي ومكتب التطوع واخلدمة املجتمعية 
وسائر اإلدارات األخرى، جميعهم تواجدوا على مدار 3 أيام متواصلة 

خالل وضع خطط العمل وأثناء الترتيبات النهائية، وصواًل إلى 
اللحظات احلاسمة من مقر مركز إكسبو الشارقة الذي شهد جتهيز 

حزم املساعدات متهيدًا لنقلها إلى املتضررين يف باكستان. وأشار إلى 
أن اجلمعية استفادت بشكل كبير من تاريخها يف العمل اإلنساني، 

واعتمدت على خبراتها التي تتخطى 30 عامًا منذ تأسيس اجلمعية، 
وسخرت هذه اخلبرات يف الوقوف على االستراتيجية األمثل 

العتمادها لضمان حتقيق املستهدفات املطلوبة.

 مساعدات

ضمن جهود اإلمارات اإلنسانية

»الهالل« 
يوزع حقـائب مدرسية وقرطــاسية 
على طلبــــــة أم درمـــــان بالســـودان

 أم درمان، الخرطوم )وام(

وزعت الفرق الميدانية لهيئة 

الهالل األحمر اإلماراتي حقائب 

مدرسية وقرطاسية على طالب 

وطالبات أبناء األسر السودانية 

المتعففة واألشد احتياجًا 

والمتضررة جراء األمطار والسيول 

التي ضربت عددًا من الواليات 

وخلفت خسائر كبيرة في األرواح 

والممتلكات.

ثلث المنشآت التعليمية  
تعرض للتهدم الكامل في 

6 واليات 
 

قريب هللا محمد

مبادرة الحقيبة المدرسية 
جاءت في وقتها قبيل 
انطالق العام الدراسي

 
عبدالرحمن عبدهللا

8 طائرات إغاثة جديدة

باخــرة مسـاعــــدات إمــاراتيــة لتـوفيـر

احتياجات 140 ألف أسرة باكستانية

أبوظبي )االتحاد(

كراتشي  مدينة  في  قاسم  ميناء  إلى  وصلت 
ــس، بــاخــرة مــســاعــدات  ــ ــد، أم ــســن بــإقــلــيــم ال
ومـــزودة  مــكــونــة  حــاويــة   18 تحمل  إمــاراتــيــة 
والطبية  الغذائية  الــمــواد  من  طناً   2750 بــ 
ــة الــمــتــنــوعــة، لــتــوفــيــر االحــتــيــاجــات  ــي اإلغــاث
اإلنسانية  األوضــاع  ودعم  الطارئة  الضرورية 
تضّرروا  ممن  باكستانية  أســرة   140.000 لــ 
في  ذلك  والسيول، جاء  الفيضانات  موجة  من 
الدولة  لسفارة  الرسمي  الحساب  على  تغريدة 

»تويتر«. باكستان على  لدى 
ووفق توجيهات القيادة الرشيدة في اإلمارات 
من  المتضررين  إلغاثة  جوية  رحــات  بتسيير 
وصلت  بــاكــســتــان،  فــي  والــســيــول  الفيضانات 
و4  ــاد  آب إســام  إلــى مدينة  إغاثية  4 طــائــرات 
طائرات إلى مدينة كراتشي محملة بأطنان من 
عدد  ليصل  والخيم،  والطبية  الغذائية  المواد 

الطائرات إلى 46 طائرة.

18 حــاويـــــة تحمل 2750 طنًا من المـــواد 
الغذائيــــة والطـبيــــــة اإلغـــاثيـــــة المتنوعة

جانب من المساعدات اإلماراتية إلى باكستان )من المصدر(
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األكبــــر مــــن نوعــــه فــــي العالـــــم

إنجاز 85 % من مشروع »مركز دبي ملعالجة النفايات« 

ويُــشــّكــل مـــشـــروع »مـــركـــز دبــي 
ــات« الــعــمــاق،  ــاي ــف ــن لــمــعــالــجــة ال
التحتية  البنية  مشاريع  أهم  أحد 
الحفاظ  مــجــال  فــي  تــخــدم  الــتــي 
االعتمادية  زيــادة  عبر  البيئة  على 
النظيفة  الــطــاقــة  خـــيـــارات  عــلــى 
ــتـــجـــددة فـــي دبـــــي. ويــأتــي  ــمـ والـ
التي  الــنــوعــيــة  الــمــشــاريــع  ضــمــن 
في  بتنفيذها  ــي«  دب »بلدية  تقوم 
ــدرج ضمن  ــنـ ويـ ــن  ــراهـ الـ الـــوقـــت 
مجال  في  الطموحة  اإلمارة  جهود 
يــخــدم  إذ  الــبــيــئــيــة،  االســـتـــدامـــة 
بالغي  هدفين  تحقيق  في  المركز 
اآلمن  التخلص  هو  أولهما  األهمية 
الهدف  يتمثل  فيما  النفايات،  من 
ــجــاد مــصــدر بديل  إي الــثــانــي فــي 
عن  والــنــاجــمــة  النظيفة  لــلــطــاقــة 
حرق النفايات بأسلوب آمن يراعي 
والبيئية  الصحية  المعايير  أرقــى 

العالم. على مستوى 
بلدية  الــتــزام  المشروع  ويترجم 
مستدامة  منظومة  بتأسيس  دبــي 
إدارة  مجال  فــي  للبيئة  وصديقة 
بما  اإلمارة  مستوى  على  النفايات 
يدعم تحقيق األهداف المدرجة في 
النظيفة  للطاقة  دبي  »استراتيجية 
صــاحــب  أطــلــقــهــا  ــي  ــت ال  ،»2050
آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم، 
رعــاه  دبــي،  حاكم  ــوزراء  الـ مجلس 
مركز  ــى  إل ــارة  ــ اإلم لتحويل  اهلل، 
واالقتصاد  النظيفة  للطاقة  عالمي 
ــر، تــرســيــخــاً إلســهــامــات  ــضـ األخـ
الــدولــيــة التي  الــجــهــود  بــيــن  دبـــي 
عالمياً،  االستدامة  مسيرة  تقود 
ــز كــذلــك  ــمــرك ــدعــم ال فـــي حــيــن ي
اإلمارات في خفض  دولة  توجهات 
ــمــبــادرة  االنــبــعــاثــات وأهــــداف »ال
المناخي  للحياد  االســتــراتــيــجــيــة 
الــمــبــادئ  مــع  ويــنــســجــم   ،»2050
فيما  الجديدة  للخمسين  العشرة 

وضمان  المستدامة  بالتنمية  يتعلق 
المجتمعات. ازدهار 

سالمة واستدامة البيئة
الهاجري،  داوود  المهندس  وأكــد 
مدير عام بلدية دبي، أن »مركز دبي 

دبي  جهود  يبرز  النفايات«  لمعالجة 
في توظيف أحدث الحلول والتقنيات 
لــتــأكــيــد ســامــة الــبــيــئــة وضــمــان 
استدامتها والحفاظ عليها لألجيال 
ركــيــزًة أساسية  ويــشــّكــل  الــقــادمــة، 
مدن  أكثر  لتصبح  دبي  رؤيــة  ضمن 
العالم استدامة، باعتباره يوفر حًا 
للتخلص من  وآمناً  بديًا ومستداماً 
النظيفة،  للطاقة  ومــورداً  النفايات، 
الفتا إلى أن العمل في إنجاز المركز 
يسير على قدم وساق وفق الجدول 
الضخم،  للمشروع  المحدد  الزمني 
حيث تناهز نسبة اإلنجاز في أعماله 
إلى  ومشيراً   %85 قرابة  اإلنشائية 
األخــيــرة  مرحلته  مــن  االنــتــهــاء  أن 

سيكون خال العام 2024.
ولفت إلى أن المركز يعكس جهود 
ــارة دبـــي الــســبــاقــة فــي توظيف  ــ إم
لتعزيز  والتقنيات  الحلول  أحــدث 
االستدامة وحماية البيئة، وذلك عبر 
إلى  النفايات وتحويلها  إعادة تدوير 
في  منها  االستفادة  يمكن  منتجات 
االقتصاد  لــنــمــوذج  عملي  تجسيٍد 
ــداف  ــع األهــ الـــدائـــري، تــمــاشــيــاً م

الوطنية في قطاع الطاقة.
سعت  »لطالما  الهاجري:  وقــال 
مجال  فــي  سباقة  تــكــون  ألن  دبــي 
بهدف  طاقة  إلى  النفايات  تحويل 
الصلبة،  النفايات  كمية  من  الحد 
ــة لــتــولــيــد  ــل ــر مـــصـــادر بــدي ــي ــوف وت
منظومة  وتطوير  النظيفة،  الطاقة 
ــقــة لــلــبــيــئــة في  مــســتــدامــة وصــدي
مستوى  على  النفايات  إدارة  مجال 
ــارة. ويــعــتــبــر هـــذا الــمــشــروع  ــ اإلمـ
األضــخــم مــن حــيــث االســتــطــاعــة 
قرابة  سيعالج  حيث  التشغيلية، 
1.9 مليون طن من النفايات سنوياً 
ــة مــتــجــددة،  لــتــحــويــلــهــا إلـــى طــاق
تعادل  كهربائية  طــاقــة  يــولــد  بما 
ألــف   135 مــن  ــر  أكــث احــتــيــاجــات 

سكنية«. وحدة 

دبي )االتحاد(

تواصل حكومة دبي تطوير وتعزيز بناها التحتية الحيوية وإطالق المزيد من المشاريع 

النوعية التي تلبي احتياجات اإلمارة الحالية والمستقبلية وتدعم الجهود الحثيثة 

المبذولة في مجال التنمية المستدامة، وفقًا ألرقى المعايير وأفضل الممارسات العالمية، 

وباستخدام أحدث الحلول التكنولوجية تجسيدًا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية لجعل دبي 

واحدة من أكثر مدن العالم استدامة.

آلية عمل 
متطـــــــــــورة

بيئة مستدامة 
لسكان اإلمارة

وستتم معاجلة جميع 
االنبعاثات بشكل آمن 
يف »مركز دبي ملعاجلة 
النفايات« باستخدام 

مرشح نسيجي، يتكون من 
12,480 كيسًا أسطوانيًا 
للترشيح، قبل التصريف 

عبر مدخنة بارتفاع 
70 مترًا، مع اتخاذ كافة 

التدابير الالزمة للتخلص 
من أي روائح ناجمة عن 

عمليات املعاجلة.
وتبلغ القدرة االستيعابية 

ملعاجلة النفايات، نحو 
1.912 مليون طن سنويًا، 

وتشمل آلية العمل يف 
املشروع، جمع النفايات 

بواسطة الشاحنات، ونقلها 
إلى مركز دبي ملعاجلة 
النفايات، حيث سيتم 

استقبال 1000 شاحنة 
يوميًا، ما سيمكن املركز 

من استيعاب 88 شاحنة يف 
الساعة.

ويضم املركز 5 خطوط 
حرق، لضمان حرق 5666 

طنًا من النفايات يوميًا، 
وستنتج املخلفات احملترقة 

1000 طن من رماد القاع، 
والذي سيتم إعادة تدويره، 

واستخدامه يف مشاريع 
البنية التحتية. ومت إطالق 

منصة إلكترونية، لتبادل 
املواد القابلة للتدوير 

وإعادة االستخدام، بهدف 
تقليل كميات املخلفات 

املنتجة ورفع نسبة 
النفايات احملولة عن مسار 

الطمر.

وتهدف بلدية دبي إلى 
توفير بيئة مستدامة 

لسكان اإلمارة وزوارها وفق 
أرقى املعايير العاملية، حيث 

طورت خطة استراتيجية 
متكاملة إلدارة النفايات 

الصلبة يف إمارة دبي 
خالل العقدين املقبلني، 

وتضمنت جهودها يف 
هذا املجال إصدار دليل 

إرشادي للفصل اإللزامي 
للنفايات ويسري العمل 

به على عدة قطاعات 
منها: املباني واملجمعات 

السكنية، ومواقع البناء 
والهدم، وقطاع الضيافة، 

واملراكز التجارية، واملباني 
التجارية واملؤسسية، 

إضافة إلى املنشآت 
الصناعية.

ويخدم مركز معاجلة 
النفايات يف تعزيز إسهام 

دبي يف حتقيق أهداف 
األمم املتحدة للتنمية 

املستدامة، إذ يساعد 
على حتقيق اخلطط التي 
حددتها بلدية دبي بغية 

تقليل كمية النفايات 
الصلبة، التي ُتنقل إلى 

املكبات، وتطوير مصادر 
بديلة لتوليد الطاقة، 

فضاًل عن اإلسهام يف 
تأسيس منظومة مستدامة 
وصديقة للبيئة، يف مجال 

إدارة النفايات على مستوى 
اإلمارة.

معالجة 1.9 مليون 
طن من النفايات 

سنويًا إلنتاج طاقة 
متجددة

يوّلد طاقة كهربائية 
تلبي احتياجات أكثر 
من 135 ألف وحدة 

سكنية 

بدء التشغيل التجريبي 
للمركز مطلع 2023 

بطاقة %40 
داوود الهاجري

 لفت الهاجري إلى املسؤولية امللقاة عاتق قاطني اإلمارة، من خالل التزامهم جتاه البيئة، ودورهم يف احلفاظ على 
البيئة، ال سيما فيما يتعلق بترشيد إنتاج النفايات، التي متر مبراحل متعددة ومكلفة، يف رحلة النقل من املباني 
السكنية إلى محطات الطمر واملعاجلة، منوهًا بقيمة املشروع يف خلق واقع جديد للتعامل مع النفايات، مع أهمية 

مشاركة جميع أفراد املجتمع عبر تغيير منط تعاملهم مع املخلفات وتقليل إنتاجها، بهدف اإلسهام يف حماية البيئة، 
وخفض االنبعاثات الكربونية، وحتويل دبي إلى أكثر مدن العالم استدامة.

الحفـــــــاظ علــــــــى البيئـــــة

ووفقًا للمخطط العام للمشروع، سيعالج املركز مع اكتمال مراحله نحو 5666 
طنًا من نفايات البلدية الصلبة، التي تنتجها اإلمارة يوميًا، ومن املقرر أن تغذي 

الطاقة املتجددة الناجتة عن معاجلة النفايات، شبكة الكهرباء احمللية بنحو 
215 ميغاواط يف الساعة من الطاقة النظيفة، وهو ما يعني أنه سيعالج 45% من 

حجم نفايات البلدية احلالي يف اإلمارة، فيما ستبدأ عملية التشغيل املبدئي 
للمركز يف مطلع عام 2023 بطاقة تشغيلية نسبتها 40% من طاقته الكلية، 

من خالل بدء تشغيل خطني حرق من أصل 5 خطوط، وسيتم يف هذه املرحلة 
استقبال حوالي 2000 طن من النفايات الصلبة وإنتاج ما يقارب من 80 ميغاواط 

يف الساعة من الطاقة املتجددة.
وأشار مدير عام بلدية دبي إلى أنه مت االنتهاء من تركيب املوّلد الكهربائي 

ومحرك التوربينة العامل بالبخار الناجت من عملية معاجلة النفايات، يف املركز 
الذي تصل مساحته الكلية إلى 400 ألف متر مربع، حيث من املنتظر أن ينتج 

املركز طاقة سنوية تلبي احتياجات أكثر من 135 ألف منزل، مع اعتماد أحدث 
التقنيات اليابانية والسويسرية، إلمتام عمليات املعاجلة.

5666
طنــًا مــن نفايــات البلديـــة الصلبـــــة

 توظيف أحدث الحلول والتقنيات لتأكيد 
سالمة البيئة واستدامتها لألجيال القادمة

 المركـــــز يعالـــــج نحــــــو 2000 
طــــن مــن النفــــايــــات الصلبــــــة 

إنتــــــــاج نحــــــو 80 ميغـــــــــاواط/
ساعة من الطاقة المتجـــددة

من أعمال المشروع )من المصدر(
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مرافئ

ستارة الموت 
أرهف من الحرير

ربما ال تعرف الشخص، وربما لو التقيته في مكان ما وهو حي يرزق، فقد 
ال تلقي إليه باالً، ولكن فيما لو سمعت عن خبر وفاة الشخص نفسه، فقد 
تشعر بالحزن، وتعتريك حالة مزرية من الفقدان، وقد تلوم نفسك لماذا لم 
تسلم على هذا الرجل وتصافح يده؟ هذه مشاعر تنتابك وأنت تسمع عن 
وبعيدة عن  تأتيك من منطقة عميقة،  ما، وهي مشاعر  وفاة شخص  خبر 
الوعي؛ ألن الموت في حد ذاته يقطن في تلك البقعة من عالم الوجدان، 

ولكن تأثيره أقوى من صوت طلقة نارية تصيب بها الجمجمة.
برمته،  الوجود  هو سؤال  المكان،  وفي  الزمان  في  الموت حاضر  سؤال 
هو  اإلنسان  حيث  العمالق،  والخيال  الذهنية  الصور  فيه  تتراكم  ســؤال 
كمية وافرة من خيال الموت والحياة، وخيال القوة والضعف، وخيال الحلم 
والحقيقة، فما أن تتفتح أزهار الشمس صباحاً، وتدلي بخيوط الذهب على 
تراب البشرية حتى يبدأ العقل بتحريك عربة الخيال، وتشغيل كافة أدواته، 
وآلته الجبارة من أجل اإللمام بالمحيط الكوني من كل جهاته، وذلك هروباً 
من فكرة الموت المؤلمة والتي ما أن تبرز تحت مصابيح العقل حتى تبدأ 
في حفر قبور األفكار السوداوية، ونبش الصخور التي تضم هذه األفكار من 
أجل وضعها أمام العين المجردة، ولكي تخفض األنا من تصعرها، وتخفف 

من صهيلها المزعة، والمريب.
ليراهن  يستل خنجره  فالموت  العقلية،  االحترازات  كل هذه  ورغم  ولكن 
على قوته الجبارة والقاهرة لكل ما يعترضها من وسائل الدفاع العقلية التي 
العنيد،  القوي  لهذا  الجبرية  اإلقامة  تحت  اإلنسان  ويظل  العقل،  يفرضها 
وما أن يسمع عن موت إنسان ما، أو يرى جنازة ميت حتى ترتجف أطرافه، 
وترتعد فرائصه، وتهتز أغصان مشاعره رعباً، وجفوالً؛ ألنه حقيقة ال يعزي 
هو  بالموت،  اإلحساس  هذا  نفسه،  يعزي  ما  بقدر  الميت  الشخص  ذلك 
إحساس مقيم في الذات البشرية، ومستوطن أزلي ال يفارق، وال يغادر تلك 

المضغة الكامنة في الصدر. 
فاإلنسان حبل مشدود بين ورقتين، ورقة الميالد وورقة الموت، وما بين 
الورقتين تنتعش الصور الخيالية، ومهما بلغ باإلنسان من قوة العزيمة، إال 
أن رؤية الموت مسجى على خشبة النهايات القصوى كفيلة، ألن تطفئ نيران 
ومهما حاول  واقع حال،  وإنما هو  تشاؤماً،  وليس هذا  الحياتية،  الحماس 
اإلنسان الهروب من هذه الدائرة المغلقة، فهي تظل تتشبث بتالبيبه، وتتحكم 
الموت  تذكره بأسطورة  التي  الصور  وتملي عليه بعض  تفكيره،  في مصير 
ذات األثر الناحت في الوجدان البشري منذ الجبلة األولى، ال نستطيع أن 
وهو عنصر  الخلقية،  بذرتنا  هو جزء من  نمسح عن سبورة حياتنا عنواناً 
نهاية لكل مخلوق، ولكي تستمر الحياة ال بد من نهايات، ولكن العقل الباطن 
اإلنسان حالة  ويجعل من  عليه،  ويتمرد  القانون،  يرفض هذا  األفراد  لدى 
إال خدعة  األنوية  النعرات  ليست هذه  ولكن  األخــرى،  الكائنات  دون  نشاز 

بصرية وستبقى هكذا إلى األبد.

علي أبو الريش

Ali.AbuAlReesh@alIttihad.ae

»البلديات والنقــل« دعت الجمهور لإلبالغ عنها

إجراءات قـانونية للتسويق العشوائي 

للخـــدمـــــات العقـــاريـــــة يف أبــوظبــي

وأشارت الدائرة، عبر منصاتها الرقمية، إلى 
بالرقم  االتصال  عبر  معها  التواصل  يمكن  أنه 
إرفاق  بالبالغات من خالل  واإلفــادة   ،800555
البيانات  توفير  مع  للمكالمات  ملتقطة  صــورة 
المتعامل، وتاريخ  المطلوبة من موقع  األساسية 
اسم  الشركة،  اسم  بالمتعامل،  الوسيط  اتصال 

الوسيط، ورقم الهاتف.
كأحد  أبوظبي على مكانتها عالمياً  وحافظت 
القطاع  في  لالستثمار  جاذبية  األســواق  أفضل 
طرح  الحالي،  العام  خالل  وشهدت،  العقاري. 
المزيد من المشاريع العقارية الجديدة التي يتم 
عالمي  مستوى  بأعلى  وتنفيذها  لها  التخطيط 
الخدمات  متكاملة  مجتمعات  بناء  في  يساهم 
ورفع  تعزيز  شأنها  من  التي  التحتية،  والبنية 
إمــارة  في  الحياة  جــودة 

أبوظبي.

وسجلت دائرة البلديات والنقل، خالل النصف 
مليار   22.51 قيمته  ما  الجاري  العام  األول من 
معاملة   7.474 خــالل  من  تحقيقها  تم  درهــم، 
والمباني  األراضـــي  ورهــونــات  تـــداوالت  شملت 

والوحدات العقارية بمختلف أنواعها. 
العقارية  التداوالت  مؤشرات  نتائج  وأظهرت 
تسجيل  والنقل  البلديات  دائــرة  عن  الــصــادرة 
بيع  صفقة   3.568 بــاإلمــارة  العقاري  القطاع 
و3.906  درهــم،  مليار   8.9 قيمته  بما  لعقارات 

معاملة رهن عقاري بقيمة 13.61 مليار درهم.
في  الــتــداوالت  قائمة  ياس  جزيرة  وتصدرت 
جزيرة  تلتها  درهم،  1.8مليار  بـ  أبوظبي  مدينة 
السعديات في المرتبة الثانية بـ 1.2 مليار درهم، 
 1 بـ  الثالثة  المرتبة  الشامخة  منطقة  واحتلت 
المرتبة  في  الريم  وجــاءت جزيرة  درهــم،  مليار 
الرابعة بـ 872 مليون درهم، فيما احتلت مدينة 
درهم،  310 ماليين  بـ  الخامسة  المرتبة  خليفة 
المرتبة  فــي  ــراحــة  ال شــاطــئ  منطقة  وجـــاءت 

السادسة بـ300 مليون درهم.

هالة الخياط )أبوظبي(

دعت دائرة البلديات والنقل الجمهور 

إلى اإلبالغ عن االتصاالت التسويقية 

العشوائية للخدمات العقارية، 

وجددت الدائرة تأكيدها ضرورة التزام 

جميع العاملين في القطاع العقاري 

باستخدام قنوات التسويق الرسمية، 

مثل الموقع اإللكتروني، أو حسابات 

التواصل االجتماعي، واالمتناع عن 

االتصال الهاتفي لتسويق الخدمات 

العقارية.

وبينت الدائرة أنها ستتخذ إجراءات 

قانونية بحق مسوقي الخدمات 

العقارية عبر االتصال الهاتفي.

تصــــــدرت جــــــزيــــــرة يـــــاس قائمــــــة التـــــــــداوالت
فــي مديــنـــــة أبوظـبــــــــــي بـــ 1.8 مليــــــــــار درهـــــم



شروق عوض )دبي(

الصادرة  اإلحصائيات  آخر  أظهرت 
أن  والبيئة،  المناخي  التغير  وزارة  عن 
المرخصة  الصيد  ــوارب  ــ ق إجــمــالــي 
 2021 عام  نهاية  بلغ حتى  الدولة  في 
 5443 منها  للصيد،  قارباً   5775 نحو 
للصيد،  لنشاً  و332  للصيد،  ــراداً  طـ
المرتبة  كما استحوذت إمارة الشارقة 
ــوارب الصيد  ــ ــــى مــن إجــمــالــي ق األول
 1429 بواقع  الــدولــة،  في  المرخصة 
قارباً للصيد، تلتها إمارة رأس الخيمة 
بواقع 1267 قارباً  الثانية  المرتبة  في 
في  الفجيرة  بــإمــارة  مـــروراً  للصيد، 
المرتبة الثالثة بواقع 853 قارباً للصيد، 
وإمــارة دبي في المرتبة الرابعة بواقع 
801 قارب صيد، وإمــارة أبوظبي في 
قارباً   677 بواقع  الخامسة  المرتبة 
للصيد، وإمارة أم القيوين في المرتبة 
للصيد،  قــاربــاً   428 بواقع  السادسة 
المرتبة  فــي  عجمان  بــإمــارة  وانــتــهــاًء 

السابعة بواقع 320 قارباً للصيد.
أيضاً  ــوزارة  الـ إحصائيات  وبينت 
تـــصـــدر إمـــــارة الـــشـــارقـــة الــمــرتــبــة 
الصيد  طــرادات  إجمالي  من  األولــى 
 1316 بواقع  الــدولــة  في  المرخصة 
رأس  ــارة  ــ إم تلتها  للصيد،  طــــراداً 
بواقع  الثانية  المرتبة  فــي  الخيمة 
1250 طراداً للصيد، وإمارة الفجيرة 
في المرتبة الثالثة بواقع 844 طراداً 
المرتبة  فــي  دبـــي  وإمــــارة  للصيد، 
للصيد،  طرادات   710 بواقع  الرابعة 
وإمارة أبوظبي في المرتبة الخامسة 
أم  وإمارة  للصيد،  667 طراداً  بواقع 
بواقع  السادسة  المرتبة  في  القيوين 
عجمان  وإمــارة  للصيد،  طــراداً   394

ــواقــع 262  فــي الــمــرتــبــة الــســابــعــة ب
طراداً للصيد.

ولــفــتــت اإلحــصــائــيــات كــذلــك إلــى 
استحواذ إمارة الشارقة المرتبة األولى 
من إجمالي »لنشات« الصيد المرخصة 
للصيد،  لنشاً   113 بواقع  الدولة  في 
الثانية  المرتبة  في  دبــي  إمـــارة  تلتها 
بواقع 91 لنشاً للصيد، وإمارة عجمان 
لنشاً   58 بــواقــع  الثالثة  المرتبة  فــي 
للصيد، وإمارة أم القيوين في المرتبة 
الرابعة بواقع 34 لنشاً للصيد، وإمارة 
الخامسة  المرتبة  فــي  الخيمة  رأس 
بواقع 17 لنشاً للصيد، وإمارة أبوظبي 
في المرتبة السادسة بواقع 10 لنشات 
المرتبة  في  الفجيرة  وإمــارة  للصيد، 

السابعة بواقع 9 لنشات للصيد.
ارتفاع إجمالي  الوزارة سبب  وعزت 
طرادات الصيد المرخصة في الدولة 
إلى إقبال الصيادين على اقتنائها، نظراً 
بمراكب  مقارنة  تشغيلها  تكلفة  لقلة 
كميات  تستهلك  التي  الكبيرة  الصيد 
أكبر من الوقود وتتطلب صيانتها مبالغ 

كبير  لعدد  كبيرة، فضاًل عن حاجتها 
من العاملين.

دعم القطاع
ــا ضــمــن  ــ ــه ــ وأكــــــــدت الــــــــــوزارة أن
الصيد،  قطاع  لدعم  استراتيجيتها 
المحلي،  السمكي  اإلنــتــاج  وتــعــزيــز 
المهنة  اســتــدامــة  على  والمحافظة 
المجتمع  ــراث  وت بثقافة  ترتبط  التي 
في  األعمال  ريــادة  وتعزيز  اإلماراتي، 
رقم  الــقــرار  أصـــدرت  الصيد،  مجال 
212 لسنة 2021، بشأن نظام رخص 
يأتي  حيث  الجديدة،  الصيد  ــوارب  ق
صيادين  قيد  لتوجه  تــعــزيــزاً  الــقــرار 
جدد في السجل العام للوزارة، وكإعادة 
تقييم لإليقاف المؤقت إلصدار رخص 

قوارب الصيد الذي 
تم إقــراره قبل 

ــوات،  ــ ــنـ ــ سـ
وتـــــــــــــم 

استغالله بشكل خاطئ ما أوجد سوقاً 
لبيع  فيها  مبالغ  مالية  بقيم  مــوازيــاً 

رخص القوارب.

تقييم الرخص
مواصلتها  على  ــوزارة  ــ الـ وشــــددت 
المحلية  الــســلــطــات  مــع  بالتنسيق 
المختصة تقييم رخص قوارب الصيد 
مدى  على  للوقوف  فعلياً،  الموجودة 
عليها  الحاصلين  ومــزاولــة  فاعليتها 
يمثل  وبما  بأنفسهم،  الصيد  لحرفة 
دخاًل اقتصادياً رئيساً لهم، والتزامهم 
الصيد  ــراطــات  واشــت ــات  ــي وآل بنظم 
ــن الـــــوزارة والــســلــطــات  الــمــعــتــمــدة م
الواجب  الــرخــص  لتحديد  المحلية، 
إيقافها وإلغاؤها، لضمان إيجاد توازن 
المزمع  الجديدة  الــرخــص  عــدد  بين 
يعزز  بما  فعلياً،  والعاملة  إصــدارهــا 
ويحافظ  للقطاع،  االقتصادي  النمو 
على استدامة البيئة البحرية المحلية 

ومخزونها السمكي.
وأشـــارت إلــى مساهمة الــقــرار في 
الصيد  حرفة  مــزاولــي  الــتــزام  تعزيز 
بالممارسات المستدامة، عبر التزامهم 
وعبر  المحددة  واالشتراطات  بالنظم 
والتعاون  بالتنسيق  الــرقــابــة،  تكثيف 
والمحلية  ــة  ــحــادي االت الــجــهــات  بــيــن 
المعنية، كما سيعزز عملية زيادة أعداد 
المزاولين  اإلمــاراتــيــيــن  المواطنين 
فعلياً لحرفة الصيد، وسيفتح المجال 
عبر  جــدد  أعــمــال  رواد  الستقطاب 
ــردود االقــتــصــادي  ــمـ تــعــزيــز الـ
تنشيط  في  وسيساهم  لــه، 
الـــمـــجـــاالت الــمــرتــبــطــة 
بــحــرفــة الــصــيــد من 

تسويق وتصنيع.

082A9704

وفقًا إلحصاءات »التغير المناخي والبيئة«

قــــــــــارب صـيـــــــد 
مرخصًا في الدولة

أكدت الوزارة سعيها حلماية 
وتنمية الثروة السمكية من خالل 

اتخاذ إجراءات وتدابير عدة، 
منها إنزال الكهوف الصناعية 

الصديقة للبيئة والتي تساهم 
يف تكاثر األسماك، باإلضافة إلى 
استزراع املرجان وتثبيته باملناطق 
املتضررة يف سبيل جذب األسماك 
وزيادة أعدادها، وبالتالي التأثير 

إيجابًا على املخزون والتنوع 
السمكي باملنطقة وغيرها 

الكثير من اإلجراءات، الفتة 
إلى تقدمي الدعم للمحروقات لـ 

478 صيادًا خالل العام اجلاري 
2022، وذلك للمساهمة يف 

مساعدتهم على مجابهة االرتفاع 
احلالي يف أسعار الوقود وخفض 
التكاليف التشغيلية، الفتة إلى 

تصميم »نظام النقاط« لتحديد 
املرشحني املؤهلني لتلقي الدعم 

وحتديد أصحاب األولوية من 
احلاصلني على أعلى النقاط يف 
التقييم، حيث سيتم تخصيص 
نقاط للصيادين بناًء على عدد 
من املعايير كدخلهم اإلجمالي، 

وهل سبق حصولهم على محركات 
بحرية مدعومة وتاريخ حصولهم 

على هذه احملركات، وتاريخ قيد 
قوارب الصيد يف سجالت الوزارة، 

ومستوى تكرار ممارسة الصيد 
وغيرها.

دعم المحروقات

 5775

دعم قطاع الصيد
وتعزيز اإلنتاج السمكي 

المحلي

تقييم مستمر لرخص 
قوارب الصيد الموجودة 

فعليًا

دعم المحروقات لـ 478 
صيادًا خالل 2022
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خالل النصف األول من العام

بلدية رأس الخيمة تغلق 12 منشأة بيطرية مخالفة

هدى الطنيجي )رأس الخيمة( 

في  العامة  الصحة  إدارة  أغلقت 
منشأة   12 الخيمة  رأس  بلدية  دائــرة 
بيطرية، وذلك عبر حمالتها الميدانية 
خالل  المراقبين  قبل  مــن  المنفذة 

النصف األول من العام الجاري.
ــت شــيــمــاء الــطــنــيــجــي، مدير  ــال وق
إدارة الصحة العامة لـ »االتحاد«: »إن 
اإلدارة تتفقد المنشآت البيطرية كافة 
العاملة في إمارة رأس الخيمة بهدف 
باالشتراطات  تقيدها  مــن  التحقق 
كافة المتعلقة بالصحة العامة، والعمل 
لتقديم  االلتزام  مواصلة  دعوتها  على 
بالمواصفات  الخدمة  أنـــواع  أفضل 

والمقاييس المطلوبة.
الميدانية  ــارات  ــزيـ الـ أن  ــرت  ــ وذك
مختلف  شملت  اإلدارة  نفذتها  التي 
المنشآت البيطرية، على سبيل المثال 
ومزارع  واللحوم  الدواجن  بيع  محال 

الدواجن وغيرها، للتحقق من سالمة 
ــراض  الــحــيــوانــات وخــلــوهــا مــن األمـ
وصالحيتها  ــة،  ــدي ــمــع وال ــيــة  ــائ ــوب ال
ومطابقتها  اآلدمـــــي،  لــالســتــهــالك 
المعتمدة،  والمعايير  للمواصفات 
وكشفت عن إغالق 12 منشأة بيطرية.

وأشارت إلى أن أسباب إغالق تلك 
غير  لــحــوم  ضبط  نتيجة  المنشآت 
والغش  اآلدمــي  لالستهالك  صالحة 
في  زاحفة  حشرات  ووجــود  التجاري 
ــة  أدوي ببيع  أخـــرى  وقــيــام  المنشأة، 

بيطرية منتهية الصالحية.
الـــزيـــارات  تــلــك  ــى أن  إلـ ولــفــتــت 
تحرير  كذلك  خاللها  تم  الميدانية 
و52  مختلفة،  ألسباب  مخالفة   60
مالحظة   189 رصـــد  مــع  إنـــــذاراً، 
إلى  المنشآت  دعــوة  إثرها  على  تم 
الــعــمــل عــلــى تــصــحــيــح أوضــاعــهــا، 
الحمالت  عبر  منها  التحقق  ليتم 

المقبلة. والزيارات 

كشفت مدير إدارة الصحة 
العامة أن الزيارات امليدانية 

مت خاللها الكشف عن 
وجود مواد غير صاحلة 
لالستهالك، حيث بلغت 

كمية املواد املعدمة  292.9 
كجم، مشيرة إلى أنه لم يتم 
إغالق منشآت لعدم التقيد 

باإلجراءات االحترازية 
املتعلقة بالتصدي لفيروس 
كوفيد 19، ولكن مت حترير 

عدد 145 مخالفة يف 
ذلك، حيث بلغت نسبة 

التزام املنشآت البيطرية 
باإلجراءات االحترازية ضد 

الفيروس نحو %90.

زيارات

446 
مخالفًة وإنذارًا وإتالف 
293 كجم مواد غذائية 

غير صالحة

شيماء الطنيجي
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صباح الخير

مكاييل ومعايير

في  وشائعاً  معروفاً  نهجاً  أصبح  المزدوجة  والمعايير  بمكيالين  الكيل 
العديد من المجتمعات الغربية تحديداً توظفه وفق منظورها ومصالحها 
وتجيرها  التعبير  وحرية  اإلنسان  حقوق  شعارات  ترفع  نجدها  الخاصة، 
تراه،  ما  بحسب  ومؤسسات  مجتمعات  على  للضغط  أجنداتها  لصالح 
النهج أسلوباً وعقيدة  وتنقم على ذاك، وقد أصبح هذا  ترضى عن هذا 

عمل حتى لألفراد والشركات الخاصة هناك.
محاماة  شركة  بإقدام  االزدواجية  لهذه  صارخة  صورة  مؤخراً  تابعنا   
واستشارات غربية مرموقة على فض شراكتها مع مكتب قانوني إماراتي 
سيئ  »الفيديو  مجموعة  تعبير  لحرية  صاحبه  انتقاد  بذريعة  معروف، 
الرافضة  تغريداته  وكــذلــك  اإلمــاراتــيــة  الــمــرأة  يــوم  فــي  ــاه  إي الصيت« 

اإلمارات. لمجتمع  األخالقية  والقيم  السوية  الفطرة  لمخالفي 
 الرد جاء سريعاً على تلك الشركة الغربية من مختلف شرائح المجتمع 
قناعات  لفرض  الفظ  األســلــوب  لهذا  رفضاً  وخارجها،  اإلمـــارات  في 
وعقيدتنا.  قيمنا  عن  والبعيدة  لمجتمعاتنا  بصلة  تمت  ال  وممارسات 
عن  اإلماراتيين  والقانونيين  المحاماة  مكاتب  من  العديد  عبرت  كما 
تضامنهم مع زميلهم بعدم إجراء أي تعاون مهني مع تلك الشركة، وأطلق 
بتعليق  اإلماراتية  والدوائر  للمؤسسات  دعواتهم  المواطنين  من  العديد 
صور  أنصع  من  واحــدة  في  الغربية،  الشركة  مع  تعاقد  أو  تعاون  أي 
بخير،  وأنه  مجتمعنا  أصالة  للجميع  لتؤكد  والشعبي  الوطني  التضامن 
مسائل  وهي  التفريط.  أو  للمساومة  قابلة  غير  بقيمه  التمسك  شديد 
الممنهجة  الحمالت  على  رداً  المتتابعة  الوقائع  من  العديد  عليها  أكدت 
تقوم  التي  القوية  والروابط  وأخالقياتنا  وأخالقنا  قيمنا  تستهدف  التي 

نواة وعماد األوطان. عليها مجتمعاتنا وفي مقدمتها األسرة 
للهيئات  المشترك  الخليجي  التصدي  مؤخراً  الوقفات  تلك  أحدث  لعل 
متخصصة  عالمية  منصة  وجــه  فــي  المختصة  والثقافية  اإلعــالمــيــة 
أبنائنا  عقول  لتلويث  بالعسل  السم  دس  في  تفننت  الترفيه،  عالم  في 
المتحركة وما تحوي من مشاهد  وبناتنا الصغار من خالل أفالم الرسم 
وأفعال وشخصيات تخالف الفطرة السوية وتروج لالنحالل وضرب قيم 

المجتمعات.
قيم  أن  أكــدت  االجتماعي  التواصل  مواقع  به  ضجت  واســع  رفــض   
أو  للعبث  قابل  غير  أحمر  خــط  واســتــقــرارنــا-  أمننا  كما   - مجتمعنا 
التسامح  روح  يسوده  مجتمع  في  احترامها  الجميع  وعلى  المساومة، 
احترامه وعدم  أيضاً  اآلخر  ويتوقع من  اآلخر،  واحترام  التعايش  وحسن 
فرض قناعاته وإمالءاته التي ال تتماشى مع تلك القيم األصيلة، كما عبر 
ذلك التضامن عن رفض االنتقائية والمعايير المزدوجة والكيل بمكيالين 
اسم  على  وغيور  مخلص  لكل  وشكراً  وقيمه،  المجتمع  يمس  ما  كل  في 

اإلمارات. ومجتمع 

علي العمودي

ali.alamodi@alittihad.ae

»دورية السعادة« ُتفاجئ سائقي 
الحافالت الملتزمين مرورًيا 

أبوظبي )االتحاد(

فاجأت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة 
والمشرفات  المدرسية  الحافالت  سائقي  السعادة«  و»دوريات  أبوظبي 
الهدايا  المرورية بتكريمهم وتوزيع  اللتزامهم بقواعد وأنظمة السالمة 
عليهم بالتعاون مع مؤسسة مواصالت اإلمارات تزامناً مع اليوم الدولي 

للعمل الخيري والذي يصادف 5 سبتمبر سنوياً.
وحث العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات 
المقررة  بالسرعات  التقيد  ضرورة  على  المدرسية  الحافالت  سائقي 
في  التهاون  عدم  مؤكداً  المختلفة،  الطرق  على  اإلرشادية  واللوحات 
تطبيق قانون السير والمرور على سائقي الحافالت »المتهورين« الذين 

يعّرضون حياتهم، وحياة اآلخرين للخطر.

سيتمكن  ــة  ــخــدم ال خـــالل  ومـــن 
المتعاملون من اإلبالغ عن الحوادث 
ــالم  ــتـ ــطــة واسـ ــســي ــب الـــمـــروريـــة ال
البريد  بوساطة  دبي  شرطة  تقرير 
نــصــيــة،  رســـالـــة  أو  اإللـــكـــتـــرونـــي 
وسهلة  بــســيــطــة  ــخــطــوات  ب ــك  ــ وذل
الــدخــول  تسجيل  تشمل  وســريــعــة، 
»دبي  تطبيق  عبر  الرقمية  بالهوية 
تلقائي  بشكل  سيحدد  الــذي  اآلن« 
ــال  الــمــوقــع الـــجـــغـــرافـــي، ثـــم إدخــ
والمتسبب  ورقمها  المركبة  تفاصيل 
ــورة عن  ــحــادث، إلـــى جــانــب صـ ــال ب

التي سببها الحادث. األضرار 
ــد مــطــر الــحــمــيــري، الــمــديــر  ــ وأك
الــتــنــفــيــذي لــمــؤســســة حــكــومــة دبــي 
الذكية أن مشروع تطبيق »دبي اآلن« 
قفزات  األولــى  انطالقته  منذ  حقق 
نــوعــيــة بــمــجــال تــوفــيــر الــخــدمــات 
والمعامالت الحكومية الشاملة تحت 
إليها  الوصول  يسهل  موحدة  مظلة 
في أي وقت ومن كل مكان، ما يجعل 
ويمنحهم  سالسة  أكثر  الناس  حياة 
تجارب يومية استثنائية، األمر الذي 
التحول  استراتيجية  أهــداف  يواكب 
لتحقيق  ــي  دبـ إمــــارة  فــي  الــرقــمــي 
سعادة الناس ورفع مستوى رفاهيتهم 
المتطورة  التكنولوجيا  توظيف  عبر 

لتسهيل حياتهم.
نعلن  أن  اليوم  »يسعدنا  وأضاف: 
عـــن إضـــافـــة جـــديـــدة ومــهــمــة إلــى 
اآلن«  »دبــي  تطبيق  خدمات  قائمة 
ــاون والـــشـــراكـــة مـــع شــرطــة  ــع ــت ــال ب
ــالغ عن  »اإلب دبــي من خــالل خدمة 
جميع  دور  هنا  ونثمن  ــحــوادث«،  ال
نطاق  لتوسيع  الحكومية  الجهات 
حلول  وتــقــديــم  التطبيق  خــدمــات 

سهلة وسريعة تتوافق مع احتياجات 
الحالية  تــغــيــراتــهــا  وتــلــبــي  ــاس  ــن ال
التطبيق  وليصبح  والمستقبلية، 
أفراد  جميع  حياة  من  رئيساً  جــزءاً 
شك  وال  دبي.  مدينة  مجتمع  وزوار 
لتطوير  جــداً  كبيرة  طموحاتنا  أن 

ودائم«. مستمر  بشكل  التطبيق 

البسيطة المرورية  الحوادث 
ــواء خــالــد  ــلـ ــه، أكـــد الـ ــب مـــن جــان
الــعــامــة  اإلدارة  مــديــر  الـــرزوقـــي 
للذكاء االصطناعي في شرطة دبي، 
دبي  لشرطة  العامة  القيادة  حرص 
عبد  الفريق  معالي  من  بتوجيهات 

الــعــام  الــقــائــد  ــمــري  ال خليفة  اهلل 
خدماتها  توفير  على  دبــي  لشرطة 
المنصات  مختلف  فــي  الــشــرطــيــة 
وصول  لتسهيل  الذكية  والتطبيقات 
معامالتهم  وإنهاء  إليها  الُمتعاملين 

بكل سهولة ويسر.
اآلن«  »دبي  تطبيق  أن  إلى  وأشار 
يعتبر من أهم التطبيقات التي توفر 
في  للمتعاملين  الشاملة  الخدمات 
إسعادهم  على  وتعمل  ــي  دب ــارة  إمـ
أن  مبيناً  االستخدام،  سهولة  عبر 
الحوادث  عن  »اإلبالغ  خدمة  توفير 
التطبيق  ضمن  البسيطة«  المرورية 
ــحــصــول  ســيــســهــم فـــي تــســهــيــل ال
لكافة  المهمة  الــخــدمــة  هــذه  على 
الــســائــقــيــن ومــســتــخــدمــي الــطــريــق 

إمارة دبي.
خدمة  أن  الرزوقي،  العميد  وأكد 
ــحــوادث الــمــروريــة  ــــالغ عــن ال »اإلب
من  السائقين  تـُـمــكــن  الــبــســيــطــة«، 
تلقاء  ــن  م الـــحـــوادث  عــن  ــالغ  ــ اإلب
سيارة  إلــى  الحاجة  دون  أنفسهم 
وقوع  منع  في  يساهم  ما  الشرطة، 
ضياع  وعدم  المرورية  االزدحامات 
بسيطة  الخدمة  أن  مبيناً  وقتهم، 
يتطلب  حيث  االســتــخــدام،  وسهلة 
إلـــى خدمة  الــدخــول  الــســائــق  مــن 
ــالغ عــن الـــحـــوادث الــمــروريــة  ــ اإلب
»تبليغ  زر  على  والضغط  البسيطة، 
ــال الــبــيــانــات  ــم إدخــ ــادث« ث عــن حــ
ورقــم  المركبة  كبيانات  المطلوبة 
الــحــادث،  لطرفي  الــقــيــادة  رخــص 
وتــصــويــر الــســيــارتــيــن ثــم انــتــظــار 
البريد  عبر  تقارير  على  الحصول 
إلــى شركات  اإللــكــتــرونــي إلرســالــه 

التأمين.

ضمن تطبيق »دبي اآلن«

دبي الرقمية تُطلق خدمة 

»اإلبــــالغ عـــن الحــوادث« 

تحقيق سعادة الناس 
ورفع مستوى رفاهيتهم 
عبر توظيف التكنولوجيا 

المتطورة
 

مطر الحميري

تسهيل الحصول على 
هذه الخدمة المهمة 

لجميع السائقين 
ومستخدمي الطريق 

 
خالد الرزوقي

غافل 
صديقه

وسرق شيكًا 
مــــن مكتبــــــه 
إيهاب الرفاعي )منطقة 

الظفرة(

استغل عالقته مبوظف 
يعمل بإحدى الشركات 
ووطد عالقته به حتى 

اطمأن إليه، واستغل وجوده 
يف مكتب صديقه ليقوم 

بسرقة أحد الشيكات 
اخلاصة بالشركة التي يعمل 
فيها صديقه، ويقوم بصرف 

الشيك حلسابه الشخصي.
وتكتشف الشركة بعدها 

حادثة السرقة وتقوم بإبالغ 
اجلهات املختصة التي أجرت 
حتقيقا وتبني سرقة الشيك 

من مكتب املوظف بوساطة 
صديقه الذي مت تقدميه 

للمحاكمة وحكمت بإدانته، 
ونتيجة للخطأ الذي 

وقع فيه املوظف مت إنهاء 
خدماته بسبب اإلهمال 

وعدم احملافظة على أموال 
الشركة ليقوم برفع دعوى 

قضائية ضد صديقه طالب 
فيها بإلزامه بالتعويض 

مببلغ وقدره )30.000( درهم 
فضال عن الرسوم واملصاريف 

لكونه قام باالستيالء على 
شيك خاص بالشركة التي 

يعمل بها املدعي بقيمة 
31.000 درهم باإلضافة 

إلى مبلغ 3.010 دراهم، وقد 
أصاب املدعي ضرر نتيجة 
املساءلة له من قبل جهة 

عمله وإلزامه بسداد املبالغ 
املسروقة منه كونه املسؤول 

عنها باإلضافة إلى إنهاء 
خدماته.

بحث التعاون بين محاكم دبي 
و»الفجيرة االتحادية االبتدائية«

دبي ) وام (

االتحادية  الفجيرة  محكمة  مــن  وفـــداً  دبــي  محاكم  استقبلت 
االبتدائية في مبنى المحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ في العوير 
بدبي، وذلك لتبادل المعرفة بين الجهتين واالستفادة من الخبرات 
التنفيذ  في  المطبقة  األنظمة  بشأن  المتعلقة  العمل  آليات  حول 
القضائية  المنظومة  إطار  وفق  فيها  العمل  وإجــراءات  والتسويات 
الملك  عبد  أحمد  وقــال  المطلوبة.  القضائية  المؤشرات  وإنجاز 
أهلي مدير إدارة التنفيذ في محاكم دبي إن تمكين المسار المهني 
األهـــداف  تحقيق  فــي  القصوى  ــة  ــوي األول ضمن  يــأتــي  القضائي 
االستراتيجية من خالل تبادل المعرفة والخبرات بين الطرفين، وتم 
وهيكلته  العمل  آليات  تلخص  التي  المواضيع  إلى مختلف  التطرق 
واألنظمة المطبقة التي تخدم مصلحة الدائرة والمتعاملين. وأضاف 
أنه من خالل االجتماع تم عمل المقارنات المعيارية من حيث هيكل 
واالستفسارات  ورسومها  الطلبات  استقبال  وآلية  التنفيذ  قسم 
المبالغ  إيداع  وآلية  اإلدارات،  والرد عليها من قبل  المتعاملين  من 
وصرفها واعمال المحاسب في ملفات التنفيذ وقنواتها، بما يسهم 
في مراجعة خطط العمل القضائي وتطويره، باإلضافة إلى الخدمات 

المساهمة في تلبية االحتياجات المهنية والخدمات القضائية.

خالل اللقاء )من المصدر(

دبي )االتحاد(

الرقمية وبالتعاون مع شرطة دبي  أعلنت هيئة دبي 

البسيطة«  الحوادث  عن إضافة خدمة »اإلبالغ عن 

المركبات  خدمات  قسم  ضمن  وذلك  للتطبيق، 

واألمن، وذلك بهدف استمرار تطوير »دبي اآلن« 

الناس  حياة  واحتياجات  جوانب  جميع  ليشمل 

توفير  إلى  الجديدة  الخدمة  وتسعى  اليومية، 

المتعاملين، في حال وقوع  الوقت والجهد على 

حادث سيارة بسيط، وذلك باإلبالغ عن الحوادث 

انتظار  بداًل من  التطبيق بكل سهولة،  المرورية عبر 

لمراكزها. التوجه  أو  الحادث  الشرطة لموقع  وصول 

ويوفر تطبيق »دبي اآلن« أكثر من 130 خدمة ملختلف شرائح 
املتعاملني، تقدمها أكثر من 30 جهة حكومية وخاصة وضمن 12 فئة 

مختلفة وهي: الفواتير، واملوبايل، واملركبات، واإلسكان، واإلقامة، 
والصحة، والتعليم، واألمن، والسفر، واإلسالم، والتبرعات واخلدمات 

العامة. وميكن جلميع األفراد الراغبني باالستفادة من جميع خدمات 
تطبيق »دبي اآلن« بكل سهولة ويسر ومن أي مكان يتواجدون فيه، 

من خالل حتميل التطبيق املتوفر على متجري آبل وغوغل بالي.
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عربي ودولي

شددت على ضرورة رفع الحصار عن تعز لتخفيف المعاناة اإلنسانية

السعودية تؤكد أهمية الحفاظ على الهدنة يف اليمن

الرياض )االتحاد(

أكدت المملكة العربية السعودية أهمية 
اليمن،  األممية في  الهدنة  الحفاظ على 
عن  الحصار  رفــع  ــرورة  ضـ ــى  إل مشيرًة 
اإلنسانية  المعاناة  لتخفيف  تعز  مدينة 

للمدنيين.
وأكد السفير السعودي في اليمن محمد 
بن سعيد آل جابر أهمية المحافظة على 
الهدنة األممية، وضرورة التزام ميليشيات 
فتح  وسرعة  ببنودها،  اإلرهابية  الحوثي 
تعز  مدينة  عــن  الحصار  ورفـــع  الــطــرق 

لتخفيف المعاناة اإلنسانية.
لقاء جمعه مع  آل جابر، خالل  وشدد 
تيموثي  اليمن  إلــى  األميركي  المبعوث 
ليندركينج والسفير األميركي لدى اليمن 
أمـــس،  الـــريـــاض،  فـــي  فـــاجـــن،  ستيفن 
التوصل  هو  الهدنة  من  الهدف  أن  على 
لــوقــف إطـــالق نــار دائـــم وشــامــل، وبــدء 
اليمنية  الحكومة  بين  السياسية  العملية 

وميليشيات الحوثي.
فتح  ــوب  وجـ عــلــى  المجتمعون  ــد  وأكـ
المعاناة  لتخفيف  تعز سريعاً  في  الطرق 
اإليـــرادات  إيــداع  عن  فضاًل  اإلنسانية، 
المالية في البنك المركزي اليمني لصرف 
رواتب المدنيين، بحسب ما أفادت وكالة 

األنباء السعودية »واس«.
العام  األمين  أكــد  متصل،  سياق  وفــي 
العربية  الخليج  ــدول  ل التعاون  لمجلس 
الــدكــتــور نــايــف الــحــجــرف دعــم مجلس 
المبذولة  كافة  األممية  للجهود  التعاون 
في  والسلم  واالســتــقــرار  األمـــن  لتعزيز 

اليمن. 
التعاون  لمجلس  العامة  األمانة  وقالت 
في بيان، أمس، إن ذلك جاء أثناء استقبال 
العامة  لليندركنج بمقر األمانة  الحجرف 

بالرياض. 
ــاء االســتــقــبــال  ــنـ ــم أثـ ــه تـ ــ ــرت أن ــ ــ وذك
استعراض الجهود األممية إلنهاء الصراع 
في اليمن، متمثلة بالهدنة التي أعلن عنها 
اليمن،  ــى  إل الــخــاص  األمــمــي  المبعوث 
الدولي  المجتمع  جهود  تكثيف  وضــرورة 
لممارسة الضغط على ميليشيات الحوثي 
لالنخراط الجاد في العملية السلمية لحل 

األزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات األممية.
التأكيد على   ولفتت إلى أنه تم أيضاً 
اليمن  فــي  القيادة  مجلس  دعــم  أهمية 
في  واالستقرار  والسالم  األمــن  لتحقيق 

اليمن ودعم جهود التنمية.
وفي سياق آخر، كشف تقرير حقوقي 
بقصف  مدنياً   2316 وإصابة  مقتل  عن 
ميليشيات الحوثي اإلرهابية على المواقع 

بالصواريخ  مــأرب  محافظة  في  المدنية 
والمدفعية والطيران المسّير، والتي بلغت 
2263 استهدافاً خالل الفترة من أكتوبر 

2014 وحتى 30 فبراير 2022.
الــذي أطلقته منظمة  التقرير  وأوضــح 
أمس،  والحريات«،  للحقوق  رايتس  »يمن 
مدنياً   788 مقتل  وثقت  الرصد  فرق  أن 

وإصابة ألف و528 آخرين.
استهداف  توثيق  إلــى  التقرير  وأشــار 
حالة  و123  مــنــزالً،   421 الميليشيات 
قصف واستهداف لمخيمات النازحين في 
الذي  الميل«  »مخيم  أبرزها  المحافظة، 
مقتل  عنها  نتج  مقذوفاً  بـــ17  استهدف 
وإصابة 115 نازحاً، بينهم 34 طفاًل و23 

امرأة.
واستهداف  قصف  التقرير  وثــق  كما 
الميليشيات اإلرهابية للمدارس والمنشآت 
التعليمية بـ 96 استهدافاً، و78 استهدافاً 
للمستشفيات والمنشآت الصحية والفرق 
الطبية، و89 استهدافاً لمنشآت حكومية 

وخدمية.
وتضمن التقرير أعداد وأنواع الصواريخ 
المنازل  بها  قصفت  التي  والمقذوفات 
وبلغت  والمرافق  والمنشآت  والمخيمات 
صــاروخ  و627  باليستياً  صــاروخــاً   367
ومفخخة  مسّيرة  طائرة  و238  »جــراد«، 
آخر  مقذوفاً  و388  هــاون  قذيفة  و653 

متنوعاً.

السفير السعودي باليمن مستقباًل المسؤولين األميركيين )من المصدر(

آل جابر: 
التهدئة تهدف 

لوقف إطالق النار 
وبدء العملية 

السياسية

»التعاون الخليجي«: 
دعم »الرئاسي اليمني« 

لتحقيق االستقرار

القوات اليمنية تواصل مطاردة »القاعدة« في أبين وشبوة

عدن )االتحاد(

كثف تنظيم »القاعدة« هجماته اإلرهابية يف شبوة وأبني 
تزامنًا مع التقدم الكبير الذي حترزه القوات اليمنية يف 

حربها ضد اإلرهاب باحملافظتني.
وقتل 6 جنود وأصيب 12 آخرون بينهم قيادي بارز يف محور 
أبني العسكري، يف جرمية إرهابية جديدة، أمس، استهدفت 

قوة عسكرية يف مديرية »مودية«، فيما جنا قائدان 
عسكريان بارزان من الهجوم. 

 وأفادت مصادر ميدانية أن عناصر إرهابية تابعة لتنظيم 
»القاعدة« استهدفت قوة عسكرية بـ 4 تفجيرات يف وقت 

واحد أثناء انتشارها يف مديرية »مودية« ضمن العملية 
التي أطلق عليها »سهام الشرق«.

ووقعت التفجيرات يف خط رئيسي قرب »مفرق القوز« يف 
»مودية«، وذلك لدى مرور دوريات عسكرية لقيادات بارزة 

يف القوات اليمنية.
وبحسب مصدر عسكري، فإن قائد اللواء 103 مشاة العميد 

عبد القادر اجلعري أصيب جراء االنفجارات، فيما جناة 
العقيد وائل اجلعري من الهجوم.

وأوضح املصدر أن التفجيرات اإلرهابية أدت إلى مقتل 
وإصابة 18 جنديًا، بينهم 6 قتلوا فور انفجار العبوات 

الناسفة.
وتعد الهجمات اإلرهابية لـ»القاعدة« هي الثانية 

خالل أقل من 24 ساعة، حيث استهدفت بعبوة ناسفة 
دورية عسكرية على الطريق العام شرق مدينة »عتق« 

مساء أمس األول. 
وقالت قوات األمن يف شبوة: إن ضابطًا من قواتها جنا من 
التفجير اإلرهابي الذي استهداف مركبته بعبوة ناسفة 

زرعت على الطريق العام شرق مدينة »عتق«، ما أسفر عن 
مقتل جندي وإصابة آخرين. 

 وتأتي العمليات اإلرهابية ضمن سلسلة جرائم شهدتها 

محافظة أبني خالل األيام املاضية واستهدفت قوات أمنية 
وعسكرية يف احملافظة. 

ونشرت القوات اليمنية وحداتها يف مناطق مديرية 
»مودية«، وأمنت املرافق احلكومية والعسكرية واألمنية يف 

املديرية، فيما تدور معارك عنيفة مع عناصر »القاعدة« 
بالقرب من مديرية »احملفد«.

وقال مصدر عسكري: إن العناصر اإلرهابية جلأت إلى 
تفخيخ الطرقات وزرع العبوات الناسفة يف مسارات حترك 

القوات العسكرية.
وأعلنت القوات اليمنية العثور على عبوات ناسفة محلية 
الصنع مشابهة للعبوات التي تصنعها ميليشيات احلوثي 

اإلرهابية مبديرية »الوضيع« مبحافظة أبني يف أحدث 
دليل على حتالف »احلوثي« و»القاعدة«.

وقال محمد النقيب املتحدث باسم القوات اليمنية يف أبني: 
إن عملية »سهام الشرق« ضد »القاعدة« وصلت إلى ثالثة 

معاقل ومعسكرات للتنظيم اإلرهابي يف »وادي النسيل« 
و»وادي السري مبنطقة »خبر املراقشة« و»وادي موجات« 

بني »مودية وأحور«.
وأكد متحدث القوات املسلحة أن العملية ستتواصل حتى 

تطهير كافة املناطق النائية من العناصر اإلرهابية وستبقى 
القوات مبختلف تشكيالتها على أهبة االستعداد للتعامل 

الفوري مع أي تهديد أمني من قبل تلك العناصر أينما 
وجدت.

مقتل وإصابة 21 جنديًا بهجومين إرهابيين في »مودية وعتق«

اإلرهابيون يفخخون 
الطرقات ويزرعون العبوات 
الناسفة إلعاقة تقدم الجيش

القوات اليمنية تنشر 
وحداتها في »مودية« وتؤمن 

المرافق العامة

عّمان )وكاالت(

ــد الــعــمــلــيــات  ــ ــائ ــ ــا ق ــ ــ دع
ــرق  ــشـ األمـــيـــركـــيـــة فــــي الـ
إلى  كــوريــال  مايكل  األوســـط 
المحتجزين  األجانب  إعــادة 
الهول« في شمال  في »مخيم 
من  بلدانهم  إلى  شرق سوريا 
أجل إعادة دمجهم وتأهليهم.

وقــــال كـــوريـــال الــــذي زار 
في  أيــام،  ثالثة  قبل  المخيم 
مــؤتــمــر صــحــفــي عــقــده في 
في  األميركية  السفارة  مقر 
العاصمة األردنية عّمان: »أنا 
التي  الــبــلــدان  جميع  أشــّجــع 
لديها رعايا في داخل المخيم 
وتأهيلهم  اســتــعــادتــهــم  عــلــى 

وإعادة دمجهم«.
وأضـــــاف: »الــمــطــلــوب أن 
ــذه الــــدول وتــقــوم  تــتــقــدم هـ
إلى  رعــايــاهــا  وتعيد  بعملها 

بلدانهم«.
ــح كــوريــال أن »عــدد  وأوضـ

يبلغ  الحالي  المخيم  سكان 
نحو  منهم  ألــفــاً،   54 حــوالــي 
حوالي  أي  عراقي،  ألف   27
ــي 18 ألــف  الــنــصــف، وحــوال
أجنبي«،   8500 ونحو  سوري 
ــه يــقــصــد  ــ ــى أنـ ــ ــراً إلـ ــيـ ــشـ مـ
ــســوا  ــي ــم »ل ــهـ بـــاألجـــانـــب انـ

عراقيين وليسوا سوريين«.
ــدي  ــحــ ــ ــت ــ وأضــــــــــــاف: »ال
حــوالــي  أن  فــي  يــكــمــن  اآلن 
المخيم  ــان  ســك مـــن   %50
يـــرثـــون )داعـــــش( ويــؤمــنــون 
و%50  الدنيئة  بأيديولوجيته 
لديهم  ليس  الذين  أولئك  هم 
ويرغبون  للعيش  آخــر  مكان 

في العودة إلى وطنهم«.
الــعــمــل  أن  ــى  ــ إلـ وأشـــــــار 
المعتقلين  إعـــادة  على  جــاٍر 
»داعش«  ومقاتلي  العراقيين 
ــان  ــن ســك ــ ــراق م ــ ــعـ ــ إلـــــى الـ
مع  »نعمل  مضيفاً  المخيم، 
لتسريع  ــعــراقــيــة  ال الـــدولـــة 

العملية«.

دمشق )االتحاد(

وأصيب  أطفال  ثالثة  قتل 
ــة  ــفــجــار دراجــ ــرون بــان ــ ــ آخ
مخيم  فـــي  مــفــخــخــة  نـــاريـــة 
»الــتــويــنــة« لــلــنــازحــيــن غــرب 
الشمال  في  الحسكة  مدينة 

السوري.
ــة األنـــبـــاء  ــ ــال ــ ونـــقـــلـــت وك
مصادر  عن  »سانا«  السورية 
في  وقع  االنفجار  أن  محلية 

المخيم  من  الغربية  الجهة 
بلدة  من  بالقرب  يقع  الــذي 
الغربي،  الريف  في  »التوينة« 
ــة  ــاري ــر دراجـــــة ن وذلــــك عــب
قرب  مركونة  كانت  مفخخة 

النازحين. خيام 
ــى أن  وأشـــارت الــوكــالــة إل
سوريا  قوات  أنشأته  المخيم 
عام  »قــســد«،  الديمقراطية 
مهجرة  عوائل  ويضم   ،2019

من مدينة رأس العين.

واشنطن تدعو الدول الستعادة 

مواطنيها من »مخيم الهول«

سوريا: مقتل ثالثة أطفال 

بانفجار يف الحسكة

 :» قيادي بـ»كتلة المستقلين« لـ»

ندعم حل البرملان العراقي وإجراء انتخابات مبكرة

هدى جاسم )بغداد(

ــواب  ــن أكـــد بــرلــمــانــي عـــراقـــي أن ال
البرلمان  حل  طرح  يدعمون  المستقلين 
من  للخروج  مبكرة  انتخابات  وإجـــراء 
أبدى  فيما  البالد،  تشهدها  التي  األزمة 
»تحالف السيادة« دعمه إلجراء انتخابات 
مبكرة في ظل حكومة قوية مقبولة من 
جميع األطراف، مؤكداً أن األولوية إلنقاذ 
العراق وحماية السلم األهلي، جاء ذلك 
بينما عززت القوات األمنية من انتشارها 
في محيط العاصمة بغداد وفي المنطقة 

الخضراء ترقباً لعودة التظاهرات.
بكتلة  والقيادي  المستقل  النائب  وأكد 
العراقي  الــبــرلــمــان  فــي  »المستقلون« 
أن  لـ»االتحاد«،  حسين عرب تصريحات 
فكرة  مع  المستقلين  البرلمان  أعضاء 
حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة إذا 

كانت تؤدي إلى إنهاء األزمة.
السيادة«  »تحالف  رئيس  أبدى  بدوره، 
خميس الخنجر أمس، دعمه النتخابات 
»حكومة  ظل  في  ونزيهة«  »حــرة  مبكرة 

قوية« مقبولة من جميع األطراف.
وأوضح الخنجر عبر حسابه على تويتر: 
األهلي  السلم  وحماية  الوطن  »إنقاذ  إن 

أولويتنا في هذه المرحلة الحساسة«.
وأضاف أن »هدف تحالف السيادة هو 
يتفق  صياغة حــوار وطني شامل ورؤيــة 
عليها الجميع من دون غلبة طرف على 

آخر«.
القانون«  دولــة  »ائــتــالف  زعيم  وكــان 
ال  أنه  األول،  أمس  أعلن  المالكي  نــوري 
انتخابات مبكرة إال بعد استئناف مجلس 
حكومة  وتشكيل  جلساته  لعقد  الــنــواب 
بعد  وذلــك  الصالحية،  مكتملة  جديدة 

حكم قضائي برفض حل البرلمان.
القانوني  الخبير  اعتبر  ــك،  ذلـ إلــى 
التحكيم  محكمة  ومستشار  الــعــراقــي 
العربية  الــــدول  جــامــعــة  فــي  الــعــربــيــة 
الدكتور عدنان الشريفي في تصريحات 
لـ»االتحاد«، أن المرحلة القادمة ستشهد 

عودة االحتجاجات بقوة.

وقال: »هناك جماعات مسلحة مدربة 
إلى  األزمــة«، مشيراً  ستدخل على خط 
أن ذلــك ســيــؤدي إلــى تــســارع األحــداث 
مما يؤدي لإلبقاء على حكومة مصطفى 

الكاظمي إلى وقت آخر، وفق قوله.
غالب  الدكتور  اعتبر  السياق،  وفــي 
الدعمي أستاذ اإلعالم في جامعة »أهل 
البيت« أن التصعيد سيستمر حتى لو تم 

تشكيل حكومة جديدة.
وقـــال فــي تــصــريــح لــــ»االتـــحـــاد«: إن 
»الــوضــع الــســيــاســي فــي الــعــراق ليس 
على خير وهو في تراجع، والمشكلة أن 

سياسيي العراق يفكرون بالسلطة وليس 
بمن يوصلهم لها«.

ــوات األمــنــيــة من  ــق ــززت ال أمــنــيــاً، عـ
بغداد  العاصمة  محيط  في  انتشارها 
لعودة  ترقباً  الخضراء،  المنطقة  وفــي 
الــتــظــاهــرات. وأشـــارت مــصــادر أمنية 
أمنية  لجنة  بـــأن  لــــ»االتـــحـــاد«  رفــيــعــة 
شرعت ببحث تحصين مداخل العاصمة 
من كافة االتجاهات، في ظل التحديات 
وخشية  الــمــتــكــررة،  ــات  ــ واألزم األمنية 

حدوث أي خروقات مستقباًل.
أن هناك سلسلة  المصادر،  وأضافت 

تأمين  حــيــال  قريباً  ستصدر  قـــرارات 
جهة  من  ســواء  الرئيسة  بغداد  مداخل 
أو  الــديــن  أو صــالح  ديــالــى  محافظتي 
المحافظات األخرى. وأشارت المصادر 
إلى أن الخطة المرتقبة تجري بالتزامن 
الخضراء  المنطقة  أســوار  تحصين  مع 
ــجــســور الــمــؤديــة  ــالق الـــطـــرق وال ــ وإغـ
الــعــراق  ويشهد  مــبــاشــر.  بشكل  إليها 
 30 منذ  حدتها  زادت  سياسية،  أزمــة 
»التيار  أتباع  بدأ  حين  الماضي،  يوليو 
المنطقة  داخـــل  اعتصاماً  ــصــدري«  ال
الــخــضــراء فــي بــغــداد، رفــضــاً لترشيح 
»اإلطــــــار الــتــنــســيــقــي« مــحــمــد شــيــاع 
الــــوزراء،  ــاســة  رئ لمنصب  ــي  ــســودان ال
وإجــراء  الــنــواب  مجلس  بحل  ومطالبة 
انتخابات مبكرة. وحالت الخالفات بين 
القوى العراقية، من دون تشكيل حكومة 
 10 في  األخيرة  االنتخابات  إجراء  منذ 

أكتوبر 2021.

عراقي يرفع الفتة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة خالل تظاهرة في بغداد )أ ف ب(

إغالق الطرق والجسور 
المؤدية إلى المنطقة 

الخضراء 

»تحالف السيادة«: 
األولوية إلنقاذ البالد 
وحماية السلم األهلي
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:» المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة لـ»

التوافــــق السبيــل الوحيــد لحــل األزمـــة يف ليبيـــا

حسن الورفلي )بنغازي(

المجلس  بــاســم  الــمــتــحــدثــة  أكـــدت 
الرئاسي في ليبيا نجوى وهيبة، أهمية 
البالد  األطــراف في  كافة  بين  االتفاق 
الالزمة إلجراء  الدستورية  على األطر 
من  ممكن  وقت  أقرب  في  االنتخابات 
دون تأخير ووفق جدول زمني واضح، 
مشيرة إلى أن األزمة الليبية »سياسية« 
التوافق  يعتبر  الرئاسي  المجلس  وأن 

هو السبيل الوحيد إلى حل األزمة.
ــة فـــي تــصــريــحــات  ــب ــي وأكــــــدت وه
لـ»االتحاد« أن »التوافق وليس المغالبة« 
هو السبيل الوحيد لحل األزمة، قائلًة: 
للتوافق  فرصة  ونعطي  أعطينا  »لهذا 
أن يحدث بين األطراف المسؤولة عن 

مهمة إنجاز األطر الدستورية«.
التي  التحديات  أبــرز  أن  وأوضحت 
قيام  هــو  الــرئــاســي  المجلس  تــواجــه 
تدخل  دون  مهامها  بتنفيذ  المؤسسات 

من جهات خارجية.
أو  كــل جهة  »أداء  أن  إلــى  ــارت  وأشـ
المنصوص  وفـــق  لمهامها  مــؤســســة 

عليه وعلى أكمل وجه ومن دون تجاوز 
اجتياز  مــن  الليبي  الــشــعــب  سيمكن 
وســالم«،  بنجاح  المرحلة  هذه  وعبور 
»التدخل  التحدي اآلخر هو  أن  مؤكدًة 
الليبي،  الشأن  في  السلبي«  الخارجي 
حيث  الحكم  في  المركزية  عن  فضاًل 
في  تبعاتها  من  الليبي  الشعب  يعاني 
ضعف الخدمات والضغط على الموارد 
باسم  المتحدثة  وأضافت  المحدودة. 

المجلس الرئاسي في ليبيا: 

وفق  المحافظات  لنظام  »الــعــودة 
 1969 قبل  متبعة  كانت  التي  التجربة 
النزاع  حل  في  المساهمة  شأنها  من 
شبح  وإبعاد  الفساد  وتقليل  السياسي 
الحلول  ــه  أن ــى  إل مشيرًة  االنــقــســام«، 
لــأزمــات فــي حــال االنــشــغــال بتغيير 
المشاكل  حــل  دون  مــن  األشـــخـــاص 
األطــراف  بعض  لجوء  وعــن  الرئيسة. 

السياسية الستخدام القوة لفرض واقع 
جديد، أكدت المتحدث باسم المجلس 
الرئاسي أنه »ثبت من التجربة أن األزمة 
واالحتكام  عسكرياً،  تحل  ال  الليبية 
الغاية  يحقق  ال  السلطة  للسالح ألجل 
منه«، مشددة على أن الحل الوحيد هو 

التوافق السياسي.
 وأشارت إلى أن »المجلس الرئاسي 
الذين  الليبيين  بين  بالتوافق  يتمسك 
على  متفقون  لكنهم  ــم  أراؤهــ تتباين 

السالح  لغة  واستخدام  العنف  رفــض 
لحسم أي مشكلة«، مضيفًة »لقد عانى 

الليبيون ما يكفي من النزاع المسلح«.
وأمس األول، أكد المجلس الرئاسي 
الليبي اهتمامه وتركيزه على استكمال 
أنه  معتبراً  الوطنية،  المصالحة  ملف 
ومشدًدا  الــدولــة،  بناء  أســاســات  أحــد 
ــهــاء حــالــة االنــســداد  ــرورة إن عــلــى ضــ
المسار  حسم  عبر  الراهنة  السياسي 
الدستوري وتحديد مدد زمنية محددة 

لالستحقاقات االنتخابية.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في 
حكومة  األولـــى  حكومتين  بين  صــراع 
والثانية  البرلمان  كلّفها  التي  باشاغا، 
تسليم  يرفض  الــذي  الدبيبة،  يرأسها 
قبل  مــن  تكلف  لحكومة  إال  السلطة 

برلمان جديد منتخب.
للوصول  ليبيا  تكافح  األزمــة  ولحل 
إلـــى انــتــخــابــات، وذلـــك وفـــق مــبــادرة 
مشتركة  لجنة  بتشكيل  تقضي  أممية 
للتوافق  والــدولــة  النواب  مجلسي  من 
حـــول قــاعــدة دســتــوريــة تــقــود الــبــالد 

لالنتخابات، وهو ما لم يتم بعد.

نجوى وهيبة

ال حل عسكري واالحتكام للسالح ألجل السلطة لن يحقق شيئًا

ضرورة االتفاق 
على أطر دستورية إلجراء 
االنتخابات بأقرب وقت

»مركزية الحكم« 
أضعفت الخدمات 

وضغطت على الموارد

التدخالت الخارجية 
من أبرز التحديات التي 

تؤثر بشكل سلبي

العودة لنظام 
المحافظات يسهم 

في حل األزمات وإبعاد 
شبح االنقسام

أداء كل مؤسسة 
مهامها يمكن 

الشعب من عبور األزمة

وفق دستور مؤقت أعدته نقابة المحامينالجيش يعلن قتل 100 إرهابي

»السيادة السوداني« يدعو إلى حوار شاملالصومال: تحرير 20 منطقة من »الشباب«

مقديشو )االتحاد(

 100 الـــصـــومـــالـــي  ــش  ــجــي ال ــل  ــت ق
عنصر من حركة »الشباب« اإلرهابية 
خالل  »الــقــاعــدة«  بتنظيم  المرتبطة 
في  النطاق  واسعة  عسكرية  عمليات 

ثالثة أقاليم في الصومال.
الصومالية  ــاء  ــب األن وكــالــة  ونقلت 
أمس،  حكومية  مصادر  عن  »صونا« 
قرابة  حــرر  الــصــومــالــي  الجيش  أن 
وغلغدود  »هيران  بأقاليم  منطقة   20
وباي« بوسط وجنوب غرب الصومال، 

100 عنصر من  مما أسفر عن مقتل 
حركة »الشباب« اإلرهابية.

وضاعف الجيش الصومالي مؤخراً 
إلى  الرامية  العسكرية  عملياته  من 
ــاب فــي عموم  ــ الــقــضــاء عــلــى اإلرهـ
محافظتي  الســيــمــا  ــالد  ــب ال مــنــاطــق 
تكللت  ــي  ــت وال ــجــدود«  وجــل »هـــيـــران 

بالنجاح.
ــى أن  وأشــــار مــصــدر عــســكــري إلـ
هزائم  تكبدت  »الشباب«  ميليشيات 
االنتفاضة  جـــراء  فــادحــة  وخــســائــر 
ــحــة  ــمــســل الـــشـــعـــبـــيـــة والـــــقـــــوات ال

دور  إلــى  المصدر  ونــوه  الصومالية. 
الكبير الذي يلعبه الجيش في القضاء 
أنــحــاء  مــن جميع  اإلرهــابــيــيــن  عــلــى 
عدة  فرصاً  هناك  أن  مؤكداً  البالد، 

لتحرير البالد منهم.
وقبل أيام، قتل 17 مدنياً في هجوم 
حافالت  استهدف  »الشباب«  لحركة 

بإقليم هيران.
ــاً منذ  ــربـ الـــصـــومـــال حـ ويـــخـــوض 
ســنــوات ضــد »الــشــبــاب« الــتــي تبنت 
بحياة  أودت  عديدة  إرهابية  عمليات 

آالف المدنيين والعسكريين.

أسماء الحسيني )الخرطوم(

 دعا مجلس السيادة في السودان 
جميع األطراف إلى االنخراط بشكل 
أرضية  عاجل في حوار شامل، على 
نقابة  أعدته  مؤقت  دستور  اقــتــراح 
غربي  بترحيب  وحــظــي  المحامين 

واسع.
ورحب نائب رئيس مجلس السيادة 
ــو »حــمــيــدتــي«  ــل مــحــمــد حـــمـــدان دق
االنتقالي  الدستور  بمشروع  أمــس، 
الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة 

المحامين.
وأعرب حميدتي عن أمله أن يكون 
مــشــروع الــدســتــور نــافــذة أمــل لبناء 
الثقة بين األطراف كافة للوصول إلى 

اتفاق شامل لحل األزمة.
ــيــر نــقــابــة  ــة تــســي ــجــن وكــــانــــت  ل
الماضي،  السبت  أعلنت  المحامين، 
ــور  ــدســت ــروع ال ــشـ ــرح مـ ــا طــ ــه عــزم
القوى  على  أعدته  الــذي  االنتقالي، 
حوله،  للتشاور  والمدنية  السياسية 
بعد أن سلمت نسخة منه إلى »اآللية 
ــتــي تــضــم بــعــثــة األمــم  الــثــالثــيــة« ال

ــحــاد  الــمــتــحــدة فــي الــخــرطــوم واالت
األفريقي ومنظمة »اإليجاد«.

وتــوصــلــت لــجــنــة تــســيــيــر نــقــابــة 
الــمــحــامــيــن إلـــى مــشــروع الــدســتــور 
ورشة  توصيات  خالل  من  االنتقالي 
عمل نظمتها في أغسطس الماضي، 

بمشاركة سياسية ودولية واسعة.
ــت 9 ســـفـــارات غــربــيــة في  ورحــب
الخرطوم، أمس األول، بالمبادئ التي 
االنتقالي،  الدستور  مشروع  تضمنها 
تــكــويــن حكومة  ــى  إلـ ــهــدف  ي ــذي  ــ ال

مدنية.

12 سفارة وقنصلية مهددة باإلغالق قريبًا

األزمة املالية تهدد »الدبلوماسية اللبنانية«

أحمد عاطف )بيروت، القاهرة(

ــم تـــقـــف األزمــــــــات الــســيــاســيــة  ــ ل
غالء  على  لبنان  فــي  واالقــتــصــاديــة 
األسعار وفقدان الخدمات األساسية، 
بـــل ألــقــت بــظــاللــهــا عــلــى الــبــعــثــات 
الــدبــلــومــاســيــة، خــاصــة الــحــديــث مع 
األعــمــال  تصريف  حكومة  مسؤولي 
وقنصلية  ســـفـــارةً   12 ــود  ــ وجـ ــن  عـ
المالية  األزمـــة  جــراء  إلغاؤها  يمكن 
صرف  تأخر  بعدما  المسبوقة  غير 
السلك  في  والعاملين  السفراء  رواتب 
الدبلوماسي للشهر الرابع على التوالي، 
فيما مصاريف السفارات التشغيلية لم 

تصرف منذ مطلع عام 2022.
خبراء  وآراء  فعل  ردود  وتباينت 
»االتحاد«  لـ  حديثهم  خــالل  لبنانيين 
بشأن تلك الخطوة، فمنهم من اعتبرها 
مسألة خطيرة ألن السلك الدبلوماسي 
السياسي  الــدعــم  توفير  على  يعمل 
تصحيحاً  اعتبرها  من  ومنهم  للبالد، 

ألخطاء الماضي.
وازداد األمر سخونًة مع إعالن بعض 
البعثات الدبلوماسية اللبنانية التهديد 
باإلضراب أسوة بكثير من القطاعات 
ومصاريفها،  رواتبهم  تحويل  لضمان 
خاصة أن وزارة الخارجية بدأت منذ 
تقشف  خــطــة  تطبيق  عــامــيــن   نــحــو 
البعثات  مــصــاريــف  قلصت  قــاســيــة 
الدبلوماسية بشكل كبير وأصدرت في 
رؤساء  إلى  تعاميم  الماضية  األسابيع 
البعثات إلرسال مزيد من االقتراحات 
التقشفية بعد إعادة النظر في بدالت 

اإليجار.
اللبناني  السياسي  االقتصاد  محلل 
ــذي شغل منصب  الـ أفــيــونــي،  ــادل  عـ
وزير الدولة السابق لشؤون تكنولوجيا 
المعلومات، يرى أنه بعد ثالث سنوات 
يــزال  ال  المالية  ــة  ــ األزم ــدالع  ــ ان مــن 

اللبنانيون يدفعون ثمناً غالياً لتقصير 
ــع خــطــة شاملة  الــســلــطــات فــي وضـ
النقد،  صندوق  مع  باالتفاق  لإلنقاذ 
معتبراً أن كل ما يتم حالياً هو »حلول 

مؤقتة«.
ــب أفـــيـــونـــي خــــالل حــديــثــه  ــالـ وطـ
لـ»االتحاد« بخطة مالية شاملة تتضمن 
إجراءات تقشفية شفافة وعلمية، تضع 

للهدر وتلغي اإلدارات والوظائف  حداً 
المؤسسات  وتــدعــم  الــمــجــديــة  غــيــر 
ومنها  اللبنانيين،  لخدمة  األساسية 
البعثات الدبلوماسية في الدول المهمة 
معتبراً  الــلــبــنــانــي،  االغـــتـــراب  ودول 
التواصل مع  فــي  أســاســي  دورهـــا  أن 

المغتربين والدول الصديقة.
وتساءل أفيوني: »كيف نّؤمن الدعم 

بعثات  دون  مــن  الــمــطــلــوب  الـــدولـــي 
دبلوماسية فعالة وموارد بشرية كفؤة؟«.

اللبناني  الــســيــاســي  المحلل  لــكــن 
أفيوني،  مع طرح  اختلف  الرز  محمد 
وقبل بإغالق 12 بعثة خارجية وتقليص 
عدد الملحقين في السفارات اللبنانية 
حـــول الــعــالــم، مــشــيــراً إلـــى أنـــه »من 
في  جرى  كبيراً  انفالتاً  أن  المعروف 

خاصة  الدبلوماسية،  البعثات  تعيين 
تم  حين  األهلية  الحرب  انتهاء  عقب 
ابتداع وزارة خاصة للمغتربين ضمت 

أعضاء من الميليشيات المسلحة«.
ولفت الرز في تصريحات لـ»االتحاد« 
لــوزارة  ممثلين  توزيع  تم  قد  أنــه  إلــى 
اللبنانية  السفارات  على  المغتربين 
لكنهم ال يتبعون للسفير وإنما إلدارتهم 
كبيرة،  رواتـــب  ويتقاضون  الــخــاصــة 
تحت  الــوزارتــيــن  دمــج  أعيد  وعندما 
اسم وزارة الخارجية والمغتربين جرى 
إلحاق هؤالء بالسلك الدبلوماسي على 

قاعدة المحاصصة الطائفية.
الدبلوماسية  البعثات  عــدد  ويبلغ 
 74 بين  مــوزعــة  بعثة   89 اللبنانية 
يصل  فيما  قنصلية،  و15  ســفــارة 
سنوياً  الدبلوماسيين  رواتب  مجموع 
إلى نحو 30 مليون دوالر. أوضح الرز 
حالياً  اللبنانية  الخارجية  »وزارة  أن 
الجمهورية،  رئــيــس  على  محسوبة 
الروحي  األب  بري  نبيه  يعتبر  فيما 
المغتربين،  وزارة  يسمى  ــان  ك لما 
التقليص  احتساب  يمكن  هنا  ومــن 
الدبلوماسي ورقة خالف تضاف إلى 
ما يواكبها من أوراق تنافسية على كل 

الصعد«.
إال أن أفيوني أعاد القول بإنه في 
غياب أي إصالح مالي يعالج مكامن 
الهدر والفساد الحقيقية في المالية 
تقشفية  إجــراءات  اتخاذ  يتم  العامة 
استثنائية  تكون  ما  غالباً  بالقطعة 
إدارات  ثمنها  وتــدفــع  اعتباطية  أو 
دعم  مــن  تستفيد  ال  مــؤســســات  أو 
سياسي أو حماية، وهذا النمط غير 
على  يقضي  التقشف  في  المدروس 
ما تبقى من مؤسسات الدولة الفاعلة 
الخاصة  المصالح  أصحاب  ويحمي 
الدولة  فــي  السياسية  والمحميات 

ويمعن في تدمير المؤسسات.

 علم لبنان يرفرف خالل وقفة احتجاجية في بيروت )أرشيفية(

تأخر صرف رواتب 
العاملين بالسلك 

الدبلوماسي للشهر 
الرابع

توقف المصاريف 
التشغيلية للسفارات منذ 

مطلع العام الحالي

موظفو السفارات 
يلوحون باإلضراب في 

حال لم يتم صرف 
مستحقاتهم

»الخارجية« بدأت قبل 
عامين خطة تقشف 
قاسية لضبط نفقات 

البعثات

 :» خبراء لـ»
خطوة خطيرة لكنها 
تصحح أخطاء الماضي

قفزة بأسعار 
البنزين في 

لبنان بعد 
وقف الدعم 

كليًا

بيروت )االتحاد(

البنزين يف  سجل سعر 
ارتفاعًا  أمس،  لبنان، 

احلكومة  توقف  عقب 
كليًا عن دعم كلفة 

استيراده، بعد ثالث 
سنوات من إجراء متبع 

مباشر  غير  بشكل  يدعم 
املشتقات. أسعار 

صفيحة  سعر  وبلغ 
البنزين )20 لترًا( خالل 

تعامالت األمس، نحو 
 18 638 ألف ليرة »نحو 
دوالرًا وفق سعر السوق 

ارتفاعًا  مسجاًل  املوازية« 
20 ألف ليرة عن  بقيمة 

أسعار أمس األول.
ويأتي قرار رفع الدعم، 

يف إطار سياسة تخفيض 
التي  تدريجيًا  الدعم 

احلكومة  اعتمدتها 
مؤخرًا، متاشيًا مع 

واقتصادية  مالية  أزمة 
نحو  منذ  بالبالد  تعصف 

أعوام. ثالثة 
نقابة  وقال عضو 
محطات  أصحاب 
احملروقات جورج 

براكس، إن دعم البنزين 
كامل،  بشكل  توقف 
مرتبطًا  سعره  وبات 

بسعر صرف الدوالر يف 
املوازية. السوق 

املركزي  البنك  وكان 
البنزين  استيراد  يدعم 
من خالل تأمني الدوالر 
سعر  وفق  للمستوردين، 
»صيرفة«  منصة  صرف 

 28 البالغ حاليًا نحو 
ألف ليرة للدوالر، مقابل 

35 ألف ليرة يف السوق 
املوازية.

للحفاظ  الدعم  ويهدف 
األسعار،  استقرار  على 

إال أن تراجع احتياطي 
لدى  األجنبية  العمالت 
املركزي تسبب يف عدم 

املخصص  النقد  توفر 
الغاية، ما دفع  لهذه 

تقليص  إلى  احلكومة 
على  تدريجيًا  الدعم 
املاضية. مدى األشهر 
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مع إعالن كييف مواصلة التقدم واستعادة 20 بلدة في يوم واحد

روسيا تقصف شرق أوكرانيا وتستبعد التفاوض

موسكو )وكاالت( 

ــا، أمـــس، أن قــواتــهــا تقصف  أكـــدت روســي
في  أوكرانيا  استعادتها  خاركيف  في  مناطق 
ال  إنها  أيضاً  وقالت  الماضية،  القليلة  األيــام 
ترى مجاالً لمحادثات مع كييف، مستبعدة أي 

مفاوضات.
ــجــازهــا  إي فـــي  ــاع،  ــ ــدف ــ ال وزارة  وأعــلــنــت 
الصحافي اليومي، أن القوات الروسية الجوية 
والصاروخية والمدفعية »توجه ضربات دقيقة 
المسلحة  الــقــوات  واحتياطيي  وحــدات  على 

األوكرانية«، تشمل بلدتي كوبيانسك وإيزيوم.
ــت، فـــي الــيــومــيــن  ــن وكـــانـــت أوكـــرانـــيـــا أعــل
الماضيين، تحقيق مكاسب واسعة في المعارك 
ضد القوات الروسية في الجنوب والشرق، بما 

فيها بلدات إيزيوم وكوبيانسك وباالكليا.
استعاد  أنــه  أيضاً  األوكــرانــي  الجيش  وأكــد 
ــواصــل منذ  ــت ــم ــمــضــاد ال خــــال هــجــومــه ال
القوات  مــن  مربع  كيلومتر   500 أسبوعين، 
جنوب  فــي  خــيــرســون  منطقة  فــي  الــروســيــة 
الباد، في أول تقييم رسمي باألرقام للمكاسب 

األوكرانية.
أنها  الماضي،  السبت  يوم  روسيا،  وأعلنت 
خاركيف،  منطقة  من  جنودها  سحب  بصدد 

في إطار قرار بـ»إعادة تجميع« قواتها.
وأكد الكرملين، أمس، أن التدخل العسكري 

الروسي في أوكرانيا سيستمر.
دميتري  الكرملين  باسم  المتحدث  وقــال 
العسكرية  »العملية  إن  للصحافيين،  بيسكوف 
األهـــداف  تتحقق  حتى  ستستمر  الــخــاصــة 

المحددة في البداية«.
ورداً على سؤال بشأن احتماالت محادثات 
أنه »ال يوجد  سام مع كييف، رأى بيسكوف 

أي احتمال للتفاوض«.
أن  أمس،  الروسية،  الدفاع  وزارة  وأعلنت 
خيرسون  منطقة  على  ضربات  نفذت  قواتها 
الواقعة جنوباً، حيث تحقق القوات األوكرانية 

تقدماً أيضاً.
أوكراني  جندي   300 من  أكثر  إن  وقالت 
ــي الــســاعــات األربـــع  ونــحــو ألـــف جــرحــوا ف
من  التأكد  يتسّن  ولــم  الماضية.  والعشرين 

األعداد من مصادر مستقلة.
تقدماً جديداً،  أوكرانيا  أعلنت  جانبها،  من 
عشرين  من  »أكثر  استعادة  في  تمّثل  أمــس، 
الهجوم  24 ســاعــة، فــي إطـــار  بــلــدة« خــال 

المضاد على روسيا.
ــي فـــي تــقــريــره  ــ ــران ــ ــجــيــش األوك وقــــال ال
من  الــبــلــدات  تحرير  »يــتــواصــل  الــصــبــاحــي: 
الروس في منطقتي خاركيف ودونيتسك« في 

شرق أوكرانيا.
وأشار إلى أن قواته »نجحت على طول خط 
المواجهة، في إخراج الروس من أكثر من 20 
»القوات  أّن  مؤكداً  ساعة،   24 خــال  بلدة« 
مواقعها  عــن  عــجــل  عــلــى  تتخلّى  الــروســيــة 

وتهرب«.
آالف   3 استعادت  أنها  أوكــرانــيــا  وأعلنت 
في  خصوصاً  أراضــيــهــا،  مــن  مربع  كيلومتر 

منطقة خاركيف، منذ بداية سبتمبر.
وأعلن الجيش األوكراني في البداية هجوماً 
تقّدماً  يحرز  أن  قبل  الجنوب،  فــي  مــضــاداً 
خاطفاً األسبوع الماضي في منطقة خاركيف.

كذلك، أعلن الجيش األوكراني، أمس األول، 
عّدة  في  مواقعهم  من  انسحبوا  »الــروس  أّن 

بلدات« في منطقة خيرسون في الجنوب.
ــي  ــدفــاع األوكــران ال قــال وزيـــر  مــن جهته، 
صحيفة  مع  مقابلة  في  ريزنيكوف  أوليكسي 
أوكرانيا  في  المعارك  إّن  أمــس،  »لوموند«، 
للنجاحات  وسيكون  الثالثة«  »مرحلتها  دخلت 

كرة  »تأثير  الحالية  األوكــرانــيــة  العسكرية 
الثلج« حتى تحقيق النصر.

»الخطوة  أّن  األوكـــرانـــي  ــر  ــوزي ال وأوضـــح 
والثانية  الروسية،  القوات  ردع  كانت  األولــى 
على  وبــيــنــنــا  بينهم  الـــتـــوازن  تحقيق  كــانــت 
قدراتهم  واختبار  الجبهة،  لتثبيت  الجبهة، 

على الصمود«.
األثــنــاء، عانت عــّدة مناطق في  وفــي هــذه 
أوكرانيا، مساء  شرق وشمال وجنوب ووسط 
التيار  فــي  واســـع  انــقــطــاع  مــن  األول،  أمــس 
الــضــربــات  إلـــى  كييف  نسبته  الــكــهــربــائــي، 
محطة  تضّررت  خاركيف،  وقــرب  الروسية. 
الباد،  في  الثانية   ،5 رقم  الحرارية  الطاقة 

بحسب الرئاسة.
جزء  في  بسرعة  الكهربائي  التيار  وأُعيد 
استعادة  تّمت  كما  المتضّررة.  المناطق  من 
»80 في المئة« من إمدادات الكهرباء والمياه 
في خاركيف، حسبما أعلن كيريو تيموشينكو 

نائب الرئيس عبر تطبيق »تلغرام«.
باسم  المتحدث  نيكولنكو،  أوليغ  ووصــف 
الهجمات  هذه  األوكرانية،  الخارجية  وزارة 
بأنها »عمل يائس« من قبل القوات الروسية.

القوات الروسية الجوية والصاروخية والمدفعية توجه ضربات دقيقة على وحدات واحتياطيي القوات المسلحة األوكرانية )أ ف ب(

بوتين: الحفاظ على استقرار االقتصاد أولوية

موسكو )وكاالت(

أكد الرئيس الروسي فالدميير بوتني، خالل اجتماع بشأن قضايا اقتصادية، أن روسيا تتغلب بثقة على 
الضغط اخلارجي و»العدوان املالي والتكنولوجي« من جانب بعض الدول.

وأوضح بوتني أن التغيرات الشهرية للمؤشرات الرئيسية تظهر أن االقتصاد يستقر، بصورة تدريجية، 
ويدخل مسار النمو.

 وأضاف أن الشركات تعود إلى وتيرة العمل الطبيعية، متوقعًا استمرار انخفاض معدالت التضخم.
وأشار بوتني إلى أن معدل البطالة سجل انخفاضات تاريخية، ولكّن األشخاص املعرضني خلطر البطالة يف 

تزايد.
وقال بوتني، إن األولوية هي احلفاظ على استقرار االقتصاد الكلي.

يأتي ذلك، فيما دعا وزير الدفاع اإليطالي لورنزو جويريني إلى اإلبقاء على العقوبات املفروضة ضد روسيا 
بسبب املعارك يف أوكرانيا.

واعتبر جويريني أن تخفيف العقوبات »سيكون جنونًا«.
وأشار إلى أن العقوبات فعالة، وميكن مالحظة تأثيرها من خالل رد فعل الرئيس الروسي فالدميير بوتني. 

كما أنها متثل عنصر ضغط على روسيا لوضع حد للهجوم على أوكرانيا. عالوة على أنها تظهر تضامن 
املجتمع الدولي يف دعم أوكرانيا.

وأضاف وزير الدفاع اإليطالي: »النتائج املهمة للهجوم األوكراني املضاد يف األيام األخيرة تؤكد أهمية الدعم 
الذي نقدمه لكييف، وهو الشرط الوحيد لتحقيق سالم عادل«.

وفيما يتعلق باملخاوف من مواقف ائتالف اليمني إزاء عالقات إيطاليا مع أوروبا وحلف شمال األطلسي، قال 
جويريني: »مواقف سالفيني وبرلسكوني بشأن روسيا وبوتني غامضة ومقلقة، كما يجب أن تقول جيورجيا 

ميلوني كلمات أوضح عن مواقف حلفائها.. ننتظر ذلك بصبر«.

الكرملين: 
العملية العسكرية 

مستمرة حتى تحقيق 
أهدافها

وزير الدفاع األوكراني: 
المعارك دخلت »مرحلتها 

الثالثة«

في أول كلمة له أمام البرلمان البريطاني

»ثقل التاريخ« تشارلز الثالث: أشعر بـ

دينا محمود )لندن(

في  الــثــالــث،  تــشــارلــز  الملك  تعهد   
بوصفه  الــبــرلــمــان  ــام  أمـ لــه  كلمة  أول 
مبدأ  على  بالحفاظ  لبريطانيا،  ملكاً 
»يشعر  أنه  مؤكداً  الدستورية،  الحكومة 
المضي  يــعــتــزم  وأنـــه  ــخ«،  ــاري ــت ال بثقل 
الراحلة  الملكة  والدته  درب  على  قدماً 
إليزابيث الثانية، التي اعتبر أنها ضربت 
أداء  في  لإليثار  »نموذجاً  حياتها  خال 

الواجب«. 
صباح  ألقاها  مقتضبة،  كلمة  وخال 
البريطاني  الــبــرلــمــان  مــقــر  فــي  أمـــس 
بقلب لندن، أشاد الملك تشارلز الثالث 
عقيلته  بحضور  أُلقيت  التي  كلمته،  في 
من   900 وأمــام  كاميا  القرينة  الملكة 
بـ »التقاليد  أعضاء البرلمان بمجلسيْه، 
»من  تعمل  التي  الجوهرية«،  البرلمانية 
أجل صالحنا جميعا«، وهو ما بدا إشارة 
الــذي  بالتقليد  ــزام  ــت االل اعــتــزامــه  ــى  إل
الــجــلــوس على  حــرص مــن سبقوه فــي 
االلتزام  على  المتحدة،  المملكة  عرش 
به منذ قرون، باإلحجام عن التدخل في 

العمل السياسي.
ملك  تلقي  عــقــب  الــكــلــمــة،  وجــــاءت 
رئيسْي  من  التعازي  الجديد،  بريطانيا 
ليندسي  والـــلـــوردات  الــعــمــوم  مجلسْي 
هويل وجون ميكفول، في مراسم تقليدية 
ُشّيدت  التي  وستمنستر،  قاعة  شهدتها 
في القرن الحادي عشر، وتشكل الجزء 

األقدم من مقر البرلمان.
ــمـــراســـم، خــاطــب هــويــل  ــال الـ ــ وخـ
العاهل البريطاني بقوله: »إننا نعلم أنك 
وحرياتنا  لتقاليدنا  كبيراً  احتراماً  تُِكُن 
يفرضها  التي  والمسؤوليات  الثمينة، 
تاريخنا الفريد من نوعه، وأنك ستتحمل 
هذه المسؤوليات بالَجلَد والمهابة، التي 
وافتها  التي  الــراحــلــة«،  الملكة  أبدتها 

عمر  عن  الماضي  الخميس  يوم  المنية 
ناهز 96 عاماً.

توجه  المراسم،  تلك  حضوره  وعقب 
ُمستهًا  أسكتلندا،  إلى  الثالث  تشارلز 
األربعة  األقاليم  أولى جوالته في  بذلك 
بما سيشمل  المتحدة،  للمملكة  الُمَؤِلفة 
كذلك ويلز وإيرلندا الشمالية وإنجلترا. 

وفور وصوله إلى إدنبرة، شارك الملك 
وأشقاؤه الثاثة، آندرو وإدوارد وآن، في 
والدتهم  نعش  نقل  شهد  مهيب،  موكب 
الراحلة من قصر هوليرود هاوس؛ المقر 
العاصمة  في  المالكة  للعائلة  الرسمي 
والذي كان قد ُسجي فيه  األسكتلندية، 
كاتدرائية  إلــى  األول،  أمــس  عصر  منذ 
المدينة  فــي  التاريخية  جايلز  ســانــت 
األشخاص،  من  حشود  وســط  نفسها، 

الذين اصطفوا على جانبْي الطريق.

ــة، شــهــدت  ــي ــال ــت ــي الـــســـاعـــات ال ــ وف
وصــلــوات  مــراســم  نفسها  الكاتدرائية 
نهارية وليلية، شارك فيها الملك وأفراد 

الساسة  كبار  بجانب  المالكة  األســـرة 
رئيسة  مقدمتهم  وفــي  البريطانيين، 
الوزراء ليز تراس، تأبيناً للملكة إليزابيث 
النظرة  بإلقاء  للعامة  وُســِمــح  الثانية. 
الراحلة،  الملكة  جثمان  على  األخــيــرة 
الذي يُنتظر أن يتم نقله إلى لندن، مساء 
اليوم بطائرة تابعة لساح الجو الملكي 

البريطاني.
ــوده فــي إدنـــبـــرة، التقى  وخـــال وجــ
الحكومة  رئيسة  أمــس  الثالث  تشارلز 
وكذلك  ستيرجن،  نيكوال  اإلسكتلندية 
أعضاء البرلمان هناك، الذين قدموا له 
التي  إليزابيث،  الملكة  التعازي في وفاة 
فارقت الحياة في قصر بالمورال، مقرها 
الصيفي بأسكتلندا، بعد أكثر من سبعة 

عقود تربعت خالها على العرش.
الملكة  نعش  يُوضع  أن  المقرر  ومــن 

الراحلة في قاعة وستمنستر في لندن، 
غد  يــوم  من  اعتباراً  أيــام  خمسة  لمدة 
بدء  قبل  المقبل،  االثنين  فجر  وحتى 
ظهر  قــبــيــل  ــازة  ــجــن ال تشييع  مــراســم 
هذه  تشهد  أن  ويُنتظر  نفسه.  الــيــوم 
إلقاء مئات اآلالف من  الخمسة،  األيــام 
األشخاص النظرة األخيرة على النعش، 
السلطات،  جانب  من  تحذيرات  وســط 
في  للوقوف  يضطرون  قد  البعض  بأن 
لـ11  واالنتظار  للغاية،  طويلة  طوابير 
ساعة أو أكثر، قبل أن يتسنى لهم دخول 
البريطانية  الحكومة  وأعلنت  القاعة. 
دقيقة صمت،  الوقوف  تقرر  أنه  أمس، 
المقبل  األحــد  مساء  مــن  السابعة  فــي 
الملكة  على  حـــداداً  جرينتش،  بتوقيت 
الراحلة، وذلك عشية الجنازة، التي يُتوقع 

أن تشهد حضوراً دولياً رفيع المستوى.

تشارلز الثالث وعقيلته في جلسة أمام البرلمان البريطاني )رويترز(

جثمان إليزابيث الثانية 
يصل إلى لندن اليوم 
ومئات اآلالف يلقون 

نظرة الوداع

العاهل الجديد يتعهد 
بالحفاظ على مبدأ 
الحكومة الدستورية

بدء محاكمة 
10 »دواعش« 

بتنفيذ هجمات 
في بلجيكا

بروكسل )وكاالت( 

بدأت، أمس، محاكمة 10 
أشخاص متهمني بتنفيذ 

هجمات إرهابية يف بلجيكا 
عام 2016، فيما رفض 

اإلرهابي الفرنسي صالح عبد 
السالم، املسجون لضلوعه يف 

هجمات باريس عام 2015، 
املثول أمام احملكمة، وهو 

أحد املتهمني أيضًا يف تنفيذ 
الهجمات يف بلجيكا.

وقال املتهم، البالغ 32 عامًا، 
للقاضي الذي يترأس اجللسة 

»طريقة معاملتك لنا غير 
عادلة«، وطلب مغادرة قفص 

االتهام بعد دقائق قليلة على 
انعقاد اجللسة التمهيدية يف 

احملاكمة، املتوقع أن تستمر 
ثمانية أشهر على األقل.

ويواجه 9 عناصر مفترضني 
من خلية تنظيم »داعش« التي 

نفذت التفجيرات االنتحارية 
يف بلجيكا يف مارس 2016 

وهجمات باريس يف نوفمبر، 
اتهامات باإلرهاب.

وأدت هجمات بروكسل التي 
نفذها ثالثة انتحاريني يف 

مطار بروكسل ويف محطة مترو 
أنفاق مكتظة، إلى مقتل 32 

شخصًا وجرح املئات.
وسُيحاكم مشتبه به عاشر، 

ُيعتقد أنه ُقتل يف معارك يف 
سوريا، غيابيًا.

واحملاكمة هي األكبر من نوعها 
أمام هيئة محلفني بلجيكية. 

960 مدعيًا  ويتمثل فيها 
باحلق املدني يف اجللسات التي 

تعقد يف املقر السابق حللف 
شمال األطلسي، والذي جرى 

حتويله إلى مجمع محاكم 
يخضع لتدابير أمنية مشددة.

وبعد اجللسة التمهيدية أمس، 
ستنعقد احملكمة مجددًا يف 
العاشر من أكتوبر الختيار 

12 عضوًا لهيئة احمللفني و24 
عضوًا بدياًل. وتبدأ اجللسات 

التي تعرض فيها األدلة يف 13 
أكتوبر وستستمر حتى يونيو 

2023 على أقرب تقدير.
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ــيــا عــلــى عــامــة الشعب  كــيــف أّثـــرت الــحــرب فــي أوكــران
موسكو  في  لكن  خارجية،  وقيود  عقوبات  هناك  الروسي؟ 
وتقول  للحرب.  أثر  بأي  يشعرون  ال  بأنهم  البعض  يجادل 
»نيويورك  صحيفة  لمراسل  عــامــاً(   44( نيكونوفا  ناتاليا 
الميدان  فــي  أخــيــر  عسكري  عــرض  هــامــش  على  تــايــمــز« 
األحمر: »لم يتغير أي شيء. بالتأكيد، ارتفعت األسعار، لكن 
يمكننا تحمل ذلك«. وقالت يوليا )18 عاماً(: »أغلقت بعض 
لكنه  محبط،  أمر  وهو  العقوبات،  بسبب  أبوابَها  المتاجر 
ليس بهذا السوء«، مشيرًة إلى متجر قريب كان معروفاً في 
السابق ببضائعه الفاخرة. حتى أن بعض المتسوقين وجدوا 
الجارة  ــارة  زي خــال  من  العقوبات  على  لالتفاف  وسائل 
المتحالفة مع موسكو، وهي بياروسيا التي لديها قيود أقل. 
فاميلي  وكالة  التنفيذية في  المديرة  يلينا شيتيكوفا،  وقالت 
تايمز«:  »موسكو  لصحيفة  أرخانجيلسك،  بمنطقة  ترافيل 
»العامات التجارية مثل إتش& إم وبيرشكا وبول& بير.. لم 
تعد موجودًة في روسيا، لكن -ألننا نسافر إلى بياروسيا- 

يمكننا أن نرتديها من الرأس إلى أخمص القدمين«.
الروس األثرياء قد بدأوا  أنه حتى رجال األعمال  ويبدو 
بعد  تايمز«،  »فاينانشيال  صحيفة  وكتبت  الوضع.  يتقبلون 
لقاءات مع سبعة أباطرة روس خاضعين للعقوبات: »العديد 
بقضاء  يستمتعون  يوم  ذات  كانوا  الذين  األوليجارشية  من 
الوقت في الغرب راضون اآلن بالعودة إلى روسيا. وأولئك 
في  الجديد  وضعهم  بهدوء  قبلوا  موسكو  في  الموجودون 

ظل الحرب«. 
تكاد  ال  أوكرانيا  في  الحرب  من  الروسية  المواقف  لكن 

مليون   144 الدولة  هــذه  سكان  عــدد  يبلغ  متطابقة.  تبدو 
و11  مربع  ميل  مليون   6.6 مساحة  على  ينتشرون  نسمة، 
النخبة  بين  التباعد  مثل  متباعدون  وسكانها  زمنية،  منطقة 
في  األصليين  القرويين  والــســكــان  بطرسبرج  سانت  فــي 
بما  تنوعاً في كل شيء،  إن هناك  إذ  الباد..  أقصى شرق 

في ذلك الرأي.
كارنيجي  مؤسسة  أصدرته  الذي  االستطاع  أظهر  وقد   
للسام الدولي، األسبوع الماضي، أن »الدعم العام للحرب 
أقل  الــصــاروخــي،  ارتفاعه  مــن  الــرغــم  أوكــرانــيــا، على  فــي 

صابًة مما توحي به اإلحصاءات بشكل عام..
ومن المؤكد أن مستويات الدعم للحرب التي ظهرت في 
تقول  الواضحة  األغلبية  أن  إلى  تشير  الرأي  استطاعات 
يدعمون  إنهم  الــروس  من   %75 حوالي  قال  تؤيدها:  إنها 
في  الــروســي  الجيش  أعــمــال  الغالب  فــي  أو  مؤكد  بشكل 

أوكرانيا، بينما قال 20% إنهم ال يدعمونها. 
النسبي في  الطبيعي  الوضع  يكون  الحالي قد  الوقت  في 
شوارع موسكو أمراً جيداً. ففي وقت مبكر من الحرب، قال 
االقتصاديون لصحيفة »واشنطن بوست«، إنهم قلقون بشأن 
اآلثار غير المباشرة لألثر المالي الذي لحق بروسيا، خاصة 
إذا أصاب الروس العاديين الذين ال يملكون سوى القليل من 

القوة للتأثير على التوجهات العامة.  

الثانية  إليزابيث  الملكة  توفيت 
96 عــامــاً في  يــنــاهــز  عــن عــمــر 
بعد  بإسكتلندا،  بالمورال  قصر 
قياسية  لمدة  الملك  أوتــيــت  أن 
ــاً، وخــلـَـفــهــا  بــلــغــت ســبــعــيــن عـــامـ
ــر تــشــارلــز  ــب ــهــا األك ــنُ تــلــقــائــيــاً اب
عاماً، عمًا   73 العمر  من  البالغ 

ببروتوكول عمره قرون.
التقطت  الــتــي  ــصــور  ال وآخـــر 
»ليز  تعيينها  لــدى  كانت  للملكة 
ــوزراء، وهــي  ــلـ ــراس« رئــيــســًة لـ ــ ت
15 فــي عــدد رؤســاء وزراء  رقــم 
الملكة،  عّينتهم  الذين  بريطانيا 
وظهرت الملكُة في الصورة متكئًة 
لم  ابتسامة  مع  لكن  عصا،  على 

أبداً. تفارقها 
شخصياٍت  الراحلُة  وعاصرت 
على  السياسة  عــالــم  فــي  كــبــرى 
بناء  وشــهــدت  الــدولــي،  الصعيد 
جدار برلين، ثم سقوَطه، والتقت 

أميركياً. رئيساً   12
دارســـــو الــعــلــوم الــســيــاســيــة، 
وبـــــاألخـــــص فـــصـــل األنـــظـــمـــة 
يعلمون  الــعــالــم،  فــي  السياسية 
أعـــــرق  مـــــن  بـــريـــطـــانـــيـــا  أن 

وعــادات  طقوس  ولها  الــعــالـَـم،  فــي  الديمقراطيات 
القوى  من  ظلت  وقد  التاريخ،  صفحات  في  راسخة 
القرون  مدى  على  الكبرى  واالقتصادية  العسكرية 
مسّطرة  غير  أخــرى  حيثيات  ثمة  لكن  الماضية. 
من  مستوحى  بعضها  السياسي،  التاريخ  كتب  في 
مسلسل  عرضها  وقــد  المنشورة،  غير  األرشيفات 
»التاج« )The Crown( الناجح الذي سبق وأن فاز 

بعدة جوائز دولية.
بيتر  وكتابة  إعــداد  من  ذاتية،  سيرة  هو  و»التاج« 
يحكي  وهــو  بــانــك«،  »ليفت  شركة  وإنــتــاج  مــورغــان 
إليزابيث  الملكـــــــــة  قــصــَة  شائقــــــة  بطريقة 
 ،1947 عام  في  زواجهـــــــــا  منذ  وسيرتَها  الثانيـــــــة 
فــــــــي  المالكة  العائلة  من  آخرين  أفراد  على  زيادًة 

بريطانيا. 

إلــــــى  المسلسل  بنا  ويسافر 
حكم  مرحلة  طيلة  بريطانيـــــا 
تتخللها  والتي  إليزابيث،  الملكة 
ــيــس الـــــوزراء ونــســتــون  ــرة رئ ــت ف
ــوالً إلـــى فــتــرة  ــ تــشــرشــــــــــــــل وصـ
أصبحت  التي  تاتشــــر  مارغريت 
وأوروبــيــة  بريطانية  ــرأة  امـ أول 
ــوزراء،  ــ ال رئــيــس  منصب  تشغل 
سبنسر،  ديانا  حياة  إلى  وصــوالً 
أمــيــرة ويــلــز، حــيــث تــصــّور لنا 
ــاَء ديــانــا  ــق حــلــقــات الــمــســلــســل ل
إلى  وانتقالها  تشارلز،  واألمــيــر 
زواجــهــمــا،  بعد  باكنغهام  قصر 
ــر بــكــامــيــا بــاركــر،  وتــعــلــق األمــي
وحدة  من  األميرة  عانته  ومـــــــا 
ــيــف تــعــقــدت الــعــاقــة  وألــــم، وك
ال  أصبحت  حتى  بينهما  الزوجية 

تطاق.
ــًة  ــعـ ــســُل زوبـ ــســل ــم أحـــــــَدَث ال
خــــــــاصة  بريطانيا،  في  كبيرًة 
ديانــــــــــــا،  بقصة  يتعلق  فيما 
الثقافـــــة  وزيـــر  أن  درجـــة  ــى  إل
المسلسل  أن  أعلن  البريطانـــــــي 
مع  لكن  الخيـــــــال!  وحــي  مــن 
الدرامــــــــا  هــذه  أن  ولــو  ــك،  ذل
على  وقائع  مع  تعامل  على  »مستندة  فإنها  متخيلة، 
نمط  عن  تقريبية  صورًة  تعطي  وهـــــــي  حر«،  نحو 

الحياة، وهذا ما سبق وأن صرح به األمير هاري.
وتبدو مرحلة ما بعد الملكة إليزابيث الثانية معقدًة، 
ال سيما أن شعبية األمير تشارلز مختلفة عن شعبية 
في  صعبة  اقتصادية  بمرحلة  تمر  وبريطانيا  والدته، 

محيط أوروبي ودولي تغطيه غيوم السحاب. 
صعبة  مهمة  الثالث  تشارلز  الملك  أمام  وستكون 
لن تكون طويلة على غرار المدة التي قضتها والدته 
بترك  ملزم  ذلك  مع  لكنه  لعمره،  بالنظر  الحكم،  في 

المحددة تقريباً. الفترة  الخاصة في هذه  بصماته 

مغربي *أكاديمي 

 سوف يتوقف التاريخ طويًا أمام 
بها  تمتعت  التي  االستثنائية  المحبة 
ملكة  بقيت  التي  إليزابيث  الملكة 
بالتحديات،  ــرة  زاخـ عــامــاً  لسبعين 
وصحيح أن رأس الدولة في المملكة 
في  لكنه  يحكم،  وال  يملك  المتحدة 
النهاية رمز لها، البد أن يعكس سلوكه 
وتُبنى مواقفه على النحو الذي يحفظ 
هذه  مــع  ويتسق  وأمنَها  بــاده  قّيم 
القيم ويكون قدوة للجميع. وقد كانت 
الملكة الراحلة، بشخصيتها وسلوكها، 
خيَر نموذج لهذا الدور بالغ األهمية 
على رمزيته. وقد خطر لي وأنا أتابع 
تشارلز  الملك  ووريثها  ابنها  سلوَك 
الثالث أنه حريص على الحفاظ على 
هذه المحبة، بدليل المشهد الافت 
مستقبليه  مــن  المئات  لمصافحته 
أمام القصر الملكي دون أي مراسم 
بروتوكولية أو إجراءات أمنية. غير أن 
ما لفتني أكثر هو ما يعرفه الجميع 
عن توجهات التسامح للملك الجديد، 
وهو ما يفتح بارقًة لألمل في تعزيز 
التسامح في  لتعزيز  الرامية  الجهود 
واالضطرابات.  بالعنف  يموج  عالم 
عبارة  أمــام  كثيراً  توقفت  قد  وكنت 

ذكرها يوماً عندما كان ولياً للعهد، لم أتمكن لألسف من 
الحصول على نصها الدقيق، لكن مفادها الواضح أنه يفضل 
أن يكون حامياً لحرية االعتقاد وليس لعقيدة بعينها، وهي 
عبارة شديدة المغزي صدرت عن رجل يُفترض أنه سيكون 
يوماً - وقد حدث - على رأس كنيسة باده الرسمية. ويُقال 
الكنيسة وأتباعها،  تَُرق لبعض قيادات  لم  العبارة  إن هذه 
لكنها كانت بالتأكيد مصدَر أمل ألنصار التسامح في هذا 
العالم. واتساقاً مع هذا الموقف ُعرف الملك الجديد دوماً 
بموقفه المتفهم لإلسام والمحتِرم له وألتباعه. وقد ذكر 
»األهـــرام«  بصحيفة  مقالة  في  الفقي  مصطفى  الدكتور 
المصرية، نُشرت في 12 يوليو 2022، بعنوان »األمير تشارلز 
والعمارة اإلسامية«، أنه سأله عندما حضر افتتاح الجامعة 
لها  رئيساً  الفقي  وكان   ،2006 عام  في مصر  البريطانية 
آنذاك، عن سبب اهتمامه المتزايد باإلسام ديناً وثقافة، 

فــأجــاب بـــأن األمـــر بـــدأ مــن خال 
بالعمارة  الشديد  وشغفه  اهتمامه 

اإلسامية. 
 وقـــد زار األمــيــر تــشــارلــز مصر 
و1995  أعــوام 1981  في  مــرات،   4
 - خالها  حــرص  و2021،  و2006 
باستثناء زيارته األولــى - على زيارة 
األزهر. ففي زيارة 1995، التقى شيخ 
األزهر جاد الحق الذي أهداه نسخًة 
مترجمًة من القرآن الكريم، وفي 2006 
ألقى محاضرةً، بحضور الدكتور سيد 
ندد  آنـــذاك،  األزهــر  طنطاوي شيخ 
فيها بالرسوم الكاريكاتيرية المسيئة 
للرسول، صلى اهلل عليه وسلم، التي 
نشرتها صحيفة دانمركية. كما منحته 
جامعة األزهر التي كان الدكتور أحمد 
الــدكــتــوراه  ــذاك  ــ آن يــرأســهــا  الطيب 
الفخرية، تقديراً لدوره في دعم أفكار 
أما  ــان.  بين األديـ والــحــوار  التسامح 
في زيارته األخيرة، عام 2021، فقد 
الطيب،  أحمد  األكبر  ــام  اإلم التقى 
التسامح  النقاش حول  واصا  حيث 
حول  لقاء  فــي  شــارك  كما  الديني، 
حوار األديان كان محوره تعزيز قيمة 
مؤشرات  وكلها  المشترك.  التعايش 
تعكس تجذر قيمة التسامح لدى الرجل، بدليل أنه عندما زار 
دولة اإلمارات في نوفمبر 2016 قام بزيارة مسجد الشيخ 
زايد الكبير، في إطار تعزيز قيم التسامح الديني واحترام 
التعددية الثقافية. كذلك تشي ردة فعله اإليجابية إزاء توقيع 
وثيقة األخوَّة اإلنسانية في اإلمارات من قبل البابا فرنسيس 
والدكتور الشيخ أحمد الطيب في فبراير 2019 بإخاصه 
للقيم التي انطوت عليها الوثيقة التي مثلت خطوةً رائدةً على 

طريق تحقيق التسامح اإلنساني.
 وجود الملك تشارلز الثالث على رأس المملكة المتحدة 
زخماً  يعطي  الرفيعة،  اإلنسانية  القيم  بهذه  والكومنولث 

لجهود تحقيق التسامح في هذا العالَم المضطرب.

رت؟ حرب أوكرانيا.. كيف أثَّ

سيدتان من سكان حي »جاكوب ريس« بمنطقة مانهاتن في مدينة نيويورك األميركية تقومان بإعادة تعبئة أوعية مياه الشرب من صنبور خضعت مياهه لتصفية تامة 

من الشوائب المحتملة. وذكر مسؤولون في المدينة، السبت الماضي، أن تقريرًا حول وجود الزرنيخ في مياه الصنابير بمنازل »جاكوب ريس« كان إنذارًا كاذبًا. كما قالت 

سلطات المدينة، إن تقريرًا آخر حول وجود بكتيريا الليجيونيال في الماء ربما يكون هو كذلك غير دقيق بالمرة. وفي التصريحين الرسميين طمأنة لسكان »جاكوب 

رايس« على سالمة مياه صنابير بيوتهم. )الصورة من خدمة »نيويورك تايمز«(

تعمل دولة اإلمارات منذ فترة طويلة على تعزيز أسس الشـراكة 
بين القطاعين العام والخاص؛ إلفساح المجال للقطاع الخاص للقيام 
بدور أكثر فاعلية في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في 
ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
رئيس الدولة، حفظه اهلل، وقد كان للجهود المبذولة في هذا اإلطار 
األعمال  قطاعات  لتشجيع  الظروف  أفضل  توفير  في  األثــر  أبلغ 
المختلفة في الدولة، وتحفيز االستثمار، ودعم الحراك االقتصادي 
المستمر وإكسابه المرونة المطلوبة والقدرة على تحقيق األهداف 

المأمولة. 
وفي سياق العمل المتواصل لتعزيز الشـراكة بين القطاعين العام 
ُعقد  الذي  األخير  اجتماعه  الــوزراء خال  قّرر مجلس  والخاص، 
أول من أمس األحد، إصدار قانون جديد للشـراكة بين القطاعين 
الحكومي والخاص، ومن بين أهداف القانون تنظيم مشاريع الشـراكة 
على  األخير  وتشجيع  الخاص،  والقطاع  االتحادية  الجهات  بين 
المشاركة في المشاريع التنموية واالستراتيجية، وزيادة االستثمار 
والخدمية،  واالجتماعية  االقتصادية  القيمة  ذات  المشاريع  في 
وتمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها االستراتيجية بكفاءة وفاعلية، 
االستفادة  إلــى  إضــافــة 
والخبرات  الطاقات  من 
ــة واإلداريـــــــــة  ــيـ ــالـ ــمـ الـ
والــتــنــظــيــمــيــة والــفــنــيــة 
المتوافرة  والتكنولوجية 
الــخــاص،  القطاع  ــدى  ل
بما يمّكن أفراد المجتمع 
من الحصول على أفضل 
الـــخـــدمـــات، وتــحــفــيــز 
ــتــنــافــســيــة  الــــقــــدرة ال
األســواق  في  للمشاريع 
الــمــحــلــيــة واإلقــلــيــمــيــة 

والعالمية.
وينسجم توّجه مجلس 
ــوزراء إلصــدار قانون  الـ
التوجهات  مع  والخاص  الحكومي  القطاعين  بين  للشـراكة  جديد 
االقتصادية العالمية، التي تؤّكد على الضـرورة الحاسمة لدور القطاع 
يشّكل عنصـراً  القطاع  ذلك  إن  التنمية، حيث  في عملية  الخاص 
رئيسّياً في معادلة التنمية الشاملة في جميع الدول بشكل عام، وهو 
يؤدي دوراً مؤثراً ضمن مختلف القطاعات الحيوية، وقد قام القطاع 
التنمية التي  بــدور مشهود في عملية  الخاص في دولــة اإلمــارات 

شهدتها الدولة خال نصف القرن الماضي. 
القانون من شأنه تحقيق نقلة نوعية  ومما ال شّك فيه أن هذا 
أمر  وهــو  والــخــاص،   العام  القطاعين  بين  الشـراكة  في  جديدة 
في مسيرتها  الدولة نصف قرن جديداً  بدأت  جّد مطلوب، حيث 
التنموية الحافلة تتطلع فيه إلى تحقيق المزيد من اإلنجازات في 
 )1( رقم  الدولة  تكون  أن  إلى  وتسعى في ختامه  كافة،  المجاالت 
على الصعيد العالمي، وستكون هذه النقلة مفيدة للغاية في تعزيز 
قدرة كا القطاعين، وعلى وجه الخصوص القطاع الخاص، الذي 
يمكنه االستفادة بشكل كبير من التمّيز والخبرات المتراكمة لدى 
القطاع االتحادي العام، ذلك أن دولة اإلمارات لديها اهتمام عميق 
بتفعيل دور الحكومة، وقد حّققت إنجازات ال حصـر لها في هذا 
المجال، على نحو بات معه النموذج اإلماراتي في العمل الحكومي 

مثاالً يُحتذى به من ِقبل حكومات العالم أجمع.

تعزيز الشراكة بين 
القطاعين العام والخاص

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

اإلمارات

اليـــوم

قانون جديد للشـراكة 
بين القطاعين 

الحكومي والخاص، 
لتشجيع األخير 

على المشاركة في 
المشاريع التنموية 

واالستراتيجية

الراحلُة إليزابيث عاصرت 
شخصياٍت كبرى في عالم 

السياسة الدولية، وشهدت 
بناء جدار برلين، ثم سقوَطه، 

والتقت 12 رئيسًا أميركيًا

ردة فعل تشارلز الثالث 
اإليجابية إزاء توقيع »وثيقة 

ة اإلنسانية« في  األخوَّ
اإلمارات عام 2019 تشي 

بإخالصه لقيم التسامح التي 
انطوت عليها الوثيقة  

تشارلز الثالث وقيمة التسامحعن إليزابيث الثانية
د. أحمد يوسف أحمد*د. عبد الحق عزوزي*

استطالعات الرأي تقول إن 
األغلبية تؤيد الحرب: 75 % 
من الروس يدعمونها بشكل 
مؤكد، مقابل 20 % فقط ال 

يدعمونها

آدم تايلور*

مياه  »جاكوب ريس«.. آمنة!

الخارجية  الشؤون  في  متخصص  *كاتب 

القاهرة -جامعة  السياسية  العلوم  *أستاذ 

ينشر بترتيب خاص مع خدمة »واشنطن بوست نيوز سينديكيت«



اإلمــارات  تفتتح  أن  بعيداً  ليس   
قـــريـــبـــاً مـــدرســـة خـــاصـــة بـــــإدارة 
لم  والسياحة.  والضيافة  الفنادق 
ال وفيها كل مقومات النجاح لذلك. 
حتماً  سيتحقق  ذلك  فإن  أرى  وكما 
وقريباً، وخصوصاً بعد أن شاهدت 
)ســي.  محطة  بثته  ــذي  ال التقرير 
إن. إن( عن إمارة أبوظبي وما فيها 

من حصون ومواقع تراث عالمي.
ــي بــالــتــقــريــر  ــادت ــِف ســع لـــم أخــ
الذي  المراسل  فيه  لفتني  الــذي 
مدينتي  من  أماكن  عدة  في  طاف 
قال  كما   – حيث  والعين  أبوظبي 
– توجد بعض من جواهر األجيال 
الــمــاضــيــة األكـــثـــر ســـحـــراً، ومــن 
يكّرم  الــذي  الحي  المتحف  بينها 
الــجــذور الــبــدويــة فــي الــبــاد. لم 
العين  عن  الحديث  التقرير  يغفل 
التي كانت واحة حيوية على طريق 
وُعــمــان،  ــارات  ــ اإلم بين  الــقــوافــل 
مــواقــع  عـــدة  مــوطــن  اآلن  وهـــي 

اليونيسكو. قبل  من  محمية 
التقرير معلوماتي وأعادني  أنعش 
يستعرض  وهــو  الشباب  أيــام  إلــى 
الــذي  الحصن  لقصر  حية  صـــوراً 
وآخر  بين حين  زيارته  على  اعتدت 
ــى مــســقــط رأســي  ــت إلـ كــلــمــا ذهــب
شهيتي  فتح  الذي  والتقرير  العين. 
في   أتــجــول  جعلني  الـــقـــراءة  عــلــى 
دراسة  البحث جوجل ألجد  محرك 
الــفــنــادق  سلسلة  أجــرتــهــا  حــديــثــة 
البريطانية )بريميير إن( حول رغبة 
لتميزها  دبــي  إلــى  بالسفر  الــنــاس 
بــأشــعــة الــشــمــس الــســاطــعــة طــول 
فيها،  الفاخر  الحياة  وأسلوب  العام 
اإلمـــارات  تصنيف  تــم  فقد  وعليه 
العالم  في  األولى  الوجهة  أنها  على 
بذلك  متقّدمًة  العطات،  لقضاء 
حول  شهيرة  مدن  من  غيرها  على 
ــم، وخــصــوصــاً مــديــنــة دبــي  ــال ــع ال
من  فيها  والتي  الحديثة،  المدينة 
والمطاعم  والمتاجر  المنتجعات 

ــخــاطــر،  ــســر ال ــا ي ــئ مـ ــواطـ ــشـ والـ
أنشطة  تجربة  للسائح  يمكن  حيث 
الوصول  يمكن  منطقة  في  مختلفة 
النقل  شبكة  بفضل  أرجــائــهــا  إلــى 

والحديثة. الجيدة 
استطاعت   تقريباً  عقدين  منذ 
المتحدة،  العربية  اإلمــارات  دولــة 
والتي  السبع،  إماراتها  امتداد  على 
تاريخية وحضارية  بمقومات  تتميز 
تحظى  أن  ــة  ــي ــســان وإن ــة  ــقــافــي وث
السياحة  خارطة  على  مهم  بموقع 
ونجحت  نفسها  ففرضت  العالمية، 
في اجتذاب السائحين من مختلف 
بنيتها  مــن  مستفيدة  الجنسيات، 
والمنتجعات  الــمــتــطــورة  التحتية 
ــز الـــتـــســـوق  ــ ــراكـ ــ والــــفــــنــــادق ومـ
ــم الــمــمــّيــزة  ــال ــع ــم والـــمـــســـارح وال
إلى  الــطــرز،  أحــدث  على  المبنّية 
جانب ما فيها من حدائق وشواطئ 
تراثية، وال شك أن األمان  ومواقع 
يعزز  عندنا  بقعة  كل  في  المتوافر 

اإلمارات سياحياً. مكانة 
سياحية  مقومات  اإلمارات  تملك 
يجعلها  مــا  وهــو  ومتنوعة،  فــريــدة 
للعائات  بالنسبة  حــتــى  مفّضلة 
لــاســتــمــتــاع واالســتــجــمــام وقــضــاء 
يمنح  مـــا  وهـــو  األوقــــــات،  أجــمــل 
ــعــرف على  ــت ال ــرصــة  ف الـــزائـــريـــن 
ال  التي  األصيلة  بعاداته  مجتمعنا 
تزال حية بالرغم من الحداثة التي 
استطاع  كبلد  ــارات  اإلم بها  تتميز 
لحضور  الــســائــحــيــن  جـــذب  أيــضــاً 
تقام فيه على مدار  التي  الفعاليات 

العام.
الافت أن اإلمارات وخال الربع 
نمواً  حققت   2022 عــام  من  األول 
تسجيله  تم  ما  يفوق  السياحة  في 
الفترة  حتى ما قبل كورونا، أي في 
الذي  األمر   ،2019 عام  من  نفسها 
السياحي،  المنتج  وفرادة  قوة  يؤكد 
اإلمــارات  توفره  ما  ظل  في  وذلــك 
مـــن مـــواقـــع ومـــقـــاصـــد ســيــاحــيــة 

وبنية  ــدة،  ــ رائ وخــدمــات  مــتــنــوعــة، 
متطورة. تحتية 

ــة عــنــصــر األمــــان  وتـــحـــت مــظــل
لها  والمشهود  بلدنا  في  المتوافر 
ثقة  فأكثر  أكثر  نكسب  عالمياً؛  به 
أن  ننسى  أن  دون  من  السائحين، 
الجهات المعنية في اإلمارات تطبق 
الــتــي تضمن  الــصــارمــة  الــقــوانــيــن 
الحال  كما  ضيوفها  وسامة  صحة 
أرقــى  تقديم  مــع  ألهلها،  بالنسبة 
تقريباً،  األماكن  كل  في  الخدمات 
وكل ذلك جعل زيارة اإلمارات بقصد 
العام  أيــام  مختلف  وفــي  السياحة 
واألســر،  األفــراد  من  الكثير  رغبة 
الصيفية  الفعاليات  وأن  خصوصاً 
ونحن  الشتوية.  عن  أهمية  تقل  ال 
السياحة  تطور صناعة  نتحدث عن 
تطوير  ــرورة  نــؤكــد ضــ بــلــدنــا؛  فــي 
القطاع  تدعم  التي  القطاعات  كافة 
داعماً  ليكون  وباستمرار،  السياحي 

الوطني. لاقتصاد  رئيساً 

اإلمارات.. سياحة وضيافة

اإلمارات تمتلك مقومات 
سياحية فريدة ومتنوعة ما 
يمنح الزائرين فرصة التعرف 
على مجتمعنا بعاداته األصيلة

 – الطفل  أن  أحــٍد  بخلد  يدر  لم 
نشأة  ينشأ  أن  أبــواه  له  أراد  الذي 
ــه إلـــى مــدرســة  ديــنــيــة عــبــر إرســال
سيكون   – مورتيرا  يدعى  حاخاٍم 
الحقيقة  لــمــعــانــي  األهـــم  الــنــاقــد 
واألكثر  عشر،  السابع  القرن  في 
لاهوت  التنظير  مجال  في  تأثيراً 
على  والدين  واألخــاق  والسياسة 
أشرقت  أرٍض  على  العصور.  مــر 
قطر  بها  وجــرى  الطبيعة،  عليها 
ــت  وربـ األرض  ــّزت  ــ ــت ــ واه ــاء  ــمـ الـ
ــاٍل وخــضــرة  ــمـ ــن جـ وتــشــقــقــت عـ
الهولندي  الفيلسوف  ولــد  نــِضــرة، 
نوفمبر   24 في  اسبينوزا«  ــاروخ  »ب
برتغالية  عائلة  من  متحدراً   1632
بالتعاليم،  ومن وسٍط يهودي ملتزم 
تعّمق  بهولندا.  أمستردام  في  ولد 
ودرس  اليهودية  الثقافة  بــدراســة 
موسى  على  مبكراً  تعّرف  التلمود. 
الاهوت  علماء  وبعض  ميمون  بن 

اليهودي في العصور الوسطى.
وببيئة  وســٍط صعب،  فــي  عــاش 
الجريء  لــلــرأي  يمكن  ال  موحشة، 
أبريل  ــي  وف الــجــلــد،  يعقبه  أن  إال 
جلْد  اسبينوزا  شاهد   1647 عــام 

»أوريل داكوستا« علناً بناء على حكٍم صادٍر من الكنيسة 
يُقدم  »أوريل«  الذي جعل  األمر  أمستردام،  في  اليهودية 

على االنتحار فيما بعد.
على  يتضح  الــتــمــرد  ــدأ  ب العشرينات  منتصف  فــي 
استمالته  الطائفة  رجال  بعض  حاول  اسبينوزا،  مامح 
اغتياٍل  لمحاولة  وتعرض  المال،  بسطوة  واستدراجه 
القطيعة  بلغت  وفشلت،  له  المناوئة  الجموع  بعض  من 
يوليو   27 في  اليهودية  الكنيسة  أصــدرت  حين  ذروتها 
)تموز( 1656 قراراً بطرده، وتمت مقاطعته من الطائفة 
اليهودية، ومن ثم األسرة واألصدقاء. تقّبل هذا الطرد 
والتهديد بهدوء ليدخل في عاقة قوية مع فرق ساخرة 
بقي  »اللّوامة«،  تدعى  السائدة  واألفكار  التعاليم  من 
مهّمشاً لمدة أربع سنواٍت إلى أن تعّرف في »ليدن« على 
مجموعة من المهتمين بالفلسفة، فكانت البداية لتدشين 

التي  المعرفية  الضربات  أشــرس 
توجه إلى الاهوت في عصره.

باسمه  كتبه  اسبينوزا  ينشر  لــم 
»مبادئ  كتابيه:  باستثناء  حياته  في 
و»خــواطــر  ديــكــارت«  رينيه  فلسفة 
ستينات  فــي  وذلــك  ميتافيزيقية« 
ــقــرن الــســابــع عــشــر، أمـــا كتابه  ال
األخـــطـــر: »رســـالـــة فــي الــاهــوت 
دون  مــن  طبعه  فــقــد  والــســيــاســة« 
بأمستردام  نــشــره  وبــرغــم  اســمــه، 
غير أنه اضطر للتمويه، فكتب على 
طّرة الغاف »طبع في هامبورغ في 
زاره   1676 وفاته  وقبيل  ألمانيا«. 
الفيلسوف اليبنتز واطلع على كتابه 
»علم األخاق«، عانى من التهميش 
إلى  واضطر  والــمــرض  والمطاردة 
ــام حيناً  اإلقــامــة بــالــضــواحــي، وأقـ
 21 وفي  اسبك«.  »در  الرسام  لدى 
فبراير 1677 توفي باروخ اسبينوزا 
لم  أشــعــلــهــا  حــرائــق  وراءه  تــاركــا 
توفي  وحين  بعد..  نيرانها  تنطفئ 
»علم  أعماله ومنها:  نشر أصدقاؤه 
العقل،  األخاق، رسالة في إصاح 
الــمــراســات« ونــســبــت فــقــط إلــى 

»الحروف األولى من اسمه«.
كان دخول نص »اسبينوزا« إلى التداول العربي مهماً، 
ــاٍت قــدمــت، وهــي مهمة مــن أبــرزهــا  وذلـــك عبر دراســ
الرحمن  عبد  كتابات  ثم  ومن  زكريا،  لفؤاد  »اسبينوزا« 
لترجمة  حنفي  ــداه حسن  أب قــوي  اهتماٍم  وإلــى  ــدوي،  ب
حنفي صاحب  والسياسة«.  الاهوت  في  »رسالة  كتاب: 
األطروحة عن »فيورباخ« ترجم كتاب اسبينوزا المهم هذا 
ووضع مقدمة ضافية للتعريف بفلسفته، ليصل االهتمام 
أقصاه من خال ترجمة أعماله ومن بينها ترجمة جال 

الدين سعيد لكتاب: »علم األخاق«.
على  لــأبــد  بصمته  وضـــع  عــظــيــم  لــفــيــلــســوف  إنـــه 

التاريخ. صفحات 

* كاتب سعودي

ما  أن  ــون  ــي األوروب يخشاه  ما  أكثر 
ومع  البداية.  سوى  ليس  اآلن  يحدث 
ارتفاع درجات الحرارة ستكون هناك 
بالمقابل درجات برودة شديدة وصقيع 
غير مسبوق منذ قرون، والوصول إلى 
أقصى درجات التطّرف المناخي الذي 
يحّتم تغييراً كامًا في أسلوب الحياة 
ودون رجعة، حيث يعّد الجفاف الحالي 
هو  األوروبية  القارة  له  تتعرض  الذي 
والذي تحولت  األسوأ منذ 500 عام، 
تيارات  إلــى  األسطورية  األنــهــار  فيه 
ضحلة، ما أدى إلى أضرار في توليد 
الطاقة، وكانت وسائل اإلعام األوروبية 
مليئة بالصور الدرامية ألحواض األنهار 
الجافة والمكشوفة، وأكبر أنهار أوروبا 
مثل »الراين« و»بو« و»لوار« و»الدانوب« 
ــادةً مــا تكون مــمــرات مائية  والــتــي عـ
الــيــوم  هــائــلــة، ال تبحر مــن خــالــهــا 
ومع  الحجم،  متوسطة  القوارب  حتى 
انخفاض منسوب المياه وظهور بقايا 
سفن غارقة أطلق عليها بشكل مشؤوم 

»أحجار الجوع«.
 وتأتي موجة الجفاف هذا العام في 
أعقاب موجة حر غير مسبوقة شهدت 
ارتفاع درجات الحرارة في العديد من 
حيث  قياسية،  مستويات  إلى  البلدان 

واجهت أوروبا حاالت تطّرف مناخية واسعة النطاق ألكثر من 
ستة أشهر، مع وجود ثلثي القارة في حالة تأهب أو تحذير، 
ما يقلل الشحن الداخلي وإنتاج الكهرباء وعوائد المحاصيل 
الزراعية. وفي تقرير شهر أغسطس المنصرم الصادر عن 
عليه  تشرف  ــذي  ال  )EDO( للجفاف  األوروبـــي  المرصد 
المفوضية األوروبية، ذكر أن 47% من أوروبا تحت ظروف 
تحذيرية مع عجز واضح في رطوبة التربة وتأثر الغطاء النباتي 
جراء ذلك، ناهيك عن مستويات األنهار المنخفضة القياسية، 
أن  للطبيعة  العالمي  الصندوق  أجــراه  جديد  تحليل  ويقّدر 
17% من سكان القارة و13% من ناتجها المحلي اإلجمالي 
قد يواجهون مخاطر ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، 

وذلك ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة 
من قبل الحكومات والشركات لتعزيز 
وال  واالقتصادات،  المجتمعات  مرونة 
سيما من خال الحلول المستندة إلى 

الطبيعة.
أن  ينبغي  ال  ــا  ــ أوروب فــي  الجفاف 
خرائط  أشـــارت  فقد  أحـــداً،  يصدم 
إلى  طويلة  فترة  منذ  المياه  مخاطر 
أنحاء  جميع  في  المياه  ــدرة  ن تفاقم 
من   %80 من  أكثر  وسيتأثر  القارة، 
األوروبــيــة  الـــدول  فــي بعض  السكان 
وستكون   ،2050 بحلول  المياه  بندرة 
القدرة  بناء  مفتاح  الصحية  األنــهــار 
تغير  آثــار  والتكّيف مع  على الصمود 
المناخ، لكن 60% من أنهار أوروبا غير 
صحية حالياً، على الرغم من االلتزام 
القانوني لتوجيهات إطار عمل المياه 
واستعادة  بحماية  األوروبــي  باالتحاد 
أجسام المياه العذبة في أوروبا وضمان 
تحقيقها جميعاً في وضع جيد، ولكن 
عانت  وقد  االلتزام،  يعكس  ال  الواقع 
كذلك المحاصيل الصيفية، حيث من 
الــذرة  محاصيل  تنخفض  أن  المقرر 
بنسبة   2022 عــام  فــي  الحبوب  مــن 
16% عن متوسط السنوات الخمس 

السابقة.
كما تضّرر توليد الطاقة الكهرومائية، بما يؤثر على منتجي 
الطاقة اآلخرين بسبب نقص المياه لتغذية أنظمة التبريد، 
الشحن  إعاقة  إلى  المياه  مستويات  انخفاض  أدى  ــدوره  وب
أّثر  »الراين« حيث  نهر  الحال على طول  هو  كما  الداخلي، 
انخفاض أحمال الشحن على نقل الفحم والنفط، ومن جهة 
أخرى اضطرت الحكومة الفرنسية إلى إمداد أكثر من 100 
عماقة،  نقل  صهاريج  عبر  الصالحة  الشرب  بمياه  قرية 
وما يقارب من 90% من المساحة الجغرافية في سويسرا 
في   %75 يقارب  وما  ألمانيا،  في   %83 وحوالي  وفرنسا، 
إيطاليا تواجه الجفاف الزراعي، بينما تهدر أوروبا حالياً ما 

بين 20 و40 بالمائة من مصادر المياه المتاحة.

كان دخول نص »اسبينوزا« 
إلى التداول العربي مهمًا، عبر 
دراسات من أبرزها »اسبينوزا« 

لفؤاد زكريا وكتابات عبد الرحمن 
بدوي مع اهتماٍم قوي أبداه 

حسن حنفي

جفاف أوروبا ال ينبغي أن 
يصدم أحدًا، فقد أشارت خرائط 
مخاطر المياه منذ فترة طويلة 
إلى تفاقم ندرة المياه بالقارة، 

وسيتأثر أكثر من 80% من 
السكان ببعض دولها بندرة 

المياه بحلول 2050

أوروبا والسنوات العجافاسبينوزا الذي شغل العالم
سالم سالمين النعيمي *فهد سليمان الشقيران *

علي بن سالم الكعبي
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بدور القاسمي: التقنيات الرقمية 

تفتح أسواقًا جديدة لصناعة النشر

»كنز الجيل«
تختار محّكمي دورتها األولى

»تريندز« يختار ضاحي خلفان 

شخصيته الثقافية للعام 2022

»أصوات أجيال المستقبل«
تطلق األعمال اإلبداعية للكتاب الصغار

شروط المسابقة
تشترط مسابقة مبادرة أصوات أجيال املستقبل أن يتراوح عدد كلمات 

القصص املقدمة للمسابقة بني 600 و1500 كلمة، وأن تكون باللغة 
العربية أو اإلجنليزية، كما يجب أن تركز قصص املغامرات على أهداف 

التنمية املستدامة وحقوق الطفل، وأن تعكس آمال الكتاب الصغار 
وأحالمهم وتطلعاتهم ملستقبل مستدام.

خالل مشاركتها 
في »لشبونة 
للكتاب 97« 
و»إيديتا 7«

ضمن احتفاالته بالذكرى الثامنة للتأسيس

 برشلونة )االتحاد(

االتحاد  رئيسة  القاسمي،  بدور  الشيخة  أكدت 
التقنيات  على  االعــتــمــاد  أن  للناشرين،  الــدولــي 
الرقمّية والتكنولوجيا الحديثة في قطاع النشر لم 
يعد مساراً اختيارياً، وإنما بات ضرورًة الستدامة 
القطاع، وضمان توسع أسواقه، مشيرًة إلى أهمية 
أن ينظر ناشرو العالم إلى المتغّيرات التي فرضتها 
جديدة  لمرحلة  درساً  باعتبارها  كورونا«  »جائحة 

في صناعة الكتاب.
الــدورة  ذلــك خــال مشاركتها في فعاليات  جــاء 
أقيم في مدينة  الذي  »إيديتا«  منتدى  السابعة من 
برشلونة اإلسبانية، وناقش التحديات والفرص في 
عالم الكتب والنشر، وذلك ضمن جولة لها في شبه 
لشبونة  معرض  ــارة  زي شملت  األيبيرية،  الجزيرة 
النشر،  صناعة  قادة  مع  ولقاءات  للكتاب،  الدولي 
الناشرين  تواجه  التي  التحديات  فيها على  اطلعت 
أمامهم  المتاحة  والفرص  والبرتغال،  إسبانيا  في 
للمساهمة في نمو أسواق النشر األوروبية والعالمية.

أمــام  كلمتها  فــي  ــدور،  ــ ب الشيخة  وأوضــحــت 
المشاركين بالمنتدى، رؤيتها في قيادة تحّول نوعي 
االتحاد  »أكاديمية  النشر من خال مبادرة  بقطاع 
الوسائل  دمــج  أن  إلــى  الفتًة  للناشرين«،  الدولي 
عمل  آليات  في  المعاصرة  والتكنولوجيا  الرقمية 

الناشرين من شأنه أن يفتح أسواقاً جديدة أمامهم، 
ويوفر إيرادات مستدامة تحد من أي اضطرابات 

محتملة في ساسل التوريد.
ودعت الشيخة بدور الناشرين إلى تحقيق التوازن 
التفاعل  في  الناشر  مهمة  بين  أعمالهم  نظام  في 
التكنولوجيا الحديثة في  القراء، وبين توظيف  مع 
الوصول للجمهور، مؤكدًة أن االعتماد المفرط على 
أمام  الرقمية سيضع عراقيل وتحديات  الخيارات 

إتمام مهامهم وأدوارهم األساسية.
الـــدروس  مــن  االســتــفــادة  أهمية  عــن  وتحدثت 
لحماية  كورونا  جائحة  فرضتها  التي  الجماعية 
الناشرين والكّتاب وجميع العاملين في قطاع النشر 
والملكية  والتوزيع  النشر  قوانين حقوق  من خال 
الموارد  توظيف  إلــى  الناشرين  داعــيــًة  الفكرية، 
نجاح  وضمان  حقوقهم  لحماية  أمامهم  المتاحة 

أعمالهم.

الدولي  االتــحــاد  الــتــزام  ــدور  ب الشيخة  وأكــدت 
للناشرين بالعمل مع جمعيات الناشرين والحكومات 
تتوافق  أن  إلـــى  الــقــضــيــة  هـــذه  دعـــم  لــمــواصــلــة 
السياسات المحلية والدولية مع المبادئ األساسية 
والملكية  والتوزيع  النشر  حقوق  قوانين  لحماية 
الفكرية، مشيرًة إلى أهمية إشراك القراء في هذه 
العملية من خال نشر الوعي بحجم الضرر الذي 
صناعة  مستقبل  على  الرقمية  القرصنة  تحدثه 

النشر كاملة.
وفي ختام كلمتها، رحبت الشيخة بدور بانطاق 
الموسم الجديد لمعارض الكتب، مشجعًة الحضور 
عــلــى تــعــزيــز روح الــتــعــاون مــع االتــحــاد الــدولــي 
في  للمشاركة  الــدعــوة  لهم  وموجهًة  للناشرين، 
الذي سيعقد  والثاثين  الثالث  الناشرين«  »مؤتمر 
نوفمبر  فــي  جاكرتا  اإلندونيسية  العاصمة  فــي 

المقبل.
وكانت الشيخة بدور التقت خال جولتها في شبه 
الجزيرة اإليبيرية، بممثلين عن »الجمعية البرتغالية 
للناشرين وبائعي الكتب«، لمناقشة أحدث مبادرات 
تلك  من  واستفادت  للناشرين،  الــدولــي  االتــحــاد 
جولة  خــال  المحليين  الناشرين  للقاء  الفرصة 
الـ  بدورته  للكتاب«،  الدولي  لشبونة  »معرض  في 
97، والذي عاد لتنظيم فعالياته للمرة األولى منذ 

اإلعان عن جائحة كورونا.

أبوظبي )االتحاد( 

لمناقشة  اجتماعاً  الجيل«  »كنز  لجائزة  العليا  اللجنة  عقدت 
للدورة  الترّشح  باب  إغــاق  عقب  وترشيحاتها،  الجائزة  مسار 

األولى من الجائزة بـ234 مشاركة من 20 دولة. 
المزروعي، رئيس  ترأسه عيسى سيف  الذي  وحضر االجتماع 
عبداهلل  وهم:  اللجنة  أعضاء  الجيل،  كنز  لجائزة  العليا  اللجنة 
ماجد آل علي، وسعيد حمدان الطنيجي، والباحثة منيرة الغدير، 
والناقدة البحرينية ضياء الكعبي، وخليل الشيخ من األردن مقّرراً، 

ومريم الظاهري، مديرة جائزة كنز الجيل.
وجرى خال االجتماع اختيار محّكمي الجائزة لهذه الدورة، كما 
أعلن عن بدء مرحلة الفرز والتقييم الدقيق لألعمال المشاركة في 
فروع الجائزة الستة، التي تضم كًا من: »الدراسات والبحوث«، 
و»الــفــنــون«،  الشعرية«،  و»الــمــجــاراة  الشعرية«،  و»اإلصــــدارات 

و»الترجمة«، و»الشخصية اإلبداعية«.
لجائزة  األولى  الدورة  مجريات  أن  المزروعي،  أّكد  ذلك،  إلى 
وتقييم  إدارة  وتحت  الصحيح،  مسارها  في  تسير  الجيل«  »كنز 

فكرية  قامات  تضم  لجان محّكمة 
تاريخ  لديها  وأكــاديــمــيــة  ــة  ــي وأدب
في  والمعرفة  الخبرات  من  طويل 
جميع مجاالت الجائزة، كما يتمتع 
علمية  بـــرؤى  الــجــائــزة  مــحــّكــمــو 
من  تمّكننا  دقــيــقــة،  مــوضــوعــيــة 
االستراتيجية  ــداف  األهـ تحقيق 
تعزيز  فــي  والــمــتــمــّثــلــة  لــلــجــائــزة 
وتكريم  الــنــبــطــي  الــشــعــر  مــكــانــة 
ــجــارب الــشــعــريــة الــمــتــمــّيــزة،  ــت ال
بأصحابها،  والتعريف  ونشرها 
بشعر  المعرفة  ترسيخ  جانب  إلى 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
وما  ــراه،  ثـ اهلل  طيب  نــهــيــان،  آل 
فيه من قيم جمالية وإنسانية في 
الوجدان اإلماراتي والعربي، األمر 
الذي يسهم بدوره في تعزيز هوية 
األجيال القادمة عن طريق ربطها 

بشعرها وثقافتها وتراثها.
 وكان مركز أبوظبي للغة العربية 

الثقافة والسياحة – أبوظبي أطلق الجائزة لتكريم  التابع لدائرة 
المتصل  بالموروث  المتعلقة  واألعمال  النبطية  الشعرية  األعمال 

بهذا الفن األدبي وقيمه األصيلة.
درهم  مليون   1.5 قيمتها  تبلغ  التي  الجائزة  فــروع  وشهدت 
إماراتي، إقباالً على المشاركة من مختلف دول العالم، إذ استقبل 
فرع »الدراسات والبحوث« 37% من إجمالي األعمال المشاركة 
في الجائزة، وهي النسبة األعلى في جميع الفروع، وحصد فرع 
فرع  نــال  فيما  المشاركات،  من   %23 الشعرية«  »اإلصـــدارات 
 ،%4 و»الترجمة«   ،%10 و»الفنون«   ،%19 الشعرية«  »المجاراة 

و»الشخصية اإلبداعية« %6.

أبوظبي )االتحاد(

ضمن احتفاالته بالذكرى الثامنة للتأسيس، اختار مركز تريندز 
نائب  تميم،  خلفان  ضاحي  الفريق  معالي  واالستشارات  للبحوث 
رئيس الشرطة واألمن العام بدبي »شخصية تريندز الثقافية للعام 
واالجتماعي،  واإلعامي  والثقافي  الفكري  لدوره  تقديراً   ،»2022

وجهوده المتميزة في تطوير العمل واالرتقاء به في مجاالت عدة.
العلي  اهلل  الدكتور محمد عبد  برئاسة  »تريندز«  من  وفد  وقام 
القطاعات  رؤســاء  من  عدد  وعضوية  للمركز،  التنفيذي  الرئيس 
العامة  بالقيادة  بزيارة معاليه في مكتبه  المركز،  إدارات  ومديري 
لشرطة دبي، حيث قدموا له مجموعة من إصدارات المركز، ودرعاً 
مركز  عمل  طبيعة  على  معاليه  الوفد  وأطلع  بالمناسبة،  تكريمية 
وكذلك  البحثية،  وإصداراته  واهتماماته  »تريندز« ومجاالت عمله 
إلى  الوفد  استمع  فيما  بالمركز،  والتدريب  الــرأي  استطاعات 

توجيهات معاليه بهدف االستفادة من خبراته.
العالمية،  البحثية  »تريندز«  لجهود  تقديره  عن  معاليه  وأعــرب 
العالمي  المجتمع  تهم  راهنة  قضايا  والتحليل  بالعرض  وتناوله 
اإلخوان  جماعة  حول  المركز  موسوعة  عند  متوقفاً  واإلنسانية، 
المسلمين، وأهميتها في توعية الجمهور وكشف الحقائق وتقديم 

رؤى استشرافية مستقبلية. 
والتدريب  العلمي  البحث  أهمية  استعراض  اللقاء  خــال  وتــم 
واستطاعات الرأي والمعرفة بشكل عام لتحقيق تنمية مستدامة 

ونشر قيم الخير والتسامح والتعايش اإلنساني.
إن  وقال  المتميزة،  »تريندز«  يتابع جهود  أنه  إلى  معاليه  وأشار 
المهتمين  من  وغيرهم  القرار  لصنَّاع  واالستشارات  الرؤى  تقديم 
أمر أساسي للتخطيط المستقبلي ببصيرة ووضوح وقدرة على فهم 
باهتمام  معاليه  أشاد  كما  ورصين.  موّثق  علمي  بشكل  يجري  ما 
المستقبل،  قادة  باعتبارهم  وتأهيلهم،  الشباب  بالباحثين  المركز 
مؤكداً ضرورة العمل على تمكينهم عبر برامج متطورة. واستعرض 
معاليه مع وفد »تريندز« سبل التعاون المشترك بين الجانبين. كما 
قدم لهم شرحاً حول المبادرات التي تعزز األمن واألمان، إلى جانب 

اهتماماته الثقافية واإلعامية.
والفكرية  الثقافية  معاليه  بجهود  العلي  أشـــاد  جــانــبــه،  مــن 
واالجتماعية، التي وضعت بصمات واضحة ومتميزة ومفيدة، وهي 
تشكل مصدر إلهام للباحثين الشباب وغيرهم، في العطاء والعمل 

المتواصل من أجل خير اإلنسان.

دبي )وام( 

أطلقت »مؤسسة اإلمارات لآلداب« 
بالدورة  للفائزين  المصورة  الكتب 
األولى من مسابقة »أصــوات أجيال 
المستقبل« لمنطقة الشرق األوسط: 
أعــوام(،   10( الكعبي  أحمد  سعود 
وبذلك  عاماً(،   12( توماس  وسايرا 
في  الناشئ  األدبــي  المشهد  يسجل 
دولة اإلمارات إنجازاً جديداً. وتزامن 
إطاق الكتب مع اليوم العالمي لمحو 
اجتماع حواري  وذلك خال  األمية، 
وحقوق  التعليم  بين  العاقة  حــول 

الطفل واالستدامة. 
وقالت الشيخة حصة بنت حمدان 
النوايا  مكتوم، سفيرة  آل  راشد  بن 
الشرق  لمنطقة  للمبادرة  الحسنة 
كتاب  أي  لنشر  »الطريق  األوســط: 
ــال  األطــف أن  إال  ــويـــل،  وطـ صــعــب 
صقل  الــذي  الجاد  بالعمل  التزموا 
مهاراتهم في سرد القصص وزادهم 
معرفة واطاعاً ومكنهم من الوصول 
وأضافت:  الرائعة«.  إنجازاتهم  إلى 
به،  يقومون  بما  واإليمان  »المثابرة 
إلى جانب فهمهم وشغفهم وتفانيهم 
ــن بـــأهـــداف  ــ ــري ــة اآلخــ ــي ــوع فـــي ت
نشر  خال  من  المستدامة  التنمية 
من  إليه  نحتاج  ما  أكثر  قصصهم، 
قيم ومبادئ لدى األجيال القادمة«، 
معربة عن فخرها بهم وتطلعها إلى 

رؤية ما هم ماضون في تحقيقه. 
االجتماع  في  المشاركون  وتناول 
مركز  نظمه  الـــذي   - ــحــاوري  ــت ال
المستدامة  للتنمية  الدولي  القانون 
ــوات  ــادرة »أصـ ــب بــاالشــتــراك مــع م
ــال  ــألطــف ــل« ل ــب ــق ــمــســت ــال ال ــ ــي أجــ
والشراكة مع اللجنة الكندية لمنظمة 
من  خبراء  وبمشاركة  »اليونسكو« 
مكغيل  وجامعة  كامبريدج  جامعة 

وعدد من المعلمين والقادة األطفال 
والــخــبــراء،  والموجهين  والــشــبــاب 
بين  والشراكة  المساواة  مواضيع 
وأهــداف  الطفل  وحــقــوق  األجــيــال 
التنمية المستدامة العالمية. وخال 
التحاوري  االجتماع  في  مشاركتهم 
وسايرا  الكعبي  سعود  من  كل  قــّدم 
احتفاالً  كتبهما  من  مقاطع  توماس 

بإطاق النسخة العالمية.
ومبادرة أصوات أجيال المستقبل 
مسابقة كتابة انطلقت لتعزيز الوعي 
األمم  اتفاقية  وأهداف  باالستدامة 
وتشرف  الطفل.  لحقوق  المتحدة 
مــؤســســة اإلمـــــارات لــــآلداب على 
نيابة  اإلقليمية  المسابقة  تنظيم 
حــمــدان  بــنــت  حــصــة  الشيخة  عــن 
النوايا  سفيرة  مكتوم  آل  راشــد  بن 
الشرق  لمنطقة  للمبادرة  الحسنة 
ــادرة  ــب ــم األوســــــط. وســتــحــتــفــي ال
ضمن   2022 دورة  فــي  بالفائزين 
حفل خاص لتوزيع الجوائز في 25 
سبتمبر الجاري، حيث سيشكل هذا 
االنطاقة الرسمية  االحتفال أيضاً 

للدورة التالية من المسابقة.

سواحل

شجرة
في القمر

بعد أن انتهيت من قراءة رواية »تنين الجليد« لألميركي جورج مارتن، 
تناسب  بسيطة  روايــة  للصغار،  وموجهة  الخيال  أدب  من  روايــة  وهي 
عقليتهم وخياالتهم، خاصة حول ما يحيط بهم من متغيرات بيئية وما 
تصنعه الطبيعة في المتحول الدائم والمؤثر في المناخ والطقس وحياة 
الناس، وتأثرها وتفاعلها مع هذا المقتحم لحياتهم في فصول السنة 
بين  والتبدل  التغير  التي يظهر فيها واضحاً  الباد  وخاصة في بعض 
تتحدث  روايــة  والصيف،  الشتاء  بين  مثًا  كبيرة  وبصورة  وآخر  فصل 
عن طفلة تعشق تنين الثلج، وتصور البرودة القاسية والثلج الذي يهاجم 
الناس ويشل حركتهم والحياة، في هذه الفترة القاسية يأتي تنين يحب 
معه،  الحياة  إيقاع  في  والتحوالت  المتغيرات  فيحضر  الشتاء  فصل 
وبما أن الطفلة )آدارا( تحب فترة الشتاء ألنه يصادف االحتفال بعيد 
الشتاء  بتاريخ حضور  والفرحة  الهدايا  ربطت موضوع  ميادها، حيث 
والثلج والبرد الشديد، لذلك تتصور أن جالب الثلج والبرد الشديد تنين 

يأتي ليزرع الفرح ويسعد هذه الطفلة في عيد ميادها.
من هذه الرواية والفكرة يوسع الكاتب فكرته بحيث يصنع أيضاً أكثر 
والفرح  والحب  والسام  الشتاء  يجلب  الثلج  تنين  كان  فإذا  تنين،  من 
للطفلة، فإن هناك تنانين تجلب الشر والحريق واللهيب، بل إنها تصارع 
وتحرق  مزارعه  وتدمر  ووالدها  وأسرتها  الطفلة  الثلج وصاحبته  تنين 
الكاتب،  يصنعها  كثيرة  وخياالت  تصورات  بلهيبها،  واألشجار  النباتات 
حياتها  بين  حقيقية  صراعات  أنها  وتظن  المنام  في  الطفلة  تداهم 

والحرب بين هذا التنين الثلجي وعدد من التنانين الشريرة.
اإلثارة.  غاية  في  ولكنها  العلمي  الخيال  أدب  من  رواية  الحكاية  كل 

والعمل ممتاز يناسب الصغار.
خاصة أن األطفال يعجبهم ويتناسب معهم الخيال المحلق والحكايات 
المثيرة التي تتحدث عن المجهول لديهم في الطبيعة والحياة اليومية، 
التي  اإلنسان  والظروف وحياة  المناخات  وتغير  الفصول  تبدل  وكذلك 

تتفاعل مع هذا المتغير في البيت والحياة العامة والخاصة.
المظاهر  واشتغال  والقصص  الجدات  حكايات  أهمية  نتذكر  وكلنا 
أو  المخيف  وكذلك  المفرح  منها  خيالية  حكايات  صنع  في  الطبيعية 
المحزن، والتي تنعت عندنا في اإلمارات بـ)الخروفة( أي قصة وحكاية 
أو  الجدة  صنع  من  خيالية  روايــات  أو  الطبيعة  مظاهر  فيها  استغلت 

تعديل وتزيين بعض األحداث وجعلها حكاية تناسب األطفال مثًا.
كلنا يتذكر حكاية الشجرة التي تظهر في جوف القمر عندما تكتمل 
استدارته عند منتصف الشهر وعندما يسأل الطفل عن تلك الشجرة 
كلنا  الجنة  المنتهى وهي شجرة في  إنها سدرة  الجواب جاهزاً،  يكون 
ونحن صغار نصدق تلك الحكاية ويزداد التصور والخيال، متى سوف 

نجلس تحت ظلها.
أو  قصصية  أعمال  في  وتوظيفه  العلمي  الخيال  أدب  أن  إلى  نصل 
المقدرة  ولدية  الطفل  نفس  بعلم  درايــة  لديه  كاتب  إلى  يحتاج  روائية 
على أن يصنع عما أدبياً يتناسب مع قدرات الصغار العقلية والذهنية، 
فليس من السهل الكتابة للطفل وصياغة عمل ناجح، إذا لم يكن الكاتب 
ذا دراية ومعرفة بقدرات الصغار، ونصل في النهاية إلى أن رواية »تنين 

الجليد« من األعمال الناجحة والمثيرة لخيال الصغار.

إبراهيم مبارك

Ibrahim_Mubarak20800@gmail.com
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بوينس آيريس )د ب أ(

واصل بوكا جونيورز انتفاضته في بطولة الدوري األرجنتيني لكرة القدم، 

بعدما حسم »كالسيكو األرجنتين« لمصلحته، عقب فوزه  بهدف على 

ضيفه ومنافسه التقليدي ريفر بليت، في قمة مباريات المرحلة الثامنة 

عشر للمسابقة.

وارتفع رصيد بوكا جونيورز، الذي حقق انتصاره الرابع على التوالي في 

البطولة، إلى 32 نقطة في المركز الرابع، متفوقا بفارق 3 نقاط على ريفر 

بليت، صاحب المركز السابع.

ويدين بوكا جونيور بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى العبه داريو 

بينيديتو، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 65.

بوكا جونيورز يحسم »كالسيكو األرجنتين« 

هذا األسبوع

قصة هزيمة

بعد العاصفة!

تقول األرقام إن ليفربول لم يكن بهذا السوء أمام نابولي ليخسر 
4/1 وتوصف الهزيمة بأنها مذلة. قام الفريق بـ 15 محاولة على 
المرمى مقابل 18 لنابولي، وسدد 7 مرات على المرمى بينما 
سدد نابولي 8 مرات، وحصل ليفربول على 12 ضربة ركنية، 
بينما  تمريرة   600 الكرة  ليفربول  ومرر  لنابولي،   3 مقابل 
مررها نابولي 391 مرة، وتصدى أليسون بيكر ألربع كرات 
حديث  وهــذا  كــرات..  لست  ميريت  أليكس  تصدى  بينما 
األرقام.. إال أن الهزيمة التي مني بها ليفربول لها قصة، 
برحيل ساديو  الفريق  تراجع  تفسير  أعمق من مجرد  وهي 

ماني!
مشاهدة  من  البد  هل  جــرى؟  مــاذا  يفكر  كلوب  جلس  المباراة  بعد 

المباراة مرة أخرى ليدرك ما حدث فيخاطب العبيه باألخطاء؟
 9 خسر  إذ  الجديد،  للموسم  السيئة  للبداية  استمرار  هي  الهزيمة 
نقاط في 6 مباريات، لكنه أمام نابولي وجد فريقه متأخراً بهدف بعد 
5 دقائق، وهو األمر الذي أثار ارتباكه، فلم يلتفت إلى تكتيك ساباليتي 
مدرب نابولي الذي اعتمد الهجوم المضاد السريع والخاطف مستغاًل 
سرعات العبيه، ومهاراتهم الفردية، وصمم كلوب على ممارسة أسلوبه 
نتيجة  أيضا  أخطاء  الضغط  شهد  وقد  الجماعي  العالي«  »الضغط 
إجهاد العبيه، مما سهل ضرب خطوطه، حيث خسر الفريق منظومته 

الدفاعية المركبة ..
المنهك  العالي  الضغط  ليفربول  يمارس  سنوات  خمس  مدى  على 
بدنياً، وأضف إلى ذلك الحالة الفنية التي أصابت نجومه، ربورتسون 
يبدو  ما  على  يعاني  واألخير  وصالح،  وفيرمينيو،  دايك  وفان  وأرنولد 
النادي لمطالبه بعد فاصل طويل  إدارة  نتيجة رضوخ  من حالة ذهنية 
من التفاوض على الهواء مباشرة، مما وضع صالح تحت ضغط نفسي 

هائل، فماذا تفعل لجمهورك وفريقك بعد أن نلت كل ما تريد ؟!
لفت النظر أن أرنولد غضب من صالح وعبر عن غضبه بيديه، عندما 
مرر كرة إليه فمرت من بين قدميه، وبدا أن أصابع االتهام متبادلة بين 
الحيلة والعجز عن مواجهة  نتيجة حالة عصبية بسبب قلة  الالعبين، 
هجمات نابولي التي كانت مثل موجات بحر عاصف، ال يمكن السيطرة 

عليها.
أضف إلى ما سبق سوء تقدير يورجن كلوب الحتياجاته في صفقات 

الصيف، السيما في خط الوسط.
وفي نهاية القصة يثور سؤال: هل كان من الممكن أن يغير كلوب من 
نهاية  بالفعل  هي  هل  األول؟  الهدف  بعد  نابولي  مواجهة  في  أسلوبه 
المدرب  فعله  ما  كلوب  يكرر  البناء؟ هل  وبداية مرحلة  التفوق  مرحلة 
كأس  في  ليفربول  هزيمة  أعقاب  في   1970 في  شانكلي  بيل  السابق 
االتحاد اإلنجليزي أمام واتفورد من الدرجة الثانية، ببدء عملية تغيير 
الفريق؟ هل صناعة كرة القدم اليوم تحتمل هذا الترف وتملك الوقت 

اآلن؟!

حسن المستكاوي

معتصم عبدالله )دبي(

 
كشف الجامبي ديمبو داربوي مهاجم النصر، عن أن الفوز بلقب هداف 

دوري أدنوك للمحترفين يمثل طموحه األكبر في انطالق مشوار موسمه األول مع 
»العميد«، مؤكداً سعيه إلظهار إمكانياته الهجومية مع الفريق، ومساعدة »األزرق« 
في استعادة لقب الدوري الغائب منذ سنوات طويلة، أو الفوز بأحد ألقاب الموسم 

الحالي 2022- 2023.
وقال ديمبو الذي استهل مشواره مع »األزرق« بتسجيل هدف التعادل في مباراة 
الجولة األولى أمام الظفرة 1-1، قبل أن يصوم عن التسجيل في الجولة الثانية 
أمام عجمان 2- صفر، »أعرف أن النصر لم يفز بالدوري منذ فترة طويلة، لكن 
هدفي حاليا هو أن أظهر للجميع ما يمكنني تقديمه للفريق، وهدفي األكبر خالل 
هذا الموسم هو الفوز بلقب هداف البطولة، وأن أساهم في فوز النصر بالدوري 

أو احدى بطوالت الكؤوس وأتمنى أن يوفقني اهلل في تحقيق هذه األهداف«.
وعانى النصر من »غياب الهداف« على مدار نحو 7 مواسم ماضية في »دوري 
والذي شهد احتالل مهاجمه   2015 -2014 منذ موسم  المحترفين«، وتحديداً 
السنغالي السابق إبراهيما توريه مركز »الوصافة« برصيد 18 هدفاً، خلف ميركو 
فوزينتيش المتوج بلقب هداف الدوري والعب الجزيرة السابق برصيد 25 هدفا، 
كارلوس  اإلكــوادوري  مع  بالتساوي  النصر  فريق  في  للهداف  األعلى  الرقم  وهو 

تينيريو في موسم 2009- 2010. وظل رصيد األهداف الـ 18 األعلى لمهاجمي 
»األزرق« في دوري المحترفين على مدار مواسمه منذ االنطالقة في 2008- 
إلى نسخة الموسم الحالي 2022- 2023، بعدما كاد اإلسباني  2009 وصوالً 
ألفارو نيجريدو مهاجم النصر السابق والعب قادش اإلسباني الحالي معادلة 

الرقم في موسم 2018- 2019 بتسجيله 17 هدفاً.
وحول بداية مشواره، مع »العميد« قال الجامبي ديمبو »األمور تتحسن بشكل 
كبير والجميع سعيد ألنني سجلت هدفي األول وهذا مفهوم ألنني مهاجم ودوري 
المباريات  على كسب  الفريق  ومساعدة  الشباك  هز  هو  الملعب  في  األساسي 

وتحقيق ما نسعى لتحقيقه من أهداف«.
وأضاف »الفريق رحب بي بشكل رائع وشعرت باألجواء العائلية واالخوية منذ 
اليوم األول ولم أواجه أي صعوبات في التأقلم حتى اآلن وأتمنى أن يسير كل 
شيء بشكل إيجابي لنحصل على النتائج اإليجابية المتوقعة«، الفتاً إلى عالقته 

الجيدة مع زمالئه في الفريق.
وتعليقاً على مستوى »دوري أدنوك للمحترفين«، قال المهاجم الجامبي 
للعميد »الــدوري اإلماراتي احترافي للغاية ومتقدم على المستوى الفني 
وأعجبت بالعديد من الفرق والالعبين خالل مشاهدتي للمباريات الماضية 
وأنا واثق أنني أستطيع تثبيت اسمي ضمن أفضل الالعبين في البطولة«.

7 مواسم بال منافس من »العميد«

ديمبو داربوي:

لقب »هداف الدوري« طموحي األكبرلقب »هداف الدوري« طموحي األكبر

أبوظبي )االتحاد(

أعلنت قناة »أبوظبي« وتطبيق 
الــبــرنــامــج  ــالق  إطــ عـــن   ADtv
ــورة  ــكـ الـــريـــاضـــي الــجــديــد »الـ
حــامــد  تــقــديــم  مـــن   »Weekly
يختص  والذي  الحارثي،  مبارك 
بتغطية شاملة ألخبار كرة القدم 
واألوروبية،  والعربية  الخليجية 
ــعــرض مــســاء كــل ثــالثــاء في  ويُ
الساعة 24:00 مساًء أو منتصف 
 23:00( اإلمارات  بتوقيت  الليل 

بتوقيت السعودية(.
ــامــج حــمــاس  ــرن ــب ــب ال ــواكـ ويـ

التركيز  مع  والنتائج  األخبار  آخر  على  الضوء  بتسليط  المالعب 
بشكل خاص على منافسات الدوري اإليطالي، وبطولة كأس العالم 
المباريات  لمجريات  أسبوعي  المرتقبة، من خالل ملخص   2022
والبطوالت والكؤوس. ويتضمن أربع فقرات مختلفة تشمل تقارير 
كما  المستديرة.  عالم  في  المباريات  ــرز  ألب مباشرة  وتغطيات 
سيجري بث حلقتين أسبوعيتين )ثالثاء وخميس( أثناء منافسات 

بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. 
األسبوعية،  األخبار  حول  المتنوعة  األربــع  الفقرات  وتتمحور 
االجتماعي،  التواصل  وسائل  على  وإضــاءات  الكروي،  والتحليل 
وقصة بطل؛ فيما تُقدم فقرة األخبار األسبوعية ملخصاً أسبوعياً 
لألخبار والتقارير المتعلقة بكرة القدم. في حين تستضيف فقرة 
المحللين  أبرز  بين  الحوارية  الجلسات  من  الكروي عدداً  التحليل 

والمدربين ورؤساء األندية.
 ويعرض برنامج الكورة Weekly على قناة أبوظبي وعبر موقعها 
تي  »آندرويد  منصات  على  المتوفر   »ADTV« وتطبيق  اإللكتروني 
في« و»آبل تي في« و»آبل ستور« و»جوجل بالي«، إلى جانب خدمة 
البث المباشر التي تتيح فرصة متابعة جميع البرامج والمسلسالت.

»Weekly الكورة«
برنامج رياضي جديد على قناة 

ADtv أبوظبي« وتطبيق«

حامد مبارك الحارثي

نيويورك )رويترز( 

ــاراز على  ــك أل تغلب اإلســبــانــي الــشــاب كــارلــوس 
في  و3-6  و6-7  و6-2   4-6 رود  كاسبر  النرويجي 
أول  ليحرز  للتنس  المفتوحة  أمريكا  بطولة  نهائي 
ألقابه الكبرى ويعتلي صدارة التصنيف العالمي ألول 

مرة.
وأكمل ألكاراز صعوده السريع لقمة التنس العالمي 
على  عاما   19 عمره  البالغ  الشاب  الالعب  وسقط 
ويعانق  يقفز  أن  يديه على وجهه قبل  ظهره ووضع 
إلى  المصورين وصعد  ثم تجاوز  الشبكة.  رود عند 

المدرجات لالحتفال مع فريقه التدريبي.
شيء  »هــذا  بالملعب  مقابلة  فــي  ــكــاراز  أل وقــال 
األول  المصنف  أكون  وأن  الطفولة،  منذ  به  حلمت 

العمل  الكبرى. كل  البطوالت  عالميا وبطال إلحدى 
الشاق الذي قمت به مع فريقي وعائلتي. أنا عمري 
الصعبة  القرارات  فإن جميع  لذلك  فقط  عاما   19
أيضا. هذا شيء مميز  والدي وفريقي  اتخذها مع 

حقا بالنسبة لي«.
وظهرت الفتة في المدرجات مكتوبا عليها »برافو 
إل  المولود في  الالعب  إلى  إشارة  كارليتوس!« في 

بالمار..
وحل ألكاراز، الذي أثار إعجاب الجماهير خالل 
البطولة التي استمرت أسبوعين في نيويورك بفضل 
دانييل  الــروســي  محل  الــقــويــة،  وضــربــاتــه  حيويته 

ميدفيديف في صدارة التصنيف العالمي.
وبات ألكاراز أصغر مصنف أول على العالم منذ 
عام  المحترفين  التنس  العبي  اتحاد  تصنيف  بدء 

الذي  هويت  ليتون  األسترالي  رقــم  وحطم   1973
كان يبلغ عمره 20 عاما عندما اعتلى الصدارة في 

.2001
وانتفض  صعبا،  اللقب  إلى  ألكاراز  مشوار  وكان 
بعد كسر إرساله في المجموعة الخامسة ليفوز على 
وخاض  الرابع  الدور  في  شيليتش  مارين  الكرواتي 
على  تغلب  عندما  البطولة  تاريخ  في  مباراة  أطول 
الثمانية وتغلب على  يانيك سينر في دور  اإليطالي 

األميركي فرنسيس تيافو في قبل النهائي.
وقال ألكاراز الذي خاض 23 ساعة و40 دقيقة في 
الملعب خالل مبارياته السبع بالبطولة »أقول دائما 
إنه ال يوجد وقت للتعب في الدور األخير من إحدى 
البطوالت األربع الكبرى أو أي بطولة. يجب أن تقدم 

كل ما لديك داخل الملعب«.

املذهل ألكاراز

يحقق حلم الطفولة 

ويتوج بلقب

»فالشينج ميدوز«

 »رسالة الوداع« لتوخيل: لن أنسى ذكريات 18 شهرًا قضيتها في تشيلسي

أنور إبراهيم )القاهرة( 

خرج األلماني توماس توخيل المدير الفني السابق 
لتشيلسي، عن صمته الطويل، بعد إقالته من تدريب 
»البلوز« وأعرب عن تأثره الشديد وألمه جراء اإلقالة 
المفاجئة، وكتب رسالة وداع قال فيها »إنه كان يأمل 
في البقاء لسنوات طويلة في ستامفورد بريدج معقل 

تشيلسي«.
 وكان توخيل »49عاماً« أقيل صباح األربعاء الماضي 

دور  فــي  زغــرب  دينامو  أمــام  بهدف  الهزيمة  عقب 
المجموعات لدوري األبطال»الشامبيونزليج«. وتوسل 
توخيل إلى مالكي النادي الجدد خالل اجتماع قصير 
عليه  اإلبقاء  أجــل  من  دقائق   10 ســوى  يستغرق  لم 
النادي  رئيس  بويلي  تود  ولكن  ثانية،  فرصة  ومنحه 
ومجلس إدارته كانوا اتخذوا بالفعل قرارهم بإقالته.  
سان  لباريس  األســبــق  الفني  المدير  ينس  ــم  ول  
جيرمان اللحظات الرائعة التي عاشها في ستامفورد 

الغامرة  بالفخروالسعادة  شعرت  قائاًل:  وعلق  بريدج 
ألنــنــي نجحت فــي مــســاعــدة الــفــريــق عــلــى إحـــراز 
لألندية«،  العالم  وكــأس  األبــطــال  »دوري  البطوالت 
وستبقى هاتان البطوالتان محفورتين في ذاكرتي ما 
حييت، ويشرفني جداً إنني كنت جزءاً من تاريخ هذا 
النادي، وأيا كان المستقبل الذي ينتظرني، فإنني لن 
تسكن  ألنها  هنا،  قضيتها  شهراً   18 ذكريات  أنسى 

مكاناً متميزاً في قلبي.
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قصاصات مسافر

البلد معالمه  ننتظر من هذا  بلد ما، فإننا ال  للسياحة في  حين نسافر 
ننتظر  متكاملة،  حياة  تجربة  يمنحنا  أن  منه  ننتظر  بل  فحسب،  الشهيرة 
رحلة تشفي فضولنا وتكسر ألفتنا وتكرار أيامنا، رحلة ننعتق بها قليًل من 
كل ما يساورنا من قلق وتأزم، ونمضي من بعدها نحو توازن أكثر في حياتنا 

ودوافع أكبر لإلنجاز والتجدد.
والطعام في هذا الشأن جزء أصيل من ثقافات الشعوب، لقد قطع معهم 
تاريًخا طويًل من التراكم والتطور والرفقة، حتى أصبح على ما هو عليه 
اليوم من تنوع وجاذبية، لذا حين تتذوق طعاماً ما، فأنت تتذوق طعم هذا 

البلد ممزوجاً بتاريخه وما دأب أهله عليه من عادات وطبيعة.
لذا ال تكتمل رحلتك إلى مقصد ما من دون أن تهتم بتجربة أنواع جديدة 
كموسيقى  تماماً  وتظلك  سفرتك  عليك  تكمل  محلية  أنــواع  الطعام،  من 
تصويرية تتناغم بلطف مع هذا البلد، وكيف ال تتناغم وهي منبثقة عن هذه 

األرض وعائدة إليها.
وكما أن بعضهم يولي أهمية في سفراته لزيارة األماكن التاريخية على كل 
ما سواها، وبعضهم اآلخر يحب ويقدم سياحة الشواطئ، وآخرون يبحثون 
عن سياحة علجية، فهناك بعضهم -وهم قطاع ال يستهان به- يفضلون 
سياحة المطاعم وينتمون إليها وربما قدموها على كل األشياء األخرى في 
أي بلد يزورونه، وهذا أمر عقلني ومنطقي، فالطعام وتذوق أشهى األطباق 

وأندرها هو شيء ال شك من متع الحياة.
هذا  بتنمية  وتهتم  بطعامها،  تشتهر  العالم  في  الــدول  من  كثير  هناك 
األبرز  والمثال  إليها،  السياحة  من  مزيد  جلب  أجل  من  وتطويره  القطاع 
وربما التلقائي في هذا الشأن هي إيطاليا وكل محيطها مثل صقلية وغيرها 
المقاطعات، إذ تتمتع المنطقة األوروبية بمجموعة من األطباق واألطعمة 
ذات المذاق الخاص، والتي ال تستطيع أمامها إال االنبهار واإلعجاب.. ال 

ننسى المطبخ المغربي والمصري.
كذلك يحضرنا في هذا المقام دبي وأبوظبي واللتان صارتا موطًنا وملتقى 
لكثير من صانعي الطعام العالميين وأصحاب اللمسات المتفردة، فضًل عن 
جملة من المطاعم العالمية، ذات التنوع الرائع، والتي تكفيك للذهاب مثًل 
وجودتها،  األطعمة  مذاقات  عبر  مكانك،  في  وأنت  العالم  قــارات  كل  إلى 
حتى إن بعض السائحين الغربيين صاروا يوفرون على أنفسهم عناء السفر 

ويأتون فقط إلى أبوظبي أو دبي كي يستمتعوا بكل تلك األشياء وأكثر.
حين تزور دولة ما فإن ذكرياتك عن هذه الدولة يمكن أن تتمثل في أمكنة 
تاريخية وطبيعة ومزارات إعجازية وشوارع، وبالطبع من بينها مطعم رائع 
في أقصى مدينة من مدنها، تناولت فيه طعاماً شهياً لم تتذوق له مثيل في 

العالم.

علي يوسف السعد 

abuelyazia@gmail.com

سياحة المطاعم

فؤاد عبدالواحد.. »ُمسالم«

مراد اليوسف )دبي(

عبدالواحد  فــؤاد  الفنان  طــرح 
»مسالم«  بعنوان  جديدة  أغنية 
الشاعر  مــع  تــعــاونــه  بــهــا  يــجــدد 
مشاعر  كلماتها  وتحمل  »يـــم«، 
نفسها،  مــع  ومتصالحة  هــادئــة 

مقدمتها: في  ويقول 
الدنيا،  عايش  مسالم.. 

ال مظلوم ال ظالم
ال ناقد وال منقود

ال حاسد وال محسود 
.....

ــام بــعــمــلــيــة الــتــلــحــيــن  ــ ــد ق ــ وق
»راكـــــــان« ومــــن تـــوزيـــع هــشــام 
ــســكــران، وقـــد عــرضــهــا فــؤاد  ال
الرسمية  قناته  عبر  عبدالواحد 

في اليوتيوب ضمن فيديو ممنتج 
جانب  إلى  األغنية،  كلمات  حمل 
الخليجية  اإلذاعات  توزيعها على 

والعربية.
فؤاد  يحتفل  أخــرى،  جهة  ومن 
الوطني  اليوم  بذكرى  عبدالواحد 
السعودية  العربية  للمملكة   92 الـ 
في اإلمارات، من خلل مشاركته 
بحفل غنائي في إمارة دبي، يضم 
أصالة نصري وأصيل هميم، يوم 

24 سبتمبر 2022.
ــواحــد قــد طــرح  وكـــان عــبــد ال
بعنوان  الــغــنــائــيــة  أعــمــالــه  آخـــر 
سالم  كلمات  من  الكبير«  »الحب 
بن كردوس، وألحان غيث محمد، 
أكثر  وحققت  نديم،  زيد  وتوزيع 

من مليون و700 ألف مشاهدة.

دبي )االتحاد(

 Jazz( الــجــاز«  »كلسيكيات  الــعــروض،  هــذه  بين  مــن 
أحد  وهــو  المقبل،  أكتوبر   1 تقام  والتي   )Classics
العروض الموسيقية الممّيزة التي تتّضمن مجموعة رائعة 
فرانك  مثل  الجاز،  موسيقى  عالم  عظماء  مؤّلفات  من 
ونينا  فرانكلين،  وأريــثــا  فيتزجيرالد،  ــل  وإي سيناترا، 

سيمون، ومايلز ديفيس، ونات كينج كول.

»فوتلوز«
المسرحية  ــرا  ــ أوب دبـــي  مــســرح  خشبة  وتستضيف 
 Footloose the( »فوتلوز«  الشهيرة  االستعراضية 
Musical(، حيث يستمتع الجمهور بتصميم الرقصات 
الحديث، وأغنيات الثمانينيات الكلسيكية، مع النجمين 
جيك كويكندن ودارين داي، عبرخمسة عروض للمسرحية 

من 5 إلى 8 أكتوبر.

»ليلة واحدة«
الموسيقّي  حفله  حّققه  الــذي  المبهر  النجاح  وبعد 
يعود  ــرا،  أوب دبي  في  دمشق«  من  حّب  »رسائل  الشهير 
في  أوبــرا  دبي  إلى  الريماوي  إيــاد  والموسيقي  الملحن 

حفل موسيقي مذهل بعنوان »ليلة واحدة في دبي أوبرا« 
يوم 15 أكتوبر. كما تعود فرقة ترافيس Travis إلى دبي 
أوبرا في حفل يتضّمن كامل أغنيات ألبومها الكلسيكي 
عاماً   20 بمرور  احتفاالً   ،)The Invisible Band(
مّرات  أربع  حّقق  الذي  الكلسيكي  األلبوم  إطلق  على 
األسطوانة البلتينية ألعلى المبيعات، ويقام الحفل يوم 

17 أكتوبر.

تحّية مؤّثرة
في تحّية مؤّثرة للفنانة الكبيرة إديث بياف في الذكرى 
 PIAF! Le( اســتــعــراض  يصطحب  لــوفــاتــهــا،  السّتين 
بحياة  موسيقّي  احتفال  في  الجماهير   ،)Spectacle
النجمة الفرنسية ومسيرتها المهنية من خلل أغانيها التي 
 Non-Je Neو ،La Vie en Rose ال تُنسى، بما في ذلك
Regrette Rien، وMon Dieu، وذلك يوم 22 أكتوبر.

جانب من مسرحية »فوتلوز« )الصور من المصدر(

بـ»دبي أوبـــــــــــرا« خالل أكتـــــوبر
عروض عــــالمية

 أعلنت دبي أوبرا، 

دار العروض الفّنية 

المتأّلقة والمنّصة 

الرائدة للفنون األدائية، 

عن باقتها الممّيزة من 

العروض والفعاليات 

خالل شهر أكتوبر، إذ 

تستضيف الوجهة 

الترفيهّية األكثر 

شهرة في المدينة 

برنامجًا متنّوعًا من 

خمسة عروض عالمية، 

والتي تناسب مختلف 

أذواق سّكان وزّوار 

دولة اإلمارات، ضمن 

فرصة ترفيهية راقية 

تدعم المشهد الفني 

والترفيهي المزدهر 

في المدينة.

»ريفردانس - عرض الذكرى 
الخامسة والعشرين« )رقص عالمي(، 
 25th Anniversary - Riverdance(
Show(، هو إنتاج مجّدد لالستعراض 

الذي تحّول إلى ظاهرة يحتفل بها 
العالم في جميع أنحائه، حيث حاز 

جائزة غرامي ورّسخ الشاعرية والقّوة 
والعاطفية التي يّتسم بها الرقص 

اإليرلندي التقليدي في قالب عصري، 
مع اإلضاءة المذهلة، وعروض الشاشات، 

وتصميم المسرح واألزياء، إلضفاء 
الحيوية على العرض.

ويتضمن البرنامج 6 عروض للرقص 
اإليرلندي على مدار أربعة أيام، تشمل 

عرضًا يومي 27 و28 أكتوبر، وعرضين 
يومي 29 و30 أكتوبر.

استعراض عالمي

من عرض 
»ترافيس«

تامر عبد الحميد )أبوظبي(

يشارك  بــأن  يتشرف  أنــه  يعقوب  أحمد  أوضــح 
ــدار السنة،  ــارات عــلــى مـ ــ ــة اإلمـ مــنــاســبــات دولـ
المونتاج  السابق عمليتي  تولى في  أنه  خصوصاً 
التي  الوطنية  األغنيات  من  لمجموعة  واإلخــراج 
كبيراً، منها »عالم بقلب دولة« مع  حققت رواجاً 
الفنانة أحلم، و»حلوة اإلمارات« مع الفنان ماجد 
و»قمة  الــكــويــت«،  تحب  ــارات  ــ و»اإلم المهندس، 

القمة« و»مجد الوطن«، و»شعب واحد«.

 اإلمارات تبتكر
فيديو  مــؤخــراً  نفذ  أنــه  إلــى  يعقوب،  ولفت 
نشر  تم  حيث  للشباب،  العالمي  باليوم  خاصا 
العالمية،  الــمــنــاســبــة  مــع  بــالــتــزامــن  اإلعـــلن 
االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  عرضه  وتــم 
المؤسسة  مع  بالتعاون  الــدولــة،  مستوى  على 
عمل  كما  ــارات،  ــ اإلم فــي  للشباب  االتــحــاديــة 
اإلمــارات  بـ»شهر  خاصة  مــبــادرة  إخــراج  على 

أبرز  التي   ،»2022 تبتكر(  )اإلمــارات  للبتكار 
دولة  في  السياحية  األمــاكــن  أهــم  خللها  من 
والخيال، في بعض  الواقع  بين  اإلمارات وجمع 

قمة  على  البيانو  على  عــزف  منها  المشاهد، 
جبل جيس، وقد تعاون في تنفيذ هذا اإلعلن 
للبتكار،  راشــد  بــن  محمد  مركز  مــع  المميز 
في  تسهم  التي  الفعاليات  أهــداف  واستعرض 
للبتكار،  عالمي  كمركز  اإلمارات  مكانة  تعزيز 
واسعة  ابــتــكــار  ثقافة  وخــلــق  األفــكــار  وتــعــزيــز 
في  والمبتكرين  باالبتكار  واالحتفال  النطاق، 

كل أنحاء دولة اإلمارات.

اكتساب الخبرات
واألغــنــيــات  الــمــبــادرات  أن  ــى  إل يعقوب  ونـــوه 
بدولة  والخاصة  العالمية  والمناسبات  الوطنية، 
التصوير  ناحية  من  فيها  شــارك  التي  ــارات  اإلم
والمعرفة،  الخبرة  أكسبته  والتنفيذ،  واإلخــراج 
ــذا الــمــجــال،  ــي هـ ــن ذهـــب ف ــرت اســمــه م وحــف
الجهات  وأبـــرز  أغلب  مــع  تعاونه  مــع  خصوصاً 
داخل الدولة، موضحاً أنه نفذ سابقاً فيديو خاص 
بـ»يوم التسامح العالمي«، و»اليوم العالمي لطبيب 

األسرة«.

المبادرات 
واألغنيات 

الوطنية وراء 
اكتسابي 

الخبرة 
والمعرفة

تزامنًا مع احتفاالت الدولة بعيد االتحاد الـ51

أحمد يعقوب 

يستعد إلخــــــــراج 

عمل غنائي وطني

يستعد المخرج أحمد يعقوب إلخراج وتنفيذ عمل غنائي وطني، من المقرر 

أن يطرحه بالتزامن مع احتفاالت اإلمارات باليوم الوطني الـ51، الفتًا إلى أنه 

يفتخر بأن يشارك في األعمال الوطنية الخاصة بالدولة، خصوصًا أن اإلمارات 

لها الفضل فيما وصل إليه في عالم اإلخراج والتصوير، السيما أنه تولى 

مناصب عدة، خالل مسيرته ألكثر من 10 سنوات، في مجال اإلعالم المرئي 

والمسموع، كما ساهم في تنفيذ وإخراج عدة أغنيات ومبادرات وطنية، 

واصفًا اإلمارات بـ»وطن التسامح والفرص«. 

أعرب أحمد يعقوب عن فخره بتعاونه 
مع الفنان حسين الجسمي في تنفيذ 

وإخراج فيديو »كنز النوادر« وهو عمل 
غنائي مهدى إلى سمو الشيخة فاطمة 

بنت مبارك رئيسة االتحاد النسائي 
العام رئيسة المجلس األعلى لألمومة 

والطفولة الرئيس األعلى لمؤسسة 
التنمية األسرية »أم اإلمارات«، بمناسبة 

يوم المرأة اإلماراتية. 
وأضاف أنه شارك في تنفيذ فيديو 
قصير ضمن حملة »سالمتهم أواًل«، 
بالتعاون مع إدارة سالمة الطفل في 

الشارقة، والذي استعرض رسالة توعوية 
موجهة للسائقين، بخطورة ترك 

األطفال في المركبة.

»كنـــــــز النــــــوادر«



الثالثاء 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022مصحيفة يومية سياسية جامعـة    ـ    تأسست فـــي 20 أكتـوبر 1969 www.alittihad.ae

رئيس التحرير 

حمد الكعبي

@aletihadae

إحدى مطبوعات

العالم استخف!

ماذا صار في حياتنا، وكيف انقلبت وتغيرت أطوارها؟ والعالم أصبح مستخفاً، 
وعاد الناس مراهقين، ولو كانوا في عمرهم الذهبي، صارت لذة عند الكثير 
أن يبحث عن غريب األخبار، ومرات يختلقها فقط لكي يكون مختلفاً، ويلفت 
االنتباه، ولو كان ذلك األمر يناقض القيم واألخــاق، ويسيء إلى حرمات 
كثيرة، فملكة بريطانيا حينما ودعت دنيانا، ظهر علماء دين بجببهم وعمائمهم 
وآخرون من الغوغاء يدعون نسبها إلى الرسول الكريم، ومرة يقولون عنها 
إنها من أحفاد »موسى بن نصير«، وال أدري على ماذا يبنون تلك النظريات 
المنقوصة؟ وما أكثر مراكز البحث والدراسات والمنقبين في الغرب، فلو 
كانت المعلومة متوافرة كانوا نبشوها نبشاً، وحتى لو كانت المعلومة »ملغومة«، 
وتتحفظ عليها األجهزة األمنية ومحاطة بسرية تامة، كنا وجدنا من يسربها 
أو يخرج خيطاً من الملف السري إلى العلن، رأيت بعد تلك اإلشاعة واحداً 
يؤدي العمرة عن روح الملكة الطاهرة، ويتمنى لها جنات الفردوس، المشكلة 
ال يمكنك أن تتحقق من الكثير الذي يرى والذي يقال، وكأنها ساحة مشاع 
والكل يريد أن يدلي بدلوه، وأي مناسبة طيبة أو لحظة حزن تجد الكثير 
ممن ال يعنيهم األمر، لكنهم يخوضون مع الخائضين، ماتت فنانة مشهورة، 
تجد واحداً وجهه مسخم، ويريد أن يحاسبها قبل حساب ربها، وأنه ال تجوز 
الصاة عليها، والود وده أن يقول ال تدفن في مقابر المسلمين، مثل هذا الذي 
يدعي أنه داعية ينصب نفسه وكيل السماء على األرض، وأنه مسؤول عن نقاء 
وطهارة كل الناس، ويريد أن يهديهم إلى الصراط المستقيم، ولن يرتاح حتى 

يدخلهم من باب الرّيان أو يسلمهم للخازن رضوان.
الناس استخفت بهذه الوسائل السهلة الهينة اللينة، والتي توصل رسالتهم 
مهما كان محتواها إلى أبعد مكان، وإلى أكبر حشد من الناس، في تلك الساحة 
المجانية تجد الكثيرين نزلوا من علياء احترامهم، وأصبحوا من الخفاف ومن 
»الرّباشة« الذين تحملهم أخف نسمة هواء وهوى، وأصبحوا جميعاً معلنين 
ومروجي إشهار لبضائع بعضها بائر، وبعضها وهمي، والكثير منها مغشوش، 
وأصبح الكثير من نجوم الساحات الرقمية أطباء ومروجي أعشاب وداعين 
للتداوي باألعشاب واألوهام، وما عجز عنه الطب الحديث ومختبرات األدوية 
المتطورة في العالم، المصيبة الكبرى حين يردفون حديثهم وإعاناتهم بأشياء 

دينية ومن األثر، وهم في كذبهم يخرصون، ويزينون للبسطاء فيما يجهلون.
البد لكل عقاء العالم أن يتحدوا، ويقفوا وقفة صادقة أمام االستخفاف 
بالحياة واإلضرار بتفكير الناس، ويتفقوا على صياغة ميثاق شرف إعامي 
رقمي، ويعيدوا لنظرية »حارس البوابة اإلعامية« دورها الحقيقي، وفاعليتها 

وقيمها  الحياة  معادلة  فــي  األمـــور  مــن  الكثير  ضبط  فــي 
ومثلها.. لقد استخف الناس اليوم، وجننوا العالم بأشيائهم 
الناقصة وغير المحتملة، والتي تضر بالباد والعباد، وتهدم 

األخاقيات اإلنسانية.

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 +

في حـــب الملكـــــة

اختلفت األشكال والحب واحد، فمن لندن الحزينة على رحيل مليكتها، إلى عواصم 
الشرق والغرب التي حرص سكانها على مشاركة اإلنجليز في مصابهم الجلل، 

نفس المشاعر، نفس الغيمة الداكنة التي تكسو الوجوه، نفس الحزن الذي 
يعبر عنه الكبار والصغار مرة بورود على أسوار قصر الفقيدة، أو الكنيسة 

التي ترقد داخلها، وأخرى بكلمات مفعمة بالحب سطروها بالدموع 
حول  سفاراتها  وحوائط  العتيقة  لندن  مباني  جــدران  على 

العالم، فيما اختار فريق ثالث التعبير عن لوعته برسم 
بروتريهات للملكة الراحلة ال يقل جمالها عن تلك 

الصورة النابضة التي ستظل محفورة 
في قلوبهم.
أبوظبي 

)االتحاد(

الممثلة الكندية 
الصغيرة أليكس 
ويست ليفلر 
والممثلة األميركية 
جيسيكا شاستين 
خالل حضورهما 
العرض األول لفيلم 
 »The Good Nurse«
على مسرح أميرة 
ويلز، ضمن فعاليات 
مهرجان تورونتو 
السينمائي الدولي 
في كندا.
)أ ف ب(

نجمتان 
فـــــــي سمـــاء 
»تورونتـــو«

»باربيريان« ينتزع صــــدارة شــــباك التـــذاكر

حبَس فيلم الرعب »باربيريان« خالل عروضه 
األولى أنفاس عدد كاف من رواد دور السينما 

في الواليات المتحدة وكندا خالل نهاية 
هذا األسبوع ليتصدر شباك التذاكر، بحسب 

األرقام األولية الصادرة عن شركة »إكزبيتر 
ريليشنز«.

واعتبر المحلل ديفيد ا. غروس من شركة 
»فرانشايز إنترتاينمنت ريسرتش« أن تحقيق 

»باربيريان« عشرة ماليين دوالر في عروضه 
األولى »بداية جيدة« لفيلم رعب منخفض 

الموازنة. ويتناول الفيلم الذي أنتجته 
»توينتيث سينتشوري« و»نيو ريجنسي« قصة 

امرأة تجّسدها الممثلة جورجينا كامبل، 
تستأجر منزاًل في »ديترويت«، ولكن يتبين لها 

عند وصولها أن شخصًا آخر حجزه.
لوس أنجلوس )أ ف ب( 

جيل جـديد
من أقمــــار »األرصــــاد« األوروبية

تستعد أوروبا إلطاق الجيل الجديد من أقمارها االصطناعية 
اثني  استمرت  تحضيرات  بعد  الجوية،  للتوقعات  المخصصة 

عشر عاماً واستثمارات بمليارات اليوروهات.
الصاروخ البالغ وزنه 3.8 طن والملفوف بشريط أسود عازل 
»تاليس  داخل مركز  يقبع  الشمس،  تعكس حرارة  بمرايا  ومزود 
إلى  بحراً  نقله  قبل  الفرنسية،  كان  مدينة  في  سبايس«  أالنيا 

قاعدة كورو حيث من المقرر إطاقه نهاية العام الحالي.
وفور وضعه في المدار على ارتفاع 36 ألف كيلومتر، سيجري 
للكوكب مرة كل عشر  1175، مسحاً  »ام تي جي - اي  صاروخ 
دقائق، بدقة توازي الضعف مقارنة بالجيل السابق من الصواريخ.

كان )أ ف ب( 

المحيربي 
يتسلق أعلى قمة 

في أوروبا 
نجح المهندس اإلماراتي عبد اهلل المحيربي في 

تسّلق جبل البروس بروسيا ورفع علم اإلمارات 
فوق أعلى قمة جبلية في أوروبا، والتي يبلغ 

ارتفاعها 5642 مترًا، وقال المهندس المحيربي: 
إن تشجيع صندوق أبوظبي للتنمية وراء هذا 

اإلنجاز االستثنائي، موضحًا أنه يعمل مهندس 
مشاريع في إدارة العمليات بهذه المؤسسة 

الوطنية الرائدة، وأن الصندوق منحه فرصة 
لتحقيق حلمه في بلوغ تلك القمة لتضاف إلى 

سجله الحافل في »تسّلق الجبال«. وقال: فخور 
بالوصول إلى القمة، ورفع َعلم اإلمارات، وحريص 

على إبراز صالبة وقوة الشباب اإلماراتي.
موسكو )وام(
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