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انطالق فعاليات » أبوظبي 
للصيـــــد والفروسيــــــــــة« غدًا

رئيس الدولة ونائبه 
يهنئــــان رئيـــــــس غينيـــــا بيســـــاو بذكــرى االستقــــــالل

أبوظبي )وام( 

نهيان  آل  زايد  الشيخ محمد بن  السمو  بعث صاحب 
فخامة  إلى  تهنئة  برقية  اهلل،  حفظه  الدولة،  رئيس 
الجنرال عمرو سيسوكو امبالو رئيس جمهورية غينيا 
بيساو، بمناسبة ذكرى استقالل بالده. وبعث صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 

اهلل،  رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 
عمرو  الــجــنــرال  فخامة  ــى  إل مماثلة  تهنئة  برقية 
الشيخ  السمو  صاحب  بعث  كما  امبالو.  سيسوكو 

محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى 
معالي نينو جوميز نبيام رئيس وزراء جمهورية 

بيساو. غينيا 
)طالع ص 02(

عبدهللا بن زايــــد يلتقي الفروف بمقـــر األمـــم المتحـــــدة 

اإلمارات تدعم جهود الحل السلمي للنزاع بأوكرانيا

نيويورك )وام(

بن  عبداهلل  الشيخ  سمو  جــدد 
الخارجية  وزيــر  نهيان  آل  زايــد 
على  تأكيده  الــدولــي  والــتــعــاون 
لدعم  التام  اإلمـــارات  استعداد 
إيجاد  إلى  الهادفة  الجهود  كل 
بأوكرانيا.  لــلــنــزاع  سلمي  حــل 
ــقــاء سموه  ــالل ل ــك خـ ــاء ذلـ جـ
وزيــر  الفـــروف  سيرجي  معالي 
األمم  مقر  في  روسيا  خارجية 
بحثا  حيث  بنيويورك،  المتحدة 
والشراكة  الراسخة  العالقات 
في  البلدين  بين  االستراتيجية 
المجاالت كافة. وتبادل الجانبان 

التطورات  تجاه  النظر  وجهات 
ومنها  ــيـــة،  والـــدولـ اإلقــلــيــمــيــة 
األزمة بأوكرانيا، كما بحثا ملف 
والغذاء، وأهمية  الطاقة  أسواق 
العالمي.  لالقتصاد  استقرارها 
بن  عبداهلل  الشيخ  سمو  وأكــد 
زايد آل نهيان على متانة وعمق 
بين  االستراتيجية  الــعــالقــات 
ــا. وقــد بحث  ــارات وروســي ــ اإلم
سموه بنيويورك سبل تحفيز نمو 
االقتصاد العالمي خالل لقاءات 
شملت عدداً من كبار المسؤولين 
والــمــديــرة  الــخــارجــيــة  ووزراء 

التنفيذية لهيئة األمم المتحدة.
 )طالع ص 15-14(

يوسف العربي 

)أبوظبي( 

ــة  ــقــال ــب ــاوز ســـــوق ال ــجــ ــ ت
اإللــكــتــرونــيــة فــي اإلمـــــارات، 
مليارات   4 مــن  أكثر   ،2022 خــالل 
درهم »1.1 مليار دوالر«، حسب شركة 
ــط«،  ــشــرق األوســ ــس لـــوج- ال »ســوي
البقالة  أن صناعة  إلى  أشــارت  التي 
اإللكترونية استمرت في النمو طوال 
وأضافت  الماضية.  الثالثين  الشهور 
و2019،   2018 بين  الفترة  فــي  أنــه 
اإللكترونية  البقالة  مبيعات  نمت 
 1.097 ــى  إل درهـــم  مليون   624 مــن 
جائحة  بـــأن  ونــوهــت  ــم.  درهــ مليار 
لنمو  مــســّرعــاً  »كــوفــيــد-19« شكلت 
البقالة اإللكترونية خالل 2020، حيث 

شهد السوق توسعاً يتخطى نمو أكثر 
من خمس سنوات خالل 5 أشهر فقط 
لتقرير  ووفقاً  »الجائحة«.  بداية  من 
البقالة  فإن صناعة  ماكينزي،  شركة 
اإللكترونية على وشك أن تشهد تحوالً 
جديداً، بحيث يتخطى تغلغلها داخل 
منصات البيع الضعف خالل السنوات 

الخمس المقبلة. 
المدير  درونــفــيــلــد،  ديفيد  وقـــال 
الشرق  لــوج«  »سويس  لشركة  العام، 
ــاد«: إن الــوقــت  ــحـ ـــ »االتـ األوســــط ل
البقالة  طــلــبــات  لتسلم  الــمــقــبــول 
سيصبح  وتــوصــيــلــهــا  اإللــكــتــرونــيــة 
أن  إلــى  مشيراً  تقريباً،  ساعة   24
الروبوتات يمكن أن تلعب دوراً كبيراً 
بانتقاء  السريع  التسوق  عملية  في 

البضائع وتوجيه الزبائن.

مليارات درهم حجم البقالة 

اإللكـــــترونية يف اإلمــارات

»الجائحة« سّرعت وتيرة نمو السوق

آمنة الكتبي )دبي( 

 حدد موقع وزارة تنمية المجتمع 
10 خدمات إلكترونية هي األكثر 

استخدامًا، والتي تم تقديمها بوساطة 
متعاملين مع الوزارة، يتصدرها طلب 

الحصول على عالوات بدل التضخم، 
وطلب مساعدة اجتماعية، وإصدار 

شهادة لمن يهمه األمر. وبلغ عدد 
الطلبات المقدمة إلصدار عالوة بدل 
التضخم، وفقًا للموقع الرسمي خالل 

العام الجاري، 152 ألفًا و250 طلبًا، 
تالها 16 ألفًا و667 طلب مساعدة 

اجتماعية و8659 طلب إصدار شهادة 
لمن يهمه األمر، وتلقت الوزارة 6279 

طلب تجديد بطاقة أصحاب الهمم 
و3774 طلب إصدار بطاقة أصحاب 

الهمم جديدة، و1749 طلبًا جديدًا 
للمنحة. )طالع ص 07(

»تنمية المجتمع«: 
152 ألـــــف طـــــــــلب 
للحصـــــــــــول علـــــــــى 
»عالوات التضخم«

 4

تحتضن فعاليات أبوظبي
ومعارض دولية شتـــــوية

رشا طبيلة )أبوظبي(

 تستضيف أبوظبي، خالل الموسم الشتوي المقبل، العديد من المعارض والفعاليات 
واألحداث بمختلف القطاعات الترفيهية والرياضية واالقتصادية، والتي تسهم بشكل 
ملحوظ في نمو النشاط السياحي باإلمارة. وتتوزع الفعاليات بين مختلف القطاعات 
لتستقطب سياح »الترفيه« و»األعمال والمعارض والمؤتمرات«. وبحسب بيانات دائرة 
الثقافة والسياحة أبوظبي، تعتبر فترة الربع األخير من العام موسم الذروة للسياحة 

المحلية والدولية. )طالع ص 12(

 2.6
مليون نزيل 

في فنادق العاصمة 
بإيرادات 3 مـــــليارات 
درهم خالل 8 أشهر

العليمـــــــي: الهــــــــــدنة مهــــــــددة 
والوضـــــع اإلنســــــــاني كارثــــــــــي

قالت أميرة المرزوقي رئيس قسم 
االستشارات النفسية واألسرية بإدارة 

التنمية األسرية، إحدى مؤسسات 
المجلس األعلى لشؤون األسرة 

بالشارقة، إن »اإلرشاد« ُيعد حصن 
التالحم األسري، مشيرة إلى أن 

عدد المستفيدين من 
االستشارات الداعمة 

لألسرة خالل 2020 
و2021، تجاوز 1300 

مستفيد باإلمارة.
)لمياء الهرمودي(

حصن التالحم األسري 

حــــــــــــــــــــوار

تدشين المرحلة الرابعة من العملية العسكرية في أبين

»سهــــــام الشـــــــرق« 
تطهر اليمن من إرهــاب »القاعـــدة«

أحمد عاطف )عدن، القاهرة(

الرابعة من  المرحلة  اليمنية،  القوات  أطلقت 
عملية »سهام الشرق« لتطهير محافظة أبين من 
تنظيم »القاعدة« اإلرهابي. وقال محافظ أبين 
اللواء الركن أبو بكر حسين، أمس، إن العملية 
السيطرة  آخرها  كانت  مراحل،  بثالث  مرت 

على معسكر »وادي عومران«. وأضاف، خالل 
مؤتمر صحفي، أنه بعد انتهاء المرحلة الرابعة 
سيتم إعالن ثمار عملية »سهام الشرق«، مشيراً 
للجيش  واألمنية  العسكرية  الوحدات  أن  إلى 
والقوات المشتركة ستبقى في المعسكرات بما 
يحفظ أمن أبين، ويمنع عودة الخاليا اإلرهابية 

النائمة لـ »القاعدة«. )طالع ص 17( 

وزير الخــــــارجية 
يبحــــــث سبــــــل تحفيز نمـــو 

االقتصــــاد العالمــــي

عبداهلل بن زايد خالل لقائه وزير الخارجية الروسي سيرجي الفروف بنيويورك  )تصوير: سعيد جمعوه(

زادت حصيلة الضحايا في كارثة غرق مركب كان يقّل مهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل السورية، إلى 
89 شخصًا، فيما أعلن الجيش اللبناني توقيف مشتبه به في عملية التهريب التي أسفرت عن أعلى حصيلة 
قتلى منذ بدء ظاهرة الهجرة غير الشرعية انطالقًا من لبنان. في الوقت نفسه، لقي ستة مهاجرين، بينهم 

أربعة أطفال، حتفهم، جراء غرق قارب كان يقلهم قبالة سواحل قضاء »أيواجيق« في والية »جناق قلعة« 
شمال غربي تركيا.  )رويترز( ... )طالع ص 18(

كارثة إنسانية أمام السواحل السورية

11 06

هدى جاسم )بغداد(

العراقي مصطفى  ــوزراء  الـ رئيس  قــال 
السياسية عجزت  القوى  إن  الكاظمي، 
عن االتفاق على تشكيل الحكومة، مما 
انــســداد سياسي.  وأضــاف،  إلــى  أدى 
المتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  أمــام 
أن الوضع بالعراق هو »نتيجة لتراكمات 
طويلة«. وطالب المجتمع الدولي بتقديم 
الدعم إلعادة إعمار العراق وبناء البنى 

التحتية التي دمرتها الحروب.
ومع تواصل القوى السياسية العراقية 
التي  لــألزمــة  حــلــول  بإيجاد  مطالبتها 
إلى  الدعوات  تجددت  بالبالد،  تعصف 

حل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.
واعتبر المحلل السياسي ونائب رئيس 
»مركز القرار السياسي« حيدر الموسوي، 
أن النواب المستقلين ليست لديهم رؤية 
واضحة، فيما قوى »اإلطــار التنسيقي« 

تحاول التمسك بوحدتها. )طالع ص 17(

الكاظمـــــي: القــوى السياسيــة 

عاجزة عـن تشكيـــل الحكـــــومة  

طالب المجتمع الدولي بمساندة العراق

روبوتــــات 
متخصصة 

النتقاء البضائع 
وتوجـــــيـــــه 

الزبائن

الدولة تؤكد أهمية الحفاظ على نظام تجاري عالمي مرنمستشــــار ألمانيــــا يصــــل إلى اإلمارات في زيــــارة عمــــــل 0213
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اإلمارات

رئيس الدولــــــة ونائبــــه
يهنئان رئيس غينيا بيساو بذكرى استقالل بالده

أبوظبي )وام(

 بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة 

إلى فخامة الجنرال عمرو سيسوكو امبالو رئيس 

جمهورية غينيا بيساو، بمناسبة ذكرى استقالل 

بالده. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقية تهنئة 

مماثلة إلى فخامة الجنرال عمرو سيسوكو 

امبالو. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي 

نينو جوميز نبيام رئيس وزراء جمهورية غينيا 

بيساو.

أبوظبي )وام( 

وصل إلى البالد، أمس، معالي أوالف شولتس مستشار جمهورية ألمانيا االتحادية 
الصديقة في زيارة عمل إلى الدولة. وكان في استقباله والوفد المرافق لدى 

وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي، معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري 
وزيرة التغير المناخي والبيئة وعدد من المسؤولين.

أبوظبي )وام(

 شارك األرشيف والمكتبة الوطنية سفارة 
المملكة العربية السعودية احتفاالتها 

باليوم الوطني الثاني والتسعين، عبر 
تنظيمه معرضًا للصور الفوتوغرافية 

التاريخية التي توثق العالقات المتميزة 
بين البلدين الشقيقين اللذين تربطهما 

أواصر تاريخية ومصير مشترك. 
وتركز الصور الفوتوغرافية التاريخية 

على مسيرة العالقات التاريخية الوثيقة 
بين البلدين، وتوثق العديد من الزيارات 
المتبادلة بين قيادتيهما، والحرص على 
التواصل والتنسيق الدائم، وتكامل الرؤى 

بينهما. والقى معرض الصور إقبااًل مميزًا 

من الزوار والمهنئين بهذه المناسبة 
العزيزة على نفوس أبناء المملكة العربية 

السعودية ودولة اإلمارات العربية 
المتحدة. 

وأشاد تركي بن عبداهلل الدخيل سفير 
المملكة العربية السعودية لدى الدولة 

خالل زيارته المعرض، بمشاركة 
األرشيف والمكتبة الوطنية في هذه 

المناسبة العزيزة.. مشيرًا إلى أن هذا 
المعرض قدم للزوار والمهنئين صورًا 

توثق العالقات المتينة والبعد التاريخي 
للعالقات االستراتيجية واألخوية 

التي تشهد تطورًا نوعيًا مستمرًا بين 
قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين في 
مختلف المجاالت، واصفًا العالقات بأنها 

أنموذج متقدم ومثال على قوة العالقة 
الصحيحة بين األشقاء، مرتكزة في ذلك 

على جذور تاريخية وثقافية عميقة، 
وتتطور بما يخدم الشعبين الشقيقين 

ويعزز االنسجام وتناغم المواقف 
وتوحدها تجاه القضايا ذات االهتمام 

المشترك.

مستشـــــار أملانيـــا يصــــل

 إلى الدولة فــي زيارة عمـــل

نظم معرضًا للصور الفوتوغرافية التاريخية

األرشيف واملكتبة الوطنية يشارك سفارة 

السعـــوديــــة احتفـــالهـا باليـــوم الــوطنـــــي 

حاكـــم رأس الخيمة يقــــدم واجــــب العـــزاء 

فـــي وفــاة ضـرار بن راشـــد بن ثاني 

دبي )وام(

 قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن 
صقر القاسمي، عضو المجلس األعلى، 
حاكم رأس الخيمة، واجب العزاء في وفاة 

المغفور له ضرار بن راشد بن ثاني. 
ــه، أمــس،  ــارت ــرب سموه خــال زي وأعـ
في  الخوانيج  منطقة  العزاء في  مجلس 
لذوي  ومواساته  عزائه  صــادق  عن  دبي 
يتغمده  أن  وجل  عز  اهلل  داعياً  الفقيد، 
بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، 
والسلوان.  الصبر  وذويــه  أهله  يلهم  وأن 
وقدم العزاء إلى جانب سموه، الشيخ خالد 
بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس 
والتطوير  إدارة مكتب االستثمار  مجلس 

في رأس الخيمة.

المعرض قدم صورًا توثق 
للعالقات االستراتيجية 

واألخوية بين البلدين

تركي بن عبدهللا الدخيل 
دبي )وام(

 شاركت جمارك دبي، 
السعودية  العربية  المملكة 
الوطني  بيومها  احتفاالتها 

الـ92، من خالل استقبال 
من  القادمين  األشقاء 
مطارات  عبر  المملكة 

دبي إلى الدولة، بالورود 
والتمور  العربية  والقهوة 

التهنئة.  وبطاقات 
السعوديون  وأعرب اإلخوة 

وشكرهم  سعادتهم  عن 
وضباط  لمفتشي  العميق 

جمارك دبي على هذه 
وحفاوة  الطيبة  اللفتة 
تؤكد  التي  االستقبال 

بين  العالقات  ومتانة  عمق 
والسعودية.  اإلمارات 

مصبح  محبوب  أحمد  وهنأ 
لجمارك  العام  المدير 

التنفيذي  الرئيس  دبي، 
الموانئ  لمؤسسة 

والمنطقة  والجمارك 
العربية  المملكة  الحرة، 

قيادًة  الشقيقة  السعودية 
الوطني  باليوم  وشعبًا 

الـ92. السعودي 

جمارك دبي 
تحتفي باألشقاء 

السعوديين 
بالورود والقهوة 

العربية

سعود القاسمي لدى تقديمه واجب العزاء )وام(

المدني  أبوظبي للدفاع  أبوظبي وهيئة   شاركت شرطة 
الدولة. السعودية لدى  العربية  المملكة  في حفل سفارة 

الضيوف  أمام  الشرطة  وقدمت فرقة موسيقى 
خالل  والتراثية  الوطنية  المعزوفات  من  مقطوعات 

ودوريات  أبوظبي«  شرطة  »فرسان  تقدمتها  المسيرة 
المرور ودورية السعادة أمام قصر اإلمارات احتفااًل 

العاصمة،  شرطة  مديرية  بالحفل  وشارك  بالمناسبة. 
التحريات  مديرية  والدوريات،  المرور  مديرية 

العامة،  والعالقات  المراسم  إدارة  الجنائية،  والتحقيقات 
 ،)k9( إدارة اإلعالم األمني، إدارة التفتيش األمني

الدوريات الخاصة، باإلضافة إلى هيئة أبوظبي  وإدارة 
المدني. للدفاع 

شرطة أبوظبي و»أبوظبي للدفاع المدني«
فـــــــي حفــــــــل سفـــــــارة المملكــــــــــة 

السفير السعودي خالل جولته في المعرض )وام(

أوالف شولتس لدى وصوله إلى الدولة وفي استقباله مريم المهيري )وام(
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خالل فعاليات معرض 
»صّقـــاري اإلمــــارات« أبوظبـــــــــــــــــي للصيــــــــــد

صون التراث والبيئة  
وأوضـــــــح مـــعـــالـــي مـــاجـــد عــلــي 
العليا  اللجنة  رئــيــس  الــمــنــصــوري 
العام  واألمــيــن  للمعرض  المنظمة 
أّن  اإلمــــــــارات،  ــاري  ــقـ ــادي صـ ــنـ لـ
ُمشاركة  خالل  من  يسعى  المؤتمر 
من  والباحثين  الخبراء  من  العديد 
مختلف  مــن  ــة  دولـ و24  اإلمــــارات 
االســتــخــدام  تعزيز  ــى  إل الـــقـــارات، 
ــى عــنــه  ــن ــذي ال غ ــ الـ الـــُمـــســـتـــدام 
لــلــحــفــاظ عــلــى الــبــيــئــة والــتــأكــيــد 
لصون  الــدولــي  االتــحــاد  دور  على 
الصدد  هــذا  في  وربطه  الطبيعة، 
المادي  غير  الثقافي  التراث  بلجنة 
بهدف  وذلك  اليونسكو،  منظمة  في 
المجتمعات  استعداد  من  االستفادة 

لدعم جهود صون التراث والبيئة.
أهمية  الضوء على  المؤتمر  ويُسلّط 
للصيد  الـــدولـــي  أبــوظــبــي  مـــعـــرض 
العربية  ــارات  ــ اإلم ودور  والــفــروســيــة 
في  الــدولــي  الصعيد  على  المتحدة 
والحفاظ  الصقارة  عالم  رقعة  توسيع 

على البيئة والتراث الثقافي.

مشاركات دولية
ــال الــمــؤتــمــر  ــمـ ــي أعـ ــارك فـ ــشــ ــ ويُ
صقارون وخبراء وباحثون من كل من: 
المجر،  النمسا،  أيرلندا،  ــارات،  اإلمـ
إسبانيا،  فرنسا،  سلوفاكيا،  بولندا، 
إيطاليا، كازاخستان، هولندا، البرتغال، 
ألمانيا،  المتحدة،  المملكة  التشيك، 
المغرب،  بلجيكا،  الصين،  منغوليا، 
وبولندا،  وجورجيا،  وكرواتيا،  تونس، 

وتشيلي.
على  للعمل  الــمــؤتــمــر  يــهــدف  كــمــا 
بين  مباشرة  اتــصــال  قــنــوات  تأسيس 
وتشجيع  والصقارين،  الصقور  ُمرّبي 
النظرة اإليجابية للصقارة لمن هم من 
المعلومات  وتصحيح  ُمحيطها،  خارج 
رياضة  أن  على  والتشديد  الخاطئة 
بالنجاحات  غنية  بالصقور  الصيد 
والتي  الُمستدام،  الصيد  مجال  فــي 
باعتبارها  ُمشاركتها  ــضــرورة  ال مــن 
ــتــجــزأ مـــن الــمــجــتــمــعــات  جـــــزءاً ال ي

وتشجيع  األصلية،  والشعوب  المحلية 
ــادة الــنــظــم  ــعـ ــتـ اســتــراتــيــجــيــات اسـ
اإليــكــولــوجــيــة مــن خــالل االســتــخــدام 
الصقارة  بدور  واالعتراف  الُمستدام، 
المحلية  المجتمعات  في  مهم  كتراث 
القيادي  ــدور  وال األصليين،  والسكان 
في  الصقارون  يلعبه  أن  يمكن  الــذي 
الحفظ  لتحقيق أهداف  الدعم  تقديم 

وصون التراث.
االتــحــاد  دور  المؤتمر  ويستعرض 
على  والمحافظة  للصقارة  العالمي 
انتشار  تعزيز  فــي  الــجــارحــة  الطيور 
الــصــيــد بــالــصــقــور بــشــكــل مــشــروع، 
الحفظ  بــوابــات  إبــراز  على  والتركيز 
التعاون  عبر  الطلبة  تعليم  ومــشــروع 
مــع الـــمـــدارس، ومــهــرجــان الــصــقــارة 
على  الضوء  تسليط  وبالتالي  الدولي، 
التزام دولة اإلمارات العربية المتحدة 
لها  والترويج  الصقارة  على  بالحفاظ 

في جميع أنحاء العالم.
لومبارد،  د.أدريــــان  المؤتمر  يُــديــر 
الُمستدام  االستخدام  مجموعة  رئيس 

وإدارة النظم البيئية في االتحاد الدولي 
لصون الطبيعة، وبُمشاركة غاري تمبرل 
للصقارة  العالمي  االتحاد  عن  ممثاًل 

والمحافظة على الطيور الجارحة.
جلساته  عبر  المؤتمر  يتناول  كما 
ــســاهــمــات الــصــقــاريــن  ــددة، ُم ــع ــت ــم ال
ــي تــعــزيــز االســتــخــدام  والــصــيــاديــن ف
وتقديم  الطبيعة،  لــمــوارد  الُمستدام 
أفكار حول القدرات االبتكارية من قبل 
الُمستدام،  الصيد  لطرائق  الصقارين 
من  وصقارين  خبراء  بمشاركة  وذلــك 
للصقارة  ــد  ــ زاي بـــن  مــحــمــد  مـــدرســـة 
الدولي  والصندوق  الصحراء،  وفراسة 
لــلــحــفــاظ عــلــى الـــحـــبـــارى، صــنــدوق 
محمد بن زايد للمحافظة على الطيور 
الجارحة، المؤسسة األوروبية للصقارة 
والمجلس  الطبيعة،  على  والمحافظة 
الحياة  والحفاظ على  لأللعاب  الدولي 
الصيد وصون  واتحاد جمعيات  البرية 
األنواع في االتحاد األوروبــي، وممثلين 
في  األصليين  السكان  مجموعات  عن 

بعض الدول.

يُنّظم مؤتمرًا دوليًا لدور امُلجتمعــات 

املحليـــــــــــــة فـــي صـــــــون التـــــــــــراث

أبوظبي )االتحاد(

ضمن فعاليات الدورة التاسعة عشرة 

من معرض أبوظبي الدولي للصيد 

والفروسية، التي يُنّظمها نادي صّقاري 

اإلمارات خالل الفترة من 26 سبتمبر 

ولغاية 2 أكتوبر في مركز أبوظبي 

الوطني للمعارض تحت شعار »استدامة 

وتراث.. بروٍح ُمتجّددة«، يُعقد المؤتمر 

الُمصاحب للحدث تحت عنوان »أهمية دور 

الُمجتمعات المحلية والشعوب األصلية 

في تعزيز الصلة بين التراث الثقافي غير 

المادي والحفاظ على الحياة البرية«.

ويُنّظم المؤتمر نادي صقاري اإلمارات 

واالتحاد العالمي للصقارة والمحافظة 

على الطيور الجارحة )IAF(، وذلك 

بالتعاون مع منظمة اليونسكو واالتحاد 

الدولي لصون الطبيعة. ويُشارك في 

أعمال المؤتمر 24 صقارًا شابًا )تتراوح 

أعمارهم بين 18 و30 عامًا( من 24 

دولة، والذين سيُشاركون أيضًا في جناح 

االتحاد العالمي للصقارة داخل المعرض 

مع رفع أعالم بلدانهم وعروض مرئية 

لفنون الصقارة التقليدية لكل دولة، 

وذلك باإلضافة إلى إبراز دور ُمرّبي الصقور 

الشباب وُمساهمتهم في التصدي 

للعقبات التي تعترض ممارسة رياضة 

الصيد بالصقور في بعض الدول.

 تعزيز االستخدام 
الُمستدام الذي ال غنى 
عنه للحفاظ على البيئة 

 
ماجد علي المنصوري

تصحيح األفكار الخاطئة
يتضمن املؤمتر ورشة عمل نقاشية مفتوحة حول تعزيز الصقارة واحلفاظ 

عليها من خالل وسائل التواصل االجتماعي، وحتسني التواصل بني جميع 
التوّجهات واآلراء وتصحيح اخلرافات واألفكار اخلاطئة.

ومن محاور املؤمتر كذلك، ُمساهمات حول االستخدام امُلستدام من قبل 
الصيادين، استراتيجيات ومفاهيم وفرص استدامة التراث الثقايف غير 

املادي وصون احلياة البرية، كيف ساهمت عملية تسجيل الصقارة يف 
قائمة التراث الثقايف غير املادي مبنظمة اليونسكو يف تعزيز ممارسة 

الصقارة وحفظ األنواع؟ ُمستقبل الصقارة - التحديات احلالية والرؤى 
املستقبلية.

وأضحى معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية منّصة عاملية لدعم 
األعمال واملبادرات الوطنية والعاملية يف مجال الصيد امُلستدام. ومّثلت 

الدورة الـ »18« نقطة محورية لتعزيز رسالة املعرض احلضارية يف صون 
التراث الثقايف والترويج له. وقّدم املعرض للجمهور العام املاضي سلسلة من 

أكثر من 120 ورشة عمل، واستضاف نحو 90 ُمتحّدثًا، وما يزيد على 800 
ممثل رسمي ملؤسسات وجمعيات الصقارة والصيد امُلستدام من مختلف 

أنحاء العالم.

برعاية حمدان بن زايد
»أبوظبــــــي للصيــــد 

والفروسيـــة« ينطلق غـــدًا

أبوظبي )االتحاد(

 تنطلق غدا االثنين فعاليات الدورة الـ 19 من معرض أبوظبي 
الدولي للصيد والفروسية )أبوظبي 2022(، تحت رعاية سمو 
الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، 
رئيس نادي صقاري اإلمارات، بمشاركة ما يزيد على 900 شركة 

وعالمة تجارية من 58 دولة، بتنظيم من نادي صقاري اإلمارات، 
خالل الفترة من 26 سبتمبر ولغاية 2 أكتوبر.

ومُختص،  خبير   100 مشاركة  الحالي  العام  دورة  وتشهد 
باإلضافة لما يزيد على 130 من الرّسامين والحرفيين والفنانين 
الُمشاركين في قطاع »الفنون والحرف اليدوية«، فضاًل عن جمع 
ُكبريات العالمات التجارية والشركات الُمتخصصة في قطاعاته 

الـ 11 على أرض موقع واحد لتبادل المعارف والخبرات وإطالق 
منتجات وخدمات جديدة وتوسيع األعمال. 

وورشــة عمل، وعروض  حّياً  نشاطاً   150 المعرض  ويتضمن 
ألنشطة  باإلضافة  الــعــروض«،  »ساحة  في  شائقة  وفعاليات 
مباشرة  ورياضية  تراثية  وعــروض  مبتكرة  وُمسابقات  تعليمية 

تستقطب الجميع.

 60
فعالية الستعراضات 
الطيــــــــــور الجارحـــــــــــــــة 
وكــــــــــــــالب الصيـــــــــــــــد 

وأوضح عمر فؤاد أحمد مدير معرض أبوظبي 
الدولي للصيد والفروسية أّنه من بني ما يزيد 
على 150 فعالية خالل أيام املعرض، هناك 

الكثير من األنشطة التي ُتناسب اجلميع 
وبشكل خاص األطفال وكافة أفراد 

العائلة، منها: فعاليات »تواصل 
مع الطبيعة واحليوانات«، و60 

فعالية يف ساحة العروض، تشمل 
االستعراضات االستثنائية للطيور 

اجلارحة وكالب الصيد والكالب 
البوليسية واخليول واإلبل، والعديد 

من احليوانات التي ال ُيكن ُمشاهدتها إال يف 
املعرض، كما وُتقام يف ساحة العروض العديد من 

الفعاليات الشائقة يف ُمقّدمتها ُمسابقة جمال 
السلوقي العربي، ومزادات اخليول العربية، 

الصقور، والهجن العربية.
وأشار إلى أن املعرض طرح العام احلالي فئات 
متعددة من التذاكر تبدأ من 25 درهمًا قيمة 

تذكرة الدخول لليوم الواحد وحتى 75 درهمًا 
لبطاقة الدخول لأليام السبعة، وفئات األطفال 

وأصحاب الهمم وكبار السن يكنهم دخول املعرض 
مجانًا. وُتقام دورة العام احلالي من املعرض 

بتنظيم من نادي صقاري اإلمارات، وبرعاية 
رسمية من هيئة البيئة - أبوظبي، الصندوق 
الدولي للحفاظ على احلبارى، مركز أبوظبي 
الوطني للمعارض حيث ُيقام احلدث، وراعي 

القطاع شركة كاراكال الدولية، الراعي الفضي 
شركة »كيو« للعقارات، وشركاء تعزيز جتربة 

الزوار كل من أكاديية فاطمة بنت مبارك 
للرياضة النسائية، شركة بوالريس للُمعّدات 

الرياضية امُلتخّصصة، ومجموعة العربة 
الفاخرة، وراعي الفعاليات كل من شركة »سمارت 

ديزاين« وشركة »اخليمة امللكية«، وشريك 
صناعة السيارات »إيه أر بي اإلمارات«، وبدعم 

من شرطة أبوظبي ووزارة الداخلية وغرفة جتارة 
وصناعة أبوظبي ونادي تراث اإلمارات.
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طالبات الدفعة الجديدة )من المصدر(

أطلقته »دبي العطاء« وُعرض في »األمم المتحدة«

إطار عمل لعالج »األزمة الصامتة« 

ملنظومة التعليم العاملية

دينا جوني )دبي( 

عرض الدكتور طارق القرق الرئيس 
إدارة  مجلس  رئيس  ونائب  التنفيذي 
دبي العطاء تقرير »إعادة صياغة مشهد 
والكوكب«،  البشرية  أجــل  من  التعليم 
واإلطار العام لتحويل التعليم العالمي، 
في الدورة السابعة والسبعين للجمعية 
العامة لألمم المتحدة، بدعوة من أمينها 
خالل  وذلك  غوتيريش،  أنطونيو  العام 
قمة تحويل التعليم )TES( التابعة لألمم 
المتحدة، بالتعاون مع مفوضية التعليم، 
لمعالجة مخاطر األزمة الصامتة التي 

تعصف بهذا القطاع.
فرصة  العالمي  التجمع  هــذا  ومنح 
فريدة لالرتقاء بمكانة التعليم ليتصدر 
جدول األعمال السياسي العالمي للقمة 
وحشد العمل وتعزيز الطموح والتضامن 
وتوفير الحلول لتعويض الخسائر التي 
مني بها قطاع التعلم من جراء الجائحة، 
األنظمة  شهدتها  التي  التحديات  وإثر 
التعليمية في مختلف دول العالم خالل 
عن  عجزها  أظــهــرت  كــورونــا  جائحة 
مواكبة التغيير السريع في الحياة وتبّدل 
االحتياجات الحالية والمستقبلية وتطلّع 
الدول في بناء عناصرها البشرية، كان 
ال بّد من طرح جديد يضع التعليم أمام 
الكبير، بعد 120 عاماً  التحّول  مفترق 
نفسها  األساسية  المبادئ  تطبيق  من 
التي أوجدت لتخدم الثورات الصناعية 

األولى. 
مــدار  على  الــعــطــاء«  »دبــي  وتمكنت 
األعوام الخمسة الماضية، بالتعاون مع 
الدول الشريكة، والمؤسسات التعليمية، 
والــمــنــظــمــات مـــتـــعـــددة األطــــــراف، 
المتحدة،  لــألمــم  التابعة  والـــوكـــاالت 
والقطاع  العالمية،  والشبكات  واآلليات 
الخاص، من إعداد إطار عمل توجيهي 
شامل وموّجه من أجل العمل للوصول 
مع  يتماشى  جديد  تعليمي  نظام  إلــى 
المستقبل ومحوره اإلنسان، ويهدف إلى 

إحداث تحُوّل في التعليم على مستوى 
المعرفة  تــرســيــخ  خـــالل  ــن  م الــعــالــم 
والمهارات والشغف، للتأثير على النتائج 
الطلبة  ووضع  واالجتماعية،  التعليمية 

في صميم التنمية البشرية. 
ــد  ــجــدي ــيــم ال ــعــل ــت ــام ال ــظـ ويــلــبــي نـ
ــدة لــألطــفــال  ــزاي ــت ــم ــاجــات ال ــي االحــت
ــاب فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم  ــشــب وال
والتواصل،  بالتكنولوجيا،  يتعلق  فيما 
ــكــفــاءات األســاســيــة،  والــشــمــولــيــة، وال
والمهارات، والقيم، والقيادة، والمساواة 

بين الجنسين، وغيرها.

ماهية »إنسان المستقبل«
التعليم  تحويل  عمل  إطــار  ويتساءل 

نسخة  على  ــحــاد«  »االت ــذي حصلت  ال
منه عن ماهية »إنسان المستقبل«، وما 
اليوم وعما  إليه أطفال وشباب  يحتاج 
يجب القيام به في التعليم للتغلب على 
تعقيدات مستقبل مجهول. ويشير إلى 
نظام  ظل  العالمي،  الصعيد  على  أنــه 
األساسية  مبادئه  على  الحالي  التعليم 
من دون تغيير إلى حد كبير ألكثر من 
في  النظام  هــذا  ساهم  وبينما  ــرن.  ق
حدوث تحول كبير في تجربة البشرية 
في الماضي، فإنه اليوم نظام غير قادر 
السريعة  الوتيرة  لمواكبة  التطور  على 
التي يتخطى بها التغيير الحياة وسبل 
العيش، وبالتالي يجعله غير قادر على 
تلبية االحتياجات الحالية والمستقبلية 
كان  إذا  الــيــوم،  لكن  ــدو.  الـ وتطلعات 
للتعليم أن يلعب الدور المركزي، فيجب 

عليه في دفع البشرية إلى األمام.

النظام »اإليكولوجي«
ووضع اإلطار اآلليات التي يمكن من 
خاللها تسهيل تحّول التعليم من خالل 
»اإليكولوجي«،  بالنظام  يسمى  ما  نهج 
باألنظمة  التمّسك  عــن  التراجع  بعد 

الحالية للمدارس التقليدية. 

خالل قمة تحويل التعليم )من المصدر(

العين )االتحاد(

نّظمت كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة اإلمارات، حفاًل ترحيبيًا بطالب الدفعة 2026 
والبالغ عددهم 31 طالبًا وطالبة، منهم 29 طالبة بحضور سالم العامري، مدير عام هيئة 
أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية، والدكتورة مريم حارب السويدي، المدير التنفيذي 

لقطاع الرقابة في هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية، وهزام عبداهلل الظاهري، 
مدير إدارة الصحة العامة ببلدية مدينة العين، والدكتور بهانو تشودهاري، عميد كلية 

الزراعة والطب البيطري بجامعة اإلمارات، والدكتورة روال شعبان، رئيسة جمعية اإلمارات 
لألطباء البيطرين وعدد من القيادات األكاديمية وأعضاء هيئة التدريس، حيث ارتدى 

الطالب »المعطف األبيض« وتّم تسليم السماعات الطبية لهم.
وأشار بهانو تشودهاري، عميد كلية الزراعة والطب البيطري إلى أهمية ودور الطبيب 
البيطري في المحافظة على الصحة والسالمة المجتمعية، من خالل رعاية الحيوان 

ووقايته من األمراض والمحافظة على أمن وسالمة الغذاء.

31 طالبًا لدراسة الطب البيطري
الركائز األربع في جامعة اإلمارات

القيم: ذكر اإلطار يف الركيزة األولى، أن 
األطفال والشباب يحتاجون إلى أساس 

من القيم يكون أشبه بالعدسة التي 
يرون بها العالم ومكانهم فيه ودورهم 

يف تشكيل املستقبل. ومتثل القيم روح 
اإلنسانية والعودة إلى الغرض األصلي 

من التعليم والتعّلم، واكتساب فهم 
جلمال وقدسية جميع عناصر التجربة 

اإلنسانية واحترام عميق للبشر.
املهارات: ويف الركيزة الثانية، لفت اإلطار 

أنه مع اعتبار القيم مبثابة الركيزة 
التأسيسية، يحتاج األطفال والشباب 

أيضًا إلى اكتساب املهارات والكفاءات 
األساسية. ومتثل مهارات التفكير 

النقدي وحتديد األهداف والذكاء 
العاطفي االجتماعي مجموعة متنوعة 

من املهارات اجلسدية واالجتماعية 
واإلدراكية واملعرفية التي ستكون 

ضرورية ليس فقط لوظائف املستقبل 
ولكن للتعامل مع حتديات احلياة 

والواقع. 
ويف املهارات، فإن للتكنولوجيا حصة 
متزايدة باستمرار، وسيكون التعاون 

عبر القطاعات واللغات واملناطق الزمنية 
أمرًا محسومًا ال مفّر منه يف الوظائف 

واملجتمعات املستقبلية. 

توفير الحلول لتعويض 
الخسائر التي مني بها قطاع 

التعلم من جراء الجائحة
 

طارق القرق 

أبوظبي )االتحاد(

شاركت الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف في المؤتمر الدولي الـ )33( 
للمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، الذي تنظمه وزارة األوقاف المصرية والمجلس 
األعلى للشؤون اإلسالمية، في الفترة من 24 إلى 25 سبتمبر بمدينة القاهرة، تحت 

عنوان »االجتهاد ضرورة العصر: صوره وضوابطه ورجاله«، بحضور وزراء األوقاف 
ورؤساء الهيئات والشؤون اإلسالمية واإلفتاء من أنحاء العالم اإلسالمي.

وفي كلمته التي ألقاها في المؤتمر تقدم الدكتور محمد مطر سالم الكعبي، رئيس 
الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف بالشكر لجمهورية مصر العربية: رئيسًا، 
وحكومًة، وشعبًا، مؤكدًا على أن االجتهاد ضرورة حتمية، في كل زمان ومكان، وتزداد 

الحاجة إليه في مثل هذه األوقات، التي يشهد العالم فيها تحديات كبيرة، تحتم 
على قادة الفكر والنظر من العلماء المبادرة للقيام باجتهاد جماعي، واستنباط 

أحكام معاصرة، منضبطة بأصول االجتهاد وفروعه، وتراعي مقاصد الشريعة، 
والقيم الحضارية واإلنسانية.

وقال الكعبي إنه يجب على دوائر االجتهاد أن تراعي واقع الناس، وفق الضرورات 
الكلية للشريعة، من حفظ الدين والنفس والمال والعرض والعقل، وحفظ الوطن، 

وأن تجعل القرآن العظيم وهدي النبي الكريم، صلى اهلل عليه وسلم، القولي والفعلي 
والتقريري، وآراء األئمة األربعة، واألئمة المجتهدين، مدار النظر في استنباط 

األحكام.
وقدم الدكتور الكعبي للمؤتمر ثالثة مقترحات، أولها تقديم آراء اجتهادية تدرك 

عمق التحديات، وحلواًل فقهية تراعي ما يشهده العالم من تحوالت اقتصادية 
واجتماعية وفكرية، وثانيها إطالق وثيقة يجمع عليها الحاضرون والمشاركون 
في هذا المؤتمر، وتكون مبادئها دلياًل للمجتهدين، والثالث إنشاء موسوعة في 

االجتهاد تكون مرجعًا لطالب المعرفة، والمتخصصين في الفقه وأصوله، تنطلق من 
مشكاة قيم التسامح والسلم، واألخوة اإلنسانية، والمواطنة.

خالل مشاركته بـ»الدولي للشؤون اإلسالمية« بالقاهرة

الكعبي: االجتهاد ضرورة حتمية 

فـــي كــــل زمــــان ومكــــان
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 :»  رئيس قسم االستشارات النفسية في »التنمية األسرية« بالشارقة لـ»

»اإلرشاد« حصــن التالحـــم األســـري واملجتمعـــي 

 لمياء الهرمودي )الشارقة(

رئيس  المرزوقي  أميرة  أكــدت   
ــارات الــنــفــســيــة  ــشــ ــ ــت قـــســـم االســ
واألسرية في إدارة التنمية األسرية 
ــا، إحــــــدى مــؤســســات  ــ ــه ــ ــروع ــ وف
األســرة  لــشــؤون  األعــلــى  المجلس 
تختص  اإلدارة  أن  بــالــشــارقــة، 
تماسكها  لتعميق  وتسعى  باألسرة 
وقيمها،  هويتها  عــلــى  والــحــفــاظ 
فيها  ــاة  الــحــي مــســتــوى  وتــحــســيــن 
ما  خــال  مــن  جوانبها،  بمختلف 
تدعم  ومبادرات  برامج  من  تقدمه 
بلغ عدد  األسرة في اإلمارة، حيث 
 2020 عامي  خــال  المستفيدين 
مستفيد   1300 مــن  أكثر  و2021 

على مستوى اإلمارة.
»االتحاد«:  مع  حوار  في  وقالت، 
في  األســرة  دور  تعزيز  إلى  نسعى 
تطوير  خــال  مــن  التنمية  عملية 
المجتمعية  المؤسسات  مع  تفاعلها 
على  األســرة،  بشؤون  الصلة  ذات 
وفروعها  الــشــارقــة  مدينة  نــطــاق 
المنتشرة في الذيد والمدام وكلباء 
مشيرة  وخورفكان.  الحصن  ودبــا 
األســري  اإلرشـــاد  دور  أهمية  إلــى 

في دعم هذا الجانب.
وأضــــــــافــــــــت رئــــــيــــــس قـــســـم 
واألســريــة  النفسية  االســتــشــارات 
األســـريـــة  ــة  ــي ــم ــن ــت ال إدارة  ــي  ــ ف
اإلرشــاد  أهمية  تكمن  وفــروعــهــا: 
في  األســر  مساعدة  فــي  األســـري 
والتحديات  الــصــعــوبــات  مــواجــهــة 
ــواجــهــهــا، ومــعــرفــة نــقــاط  ــي ت ــت ال
لتحقيق  الــضــعــف  ــاط  ــق ون ــوة  ــق ال
الــــتــــوازن بــيــن أفــــــراد األســـــرة. 
من  مجموعة  األســـري  ولــإرشــاد 
التوافق  تحقيق  أهمها  األهــداف، 
أفراد  بين  العاقات  في  والسام 
الفعال  الــتــواصــل  وبــنــاء  ــرة،  األســ
من  وتمكينهم  األســرة  أفــراد  بين 
والتعبير  مشكاتهم  وحل  مناقشة 
بكل  وانفعاالتهم  مشاعرهم  عــن 
باإلضافة  اآلخرين،  وتفهم  أريحية 
الــحــفــاظ على ربـــاط األســرة  ــى  إل
والقيم  المبادئ  وتعزيز  وتمسكها، 
األســـريـــة اإليــجــابــيــة، فــضــًا عن 
الشخصي  الــنــمــو  وتــقــويــة  ــادة  ــ زي
المجتمع  في  وفاعليته  الفرد  لدى 
أسري  جو  في  النفسي  والموافقة 
عاقات  وتنمية  بالطمأنينة،  مليء 
جيدة مــع اآلخــريــن داخــل األســرة 
ــرة من  ــا، وحــمــايــة األســ وخــارجــه

والتشتت. التفكك 

تعزيز العالقات األسرية
في  يساهم  اإلرشــاد  أن  وأكــدت 
األسرية،  العاقات  وتعزيز  تقوية 
ورفع  نشر  نحو  السعي  طريق  عن 
ــاد  اإلرشـ بعملية  الــوعــي  مــســتــوى 
األسري من خال مساعدة األفراد 
على أداء أدوارهم االجتماعية على 
االنــســجــام  وتحقيق  وجـــه  أحــســن 
ــرة،  ــرد األســ ــ ــة بــيــن أف ــق ــواف ــم وال

منظومة  تطوير  خــال  مــن  ــك  وذل
مؤسسة  لــبــنــاء  ــم  ــقــي وال الــتــربــيــة 
والثقافة  المجتمع،  فــي  األســـرة 
ــاء أســـرة  ــن ــب الــزوجــيــة الــراقــيــة ل
تمكين  إلــى  بــاإلضــافــة  مــســتــقــرة، 
األسرة وبناء الشخصية اإلنسانية، 
التشريعات  تطوير  في  واإلســهــام 
ــمــاســك  ــت لـــدعـــم االســـتـــقـــرار وال

األسري، والوصول إلى الريادة في 
األسرية  التنمية  وبيانات  معلومات 
واالســتــقــرار  التماسك  يحقق  مــا 
إتاحة  إلى  باإلضافة  العائلة،  في 
والمعلوماتية  المعرفية  المصادر 
مع  الــعــاقــة  وتــفــعــيــل  للمعنيين، 
الـــشـــركـــاء مـــن خـــال الــمــشــاريــع 

المشتركة.

أبرز التحديات
تواجه  التي  التحديات  أبرز  حول 
ــر حــالــيــاً، أكـــدت الــمــرزوقــي  األسـ
النفسية  االستشارات  قسم  رئيس 
واألسرية في إدارة التنمية األسرية 
االنفتاح  يكون  قائلة: قد  وفروعها، 
القيم  من  المألوف  عن  والــخــروج 
االجتماعية  والــثــوابــت  والــمــبــادئ 
تواجه  التي  التحديات  أكبر  هــي 
ــوقــت الــحــالــي. لــذا  ــر فــي ال األسـ
وتكاتفها،  الجهود  بــذل  مــن  البــد 
ــواء عــلــى صــعــيــد الــمــؤســســات  ســ
تعنى  الــتــي  والحكومية  المحلية 
لتعزيز  األمـــور،  وأولــيــاء  بــاألســرة، 
والتقاليد  والعادات  والقيم  الثوابت 
ــاء فــهــم أجــيــال  ــنـ ــوس األبـ ــف فـــي ن
يتمتعوا  أن  من  والبــد  المستقبل، 
المعتقدات  ضد  وحصانة  بمناعة 
عبر  تنتشر  باتت  التي  والــعــادات 
الــشــبــكــة الــعــنــكــبــوتــيــة ومــنــصــات 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، واأللــعــاب 
أن  شانها  مــن  والــتــي  اإللكترونية 
إذا  األطفال،  عند  الثوابت  تزعزع 
ومتابعة  إشـــراف  هــنــاك  يــكــن  ــم  ل
وأولياء  الجهات  قبل  من  مستمرة 

األمور.

خدمات
 إرشادية

استشارات 
نفسيــــــــــة 

أضافت أميرة املرزوقي: 
لدينا يف إدارة »التنمية 

األسرية« وفروعها، 
مركز مختص بعالج 

املشكالت التي تواجه 
أفراد املجتمع كافة، 

ويقدم خدمات إرشادية 
للعمالء واملراجعني 

وبسرية تامة، وذلك من 
خالل وجود فريق متميز 

وذي خبرة عالية يف 
مختلف مجاالت اإلرشاد 
سواء فيما يتعلق بجانب 

الوالدية، واملشكالت 
النفسية، والزوجية، 

والتحديات األسرية، 
باإلضافة إلى التحديات 

التربوية، واالستشارات 
القانونية، واالقتصادية، 

كما يوفر العديد من 
االمتيازات والتسهيالت 

اخلاصة، بالتعاون مع 
جميع املؤسسات املعنية 

وأصحاب القرار بإمارة 
الشارقة.

قالت املرزوقي: بلغ عدد 
املستفيدين من خدمات 

مركز اإلرشاد األسري يف 
إدارة التنمية األسرية 

للعام 2020 766 مستفيدًا، 
478 من فئة املواطنني، 

و288 استشارة قدمت لغير 
املواطنني، ويف الفئتني، 

كانت اإلناث أكثرهن حاجة 
وطلبًا لالستشارات األسرية، 
والتي تنوعت بني استشارات 

نفسية واجتماعية 
وأسرية، وقانونية وتربوية، 

واقتصادية، حيث تصدرت 
األخيرة نسبة االستشارات 

واحتلت املرتبة األولى من 
بني البقية. فيما بلغ عدد 

املستفيدين من خدمات 
مراكز اإلرشاد األسري يف 

إدارة التنمية األسرية لعام 
2021، 548  مستفيدًا، إال 

أنه يف العام األخير تصدرت 
االستشارات القانونية قائمة 

االستشارات، ما يوحي 
بأن هناك تغيرًا يف نوعية 

املشكالت التي باتت تتعرض 
إليها األسر.

وأشارت إلى أن اإلدارة 
كان لها عدد من املبادرات 

والبرامج املجتمعية والتي 
تختص بتقدمي مبادرات 

التوعية والتثقيف لألسرة 
بجميع فئاتها ويف كل 

املجاالت، لتوعية أفراد 
املجتمع ورفع ثقافته 

وتعزيز القيم االجتماعية 
والنفسية ضمن مادة علمية 

مدروسة، ومبشاركة نخبة 
من املختصني واملستشارين 

يف املجاالت كافة من أجل 
مجتمع آمن ومستقر.

مساعدة األسر في 
مواجهة الصعوبات 

والتحديات 

معرفة نقاط القوة 
والضعف لتحقيق 
التوازن بين أفراد 

األســـرة

أميرة المرزوقي 

تختص مبادرة »مودة« بفئتي املقبلني على الزواج واملتزوجني، مع استهداف 
أفراد املجتمع كافة، بتقدمي دورات تخصصية وورش عمل متنوعة شاملة جميع 

اجلوانب الشخصية والنفسية واالجتماعية والصحية والقانونية، بتوعيتهم 
بكيفية بناء أسرة مستقرة واعية، مبادرة »أجيال«، وهي مبادرة تختص بغرس 

القيم اإليجابية يف نفوس النشء، وحتفيز أولياء األمور والهيئتني اإلدارية 
والتدريسية لتبني قيمة التعاون واإليثار إلرساء منظومة التربية والقيم وبناء 

مؤسسة األسرة يف املجتمع، باإلضافة إلى برنامج »960 دقيقة« والذي يخدم 
التنمية البشرية لألفراد يف ظل املتغيرات احلديثة ومستجدات العصر، من خالل 
تقدمي دورات وبرامج تدريبية متخصصة تساهم يف بناء الذات وحتقيق األهداف 

والتوازن يف احلياة، ضمن ثالث مراحل: التأهيل )دورات علمية(، التدريب )ورش 
عمل تطبيقية(، التطبيق )تطبيق فعلي لنتائج التدريب(؛ بهدف حتقيق 

االستقرار النفسي واالجتماعي، وباإلضافة إلى مبادرة »جيران«، وهي مبادرة 
تتضمن لقاءات ودية ثقافية اجتماعية ترفيهية بني اجليران، تهدف إلى إحياء 

هذا املوروث اإلسالمي الذي جاء يف وصايا النبي- صلى اهلل عليه وسلم، وذلك من 
خالل مناقشة املوضوعات املطروحة وتوثيق العالقات االجتماعية.

كما تنظم اإلدارة امللتقى األسري السنوي الذي يهدف إلى تزويد أفراد املجتمع 
بكل ما هو حديث يف مجال األسرة، مبا يؤكد ويدعم مبادئنا وقيمنا ويحافظ 

على الهوية الوطنية للدولة. وتنتقي ملتقياتنا األسرية مواضيع متس أفراد 
املجتمع وحاجاتهم من خالل أوراق عمل متخصصة وورش عمل وندوات.

مبادرة »مودة«

1300 مستفيد من االستشارات خالل 
عامي 2020 و2021 

تطوير تفاعل األسرة مع المؤسسات المجتمعية لمواجهة التحديات األسرية )من المصدر(

50 خبيرًا يطرحون حلواًل لقضايا إنسانية واجتماعية 

12 فعالية بـ »الدولي لالتصال الحكــــومـــــــــــــي 2022«

قاعات  مــن   3 فــي  الفعاليات  تنظم 
المنتدى، الذي ينعقد في مركز »إكسبو 
الشارقة« يومي 28 و29 سبتمبر تحت 
»حوار  وهي:  وحلول«،  »تحديات  شعار 
فعاليات،   6 تستضيف  التي  العقول«، 
و»مــديــنــة الــشــبــاب« و»نــبــحــث« اللتين 
منهما،  لكل  فعاليات   3 تستضيفان 
لحلول  التوصل  الفعاليات  وتستهدف 
عملية للتعامل مع التحديات الناشئة عن 

تلك القضايا.

حوار العقول
أولى الجلسات التي تستضيفها قاعة 
»حـــوار الــعــقــول« فــي الــيــوم األول من 
المنتدى تحمل عنوان »مناهج اإلعام: 
الواقع النظري وسوق العمل«، وتناقش 
مدى ماءمة مناهج الصحافة واإلعام 
األكاديمية لمتطلبات سوق العمل، بهدف 
الخروج بتوصيات يمكن االستفادة منها 
قد  التي  التطوير  جوانب  تحقيق  في 
الصحافة واإلعام  إليها خريج  يحتاج 
المتغيرات  مــع  تماشياً  أكــثــر  ليكون 

الحديثة.
الذهني  الــعــصــف  جلسة  ــاول  ــن ــت وت
يمتلك  من  األعــمــال..  رّواد  »تحديات 
االقتصادية  المتغيرات  أبــرز  الحلول«، 
في  تؤثر  التي  التكنولوجية  والتطورات 
رّواد األعمال، وسيقّدم المشاركون فيها 
أفكارهم التي من شأنها أن تُلهم رواد 
إجـــراءات  التــخــاذ  وتحّفزهم  األعــمــال 
مبتكرة تواكب الجهود المتسارعة لتطوير 
المستويات  على  األعــمــال  ريـــادة  بيئة 

المحلية واإلقليمية والدولية.
اليوم  في  القاعة  فعاليات  آخر  وفي 

األول، تستضيف فعالية »حوار العقول« 
مشروعاً إبداعياً جماعياً بعنوان »غرفة 
اكتشاف  إلــى  يهدف  الـــذي  الكتابة«، 
لتطوير  الــفــرصــة  ومنحها  الــمــواهــب 
مهاراتها في الكتابة من خال مجموعة 
على  العمل  وأيــضــاً  العمل،  ورش  مــن 
الصناعة  في  مستدامة  استراتيجيات 
من خال تأهيل وتدريب كّتاب للمحتوى، 
الموهوبين  المشروع نخبة من  ويجمع 
والمبدعين ألعمال تشكل القوة الناعمة 

في العصر الحديث.
وفي اليوم الثاني للمنتدى، تستضيف 
األجيال: خبرات  »حوار  القاعة جلسة 

ومــعــارف إعــامــيــة« الــتــي تفتح حلقة 
الصحافة  كليات  طلبة  أمـــام  نــقــاش 
واإلعام لاستفادة من خبرات وتجارب 
من  العربي،  اإلعـــام  فــي  المسؤولين 
ــيــهــم، والـــوصـــول  ــاع إل ــم خـــال االســت
الــرؤى  ومشاركة  ألسئلتهم،  إلجــابــات 
من  ويــعــزز  شغفهم  يــخــدم  بما  معهم 

طموحهم اإلعامي.

نبحث
في  فتستضيف  »نبحث«  قاعة  أمــا 
األولى:  فعاليتين،  للمنتدى  األول  اليوم 
يتيح  الــذي  الوظيفي«،  »الظل  برنامج 
تدريباً للموظفين والطاب يشرف عليه 
مجموعة من الخبراء المؤهلين، بهدف 
تمكين العمل في المؤسسات اإلعامية 
واإلدارية ودعم المتدربين بالمعرفة من 
بناء  في  تسهم  التي  الممارسة،  خال 

قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.
أنشطة   5 البرنامج  أجندة  وتتضمن 
التدريبية،  والــخــطــة  الــمــقــدمــة  هـــي: 
اإلعــام  ومنصة  الصحفي،  والتحرير 
اإلعــامــي،  التعامل  وأصـــول  ــذكــي،  ال
وتصميم صفحات التواصل االجتماعي.
»حديث  برنامج  الثانية،  والفعالية 
ــحــكــومــي« الــــذي يشكل  ــال ال ــصـ االتـ
لمفهوم  مبتكر  تفاعلي  خطاب  منصة 
االتصال الحكومي، تستضيف عدداً من 
المسؤولين في الدوائر الحكومية ضمن 
كحلقة  تعمل  واحـــدة،  حــواريــة  منصة 
وبينهم  جهة،  من  بينهم  مباشرة  وصل 
وبين الجمهور من جهة أخرى، وتتيح لهم 
االطاع على تجارب متنوعة ومختلفة، 

وتبادل الخبرات بينهم.

الشارقة )االتحاد(

يستضيف المنتدى الدولي لالتصال الحكومي 2022، الذي ينظمه المركز 

الدولي لالتصال الحكومي، التابع للمكتب اإلعالمي لحكومة الشارقة، 

12 فعالية، تناقش عددًا من القضايا االجتماعية واالقتصادية واإلنسانية 

الملحة، مثل: اللجوء، وتحديات رواد األعمال، وحوار األجيال، وفعالية االتصال 

الحكومي، ويشارك فيها أكثر من 50 من المسؤولين وقادة الفكر والخبراء.

مـــدينـــــــــــة 
الشبــــــاب

قاعة مدينة الشباب، تشهد 
ورشة عمل بعنوان »مهارات 

إدارة املشاريع يف ضوء االتصال 
احلكومي«، سيتم تنظيمها يف 

اليومني األول والثاني للمنتدى، 
وتقدم الورشة كل االحتياجات 

اخلاصة إلدارة املشروعات 
بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، 

وتعتمد على استخدام املنهج 
اإلداري التحليلي بداًل من 

استخدام املنهج التوجيهي، 
ويتعرف املشاركون خاللها على 

تغطية معرفية شاملة لكل 
مواضيع إدارة املشاريع، والطرق 

املختلفة الختيار فكرة املشروع، 
وكيفية تأسيسه، واملمارسة 
العملية للتخطيط الزمني 

واملالي له، وتكوين فرق العمل، 
وأساسيات مراقبة املشروع 

وضبطه.
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مرافئ

التوافق في دول 
التعاون سمة األبدية

تابعنا االحتفاالت باليوم الوطني السعودي في اإلمارات بشغف، 
وكانت أضواء الفرح تضيء اإلمارات، وتمأل السماء بالبريق األنيق، 
أعالم  هي  كما  الفضاء  في  تتعلق  جميعاً  الناس  أعناق  وكانت 
اإلمارات والمملكة في اندماجهما في يوم السعد الذي دائماً ما 
أنجزا أهم  اللذين  البلدين  تاريخ  يؤلف صفحات من صدق في 
مشروع في تاريخ المنطقة العربية، وهو التوافق الدائم على مجمل 
القضايا الجوهرية والتي تؤسس لكتلة سياسية واقتصادية ليس 
بين اإلمارات والمملكة، وإنما بين جميع دول التعاون، لما يجمع 
هذه الدول الست من سعة إدراك ألهمية أن نكون معاً إلى األبد، 
متضامنين متكاتفين، حاملين راية الحب والتفاهم ركيزة لحياة 
أفضل وقوة اقتصادية تحرك مكامن االقتصاد في العالم وتحمي 
مصالح دول الخليج العربي، وتحفظها من الخلخلة، والزلزلة، وكل 

ما يحيق باالقتصادات من ضرر التقلبات في العالقات الدولية.
اإلمارات في ليلة االحتفال باليوم الوطني للمملكة ضربت مثاالً 
لقوة اللحمة، ونموذجاً لمتانة العالقة، ودرساً للقيم التي تتمتع بها 

دول الخليج دون غيرها من دول المنطقة.
فقد شهدنا على مدى التاريخ اتحاداٍت، ثم تمزقاٍت، ثم حروباً 
بين الــدول في هذه المنطقة، بينما ما يحدث بين دول التعاون 
وبالذات بين اإلمارات والمملكة هو األمر المختلف والمشهد الذي 
الــذي ينمو على تربة خصبة رخية عطية،  له، والحب  ال شبيه 
والدور يعود لقيادة البلدين، وهي القيادة التي تسير على درب ممهد 
بمعاني الحب، وسلوك العالقة السليمة والتي ال تحتمل غير ذوبان 
الرافدين ليشكال نهراً خليجياً واسع األهداف، شاسع الطموحات، 
دائماً ما يمضي باتجاه النجوم، حيث هناك تكمن الحقيقة، وهناك 
تتجلى طبيعة العالقات الصادقة بين الدول، وهناك أيضاً تطل 
علينا رؤية ذكية، فطنة تقود إلى عالم يحرك أدواته االقتصادية 
باتجاه اإلنسان ونحو غايات التطور، وبناء بنية سياسية واقتصادية 
ال تقبل التغير إال إلى األفضل من أجل مستقبل زاهر باهر، برونق 
األفذاذ، وسمة الرجال الذين وضعوا أنفسهم الخيط واإلبرة في 
حياكة قماشة األحالم الزاهية، هؤالء قادة البلدين، حتى أصبحوا 
في العالمين النهج السليم والمهج العريقة، هؤالء هم قادة أصبحوا 
اليوم أوسمة على صدور شعوبهم، يرصعون عيونهم بكحل التفاؤل 
بالمستقبل واألمل العريض في غد تطل علينا بواكيره من إشارات 
تأتي من فرحة تعم األرض والسماء، كلما أطلت مناسبة تستحق 
التبجيل، وتنال كل التأصيل، وال مجال للتنظير في حالة شعورية 
الوجدان  إنها من قاصي  رتــوش وال نقوش.  فطرية عفوية، بال 

تتدفق كأنها النبوع الجارية في شرايين أرض سخية.
اليوم ونحن قد تابعنا الحدث السعيد، نرى أن ما تم على أرض 
اإلمارات هو الحلم الذي تمّشى على األرض ليرسم صورة الواقع 
اإلماراتي في ترسيخ الحب، وكتابة سطوره عبر ريشة أفئدة ما 
تعلمت غير الحب، والذي جعلها في الوجود نجوداً ترفل بالسندس 

واإلستبرق.

علي أبو الريش

Ali.AbuAlReesh@alIttihad.ae

10 خدمات إلكترونية األكثر استخدامًا

152 ألف طلب للحصول على عالوات بدل التضخم

مسيـــرة توعويــــة للتبرع بالـــدم يف العيـــن

آمنة الكتبي)دبي( 

حدد موقع وزارة تنمية المجتمع 
األكثر  هي  إلكترونية  خدمات   10
تقديمها  تــم  والــتــي  اســتــخــدامــاً، 
ــوزارة  ــ ال مــع  متعاملين  بــوســاطــة 
يــتــصــدرهــا طــلــب الــحــصــول على 
ــالوات بـــدل الــتــضــخــم وطــلــب  ــ عـ
مــســاعــدة اجــتــمــاعــيــة وإصــــدار 
وتوفر  األمـــر،  يهمه  لمن  شــهــادة 
إلكترونية  خدمات  حزمة  الــوزارة 
نهجاً مستداماً  معتمدة  للمتعاملين 
لــتــطــويــر آلــيــة تــقــديــم الــخــدمــات 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة والـــذكـــيـــة، بــفــكــر 
المتعاملين  جميع  لمنح  استباقي، 
والــمــســتــفــيــديــن مـــن خــدمــاتــهــا، 
التيسيرية،  اإلجــراءات  من  مزيداً 
تحقق  التي  النوعية  والــخــدمــات 
الــتــوجــهــات الــحــكــومــيــة الــذكــيــة، 
بشكل  التنموية  التطلعات  وتلبي 
تـــام.وقـــد وصـــل عـــدد الــطــلــبــات 
ــالوة بــدل  ــدار عــ ــ الــمــقــدمــة إلصـ
الرسمي  للموقع  وفــقــاً  التضخم 
و  ألف   152 الجاري  العام  خالل 
 667 و  ألفا   16 تالها  250 طلباً، 
 8659 و  اجتماعية  مساعدة  طلب 
لــمــن يهمه  طــلــب إصـــدار شــهــادة 
طلب   6279 الوزارة  وتلقت  األمر، 
الهمم  أصــحــاب  بــطــاقــة  تــجــديــد 
بــطــاقــة  ــدار  ــ إصـ طــلــب   3774 و 

 1749 و  جديدة،  الهمم  أصحاب 
للمنحة. جديدا  طلبا 

 4 المجتمع  تنمية  وزارة  ــوفــر  وت
خدمات استباقية بناء على دراساتها 
المتعاملين،  وتفضيالت  الحتياجات 
والمعلومات  البيانات  إلــى  واستناداً 
الحكومة.  لــدى  المعروفة  والــوثــائــق 
تجديد  خدمة  الــخــدمــات:  وتتضمن 
بطاقة أصحاب الهمم وهي خدمة يتم 
تجديدها تلقائياً عند انتهاء صالحيتها 
شركة  عبر  للمستفيد  تسليمها  ويتم 
التوصيل. إضافة لذلك، توفر الوزارة 
خدمات »مسرة« لكبار المواطنين من 
من  باقة  الهوية، ضمن  بطاقة  خالل 
إدراجها  يتم  واالمتيازات  الخدمات 

في بطاقة الهوية اإلماراتية استباقياً 
في  المواطنين  كبار  لجميع  ومنحها 
الدولة )60+(، بهدف االرتقاء بجودة 
رفاهية  وتعزيز  المستقبلية  الحياة 
األفراد في المجاالت المختلفة. ويتم 
استباقياً،  االمــتــيــازات  جميع  تفعيل 
ــة،  ــي ــطــب ــي الـــمـــجـــاالت ال ــ وذلــــــك ف
السياحية،  الفندقية،  المصرفية، 
كما  وغيرها.  والــديــكــور  التموينية، 
مبادرة  المجتمع  تنمية  وزارة  تقدم 
»نحن أهلكم«، وهي مبادرة اجتماعية 
تطوعية، يتم فيها التواصل مع جميع 
قبل  من  الدولة  في  المواطنين  كبار 
المنصة  في  المسجلين  المتطوعين 
تحقيق  إلى  وتهدف  للتطوع،  الوطنية 
ظل  في  االجتماعي  التقارب  من  نوع 
والــتــي  الــراهــنــة  الصحية  األوضــــاع 
الوقوف  الجسدي،  التباعد  تفرض 
المواطنين  كــبــار  احــتــيــاجــات  عــلــى 
تنمية  وزارة  ــق  طــري عــن  وتلبيتها 
الجهات  مع  بالشراكة  أو  المجتمع، 
بين  والــجــمــع  المختلفة،  الــرســمــيــة 
ــيـــال الــمــخــتــلــفــة لــنــقــل خــبــرات  األجـ
تهدف  كما  المواطنين،  كبار  وتجارب 
ــطــوع وخــدمــة  ــت ال روح  تــعــزيــز  إلـــى 
النبيلة  الــقــيــم  ــرس  ــ وغ الــمــجــتــمــع، 
إضافة  المجتمع،  أفـــراد  نفوس  فــي 
واجتماعية  إنسانية  ــادرة  ب أنها  إلــى 
اليومي  الروتين  من  تكسر  وتطوعية 

والعزلة في التباعد االجتماعي.

العين )االتحاد(

أمس  العين  مدينة  في  انطلقت 
بالدم  للتبرع  توعوية  مسيرة  األول، 
في  اإلداري  ــمــركــز  ال مـــن  ــدأت  ــ ب
منطقة الجيمي، ووصلت إلى نقطة 
في  الــدم  بنك  مركز  أمــام  التجمع 
»التبرع  شعار  تحت  وذلــك  العين، 
إلنقاذ  وجهد  تضامن  بــادرة  بالدم 
بنك  خــدمــات  بمشاركة  األرواح«، 
اإلمــارات  وجمعية  أبوظبي،  ــدم  ال

نرويك  بالدماء  وحملة  للسرطان 
ــهــالل األحــمــر  ــن، وهــيــئــة ال ــا وطـ ي
اإلمـــــاراتـــــي، وعـــــدد مـــن الــفــرق 
العربية  الجاليات  واندية  الرياضية 
شرطة  من  ومواكبة  بمؤازرة  وذلك 

العين.
وتخلل المسيرة كلمة ألقاها محمد 
جمعية  عــام  مدير  الكعبي  خميس 
على  فيها  أكد  للسرطان،  اإلمــارات 
كونها  بالدم،  التطوعي  التبرع  ثقافة 

قيمة نبيلة في التآزر واإلنسانية.

مـــن جـــهـــتـــه، قــــال الــمــســتــشــار 
ــور عــلــي أحــمــد األنــصــاري  ــت ــدك ال
»بالدماء  حملة  مبادرة  لجنة  عضو 
ــا وطـــن«، إن فــكــرة هــذه  نــرويــك ي
ــاءت بــمــنــاســبــة »يــوم  الــمــســيــرة جــ
في  يصادف  الذي  سيارات«  بدون 
مشيراً  عــام،  كــل  مــن  سبتمبر   22
توعية  الي  تهدف  المسيرة  أن  إلى 
بقواعد  االلتزام  بأهمية  المجتمع 
ــة، إضــافــة إلى  ــمــروري الــســالمــة ال
بالدم. التبرع  تشجيع األفراد على 

عرض أحدث أجهزة الليزر

»ميدام« يطرح عالجات جديدة لألمراض الجلدية 

قال الدكتور خالد النعيمي استشاري 
رئيس  والتجميل  الجلدية  األمــراض 
المؤتمر  ألهمية  نظراً  إنه  المؤتمر: 
وســـــوق دبــــي بــالــنــســبــة لـــألســـواق 
ــقــد طـــرحـــت كــبــرى  الــخــلــيــجــيــة، ف
عالجات  أحــدث  العالمية  الشركات 
ــة وعـــالجـــات  ــب ــل ــع ــث الــصــدفــيــة وال
اإلكزيما  لــعــالج  جــديــدة  بيولوجية 
من  كبير  عــدد  إلــى  إضافة  الوراثية 

أحدث أجهزة الليزر. 
دول  فــي  التجميل  ــوق  سـ ــول  وحــ
سعد  الدكتور  قــال  العربي،  الخليج 
الصقير األمين العام لمنظمة الشرق 
وطب  الجلدية  لــألمــراض  األوســـط 
عدة  هــنــاك  إن  »مــيــدام«:  التجميل 
الخليج  دول  مــن  جعلت  مــقــومــات 
الجنسيات  من  لكثير  مفضلة  وجهة 
بينها  من  التجميل  عمليات  إلجــراء 
والتقنيات  األجــهــزة  أحـــدث  تــوفــر 
الــعــالجــيــة واســتــقــطــاب الــكــفــاءات 
الطبية ذات الخبرة العالمية والرقابة 

الصحية  الهيئات  قبل  من  الصارمة 
عــالوة  العالمية،  المعايير  لتطبيق 
شاملة  سياحية  باقات  تقديم  على 
وتسهيالت  فندقية  تشمل خصومات 
إقــامــة وتـــوافـــر شــبــكــة واســعــة من 
المؤسسات الطبية الكبرى الحاصلة 
على شهادات اعتماد دولية وتنافسية 
إضافة  المقدمة،  الخدمات  أسعار 

الــحــصــول عليها  ــرة  فــت ــى قــصــر  إلـ
متعددة  المتسامحة  اآلمنة  والبيئة 
الثقافات. وأوضح أن إيرادات قطاع 
ارتفعت  المنطقة  دول  في  التجميل 
 30 بــيــن  تـــراوحـــت  بنسبة  مـــؤخـــراً 
الخمس  بالسنوات  مقارنة  و%35 
ــرغــم مــن وجــود  الــمــاضــيــة، عــلــى ال

الجائحة وعوائقها. 

أبوظبي )وام(

   تماشيًا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق 
الفحوصات في الدولة بهدف االكتشاف المبكر وحصر الحاالت 

المصابة بفيروس كورونا المستجد »كوفيد - 19« والمخالطين لهم 
وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء 221.085 فحصًا جديدًا خالل 

الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام 
أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.   وساهم تكثيف إجراءات التقصي 

والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة 
في الكشف عن 368 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد 

من جنسيات مختلفة، وجميعها حاالت مستقرة وتخضع للرعاية 
الصحية الالزمة، وبذلك يبلغ مجموع الحاالت المسجلة 1.025.213 

حالة.   وأعلنت الوزارة عن وفاة حالة مصابة وذلك من تداعيات اإلصابة 
بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2.343 

حالة.   
وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، 
وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع 

التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات وااللتزام بالتباعد 
االجتماعي ضمانًا لصحة وسالمة الجميع،   كما أعلنت عن شفاء 412 

حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد »كوفيد - 19« 
وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية 

الالزمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حاالت الشفاء 
1.004.581 حالة.

412
حالة شفاء من »كورونا« 

  368 إصابة جديدة 

مشاركون في المسيرة

 4
خــــدمــــــات استبـــــــاقيــــــــــــة 
توفرها الوزارة بناء على 
دراساتهــــــــــــا الحتياجـــــات 
وتفضيــالت المتعــــاملين

التبرع بالدم قيمة 
نبيلة في التآزر 

واإلنسانية
محمد خميس الكعبي 

دبي )وام(

 أطلق مؤتمر ومعرض 

السابع  األوسط  الشرق 

وطب  الجلدية  لألمراض 

 »2022 »ميدام  التجميل 

الذي تشهده دبي 

حاليًا، عددًا من األدوية 

الجديدة  والعالجات 

المزمنة،  الجلدية  لألمراض 

إضافة إلى أحدث أجهزة 

المتوقع  من  والتي  الليزر 

أن تحظى برواج واسع بين 

ومراكز  الجلدية  أطباء 

بالليزر.  العالج 

عقد على هامش املؤمتر اجتماع بني رئيس اجلمعية األميركية 
لألمراض اجللدية ورئيس الكلية امللكية البريطانية مع رؤساء 

اجلمعيات العربية واألجنبية املشاركني يف املؤمتر ملناقشة أهمية 
التركيز على تدريب األطباء اجلدد إلكسابهم اخلبرات واملهارات 

العملية. مت خالل االجتماع االتفاق على إطالق بروتوكول عالجي 
حول كيفية التعامل مع حب الشباب يف اجلسم، وذلك بعد استخالص 
النتائج التي توصلت إليها آخر األبحاث العلمية والتركيز على ضرورة 

عمل أبحاث طبية، وحتديدًا يف منطقة الشرق األوسط بناء على طلب 
من منظمة الصحة العاملية.

 اجتماع

منصة 
»أسرتي«

من ضمن اخلدمات 
االستباقية منصة »أسرتي« 

من خالل وزارة الالمستحيل، 
وتعد منصة اخلدمات 

احلكومية االستباقية 
األولى من نوعها يف العالم 

التي مت تصميمها وتنفيذها 
بالكامل يف إدارة اخلدمات 

االستباقية، وتهدف إلى 
تقدمي خدمات األسرة 

بصورة استباقية مبا يسهل 
على الزوجني تأسيس 

أسرتهما، ويدعم التربية 
السليمة ويضمن ما يحتاجه 

األطفال من رعاية.
 وتضم الباقة 12 خدمة 

استباقية مشتركة بني 10 
جهات حكومية مت تطويرها 

بناء على مخرجات 7 ورش 
عمل تفاعلية للتصميم 

التشاركي مع املجتمع، ومت 
تنفيذها من خالل أكثر من 
40 عملية ربط بني أنظمة 

اجلهات و32 فريق عمل، 
وتشمل الباقة التي تقدمها 

»أسرتي« أربع مراحل هي 
مرحلة الزواج وتأسيس 
األسرة، مرحلة احلمل، 

مرحلة الوالدة، مرحلة منو 
الطفل
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نفذتها بلدية منطقة الظفرة

إنجاز »الحديقة الرياضية« يف مدينة زايد

إيهاب الرفاعي )منطقة الظفرة(

الــظــفــرة،  منطقة  بــلــديــة  ــجــزت  أن
على  رياضي  بنمط  حديقة  مشروع 
في  الــمــزروعــي  خلف  محمد  شــارع 
لمكانة  تعزيزاً  ــك  وذل زايـــد،  مدينة 
للعيش  عالمية  وجهة  أبوظبي  إمــارة 
واستمراراً للجهود المتواصلة لتعزيز 
كفاءة البنية التحتية والمرافق العامة 
العام ونمط وجودة  لتحسين المظهر 

الحياة.
قدم  ــرة  ك ملعب  الحديقة  وتــضــم 
رملياً،  طــائــرة  كــرة  وملعب  عشبياً، 
باإلضافة إلى ملعب متعدد األغراض 
المختلفة،  الــريــاضــات  لــمــمــارســة 
للنباتات  ومعرض  للجلوس،  ومناطق 
البرية، وممرات مشاه وممشى الرزاز 
الــدراجــات  لمستخدمي  ومــســارات 
ومنطقة  متر   500 بطول  الهوائية 
ألعاب لياقة بدنية ومناطق مخصصة 

أللعاب األطفال.
من  مجموعة  الحديقة  وتتضمن 
الــمــرافــق الــعــامــة، بــجــانــب مــواقــف 
منطقة  عــلــى  تــشــتــمــل  ــارات،  ــســي ــل ل
تتسع  المتنقلة  لــلــعــربــات  خــدمــات 
مشروع  ضمن  وذلك  عربات،   6 إلى 
في  السكنية  األحياء  حدائق  إلنشاء 
لتوفير  باإلضافة  الظفرة،  منطقة 
الحديقة،  في  األساسية  المتطلبات 
لمستخدمي  الـــراحـــة  يــضــمــن  بــمــا 

الحديقة من الشرائح المختلفة.
وراعت البلدية أعلى معايير األمن 
في  والجودة  واالستدامة  والسالمة 
إنشاء الحدائق، باإلضافة إلى تعزيز 
المجتمع  لـــدى  الــرفــاهــيــة  مــســتــوى 
فيها  ُروعي  لتصاميم  وفقاً  المحلي، 
االستدامة  ومعايير  المكونات  تميز 
لخدمة  التقليدية  عن  والبُعد  والتنوع 

المجتمع المحلي والزوار.
وتحرص بلدية منطقة الظفرة على 
الحارات  من حدائق  إنشاء مجموعة 
ــقــرب مـــن الــمــنــاطــق  ــال الــمــصــغــرة ب
منطقة  مــدن  مختلف  فــي  السكنية 
والسلع  وغياثي  زايد  بمدينة  الظفرة 
وفقاً  والمرفأ  ولــيــوا  دلما  وجــزيــرة 
ألعلى معايير الجودة العالمية، سعياً 
فيه  ينعم  مستدام  مستقبل  بناء  إلى 
الجميع بالصحة واألمان والرفاهية.

ــق  ــحــدائ ــمــا تـــوفـــر تــصــامــيــم ال ك

الصلبة  العناصر  خلط  المصغرة 
مع الزراعة التجميلية لخلق مستوى 
عاٍل من الراحة والترفيه، مع مراعاة 
وكــبــار  الــهــمــم  أصــحــاب  متطلبات 
الــمــواطــنــيــن فــي مــداخــل ومــخــارج 
التي  الُمتطلبات  وتوفير  الحدائق، 

تتناسب مع احتياجاتهم.
ويــأتــي تــنــفــيــذ مــشــاريــع حــدائــق 
الظفرة  مدن  مختلف  في  الحارات 
ــال تــطــويــر  ــمـ ضــمــن اســـتـــمـــرار أعـ
وحدائق  العامة  الحدائق  وتحسين 

الخضراء  والمسطحات  الــحــارات 
الظفرة  منطقة  بلدية  تنفذها  التي 
بهدف  المنطقة،  مدن  مستوى  على 

تعزيز كفاءة األصول والبنى التحتية 
والــمــرافــق الــعــامــة والــحــفــاظ على 
ــارة  اإلمـ جــاذبــيــة  لتعزيز  فعاليتها 

وجودة الحياة.
الظفرة،  منطقة  بلدية  وتــحــرص 
وسالمتها،  البيئة  اســتــدامــة  على 
المسطحات  زيــادة  خالل  من  وذلك 
ــر الـــحـــدائـــق  ــويـ ــطـ الـــخـــضـــراء وتـ
والـــشـــواطـــئ، واســـتـــخـــدام نــبــاتــات 
البيئة المحلية في عمليات التجميل 

الطبيعي.

حدائق متميزة وسط األحياء السكنية في الظفرة )من المصدر(

طقس صحو 
رطب لياًل

أبوظبي )وام(

 توقع املركز الوطني 
لألرصاد أن يكون 

صحوًا  اليوم  الطقس 
بوجه عام غائمًا 

شرقًا،  أحيانًا  جزئيًا 
لياًل وصباح  ورطبًا 

غٍد مع فرصة لتشكل 
الضباب  أو  الضباب 

بعض  على  اخلفيف 
الساحلية  املناطق 

والرياح  والداخلية، 
معتدلة  إلى  خفيفة 

أحيانًا  تنشط  السرعة 
الرياح:  نهارًا. حركة 

 - غربية  جنوبية 
 15 غربية/  شمالية 
 35 25 تصل إلى  إلى 

كم/س.. ويكون املوج يف 
خفيفًا  العربي  اخلليج 

أحيانًا  متوسط  إلى 
ويحدث املد األول عند 

الساعة 13:37 واملد 
الساعة  عند  الثاني 
00:54 واجلزر األول 
عند 18:53 واجلزر 

الساعة  عند  الثاني 
07:23. ويف بحر عمان 

خفيفًا..  املوج  يكون 
ويحدث املد األول عند 

الساعة 09:31 واملد 
الساعة  عند  الثاني 
21:44 واجلزر األول 
 15:43 عند الساعة 
الساعة  عند  الثاني 

.03:48

حدائق األحياء السكنية 
تعزز مستوى الرفاهية 
لدى المجتمع المحلي 

خالل العام الماضي وعبر دوريات لـ 350 مراقبًا

»بيئة أبوظبي« ترصد 1900 مخالفة للصيد البري

هالة الخياط )أبوظبي(

 تخضع المناطق البرية والبحرية في 
مساحتها  امتداد  على  أبوظبي  إمــارة 
مراقباً   350 قبل  من  ــة  دوري لمراقبة 
من  البرية  حماية  مسؤوليتهم  بيئياً، 
عمليات الصيد غير القانونية، ال سيما 
وأن قانون تنظيم الصيد البري يحظر 
أي عمليات لصيد الحيوانات والطيور 

والزواحف في إمارة أبوظبي.
أن  أبوظبي   - البيئة  هيئة  وأكــدت 
المراقبين لديها يساهمون في حماية 

كما  وبحراً،  براً  أبوظبي  في  الطبيعة 
على  الحفاظ  في  أساسي  عامل  أنهم 

التنوع البيولوجي لدينا.
ويتولى مراقبو هيئة البيئة - أبوظبي 
تنفيذ أنشطة اإلشراف وتنظيم دوريات 
إعداد  مع  معينة  مناطق  في  المراقبة 
تقارير فورية بشأن أي حاالت انتهاك 
وحــوادث  والبحرية  البرية  للمحميات 
االمتثال  أجل ضمان  من  قانونية  غير 
ــمــحــددة،  بــالــخــطــط واإلرشـــــــادات ال
على  المحافظة  مهام  إلــى  باإلضافة 
الحيوانات والطيور البرية من الصيد، 

على  التعدي  مخالفات  عن  واإلبـــالغ 
العزب  على  ــالغ  واإلب الجوفية  المياه 
ومنع  الــبــريــة،  بالمناطق  العشوائية 
النادرة،  البرية  النباتات  على  التعدي 
البيئي  التلوث  مخالفات  عن  واإلبــالغ 

بالمناطق البرية والبحرية.
أن  أبوظبي   - البيئة  هيئة  وأكــدت 
المراقبين البيئيين التابعين لهيئة البيئة 
مناوبات  خالل  من  تمكنوا  أبوظبي   -
ساعات  خــالل  تستمر  التي  التفتيش 
على مختلف  والموزعين  والنهار  الليل 
المناطق البرية والبحرية المحمية في 

من  العديد  في ضبط  أبوظبي،  إمــارة 
مخالفات الصيد غير القانونية.

وبينت »الهيئة« أنها تراقب المحميات 
الطبيعية من خالل 14 مركزاً، منها 6 
مراكز في مدينة العين و8 في منطقة 
الظفرة، وسجلت خالل العام الماضي 
1900 مخالفة، منها رصد أدوات صيد 
شجرات،   104 واحتطاب  »صوايات«، 
في  تسببت  ــوادث  حــ إلـــى  بــاإلضــافــة 
نفوق خمسة حيوانات وإصابة خمسة 
أنواع أخرى تنوعت بين ظباء وغزالن 

وحيوانات مهددة باالنقراض.

نفذت المراكز العام 
الماضي 29 ألفًا 

و700 دورية لمراقبة 
المحميات

جهـــــــود
نفذت املراكز العام املاضي، 29 ألفًا و700 

دورية ملراقبة احملميات، وتكثف الدوريات 
جهودها للتحكم يف أعداد احليوانات 
الغازية ومكافحتها، كالكالب التي قد 

تتسبب يف قتل احليوانات احمللية املهددة 
باالنقراض كالظباء.

وأشارت »الهيئة« إلى أن مهنة املراقبني 
البيئيني معروفة بتحدياتها من حيث 

العمل لساعات طويلة يف املناطق البرية 
وخالل الليل وبعد املسافات بني احملميات 

ومناطق العمل باإلضافة إلى عوامل 
الطقس ووعورة األراضي الصحراوية 

باإلضافة إلى االحتكاك مع املخالفني.

اإلبالغ عن مخالفات 
التعدي على المياه 

الجوفية والعزب العشوائية 

إبراهيم سليم )أبوظبي(

 حذرت هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية، من شراء األعالف من الباعة 
الجائلين ومركبات البيع العشوائي غير المرخصة٬ مؤكدة أن ذلك يهدد 

سالمة الحيوانات. كما حثت »الهيئة«، حرصًا على تنظيم عمليات بيع وتداول 
األعالف في إمارة أبوظبي على ضرورة ترخيص منشأة بيع األعالف »ثابتة أو 
متنقلة« من خالل التوجه إلى دائرة التنمية االقتصادية، وأكدت، عبر قناتها 
على »التليجرام«، حرصها على تنظيم عمليات بيع وتداول األعالف في إمارة 

أبوظبي، وتم تخصيص مواقع مؤقتة لمركبات بيع األعالف، بالقرب من المزارع، 
والعزب النظامية، وبناًء على ذلك دعت »الهيئة« إلى االلتزام بالوقوف في المكان 

المحدد تفاديًا للمخالفة والغرامة اإلدارية والمقدرة بـ 5 آالف درهم.وقالت 
»الهيئة«: »عند تخزين األعالف عمومًا وخاصة المركزة منها، حفاظًا 

عليها من التلف بصورة أو أخرى، يجب تخصيص مخزن لألعالف 
المركزة، بحيث يكون جيد التهوية وأن تكون أرضيته مناسبة ومن مادة 
عازلة للرطوبة.. كما يتوجب أن يكون للمخزن سقف مناسب من المادة 

الخرسانية، إذ إن ذلك يضمن حفظ األعالف من أي تلف خالل المواسم 
المختلفة«. 

ونصحت »الهيئة« بترك مسافة مناسبة عند رص األعالف بما يسمح 
بوجود تهوية مناسبة.. مع مراعاة عدم رص األعالف وتكديسها فوق 

بعض بكميات وأعداد كبيرة.
وتنقسم األعالف التي تتناولها األغنام والماعز إلى أربعة أنواع هي: 

»األعالف الخضراء الطازجة«، مثل الجت األخضر وتتميز بارتفاع 
نسبة الكالسيوم ومحتواها العالي من الكاروتين، والنوع الثاني األعالف 

الخضراء المجففة: »مثل الرودس والجت الجاف وتتميز بارتفاع 
نسبة البروتين واأللياف«، والنوع الثالث: األعالف المالئة )األتبان 

والحشائش(، وهي أعالف منخفضة في قيمتها الغذائية ولكنها ضرورية 
للحيوانات، حيث تشعرها بالشبع وتساعد على نمو وتطور الكرش 
وتتميز بارتفاع نسبة األلياف ونقص البروتين، إضافة إلى األعالف 

المركزة )الحبوب واألعالف المخلوطة السائبة والمركبة(: وهي أعالف 
مرتفعة في قيمتها الغذائية وغنية بالبروتين والطاقة والعناصر 

المعدنية المهمة.
وأكدت »الهيئة« أهمية التنوع في تغذية الحيوانات على أنواع مختلفة 

من الغذاء المالئ واألخضر والمركز وإضافة الفيتامينات والعناصر 
المعدنية سواء مع األعالف أو في مياه الشرب٬ والذي يعتبر من األمور 

الضرورية لرفع الكفاءة التناسلية واإلنتاجية لقطعان الحيوانات، مع 
العلم بأن االعتماد على نوع واحد من األعالف يضر »الحالل« ويسبب 

له مشاكل في الهضم واالمتصاص. 
كما يراعى إضافة العناصر المعدنية المهمة، حيث إن نقصها يظهر أثاره 

السلبية على الصحة العامة للحيوان مما يقلل من إنتاجيته.

»زراعة أبوظبي«: 

شراء األعالف من املركبات غير 

املرخصة يهدد سالمة »الحالل«

مواقع مؤقتة لمركبات بيع األعالف بالقرب 
من المزارع والعزب النظامية

استقبلت 2837.38 كجم خالل النصف األول من العام

انخفاض أسعار األسماك يف أسواق رأس الخيمة 

هدى الطنيجي )رأس الخيمة( 

ــي رأس  شــهــدت أســــواق األســـمـــاك ف
الخيمة طرح أصناف مختلفة ساهمت في 
انخفاض أسعار بيع البعض منها إلى حوالي 
زيادة  نتيجة  األخــرى  واستقرار  النصف، 

الكميات المعروضة أمام المستهلكين.
شهدت أسعار بيع أصناف من األسماك 
نتيجة  ملحوظاً  ارتفاعاً  الماضية  الفترة 
قلة الكميات الــواردة من عمليات الصيد 
اليومية، وذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات 
األمــر  الصيادين،  خـــروج  وقلة  ــحــرارة  ال
الذي أثر على كميات وأسعار المباعة في 
األسواق، لتتجه نحو التراجع مع انخفاض 
درجات الحرارة واعتدال الطقس اليومين 

الماضيين.
وقال البائع عبدالسالم في سوق رأس 
الخيمة لألسماك: »إن تغير حالة الطقس، 
الصيف  من  االنتقال  فترة  خالل  خاصة 
البترول،  أسعار  وانخفاض  الشتاء  إلــى 
ساهما في زيادة استقبال أسواق األسماك 
أصنافاً متنوعة من األسماك القادمة من 
الخيمة،  رأس  بحر  في  الصيد  عمليات 
وهي من األسماك المحببة والمفضلة لدى 

المستهلكين«.
وذكر أن هذه الكميات والتنوع الحاصل 
ــر بـــدوره على الحركة  فــي األصــنــاف أث
الشرائية وانخفاض أسعار بعض األسماك 
حيث شهد سمك  ــرى،  األخــ واســتــقــرار 
 4 سعر  بلغ  ملحوظاً  انخفاضاً  القباب 
كيلوجرامات 55 درهماً، بعد أن كان يباع 
بسعر 120 درهماً تقريباً الفترة الماضية، 
وكذلك بالنسبة إلى سمك الصافي الذي 
 50 بحوالي  السابق  في  الكيلو  يباع  كــان 
درهماً واليوم بحوالي 25 درهماً وغيرهما 

من األصناف.
لم يختلف معه في الرأي البائع محمد، 
الذي ذكر أن األسماك تشهد هذه الفترة 
من العام نتيجة انخفاض درجات الحرارة 

ــواق،  كــثــرة الــكــمــيــات الـــــواردة إلـــى األســ
إلى خروج الصيادين إلى استئناف  نظراً 
شهدت  أن  بعد  اليومية  الصيد  عمليات 
درجات  الرتفاع  البعض  عزوف  العمليات 
ــذي ساهم بـــدوره في  ــر ال ــحــرارة، األم ال
استقرار وانخفاض أصناف من األسماك 

المعروضة في األسواق.
وذكر أن األسعار مناسبة الفترة الحالية، 
سعر  يتراوح  حيث  الجميع،  متناول  وفي 
سمك الشعري بين 25 و30 درهماً، وسمك 
الجش نحو 25 درهماً، والكنعد يتراوح بين 
بين 45  الهامور  35 و40 درهماً، وسمك 
و50 درهماً، والعومة 10 دراهم، والروبيان 
بين 40  الصغير 25 درهماً، والوسط ما 

و45 درهماً والكبير 55 درهماً. 

قالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة يف دائرة بلدية رأس 
اخليمة: »إن أسواق األسماك يف إمارة رأس اخليمة استقبلت كميات تصل 

إلى )2837.38( كجم، خالل النصف األول من العام اجلاري، عبر طرح نحو 
35 صنفًا من األسماك على مدار املوسم وكميات وفيرة متنوعة األحجام 

واألشكال تسهم يف تلبية احتياجات املستهلكني معظم أوقات العام.
وأكدت أن أسواق األسماك يف اإلمارة تشهد رقابة ميدانية مستمرة، عبر 

تزويدها باملفتشني ممن يتجهون نحو املراقبة واإلشراف الدائم على مهام 
وأعمال السوق ومدى تطبيق كافة اشتراطات الصحة العامة، لتقدمي أفضل 
أنواع اخلدمة وفقًا ألعلى املعايير واملواصفات العاملية، حيث متكن املفتشون 

خالل النصف األول من العام من رصد عدد 12 مخالفة مت على إثرها اتخاذ 
اإلجراءات الالزمة.

وذكرت أن اإلدارة تعمل حاليًا نحو التركيز على مسألة إخالء أسواق األسماك 
العاملة من أي عمالة غير مرخصة وغير مؤهلة للعمل يف مجال الغذاء، 

بهدف احلفاظ على جودة اخلدمات املقدمة للجمهور واالرتقاء مبستوى 
السوق وفق االشتراطات واملقاييس املعتمدة واملطلوبة.

رقابـــة مستمـــرة

35 صنفًا من األسماك تم طرحها على مدار الموسم
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صباح الخير

»سالم الذكي«

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد  الماضي أطلق سمو  األربعاء 
آل مكتوم، ولي عهد دبي، »برنامج دبي للروبوتات واألتمتة«، بهدف 
وتسريع  واألتمتة،  الروبوتات  تقنيات  وتبّني  واختبار  تطوير  »دعم 
تبّني هذه التطبيقات التكنولوجية المتقدمة في مختلف القطاعات 

االقتصادية«

هدف  للمستقبل«  دبــي  »مختبرات  زيــارتــه  خــال  سموه  وحــدد   
البرنامج الساعي لزيادة مساهمة هذا القطاع إلى 9% من الناتج 
المحلي خال 10 سنوات«، وتوفير 200 ألف جهاز آلي )روبوتات( 
الخدمية  الــقــطــاعــات  فــي  واإلنــتــاجــيــة  الــكــفــاءة  مستويات  لــرفــع 
والصناعية واللوجستية، والمساهمة في تعزيز تنافسية اقتصاد دبي 

خال السنوات العشر المقبلة.
 مساء اليوم نفسه كان سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل 
المالية،  وزير  الــوزراء  رئيس مجلس  نائب  دبي  نائب حاكم  مكتوم، 
يدشن »مركز سالم الذكي لفحص اللياقة الطبية« في منطقة مركز 
فحص  مجال  في  عالمياً  األحــدث  يُعد  الذي  العالمي  المالي  دبي 
كالذكاء  الرابعة،  الصناعية  الثورة  تقنيات  من  يمتلكه  بما  اللياقة، 
تضمن  والتي  األشياء«،  و»إنترنت  الروبوت،  وأنظمة  االصطناعي، 
النتائج،  واستخراج  الطبية  للفحوص  وسريعة  سهلة  رحلة  جميعها 
وإنجاز معامات اإلقامة والهوية، في مدة ال تتجاوز 30 دقيقة، ومن 
والخاص.  الحكومي  القطاعين  بين  شراكة  ثمرة  وهو  أوراق،  دون 
رفاه  لتحقيق  يأتي  التكنولوجيا  تبني  أن  بالمناسبة  أكد سموه  وقد 

اإلنسان.
 كانت رحلة حافلة بالعديد من التحديات خاصة على صعيد األداء 
مرحلة  في  اليوم  استقر  حتى  النوعية،  ونقاته  المتميز  الحكومي 
للرؤية  تجسيداً  مستمراً  تطويراً  بدورها  تشهد  التي  الذكي  األداء 
السامية التي ال تعرف التوقف عند محطة محددة، وإنما هي طموح 
با حدود، غايتها أن تظل الريادة إماراتية في قطاع توظيف تطبيقات 

التقنيات المتقدمة من أجل إسعاد اإلنسان وتحقيق رفاهيته.
القابعين  أولئك  استيعاب  على  عصية  ومتطورة  متواصلة  جهود 
الزمن،  التي تجاوزها  المربع األول من اإلجراءات والتعقيدات  في 
الحالي،  الزمن  في  اتخذ  الــذي  اإلجـــراءات،  تعقيد  على  ويصرون 
صيغة جديدة تلخصها عبارة: »السيستم علّق!«، وهي دليل إخفاق 
األتمته  ومرحلة  المتغيرات  مواكبة  على  قدرتهم  عدم  يكشف  لهم، 
والروبوتات، لذلك نجدهم يتفننون في اختاق عثرات »السيستم«، 
الذي أنفقت عليه جهات العمل كثيراً من التجارب، واستثمرت فيه 
وجودة  الكفاءة  مستويات  أعلى  تحقيق  أجل  من  الدراهم،  مايين 
حقبة  في  حاصل  هو  مثلما  الناس،  على  والتيسير  الذكي،  األداء 
»سالم الذكي«، ولكن »بوطبيع ما يوز عن طبعه«! فهو ببساطة معقد 

وخارج »الوطر الجديد«.

علي العمودي

ali.alamodi@alittihad.ae

دبي )االتحاد(

تسلم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي، 
رسالة دكتوراه من العريف الدكتور محسن محمد الخباني، الباحث القانوني بإدارة 

سياسات الموارد البشرية، باإلدارة العامة للموارد البشرية بشرطة دبي.
وأشاد معاليه بالباحث وموضوع دراسته، وتوجه إليه بالشكر على إنجازه، مؤكدًا 

االهتمام الكبير التي توليه القيادة العامة لشرطة دبي لضباطها وأفرادها وتوجيههم 
نحو التخصصات التي تعود على مؤسساتهم ووطنهم بالفائدة المرجوة، وتناولت 

الدراسة المسؤولية المدنية عن األضرار الناشئة عن الذكاء االصطناعي، حيث ُتعد 
من أولى الرسائل في هذا الجانب.

دبي )االتحاد(

نظمت اإلدارة العامة للدعم اللوجستي في شرطة دبي بالتعاون مع األمانة العامة 
للمجلس التنفيذي إلمارة دبي، اجتماع الفريق القيادي لبرنامج مشروع المشتريات 

المشتركة لحكومة دبي »تشارك«، وذلك في نادي الضباط بحضور ممثلين من 
مختلف الدوائر الحكومية على مستوى إمارة دبي.

وترأس االجتماع اللواء أحمد رفيع مساعد القائد العام إلسعاد المجتمع والدعم 
اللوجستي في شرطة دبي بالوكالة، مؤكدًا أهمية التعاون الُمشترك بين كافة الجهات 

لما له من أهمية بالغة في تطبيق أهداف البرنامج بتحقيق الوفر المالي، وتنفيذ 
عملية الشراء في أقل مدة زمنية ممكنة، ومواءمة معايير الشراء بين مختلف الجهات 

الحكومية.

ضاحي خلفان يتسلم بحث دكتوراه 
حول »المسؤولية المدنية« 

»مشروع المشتريات« يناقش
 خطط العمل المستقبلية 

اعتبارًا من يوم غٍد

طالب بفسخ العقد بعد 9 أشهر

بسبب انفجار أسطوانة غاز

شرطــــة أبـوظبــــي:

اشترى نوقًا لخوض السباقات فاكتشف أنها ال تصلح

السيطرة على حريق يف مصنع بمنطقة املفرق 

أبوظبي )االتحاد(

لشرطة  الــعــامــة  ــادة  ــقــي ال أعــلــنــت 
ــبـــي، بـــالـــتـــعـــاون مـــع الــلــجــنــة  ــوظـ أبـ
عن  الــمــروريــة،  للسامة  المشتركة 
الشيخ  شــارع  على  السرعة  خفض 
الــقــرم« من  زايــد بن سلطان »شــارع 
قصر  تقاطع  إلى  زايــد  الشيخ  جسر 
تعزيزاً  وذلـــك  باالتجاهين،  البحر 
يوم  من  اعتباراً  المرورية  للسامة 

غٍد.
ــي سائقي  ــوظــب أب شــرطــة  ــت  ــ ودعـ
المركبات إلى االلتزام بلوحات السرعات 
الجديدة والحرص على القيادة اآلمنة، 
الفتة إلى أن الدراسات بينت أن خفض 
نتائج  تحقيق  إلـــى  ســيــؤدي  الــســرعــة 
المروري  الوضع  على  تنعكس  إيجابية 
الحوادث  وقــوع  من  الحد  في  وتسهم 
الحركة  انسيابية  وتحسين  المرورية 

أوقات االزدحامات المرورية.

إيهاب الرفاعي )منطقة الظفرة(

قوية  نــوق  شــراء  على  العزم  عقد 
ــة لــلــمــشــاركــة فــي ســبــاقــات  ومــؤهــل
متميزة  مــزرعــة  عــن  وبحث  الهجن 
يــشــتــري مــنــهــا مـــا يــصــلــح لــخــوض 
نياق   5 اشترى  وعندما  السباقات، 
وحصد  الــســبــاقــات  فــي  للمشاركة 
الجوائز اكتشف أنها ال تصلح، فرفع 
بالقضاء  فيها  طالب  قضائية  دعوى 
عليه،  المدعى  مع  البيع  عقد  بفسخ 
المقبوضة  الــمــبــالــغ  بـــرد  وإلـــزامـــه 
وقدرها )125.000( درهم، وإلزامه 
درهم،   )25.000( بمبلغ  بالتعويض 
فــضــًا عــن الــرســوم والــمــصــاريــف 
موضحاً  المحاماة،  أتعاب  ومقابل 
يملك  بأنه  ادعــى  عليه  المدعى  أن 
وأنــــه خبير  ــمــيــزة،  مــت نـــوق  عــزبــة 
للسباقات،  المخصصة  الــنــوق  فــي 
وقــدره  بمبلغ  نــيــاق  خمس  لــه  وبــاع 
125.000 درهم على أنها مخصصة 
مبلغاً  منه  اقترض  أنه  كما  للسباق، 
ذلك  بعد  ثم  درهــم،   5.000 وقــدره 
بند  تحت  بأنه  وادعــى  المبلغ  أنكر 
المدعي  أن  إال  الــبــيــع،  مــصــاريــف 
وبعد شرائه هذه النوق تبين له بأنها 
شراؤها  تم  التي  المبالغ  تسوى  ال 
بها، وأنها بأقل من ذلك بكثير وفقاً 
هذا  في  ومتخصصين  خبراء  لرأي 
للسباق  تصلح  ال  أنها  كما  المجال، 
كونها مجربة، وأن عمرها قد تجاوز 
فائدة  وال  للسباق  التجهيز  مرحلة 
منها، ومن ذلك تبين له أن المدعى 
عليه اتبع وسائل قولية وفعلية ألخذ 
به  حدا  الذي  األمر  حق،  بغير  ماله 

الدعوى. إلقامة 

ــإدارة  ب والتحكم  القيادة  مركز  تلقى 
العمليات بشرطة أبوظبي باغاً صباح 
أمس بنشوب حريق في مصنع للغاز، 
بإخماده  المختصة  الــفــرق  وقــامــت 
ــراء  والــســيــطــرة عــلــى الــمــوقــف، وإجـ

عملية التبريد.

بيان  فــي  أبوظبي،  شرطة  وأكـــدت 
لها، قيام الفرق المعنية بالبدء الفوري 
للتحقيقات األولية للحادث والمباشرة 
أسبابه  لبحث  الموسعة  بالتحقيقات 

وتداعياته.
وتحث شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي 

على  الكريم  الجمهور  المدني  للدفاع 
ضرورة استقاء المعلومات من الجهات 
الرسمية، والحصول على األخبار من 
وذات  الموثوقة  اإلعامية  المصادر 
تــداول  أو  نشر  وتجنب  المصداقية، 

الشائعات والمعلومات المغلوطة.

الحد من وقوع الحوادث المرورية 
وتحسين انسيابية الحركة

السرعة 100 كم في شارع
الشيـــــــــخ زايــــــــد »الـقــــــــــــــرم« 

تداول 
القضيـــــة

عقب تداول 
القضية، قضت 
احملكمة برفض 

الدعوى وبإلزام 
املدعي باملصاريف 
وأكدت يف حيثيات 

حكمها أن البيع قد 
مت وتسلم املشتري 
اإلبل مدة طويلة 

قرابة تسعة أشهر، 
وعليه فإن اللجنة 

ترى أنه ال يحق له 
الرجوع يف البيع، 

ومن ثم يكون الثابت 
للمحكمة أن املدعي 

قد قبل اجلمال 
موضوع عقد البيع 
باحلالة التي كانت 

عليها وقت البيع 
وبالثمن املقدر 

لها، وكان من املقرر 
قانونًا أن العقد 

شريعة املتعاقدين، 
ومن ثم يكون 

املدعي قد عجز 
عن إثبات دعواه 

بشأن وجود غش من 
جانب املدعى عليه.

أبوظبي )االتحاد(

نجحت فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، 

باستجابتها السريعة، أمس، في السيطرة على حريق ناتج عن 

انفجار أسطوانة غاز في مصنع بمنطقة المفرق الصناعية 

بأبوظبي.

حث الجمهور على ضرورة 
استقاء المعلومات من 

الجهات الرسمية

تحقيق الوفر المالي وتنفيذ عملية الشراء 
في أقل مدة زمنية ممكنة

خالل االجتماع )من المصدر(

الدراسة تناولت المسؤولية المدنية عن 
األضرار الناشئة عن الذكاء االصطناعي

ضاحي خلفان يتسّلم بحث الدكتوراه من محسن الخباني  )من المصدر(





عبدهللا بن زايد يؤكد خالل لقائه الفروف بمقر األمم المتحدة دعم الحل السلمي للنزاع بأوكرانيا

خالل لقائه عددًا من من وزراء الخارجية في نيويورك

خالل لقائه رئيس الوزراء رالف جونسالفيسالتقى المديرة التنفيذية لهيئة األمم المتحدة للمرأة

اإلمارات تؤكد عمق ومتانة العالقات مع روسيا

عبدالله بن زايد يبحث جهود تحفيز نمو االقتصاد العاملي

عبدالله بن زايد يستعرض

جهود اإلمارات يف تمكني املرأة

عبدالله بن زايد: عالقاتنا متميزة

مع سانت فنسنت وغرينادين

نيويورك )وام( 

آل  ــد  زاي بــن  عــبــداهلل  الشيخ  سمو  التقى 
الــدولــي،  والــتــعــاون  الخارجية  ــر  وزي نهيان، 
خارجية  ــر  وزيـ الفــــروف،  ســيــرجــي  مــعــالــي 
المتحدة،  األمم  مقر  في  االتحادية،  روسيا 

بنيويورك. 
هامش  على  الذي عقد  اللقاء،  جرى خالل 
لألمم  العامة  للجمعية  ـــ77  ال الـــدورة  أعمال 

المتحدة في نيويورك، بحث العالقات الراسخة 
اإلمــارات  دولــة  بين  االستراتيجية  والشراكة 

وروسيا االتحادية في المجاالت كافة. 
وتـــبـــادل الــجــانــبــان وجــهــات الــنــظــر تجاه 
التطورات اإلقليمية والدولية، ومنها األزمة في 
أوكرانيا، وفي هذا الصدد، جدد سمو الشيخ 
عبداهلل بن زايد آل نهيان، تأكيده على استعداد 
دولة اإلمارات التام لدعم كافة الجهود الهادفة 

إلى إيجاد حل سلمي للنزاع. 

الفروف  سيرجي  ومعالي  سموه  بحث  كما 
القضايا  من  وعـــدداً  المنطقة،  في  األوضـــاع 
أسواق  ملف  ومنها  المشترك،  االهتمام  ذات 
الطاقة والغذاء، وأهمية استقرارها لالقتصاد 

العالمي. 
وأكد سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان، 
على متانة وعمق العالقات االستراتيجية بين 
دولة اإلمارات وروسيا االتحادية، مشيراً إلى أن 
الشراكة بين البلدين الصديقين أثمرت العديد 

من اإلنجازات الداعمة لرؤيتهما لتحقيق النمو 
االقتصادي المستدام وتعزيز رخاء شعبيهما. 

ــم بــنــت إبــراهــيــم  حــضــر الــلــقــاء مــعــالــي ريـ
الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، 
وزير  الصايغ،  محمد  علي  بن  أحمد  ومعالي 
ــة، ومــعــالــي الــســفــيــرة النـــا زكـــي نسيبة،  ــ دول
الدولي  والــتــعــاون  الخارجية  وزيــر  مساعدة 
للدولة  الدائمة  المندوبة  السياسية،  للشؤون 

لدى األمم المتحدة.

نيويورك )وام(

 
وزيــر  نهيان  آل  زايـــد  بــن  عــبــداهلل  الشيخ  سمو  التقى 
وزراء  من  نيويورك، عدداً  الدولي، في  والتعاون  الخارجية 
خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ 77 للجمعية 

العامة لألمم المتحدة كال على حدة.
وزير  المقداد،  فيصل  الدكتور  معالي  سموه  التقى  فقد 
بوريطة،  ناصر  ومعالي  سوريا،  في  والمغتربين  الخارجية 
والمغاربة  األفريقي  والــتــعــاون  الخارجية  الــشــؤون  ــر  وزي
كاكوبو  ستانلي  ومعالي  المغرب،  في  بالخارج  المقيمين 
وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في زامبيا، ومعالي 
دونيكا غرفاال نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الخارجية 
وشؤون المغتربين في كوسوفو، ومعالي بيالوال بوتو زرداري 

وزير خارجية باكستان. 

وتركزت مباحثات سموه مع أصحاب المعالي الوزراء على 
عدد من القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ77 
الغذائي  األمن  ومنها  المتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  من 
التغير  مواجهة  في  الدولي  والتعاون  المتجددة،  والطاقة 
االقتصادي  النمو  تحفيز  جهود  إلى  باإلضافة  المناخي، 

العالمي. 
كما جرى بحث عالقات الصداقة والشراكة االستراتيجية 
ومجاالت التعاون المشترك بين دولة اإلمارات، وهذه الدول 
المتجددة  والطاقة  االستدامة  منها  عــدة،  قطاعات  في 
واألمن  والتعليمية  والثقافية  واالقتصادية  واالستثمارية 

الغذائي، وغيرها من المجاالت. 
االهتمام  ذات  القضايا  مــن  عـــدداً  الــلــقــاءات  وتــنــاولــت 
المنطقة  فـــي  األوضــــــاع  ــى  ــ إل بـــاإلضـــافـــة  ــرك،  ــمــشــت ال
على  الــوزراء  اطلع  كما  والدولية.  اإلقليمية  والمستجدات 
جهود دولة اإلمارات في ملف التغير المناخي واستعداداتها 
الستضافة مؤتمر الدول األطراف COP28 العام المقبل. 

حضر اللقاءات معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة 
بن  شخبوط  الشيخ  ومعالي  الدولي،  التعاون  لشؤون  دولة 
نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، ومعالي خليفة شاهين 
المرر وزير دولة ومعالي السفيرة النا زكي نسيبة، مساعدة 
السياسية،  للشؤون  الــدولــي  والــتــعــاون  الخارجية  وزيـــر 
المندوبة الدائمة للدولة لدى األمم المتحدة، وعمر غباش 
الثقافية  للشؤون  الدولي  والتعاون  الخارجية  وزير  مساعد 

والدبلوماسية العامة.

نيويورك )وام( 

وزير  نهيان،  آل  زايــد  بن  عبداهلل  الشيخ  سمو  التقى 
الخارجية والتعاون الدولي، الدكتورة سيما بحوث، وكيلة 
لهيئة  التنفيذية  والمديرة  المتحدة  لألمم  العام  األمين 
الدورة  للمرأة، وذلك على هامش أعمال  المتحدة  األمم 

الـ77 للجمعية العامة لألمم المتحدة. 
الدائمة  البعثة  مقر  في  عقد  الذي  االجتماع،  وخالل 
لدولة اإلمارات لدى األمم المتحدة في نيويورك، ناقش 
الجنسين،  بين  والمساواة  المرأة  الجانبان أجندة تمكين 

وأهمية الدور المجتمعي في هذا الصدد. 
واستعرض الجانبان جهود دولة اإلمارات في مجاالت 

تمكين المرأة، والتعاون المشترك بين هيئة األمم المتحدة 
للمرأة ودولة اإلمارات، بما يشمل مكتب االتصال التابع 
لهيئة األمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي 

في أبوظبي. 
وبناء  وحلها  النزاعات  منع  في  المرأة  دور  بحثا  كما 
بنت  فاطمة  الشيخة  »مبادرة  إطــار  في  وذلــك  السالم، 
يتم  التي  ــن«،  واألمـ السالم  في  الــمــرأة  لتمكين  مبارك 

تنفيذها بالشراكة مع هيئة األمم المتحدة للمرأة. 
وزيرة  الهاشمي  إبراهيم  بنت  ريم  معالي  اللقاء  حضر 
زكي  النا  السفيرة  ومعالي  الدولي،  التعاون  لشؤون  دولة 
نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون 
السياسية، المندوبة الدائمة للدولة لدى األمم المتحدة.

اللقاء تناول دور المرأة في منع 
النزاعات وحلها وبناء السالم في إطار 
»مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك«

نيويورك )وام( 

بن  عــبــداهلل  الشيخ  سمو  التقى 
الخارجية  وزيـــر  نــهــيــان،  آل  زايـــد 
ــي، مــعــالــي رالــف  ــدولـ والــتــعــاون الـ
سانت  وزراء  رئيس  جونسالفيس، 

فنسنت وغرينادين. 
بحث الجانبان، خالل اللقاء، الذي 
الجمعية  أعمال  هامش  على  عقد 
مــســارات  المتحدة،  لــألمــم  الــعــامــة 
التعاون المشترك بين دولة اإلمارات 
وسبل  وغرينادين،  فنسنت  وسانت 

تعزيزها في مختلف المجاالت. 
المدرجة  القضايا  استعرضا  كما 
ــدورة الـــ77  ــ ــدول أعــمــال ال على جـ
التغير  ومنها  العامة،  الجمعية  من 
المناخي والجهود العالمية لمكافحته 
وأهمية نشر حلول الطاقة المتجددة. 
على  المستجدات  اللقاء  وناقش 
وتم  والدولية،  اإلقليمية  الساحتين 

تبادل وجهات النظر بشأنها. 
وأكد سمو الشيخ عبداهلل بن زايد 
المتميزة  العالقات  على  نهيان،  آل 
اإلمــارات وسانت فنسنت  دولــة  بين 
تعزيزها  على  والحرص  وغرينادين، 
ــات، بما  ــوي ــمــســت ــى مــخــتــلــف ال عــل
للبلدين  المشتركة  المصالح  يحقق 

والشعبين الصديقين. 
ــه، أكـــد مــعــالــي رالـــف  ــب مـــن جــان
عالقات  عمق  على  جونسالفيس 
البلدين،  بــيــن  الــمــشــتــرك  الــتــعــاون 
مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحتلها 
الصعيدين  عــلــى  ــارات  ــ ــ اإلم ــة  ــ دول

اإلقليمي والدولي. 
ــم بنت  ــقــاء مــعــالــي ريـ ــل حــضــر ال
ــم الــهــاشــمــي، وزيــــرة دولــة  ــراهــي إب
ــي، وعمر  ــدولـ الـ ــاون  ــع ــت ال لــشــؤون 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــاش مــســاعــد وزي غــب
الثقافية  للشؤون  الدولي  والتعاون 

والدبلوماسية العامة.

وفد اإلمارات يواصل نشاطه املكثف على هامش الجمعية العامة

نيويورك )وام( 

ــارات الــمــشــارك في  ــ عقد وفــد دولـــة اإلم
للجمعية  والسبعين  السابعة  الــدورة  أعمال 
العامة لألمم المتحدة، ولليوم الخامس على 
واالجتماعات  اللقاءات  من  عــدداً  التوالي، 

رفيعة المستوى والمهمة. 
المرر  شاهين  خليفة  معالي  شــارك  فقد 
وزير دولة في االجتماع الوزاري بين الواليات 
الخليج  لدول  التعاون  مجلس  ودول  المتحدة 
واليمن، كما  واألردن  والعراق  العربية ومصر 
المبعوث  بيدرسون،  جير  مع  معاليه  اجتمع 

الخاص لألمم المتحدة إلى سوريا.
بن  شخبوط  الشيخ  معالي  التقى  بـــدوره، 
مسواتي  دولــة جاللة  وزيــر  نهيان،  آل  نهيان 
ومعالي  إيسواتيني،  مملكة  عاهل  الثالث، 
شؤون  وزير  بنجامين،  ماريال  برنابا  الدكتور 

الرئاسة في جنوب السودان. 
وعقد معاليه نقاشات مثمرة مع كريستينا 
المتحدة  لألمم  العام  األمين  وكيلة  ــي،  دوارت
والمستشارة الخاصة بشأن أفريقيا، ومعالي 
مايكل موسى أدامو، وزير خارجية جمهورية 

الغابون. 
كما اجتمع معالي الشيخ شخبوط بن نهيان 
النيجر  رئيس  إيسوفو  محمدو  معالي  مــع 
السابق، رئيس الفريق رفيع المستوى المعني 
فيما  الساحل،  منطقة  في  والتنمية  باألمن 

استضافه مركز  ــذي  ال الــحــدث،  شــارك في 
»هداية« حول جهود مكافحة التطرف، وأفضل 

الممارسات في إعادة التأهيل واإلدماج. 
علي  بــن  أحمد  معالي  اجتمع  جهته،  مــن 
علي  معالي  مــع  دولــة  وزيــر  الصايغ  محمد 
صبري، وزير الشؤون الخارجية في سريالنكا. 
من ناحيته، التقى عمر سيف غباش، مساعد 
للشؤون  الــدولــي  والــتــعــاون  الخارجية  وزيــر 

الثقافية والدبلوماسية العامة معالي فريدريك 
ميتشل، وزير خارجية جزر الباهاما، ورودولفو 

سابونج، األمين العام لرابطة دول الكاريبي. 
وزير  مساعد  الشامسي،  سلطان  وحضر 
التنمية  لشؤون  الدولي  والتعاون  الخارجية 
المستوى  رفيع  افتراضياً  اجتماعاً  الدولية، 
للجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن الهجرة 
المفاهيم  من  باعتباره  والشتات  العالمية، 

األساسية للنهج الرابط بين السالم والتنمية 
اإلنسانية. 

كما شارك في الحدث، الذي عقده أنطونيو 
المتحدة  لــألمــم  ــام  ــع ال ــن  ــي األم غــوتــيــريــش 
»كــوفــيــد-19«، من خالل  إنهاء جائحة  حــول 
واالختبارات  للقاحات  العادل  الوصول  إتاحة 

والعالجات. 
وحضر أيضاً الحدث رفيع المستوى إلطالق 

كجزء  الــنــزاع«،  مناطق  في  »النساء  مــبــادرة 
في  المرأة  تمكين  في  الــرائــدة  المسيرة  من 
المجتمعات المتضررة من النزاعات والحروب 

والفقر. 
ومن جانبه، شارك يعقوب يوسف الحوسني، 
الدولي  والــتــعــاون  الخارجية  وزيــر  مساعد 
االجتماع  فــي  الــدولــيــة،  المنظمات  لــشــؤون 
خارجية  لــوزراء  واألربعين  السادس  السنوي 

مجموعة الـ77.

خليفة شاهين المرر خالل مشاركته في االجتماع الوزاري بين الواليات المتحدة ودول »مجلس التعاون« ومصر والعراق واألردن واليمن )وام(

15
www.alittihad.ae

األحد 29 صفر 1444هـ الموافـق 25 سبتمبر 2022ماإلمارات

14www.alittihad.ae

األحد 29 صفر 1444هـ
الموافـق 25 سبتمبر 2022م

عربي ودولي

عبداهلل بن زايد خالل لقائه الفروف في مقر األمم المتحدة بحضور وفدي البلدين )تصوير: سعيد جمعوه(

عبداهلل بن زايد خالل لقائه ناصر بوريطة عبداهلل بن زايد متحدثًا إلى فيصل المقداد

عبداهلل بن زايد ورالف جونسالفيس يتبادالن الحديثعبداهلل بن زايد متحدثًا إلى سيما بحوث

عبداهلل بن زايد خالل لقائه بيالوال بوتو زرداري عبداهلل بن زايد مستقباًل ستانلي كاكوبو

الشراكة بين البلدين أثمرت إنجازات داعمة 
لرؤيتهما لتحقيق النمو االقتصادي 

بحث العالقات الراسخة والشراكة 
االستراتيجية بين اإلمارات وروسيا

التأكيد على أهمية 
استقرار أسواق 
الطاقة والغذاء 

لالقتصاد العالمي 

 تبادل وجهات النظر 
تجاه التطورات 

اإلقليمية والدولية

المباحثات تركزت على األمن الغذائي والطاقة والتعاون الدولي
مناقشة عالقات الصداقة والشراكة االستراتيجية 

بحث التعاون في  قطاعات االستدامة والطاقة 
 »COP28« استعراض استعدادات الدولة الستضافة مؤتمر

جونسالفيس 
يشيد بالمكانة 

الرائدة لإلمارات 
على الصعيدين 

اإلقليمي والدولي

مناقشة 
مسارات التعاون 
المشترك وسبل 

تعزيزها في 
مختلف المجاالت

األمم المتحدة 
تطالب بسّد 
فجوات كبيرة 
للقضاء على 
»كوفيد-19«

نيويورك )وام( 

شدد األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش، على أن الوقت 
قد حان لبناء الزخم السياسي الدولي الالزم للقضاء التام على وباء 

»كوفيد-19«. ويف حديثه، أمس األول، أمام حفل ُنظم على هامش 
انعقاد الدورة الـ 77 للجمعية العامة لألمم املتحدة، حول القضاء 

على »اجلائحة«، دعا األمني العام إلى سد ثالث فجوات كبيرة من 
أجل القضاء التام على »اجلائحة«، وهي سد فجوة اجلرعات املعززة، 

خصوصًا لدى البلدان منخفضة الدخل، والتي ال تزال جتد صعوبة 
يف توفيرها وسد فجوة االختبارات، الفتًا إلى أن معّدالت االختبار 

تنخفض يف كل مكان، وهو ما يعّرض العالم ملتغّيرات الفيروس، 
ويقّوض إيجاد العالجات اجلديدة، إضافة إلى سد فجوة التأهب.

وأشار إلى أن الوقت قد حان لتعزيز الدفاع ضد التهديدات 
املستقبلية، من خالل االستثمار يف أنظمة اإلنذار املبكر، وقدرات 

التصنيع والتشخيص احمللية، والقوى العاملة الصحية جيدة األجر 
واملجهزة جيدًا. وأشار األمني العام إلى أن هناك 10 دول تواجه حاالت 

طوارئ إنسانية، ال تزال تغطية اللقاحات فيها أقل من 10 يف املئة. 
ومن جانبه، قال مدير عام منظمة الصحة العاملية الدكتور تيدروس 
أدهانوم غيبرييسوس، إن عدد الوفيات األسبوعية املبلغ عنها جراء 

»اجلائحة« يقترب من أدنى مستوى له منذ تفشيها. 
وأعلن عن إمتام تطعيم ثلثي سكان العالم، مبا يف ذلك 75 يف املئة من 

العاملني الصحيني وكبار السن، فيما لم تتجاوز نسبة تطعيم سكان 
البلدان منخفضة الدخل 19 يف املئة، وهو ما يشكل خطرًا على تلك 

البلدان، وعلى البشرية برمتها.

عبداهلل بن زايد متحدثًا أثناء اللقاء بحضور وفد الدولةعبداهلل بن زايد مصافحًا الفروف 

عقد اجتماعات رفيعة المستوى لليوم الخامس على التوالي

 اجتماع وزاري بين الواليات 
المتحدة و»مجلس 

التعاون« ومصر والعراق 
واألردن واليمن

مشاركة في فعالية مركز 
»هداية« حول جهود 

مكافحة التطرف وأفضل 
ممارسات إعادة التأهيل 

عبداهلل بن زايد يتحدث إلى دونيكا غرفاال



عبدهللا بن زايد يؤكد خالل لقائه الفروف بمقر األمم المتحدة دعم الحل السلمي للنزاع بأوكرانيا

خالل لقائه عددًا من من وزراء الخارجية في نيويورك

خالل لقائه رئيس الوزراء رالف جونسالفيسالتقى المديرة التنفيذية لهيئة األمم المتحدة للمرأة

اإلمارات تؤكد عمق ومتانة العالقات مع روسيا

عبدالله بن زايد يبحث جهود تحفيز نمو االقتصاد العاملي

عبدالله بن زايد يستعرض

جهود اإلمارات يف تمكني املرأة

عبدالله بن زايد: عالقاتنا متميزة

مع سانت فنسنت وغرينادين

نيويورك )وام( 

آل  ــد  زاي بــن  عــبــداهلل  الشيخ  سمو  التقى 
الــدولــي،  والــتــعــاون  الخارجية  ــر  وزي نهيان، 
خارجية  ــر  وزيـ الفــــروف،  ســيــرجــي  مــعــالــي 
المتحدة،  األمم  مقر  في  االتحادية،  روسيا 

بنيويورك. 
هامش  على  الذي عقد  اللقاء،  جرى خالل 
لألمم  العامة  للجمعية  ـــ77  ال الـــدورة  أعمال 

المتحدة في نيويورك، بحث العالقات الراسخة 
اإلمــارات  دولــة  بين  االستراتيجية  والشراكة 

وروسيا االتحادية في المجاالت كافة. 
وتـــبـــادل الــجــانــبــان وجــهــات الــنــظــر تجاه 
التطورات اإلقليمية والدولية، ومنها األزمة في 
أوكرانيا، وفي هذا الصدد، جدد سمو الشيخ 
عبداهلل بن زايد آل نهيان، تأكيده على استعداد 
دولة اإلمارات التام لدعم كافة الجهود الهادفة 

إلى إيجاد حل سلمي للنزاع. 

الفروف  سيرجي  ومعالي  سموه  بحث  كما 
القضايا  من  وعـــدداً  المنطقة،  في  األوضـــاع 
أسواق  ملف  ومنها  المشترك،  االهتمام  ذات 
الطاقة والغذاء، وأهمية استقرارها لالقتصاد 

العالمي. 
وأكد سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان، 
على متانة وعمق العالقات االستراتيجية بين 
دولة اإلمارات وروسيا االتحادية، مشيراً إلى أن 
الشراكة بين البلدين الصديقين أثمرت العديد 

من اإلنجازات الداعمة لرؤيتهما لتحقيق النمو 
االقتصادي المستدام وتعزيز رخاء شعبيهما. 

ــم بــنــت إبــراهــيــم  حــضــر الــلــقــاء مــعــالــي ريـ
الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، 
وزير  الصايغ،  محمد  علي  بن  أحمد  ومعالي 
ــة، ومــعــالــي الــســفــيــرة النـــا زكـــي نسيبة،  ــ دول
الدولي  والــتــعــاون  الخارجية  وزيــر  مساعدة 
للدولة  الدائمة  المندوبة  السياسية،  للشؤون 

لدى األمم المتحدة.

نيويورك )وام(

 
وزيــر  نهيان  آل  زايـــد  بــن  عــبــداهلل  الشيخ  سمو  التقى 
وزراء  من  نيويورك، عدداً  الدولي، في  والتعاون  الخارجية 
خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ 77 للجمعية 

العامة لألمم المتحدة كال على حدة.
وزير  المقداد،  فيصل  الدكتور  معالي  سموه  التقى  فقد 
بوريطة،  ناصر  ومعالي  سوريا،  في  والمغتربين  الخارجية 
والمغاربة  األفريقي  والــتــعــاون  الخارجية  الــشــؤون  ــر  وزي
كاكوبو  ستانلي  ومعالي  المغرب،  في  بالخارج  المقيمين 
وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في زامبيا، ومعالي 
دونيكا غرفاال نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الخارجية 
وشؤون المغتربين في كوسوفو، ومعالي بيالوال بوتو زرداري 

وزير خارجية باكستان. 

وتركزت مباحثات سموه مع أصحاب المعالي الوزراء على 
عدد من القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ77 
الغذائي  األمن  ومنها  المتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  من 
التغير  مواجهة  في  الدولي  والتعاون  المتجددة،  والطاقة 
االقتصادي  النمو  تحفيز  جهود  إلى  باإلضافة  المناخي، 

العالمي. 
كما جرى بحث عالقات الصداقة والشراكة االستراتيجية 
ومجاالت التعاون المشترك بين دولة اإلمارات، وهذه الدول 
المتجددة  والطاقة  االستدامة  منها  عــدة،  قطاعات  في 
واألمن  والتعليمية  والثقافية  واالقتصادية  واالستثمارية 

الغذائي، وغيرها من المجاالت. 
االهتمام  ذات  القضايا  مــن  عـــدداً  الــلــقــاءات  وتــنــاولــت 
المنطقة  فـــي  األوضــــــاع  ــى  ــ إل بـــاإلضـــافـــة  ــرك،  ــمــشــت ال
على  الــوزراء  اطلع  كما  والدولية.  اإلقليمية  والمستجدات 
جهود دولة اإلمارات في ملف التغير المناخي واستعداداتها 
الستضافة مؤتمر الدول األطراف COP28 العام المقبل. 

حضر اللقاءات معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة 
بن  شخبوط  الشيخ  ومعالي  الدولي،  التعاون  لشؤون  دولة 
نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، ومعالي خليفة شاهين 
المرر وزير دولة ومعالي السفيرة النا زكي نسيبة، مساعدة 
السياسية،  للشؤون  الــدولــي  والــتــعــاون  الخارجية  وزيـــر 
المندوبة الدائمة للدولة لدى األمم المتحدة، وعمر غباش 
الثقافية  للشؤون  الدولي  والتعاون  الخارجية  وزير  مساعد 

والدبلوماسية العامة.

نيويورك )وام( 

وزير  نهيان،  آل  زايــد  بن  عبداهلل  الشيخ  سمو  التقى 
الخارجية والتعاون الدولي، الدكتورة سيما بحوث، وكيلة 
لهيئة  التنفيذية  والمديرة  المتحدة  لألمم  العام  األمين 
الدورة  للمرأة، وذلك على هامش أعمال  المتحدة  األمم 

الـ77 للجمعية العامة لألمم المتحدة. 
الدائمة  البعثة  مقر  في  عقد  الذي  االجتماع،  وخالل 
لدولة اإلمارات لدى األمم المتحدة في نيويورك، ناقش 
الجنسين،  بين  والمساواة  المرأة  الجانبان أجندة تمكين 

وأهمية الدور المجتمعي في هذا الصدد. 
واستعرض الجانبان جهود دولة اإلمارات في مجاالت 

تمكين المرأة، والتعاون المشترك بين هيئة األمم المتحدة 
للمرأة ودولة اإلمارات، بما يشمل مكتب االتصال التابع 
لهيئة األمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي 

في أبوظبي. 
وبناء  وحلها  النزاعات  منع  في  المرأة  دور  بحثا  كما 
بنت  فاطمة  الشيخة  »مبادرة  إطــار  في  وذلــك  السالم، 
يتم  التي  ــن«،  واألمـ السالم  في  الــمــرأة  لتمكين  مبارك 

تنفيذها بالشراكة مع هيئة األمم المتحدة للمرأة. 
وزيرة  الهاشمي  إبراهيم  بنت  ريم  معالي  اللقاء  حضر 
زكي  النا  السفيرة  ومعالي  الدولي،  التعاون  لشؤون  دولة 
نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون 
السياسية، المندوبة الدائمة للدولة لدى األمم المتحدة.

اللقاء تناول دور المرأة في منع 
النزاعات وحلها وبناء السالم في إطار 
»مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك«

نيويورك )وام( 

بن  عــبــداهلل  الشيخ  سمو  التقى 
الخارجية  وزيـــر  نــهــيــان،  آل  زايـــد 
ــي، مــعــالــي رالــف  ــدولـ والــتــعــاون الـ
سانت  وزراء  رئيس  جونسالفيس، 

فنسنت وغرينادين. 
بحث الجانبان، خالل اللقاء، الذي 
الجمعية  أعمال  هامش  على  عقد 
مــســارات  المتحدة،  لــألمــم  الــعــامــة 
التعاون المشترك بين دولة اإلمارات 
وسبل  وغرينادين،  فنسنت  وسانت 

تعزيزها في مختلف المجاالت. 
المدرجة  القضايا  استعرضا  كما 
ــدورة الـــ77  ــ ــدول أعــمــال ال على جـ
التغير  ومنها  العامة،  الجمعية  من 
المناخي والجهود العالمية لمكافحته 
وأهمية نشر حلول الطاقة المتجددة. 
على  المستجدات  اللقاء  وناقش 
وتم  والدولية،  اإلقليمية  الساحتين 

تبادل وجهات النظر بشأنها. 
وأكد سمو الشيخ عبداهلل بن زايد 
المتميزة  العالقات  على  نهيان،  آل 
اإلمــارات وسانت فنسنت  دولــة  بين 
تعزيزها  على  والحرص  وغرينادين، 
ــات، بما  ــوي ــمــســت ــى مــخــتــلــف ال عــل
للبلدين  المشتركة  المصالح  يحقق 

والشعبين الصديقين. 
ــه، أكـــد مــعــالــي رالـــف  ــب مـــن جــان
عالقات  عمق  على  جونسالفيس 
البلدين،  بــيــن  الــمــشــتــرك  الــتــعــاون 
مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحتلها 
الصعيدين  عــلــى  ــارات  ــ ــ اإلم ــة  ــ دول

اإلقليمي والدولي. 
ــم بنت  ــقــاء مــعــالــي ريـ ــل حــضــر ال
ــم الــهــاشــمــي، وزيــــرة دولــة  ــراهــي إب
ــي، وعمر  ــدولـ الـ ــاون  ــع ــت ال لــشــؤون 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــاش مــســاعــد وزي غــب
الثقافية  للشؤون  الدولي  والتعاون 

والدبلوماسية العامة.

وفد اإلمارات يواصل نشاطه املكثف على هامش الجمعية العامة

نيويورك )وام( 

ــارات الــمــشــارك في  ــ عقد وفــد دولـــة اإلم
للجمعية  والسبعين  السابعة  الــدورة  أعمال 
العامة لألمم المتحدة، ولليوم الخامس على 
واالجتماعات  اللقاءات  من  عــدداً  التوالي، 

رفيعة المستوى والمهمة. 
المرر  شاهين  خليفة  معالي  شــارك  فقد 
وزير دولة في االجتماع الوزاري بين الواليات 
الخليج  لدول  التعاون  مجلس  ودول  المتحدة 
واليمن، كما  واألردن  والعراق  العربية ومصر 
المبعوث  بيدرسون،  جير  مع  معاليه  اجتمع 

الخاص لألمم المتحدة إلى سوريا.
بن  شخبوط  الشيخ  معالي  التقى  بـــدوره، 
مسواتي  دولــة جاللة  وزيــر  نهيان،  آل  نهيان 
ومعالي  إيسواتيني،  مملكة  عاهل  الثالث، 
شؤون  وزير  بنجامين،  ماريال  برنابا  الدكتور 

الرئاسة في جنوب السودان. 
وعقد معاليه نقاشات مثمرة مع كريستينا 
المتحدة  لألمم  العام  األمين  وكيلة  ــي،  دوارت
والمستشارة الخاصة بشأن أفريقيا، ومعالي 
مايكل موسى أدامو، وزير خارجية جمهورية 

الغابون. 
كما اجتمع معالي الشيخ شخبوط بن نهيان 
النيجر  رئيس  إيسوفو  محمدو  معالي  مــع 
السابق، رئيس الفريق رفيع المستوى المعني 
فيما  الساحل،  منطقة  في  والتنمية  باألمن 

استضافه مركز  ــذي  ال الــحــدث،  شــارك في 
»هداية« حول جهود مكافحة التطرف، وأفضل 

الممارسات في إعادة التأهيل واإلدماج. 
علي  بــن  أحمد  معالي  اجتمع  جهته،  مــن 
علي  معالي  مــع  دولــة  وزيــر  الصايغ  محمد 
صبري، وزير الشؤون الخارجية في سريالنكا. 
من ناحيته، التقى عمر سيف غباش، مساعد 
للشؤون  الــدولــي  والــتــعــاون  الخارجية  وزيــر 

الثقافية والدبلوماسية العامة معالي فريدريك 
ميتشل، وزير خارجية جزر الباهاما، ورودولفو 

سابونج، األمين العام لرابطة دول الكاريبي. 
وزير  مساعد  الشامسي،  سلطان  وحضر 
التنمية  لشؤون  الدولي  والتعاون  الخارجية 
المستوى  رفيع  افتراضياً  اجتماعاً  الدولية، 
للجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن الهجرة 
المفاهيم  من  باعتباره  والشتات  العالمية، 

األساسية للنهج الرابط بين السالم والتنمية 
اإلنسانية. 

كما شارك في الحدث، الذي عقده أنطونيو 
المتحدة  لــألمــم  ــام  ــع ال ــن  ــي األم غــوتــيــريــش 
»كــوفــيــد-19«، من خالل  إنهاء جائحة  حــول 
واالختبارات  للقاحات  العادل  الوصول  إتاحة 

والعالجات. 
وحضر أيضاً الحدث رفيع المستوى إلطالق 

كجزء  الــنــزاع«،  مناطق  في  »النساء  مــبــادرة 
في  المرأة  تمكين  في  الــرائــدة  المسيرة  من 
المجتمعات المتضررة من النزاعات والحروب 

والفقر. 
ومن جانبه، شارك يعقوب يوسف الحوسني، 
الدولي  والــتــعــاون  الخارجية  وزيــر  مساعد 
االجتماع  فــي  الــدولــيــة،  المنظمات  لــشــؤون 
خارجية  لــوزراء  واألربعين  السادس  السنوي 

مجموعة الـ77.

خليفة شاهين المرر خالل مشاركته في االجتماع الوزاري بين الواليات المتحدة ودول »مجلس التعاون« ومصر والعراق واألردن واليمن )وام(
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عربي ودولي

عبداهلل بن زايد خالل لقائه الفروف في مقر األمم المتحدة بحضور وفدي البلدين )تصوير: سعيد جمعوه(

عبداهلل بن زايد خالل لقائه ناصر بوريطة عبداهلل بن زايد متحدثًا إلى فيصل المقداد

عبداهلل بن زايد ورالف جونسالفيس يتبادالن الحديثعبداهلل بن زايد متحدثًا إلى سيما بحوث

عبداهلل بن زايد خالل لقائه بيالوال بوتو زرداري عبداهلل بن زايد مستقباًل ستانلي كاكوبو

الشراكة بين البلدين أثمرت إنجازات داعمة 
لرؤيتهما لتحقيق النمو االقتصادي 

بحث العالقات الراسخة والشراكة 
االستراتيجية بين اإلمارات وروسيا

التأكيد على أهمية 
استقرار أسواق 
الطاقة والغذاء 

لالقتصاد العالمي 

 تبادل وجهات النظر 
تجاه التطورات 

اإلقليمية والدولية

المباحثات تركزت على األمن الغذائي والطاقة والتعاون الدولي
مناقشة عالقات الصداقة والشراكة االستراتيجية 

بحث التعاون في  قطاعات االستدامة والطاقة 
 »COP28« استعراض استعدادات الدولة الستضافة مؤتمر

جونسالفيس 
يشيد بالمكانة 

الرائدة لإلمارات 
على الصعيدين 

اإلقليمي والدولي

مناقشة 
مسارات التعاون 
المشترك وسبل 

تعزيزها في 
مختلف المجاالت

األمم المتحدة 
تطالب بسّد 
فجوات كبيرة 
للقضاء على 
»كوفيد-19«

نيويورك )وام( 

شدد األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش، على أن الوقت 
قد حان لبناء الزخم السياسي الدولي الالزم للقضاء التام على وباء 

»كوفيد-19«. ويف حديثه، أمس األول، أمام حفل ُنظم على هامش 
انعقاد الدورة الـ 77 للجمعية العامة لألمم املتحدة، حول القضاء 

على »اجلائحة«، دعا األمني العام إلى سد ثالث فجوات كبيرة من 
أجل القضاء التام على »اجلائحة«، وهي سد فجوة اجلرعات املعززة، 

خصوصًا لدى البلدان منخفضة الدخل، والتي ال تزال جتد صعوبة 
يف توفيرها وسد فجوة االختبارات، الفتًا إلى أن معّدالت االختبار 

تنخفض يف كل مكان، وهو ما يعّرض العالم ملتغّيرات الفيروس، 
ويقّوض إيجاد العالجات اجلديدة، إضافة إلى سد فجوة التأهب.

وأشار إلى أن الوقت قد حان لتعزيز الدفاع ضد التهديدات 
املستقبلية، من خالل االستثمار يف أنظمة اإلنذار املبكر، وقدرات 

التصنيع والتشخيص احمللية، والقوى العاملة الصحية جيدة األجر 
واملجهزة جيدًا. وأشار األمني العام إلى أن هناك 10 دول تواجه حاالت 

طوارئ إنسانية، ال تزال تغطية اللقاحات فيها أقل من 10 يف املئة. 
ومن جانبه، قال مدير عام منظمة الصحة العاملية الدكتور تيدروس 
أدهانوم غيبرييسوس، إن عدد الوفيات األسبوعية املبلغ عنها جراء 

»اجلائحة« يقترب من أدنى مستوى له منذ تفشيها. 
وأعلن عن إمتام تطعيم ثلثي سكان العالم، مبا يف ذلك 75 يف املئة من 

العاملني الصحيني وكبار السن، فيما لم تتجاوز نسبة تطعيم سكان 
البلدان منخفضة الدخل 19 يف املئة، وهو ما يشكل خطرًا على تلك 

البلدان، وعلى البشرية برمتها.

عبداهلل بن زايد متحدثًا أثناء اللقاء بحضور وفد الدولةعبداهلل بن زايد مصافحًا الفروف 

عقد اجتماعات رفيعة المستوى لليوم الخامس على التوالي

 اجتماع وزاري بين الواليات 
المتحدة و»مجلس 

التعاون« ومصر والعراق 
واألردن واليمن

مشاركة في فعالية مركز 
»هداية« حول جهود 

مكافحة التطرف وأفضل 
ممارسات إعادة التأهيل 

عبداهلل بن زايد يتحدث إلى دونيكا غرفاال



عواصم )وكاالت(

وانغ  الصيني  الخارجية  وزير  قال 
الجهود  جميع  تــدعــم  بكين  إن  يــي 
الرامية إلى الحل السلمي لألزمة في 
أوكرانيا، مضيفاً أن األولوية الملحة 
السالم.  محادثات  تيسير  في  تتمثل 
انعقاد  وانغ في كلمة له خالل  وقال 
للدورة  المستوى  رفيعة  المناقشات 
الـ77 للجمعية العامة لألمم المتحدة 
والــمــنــعــقــدة حــالــيــا فــي نــيــويــورك: 
المخاوف  معالجة  هو  الحل  »جوهر 
األطراف  لجميع  المشروعة  األمنية 
وفعالة  متوازنة  أمنية  بنية  وإقــامــة 

ومستدامة«.
األطــراف  جميع  »ندعو  وأضــاف: 
امتداد  دون  الحيلولة  إلــى  المعنية 
والمصالح  الحقوق  وحماية  األزمــة 

المشروعة للدول النامية«.
الخارجية  وزير  قال  السياق،  وفي 
بالده  إن  الفروف،  الروسي سيرجي 
متعدد  عالمي  نظام  أجــل  من  تعمل 
األقطاب، مؤكداً: »ال نحتاج إلى نظام 

عالمي أحادي يستعبد اآلخرين«.
أمــام  كلمته  فــي  الفــــروف  ــال  ــ وق
في  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية 
الواليات  إن  بنيويورك،  الـ77  دورتها 
المتحدة نصبت نفسها قائدة للعالم، 
سياسة  بترسيخ  تقوم  أنها  مــؤكــداً 
القطب الواحد في العالم التي تقوم 
أو  معنا  »إمــا  ــدول  ال جميع  أن  على 
حلف  سياسة  أن  إلى  ضدنا«.وأشار 
شمال األطلسي »الناتو« بنشر هياكل 
عسكرية »يسعى الستعباد اآلخرين«.

األوروبــي  »االتحاد  الفــروف  واتهم 

وراء  بالوقوف  المتحدة  والــواليــات 
والطاقة،  الغذاء  أسعار  ارتفاع  أزمة 
على  اقتصادية  حرباً  شنهما  بسبب 
االنضمام  استفتاءات  روسيا«.وحول 
إلــى روســيــا الــجــاريــة حــالــيــاً فــي 4 
موسكو  مـــن  مــدعــومــة  مــقــاطــعــات 
شرقي أوكرانيا، قال الفروف: »نعرف 
هذه  إزاء  للغاية  غاضب  الغرب  أن 
على  ردا  جــاءت  التي  االستفتاءات 

فولوديمير  األوكراني  الرئيس  دعوة 
من  ــخــروج  ــال ب لــلــروس  زيلينسكي 

أوكرانيا«.
حول  استفتاء  انطلق  والجمعة، 
االنضمام إلى روسيا في 4 مقاطعات 
دونيتسك  هي  موسكو،  من  مدعومة 
وزاباروجيا،  وخيرسون  ولوغانسك 

شرقي أوكرانيا.
وحذر الفروف، من أن وصول دول 

إلى  »الناتو«  األطلسي  شمال  حلف 
تــهــديــدا ألمن  بـــالده يشكل  ــدود  »حـ
ــاع عن  ــدف ــا إلـــى ال ــا مــا دعــان روســي

أنفسنا فوق األراضي األوكرانية«.
ــالح  ــف إصــ ــل ــم ــق ب ــل ــع ــت وفـــيـــمـــا ي
الفروف،  قال  الدولي  األمن  مجلس 
والبرازيل  الهند  تعتبر  »روســيــا  إن 
على  بالحصول  جديرين  مرشحين 

عضوية دائمة بمجلس األمن«.
كييف،  طالبت  ــك،  ذل غضون  فــي 
لمجلس  طارئة  جلسة  بعقد  أمــس، 
األمن الدولي الثالثاء المقبل، لبحث 
 4 إلى روسيا في  استفتاء االنضمام 

مقاطعات شرقّي أوكرانيا.
بعث  رسمية  رسالة  في  ذلك  جاء 
بها مندوب أوكرانيا الدائم لدى األمم 
المتحدة السفير سيرجي كيسليتسيا 

للمجلس.
ــي في  ــ ــران ــ ــب الــســفــيــر األوك وطــل
األمــن  مجلس  »يــعــقــد  أن  رســالــتــه، 
على  طــارئــة  ــة  عــاّم جلسة  ــي  ــدول ال
المتحدة  األمــم  عــام  أمين  يقدم  أن 
أنطونيو جوتيريش إفادًة إلى أعضاء 

المجلس حول الموضوع«.
حول  استفتاء  انطلق  والجمعة، 
االنضمام إلى روسيا في 4 مقاطعات 
دونيتسك  هي  موسكو،  من  مدعومة 
وزاباروجيا،  وخيرسون  ولوغانسك 

شرقي أوكرانيا.
التصويت  يستمّر  أن  المقرر  ومن 
الحالي،  سبتمبر   27 حتى  أيـــام   5
التصويت  إجراء  يتم  أمنية  وألسباب 
ــالل األيــــام األربـــعـــة األولــــى في  خـ
الـــمـــنـــازل، وبــالــيــوم األخـــيـــر فقط 

سيُجرى في مراكز االقتراع.
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موسكو: نعمل من أجل نظام عالمي متعدد األقطاب

الكاظمي: الكتل السياسية فشلت

يف تشكيل حكومة جديدة

هدى جاسم، وكاالت )بغداد، نيويورك(

التي  التحديات  الكاظمي  مصطفى  العراقي  الــوزراء  رئيس  وصف 
إلى  أشار  فيما  طويلة«،  لتراكمات  »نتيجة  بأنها  حالياً  بالده  تواجه 
االتفاق على تشكيل حكومة  بالعراق عن  السياسية  القوى  إخفاق  أن 

جديدة أدى إلى خلق حالة انسداد سياسي. 
وقال الكاظمي في كلمة أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة مساء 
االتفاق  عن  العراق  في  السياسية  القوى  عجزت  »لقد  األول:  أمس 
ودعت  سياسي،  انــســداد  خلق  إلــى  أدى  مما  الحكومة  تشكيل  على 
واألحزاب  السياسية  القوى  لجميع  وشفاف  جاد  حوار  إلى  حكومتي 
المختلفة لمناقشة سبل الخروج من األزمة السياسية الحالية، سعياً 
لضمان  أهدافه  وتحقيق  آماله  عن  والتعبير  الشعب  لتلبية طموحات 

مستقبله«. 
وأضاف »التحديات التي تواجه العراق اليوم إنما هي نتيجة لتراكمات 
طويلة نعمل على تفكيكها، وأملنا بتطلع مجتمعنا الذي يشكل الشباب 
الجزء األكبر منه نحو التمسك بالديمقراطية والدفاع عنها باعتبارها 
نمط حياة وآليات للحكم الرشيد«. وأضاف أن »التجربة الديمقراطية 
تفهم  إلى  بحاجة  وهي  واألمل  الشجاعة  بروح  تتحلى  تزال  ال  الفتية 
المعاصرة  الدولة  بناء  استمرار  أجل  من  الدولي  المجتمع  ومساندة 

ــار وتــوفــيــر  ــ ــم وإعـــــــادة اإلعــ
الخدمات وبناء البنى التحتية 

التي دمرتها الحروب«.
وأعرب الكاظمي عن إيمانه 
باإلنسان  االستثمار  بضرورة 
أهــداف  تنفيذ  على  والعمل 
بالتعاون  المستدامة  التنمية 
الجوار  الشاملة مع  والشراكة 

اإلقليمي والمجتمع الدولي. 
ــوى  ــ ــق ــ ومـــــــع تـــــواصـــــل ال
مطالبتها  العراقية  السياسية 
بــإيــجــاد حــلــول لــألزمــة التي 
تــعــصــف بـــالـــبـــالد، تــجــددت 
البرلمان  حــل  إلــى  الــدعــوات 

وإجراء انتخابات مبكرة.
السياسي  المحلل  واعتبر 
القرار  »مــركــز  رئيس  ونــائــب 

رؤية  لديهم  ليست  المستقلين  النواب  أن  الموسوي  السياسي« حيدر 
تحاول  التنسيقي«  »اإلطــار  قوى  فيما  األحــداث،  لتطورات  واضحة 

التمسك بوحدتها رغم الخالفات في وجهات النظر.
باتفاق  يكمن  »الحل  لـ»االتحاد«:  تصريحات  في  الموسوي،  وقــال 
األطراف الكردية على مرشح تسوية لمنصب رئاسة الجمهورية، ويتفق 
اإلطار التنسيقي والتيار الصدري على مرشح تسوية لرئاسة الحكومة، 
ومن دون ذلك فاألمور باقية على حالها مع مخاوف واحتمالية وقوع 

اضطرابات في قادم األيام«.
بدوره، أشار الخبير القانوني علي التميمي إلى أن حكومة الكاظمي 
تستطيع إجراء االنتخابات النيابية وال يوجد مانع قانوني أو دستوري 

لذلك.
األولى  من خالل طريقتين،  يكون  النواب  »حل مجلس  أن  وأوضــح 
عليه  التصويت  ويكون  البرلمان  أعضاء  ثلث  قبل  من  طلب  يقدم  أن 
الوزراء  رئيس  من  طلب  هناك  يكون  أن  والثانية  المطلقة،  باألغلبية 

بموافقة رئيس الجمهورية وأيضاً يصوت عليه البرلمان«.

أكد أن تحديات العراق نتيجة لتراكمات طويلة
الكاظمي متحدثًا أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة )رويترز(

خالل لقائهما على هامش أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة

شخبوط بن نهيان ورئيس كينيا: فتح آفاق جديدة للتعاون

نيويورك )وام( 

وزير  نهيان،  آل  مبارك  بن  نهيان  بن  الشيخ شخبوط  معالي  التقى 
العامة  للجمعية  والسبعين  السابعة  الدورة  أعمال  هامش  على  دولة، 
لألمم المتحدة بفخامة وليام ساموي روتو، رئيس جمهورية كينيا، ونقل 
معاليه إلى فخامته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، رئيس الدولة »حفظه اهلل«، وصاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 

»رعاه اهلل«. 
اللقاء على سعي الجانبين اإلماراتي والكيني  التأكيد خالل  وجرى 
في مجاالت  للتعاون  آفاق جديدة  وفتح  الثنائية،  الروابط  تعزيز  إلى 

حيوية تخدم الشعوب. 
وفخامة  نهيان  آل  نهيان  بن  الشيخ شخبوط  معالي  استعرض  كما 
من  العديد  في  مستدامة  لشراكات  المتاحة  الفرص  روتــو  الرئيس 
والنقل،  والــزراعــة،  والتنمية،  الــطــاقــة،  مثل:  الحيوية،  الــمــجــاالت 

واالقتصاد. 
من جانب آخر، ناقش الجانبان عدداً من القضايا اإلقليمية والعالمية 
نظراً  األمــن،  مجلس  في  وكينيا  الدولة  بين  والتنسيق  األهمية،  ذات 
المتحدة خالل  لألمم  التابع  المجلس  في  منهما  كل  لتزامن عضوية 

الفترة الحالية. 
المشاورات  وأكد معاليه حرص دولة اإلمارات على االستمرار في 
مع كينيا، وكافة الدول األفريقية األعضاء في المجلس، لبلورة مواقف 
السالم،  وإرســاء  االستقرار،  وتحقيق  المشتركة،  للمصالح  داعمة 

شخبوط بن نهيان لدى لقائه وليام ساموي روتو على هامش أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة )وام(السيما بالنسبة للقضايا األفريقية على جدول أعمال المجلس.

استعراض الفرص 
المتاحة لشراكات 

مستدامة في 
مجاالت الطاقة 

والتنمية والزراعة 
والنقل واالقتصاد

حرص إماراتي على استمرار المشاورات مع الدول 
األفريقية لتحقيق االستقرار وإرساء السالم

الجانبان يناقشان عددًا من القضايا اإلقليمية والعالمية 
ذات األهمية والتنسيق في مجلس األمن

كييف تطالب باجتماع طارئ لمجلس األمن الثالثاء

ضرورة االستثمار 
باإلنسان والعمل 

على تنفيذ 
أهداف التنمية 

المستدامة

نيويورك )وكاالت(

المتحدة  األمم  منبر  من  باكستان  وجهت 
بفعل  المهدد  الكوكب  إنقاذ  أجل  من  نــداًء 
الدول  إنصاف  إلى  داعية  المناخي،  التغّير 
النامية التي تتحمل أعباء هذه الظاهرة في 

حين أنها من فعل الدول الغنية.
وكان األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو 
لتفقد  سبتمبر   10 في  البلد  زار  جوتيريش 
مناطق جنوبية غمرتها الفيضانات الكاسحة، 
مجزرة  يوماً  أشاهد  »لم  هناك  من  فأعلن 

مناخية بهذا الحجم«.
شهباز  الباكستاني  الوزراء  رئيس  وصرح 
أمام  كلمته  في  األول،  أمس  مساء  شريف 
الجمعية العامة لألمم المتحدة أن »باكستان 
لم يسبق أن رأت مثل هذا التجسيد المطلق 

والمدمر لوطأة االحترار المناخي«.
إنـــذاراً  شــريــف  شهباز  خــطــاب  وتضمن 
ــرة الــدولــيــة مــن أن  ــّذر األســ قــاتــمــا، إذ حـ
أمطار  عن  الناجمة  المناخية  الكارثة  هذه 
موسمية رهيبة ما هي إال مقدمة لما ينتظر 

بقية العالم.
واضح  أمــر  »هناك  غاضبة:  بنبرة  وقــال 
يبقى  لــن  باكستان  فــي  حــدث  مــا  للغاية: 

محصوراً في باكستان«.
نفسه  القومي  األمــن  »تعريف  أن  واعتبر 
العالم  قـــادة  يــّتــحــد  ــم  ل ومـــا  الـــيـــوم،  تغير 
الحّد  من  برنامج  على  بناء  اآلن  ويتصرفوا 
أرٌض لشّن حروب  تبقى هناك  فلن  األدنى، 

عليها«.
وحذر الزعيم الباكستاني، من أن »الطبيعة 
سترد، والبشرية ليست بالمستوى المطلوب 

لمواجهة ذلك«.
زادت  طوفانية  أمطارا  باكستان  وشهدت 
من شدتها بحسب الخبراء ظاهرة االحتباس 
أراضي  ثلث  الفيضانات  فغمرت  الحراري، 
1600 شخص  بمقتل حوالي  وتسببت  البلد 

منذ يونيو، وفق آخر حصيلة.
المساكن  من  العديد  الفيضانات  ودمرت 
والجسور  والطرقات  التجارية  والمحالت 

وأتت على محاصيل زراعية.
وتــرى إســالم آبــاد أن من الظلم أن تكون 
وطأة التغير المناخي بمثل هذه الشدة على 
مليون   220 سكانه  عدد  يبلغ  فقير  نام  بلد 
المحلي  ناتجه  إجمالي  يتخطى  وال  نسمة 
السنوي 350 مليار دوالر بحسب أرقام البنك 

الدولي للعام 2021.

باكستان توجه نداء إلى األمم املتحدة من أجل إنقاذ الكوكب

دعت إلنصاف الدول النامية من تحمل أعباء التغير المناخي

 شهباز شريف متحدثًا أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة )أ ف ب(

وزير الخارجية الصيني متحدثًا أمام األمم المتحدة )أ ف ب(

الصني تؤكد دعم جهود الحل السلمي ألزمة أوكرانيا
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تدشين المرحلة الرابعة من العملية العسكرية ضد »القاعدة«

اليمن.. »سهام الشرق« تواصل تطهير أبني من اإلرهاب

أحمد عاطف )عدن، القاهرة(

عملية  من  الرابعة  المرحلة  اليمنية،  الــقــوات  أطلقت 
»سهام الشرق« لتطهير محافظة أبين من تنظيم »القاعدة« 

اإلرهابي.
وأعلن محافظ أبين اللواء الركن أبو بكر حسين، أمس، 
في  الشرق«  »سهام  عملية  من  الرابعة  المرحلة  انطالق 

المحافظة المطلة على بحر العرب.
وبحسب المحافظ، فإن العملية مرت بثالث مراحل كانت 

آخرها السيطرة على معسكر »وادي عومران«.
وقال حسين، خالل مؤتمر صحفي بحضور قائد المنطقة 
العسكرية الرابعة وقائد محور أبين، إنه بعد انتهاء المرحلة 

الرابعة سيتم إعالن ثمار عملية »سهام الشرق«.
وأضاف أن الوحدات العسكرية واألمنية للجيش والقوات 
أبين  أمن  يحفظ  بما  المعسكرات  في  ستبقى  المشتركة 

ويمنع عودة الخاليا اإلرهابية النائمة لتنظيم »القاعدة«.
تنطلق  اإلرهابية  الجماعات  أن  اليمني،  المسؤول  وأكد 
اإلرهابية  الحوثي  ميليشيات  سيطرة  مناطق  من  وتتحرك 
بهدف  المحررة  المناطق  صــوب  البيضاء  محافظة  فــي 

زعزعة األمن واالستقرار.

دعم  وتــحــالــف  الــدولــي  المجتمع  أبــيــن  محافظ  ودعـــا 
تقوم  التي  اليمنية  القوات  ودعــم  مساندة  إلــى  الشرعية 
الساحلي  وشريطها  المحافظة  وتأمين  اإلرهاب  بمكافحة 
من تنظيم »القاعدة« وعمليات تهريب األسلحة لميليشيات 

الحوثي اإلرهابية.
وأشار إلى سيطرة القوات اليمنية على »معسكر عومران« 
الذي يُعد أكبر معسكرات التنظيم اإلرهابي ومقر قياداته 

ومخازن األسلحة.
وكشف حسين عن مقتل 32 عنصراً من القوات اليمنية 
والثالثة  والثانية  األولى  المراحل  مصاباً، خالل   42 ونحو 
من عملية »سهام الشرق«، فيما خسر تنظيم »القاعدة« أكثر 
من 24 إرهابياً وهم من تم التأكد من هوياتهم، خالفاً عن 
والوثائق  االتصاالت  وأجهزة  واألسلحة  المادية  الخسائر 

التي تم العثور عليها في معسكر »عومران«.
اللواء  الرابعة  العسكرية  المنطقة  قائد  قال  جهته،  من 
حققت  الــشــرق«  »ســهــام  عملية  إن  حــســن،  فضل  الــركــن 
اليمنية  القوات  تموضع  إعــادة  أن  إلــى  مشيراً  أهدافها، 
العسكرية  العملية  لهذه  الرئيسية  »أبين« من األهداف  في 

لتطهير المحافظة من اإلرهاب.
الشباب  وتجنيد  االنتشار  إلى  »القاعدة«  تنظيم  ويسعى 

الصعبة،  المعيشية  واألوضــاع  االقتصادية  األزمة  مستغاًل 
وطأة  تحت  الشباب  عقول  غسل  في  أساليبه  ومستخدماً 
تصريحات  في  يمنيون  ومحللون  خبراء  واعتبر  السالح. 

لـ»االتحاد«، أن العمليات العسكرية ضد »القاعدة«
تمهيداً  اإلرهاب  لمكافحة  إيجابية متقدمة  تعتبر خطوة 
ــادة األمـــن واالســتــقــرار وبـــدء اإلعــمــار فــي المناطق  إلعـ
المحررة. وطالب الباحث في الشأن اليمني يحيى أبوحاتم 
اإلرهابية  التنظيمات  العسكرية ضد  العمليات  تحاط  بأن 
في اليمن بالسرية حفاظاً على عاملّي المباغتة والمفاجأة 
فلول  تتبع  عمليات  استكمال  أن  معتبراً  اإلرهابيين،  ضد 
لقوات  يحتاج  والصحراء  الجبال  في  الهاربين  اإلرهابيين 

مدربة وخبيرة بالتكتيكات التي يتبعها التنظيم اإلرهابي.
وطالب أبوحاتم في تصريحات خاصة لـ»االتحاد« بنشر 
صور القتلى واألسرى من »القاعدة« لردع كل من تسول له 
نفسه االنضمام إليهم، وللرد على المشككين في العمليات 

العسكرية ضدهم.
اليمني  إلى أن الشعب  اليمني  الباحث في الشأن  ولفت 
كافة  تطهير  يتم  حتى  العمليات  هــذه  باستمرار  يطالب 
مناطق البالد من الجماعات اإلرهابية، سواء كانت »حوثية« 

أو»داعشية« أو »قاعدة«.

بدوره، اعتبر المحلل السياسي اليمني عبدالكريم األنسي 
أن تنظيم »القاعدة« في اليمن يُعد »فرعاً استثنائياً« بعدما 
تعمق وحصل على كل أنواع الدعم من ميليشيات الحوثي 
اإلرهابية، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية ضده تأخرت 

كثيراً.
أن  لـ»االتحاد«،  خاصة  تصريحات  في  األنسي،  وأوضح 
مجلس  لصالح  إيجابية  نقطة  ستكون  العسكرية  العمليات 
القيادة الرئاسي أمام المجتمع الدولي، ال سيما أن التنظيم 

اإلرهابي كان يهدد الحكومة الشرعية في كل األوقات.
ما  مع  الطاهر  محمود  اليمني  السياسي  المحلل  واتفق 
تطهير  من  البد  كان  إنه  قائاًل:  وأبوحاتم،  األنسي  طرحه 
محافظة شبوة من تنظيم »القاعدة« المتعاون مع ميليشيات 
إليها،  اإلرهــاب  تمدد  يقطع  ذلــك  ألن  اإلرهابية  الحوثي 

ويوقف إمداد األسلحة المهربة للحوثيين.
وأشار الطاهر، خالل حديثه لـ»االتحاد«، إلى أن محاربة 
»القاعدة« في اليمن، تقضي على خطط  تسليم محافظة 
حينما  قبل  من  عليه  االتــفــاق  تم  ــذي  وال للحوثيين،  أبين 
الرابط بين مديرية »مكيراس«  توج بفتح طريق »الحلحل« 
إلى أن العملية  بمحافظة أبين ومحافظة البيضاء، مشيراً 
العسكرية التي شنتها القوات اليمنية أحبطت تلك المؤامرة.

انتشار القوات اليمنية في أبين )أرشيفية(

 »الرئاسي اليمني«: الهدنة مهددة والوضع اإلنساني كارثي

عدن )االتحاد(

حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني 
ــاده  ب يف  الــهــدنــة  أن  ــن  م العليمي  ــاد  رشـ
من  أسبوعني  نحو  بعد  على  وذلك  مهددة، 
املوعد احملدد لنهايتها، مشيرًا إلى أن الوضع 

اإلنساني يف اليمن »كارثي«. 
وقال العليمي، خال جلسة نقاش مع »معهد 
إن  واشنطن:  العاصمة  يف  األوســط«  الشرق 
»الهدنة مثلت فرصة لكي يتنفس اليمنيون 
اخلدمات  بعض  بتلقي  ويبدأون  الصعداء 

أو  التنقل  مستوى  على  ــواء  س اإلنسانية 
الرئيسية«.  املتطلبات  مستوى 

اعتبر  تشكيله،  بعد  املجلس  أن  وأضـــاف 
الهدنة فرصة تاريخية لانتقال إلى مرحلة 
مشاورات  ومرحلة  النار  إلطاق  شامل  وقف 
سياسية تفضي إلى حل شامل وعادل يعيد 

لليمنيني دولتهم واألمل مبستقبل أفضل.
أوفت  اليمن  يف  الشرعية  احلكومة  أن  وأكد   
بأنهم  احلوثيني  متهمًا  ــه،  ب التزمت  مبــا 
مطار  مغادرة  من  لهم  املوالني  غير  »مينعون 

صنعاء«. 

طرق  فتح  عن  ميتنعون  »احلوثيون  وتابع: 
وهناك  املــبــررات  هــي  مــا  نـــدري  وال  تــعــز، 
احلصار  لرفع  الدولي  املجتمع  من  ضغوط 
عدم  على  مصرون  احلوثيني  لكّن  تعز،  عن 

فتح الطرق«.
نتائج  إلــى  أدت  ــرب  »احل أن  العليمي  ورأى   
على  ــواء  سـ لليمنيني  بالنسبة  كــارثــيــة 
األخــرى  املستويات  أو  اإلنساني  املستوى 
ومؤسسات  اخلدمات  كافة  بتدمير  املتعلقة 
اليمنيني  ــن  م الــكــثــيــر  وتــشــريــد  الــدولــة 

وحتولهم إلى الجئني«.

ليندركينج:
»الحوثي« قتل 

المدنيين في تعز بداًل 
من رفع الحصار الجائر

واشنطن )االتحاد(

الخاص  األميركي  المبعوث  أكد 
ليندركينج،  تــيــمــوثــي  الــيــمــن  إلـــى 
اإلرهابية  الحوثي  ميليشيات  أن 
في  المدنيين  قتل  عمليات  فاقمت 
الحصار  رفــع  من  بــدالً  تعز  مدينة 

الجائر.
طبقاً  األميركي،  المسؤول  وقال 
الخارجية  وزارة  حساب  أورده  لما 
رأينا  »لقد  »تويتر«:  على  األميركية 
لتنفيذ  مشاكل  يخلقون  الحوثيين 

الهدنة«.
من  »بـــدالً  ليندركينج:  وأضـــاف 
الحوثيون  أشــعــل  الــطــرقــات،  فتح 
تعز«،  في  المدنيين  وقتلوا  الصراع 
المتحدة  »األمـــم  أن  إلــى  مــشــيــراً 

أدانت الهجمات«.
ــي فــتــرة  وأوشـــكـــت الـــهـــدنـــة، فـ
التمديد الثالثة، على االنتهاء، بينما 
الحوثي  اإلرهابي  الحصار  يزال  ال 
مطِبقاً على مدينة تعز التي يقطنها 
ــاء 4 مــاليــيــن شــخــص، وســط  زهــ
لهذا  الكارثية  لآلثار  دولي  تجاهل 
الهدنة  اتفاق  نص  الــذي  الحصار 
التنفيذ  على رفعه مع دخولها حيز 

في بداية أبريل الماضي.

خبراء لـ»            «:
التنظيم اإلرهابي حصل

على كامل الدعم
من الحوثيين

العمليات تمهد إلعادة
األمن واالستقرار

وبدء عملية اإلعمار

قطع طرق تهريب
األسلحة ووقف تسليم

أبين لـ»الحوثي«

»القاعدة« لجأ لغسل 
عقول الشباب

واإلغراء المالي لجذب 
مقاتلين جدد

مسلحون يقتلون
15 شخصًا بمسجد

في نيجيريا

مايدوجوري )رويترز( 

 قال سكان أمس، إن عصابة مسلحة 
قتلت 15 شخصًا على األقل يف مسجد 
بوالية زمفرة يف شمال غرب نيجيريا.

وقال ثاثة سكان، إن الهجوم وقع يف 
منطقة »بوكويوم« يف أثناء أداء الصاة 

يف املسجد املركزي ببلدة »روان جيما«.
وقال أحد السكان ويدعى أميمو 

مصطفى: »وصل أفراد العصابة املسلحة 
على دراجات نارية شاهرين أسلحتهم 

وتوجهوا إلى املسجد مباشرة وبدأوا يف 
إطاق النار علينا عشوائيًا«.

وقال أحد السكان طالبًا أال ُينشر 
اسمه، إن الهجوم وقع تقريبًا يف 

الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت 
احمللي، مضيفًا أن هناك العديد من 

املصابني.
وإلى اآلن لم يرد املتحدث باسم 

الشرطة يف »زمفرة« على اتصاالت 
هاتفية ورسائل نصية للحصول على 

تعليق على روايات السكان.
ويف أغسطس، قال سكان يف روان جيما 

إنهم أعطوا أفراد عصابة مسلحة 9 
مايني نيرة »21 ألف دوالر« وكمية من 

البنزين والسجائر بعد أن وعدوهم بأن 
يتركوهم وشأنهم.

وعاثت عصابات مدججة بالساح 
فسادًا يف شمال غرب نيجيريا يف 

العامني املاضيني، فخطفت اآلالف 
وقتلت املئات، وجعلت من اخلطر السير 
على الطرق أو الزراعة يف بعض املناطق.

انقطاع الكهرباء عن مئات آالف المنازل

العاصفة »فيونا« تجتاح ساحل كندا الشرقي

أوتاوا )وكاالت(

القوية  العاصفة  اجتاحت 
ــدا أمــس،  ــن ــرق ك ــا« شـ ــون ــي »ف
مــصــحــوبــة بــريــاح بــلــغــت حد 
اإلعصار وهبت على األشجار 
وخطوط الكهرباء تاركة مئات 
اآلالف من المنازل والشركات 

من دون كهرباء.
ــي  ــوطــن ــز ال ــركـ ــمـ ــال الـ ــ ــ وق
ــر، إن  ــأعــاصــي األمـــيـــركـــي ل
مركز العاصفة »فيونا« موجود 
بعد  لورانس  سانت  خليج  في 

مروره بنوفا سكوشا. 
عن سقوط  تقارير  وترددت 
في  الكهرباء  وأعمدة  أشجار 
األمير  وجزيرة  سكوشا  نوفا 

إدوارد.
دمرت  التي  فيونا،  ووصلت 
ــزر مــنــطــقــة  ــ ــن جـ ــ أجـــــــزاء م
من  يــقــرب  مــا  منذ  الكاريبي 
أسبوع، إلى اليابسة بين كانسو 
سكوشا،  نوفا  في  وجيسبورو 
حــيــث قـــال مــركــز األعــاصــيــر 
ــه ســجــل مـــا كــان  ــكــنــدي إنـ ال
ذات  العاصفة  يكون  أن  يمكن 
ــل في  ــ الــضــغــط الـــجـــوي األق
تاريخ البالد التي تجتاح البر.

ــات الــمــرافــق  وقــالــت شــرك
من   % 79 مــن  يقرب  مــا  إن 
العمالء، أو 414 ألفا من دون 

وإن  نوفا سكوشا،  في  كهرباء 
انقطعت  ألفا   82 أو   %  95
جــزيــرة  فــي  الــكــهــربــاء  عنهم 

األمير إدوارد. 
أيضا  الــمــنــطــقــة  وشــهــدت 
الهاتف  انــتــظــام خــدمــة  عــدم 
الشرطة  ــادت  وأفـ المحمول، 

المنطقة  أنــحــاء  جــمــيــع  فــي 
بإغالق عدة طرق.

وقال المركز إنه »اعتبارا من 
الساعة الثامنة صباحا، كانت 
سانت  خليج  فــوق  العاصفة 
 340 نحو  بعد  على  لــورانــس 
كيلومترا إلى الشمال الشرقي 

رياحا  حاملة  هاليفاكس،  من 
 140 القصوى  سرعتها  بلغت 
وتتجه  الساعة  في  كيلومترا 
شماال بسرعة تصل لنحو 37 

كيلومترا في الساعة«.
وتــوقــع خــبــراء هــبــوب ريــاح 
ــدة وعـــواصـــف وهــطــول  شــدي
»فيونا«  أمــطــار غــزيــرة جــراء 
ــي كـــان مــن الــمــتــوقــع أن  ــت وال
ــالل  ــا خـ ــيـ ــجـ ــدريـ تـــضـــعـــف تـ

اليومين المقبلين.
تم  التي  العاصفة،  وضربت 
باعتبارها  سابقا  تصنيفها 
في  الكاريبي  جزر  »إعصاراً«، 
أسفر  مما  الماضي،  األسبوع 
على  أشــخــاص   8 مقتل  عــن 
األقل وتسبب في انقطاع التيار 
سكان  جميع  عــن  الكهربائي 
 3.3 عددهم  البالغ  بورتوريكو 
مليون نسمة تقريبا في وسط 

موجة حر شديدة. 

أضرار جراء العاصفة في جزر بيرنت بمقاطعة نيوفاوندالند )أ ف ب(

عدم انتظام خدمة 
الهاتف المحمول 
وإغالق عدة طرق

ترودو يرجئ زيارته 
لليابان لمتابعة 

تطورات العاصفة



18
www.alittihad.ae

األحد 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022معربي ودولي

رفع حالة طوارئ وجاهزية المراكز الصحية والمستشفيات

مخاوف من تزايد تفشي »الكوليرا« يف سوريا

أحمد عاطف )دمشق، القاهرة(

الدائمة  المندوبة  تصريحات  أثــارت 
المتحدة  األمــم  في  المتحدة  للواليات 
أشارت  بعدما  المخاوف  توماس  ليندا 
إلى تفشي وباء الكوليرا في سوريا وما 
هناك،  السكان  على  خطر  من  يشكله 
الصحة  منظمة  تصريحات  جانب  إلى 
العالمية حول االستعداد ورفع الجاهزية 
لمواجهة الكوليرا وتفشيها مع احتمالية 

انتقالها لدول أخرى في المنطقة.
إن  لـ»االتحاد«،  وقال خبراء سوريون 
عودة وباء »الكوليرا« إلى الظهور، تشكل 
دول  وعلى  سوريا  على  حقيقياً  خطراً 
الجوار، وأشاروا إلى ضغط هائل على 
في  الوضع  وخطورة  الصحي،  النظام 
وصعوبة وصول  المياه  تلوث  أزمة  ظل 

المياه النظيفة إلى السكان.
وتسّجل سوريا منذ أسابيع إصابات 
بـ»الكوليرا« في محافظات عدة، للمرة 
أدى  وبعدما   ،2009 عــام  منذ  األولــى 
النزاع المستمر منذ أكثر من عقد إلى 
تضرر قرابة ثلثي عدد محطات معالجة 
وثلث  الضخ  محطات  ونصف  المياه 

خزانات المياه، وفق األمم المتحدة.
الرئيس  المهباش  حامد  عبد  وقــال 

لشمال  التنفيذي  للمجلس  المشترك 
في  األول  السبب  إن  ســوريــا،  وشـــرق 
عودة »الكوليرا« هو الحرب التي دارت 
دمار  في  وتسببت  المناطق،  بعض  في 
والصرف  للمياه  التحتية  بالبنى  هائل 
توافر  نسبة  أن  إلــى  مشيراً  الصحي، 
مقارنة   %40 مــن  أقــل  اآلمــنــة  المياه 

بـ98% قبل عام 2011.
تصريحات  فــي  المهباش  ــاف  وأضـ
الحسكة  مــدن  سكان  أن  لـــ»االتــحــاد«، 
غير  مياهاً  يستخدمون  والقامشلي 
ما  وهــو  والــزراعــة  الشرب  في  نظيفة 
الــوبــاء  نقل  دورة  اكــتــمــال  فــي  ســاهــم 
نهر  مــجــرى  على  المقيمين  ــة  وإصــاب
ــرات بــاإلســهــال وســــوء الــتــغــذيــة  ــفـ الـ

واألمراض الجلدية.
القادر  عبد  الــدكــتــور  أشــار  بـــدوره، 

عزوز مستشار الحكومة السورية إلى أن 
للكشف  متبعاً  صحياً  بروتوكوالً  هناك 
عن مرضى »الكوليرا« عن طريق سحب 

العينات من األشخاص المشتبه بهم.
وأشار عزوز في تصريحات لـ»االتحاد« 
إلى رفع حالة طوارئ وجاهزية المراكز 
المدن  فــي  والمستشفيات  الصحية 
التأهب  السورية المختلفة، ورفع حالة 
التقصي  الــدرجــة قصوى إلجــراء  إلــى 
والترصد  المناسب  والعالجي  الطبي 
كما  اإلصــابــة،  حــاالت  لتطور  الوبائي 
تعمل المراكز الصحية في المحافظات 
مياه  مــن  متفرقة  عينات  تحليل  على 
اإلصابة  لترصد  والمزروعات  الشرب 

والوصول إلى أسباب تفشي المرض.
من جانبه، حذر بسام األحمد المدير 
أجل  من  »ســوريــون  لمنظمة  التنفيذي 
الحقيقة والعدالة« من احتمالية تفشي 
الكوليرا في بعض دول الجوار السوري 
بسبب ضعف أنظمة مراقبة المياه وري 
المناطق  بعض  أن  خاصة  المحاصيل، 
الشرب  فــي  الــفــرات  نهر  على  تعتمد 
وخيمة  عواقب  من  محذراً  والــزراعــة، 
بزيادة  تنذر  والتي  »الكوليرا«  لتفشي 
أعداد الضحايا إلى المئات ثم اآلالف 

في فترة وجيزة.

امرأة سورية تمأل إناًء بالمياه في مخيم للنازحين بريف )أ ف ب(

خبراء لـ »            «:
أنظمة الري تزيد

خطورة انتقال المرض 
لدول الجوار

مقتل 6 مهاجرين 
إثر غرق قارب 
قبالة سواحل 

تركيا

السيسي 
والبرهان يبحثان 

عدة ملفات أبرزها 
سد النهضة

أنقرة )وكاالت( 

لقي 6 مهاجرين بينهم 4 أطفال 
مصرعهم جراء غرق قارب كان 

يقلهم قبالة سواحل قضاء 
أيواجيق يف والية »جناق قلعة« 

شمال غربي تركيا. وذكرت وكالة 
»األناضول« التركية أمس، أن 
قيادة خفر السواحل التركية 

تلقت بالغا عن غرق قارب 
مطاطي يقل مهاجرين غير 

شرعيني )لم حتدد جنسياتهم( 
قبالة سواحل »أيواجيق«. 

وأوضحت أن فرق خفر السواحل 
توجهت إلى موقع غرق القارب 

عبر ثالثة زوارق ومروحية 
وانتشلت جثث 6 مهاجرين بينهم 

4 أطفال وأنقذت 15 آخرين. 
وقال بيان خفر السواحل التركي، 

إن عمليات البحث واإلنقاذ 
مستمرة يف املوقع حتسبًا لوجود 

مهاجر أو أكثر يف عداد املفقودين. 
يف سياق متصل، ضبطت فرق 

خفر السواحل التركية 231 
مهاجرا غير شرعي على منت 

مركب صيد قبالة شواطئ والية 
إزمير غربي البالد. 

وأفادت الوكالة بأن املركب كان 
يحاول اخلروج إلى املياه الدولية 

بهدف الذهاب إلى إيطاليا 
بعد اعتراضه من قبل اجلانب 
اليوناني وإرغامه على التوجه 

نحو املياه التركية. 
وأوضحت أن فرق خفر السواحل 

التركية أوقفت املركب ونقلت 
231 مهاجرا كانوا على متنه إلى 

اليابسة ومت تسليمهم إلى عناصر 
الدرك كما جرى توقيف شخصني 

بتهمة تهريب املهاجرين.

أسماء الحسيني )القاهرة(

استقبل الرئيس املصري عبد 
الفتاح السيسي أمس، الفريق 

أول عبد الفتاح البرهان رئيس 
مجلس السيادة يف السودان الذي 
يزور القاهرة، لبحث عدة ملفات 

تهم البلدين.
وأفاد بسام راضي املتحدث باسم 

الرئاسة املصرية، بأن السيسي 
والبرهان استعرضا مستجدات 

القضايا اإلقليمية ذات االهتمام 
املشترك، مبا فيها تطورات ملف 

سد النهضة، حيث مت التوافق 
حول استمرار التشاور املكثف 

والتنسيق املتبادل يف هذا السياق 
خالل الفترة املقبلة ملا فيه 
املصلحة املشتركة للبلدين.

وذكر أن اللقاء شهد استعراضا 
ملجمل العالقات الثنائية بني 

البلدين، حيث مت اإلعراب عن 
االرتياح ملستوى التنسيق القائم 

بني اجلانبني، مع تأكيد أهمية 
تعزيز العالقات االقتصادية 

وزيادة التبادل التجاري مبا يرقى 
إلى مستوى الزخم القائم يف 

العالقات السياسية والعسكرية، 
والروابط التاريخية التي جتمع 

الشعبني.
وصرح بأن الرئيس رحب بزيارة 

الفريق أول البرهان إلى مصر، 
مشيدا بالعالقات األخوية املتينة 

واألزلية بني مصر والسودان، 
ومعربا عن تطلع مصر لتعميقها 
وتعزيزها مبا يساهم يف حتقيق 

مصالح البلدين والشعبني، السيما 
على املستوى األمني والعسكري 

واالقتصادي والتجاري.
كما أكد السيسي حرص مصر 
على تقدمي كافة سبل الدعم 
لتحقيق االستقرار السياسي 

واألمني واالقتصادي يف السودان، 
وذلك انطالقا من دعم مصر 

الكامل للسودان يف كل املجاالت 
وعلى مختلف األصعدة، 

واالرتباط الوثيق لألمن القومي 
املصري والسوداني، والروابط 
التاريخية التي جتمع شعبي 

وادي النيل.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس 
السيادة السوداني عن التقدير 

العميق الذي تكنه السودان ملصر 
على املستويني الرسمي والشعبي، 

واعتزازه بالروابط املمتدة التي 
جتمع بني البلدين، والتقارب 

الشعبي واحلكومي الراسخ بني 
مصر والسودان.

دمشق، بيروت )االتحاد(

ــن الــجــيــش الــلــبــنــانــي،  أعــل
أمس، أن مديرية المخابرات 
في  بــه  مشتبهاً  أوقــفــت  قــد 
تورّطه بتهريب مهاجرين غير 

شرعيين عبر البحر.
وأوضح بيان أنه »بتاريخ 21 
أوقفت  قد  الحالي  سبتمبر 
شخصاً  المخابرات  مديرية 
بتهريب  تورطه  في  لالشتباه 
عبر  شرعيين  غير  مهاجرين 

البحر«.
ثبت  »فقد  البيان  وبحسب 
ذلك  ــورط  ت التحقيق  نتيجة 
الشخص بإدارة شبكة تنشط 
فــي تــهــريــب مــهــاجــريــن غير 
وذلك  البحر،  عبر  شرعيين 
انطالقاً من الشاطئ اللبناني 
شماالً  العريضة  من  الممتد 

حتى المنية جنوباً«.
ــه بــه  ــب ــشــت ــم واعــــتــــرف ال
التهريب  لعملية  »بــاإلعــداد 
األخيرة من لبنان إلى إيطاليا 
 /9  /21 بتاريخ  البحر  عبر 
عن  أســفــرت  والــتــي   ،2022
غرق المركب قبالة الشواطئ 
 /9  /22 ــتــاريــخ  ب ــة  ــســوري ال

.»2022
إلـــى ذلـــك، أعــلــن مــســؤول 
صـــحـــي ســـــوري أمـــــس، أن 
عن  البحث  عملية  حصيلة 
الغارق قبالة  المركب  ضحايا 
ســاحــل مــحــافــظــة طــرطــوس 
الــثــالــث من  الــيــوم  فــي  بلغت 

العملية 94 شخصاً. 
ــة األنـــبـــاء  ــ ــال ــ ــلـــت وك ــقـ ونـ
الــســوريــة الــرســمــيــة »ســانــا« 
ــي الـــقـــول،  ــن مـــصـــدر طــب عـ
الضحايا  عـــدد  حصيلة  إن 

94 شخصاً،  اآلن  حتى  بلغت 
تسليم  »إجــراءات  أن  مضيفاً 
ــم وفــق  ــت ــث لــذويــهــم ت ــجــث ال
األصول وبعد أن يتم التعرف 

عليها«. 
ــمــا يــتــعــلــق بــالــنــاجــيــن  وفــي
ــرق الــمــركــب،  مــن حــادثــة غـ
بلغ  عــددهــم  أن  عــمــار  ذكـــر 
في  منهم  اثنان  شخصاً   14
خرج  فيما  المشددة  العناية 
الــمــشــفــى  ــن  ــاص مـ ــخـ 6 أشـ
الخدمات  جميع  تقديم  بعد 
بصحة  ــم  وهــ ــهــم  ل الــطــبــيــة 
ــرة، كــمــا تم  ــق جــيــدة ومــســت
العناية  مــن  مــرضــى   5 نــقــل 
المشددة إلى األقسام الطبية 
ــقـــرار  ــتـ ــخــصــصــة السـ ــت ــم ال
كانت  مريضة  وإنقاذ  حالتهم 
على جهاز التنفس الصناعي. 
نقلت  نفسه،  الصعيد  على 
ــوكــالــة عــن الــمــديــر الــعــام  ال
السورية  البحرية  للموانئ 
ــر قــبــرصــلــي  ــامـ ــد سـ ــي ــم ــع ال
انتشال  أمس،  تم  إنه  القول، 
شاطئ  من  الجثث  من  عــدد 
ــرة والـــرمـــال  ــصــي مــنــطــقــة »ب
طــرطــوس،  شــمــال  الذهبية« 
عــمــلــيــات  أن  ــى  ــ إل مـــشـــيـــراً 

البحث عن آخرين مستمرة.

ارتفاع عدد الضحايا إلى 94
لبنان.. القبض على مشتبه به

يف حادثة املركب املنكوب 

دمشق:
إجراءات تسليم 
الجثث لذويهم 

وفق األصول

إطالق نار في طرابلس.. وميليشيات مسلحة تخلي مواقعها في »عين زارة«

تأكيد أميركي أوروبي على ضرورة إجراء االنتخابات يف ليبيا

حسن الورفلي )بنغازي، القاهرة(

أكدت الواليات المتحدة و4 دول أوروبية، دعمها الكامل إلجراء 
انتخابات رئاسية وبرلمانية في جميع أنحاء ليبيا في أقرب وقت 

ممكن.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته مساء أمس األول، حكومات 
عقب  وألمانيا  وإيطاليا  وفرنسا  وبريطانيا  المتحدة  الواليات 
اجتماع مغلق لممثليها حول األزمة المستمرة في ليبيا، وذلك على 

هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك.
الكامل  البيان، عن »دعمهم  وأعرب ممثلو الدول الخمس في 
للممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في ليبيا عبد اهلل 

باتيلي، لتعزيز االستقرار السياسي والمصالحة بين الليبيين«.
األمم  لوساطة  القوي  الخمس  الــدول  »دعــم  البيان  أكــد  كما 
إجــراء  لتمكين  دســتــوري  أســاس  وضــع  إلــى  الهادفة  المتحدة 
انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة في جميع أنحاء 

ليبيا في أقرب وقت ممكن«.
كما ناقش المسؤولون »أهمية تحقيق التطلعات الليبية لإلدارة 
الشفافة لعائدات النفط واالتفاق على هيئة تنفيذية موحدة لها 

تفويض يركز على التحضير لالنتخابات«.
استخدام  أي  رفضهم  على  الخمس،  ــدول  ال مسؤولو  وشــدد 
وقف  التفاق  الكامل  التنفيذ  دعمهم  مؤكدين  ليبيا،  في  للعنف 

إطالق النار الذي تم التوصل إليه في 23 أكتوبر 2020.
بدوره، قال مستشار وزارة الخارجية األمريكية ديريك شوليت، 
في تغريدة أعاد نشرها الحساب الرسمي لسفارة واشنطن في 
طرابلس، إنه »من الضروري أن يعمل جميع قادة ليبيا من أجل 

الوصول إلى إطار لالنتخابات دون تأخير«.
نيويورك،  في  االتــصــال  مجموعة  أعضاء  »اجتمع  وأضـــاف: 
واتفق الجميع على الحاجة إلى دعم رئيس البعثة األممية لدي 
ليبيا عبد اهلل باتيلي، الستعادة زخم العملية السياسية في ليبيا«.

ريتشارد  ليبيا  في  األميركي  السفير  قــال  ذلــك،  غضون  في 
نورالند، إن كال رئيسي الوزراء في ليبيا ال يستطيعان إدارة البالد، 
في إشارة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، 

ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا.
وأضاف نورالند أن »حل األزمة الليبية يتطلب اتفاًقا عاًما على 
حكومة شرعية بشكل كامل تحظى بالقوة والثقة إلدارة شؤون كل 
الليبيين، وهذا سيحصل فقط عبر االنتخابات«، حسبما جاء في 

مقابلة له مع قناة »سكاي نيوز عربية«.
وشدد على »ضرورة تجاوز حالة انعدام الثقة في ليبيا حالًيا 
فالليبيون  االنتخابات،  إجــراء  نحو  يمكن  ما  بأسرع  والتحرك 
بين  الثقة  انعدام  لكن  بالدهم،  مستقبل  يقررون  من  وحدهم 
تأجيج  إلى  يــؤدي  اإلقليمية  األطــراف  وبعض  الليبية  األطــراف 

الصراع«.

أمنياً، قالت أجهزة األمن في طرابلس، إنها استعادت موقعاً من 
ميليشيات مسلحة في منطقة »عين زارة«، وسلمته لرئاسة أركان 

الدفاع الجوي الموالية لحكومة الوحدة الوطنية.
وقال »جهاز الردع لمكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة«، في 
العاصمة الليبية، إنه تسلم أحد المعسكرات التي كانت تشغلها 
تشكيالت مسلحة في »عين زارة«، تنفيذاً لقرار حكومة الوحدة 

بعد االشتباكات في أواخر أغسطس.
ومن جهة أخرى، قالت وسائل إعالم ليبية، إن أصوات إطالق 
نار سمع في جنوب غرب العاصمة طرابلس، قبل أن يعود الهدوء 

للمنطقة.
ــى منطقة  إل الــهــدوء عــاد  أن  إعـــالم محلية  ــرت وســائــل  وذكـ
»السواني« بعد إطالق نار من أسلحة خفيفة ومتوسطة قرب مقر 

الشركة العامة للكهرباء جنوب غرب العاصمة طرابلس.
حكومتين  بين  صــراع  في  تتمثل  سياسية  أزمــة  ليبيا  وتشهد 
النواب،  مجلس  قبل  من  المعين  باشاغا  فتحي  حكومة  األولــى 
والثانية حكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة 

إال لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.
وأثارت هذه الخالفات مخاوف من تحولها إلى حرب في ظل 
مؤيدة  قوات  قبل  من  طرابلس  في  المستمر  المسلح  التحشيد 
مسلحة  اشتباكات  وقعت  الماضي،  مايو   16 ففي  للحكومتين، 

بينها عقب دخول باشاغا للعاصمة آنذاك قبل االنسحاب منها.

مركبات عسكرية تابعة لوزارة الداخلية في طرابلس )من المصدر(

نورالند: حل األزمة يتطلب اتفاقًا على حكومة شرعية تحظى بالقوة والثقة
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قديماً،  الفالسفة  عنها  تحدث  التي  الفاضلة  المدينُة   
هي مدينة يجد فيها المواطن والمقيم والزائر أرقى أنواع 
التعقيد  عن  بعيداً  حضاري  بأسلوب  وأكملها،  الخدمات 
فالمدينة  تأخير.  أو  تسويف  أي  وبـــدون  الــروتــيــن  وعــن 
المدن،  كل  عن  ومختلفة  جديدة  لمدينة  مقترح  الفاضلة، 
كل  في  بل  فقط،  العمراني  المظهر  في  االختالف  وليس 
الخدمي  واألداء  والسكاني  الحضاري  المستوى  في  شيء، 
اإلنسان  أساسها  لمدينة  مقترح  وهو  والخاص،  الحكومي 
نفسه، سواء أكان مسؤوالً أم موظفاً أم عاماًل أم مراِجعاً.. 
إلخ.  مقيماً..  أم  مواطناً  امرأًة،  أم  رجاًل  أم صغيراً،  كبيراً 
في  سامية  مــعــان  مــن  »الــفــاضــلــة«  كلمة  تحمله  مــا  وبــكــل 
في  خاصاً(،  أم  كان  )حكومياً  العمل  مكان  وفي  الشارع، 
المطاعم  في  الكنيسة،  أو  المسجد  في  التجارية،  المراكز 
وفي األسواق.. في كل موقع نجد الوعي والرقي يتجسدان 

في كل وقت وبأرقى صورهما.
 إن تلك المقدمة والصفات التي وردت فيها تكاد تنطبق 
النموذجية  الدولة  المتحدة،  العربية  اإلمــارات  دولة  على 
واقتصادية  ومعاشية  حياتية  مجاالت  من  تحتويه  ما  بكل 
التي  الحكيمة  فالسياسة  متكاملة.  كاملة  واجتماعية.. 
المتنامي  واالقتصاد  للدولة،  الحكيمة  القيادة  انتهجتها 
للوطن، وبيئته اآلمنة، وُحَزم الرواتب المجزية، والمجموعة 
ليست  كلها  هذه  توفرها..  التي  العمل  فرص  من  الواسعة 
وشبابَها  اإلمـــارات  سكاَن  تجعل  التي  العوامل  بعض  إال 
مــحــســوديــن مــن قــبــل غــيــرهــم فــي الــعــالَــم أجــمــع. فــدولــة 

اإلمارات بلد يتمنى الجميع العيش فيه، وكل الناس يريدون 
لبلدانهم أن تقتدي به. 

جذب  عوامل  هناك  وذهنه  العربي  الشباب  نظر  وفي   
الثقافيَة،  التقاليَد  احتراَمها  تشمل  اإلمارات  لدولة  أخرى 
وبناًء  فيها.  األعمال  بدء  التعليمي، وسهولَة  نظامها  وجودةَ 
منها  تجعل  الصفات  لنقل  أو  المعطيات،  تلك  فإن  عليه 

الكثيرين.  لدى  للعيش  مكاناً مفضاًل 
حول  الشباب  آلراء  االستطالعات  آخــر  لنتائج  ووفقاً   
البلد  هي  المتحدة  العربية  اإلمـــارات  دولــة  فــإن  العالم، 
متصدرًة  العربي،  الشباب  مــن   %40 لحوالي  المفضل 
تلك  أن  نــذكــر  أن  هنا  ويتعين  الــعــالَــم.  دول  مــن  غيرها 
دولة  شعبية  حــول  التوقعات  كل  تــجــاوزت  االستطالعات 
العربي  الشباب  أوساط  في  وخصوصاً  العربية،  اإلمارات 
والشعبية.  القبول  مستويات  أعلى  في  تحلق  فهي  المتعلم، 
الساعية إلسعاد  الدول  من  اإلمارات  أن  وهذا عالوة على 

المتاحة.  واألساليب  الوسائل  بكل  شعبها 
من  وزارة  كــأول  السعادة،  وزارةَ  اإلمــارات  إنشاَء  ولعل   
مؤشر  هو  وأفريقيا،  األوســط  الشرق  منطقة  في  نوعها 
السياق.  هذا  في  الدولة  سياسة  على  قوي  ودليل  واضح 
في  اإلمــارات  بوجود  عربية  كشعوب  نفخر  أن  لنا  ويحق 

مقدمة الركب.. وإلى األمام يا دار زايد. 
 

*كاتب كويتي

األحداث المتتالية التي تستهدف 
تدفعنا  األوسط  الشرق  في  النساء 
المرأة  لواقع  سريعة  مراجعة  إلــى 
في المنطقة، حيث نالت النساء في 
تعاني  تزال  ال  فيما  حقوقهن،  دوٍل 
من فقدان أبسط الحقوق في بلدان 
أخــرى. وفي دولة اإلمــارات حققنا 
قفزًة كبيرًة في حماية المرأة وإعالء 
شأنها من خالل سن قوانين تحميها 
كالرجل،  حقوقها  كــامــَل  وتعطيها 
في  ســـواًء  مكانتها  على  والتأكيد 
وفي  العمل  ســوق  في  أم  المجتمع 
النهج  وهـــذا  ــة.  الـــدولـ مــؤســســات 
الذي اتبعته اإلمارات هو نهج راسخ 
أسس له المغفور له الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان، طيب اهلل ثراه، إذ 
كان يدرك أهمية دور المرأة، وأنها 
بل  المجتمع،  نصَف  فقط  ليست 
هي شريك للرجل في كافة تفاصيل 
الحياة، لذا فقد انطلق تمكين المرأة 
منذ  وكاستراتيجية  كفكر  واستمر 
وأكد صاحب  اآلن.  وإلى  التأسيس 
آل  ــد  زاي بــن  محمد  الشيخ  السمو 
نهيان رئيس الدولة، حفظه اهلل، أن 
تقدير المرأة منهج ثابت تسير عليه 
واضحَة  رؤيــًة  وضعت  وقد  الدولة، 

الحقوق  بكامل  اإلماراتية  المرأة  فيها  تحظى  المعالم 
المرأة  تمكين  وليكون  الوطن،  بناء  في  الشريك  لتكون 

أولوية أساسية في رؤية التنمية اإلماراتية. 
 22( أميني«  »مهسا  اإليرانية  قصَة  العالَُم  تابع  لقد 
عاماً(، والتي دخلت في غيبوبة بعد احتجازها في مركز 
أمني ثم فارقت الحياة بعد ثالثة أيام. ورغم عدم التأكد 
حتى اآلن من سبب الوفاة، حيث تنفي السلطات حدوث 
احتكاك مع »أميني«، فإن جهات حقوقية تؤكد تعرضها 
لعمل ما. إال أن هذا المشهد القادم من إيران يعيد فتح 
دول  في  للعنف  تعرضن  لنساء  كثيرة  وقصص  حــوادث 
الذي  هو  المجتمع  يكون  األحيان  من  كثير  وفــي  عــدة، 
المجتمع  تقبل  عدم  إن  حيث  الحاالت،  تلك  وراء  يقف 
بحريتها  تتمتع  أن  يجب  وأنها  حقوقاً  للمرأة  أن  فكرةَ 

ــَب فــي حــوادث  مثل الــرجــل.. تـَـســبَّ
تعنيف وحتى قتل، طالت العديد من 
وفي  األوســـط.  الشرق  في  النساء 
اختالفها،  على  الــحــوادث  تلك  كل 
األضعف  الحلقَة  المرأةُ  فيها  تبقى 
ضــمــن الــمــعــادلــة، فــهــنــاك قصص 
مؤلمة لنساء عشن ظروَف األزمات 
والحروب في سوريا والعراق واليمن 
وليبيا، حيث وقعت قصص ال يمكن 
مآسي  نتذكر  أن  ويكفي  وصفها، 
تعرضن  اللواتي  األيزيديات  النساء 

للخطف واالسترقاق واالغتصاب! 
ربما تختلف قصص نساء الحروب 
عن قصص فردية لنساء في دول أكثر 
استقراراً، كما مصر ولبنان واألردن، 
حيث شهدنا قصصاً مؤسفة لفتيات 
ضعيفات  إناثاً  لكونهن  فقط  ُقتلن 
مثل  الــذكــوري،  المجتمع  يحكمهن 
الــشــرف وجــرائــم التخلص  جــرائــم 
كغيرة  أخــرى  ألسباب  الفتيات  من 
الزوج أو تعنيفه لزوجته مثاًل. ومن 
الحكايات المتكررة وقوف المجتمع 
مع المعنِّف ضد المعنَّفة فقط ألنها 
فتاة، وهذا كفيل بتوفير صك غفران 
للرجل مهما قام به من ممارسات. 

فتيات،  قتل  أسباب  أغرب  ومن   
القتل بسبب الحب الذي غالباً ما يكون من طرف واحد، 
وهو ذكر ال تبادله األنثى شعوَره، وحين تواجهه بالحقيقة 
يَْقدم بكل بساطة على قتلها، وهنا نتذكر »نيرة أشرف« 
فهي  هذه،  القتل  نوعية  اختالف  ومع  أرشيد«.  و»إيمان 
تظل مرتبطة بفكر ذكوري يرفض أن تتخذ الفتاةُ قراراً 
يتنافى مع قراره، ليعتقد أنه بكل بساطة يملك الحقَّ في 
إنهاء حياتها. واألغرب هو ردة فعل المجتمع لمثل هكذا 
بلوم الضحية وتبرير ما قام  البعض  حاالت، حيث يقوم 
المشكالت  تلك  كل  ألساس  أيضاً  نعود  وهنا  القاتل،  به 
وحريتها  المرأة  حقوق  معنى  المجتمع  إدراك  عدم  وهو 

ومكانتها المساوية للرجل.  

*كاتب إماراتي

أدلى الرئيس األميركي بايدن في خطابه 
المتحدة  لــأُمــم  العامة  الجمعية  أمــام 
واالتهامات  الشكاوى  من  طويلة  بقائمة 
ضد روسيا االتحادية، ولم يوّفر الصين 
لكنه كان تجاَهها أقّل حّدة. وأصل الهّم 
عام  السوفييتي  االتحاد  تفكك  الروسي 
دول  أنقاضه  على  قامت  حيث   1990
مستقلة كانت جزءاً منه، ودول أُخرى كانت 
لمخاصمتها  فانصرفت  لروسيا  حليفًة 
أو االبتعاد عنها. أما أصل الخالف مع 
تعتبرها  التي  تــايــوان  جزيرة  فهو  بكين 
الصيُن جزءاً منها، بيد أّن أميركا تحميها!  
بمشكالتها  االتــحــاديــة  روســيــا  انشغلت 
الداخلية بعد تحطم االتحاد السوفييتي. 
فلما استقرت بعد مجيء بوتين للرئاسة، 
استيقظت لديها بقيادته لواعج الوطنية 
الروسية العريقة. وبدأ الصدام عام 2008 
بسرعة  جيشها  ُهــزم  التي  جورجيا  مع 
فانفصلت  ــروســي،  ال الجيش  يــد  على 
أنها قومية  أبخازيا عن جورجيا بحجة 
األوروبــيــون  وانــزعــج  االستقالل!  تريد 
وفي  يأبهوا.  لم  األميركيين  لكّن  كثيراً، 
النهاية فإّن المستشارة ميركل طمأنتهم 
مشتركة  بمصالح  روسيا  ربــط  أّن  إلــى 
ويحمي أوروبا.  قوية يفيد روسيا كثيراً 
بيد أّن البلدان التي انفصلت عن روسيا 

)مثل جمهوريات البلطيق الثالث( أخافتها حركات موسكو إزاء 
الحلف األطلسي  إلى  األوروبــي  بعد االتحاد  الجيران، فدخلت 

الذي يدافع عن أعضائه بالسالح األميركي!
ثم ظهر همُّ روسيا األكبر متمثاًل بأوكرانيا، وهي بالد ضخمة 
ى »روسيا الصغرى«.  )حوالي الخمسين مليون نسمة(، وكانت تُسمَّ
وعقب دخول القوات الروسية إلى جزيرة القرم التابعة ألوكرانيا 
تم ضّمها بموجب استفتاٍء شعبي إلى روسيا االتحادية. فصار 
أصدقاء روسيا في أوكرانيا يسقطون في االنتخابات، من مجلس 
النواب إلى رئاسة الجمهورية. ثم نشب القتال في عام 2015 على 
إقليم دونباس بمنطقتيه بسبب كثرة الروس فيه. ويوَمها، وبعد 
تعذر السيطرة عليه، انعقدت اتفاقية مينسك )بروسيا البيضاء( 
الستحداث نوٍع من الحكم الذاتي في المنطقتين وتبقى أوكرانيا 
دةً. ثم بدأت العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي،  موحَّ

ووصلت الدبابات الروسية إلى ضواحي 
لقرابة  إسقاطها  تحاول  وظلَّت  كييف 
إقليم  باتجاه  تنسحب  أن  قبل  الشهر، 

دونباس وشواطئ البحر األسود. 
صبرت  أن  لها  فسبق  الصين  أمــا   
وهونغ  ماكاو  على  قتال  بدون  فحصلت 
كونغ، وكانتا مستعمرتين. لكّن األميركان 
ــارة بيلوسي  ــ مــثــيــرون، كــمــا تــوضــح زي
يــهــددون  والصينيون  ــوان،  ــاي ت لجزيرة 
ــإعــادة ضــم الــجــزيــرة عــســكــريــاً. وما  ب
عادت الصيُن صبورةً ليس بسبب تايوان 
مع  التجارية  الحرب  بسبب  بل  فقط، 
الواليات المتحدة، وألنها تريد أن تكون 
لها منطقتها البحرية الخاصة في بحر 
الصين الجنوبي، وتُنكر عليها ذلك دوٌل 
وبالطبع  والفليبين  وتايالند  فيتنام  مثل 

الواليات المتحدة أيضاً!
األطـــراَف  أّن  ــع  ــواق وال  
أحد  فال  أوهــام.  من  تُعاني  جميعاً 
أو  الــكــامــل  النصر  بــلــوَغ  يستطيع 
والخصومة  أهدافه.  جميع  تحقيق 
هائلٍة  آالٍم  في  تتسبب  العجز  مع 
أميركا  تستطيع  فلن  البشر،  لكل 
في النهاية منع الصين من استعادة 
ــا حــتــى لو  أرضــهــا. كــمــا أن روســي
دونباس  إقليم  إخضاع  استطاعت 
كله فها هي لم تستطع كسر أوكرانيا بعد سبعة أو ثمانية 
وسطاء  إلــى  األمــر  يحتاج  لذلك  الــقــتــال)!(.  من  أشهر 
الـــــنـــــظـــــام  نافذين وإلى دعايات أقّل بشأن االنتصار.  
اخترقتها  التي  الدولية  العالقات  تغير  مع  يتغير  الدولي 
تحدث  سمرقند  مؤتمر  وفــي  الــنــخــاع.  حتى  الــحــرب 
الرئيسان الصيني والروسي عن نظام دولي جديد متعدد 
الدولي..  والقانون  المتحدة  األمم  تقوية  األقطاب، وعن 
واألمر نفسه تقريباً دعا إليه بايدن. وبالطبع لن يجدي 
التوصيف شيئاً إذا لم يكن هناك تخلٍّ عن سباق التسلح، 
واستعداٌد للقبول بالتفاوض والتنازل، ليس مع الخصوم 

فقط، بل ومع األنصار المتحالفين، أيضاً.

*أستاذ الدراسات اإلسالمية -جامعة محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية

اإلمارات وسمات المدينة الفاضلة

االعتناء بأغنام  »سان خوان«!

في مراتع جبال »سان خوان« المعشوشبة في غرب كولورادو بالواليات المتحدة األميركية ترعى هذه األغنام تحت عيني راعيها الذي لم يشمله إطار الصورة 

الملتقطة مؤخرًا. وبدأ الحنين إلى الريف يعاود األميركيين في األعوام األخيرة، فأقبل اآلالف منهم مجددًا على زراعة األرض وتربية المواشي. لكن ما فتئت تربية 

األغنام تعتمد على عمال يجري استقدامهم بتأشيرات مؤقتة، معظمهم من بيرو، للقيام برعي األغنام وسقيها والتجول بها بين مروج العشب، واالعتناء 

بالصغيرة والمريضة منها داخل الحظيرة وخارجها. )الصورة من خدمة »نيويورك تايمز«(

تحّقق  مبادرات  اعتماَد  المتحدة  العربية  اإلمــارات  دولة  تُواصل 
تطلّعاِتها في الشؤون كافة، خصوصاً تلك التي تعّزز من قيم التضامن 
المجتمعي، وتقّدم للفئات األكثر حاجًة الدعَم واإلسناد. وفي هذا 
السياق، اعتمدت مؤسسة التنمية األسرية، أخيراً، وبرعاية كريمة 
من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النسائي العام 
المجلس األعلى  التنمية األسرية رئيسة  الرئيس األعلى لمؤسسة 

لأمومة والطفولة »أم اإلمارات«، تشكيل فريق اإلعالم األسري.
التطوعي  العمل  ثقافَة  األســري  اإلعــالم  فريق  تشكيل  ويرّسخ 
أولئك  السّيما  وقدراتهم،  الشباب  مواهب  استثمار  على  القائمة 
المهارات  ذوي  من  المجتمعية،  إسهاماتهم  تعزيز  في  الراغبون 
بما  االجتماعي،  اإلعالم  مجال  في  الرائدة  واإلمكانيات  المتميزة 
يدعم مؤسسة التنمية األسرية ويرّوج لخدماتها وبرامجها بأسلوب 
إعالمي توعوي جاذب وهادف، يقوم على تسليط الضوء على بعض 
الظواهر المجتمعية السلبية، ويسعى إلى المحافظة على تماسك 
األُسر، عبْر إحداث تأثيراٍت تدفع عجلَة االستقرار واألمان، وتؤّصل 
للمزيد من قيم التطوع واالنتماء المجتمعي، وترّسخ الهوية الوطنية 
لدى الشباب، وتشّجعهم على العمل اإلبداعي، بابتكار أحدث األدوات 
الالزمة لخدمة المجتمع 

والوطن.
تلك  كــل  تنفصل  وال 
واألدوات  األهــــــــداف 
غاية  في  مسألتين  عن 
تتعلق  األولـــى  األهمية، 
ــات  ــاقـ ــار طـ ــمـ ــثـ ــتـ ــاسـ بـ
الشباب  من  المبدعين 
في خدمة الوطن وأهله، 
بتطوير  ترتبط  والثانية 
ــوى اإلعـــالمـــي  ــحــت ــم ال
ينسجم  بما  المتواصل، 
مع التغيرات، ويستشرف 
المستقبلية،  التحوالت 
أساسية  لِبنة  ويــشــّكــل 
تؤّثر سلبّياً  قد  أو محتملة،  قائمة  تحديات  أي  تواجه من خاللها 
في تماسك األُسر والمجتمعات وأمنها واستقرارها. وبحسب سعادة 
مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية األسرية، يُمكن لمن 
لديهم المواهب والمهارات في مجال اإلعالم االجتماعي، االنضمام 
إلى فريق اإلعالم األسري، من خالل مجموعة تخّصصات، كالتحرير 
الصحفي، وكتابة القصة أو المسرحية والسيناريو، وصناعة المحتوى 
االجتماعي، والتصميم الجرافيكي، والتصوير والمونتاج، والتمثيل، 

وغيرها.
المختصة،  ــر مــؤســســاتــهــا  ــة اإلمـــــــارات، عــبْ ــ لــقــد ســعــت دول
واستراتيجياتها الرائدة، إلى انتهاج سياسات متكاملة، ال تحيد عنها 
وتأكيد  المجتمعي،  والتالحم  األســري  التماسك  تعزيز  مجال  في 
أهمية أن يلتزم األفراد بقيم األجداد النبيلة، وجْعل االنتماء للهوية 
التماسك والتالحم،  التي تحقق ذلك  الوطنية إحدى أهم األدوات 
بوصفه مؤشراً تنموّياً مهّماً من مؤشرات األجندة الوطنية، من دون 
إغفال تقديم خدمات متميزة تمّكن كل الفئات المجتمعية والعمرية 
من الحصول على حقوقها األساسية، التي تضمن السعادة والجودة 
والنهضة،  البناء  مسيرة  في  شركاء  إلى  أفراَدها  وتحّول  والرفاه، 

وأعضاَء فاعلين في عملية النمو والتنمية المستدامة.

»اإلعالم األسري«.. تعزيز لثقافة 
العمل التطوعي واإلبداعي

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

اإلمارات

اليـــوم

اإلمارات سعت
إلى انتهاج سياسات 

متكاملة في مجال 
تعزيز التماسك 

األسري والتالحم 
المجتمعي

قتُل الفتيات، مهما اختلفت 
نوعيته، يظل مرتبطًا بفكر 

ذكوري يجعل الرجَل يعتقد، 
وبكل بساطة، أنه يملك الحقَّ 

في إنهاء حياة المرأة

الرئيسان الصيني والروسي 
تحدثا في مؤتمر سمرقند 

عن نظام دولي جديد متعدد 
األقطاب، وعن تقوية األمم 
المتحدة والقانون الدولي.. 
واألمر نفسه دعا إليه بايدن!

كيف يمكن االنتصار على األوهام؟لماذا يقتلون النساء؟
د. رضوان السيد*د. سالم حميد*

عوامل جذب إضافية لإلمارات: 
احترامها التقاليَد الثقافيَة، 
وجودة نظامها التعليمي، 
وسهولة بدء األعمال فيها..

د. عيسى العميري  *
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األولــى  العالمية  الحرب  نهاية  من 
المنطقة  في  الوطنية  الــدول  وظهور 
التربص  مــتــازمــة  بـــرزت  الــعــربــيــة، 
بكينونة الدولة عبر جماعات اإلسام 
السياسي. ولعل المتتبع لنشأة جماعة 
»اإلخوان« في مصر على يد حسن البنا 
عام 1928 سيرى بوضوح اعتماد تلك 
التي  المنهجية،  هذه  على  الجماعات 
تتعامل مع الدولة كخصم مباشر على 
الوطنية  فالدولة  موضوعي.  اعتبار 
تلغي فكرة الدولة اإلسامية الجامعة 
سواء أكانت سنية أم شيعية، فكلتاهما 
للدول،  الوطنية  الحدود  تهدف إللغاء 
وإقــامــة دولـــة الــخــافــة أو اإلمــامــة، 
بحسب المعتقد المذهبي لكل طائفة 

من الطوائف.
جماعات  وســتــظــل  كــانــت  لطالما 
ــشــط فــي  ــن اإلســـــــام الـــســـيـــاســـي ت
وتفشي  بالجهل  الشاغرة  الفراغات 
ــة، وهـــو مــا فطنت لــه مــبــكــراً،  ــي األم
أن  تعتبر  التي  أفكارها  فيه  فكرست 

وقوانينها  بدستورها  الوطنية  الدولة 
بحسب  كــافــرة  دولــة  هــي  وأنظمتها، 
الديمقراطية  النظم  لمفهوم  تعريفها 
الحكم  ترى حصرية  فهي  والعلمانية، 
في رموزها الدينية، وعليه تم تفسير 
األحــاديــث  ووظــفــت  القرآنية  اآليـــات 
أو  الــســنــد  ســـواء صحيحة  الــنــبــويــة 
الــذي  النهج،  هــذا  لتائم  موضوعة 
مناهضة  في  ويناكفها  الــدولــة  يبارز 
مفتوحة لم تتوقف ذات فترة أو تهدأ 

في مرحلة من المراحل.
بعد ثورة 23 يوليو 1952 المصرية، 
عبدالناصر  جــمــال  الــزعــيــم  خـــاض 
جماعة  مع  ليس  الصريحة  المواجهة 
ــع جــوهــر  ــل مـ اإلخــــــوان فــحــســب، بـ
عقيدتها، فلقد كان حاسماً في تطبيق 
أن  يجب  كما  الوطنية  الــدولــة  نظم 
تكون الدولة. فالدولة هي وطن لكافة 
وطوائفهم،  أديانهم  بكل  المواطنين 
هذه  عند  الجميع.  يشتمل  الدستور 
ــول الــهــويــة  ــدأ صــــراع حــ ــ الــنــقــطــة ب

الوطنية، غير أن »اإلخوان« اعتبروا أن 
خصمهم هو الوطن المصري، فظهرت 
النظام  بتكفير  الشنيعة  الــحــمــات 
إلى  الحال  بهم  وصــل  بل  وتفسيقه، 
عقوبة   1967 يونيو  نكسة  أن  اعتبار 
التي  ــة  ــدول وال بالنظام  نــزلــت  إلهية 
نظرتهم،  بحسب  ألنها،  كافرة  يرونها 
أنهم  ــرون  ي فهم  اهلل،  شــرع  تطبق  ال 
المكلفون من اهلل على الباد والعباد.

حملة عبدالناصر ضد فكر الجماعة 
قابلها اصطناع للمظلومية، فروجوا أن 
»ديكتاتورية  نظم  هي  العربية  النظم 
التالية  العقود  وعبر  باطشة«،  قمعية 
وعممتها  مفاهيمها  الجماعة  كرست 
ــان، مــمــا ســاهــم في  ــ عــلــى كــل األوطـ
ضعف األداء العام سياسياً واقتصادياً 
العربية،  الـــدول  مــن  كبير  عــدد  على 
الــتــي عــاشــت فــي مــتــازمــة التربص 
اإلسامية  الصحوة  ظهرت  حتى  بها 
السياسي  اإلســام  قــوى  واستطاعت 
الشعوب  على  المعتمة  رؤيتها  فرض 

العجلة  فتعطلت  بعقولها  واستحكمت 
المناحي  مــن  وغــيــرهــا  االقــتــصــاديــة 
تلكم  كــرســتــهــا  لــمــثــبــطــات  ــرى  ــ األخـ
مع  بإمكانها  أن  اعتقدت  التي  القوى 
هبوب رياح ما سمي »الربيع العربي«، 

االنقضاض على سلطة الحكم.
ضربات  »اإلخــــوان«  جماعة  تلقت 
قاسية في دول شمال أفريقيا والجنوب 
العربي، ولكنها مازالت تتمتع بنفوذها 
في  أخــرى  إساموية  قوى  جانب  إلى 
عدد آخر من الدول. لقد بات مكشوفاً 
الدولة  ضعف  أن  حقيقة  عن  الغطاء 
الوطنية بعناصرها القومية هي الرافعة 
القادرة على صيانة وتحصين البلدان، 
وهو ما يفسره الواقع السياسي الذي 
الشؤون  في  إقليمية  دول  بتدخل  أدى 
الداخلية لدول عربية محورية كالعراق 
اليمني،  ــشــمــال  وال ولــيــبــيــا  وســـوريـــا 
اإلقليمية  التدخات  تعاني  دول  وهي 

المباشرة.
كلما ضعفت الدولة الوطنية بعمقها 

العروبي كانت عرضه للنهش فيها وفي 
كيانها السياسي، هذه قاعدة تستدرك 
العربية  بــاألوطــان  ما حل  مــآالت  من 
العربية  وما تعانيه. فالبوابة الشرقية 
الشمالية  البوابة  هدمت  كما  هدمت 
وكادت أن تهدم البوابة الجنوبية، لوال 
ساندت  الــتــي  ــارات  ــ اإلم دولـــة  يقظة 
القوى الوطنية في عدن، كما ساندت 
من قبل ثورة الشعب المصري المجيدة 

في يونيو 2013.
سيظل  الوطنية  ــة  ــدول ال اغــتــيــال   
مهدداً قائماً، ما لم تكن هنالك قطيعة 
سياسية جمعية من كل الدول العربية 
التي يجب عليها أن تمنع كلياً تيارات 
ــام الــســيــاســي مـــن الــحــصــول  ــ اإلسـ
لهذه  يمكن  فا  للنشاط،  فرص  على 
الدولة  بقوانين  تتحصن  أن  التيارات 

لتغتال الدولة.

* كاتب يمني

اغتيال الدولة الوطنية

اغتيال الدولة الوطنية سيظل 
مهددًا قائمًا، وكلما ضعفت 
الدولة الوطنية كانت عرضه 
للنهش في كيانها السياسي

قــبــل أســبــوعــيــن، كــتــبــُت تــقــريــراً 
إخبارياً ظننت بكل سذاجة أنه عادي 
فعل  ردود  يثير  أن  المستبعد  ومــن 
المحتمل  من  يبدو  كان  فقد  كثيرة. 
أن التقديرات األولية للناتج المحلي 
العام  من  الثاني  الربع  خال  الخام 
من  الــكــثــيــر  وأن  ســلــبــيــة  ــكــون  ســت
يعني  هــذا  إن  سيقولون  األشخاص 
أن الواليات المتحدة باتت في حالة 
ركود اقتصادي. ولهذا أمضيُت بعض 
نستخدم  ال  لماذا  شــرح  في  الوقت 
فترات  لتعريف  سلبيين«  ــن  ــيْ »ُربــَع
تُعد  ال  ولماذا  االقتصادي؟  الركود 

أميركا في حالة ركود. 
غياب  مــوضــوع  وضعنا  إذا  ولكن 
الركود جانباً، فإن أحد األسئلة التي 
تطرح علي هو: ما الذي حدث لـ»طفرة 
بها  تنبأُت  التي  االقتصادية«  بايدن 
االقتصاديين  من  كثير  جانب  إلى   –
اآلخرين؟ والجواب هو: لقد حدثت! 
ولكن األميركيين ال يشعرون بها، ومن 

المهم أن نتساءل: لماذا؟
ولنتأمل  بــالــطــفــرة.  لــنــبــدأ  إذن، 
»يــوم  منذ  كسبناها  التي  الوظائف 
ــدن.  ــاي الــتــنــصــيــب« فــي عــهــد جــو ب
في  انــخــفــاض  هــنــاك  كـــان  بالطبع، 
جــراء   2020 عــام  خــال  التوظيف 

وبــاء  بسبب  االقتصاد  مــن  كبير  لجزء  المؤقت  اإلغـــاق 
كوفيد- 19. ولكن أحد األشياء التي الحظت أن الكثيرين 
كان  بايدن  في عهد  الوظائف  نمو  أن  هو  عنها  يكتبوا  لم 
جد سريع لدرجة أن االقتصاد أضاف وظائف أكثر خال 
الـ18 شهراً الماضية مما أضيف خال األشهر الـ37 األولى 

لدونالد ترامب - أي قبل بداية ركود الوباء. 
هذه  في  الفضل  كل  يستحق  بايدن  أن  أقصد  ال  إنني 
الطفرة في الوظائف. فعندما تولى منصبه، كان االقتصاد 
الوظائف  من  كثير  استعادة  عملية  في  منخرطاً  األميركي 
التي ُفقدت بسبب الجائحة، وإن كانت البطالة قد انخفضت 
بسرعة أكبر مما توقعه معظم المتنبئين في أواخر 2020. 
ولكن األمر يتعلق بموضوع مثير للجدل وغير ذي صلة، على 
كل حال: ذلك أن الرؤساء كثيراً ما يتلقون اإلشادة أو اللوم 

عن تطورات اقتصادية ال عاقة لها بسياساتهم. 

ولكن، لماذا ال يحصل بايدن على 
والتي  بــايــدن«،  »طفرة  عن  اإلشــادة 
هي شيء حقيقي؟ جزء من الجواب 
عنها  يعرفون  ال  ربما  الناس  أن  هو 
استطاعات  بعض  تشير  إذ  شيئاً. 
الجمهور قد ال يكون  أن  إلى  الــرأي 
وظائف  نخلق  أننا  لحقيقة  مــدركــاً 
أصًا، ناهيك عن أننا نخلقها بوتيرة 

قياسية.  
غير أن هناك بالطبع جانباً أسود 
وهو  أال  بــايــدن،  طفرة  في  حقيقياً 
التضخم  يكرهون  والناس  التضخم. 
كانت  لو  حتى  يكرهونه  وربما  حقاً. 
أجورهم مواكبة له. وهم بكل تأكيد 
يكرهون عندما ترتفع األسعار بوتيرة 
القوة  فتنخفض  األجــور،  من  أســرع 

الشرائية لمداخيلهم. 
فــاق األجــور  التضخم  أن  والــحــال 
منصبه،  بايدن  تولى  أن  منذ  سرعة 
جــداً،  مرتفع  التشغيل  أن  فصحيح 
ولكن األجور الحقيقية ألولئك الذين 
ونستطيع  انخفضت.  وظائف  لديهم 
أن نتجادل حول ما إن كان هذا األمر 
سيئاً بما يكفي لتبرير السلبية الكبيرة 
للرأي العام بشأن بايدن واالقتصاد، 

ولكنه بكل تأكيد شيء سيئ. 
بايدن  لسياسة  الكبير  االنتقاد  إن 
االقتصادية، التي لديها مبررات كثيرة، هو أن اإلنفاق الكبير 
الذي حدث العام الماضي أدى إلى الكثير جداً من طفرة 
بايدن، التي أدت بدورها إلى ارتفاع في التضخم األساسي، 
الفيدرالي« اآلن أي  ونتيجة لذلك، ليس لدى »االحتياطي 
خيار سوى الضغط على االقتصاد بمعدالت فائدة أعلى إلى 

أن ينخفض التضخم. 
وعلى كل حال، فإن خاصة القول هي أن طفرة بايدن 
االقتصادية كانت حقيقية. وكل ما هناك أن التضخم غطى 
عليها، التضخم الذي لم تكن لمعظمه أي عاقة بالسياسة 

األميركية.
 

ينشر بترتيب خاص مع خدمة »نيويورك تايمز«

*أكاديمي أميركي حائز جائزة نوبل في االقتصاد

ــيــف فقد  ــي مــحــاولــة لــفــهــم ك فـ
البيض  الناخبين  »الديمقراطيون« 
من الطبقة العاملة، يتبادر إلى الذهن 
بعض القصص. األولى دارت وقائعها 
عام 1984، حيث ظهر كل من الرئيس 
ــذي كـــان يترشح  ــد ريــجــان الـ ــال رون
إلعـــادة انــتــخــابــه، ومــنــافــســه، نائب 
في  مونديل،  والتر  السابق  الرئيس 
اإليطالية  الوطنية  للمؤسسة  عشاء 
األمــيــركــيــة. وكـــان مــونــديــل برفقة 
الرئيس،  نــائــب  لمنصب  مرشحته 
عضو الكونجرس، جيرالدين فيرارو، 
وهي أميركية إيطالية. وكان خطاب 
مونديل عبارة عن سلسلة من عبارات 
القضايا.  بعض  مــن  موقفه  توضح 
وقوبل الخطاب بقليل من الحماس، 
كان  حين  إال  بالتصفيق  يحظ  ولــم 

يذكر مرشحته لنائب الرئيس. 
ــالــقــول  ــه ب ــث وبـــــدأ ريـــجـــان حــدي
للحاضرين إنهم يمثلون »بيان محبة 
للتشبث باألحام التي بدت مستحيلة 
ممن  العالم  يغيرون  للذين  أحياناً 
أميركا«.  واخــتــرعــوا  هنا  ــى  إل أتـــوا 
تجربة  عــلــى  حــديــثــه  مجمل  وركـــز 
األميركيين  اإليطاليين  المهاجرين 
مثل، المصاعب التي تحملوها والقيم 
وإنــجــازاتــهــم  عليها  حــافــظــوا  الــتــي 

التي يفخرون بها. وحين انتهى من حديثه كانت كل عيون 
هوليوود  ممثل  بالدمع ألن  مغرورقة  الغرفة  في  الحضور 
أخبرهم أنه يتفهم قصتهم. وغادرت وأنا أشعر بالقلق. فقد 
ألقى ريجان الخطاب الذي طالما ألقاه »الديمقراطيون«، 
»الديمقراطيين«،  من  كثيرين  مثل  أنه،  »مونديل«  وأظهر 
نسي كيفية التواصل مع الناخبين الذين كانوا في يوم من 

األيام العمود الفقري لحزبهم. 
دعيت  حين  كلينتون  إدارة  خال  القصص،  هذه  وثاني 
للتحدث مع الرئيس. وأخبرته عن مسقط رأسي في شمال 
أميركيين  إيطاليين  السكان  معظم  وكان  نيويورك.  والية 
ومهاجرين، وهناك عاشت ثاثة أجيال في مساكن بنيت 
بعد الحرب العالمية الثانية وكان يتقاسم كل منزل عائلتان. 
وكان لدى معظمهم وظائف نقابية جيدة في مصانع القطن 
المحلية. وحين نقلت المصانع عملياتها إلى الخارج، فقد 

رزقــهــم واضــطــروا  مــصــادر  اآلالف 
بديل.  عمل  عن  بحثاً  االنتقال  على 
وتقطعت العاقات األسرية الممتدة 
حيث تُرك كبار السن هناك. وُهجرت 
ــت فــي حــالــة سيئة.  ــرك الــمــنــازل وتُ
من  المدينة  سكان  عــدد  وانخفض 
ألــف نسمة في   58 إلــى  ألــف   100
كلينتون  سألت  وحين  عقود.  بضعة 
ال  »نــحــن  أجـــاب  عمله،  يمكن  عما 
نحن  أبـــداً.  الوظائف  هــذه  نستعيد 
التعليم  فــي  االستثمار  إلــى  بحاجة 
المستمر وإعادة التدريب في وظائف 
إجابته  وأظــهــرت  التقنية«.  عالية 
الامبالية القليل من الفهم لجيراني 
أو  العمر  منتصف  فــي  السابقين 

التعاطف مع محنتهم. 
والــقــصــة الــثــالــثــة كــانــت فــي عــام 
التي  الفادحة  الخسائر  بعد   ،2014
ُمني بها »الديمقراطيون« على امتداد 
الباد. فقد كنت في اجتماع لقيادة 
الحزب حيث قدم قائم باستطاعات 
بأن  وجادلت  للحزب.  النتائج  الرأي 
االنتخابات لم تكن سيئة كما يعتقد 
»الديمقراطيون«  فاز  فقد  البعض. 
بأغلبية كبيرة من »قاعدة تصويتهم« 
ــاب والــنــســاء  ــشــب الــمــتــمــثــلــة فـــي ال
األفريقية  األصول  وذوي  المتعلمات 
والاتينية واآلسيوية. وتمثلت المشكلة في أنه على الرغم 
المزيد  الخروج  يتعين  كان  المجموعات،  بهذه  الفوز  من 
يفوز  التصويت حتى  للمشاركة في  الكتل  أفــراد هذه  من 

»الديمقراطيون«. 
وفقد »الديمقراطيون« االتصال بالناخبين ذوي األصول 
في سياسة  الخاصة  وواصلوا طريقتهم  البيضاء  العرقية 
الخيارات غير التوفيقية. وباقتصارهم على توجيه خطابهم 
مفتوحاً  المجال  »الديمقراطيون«  ترك  »قاعدتهم«،  إلى 
لـ»الجمهوريين« الستغال احتياجات ناخبي الطبقة العاملة 

البيضاء وشعورهم بعدم االكتراث لهم. 
وفي نوفمبر المقبل، لدى »الديمقراطيين« فرصة لتغيير 

هذا الوضع.

 رئيس المعهد األميركي العربي- واشنطن

هناك جانب أسود في طفرة 
بايدن وهو التضخم، والناس 
يكرهون التضخم حقًا، وليس 
لدى »االحتياطي الفيدرالي« 
اآلن أي خيار سوى الضغط 

على االقتصاد بمعدالت فائدة 
أعلى إلى أن ينخفض التضخم. 

باقتصارهم على توجيه 
خطابهم إلى »قاعدتهم«، 

ترك »الديمقراطيون« المجال 
مفتوحًا لـ»الجمهوريين« 

الستغالل احتياجات ناخبي 
الطبقة العاملة البيضاء 

وشعورهم بعدم االكتراث 
بهم

»الديمقراطيون« والناخبون البيضطفرة بايدن االقتصادية
جيمس زغبي*بول كروجمان*

هاني سالم مسهور*

توقيع  على  عامين  مــرور  مع  يتزامن  الــذي  للسام  العالمي  اليوم  بمناسبة 
شعوب  فيه  تحتفل  يوم  يأتي  هل  نتساءل:  أن  لنا  يحق  اإلبراهيمية،  االتفاقات 
المنطقة وحكوماتها بيوم إقليمي للسام، عندما تتمدد أنماط الصداقة وتنكمش 
أنماط العداوة، ويرتفع مستوى التعاون وينخفض مستوى الصراع بينها، وتنخرط 

دول اإلقليم في تفاعات تكاملية؟ 
رون الدوليون، منذ أن وضع إيمانويل كانط أطروحته الرائدة عن  حاول المنِظّ
السام الدائم عام 1795، تقديم اقترابات عديدة لكيفية تحقيق السام بين الدول 

والشعوب، لعل أهمها االقتراب االقتصادي واالقتراب الثقافي. 
ولعل هذا االقتراب هو ما يفسر سيادة السام في أوروبا منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية وحتى اآلن، حيث يتنامى مستوى االعتماد االقتصادي بين دول 
القارة، التي أصبحت بحكم تشابك المصالح االقتصادية غير قادرة على المخاطرة 
بالدخول في صراعات فيما بينها. كما أن هذا االقتراب كان وراء رؤية شيمون 
بيريز عن الشرق األوسط الجديد عام 1993، حيث تتكامل القدرات االقتصادية 

إلسرائيل وجيرانها العرب لتحقيق الرفاهية والرخاء لشعوب المنطقة. 
 أما االقتراب الثقافي في تحقيق السام، فيستند إلى التفاعات المباشرة بين 
الناس في إحداث تغيير قيمي باتجاه االعتراف باآلخر، واحترام التعددية الثقافية 
وإعاء التسامح اإلنساني. ويشدد أصحاب هذا االقتراب على دور الدبلوماسية 
إسار  من  الخروج  في  االجتماعي  التواصل  وسائل  دور  على  وحديثاً  الثقافية، 
واالنعتاق من عبء  اآلخر،  الجاهزة عن  الذهنية  والقوالب  المسبقة  التصورات 
الخبرة التاريخية السلبية. وقد نظر موقعو االتفاقات اإلبراهيمية إليها على أنها 
الخطوة األولى في تحقيق السام اإلقليمي، إذ تمهد لتأسيس اتصاالت مباشرة 
بين األفراد، وتيسر تكوين مشاركات بين منظمات األعمال وتنظيمات المجتمع 
المدني، وتطلق تفاعات تكاملية في المجاالت االقتصادية والسياسية والثقافية 

بين الدول عبر المنطقة. 
وفي السعي لتحقيق السام اإلقليمي، ال يمكن - وال ينبغي - ترجيح اقتراب 
على آخر، وإنما يمكن الجمع بينهما. ومن ثم، يمكن الحصول على اقتراب متكامل 
الثقافية   - االجتماعية  والتفاعات  المكثف  االقتصادي  االعتماد  إلى  يستند 

المباشرة بين شعوب المنطقة. 
بيد أن أياً من هذه االقترابات المقترحة إلرساء السام لن تؤتي أُكلَها ما لم 
تتوافر إرادة سياسية لتسوية كل أنماط الصراعات الممتدة في المنطقة، وعلى 
وقــرارات  الدولتين  حل  أســاس  على  اإلسرائيلي  الفلسطيني-  الصراع  رأسها 

الشرعية الدولية ذات الصلة.

في ظالل اليوم العالمي للسالم

تريندز للبحوث واالستشارات اتجاهات عالمية
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أبوظبي )االتحاد(

النسخة  في  مشاركته  األول،  أمس  اإلمـــارات،  تــراث  نــادي  اختتم 
الثانية والعشرين لملتقى الشارقة الدولي للراوي، الذي نظمه معهد 
الشارقة للتراث في الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر الجاري في مركز 

»إكسبو الشارقة« تحت شعار »حكايات البحر«.
وقال سعيد المناعي، مدير إدارة األنشطة في نادي تراث اإلمارات، 
إن جناح النادي نجح في استقطاب المئات من المشاركين ومن الزوار 
النادي،  وفعاليات  أنشطة  جذبتهم  الذين  العمرية،  فئاتهم  بمختلف 
واألجــداد،  اآلباء  بتراث  اهتمامه  تجسد  التي  التراثية  واإلصــدارات 

وتعكس دوره في صون الموروث واإلسهام في الحراك الثقافي.
وأشار إلى تميز الملتقى كونه يحتفي بالرواة والحكواتيين، لما لهم 
هذا  دورة  وخــال  الشعبي.  التراث  على  الحفاظ  في  كبير  دور  من 
ولي  القاسمي  بن سلطان  بن محمد  الشيخ سلطان  كرم سمو  العام 
والشخصيات  البارزين  الرواة  من  نخبة  الشارقة،  حاكم  ونائب  عهد 
في  التراثي  المستشار  ومنهم  الشعبية  الحكاية  مجال  في  المبدعة 

نــادي تــراث اإلمــارات حثبور محمد 
مشاركة  وتضمنت  الرميثي.  كــداس 
من  عدد  تنظيم  الملتقى  في  النادي 
للصناعات  الحية  والعروض  الورش 
للؤلؤ  نماذج  البحرية، بجانب عرض 
في  تستخدم  كانت  التي  واألدوات 
الــنــادي  شـــارك  كما  الــغــوص،  مهنة 
ــه الــمــتــنــوعــة،  ــ ــدارات بــمــعــرض إلصــ
المتعلقة  اإلصــدارات  على  بالتركيز 
ــن أهــمــهــا  ــ بـــالـــتـــراث الـــبـــحـــري، وم
أبوظبي«  إلمــارة  البحري  »األطلس 
بنسختيه العربية واإلنجليزية، وكتاب 
العربية  اإلمـــارات  دولــة  في  »البحر 
تاريخ  وكتاب »مامح من  المتحدة«، 

اللؤلؤ في الخليج العربي«، إضافة إلى قسم خاص بمجلة تراث التي 
يصدرها النادي. وضمن البرنامج الثقافي المصاحب للملتقى شاركت 
فاطمة المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث التابع للنادي 
في جلسة حوارية تحدثت خالها عن دور نادي تراث اإلمارات في 
الحفاظ على التراث البحري، وأكدت أن التراث البحري من الجوانب 
المهمة التي يوليها النادي عناية واهتماماً منذ فترة طويلة، من خال 
تنظيم الفعاليات واألنشطة البحرية، وإصدار العديد من الكتب ذات 
زغل  فاتح  الدكتور محمد  كما شارك  العريق.  الموروث  بهذا  الصلة 
قدم  والبحوث في جلسة حوارية  للدراسات  زايد  مركز  الباحث في 
إلى سامة  أوريــون  من  البحر  »أساطير  بعنوان  بحثية  ورقة  خالها 
وبناتها« تتحدث وفق منهج األدب المقارن عن أسطورتين واحدة من 
أدب اليونان القديم وأخرى عن سامة وبناتها وتقارن بينهما. وفي 
م الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة  ختام الملتقى كرَّ
اإلمــارات  تراث  نادي  لملتقى  المنظمة  العليا  اللجنة  رئيس  للتراث 
إلى  ونقله  التراث  خدمة  في  لجهوده  وتقديراً  الفاعلة،  لمشاركته 

الناشئة واألجيال القادمة.

محمد عبدالسميع )الشارقة(

استعرضت جلسات ملتقى الشارقة الدولي للراوي في ختام 
دورته الثانية والعشرين، مواضيع ثرية وذات فائدة في عاقة 
البحر باألشخاص وحكاياتهم الشعبّية وأشعارهم، وأهّم الرواد 
والدول  والمروية،  المتداولة  والقصص  واألساطير  والبحارة 
السفن  عالم  في  المشهورة  واألحــداث  والصحراء،  البحر  بين 

والغوص في الخليج العربي.
في  الحضاري  الحوار  جلسة  منها:  ونذكر  الجلسات  تعدد 
قصص الرحات والحكايات الشعبية، حيث استعرض الباحث 

محمد قدورة إسهامات البّحار أحمد 
البحر،  بأسد  المعروف  ماجد،  بن 

كرائد من رواد الماحة.
محمد  حــمــة  د.  ــت  ــحــدث ت ــا  ــم ك
السفارة  في  المستشار  المصطفى، 
تجليات  عن  بأبوظبي،  الموريتانية 
الــبــحــر فـــي الــحــكــايــة الــشــعــبــيــة 

الموريتانّية.
ــي جــلــســة تــنــاولــت حــكــايــات  ــ وف
أدارهــا  عربّياً،  ومشتركاتها  البحر 
علي  الشفهي  الــتــراث  فــي  الباحث 
العبدان، تحدثت الدكتورة نهلة إمام 
البحرية  الشعبية  الحكاية  خبيرة 
بمصر، عن سكان البحر وحكاياتهم 

الخرافّية ومعتقداتهم.
البحر في  أدب  إيمان عبدالوهاب عن موضوع  كما تحدثت 
بعض األقوال واألمثال الشعبية العراقية. وتناول الدكتور أسعد 
عبدالرحمن األمين العام للمجلس القومي للتراث الثقافي في 

السودان موضوع النيل في الموروث التراثي السوداني.
وحول الحكاية الشعبية في قطر قال أحمد سعيد البلوشي، 
الباحث في التراث الشفهي، إّن الشكل الجماعي لألدب الشعبي 
في باده هو وجدان جمعي يناسب الذوق الشعبي العام، وإّن 

الحكاية الشعبية العربية ظلّت منجماً غنياً يمكن استثماره.

من فعاليات نادي تراث اإلمارات )من المصدر(

جانب من الجلسات )من المصدر(

املكسيــــــك وكوستاريكــــــــــا تبحثـــــان

فــــرص العمــــــل الثقافـــي مـــع الشارقـــة

متخصصون يناقشون دور املكتبات العامة يف خدمة املجتمع 

الشارقة )االتحاد(

استقبل أحمد بن ركاض 

العامري، رئيس هيئة 

الشارقة للكتاب، في 

مقر الهيئة بالشارقة، 

في لقاءين منفصلين، 

كاًل من لويس ألفونسو 

دي ألبا، سفير جمهورية 

المكسيك في الدولة، 

وروبين ساليس، منسق 

الدبلوماسية العامة 

واالقتصادية والثقافية 

في وزارة العالقات 

الخارجية في جمهورية 

كوستاريكا.

دبي )وام(

 استضافت مكتبة 

محمد بن راشد، بالتعاون 

مع االتحاد العربي 

للمكتبات والمعلومات، 

وأكاديمية نسيج، 

ملتقى بعنوان »نحو دور 

فعال للمكتبات العامة 

في خدمة المجتمع« 

لتسليط الضوء على 

الدور المستقبلي الفعال 

للمكتبات العامة وكيفية 

االستفادة من التقنيات 

الحديثة لتعزيز هذا الدور. 

وشارك في الملتقى 

عدد من المتحدثين 

والمتخصصين في قطاع 

المكتبات هم: د. حسن 

عواد السريحي رئيس 

االتحاد العربي للمكتبات 

والمعلومات، ود. عماد 

عيسى صالح نائب رئيس 

االتحاد العربي للمكتبات 

والمعلومات، وأيوب خان، 

رئيس الخدمات الثقافية 

والمكتبات بمجلس 

مقاطعة ووركشاير في 

المملكة المتحدة.

بالسفير  لقائه  العامري، خال  وبحث 
ــتـــعـــدادات الــجــاريــة  الــمــكــســيــكــي، االسـ
الــدورة  شرف  ضيف  الشارقة  لمشاركة 
الــدولــي  المكسيك  مــعــرض  مــن   36 ـــ  ال
تقديراً  جاء  الذي   ،2022 )فيل(  للكتاب 
التواصل  مــد جسور  فــي  ــارة  اإلمـ ــدور  ل
الثقافي بين بلدان العالم، وبوصفها خير 
أمام  والعربية  اإلماراتية  للثقافة  ممثل 
صّناع النشر والكّتاب والقراء في القارة 

الاتينية.
التعاون  آفـــاق  الــجــانــبــان  واســتــعــرض 
للكتاب«  الشارقة  »هيئة  بين  الثقافي 
والمؤسسات المعنّية بصناعة الكتاب في 
والخبرات  التَجارب  لتبادل  المكسيك، 
بين  والــنــشــر  الترجمة  حــركــة  وتــوســيــع 
ــي ونــظــيــره  ــرب ــع ــقــافــي ال ــث الــمــشــهــد ال

الاتيني.
من  رســمــي  لممثل  ــارة  ــ زي أول  وفـــي 
للكتاب«،  الشارقة  »هيئة  إلى  كوستاريكا 
بحث أحــمــد بــن ركـــاض الــعــامــري، مع 
فرانسيسكو  بحضور  ساليس،  روبــيــن 
كوستاريكا  سفير  إيرنانديس،  شاكون 
المشترك  العمل  فــرص  ــة،  ــدول ال ــدى  ل
كوستاريكا،  في  النظيرة  المؤسسات  مع 
لدى  والناشرين  األدباء  مشاركة  لتوسيع 
كا الجانبين في الفعاليات الدولية التي 

تقام في الشارقة وكوستاريكا.
ــري مـــع الــمــســؤول  ــامـ ــعـ ونـــاقـــش الـ
إمكانية  الــكــوســتــاريــكــي  الــدبــلــومــاســي 
مشاركة »الهيئة« في »معرض كوستاريكا 
الدولي للكتاب«، وتعزيز مجاالت االرتقاء 
ومدن  اإلمــارة  بين  الثقافية  بالعاقات 
صناعة  مجال  في  خاصًة  الجمهورية، 
وتنظيم  الــمــكــتــبــات،  وإدارة  ــشــر،  ــن ال
الفعاليات الثقافية الكبرى، وإدارة مصادر 
مبنى  فــي  الضيوف  وتــجــول  المعرفة. 
أقسامها  على  واطلعوا  الهيئة،  ومرافق 
ــمــعــارض  ومــشــاريــعــهــا وفــعــالــيــاتــهــا وال
التي  الناشرين  وملتقيات  والمهرجانات 
األدبيين من  للوكاء  توفره  وما  تنظمها، 
آليات لتبادل شراء الحقوق وتوثيقها عبر 

»وكالة الشارقة الدولية للحقوق األدبية«.
ــري فـــي حــديــثــه عن  ــامـ ــعـ وقـــــال الـ
الــزيــارتــيــن، إن الــشــارقــة بــاتــت مــركــزاً 
وصل  وحلقة  العربي  الثقافي  للحراك 
على  العالم  وبلدان  منها حضارات  تطل 
لمسيرة  والــراهــنــة  التاريخية  التجربة 
والعربي،  اإلمــاراتــي  المعرفي  المنجز 
لرؤية صاحب  أن ذلك جاء ثماراً  مؤكداً 
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
حاكم  األعلى  المجلس  عضو  القاسمي، 
الشارقة، التي آمنت منذ وقت ُمبكر بأن 
الذي  متانًة  األكثر  األساس  هي  الثقافة 
تبني روابطها  يمكن لألمم والشعوب أن 

عليه.
وأضـــاف الــعــامــري: »نــحــن فــي هيئة 
المشترك  على  نراهن  للكتاب  الشارقة 
وينسج  األمـــم  يجمع  الـــذي  الــحــضــاري 
مجتمعاتها  شــغــف  ويـــحـــّرك  قــيــمــهــا 
وننطلق  الثقافي،  التبادل  من  لاستفادة 
الثقافي  ــعــاون  ــت ال ــات  عــاق بــحــث  ــي  ف
إدراكنا  من  وكوستاريكا  المكسيك  مع 
ألهمية معرفة اآلخر من مدخل القراءة 
الّتعّرف على  بهدف  واالطاع  والترجمة 
رصيداً  أضافت  التي  اإلبداعية  النماذج 

متميزاً في ثقافاتها المحلية األصيلة«.
ألبا،  دي  ألفونسو  لويس  أكــد  ــدوره،  ب
سفير المكسيك في الدولة أن المشاركة 
المقبلة  الـــدورة  في  للشارقة  المرتقبة 
للكتاب«  الدولي  المكسيك  »معرض  من 
المعرض  جمهور  ليتعرف  فرصًة  تمّثل 
على  األميركتين  من  القادمين  وضيوفه 
العربية وعلى  والمنطقة  اإلمارات  ثقافة 

نماذج من أدبها المعاصر.
الشارقة  أن  المكسيك  سفير  وأوضــح 
الثقافة  خدمة  في  المشهودة  بجهودها 
على النطاقين المحلي واإلقليمي وصلت 
المدن  خريطة  على  مــرمــوقــة  لمكانة 
من  ســواًء  العالم،  في  الكبرى  الثقافية 
عبر  أو  الــخــارجــّيــة  مشاركاتها  خــال 
في  والمبدعين  لناشرين  استضافتها 

»معرض الشارقة الدولي للكتاب«.

 وقال إبراهيم أحمد الهاشمي، عضو 
إدارة مكتبة محمد بن راشد آل  مجلس 
مكتوم، إن المكتبات العامة شهدت تطوراً 
كبيراً، وانتقلت من مفهومها التقليدي إلى 
متطلبات  مع  تماشياً  وأعمق  أوسع  رؤية 
على  معتمدة  الرابعة،  الصناعية  الثورة 
أحدث التقنيات لتواكب وتناسب كل فئات 
المجتمع وتوفر لهم أفضل سبل الراحة 
شامًا  ثقافياً  ملتقى  مشكلًة  الممكنة، 
وعنصراً رئيسياً وفاعًا في التحول نحو 
اقتصاد المعرفة. وأضاف الهاشمي: »لم 
بعيدة  المتحدة  العربية  ــارات  اإلمـ تكن 
القيادة  رسمت  حيث  التطور،  هــذا  عن 
لتأسيس  األولى  اللحظات  منذ  الرشيدة 
الجيل  مامح  راشــد،  بن  محمد  مكتبة 
وإقليمياً  محلياً  المكتبات  مــن  الــقــادم 
وعالمياً من خال االعتماد على أحدث 
والذكاء  العالمية  المكتبات  تكنولوجيا 
رأس  على  وضعنا  كما  االصــطــنــاعــي، 
الثقافية  الشراكات  وبناء  تعزيز  أولويتنا 

واالستراتيجية، واستضافة وتنظيم كافة 
الفعاليات والمنتديات والملتقيات لنسهم 
بفاعلية في رؤية الخمسين عاماً المقبلة 
ورؤية إمارة دبي لتصبح المدينة األذكى 

واألسعد على مستوى العالم«.  
 من جانبه، قال د. حسن السريحي، إنَّ 
العامة على  المكتبات عموما والمكتبات 
وجه الخصوص تواجه تحديات متزايدة 
غير تلك التي ظلت تواجهها طوال سنوات 
حيث  واإلداريـــــة،  المالية  األمـــور  مثل 
المعلوماتي  االنفتاح  مثل  تحديات  نرى 
األولـــى،  بــالــدرجــة  والشبكي  التفاعلي 
فضًا عن حاجات وطبيعة المستفيدين 
ــروزا  ــر بـ ــكــون أكــث ــو مــا ي وتــنــوعــهــم وهـ
الفضاء  صاحبة  العامة  المكتبات  في 
ينعكس تطور  المتنوعة حيث  والمساحة 
وبدوره  المجتمع  على  وتنوعهم  األفــراد 
للتفاعل  والحاجة  العامة  المكتبات  على 
الدائم فهي لكل الناس وتحاول إسعادهم 

وفق أهدافها. 

 بدأت ُأولى جلسات امللتقى، مع 
املستخدم  »جتربة  بعنوان  جلسة 

/UX/: املستخدم هو مركز كل 
الثانية  اجللسة  وناقشت  شيء«، 
كمساحات  العامة  املكتبات  »دور 

بناء مجتمع  عمل مشتركة يف 
حيث  أقوى«،  واجتماعي  اقتصادي 

سلط أيوب خان، رئيس اخلدمات 
مقاطعة  مبجلس  واملكتبات  الثقافية 

املتحدة،  اململكة  من  ووريكشاير 
املكتبات  الضوء على تعزيز دور 

العامة يف دعم االقتصاد املعريف 
املجتمعات من  الترابط يف  وتعزيز 
التكنولوجية  البنية  توفير  خالل 

وإنشاء  املستفيدين  وتدريب  وتعليم 
التوجه.  برامج مبتكرة تعزز هذا 

امللتقى، نظم مسؤولو  ويف ختام 
مكتبة محمد بن راشد، جولة 
تعرفوا  واملشاركني  للمتحدثني 

املكتبة  مرافق  مختلف  إلى  خاللها 
ومرافقها.  خدماتها  وأبرز 

 برامج مبتكرة

سعيد المناعي: 
جناح النادي نجح 
في استقطاب 
المئات من 
المشاركين 
والزوار 

أحمد العامري: 

الشارقة حلقة 
الوصل يطل 
منها العالم 
على مسيرة 
المنجز المعرفي 
اإلماراتي 
والعربي

سفير المكسيك: 
مكانة الشارقة 

مرموقة على 
خريطة المدن 

الثقافية الكبرى 

ممثلون رسميون يزورون مقر »هيئة الكتاب«

العامري وروبين ساليس وفرانسيسكو شاكون إيرنانديس خالل الزيارة أحمد بن ركاض العامري ولويس ألفونسو دي ألبا خالل اللقاء )الصور من المصدر(

من جانبه، عّبر منسق الدبلوماسية 
العامة واالقتصادية والثقافّية يف 

وزارة العالقات اخلارجية بجمهورية 
كوستاريكا، عن سعادته بزيارة مقر 

»هيئة الشارقة للكتاب« والتعّرف على 
أقسامها وأنشطتها، وأكد أن املؤسسات 
الثقافية يف كوستاريكا تتطلع لتعزيز 

العمل املشترك مع الشارقة، وخاصًة 
يف مجال تنظيم املعارض، والتبادل 

الثقايف، واالستفادة من التجارب 
واخلبرات يف مجال تطوير صناعة 

الكتاب، وتبادل شراء وتوثيق حقوق 
النشر والترجمة.

تعزيز العمل 
المشترك

.. و»تراث اإلمارات« يختتم 

»امللتقى« يف  مشاركته 

للراوي  الشارقة  جلسات  اختتام 

الشعبية الحكاية  يف  البحر  بتجليات 

في ملتقى استضافته »مكتبة محمد بن راشد« 

 جلسات 
عدة تناولت 
رواد المالحة 
والحكايات 
واألساطير 
المتداولة حول 
عالقة الناس 
بالبحر

  خالل الزيارة )من المصدر(
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حبر الشارع

من االنتظار

ال أعرف ما ينتظرني وال آمل أن أصل إليه، شعور ال أود أن أقطعه عني، 
أرغب  ال  داخلي حتى  الخفي  يتجدد جماله  أن  أريده  أخسره،  أن  أريد  وال 
تأتي  التي  السعادة  من  بالقليل  والرضا  الصبر  اختبار  اجتياز  في  وأستمر 
في  والتأمل  التأني  دوماً  أفعل  كما  الصعب  من  االنتظار  في  الصعب،  من 
بالقليل  أستعين  كمخزون  معي  تظل  مرضية  بنتائج  أخرج  حتى  التفاصيل 
مذكراً  أعود  حتى  الباقي  أّدخــر  نفاده،  يسرع  الذي  الكثير  مستبعداً  منه 

نفسي به، ويكون معي اليسير مما أحتاجه.
وقوفي/  تمتع  أن  تود  له/  عيني  ترمش  اللحظة/  في  الصعب  »أعــرف 
القليل/  الوقت  معي  آخذ  وضوح/  اإلنصات  فاتحاً صبري/  انتظاري/  في 

المزيد السعيد إلى  وآخذه 
االنتظار…«. من 

التعقيد  من  خالية  وإيجابيات  انعكاسات  الوجوه  على  الــروح  ماء  رأيت 
والغموض دون قلق، وال تنظر إلى قيل وال تنصت إلى قال، في النفس لها 
في  حق  أوزان  عيونها  تحت  ســرور،  مالمحها  في  بيضاء  الشهي،  المرور 

مساحة واسعة وبها عمل وجمال عطاء ال حدود له.. 

من االنتظار ….
وجود  سبب  عن  البحث  بدأت  اإلنسان،  وقلق  الطين  أزمة  على  تعرفت   
المسافة  تترك في  أنها  إلى  إثارتها، وصلت  تحدد  التي  األمكنة  الرياح في 
األقرب  الصديق  الطين  اتزانها،  ويخلخل  النفس  من  القلق  ن  يَُمكِّ سبباً 
بينهما يفقد االثنان مكانهما في قلب اآلخر  الحوار  يتوافر  لم  إذا  لإلنسان 
ويسمح لطرف ثالث في تضخيم الحوار، لهذا وجدت األسباب عند وقوفي 

منتظراً، وعرفت كم سهل إثارة الرياح..
من االنتظار …

ال يقلقني الوقوف وال ألتفت إلى ما يلح علي بأن أغير مكاني.. يقول لي 
رجل ال أعرفه يقف معي إن الحياة ودودة سهلة تهدي اليسر للطيف والذي 
يحمل المعنى األصيل، ولذا ال مشكلة لدي في قبول من يقف ليمنعني من 
تحقيق ما أود فعله من عمل ينفع الناس، أشكره يّسر علي وأراح تفكيري.

غالباً ما كنت أترك شيئاً يوصف بالمكان المخصص لي، وفي هذا اليوم 
وقفت في ميناء وراقبت حركة المراكب وعودة مظفرة للصيادين، والحظت 
ونظرت  المراكب،  وحركة  السوق  في  الناس  حركة  بين  ما  الشبه  هو  كم 
ما  عن  الباحثة  النوارس  على  اللون  تعكس  التي  الجميلة  السماء  زرقة  إلى 
الجمال  وكان  بالوضوح  تمتعنا  إذا  بأننا  وأدركــت  تامة،  حرية  في  يجعلها 
الظن واإليمان  السعادة وحسن  العين والقلب، نرى كرنفاالت من  متفقاً مع 

بأننا في صحة وعافية.

أحمد العسم
a_alasam@hotmail.com

محمد قناوي )القاهرة( 

كشف املمثل الكوميدي علي 
ربيع عن تفاصيل الشخصية 

التي يقدمها يف مسلسله 
اجلديد »نصي التاني«، حيث 

يلعب دور موظف يف أحد 
البنوك يخوض مجموعة من 
التجارب العاطفية الكتشاف 

نصفه الثاني، ويقابل فتاة 
جديدة كل حلقتني، يقع يف 
حبها وجتمعهما العديد من 

املواقف الرومانسية.
وقال ربيع: إن املسلسل يبدأ 
تصويره خالل األيام املقبلة 
ويعرض على إحدى املنصات 

اإللكترونية، ومكون من 10 
حلقات، ويشارك يف البطولة 

أشرف عبد الباقي، حمدي 
امليرغني، كرمي عفيفي، هاجر 

أحمد، شيماء سيف، وتأليف 
أمني جمال ووليد أبو املجد، 

وإخراج عمرو صالح.
 وأضاف ربيع أنه حتمس 

للعمل بشكل كبير فور قراءة 
السيناريو، الذي يتطرق 

لطبيعة العالقة بني اجلنسني 
خالل فترتي اخلطبة والزواج، 

ووصواًل إلى الطالق من وجهات 
نظر مختلفة، ليدق من خالله 

ناقوس اخلطر جتاه بعض 
املشاكل العائلية.

وأعرب عن سعادته برد الفعل 
جتاه فيلم »زومبي«، وإقبال 

اجلماهير عليه، وهو أول عمل 
سينمائي يف مصر يتحدث عن 

الزومبي، وتدور أحداثه يف إطار 
»أكشن«، وجسد خالله دور 

مطرب مهرجانات يتعرض لعدد 
من املواقف الكوميدية.

وتعاقد ربيع على تعاقد على 
مسرحية »أنستونا« مع املخرج 

خالد جالل، وبطولة دنيا سمير 
غامن وبيومي فؤاد. 

يع
 رب

ي
عل

يبحث 
عن »نصه 

التاني«

نرجس نور الدين
تبـــــــــــــدع لوحــــــــــــــــــات أوبراليــــــــــة

تجمع بين فنون الخط والتشكيل

لوحات فنية تسبح في عالم اإلبداع والتشكيل )من المصدر(

بدايات
أولى  منذ  والرسم  الخط  في  الفنية  الدين  نور  نرجس  موهبة  ظهرت 
مراحلها الدراسية، مما شكل لديها أساساً لتقف عليه وتنطلق في رحاب 
الفن وتنهل من علومه وفنونه، واغتنمت فرصة النشاط الثقافي والفني التي 
شهدتها الدولة لتتواجد في ساحاته من خالل االطالع والمشاركة، لتترك 
بصمتها في هذا العالم الفسيح باألفكار المتوجة بإبداع وخبرات الفنانين، 
وكانت مشاركتها في مهرجان الفنون اإلسالمية بالشارقة عام 2002، بمثابة 

أول ظهور لها على الساحة الفنية. 
وتقول نرجس »بعد انتسابي لبيوت الخطاطين في الشارقة، وهو مركز 
الفنان  أمثال  الخطاطين  من  بأساتذة  العالم، حظيت  على مستوى  فريد 
خالد الساعي الذي تعلمت على يديه مستوى جديداً من المهارة واإلجادة، 
فحصلت على جائزة في مسابقة أرسيكا عام 2004 في إسطنبول، وهي 

المسابقة التي تخطف أنظار كل الخطاطين في العالم«. 

جماليات فريدة
»إن  قائلة  الدين  نور  تشير  الفنية،  وقيمته  العربي  الخط  جمال  وعن 
الخط العربي يختزل جماليات فريدة من نوعها وتعقيدات يصعب إدراكها 
منذ الوهلة األولى، إال أن بساطته تدهشنا، فقد تطور على مدى القرون 

الخطاطين  كبار  أيـــدي  على  الماضية 
بطواعيته  الخطوط  باقي  عــن  ويتميز 
ومرونته، ويمتلك ميزة ال تملكها الخطوط 
اآلخــر  ببعضها  اتصالها  وهــي  األخـــرى 
وتغير شكلها مع كل ترابط، ما يعني أن 

هناك مساحة كبيرة لإلبداع«. 
أما عن مدى ترابط الخط العربي مع 
أن فن  الدين  نور  التشكيلي، فترى  الفن 
الخط العربي هو أعلى وأرقى درجة في 
الفن التشكيلي، تأكيداً لما قاله بيكاسو، 
فنية  لــمــذاهــب  اكتشافه  أوج  فــي  وهــو 
كان هناك شيء مفقود في  »إذا  جديدة 
جماليات  في  وجد  فقد  التشكيلي  الفن 

الخط العرب«.

الخط الديواني
الــجــلــي  ــط  خــ أن  نـــرجـــس  ــد  ــ ــؤك ــ وت
ما  وهــو  لديها،  المفضل  هــو  الــديــوانــي 
وقد  قولها،  حد  على  شخصيتها  يوائم 
حــصــلــت عــلــى جــائــزة دولــيــة فــي هــذا 
النمط  هــذا  ويتميز   ،2003 عــام  الخط 
ــه، فكل  ــدارات حــروف ــاســت مــن الــخــط ب
حروفه مقوسة، كما يتميز بمرونة التقاء 
الحروف وتالصقها، فهو خط لين مطواع 
ويسهل تشكيله واستخدامه في الخامات 
استخدمت  كما  المختلفة،  والتصاميم 
أيضاً الخط الكوفي وخط الثلث والنسخ 
أخرى،  وخطوطاً  والسنبلي  والنستعليق 

فكل عمل أو تصميم يفرض عليها استخدام خط معين وهذا ما يميز كل 
عمل عن اآلخر. 

لوحات ومجسمات 
شاركت نور الدين في العديد من المعارض المتخصصة محلياً وعالمياً، 
كما نفذت لوحات فنية ومجسمات لمصلحة العديد من مشاريع الدولة، 
اإلدارة  مبنى  وواجهة  العقارية،  ودبي  وديــار  إعمار  مشاريع شركات  منها 
العامة للجنسية واإلقامة بدبي، كما قامت بتنفيذ الخطوط في »ديوان فتاة 
الملكية  مع فريق األوبــرا  المرأة بدبي، وعملت أيضاً  العرب« في متحف 
)لندن( لتنفيذ أوبرا مستوحاة من لوحات حروفية لها في شعر المغفور له 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب اهلل ثراه«، كما صممت العديد من 
اإلبداعات منها تصميم زجاجة عطر للماركة العالمية الشهيرة »هرميز«، 

وشاركت في العديد من الورش الفنية للماركات العالمية. 
خالل  من  األجيال،  بين  الخط  ثقافة  نشر  جاهدة  الدين  نور  وتحاول 
تدريس الخط عبر ورشات عامة، وبمساندة زوجها، أسسا معاً منذ عام 
2012 »مؤسسة أرابسك للفنون«، ومن خاللها يتم تنظيم المعارض الفنية 

والورش والمسابقات السنوية في الخط العربي. 

خولة علي )دبي( 

اخلط العربي، فن روحي 
يتدفق من أقالم اخلطاطني 
العرب واملسلمني منذ قرون 
بال انقطاع، ومازال يواصل 
هذا الفن انتشاره على يد 
كل فنان وجد فيه البريق 
السحري يف تشكيل حروفه 
وبناء عمل فني بديع 
من وحي الكلمة واملفردة، 
واستخدم األمثال واحلكمة 
وأبيات الشعر يف لوحة 
تشكيلية متماسكة من حيث 
املضمون والشكل، هذا ما 
يتجلى يف أعمال اخلطاطة 
والفنانة التشكيلية نرجس 
نور الدين، التي حتمل 
أعمالها دالالت فنية 
عميقة محققة إحساسًا 
بصريًا ونفسيًا، وإيقاعات 
غاية يف الرقي واجلمال 
تقترب من الفنون األوبرالية 
التي حتمل عنوان الدهشة. 

ترجمة: عزة يوسف

شهدت التكنولوجيا تقدمًا 
كبيرًا، وظهرت ابتكارات 
وتطورات مهمة جعلت 
احلياة أكثر سهولة لألفراد 
والشركات، وقد قدم موقع 
 »Good Men Project«
األميركي بعض التوقعات 
التكنولوجية املستقبلية 
التي ميكن أن تسود يف عام 
2025، ومنها:

نور الدين حاصلة على 
بكالوريوس من كلية الفنون 
والصناعات اإلبداعية يف 
جامعة زايد يف التصميم 
الداخلي، بدرجة امتياز مع 
مرتبة الشرف، لكنها عملت 
يف املجال املصريف حتى عام 
2006، ثم تفرغت للنشاط 
الفني، فقصدت إسطنبول 
لدراسة خط الثلث على يد 
الشيخ حسن جلبي واألستاذ 
داوود بكتاش، ثم طهران 
لدراسة خط النستعليق 
)الفارسي( على يد األستاذ 
عباس أخوين، وقد تعلمت 
الكثير على يد أساتذة 
املدرستني اللتني تعدان 
قطبي فن اخلط العربي 
منذ قرون، وحاليًا تدرس 
املاجستير تخصص علوم 
األنيميشن والغرافيك.

مسيرة فنية

الحياة.. افتراضية
والحلول  اإللكترونية  التحديثات  تتطور 
البرمجية بمسار سريع تمهيداً النتقال البشر 
األزمــات،  االفتراضية خالل  الحياة  إلى نمط 
ليصبح هناك تغير في األعمال، فالمزيد من 
األفراد سيعملون عبر اإلنترنت، مما يؤدى إلى 
تغير المنازل والتسلسالت الهرمية االجتماعية. 
الرقمية  الــتــواصــل  تقنيات  تُستخدم  وقــد 
كأسلحة في توزيع معلومات زائفة، رغم القدرة 
الهائلة لوسائل التواصل االجتماعي على الجمع 
التغيير  وتحفيز  المختلفة  المجتمعات  بين 

العالمي.

ذكاء اصطناعي 
ستحل اآلالت محل العمال، مما قد يؤدي إلى 
التنافسية  القدرة  وتكثيف  المهن  بعض  أتمتة 
إدارة  تسليم  أن  كما  الــدولــيــة،  االقــتــصــاديــة 
واجباتنا اليومية للروبوتات من شأنه أن يحفز 
األشخاص على التركيز على التقدم التكنولوجي 
واالجتماعي، رغم انخفاض الطلب على العنصر 

البشري.

تقليل التلوث
من المتوقع اإلقبال على السيارات اإللكترونية 
واالهتمام بالتخلص من تلوث المركبات، وزيادة 
حماس الشباب لمكافحة التغير المناخي وجعل 
المستقبل أكثر نظافة، وفي بعض الدول، يُجرى 
االنشطار  محل  لتحل  الدمج  تقنيات  فحص 
كطريقة لتكسير الذّرة في المفاعالت النووية، 
طويلة  مخلفات  عنه  ينتج  ال  الدمج  إن  حيث 
ــدالً من  الــمــدى ألنــه يستخدم الــمــاء كــوقــود ب

البلوتينيوم أو اليورانيوم المسرطن.

الطعام المفضل
المستقبلية  التكنولوجية  التوقعات  تشير 
لعام 2025 إلى أننا قد نتمكن في النهاية من 
تغيير الطعام ليناسب تفضيالتنا ومشكالتنا 
األنسجة  هندسة  وأن  سيما  ال  الصحية، 
منذ  واســع  نطاق  على  ُمستخدمة  أصبحت 

اآلن.

أمن المعلومات
بحلول عام 2025، لن يكون أمن المعلومات 
القانون  مع  للتعامل  ضرورية  إضافة  مجرد 
العام لحماية البيانات وخصوصية المستهلك، 
التقنيات  في  أساسياً  مكوناً  سيكون  ولكنه 
آمنة  كطريقة  الحل  تصبح  وقــد  المتطورة، 

للوصول إلى المعلومات.

التكنولوجيا تقلب موازين 

الحياة عام 2025

الخط العربي يختزل 
جماليات فريدة 
وتشكيالت يصعب 
إدراكها

نرجس نورالدين

سُتتاح الفرصة ملاليني 
األفراد قريبًا الستغالل 
أموالهم بشكل جيد، حيث 
يؤثر الذكاء االصطناعي 
على تداول األسهم على 
املدى الطويل، وسيكون 
الوصول إلى السوق أكثر 
بساطة من أي وقت مضى، 
بسبب تطبيقات التداول 
بالذكاء االصطناعي التي 
ميكنها حتليل ماليني نقاط 
املعلومات وإجراء صفقات 
بأرخص األسعار، والتنبؤ 
باألسواق واألرباح بدقة 
مذهلة.

ثراء أكثر
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إحدى مطبوعات

نصب مخاتل.. ومقاتل

ـ النصب مرتبط بالمدن المكتظة، بحيث يضيع دم النّصاب بين القبائل، وفي الشوارع 
المتقاطعة، وتبدل الوجوه المتعبة والمتلهفة، واألقدام الُمسرعة.

ـ في القرى ال ينجح النّصاب كثيراً، وال دائماً، ألنه في اآلخر ينصب على أهله، 
والكل سيعرفه أو أنه ال يجد شيئاً جديداً ومغرياً كل حين في قريته لينصب من 

خالله.
ـ النصب ضحيته إما إنسان طيب أو رجل أخالقي أو غريب عن المكان.

ـ  وسائل النصب؛ إما َمْسَكنة أو جهل، وإما إغراء، وتكون في الوسط امرأة.
ـ يمكن لعطر مخاتل أن ينصب عليك، ويغويك حتى الهاوية.

ـ يمكن للمعة ثوب حريري، وتغضن أطرافه على جسد لدن أن ينصب عليك.
ـ يمكن لعيون شبه غافية، ناعسة أن تنصب عليك بسهولة.

ـ يمكن لرائحة ورق »البنكنوت« المصرفية، وهسيس الورق الجديد أن تنصب عليك.
ـ يمكن ألي غجري، وفي أي مكان أن ينصب عليك.

ـ الكالم المعسول الذي يسيل الريق، يمكنه أن يخدرك لينصب عليك.
ـ الصورة المتقنة والمنتقاة والمصفاة يمكنها أن تنصب عليك.

ـ العزف على وتر الوجع وطلب المعافاة المجانية، يجعلك تتبع ذلك النغم حتى 
ينصب عليك.

ـ الدمعة الباردة، ورجفة الشفة السفلى، هما مشروعان معدان للنصب دوماً.
ـ السيجار الكاذب، وحقيبة اليد الكادحة، والنظارة السوداء القاتمة، هي مخططات 

إن اجتمعت، اجتمعت ونيتها النصب.
ـ األرملة الطروب مشروع طمع وخطة للنصب على أكثر من واحد.

ـ الحلف بأغلظ األيمان، وبحياة األوالد، هي فخاخ من حرير للنصب.
ـ العاهات غير الدائمة، واآلالم المدعية، من أقدم حيل النصب في التاريخ.

ـ احذر من جامع لبناء مسجد، وهو ال يصلي، تراه يغافل، ليمارق، وينصب على 
المصلين الذين يحلمون ببيت في الجنة.

ـ البطن المنفوخة، والطفل الرضيع المتسخ، وامرأة تتوشح بالسواد، وال تبالي 
بسواد الوجه، كلها زغللة في العين لتعميها، وتنصب عليها.

ـ بعض األلقاب المقدسة والمدنسة، والتي يصطبغ بها الكثير، ويضفيها على 
جلودهم الكثير،  ويّدعونها تشريفاً ال تكليفاً الكثير، هي مثل ذر الرماد في العيون، 

وتمهيد لنصب طويل األجل.
ـ الخاتم ذو الفص الكبير في أصبع اليد المشعرة، ال تحسبوه تقوى، إنه بلوى، يظل 

يفركه حتى يظهر مارد المكر والنصب.
ـ بعض من ادعاء الحب، بعض من تقديم الود، بعض من المجاهرة بالوفاء، بعض 

من اصطناع الفداء، »حبالها خوص، وهي ضو خوص«، وكلها من أدوات النصب.
ـ  الصوت العالي في غير موقعه، والصراخ في غير محله، خيوط من الكذب تمهد 

لطريق النصب.
ـ يمكن ألي بّحار قصير، بفانيلته البيضاء المخططة، وقبعته الرطبة المرتخية، 
وجيوبه الممتلئة بالورق والوهم، والذي يتنقل بين الموانئ لرسو سفينته للطوارئ أو 

للمؤن أو ألنه خط سيرها، وال ينوي بالعودة إليها يوماً، أن يتحول 
ساعتها إلى نصاب حتى النخاع، خاصة تجاه نوافذ مفتوحة للهواء 
البحري، وألغنيات غابت مع المهاجرين، وتطل منها أشباح نساء 

متلفحات بنشوة األمل.
ـ الوهم أكبر نصاب في الدنيا.

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 +

تــنــطــلــق ســفــيــنــة »بــاســتــيــك 
مــن ميناء مرسيليا  أوديــســي« 
في جنوب فرنسا في األول من 
أكتوبر، في مهمة تستمر ثاث 
سنوات تهدف إلى إيجاد حلول 
الباستيك،  تــلــوث  مــن  للحد 
ــط الــــبــــحــــريــــة  ــ ــ ــابـ ــ ــ وقـــــــــــــال ضـ
ــار،  ــرنــ ــيـــة ســـيـــمـــون بــ الـــفـــرنـــسـ
وهـــو رئــيــس الــشــركــة ومــشــارك 
طـــاقـــم  إن  ــا،  ــهــ ــســ ــيــ ــأســ تــ فــــــي 
الــســفــيــنــة الــبــالــغ عـــددهـــم 20 
سيجوبون »أكثر ثاثين مدينة 
غـــارقـــة تــحــت هــــذه الــنــفــايــات، 

التحتية  الــبــنــيــة  إلــــى  تــفــتــقــر 
ــنـــوب  ــالــــجــــة«، وفـــــــي جـ ــعــ ــلــــمــ لــ
شــرق آســيــا وأفــريــقــيــا وأميركا 
»باستيك  تعتزم  الجنوبية، 
رواد  300 من  أوديسي« تدريب 
ــال عــلــى إعـــــــادة تــدويــر  ــمــ األعــ
النفايات وتحويلها إلى أشياء 
صلبة ومفيدة، منها األحجار 
الـــــمـــــرصـــــوفـــــة واألنــــــابــــــيــــــب، 
بــســيــطــة  آالت  بــــاســــتــــخــــدام 
وصــلــبــة، يــمــكــن الـــوصـــول إلــى 
خططها من مصادر مفتوحة. 

مرسيليا )أ ف ب(

»بالستيك أوديســي« .. حول العالم لمكافحــــة التلـــوث 

توفيت الممثلة لويز 
فليتشر، الحائزة على 

جائزة األوسكار عن دورها 
في فيلم »طار فوق عش 

المجانين« عام 1975، كما 
نالت عنه أيضًا جائزتي 

»غولدن غلوب« و»بافتا« 
كأفضل ممثلة، وقال وكيلها 

ديفيد شاوول، إن فليتشر 
توفيت عن 88 عامًا محاطة 

بأسرتها في منزلها، وقال 
ابنها أندرو بيك لصحيفة 

هوليوود ريبورتر، إنها 
توفيت ألسباب طبيعية.  

)وكاالت(

رحيل
لويز فليتشر

تشـــــــارلز يظهر مع 
»الصندوق األحمر«

قررت وكالة الفضاء 
األميركية »ناسا« تأجيل 

إقالع صاروخها العمالق 
الجديد إلى القمر، في 

إطار المهمة التجريبية 
»أرتيميس 1«، بسبب 

العاصفة االستوائية »يان« 
الموجودة حاليا في جنوب 

جامايكا، ومن المتوقع أن 
تتجه العاصفة صعودًا 

نحو خليج المكسيك مرورًا 
بفلوريدا، حيث مركز 

كينيدي الفضائي الذي 
من المقرر أن ينطلق منه 

الصاروخ، وبالتالي ستفّوت 
»ناسا« نافذة اإلطالق 

الحالية الممتدة حتى 
الرابع من أكتوبر، بينما 

تتخذ الوكالة قرار سحب 
الصاروخ من منصة اإلطالق 
اليوم »للسماح بجمع مزيد 

من البيانات والتحليالت«، 
ويمكن لصاروخ »اس ال 

اس« البرتقالي واألبيض أن 
يتحمل على منصة اإلطالق 

رياحًا تصل سرعتها إلى 
137 كيلومترًا في الساعة.

 واشنطن  )أ ف ب(

العاصفة »يان« 
تلغي رحلة 

»أرتيميس 1« 
إلى القمر

»فانيسا« سفيرة »اليونيسف« لـ»العدالة المناخية«

أُسندت للناشطة البيئية الشابة فانيسا ناكاتي، 
تعييناً  األحــدث  الحسنة  النوايا  سفيرة  وهــي 
لـ»يونيسف«، مهمة إعالء صوت األطفال األكثر 
الشابة  وتقول  المناخي،  االحترار  من  تضرراً 
أفكر  دائماً  »كنت  عاماً:   25 البالغة  األوغندية 
في أّن لكل طفل قصته الخاصة ليرويها، وأّن كل 
قصة تقدم حاًل يساهم في تغيير حياة شخص 
موفمنت«  أب  »رايــز  منظمتها  ومن خالل  ما«، 

لتحقيق العدالة المناخية أنشأت ناكاتي »منصة 
إليصال قصص هؤالء األطفال«، وزارت ناكاتي 
»يونيسف«  تديرها  تغذية  ومراكز  مستشفيات 
تعرضت  كينية  منطقة  وهـــي  ــا،  ــان ــورك ت ــي  ف
لجفاف حاد أظهر ضعف المنطقة في مواجهة 
التغيرات المناخية التي يُتوّقع أن تزداد وتيرتها 

مع االحترار العالمي. 
األمم المتحدة )الواليات المتحدة( )أ ف ب(

صــورة  بكنجهام  قصر  نشر 
مع  الــثــالــث  تــشــارلــز  للملك 
الرسمي  األحــمــر  صــنــدوقــه 
الــــذي يــتــلــقــى فــيــه الــعــاهــل 
البريطاني الوثائق الحكومية، 
ــي الــمــلــك  ــولـ وذلـــــك بــعــد تـ
الــجــديــد مــهــامــه الــرســمــيــة، 
ــورة الــصــنــدوق  ــبــط صــ ــرت وت
بالملكية  الــمــغــلــق  األحـــمـــر 
الملكة  وكــانــت  البريطانية، 
تظهر  الـــراحـــلـــة  ــث  ــي ــزاب ــي إل
صور  فــي  متكرر  نحو  على 
ــوي  ــحــت ــــدوق، وي ــن ــــصــ ــع ال ــ م
من  أوراق  عــلــى  ــدوق  ــصــن ال
وبعض  البريطانية  الحكومة 
يتم  ــتــي  ال الــكــومــنــولــث  دول 
إرسالها إلى الملك من مكتب 
والتقطت  الخاص،  السكرتير 
ــاعــة الــقــرن  الـــصـــورة فــي »ق
الثامن عشر« بقصر بكنجهام، 
صــورة  الخلفية  ــي  ف وظــهــر 
ــز الــراحــلــيــن  ــشــارل ــدي ت ــ والـ
ــر  الــمــلــكــة إلــيــزابــيــث واألمــي

فيليب.  لندن )رويترز(

»سانت- أومير«
يمثـــــــــــــــل فرنســـــــا
فــــي األوسكـــــــــار

اختير فيلم »سانت- أومير« 
للمخرجة أليس ديوب الذي 

حصل على جائزتين في مهرجان 
البندقية السينمائي أوائل سبتمبر، 

لتمثيل فرنسا في السباق إلى 
جوائز األوسكار المقبلة، ويستند 

الفيلم إلى قصة حقيقية لمحاكمة 
كانت تجري في قضية قتل طفلة، 

ويتطرق إلى »المسألة العالمية« 
المتعلقة بـ»مشاعر األمومة«، 

ويتناول العمل قصة لورنس كولي 
)تؤدي دورها غوسالجي ماالندا(، 
وهي مهاجرة سنغالية متهمة بقتل 
طفلتها عندما كانت تبلغ 15 شهرًا 
إذ تركتها على أحد شواطئ شمال 

فرنسا عند ارتفاع المد. واستوحي 
الفيلم الذي يركز على واقعة حصلت 

سنة 2013 والمحاكمة التي تلتها. 
باريس )أ ف ب(

»الممشى«
بيئــــــــــــة صحيــــــة 
بمعايير عالمية

مع شروق الشمس 
يحرص العديد من 

سكان مدينة محمد بن 
زايد على االستمتاع 

بالجري أو المشي في 
»الممشى« الذي يوفر 
بيئة صحية ومتنفسًا 

طبيعيًا للسكان بمعايير 
عالمية، لتحقيق التنمية 
المستدامة وتعزيز جودة 

الحياة في أبوظبي.

تصــــــــــوير
صالح اليافعي
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