
في  اإلرهابية  الحوثي  لميليشيات  عسكرية  حشود 
الحديدة ونهب إليرادات الميناء في المدينة، وخنق لتعز 
معاناة  ومفاقمة  والطرق  الممرات  وإغــالق  بالحصار 
السكان اإلنسانية، وزراعة لأللغام، واستهداف متعمد 
ألحياء سكنية في محافظة الضالع، تشكل بمجموعها 
انتهاكاً صارخاً للهدنة األممية وضرباً التفاق استوكهولم، 
والمجتمع  األطــراف  وجهود  النوايا  لحسن  وتجاهال 

الدولي.
األمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره ينظر بقلق 
قدراته  بتعزيز  الهدنة  توظيف  الحوثي  لمحاوالت 
العسكرية، والتنكيل بالسكان في مدن اليمن، واستهداف 
وصحة  تعليم  من  اليومية  الحياة  وممارسات  مظاهر 
وحقوق إنسان وإمــدادات غذائية، بشكل يطوق جميع 
الهدنة  لتحويل  األزمــة  أطــراف  مع  المبذولة  الجهود 
ينتهي بتحقيق األمن  إلى حــوار يفضي لحل سياسي 

واالستقرار والتنمية للشعب اليمني الشقيق.
بعد  خاصة  أحــد،  مصلحة  من  يكون  لن  التصعيد 
تلمس جميع األطراف والسكان خالل األشهر الماضية 
االنعكاسات اإليجابية للهدنة، لذلك فإن األهم في ظل 
هذه الظروف الدولية وتعقيداتها، االلتزام ببنود الهدنة 
من قبل الحوثي وتنفيذ اتفاق استوكهولم ووقف جميع 
الخروقات والممارسات اإلرهابية، للحفاظ على زخم 
التحركات في المنطقة والعالم الهادفة إلى البناء على 

الهدنة من أجل الوصول إلى سالم مستدام.
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 وزارة تنمية المجتمع تدعم أصحاب الهمم 
ضمن مشروع «مشاغل» الذي يضم 110

منتسبين «آمنة الكتبي»
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حدائق وشواطئ 
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إقبال الفت على حدائق وشواطئ الساحل 
الشرقي بعد اعتدال الطقس وانخفاض درجات 

الحرارة 
«فهد بوهندي»

المغرب 6:41الظهر 12:24الفجر 4:46 العشاء 7:56العصر 3:50الشروق 6:01

أبوظبي (وام)

أدانت دولة اإلمارات بشدة محاولة اغتيال كريستينا 
كيرشنر نائبة رئيس جمهورية األرجنتين، معربة عن 
الصديقة  األرجنتين  جانب  إلى  ووقوفها  تضامنها 
وشعبها في مواجهة العنف واإلرهاب. وأكدت وزارة 
دولة  أن  لها  بيان  في  الدولي  والتعاون  الخارجية 
اإلمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه األعمال 
اإلجرامية التي تستهدف زعزعة األمن واالستقرار، 

وتتنافى مع القيم والمبادئ اإلنسانية. 
 كما أدانت دولة اإلمارات بشدة التفجير اإلرهابي 
في مدينة هيرات األفغانية  الذي استهدف مسجداً 
وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى األبرياء. 
دولة  أن  الدولي  والتعاون  الخارجية  وزارة  وأكــدت 
اإلمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه األعمال 
العنف  أشكال  لجميع  الدائم  ورفضها  اإلجرامية، 
واإلرهاب التي تتنافى مع القيم والمبادئ اإلنسانية. 
ومواساتها  تعازيها  خالص  عن  الــوزارة  أعربت  كما 
النكراء  الجريمة  هذه  جراء  الضحايا  وذوي  ألهالي 

وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
(طالع ص 16)

الدولــــــــة تدين تفجــــيرًا 
استهدف مسجدًا في 

هيرات األفغانيــــــة

تدين بشدة محـاولة اغتيال 

نائبــــة رئيس األرجــنتني

اإلمارات

شعبان بالل (الخرطوم، القاهرة) 

المواطنين  آالف  معاناة  اإلمــارات  لدولة  اإلغاثية  الجهود  خففت 
ضربت  التي  والسيول  الفيضانات  جراء  تضرروا  الذين  السودانيين 
آخرين  وإصابة  العشرات  مقتل  في  وتسببت  الواليات  من  عــددًا 
وتدمير آالف المنازل طوال األيام الماضية، في أكبر عملية إنسانية 

نوعية تقوم بها دولة اإلمارات خالل العام الجاري.
من  اإلماراتية  المساعدات  أن  سياسيون،  ومحللون  خبراء  وأكد 
واإلغاثية،  الطبية  والفرق  األحمر»  و«الهالل  الجوي  الجسر  خالل 
تأثيرات  من  الماضية  الفترة  خالل  السودانية  األسر  آالف  أنقذت 
السيول والفيضانات، مشددين على أن موقف اإلمارات ليس غريبًا 

ألنها دائمًا ما تقف إلى جانب السودان في أزماته.
والمعدات  والجهوزية  اللوجستية  الخدمات  الخبراء بقوة  وأشاد 
الضخم  البشري  المجهود  دعم  في  اشتركت  التي  والتكنولوجيا 
األرض،  على  اإلمــاراتــي  البشري  والمكون  اإلماراتية  للمؤسسات 
الدول  مع  التجاوب  سرعة  من  ــارات  اإلم مكن  ذلك  أن  إلى  الفتين 

المستهدفة بالمساعدات.
  وكانت  وصلت إلى مطار الخرطوم بجمهورية السودان الشقيقة 
أمس األول رابع طائرات الجسر الجوي اإلغاثي اإلماراتي تحمل على 
األساسية  اإلنسانية  واالحتياجات  اإليواء  مواد  من  طنًا   30 متنها 
فرق  قامت  كما  السودان.   في  والفيضانات  السيول  من  للمتضررين 
معسكرات   3 بإنشاء  اإلماراتي  األحمر  الهالل  لهيئة  تابعة  ميدانية 

إيواء جديدة في عدد من القرى المتضررة. (طالع ص 03 )

اإلمارات: التعاون مع 
المجتمع الدولي لمواجهة 

تحديات الطاقة 

تأمين االحتياجات اإلنسانية وإقامة مخيمات اإليواء

مساعدات اإلمارات تخفف املعاناة يف السودان

أكبر عملية إنسانية نوعية 
تقوم بها الدولة خالل 

العام الجاري

رشا طبيلة (أبوظبي) 

كشفت وزارة االقتصاد أمس، عن تسجيل أكثر من 13237 عالمة تجارية جديدة 
خالل األشهر الثمانية األولى من العام الجاري بنمو 8.6% مقارنة مع نفس 

الفترة من العام الماضي، حيث سجلت آنذاك 12188عالمة تجارية، 
األمر الذي يعزز مكانة اإلمارات كوجهة تجارية واستثمارية رئيسة 

إقليميًا وعالميًا. وبحسب تقرير العالمات التجارية، تم تسجيل 
1457 عالمة تجارية خالل شهر أغسطس الماضي، ما يؤكد 

استمرار األداء القوي الذي يشهده 
قطاع العالمات التجارية منذ 

بداية العام الجاري وتنامي 
جاذبية الدولة كمركز 

استثماري وتجاري محليًا 
ودوليًا.  (طالع ص 11)

بنمو 8.6% في الدولة خالل 8 أشهر

13.2 ألف عالمـــة تجـارية جديدة 

الدولـــــــــــــة تعزز مكانتها وجهة تجارية الدولـــــــــــــة تعزز مكانتها وجهة تجارية 
واســــتثمارية رئيســــــة إقليميًا وعالميـــــًاواســــتثمارية رئيســــــة إقليميًا وعالميـــــًا

عام دراســــــي جديد بقيود الحــــــوثي

اليمن.. املدارس متاريس من دون تالميذ!

أحمد عاطف (القاهرة)

يبدأ العام الدراسي الجديد في اليمن 
بشكل مختلف عما هو عليه في الدنيا 
كلها، حيث يعيش التالميذ بين ويالت 
الحرب والفقر التي فرضتها ميليشيات 

الحوثي اإلرهابية على العملية التعليمية، 
مع تعقيد اإلجراءات واستقطاب الطالب 

إلى جبهات القتال وتسميم عقولهم 
بالطائفية، وصوًال إلى المبالغة في الرسوم 

حتى ال يستطيع أولياء األمور توفيرها 
في ظل حرب يستثمرها االنقالبيون. 

وقال خبراء ومحللون سياسيون يمنيون 
لـ«االتحاد»: إن 70% من العملية التعليمية 

مشوهة أو معطلة تمامًا بسبب سياسات 
الحوثي، فقد جرفت الجماعة المناهج 

وعدلتها وفقًا لميولها اإلرهابية فأصبحت 
بمثابة أفخاخ وقنابل موقوتة. وأشاروا إلى 

أن الطالب منذ االنقالب الحوثي وتدمير 
مؤسسات الدولة وخاصة التعليمية، باتوا 

قنابل موقوتة بعدما تم تحويل الطالب 
من المدارس إلى المتاريس وغسل أدمغتهم 

وتغيير مفاهيمهم الدينية والوطنية. 
(15 (طالع ص 

الســــــــنغالـــــــي باتيلـــــــي مبعوثًا أممــيــــًا إلـــــــى ليبيــــــا

«حزب هللا» يتحايل على العقوبات بتجارة المخدرات

14

13
معدل التضخم في منطقة 

اليــــورو الخــــــريف المقبل

%10

12

15

دعـوات حزبية إلنهـــاء 
األزمـــــــــة الســــــياسية 
باالحتكــــــام للدسـتور 

العراق..

أبوظبي (وام)

محمد  الشيخ  السمو  صاحب  قدم 
الــدولــة،  رئيس  نهيان  آل  ــد  زاي بــن 
وفاة  في  العزاء  واجب  اهللا،  حفظه 
العامري،  سالم  بن  ركــاض  الشيخ 
ــارة ســمــوه، أمــس،  وذلـــك خــالل زيـ
القرم  منطقة  فــي  الــعــزاء  مجلس 
الشرقي في أبوظبي. وأعرب سموه 
إلى  ومــواســاتــه  تعازيه  صــادق  عــن 
اهللا  ــاً  داعــي ــه،  ــ وذوي الفقيد  أســـرة 
رحمته  بواسع  يتغمده  أن  وجل  عز 
جناته،  فسيح  ويسكنه  ومغفرته 
الصبر  جميل  ــه  وذويـ أهــلــه  ويلهم 
العزاء  واجــب  قــدم  كما  والسلوان. 
الشيخ  جــانــب ســمــوه، ســمــو  ــى  إلـ
هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
أبوظبي،  إلمارة  التنفيذي  المجلس 
آل  زايــد  بن  منصور  الشيخ  وسمو 
الــوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان 
الشيخ  وسمو  الرئاسة،  ديوان  وزير 
حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، 
آل  مبارك  بن  نهيان  الشيخ  ومعالي 
والتعايش،  التسامح  وزيـــر  نهيان 
بن  حمد  بن  محمد  الشيخ  ومعالي 
الشؤون  مستشار  نهيان  آل  طحنون 

الخاصة في ديوان الرئاسة.
(طالع ص 02 )

رئيس الدولة يعزي يف وفاة ركاض بن سالم العامري

يوسف البستنجي (أبوظبي)

 أظهرت سوق تمويل السيارات في دولة 
اإلمارات تفاوتًا في أسعار الفائدة التي 

تعرضها البنوك لعمالئها، إذ تراوح سعر 
الفائدة على قروض السيارات بين %1.79 
فائدة سنوية ثابتة للسيارات «الخضراء» 

(الكهربائية والهجين) و3.19% فائدة 
سنوية ثابتة للسيارات التي يتم تمويلها 
لصالح أصحاب األعمال الخاصة، بحسب 

البنوك العاملة في أبوظبي. وقالت مصادر 
مصرفية: إن المعدل الوسطي لسعر 

الفائدة على قروض السيارات ارتفع بنحو 
50 نقطة أساس منذ نهاية الربع األول من 

2022 تبعًا الرتفاع أسعار «االيبور»، وهو 
سعر الفائدة على التعامالت بين البنوك 

بالدرهم، في السوق المحلية.
(طالع ص 11)

فائدة تمويل 
السيارات «الخضراء»

%1.79

محمد بن زايد خالل تقديم واجب العزاء في وفاة ركاض بن سالم العامري (تصوير عبداهللا النيادي)
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اإلمارات

رئيس الدولة يعزي يف وفاة ركاض بن سالم العامري

أبوظبي )وام(

 قدم صاحب السمو الشيخ محمد 
بــن زايـــد آل نــهــيــان، رئــيــس الــدولــة، 
الــعــزاء فــي وفــاة  حفظه اهلل، واجــب 
الشيخ ركاض بن سالم العامري، وذلك 
ــس، مجلس  ــارة ســمــوه، أمـ ــ خـــال زي
الشرقي في  القرم  العزاء في منطقة 

أبوظبي.  
ــرب ســمــوه عــن صـــادق تعازيه  وأعـ
وذويــه،  الفقيد  أســرة  إلــى  ومواساته 
داعياً اهلل عز وجل أن يتغمده بواسع 
رحــمــتــه ومــغــفــرتــه، ويــســكــنــه فسيح 
جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر 

والسلوان. 
إلى جانب  العزاء  واجــب  قدم  كما   
سموه، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل 
نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي 
الشيخ منصور  أبوظبي، وسمو  إلمارة 
بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس 
الرئاسة، وسمو  ديــوان  وزيــر  الـــوزراء 
آل  زايد  بن  الشيخ حمدان بن محمد 
نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك 
والتعايش،  التسامح  وزيــر  نهيان،  آل 
بن  حمد  بــن  محمد  الشيخ  ومعالي 
الشؤون  مستشار  نهيان،  آل  طحنون 

الخاصة في ديوان الرئاسة. 

محمد بن زايد خالل تقديمه التعازي إلى أسرة الفقيد

جانب من الحضور 

رئيس الدولة خالل تقديمه واجب العزاء بحضور هزاع بن زايد ومنصور بن زايد ونهيان بن مبارك وفي الصورة محمد بن ركاض وجانب من الحضور  )تصوير عبداهلل النيادي(

هزاع بن زايد ومنصور بن زايد ونهيان بن مبارك خالل تقديمهم واجب العزاءرئيس الدولة خالل تقديمه التعازي إلى محمد بن ركاض العامري 

حمدان بن محمد بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون خالل تقديم واجب العزاء وفي الصورة جبر السويدي
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المساعدات تجسد الدور اإلنساني العالمي للدولة

خبراء لـ »            «: جهود اإلمارات خففت معاناة آالف السودانيني

المساعدات أنقذت آالف األسر السودانية )االتحاد(

شعبان بالل )الخرطوم، القاهرة( 

لــدولــة  ــيــة  اإلغــاث الــجــهــود  خففت 
المواطنين  آالف  مــعــانــاة  ــارات  ــ اإلم
الــســودانــيــيــن الــذيــن تــضــرروا جــراء 
ضربت  التي  والــســيــول  الفيضانات 
عدداً من الواليات وتسببت في مقتل 
وتدمير  آخــريــن  وإصــابــة  الــعــشــرات 
الماضية،  األيام  طوال  المنازل  آالف 
نوعية  إنــســانــيــة  عــمــلــيــة  ــر  ــب أك فـــي 
العام  اإلمــارات خالل  دولة  بها  تقوم 

الجاري.
سياسيون،  ومحللون  خبراء  وأكــد 
خالل  من  اإلماراتية  المساعدات  أن 
األحــمــر«  ــهــالل  و»ال الــجــوي  الجسر 
أنقذت  واإلغــاثــيــة،  الطبية  والــفــرق 
الفترة  خالل  السودانية  األسر  آالف 
ــن تـــأثـــيـــرات الــســيــول  ــة مـ ــمــاضــي ال
ــن عــلــى أن  ــات، مــشــددي ــفــيــضــان وال
ألنها  غريباً  ليس  اإلمـــارات  موقف 
دائماً ما تقف إلى جانب السودان في 

أزماته.
ــاد الــخــبــراء بــقــوة الــخــدمــات  وأشــ
والــمــعــدات  والــجــهــوزيــة  اللوجستية 
دعم  في  اشتركت  التي  والتكنولوجيا 
المجهود البشري الضخم للمؤسسات 

اإلماراتية والمكون البشري اإلماراتي 
على األرض، الفتين إلى أن ذلك مكن 
اإلمــــارات مــن ســرعــة الــتــجــاوب مع 

الدول المستهدفة بالمساعدات. 
ــادق خلف  الـــصـ الــدكــتــور  ــال  ــ  وق
دي  »إتــش  أمناء  مجلس  رئيس  اهلل، 
الشؤون  في  الخبير  األميركي،  آي« 
حضور  لها  اإلمــارات  إن  األفريقية، 
دائم في الشأن السوداني، مؤكداً أن 
اإلمارات وقفت مع السودان ودعمت 

الشعب السوداني في مختلف الحقب 
الخرطوم،  في  الموجودة  الحكومية 
االقتصادية  المقاطعة  أثــنــاء  حتى 

األميركية. 
وشدد لـ »االتحاد«، على أن موقف 
السودانيين  دعم  في  اليوم  اإلمــارات 
لمواجهة  المختلفة  بــالــمــســاعــدات 
بل  غريباً  ليس  والفيضانات  السيول 
متوقع ومحل تقدير الشعب السوداني 

باختالف مذاهبه السياسية. 
وأوضح خلف اهلل أن الجسر الجوي 
والمساعدات اإلنسانية من اإلمارات 
تأتي في توقيت طارئ وحساس لدعم 
الواليات السودانية المتضررة، مؤكداً 
السودان  حكومة  توظف  أن  في  أمله 
للوصول  المساعدات  هذه  ووالياتها 

للمتضررين في الواقع. 
في  مستمرة  اإلمــــارات  تـــزال  وال 
الواليات  إلى  اإلنسانية  المساعدات 
إطــار  فــي  ــســودان،  ال فــي  المتضررة 
وشعبها  اإلمــــــارات  ــة  ــ دول تــضــامــن 
في  الشقيق  الــســودانــي  الشعب  مــع 
مواجهة هذه الظروف، ودعم الجهود 
السودانية  الحكومة  بها  تقوم  التي 
احــتــواء  فــي  المعنية  والــمــؤســســات 

اإلنسانية.  التداعيات 

في الوقت 
المناســــــب

 أكد الباحث السوداني محمد 
أزهري أنه منذ أن حلت كارثة 

السيول واألمطار يف واليته 
اجلزيرة، وسط السودان، ونهر 

النيل شمااًل، أسرعت دولة 
اإلمارات العربية املتحدة لنجدة 

املتضررين بإرسال قافلة مواد 
غذائية وطبية عاجلة سيرتها، 

ومن ثم بدأت جسرًا جويًا 
يحوي غذاء ودواء ومواد إيواء 

إلى املتضررين بوالية اجلزيرة، 
استقبلها األهالي بالشكر 

والثناء، ووجدت اهتمامًا شعبيًا 
ورسميًا، ألنها وصلت يف الوقت 

املناسب، حيث يحتاج املتضررون 
للغذاء والدواء، خصوصًا النساء 

واألطفال، واألسر التي فقدت 
منازلها بسبب السيول.

وشدد لـ »االحتاد«، على أن 
دولة اإلمارات قامت بدور كبير 

جسد متانة العالقة القوية بني 
الشعبني، مضيفًا أن هذا يعكس 
الروح اإلنسانية التي يتمتع بها 

قادة دولة اإلماراتية العربية 
املتحدة.

ولفت الباحث السوداني إلى أن 
اجلسر اجلوي اإلماراتي وصل 

إلى مدينة املناقل وطاف القرى 
يف وقت مناسب، وأشرفت سفارة 

اإلمارات باخلرطوم على إيصاله 
للمتضررين واملنكوبني، فأصبحت 

مواد اإليواء اإلماراتية مساكن 
بديلة ملساكنهم التي دمرتها 

السيول، وحسب اإلحصائيات 
الرسمية بلغت 8 آالف أسرة، 

بينها قرى كاملة مسحتها 
السيول.

ووجه خبراء ومسؤولون 
سودانيون الشكر لدولة اإلمارات 

العربية املتحدة، مؤكدين وقوفها 
دائمًا مع الشعب السوداني كلما 

مرت به كارثة طبيعية، وهو 
ما ظهر خالل أزمة السيول 

والفيضانات احلالية.

موقف اإلمــــــــارات متوقع ومحـــــل 
تقــــديـــــــــر جميـــــــــــع الســـــودانييـــــــــن

الــــــدور اإلماراتـــي يعكس الــــــــــــــروح
اإلنسانيـــــــة للقيــــادة الرشيـــــــــــــــــــدة

إشادة بقوة الخدمات 
اللوجستية والجهوزية 
والمعدات والتكنولوجيا

المساعدات اإلماراتية 
أنقذت آالف األسر 

السودانية من تأثيرات 
السيول والفيضانات
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نهيان بن زايد ونهيان بن مبارك يعزيان 

يف وفــاة ســــالم سعيد الضبع الدرمكي

العين )وام(

قدم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس 
نهيان  آل  سلطان  بن  زايــد  مؤسسة  أمناء  مجلس 
في  العزاء  واجــب  واإلنسانية،  الخيرية  لألعمال 
الدرمكي.  الضبع  سعيد  سالم  له  المغفور  وفــاة 

المسعودي  مجلس  زيارته  خــال  سموه،  وأعــرب 
بالعين، عن خالص عزائه ومواساته لذوي الفقيد، 
داعياً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن 

يلهم أهله الصبر والسلوان.
نهيان،  آل  بن مبارك  نهيان  الشيخ  وقدم معالي 
وزير التسامح والتعايش، والشيخ محمد بن نهيان 

بن مبارك آل نهيان، واجب العزاء في وفاة المرحوم 
بمجلس  وذلـــك  الــدرمــكــي،  الضبع  سعيد  ســالــم 
عن  معاليه  وأعــرب  العين.  مدينة  في  المسعودي 
صادق تعازيه ألسرة وذوي الفقيد، داعياً اهلل العلي 
القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح 

جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 نهيان بن مبارك ومحمد بن نهيان لدى تقديم واجب العزاء )وام(

سفارة اإلمارات في نيقوسيا تنظم 
لقاًء افتراضيًا حول تمكين المرأة

نيقوسيا )وام(

بمشاركة  افتراضياً،  لقاء  نيقوسيا  في  اإلمارات  دولة  نظمت سفارة 
الضوء  سلط  قبرص،  جمهورية  في  والصناعة  والتجارة  الطاقة  وزارة 

على جهود دولة اإلمارات وقبرص في مجال تمكين المرأة. 
وتحدث سلطان أحمد السويدي، سفير دولة اإلمارات لدى جمهورية 
فعالة  بيئة  توفير  في  اإلمـــارات  دولــة  جهود  عن  اللقاء  خــال  قبرص 
والقيادية  المتقدمة  المواقع  من  العديد  لقيادة  المرأة  تمكين  تدعم 
أقرتها  التي  والتعديات  التشريعات  وعــرض  كــافــة.  المجاالت  فــي 
والحماية،  واألجــور،  العمل  مجاال شملت   20 نحو  في  اإلمــارات  دولة 
والمشاركة السياسية، واألحوال الشخصية، والزواج، والهيئة القضائية، 
تعزيز  ما من شأنه  والملكية،  األعمال  وريادة  المصرفية،  والمعامات 

حقوق المرأة ورفع مكانة دولة اإلمارات عالمياً. 
المساندة  الخدمات  قسم  رئيس  الحوسني  حياة  الدكتورة  وسلطت 
الجلسة،  أدارت  التي  بالسفارة  المواطن  وخدمات  القنصلية  والشؤون 
الضوء على الدعم الذي تتمتع به المرأة اإلماراتية منذ تأسيس دولة 
سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  المؤسس  حكمة  بفضل  اإلمــارات 
األولى  المرتبة  الدولة  تبوؤ  إلى  أدى  ما  ــراه«،  ث اهلل  »طيب  نهيان  آل 
الدولي  البنك  تقرير  في  أفريقيا  وشمال  األوســط  الشرق  منطقة  في 
الدولة  تحقيق  جانب  إلى   ،2021 لعام  والقانون«  األعمال  »الــمــرأة.. 
المركز األول في العديد من المؤشرات العالمية. من جانبها، استعرضت 
القبرصية،  والصناعة  والتجارة  الطاقة  وزيــرة  بيليدس  ناتاشا  معالي 
من خال  الجنسين  بين  االقتصادية  الفجوة  لسد  بادها  استراتيجية 
زيادة مشاركة المرأة في جميع القطاعات، وتحدثت عن كيفية تحفيزها 

وتشجيعها لتقلد المناصب القيادية ودعمها لتكون مستقلة مادياً.

»موارد أبوظبي« تتعاون مع »اإلمارات 
لأللمنيوم« لتعزيز التوطين 

أبوظبي )االتحاد(

هيئة  مع  اتفاقية  أمس،  لأللمنيوم،  العالمية  اإلمــارات  شركة  وقعت 
الشباب  من  المزيد  توظيف  لتعزيز  أبوظبي  إلمــارة  البشرية  الموارد 

اإلماراتي في القطاع الصناعي.
لأللمنيوم  العالمية  اإلمارات  االتفاقية، ستعمل شركة  وبموجب هذه 
على تدريب 23 طالباً في المرحلة الثانوية مسجلين في قاعدة بيانات 
إدارة الموارد البشرية، حيث يسعى هؤالء الطاب الكتساب المهارات 
الوطني  التدريب  برامج  خال  من  الشركة  في  للعمل  الازمة  الفنية 
الممتدة التي تقدمها شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم. وبعد االنتهاء 
من برنامج التدريب المكثف الذي يمتد لعام واحد، سيُّوظف المتدربون 
التابعة  الصناعية  المنشآت  في  دائمة  تشغيلية  وظائف  في  المؤهلون 

للشركة.
وستواصل إدارة الموارد البشرية تقديم مرشحين إضافيين، مع تأهيل 
برنامج  في  للمشاركة  المختصرة  القائمة  من  اإلماراتيين  المواطنين 
والمقابات  القبول  باختبارات  االلتحاق  بعد  وذلك  المهني،  اإلرشــاد 
الشخصية التي سيتم خالها تعريفهم ببرامج التدريب الوطني الخاصة 

بشركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم.
 100 من  أكثر  وّظفت  لأللمنيوم  العالمية  اإلمــارات  شركة  أن  يذكر 
مواطن إماراتي في العام الماضي، شارك 73 منهم في برامج تدريبية 
تقدمه  الذي  المصهر،  الوطني في  التدريب  برنامج  منفصلة، تضمنت 

الشركة برعاية هيئة الموارد البشرية إلمارة أبوظبي.
البشرية:  الموارد  العام لهيئة  وصرحت أمل ناصر الجابري، المدير 
»يأتي توقيع االتفاقية مع شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم في إطار 
الحرص على دعم القطاع الصناعي بالكفاءات الوطنية الماهرة لمواكبة 

متطلبات وظائف المستقبل.
اإلمــارات  لشركة  التنفيذي  الرئيس  كلبان،  بن  الناصر  عبد  وقــال 
أحد  لأللمنيوم  العالمية  اإلمــارات  شركة  »تمتلك  لأللمنيوم:  العالمية 
للمواطنين  عمل  فــرص  بتوفير  تلتزم  حيث  التوطين،  معدالت  أعلى 

اإلماراتيين الموهوبين«.

 إقرار تشريعات في 20 مجااًل لتعزيز حقوق 
المرأة ورفع مكانة الدولة عالميًا 

 
سلطان أحمد السويدي

توظيف المتدربين في وظائف تشغيلية دائمة 
في المنشآت الصناعية التابعة للشركة

أمل الجابري وعبدالناصر بن كلبان خالل توقيع اتفاقية التعاون )من المصدر(

لتسريع جهود التحول الرقمي في بلغاريا

»جي 42« تـوقـــع مذكــــرة تــفـــاهــــم

مع وزارة االبتكـــار والنمــو البلغارية

وتعزز هذه االتفاقية آفاق التطوير 
الُمشترك لحلول الذكاء االصطناعي 
الجانبين  بين  السحابية  والحوسبة 
ضــمــن ُمــخــتــلــف الــقــطــاعــات، مع 
المجاالت  مــن  عــدد  على  التركيز 
بــمــا فـــي ذلــــك، كـــفـــاءة اســتــهــاك 
والمدن  الرقمية  والحوكمة  الطاقة 
مجموعة  ستبحث  كــمــا  ــة.  ــي ــذك ال
مع  االتفاقية  هذه  بموجب   42 جي 
البلغارية سبل  وزارة االبتكار والنمو 
الحكومية  المؤسسات  مع  التعاون 
من  االســتــفــادة  لتعزيز  والــخــاصــة، 
التي  الفرص االستثمارية والتجارية 
أهــداف  تحقيق  في  بــدورهــا  تسهم 
االتفاقية  تــوقــيــع  وتـــم  االتــفــاقــيــة. 
الزيارة  هامش  على  الجانبين  بين 
أجراها وفد حكومي  التي  الرسمية 
عالي المستوى من جمهورية بلغاريا 
برئاسة فخامة  اإلمــارات،  دولة  إلى 
ــيــس جــمــهــوريــة  ــف رئ ــ رومـــيـــن راديـ
كّل  التفاهم  مذكرة  ووّقــع  بلغاريا، 
الرئيس  الــمــنــصــوري،  منصور  مــن 
التنفيذي للعمليات في مجموعة جي 
وزير  بوليف  الكسندر  ومعالي   ،42

االبتكار والنمو البلغاري.

وقال منصور المنصوري، الرئيس 
التنفيذي للعمليات في مجموعة جي 
التفاهم  مذكرة  توقيع  »يسرنا   :42
لتعزيز جهود  البلغارية  الحكومة  مع 
الــتــحــّول الــرقــمــي بــاالعــتــمــاد على 
تنتهجها  الــتــي  الوطنية  السياسة 
اقتصادها  لرقمنة  بلغاريا  جمهورية 
التكنولوجية  منظومتها  وتــعــزيــز 
ــواهــب. ونحن  ــم ورصــيــدهــا مــن ال
ــمــعــارف  ــة ال ــمــشــارك ــعــدون ل مــســت
والــخــبــرات وتــعــزيــز ســبــل الــتــعــاون 
الستكشاف مختلف تطبيقات الذكاء 
التقنيات  من  وغيرها  االصطناعي 
شركاءنا  تساعد  الــتــي  المتقدمة 

على تحقيق القيمة المستدامة على 
المدى الطويل«.

ألكسندر  معالي  قال  جانبه،  ومن 
ــر االبـــتـــكـــار والــنــمــو  ــ بــولــيــف، وزيـ
ــة  الــبــلــغــاري: »الــيــوم نــحــن فــي دول
ــارات، هــذا البلد الــرائــع، ليس  اإلمـ
فــرص  واســتــكــشــاف  للبحث  فــقــط 
عن  بحثاً  بــل  لاستثمار،  جــديــدة 
على  مبنية  استراتيجية  شــراكــات 
الجانبين.  بين  مشتركة  ــات  ــوي أول
أنشطتنا  أســاس  المذكرة  هذه  تعد 
الــمــشــتــركــة وهـــي نــقــطــة انــطــاق 
أولى هامة في رحلة طويلة  وخطوة 

وناجحة بين البلدين«.

المذكرة نقطة انطالق 
وخطوة أولى هامة في 
رحلة طويلة وناجحة بين 

البلدين
 

ألكسندر بوليف

منصور المنصوري وألكسندر بوليف عقب التوقيع ) االتحاد(

أبوظبي )االتحاد(

الشركة   ،42 وقعت مجموعة جي 

الرائدة في مجال  القابضة 

االصطناعي  الذكاء  تكنولوجيا 

تتخذ  التي  السحابية  والحوسبة 

من اإلمارات مقرًا لها، مذكرة 

االبتكار والنمو  تفاهم مع وزارة 

جهود  تسريع  بهدف  البلغارية، 

جمهورية  في  الرقمي  التحول 

الخبرات  تبادل  وتعزيز  بلغاريا، 

المنظومات  مختلف  بين  التقنية 

المعنية.

االتفاقية في  وتأتي هذه 

إطار جهود مجموعة جي 42 

تعزيز  إلى  الرامية  اإلستراتيجية 

تقنيات  من  الحكومات  استفادة 

االصطناعي،  الذكاء  وحلول 

أعلى قدر ممكن من  لتحقيق 

المجاالت،  مختلف  في  الكفاءة 

الحكومة  إلى جانب دعم تطلعات 

إمكاناتها  تعزيز  في  البلغارية 

منظومتها  وتطوير  الرقمية 

الخاصة. التكنولوجية 

تعزيز سبل التعاون 
الستكشاف مختلف 

تطبيقات الذكاء 
االصطناعي 

 
منصور المنصوري

 نهيان بن زايد خالل تقديم التعازي )الصور من وام(    

حقيبة مدرسية من »خيرية الشارقة«
فـي مــعـــرض »العــــودة للــمــــــــدارس«

6000
الشارقة )وام( 

نظمت جمعية الشارقة الخيرية معرض »العودة للمدارس« تم خاله 
توزيع 6000 حقيبة مدرسية على مستحقيها إلى جانب أجهزة الحاسوب، 
بحضور محمد راشد بن بيات نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة 

الخيرية وعبداهلل سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية. 
العام  بدء  الطاب  ألبنائنا  نبارك  خــادم:  بن  سلطان  عبداهلل  وقــال 
الدراسي الجديد، ونتطلع إلى مستقبل ملئ بالنجاح لهم، مشيراً إلى أن 
معرض »العودة للمدارس« هو معرض موسمي، وجزء من المساعدات 
األسر  أبناء  العلم  طلبة  مسيرة  لدعم  الجمعية  تقدمها  التي  التعليمية 
المتعففة. ونوه بأن الجمعية تمكنت خال السنوات السبع الماضية من 
النقدية  41 ألف حقيبة مدرسية، فيما بلغت قيمة المساعدات  توفير 
للمتعثرين عن سداد الرسوم الدراسية خال العام الماضي نحو 16.8 

مليون درهم.
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زوار على شاطئ خورفكان )تصوير صادق عبداهلل(

فهد بوهندي )خورفكان(

ــدأت الــحــدائــق والــشــواطــئ في  بـ
وعودة  باالنتعاش  الشرقي  الساحل 
الطقس  اعــتــدال  بعد  إليها  الـــزوار 
درجــات  في  التدريجي  واالنخفاض 
الـــحـــرارة والـــتـــي تــعــتــبــر مــؤشــرات 
النجالء فصل الصيف الحار وبداية 
بعد  وذلــك  المعتدل،  الطقس  أيــام 
في  سهيل  نجم  ظهور  عن  اإلعــالن 

اإلمارات.
ــراهــيــم الـــجـــروان رئيس  ــان إب ــ وك
مجلس إدارة جمعية اإلمارات للفلك، 
الفضاء  لعلوم  العربي  االتحاد  عضو 
»نجم سهيل  أن  مؤخراً،  أكد  والفلك 
عرفه العرب منذ قديم الزمان، وكان 
له حضور في أشعارهم وأمثلتهم، كما 
المناخي  وعيهم  من  جــزءاً  اعتبروه 
والفلكي، لحساب موعد انكسار شدة 
الحر وتغير المناخ نحو االعتدال، ومع 
ظهور نجم سهيل يبدأ منخفض الهند 
الموسمي بالضعف والتراجع جنوباً، 

ــوس«، وهــي  ــكـ وتــهــب مــعــه ريـــاح »الـ
الرطوبة،  رياح جنوبية شرقية عالية 
منخفضة  سحب  تكوين  على  تعمل 
على امتداد السفوح الشرقية لجبال 

الحجر في ُعمان واإلمارات«.

الزوار  من  عــدداً  »االتحاد«  التقت 
وقــال  خــورفــكــان،  وشــاطــئ  لحدائق 
سيف النقبي: »بدأت درجات الحرارة 
الطقس  اعتدال  وبــدا  باالنخفاض، 
ــاً جــــدا، لـــذا بــــدأت أخـــرج  ــحـ واضـ
شاطئ  على  الــيــوم  ــا  وأن للشواطئ، 
خورفكان مع أسرتي وقد انخفضت 
ونستطيع  مستوياتها،  ألقل  الرطوبة 
براحة  البحرية  هواياتنا  ممارسة 

تامة«.
الــهــاجــري: »بعد  ــة  وقــالــت روضـ
ــي فــتــرة الــصــيــف عن  ــقــطــاع ف االن
الجلوس باألماكن الخارجية، قدمنا 
العين  مــديــنــة  مــن  وأســـرتـــي  ــا  ــ وأن
في  األســبــوع  عطلة  إجـــازة  لقضاء 
الحظنا  وقــد  والفجيرة،  خورفكان 
خصوصاً  جـــداً،  معتدل  الــجــو  أن 
الـــزوار  تجد  ــذا  ل الــشــواطــئ،  على 
لالستماع  الــجــلــوس  عــلــى  أقــبــلــوا 
طويلة  فترة  بعد  الخارجي،  بالهواء 
من االلتزام باألماكن المكيفة خالل 

فصل الصيف«.

»بردوا عليهم« تحصد 15.5 مليون درهم

عجمان )وام(

الخيرية  األعــمــال  هيئة  حــصــدت 
درهم  ألف  و500  مليوناً   15 العالمية 
لعام  عليهم«  »بـــردوا  حملة  ختام  في 
والمبادرات  المشاريع  لصالح   2022
اإلنسانية التي تم إطالقها. وبينت أن 
إجمالي تمويالت مشاريع سقيا الماء، 
والتي تشمل حفر اآلبار وتوزيع المياه 
بالصهاريج وتوفير برادات ماء السبيل 
وغيرها بلغت 6 ماليين درهــم، فيما 
األجهزة  توفير  مشاريع  قيمة  بلغت 
الكهربائية 900 ألف درهم، وإجمالي 
التبرعات لمبادرة بردوا على المصلين، 
ــي تــشــمــل تــجــهــيــز الــمــســاجــد  ــتـ والـ
 600 األساسية  الصيف  باحتياجات 
بناء  مــشــاريــع  وحققت  ــم،  درهــ ألـــف 
ماليين   8 المساجد  وصيانة  وتأثيث 

درهم.
عبدالوهاب  خالد  الدكتور  وقــال   

الخاجة، األمين العام للهيئة: إن هيئة 
األعمال الخيرية العالمية مستمرة في 
حمالتها الموسمية بالتنسيق مع فروعها 
ومكاتبها داخل الدولة وخارجها، ومنها 
مستقبلهم  »لنضيء  الــمــدارس  حملة 

2022«، والتي انطلقت في 15 أغسطس 
الماضي بهدف دعم المشاريع التعليمية 
ودعم الطلبة المتعثرين من أبناء األسر 
المتعففة وتوفير االحتياجات األساسية 

لهم.

خالل تركيب األجهزة الكهربائية )من المصدر(

طقس صحو غائم جزئيًا

أبوظبي )وام(

توقع المركز الوطني لألرصاد، أن يكون 
جزئياً  غائم  إلى  اليوم صحواً  الطقس 
أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على 

احتمال  مع  صباحاً،  الشرقي  الساحل 
تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد 
مع  االثنين  وصباح  لياًل  ورطباً  الظهر، 
احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض 
المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى 

مثيرة  أحياناً  تنشط  السرعة،  معتدلة 
جنوبية  ــاح..  ــري ال حركة  نــهــاراً.  للغبار 
شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 
تصل إلى 35 كم/ س.. ويكون الموج في 

الخليج العربي خفيفاً.

سعيد بن طحنون وأحمد بن حمدان يحضران حفل زفاف نجل خليفة البلوشي

محمد البلوشي )العين(

 حضر معالي الدكتور الشيخ سعيد 
أحمد  والشيخ  نهيان،  آل  طحنون  بن 
نهيان، حفل  بن حمدان بن محمد آل 
االستقبال الذي أقامه خليفة سالم علي 
البلوشي بمناسبة زفاف نجله »سلطان« 
إلى كريمة عبداهلل أحمد سالم سودين 
البلوشي، كما حضر الحفل الذي أقيم 
العين  بمدينة  الخبيصي  مجلس  في 
الكعبي،  صبيح  علي  الفريق  معالي 
والمستشار  غــبــاش،  سعيد  ومــعــالــي 
أحمد سالم سودين، وفاخر الماجد آل 
ربيعة، وعدد من وجهاء القبائل، واألهل 
فقرات  الحفل  وتخلل  واألصـــدقـــاء. 
بالمناسبة  احــتــفــاالً  وشعبية  تــراثــيــة 

السعيدة.

فقرات 
تراثية وشعبية 

»سهيل« ينـعـش حــدائـق 
وشـــــواطــــــئ خــــورفـكـــــان

بدأت الرحالت البحرية 
على قوارب النزهة 

باالنتعاش بعد انخفاض 
درجات الحرارة، وقال 

يوسف المرزوقي: »أحب 
جدًا الجوالت البحرية 

في الساحل الشرقي، 
وقد أخذت رحلة بحرية 

بقارب نزهة لغاية 
جزيرة القرش«.

ورأى سمير الزعبي، أن 
اعتدال الطقس يزيد 

اإلقبال على األماكن 
الخارجية، وقال: »قدمت 

لالستمتاع بين جبال 
خورفكان«.

رحالت 
بحريــــــــــــة

أحمد بن حمدان يتوسط العريس واألهلسعيد بن طحنون يتوسط العريس واألهل )تصوير : محمد البلوشي(

احمد ال سودين وفاخر الماجد والعريس والحضور خالل حفل االستقبال

تخللت المناسبة 
السعيـــــدة
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16 غرفة تعليمية تخدم 79 طفاًل

قسم ملهارات الحياة يف »رأس الخيمة للتوحد« 

 وأضافت:  بدء نشاط المركز بشكل 
والمنتسبين  للطالب  واستقباله  فعلي 
إليه بنسبة 100%، وفق شروط ومعايير 
بالدولة،  المعنية  الجهة  حددتها  التي 
مبينة أن الطاقة التشغيلية في المركز 
حددت على وفق اإلجراءات االحترازية 
والوقائية ضد تداعيات انتشار فيروس 
كورونا للعام الجاري، األمر الذي يؤكد 
ــي دعـــم أصــحــاب  جــهــود اإلمـــــارات ف
ودمجهم  وتدريبهم  ورعايتهم  الهمم 
المركز يسعى  إن  المجتمع.وقالت:  في 
الوقت  فــي  وخــصــوصــاً  دائـــم،  وبشكل 
الحالي، إلى استقطاب الكوادر والفئات 
التخصصية المتميزة في مجال التوحد 
بهدف تقديم خدمات ذات نوعية عالية 
لخدماته  ــة  ــاإلضــاف ب ــه  ــ وإن ــودة،  ــجـ الـ
ــيــة، يــقــدم خــدمــة اســتــشــاريــة  الــداخــل
ــي  واألهــال التخصصية  لــلــمــؤســســات 
حول كيفية التعامل مع أطفال التوحد.

 ، إن  ــحــاد«:  ـــ»االت ل الــســويــدي  وتابعت 
جانب  إلى  يضم  المركز  أن  إلى  الفتة 
الفصول التعليمية غرفاً تفاعلية للعالج 
و3  غرفتين،  بعدد  الوظيفي  الحسي 
النطق،  مــهــارات  على  للتدريب  غــرف 
إلى جانب تخصيص مسبحين لتدريب 
األطفال على السباحة، باعتبارها أحد 

وتساعد  التوحد،  ألطفال  المنفسات 
الغضب  ــات  ــوب ن ــن  م التخفيف  عــلــى 
الزائد،  النشاط  من  والتقليل  لديهم، 
رياضية  صالة  توفير  إلــى  بــاإلضــافــة 
المنتسبين،  الطالب  عضالت  لتقوية 
جانب  إلى  الزائد،  الوزن  من  والتقليل 

تخصيص كافتيريا توفر وجبات غذائية 
مع  التعاقد  خاللها  مــن  تــم  وصحية 
شركة غذائية ستوفر غذاًء يتناسب مع 
تجهيز  إلى  باإلضافة  التوحد،  مرضى 
مستقباًل  فيها  سيتم  بالستيك«  »بيت 
قبل  من  وتسويقها  الخضراوات  زراعة 

المنتمين للمركز.
تضع  اإلدارة  إن  السويدي:  وأضافت 
ناٍد  تخصيص  القادمة  خططها  ضمن 
ليتم  له،  المنتسبين  لتأهيل  للفروسية 
مستقباًل إلحاقهم بها، مثنية على الدعم 
مؤسسة  تبنته  الذي  والمادي  اإلنساني 
وتكفلها  الخيرية«،  التعليمية  »ســعــود 
تتيح  التي  للمركز  الشاملة  بالصيانة 
على  الحصول  التوحد«  »أطفال  لبقية 
الدعم العالجي الالزم، وتحقيق الهدف 
البيئة  أن  مــؤكــدة  إنشائه،  مــن  والغاية 
التعليمية المناسبة أمر ضروري وملزم، 
إلى جانب الكوادر التعليمية التي تؤهل 
إلى  بالمركز، الفتة  الملتحقين  األطفال 
أن اإلمــارات نموذج عالمي يحتذى في 
جهودها  لكون  الفئة  هــذه  مع  التعامل 
التي  الخدمات  تقديم  على  تقتصر  لم 
بل  اإلعاقات،  أصحاب  مختلف  تناسب 
امتد ليشمل تأهيلهم هذه الفئة وتدريبهم 

ودمجهم في المجتمع.

مركز رأس الخيمة للتوحد )من المصدر(

دمج األطفال
قالت مدير عام املركز: إن 

مركز رأس اخليمة للتوحد 
يعتبر موجهًا تربويًا تأهيليًا 

يسعى إلى دمج األطفال 
املصابني بالتوحد يف 

املجتمع بنجاح من خالل 
تقدمي برامج التأهيل 

الفعالة على أيدي مختصني 
ذوي كفاءة يخضعون 

باستمرار لبرامج التطور 
املهني، وبناء شراكة فعالة 

مع األفراد واملؤسسات 
الذين بإمكانهم دعم عمل 

املركز، وذلك من خالل 
توفير اخلدمات التربوية 

والنفسية والتأهيلية 
والرعاية السليمة ألطفال 

التوحد وتقدمي الدعم 
الالزم ألسرهم، باإلضافة 

إلى زيادة وعي املجتمع 
بحاجات أطفال التوحد.

مريم بوخطامين )رأس الخيمة(

 كشفت سمية حارب السويدي، عضو المجلس الوطني االتحادي، مدير عام مركز رأس الخيمة للتوحد، عن 

افتتاح وتجهيز قسم للتأهيل المهني ومهارات الحياة اليومية سينضم إلى البرامج التدريبية المقدمة في 

المركز قريبًا، والتي تشمل العديد من البرامج المختصة بالحركات الدقيقة والكبيرة والتعليم االستقاللي 

والتفاعل االجتماعي والبصري أو اللفظي.وبينت أن المركز يعد بيئة تعليمية عالجية متطورة يضم 16 غرفة 

تعليمية، منها 10 غرف للتربية الخاصة مجهزة بأحدث التقنيات تخدم 79 طفل توحد من مختلف األعمار.

  استقطاب الكوادر 
والفئات التخصصية 
المتميزة في مجال 

التوحد
سمية حارب السويدي

10
03

غـــــرف للتربيــــــة الخاصـــــة 
مجهزة بأحدث التقنيات

غـــرف للتـــــدريب علــــــــى 
مهـــــــــــــــارات النطـــــــــــــــــــق

أبوظبي )االتحاد(

نجح مستشفى ريم  في أبوظبي مجددًا في إجراء عملية فريدة من نوعها، 
وهي زراعة غضروف مفصلي لمريض يعاني إصابة حرجة في الركبة، وذلك 
تحت إشراف الدكتور سيباستيان أوردونا، اختصاصي جراحة العظام والطب 
الرياضي والتي أجراها في التوقيت المناسب لتفادي تفاقم أو حصول أضرار 

أخرى في مفصل الركبة. وأوضح الدكتور أوردونا، الحاصل على شهادات 
اعتماد من أبرز الهيئات العالمية في كل من جراحة العظام والجراحة طفيفة 
التوغل، أنه قبل اإلجراء، عانى المريض من ألم حاد ومزمن يمنعه من المشي 

أو أداء األنشطة الوظيفية األساسية، باإلضافة إلى وجود أضرار بالغة في 
الغضروف المفصلي، وهو األمر الذي كان يستدعي التدخل الجراحي على 

الفور لتجنب حدوث مضاعفات مستقبلية.
وقد ُأقيمت عملية زراعة غضروف المفصل في مستشفى »ريم أبوظبي« 

باستخدام أحدث تقنيات تنظير المفصل المتطورة والجديدة والتي تتبع 
أعلى معايير السالمة والجودة عالميًا.

وأكد الدكتور أوردونا والذي تحصل على تدريبه في ممارسة هذه التقنية من 
ألمانيا؛ أن المرضى الذين خضعوا لعملية استئصال الهاللة المفصلية ولديهم 

مشاكل سابقة في الركبة، بما في ذلك التغيرات التنكسية، مؤهلون لهذا 
اإلجراء بالفعل وقال: »تعتبر عملية زرع الغضروف المفصلي مناسبة تمامًا 

للمرضى الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا والذين يعانون آالمًا في الركبة بعد 
استئصال الغضروف الهاللي ولديهم مفصل ثابت ومستقر بشكل طبيعي دون 

تغيرات تنكسية ملحوظة أو شديدة«.
وتكون خطوات التعافي بعد عملية زرع الغضروف بسيطة للغاية، حيث يتلقى 

المريض مساعدة طبية وشبه طبية، باإلضافة إلى عالج طبيعي لتسريع 
شفائه.

في عملية فريدة من نوعها

زراعة غضروف مفصلي لعالج 

إصابة حرجة يف الركبة

توصية بتشجيع دراسة العالج التلطيفي ملرضى السرطان

حالـــــــة شفــــــاء 
من »كورونـــا« 

دبي )وام(

اختتمت أمس في دبي فعاليات المؤتمر 
السنوي الثالث لجمعية اإلمارات لألورام، 
رعــايــة  تــحــت  الجمعية  نظمته  ــذي  ــ ال
وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل 
نهيان وزير التسامح والتعايش، وبالتعاون 
بمشاركة  الطبية،  اإلمـــارات  جمعية  مع 
أكثر من ألف متخصص وباحث في مجال 
األورام داخل الدولة ومن 20 دولة حول 
العالم. وأوصى المشاركون في الجلسات 
يومين  استمر  الــذي  للمؤتمر  الختامية 
بتأسيس مجموعة عمل متخصصة في 
التلطيفي لمرضى  بالعالج  تعنى  الدولة 
السرطان، باعتباره محوراً أساسياً إلتمام 

عملية  ودعــم  السرطان  مرضى  شفاء 
التعافي لما بعد العالج وكيفية التعايش 
أهمية  على  والتأكيد  األلــم،  وإدارة  معه 
العالج التلطيفي باعتباره أحد توصيات 
منظمة الصحة العالمية ودور هذا النوع 
من العالج في القدرة على تخفيف اآلالم 
وأعــراض مرض السرطان.  وأكــدوا أن 
المتخصصة  المجموعة  من شــأن هــذه 
زيادة الوعي بتخصص الرعاية التلطيفية 
ــة هــذا  ــ وتــشــجــيــع األطـــبـــاء عــلــى دراسـ
التخصص الدقيق والمهم، حيث ال يوجد 
حالياً أي مجموعة عمل متخصصة في 
الذي  الدولة،  العالج في  النوع من  هذا 
غير  الدقيقة  التخصصات  مــن  يعتبر 

المتوافرة. 

 ناقش املشاركون يف املؤمتر ضرورة تأسيس مجموعة عمل متارس عملها حتت 
مظلة جمعية اإلمارات لألورام، وجمعية اإلمارات الطبية متخصصة بسرطان 
الثدي، تعنى بزيادة الوعي للفحص املبكر لسرطان الثدي، وتثقيف األطباء 

بطرق تشخيص سرطان الثدي يف املراحل املبكرة عن طريق االستماع 
لألعراض التي يتقدم بها املرضى، فضاًل عن تعزيز طرق العالج احلديثة 

يف هذا املجال، باعتبار أن سرطان الثدي من أكثر السرطانات انتشارًا عامليًا 
ومحليًا. وأكد البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي رئيس جمعية اإلمارات 

لألورام رئيس املؤمتر، أن هناك حاجة ملحة محليًا وعلى مستوى املنطقة 
ملضاعفة عدد األبحاث املعنية بدراسة السرطان على الرغم من أن هذه 

الدراسات واألبحاث تعود بالنفع على املرضى وعالج احلاالت املعقدة، كما 
تساهم أيضًا يف إثراء قاعدة بيانات مرضى السرطان، مشددًا على أهمية 

إنشاء مجموعة عمل متخصصة يف أبحاث السرطان الطبية واألبحاث 
املتخصصة بالسرطان بالدولة بحسب أنواعه، كُل على حدة.

الفحص

أبوظبي )وام(

   تماشيًا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع 
وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف االكتشاف 

المبكر وحصر الحاالت المصابة بفيروس كورونا 
19« والمخالطين لهم وعزلهم،  المستجد »كوفيد- 
أعلنت الوزارة إجراء 211.386 فحصًا جديدًا خالل 

الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع 
باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.   

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة 
وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف 
عن 421 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد 

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

المسجلة 1016745 حالة.    
كما أعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة في األربع 

والعشرين ساعة الماضية، وبذلك يبقى عدد الوفيات في 
الدولة 2341 حالة، وشفاء 587 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 996061 حالة.

587

211386 فحصــــــــــــــًا 
 421 إصابة جديدة

التدخل الجراحي 
أسهم في تجنب 
حدوث مضاعفات 

مستقبلية

سيباستيان أوردونا

أكد الدكتور أوردونا أنه »على عكس العمليات اجلراحية 
األخرى التي تتم فيها زراعة عضو معني، فإن عملية زراعة 

الغضروف املفصلي بسيطة للغاية وتضمن نتائج ممتازة، ولكن 
سيتوجب على املريض اتباع بروتوكول عالجي معني يشمل 
مراجعة قسم جراحة العظام والطب الرياضي يف مستشفى 

رمي للمعاينة واملتابعة، باإلضافة إلى أداء مجموعة من 
التمارين املوصى بها لضمان الشفاء العاجل«.

وأضاف: »املرضى الذين خضعوا لهذا النوع من اجلراحة 
لديهم مستقبل واعد ومبشر للغاية، حيث ستتحسن قدرتهم 

الوظيفية، وسيالحظون نتائج أفضل بشكل ملحوظ على 
املديني القصير والبعيد«.

بروتوكول

قريبًا..



آمنة الكتبي )دبي( 

في  الهمم  من أصحاب  الطلبة  من   110 يشارك 
مشروع »مشاغل« على مستوى الدولة، حيث يترجم 
التركيز  في  المجتمع  تنمية  وزارة  توجه  المشروع 
على تشغيل أصحاب الهمم، وفق السياسة الوطنية 
لتمكينهم من خالل دعم واستثمار مواهبهم لتعزيز 
الفرص الوظيفية ودعم األفكار اإلنتاجية، بما يتيح 
بمشاريع تشغيل  الدامج  التشغيل  إلى  االنتقال  لهم 
التدريب  لتحقيق  السعي  إطــار  في  وذلــك  خاصة، 
والتأهيل المهني ألصحاب الهمم المقبلين على سن 

العمل أو الباحثين عن عمل.
وتهدف الوزارة إلى إعدادهم مهنياً ونفسياً للدخول 
في سوق العمل والحصول على فرص عمل مناسبة 
أو  االنتقالي  التوظيف  لتحقيق  تهدف  كما  لهم، 
التوظيف عن بعد ألصحاب الهمم، ومن ثم انتقال 
نظام  إلــى  المراكز  فــي  العاملين  الهمم  أصــحــاب 

التوظيف الدامج.
منهاجاً  مؤخراً  المجتمع  تنمية  وزارة  وأصــدرت 

المهني والتشغيل،  للتأهيل  لمراكز مشاغل  تدريبياً 
ألصحاب  المهني  والتأهيل  التدريب  فــي  يختص 
عبر  ــلــوزارة،  ل التابعة  »مشاغل«  مراكز  في  الهمم 
خطط تدريبية فردية، وتعمل الــوزارة على صياغة 
منهاج التأهيل المهني لمشاريع »مشاغل« متضمناً 
أسس قياس مستوى األداء الحالي للطلبة ومجموعة 
كبيرة من األهداف التدريبية والتربوية واالجتماعية 
والسلوكية المتسلسلة، والتي يمكن االختيار منها بما 
يتناسب مع قدرات كل طالب مع مقترحات ألساليب 

التدريب ووسائل التعليم المناسبة.
ويتضمن منهاج »مشاغل« عدة أبواب هي: المهارات 
المعرفية ذات العالقة بورش الزراعة المائية ضمن 
مشروع »الزراعة المجتمعية« وورشة األساور وباب 
المهارات السلوكية والمهارات التسويقية، بما فيها من 
أساليب التحدث مع الجمهور والمعامالت المالية، 
لتعزيز  وبــاب  التعاونية  المهارات  بــاب  إلــى  إضافة 
التدريب  عملية  في  كشركاء  األمــور  أولياء  مهارات 
من المنزل، بما يحقق االستقالل الوظيفي لألعضاء 

المنتسبين لمراكز »مشاغل«.
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مرافئ

لماذا الحب لألم أواًل

نقل فؤادك حيث شئت من الهوى * ما الحب إال للحبيب األولي.. 
هكذا هو قانون الحياة في الحب، حيث الطفل ال يرى في العالم بداية 
سوى أمه، التي لبث في أحشائها تسعة أشهر، تنفس من دمها، وشرب 
الوالدة  عند  أنه  كما  الفترة،  تلك  في  لألب  وجود  أي  يكن  ولم  وتغذى، 
أول ما ينطبع في عقله هو وجه األم، هذه الحقيقة، وهذا هو القانون 
الطبيعي الذي جبل عليه اإلنسان، فليس من المستغرب أن نجد الطفل 
مياالً لألم أكثر من األب، وليس لهذا عالقة بالحب والكراهية بقدر ما 

هو مرتبط بااللتحام بالسبب األول للوجود.
الذي  الهواء  ذلك  ونحن مخلوقون من  األم،  بوجود   فنحن موجودون 
ننبض  ونحن  شهور  تسعة  لمدة  عايشناها  والتي  األم  دم  من  تنفسناه 
في  العجيبة  النبيلة،  المخلوقة  هذه  أحشاء  داخــل  وننطوي  ونتحرك، 
نوع  إلى  تنتمي  فالنبتة  صبرها، وتحملها وجلدها، وال عجب في ذلك، 
التي  وهي  البيئية،  التعرية  عوامل  من  وحفظتها  غلفتها  التي  البذرة 
النبتة حتى  وتخرج  البذرة  تتفتح  إن  وما  داخلها  في  النوع  حفظت سر 
تكون بعد ذلك في عهدة الطرف الخارجي الذي له أثر النمو ولكنه بريء 
من جين العالقة الروحية ما بين طرفين ملتحمين حتى وهما منفصالن 

أي بعد الوالدة. 
ربما يخالف هذا الكالم وجهة نظر النظرية الفرويدية التي اعتبرت 
وربما  وأمه هي عالقة جسدية، فحسب،  الطفل  بين  البدائية  العالقة 
رسم  في  األجدر  هي  الروحية  العالقة  ولكن  ما  عالقة  للجسد  يكون 
جاءت  البداية  كون  والطفل،  األم  الطرفين،  لدى  الوجدانية،  الصورة 
من روح االنتماء إلى عالم ما ورائي اسمه اندماج روحين في جسدين، 
واحــدا،  الجسدان جسدا  ليصبح  األخــري  الــروح  في  روح  كل  وتــواري 
للطفل  يحدث  ما  في  للغاية  المرهف  األم  إحساس  في  ذلك  ونالحظ 
في  يهتف  خفياً  طارقاً  فإن  طفلها  عن  ما  لسبب  األم  تغيب  فعندما 
فقد  ما،  لسبب  متألما  أو  جائعاً،  كان  إن  للطفل،  يحدث  عما  سمعها 
يحدث  الحقيقة  في  ولكنه  السلوك  هذا  مثل  نستنكر  وقد  نستغرب، 
وما يحدث هو نداء الروح للروح، بينما هذا ال يحصل أبداً لألب ألنه 
دور  ينفي  الطرفين، وهذا ال  بين  اتصال روحي سابق  يوجد هناك  ال 
األب، كحامل لعاطفة األبوة لالبن وإنما يمنح األم األولوية في الرابطة 
بدأت  التي  المشيمية  العالقة  في  األوسع  المجال  ويعطيها  الروحية، 
منذ تكون الطفل كجنين ثم ارتقائه كطفل ينمو على عاتق ما تدره األم 

من غذاء الروح والجسد. 
وهذا بدوره يندرج في العالقة بين زوجين أو حتى شخصين، فالعالقة 
الروحية هي األجدر في الرسوخ والتجذر من أي عالقة مادية أو حتى 
وتنميتها،  العالقة  هذه  تقصي  إلى  ماسة  بحاجة  اليوم  ونحن  عقلية، 
المسؤوليات  عن  وتخلٍّ  تجرد،  هو  العالم  في  يحدث  ما  ألن  ورعايتها 
الجسام من قبل أطراف العالقة كأم وأب، وابن. ما يحدث في العالم هو 
انقالب في الجذور، وتحول العالقة إلى شراكات بخيوط مترهلة تنفك 

عقدها لمجرد هبوب أبسط النسائم.

علي أبو الريش

Ali.AbuAlReesh@alIttihad.ae

يضم 110 منتسبين

تمكين وتأهيل مهني ألصـحـاب الـهمم

»مشاغل«

يقدم مشروع »مشاغل« ورشًا لتشغيل أصحاب 
الهمم يف بيئة عمل شبه تنافسية، بهدف 

إتاحة الفرصة لهم لالندماج يف بيئة العمل 
مع زمالئهم وتطوير مهاراتهم االجتماعية 

والسلوكية إلى أقصى قدر ممكن ومن ثم 
االنطالق نحو مشاريع جتارية خاصة، 

وتواصل الوزارة دعم املشاركني من خالل 
تسويق منتجاتهم يف املنافذ التسويقية 

اإللكترونية والواقعية واملعارض، كما تواصل 
تنفيذ خطة التوسع الستقبال عدد أكبر من 

أصحاب الهمم الذين يواجهون حتديات يف 
الوصول إلى سوق العمل التنافسي، مبا يتيح 

لهم خيارًا إضافيًا بالعمل على فتح مشروعات 
صغيرة خاصة.

ورش
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:» رئيسة مجلس الشرطة النسائية برأس الخيمة لـ»

مبــــــــــــادرات مجتمعيــــــــة و18 مجلســــًا 
و22 ورشـــــــــــــــة خــــــــــــــــــالل 6 أشهــــــــــــــــــــر

هدى الطنيجي )رأس الخيمة(

 قالت النقيب موزة الخابوري، رئيسة 
القيادة  في  النسائية  الشرطة  مجلس 
العامة لشرطة رأس الخيمة، إن الشرطة 
النسائية نفذت خالل النصف األول من 
مجتمعية  مــبــادرات   10 الــجــاري  العام 
تضمنت 18 مجلساً و22 ورشة تثقيفية 
شرائح  مختلف  استهدفت  وملتقيات 

المجتمع. 
النسائية تسعى  الشرطة  أن  وذكــرت 
إلى إطالق المبادرات والبرامج التي من 
شأنها معالجة بعض الظواهر التي تقلق 
المجتمع، فضاًل عن تعزيز أدوار ومهام 
الشرطي  السلك  في  اإلماراتية  المرأة 
مختلف  ورفــد  المجتمعية  والمسؤولية 
بالعنصر  الــشــرطــة  وأقـــســـام  إدارات 
منظومة  في  التكامل  لتحقيق  النسائي 
المعايير  أرقـــى  وفـــق  األمــنــيــة  الــعــمــل 

العالمية.
في  الخابوري،  مــوزة  النقيب  وقالت 
حــوارهــا مــع »االتـــحـــاد«: إن مــن تلك 
برنامج  وهــو  األم«،  »قلب  الــمــبــادرات 
توعية وثقافي لألمهات للتعريف بأهمية 

المسؤولية الملقاة على عاتق األم ودورها 
على  والحفاظ  األســرة  بناء  في  المهم 
تنفيذ  تم  حيث  األبــنــاء،  ورعاية  كيانها 
في  نسائية  مجالس   4 وعــدد  ورش   6
المناطق السكنية وملتقى مع أحد الدوائر 
المحلية والتي استهدفت األمهات وأبناء 

المجتمع.
وذكرت أن الشرطة النسائية أطلقت 
مبادرة »الفريج« لتعزيز التالحم األسري 

تتضمن  حيث  االجتماعي،  والتماسك 
المبادرة طرح ومناقشة قضايا التي من 
التماسك  على  السلبي  التأثير  شأنها 
ــالل عقد  ــري مــن خـ ــ والــتــرابــط األسـ
 10 تنفيذ  ــم  وت المجتمعية،  الــلــقــاءات 
السكنية  المناطق  في  حوارية  مجالس 
والمؤسسات والدوائر الحكومية وأفراد 

المجتمع.
وأضــافــت: »تــفــداك عيني يــا وطــن« 
حملة توعية لتعزيز الهوية الوطنية لدى 
األبناء وإرساء وترسيخ مفهوم الموروث 
اإلماراتي وكيفية الحفاظ عليه والتمسك 
عبر  األبــنــاء،  لــدى  المبادئ  وتعزيز  به 
مع  بالتعاون  نسائية  مجالس   4 تنفيذ 
في  المبادرة  برامج  وتوجيه  الشركاء 

مجالس األمهات.
ــارت إلــى تنظيم مــبــادرة »هاهلل  وأشـ
هاهلل فيهم« عبارة عن سلسلة من برامج 
بالصحة  العناية  طــرق  حــول  التوعية 
النفسية لألبناء وكبار المواطنين وغرس 
ــرحــم لـــدى األبــنــاء ومنتسبي  صــلــة ال
والدعوة  واألبناء  األمهات  من  الشرطة 
إلى أهمية المساواة بين الجنسين، حيث 

تم تنفيذ ورشتين تثقيفية مع الشركاء.

10
استعدي

وأشارت إلى إطالق 
مبادرة »استعدي« 

برنامج توعية 
ملنتسبات الشرطة من 
سن 50 عامًا للتوعية 

بالتغيرات واالستعداد 
للحياة االجتماعية 

بعد التقاعد وتكرمي 
املتقاعدات يف السلك 

الشرطي، عبر تنظيم 
ملتقى الستضافة 

املتقاعدات من املنتسبات 
ومبادرة »التقاء وارتقاء« 

لتثقيف العنصر 
النسائي بثقافة امليدان 
وأهمية النزول امليداني 

عبر تنظيم امللتقيات 
ملنتسبات الشرطة 

واملتقاعدات.
وأكدت أن الشرطة 

النسائية متضي قدمًا 
يف استحداث املبادرات 

واألنشطة؛ وذلك بفضل 
الدعم املوجه لها من 

قبل القيادة الرشيدة 
وقيادات الشرطة التي 

تؤمن بأهمية قيام املرأة 
اإلماراتية مبختلف املهام 

والتي أثبتت حضورها 
القوي وعطائها املتميز 
يف كافة املجاالت، منها 

السلك الشرطي والعمل 
األمني.

وحتدثت عن مبادرة »ال تنسوهم« برنامج توعية وثقايف لآلباء بأهمية 
دور األب يف األسرة يف ظل األعمال ومتطلبات احلياة املوكلة إليه، حيث مت 

تنفيذ ورشتني لآلباء واألمهات ومنتسبات الشرطة ويف املناطق السكنية، 
ومبادرة »انتو السند« برنامج ألبناء منتسبي الشرطة لتوعيتهم جتاه 

أسرهم ومجتمعهم من خالل احلمالت واملجالس والورش واحملاضرات التي 
حتدثت عن أضرار اإللكترونيات واملخدرات عبر تنفيذ 6 ورش مع الشركاء.
وأشارت إلى تنظيم مبادرة »مالنا غنى عنكم«، وهي عبارة عن حملة توعية 
بأهمية التواصل العاطفي واحلوار بني الزوجة واألبناء وكيفية إدارة املنزل 

والتوازن بني مسؤوليات وضغوط العمل وتوفير بيئة داعمة للمرأة العاملة يف 
السلك الشرطي، حيث مت عمل ورش ومحاضرات وملتقى ملنتسبات الشرطة 

لتعزيز التواصل األسري يهدف إلى اإلنتاجية والسعادة وجود احلياة.
 كما تطرقت إلى تنظيم مبادرة األمن املجتمعي حتت مسمى »التفاوض 

اإليجابي« لتأهيل األمهات على التعامل مع املشكالت يف ظل األزمات وكيفية 
احتواء األزمة بالتفاوض مع األبناء للوصول إلى حل دون تفاقم املشكلة 

وكيفية التعامل مع الطارئة منها التي تقع يف محيط األسرة ونشر التوعية 
يف املجتمع للوقاية ونشر ثقافة السلوك، حيث مت تنفيذ 3 ورش تثقيفية 

وذلك يف املناطق السكنية حسب القطاعات األمنية عبر مبادرة »فريج« 
بالتعاون مع الشركاء االستراتيجيني للفئات املستهدفة من منتسبات 

الشرطة واألمهات من أفراد املجتمع.

التنسوهم

مبادرة »الفريج« لتعزيز التماسك األسري عبر 
10 مجالس حوارية في المناطق السكنية

 تعزيز أدوار ومهام 
المرأة اإلماراتية في 

السلك الشرطي 

موزة الخابوري

جانب من أحد مجالس الشرطة )من المصدر(
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عبر وضع الحلول الممكنة وتعزيز االستباقية لدى الجهات

أبوظبي )االتحاد(

ــد الــحــصــان  ــ ــقــى عــبــيــد راشـ ــت ال
الشامسي نائب رئيس الهيئة الوطنية 
والكوارث،  واألزمات  الطوارئ  إلدارة 
الخييلي  حــارب  خليفة  الركن  اللواء 
هذا  ويــأتــي  الداخلية،  وزارة  وكيل 
وزارة  مقر  فــي  انعقد  ــذي  ال اللقاء 
إدارة  منظومة  لتعزيز  الــداخــلــيــة، 
ــكــوارث، من  ــات وال الــطــوارئ واألزمـ
االجتماعات  من  سلسلة  عقد  خالل 
ــافـــة الــشــركــاء  الــتــنــســيــقــيــة مـــع كـ

اإلستراتيجيين.
الهيئة  رئيس  نائب  ــارة  زي وجــاءت 
لــلــتــعــريــف بــالــلــقــاء االســتــراتــيــجــي 
ــدد من  والــقــصــد مــن عــقــده مــع عـ
المعنية  ــجــهــات  ال فـــي  الـــقـــيـــادات 
واألزمــات،  الــطــوارئ  إدارة  بمجتمع 
ومهماً  رئيسياً  عاماًل  يشكل  والــذي 
في تحقيق التواصل والتناغم الفكري 

فيما بين أصحاب القرار.
ــحــصــان  ــد ال ــ ــد راشــ ــي ــد عــب ــ ــ وأك
الــشــامــســي أهــمــيــة عــقــد الــلــقــاءات 
رفع  إلى  تهدف  والتي  االستراتيجية 
لمجتمع  الوطنية  الجاهزية  كــفــاءة 
والكوارث  ــات  واألزم الطوارئ  إدارة 
وأهمية  الــوطــنــيــة،  الــجــهــات  وكــافــة 
المستقبلية  الــتــوجــهــات  مــنــاقــشــة 
رفع  خــالل  مــن  الوطنية  للمنظومة 
ــداد، وكــذلــك  ــعـ ــتـ الــجــاهــزيــة واالسـ
مناقشة المبادرات الوطنية للحد من 
المستقبلية  والتهديدات  المخاطر 
توحيد  ــى  إلـ ــة  ــاإلضــاف ب ــنــاشــئــة،  ال
ــة مــجــتــمــع الـــطـــوارئ  ــغ مــفــاهــيــم ول

واألزمات والكوارث.
الــلــقــاءات  الــشــامــســي: إن  وقـــال 
وطنية  أولــويــة  تعتبر  االستراتيجية 
آمنة  دولة  وهي  الهيئة  رؤية  لتحقيق 
وقادرة على الصمود، وكذلك لتحقيق 
اإلمــارات  لدولة  الوطني  األمن  رؤية 

آمنة،  ــة  ودول نموذجي،  اتحاد  وهــي 
واقتصاد مزدهر«.

االستراتيجي  اإلطــار  إلــى  وأشــار 
الوطني والذي يشمل الغاية الوطنية 
ــيــة واألهـــــداف  ــح الــوطــن ــمــصــال وال

ــالل الــتــحــلــيــل  ــ ــن خـ ــ ــة، م ــيـ ــنـ الـــوطـ
الشركاء  مع  المشترك  االستراتيجي 
والــدولــيــة  المحلية  البيئة  وتقييم 
والتأثيرات والتفاعل المتبادل، ورسم 

التصور العام.

حارب  خليفة  الركن  الــلــواء  وأكــد 
تعزيز  على  ــوزارة  ال حرص  الخييلي 
التعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية 
والكوارث،  واألزمات  الطوارئ  إلدارة 
لــتــنــســيــق الـــجـــهـــود والــســيــاســات 
ــراض  ــة ألغــ ــي ــوطــن واإلجــــــــراءات ال
الوطني،  المستوى  على  الجاهزية 
وذلك وفق أعلى معايير التميز التي 
تشدها الدولة ضمن منظومة وطنية 
تسهم في حماية األرواح والممتلكات 
مواجهة  في  الدولة  إمكانات  وتعزيز 

الطوارئ واألزمات.
وفي ختام االجتماع، أكد الحضور 
الوطني  الجهد  توحيد  أهمية  على 
في المنظومة الوطنية لمواجهة كافة 
المستقبلية،  والمخاطر  التحديات 
ــع الــحــلــول الــمــمــكــنــة وتــعــزيــز  ووضــ
ــدى جــمــيــع الــجــهــات  االســتــبــاقــيــة لـ

المعنية بكفاءة ومرونة عالية.

جانب من اللقاء )من المصدر(

مناقشة التوجهات 
المستقبلية للمنظومة 
الوطنية من خالل رفع 
الجاهزية واالستعداد

عبيد الشامسي

تنسيق الجهود 
والسياسات واإلجراءات 
ألغراض الجاهزية على 

المستوى الوطني

 
خليفة حارب الخييلي 

»مدني أبوظبي« يعزز الوعي بسالمة املنازل

الــمــشــاركــة ضــمــن جهود  وتــأتــي 
الوقائية  التوعية  ثقافة  لنشر  الهيئة 
بين أفراد المجتمع، حيث تم تعريف 
الموجودة  المنازل  بأنواع  الحضور 
في إمارة أبوظبي حسب التصنيفات 
السالمة  ومتطلبات  بها،  المعمول 
ــارة إلى  الــخــاصــة بــهــا، وتــمــت اإلشــ
الحريق  ما تحدث حوادث  أنه غالباً 
واإلصابات إما نتيجة خطأ أو إهمال 
بشري أو خلل فني في معدة أو جهاز.

التعريف  المحاضرة  تضمنت   كما 
ــار الـــمـــوجـــودة في  ــطـ ــواع األخـ ــأنـ بـ
والمساكن  السكنية  »الشقق  المباني 
الخاصة«، وسبل الوقاية والحد منها، 

مالك  ومسؤوليات  بأدوار  والتعريف 
العقارات »الشقق السكنية والسكان« 
الهيئة  مــع  تــعــاونــهــم  أهــمــيــة  وعــلــى 

إليجاد بيئة سكن آمنة.
أهمية  إلــى  المحاضرة  وتطرقت 
الــطــوارئ،  حالة  فــي  اإلخـــالء  خطة 
في  اتباعها  يجب  التي  واإلجـــراءات 
حالة وقوع حوادث، والتعريف بأنواع 
طفايات الحريق، وكيفية استخدامها 
والتعامل مع الحريق، وإطالعهم على 
والتجمع،  ــواء  ــ واإلي اإلخـــالء  عملية 
ــن مــع بــرك  ــ وكــيــفــيــة الــتــعــامــل اآلم
مـــن أجـــل توفير  ــك  ــ الــســبــاحــة وذل
ألفراد  والسالمة  والوقاية  الحماية 

المجتمع.
العامة  السالمة  إدارة  مدير  وأكد 
التثقيفية  التوعية  أهمية محاضرات 
الجميع  لتوعية  الهيئة  تقدمها  التي 
بحيث  سالمتهم،  على  والمحافظة 
عناصر  مع  الجمهور  دور  تفعيل  يتم 
إلى أن إدارة  الدفاع المدني، مشيراً 
توعية  خطة  لديها  العامة  السالمة 
ضمن  تأتي  والتي  الصيف  هذا  في 
تتضمن  غــايــتــنــا«  »وقــايــتــكــم  حملة 
ــمــحــاضــرات  ــن ال عــقــد الــعــديــد مـ
في  والتدريبية  التثقيفية  والــنــدوات 
بالوقاية  الخاصة  المجاالت  مختلف 

والسالمة.

أبوظبي )االتحاد(

شاركت هيئة أبوظبي للدفاع 

المدني بالتعاون مع ديوان الرئاسة 

في فعاليات مجالس أبوظبي حيث 

تم عقد محاضرة توعية بعنوان 

»السالمة العامة في المنازل« في 

مجلس المشرف، وقدمها المقدم 

مهندس سالم هاشم الحبشي 

مدير إدارة السالمة العامة بالهيئة.

صباح الخير

نبع البهجة والمحبة

الكبيرة  أكانت  ســواء  خاصة  مكانة  االبنة  تتربع  بيوتنا  من  بيت  كل  في 
تبدلت  مهما  بالدالل،  تحظى  التي  والمحبة  البهجة  نبع  فهي  الصغيرة،  أم 
من  أصابت  أو  المستقبل  بيت  إلى  للبيت  ملكة  موقعها  وغــادرت  األحــوال 
النجاحات في العمل ما أصابت، فهي تلعب دور األم مع إخوانها وإن كانوا 
كباراً واستقلوا بحياتهم، رغم وجود األم ضوء وبركة كل دار. لها في نفس 
األب مكانة فائقة العلو والخصوصية، فهي من يحنو عليه كثيراً ويتابع أدق 
تفاصيل حياته، بما في ذلك مراجعته ألي دائرة أو منشأة صحية وأوقات 
تناول دوائه، وغيرها من المتابعات تجسد مدى قربها منه وحرصها عليه 

وحبها له.
وتصرفاً  أصياًل  موقفاً  يتابع  وهو  المرء  يستذكرها  ومواقف  مشاهدات 
من  له  وحقق  والدها  حياة  مجرى  غير  الشقيق،  األردن  في  لفتاة  بسيطاً 
النجاح ما كان يصبو إليه ويتمنى في مجال عمله وتخصصه ومصدر دخله 
الوحيد. فقد شهد العالم كيف استطاعت الفتاة األردنية ربى طوابيني إنقاذ 
عمل والدها الستيني والمطعم الذي يملكه في أحد أحياء المدينة ووضع 
فيه -مع شريكه - مدخرات عمره من اإلفالس في ساعات قالئل، بعد أن 
نشرت مناشدة عبر وسائل التواصل االجتماعي للتوجه والشراء من المطعم 

الذي أصابه الكساد، لتنهال عليه الطلبات.
وتصدر هاشتاغ # مطعم_سهول_سحاب مواقع التواصل ونشر مغردون 
آالف التغريدات للتضامن مع الفتاة وأبيها، بينما أدرجت شركات التوصيل 
على  كان  الــذي  األب  البارة  االبنة  تدوينة  لتنقذ  قوائمها.  ضمن  المطعم 
وشك اإلفالس وإغالق المطعم الذي افتتحه حديثاً، جراء ضعف المبيعات 

واإلقبال.
أبوي  اإلمـــارات مع موقف  تفاعلنا في  الصيف  هــذا  ذلــك وخــالل  قبل   
وإنساني لراعي المكارم واأليادي البيضاء صاحب السمو الشيخ حميد بن 
الرسوم  كامل  بتكفله  عجمان  حاكم  األعلى  المجلس  النعيمي عضو  راشد 
والمصاريف للدراسة الجامعية إلحدى الطالبات المتفوقات، تقديراً لتفوقها 
من  أنها  رغم  العام،  المسار  في   %99.14 معدل  على  بحصولها  العلمي 
أصحاب الهمم، إذ لم تمنعها إعاقتها البصرية من النجاح والتفوق والتميز، 
التي  ألسرتها  سكن  بتوفير  سمّوه  وجه  كما  ــل،  األوائ قائمة  ضمن  وكانت 
بينهم  التفاؤل  ونشرت  وبهجة،  وفرح  وسعادة  فخر  الفتاة مصدر  أصبحت 

بأن القادم أجمل.
وجود مثل هذه النماذج خصوصاً، والفتيات إجماالً، مصدر إسعاد كل أم 
وأب، وفي كل بيت حريص على حسن إعدادهن للمستقبل، بهن تحلو الحياة 

وتزهو، وبارك اهلل لي ولكل أم وأب في ذريتهم.

علي العمودي

ali.alamodi@alittihad.ae

شرطة دبي تعرف
بمبادرة »شركاء الريادة«

دبي )االتحاد(

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي )كجهة داعمة(، لقاًء تعريفيًا مببادرة 
»شركاء الريادة« التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل 

مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس املجلس التنفيذي، بهدف تطوير العمل احلكومي 
بالسرعة والكفاءة العالية، وبناء الشراكات الفاعلة والهادفة بني الدوائر 

احلكومية، للعمل ضمن فريق عمل واحد لتعزيز ريادة دبي. وحضر اللقاء 
الدكتور هزاع خلفان النعيمي املنسق العام لبرنامج دبي للتميز احلكومي، 

والعميد الشيخ محمد عبداهلل املعال، مدير اإلدارة العامة للتميز والريادة، 
وممثلون عن هيئة تنمية املجتمع، وأعضاء املجلس من مديري اإلدارات ورؤساء 

املجالس، وذلك بنادي ضباط شرطة دبي. وتقدم الدكتور هزاع خلفان النعيمي، 
بالشكر للقائمني على اللقاء التعريفي مببادرة شركاء الريادة، والتي مت إطالقها 
وفق توجيهات القيادة لالرتقاء بأداء املؤسسات احلكومية إلى مستويات ريادية 
عاملية من خالل تفعيل وتعزيز الشراكة احلكومية بني املؤسسات، بهدف تقدمي 

خدمات نوعية ذات جودة عالية. وأكد العميد الشيخ محمد عبداهلل املعال 
أهمية العالقات التشاركية والتكامل بني الدوائر احلكومية، والتي تهدف من 

خاللها إلى حتسني جودة احلياة وفق مبدأ التعاون املستمر واملنفعة املتبادلة، 
مما يساهم يف حتقيق األهداف احلكومية املشتركة يف تقدمي خدمات متميزة 

لكافة فئات املجتمع، واملساهمة يف تنفيذ خطة دبي ودعم جهودها يف لعب دور 
محوري لتحقيق األجندة الوطنية للدولة، وصواًل إلى رؤية اإلمارات 2071.

لتأهيل األطفال وتمكينهم من التأثير اإليجابي

شـرطة دبي تختتم »فن 

اإللقـــاء« لسفراء األمان

العميد  الــــــدورة  ــام  ــت اخــت وشــهــد 
اإلدارة  مدير  نائب  ــرداس،  مـ أحمد 
البلوشي،  وفاطمة  للتدريب،  العامة 
بشرطة  األمــان  مجلس سفراء  رئيس 
ــز دبـــي ألمــن  ــك فـــي مــرك ــ ــي، وذل ــ دب
الطيران المدني باإلدارة العامة ألمن 
المطارات، حيث شارك في الدورة 18 
العقيد  وقدمها  المجلس،  من  طفاًل 
مركز  مدير  سنكل،  مـــروان  مهندس 

دبي ألمن الطيران المدني.
اإلدارة  أن  ــرداس،  مـ العميد  ــد  وأك
جهود  كافة  تدعم  للتدريب،  العامة 
الشرطة  ــز  ومــراك الــعــامــة  اإلدارات 
وإن  التدريب،  مجال  في  والمجالس 
التعاون مع مجلس سفراء األمان أثمر 
لألطفال  تخصصية  دورة  إعــداد  عن 
مــن أعــضــاء مجلس ســفــراء األمـــان، 
إلى  وتــهــدف  أعــمــارهــم،  مــع  تتناسب 
التقديم  مجال  فــي  مهاراتهم  صقل 
اإلدارة  يميز  ما  أن  مضيفاً  واإللقاء، 

العامة للتدريب هو المرونة والجاهزية 
والحرفية العالية في توفير احتياجات 
والتأهيل  الــتــدريــب  مــن  دبــي  شرطة 
بما  وتصنيفاته،  أنــواعــه  بمختلف 

يتناسب مع هذه االحتياجات.

بناء الثقة والشخصية 
الـــدورة،  محاضر  قــال  جانبه،  مــن 
العقيد مهندس مروان سنكل: إن تأهيل 
األطفال في مجال التقديم واإللقاء هو 
من األمور المهمة في تكوين شخصية 
ال  تدريبية  عملية  أنها  كما  الطفل، 
تخلو من التحديات، كون الطفل يتلقى 
األمــور  من  العديد  التأهيل  هــذا  في 
والشخصية،  الثقة  ببناء  المتعلقة 
وبتعلم العديد من المهارات مثل كيفية 
واســتــخــدام نــبــرة الــصــوت، والــعــرض 
الجمهور  ــام  أمـ والــوقــوف  والــتــقــديــم 
وأدوات  وأســالــيــب  األفــكــار  وتــرتــيــب 

التدريب واإلقناع والتأثير.

المشاركون في دورة فن اإللقاء )من المصدر(

دورة تخصصية لألطفال 
تهدف إلى صقل 

مهاراتهم في مجال 
التقديم واإللقاء

 
أحمد مرداس

  قالت فاطمة البلوشي، إن مجلس 
سفراء األمان يهدف إلى تأهيل 

وتدريب األطفال ممن هم يف 
عضوية املجلس، ليكونوا مؤثرين 

بشكل إيجابي يف بيئتهم املدرسية 
والعائلية واملجتمعية، حيث يطرح 

املجلس العديد من البرامج التي 
تساعد األطفال على تنمية 

مستواهم املعريف وكذلك فنون 
التقدمي واإللقاء، حتى يتمكنوا 

من نقل املعرفة إلى أقرانهم يف 
مختلف املواضيع التي تخدم 

الطفل.
وأضافت البلوشي: تعد دورة فن 

اإللقاء والتقدمي لسفراء األمان، 
إحدى أهم اخلطوات والبرامج 

لتأهيل نخبة من أعضاء املجلس، 
وإن ما شاهدناه يف ختام الدورة من 

مستوى ملحوظ وتغير كبير يف 
مهارات األطفال، هو مبثابة جناح 

كبير للمجلس، حيث ستستمر 
عملية تأهيلهم من خالل إشراكهم 
يف تقدمي ورش العمل واحملاضرات، 
وإحلاقهم بدورات تقدمية تساهم 
يف التسريع من رفع مستوى األداء 
لديهم يف مجال التقدمي واإللقاء.
وتقدمت فاطمة البلوشي، بالشكر 
إلى اللواء الدكتور محمد عبداهلل 

املر، مدير اإلدارة العامة حلقوق 
اإلنسان، والعميد بدران الشامسي، 
مدير اإلدارة العامة للتدريب، على 
األشراف والدعم واملتابعة إلجناح 

هذا البرنامج، مؤكدة أن التعاون 
والتكامل املشترك بني املجلس 

واإلدارات العامة ذات الصلة، أثمر 
عن إجناز وإعداد دورة تدريبية 
تخصصية لألطفال، تعد األولى 

من نوعها يف شرطة دبي.

  سفراء األمان

جانب من الفعاليات

دبي )االتحاد(

التي  اختتمت شرطة دبي دورة فن اإللقاء والتقديم لسفراء األمان، 

العامة لحقوق اإلنسان، واإلدارة  باإلدارة  نظمها مجلس سفراء األمان 

األطفال  تأهيل  نوعية تستهدف  تدريبية  للتدريب، كأول دورة  العامة 

الورش ومحاضرات  لتمكينهم في مجال تقديم  المجلس،  أعضاء  من 

وغيرها  وحقوقه،  بالطفل  متعلقة  عدة  مجاالت  في  ألقرانهم،  التوعية 

الهادفة. المواضيع  من 

توحيد الجهود يف املنظومة الوطنية 

ملواجـهـــة التحـــديـــــات املستقبليــة
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عربي ودولي

أعربت عن استنكارها الشديد لألعمال اإلجرامية

اإلمارات تدين تفجير مسجد يف هيرات األفغانية

أبوظبي )وام( 

أدانت دولة اإلمارات بشدة التفجير 
في  استهدف مسجداً  الذي  اإلرهابي 
إلى  وأدى  األفغانية،  هيرات  مدينة 
والجرحى  القتلى  مــن  عــدد  ســقــوط 
الخارجية  وزارة  وأكـــدت  األبـــريـــاء. 
ــارات  اإلم دولــة  أن  الــدولــي  والتعاون 
لهذه  الشديد  استنكارها  عن  تعرب 
الدائم  ورفضها  اإلجرامية،  األعمال 
التي  واإلرهــاب  العنف  أشكال  لجميع 
تتنافى مع القيم والمبادئ اإلنسانية.

ــوزارة عــن خالص  ــ ــت الـ كــمــا أعــرب
ــي وذوي  تــعــازيــهــا ومــواســاتــهــا ألهــال
النكراء  الجريمة  هذه  جراء  الضحايا 
لجميع  الــعــاجــل  بالشفاء  وتمنياتها 

المصابين.
وُقتل 18 شخصاً، على األقّل، أمس 
ــذي  ال العنيف  االنــفــجــار  فــي  األول 
في  المساجد  أكــبــر  أحــد  اســتــهــدف 
هرات في غرب أفغانستان، من بينهم 

إمام المسجد.
وسائل  عبر  بثت  مشاهد  وتظهر 
مضرجة  جثثاً  االجتماعي  التواصل 
ــي حـــرم مسجد  ــدمــاء مــبــعــثــرة ف ــال ب
»كازاركاه«، فيما أعربت وسائل إعالم 
عدد  ارتفاع  من  الخشية  عن  محلية 

الضحايا.
وقـــال الــنــاطــق بــاســم حــاكــم هــرات 
رســالــة  فـــي  ــل،  ــوّكـ ــتـ مـ اهلل  ــد  حــمــي
للصحفيين: »ُقتل 18 شخصاً، وأُصيب 
23 شخصاً آخرين« بينهم رجل الدين 
أنصاري  الرحمن  مجيب  الــمــعــروف 
وأوضــح:  »طالبان«.  لحركة  الموالي 
وفجر  أنصاري  من  انتحاري  »اقترب 

الناسفة«. سترته 
ــوزراء عبد  ــ وشــجــب نــائــب رئــيــس ال
أنصاري  التقى  ــذي  ال ــرادار،  بـ الغني 
قبل ساعات في تجمع آخر في هرات، 
دين  رجل  »استشهد  مؤكداً:  بالهجوم 

يــؤم صالة  قــوي وشــجــاع عندما كــان 
»مرتكبي  أن  على  وشـــدد  الجمعة«. 
سيعاقبون«. الحاقدة  الجريمة  هــذه 

ذبيح  الحكومة  باسم  الناطق  وكتب 
الحكومة  اهلل مجاهد في تغريدة، أن 
العميق  حزنها  عن  »تعرب  األفغانية 
عن  الــمــســؤولــون  وسيعاقب  لمقتله، 

هذا الحادث على أعمالهم الحاقدة«.
أنصاري  عبدالرحمن  مجيب  وكان 
ــن الــمــصــلــيــن  ــيــر مـ ــكــث يــســتــقــطــب ال

ومعروفاً بخطاباته النارية.
وذكر ذبيح اهلل مجاهد أن السلطات 
اتخذت إجراءات لضمان أمن أنصاري 

بسبب شهرته.

ــان، »خــصــص له  ــي ــي ب ــح، ف ــ وأوضـ
حراس وسيارات مصفحة، فضاًل عن 
مدرسته«  لمراقبة  وتجهيزات  أسلحة 

القرآنية.
وتــــراجــــع عـــــدد الـــهـــجـــمـــات فــي 
ــان مــنــذ ســيــطــرت حــركــة  أفــغــانــســت
»طالبان« على الحكم قبل سنة، لكنها 
لم تتوقف كلياً. ويعلن تنظيم »داعش« 
هذه  غالبية  عن  مسؤوليته  اإلرهابي 

الهجمات.
ــي مــطــلــع أغــســطــس قــتــل رجــل  وفـ
في  وشقيقه  »طالبان«  حركة  من  دين 
قرآنية  مدرسة  في  انتحاري  هجوم 
»داعـــش«  تنظيم  أعــلــن  كــابــول،  فــي 

مسؤوليته عنه.
ذلــك، رحيم اهلل  الدين  وكــان رجــل 
مــعــروفــاً خــصــوصــاً بخطبه  حــقــانــي، 
تنظيم  على  كثيراً  فيها  يحمل  التي 

»داعش« اإلرهابي.
السماح  ذلــك  قبيل  علناً  أيــد  وكــان 
ــدارس في  ــ ــم ــ ــيـــاد ال لــلــفــتــيــات بـــارتـ
المدارس  تــزال  ال  حيث  أفغانستان، 
منذ  اإلنـــاث  على  محظورة  الثانوية 

أغسطس 2021.
وتسبب تفجير آخر في مسجد في 
 17 فــي  العشاء  كــابــول خــالل صــالة 

أغسطس بمقتل 21 شخصاً.
التفجيرات  مــن  سلسلة  وضــربــت 
خالل  خصوصاً  أبريل  نهاية  البالد 
فيها  قتل  مايو  ونهاية  رمضان  شهر 

عشرات األشخاص.
مسؤوليته  »داعـــش«  تنظيم  وأعلن 
ــذه الــهــجــمــات، التي  عــن غــالــبــيــة هـ
دينية  أقــلــيــات  خــصــوصــاً  تستهدف 
أفــغــانــيــة، فــضــاًل عــن مــؤيــدي حركة 

»طالبان«.
ويؤكد مسؤولو الحركة بانتظام أنهم 
البالد.  في  األمني  بالوضع  يمسكون 
ويرى خبراء أن تنظيم »داعش« يشكل 

التهديد الرئيس في أفغانستان.

قوات تابعة لحركة »طالبان« وسط العاصمة األفغانية كابول )أ ف ب(

رفض دائم لجميع 
أشكال العنف واإلرهاب 
التي تتنافى مع القيم 

والمبادئ اإلنسانية

مقتل 18 شخصًا وإصابة 
23 آخرين بينهم رجل 
دين مقرب من حركة 

»طالبان«

جوهانسبرج )وكاالت(

ذكرت السلطات الصومالية، في بيان أمس، أن عشرين شخصاً 
»الشباب«  نفذته جماعة  أمس،  قتلوا في هجوم، فجر  األقل  على 

اإلرهابية، استهدف موكباً من المركبات في وسط البالد.
 وأضرمت الميليشيا النيران في 4 شاحنات بضائع، و3 حافالت 

ركاب، خارج مقاطعة ماهاس بإقليم حيران وسط الصومال.
وقال السياسي المحلي ومحافظ اإلقليم سابقاً عبد الفتاح حسن 
على  الهرب، سيراً  أو تمكنوا من  »الركاب قتلوا أو أصيبوا  أفراه: 

األقدام، وكانت األسر تبحث عن ذويهم صباح أمس«.
وقوات  الصومالية  القوات  ترافقها  كانت  التي  المركبات  وكانت 
بلدوين  التابعة لالتحاد األفريقي، قادمة من مدينة  حفظ السالم 

العاصمة اإلقليمية.
وبحسب المسؤول العسكري الصومالي محمد باكاي، فإن حركة 
»الشباب« اإلرهابية كثفت هجماتها على المدنيين في الـ48 ساعة 

الماضية في مناطق حيران وإقليم جالجادود المجاور.
وأضرموا  بقنابل  اآلبــار  من  العديد  المسلحون  »دمــر  وأضــاف: 
قرى  ثماني  من  أكثر  في  التجارية،  والمحال  المنازل  في  النيران 

في اإلقليمين«.
على  النقل  ومركبات  للمدنيين  كمائن  ينصبون  »واآلن  وأضاف: 

الطرقات«.
وتابع أن الجماعة المسلحة ذات الصلة بتنظيم »القاعدة«، تعرض 
جفافاً  البالد  فيه  تكافح  الذي  الوقت  في  للخطر  المدنيين  حياة 

حاداً.

مايدوجوري )وكاالت( 

المصلين  أن مسلحين خطفوا عشرات  وشهود  الشرطة  كشفت 
بشمال  زامفارا  واليــة  في  مسجد  في  الجمعة  عصر  صالة  أثناء 

غرب نيجيريا.
حيث  نيجيريا،  غرب  شمال  عبر  المسلحة  العصابات  وتتفشى 
تقوم بالسرقة أو االختطاف من أجل الحصول على فدية، ويتزايد 
العنف، حيث تفشل قوات األمن المجهدة في كثير من األحيان في 

وقف الهجمات.
وأكد المتحدث باسم شرطة زامفارا محمد شيهو، خطف عدد 
بلدة  في  المركزي  الجمعة  المصلين من مسجد  من  معروف  غير 

زوجو.
وتقع زوجو على بعد 170 كيلومتراً إلى الغرب من جوساو عاصمة 

والية زامفارا.
الجيش  مــع  بالتعاون  زامــفــارا،  ــة  والي »قــيــادة شرطة  إن  ــال  وق

والحراس، أرسلت أفراداً لعملية البحث واإلنقاذ«.
وقال إبراهيم أمينو، الذي كان في المسجد، إن المسلحين أخفوا 

بنادقهم تحت ثيابهم وتظاهروا بأنهم من المصلين.
وقال إنهم لدى دخولهم المسجد أخرجوا أسلحتهم وأطلقوا النار 

في الهواء، وهو ما أجبر الناس على الهروب.

مقتل 20 شخصًا بهجوم 

إرهابي وسط الصومال

مسلحون يخطفون مصلني 

من مسجد بنيجيريا

الروس يودعون جورباتشوف يف مراسم محدودة

موسكو )وكاالت( 

من  بالقرب  موسكو  سكان  اصطف 
ميخائيل  لــتــوديــع  أمـــس،  الكرملين، 
السوفيتي  الــزعــيــم  ــشــوف،  ــات جــورب
السابق الذي حظي باحترام كبير في 

الغرب بسبب إصالحاته.
الثالثاء  توفي  الــذي  جورباتشوف، 
الثرى  يــوارى  عاماً،   91 عن  الماضي 
تكريم  دون  من  محدودة  مراسم  في 
الرئيس  أو حضور  الدولة  من  رسمي 

فالديمير بوتين.
ــقــد حــظــي بــتــوديــع  ــك، ف ــ ــع ذلـ ــ وم
السلطات  ســمــحــت  إذ  جــمــاهــيــري؛ 
للروس بإلقاء نظرة الوداع على نعشه 
الواقعة  الشهيرة،  األعمدة  قاعة  في 
على مرمى البصر من الكرملين، حيث 
السابقين  الزعماء  جثامين  تشييع  تم 

السوفييتي. لالتحاد 
جورباتشوف  نعش  مشيعون  ورفــع 
الــخــشــبــي الــمــغــطــى بــعــلــم روســـيـــا، 
الــقــاعــة، بينما  ــوه فــي وســط  ووضــع
جرى تشغيل تسجيل لموسيقى حزينة 

من فيلم »قائمة شندلر«.
بوتين،  رفض  مفاجئاً  يكن  لم  لكن 

كاملة  رسمية  تكريم  مــراســم  إقــامــة 
تمكنه  عـــدم  مــعــلــاًل  لــجــوربــاتــشــوف، 
جدول  بــازدحــام  الجنازة  حضور  من 

أعماله.

الــزهــور  بوتين  ذلـــك، وضــع  ورغـــم 
جورباتشوف،  نعش  بجوار  الحمراء 
الكرملين  ــال  وق الماضي،  الخميس 
عنصراً  ســيــوفــر  الــشــرف  حــرس  إن 

مــن الــمــراســم الــرســمــيــة فــي جــنــازة 
نوبل  بجائزة  فاز  الذي  جورباتشوف، 
إنهاء  في  لــدوره   1990 عــام  للسالم 

الحرب الباردة. 

مراسم تأبين جورباتشوف في موسكو )أ ف ب(

يدير شبكة تهريب في عدد من الدول لتمويل أنشطته اإلرهابية

»حزب الله« يتحايل على العقوبات باملخدرات

دينا محمود )لندن(

مـــن آســيــا وأســتــرالــيــا شـــرقـــاً إلــى 
وسط  بــدول  مـــروراً  غــربــاً  األميركتين 
الشبكة  خيوط  تمتد  أفريقيا،  وغــرب 
ميليشيات  تنسجها  التي  اإلجــرامــيــة، 
في  مقرها  من  اإلرهابية،  اهلل«  »حــزب 
لبنان، وتحاول في الوقت الراهن توسيع 
بقاع  فــي  اإلجــرامــيــة  أنشطتها  نــطــاق 
أي  مواجهة  بهدف  العالم،  من  مختلفة 
عملياتها  تمويل  في  تعانيها  مشكالت 
للتنظيمات  الدعم  وتقديم  التخريبية، 
معها  المتحالفة  والدموية،  المتطرفة 

كذلك.
ــدث أنــشــطــة هـــذه الــشــبــكــة، كــان  أحـ
محوراً لقضية نظرتها محكمة في والية 
وأصــدرت  األسترالية،  ويلز  ســاوث  نيو 
لمدة  بالسجن  فيها  حكماً  أسبوع  قبل 
أُديــن بالضلوع  تسع سنوات، بحق رجل 
من  كيلوجراماً   190 قرابة  تهريب  في 

الكوكايين، داخل شحنات من األلومنيوم، 
دوالر  مليون   47 بـ  تُقدر  بقيمة  وذلــك 

أميركي.
الرجل  بأن هذا  المؤشرات،  وأفــادت 
على صلة بشبكة تهريب المخدرات، التي 
يديرها »حزب اهلل«، وعصابات الجريمة 
المنظمة المرتبطة به في مناطق مختلفة 
الجاليات  ذلك  في  ُمستغاًل  العالم،  من 
اللبنانية المقيمة في المهجر، والتي يزيد 
من  في عدد  ملموس،  بشكل  حضورها 
دول أفريقيا وأميركا الالتينية على وجه 

الخصوص.
وعلى مدار األعوام القليلة الماضية، 
ُكِشَف النقاب عن تورط هذه الميليشيات 
مئات  تهريب  عمليات  فــي  اإلرهــابــيــة، 

الماليين من الحبوب المخدرة.
بما  تذكيراً  الوقائع  هــذه  مثل  وتبدو 
الحالي،  القرن  من  األول  العقد  شهده 
عندما ضخ »حزب اهلل« عشرات اآلالف 
إتــجــار  عمليات  فــي  الــــــدوالرات،  مــن 

دول  فــي  مستعملة  أميركية  بسيارات 
أفريقية مثل بنين، كستاٍر ألنشطة غسل 
لألموال، كانت عائداتها تصب في نهاية 
الميليشيات  هذه  خزائن  في  المطاف، 
ــة، بــمــقــرهــا فـــي الــضــاحــيــة  ــيـ ــابـ اإلرهـ

الجنوبية لبيروت.
وشملت هذه األنشطة اإلجرامية دوالً 
غينيا  مثل  السمراء،  القارة  في  أخــرى 
وتوجو والكونغو وسيراليون، إضافة إلى 
ساحل العاج التي يقطن فيها قرابة 80 

ألف لبناني.
كشف  أن  سبق  أفريقيا،  عن  وبعيداً 
في  األميركية  السلطات  أجرته  تحقيق 
تورط أشخاص  2018، عن  عام  أواخر 
وبعضهم  اهلل«،  ــزب  »حـ ـــ  ب صلة  ذوي 
بالفعل، في عمليات  عناصر منتمية له 
غسل ألمواٍل ناجمة عن أنشطة تهريب 
المخدرات، من دول في أميركا الجنوبية، 

إلى بُلدان أوروبية.
بأن  أميركية،  إعــالم  وســائــل  وتفيد 

كذلك  الــقــانــون، فككت  إنــفــاذ  أجــهــزة 
لتهريب  دولــيــة  عصابة  ــوات،  ســن قبل 
تعمل  كانت  ــوال،  األم وغسل  الكوكايين 
في كولومبيا، وتُسهم بأكثر من 10 في 
المئة من عائدات أنشطتها اإلجرامية، 
إلى  جنباً  ــك  وذل اهلل«،  »حــزب  لتمويل 
شخصاً،   130 قرابة  اعتقال  مع  جنب 
»تحالف« ضم  إطار  في  ينضوون  كانوا 
تجار مخدرات كولومبيين، ومهربين من 

أصول لبنانية.
ووفقاً لـ »ذا بليتز«، تمتد أنشطة تهريب 
المخدرات، التي يقوم بها »الحزب« إلى 
دول آسيوية، من بينها الفلبين وسريالنكا 
يتم  وبنجالديش وكذلك ميانمار، والتي 
فيها تصنيع مواد مخدرة، يتم تهريبها في 
ما بعد، إلى الواليات المتحدة وبريطانيا، 

وبُلدان في الشرق األوسط.
هذه  بــأن  مستقلة،  تقديرات  وتفيد 
»حزب  على  ــِدُر  تُـ اإلجرامية  األنشطة 

اهلل« قرابة مليار دوالر سنوياً.
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«: الميليشيات حرفت المناهج التعليمية وسعت إلى زرع فكر طائفي خبراء لـ»

املدارس يف اليمـن.. متاريـس من دون تالميـذ

أحمد عاطف )عدن، القاهرة(

اليمن  الجديد في  الدراسي  العام  بدأ 
بشكل مختلف عما هو عليه في مختلف 
بين  التالميذ  يعيش  حيث  العالم،  دول 
ويـــالت الــحــرب والــفــقــر الــتــي فرضتها 
ــي اإلرهـــابـــيـــة على  ــحــوث مــيــلــيــشــيــات ال
اإلجــراءات  تعقيد  مع  التعليمية،  العملية 
القتال  جبهات  إلى  الطالب  واستقطاب 
إلى  وصوالً  بالطائفية،  عقولهم  وتسميم 
ال  حتى  الدراسية  الرسوم  في  المبالغة 
ظل  في  توفيرها  األمــور  أولياء  يستطيع 

حرب يستثمرها االنقالبيون.
وقال خبراء ومحللون سياسيون يمنيون 
لـ»االتحاد«، إن 70% من العملية التعليمية 
مشوهة أو معطلة تماماً بسبب سياسات 
المناهج  الجماعة  جرفت  فقد  الحوثي، 
وعدلتها وفقاً لميولها اإلرهابية فأصبحت 

بمثابة أفخاخ وقنابل موقوتة.
وقال المحلل السياسي اليمني محمود 
الطاهر، إن غالبية الطالب في المناطق 
الحوثية  الميليشيات  لسيطرة  الخاضعة 
بسبب  فقط  ليس  التعليم،  عن  يتخلفون 
اليمنية  األســر  تعيشه  الــذي  الفقر  حالة 
نتيجة للحرب، السيما أن ولي األمر يكافح 
بسبب  أيضاً  ولكن  أوالده،  تعليم  بهدف 
العراقيل التي فرضها الحوثي وتجييشها 
وغسل  الطالب  بتجنيد  جماعته  لصالح 

عقولهم وتجويع أسرهم.
ــطــاهــر فـــي تــصــريــحــات  وأضـــــاف ال
بدأت  التعقيدات  »هــذه  أن  لـــ»االتــحــاد« 
الحوثية  للميليشيات  أهــدافــهــا  تحقق 
بعزوف الكثيرين عن تعليم أبنائهم، وإيجاد 
التوجهات  تحت مطرقة  يكون  أمي  جيل 
الطائفية«، مشيراً إلى أن ذلك يعود إلى 
الذاكرة ومراجعة نفس األسلوب الذي كان 
أجداد الحوثي يمارسونه في حق الشعب 
اليمني، إذا حرموه من التعليم وخصصوا 

لألسر التي يسموها بـ»الساللية«.
واتفق الباحث في الشأن اليمني يحيى 
أبوحاتم مع ما طرحه الطاهر، وأشار إلى 
أن الطالب منذ االنقالب الحوثي وتدمير 
التعليمية،  وخــاصــة  ــة  ــدول ال مــؤســســات 
تحويل  تم  بعدما  موقوتة«  »قنابل  باتوا 
ــى المتاريس  إل ــمــدارس  ال الــطــالب مــن 
وغسل أدمغتهم وتغيير مفاهيمهم الدينية 
دورات  عبر  التالميذ  وتجنيد  والوطنية، 
وأوضــح  متطرف.  بفكر  محشوة  فكرية 
أن  لـ»االتحاد«،  تصريحات  في  أبوحاتم 
ــى ثكنات  ــمــدارس إل »الــحــوثــي« حـــّول ال
عسكرية والمراكز التعليمية لنشر الفكر 

أصبح  التدريس  أن  معتبراً  المتطرف، 
عبارة عن تعلم استخدام القنابل والسالح 
للجماعة  ــوالء  ــ والـ والــكــراهــيــة  والــقــتــل 

اإلرهابية.
وطــالــب الــبــاحــث فــي الــشــأن اليمني 
بسرعة تدخل المجتمع الدولي والحكومة 
اليمنية ودول تحالف دعم الشرعية خاصة 
اليمن  أن  من  التعليم، محذراً  في مجال 
سيتحول ألكبر قاعدة لنشر اإلرهاب في 

المنطقة ودول الجوار، حسب قوله.
فإن  »اليونيسيف«،  منظمة  وحــســب 

وأن  حـــادة،  تعليمية  ــة  أزم يــواجــه  اليمن 
االنقالب الحوثي واالنقطاع المتكرر في 
وتفتت  البالد  أنحاء  جميع  في  التعليم 
نظامه أثر بشكل كبير على التعلم والتطور 
النفسية  والصحة  والعاطفي  المعرفي 
لـ10.6 مليون طفل في سن الدراسة حيث 
تقدر المنظمة أن هناك أكثر من مليوني 

طفل خارج المدارس. 
بعد  أنــه  إلــى  »اليونسيف«  ولفتت 
مرور أكثر من 7 سنوات على االنقالب 
الحوثي، فإن واحدة من كل 4 مدارس 

غير صالحة لالستخدام بسبب الحرب، 
وهو ما أدى إلى النزوح المتعدد وبُعد 
المدارس ومخاوف السالمة واألمن بما 
في ذلك مخاطر المتفجرات واالفتقار 
وكلها عوامل  والمرافق،  المعلمات  إلى 

تزيد من أزمة التعليم.
الشأن  في  الخبير  كشف  ذلك،  إلى 
خروج  عن  األنسي  عبدالكريم  اليمني 
العملية  مــن  مــدرســة   2500 مــن  أكثر 
كــمــراكــز  تسجيلها  وتـــم  الــتــعــلــيــمــيــة 
سيطرة  مناطق  في  للتعذيب  وسجون 

الجماعة  وأن  الحوثية،  الميليشيات 
يُعرف  مــا  للطالب  تُـــدرس  اإلرهــابــيــة 
بـ»ثالوث الفقر والجهل والمرض« حيث 

يساقون لجبهات القتال.
ــار األنـــســـي، فـــي تــصــريــحــات  ــ وأشـ
المعلمين  رواتــب  أن  إلى  لـ»االتحاد«، 
تــأتــي مــن مــســاعــدات خارجية  الــتــي 
تذهب لجيوب الحوثيين، وأصبحوا في 
حالة يرثى لها، بجانب تزييف المناهج 
والفكر  لليمن  تشويه  مــن  فيها  ــا  وم

اإلرهابي.

طفل يمني يطالع كتبه على أنقاض مدرسته التي دمرتها الميليشيات الحوثية اإلرهابية )أرشيفية(

الميليشيات 
اإلرهابيــــــــــــة 
تستهـــــــدف 

النازحين غرب تعز
عدن )االتحاد(

استهدفت ميليشيات احلوثي 
اإلرهابية، أمس، جتمعات سكانية 

للنازحني يف منطقة »الكدحة« 
غرب مدينة تعز، ضمن جرائمها 
املتواصلة ضد املدنيني وخروقها 

املتصاعدة للهدنة األممية. 
 وأفادت مصادر محلية بأن 

ميليشيات احلوثي يف قطاع 
»الكدحة« أطلقت نيرانها من 

أسلحة رشاشة صوب مخيمات 
النازحني يف »وادي احلناية«، ما 
أثار اخلوف والفزع لدى األهالي 

خصوصًا النساء واألطفال، وفق ما 
ذكرته وسائل إعالم محلية. 

 وأكد اإلعالم العسكري للقوات 
املشتركة أن وحدات الرصد يف 

محور »البرح« غرب تعز، وّثقت 
ضمن خروق ميليشيات احلوثي، 

استهداف مباشر للنازحني يف 
منطقة »احلناية« من األسلحة 

الثقيلة.
وكان النازحون إلى »وادي 

احلناية« قد ُأجبروا يف أوقات 
سابقة، على التخلي عن مساكنهم 

وقراهم القريبة من خطوط 
التماس جراء قذائف امليليشيات 

اإلرهابية التي ال تفّرق بني هدف 
عسكري أو مدني. 

ويف سياق متصل، أحبط اجليش 
اليمني مساء أمس األول، تسلاًل 

مليليشيا احلوثي غرب مدينة تعز.
وحاولت امليليشيات خالل 

هجومها الفاشل، التقدم باجتاه 
مواقع يف جبهة »الضباب« إلطباق 

احلصار على املدنيني يف املدينة، 
إال أن قوات اجليش أحبطت 

تلك احملاولة وأجبرت عناصر 
امليليشيات على الفرار، بعد 

تكبيدها خسائر.
وتستمر ميليشيات احلوثي 
بخروقها للهدنة املعلنة، يف 

مختلف بجبهة القتال، يف ظل 
التزام اجليش اليمني بوقف 

إطالق النار.

تحويل المدارس 
إلى ثكنات عسكرية 
ومراكز لنشر الفكر 

المتطرف

مليونا طفل 
خارج المدارس و2500 

مدرسة تم تحويلها 
إلى سجون

ممارسات الميليشيات 
تبدأ بغسل عقول 
التالميذ وانتهاًء 

بتجنيدهم

التالميذ يعيشون 
بين ويالت الفقر 

والحرب التي فرضتها 
الميليشيات

القاهرة )االتحاد(

أمس،  األميركية،  ونظيرتها  المصرية  البحرية  القوات  نفذت 
تدريباً عابراً بنطاق األسطول الشمالي بالبحر المتوسط، بمشاركة 
والفرقاطة  الناصر«  عبد  »جمال  المصرية  المروحيات  حاملة 
المصرية »الجاللة« مع المدمرة األميركية »يو إس إس ديلبرت دي 
التدريب  أن  بيان،  في  المصرية  المسلحة  القوات  وذكرت  بالك«. 
التدريب  بمستوى  لالرتقاء  العامة  قيادتها  خطة  إطــار  في  يأتي 

وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.
التدريب تضمن تنفيذ مجموعة من األنشطة  البيان أن  وأوضح 
العملياتي  الموقف  تبادل  على  تركزت  والتي  المختلفة  التدريبية 
بمسرح العمليات البحري والتدريب على أساليب العمل المتجانس 
بغرض  البحري  األمــن  حفظ  بمهام  مكلفة  مشتركة  قــوة  ضمن 
مجابهة التهديدات التي قد تؤثر على تدفق التجارة العالمية وحرية 

المالحة الدولية.
البحرية  مع  نوعه  من  الثاني  هو  التدريب  هذا  أن  إلى  وأشــار 
يسهم  مما  وجيزة  زمنية  فترة  خالل  تنفيذه  تم  والــذي  األميركية 
في تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب األميركي واالستفادة من 
التعاون  وتعزيز  المشتركة  المصالح  تحقيق  في  الثنائية  الخبرات 

العسكري بين الجانبين.

أسماء الحسيني )الخرطوم(

السودانية  األزرق«  »النيل  واليــة  في  عديدة  مناطق  شهدت 
 21 مقتل  إثر  كبيرة  نــزوح  موجة  اإلثيوبية  للحدود  المتاخمة 
القبلية  االشتباكات  تجدد  بعد  العشرات،  وإصــابــة  شخصاً 
اندالع  منذ  الضحايا  عدد  ليرتفع  والجمعة،  الخميس  يومي 

االشتباكات في يوليو إلى 143 بحسب بيانات رسمية.
وقالت وكالة األنباء السودانية الرسمية في وقت سابق أمس 
أي أسباب واضحة وعلى  اندلعت دون  أعمال عنف  إن  األول، 

الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة لوقف القتال.
األمــن  أجــهــزة  عــن  بيان صــادر  عــن  نقاًل  الوكالة  وأضــافــت 
وبلدة  »قنيص«  قرية  حــول  دار  القتال  أن  األزرق  النيل  فــي 

»الروصيرص«.
واندلعت اشتباكات في منتصف يوليو بين »الهوسا« ومجموعة 
المنطقة  في  األهلية  اإلدارة  على  بسبب خالفات  أخرى  قبلية 

التي تضم أكثر من 8 مجموعات إثنية. 
وعلى مدى أسبوع من القتال العنيف، سقط عشرات القتلى 

والجرحى وأحرقت المئات من البيوت.
وفي الثالث من أغسطس، وقعت المجموعات المتقاتلة وثيقة 
انهارت  ما  لكن سرعان  العدائية،  األعمال  لوقف  بنداً   13 من 
الوثيقة التي يقول مراقبون، إنها لم تعالج القضايا الجوهرية.

القوات البحرية املصرية واألميركية 

تنفذان تدريبًا عابرًا بالبحر املتوسط

 السودان.. موجة نزوح كبيرة بعد 

اشتباكات قبلية يف النيل األزرق

الكاظمي يدعو إلى جولة ثانية من الحوار الوطني غدًا

العراق.. األزمة مستمرة مع تمسك كل طرف بموقفه

هدى جاسم )بغداد(

مصطفى  الــــــــوزراء  رئـــيـــس  دعــــا 
السياسية  األطــراف  جميع  الكاظمي 
في العراق إلى جولة ثانية من الحوار 
اتفقت  فيما  اإلثــنــيــن،  غـــداً  الوطني 
عدم  على  التنسيقي«  ــار  »اإلطـ قــوى 
وعقد  البرلمان  عمل  بعودة  المطالبة 
جلساته حتى إشعار آخر، بينما اعتبر 
االحتجاجات  أن  الــصــدري«  »التيار 
أرجعت البالد إلى الشعب وأنهت »حلم 

الميليشيات«.
ودعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
ــراف  ــس، جــمــيــع األطــ ــ الــكــاظــمــي، أم
الحوار  من  ثانية  جولة  إلى  السياسية 

الوطني غداً اإلثنين.
وأجرى قادة القوى السياسية العراقية 
في 17 أغسطس الماضي، اجتماعا في 
الكاظمي  إليه  دعــا  الحكومي  القصر 
وبحضور  الـــصـــدري«،  »الــتــيــار  بغياب 
جينين  الــعــراق  إلــى  األممية  المبعوثة 
بــالســخــارات إليــجــاد الــحــلــول لألزمة 

السياسية في البالد.
أكــدت مصادر سياسية  ذلــك،  إلــى 
الذي  االجتماع  أن  لـ»االتحاد«،  رفيعة 
»اإلطارالتنسيقي«  أطــراف  بين  جرى 
اتفاق  إلــى  توصل  األول،  أمــس  مساء 
البرلمان  عمل  بعودة  المطالبة  بعدم 
وعقد جلسته بعد أن توقف على مدى 

األسابيع الماضية.
المحكمة  »قــرار  أن  المصادر  وبينت 
أيام  خــالل  إعالنه  المتوقع  االتحادية 
ربما يحسم الكثير من الجدل حول هذا 

األمر بعد أن يبت بدعوى حل
البرلمان«.

الصدري«،  »التيار  القيادي في  وقال 
»حكومة  حــلــم  إن  الــعــبــودي،  محمد 
الميليشيات« أصبح من الماضي، كاشفاً 
ــداث  ــار« خـــالل األحـ ــي ــت عــمــا جــنــاه »ال
األخيرة. وأضاف القيادي في »التيار«: 
أنهت  االحتجاجية  »الــمــظــاهــرات  إن 
آمال الميليشيات، في تشكيل الحكومة 
بــالــعــراق«، فيما  إلــى السلطة  والــعــودة 
أشار إلى أن »الطرف الثالث«، هو من 
المنطقة  المتظاهرين عند  سفك دماء 

الخضراء.
وتابع: »الكثير يسأل ماذا جنى التيار 
الصدري من التصعيد األخير«، مضيفاً 

أنه »سيذكر ما حدث وسيحدث«. 
أن  سياسية  مصادر  أكــدت  بدورها، 
التنسيقي« عقدت مساء  »اإلطــار  قوى 
أمس األول، اجتماعاً أكدت فيه التمسك 
المقبلة  الحكومة  لرئاسة  بمرشحها 
يرفضه  الذي  السوداني،  شياع  محمد 

»التيار الصدري« رفضاً قاطعاً.
ــل شــخــصــيــة »مــحــمــد شــيــاع  ــث ــم وت
بين  كبيرة  خــالف  نقطة  الــســودانــي« 
»اإلطار« و»التيار«، إذ يرى أنصار األخير 
لنوري  تابع  المقترح  ــوزراء  ال رئيس  أن 
»التيار«  زعيم  خصوم  ــرز  أب المالكي، 

مقتدى الصدر.

السياسي  المحلل  اعتبر  ذلــك،  إلــى 
السياسي«  القرار  »مركز  رئيس  ونائب 
على  لزاماً  أصبح  أنه  الموسوي  حيدر 
»التنسيقي«  واإلطــار  الصدري«  »التيار 
قبول المفاوضات واالتفاق على خريطة 
الفوضى  نحو  الــذهــاب  لتجنب  طريق 

والمجهول.
وقــــال الــمــوســوي فـــي تــصــريــحــات 
اعتزل  الصدر  »مقتدى  إن  لـ»االتحاد«، 
العمل السياسي، لكنه يراقب ما يحدث 
صالح  منه  المقرب  حساب  وتغريدات 
محمد العراقي مستمرة، وهذا يعني أن 
قد  للصدر  المعلن  السياسي  الحراك 
يظهر في أي لحظة«، معتبراً أن رفض 
الحوار ليس حاًل بل القبول به هو الحل.

بدوره، قال المحلل السياسي العراقي 
العامة  ــاع  األوضــ إن  الــعــزاوي،  حسن 

تشهد توتراً ملحوظاً،
سيكون  جديدة  حكومة  إعــالن  وإن 
عسيراً. وقال العزاوي في تصريحات 
ــيــار الــصــدري  ــت لــــ»االتـــحـــاد«، إن »ال
عكس  ــن  أعــل وإن  تــحــفــظــات،  ــه  ــدي ل
نفسها  تجد  الحالية  الحكومة  ذلــك، 
تمثل  وإنــهــا  ــرى،  أخـ فــرصــة  تستحق 
المتظاهرين، واإلطار التنسيقي يأمل 
أن يشكل حكومة قادرة على كسب ثقة 

الناخبين«.

مظاهرة ضد الحكومة العراقية واإلطار التنسيقي في بغداد )رويترز(

»التيار الصدري«: 
االحتجاجات أنهت حلم 

الميليشيات

 :» خبراء لـ»
الحوار واالنتخابات 
المبكرة بوابة الحل

اندالع حريق كبير 
في مخيمات 

النازحين بدهوك

بغداد )االتحاد(

اندلع حريق ضخم، أمس، يف مخيم 
للنازحني، ضمن محافظة دهوك يف إقليم 

كردستان العراق.
وأفاد شهود عيان، بأن احلريق اندلع يف 

مخيم »باجد كندال« للنازحني، وأدى 
إلى تدمير 16 خيمة وأحلق أضرارًا مادية 

كبيرة دون أن يسفر عن أي إصابات 
بشرية.

إلى ذلك، أعلنت خلية اإلعالم األمني، 
أمس، انطالق املرحلة السابعة من عملية 

»اإلرادة الصلبة« يف محافظتي صالح 
الدين وديالى. وذكر بيان للخلية أنه 

»بإشراف قيادة العمليات املشتركة، 
شرعت فجر السبت قطعات من قيادات

عمليات صالح الدين وديالى وسامراء 
باملرحلة السابعة من عملية اإلرادة 

الصلبة بإسناد جوي من طيران اجليش 
والقوة اجلوية«. وأشار البيان إلى أن »هذه 

املرحلة تشمل تفتيش مناطق حاوي 
العظيم، ملالحقة بقايا عصابات داعش 

اإلرهابية«، الفتًا إلى أن »انطالق هذه 
املرحلة يأتي بالتزامن مع استمرار املقر 

املتقدم يف كركوك باملرحلة السادسة 
ضمن قاطع املسؤولية«. وأكد البيان أن 

»القوات األمنية مستمرة بواجباتها بناًء 
على معلومات استخبارية دقيقة للقضاء 

على عناصر عصابات داعش اإلرهابية 
وتطهير األراضي من مخلفاتهم«.
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الدولة تدين محاولة اغتيال نائبة الرئيس كريستينا كيرشنر

اإلمارات تتضامن مع األرجنتني يف مواجهة العنف واإلرهاب

أبوظبي )االتحاد(

محاولة  بشدة  اإلمارات  دولة  أدانت 
رئيس  نائبة  كيرشنر  كريستينا  اغتيال 
ــن، مــعــربــة عن  ــي ــت جــمــهــوريــة األرجــن
تضامنها ووقوفها إلى جانب األرجنتين 
العنف  مواجهة  في  وشعبها  الصديقة 

واإلرهاب.
والتعاون  الخارجية  وزارة  وأكـــدت 
الدولي، في بيان لها، أن دولة اإلمارات 
لهذه  الشديد  استنكارها  عــن  تعرب 
الــتــي تستهدف  اإلجــرامــيــة  األعــمــال 
زعزعة األمن واالستقرار، وتتنافى مع 

القيم والمبادئ اإلنسانية.
أمس  األرجنتينية  الشرطة  وألقت 
أن  بــعــد  ــل  رجـ عــلــى  الــقــبــض  األول، 
صوب مسدساً إلى نائبة رئيس البالد، 
كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، بينما 
مقر  خـــارج  بالمؤيدين  تــرحــب  كــانــت 

إقامتها في العاصمة بوينس أيرس.
تداولها  تم  فيديو  لقطات  وأظهرت 
على وسائل التواصل االجتماعي رجاًل 
نائبة  مــن  بــوصــات  بعد  على  يقترب 
الرئيس ويسحب زناد المسدس، ولكن 

الرصاصة لم تنطلق.
وتظاهر عشرات آالف األرجنتينيين 
محاولة  تحت صدمة  عــدة  مــدن  فــي 
تنديد  موجة  ــارت  أث والتي  االغتيال، 
السياسية  التهدئة  إلى  ودعوات  دولية 

في البالد.
وكتب على الفتات رفعت في بوينوس 
في  تظاهرة  أكبر  نظمت  حيث  ايــرس 
الــعــاصــمــة مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، »كفى 
ألبرتو  الرئيس  وصف  فيما  كراهية«، 
االعتداء على رئيسة سابقة )2007 - 
2015( بأنه »عمل خطير جداً، األخطر 
استعادتها  منذ  بالدنا  شهدته  الــذي 

الديموقراطية عام 1983«.
البرتو  األرجنتيني  الرئيس  وقـــال 
على  ساعات  بعد  بيان  في  فرنانديز 
الحادث: إن »كريستينا على قيد الحياة 

على  يحتوي  ــان  ك الـــذي  الــســالح  ألن 
يتم  لم  لسبب  يعمل  لم  رصــاصــات   5
الرغم من الضغط  تقنياً، على  تأكيده 

على الزناد«.
دالبون،  غريغوريو  محاميها  بحسب 
فإن كيرشنر لم تدرك في ذلك الوقت 

ما يحدث.
الرسمية  »تيالم«  أنباء  وكالة  ونقلت 

الرجل  إن  قولها  الشرطة  عن مصادر 
الذي تم اعتقاله على الفور هو فرناندو 
أندريه ساباغ مونتييل )35 عاماً( وهو 
يحمل الجنسية البرازيلية، لكنه من أم 

أرجنتينية وأب تشيلي. 
 ،1993 يقيم في األرجنتين منذ  هو 

واعتقل في 2021 لحمله سكيناً.
أسئلة  عــلــى  الـــرد  المتهم  ورفـــض 

المكلف  ــعــام  ال والــمــدعــي  الــقــاضــيــة 
قضائية  مــصــادر  بحسب  بالقضية، 

نقلتها الصحف المحلية. 
وأدانــــــت كـــل الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 

األرجنتينية محاولة االغتيال.
ــس رســـالـــة  ــســي ــرن ــا ف ــابـ ــبـ ــه الـ ــ وجـ
»يصلي  إنــه  قائاًل  وتــقــارب«  »تضامن 
والقيم  االجتماعي  الوئام  يسود  لكي 

الديموقراطية على الدوام«.
المتحدة  لألمم  العام  األمين  وعبر 
إزاء  صدمته  عن  جوتيريش  أنطونيو 

محاولة االغتيال وندد بها. 
ــت الـــواليـــات الــمــتــحــدة بشدة  ــ ودان
محاولة االغتيال وكتب وزير الخارجية 
»تويتر«،  على  بلينكن  أنتوني  األميركي 
جانب حكومة  إلى  تقف  »واشنطن  إن 

العنف  رفــض  فــي  األرجنتين  وشعب 
غصت  ايــرس،  بوينوس  في  والحقد«. 
ساحة بالزا دو مايو التي تشهد تاريخياً 
على فرح وغضب األرجنتينيين، بحشد 
الحاكم  االئــتــالف  مــن  ــدعــوة  ب كبير 

وحركات موالية له. 
سانتا  في  أخــرى  مسيرات  ونظمت 
فــي وروزاريــــو وتــوكــومــان وعـــدة مدن 
أخـــرى، كما أفـــادت وســائــل اإلعــالم 
موالية  قطاعات  من  بدعوة  المحلية 

للحكومة.
بدوره، قال الرئيس البرازيلي السابق 
المرشح  سيلفا،  دا  لوال  إيناسيو  لويز 
االنتخابات  فــي  للفوز  حــظــاً  األوفـــر 
الساسة  عــلــى  يتعين  ــه  إنـ الــمــقــبــلــة، 

االستعداد لمواجهة مناخ من العنف.
وقال خالل مؤتمر صحفي قبل تجمع 
حاشد في شمال شرق البالد: »أعتقد 
أن علينا جميعاً، نحن السياسيين، أن 
يثيره  الــذي  بالعنف  درايــة  على  نكون 
يعيشون  يعرفون كيف  الذين ال  أولئك 

بطريقة ديمقراطية«.

آالف المتظاهرين المنددين بمحاولة اغتيال نائبة رئيس األرجنتين في بوينس آيرس )أ ف ب(

أعمال إجرامية تستهدف 
زعزعة األمن وتتنافى مع 
القيم والمبادئ اإلنسانية

تظاهرات 
حاشدة تنديدًا 

بمحاولة االغتيال

لوال: على البرازيل 
االستعداد ألعمال عنف 

سياسي

الواليات المتحدة تدعو األطراف الليبية للعمل من أجل إجراء االنتخابات

اشتباكات يف طرابلس ومهمة صعبة أمام باتيلي

حسن الروفلي )بنغازي، القاهرة(

قتل وجرح عدد من الليبيين في تجدد 
العاصمة  فــي  المسلحة  االشــتــبــاكــات 
طرابلس بين كتائب مسلحة تابعة لرئيس 
الحميد  عبد  الوطنية  الوحدة  حكومة 
الدبيبة وأخرى موالية لرئيس الحكومة 
فتحي  الليبي  البرلمان  مــن  المكلفة 
عبد  السنغالي  تــواجــه  فيما  باشاغا، 
بعد  ليبيا  في  مهمًة صعبة  باتيلي  اهلل 
العام لألمم المتحدة  أن اختاره األمين 
أنطونيو جوتيريش، ممثاًل خاصاً له في 
ليبيا ورئيساً لبعثة األمم المتحدة للدعم 

فيها »أونسميل«.
المحاور  وســاد هــدوء حــذر مختلف 
شهدت  الــتــي  الليبية  الــعــاصــمــة  ــي  ف
ومساء  أمــس،  صباح  عنيفة  اشتباكات 
أمس األول، في منطقة »ورشفانة« التي 
كانت مسرحاً الشتباكات متكررة خالل 
أعمال عنف وفوضى امتدت على مدى 

11 عاماً. 
وتأتي االشتباكات، إلى جانب سيطرة 
مقر  على  للدبيبة  مـــواٍل  كبير  فصيل 
عسكري في جنوب طرابلس، بعد أسبوع 
من أكثر أعمال العنف دموية في عامين، 
حين خاضت عدة فصائل متناحرة قتاالً 

في العاصمة ومحيطها.
ــال مــصــدر مــحــلــي، إن قــذائــف  ــ وق
»ورشــفــانــة«، وهي  فــي  أُطلقت  مــورتــر 

منطقة زراعية بها قرى وبعض المناطق 
الحضرية بين طرابلس ومدينة الزاوية 

غرب البالد.
وفي حي »عين زارة« بجنوب طرابلس، 
استولت كتائب موالية للدبيبة على مقر 

أمني خالل قتال األسبوع الماضي.
ــن جـــهـــاز اإلســــعــــاف مــقــتــل  ــ ــل ــ وأع
ــة آخــريــن بــجــروح جــراء  مــدنــي وإصــاب
آمن  ممر  فتح  عن  وأعلن  االشتباكات، 
للعائالت العالقة بمنطقة »الخلة« ببلدية 

»سواني بن أدم«.
العام  األمين  اختار  آخر،  وفي سياق 
جوتيريش،  أنطونيو  المتحدة،  لألمم 
السنغالي عبد اهلل باتيلي ممثاًل خاصاً 

له في ليبيا ورئيسا لبعثة األمم المتحدة 
للدعم فيها »أونسميل«.

مــوقــع األمــم  بــيــان نشر على  ــر  وذكـ
سيخلف  باتيلي  أن  أمـــس،  المتحدة، 
منصب  فــي  كوبيش  يـــان  السلوفاكي 
بعثة  ــــس  ــي ــ ورئ ــاص  ــخــ ــ ال الـــمـــبـــعـــوث 
»باتيلي  إن  البيان،  وقــال  »أونسميل«. 
يجلب بتعيينه في المنصب خبرة تزيد 
عن 40 عاماً شغل خاللها مناصب ضمن 
حكومته الوطنية والمؤسسات األكاديمية 
األمم  ومنظومة  اإلقليمية  والمنظمات 

المتحدة«.
ليبيا،  فــي  األمــيــركــي  السفير  ودعــا 
ريتشارد نورالند، أمس، األطراف الليبية 

الجديد،  األمــمــي  المبعوث  مــع  للعمل 
إجــراء  أجــل  من  طريق  خريطة  لوضع 

االنتخابات.
وقال نورالند، في تغريدة على »تويتر«: 
»في مكالمة بتاريخ 3 سبتمبر مع فتحي 
تصعيد  وقــف  أهمية  ناقشنا  باشاغا، 
وما  طرابلس  في  العسكرية  المواجهة 

حولها ليبيا«.
لجميع  ملحة  »الحاجة  أن  وأضـــاف 
الخاص  المبعوث  مع  للعمل  األطــراف 
الجديد  المتحدة  لألمم  العام  لألمين 
المعالم  واضحة  طريق  خريطة  لوضع 
الحل  باعتبارها  االنتخابات،  إلجـــراء 

الوحيد لالستقرار في ليبيا«.

أضرار في البلدة القديمة بمدينة بنغازي جراء القتال الذي حدث قبل سنوات )من المصدر(

إسالم آباد )وكاالت(

ــادة الــمــركــزيــة  ــي ــق أعــلــنــت ال
ــكـــوم« أن  ــتـ ــنـ ــيـــة »سـ ــيـــركـ األمـ
ستساعد  المتحدة  ــات  ــوالي ال
لمواجهة  بــاكــســتــان  بجيشها 

تاريخية. فيضانات 
القيادة  باسم  المتحدث  وقــال 
الكولونيل  األميركية  المركزية 
جو بوتشينو في بيان أن »القيادة 
ترسل بعثة تقييم إلى إسالم أباد 
أن  يمكن  ــذي  ال الــدعــم  لتحديد 
األميركية  الــدفــاع  وزارة  تقدمه 
لوكالة مساعدات التنمية في إطار 
لباكستان«.  األميركية  المساعدة 
الباكستانية،  السلطات  وأعلنت 
قتلى  ــاع حــصــيــلــة  ــفـ ارتـ أمــــس، 
شخصاً،   1265 إلى  الفيضانات 
شخصاً،   57 مصرع  إثــر  وذلــك 
الماضية. الـ24  الساعات  خالل 

وذكرت هيئة الكوارث الوطنية، 
شــخــصــاً   57 أن  ــان،  ــيـ بـ ــي  فـ
ساعة  الـــ24  فــي  حتفهم  لقوا 
في  قضوا   38 منهم  الماضية، 
البالد،  جنوبي  »السند«  إقليم 
اإلجمالية  الحصيلة  لترتفع 
إلى  البالد  عموم  في  للضحايا 

.1265
وأوضحت في حصيلة القتلى 
بلغت  لوحده  السند  إقليم  في 

هطول  بـــدء  مــن  ــك  وذلـ  ،502
والفيضانات  الغزيرة  األمطار 

في منتصف يونيو الماضي.
ــيـــان أنــــه خـــالل  ــبـ وذكـــــر الـ
شخصاً   17 لقي  األخير  اليوم 
متعلقة  ــوادث  حـ ــر  إث مصرعه 
»خيبر  إقليم  في  بالفيضانات 
إجمالي  يرفع  مــا  بختنخوا«، 

قتلى اإلقليم إلى 285
شــخــصــاً   257 لـــقـــي  كـــمـــا 
مصرعهم في إقليم بلوشستان، 
و188 آخرين في إقليم البنجاب 

منذ بداية الفيضانات.
نيشن«  »ذا  صحيفة  وذكــرت 
هيئة  أن  أمـــس،  الباكستانية 
تشكيلها  تم  المستوى،  رفيعة 
لتنسيق جهود اإلغاثة، اجتمعت 

في إسالم آباد أمس، للمرة
األولــــــى، بـــرئـــاســـة رئــيــيــس 
لتقييم  شريف،  شهباز  الــوزراء 

الكارثة.

 الجيش األميركي يساعد 

باكستان بمواجهة الفيضانات

:» خبراء لـ»

القضاء على اإلرهاب يف تونس يبدأ بحل »النهضة«

عبد الله أبو ضيف )تونس، القاهرة(

التونسية،  الداخلية  وزارة  أعلنت 
إرهابية  مجموعة  اعــتــقــال  أمـــس، 
الدعم  6 عناصر مهمتها  تتكون من 
ــن تــّم  ــذي واإلســـنـــاد لــإرهــابــيــيــن ال

القضاء عليهم أمس األول.
سلطات  أعــلــنــت  األول،  وأمــــس 
كبار  من  ثالثة  أن  التونسية،  األمن 
قتلوا  الخالفة«  »أجناد  تنظيم  قادة 
خالل عملية مشتركة لقوات الجيش 
محافظة  فــي  واألمـــــن،  والـــحـــرس 

القصرين غربي البالد.
ــوزارة، أمــس، في بيان  ــدت الـ وأك
تمت  ــة  ــي األمــن »الــعــمــلــيــة  أن  ــا،  ــه ل
ــمــعــروفــة بــضــروايــة  بــالــمــنــطــقــة ال
السلوم  لجبل  المتاخمة  وسنينت 

بمحافظة القصرين غربي البالد«.
تــونــســيــون أن حل  ــراء  وأكـــد خــب
على  القضاء  بوابة  »النهضة«  حركة 
ضربة  ويمثل  البالد،  في  اإلرهــاب 
مصيرها  ويقرب  لـ»اإلخوان«  كبيرة 
ــن مــصــيــر فــروعــهــا األخــــرى في  م
أزمة  أكبر  تواجه  والتي  المنطقة، 
الشعبي  الرفض  تاريخها بسبب  في 
فشل  أثبتت  الــذي  الوقت  في  لها، 

تجربتها في تونس.
وكـــشـــف األكـــاديـــمـــي الــتــونــســي 
السياسية  الشؤون  في  المتخصص 
هناك  أن  عن  عبيد،  خالد  الدكتور 
حركة  حــول  الشبهات  مــن  الكثير 
ــة، لــكــن حتى  ــي »الــنــهــضــة« اإلخــوان
لحلها،  اتـــجـــاه  ــاك  هــن لــيــس  اآلن 
ــم مـــن وجــــود الــعــديــد  ــى الـــرغـ عــل

المرتبطة  القانونية  القضايا  مــن 
وتزوير  األجنبي  والتمويل  باإلرهاب 

االنتخابات.
وأضاف: »الثابت على األقل إذا ما 
تم حل هذا الحزب فذلك يعني أنه 
خاصة  أخــرى،  أو  بطريقة  سينتهي 
التونسيين،  قبل  من  تجريبه  تم  أنه 
وكثيراً منهم تم التغرير بهم من قبل 
يمكن  ال  واآلن  الحزب،  هذا  دعاية 

لهذه الدعايات أن تنطلي عليهم«.
الحركة  حل  أن  إلى  عبيد  وأشــار 
وقانوني،  قضائي  قــرار  إلى  يحتاج 
خرق  شبهات  هناك  أن  إلى  مشيراً 
سيمنع  األمــــر  وهــــذا  ــيــن،  ــقــوان ــل ل
اســـتـــخـــدام »اإلخــــــــوان« لــشــمــاعــة 
أن  وأكــد  والضحية«.  »المظلومية 
ــمــقــدورهــم أن  ــوان« لــيــس ب ــ ــ »اإلخـ

مثلما  تونس  في  فعل  بردود  يقوموا 
أنهم  خاصة  أخــرى،  دول  في  فعلوا 
ــاً أنــهــم مع  ــ ــصــدرون لــلــخــارج دوم ي

الديمقراطية وضد العنف.
ــال عــلــيــا الــعــالنــي  مـــن جــهــتــه، قـ

ــل الــســيــاســي  األكـــاديـــمـــي والــمــحــل
»الــنــهــضــة«  ــة  إن حــرك ــســي،  ــون ــت ال
وهي  الــعــام  الـــرأي  تعاطف  ــَدْت  فــَق
يظهر  وذلــك  تَْجنيها،  عقوبة  أقــوى 
الحركة على  قــدرة  عــدم  من خــالل 
مسيراتها  فــي  الــعــام  الـــرأي  تعبئة 
االحــتــجــاجــيــة األخـــيـــرة، كــمــا أّن 
ُمــَصــنَّــف  الغنوشي  راشـــد  زعيمها 
مكروهة  سياسية  شخصية  كأكثر 

في تونس.
تصريحات  في  العالني  وأضــاف 
النهضة  »حــركــة  أن  ـــ»االتـــحـــاد«  لـ
2021 ال من  يوليو   25 بعد  خرجت 
الحكم،  مــن  بــل  فحسب،  الحكومة 
اإلدارة  مــن  خروجها  بذلك  ونعني 
َعــَصــُب  وهــي  والــمــركــزيــة  الجهوية 
لها  يُعْد  ولم  القرار،  وسلطة  الحكم 

إال  اإلدارة  هذه  داخل  نافذة  خيوط 
بشكل بسيط جداً، وهذا ما كان في 
الماضي يَُمّثل سبباً مهماً في قوتها، 
في  الــنــافــذة  خيوطها  فــقــدت  كــمــا 
السلطة القضائية بعد حّل المجلس 
األعلى للقضاء، وعزل بعض القضاة 

التابعين لها مؤخراً«.
»الــنــهــضــة« منذ  أن حــركــة  وأكـــد 
 2019 فــي  األخـــيـــرة  ــات  ــخــاب ــت االن
ــعــّد الــتــنــازلــي إْذ  دخــلــت مــرحــلــة ال
االنتخابي،  خــّزانــهــا  ثُــلـُـثَــْي  ــَدْت  ــَق َف
بعد  أكبر  بشكل  شْعبيتُها  وتدهورت 
حراك 25 يوليو 2021، حيث ُفِتَحْت 
ملّفات المحاسبة في عديد القضايا 
تبييض  فــي  ــواء  سـ بــهــا  المرتبطة 
األموال أو تمويل اإلرهاب، وال تزال 

مفتوحة إلى اآلن.

فقدان التعاطف 
الشعبي أقوى عقوبة 

الحركة أثبتت فشل 
تجربتها وتواجه أكبر أزمة 

في تاريخها

ارتفاع حصيلة ضحايا 
السيول إلى 1265 

قتياًل
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ــة اإلمـــارات العربية  ــت دول مــن إنــجــاز إلــى إنــجــاز، مــا زال
ومبتكر.  ما هو جديد  بكل  اإلقليمي  تبهر محيطها  المتحدة 
للنجاح  الوصول  جداً  المهم  من  ليس  بأنه  اإلمــارات  وتؤمن 

فقط.. وإنما المحافظة عليه واستدامته.
وآخر تلك اإلنجازات التي أكدت مسار النجاح واستدامته 
إنجاز  تحقيق  تتضمن  التي  االقتصادية،  األخبار  عبر  ظهر 
الخارجية غير  التجارة  اقتصادي قياسي، حين تجاوز حجم 
إماراتي، وذلك خالل نصف  التريليون درهم  النفطية حاجز 
عام واحد فقط، األمر الذي يعزز مكانة الدولة االقتصادية 
إلى  باإلضافة  الصعيد..  هــذا  على  مسبوق  غير  أمــر  وهــو 
تحقيق نسبة نمو غير مسبوقة أيضاً وصلت إلى 17% وهو 
ما يؤكد مدى متانة االقتصاد اإلماراتي خالل الفترة الماضية 

والحالية والمستقبلية بإذن اهلل.
إسعاد  تم  التي  تلك  أو  وردت،  التي  األرقــام  على  وعــوداً   
الدولة بها. نقول بأن تحقيق تلك األرقام االقتصادية المبشرة 
تأثيرها  ينسحب  مهمة  خطوة  يمثل  للدولة  زاهــر  بمستقبل 
تحتية  لبنية  وتؤسس  البالد  األخرى في  الجوانب  كافة  على 
العامة  الدولة  رؤية  على صعيد  األهمية  بالغ  منطلقاً  تشكل 
للفترة المقبلة وللسنوات الخمسين تحديداً. ومن ناحية أخرى 
العزيمة  لوال  تتحقق  أن  اإلنجازات  لتلك  كان  ما  بأنه  نقول 

الرشيدة، وعلى  القيادة  قبل  الالمحدود من  والدعم  الكبيرة 
رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة، ومن خالل رؤيته الثاقبة يعمل على ترسيخ االستدامة 

االقتصادية. 
السمو  صــاحــب  فيها  يساهم  االقــتــصــاديــة  ــادرات  ــمــب ال
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
لمسيرة  أســاســي  داعــم  وهــو  دبــي،  حاكم  الـــوزراء  مجلس 
بمناسبة  جديد،  إنجاز  أمــام  نحن  وها  االقتصادي،  النمو 
عليها  ألقى  والتي  الخارجية،  التجارة  معدالت  عن  اإلعالن 
الضوء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، عندما قال: 
»نمونا االقتصادي تصاعدي راسخ وبيئة التجارة لدينا هي 
االقتصادي  ومنهجنا  لها،  مثيل  ال  التحتية  وبنيتنا  األفضل، 
تلك  بأن  نقول  وبالتالي  الجميع«.  ثابت وعادل ومنفتح على 
وخطوات  إنجازات  من  الكثير  اختصرت  البسيطة  الكلمات 
نقول  وأيضا  البعيد.  المدى  على  للدولة  مهمة  اقتصادية 
إن الجهود الرائدة لقادة االتحاد سيكون لها تأثير مهم في 
المستقبل، لتكون اإلمارات بحق عنواناً للنهضة االقتصادية 

العصرية.

*كاتب كويتي

ربما أكثر ما يميز بلدنا هو مرونته 
الملفات،  أصعب  مــع  التعاطي  فــي 
فخالل  منها،  االقــتــصــاديــة  خــاصــة 
لها  تعرض  التي  الطاحنة  ــات  األزمـ
الماضية  سنة  العشرين  في  العالم 
تجاوز  ــارات  ــ اإلم استطاعت  فقط، 

الصعوبات االقتصادية الكبرى.
العالمية  المالية  ــة  ــ األزم فمنذ   
بتخطي  الدولة  التي نجحت خاللها 
لها  تعرض  التي  المالية  المتاعب 
إلى  كانت،  مما  أقــوى  لتعود  العالم، 
األزمــات المستجدة مثل وباء كورونا 
وخلق  االقتصادات،  كبرى  الذي شّل 
واقتصادية ضربت  تداعيات صحية 
اإلمـــارات  استطاعت  الــعــالــم،  دول 
تخطي  أبنائها  وعــزم  قادتها  بحنكة 
الثنائية  األزمــة، حيث حافظت على 
األهم وهي صحة السكان واستمرار 
كان،  ما  وهــذا  االقتصادي،  النشاط 
فقد كانت الدولة تقوم بمعادلة دقيقة 
بين اإلغالقات وفتح األسواق وعودة 
الحياة لطبيعتها، حتى تم تأمين البشر 
محرك  استمر  كما  ــة،  ــدول ال داخـــل 
قرب  بعد  واآلن  بالعمل،  االقتصاد 
نهاية وباء كورونا فقد حققنا انتصاراً 

كبيراً وتجاوزنا األصعب. 
فـــراغ، بل  تــأِت مــن  لــم  المرونة اإلمــاراتــيــة  حقيقًة إن 
نهجاً  القادة  وضــع  فقد  مستمر،  وعمل  تخطيط  كنتيجة 
للعمل، حيث إن التخطيط ال يتوقف واستشراف  واضحاً 
اآلفاق والجهوزية للتحديات هي سمات أصبحت تتمتع بها 
اإلمارات، وهذا ما أثبتته األزمات. كل ذلك يدفعنا للتأمل 
في شكل اقتصاد اإلمــارات في المستقبل. وحقيقة أن ما 
قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، عن 
تجاوز التجارة غير النفطية لدولة اإلمارات حاجز التريليون 
درهم في النصف األول من عام 2022 بنسبة نمو %17 
عن نصف العام الماضي، يؤكد أن نهج اإلمارات االقتصادي 
يسير بثبات، وأن رؤية قادة اإلمارات الثاقبة تُطبق وتُنفذ، وأن 
المستقبل سيظل مشرقاً تحت ظل رؤية مستقبلية واضحة 

»نمونا  ســمــوه:  قــال  حيث  المعالم، 
وبيئة  راســخ،  تصاعدي  االقتصادي 
وبنيتنا  األفضل،  هي  لدينا  التجارة 
التحتية ال تجاريها أي دولة، ومنهجنا 
االقتصادي ثابت وعادل ومنفتح على 
القادم  الجميع.. ونبشر الجميع بأن 
هدفه  اقتصادنا  نمو  وبــأن  أجمل.. 
توفير أفضل حياة لشعبنا بإذن اهلل«، 
وهذه حقيقة تعكس واقعاً مستقبلياً 
مزهراً للدولة في ظل ما تقوم به من 
جهود لتعزز من مكانتها االقتصادية 

في العالم.
إعــادة  عمليات  أن  نعلم  أن  ويكفي 
النصف  فــي  بلغت  وحــدهــا  التصدير 
العام نحو 300 مليار درهم،  األول من 
االقتصادية  العمليات  من  جــزء  وهــذا 
لتعزز  الــدولــة  بها  تقوم  التي  الكبرى 
مــكــانــتــهــا، فــهــنــاك مــلــف اســتــقــطــاب 
الشركات الكبرى وتعزيز مكانة الدولة 
في االقتصاد الجديد، خاصة الرقمي، 
العمالقة  ــازون  ــ ــ أم ــة  شــرك إن  حــيــث 
»أمازون ويب سيرفيسز« ستفتتح منطقة 
بيانات رئيسية في اإلمــارات من خالل 
استثمارات بخمسة مليارات دوالر، كما 
ستفتح مجاالً آلالف الوظائف في الدولة 
استثمارات  لــقــدوم  مقدمة  وســتــكــون 
ملياريه للدولة في مجال االقتصاد الرقمي وحده، وهذا سيعزز 

من مكانة اإلمارات كمركز إقليمي لكبرى الشركات العالمية.
كذلك توجه اإلمــارات نحو الطاقة المتجددة والنظيفة 
وهذا مجال اقتصادي كبير ورائد في العالم، حيث إن خطط 
اإلمارات سبق ووضعت في هذا المجال من خالل االعتماد 
التقليدية. فمنذ عام 2015  الطاقة  على طاقة بديلة عن 
أطلقت »استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050«، بهدف 
تأمين إنتاج 75% من الطاقة النظيفة، لتكون دبي مركزاً 
خطوة  أيضاً  ذاته  بحد  وهذا  األخضر،  لالقتصاد  عالمياً 
على  االعتماد  تعزيز  بهدف  اإلمـــارات  في  مهمة  انتقالية 

الطاقة النظيفة.

* كاتب إماراتي

أصل الفكرة مقالتان كتبهما العالم 
البريطاني تشارلس بيرسي سنو عام 
والثورة  »الثقافتان  بعنوان:   1959
العلمية«. والمعروف أنه منذ أواسط 
بين  نقاٌش  ثار  عشر  التاسع  القرن 
مفهوم  حــول  واأللــمــان  البريطانيين 
العلم. وجون ستيوارت ميل كان يرى 
البحت  العلم  الحقيقي هو  العلم  أّن 
والتجريبي، وأّن المجاالت المعرفية 
ــذا االســـم  األخـــــرى ال تــكــتــســب هــ
طرائقها  فــي  تقترب  مــا  بــقــدر  إالّ 
التجريبية.  الــنــزعــة  مــن  وبحوثها 
وألّن األلمان كانوا شديدي االعتزاز 
اللذين  والفلسفة  التاريخ  بمجالي 
اإلنــســان،  ــوم  عــل مــن  يعتبرونهما 
المنهجي  الــخــالف  هــذا  فقد شــاع 
ــســان وعــلــوم الــمــادة  بين عــلــوم اإلن
مجاالت  وتــعــددت  نمت  والطبيعة. 
أخرى  جهٍة  ومن  اإلنسانية،  العلوم 
تقدمت النزعة االختبارية فيها، دون 
بين  المسافات  إلغاء  ذلك  يعني  أن 
التجربة  تعتمد  التي  االختصاصات 
واألخرى التي تظل شديدة االعتزاز 
ل الذات والوجود  بعوالم اإلنسان وتعقُّ
والعالم. تشارلز بيرسي سنو أتى بعد 
النقاش  انــدالع هذا  مائة عــاٍم على 

وتطوراته في المجال العلمي واآلخر الثقافي. وهو بحكم 
أنجلوسكسونيته واختصاصه العلمي األول لجهة دراسته 
في الفيزياء ظّل تجريبياً إلى حٍد ما، لكنه صار تحت وطأة 
العلمية في كل المجاالت يميل مثل كثيرين إلى  الثورات 
وحدة مصادر اإلبداع سواء في العلوم االختبارية والبحتة، 
السوق  أّن  روَّعــه  لكْن  والفنية.  األدبية  المجاالت  في  أو 
الثقافية العامة حتى في بريطانيا والواليات المتحدة، تطلق 
لقب المثقف على الفنانين والرسامين والمؤرخين وكتاّب 
المقاالت في قضايا الشأن العام، في حين ال تعتبر علماء 
لقد حسب في  مثقفين.  والكيمياء  والفيزياء  الرياضيات 
البداية أّن ذلك يعود إلى البدعة الفرنسية التي تتحدث عن 
المثقف األنتلجنسي الذي يملك تصورات نقدية لقضايا 

الشأن العام.

العلمية  ــورات  ــث ال أن  سنو  ــرى  ي
أو علوم  ــادة  ــم ال فــي عــلــوم  ــواء  سـ
اإلنــســان ووســائــل االتــصــال أزالــت 
مــصــدر  ألّن  وذلــــك  ــات.  ــروقـ ــفـ الـ
للتجربة  اإلبـــداع واحـــد، ومــا عــاد 
سنو  أيــام  وبالطبع  نفسه.  المعنى 
االعتبارية  الحقائق  زمــان  كــان  ما 
والديجيتال  االصطناعي  والذكاء 
هو  الذي  المبلغ  وبلغ  بعد  حلَّ  قد 
عليه اليوم، وذلك يؤيد وجهة نظره 
فقد  التفرقة،  عــدم  فــي  شــك  بــال 

توفي سنو عام 1980.
العلماء  كــبــار  ــى  إل سنو  ويتلفت 
وغيرهما،  وهوكنغ  أينشتاين  مثل 
ويــتــســاءل عـــن تــأثــيــر هــــؤالء في 
على  ــذات  ــال ب العلمية  إنــجــازاتــهــم 
الــعــالــم ومــصــائــره. وهكذا  ــورة  صـ
فنحن نسمي أرنولد توينبي أو أريك 
كبيران،  مؤرخان  وهما  هوبسباوم 
ألنهما  ومثقفين  مفكرين  نسميهما 
والــتــاريــخ،  للعالم  تــصــوراً  يملكان 
ــل  ــ ــورج أوروي ــي جــ ــروائـ وكـــذلـــك الـ
صاحب »حديقة الحيوانات« والعالم 
1984، وال نعتبر علماء الرياضيات 
إبداعاتهم  أّن  والفيزياء مثقفين مع 
غّيرت العالم وصورة الكون، وغّيرت 

السياسات االجتماعية واالقتصادية والبيئية.
يذهب سنو إذن إلى أّن الثقافتين المتفارقتين العلمية 
وانقضى.  مضى  لزماٍن  وهميٌة  صورةٌ  تعكسان  واألدبية 
فالثورات العلمية أوصلت إلى وحدة العلوم، وما من تصوٍر 
العلوم  في  أصــوٍل  من  ويمتح  إاّل  اللغة  في  حتى  جديٍد 
دافع  هو  العميق  اإلنساني  الشغف  والتطبيقية.  البحتة 
اإلنجازات الكبرى سواء في المجاالت النظرية واألدبية، 
واحٌد  فاإلنسان  والتطبيقية.  البحتة  المجاالت  في  كما 
واإلنجازات إنجازاته النابعة من ذاك الشغف في مجاالت 

المعرفة واإلبداع أياً كانت مآالتها.

* أستاذ الدراسات اإلسالمية- جامعة 

محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية

اإلمـــارات.. عنـــوان النهضة االقتصادية 

جفاف كاليفورنيا.. يضغط على الحدائق المنزلية

في منطقة وودالند هيلز في لوس أنجلوس ينهمك أليكس هوفماستر وكاميال جيسن  في زراعة نبات يتحمل الجفاف داخل حديقة منزلهما. زراعة هذه األنواع 

التي تتحمل الجفاف باتت مالئمة مع ظروف مناخية تعانيها والية كاليفورنيا، وأصبحت المساحات الخضراء في حدائق المنزل تنحسر بعدما  تخلى السكان عن 

نباتات الزينة الكثيفة التي تتطلب مياها أكثر ورعاية أكبر. )الصورة من خدمة نيويورك تايمز(

األعمال  لممارسة  ا  مهًمّ مالّيًا عالمّيًا  اإلمارات مركًزا  دولة  تُعّد 
التجارية، يتيح انفتاًحا كبيًرا على السوق العالمية ومرونة عالية في 
نقل األموال وإجراء المعامالت المالية؛ األمر الذي يمّثل دفعة مهمة 
في تعزيز تنافسية االقتصاد اإلماراتي وجاذبيته، لما يتيحه من قدر 
كبير من الحرية للمستثمرين في نقل أموالهم والتصرف فيها كما 

يشاؤون.
وألن المرونة واالنفتاح قد يتيحان في دول عّدة ثغرات يمكن أن 
يستغلها ذوو النيات الخبيثة إلجراء معامالت مالية غير مشروعة، 
التنظيمية  التشريعات  اعتماد  على  اإلمــارات  دولــة  حرصت  فقد 
واستحداث األجهزة الرقابية التي تمنع وقوع الجرائم المالية فيها، 
أو استخدام أراضيها طريًقا لعبور أو نقل األموال الناتجة عن أي 

نشاط إجرامي. 
وفي هذا اإلطار، قام القانون االتحادي رقم )4( لسنة 2002 بدور 
إيجاد إطار قانوني ناضج وقوي لمكافحة غسل األموال  مهم في 
وتمويل اإلرهاب، ثم ُحّدث هذا القانون عام 2018 بقانون مواجهة 
غسل األموال، الذي وّحد إجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل 
اإلرهــــــاب، وإجـــــراءات 
القانوني  اإلطــار  تطبيق 
الموّحد لمكافحة غسل 
األموال وتمويل اإلرهاب 
في جميع إمارات الدولة، 
ــاطــق الــتــجــاريــة  ــن ــم وال
الحرة والمناطق المالية 

الحرة في الدولة.
القانون  هــذا  يغّطي   
والئحته التنفيذية جميع 
الــمــتــطــلــبــات الــخــاصــة 
ــات مــجــمــوعــة  ــوصــي ــت ب
ــل الـــمـــالـــي لــعــام  ــم ــع ال
لعام  ومنهجيتها   2012
تتماشى  الــتــي   ،2013
التشريعي  الــنــظــام  مــع 
لدولة اإلمارات. ويعّد ركيزة أساسية تسهم في تعزيز فاعلية اإلطار 
القانوني والمؤسسي للدولة، للتصدي لهذا النوع من الجرائم المالية.
لمواجهة غسل  العالمية  الجهود  بدعم  دائًما  ملتزمة  واإلمــارات 
األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب، وتسعى إلى التنفيذ الكامل لمعايير 
مجموعة العمل المالي، واعتماد تدابير فاعلة وإجراءات تنظيمية 
استباقية لحماية البيئة المالية للدولة عن طريق األجهزة المختصة، 
بما فيها: مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة األوراق 
المالية والسلع، ووزارتَا االقتصاد والعدل، وسوق أبوظبي العالمي، 
وسلطة دبي للخدمات المالية، فضاًل عن التعاون الوثيق بين الجهات 

المعنية كافة، والقطاَعين العام والخاص.
ومع دخول اإلمــارات مرحلة جديدة من الطموحات المستقبلية 
التي تهدف ألن تكون من أفضل دول العالم في التنمية االقتصادية 
واالجتماعية، فإنها تحرص على اتخاذ اإلجراءات الحصيفة كافة، 
والتدابير الفاعلة لضمان استقرار واستدامة وسالمة النظام المالي، 
وتتسم  بالتكامل،  تتميز  التي  منظومتها  بتعزيز  التزامها  وتجدد 
بالديمومة لمواجهة الجرائم المالية بكل أشكالها وأنواعها لحماية 
وتؤكد حرصها  والعالمي وضمان سالمته،  المحلي  المالي  النظام 
الهيئات  وجميع  المالي  العمل  مجموعة  مع  كثب  عن  العمل  على 
الدولية األخرى لمكافحة الجريمة المالية والتدفقات المالية غير 

المشروعة.

اإلمارات.. ريادة في مكافحة 
الجرائم المالية

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

اإلمارات

اليـــوم

اإلمارات تجدد 
التزامها بتعزيز 

منظومتها التي تتميز 
بالتكامل، وتتسم 

بالديمومة لمواجهة 
الجرائم المالية بكل 

أشكالها 

عمليات إعادة التصدير وحدها 
بلغت في النصف األول من 
العام نحو 300 مليار درهم 

وهذا جزء من العمليات 
االقتصادية الكبرى التي تقوم 

بها الدولة لتعزز مكانتها

الشغف اإلنساني 
العميق هو دافع اإلنجازات 

الكبرى سواء 
في المجاالت النظرية 

واألدبية، كما في المجاالت 
البحتة والتطبيقية

الثقافات والمثقفون والثورة العلميةاإلمـــارات.. واالستعداد للمستقبل

د. رضوان السيد*د. سالم حميد*

د. عيسى العميري*

حجم التجارة الخارجية غير 
النفطية تجاوز حاجز التريليون 
درهم إماراتي خالل نصف عام 

واحد فقط
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بالسخاء  بــاذخ  وقــت  هــذا  أن  يبدو 
أكثر  وبـــاذخ  بالتاريخ،  االعــتــبــار  فــي 
حد اإلفراط في القراءة الموضوعية 
ففيما  الــســنــيــن.  وحــصــاد  لــمــآالت 
»اإلخـــوان«  جماعة  قــيــادات  تتشظى 
ــاث فــــي لــنــدن  ــ ــ ــات ث ــهـ ــبـ ــن جـ ــيـ بـ
»اإلخــوان«  شباب  وجبهة  وإسطنبول 
تعيش  االفـــتـــراضـــي،  الـــعـــالـــم  ــي  فـ
ذلك  من  مرارة  أكثر  واقعاً  الجماعة 
العمودية  االنقسامات  وتلك  التشظي 
كامًا  الجماعة  مــيــراث  واألفــقــيــة. 
الذي  نشأ على يد حسن البنا، يبدو 
عوار  انكشاف  بعد  الريح  مهب  في 
يمثله  لما  اليمن،  في  الجماعة  فرع 
ومادية  معنوية  قيمة  من  الفرع  هذا 

للتنظيم الدولي عبر قرن كامل.
عــنــدمــا انــعــقــد الــمــؤتــمــر الــعــربــي 
السودانية  العاصمة  في  اإلســامــي 
التنظيم  كــان   1991 عــام  الخرطوم 
به  كلف  الـــذي  الـــدور  على  مطمئناً 
فرعه في اليمن العتبارات موضوعية 
الجماعة  فــروع  أول  هو  الفرع  فهذا 
اإلسماعيلية  فــي  تأسست  أن  بعد 

عام  بعد  ظهرت  باعتبارها  المصرية 
في  وتوغلت   1929 في  فقط  واحــد 
اليمني،  والمجتمعي  القبلي  النسيج 
وشاركت في كل االنقابات السياسية 
وهو   .1962 وحتى   1948 من  هناك 
االنقاب السياسي الذي منه تناصف 
الــقــوى  مــع  السلطة  الــجــمــاعــة  فــرع 
أنــه  عــلــى  اشــتــهــر  فيما  الــعــســكــريــة، 

الملكيين بالجمهوريين. تزاوج 
ذلك اإلرث مّكن جماعة »اإلخوان« 
طمأنة  على  الــحــصــول  مــن  اليمنية 
ما  وهــو  ــي،  ــدول ال التنظيم  ــادات  قــي
عملت عليه الجماعة بانتهازها حرب 
ما  على  بقوة  لتمسك   ،1994 صيف 
على  فعملت  الــحــكــم،  مــن  لها  أتــيــح 
العرب من مناطق  استقطاب األفغان 
ووفرت  آنــذاك،  والنزاعات  الحروب 
لهم جوازات السفر والرتب العسكرية 
إنه  حتى  المدنية،  الوظائف  وحتى 
في  واألمــن  الجيش  معسكرات  منح 
العناصر  لتلك  الجنوب  محافظات 
في  »الــقــاعــدة  تنظيم  أســســت  الــتــي 
في  استهدف  الــذي  العرب«،  جزيرة 

العاصمة  ــيــة  اإلرهــاب عملياته  أول 
السعودية الرياض عام 1995.

ــــك تــفــصــيــات طــويــلــة  مـــا تـــا ذل
الجماعة  فــرع  قــوة  كــرســت  ودقيقة 
ــو مــا زاد عــنــد قــيــادة  الــيــمــنــي، وهـ
في  ثقة  للجماعة  الــدولــي  التنظيم 
أن  يمكن  بديًا  اليمن وطناً  يكون  أن 
الجماعة،  لقيادات  آمناً  مقراً  يكون 
العملية  التهيئة  بالفعل  تــم  مــا  وهــو 
على  اليمني  الشمال  سيطرة  بعد  له 
التنظيم  نجح  فلقد  العربي،  الجنوب 
والغاز  النفط  بحقول  االستثمار  في 
فلقد  وشبوة.  حضرموت  بمحافظات 
القبلية  للقوى  مستباحاً  الجنوب  كان 
الرئيس  مع  تحالفت  التي  والمذهبية 
ما  السابق علي عبداهلل صالح، وهو 
ال  مالية  وفــرة  الدولي  للتنظيم  وفــر 
يمكن تقديرها، فلقد كانت اإليرادات 
تم  خــاصــة  بنكية  لحسابات  تــذهــب 
لحزب  تــوافــر  بما  تغطيتها  بإحكام 
قانونية  تشريعات  مــن  »اإلصــــاح« 

حزبية.
الرئيس  بين  الــخــافــات  تفجرت 

ــاح« مــن بعد  صــالــح و»حـــزب اإلصــ
في  األحمر  حسين  بن  عبداهلل  وفاة 
بعد  مفتوحة  بمواجهة  وتــوج   ،2007
فلقد  الــعــربــي«،  »الــربــيــع  يسمى  مــا 
فرصته  أنها  يعتقد  »اإلصـــاح«  كــان 
السلطة  على  لانقضاض  المواتية 
الــكــيــانــات  بــعــض  ــعــد أن اهـــتـــزت  ب
العربية. التحوالت الحادة إقليمياً بما 
والتي   ،2013 يونيو   30 ثــورة  شكلته 
انعكست  ــوان«،  »اإلخـ حكم  أسقطت 
التنظيم  أوكـــل  بــعــدمــا  الــيــمــن  عــلــى 
الــدولــي والــحــرس الــثــوري اإليــرانــي 
اليمن  فــي  الجماعة  لــفــرع  المهمة 
منطقة  اليمنية  الجغرافية  بتحويل 
رداً  ــارات  واإلمـ للسعودية  استنزاف 
الشعب  لثورة  المؤيد  موقفهما  على 

المصري.
 2016 في  »اإلصــاح«  تمكن حزب 
ــى خـــالـــد بــحــاح  ــل ــاب ع ــ ــق ــ مـــن االن
بالكامل  اليمنية  الشرعية  واختطاف 
وأخذ مخطط االستنزاف في التنفيذ. 
فبعد أن كانت المسافة بين ما يفترض 
أمتار  بمسافة  وطني  يمني  أنه جيش 

الــقــوات  تراجعت  صنعاء  مــطــار  مــن 
من  للحوثيين  الجبهات  تسليم  فــي 
واحــدة، ووضعت  دون طلقة رصــاص 
ــنـــزاف إعــامــيــة  ــتـ ــز كــنــقــطــة اسـ ــع ت
النائحة  دور  وسكانها  المدينة  لتلعب 
التحالف  على  الكيد  في  المستأجرة 
ستظل  أخاقية  مهزلة  في  إعامياً 
تمحى  أن  يمكن  ال  الزمن  عبر  مثلبة 

من ذاكرة التاريخ العربي واإلنساني.
بما  الجميع  اليمن خدعوا  »إخوان« 
فسرقوا  الــدولــي،  التنظيم  ذلــك  فــي 
األمــــوال ونــهــبــوا الــخــزائــن، وهــربــوا 
بعباءات نسائهم بعد أن تسلم المجلس 
الرئاسي زمام األمور وظهر عيدروس 
الزبيدي بعصاه، وكأنها عصا موسى، 
وأكاذيبهم،  دجلهم  حقيقة  كشف  فقد 
»إخــوان  أن  تكشف  الوقائع  هي  وهــا 
الكل،  وســرقــوا  الكل  خدعوا  اليمن« 
فهذه من مكائدهم التي علمهم إياها 
ســوء  لــهــم  فــزيــن  األكــبــر،  شيطانهم 

أعمالهم.

* كاتب يمني

ميراث الجماعة في عباءات »إخوان اليمن«

»إخوان« اليمن خدعوا الجميع، 
فسرقوا األموال ونهبوا 
الخزائن، وهربوا بعباءات 
نسائهم بعد أن تسلم 

المجلس الرئاسي زمام األمور

من  الــجــفــاف  مكافحة  تعتبر 
أكثر ما يقلق دول العالم وخبراء 
المناخ والبيئة هذه األيام، خاصة 
التي  المتحدة  األمم  تقارير  بعد 
ومدته  الجفاف  وتيرة  إن  تقول 
على  الــثــلــث  بنحو  ازدادت  قــد 
 .2000 عام  منذ  العالم  مستوى 
في  الــمــنــاخ  ــة  أزمـ تسببت  وقـــد 
المياه  ونــقــص  الجفاف  تأجيج 
فأكثر  العالم.  حول  القارات  في 
مــن 43% مــن ســكــان الــواليــات 
الــمــتــحــدة عــانــوا مــن الــجــفــاف 
تشهد  كــمــا   ،2022 يــولــيــو  فــي 
موجة جفاف  أسوأ  اآلن،  أوروبــا 
صـــدرت  إذ  ــاً،  ــامـ عـ  500 مــنــذ 
ثلثي  حــوالــي  تشمل  تــحــذيــرات 
المطروحة  الحلول  وأحد  القارة، 
لمكافحة الجفاف، اللجوء لتقنية 

الصناعي.  االستمطار 
يتم  االصطناعي  فاالستمطار 
ــادة »يــوديــد  عــن طــريــق حــقــن مـ
الــفــضــة« أو »الــثــلــج الــجــاف« أو 
الــرطــبــة« فــي السحب  ــاح  »األمـ
وتعتبر هذه الطريقة هي األشهر 
ليست  التقنية  لاستمطار. فهذه 
بــجــديــدة وقـــد اســتــخــدمــت منذ 
كثيرة  دول  وهــنــاك   1947 عــام 
تستخدمها مثل الصين والواليات 

استخدمتها  التي  والهند،  وأستراليا  وألمانيا  المتحدة 
خال فترات الجفاف لري المناطق القاحلة. 

وفي ظل شح المياه والجفاف الذي تعاني منه الكثير 
االعتماد  إلــى  المنطقة  اتجهت  العربية،  الــمــدن  مــن 
قلة  لــعــاج  الــصــنــاعــي  االســتــمــطــار  تكنولوجيا  عــلــى 
ظاهرة  وتفاقم  الجفاف  حدة  ومواجهة  األمطار  نسبة 
ــحــراري، خــاصــة فــي الــفــتــرات األخــيــرة.  االحــتــبــاس ال
أولـَـيــات  مــن  المتحدة  العربية  ــارات  اإلمـ ــة  دول فكانت 
االستمطار  تجربة  خاضت  التي  المنطقة،  في  الــدول 
االصطناعي، حيث بدأت تجربتها عام 2001 - 2002، 
األمطار،  مياه  من  السنوي  الحصاد  زيــادة  وتستهدف 

ــان  ــريـ ــجـ وزيـــــــــادة مــــعــــدالت الـ
دعم  وكذلك  لألودية،  السطحي 
ــجــي من  ــي ــرات الـــمـــخـــزون االســت
دولة  قامت  كما  الجوفية.  المياه 
مايين   5 بتخصيص  ــارات  اإلمـ
دوالر، لتشجيع العلماء والباحثين 
لبحوث  ــارات  ــ اإلمـ بــرنــامــج  فــي 

علوم االستمطار. 
ــر عــبــداهلل الــحــمــادي،  ــد ذك وق
رئـــيـــس قــســم االســتــمــطــار في 
الــمــركــز الــوطــنــي لــألرصــاد في 
يزيد  »االستمطار  أن  ــارات،  اإلمـ
 %10 ما كمية األمطار من  نوعاً 
إلى 30% تقريباً، وبالتالي يزداد 
ــكــون هــذه  الــمــخــزون الــمــائــي وت
أنحاء  لجميع  صالحة  الكميات 
الدولة. وتتم عملية تلقيح السحب 
على  ملحية  إطــاق شعات  عبر 
فــوق سطح  قــدم   9000 ــاع  ــف ارت
بمحرك  طائرة  باستخدام  البحر 

توربيني مزدوج«.
 ويجمع العلماء في أبوظبي بين 
إطاق الشعات الملحية الجاذبة 
النانونية  الملح  وجزيئات  للماء 
عملية  لتحفيز  جديدة  تقنية  في 
لتسقط  الــســحــب  فــي  التكثيف 

األمطار بشكل أكبر. 
تواجه  إشكاليات  هناك  لكن 
العربية  الـــدول  فــي  الصناعي  االستمطار  اســتــخــدام 
واضح  توجه  يوجد  ال  حيث  المرتفعة،  تكلفتها  وأهمها 
لاعتماد عليها إال في بعض الدول الغنية مثل اإلمارات 
تكلفة  أن  إلــى  اإلحصائيات  أشــارت  فقد  والسعودية. 
استمطار حوالي 24 سحابة تبلغ 5 آالف دوالر. إضافة 
إلى ذلك، حتى الدول العربية القادرة على هذه التكلفة 
لذا على  الخبرات األجنبية،  تعتمد بشكل أساسي على 
هذه الدول بناء خبرات وكوادر وطنية حتى تكون رائدة 

في هذا المجال. 

* باحثة سعودية في اإلعالم السياسي

الحاضر  عراق  تناول  يمكن  ال 
بــول  لــكــلــمــات  اســتــحــضــار  دون 
المدنية  اإلدارة  رئــيــس  بريمر، 
بعد غزو العراق في 2003 »اليوم 
أنهينا 1000 عام من حكم السنة 
في العراق«. أما اليوم، فإن شيعة 
العراق من يُحاكم ما أنتجه الغزو 
الطائفية،  لــلــدولــة  ــمــوذج  ن مــن 
استحقاق  كــانــت  لطالما  والــتــي 
المنتظر.  الشيعية  المظلومية 
ــغـــداد األســـبـــوع  ــه بـ ــا شــهــدت ــ وم
الماضي ما هو إال امتداد طبيعي 
 ،2019 أكتوبر  من  األول  لحراك 
األخــيــرة  انعطافته  فــي  أنــه  إال 
تاريخي  انعتاق  للحظة  وّثــق  قد 
للعراق المذهبي وطنياً من والية 

المذهب سياسياً.
ــمــشــهــد  ورغـــــــم ازدحــــــــــام ال
أن  إال  ــعــراقــيــة،  ال بــالــتــفــاصــيــل 
الجميع )التيار الصدري واإلطار 
على  اتفقا  الشيعي(  التنسيقي 
وذلــك  ميدانياً،  التصعيد  وقــف 
أوالً، لكلفة المناورة بالدم الشيعي 
االحتراب  حالة  اتساع  ومخاطر 
أما  عراقياً.  الشيعي  الشيعي- 
سقوط  بحتمية  فيتمثل  ثــانــيــاً، 
ــة الــطــائــفــيــة اجــتــمــاعــيــاً  ــواليـ الـ
االحتراب.  ذلك  نتيجة  وسياسياً 

في  السياسي  العمل  اعتزال  الصدر  مقتدى  قرار  وما 
العواقب  الفائت، إال مناورة محسوبة  28 من أغسطس 
ميدانياً  الروحية  قبل  السياسية  لمكانته  واستعراض 
المنطقة  إخــاء  ألمــر  إصـــداره  ومــا  األدوات.  وبكافة 
إعان  على  مباشر  رد  إال  أنصاره،  قبل  من  الخضراء 
المرجع الروحي للتيار الصدري كاظم الحائري اعتزال 
»المرجعية« والطلب لمقلديه اتباع علي خامنئي في قم 
مؤهل  وغير  لاجتهاد،  »فاقد  بأنه  الصدر  اتهامه  بعد 

الدينية«.  للقيادة 
الحكم  مؤسسة  بها  تمر  الــتــي  األزمـــة  عمق  ويتمثل 
المتكافلة طائفياً بقرار رئيس »عصائب أهل الحق«، قيس 

الخزعلي بإغاق كافة مقار وأفرع 
»بأن هناك من  العصائب متذرعاً 
أمر  في  العصائب  لتوريط  يدبر 
تصريح  يكتنفه  مــا  وبــرغــم  مـــا«. 
ومن  أنــه  إال  إبهام،  من  الخزعلي 
حجم  أدراك  الحكيم،  عمار  قبله 
ــتــحــول فــي مــوقــف قــواعــدهــم  ال
تعبيراً  تعد  لم  والتي  السياسية، 
السياسي  لاحتواء  قابًا  لحظياً 
ينتج  أن  يمكن  بما  التذكير  عند 
بمكتسبهم  الشيعة  تفريط  عنه 

التاريخي شيعياً.
األزمـــــة لـــم تــعــد ســيــاســيــة أو 
دستورية حتى بعد دخول المحكمة 
االتـــحـــاديـــة عــلــى خـــط األزمــــة، 
الثالثة  وللمرة  البت  أمر  وتأجيلها 
في أمر حل البرلمان، والتحضير 
النتخابات جديدة. إال أن الفسحة 
بالحكم  النطق  حين  إلى  الزمنية 
الجاري،  سبتمبر  من  السابع  يوم 
اإلطــار  قــيــادات  لبعض  تتيح  قــد 
الــتــنــســيــقــي الــشــيــعــي مــراجــعــة 
ما  ضــوء  على  النهائية  مواقفهم 
أو  واقــع،  من  المواجهات  أنتجته 
ربما التفاهم على تشكيل حكومة 

أكثر مواءمة واشتراطات الصدر.
قراءة قرار زعيم التيار الصدري 
اعتزال الحياة السياسية يجب أن 
يُتناول من عدة أبعاد، فهل كان ذلك مناورة استهدفت أكثر 

من هدف سياسي، والمخرجات أكدت ذلك.
مفترق طريق  أمام  العراقية هي  السياسية  المذهبية 
تاريخي، ويتحتم عليها االعتراف بفشلها في إنتاج نموذج 
احتوائها  قابلية  أو  وطنياً،  لاستدامة  قابل  سياسي 
النموذج  هيمنة  إطار  خارج  ودينياً  عرقياً  العراق  لتنوع 
السياسية  المرجعيات  على  يصعب  وســوف  الشيعي، 
الوصاية  استدامة  بقابلية  العراقيين  إقناع  الطائفية 

السياسية واجتراره واقعاً إلى ما ال نهاية.

* كاتب بحريني

 دولة اإلمارات من أوَليات 
الدول في المنطقة، التي 
خاضت تجربة االستمطار 
االصطناعي، حيث بدأت 

تجربتها عام 2001 - 2002، 
وتستهدف زيادة الحصاد 
السنوي من مياه األمطار

قراءة قرار زعيم 
التيار الصدري اعتزال الحياة 
السياسية يجب أن ُيتناول 

من عدة أبعاد، فهل كان ذلك 
مناورة استهدفت أكثر من 

هدف سياسي، والمخرجات 
أكدت ذلك

لحظة العراق الشيعيةاالستمطار.. طوق نجاة من الجفاف

عبدالله الجنيد*د.نجاة السعيد*

هاني سالم مسهور*

جاءت دعوة الصدر ألنصاره باالنسحاب من المنطقة الخضراء والعودة إلى 
منازلهم وإنهاء كل مظاهر التظاهر واالعتصام في الوقت المناسب، بعد أن كادت 
لمية إلى منحى العنف واالقتتال  األمور تنجرف عن المسار الذي ُخطط لها بالسِّ
الداخلي. ويُحسب للصدر، الذي يتمتع بالشعبية األكبر في العراق، وفقاً لنتيجة 
الجماهير وتوجيه  التعبئة وحشد  القدرة على  أو بمعيار  االنتخابات األخيرة، 
سلوكهم، أنه آثر حقن الدماء على المصالح الحزبية، وانحاز للمسار السلمي 
خشية االنزالق إلى حرب أهلية، يمكن أن تأكل األخضر واليابس، والسيما مع 
تردي األوضاع المعيشية للناس وحالة االحتقان التي تشبه فترة ما قبل ظهور 

داعش. 
 وال شك في أن انسحاب أنصار الصدر أسهم في تجنيب العراِق سيناريو 
كارثياً، ولكن على القوى السياسية العراقية أن تعي جيداً ضرورة الوصول إلى 
تسويات وتفاهمات ُمرضية للجميع، وتجنُّب مخاطر العودة إلى »المربع األول«، 
وخيار الشارع مرة أخرى، وربما َفتْح الباب أمام حسم الصراع بقوة الميليشيات 
واألطراف الخارجية، ولهذا فقد اعتبر الرئيس العراقي برهم صالح أن إجراء 
السيناريوهات  أحد  وهو  لألزمة«،  مخرجاً  »يمثل  مبكرة  تشريعية  انتخابات 

المطروحة. 
»اإلطــار  قــوى  ملعب  فــي  الــكــرة  ألقى  قــد  الــصــدر  يكون  التهدئة  وبــهــذه 
التنسيقي«، والتي يفترض أيضاً أن تقوم بدورها في التهدئة، والتحرك نحو 
التوافق والعودة إلى طاولة المفاوضات وعدم االنفراد بمسألة تشكيل حكومة 
جديدة، قبل الشروع في إجراء عملية انتخابية بهدف وضع حد لهذا الصراع 
أن  الخطأ  فمن  بشكل دستوري،  الحكومي  الفراغ  وإنهاء  المزمن  السياسي 
أنه خطاب  على  الصدر  موقف  مع  التنسيقي  اإلطار  قوى  تتعامل  أو  تَعتبر 
هزيمة أو تراجع، وأن تُسرع بتشكيل حكومة أو تلجأ لعقد جلسات البرلمان 
دون توافق. فمن شأن مثل هذا التفكير أو القراءة الخاطئة للمشهد أن تبتعد 
عن إفرازات األزمة وتطوراتها، وهو ما قد يجر العراقيين مجدداً إلى الشارع، 

وقد تتأزم األمور إلى ما ال يُحَمد ُعقباه. 
كما أن على األطراف اإلقليمية والدولية، وخاصة إيران، أن تتوقف عن التدخل 
في الشأن الداخلي العراقي، وأن تدعم جهود التهدئة، وأن تساعد العراقيين على 
الخروج من هذا المأزق، الذي يبدو - وهناك تأييد كبير له في الشارع - أنه يبدأ 
لم األهلي في العراق. والشك في  بانتخابات مبكرة لتصحيح المسار، وإقرار السِّ
أن للدول العربية هنا دوراً مهماً، حيث يجب أن تواصل مسار االنفتاح على العراق 
وتستمر في دعمه ومؤازرته بكل السبل الممكنة، حتى يعود إلى دوره الطبيعي في 

محيطه العربي.

العراق.. ماذا بعد التهدئة؟
تريندز للبحوث واالستشارات اتجاهات عالمية
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موزة المطروشي:

نوف الموسى )دبي(

استحضرت الفنانة المفاهيمية 

اإلماراتية موزة المطروشي 

السؤال الوجودي عن المعنى 

والقيمة األساسية من عملها 

كفنانة إبان األزمة الصحية 

المتعلقة بـ»كوفيد- 19«، 

باألخص بعد إنجازها لدراسة 

الماجستير في الفنون الجميلة 

من »مدرسة سليد للفنون 

الجميلة« في لندن بالمملكة 

المتحدة في عام 2019، كانت 

تتحدث طوال حوارها مع 

»االتحاد«، عّما لهذا السؤال من 

تجربة عميقة متداخلة في 

اللحظة اإلنسانية اليومية، فال 

ُيمكن لها أن تستشعر الوهم 

الفاصل بين الفنان وحياته، 

فكل شيء يدور حول إمكانية 

اإلبداع، وتحويله إلى مسارات 

تعبيرية، مهمتها أن تطيل 

الزمن في العالقة البديعة بين 

أعمال الفنان والجمهور، وال 

يمكن تحقيق ذلك بحسب 

الفنانة موزة المطروشي 

دونما مساحة آمنة، تخلو من 

األحكام المسبقة، توفرها 

االستوديوهات الفنية، وُيسمح 

فيها بدهشة السؤال ليقودنا 

جميعًا إلى التراكمية المعرفية 

لسنوات عدة، وتصل بنا إلى 

توسيع النطاق المجتمعي 

لتذوق الفنون، واإلقبال عليها 

باعتبارها إحدى المرتكزات 

األساسية في مكوننا اإلنساني، 

خاصة أن المعارض الفنية في 

دولة اإلمارات، أصبحت تطرح 

موضوعات مهمة تجسد الرؤى 

المحلية والمقاربات العالمية 

وفق استراتيجية وطنية لبنى 

تحتية تشتمل على مؤسسات 

ومتاحف ومواسم ثقافية، 

مشكلًة جميعها بذوراً  لمرحلة 

السنوات الـ10 القادمة، من 

تجسيد النمو اإلبداعي في 

التجربة المجتمعية ككل. 

اإلقامات الفنية ُفرصة الناشئة إلحداث نقلة إبداعية

فضاءات النحالين
أن  المطروشي،  مــوزة  الفنانة  اخــتــارت 
لزيارة نحالين في منطقة حتا، في  تذهب 
الفترة ما بعد انتهاء الحظر، على أثر أزمة 
»كوفيد 19«، تقول إنها خالل تلك المرحلة 
كانت  فنية  بأعمال  تشارك  كانت  الفارقة 
قد أنجزتها مسبقاً، وقررت أن تبحث دون 
محاولتها  وأن  اإلبداعية،  لطاقتها  توجيه 
النحالين،  وفــضــاءات  العسل  الكــتــشــاف 
لهذا  لدراستها  استكمال  ســوى  تكون  لن 
المجال، بعد توصلها لقلة توفر الدراسات 
النوعي  الــكــم  ــوازي  ــ ت ال  الــتــي  المحلية، 
للدراسات العالمية، وهي شخصياً مغمورة 
بالنحل والعسل كفكرة فنية، فأثناء زيارتها 
للنحالين واستماعها لتفاصيل رحلتهم بين 
والسمر،  والــغــاف  السدر  أشجار  مواسم 

ــر، إضــافــة  وانــتــقــالــهــم مــن مــكــان إلـــى آخـ
هجرة  عملية  فيها  تتم  التي  الظروف  إلى 
البيئة  لــعــمــق  كــيــف  اســتــشــعــرت  الــنــحــل، 
بعداً  يثير  اســتــدالالً  يحدث  أن  الطبيعية 
مماثال للمجتمعات البشرية وتحوالتها، ما 
فني،  مشروع  إلى  تحويله  في  تفكر  جعلها 
توظفها  التي  الكاميرا،  عدسة  باستخدام 
عادًة في أعمالها، كسارد رئيسي للمشهدية 
اإلبداعية، إلى جانب انغمارها في العروض 
ــه، والــوســائــط الــصــوتــيــة واألعــمــال  الــحــّي
النصية، في مسيرتها الفنية التي تضمنت 
الفنية  المشاريع  من  العديد  على  إشرافها 

في دولة اإلمارات.   

إقامات فنية
لكل  بأن  المطروشي،  موزة  الفنانة  تؤمن 

مساحة  تتطلب  إبــداعــيــة،  عــضــالت  فــنــان 
ما  متى  لها  فبالنسبة  وتقويها،  تستوعبها 
من  معينة،  مرحلة  في  عالقة  أنها  شعرت 
إنتاجها لألعمال الفنية، فإنها تقرر مباشرة 
أن تبحث عن إقامات فنية، سواء ذات بعد 
للممارسة  فنية  استوديوهات  أو  أكاديمي 
مكان  إلـــى  الــســفــر  لــهــا  تتيح  اإلبــداعــيــة، 
يساهم  ما  مغايرة،  وعيش مساحة  مختلف 
المساحة  وبين  بينها  حوار جديد  خلق  في 
الفنية، وقالت ضمن دعوة وجهتها للفنانين 
حالة  في  كــأفــراد  نعيش  »نحن  الناشئين: 
أغلب  فــي  مــوجــودة  تجربة  وهــي  تــقــوقــع، 
المجتمعات عموماً، لذا فإن الشخص عليه 
أن يغير من قوقعته إلى قوقعة أخرى إن جاز 
لي التعبير، والذي من شأنه أن يطور طريقة 
التفكير لدينا، حصلت لي فرصة إلقامة فنية 

في المكسيك بقرية صغيرة، تبعد عن مدينة 
وهي  بالسيارة،  ساعات   5 قرابة  مكسيكو 
عبارة عن غابة في األساس، لكن بوصولنا 
إليها رأينا فيها مزارع الموز والليمون، ورغم 
إليها،  الناظر  يبديه  قــد  الـــذي  اإلعــجــاب 
آثــار  إحـــدى  أنــهــا  نكتشف  عندما  أنــنــا  إال 
االستعمار األسباني، الذي أثر بشكل سلبي 
إلى  وحولها  للغابة  الطبيعية  القيمة  على 
ثقافة المزارع، نتأمل االحتماالت الالنهائية 
في  ومناقشتها،  للمفاهيم  تناولنا  لكيفية 
اعتدنا  عما  تماماً  مختلفين  ولــغــة  مــكــان 
ألهمتني  الفنية  اإلقــامــة  وشخصياً  عليه، 
للتفكير بمسألة الزراعة وأبعادها علينا في 
بيئاتنا  وتأثيرها على  المحلية،  المجتمعات 
الطبيعية، ودفعتني الستكمال مشروع دراسة 

النحل والعسل«.

 االستوديوهات 
الفنية 

مساحة 
مجتمعية 

لبناء العالقة 
بين الفنان 

والجمهور

جانب من مشاريع وأعمال الفنانة موزة المطروشي »من المصدر«

شعبان بالل )القاهرة(

يحتفي معرض للرسوم 

الكاريكاتيرية بأديب نوبل 

نجيب محفوظ، ويلقي 

الضوء على جوانب أخرى 

من شخصية، حيث شارك 

مجموعة من الفنانين العرب 

في رسم 40 لوحة لتسليط 

الضوء على مسيرة أديب نوبل 

في متحفه بوسط القاهرة.

واتجه الفنان التشكيلي 

مصطفى الشيخ، رئيس 

جمعية الكاريكاتير المصري، 

في لوحته إلى تجسيد ضحكة 

محفوظ، للفت االنتباه إلى 

جانب آخر من شخصية األديب 

الراحل وعدم التركيز على 

القيمة األدبية وحدها.

وقال الشيخ لـ»االتحاد«: إنه يحب 
كانت  ألنها  المميزة  نجيب  ضحكة 
المحبة  المنطلقة  شخصيته  تعكس 
ومبدع  فنان  أنه  جانب  إلى  للحياة، 
لــوحــة لوجهه  لــذلــك رســم  وأديـــب، 
قلبه،  ومــن  فمه  مــلء  يضحك  وهــو 
للتركيز على هذا الجانب اإلنساني.

وبحسب رئيس جمعية الكاريكاتير 
ــإن تــســلــيــط الــضــوء  ــ الـــمـــصـــري، ف
أمر  العربية  األدبية  القامات  على 
الجديدة  األجيال  لتعريف  ضــروري 
بتاريخهم وأجدادهم العباقرة إللهام 
والكاريكاتير  حياتهم،  في  الشباب 
كأحد تلك األدوات للتثقيف بطريقة 

. بسيطة
الكاريكاتير  رسام  وجّسد 

ــل الـــقـــاســـمـــي  ــصــ ــ ــي ــ ف
الجيلين  بين  التناقض 
في  والحالي  القديم 
ــمــشــاركــة  ــه ال ــوحــت ل

ــمــعــرض،  فـــي ال
تخّياًل  ــع  ووضـ

نجيب  لحياة 
ــوظ،  ــ ــف ــحــ ــ م
كـــــان  إذا 

في  متواجداً 
الحالي،  الوقت 

بــســبــب انــتــشــار 
ــا  ــوجــي ــول ــن ــك ــت ال

وتراجع  الحديثة 
ــة الـــكـــتـــب  ــ ــانـ ــ ــكـ ــ مـ

نسبياً. الورقية 
القاسمي  ــوضــح  وي
لـــــ»االتــــحــــاد« فــكــرة 
لـــوحـــتـــه، فــقــد رســم 
ــل مــحــاطــاً  ــوب ــب ن ــ أدي
ــو  ــ بـــــــاألســـــــالك، وه
ــخــدم األجـــهـــزة  ــســت ي
الكتب  لقراءة  الذكية 
من  بــدالً  اإللكترونية 
الــكــتــب الــتــقــلــيــديــة، 
القراء  يفعل  مثلما 
حالياً،  الشباب  من 
الكتب  الخلفية  وفي 
ــة وقـــد نــال  ــورقــي ال
ــال،  ــ ــمـ ــ ــنـــهـــا اإلهـ مـ

تــعــبــيــراً عــن الــوضــع 
المنازل  لها في  الحالي 

والمكتبات.
شخصية  في  القاسمي  وبحث 

نــجــيــب مــحــفــوظ وعــرف 
ــوة  ــه ــق ــل إدمـــــانـــــه ل
والــــــســــــجــــــائــــــر، 

السيجار  يدخن  وهــو  رسمه  لذلك 
المعبرة  اللوحة  ليكمل  اإللكتروني 
عن اختالف حياة األدباء في العصر 

الماضية. العصور  الحالي عن 
المنسق  مــرســي  فـــوزي  وحــســب 
العام للمعرض لـ»االتحاد«، فإن إدارة 
إقامته بشكل سنوي  تعتزم  المعرض 
من  للشباب  المشاركة  باب  فتح  مع 
عن  لوحاتهم  لتقديم  العربية  الدول 
المواهب  الكتشاف  الراحل،  األديب 
الناشئين. للفنانين  ودعماً  الجديدة 

  40 لوحة تجسيد مسيرته وشخصيته

فوزي مرسي: 
التفكير في 
إقامة المعرض 
سنويًا وفتح باب 
المشاركة للفنانين 
الشباب

نجيب محفوظ بعيون فنانـــي الكاريكاتيـر العــرب

محمد عبدالسميع )الشارقة(

بالمعرضين »البوب في جنوب 

آسيا: استكشافات في الفن 

الشعبي«، و»فرجة ممتعة 

ألحاسيس متدفقة«، افتتحت 

مؤسسة الشارقة للفنون 

برنامجها لخريف 2022، 

وهما المعرضان اللذان يقامان 

في المباني الفنّية بساحة 

المريجة، حتى ديسمبر 

المقبل.

معرض »البوب في جنوب 

آسيا« تنظمه المؤسسة 

بالتعاون مع متحف كيران 

نادار للفنون بنيودلهي، 

ويقّيمه افتخار دادي الفنان 

وأستاذ برنامج جون اتش 

بوريس بجامعة كورنيل، 

وروبينا كارودي المدير 

 ويمّثل المعرض، الذي من المقرر والمقّيم لمتحف كيران.
إقامته  بعد  نيودلهي  إلى  ينتقل  أن 
للفن  موّسعاً  استقصاًء  بالشارقة، 
بالثقافة  المعني  والمعاصر  الحديث 
على  آسيا، مشتماًل  بجنوب  الشعبّية 
القرن  منتصف  منذ  فنّية  أعــمــال 

الحاضر. الوقت  العشرين حتى 
ويستضيف فنانين اشتهروا بتناول 
ومواجهتهم  الــمــعــقــدة،  قــضــايــاهــم 
ــن خـــالل  ــ ــمــع واألفــــــــراد م ــمــجــت ال
أكثر  يشارك  إذ  والتنّدر،  السخرية 
متعدد  ــوار  حــ فــي  عــمــل   100 مــن 
أفغانستان  مــن  لفنانين  األجــيــال 
وباكستان  ونيبال  والهند  وبنغالديش 
بمواضيع  الشتات،  ودول  وسريالنكا 
الــضــوء  تــســلـّـط  مــتــنــوعــة،  مفصلّية 
الطباعّية  الوسائط  جماليات  على 
والممارسات  والرقمية،  والسينمائّية 
والحرف  بالعبادة  المتصلة  السائدة 
مع  وتعاطيهم  والفلكلور،  الــيــدويــة 
األشـــكـــال الــمــخــتــلــفــة لــلــرأســمــالــيــة 
التي تتراوح بين الصناعات  المحلية 
ــواق  ــ ــازارت واألسـ ــ ــب ــ ــعــمــالقــة وال ال
الشعبية، والغوص عميقاً في قضايا 

واالنتماء. الهوية 
ــعـــرض »فـــرجـــة مــمــتــعــة:  أّمـــــا مـ
فيتخصص  ــدفــقــة«  مــت أحــاســيــس 
توائم  التي  الفنّية،  الفيديو  بأعمال 
والعرض  اإلنترنت  عبر  العرض  بين 
من  ــزوار  ــل ل يتيح  بما  الــمــوقــع،  فــي 
الميّسر  الوصول  العالم  أنحاء  جميع 
أعمال  مــن  مــخــتــارة  مجموعة  ــى  إل
تقّدمها  الــتــي  المتحركة  ــصــورة  ال

ثــالث مــؤســســات كــبــرى، بــالــتــوازي 
الجمهور  ــام  أم الفرصة  إتــاحــة  مــع 
الــمــحــلــي لــمــشــاهــدة األعـــمـــال في 

وبأماكن مخصصة. عروض حّية 
5 في  وتعرض المنّصة في الرواق 
اختارت  عماًل،   22 المريجة  ساحة 
منها،  سّتة  للفنون  الشارقة  مؤسسة 
التكنولوجّية  للبيئة  نظراً الستجابتها 
البشري  اإلدراك  على  وتداعياتها 
ــعــالقــات االجــتــمــاعــّيــة، بــاتــخــاذ  وال
»الحواس الموازية« معبراً الستدعاء 
معنى  وتتبع  الشاشة،  خــارج  هو  ما 
من  الرقمي  العصر  في  االستشعار 
البصري،  اللمس  مــواضــيــع:  خــالل 
واإلســقــاط الــتــدريــجــي الــمــعــيــاري، 
ــور والـــحـــركـــة،  ــبـ ــعـ والـــتـــمـــاهـــي والـ

وشذرات الروح.
ممتعة:  ــرجــة  »ف تنظيم  ــجــيء  وي
المتحف  مــن  مــتــدفــقــة«  أحــاســيــس 
الوطني للفن الحديث والمعاصر في 
الشارقة  مؤسسة  مع  بالتعاون  وريا 
السويدي  الوطني  والمركز  للفنون 

والتصميم. المعمارية  للهندسة 
للفنون  الــشــارقــة  مؤسسة  وتهتم 
وبرامج  معاصرة  فنون  باستقطاب 
الثقافي  الــحــراك  لتفعيل  ثقافية، 
ــفــنــي فـــي الــشــارقــة  ــي ال ــداعــ ــ واإلب
واإلمارات، وفق مبادراتها وبرامجها 
المقيم«،  »الفنان  مثل  األســاســّيــة، 
ــج  ــام ــرن ــيــمــي، »ب ــعــل ــت الـــبـــرنـــامـــج ال
واإلصــدارات،  والمعارض  اإلنتاج«، 
ــة إلـــــى مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــ ــاف ــاإلضــ ــ ب

المتنامية. المقتنيات 

»الالحتمية« للفنانة فيفيان سون دارام ضمن معرض »البوب« )من المصدر(

»الشارقة للفنون« تفتتح معارضها لخريف 2022

أكثر من 100 
عمل في حوار 
متعدد األجيال 
لفنانين اشتهروا 
بتناول قضاياهم 
المعقدة

فرجة ممتعة واستكشافات في الفن الشعبي  

موزة المطروشي »من المصدر«

يف سياق تطور املساحات الفنية بدولة 
اإلمارات، سردت الفنانة موزة املطروشي، 

محركًا جوهريًا بدأ يلقي بظالله على 
املجتمع الفني، من خالل برنامج منحة 

مؤسسة سالمة بنت حمدان آل نهيان 
للفنانني الناشئني، والتي هي مبثابة 

»زمالة«، حيث استطاعت بعد تخرجها 
من املنحة أن تقوم الفنانة موزة املطروشي 
بتدريس الدفعتني »الثامنة« و»التاسعة« 

من البرنامج، واصفًة كيف ترفد تلك 
البيئات املعرفية اخلبرات املؤهلة سواء 
يف دولة اإلمارات أو من يذهب للدراسة 
يف اخلارج، فبمجرد عودتهم ميارسون 

التدريس والعمل يف املؤسسات الثقافية، ما 
يهديهم إدراكًا معرفيًا مبضامني السياسات 

الثقافية واالجتماعية، واملساهمة يف 
تطويرها مبا ينسجم مع دعم الفضاءات 

الفنية، وخاصة احلوارات التي يتم تناولها 
ومناقشتها يف ثقافة االستديوهات الفنية، 

التي تعد مبثابة صالونات ثقافية، ُعرفت 
على مر تاريخ الفن والفنانني يف العالم، 

بكونها مساحات إلثراء الوعي الفكري يف 
مختلف املفاهيم والرؤى اإلنسانية.

إثراء الوعي الفكري
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القاهرة )االتحاد( 

بدأت املمثلة منى زكي 
التحضير مجددًا ملسلسلها »الم 

الشمسية« الذي كانت تستعد 
له العام املاضي، وخرج من 

السباق الرمضاني بسبب ضيق 
الوقت. وجتسد فيه شخصية 

معلمة يف إحدى املدارس 
الدولية، وتدور أحداثه حول 

مجموعة من القضايا األسرية، 
تأليف مرمي نعوم، إخراج كرمي 
الشناوي، ويشارك يف بطولته 

إياد نصار وناردين فرج.
وكشفت منى عن موعد طرح 

فيلمها »القاهرة مكة« بدور 
العرض فى ديسمبر املقبل 

خالل موسم رأس السنة 
امليالدية، وجتسد خالله دور 
سيدة تقرر أداء مناسك احلج 

مع والدها سعيًا للتوبة. 
وتنتظر منى زكي موعد 

عرض فيلمها »اجلواهرجي«، 
الذي تدور أحداثه يف إطار 

الكوميديا االجتماعية، حول 
تاجر مجوهرات يقع يف العديد 

من املتاعب واملواقف احملرجة 
بسبب زوجته، تأليف عمر 

طاهر، إخراج إسالم خيري، 
ويشارك يف بطولته محمد 
هنيدي وتارا عماد. ويشهد 
العمل تعاونًا ثانيًا بني منى 

وهنيدي، بعد 24 عامًا منذ 
فيلم »صعيدي يف اجلامعة 

األميركية« عام 1998.

ي
زك

ى 
من

»معلمة 
دولية«

ز التوازن بين البيت والعمل تعزِّ
»التنمية األسرية« 

تحديد األدوار
تتناول ورش التوازن بين األسرة والعمل عدداً من 
المواضيع المجتمعية التي تخدم األفراد وتشجعهم 
على اتباع ممارسات تحقق لهم التوازن في حياتهم 
مــهــارات  »اكــتــســب  منها  والــمــهــنــيــة،  االجــتــمــاعــيــة 
العاطفي  »الــذكــاء  والــعــمــل«،  األســـرة  بين  الــتــوازن 
ومهامك  األسرية  أدوارك  و»حــدد  الــتــوازن«  مفتاح 
الوظيفية«. واستهلت سلسلة البرامج المدربة سلمى 
التوازن  مهارات  »اكتسب  بورشة  المنصوري  صياح 
يتعلمن  المشاِركات  أن  مؤكدة  والعمل«،  األسرة  بين 
كيفية تحديد األدوار وفقاً ألولوياتهن، وكيفية اتخاذ 
الخاصة  واألدوار  المهام  بين  التفضيل  ــرارات  قـ

باألسرة والعمل.

مهارات التواصل
وقالت المنصوري: هناك العديد من األدوار التي 
بها  والــوعــي  األمـــور،  مختلف  فــي  اإلنــســان  يؤديها 
واالهتمامات المتنوعة تجعل الفرد ينظر إلى الحياة 
النمو  تحقيق  على  يساعدنا  مــا  شمولية،  بنظرة 
النجاح  إلى  للوصول  االلتزامات،  كل  في  المتوازن 
المطلوبة  األدوار  أن  المنصوري،  وأكدت  الحقيقي. 
من كل شخص، هي مهام متكاملة ومترابطة وليست 
يجعلها  العمل  في  المرأة  دور  أن  وذكرت  منفصلة. 
االجتماعية،  المتغيرات  من  العديد  على  تتعرف 
وتكون المرأة أكثر وعياً أثناء تربية األبناء، ما ينمي 
والتي  األبناء،  لتربية  والتعاطف  التواصل  مهارات 
عمل  عالقات  لتحقيق  الــالزمــة  نفسها  هي  تعتبر 

جيدة.

لكبيرة التونسي )أبوظبي( 

سعيًا منها لتعزيز التوازن، 
وحتقيق السعادة جلميع 
أفراد األسرة، تعمل مؤسسة 
التنمية األسرية ضمن 
خدمة التوازن بني البيت 
والعمل على تنفيذ عدد من 
الورش خالل شهر سبتمبر 
احلالي. ويأتي ذلك بهدف 
متكني املرأة من التخطيط 
للحياة السليمة، ورفع 
قدراتها وصقل مهاراتها 
لتحديد أولويات العمل 
واألسرة، باإلضافة إلى 
تعزيز التمكني األسري.

نفطــــــة التونسيـــة
»الكوفــــــة الصغـــــــرى« 

للتسمية  نسبة  نــفــطــة،  تـُـعــتــبــر 
جــداً  شبيهة  »نــبــطــة«  الــرومــانــيــة 
توافر  حيث  من  الُعمانية،  بالمدن 
الصحراء،  وصفاء  النخيل  واحات 
ذات  المعمارية  الهندسة  ونــمــط 
فضاًل  اإلسالمي،  العربي  الطابع 
ــاع أهــالــيــهــا وتــقــالــيــدهــم  عــن طــب
القيم  على  بالحفاظ  وتمسكهم 
ــة  ــل ــة األصــي ــيـ ــالمـ الــعــربــيــة اإلسـ
والبساطة  ــعـــادات  والـ والــتــقــالــيــد 
ــة وحــســن  ــاقـ ــبـ ــلـ ــة والـ ــ ــاب ــرحــ ــ وال

االستقبال.

ملتقى الثقافات
عثمان  الــدكــتــور  الــبــاحــث  أكـــد 
»الــكــوفــة  تسمية  أن  ــدي،  ــجــري ال
جــاءت  نفطة  لمدينة  الــصــغــرى« 
ــارة إلـــى تــاريــخــهــا الــعــريــق  ــإشـ كـ
واحتضانها  العلمية  ومــكــانــتــهــا 
القبائل  مــن  متالحقة  لــهــجــرات 
المشرق  من  جــاءت  التي  العربية 
ــب ســكــانــهــا  ــانـ ــى جـ ــ ــربـــي إلـ ــعـ الـ
الفتح  قبل  سكنوها  الذين  البربر 
اإلسالمي. وقد حافظ أهلها على 
الــنــمــط الــمــعــمــاري الــمــمــيــز، فال 
بحرفية  المصنعة  األبـــواب  ــزال  ت
تزين  النخيل  جــريــد  مــن  عــالــيــة 
العريقة،  واألحياء  البيوت  مداخل 
باآلجر.  تبنى  المنشآت  تــزال  وال 
بتربية  الصحراوية  نفطة  وتشتهر 
الجمال، وال يزال أهلها يحتفظون 

ــادات الــبــدويــة  ــعـ ــن الـ بــالــعــديــد م
أهل  يقوم  بتربيتها.   المرتبطة 
نفطة بجهود حثيثة إلحياء مكانتها 
ــتــاريــخــيــة كــمــلــتــقــى لــلــثــقــافــات  ال
لقوافل  عبور  وكنقطة  والشعوب، 
وتكللت  والــمــســافــريــن.  ــتــجــار  ال
تعنى  جمعية  بــإنــشــاء  جــهــودهــم 
بحوار الحضارات واألديان هدفها 

التقريب بين الثقافات.

النمط المعماري
ميشال  الفرنسي  السائح  وقــال 
نفطة  بمدينة  معجب  إنـــه  آالن، 
فيها  يطيب  غــنــاء  ــة  واحـ ــراهــا  وي
بالحداثة،  التاريخ  وتجمع  العيش، 
المعماري  نمطها  أن  إلــى  مشيراً 
فنادقها  عــن  فضاًل  جـــداً،  جميل 
تشد  الــتــي  والبسيطة  الــعــصــريــة 

االنتباه.
محمد  الجزائري  السائح  وذكــر 
األمين عدوكة أن نفطة قريبة جداً 
من وادي سوف ليس جغرافياً فقط 
بل في العادات والتقاليد واللهجة، 
وقال إنه يجد راحته فيها، ما جعله 
من  أكثر  الواحد  العام  في  يزورها 
20 مرة. وأكد يوسف العكوري ابن 
األصلي  موطنه  أن  نفطة،  مدينة 
جميل بواحاته وهندسته المعمارية 
وتماسك أهله. وذكر أن ما ينقص 
مدينته، هو االهتمام من السلطات 

بالبنى التحتية ومرافق الترفيه.

ساسي جبيل )تونس(

عرفت بوابة الصحراء 
مدينة نفطة التونسية، 
التابعة حملافظة توزر، 
باجلنوب الغربي للبالد، 
منذ التاريخ القدمي 
بعلمائها، وهي مشهورة بعدد 
جوامعها الكبيرة وأضرحة 
أوليائها ومبجالس تدريس 
العلم والفقه يف الدين، ما 
جعلها تسمى بـ »الكوفة 
الصغرى« تشبيهًا مبدينة 
الكوفة يف العراق.

د )االتحاد( نفطة التونسية طبيعة صحراوية وطابع متفرِّ

تسعى مؤسسة 
التنمية 
األسرية 

إلى تفعيل 
مجموعة من 

األنشطة ضمن 
سلسلة البرامج 

واخلدمات 
التعليمية 

والتثقيفية 
والترفيهية 

املتنوعة التي 
حترص على 

تنفيذها 
خالل العام، 
وذلك بهدف 

تعزيز التواصل 
اإليجابي 

وتنمية املهارات 
االجتماعية 

لدى أفراد 
األسرة 

واملجتمع.

برامج

سعادة اآلباء واألبناء تتطلب عدة مهارات )أرشيفية(

علي 

عبد 

الرحمن 

)القاهرة( 

تعاقدت املمثلة ليلى علوي 
ستات   4« فيلم  بطولة  على 

شخصية  وجتــســد  شــــداد«، 
شــهــيــرة تـــدافـــع عـــن حــقــوق 
حول  اجتماعي  إطار  املــرأة، يف 
واملعيلة  املستقلة  املــرأة  قضايا 
مسؤوليتها  تتحمل  ــتــي  ال

العمل  ويتناول  مبفردها. 
يف  الــرجــل  دور  اختفاء 

بعض األحيان، وهو من 
تأليف وإخراج محمد 

سيف.  ــو  أبـ ــالح  صـ
ــد الــفــيــلــم  ــه ــش وي
عــودة ليلى علوي 
إلى  شاهني  وإلهام 
العمل السينمائي 
مـــــجـــــددًا بــعــد 
عــامــًا،   26 غــيــاب 
يف  شاركتا  أن  منذ 

يا  ديــنــا  ــا  »ي فيلم 
غرامي«، عام 1996، 

التعاون السادس  وهو 
مسيرتهما  خالل  لهما 

ليلى  وتنتظر  الفنية. 
السري  »التاريخ  فيلم  طــرح 

لكوثر«، وجتسد شخصية إعالمية 
تناقش  الشهيرة،  القنوات  بإحدى  محجبة 

وسيدات  أعمال  رجــال  وتستضيف  املختلفة  القضايا 
املجتمع يف برنامجها. وهي معروفة بآرائها املتشددة وتنتمي 

إلى حزب تأسس بعد ثورة 25 يناير.
حول  السياسية،  االجتماعية  الدراما  إطار  يف  األحــداث  وتــدور   

يف  ويــشــارك  ــني،  أم محمد  وإخـــراج  تأليف  املتطرفة،  اجلماعات 
لتقدمي  علوي  ليلى  وتستعد  وزينة.  الدين  محيي  محسن  بطولته 

الفيلم الكوميدي »ماما حامل«، الذي تدور أحداثه  الثاني من  اجلزء 
حول أسرة لديها ابنان أحدهما طبيب واآلخر مخرج إعالنات ال يريدان 

تفاجأ  ثم  والديهما،  محاوالت  من  الرغم  على  ــزواج،  ال جتربة  خوض 
األسرة بحمل األم، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كرمي، ويشارك يف 

بطولته بيومي فؤاد ونانسي صالح.

ليلى 
علوي 

تدافع عن 
»الستات«

حبر الشارع

من القلب أكتــب

كتبت ألنني سمعت من يقول لي اقرأ..
بتاريخ 1988/3/19 حصلت على وظيفة في وزارة االقتصاد وكان 
شيء  كل  من  قريب  ألنني  كثيراً  سررت  الشارقة،  في  الوزارة  مكتب 
من  يقربني  مكان  من  جداً  قريباً  كنت  عائلتي.  ويسعد  القلب  يسعد 
الكتاب والقراءة والمسرح ومن خالل وظيفة تمأل طموحي  أصدقاء 
الدائرة  مدير  من  قريباً  الثقافة  دائرة  من  قريباً  كنت  دربي،  وتنير 
وتمكنني  اإلبداع  تصنع  ثقافية  دائرة  حسن..  الرحمن  عبد  األستاذ 
رائعة  ومبادئ  بقيم  تمدني  كاتباً  والنافع،  الصحة  على  القبض  من 
والمساحة  الفرصة  وتتيح  بالقلم  والتمسك  للقراءة  وتدفعني  تجدني 
نوافذ  لي  فتحت  حتى  وأبدع  أكتب  صحيح.  بشكل  والتنفس  للتألق 
تاريخية بأن جعلتني من أوائل من كتبوا في مجلة الرافد التي فتحت 
وأماكن  والعمراني  الثقافي  منجزها  أتأمل  حاضراً  يغلق،  ال  باباً  لي 
تواجدها، بيت الشعر أيام الشارقة المسرحية ومعرض الكتاب الذي 
الكتاب بسرور ونفس  كلما زرته وجدت صوراً حقيقية أليادي تحمل 
راضية رغم ثقل األحمال ووزن الكتب وأكياس رفيقة األصابع حانية 
محبب  ومكان  عظيم،  شأن  هذا  وأقــول  أفكر  كنت  للبيئة،  صديقة 

الكثير وال يبخل. يقدم 
االرتفاع  عن  فكرة  أخــذت  الشيوخ  منطقة  في  عملي  شرفة  من 
والعمارات اللصيقة التي تشبه األخوات في البيت يعملن بجهد وافر 
ويعيد  يقدم  ومــا  القديم  سوقها  إلــى  وصلت  أن  إلــى  العمل  ويتقّن 

الماضي بجودة وحاضر مندمج مع القديم.
إعادة  فن  قرأت  الشارقة  في  وحياة.  وناس  ومسجد  وميناء  ماء 
أصحابها  بأسماء  البيوت  ونسمي  قيمته  للتراث  نعيد  وكيف  اإلعمار 
األصــالــة  على  والــتــعــرف  وســكــة،  سكة  بين  ذكــريــاتــهــم  تبقى  حتى 

والتواصل.
المتأمل في عيون 

بالنسيم  فرحة  الشارع  في  نخلة  مالت  كلما  أشواقك  الوجد  نثر 
مراكب  أبحرت  المتأمل  عيون  من  شجرة،  غصن  على  طائر  وحط 
وسافرت مع الغيمة نفس راضية مع سعادة أوالدي على بحيرة خالد 
حين ركبنا العبرة نجول في البحيرة حتى قبضنا على األلوان رافعين 
وابتسمت  وكتبت  وقــرأت  رأيــت  الكورنيش.  على  للواقفين  أيدينا 
ولعب  الجزيرة ضحك  متنزه  القلب االستمتاع في  أرواحنا حين قرر 
وفرحتها  القوية  وروحها  بالحديقة  المعرف  لألستاذ  نستمع  وجد 
بنا، من عيون المتأمل قرأت سطوراً خالدة نقشت بأحرف من نور.

أحمد العسم
a_alasam@hotmail.com
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رئيس التحرير 

حمد الكعبي

@aletihadae

إحدى مطبوعات

يسلبونها منا 
ليضيفونها لهم

تلك هي الضحكات وساعات البهجة ولحظات السرور المسلوبة منا ومن 
حياتنا بفعلهم وغفلتنا، ليضيفونها لهم ولفرحة حياتهم، من هو المسؤول 
بسبب  ذلــك،  في  يساهم  من  نحن  هل  يومنا؟  من  الضحكة  غياب  عن 
عدم وعينا، وإفساح المجال لألحداث أن تفعل فعلها فينا، سواء كانت 
صغيرة أو كبيرة، دون أن نتدخل في تغييرها وتطويعها أو حتى تحييدها، 
مستسلمين لها بإرادة غائبة؟ أم أن لآلخرين رأيهم وتأثيرهم، وفرضهم 
علينا ما يريدون، في حين نقف عاجزين عن انتزاع ما يجعل يومنا فرحاً، 

وضحكتنا حاضرة، مهما كانت األمور؟
ولو أن كل شخص استعرض ما يمر به من أحداث، وراقب الناس الذين 
يدسون أشياءهم في نمط وإيقاع يومه، وتفكر، وتدبر، سيجد أن ضحكته 
مسلوبه من هذا األمر أو ذاك الفرد، وأن غيابها يعود للمرء نفسه الذي لم 
يتحرك ليصنع الفرق، والتغيير، ويوجه األشياء لصالحه، ويستدعي بذلك 

ضحكته الغائبة أو المسلوبة.
الحراك  مع عدم  الطفيليون،  أو  المتدخلون  وكثر  األمــور،  تمادت  وإن 
الوقت،  وبسبب طول  التراكم،  بسبب  أصعب  الحالة  فستغدو  اإليجابي، 
االكتئاب  مثل  نفسي  مرض  من  تخلو  ال  مرضية،  ظاهرة  شكلت  وربما 
والهروب بالنفس للوحدة، وما تستدعيه من أمراض جسدية أو الهروب 
إلى األمام، فراراً من الواقع إلى المتخيل والهلوسة، وهو أمر ينهك الجسد 
على مر الوقت، ويتعب الروح، ويخرج اإلنسان من الحياة الجميلة مبكراً.

وكما يقول العارفون: إن اإلنسان طبيب نفسه، وال أحد يعرف أوجاعه 
مثل ذاته، هناك مشكالت عليه أن يبترها في حينها، ومشكالت يسّكنها 
لمعضلة،  تتحول  أن  قبل  منعها  عليه  ومشكالت  للحل،  قابلة  كانت  إن 
بعض  هم  وهكذا  منه،  بالتقرب  لها  يسمح  ال  أن  عليه  يجب  ومشكالت 
األشخاص في الحياة كذلك، فالنجاة بالنفس والروح تستلزم من المرء أن 
يجالد من أجلها، وتستلزم حضور وعيه في كل األمور، وحضور اختياره 

وحريته في كسر معادلة سرقة الضحكة والمتعة من حياته.
علينا أن نقّر أن الحياة صعبة المراس، وأن بعض الظروف قد تقهر 
وأن سبل  العموم،  أو أصحاء في  أبرياء  الناس هم  ليس كل  وأن  المرء، 
الدنيا فيها الورود مثلما فيها الشوك والحجارة الصلدة التي تمنع سريان 
يحارب  أن  اضطر  ولو  واقفاً،  يظل  بين شخص  فرق  هناك  لكْن  الماء، 
مع  أكتافه  تتهدل  وبين شخص  أجل ضحكة حياته،  الهواء من  طواحين 
مرور أول ريح، وتنوء روحه من أول ثقل، بين شخص متماسك يذود عن 

روحه ونفسه بالوعي والشجاعة، وبالمقاومة بالحيلة، وبين 
شخص متهالك، مستسلم، يرضى بالسلب وانتهاك النفس.
أو شخصاً يسرق  وكما يقول العارفون: ال تجعلوا شيئاً 
منكم إرادة الحياة، وضحكتكم الملونة في الحياة، ألنهم إن 

نجحوا أضافوها لحياتهم، وسلبوها من حياتكم!

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 +

أعلنت الممثلة األميركية 
جاين فوندا إصابتها 

بالسرطان، معربًة عن 
تفاؤلها في شأن فرص 
تعافيها، وكتبت الممثلة 
الحائزة جائزة أوسكار 

والبالغة 84 سنة في 
حسابها عبر انستغرام: 

»ُشّخصت بمرض ليمفوما 
الهودجكينية«، وهو نوع 

من السرطان يصيب 
الجهاز الليمفاوي، وتابعت: 

»هذا السرطان يمكن 
الشفاء منه، و80% من 

المصابين به ينجون«، 
وأضافت: »أنا محظوظة 
ألّنني أستفيد من تأمين 

صحي ويمكنني تلقي 
أفضل العالجات والتعامل 

مع أنجح األطباء، أدرك 
أنني أتمّتع بهذه الميزة، 

لكّن األمر محزن ألّن عدداً 
كبيراً من األميركيين ال 

تتاح لهم الرعاية الصحية 
الجيدة التي أتلقاها، وهذا 

غير عادل«.
 نيويورك )أ ف ب(

تلّقى ذكر السلحفاة »يانوس«، وهو أكبر سلحفاة 
برأسين سنًا في العالم، في عيد مولده الخامس 
والعشرين زهورًا قابلة لألكل، قدمها له متحف 

جنيف للتاريخ الطبيعي، وأوضح مدير المتحف 
أرنو مايدير أن متوسط عمر »يانوس« سيكون 

قصيرًا جدًا لو عاش في البرية، لعدم قدرته على 
دخول رأسيه إلى قوقعته، مشيرًا إلى أن »يانوس« 
لديه كذلك قلبان وزوجا رئتين ومعدتان، وتتوافر 

له جلسات تنظيف ونزهة يومية، كما أجرى 
مؤخرًا عملية جراحية إلزالة حصوة في مثانته، 

وفقس يانوس قبل 25 عامًا في قسم الحيوانات 
في المتحف، من بيضة استعارها المتحف من أحد 
األفراد، ووافق األخير على ترك ذكر السلحفاة في 

المتحف بعد خروجه من البيضة بعدما وعدته 
اإلدارة بتوفير رعاية جيدة له. جنيف )أ ف ب(

عيد ميالد سلحفاة 
برأســـــين

عاد مهرجان »روك إن ريو« في ريو دي جانيرو وعلى جدوله حفالت لكّل 
من المغني الكندي جاستن بيبر ونجمة البوب البريطانية دوا ليبا وفرقة 

كولدبالي البريطانية، فيما ُيتوّقع أن يستقطب خالل سبعة أيام نحو 700 
ألف متفّرج، وتوقف المهرجان  ثالث سنوات بسبب جائحة كوفيد-19، وعلى 

غرار دوراته السابقة، جرى اختيار الفنانين المشاركين بصورة انتقائية، 
لتنطلق من جديد موسيقى الميتال في المهرجان والبوب والهيب هوب 

والموسيقى البرازيلية والفونك كاريوكا، وسُيلقي المهرجان الضوء على غابة 
األمازون من خالل عرضه صورًا بانورامية تبرز الغابة االستوائية األكبر في 

العالم والتي تضررت بشدة جراء الحرائق التي طالتها. 
 ريو دي جانيرو )أ ف ب(

عودة »روك إن 
ريو« إلى البرازيل

للمرة الثانية خالل خمسة أيام، أوقفت إدارة 
الطيران والفضاء األميركية )ناسا( أمس العد 

التنازلي وأجلت محاولة كانت مقررة إلطالق صاروخ 
عمالق من الجيل الجديد في أولى مهام برنامجها 

»أرتميس« المقرر أن يشمل رحالت من القمر إلى 
المريخ، وجاء إلغاء أحدث محاولة إلطالق صاروخ 

)نظام اإلطالق الفضائي(، الذي يعادل طوله مبنى 
مؤلفا من 32 طابقا، مع الكبسولة أوريون من كيب 

كنافيرال بوالية فلوريدا بعد محاوالت متكررة من 
الفنيين إلصالح تسريب لوقود الهيدروجين السائل 

فائق التبريد الذي يتم ضخه في خزانات وقود 
المرحلة األساسية للمركبة.

 كيب كنافيرال )فلوريدا( )رويترز( 

للمرة الثانية إلغاء محاولة إطـــــــالق »أرتميس« إلـــــــى القمـــــــر

التقط التلسكوب الفضائي جيمس ويب 
أول صورة مباشرة لكوكب خارج المجموعة 

الشمسية، وقالت وكالة الفضاء األميركية ناسا 
إن الصورة الُملتقطة لكوكب غازي عمالق غير 

قابل للحياة، ويفوق حجم الكوكب المسّمى 
»b 65426 HIP« حجم كوكب المشتري بستة 

إلى 12 مرة، وهو رقم تقديري ينبغي أن 
يؤكده التلكسوب، وذكرت ناسا أّن الكوكب 
الذي يرجح عمره بين 15 و20 سنة يُعّد 

صغيراً مقارنًة بالكواكب، وتحديداً 
باألرض التي يعود تاريخها إلى 4.5 

مليار سنة، وأوضحت ناسا أّن 
هذه الصورة »من شأنها أن 

توضح المسار الذي على 
جيمس ويب اتباعه في 

عملية استكشاف 
الكواكب«. واشنطن 

)أ ف ب(

يلتقـط أول صورة لكـــــوكب 
خارج المجموعة الشـمسية

»جيمس ويب«
جاين فوندا 

تحارب السرطان

بدأ موسم هجرة الحوت األحدب من شبه 
جزيرة أنتاركتيكا إلى ساحل المحيط الهادي 

الكولومبي، واستطاعت بعثة علمية رصد هجرة 
حوت أحدب في منتزه أورامبا باهيا مالقة 

الطبيعي في كولومبيا، حيث تخوض الحيتان 
رحلة تقدر بـ 8500 كيلومتر لتلد وترضع 

صغارها في المحيط الهادي، ويمكن للحيتان 
الحدباء أن تعيش حوالي 50 عامًا ويبلغ طولها 

60 قدمًا تقريبًا.
 )أ ف ب(

هجرة 
الحــــوت األحـــــدب
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