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مبيعات األثاث

18

20

30 % نمو مبيعات سوق األثاث في أبوظبي 
جراء الطفرة العمرانية ونمو االستثمار 

العقاري.
»ريم البريكي«
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األسر المنتجة
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»تنمية المجتمع« تتلقى 3608 طلبات إصدار 
بطاقة عضوية األسر المنتجة تحت مظلة 

»الصنعة«.
 »آمنة الكتبي«

» أكتوبر الوردي«.. فعاليات وأنشطة 
متنوعة للوقاية من سرطـــــان الثــــدي

اإلمارات: حريصـــــون علــــى تعـزيز 
جودة حياة فئات المجتمع كافة 09
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 بقيمـــــــة 3.5 مليـــــــــــــار دوالر 
»طاقـــــــــة« تعيــــــــد تمــــــــويل 
تسهيالت ائتمانية متجددة

أبوظبي )وام(

أدانت دولة اإلمارات، بشدة، الهجوم اإلرهابي الذي استهدف 
مركزاً تعليمياً غرب العاصمة األفغانية كابول، وأسفر عن مقتل 
وأكدت  الطالب.  من  معظمهم  األشخاص،  من  عدد  وإصابة 
وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، أن دولة اإلمارات 
تعرب عن استنكارها الشديد لهذه األعمال اإلجرامية، ورفضها 
الدائم لجميع أشكال العنف واإلرهــاب التي تستهدف زعزعة 
اإلنسانية.  والمبادئ  القيم  مع  وتتنافى  واالســتــقــرار،  األمــن 
وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها للشعب األفغاني الصديق، 
وألهالي وذوي ضحايا هذه الجرائم النكراء، وتمنياتها بالشفاء 

العاجل لجميع المصابين. )طالع ص 22(

اإلمـــارات تديـــن هجـــــومًا إرهابيــــًا 

استهدف مركزًا تعليميًا غرب كابول

 يوسف العربي )أبوظبي(
 

استحوذت الهواتف المتحركة 
التي تدعم شبكات الجيل الخامس 

»5G« على ما نسبته 67% من 
إجمالي قيمة الهواتف المبيعة 

داخل دولة اإلمارات العربية 
المتحدة خالل الفترة من يناير 

إلى أغسطس من العام الحالي، 
بحسب دراسات السوق التي أجرتها 

شركة تصنيع الهواتف العالمية 
»أوبو«. وأشارت البيانات إلى أن 

هواتف الجيل الخامس استحوذت 
على ما نسبته 33% من إجمالي 

عدد أجهزة الهاتف المتحرك 
المبيعة خالل الفترة المشار إليها. 

وأرجع خبراء بقطاع االتصاالت 
تنامي حصة هواتف الجيل الخامس 
في السوق المحلية إلى توسع مشغلي 
االتصاالت في نشر الشبكة في أنحاء 
الدولة، واالنخفاض الكبير في أسعار 

 .»5G« األجهزة الداعمة لشبكات
)طالع ص 17(

مصطفى عبد العظيم )دبي(

ارتفعت السعة المقعدية المجدولة على رحالت 
الطيران العاملة في مطارات الدولة خالل شهر سبتمبر 

2022، لتصل إلى 6.34 مليون مقعد مجدول مقارنة 
مع 5.8 مليون مقعد في شهر أغسطس الماضي بنمو 

نسبته 8.6%، وفقًا لبيانات مؤسسة »أو أيه جي« التي 
أظهرت إضافة 1.26 مليون مقعد جديد خالل األسبوع 

الجاري. وسجلت مستويات عدد المقاعد المجدولة 
على الرحالت الدولية في مطارات الدولة، نموًا ملحوظًا 

خالل الربع الثالث من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي 
السعة نحو 17.7 مليون مقعد، شملت 6.2 مليون 

مقعد خالل شهر سبتمبر، و5.8 مليون مقعد في شهر 
أغسطس، ونحو 5.7 مليون مقعد في شهر يوليو، ما 

يعكس الزخم المتواصل في تعافي قطاع النقل الجوي 
في دولة اإلمارات، واستعادته لنحو 87% من مستوياته 

قبل جائحة »كوفيد-19«.

 أبوظبي )وام(

تطبيق  أكتوبر،   3 المقبل،  االثنين  يوم  من  اعتباراً  اإلمــارات  تبدأ 
منظومة تأشيرة محدثة تمثل نقلة نوعية في مجال دخول وإقامة 
تتضمنه  ما  إلى  استناداً  والعالم،  المنطقة  مستوى  على  األجانب 
مــن شـــروط وضــوابــط وإجـــــراءات مبسطة 
للعيش  واحــة  الــدولــة  مــن  تجعل  وتسهيالت 

والعمل واالبتكار واالستثمار. 
من  جــديــدة  ــواعــاً  أن المنظومة  وتتضمن   
اإلقامات بمزايا وتسهيالت كبيرة، ومن أبرزها 
سنوات   5 لمدة  تمنح  التي  الخضراء  اإلقامة 
قابلة للتجديد، وتحديثات اإلقامة الذهبية، كما تم رفع سن األبناء 
المقرر منحهم اإلقامة حتى 25 عاماً بعد أن كان 18 عاماً فقط، 
إضافة إلى منح تصريح اإلقامة للبنات غير المتزوجات، واألبناء 

من أصحاب الهمم، بغض النظر عن العمر. )طالع ص 03(

أبوظبي )وام(

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس 
الدولة، حفظه اهلل، برقية تهنئة إلى فخامة موغويتسي اريك 
اليوم  ذكرى  بمناسبة  بوتسوانا،  جمهورية  رئيس  ماسيسي، 

بن  الشيخ محمد  السمو  بعث صاحب  كما  لبالده.  الوطني 
الوزراء  الدولة رئيس مجلس  رئيس  نائب  آل مكتوم،  راشد 
فخامة  إلــى  مماثلة  تهنئة  برقية  اهلل،  رعــاه  دبــي،  حاكم 

موغويتسي اريك ماسيسي. 
)طالع ص 02(

رئيس الدولة ونائبه 
يهنئــــان رئيـس بوتســـوانا بذكـــرى اليــوم الوطني 

مليون مقعد مجدول على 
رحالت الطـــــيران باإلمـارات

استعادت 87% من مستويات 
السعـــــة قبــــــــــــــــــل »الجائحــــــــــــة« 

الرحالت

17.7

اعتبارًا من االثنين المقبل

لتعزيز الجهود اإلغاثية لمتضرري الفيضانات

الدولة تؤكد رفضهـــــا وإدانتهــــا 
الستخدام األسلحة الكيميائية 

     العـــراق: إجــــراءات أمنيــــة مكثفـــة استعــــــدادًا لمظاهـــــرات اليــــــــوم 

شكٌر لرئيس الدولة ونائبه من ميلوني لتهنئتها بالفوز في انتخابات رئاسة الوزراء بإيطاليا

بدء العمل بخيارات اإلقامــة 

مساعدات إماراتية لـ13 ألف أسرة باكستانيةوتأشيرات الدخول املحدثة

األمم املتحدة: هدنة اليمن ضرورة إنسانية وسياسية

انتشار لقوات األمن بعد الهجوم اإلرهابي »رويترز«

مساعدات تسلمتها الهيئة الوطنية الباكستانية إلدارة الكوارث )االتحاد(

البــــردي.. ورق عبقــــري
ـ الروبـــــــــــوت.. موظــــــف تحــــــــــــــت الطـــــــــــــــــلب
ـ شريط الـ subtitles موضة اإلعالم والدرامـــا
ـ امرأة في النافـــــذة.. رحلة في عالـــــم القلـق

16-13

 »5G« هواتف
تستحــــــوذ علــــــــى %67 

من مبيعات »المتحرك« 
فــــــــي الدولــــــة

أبوظبي )االتحاد، وام(

الوطنية  الهيئة  ــارات،  اإلمـ طيران  شركة  سلمت 
سفارة  بــإشــراف  الباكستانية،  ــوارث  ــك ال إلدارة 
تحتوي  عينية  مساعدات  آباد،  إسالم  في  الدولة 
بالمستلزمات  أسرة   13000 لدعم  أطنان   9 على 
الــمــنــزلــيــة الــعــاجــلــة لــتــعــزيــز الــجــهــود اإلنــســانــيــة 

واإلغاثية للمتضررين من الفيضانات والسيول في 
اإلسالمية. باكستان  جمهورية 

تحمل  طائرة  أمس،  اإلمــارات،  دولة  أرسلت  كما 
والقرى  المدن  من  العديد  إلغاثة  غذائية  مــواد 
جنوب  التي ضربت  السيول  جراء  من  المتضررة 
ــرق مــوريــتــانــيــا مـــؤخـــراً، لــســد االحــتــيــاجــات  وشـ
السن  كبار  من  خاصة  األســر،  آلالف  األساسية 

واألطفال. والنساء 
لدى  الــدولــة  سفير  المهيري،  غانم  حمد  وقــال   
ــذه اإلمــــــدادات فــي إطــار  مــوريــتــانــيــا: »تــأتــي هـ
العالقات األخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، 
وضمن الدور اإلنساني الذي تقوم به اإلمارات في 

الكوارث«.   من  والمتضررين  المحتاجين  إغاثة 
)طالع ص 04(

إمدادات غذائية 
للمتأثرين من السيول 

في موريتانيا

٣.٠٣٢.٩٢
الجازولين 

(سوبر 98) 

الجازولين

٣.٧٦(خصوصي 95)  الديزل  أسعار الوقود أكتوبر 2022

دينا محمود )عدن، لندن(

هانس  اليمن،  إلى  الخاص  المتحدة  األمم  مبعوث  اعتبر 
ترعاها  التي  اإلنسانية  الهدنة  تجديد  أن  غــرونــدبــرغ، 
إنسانية  ــرورة  ضـ قــريــبــاً،  انتهاؤها  والــمــقــرر  المنظمة، 

وسياسية.
تضييعها،  يمكن  ال  فرصة  الهدنة  أن  غــرونــدبــرغ  ــد  وأك
مشيراً إلى األثر الكبير الذي أحدثته على حياة اليمنيين. 
مساء  األممي،  المبعوث  مكتب  عن  بيان صادر  أفاد  كما 
فرصة  هناك  أن  على  شدد  غروندبرغ  بأن  األول،  أمس 

السعي  أن  إلى  وتوسيعها، الفتاً  الهدنة  فوائد  للبناء على 
لتحقيق السالم على الحرب، يتطلب شجاعة وقيادة من 
جميع األطراف. وأضاف أن الفرصة لن تأتي مرة ثانية، 
ملمحاً إلى إمكانية العودة لحالة الحرب، مع استمرار تعّنت 

ميليشيات »الحوثي« اإلرهابية. )طالع ص 21(

حوار
     ماديار مينيلبيكوف 

سفير كازاخستان لدى الدولة 
يقول إن الصداقة والتعاون بين 

اإلمارات وكازاخستان ممتدة منذ 
30 عامًا .
»االتحاد«
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اإلمارات

رئيس الدولــــــة ونائبــــه
يهنئان رئيس بوتسوانا بذكرى اليوم الوطني لبالده

أبوظبي )وام(

 بعث صاحب السمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان، رئيس 

الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة 

إلى فخامة موغويتسي اريك 

ماسيسي، رئيس جمهورية 

بوتسوانا، بمناسبة ذكرى اليوم 

الوطني لبالده. كما بعث صاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 

رعاه الله، برقية تهنئة مماثلة 

إلى فخامة موغويتسي اريك 

ماسيسي.

سفيرة اإلمارات غير المقيمة تقدم 
أوراق اعتمادها إلى رئيس فنلندا

سفير اإلمارات يلتقي وزير 
الزراعة األرجنتيني

هلسنكي )وام(

 قدمت آمنة محمود فكري، أوراق 
ساولي  فخامة  إلى  اعتمادها 

فنلندا،  جمهورية  رئيس  نينيستو، 
لدى  للدولة  مقيمة  غير  سفيرًة 
املراسم  اجلمهورية، وذلك خالل 

الرئاسي يف  التي جرت بالقصر 
حتيات  ونقلت  هلسنكي.  العاصمة 

الشيخ محمد بن  السمو  صاحب 
زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 

الشيخ  السمو  حفظه اهلل، وصاحب 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 

الوزراء  الدولة رئيس مجلس  رئيس 
حاكم دبي، رعاه اهلل، إلى فخامته 

باملزيد  وشعبه  لبالده  ومتنياتهما 
التقدم واالزدهار.  من 

من جانبه، حمل فخامة رئيس 
حتياته  السفيرة  فنلندا  جمهورية 

الشيخ محمد  السمو  إلى صاحب 
بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 

الشيخ  السمو  حفظه اهلل، وصاحب 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 

الوزراء  الدولة رئيس مجلس  رئيس 
حاكم دبي، رعاه اهلل، ومتنياته 
اإلمارات، حكومة وشعبًا،  لدولة 

والنماء. ومتنى  التطور  باملزيد من 
مهام  يف  التوفيق  للسفيرة  فخامته 
الثنائية  العالقات  وتطوير  عملها، 

التي  املجاالت  وتعزيزها يف مختلف 
استعداد  مؤكدًا  البلدين،  جتمع 

بالده لتقدمي كل دعم ممكن 
مهامها.  لتسهيل 

السفيرة عن  أعربت  من جهتها، 
اإلمارات  دولة  بتمثيل  اعتزازها 
وحرصها  فنلندا،  جمهورية  لدى 

الثنائية  العالقات  تعزيز  على 
شتى  يف  وتفعيلها  البلدين  بني 

املجاالت، مبا يسهم يف دعم أواصر 
الصداقة بني البلدين. ومت خالل 
التعاون  مجاالت  استعراض  اللقاء 

بني دولة اإلمارات وجمهورية 
تنميتها  سبل  وبحث  فنلندا، 

مصالح  يحقق  مبا  وتطويرها، 
والشعبني  البلدين  وطموحات 

الصديقني.

بوينس آيرس )وام(

التقى سعيد عبداهلل سيف   
الدولة  سفير  القمزي،  جوله 

معالي  األرجنتني،  جمهورية  لدى 
االقتصاد  وزير  ماسا،  سيرخيو 
والزراعة  اإلنتاجية  والتنمية 

األرجنتيني، وذلك يف مقر الوزارة 

العاصمة بوينس آيرس.  يف 
اللقاء، استعراض  وجرى خالل 

الثنائية، وبحث عدد من  العالقات 
املشترك،  املواضيع ذات االهتمام 
ناقش اجلانبان سبل تطوير  كما 
البلدين يف املجاالت  التعاون بني 

كافة، وال سيما يف املجاالت 
االقتصادية.

 سفيرة اإلمارات ورئيس فنلندا عقب تقديم أوراق اعتمادها )وام(

 سعيد القمزي وسيرخيو ماسا خالل اللقاء )وام(

جورجيا ميلوني تشكر رئيس الدولة ونائبه لتهنئتها 

بفوزها يف االنتخابات العامة لرئاسة الوزراء بإيطاليا

اإلمــارات تشــارك فــي اجتمــاع اللجنــة التنفيـذيـة 

للكومستيك على املستوى الوزاري يف باكستـان

روما )وام(

ميلوني،  جورجيا  معالي  أعربت   
الفائزة في االنتخابات العامة لرئاسة 
الوزراء بجمهورية إيطاليا الصديقة، 
الشيخ  السمو  لصاحب  شكرها  عن 
رئيس  نــهــيــان،  آل  زايـــد  بــن  محمد 
الدولة، حفظه اهلل، وصاحب السمو 
مكتوم،  آل  راشــد  بن  محمد  الشيخ 
مجلس  رئيس  الــدولــة  رئيس  نائب 
على  اهلل،  رعاه  دبي،  ــوزراء حاكم  ال

بهما  بعثا  اللتين  التهنئة  برقيتي 
بمناسبة فوزها في االنتخابات. 

وأعـــربـــت جــورجــيــا مــيــلــونــي في 
على  الرسمي  حسابها  على  تغريدة 
مع  العمل  في  رغبتها  عن  »تويتر« 
التعاون  لتعزيز  اإلمارات  قيادة دولة 
الصديقين،  البلدين  بين  الثنائي 
ودعــــم اســتــقــرار مــنــطــقــة الــشــرق 
»أشكر  ميلوني:  وقــالــت  األوســـط. 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صــاحــب 
السمو  وصــاحــب  نــهــيــان  آل  ــد  ــ زاي

الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــــد على 
معاً  للعمل  سعيها  مؤكدة  تهنئتي«.. 
من أجل تعاون ثنائي مثمر واستقرار 

الشرق األوسط. 
ميلوني  جورجيا  أن  بالذكر  جدير 
شغلت العديد من المناصب البارزة، 
في  النواب  مجلس  عضو  فيها  بما 
ووزيـــرة   ،2006 ــام  ع منذ  إيطاليا 
فيما   ،2011-2008 مــن  الــشــبــاب 
»أخوة  لحزب  مؤسساً  شريكاً  كانت 
إيطاليا« الذي تتولى رئاسته منذ عام 
ــوزراء  ال رئاسة  توليها  ومــع   .2014
تتولى  امـــرأة  أول  ميلوني  ستصبح 

هذا المنصب في تاريخ إيطاليا.

اسالم آباد )وام(

يوسف  بنت  ســارة  معالي  شاركت 
العام  للتعليم  دولــة  وزيــرة  األميري، 
والتكنولوجيا المتقدمة، في االجتماع 
التنفيذية  للجنة  والثالثين  الحادي 
للكومستيك، اللجنة الوزارية الدائمة 
للتعاون العلمي والتكنولوجي التابعة 
لمجلس منظمة التعاون اإلسالمي. 

باكستان  جمهورية  رئيس  وتــرأس 
انعقد على  الذي  العام  اجتماع هذا 
الدكتور  بحضور  الوزاري،  المستوى 
الكومستيك،  رئيس  علوي،  عــارف 
ــذي تـــم تــخــصــيــصــه لــمــراجــعــة  ــ والـ
خالل  تحقيقها  تم  التي  اإلنجازات 
األشـــهـــر االثـــنـــي عــشــر الــمــاضــيــة 
المقبل،  للعام  ــات  ــوي األول وتحديد 
الدول األعضاء على  في ظل تركيز 

االستفادة من التكنولوجيا. 
ــمــاع مــلــفــات عــدة؛  وبــحــث االجــت
المشاريع  منح  صــرف  أبــرزهــا  مــن 
 50 نحو  تقديم  تــم  والــتــي  البحثية 
البلدان  في  للنساء  منها  المائة  في 
المنح  برامج  إلى  النامية، باإلضافة 
الدراسية، وجوائز أبحاث كومستيك 
الــمــتــخــصــصــة، والـــمـــشـــاركـــة في 
تطوير  وأهمية  الدولية،  المعارض 
لتطوير  االفتراضي  التعليم  أدوات 
دول  فــي  التكنولوجية  ــمــهــارات  ال
ســارة  معالي  وألــقــت  الكومستيك. 
دولــة  وزيـــرة  األمــيــري،  يوسف  بنت 

للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، 
خاللها  أشــارت  اللجنة،  أمــام  كلمة 
والتكنولوجيا  الــعــلــوم  أهمية  إلــى 
وضــرورة  للتنمية،  أســاس  كمحرك 
الكومستيك  لجنة  أعضاء  توظيف 

لديهم  المتوافرة  والوسائل  لألدوات 
أجندة  ودعم  تعزيز  لمواصلة  حالياً 
واستعرضت  والتكنولوجيا.  العلوم 
مــعــالــيــهــا أهــمــيــة أهـــــداف إعـــالن 
القمة  خــالل  صــدر  الـــذي  أبوظبي 
اإلسالمي  التعاون  لمنظمة  الثانية 
حول العلوم والتكنولوجيا تحت شعار 
واالبــتــكــار:  والتكنولوجيا  »الــعــلــوم 
والـــذي سعى  ــاق جــديــدة«،  آفـ فتح 
الــعــلــوم  ودور  تــأثــيــر  ــان  ضــم إلـــى 
في  حيوية  كــركــيــزة  والتكنولوجيا 
دولة عضو،  لكل  الوطنية  األولويات 
نظراً ألهميتها الحالية والمستقبلية 
كمحرك للتنمية االقتصادية، في ظل 
يعيشها  التي  التكنولوجية  التحوالت 

العالم. 

العمل مع قيادة دولة 
اإلمارات لتعزيز التعاون 

الثنائي بين البلدين 
الصديقين ودعم 

استقرار الشرق األوسط

ناقش تطوير أدوات التعليم االفتراضي لتطوير المهارات التكنولوجية 

سارة األميري والمشاركون خالل االجتماع )وام(

دعـــــــــــم العلــــــــوم 
والبحث والتطوير

قالت معالي سارة 
النجاح  »حتقيق  األميري: 
وتعزيز االبتكار يف مجال 

بحاجة  التكنولوجيا 
مناسبة  منظومة  إلى 

والبحث  العلوم  تدعم 
وحكومات  والتطوير، 

العالم اإلسالمي ودول 
لالستثمار  مدعوة  العالم 
يف رعاية ثقافة االبتكار 
التي تسمح  وبناء األطر 
باالزدهار،  للتكنولوجيا 

القطاع  أن تفاعل  كما 
العام مع أهم الشركاء من 

واملؤسسات  اخلاص  القطاع 
األكادميية يعزز هذه 

تضمن  كما  التوجهات، 
أفضل  املقاربة حتفيز  هذه 

معارفنا  وتبادل  مواهبنا، 
وجتميع  الثرية،  وخبراتنا 

وعبر  املتنوعة،  مواردنا 
ذلك ميكن للدول زيادة 
املرونة يف أداء قطاعات 
مستوى  ورفع  مختلفة، 
االقتصادية،  احليوية 

التوريد  سالسل  وتقوية 
واألمن الغذائي يف 

احملصلة«.

رعاية ثقافة االبتكار 
وبناء األطر التي تسمح 

للتكنولوجيا باالزدهار

سارة األميري

»األمن السيبراني« ينفذ »الدرع الوقائي« لتعزيز االستجابة يف قطاع التعليم

أبوظبي )وام(

الــســيــبــرانــي،  األمـــن  نــفــذ مجلس   
االستراتيجيين  الشركاء  مع  بالتعاون 
والجامعات  التعليمية  المؤسسات  من 
ــدرع  »ال تمرين  الــدولــة،  فــي  الوطنية 
قطاع  في  االستجابة  لتعزيز  الواقي« 
التعليم، وشمل عروضاً متعددة لمحاكاة 

الهجمات السيبرانية المتنوعة. 
يأتي تمرين »الدرع الواقي« في قطاع 
التعليم ضمن سلسلة تمارين المحاكاة 
التعرف  بهدف  السيبرانية  للهجمات 
على آليات الرصد والتصدي بما يعزز 
جاهزية المؤسسات التعليمية للتعامل 

والتصدي  السيبرانية،  الــحــوادث  مع 
لها باستباقية واحترافية، وذلك ضمن 
التي  الوقائي«  »الــدرع  تمارين  سلسلة 
مختلف  اســتــجــابــة  تــعــزيــز  تستهدف 

القطاعات الحيوية في الدولة. 
تمرين  ضــمــن  الــتــدريــب  وتــضــمــن 
محاكاة  سيناريوهات  الواقي«  »الــدرع 
السيبرانية  الــهــجــمــات  مــن  لسلسلة 
تصميمها  تـــم  مـــراقـــبـــة  ــة  ــئ ــي ب فـــي 
التعليمية  المؤسسات  تدريب  بهدف 
الــمــخــتــلــفــة، وتــقــيــيــم إمــكــانــاتــهــا في 
للحوادث  السريعة  مجاالت االستجابة 
والرؤية  األزمـــات  وإدارة  اإللكترونية 
يدعم  بما  السيبراني،  لألمن  الشاملة 

ــة ضد  ــدول ــال الــعــمــلــيــات الــدفــاعــيــة ب
الهجمات السيبرانية المختلفة. ويسهم 
التعليم،  بقطاع  الواقي«  »الدرع  تمرين 
بقدرات  والــدفــع  التواصل  تعزيز  في 
في  المشاركة  االستجابة  مراكز  فرق 
التكنولوجي  التطور  ظل  في  التمرين 
والعمل  الــدولــة،  تشهده  التي  الهائل 
بما  الرقمية،  الحياة  تعزيز جودة  على 
يواكب مكانة اإلمارات الرائدة عالمياً، 
دولة متقدمة ومتطورة في مجال األمن 
الرقمي  الفضاء  وحماية  السيبراني، 
واحترافية  بكفاءة  التعامل  خالل  من 
عــالــيــة مــع الــســيــنــاريــوهــات الــطــارئــة 

المختلفة. 

رفع كفاءة فرق العمل 
قال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس األمن السيبراني حلكومة دولة اإلمارات: »إن 

مترين »الدرع الواقي« يف قطاع التعليم يأتي يف إطار تعزيز استجابة مختلف القطاعات 
احليوية يف الدولة، ال سيما قطاعات التعليم وحمايته ضد الهجمات السيبرانية الطارئة 

عبر سلسلة من اإلجراءات التي تواكب أعلى املعايير العاملية«.
 وأضاف: »إن مترين »الدرع الواقي« بقطاع التعليم، واملشاركة الواسعة يف التدريب، 
يعكسان االهتمام الكبير برفع كفاءة جميع فرق العمل املشاركة، إضافة إلى تعزيز 

التنسيق للتعامل مع التهديدات واحلوادث السيبرانية الطارئة، ووضع اخلطط 
االستباقية املناسبة للتعامل مع مختلف السيناريوهات، والتأكد من جاهزية مراكز 

العمليات السيبرانية«.  وأوضح رئيس األمن السيبراني أن سيناريوهات التدريب شملت 
الكشف والدفاع عن البرمجيات اخلبيثة وبرامج الفدية وحمالت االستهداف السيبراني 

وحتليل البرامج الضارة والهندسة العكسية والتهديد الداخلي وما يشمله من التدريب 
على تأمني الشبكات واملنظومات املعلوماتية واحلوسبات السحابية. جدير بالذكر، أن 

مترين »الدرع الواقي« يستهدف العديد من القطاعات االستراتيجية، مبا يسهم يف 
تعزيز قدراتها السيبرانية، ومساعدتها يف تطوير وتنفيذ اخلطوات العملياتية للرصد 

والتصدي ملختلف الهجمات واحلوادث السيبرانية، وحتديد خطوات عملية لتحسني 
التخطيط ومستوى األداء، وفق أفضل املمارسات العاملية.

التدريب شمل الكشف 
والدفاع عن البرمجيات 
الخبيثة وبرامج الفدية

محمد الكويتي
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ورشة عصف 
ذهني ألنشطة 
األراضي الزراعية

أبوظبي )االتحاد(

نظمت هيئة أبوظبي للزراعة 
والسالمة الغذائية مبقرها الرئيسي 

أمس ورشة عصف ذهني بشأن 
األنشطة املقترحة يف األراضي 
الزراعية، شارك فيها عدد من 
ممثلي دائرة البلديات والنقل 

ودائرة التنمية االقتصادية وهيئة 
الثقافة والسياحة، وذلك بهدف 

حتديد األنشطة واملتطلبات اخلاصة 
مبزاولتها حسب مهام اجلهات املعنية 

يف إمارة أبوظبي.
وتأتي هذه الورشة انطالقًا من 

الرؤية االستراتيجية للهيئة 
لتوجيه وتشجيع االستثمار 

باألراضي الزراعية مبا يتوافق 
مع التوجهات املستقبلية حلكومة 

أبوظبي، بحيث ال يكون هناك 
تأثير على مهام واختصاصات 
الهيئة واجلهات احمللية بإمارة 

أبوظبي، وخاصة جوانب األمن 
احليوي والسالمة الغذائية. وناقش 

املشاركون يف الورشة مقترح األنشطة 
النباتية وأنشطة الثروة احليوانية 

واألنشطة الغذائية واألنشطة 
الترفيهية والتي ميكن السماح 
مبزاولتها يف األراضي الزراعية 

مبا يساهم يف دفع عجلة التنمية 
املستدامة بإمارة أبوظبي.

وتؤكد هيئة أبوظبي للزراعة 
والسالمة الغذائية أن تنظيم 
ممارسة األنشطة يف األراضي 

الزراعية يساعد ويسهم يف تعزيز 
التنمية الزراعية املستدامة، 

واالستغالل األمثل للموارد الطبيعية 
يف إمارة أبوظبي، ما يؤدي إلى زيادة 

مساهمة املزارع احمللية يف تعزيز 
منظومة األمن الغذائي واحليوي، 

وتوفير منتجات زراعية آمنة وذات 
جودة عالية، حيث إن تنظيم 

ممارسة األنشطة سيضمن التزام 
املزارع بتطبيق شروط األمن احليوي 
ومتطلبات السالمة الغذائية، وإنفاذ 
القوانني والتشريعات ذات الصلة يف 

هذا الشأن.

عقدها »المكتب التنفيذي« بالتعاون مع مركز مكافحة اإلرهاب باألمم المتحدة

ورشة علمية تناقش آليات الرقابة املبنية 

على املخاطر واالمتثال للمعايير الدولية

دبي )وام(

للرقابة  التنفيذي  المكتب  عقد 
تتعلق  عمل  ورشــة  االنتشار،  وحظر 
المخاطر  عــلــى  المبنية  بــالــرقــابــة 
والتي  الدولية،  للمعايير  واالمتثال 
مركز  مع  بالتعاون  لها  اإلعـــداد  تم 
ــابــع لألمم  ــت ال مــكــافــحــة اإلرهـــــاب 
المتحدة. هدفت الورشة إلى االطالع 
الدولية  الــمــمــارســات  أفــضــل  على 
المكتبية  الــرقــابــيــة  الخطط  لبناء 
على  المبنية  للرقابة  والميدانية 
تجارب  عرض  خالل  من  المخاطر، 
عدد من الدول وخبراء من جمهورية 
التونسية  والجمهورية  العربية  مصر 
ومــمــلــكــة مــالــيــزيــا، بــاإلضــافــة إلــى 
التحديات التي من الممكن أن تواجه 
المنهج  تبني  في  الرقابية  الجهات 
القائم على المخاطر وأفضل السبل 
لمعالجتها، والذي بات ركناً أساسياً 
لمعالجة  جهودها  إطــار  في  للدول 
ووضع  الضعف  ومواطن  التهديدات 
الوعي  لرفع  االستراتيجية  الخطط 

وبناء القدرات. 
إدارة  مدير  المناعي  راشــد  وقــال 
ــيــة الــمــســتــهــدفــة  ــات الــمــال ــوب ــق ــع ال
وحظر  للرقابة  التنفيذي  بالمكتب 
هذه  »تــأتــي  لــه:  كلمة  فــي  االنتشار 
ــورش  ال مــن  سلسلة  الــورشــة ضمن 
مركز  مــع  عليها  ــاق  ــف االت تــم  الــتــي 
مكافحة تمويل اإلرهاب التابع لألمم 
لدى  الــوعــي  رفــع  بهدف  المتحدة، 
الجهات الرقابية حول الرقابة المبنية 
على المخاطر واألدوات المستخدمة 
المالية  المؤسسات  التزام  لضمان 
ــوال  األم غسل  مكافحة  بمتطلبات 
التسلح  وانــتــشــار  ــاب  اإلرهـ وتمويل 
على  الفعالة  الرقابة  ذلــك  في  بما 
المالية  العقوبات  تنفيذ  متطلبات 

المستهدفة«. 
ــاف: »تــلــتــزم دولـــة اإلمـــارات  وأضــ
ــات الــرقــابــيــة  ــجــه بــمــا فـــي ذلـــك ال
واألعمال  المالية  المؤسسات  على 
والمهن غير المالية المحددة بتطبيق 

العمل  مجموعة  ومعايير  توصيات 
التوصيات  وبخاصة  )فاتف(  المالي 
26 و27 و28 والنتائج المباشرة الثالثة 
التنفيذي  المكتب  قام  وقد  والرابعة، 

بصفته  ــشــار  ــت االن وحــظــر  لــلــرقــابــة 
العقوبات  لتنفيذ  الوطني  المنسق 
مع  بــالــتــعــاون  المستهدفة  الــمــالــيــة 
اللجنة الفرعية للرقابة، بإعداد دليل 
تفتيش متخصص للرقابة على تنفيذ 
العقوبات المالية المستهدفة، يتضمن 
المخاطر  على  مبنية  محددة  معايير 
ــزام  ــت ــال ــي ب ــاسـ ــط بــشــكــل أسـ ــب ــرت ت
المؤسسات المالية واألعمال والمهن 
بالتجميد  الــمــحــددة  الــمــالــيــة  غــيــر 
وتحديث  ومسح  تأخير،  دون  الفوري 
إلى  باإلضافة  العمالء  بيانات  قاعدة 
وحاالت  التطابق  حاالت  عن  اإلبــالغ 

التهرب من العقوبات«.

  الجانبان عقب االجتماع ) وام(

أبوظبي )االتحاد(

بكيفية  الــتــوعــيــة  ــهــدف  ب
خدمات  على  التقديم  وآلية 
مدينة  بلدية  نظمت  القيد، 
أبــوظــبــي، مــن خـــالل قطاع 
في  ممثاًل  الــمــدن  تخطيط 
إدارة التصنيف وقيد المهن، 
افتراضية  توعوية  ورش   3
ــع الـــثـــالـــث من  ــربـ ــالل الـ خــ
قيد  نظام  عن   2022 العام 
ــمــهــنــدســيــن، اســتــقــطــبــت  ال
ــن الــمــهــنــدســيــن  الــمــئــات مـ
أبوظبي  إمــارة  في  العاملين 
ــن فـــي شــركــات  ــي ــي ــن ــمــع وال
الــــمــــقــــاوالت والـــمـــكـــاتـــب 

االستشارية الهندسية.
واستقطبت الورش التي تم 
البرامج  أحد  عبر  تنظيمها 
من  الــفــتــرة  خـــالل  التقنية 
 ،2022 سبتمبر  ــى  إل يوليو 
بــواقــع ورشـــة فــي كــل شهر، 
مــشــاركــاً   350 مـــن  ــر  ــثـ أكـ
ــات الــمــســتــهــدفــة،  ــفــئ مـــن ال
مدينة  بلدية  حرصت  حيث 
الدعوة  توجيه  على  أبوظبي 
في  الــعــامــلــيــن  للمهندسين 
إمارة أبوظبي لحضور الورش 
لــلــتــعــرف عــلــى اإلجـــــراءات 
بقيد  الخاصة  والمتطلبات 
ــيــف  الـــمـــهـــنـــدســـيـــن وتــصــن
ــرص  ــن. وحــ ــيـ ــاريـ ــشـ ــتـ االسـ
ــي الــبــلــديــة  الــمــخــتــصــون فـ
خالل الورش على استعراض 
خدمات  على  التقديم  آليات 

وتعريف  المهندسين،  قيد 
الـــمـــشـــاركـــيـــن بــمــتــطــلــبــات 
الـــتـــقـــديـــم، وكـــذلـــك تــلــقــي 
أســئــلــتــهــم واســتــفــســاراتــهــم 
خــالل  مــن  عليها  واإلجــابــة 
ورشــة.  كــل  فــي  المتحدثين 
إلى ذلك، تدعو بلدية مدينة 
أبوظبي المهندسين العاملين 
في قطاع البناء واإلنشاء في 
التسجيل  إلى  أبوظبي  إمارة 
المهندسين  قيد  نظام  فــي 
للحصول  »تـــم«  منصة  عبر 
ــات الـــتـــي  ــ ــاق ــطــ ــ ــب ــ عـــلـــى ال
الجهات  مع  للتعامل  تخولهم 
الــعــالقــة،  ذات  الــحــكــومــيــة 
المهندسين  على  أن  مؤكدة 
على  القيد  بطاقات  إظهار 
التي  الهندسية  المخططات 
يعملون عليها، كما يتعين على 
ومكاتب  المقاوالت  شركات 
االســـتـــشـــارات الــهــنــدســيــة 
من  إلكترونية  نسخ  ــاق  إرفـ
المهندسين  قــيــد  بــطــاقــات 
الخاصة  التعامالت  لجميع 

بقطاع البناء واإلنشاء.

بلدية أبوظبي توعي 

املهندسني بنظام »قيد املهن«

استعراض آليات 
التقديم على خدمات 

قيد المهندسين 
وتصنيف 

االستشاريين

أدوات الرقابة
 من جهته أثنى أولريك أنفلتموليرب رئيس قسم مكافحة اإلرهاب لدى مركز مكافحة متويل 
اإلرهاب التابع لألمم املتحدة على جهود املكتب التنفيذي للرقابة وحظر االنتشار يف تنظيم 

هذه الورشة التي تسهم بشكل فاعل يف رفع الوعي وتعزيز املهارات والتعرف على أدوات الرقابة 
واإلشراف املبنية على املخاطر، والتي تشكل انطالقة لفهم أهمية الرقابة واإلشراف يف مجال 
مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وانتشار التسلح، ومدى مساهمتها يف احلد من تعرض 

املؤسسات املالية واألعمال واملهن غير املالية لألنشطة اإلجرامية، مبا يتماشى مع قرارات مجلس 
األمن ذات العالقة، والتوصيات واملعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل املالي )فاتف(. 
وقدم مشاركون من اخلبراء واملختصني يف الورشة التي استمرت ملدة يومني، أفضل املمارسات 

املتبعة لتعزيز أنظمة الضبط والرقابة الداخلية حلماية املؤسسات املالية واألعمال واملهن غير 
املالية احملددة من االستغالل يف عمليات غسل األموال أو متويل اإلرهاب أو انتشار التسلح بهدف 
رفع مستوى امتثال املؤسسات املالية واألعمال واملهن غير املالية احملددة باملعايير الدولية بشكل 

عام ومتطلبات تنفيذ العقوبات املالية املستهدفة بشكل خاص. 
وقد شهدت أعمال الورشة يف يومها األول مشاركة قيمة من قبل القطاع احلكومي من جهات 

احتادية ومحلية، واستهدفت يف يومها الثاني مشاركة من القطاع اخلاص املعني باألعمال واملهن 
املالية احملددة.

ضمان التزام المؤسسات 
المالية بمتطلبات 

مكافحة غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب

راشد المناعي 

اعتبارًا من بعد غد 

بـــــــدء العمــــل بخيـــــــــارات اإلقامـــة 

وتأشيــــرات الدخــــول املحدثــــة

أبوظبي )وام(

االثنين  يــوم  من  اعتباراً  ــارات  اإلمـ تبدأ   
تطبيق   2022 أكتوبر   3 الموافق  المقبل 
منظومة تأشيرة محدثة، تمثل نقلة نوعية 
فــي مجال دخــول وإقــامــة األجــانــب على 
إلى  اســتــنــاداً  والــعــالــم،  المنطقة  مستوى 

وضوابط  شــروط  مــن  تتضمنه  مــا 
وإجراءات مبسطة وتسهيالت 
ــة  ــن الـــدولـــة واحـ تــجــعــل مـ
واالبــتــكــار  والــعــمــل  للعيش 

واالستثمار. 
وتــواصــل اإلمــــارات بهذه 
جاذبيتها،  تعزيز  الــخــطــوة 

عبر تحديث وتوسيع خيارات 
اإلقامة وتأشيرات الدخول إليها 

تنافسيتها  تعزيز  مع  ينسجم  بما 
المستثمرين  استقطاب  في  العالمية 
والــكــفــاءات  والــعــقــول  األعــمــال  ورواد 
مكانتها  تعزيز  جــانــب  إلــى  العلمية، 

كــوجــهــة ســيــاحــيــة رائــــدة عــلــى مستوى 
التأشيرات  منظومة  وتتميز  والعالم.  المنطقة 

وإضافة  اإلقــامــات  أنـــواع  بتعدد  المحدثة 
أنواع جديدة منها لتناسب الفئات كافة من 
والموهوبين  األعمال  ورواد  المستثمرين 

الطلبة  وأوائــل  والمتخصصين  العلماء  من 
وخط  اإلنساني  العمل  ورواد  والخريجين 
جميع  في  الماهرة  والعمالة  األول  الدفاع 
ــى تخفيف األعــبــاء  إل الــمــجــاالت، إضــافــة 

جديدة  مزايا  وإضافة  اإلجــراءات،  وتبسيط 
اإلقــامــة  بــيــن  والــفــصــل  اإلقـــامـــات،  لحاملي 

جــودة  تحسين  فــي  يسهم  بما  العمل،  وصــاحــب 
في  واالستثمار  والعمل  العيش  تجربة  وجعل  الحياة، 

دولة اإلمارات تجربة ممتعة وسعيدة. 

 اإلقامة الخضراء
 وتتضمن المنظومة أنواعاً جديدة من اإلقامات بمزايا 
التي  الخضراء  اإلقامة  أبرزها  ومــن  كبيرة،  وتسهيالت 
مزايا  تتيح  والتي  للتجديد،  قابلة  سنوات   5 لمدة  تمنح 
ومدد  الدولة،  في  المقيمين  أسر  أفــراد  الستقدام  أكبر 
سماح مرنة تصل إلى 6 أشهر بعد انتهاء أو إلغاء اإلقامة. 
وتشمل اإلقامة الخضراء 3 أنواع من الفئات أو اإلقامات، 
هي اإلقامة الخضراء للعامل المهاري، واإلقامة الخضراء 
أو  للمستثمر  الخضراء  اإلقامة  إلى  إضافة  الحر،  للعمل 
الشريك في نشاط تجاري من دون ضامن ولمدة 5 سنوات 
السابقة  المستثمر  إقــامــة  محل  لتحل  للتجديد،  قابلة 

ومدتها سنتان وباشتراطات أبسط ومزايا أكبر، والسماح 
من  األقارب  باستقدام  الخضراء  اإلقامة  على  للحاصلين 

الدرجة األولى. 

 استكشاف الفرص
تأشيرة  استحداث  تم  المحدثة،  المنظومة  إطــار  وفي 
الفرص  الستكشاف  وأخـــرى  العمل،  فــرص  استكشاف 
من  المستثمرين  الستقطاب  األعمال  وفرص  االستثمارية 
الشروط  وفــق  الــدولــة،  داخــل  مستضيف  أو  ضامن  دون 

الواردة في الالئحة التنفيذية الجديدة. 

توسيع خيارات اإلقامة وتأشيرات الدخول إلى الدولة لتعزيز تنافسيتها العالمية

مزايا جديدة لإلقامة الذهبية
 تضمنت املنظومة احملدثة للتأشيرات، مزايا جديدة لإلقامة الذهبية، أهمها إلغاء شرط 
عدم التغيب عن الدولة لالحتفاظ باإلقامة الذهبية، وإلغاء احلد األقصى لعدد عمالة 

اخلدمة املساندة التي ميكن استقدامها، ومزايا ألفراد األسرة تسمح لهم بالبقاء يف الدولة 
طيلة مدة سريان إقامتهم يف حال وفاة املعيل احلاصل على اإلقامة الذهبية، إضافة إلى 

تنويع فئات اإلقامة الذهبية لتشمل العلماء، واملتخصصني، والنوابغ من املواهب، وفق 
الضوابط املقررة يف هذا الشأن. وميكن للمستثمر العقاري احلصول على اإلقامة الذهبية 

عند شراء العقار بقرض من أحد املصارف احمللية املعتمدة يف هذا الشأن، أو عند شراء 
عقار أو أكثر على اخلريطة بقيمة ال تقل عن مليوني درهم من الشركات احمللية املعتمدة، 

كما تضمنت الالئحة اجلديدة إجراءات مرنة ومبسطة ملنح اإلقامة لفئة ريادة األعمال 
وأوائل الطلبة واخلريجني ملنح فرصة أفضل لإلقامة والعمل. 

 توفر منظومة التأشيرات 
احملدثة مزايا جديدة 

إلقامة أفراد األسرة، من 
بينها السماح لألجنبي 

املقيم بالدولة استقدام 
أفراد أسرته كالزوج واألبناء 

بسهولة، كما مت رفع سن 
األبناء املقرر منحهم اإلقامة 

حتى 25 عامًا بعد أن كان 
18 عامًا فقط، إضافة إلى 

منح تصريح اإلقامة للبنات 
غير املتزوجات، واألبناء من 

أصحاب الهمم بغض النظر 
عن العمر.

استقدام 
األســــــــــــــر

تتيح املنظومة احملدثة 
لتأشيرات الدخول أغراضًا 
وخيارات جديدة ومتعددة 

للراغبني يف زيارة الدولة 
مبدد زيارة مرنة وقابلة 

للتمديد وتصل إلى عام، 
ومن دون اشتراط ضامن أو 

مستضيف يف الدولة بهدف 
تيسير اإلجراءات واملتطلبات، 

ما مينح الفرصة للزائرين 
والباحثني عن عمل لتحقيق 

طموحاتهم على أرض 
اإلمارات والتنعم بحياة آمنة 

ومستقرة. وتسهم منظومة 
التأشيرات احملدثة يف دعم 

مسيرة التنمية املستدامة 
وسياسة التنويع االقتصادي، 

من خالل استقطاب العمالة 
املاهرة والكفاءات العلمية 

وأصحاب اخلبرات واملبدعني 
واملتخصصني املهرة، مبا يؤدي 

إلى رفع مستوى اإلنتاجية 
وتعزيز تنافسية االقتصاد.

الزيارة المرنة
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سلمتها »طيران اإلمارات«

مساعدات جديدة للمتضررين من الفيضانات يف باكستان

أحمد شعبان )القاهرة(

الدولة  سلمت شركة »طيران اإلمــارات«، بإشراف سفارة 
في إسالم آباد، 9 أطنان مساعدات عينية إلى الهيئة الوطنية 
أسرة   13000 لدعم  وذلــك  الباكستانية،  الــكــوارث  إلدارة 
اإلنسانية  الجهود  لتعزيز  العاجلة  المنزلية  بالمستلزمات 
المتكاتفة للمتضررين من الفيضانات والسيول في جمهورية 
الدولة في  لحساب سفارة  باكستان اإلسالمية، وذلك وفقاً 

إسالم آباد على »تويتر«.
وقدمت اإلمارات العربية المتحدة، المساعدات اإلنسانية 
إلى  الــجــوي  الجسر  عبر  الــطــائــرات  ــال  وإرســ واإلغــاثــيــة 
ومخاطر  نتائج  من  للحد  اإلسالمية،  باكستان  جمهورية 

الكارثة الطبيعية التي خلفتها الفيضانات والسيول.
وعززت هيئة الهالل األحمر اإلماراتي، جهودها اإلنسانية 
في  والفيضانات  للسيول  اإلنسانية  التداعيات  من  للحد 
باكستان، وشيدت الهيئة وبإشراف ومتابعة من سفارة الدولة 
المناطق  من  للنازحين  جماعية  مخيمات  آبــاد،  إســالم  في 
كما  السند،  إقليم  في  والسيول  الفيضانات  من  المتضررة 
إقامة مشاريع خدمية رئيسة شملت  العمل اإلغاثي  تضمن 

اإليواء والمياه واإلصحاح والغذاء، وتمكين األسر.
الباب«  الباكستاني، رئيس »مركز  السياسي  المحلل  وأكد 
أن  الدين،  تقي  جاسم  الدكتور  االستراتيجية،  للدراسات 
هيئة  خاصة  الخيرية،  مؤسساتها  عبر  ــارات  اإلمـ تسيير 
الهالل األحمر اإلماراتي، جسراً جوياً يحمل المواد اإلغاثية 
واالحتياجات اإلنسانية للمتضررين من السيول والفيضانات 

إلى باكستان، كان له أكبر األثر في تخفيف معاناة الشعب 
من اآلثار الكبيرة والمدمرة وما نتج عنها وفيات ودمار آالف 
المحاصيل  من  كثير  وتلف  األســر  آالف  وتشريد  المنازل، 
اإلمــارات  لشعب  وتقديرهم  شكرهم  عن  وعّبر  الزراعية. 
الشقيق ولقيادته، لوقوفهم المقدر تجاه الشعب الباكستاني 

في محنته التي نتجت عن السيول واألمطار.

جانب من المساعدات اإلماراتية )من المصدر(

عالقات تاريخية 
عبر الدكتور جاسم تقي الدين، عن عميق شكره لدولة 

تقدمها  التي  للمساعدات  املتحدة  العربية  اإلمارات 
املساعدات  وكذلك  الفيضانات،  وملنكوبي  باكستان  لدولة 

اإلماراتي، باإلضافة  الهالل األحمر  التي قدمتها هيئة 
والذي  املدني اإلماراتي،  املجتمع  إلى مساهمات وتبرعات 

سخية. مساعدات  قدم 
وأكد تقي الدين خالل تصريحات لـ »االحتاد« أن هذه 

املتينة  العالقات  ُترسخ  لباكستان  اإلماراتية  املساعدات 
املتحدة، مشيرًا  العربية  بني باكستان ودولة اإلمارات 

إلى أن هذه العالقات األخوية والتاريخية ليست فقط 

الشعبي  املستوى  املستوى احلكومي، وإمنا على  على 
الباكستانية  العمالة  أيضًا، نظرًا لوجود عدد كبير من 

مبختلف أصنافها يف دولة اإلمارات، وكذلك حلرص دولة 
اإلمارات على االستثمار يف باكستان. 

وثمن املوقف امُلشرف من دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
أنه موقف كبير وُيشكر عليه،  حكومة وشعبًا، مؤكدًا 

داعيًا اهلل عز وجل أن يوفق حكومة دولة اإلمارات 
وشعبها األصيل يف هذه األعمال اإلنسانية واخليرية 

الكبيرة ليست فقط لدولة باكستان وإمنا ملختلف دول 
العالم.

13000 أســـــرة تستفيد من المستلزمـــــات المنزليــــة العاجلــــــة

إمدادات غذائيــــــة 
إماراتية للمتأثرين 
من السيـــــــــــــــــــــول 
في موريتانيـــــــــــــــا

أبوظبي )وام(

 أرسلت دولة اإلمارات، أمس، طائرة 
حتمل مواد غذائية إلغاثة العديد من 
املدن والقرى املتضررة من جراء السيول 

التي ضربت جنوب وشرق موريتانيا، 
األساسية  االحتياجات  لسد  مؤخرًا، 

آلالف األسر، خاصة من كبار السن 
والنساء واألطفال. وقال حمد غامن 

اجلمهورية  لدى  الدولة  سفير  املهيري، 
هذه  »تأتي  املوريتانية:  اإلسالمية 

اإلمدادات يف إطار العالقات األخوية 
وضمن  الشقيقني،  البلدين  بني  الوطيدة 

الدور اإلنساني الذي تقوم به دولة 
اإلمارات يف إغاثة احملتاجني واملتضررين 

التي تهدد األمن  الكوارث املختلفة  من 
الغذائي«. 

وأشار إلى الدعم املتواصل من دولة 
لألشقاء  املساعدات  لتقدمي  اإلمارات 

يف موريتانيا، من خالل إرسال إمدادات 
الفترة  خالل  متنوعة  وطبية  غذائية 
املاضية، شملت إرسال طائرة إمدادات 

غذائية يف شهر أبريل من العام املاضي، 
3 طائرات مساعدات  وكذلك إرسال 

طبية لدعم جهود البالد يف مواجهة 
»كوفيد-19«. جائحة 

سد االحتياجات األساسية 
آلالف األسر خاصة 

من كبار السن والنساء 
واألطفال

عالقات أخوية وطيدة بين 
البلدين الشقيقين

حمد المهيري
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تنظمها مجموعة أدنيك و»وام« خالل الكونغرس العالمي لإلعالم

»مختبرات اإلعالم« 
منصة حصرية ترسم مالمح 

مستقبــــــــــل القطـــــــــــــــاع 

 أبوظبي )االتحاد(

بــرعــايــة كــريــمــة مــن ســمــو الشيخ 
منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس 
الرئاسة،  ديــوان  ــوزراء وزير  ال مجلس 
أنباء  ووكالة  أدنيك  مجموعة  أطلقت 
اإلعــام،  مختبرات  منصة  ــارات  اإلمـ
الــدورة األولى  والتي ستُقام في إطار 
من الكونغرس العالمي لإلعام، وتقدم 
موائد  حول  يتمحور  مبتكراً  مفهوماً 
لحاملي  فقط  مخصصة  مستديرة 
نقاش شامل حول  الــدعــوات إلجــراء 
قطاع  بمستقبل  مرتبطة  موضوعات 

اإلعام.
 وتنظم مجموعة أدنيك الكونغرس 
بين  ما  الفترة  في  لإلعام  العالمي 
وكالة  مع  بالشراكة  نوفمبر   17-15
الستكشاف  )وام(،  اإلمــــارات  أنــبــاء 
اإلعــام  قطاع  في  التطورات  أحــدث 
الفعالية  وتوفر  المستقبلية.  وآفاقه 
اإلعامية،  المؤسسات  مــن  للعديد 
منصًة مميزة لمناقشة فرص التعاون 
والشراكات التي من شأنها دفع تطور 
قطاع اإلعام، وضمان استدامته على 
المدى البعيد، ومواصلة تقديم محتوى 

موثوق ومفيد.
فعالية  ــام  اإلعـ مختبرات  وتمّثل 
مدار  على  تُقام  للمدعوين  حصرية 
ــضــم مــجــمــوعــًة من  ــام، وت ــ ــة أيـ ــاث ث
المديرين التنفيذيين رفيعي المستوى 
وصّناع السياسات ورواد األعمال في 
قطاع اإلعام من جميع أنحاء العالم، 
األفكار  ومناقشة  اآلراء  تبادل  بهدف 
وتطويرها، ما يساهم في رسم مامح 

مستقبل القطاع.

ما  إعــامــي  مختبر  كــل  ويستقبل 
مناطق  مــن  مشاركين   10 إلــى  يصل 
ودول وتخصصات مختلفة، ليتيح لهم 
اكتساب منظور عالمي حول مستقبل 

قطاع اإلعام. 
 وتُــقــام الــمــخــتــبــرات وفـــق قــاعــدة 
يستخدم  نظام  وهــي  هــاوس،  تشاتام 
مجموعة  بــإشــراف  المناقشات  فــي 
وتتمحور  القطاع،  خبراء  من  متميزة 
أعمالها حول موضوع حواري محدد. 
لإلعام  العالمي  الكونغرس  ويــقــّدم 
ملخصاً  يوّفر  الفعالية  بنهاية  تقريراً 
النتائج  وأبــرز  المشاركين،  لنقاشات 
جال  محمد  وقـــال  المستخلصة.  
ــام وكــالــة أنــبــاء  ــر عـ ــســي، مــدي ــري ال
اإلعــام  مختبرات  »تتيح  اإلمـــارات: 
للمؤسسات المشاركة فيها المساهمة 
في النقاشات لرسم مستقبل القطاع 
ويفرض  المهمة.  المرحلة  هــذه  في 
في  المتسارع  التكنولوجي  التحول 
في  تغيرات  القطاع  مفاصل  جميع 
وطــرق  اإلعــامــي،  التقديم  أساليب 
في  المعلومات  إلــى  المتلقي  وصــول 

جميع أنحاء العالم«.
ومن جانبه، قال سعيد المنصوري، 
كابيتال  لشركة  التنفيذي  الــرئــيــس 
لمجموعة  التابعة  الفعاليات  لتنظيم 
إلى  أدنيك  مجموعة  »تتطلع  أدنيك: 
إطاق النسخة األولى من الكونغرس 
في  تسهم  والــتــي  لــإلعــام،  العالمي 
ترسيخ المكانة الرائدة التي تتميز بها 
دولة اإلمارات وإمارة أبوظبي. ويوفر 
للحضور  تتيح  مثالية  المؤتمر منصة 
الجديدة  التعلم  فــرص  استكشاف 

ومناقشة مستقبل قطاع اإلعام«.

التحول التكنولوجي 
يفرض تغيرات في 
أساليب التقديم 

اإلعالمي
 

محمد جالل الريسي

 استكشاف فرص التعلم 
الجديدة ومناقشة 

مستقبل قطاع اإلعالم

 
سعيد المنصوري

جلسات العمل
يضم كل مختبر إعالمي ما يقارب 10 مشاركني من مناطق ودول وتخصصات مختلفة، وُتقام 

أعمال املختبرات بإشراف مجموعة متميزة من خبراء القطاع، وتتمحور حول مواضيع ترتبط 
بإحدى ركائز املؤمتر، وحتمل جلسات العمل العناوين التالية: »التكنولوجيا: سبل االستفادة من 

احللول التكنولوجية املتطورة يف جميع مفاصل قطاع اإلعالم«، »متطلبات املستهلكني املتغيرة: 
كيفية مواكبة املؤسسات اإلعالمية الوطنية للمتطلبات املختلفة يف قطاع يشهد توجهًا متناميًا 

نحو العوملة«، »تطوير املهارات والتدريب: كيفية تفادي االستقالة الكبرى يف قطاع اإلعالم«، 
»املعلومات املضللة: كيفية مواكبة اجلهات التنظيمية يف القطاع لعالم الويب 3.0 وانتشار 

املعلومات املضللة«.  ويستضيف املؤمتر العاملي لإلعالم منصًة عاملية تتيح للمشترين والبائعني 
االجتماع وتبادل األفكار والتواصل ومزاولة األعمال التجارية واستكشاف منتجاٍت وحلول 

وتقنيات جديدة، بوجود أكثر من 150 شركة متخصصة من قطاع اإلعالم واإلنتاج، ما يقدم 
فرصًة مثالية لالرتقاء بقطاع اإلعالم يف املنطقة والعالم.

وينعقد يف إطار الفعالية مؤمتر الكونغرس العاملي لإلعالم، األول من نوعه يف الشرق األوسط، 
حتت عنوان »صياغة مستقبل قطاع اإلعالم«.

 ويستمر املؤمتر لثالثة أيام، يركز فيها على رسم مالمح مستقبل القطاع من خالل توحيد 
اجلهود وتبادل األفكار املبتكرة واحللول التقنية املتطورة، كما يوفر منصًة فريدة تسلط الضوء 

على دور اإلعالم يف الشرق األوسط، وتدفع بتطور القطاع من خالل الوصول إلى اجلماهير 
العاملية، ودعم حتقيق الرؤى املبتكرة، وتأسيس عالقات التعاون.

دبي )االتحاد(

بقاعة  السبت،  اليوم  تنطلق 
بمنطقة  والعلوم  الثقافة  نــدوة 
ــمــزر فـــي دبــــي، فــعــالــيــات  ــم ال
لمسابقة  الــســادســة  ــدورة  ــ ــ ال
مــبــارك  بــنــت  فــاطــمــة  الشيخة 
لإلناث  الكريم  للقرآن  الدولية 
ــخــامــس من  وتــســتــمــر حــتــى ال
 55 مــن  أكثر  بمشاركة  أكتوبر 
دولة وجالية مسلمة حول العالم، 
ويقام حفل ختام المسابقة يوم 

الجمعة السابع من أكتوبر.
إبــراهــيــم  المستشار  ــال  وقـ  
محمد بوملحه، مستشار صاحب 
ــي لــلــشــؤون  ــ الــســمــو حــاكــم دب
رئيس  ــة  ــي ــســان واإلن الــثــقــافــيــة 
إن  للجائزة:  المنظمة  اللجنة 
إقامة مسابقة تحمل اسم سمو 
مــبــارك،  بنت  فاطمة  الشيخة 
العام  النسائي  االتحاد  رئيسة 
رئيسة المجلس األعلى لألمومة 
ــى  ــة الــرئــيــس األعــل ــول ــطــف وال
لــمــؤســســة الــتــنــمــيــة األســريــة، 
لــدعــم سموها  ــراً  ــقــدي ت يــأتــي 
ورعايتها  الكبيرة  ومساهمتها 
الخيرية  األعـــمـــال  مــن  لكثير 
وكذلك  العالم  حول  واإلنسانية 
اهتمامها بحفظة كتاب اهلل على 
المستوى المحلي والعالمي، كما 
أن مسابقة الشيخة فاطمة بنت 
واحترام  بتقدير  تحظى  مبارك 
العلماء  من  كثير  من  وإعــجــاب 
الــقــرآنــي  بــالــشــأن  والمهتمين 
وكانت  العالم.  من مختلف دول 
قد  للجائزة  المنظمة  اللجنة 

مع  ترحيبياً  اجتماعاً  عقدت 
لجنة التحكيم الدولية التي جرى 
الشيخ  برئاسة فضيلة  تشكيلها 
الدكتور إبراهيم سليمان الهويمل 
السعودية  العربية  المملكة  من 
ــن فــضــيــلــة  ــ ــل م ــ ــة ك ــويـ ــضـ وعـ
محمد  عبداهلل  الدكتور  الشيخ 
ــارات  األنــصــاري مــن دولــة اإلمـ
أحمد  الدكتور  الشيخ  وفضيلة 
صابر عبدالهادي عبدالرزاق من 
جمهورية مصر العربية وفضيلة 
ــور عــمــر إيــشــام  ــت ــدك الــشــيــخ ال
نصرت من تركيا وفضيلة الشيخ 
ــم عــوض  ــور حــســن ســال ــت ــدك ال
هــبــشــان مــن جــمــهــوريــة اليمن 
محمد  الدكتور  الشيخ  وفضيلة 
سيدي عبدالقادر من الجمهورية 

اإلسامية الموريتانية.

بمشاركة 55 دولة وجالية مسلمة حول العالم 

إطالق مسابقة الشيخة فاطمة بنت 

مبارك الدولية للقرآن الكريم

جانب من دورة سابقة من المسابقة )من المصدر(

المسابقة تقدير 
لـ»أم اإلمارات« 

ومساهمتها الكبيرة 
ورعايتها لألعمال 

الخيرية واإلنسانية 

إبراهيم بوملحه

)االتحاد( أبوظبي 

ــنــت دائـــــرة الــبــلــديــات  أعــل
33 مــرشــحــاً  ــأهــل  ت ــقــل  ــن وال
في  المستقبل  قــادة  لبرنامج 
فندق  فــي  أقــيــم  تكريم  حفل 
 112 أبوظبي بحضور  روزوود 
المرشحين  الــمــوظــفــيــن  مــن 

للبرنامج.
البلديات  ــرة  ــ دائ وأطــلــقــت 
والنقل في أغسطس الماضي، 
المستقبل«  »قــــادة  بــرنــامــج 
ــرشــح الــيــوم،  تــحــت شــعــار »ت
ــد الـــغـــد« بــهــدف  ــائ لــتــكــون ق
تــمــكــيــن وتـــطـــويـــر الـــكـــوادر 
يمنح  إذ  الــشــابــة،  اإلمــاراتــيــة 
المميزين  الموظفين  البرنامج 
استثنائية  فرصة  والشغوفين 
لــصــقــل مــهــاراتــهــم، وإبــــراز 
جاهزيتهم  ــع  ورفـ ــهــم،  قــدرات
مستقبل  رســم  في  للمشاركة 

ومنذ  والنقل.  البلديات  دائرة 
إطاق البرنامج، تلقت الدائرة 
الترشيح  طلبات  من  العديد 
االستثنائيين،  الموظفين  من 
إذ ترشح 313 موظفاً لبرنامج 
ــادة الــمــســتــقــبــل، واجـــتـــاز  ــ قـ
االخــتــبــارات  ــأهــًا  ــت م  112
اختيار  وتم  للبرنامج،  األولية 
الدفعة  ليشكلوا  موظفاً   33
المبادرة  واستهدفت  ــى،  األول
مــوظــفــي الـــدائـــرة والــجــهــات 
دولة  مواطني  من  لها  التابعة 
اإلمارات العربية المتحدة، من 
سنة،   35 عــن  أعمارهم  يقل 
البكالوريوس  شهادة  وحاملي 
أو أعلى، ويقدم البرنامج عدة 
المؤثرة  الــقــيــادة  فــي  دورات 
تعليمية  مؤسسات  خال  من 
بحسب  الــدولــة  فــي  مرموقة 
أعـــلـــى الــمــعــايــيــر الــعــالــمــيــة 

واألكاديمية.

دائرة البلديات والنقل
ترشح 33 موظفًا لبرنامج 

قـــــــادة المستقبـــــــل

خالل إطالق البرنامج )من المصدر(

أبوظبي )االتحاد(

األسرية  التنمية  مؤسسة  تعمل 
األسرة  بين  التوازن  خدمة  ضمن 
ــدد من  ــى تــنــفــيــذ عــ والــعــمــل عــل
ــرأة من  ــ ــم ــ الـــــــورش، لــتــمــكــيــن ال
والعمل  السليمة  للحياة  التخطيط 
قدراتها  ورفع  ذاتياً،  قيادتها  على 
أولويات  لتحديد  مهاراتها  وصقل 
إلى  بــاإلضــافــة  واألســــرة،  العمل 

تعزيز التمكين األسري.
بين  ــوازن  ــ ــت ــ ال ورش  وتـــتـــنـــاول 
األسرة والعمل عدداً من المواضيع 
األفـــراد  تــخــدم  الــتــي  المجتمعية 
الممارسات  اتباع  على  وتشجعهم 

التوازن في جميع  التي تحقق لهم 
مـــجـــاالت حــيــاتــهــم االجــتــمــاعــيــة 
»اكتسب  ورش:  منها  والمهنية 
ــرة  ــيــن األســ ــوازن ب ــ ــت ــ ــارات ال ــهـ مـ
مفتاح  العاطفي  الــذكــاء  والعمل، 
األسرية  أدوارك  وحــدد  الــتــوازن، 

ومهامك الوظيفية«.
صياح  سلمى  المدربة  وذكـــرت 
»اكتسب  ورشــة  خال  المنصوري 
ــرة  ــيــن األســ ــوازن ب ــ ــت ــ ــارات ال ــهـ مـ
يتعلمن  المشاركات  أن  والعمل«، 
ــاً  ــق وف األدوار  ــد  ــحــدي ت كــيــفــيــة 
قرارات  اتخاذ  وكيفية  ألولوياتهن، 
واألدوار  الــمــهــام  بــيــن  التفضيل 

الخاصة باألسرة والعمل.

من  العديد  »هــنــاك  وأضــافــت: 
في  اإلنــســان  يؤديها  التي  األدوار 
ويعتبر  الــحــيــاة،  جــوانــب  مختلف 
وجوانب  المختلفة  باألدوار  الوعي 
الحياة المتنوعة أمراً يجعل الفرد 
شمولية،  نظرة  الحياة  إلــى  ينظر 
وهو ما يساعدنا في تحقيق النمو 

المتوازن في مختلف نواحي الحياة 
الحقيقي  الــنــجــاح  إلـــى  لــلــوصــول 

المتوازن«.
األدوار  أن  المنصوري،  وأكــدت 
الــمــطــلــوبــة مـــن كـــل شــخــص في 
ومترابطة  متكاملة  أدوار  الحياة 
المرأة  وأدوار  منفصلة،  وليست 
على  تتعرف  تجعلها  العمل  فــي 
العديد من المتغيرات االجتماعية، 
أثناء  ــمــرأة أكــثــر وعــيــاً  وتــكــون ال
تربية األبناء، كذلك تنمي مهارات 
والتعاطف  االجتماعي  التواصل 
ــنـــاء، والــتــي  الـــازمـــة لــتــربــيــة األبـ
لتحقيق  الازمة  نفسها  تعتبر هي 

عاقات عمل جيدة.

الذكاء العاطفي مفتاح التوازن

»التنميــة األسرية«
تطلــق ورشــًا للتــوازن بيــن األســرة والعمــل

دراسة دقيقة التخاذ 
قرارات التفضيل بين 

المهام واألدوار الخاصة 
باألسرة والعمل

سلمى المنصوري

الشباب رهان المستقبل
قال معالي محمد فالح األحبابي، رئيس دائرة 

إن  والنقل، يف كلمته للمتأهلني يف احلفل  البلديات 
بتطوير  والنقل  البلديات  دائرة  التزام  ميثل  البرنامج 

املستقبل  رهان  بأنهم  إميانًا  الشباب،  املوظفني  كفاءات 
الدائرة  الوطن وتطويره. وأضاف معاليه »تضع  لبناء 

املواطن وتأهيله  البشري  املال  الرأس  أهمية تطوير 
لتطوير  املؤسسية،  أولوياتها  ضمن  القيادية  لألدوار 
الطموحة،  الشابة  واملواهب  الكفاءات  أفضل  وإعداد 

واإلدارية  القيادية  الصفوف  وبناء قدراتهم لينضموا يف 
الدائرة«. وقال عمر  والفنية ضمن مجاالت عمل 

البلديات  لدائرة  املؤسسية  الشؤون  عام  مدير  النعيمي، 
الترشح  أولوية  البرنامج  خلريجي  »سيكون  والنقل: 

املستقبل  يف  ونعمل  والقيادية،  اإلشرافية  للوظائف 
التدريبية  والدورات  املبادرات  على تنظيم مجموعة من 

التي تساهم بشكل مباشر يف تقدمي املزيد من املعرفة 
من  لتمكّنهم  والقيادية،  العملية  قدراتهم  وتطور 

واملشاركة  املهني  املستوى  النجاح على  املزيد من  حتقيق 
املستدامة لإلمارة على جميع األصعدة«. التنمية  يف 



توفرها وزارة تنمية المجتمع

خدمات استباقية تعكس قيم مجتمع اإلمارات

دبي )وام(

تواكب دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الذي  للمسنين  العالمي  باليوم  االحتفال 
يوافق األول من أكتوبر كل عام بإنجازات 
دعماً  الواقع  أرض  على  تحققها  نوعية 
انطالقاً  المواطنين  كبار  لفئة  وتقديراً 
الرشيدة،  القيادة  وتوجيهات  ــة  رؤي من 
فيما  ــة،  ــوي األول منحهم  على  وحرصها 
جهودها  المجتمع  تنمية  وزارة  ترسخ 
من  انــطــالقــاً  المواطنين  كــبــار  لخدمة 
لكبار  الوطنية  السياسة  مستهدفات 
االتحادي  القانون  إطار  المواطنين، وفي 
يعكس  بما  المواطنين  كبار  بشأن حقوق 
قيم المجتمع اإلماراتي التي تحّض على 
تقدير واحترام ورعاية كبار المواطنين رداً 
لجميلهم وتقديراً لعطائهم وإيماناً بأهمية 
استقرار  تعزيز  فــي  ومكانتهم  ـــم  دوره
وتماسك وسعادة أفراد األسرة والمجتمع 

كافة بشكل عام. 
»مرونة  شعار  المتحدة  األمــم  وأقــرت 
بالتركيز على  المسنين في عالم متغير« 

»مرونة المسنات ومساهماتهن« . 
المواطنين  كبار  سعادة  مركز  وينظم 
في عجمان التابع لوزارة تنمية المجتمع 
بهذه المناسبة فعاليات احتفالية متنوعة، 
تتضمن جلسة بعنوان »إنجازات وتحديات 
ــات خـــالل الــجــائــحــة«،  ــواطــن ــم ــار ال ــب ك
والتحديات  ــجــازات  اإلن أهــم  تستعرض 
ــار الــمــواطــنــات  ــب ــي واجـــهـــت فــئــة ك ــت ال
»فترة  الماضية  الثالث  السنوات  خالل 
الجائحة«، وقدرة المرأة على الصمود في 
مواجهة مختلف تحديات الحياة، إضافة 
المواطنات في شتى  كبار  إسهامات  إلى 
المجاالت التنموية وإمكانية االستفادة من 
خبراتهن وغرسها كقيم راسخة في أفكار 

الجيل الجديد. 

المواطنين  كبار  سعادة  مركز  وينظم 
التي  جــنــة«  »رضــاهــم  مــبــادرة  بعجمان 
تتضمن مجموعة من الفعاليات الصحية 
ورشــة  تنفيذ  إلــى  إضــافــة  والترفيهية، 
»عالمات  بعنوان  المواطنين  لكبار  عمل 
ــرى عــن الــغــوص وعمل  الــضــغــط«، وأخـ
ــضــاً عـــدة ورش  الـــدخـــون. وســيــنــفــذ أي
من  المقدمة  الخدمات  لشرح  توعوية 
الصحية  للخدمات  ــارات  اإلمـ مؤسسة 
بعنوان  توعوية  وورشة  المواطنين  لكبار 
»تحسين وتقوية وضعية جسدك«.  وتحت 
عنوان »ماذا علمتني سنة 2020 - 2022« 
سينفذ المركز زيارة إلى منزل إحدى كبار 
كما  الــتــراث.  في  الباحثات  المواطنات 
سيستقبل مجموعات من طلبة المدارس 
وهيئة الهالل األحمر اإلماراتي في إطار 
فعاليات احتفالية متواصلة يقيمها المركز 

بمناسبة »اليوم العالمي للمسنين«. 
وكانت وزارة تنمية المجتمع قد نظمت 
مجموعة  الماضي  رمضان  شهر  خــالل 
من البرامج اإلعالمية والثقافية الخاصة 
بكبار المواطنين تضمنت »برنامج سوالف 
فيه  تحدثت  مريم«،  الوالدة  مع  رمضان 
عن ذكريات التلفزيون وليلة وفاة المغفور 
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب 
اهلل ثراه، وعادات تحضيرات العيد. وفي 
برنامج »لقاء عبر األجيال« نظمت الوزارة 
نحافظ  »كيف  بعنوان  حلقة  العام  هــذا 
على القيم اإلماراتية« وحلقة عن »القيم 

الموروثة عن األجداد«. 

برامج ثقافية خاصة بكبار المواطنين )وام(

»دبي لرعاية النساء واألطفال« تحتفي
دبي )االتحاد(

تشارك مؤسسة دبي لرعاية النساء 
واألطفال، يف احتفاالت الدولة باليوم العاملي 

للمسنني.
 وقالت شيخة سعيد املنصوري، مدير عام 

املؤسسة باإلنابة: »إن االهتمام باملسنني 
نابع من تعاليم ديننا اإلسالمي احلنيف 
ومن عاداتنا وتقاليدنا التي تعنى بكبار 

السن وتساندهم، وهذا ما حثنا عليه قادتنا 
وشيوخنا، رعاهم اهلل، تقديرًا وعرفانًا لكل 
اآلباء واألمهات، ونحن على خطاهم ماضون 

ملد يد العون لهذه الفئة الغالية على قلوبنا 
جميعًا الذين يشبهون أشجار النخيل يف 

ودميومتها«. عطائها 
وأضافت، أن القيادة الرشيدة يف دولة 
اإلمارات جعلت من دعم وتقدير كبار 

املواطنني أولوية قصوى، فاعتمدت السياسة 
الوطنية لكبار املواطنني وضّمنتها أربعة 

أهداف و7 مرتكزات و26 مبادرة ومشروعًا 
وطنيًا، حيث تهدف هذه السياسة بجميع 
مضامينها إلى توفير بيئة متكاملة تضمن 

لهم حقوقهم، وتتيح لهم احلصول على أعلى 
معايير اخلدمات. شيخة سعيد المنصوري

يف برنامج »تآلف اليف - 2022« 
ُنظمت حلقتان؛ األولى بعنوان 
»صيام كبار السن يف رمضان«، 

والثاني بخصوص اليوم العاملي 
للتوعية بشأن إساءة معاملة 
املسنني. ويف برنامج »حقكم 

على الراس« حول القانون 
االحتادي رقم /13/ حلقوق 
كبار املواطنني، مت استعراض 

أبرز ما تضمنه القانون 
وتسليط الضوء على احلق يف 

االستقاللية واخلصوصية لكبار 
املواطنني، واحلق يف املشاركة 

ببرامج التعلم املستمر واألعمال 
التطوعية ومصلحة كبار 

املواطنني لها أولوية وكيفية 
اإلبالغ عن أي إساءة.  فيما 

تستمر يف تنفيذ مبادرة »نحن 
أهلكم - الهاتفية« عن بعد 

بالتعاون مع عدد من املتطوعني 
وذلك لالطمئنان على كبار 

املواطنني وضمان توفير كافة 
احتياجاتهم ومتطلباتهم يف 

مختلف الظروف واألوقات. 
ومتنح وزارة تنمية املجتمع كبار 
املواطنني األولوية يف احلمالت 

التوعوية عبر منصات التواصل 
االجتماعي. 

وتعزز الوزارة دعمها ومتكينها 
لكبار املواطنني واملواطنات 
من خالل عدد من البرامج 

املجتمعية  واملبادرات 
واالقتصادية أبرزها برنامج 
»الصنعة« لألسر اإلماراتية 

املنتجة الذي استقطب حتى 
اآلن ما يقارب 2900 أسرة 

إماراتية منتجة فيما تشكل 
السيدات من األسر املنتجة 

92.7 باملائة مقابل 7.3 باملائة 
رجااًل. ويشكل كبار املواطنني 

من اجلنسني »فوق 60 عامًا« ما 
نسبته 21 باملائة من مجموع 

األسر املنتجة غالبيتهم 
»سيدات« من كبار املواطنات 

20.7 باملائة.  بنسبة 

»تآلف اليف«
2900

أسرة إماراتية منتجة 
تشكل السيدات %92.7 

مقابل 7.3% رجااًل
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في يومهم العالمي

»كبار املواطنني«.. »بركة الدار«

رعاية واهتمام
ــي دولـــــة اإلمــــــــارات يــحــظــى كــبــار  فـ
الــمــواطــنــيــن بــرعــايــة خــاصــة مــنــذ قيام 
الضمان  قانون  يشملهم  حيث  االتــحــاد، 
ــى  األول المرتبة  ويحتلون  االجــتــمــاعــي، 
المساعدات  من  المستفيدين  ناحية  من 
االجتماعية التي تقدمها الدولة للشرائح 
المختلفة، وتحرص اإلمارات على تأمين 
من  المواطنين  لكبار  الكريمة  الحياة 
خالل توفير مراكز ودور رعاية اجتماعية 
أرقى  تشهد  وترفيهية،  وصحية  وثقافية 
باعتبارهم  لهم،  والعون  الخدمات  أنــواع 
جزءاً أساسياً من المجتمع، كما تخصص 
في موازنتها السنوية مبالغ مالية لتوفير 
والنفسية  واالجتماعية  الصحية  الرعاية 
للمقيمين مع أسرهم من خالل الوحدات 
المتنقلة إلى منازلهم. كما تقدم اإلمارات 
لكبار المواطنين جميع أوجه الرعاية التي 
وتساعدهم  النفسي  التوافق  لهم  تتيح 
يشعرهم  مما  االجتماعي،  التكيف  على 
بإنسانيتهم ويوفر لهم الراحة والطمأنينة، 
ويوّثق الصلة بأسرهم وبالبيئة الخارجية، 
ويدمجهم في الحياة االجتماعية العامة، 
مواجهة  على  مساعدتهم  ــى  إل إضــافــة 
الــمــشــكــالت الــنــاتــجــة عــن كــبــر الــســن، 
ووقايتهم من أمراض الشيخوخة بالتعاون 

مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

خدمات وحقوق
السويدي،  الــدكــتــورة ســلــوى  ــدت  وأكـ  
القيادة  »أن  المسنين،  طــب  استشاري 
أهمية  المواطنين  كبار  تولى  الرشيدة 
سبيل  في  حياتهم  أفنوا  لكونهم  فائقة، 
أبنائهم ووطنهم، وتحملوا مشاق ومتاعب 
البدايات، بشكل يفوق طاقاتهم الجسمية 
ــيــوم القيام  والــذهــنــيــة، ومـــن واجــبــنــا ال
إليهم،  الجميل  ورد  خير  بكل  نحوهم 
لحاجتهم إلى الرعاية والحنان والتعاطف 
الذي  االهتمام  »إن  وقالت  واالهتمام«. 
الدولة  فــي  المواطنين  كبار  بــه  يحظى 
على نسبتهم القليلة يفوق االهتمام الذي 
أن  على  مشددة  األوروبية«،  الدول  توليه 
المسنين  بأن  يؤمنون  جميعاً  اإلماراتيين 

ــاء، وأنهم ساهموا في  هم األجــداد واآلب
من  الكثير  ــوا  ــذل وب مجتمعاتهم  تنمية 
أوطانهم،  وبناء  لتأسيس  والوقت  الجهد 
مما يحتم علينا أن نوليهم األهمية التي 
الرعاية  لهم  تتوافر  وأن  يستحقونها، 
مع  تتوافق  عصرية  رؤية  الشاملة ضمن 
ما يتناسب واإلنجازات العالمية والتقنية 
التي أنجزها عالمنا المعاصر.  وأوضحت 
السويدي أن الدولة تقدم أحدث الوسائل 
والخدمات االجتماعية والعالجية إلى كبار 

المواطنين، عالوة على الخدمات المتنقلة 
المسن  ربــط  بهدف  المنزلية،  للرعاية 
بأسرته دون أن يشعر بالتغيير، واعتبرت 
أن جودة الحياة التي توفرها الدولة لكبار 
المواطنين تعد األولى في منطقة الشرق 
منوهة  متقدمة،  دوالً  وتضاهي  األوســط 
األدويــة  أحــدث  لهم  توفر  الدولة  أن  إلى 
تم  أنه  السويدي  وأضافت  والعالجات.  
المواطنين«  »كبار  حماية  قانون  إطــالق 
عام 2019، وهذا القانون يحدد حقوقهم 

أو  ــاءة  اإلســ مــن  وحمايتهم  وواجــبــاتــهــم 
العنف، كما وفرت الدولة لهم دور رعاية 
وخدمات إيواء ورعاية مجتمعية، وقدمت 
لهم بطاقات مثل »ذخر« و»مسرة« ضمن 

حزمة من الخدمات. 

مبادرات وتسهيالت
»يحظى  )متقاعد(:  النوى  أحمد  وقال 
كبار المواطنين في دولة اإلمارات بمنظومة 
الحكومية  والرعاية  الدعم  من  متكاملة 

الكريمة،  الحياة  سبل  لهم  تضمن  التي 
المجتمع  فــي  مكانتهم  على  وتــحــافــظ 
التي  ومعارفهم  خبراتهم  من  لالستفادة 
المستدامة، وفي هذا  التنمية  تسهم في 
اليوم تنظم العديد من الهيئات الحكومية 
والخاصة فعاليات ُمميزة لالحتفال بكبار 
مبادرات  وإطــالق  عنهم  والترفيه  الّسن 
وخدمات من شأنها تسهيل الحياة اليومية 
»بركة  مــبــادرة  مثل  ملحوظ،  بشكل  لهم 
التنمية  مؤسسة  أطلقتها  التي  الـــدار« 
األسرية في 1 أكتوبر 2017 بمناسبة اليوم 
المبادرة  هذه  وتقدم  للمسنين،  العالمي 
دعم  بهدف  تفاعلية  تدريبية  عمل  ورش 
المواطنين،  لكبار  كريمة  اجتماعية  حياة 
الّسن  كبار  بيوت  إلى  مباشرة  والوصول 

لخدمتهم ورعايتهم«. 

إبراهيم الشميليأحمد النوى

تأمين حياة كريمة للمسنين ورعايتهم اجتماعيًا وثقافيًا وصحيًا وترفيهيًا

هناء الحمادي )أبوظبي(

يعتبر اليوم العالمي للمسنين أحد 

أهم المناسبات السنوية، والذي قررته 

الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 

1991 في 1 أكتوبر من كل عام، بهدف 

االهتمام بكبار السن وحث المجتمعات 

على حل المشاكل الخاصة بهم حول 

العالم، كما يبرز االحتفال باليوم 

العالمي أهم اإلنجازات التي يقدمها 

كبار السن للمجتمع، ومدى استفادة 

الشباب من خبراتهم وتجاربهم، 

لذلك هناك احتفاالت عدة بالمسنين 

في كثير من الدول، مثل »يوم احترام 

المسنين« في اليابان، و»يوم األجداد« 

في الواليات المتحدة األميركية.

كبار المواطنين 
في اإلمارات يحظون 
باهتمام يفوق الدول 

األوروبية

سلوى السويدي

قال إبراهيم الشميلي 
)مواطن(: »أولت دولة اإلمارات 
اهتمامًا كبيرًا بكبار املواطنني، 

ولم تتوان عن دعمهم نفسيًا 
واجتماعيًا وصحيًا، حيث توفر 

الرعاية املنزلية لهم، وتقدم 
العديد من اخلدمات؛ منها 

تقييم الشيخوخة والرعاية 
التمريضية، وتقييم مستوى 

السالمة املنزلية، وإعادة 
التأهيل، وتقييم احتياجات 

التغذية، وغيرها«. 
كما أصدرت هيئة تنمية 

املجتمع بدبي، بالتعاون مع 
عدد من املؤسسات احلكومية 

والشركات اخلاصة، بطاقة 
»ذخر« لكبار املواطنني، مبادرة 
نوعية ترمي إلى توفير حزمة 

من اخلدمات والتسهيالت لهذه 
الفئة. 

 ويف الشارقة، تتوافر خدمات 
الرعاية املنزلية لكبار السن 

ملساعدتهم على االندماج يف 
املجتمع، ورفع املستوى الصحي 

واملعيشي لهم.

رعاية منزلية

اعتمد اليوم العاملي للمسنني 
العديد من املساهمات والرسائل 

واألهداف املقدمة حول العالم 
للمسنني، مثل أهمية الرعاية 

الصحية، وتوفير اخلدمات 
لتأهيلهم،  املالئمة  التكنولوجيا 
وتوفير احتياجاتهم احلياتية، 
مع تعاون املؤسسات املجتمعية 

كافة من منظمات وجمعيات 
وحكومات وأفراد لتوفير حياة 

صحية لهم.

أهداف ورسائل

»المعاشات« تكّرم المتقاعدين
أبوظبي )وام(

 كرمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية مجموعة من 
كبار املواطنني املتقاعدين ممن جتاوزت أعمارهم 70 عامًا يف مختلف 

إمارات الدولة، تقديرًا لعطائهم وجهودهم املخلصة يف خدمة الوطن. 
جاء ذلك خالل الزيارة التي نفذتها الهيئة ملجموعة من كبار املواطنني 
املتقاعدين ضمن مبادرة »أنتو البركة« بالتزامن مع اليوم العاملي لكبار 

السن الذي يوافق األول من أكتوبر من كل عام. 
وقالت الدكتورة ميساء راشد غدير، مدير مكتب االتصال احلكومي 

بالهيئة: »كبار املواطنني هم ذخيرة الوطن، وجهودهم يف خدمة الدولة 
وتعزيز مسيرتها محل تقدير يف كافة األوساط واملؤسسات العاملة 

بالدولة ومنها هيئة املعاشات التي تتعهد بتقدمي أفضل اخلدمات لفئة 
املتقاعدين وكبار املواطنني املشمولني بالنظام التأميني حتت مظلتها«. 
من جهة أخرى، بعثت الهيئة رسائل نصية للمشتركني من املؤمن عليهم 

لتذكير األبناء بأهمية التواصل مع كبار املواطنني من أفراد العائلة 

ألنهم كبارنا يف اخلبرة ويف خدمة الوطن، ويف القدر واملقام، السيما 
وأنهم عانوا من العزلة االجتماعية بسبب جائحة »كوفيد- 19« التي 

باعدت بينهم وبني اآلخرين حرصًا على سالمتهم وصحتهم. 
من جانبه، أعرب محمد خلفان املزروعي )متقاعد( عن سعادته بزيارة 

ممثلي الهيئة، وقال »كانت مفاجأة سارة أن نشعر بالتقدير واالهتمام 
بعد مرحلة طويلة من العطاء.. اعتقدنا أن الزمن قد توقف بنا بعد 

نهاية حياتنا الوظيفية.. لكن زيارة هيئة املعاشات جاءت لتذكرنا 
بالقيم اجلميلة التي يتحلى بها مجتمع اإلمارات قادة ومؤسسات 

وأفرادًا«. 
من جانبه، قال الدكتور أحمد محمد الشامسي )متقاعد(: »سعداء 

اليوم بهذه املبادرة من هيئة املعاشات، إنه عمل رائع أن جتد املؤسسات 
التي تقدم اخلدمات يف قلب منازلنا، وهو أمر يعكس قيم التالحم 

والترابط التي يتمتع بها مجتمعنا اإلماراتي مؤسسات وأفرادًا، وكل 
ذلك بفضل جهود حكومتنا الرشيدة التي تضع سعادة أفراد املجتمع يف 

رأس أولوياتها«.

أرقى أنواع الخدمات لكبار المواطنين باعتبارهم جزءًا أساسيًا من المجتمع )أرشيفية(
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قطاع  فــي  المتخصصة  األجــنــحــة  وشــهــدت 
البحرية«  والرياضات  األسماك  صيد  »معدات 
إقباالً واسعاً، ال سيما على صعيد البيع المباشر 
داخل أروقة المعرض. وأعلنت كثير من الشركات 
مناسبة  حسومات  القطاع  هــذا  في  المشاركة 
لخدماتها  الــتــرويــج  أجــل  مــن  المعرض  ــزوار  لـ
الخليج  منطقة  فــي  عمالئها  قــاعــدة  وتوسيع 
العربي والعالم، حيث تراوحت الحسومات التي 
قدمتها الشركات ما بين 15 و25% من أسعار 

البيع خارج المعرض.
األســمــاك  صيد  محبي  مــن  اآلالف  ــوافــد  وت
المعرض  فعاليات  البحرية لحضور  والرياضات 
التزلج  ومعدات  الصيد  أدوات  الكتشاف أحدث 
والتجديف  والغوص  األمــواج  وركوب  الماء  على 
المائية،  والدراجات  والقوارب  الهوائي  والتزلج 

وغيرها من مستلزمات الرحالت البحرية.
في  المبيعات  مسؤول  كاللو،  ريتشارد  وأكــد 
الدورة  أن  البحرية«  للرياضات  »الخليج  شركة 
الجديدة من المعرض تمتاز بزيادة ملحوظة في 
قطاع  في  التجارية  والعالمات  العارضين  عدد 
البحرية،  والرياضات  األسماك  صيد  معدات 
الـــزوار، ال سيما  عــدد  في  أكبر  زيــادة  ويقابلها 
من محبي الرياضات البحرية، ما أعطى زخماً 

لمبيعات الشركة.
مؤسسة  مالك،  كمال  شيخ  أشار  ناحيته،  من 
الشهامة للمعدات البحرية، إلى أن المعرض يعد 
احتفاالً سنوياً كبيراً يترقبه الجمهور، خاصة أن 
تقدمها  المنتجات  على  سنوية  عروضاً  هناك 
األجنحة المختلفة، ومنها جناح شركة الرياضات 
البحرية التي دأبت على إطالق تخفيضات تصل 
الواحدة،  للقطعة  الجملة  بأسعار  البيع  إلى حد 
وشــراء  اقتناء  على  الصيد  محبي  يشجع  مــا 

مستلزماتهم خالل أيام المعرض.
وأكد كاللو أن المعرض يتصف بسمته العائلية 
زيارته  على  األســـرة  أفـــراد  جميع  يشجع  مما 
ومتابعة  والفروسية  الصيد  عوالم  على  للتعرف 
التي  المختلفة  التراثية  والفعاليات  األنشطة 
كل  إليها  يسعى  ثرية  تجربة  زيارته  من  تجعل 
الزخم  هذا  وسط  أنه  ُمضيفاً  المجتمع،  أفــراد 
لتقديم  العارضة  الشركات  تُسارع  الجمهور  من 
بقطاع  ترتبط  التي  العالمية  المعدات  أحــدث 
الرياضات البحرية والصيد لتنال رضا العمالء.

من  الكثير  للصيد  أبوظبي  معرض  ويجمع 
إلى  الــقــوارب  مالكي  مــن  معاً  الجمهور  فئات 
والهواة  الصيادين  إلى  باإلضافة  التخييم،  هواة 
ولدى  المماثلة،  األخــرى  الرياضات  مجال  في 
مختلفة  متطلبات  الجمهور  مــن  الفئات  هــذه 
وُمستلزمات  األسماك  تجميد  صناديق  تشمل 
كافة  التخييم  وتجهيزات  األولــيــة  اإلســعــافــات 

لرحالت الصيد البحري.
صيد  »معدات  قطاع  معروضات  تشمل  كما 
األسماك والرياضات البحرية« قضبان وصنارات 
صيد األسماك وطعوم الصيد وخطافات الصيد 
والمجاذيف وقوارب التحكم عن بُعد والدراجات 

المائية والدراجات البخارية البحرية.

»الصيد والفروسية« يختتم فعالياته غدًا

إقبال على شراء الصقور ومعدات الصيد والرياضات البحرية

زيـادة مبيعـات صناديـق تجميـد األسمـاك 
وتجهيزات التخييم لرحالت الصيد البحري

نسبــة الحسومــات لترويــج خدمـــات 
الشركات وتوسيـع قاعــدة عمالئهــا 
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»صندوق خليفة«: 
دعم 3 رواد أعمال 

دوليين

أبوظبي )االتحاد(

قام صندوق خليفة لتطوير املشاريع، 
ألول مرة منذ تأسيسه، بتوفير الدعم 

لثالثة رواد أعمال دوليني لتمكينهم 
من املشاركة يف معرض أبوظبي 

للصيد والفروسية. ويتمثل املشاركون 
الدوليون يف عدد من الشركات التي 
مت تأسيسها يف جمهورية الشيشان، 

ولقيت دعمًا نشطًا من صندوق زايد، 
شريك صندوق خليفة يف املنطقة. 

وسيقوم صندوق خليفة أيضًا بتقدمي 
الدعم ملشاركة عّدة شركات مقرها يف 
دولة اإلمارات العربية املتحدة، ومتثل 

التراث الوطني لدولة اإلمارات من 
خالل قطاعات مختلفة، تشمل الصيد 

والفروسية. وميثل دعم الشركات 
الشيشانية الثالث جزءًا من جهود 

التواصل والدعم الدولية طويلة 
األمد من جانب صندوق خليفة، حيث 

قام الصندوق يف عام 2017 بتأسيس 
وإنشاء صندوق زايد يف غروزني، 

العاصمة الشيشانية، برأسمال بلغ 
50 مليون دوالر، يف مسعى منه لدعم 

متكني املرأة والشباب من خالل تطوير 
مهاراتهم يف مجال ريادة األعمال، 
وكذلك املساهمة يف منو االقتصاد 

احمللي.

جــوائــــــز يــوميــــــة 
في »تسليــــــــح« 

أبوظبي )االتحاد(

 شهدت ساحة الرماية التي تشارك 
اإلماراتية  تسليح  شركة  خاللها  من 

يف املعرض، إقبااًل من قبل زوار 
العمرية  الفئات  مختلف  من  املعرض 

ومن اإلناث والذكور. وتضم ساحة 
أسلحة  6 مسارات باستخدام  الرماية 

اإليرسوفت، مع االستفادة من 
الهدف،  برامج جتربة رماية على 

والتي تساعد على حتديد سرعة 
الرامي ودّقته بشكٍل مضبوط. وأكد 
التنفيذي  الرئيس  املطروشي،  سالم 
تتضمن  املنّصة  أن  »تسليح«،  لشركة 

املواطنني  جوائز يومّية لكل من 
7 إلى  والوافدين واألطفال من عمر 

17 عامًا. وتتنّوع اجلوائز بني منتجات 
اإليرسوفت  أسلحة  من  تسليح 

واألكسسوارات، حيث يجب على 
يف  نتيجة  أعلى  حتقيق  املتنافس 

اليوم، ويتم حساب الدرجات عند 
6:45 مساًء، ويعلن اسم  الساعة 

7 مساًء، وُتسّلم  الساعة  الفائز بحلول 
يوميًا. للفائزين  اجلوائز 

هالة الخياط )أبوظبي(

شهد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، أمس، حضورًا الفتًا للزوار من خارج 

الدولة، خصوصًا من دول مجلس التعاون الخليجي والدول األجنبية، والذين حضروا للتبضع 

استعدادًا لموسم الصيد الذي يبدأ أكتوبر المقبل. وسجل المعرض الذي تقام فعالياته 

في أرض المعارض زيادة في أعداد الزوار ممن بدؤوا بالتوافد إلى المعرض في ساعات 

المساء، ومن إمارات الدولة كافة، ال سيما وأنه يتزامن مع إجازة نهاية األسبوع، وتوقع 

منظمو المعرض أن يتواصل اليوم وغدًا اإلقبال الجماهيري لمعرض أبوظبي الدولي 

)االتحاد(للصيد والفروسية الذي يختتم فعالياته مساء غد األحد. أبوظبي 

ــمــؤســســات  تـــشـــارك الـــعـــديـــد مـــن ال
األكاديمية والتعليمية في معرض أبوظبي 
بينها  ومــن  والفروسية،  للصيد  الــدولــي 
جامعة اإلمارات التي تشارك في المعرض 
للعام الثاني على التوالي ألهمية المعرض 

التثقيفية والتسويقية.
الفنون  منسقة  الوحشي،  سلوى  وقالت 
في جامعة اإلمارات، المسؤولة عن جناح 
جامعة اإلمارات في المعرض، إن الجامعة 
تشارك في هذه الدورة من معرض أبوظبي 
هي  مجاالت؛  بثالثة  والفروسية  للصيد 
خالله  من  وتعرض  الفني  النشاط  قسم 
في  أنجزنها  لهن  لــوحــات  طــالــبــات   10
والحرق  والتراثي  التشكيلي  الفن  مجال 

والخطوط  الخشب  على 
الــعــربــيــة، بــاإلضــافــة 

إلى مشاركة إحدى 
الجامعة  طالبات 
والــــمــــخــــتــــصــــة 

ــم عــلــى  ــ ــرسـ ــ ــالـ ــ بـ
الرمل.

كـــمـــا تــقــوم 
إحـــــــــــــــدى 

الطالبات 

بـــالـــرســـم الـــخـــاص لــتــصــمــيــم وتــنــفــيــذ 
ــوعــة بــحــرفــيــة  ــمــصــن ــرات، ال ــوهـ ــجـ ــمـ الـ
أو  الفضة  أو  الذهب  وباستخدام  عالية 

الستانليس ستيل.
فيما المجال الثاني، فهو المكتبة، ويتم 
»المخطوطات«  من خاللها عرض لبعض 
مكتبة  في  المحفوظة  والقديمة  المهمة 
مشاركة  إلــى  إضــافــة  ــارات،  ــ اإلم جامعة 
القسم البيطري من خالل عرض أجسام 
محنطة لبعض الطيور والحيوانات البرية.

من  األساسي  الهدف  أن  إلى  وأشــارت 
المشاركة إبراز مواهب الطالب الحاليين، 
السابقة،  الدفعات  وكذلك بعض خريجي 
والكفاءات  المواهب  من  الكثير  فهناك 

المميزة في جامعة اإلمارات.
وأبدت الطالبات المشاركات بأعمالهن 
اإلنــجــاز،  بــهــذا  الــمــعــرض سعادتهن  فــي 
معتبرين أن عرض أعمالهن في المعرض 
تــتــويــج لــجــهــودهــن فــي مــجــال الــرســم 

وتعريف الجمهور بإبداعاتهن.
إلى  الجامعة  في  زميالتهن  ودعون 
الدورات  خالل  بأعمالهن  المشاركة 
وأنــه  سيما  ال  بالمعرض،  المقبلة 
المحلية  لــلــمــواهــب  ــذة  ــاف ن يــشــكــل 
والتعريف بالمهارات الوطنية، ولما 
يمثله من فرصة حقيقية للتواصل 
يعشق  الــذي  والجمهور  بينهن 
بالتراث  المرتبطة  الــفــنــون 

الثقافي.

مشاركات فنية لطالبات جامعة اإلمارات 

ارتفاع في طلبات 
»جيـــــر شــاهيـــــن« 

أبوظبي )االتحاد(

 شهد الطلب على شراء 
الصقور املكاثرة يف األسر 

بشكل  كبيرًا  إقبااًل 
عام، وعلى نوعية »جير 

شاهني« بشكل خاص، 
حسب خالد بن سيفان 
شركة  مؤسس  املهيري، 

فالكون«. »زعل 
ويتراوح سعر »الوايف« من 

جير شاهني ابتداء من 
20 ألف درهم فما فوق، 

»الّتبع«  سعر  يبلغ  بينما 
8 آالف  من النوع نفسه من 

15 ألف درهم. إلى 
وأوضح املهيري أنه بدأ 

اإلنتاج من مزرعة زعل 
 ،2013 فالكون يف العام 
التاريخ وهو  ومنذ ذلك 
يشارك بشكل دوري يف 
للصيد  الدولي  املعرض 

يشكل  حيث  والفروسية، 
مثالية  فرصة  املعرض 
بيع  لشركات  للترويج 

وذلك  احمللية،  الصقور 
من خالل وجود اآلالف 

من زوار املعرض من 
اإلماراتيني  الصقارين 

والقادمني من منطقة دول 
اخلليجي  التعاون  مجلس 

العالم  أنحاء  ومختلف 
الصقور  من  نخبة  القتناء 

واملكاثرة. احمللية 

»صقاري اإلمارات« يحتفي بعامه الـ21 يف معرض »الصيد والفروسية«

أبوظبي )االتحاد(

صقاري  نـــادي  نجح  عــامــاً،   21 مــدى  على 
والدولي،  اإلقليمي  الصعيدين  على  اإلمــارات، 
في زيادة الوعي بقيمة رياضة الصيد بالصقور 
ــّن إنــســانــي ُمــشــتــرك يــجــمــع بين  ــ كــتــراث وف
اإلمارات وخارجها،  دولة  داخل  الصقارين في 
الُمستدام  الصيد  بأساليب  أعضائه  وتعريف 
بها.  االرتــقــاء  أجــل  من  الصقارة  وأخالقيات 
لدولة  األصيل  الموروث  وتنمية  حماية  فكانت 
مشاريعه  في  للنادي  أساسياً  دافعاً  اإلمــارات 

وفعالياته.
ويُنّظم النادي هذه األّيام الدورة 19 من معرض 
برعاية  والفروسية،  للصيد  الــدولــي  أبوظبي 
ممثل  نهيان،  آل  زايد  بن  الشيخ حمدان  سمو 
الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري 
اإلمارات، خالل الفترة من 26 سبتمبر ولغاية 
2 أكتوبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، 
بــروٍح  ــراث..  وتـ »استدامة  شعار  تحت  ــك  وذل
 900 على  يزيد  ما  بُمشاركة  وذلك  ُمتجّددة«، 

عارض من 58 دولة. كما ويُشارك نادي صقاري 
اليونيسكو،  منظمة  مــع  بالتعاون  ــارات،  ــ اإلم
على  والمحافظة  للصقارة  العالمي  واالتحاد 
الطيور الجارحة، في تنظيم المؤتمر الُمصاحب 
للمعرض تحت عنوان »أهمية دور الُمجتمعات 
الصلة  تعزيز  في  األصلية  والشعوب  المحلية 
بين التراث الثقافي غير المادي والحفاظ على 
معرض  فعاليات  خالل  وذلك  البرية«،  الحياة 

أبوظبي للصيد.
علي  مــاجــد  معالي  أكــد  المناسبة،  وبــهــذه 
ــمــنــصــوري، األمــيــن الــعــام لــنــادي صــقــاري  ال
للصقارة  العالمي  االتــحــاد  رئيس  اإلمــــارات، 

أّن   ،)IAF( الجارحة  الطيور  على  والمحافظة 
جهود أبوظبي في صون الصقارة كتراث إنساني 
بدأت منذ ما يزيد عن أربعة عقود، ففي العام 
1976 تّم تنظيم أول مؤتمر دولي للحفاظ على 
الصقارة بتوجيهات ورعاية من المغفور له الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان، طّيب اهلل ثراه، الذي 
ما زال الصقارون في كّل مكان يتمّسكون بالحب 
والوفاء له، ُمثّمنين دوره المحوري في االرتقاء 

بالصقارة إلى فن تراثي إنساني أصيل.
والتقدير  الشكر  بخالص  معاليه  ــه  ــوّج وت
آل  ــد  زايـ بــن  محمد  الشيخ  السمو  لصاحب 
الدولة، حفظه اهلل، لدعم سموه  نهيان، رئيس 
النادي،  وفعاليات  أنشطة  لكافة  الالمحدود 
وتعزيز جهود استراتيجية صون رياضات اآلباء 
آل  زايــد  بن  الشيخ حمدان  ولسمو  ــداد،  واألجـ
نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس 
نادي صقاري اإلمــارات، لُمتابعته الدائمة التي 
من  الــنــادي  ما حققه  كل  في  الفضل  لها  كــان 
مجال  في  وعالمية  وإقليمية  محلية  إنــجــازات 

الصيد الُمستدام. جانب من مشاركات النادي )من المصدر(

إنجازات محلية وعالمية 
في صون التراث والصيد 

الُمستدام

ماجد المنصوري

إقبال كبير على فعاليات المعرض )تصوير: وليد أبو حمزة(
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:» سفير كازاخستان لدى الدولة لـ»

عامــًا مــن الصداقــة والتعـاون 

بيـــن اإلمـــارات وكازاخستـــان 30
أبوظبي )االتحاد(

أشاد ماديار مينيلبيكوف سفير جمهورية 

كازاخستان الصديقة لدى الدولة، بالمستوى 

الرفيع من الشراكة والتعاون والتفاهم بين بالده 

ودولة اإلمارات، بفضل ما تحظى به هذه العالقات 

من رعاية واهتمام ودعم القيادة في البلدين 

الصديقين، وما يجمعهما من تفاهم ووجهات 

نظر متطابقة تجاه العديد من القضايا اإلقليمية 

والدولية. وقال في حوار مع »االتحاد«، بمناسبة 

حلول الذكرى الثالثين إلقامة العالقات الدبلوماسية 

بين جمهورية كازاخستان، ودولة اإلمارات العربية 

المتحدة، إن المستوى الرفيع لما تحقق للعالقات 

بين البلدين ترجمته الزيارات الرفيعة المستوى 

المتبادلة بينهما على أعلى المستويات 

والوفود الرسمية في مختلف القطاعات، مضيفًا 

أن هذه الزيارات واللقاءات أسهمت في تعزيز 

العالقات بين البلدين الصديقين، وأكسبتها زخمًا 

متواصاًل تجسد في كون اإلمارات أحد الشركاء 

التجاريين الرئيسيين لكازاخستان في منطقة 

الشرق األوسط وواحدة من الوجهات األكثر 

شعبية لرجال األعمال الكازاخستانيين، مشيرًا 

إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خالل 

10 أعوام بلغ 3.75 مليار دوالر أميركي، وهناك 

خطط وبرامج لتوسيع آفاق الشراكة والتعاون 

االقتصادي والتجاري للفترة المقبلة، مع وجود 

23 مشروعًا في كازاخستان، بمشاركة رأس المال 

اإلماراتي، بقيمة 4.2 مليار دوالر. 

 وفي ما يلي نص الحوار: 
*يصادف هذا العام الذكرى الثالثين 
بين  الدبلوماسية  العالقات  لتأسيس 
تقيمون  كيف  واإلمــارات..  كازاخستان 
عالقات   إليه  وصلت  الــذي  المستوى 

البلدين؟

أكتوبر  من  األول  يصادف  الواقع،  في   -
2022 مرور 30 عاماً على إقامة العالقات 
الدبلوماسية بين جمهورية كازاخستان ودولة 

اإلمارات العربية المتحدة.
ــرى الــثــالثــون لــلــعــالقــات  ــذكـ وتــعــتــبــر الـ
المعالم  لتذكر  جيدًة  مناسبًة  الدبلوماسية 
الرئيسية على الطريق الذي قطعناه لتقييم 
فعلى  المستقبل.  لنا  يفتحها  التي  ــاق  اآلف
مـــدى ثــالثــة عــقــود شــهــد الــعــالــم تغيرات 
وفي  والعالمي  اإلقليمي  القياس  في  كبيرة 
العالقات بين الدول. على الرغم من ذلك، 
العالقات  عليها  تقوم  التي  المبادئ  فــإن 
اإلمــارات  ودولــة  كازاخستان  جمهورية  بين 
بفضل  ثابتة  دائماً  ظلت  المتحدة  العربية 
الدعم المتبادل واإلرادة السياسية الراسخة 
لقادة البلدين. ولقد كان افتتاح سفارة لدولة 
عاصمة  فــي  المتحدة  العربية  ــارات  ــ اإلم
كازاخستان عام 2005 وسفارة لكازاخستان 
صفحة  بمثابة   2006 عـــام  أبــوظــبــي  فــي 
البلدين  بين  الثنائية  العالقات  في  جديدة 

وتعزيز التعاون بينهما.
التطور  من  العالي  المستوى  أصبح  لقد   
اإلمــاراتــيــة  الكازاخستانية  الــعــالقــات  فــي 
متين  قانوني  إطـــار  إنــشــاء  بفضل  ممكناً 
ــى أعــلــى  ــارات عــل ــزيـ ــلـ وتـــبـــادل مــنــتــظــم لـ
التجارية  الــعــالقــات  وتــظــل  الــمــســتــويــات. 
المتبادلة  ــمــارات  ــث واالســت واالقــتــصــاديــة 
البلدين،  بــيــن  لــلــتــعــاون  رئيسية  مــجــاالت 
في  التعاون  لتعزيز  النشط  العمل  ويستمر 
والتكنولوجية  والتعليمية  العلمية  المجاالت 

والثقافية واإلنسانية.

على  الــزيــارات  عن  تحدثتم  لقد   *
أعلى المستويات، فهل من إضاءة أوسع 

في هذا الصدد؟

إقامة حوار  تمت  عاماً   30 مــدار  على   -
أعلى  على  البلدين  بين  مــوثــوق  سياسي 
الــمــســتــويــات، وشــهــدت تــطــويــر الــعــالقــات 
واإلنسانية  والثقافية  واالقتصادية  التجارية 

والبرلمانية.
اإلماراتية  الكازاخستانية  العالقات  تتميز 
وتم  مستوى.  أعلى  على  النشطة  بالزيارات 
نتيجة  الثنائية  للعالقات  متين  أساس  وضع 
قام  التي  العمل  وزيارات  الرسمية  للزيارات 
الرئيس  نزارباييف  نورسلطان  فخامة  بها 
ــة  دول إلـــى  كــازاخــســتــان  لــجــمــهــوريــة  األول 
 ،2000  ،1998( المتحدة  العربية  اإلمــارات 
 ،2010 ،2009 ،2008 ،2006 ،2005 ،2004
 ،2017 ،2016 ،2014 ،2013 ،2012 ،2011
الرسمية  الــزيــارة  وكذلك   ،)2019  ،2018
للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه اهلل، 
 2008 عــام  في  كازاخستان  جمهورية  إلــى 
و2006   2004 أعــوام  في  الخاصة  وزياراته 
و2013.  و2011  و2010  و2009  و2007 
وكما تعلم، في 15 مايو 2022 وصل فخامة 
إلى دولة اإلمارات  قاسم جومارت توكاييف 
لصاحب  شخصياً  ــعــزاء  ال واجـــب  لتقديم 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
وشعب  نهيان  آل  وإلى  اهلل،  حفظه  الدولة، 
اإلمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان، حيث قرر فور تلقيه الخبر التوجه إلى 
أبوظبي والتعبير عن تعازيه شخصياً.

كما أود أن أؤكد أنه في يناير 2020، تمت 
أول زيارة رسمية لرئيس جمهورية كازاخستان 
إلى دولة اإلمارات  قاسم جومارت توكاييف 
كازاخستان  رئيس  وعقد  المتحدة.  العربية 
اجتماعات مع صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان، ومع صاحب السمو الشيخ 
رئيس  نــائــب  مكتوم،  آل  راشـــد  بــن  محمد 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه 
الوطنية  الشركات  رؤســاء  مع  وكذلك  اهلل، 
طاولة  تنظيم  الزيارة  خالل  وتم  اإلماراتية. 
اإلماراتيين  األعــمــال«  ــادة  »ق مع  مستديرة 
بمشاركة أكثر من 50 شركة إماراتية كبرى. 
زيـــارات  ثــالث  تنظيم  تــم   2021 عــام  وفــي 
لرئيس وزراء جمهورية كازاخستان إلى دولة 

اإلمارات العربية المتحدة. 
رئيس  قــام   2022 سبتمبر   20-19 وفــي 
علي  معالي  كــازاخــســتــان  جمهورية  وزراء 
دولة  إلى  رسمية  بزيارة  إسماعيلوف  خان 
فإن  وبالتالي  المتحدة.  العربية  اإلمـــارات 
الجارية  القمة  اجتماعات  كثافة  استمرار 
التعاون  مجال  في  حقيقية  نتائج  إلى  يؤدي 

السياسي واالقتصادي.
الزيارات  أن مثل هذه  فيه   ومما ال شك 
وتعكس  البلدين  بين  للتعاون  دفعة  تعطي 
لها جذور  البلدين  بين  العالقات  أن  حقيقة 

عميقة وآفاق كبيرة.

في  المتبادلة  الــزيــارات  ــر  أث مــا   *
إضـــفـــاء زخـــم عــلــى الــعــالقــات بين 
مختلف  فــي  واإلمــــارات  كــازاخــســتــان 
واالقتصادية  السياسية  المجاالت 

واالستثمارية؟

للتعاون  الــقــانــونــيــة  ــقــاعــدة  ال تــتــكــون   -
الثنائي من أكثر من 100 وثيقة. إنها بمثابة 
الرئيسية  االتجاهات  وتحدد  متين  أســاس 
للعالقات بين البلدين. ومنذ إقامة العالقات 
متقاربة  نظر  وجهات  هناك  الدبلوماسية 
واإلقليمية  العالمية  القضايا  جميع  بشأن 
وتفاعل  تعاون  إقامة  من  وتمكنا  الرئيسية. 
بما  األطـــراف،  متعددة  منصات  على  فعال 
ومنظمة  المتحدة  األمم  ذلك من خالل  في 
يتخذ  وغــيــرهــا، حيث  اإلســالمــي  الــتــعــاون 
العديد من  الطرفان مواقف مشتركة بشأن 
القضايا الرئيسية في السياسة الدولية. كما 
أن العالقات البرلمانية الثنائية تتطور بشكل 
مستمر ويتم عقد المشاورات السياسية بين 
الصديقين  البلدين  في  الخارجية  وزارتــي 

بشكل منتظم.
 وال شك أن التعاون التجاري واالقتصادي 
واالستثماري هو العنصر األهم في العالقات 
دولة  تعد  حيث  اإلماراتية.  الكازاخستانية 
ــوم أحــد  ــي اإلمـــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة ال
لكازاخستان  الرئيسيين  التجاريين  الشركاء 
في منطقة الشرق األوسط. على الرغم من 
جائحة كورونا تمكن بلدانا من الحفاظ على 
في  عززتها  وحتى  بل  التجارية،  العالقات 

بعض المجاالت.
اليوم، يمكننا القول إنه نظراً لنظام اإلعفاء 
على  والطلب  القوي  واالقتصاد  الضريبي 
واحدة  اإلمارات  تعد  الكازاخستانية،  السلع 
األعمال  لرجال  شعبية  األكثر  الوجهات  من 

الكازاخستانيين.
نالحظ كــل عــام زيـــادة فــي عــدد العقود 
ــتــجــات من  ــمــن ــة األجـــــل لـــتـــوريـــد ال ــل طــوي
العربية  ـــارات  ــى ســوق اإلمـ إل كــازاخــســتــان 

المزيد  تفتح  ذلك،  إلى  باإلضافة  المتحدة. 
من الشركات الكازاخستانية مكاتب في دبي 

وأبوظبي.
بين  التجاري  التبادل  حجم  بلغ  وبذلك، 
 - قياسياً  رقماً   2021 عــام  في  الدولتين 
من  الــصــادرات  وبلغت  دوالر،  ماليين   709
كازاخستان إلى اإلمارات 634 مليون دوالر، 

والواردات 75 مليون دوالر.
بلغ إجمالي حجم التجارة خالل السنوات 

حوالي   )2021-2012( الماضية  العشر 
صــادرات  منها  أميركي،  دوالر  مليار   3.75
جــمــهــوريــة كــازاخــســتــان إلـــى اإلمـــــارات 3 
مليون   750  - ــواردات  ــ وال دوالر،  مليارات 

دوالر.
الماضية،  الخمس  السنوات  مــدى  على 
التحويلية  الــصــنــاعــة  مبيعات  حــجــم  زاد 
ــان واإلمـــــارات  ــازاخــســت بــيــن جــمــهــوريــة ك
زادت  بينما   ،%21 بنسبة  المتحدة  العربية 

والــواردات -   ،%16.3 الصادرات - بنسبة 
بنسبة %41.3.

استخدام  على  بنشاط  الطرفان  ويعمل   
جميع أدوات التفاعل بين البلدين، باإلضافة 
أعاله،  ذكرتها  التي  المنتظمة  الزيارات  إلى 
اإلمــاراتــيــة  الــكــازاخــســتــانــيــة  اللجنة  تعمل 
حتى  اللجنة  عقدت  وقد  بنجاح،  المشتركة 

اآلن ثماني جلسات. 
التاسع للجنة   ومن المقرر عقد االجتماع 
البلدان  ويعتزم  العام.  هذا  من  نوفمبر  في 
ملحوظ  بشكل  التجارية  شراكتهما  توسيع 

خالل السنوات المقبلة.
التعاون  لتطوير  خــاص  اهتمام  إيــالء  يتم 
كازاخستان  قيادة  حددت  لقد  االستثماري. 
العالقات  وتعزيز  لتوسيع  واضحة  أهــدافــا 
التجارية واالقتصادية واالستثمارية مع الدولة. 
أود أن أشير إلى أنه في ديسمبر 2018 تم نقل 
إلى  االستثمارات  جذب  واختصاصات  مهام 
إلى حماية  باإلضافة  اآلن،  الخارجية.  وزارة 
تعمل  الخارج،  في  مواطنينا  ومصالح  حقوق 
بنشاط  لكازاخستان  الدبلوماسية  البعثات 
لتعزيز سياسة االستثمار وجذب رأس المال 
األجنبي. في هذا السياق، أود أن أشير إلى 
العالقات التجارية المتنامية مع المستثمرين 
من دولة اإلمارات العربية المتحدة، المهتمين 
ــة والــبــتــروكــيــمــاويــات  ــزراعـ بــنــشــاط فـــي الـ
والتنمية  والعقارات  الكيماوية  والصناعات 
والطاقة المتجددة والتعليم والرعاية الصحية 
بالفعل  يتم  الحاضر،  الوقت  في  بلدنا.  في 
تنفيذ بعض األفكار في الصناعات المذكورة 
وجه  على  جديدة.  لمشاريع  التخطيط  ويتم 
ــم إطـــالق 13 مــشــروعــاً في  الــخــصــوص، ت
اإلماراتي  المال  رأس  بمشاركة  كازاخستان، 
دوالر  مليار   1.2 حوالي  تبلغ  إجمالية  بقيمة 
تزيد  أخــرى  مشاريع   10 وحــوالــي  أميركي، 
مرحلة  فــي  دوالر  مــلــيــارات   3 على  قيمتها 
»أبوظبي  مجمع  بناء  يظل  النشطة.  التنفيذ 
بالزا« في نور سلطان أكبر مشروع استثماري 
ثنائي. التكلفة اإلجمالية للمشروع 1.6 مليار 
دوالر أميركي. المشروع في المرحلة النهائية 
الكامل  االفتتاح  المقرر  ومــن  االكتمال  من 

للمجمع قبل نهاية هذا العام.
ومنذ إقامة العالقات الدبلوماسية استثمر 
مليار   2.7 حوالي  اإلماراتيون  األعمال  رواد 
حجم  بلغ  ــدوره،  ــ ب كــازاخــســتــان.  فــي  دوالر 
ــارات  اإلم في  الكازاخستانية  االستثمارات 
العام  فــي  أمــيــركــي.  دوالر  مليار  مــن  أكــثــر 
االستثمار  تدفقات  إجمالي  ارتفع  الماضي، 
المباشر من اإلمارات العربية المتحدة بنسبة 

43% إلى 243.4 مليون دوالر.
المستثمرون  يهتم  نفسه،  الــوقــت  ــي  وف  
المزايا  من  بالعديد  خــاص  بشكل  األجانب 
والتفضيالت، فضاًل عن الفرص المتاحة في 
بشكل  الدولي«.  المالي  أستانا  »مركز  موقع 
المستثمرين  أن  إلى  أشير  أن  أستطيع  عام، 
يبدون  المتحدة  العربية  اإلمــارات  دولــة  من 
التعاون  بتعميق  واهتمامهم  اســتــعــدادهــم 
ــثــمــاري مع  الــتــجــاري واالقــتــصــادي واالســت
الدعم  كــل  نقدم  جانبنا،  مــن  كــازاخــســتــان. 
أجل  مــن  اإلمــاراتــيــيــن  للمستثمرين  ــالزم  الـ

التنفيذ الناجح لمشاريعهم في كازاخستان.
للتنمية  هائلة  إمكانات  هناك  أن  أعتقد 
ــة  ــصــادي ــت ــة واالق ــجــاري ــت فـــي الـــمـــجـــاالت ال
واسعة  آفـــاق  بلداننا  لــدى  واالســتــثــمــاريــة. 
الطاقة،  مثل  مــجــاالت  فــي  والــتــعــاون  للنمو 
اللوجستية،  والخدمات  المتجددة،  والطاقة 
والمستحضرات  الزراعية،  الصناعة  وقطاع 

الصيدالنية، والرقمنة، والخدمات المالية.

ماذا عن التعاون الثقافي واإلنساني 
وتفاعل الشعوب باعتبارها من المجاالت 

المهمة؟

- متيزت السنوات املاضية بتعميق التعاون الثقايف واإلنساني بني البلدين، 
والذي يشكل تقليديًا مجااًل مهمًا للعالقات الكازاخستانية اإلماراتية. 

حيث يشارك ممثلو الفن الشعبي الكازاخستاني بانتظام يف مهرجان 
الشيخ زايد وهو مهرجان ثقايف ترفيهي عاملي. ويقام منذ عام 2009 

ويهدف إلى توسيع التعاون الثقايف بني الدول املختلفة، وكذلك تعريف 
سكان اإلمارات بالتراث الوطني والثقايف ملختلف شعوب العالم، وحرفهم 

وإبداعهم.. وفنونهم 
 كما أنه يف عام 2018، مت توقيع اتفاقية تعاون ثقايف بني وزارة الثقافة 

والرياضة يف جمهورية كازاخستان ووزارة الثقافة والشباب يف دولة 
اإلمارات العربية املتحدة يف نور سلطان. ومت توقيع على مذكرة تعاون 

يف مجال السياحة بني وزارة الثقافة والرياضة يف جمهورية كازاخستان 
ودائرة الثقافة والسياحة يف أبوظبي يف سبتمبر 2022.

 والسياحة هي أيضًا مجال واعد للتعاون، ودولة اإلمارات العربية املتحدة 
هي مركز سياحي عاملي معترف به. وبحسب بيانات املجلس العاملي للسفر 
والسياحة، قفزت اإلمارات العام املاضي إلى املرتبة الثامنة عامليًا يف حجم 

إنفاق السياح الدوليني فيها، مقارنة باملرتبة العاشرة يف عام 2019، بحسب 
البيانات االقتصادية ملجلس السفر والسياحة العاملي.

 وارتفعت نسبة مساهمة القطاع اإلجمالية بالناجت احمللي اإلجمالي 
للدولة عام 2021 إلى 6.4%، ما يعادل 99.1 مليار درهم، مقارنة مع %4.6 

يف عام 2020، أي ما يعادل 70.3 مليار درهم. وهناك أكثر من 40 رحلة 
جوية مباشرة يف كال االجتاهني أسبوعيًا بني مدن بلدينا.

مما ال شك فيه أن إدخال نظام اإلعفاء من التأشيرة حلاملي جوازات 
السفر الوطنية ملواطني جمهورية كازاخستان ودولة اإلمارات العربية 

املتحدة يف عام 2018 ساهم يف زيادة تدفق السياح.
باإلضافة إلى ذلك، تتعاون جمهورية كازاخستان ودولة اإلمارات العربية 

املتحدة يف مجال املساعدات املالية والفنية واإلنسانية، وكذلك يف مواجهة 
التحديات والتهديدات احلديثة، مثل جائحة COVID-19، على سبيل 

املثال، جتدر اإلشارة إلى مساعدات الدولة يف املكافحة ضد الوباء من 
أبريل إلى سبتمبر 2020 وبلغت حوالي 100 طن من معدات احلماية 

الشخصية.
كما قدمت اإلمارات مليون دوالر أميركي كمساعدة يف إعادة التشجير يف 

منطقة كوستاناي التي تعرضت حلرائق هائلة يف سبتمبر 2022. 
 كما أن كازاخستان شاركت يف املعرض العاملي إكسبو 2020 دبي بنجاح 

كبير. وساهمت املشاركة يف املعرض يف تعميق العالقات الثنائية بني 
جمهورية كازاخستان واإلمارات، ويف الواقع، على مدار 6 أشهر تابع 

املجتمع الدولي بإعجاب مسار إكسبو 2020 دبي واعترف على النحو 
الواجب بالنجاح الهائل الذي حققته دولة اإلمارات العربية املتحدة يف 

تنظيم ومحتوى مثل هذا احلدث املهم.
 وكان اجلناح الوطني لكازاخستان أيضًا ناجحًا. فقد مت االعتراف 

بجناحنا باعتباره ثاني أفضل جناح من بني 192 دولة يف العالم، بعد 
أن حصل على جائزة فضية من مكتب املعارض الدولية يف فئة تقدمي 

املوضوعات. باإلضافة إلى ذلك، حصل جناح كازاخستان على املركز األول 
يف فئة »أفضل عرض« واملركز الثالث يف فئة »أفضل جناح كبير« بحسب 

مجلة »العارض« العاملية. ووفقًا للجنة املنظمة ملعرض إكسبو 2020 دبي، 
دخل جناح كازاخستان يف قائمة أفضل 10 أجنحة للمعارض. خالل فترة 

املعرض زار جناح كازاخستان مليون و617 ألف شخص إجمااًل.
مما ال شك فيه أن املعرض ساهم يف تعزيز التعاون التجاري واالقتصادي. 

ملدة ستة أشهر من العمل يف املعرض، أقيم 51 حدثًا جتاريًا وثقافيًا يف 
اجلناح الكازاخستاني. ونتيجة لذلك مت توقيع 16 اتفاقية ومذكرة يف 

مجال التعاون التجاري واالقتصادي.

مليـــــار دوالر حجـــــم التبـــــادل التجـاري 
بيــــــــن البلـــديـــــــــن خــــــــالل 10 أعـــــــوام مشروعًا في كازاخستان بمشاركة رأس 3.75

المـال اإلمــاراتـي بقيمـة 4.2 مليـار دوالر  23

لقـاءات وزيـــارات متبادلـــة علـى أعلـى 
المستــويــات تعـــزز عالقــات البلـديـــن

اإلمـــــــــارات.. شـــريـــــــك تجـــــــــاري رئيســـــــي 
لكازاخستان في منطقة الشرق األوسط

واحـــــدة مـــــن الوجهـــــات األكثـــر شعبيــــة 
لــــرجـــــــــال األعـمــــــــال الكـــازاخستـــانييــــــــــن
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اإذ �ستقوم وزارة الدفاع/ مديرية التدريب بتنفيذ رماية حية 

باملنطقة املذكورة اأعاله علماً اأن ارتفاع املقذوف )٦٦٠٠( قدم

وم�سافة األأمان )١٠٠٠( مرت.

234140

233215

233215

234130

0522840

0522840

0520700

0520700

النقطــة األأولـى

النقطــة الثانيـة

النقطــة الثالثـة

النقطــة الرابعة

�سرقيات�سمالياتالنقطة

يحظر تواجد األأهايل والطائرات العمودية مبنطقة الرماية 

)امليدان الربي - اأم األأ�سطــــــــان(، وذلك خالل الفرتة من

١٠/٠١/ ٢٠٢٢ ولغاية ٢٠٢٢/١٠/٠٤

من ال�ساعة ٠٧٠٠ اإلى ال�ساعة ٢٢٠٠، وح�سب األإحداثي:

مع حتيات.. مديرية ال�س�ؤون العامة لالت�سال

�إعالن حتذيري

مع حتيات.. مديرية ال�ص�ؤون العامة لالت�صال

240630
240340
240210
235855
240025
240525

0522250
0522550
0522550
0521628
0521546
0521512

�صرقيات�صمالياتالنقطة

يحظر ت�اجد األأهايل والطائرات العم�دية مبنطقة الرماية 

)امليدان البحري - جبل براكة( وذلك بتاريخ  1٠/٠1/٢٠٢٢

من ال�صاعة ٠6٠٠ اإلى ال�صاعة 18٠٠، وح�صب األإحداثي:

�إعالن حتذيري

النقطــة األأولـى

النقطــة الثانيـة

النقطــة الثالثـة

النقطــة الرابعة

النقطة اخلام�صة

النقطة ال�صاد�صة

اإذ �صتق�م وزارة الدفاع/ مديرية التدريب بتنفيذ رماية حية 

باملنطقة املذك�رة اأعاله علماً اأن ارتفاع املقذوف )6٠٠٠( قدم

وم�صافة األأمان )5٠٠٠( مرت.

مرافئ

نوبل العرب لمن
بلغ النبوغ والبالغة

في ذروة الحراك الثقافي والعلمي الذي تشهده المنطقة العربية 
الشيخ  السمو  صاحب  أطلقها  التي  العرب  نوابغ  مبادرة  تأتي 
رئيس مجلس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشــد  بن  محمد 
الوزراء حاكم دبي، كذروة لفلسفة سموه في رفد الحياة اإلنسانية 
بإكسير النشاط والقوة والتأثير في العطاء والبذل، وإثراء الذاكرة 
ومسك  النبوغ،  بعنبر  منقوشة  الصفحات  يجعل  بما  اإلنسانية 
البالغة، وأثير اإلبداع في مجاالت مختلفة وأهمها اإلبداع األدبي 
العلمية،  المشاريع  بفيئها  تستظل  التي  المظلة  هو  األدب  كون 

واالقتصادية.
هكذا هي الرفاهية الذهنية التي يتمتع بها سموه، تجعله دائماً 
في موائل الفراسة، ومنازل النبس الفكري القويم متحدياً ومذلاًل 
عقبات كأداء، يشق قماشة الغيمة الوجودية ببارق قريحة سباقة 
لبلوغ النجمة الحارسة لضوء السماوات  بلباقة، ومشتاقة دوماً 

واألرض.
لإلنسان  البشرى  لتقدم  المباركة  المبادرة  هذه  تأتي  هكذا 
العربي وتقشع عن كاهله هموم التاريخ وغبار معارك الحضارات 
اليائسة وتمنحه بريق الضوء من بين ثنايا مبادرات جديرة بأن 
تكون هي القصيدة العصماء التي يقدمها فارس الشعر إلنسانية 
شعواء،  من  دروبها  يغسل  بشعاع ضوء  شغوفة  بالتعب،  مفعمة 

وعشواء مر ت عبر الضلوع فِهيضت وهشمت.
إن مبادرة »نوبل العرب« لهي البوح في سمع الوجود، وهي رفة 
الرمش في بصره، وهي القيثارة التي تتناغم مع تطلعات قائد 
بمستوى سموه، عرف االستثنائية كما أنه عاش حب الخيل لما 
لها من ريعان وأشجان، ووجدان يمأل الوجود صهياًل، ويحمل في 
طياته نبرة التفوق دوماً ألن الفارس لديه ما يجعله يطوع الصلد، 
فتنثني له الريح طيعة، مستسلمة لجمال التوق والشوق لفارس 
مكنته القريحة بأن يسبك ذهب الفرادة من معدن نفس، خامتها 
النبوغ، وسمتها بلوغ شغاف الطير وهو يحدق في سماوات اهلل 
مبتهاًل لقيمة ذهنية ال يتفرد بها إال من أحبته الطبيعة، فناولته 

وردة الحلم ليصبح الشذا إماراتياً، والمصدر محمد بن راشد.
مؤثرة،  بصمة  وضع  من  لكل  سموه  هدية  هي  العرب،  نوبل 
وعالمة مميزة، وإشارة خضراء للمرور إلى مناطق الحلم البهيج، 
هي في داللتها اللغوية نقطة انطالق، وليست نهاية رحلة، هي كما 

الحياة جسر للوصول وليست مكانا للتوقف.
في خضم  الولوج  مرحلة  اإلمــارات  تدخل  المبادرة  هذه  مع 
الضمير  في  الحراري  واالنبعاث  بالتوهج،  يعج  عالمي  محيط 
الكوني، هذه المبادرة جناح الطير الذي سيأخذ الحلم العربي 

إلى مصاف جائزة عالمية تسكن قلب أوروبا.
أمام  عربي  ومثقف  واقتصادي  عالم  كل  يضع  الــذي  األمــر 

مسؤولياته التاريخية في تجويد ما تنتجه اآللة العقلية الرهيبة.

علي أبو الريش

Ali.AbuAlReesh@alIttihad.ae

فعاليات وأنشطة متنوعة خالل »أكتوبر الوردي«

اإلمارات تشارك يف الحملة العاملية 

للتوعية بالوقاية من سرطان الثدي

سامي عبد الرؤوف )دبي(

ــادرات  ــب ــشــارك اإلمـــــارات فــي م ت
العالمية  الــــوردي«  »أكــتــوبــر  وحملة 
الثدي  للتوعية حول مخاطر سرطان 
عند النساء وسبل الوقاية منه، حيث 
للتوعية  العالمي  الشهر  أكتوبر  يعتبر 
منظمة  أجندة  وفق  الثدي،  بسرطان 

الصحة العالمية. 
الحكومية  الجهات الصحية  وتنظم 
لرفع  الدولة،  مستوى  على  والخاصة 
المنتظمة  الفحوص  بأهمية  الوعي 
والكشف المبكر وخاصة لإلناث فوق 
أفضل  فرصة  وتوفير  األربعين،  سن 
لمعالجة سرطان الثدي والوصول إلى 

معدالت نجاة مرتفعة. 
ووقــايــة  الــصــحــة  وزارة  ــق  وتــطــل
للتوعية  وطــنــيــة  حــمــلــة  الــمــجــتــمــع 
بسرطان الثدي، تحت شعار »افحصي 
وطمنينا«، وتهدف الحملة التي تستمر 
رفع مستوى  إلى  أكتوبر،  خالل شهر 
بأهمية  المجتمع  أفــراد  عند  الوعي 
الثدي  سرطان  عن  المبكر  الكشف 
لعوامل  باإلضافة  الوقاية،  ووســائــل 
وكيفية  لإلصابة  المسببة  الخطورة 
الرضاعة  وأهمية  الــذاتــي  الفحص 
الطبيعية لألمهات في تعزيز الوقاية. 
وتـــجـــري الــحــمــلــة، نــوعــيــن من 
فحص  األول:  لــلــنــســاء،  الــفــحــوص 
الماموجرام لمن بلغن 40 عاما فأكثر، 
وخــاصــة الــنــســاء الــلــواتــي لــم يقمن 
بإجراء الفحص منذ أكثر من عامين، 
والثاني: الفحص السريري فقط لمن 

هن اقل من 40 عاما. 
بكيفية  للتوعية  الحملة  وتسعى 
التعامل مع المرض في حالة اإلصابة، 
فضال عن تزويد المصابين بالرعاية 
الجانب  ألهــمــيــة  ــظــراً  ن التلطيفية 
الــنــفــســي فـــي اســتــجــابــة الــمــرضــى 
شهر  مــع  الحملة  وتــتــزامــن  للعالج، 

التوعية بسرطان الثدي. 

نتائج وطنية 
الرحمن  الدكتور حسين عبد  وأكد 
لقطاع  المساعد  الــوزارة  وكيل  الرند 
التوعية  شهر  أهمية  العامة،  الصحة 
ــار تعزيز  ــي إطــ ــدي ف ــث ال بــســرطــان 
مستهدفات البرنامج الوطني للفحص 
الــذي  ــثــدي،  ال عــن ســرطــان  المبكر 
لتعزيز  الوزارة  يتسق مع استراتيجية 
أنماط الحياة الصحية بطرق مبتكرة 
المجتمع  وقــايــة  تضمن  ومستدامة 
بتحسين  يسهم  بما  ــراض،  ــ األم مــن 
نتائج المؤشر الوطني لخفض وفيات 
ــراض الــســرطــان أحـــد أهـــداف  ــ أمـ

األجندة الوطنية. 
وأشار إلى ضرورة تشجيع السيدات 
الصحية  الــمــنــشــآت  مــراجــعــة  عــلــى 

إلجــــراء فــحــص بــجــهــاز مــامــوجــرام 
وتدريبهن على عملية الفحص الذاتي 
المبكر  الكشف  الدوري. حيث يسهم 
من  أكثر  إلى  الشفاء  معدل  رفع  في 

..%90
الــتــوعــويــة  الــحــمــلــة  ــح، أن  وأوضــ
التي  الـــثـــدي،  بــســرطــان  الــســنــويــة 
ــع أكـــتـــوبـــر الـــجـــاري  تــنــطــلــق مــطــل
األنشطة  من  حزمة  تنفيذ  وتشمل 
الــتــوعــويــة االفــتــراضــيــة مــن خــالل 
وسائل  في  التوعوية  الرسائل  نشر 

للوزارة  التابعة  التواصل االجتماعي 
في  التوعوية  الفيديوهات  وعــرض 
والجهات  التسوق  مراكز  شاشات 
المجتمع  أفراد  لتشجيع  الحكومية 
عــلــى الــكــشــف الــمــبــكــر لــســرطــان 
ــدي وأهــمــيــة الــفــحــص الــذاتــي  ــث ال
حياة  أنماط  اتباع  على  وتشجيعهم 
للوقاية من السرطان بهدف  صحية 
بمخاطر  وواع  مثقف  مجتمع  خلق 

المرض وطرق الوقاية منه. 
وتشمل الحملة تنفيذ المحاضرات 

الحكومية  الجهات  لبعض  التوعوية 
المجتمعية  والمؤسسات  والخاصة 

أكتوبر.  طوال شهر 
ــات  ــجــه ال أن  ــد،  ــ ــرن ــ ال ــف  ــشـ وكـ
معدل  خفض  في  نجحت  الصحية 
ــة  ــات الــنــاجــمــة عــن اإلصــاب ــي ــوف ال
لكل  حالة   33 من  الثدي  بسرطان 
 ،2020 عام  السكان  من  ألف   100
من  ــف  أل  100 لكل  حــالــة   26 ــى  إل

 .2021 السكان عام 
مهدي  الــدكــتــور  ــال  ق جهته،  مــن 
األورام  طب  اختصاصي  العفريت، 
التخصصي  بــرجــيــل  بــمــســتــشــفــى 
بد  »ال  الطبي:  المدير  بالشارقة، 
ــة  مــن االلـــتـــزام بــالــفــحــوص الــدوري
ــن ســرطــان  ــة مـ ــاي ــوق ــل ــة ل ــوي ــســن ال
التوعية،  الثدي، والتركيز على نشر 
للكشف  الــوحــيــد  الــحــل  بــاعــتــبــاره 
بسبب  الــوفــيــات  وتقليص  المبكر 

هذا المرض«. 

المبكر  الكشف 
عن  المبكر  »الــكــشــف  وأضـــاف: 
ــات  ــي ــوف اإلصـــابـــة يــقــلــل نــســبــة ال
بين  تتراوح  بنسبة  الثدي  بسرطان 
60 و70%، كما أن استخدام الذكاء 
يساعد  الفحوص  في  االصطناعي 
ما قبل اإلصابة  على كشف مراحل 
بسرطان الثدي، وأيضا تقليل تأثير 

اإلصابة في حال حدوثها«. 
للكشف  الوعي  نشر  أهمية  وأكد، 
المبكر عن أورام الثدي واستهداف 
 40 للسيدات من  العمرية  الشريحة 
الفحص  إجراء  بأهمية  سنة   69  –
بشكل  الماموجرام  وأشعة  الذاتي 
دوري كل عامين أن لم تكن السيدة 
احتمالية  مــن  تــزيــد  عــوامــل  تحت 

السرطانية. باألورام  اإلصابة 

محاضرات وفحوص سريرية وإشعاعية

انخفاض معدالت الوفاة 
بسبب المرض إلى 26 
حالة لكل 100 ألف من 

السكان 
 

حسين الرند

الكشف المبكر يقلل 
معدل الوفيات بنسبة 
تتراوح بين 60 و%70 

 
مهدي العفريت

يمكن استئصال ورم 
الثدي كليا بعملية جراحية 
صغيرة عند االكتشاف ما 

قبل السريري
 

كندة الدويدري

التقنيات الحديثة
للثدي  التداخلية  األشعة  اختصاصية  الدويدري،  كندة  الدكتورة  ذكرت 

املبكر عن سرطان  الدوري للكشف  أن »الفحص  باملستشفى األميركي بدبي، 
الثدي، يهدف إلى كشف الورم يف مراحله البدائية عندما يكون صغير جدا 

املعالج اإلحساس به«.  أو طبيبها  أن تستطيع السيدة  قبل 
وأضافت: ورم الثدي يف هذه املرحلة -قبل السريرية- ميكن استئصاله كليا 
الشفاء  تبلغ نسبة  الثدي بحيث  بعملية جراحية صغيرة مع احملافظة على 

املبكر عن  99%، ومتتلك اجلهات الصحية احدث األجهزة للكشف  الكامل 
سرطان الثدي وآخر ما مت تطويره من التقنيات ألجراء اخلزعة التداخلية 

متطورة«. وتكنولوجيا  عالية  بدقة 
وأشارت إلى أنه يتم التعامل مع كل مريضة بشكل شخصي بوضع خطة دورية 

الثدي بعد إجراء تقييم خاص لنسبة اخلطورة  املبكر عن سرطان  للكشف 
القصة  أهمها  الثدي لديها باالعتماد على عدة عوامل  باإلصابة بسرطان 

الهرمونية.  واملعاجلة  العمر  العائلية، 
الفوري لكل مريضة،  أنه يتم اعتماد طريقة الفحص اآلني والتقييم  وأفادت 

ألننا نتفهم ما ميكن أن يسببه هذا الفحص من قلق وتوتر، نقوم بإجراء 
لزومه-  املتممة باإلضافة لاللتراساوند -يف حال  الفحوص  املاموغرام وجميع 

فورا.  وأوضحت انه يتم تقييم احلالة من قبل أحد اختصاصي األشعة 
والتشخيص  النتائج  على  املريضة  حتصل  بحيث  الثدي-  بأمراض  –املختصني 

الثدي الشعاعي هو  وتتم إجابة جميع أسئلتها فورا بعد الفحص، وأن تصوير 
إذا  ما  السينية، يوفر معلومات تساعد على معرفة  للثديني باألشعة  تصوير 

كنِت مصابة بورم أو بتغيرات أخرى يف الثدي، وميكن لنتائج تصوير الثدي 
الثدي قبل  الرعاية الصحية على اكتشاف سرطان  أن تساعد مقدم  الشعاعي 

3 سنوات من أن يتمكن، أو يتمكن مقدم الرعاية الصحية من حتسس  سنة إلى 
ورم يف الثدي.

ترسيخًا لمكانة اإلمارة كوجهة رائدة لعلوم الحياة

»صحـة أبـوظبـي« تطلـق النسخــة األولـى مـن 

»منحة البحوث واالبتكار يف الرعاية الصحية«

أبوظبي )االتحاد(

 أطلقت دائرة الصحة - أبوظبي، 
النسخة األولى من »منحة البحوث 
واالبتكار في الرعاية الصحية« التي 
إلى دعم  يهدف  مالياً  تموياًل  تمثل 
جهود البحث واالبتكار التي يبذلها 
المتخصصون في الرعاية الصحية 
ــي اإلمــــارة.  ــقــاء بــالــقــطــاع ف لــالرت
وتهدف المنحة إلى تعزيز التنافسية 
الرعاية  منظومة  ضمن  واالبتكار 
والتشجيع  أبوظبي،  فــي  الصحية 
على تطوير مشروعات بحثية رائدة 
وإطالق منتجات وتقنيات وخدمات 
ومؤسسات  منشآت  ضمن  مبتكرة 

الرعاية الصحية في اإلمارة.
ويساهم إطالق المنحة الجديدة 
 - الصحة  دائــرة  رؤيــة  ترسيخ  في 
منظومة  لتعزيز  الرامية  أبوظبي 
الرعاية  لقطاع  المستوى  عالمية 
الـــدائـــرة  إذ حــرصــت  الــصــحــيــة، 
البحث  إلثــراء جهود  إطالقها  على 
واالبــتــكــار بــيــن مــــزودي الــرعــايــة 
ــتــكــريــن، وإثــــراء  الــصــحــيــة والــمــب
وتطوير  السريرية  البحوث  زخــم 
في  الــفــكــريــة  الملكية  ــارات  ــك ــت اب
أبوظبي. وستدعم المنحة الباحثين 
والمبتكرين ورواد األعمال العاملين 
في قطاع الرعاية الصحية بأبوظبي 
لتشجيعهم على إيجاد حلول فعالة 

ألكثر التحديات إلحاحاً.
ــة الـــدكـــتـــورة أســمــاء  ــاسـ ــرئـ وبـ
لمركز  التنفيذي  المدير  المناعي، 
األبحاث واالبتكار في دائرة الصحة 
أبوظبي  لجنة  تتولى  أبــوظــبــي،   –
للتكنولوجيا والبحوث الصحية التي 
تضم أيضاً نخبة من أفضل الخبراء، 

مهمة تقييم المشاركات.
المناعي:  الدكتورة أسماء  وقالت 
»تــؤمــن الــقــيــادة الــرشــيــدة بــالــدور 
البحث  جهود  تلعبه  الــذي  الحيوي 
القطاعات،  مختلف  في  واالبتكار 
والسيما في قطاع الرعاية الصحية، 
إذ تكفل هذه الجهود إمكانية االرتقاء 
عمل  كفاءة  تحسين  مع  بمخرجاته 
منظومة الرعاية الصحية بأسرها. 
وفـــي إطـــار الــجــهــود الــتــي تبذلها 
لترسيخ  أبوظبي   - الصحة  ــرة  دائ
لعلوم  رائــدة  كوجهة  اإلمــارة  مكانة 
دور  بتفعيل  نلتزم  واالبتكار،  الحياة 
المبتكرين والباحثين وتمكينهم من 

تولي دورهم البّناء في مجتمعنا«.

إثراء زخم البحوث السريرية وتطوير ابتكارات الملكية الفكرية

المنحة توسع نطاق 
إمكانات البحوث 

السريرية في اإلمارة

أسماء المناعي

 دبي )االتحاد(

ــنـــت مـــؤســـســـة اإلمــــــــارات  ــلـ أعـ
للخدمات الصحية في إطار انطالق 
بمرض  للتوعية  الوطنية  الحملة 
شعار  تحت  الموسمية  اإلنفلونزا 
مجتمعك«،  احــم  نفسك،  »حــّصــن 
مع  للتعامل  الشاملة  خطتها  تنفيذ 
األمــراض المعدية، بما فيها مرض 
جاهزية  رفــعــت  كــمــا  ــزا،  ــون ــل ــف اإلن
الــرعــايــة  ومـــراكـــز  المستشفيات 
مــراكــز  وجــمــيــع  األولـــيـــة  الصحية 
الصحة العامة، كما تم توفير اللقاح 

بجميع المنشآت التابعة للمؤسسة.
 ووفرت المؤسسة اللقاح الرباعي 
للمواطنين وأصحاب الفئات  مجاناً 
التي  الــعــالــيــة  الــخــطــورة  ذوي  مــن 
األطفال  الحوامل،  النساء  تتضمن 
أصــحــاب  الــخــامــســة،  ــن  سـ دون 
الهمم  المزمنة، أصحاب  األمــراض 
على  أعمارهم  تزيد  ممن  ــراد  واألف
50 عاماً، باإلضافة إلى العاملين في 
القطاع الصحي، فيما تحصل بقية 
فئات المجتمع على الخدمة مقابل 
سعر رمزي. وأكدت الدكتورة شمسة 
الصحة  خدمات  إدارة  مدير  لوتاه، 
الحملة  أن  المؤسسة،  في  العامة 
استراتيجيات  مــع  متوافقة  تــأتــي 

تجاه  الوطنية  وسياستها  الــدولــة 
مــكــافــحــة األمــــــراض الــمــوســمــيــة 
األمــراض  من  وغيرها  كاإلنفلونزا 
منهجية  مــع  ومتماشية  الــســاريــة، 
المؤسسة في تعزيز جاهزية جميع 
إلى  باإلضافة  الصحية،  منشآتها 
الـــهـــدف الــمــحــوري الــــذي تسعى 
الحملة إلى تحقيقه عبر رفع مستوى 
الوعي المجتمعي بأهمية التحّصن 
ــحــصــول على  ــى ال ــ ــادرة إل ــبـ ــمـ والـ
الوقاية  معدالت  لرفع  التطعيمات 
مضاعفات  مــخــاطــر  مـــن  والـــحـــد 

األمراض.

وفرت اللقاح الرباعي في منشآتها

»اإلمارات الصحية« تبدأ تنفيذ خطتها 

ملواجهة األمراض املوسمية

رفع مستوى الوعي 
المجتمعي بأهمية 

التحّصن والوقاية من 
مضاعفات األمراض

 
شمسة لوتاه 
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»أبوظبي للدفاع المدني« تتفقد 
إجراءات الوقاية والسالمة بالمدارس 

جامعة خليفة: »نوابغ العرب« 
منصة خالقة 

أبوظبي )االتحاد(

املدني،  للدفاع  أبوظبي  هيئة  نفذت 
عديدة  ميدانية  تفتيش  زيارات 

لعدد من املدارس يف مختلف مناطق 
مطابقتها  من  للتأكد  أبوظبي،  إمارة 

والسالمة  الوقاية  الشتراطات 
واملمتلكات،  األرواح  بحماية  اخلاصة 

وذلك ضمن جهودها يف زيادة 
الوعي واحلد من وقوع احلوادث 

وتفاديها.
ملبدأ  تفعياًل  الزيارات  وتأتي 

الهيئة  بني  املجتمعية  الشراكة 
وأهمية  التعليمية،  واملؤسسات 

للمكافحة  السريعة  االستجابة 
األولية مبا يسهم يف تقليل األضرار 

واملمتلكات. األرواح  واحلفاظ على 
الفحص  إجراء  الزيارات  وتضمنت 

اإلنذار ومكافحة  على أجهزة 
احلريق، وتقدمي اإلرشادات 

املهمة  والنصائح  الضرورية  الوقائية 
احلوادث،  من  والوقاية  للحماية 

التدريسية  الهيئات  وتعريف 
والعاملني يف املدارس بأجهزة اإلنذار 

الطفايات  يشمل  مما  واملكافحة 
استخدامها  وطرق  الدخان  وكواشف 
انتشاره. ملكافحة احلريق واحلد من 

الزيارة على  الهيئة خالل  واّطلعت 
خطط اإلخالء املعتمدة يف املدارس 

يف حال حدوث طارئ، وبحث سبل 

إخالء  خطط  لتنفيذ  التعاون 
والطلبة. التدريسي  للكادر  وهمية 

اهتمام  وتعكس هذه اجلهود 
اإليجابية  البيئة  بتعزيز  الهيئة 

باشتراطات  وامللتزمة  واآلمنة 
للهيئات  سواًء  والسالمة  الوقاية 

التعليمية،  للكوادر  أو  التدريسية 
الواجب  باإلجراءات  وتعريفهم 

سليمة  بطريقة  والتصرف  إتباعها 
يف حال وقوع حادث وكيفية 

معه. التعامل 
وحثت الهيئة إدارات املدارس 

احلكومية واخلاصة على وضع 
خطط لإلخالء يف حال حدوث 

طارئ، والتأكد من قيام الشركات 
وصيانة  بفحص  املختصة 

معدات احلماية من احلريق 
والتأكد من  وصناديق اإلطفاء 
وصالحية  وجاهزيتها،  عملها 

الدخان، وجاهزية  أجهزة كاشف 
وتوضيح  اإلخالء  مسالك 

التجمع،  نقاط  وحتديد  مساراتها 
بوابات اخلروج. وصالحية 

ودعت إلى ضرورة تقدمي النصائح 
املتطلبات  حول  واإلرشادات 

الطلبة،  لسالمة  واالحتياجات 
الطلبة  إملام جميع  والتأكد من 

بكل  التدريسية  الهيئة  وموظفي 
سالمة  تضمن  التي  املتطلبات 

واملمتلكات. األرواح 

دبي )وام(

 وصف الدكتور عارف سلطان 
التنفيذي  الرئيس  نائب  احلمادي، 

»نوابغ  مبادرة  خليفة،  جلامعة 
العرب«، إحدى مبادرات محمد 

بأنها منصة  العاملية،  راشد  بن 
لبناء مشاريع تخدم  ونواة  مهمة 

يف  وتصب  مستقبلية،  إجنازات 
املعريف لدولة  خدمة االقتصاد 

العربية،  واملنطقة  اإلمارات 
أن جامعة خليفة لديها  مؤكدًا 

ما  العلمية  من اإلمكانيات واألطر 
استقطاب  يف  للمشاركة  يؤهلها 

القادرة على إحداث  العقول 
باملهارات  وصقلها  املعريف،  التغيير 

الالزم.  والتدريب 
وقال احلمادي: »إن الوطن العربي 

على مر العصور دائمًا ما كان 

مصدرًا للنوابغ، وليس جديدًا 
على اإلمارات أن تستقطب تلك 

العقول والنوابغ العربية لتعود إلى 
وطنها العربي لتحتضنها املؤسسات 
املختلفة بدولة اإلمارات للمساهمة 

يف حتقيق التقدم أو إجناز 
االختراعات واالبتكارات من أجل 

تنمية االقتصاد املعريف، وأوضح أن 
املبادرة حتتوى مجاالت مختلفة 

تعد ركيزًة أساسية لتحقيق الريادة 
والتطور يف مختلف املجتمعات، 

مبا يف ذلك العلوم الطبيعية مثل 
والكيمياء  الفيزياء  الرياضيات 

ومجاالتها  البيئية،  والبيولوجيا 
الفرعية، والطب، واألدب 

والفنون، واالقتصاد، والهندسة 
والتصميم،  والعمارة  والتكنولوجيا، 

وغيرها من العلوم التي تخدم 
البشرية«.

خالل إحدى الزيارات التفتيشية )من المصدر(

االطالع على خطط اإلخالء المعتمدة 
في حال حدوث طارئ

أمطار على مناطق متفرقة بالدولة

إبراهيم سليم )أبوظبي( 

هطلت أمطار متفاوتة الشدة على 
مناطق متفرقة من الدولة أمس، 

تراوحت بني املتوسطة والغزيرة، مع 
سقوط البرد على بعض املناطق، 

ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار 
أدت إلى تدني مدى الرؤية األفقية، إذ 

تشهد الدولة امتداد منخفض جوي 
سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد 

منخفض جوي يف طبقات اجلو العليا، 
وأدى إلى تهيئة الفرصة ظهرًا لتكّون 

سحب ركامية، صاحبها سقوط أمطار.
ودعا املركز الوطني لألرصاد، اجلمهور 

إلى توخي احليطة واحلذر أثناء 
هطول األمطار الغزيرة والرياح القوية 

الهابطة من السحب الركامية على 
بعض املناطق اجلنوبية، والداخلية، 

والشرقية، والتي قد تؤدي إلى تطاير 
األجسام الصلبة، وتدني الرؤية 

األفقية، كما يجب االبتعاد عن أماكن 
جريان األودية واالنزالقات، واالبتعاد 

عن جتمعات املياه، والقيادة بحذر 
أثناء هطول األمطار. 

وسجلت أعلى درجة حرارة على 
الدولة أمس يف سيح السلم )دبي( 
وبلغت 41.4 درجة مئوية الساعة 

14:15 بالتوقيت احمللي لدولة 
اإلمارات، وشملت مناطق هطول 

األمطار صاع وخطم الشكلة والشويب 
وأم غافة والسالمات، والظاهرة، 

والروضة، وأمطار على طريق القوع 
الوقن جنوب العني، يف العني، كما 

شهدت منطقة الظفرة سقوط أمطار 
متوسطة إلى غزيرة علي يو النظرة 

مع سقوط البرد، حيث تهيأت الفرصة 
ظهرًا لتكّون سحب ركامية، صاحبها 

سقوط أمطار، وغرب بوحصا، كما 
هطلت على فلي، طريق املنيعي شوكة، 

وطريق مليحة كلباء يف الشارقة، 

وجريان وادي املصلي يف الشارقة، 
واملصيلي جنوب شوكة، وشوكة برأس 

اخليمة، وذلك حتى اآلن. 
وساد أمس طقس رطب مع احتمال 

تشكل ضباب خفيف صباحًا على 
بعض املناطق الداخلية - صحو بوجه 

عام - مع فرصة تكّون بعض السحب 
الركامية املمطرة شرقًا وجنوبًا 

بعد الظهر، ورياح جنوبية شرقية 
تتحول إلى شمالية غربية خفيفة 

إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى 
قوية أحيانًا مع السحب مثيرة للغبار 

واألتربة، وسرعتها من 15 إلى 25 
تصل إلى 45 كم/س، والبحر خفيف 

املوج يف اخلليج العربي، ويف بحر 
ُعمان.

ويتوقع املركز الوطني لألرصاد أن 
يسود اليوم طقس رطب صباحًا على 

بعض املناطق الداخلية والساحلية، 
مع احتمال تشكل ضباب خفيف، 

صحو بوجه عام، مع وجود فرصة 
تكّون بعض السحب الركامية قد تكون 

ممطرة شرقًا وجنوبًا بعد الظهر، 
والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى 

شمالية غربية وشمالية شرقية 
خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة 

أحيانًا مثيرة للغبار نهارًا، وسرعتها 
من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، 

والبحر خفيف املوج يف اخلليج العربي 
ويف بحر ُعمان.

فيما يتوقع لطقس الغد »ضباب أو 
ضباب خفيف صباحًا على بعض 

املناطق الساحلية والداخلية« صحو 
بوجه عام - تظهر السحب شرقًا 

قد تكون ركامية بعد الظهر، الرياح 
جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية 

خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها 
من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، 

والبحر خفيف املوج يف اخلليج العربي 
ويف بحر ُعمان.

أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة في الدولة )الصور من المصدر(

ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب تدني الرؤية األفقية

يصادف 30 سبتمبر من كل عام

شرطـة أبوظبـي تحتـفل بـ »اليـوم الدولـي للترجمـة« 

أبوظبي )االتحاد(

ــي بــالــيــوم  ــوظــب احــتــفــلــت شــرطــة أب
 30 يصادف  ــذي  وال للترجمة  الــدولــي 
اهتمامها  عــام، ضمن  كل  من  سبتمبر 
وتــزويــد  الــتــرجــمــة،  منظومة  بتطوير 
وإنجاز  النجاح،  بمقومات  المترجمين 
الــتــرجــمــة األمــنــيــة والــشــرطــيــة، وفــق 

أفضل الممارسات العالمية.
ــد  ــن زاي وكــرمــت أكــاديــمــيــة ســيــف ب
للعلوم الشرطية واألمنية، مجموعة من 
المترجمين، مثمنة جهودهم في تحقيق 
التعاون  تعزيز  األكاديمية نحو  تطلعات 
والــتــنــســيــق الــمــشــتــرك مـــع الــشــركــاء 

الرئيسيين من مختلف الجهات.
الشامسي،  بطي  ثاني  الــلــواء  ــد  وأك
للعلوم  زايــد  بن  سيف  أكاديمية  مدير 
تكريمه  خـــال  ــة،  ــي ــن واألم الــشــرطــيــة 
شرطة  اهتمام  المتميزين،  المترجمين 
الفتاً  والمترجمين،  بالترجمة  أبوظبي 
الترجمة  لمركز  المتميزة  الجهود  إلى 
وبرنامج   2019 عــام  في  إنشائه  منذ 
بالخدمات  لارتقاء  المركزي  الترجمة 
جانب  إلى  وخارجياً،  داخلياً  المقدمة 
جهود المترجمين من قطاعات شرطة 
ــن الــجــنــائــي  ــ ــوظــبــي »قــطــاعــي األم أب

والعمليات المركزية«.
وأوضح أن المركز يركز في أولوياته 
على تطوير المهارات لجميع المترجمين 
المستمر  التعلم  من خال برامج تعزز 
العمل  فــرق  وتحفيز  وتدريب  وتطوير 
الخدمات بأعلى جودة،  لضمان تقديم 
واســتــخــدام  العمل  أســالــيــب  وتــطــويــر 
بما  اإللكترونية،  والنظم  المعلوماتية 

للمعايير  وفقاً  الترجمة  فاعلية  يحسن 
العالمية، وإعداد قاعدة بيانات وتقارير 
الترجمة  أعــمــال  متابعة  عــن  ــة  ــ دوري

وتقييم واقتراح سبل تطويرها.
المترجمين  إســهــامــات  على  وأثــنــى 
في  مشاركتهم  خــال  مــن  المتميزة، 
أكاديمية  في  الترجمة  مركز  حصول 
سيف بن زايد للعلوم الشرطية واألمنية 
ــودة فـــي خــدمــات  ــجـ عــلــى شـــهـــادة الـ

كثاني   17100:2015 اآليــزو  الترجمة 
على  الشهادة  هــذه  على  تحصل  جهة 
مستوى دولة اإلمارات العربية المتحدة.
الذي  اللغات  تعليم  بمشروع  والتحق 
أُطلق في شهر يونيو من العام الحالي، 
161 منتسباً لتعلم اللغة العبرية، و102 
ويهدف  األلمانية،  اللغة  لتعلم  منتسب 
للتعامل  الشرطية  الكوادر  تأهيل  إلى 

مع الجمهور من مختلف الجنسيات.

خالل تكريم المترجمين المتميزين) من المصدر(

خطوات عملية 
إلى االحترافية

قال املقدم مانع 
الشامسي،  فاضل 

الترجمة  مركز  مدير 
إن  أبوظبي،  بشرطة 

تسعى  أبوظبي  شرطة 
عملية  بخطوات 

إلى االحترافية من 
أفضل  تطبيق  خالل 

يف  العاملية  املمارسات 
تقدمي خدمات ذات 
جودة عالية تتالءم 

شرطة  استراتيجية  مع 
وقانون  أبوظبي، 

الترجمة. مهنة  تنظيم 
وأشار إلى أن املركز 
حقق منذ إطالقه 

العديد من اإلجنازات، 
30 ورشة  من بينها عقد 

املواضيع،  مختلف  يف 
منتسبًا   41 منها  استفاد 

التطوير  ضمن ورش 
يقدمها  التي  املستمر 

املركز منذ بداية 
العام احلالي وحتى 

 ،2022 شهر أغسطس 
وبلغ عدد مشاريع 

التحريرية  الترجمة 
143 مشروعًا، وبلغ 

الترجمة  طلبات  عدد 
طلبًا،   90 الشفهية 

 8 66 دورة،  متثلت يف 
ورش، و6 مؤمترات و10 

اجتماعات.

تطوير المهارات لجميع 
المترجمين من خالل برامج 

تعزز التعلم المستمر

ثاني بطي الشامسي

شرطة أبوظبي تسعى 
بخطوات عملية إلى االحترافية 

وتطبيق أفضل الممارسات

مانع فاضل الشامسي
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السبت 5 ربيع األول 1444 هـ الموافق 1 أكتوبر 2022ماإلمارات

صباح الخير

استطالعات 
»أبوظبي لإلسكان«

بدأت هيئة أبوظبي لإلسكان منذ يوم االثنين الماضي، وبالتعاون 
مع مركز اإلحصاء في اإلمارة، تنفيذ استطالعين للرأي يستمران 
شهراً حتى 26 أكتوبر الجاري، لمعرفة مستوى رضا المتعاملين عن 
توليه  الذي  الحيوي  القطاع  من  واحتياجاتهم  للمواطنين  خدماتها 
قيادتنا الرشيدة كل الرعاية واالهتمام والمتابعة، باعتباره من أهم 

ركائز بناء األسرة اإلماراتية وإسعاد المواطن.
 وكما ذكرت الهيئة، فإن االستطالعين يهدفان إلى »توفير قاعدة 
القرار  اتخاذ  لدعم  الجودة  من  عالية  درجة  على  ميدانية  بيانات 
رأي  استطالع  مؤشر  وبناء  السكنية،  المنافع  سياسات  تطوير  في 
المواطنين  تفضيالت  وقياس  المتعاملين  رضا  قياس  إلى  يهدف 
مناطقها،  بمختلف  أبوظبي  إمــارة  مواطني  من  اإلسكان  قطاع  في 
رحلة  مراحل  مختلف  في  اإلســكــان  قطاع  من  توقعاتهم  ومعرفة 
السكنية،  والمنافع  الخدمات  من  المواطنين  ومتطلبات  المتعامل 
ومدى اطالعهم على سياسات اإلسكان ومعايير االستحقاق، وذلك 
للحصول على المنافع السكنية الحكومية، ومعرفة أدوار وخدمات 
جميع الجهات الحكومية والخاصة ضمن هذه الرحلة، وعلى رأسها 
رحلة  لتوفير  التحسينية  الخطط  لوضع  لإلسكان،  أبوظبي  هيئة 

ميسرة ومبسطة في التقديم على منفعة سكنية«.
رضا  وقياس  »معرفة  إلى  يسعيان  االستطالعين  أن  أكــدت  كما 
المتعاملين من مواطني إمارة أبوظبي في مرحلة التقديم على برامج 
اإلسكان، والتسجيل فيها )أي التقدم بطلب للحصول على الخدمة( 
وتسلم الموافقات بالحصول على الخدمة كمنحة األرض السكنية، 
أو قرض شراء مسكن جاهز، أو قروض البناء وقروض الهدم وإعادة 
البناء وقروض الصيانة، وضوابط االنتفاع من الخدمات المقدمة«.

 وحتى اآلن - وكما أعلنت الهيئة- بلغ »حجم العينة الكلية لمناطق 
الدراسة 5500 مواطن، موزعة بنسبة 3000 مواطن في استطالع 
الهيئة. ويجري االستطالع من خالل رسائل  المتعاملين لدى  رضا 
من  مجموعة  عن  لإلجابة  رابطاً  تتضمن  المستهدفين  إلى  نصية 
األسئلة، وبنسبة 2500 مواطن في استطالع تفضيالت المواطنين 
البيانات عبر المقابالت الشخصية  والذي سيتم من خالل تجميع 

للمستهدفين«.
االقتراب  في  تساهم  عالمية،  قياس  أداة  الــرأي  استطالعات   
من الصورة الفعالية آلراء المستهدفين فيما يقدم لهم من خدمات 
النصية  الرسائل  متلقي  فيه  ندعو  الــذي  القدر  وبــذات  وغيرها، 
للمشاركة في استطالعي الهيئة، بذات القدر ندعوها للشفافية لدى 
إعالن النتائج وما قد يُبنى عليها من خطط تطويرية أو أية تعديالت 
خاصة  إلسعادهم،  وجهودها  المواطنين  إلسكان  بخدماتها  تتعلق 
المناطق  في  الخدمات  وتكامل  السكن  مواقع  اختيار  ناحية  من 

والضواحي السكنية الجديدة في مختلف مناطق إمارة أبوظبي.

علي العمودي

ali.alamodi@alittihad.ae

تلقتها»تنمية المجتمع«

3608 طلبات إصدار »عضوية األسر املنتجة«

آمنة الكتبي )دبي(

المجتمع،  تــنــمــيــة  وزارة  تــلــقــت   
3608 طلبات إصدار بطاقة عضوية 
تفعيل  بــدايــة  منذ  المنتجة،  األســـر 
الوزارة  موقع  بحسب  وذلك  الخدمة، 
ــم طلب  ــقــدي اإللـــكـــتـــرونـــي. ويـــتـــم ت
المنتجة  األســر  برامج  في  التسجيل 
مختلف  في  المشاركة  من  لتمكينها 
برامج  إدارة  تنظمها  التي  الفعاليات 
المنتجة من معارض تسويقية  األسر 
تدريبية.  ودورات  تسويقية  ومنافذ 
وتحرص وزارة تنمية المجتمع على دعم 
المنضوية  المنتجة  اإلمــاراتــيــة  األســر 
تحت مظلة مشروع »الصنعة«، باعتباره 
مشروعاً تنموياً يستهدف مساندة األسر 

اقتصادياً واجتماعياً.

الخطط  ــوضــع  ب الــــــوزارة  وقـــامـــت   
وفق  استراتيجيتها  وصياغة  والبرامج، 
الحصول  المنتجة  لألسر  يتيح  منظور 
االقتصاد  دورة  فــي  مهمة  مكانة  على 
المحلي، حيث اهتمت باستقطاب المزيد 
من األسر الراغبة في إطالق مشاريعها 
برامجها  تنويع  إلى  وعمدت  الخاصة، 
المنافذ  وتكثيف  وتدريبها،  التأهيلية 
أفضل  لتحقيق  التسويقية  والــمــراكــز 
ترويج داعم لمنتجاتها المنزلية الصغيرة 

والمتناهية الصغر.

جانب من معرض »األسر المنتجة« )من المصدر(

جنـــــــــــاح الصنعــــــــة
 بلغ عدد األسر اإلماراتية املنتجة أكثر من 2900 على مستوى الدولة، لديها 

مشروعات إنتاجية مسجلة يف مشروع الصنعة، كما أن 90% من تلك املشروعات 
املنزلية أو متناهية الصغر، تديرها سيدات، وبذلت الوزارة جهودًا كبيرة منذ 

إطالق مشروعها التنموي، وتعاونت مع القرية العاملية بهدف حتقيق الدعم لألسر 
اإلماراتية املنتجة واملسجلة يف مشروع الصنعة، من خالل افتتاح جناح الصنعة يف 

القرية العاملية واملشاركة بشكل سنوي.
 ويعد مشروع الصنعة مشروعًا تنمويًا يدعم األسر اإلماراتية املنتجة، ويولي 

أصحاب الهمم وكبار املواطنني ومستفيدي الضمان االجتماعي أولوية، لتمكينهم 
من االستقرار االقتصادي واالجتماعي، حيث توفر الوزارة التدريب وصقل املهارات 

والبرامج الفنية والتسويقية املبتكرة إلقامة املشاريع متناهية الصغر، لنشر 
وترسيخ ثقافة العمل احلر واالعتماد على النفس.  ويهدف مشروع الصنعة إلى 

استثمار طاقات أفراد املجتمع وتطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم ليكونوا أصحاب 
مشاريع رائدة، برؤى متطورة ومبتكرة تدعم اقتصاد األسرة خاصة، واالقتصاد 

الوطني عامة، مبا يسهم يف حتقيق أهداف ورؤية وزارة تنمية املجتمع يف االنتقال 
من الرعاية االجتماعية إلى التنمية، بغرض إيجاد مصادر دخل بديلة حتقق 

االستقرار االقتصادي الذي يساهم يف حتقيق التماسك األسري.

 استقطاب المزيد من 
األسر الراغبة في إطالق 

مشاريعها الخاصة

لتميزها في إحالل وتوطين الوظائف

لجنة وزراء العمل الخليجية تكرم شركات إماراتية

الرياض )وام(

في  الــعــمــل  وزراء  لجنة  كــرمــت 
الخليج  لــدول  التعاون  مجلس  دول 
للتجزئة  الفطيم  »مــاجــد  العربي، 
ــارات  ــ ــور«، و»بـــوابـــة اإلمـ ــ ــارف ــ - ك
في  لتميزهما  األمنية«،  للخدمات 
دولة  في  الوظائف  وتوطين  إحالل 
اإلمارات إلى جانب تكريم »المصنع 
الوطني لمنتجات األمن والسالمة«، 
ــمــشــروع صــغــيــر مــتــمــيــز، وذلـــك  ك
العاملة  المتميزة  الشركات  ضمن 
على  ذلــك  جــاء  المجلس.  دول  في 
الثامن  االجــتــمــاع  أعــمــال  هــامــش 
للجنة التي اختتمت أعمالها مؤخراً 
الــريــاض  السعودية  العاصمة  فــي 
الدكتور  معالي  وحضور  بمشاركة 
عبد الرحمن بن عبد المنان العور، 
والتوطين،  البشرية  الــمــوارد  وزيــر 

ومعالي وزراء العمل في دول مجلس 
التعاون. 

وتـــــرأس مــعــالــيــه وفـــد الـــــوزارة 
فـــي االجــتــمــاع الــــذي انــعــقــد في 
لمجلس  الــحــالــيــة  الـــــدورة  إطــــار 
ــدول الــخــلــيــج الــعــربــي  ــ الــتــعــاون ل
السعودية  العربية  المملكة  برئاسة 
قرارات  االجتماع  وناقش  الشقيقة. 
العمل،  مجال  في  األعلى  المجلس 
ــق الــصــف  ــ ــواف ــ وذلـــــك لـــضـــمـــان ت
الــخــلــيــجــي لــمــواجــهــة الــمــتــغــيــرات 
العالمية والتحديات المشتركة التي 

تواجه أسواق العمل الخليجية، كما 
تــم خــالل االجــتــمــاع االطـــالع على 
تجارب الدول األعضاء الناجحة في 
وتسوية  والتوطين  العمل  مجاالت 
والتفتيش  الــعــمــالــيــة  الــمــنــازعــات 

الرقمية.  واألنظمة 
الــعــمــل  وزراء  مــعــالــي  وأثـــنـــى 
على  الـــتـــعـــاون،  مــجــلــس  دول  فـــي 
التجربة  عــلــى  ــمــاع،  االجــت هــامــش 
وتحديداً  التوطين،  في  اإلماراتية 
يستهدف  الـــذي  ــافــس«  »ن بــرنــامــج 
تــعــزيــز مــشــاركــة الــمــواطــنــيــن في 
حزمة  تقديم  عبر  الخاص  القطاع 
للعاملين  والــمــنــافــع  الــحــوافــز  مــن 
لتسليح  إضــافــًة  العمل،  وأصــحــاب 
بالمهارات  العاملين  المواطنين 
في  لالنخراط  المطلوب  والتأهيل 
هذا القطاع الحيوي بما يخدم رؤية 

الدولة للخمسين عاماً القادمة.

إشادة بتجربة الدولة 
في التوطين وتحديدًا 

برنامج »نافس« 

تستقبل 20 ألف طفل

226 مركزًا للطفولة املبكرة يف دبي 

دبي )االتحاد(

أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية 
المدرسي  التعليم  منظومة  أن  بدبي، 
قدراتها  تعزيز  تواصل  دبي  إمــارة  في 
بالتوسع في البدائل والحلول التي تتيح 
أفضل  على  الحصول  األمـــور  ألولــيــاء 
المناهج التعليمية ضمن بيئات تعلم ثرية 
ألبنائهم في مختلف المراحل التعليمية 
التي  المبكرة  الطفولة  مراكز  من  بدءاً 
وصل عددها في دبي إلى 226 مركزاً 
تستقبل في مجملها أكثر من 20 ألف 
وثقافة  جنسية   58 إلــى  ينتمون  طفل 

متنوعة.
وأظهر إنفوجرافيك صادر عن الهيئة 
قطاع  مالمح  أبرز  »محطات..  بعنوان 
مرحلة  في  الخاص  والتعليم  الرعاية 
الطفولة المبكرة بدبي« أن حوالي %70 
من األطفال الملتحقين بمراكز الطفولة 

 4  -2 مــن  أعــمــارهــم  تــتــراوح  المبكرة 
سنوات، ما يعكس جاذبية قطاع الطفولة 
المبكرة كخيار تعليمي يلّبي احتياجات 
أولياء األمور في هذه المرحلة العمرية 

المهمة من نمو أطفالهم.
المعرفة  »هيئة  أطلقت  ذلـــك،  ــى  إل
تتيح  جديدة  خدمة  البشرية«  والتنمية 
ألولياء األمور البحث عن مراكز الطفولة 
بحسب  دبــي  فــي  المعتمدة  المبكرة 
خالل  مــن  وذلـــك  الجغرافي،  الموقع 
المتوفر  التعليمية  المؤسسات  دليل 

على موقعها اإللكتروني، باإلضافة إلى 
الذكية.  الهواتف  على  الهيئة  تطبيق 
وقال الدكتور عبداهلل الكرم، مدير عام 
هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: 
»تنمية شغف أطفالنا وحبهم للتعلم في 
ال  جــزءاً  يعد  المبكرة  الطفولة  مرحلة 

يتجزأ من مستقبل دبي«.
المبكرة  الــطــفــولــة  ــز  مــراك وتــطــبــق 
ــامــجــاً  ــرن وب ــاجــاً  ــه ــن ــي دبــــي 13 م فـ
المرحلة  منهاج  ويُعدُّ  متنوعاً.  تعليمياً 
المبكرة  الطفولة  لسنوات  التأسيسية 
)EYFS( األكثر تطبيقاً في هذا القطاع، 
إذ يُطبَّق في حوالي 177 مركزاً للطفولة 
المبكرة، باإلضافة إلى 12 مركزاً يطبق 
تطبق  مراكز  و7  مونتيسوري،  منهاج 
المنهاج التعليمي الدولي لمرحلة ما قبل 
5 مراكز  )IPC(، فضاًل عن  المدرسة 
تطبق منهاج والية واشنطن، و5 مراكز 

تطبق منهاج أونتاريو.

%70
من األطفال الملتحقين 

تتراوح أعمارهم من 
سنتين إلى أربع سنوات
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السبت 5 ربيع األول 1444 هـ الموافق 1 أكتوبر 2022م اإلمارات

تعاون بين النيابة العامة و»الوطني 
للتأهيل« في مكافحة المخدرات 

إطالق الدبلوم الدولي لمكافحة 
جــرائــــم غســـل األمـــوال 

أبوظبي )وام(

املركز  مع  العامة  النيابة  بحثت 
تنمية  سبل  للتأهيل،  الوطني 
التعاون وتبادل اخلبرات  آفاق 

بني اجلانبني، مبا يسهم يف تعزيز 
املخدرات،  ملكافحة  املشتركة  اجلهود 

التأهيل  مفهوم  أهمية  وترسيخ 
املخدرات، وتعزيز  والوقاية من 

اإلدمان،  مبخاطر  املجتمعي  الوعي 
مواجهة  يف  التكامل  لتحقيق  سعيًا 

هذه اآلفة. 
املستشار  جاء ذلك، خالل استقبال 

الشامسي،  سيف  حمد  الدكتور 
بأبوظبي،  مكتبه  يف  العام،  النائب 
الدكتور عارف الشحي، مدير عام 

تناول  حيث  للتأهيل،  الوطني  املركز 
سلطان  املستشار  حضره  الذي  اللقاء 

العام  القائم بأعمال احملامي  اجلو، 
النقبي، رئيس نيابة  األول، وطارق 
العمل  تعزيز  االحتادية،  املخدرات 
بني  املستقبلي  والتنسيق  املشترك 
والتميز  الريادة  لتحقيق  اجلهتني 

املخدرات، وحماية  يف مكافحة 
إلى جانب  املجتمع من مخاطرها، 

البيئة  من  األمثل  االستثمار  حتقيق 
املتطورة  والتنظيمية  التشريعية 

لدولة اإلمارات يف مجال مكافحة 
املخدرات، وال سيما املرسوم بقانون 
2021 يف شأن  30 لسنة  احتادي رقم 

واملؤثرات  املخدرة  املواد  مكافحة 
يف  باملرونة  يتميز  الذي  العقلية 
التطبيق، ويساهم بدور مهم يف 

والعالج.  التأهيل  برامج  دعم 
حمد  الدكتور  املستشار  وأكد 

سيف الشامسي، أن اللقاء يأتي يف 
الرشيدة  القيادة  توجيهات  إطار 

والشراكة  التعاون  أطر  بتفعيل 
الدولة  مؤسسات  بني  االستراتيجية 

كافة، احمللية واالحتادية، بهدف 
املستدامة  التنمية  مسيرة  تعزيز 
الدولة يف املجاالت  التي تشهدها 
الرائدة  كافة، مشيرًا إلى اجلهود 

التي تبذلها دولة اإلمارات يف 
على  املخدرات  مكافحة  مجال 

الدولي، عبر تبني  أو  الصعيد احمللي 
للتصدي  شاملة  عمل  استراتيجيات 
الهدامة  آثارها  لهذه اآلفة ومعاجلة 

األمنية  األبعاد  مختلف  من 
جانب  إلى  والصحية،  واالجتماعية 
الوطنية  البرامج  العديد من  إطالق 

والتحديث  املخدرات  من  للوقاية 
والتشريعات  للقوانني  املستمر 
اخلاصة مبكافحة هذه اآلفة. 

دبي )االتحاد(

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، 
وبالتعاون مع مكتب األمم املتحدة 

املعني باملخدرات واجلرمية، املرحلة 
الثانية من فعاليات الدبلوم الدولي 
امُلتخصص يف مكافحة جرائم غسل 

األموال ومتويل اإلرهاب، وفقًا ملعايير 
ومنهجية األمم املتحدة، والهادف إلى 
تأهيل خبراء دوليني يف مكافحة هذا 

النوع من اجلرائم العابرة للحدود.
وينضم إلى برنامج الدبلوم الذي 
انطلقت فعاليته يف نادي ضباط 

شرطة دبي، ويعتبر األول من 
نوعه على مستوى الدولة، 114 

ُمنتسبًا من 21 جهة، مُتثل اجلهات 
االحتادية واحمللية من وحدات 

غسل األموال على مستوى وزارة 
الداخلية، واملكتب التنفيذي 

ملواجهة غسل األموال ومتويل 
اإلرهاب، ووزارة العدل، السلطات 

القضائية )النيابة واحملاكم(، ووزارة 
االقتصاد، واملصرف املركزي، والهيئة 

االحتادية للجمارك ، والهيئة 
االحتادية للضرائب، وهيئة األوراق 

املالية والسلع، ومركز دبي لألمن 
االقتصادي، واملكتب التنفيذي 

للجنة السلع واملواد اخلاضعة 
لرقابة االستيراد والتصدير. وجاء 

إطالق الدبلوم الدولي امُلتخصص 
يف مكافحة غسل األموال ومتويل 

اإلرهاب بعد توقيع اتفاقية 
شراكة العام املاضي، بني القيادة 

العامة لشرطة دبي ومكتب األمم 
املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية 

لدول مجلس التعاون اخلليجي، 
مت مبوجبها اعتماد هذا الدبلوم 

ومحاوره العلمية والتدريبية 
التخصصية املتكاملة.
دعم اجلهود الوطنية

وأكد اللواء جمال سالم اجلالف، 
مدير اإلدارة العامة للتحريات 

واملباحث اجلنائية يف شرطة دبي، 
أن إطالق الدبلوم التخصصي يأتي 

متاشيًا مع التوجهات االستراتيجية 
للدولة بدعم اجلهود الوطنية 
احلثيثة التي تتخذها اللجنة 

الوطنية ملكافحة غسل األموال 
وجلانها الفرعية لتطوير فاعلية 

منظومة مكافحة غسل األموال 
ومتويل اإلرهاب، وتطوير قدرات 

القائمني عليها، مبا ُيرسخ نشر 
معايير األمم املتحدة وقواعدها 
وممارساتها يف هذا املجال، ويعزز 

جهود الدولة الداعمة ملكافحة 
هذا النوع من اجلرائم واحلد منها، 
واملساهمة يف حماية النظام املالي 
بالدولة بكفاءة وفعالية، وتطوير 
آليات املكافحة وأدواتها للتصدي 

جلرائم غسل األموال ومتويل 
اإلرهاب.

وحول برنامج الدبلوم الدولي 
ملكافحة غسل األموال ومتويل 

اإلرهاب، أوضح اللواء اجلالف أن 
البرنامج تنظمه اإلدارة العامة 

التحريات واملباحث اجلنائية، وطوره 
خبراء من شرطة دبي ُمعتمدين لدى 
 ،»FATF« مجموعة العمل املالي فاتف

وبإشراف من مكتب األمم املتحدة 
املعني باملخدرات واجلرمية.

برنامج الدبلوم يعتبر األول من نوعه على مستوى الدولة )من المصدر(

إيهاب الرفاعي )منطقة الظفرة(

لألسرة  أبوظبي  محكمة  رفضت 
واإلدارية، دعوى  المدنية  والدعاوى 
زوجها،  فيها سيدة  طالبت  قضائية 
بسداد  بينهما،  مشاكل  حدوث  بعد 
أنه  ادعــت  درهـــم،  ألــف   335 مبلغ 

اقترضها منها، ورفض سدادها.
 وقالت في دعواها إنها أقرضت 
وحدثت  زوجها  كان  عليه،  المدعى 
بينهما خالفات، هذا المبلغ ولكنه لم 
يرده لها، ما حدا بها إلقامة دعواها، 
وأرفقت صور كشوف حساب وصور 
ــنــدات أخـــــرى. وقــــدم وكــيــل  مــســت
طلب  جوابية  مذكرة  عليه  المدعى 
وأنكر صحة  الــدعــوى،  رفــض  فيها 
القاضي  فقرر  المدعية،  تدعيه  ما 
بتقديم  المدعية  تكليف  المشرف 

مبين  البنكي  المصرف  من  شهادة 
بها أن رقم المستفيد المبين بكشف 
بصحيفة  الــمــرفــقــة  ــحــويــالت  ــت ال
عليه.وخالل  للمدعى  يعود  الدعوى 

الجلسة، أكد الدفاع أنه يتعذر على 
الشهادة  على  الحصول  المدعية 
رسمي  خــطــاب  وطــلــب  المطلوبة، 
الحساب  رقــم  لبيان  المحكمة  من 

أو  عليه،  بالمدعى  الخاص  البنكي 
كان  إذا  فيما  عليه  المدعى  بسؤال 
رقم الحساب يعود له أم ال. وأكدت 
من  حكمها  حيثيات  في  المحكمة 
المادة األولى من قانون اإلثبات  أن 
يثبت  أن  المدعي  »عــلــى  أن  تــؤكــد 
حقه وللمدعي عليه نفيه، ويجب أن 
متعلقة  إثباتها  المراد  الوقائع  تكون 
وجــائــزاً  فيها،  ومنتجة  بــالــدعــوى 
قبولها، وال يجوز للقاضي أن يحكم 

بعلمه الشخصي«.

المحكمة رفضت الدعوى

حدثت مشكالت مع زوجها فطالبته بـ 335 ألف درهم

كانت املدعية أقامت دعواها وقررت أنها أقرضت املدعى عليه املبلغ 
املطالب به واستندت إلى كشف حساب مبني به أرقام حسابات دون 
أسماء من تعود له هذه احلسابات وكان املدعى عليه قد أنكر صحة 

ما تدعيه املدعية، وكان القاضي املشرف قد طلب من املدعية 
تقدمي ما يفيد بأن احلساب املبني بالكشوف املرفقة يعود للمدعى 

عليه، ولم تقدمه املدعية وهي املكلفة بذلك ولم تطلب أيضًا 
إجراء حتقيق يف الدعوى، ومن ثم تقضي احملكمة برفض الدعوى 

بحالتها.

على المدعي أن يثبت كشف حساب
حقه وللمدعى عليه 

نفيه

 استراتيجيات عمل شاملة للتصدي
لهذه اآلفة ومعالجة آثارها الهدامة 

حمد سيف الشامسي

دعم الجهود الوطنية وتطوير فاعلية منظومة 
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

جمال سالم الجالف

 أعاد مااًل مفقودًا

شرطة أبوظبي تكرم آسيويًا ألمانته

أبوظبي )االتحاد(

كــّرمــت شــرطــة أبــوظــبــي، آســيــويــاً، 
تقديراً ألمانته ونزاهته وتعاونه بتسليم 
حقيبة بها مبلغ مالي إلى مكتب قسم 
ــهــا إلــى  الــشــرطــة الــســيــاحــيــة إلعــادت

صاحبها.
وأكد اللواء محمد سهيل الراشدي، 
اهتمام  الجنائي،  األمــن  قطاع  مدير 
المتعاونين،  بتكريم  أبوظبي  شرطة 
مشيداً بنزاهته وجهوده المخلصة  في 
خدمة المجتمع، وقدم له هدية، شاكراً 
مع  التعاون  في  المسؤولة  مبادرته  له 

الشرطة وحسن أمانته.
وذكر مدير قطاع األمن الجنائي أن 
هذا التصرف النبيل يسهم في ترسيخ 
القيم والعادات والخصال الحميدة التي 

تعزز األمن واالستقرار بالمجتمع.
المكرم عن شكره وتقديره  وأعــرب 
أبوظبي  شرطة  دور  مثمناً  للتكريم، 
فـــي تحفيز  الــمــســتــمــرة  وجــهــودهــا 

الجمهور على التعاون اإليجابي الفعال 
لتعزيز مسيرة األمــن واألمــان. حضر 
التكريم، العميد مسلم العامري، نائب 
والعميد  الجنائي،  األمــن  قطاع  مدير 
مديرية  مدير  الظاهري،  خلف  راشد 
الجنائية،  والتحقيقات  الــتــحــريــات 
والمقدم راشد محمد المهيري، رئيس 

قسم الشرطة السياحية.

 خالل التكريم )من المصدر(

ترسيخ القيم 
والعادات التي تعزز 
األمن واالستقرار 

بالمجتمع

دوريات على مداخل ومخارج المناطق البرية

الشارقة  )االتحاد( 

ترأس العقيد أحمد جاسم الزعابي، 
مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى 
الشارقة،  لشرطة  العامة  بالقيادة 
ــدادات  ــع االســت لمناقشة  اجــتــمــاعــاً 
والحفاظ  الشتاء،  بموسم  الخاصة 
البرية  المناطق  مرتادي  على سالمة 

التي تقع ضمن مناطق االختصاص.
إدارة  جاهزية  االجتماع  ونــاقــش 
بالتعاون  الوسطى  المنطقة  شرطة 
الستقبال  اإلدارات  مــن  عـــدد  مــع 
التدابير  كافة  بتوفير  الشتاء،  موسم 
إلى جانب  البرية،  بالمناطق  األمنية 
الــمــداخــل  عــلــى  الـــدوريـــات  تكثيف 
المناطق  إلــى  الــمــؤديــة  والــمــخــارج 
األمني  الــتــواجــد  وتكثيف  الــبــريــة، 
لرصد  »درون«  طــائــرة  واســتــخــدام 
التوعوية  الرسائل  وبث  المخالفات 
للجمهور، تماشياً مع الهدف الرامي 
ــر قـــدر مـــن الــســالمــة  ــب لــتــوفــيــر أك

لمرتادي هذه المناطق باإلمارة. 
وأعرب مدير إدارة شرطة المنطقة 
الشارقة عن شكره  الوسطى بشرطة 
العمل  ــضــرورة  ب ومــوجــهــاً  للجميع، 
األمــن  مــعــدالت  أعــلــى  تحقيق  على 
والسالمة التي تتماشى مع التوجيهات 
األرواح  حماية  بــهــدف  والتعليمات 

والحفاظ على الممتلكات.

خالل االجتماع )من المصدر(

استخدام طائرة 
»درون« لرصد 

المخالفات

الشارقة تكثف االستعداد ملوسم الشتاء

أبوظبي )االتحاد(

ــة أدنــــيــــك،  ــوعـ ــمـ ــجـ وقــــعــــت مـ
العامة  القيادة  مع  شراكة  اتفاقية 
الشريك  بصفتها  أبوظبي  لشرطة 
االســتــراتــيــجــي لــلــمــعــرض الــدولــي 
الــمــخــاطــر  ودرء  ــوطــنــي  ال ــألمــن  ل
»آيسنار أبوظبي 2022«، والذي يقام 
برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن 
مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايــد 
وينظم  الــداخــلــيــة،  وزيـــر  الـــــوزراء 
لدولة  الداخلية  وزارة  مع  بالتعاون 
اإلمارات العربية المتحدة، في مركز 
أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة 

من 10 ولغاية 12 أكتوبر الجاري.
دعم  تعزيز  في  االتفاقية  وتسهم 
مكانة  تعزيز  إلــى  الرامية  الجهود 
الستقطاب  عالمي  كمركز  أبوظبي 
صناع القرار والخبراء العالميين في 
مجال األمن الدولي ودرء المخاطر، 
ــخ مــكــانــة الـــحـــدث كــأبــرز  ــرســي وت
في  المتخصصة  الدولية  المعارض 

هذا المجال الحيوي والمهم.
من جانبه، قال اللواء مكتوم علي 
الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي: 
يجمع  أبوظبي  آيسنار  معرض  »إن 
مجال  فــي  والمختصين  الــخــبــراء 
األمن الوطني لرسم مالمح جديدة 
واألمـــان،  التواصل  يميزها  للعالم 
ويسرنا أن نكون شريكاً استراتيجياً 
للحدث الذي يشكل فرصة للتواصل 
ومناقشة األفكار ومشاركة التجارب 

لتطوير  الــمــمــارســات  أفــضــل  حــول 
الــقــطــاع، وتــوطــيــد الــعــالقــات بين 
الوطني  األمن  مجالي  في  العاملين 
الفرصة إلقامة  وإتاحة  والسيبراني 
مختلف  بين  جديدة  تعاون  عالقات 
دول  كــافــة  ــن  م المعنية  الــجــهــات 

العالم«.
ــال حــمــيــد مــطــر الــظــاهــري،  ــ وق
ــس  ــيـ ــرئـ ــدب والـ ــتـ ــنـ ــمـ ــو الـ ــضـ ــعـ الـ
»نحن  أدنيك:  لمجموعة  التنفيذي 
الشراكة  اتفاقية  بتوقيع  ســعــداء 
العامة  الــقــيــادة  مــع  االستراتيجية 
المعرض  لــدعــم  أبــوظــبــي  لشرطة 
ودرء  الـــوطـــنـــي  لـــألمـــن  ــي  ــ ــدول ــ ال
 ،)2022 أبوظبي  )آيسنار  المخاطر 
والذي يقدم لجميع الجهات المعنية 
والعالمية فرص  المحلية  والعارضة 
التجارية  الصفقات  لعقد  مثالية 

الــريــادة  وتعزيز  االبــتــكــار  وتحفيز 
المتطورة  المعرفة  ونقل  الفكرية 
تطلعات  ــق  وفـ ــك  ــ وذل وتــوطــيــنــهــا، 
بواقع  للنهوض  الــرشــيــدة  قيادتنا 

ومستقبل هذا القطاع الحيوي«.
وأضاف: »نتطلع من خالل شراكتنا 
إلـــى تــعــزيــز مــكــانــة الــمــعــرض على 
كأهم  والعالمية  اإلقليمية  الساحة 
الوطني  ــن  األم مجالي  فــي  معرض 
والسيبراني، وإلى توحيد الجهود بين 
مختلف المؤسسات الوطنية العاملة 
والخاص  الحكومي  القطاعين  في 
لتنظيم دوره استثنائية تواكب المكانة 
الرائدة إلمارة أبوظبي كوجهة ألكبر 
مع  وتتماشى  العالم،  في  الفعاليات 
أدنــيــك  لمجموعة  الــحــيــوي  ــدور  ــ ال
المعارض  قطاع  مستقبل  رســم  في 

والمؤتمرات«.

برعاية سيف بن زايد 

مناقشة األفكار 
ومشاركة التجارب حول 

أفضل الممارسات 
لتطوير القطاع

مكتوم علي الشريفي

تحفيز االبتكار وتعزيز 
الريادة الفكرية ونقل 
المعرفة المتطورة 

وتوطينها

حميد مطر الظاهري

»آيسنار 2022« شرطة أبوظبي شريك استراتيجي لـ

فرصة مثالية 
آيسنار   معرض  مُيثل 

2022 فرصة  أبوظبي 
يف  للبحث  مثالية 
بشكل  التحديات 
واستكشاف  معمق 

التكنولوجية  احللول 
وأفضل  اجلديدة 

لتجنب  املمارسات 
املتنامية  التهديدات 

ُتواجهها  التي 
اإلنسانية.  املجتمعات 

املعرض  يتضمن  كما 
العديد من  أيضًا 

بني  التواصل  فعاليات 
ويشتمل  الشركات، 
شامل  برنامج  على 

املبتكرة  املبادرات  من 
مكانته  تعزز  التي 

أهمية  األكثر  باعتباره 
يف  املعنية  للجهات 

الوطني  مجال األمن 
ويرسخ  والسيبراني، 

دوره املهم والفاعل يف 
لعقد  الفرصة  إتاحة 

التجارية  الصفقات 
إلى  االبتكار  وحتفيز 
الريادة  تعزيز  جانب 

الوعي  ونشر  الفكرية 
العام يف القطاع. 
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عربي ودولي

خالل المناقشة العامة أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة

اإلمارات: توفير أسمى سبل التنمية لفئات املجتمع

نيويورك )االتحاد(

أكدت دولة اإلمــارات، أمس، حرصها على توفير 
السبل التي تعزز جودة الحياة للقاطنين على أرضها، 
من خالل إطار تنظيمي لخدمة فئات المجتمع كافة، 
وال سيما فئة الشباب وكبار السن وأصحاب الهمم.

المناقشة  خالل  بيان،  في  اإلمـــارات،  وأوضحت 
العامة للجمعية العامة حول التنمية االجتماعية، أنها 
بوصفها موطناً لما يربو على 200 جنسية من أديان 
أسمى  بتوفير  تاماً  التزاماً  تلتزم  متنوعة،  وأعــراٍق 
جودة  من  تعزز  والتي  االجتماعية،  التنمية  سبل 
الحياة للقاطنين على أرضها، وأصدرت العديد من 
األنظمة والمبادرات لخدمة كافة فئات المجتمع، وال 
سيما فئة الشباب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم.

وأدلى ببيان الدولة كل من فوزية أحمد وعبدالقادر 
السقاف، قائليْن: »تولي قيادة دولة اإلمارات أهمية 
كبرى للشباب، حيث يحظون بثقتها في تمثيل الدولة 
ويأتي  والدولية،  اإلقليمية  األصعدة  مختلف  على 
والذي  الشباب،  للمندوبين  المتحدة  األمم  برنامج 
نحن جزء منه خير برهان، باعتباره المنصة األمثل 

إلشراك الشباب في عملية صنع القرار الدولي«.
إنشاء  إلــى  البيان  لفت  المحلي،  الصعيد  وعلى 
المؤسسة االتحادية للشباب عام 2018، بهدف تمكين 
الشبابية في  المجالس  نموذج  إلى  الشباب، مشيراً 
دولة اإلمارات، والتي تعمل على إيصال المشاورات 
القطاع  كّل من مؤسسات  في  الشبابية  والتوصيات 
ــرزهــا مجلس اإلمـــارات  الــخــاص والــعــام، ومــن أب

مجلس  رئاسة  مع  مباشرة  يعمل  ــذي  وال للشباب، 
السياسات  وتعديل  مراجعة  في  للمساهمة  الوزراء، 
الصادرة من الحكومة، ووضع استراتيجيات للشباب 
تتوافق مع التوجهات المستقبلية، والتعرف على آراء 

الشباب في القضايا المتعلقة بهم.
الدولة  اهتمام  يمتد  السامي،  المنطلق  هذا  ومن 
باإلنسان في كل مراحله العمرية، السّيما فئة كبار 
السن، أو كما نطلق عليهم في دولة اإلمارات »كبار 
وجودهم  لجهودهم  واحتراماً  إعظاماً  المواطنين«، 
الــمــمــدود لــرفــعــة الــوطــن، حــيــث أطــلــقــت حكومة 
الوطنية لكبار  2018 السياسة  أكتوبر  اإلمارات في 
المواطنين، والتي تهدف إلى االرتقاء بجودة حياتهم 
وضمان مشاركاتهم كجزء من النسيج المجتمعي في 
الدولة، حسبما أكد كل من فوزية أحمد وعبدالقادر 

السقاف في البيان.
وتحرص دولة اإلمارات، وفق البيان، على ضمان 
الحقوق االجتماعية لـ»أصحاب الهمم«، حيث سّنت 

تكاملت  التي  والتشريعات،  القوانين  مجمل  الدولة 
عالمياً،  والتمكين  والدمج  الرعاية  سبل  أفضل  مع 
االجتماعية  والــقــيــم  األعــــراف  أســمــى  وجــّســدت 
على  تأسست  التي  ــارات  اإلمـ ــة  دول في  المتوارثة 

العطاء والبناء واالستثمار في اإلنسان. 
السياسة  اإلمارات  حكومة  »أطلقت  البيان:  وقال 
الوطنية لتمكين أصحاب الهمم في عام 2017، والتي 
تقوم على ستة محاور رئيسة، وهي: الصحة وإعادة 
والتشغيل،  المهني  والتأهيل  والتعليم،  التأهيل، 
والتمكين  االجتماعية  والحماية  الوصول،  وإمكانية 

األسري، والحياة العامة، والثقافة والرياضة«. 
وأضــاف: »في عام 2018 طــورت دولــة اإلمــارات 
والذي  الدولة،  في  لإلعاقة  موحداً  وطنياً  تصنيفاً 
يعمل بمثابة مرجع وطني تستخدمه جميع الجهات 
وأثناء  الهمم«.  ألصحاب  المقدمة  خدماتها  حسب 
من  إرشـــادي  دليل  تطوير  تم  كــوفــيــد-19،  جائحة 
وصول  استمرارية  لضمان  اإلمـــارات  برنامج  قبل 
منازلهم،  في  بعد  عن  الهمم  ألصحاب  الخدمات 
والذي تم تسجيله ضمن حقوق الملكية الفكرية في 

وزارة االقتصاد في الدولة، بحسب البيان. 
ــة أحمد  وفـــي خــتــام الــبــيــان، أكـــد كــل مــن فــوزي
في  لإلمارات  التام  االلتزام  السقاف،  وعبدالقادر 
مسار استمرارها في تعزيز الجهود الوطنية، للتنمية 
االجتماعية، ولفتا إلى جاهزية الدولة في بناء مجمل 
الشراكات، من خالل مد يد التعاون مع شعوب العالم 
أجمع، تجسيداً لمبادئ الفاعلية العالمية التي تسير 

عليها الدولة.

فوزية أحمد وعبدالقادر السقاف لدى إلقاء بيان أمام مناقشة الجمعية العامة لألمم المتحدة )من المصدر(

مع استمرار الخالفات بين األحزاب والكتل السياسية

العراق: إجراءات أمنية مكثفة استعدادًا ملظاهرات اليوم

هدى جاسم )بغداد(

بغداد  العراقية  العاصمة  شهدت 
انتشاراً أمنياً مكثفاً، وقطعاً للجسور 
اليوم،  لمظاهرات  تحسباً  المحورية، 
لتظاهرات  الثالثة  الذكرى  بمناسبة 
تــزال  ال  ــت  وقـ فــي   ،2019 أكــتــوبــر 
المنال  بعيدة  السياسية  حلول األزمة 
بين  الخالفات  تسودها  أجواء  وسط 

األحزاب والكتل السياسية. 
ويشهد العراق أزمة سياسية تبقيه 
من دون حكومة منذ عام تقريباً، بعد 
انتخابات جرت في أكتوبر الماضي. 
وتتركز األزمــة على نطاق واســع بين 
وبــيــن مجموعة  الـــصـــدري«  »الــتــيــار 
والجماعات  السياسية  الفصائل  من 
في  الممثلة  المتحالفة  المسلحة 

»اإلطار التنسيقي«.
ــكــون أعـــداد  ومـــن الــمــتــوقــع أن ت
ــظــاهــرات الــيــوم  الــمــشــاركــيــن فــي ت
الحاشدة  الدعوات  ضوء  في  كبيرة، 
للمشاركة على مدار الشهر الماضي، 
المركزية  »اللجنة  أكد عضو  حسبما 
هاشم  ــراق،  ــع ال فــي  لالحتجاجات« 

الجبوري.
ــي تصريح  ــوري، ف ــجــب ال وأوضــــح 
المشاركين  »معظم  أن  لـــ»االتــحــاد«، 
في  شاركوا  الذين  المتظاهرين  من 
احتجاجات )تشرين/أكتوبر(، وسيكون 
بغداد، قرب  العاصمة  التجمع وسط 
القضاء  ومجلس  الخضراء  المنطقة 

األعلى«.
وكانت احتجاجات كبرى قد انطلقت 
في أكتوبر 2019 راح ضحيتها مئات 
إلى  وأدت  الجرحى،  وآالف  القتلى 
المهدي،  استقالة حكومة عادل عبد 
ــراء  وإجـ االنــتــخــابــي  الــنــظــام  وتغيير 
انتخابات مبكرة في أكتوبر من العام 
السياسي  الصراع  يــزال  وال   ،2021
منذ  الحكومة  تشكيل  على  مستمراً 

أكثر من عشرة أشهر.

شعارات  »أهــم  أن  الجبوري  وأكــد 
المنظومة  رفـــض  هــو  الــتــظــاهــرات 
السياسية بكل مخرجاتها، ألنها أثبتت 
أن المشاركين فيها من النفعيين، وال 
شأن لهم بمصالح الشعب، ويسيرون 

بالعراق نحو االنهيار«.
نائب  الــســيــاســي،  المحلل  ويـــرى 
رئيس »مركز القرار السياسي« حيدر 
التطورات  ذروة  »فــي  أنــه  الموسوي، 
المقبل  ــصــراع  ال سيكون  األخــيــرة، 
متأزماً، وتوقع اندالع فوضى ما بعد 

احتجاجات اليوم«. 
ــي تــصــريــح  ــوي، فـ ــوسـ ــمـ وأكـــــد الـ
يأخذ  »الـــصـــراع  أن  لــــ»االتـــحـــاد«، 
منحى تصاعدياً لفرض إرادة أي من 
األطــراف الثالثة »اإلطــار التنسيقي« 
ــدري« و»مــتــظــاهــري  ــصـ و»الــتــيــار الـ
إدارة  وتسلم  المعادلة،  لقلب  تشرين« 

أي طرف  حال سيطرة  وفي  الحكم، 
تخشى األطراف األخرى من إزاحتهم 
من المشهد بشكل تام، أي أن الصراع 
لكل  باهظة  والتكلفة  وجـــود  صـــراع 
األطراف إن استمر العناد السياسي«.

»الثالثي«  بين  ــفــاق  »االت إن  وقــال 
على المشتركات وتوقيع ميثاق شرف 
اإلعالمي  التصعيد  وإنــهــاء  سياسي 
إلى  الــطــرق  أفضل  المرحلة  وعــبــور 
محلياً  والمقبول  الموضوعي  الحل 

وخارجياً«.
»بجلسة حــوار  الــمــوســوي  وطــالــب 
ــراف  األطــ تــلــك  ممثلي  بــيــن  ــادة  ــ ج
والنظر  العناد،  عــن  بعيداً  الثالثة، 
وفي  المقبلة،  المرحلة  مخاطر  إلــى 
التأجيج اإلعالمي  ظل وجود معادلة 
الخارجي والداخلي، فإن أي استفزاز 
يعقد األمور، ويكون بداية ساخنة من 

الصعب السيطرة عليها«.
ووسط مخاوف العراقيين من اندالع 
فوضى، أطلقت القوات األمنية، أمس، 
للدور  األسلحة  عن  تفتيش  عمليات 

السكنية في بغداد.
ــان، إن الــمــنــازل  وقـــال شــهــود عــي
المحيطة بالمنطقة الخضراء تخضع 
عن  بحثاً  مستمرة،  تفتيش  لعمليات 
األسلحة الخفيفة، والمتوسطة، بهدف 

إحكام السيطرة األمنية. 
منطقة  »أي  إن  أمني  وقال مصدر 
استخبارية  معلومات  عنها  تتوافر 
تخضع  لألسلحة  مستودعات  بوجود 
الــقــانــون  ســلــطــة  ــرض  ــ وف للتفتيش 

عليها«.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه 
الركن  الفريق  بــغــداد  عمليات  قائد 
أحمد سليم أنه ال صحة لوجود إغالق 
لمداخل العاصمة، وحث اإلعالم على 
المعلومات،  نقل  فــي  الــحــذر  توخي 

والتأكد من صحتها.
ــت األجـــــهـــــزة األمـــنـــيـــة  ــ ــب ــ ــال وطــ
المتنازعة  ــراف  األطـ واالستخبارية 
الحلول  ــرورة وضـــع  ـــ»ضـ بـ ســيــاســيــاً 
المواقف  تطور  لمنع  والمعالجات، 
والحفاظ على أمن الشارع العراقي«.

كما طالبت القيادة األمنية بـ»تفعيل 
الجهد االستخباري وتسخير المصادر 

البشرية«.

اإلمارات:
ضرورة إجراء مناقشات بني دمشق 

و»منظمة حظر األسلحة الكيميائية«

نيويورك )االتحاد(

الصريحة  وإدانــتــهــا  رفضها  أمـــس،  ــارات،  ــ اإلمـ دولـــة  أكـــدت 
الستخدام األسلحة الكيميائية تحت أي ظرف من الظروف، من 
قبل أٍي َمن كان، وفي أي مكان، مشددة على أن استخدامها يُشكل 
انتهاكاً صارخاً ألحكام اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية والقانون 

الدولي.
الملف  األمن بشأن  اجتماع لمجلس  بيان، خالل  وشددت، في 
السياسي  المنسق  المزروعي،  به سعود  أدلى  الكيميائي لسوريا، 
إلى  الحاجة  على  المتحدة،  األمم  لدى  الدولة  وفد  في  باإلنابة 
معالجة الثغرات واألمور العالقة بين السلطات السورية ومنظمة 

حظر األسلحة الكيميائية.
بحسب  المزروعي،  وقال 
الجميع  تذكير  »أود  البيان: 
للملف  األسمى  الهدف  بأن 
يكمن  الــســوري  الكيميائي 
في معالجة الثغرات واألمور 
ــن الــســلــطــات  ــي ــة ب ــق ــال ــع ال
ــة ومــنــظــمــة حظر  ــســوري ال
ــيــة،  ــائ ــمــي ــكــي ــة ال ــحـ ــلـ األسـ
وينبغي أن يظل هذا الهدف 
توجه  التي  البوصلة  بمثابة 

مناقشاتنا«. 
وأعــربــت اإلمـــارات، وفق 
المزروعي، عن أسفها لعدم 
ــوصــل إلـــى اتـــفـــاق بين  ــت ال
فريق  زيــارة  حول  الطرفين 
اإلعالن السوري إلى سوريا 
المشاورات  عقد  بشأن  أو 
ــي بـــيـــروت،  ــدودة فـ ــحـ ــمـ الـ
نتفهم  ــيــنــمــا  »ب مــضــيــفــة: 
المعنية  الــجــهــات  مشاغل 
حـــول الــتــرتــيــبــات الــالزمــة 
في  بعينه  تكون مشاركة خبير  أن  ينبغي  ال  الزيارة،  إلجراء هذه 

المشاورات سبباً لعدم عقدها«. 
وتابعت: »نتفهم كذلك أن لدى كل مؤسسة أشخاصاً ذوي خبرة 
طويلة األمد، ومن الصعب التخلي عنهم عند القيام بمهام معينة، 
المهام دون وجود هؤالء  إتمام هذه  يعني ذلك استحالة  ولكن ال 
األشخاص، إذ ينبغي أن يكون ضمان استمرار العمل هو الهدف 

األسمى«. 
الطرفين،  بين  مراسالت  بإجراء  االكتفاء  »يؤسفنا  أنه  وذكرت 
عوضاً عن إجراء الزيارة، وخوض مناقشات بناءة بينهما، ولذلك 
ومدير  خارجية سوريا  وزير  بين  المرتقب  االجتماع  لعقد  نتطلع 

عام المنظمة«.
وفي ختام البيان، أكدت دولة اإلمارات على ضرورة تحقيق تقدم 
 ،2118 األمن  لقرار مجلس  وفقاً  الكيميائي،  الملف  في  ملموس 
وسنواصل العمل على دعم جهود المجلس لتحقيق هذه الغايات، 
إذ نتطلع كذلك إلى إجراء حوار هادف بشأن اجتماعات المجلس 

حول هذا الملف.

مبادرات لخدمة الشباب وكبار 
المواطنين وأصحاب الهمم

الشباب يحظون بثقة قيادة 
الدولة ويمثلونها إقليميًا ودوليًا

عمال ينظفون جسرًا يؤدي إلى »المنطقة الخضراء« )أ ف ب(

متظاهرون يطالبون بالحكم المدني في الخرطوم )أ ف ب(

المبعوث األممي: بوادر أمل للتوصل 
إلى حل لألزمة في السودان

أسماء الحسيني )الخرطوم(

أمس،  بيرتس،  فولكر  الــســودان،  في  المتحدة  األمــم  مبعوث  رحــب 
بالتعهدات التي قدمها رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد 
الفتاح البرهان، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو )حميدتي(، بشأن 

انسحاب المؤسسة العسكرية من السياسة.
أمــل في حل األزمــة  ــوادر  ب إلــى أن هناك  المبعوث األممي   وأشــار 

السياسية في السودان، رغم استمرار االستقطاب السياسي.
األممية في  البعثة  أمــس، على موقع  نشر،  بيرتس في مقال  وجــدد 
في  سياسية  أدواراً  العسكريون  القادة  يلعب  أال  وجوب  على  السودان، 
في  المسلحة  الحركات  قوات  دمج  عملية  تبدأ  أن  وضــرورة  السودان، 

الفترة االنتقالية الجديدة. 
واعتبر أن تعدد المبادرات الوطنية ونقاط التقارب بينها، دليل على 
إمكانية التوصل إلى حل لألزمة، وأكد أن البعثة األممية ستواصل العمل 
اتفاق  إلى  للتوصل  الدولي  والمجتمع  الثالثية  اآللية  في  شركائها  مع 

سياسي مقبول لألغلبية.
وأكد المبعوث األممي أن األمم المتحدة وفريقها في السودان مستمرون 
الحياد  هذا  أن  إلى  أشار  لكنه  منحازين ألي طرف،  وغير  البقاء،  في 
ال يتعلق على اإلطالق بالقيم القانونية والديمقراطية، وحذر من أن أي 
إجراء أحادي الجانب من قبل أي جهة سيعتبر مخالفاً لتطلعات جميع 

السودانيين في العودة إلى المسار االنتقالي نحو الديمقراطية.
تتجاوز  معالجتها،  ينبغي  رئيسة  أسئلة  يواجه  السودان  أن  وأوضــح 
النقاش الحالي حول الترتيبات الدستورية االنتقالية، وبعض هذه القضايا 
السودان عام 1956، وكانت أسباباً جذرية لعدم  موجود منذ استقالل 

االستقرار في السودان، ويدور كثير منها حول تقاسم الموارد والثروة.
على  اتفاقاً  يتطلب  السودان  في  االنتقالي  المسار  إن  بيرتس،  وقال 
مهام االنتقال وتوزيعاً واضحاً لألدوار والمسؤوليات بين مختلف الجهات 

الفاعلة.

خبراء يطالبون القوى 
السياسية بالحوار 
بعيدًا عن العناد 

مخاوف من الفوضى 
وعمليات تفتيش 
بحثًا عن األسلحة 

سعود المزروعي
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حذرت من استمرار تعّنت »الحوثي«

األمم املتحدة: هدنة اليمن ضرورة إنسانية وسياسية

دينا محمود )عدن، لندن(

إلى  الخاص  المتحدة  األمــم  مبعوث  اعتبر 
الهدنة  تجديد  أن  غروندبرغ،  هانس  اليمن 
والمقرر  المنظمة،  ترعاها  التي  اإلنسانية 

انتهاؤها قريباً، ضرورة إنسانية وسياسية.
يمكن  ال  فرصة  الهدنة  أن  غروندبرغ  وأكد 
تضييعها، مشيراً إلى األثر الكبير الذي أحدثته 

على حياة اليمنيين.
المبعوث  مكتب  عن  صــادر  بيان  أفــاد  كما 
األممي، مساء أمس األول، بأن غروندبرغ شدد 
على أن هناك فرصة للبناء على فوائد الهدنة 
وتوسيعها، الفتاً إلى أن السعي لتحقيق السالم 
على الحرب، يتطلب شجاعة وقيادة من جميع 

األطراف.
ثانية،  مــرة  تأتي  لــن  الفرصة  أن  وأضـــاف 
مع  الحرب،  لحالة  العودة  إمكانية  إلى  ملمحاً 
استمرار تعّنت ميليشيات »الحوثي« اإلرهابية.

الثاني  في  أعلنت،  المتحدة  األمــم  وكانت 

اليمنية  األطــراف  أن  الماضي،  أغسطس  من 
وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين، 

وفقاً للشروط نفسها، حتى 2 أكتوبر 2022.
أممية سابقة  بعد هدنة  التمديد  وأتى هذا 
جميع  على  الماضي،  أبريل  في  سريانها  بدأ 
جبهات القتال في اليمن لمدة شهرين، ونصت 

على إيقاف العمليات العسكرية الهجومية.
األممية،  الهدنة  انتهاء  اقتراب  مع  وتزامناً 
والدولية  اإلنسانية  المنظمات  عشرات  دعت 
تمديد  إلى  النزاع  أطــراف  اليمن  في  العاملة 
الهدنة  أنه خالل  إلى  الهدنة، مشيرة  وتوسيع 
»شهدنا انخفاضاً بنسبة 60 في المئة في عدد 

الضحايا«.
األغذية  برنامج  فيه  أكــد  الــذي  الوقت  في 
الماضي  أغسطس  شهر  أن  أمــس،  العالمي، 
شهد أسوأ مستوى من التدهور في حالة انعدام 

األمن الغذائي في اليمن منذ أربع سنوات.
لفتت  قد  للهجرة،  الدولية  المنظمة  وكانت 
إلى تباطؤ وتيرة عمليات النزوح التي يشهدها 

اليمن، منذ بدء تطبيق هذه الهدنة األممية في 
أبريل.

أن  إلى  المنظمة،  أعدتها  بيانات  وأشــارت 
النازحة لمرة واحدة على  اليمنية  عدد األُسر 
الجاري،  العام  من  الثاني  الربع  األقــل، خالل 
ُمقارنة  المئة،  في   59 تقارب  بنسبة  تراجع 
تلك  عــدد  بلغ  إذ  األول،  الــربــع  فــي  بمستواه 
أبريل  من  األول  بين  ما  الفترة  في  العائالت، 
أسرة،  ألفْي  من  أكثر  الماضييْن،  يونيو  و30 
تضم ما يزيد على 12 ألفاً و300 شخص. أما 
نحو  نــزوح  فقد شهد   ،2022 من  األول  الربع 
الدولية عدد  المنظمة  4950 أسرة، لم تحدد 

أفرادها بدقة.
وأفادت البيانات نفسها، بأن محافظة مأرب 
االستراتيجية، والتي كانت مسرحاً لمواجهات 
لــبــدء ســريــان  الــســابــقــة  الــشــهــور  عنيفة فــي 
الهدنة، ال تزال تشكل المقصد األول للنازحين 
منذ  لتوجه ســاد  يـُـرســخ  مــا  وهــو  اليمن،  فــي 
اندالع الصراع في هذا البلد، جراء االنقالب 

»الحوثي« اإلرهابي على الحكومة الشرعية في 
صنعاء، في خريف عام 2014.

فقد وصل عدد األسر التي نزحت إلى مأرب، 
من  أكثر  الحالي،  العام  من  الثاني  الربع  في 
خمسمائة أسرة، كما كانت المحافظة نفسها، 
مسرحاً للعدد األكبر من عمليات النزوح التي 
أما  ذاتها.  الفترة  أثناء  مناطقها،  بين  جــرت 
محافظة الحديدة، فقد احتلت المركز الثاني 
النازحون  بها  الذ  التي  المقاصد  قائمة  على 
الضالع  تلتها  نفسها،  الشهور  أثناء  اليمن  في 

فـ »تعز«، ثم شبوة.
المنظمة  أعدتها  التي  البيانات  وأظــهــرت 

ويب«  »ريليف  موقع  ونشرها  للهجرة،  الدولية 
المتعلقة  المخاوف  أن  المتحدة،  لألمم  التابع 
باألمن والسالمة، ال تزال تشكل العامل األبرز 
ديارهم،  من  النزوح  إلى  اليمنيين  يدفع  الذي 
مشيرة إلى أن هذا السبب، كان هو ما حدا بـ 
79 في المئة، من األسر النازحة خالل الربع 
الثاني من 2022، لإلقدام على هذه الخطوة، 
تليه العوامل االقتصادية الناجمة بدورها، عن 
الحوثية  الميليشيات  تواصل  الــذي  الــعــدوان 
االنقالبية، شنه على الشعب اليمني، منذ نحو 

ثماني سنوات.
وبــالــتــوازي مــع االنــخــفــاض الــمــطــرد الــذي 
رصدته المنظمة، في عدد النازحين في اليمن، 
تمديدها  تــم  التي  الهدنة  استمرار  ظــل  فــي 
أن  عن  بياناتها،  كشفت  اآلن،  حتى  لمرتين 
التي نزحت لمرة واحــدة على  األُســر  إجمالي 
األقل في هذا البلد، خالل النصف األول من 
العام الجاري، كان أكثر بقليل من سبعة آالف 

أسرة، تضم ما يزيد على 42 ألف شخص.

عرض عسكري لقوات الجيش اليمني في مأرب )أ ف ب(

بريطانيا تجدد دعمها لتوحيد 
المؤسسة العسكرية الليبية

حسن الورفلي )بنغازي، القاهرة(

التأكيد  بــريــطــانــيــا  جـــددت 
المؤسسة  لتوحيد  دعمها  على 
ليبيا، من خالل  العسكرية في 
المشتركة  العسكرية  اللجنة 
إلجراء  الطريق  لتمهيد   »5+5«
االنتخابات في ليبيا، جاء ذلك 
مستشاري  كبير  لــســان  عــلــى 
ــاع فــي الــشــرق األوســـط  ــدف ال
جوي  الفريق  أفريقيا،  وشمال 
سامبسون، خالل لقائه عضوي 
الــمــجــلــس الــرئــاســي الــقــائــد 
موسى  الليبي  للجيش  األعلى 

الكوني وعبداهلل الالفي.
وقــــال الــمــكــتــب اإلعــالمــي 
جرى  إنــه  الرئاسي،  للمجلس 
األوضاع  مناقشة  اللقاء  خالل 
لــيــبــيــا، ودور  الــعــســكــريــة فــي 
فرض  في  األمنية  المؤسسات 
االســـتـــقـــرار، مــشــيــراً إلـــى أن 
عن  »أعــرب  سامبسون  الفريق 
لجهود  المتحدة  المملكة  دعم 
العسكرية،  المؤسسة  توحيد 
على  واالستقرار  األمن  لبسط 
ــراب الــلــيــبــي، األمــر  ــت كــامــل ال
الطريق  تمهيد  الذي من شأنه 
يتوق  التي  االنتخابات  إلجــراء 

لها الشعب الليبي«.
اإلعالمي،  المكتب  وأضــاف 
أكــد  ــاســي  ــرئ ال الــمــجــلــس  أن 
توحيد  على  العمل  اســتــمــرار 
ــة، من  ــعــســكــري ــمــؤســســة ال ال
ــاءات  ــق ول  ،5+5 لجنة  خـــالل 
لفرض  الجيش  أركـــان  رؤســـاء 
البالد، وجمع  كافة  األمن على 
مناسبة  بيئة  وخــلــق  الــســالح، 
لممارسة االستحقاق االنتخابي 

وإنهاء المراحل االنتقالية.
من جانبه، أكد سفير هولندا 

ليبيا دولف هوكونينغ، أن  لدى 
االنتخابات هي الطريق األمثل 
دعم  عن  معبراً  األزمــة،  إلنهاء 
بالده للمفوضية الوطنية العليا 
لــالنــتــخــابــات وبــرنــامــج األمــم 
األمم  وبعثة  اإلنمائي  المتحدة 

المتحدة للدعم في ليبيا.
»تــويــتــر«: من  ــاف عبر  وأضـ
ــاظ على  ــحــف ال ــمــهــم جــــداً  ال
ــة  ــاصــر األســاســي ــن ــع ــعــض ال ب
وتعزيز  الفنية  الجاهزية  مثل 
والتصدي  المدنية،  المشاركة 

لخطاب الكراهية.
ــك، انــضــمــت مــدن  ــ ــى ذلـ ــ إل
والشرقية  الجنوبية  المنطقتين 
الدعوات  إلى  »برقة« و»فزان«، 
إلى  اليوم،  بالخروج،  الخاصة 
ميادين ليبيا للمطالبة بإسقاط 
وحل  السياسية  الكيانات  كافة 
الدبيبة  الحميد  عبد  حكومتي 
نحو  والــدفــع  باشاغا،  وفتحي 
إجــــــراء انــتــخــابــات رئــاســيــة 
مشروع  اعتماد  بعد  وتشريعية 
الدستور في أقرب وقت ممكن، 
البنداق  محمد  ــده  أك حسبما 
يوليو«  »انتفاضة  عضو مجلس 
وليد  بني  مدينة  عن  ليبيا  في 

لـ»االتحاد«.
ضرورة  على  البنداق  وشــدد 
تتولى  جديدة  حكومة  تكليف 
مشروع  تمرير  على  اإلشــراف 
االنتخابات  وإجــراء  الدستور، 
بحد  والتشريعية  الــرئــاســيــة 

أقصى 4 أشهر.

تطبيق السعر الرسمي الجديد لليرة اللبنانية تدريجيًا

ميقاتي متعاطف مع املودعني ويحذر من »قانون الغاب«

بيروت )رويترز( 

أكد رئيس حكومة تصريف األعمال 
»يشعر  أنــه  ميقاتي،  نجيب  اللبنانية 
بــألــم« الــمــودعــيــن، فــي الــوقــت الــذي 
البعض  مــحــاوالت  أن  مــن  فيه  حــذر 
استرداد ودائعهم بالقوة، في سلسلة من 
البنوك،  إغالق  إلى  أدت  االقتحامات 

ستؤدي إلى »قانون الغاب«.
وأوضح ميقاتي أن لبنان سيطبق سعر 
صرف رسمياً جديداً يبلغ 15 ألف ليرة 
أولية  استثناءات  مع  تدريجياً،  للدوالر 
قروض  وسداد  البنوك،  أصول  لتشمل 
التي  الشخصية،  والــقــروض  اإلسكان 

ستستمر على السعر الرسمي القديم.
سعى  ــرز«،  ــتـ »رويـ مــع  مقابلة  وفـــي 
الــذي حدث  اللبس  إزالــة  إلى  ميقاتي 
يوم األربعاء عندما قالت وزارة المالية 
إن سعر 1507 سينتهي في األول من 
نوفمبر، في إطار جهود الدولة لتوحيد 
العديد من أسعار الصرف، التي ظهرت 

خالل األزمة المالية.
سعر  بين  الفجوة  إن  ميقاتي  وقــال 
السوق البالغ 38 ألفاً ومعدالت أخرى 
يجب أن »تغلق عاجاًل أو آجاًل، يجب 
تبقى  أن  األمـــور، ال يمكن  تــتــوازن  أن 
هذه الهوة الكبيرة بين ما يسمى سعر 
الصرف الرسمي وسعر صرف السوق، 
وهذا األمر سيطبق بطريقة تدريجية«.

ويــعــد تــوحــيــد ســعــر الــصــرف أحــد 
المطالب المنصوص عليها في مسودة 
مع  الموظفين  مستوى  على  اتفاقية 

صندوق النقد الدولي في أبريل.
وفقدت الليرة أكثر من 95 في المئة 
من سعرها الرسمي منذ انهيار النظام 
المالي اللبناني قبل ثالث سنوات، وهو 
ما أدى إلى سقوط قطاعات كبيرة من 
السكان في براثن الفقر في أسوأ أزمة 

منذ الحرب األهلية، التي دارت رحاها 
بين عامي 1975 و1990.

وقال ميقاتي إن سعر 15 ألف ليرة 
سينطبق مبدئياً على »الرسوم الجمركية 
وعلى البضائع المستوردة وعلى القيمة 
الباقي فسيتم تدريجياً  أما  المضافة، 
عبر تعاميم وقرارات تصدر عن حاكم 
الموضوع«.  هذا  تحدد  لبنان  مصرف 
وتابع: »ال شيء سيحصل فوراً وفجأة«.

في  بــدأت  التي  لبنان  أزمــة  ونتجت 
اإلنــفــاق على  إســـراف في  2019 عن 
بالفساد  منكوبة  دولة  في  عقود  مدى 
المالية  السياسات  إلى جانب  والهدر، 

غير المستدامة.
يحكمون  الــذيــن  السياسيين  لــكــّن 
تقدم ضئيل  ســوى  يــحــرزوا  لم  البالد 
في معالجة األزمة، التي وصفها البنك 
الدولي في تقرير صدر في يناير بأنها 

ركود متعمد من صنع النخبة.
وبعدما انتقد صندوق النقد الدولي 
لبنان، األسبوع الماضي، بسبب تقدمه 
»البطيء جداً« نحو اإلصالحات، قال 
باتفاق،  ملتزمة  الحكومة  إن  ميقاتي 
وإنها على وشك االنتهاء من خطوتين 

تسعى إليهما الجهات المانحة.
على  عــازمــة  الحكومة  أن  وأضـــاف 
شركة  تفرضها  الــتــي  الــرســوم  رفـــع 
الكهرباء المملوكة للدولة ألول مرة منذ 

التسعينيات.
إلى  قانوناً  أيضاً  الحكومة  وستقدم 
يحدد  المقبل،  ــوع  األســب الــبــرلــمــان، 
القطاع  هيكلة  ــادة  إلعـ الــعــام  ــار  اإلطـ
في  ــة  األزم تسببت  الــذي  المصرفي، 
إصابته بالشلل، وهو ما أدى إلى حبس 

ودائع المدخرين بالدوالر.
وفي ظل عدم وجود أي مؤشر على 

الوضع، لجأ بعض  إجــراء لحل  اتخاذ 
المودعين إلى إجــراءات متطرفة هذا 
ودائعهم  اســتــرداد  محاولين  الشهر، 
بالقوة في سلسلة من االقتحامات التي 

أدت إلى إغالق البنوك.
هذه  مثل  يتفهم  إنــه  ميقاتي  ــال  وق
التصرفات، لكنه أشار إلى أن األموال 

لن تعود بهذه الطريقة.
في  بألمهم«،  »يشعر  ــه  أن ــاف  وأضـ
الوقت الذي حذر فيه من أن مثل هذه 
التصرفات ستؤدي إلى »قانون الغاب«.

وقال صندوق النقد الدولي إن صغار 
بالحماية  يتمتعوا  أن  يجب  المودعين 
المالي،  التعافي  خطة  فــي  الكاملة 
وهو موضوع خالفي رئيسي منذ عام 
بطريقة  يتعلق  فيما  سيما  ال   ،2020
دوالر  مليار   72 قدرها  خسائر  توزيع 

بالقطاع المالي.

لبناني لدى دخول أحد محالت الصرافة في بيروت )أ ف ب(

غروندبرغ: أمامنا 
فرصة للبناء على 

فوائد الهدنة 
وتوسيعها

»األغذية العالمي«: 
أغسطس شهد 

أسوأ مستوى
من تدهور انعدام 

األمن الغذائي

ترقب لتظاهرات 
تطالب برحيل 

الكيانات السياسية



عواصم )وكاالت(

أمس،  بوتين،  فالديمير  الروسي  الرئيس  تعهد 
أربعة  روسيا  ضم  بمناسبة  موسيقي  حفل  خالل 
بالده ستحقق  بأن  أوكرانيا،  وشرق  أقاليم جنوب 
 7 منذ  المستمرة،  العسكرية  حملتها  في  النصر 
فولوديمير  األوكراني  الرئيس  أعلن  فيما  أشهر، 
زيلينسكي، تقديم طلب عاجل ومفاجئ لالنضمام 
واستبعد  »الناتو«،  األطلسي  لعضوية حلف شمال 
إجراء محادثات مع بوتين عقب إعالن موسكو ضم 

المناطق األربع.
وأُقــيــم الــحــفــل الــمــوســيــقــي، فــي ظــل جـــدران 
الكرملين لالحتفال بضم روسيا ألقاليم دونيتسك 
ولوغانسك )شرق( وزابوريجيا وخيرسون )جنوب( 
وثائق  وقــع  بوتين  وكــان  أوكــرانــيــا.  وشــرق  جنوب 

الضم قبل ساعات قليلة في مراسم بالكرملين.
اإلدارات  ــادة  ق حوله  وقــف  ــذي  ال بوتين  ــال  وق
وفي  األقــالــيــم،  هــذه  فــي  روســيــا  مــن  المدعومة 
لكاتدرائية سانت  األلوان  متعددة  األبراج  الخلفية 
باسيل التي تعود للقرن السادس عشر، إن الناس 
»أمتهم  إلــى  ــودة  ــع ال اخــتــاروا  قــد  المناطق  فــي 

التاريخية«. 
لدعمهم،  جهد  كل  ستبذل  روسيا  أن  وأضــاف 

وتعزيز أمنهم، وإعادة بناء اقتصاداتهم.
هتافات  لتعلو  الوطن!«،  في  بكم  »مرحباً  وقال: 
يلوح باألعالم  الذي  »روسيا! روسيا!« من الحشد 

في الساحة مترامية األطراف.
التي  »بــاالســتــفــتــاءات«  والــغــرب  كييف  ونـــددت 
أجرتها موسكو في المناطق األربع، مع إعالن عدم 
األراضي  من  روسيا  إلخــراج  الجهود  عن  التخلي 

التي سيطرت عليها.
إلى  االنضمام  طلب  أوراق  زيلينسكي  وووقـــع 
على  فيديو  مقطع  في  الغربي،  العسكري  الحلف 
اإلنترنت، كان من الواضح أنه يقصد به الرد على 
األقاليم  بإعالن  موسكو  في  الروسية  االحتفاالت 

األربعة أراضي روسية جديدة.
وقال زيلينسكي، في مقطع الفيديو الذي نشره 
نتخذ خطوة حاسمة  »نحن  تيليغرام:  تطبيق  على 
لالنضمام  أوكراني  طلب  على  التوقيع  خالل  من 

السريع إلى حلف شمال األطلسي«.
وظهر زيلينسكي في الفيديو مرتدياً زياً عسكرياً، 
البرلمان  ورئيس  الوزراء  رئيس  بجانبه  وقد وقف 

وهو يوقع وثيقة طلب االنضمام.
وتــراً حساساً  المرجح أن يصيب اإلعــالن  ومن 
في موسكو التي تصور الحلف الغربي على الجبهة 

الداخلية باعتباره تحالفاً عسكرياً ضد موسكو.
إلى  المسلحة  قواتها  روســيــا  ترسل  أن  وقبل 
أوكرانيا في فبراير، كانت موسكو تطالب بضمانات 
ملزمة قانوناً بعدم انضمام أوكرانيا أبداً للتحالف 

الدفاعي الذي تقوده الواليات المتحدة.
كتابة  بإعادة  روسيا  كلمته  في  زيلينسكي  واتهم 
التاريخ والعمل على تغيير حدود المنطقة، وهو أمر 
قال إن كييف لن تسمح به. لكنه أضاف أن كييف ال 

تزال ملتزمة بفكرة التعايش مع روسيا »على أساس 
التكافؤ والصدق والكرامة والعدل«.

مع  للحوار  مستعدون  »نحن  زيلينسكي:  ــال  وق
موسكو، ولكن مع رئيس آخر لروسيا«.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي تنتظر فيه أوكرانيا 
التوصل إلى توافق بين الدول األعضاء في الحلف، 
يمكن شمول بالده بالحماية بموجب مسودة ضمانات 
كييف  ميثاق  باسم  وتعرف  كييف،  اقترحتها  أمنية 

األمني، والتي سبق أن اعترضت عليها موسكو.

وقال: »نحن نتفهم أن هذا يتطلب إجماع جميع 
ذلك،  حــدوث  ولحين  وبالتالي،  التحالف،  أعضاء 
نقترح تنفيذ مقترحاتنا المتعلقة بالضمانات األمنية 
ألوكرانيا وأوروبا بأكملها وفقاً لميثاق كييف األمني«. 
ستولتنبرغ،  ينس  »الناتو«  لـ  العام  األمين  ونــدد 
أن  مــؤكــداً  األربــعــة،  لألقاليم  روسيا  بضم  أمــس، 
بأن هذه األراضي تشكل  الحلفاء لن يعترفوا أبداً 

جزءاً من روسيا.
وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي في بروكسل 

ضم  رسمياً،  بوتين  فالديمير  الرئيس  وقع  بعدما 
هذه  استعادة  أوكرانيا  حق  »من  ــع،  األرب المناطق 

األراضي«.
وشّدد أيضاً على رفض »الناتو« المشاركة، بشكل 

مباشر، في النزاع بين أوكرانيا وروسيا.
من جهته، قال الرئيس األميركي جو بايدن إن ضم 
روسيا لألقاليم األربعة يمثل مؤشراً على أنه يواجه 
صعوبات، محذراً موسكو من أن واشنطن ستدافع 

»عن كل شبر من أراضي حلف شمال األطلسي«.
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أسفر عن مقتل وإصابة العشرات معظمهم من الطالب

اإلمارات تدين هجومًا إرهابيًا استهدف مركزًا تعليميًا بأفغانستان

أبوظبي )وام( 

أدانت دولة اإلمارات بشدة الهجوم 
ــزاً  ــهــدف مــرك ــذي اســت ــ ــي ال ــابـ اإلرهـ
األفغانية  الــعــاصــمــة  غـــرب  تعليمياً 
كابول، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد 
من األشخاص معظمهم من الطالب. 
والتعاون  الخارجية  وزارة  ــدت  وأك
اإلمــارات  دولــة  أن  بيان،  في  الدولي، 
لهذه  الشديد  استنكارها  عن  تعرب 
الدائم  ورفضها  اإلجرامية،  األعمال 
التي  واإلرهــاب  العنف  أشكال  لجميع 
واالستقرار،  األمن  زعزعة  تستهدف 
وتتنافى مع القيم والمبادئ اإلنسانية. 
وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها 
وألهالي  الصديق،  األفغاني  للشعب 
النكراء،  الجرائم  هذه  ضحايا  وذوي 
لجميع  الــعــاجــل  بالشفاء  وتمنياتها 

المصابين.
في  األقــل،  على  19 شخصاً،  وقتل 
أمس،  صباح  وقعت،  انتحارية  عملية 
في مركز تربوي للطلبة في كابول في 
حي تقيم فيه أقلية الهزارة، وشهد في 
السنوات الماضية هجمات تعتبر بين 

األكثر دموية في أفغانستان.
باسم  المتحدث  زدران،  خالد  وقال 
الشرطة في كابول، إن »الطالب كانوا 
يستعدون المتحان حين فجر انتحاري 
نفسه في هذا المركز التربوي، وقتل 
ــب 27  ــألســف، وأصــي ل 19 شــخــصــاً 

بجروح«.
ــمــرجــح أن يــرتــفــع الــعــدد  ومـــن ال
الـــرســـمـــي لــلــقــتــلــى. وقـــــال مــصــدر 
بمستشفى إن 23 شخصاً قتلوا. وذكر 
 ،33 القتلى  أن  »طالبان«  من  مصدر 

وأن طالبات من بين الضحايا.
وقــال غــالم صـــادق، أحــد السكان 
بالمنطقة، إنه كان في المنزل عندما 
سمع صوتاً عالياً، وخرج ليرى دخاناً 
حيث  التعليمي،  المعهد  من  يتصاعد 

هرع هو وجيرانه للمساعدة.
وأضاف: »تمكنت مع أصدقائي من 
نقل حوالي 15 مصاباً، وتسع جثث من 
أخرى  جثث  وهناك  االنفجار،  موقع 

ــطــاوالت  وال المقاعد  تحت  مــمــددة 
داخل أحد الفصول«.

القائمة  ديــكــر،  كــاريــن  وأدانــــــت، 
أفغانستان  فــي  األميركية  باألعمال 

االنفجار.
وكــتــبــت عــلــى تــويــتــر: »اســتــهــداف 
يجرون  الذين  بالطالب  مليئة  غرفة 
اختبارات أمر مخز، ينبغي أن يتمكن 
الطالب كافة من مواصلة تعليمهم في 

أمان ودون خوف«.
المتحانات  الطالب  المركز  ويؤهل 

الدخول إلى الجامعات.
ــي دشــت  ــي حـ ــداء فـ ــ ــت ــ ــع االع ــ ووقـ
وهي  العاصمة،  غــرب  فــي  البرشي 

منطقة تقيم فيها أقلية الهزارة.
مواقع  على  فيديو  مقاطع  ونشرت 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، وصـــور على 
وسائل اإلعالم المحلية، تظهر ضحايا 

موقع  من  ينقلون  بالدماء  مضرجين 
االنفجار. وغالبية الضحايا الذين نقلوا 
إلى المستشفيات كانوا من النساء، كما 

أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
المكان،  فــي  أمنية  فــرق  ونــشــرت 
فيما كانت العائالت تصل إلى مختلف 

المستشفيات، بحثاً عن أقربائها.

وفي أحد المستشفيات على األقل، 
ــان« عــائــالت  ــب طــالــب عــنــاصــر »طــال
خشية  الــمــوقــع،  بــمــغــادرة  الضحايا 

حصول هجوم جديد وسط الحشود.
المتوفين  األشخاص  لوائح  وُعلّقت 
المؤسسات  مدخل  على  الجرحى  أو 

الطبية.

عن  لتبحث  ــاءت  جـ شــابــة،  وتــقــول 
مضيفة:  هنا«،  نجدها  »لم  شقيقتها، 
بها،  نتصل  نحن  عاماً،   19 »عمرها 

لكنها ال ترد«.
وزارة  بـــاســـم  ــحــدث  ــت ــم ال ــاد  ــ ــ وأف
بأن  تــاكــور،  النافي  عبد  الــداخــلــيــة، 
»مهاجمة أهداف مدنية تثبت وحشية 
ــقــاره إلــى  ــعــدو الــالإنــســانــيــة، وافــت ال

المعايير األخالقية«.
أشخاص،  ستة  ُقتل  أبريل،   20 وفي 
ــل، وأصــيــب 24 بــجــروح في  على األقـ
انفجارين استهدفا مدرسة للصبيان في 
الحي نفسه. وأصيب حي دشت البرشي 
استعادة  ومنذ  األخــيــرة،  السنوات  في 
باعتداءات   2021 في  السلطة  طالبان 

عدة تبناها تنظيم »داعش« اإلرهابي.
سلسلة  وقــعــت   ،2021 مــايــو  وفــي 
في  للفتيات  مدرسة  أمــام  تفجيرات 

الحي ذاته، أوقعت 85 قتياًل معظمهم 
تلميذات، وأكثر من 300 جريح.

أمام  مفخخة  سيارة  أوالً  وانفجرت 
المدرسة، تالها انفجار قنبلتين، بينما 
الخارج.  إلــى  يندفعون  الطالب  كــان 
»داعــش«  تنظيم  بــأن  بشدة  ويشتبه 
كان  بعدما  االعتداء،  هذا  وراء  يقف 
أعلن مسؤوليته عن هجوم في أكتوبر 
عن  أسفر  تعليمي،  مركز  على   2020
مقتل 24 شخصاً، في المنطقة ذاتها.

هجمات  البرشي  دشــت  شهد  كما 
»داعش«  تنظيم  تبناها  أكثر  محدودة 

في نوفمبر وديسمبر 2021.
وأدت عودة طالبان إلى السلطة في 
كبير في  تراجع  إلى   2021 أغسطس 
أعمال العنف، مع طي صفحة عقدين 
األمن  أن  غير  البلد،  في  الحرب  من 

بدأ يتراجع في األشهر األخيرة.

مسعفون أثناء نقل مصابة في التفجير إلي سيارة اإلسعاف بكابول )أ ف ب(

عقوبات 
أميركية جديدة 

على روسيا
واشنطن )وكاالت( 

أعلنت الواليات املتحدة، 
أمس، فرض عقوبات 

»شديدة« على روسيا، ردًا 
على ضّمها أربعة أقاليم تقع 

يف جنوب وشرق أوكرانيا.
ويف حتذير شديد اللهجة، 
قالت الواليات املتحدة إنها 
ستفرض باالتفاق مع دول 
مجموعة السبع، عقوبات 

على »أي دولة أو فرد أو كيان« 
يقدم الدعم حملاوالت روسيا 

السيطرة على أراٍض يف 
أوكرانيا.

يف الوقت نفسه، أكدت 
دول مجموعة السبع، التي 

تشمل أملانيا وفرنسا وإيطاليا 
واليابان وكندا وبريطانيا، 

والواليات املتحدة 
األميركية، يف بيان أمس، 

أنها »لن تعترف أبدًا بعمليات 
الضّم«.

والعقوبات اجلديدة املعلنة، 
والتي تضاف إلى سلسلة 

كبيرة من العقوبات، طالت 
كل القطاعات يف روسيا، 

وتستهدف أساسًا مسؤولني 
روسًا وصناعة الدفاع، وفق 
تصريحات البيت األبيض 

ووزارة اخلارجية ووزارة 
اخلزانة.

وتطال العقوبات خصوصًا 
أعضاء يف »الدوما«، مجلس 

النواب بالبرملان الروسي، 
ويف مجلس »االحتاد«، 

مجلس الشيوخ، ومسؤولني 
حكوميني، ومقدمي خدمات 

للجيش الروسي.

زيلينسكي يستبعد إجراء محادثات مع بوتين بعد ضم 4 أقاليم

احتفال في موسكو بضم دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون وتنديد دولي

طلب أوكراني مفاجئ باالنضمام لـ »الناتو«.. وروسيا تتعهد بالنصر 

بوتين وزعماء األقاليم األربعة أثناء االحتفال في موسكو بعد توقيع وثائق الضم )أ ف ب(

رفض دائم لجميع أشكال العنف واإلرهاب 
المزعزعة لألمن واالستقرار

استنكار األعمال اإلجرامية التي تتنافى
مع القيم والمبادئ اإلنسانية

زيلينسكي يتهم روسيا 
بإعادة كتابة التاريخ والعمل 

على تغيير الحدود

»الناتو« يجدد تأكيده
رفض المشاركة بشكل 

مباشر في النزاع 

بايدن: واشنطن ستدافع 
عن كل شبر من أراضي حلف 

شمال األطلسي

»فيتو« روسي ضد قرار مجلس األمن حول »الضم«

نيويورك )االتحاد( 

استخدمت روسيا، أمس، حق النقض »الفيتو« ملنع تبني قرار يف مجلس األمن الدولي يدين قيامها 
بضم أربع مناطق تقع يف جنوب وشرق أوكرانيا، فيما امتنعت الصني عن التصويت، ومثلها ثالث 

دول أخرى.
ومشروع القرار الذي أعدته الواليات املتحدة وألبانيا، أيدته عشر دول أعضاء مقابل امتناع أربع 

دول عن التصويت هي الصني والهند والبرازيل والغابون.
وكان الفيتو الروسي مؤكدًا، لكن القوى الغربية ستسعى اآلن إلى عرض مشروع القرار على 

تصويت يف اجلمعية العامة التي تضم جميع الدول األعضاء يف املنظمة األممية.
وقالت سفيرة الواليات املتحدة لدى األمم املتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، يف بداية االجتماع: 

»هذه بالضبط املهمة التي أنشئ من أجلها مجلس األمن. الدفاع عن السيادة وحماية وحدة 
األراضي وتعزيز السالم واألمن«.

من جهته، اعتبر سفير روسيا فاسيلي نيبينزيا، أن السعي إلدانة عضو دائم يف مجلس األمن أمر 
غير مسبوق. وقال: »هل تتوقعون بجدية أن تنظر روسيا يف مثل هذا املشروع وتدعمه؟ وإذا لم 
يكن األمر كذلك، فقد اتضح أنكم تدفعوننا عن قصد الستخدام حق النقض، لترددوا الحقًا أن 

روسيا تسيء استعمال هذا احلق«.
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قبل ثالثة أشهر من نهاية العام، أقر مجلس النواب اللبناني 
يناقَش  أن  يفترض  كــان  بينما   ،2022 لعام  البالد  مــوازنــَة 
أشهر،  تسعة  إقرارها  تأخير  ورغــم  المقبل.  العام  موازنَة 
وهي آخر موازنة في عهد الرئيس ميشال عون الذي ينتهي 
النتقادات  الموازنُة  تعّرضت  فقد  الحالي،  الشهر  نهاية  مع 
منها:  عدة  صفات  عليها  أطلقوا  الذين  النواب  من  شديدة 
موازنة ال تصحيحية وال إصالحية، موازنة الشلل الحكومي، 
عملية انتحار جماعية، تشريع للتهرب الضريبي واالقتصاد 
الموازي.. بل اعتبرها البعض سرقة موصوفة على نحو مموه 
إلى  ستؤدي  إنها  آخــرون  وقــال  المرتفعة،  ضرائبها  بسبب 

انهيار ما تبّقى من اقتصاد لبنان. 
وبلغة األرقام، يالحظ أن موازنَة عام 2019 كانت تساوي 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  إلى  ونسبتها  دوالر،  مليار   17.2
البالغ حينذاك نحو 54 مليار دوالر تصل إلى 31.9%. أما 
موازنة العام الحالي فتساوي حسب سعر الصرف الفعلي في 
السوق 1.07 مليار دوالر، موزعة على ناتج يبلغ 14.1 مليار 
يؤكد خطورة  ما  منه..  أنها تساوي فقط %7.6  أي  دوالر، 
غياب الدولة وقد أصبح وجوُدها هامشياً في بنية المجتمع 

اللبناني. 
تريليون   10.8 بنحو  عجزاً  تحمل  الموازنة  أن  والالفت 
ليرة )40.8 تريليون ليرة للنفقات مقابل 29.9 تريليون ليرة 
األعمال  تصريف  حكومة  رئيس  ُسئل  وعندما  لإليرادات(. 
ى هذا العجز؟ أجاب: »إن صندوق  نجيب ميقاتي: كيف سيُغطَّ
لبنان،  مع  االتفاق  وقع  حال  في  العجز  بتمويل  ل  تكفَّ النقد 
وإال ذاهبون إلى التضخم«، أي إلى المزيد من طبع األوراق 

النقدية وتدهور سعر صرف الليرة مقابل الدوالر. 
المديرين  مجلس  فــإن  ميقاتي،  الرئيس  لتفاؤل  وخالفاً 
الشهر  من  العاشر  يــوم  المرتقب  اجتماعه  في  للصندوق 
الجاري لن يبحث طلَب مساعدة لبنان بنحو 3.5 مليار دوالر، 
له  تتيح  التي  الدولي  المجتمع  ثقة  على  للحصول  تمهيداً 
المانحة تقدر  الدول  الحصول على قروض ومساعدات من 
بنحو 15 مليار دوالر، ألن برنامج المساعدة لم ينجز، بسبب 
التلكؤ في إنجاز اإلصالحات، حتى أن بعثة الصندوق برئاسة 
أرنستو راميرز والتي زارت مؤخراً الرئيس ميشال عون في 

بعبدا، أبدت شعورها باإلحباط والصدمة. 
المديرين  اجتماع مجلس  إلى  لبنان  وهكذا سيرّحل طلب 
التطور  هذا  ويرتبط  المقبل.  مارس  في  المقرر  للصندوق 
السعودي  الثالثي  البياُن  نه  تضمَّ وعــربــي،  ــي  دول بتحرك 
األميركي الفرنسي الصادر عقب اجتماع عقد في 21 سبتمبر 
الماضي في نيويورك، وشّكل خارطَة طريق »ثالثية« األبعاد 
»تطبيق  على  ترتكز  وهــي  للبنان،  المنشود  الدعم  لتقديم 
يحفظ  الذي  الطائف  اتفاق  والتزام  المطلوبة،  اإلصالحات 
مجلس  قــرارات  وتنفيذ  األهلي،  والسلَم  الوطنيَة  الــوحــدةَ 
األمن )1559، 1680، 1701، و2650( وغيرها من القرارات 
الدولية ذات الصلة، بما فيها تلك الصادرة عن جامعة الدول 

العربية«. 

وانتشر  اإلســالم  فجُر  بزغ  أن  منذ 
العربية  المنطقة  أرجـــاء  فــي  نـــوُره 
ــادي بــالــســالم  ــنـ ــو يـ ــ ــم وه ــالَـ ــعـ والـ
ويتعامل  اآلخــر،  وقبول  والتعايش 
مع الديانات األخرى على أنها كتب 
لة، وأتباعها بشر وإخوة  سماوية منزَّ
في اإلنسانية وشركاء في المصالح 
والعالقات، بغض النظر عن مسمى 
الدين وعنوان الطائفة ونوع القومية 
وشعار المذهب. وازدهرت المنطقة 
الــعــربــيــة فـــي فـــتـــرات خــلــت فيها 
الرخاء  مــن  الــعــالـَـم  مناطق  معظم 
واألمان،  واألمن  والنمو  واالستقرار 
ثم ازدهرت مجدداً في فترة ما بعد 
اكتشاف النفط فيها، حيث تطورت 
خــاص،  بشكل  الخليجية  الــبــلــدان 
والنهضة  البناء  تحقيق  واستطاعت 
والنمو، وكذلك بعض الدول العربية 
األخرى التي سبقتها إلى االستقالل 
معاهدة  بعد  خــاصــة  والــتــأســيــس، 
سايسبيكو عام 1916 وما تبعها من 

تقسيم للمنطقة إلى دول وأقاليم. 
ــد ســجــلــت الــــــدول الــعــربــيــة  ــق ل
ازدهاراً في مجاالت العلم والمعرفة 
وحققت  ــة،  ــ ــزراع ــ وال ــاعــة  والــصــن
ــي فــي الــعــديــد من  ــذات االكــتــفــاء ال

ومــوارد طبيعية  ورؤى  من طاقات  تملكه  لما  المجاالت، 
العربية وتساهم في  الدول  وبشرية.. بل ساهمت بعض 

النهوض بكثير من الدول العربية األخرى. 
 وكانت الشعوب العربية منسجمة ومتناغمة في داخلها 
ومع بعضها بعضاً على الدوام، دون أي فوارق طبقية أو 
والتقاليد  والعادات  اللغة  أو مناطقية، مندمجًة في  ثنية 
ما  في  النجاح  على  المتنافسون  فيها  يتنافس  والدين.. 
يخدم البالد ويفيد العباد. لكن منذ نهاية سبعينيات القرن 
نزعات  الشرق، وظهرت  رياح قادمة من  الماضي، هّبت 
مغرضة ونعرات طائفية مقيتة، غريبة وغير مستساغة، 
عملت على إفشاء الطائفية وتأجيج المذهبية، إلضعاف 
الهويات الوطنية وتبديد االنتماء القومي، وذلك من خالل 
التغلغل والتوغل في عقول بعض المجتمعات واستدراجها 

لبدع  تروِّج  وأنشطة  أفكار  بوساطة 
تؤمن  العربية ولم  الدول  تعرفها  لم 

بها من قبل.
العربية  المجتمعات  أفــراد  كان   
يتعلمون ويعملون وينتجون ويصنعون 
أن  دون  واحــد،  مكان  في  ويزرعون 
أو شريكه  زمــيــلـَـه  أحــُدهــم  يــعــرف 
ينتمي،  طائفة  أي  إلــى  العمل  فــي 
يكون..  مذهب  أي  من  وال صديقه 
وكلهم  للجميع،  والوطن  هلل  فالدين 
يجمعهم  واحــدة،  بوتقة  في  يعملون 
ولذا  لــأرض.  والوفاء  الوطن  حب 
ــدان فــي تلك  ــل ــب ــرت ال ــ فــقــد ازدهـ
الوطنية  الروح  المرحلة حين طغت 
الحقيقي  االنتماء  وكــان  والقومية، 
للوطن والوالء الوحيد لقيادته التي 
تعمل لمصلحة المواطن، وال معيار 

إال معيار الكفاءة والمتميز. 
ولم يسلم مجال الخطاب الديني، 
الثقافي  اإلنـــتـــاج  حــقــل  حــتــى  وال 
طائفية  أصــوات  وجود  من  والفني، 
تريد إشاعة الفرقة والعصبية وإثارة 
وخلق  وتعميقها،  الطائفية  النعرات 
شرخ في الجسد الواحد من خالل 
تسعير الكراهية، وتأجيج البغضاء. 
وهناك من يقف مع هذه األصوات 
ويؤيدها، مما يشكل دلياًل واضحاً على الحالة التي وصل 
إليها العالم العربي جراء األجندات الطائفية التي وضعت 
كثيراً من بلدانه على مفترق طرق الفتقادها القدرةَ على 
أصبح  لقد  بها.  ابتُليت  التي  المَرضية  األوضــاع  تجاوز 
األُخ يكره أخاه، والجاُر يشتم جاَره، والصديُق يتخلى عن 
صديقه.. بسبب هذه األصوات النشاز التي فتكت بروح 
الواحدةَ، رغبًة  العائلَة  مت  األلفة والمحبة واإلخاء، وقسَّ
ويتناحر..  ويتمزق  الداخل،  من  المجتمع  يتآكل  أن  في 
ــان وتهديدها  الــوســائــل إلضــعــاف األوطــ وهـــذه أخــطــر 

وجودياً!

تحمل ملكة بريطانيا ِإِليَزابيث الثانية، 
الــتــي تــوفــّيــت مـــؤخـــراً، اســـم جّدتها 
األولى. في عام 1570 تحّولت انجلترا 
المسيحية  األولى من  ِإِليَزاِبيث  بقيادة 
اإلنجيلية.  المسيحية  إلى  الكاثوليكية 
بتكفير  حكماً  ــدر  وأصـ البابا  غضب 
الملكة ودعا إلى إسقاطها عن العرش 
الذي كانت قد اعتلته في عام 1558. 
الدولة  الوقت  ذلك  في  إسبانيا  كانت 
الكاثوليكية العسكرية األقوى في أوروبا، 
إال أنها كانت على خالف مع انجلترا. 
البابا  أصـــدره  ــذي  ال الحكم  وبموجب 
أصبح غزو إسبانيا الكاثوليكية النجلترا 
وبالفعل  وقــت.  أي  في  ومتوقعاً  مبرراً 
بدأت إسبانيا بعزل انجلترا اقتصادياً، 
فمنعت التجار اإلنجليز من التعامل مع 
هولندا، وأعّدت خطة عسكرية لتدمير 
باعتباره  االنجليزي  البحري  األسطول 
أسطوالً معادياً للمسيحية )الكاثوليكية(.
وللخروج من دائرة الحصار، توجهت 
العالم  ــى  إل ــى  األولـ ِإِلــيــَزابــيــث  الملكة 
اإلسالمي، ممثاًل حينها باإلمبراطورية 
السلطان  رأسها  على  وكان  العثمانية، 
مراد الثالث. كانت إمبراطوريته تمتد من 
شمال أفريقيا )تونس والجزائر( حتى 
المحيط الهندي، مروراً بأجزاء واسعة 

من أوروبا الشرقية، وكانت في حالة حرب مع اإلمبراطورية 
النمساوية )الهابسبورغ(، حتى أنها احتلت أجزاء من هنغاريا. 
وكانت تملك إلى جانب ذلك أسطوالً بحرياً كبيراً، وهو ما تريده 

انجلترا لصّد أي هجوم إسباني محتمل عليها.
لم يكن التحالف بين الملكة ِإِليَزابيث والسلطان مراد مجرد 
كذلك.  اقتصادياً  تحالفاً  كان  بل  سياسي،  عسكري  تحالف 
لكن انجلترا كانت دولًة فقيرةً في ذلك الوقت، فاعتمدت مبدأ 
الشراكة في الملكية وفي التبادل التجاريين، وهو مبدأ وضعته 
شقيقة الملكة األميرة ماري. من خالل هذا المبدأ قامت فيما 
بعد مؤسسات مالية تجارية مشتركة، منها شركة الهند الشرقية 
االقتصاد  بوابة  من  الهندية  القارة  شبه  على  سيطرت  التي 

والتجارة!
لم يقتصر تحالف الملكة ِإِليَزابيث األولى على اإلمبراطورية 

حتى  شمل  ولكنه  وحــدهــا،  العثمانية 
في  المسلمين  من  العثمانيين  خصوم 
ــران والــمــغــرب. وكــانــت هــذه الــدول  إيـ
الجزيرة  انجلترا  من  أقــوى  اإلسالمية 
في  إسبانيا  تحاصرها  التي  الصغيرة 

ذلك الوقت.
في عام 1580 عقدت الملكة ِإِليَزابيث 
مع اإلمبراطورية  تجارياً  اتفاقاً  األولى 
حصل  ســنــة،   300 استمر  العثمانية 
بموجبه التجار اإلنجليز على حق العمل 
مع اإلمبراطورية وفي أراضيها. وتمّيز 
اتفاق مماثل عقدته مع المغرب بتعهد 
المغرب بتقديم دعم عسكري لبريطانيا 

إذا ما تعّرضت لعدوان إسباني.
وفي رسالة الملكة إلى مراد الثالث 
والوحيد  األقــوى  الحاكم  بأنه  وصفته 
شرق  في  الجميع  وسيد  الجميع  بين 

اإلمبراطورية.
العزلة  من  انجلترا  خرجت  وهكذا 
التي فرضها عليها اإلسبان حتى وصل 
)في  الموصل  ــى  إل اإلنجليز  التجار 
سوريا  )في  حلب  وإلــى  اليوم(  العراق 
والسالم  باألمن  تمتعوا  حيث  الــيــوم( 
وجمعوا ثروات ُحرموا منها في الدول 
الكاثوليكية األوروبية األخرى. حتى أن 
بعض التجار اإلنجليز اعتنقوا اإلسالم.  
ثم إن التوابل المستوردةَ من آسيا عبر الشرق األوســط إلى 
انجلترا غّيرت ِمن معالم المطبخ اإلنجليزي.. ومن ثم األوروبي.

األولـــى مع  ــيــَزابــيــث  ِإِل )الـــجـــّدة(  الملكة  ــؤِد تحالف  يـ لــم 
اإلمبراطوريات اإلسالمية في القرن السادس عشر إلى تغيير 
مائدة الطعام اإلنجليزية فقط، ولكنه غّير الحياة البيتية وطريق 

استخدام المالبس وأنواعها أيضاً.
وتؤكد دراسة عن حياة الملكة ِإِليَزابيث الثانية أنها درست 
ِإِليَزابيث األولى وتأثرت بها. وربما  بعمق قصَة حياة جّدتها 
يفسر ذلك انفتاَحها الذي تمّيزت به طوال السنوات السبعين 

من اعتالئها عرش جّدتها، حتى وافتها المنّية.

خارطة طريق دولية.. إلنقاذ لبنان

عودة التحدي!

أحُد سكان مدينة »بورت شارلوت« بوالية فلوريدا األميركية يخوض مياَه الفيضانات التي خلَّفها إعصار »إيان« الذي ضرب الواليَة، فجر أول أمس الخميس، وترك 

وراَءه أضرارًا مادية جسيمة. ويعتقد مسؤولو الوالية أن »إيان« ربما يكون أسوأ عاصفة تعرضت لها فلوريدا على اإلطالق. ويقّدم »إيان« وباقي العواصف 

األخرى التي تعاقبت على القارة األميركية مؤخرًا، السيما منطقة الكاريبي، مؤشرًا آخر لمخاطر تحدي التغير المناخي، ودلياًل واضحًا على ضرورة العودة 

لجهود مكافحته، بعد أن انشغل العاَلُم بأزمات أخرى، صحية وسياسية واقتصادية وأمنية، خالل األعوام الثالثة األخيرة! )الصورة من خدمة »نيويورك تايمز«(

سعت دولة اإلمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها إلى جعل مناهجها 
وطرقها التعليمية تواكب أحدث ما توصلت إليه الدول المتقدمة في 
تطوير التعليم والعملية التربوية، بهدف تحقيق تحسن نوعي كبير في 
النظام التعليمي وضمان جاهزية الطالب لاللتحاق بأرقى الجامعات 
توفير  خالل  من  المستقبل  صناعة  في  واإلسهام  وعالمياً،  محلياً 
اإلمكانيات والقدرات كافة، لتعزيز قدراتهم على المنافسة في السوق 

العالمية.
ولطالما نظرت القيادة الرشيدة إلى التعليم بوصفه قاطرة التنمية 
الوطنية، فوّجهت الجهات المختصة بضرورة تطوير التعليم واالرتقاء 
بمخرجاته وبناء الكوادر الوطنية وتسليحها بالعلم والمعرفة وإكسابها 
مهارات عصرية، ترسم من خاللها خريطة مستدامة لمستقبل مشرق 
ننطلق من  الذي  والجسر  النهضة،  لِبنة  أنها  ذلك  المقبلة،  لأجيال 

خالله إلى منافسة دول العالم وتبوؤ مكانة متقّدمة فيه. 
باب  فتح  أخيراً  والتعليم  التربية  وزارة  أعلنت  المنطلق،  ومن هذا 
وتنمية  لتطوير  »انطالقة«  الجامعي  اإلعــداد  برنامج  في  التسجيل 
مهارات الطلبة من الصف التاسع حتى الثاني عشر، وتقديم فرص 
متنوعة للطلبة في دول االبتعاث للحصول على درجات علمية تتناسب 
مع ميولهم المهنية، إذ يتضمن البرنامج مرحلتَي التأهيل والتمكين، 
وتــســتــهــدف الــمــرحــلــة 
طلبة  التأهيلية  األولـــى 
الصفين التاسع والعاشر، 
إمكانياتهم  تعزيز  عبْر 
لمرحلة  ــقــال  ــت االن قــبــل 
التي  التخصص  اختيار 
»التمكين«  تسمى مرحلة 
طلبة  تــســتــهــدف  الــتــي 
عشر  الــحــادي  ين  الصفَّ
لتأهيلهم  عشر،  والثاني 
وتــمــكــيــنــهــم بــالــمــعــارف 
تمّكنهم  التي  والــقــدرات 
بأفضل  ــحــاق  ــت االل مـــن 

الجامعات.
ــج  ــامـ ــرنـ ــط بـ ــ ــلّ ــســ ــ وي
على  الضوء  »انطالقة« 
ــات الـــوظـــائـــف  ــب ــطــل مــت
الفرصة  إتاحة  خــالل  من  العمل  ســوق  في  والمستقبلية  الحالية 
من  تمّكنهم  التي  الالزمة  المهارات  الكتساب  اإلماراتيين  للطالب 
تطوير قدراتهم البحثية اإلبداعية الوطنية، وتؤهلهم لقيادة المستقبل 
متسلّحين بعقلية ريادة األعمال وحب المبادرة، وتصوغ حلوالً مبتكرة 
عد والتخصصات بما يسهم  إيجابّياً على مختلف الصُّ تُحدث تأثيراً 
في تحقيق خطط ورؤى دولة اإلمارات ومسيرتها التنموية الشاملة. 

تضع اإلمارات المنظومة التعليمية في صلب رؤيتها وتسعى لتعزيز 
جودتها خالل مراحل التعليم المختلفة لسد الفجوة بين المتطلبات 
الذكاء  تقنيات  من  واالستفادة  العمل،  سوق  ومتطلبات  األكاديمية 
االصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، ما مّكنها من تصّدر العديد من 
إذ  التعليم،  في جودة  األولى  المراكز  واحتاللها  إقليمياً،  المؤشرات 
التعليم  جــودة  في  عالمياً  والسادس  عربياً  األول  المركز  تصّدرت 
بحسب  الماضي،  العام  في  المهني  بالتعليم  والتاسع  الجامعي،  قبل 
دراسة لموقع »يو إس نيوز«، تم إعدادها وفقاً لعدد من اإلحصائيات 
ومنظمات مختلفة،  من مؤسسات  التعليم  بتصنيف جودة  المختصة 
وبعد مقارنة اإلمكانيات المتاحة لرصد الدول ذات الوسائل التعليمية 

المتميزة، والمتقدمة خالل عام 2021.

اإلمارات تهّيئ طلبتها 
لاللتحاق بأفضل الجامعات

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

اإلمارات

اليـــوم

اإلمارات تضع 
المنظومة التعليمية 

في صلب رؤيتها، 
وتسعى لسد الفجوة 

بين المتطلبات 
األكاديمية ومتطلبات 

سوق العمل

مجال الخطاب الديني، وكذلك 
حقل اإلنتاج الثقافي والفني، 
لم يسلم من وجود أصوات 
طائفية تريد إشاعة الفرقة 
والعصبية وإثارة النعرات 

الطائفية وتعميقها 

الملكُة ِإِليَزابيث الثانية 
تأثرت بقصة حياة جّدتها 

ِإِليَزابيث األولى، مما يفسر 
االنفتاَح الذي تمّيزت به 

طوال السنوات السبعين من 
اعتالئها عرش جّدتها

 ِإِليَزابيث.. الَجدة والحفيدةالشحن الطائفي.. َمن يغذيه؟!
محمد السماك*د. علي القحيص*

صندوق النقد لن يبحث طلَب 
مساعدة لبنان، ألن برنامج 
المساعدة لم ُينجز بسبب 
التلكؤ في إنجاز اإلصالحات

عدنان كريمة*

*كاتب لبناني متخصص في القضايا االقتصادية

*كاتب لبناني*كاتب سعودي
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ــة اإلمـــارات  الحديث عــن عــاقــات دول
ــيــة الــمــتــحــدة بــســلــطــنــة ُعــمــان  ــعــرب ال
فهي  عديدة.  إيجابية  بتفاصيل  يفيض 
راسخة  وديموغرافية  تاريخية  عاقات 
وصقلتها  الزمن  جذور  في  بعمق  تمتد 
المصالح  تبادل  الحديثة  العصور  في 
والسياسة  واالستراتيجية  االقتصادية 
في إطار من انتماء الدولتين الشقيقتين 
الخليج  ــدول  ــ ل ــاون  ــع ــت ال مــجــلــس  ــى  إلـ

العربية.
التعاون  مجلس  ــى  إل االنــتــمــاء  هــذا 
لكن  مهم،  وشائجي  ــط  راب الخليجي، 
األهم من ذلك، أن السياسة الخارجية 
ُعمان  اإلمــارات وسلطنة  دولة  لكل من 
الراسخة  المبادئ  تقوم على أسس من 
التي تتلخص في أن كلتاهما تقوم على 
انتهاج سياسة حسن الجوار مع الجيران 
الداخلية؛  شؤونهم  في  التدخل  وعــدم 
وعــلــى إقــامــة عــاقــات تــبــادل مصالح 
»الخليج  المحلي  المحيط  مع  مشتركة 
»العالم  اإلقليمي  والمحيط  العربي«، 
الممتد«،  الجغرافي  ــواره  وجـ العربي 
ومع كافة دول العالم الصديقة والمحبَّة 

»المحيط  الــعــالــمــي  والــســام  لــأمــن 
الصلب  ــوقـــوف  الـ ــى  وعــل ــمــي«؛  ــال ــع ال
مجلس  دول  قضايا  كــافــة  جــانــب  ــى  إل
الجوهرية  العربية  والقضايا  التعاون 
في مواجهة العالم الخارجي؛ والوقوف 
العالم  وشعوب  دول  قضايا  جانب  إلى 
النامي في مسعاها نحو تحقيق التنمية 
وأخيراً  واالســتــقــرار؛  والسام  واألمــن 
والعدل  الحياد  بمبادئ  االلــتــزام  على 

واإلنصاف تجاه كافة قضايا العالم.
المبادئ  تلك  مــن  صلب  إطــار  وفــي 
الراسخة، تفصح كل من دولة اإلمارات 
وسلطنة ُعمان بأنهما دولتان خليجيتان 
المصير  ــدة  وحــ تــربــطــهــمــا  عــربــيــتــان 
مع  المشتركة  والمصالح  ــداف  واألهــ
الخليجي  الــتــعــاون  مجلس  دول  كــافــة 
جميع  في  وهما  العربي،  العالم  ودول 
مواقفهما المعلنة تعربان عن تضامنهما 
الخليجية  القضايا  كافة  مــع  الــراســخ 
التي  ــراف  األطــ جميع  والــعــربــيــة ضــد 
الخليجية  بالمصالح  المساس  تحاول 
الخليجية  الحقوق  وتأييد  والعربية، 
والعربية في استعادة األراضي والجزر 

واألقاليم التي تستولي عليها دول أخرى 
بالقّوة.

اإليجابية  المواقف  هــذه  واتضحت 
من  العديد  في  العربية  الحقوق  تجاه 
أوقات  في  المعاصرة  العربية  القضايا 
فلذات  الــدولــتــان  فيها  قــدمــت  كثيرة 
القتال دع  إلى ميادين  للذهاب  أكبادها 
عنك جانباً ما قدمتاه من مال ومواقف 
ما  دون  والعربي  الخليجي  للحق  نصرة 
تردد في سبيل استعادته وإعادة األمور 

إلى وضعها الصحيح.
مستمرتان،  ُعمان  وسلطنة  اإلمارات 
مضت،  التي  عــامــاً  الخمسين  وخــال 
ونشاطاتهما  في مساعيهما وجهودهما 
الخليجية  نــطــاقــاتــهــمــا  فـــي  ــرة  ــخــي ال
إسهاماً  وتسهمان  والعالمية  والعربية 
ــراً فــي حــل الــمــشــاكــل الــتــي تطرأ  خــي
كترجمة  الثاثة  النطاقات  هــذه  على 
المستمدة  الــجــذور  عميقة  لمبادئهما 
الحق  نصرة  في  المجيد  تاريخهما  من 
الــمــعــمــورة،  بــقــاع  فــي جميع  والــخــيــر 
فاعلين  كأعضاء  لوجودهما  وترجمة 
في مجلس التعاون الخليجي والجامعة 

وإعراباً  المتحدة،  األمم  وهيئة  العربية 
في  والــراســخــة  األكــيــدة  رغبتهما  عــن 
الخليج  فــي  ــن  ــ واألم ــســام  ال تحقيق 
العربي والعالم العربي وجواره الجغرافي 
الــود  وإقــامــة عــاقــات  أجــمــع،  والعالم 
فيما  الــراســخــة  والــصــداقــة  والمحبة 
األخرى  العالم  دول  جميع  ومع  بينهما 
وشعوبها المحبة للسام على أساس من 
االحترام المتبادل والمصالح المشتركة، 
اإلمــــارات  دولـــة  ومـــن جــانــبــهــا تحمل 
وشعبها كل معاني المحبة الصادقة التي 

تبادلها األشقاء فيما بينهم.
وترسيخاً وترجمة لذلك قام رؤسائها 
من  الثاني  في  تأسيسها  منذ  الثاثة 
إلــى  ــدة  عـ ــارات  ــزيـ بـ  1971 ديــســمــبــر 
السلطنة تعبيراً عن ود ومحبة اإلمارات 
لعرى  وتــوثــيــقــاً  ــمــان،  ُع فــي  ألشقائها 
األخوة وتبادل المصالح ووجهات النظر 
القضايا  حول  والشعبين  الدولتين  بين 

التي تهم الطرفين.
الدولتان  تشارك  نفسه  الوقت   وفي 
الخليجية  القمة  مــؤتــمــرات  كــافــة  فــي 
التعاون  مجلس  مظلة  تحت  تعقد  التي 

الخليجية  االجتماعات  وفي  الخليجي، 
ودون  المستويات  كافة  وعلى  األخــرى 
تردد مثلما تشاركان في كافة اجتماعات 
الجامعة  مظلة  تحت  تعقد  التي  القمة 

العربية.
ويأتي ذلك انطاقاً من إيمانهما بأن 
مناقشة  فــي  تسهم  الــمــشــاركــات  هــذه 
ــروج  ــي خـ ــ ــا الــمــطــروحــة وف ــقــضــاي ال
العريضة  الخطوط  ورســم  التوصيات 

لسياسات بلديهما الخارجية.
ــة اإلمـــارات  وخــاصــة الــقــول إن دول
ــربــط بين  وســلــطــنــة ُعــمــان تـــوأمـــان ت
روابـــط  مــن  وثــيــقــة  ــر  أواصــ شعبيهما 
المشتركة،  والمصالح  والتاريخ  ــدم  ال
على  يعيش  واحــد  شعب  هما  وحقيقة 
بينهما  وتجمع  جارتين،  دولتين  تــراب 
والمصالح  والجغرافيا  التاريخ  حقائق 
معطيات  وهــذه  الحقيقية.  المشتركة 
على  حقائق  إلى  ترجمتها  إلى  تسعيان 

مر العصور.

اإلمارات وُعمان.. حقائق التاريخ والجغرافيا

اإلمارات وُعمان تجمع بينهما 
حقائق التاريخ والجغرافيا 

والمصالح المشتركة الحقيقية. 
وهذه معطيات تسعيان إلى 

ترجمتها إلى حقائق على
مر العصور

* كاتب إماراتي

ــظــام الــلــيــبــرالــي،  ــن ــعــرض ال ــت هـــل ي
وواحد  منفرد  استعلن كطريق  والذي 
العالمية  الــحــرب  بعد  لانتصارات 
لم  إن  للتراجع،  طريقه  في  الثانية، 

يكن االنكسار؟
مؤخراً،  ارتفعت  استفهام  عامة 
السويد،  اليمين في  بعد فوز أحزاب 
ثم إيطاليا، ومن قبلهما حققت جماعة 
مماثلة في فرنسا نتائج غير مسبوقة، 
حتى وإن لم تصل إلى اإلليزيه، فيما 
انفجاراً  تتوقع  خــاص،  بنوع  ألمانيا 

شعبوياً مخيفاً عما قريب.
الليبرالية  الــديــمــقــراطــيــات  تــبــدو 
الكبرى في عالم اليوم، وبدرجة غير 
ال  واضـــحـــة،  أزمـــة  تعيش  مسبوقة 
من  وإنما  فحسب،  الشكل  حيث  من 
والقيم  المرصودة،  الممارسات  حيث 

والغايات المنشودة.
ومــنــذ سحق  عــقــود  سبعة  طـــوال 
الفاشية والنازية، ظل النظام الليبرالي 
أوروبــا  لــدى  الفاسفة  حجر  بمثابة 
بنوع  األميركية،  المتحدة  والــواليــات 
خاص، وتبعات المشهد على أستراليا 
من  الظن  بلغ  وقد  وكندا،  ونيوزيلندا 
نهايته،  إلى  التاريخ وصل  أن  الجميع 
وهذا ما تبدى في رؤية عالم االجتماع 
السياسي األشهر فرانسيس فوكاياما، 

في مؤلفه المختلف عليه، »نهاية التاريخ«، والذي صدر عام 
1992، بعد انهيار االتحاد السوفييتي وتفكك وحدته وانساخ 

الجمهوريات التي أجبرت قسراً على االنضمام إليه.
كتابه  صفحات  يقرأ  مؤخراً،  لفوكاياما  المتابع  أن  غير 
تراجع  مقدار  ويــدرك  وإخفاقاتها«،  »الليبرالية  الجديد 
األزمــة  يظهر  إذ  عقود،  ثاثة  قبل  طرحه  عما  فوكاياما 
والــذي  المنفلت،  الليبرالي  الطرح  تعتري  التي  التكتونية 
أخفق في تلبية احتياجات الكثير من األمم والشعوب، ولهذا 
طفت من جديد على السطح إرهاصات الشعبويين، وقاقل 

اليمينيين من الوسط إلى أقصى اليمين.
المشهد  فك طاسم  لمحاولة  طريقه  في  المرء  يحتاج   
الخاص بتراجع الحضور الليبرالي العالمي، وتقدم القوميات 

والشوفينيات القاتلة، إلى حسم مسألة 
غير  الــتــاريــخ  علماء  يـــزال  ال  مهمة، 
قادرين على البت فيها، وتتعلق بحركة 
بمعنى  أي  دائرية،  هي  وهل  التاريخ، 
ــان هــكــذا يــكــون، مــن جيل  ــه كما ك أن
أو  رواية  إعادة  أمام  إلى جيل، وكأننا 
متعاقبة،  متتالية  لمرات  يشاهد  فيلم 
ومن غير أدنى مقدرة من الديالكتيك 
الحياة  أحــداث  على مشاغبة  األممي 
وترك بصمات ومتغيرات واضحة، أم 
ويتجاوز  التاريخ تصاعد حلزونياً،  أن 
السحاب  ويخترق  بخبراته،  الماضي 
اإلنسانية  لخير  أفضل  هو  ما  تجاه 

جمعاء؟
اإلشكالية  تــلــك  تحسم  أن  ــى  وإلـ
الفلسفية، تبقى هناك حقائق مؤكدة 
الليبرالية  النظرية  بقصور  موصول 
مؤخراً عن تلبية احتياجات شعوب تلك 
الدول التي تتساقط كأحجار الدومينو 
ومن  والشعوبية،  التطرف  حجر  في 
بينها عدم مقدرتها على طرح نموذج 
طــوبــاوي مــن الــعــدالــة، فقد أفــرزت 
المثال  سبيل  على  الغّناء  الليبرالية 
في الواليات المتحدة محاصصة بين 
من أطلق عليهم مؤرخ التاريخ الشعبي 
األميركي الشهير، هوارد زين، حراس 
منافع  من  المستفيدين  أي  النظام، 
الليبرالية وهؤالء ال يتجاوزوا عشرة بالمائة من سكان الباد، 
وبين سجناء النظام الذين يدورون في فلك النظام الليبرالي 

الرأسمالي ويبلغون نحو تسعين بالمائة.
النصفي  التجديد  انتخابات  مــن  مقربة  وعلى  أميركا 
للكونجرس، واقعة ال محالة تحت تهديدات يمينية مشابهة، 
النظام  الذي يحكم  الفكر  إلى تجديد  الحاجة  أن  يعني  ما 
وإال  النافلة،  وليس  الفرض  قبيل  من  بــات  أمــر  العالمي، 
اآلن  ضبابية  والــمــآالت  محالة  ال  قــادم  الــداهــم  فالخطر 

ومستقبًا.

إلعـــادة  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات  تتجه 
مجلس  فــي  جــديــدة  سياسات  بناء 
األمن  وإعادة تدوير اآلراء، وحشد 
تشكيل  بــإعــادة  الخاصة  المواقف 
بنيته للسيطرة على قراره، ومحاولة 
والروسي،  الصيني  الدورين  تحجيم 
والسعي باالنفراد بإدارة المشهد في 
مساره  تصويب  من  بــدالً  المجلس 
فــي الــفــتــرة الــراهــنــة، وهــو مــا بدا 
األميركية في  التحركات  من مجمل 
ومسعاها  مــؤخــراً،  المتحدة  األمــم 
لــبــنــاء مـــواقـــف جـــديـــدة فـــي إطـــار 
دعوتها المكررة إلعادة هيكلة مجلس 
المؤسسات  مــن  ــدد  وعـ ــل  ب ــن  األمـ
والمنظمات الدولية لفرض هيمنتها 
السياسية والدبلوماسية، ولتوظيفها 
في  والــوقــوف  المقبلة،  الفترة  فــي 
مــواجــهــة الــتــحــديــات الــجــاريــة في 

النظام الدولي.
الخيارات  ترتيب  إعــادة  وتتطلب 
والبدائل األميركية مع توظيف عمل 
المؤسسات اإلقليمية والدولية وبما 
يخدم السياسة الخارجية األميركية 
الـــواليـــات  يـــد  فـــي  أداة  ويــجــعــلــهــا 
المؤسسات  شــأن  شأنها  المتحدة 
الدولية  الــتــجــارة  ومــراكــز  المالية 
المتحدة  الــواليــات  شيدتها  والــتــي 

في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وبدالً من أن 
تبادر الواليات المتحدة إلعادة بناء منظمة دولية جديدة، 
وعصر جديد من التنظيم الدولي يقوم على القيم واألفكار 
والسياسات الليبرالية، ومبادئ الحق واإلنصاف، والعدل 
األوضــاع على ما هي عليه مع  العالم، تسعي إلبقاء  في 
ابتكار نموذج جديد تسعى اإلدارة األميركية لفرضه على 

العالم.
أو  العضوية،  توسيع  في  ليست  الحقيقية  واإلشكالية 
دول  بين  األمن  الراهنة في مجلس  البنية  بتغيير  القبول 
كبرى دائمة العضوية، ودول تتمتع بالعضوية غير الدائمة 
بأن  أميركياً  يتردد  بما  متعلق  األمر  وإنما  تغييرها،  ويتم 
روسيا ورثت موقعها الدائم من االتحاد السوفييتي الذي 

وبات  األصــل  في  وجــود  له  يعد  لم 
مــنــعــدمــا، وفـــي ظــل اســتــخــدامــات 
توظيفه  تــم  مــا  وهــو  بكثرة،  للفيتو 
االتحاد  قبل  ومــن  روسيا،  قبل  من 
السوفييتي في مقابل عدم استخدام 
الواليات المتحدة، أو الدول الغربية 
مناسبات  وفــي  كثيراً،  الحق  لهذا 
عديدة، خاصة في ظل مطالبات من 
مقعد  على  للحصول  أفريقيا  دول 
بــه الجانب  لــم يقبل  دائــم وهــو مــا 
بعض  في  البريطاني  بل  األميركي 
الصين،  تماماً  وتجاهلته  األحــيــان 
من  الراهن  الحرص  يؤكد  ما  وهــو 
وفقاً  المضي  على  الدائمة  ــدول  ال
الدول  بعض  تراه  التي  النظام  لهذا 
هناك  أن  ومعلوم  حقها،  في  جائراً 
والهند  وألمانيا  البرازيل  مثل  دوالً 
والصين وجنوب أفريقيا طالبت من 
ومع  الحق.  هذا  بمنحها  مراراً  قبل 
ـــ60 لنشوب  ال الــذكــرى  قــرب حلول 
الحرب العالمية الثانية، يبدو أن هذا 
بالفعل  ويحتاج  مهماً،  بات  المطلب 
لطرحه في ظل هيمنة الدول الكبرى 
على القرار الدولي، بل والفشل في 
دائمة  لــلــدول  السياسات  مواجهة 
الفشل  مع  ما حدث  وهو  العضوية، 
في إدانة ضم روسيا للقرم أوالتدخل 
الروسي في أوكرانيا، وكذلك استخدام الواليات المتحدة 
إدانة إسرائيل لممارستها االنفرادية  لهذا الحق في منع 

في األراضي الفلسطينية، والحرب علي قطاع غزة.
فإن  العالم،  في  االستقرار  عدم  حالة  استمرار  ومع   
األمــن،  مجلس  وليس  أجهزتها،  بجميع  المتحدة  األمــم 
سياسي  إجــراء  أي  اتخاذ  عن  العاجز  موقع  في  ستبقى 
لمواجهة ما يجري من مواجهات قد يكون أحد أطرافها 

دولة عضواً دائماً في مجلس األمن.

يحتاج المرء في طريقه 
لمحاولة فك طالسم المشهد 
الخاص بتراجع الحضور الليبرالي 

العالمي، وتقدم القوميات 
والشوفينيات القاتلة، إلى 
حسم مسألة مهمة، ال يزال 

علماء التاريخ غير قادرين على 
البت فيها

مع استمرار حالة عدم 
االستقرار في العالم فإن 

األمم المتحدة بجميع أجهزتها، 
وليس مجلس األمن، ستبقى 

في موقع العاجز عن اتخاذ 
أي إجراء سياسي لمواجهة ما 

يجري من مواجهات

مجلس األمن وبنية النظام الدوليإخفاقات ليبرالية ونجاحات يمينية

د. طارق فهمي*إميل أمين*

د. عبدالله جمعة الحاج*

* أكاديمي متخصص في العلوم السياسية 

والشؤون االستراتيجية * كاتب مصري



25
www.alittihad.ae

السبت 5 ربيع األول 1444هـ الموافـق 1 أكتوبر 2022مثقافة

»أبوظبي للغة العربية« ينظم ندوة حول »الكرنتينة«

»َغّرْب َماْل«..
بني السيرة الذاتية والسيرة الهاللية

بمناسبة اليوم الدولي للترجمة وبالتعاون مع »السوربون«

يتجسد بثقافة جمالية ونظرة فلسفية

رواية تتداخل فيها األزمنة واألمكنة

تعزيز لغة الحوار
للغة  أبوظبي  لمركز  التنفيذي  المدير  الطنيجي،  وأكد سعيد 
على  الضوء  يسلّط  للترجمة  الدولي  اليوم  أّن  باإلنابة،  العربية 
لغة  وتعزيز  والمعرفي،  الثقافي  التبادل  في  الترجمة  أهمية 
الحوار بين الحضارات والشعوب، وتقريب المسافات اإلنسانية 
فيما بينها، إذ تعّد مناسبة للتعريف بثقافة وهوية وتاريخ وتراث 
وإبداع أي بلد، وهي جزء ال يتجّزأ من أي حراك أدبي وفكري 
إلحياء  طموحة  مبادرة  وهــو  »كلمة«،  مشروع  ويعمل  عالمي. 
ودعم حراك الترجمة في العالم العربي، على دفع وتيرة العمل 
الثقافي الفاعل في أبوظبي، بما يضمن تعزيز مكانتها وريادتها 
في المنطقة، ويدعم الجيل الجديد من المترجمين، باإلضافة 

إلى نقل المعرفة من وإلى اللغة العربية األصيلة.

أدب الجوائح
وتأتي رواية »الكرنتينة« ضمن أربعة أعمال منتخبة من أدب 
أيضاً  وتشمل  »كلمة«،  مشروع  عن  صــادرة  الفرنسي  الجوائح 
الخفّية«  و»الحرب  جيونو،  لجان  الّسطح«  على  »الفارس  رواية 
لجان مارك مورا، و»جغرافية البعوض الّسياسّية« إلريك أورسينا 

وإيزابيل دو سانت أوبان.
إقامة  تفاصيل  »الكرنتينة«  رائــعــة  فــي  الكاتب  ويستعيد 
لجزيرة  مجاورة  جزيرة صغيرة  في  ألّمه  جّده  عاشها  إجبارّية 
إلينا  قريب  أّول،  سارٌد  ويختتمها  الّرواية  ويدّشن  موريشيوس. 
في الّزمن، يستحضر في فصلين أّولين ذكرياته عن جّده جاك، 
شغفه  ثــّم  اسَمه،  نفسه  هو  يحمل  الــذي  ليون،  جــّده،  وشقيق 
بسيرة الّشاعر آرتور رامبو. وفي الفصل الختامّي يسرد رحلته 
إلى جزيرة موريشيوس، بحثاً عن جذوره، وما بقي من الّصور 
وصغير اآلثار، ويسترجع عالم األمس ويالحظ زواله شبْه الكلّي.

سردية كبرى
جهاد  كاظم  يــرى  ــّروايــة،  ال فصول  كــّل  أهمّية  من  وبالّرغم 
الذي راجع ترجمة الرواية وقدم لها، أّن المحور األساس لهذا 
الجّد  بها  التي يضطلع  الكبرى  الّسردّية  يتمّثل في  إّنما  العمل 
ليون، مّتبعاً الزمن الفعلّي لما عاشه فيها من أحداث، بصحبة 
 1891 سنة  في  الثالثة  ويبحر  ســوزان.  وزوجته  جاك  شقيقه 
على متن السفينة الفا إلى موريشيوس، الستعادة إرث عائلتهم، 
اسمه  لهما  عّم  العائلة،  كبير  عليه  استحوذ  الذي  أرشمبو  آل 
ألكسندر، وحرَم منه الجميع. وقبل الوصول، يشيع وباء الجدرّي 

بين الرّكاب وطاقم الماّلحين، وقد التقطه مسافران في أثناء 
بالت،  جزيرة  إلى  المسافرون  فيُنَقل  للّسفينة.  مؤّقت  توّقف 
المجاورة لموريشيوس، التي أقيمت فيها كرنتينة لجميع صنوف 
فشيئاً  وشيئاً  جهّنمّي.  معيٍش  في  تزّجهم  ما  وسرعان  األوبئة، 
يتحّول العيش في الجزيرة إلى تجربة مريرة، يزيد من حّدتها 

الّسلوك والّتفكير االستعمارّيان للمسافرين البيض.

هوّية متعّددة
الرواية، جان ماري غوستاف لوكليزيو، في مدينة  ولد كاتب 
نوبل لآلداب في  1940، وفاز بجائزة  الفرنسية في سنة  نيس 
سنة 2008، ونشأ في بيئة موسومة بتعّدد األصول والمشارب 
الثقافّية، وهو ما جعل منه شعار عمله األدبّي الّضخم ومنطلقه 
األساسّي. فبعد طور أّول أنتج فيه روايات تمّيزت بسعي جاّد 
إلى تغيير شكل الّرواية ولغتها، ما لبث أن  تملّكه الّشعور، ال بل 
القناعة  بانتمائه  إلى هوّية متعّددة وبالتقاء عّدة روافد حضارية 
في تكوينه. وهكذا جعل من نفسه كاتب الغيرّية المطلقة وروائّي 
اختالفه  في  لآلخر  واالنحياز  والتعّدد  والخالسّية  الّتصاهر 

الُمخِصب مثلما في امتحانه التاريخّي واإلنسانّي.
أما مترجمة الكتاب، نهى أبو عرقوب، فهي أديبة أردنّية من 
مواليد دورا الخليل، فلسطين، حاصلة على درجة البكالوريوس 
بترجماتها  ساهمت  اليرموك.  جامعة  من  الحديثة  اللّغات  في 
األدبية في العديد من الدورّيات العربّية، ومن الكتب الّصادرة 
و»األعــمــال  ليسكانو،  لكارلوس  واآلخـــر«  »الكاتب  بترجمتها: 
و»الحبكة  مونتيروسو،  ألوغستو  ــرى«  أخـ وقــصــص  الكاملة 
ورواية  بوند،  إدوارد  البريطانّي  المسرحّي  للكاتب  اإلنسانّية« 
ــودة األمــيــر الــشــاّب«  ــفــاز، و»عــ »أبــجــدّيــة الــصــبــاح« أللــيــس ري
ألليخاندرو غييرمو رومرس، وكذلك »وهذا أيضاً سوف يمضي« 
لميلينا بوسكيتس. ولها ترجمات شعرّية تصدر قريباً عن مشروع 

»كلمة« للترجمة في أبوظبي.

محمد نجيم )الرباط(

بـــرعـــت الــتــشــكــيــلــيــة الــمــغــربــيــة 
معرضها  فــي  األحــــرش،  مــحــاســن 
بمدينة طنجة، في  المنظم  الجديد 
الجمال  مــن  لحظة  المتلقي  منح 
والتأمل من خالل استحضار وجوٍه 
مثقلة  نــظــرات  يحملون  ألشــخــاص 
ممسوحة  وجــوه  والــشــك،  بالحيرة 
ومترعة بقوة الريشة بألوان مختلفة 
تحاول الغوص في القلق الكامن في 

ذوات شخوصها هالمية المالمح. 
فثمة رسائل كثيرة تحملها لوحات 
التشكيلية محاسن األحرش، رسائل 
غامضة  جمالية  وإشــــارات  خفية 
من  مغاليقها  وفتح  تفكيكها  يتعين 
اللوحة  فــي  ألن  المتلقي،  طـــرف 
الغوص  ينبغي  ومتاهات  تــضــادات 
ونظرة  جمالية  ثقافة  وإعمال  فيها 
البصري  الــنــص  لتفكيك  فلسفية 
الذي تبدعه الفنانة محاسن برؤيتها 
المثقل  الجمالي  وحسها  الفنية 
التزاوج  حيث  اللونية،  بالعالمات 
بتوازن  والحركة  اللون  بين  الروحي 

ومهارة.
 وتنتقل الفنانة محاسن األحرش، 
من فساحة المجال البيئي، لتسجل، 
بنيونس  الجمالي  الناقد  قــال  كما 
ــع الــســحــنــات،  ــائ عـــمـــيـــروش: »طــب
على  محاسن  ضــربــات  تظل  حيث 
التخطيط  من  بقدر  ولكن  سجيتها، 
الذي يرسم الحروف والمالمح التي 
األمــر ال  مــا تتالشى، ألن  ســرعــان 
معينة،  ببورتريهات وشخوص  يتعلق 
نظرات  التوكيد على  يروم  ما  بقدر 
نظرتنا  تــتــقــاســم  ــي  ــت ال ــن  ــريـ اآلخـ

وكياننا«. 
اإلنسان  فــإن  السياق،  هــذا  وفــي 
وجوه،  تعدد  إال  ليس  محاسن  لدى 
تعدد تعابير ونظرات مختلفة منبعثة 
من المصدر نفسه. ومن ثمة، تتوحد 
األســلــوب  عــلــى صعيد  الــســحــنــات 

التي  التقنية  والمعالجة  التصويري 
المظهرية،  صفتها  عليها  تــقــوم 
مفارقات  خــالل  مــن  تتعدد  بينما 
تمتلك  ال  الــتــي  المفتوحة  األعــيــن 
وحلمها  توقها  فــي  تشركنا  أن  إال 
ــدو أن  ــب ــكــســارهــا.وي وتــطــلــعــهــا وان
الفنانة محاسن، بهذه األعمال التي 
الممهورة  لمستها  تعكس  أضحت 
إنما تصر على  بادية،  ذاتية  بنَغِمية 
بعد  تعبيرها،  ونمط  رؤيتها  تجويد 
بدأته  ــذي  الـ طريقها  ســطــرت  أن 
ومحاكاة  المالحظة  مــن  انــطــالقــاً 
استناداً  دقائقه  وتثبيت  ــواقــع«  »ال
إلى مواضيع »تشخيصية« ذات صلة 
بمدينتها وبيئتها، إلى أن شرعت في 
وتخليصه  المعيش،  المرئي  تفكيك 
من الزوائد والجزئيات، لتتخذ هذا 
المتخيل  فيه  يشغل  الــذي  المسلك 
أضــفــى على  مــا  االنـــزيـــاح،  نصيب 
لوحاتها مسحة »التجريب« المرشح 

باستمرار إلبداعية راقية.
ــرش  ــا مــحــاســن األحــ ــن وتـــقـــدم ل
كما  وهــي،  بالوجوه  مليئة  لــوحــات 
ــد مــحــمــد الـــجـــرودي،  ــاق ــن ــال ال ــ ق
لوحات تحاول من خاللها فك رموز 
والمختلفة  المتناقضة  مشاعرنا 
الوجه  ــارت  اخــت حيث  والمتقلبة، 
كموضوع إبداعي تستمد منه اإللهام 
الذي ينعش عملها، وقد استطاعت 
مـــن خـــالل لــوحــاتــهــا الـــغـــوص في 
حياتنا  عــن  صــورة  ومنحنا  ذواتــنــا 
بكل أبعادها، وال نعرف ما إذا كانت 
عنا:  حقيقياً  ســؤاالً  تخفي  الفنانة 
لمن تلك الوجوه؟ ربما هي لنا دون 
مرايا،  وجوهنا  ذلك، ألن  نعرف  أن 

وكل وجه انعكاس لوجوه أخرى.
 والــحــال أن مــحــاســن األحـــرش 
تفّننت، من خالل لوحاتها، في تقديم 
بوٍح جمالي يحمل كل معاني الجمال 
في  غوصها  خــالل  من  والشاعرية 
الذات البشرية في مختلف أبعادها 
وزوايا النظر إليها إنسانياً وجمالياً.

أحمد عاطف )القاهرة(

في زمنين مختلفين، تدور رواية »َغّرْب َماْل« للكاتب أحمد عطا 
الثالثة  شقيقته  وأبناء  الهاللي  زيد  أبي  رحلة  األول  الزمن  اهلل، 
العودة  قبل  الكتشافها  تونس  إلى  نجد  من  ويونس  ومرعي  يحيى 
إلى بني هالل في نجد ليقودهم في تغريبة ملحمية بهدف التوطن 
المعروف  موطنهم  القحط  بعدما ضرب  الخصب  البلد  ذلك  في 

بـ»الهاللية«.
من  )الراوي( انطالقاً  الثاني يتضمن حكاية الصحفي  والزمن   
تشكيلية  بفنانة  االجتماعي  التواصل  منصات  عبر  ارتباطه  بداية 

عام 2015 قبل أن يلتقيا في بيروت.
المتوارثة  الفكرة  يغير  أن  هــذه  روايته  في  اهلل  عطا  ويحاول 
المعروفة عن ملحمة السيرة الهاللية التي ترتبط عادة في المخيال 
تركيزه  عبر  والمواجهات،  المعارك  وغبار  بالصراعات  الشعبي 
من  العشر  الحكايات  ألبطال  والنفسية  اإلنسانية  الجوانب  على 
السيرة، منقباً عن التفاصيل الدالة، والمشاعر والمواقف ومالمح 

األشخاص.
ويعتمد المؤلف في »َغّرْب 
َماْل« على الحكاية المنسوبة 
إلـــى شــخــص يــدعــى »علي 
جــرمــون«، وهــو أحــد الــرواة 
ما  ينل  لم  من صعيد مصر 
ــان  وك شــهــرة،  مــن  يستحق 
بالغناء،  ولعه  عنه  معروفاً 
وكذلك كان أبناؤه من بعده. 
كما أن في اقتران اسم هذا 
أجــداد  أحــد  باسم  الشاعر 
أبي زيد الهاللي داللة على 
الصعيد  في  ينتشر  كان  ما 
إلى  باالنتساب  الفخر  مــن 
أحد أبطال السيرة الهاللية.

المصري  الكاتب  ويمزج 
بجائزة  الفائزة  روايــتــه  في 
الدولة التشجيعية، سيرة بني 
األسطورية  الشعبية  هــالل 
في التراث العربي مع سرد 
مــلــيء بــالــمــشــاعــر لــحــالــة 
ــه  ــرت ــفــســه وســي الـــكـــاتـــب ن
حبيبته  مع  وحكايته  الذاتية 
دياب  »أبــو  قريته  وحكايات 
ــي صــعــيــد مصر،  ــرق« ف شــ

ناقاًل صوراً حية ترصد أهلها ورغباتهم وإنسانيتهم وهجرتهم وراء 
كتابة  في  سنوات   4 اهلل  عطا  استغرق  وقد  الحياتية.  حاجاتهم 
»غرب مال« من خالل البحث وإعادة صياغة سيرة الشاعر علي 
جرمون، وربطها بحكايات من الواقع، إال أنه تماّس أو تناّص، بصور 
إلى  بعضها  تحول  التي  المشابهة  الروايات  من  مع عدد  مختلفة، 

أعمال درامية وتلفزيونية.
والحال أن السيرة الهاللية عولجت أيضاً في مسلسلين أحدهما 
عدة،  مسرحية  أعمال  منها  واستلهمت  ســوري،  واآلخــر  مصري 
خاصة مع توثيقها من طرف الشاعر الراحل عبدالرحمن األبنودي 
إذاعياً ثم في كتاب، هذا فضاًل عن أشرطة كاسيت، استناداً إلى 

أشهر صيغها المروية بوساطة الشاعر جابر أبو حسين.
ولم ينَس عطا اهلل أيضاً مسايرة المرويات الخارقة والخرافية التي 
ترددت عن السيرة الهاللية وأبطالها، وعلى رأسهم أبوزيد الهاللي 
الذي صوره على أنه يلقى رعاية خفية من شخصية أسطورية كلما 
ضاقت عليه سبل النجاة. ولذا ونظراً لتعدد السرديات المتداخلة في 
هذه الرواية فربما اعتبر بعض القراء أن العمل ثالث روايات، في 
الواقع، تبرز مكابدات اإلنسان في الحياة والرحلة والغربة والتجارب 
المستخلصة من األسفار والتسيار والكشوف الممتدة في المخيال أو 

الزمان أو المكان، على حد سواء.

في هدأة النفس

الشعر
نبض الخيال

تجلي  في  الخلود  وسر  الخيال  ونبض  الــروح  أنين  قيل  الشعر؟  ما 
الوجود. الشعر ليس قصيدة محكمة اإليقاع، أو القوافي، أو البالغة 
الشعر  عنه.  وتعبير  للمخفي  رمز  الشعر  الكالم.  بالط  على  منثورة 
موغلة  تفاصيل  الحياة  تكون  حين  فيها،  وحضور  للحياة  ممارسة 
في  ممفصلة  الحياة  تكون  وحين  والبساطة.  والــدقــة  التناهي  في 
للحياة  ممارسة  إنه  اإلنسانية.  المصائر  وقضايا  الكبرى  االنعطافات 
في الشمول وفي الجزئي، في األلق والفرح والرنين والهتاف والضحك 
واللذة والمسرة. وهو ممارسة للحياة حين يكون القلق واأللم والحزن 

واألسى واليأس الكثيف. 
والكوامن  للظواهر  وتفسيره  وعيه  ومبدأ  الشاعر  فلسفة  الشعر 
الداخلة  حركته  في  الشاعر  فلسفة  وهو  والالمرئي.  والمرئي  والعلل 
والخارجة، الماضية في عنادها وتوثبها، والهادئة في مسالك التأمل. 
الشعر هوية الشاعر، به يعّرف ويكّرم ويُخّص ويُشرف حين يكون في 
النفاذ  ببصيرة  الشاعر  اإلنسان  وتميز  الشعر  جوهر  يدرك  مجتمع 
والمعلن.  الخفي  في  المتعمق  الشاعر  وبصيرة  والمقبل،  الراهن  في 
وحين يكون الجمع مأخوذاً بقشرة العيش وسطحيته، وبالبريق الزائف 
والزائل. ال يرى في الشاعر إال إنساناً نافراً ناشزاً متبطاًل متقّوالً، ال 
تضبطه القوانين وال يقّر باألعراف وال يألف المألوف، وال يسير وفق 
العام والسائد. وهو في هكذا مجتمعات ال يدخل ضمن خطط التنمية 
وال يوضع في قائمة المنتجين، وال يحسب في قياس الثروات القومية! 
به كجلده ونفسه، مثل  الهوية ملتصقة  الشاعر وهذه  والشعر هوية 
في  نسيانها  يمكن  ال  الهوية  وهذه  نبضه.  إيقاع  ومثل  أنفاسه  تردد 
البيت أو ضياعها بين الزحام والحدود والتضاريس. هذه الهوية هي 

انتماء الشاعر لإلنسان وللكون وللوجود! 
والتقويم  الوقت  لبرمجة  يخضع  إنتاجاً  ليس  الكتابة،  ليس  والشعر 
السنوي وثقافة الحاسوب. الشعر لغة الشاعر، به يصمت وبه ينطق. 
به يحب وبه ينفر. به يعبر عن واقعه وحلمه. به يصبح ويمسي. وإذا 
ما اعتقد الشاعر أن بإمكانه إبدال هوية الشعر بأية هوية أخرى، فإن 
جذوة الشعر ما وجدت أصاًل في نسيج روحه وقلبه وفكره وتأمالته! 
الزمن.  تروس  عليه  مّرت  إذا  قديماً  يصير  جديداً  فناً  ليس  والشعر 
نكتب  اشتراطاته. فحين  بكل  للشاعر  كله  الوجود  يتجلى  الشعر  ففي 
الشعر فإننا نعلن عن حبنا للحياة واإلنسان. وحين نكتب السرد فإننا 
فإننا  الشعر  نكتب  أما حين  أرقى.  واإلنسان  الحياة  أننا نجعل  نعتقد 

نؤمن بأننا نجعل الحياة أجمل!

 حمدة خميس

hamdakhamis@yahoo.com

جانب من ندوة نادي »كلمة« للقراءة )من المصدر(

لوكليزيو كاتب الغيرّية المطلقة وروائّي 
الخالسّية والتعّدد واالنحياز لآلخر

سردية تبرز 
مكابدات الحياة 

واألسفار والتسيار 
والكشوف الممتدة 

في المخيال

محاسن األحرش أمام بعض لوحاتها )من المصدر(

قلق الذات
يف لوحات محاسن األحرش

أبوظبي )االتحاد(

 مبناسبة اليوم الدولي 
للترجمة، ودعمًا للمبادرات 

والفعاليات الرامية إلى 
تطوير قطاع الترجمة 

والنهوض به على املستويني 
احمللي والعربي، نظم نادي 

»كلمة« للقراءة يف مركز 
أبوظبي للغة العربية التابع 
لدائرة الثقافة والسياحة - 

أبوظبي، بالتعاون مع جامعة 
السوربون أبوظبي، ندوة حول 

رواية »الكرنتينة« الصادرة 
عن مشروع »كلمة« للترجمة، 

ملؤلفها جان ماري غوستاف 
لوكليزيو، وترجمتها إلى 

اللغة العربية نهى أبوعرقوب.
وشارك يف الندوة كل من 

الدكتور محمد آيت ميهوب، 
الكاتب واملترجم وأستاذ اللغة 
واآلداب العربية بكلية العلوم 

اإلنسانية واالجتماعية 
يف جامعة زايد بأبوظبي، 

والدكتورة هناء صبحي، 
أستاذة اللغة واألدب الفرنسي 

يف جامعة السوربـون أبوظبي، 
وأدارتها إميان محمد تركي، 

مديرة برامج التحرير يف 
مركز أبوظبي للغة العربية.
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لكبيرة التونسي )أبوظبي( 

معاناتهن  للحد من  ومعنوياً  نفسياً  الثدي  دعم مريضات سرطان 
حيث  العالجات،  تلقي  عن  أهمية  يقل  ال  أمر  العالج،  رحلة  خالل 
أن  عالجي،  أورام  طب  استشاري  العوضي،  عايدة  الدكتورة  أكدت 
توفير الدعم المادي والمعنوي والنفسي لمريضات سرطان الثدي، 
يسهم وبشكل كبير في التعافي، كما يعمل على تحسين الحالة النفسية 
االعتيادية.  حياتها  إلى  وإعادتها  المتضررة  للفئات  واالجتماعية 
وتوصي محيطها األسري والمقربين، باحتضانها بالكثير من الحب 
بقصد الرفع من معنوياتها، السيما أن الكثير من السيدات يحجمن 
هذه  في  يساعدهن  من  توافر  عــدم  بسبب  العالج  متابعة  عن 
الرحلة المؤلمة، مثل التكفل بأطفالهن أو عدم توافرهن على 
الشفاء  نسبة  أن  مؤكدة  المستشفى،  إلى  تقلهن  مواصالت 
للمرض  المبكر  االكتشاف  حــاالت  في   %98 إلــى  تصل 

وعالجه. 
من  يعتبر  الثدي  سرطان  أن  إلى  العوضي  وأشــارت 
في  النساء  عند  انتشاراً  السرطانية  األمــراض  أكثر 
العالم، ومن أكثر األمراض التي تسبب صدمة نفسية 
كبيرة للمرأة المصابة، لما يشكله المرض من مساس 
بتكوين صورتها الجسدية وهويتها األنثوية، ما قد 
يؤدي ألمراض نفسية تتراوح بين التوتر واالنعزال 
المزاج  وتقلبات  النوم  واضطرابات  واالكتئاب 
والعصبية وعدم التركيز وسواها، وهذه المشاكل 
قد تؤثر عل تقبل المرأة للتشخيص وخضوعها 
ال  العائلي،  محيطها  على  تنعكس  كما  للعالج، 
سيما في حال وجود أوالد صغار تحت رعايتها.
وشددت العوضي على أهمية الدعم النفسي 
واالجتماعي لمرضى سرطان الثدي، واعتبرته 
المريضة  تساعد  التي  المعطيات  أهــم  مــن 
للشفاء،  والوصول  المرض  وتقبل  العالج  في 
موضحة أن طرق الدعم النفسي واالجتماعي 
للمريضة كثيرة، ومنها دعم األسرة واألصدقاء، 
حيث إن المريضة تحتاج إلى من تحدثه وتعبر 
له عن مشاعرها ومن تثق فيها، فال شيء أسوأ 
من أن يكون الشخص في المرحلة التشخيصية 

والعالجية وحيداً. 

أهم الحلول
تــوفــر جمعية  أن  الــعــوضــي  ــدة  عــاي ــبــرت  واعــت
أهم  من  والــعــالج،  النفسي  الدعم  في  متخصصة 
الحلول التي تشكل فارقاً في حياة المصابات، بحيث 
ومدربين  ونفسيين  اجتماعيين  اختصاصيين  تضم 
تجربتهم  المريضات  يشاركون  كي  ومصابين،  وناجين 
النفسي  الدعم  تقديم  مع  نجاحهم،  وقصص  وكفاحهم 
الوعي  تــعــزز  الــتــي  األنشطة  بمختلف  والــقــيــام  لبعضهم 
بأهمية الكشف المبكر والتشجيع على العالج، كما أن توفير 
وتلبية  للمرضى  ومتابعتهم  واجتماعيين  نفسيين  اختصاصيين 
وقلقهم  مخاوفهم  مــع  التعامل  على  ومساعدتهم  احتياجاتهم 
بشكل  المرض  يتقبلون  يجعلهم  النفسية،  معاناتهم  من  والتخفيف 

أكبر.
المعالج،  للطبيب  التام  واالرتياح  الثقة  عامل  أن  العوضي  وأكدت 
يُعد من أهم أسباب االستقرار النفسي واألمان الذي يزيد من إقبال 
المريضة على العالج، الفتة إلى أن فتح الحوار مع الطبيب المعالج 
ومحاربته،  المرض  لتقبل  أكبر  دافعاً  يعطيها  وواضح  بشكل صريح 
وفي السياق ذاته يجب على الطبيب المعالج إعطاء الوقت الكافي 
الوصول  أجل  من  العالج  ومراحل  حالتها  تفاصيل  لشرح  للمريضة 

ألفضل الحلول التي تناسبها.
وفيما يخص مساعدة المريضة أثناء فترة العالج، أشارت العوضي 
والهرموني،  الكيماوي  للعالج  المريضات يخضعن  من  كثيراً  أن  إلى 
ما يسبب لهن تقلبات في المزاج وتغيراً في الصحة الجسدية وآالماً 
في الجسم والعظام، كما يؤدي لتغيرات كبيرة في طاقتها الجسدية 
وحياتها االجتماعية واهتمامها بأسرتها ونظرتها لنفسها، لذا يجب 
يد  وتقديم  به،  تمر  ما قد  وتفهم  األثناء  المريضة في هذه  مراعاة 

المساعدة بشكل مباشر من أسرتها وعائلتها وجهة عملها.

تفاؤل ناجية
تقبل المرض والنظر إليه من زاوية إيجابية، يجعل المريض يقبل 
على العالج ويتماثل للشفاء، هذا ما أكدته سارة الشيباني، سفيرة 
من  كثير  »في  قائلة  الثدي،  سرطان  من  وناجية  الجمعيات،  إحدى 
ناجمة  نفسية  ــار  آلث أسيرة  الثدي  سرطان  مريضة  تقع  األحــيــان 
التدخل  يستدعي  ما  العالج،  تلقي  فترة  وخــالل  قبل  المرض  عن 
أو  المقربين  األصــدقــاء  أو  العائلة  طــرف  من  ســواء  والمساعدة، 
ويغيرون بعض األفكار  المتطوعين، بحيث يساعدون بعضهم بعضاً 
على  تعمل  التي  الشيباني  وأوضحت  المرض«.  عن  لديهم  السلبية 
تجربتها  عــن  والحديث  المبكر،  الكشف  على  السيدات  تشجيع 
ورحلة عالجها منذ بداية اكتشاف مرضها بسرطان الثدي وعالجها 
وشفائها، أنها تعمل على نشر التوعية عن أهمية الفحوص المبكرة، 
التطوع  عن  ناهيك  المصابات،  مع  قصتها  مشاركة  على  تعمل  كما 
لمساعدة كل مريضة وتشجيعها بالحديث معها واإلجابة عن أسئلتها، 
مؤكدة أن توفير الدعم لمريضة سرطان الثدي له دور أساسي في 
التعافي واالمتثال للشفاء، خاصة إذا وجدت المصابة المساندة ممن 

يخفف عنها عبء المرض. 

ي..
لــــــــــــــورد

                »أكتـــــــــــــوبر« ا

مع حلول أكتوبر، الشهر العالمي للتوعية بسرطان 

الثدي، تنخرط منظمات القطاع الحكومي والخاص 

والمستشفيات المعنية، في تنظيم حمالت مجتمعية 

وطبية من أجل تعزيز الوعي بالكشف المبكر بين النساء 

والرجال على حد سواء، ال سيما أن هذا المرض أصاب حسب 

منظمة الصحة العالمية 2.3 مليون امرأة عام 2020، 

وأصبح ال يفرق بين الجنسين، فالجميع في مرمى اإلصابة 

به. 

تبذل الجهات المعنية في الدولة جهودًا حثيثة لنشر 

الوعي المجتمعي وتقديم الفحوص الطبية المجانية 

للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتحفيز المؤسسات 

الحكومية وشركات القطاع الخاص والشركاء المعنيين 

برعاية األنشطة المتعددة لنشر الوعي بهذا المرض، 

محققة إنجازات عظيمة. 

وتؤكد هذه الجهات أهمية التعبئة والتوعية ونشر رسائل 

األمل والتفاؤل وإعالء الروح المعنوية بين المصابات، لما 

لذلك من دور أساسي في تقبل العالج واإلقدام عليه، ال 

سيما أن الدولة تقدم دعمًا كاماًل للمرضى من مختلف 

الجنسيات، وتوفر العالج والدعم المعنوي، مخصصة لذلك 

طاقمًا من االختصاصيين النفسيين واالجتماعيين والكوادر 

الطبية المؤهلة.
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شجــــــاعة المــــواجهة

تجربة ملهمة

عندما علمت الناجية خديجة علي بإصابتها بسرطان الثدي منذ أكثر 
من 18 عامًا، لم تفكر في حالها بقدر ما فكرت فيما ستؤول إليه حياة 

ابنتها الصغيرة والتي كان عمرها آنذاك 5 سنوات، لكن الدعم النفسي 
والمعنوي الذي وفره لها المستشفى الذي تتعالج فيه، بالتنسيق مع 

جهات مختصة في توفير اختصاصيين اجتماعيين ونفسيين، يقومون 
بدعمها وزيارتها في البيت وتقديم برنامج متكامل لطفلتها، يتضمن 

الرعاية واألنشطة الترفيهية والمساعدة في حل واجبات الدراسة،جعلها 
ُتقبل على العالج وتتماثل للشفاء، حيث إن دعم مريضات سرطان الثدي 

نفسيًا ومعنويًا، يحد من معاناتهن خالل رحلة العالج، وال يقل أهمية عن تلقي 
العالجات الطبية، موضحة أن سرطان الثدي يجب مواجهته بشجاعة وأمل 

وتفاؤل، إلى جانب توفير الدعم المعنوي من المحيط بالمريضة، مؤكدة أهمية 
توفير اختصاصيين اجتماعيين أو متطوعين لمساعدة المريضات أثناء رحلة 

العالج، السيما أن الكثيرات منهن ال يجدن من يخفف عنهن وعن أبنائهن الصغار 
معاناة المرض وتبعاته.

تعمل سارة الشيباني، خالل شهر أكتوبر وطوال السنة على مد يد العون 
ومساعدة مريضات سرطان الثدي، وحثهن على التحلي باألمل والتفاؤل 

والنظر إلى الموضوع بشكل إيجابي، وتعتبر أن زرع األمل في نفوس نساء اختار 
المرض الخبيث أن يستوطن أجسادهن داخل الدول وخارجها أحد أهم مهامها، 

حيث تخصص وقتًا كبيرًا لمساعدتهن، والرد على استفساراتهن، وقالت إن 
الدعم النفسي هو أولى الخطوات الصحيحة في رحلة العالج المؤلمة، حيث 

تشاركهن قصتها وتجربتها الملهمة مع المرض، وتحاول إخراجهن من الضغوط 
النفسية وحالة التوتر والقلق التي تنتابهن جراء اكتشاف إصابتهن بالسرطان، 

حتى يزداد االقتناع لديهن بأن المعنويات العالية هي الطريق التي 
ستقودهن نحو الشفاء، الفتة إلى أن اإلحباط والتوتر قد يؤدي إلى 

نتائج عكسية، في حين أن النظرة اإليجابية وتقبل المرض والتعايش 
معه من العوامل المساعدة على الشفاء، ونقطة قوة تتسلح بها المريضة، 

واعتبرت أن أول خطوة هي تقبل المرض، والتعامل معه بقوة وإرادة، مشيرة 
إلى أنها لطالما تروي قصتها الملهمة لكونها تزوجت بعد شفائها من مرض 

سرطان الثدي، ما يبث األمل والتفاؤل في نفوس المريضات، خاصة من هن في 
مقتبل العمر. 

تبذل جهودًا حثيثة لنشر الوعي 
المجتمعي وتقديم الفحوص المجانية اإلمــــــارات

نسبة الشفاء تصل إلى %98 
في حاالت االكتشاف المبكر 

عايدة العوضي

الدعم النفسي أولى الخطوات 
الصحيحة في رحلة العالج 

سارة الشيباني

أمل
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فنجان قهوة
فنجان شاي -2-

وعــادات  ثقافات  وخاصة  األشياء،  على  بالقبض  الشغف  المسافر  يتبع  المعرفة  عشق 
الشعوب، ومثلما للقهوة في معظم المدن طقوسها، وما يرتبط بها من عادات اجتماعية، 
ورموز ومالمح ثقافية متعددة، حتى غدت ثقافة متكاملة بحالها، كذلك الشاي الذي جاء 
بالتأكيد ثانياً من حيث الريادة، فالقهوة سّباقة، إال إذا كان عند الهنود والصينيين كالم آخر، 
والذي عادة ما يربطون اكتشافه في غاباتهم بفضل النساك والرهبان الذين يتقوون على 
الصيام بمضغ نباتات الغاب، وإذا ما اتفق الصينيون والهنود على تقديس الشاي، فإنهم 
يختلفون فيه، وفي طريقة تقديمه، وما يترافق معه، فالهند أكبر بلد منتج للشاي، وشاي 
الهنود ال يعلى عليه، خاصة إذا ما خلط بالحليب أو الزعفران أو الزنجبيل، فشاي »الكرك، 
وشاي باني كمبتي«، تخطت شهرتهما بومبي إلى دول الخليج وعدن، ففي الهند يمكنك أن 
تشرب الشاي في كل مكان حتى على قارعة الطريق، لكن االستعمار اإلنجليزي أعطى للشاي 
الهندي وقتاً مقدساً، فصار شاي الخامسة مساء »إنجليزياً« بحتاً، وغدا أمراً يُقّدره الجميع 
خاصة الطبقة األرستقراطية، ونزالء الفنادق الفاخرة في العاصمة البريطانية والعاصمة 
الهندية، قلياًل ما يشرب الشاي بال حليب في الهند، أو ما نسميه الشاي األحمر، ويسميه 
البعض الشاي األسود، حيث تكاد القارة الهندية تجاوزاً تتشابه في نوعية الشاي وتحضيره 

من سريالنكا إلى النيبال إلى باكستان وبنغالديش، ويحبونه بالسكر، والسكر الزائد. 
الصينيون يفضلون الشاي األخضر ومن دون سكر، ويشرب قبل وجبة الطعام وخاللها 
وبعدها، وله طقوس تحضير رهيبة وأنواعه عديدة، ومن زهور شتى، أما حاالت تحضير 
الشاي الياباني فهذا إرث عريق، وقد بدأت به اليابان بعد هزيمتها في الحرب العالمية 
الثانية، وضربها بالقنابل النووية، في تحسين صورتها أمام العالم، وتقديم الذات اليابانية 
الراقية، فلم تجد سفيراً مسالماً ويقبله الجميع مثل الشاي األخضر »ماتشا وسينشو«، 

وحفالته، وطقوس تقديمه والتي تسمى »سادو«.
كل البلدان منشطرة بين حب الشاي أو حب القهوة، ما عدا تركيا، والدول التي سبق وأن 
حكمتها إبان توسعها العثماني، حيث تجد الشاي ينافس القهوة، وكالهما حاضر للضيف، 
والشاي التركي معتبر، وتجد المماثل له في العراق وفي إيران، حيث يقدم الشاي المثَّور على 
الحطب، على »السماور« إبريق ماء يغلي وشاي يغلي، ويخلطان حسب الرغبة، إما خفيفاً 
أو معتدالً »سنغين« وإما غليظاً »طوخ«، ويشرب في »استكانات« شفافة، وتمضغ معه قطع 
من سكر القوالب، توضع تحت اللسان أو في طرف الفم، وهذه الطريقة موجودة في تركيا 
وإيران والعراق أما في الجمهوريات اإلسالمية السوفيتية قديماً، فيشربون بنفس الطريقة 
لكن يستخدمون »سكر نبات« أو سكر عدن أو سكر مكة كما نسميه، أما في بالد الشام 
فيحضر الشاي والزهورات والميرمية والمتا المشهورة في أميركا الالتينية بالطريقة عينها 

والتي انتقلت مبكراً مع المهاجرين العرب.
بقي الشاي المغاربي »المغرب والجزائر« الذي ال يشبه إال حاله »أتاي أخضر بالنعناع«، 
وقد تشربه غليظاً كما هو الحال في الصحراء العربية الكبرى »أتاي صحراوي« في موريتانيا 
والدول األفريقية المجاورة حيث يعيش الطوارق، أو ملوكياً يرشف رشفاً يسبقه عطر النعناع 
إلى األنف، وفي تونس تختص بتقديم شاي الصنوبر، في مصر والسودان يحضر الشاي 
الثقيل »حبر أبو فتلة أو كشري«، ويقدم حلواً، أما في دول الخليج، فالشاي بالحليب عادة في 
الصباح والشاي األحمر بعد وجبة الغداء والعشاء، ويحضر مع الهيل أو القرنفل »المسمار« 

يخلط  أو  بالحليب  الشاي  خــالف  يكون  الشتاء  وفــي  الزعفران،  أو 
معه الزنجبيل أو الزعتر أو الحلبة، في حين لم نعرف نكهات الشاي 
اإلنجليزي المختلفة إال بعد ظهور النفط، لكن يبقى تحضير الشاي 
بالطريقة القديمة على الحطب، وفي أباريق نتذكرها بألوانها الحمراء 

والصفراء والزرقاء الملونة والمخططة، جزءاً من حنين ال ينتهي.

amood8@alIttihad.ae
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»ناسا« و»سبايس إكس« تدرسان تغيير مدار »هابل« »جيمس ويب« و»هابل« يوثقان اصطدام »دارت« بكويكب

تدرس وكالة الفضاء األميركية »ناسا« 
جدوى تكليف شركة »سبايس إكس« 

بمهمة رفع التلسكوب الفضائي »هابل« 
إلى مدار أعلى بغية إطالة عمره 

االفتراضي. وُيسّجل تراجع بطيء في 
مدار التلسكوب الشهير الذي يتموضع 

منذ عام 1990 على ارتفاع 540 كيلومترًا 
فوق سطح األرض، ويعود التراجع 

إلى االحتكاك الجوي الذي ال يزال 
التلسكوب يواجهه، ولو بنسب قليلة.

وال تتوافر في »هابل« أي وسيلة للدفع 
الذاتي، ولذا تتمثل المهمة الجديدة 

المقترحة في استخدام صاروخ 
»دراغون« التابع لشركة »سبايس إكس« 

لرفع التلسكوب.
واشنطن )أ ف ب( 

سجل تلسكوبا »جيمس ويب« و»هابل«، أقوى مراصد الفضاء في 
العالم، مشاهد مفصلة الصطدام مركبة ناسا الفضائية »دارت« 

بكويكب، وهي صور ستساعد العلماء في تغيير مسارات الكويكبات.. 
وهي المرة األولى التي ُيستخدم فيها التلسكوبان الفضائيان 

المشهوران لرصد الجسم الكوني نفسه في وقت واحد: وهو كويكب، 
يقع على بعد 11 مليون كيلومتر من األرض، وكان هذا الكويكب هدفًا 
ألول اختبار فعلي للدفاع الكوكبي في العالم. ونجحت مركبة »دارت« 

الفضائية التابعة لوكالة ناسا مساء االثنين في االصطدام عمدًا 
بالكويكب  ديمورفوس وغيرت اتجاهه. باريس )أ ف ب( 

تتصدر سلة عمالقة من الزهور والفواكه في ميدان »تيان 
آن من« ببكين، طقوس ومظاهر احتفال الصينيين بالذكرى 
الثالثة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية التي 

تصادف األول من أكتوبر كل عام.
وتدفقت أعداد كبيرة من سكان العاصمة الصينية وغيرها 

من المدن والمقاطعات على الميدان الشهير لمشاهدة 
السلة والتقاط الصور إلى جوارها.. فيما عمت الفعاليات 

االحتفالية كل المقاطعات الصينية، وكان تالميذ المدارس 
الملمح األهم واألكثر جمااًل، إذ قدموا استعراضات راقصة، 
حاملين علم بالدهم، وأنشدوا األغاني واألهازيج الوطنية.

أبوظبي )وكاالت(

يوم الصين الوطني
احتفاالت بطعم الفاكهة 

ورائحة الورد
نجـــــــــــــــــوم 
في سماء 

» ألبـــــي«

الممثل األميركي 
جورج كلوني وزوجته 

أمل كلوني والممثلة 
األميركية جوليا 

روبرتس سيندي خالل 
حضورهم حفل توزيع 

جوائز »ألبي« الذي 
استضافته مؤسسة 

كلوني للعدالة في 
مكتبة نيويورك العامة 

بنيويورك.
)أ ف ب(

كشفت دار سك العملة الملكية 
البريطانية النقاب عن عمالت 
معدنية جديدة تحمل صورة 

الملك تشارلز الثالث، من المقرر 
البدء بتداولها قبل أعياد الميالد. 

وُتطرح العملة التي تحمل صورة 
الملك تشارلز الثالث على العمالت 

من فئة 5 جنيهات إسترلينية 
و50 بنسًا.

وتصدر الدار بعد غد مجموعة 
عمالت تذكارية تقديرًا لعطاء 
وإرث الملكة الراحلة إليزابيث 
الثانية.. فيما يتوقع أن تظهر 
العملة التي تحمل صور ملك 

بريطانيا الجديد في ديسمبر 
المقبل، ويأتي الملك تشارلز على 

العملة الجديدة ناظرًا للجهة 
اليسرى خالفًا لوالدته الراحلة 
التي كانت تنظر باتجاه اليمين.

)االتحاد الرقمي(

ارلز
شــــــ

عمـــــلة جـــــديدة تحمـــــل وجـــــه المــــلك ت

ارلز
شــــــ

عمـــــلة جـــــديدة تحمـــــل وجـــــه المــــلك ت

جمال 
العاصمة

على كورنيش أبوظبي تتكامل 
كل عناصر الجمال وترسم 

صورة بهية للعاصمة.. األبراج 
العصرية الشاهقة، والمساحات 

الخضراء الشاسعة، ومسارات 
التريض الواسعة وزرقة مياه 

الخليج الهادئة تحلق بأبوظبي 
بعيدًا، وتضعها على قدم 

المساواة مع أكثر مدن العالم 
تقدمًا وحضارة.

تصوير:
رياس بيرايلي
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