




استقطاب  في  مميزة  إماراتية  نتائج 
الحالي،  العام  خالل  الدولية  السياحة 
ترويجية  واستراتيجيات  خطط  بفعل 
زيادة  في  ساهمت  ومعارض  وفعاليات 
وانتعاش  الفنادق،  إشــغــاالت  معدالت 
الحركة التجارية، واستعادة قطاع النقل 
قبل  مستوياته  من   %87 لنحو  الجوي 
جائحة »كوفيد-19« جراء النمو الكبير 
على  المجدولة  المقعدية  السعة  فــي 
مطارات  في  العاملة  الطيران  رحــالت 

الدولة.
مليون   100 ــا  زارهـ الــتــي  اإلمــــارات 
شخص خالل السنوات الـ 5 الماضية، 
الخريطة  على  الــرائــدة  مكانتها  تعزز 
عديد  إلى  مستندة  الدولية،  السياحية 
وفخامة  جـــودة  أهمها  الــمــيــزات،  مــن 
في  ســواء  للسياح  المقدمة  الخدمات 
وتنافسية  اإلقــامــة،  أو  التنقل  وســائــل 
األسعار، والتسهيالت المقدمة في منح 
المرافق  وتوافر  السياحية،  التأشيرات 
إلى  والترفيهية،  السياحية  والمنشآت 
جانب ما تتمتع به الدولة من أمن وأمان 
وحاضن  ومتسامح  منفتح  ومجتمع 

لمختلف الثقافات.
ــتـــعـــاش ســـيـــاحـــي مـــتـــوقـــع قــبــل  انـ
اإلمـــارات،  فــي  الــحــالــي  الــعــام  نهاية 
الــحــجــوزات  نسبة  ــفــاع  الرت اســتــنــاداً 
والخليجية  ــيـــة  األوروبـ األســــواق  مــن 
األخــيــر،  ــع  ــرب ال خـــالل  رئــيــس  بشكل 
في  شتاء  أجمل  فعاليات  مع  بالتزامن 
الفعاليات  العديد من  وانطالق  العالم، 
والمهرجانات  والرياضية  الترفيهية 
الدولة  فــي  والــمــؤتــمــرات  والــمــعــارض 
القطاع  اســتــدامــة  على  تحرص  التي 
نمو  في  ركيزة  يشكل  كونه  السياحي، 
في  ويدخل  اإلجمالي،  المحلي  الناتج 
صلب أهداف مسيرتها التنموية خالل 

األعوام الخمسين المقبلة.

هالة الخياط )أبوظبي(

اخــتــتــمــت، أمــــس، فــعــالــيــات معرض 
والفروسية  للصيد  الــدولــي  أبوظبي 
أيام  لسبعة  استمرت  بدورة   ،)2022(
ألف   100 الـ  فاق  جماهيري  بحضور 
في  جــديــدة  نــجــاحــات  محققاً  ــر،  زائـ
استقطاب أنظار العالم إلى تراث دولة 
ومسلطاً  العريق،  وتاريخها  اإلمــارات 
المتعلقة  الرياضات  أهم  على  الضوء 

بالصيد بالصقور. 
المعرض  الـ19 من  الــدورة  وشهدت 
مزايدة على صقر فريد من نوعه )بيور 

أميركي،  وايت  إلترا  من ساللة  جير( 
حيث تّم بيعه بقيمة مليون و10 آالف 
درهم، فيما تبلغ قيمته األصلية مليوناً 
و500 ألف درهم، إال أن مالكه سمح 
للمعرض  دعماً  السعر  بهذا  ببيعه 
وزواره ولمكانة المعرض لديه ولدى 
الصيد  ومــحــبــي  ــواة  وهــ محترفي 

والصقور. )طالع ص 09-08(
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أبوظبي )وام(

الُمطور  ُعمان،  بين قطارات  المشتركة  الشركة  إدارة  عقد مجلس 
ُعمان،  سلطنة  في  الوطنية  الحديدية  السكك  لشبكة  والمشغل 
الحديدية  السكك  لشبكة  والُمشغل  الُمطور  للقطارات،  واالتحاد 
الوطنية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، اجتماعه األول، وذلك 
بعد يومين من توقيع اتفاقية تأسيس الشركة بين الطرفين، والذي 
تم على هامش زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
رئيس الدولة حفظه اهلل، لسلطنة ُعمان. وأكد المجلس تبني أعلى 
معايير األمان والسالمة واالستدامة العالمية من خالل تطوير شبكة 
السكك الحديدية بين سلطنة ُعمان ودولة اإلمارات، والتي تمتد على 
مسافة 303 كيلومترات، لتقديم خدمات آمنة وسريعة لنقل الركاب 
وشحن البضائع، لتسهم بذلك في تعزيز وتنمية االقتصاد الوطني 
وسهولة  التوريد،  منظومة سالسل  كفاءة  رفع  عن  فضاًل  للبلدين، 

ممارسة التجارة عبر الحدود بين البلدين.  )طالع ص 05(

أحمد عاطف، شعبان بالل )عدن، القاهرة(

األمم  تقودها  التي  الجهود  اإلرهابية  الحوثي  ميليشيات  أفشلت 
انتهائها أمس، في الوقت  المتحدة لتمديد الهدنة في اليمن عقب 
الذي أكدت فيه الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي تعاطيهم 
بإيجابية مع مقترح تمديد الهدنة األممية خالل مباحثات بين رئيس 
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي والمبعوث األممي 
هانس جروندبرج. وعبر المبعوث األممي، في بيان أمس، عن أسفه 
من  والموسعة  الممتدة  الهدنة  إن  حيث  اتفاق،  إلى  التوصل  لعدم 
موقف  »أثّمن  وقــال:  للسكان.  إضافية  مهمة  فوائد  توفير  شأنها 
الحكومة اليمنية للتعاطي مع مقترحي بشكل إيجابي. سأستمر في 

العمل مع كال الجانبين لمحاولة إيجاد حلول«.  )طالع ص 21(

يمنيون يتسلمون مساعدات غذائية  )أ ف ب(

بيروت، تل أبيب )االتحاد، وكاالت(

أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي يائير 
لبيد، أمس، موافقة حكومته بشكل 
توسطت  اتفاق  مسودة  على  أولــي، 
لترسيم  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات  فــيــه 
الحدود البحرية مع لبنان، في حين 
نبيه  اللبناني  البرلمان  رئيس  أعلن 
لترسيم  األميركي  العرض  أن  بري 
ويلبي  »إيجابي  البحرية  الــحــدود 

مبدئياً مطالب لبنان«. 
وقال لبيد، أمام اجتماع الحكومة 
األسبوعي في القدس، إن »المسودة 
األمنية  إسرائيل  مصالح  ستصون 

معرباً  ــامــل«،  ك بشكل  والــتــجــاريــة 
لبنان  إنتاج  فكرة  انفتاحه على  عن 
للغاز الطبيعي من حقل متنازع عليه 
المتوسط، حال حصلت  البحر  في 

إسرائيل على رسوم منه.
ــر«:  ــت ــوي وأضــــاف لــبــيــد عــبــر »ت
قــيــد  اآلن  الـــوســـيـــط  »عـــــــرض 
االنتهاء  بعد  القانونية،  المراجعة 
من المراجعة، سنطرح القرار، مع 
ورئيس  جانتس  بيني  الدفاع  وزير 
بينيت،  نفتالي  الــســابــق  ــوزراء  ــ ال
القانوني  المستشار  مع  بالتنسيق 
والموافقة  لمناقشته  للحكومة، 

)22 عليه«.  )طالع ص 

بيــروت: العـــرض األميركـــي إيجـابــــي 

303 كم طول شبكــة السكــــك 

الحديديـة بيــن اإلمـارات وُعمـــان 

»موافقة أولية« إسرائيلية على مسودة 

ترسيــم الحـــدود البحريـــة مــــع لبنـــــان

100 ألـــف زاروا »الصيـــــد والفروسيــــــة«

درهـــم لصقــــــر »بيـــــور جيــــــر«  
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الفضاء
مرضى 

السرطان
رائدا الفضاء نورا المطروشي ومحمد المال يخضعان 

لتدريبات النجاة ضمن برنامج تدريبي مكثف يستمر لمدة 
عامين.  »آمنة الكتبي«

200 حالة تتلقى دعماً مادياً ونفسياً ومعنوياً من »اإلمارات 
للسرطان« في رأس الخيمة. »مريم بوخطامين«
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21 17 ـ 20

دبي )االتحاد(

الشيخ  السمو  تحت رعاية صاحب 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 

الوزراء حاكم  الدولة رئيس مجلس 
دبي، رعاه اهلل، تنطلق غدًا وعلى مدى 
20 عامًا على تأسيس  يومين احتفالية 

يستقطب  الذي  العربي  اإلعالم  منتدى 
الساسة والمسؤولين  3000 من  نحو 

العربي  العالم  في  الحكوميين 
اإلعالمية  المؤسسات  وقيادات 

وِكَبار  والعالمية،  العربية 
والمثقفين  والمفكرين،  اب  الُكتَّ

في  اإلعالم  بصناعة  والمعنيين 
المنتدى  سيشهد  كما  المنطقة، 

اإلعالم  بجائزة  الفائزين  تكريم 
العربي في دورتها الـ21 خالل أول 

الحدث. أيام 
وأكد سموه في فيديو نشره 

»إنستغرام«،  في  حسابه  على 
أن تطور وسائل اإلعالم 

فرض واقعًا جديدًا اسمه 
مشيرًا  الكونية«،  »القرية 

إلى أن »اإلعالم شاب 
المستقبل«.   واإلعالميين 

)02 )طالع ص 

 أبوظبي )وكاالت(

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 

اهلل« برقية تعزية إلى فخامة 
جوكو ويدودو رئيس جمهورية 

إندونيسيا، في ضحايا حادث 
التدافع الذي وقع خالل 

مباراة لكرة القدم، وأسفر 
عن وقوع عدد من 

الوفيات، متمنيًا 
سموه الشفاء 

العاجل للمصابين.  

ولقي 125 شخصًا على األقل حتفهم 
في إندونيسيا، جراء اجتياح آالف 

المشجعين ملعبًا لكرة قدم في ختام 
مباراة، ما أدى إلى تدافع، في واحد 

من أسوأ حوادث المالعب الرياضية 
على اإلطالق. ووقعت المأساة مساء 
أمس األول في مدينة ماالنغ بشرق 
البالد، وقال مسؤول بارز في وزارة 

الصحة اإلندونيسية أمس: »إن 
الحصيلة النهائية للحادث بلغت 

125 قتياًل، فيما وصل عدد 
المصابين إلى 323 شخصًا«.

)23 )طالع ص 

اإلمارات تتجـه نحــو التحـول 

إلــى مجتمـــــع غيــــــر نقـــدي

حسام عبدالنبي )دبي(

 تتجه دولة اإلمارات بقوة نحو التحول إلى مجتمع غير نقدي، حيث تشهد الدولة تسارعًا في 
استخدام مجموعة واسعة من أنظمة الدفع الرقمية، في ظل توافر البنية التحتية المتقدمة 

والتكنولوجيا الالزمة لدعم نظم المدفوعات بطريقة سلسة وآمنة وال تالمسية. ووفقًا لدراسة 
أجرتها دائرة االقتصاد والسياحة في دبي وشركة »فيزا«، فإن نسبة 79% من المستهلكين أكدوا 

أنهم سيقومون بتغيير المتاجر أو مواقع وتطبيقات التسوق عبر »اإلنترنت«، بناًء على طرق الدفع 
المتاحة من قبلها، حيث أبدت غالبية المستهلكين تفضياًل قويًا للمدفوعات الرقمية على النقد، 

مشيرة إلى أن 34% من المستهلكين يفضلون استخدام النقد لدفع اإلكراميات في الفنادق أو 
المطاعم أو المواقع والمرافق السياحية. وتكشف نتائج مؤشر »ماستركارد« للمدفوعات الجديدة 
2022، عن أن دولة اإلمارات تشهد تسارعًا في استخدام مجموعة واسعة من أنظمة الدفع الرقمية 
في ظل توفير البنية التحتية المتقدمة والتكنولوجيا الالزمة لدعم نظم المدفوعات، حيث أشار 
29% من المستهلكين في دولة اإلمارات إلى انخفاض استخدامهم لطرق الدفع النقدي خالل العام 

الماضي. 

55
عــــوامـــــــل 
رئيسيـــــــة 

وراء نجاح الترويج 
السيـــــاحـــــي 

لإلمارات بالعالم

محمد الزعابي 
الرئيس التنفيذي لـ»ميرال« 

يؤكد أن »سي وورلد أبوظبي« 
وجهة سياحية تروي قصص 

الحياة البحرية. 
رشا طبيلة

مجلس لسيدات أعمال أبوظبي 
يعــــــــــــزز دور المــــــــرأة الــــــريــــــــــــادي

المبعوث األممي يعبر عن أسفه

ميليشيات الحوثي تُفشل جهود 

تمـديــد الهـدنـــــة يف اليمـــن

اإلمــــارات: دعم سياســــــات النهــــــوض بقطــــــاع الصناعـــات الثقافيــــــة واإلبداعيـــة 

الرئيس العراقي والممثل األممي: ضرورة الحوار للخروج مـــــن األزمـــة السياسيـــة 

06

15

»خـــــــــدمــــــات اإلمــــــــــارات«: 190 مبــــــــــادرة 
تحوليـــــــــــــــــــة لتسهيــــــــــــل حيـــــــــــاة النـــــــــــاس

متطلبـــــــًا صحيــًا وفنيـــًا العتمـــــــــاد 
المنشآت البيطرية فـــي الدولــــة 20 26

22

ملـــــف

التمور اإلماراتية
تعزز ريادتها في األسواق 
العالمية لتميزها بجودة 
محلية ونكهة عالمية. 

»إيهاب الرفاعي«

13-12

قمـــة الحكـــومـــــات: 

مدفوعـــــــــــات سلســـــــــــة
 وآمنــــــــة وال تالمسيــــــــة

توصيات لبناء القدرات4
استعـــــــدادًا لســـــــــــــوق 
العمـــــل المستقبلــــــي

المزايدة على 14 
من اإلبل وأعلى سعر 

250 ألف درهم 

محمد بن راشد 
 لـ»اإلعالمييــــــــن«: أنتــــــــم المستقبـــــــــل 

رئيــــس الـــدولــــة
يعزي رئيس إندونيسيا بضحايا حادث التدافع

لنقــــل الركـــــاب وشحــــن البضـــائــــع

تصـــــاعد الجــــدل فــــــــي 
الســـودان حول اتفــاق 

»جوبا للسالم« 
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اإلمارات

أكد أن التطور فرض واقعًا جديدًا اسمه »القرية الكونية«

محمد بن راشد:
نحتاج قيادات في اإلعالم

ــك فــي فيديو نــشــره ســمــوه على  جــاء ذل
في  ــال سموه  وق »إنــســتــغــرام«،  فــي  حسابه 
الفيديو: »نحن اآلن أمام واقع جديد بفضل 
تطور وسائل اإلعالم اسمه القرية الكونية.. 
ــي لــلــمــعــلــومــات واألخــبــار  ــ هــنــا مــجــال دول
نواكب  أن  قررنا  لقد  والثقافة..  الترفيهية 
العالم، يعني مثل ما نحتاج إلى المهندسين 
اليوم  اإلعــالم..  في  قيادات  نحتاج  ــاء  واآلب

اإلعالم شاب وأنتم المستقبل«.
العربي،  اإلعــالم  منتدى  ينطلق  ذلك  إلى 

الشيخ  السمو  صاحب  رعاية  تحت  الُمقام 
رئيس  نــائــب  مكتوم،  آل  راشـــد  بــن  محمد 
دبي،  حاكم  ــوزراء  الـ مجلس  رئيس  الــدولــة 
األكبر  الحدث  يعد  حيث  غــداً،  اهلل،  رعــاه 
والــذي  المنطقة  مستوى  على  نــوعــه  مــن 
من   3000 نحو  يستقطب  أن  المنتظر  من 
العالم  في  الحكوميين  والمسؤولين  الساسة 
اإلعالمية  الــمــؤســســات  ــادات  ــي وق الــعــربــي 
العربية والعالمية، وِكَبار الُكتَّاب والمفكرين، 
اإلعــالم  بصناعة  والمعنيين  والمثقفين 

تكريم  المنتدى  سيشهد  كما  المنطقة،  في 
الفائزين بجائزة اإلعالم العربي في دورتها 

الـ21 خالل أول أيام الحدث. 
هذا  للمنتدى  المكثفة  األجــنــدة  وتــأتــي 
»مستقبل  شعار  تحت  ستعقد  والتي  العام 
التي  الموضوعات  أهم  لمناقشة  اإلعــالم« 
تــشــغــل الــقــائــمــيــن عــلــى الــعــمــل اإلعــالمــي 
قطاعاته  مختلف  وضــمــن  المنطقة،  فــي 
وكذلك  المرئي،  أو  المطبوع  اإلعــالم  سواء 
هدفه  شامل  إطار  في  والرقمي،  المسموع 

لتطوير  لما هو مطلوب  أطر واضحة  وضع 
المتغيرات  االعتبار  في  األخذ  مع  القطاع، 
تحيط  التي  التأثير  وأبعاد  األوجــه  متعددة 
باإلعالم على الصعيدين اإلقليمي والعالمي، 
في حين سيتركز الجانب األكبر من النقاش 
ــإعــالم ومــا  ــدة ل ــجــدي عــلــى الــتــوجــهــات ال
اإلعالمية  المؤسسات  مــن  المطلوب  هــو 
المقبلة  المرحلة  العرب خالل  واإلعالميين 
من خطوات تطويرية لمواكبة تلك التوجهات 
وتحقيق الريادة فيها، بما يسهم في النهوض 

بدور اإلعالم وتأثيره اإليجابي في مجتمعاتنا 
العربية.

الرئيسيين،  المتحدثين  قائمة  وتــضــم 
خالل المنتدى، معالي د. رمزان بن عبداهلل 
مملكة  فــي  اإلعـــالم  شــؤون  ــر  وزي النعيمي، 
البحرين، ومعالي كرم جبر، رئيس المجلس 
في جمهورية مصر  اإلعالم  لتنظيم  األعلى 
محمد  بن  ــور  أن الدكتور  ومعالي  العربية، 
لصاحب  الدبلوماسي  المستشار  قرقاش، 

السمو رئيس الدولة.

»الهالل« و»اإلمارات للتعليم« تطلقان جائزة عون 

أبوظبي )وام(

ــهـــالل األحــمــر  ــقــت هــيــئــة الـ أطــل
للتعليم  اإلمارات  اإلماراتي ومؤسسة 
للخدمة  ــون  عـ جــائــزة  الــمــدرســي، 
المجتمعية في دورتها العاشرة، على 
في  التعليمية  المؤسسات  مستوى 

الدولة للعام الدراسي 2023-2022.
جاء ذلك خالل المؤتمر الصحفي 
في  الهيئة  بمقر  أمــس  عقد  الـــذي 
اهلل  عبد  حــمــود  بحضور  أبــوظــبــي، 
الجنيبي األمين العام المكلف للهالل 
ولبنى  العام،  األمين  ونــواب  األحمر، 
لقطاع  التنفيذي  المدير  الشامسي 
العمليات المدرسية باإلنابة بمؤسسة 
اإلمارات للتعليم المدرسي، إلى جانب 

عدد من المسؤولين من الجانبين.
ويــتــنــاول مــوضــوع الــجــائــزة عــددا 
من المجاالت اإلنسانية والمجتمعية 
التي تخدم شرائح مهمة مثل األسر 
الهمم  وأصــحــاب  واأليــتــام  المتعففة 
ــادرات  ــب ــار الــســن وتــبــنــي أي م ــب وك
أخرى تخدم المجتمع، حيث تتنافس 
المؤسسات التعليمية في تحقيق هذه 
المبادرات  تبني  األهــداف من خالل 

تساهم في تعزيزها.
وفي كلمته خالل المؤتمر الصحفي 
نائب  المنصوري،  مبارك  راشد  أكد 
في  المحلية  للشؤون  الــعــام  األمــيــن 
ــي،  ــاراتـ اإلمـ ــر  األحــم ــالل  ــه ال هيئة 
بتعزيز  للهيئة  العليا  القيادة  اهتمام 
لدى  المجتمعية  المسؤولية  جانب 
لذلك  كافة،  التعليمية  المؤسسات 
والمساندة  الدعم  عون  جائزة  تجد 
من المسؤولين في الهيئة، باعتبارها 
ــدى الـــمـــبـــادرات الــنــوعــيــة التي  إحــ
العمل  مفاهيم  غـــرس  فــي  تساهم 
بين  والخيري  واإلنساني  التطوعي 
العون  يد  مد  على  وحثهم  الطالب، 
وتأهيل  للمحتاجين،  والــمــســاعــدة 
المجتمع الطالبي للمساهمة الفاعلة 
اإلنسانية  واألنــشــطــة  الــبــرامــج  فــي 

والخيرية.
وأشار إلى أهمية الدور الكبير الذي 
يضطلع به النشء والشباب في نهضة 

المجتمعات  وقيادة  وتقدمها،  الــدول 
اإلنسانية نحو آفاق أرحب من التطور 
واالزدهـــار. وقــال: إن دولة اإلمــارات 
عملت منذ البداية على تهيئة المناخ 
مواهبهم  الكتشاف  للشباب  المالئم 
فيما  طاقاتهم  وتسخير  وتنميتها، 
أسرهم  على  بالفائدة  ويعود  ينفعهم 

ومجتمعهم واإلنسانية جمعاء.
عون  جــائــزة  أن  المنصوري  ــد  وأك
للخدمة المجتمعية تعزز روح اإلبداع 
وحفزهم  الــطــالب،  بين  والمنافسة 
على ارتياد مجاالت العمل التطوعي 
والـــخـــيـــري، كــمــا تــســاهــم الــجــائــزة 
الذاتي  التحرك  مفهوم  تعميق  فــي 
في  للمشاركة  الطالب  واستقطاب 

األنشطة المختلفة.
الماضي  ــام  ــع ال »مــنــذ  ــاف:  ــ وأضـ
الجائزة  نطاق  توسيع  على  حرصنا 
باعتبارهم  الهمم  أصــحــاب  لتشمل 
شريحة مهمة في المجتمع والساحة 
الطالبية، ويمتلكون مهارات وقدرات 
يمكن توظيفها لخدمة العمل اإلنساني 
والتطوعي بصورة عامة«. وقال نائب 
ــام: »فــي كــل عــام تتسع  ــع األمــيــن ال
دائرة المشاركة في فعاليات الجائزة 
ــدورة  الـ ففي  ــطــالب،  ال أبنائنا  مــن 
الماضية شارك 3760 طالبا وطالبة، 
تعليمية،  مؤسسة   201 إلــى  ينتمون 
شملت الجامعات والمدارس ورياض 
األطــفــال ومــراكــز أصــحــاب الهمم، 
وبلغ عدد مبادراتهم في هذا الصدد 

المجاالت  مختلف  في  مبادرة   829
أعضاء  قــدرات  ولتعزيز  المجتمعية، 
تنفيذ  تم  وتأهيلهم  الطالبي  الهالل 
173 دورة تدريبية شارك فيها حوالي 
مختلف  فــي  وطــالــبــة  طالبا   5042

المراحل الدراسية«.
المنصوري  تقدم  كلمته  ختام  وفي 
في  الهيئة  لشركاء  والتقدير  بالشكر 
مؤسسة  مقدمتهم  في  الصدد،  هذا 
ودائــرة  المدرسي،  للتعليم  اإلمــارات 
العالي،  والتعليم  والمعرفة،  التعليم 
ــات والــجــامــعــات  ــشــراك ــدارس ال ــ ومـ
ومؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم.
من ناحيتها أكدت لبنى الشامسي 
للتعليم  اإلمــــــــارات  مــؤســســة  أن 
لكافة  كبيرة  أهمية  تولي  المدرسي 
تستهدف  التي  التطوعية  المبادرات 
ــة الــمــجــتــمــع، وتـــعـــزز ســمــات  خــدم
الطالب اإلماراتي المعرفية ومهاراته 
الشخصية، وتوثق ارتباطه بالموروث 
للمجتمع  األصيلة  اإلماراتية  والقيم 

المتمثلة في العطاء ومد يد العون.
وأوضحت بأن الشراكة الفاعلة بين 
المؤسسة والهالل األحمر في جائزة 
عون تساهم في تعزيز ثقافة التطوع 
مبادئ  وترسخ  الدولة،  مستوى  على 
حفظ  فــي  الطلبة  لــدي  الخمسين 
المساعدات  وتقديم  البشرية  كرامة 
اإلنسانية، ونأمل أن تساهم مشاركات 
الطلبة في خلق أبعاد علمية مبتكرة 

للعمل الخيري بالدولة.

دبي )االتحاد(

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تطور وسائل اإلعالم فرض 

واقعًا جديدًا اسمه »القرية الكونية«، مشيرًا إلى أن »اإلعالم شاب واإلعالميين 

المستقبل«. 

 الجوائز

يذكر أنه مت تخصيص 30 ألف درهم، للحائز املركز األول بالنسبة 
للجائزة على مستوى اجلامعات، و25 ألفا للمركز الثاني، و20 ألفا 
للمركز الثالث، وعلى مستوى املدارس مت تخصيص 25 ألف درهم 

للمركز األول، و20 ألفا للثاني، و15 ألف درهم للمركز الثالث، 
وبالنسبة لرياض األطفال مت تخصيص 15 ألف درهم للمركز األول، 

و10 آالف للمركز الثاني، و8 آالف للمركز الثالث، إلى جانب 15 ألف 
درهم مت تخصيصها للمركز األول على مستوى مراكز تأهيل أصحاب 

الهمم، و10 آالف للمركز الثاني، و8 آالف درهم للمركز الثالث.

اليــــوم 
اإلعالم شاب 

وأنتم المستقبل

خالل المؤتمر الصحفي )وام(



»الرواية تتناول أحداثاً حقيقّية رافقت البعثة 
الدبلوماسّية الفرنسّية إلى فارس عام 1702م«، 
حيث سرد صاحب السمّو حاكم الشارقة قّصة 
هذه  استطاعت  وكيف  ِبتي«،  »ماري  لـ  حقيقّية 
فارس  إلى  الفرنسي  السفير  ترافق  أن  المرأة 
وكيف  إّيـــاه،  أقرضته  الــذي  بَديِْنها  للمطالبة 
عند  بها  حّل  وما  البعثة  الجريئة  هذه  أنقذت 

تّمت محاكمتها. إلى فرنسا، وكيف  عودتها 
وقال سموه، في مقدمة الرواية: الجريئة هي 
رواية حقيقّية موثقة توثيقاً محكماً، وهي تروي 
إلى  الدبلوماسية  والبعثة  ِبتي«  »ماري  أحداث 
رغب  عندما  الــروايــة  هــذه  تبدأ  حيث  ــارس،  ف
ملك فارس في إقامة حلف مع فرنسا الحتالل 
الفرنسيين  ومساعدة  الفرس  قبل  من  مسقط 
البحار  على جميع  الُعمانيون  لهم، حيث سيطر 

في  فرنسا  ملك  رغــب  كما  بفارس،  المحيطة 
مثل  فـــارس  مــع  تــجــارة  للفرنسيين  تــكــون  أن 
الترتيبات  وجــرت  والبريطانيين.  الهولنديين 
فــارس،  إلــى  دبلوماسية  بعثة  فرنسا  إلرســال 
الفرنسية  الدبلوماسية  البعثة  ذهبت  أن  وبعد 
انتهت  الفارسية  الدولة  عاصمة  أصفهان  إلى 
بالفشل، أما »ماري ِبتي« فقد كانت نهايتها بين 

والمحاكمة. السجن 
صفحة   86 مــن  المكونة  ــة  ــرواي ال وتتضمن 
والمراجع  المصادر  وعشرات  فصول  خمسة 

األجنبية.
وتـُـعــد الــروايــة أحــدث اإلصـــدارات لصاحب 
إصداراً   76 بلغت  والتي  الشارقة  حاكم  السمو 
واألدبية،  والمسرحية  التاريخية  المجاالت  في 

20 لغة أجنبية. وترجم العديد منها إلى 

حـــاكـــــم الشـــارقـــــة
يصدر روايته التاريخّية الجديدة »الجريئة«
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راشد النعيمي يعزي في وفاة 
موزة المطروشي

130 عريسًا في العرس الجماعي 
الثامن لـ»خيرية الشارقة«

دبي )وام(

قدم الشيخ راشد بن حميد 
البلدية  دائرة  رئيس  النعيمي 
رئيس  عجمان  يف  والتخطيط 

احتاد اإلمارات لكرة القدم 
واجب العزاء يف وفاة املغفور لها، 

بإذن اهلل تعالى، موزة محمد 
والدة محمد مطر  املطروشي 
غراب، وذلك مبجلس العزاء 

3 بدبي. كما  مبنطقة الطوار 
قدم واجب العزاء الشيخ عبداهلل 

بن حمد الشرقي رئيس احتاد 
اإلمارات لكمال األجسام. وأعرب 

النعيمي  حميد  بن  راشد  الشيخ 
عن صادق تعازيه ألسرة وذوي 

القدير  العلي  الفقيدة، داعيًا اهلل 
أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن 

أهلها  ويلهم  جناته  فسيح  يسكنها 
والسلوان. الصبر  وذويها 

الشارقة )وام(

اخليرية  الشارقة  جمعية  تنظم 
19 من أكتوبر اجلاري، مبركز  يف 

الُعرس  للمناسبات،  اجلواهر 
سمو  برعاية  الثامن،  اجلماعي 

الشيخ سلطان بن محمد بن 
العهد  ولي  القاسمي  سلطان 
الشارقة رئيس  نائب حاكم 

 130 مبشاركة  التنفيذي،  املجلس 
عريسًا. وقال عبداهلل سلطان 
بن خادم املدير التنفيذي: إن 

انتهت من جميع  العمل  فرق 
اجلماعي  الُعرس  مشروع  ترتيبات 

الثامن، حيث كان من املقرر أن 
100 عريس، ولكن  يضم العرس 

وارتفاع  الكثيرين  تفاعل  مع 
املتقدمني، متت  أعداد طلبات 
إلى  زيادة األعداد املستهدفة 

130 عريسًا ممن تنطبق عليهم 
شروط املشاركة ضمن احلفل، ما 
املشروع يف  يجسد أهمية وقيمة 
الزوج. املقبلني على  الشباب  دعم 

يشار إلى أن أول ُعرس جماعي 
مت إطالقه على مستوى منطقة 

1990 بتوجيه  الشرق األوسط يف 
ومبادرة كرمية من صاحب السمو 
محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 

األعلى  املجلس  عضو  القاسمي 
مبادرة  لتعكس  الشارقة  حاكم 

االجتماعي  التكافل  أطر  سموه 
املجتمع. فئات  مختلف  بني 

راشد بن حميد خالل تقديم التعازي )وام(

 فرق العمل انتهت من جميع ترتيبات 
مشروع الُعرس الجماعي الثامن

الشارقة )وام(

أصدرت دار منشورات القاسمّي، أمس، الرواية التاريخية »الجريئة«، من تأليف صاحب 

السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم 

الشارقة، والتي اّتسمت بأسلوب رائع وشائق، وهي موّثقة توثيقًا محكمًا.

)وام( الشارقة 

فعاليات  أمــس  مساء  انطلقت 
ــرجــان الــمــزارعــيــن بــدورتــه  ــه م
مليحة  بلدية  تنظمه  الذي  الثانية 
مليحة  لمدينة  البلدي  والمجلس 

بمليحة. الجمعة  في سوق 
وقال مصبح سيف عوض الكتبي 
المهرجان  إن  مليحة:  بلدية  مدير 
في  المزارعين  دعــم  إلــى  يسعى 
الــمــنــطــقــة الــوســطــى، وتــســلــيــط 
الضوء على جهودهم ومساعدتهم 
الزراعية  محاصيلهم  عــرض  في 
والمساهمة  المتنوعة،  ومنتجاتهم 

وتسويقها. بيعها  في 
وأشار الكتبي إلى أن المهرجان 

ــن الــفــعــالــيــات  تــضــمــن الــعــديــد م
عدداً  استقطبت  التي  واألنشطة 
ــزوار، ومــنــهــا ركــن  ــ كــبــيــراً مــن الـ
األســــر الــمــنــتــجــة الـــتـــي تــعــرض 
اليدوية  المشغوالت  من  منتجاتها 

والــبــخــور والــعــطــور والــمــأكــوالت 
الشعبية، إلى جانب ركن مزارعي 
الـــمـــنـــطـــقـــة الـــوســـطـــى لــعــرض 
ومنتجاتهم  الزراعية  محاصيلهم 
تقديم عدٍد  إلى جانب  الحيوانية، 

الثقافية  واألنشطة  الفعاليات  من 
التعليمية  والــــورش  والــزراعــيــة 
ــهــدف  ــال؛ ب ــفـ ــأطـ ــة لـ ــوع ــن ــت ــم ال

الزراعي. المجال  في  تثقيفهم 
خالل  مليحة،  بلدية  وقدمت    
حول  مفصاًل  شرحاً  المهرجان، 
القمح في مليحة،  مشروع مزرعة 
ونماذج من طرق زراعته، وعرضاً 
حــول بــعــض حــبــوب الــقــمــح التي 

المشروع. ستتم زراعتها في 
على  مليحة،  بلدية  نظمت  كما 
ــمــهــرجــان،  ــات ال ــي ــال ــع هـــامـــش ف
غــاف«،  شــجــرة  »أجــمــل  مسابقة 
إضافة  للطبخ«،  عامة  و»مسابقة 
إلى العروض والرقصات الحربية.

فعاليـات متنوعـة فـي مهرجـان املزارعيـن بمليحـة 

 ملتقى
أوضح سلطان علي سيف اخلاصوني رئيس املجلس 

املزارعني ساهم يف  البلدي ملدينة مليحة، أن مهرجان 
املزارعني يف مكان واحد، ليكون مبثابة ملتقى  جتميع 
والتعرف  للجمهور،  وبيعها  منتجاتهم  عرض  لهم  يتيح 

املواطنون،  املزارعون  ينتهجها  التي  األساليب  على 
الزراعية  واملعلومات  املهارات  إكسابهم  إلى  باإلضافة 

اجلديدة.



في تقرير جديد حول أولويات القطاعات الحيوية

القمة العاملية للحكومات: 4 توصيات لبناء 

القدرات استعدادًا لسوق العمل املستقبلي

دبي )االتحاد(

العالمية  القمة  مؤسسة  أطلقت 
تحت  معرفياً  تقريراً  للحكومات 
ــحــكــومــات  ــوان »مــســتــقــبــل ال ــنـ عـ
أن  للحكومات  كــيــف  والــتــعــلــيــم.. 
لتنمية  صارماً  نظامياً  نهجاً  تضع 
تصميم  أهمية  أكــد  الــمــهــارات؟«، 
نــظــام خـــاص لــتــطــويــر الــمــهــارات 
مع  للتكّيف  ــًا  ــاب وق ــاً  مــرن يــكــون 
ومؤهًا  المستقبلية،  المتغيرات 
ــات الــعــالــمــيــة  ــوجــه ــت ــة ال ــب ــمــواك ل
االستعداد  من  الحكومات  وتمكين 

لها.
إطاقه  تم  الذي  التقرير  وتناول 
ووتر  »بــرايــس  شركة  مع  بالتعاون 
الحكومات  أولويات  كوبرز«،  هاوس 
الرئيسية  القطاعات  تحديد  فــي 
الموظفين،  إمكانات  وتقييم  للنمو 
خــطــط شاملة  وضـــع  يــضــمــن  بــمــا 
كفاءاتهم  ورفع  مهاراتهم،  لتحسين 
تحفيز  ــى  إلـ إضـــافـــة  وقـــدراتـــهـــم، 
المتعلمين،  ــن  م الــجــديــد  الــجــيــل 
وتــأهــيــلــهــم لـــدخـــول ســـوق الــعــمــل 

التنمية. في  الفاعلة  والمشاركة 
تــوصــيــات  ــع  أربـ الــتــقــريــر  وأورد 
يمكن  مــســتــقــبــلــيــة  ــيــجــيــة  ــرات اســت
في  عليها  ــمــاد  االعــت لــلــحــكــومــات 
واالستعداد  الــقــدرات  بناء  عملية 
تتضمن  المستقبلي،  العمل  لسوق 
على  بناًء  المهارات  فجوة  تحديد 
والتخطيط  الــوطــنــيــة،  األولـــويـــات 
عن  ــاجــمــة  ــن ال ــرات  ــي ــغ ــت ال إلدارة 
التقنيات  وحــلــول  الــمــهــارات  تطور 
ــز الــمــرونــة في  ــزي ــع ــة، وت ــاشــئ ــن ال
وتطبيق  القطاع،  احتياجات  تلبية 
الــمــســتــوى الــمــنــاســب لــلــحــوكــمــة، 
هيكل  وإدارة  تصميم  إلــى  إضافة 
االستجابة  وسريع  مناسب  ونظام 

السكان. يتماشى مع خصائص 

الــشــرهــان  يــوســف  محمد  ــد  وأكـ
العالمية  القمة  مؤسسة  مدير  نائب 
العالمية  الــقــمــة  أن  لــلــحــكــومــات، 
تعزيز  عــلــى  ــحــرص  ت لــلــحــكــومــات 
المعرفة  لتوفير  الفاعلة  الشراكات 
ــجــاهــات  والــعــلــوم بـــنـــاًء عــلــى االت
المستقبلية،  والتوجهات  العالمية 
معرفية  منصة  مكانتها  يرسخ  ما 
ــراف مــســتــقــبــل  ــشـ ــتـ ــة السـ ــي ــم عــال
أكثر  مجتمعات  وبــنــاء  الحكومات 

استدامة.
الـــتـــقـــريـــر  إطـــــــاق  إن  وقـــــــال 
هاوس  ووتر  »برايس  مع  بالشراكة 
المهارات  تعزيز  في  يسهم  كوبرز«، 
ركيزة  تشكل  التي  الــقــدرات  وبناء 
االقتصاد،  عجلة  دفع  في  أساسية 
على  إيجابي  أثــر  تحقيق  وضــمــان 

المجتمعات.

المهارات تنمية 
جيفري،  سالي  قالت  جهتها،  من 
العالمية  للشبكة  العالمي  القائد 
دبليو  »بــي  في  والمهارات  للتعليم 
لــلــحــكــومــات فرصة  ــاح  ــت »ت ســـي«: 
الازمة  السياسية  الخطوات  اتخاذ 
نظامي  نهج  اتباع  إلــى  تحث  التي 
أنشطة  يحفز  الــمــهــارات،  لتنمية 
إلى  إضــافــة  الوطنية،  الــمــؤهــات 
للتكيف  قابل  مهارات  سوق  إنشاء 
واقتصاد  المستقبل  متغيرات  مع 

عمل مرن«.
التحديات  أهــم  التقرير  وبــحــث 
التي نتجت عن جائحة »كوفيد-19« 
ــت تــواجــهــهــا الــحــكــومــات،  ومـــا زالـ
وقلة  البطالة،  على  ــزت  رك والــتــي 
الــفــرص الــوظــيــفــيــة الــحــالــيــة، إذ 
ــر نــشــرت مــؤخــراً  ــاري ــق رجــحــت ت
معدل  أن  الدولية  العمل  لمنظمة 
ليشمل  سيرتفع  العالمية  البطالة 

140 مليون وظيفة.

القمة العالمية 
للحكومات تعزز 

الشراكات العلمية لبناء 
مجتمعات مستدامة

 
محمد الشرهان

إنشاء سوق مهارات قابل 
للتكيف مع متغيرات 

المستقبل واقتصاد عمل 
مرن

 
سالي جيفري

»الوطني« يشارك في قمة رؤساء 
برلمانات  مجموعة العشرين في جاكرتا

)االتحاد( أبوظبي 

وفد  االتحادي  الوطني  المجلس  رئيس  معالي صقر غباش  يترأس 
المجلس المشارك في القمة الثامنة لرؤساء برلمانات دول مجموعة 
العشرين P20، الذي سيعقد في العاصمة اإلندونيسية جاكرتا تحت 
 7 إلــى   5 من  الفترة  خــال  ــوى«،  أق التعافي  معاً،  »التعافي  عنوان 
إندونيسيا،  جمهورية  في  النواب  مجلس  ويستضيفه  الجاري،  أكتوبر 

الدولي. البرلماني  االتحاد  بالتعاون مع 
معالي  عضويته،  في  االتحادي  الوطني  المجلس  وفد  ويضم 
عضوي  البيرق  رضــا  وعائشة  النعيمي،  راشــد  علي  الــدكــتــور 
العام  األمــيــن  النعيمي  عبدالرحمن  عمر  والــدكــتــور  المجلس، 
للمجلس، وطارق أحمد المرزوقي األمين العام المساعد لشؤون 

المجلس. رئاسة 
منتدى  أكتوبر   5 بتاريخ  يقام  المشاركة،  أعمال  وحسب جدول 
برلماني في سياق قمة رؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين، 
في  العشرين  مجموعة  »دور  بعنوان  األولــى  جلستين:  ويتضمن 
سياق التعاون بين البرلمانات لتعزيز التعددية في القرن الحادي 
للبرلمانات  يمكن  »كيف  بعنوان  الثانية  والجلسة  والعشرين«، 
التعاون  وتسهيل  االنبعاثات  خفض  أهداف  بلوغ  في  المساعدة 

العالمي بشأن تغير المناخ في أوقات األزمات المتعددة«.
وتتضمن  يومين،  لمدة  أكتوبر   6 بتاريخ  القمة  أعمال  وتنطلق 
األولــى  الجلسة  تناقش  حيث  ختامية،  وجلسة  جلسات  ــع  أرب
األخــضــر«،  واالقــتــصــاد  المستدامة  التنمية  »تــســريــع  مــوضــوع 
وتناقش الجلسة الثانية موضوع »الغذاء وأمن الطاقة والتحديات 
الفعال،  »للبرلمان  الثالثة موضوع  الجلسة  وتناقش  االقتصادية«، 
موضوع  الرابعة  الجلسة  تناقش  فيما  الحيوية«،  الديمقراطية 
المرأة«،  وتمكين  الجنسين  بين  والمساواة  االجتماعي  »اإلدماج 
لرئيس  وكلمة  الختامي  البيان  بإصدار  أعمالها  القمة  وتختم 
جمهورية  في  النواب  مجلس  ورئيسة  الدولي  البرلماني  االتحاد 
إندونيسيا. كما يلتقي معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني 
االتحادي على هامش القمة بعدد من نظرائه رؤساء البرلمانات 
سبل  لبحث  الصديقة،  الــدول  من  المشاركين  الوفود  ورؤســاء 

والثنائي. البرلماني  التعاون  تعزيز 

عبد اهلل النعيمي وأحمد ناصر الريسي وأعضاء اللجنة العليا خالل االجتماع )وام(

اطلعت على مستجدات الخدمات الرقمية اإللكترونية

»العليا لتطوير األنظمة اإللكترونية 

القضائية« تعقد اجتماعها الدوري

أبوظبي )وام(

لتطوير  الــعــلــيــا  الــلــجــنــة  عــقــدت 
القضائية  اإللــكــتــرونــيــة  األنــظــمــة 
الــعــدل  وزارة  مــقــر  فــي  اجتماعها 
معالي  بحضور  أبوظبي،  بالعاصمة 
النعيمي  اد  عــوّ بن  سلطان  عبداهلل 
أحمد  الدكتور  واللواء  العدل،  وزير 
وزارة  ــام  ع مفتش  الــريــســي  نــاصــر 
ممثلي  من  الفرق  ورؤساء  الداخلية، 
االستراتيجيين  والشركاء  الجهات 
االتحادية  القضائية  السلطات  من 

والمحلي. 
ــت الـــلـــجـــنـــة، فــي  ــرضــ ــ ــع ــ ــت واســ
اجتماعها، مستجدات عملها، وعدداً 
من المشاريع الريادية التقنية ضمن 
التي  ــجــزات  ــمــن الــلــجــنــة، وال عــمــل 
تعزيز  شــأنــهــا  مــن  ــي  ــت وال تحققت 
من  والمستحدثة  الذكية  الخدمات 

خال توسيع الربط بين الجهات.
عرضاً  االستشاري  الفريق  وقــدم 
ــى جــانــب االطــــاع على  بــذلــك، إلـ
الرقمية  الخدمات  لجنة  مستجدات 
المتبادلة  لــإجــراءات  اإللكترونية 
بما  والداخلية،  العدل  وزارتــي  بين 
والــخــدمــات  الجنائية  النظم  فيها 
واإلصاحية،  العقابية  للمؤسسات 
المتعلقة  الــمــوضــوعــات  مــن  وعـــدد 

بطبيعة عمل اللجنة.
بن  سلطان  عبداهلل  معالي  وأكــد 
حرص  العدل،  وزيــر  النعيمي  عــّواد 
توجيهات  وفــق  العمل  على  ــوزارة  الـ
العمل  لتطوير  الــرشــيــدة  الــقــيــادة 

تقديم  فــي  الــمــشــتــرك  الــحــكــومــي 
ومرونة  بكفاءة  استباقية  خــدمــات 
ودعم  المجتمع،  حياة  جودة  لتعزيز 
دولــة  فــي  الرقمي  التحول  مسيرة 
اإلمارات العربية المتحدة من خال 
توظيف أحدث التقنيات واالبتكارات 
قضائية  خــدمــات  تــقــديــم  لــضــمــان 

محورها اإلنسان، وبما يحقق سهولة 
الوصول للعدالة بفاعلية.

كما أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر 
الداخلية  وزارة  عام  مفتش  الريسي 
ــيـــس الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــتــطــويــر  ورئـ
أن  القضائية،  اإللكترونية  األنظمة 
توجيهات  ضــمــن  مــتــواصــل  الــعــمــل 
ثقافة  ترسيخ  نحو  اإلمارات  حكومة 
التميز والريادة وتعزيز جودة الحياة 
للمجتمع اإلماراتي من خال تقديم 
خدمات حديثة ريادية ومتميزة تكون 
وأي  وقــت  أي  في  الجميع  بمتناول 

زمان.
ــال: نــحــن مـــاضـــون فـــي هــذه  ــ وقـ
اللجنة، بما تضم من جهات وشركاء 
من  مــزيــد  نــحــو  تكاملي  عــمــل  فــي 
اإلنجازات وتقديم األفضل للمجتمع، 
القيادة الرشيدة  مستندين إلى رؤية 
كافة  وتقديمها  ودعمها  وحرصها 
الــمــمــكــنــات لــلــجــهــات الــحــكــومــيــة 
والخاصة لارتقاء بخدماتها وتطوير 

قدرات كوادرها الوطنية العاملة.
مناقشة  الــلــقــاء،  خـــال  ــرت،  وجــ
ــم الــتــوجــهــات االســتــراتــيــجــيــة  ــ أه
العدل  وزارة  بين  الربط  لمنظومة 
القضائية  الداخلية والجهات  ووزارة 
التكامل  لتحقيق  المشتركة  المحلية 
تمت  كما  الخدمات،  افضل  لتقديم 
المشترك  العمل  أهمية  مناقشة 
وزارة  بين  الموحد  الــربــط  لتعزيز 
والجهات  الداخلية  ووزارة  الــعــدل 
كفاءة  لرفع  الــدولــة  فــي  القضائية 

الخدمات التي تقدم للمتعاملين.

 توظيف أحدث التقنيات 
لضمان تقديم خدمات 

قضائية محورها اإلنسان 
 

عبدهللا سلطان 
النعيمي

ترسيخ ثقافة التميز 
والريادة وتعزيز جودة 

الحياة للمجتمع اإلماراتي 

 
أحمد ناصر الريسي 

نظام تطوير المهارات 

وبحث التقرير عوامل تصميم نظام مناسب لتطوير املهارات، 
باالعتماد على عدٍد من اخلطوات التي تسهم يف حتقيق أعلى 

عائد على احلكومات واملجتمعات، وهي: حتديد القطاعات حسب 
األولويات الوطنية واملتطلبات، وتقييم وضعية القطاعات عبر 

حتديد أهدافها وخصائصها وقياس درجة املخاطر، وحتديد منوذج 
احلوكمة لنظام تطوير املهارات من خالل قياس مستوى التنظيم 

وتوزيع املسؤوليات التنظيمية عبر مستويات التوجيه واإلدارة 
والتنفيذ، إضافة إلى تطوير نظام منوذجي لتطوير املهارات.

ولفت التقرير إلى أن نظام تطوير املهارات اجلديد الذي حتتاج إليه 
احلكومات، سيعتمد على عوامل تسهم يف تعزيز العمل احلكومي، 
وحتقيق التوازن بني القطاع التعليمي وسوق العمل، أهمها: تنمية 

املهارات املستدامة عبر وضع منوذج تعليم جديد لصقل املهارات، 
وإدارة نظام تعليم مواكب للتغيير يتضمن املوازنة بني التعليم العالي 

والتعليم املهني وزيادة االستثمار فيهما، وتطبيق املستوى املناسب 
للحوكمة.
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تــراجــــع املنخفــض الهنــدي 

املوسـمـــي خـــــالل أكتــوبــــر

ولفت التقرير إلى أن الرطوبة النسبية عادة تكون 
مرتفعة في الصباح الباكر خال هذا الشهر، وتقل 
بعد  االرتفاع  تعاود  ثم  الشمس،  ظهور  مع  تدريجياً 
الغروب لتصل في المتوسط خال هذا الشهر إلى 
51 % تقريباً، حيث تزداد معها فرص تشكل الضباب 

في فترات منتصف الليل والصباح الباكر. 
وأشار المركز إلى أن المنخفض الهندي الموسمي 
يتراجع تدريجياً خاصة مع نهاية هذا الشهر ويبدأ 
على  بالتأثير  السيبيري  الــجــوي  المرتفع  امــتــداد 
بامتداد  أيضاً  الدولة  تتأثر  كما  أحياناً،  المنطقة 
البحر  من  الممتدة  السطحية  الجوية  لمنخفضات 
الشرق وفي حال صاحبها منخفضات  األحمر ومن 
جوية في طبقات الجو العليا من الشرق أو من الغرب 
الركامية  السحب  وتتكون  السحب  كميات  تـــزداد 
المناطق  خــاصــة  المناطق،  بعض  على  الممطرة 

الشرقية من الدولة.
وسجات  مناخية،  إحصائيات  المركز  ورصـــد 
تاريخية لشهر أكتوبر٬ إذ إن متوسط درجة الحرارة 
يتراوح ما بين 28.8 و30.4°م. ومتوسط درجة الحرارة 

العظمى بين 35.2 و37°م. أما متوسط درجة الحرارة 
الصغرى، فيتراوح بين  22.0 و25.2°م.. وأعلى درجة 
حرارة سجلت خال أكتوبر بلغت 46.3°م في مزيرعة 
.. أما أقل درجة حــرارة، فسجلت على  سنة 2017 

ركنة سنة 2020 والتي بلغت 6.4°م.
أما بالنسبة إلى الرياح، فإن متوسط سرعة الرياح 
10.3 كم/ ساعة٬ وأعلى سرعة رياح بلغت 117.4 

)كم/ س( في قرنين سنة 2012.
الرطوبة  متوسط  تتراوح  بالرطوبة  يتعلق  وفيما 
النسبية العظمى ما بين 65% إلى 85%، أما متوسط 
الرطوبة النسبية الصغرى فسجل ما بين 19% إلى 

.%32
وفيما يتعلق بالضباب، أشار التقرير إلى أن أعلى 
السنوات  خــال  الضباب  حــدوث  فيها  تكرر  سنة 
الماضية كان في سنة 2017، حيث كان عدد تكرار 
حدوث الضباب 22 يوم ضباب و5 أيام ضباب خفيف.
أمطار  كمية  أعلى  كانت  باألمطار  يتعلق  وفيما 
مسجلة خال هذا الشهر 139.0 ملم في سنة 2016 

على الشويب.

إبراهيم سليم )أبوظبي(

أصدر المركز الوطني لألرصاد تقرير السمات المناخية لشهر أكتوبر٬ 

والذي يعد من شهور الفترة االنتقالية الثانية بين فصلي الصيف 

والشتاء، وتتميز هذه الفترة عادة بتغيرات حادة وسريعة في األحوال 

الجوية، وفيه تبدأ درجات الحرارة باالنخفاض، خاصة خالل النصف الثاني، 

انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بشهر سبتمبر، وتكون الرياح السائدة خالل 

هذا الشهر جنوبية شرقية في فترات نهاية الليل والصباح، تتحول في 

فترة الظهيرة والمساء إلى شمالية غربية بتأثير دورة نسيم البر/ البحر.
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عقد اجتماعه األول لتنفيذ شبكة سكك حديدية تربط ميناء صحار بمنظومة السكك الحديدية اإلماراتية

»مجلس قطارات ُعمان واالتحاد للقطارات« يناقش خطط التنفيذ

دبي )االتحاد(

بين  المشتركة  الشركة  إدارة  مجلس  عقد 
لشبكة  والمشغل  الــُمــطــور  ُعــمــان،  قــطــارات 
ُعمان،  الوطنية في سلطنة  الحديدية  السكك 
لشبكة  والُمشغل  الُمطور  للقطارات،  واالتحاد 
اإلمارات  دولة  في  الوطنية  الحديدية  السكك 
بعد  وذلك  األول،  اجتماعه  المتحدة،  العربية 
يومين من توقيع اتفاقية تأسيس الشركة بين 
الطرفين، الذي تم على هامش زيارة صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس 

الدولة، حفظه اهلل، لسلطنة ُعمان.
معالي  من  كاًل  الشركة  إدارة  ويضم مجلس 
سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير 
الطاقة والبنية التحتية، ومعالي المهندس سعيد 
واالتصاالت  النقل  وزيــر  المعولي،  حمود  بن 
والشيخ  ُعمان،  سلطنة  في  المعلومات  وتقنية 
رئيس جهاز  نائب  الحارثي  بن سليمان  ناصر 
ورئيس  بالوكالة  للعمليات  الُعماني  االستثمار 
مجلس إدارة مجموعة أسياد، وسعيد الزعابي 
للقطارات  االتحاد  شركة  إدارة  مجلس  رئيس 
لنقل الركاب، والمهندس عبدالرحمن بن سالم 
أسياد،  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  الحاتمي 
التنفيذي  الرئيس  ملك،  شــادي  والمهندس 

لشركة االتحاد للقطارات.
غير  الــدعــم  اإلدارة  مجلس  أعــضــاء  ــن  وثــمَّ
البلدين  في  الرشيدتين  للقيادتين  المحدود 
ــي تــعــزيــز سبل  ورؤيــتــهــمــا االســتــراتــيــجــيــة ف
في  البلدين  بين  المشترك  والعمل  التعاون 
مختلف المجاالت، والتوجيه بتأسيس الشركة 
المشتركة لتنفيذ وتشغيل شبكة سكك حديدية 
الحديدية  السكك  بشبكة  ميناء صحار  تربط 
ــداداً  ــت ــتــي تــأتــي ام الــوطــنــيــة اإلمــاراتــيــة، وال

المتينة  والتاريخية  االستراتيجية  للعالقات 
التي تجمع بين سلطنة ُعمان ودولة اإلمارات 
العربية المتحدة على كل األصعدة، لتسهم في 
فتح آفاق جديدة في قطاعات البنية األساسية 
من  وذلـــك  اللوجستية،  والــخــدمــات  والــنــقــل 
والصناعية  االقتصادية  المناطق  ربط  خالل 
بالسكك  البلدين  فــي  والسكنية  والــتــجــاريــة 
الحديدية، مما يعزز الحركة التجارية والترابط 

االجتماعي.
كما تناول مجلس إدارة الشركة خطط تنفيذ 
ودولة  ُعمان  سلطنة  بين  المشترك  المشروع 
ــك أعــمــال الــدراســات  اإلمــــارات، بما فــي ذل
الفنية والتصميم الهندسي، والدراسات البيئية 
التجارية  والشؤون  العمل  ونموذج  للمسارات 

للشركة المشتركة.
ــي أفــضــل  ــن ــب ــس أهـــمـــيـــة ت ــجــل ــم ــد ال ــ ــ وأك

المؤسسي  بــاإلطــار  يتعلّق  بما  الــمــمــارســات 
لتمكين  واإلدارة،  الحوكمة  وأنظمة  للشركة 
األهــداف  وتحقيق  مهامها  تأدية  من  الشركة 
معايير  أعلى  وتبني  تأسيسها،  من  المرجوة 
من  العالمية  واالســتــدامــة  والسالمة  األمـــان 
بين  الحديدية  السكك  شبكة  تطوير  خــالل 
سلطنة ُعمان ودولة اإلمارات، والتي تمتد على 
مسافة 303 كيلومترات، لتقديم خدمات آمنة 
وسريعة لنقل الركاب وشحن البضائع، لتسهم 
الوطني  االقتصاد  وتنمية  تعزيز  فــي  بذلك 
للبلدين، فضاًل عن رفع كفاءة منظومة سالسل 
التوريد وسهولة ممارسة التجارة عبر الحدود 
التجارية  المنافذ  البلدين من خالل ربط  بين 

بشبكة السكك الحديدية.
المهندس  تعيين  االجــتــمــاع  خــالل  تــم  كما 
للشركة،  تنفيذياً  رئــيــســاً  الــهــاشــمــي  أحــمــد 

نائباً  المحروقي  زهران  بن  والمهندس محمد 
للرئيس التنفيذي.

فارس  فــرج  محمد  بن  سهيل  معالي  وأكــد 
المشتركة  الشركة  تأسيس  أن  الــمــزروعــي، 
بما  يأتي  اإلمــارات  ودولــة  ُعمان  سلطنة  بين 
بشأن  الشقيقين  البلدين  توجهات  مع  ينسجم 
االرتقاء  المستدامة من خالل  التنمية  تحقيق 
آفاق  نحو  األساسية  والبنية  النقل  بقطاعات 
والتجاري،  االقتصادي  النمو  لدعم  جديدة، 
شبكة  تطوير  خــالل  مــن  الشركة  ستعمل  إذ 
تعزيز  عــلــى  المشتركة  الــحــديــديــة  الــســكــك 
أعلى  وفق  البلدين  بين  البري  النقل  منظومة 
المعايير والمستويات، لتوفير وسيلة نقل آمنة 
الربط  تعزيز  شأنها  من  ومستدامة،  وموثوقة 
بين المناطق الصناعية والتجارية، فضاًل عن 
توطيد الترابط االجتماعي الذي لطالما جمع 

بين الشعبين.
بن  سعيد  المهندس  معالي  أكد  جانبه،  من 
حمود المعولي أن »هذه الشراكة االستراتيجية 
سلطنة  بين  الحديدية  السكك  شبكة  لتنفيذ 
المتحدة  الــعــربــيــة  اإلمـــــارات  ــة  ــ ودول ــمــان  ُع
المشترك  األخــوي  الترابط  ستعزز  الشقيقة، 
الذي أرست دعائمه قيادتا البلدين الشقيقين، 
التكامل  فــي  المشتركة  ــداف  ــ األه ويــتــرجــم 
ويسهم  البلدين،  بين  واالقتصادي  االجتماعي 
األنشطة  لمختلف  الــلــوجــســتــي  ــدعــم  ال فــي 
التجاري  التبادل  ونمو  واالقتصادية  التجارية 
واالقتصادي ويفتح آفاقاً أوسع وخيارات تنقل 
الربط  تحقيق  فــي  تسهم  عالية  جــودة  ذات 
الحرة  والمنطقة  صحار  ميناء  بين  الفاعل 
الصناعية  والمناطق  الُعماني  الجانب  فــي 
واالقتصادية بدولة اإلمارات العربية المتحدة 

الشقيقة«.

سهيل المزروعي وسعيد المعولي يتوسطان أعضاء مجلس اإلدارة في صورة جماعية )الصور من المصدر(

ُيسهم تطوير شبكة 
السكك الحديدية 

المشتركة في تعزيز 
منظومة النقل البري بين 

البلدين
 

سهيل المزروعي

ستقدم شبكة سكك 
الحديد بين البلدين 

الدعم اللوجستي لنمو 
حجم األنشطة التجارية 

واالقتصادية 

سعيد المعولي

أعضاء مجلس اإلدارة يثّمنون الدعم غير المحدود للقيادتين الرشيدتين في البلدين ورؤيتهما االستراتيجية 

تعييـــن أحمـــد الهاشمـــي رئيســــًا تنفيـــذيًا للشـــركة ومحمــد المحـــروقــي نائبـــًا للرئيــــس التنفيذي 

3 مليارات دوالر

اجلدير بالذكر أن تأسيس الشركة 
املشتركة بني قطارات ُعمان 

واالحتاد للقطارات، جاء بهدف 
تصميم وتطوير وتشغيل شبكة 

سكك حديدية تربط ميناء صحار 
بشبكة السكك احلديدية الوطنية 

اإلماراتية، باستثمارات إجمالية 
للمشروع بقيمة ثالثة )3( مليارات 

دوالر أميركي.

بطول إجمالي بلغ 37 كيلومترًا

ترسية عقد تنفيذ طرق داخلية يف 4 مناطق سكنية يف دبي

المدير  الطاير  معالي مطر  وقال 
المديرين  مجلس  ــيــس  ورئ ــام  ــع ال
إن  والمواصالت،  الطرق  هيئة  في 
الداخلية،  الــطــرق  مــشــروع  تنفيذ 
الطرق  هيئة  إطار حرص  في  يأتي 
البنية  تطوير  على  والــمــواصــالت 
التحتية األساسية من أعمال الطرق 
واإلنــــارة وتــصــريــف مــيــاه األمــطــار 
إلى  مشيراً  السكنية،  المناطق  في 
أن مــشــروع الــطــرق الــداخــلــيــة في 
بطول  طرقاً  يشمل  مرغم،  منطقة 
الواقعة  المنطقة  كيلومترات،   8
على شارع دبي- العين بالقرب من 
سيجري  حيث  ــي،  دب ــف  داي سكاي 
تعبيد الطرق في المنطقة مع أعمال 
إنشاء  تتضمن  التي  التحتية  البنية 
شبكة صرف مياه األمطار، وأعمال 
إنارة للشوارع، ويخدم المشروع أكثر 
تلك  في  يقطنون  نسمة   1100 من 

المنطقة.
وأضاف: »يتضمن مشروع الطرق 
الداخلية في منطقة لهباب، رصف 
مع  كيلومترات،  أربعة  بطول  طــرق 
تتضمن  التي  التحتية  البنية  أعمال 
األمطار،  مياه  صرف  شبكة  إنشاء 
تشمل  كما  للشوارع،  إنــارة  وأعمال 
القائمة  للطرق  إنــارة  أعمال  تنفيذ 
في منطقة لهباب على شارع دبي- 
لسباق  لهباب  مضمار  بجانب  حتا 
ويخدم  كيلومترين..  بطول  الجمال 
نسمة  آالف   3 مــن  أكثر  المشروع 
ويسهم  المنطقة،  تلك  في  يقطنون 
المشروع في تحسين ربط المنطقة 
شبكة  مــع  التطوير  قيد  السكنية 

الطرق«.
وأوضــــح مــعــالــي الــمــديــر الــعــام 
ــيـــس مــجــلــس الــمــديــريــن في  ورئـ
التي  الداخلية  الطرق  أن  »الهيئة« 
منطقة  ــي  فـ تــنــفــيــذهــا  ــجــري  ســي
سبعة  قرابة  طولها  يبلغ  الليسيلي، 
أيضاً  المشروع  ويشمل  كيلومترات، 
القائمة  للطرق  إنــارة  أعمال  تنفيذ 
بالقرب  الــســلــم  ســيــح  منطقة  فــي 
من الست اكزيت وبحيرات القدرة، 
بــطــول يــزيــد عــلــى 14 كــيــلــومــتــراً، 
ويخدم المشروع قرابة 2900 نسمة 
ويسهم  المنطقة،  تلك  في  يقطنون 
الـــمـــشـــروع فـــي تــحــســيــن مــداخــل 

ومخارج المنطقة.

دبي )االتحاد(

 أرست هيئة الطرق والمواصالت 

بدبي عقد مشروع تنفيذ طرق 

داخلية وأعمال إنارة للشوارع 

القائمة، في أربع مناطق سكنية، 

هي مرغم ولهباب والليسيلي 

وحتا، بطول إجمالي يبلغ 37 

كيلومترًا، منها أعمال طرق بطول 

21 كيلومترًا، وأعمال إضافة أعمدة 

إنارة للشوارع القائمة بطول 16 

كيلومترًا، ويتوقع االنتهاء من 

المشروع نهاية عام 2023.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات صاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه 

الله، وتعليمات سمو الشيخ حمدان 

بن محمد بن راشد آل مكتوم، 

ولي عهد دبي رئيس المجلس 

التنفيذي، بتطوير وتحسين البنية 

التحتية األساسية في المناطق 

السكنية، لتلبية احتياجات التمدد 

واالنتشار السكاني والعمراني في 

اإلمارة، واالرتقاء بجودة الحياة، 

وتحقيق السعادة والرفاهية 

للسكان.

يخدم المشروع أكثر من 
1100 نسمة يقطنون 

في تلك المنطقة

مطر الطاير 

 يشمل املشروع تنفيذ طرق 
بطول كيلومترين يف منطقة 

حتا، وحتديدًا يف مناطق صعير 
والسلمي وسهيلة، إلى جانب 
أعمال البنية التحتية التي 

تتضمن إنشاء شبكة صرف مياه 
األمطار، وأعمال إنارة للشوارع، 
ويخدم املشروع حوالي 6 آالف 

نسمة يقطنون يف تلك املناطق، 
ويسهم املشروع يف حتسني 

املداخل واملخارج، وحتسني ربط 
املنطقة السكنية قيد التطوير 

مع شبكة الطرق.
جتدر اإلشارة إلى أن هيئة 

الطرق واملواصالت تنفذ حاليًا 
شبكة من الطرق الداخلية يف 

ثالث مناطق سكنية هي القوز 
الثانية، وند الشبا الثانية، 

والبرشاء جنوب الثالثة، بطول 
إجمالي 34.4 كيلومتر، منها 
طرق بطول 16 كيلومترًا، يف 
منطقة القوز الثانية، تخدم 
أكثر من 3000 نسمة، وطرق 

بطول ستة كيلومترات و400 
متر، يف منطقة البرشاء جنوب 

الثالثة، ويقطنها أكثر من 4500 
نسمة، إضافة إلى طرق بطول 

12 كيلومترًا يف منطقة ند الشبا 
الثانية.

مياه األمطار

محمد الهاملي: تجربة هيئة
أبوظبي لإلسكان رائدة عالميًا

أبوظبي )االتحاد(

ــال الـــدكـــتـــور مــحــمــد راشـــد  ــ ق
ــام هــيــئــة  ــ ــي، مـــديـــر عـ ــلـ ــامـ ــهـ الـ
دول  نــشــارك  لإلسكان:  أبوظبي 
العالمي  باليوم  االحتفال  العالم 
ــطــالقــاً من  ــك ان ــ لــإلســكــان، وذل
في  »الهيئة«  به  تقوم  الذي  الدور 
تطوير كل البرامج لتوفير المسكن 
المالئم للمواطنين؛ بفضل الدعم 
القيادة  تقدمه  الــذي  المتواصل 
والذي  اإلسكان  لقطاع  الرشيدة 
تــحــرص مــن خــاللــه عــلــى توفير 
ودفع  للمواطنين،  الكريمة  الحياة 
عــجــلــة الــنــمــو االقــتــصــادي عبر 
المختلفة  اإلسكان  تنفيذ مشاريع 
واحتياجاتهم  لتفضيالتهم  وفقاً 
وبما يحقق لهم األمان االجتماعي 
مع  أيضاً  يتناسب  وبما  مستقباًل، 
وبحسب  االستدامة  اشتراطات 

أفضل المعايير العالمية في التصميم والتنفيذ، مع توفير البنية التحتية 
األفضل.

أبرز  من  واحــدة  تُعد  لإلسكان  أبوظبي  هيئة  تجربة  إن  وأضــاف: 
لألسر  المالئم  المسكن  تأمين  في  العالم  مستوى  على  التجارب 
األساسية  ومرتكزاتها  الحياة  مكونات  من  أساسي  كمكون  المواطنة، 
بن  زايد  الشيخ  المؤسس  الوالد  كرسه  نهج  وهو  الطبيعي،  ونموها 
الدولة، حيث عكف  تأسيس  منذ  ثراه،  اهلل  نهيان، طيب  آل  سلطان 
الحياتية،  الجوانب  مختلف  في  المواطن  رعاية  على  اهلل-  -رحمه 
يومنا  تحقيقه حتى  وتعمل على  الرشيدة  القيادة  عليه  تسير  ما  وهو 

هذا.
جميع  تلبية  تستهدف  »الهيئة«  تنفذها  التي  البرامج  أن  وأوضــح 
واللوائح  والنظم  البرامج  تطوير  عبر  أبوظبي  مجتمع  احتياجات 
والسياسات اإلسكانية من أجل تقديم خدمات إسكانية انطالقاً من 
رسالة هيئة أبوظبي لإلسكان في تعزيز االرتباط األسري واالستقرار 
بين المواطنين من خالل توفير برامج اإلسكان المناسبة واإلشراف 
على تنفيذها، فضاًل عن تشجيع القطاع الخاص على االستثمار في 

اإلسكان. مجال 

توفير المسكن المالئم 
للمواطن بفضل دعم 

القيادة لقطاع اإلسكان

 محمد الهاملي

سهيل المزروعي وسعيد المعولي خالل االجتماع األول لمجلس اإلدارة )من المصدر(
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االثنين 7 ربيع األول 1444 هـ الموافق 3 أكتوبر 2022م اإلمارات

 قدمها 140 قياديًا ومتخصصًا في ملتقيات خدمات اإلمارات

190 مبـــادرة تحوليــــة لتسهيــــل حيـــاة النـــــاس

دبي )االتحاد(

ــارات  ــ ــة اإلمـ ــ عــقــدت حــكــومــة دول
بمشاركة  اإلمــارات  خدمات  ملتقيات 
حــكــومــيــاً  قـــيـــاديـــاً   140 ــن  مـ أكـــثـــر 
ــي مــجــال الــخــدمــات  ومــتــخــصــصــاً ف
ــرق عــمــل لــتــبــادل  يــعــمــلــون ضــمــن فـ
ــار والــخــبــرات وصــيــاغــة رؤيــة  ــك األف
أفضل لمنظومة الخدمات الحكومية، 
التي بحثت ما يزيد على 190 مبادرة 
بمستوى  لالرتقاء  ومبتكرة  تحولية 
للمتعاملين،  الــمــقــدمــة  ــخــدمــات  ال
ــر  ــطــوي وتـــســـريـــع وتـــيـــرة الــعــمــل وت
الخدمات لتسهيل حياة الناس وتعزيز 
جــهــود تــطــويــر مــنــظــومــة الــخــدمــات 

الحكومية.
ــي شملت  ــت ال الــمــلــتــقــيــات  وســعــت 
ملتقى رواد خدمات اإلمارات وحلقات 
مدى  على  وأُقيمت   ،2022 الخدمات 
ــادل األفــكــار  ــب يــومــيــن، إلـــى تــعــزيــز ت
بالخدمات  لالرتقاء  الحلول  وابتكار 
الخدمة  وقــنــوات  الخدمات  وبــاقــات 
ذات األولوية في حياة اإلنسان، والتي 
جميع  لتغطي  وتستمر  بالوالدة  تبدأ 
يلبي احتياجات  العمرية، ما  المراحل 
المستقبلية،  وتطلعاتهم  المتعاملين 
دولــة  مجتمع  على  إيــجــابــاً  وينعكس 
اإلمارات ويحقق رخاءه، ويدعم جهود 
تقديم تجربة خدمات متكاملة وفعالة.

وعقدت، خالل أعمال اليوم الثاني 
للملتقيات، »حلقات الخدمات 2022« 
بــاقــات  تصميم  عــلــى  ركـــزت  ــي  ــت وال
ــات مــبــتــكــرة تــغــطــي 4 مــحــاور  خــدم
ــة،  ــطــفــول رئــيــســة، هـــي األســـــرة وال
والحياة،  الصحة  والعمل،  الشباب 
عملت  والـــتـــي  بــالــمــجــتــمــع  وتــمــكــيــن 
مجال  فــي  متخصصة  فـــرق  عليها 
تجربة  وتحسين  الــخــدمــات  تطوير 
تقييم  آلــيــات  وبــحــثــت  المتعاملين، 
الخدمات وتحديد االتجاهات، ووضع 
إطـــار عــمــل لــلــخــدمــات يــرتــكــز على 
األفــراد  مــن  المعنيين  كافة  إشــراك 
المستمر  التطوير  في  والمؤسسات 

للخدمات.

حلول استباقية 
ــن طــلــيــعــة رئــيــس  ــد مــحــمــد بـ ــ وأكـ
دولــة  لحكومة  الحكومية  الــخــدمــات 
اإلمارات، أن الحكومة، بقيادة صاحب 
آل  راشـــد  بــن  محمد  الشيخ  السمو 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، حريصة 
وابتكار  الحكومي  العمل  تطوير  على 
على  يقوم  الخدمات  من  جديد  جيل 

التكنولوجيا  وتبني  االستباقية  الحلول 
وفعالة،  متكاملة  خدمات  تقديم  في 
ينعكس  بما  األداء  بمستوى  لالرتقاء 
المجتمع،  ــراد  أفـ حــيــاة  على  إيــجــابــاً 
ــارات  اإلمـ خــدمــات  رواد  ملتقى  وأن 
يجسد جهود الحكومة في توجيه فرق 
الجهات  بالخدمات في  المعنية  العمل 
العمل  وتــيــرة  تسريع  نحو  الحكومية 
واإلنجاز والتركيز على الخدمات األكثر 

الفرص  وإتاحة  الناس،  بحياة  ارتباطاً 
التوجهات  تصميم  في  للمشاركة  لهم 

الجديدة لمنظومة الخدمات.
خدمات  رواد  عمل  فــرق  إن  وقـــال 
ــارات الــتــي شــاركــت فــي الملتقى  ــ اإلم
والــتــجــارب  الــخــبــرات  لــتــبــادل  للعمل 
التي من شأنها تعزيز كفاءة الخدمات 
التحولية  المبادرات  بحثت  الحكومية 
الــنــاس،  حــيــاة  على  البالغ  األثـــر  ذات 
كذلك  ركـــزت  الملتقيات  أن  مضيفاً 
الهادفة   ،2022 الخدمات  على حلقات 
الحكومية،  الخدمات  باقات  لتصميم 
وفق احتياجات المتعاملين وتطلعاتهم، 
يدعم مفهوم العمل الحكومي االستباقي 
خدمية  باقات  وتقديم  آلياته  وتطوير 
متكاملة، ما يعكس توجهات الدولة في 
استدامة عمليات التطوير وابتكار نماذج 
الخدمات  أفضل  لتقديم  جديدة  عمل 
لتحسين حياة المجتمع، وتعزيز تنافسية 

الدولة وريادتها العالمية.

خالل أعمال الملتقى )من المصدر(

دبي )االتحاد(

الشيخة  فعاليات مسابقة  تواصلت 
للقرآن  الدولية  مبارك  بنت  فاطمة 
الثاني في قاعة  ليومها  الكريم بدبي 
ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر 
إبراهيم  المستشار  بحضور  بدبي، 
بــومــلــحــه مــســتــشــار صاحب  مــحــمــد 
الثقافية  للشؤون  دبــي  حاكم  السمو 
المنظمة  اللجنة  رئيس  واإلنسانية 
الكريم،  للقرآن  الدولية  دبي  لجائزة 
إدارة  مجلس  رئــيــس  ــبــدور  ال وبـــالل 
ندوة الثقافة والعلوم، وأعضاء اللجنة 
وجمهور  الجائزة  وضيوف  المنظمة، 
المتسابقات  ــقــي  ومــراف الــحــضــور 

والوفود المشاركة.
ــام لجنة  ــت، أمـــس، أمـ وقــد شــارك
تحكيم المسابقة كل من تسنيم عريان 
من سوريا، وعائشة أبوبكر حسن من 
من  بشرى  خانم  وأفسانة  نيجيريا، 
بنجالديش، ونصيبة دكورى من مالي، 
الواليات  من  ورســام  محمد  وعائشة 
المسائية  الــفــتــرة  وفـــي  الــمــتــحــدة، 
الجاك  شاركت كل من إسالم عوض 
ــن الــــســــودان، ومــنــيــرة  إبـــراهـــيـــم مـ
وميسم  كينيا،  من  عبدي  عبدالفتاح 
بنت أحمد بن محمد بن سرحان من 
ُعمان، وصفاء محمد حسان  سلطنة 
من جمهورية القمر المتحدة، وأسماء 
في  وتسابقن  تايالند،  من  مي  تؤجي 
عاصم،  عــن  حفص  بــروايــة  الحفظ 
تنظيم  بحسن  المتسابقات  وأشــادت 
ــال واإلقـــامـــة  ــب ــق الــمــســابــقــة واالســت
لهن،  الــمــرصــودة  القيمة  والــجــوائــز 
فتيات  تحفز  المسابقة  أن  ــدن  وأكـ
األمة اإلسالمية على حفظ كتاب اهلل 
الكريم وتعليمه عماًل بقوله، صلى اهلل 
القرآن  تعلم  من  »خيركم  وسلم  عليه 

وعلمه«.
سميرة  المتسابقة  ــد  والـ ــاد  وأشــ
من  ومرافقها  علمي  محمود  أبوبكر 
المتميز  الكبير  بالمستوى  موزمبيق 
الشيخة  مسابقة  إليه  وصلت  الــذي 
للقرآن  الدولية  مبارك  بنت  فاطمة 
المستوى  على  بداياتها  منذ  الكريم 
وبنات  أوالد   9 له  إن  وقــال  الــدولــي، 
يحفظون القرآن، وله بنتان شاركتا في 
نفسها،  بالمسابقة  سابقتين  دورتين 
الــدورة  في  زكية  ابنته  شاركت  حيث 
األولى وفازت بالمستوى األول مكرر، 
الــدورة  في  سمية  ابنته  شاركت  كما 
مــركــزاً  وحققت  للمسابقة  الــرابــعــة 
المتسابقة  والــد  أشــاد  كما  متقدماً، 
أكــرم حامد مبروك من مصر  نــوران 
إليه  وصلت  الــذي  الكبير  بالمستوى 

مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  مسابقة 
الدولية للقرآن الكريم.

أبوبكر  سميرة  المتسابقة  وقالت 
محمود علمي 11 عاماً من موزمبيق 
وكانت  السابع  الــصــف  فــي  وتـــدرس 
تحفظ يومياً ما بين صفحة إلى صفحة 
ونصف الصفحة من المصحف وبعد 
ثــالثــة أجــزاء  تــراجــع  كــانــت  الحفظ 
يومياً، وتتمنى أن تصبح طبيبة، بإذن 
وعلوم  الكريم  للقرآن  ومحفظة  اهلل، 
القائمين  وتشكر  والقراءات،  القرآن 
على المسابقة وحسن استقبالهم لهم 
ورعايتهم لحافظات كتاب اهلل، داعية 

لهم بالخير والبركة.

نجمة حاج من الفلبين
وقالت المتسابقة نجمة حاج حميد 
بانجونوتان 16 عاماً من الفلبين: إنها 
سعيدة بالتواجد في المسابقة، وكانت 
الــقــرآن  مــن  ــوم صفحة  ي كــل  تحفظ 
النسائي  ــل  األمـ معهد  فــي  ــــدرس  وت
في  الشرعية  والعلوم  القرآن  لتعليم 
للدعوة  منيب  وجمعية  مــراوي  مدينة 
اإلسالمية، ولها خمسة إخوة وأخوات 
يحفظن  وخاالتها  الــقــرآن،  يحفظون 
القرآن وهن من شجعنها على الحفظ، 
وتشكر اللجنة المنظمة على جهودهم 
إلى  داعية  تكون  أن  وتطمح  الكبيرة، 

اهلل عالمة بعلوم القرآن والقراءات. 

متسابقة من مالي  )من المصدر(

المتسابقة الموزمبيقية تحلم بمواصلة نجاحات شقيقتيها في الدورة الحالية 

تنافس كبير يف ثاني أيام مسابقة الشيخة فاطمة للقرآن

أما املتسابقة زهرة أداليل هارون من الكاميرون، فقالت إنها سعيدة 
باملشاركة يف املسابقة، وقد بدأت احلفظ يف عمر 15 عامًا يف مجمع 

القرآن الكرمي يف الشارقة، ومؤسسة رأس اخليمة للقرآن الكرمي، 
وكانت حتفظ بني صفحة وصفحتني من القرآن يوميًا، وشاركت يف 

مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم احمللية للقرآن الكرمي يف دبي، 
وجائزة مسابقة رأس اخليمة احمللية، وحتب أن تكون داعية إلى 

اهلل، وتشكر اللجنة املنظمة على جهودها لنجاح املسابقة.
كما قالت املتسابقة نوران أكرم حامد مبروك من مصر 15 عامًا: 

إنها بدأت احلفظ من عمر 4 سنوات وشجعها والدها والشيخ أسامة 
عبدالعظيم على حفظ القرآن الكرمي، وكانت حتفظ يف مجمع 

الشيخ الشعراوي للقرآن الكرمي، وقد شاركت يف املسابقة العاملية 
للقرآن يف مصر سنة 2020 وحققت املركز األول، وتقوم مبساعدة 

إخوتها األربعة على احلفظ، وتشكر اللجنة املنظمة على رعايتهم 
وخدماتهم اجلليلة وحسن االستقبال والتنظيم.

زهرة هارون من الكاميرون
شيماء إسماعيل 

من مدغشقر 

شيماء  املتسابقة  قالت 
24 عامًا  إسماعيل 
إنها  مدغشقر،  من 
بدأت احلفظ منذ 

عشر سنوات، وكانت 
حتفظ يف مركز 

ولها  دييجو،  صوفني 
يحفظون  إخوة  أربعة 

والديها  وتشكر  القرآن، 
ومعلميها  وأساتذتها 

لتعليم  جهودهم  على 
كتاب اهلل، وقد شاركت 

الشيخة  مسابقة  يف 
مكتوم  بنت  هند 
لتحفيظ  احمللية 

وتشكر  الكرمي،  القرآن 
اجلائزة  على  القائمني 

مساعدتهم  على 
حلفظة  ودعمهم 

وحافظات كتاب اهلل 
وخدماتهم يف كافة 

اجلائزة  مسابقات 
وفروعها وجزاهم اهلل 

خيرًا. عنها 
اللجنة  وقدمت 

باجلائزة  املنظمة 
جوائز نقدية مت 

كهدية  عليها  السحب 
من اجلائزة حلضور 

املسابقة. فعاليات 

شرطــــــة أبوظبـــــي تشـــــارك فـــــي 
»اليـــوم العالمـــي لكبــار الســـن« 

المستشفى األميركي في دبي يحصل 
على االعتماد بالجراحة الروبوتية

أبوظبي )االتحاد(

شاركت شرطة أبوظبي بالتعاون مع 
بلدية مدينة أبوظبي يف فعالية اليوم 

العاملي لكبار السن والذي يصادف 
األول من أكتوبر سنويًا، وذلك على 

كورنيش أبوظبي.
وأكد العميد محمد ضاحي احلميري 

مدير مديرية املرور والدوريات، أن 
االحتفال بكبار املواطنني نهج اتبعته 
شرطة أبوظبي لتؤكد على دور هذه 

الفئة من فئات املجتمع، والتي أخلصت 
العمل وقدمت الكثير يف مسيرة اخلير 

والعطاء التي تشهدها دولة اإلمارات 
يف املجاالت كافة. ولفت إلى حرص 
شرطة أبوظبي واهتمامها املستمر 

بتنفيذ املبادرات الريادية التي تصب 
يف االهتمام بهذه الشريحة املجتمعية 

املهمة لتنعم بحقها يف العيش وسط 

بيئتها األسرية الطبيعية، خصوصًا 
أن كبار املواطنني يتمتعون باحلكمة 

واملعرفة واخلبرة التي ميكن أن 
ينقلوها لألجيال الناشئة، كما أن 

وجودهم وسط العائلة يزيد من 
الترابط األسري ويساعد يف تربية 

األطفال والنشء وترسيخ القيم 
األخالقية والثقافية يف نفوسهم.

وذكر الرائد أحمد عبداهلل املهيري 
مدير فرع العالقات العامة مبديرية 

املرور والدوريات، أن املشاركة تضمنت 
عقد ورشة توعية عن السالمة 
املرورية لكبار املواطنني واألسر، 

وتضمنت مسابقات توعية مرورية 
وفيديوهات توعية رقمية، مشيرًا 

إلى أن الفعالية شهدت جتاوبًا كبيرًا 
من العائالت ومختلف شرائح املجتمع 

ومت يف ختامها توزيع الهدايا على 
اجلمهور.

دبي )االتحاد(

حصل مركز التمّيز للجراحة 
الروبوتية يف املستشفى األميركي يف 

دبي )CORES( على اعتماد شركة 
املراجعة اجلراحية )SRC(، وبهذا 

يكون املستشفى األميركي يف دبي أول 
منشأة صحية خارج الواليات املتحدة 

حتصل على هذا التقدير.
تأسست شركة املراجعة اجلراحية 

)SRC( عام 2003، وتتخذ من نورث 
كارولينا الشمالية يف الواليات 

املتحدة األميركية مركزًا لها، وهي 
منظمة غير ربحية تهدف إلى تعزيز 

سالمة املرضى من خالل اعتماد 
برامج املنظمات الصحية االحترافية، 

واملستشفيات، واملرافق الصحية 
املستقلة للمرضى اخلارجيني على 

مستوى العالم.
وضع املستشفى األميركي يف 

دبي معايير متقدمة يف اجلراحة 

الروبوتية طفيفة التوّغل، وذلك 
بإطالقه أول برنامج للجراحة 

الروبوتية متعددة التخصصات يف 
دبي، باستخدام أحدث التكنولوجيا 
واملنصات والتقنيات اجلراحية. منذ 

إطالقه عام 2020 يف ذروة جائحة 
»كورونا«، أجرى املركز حوالي 1000 

عملية جراحية ناجحة مبساعدة 
الروبوت.

وقال الدكتور حامت موسى رئيس 
مركز التميز للجراحة الروبوتية يف 
املستشفى األميركي يف دبي: »نفخر 

بحصولنا هذا االعتماد من شركة 
املراجعة اجلراحية، والذي يؤكد 

متسكنا باملعايير الدولية يف اجلراحة 
الروبوتية. يأتي هذا االعتماد 

للتأكيد على القدرات العاملية 
املستوى التي يتمتع بها جّراحونا، 

والتي تؤهلهم من القيام بالعمليات 
اجلراحية املعقدة مبهارة عالية 

وبأعلى نسب النجاح«.

خالل الفعالية  )من المصدر(

إطالق أول برنامج للجراحة الروبوتية متعددة 
التخصصات في دبي  

تعزيز التواصل بين رواد الخدمات
 أسهم ملتقى رواد خدمات اإلمارات يف تعزيز التواصل بني رواد خدمات 

املتميزة، ومتكني  للخدمة احلكومية  اإلمارات  وبرنامج  اإلمارات 
املتخصصة يف مجال اخلدمات لالرتقاء مبستوى  البشرية  القدرات 

الرائدة عامليًا، حيث ركزت فرق عمل رواد  اخلدمات ونشر تطبيقاتها 
40 مبادرة  خدمات اإلمارات التي شاركت يف امللتقى على بحث أكثر من 

حتولية ذات أثر بالغ على حياة األفراد بهدف إجنازها يف مدة ال 
6 أشهر. تتجاوز 

املعنية باخلدمات يف اجلهات  القيادات احلكومية  امللتقى  وجمع 
لتبادل اخلبرات وتوليد  للعمل ضمن فرق عمل متخصصة  االحتادية 

األفكار وتصميم مبادرات حتولية تفي بوعد حكومة اإلمارات ومحاوره 
أواًل من خالل تصميم خدمات  الثمانية التي تركز على اإلنسان 

ومتطلباته  احتياجاته  وتناسب  اإلنسان،  حول  تتمحور  حكومية 
من  الرقمية  للخدمات  واألولوية  معه،  تصميمها  ويتم  وتفضيالته 

احلياة  أسلوب  لتناسب  استباقية  رقمية  حكومية  خدمات  توفير  خالل 
يف املستقبل، وطلب املعلومة مرة واحدة من خالل تصميم خدمات 

واحدة  مرة  املتعامل  بيانات  طلب  تعتمد  ومتكاملة  مترابطة  حكومية 
فقط.

آمنة وتضمن اخلصوصية متمثلة يف  بيانات  كما تتضمن احملاور: 
تضمن  ومحمية  آمنة  بطريقة  اجلهات  بني  احلكومية  البيانات  مشاركة 

ومتناسقة  ومتنوعة  موحدة  خدمة  وقنوات  املتعامل،  خصوصية 
عبر توفير اخلدمات احلكومية من خالل قنوات متنوعة ومتكاملة 

موحدة،  حكومية  واجهة  وعبر  املتعاملني،  رغبة  تناسب  ومتناسقة 
وجتربة سلسة واستباقية من خالل توفير باقات من اخلدمات 

الوقت  ويف  طلبها  قبل  للمتعامل  تقدم  السلسة،  املترابطة  االستباقية 
املناسب بناًء على أحداث احلياة، صوت املتعامل: من خالل اإلنصات 

القياس، وخدمات ذات قيمة مميزة من  نتائج  للمتعامل والشفافية يف 
خالل رفع الكفاءة يف اجلهات احلكومية.

وناقشت فرق العمل، خالل أعمال امللتقى، األسس واملبادئ واألطر 
رؤيتها  لتحقيق  اإلمارات  دولة  حكومة  تتبناها  التي  التنظيمية 

من  اجلديد  اجليل  بتطوير  املرتبطة  االستراتيجية  توجهاتها  وحتديد 
اخلدمات احلكومية، إلى جانب دراسة أفضل اآلليات لتوفير اخلدمات 

املتعاملني،  تطلعات  تواكب  ومتكاملة  متنوعة  قنوات  عبر  احلكومية 
اإلمارات  برنامج  بني  االستراتيجية  للشراكة  املنظمة  العمل  وأطر 

الدولة مبا يخدم  املتميزة واجلهات احلكومية يف  للخدمة احلكومية 
االرتقاء  سبل  احلكومية  العمل  فرق  تطرقت  كما  املتعاملني.  مصلحة 

القيادة بأن تكون  مبنظومة اخلدمات احلكومية، وحتقيق رؤية 
خدمات حكومة دولة اإلمارات األفضل يف العالم، كما بحثت الفرق 

إلى  الكفيلة بتمكني اجلهات من رفع مستوى خدماتها  اآلليات واحللول 
العاملية. التنافسية  مستويات  أفضل 

فاعلية ذات  ومترابطة  متكاملة  استباقية  وباقات  خدمات  تصميم 
2022«، على تصميم  وركزت فرق العمل، خالل »حلقات اخلدمات 

تتمحور  فاعلية  ذات  ومترابطة  متكاملة  استباقية  وباقات  خدمات 
مراحل  جميع  وتغطي  ومتطلباتهم،  املجتمع  أفراد  تفضيالت  حول 

150 مبادرة مبتكرة لتطوير خدمات منفردة وباقات  احلياة تضمنت 
اخلدمات وقنوات تقدمي اخلدمات، مبا يسهم يف إحداث تغيير شامل 

واملجتمع،  الثقة بني احلكومة  يف منظومة اخلدمات احلكومية ويرسخ 
ويدعم جهود تطوير وتقدمي اخلدمات احلكومية األفضل عامليًا من 

والسهولة. والسرعة  الكفاءة  حيث 

تسريع وتيرة العمل في 
إنجاز الخدمات المرتبطة 
بحياة األفراد وإشراكهم 

في تصميمها

محمد بن طليعة

فرق عمل ملتقى رواد 
خدمات اإلمارات بحثت 

أكثر من 40 مبادرة 
تحولية إلنجازها خالل 

6 أشهر
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تطرح 122 برنامجًا أكاديميًا معتمدًا

جامعة الشارقة تحتفي باليوبيل الفضي بإنجازات دولية

 أكد ماجد محمد الجروان، نائب 
العالقات  لــشــؤون  الجامعة  مــديــر 
التنظيمية  اللجنة  رئــيــس  الــعــامــة، 
ــفــاالت الــيــوبــيــل الــفــضــي، أن  الحــت
مميزاً  الجامعة قد وضعت برنامجاً 
والتي  االحتفاالت  لهذه  واستثنائياً 
ــمــي  ــادي تــســتــمــر خــــالل الـــعـــام األك
والمعاهد  الكليات  بمشاركة  الحالي 
كافة،  بالجامعة  واإلدارات  والمراكز 
بما  ابتهاجاً  لطلبتها،  مميز  ــدور  وب
وبحثية  علمية  إنجازات  من  حققته 
االحتفاالت  تتضمن  كما  وأكاديمية، 
مشاركة متميزة من الدوائر والجهات 
ــخــاصــة، بــاإلضــافــة  الــحــكــومــيــة وال
ــادرات  ــمــب ال ــن  م عـــدد  تنظيم  إلـــى 
واألنشطة  المجتمعية،  والفعاليات 

الطالبية المتنوعة.
بجامعة  الدراسة  »بدأت  مضيفاً: 
وكــانــت   ،1997 عـــام  فــي  الــشــارقــة 
الشريعة  كلية  كليات هي  أربع  تضم 
والعلوم،  اآلداب  وكلية  والــقــانــون، 
وكلية إدارة األعمال، وكلية الهندسة. 
تطورها  فــي  الــجــامــعــة  واســتــمــرت 
بمزيد من اإلنشاءات والكليات، ففي 
عام 2002 بلغ عدد كلياتها 8 كليات 
بإضافة كلية العلوم الصحية والفنون 
الــجــمــيــلــة والــتــصــمــيــم واالتـــصـــال 
أنشئ   2005 عــام  وفــي  والــقــانــون. 
مجمع الكليات الطبية بإضافة كليات 
والصيدلة،  ــان  األســن وطــب  الــطــب 
واآلن يُعد مجمع الكليات الطبية في 
جامعة الشارقة بما يشتمل عليه من 
وعالجية  وبحثية  تعليمية  إمكانيات 

منارة  متقدمة،  ومعامل  ومختبرات 
علمية بحثية طبية على أرض إمارة 

الشارقة«.
تتمتع  ما  أن  إلى  الجروان  وأشــار 
الشارقة من سمعة دولية  به جامعة 
مرموق،  وبحثي  علمي  مستوى  ذات 
جعلها مقصداً للعديد من الجامعات 
والمؤسسات األكاديمية الدولية، من 
االتفاقيات  مــن  عديد  عقد  خــالل 
العلمية  والـــنـــدوات  ــمــرات  ــمــؤت وال
وتــبــادل  دولــيــيــن  باحثين  بمشاركة 

تشهدها  التي  المختلفة  الــزيــارات 
الجامعة في كل عام.

ومن خالل الدراسات الكثيرة التي 
احتياجات  لمعرفة  الجامعة  أجرتها 
التي  التغيرات  ظل  في  العمل  سوق 
يتعلق  فيما  خاصة  العالم،  يشهدها 
بالتطورات التكنولوجية والتي أفرزت 
جــديــدة  عــمــل  وفـــرص  تخصصات 
وعلمية  معرفية  مهارات  إلى  تحتاج 
التوجهات  مــع  تتوافق  متخصصة، 
االستراتيجية لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة، وبداية من العام األكاديمي 
تــطــرح   2023/2022 ــي  ــالـ ــحـ الـ
أكاديمياً  برنامجاً   )122( الجامعة، 
التخصصات  مختلف  فــي  معتمداً 
التي يحتاجها سوق العمل، وهي 57 
البكالوريوس،  مرحلة  في  برنامجاً 
و15  الماجستير،  في  برنامجاً  و47 
برامج  و3  الــدكــتــوراه،  في  برنامجاً 

لدبلوم الدراسات العليا.
ــرور خــمــســة وعــشــريــن  ــ وبـــعـــد مـ
الشارقة،  على تأسيس جامعة  عاماً 
أثمرت تلك السنوات تضاعف أعداد 
بمختلف  فيها  الــدراســيــن  الطلبة 
ــوم  ــل ــدب ــوس وال ــوري ــكــال ــب مـــراحـــل ال
عدد  وأصــبــح  العليا،  والـــدراســـات 
خريجيها يقارب 40 ألف خريج من 
والجنسيات،  التخصصات  مختلف 
اكتسابه  تم  ما  ترجمة  على  يعملون 
ومهنية  علمية  ومعارف  خبرات  من 
عملهم،  مـــجـــاالت  فـــي  بــالــجــامــعــة 
ــة وارتـــقـــاء  ــســاهــمــون فـــي خــدم وي

أوطانهم.

»محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية« تفتح 
باب التسجيل للفصل الدراسي المقبل

أبوظبي )االتحاد(

التسجيل  باب  فتح  اإلنسانية،  للعلوم  زايد  بن  محمد  جامعة  أعلنت 
للفصل الدراسي الجديد للطالب من داخل الدولة وخارجها في جميع 
للطالب  الجامعة  وتتيح  أكتوبر،  من  الثاني  من  ابتداًء  التخصصات، 
مناسبة  دراسية  برسوم  لديها  المعتمدة  األكاديمية  بالبرامج  االلتحاق 
تم اإلعالن عنها عبر موقع الجامعة اإللكتروني، كما خصصت الجامعة 

منحاً دراسية للطالب المتميزين.
جامعة  أن  الظاهري،  اليبهوني  خالد  الدكتور  الجامعة  مدير  وأكــد 
تعزيز  من  مرحلة جديدة  على  مقبلة  اإلنسانية  للعلوم  زايد  بن  محمد 
رسالتها األكاديمية، واالنتقال إلى مرحلة متقدمة من التوسع واالنتشار 
من خالل استقطاب المزيد من الطالب لالنضمام إلى ركبها الحضاري 
المقيمين  الطالب  من  عــدد  ألكبر  الفرصة  إتاحة  عبر  واإلنــســانــي، 

لاللتحاق بمساقاتها العلمية واألكاديمية.

 طالبة تسجل عبر الموقع االلكتروني للجامعة )من المصدر(

تكريم شركاء نادي الفجيرة العلمي

الفجيرة )وام(

االتحاد  رئيس  الشرقي،  سيف  بن  حمد  بن  عبداهلل  الشيخ  شهد   
نادي  شركاء  تكريم  حفل  البدنية،  والقوة  األجسام  لكمال  اإلمــاراتــي 

الفجيرة العلمي الذي أقيم في مسرح غرفة تجارة وصناعة الفجيرة.
حضر الحفل سيف المعيلي، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة العلمي، 
وسعيد اليماحي، المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم، ومحمد 
سعيد الزيودي، مدير دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة، والدكتور 
أحمد المرشدي، مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية في إمارة الفجيرة، 
والشؤون  التعليم  رعاية  مجلس  في  العام  األمين  الخاليلة،  وعبدالسالم 
األكاديمية بالفجيرة، وأعضاء مجلس إدارة نادي الفجيرة العلمي، وعدد 
من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة ومنتسبي النادي. وتضمن برنامج 
الحفل، تكريم الشركاء في الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وتكريم 
المشاركين في مبادرة 1000 فكرة علمية، باإلضافة إلى تكريم الفائزين 
في المراكز األولى لبطولة السومو بوت بعد المباراة النهائية للبطولة والتي 
أقيمت على هامش برنامج الحفل، حيث شهدت المنافسات تفاعاًل مميزاً 
من جانب الجمهور. وفي نهاية المنافسات، كرم الشيخ عبداهلل الشرقي 

الفائزين بجوائز نقدية، والتقاط صورة جماعية مع الالعبين.

  منصة لريادة األعمال في »حمدان الذكية«

دبي )االتحاد(

محمد  بن  حمدان  جامعة  أعلنت 
ــي  األول التجريبي  اإلطـــالق  الذكية 
الــجــديــدة  ــة  ــراضــي ــت االف لمنصتها 
المنصة  وتهدف   .)H-preneurs(
الجديدة إلى تمكين الدارسين ودعم 
طموحاتهم في مجال ريادة األعمال، 
وذلك من خالل توفير اإلرشاد الالزم 
خالل جميع مراحل مسيرتهم، وتأمين 
السبل واألدوات كافة لتحويل أفكارهم 
إلى  واســتــنــاداً  حقيقية،  أعمال  إلــى 
منظومة شاملة من المرشدين والخبراء 
المستثمرين،  وشبكات  القطاع  في 
إلى جانب المحتوى األكاديمي الرائد 
والخدمات  المتميزة  التحتية  والبنية 
شيماء  الدكتورة  وقالت  الصلة.  ذات 
كلية  في  مساعد  أستاذ  الهرمودي، 

إدارة األعمال والجودة، جامعة حمدان بن محمد الذكية: »تشكل المنصة 
رافداً لمنظومة التعليم القائم على االبتكار والمهارات في الجامعة، وتركز 
منصة H-preneurs بشكل رئيسي على إكساب الدارسين مهارات ريادة 
والخبراء  المرشدين  من  مجموعة  بخبرات  باالستعانة  وذلــك  األعمال، 

والمستشارين الماليين والقانونيين«.

تزويد الدارسين بمهارات 
ريادة األعمال 

 
شيماء الهرمودي

»تريندز« ومعهد الشرق األوسط )MEI( يؤكدان

 دور البحـــث العلمـــي يف تحليـــل القضـايا الدولية

أبوظبي )االتحاد(

على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الثاني 
الــذي  واالســتــشــارات  للبحوث  تريندز  لمركز 
األطلسي  المجلس  مؤسسة  مع  بالتعاون  نظمه 
عبداهلل  الــدكــتــور محمد  قــام  واشــنــطــن،  فــي 
عدد  يرافقه  للمركز،  التنفيذي  الرئيس  العلي 
بزيارة  تريندز  وباحثي  القطاعات  رؤســاء  من 
في   )MEI( األوســــط  الــشــرق  مــعــهــد  لــمــقــر 
واشنطن، حيث انعقدت حلقة نقاشية بمشاركة 
جيرالد  اليمن  لدى  األسبق  األميركي  السفير 
المعهد،  لرئيس  األول  الــنــائــب  فــايــرســتــايــن، 
أبرز  على  الضوء  سلطت  المعهد،  من  وخبراء 
القضايا واألحداث الدولية الراهنة، وتحدياتها 

ومآالتها، وتأثيرها على السياسات العالمية.
وتركز الحوار على تحديات الحرب األوكرانية 
 - األميركية  والعالقات  الحالية،  الروسية   -
إلى  ــوان، إضــافــة  ــاي ت أزمـــة  فــي ظــل  الصينية 
الموضوع الرئيسي لمؤتمر تريندز - األطلسي 
العالقات  وآفــاق  المناخ،  قضية  تحديات  حول 

الزيارة  في ضوء  أوسطية  الشرق   - األميركية 
جو  األميركي  الرئيس  بها  قــام  التي  األخــيــرة 

بايدن للمنطقة.
وأكد الدكتور العلي أهمية دور مراكز البحث 
العلمي في تحليل القضايا ووضع رؤى تساعد 
صناع القرار والمهتمين واألكاديميين في وضع 
البحث  تتخذ من  وازنة،  حلول ورؤى مستقبلية 

العلمي منهاجاً لها وطريقاً.
ــار الــعــلــي إلـــى أن مــركــز تــريــنــدز أخــذ  وأشــ
وتشجيع  العلمي،  بالبحث  االرتقاء  عاتقه  على 
أن  إلــى  مشيراً  فيه،  االنــخــراط  على  الشباب 

تأتي  واشنطن  لمعهد  الباحثين  من  زيارة جمع 
التجارب  على  االطالع  على  الحرص  إطار  في 
وبناء شراكات بحثية مع مراكز مهمة  العالمية 
لنشر  المركز  جهود  ضمن  عالمي،  بُعد  ذات 
المعرفة، وسعيه لكي يكون جسراً بين المنطقة 
مجاالت  بحث  الــحــوار  خــالل  وجــرى  والعالم. 
بما  والمعهد  »تريندز«  بين  المستقبلي  التعاون 

يخدم البحث العلمي وأهدافه.
األسبق  األميركي  السفير  رحب  جانبه،  من 
األول  النائب  فايرستاين،  جيرالد  اليمن  لدى 
لرئيس المعهد، بوفد تريندز، وأثنى على جهوده 
بالتحليل،  القضايا  من  العديد  وتناوله  البحثية 
وقال إن مركز تريندز بات مرجعاً في عدد من 
السياسي  األمور، خاصة فيما يتصل باإلسالم 

والحركات اإلسالموية.
وقال فايرستاين إن اهتمام »تريندز« بالبحث 
رؤيته، مشيداً  كبير على صواب  العلمي مؤشر 
باهتمامه بالشباب الباحثين وتأهليهم وتمكينهم، 
ومعرباً عن استعداد المعهد للتعاون في كل ما 

يفيد المعرفة ويحقق األهداف المشتركة.

»تريندز« أخذ على عاتقه االرتقاء 
بالبحث العلمي وتشجيع 

الشباب على االنخراط فيه 
 

محمد العلي 

الشارقة )االتحاد(

تستعد جامعة الشارقة لالحتفال 

بمرور 25 عامًا على نشأتها، 

كمؤسسة أكاديمية بحثية شاملة، 

عمل صاحب السمو الشيخ الدكتور 

سلطان بن محمد القاسمي، عضو 

المجلس األعلى حاكم الشارقة، 

رعاه الله، على رعايتها ودعمها 

وتوجيهها حتى أصبحت اليوم 

واحدة من كبريات الجامعات 

المحلية واإلقليمية، ولها مكانتها 

العالمية أكاديميًا وعلميًا 

ومنهجيًا. وبدعم ورعاية سمو 

الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، 

نائب حاكم الشارقة رئيس الجامعة، 

تبدأ جامعة الشارقة خالل شهر 

أكتوبر الحالي احتفاالتها باليوبيل 

الفضي، حيث استطاعت خالل هذه 

السنوات أن تستمر في تطورها 

وتقدمها وارتقائها إلى مكانة 

علمية وأكاديمية مرموقة بين 

الجامعات الرائدة إقليميًا وعالميًا.

40
ألف خريج من مختلف 
التخصصات والجنسيات

 
ماجد الجروان

عبداهلل الشرقي خالل حفل التكريم )وام(
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مليون درهم لصقر »بيور جير« من ساللة إلترا وايت األميركية

اختتام »الصيد والفروسية« بحضور جماهيري
100 ألف زائر

مزاد الهجن
ونّظمت المجموعة العلمية المتقدمة مزاداً 
ومحبي  مربي  من  كبير  لإلبل وسط حضور 
مزاداتها  سلسلة  المجموعة  لتواصل  اإلبــل، 
عام  دورة  منذ  المعرض  فــي  بدأتها  الــتــي 
 6 إلى  إبلها  أحد  سعر  وصل  والتي   ،2005
المعرض،  دورات  إحــدى  في  درهــم  ماليين 
لتستمر المجموعة في تنظيم المزاد في كل 

دورة على نحو 15 إلى 17 رأساً من اإلبل.
مساعد  النعيمي،  عبداهلل  راشــد  وأوضــح 
العلمية  للمجموعة  الــتــنــفــيــذي  ــرئــيــس  ال
في  اإلبــل  مــزاد  على  المشرف  المتقدمة، 
أنه  والفروسية،  للصيد  الــدولــي  المعرض 
المملوكة  اإلبــل  من   14 على  المزايدة  تمت 
ألف   250 سعر  أعلى  بلغ  حيث  للمجموعة، 
إلى أن  180 ألف درهم، مشيراً  درهم، تاله 
للمجموعة  مملوكة  المزاد  في  اإلبــل  جميع 
التي  السالالت  وجميع  المتقدمة،  العلمية 
لدى  رسمية  أوراق  لها  عليها  المزايدة  تتم 
المجموعة، ومثبت فيها األب واألم، وتصدر 
وأوصافها  شريحتها  برقم  بطاقة  إبــل  لكل 
وصورتها، وبعد توقيع عقد الشراء ممن رسا 
عليه الشراء يتسلم اإلبل من مقر المجموعة 

العلمية المتقدمة في سويحان.
العربية  للخيول  اإلمــارات  جمعية  ونّظمت 
16 خياًل  الــعــربــيــة شــمــل  لــلــخــيــول  ــزاداً  ــ مـ
جمعية  فــي  مسجلة  الــســرعــة،  لــســبــاقــات 
لخمسة  ومملوكة  العربية،  للخيول  اإلمــارات 
مالك مسجلين في الجمعية، حيث تراوحت 

األسعار من 20 إلى 60 ألف درهم.

شرطة أبوظبي
بشرطة  الخاصة  الدوريات  إدارة  شاركت 
أبوظبي في جناح بوالريس بمعرض أبوظبي 
تعريف  بهدف  والفروسية،  للصيد  الدولي 
الجمهور بمهام اإلدارة وما يتوافر لديها من 

إمكانات لخدمة المجتمع.
الرحمن  عــبــد  أول  مــســاعــد  واســتــعــرض 
األنصاري، من قسم الدراجات النارية بإدارة 
الدوريات الخاصة في شرطة أبوظبي، دراجة 
»باجي«،  عليها  يُطلق  والتي  الرباعي،  الدفع 
ــوالريـــس«. مــوضــحــاً أن الــدراجــة 4  مــن »بـ
سليندرات وتبلغ قوتها 225 حصاناً، أما سعة 

الــمــاكــيــنــة 

بكاميرا  مــزودة  وهي  سي،  1997 سي  فهي 
ليلية لرصد األشياء في الظالم بسهولة.

وأشــار األنــصــاري إلــى أن هــذا النوع من 
الرملية  المناطق  فــي  يستخدم  المركبات 
أبوظبي  شرطة  وتقوم  والعزب،  المزارع  أو 
بتنظيم دوريات يومية لها في مناطق أبوظبي 
االستجابة  بهدف  الظفرة،  ومنطقة  والعين 
إلــى  تــصــل  قــد  الــتــي  المختلفة  لــلــبــالغــات 

الشرطة، وضبط المطلوبين والمخالفين.
المركبات  من  النوع  هذا  بين  الفرق  وعن 
من  الرباعي  الدفع  سيارات  وبين  جهة  من 
المركبة  هــذه  أن  إلــى  ــار  أشـ أخـــرى،  جهة 
التي  الـــوعـــورة  بــالــغــة  للمناطق  مخصصة 
بالسيارة، مثل مناطق  إليها  يصعب الوصول 
الرمال الخفيفة أو الكثبان الرملية الصعبة، 
حيث يمكن للمركبة السير في هذه األماكن 
السيارات،  أكبر من  بدرجة  بسرعة وسهولة 
بإضافات  المركبة  تزويد  تم  أنه  إلى  الفتاً 
التي  الشرطية  المهام  لتناسب طبيعة  معينة 
هذه  أبـــرز  ــن  وم فيها،  تستخدم  أن  يمكن 
أن  يمكنها  الليلية  للرؤية  كاميرا  اإلضافات 

ترصد لمسافة تزيد على 600 متر.
من  الزعابي  راشــد  استعرض  جانبه،  من 
أبوظبي،  بشرطة  الخاصة  الــدوريــات  إدارة 
قسم دوريات الدراجات الهوائية، نوعين من 
استخدامها  يجري  التي  الهوائية  الدراجات 
األولـــى من  الــدراجــة  أن  اإلدارة، الفــتــاً  فــي 
اليبتكو  شركة  إنــتــاج  مــن  وهــي  مقعد،  دون 
فوائد  ولها  رياضية،  دراجة  األميركية، وهي 
ويــجــري  الــجــســم،  عــضــالت  لتقوية  كــبــيــرة 
الكورنيش،  منطقة  في  غالباً  استخدامها 
وفي الفعاليات التي يتم تنظيمها هناك، وهي 
أقل انتشاراً واستخداماً من الدراجة األخرى 
المعروضة، وهي الدراجة الهوائية المعتادة، 
وفي  المدينة  داخل  الدوريات  في  وتستخدم 
منطقة الكورنيش، لرصد المخالفين لقواعد 
عشوائي  بشكل  يعبرون  الذين  الشارع  عبور 
المشاة،  لعبور  مخصصة  غير  مناطق  ومن 
وكذلك لضبط مخالفي قوانين اإلقامة. كما 
»كوفيد-19«  جائحة  خــالل  تستخدم  كانت 
اإلجــراءات  بتطبيق  السكان  التزام  لمتابعة 

االحترازية وخاصة ارتداء الكمامة.

متخصصة  شركات  عرض  تجربة  والقت 
لــســيــارات  والــخــيــام،  الــصــيــد  أدوات  فــي 
فئة  من  نظيراتها  تحاكي  صغيرة  كهربائية 
رحالت  في  والمستخدمة  الرباعي  الدفع 
الصيد البرية، إقباالً كبيراً من األسر الزائرة 
للمعرض الدولي للصيد والفروسية، السيما 

من فئة األطفال في أعمارهم المبكرة.
إل  إل  سبورتز  »هــوبــي  شركة  وعــرضــت 
بــأدوات  مجهزة  كهربائية  ســيــارات  ســي« 
مع  تتناسب  بأحجام  لكن  كاملة،  الصيد 
12 عــامــاً، مما  إلــى   6 مــن عمر  األطــفــال 
بالتجربة  وذويــهــم  األطــفــال  إعــجــاب  أثـــار 
الحياة  طبيعة  األطفال  تُعلّم  التي  الشيقة 
البرية والمعدات التي تتطلبها رحلة الصيد 
البري وكيفية تشغيل وإدارة سيارات الدفع 

الرباعي.
الشركة،  مالك  محمد،  عثمان  وأوضـــح 
الكهربائية  الــســيــارات  مــن  المنتجات  أن 
إلى  إضافة  باألطفال،  الخاصة  المعروضة 
كافة مستلزمات الصيد والتخييم استوقفت 
الكثير من زوار المعرض للتعرف إليها، حيث 
المعدة  السيارات  تلك  يتاح لألطفال تجربة 
وتدريبي  تعليمي  كجزء  الصغيرة  لألعمار 

على رحالت الصيد في البر.
للصيد  الدولي  أبوظبي  معرض  ويشّكل   
بــالــغــة األهمية  فــّنــيــة  مــنــّصــة  والــفــروســيــة 
التشكيليين  الفنانين  من  نخبة  نتاج  لعرض 
وفرصة  ــب،  واألجــان المحليين  والنحاتين 
الجمهور  وبــيــن  بينهم  لــلــتــواصــل  حقيقية 
المتعلّق بالفنون التشكيلية المرتبطة بالتراث 

والتاريخ والعادات العربية األصيلة.
وردهاته  وأركانه  المعرض  أجنحة  وتتزّين 
بلوحات وتماثيل وصور فوتوغرافية وأعمال 
الحدث  جوهر  مع  منسجمة  تشكيلية  فنية 
وتحاكي  والتراث  التاريخ  تجسد  ومضمونه، 
من  معظمها  في  ومستمدة  القديمة،  البيئة 
ودولــة  عــمــومــاً  المنطقة  وتقاليد  عـــادات 
وجه  على  المتحدة  العربية  اإلمــارات 

الخصوص.
تشكيليين  فنانين  المعرض  ويستضيف 
ومصورين فوتوغرافيين ورسامين وخطاطين 
عرض  دور  عــن  فضاًل  فنيين،  ومصممين 
والــواليــات  اإلمـــــارات  ومــعــارض فنية مــن 
وأستراليا  واألرجنتين  وإيطاليا  المتحدة 
والعربية،  الخليجية  الدول  من  وعدد  وكينيا 
عالية  بحرفية  مصنوعة  لوحات  ليعرضوا 
مختلف  عــن  ــر  ــعــّب وت الــتــقــنــيــات  بمختلف 
والتجريدية  الــواقــعــيــة  الفنية،  الــمــدارس 
البيئات  والعصرية، وتتمحور مواضيعها عن 
والصقور  والصيد،  والبحرية،  الصحراوية 

والخيول العربية األصيلة وسفن الصحراء.
وكان لتاريخ وتراث دولة اإلمارات الحضور 
والــلــوحــات  الفنية  ــال  األعــم ضمن  األبـــرز 
في  الــفــنــون  قــســم  زيــنــت  الــتــي  التشكيلية 
والفروسية،  للصيد  الدولي  أبوظبي  معرض 
والذي تضمن طيفاً واسعاً من إنتاج مبدعين 
ومبدعات قدموا للجمهور وجبة فنية مبهرة 
التشكيلية  ومنهم  المعرض،  أيام  مدى  على 
أن  أكــدت  التي  الهاملي،  أسماء  اإلماراتية 
تاريخ  تسجيل  في  رئيساً  دوراً  يلعب  الفن 
إليه عبر  ــة، وهــو ما عمدت  ــراث أي دول وت
لوحاتها الفنية التي شاركت بها في النسخة 

الحالية من المعرض.
محمد  اإلماراتي  الفنان  أشار  جانبه،  من 
للصيد  الــدولــي  المعرض  أن  إلــى  األســتــاد 
مجتمعياً  ثقافياً  ملتقى  أصبح  والفروسية 
منصة  يعد  حيث  للجميع،  مهماً  تعارفياً 
انطالق لكل الفنانين اإلماراتيين والمقيمين 
المعارض  طريق  أول  على  أقدامهم  لوضع 

والمشاركات.
تشكيلية  فنانة  العبدولي،  حورية  وقالت 
فرصة  يعد  المعرض  إن  واعـــدة،  إماراتية 
والــعــرب،  اإلمــاراتــيــيــن  للفنانين  استثنائية 
عالمية  منّصة  في  وأعمالهم  فنهم  لعرض 
يشهده  لما  نــظــراً  المدهش،  الحجم  بهذا 
ــمــعــرض مــن إقــبــال جــمــاهــيــري مــن كل  ال

الجنسيات واألعمار.

هالة الخياط )أبوظبي(

 اختتمت، أمس، فعاليات معرض أبوظبي 

الدولي للصيد والفروسية )2022(، 

بدورة استمرت لسبعة أيام شهدت 

حضورًا جماهيريًا فاق الـ100 ألف زائر، 

محققًا نجاحات جديدة في جذب أنظار 

العالم إلى تراث دولة اإلمارات وتاريخها 

العريق، ومسلطًا الضوء على أهم 

الرياضات المتعلقة بالصيد بالصقور.

وشهدت قاعات مركز أبوظبي الوطني 

للمعارض في أبوظبي، أمس، اختتام 

فعاليات المعرض الذي يقام تحت 

رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل 

نهيان، ممثل الحاكم في منطقة 

الظفرة، رئيس نادي صقاري اإلمارات، 

وامتد المعرض على مساحة 60 ألف كم 

مربع، بمشاركة ما يزيد على 900 شركة 

وعالمة تجارية من 58 دولة.

وشهد اليومان األخيران من المعرض 

مزادات للصقور والهجن والخيول، حيث 

رّسخ المعرض مكانته في عالم الصقارة 

كوجهة مفضلة لهواة رياضة الصيد 

بالصقور، بهدف الحصول على صقور 

مكاثرة في األسر فريدة بمواصفاتها 

وجمالها وأدائها في الصيد، حيث 

يحرص المعرض على استقطاب أفضل 

الصقور المكاثرة تلبية لتطلعات ورغبات 

زواره من ُعّشاق الصقارة.

أبوظبي )االتحاد(

 ظهرت ضمن املعروضات سكاكني صنعت 
يف دولة اإلمارات على يد عبد اهلل 

األحمد، شاب إماراتي اتخذ صناعة 
السكاكني حرفة منذ عامني، بعد 

أن دفعته هوايته ألن يصنع أشكااًل 
مختلفة من السكاكني املستخدمة 

يف رحالت الصيد والتخييم وغيرها 
من االستخدامات بتصاميم عصرية 

وبسيطة مرتبطة ومستوحاة من طبيعة 
دولة اإلمارات، مستخدمًا أفضل املواد 

والطرق إلنتاج وتصنيع هذه القطع 
املميزة.

وأكد األحمد أن السكاكني مصنعة يدويًا 
من معادن عالية الصالبة ومتعددة 

املكونات، وميكن استخدامها يف الكثير من 
األمور، كاملطبخ والذبائح، حتى الزينة 

والتذكارات باختالف أشكالها وأحجامها.
وأوضح األحمد أن ما مييز مشاركته يف 

املعرض العام احلالي، عرض سكاكني 
اختار لها أسماء مستمدة من التراث 

اإلماراتي واحلياة البرية، حيث أطلق 
على كل سكني اسمًا من أسماء املها 

العربي، الذي يرمز لطبيعة اإلمارات 
وموروثها.

ويعمل األحمد يف هذه احلرفة منذ 
عامني، اكتسب خاللها العديد من 
اخلبرات التي أعانته على تطوير 
أعماله، ليقدم قطعًا متميزة من 

السكاكني متعددة االستخدامات يف 
رحالت الصيد والتخييم ومطبخ البيت.

أبوظبي )االتحاد(

أتاح املعرض الدولي للصيد والفروسية 
للشركات املتخصصة يف مركبات وُمعّدات 
الترفيه يف الهواء الطلق »كرفانات« عقد 
صفقات تصميم وتصنيع سيتم تسليمها 

وفق االتفاقات التي متت داخل أروقة 
املعرض. وأكد مسؤولو شركات متخصصة 
يف صناعة وجتهيز الكرفانات املتخصصة 

يف رحالت البر، أن املعرض شكل ملتقى 
لكافة املهتمني بصناعة الكرفانات من 
األشخاص والشركات، حيث مت عرض 

أسعار تنافسية تقل عن السوق بنحو 15 
إلى 20%، األمر الذي مّكنهم من االتفاق 
على توريد كرفانات مبقاسات عّدة بعد 
االنتهاء من تصميمها وتنفيذها حسب 

رغبة العميل.
وتتراوح أسعار الكرفانات اخلاصة 

بالرحالت البرية ما بني 30 ألف درهم 
إلى نحو 300 ألف حسب مقاسات الكرفان 

والتجهيزات واخلدمات املتوافرة، وتوافر 
أحدث وسائل االتصال واإللكترونيات 

وأجهزة استقبال األقمار الصناعية، 
فضاًل عن خيارات التزويد بأفضل 

مرافق التكييف واإلضاءة. وقالت نصرت 
ضياء يونس املدير العام لشركة جنوم 

الصحراء لتجارة وتصنيع الكرفانات: إن 
املعرض الدولي للصيد والفروسية أتاح 

للشركة االتفاق على صفقات إلمداد 
األفراد بالكرفانات حسب الطلب، حيث 

وفر املعرض مناذج متفردة من إنتاج 
الشركة مت عرضها أمام اجلمهور.
وقال علي احلميري مالك شركة 

»باسكنت كرفان« ، رغم أن الشركة 
شاركت للمرة األولى يف املعرض، إال أنها 

استطاعت من خالل املعرض احلصول 
على عدٍد كبير من الصفقات.

سكاكين محلية الصنع 

صفقات كبيرة 
لـ»الكرفانات«

لتشجيع وتنمية هواية الرماية

شــركــات إمــاراتيــــة توقع

مبادرة »أمان يف الفرسان«

وقال خليفة البلوشي، إن المبادرة تهدف إلى تشجيع 
وصقل  المخصصة  األماكن  في  الرماية  هواية  وتنمية 
ودعم  المواطنين  وتمكين  الرياضة  هذه  في  المهارات 
المبتدئين الذين يرغبون في االستمتاع بهذه الرياضة، 
إلى جانب توفير الدعم الالزم لممارسة هواياتهم في 
هذا المجال بشكل مستمر من خالل األماكن المخصصة 
الفرسان  منتجع  في  خاصة  لهم،  واآلمــنــة  والمجهزة 
الرياضي، الذي يوفر أماكن خاصة لتخزين أسلحة الصيد 
بأسعار رمزية تحت إشراف منتجع الفرسان الرياضي 
بمواصفات  ومجهزه  متكامله  بمرافق  ويتميز  ْولــّي  الــدَّ
عالمية. من جهته، أكد حمد العامري أن تعليم الرماية 
منتجع  في  الموجودة  والميادين  الحديثة  والمرافق 
الفرسان.. يتماشى مع جميع المعايير األولمبية، الفتاً 

للرماية  ميدانها  خالل  من  »كــاراكــال«  شركة  أن  إلى 
كل  والراغبين  والهواة  للمحترفين  تقدم  أبوظبي  في 
وتوفير  الرياضية  هذه  بتعلّم  والخدمات  التسهيالت 
المدربين المحترفين واتخاذ كامل اإلجراءات الحيطة 
أهمية  الكعبي  سلطان  أكــد  جانبه،  من  والسالمة. 
هذه المبادرة لتشجيع رياضة الرماية التي تقوم على 
قوانين خاصة، وتعتمد بشكل أساسي على التصويب 
مختلفة  أسلحة  بــاســتــخــدام  مــحــّددة  أهـــداف  على 
كالبنادق والمسدسات وأسلحة الصيد، مشيراً إلى أن 
»منتجع الفرسان« يمتلك ميادين مختلفة عدة تتناسب 
القناصة  ميادين  مثل  األسلحة،  من  األعيرة  كل  مع 
المغلقة 300 متر، وميادين المسدس والبندقية ورماية 

الشوزن.
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 خالل توقيع مبادرة »أمان في الفرسان« )وام(

أبوظبي )وام(

 وقعت ثالث شركات إماراتية 

متخصصة في رياضة الرماية 

والقنص وأسلحة وبنادق 

ومسدسات الصيد مبادرة 

بعنوان »أمان في الفرسان« في 

ْولّي للصيد  َمْعرِض أبوظبي الدَّ

والفروسية.

وقع المبادرة حمد العامري 

المدير التنفيذي لشركة 

»كاراكال« وخليفة البلوشي نائب 

المدير التنفيذي لـ »إنترناشيونال 

غولدن غروب«، فيما وقعها 

عن مجموعة الفرسان 

القابضة سلطان الكعبي 

الرئيس التنفيذي. وتتعهد 

بموجب هذه المبادرة، كل من 

»إنترناشيونال غولدن غروب« 

و»كاراكال« و»مجموعة« الفرسان 

القابضة »متمثلة في منتجع 

الفرسان الرياضي الدولي« على 

التعاون المشترك في إطار 

تمكين المواطنين وتشجيعهم 

على تنمية هواية الرماية 

في األماكن المخصصة وصقل 

مهاراتهم في هذه الرياضة.

أبوظبي )االتحاد(

عرض الفنان اللبناني محمد ضياء مجموعة من األعمال الفنية القيمة، أبرزها لوحة للوالد 
املؤسس املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اهلل ثراه، ومجلدات للمصحف 

الشريف كاماًل. وأوضح ضياء أن لوحة الوالد املؤسس، استغرق العمل على تنفيذها ما يزيد 
على عامني، وهي مصنوعة من األحجار الكرمية، وتضم تقريبًا 14.5 كيلوجرام من األحجار 

الكرمية، مثل الروبي والزمرد والياقوت األزرق واألسود والعقيق والتركواز والزبرجد واألملاس 
والسترين. وُيحيط بصورة الوالد املؤسس، برواز ذهبي بطول 134 سم، وعرض 95 سم، وتكسوه 

أوراق ذهب عيار 24 قيراطًا من إنتاج »مانتي« الفرنسية، وداخل البرواز آيات من القرآن الكرمي 
مطلية بالذهب اخلالص، الفتًا إلى أن اإلطار اخلارجي للوحة مصنوع من شجر الزان مت 

إحضاره من اليابان، ومزين بحفر يدوي يقارب عمره 200 سنة، أما الوزن اإلجمالي للوحة 
فيبلغ 250 كيلوجرامًا. كما يعرض اجلناح القرآن الكرمي كاماًل من 10 أجزاء، صادر عن املجمع 

العلمي العربي اإلسالمي يف بيروت، ومأخوذ عن مخطوطة نادرة للمصحف الشريف محفوظة 
يف متحف لندن ويعود تاريخها إلى ما يزيد على 700 عام، وهي للخطاط الشهير أحمد القره 

حصاري.

»زايد«.. لوحة فنية من األحجار الكريمة 
المزايدون يعرفون جيدًا قيمة 

الصقور النادرة
 

خالد بن سيفان

المزايدة على 14 من  اإلبل 
و250 ألف درهم أعلى سعر

راشد عبدهللا النعيمي

شهدت الدورة الـ19 من املعرض مزايدة على صقر 
فريد من نوعه )بيور جير( من ساللة »إلترا وايت« 

أميركي، حيث مّت بيعه بقيمة مليون و10 آالف 
درهم، فيما تبلغ قيمته األصلية مليونًا و500 ألف 

درهم، إال أن مالكه سمح ببيعه بهذا السعر دعمًا 
للمعرض وزواره وملكانة املعرض لديه ولدى محتريف 

وهواة ومحبي الصيد والصقور.
وأوضح خالد بن سيفان، مسؤول مزادات الصقور يف 
الدورة الـ19 من املعرض: من مميزات الصقر أن دمه 
صاٍف وجودته عالية ومن فصيلة نادرة، وبالتأكيد 
يعرف قيمته من اشتراه، الفتًا إلى أن املزايدين يف 

مزاد املعرض الدولي للصيد والفروسية يعرفون 
جيدًا قيمة هذه النوعية من الصقور النادرة، 

ويعرفون كذلك مستوى الصقور التي تتم املزايدة 
عليها يوميًا طوال فترة الدورة الـ19 من املعرض 
بشكل خاص ويف الدورات السابقة كافة بشكل 

عام، مؤكدًا أنهم عندما يدفعون أي مبلغ يف أي 
صقر يدركون جيدًا قيمته احلقيقية، حتى وإن مت 

الشراء بسعر مخفض لزوار املعرض.

صقر مليوني
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مليون درهم لصقر »بيور جير« من ساللة إلترا وايت األميركية

اختتام »الصيد والفروسية« بحضور جماهيري
100 ألف زائر

مزاد الهجن
ونّظمت المجموعة العلمية المتقدمة مزاداً 
ومحبي  مربي  من  كبير  لإلبل وسط حضور 
مزاداتها  سلسلة  المجموعة  لتواصل  اإلبــل، 
عام  دورة  منذ  المعرض  فــي  بدأتها  الــتــي 
 6 إلى  إبلها  أحد  سعر  وصل  والتي   ،2005
المعرض،  دورات  إحــدى  في  درهــم  ماليين 
لتستمر المجموعة في تنظيم المزاد في كل 

دورة على نحو 15 إلى 17 رأساً من اإلبل.
مساعد  النعيمي،  عبداهلل  راشــد  وأوضــح 
العلمية  للمجموعة  الــتــنــفــيــذي  ــرئــيــس  ال
في  اإلبــل  مــزاد  على  المشرف  المتقدمة، 
أنه  والفروسية،  للصيد  الــدولــي  المعرض 
المملوكة  اإلبــل  من   14 على  المزايدة  تمت 
ألف   250 سعر  أعلى  بلغ  حيث  للمجموعة، 
إلى أن  180 ألف درهم، مشيراً  درهم، تاله 
للمجموعة  مملوكة  المزاد  في  اإلبــل  جميع 
التي  السالالت  وجميع  المتقدمة،  العلمية 
لدى  رسمية  أوراق  لها  عليها  المزايدة  تتم 
المجموعة، ومثبت فيها األب واألم، وتصدر 
وأوصافها  شريحتها  برقم  بطاقة  إبــل  لكل 
وصورتها، وبعد توقيع عقد الشراء ممن رسا 
عليه الشراء يتسلم اإلبل من مقر المجموعة 

العلمية المتقدمة في سويحان.
العربية  للخيول  اإلمــارات  جمعية  ونّظمت 
16 خياًل  الــعــربــيــة شــمــل  لــلــخــيــول  ــزاداً  ــ مـ
جمعية  فــي  مسجلة  الــســرعــة،  لــســبــاقــات 
لخمسة  ومملوكة  العربية،  للخيول  اإلمــارات 
مالك مسجلين في الجمعية، حيث تراوحت 

األسعار من 20 إلى 60 ألف درهم.

شرطة أبوظبي
بشرطة  الخاصة  الدوريات  إدارة  شاركت 
أبوظبي في جناح بوالريس بمعرض أبوظبي 
تعريف  بهدف  والفروسية،  للصيد  الدولي 
الجمهور بمهام اإلدارة وما يتوافر لديها من 

إمكانات لخدمة المجتمع.
الرحمن  عــبــد  أول  مــســاعــد  واســتــعــرض 
األنصاري، من قسم الدراجات النارية بإدارة 
الدوريات الخاصة في شرطة أبوظبي، دراجة 
»باجي«،  عليها  يُطلق  والتي  الرباعي،  الدفع 
ــوالريـــس«. مــوضــحــاً أن الــدراجــة 4  مــن »بـ
سليندرات وتبلغ قوتها 225 حصاناً، أما سعة 

الــمــاكــيــنــة 

بكاميرا  مــزودة  وهي  سي،  1997 سي  فهي 
ليلية لرصد األشياء في الظالم بسهولة.

وأشــار األنــصــاري إلــى أن هــذا النوع من 
الرملية  المناطق  فــي  يستخدم  المركبات 
أبوظبي  شرطة  وتقوم  والعزب،  المزارع  أو 
بتنظيم دوريات يومية لها في مناطق أبوظبي 
االستجابة  بهدف  الظفرة،  ومنطقة  والعين 
إلــى  تــصــل  قــد  الــتــي  المختلفة  لــلــبــالغــات 

الشرطة، وضبط المطلوبين والمخالفين.
المركبات  من  النوع  هذا  بين  الفرق  وعن 
من  الرباعي  الدفع  سيارات  وبين  جهة  من 
المركبة  هــذه  أن  إلــى  ــار  أشـ أخـــرى،  جهة 
التي  الـــوعـــورة  بــالــغــة  للمناطق  مخصصة 
بالسيارة، مثل مناطق  إليها  يصعب الوصول 
الرمال الخفيفة أو الكثبان الرملية الصعبة، 
حيث يمكن للمركبة السير في هذه األماكن 
السيارات،  أكبر من  بدرجة  بسرعة وسهولة 
بإضافات  المركبة  تزويد  تم  أنه  إلى  الفتاً 
التي  الشرطية  المهام  لتناسب طبيعة  معينة 
هذه  أبـــرز  ــن  وم فيها،  تستخدم  أن  يمكن 
أن  يمكنها  الليلية  للرؤية  كاميرا  اإلضافات 

ترصد لمسافة تزيد على 600 متر.
من  الزعابي  راشــد  استعرض  جانبه،  من 
أبوظبي،  بشرطة  الخاصة  الــدوريــات  إدارة 
قسم دوريات الدراجات الهوائية، نوعين من 
استخدامها  يجري  التي  الهوائية  الدراجات 
األولـــى من  الــدراجــة  أن  اإلدارة، الفــتــاً  فــي 
اليبتكو  شركة  إنــتــاج  مــن  وهــي  مقعد،  دون 
فوائد  ولها  رياضية،  دراجة  األميركية، وهي 
ويــجــري  الــجــســم،  عــضــالت  لتقوية  كــبــيــرة 
الكورنيش،  منطقة  في  غالباً  استخدامها 
وفي الفعاليات التي يتم تنظيمها هناك، وهي 
أقل انتشاراً واستخداماً من الدراجة األخرى 
المعروضة، وهي الدراجة الهوائية المعتادة، 
وفي  المدينة  داخل  الدوريات  في  وتستخدم 
منطقة الكورنيش، لرصد المخالفين لقواعد 
عشوائي  بشكل  يعبرون  الذين  الشارع  عبور 
المشاة،  لعبور  مخصصة  غير  مناطق  ومن 
وكذلك لضبط مخالفي قوانين اإلقامة. كما 
»كوفيد-19«  جائحة  خــالل  تستخدم  كانت 
اإلجــراءات  بتطبيق  السكان  التزام  لمتابعة 

االحترازية وخاصة ارتداء الكمامة.

متخصصة  شركات  عرض  تجربة  والقت 
لــســيــارات  والــخــيــام،  الــصــيــد  أدوات  فــي 
فئة  من  نظيراتها  تحاكي  صغيرة  كهربائية 
رحالت  في  والمستخدمة  الرباعي  الدفع 
الصيد البرية، إقباالً كبيراً من األسر الزائرة 
للمعرض الدولي للصيد والفروسية، السيما 

من فئة األطفال في أعمارهم المبكرة.
إل  إل  سبورتز  »هــوبــي  شركة  وعــرضــت 
بــأدوات  مجهزة  كهربائية  ســيــارات  ســي« 
مع  تتناسب  بأحجام  لكن  كاملة،  الصيد 
12 عــامــاً، مما  إلــى   6 مــن عمر  األطــفــال 
بالتجربة  وذويــهــم  األطــفــال  إعــجــاب  أثـــار 
الحياة  طبيعة  األطفال  تُعلّم  التي  الشيقة 
البرية والمعدات التي تتطلبها رحلة الصيد 
البري وكيفية تشغيل وإدارة سيارات الدفع 

الرباعي.
الشركة،  مالك  محمد،  عثمان  وأوضـــح 
الكهربائية  الــســيــارات  مــن  المنتجات  أن 
إلى  إضافة  باألطفال،  الخاصة  المعروضة 
كافة مستلزمات الصيد والتخييم استوقفت 
الكثير من زوار المعرض للتعرف إليها، حيث 
المعدة  السيارات  تلك  يتاح لألطفال تجربة 
وتدريبي  تعليمي  كجزء  الصغيرة  لألعمار 

على رحالت الصيد في البر.
للصيد  الدولي  أبوظبي  معرض  ويشّكل   
بــالــغــة األهمية  فــّنــيــة  مــنــّصــة  والــفــروســيــة 
التشكيليين  الفنانين  من  نخبة  نتاج  لعرض 
وفرصة  ــب،  واألجــان المحليين  والنحاتين 
الجمهور  وبــيــن  بينهم  لــلــتــواصــل  حقيقية 
المتعلّق بالفنون التشكيلية المرتبطة بالتراث 

والتاريخ والعادات العربية األصيلة.
وردهاته  وأركانه  المعرض  أجنحة  وتتزّين 
بلوحات وتماثيل وصور فوتوغرافية وأعمال 
الحدث  جوهر  مع  منسجمة  تشكيلية  فنية 
وتحاكي  والتراث  التاريخ  تجسد  ومضمونه، 
من  معظمها  في  ومستمدة  القديمة،  البيئة 
ودولــة  عــمــومــاً  المنطقة  وتقاليد  عـــادات 
وجه  على  المتحدة  العربية  اإلمــارات 

الخصوص.
تشكيليين  فنانين  المعرض  ويستضيف 
ومصورين فوتوغرافيين ورسامين وخطاطين 
عرض  دور  عــن  فضاًل  فنيين،  ومصممين 
والــواليــات  اإلمـــــارات  ومــعــارض فنية مــن 
وأستراليا  واألرجنتين  وإيطاليا  المتحدة 
والعربية،  الخليجية  الدول  من  وعدد  وكينيا 
عالية  بحرفية  مصنوعة  لوحات  ليعرضوا 
مختلف  عــن  ــر  ــعــّب وت الــتــقــنــيــات  بمختلف 
والتجريدية  الــواقــعــيــة  الفنية،  الــمــدارس 
البيئات  والعصرية، وتتمحور مواضيعها عن 
والصقور  والصيد،  والبحرية،  الصحراوية 

والخيول العربية األصيلة وسفن الصحراء.
وكان لتاريخ وتراث دولة اإلمارات الحضور 
والــلــوحــات  الفنية  ــال  األعــم ضمن  األبـــرز 
في  الــفــنــون  قــســم  زيــنــت  الــتــي  التشكيلية 
والفروسية،  للصيد  الدولي  أبوظبي  معرض 
والذي تضمن طيفاً واسعاً من إنتاج مبدعين 
ومبدعات قدموا للجمهور وجبة فنية مبهرة 
التشكيلية  ومنهم  المعرض،  أيام  مدى  على 
أن  أكــدت  التي  الهاملي،  أسماء  اإلماراتية 
تاريخ  تسجيل  في  رئيساً  دوراً  يلعب  الفن 
إليه عبر  ــة، وهــو ما عمدت  ــراث أي دول وت
لوحاتها الفنية التي شاركت بها في النسخة 

الحالية من المعرض.
محمد  اإلماراتي  الفنان  أشار  جانبه،  من 
للصيد  الــدولــي  المعرض  أن  إلــى  األســتــاد 
مجتمعياً  ثقافياً  ملتقى  أصبح  والفروسية 
منصة  يعد  حيث  للجميع،  مهماً  تعارفياً 
انطالق لكل الفنانين اإلماراتيين والمقيمين 
المعارض  طريق  أول  على  أقدامهم  لوضع 

والمشاركات.
تشكيلية  فنانة  العبدولي،  حورية  وقالت 
فرصة  يعد  المعرض  إن  واعـــدة،  إماراتية 
والــعــرب،  اإلمــاراتــيــيــن  للفنانين  استثنائية 
عالمية  منّصة  في  وأعمالهم  فنهم  لعرض 
يشهده  لما  نــظــراً  المدهش،  الحجم  بهذا 
ــمــعــرض مــن إقــبــال جــمــاهــيــري مــن كل  ال

الجنسيات واألعمار.

هالة الخياط )أبوظبي(

 اختتمت، أمس، فعاليات معرض أبوظبي 

الدولي للصيد والفروسية )2022(، 

بدورة استمرت لسبعة أيام شهدت 

حضورًا جماهيريًا فاق الـ100 ألف زائر، 

محققًا نجاحات جديدة في جذب أنظار 

العالم إلى تراث دولة اإلمارات وتاريخها 

العريق، ومسلطًا الضوء على أهم 

الرياضات المتعلقة بالصيد بالصقور.

وشهدت قاعات مركز أبوظبي الوطني 

للمعارض في أبوظبي، أمس، اختتام 

فعاليات المعرض الذي يقام تحت 

رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل 

نهيان، ممثل الحاكم في منطقة 

الظفرة، رئيس نادي صقاري اإلمارات، 

وامتد المعرض على مساحة 60 ألف كم 

مربع، بمشاركة ما يزيد على 900 شركة 

وعالمة تجارية من 58 دولة.

وشهد اليومان األخيران من المعرض 

مزادات للصقور والهجن والخيول، حيث 

رّسخ المعرض مكانته في عالم الصقارة 

كوجهة مفضلة لهواة رياضة الصيد 

بالصقور، بهدف الحصول على صقور 

مكاثرة في األسر فريدة بمواصفاتها 

وجمالها وأدائها في الصيد، حيث 

يحرص المعرض على استقطاب أفضل 

الصقور المكاثرة تلبية لتطلعات ورغبات 

زواره من ُعّشاق الصقارة.

أبوظبي )االتحاد(

 ظهرت ضمن املعروضات سكاكني صنعت 
يف دولة اإلمارات على يد عبد اهلل 

األحمد، شاب إماراتي اتخذ صناعة 
السكاكني حرفة منذ عامني، بعد 

أن دفعته هوايته ألن يصنع أشكااًل 
مختلفة من السكاكني املستخدمة 

يف رحالت الصيد والتخييم وغيرها 
من االستخدامات بتصاميم عصرية 

وبسيطة مرتبطة ومستوحاة من طبيعة 
دولة اإلمارات، مستخدمًا أفضل املواد 

والطرق إلنتاج وتصنيع هذه القطع 
املميزة.

وأكد األحمد أن السكاكني مصنعة يدويًا 
من معادن عالية الصالبة ومتعددة 

املكونات، وميكن استخدامها يف الكثير من 
األمور، كاملطبخ والذبائح، حتى الزينة 

والتذكارات باختالف أشكالها وأحجامها.
وأوضح األحمد أن ما مييز مشاركته يف 

املعرض العام احلالي، عرض سكاكني 
اختار لها أسماء مستمدة من التراث 

اإلماراتي واحلياة البرية، حيث أطلق 
على كل سكني اسمًا من أسماء املها 

العربي، الذي يرمز لطبيعة اإلمارات 
وموروثها.

ويعمل األحمد يف هذه احلرفة منذ 
عامني، اكتسب خاللها العديد من 
اخلبرات التي أعانته على تطوير 
أعماله، ليقدم قطعًا متميزة من 

السكاكني متعددة االستخدامات يف 
رحالت الصيد والتخييم ومطبخ البيت.

أبوظبي )االتحاد(

أتاح املعرض الدولي للصيد والفروسية 
للشركات املتخصصة يف مركبات وُمعّدات 
الترفيه يف الهواء الطلق »كرفانات« عقد 
صفقات تصميم وتصنيع سيتم تسليمها 

وفق االتفاقات التي متت داخل أروقة 
املعرض. وأكد مسؤولو شركات متخصصة 
يف صناعة وجتهيز الكرفانات املتخصصة 

يف رحالت البر، أن املعرض شكل ملتقى 
لكافة املهتمني بصناعة الكرفانات من 
األشخاص والشركات، حيث مت عرض 

أسعار تنافسية تقل عن السوق بنحو 15 
إلى 20%، األمر الذي مّكنهم من االتفاق 
على توريد كرفانات مبقاسات عّدة بعد 
االنتهاء من تصميمها وتنفيذها حسب 

رغبة العميل.
وتتراوح أسعار الكرفانات اخلاصة 

بالرحالت البرية ما بني 30 ألف درهم 
إلى نحو 300 ألف حسب مقاسات الكرفان 

والتجهيزات واخلدمات املتوافرة، وتوافر 
أحدث وسائل االتصال واإللكترونيات 

وأجهزة استقبال األقمار الصناعية، 
فضاًل عن خيارات التزويد بأفضل 

مرافق التكييف واإلضاءة. وقالت نصرت 
ضياء يونس املدير العام لشركة جنوم 

الصحراء لتجارة وتصنيع الكرفانات: إن 
املعرض الدولي للصيد والفروسية أتاح 

للشركة االتفاق على صفقات إلمداد 
األفراد بالكرفانات حسب الطلب، حيث 

وفر املعرض مناذج متفردة من إنتاج 
الشركة مت عرضها أمام اجلمهور.
وقال علي احلميري مالك شركة 

»باسكنت كرفان« ، رغم أن الشركة 
شاركت للمرة األولى يف املعرض، إال أنها 

استطاعت من خالل املعرض احلصول 
على عدٍد كبير من الصفقات.

سكاكين محلية الصنع 

صفقات كبيرة 
لـ»الكرفانات«

لتشجيع وتنمية هواية الرماية

شــركــات إمــاراتيــــة توقع

مبادرة »أمان يف الفرسان«

وقال خليفة البلوشي، إن المبادرة تهدف إلى تشجيع 
وصقل  المخصصة  األماكن  في  الرماية  هواية  وتنمية 
ودعم  المواطنين  وتمكين  الرياضة  هذه  في  المهارات 
المبتدئين الذين يرغبون في االستمتاع بهذه الرياضة، 
إلى جانب توفير الدعم الالزم لممارسة هواياتهم في 
هذا المجال بشكل مستمر من خالل األماكن المخصصة 
الفرسان  منتجع  في  خاصة  لهم،  واآلمــنــة  والمجهزة 
الرياضي، الذي يوفر أماكن خاصة لتخزين أسلحة الصيد 
بأسعار رمزية تحت إشراف منتجع الفرسان الرياضي 
بمواصفات  ومجهزه  متكامله  بمرافق  ويتميز  ْولــّي  الــدَّ
عالمية. من جهته، أكد حمد العامري أن تعليم الرماية 
منتجع  في  الموجودة  والميادين  الحديثة  والمرافق 
الفرسان.. يتماشى مع جميع المعايير األولمبية، الفتاً 

للرماية  ميدانها  خالل  من  »كــاراكــال«  شركة  أن  إلى 
كل  والراغبين  والهواة  للمحترفين  تقدم  أبوظبي  في 
وتوفير  الرياضية  هذه  بتعلّم  والخدمات  التسهيالت 
المدربين المحترفين واتخاذ كامل اإلجراءات الحيطة 
أهمية  الكعبي  سلطان  أكــد  جانبه،  من  والسالمة. 
هذه المبادرة لتشجيع رياضة الرماية التي تقوم على 
قوانين خاصة، وتعتمد بشكل أساسي على التصويب 
مختلفة  أسلحة  بــاســتــخــدام  مــحــّددة  أهـــداف  على 
كالبنادق والمسدسات وأسلحة الصيد، مشيراً إلى أن 
»منتجع الفرسان« يمتلك ميادين مختلفة عدة تتناسب 
القناصة  ميادين  مثل  األسلحة،  من  األعيرة  كل  مع 
المغلقة 300 متر، وميادين المسدس والبندقية ورماية 

الشوزن.
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 خالل توقيع مبادرة »أمان في الفرسان« )وام(

أبوظبي )وام(

 وقعت ثالث شركات إماراتية 

متخصصة في رياضة الرماية 

والقنص وأسلحة وبنادق 

ومسدسات الصيد مبادرة 

بعنوان »أمان في الفرسان« في 

ْولّي للصيد  َمْعرِض أبوظبي الدَّ

والفروسية.

وقع المبادرة حمد العامري 

المدير التنفيذي لشركة 

»كاراكال« وخليفة البلوشي نائب 

المدير التنفيذي لـ »إنترناشيونال 

غولدن غروب«، فيما وقعها 

عن مجموعة الفرسان 

القابضة سلطان الكعبي 

الرئيس التنفيذي. وتتعهد 

بموجب هذه المبادرة، كل من 

»إنترناشيونال غولدن غروب« 

و»كاراكال« و»مجموعة« الفرسان 

القابضة »متمثلة في منتجع 

الفرسان الرياضي الدولي« على 

التعاون المشترك في إطار 

تمكين المواطنين وتشجيعهم 

على تنمية هواية الرماية 

في األماكن المخصصة وصقل 

مهاراتهم في هذه الرياضة.

أبوظبي )االتحاد(

عرض الفنان اللبناني محمد ضياء مجموعة من األعمال الفنية القيمة، أبرزها لوحة للوالد 
املؤسس املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اهلل ثراه، ومجلدات للمصحف 

الشريف كاماًل. وأوضح ضياء أن لوحة الوالد املؤسس، استغرق العمل على تنفيذها ما يزيد 
على عامني، وهي مصنوعة من األحجار الكرمية، وتضم تقريبًا 14.5 كيلوجرام من األحجار 

الكرمية، مثل الروبي والزمرد والياقوت األزرق واألسود والعقيق والتركواز والزبرجد واألملاس 
والسترين. وُيحيط بصورة الوالد املؤسس، برواز ذهبي بطول 134 سم، وعرض 95 سم، وتكسوه 

أوراق ذهب عيار 24 قيراطًا من إنتاج »مانتي« الفرنسية، وداخل البرواز آيات من القرآن الكرمي 
مطلية بالذهب اخلالص، الفتًا إلى أن اإلطار اخلارجي للوحة مصنوع من شجر الزان مت 

إحضاره من اليابان، ومزين بحفر يدوي يقارب عمره 200 سنة، أما الوزن اإلجمالي للوحة 
فيبلغ 250 كيلوجرامًا. كما يعرض اجلناح القرآن الكرمي كاماًل من 10 أجزاء، صادر عن املجمع 

العلمي العربي اإلسالمي يف بيروت، ومأخوذ عن مخطوطة نادرة للمصحف الشريف محفوظة 
يف متحف لندن ويعود تاريخها إلى ما يزيد على 700 عام، وهي للخطاط الشهير أحمد القره 

حصاري.

»زايد«.. لوحة فنية من األحجار الكريمة 
المزايدون يعرفون جيدًا قيمة 

الصقور النادرة
 

خالد بن سيفان

المزايدة على 14 من  اإلبل 
و250 ألف درهم أعلى سعر

راشد عبدهللا النعيمي

شهدت الدورة الـ19 من املعرض مزايدة على صقر 
فريد من نوعه )بيور جير( من ساللة »إلترا وايت« 

أميركي، حيث مّت بيعه بقيمة مليون و10 آالف 
درهم، فيما تبلغ قيمته األصلية مليونًا و500 ألف 

درهم، إال أن مالكه سمح ببيعه بهذا السعر دعمًا 
للمعرض وزواره وملكانة املعرض لديه ولدى محتريف 

وهواة ومحبي الصيد والصقور.
وأوضح خالد بن سيفان، مسؤول مزادات الصقور يف 
الدورة الـ19 من املعرض: من مميزات الصقر أن دمه 
صاٍف وجودته عالية ومن فصيلة نادرة، وبالتأكيد 
يعرف قيمته من اشتراه، الفتًا إلى أن املزايدين يف 

مزاد املعرض الدولي للصيد والفروسية يعرفون 
جيدًا قيمة هذه النوعية من الصقور النادرة، 

ويعرفون كذلك مستوى الصقور التي تتم املزايدة 
عليها يوميًا طوال فترة الدورة الـ19 من املعرض 
بشكل خاص ويف الدورات السابقة كافة بشكل 

عام، مؤكدًا أنهم عندما يدفعون أي مبلغ يف أي 
صقر يدركون جيدًا قيمته احلقيقية، حتى وإن مت 

الشراء بسعر مخفض لزوار املعرض.

صقر مليوني
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مرافئ

كبار المواطنين
جذع الشجرة

من جذعهم تفرعت األغصان، ونشرت األوراق أعالمها الخضراء، 
األجنحة،  ببياض  السماء  وتلونت  األصفر،  جوهرها  الثمار  ورصعت 

وهي تزخرف الفضاء بفرح وحبور.
هكذا هم كبار المواطنين، يسبكون ذهب الحياة على األرض بعيون 
حرير  من  بخيوط  الوجود  قميص  ويحيكون  التطلعات،  ببريق  تلمع 
التطلعات وينقشون على الرمش إثمد التوهج، ويملؤون وجدان الجيل 
بعذب الحنان، لتستمر القافلة في الوصول إلى منابت اإلبداع، ويحدث 
التداخل ما بين جيلين، ال ينفصالن مهما امتدت مستقيمات التاريخ 
سمة  فإن  التغير،  مراحل  األعمار  وتداولت  السنوات،  توالت  ومهما 
الود، ويحمي وشوشة األم من الضياع في  الترياق يحفظ  الحب هي 
فناءات  التألق في  نغمة  ويجعلها  ويرعى نحنحة األب  الركاب،  زحمة 

الحياة.
هكذا هم في حياة األجيال، وهكذا هم الجدول النازل من قمة جبل 
الزمان، هكذا هم يضعون اللحن واألبناء، يرفعون النشيد عالياً معتنين 
بسر الترنيمة، مهتمين بسطوة الحلم، رابضين عند الجذر مهما امتدت 

الشجرة وارتفعت أغصانها، وترعرعت في نهارات الفرح.
هكذا هم كبار المواطنين في الحياة مصباح يضيء دروباً، ويفصح 
كبار  بسفرها، هكذا هم  وتستنير  األجيال،  منها  تستفيد  تجارب  عن 
المواطنين في الوطن إكسير اللحمة وهم حصافة األبجدية وقاموسها 
الوسيع، هم لحن األغنية التاريخية هم صوت الموجة وهي تدغدغ لوح 
التي رعت  الجدران  الماء، هم ظل  الطافية على صفحات  األخشاب 
واعتنت، وأغنت، وبذلت، ونسجت مخمل الدفء، وجدفت في العباب 

لتصطاد سمكة السعادة.
كبحوا  الذين  وهم  عــوز،  دون  من  الصغار  ليحيا  كدحوا  الذين  هم 
الشوق  الثغور رغيف  ناولوا  الذين  الوجنات، هم  الدمعة كي ال تجرح 
الزاهية،  األحــالم  مــاء  النبوع  دلــو  من  الذين سكبوا  وهــم  الــوجــودي، 
هم الذين نسقوا سعفة األواصر لتصير اإلنسانية كأنها النخلة تقبل 
تزل  ولم  وبذلوا، وسهروا،  وتعبوا  الذين شقوا،  السعادة، هم  عصفور 
عيونهم تحدق عند أبواب األفنية، ترقباً لوصول الفلذات، ومهما كبرت 
الطيور، وبرعت األجنحة بالتحليق يبقى الكبار كباراً، والصغار صغاراً 

مهما كبروا.
كبار المواطنين في الزمان كتاب ال يقرأه إال المخلصون واألوفياء، 
وتنمو  الذاكرة،  لتحيى  األسماع،  في  تدندن  األيــام  قيثارة  هم  يبقون 

وشائج القربى من دون نكران، وال هجران، وال سلوان.
كبار المواطنين هم البيرق لمن يفوز بالوفاء، والعرفان، هم التاج لمن 
ال تنسيه أيام الشباب، طفولة كانت تترعرع بين األحضان وبراءة تغتسل 

من نهر الحب، وعفوية تتغذى من شهد العواطف النبيلة.
كان  وجــدان  في  المعرفة  مصل  وضعوا  الذين  هم  المواطنين  كبار 
الفروع وصارت  العود، وتماسكت األغصان، وقويت  بّضاً، حتى اشتد 

الضلوع عوارض تحمي السقف من الوقوع.

علي أبو الريش

Ali.AbuAlReesh@alIttihad.ae

آمنة الكتبي )دبي(

خضع رائدا الفضاء نورا المطروشي ومحمد المال 
لتدريبات النجاة في البيئات المختلفة، والتي تجري 
لوكالة  التابع  للفضاء  جونسون  مركز  إشراف  تحت 
ناسا، وبهدف تطوير إمكاناتهما وقدراتهما كمشغلين 
لمحطة الفضاء الدولية، وليكونا قادرين على إجراء 
كافة مهمات رواد الفضاء المحترفين، والتي تشمل 
متن  على  وإصالحها  المعدات،  وتركيب  الصيانة 

المحطة الدولية.
وخضع الرائدان لمجموعة تدريبات حول أساسيات 
البحرية  مع   6-T طائرة  على  والتدريب  الطيران 
األميركية في قاعدة »بينساكوال«، كجزء من تدريب 
الدفعة 23 من رواد وكالة الفضاء األميركية )ناسا(، 
المركزي،  الطرد  التدريب على جهاز  إلى  باإلضافة 
عبارة  وهــي  )جــي(،  العالية  التسارع  قــوى  الختبار 
ذلك  ويتمثل  التسارع،  من  الجسم  تأثر  قياس  عن 
انطالق  تسريع  أثناء  مثاًل  الفضاء  رائد  معاناة  في 
الصاروخ أو معاناة الطيار عندما تنحرف به الطائرة 

بشدة عن االتجاه المستقيم.
بالطائرة  المناورة  العملية  التدريبات  وتتضمن 
والتعرض لقوى جي تسارع عالية، والتخطيط لمسار 
الرحلة، والتواصل مع أبراج مراقبة المالحة الجوية، 

النفاثة  الطائرة  قيادة  على  تدريبات  إلى  باإلضافة 
والهبوط،  الصعود  أثناء  مــنــاورات  إلجــراء   ،38-T
إلى  إضافة  كيلومترات،   5 من  أكثر  ارتفاعات  على 
تعلم كهرباء الطائرة وكيفية استعمال كرسي اإلنقاذ، 
وعمل إجراءات قياسية تشابه بعض مهمات محطة 
الفضاء الدولية، فضاًل عن كيفية التعامل والتواصل 
ضغوط  تحت  معهم  والتخاطب  الطائرة  طاقم  مع 
معينة لقياس ردود أفعالهم وتوقيتاتها، التي يجب أن 
تكون مثالية حتى يتعودوا على كيفية اتخاذ القرارات 

الصعبة في الفضاء.
ــة زمــيــلــتــه نـــورا  ــق ــمــال تــدريــبــات رف ويــمــضــي ال
المطروشي، منذ مطلع العام الجاري، ضمن برنامج 
تدريبي مكثف يستمر لمدة عامين، ويشمل 8 أنواع 
المحطة  متن  على  الــمــدة  طويلة  المهمات  هــي: 
الدولية، والتحكم في الريبوت، وتمارين النجاة على 
السير  ومهمات  نظرية،  وتدريبات  والماء،  اليابسة 
والتدرب على  الفضاء،  الفضاء، وأنظمة محطة  في 
طائرة T-38، ودورات باللغة الروسية. وتهدف هذه 
الرحالت  لتأمين كرسي على متن إحدى  التدريبات 
الفضائية خالل السنوات الـ3 المقبلة، فيما تعد هذه 
التدريب  وتشمل  كبير،  بشكل  احترافية  التدريبات 
الفضاء  محطة  خارج  الفضائي  السير  مهمات  على 

الدولية، والبقاء لفترات طويلة فيها.

بإشراف مركز جونسون للفضاء

نــــــــورا املطــروشي ومحمـد املـــال

يخضعــــان لتدريبـــــات النجــــــــــاة

محمد المال يتدرب على تمارين النجاة على اليابسة )الصور من المصدر(

نورا المطروشي أثناء التدريبات



13
www.alittihad.ae

االثنين 7 ربيع األول 1444 هـ الموافق 3 أكتوبر 2022ماإلمارات 12
www.alittihad.ae

االثنين 7 ربيع األول 1444 هـ الموافق 3 أكتوبر 2022ماإلمارات

اإلمارات ضمن أعلى الدول تصديرًا للتمور

أكد اخلبير الدولي الدكتور عبد اهلل وهبي، املدير 
السابق ملكتب منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 

باململكة العربية السعودية خالل محاضرة افتراضية 
نظمتها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار 

الزراعي أن قيمة التمور املتداولة يف السوق الدولية 
سنة 2018 بلغت  1.97 مليار دوالر أميركي، وبلغ معدل 

منوها خالل 2015 – 2018 ما قدره 10%، حازت منها 
إيران 17.17% وتونس 16.30% والسعودية %10.22 

ثم اإلمارات 10%. يف نفس الوقت يالحظ أن ثاني 
أكبر مصدر من حيث الكمية، العراق لم يتجاوز نصيبه 

5.45% وكذلك أكبر منتج للتمور، ومصر لم تتجاوز 
حصتها 2.54%. وأضاف أن كمية التمور املتداولة يف 

السوق الدولية انتقلت خالل الفترة 2009 – 2018 من 
660 ألف طن إلى حوالي 1.4 مليون طن، يف حني خالل 
الفترة 2009 – 2018 تراوحت النسبة السنوية للتمور 

املتداولة يف السوق الدولية ما بني 10% و19% من 
مجموع التمور التي يتم إنتاجها، أما معدل التصدير 

خالل الفترة 2009 – 2013 فقد وصل إلى %9.82 
من مجموع اإلنتاج العاملي السنوي للتمور، يف حني 

ارتفع خالل السنوات اخلمس األخيرة إلى %17.38 
وبلغت نسبة النمو 6% خالل نفس الفترة. وتتصدر 

اإلمارات املرتبة األولى عامليًا يف نسبة تصدير التمور 
مقارنة بكمية اإلنتاج، مبعدل يتجاوز 58% وفقًا آلخر 
إحصاءات عدد من املؤسسات الدولية والفاو. وبحسب 

إحصائيات منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
ومركز التجارة العاملي يقدر اإلنتاج العاملي للتمور سنة 
2018 بـ8.536.218 طنًا، وحسب مركز التجارة العاملية 
بلغت كمية التمور املتداولة يف السوق الدولية يف نفس 

السنة ما قدره 1.561.827 طنا، أي أن كمية الفائض من 
التمور شاملة االستهالك احمللي والفاقد بلغ 7.152.638 

طنا. وكان ترتيب الدول املصدرة للتمور على النحو 
التالي: إيران املصدر األول من حيث الكمية بـ306.291 
طنا ثم العراق بـ265.352 طنا ثم اإلمارات بـ200.887 

طنا ثم السعودية بـ161.966 طنا.

التنمية والصحة  إدارة  الظنحاني، مدير  أكد محمد 
اإلمــارات  دولــة  أن  المناخي،  التغير  ــوزارة  ب الزراعية 
تعمل بشكل دائم على وضع خطط وبرامج للتغلب على 
النخيل  زراعة  قطاع  تواجه  التي  والتأثيرات  الضغوط 
تحقيق  مــع  بيئي  ــر  أث وبــأقــل  استدامته،  يضمن  بما 
مستوى أمن غذائي أفضل، وذلك من خالل التشجيع 
على اتباع الممارسات الجيدة إلنتاج التمور ذات الجودة 
للتمور،  المنتجة  المزارع  ومراقبة  المرتفعة،  والنوعية 
والحد من استخدام المبيدات الزراعية للحصول على 
تمور نظيفة وخالية من متبقيات المبيدات، والتشجيع 
العالية  اإلنتاجية  ذات  التجارية  األصناف  زراعة  على 

والعائد االقتصادي الجيد.
وأضاف الظنحاني أن ازدهار قطاع النخيل والتمور 
تعبئة  في  الحديثة  الطرق  باتباع  يتحقق  الدولة  في 
وتغليف وتخزين التمور، وإنتاج وجبات غذائية جاهزة 
األبحاث  إجراء  واستمرار  تصنيعها،  في  التمور  تدخل 
رغبات  ومعرفة  والعالمية،  المحلية  باألسواق  الخاصة 
والمستهلكة،  المنتجة  األغذية  لطبيعة  المستهلكين 
والتنسيق والتعاون ببن مصانع التمور ومراكز األبحاث 
والجامعات إليجاد الحلول المتعلقة بمشاكلها لتحسين 
مواصفات  وتثبيت  لتحديد  إضافة  واإلنتاج،  النوعية 
والمستوردة،  المنتجة  للتمور  موحدة  وطنية  ومقاييس 
وتنمية التقنيات التسويقية، وتقوية القدرات التصديرية 

عبر  منتجاتها  لكافة 
ــاف  ــ ــنـ ــ ــر األصـ ــ ــي ــ ــوف ــ ت
ــزة، وتــســويــق  ــي ــم ــت ــم ال
الــتــمــور الــطــازجــة من 
ــاف الـــرطـــبـــة  ــ ــنـ ــ األصـ
الــجــافــة على  ونــصــف 
ــة، وذلـــك  ــســن مــــدار ال
ــدام وســـائـــل  ــخـ ــتـ ــاسـ بـ

التبريد والتجميد.
وأشـــــار الــظــنــحــانــي 
إنتاج  إجمالي  أن  إلــى 
التمور  مــن  اإلمـــــارات 
بلغ نحو 328.669 ألف 
 ،2020 ــام  عـ فــي  طــن 
الـــدولـــة ضمن  وتــأتــي 
منتجة  دول   10 أكــبــر 
ــم،  ــال ــع ــي ال ــتــمــور فـ ــل ل

األغذية  منظمة  بيانات  ألحدث  -وفقاً  تصدرت  حيث 
والزراعة لألمم المتحدة »فاو«- دول العالم في تصدير 
طن،  ألف   240.652 بمقدار  الحجم  حيث  من  التمور 
ما يؤكد نجاح المنتج اإلماراتي وقدرته على المنافسة 
والتمتع بمخزون وافر من التمور. وبلغ عدد األصناف 
 30 130 صنفاً،  التمور، ما يقارب  من  المنتجة محلياً 
المحلي  للسوق  بالنسبة  المفضلة  تعتبر  منها  نوعا 
وهي: )الخالص، المجدول، البارحي، اللولو، أبومعان، 
الــرزيــز،  ــاس،  ــدب ال الــخــضــوري،  الخنيزي،  الــجــبــري، 
الشيشي،  الفرض،  المكتومي،  السلطانة،  السكري، 
الهاللي، نبتة سيف، النغال، المسلي، عين بقر، الشهلة، 
جش  وعــب،  ربيع، جش  جش  حبش،  الخصاب، جش 
واألنــوان(.  أبوالكيبال،  فلقة، جش جعفر، جش حمد، 
تصل مساحة األراضي المزروعة بأشجار نخيل التمر 
الزراعية في  ثلثي مساحة األراضي  إلى حوالي  حالياً 
العديد من  المناخي عبر  التغير  الدولة، وعملت وزارة 
الدولة  النخيل في  تعزيز قطاع زراعة  المبادرات على 
لمزارع  الموجهة  »نخيلنا«  مبادرة  المبادرات  ومن هذه 
المناطق الشمالية والوسطى والشرقية، ومكافحة آفات 
و»الــدوبــاس«،  الحمراء«  النخيل  »سوسة  مثل  النخيل 
تقديم  خــالل  من  لهم  والفني  العيني  الدعم  وتقديم 
مستلزمات اإلنتاج الزراعي بنصف السعر مساهمة في 
اإلنتاج،  من  المادي  مردودهم  وزيادة  التكاليف  خفض 
إلى  باإلضافة  العضوية،  األسمدة  الدعم  هذا  ويشمل 
توزيع ما معدله 50 كغم من بودرة حبوب اللقاح سنوياً، 
والتي يتم إنتاجها في محطات األبحاث التابعة للوزارة.

ومؤخراً وقعت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية 
لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ووزارة التغير المناخي 
والبيئة وجامعة اإلمارات مذكرة تفاهم لتنمية وتطوير 
االبتكار  وتعزيز  التمور  وإنــتــاج  النخيل  زراعــة  قطاع 
وتهدف  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في  الزراعي 
العلمي  البحث  وجــهــود  التعاون  تعزيز  إلــى  المذكرة 
والتطبيقي بين الجهات الثالث لتطوير منظومة زراعة 
على  اعتماداً  اإلمارات  دولة  في  التمور  وإنتاج  النخيل 
القطاع  في  الحديثة  والتقنيات  االبتكار  توظيف  مبدأ 
ــارات  اإلمـ دولـــة  توجهات  مــع  يتماشى  بما  ــزراعــي  ال
بتحقيق االستدامة على مستوى كل القطاعات وإدماج 
القطاع  وباألخص  القطاعات  كل  في  المناخي  العمل 

الزراعي.

صنـفــــــًا محـليـًا
130
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قياسًا على 
اإلنتاج

130
صنفًا محليًا

عالي الجودة 
تنتجها الدولة

التمور اإلماراتية
جودة محلية بنكهة عالمية 

فتح قنوات 
تسويقية 

ضرورة

أحمد عتيق

تحقق عائدًا 
اقتصاديًا كبيرًا 

للمزارع
 

راشد حاذه المرر

برامج وطنية 
لدعم قطاع 

النخيل 

محمد متعب المحيربيصالح المنصوري

محمد الظنحاني

3 أسباب للتميز

ينفرد التمر بثالث فوائد ومميزات مقارنة بباقي 
األغذية األخرى: أولها دينية وثانيها صحية وآخرها 
كثرة األنواع وحالوتها، وقد حثت األحاديث النبوية 

الشريفة على اإلفطار بتناول التمر خاصة بعد الصيام، ملا 
يحمله التمر من خصائص يحتاج لها الصائم من الطعام، 

فالشخص الذي انقطع عن تناول الطعام ملدة يحتاج 
إلى مصدر غذائي سهل الهضم لتوليد الطاقة بصورة 
عاجلة وتأمني مصدر مائي لتعويض النقص احلاصل 

أثناء الصيام، وهذان العامالن متوفران يف التمر، إذ يعد 
التمر من أكثر األغذية املفيدة وأسهلها هضًما إذ يحتوي 
على 70.6% من الكربوهيدرات و2.5% من الدهن و%33 

من املاء و1.32% من األمالح املعدنية و10% من األلياف 
وكميات من الكورامني وفيتامينات أ - ب1 - ب2 - ج، كما 
يحتوي على البروتني والسكر والزيت والكلس واحلديد 

والفوسفور والكبريت والبوتاس واملنغنيز والكلورين 
والنحاس والكالسيوم واملنغنيزيوم، كما تقي التمور من 

العديد من األمراض لعل أبرزها السرطان. 

المزارعون: مردود 
اقتصادي كبير 

     أكد عدد من املهتمني بزراعة النخيل ومالك املزارع 
أن زراعة النخيل حتقق مردودا اقتصاديا كبيرا، 
وهو ما يؤكده راشد حاذه املرر، موضحًا أن زراعة 

النخيل ميكن أن حتقق دخال كبيرا للمزارع بشرط 
توفير قنوات تسويقية مناسبة تضمن له تصريف 
منتجاته بشكل عادل ومربح. ويضيف أحمد عتيق 

الهاملي أن العالقة بني أهل اخلليج والنخلة عالقة 
أبدية، وأنه يرى أن هذه العالقة يجب أن يتم 

استثمارها بشكل جيد، خاصة بعد أن جنح املزارع يف 
تطوير إنتاجه وجتويد احملصول بشكل متميز، مما 

يجعل وجود برامج وخطط تسويقية أمرًا ضروريًا 
الكتمال عملية الزراعة وضمان مردود اقتصادي 
كبير ألصحاب املزارع. ويشير صالح املنصوري إلى 

أن مزارع الدولة تزخر بأجود أنواع التمور العاملية، 
ولها سمعة كبيرة يف مختلف دول العالم لذلك يجب 
استثمار هذا النجاح وتطوير هذا القطاع مبا يضمن 

حتقيق مردود اقتصادي قوي من إنتاج التمور. 

محمد سهيل المزروعي: مكانة عالمية للتمور اإلماراتية 

أكد محمد سهيل املزروعي رئيس مجلس إدارة مصنع 
متور ليوا أن صناعة التمور اإلماراتية ميكن أن حتقق 

البترول  القومي بعد  الناجت احمللي  الثانية يف  املرتبة 
ومشتقاته إذا  مت االهتمام بها واحلفاظ عليها ودعم 

ذلك القطاع، موضحا أن إنتاج النخلة الواحدة ميكن أن 
2000 درهم سنويا وبحساب  1200 درهم إلى  يحقق من 

عدد النخيل املوجود يف الدولة ميكن أن حتقق ما ال 
15 مليار درهم سنويا، وهذا يف ما يخص التمر  يقل عن 

التي تتم صناعتها من  املنتجات األخرى  بخالف باقي 
منتجات النخلة والتي ميكن أن حتقق رقما كبيرا ال 

والبيئية  الزراعية  السياحة  بخالف  هذا  به،  يستهان 
املزروعي أن كل عوامل  النخلة. وبني  التي ستحققها 
النجاح يف صناعة التمور متوفرة داخل الدولة مما 

املبهرة  النتائج  من  الكثير  يحقق  بها  االهتمام  يجعل 
البيئة اإلماراتية  النخيل تتفق مع  خاصة وأن زراعة 

وأهل اإلمارات أصبح لديهم اخلبرة الكافية سواء 
يف اإلنتاج أو التسويق وكذلك يف توفير منتجات 

النخيل وغيرها من األسباب األخرى  متنوعة من 
الثانية يف  املرتبة  النخيل لتحتل  زراعة  التي تؤهل 

املزروعي نقاطًا  البترول. وحدد  الناجت احمللي بعد 
الدولة والتي تتضمن  النخيل يف  عدة لنجاح قطاع 

القطاع ووضع السياسات  تشكيل جلنة عليا إلدارة هذا 
واخلطط التطويرية له من خالل خبراء لديهم اخلبرة 

القوانني  القدرة على وضع  والتنوع ولديهم  واالختصاص 
الالزمة لضمان جناح اخلطط املوضوعة سواء كانت 

طويلة أو قصيرة األجل.
املنتجات  يأتي بعد ذلك فتح أسواق جديدة لتسويق 
سواء يف داخل الدولة وخارجها، وبعدها تأتي خطوة 

دعم القطاع من خالل زيادة الصادرات.  وأوضح 
والتمور ساهمت بشكل  الرطب  أن مهرجانات  املزروعي 

فعال يف زيادة كميات اإلنتاج وجتويد املنتج احمللي 
للمنافسه عامليا، وصارت دولة اإلمارات من أول ثالث 

دول على مستوى العالم يف تصدير التمور وهذا إجناز 
اللحظة، ولكنه ثمرة جهود  ليس بهني ولم يكن وليد 

إيجابي بني مختلف اجلهات. وتعاون  متواصلة 
وبعد صناعة التمور فإن الدولة لعبت دورا كبيرا يف 

الصناعة حتى صارت هناك منتجات  تنمية هذه 
كبيرة جدا قائمة على صناعتها سواء كانت حلويات 
أو باقي الصناعات األخرى القائمة على  أو مشروبات 

التمور. 
وأضاف املزروعي أن مرحلة التسويق وفتح قنوات 

للمحافظة  املراحل وذلك  أهم  تسويقية جديدة من 
منصة  تأسيس  وتتطلب  واستمرارها  دميومتها  على 

التمور بجميع  وتداول  لتسويق  وقاعدة قوية 
إلى جتهيزات هامة مثل  املنصة  مشتقاتها وحتتاج 
للتجار. وأسواق وخدمات لوجستية  مخازن مبردة 

 258 ألف طن إجمالي التمور المنتجة 

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية، أن 
زراعة النخيل بدولة اإلمارات تطورت بشكل كبير 
ومتسارع خالل السنوات املاضية، مؤكدة أنها تعمل 

جاهدة على تطوير وتنمية هذا القطاع، وتعزيز 
استدامته من خالل البرامج واخلدمات التي تقدمها 
للمزارعني، وتشجيعهم على اتباع املمارسات اجليدة 

إلنتاج التمور بهدف حتسني جودة ونوعية التمور 
املنتجة، إضافة إلى مراقبة املزارع املنتجة للتمور، واحلد 

من استخدام املبيدات الزراعية واحلصول على متور 
نظيفة وخالية من متبقيات املبيدات، وعلى مستوى 

التطوير حترص الهيئة على تشجيع زراعة األصناف 
التجارية ذات اإلنتاجية العالية والعائد االقتصادي 
اجليد. وبينت الهيئة أن إجمالي التمور املنتجة عام 
2020 بلغ نحو 258 ألف طن بجودة عالية، ما يعكس 
حجم اجلهود املبذولة لتطوير هذا القطاع احليوي، 

مشددة على أن جودة إنتاج التمور تتوقف على االلتزام 
بتطبيق املمارسات الزراعية اجليدة للنخيل من بداية 

املوسم وحتى احلصاد، باإلضافة إلى االلتزام مبمارسات 
ما بعد احلصاد ألهميتها يف تقليل الفاقد من إنتاج 

الرطب والتمور وزيادة إنتاجية املزرعة.
املزارعني يف  أنها تعمل على حتفيز  الهيئة  وأوضحت 

وإنتاج  النخيل  العناية بأشجار  أبوظبي على  إمارة 

التمور مبا ينسجم مع رؤية حكومة أبوظبي والدور 
الزراعية  التنمية  الذي تنهض به، من أجل حتقيق 

الزراعية اجليدة  املمارسات  إن تطبيق  املستدامة، حيث 
وممارسات ما بعد احلصاد لهما دور كبير يف حتديد 

احملافظة  شريطة  املزرعة،  لتمور  التسويقية  القيمة 
التعرض ألشعة الشمس فترة طويلة،  الثمار من  على 

التلوث باألتربة قبل فرزها.  واحملافظة عليها من 
متكاملة،  استراتيجية  تطبق  أنها  إلى  الهيئة  وأشارت 
تهدف إلى احلفاظ على األمن الغذائي واحليوي يف 
مزارع إمارة أبوظبي، وذلك من خالل تطبيق برامج 
يف  االستراتيجية  ألهميتها  النخيل  بشجرة  تعنى 

الغذائي. البيئة ودعم األمن  احملافظة على 
املتكاملة آلفات النخيل  ولفتت إلى أن برنامج اإلدارة 
الذي تطبقه يف مزارع إمارة أبوظبي يحقق إجنازات 

التي تصيب  كبيرة يف السيطرة على اآلفات واحلشرات 
الفرمونية  املصائد  ساهمت  حيث  النخيل،  أشجار 

يف التخلص من حوالي9.785.661 حشرة من سوسة 
البرنامج عام  النخيل احلمراء منذ بدء تطبيق 

2013، يف حني ساهمت املصائد الضوئية يف التخلص 
1.835.962 حشرة من حشرات حفار ساق  من حوالي 

املزارع  النخيل منذ توزيعها على  النخيل وحفار عذوق 
 .2018 عام 

حصة اإلمارات مــــن 
اإلنتــــــــــاج العالمــــــــــي  مليــــــــــــــــــار دوالر قيمـــــــــــة التمــــــــور %17.38

المتداولــــة فــي الســـوق الدوليــة  1.97

إيهاب الرفاعي )منطقة الظفرة(

تشكل التمور اإلماراتية مصدرًا 
استراتيجيًا من مصادر الغذاء وعنصرًا 
رئيسيًا من عناصر األمن الغذائي 
والثروة القومية يف الدولة، وعلى 
مر السنني ارتبطت النخلة بالتراث 
اإلماراتي ارتباطًا وثيقًا حيث كانت 
مصدر الغذاء واملأوى واألمن واألمان 
ومصدرًا للرزق من خالل استخدام 
رطبها ومتورها يف الغذاء وجذوعها يف 
التشييد والبناء وخوصها يف صناعة 
أدوات السفرة واحلصير، وجريدها 
كان يستخدم يف صناعة بعض أنواع 
القوارب الصغيرة لصيد األسماك، 
وليفها يف صناعة احلبال. ومع التطور 
العمراني والنهضة احلديثة ظلت 
الشجرة املباركة يف الوجدان، وأقيمت 
من أجلها املهرجانات والفعاليات التي 
ربطت أجيال اليوم بتراث وحضارة 
األمس، كما تنوعت مصادر االستفادة 
من أشجار النخيل لتؤكد مكانتها 
وقوتها.
ورغم االهتمام املتزايد من كافة 
اجلهات املعنية بتطوير وتنمية القطاع 
الزراعي بوجه عام وزراعة النخيل 
بشكل خاص إال أن نسبة كبيرة من 
اإلنتاج اإلماراتي من التمور ال يتم 
استغاللها بالشكل املطلوب.
ووفقًا ألحدث إحصاءات عدد من 
املؤسسات الدولية والفاو تتصدر 
اإلمارات املرتبة األولى عامليًا يف نسبة 
تصدير التمور مقارنة بكمية اإلنتاج 
مبعدل يتجاوز 58% وهو ما يعني 
أن هناك نسبة كبيرة من اإلنتاج ما 
بني الفاقد واالستهالك احمللي وهذه 
النسبة لو أحسن استغاللها من خالل 
فتح قنوات تسويقية جديدة لها 
تستطيع أن حتقق رقما ال يستهان 
به يف الناجت احمللي اإلجمالي للدولة. 
وتشير إحصائيات املركز االحتادي 
للتنافسية واإلحصاء إلى أن املساحة 
املزروعة بأشجار النخيل يف الدولة 
خالل عام 2020 بلغت حوالي 387 ألفًا 
و245 دومنا، أنتجت أكثر من 351 ألفًا 
و462 طنًا من التمور، بلغت قيمتها 
مليارين و316 مليونًا و640 ألف درهم.

وميكن للتمور اإلماراتية بحسب 
دراسات حديثة أن حتتل املرتبة 
الثانية يف الناجت احمللي اإلجمالي بعد 
البترول إذا ما مت استغاللها بالشكل 
األفضل من خالل وضع استراتيجيات 
متكاملة تضمن فتح قنوات تسويقية 
جديدة تساهم يف زيادة الدخل منها، 
كما يؤكد املزارعون أن إنتاج التمور 
يحقق مردودا اقتصاديا كبيرا لهم يف 
ظل الدعم واالهتمام املتزايد من قبل 
القيادة الرشيدة للشجرة املباركة.
بدورها وضعت القطاعات املعنية يف 
الدولة خططًا وبرامَج وطنية لتطوير 
قطاع النخيل يف الدولة وتشجيع 
املزارع على استخدام التكنولوجيا 
احلديثة وحتسني اإلنتاج وجتويده 
مبا ميكنه من املنافسة العاملية والتربع 
يف املكانة التي يستحقها.
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اإلمارات ضمن أعلى الدول تصديرًا للتمور

أكد اخلبير الدولي الدكتور عبد اهلل وهبي، املدير 
السابق ملكتب منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 

باململكة العربية السعودية خالل محاضرة افتراضية 
نظمتها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار 

الزراعي أن قيمة التمور املتداولة يف السوق الدولية 
سنة 2018 بلغت  1.97 مليار دوالر أميركي، وبلغ معدل 

منوها خالل 2015 – 2018 ما قدره 10%، حازت منها 
إيران 17.17% وتونس 16.30% والسعودية %10.22 

ثم اإلمارات 10%. يف نفس الوقت يالحظ أن ثاني 
أكبر مصدر من حيث الكمية، العراق لم يتجاوز نصيبه 

5.45% وكذلك أكبر منتج للتمور، ومصر لم تتجاوز 
حصتها 2.54%. وأضاف أن كمية التمور املتداولة يف 

السوق الدولية انتقلت خالل الفترة 2009 – 2018 من 
660 ألف طن إلى حوالي 1.4 مليون طن، يف حني خالل 
الفترة 2009 – 2018 تراوحت النسبة السنوية للتمور 

املتداولة يف السوق الدولية ما بني 10% و19% من 
مجموع التمور التي يتم إنتاجها، أما معدل التصدير 

خالل الفترة 2009 – 2013 فقد وصل إلى %9.82 
من مجموع اإلنتاج العاملي السنوي للتمور، يف حني 

ارتفع خالل السنوات اخلمس األخيرة إلى %17.38 
وبلغت نسبة النمو 6% خالل نفس الفترة. وتتصدر 

اإلمارات املرتبة األولى عامليًا يف نسبة تصدير التمور 
مقارنة بكمية اإلنتاج، مبعدل يتجاوز 58% وفقًا آلخر 
إحصاءات عدد من املؤسسات الدولية والفاو. وبحسب 

إحصائيات منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
ومركز التجارة العاملي يقدر اإلنتاج العاملي للتمور سنة 
2018 بـ8.536.218 طنًا، وحسب مركز التجارة العاملية 
بلغت كمية التمور املتداولة يف السوق الدولية يف نفس 

السنة ما قدره 1.561.827 طنا، أي أن كمية الفائض من 
التمور شاملة االستهالك احمللي والفاقد بلغ 7.152.638 

طنا. وكان ترتيب الدول املصدرة للتمور على النحو 
التالي: إيران املصدر األول من حيث الكمية بـ306.291 
طنا ثم العراق بـ265.352 طنا ثم اإلمارات بـ200.887 

طنا ثم السعودية بـ161.966 طنا.

التنمية والصحة  إدارة  الظنحاني، مدير  أكد محمد 
اإلمــارات  دولــة  أن  المناخي،  التغير  ــوزارة  ب الزراعية 
تعمل بشكل دائم على وضع خطط وبرامج للتغلب على 
النخيل  زراعة  قطاع  تواجه  التي  والتأثيرات  الضغوط 
تحقيق  مــع  بيئي  ــر  أث وبــأقــل  استدامته،  يضمن  بما 
مستوى أمن غذائي أفضل، وذلك من خالل التشجيع 
على اتباع الممارسات الجيدة إلنتاج التمور ذات الجودة 
للتمور،  المنتجة  المزارع  ومراقبة  المرتفعة،  والنوعية 
والحد من استخدام المبيدات الزراعية للحصول على 
تمور نظيفة وخالية من متبقيات المبيدات، والتشجيع 
العالية  اإلنتاجية  ذات  التجارية  األصناف  زراعة  على 

والعائد االقتصادي الجيد.
وأضاف الظنحاني أن ازدهار قطاع النخيل والتمور 
تعبئة  في  الحديثة  الطرق  باتباع  يتحقق  الدولة  في 
وتغليف وتخزين التمور، وإنتاج وجبات غذائية جاهزة 
األبحاث  إجراء  واستمرار  تصنيعها،  في  التمور  تدخل 
رغبات  ومعرفة  والعالمية،  المحلية  باألسواق  الخاصة 
والمستهلكة،  المنتجة  األغذية  لطبيعة  المستهلكين 
والتنسيق والتعاون ببن مصانع التمور ومراكز األبحاث 
والجامعات إليجاد الحلول المتعلقة بمشاكلها لتحسين 
مواصفات  وتثبيت  لتحديد  إضافة  واإلنتاج،  النوعية 
والمستوردة،  المنتجة  للتمور  موحدة  وطنية  ومقاييس 
وتنمية التقنيات التسويقية، وتقوية القدرات التصديرية 

عبر  منتجاتها  لكافة 
ــاف  ــ ــنـ ــ ــر األصـ ــ ــي ــ ــوف ــ ت
ــزة، وتــســويــق  ــي ــم ــت ــم ال
الــتــمــور الــطــازجــة من 
ــاف الـــرطـــبـــة  ــ ــنـ ــ األصـ
الــجــافــة على  ونــصــف 
ــة، وذلـــك  ــســن مــــدار ال
ــدام وســـائـــل  ــخـ ــتـ ــاسـ بـ

التبريد والتجميد.
وأشـــــار الــظــنــحــانــي 
إنتاج  إجمالي  أن  إلــى 
التمور  مــن  اإلمـــــارات 
بلغ نحو 328.669 ألف 
 ،2020 ــام  عـ فــي  طــن 
الـــدولـــة ضمن  وتــأتــي 
منتجة  دول   10 أكــبــر 
ــم،  ــال ــع ــي ال ــتــمــور فـ ــل ل

األغذية  منظمة  بيانات  ألحدث  -وفقاً  تصدرت  حيث 
والزراعة لألمم المتحدة »فاو«- دول العالم في تصدير 
طن،  ألف   240.652 بمقدار  الحجم  حيث  من  التمور 
ما يؤكد نجاح المنتج اإلماراتي وقدرته على المنافسة 
والتمتع بمخزون وافر من التمور. وبلغ عدد األصناف 
 30 130 صنفاً،  التمور، ما يقارب  من  المنتجة محلياً 
المحلي  للسوق  بالنسبة  المفضلة  تعتبر  منها  نوعا 
وهي: )الخالص، المجدول، البارحي، اللولو، أبومعان، 
الــرزيــز،  ــاس،  ــدب ال الــخــضــوري،  الخنيزي،  الــجــبــري، 
الشيشي،  الفرض،  المكتومي،  السلطانة،  السكري، 
الهاللي، نبتة سيف، النغال، المسلي، عين بقر، الشهلة، 
جش  وعــب،  ربيع، جش  جش  حبش،  الخصاب، جش 
واألنــوان(.  أبوالكيبال،  فلقة، جش جعفر، جش حمد، 
تصل مساحة األراضي المزروعة بأشجار نخيل التمر 
الزراعية في  ثلثي مساحة األراضي  إلى حوالي  حالياً 
العديد من  المناخي عبر  التغير  الدولة، وعملت وزارة 
الدولة  النخيل في  تعزيز قطاع زراعة  المبادرات على 
لمزارع  الموجهة  »نخيلنا«  مبادرة  المبادرات  ومن هذه 
المناطق الشمالية والوسطى والشرقية، ومكافحة آفات 
و»الــدوبــاس«،  الحمراء«  النخيل  »سوسة  مثل  النخيل 
تقديم  خــالل  من  لهم  والفني  العيني  الدعم  وتقديم 
مستلزمات اإلنتاج الزراعي بنصف السعر مساهمة في 
اإلنتاج،  من  المادي  مردودهم  وزيادة  التكاليف  خفض 
إلى  باإلضافة  العضوية،  األسمدة  الدعم  هذا  ويشمل 
توزيع ما معدله 50 كغم من بودرة حبوب اللقاح سنوياً، 
والتي يتم إنتاجها في محطات األبحاث التابعة للوزارة.

ومؤخراً وقعت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية 
لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ووزارة التغير المناخي 
والبيئة وجامعة اإلمارات مذكرة تفاهم لتنمية وتطوير 
االبتكار  وتعزيز  التمور  وإنــتــاج  النخيل  زراعــة  قطاع 
وتهدف  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في  الزراعي 
العلمي  البحث  وجــهــود  التعاون  تعزيز  إلــى  المذكرة 
والتطبيقي بين الجهات الثالث لتطوير منظومة زراعة 
على  اعتماداً  اإلمارات  دولة  في  التمور  وإنتاج  النخيل 
القطاع  في  الحديثة  والتقنيات  االبتكار  توظيف  مبدأ 
ــارات  اإلمـ دولـــة  توجهات  مــع  يتماشى  بما  ــزراعــي  ال
بتحقيق االستدامة على مستوى كل القطاعات وإدماج 
القطاع  وباألخص  القطاعات  كل  في  المناخي  العمل 

الزراعي.
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3 أسباب للتميز

ينفرد التمر بثالث فوائد ومميزات مقارنة بباقي 
األغذية األخرى: أولها دينية وثانيها صحية وآخرها 
كثرة األنواع وحالوتها، وقد حثت األحاديث النبوية 

الشريفة على اإلفطار بتناول التمر خاصة بعد الصيام، ملا 
يحمله التمر من خصائص يحتاج لها الصائم من الطعام، 

فالشخص الذي انقطع عن تناول الطعام ملدة يحتاج 
إلى مصدر غذائي سهل الهضم لتوليد الطاقة بصورة 
عاجلة وتأمني مصدر مائي لتعويض النقص احلاصل 

أثناء الصيام، وهذان العامالن متوفران يف التمر، إذ يعد 
التمر من أكثر األغذية املفيدة وأسهلها هضًما إذ يحتوي 
على 70.6% من الكربوهيدرات و2.5% من الدهن و%33 

من املاء و1.32% من األمالح املعدنية و10% من األلياف 
وكميات من الكورامني وفيتامينات أ - ب1 - ب2 - ج، كما 
يحتوي على البروتني والسكر والزيت والكلس واحلديد 

والفوسفور والكبريت والبوتاس واملنغنيز والكلورين 
والنحاس والكالسيوم واملنغنيزيوم، كما تقي التمور من 

العديد من األمراض لعل أبرزها السرطان. 

المزارعون: مردود 
اقتصادي كبير 

     أكد عدد من املهتمني بزراعة النخيل ومالك املزارع 
أن زراعة النخيل حتقق مردودا اقتصاديا كبيرا، 
وهو ما يؤكده راشد حاذه املرر، موضحًا أن زراعة 

النخيل ميكن أن حتقق دخال كبيرا للمزارع بشرط 
توفير قنوات تسويقية مناسبة تضمن له تصريف 
منتجاته بشكل عادل ومربح. ويضيف أحمد عتيق 

الهاملي أن العالقة بني أهل اخلليج والنخلة عالقة 
أبدية، وأنه يرى أن هذه العالقة يجب أن يتم 

استثمارها بشكل جيد، خاصة بعد أن جنح املزارع يف 
تطوير إنتاجه وجتويد احملصول بشكل متميز، مما 

يجعل وجود برامج وخطط تسويقية أمرًا ضروريًا 
الكتمال عملية الزراعة وضمان مردود اقتصادي 
كبير ألصحاب املزارع. ويشير صالح املنصوري إلى 

أن مزارع الدولة تزخر بأجود أنواع التمور العاملية، 
ولها سمعة كبيرة يف مختلف دول العالم لذلك يجب 
استثمار هذا النجاح وتطوير هذا القطاع مبا يضمن 

حتقيق مردود اقتصادي قوي من إنتاج التمور. 

محمد سهيل المزروعي: مكانة عالمية للتمور اإلماراتية 

أكد محمد سهيل املزروعي رئيس مجلس إدارة مصنع 
متور ليوا أن صناعة التمور اإلماراتية ميكن أن حتقق 

البترول  القومي بعد  الناجت احمللي  الثانية يف  املرتبة 
ومشتقاته إذا  مت االهتمام بها واحلفاظ عليها ودعم 

ذلك القطاع، موضحا أن إنتاج النخلة الواحدة ميكن أن 
2000 درهم سنويا وبحساب  1200 درهم إلى  يحقق من 

عدد النخيل املوجود يف الدولة ميكن أن حتقق ما ال 
15 مليار درهم سنويا، وهذا يف ما يخص التمر  يقل عن 

التي تتم صناعتها من  املنتجات األخرى  بخالف باقي 
منتجات النخلة والتي ميكن أن حتقق رقما كبيرا ال 

والبيئية  الزراعية  السياحة  بخالف  هذا  به،  يستهان 
املزروعي أن كل عوامل  النخلة. وبني  التي ستحققها 
النجاح يف صناعة التمور متوفرة داخل الدولة مما 

املبهرة  النتائج  من  الكثير  يحقق  بها  االهتمام  يجعل 
البيئة اإلماراتية  النخيل تتفق مع  خاصة وأن زراعة 

وأهل اإلمارات أصبح لديهم اخلبرة الكافية سواء 
يف اإلنتاج أو التسويق وكذلك يف توفير منتجات 

النخيل وغيرها من األسباب األخرى  متنوعة من 
الثانية يف  املرتبة  النخيل لتحتل  زراعة  التي تؤهل 

املزروعي نقاطًا  البترول. وحدد  الناجت احمللي بعد 
الدولة والتي تتضمن  النخيل يف  عدة لنجاح قطاع 

القطاع ووضع السياسات  تشكيل جلنة عليا إلدارة هذا 
واخلطط التطويرية له من خالل خبراء لديهم اخلبرة 

القوانني  القدرة على وضع  والتنوع ولديهم  واالختصاص 
الالزمة لضمان جناح اخلطط املوضوعة سواء كانت 

طويلة أو قصيرة األجل.
املنتجات  يأتي بعد ذلك فتح أسواق جديدة لتسويق 
سواء يف داخل الدولة وخارجها، وبعدها تأتي خطوة 

دعم القطاع من خالل زيادة الصادرات.  وأوضح 
والتمور ساهمت بشكل  الرطب  أن مهرجانات  املزروعي 

فعال يف زيادة كميات اإلنتاج وجتويد املنتج احمللي 
للمنافسه عامليا، وصارت دولة اإلمارات من أول ثالث 

دول على مستوى العالم يف تصدير التمور وهذا إجناز 
اللحظة، ولكنه ثمرة جهود  ليس بهني ولم يكن وليد 

إيجابي بني مختلف اجلهات. وتعاون  متواصلة 
وبعد صناعة التمور فإن الدولة لعبت دورا كبيرا يف 

الصناعة حتى صارت هناك منتجات  تنمية هذه 
كبيرة جدا قائمة على صناعتها سواء كانت حلويات 
أو باقي الصناعات األخرى القائمة على  أو مشروبات 

التمور. 
وأضاف املزروعي أن مرحلة التسويق وفتح قنوات 

للمحافظة  املراحل وذلك  أهم  تسويقية جديدة من 
منصة  تأسيس  وتتطلب  واستمرارها  دميومتها  على 

التمور بجميع  وتداول  لتسويق  وقاعدة قوية 
إلى جتهيزات هامة مثل  املنصة  مشتقاتها وحتتاج 
للتجار. وأسواق وخدمات لوجستية  مخازن مبردة 

 258 ألف طن إجمالي التمور المنتجة 

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية، أن 
زراعة النخيل بدولة اإلمارات تطورت بشكل كبير 
ومتسارع خالل السنوات املاضية، مؤكدة أنها تعمل 

جاهدة على تطوير وتنمية هذا القطاع، وتعزيز 
استدامته من خالل البرامج واخلدمات التي تقدمها 
للمزارعني، وتشجيعهم على اتباع املمارسات اجليدة 

إلنتاج التمور بهدف حتسني جودة ونوعية التمور 
املنتجة، إضافة إلى مراقبة املزارع املنتجة للتمور، واحلد 

من استخدام املبيدات الزراعية واحلصول على متور 
نظيفة وخالية من متبقيات املبيدات، وعلى مستوى 

التطوير حترص الهيئة على تشجيع زراعة األصناف 
التجارية ذات اإلنتاجية العالية والعائد االقتصادي 
اجليد. وبينت الهيئة أن إجمالي التمور املنتجة عام 
2020 بلغ نحو 258 ألف طن بجودة عالية، ما يعكس 
حجم اجلهود املبذولة لتطوير هذا القطاع احليوي، 

مشددة على أن جودة إنتاج التمور تتوقف على االلتزام 
بتطبيق املمارسات الزراعية اجليدة للنخيل من بداية 

املوسم وحتى احلصاد، باإلضافة إلى االلتزام مبمارسات 
ما بعد احلصاد ألهميتها يف تقليل الفاقد من إنتاج 

الرطب والتمور وزيادة إنتاجية املزرعة.
املزارعني يف  أنها تعمل على حتفيز  الهيئة  وأوضحت 

وإنتاج  النخيل  العناية بأشجار  أبوظبي على  إمارة 

التمور مبا ينسجم مع رؤية حكومة أبوظبي والدور 
الزراعية  التنمية  الذي تنهض به، من أجل حتقيق 

الزراعية اجليدة  املمارسات  إن تطبيق  املستدامة، حيث 
وممارسات ما بعد احلصاد لهما دور كبير يف حتديد 

احملافظة  شريطة  املزرعة،  لتمور  التسويقية  القيمة 
التعرض ألشعة الشمس فترة طويلة،  الثمار من  على 

التلوث باألتربة قبل فرزها.  واحملافظة عليها من 
متكاملة،  استراتيجية  تطبق  أنها  إلى  الهيئة  وأشارت 
تهدف إلى احلفاظ على األمن الغذائي واحليوي يف 
مزارع إمارة أبوظبي، وذلك من خالل تطبيق برامج 
يف  االستراتيجية  ألهميتها  النخيل  بشجرة  تعنى 

الغذائي. البيئة ودعم األمن  احملافظة على 
املتكاملة آلفات النخيل  ولفتت إلى أن برنامج اإلدارة 
الذي تطبقه يف مزارع إمارة أبوظبي يحقق إجنازات 

التي تصيب  كبيرة يف السيطرة على اآلفات واحلشرات 
الفرمونية  املصائد  ساهمت  حيث  النخيل،  أشجار 

يف التخلص من حوالي9.785.661 حشرة من سوسة 
البرنامج عام  النخيل احلمراء منذ بدء تطبيق 

2013، يف حني ساهمت املصائد الضوئية يف التخلص 
1.835.962 حشرة من حشرات حفار ساق  من حوالي 

املزارع  النخيل منذ توزيعها على  النخيل وحفار عذوق 
 .2018 عام 

حصة اإلمارات مــــن 
اإلنتــــــــــاج العالمــــــــــي  مليــــــــــــــــــار دوالر قيمـــــــــــة التمــــــــور %17.38

المتداولــــة فــي الســـوق الدوليــة  1.97

إيهاب الرفاعي )منطقة الظفرة(

تشكل التمور اإلماراتية مصدرًا 
استراتيجيًا من مصادر الغذاء وعنصرًا 
رئيسيًا من عناصر األمن الغذائي 
والثروة القومية يف الدولة، وعلى 
مر السنني ارتبطت النخلة بالتراث 
اإلماراتي ارتباطًا وثيقًا حيث كانت 
مصدر الغذاء واملأوى واألمن واألمان 
ومصدرًا للرزق من خالل استخدام 
رطبها ومتورها يف الغذاء وجذوعها يف 
التشييد والبناء وخوصها يف صناعة 
أدوات السفرة واحلصير، وجريدها 
كان يستخدم يف صناعة بعض أنواع 
القوارب الصغيرة لصيد األسماك، 
وليفها يف صناعة احلبال. ومع التطور 
العمراني والنهضة احلديثة ظلت 
الشجرة املباركة يف الوجدان، وأقيمت 
من أجلها املهرجانات والفعاليات التي 
ربطت أجيال اليوم بتراث وحضارة 
األمس، كما تنوعت مصادر االستفادة 
من أشجار النخيل لتؤكد مكانتها 
وقوتها.
ورغم االهتمام املتزايد من كافة 
اجلهات املعنية بتطوير وتنمية القطاع 
الزراعي بوجه عام وزراعة النخيل 
بشكل خاص إال أن نسبة كبيرة من 
اإلنتاج اإلماراتي من التمور ال يتم 
استغاللها بالشكل املطلوب.
ووفقًا ألحدث إحصاءات عدد من 
املؤسسات الدولية والفاو تتصدر 
اإلمارات املرتبة األولى عامليًا يف نسبة 
تصدير التمور مقارنة بكمية اإلنتاج 
مبعدل يتجاوز 58% وهو ما يعني 
أن هناك نسبة كبيرة من اإلنتاج ما 
بني الفاقد واالستهالك احمللي وهذه 
النسبة لو أحسن استغاللها من خالل 
فتح قنوات تسويقية جديدة لها 
تستطيع أن حتقق رقما ال يستهان 
به يف الناجت احمللي اإلجمالي للدولة. 
وتشير إحصائيات املركز االحتادي 
للتنافسية واإلحصاء إلى أن املساحة 
املزروعة بأشجار النخيل يف الدولة 
خالل عام 2020 بلغت حوالي 387 ألفًا 
و245 دومنا، أنتجت أكثر من 351 ألفًا 
و462 طنًا من التمور، بلغت قيمتها 
مليارين و316 مليونًا و640 ألف درهم.

وميكن للتمور اإلماراتية بحسب 
دراسات حديثة أن حتتل املرتبة 
الثانية يف الناجت احمللي اإلجمالي بعد 
البترول إذا ما مت استغاللها بالشكل 
األفضل من خالل وضع استراتيجيات 
متكاملة تضمن فتح قنوات تسويقية 
جديدة تساهم يف زيادة الدخل منها، 
كما يؤكد املزارعون أن إنتاج التمور 
يحقق مردودا اقتصاديا كبيرا لهم يف 
ظل الدعم واالهتمام املتزايد من قبل 
القيادة الرشيدة للشجرة املباركة.
بدورها وضعت القطاعات املعنية يف 
الدولة خططًا وبرامَج وطنية لتطوير 
قطاع النخيل يف الدولة وتشجيع 
املزارع على استخدام التكنولوجيا 
احلديثة وحتسني اإلنتاج وجتويده 
مبا ميكنه من املنافسة العاملية والتربع 
يف املكانة التي يستحقها.
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االثنين 7 ربيع األول 1444 هـ الموافق 3 أكتوبر 2022ماإلمارات

الرعاية المتكاملة 
المتكاملة  »الــرعــايــة  خــدمــات  تــطــويــر  مـــبـــادرة  وفــــازت 
في  ممارسات  ثالث  أفضل  أحد  بجائزة  نشطة«  لشيخوخة 
حياة  جودة  لتعزيز  كورونا  جائحة  أثناء  االجتماعي  القطاع 
التي  المبادرات  من  العديد  في  والمتمثلة  المواطنين  كبار 
الواقع  تقنية  ومنها:   ،2021 العام  خالل  المؤسسة  أطلقتها 
التنمية  مؤسسة  نظمتها  مشتركة  مبادرة  وهي  االفتراضي، 
مشروع  ضمن  المجتمع،  تنمية  دائــرة  مع  بالتعاون  األسرية، 
الدمج الرقمي لكبار المواطنين لتمكين هذه الفئة من تجربة 
تقنية VR كوسيلة فعالة في تعزيز الرفاهية الذاتية واالندماج 
االجتماعي لتمكينهم من زيارة األماكن التي يرغبون بزيارتها، 
حيث بلغت نسبة سعادة كبار المواطنين بها 98.35% لتعزيز 
وزيادة  المواطنين،  لكبار  والعاطفي  النفسي  والرفاه  الصحة 
فرص االندماج االجتماعي والحوار بين األجيال، وزيادة جودة 

الوقت النوعي بين كبار المواطنين وأسرهم.
 

بركة الدار
وعملت خدمة  »نادي بركة الدار« على توفير بيئة اجتماعية 
على  المرحلة  هذه  على  والمقبلين  المواطنين  لكبار  مالئمة 
أفضل  بما يضمن جودة حياة  أبوظبي،  إمارة  مناطق  مستوى 
لهم، من خالل تبني نمط حياة صحي وتفكير إيجابي، وتوفير 
لهم،  الكريمة  االجتماعية  والحياة  الداعمة  األسرية  البيئة 
نادي  خدمة  وتهدف  والعملية.  الحياتية  خبراتهم  وتــبــادل 
هذه  على  والمقبلين  المواطنين  كبار  تشجيع  إلى  الدار  بركة 
كبار  قــدرات  وتنمية  صحي،  حياة  نمط  تبني  على  المرحلة 
والتعامل  اإليجابي،  التفكير  من  عليها  والمقبلين  المواطنين 
وتعزيز  بأنفسهم،  ثقتهم  وزيـــادة  الحياتية،  الــمــواقــف  مــع 
لكبار  المجتمعية  المشاركة  فرص  وتوفير  النفسية،  صحتهم 
للتمكن  التقاعد  على  المقبلين  األفــراد  وتهيئة  المواطنين، 
لتبادل  قنوات  وتوفير  واالقتصادي،  االجتماعي  التكيف  من 
بلغ  حيث  واألجيال،  واألقــران  المواطنين  كبار  بين  الخبرات 
المؤشر المحقق لعام 2021، 18.285، وبلغ إجمالي مشاركات 
العام  خالل  الــدار  بركة  نــادي  في  وأسرهم  المواطنين  كبار 
2021، 18.369 بمعدل 93%، فيما بلغ إجمالي مشاركة كبار 

المواطنين وأسرهم 3.674 بمعدل %93.

جهود حثيثة
التنمية  مؤسسة  عام  مدير  الرميثي،  محمد  مريم  وأكــدت 
األسرة  في خدمة  حثيثة  جهوداً  تبذل  المؤسسة  أن  األسرية، 
بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  ورؤى  توجيهات  تترجم  والمجتمع، 
يتمتع  المجتمع،  في  فاعلة  مستقرة  آمنة  أســرة  لبناء  مبارك 
بأدوارها  االضطالع  من  ومتمكنة  حقوقهم،  بكامل  أفرادها 
مع  التفاعل  على  قـــادرة  إيجابية  بــصــورة  وظائفها  وتطوير 

متغيرات العصر.
وأشادت بالدور المهم الذي تقوم به مراكز مؤسسة التنمية 
األسرية المنتشرة في اإلمارة، أبوظبي والعين والظفرة، والتي 
عّززت قدرتها على خدمة كافة أفراد األسرة من خالل إعداد 
البرامج ووضع االستراتيجيات والخطط وتطويرها، على النحو 
الذي مكن األسرة من تحقيق القيم األسرية والتوعوية والرامية 
إلى المحافظة على األسرة كمكون رئيسي في المجتمع للوصول 

إلى مرحلة التمكين.
تعزيز  فــي  للمؤسسة  التابعة  المراكز  دور  إلــى  وتطرقت 
جودة  لضمان  أبوظبي  إمــارة  في  االجتماعي  القطاع  تطلعات 
إطار  توفير  من خالل  المواطنين،  كبار  األســرة، خاصة  حياة 
اإليجابي،  االجتماعي  التغيير  لدعم  وقائي شامل  استراتيجي 
يضمن منظومة متكاملة من الخدمات تمكن األسر من الوصول 
واالستجابة  لها،  ممارستهم  وتعزيز  والمهارات،  المعارف  إلى 
لمتطلبات واحتياجات المجتمع من التمكين والرعاية الوقائية 
النشطة، كل وفق  المجتمعية  لهم، وتحفيز مشاركتهم  الالزمة 
إمكاناته وقدراته، لتعزيز جودة حياتهم وزيادة فرص اندماجهم 
في الحياة االجتماعية. وأشارت إلى أن مؤسسة التنمية األسرية 
 –  2020( لألعوام  االستراتيجية  خطتها  تطوير  على  عملت 
على  تبّنت  والتي  العالمية،  الممارسات  ألفضل  وفقاً   ،)2024
الرامية  االستراتيجية  األهــداف  من  مجموعة  تحديد  إثرها 
لتعزيز جودة حياة األسر، من خالل العديد من اإلنجازات في 
مجال الدراسات االجتماعية والتقارير التحليلية التي كان لها 

عظيم األثر في النهوض بالقطاع االجتماعي في اإلمارة.

 شملت مبادرة 
»خط مساندة كبار 

املواطنني« خدمة 
كبار املواطنني ومن 
يف حكمهم يف إمارة 

أبوظبي ضمن مركز 
االتصال األسري 

باملؤسسة، لتوفير 
الدعم الوجداني 

واالجتماعي لكبار 
املواطنني ملساعدتهم 

يف التعامل بفاعلية 
مع متطلبات مرحلتهم 

النمائية، وتقدمي 
الدعم املعريف 

واملشورة االجتماعية 
املتعلقة بحقوق كبار 

املواطنني، وتسهيل 
وصول وحصول 

كبار املواطنني على 
اخلدمات التي 

تقدمها الدولة لهم 
ذات العالقة بتعزيز 

جودة حياتهم وفق 
احتياجاتهم، حيث 

بلغ املؤشر احملقق لعام 
2021، 478 مكاملة 

هاتفية.

مساندة 
كبــــــــــــــار 

المواطنين 

أطلقت مؤسسة 
التنمية األسرية »ال 

تشلون هم.. خلكم يف 
البيت« هذه اخلدمة 

للوصول إلى كافة كبار 
املواطنني يف اإلمارة 

وتقييم أوضاعهم 
وحتديد احتياجاتهم 
من الرعاية واملساندة 
االجتماعية وعوامل 

اخلطورة احلالية 
واحملتملة عليهم، 

ومجاالت استثمار 
قدراتهم يف خدمة 
املجتمع، ومجاالت 

التدخل العالجي 
والوقائي والتنموي 

الالزم، من خالل 
التواصل الهاتفي 
مع عدد 47,537 

من كبار املواطنني 
واملقيمني خالل عام 

2021 واستجاب منهم 
21,402 مواطنني 

ومقيمني.

 »ال تشلون 
هم.. خلكم 
في البيت«

المبادرات التطويرية  
بهدف التغلب على التحديات املرتبطة بتوفير وتقدمي 

اخلدمات اجلديدة واملطورة وفق متطلبات املخاطر 
املستجدة، مبا يضمن استمرارية اخلدمات واالستثمار 

األمثل للموارد البشرية، أطلقت مؤسسة التنمية 
األسرية خالل العام 2021 مبادرة قاعدة بيانات لكبار 

املواطنني، تضمنت بناء قاعدة دقيقة وشاملة لكبار 
املواطنني واملقيمني يف إمارة أبوظبي، ومبادرة تصميم 

نظام إلكتروني لتوثيق وإدارة بيانات وخدمات كبار 
املواطنني لضمان السرية واخلصوصية وسهولة التعامل 

مع البيانات ومتابعة اإلجراءات، ومبادرة تصميم الرحلة 
الرقمية لكبار املواطنني، بالتعاون مع دائرة تنمية 

املجتمع وهيئة أبوظبي الرقمية، ومبادرة العمليات 
الرئيسية والسياسات، وتأهيل الكوادر البشرية، ومبادرة 

شبكة شراكات فاعلة لالستجابة لكبار املواطنني.

وفرت خدمة املساندة االجتماعية الدعم واملساندة االجتماعية والوجدانية 
واملعرفية لكبار املواطنني، وفق احتياجاتهم ومتطلباتهم، ووضع خطة متابعة 

اجتماعية تضمن التواصل الدوري واملستمر معهم، من خالل كادر مؤهل يسعى 
لتوفير الدعم الالزم لتمكينهم من أداء الوظائف احلياتية اليومية، لتسهيل 

وصولهم وحصولهم على كافة اخلدمات املتوافرة لهم، حيث بلغ املؤشر احملقق لعام 
2021، 1609 حاالت جديدة من املواطنني ومن يف حكمهم، وتقدمي الدعم لهم 

من خالل املتابعة لـ 1224 مرة،. وتهدف هذه اخلدمة إلى الكشف املبكر عن كبار 
املواطنني األكثر عرضة للمخاطر، وتوفير الرعاية املناسبة لهم، وتوفير الدعم 
واملساندة الوجدانية واالجتماعية واملعرفية، وتسهيل حصولهم على اخلدمات 

التي تقدمها الدولة لهم وفق احتياجاتهم، باإلضافة إلى تأهيل أسر كبار املواطنني 
وبيئة اجلوار الستدامة الدعم واملساندة لهم.

المساندة االجتماعية

 بلغ عدد كبار املواطنني التراكمي ضمن قاعدة بيانات مؤسسة التنمية األسرية خالل 
العام 2021، 47,714 بنسبة 98% من إجمالي كبار املواطنني يف اإلمارة، كما بلغ عدد الذين 
مت تقييم أوضاعهم وعوامل اخلطورة احملتملة وتوعيتهم باإلجراءات االحترازية 28.402 
مبعدل 58% من إجمالي كبار املواطنني، وبلغ عدد كبار املواطنني الذين مت الكشف املبكر 
لعوامل اخلطورة احملتملة لديهم وتوفير املساندة االجتماعية لهم لرفع عوامل احلماية 
واحلد من عوامل اخلطورة بشكل استباقي 1.221 من إجمالي كبار املواطنني يف اإلمارة، 
حيث بلغت نسبة االلتزام واالستجابة لكبار املواطنني الذين مت اكتشاف عوامل خطورة 
محتملة لديهم 100%. وبلغ عدد كبار املواطنني الذين مت حتديد مدى وعيهم وقدراتهم 
على االستفادة من اخلدمات الرقمية واحتياجاتهم من التأهيل الرقمي 17.428، وعدد كبار 
املواطنني الراغبني يف التأهيل الرقمي لتسهيل وصولهم وحصولهم على اخلدمات الرقمية 
يف اإلمارة 3.591، وعدد املواطنني الذين يرغبون يف استثمار طاقاتهم 415.

 قاعدة بيانات

المحافظة على األسرة مكونًا رئيسيًا في المجتمع )االتحاد(

توفير إطار استراتيجي 
وقائي شامل لدعم التغيير 

االجتماعي اإليجابي

تعزيز تطلعات 
القطاع 
االجتماعي في 
إمارة أبوظبي 
لضمان جودة 
حياة األسرة

تطوير خطة 
االستراتيجية 
لألعوام 
 2020(
 )2024 –
وفقًا ألفضل 
الممارسات 
العالمية

ترسيخ البيئة 
األسرية 
الداعمة 
والحياة 

االجتماعية 
الكريمة لهم

»التنميــــــة 
األســريــة«  

أبرزها إطالق قاعدة بيانات دقيقة وشاملة

أبوظبي )االتحاد( 

عملت مؤسسة التنمية األسرية على تطوير خطتها االستراتيجية لألعوام 
)2020 – 2024(، حيث تبّنت مجموعة من األهداف الرامية لتعزيز جودة حياة 

األسر، أبرزها إطالق مبادرة قاعدة بيانات لكبار املواطنني عام 2021، والتي 
تضمنت بناء قاعدة دقيقة وشاملة لكبار املواطنني واملقيمني يف إمارة أبوظبي.

وقامت املؤسسة بدوٍر استباقيٍّ وجهوٍد مضنية يف تنفيذ اخلدمات وتبّني 
املبادرات والبرامج التي تعزز حياة كبار املواطنني، ومن يف حكمهم خالل العام 

2021، حيث سعت  البتكار أساليب حديثة تضمن تقدمي أوجه الرعاية 
املتكاملة لهذه الفئة املهمة يف املجتمع، واعتمدت خطة استراتيجية واضحة 

تتماشى مع أجندة محور التنمية االجتماعية، وذلك وفق رؤية سمو الشيخة 
فاطمة بنت مبارك، رئيسة االحتاد النسائي العام، الرئيس األعلى ملؤسسة 
التنمية األسرية، رئيسة املجلس األعلى لألمومة والطفولة، »أم اإلمارات«، 

الواضحة واملتمثلة يف »التنمية االجتماعية املستدامة ألسرة واعية ومجتمع 
متماسك«.  وعملت املؤسسة على تطوير خطتها االستراتيجية لألعوام 
)2020 – 2024(، وفقًا ألفضل املمارسات العاملية، والتي تبّنت على إثرها 

حتديد مجموعة من األهداف االستراتيجية الرامية لتعزيز جودة حياة كبار 
املواطنني، وخدمات الرعاية املتكاملة لشيخوخة نشطة، التي كان لها عظيم 

األثر يف رعاية كبار املواطنني كافة يف اإلمارة.

جهـود ال تتوقف في 
رعاية كبار المواطنين

مريم الرميثي: 
نترجم توجيهات ورؤى الشيخة فاطمة 

لبناء أسرة آمنة مستقرة



باحل�ضور  مكلف  �أنتي  �القامة.  محل  جمهولة  جد�ع،  جا�ضم  �بر�هيم  محمد  عفر�ء  عليها/  �ملدعى  �إلى 

بجل�ضة ٢٠٢٢/١٠/١٠ �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى محكمة �أبوظبي �الحتادية �البتد�ئية �ملحكمة �البتد�ئية 

�ملدنية مكتب رقم )�ملحكمة �البتد�ئية - مكتب مدير �لدعوى( �ضخ�ضياً �أو بو��ضطة وكيل معتمد وتقدمي  

مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقاً بها كافة �مل�ضتند�ت وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�ضرة �أيام من تاريخ 

�لن�ضر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �أعاله بو�ضفك مدعى عليها.

�إعالن مدعى عليه بالن�ضر

محكمة �أبوظبي �الحتادية �البتد�ئية - �ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية �الحتادية

يف �لدعوى رقم ٢٠٢٢/٢53 - �إد�ري

مكتب �خلدمات �لق�ضائية �ضدر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٧

�إلى �ملدعى عليها/ ليند� �ساي  لومبكني لومبكني، جمهولة محل �القامة. �أنتي مكلف باحل�سور بجل�سة 

٢٠٢٢/١٠/٠٦ �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى محكمة �أبوظبي �الحتادية �البتد�ئية �ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية 

مكتب رقم )�ملحكمة �البتد�ئية - مكتب مدير �لدعوى( �سخ�سياً �أو بو��سطة وكيل معتمد وتقدمي  مذكرة 

جو�بية على �لدعوى مرفقاً بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة �أيام من تاريخ �لن�سر 

وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �أعاله بو�سفك مدعى عليها.

�إعالن مدعى عليه بالن�سر

محكمة �أبوظبي �الحتادية �البتد�ئية - �ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية �الحتادية

يف �لدعوى رقم ٢٠٢٢/٢34 - �إد�ري

مكتب �خلدمات �لق�سائية �سدر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٩

�إلى �ملدعى عليها/ فاطمة ��ضماعيل عبد �لكرمي �ملن�ضوري، جمهولة محل �القامة. �أنتي مكلف باحل�ضور 

بجل�ضة ٢٠٢٢/١٠/١٠ �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى محكمة �أبوظبي �الحتادية �البتد�ئية �ملحكمة �البتد�ئية 

�ملدنية مكتب رقم )�ملحكمة �البتد�ئية - مكتب مدير �لدعوى( �ضخ�ضياً �أو بو��ضطة وكيل معتمد وتقدمي  

مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقاً بها كافة �مل�ضتند�ت وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�ضرة �أيام من تاريخ 

�لن�ضر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �أعاله بو�ضفك مدعى عليها.

�إعالن مدعى عليه بالن�ضر

محكمة �أبوظبي �الحتادية �البتد�ئية - �ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية �الحتادية

يف �لدعوى رقم ٢٠٢٢/٢٣٦ - �إد�ري كلي

مكتب �خلدمات �لق�ضائية �ضدر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٧

15
www.alittihad.ae

االثنين 7 ربيع األول 1444هـ الموافـق 3 أكتوبر 2022م اإلمارات

صباح الخير

تحصيل.. وفرار

وضبط  تحركها  لسرعة  عجمان  لشرطة  والتقدير  التحية  بداية، 
الرجل الذي احتال على العشرات من أولياء األمور، بعد أن تسلّم منهم 
مبالغ مالية على هيئة رسوم مدرسية  للدراسة في مدرسة اتضح أنها 
الحالي  الدراسي  العام  بداية  من  أسبوع  بعد  ليفاجأوا  مرخصة  غير 
الموظفين  وجميع  المسؤول  مديرها  واختفى  أبوابها  أغلقت  قد  بأنها 

بها. العاملين 
يلتزم  لم  الرجل  أن  عن  الشرطة  أجرتها  التي  التحقيقات  وكشفت 
لعدم  رسمياً،  المدرسة  افتتاح  رفضت  التي  المختصة  الجهات  بقرار 
األمور،  ألولياء  التسجيل  فتح  وأعلن  المطلوبة،  الشروط  استيفائها 
وقدم عروضاً مغرية الستقطاب أكبر عدٍد ممكن منهم، وتسلّم  المبالغ 
المالية بنفسه، وعندما تجمعت لدية األموال أغلق المدرسة وفر هارباً 
من  ألكثر  الدراسية  الرسوم  من  المتحصلة  باألموال  األمور  أولياء  من 

1500 طالب.
إلى  األمــور  أولياء  تدعو  وهي  عجمان  لشرطة  صوتنا  نضم  ونحن 
عند  وصالحيتها  الــمــدارس  تراخيص  مــن  والــتــأكــد  الــدقــة،  »تــحــري 
اختيار مدارس أبنائهم«، مؤكدة  أنها لن تتهاون مع أي شخص يخالف 
كنا  التي  والتعليم  التربية  وزارة  دور  األمر  في  النظر  يلفت  القوانين. 
تتفجر  أن  قبل  األولى  الوهلة  منذ  استباقي  إسهام  لها  يكون  أن  نتمنى 
إذ كيف لم يستوقفها وجود إعالن جهة  المآالت،  القضية وتشهد تلك 
المدرسة-  أي   - أنها  تدري  وهي  مدرسة،  في  طالب  لتسجيل  تدعو 
جهات  من  المطلوبة  والمعايير  االشتراطات  استيفاء  لعدم  ترخص  لم 

االختصاص؟
اإلعــالن  على  البعض  تجّرؤ  لمسألة  تقودنا  القضية  هــذه  أن  كما 
عن  تقديمه خدمات ومزاولة أعمال سواء عقارية أو تجارية من دون 
تلزم  اشتراطات  المثال،  سبيل  على  هناك،  كانت  مرخصة،  تكون  أن 
المطبوعات بعدم  السماح ألي شخص أو جهة باإلعالن عن نشاط من 
ال  عائداته  ولزيادة  البعض  أن   يبدو  ولكن  له،  مرخصاً  يكون  أن  دون 

والقوانين. باللوائح  بااللتزام  كثيراً  يهتم 
مع فترة هذه القضية نفسها، كانت هناك  قضية أخرى تحدث عنها 
وإنما  محلياً  معتمدة  غير  جامعات  بوجود  تتعلق  األمــور  أولياء  أحد 
مكان،  كل  إعالناتها  تغمر  العالي   للتعليم  مؤسسات  وهي  خارجياً، 
طلب  عند  أو  متأخرة  مراحل  في  إال  المسألة  األمر  ولي  يكتشف  وال 
التصديق للشهادات الصادرة عنها. من هنا يتطلب األمر دوراً استباقياً 
يبحثون  الذين  أمورهم  وأولياء  الطلبة  استغالل  لمنع  والتدخل  للوزارة 
عن مدرسة أو جامعة أقساطها الدراسية معقولة ومناسبة وسط هذا 
والجامعات  الخاصة  المدارس  من  العديد  ومبالغة  المستشري،  الغالء 

في أسعار أقساطها بصورة مرهقة تثقل كاهل أولياء األمور.

علي العمودي

ali.alamodi@alittihad.ae

يشمل العيادات والمستشفيات والمختبرات والصيدليات 

مـتطـلبـــــًا صــحـيــــًا وفنـيــــًا

العتماد املنشـآت البيطرية

شروق عوض )دبي(

المناخي  التغير  وزارة  استحدثت   
والبيئة، 20 متطلباً صحياً وفنياً ضمن 
البيطرية  المنشآت  اعتماد  متطلبات 
العاملة في الدولة، ويُتوقع  بدء تطبيقها 
خالل الفترة المقبلة، منها 4 متطلبات 
متطلبات  و4  البيطرية،  لــلــعــيــادات 
للمستشفيات البيطرية، و3 متطلبات 
لمراكز التلقيح الصناعي، و3 متطلبات 
متطلبات  و3  البيطرية،  للمختبرات 
البيطرية  ــة  ــي ــدوائ ال لــلــمــســتــودعــات 
متطلبات  و3  البيطرية،  والصيدليات 
للمكاتب العلمية االستشارية البيطرية.

وبّينت الوزارة أن هذه الخطوة جاءت 
الوزاري  القرار  لمسودة  إعدادها  بعد 
بــالــشــروط  والــمــتــعــلــق   2022 لسنة 
البيطرية،  للمنشآت  والفنية  الصحية 
حيث سيتم العمل بالقرار بعد االنتهاء 
هذه  على  القائمين  آراء  رصــد  مــن 
القرار  سريان  إلــى  الفتة  المنشآت، 
على كافة المنشآت البيطرية العاملة 
في الدولة، كالمنشآت العالجية، مثل 
البيطرية  والمستشفيات  الــعــيــادات 
ومراكز التلقيح الصناعي، والمنشآت 
التشخيصية، مثل المختبرات البيطرية، 
ــشــآت تـــــداول الــمــســتــحــضــرات  ــن وم
الدوائية  المستودعات  البيطرية، مثل 
والصيدليات البيطرية، باإلضافة إلى 
المكاتب العلمية االستشارية البيطرية، 
الذي يصب في إطار مواكبة التطورات 
الصحية  الــشــروط  فــي  والتحديثات 
والفنية للمنشآت البيطرية، وبما يتوافق 
مع آخر التحديثات اإلقليمية والدولية.

وأكدت الوزارة أن القرار حدد أيضاً 
البيطرية  للمنشآت  العامة  الشروط 
على  الحصول  وجـــوب  مثل  الثابتة، 
ــة مـــن الــجــهــات  الــتــراخــيــص الـــالزمـ
للعيادات  العامة  والــشــروط  المعنية، 
ــرورة  ضـ مــثــل  المتنقلة،  الــبــيــطــريــة 
العيادات  المتنقلة ألحد  العيادة  اتباع 
الثابتة  البيطرية  المستشفيات  أو 
والــقــواعــد  ــوزارة،  ــ ــ ال مــن  المرخصة 

العامة لكافة المنشآت البيطرية، مثل 
أو  نشاط  أي  ممارسة  عــدم  ضـــرورة 
تكن  لم  ما  بيطرية  طبية  ممارسات 
مرخصة من الوزارة، والقواعد العامة 
للمنشآت العالجية البيطرية )العيادات 
ومــراكــز  البيطرية  والمستشفيات 
التلقيح الصناعي(، مثل وجوب معالجة 
أي حيوان داخل المنشأة أو خارجها من 
من  المرخص  البيطري  الطبيب  قبل 

الوزارة، وعدم االمتثال عن ذلك إال بعد 
توضيح األسباب لصاحب الحيوان.

المتطلبات  أهم  أن  الــوزارة  وبّينت 
البيطرية  العيادات  على  المفروضة 
وحــدات   4 توفير  وجــوب  في  تمثلت 
متمثلة بالكشف والجراحة والمختبر 
الحيوانات  ورعــايــة  وإيـــواء  الداخلي 
أهــم  تمثلت  حــيــن  فــي  الــمــريــضــة، 
ــة عــلــى  ــروضـ ــفـ ــمـ الــمــتــطــلــبــات الـ

المستشفيات البيطرية بضرورة توفير 
11 وحدة داخلية، مثل صالة استقبال 
المستشفى  مقدمة  في  المراجعين 
وغيرها،  ــعــالج  وال الكشف  ووحـــدة 
المفروضة  المتطلبات  تمثلت  كما 
على مراكز التلقيح الصناعي بوجوب 
مثل صالة  داخلية،  4 وحدات  توفير 
الــمــراجــعــيــن فــي مقدمة  اســتــقــبــال 
للحيوانات  الجراحة  ووحــدة  المركز 
الصناعي،  التلقيح  لعملية  الخاضعة 
المتطلبات  أهـــم  تمثلت  حــيــن  فــي 
المفروضة على المختبرات البيطرية 
داخلية،  تقسيمات   4 توفير  بوجوب 
العينات  مثل منطقة استقبال وتسلم 
المختبر  مــقــدمــة  فـــي  الــمــخــبــريــة 
كما  المخبري،  التشخيص  ومنطقة 
المفروضة  المتطلبات  أهــم  تمثلت 
على المستودعات الدوائية البيطرية 
والصيدليات البيطرية بضرورة توفير 
وحدة لتخزين وحفظ المستحضرات 
ــى أهــم  ــ ــة، بـــاإلضـــافـــة إل ــطــري ــي ــب ال
المكاتب  على  المفروضة  المتطلبات 
تمثلت  البيطرية  االستشارية  العلمية 
للكوادر  إداري  مكتب  توفير  بوجوب 

الفنية العاملة في المنشأة.
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دائرة القضاء تدشن خدمة إيداع األمانات 
عبر تطبيق »أبوظبي اإلسالمي«

أبوظبي )االتحاد(

أبوظبي  مصرف  مــع  بالتعاون  أبوظبي،  فــي  القضاء  دائـــرة  دشنت 
اإلسالمي، خدمة إيداع األمانات عبر التطبيق الذكي للمصرف، ما يتيح 
اإليداع  عمليات  وتنفيذ  والكفاالت  األمانات  تحصيل  في  كبيرة  مرونة 
البنكي للقضايا المرتبطة بمتعاملي المصرف، من خالل تطبيق الهاتف 
مباشرة بالتحويل من حساب المتعامل إلى حساب القضية، وإصدار جميع 
اإلشعارات واإلخطارات إلكترونياً. وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، 
وكيل دائرة القضاء، أن هذه الخطوة تُعد نقلة نوعية في عملية تحصيل 
تطبيقات  طريق  عن  اإليـــداع  خدمات  تفعيل  مــبــادرة  األمــانــات، ضمن 
المتعلقة  العمليات  جميع  أتمتة  ظل  في  بالبنوك،  الخاصة  الهواتف 
باإليداعات وصرف المستحقات المالية للمتقاضين رقمياً، وذلك تماشياً 
مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس 
الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتطوير 
المنظومة القضائية باالستفادة من التطور التقني والخدمات الذكية، بما 

يعزز المكانة التنافسية إلمارة أبوظبي عالمياً.
للتوسع  القضاء  دائــرة  توجه  إلــى  العبري،  يوسف  المستشار  وأشــار 
لتشمل مختلف  الذكية  التطبيقات  إيداع األمانات من خالل  تفعيل  في 
المصارف في الدولة، والسيما مع ما توفره من مزايا متعددة للتعامل مع 
الحاالت المتعددة المرتبطة بعمليات اإليداع، والحوكمة الكاملة لتحصيل 
المالية، واختصار  التسويات  المساهمة في ضبط  الرسوم، فضاًل عن 

الوقت والجهد والتسهيل على الموظف المختص والمراجعين.
المساندة  لقطاع  التنفيذي  المدير  المرزوقي،  إبراهيم  أحمد  وأشــار 
إلى تصميم الخدمة وهندستها لتسريع وتيرة  القضاء،  اإلداريــة بدائرة 
القضايا مع  والتحقق من ربط  باألمانات،  المتعلقة  التقاضي  إجــراءات 
بشكل  القضايا  على  وتسجيلها  مرجعيتها  وتحديد  المودعة،  المبالغ 
دقيق وسريع، مع بناء قاعدة بيانات موثقة وأكثر تطابقاً لتوفير البيانات 
واإلحصائيات الصادرة عن النظام اإللكتروني بدقة عالية. ومن جهته، 
الرئيس اإلقليمي لقطاع الخدمات المصرفية  الفهيم،  أكد محمد علي 
دعم  على  المصرف  حرص  اإلسالمي،  أبوظبي  مصرف  في  للشركات 
خطط التطوير المستمرة للخدمات في القطاعات الحكومية على مستوى 
اعتماداً  المؤسسي،  األداء  ينعكس بدوره على جودة  بما  أبوظبي،  إمارة 
على التقنيات الحديثة والمتطورة المتوافرة في تطبيقات الهواتف الذكية.

أحمد المرزوقي ومحمد الفهيم خالل تدشين الخدمة الجديدة )من المصدر(

جانب من فعاليات التوعية التي تنظمها الجمعية )من المصدر(

حالــــــــــة تتلقـــى دعمــــًا مــــاديًا ومعـنــــــويًا
من »اإلمارات للسرطان« برأس الخيمة 

مريم بوخطامين )رأس الخيمة(

ــوض ســلــيــمــان  ــدس مــحــمــد عــ ــن ــمــه ــد ال ــ أك
المتحدث الرسمي لجمعية اإلمارات للسرطان، 
أن الجمعية تسعى، من خالل مكاتبها الموزعة 
ــارات الــدولــة، إلــى دعــم مرضى  فــي بعض إمـ
مع  بالتعاون  وذلــك  ومــاديــاً،  معنوياً  السرطان 
واإلنسانية  الخيرية  والــمــؤســســات  الــجــهــات 
والصحية، منوهاً بأن للجمعية دوراً بارزاً وفعاالً 
في هذا المجال، وعليه تم افتتاح مكتب خاص 
جمعية  بصفتها  الخيمة  رأس  إمـــارة  فــي  بها 
متخصصة ونشطة في مساعدة وتأمين العالج 
أو  مؤسسات  من  المرضى  لهؤالء  والخدمات 
جمعيات أو منظمات، فكانت جمعية اإلمارات 
تمييز  دون  التخصص  هــذا  في  السباقة  هي 

يتعلق بالجنسية أو المذهب أو العرق.
وقال سليمان، إنه ومنذ انطالق وافتتاح مكتب 
جمعية اإلمارات للسرطان في إمارة رأس الخيمة 
العام الجاري 2022، تعمل الجمعية  في فبراير 
عبر مكتبها بتقديم مختلف الخدمات اإلنسانية 
السرطان،  مرضى  ألســر  الميدانية  والــزيــارات 
اإلدارة،  مجلس  من  مباشرة  بتوجيهات  ــك  وذل
وبالتعاون الميداني مع فريق العمل والمتطوعين 
بـــاإلمـــارة، ناهيك عــن دعــم عــدد مــن الجهات 
الخيرية واإلنسانية المستمرة، لتقديم كل أنواع 
لمرضى  والمعنوي  ــادي  ــم وال النفسي  الــدعــم 
السرطان وإلى ذويهم من خالل العمل على تأمين 
التسهيالت المادية لبعض الحاالت، بالتنسيق مع 
المستشفيات وشركات التأمين لحصول المريض 
على العالج، خاصة فئة المعوزين منهم. وأشار 
إلى أن مكتب الجمعية في رأس الخيمة ينتمي له 
حوالي 200 حالة مرضية من األعمار كافة، وقام 
منذ إطالقه في اإلمارة بحوالي 100 زيارة ميدانية 
تضمنت مساعدات مادية ومعنوية لهذه الفئات، 
اإلداريـــة مهرة  الهيئة  بإشراف مديرة  تم  وذلــك 
وأهدافها  الجمعية  دور  من  عززت  التي  صراي 
وسبل  الصحي  التأمين  توفير  مثل  وتطلعاتها، 
العيش ومساعدة المرضى في توفير احتياجاتهم 
وغيرها، منوهاً بأن الحاالت المسجلة لدى إدارة 
الجمعية من مصابي مرضى السرطان في إمارة 
لها  التي  المبادرات  بهذه  سعدوا  الخيمة  رأس 
مردود معنوي عليهم، خاصة أنه يتم التعامل معها 
ضمن زيــارات ميدانية للمنازل أو المستشفيات 
عبر فريق طبي متطوع، ويتم خاللها تقديم الدعم 
المعنوي والنفسي لهؤالء المرضى والمساعدة في 
مراحل عالجهم، موضحاً أن مكتب الجمعية قام 
بعدة حمالت ناجحة للتبرع بالدم لصالح المرضى 
في المستشفيات والتعريف بثقافة التبرع بالدم 

والعطاء اإلنساني.

 200

تسهيالت بالتنسيق مع 
المستشفيات وشركات التأمين 

لحصول المريض على العالج

أكدت الوزارة أن القرار تضمن أيضًا 50 شرطًا صحيًا وفنيًا العتماد الوحدات 
التابعة للمنشآت البيطرية، منها 7 شروط خاصة بتجهيزات املنشآت 

العالجية والتشخيصية، مثل ضرورة توفير وحدات تبريد وجتميد حلفظ 
العينات احليوانية واملستحضرات البيطرية واملواد التشخصية، و4 شروط 

خاصة بوحدة الكشف والعالج، مثل وجوب مالءمة مساحة الوحدة لفصائل 
احليوانات املستهدفة، و4 شروط خاصة بوحدة اجلراحة، مثل وجوب توفير 

طاولة إلجراء العمليات اجلراحية، وفقًا لفصائل احليوانات املستهدفة، و4 
شروط خاصة بوحدة الوالدة، مثل وجوب مالءمة مساحة الوحدة لفصائل 

احليوانات املستهدفة، و4 شروط خاصة بوحدة اإلسعاف والطوارئ، مثل 
وجوب متتع الوحدة باإلضاءة والتهوية مع مراعاة توافر أجهزة التكييف، و4 

شروط خاصة بوحدة األشعة فوق الصوتية واملناظير، مثل ضرورة مالءمة 
مساحة الوحدة لفصائل احليوانات املستهدفة.

الشروط الصحية والفنية
المتطلبات الجديدة تهدف إلى مواكبة التطورات في مجال اعتماد المنشآت البيطرية )من المصدر(
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- اأن يكون من بني اخلرباء املقيدين باجلدول يف الوزارة، ومن املوفقني املعينني واملنتدبني باملحاكم االحتادية 

وذلك ملدة ال تقل عن 3 �سنوات كاملة.

- اأال يقل عمره عن 35 �سنة.

- اأن يقدم طلب برغبته يف القيد بقوائم الو�سطاء.

- اأن يجيد لغة اأجنبية واحدة على اإلأقل اإجادة تامة، باإلإ�ضافة اإلى اللغة العربية.

- اأال يكون قد �سبق توقيع اأية جزاءات تاأديبية �سده خالل فرتة قيده باجلدول اأو عمله كموفق. 

- اأن يكون قد اجتاز بنجاح فرتة التدريب املقررة يف الالئحة. 

- اأن يجتاز اإلمتحانات التحريرية واملقابلة ال�ضخ�ضية اأمام جلنة قبول الو�ضطاء.

- اأن تكون لديه موافقة مكتوبة من اجلهة املقيد بها اأو التي يعمل بها.

- اأن يكون له عقد تاأمني �ضد امل�ضوؤولية عن اإلأخطاء املهنية.)بعد املوافقة املبدئية(.

امل�ضتغلني  املحامني  بجداول  املقيدين  واملحامني  املتقاعدين  الق�ضائية  ال�ضلطة  اأع�ضاء  بني  من  يكون  اأن   -

وغري امل�ضتغلني بالوزارة، وغريهم من ذوي التاأهيل العايل واخلرباء العامليني يف املجال القانوين ويف جمال 

اإلأعمال وامل�ضهود لهم باخلربة واحليدة والنزاهة.

- اأن يكون متمتعاً باإلأهلية القانونية الكاملة.

- اأن يكون حا�ضاًل على موؤهل جامعي منا�ضب من اإحدى اجلامعات اأو املعاهد العليا املعرتف بها يف الدولة، اأو ما يعادلها.

- اأن يكون محمود ال�ضرية وال�ضلوك، ح�ضن ال�ضمعة، ومل ي�ضبق احلكم عليه ق�ضائياً بعقوبة يف جناية اأو يف جنحة 

مخلة بال�ضرف اأو اإلأمانة اأو محكوم عليه تاأديبياً يف اإحدى هذه اجلرائم، �ضواء داخل الدولة اأو خارجها، ولو رد 

اإليه اعتباره.

- اأإل تقل خربته العملية يف جمال الو�ضاطة عن خم�س �ضنوات متتالية اإذا كان من ذوي التاأهيل العايل واخلرباء 

العامليني يف املجال القانوين ويف جمال اإلأعمال، وي�ضتثنى اأع�ضاء ال�ضلطة الق�ضائية املتقاعدين واملحامني 

املقيدين بجداول املحامني امل�ضتغلني وغري امل�ضتغلني بالوزارة من �ضرط مدة اخلربة.

للعمل كو�ضيط. )بعد  للتاأكد من �ضالحيته  اللجنة،  التي حتددها  امل�ضت�ضفيات  باإحدى  الطبي  الك�ضف  اجتياز   -

املوافقة املبدئية(.

@moj_uae
www.mog.gov.ae

تعلن وزارة العدل عن فتح باب الت�سجيل

بقوائم الو�سطاء ح�سب ال�سروط املبينة اأدناه:

�إعـــالن

اأواًل :)�سروط قيــد اخلرباء املقيدين بجداول وزارة العدل

واملوفقني العاملني باملحاكم االحتادية(

ثانيًا: )�سروط قيد الو�سطاء ذوي اخلربة(

مركز خدمات متنقلة لشرطة 
الشارقة

بحث الشـــــــراكة بين
»شرطة وبلدية وأراضي« دبي

الشارقة )االتحاد(

دشن اللواء سيف الزري الشامسي، 
قائد عام شرطة الشارقة، »مركبة 
مركز الخدمات المتنقلة«، بحضور 
عامر  بن  مبارك  عبداهلل  العميد 
أحمد  والعميد  العام،  القائد  نائب 
حاجي السركال، مدير عام العمليات 

الشرطية.
ــزري  ــ وأكــــــد الــــلــــواء ســـيـــف الـ
الشامسي، أن المركز يأتي استكماالً 
للخطط التي وضعتها القيادة العامة 
لشرطة الشارقة، بأن تكون محطات 
تقديم الخدمات المرورية والجنائية 

منتشرة في كافة المدن والمناطق 
للتسهيل  الشارقة،  ــارة  إلم التابعة 
معامالتهم  إنجاز  المتعاملين  على 
المختلفة دون الحاجة للتردد على 
مــراكــز الــخــدمــة، وتــقــديــم أفضل 
التي  مقارهم  فــي  لهم  الخدمات 
قال  جانبه،  ومــن  بها.  يــتــواجــدون 
مدير  الكي،  محمد  خالد  المقدم 
والسائقين  اآلليات  ترخيص  إدارة 
بشرطة الشارقة، إن المركبة مجهزة 
تواكب  التي  الذكية  األنظمة  بكافة 
على  وستعمل  الــعــصــر،  ــطــورات  ت
تقديم خدمات استباقية للمتعاملين 

في مكان تواجدهم.

 دبي )االتحاد(

التقى معالي الفريق عبداهلل خليفة 
دبي،  لشرطة  العام  القائد  المري، 
مدير  الهاجري،  داوود  المهندس 
عام بلدية دبــي، وسلطان بطي بن 
مجرن، مدير عام دائــرة األراضــي 
القيادة  مقر  في  بدبي،  واألمــالك 
العامة لشرطة دبي، وذلك في إطار 
التنسيق والتعاون في مجاالت العمل 
الحكومية  الــدوائــر  بين  المشتركة 

على مستوى إمارة دبي.
معالي  ثمن  اللقاء،  بــدايــة  وفــي 
الــمــري  خليفة  ــداهلل  ــب ع الــفــريــق 
الشراكة االستراتيجية بين شرطة 
دبــي وبلدية دبــي ودائــرة األراضــي 
واألمـــــــالك، الـــتـــي ســاهــمــت في 
االرتقاء بمنظومة العمل المشترك 
وتحقيق  الـــثـــالث،  ــر  ــدوائـ الـ بــيــن 
األهــداف الرامية إلى تعزيز األمن 

واألمان ونشر الطمأنينة والسعادة 
بين المواطنين والمقيمين والسياح 

على هذه األرض الطيبة.
ومن جانبه، قال داوود الهاجري: 
»نحرص في بلدية دبي دائماً على 
تعزيز التكامل المؤسسي مع مختلف 
الجهات الحكومية في اإلمارة، وذلك 
من خالل التواصل الُمستمر وبحث 
تحقيق  تدعم  التي  التعاون  سبل 
ينعكس  بما  المشتركة،  األهـــداف 
بشكل إيجابي على سعادة المجتمع 

ورفاهيته«.
من  مجموعة  االجتماع  وناقش 
الــمــواضــيــع الــتــي تــعــزز الــشــراكــة 
العمل  مجاالت  في  االستراتيجية 
المشتركة التي تصب في مصلحة 
ــزوار  ــ وال والمقيمين  المواطنين 
ــاح، بــاإلضــافــة إلـــى بعض  ــســي وال
الــمــواضــيــع الــمــدرجــة فــي جــدول 

األعمال.

دبي )االتحاد(

الدفعة  برنامج  فعاليات  إطــالق  وجــاء 
الــثــانــيــة عــن بُــعــد عــبــر نــظــام االتــصــال 
محمد  الدكتور  اللواء  بمشاركة  المرئي، 
عبداهلل المر مدير اإلدارة العامة لحقوق 
اإلنـــســـان فــي شــرطــة دبـــي، والــقــاضــي 
األمــم  مكتب  مدير  علي  حاتم  الدكتور 
والجريمة  المخدرات  لمكافحة  المتحدة 
بدول مجلس التعاون الخليجي، والقاضي 
معهد  مدير  الــبــدواوي  ابتسام  الدكتور 
دبي القضائي، وعبد الرحمن مراد نائب 
جرائم  لمكافحة  الوطنية  اللجنة  رئيس 
االتجار بالبشر، والعميد الدكتور سلطان 
الــجــمــال مــديــر مــركــز مــراقــبــة جــرائــم 
االتجار بالبشر في اإلدارة العامة لحقوق 
اإلنسان في شرطة دبي، والمنتسبين إلى 

البرامج.
هي  للبرامج  الثامنة  الدفعة  وتعتبر 
حيث  المنتسبين،  عدد  حيث  من  األكبر 
من   74 بينهم  منتسباً،   118 بلغ عددهم 
العربية  المملكة  من  و5  اإلمــارات،  دولة 
و20  البحرين،  مملكة  من  و6  السعودية، 
من سلطنة ُعمان، و2 من الكويت، و4 من 
و2  األردن،  من  و2  من مصر،  و3  قطر، 

من المغرب.
وألقى اللواء محمد عبداهلل المر كلمة 
أكد فيها أن برنامج اختصاصي مكافحة 
االتجار بالبشر، الُمعتمد من مكتب األمم 
والــذي  والجريمة  للمخدرات  المتحدة 
التخصص  هــذا  يحمل  الــذي  األول  يُعد 
إلى  يهدف  العربي،  الوطن  مستوى  على 
الدوائر  جميع  في  مؤهلة  نخبة  إعــداد 
بكفاءة  للتعامل  المعنية،  والمؤسسات 
تحت  يــنــدرج  مــا  كــل  مــع  عالية  ومهنية 

مسمى »مكافحة االتجار بالبشر«. 
هي  بالبشر  ــجــار  االت »جــريــمــة  وقـــال 
جريمة عابرة للحدود، تنتهك فيها حقوق 
اإلنسان، وتهان فيها كرامة الضحايا، وال 
يشترك  بجهود  إال  لها  التصدي  يمكن 
القيادة  فــي  ونحن  المجتمع،  كــل  فيها 
وبالتعاون  استطعنا،  دبي  لشرطة  العامة 
مع شركائنا، في اللجنة الوطنية لمكافحة 
القضائي  دبــي  ومعهد  بالبشر  االتــجــار 
ــم الــمــتــحــدة لــلــمــخــدرات  ــ ومــكــتــب األم
والجريمة، أن نحقق الكثير من اإلنجازات 
أعيننا  نُصب  وضعناها  التي  واألهــداف 
مع  الحاسم  التعامل  من  مكنتنا  والتي 

جريمة االتجار بالبشر«.

استراتيجية وطنية
الرحمن مراد كلمة،  ألقى عبد  بدوره، 
جريمة  أن  عليكم  يخفى  »ال  فيها  قــال 
االتجار بالبشر من أخطر جرائم العصر 
الحديث التي تقوم على استغالل األبرياء 
المجتمعات،  في  هشاشة  الفئات  وأكثر 

الدولي  المجتمع  تكافل  تتطلب  والــتــي 
ضــحــايــاهــا«،  وحــمــايــة  عليها  لــلــقــضــاء 
»من هذا المنطلق انضمت دولة  مضيفاً 
مواثيق  إلى  المتحدة  العربية  اإلمــارات 
هذه  بمكافحة  المعنية  المتحدة  األمــم 
الجريمة، ومنذ ذلك الحين تبنت الدولة 
مكافحة  في  الضحايا  على  يركز  نهجاً 
خالل  مــن  لذلك  سعت  وقــد  الجريمة، 
تنفيذ الــعــديــد مــن األنــشــطــة فــي إطــار 
مع  تتسق  ُمتكاملة  وطنية  استراتيجية 

النهج الدولي في محاربة الجريمة«.

إشادة بدور اإلمارات
من جانبه، ألقى الدكتور حاتم علي كلمة 
نقل فيها ثناء معالي الدكتورة غادة والي 
وكيل األمين العام لألمم المتحدة، المديرة 
المعني  المتحدة  األمم  لمكتب  التنفيذية 
بالمخدرات والجريمة، على الجهود التي 
تبذلها دولــة اإلمـــارات من خــالل اللجنة 
بالبشر  الوطنية لمكافحة جرائم االتجار 
دبي  ومعهد  دبــي  شرطة  فــي  وشركائها 
الــقــضــائــي وأكــاديــمــيــة شــرطــة دبـــي في 
تنفيذ برنامج الدبلوم على مدار السنوات  
الــخــمــس الــمــاضــيــة لــتــأهــيــل الـــكـــوادر 
مكافحة  جريمة  مع  للتعامل  الُمختصة 

االتجار بالبشر ودعم ضحاياها.
كما تقدم بالشكر لدولة اإلمارات على 
مجلس  لدول  يتيح  الذي  الدبلوم  برنامج 
التعاون الخليجي والدول العربية المشاركة 

فيه وتخريج كوادر متخصصة.
سلطان  الــدكــتــور  العميد  واســتــعــرض 
الـــجـــمـــال مــحــتــويــات بـــرنـــامـــج دبــلــوم 
بالبشر  االتجار  مكافحة  في  اختصاصي 
البرنامج  أن  إلــى  ولفت  الثامنة،  للدفعة 
له 3 أهداف تتمثل في تزويد الُمتدربين 
بالمعلومات العلمية والمهارات الضرورية 
لكيفية التعامل مع ضحايا جرائم االتجار 
بالبشر وتطوير إكساب المتدربين مهارات 
البحث والتحري، والتعريف بأفضل وسائل 

التحقيق في جرائم االتجار بالبشر.

انطالق فعاليات الدفعة الثامنة من دبلوم اختصاصي مكافحة االتجار البشر 

مسؤولون خالل إطالق دبلوم »اختصاصي مكافحة االتجار البشر«:

اإلمـــــارات رائدة إقليميــــًا ودوليـــًا

يف مكــــــافحة جريمة االتجــــــار بالبشر

118 منتسبًا بالدفعة 
الثامنة من اإلمارات 

ومجلس التعاون والدول 
العربية

 
محمد عبدهللا المر 

أطلقت اللجنة 

الوطنية لمكافحة 

جرائم االتجار 

بالبشر والقيادة 

العامة لشرطة 

دبي بالتعاون 

مع معهد دبي 

القضائي ومكتب 

األمم المتحدة 

المعني بالمخدرات 

والجريمة، فعاليات 

الدفعة الثامنة 

من برنامج دبلوم 

»اختصاصي 

مكافحة االتجار 

البشر« الهادف 

إلى إعداد نخبة 

مؤهلة في جميع 

الدوائر والمؤسسات 

المعنية، للتعامل 

بكفاءة ومهنية 

عالية مع جريمة 

االتجار بالبشر 

ورعاية ضحايا 

هذه الجريمة 

الُمنظمة العابرة 

للحدود، وثمن عدد 

من المسؤولين 

والخبراء 

المتخصصين 

الجهود التي 

تبذلها دولة 

اإلمارات من خالل 

اللجنة الوطنية 

لمكافحة جرائم 

االتجار بالبشر، 

وأكدوا علي 

تميز وريادة هذه 

الجهود محليا 

وإقليميا ودوليا 

في مكافحة االتجار 

بالبشر والتصدي 

لهذه الجريمة التي 

تنتهك حقوق 

اإلنسان.

369 منتسبًا 
للبرنامج 

أكد العميد سلطان اجلمال، أن عدد 
امللتحقني ببرنامج الدبلوم خالل الدفعات 

السبع املاضية بلغ 369 منتسبًا بينهم 
269 من داخل الدولة و100 من خارجها، 

فيما بلغ عدد املشاركات اخلارجية يف 
الدبلوم 37 مشاركة، وعدد اخلريجني 
ممن اجتازوا كافة املراحل 345 بنسبة 

جناح بلغت %93.4.
وبني العميد سلطان اجلمال أن عدد 

امُلنتسبني خالل السنوات املاضية من 
الذكور بلغ 273 منتسبًا وعدد اإلناث 96 

ُمنتسبة، موزعني بني 174 عسكريًا و195 
مدنيًا من مختلف اجلهات، موضحًا يف 

الوقت ذاته أن إجمالي عدد املشاركني من 
خارج الدولة بلغ 27 من سلطنة ُعمان، 

و10 من دولة الكويت، و15 من مملكة 
البحرين، واثنني من املغرب، و3 من قطر، 

و38 من اململكة العربية السعودية، و2 من 
مصر، و2 من اململكة األردنية الهاشمية، 

وهناك منتسب واحد من »اإلنتربول«.

سيف الشامسي يدشن المركز بحضور عدد من الضباط )من المصدر(

»عيالنا أمانة« للتوعية بالظواهر املجتمعية واملرورية

أبوظبي )االتحاد(

نظمت شرطة أبوظبي فعالية »عيالنا أمانة« في مركز العين 
مول التجاري، بمشاركة عدد من الجهات الشرطية؛ بهدف 
والمرورية  المجتمعية  بالظواهر  المجتمع  شرائح  توعية 
واألمنية. وتضمنت الفعالية التي استمرت يومين معرضاً 
الفقرات  من  والعديد  وترفيهية  تثقيفية  وفقرات  توعوياً 
فرقة  قدمتها  وتراثية  وطنية  معزوفات  منها  المنوعة، 

موسيقى الشرطة.
العسكرية  المركبات  الشرطي  الموروث  قسم  واستعرض 
إدارة  القديم، في حين قدمت  العسكري  والــزي  القديمة 
أضرار  عن  توعية  محاضرة  بالعين  المخدرات  مكافحة 
في مخاطر  الوقوع  من  األبناء  وكيفية حماية  المخدرات 
اإلدمان ورفقاء السوء، بينما قدمت إدارة مرور العين فقرة 
 k9 حول األنظمة المرورية. وقدمت إدارة التفتيش األمني
استعراضاً للكالب البوليسية، كما تم عرض  فقرات توعية 
وتثقيف للجمهور من خالل الفيديوهات التي تم عرضها، 

وفقرة المسابقات التي قدمتها الجهات المشاركة.
واستعرضت الجهات الشرطية واألمنية والمرورية المشاركة 

في المعرض الذي نظم على هامش الفعالية دور شرطة 
أبوظبي في توعية أفراد المجتمع وتعزيز مفهوم »الحس 
األمني« لديهم، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها  اإلدارات 
الشرطية المشاركة. وشهدت الفعالية مشاركة عدة جهات، 
وهي: هيئة أبوظبي للدفاع المدني متمثلة في قسم السالمة 
العامة وقسم االتصال المؤسسي، وقسم اإلسعاف -العين،  
ومديرية شرطة العين )قسم العالقات العامة(، وأكاديمية  
سيف بن زايد للعلوم الشرطية واألمنية، وإدارة المراسم 
وفرقة  الــشــرطــي(،  ــمــوروث  ال )قسم  العامة  والــعــالقــات 
موسيقى شرطة أبوظبي، وإدارة مكافحة المخدرات، وقسم 
الشرطة المجتمعية )كلنا شرطة(، وقسم المتابعة الشرطية 

.k9/ والرعاية الالحقة، وإدارة التفتيش  األمني
كما شارك قسم مكافحة الجرائم اإللكترونية في مديرية 
األدباء  أبوظبي، ولجنة  الجنائية-  والتحقيقات  التحريات 
بالعين،  أبوظبي، وقسم اإلعــالم األمني  والقراءة بشرطة 
وشركة ساعد لألنظمة المرورية، وعدد من الشركاء في 
ترفيهية  وشركات  من مؤسسات صحية  الخاص  القطاع 
ومركز  العين التجاري ونــادي العين الرياضي والثقافي، 

وخدمات بنك الدم أبوظبي-بنك الدم في العين.

فقرات تثقيفية لألطفال خالل الفعالية )من المصدر(

شراكة بين الدوائر الثالث لتعزيز األمن واألمان ونشر الطمأنينة والسعادة
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عربي ودولي

»القيادة الرئاسي« يندد بموقف الميليشيات المعادي للسالم باليمن

»الحوثي« اإلرهابية تنسف جهـود تمديد الهدنــة األممية

أحمد عاطف، شعبان بالل )عدن، 

القاهرة(

ــي  ــحــوث ــات ال ــشــي ــي ــل أفـــشـــلـــت مــي
اإلرهابية جهود تمديد الهدنة األممية 
أمس،  مساء  انتهت  التي  اليمن  في 
الرئاسي  القيادة  مجلس  نــدد  فيما 
بتعنت الميليشيات إزاء كافة الجهود 
اإلنسانية  المعاناة  لتخفيف  الرامية 

عن الشعب اليمني.
ــم الــمــتــحــدة  ــ وأعــلــن مــبــعــوث األم
أمس،  جروندبرج  هانس  اليمن  إلى 
لتمديد  ــفــاق  ات إلـــى  الــتــوصــل  عـــدم 
اليمنية  الهدنة األممية بين الحكومة 

وميليشيات الحوثي اإلرهابية.
وقال في بيان: »لقد أتاحت الهدنة 
الماضي  أبــريــل   2 فــي  بـــدأت  الــتــي 
فرصة تاريخية حقيقية لليمن، وبناًء 
تحققت  التي  اإليجابية  النتائج  على 
فــي الــســتــة أشــهــر الــمــاضــيــة، فقد 
األطــراف  إلــى  آخــر  مقترحاً  قدمت 
لمدة  الهدنة  لتمديد  أكتوبر   1 في 
أخرى  عناصر  إضافة  مع  أشهر   6

إضافية«.
دفع  المقترح  »تضمن  ــاف:  وأضــ
رواتب موظفي الخدمة المدنية، وفتح 
ومحافظات  تعز  فــي  مــحــددة  طــرق 
إضافية  ــات  وجــه وتــســيــيــر  ــرى،  أخــ
مطار  وإلــى  من  التجارية  للرحالت 
إلى  الــوقــود  ــول سفن  ودخـ صــنــعــاء، 
وتعزيز  عوائق،  دون  الُحديدة  ميناء 
خالل  مــن  التصعيد  خفض  آلــيــات 
وااللتزام  العسكرية  التنسيق  لجنة 
المحتجزين،  عن  العاجل  بــاإلفــراج 
مفاوضات  في  الشروع  تضّمن  كما 
عملية  واستئناف  النار  إطالق  لوقف 
اقتصادية  وقضايا  شاملة،  سياسية 
ــخــدمــات  ــك ال ــ ــي ذل ــمــا فـ أوســـــع، ب

العامة«.
أسفه  عن  األممي  المبعوث  وعبر 
لتمديد  اتــفــاق  إلــى  الــتــوصــل  لــعــدم 
إطالق  وقف  أن  إلى  مشيراً  الهدنة، 
هامة  فوائد  توفير  شأنه  من  النار 

إضافية للسكان.
ــتـــام بــيــانــه جــهــود  وثـــمـــن فـــي خـ
للتعاطي مع مقترح  اليمنية  الحكومة 
تمديد الهدنة بشكل إيجابي. بدوره، 
الرئاسي  القيادة  مجلس  رئيس  أكد 
الــتــزام  العليمي  رشـــاد  الــيــمــن  فــي 
السالم  بنهج  والــحــكــومــة  المجلس 
ــدام عــلــى أســـاس  ــمــســت ــادل وال ــعـ الـ
وطنياً  عليها  المتفق  المرجعيات 
القرار  وخصوصاً  ودولــيــاً  وإقليمياً 
على  يــنــص  الــــذي   2216 األمـــمـــي 
من  الحوثية  الميليشيات  انسحاب 
لسيطرتها.كما  الخاضعة  المناطق 
المبعوث  أمـــس،  لــقــائــه  خــالل  نــدد 
ومساعده  جروندبرج  هانس  األممي 
الميليشيات  بموقف  شــريــم،  معين 
الــحــوثــيــة الــمــعــادي لــجــهــود الــســالم 

ــوقــف نــزف  والــمــســاعــي الــحــســنــة ل
سهلت  التي  المبادرات  مقابل  الدم، 
من  للتخفيف  اليمنية  الحكومة  لها 
أنحاء  كافة  في  اإلنسانية  المعاناة 
بالقوة  الخاضعين  فيهم  بمن  البالد، 

الحوثية. الميليشيات  لسيطرة 
الضغوط  مضاعفة  »أهمية  وأكــد 
ــع الــمــيــلــيــشــيــات إلــى  ــدف ــة ل ــي ــدول ال
ــهــا، وتــغــلــيــب  ــاد مــع ــعــاطــي الـــجـ ــت ال
اليمني على مصالح  مصلحة الشعب 

قادتها وداعميهم«.
ـــ24 ســاعــة الــمــاضــيــة،  ــ وخـــالل ال
دعت عدة دول األطراف اليمنية إلى 

تمديد الهدنة وتوسيعها.
ــدول، الــواليــات  ــ ال ومــن بين هــذه 
وروسيا  والصين  وبريطانيا  المتحدة 
دائمة  الـــ5  األعضاء  وهــي  وفرنسا، 

العضوية في مجلس األمن الدولي.
وفي 2 أبريل الماضي، بدأت هدنة 
والميليشيات  اليمنية  الحكومة  بين 
اإلرهابية، وتم تمديدها مرتين، لمدة 

شهرين في كل مرة.
وقال خبراء ومسؤولون يمنيون: إن 
ميليشيات الحوثي اإلرهابية مستمرة 
فيما  الــدولــي  المجتمع  ابــتــزاز  فــي 
وافقت  بعدما  الهدنة  بتمديد  يتعلق 

تمديدها  عــلــى  اليمنية  الــحــكــومــة 
الفتين  اليمنيين،  أرواح  على  حفاظاً 
الموافقة  »الــحــوثــي«  رفــض  أن  إلــى 
ــى  ــد الــهــدنــة يــشــيــر إل ــمــدي ــى ت عــل

محاوالت استفزاز كافة األطراف.

تصريحات  فــي  الخبراء  وأضــاف 
تمديد  مــن  الــهــدف  أن  ـــ»االتــحــاد«  ل
الهدنة األممية هو الحفاظ على دماء 
الحوثية  الميلشيات  أن  إال  اليمنيين، 
للموافقة  مجحفة  شـــروطـــاً  تــضــع 

الحكومة  موظفي  رواتب  دفع  مقابل 
على  تستولي  أنها  مــن  الــرغــم  على 
وتفرض  والموانئ  النفط  عوائد  كل 
والهيئات،  المؤسسات  على  جبايات 
األمـــوال  تلك  كــل  أن  إلــى  مشيرين 
الميلشيات  ــادة  ــ ق لــجــيــوب  ــذهــب  ت

اإلرهابية.
وقــــال أســـتـــاذ الـــقـــانـــون الــدولــي 
الدكتور أصيل الجعيد: إن ميليشيات 
المجتمع  تبتز  اإلرهــابــيــة  الــحــوثــي 

الدولي بموضوع الهدنة.
تصريحات  فــي  الجعيد  وأضـــاف 
يطالب  »الــحــوثــي«  أن  ــحــاد«  »االت لـــ 
في  الحكومة  موظفي  رواتــب  بدفع 
الوقت  نفس  وفــي  سيطرته  مناطق 
ــع الــحــصــار عــن تعز في  يــرفــض رف
التي  السيئة  اإلنسانية  الظروف  ظل 
كان  ــه  أن مــؤكــداً  الــمــديــنــة،  بها  تمر 
أخرى  مرة  التفكير  الميليشيات  على 
السيما أن المجتمع الدولي لن ينتظر 
غير  لمطالبات  يــرضــخ  ــن  ول كــثــيــراً 

منطقية وغير مجدية.
شعبة  رئيس  نائب  اعتبر  بـــدوره، 
تعز  ــحــور  ــم ل ــوي  ــن ــع ــم ال ــه  ــوجــي ــت ال
الميليشيات  أن  البحر  عبدالباسط 
ــي  ــدول الــحــوثــيــة تــبــتــز الــمــجــتــمــع ال

بشروط مجحفة لتمديد الهدنة رغم 
الحكومة  مــن  اإليجابية  المساعي 
مشيراً  الــمــتــحــدة،  واألمـــم  اليمنية 
يتم  لم  الهدنة  أن معظم شروط  إلى 
بفتح  يتعلق  ما  وبالذات  بها  االلتزام 

طرق تعز.
وأضــــــاف عــبــدالــبــاســط الــبــحــر 
ــاد« أن  ــحــ ــ ـــ»االت ــ ــحــات ل ــصــري ــي ت فـ
تتالعب  ــة  ــي اإلرهــاب »الــمــيــلــيــشــيــات 
الهدنة  وبشروط  الدولي  بالمجتمع 
اختراق  أي  تحقيق  تستطع  لم  ألنها 
إلى  الفتاً  محاور«،  عدة  على  وفشل 
الميليشيات  بــمــقــدور  يــعــد  ــم  ل أنـــه 

اجتياح مناطق جديدة.
أن  إلى  العسكري  المسؤول  ولفت 
العاجز  حكم  فــي  أصبح  »الــحــوثــي« 
الوضع  تغيير  ولن يستطيع  والمهزوم 
علي األرض ال عسكرياً وال سياسياً، 
وقام  الهدنة  رفــض  حــاول  وإن  حتى 
ستعلن  الحرب  فإن  عسكري  بهجوم 
أنه  إلــى  وأشــار  مكان.  كل  في  عليه 
اإلرهابية  الميليشيات  وافــقــت  إذا 
المتوقع  من  فإنه  بالهدنة  والتزمت 
ــات  ــراعـ ــات وصـ ــرابـ ــطـ ــدوث اضـ ــ حـ
ــة فـــي صــفــوفــهــا وتــصــفــيــات  ــي داخــل

لشخصيات بارزة فيما بينها.

عواصم )وكاالت(

بوركينا فاسو  أفاد مسؤولون في   
أن رئيس المجلس العسكري الحاكم، 
ــذي  ال دامــيــبــا  كــولــونــيــل  اللفتنانت 
ابراهيم  الكابتن  الجمعة  أطــاحــه 
تراوري، وافق في نهاية المطاف على 

االستقالة أمس.
ــان:  ــي ــي ب وقـــــال الـــمـــســـؤولـــون فـ
ــر مــا قــامــت بــه الــوســاطــة التي  »إثـ
ومحليون  دينيون  مسؤولون  توالها 
الرئيس  اقــتــرح  المعسكرين،  بين 
يقدم  أن  بنفسه  داميبا  هنري  بــول 
ذات  مــواجــهــات  لتجنب  استقالته 

تداعيات إنسانية ومادية خطرة«.
ــرح 7  ــا طـ ــب ــوا أن »دامــي ــحـ وأوضـ
االستقالة،  على  للموافقة  شــروط 
مالحقة  وعدم  سالمة  ضمان  بينها 
وضمان  ــه،  ل الموالين  العسكريين 
سالمته وحقوقه إضافة الى سالمة 
وحقوق مساعديه والوفاء بااللتزامات 
لدول  االقتصادية  المجموعة  حيال 
غرب إفريقيا من أجل إعادة الحكم 

إلى المدنيين خالل عامين«.
ــون  ــي ــن ــدي ــؤولـــون ال ــمـــسـ وأكـــــد الـ
واســع  نفوذ  لهم  الــذيــن  والمحليون 
في بوركينا فاسو أن الكابتن تراوري 
وافـــق على هــذه الــشــروط، ودعــوا 

الشعب إلى الهدوء وضبط النفس.
ــال رئـــيـــس الــمــجــلــس  ــ بـــــــدوره، ق
تراوري،  إبراهيم  الجديد  العسكري 
إنه تمت السيطرة على األوضاع في 
التخلي  إلــى  السكان  داعيا  الــبــالد، 
التي  تلك  خاصة  العنف  أعمال  عن 

استهدفت السفارة الفرنسية.
ــد تـــراوري، فــي كلمة لــه على  وأك
التلفزيون المحلي أمس، أن »الوضع 
تعود  ــور  ــ األم وأن  الــســيــطــرة  تــحــت 

تدريجياً إلى النظام«.

ــى مــمــارســة  ــ ودعــــا »الـــســـكـــان إل
العنف  أعمال  والتخلي عن  أعمالهم 
والتخريب التي يمكن أن تضر الجهود 
وال  سبتمبر،   30 ليلة  منذ  المبذولة 
سيما تلك التي ارتكبت ضد السفارة 

الفرنسية«.
في  االنقالب  زعيم  أنصار  وكان 
خــارج  تجمعوا  قــد  فاسو  بوركينا 
اتهامه  من  يوم  بعد  السفارة  مبنى 
للقائد العسكري المقال بول هنري 
في  باالختباء  داميبا،  ســانــداوغــو 
لـ»هجوم  للتخطيط  فرنسية  قاعدة 
ــوات  ــق ــت ال ــان ــاد«. وبــيــنــمــا ك مـــضـ
الــفــرنــســيــة تــراقــب مــن الــســطــح، 
ــظــاهــرون الـــنـــار في  ــمــت أضــــرم ال
المبنى  ورشــقــوا  بالخارج  حــواجــز 
بالحجارة، فردت القوات الفرنسية 
ــاز الــمــســيــل  ــغـ ــل الـ ــاب ــن ــإطـــالق ق بـ

ونفت  السفارة.  داخــل  من  للدموع 
لها  تورط  أي  األول،  أمس  فرنسا، 
سلطات  تكون  أن  أو  االنقالب  في 
تحت  أو  ضيافة  في  فاسو  بوركينا 
وبــدأت  الفرنسي.  الجيش  حماية 
الجمعة،  يوم  األخيرة  العنف  موجة 
الجنود  أعلنت مجموعة من  عندما 
على  االستيالء  فاسو  بوركينا  في 
المجلس  رئــيــس  ــة  ــال وإق السلطة 
ــول هــنــري  ــم، بـ ــحــاك الــعــســكــري ال
الحكومة  وحل  دامبيا،  سانداوغو 
العسكريون  وبرر  الدستور.  وإلغاء 
المستمر  ــدهــور  ــت ـــ»ال ب خــطــوتــهــم 

للوضع األمني« في البالد. 
ــي بــيــانــهــم: »لــقــد قــررنــا  وجـــاء ف
بهدف  تحمل مسؤولياتنا، مدفوعين 
أراضينا  أمن  استعادة  واحد،  أسمى 

وسالمتها«.

رئيس بوركينا فاسو املعزول يوافق على االستقالة

المجلس العسكري يدعو لوقف العنف ويؤكد السيطرة على األوضاع

جنود يرافقون قافلة القائد الجديد لبوركينا فاسو إبراهيم تراوري )رويترز(

تمديد الفترة 
االنتقالية في 

تشاد لعامين

نجامينا )وكاالت( 

 قررت تشاد إرجاء 
الدميقراطية  االنتخابات 

لزعيم  والسماح  لعامني 
محمد  املؤقت  البالد 

إدريس ديبي بالبقاء يف 
النتخابات  والترشح  احلكم 

ُترى. حينما  الرئاسة 
 وأثارت القرارات غضب 

أنها  قوى معارضة كما 
لتحذيرات  حتديًا  متثل 
متكررة أصدرها االحتاد 

والواليات  األفريقي 
املتحدة ودول أخرى من 

العسكري  املجلس  استئثار 
بالسلطة، من خالل متديد 
تقدمي  أو  االنتقالية  الفترة 

املجلس  من  مرشحني 
الرئاسة. النتخابات 

املندوبني  مئات  وتبنى 
يف إطار »احلوار الوطني 

الشامل« هذه اإلجراءات 
محمد  وأصبح  بالتوافق، 

اتنو »رئيسا  إدريس ديبي 
املتحدث  وقال  انتقاليا«. 

الرحمن  باسم احلكومة عبد 
كالم اهلل: »ستكون هناك 

االثنني  اليوم  مناقشات 
احلوار  نهاية  وننتظر 

إلعالن  الشامل  الوطني 
موقف احلكومة، لكن ليس 

اآلن لتجنب إثارة جدل من 
أجل ال شيء«. وقال زعيم 

املعارضة يف تشاد برايس 
جويدمبايي:  مبيموجن 

إن هذه القرارات ُفرضت 
خالل حوار وطني وعد 

احلاكم  العسكري  املجلس 
شامال  منتدى  سيكون  بأنه 
إلى  للعودة  السبيل  لبحث 

وأضاف  الدميقراطية. 
ضغط  جماعات  »هناك 

تفعل كل شيء إلبقاء 
العسكري يف احلكم  املجلس 

على غير إرادة الناس«. 

استخراج عشرات الجثث 
مجهولة الهوية في سرت

تصاعـد الجـدل فــي الســودان 
حـول اتفـاق »جوبـــا للسـالم«

حسن الورفلي )بنغازي(

والتعرف  البحث  هيئة  أعلنت 
عن املفقودين يف ليبيا أمس، 

42 جثة تعود إلى  إخراج 
من  الهوية  مجهولي  أشخاص 

مدينة  يف  جماعية  مقبرة 
سرت بشرق البالد. ويأتي ذلك 

عن  الكشف  لعمليات  استمرارًا 
املدينة  يف  اجلماعية  املقابر 
لتنظيم  خاضعة  كانت  التي 

»داعش« اإلرهابي. وقالت 
الهيئة احلكومية يف بيان: إن 

للنيابة بوجود  ورد  »بالغًا 
مقبرة داخل مدرسة، وقامت 

42 جثة  الهيئة باستخراج  فرق 
إلى  ونقلت  الهوية  مجهولة 

دفن  وأعيد  املدينة«.  مستشفى 
بعد  الهوية  املجهولة  اجلثث 

التعرف  أخذ عينات منها بهدف 
على هوية أصحابها الحقًا، وفقا 

عمليات  وتتكرر  الهيئة.  لبيان 
اجلماعية  املقابر  عن  الكشف 

يف مدينة سرت والتي كانت 
»داعش«  لسيطرة  خاضعة 

العامني  بني  معقال  واتخذها 
2015 و2016.

2018، عثر على  ويف ديسمبر 
مقبرة جماعية قرب سرت تضم 

34 إثيوبيًا، وذلك بعد  رفات 
أكثر من ثالثة أعوام على نشر 

يظهر  فيديو  اإلرهابي  التنظيم 
مقاتليه يعدمون ما ال يقل عن 

28 رجال قال إنهم إثيوبيون.
مثل  املاضي،  أغسطس  ومطلع 

320 من  56 شخصا من بني 
ألول  اإلرهابي  التنظيم  عناصر 

مرة أمام محكمة يف مصراتة 
املنسوبة  التهم  يف  حملاكمتهم 

إلى  واالنضمام  باملشاركة  اليهم 
إرهابي. تنظيم 

الذين  التنظيم  عناصر  وسيطر 
قدر عددهم ببضعة آالف على 

 ،2015 مدينة سرت يف يونيو 
يف  األمنية  الفوضى  مستغلني 

استعادة  وأدت معارك  ليبيا. 
إلى مقتل  السيطرة على سرت 
700 عنصر من قوات  أكثر من 

وإصابة  الليبية  للحكومة  تابعة 
أكثر من ثالثة آالف بجروح.

أسماء الحسيني )الخرطوم(

تصاعد اجلدل يف السودان بعد 
املوقعة  انضمام إحدى احلركات 

للسالم«  جوبا  »اتفاقية  على 
بني اخلرطوم وحركات مسلحة 

2020، إلى  يف أكتوبر عام 
االتفاقية،  مبراجعة  املطالبني 

املسلحة  احلركات  أصبحت  التي 
السلطة  من  جزءا  مبوجبها 

احلاكمة يف السودان.
ودعت »جبهة متازج« ملراجعة 

تنظيمات  متهمة  االتفاقية، 
عليها  موقعة  رئيسية 

ملصاحلها  وتييرها  باختطافها 
الذاتية. وقال محمد على قرشي 

»اتفاقية جوبا  إن  رئيس اجلبهة: 
فيها أخطاء كبيرة، والبد من 

أن  لكون  وتقييمها  مراجعتها 
الذين جاؤوا باسم االتفاقية 

ولتنظيماتهم  ملصاحلهم  يعملون 
فقط، واختطفوا االتفاق رغم 

وأكد  عديدة،  لقضايا  مخاطبته 
أن تربتهم كانت فاشلة«.

وأوضح قرشي أن »املوقعني على 
مسلحة  حركة   14 االتفاقية 

منها  املستفيدين  لكن  ومطلبية، 
5 منها يف  6 تنظيمات فقط، 

دارفور، وواحدة تنشط يف إقليم 
النيل األزرق«، ووصف تربة 
السلطة  يف  املسلحة  احلركات 

عقيم. بأنها 

»الجامعة«:
 إنهاء الهدنة 

يعيد األزمة
إلى الوراء

القاهرة )االتحاد(

حذر األمني العام جلامعة 
الدول العربية أحمد أبو 

الغيط من تبعات عدم 
متديد الهدنة يف اليمن، 

مؤكدًا أن »إنهاء الهدنة 
سوف يعيد األزمة خطوات 

إلى الوراء«. 
وقال أبوالغيط يف بيان، إن 
»الوضع اإلنساني يف اليمن 

ميثل أولوية عاجلة«، 
معربًا عن القلق بسبب 

عدم متديد الهدنة. 
ودعا »ميليشيات احلوثي 
إلى إعالء مصلحة اليمن 
واالنخراط بإيجابية مع 

اجلهود األممية بهدف 
تخفيف حدة الواقع 
الصعب الذي يعيشه 

الشعب اليمني ومتكينه من 
حقه الطبيعي يف احلياة يف 

أمان والتنقل بحرية فوق 
أرضه«. 

ورحب أبو الغيط ببيان 
احلكومة اليمنية بشأن 
تأكيدها على رغبتها يف 

التعامل اإليجابي مع 
مقترحات املبعوث األممي 

إلى اليمن. 

جانب من لقاء العليمي وجروندبرج أمس )من المصدر(

:» خبـــــــــراء لـ»

الميليشيـــات تسعــى البتــزاز المجتمــع 
الـــدولـــــي بـــرفـــــــض تمــــديــــــــد الهـــدنــــــــة

»الحوثي« مهزوم ولن يستطيع تغييــــــر 
الــوضــــــع ال عسكــريـــــًا وال سيـــــاسيــــًا

الميليشيـــــات تنهــــــــب اإليــــــرادات العــامـــــــة
وتطـالــب بدفــع رواتــب موظفــي الحكومــة

االنقالبيــــون لــــم يلتزمــــوا بشــــروط الهدنـة 
الســابقـــــــــة خصــوصـــــــًا فتــــــح طـــــــرق تعــــــــــز
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الكويت.. دعوة مجلس األمة 
لالنعقاد األسبوع المقبل

قيــس سعيـــد يتعهـــد باستــرداد 
ثــــروات الشعــــب التونســـي

تــــركيــــــــا: تحييــــــــد 30 مـــــــن عنــاصــــــر 
»الكردستاني« في العراق وسوريا

الكويت )االتحاد(

الكويت الشيخ  دعا ولي عهد 
الصباح،  اجلابر  األحمد  مشعل 

لالنعقاد  »البرملان«  األمة  مجلس 
للدور العادي األول من الفصل 

 11 الثالثاء  الـ17،  التشريعي 
أكتوبر، وذلك عقب قبوله 

احلكومة. استقالة 
الكويت  عهد  ولي  واستقبل 

اجلابر  األحمد  مشعل  الشيخ 
الصباح، أمس، الشيخ أحمد نواف 

الصباح رئيس  األحمد اجلابر 
مجلس الوزراء، الذي سلم ولي 

احلكومة  استقالة  خطاب  العهد 
البرملانية،  االنتخابات  أعقاب  يف 

اخلميس. ُأجريت،  التي 
عقد  احلكومة،  استقالة  وقبل 

أعضاؤها اجتماعًا، أمس األول، 
اعُتمد فيه مرسوم بدعوة 

للدور  لالنعقاد  األمة  مجلس 
التشريعي  الفصل  األول من 
11 أكتوبر اجلاري،  الـ17 يف 

أمير  إلى  ورفع استقالة احلكومة 
نواف األحمد  الشيخ  الكويت 

الصباح. اجلابر 
على  الكويتي  الدستور  وينص 
إعالن  بعد  احلكومة  استقالة 

ويوجه  البرملان،  انتخابات  نتائج 
جديدة. حكومة  بتشكيل  األمير 

56 من الدستور  وتنص املادة 
الكويتي على أن »يعني األمير 

الوزراء بعد  رئيس مجلس 
ويعفيه  التقليدية  املشاورات 
الوزراء  من منصبه كما يعني 

على  بناء  مناصبهم  من  ويعفيهم 
الوزراء،  ترشيح رئيس مجلس 

ويكون تعيني الوزراء من أعضاء 
مجلس األمة ومن غيرهم، وال 

الوزراء جميعًا على  يزيد عدد 
ثلث عدد أعضاء مجلس األمة«.

57 من الدستور  وأشارت املادة 
على أن »يعاد تشكيل الوزارة 

السابقة  باملادة  املبني  النحو  على 
عند بدء كل فصل تشريعي 

األمة«. ملجلس 

تونس )االتحاد(

قيس  التونسي  الرئيس  قال 
سعيد، إن ما وصفه بـ »زمن 

إلى  انتهى، مشيرًا  اللوبيات« قد 
أن الوقت قد حان حملاسبة هؤالء 

الشعب. واسترداد ثروات 
جاء ذلك خالل كلمته باجللسة 

بتأسيس  اخلاصة  التمهيدية 
يف  للتصرف  محلية  أهلية  شركة 

أراضي مجموعة »بني خيار«، 
حسبما ذكرت وسائل إعالم 

أمس. محلية 
17 من  وتابع سعيد: »يف الـ 

الثورة  2010 حدثت  ديسمبر 
اللوبيات  بعض  لكن  التونسية، 

العمل«. واصلت 
إنه  التونسي،  الرئيس  وقال 

»ستتم احملاسبة على كل مبلغ 
لهذه  املنتمون  عليه  حصل  مالي 

اللوبيات دون وجه حق«، مصيفًا: 
»البد أن تتم إعادة هذه األموال 

التونسي«. الشعب  إلى 
وأكد قيس سعيد أن الشعب 

التونسي هو صاحب السيادة، وأن 
معه  تكون  احلقيقية  املصاحلة 
ثرواته. الشعب  يستعيد  حتى 

يذكر أن تونس تواجه أزمة 
ووصول  مسبوقة  غير  اقتصادية 

 ،%8.6 معدالت التضخم إلى 
 16.9 التجاري  العجز  بلغ  بينما 

5.32 مليار  مليار دينار »نحو 
البالد  دوالر«. وتسعى حكومة 

إلبرام اتفاق مع صندوق النقد 
الدولي للحصول على قرض 

4 مليارات دوالر. جديد بقيمة 

أنقرة )االتحاد(

قالت وزارة الدفاع التركية، أمس، 
30 من عناصر  إنها حيدت نحو 

احملظور  الكردستاني  العمال  حزب 
يف عمليتني منفصلني يف كل من 

وسوريا.  العراق 
العمليتني  أن  الوزارة  أوضحت 

 23 شملتا غارة جوية استهدفت 
من عناصر احلزب يف منطقة 
 140 »آسوس« التي تبعد نحو 

كيلومترًا يف عمق األراضي 
الشمال،  جهة  من  العراقية 

7 آخرين يف عملية  فضاًل عن 
أخرى بشمال سوريا. وتشن 
ضربات  متكرر  بشكل  تركيا 

جوية عبر احلدود يف العراق 
وسوريا يف إطار هجماتها على 

الكردستاني  العمال  حزب  مقاتلي 
املتمركزين هناك. وشن حزب 

ضد  متردًا  الكردستاني  العمال 
 1984 الدولة التركية يف عام 

40 ألف شخص  وُقتل أكثر من 
يف الصراع الذي أعقب ذلك.  

املتحدة  والواليات  تركيا  وتعتبر 
واالحتاد األوروبي حزب العمال 
إرهابية«. »جماعة  الكردستاني 

بالقوات اخلاصة  ولقي ضابط 
التركية حتفه يف هجوم حملت 

أنقرة، أمس، حزب العمال 
الكردستاني يف شمال سوريا 

عنه. املسؤولية 

ــرت رئــاســة الــجــمــهــوريــة، في  ــ وذك
بيان صحفي أمس، أن الرئيس برهم 
السالم  قصر  فــي  استقبل  صــالــح، 
لألمم  الــعــام  األمــيــن  ُممثلة  ببغداد، 
هينيس  جينين  العراق  في  المتحدة 

بالسخارت.
أنــه »جــرى خالل  البيان:  وأضــاف 
الــعــامــة في  ــاع  الــلــقــاء، بحث األوضــ
والسياسية  األمنية  وخصوصاً  البلد، 
أهمية  على  التأكيد  تم  حيث  منها، 
عبر  السياسية  األزمـــة  مــن  الــخــروج 
التحديات  باالعتبار  واألخــذ  الحوار 

الجسيمة التي تواجه البلد«.
وأشار إلى أن »الجانبين شددا على 
الوطنية،  تلبية االستحقاقات  ضرورة 
تضمن  إيجابية  نتائج  إلى  والوصول 
العراقيين  األمن واالستقرار وسالمة 

وتحقيق تطلعاتهم«.
الـــقـــوات األمــنــيــة مساء  ــادت  ــ وأعـ
أمس األول، فتح الطرق التي أغلقت 
بسبب تظاهرات إحياء الذكرى الثالثة 

لـ»حراك أكتوبر«.
جميع  أن  مــحــلــي  مــصــدر  وذكــــر 
الـــطـــرق فــتــحــت بــاســتــثــنــاء جــســري 
ــســنــك« الــمــؤديــيــن  »الــجــمــهــوريــة وال
ــاف  ــ ــراء. وأضـ ــضــ ــخــ ــ لــلــمــنــطــقــة ال
المطاطية  »الــوســادات  أن  المصدر، 
تفتح  ولن  أحرقت  الجمهورية  لجسر 
ارتفع  ذلـــك،  إلــى  إصــالحــهــا«.  قبل 
االحتجاجات   خالل  المصابين  عدد 

إلى أكثر من 150 شخصاً في بغداد 
والبصرة. وقال مصدر طبي، إن أكثر 
من 40 ضابطاً أصيبوا بجروح، جراء 
بالحجارة  برشقهم  متظاهرين  قيام 

والزجاجات الحارقة.
بــعــض  أن  الـــمـــصـــدر  وأضــــــــاف 
باالختناق جراء  المتظاهرين أصيبوا 
الرصاص  األمنية  القوات  استخدام 
المسيل  ــاز  ــغ ال وقــنــابــل  الــمــطــاطــي 

للدموع. 
طبي  مصدر  أوضح  البصرة،  وفي 

ومسؤوالً  متظاهراً   30 إصابات  أن 
أمنياً كانت طفيفة.

ــقــوات  ــي أن ال ــد مــصــدر أمــن ــ وأك
األمنية لم تستخدم الرصاص الحي، 
جسري  على  كاملة  سيطرة  وفرضت 
ــك« ومــيــدانــي  ــســن »الــجــمــهــوريــة وال

»التحرير والنسور« في بغداد.
ونائب  السياسي  المحلل  واعتبر 
ــز حـــلـــول لــلــدراســات  ــركـ رئـــيـــس »مـ
الشمري  صاحب  مازن  المستقبلية« 
ــريـــح لــــــ»االتـــــحـــــاد«، أن  فــــي تـــصـ

بغداد  شهدتها  الــتــي  االحــتــجــاجــات 
األخــرى  العراقية  المدن  من  وعــدد 

تعجل من خطوات تشكيل الحكومة.
أكتوبر  في  االحتجاجات  واندلعت 
أشــهــر،  لـــعـــدة  واســـتـــمـــرت   ،2019
من  اآلالف  مئات  خاللها  واعتصم 
التحرير  ســاحــة  فــي  الــمــتــظــاهــريــن 
وانهيار  البطالة  تفشي  مستنكرين 

البنى التحتية وانعدام الديمقراطية.
وضــعــف زخـــم الــتــظــاهــرات تحت 
وطأة القمع الذي تسبب في مقتل ما 
يقرب من 600 شخص وجرح 30 ألفاً 
آخرين والقيود التي فرضتها جائحة 
»كوفيد«، وبعد ثالث سنوات، لم يتغير 
التظاهرات  ذكـــرى  وتــجــري  ــيء.   شـ
»التيار  يتواجه  إذ  تــوتــر  ــواء  أجـ فــي 
الصدري« مع »اإلطار التنسيقي« حول 
وإمكانية  جديد  وزراء  رئيس  تعيين 

إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

هدوء حذر في بغداد وإعادة فتح الطرق المغلقة بسبب التظاهرات

تأكيد أممي على أهمية الحوار لحل أزمة العراق

بغداد )االتحاد( 

اللواء  العراقية،  املسلحة  للقوات  العام  القائد  باسم  الناطق  أعلن 
قوات خاصة يحيى رسول، قتل إرهابي كان يرتدي حزامًا ناسفًا يف 

ونقلت  إرهابيني يف محافظات مختلفة.   6 والقبض على  نينوى  محافظة 
وكالة األنباء العراقية »واع« عن رسول قوله، يف بيان صحفي أمس، 
إن »قطعات جهاز ُمكافحة اإلرهاب وطيران اجليش العراقي شرعت 

بتنفيذ واجب يف جبال بادوش مبحافظة نينوى«. وأضاف أن »العملية 
األمنية أسفرت عن قتل إرهابي أثناء اشتباكات مباشرة جرت يف أحد 

األنفاق، حيث حاول اإلرهابي الهرب من قبضة القوات األمنية، إال أنهم 
أردوه قتياًل على الفور وتبني أنه يرتدي حزامًا ناسفًا«. وأشار إلى أنه 
»مت تفجير كامل األنفاق التي كان يتخذها هؤالء اإلرهابيني كمالذ 

الناجحة يف ُمحافظات  املهمات  لُهم«. وكشف عن »تنفيذ سلسلة من  آمن 
6 من عصابات )داعش( أحدهم  ُمختلفة، أسفرت عن إلقاء القبض على 

يف العاصمة بغداد«، الفتًا إلى العثور على كدس للعتاد.

مقتل إرهابي واعتقال 6 آخرين

بيروت: العرض األميركي إيجابي ويلبي مطالبنا 

إسرائيل توافق على مسودة ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

بيروت، تل أبيب )االتحاد، وكاالت(

اإلسرائيلي  ــوزراء  ــ ال رئــيــس  أعــلــن 
حكومته  موافقة  أمــس،  لبيد،  يائير 
بــشــكــل أولــــي، عــلــى مــســودة اتــفــاق 
تــوســطــت فــيــه الـــواليـــات الــمــتــحــدة 
لبنان،  مع  البحرية  الحدود  لترسيم 
في حين أعلن رئيس البرلمان اللبناني 
نبيه بري أن العرض األميركي لترسيم 
ويلبي  »إيــجــابــي  الــبــحــريــة  الــحــدود 

مبدئياً مطالب لبنان«.
الحكومة  اجتماع  أمــام  لبيد  وقــال 
»المسودة  إن  القدس:  في  األسبوعي 
األمنية  إســرائــيــل  مصالح  ستصون 
عن  معرباً  كامل«،  بشكل  والتجارية 
للغاز  لبنان  إنتاج  فكرة  على  انفتاحه 
ــازع عليه  ــن الــطــبــيــعــي مـــن حــقــل مــت
حصلت  حــال  المتوسط،  البحر  في 

إسرائيل على رسوم منه.
ــيــد عــبــر »تـــويـــتـــر«:  ــب وأضــــــاف ل
المراجعة  قيد  اآلن  الوسيط  »عرض 
القانونية، بعد االنتهاء من المراجعة، 
الــدفــاع  وزيـــر  مــع  الــقــرار،  سنطرح 
ــي جــانــتــس ورئـــيـــس الــــــوزراء  ــن ــي ب
بالتنسيق  بينيت،  نفتالي  الــســابــق 
للحكومة،  القانوني  المستشار  مــع 

لمناقشته والموافقة عليه«.
جانبنا  مــن  اعــتــراض  »ال  وتــابــع: 
على فكرة إنتاج لبنان للغاز من حقل 
العائدات  على  بالطبع  منه  سنحصل 
المخزون  هــذا  مثل  نستحقها،  التي 
ويــجــلــب  اهلل  حـــــزب  ــن  ــ م ســيــحــد 

االستقرار اإلقليمي للمنطقة«.
اإلسرائيلي  ــوزراء  الـ رئيس  وأشــار 
ــالده »تــحــاول الــوصــول إلى  إلــى أن ب
هـــذه الــصــفــقــة مــنــذ أكــثــر مـــن 10 
الشمال  أمــن  تعزيز  سيتم  ســنــوات، 
وسيعمل جهاز الحفر في حقل كاريش 
إلى  األمـــوال  وستدخل  الــغــاز،  وينتج 

استقالل  يضمن  ما  الــدولــة،  خزائن 
الطاقة لدينا، هذه صفقة تعزز األمن 

واالقتصاد اإلسرائيلي«.
مجلس  رئيس  أعلن  السياق،  وفــي 
العرض  أن  بري  نبيه  اللبناني  النواب 
البحرية  الــحــدود  لترسيم  األميركي 
»إيجابي ويلبي مبدئياً مطالب لبنان«.

ــي تــصــريــحــات  ــري، فـ ــ ــف بـ ــ ووصـ
صحيفة أمس، االقتراح من الوسيط 
بأنه  هوكشتاين  ــوس  آمـ األمــيــركــي 
ــى أنها  ــاق«، مــشــيــراً إل ــف »مــســودة ات

التي  اللبنانية  المطالب  مبدئياً  تلبي 
لالتفاق  تــأثــيــر  أي  إعــطــاء  تــرفــض 

البحري على الحدود البرية.
ــاق مــؤلــف من  ــ ــف ــ وأضــــــاف: »االت
اإلنجليزية،  وباللغة  صفحات   10
ــرد  ــاً قــبــل إعــطــاء ال ويــســتــلــزم درســ
ورئيس  أنه  موضحاً  عليه«،  النهائي 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون ورئــيــس 
يــدرســون  ميقاتي  نجيب  الحكومة 
المالحظات  تحديد  مساعديهم  مع 
التشاور  بعدها  يتم  أن  على  عليه، 

بينهم قبل تقديم الرد.
لبنان  بين  المفاوضات  وانطلقت 
توقفت  ثــم   ،2020 عــام  وإســرائــيــل 
حول  جراء خالفات   2021 مايو  في 

مساحة المنطقة المتنازع عليها.
تقتصر  أن  الــمــفــتــرض  مــن  وكـــان 
المحادثات لدى انطالقها على مساحة 
بحرية تقّدر بنحو 860 كيلومتراً مربعاً 
تُعرف حدودها بالخط 23، بناًء على 
 2011 عام  في  لبنان  أرسلها  خريطة 

إلى األمم المتحدة.

دورية لقوات »اليونيفيل« قرب الخط الحدودي الفاصل بين لبنان وإسرائيل )أرشيفية(

يمكن تطوير حقل 
لبناني للغاز مقابل 

حصة مالية

لبيد

مهاجرون 
يرفضون التدخل 
إلنقاذهم قبالة 
سواحل اليونان

أثينا )وكاالت( 

أكد خفر سواحل 
أن  اليوناني، أمس، 

مهاجرين على منت قارب 
البحر األيوني  منكوب يف 

خوفًا  إنقاذهم،  رفضوا 
التقدم  قبل  ترحيلهم  من 

جلوء. بطلبات 
السواحل  وأوضح خفر 

أن املجموعة مكونة من 
56 مهاجرًا على منت 
قارب واجه مشاكل، 

أمس األول، مع هبوب 
رياح قوية قرب جزيرة 

كيفالونيا.
وأضاف أنه »طوال يوم 

أمس، أكد املهاجرون عبر 
يقبلوا  لن  أنهم  الالسلكي 

أي مساعدة من قوارب 
السلطات  أو من  قريبة 

اليونانية«.
لكن بعد حلول الظالم، 

ومع ازدياد األحوال 
اجلوية سوءًا، وافق 

إنقاذهم  على  املهاجرون 
نفط  ناقلة  بوساطة 

سنغافورة،  علم  ترفع 
املصدر نفسه. وفق 

السواحل  خفر  ويقول 
أنقذوا  إنهم  اليونانيون، 

1500 شخص  حوالي 
منذ بداية العام يف املياه 

اليونانية.
حقوقية  منظمات  لكن 

تؤكد أن مئات آخرين 
جرى ترحيلهم، من دون 

بتقدمي  لهم  السماح 
طلبات جلوء، وهو ما 

أثينا. تنفيه 
املهاجرين  إنزال  وجرى 
إيغومنيتسا،  ميناء  يف 

البحث  وال تزال عمليات 
عن طالبي جلوء آخرين 

يتم  ولم  مستمرة. 
جنسيات  عن  الكشف 
الفور. على  املهاجرين 

هدى جاسم )بغداد( 

بعد يوم من تظاهرات شعبية حاشدة إحياًء 

للذكرى الثالثة لـ »حراك أكتوبر«، استفاقت العاصمة 

العراقية بغداد على هدوء نسبي مشوب بالحذر 

مع استمرار انتشار العناصر األمنية في تقاطعات 

الطرق والجسور الرئيسية، فيما استمر قطع 

جسري »الجمهورية والسنك«. وأكد الرئيس 

العراقي برهم صالح وُممثلة األمين العام لألمم 

المتحدة جينين هينيس بالسخارت أهمية الخروج 

من األزمة السياسية عبر الحوار.

قوات األمن العراقية تتخذ مواقعها خالل احتجاجات في البصرة )أ ف ب(

 :» خبراء لـ»
االحتجاجات تعجل 

من خطوات تشكيل 
الحكومة



موسكو: مقتل مئات الجنود األوكرانيين وتدمير عشرات اآلليات العسكرية بخاركيف ودونيتسك

»ليمـان« تفتـح شهيـة كييـف علـى »تحريـر« مـدن جديـدة

عواصم )وكاالت(

فولوديمير  األوكــرانــي  الرئيس  أكد 
الــذي  جيشه  أن  ــس،  أمـ زيلينسكي، 
»لــيــمــان«  مــديــنــة  عــلــى  يسيطر  ــات  بـ
ــرق الــبــاد،  ــة فـــي شــ ــيــجــي ــرات االســت
سيستعيد األسبوع المقبل مدناً أخرى 
في منطقة دونيتسك التي أعلنت روسيا 

ضمها رسمياً الجمعة.
وقال زيلينسكي »خال هذا األسبوع، 
ُرفــعــت أعـــام أوكــرانــيــة جــديــدة فوق 
دونباس« حيث تقع منطقة دونيتسك، 
»ســتـُـرفــع مــزيــد مــن األعــام  مضيفاً 

خال األسبوع المقبل«.
وأكد خال مقطع فيديو قصير عبر 
قناته على تيليجرام، »تم تطهير ليمان 

تماما«.
بدورها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، 
أمس، أن مئات العسكريين األوكرانيين 
تم القضاء عليهم، باإلضافة إلى تدمير 

عشرات الدبابات واآلليات العسكرية.
ــادة  اإلفـ فــي  ــاع  ــدف ال وزارة  وقــالــت 
 100 من  أكثر  إن  اليومية  الصحفية 
جندي أوكراني تم القضاء عليهم خال 
اليوم الماضي، باإلضافة إلى تدمير 12 
آلية عسكرية بضربات صاروخية على 
مناطق تمركز اللواءين اآلليين 92 و14 
األوكرانية  المسلحة  للقوات  التابعين 

في مقاطعة خاركيف.
بإقليم  كــراســنــولــيــمــانــســكــي  وفـــي 
ــران الــحــربــي  ــطــي دونــيــتــســك، شــن ال
ــي غــــــارات كـــبـــدت الـــقـــوات  ــروســ ــ ال
األوكرانية خسائر في األرواح تجاوزت 
200 عسكري، و320 جريحاً، باإلضافة 
إلى تدمير 10 دبابات و25 عربة قتال 
مشاة، وفق ما نقلته قناة »روسيا اليوم«.

ــر الـــدفـــاع  ــ ــب وزيـ ــه رحــ ــب ــن جــان مـ
األميركي لويد أوستن، أمس، بسيطرة 
أوكرانيا على معقل ليمان الرئيسي من 

روسيا في شرق أوكرانيا.
مؤتمر  في  للصحفيين  أوستن  وقال 
صحفي في هاواي: »بالتأكيد إنه أمر 

مهم. ما نراه اآلن يشجعنا جدا«.
بــــدورهــــا، قـــالـــت االســـتـــخـــبـــارات 
العسكرية البريطانية، أمس إن روسيا 
تكبدت على األرجح خسائر فادحة عند 

انسحاب قواتها من مدينة ليمان.
وذكر بيان وزارة الدفاع البريطانية أن 
دونيتسك  الواقعة في منطقة  المدينة 
قوات  األرجــح  على  عنها  »يدافع  كــان 
العسكرية  المناطق  من  مكتملة  غير 
الغربية والوسطى في روسيا، باإلضافة 
االحتياط  جنود  مــن  مجموعات  إلــى 

الذين تم حشدهم طواعية«.
بدوره، قال األمين العام لحلف شمال 
إن  أمــس:  ستولتنبرج،  ينس  األطلسي 
استعادة أوكرانيا السيطرة على منطقة 
»ليمان« تُظهر أن األوكرانيين يحققون 

أن  وأضـــــاف  األرض.  عــلــى  تــقــدمــا 
مواصلة دعم الحكومة في كييف أفضل 
وسيلة لمواجهة ما قامت به روسيا من 

إعان ضم مناطق من أوكرانيا.
السياق، أكد رؤســاء 9 دوٍل في  في 
وســط وشـــرق أوروبـــا أعــضــاء فــي الـ 
»ناتو«، أنهم لن يعترفوا أبداً بالمحاوالت 

الروسية ضم األراضي األوكرانية.
برلين  أعلنت  متصل،  ســيــاق  وفــي 
والنروج  والدنمارك  ألمانيا  أن  أمس، 
ستزّود أوكرانيا بـ 16 منظومة مدفعية 
العام  من  اعتبارا  »هاوتزر«  طــراز  من 

المقبل، في وقت تسعى كييف للحصول 
هجومها  لتعزيز  ثقيلة  أسلحة  على 
المضاد ضــد روســيــا. وقــامــت وزيــرة 
المبرشت  كريستينه  األلمانية  الدفاع 
الــمــضــادة  ــارد«  ــب »جــي ــابــات  دب بتفقد 
للطائرات وهي دبابات ألمانية الصنع 

خال زيارتها األولى ألوكرانيا.
»منظومة  ــأن  ب الـــوزيـــرة،  وصــرحــت 
ــى حــمــايــة  ــات ســتــســاعــد عــل ــابـ ــدبـ الـ
وستسهم  أوكرانيا  في  التحتية  البنية 
الجوية  الهجمات  مــن  الحماية  فــي 

الروسية«.

الرئيس  تعّهد  متصل،  سياق  وفــي 
الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، خال 
األوكراني،  نظيره  مع  هاتفية  محادثة 
على  األوروبــيــيــن  شركائه  مــع  العمل 
فرض عقوبات جديدة على روسيا بعد 

ضم موسكو 4 مناطق أوكرانية.
أستراليا  وســعــت  فيما  هــذا  يــأتــي 

عقوباتها ضد روسيا.
وذكرت وزارة الخارجية، أن عقوبات 
مالية إضافية وحظر سفر سيُفرضان 
على 28 من االنفصاليين والوزراء وكبار 

المسؤولين الذين عينتهم روسيا.
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ارتفاع عدد قتلى »إيان« 
إلى 44 شخصًا

سفينة »أممية« تنقل القمح 
األوكـرانـي إلــى الصـومــال

)وكاالت( فلوريدا 

ارتفعت حصيلة القتلى جّراء 
اإلعصار »إيان« الذي يعد من 

بني أقوى العواصف التي تضرب 
الواليات املتحدة على اإلطالق 

إلى أكثر من 44 شخصًا، أمس، 
بينما يتوّجه الرئيس جو 

بايدن إلى فلوريدا يف وقت 
الحق هذا األسبوع لالطالع 

على حجم األضرار. وبدأ سكان 
فلوريدا الذين يعيشون حالة 

صدمة اكتشاف احلجم الكامل 
للدمار، بينما ما زال عناصر 
اإلنقاذ يبحثون عن ناجني 

يف األحياء الغارقة على طول 
ساحل الوالية جنوب الغربي. 
وارتفع العدد املؤكد لضحاياه 

إلى 44 قتياًل على مستوى 
البالد، وفق ما ذكرت جلنة 

فلوريدا لألطباء الشرعيني، 
لكن التقارير عن سقوط مزيد 

من القتلى ما زالت تصدر من 
مقاطعة تلو األخرى، ما يشير 

إلى أن احلصيلة النهائية قد 
تكون أعلى بكثير. ومن املقرر 
أن يزور بايدن وزوجته جيل 

فلوريدا األربعاء، وفق ما ذكرت 
الناطقة باسم البيت األبيض 
كارين جان-بيار على تويتر، 
لكن الزوجني سيتوجهان أوال 

إلى بورتوريكو االثنني ملعاينة 
حجم الدمار الذي خلفه 

إعصار آخر أطلق عليه »فيونا« 
ضرب األراضي األميركية 

الشهر املاضي.

كييف )وكاالت( 

قالت وزارة البنية التحتية 
األوكرانية أمس، إن سفينة 
خامسة استأجرها برنامج 

األغذية العاملي التابع لألمم 
املتحدة وصلت إلى ميناء 

تشورنومورسك على البحر 
األسود يف أوكرانيا، وستنقل 

شحنة من القمح األوكراني 
إلى الصومال. وشحنت 

أوكرانيا بالفعل القمح إلى 
إثيوبيا واليمن وأفغانستان يف 

إطار برنامج األغذية. وقالت 
الوزارة إن إجمالي 5.8 مليون 

طن من املنتجات الزراعية 

غادرت حتى اآلن املوانئ 
األوكرانية مبوجب اتفاق 

توسطت فيه األمم املتحدة. 
ويشمل ذلك حوالي 114700 
طن غادرت موانئ البالد على 

البحر األسود على منت ثماني 
سفن أمس.

وتراجعت صادرات احلبوب 
األوكرانية منذ بداية احلرب 

بسبب إغالق موانئ البالد 
على البحر األسود، وهو طريق 

رئيسي للشحن، مما أدى إلى 
ارتفاع أسعار الغذاء العاملية 

وأثار مخاوف من حدوث نقص 
يف اإلمدادات يف أفريقيا 

والشرق األوسط. 

رئـــاســــــــة البــــرازيــــل.. مواجهــــــة 
انتخابية بيــن لوال وبولسـونارو

ريو دي جانيرو )وكاالت(

توجه 156 مليون ناخب 
برازيلي، أمس، إلى صناديق 

االقتراع للتصويت يف 
انتخابات رئاسية محتدمة 

قد تشهد فوز الرئيس السابق 
اليساري لويس إيناسيو لوال 

دا سيلفا من الدورة األولى، 
يقابله رفض الرئيس املنتهية 

واليته اليميني جايير 
بولسونارو. ويتصدر السباق 
اليميني  الرئيس  االنتخابي، 

احلالي جايير بولسونارو، 
والرئيس اليساري السابق 

لويس إيناسيو لوال دا سيلفا، 
ضمن نحو 12 مرشحًا آخرين.

ويف حال عدم حصول أي 
مرشح على أكثر من 50 

باملئة من األصوات، جترى 
جولة ثانية من التصويت 

يف 30 أكتوبر بني املرشحني 
احلاصلني على أكثر األصوات.

وأظهر استطالعان للرأي 
مت نشرهما أمس أن لوال دا 

سيلفا لديه أغلبية األصوات 
الصحيحة وميكن أن يفوز يف 

االنتخابات من اجلولة األولى، 
األمر الذي من شأنه جتنب 

جولة إعادة صعبة.

جوكو ويدودو يأمر بفتح تحقيق ويطلب تقييمًا شاماًل

مئات القتلى والجرحى بـ »كارثة تدافع« يف إندونيسيا 

إندونيسيا )وكاالت( 

لقي 125 شخصاً على األقل، أمس، 
حصيلة  وفق  إندونيسيا،  في  حتفهم 
المشجعين  آالف  الجــتــيــاح  جــديــدة 
لكرة قدم في ختام مباراة، ما  ملعباً 
ــوات األمــن إلــى إطــاق الغاز  دفــع ق
للدموع، في واحد من أسوأ  المسيل 
ــوادث الــمــاعــب الــريــاضــيــة على  حــ

اإلطاق.
جوكو  اإلندونيسي  الرئيس  وأمــر 
ويدودو بفتح تحقيق في أمن مباريات 
كرة القدم في الباد. وقال إنه طلب 
القدم  كرة  لمباريات  شامًا  تقييماً 

واإلجراءات األمنية.
وأضاف في خطاب متلفز أنه طلب 
من االتحاد الوطني اإلندونيسي لكرة 
أن  إلــى  المباريات  كل  تعليق  القدم 
وتابع  األمن«.  إجراءات  »يتم تحسين 
الفاجعة  لهذه  عميق  بأسف  »أشعر 
وآمل أن تكون هذه الفاجعة المرتبطة 

بكرة القدم األخيرة في بلدنا«.
مدينة  في  أمــس  المأساة  ووقعت 
ماالنغ شرق الباد، وأدت إلى إصابة 
خال  أيضا  شخصاً   320 من  أكثر 

األرخبيل  هذا  في  للجماهير  تدافع 
الواقع في جنوب شرق آسيا، ويشهد 
بمواجهات  مرتبطة  كوارث  باستمرار 

بين مشجعي فرق كرة القدم.
إف  »أريما  لفريق  ودخل مشجعون 
كانجوروهان  ملعب  أرض  إلــى  ســي« 
في مدينة ماالنغ بعد خسارة فريقهم 

3-2 أمام »بيرسيبايا سورابايا«. 
ــن نــائــب حــاكــم إقــلــيــم جــاوة  وأعــل
حصيلة  أن  درداك  إيميل  الشرقي 
مصححا  قتيًا   125 بلغت  الضحايا 
أرقاما سابقة كانت تشير إلى مصرع 

174 شخصا.
ــر لــقــطــات صــــورت داخـــل  ــظــه وتُ
الملعب كمية هائلة من الغاز المسيل 
للدموع وأشخاًصا يتشبثون بالحواجز 
ويحاولون الهرب، فيما يحمل آخرون 

يشقون  ــم  وهـ مــصــابــيــن  مــتــفــرجــيــن 
طريقهم وسط الفوضى.

»الشرطة  إن  عــيــان  شــاهــد  وقـــال 
أطلقت الغاز المسيل للدموع فاندفع 
يدفعون  وأخـــذوا  الفور  على  الناس 
بعضهم البعض ما تسبب في سقوط 

عدد كبير من الضحايا«.
من جهته، قال الناجي سام جيانغ 
لقوا  أصدقائه  من  ثاثة  فقد  الــذي 
حتفهم تحت أقدام الحشد، لفرانس 
لم  أنهم  هــو  »مــا صدمني  إن  بــرس 
يفكروا في النساء واألطفال«. ووصف 

الحادث بأنه »مرعب ومروع«.
داس  يتدافعون،  الناس  »كان  وتابع 
طريقهم  في  وهم  آخرين  منهم  كثير 
ــى الــمــخــرج«. وأضــــاف »شــعــرت  إلـ
الغاز  من  عيني  في  شديدة  بحرقة 

الحظ،  ولحسن  لــلــدمــوع.  المسيل 
تمكنت من تسلق السياج ونجوت«.

ــف  أل  42 ــضــم  ي ــاد  ــ ــت ــان االســ ــ وكـ
السلطات.  بحسب  وممتلئا  شخص 
ونزل حوالى 3 آالف منهم إلى أرض 

الملعب ليعبروا عن غضبهم.
اإلندونيسية  الحكومة  واعــتــذرت 
عن الحادث. وقال وزير الشباب زين 
الدين أمالي لتلفزيون كومباس »نحن 
حادثة  إنها  الــحــادثــة،  لهذه  آســفــون 
بينما  لدينا  القدم  كرة  تؤذي  مؤسفة 
مباراة  للجمهور حضور  يمكن  أصبح 
بسبب  طويل  انقطاع  بعد  ملعب  في 

جائحة كوفيد-19«.
ويمثل عنف المشجعين مشكلة في 
المنافسات  تحولت  حيث  إندونيسيا 
ــرة طــويــلــة إلــى  الــمــســتــمــرة مــنــذ فــت

اشتباكات يسقط فيها قتلى.
لكرة  الدولي  االتحاد  رئيس  وقــال 
في  إنفانتينو  جــانــي  )فيفا(  الــقــدم 
بيان أمس إن كارثة ملعب إندونيسيا 

»مأساة تفوق الخيال«.
استخدام  بــعــدم  »فــيــفــا«  ويــوصــي 
في  الحشود  لضبط  المسيل  الــغــاز 

الماعب.

عناصر من الشرطة يحاولون السيطرة على أعمال الشغب عقب المباراة )أ ف ب(

تعليق كل مباريات 
كرة القدم لـ»تحسين 

إجراءات األمن«

 3 آالف متفرج 
اقتحموا أرض الملعب 

وعبروا عن غضبهم

قوات أوكرانية عقب سيطرتها على »ليمان« االستراتيجية )رويترز(

الدوما يناقش 
اليوم 

 دمج المناطق 
األوكرانية

موسكو )وكاالت(

نوفوستي«  »ريا  وكالة  نقلت 
عن  لألنباء  الروسية 

فولودين  فياتشيسالف 
الروسي  الدوما  رئيس مجلس 

قوله أمس، إن البرملان 
االثنني  اليوم  سيناقش 

وإقرار  مشروعات قوانني 
4 مناطق  معاهدات لدمج 

روسيا. ضمتها  أوكرانية 
الروسي  الرئيس  وأعلن 

فالدميير بوتني يف حفل 
حاشد يف الكرملني يوم 

اجلمعة انضمام جزء من 
أوكرانيا إلى روسيا ووعد بأن 

»العملية  يف  ستنتصر  بالده 
التي  اخلاصة«  العسكرية 

جارتها. يف  تنفذها 
املناطق  وأعلنت روسيا ضم 

زابوريجيا،  بينها  ومن  األربع، 
أكبر محطة  حيث يوجد 

نووية يف أوروبا، بعد إجراء 
ما قالت إنها استفتاءات يف 

عليها  سيطرت  التي  املناطق 
أوكرانيا.  يف 

ويف تطور منفصل، قضت 
أمس،  الروسية  العليا  احملكمة 
الدولية بشأن  املعاهدات  بأن 
تتفق  األربع  املناطق  انضمام 

الروسي. الدستور  مع 
الفترة  إن  وقالت احملكمة، 

ستستمر  للدمج  االنتقالية 
حتى األول من يناير عام 

.2026
وذكرت وكاالت األنباء 
الروسية أن بوتني عني 

الكبيرين  املشرعني 
وبافيل  كليشاس  أندريه 

يف  له  ممثلني  كراشينينكوف 
البرملان حول دمج  مناقشات 

األربع. املناطق 

فــرنســـــــا وأستراليــــــا تتعهـــــدان بتوسيع العقــوبــــــات علــــــى روسيا

عربي ودولي
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خطاباً  بوتين  فالديمير  ألقى  الماضي،  سبتمبر   21 يوم 
ــا إلــى  ــووي ودعـ ــن ــّوح فــيــه بــالــســالح ال شــرســاً لــلــغــايــة، لـ
للهجوم  التصدي  أجل  من  الروسي  للشعب  جزئية  تعبئة 
األوكــرانــي  الجيش  حّقق  أن  بعد  هــذا  يأتي  األوكــرانــي. 
تقدماً مهماً خالل اآلونة األخيرة في إقليم دونباس وبات 

الجيش الروسي في وضع سيئ. 
إلــى إعــادة  بــوتــيــن  الــخــطــاب، يسعى فــالديــمــيــر  بــهــذا 
السيطرة على وضٍع أخذ يفلت. والحال أن القرارات التي 
وعالوة  مفاقمته.  إلى  تؤدي  أن  يمكن  مؤخراً  عنها  أعلن 

على الوضع الميداني، بدأت تُطرح أسئلة كثيرة. 
الجزئية  التعبئة  إلى  باللجوء  القاضي  األخير  القرار 
ذلك  لروسيا.  وبالنسبة  النزاع  في  منعطفاً  يمّثل  للشعب 
أنه إذا كان الروس حتى اآلن قد استطاعوا متابعة الحرب 
فيها  ومنخرطين  بها  معنيين  اآلن  باتوا  فإنهم  بعيد،  من 
300 ألف شخص القابلين  بشكل مباشر. وبالطبع، فإن الـ
أكثر  باتت  أوكرانيا  التسجيل.  على  يتهافتون  ال  للتعبئة 
السيطرة  في  وأمله  مضى  وقت  أي  من  لروسيا  معارضة 
ومتماسكاً،  موحداً  صار  »الناتو«  وحلف  ميتاً،  بات  عليها 
مــن أي وقت  أقــوى  بــات  أوروبـــا  فــي  والــوجــود األميركي 

مضى. 
العدد  أن  وقــت طويل  منذ  واضــحــاً  كــان  أنــه  والــواقــع   
شعبية  على  سيؤّثر  الروسي  الجانب  على  للقتلى  المهم 
»العملية الخاصة« – كان هذا هو واقع الحال في االتحاد 
والذي  أفغانستان،  العسكري في  التدخل  إبان  السوفييتي 
سنوات،   10 ظرف  في  ألف شخص   15 مقتل  عن  أسفر 

7 أشهر فقط من الحرب  عدد ربما تم الوصول إليه بعد 
البالد  في  تتسع  قد  االحتجاجات  أن  غير  أوكرانيا.  في 

أو متطوعين.  القتلى ليسوا عسكريين مجندين  إذا كان 
رجٍل  صــورةَ  لنفسه  يصنع  كيف  عــرف  الــذي  الشخص 
ز قوتها على الساحة  يمتلك كل األوراق ليحكم بالده ويعزِّ
في  واضحاً  أصبح  وهذا  يتغير،  الوضع  يرى  بات  الدولية 
الخارج. وإزاء هذا الوضع، ينبغي أن يكون الغربيون لديهم 
إلى  السعي  أن  واألكيد  صحيح.  بشكل  الرد  على  القدرة 
هزم روسيا ليس الحل الجيد، وال الخطاب الجيد – وإْن 
كانت بعض بلدان أوروبا الشرقية تدفع في هذا االتجاه. 
خطر  على  األمــر  هــذا  ينطوي  ــك،  ذل مــن  العكس  وعلى 
قطع  فإن  السياق،  هذا  وفي  الشعب.  مع  الروابط  تقوية 
العالقات الثقافية مع روسيا يمّثل خطأ نظراً ألنها تسمح 
نفسه  واألمــر  الروسي،  الشعب  مع  تواصل  على  باإلبقاء 
التأشيرات  بتقييد  القاضي  األوروبي  القرار  على  ينطبق 

للروس.  الممنوحة 
إن الرسالة التي ينبغي على الغربيين أن يبعثوا بها هي 
رسالة معارضتهم لبوتين ونظامه، وليس لروسيا وشعبها. 
هو  ما  لكل  والمباشرة  الصريحة  المعارضة  فإن  وعليه، 
روسي قد تمّثل رد فعل عاطفياً يمكن تفهمه، ولكنها قطعاً 

ال تمّثل سياسة عقالنية لمواجهة نظام من األنظمة.

العربية  ــارات  ــ ــ اإلم ــة  ــ دول حــقــقــت 
المتحدة على مدار العقود الماضية 
مختلف  في  اإلنجازات  من  العديد 
المجاالت ومن ضمنها قطاع التعليم 
شهد  الــذي  والعالي،  العام  بشقيه، 
نهضة قوية. وال تلبث وزارة التربية 
تعلن  أن  ــر  آلخـ آن  مــن  والــتــعــلــيــم 
جديدة  وخــطــط  استراتيجية  عــن 
مع  ليتواكب  التعليم  حقل  لتطوير 
ناحية  من  اإلمـــارات  مجتمع  تطور 
والــمــتــغــيــرات الــعــالــمــيــة فــي ســوق 
العمل من ناحية أخرى. والمتصفح 
للموقع اإللكتروني للوزارة يلحظ أن 
رسالة الوزارة هي »بناء وإدارة نظام 
معرفي  لمجتمع  ابتكاري  تعليمي 
كافة  يشمل  عالمية  تنافسية  ذي 
احتياجات  ويلبي  العمرية  المراحل 
من  وذلك  المستقبلية،  العمل  سوق 
خالل ضمان جودة مخرجات وزارة 
خدمات  وتقديم  والتعليم  التربية 
الــداخــلــيــيــن  للمتعاملين  مــتــمــيــزة 
األهــداف  نجد  كما  والخارجيين«. 
تتضمن  ــوزارة  ــلـ لـ االســتــراتــيــجــيــة 
ــد مـــن الـــمـــحـــاور الــخــاصــة  ــدي ــع ال
بالطالب وبيئة التعليم والُمعلم ومنها 
ذلك  في  بما  متكافئ  تعليم  ضمان 

التعليم ما قبل المدرسة، وتحقيق كفاءة متميزة للهيئات 
القيادية والتعليمية، وضمان بيئات تعليمية آمنة وداعمة 
لاللتحاق  الطلبة  وتأهيل  واستقطاب  للتعلم،  ومحفزة 
بما  وخارجها  الدولة  داخــل  العالي  التعليم  بمؤسسات 
يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز قدرات البحث 

العلمي واالبتكار وفق معايير تنافسية عالمية.
لسد  الــوحــيــد  الــمــصــدر  هــو  لــيــس  الــعــالــي  التعليم   
العديد  وتجارب  المواطنين،  من  العمل  سوق  احتياجات 
الوقت  وفــي  ذلــك.  على  برهان  أفضل  العالم  دول  من 
أعلنتها  التي  الخمسين  اقتصاد  خطة  أن  نجد  نفسه، 
سابقاً حكومة اإلمارات تقوم على خمسة محاور رئيسية 
تشكل مستقبل اقتصاد الدولة خالل العقد المقبل، وهي: 
االقتصاد التكاملي، وريادة األعمال والمشاريع الصغيرة 

والمتوسطة، والسياحة، واالستثمار 
ــاشــر ومــضــاعــفــة  ــب ــم األجـــنـــبـــي ال
واستبقاء  واستقطاب،  الصادرات، 

المواهب، والكفاءات. 
وفي حال الربط بين تلك المحاور 
وزارة  رســالــة  وبــيــن  االستراتيجية 
هناك  أن  نجد  والتعليم،  التربية 
عــالقــة »نـــظـــريـــة« بــيــن الــطــرفــيــن 
خاللها  الــــوزارة  تــقــوم  أن  تفترض 
عند  المهني  التعليم  قطاع  بمراعاة 
الحديث عن »نظام تعليمي ابتكاري 
لمجتمع معرفي ذي تنافسية عالمية 
يشمل كافة المراحل العمرية ويلبي 
احتياجات سوق العمل المستقبلية«،  
لكن ال يوجد أي هدف خاص بتطوير 
التعليم المهني وربط مخرجاته بسوق 
البنية  العمل بأسلوب واقعي يراعي 
اإلمــارات.  دولة  لمواطني  السكانية 
ونحن لسنا بحاجة هنا للتنويه بجهود 
التعليم  ومخرجات جهات رائدة في 
أبوظبي  معهد  أبرزها  ومن  المهني 
وأكاديمية  المهني  والتدريب  للتعليم 
أدنوك الفنية، كما لسنا بحاجة إلى 
على  الرائدة  الوطنية  الجهات  ذكر 
مستوى العالم والتي تستفيد مباشرة 
مقدمتها  وفــي  المهني  التعليم  من 
العالمية لأللومنيوم«،  »اإلمارات  شركة »ستراتا«، وشركة 

وشركة »دبي لأللومنيوم المحدودة – دوبال« وغيرهما.
أهمية  يقل  ال  المهني  التعليم  قــطــاع  أضــحــى  لقد 
المتحدة،  العربية  اإلمــارات  دولــة  لمجتمع  استراتيجية 
العالي، ولكن واقع  التعليم  وذلك ليس تقلياًل من أهمية 
وضع  ضــرورة  علينا  يملي  أصبح  المجتمع  في  الحال 
أهداف استراتيجية خاصة بذلك القطاع من قبل وزارة 
وخطط  الجهود  من  المزيد  وتسخير  والتعليم،  التربية 
التطوير لضمان أن يكون الرافد الموازي لدخول المواطن 

بنجاح إلى سوق العمل.

ــراث  ــت ــوم الــشــرعــيــة فـــي ال ــل ــع ال
له  دعــت  بــشــرٌي  منتٌج  اإلســالمــي 
ــرورة وقـــامـــت به  ــضــ ــ ــحــاجــة وال ال
منه  ــرٍع  ف لكل  أسست  ــذةٌ  ف عــقــوٌل 
وقّعدت قواعده وأصلت أصوله، ثم 
استوى  حتى  العقول  عليه  تعاقبت 
»علماً« قائماً بذاته، ومن ذلك »علم 
و»علم  الفقه«  أصول  و»علم  الفقه« 
الفقهية«  القواعد  و»علم  التفسير« 
اللغة«  ــوم  و»عــل الــحــديــث«  ــوم  و»عــل
المعاني  تبنى عليه  بوصفها أساساً 

واألفكار والمفاهيم.
التأكيد على بشرية هذه العلوم هو 
ذلك  تجديدها،  فكرة  لبناء  أســاس 
»المقّدس«  بـ  الطويلة  عالقتها  أن 
يخلط  البعض  جعل  عليه  وعملها 
العلوم  هــذه  قدسية  ويظن  بينهما 
وأنها واإلسالم شيءٌ واحٌد، وحدث 
في القرن األخير من الزمان أن تّم 
العلوم وتوظيفها  تسيس بعض هذه 
في غير ما أسست له خدمًة ألجندة 
وإن  سياسية  وأحــــزاٍب  جــمــاعــاٍت 
تسّمت باإلسالم، إال أنها ال عالقة 
له به دينياً، وإنما استخدمته لخدمة 

أغراضها الحزبية.
سبيل  على  الفقه«  أصــول  »علم 

وهو  المسلمين  فقهاء  أحد  أسسه  بشرٌي،  علٌم  المثال، 
في  »الرسالة«  كتابه  في  الشافعي  إدريــس  بن  محمد 
هدفه  وكان  مهدي،  بن  عبدالرحمن  إلى  أرسلها  رسالة 
وضع »قانون« أو »نظام« كلٍي لتلقي »النصوص« وفهمها 
وتطوراته  فذةٌ  عقوٌل  عليه  تعاقبت  علٌم  وهو  وتأويلها، 
وتشعباته وخالفاته كعلٍم معروفة لدى كل مختٍص، وفي 
تستجيب  رحبٍة  لمجاالت  فتٌح  بنائه  وإعـــادة  تجديده 
عن  بعيداً  وتطلعاتهم  وحاجاتهم  البشر  حياة  لتطور 
بالغ  وحضاري  إنسانٍي  سياٍق  الماضي ضمن  استجرار 

االختالف، وظروٍف زمانيٍة ومكانيٍة شديدة التغير.
»علوم الحديث« مثاٌل آخر، وهي علوٌم طورها الفقهاء 
في عقوٍد من الزمن متطاولة، وهي تبين عن عقوٍل فذٍة 
سعت لمزيد ضبٍط وإتقاٍن، وهي فروع متعددة ال تعرف 

أمــٌم  واتساعها  حجمها  فــي  مثلها 
أخرى، ومنها »علم الحديث« و»علم 
ــاد« و»علم  ــرجــال« و»عــلــم اإلســن ال
العلل« ومن مباحثها المفيدة المهملة 
الحديث  المتن« وهو أن جمع  »نقد 
مّر بتضخٍم كبيٍر ومئات اآلالف من 
والضعيفة  الصحيحة  األحــاديــث 
والمكذوبة، فكان »نقد المتن« الشاذ 
والمعنى المخالف للعقل مهمًة جلّى، 
ولكن هذا المبحث وأمثاله اندثر في 

مقابل »تقديس« هذه العلوم.
ــــي الـــزمـــن  ــة الـــبـــشـــريـــة ف ــاجـ حـ
المعاصر إلى »التسامح« و»التعايش« 
و»السالم« و»المحبة« و»التنمية« في 
في  ســادت  التي  أضــدادهــا  مقابل 
مراحل تاريخية مختلفة، هي حاجة 
مــلــحــٌة، وهـــي واضــحــٌة فــي الــنــّص 
ولكنها غير مخدومة في  المقّدس، 
التأسيس  ويمكن  الشرعية،  العلوم 
في  علٍم  كل  العلوم،  لها ضمن هذه 
الحديث  فعلم  الطبيعي،  سياقه 
ــي تــعــزز  ــت ــنــصــوص ال يــســتــخــرج ال
يفّصل  الفقه  وعلم  المعاني،  هــذه 
يبني  الفقه  أصــول  وعلم  أحكامها، 
في  وهــكــذا  عليها،  ويــفــّرع  أسسها 

بقية العلوم، وهذه مهماٌت كبرى 
تساعد على تأصيٍل جديٍد يفتح آفاقاً للمجتمعات في 
االكتفاء  من  بــدالً  والمستقبل  للواقع  نافعًة  تكون  علوٍم 

باالجترار والتكرار.
التخمة  حّد  مليء  التراث  في  »الفرق«  فتاريخ  أخيراً، 
بالتنظير للتشدد والتطرف والتعصب، وتكفير المذاهب 
بنوا  هؤالء  وكل  يذكر،  أن  من  أشهر  لبعضها  والطوائف 
متطلٍع  وأي  الشرعية«  »الــعــلــوم  بعض  على  مواقفهم 
لمستقبل أفضل لألجيال الحالية والقادمة يعلم حق العلم 

أن تطوير هذه العلوم مفتاٌح لكل خيٍر.

منعطٌف كبير في حرب أوكرانيا

»نوابشة«.. معاناة ما بعد الفيضان

بعد مرور 3 أسابيع على الفيضانات غير المسبوقة في باكستان، يتجول المزارع عبد الرزاق في مزرعته بمنطقة نوابشة التي ال تزال مغمورة بالمياه. 

مأساة متواصلة ما زالت تثقل كاهل صغار المزارعين، بضغوط مالية وديون ثقيلة جراء تلف محاصيلهم بعد الفيضانات التي أودت بأرواح 1663 شخصًا. 

)الصورة من خدمة نيويورك تايمز(.

والمجتمع  واألســرة  الفرَد  المتحدة،  العربية  اإلمــارات  دولة  تضع 
إليهم  وتنظر  والتطوير،  بالتنمية  الخاصة  أولوياتها  رأس  على 
إليها،  وصلت  التي  النهضة  معالم  لكّل  األساسية  اللِبنة  بوصفهم 

منذ أن تأّسست في عام 1971 وحتى يومنا هذا. 
لنسائها وشبابها وكبار  تقّدم  فإّن اإلمارات  من ذلك،  وانطالقاً 
السّن فيها، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، ُسبَل الدعم والرعاية 
كافة، ذلك أّنها تطمح في أجندتها الوطنية ضمن »رؤية اإلمارات 
2021« إلى أن تكون من أكثر الدول سعادة، وأفضلها في مؤشر 

التنمية البشرية.
واتساقاً مع مستهدفاتها في تمكين كّل مواطن أو مقيم من التعبير 
عن فخره باالنتماء إلى أرضها، أكدت دولة اإلمارات أخيراً، في بياٍن 
االجتماعية،  التنمية  حول  العامة  للجمعية  العامة  المناقشة  خالل 
حرَصها على تعزيز جودة حياة القاطنين على أرضها التي تحتضن 
أكثر من 200 جنسية من أديان وأعراق ولغات مختلفة، عبْر إطار 
تنظيمّي يخدم الفئات المجتمعية كافة، والسّيما الشباب وكبار السّن 
التي  االجتماعية  التنمية  سبل  أسمى  لها  ويوّفر  الهمم،  وأصحاب 
ذلك،  بشأن  دولّياً  بها  الُمعترف  المؤّشرات  مع  بالمحّصلة  تتواءم 
كمؤّشَري السعادة العالمي، والتنمية البشرية، فضاًل عن مؤّشراتها 
ــة، الــخــاصــة  ــيـ ــنـ ــوطـ الـ
بـــالـــهـــويـــة الـــوطـــنـــيـــة 
المجتمعي  ــالحــم  ــت وال

والتالحم األسري.
ــا  ــهـ وضـــمـــن إجـــراءاتـ
الخاصة في توفير ُسبل 
ــّل الــفــئــات  ــك الــتــنــمــيــة ل
االجــتــمــاعــيــة، أنــشــأت 
اإلمارات مجموعة  دولة 
من الهيئات والمؤّسسات 
إيصال  على  تعمل  التي 
الــتــوصــيــات الــخــاصــة 
وكبار  والنساء  بالشباب 
الهمم  وأصــحــاب  السّن 
إلــى أصحاب  تــحــديــداً، 
القرار، األمر الذي أسهم 
ــة وتــعــديــل  فـــي مــراجــع
بـــعـــض الـــســـيـــاســـات، 
التوّجهات  مع  تتفق  التي  االستراتيجيات  من  مجموعة  واعتماد 
المستقبلية في التمكين، انطالقاً من مجموعة معايير رئيسية تركز 
على االهتمام باإلنسان في كّل مراحله العمرية، واحترام جهوده في 
رفعة الوطن، بما يضَمن إدماجه في الحياة العامة، ويمّكنه من كّل 

المهارات التي تسّهل عليه مواجهة التحّديات، أّياً كان نوعها.
عالمّياً،  والـ26  عربّياً،  األول  المركز  اإلمارات  ر  تََصدُّ في  ولعّل 
األمم  برنامج  عن  الــصــادر   ،2022 البشرية  التنمية  تقرير  في 
المتحدة اإلنمائي، أنصَع دليل على نجاح رؤيتها الخاصة بتحقيق 
رفعة اإلنسان فيها، إذ تقّدمت الدولة في الترتيب العالمي بخمسة 
كفرنسا  دوٍل  على  وتفّوقت  الماضي،  التقرير  تصنيف  مراكز عن 
وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال في هذا الصعيد، مؤّكدة بذلك تمّيز 
تُولي  التي  المستدامة  التنموية  وسياساتها  الطموحة  توّجهاتها 
أعلى  تحقيق  إلى  خاللها  من  وتسعى  الكبرى،  األولوية  اإلنسان 
معّدالت التطور والنمو في شّتى المجاالت، وأهّمها التعليم والصحة 
واالقتصاد، بما يعّزز جودة الحياة، ويضَمن لألجيال القادمة غداً 

أفضل، ومستقباًل أكثر استدامة.

اإلمارات نموذج ُملِهم في 
تعزيز جودة الحياة

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

اإلمارات

اليـــوم

اإلمارات تطمح في 
أجندتها الوطنية 

ضمن »رؤية اإلمارات 
2021« إلى أن 

تكون من أكثر الدول 
سعادة، وأفضلها 

في مؤشر التنمية 
البشرية

واقع الحال أصبح يملي 
علينا ضرورة وضع أهداف 
استراتيجية خاصة لقطاع 
التعليم المهني، وتسخير 
المزيد من الجهود وخطط 

التطوير لضمان أن يكون الرافد 
الموازي لدخول المواطن بنجاح 

إلى سوق العمل

حاجة البشرية إلى »التسامح« 
و»التعايش« و»السالم« 
و»المحبة« في مقابل 

أضدادها التي سادت في 
مراحل تاريخية مختلفة، هي 

حاجة ملحة وواضحٌة في النّص 
المقّدس، ولكنها غير مخدومة 

في العلوم الشرعية

تجديد العلوم الشرعيةاستراتيجية التعليم المهني
عبدالله بن بجاد العتيبي*د.عبدالله محمد الشيبة*

 قطع العالقات الثقافية مع 
روسيا يمّثل خطأ نظرًا ألنها 
تسمح باإلبقاء على تواصل 

مع الشعب الروسي، واألمر 
نفسه ينطبق على القرار 
األوروبي القاضي بتقييد 

التأشيرات الممنوحة للروس 

باسكال بونيفاس*

*مدير معهد العالقات الدولية واالستراتيجية في باريس

* كاتب سعودي * باحث إماراتي
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ماذا يعني نجاح حزب »إخوة إيطاليا« 
ــــذي تــتــزعــمــه الــســيــاســيــة الــشــابــة  ال
االنتخابات  في  ميلوني«  »جيورجيا 
في  المنظمة  األخــيــرة  الــبــرلــمــانــيــة 

إيطاليا؟
ينتصر  أن  الــمــتــوقــع  مــن  يــكــن  ــم  ل
ــذي تـــأســـس سنة  ــ ــزب الـ ــحـ ــذا الـ هــ
»التحالف  حزب  أنقاض  على   2012
بالد  في  المتشدد  اليميني  الوطني« 
حكمتها في الغالب منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية أحزاب »الديمقراطية 
المسيحية« وعرفت دوماً صعوداً قويا 
الحزب  فيها  بما  اليسار  لتشكيالت 

الشيوعي.
بدأ التوجه إلى اليمين المتشدد مع 
الشهير »سلفيو  وصول رجل األعمال 
في   ،1994 عام  للسلطة  برلسكوني« 
الحركات  مــع  ــع  واسـ تحالف  ســيــاق 
المتَّهم  الــتــيــار  فيها  بــمــا  اليمينية 

بالفاشستي.
وبداية من عام 2018 تزايد حضور 
حزب  خــالل  مــن  المتطرف  اليمين 
»رابطة الشمال« الذي يتزّعمه »ماتيو 
في  مـــرات  عـــدة  ــارك  وشــ سلفيني« 
التي  المتعاقبة  االئتالفية  الحكومات 
إلى  الفترة  تلك  منذ  البالد  حكمت 

االنتخابات التشريعية األخيرة.
»الرابطة«  أن تشارك  المتوقع  ومن 
في  برلسكوني  حــزب  إلــى  باإلضافة 
إطار  في  ميلوني«  »جيورجيا  حكومة 
بما  اليمين  مكونات  كــلَّ  يضم  تكتل 

فيها حركة اليمين المتشدد.
ــة  ــشــاب ــر عـــن ال ــي ــث ــك ــعـــرف ال ال يـ
ثالث  البرلمان  دخلت  التي  مليوني 
بداية  في  وهي  وزيــرًة  وُعينت  مــرات 
في  أشادت  أنها  غير  الثالث،  عقدها 
اإليطالي  بالزعيم  سابقة  تصريحات 
تخفي  أنــهــا ال  كــمــا  ــي«،  ــون ــوســول »م
المهاجرين  إزاء  الودية  غير  نزعتها 

واألجانب.
ــظــام  ــن ــا تـــدافـــع عـــن ال ــهـ ومــــع أنـ
نهج  وتتبنى  االقتصاد،  في  الليبرالي 
والشراكة  المشترك  األوروبي  الدفاع 
األطــلــســيــة، وقـــد وقــفــت بــقــوة ضد 
الحرب في أوكرانيا وأيدت العقوبات 
المفروضة على روسيا، إال أنها تنطلق 
من تصور قومي محافظ مما يقّربها 
األوروبـــي  اليمين  أحـــزاب  بقية  إلــى 

المتشدد.
سنة  باإليطالية  الصادر  كتابها  في 
»أنا جيورجيا: جذوري  بعنوان   2021
وأفكاري«، نالحظ أن مشروع ميلوني 

ــزات ثـــالث هــي:  ــك ــرت ــدور حـــول م ــ مواجهة ي في  والوطن،  واألســرة  الدين 
المجتمع  تفكك  مخاطر  تعتبره  مــا 
الحضارية  هويته  وضياع  اإليطالي 

وتقاليده المجتمعية الموروثة.
ومع أن أحزاب اليمين المتشدد ال 
تتفق كلها في هذه النزعة المحافظة 
تختلف  ال  أنها  إال  واجتماعياً،  دينياً 
هذا  على  المترتبة  النتائج  حيث  من 
ــصــور مـــن تــشــبــث بــفــكــرة األمـــة  ــت ال
على  المرتكز  الــعــضــوي  بعدها  فــي 
عن  الــدفــاع  وفــي  التاريخية،  الهوية 
األصول المسيحية البيضاء للحضارة 
الهجرة  حركة  مقابل  فــي  ــة،  ــي األورب
والقومي، وفي منحها  الديني  والتنوع 
واالنسجام  واألمــن  للنظام  األولــويــة 
التعددية  قيم  على  والوطني  اإلثني 

والحرية والديمقراطية.
بعد  ما  أوروبــا  أن  يعتقد  كــان  لقد 
تخلصت  قد  الثانية  العالمية  الحرب 
نهائيا من أشباح اليمين المتطرف التي 
أدخلتها في حروب مدمرة، وأصبح من 
فيها  الديمقراطي  الحراك  أن  الجلي 
الليبرالي  اليمين  تياري  بين  محصور 
ويمين  المسيحية  )الــديــمــقــراطــيــة 

الوسط( واالشتراكية الديمقراطية.
الــيــمــيــنــيــة  ــتــنــظــيــمــات  ال أن  ــد  ــي ب

الماضي  فــي  كانت  التي  المتشددة 
ــرقــت في  هــامــشــيــًة ومـــعـــزولـــًة اخــت
السياسية،  الساحة  األخيرة  السنوات 
في  أو  منفردًة  إمــا  تحكم  وأصبحت 
كما  دول،  عدة  في  ائتالفية  تكتالت 
هو الشأن في هنغاريا وبولندا ولتوانيا 
بلدان شيوعية  كلها  )وهي  وسلوفاكيا 
سابقة(، كما أنها غدت قوى انتخابية 
رئيسية في أغلب دول أوروبا الغربية 

والشمالية.
ومن الجلي أن هذه الحركية وجدت 
في روسيا الجديدة ظهيراً أيديولوجياً 
ــالل أطـــروحـــة  ــ ــن خـ ــ ــاً م ــيـ ــاسـ ــيـ وسـ
سة  المؤسَّ السيادية«  »الديمقراطية 
والحضارية  المجتمعية  التقاليد  على 
التي  والتاريخية  القومية  والثوابت 
والدوائر  بوتين  الرئيس  عنها  يدافع 

الفكرية المقربة منه.
أوروبا  في  بقوة  المطروح  والسؤال 
بعد  إيطاليا  ستشكل  هل  هو:  حالياً 
لمحور  دعــامــًة  األخــيــرة  االنتخابات 
هنغاريا  جانب  إلى  ــي  األوروب اليمين 
وزعزعة  بإضعاف  ينذر  بما  وبولندا، 
القائم  األوروبي  االندماجي  المشروع 

على القيم الليبرالية الديمقراطية؟
تقترب  ميلوني  جيورجيا  كانت  إذا 

رئيس  وشــعــارات  مفاهيم  من  فكرياً 
أوربــان«،  »فكتور  الهنغارية  الحكومة 
ــة الــمــحــافــظــة  ــي ــن ــدي ــه ال ــت ــزع فـــي ن
فإنها  المعروفة،  القومية  وتصوراته 
وفي  لروسيا  انحيازه  في  توافقه  ال 
وتوسيع  لتوطيد  الــمــنــاوئــة  مــواقــفــه 
االندماج األوروبي. وفي هذا السياق، 

تبدو ميلوني على 
ــوزراء  ال رئيس  موقف  مع  انسجام 
»ماتيوش مورافيتسكي« من  البولندي 
تبدو  كما  الحالية،  األوكرانية  الحرب 
تعارضه  لكنها  أيديولوجياً  منه  قريبة 

في سياساته األوروبية.
الفيلسوف  حــذر   1994 سنة  فــي 
حكم  من  أغامبن  جورجيو  اإليطالي 
رئيس الوزراء برلسكوني الذي اعتبره 
اإليطالية  الديمقراطية  انهيار  لحظة 
التواصلية  الظاهرة  ما سماه  وصعود 
الحقيقة  قيم  تلغي  التي  واإلعالمية 
والنقاش العمومي والجدل البرهاني، 
تمت هزيمة هذه  لو  أنه حتى  معتبراً 
لن  المجتمعي  أثــرهــا  فــإن  الظاهرة 
اليوم  إيطاليا  تعيشه  ما  فهل  يــزول. 

يجسد صحة هذا التوقع؟

*أكاديمي موريتاني

إيطاليا.. وعودة اليمين في أوروبا

ميلوني تدافع عن النظام 
الليبرالي في االقتصاد، وتتبنى 
نهج الدفاع األوروبي المشترك 

والشراكة األطلسية، وقد 
وقفت بقوة ضد حرب أوكرانيا 

مشهد جديد قادم من أوكرانيا قد 
البعض  السيناريوهات.  جميع  يغير 
يظن أنها نهاية للحرب، فيما يعتقد 
آخرون أن المعارك ستعود بقوة بين 
لكن  واألوكراني،  الروسي  الجانبين 
هناك حقبة جديدة من تاريخ العالَم 
ــقــوى وفــرض  ــن ال ــوازي بــعــد تغير م
روسيا لألمر الواقع في أوكرانيا في 

انتظار رد فعل الغرب و»الناتو«. 
بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس 
ــاً ضـــم أربــــع مناطق  ــن رســمــي أعــل
أوكرانية إلى روسيا، وهي لوغانسك 
وزابوريجيا،  وخيرسون  ودونيتسك 
هذه  فــي  المواطنين  سيمنح  كما 
فيما  الروسية،  الجنسيَة  المناطق 
االنتصار  بــأعــالم  موسكو  تزينت 
وحضر كبار المسؤولين الذي هللوا 

احتفاالً بذلك اإلعالن. 
ســارعــت  ــرب  ــغ ال دوَل  أن  ــع  ومـ  
لشجب ضم تلك المناطق، فإن ذلك 
الرئيس  أمــا  المعادلة،  من  يغير  لم 
زيلنسكي  فــولــوديــمــيــر  األوكـــرانـــي 
فطالب حلَف »الناتو« بتسريع وتيرة 
ضم بالده للحلف، األمر الذي قد ال 

يتحقق. فقد سبق وأن شهدنا انضمام شبه جزيرة القرم 
األوكرانية التي أصبحت روسية وسرعان ما ُطويت صفحة 
خسرت  أوكرانيا  أن  والمفارقة  باسترجاعها.  المطالبة 
نحو 70% من ثرواتها التي تقع في تلك المناطق األربع. 
والفحم  الكيمياوية  والصناعات  النفط  نتحدث عن  وهنا 
والحديد وثروات طبيعية أخرى. كما أن تلك المناطق هي 
للحبوب، فضاًل عن وجود موانئ  األكثر خصوبًة وإنتاجاً 
هامة ومنافذ بحرية كبيرة، حيث سيطرت روسيا على بحر 
آزوف كاماًل بعد إعالن الضم، فـ20% من مساحة أوكرانيا 
اقتطعت، وفي الوقت نفسه سيتقلص عدد سكان البالد، إذ 

سيصبح نحو 21% منهم ضمن الدولة الروسية. 
أما بالنسبة للسيناريوهات المتوقعة، فالبعض يقول إن 
روسيا، وبعد أن تفاجأت بالدعم الغربي الكبير ألوكرانيا، 
للخسائر  إضافة  متوقعاً،  كان  كما  دفاعاتها  انهيار  وعدم 
الكبيرة في صفوف جنودها، قــررت إعــالن النصر وضم 
في  منها  انتزعت  أنها  تعتبر  التي  األوكرانية  المقاطعات 

عهد االتحاد السوفييتي وأن سكانها 
ثــم بعد ضــم األقاليم  ــروس.  ــ ال مــن 
التفاوض  إلى  بالدعوة  موسكو  تقوم 
وإنهاء الحرب من موقع القوة. وهنا 
وربما  بسيطرتها  روسيا  ستحتفظ 
توسعها وتدفع بمزيد من القوات نحو 
هذه المقاطعات باعتبارها مقاطعات 
في  عملياتها  تنهي  وبذلك  روســيــة، 

باقي أوكرانيا.
 لكن يبقى السؤال: هل تنتقل روسيا 
نحو حالة الحرب الشاملة هذه المرة، 
باعتبارها تكون مدافعًة عن أراضيها؟ 
وهل ستستخدم أسلحة نووية محدودًة 
أم أسلحة تدميرية متطورة على أقل 
كييف  ودفــع  نصرها  لتثبيت  تقدير 
والغرب للتفاوض وقبول األمر الواقع؟ 
السيناريو الثاني المطروح هو حرب 
االستنزاف الطويلة األمد، أي الحرب 
مجهولة النهاية بين روسيا وأوكرانيا، 
ــكـــون عــلــى طــريــقــة حــرب  وقــــد تـ
العصابات على الحدود بين الجانبين، 
غربي  بــدعــم  كييف  ستسعى  حيث 
الستعادة أراضيها أو جزء منها، فيما 
ستدافع روسيا عن تلك المقاطعات، 
وهذا قد يكون لصالح أعداء روسيا، إذ ستشتد العقوبات 
النهاية،  مجهولة  حرب  في  اقتصادها  ويستنزف  ضدها 
وهذا ما قد يحقق آمال الواليات المتحدة في تحجيم »الدب 
الروسي« عبر الزج به في صراع طويل ومكلف للغاية. إنه 
كييف.  له  تستعد  ما  وهو  المحتملة،  السيناريوهات  أحد 
لكن ماذا عن إمكانية انضمام أوكرانيا لحلف الناتو؟ وهل 
سيدافع الحلف عن العضو الجديد أم سيرفض عضويتَه 

أصاًل مخافَة التورط في حرب مباشرة مع روسيا؟ 
وتتطور  عقالها  من  األمــور  تنفلت  أن  الثالث  السيناريو 
األمر  أن هذا  أخــرى. ومع  أطــراف  فيها  وتتورط  الحرب 
مستبعد، خاصة من قبل القوى الكبرى، فإنه ال يزال ضمن 
السيناريوهات المتوقعة، وإذا ما حدث فسيدخل أوروبا في 
حرب مدمرة، وعندها سيكون العالَُم أمام تحد خطير وغير 

معلوم النتائج على الصعد كافة. 

*كاتب إماراتي

ــُة اإلمــــــارات الــعــربــيــة  ــ جــــددت دولـ
المغرب  لــســيــادة  دعــَمــهــا  المتحدة 
الجنوبية،  أقــالــيــمــه  عــلــى  الــكــامــلــة 
حول  الخالف  تسوية  في  ولجهوده 
الـــدورة  خــالل  المغربية  الــصــحــراء 
اإلنــســان،  حــقــوق  لمجلس  الحالية 
ــرت اإلمـــــارات، فــي كلمة  حــيــث عــّب
قــّدمــتــهــا نــيــابــًة عــن 35 دولــــًة، عن 
تقديرها ودعمها للجهود التي يبذلها 
السياسي  الخالف  لتسوية  المغرب 
الغربية وفق مواثيق  بشأن الصحراء 
مجلس  وقـــرارات  الدولية  الشرعية 
ــدوُل في  ــ ــت ال ــن الــدولــي. ودعـ األمـ
إلى  اإلنــســان  حقوق  مجلَس  بيانها 
االضـــطـــالع بــمــهــامــه ومــســؤولــيــاتــه 
اإلقليمي  الــنــزاع  هــذا  لحل  الهادفة 
التطلعات  تحقيق  فــي  يسهم  بــمــا 
التكامل  فــي  للشعوب  الــمــشــروعــة 
ستيفان  بتعيين  ــبــًة  مــرحِّ والتنمية، 
دي ميستورا مبعوثاً شخصياً جديداً 
للعمل  المتحدة،  لألمم  العام  لألمين 
على إعادة إطالق العملية السياسية 
فــي الــمــنــطــقــة تــحــت رعــايــة األمــم 
مــن مخرجات  انــطــالقــاً  الــمــتــحــدة، 
ــدة الــمــســتــديــرة  ــائ ــم ــمــاعــات ال اجــت
األخير  األمن  وقرار مجلس  بجنيف، 
أكتوبر   29 في  الــصــادر   2602 رقــم 

2021، والذي يهدف للوصول إلى حل سياسي دائم قائم 
على التوافق. 

اإلنسان،  حقوق  مجلس  أمام  اإلمــارات  مندوب  ث  وتحدَّ
سياسي،  كنزاع  المغربية  الصحراء  قضية  لتأصيل  داعياً 
ومعالجته وفقاً لمقررات مجلس األمن، مؤكداً على أهمية 
التي قّدمها المغرب  الذاتي  قراره الخاص بمبادرة الحكم 
كما  وتشعب.  امتد  الــذي  النزاع  هذا  ينهي  سياسي  كحل 
رّحب البياُن بمبادرات العديد من الدول التي أكدت سيادة 
المغرب على اإلقليم من خالل افتتاح قنصلياتها في مدينتي 
قد  اإلمــارات  دولــة  وكانت  المغربيتين.  والداخلة  العيون 
افتتحت في 4 نوفمبر 2020 قنصليًة عامًة لها في العيون، 
كبرى مدن إقليم الصحراء، لتكون أول دولة خليجية تفتتح 

قنصليًة لها هناك، وثالث دولة عربية 
وارتفع  القمر.  وجــزر  جيبوتي  بعد 
افتتاحها  تم  التي  القنصليات  عــدد 
 27 إلى  للمملكة  الجنوبية  باألقاليم 
الداخلة  مدينتي  بين  تتوزع  قنصليًة 
)15 قنصلية( والعيون )12 قنصلية(، 
بمغربية  عملياً  اعترافاً  يشّكل  مما 

الصحراء. 
من  الغربية  الصحراء  نــزاع  ويعد 
أطول النزاعات في القارة األفريقية، 
االستعمار  حقبة  إلى  جــذوُره  وتعود 
ــن طـــالـــب الــمــغــرب  اإلســـبـــانـــي حــي
داعياً  أراضيه،  كامل  على  بسيادته 
من  لتمكينه  اإلســبــانــيــة  السلطات 
الغربية. وفي عام  استعادة صحرائه 
المنطقة،  من  الخروج  وقبل   ،1975
بموجبه  تمنح  اتفاقاً  مدريد  وّقعت 
الرقابة اإلدارية في المنطقة لكل من 
المغرب وموريتانيا، إال أن ما يعرف 
عام  )تأسست  البوليساريو«  بـ»جبهة 
واندلعت  االتــفــاق.  عارضت   )1973
العديد من المواجهات بين الجانبين، 
اتفاقاً  المتحدة  األمـــم  رعــت  حتى 
لكن   ،1991 عام  النار  إطالق  لوقف 
حتى اآلن لم تفلح الجهود الدولية في 

حل النزاع. 
تعززت  األخيرة  السنوات  وخــالل 
سيادة المغرب على كامل أقاليم الصحراء المغربية، وذلك 
أكثر  يضم  دولي  وتحالف  العربية  الــدول  من  واسع  بدعم 
للواليات  التاريخي  االعــتــراف  إلــى  إضافة  ــة،  دول  40 من 
كامل  على  المغرب  بسيادة   ،2020 ديسمبر  في  المتحدة، 
الذاتي  الحكم  الغربية، ودعمها القتراح  الصحراء  أراضي 
ــم.  ودائ عــادل  لحل  وحيد  كــأســاس  المغرب  قدمه  ــذي  ال
إضافة إلى االعتراف التاريخي للحكومة اإلسبانية بسيادة 
المغرب على صحرائه في مارس 2022، ودعمها مبادرتَه 
حول الحكم الذاتي، بوصفها األساس األكثر جديًة وواقعيًة 

وصدقيًة لحل النزاع.

*كاتبة إماراتية

المناطق األربع التي أعلنتها 
موسكو مقاطعاٍت روسيًة، 

تحتوي على 70 % من ثروات 
أوكرانيا، وتمثل 20 % من 

مساحتها، وتؤوي 21 % من 
مجموع سكانها

سيادة المغرب على أقاليمه 
الصحراوية تعززت، خالل 

السنوات األخيرة، بدعم عربي 
واسع، إضافة إلى االعترافين 

التاريخيين األميركي واإلسباني 
بمغربية الصحراء 

الصحراء المغربية.. السيادة والتنميةسيناريوهات حرب أوكرانيا

عائشة المري*د. سالم حميد*

د. السيد ولد اباه*
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»أناسي لإلعالم« تنظم حلقة 
نقاشية حول السيرة الهاللية

»الثقافة والشباب« شريك عالمي 
في معرض »آرت دي إيجيبت«

سعد عبد الراضي )أبوظبي(

نظمت أناسي لإلعالم حلقة نقاشية ضمن برنامج »موعد نقاش« حملت 
عنوان »رحلة في السيرة الهاللية«، قدمتها الكاتبة سناء أبو هالل بحضور 
سفيرة الثقافة العربية لدى منظمة األلكسو الشيخة اليازية بنت نهيان آل 
نهيان، وعضوات موعد نقاش وعدد من اإلعالميات، وتأتي الجلسة ضمن 
أنشطة وفعاليات السفارة الثقافية لدولة اإلمارات العربية المتحدة لدى 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )األلكسو( التابعة لجامعة الدول 

العربية. 
وتناولت الحلقة النقاشية، التي أدارتها اإلعالمية فاطمة النزوري، عدة 
محاور من بينها: تاريخ بني هالل ونسبهم وأصلهم وأخالقهم ومساكنهم، 
وأسباب شهرة سيرتهم أكثر من غيرها رغم تعدد القبائل العربية، وأسباب 
هجرتهم إلى المغرب العربي، والمواقف البطولية وأجمل الموروثات في 
السيرة الهاللية وما الذي نتعلمه منها، وصفات ودور المرأة الهاللية، وأهمية 

حاجة القارئ العربي للثقافة والعودة لمثل هذه الحكايات.
بدأت الحلقة النقاشية بعرض فيديو مصور لـ»السيرة الهاللية« قدمته 
فرقة »الورشة« المسرحية، استهلت بعده الكاتبة سناء أبو هالل حديثها 
ن َذَكٍر َوأُنثَٰى َوَجَعلْنَاُكْم ُشُعوًبا  باآلية القرآنية: )يا أَيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخلَْقنَاُكم ِمّ
ِ أتقاكم( الحجرات اآلية 13، وقالت:  َوَقَباِئَل ِلتََعاَرُفوا ِإَنّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد الَلّ
التعرف على الشعوب من مبدأ لتعارفوا، فنتعلم العبر والدروس من أسالفنا 
العابرين، نأخذ الجميل من صفاتهم والنافع للبالد والعباد ونطبقها، ونترك 
والتشاؤم.  والتعصب  والطمع  والحقد  الثأر  عــادات  من  السيئ  الموروث 
وتحدثت الكاتبة عن تاريخ بني هالل في البداية ونسبهم وأصلهم ومساكنهم 

ولماذا اشتهرت سيرتهم أكثر من غيرها رغم تعدد القبائل.
أهم  وســردت  العربي  المغرب  إلى  الشهيرة  هجرتهم  أسباب  وتناولت 
األحداث قبل الهجرة وأثناء الهجرة، وتحدثت بأسلوب مشوق حول مواقف 
بطولية وأخرى تثبت أخالقهم وكرمهم، وذكرت مثالين ألهم األبطال وهما 

أبو زيد الهاللي، وحسن الهاللي.

أبوظبي )االتحاد(

من  الخامسة  للدورة  انضمامها  عن  والشباب،  الثقافة  وزارة  أعلنت 
هضبة  في  يقام  الــذي  عالمي،  كشريك  إيجيبت«  دي  »آرت  معرض 
األهرامات في جمهورية مصر العربية، خالل الفترة من 27 من أكتوبر 
إلى 30 من نوفمبر القادم، تحت رعاية وزارة السياحة واآلثار المصرية، 
اليونسكو، وهيئة  لمنظمة  المصرية  الوطنية  واللجنة  الخارجية  ووزارة 

تنشيط السياحة المصرية تحت شعار »األبد هو اآلن«.
ويشارك من دولة اإلمارات كّل من الفنانة اإلماراتية زينب الهاشمي، 
والفنان التونسي العالمي المقيم في اإلمارات »إل سيد« بمجموعة من 

أعمالهم الفنية في الدورة الخامسة من معرض »آرت دي إيجيبت«.
 

فرصة مثالية
في تصريح لها قالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة 
العديد  لمناقشة  مثالية  فرصة  الفنّي  الحدث  هذا  والشباب:»يشّكل 
الذي  الفّن  العالم من خالل  المجتمعات حول  تهّم  التي  القضايا  من 
ومما  وقضاياها،  الشعوب  رؤى  عن  تعّبر  قّوة  باعتباره  قيمته  تبرز 
سيعّرف  اإلمــارات  دولة  من  لفنانين  أعمال  مشاركة  أن  فيه  الشّك 
اإلقليمية،  حـــدوده  تــجــاوز  الــذي  المحلّي  الــفــّن  ونوعية  بجمالية 
في  ورّواده  اإلبـــداع  واقــع  عــن  استثنائية  صــورة  نقل  فــي  ويساهم 
على  والشباب  الثقافة  وزارة  في  »نحرص  معاليها:  وتابعت  الدولة«. 
ونتيح  المبدعين،  فنانينا  أكبر على مشاريع وأعمال  نعّرف بشكل  أن 
نظرائهم  مع  والمعارف  الخبرات  من  المزيد  لتبادل  أمامهم  المجال 

العالم«. أنحاء  من مختلف 

خالل الجلسة )من المصدر(

 دبي )االتحاد(

ويهدف المشروع إلى توفير بيئة متكاملة للمبدعين 
للعمل والسكن بتكاليف ميسرة ضمن إطار شراكة 
في  األراضــي،  وأصحاب  للمطورين  ربحية  تحقق 
ظل بيئة عمل مستدامة تدعم كافة مراحل العمل 
العرض  ــى  إل والتنفيذ  التصميم  مــن  اإلبــداعــي، 
حركة  تدعم  عامة  بفراغات  وتتميز  والتسويق، 
التنقل غير االعتيادية في منطقة  المشاة ووسائل 
المختلفة  النقل  بوسائل  وربطها  اإلبداعية،  القوز 
منح  عن  فضاًل  الفنية،  الفعاليات  إقامة  وأماكن 
مستوى  على  مسبوقة  غير  مميزة  هوية  المنطقة 
إمارة دبي، لتجتذب الزائرين والسياح طوال اليوم 

وعلى مدار العام لالستمتاع والتعلّم والترفيه.
وقالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد 
مسيرة  في  آخــر  إنــجــازاً  اليوم  »نشهد  مكتوم:  آل 
والــذي  اإلبــداعــيــة،  الــقــوز  منطقة  تطوير  مــشــروع 
بموجبه ستتحول منطقة القوز اإلبداعية إلى إحدى 
أكبر المناطق اإلبداعية عالمياً، مما سيؤتي بثمار 
االقتصاد  منظومة  في  عديدة  ومكاسب  إيجابية 
اإلبداعي في اإلمارة. ويُرسي هذا المشروع األسس 
والركائز األساسية التي تنطلق منها رؤية دبي في 
بناء المناطق اإلبداعية المستقبلية ومواصلة ترسيخ 
مكانة اإلمارة كوجهة حاضنة لإلبداع في المنطقة 
المناسبة  التحتية  البنية  توفير  من خالل  والعالم، 
الداعمة  والسياسات  التنظيمية  األطــر  واعتماد 
للمجتمع اإلبداعي والثقافي. كما أن أوجه التعاون 
المشترك بين مختلف شركائنا في المشروع، كان 
المخطط  هذا  صياغة  في  اإليجابي  تأثيرها  لها 

الواعد والمميز لمنطقة القوز على أفضل وجه«.

المخطط العام
التقدم  لمتابعة  المنتظمة  اجتماعاتها  إطار  وفي 
األولويات،  ووضــع  المشروع،  تنفيذ  في  الحاصل 
واعتماد خطط العمل وآليات تنفيذها، استعرضت 
لتنفيذ  اتخاذها  تم  التي  العملية  الخطوات  اللجنة 
السابق،  االجــتــمــاع  فــي  بها  الــمــوصــى  الــقــرارات 
وذلك  المقبلة،  المرحلة  في  العمل  أجندة  ومحاور 
بحضور كل من مطر الطاير، المدير العام ورئيس 
والمواصالت  الطرق  هيئة  في  المديرين  مجلس 
مدير  ــهــاجــري،  ال وداوود  الــلــجــنــة،  رئــيــس  نــائــب 
العام  المدير  المّري،  غانم  ومنى  دبي،  بلدية  عام 
للمكتب اإلعالمي لحكومة دبي، وبدري، مدير عام 
»دبي للثقافة«، وحمد المنصوري، مدير عام هيئة 

التنفيذي  الرئيس  القاسم،  وهشام  الرقمية،  دبي 
لمجموعة وصل إلدارة األصول.

العام  المخطط  اعتماد  االجتماع  خالل  تم  وقد 
الذي طّورته »بلدية دبي« استناداً إلى دراسة وتحليل 
لعدد من أفضل التجارب العالمية والمحلية الناجحة 
اإلبداعية،  المناطق  وإدارة  وتنفيذ  تخطيط  في 
تطبيقها  يمكن  التي  النجاح  عناصر  الستخالص 
المخطط  ويسعى  اإلبــداعــيــة،  الــقــوز  منطقة  فــي 
العام الستخدامات األراضي في منطقة القوز إلى 
بالمنطقة،  اإلبــداعــي  النشاط  في  طفرة  تحقيق 
زيادة عدد  إلى  تنفيذه  اكتمال  بعد  المتوقع  إذ من 
وإتاحة  مبدع،  ألــف   20 إلــى   900 من  المبدعين 
فرصة السكن ألكثر من 8000 شخص، واستقطاب 
 8 توفير  عن  فضاًل  يومياً،  زائــر  ألــف   33 حوالي 
أضعاف المساحات اإلبداعية الحالية و3 أضعاف 
المساحات الترفيهية والمساندة، إضافة إلى %30 
ومقارنًة  التجارية.  المساحات  فــي  زيـــادة  نسبة 
المخصصة  الصناعية  المناطق  مــن  العديد  مــع 
للنشاط اإلبداعي حول العالم، ستكون منطقة القوز 
سواء  عالمياً،  المناطق  أكبر  من  واحدة  اإلبداعية 
من حيث المساحات الطابقية أو أعداد المبدعين.

وسيتم وألول مرة استخدام كود تخطيطي متفرد 
تم استحداثه لمنطقة القوز اإلبداعية وضمن رؤية 
تخطيطية رائدة، سيتيح هذا الكود توفير مساحات 
مرنه تراعي الربحية والمرونة وتحقيق رؤية منطقة 
القوز اإلبداعية من خالل استيعاب كافة األنشطة 
اإلبداعية المختلفة والمساحات األخرى المساندة 
تضمن  متكاملة  بيئة  وجــود  ومــراعــاة  والــداعــمــة 
للتنمية  ومحفزة  داعمة  المشترك  والعمل  السكن 

ألصحاب األراضي واستخدام المبدعين.

لطيفة بنت محمد خالل االجتماع )من المصدر(

خالل اجتماعها برئاسة لطيفة بنت محمد

اللجنة العليا ملشروع »القوز اإلبداعية«

تعتمد مخّططه العـــــــــــام 

لطيفة 
بنت محمد: 

ترسيخ 
مكانة 

دبي وجهة 
حاضنة 

لإلبداع في 
المنطقة 

والعالم

دليل 
إرشادي

ترأست سمو الشيخة 

لطيفة بنت محمد 

بن راشد آل مكتوم، 

رئيسة هيئة الثقافة 

والفنون في دبي 

»دبي للثقافة« 

عضو مجلس دبي، 

اجتماع اللجنة العليا 

لمشروع »القوز 

اإلبداعية«، حيث 

اعتمدت سموها 

المخطط العام 

لمشروع تطوير 

المنطقة على 

مستويات البنية 

التحتية واألعمال 

الفنية وفق خطة 

زمنية تمتد على 

مدار السنوات األربعة 

المقبلة إلنشاء 

مجمع إبداعي 

متكامل يلبي 

متطلبات المبدعين 

من شتى أرجاء 

العالم ورواد األعمال 

الراغبين باالستثمار 

في مجاالت االقتصاد 

اإلبداعي المختلفة، 

ويواصل مشروع 

تطوير منطقة القوز 

اإلبداعية رحلته 

بخطوات جاّدة 

ومدروسة لترجمة 

هذه الرؤية على أرض 

الواقع.

 بجانب المخطط 
العام سيتم توفير دليل 
إرشادي لتطوير منطقة 
القوز اإلبداعية يتضمن 
معايير وإرشادات تراعي 
المحافظة على الشكل 
العمراني وهوية القوز 
الصناعية، من خالل 
آليات االستفادة من 
المستودعات القائمة 
وتحويلها الستيعاب 
مختلف األنشطة 
اإلبداعية. باإلضافة 
إلى تحديد المتطلبات 
التخطيطية الالزمة 
لتطوير األراضي بناء 
على الكود الجديد 
والحفاظ على هوية 
منطقة القوز اإلبداعية.
واستعرض االجتماع 
أيضًا خطة تنفيذ 
األعمال التطويرية في 
المنطقة.

مبدعون من اإلمارات في دورته الخامسة

 أبوظبي )االتحاد(

واستعرضت معاليها خالل جلسة تحت عنوان: »مستقبل 
لالقتصاد  المتزايدة  األهمية  ــداعــي:  اإلب االقتصاد 
اإلبداعي في عالم ما بعد الوباء«، تجربة دولة اإلمارات 
والصناعات  الثقافية  القطاعات  من  استفادت  التي 
اإلبداعية لتنويع اقتصادها خالل فترة التعافي من الوباء.

وقالت معاليها: »تــدرك دولــة اإلمـــارات حجم القوة 
المتنامية للصناعات الثقافية واإلبداعية وتأثيرها على 
االقتصاد، ال سيما في ظّل الظروف االستثنائية غير 
أن  استطاع  الحيوّي  القطاع  هذا  إن  حيث  المتوّقعة، 
يساهم بنسبة 3.5 بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي، 
ومن المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 5 بالمائة بحلول العام 
المعطيات قمنا بوضع خطط  وبناء على هذه   ،2031
استراتيجية على المستويين االتحادي والمحلي، وقمنا 
اإلمــارات  لدولة  الثقافية  األجندة  بإطالق   2018 عام 
2031، لتكون أول استراتيجية وطنية توحد جهود قطاع 

الثقافة الوطنية«.
التي  التحّديات  من  الرغم  »على  معاليها:  وتابعت 
أوجدتها جائحة كورونا على قطاع الصناعات الثقافية 
واإلبداعية، إال أن دولة اإلمارات كانت سريعة التكيف 
مع الوضع من خالل سياسات مرنة وحكيمة عكست 
سرعة استجابة مختلف القطاعات مع الوباء، في الوقت 
المبدعين  لدعم  الوطني  البرنامج  بإطالق  قمنا  ذاتــه 
للتخفيف من التأثيرات االقتصادية المالية التي طالت 
القطاع عبر تقديم حزم دعم للعاملين فيه من مبدعين، 
أفراداً أو شركات صغيرة ومتوسطة، كما وفرنا محفزات 
اقتصادية ورقمية وأتحنا الوصول المجاني إلى مصادر 
المعرفة لنحافظ على استمرارية اإلبداع في القطاع، إلى 

جانب ذلك عززنا جهودنا ببرنامج اإلقامة الذهبية الذي 
ساهم في إتاحة المجال أمام المبدعين ليستمروا بتقديم 

أعمالهم وإبداعاتهم على أرض الدولة«.
وأضافت معاليها :»قمنا خالل العام 2021 – السنة 
الدولية لالقتصاد اإلبداعي من أجل التنمية المستدامة- 
الثقافية  للصناعات  وطنية  استراتيجية  بــإطــالق 
واإلبداعية مّدتها عشرة أعوام، تهدف إلى إيجاد نظام 
بيئي قوّي يخدم االقتصاد الوطني، بعد أن قّدمنا قرارين 
إلى المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، أحدهما يرّكز 
على الثقافة والتعليم الفني، واآلخر على تعزيز الجهود 

من أجل االرتقاء بواقع االقتصاد اإلبداعي«.
وأشــارت معاليها في سياق الكلمة إلى استراتيجية 
اإلمارات اإلبداعية التي سّهلت على العاملين في قطاع 

الصناعات الثقافية واإلبداعية أن يواصلوا أعمالهم ضمن 
بيئة مالئمة توّفر لهم كّل الدعم المطلوب، كما تناولت 
واقع االقتصاد والتعليم الثقافي والفّني الذي استعرضته 
الدولة في الدورة الـ 211 من اجتماع المجلس التنفيذي 
لمنظمة اليونسكو، فيما دعت أصحاب المصلحة ألن 
يقرروا وبشكل مشترك تنفيذ السياسات وتعزيز أطر 
التي  التعاون واالنفتاح  بناء على روابط من  الشراكات 
حياة  ونوعية  بجودة  االرتقاء  في  فاعل  وبشكل  تسهم 

المجتمعات.

تمكين القطاع الثقافي  
كان المؤتمر الذي استمرت أعماله على مدار ثالثة 
أيام، قد استضاف مجموعة من الفعاليات الجانبية التي 

ناقشت العديد من القضايا أبرزها حشد السياسات 
قطاع  أجل  من  العالمية  التحديات  لمواجهة  الثقافية 
ابتسام سيف  ومرونة، حيث شاركت  قوة  أكثر  ثقافي 
الزعابي، خبيرة المنظمات الدولية، من اللجنة الوطنية 
حلقة  في  اإلمـــارات،  لدولة  والعلوم  والثقافة  للتربية 
نقاشية حملت عنوان »المكتبات: تسريع الروابط بين 

التعليم والثقافة: شراكة لتمكين القطاع الثقافي«.
عن  الحديث  مداخالتها  فــي  الزعابي  وتناولت 
واقع المكتبات في الدولة، والتي تنمو بشكل مطرد، 
مشيرة إلى أن المكتبات صروح معرفية تعتبر ركيزة 
بالقراءة  االهتمام  نحو  المجتمع  دفع  في  أساسية 
في  المكتبة  تلعبه  الــذي  الــدور  مؤكدة  والمطالعة، 
على  القائم  باالقتصاد  االرتقاء  نحو  الجهود  توجيه 
منظومة  من  يتجزأ  ال  جــزءاً  باعتبارها  المعرفة، 

التعليم المتكاملة في الدولة.
واختتم المؤتمر أعماله بعد أن شهد جلسات حوارية 
تم خاللها مناقشة جملة من الموضوعات التي تعنى 
بالثقافة باعتبارها منفعة عالمية، فيما خلص القائمون 
العام  بعد  لما  استراتيجية  خطط  وضــع  إلــى  عليها 

2030، بما يختّص بالتنمية الشاملة والمستدامة.

نورة الكعبي خالل مشاركتها افتراضيًا في فعاليات المؤتمر )من المصدر(

خالل مشاركتها افتراضيًا في مؤتمر 
اليونسكو »موندياكلت 2022«

اإلمارات تدعم السياسات المستقبلية 
نــورة الكعبــــي: للنهوض بالصناعات الثقافية واإلبداعية  أكدت معالي نورة 

بنت محمد الكعبي، 

وزيرة الثقافة 

والشباب، أن دولة 

اإلمارات تواصل 

دعم السياسات 

المستقبلية 

للنهوض بقطاع 

الصناعات الثقافية 

واإلبداعية من خالل 

تطوير منظومة 

متكاملة لالرتقاء 

بالقطاع وإيجاد 

بيئة داعمة تعّزز 

من روابط التعاون 

المؤسسي 

والمعرفي متعدد 

التخصصات.

جاء ذلك خالل 

مشاركة معاليها، 

عبر تقنية االتصال 

المرئي، في 

فعاليات مؤتمر 

اليونسكو العالمي 

للسياسات الثقافية 

والتنمية المستدامة 

»موندياكلت 2022« 

الذي ُعقد خالل 

الفترة من 28 إلى 

30 سبتمبر 2022، 

في المكسيك، 

في حين ترأس 

وفد دولة اإلمارات 

العربية المتحدة 

إلى المؤتمر سعادة 

سالم خالد عبدالله 

القاسمي، المندوب 

الدائم للدولة لدى 

منظمة األمم 

المتحدة للتربية 

والعلم والثقافة 

)اليونسكو(.

لطيفة بنت محمد خالل ترؤسها اجتماع اللجنة العليا لمشروع »القوز اإلبداعية« )من المصدر(

الدولة تدرك حجم القوة 
المتنامية للقطاع وتأثيرها 

على االقتصاد



لم يكتِف 
الدكتور 
تيسير 
بأداء الواجب 
المطلوب منه، 
بل تجاوزت 
مبادراته في العمل 
التوعوي مجال 
عمله، بالبحث 
عن كافة الطرق 
المؤدية إلى سالمة 
األطفال وتثقيف 
من حولهم، فقد 
نظم العديد من 
المحاضرات وورش 
العمل مجانًا في 
منزله وبالحضانات 
والمدارس، لتوعية 
كل من يتعامل مع 
األطفال من األسرة 
إلى المربيات 
وسائقي الحافالت 
والمعلمين، 
لمعرفة طرق 
اإلسعافات 
األولية والحد 
من اإلصابات 
الخطرة.
وقد قام 
د. أتراك 
بتدريب 
أكثر من 
100 مربية 
وخادمة 
ضمن 
برنامج 
تدريب 
المربيات، 
وقدم 
العديد من 
المحاضرات 
حول طرق 
التعامل مع 
األطفال في 
مختلف الحاالت 
الطارئة التي قد 
يتعرضون لها.
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شيخة الجابري

Qasaed21@gmail.com

 »بي بي سي«
تاريخ يتوقف

يقول الخبر: إن هيئة اإلذاعة البريطانية تُعلن عن وقف البث 
اإلذاعي بلغات عدة من ضمنها »العربية«، وهو خبر مؤلم للذين 
هذا  يأتي  الصغر،  منذ  بوعيهم  وارتبطت  اإلذاعة  هذه  يعشقون 
التوقف بعد رحيل الملكة إليزابيث، وكأنها تغادر معها في ذهاب 
التي  العربية«،  سي  بي  الـ»بي  ومنها  جمالياته،  بكل  ذاته  للزمن 
هي ليست مجرد إذاعة وإنما مؤسسة ثقافية إعالمية بما قدمته 
من محتوى طوال 84 من عمر البث، حيث كان لعبارة »هنا لندن« 
1938 حضورها الطاغي،  التي انطلقت مع دقات »بيغ بن« عام 

وأثرها األنيق.
عميق  إعالمي  محتوى  من  قدمته  بما  سي  بي  البي  تميزت 
المجتمعات  تهم  التي  القضايا  مــن  عديد  على  الــضــوء  سلّط 
بحسب ثقافاتها المتنوعة، وتشكيالت الوعي لدى شعوب متعددة 
خاص  حضور  مذيعيها  ألصــوات  وكان  واالهتمامات،  المشارب 
في  أثره  يترك  عميق  ثقافي  بتنوع  كل صوت  مع  تشعر  ومميز، 
شخصيتك وتكوينك الفكري، اإلذاعات قديماً صنعت شخصيات 
أثير  إلى  بعضها  تحولت  وقد  اليوم،  تجدها  ال  عقوالً  وشّكلت 

راقص خاٍل من المحتوى والرسائل اإلعالمية المنشودة.
أذكر منذ عدة أعوام، نظمت اإلذاعة مسابقة للقصة القصيرة 
على المستوى العربي، وحينها فاز شاب مصري يعيش في إمارة 
من  أجواء  لتكريمه وسط  فريق  وجاء  األولى،  بالجائزة  الفجيرة 
في  اإلعالمي  عملي  بدايات  في  كنُت  يومها  الواضح،  االهتمام 
»االتحاد« وُدعيُت للحضور، شعرُت بفرح غامر وأنا ألتقي وجهاً 
بيننا  ببعضهم  وإذا  األثــيــر،  عبر  بها  تعلقُت  أصــوات  مع  لوجه 
اإلذاعة  أهمية  تؤكد  الثقافية  المسابقة  تلك  بالفائز،  يحتفلون 
التي شّكل حضورها على مدى أعوام طويلة حالة من الحب بينها 

وجمهورها العاشق لمحتواها العميق.
في  البريطانية  اإلذاعة  هيئة  ذكرتها  التي  األسباب  أن  أعتقد 
عوامل  هناك  ربما  ذلــك،  وراء  وحدها  ليست  للقرار  تفسيرها 
الصوت  زمــن  يُعد  لم  والــزمــن  الوقت  أن  منها  يكون  قد  أخــرى 
المسموع وإنما الصورة المرئية، إعالمية كانت أم غير ذلك، فقد 
تغيرت االتجاهات والتوجهات، وهجر محبو اإلذاعات والصحف 
الورقية عوالمهم التي تعلقوا بها، ذلك أن الزمن يركض بنا نحو 

التكنولوجيا التي عجز بعض المحاربين القدامى عن مواكبتها.
جهاز  خالل  من  يأسرنا  كان  الذي  اإلعالمي  الصوت  أن  كما 
راديو لم يعد مؤثراً، فالصورة بما تحمل من مساحيق وألوان وآخر 
ظهور  ذلك  إلى  أضف  الطاغية،  هي  أصبحت  األزيــاء  موضات 
وكسرت  المسافات،  قطعت  جديدة  تواصلية  إعالمية  وسائل 
قد  ذلك  كل  الراقية،  اإلعالمية  المضامين  وهدمت  الحواجز، 
يكون من األسباب التي دفعت بالهيئة إلى توقف البث في إذاعاتها 

التي ارتبطت بأذهان الناس واهتماماتهم سنين طويلة.

جينيفر لوبيز

جينيفر لـــــــوبيز 
هوس النظارات الشمسية

أبوظبي )االتحاد(

لوبيز  جينيفر  الشهيرة  األميركية  البوب  نجمة  أن  من  الرغم  على 
جمعت عدداً هائاًل من النظارات الشمسية على مر السنين، إال أن 
ذلك لم يكن كافياً إلشباع هوسها، لذلك أطلقت مجموعة جديدة 
منها مستوحاة من »الطراز الكالسيكي« بالتعاون مع عمالق الموضة 

»دولتشي أند غابانا« العالمة اإليطالية.
عاماً،   52 العمر  من  البالغة  الشهيرة،  والممثلة  المغنية  وقالت 
إن المجموعة الجديدة من النظارات تتميز بأشكال كالسيكية مثل 
من  إلهاما  لها  بالنسبة  تمثل  والتي  لديها  المفضلة  القط«  »عين 

الزمن العتيق.
وأضافت النجمة، التي تزوجت نجم هوليوود بن أفليك قبل نحو 
غابانا  أند  دولتشي  نظارات  بــدون  العيش  تستطيع  ال  أنها  شهر، 
الشمسية، التي توفر األناقة والشخصية، باإلضافة إلى بنطال رائع 
من الجينز وسترة أو معطف بجانب حقيبة يد أيقونية تناسب كل 

زوج من النظارات، مع قطعة مميزة من المجوهرات.
كانت  لطالما  أنــه  البريطاني،   »Female First« موقع  وذكــر 
النظارات الشمسية جزءاً مهماً من خزانة مالبس الفنانة الشهيرة، 
ألنها تحب سهولة تغيير مزاجها بمجرد ارتداء النظارات، إذ إنها 

تساعدها في التعبير عن ذاتها وتجعلها تتحلى بالثقة والقوة.

الشارقة )االتحاد(

اســتــقــطــب بــرنــامــج »مــنــشــد الــشــارقــة«، 
الــذيــن  الــمــوهــوبــيــن  1432 مــشــاركــاً مــن 
للدورة  األولية  األداء  الختبارات  تقدموا 
قناة  تنظمه  الـــذي  الــبــرنــامــج  مــن  ـــ14  الـ
لإلذاعة  الشارقة  لهيئة  التابعة  الشارقة، 
مختلف  المشاركون  ومــّثــل  والتلفزيون، 
واتجاهات  العمرية  والفئات  الجنسيات 
أساليبه  تتنوع  ــذي  ال اإلنــشــاد  ــدارس  ومـ
هذا  به  يتميز  الــذي  الغنى  عن  وتكشف 

اللون العريق من الفن الهادف.
دول   7 فــي  األداء  اخــتــبــارات  ــرت  جـ
السعودية  العربية  المملكة  هــي  عربية 
ــان والــمــغــرب  والـــجـــزائـــر وســلــطــنــة عــم
وانتهاء  العربية  مصر  وجمهورية  واألردن 
إلى  إضافة  المتحدة،  العربية  باإلمارات 
اإلنترنت  عبر  المشاركة  طلبات  استقبال 
التي مّثلت فرصة للموهوبين في اإلنشاد 
أي  مــن  األداء  اخــتــبــارات  فــي  للمشاركة 

مكان في العالم.
الخاصة  االختبارات  لجنة  واستقبلت 
 27 السعودية  في  العام  هــذا  بالبرنامج 
مشاركاً،   34 ُعمان  سلطنة  وفي  مشاركاً، 
مصر  وفــي  مشاركاً،   41 ــارات  اإلمـ وفــي 
270 مشاركاً، وفي الجزائر 197 مشاركاً، 

وفي المغرب 205 مشاركين، وفي األردن 
34 مشاركاً، و624 مشاركاً عبر اإلنترنت 
مواهب  بينهم  الجنسيات،  مختلف  مــن 

عربية من عدد من دول المهجر.
قناة  مــديــر  الغيثي،  علي  ســالــم  وقـــال 
على  الشارقة  تلفزيون  »استطاع  الشارقة 
أجياالً  يحّفز  أن  عاماً   15 من  أكثر  مدى 
المشاركة  على  الشباب  المنشدين  مــن 
في البرنامج وتقديم أفضل ما لديهم في 
صورة  لنقل  الجمهور،  إلمتاع  الفن  هــذا 
مدهشة عن تراث اإلنشاد الذي تصدح به 
متجددة  تحكيم  لجنة  بإشراف  األصوات 
الشارقة«  »منشد  ينقل  أن  على  تحرص 
الجميل  والمعنى  الهادفة  الكلمة  للجمهور 
مختلف  في  اإلنشاد  يبرز خصوصية  وأن 

البلدان والثقافات«.
الشارقة«  »منشد  برنامج  أن  إلى  يشار 
استقبل خالل اختبارات األداء في دورته 
الـ13 العام الماضي 1240 مشاركاً، بينما 
االختبارات  في  المشاركين  عــدد  ارتفع 
تجربة  في  بحماس  وشاركوا  العام،  هذا 
أمل  على  التحكيم  لجان  أمــام  أصواتهم 
الــذي  البرنامج،  فــي  للمشاركة  التأهل 
أبـــواب  الــشــبــاب  المنشدين  ــام  أمـ يفتح 
من  أوسع  مساحة  إلى  والوصول  الشهرة 

الجمهور. أحد المنشدين خالل اختبارات األداء )من المصدر(

»منشد الشارقة«

مشــــــــــــــــاركًا يف 

»منشد الشارقة« ينقل اختبـــــارات األداء
للجمهور الكلمة الهادفة 

والمعنى الجميل
 

سالم الغيثي

هناء الحمادي )أبوظبي(

حصد الدكتور تيسير أتراك، رئيس قسم 
واستشاري طب األطفال، في كلية الطب 
والعلوم الصحية في جامعة خليفة، خبرة 
»جائزة  أبرزها  عريقة،  وجوائز  طويلة 
كطبيب  وخبرته   ،2011 عام  أبوظبي« 
عدة  خاللها  تولى  عاماً،   30 تتجاوز 
من  الكثير  في  وعمل  إداريــة  مناصب 
بالواليات  الصحية  الرعاية  مؤسسات 
المتحدة األميركية واإلمارات، بما في 
للصحة«  مارتن  كلينك  »كليفالند  ذلك 
ــو لــلــرعــايــة  ــكـ ــز هــوبــكــنــز أرامـ ــونـ و»جـ

الصحية«.

إنجازات وشرف
أتــراك ال تحصى، فقد  إنــجــازات د. تيسير 

من  العديد  على  الطبية،  مسيرته  خــالل  حصل، 
»جائزة  ذلــك  فــي  بما  التقدير،  وشــهــادات  الجوائز 

أبــوظــبــي«، أعــلــى وســـام مــدنــي فــي اإلمــــارة، فــي عالم 
االبتكارات االستثنائية في طب األطفال، كما تم تعيينه كخبير 

في طب حديثي الوالدة من قبل دائرة الصحة في أبوظبي، وفي 
عام 2013، حاز جائزة العمل التطوعي الطبي في الدورة الثانية 

لجوائز أبوظبي للتميز الطبي.
عّبر أتراك عن تكريمه بهذه الجائزة، قائاًل: »تكريمي بجائزة 
أبوظبي شرف كبير، ال يمكن وصف مشاعري لحظة استالمها، 

فهي أرفع وسام مدني في اإلمارة، لذا حفزتني لتقديم المزيد 
لدولة اإلمــارات، ووضعت على عاتقي مسؤولية متابعة 

مسيرتي المهنية في سبيل خدمة أفراد هذا المجتمع«.  
وأضاف: »شعرت بالفخر بما قدمته من جهود كبيرة، 

في سبيل إنقاذ حياة المرضى ومنحهم الرعاية 
الالزمة، ولكن مع لحظة التكريم نسيت كل هذا 

التعب والعناء، وأنا سعيد بأنني استطعت رد 
جزء بسيط من جميل هذه اإلمارة المعطاءة، 
باألمن  الشعور  وعائلتي  منحتني  الــتــي 
إليها، وهذا األمر لم  واألمــان وباالنتماء 

أجده إال في دولة اإلمارات.

حمالت توعية
يذكر  مجاله،  فــي  أعماله  أهــم  عــن 
أنـــه ســاهــم فــي تيسير حملة  ــراك  ــ أت
الــتــوعــيــة الــخــاصــة بــســالمــة األطــفــال 
المرورية والمنزلية والمدرسية منذ عام 

2008، وما زال من خالل برامج »حقائق 
األولية  و»اإلسعافات  األطــفــال«،  طب  عن 

الــســيــارة«،  كرسي  و»بــالــســالمــة:  للعوائل«، 
في مسيرته وعطائه، كما ساهم في  مستمراً 

تنفيذ عدد من األنظمة مثل فحص السمع المبكر 
ونظام تبريد الرأس للمواليد الجدد.  وأضاف أتراك: 

األميركية،  المتحدة  الواليات  المهنية في  »بــدأت مسيرتي 
الصحية  الرعاية  مجال  في  مرموقة  جائزة  على  وحصلت 
والطبية للمرضى، كما حصدت العديد من الجوائز، مثل جائزة 
العمل التطوعي المتميز لعام 2012 من هيئة الصحة أبوظبي، 
وجائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك لإلبداع والتميز، وجائزة 

الطبيب المتميز خالل منافسات »جائزة دبي للصحة«.

م بـ»جــــــــائزة أبــــوظبي« أرفع وسام مدني ُكرِّ

مسيرة عطـــــــاء بطب األطفـال

تيسير أتـــــراك

تكريمي 
بالجائزة 
شرف 
كبير وال 
يمكن 
وصف 
مشاعري 
لحظة 
استالمها

 تأسست جائزة 

عام  أبوظبي 

لتكريم   2005

أصحاب 

الخيرة  األعمال 

والمساهمات 

لمجتمعية  ا

ممن  القيمة، 

بسخاء  أعطوا 

وقدموا 

جليلة  خدمات 

 ، للمجتمع

ا  ليصبحو

إلهام  مصدر 

لتشجيع 

آخرين  أفراد 

على  للسير 

وقد  نهجهم، 

جائزة  كرمت 

منذ  أبوظبي 

تأسيسها، 

ُتعد  والتي 

أرفع وسام 

مدني في 

اإلمارة، 92 

شخصية 

أصحاب  من 

الخيرة  األعمال 

إلى  ينتمون 

جنسية   16

. مختلفة

محاضرات 
وورش 
عمل



لم تكن صاحبة 
مزهرية صينية تتوقع 

أن تباع قطعتها بأكثر 
من تسعة ماليين يورو 

في مزاد علني أقيم في 
فرنسا، إذ كان سعرها 

قد قدر مبدئيًا بألَفين 
كحد اقصى.

وكانت المزهرية 
معروضة للبيع ضمن 

مجموعة من قطع 
األثاث والتحف الفنية 

المختلفة في مزاد 
أقامته دار »أوزنا«.
وأوضح مدير قسم 
القطع الفنية في 
»أوزنا« أن صاحبة 

المزهرية التي تعيش 
في أحد أقاليم ما وراء 

البحار الفرنسية 
ورثتها عن والدتها 

التي ورثتها هي 
األخرى عن والدتها 

التي كانت جامعة 
تحف فنية باريسية 

كبيرة في القرن 
العشرين.

باريس )أ ف ب( 
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رئيس التحرير 

حمد الكعبي

@aletihadae

إحدى مطبوعات

الرجال يوزنون بالذهب 
ال الذهب يزنهم

آنــه« أي   16 ــال يساوي  »رّي أو:  ــال وزنــه ذهــب«  »رّج كنا نقول قديماً: 
الهندية  الروبية  ألن  وكامل،  الحقة،  الرجولة  به  وتليق  جدير،  رجل  أنه 
يساوي  ما  »فالن  ونقول:  آنه،   16 تساوي  كانت  قديماً  هنا  المستعملة 
النفع،  عديم  أي  أحمر«  آردي  يساوي  ما  أو  آنه  يساوي  ما  أو  جّرخيه 
وال يستحق التقدير، وكانت العرب تقول في غابر وقتها: »واهلل إنه في 
سوق الرجال، ال أشتريه بفتة بعرة«. وبالرغم من أن الرجال ال يقاسون 
باألموال، والرجولة ليست بالسيولة، إال في وقت يلعن فيه الشخص أخاه، 
الرجال،  بعض  يزن  المال  أن  بفطرتهم  أدركوا  تعبير عفوي ألناس  لكنه 
وأن جوهر الرجال يجليه المال، فالكلمات التي من ذهب، لم يقلها رجال 
أما  الوقت،  كل  لها  الثمينة  الكلمات  إن  تقول:  الحياة  الذهب،  يعشقون 

الرجال المنتفعون فلهم بعض الوقت!
خيره،  كثر  من  يبرأ«  اليرح  على  تحّطه  لو  »فــالن  قديماً:  نقول  وكنا 
من  يقولون  كانوا  وبالمقابل  الناس،  بين  ومعروفه  وإحسانه،  وبركته، 
خبرتهم، وبفطرتهم: »فالن ما يرهم على اليرح«؛ لتقتيره وشحه وبخله، 
وإمساكه عن فعل الخير، ولو بأقل الوسائل والسوائل، وهو تطهير الجرح 
بسائل من مجبرات الطبيعة، وهنا الفرق بين رجل يسعى لكلمة »َونْعّم« 
الغالية والمتعالية، ليجد له مكاناً متعادالً على األقل مع أكتاف الرجال 
المكسور  »الرخمه«  أو  »الخمام«  أو  »والخيبة«  كلمة  وبين  الحقيقيين، 

وجهها، وأنفها في الفطائس!
حين تذكر الرجولة تذكر الفروسية، وتذكر المعاني الجميلة في الحياة، 
ليس من قبيل التفرقة بين تاء التأنيث، وجمع المذكر السالم، ولكنه أمر 
جاء مع حراك الزمان وعراكه، جاء مع التاريخ، وتجارب الحب والحرب، 
الوقت، والذي أعطته أجمل  التي توالها الرجل من أزل  وتلك الصدارة 
ما في الحياة من معان، وألصقت به صفات ال يقدر على حملها إال من 
كانت له أكتاف من شرف وصدق وأمانة، ويمتطي لها، ومن أجلها، السهل 
والصعب، صفات تنوخ عند أعتابها هزال الركب، وصغار القلوب، وتهد 

كواهل الرجال الذين لم تلدهم حرائر النفوس!
- علينا أن نفرق بين جمع المذكر السالم، وجمع المذكر السالب! األول 
من نقصد وننشد، ونفخر بأن يكون بيننا، عضيد وعقيد، وساعة النداء 

أقرب من حبل الوريد، يقول الشاعر:
»أخوك ال تخسره لو أنه عنيد يخطي مية مرة وتسمح له خطاه

وأن كان َشّد الحبل حاول ما تزيد أرخيه قبل الشّد يوصل منتهاه
العم  عيال  وترى  يبقى عضيد  مهما حصل  األخو  ترى 

ما عنهم غناه
الناس دايم ما تهاب اللي وحيد اللي لي من وقف ماحدن 

حذاه«.

amood8@alIttihad.ae

العمـود الثامـن

ناصر الظاهري

التوزيع واالشتراكات

من داخل الدولــة: 20 22 800 

من خارج الدولة: 4145050 9712+      

www.tawzea.ae
الطباعة

هاتف: 20 22 800 

info@upp.ae

اإلمارات العربية المتحدة ص. ب: 791 أبوظبي
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حصل فيلم »إميلي« للمخرجة فرنسيس 
أوكونور على جائزة »هيتشكوك« 

الذهبية في الدورة الثالثة والثالثين 
من مهرجان دينار السينمائي الفرنسي 

لألفالم البريطانية.
ويتناول الفيلم الذي فاز أيًضا 

بجائزة الجمهور، سيرة 
الروائية البريطانية 

الشهيرة إميلي برونتي 
التي توفيت عن عمر 
يناهز الثالثين عامًا، 

وُيبرز عذابات هذه الشابة 
وشخصيتها المتمردة. 

ولعبت دور إميلي الممثلة 
الفرنسية البريطانية إيما 
ماكي التي فازت 
أيًضا بجائزة 
»هيتشكوك« 

ألفضل تمثيل.
و»إميلي« هو 

أول فيلم روائي 
طويل تتولى 

إخراجه الممثلة 
األسترالية 
فرنسيس 
أوكونور.

 )أ ف ب( 

»إميلي«
يحّلق بذهبية 
»هيتشكوك«

ينطلق بعد غد صاروخ »سبيس إكس فالكون 9« في رحلته الثامنة إلى 
محطة الفضاء الدولية حامال المركبة »كرو دراجون«، وعلى متنها 

4 رواد فضاء هم: األمريكيان نيكول مان، وجوش كاسادا والروسية آنا 
كيكينا والياباني كويتشي.

ويقضي الرواد األربعة ستة أشهر على متن المحطة ضمن رحلة 
استكشافية يجرون خاللها عددًا من التجارب المهمة، وقال الرائد 

األميركي مان: نحن متحمسون ومستعدون لالنطالق.. وأود أن أشكر 
وكالة ناسا وفريق سبيس إكس على تفانيهم ومرونتهم في أعقاب 

اإلعصار.. إنه ألمر ال يصدق أن نرى الفريق يجتمع.
)أ ف ب(

رواد إلــى محطة
الفضــــــــــــــاء الدولية

ماليين يورو ثمن 
مزهرية صينية

طور باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا كبسولة روبوتية 
باسم »روبو كاب« تنهي معاناة الحقن اليومية، وتقوم بتوصيل 

اإلنسولين مباشرة إلى أمعاء مرضى السكري، فيما اعتبره األطباء ثورة 
طبية تفتح آفاقًا جديدة لمحاربة أمراض خطيرة عن طريق الفم.  

وتأتي الكبسولة بحجم حبة توت، مصنوعة من البوليمر القابل 
للتحلل ومكونات الفوالذ المقاوم للصدأ، واألهم أنها 

غير مكلفة.  وقال الدكتور ترافيرسو من 
فريق الباحثين: »يذوب غالف »روبو كاب« 

الجيالتيني في المعدة، وينتقل الدواء 
إلى األمعاء الدقيقة، مشيرا إلى أن 

اختبارات أجريت على الحيوانات كشفت 
زيادة نفاذية اإلنسولين عبر الكبسولة 

بنحو 10 أضعاف.
)االتحاد الرقمي(

كبســــــــولة
تعفي مرضى 
السكـــــــــــــري من
الحقــــن

أبيـــض 
وأسود

نجحت المصممة 
البلجيكية »آن 

ديميليميستر« في إبهار 
جمهور الموضة الذي تابع 

فعاليات أسبوع الموضة 
لألزياء النسائية في 

باريس سواء بالحضور أو 
عبر الشبكات االجتماعية 

وشاشات الفضائيات، 
بمجموعة مبتكرة لربيع 
وصيف 2023، غلب عليها 
اللونان األبيض واألسود.

)أ ف ب(

الخليج العربي
استرخاء وسط الطبيعة

أشجار كبيرة كثيفة، ومساحات 
خضراء واسعة، وبرك مائية صافية، 

تجعل منتزه الخليج العربي في 
أبوظبي وجهة مثالية لعشاق 

الطبيعة والباحثين عن االسترخاء 
والتأمل في أجواء هادئة، كما أنه 

مقصد مثالي لتجمعات األسر 
واألصدقاء.

تصوير:
أحمد بن محمد الشحي 

)مكتب أبوظبي اإلعالمي(






	IX_0310202201
	IX_0310202202
	IT_0310202201
	IT_0310202202
	IT_0310202203
	IT_0310202204
	IT_0310202205
	IT_0310202206
	IT_0310202207
	IT_0310202208
	IT_0310202209
	IT_0310202210
	IT_0310202211
	IT_0310202212
	IT_0310202213
	IT_0310202214
	IT_0310202215
	IT_0310202216
	IT_0310202221
	IT_0310202222
	IT_0310202223
	IT_0310202224
	IT_0310202225
	IT_0310202226
	IT_0310202231
	IT_0310202232
	IX_0310202235
	IX_0310202236



