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فحصــــــًا جديـــــــــدًا

 14708
جرعات من اللقاح

1992 حالـــــة شفـــاء 
1704 إصابــــــــــــــــــــــات

مستجدات 
كــــورونـــــــــــــا

يوسف العربي (دبي)

للمستثمرين  ــــارات  اإلم دولـــة  تــقــدم 
متعددة  حـــرة  منطقة   44 مــن  أكــثــر 
الــتــخــصــصــات، وتــتــســم هـــذه الــمــدن 
ــكــفــاءة  ــة ال ــي بــبــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة عــال
التي  والمتميزة  المتنوعة  وبخدماتها 
تسهل سير أعمال الشركات، مما يوفر 
المستثمرين،  على  والــجــهــد  الــوقــت 
ــغــيــر اإلمــاراتــيــيــن  ــح فــيــهــا ل ــســم وي

وبنسبة  للمشاريع  الكاملة  بالملكية 
الــحــرة  الــمــنــاطــق  وتــتــمــيــز   .%100
وسهولة  ــاح،  األرب بتحويل  الدولة  في 
ــة،  ــعــصــري ــأســيــس وال ــت إجـــــــراءات ال
واإلعــفــاءات  التنافسية،  والتكاليف 
100% من الرسوم الجمركية،  بنسبة 
والــلــوائــح  القــــــوانين  عــن  فــضــًال 
لألسواق  الوصول  وسهولة  الخاصة، 
التحتية  والبنية  وعــالــمــيــاً،  إقليمياً 

والمتطورة. الحديثة 

إعفاء 100% من الرسوم الجمركية وتسهيل إجراءات التأسيس

ألف شركة مسجلة 
بالمناطــــــــــق الحـــــرة 

ريـادة فــي جــذب 

االستثمـــــارات

المناطــق الحــرة فـــي الدولـــة 

آمنة الكتبي (دبي) 

40 شركة سجلت في مبادرة «مشاريع الفضاء» التي أطلقها مركز محمد 
بن راشد للفضاء، لتكون بمثابة منصة انطالق رائدة للشركات الناشئة في 
قطاع الفضاء، وفق ما أكد لـ«االتحاد» المهندس راشد بو ملحة تنفيذي 
في برنامج «المريخ 2117». وتقدم المبادرة للشركات الدعم الالزم لنموها 
المتقدمة والمختبرات،  التكنولوجيا  المستدام مستقبًال، واالستفادة من 
إضافة إلى تسهيل التواصل مع هيئات ومؤسسات من جميع أنحاء العالم.
األمل»  «مسبار  المريخ  الستكشاف  اإلمــارات  مشروع  نشر  ذلك،  إلى 
التي  العلمية  األجهزة  جمعتها  التي  العلمية  البيانات  من  الثانية  الدفعة 
مناخ  العلمية الستكشاف  مهمته  متنه، ضمن  على  األمل  يحملها مسبار 

الكوكب األحمر وغالفه الجوي.  (طالع ص 13)
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محمــــــــــد 
الكويتي 

رئيس األمن السيبراني يؤكد أن جائحة «كورونا» 
ضاعفت من تحديات األمن السيبراني على 

مستوى العالم. «جمعة النعيمي»

«أبوظبي 
جـــــــــــــاب» 

مـــــــــبزرة 
الخضراء

433 اتفاقيــــــــة جديدة مع أصحاب المزارع 
خالل 3 أشهر للحصول على شهادة «أبوظبي 

جاب» . «إبراهيم سليم»

بلدية العين تطور منطقة «مبزرة الخضراء» 
بإضافة أنشطة رياضية وترفيهية وصيانة 

للمرافق. «محمد البلوشي»

حشود تشيع ظهر أمس جنازة الطفل ريان الذي أخرج ميتًا من بئر ظل عالقًا فيها خمسة أيام في مأساة هزت 
العالم، وأقيمت صالة الجنازة في محيط مقبرة الزاوية غير بعيد عن قرية إغران، التي شدت إليها أنظار العالم 

أليام أمًال في إخراج الطفل حيًا. وكان جثمان الطفل وصل االثنين إلى مسقط رأسه بعدما ُنقل بمجرد إخراجه من 
البئر ليل السبت الماضي إلى المستشفى العسكري بالرباط. (وكاالت) ..  (الصورة من أ ف ب)

اإلنسانية تودع الطفل ريان

بغداد (وكاالت)

آخر،  إشعار  إلى  العراق  لجمهورية  رئيٍس  انتخاب  تأجل 
النواب  لمجلس  جلسة  خالل  النصاب  اكتمال  تعذر  بعد 
الكتل  مسبقاً  أعلنتها  التي  المقاطعة  سلسلة  إثر  أمس، 
السياسية وأبرزها الكتلة الصدرية. وسبق هذه المواقف 

إعالن القضاء العراقي تعليق ترشيح أحد أبرز المرشحين 
إلى الرئاسة هوشيار زيباري نتيجة شبهات فساد. وأوضح 
مسؤول أن الجلسة التي حضرها فقط 58 نائباً من أصل 
329، تحولت لجلسة حوارية تداولية، ألن اكتمال النصاب 

يحتاج إلى ثلثي عدد نواب البرلمان.
(طالع ص 19)

«املقاطعة» تؤجل انتخاب الرئيس العراقي إلى «إشعار آخر»

سيد الحجار (أبوظبي)

 توسعت شركة مياه وكهرباء اإلمارات، 
في توقيع االتفاقيات مع العديد من 
الجهات بأبوظبي، لتأمين احتياجات 

عملياتها من الطاقة الكهربائية 
الخالية من االنبعاثات، عبر شهادات 
الطاقة النظيفة، التي أطلقتها دائرة 

الطاقة في أبوظبي العام الماضي، 
لتمكين الشركات العاملة في اإلمارة 

من تحقيق أهداف االستدامة 
الخاصة بها، وتوفير آلية لتوثيق 
مصادر إنتاج واستهالك الكهرباء 
المتجددة أو النظيفة، وبالتالي 

تقليل انبعاثات الكربون الناجمة 
عن أعمالهم.

وتتمثل أهمية شهادات الطاقة 
النظيفة في تمكين الشركات التي 

تتخذ من إمارة أبوظبي مقرًا لها 
من التنافس على الصعيد العالمي 

مع نظرائها باستخدام شهادات 
معترف بها دوليًا تؤكد إسهاماتهم في 

الحفاظ على البيئة.
(طالع ص 16)

شهادات الطاقة 
النظيفة تعزز 

تنافسية الشركات 
المحلية عالميًا

2.3

برلمان ليبيا يعتمد باإلجماع خريطــــة طـــــريق إلجــــراء االنتخـــــــــابات
خبراء: حل مجلس القضاء خطوة تصحيحية تدعم إرادة التونسيين

مليار درهم أربــــاح «أبوظبــــي 
اإلسالمـي» بنمـو %45

«مسبار األمل» ينشر الدفعة 
الثانية من «بيانات» المـــــــريخ

40
شركــــــــــة  تنضــــــم إلى مبــــــادرة 

«مشـــاريع الفضـــــــاء»

عدن، صنعاء (االتحاد، وكاالت)

اليمن،  فــي  الشرعية  قــيــادة تحالف دعــم  ــدت  أك  
أمس، بدء تنفيذ عملية عسكرية ألهداف مشروعة 
االستخدام  أن  على  مشدداً  العاصمة صنعاء،  في 
العسكري لميناء الحديدة ومطار صنعاء يهدد األمن 
اإلقليمي والدولي، وتعهد التحالف باتخاذ إجراءات 
لحماية  التهديد  مــصــادر  مــع  للتعامل  عملياتية 

المدنيين بالداخل اليمني. 
التواصل  موقع  في  السعودية  األنباء  وكالة  ونقلت 
االجتماعي «تويتر» عن التحالف قوله: «إن العملية 
العسكرية تأتي استجابة للتهديد والضرورة العسكرية 
وأفاد  العدائية».  الهجمات  من  المدنيين  ولحماية 
الصواريخ  تدمير منصة إلطالق  تم  بأنه  التحالف 

الباليستية بمحافظة الجوف.

اإلرهابية  الحوثي  ميليشيات  إن  التحالف:  وقــال 
أطلقت 4 صواريخ باليستية باتجاه مدينة «حرض» 
أن  ــى  إل الفــتــاً  حــجــة،  بمحافظة  عــاهــم»  و«مثلث 
الصواريخ الباليستية الحوثية أطلقت من الحديدة 
الجيش  ذلــك، تصدى  إلى  الدولي.  ومطار صنعاء 
اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل أمس، لهجوم شنته 
ميليشيات الحوثي اإلرهابية شرق منطقة «اللجمة» 
في الجبهة الجنوبية لمحافظة مــأرب، وألحق بها 
خسائر في العناصر واآلليات، وشن الجيش هجوماً 

مضاداً تجاه «تبة الشهيد» في ذات الجبهة.
يأتي ذلك فيما شن طيران تحالف دعم الشرعية 
عدداً من الغارات التي استهدفت تجمعات وآليات 

حوثية على طول جبهات القتال في جنوب مأرب،
أسفرت عن مقتل عدد من العناصر اإلرهابية وتدمير 

عدد من اآلليات واألطقم العسكرية.

أكد أن االستخدام العسكري لميناء الحديدة ومطار العاصمة يهدد األمن

«التحالف»: استهداف مواقع «حوثية» مشروعـة يف صنعاء

تدمير منصة إلطالق 
الصواريــــــخ الباليســــــتيـــــة 

في محافظة الجوف

الميليشيات اإلرهابيــــة 
تطلق 4 صواريخ 

باليستية على «حرض» 
في حجة
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البنوك واالتصاالت تدعم المؤشرات

«موانئ أبوظبـــــي» تقفـــــل بنجـــاح 
إصدارًا أوليًا بقيمة 4 مليارات درهم 

أبوظبي (وام)

أشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الــوزراء وزير شؤون الرئاسة  بدور االتحاد اآلسيوي، وجهوده في 
تطوير رياضة كرة القدم، منوهاً باالهتمام الكبير الذي توليه القيادة 

الرشيدة لدعم المبادرات الرياضية المحلية والدولية.
 جاء ذلك خالل استقبال سموه أمس، معالي الشيخ سلمان بن 
إبراهيم آل خليفة رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، حيث جرى 
بمسيرة  واالرتقاء  اآلسيوي  االتحاد  تطوير  وخطط  برامج  بحث 
الريادي  الــدور  الجانبان  واستعرض  المنطقة.  في  القدم  كــرة 
اآلسيوي  المستويين  على  الكروية  المبادرات  دعم  في  لإلمارات 
منافسات  أبوظبي  استضافة  مع  بالتزامن  اللقاء  جاء  والدولي.  
النسخة الثامنة عشرة لكأس العالم لألندية «اإلمارات 2021» التي 
تشهد مشاركة نخبة األندية أبطال القارات، وتختتم منافساتها يوم 

السبت المقبل. (طالع ص 23)

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت أسواق المال المحلية خالل جلسة تداوالت اليوم، وأغلقت 
في المنطقة «الخضراء» بدعم من أسهم االستثمار واالتصاالت 
على  تدفقت  التي  اإلجمالية  السيولة  قيمة  وبلغت  والــبــنــوك، 
السوقين 1.65 مليار درهم تقريباً، وأغلق سوق أبوظبي لألوراق 
نقطة،   8734.4 مستوى  عند   %0.017 بنسبة  مرتفعاً  المالية 
فيما أغلق سوق دبي المالي بارتفاع نسبته 0.57% عند مستوى 
3188.8 نقطة.  وبلغت قيمة التداوالت في سوق العاصمة أبوظبي 
1.43 مليار درهم تم تداولها من خالل 6625 صفقة، وبلغت كمية 

األسهم المتداولة خالل الجلسة 218 مليون سهم.  (طالع ص 14)

منصور بن زايد وسلمان آل خليفة: 

دور ريـــادي لإلمـــارات 

يف دعم املبادرات الكروية

مليار درهم سيولة األسهم 

املحليــــة خـــــــالل يــــــوم 1.65
60.6

44 منطقة حرة موزعة على إمارات الدولة، شكلت على 
وعنصراً  الوطني،  لالقتصاد  مهماً  رافداً  عقدين  مدى 
الشركات  عدد  ارتفاع  على  انعكس  لالستثمار  جاذباً 
المنضوية تحتها ألكثر من 60.6 ألف شركة، بنسبة نمو 
الجائحة،  تحديات  رغم   2021 عام  في   %3.4 بلغت 
على  الــتــجــاري  والــتــبــادل  الصناعي  النشاط  وتــراجــع 

مستوى العالم.
اإلمارات،  في  الحرة  المناطق  على  الشركات  إقبال 
مناطق  لجعلها  الــدولــة  وفرتها  عديدة  ألسباب  يعود 
المنطقة  مستوى  على  األموال  لرؤوس  مغرية  تنافسية 
والعالم، منها البنية التحتية المتطورة، والسماح بملكية 
المشاريع الكاملة فيها لغير المواطنين، إلى جانب نسبة 
اإلعفاءات من الرسوم التي وصلت إلى 100% وتمتعها 
بقوانين خاصة ومرنة، ناهيك عن سهولة الوصول من 
والتسهيالت  والعالمية  اإلقليمية  األسواق  إلى  خاللها 

اللوجستية، وجاذبية الدولة للعيش واالستقرار. 
رؤية  شمولية  تجسد  الــدولــة،  في  الحرة  المناطق 
واستدامتها،  التنمية  مسيرة  لدفع  الرشيدة  القيادة 
من خالل تنويع تخصصات هذه المناطق بين مجاالت 
والترفيه،  واإلعــالم  والتكنولوجيا  والتجارة  الصناعة 
ــشــركــات الــكــبــرى  وأخــــرى عـــديـــدة، واســتــضــافــتــهــا ال
وترحيبها  الجنسيات،  ومتعددة  والصغيرة  والمتوسطة 
ما  المبادرات،  أصحاب  ودعــم  والكفاءات،  بالمواهب 
المقبلة،  عاماً  الخمسين  خالل  الدولة  توجهات  يخدم 

وتحقيق تطلعاتها نحو مستقبل مزدهر.

أبوظبي (وام)

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة، حفظه اهللا، برقية تهنئة إلى فخامة 
سيسيل الغريناد الحاكمة العامة لغرينادا، وذلك 
بمناسبة ذكرى استقالل بالدها.  كما بعث صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
رعاه اهللا، وصاحب السمو الشيخ محمد 

أبوظبي  ولــي عهد  نهيان،  آل  زايــد  بن 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، 

الى فخامة  تهنئة مماثلة  برقيات 
سيسيل ال غريناد  وإلى الدكتور 
وزراء  رئــيــس  مــيــتــشــل  كــيــث 

غرينادا.
(طالع ص 02)

رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد

يهنئـــون الحاكمـــة العامــــة لغرينـــادا 
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تفقد المختبرات العلمية للكلية 

سلطان بن أحمد القاسمي يفتتح املؤتمر الدولي 

لطلبة طب األسنان بجامعة الشارقة

الشارقة )وام(

افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد 
ب��ن س��ل��ط��ان ال��ق��اس��م��ي ن��ائ��ب حاكم 
الشارقة رئيس جامعة الشارقة، صباح 
لطلبة  العاشر  الدولي  المؤتمر  أمس، 
طب األسنان بجامعة الشارقة. ويحمل 
مجمع  ف��ي  يعقد  ال���ذي   - ال��م��ؤت��م��ر 
ال��ش��ارق��ة  بجامعة  الطبية  ال��ك��ل��ي��ات 
مجال  في  اإللهام  من  »عقد  شعار   -
طلبة  رابطة  وتنظمه  األس��ن��ان«،  طب 
بمشاركة  الجامعة،  في  األسنان  طب 
ح��ض��وري��ة واف��ت��راض��ي��ة، ل��م��ا ي��ق��ارب 
500 من طلبة وأطباء األسنان يمثلون 
العالم.  حول  دولة   20 من  جامعة   20
ويهدف المؤتمر إلى خلق منصة حوارية 
تضم نخبة من األطباء والمتخصصين 
للتحدث عن  األسنان،  في مجال طب 
التكنولوجيا  إليه  توصلت  ما  أح��دث 
يتعلق  وم��ا  المجال  ه��ذا  في  الحديثة 
به، باإلضافة إلى تسليط الضوء على 
والمستخدمة  المعتمدة  التكنولوجيا 
في المستشفى الجامعي لطب األسنان 

في جامعة الشارقة.
 وأل���ق���ى ال���دك���ت���ور ح��م��ي��د م��ج��ول 
كلمة  الشارقة  جامعة  مدير  النعيمي 
باعتباره  المؤتمر  أهمية  فيها  أك��د 
منصة للمتخصصين المتميزين لتقديم 
أحدث التقنيات والممارسات في طب 
قتيبة  ال��دك��ت��ور  أك��د  بينما  األس��ن��ان، 
لشؤون  الجامعة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  حميد 
الكليات الطبية والعلوم الصحية عميد 
كلية الطب، القائم بأعمال عميد كلية 
افتتاح  كلمته خالل  األسنان، في  طب 

ال��م��ؤت��م��ر، ك��ون��ه م��م��ي��زاً وف���ري���داً من 
قبل  م��ن  منظماً  لكونه  ن��ظ��راً  ن��وع��ه، 
الطلبة، ويحاضرون فيه أيضاً ما يدعم 
استراتيجية الجامعة التي تمنح الطلبة 
من  وال��خ��روج  اآلراء،  ت��ب��ادل  ف��رص��ة 
الطوق التقليدي لإلبداع في مجاالتهم، 
ال��ذي  الكبير  المستوى  إل��ى  مشيراً 
التصنيفات  في  الجامعة  إليه  وصلت 
العالمية، باإلضافة إلى وصول المجمع 
يكونا  أن  إلى  الطبية  والكليات  الطبي 
والثالث  ال��دول��ة،  مستوى  على  األول 
في الخليج والرابع في الدول العربية، 

والرقم 200 في العالم.

سلطان بن أحمد القاسمي خالل افتتاح المؤتمر الدولي )من المصدر(

المختبرات العلمية
 تفقد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب 

حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة واملختبرات العلمية لكلية 
طب األسنان بجامعة الشارقة، تعّرف سموه خالل زيارته على 

أبرز املختبرات العلمية التي تضمها جامعة الشارقة لتخدم 
العملية التعليمية وتأهيل طلبة اجلامعة بأفضل املهارات والعلوم 
التي متكنهم يف اختصاصاتهم، واطلع سموه على أحدث األجهزة 

التعليمية، كما التقى مجموعة من طلبة السنة اخلامسة يف كلية 
طب األسنان الفائزين باجلائزة الثانية مبسابقة مؤمتر اإلمارات 
الدولي لطب األسنان ومعرض طب األسنان العربي، وأشاد سموه 

باإلجناز الذي حققه طلبة الكلية، متمنيًا لهم مواصلة اإلجنازات، 
واالستفادة من اإلمكانيات املتاحة يف اجلامعة إلجراء الدراسات 

والبحوث العلمية املهمة.

أبوظبي )وام(

بن  محمد  م��ع��ال��ي  استقبل 
الدولة  وزي��ر  ال��ب��واردي  أحمد 
ب��وزارة  بمكتبه  ال��دف��اع  لشؤون 
إيسوماتا  أكيو  أم��س،  ال��دف��اع، 
س��ف��ي��ر ال��ي��اب��ان ل���دى ال��دول��ة 
الظاهري  سالم  مطر  بحضور 
وع���دد  ال���دف���اع،  وزارة  وك��ي��ل 
ومسؤوليها  ضباطها  كبار  من 

والوفد المرافق للضيف. 
رحب معاليه في بداية اللقاء 
عمق  وأك��د  الياباني،  بالسفير 
ال��ص��داق��ة بين دول��ة  ع��الق��ات 
اإلمارات واليابان، والتي يحتفى 
الخمسين،  بذكراها  العام  هذا 
متمنياً لهذه العالقات مزيداً من 
االزدهار وللسفير طيب اإلقامة 
وال��ت��وف��ي��ق وال��ن��ج��اح ف��ي مهام 
الجانبان  بحث  الجديدة.  عمله 
التعاون  عالقات  اللقاء  خ��الل 

الدفاعي والعسكري المشترك، 
لخدمة مصالح  تعزيزها  وسبل 
البلدين الصديقين، وتلبية رؤية 
وتبادال  الحكومتين،  وتطلعات 
وج��ه��ات النظر ح��ول ع��دد من 
وال��دول��ي��ة  اإلقليمية  القضايا 

ذات االهتمام المشترك. 
م����ن ج���ان���ب���ه أش�������اد أك��ي��و 
دولة  إليه  بما وصلت  إيسوماتا 
اإلمارات من تطور وتقدم على 
على  مثنياً  ك��اف��ة  المستويات 
إكسبو  معرض  تنظيم  مستوى 
ب��ل��دان  يحتضن  ال���ذي   2020
المختلفة.  وثقافاتها  ال��ع��ال��م 
الحكومة  إدان���ة  السفير  وأك��د 
ال��ي��اب��ان��ي��ة ل��ل��ه��ج��وم ال��ح��وث��ي 
اإلرهابي الذي تعرضت له دولة 
المتحدة،  العربية  اإلم����ارات 
من  معها  تضامنها  ع��ن  وعبر 
أجل حفظ أمنها وأمن المنطقة 

بأكملها.

البواردي يلتقي سفير اليابان

البواردي خالل لقاء سفير اليابان )وام(

»الوطنــي« ينـــاقش 

سياسة وزارة االقتصـــاد

خلفان النقبي )أبوظبي(

ي��ع��ق��د ال��م��ج��ل��س ال��وط��ن��ي 
معالي  ب��رئ��اس��ة  االت��ح��ادي، 
ص�����ق�����ر غ������ب������اش رئ����ي����س 
الخامسة  جلسته  المجلس، 
ال��ع��ادي  ان��ع��ق��اده  دور  م���ن 
التشريعي  للفصل  ال��ث��ال��ث 
ال��س��اب��ع ع��ش��ر، ال���ي���وم في 
المجلس،  زايد« بمقر  »قاعة 
ي��ن��اق��ش خ��الل��ه��ا م��وض��وع 
»سياسة وزارة االقتصاد في 
السياحة«،  قطاع  دعم  شأن 
وي���وّج���ه س��ب��ع��ة أس��ئ��ل��ة إل��ى 

الحكومة. ممثلي 
الموضوع  محاور  وتتناول 
ال��������ذي أع��������دت ت���ق���ري���ره 
ل��ج��ن��ة ال����ش����ؤون ال��م��ال��ي��ة 

والصناعية،  واالق��ت��ص��ادي��ة 
االق��ت��ص��اد  وزارة  س��ي��اس��ة 
وخ��ط��ط��ه��ا االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
وتنمية  السياحة،  قطاع  في 
وت���روي���ج ال��س��ي��اح��ة داخ��ل��ي��اً 
ب��ال��ت��ن��س��ي��ق مع  وخ���ارج���ي���اً، 
ذلك  وأثر  المعنية،  الجهات 
على التخطيط االستراتيجي 
السياحة.   لقطاع  المستقبلي 
وف����ي ب��ن��د األس��ئ��ل��ة ي��وج��ه 
محمد عيسى الكشف سؤاالً 
محمد  بن  سهيل  معالي  إلى 
الطاقة  وزي��ر   – المزروعي 
رئيس   – التحتية  وال��ب��ن��ي��ة 
االتحاد  شركة  إدارة  مجلس 
»زيادة  حول  والكهرباء  للماء 
مزارع  على  الكهرباء  أسعار 

المواطنين«.  

علي النعيمي يلتقي وزير 

خارجية إسرائيل

تل أبيب )وام(

التقى معالي الدكتور علي راشد 
المجلس  وف���د  رئ��ي��س  النعيمي 
ال��وط��ن��ي االت���ح���ادي ال���ذي يقوم 
بزيارة إلى إسرائيل، معالي يائير 
البيد وزير خارجية دولة إسرائيل. 
وضم الوفد كاًل من: سارة محمد 
المهيري،  عبيد  وم��روان  فلكناز، 
أعضاء  السويدي،  سلطان  وميرة 
ال��م��ج��ل��س ال��وط��ن��ي االت���ح���ادي. 
سبل  بحث  اللقاء  خ��الل  وج���رى 

والتأكيد  التعاون،  عالقات  تعزيز 
اإلبراهيمي  االتفاق  أهمية  على 
الموقع بين دولة اإلم��ارات ودولة 
يمثله م��ن خطوة  إس��رائ��ي��ل، وم��ا 
لفتح العديد من فرص ومسارات 
التعاون. كما جرى التأكيد على أن 
هذا االتفاق هدفه األساسي تعزيز 
الجهود الرامية إلى تحقيق السالم 
في منطقة الشرق األوسط، ونبذ 
التطرف والكراهية من خالل دعم 
االزدهار االقتصادي والتنمية لدى 

دول وشعوب المنطقة. 

»التربية« تعتمد مواعيد التسجيل يف اختبارات رخصة املعلم

دينا جوني )دبي(

وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��ت��رب��ي��ة  وزارة  دع���ت 
ال��م��ه��ن��ي��ي��ن ال��ع��ام��ل��ي��ن ف���ي ق��ط��اع 
في  التسجيل  إل��ى  بالدولة،  التعليم 
والتخصصية  المهنية  االخ��ت��ب��ارات 
الدراسي  العام  خ��الل  ستعقد  التي 
لممارسة  شرطاً  تعد  والتي  الجاري، 
المهنة. وشددت الوزارة على ضرورة 
واالل��ت��زام  التسجيل،  ف��ي  اإلس����راع 
بالقرارات والقواعد المنظمة لذلك، 
أو  الوقوع في أي مخالفات  ولتالفي 

مساءالت قانونية في هذا الشأن.
تعميم،  ف��ي  ال�����وزارة  وأوض���ح���ت 
التسجيل  مواعيد  مؤخراً،  أصدرته 

ال��م��ت��واف��رة الخ���ت���ب���ارات ال��رخ��ص��ة 
الفئات  تحفيز  إلى  داعية  المهنية، 
المستهدفة للتسجيل في االختبارات 
بناًء  أن��ه  وأك���دت  ل��ه��م.  المخصصة 
 )57( رقم  الوزراء  قرار مجلس  على 
خدمات  رس��وم  ب��ش��أن   2019 لسنة 
ال��ت��رخ��ي��ص ال��م��ه��ن��ي ل��ل��ع��ام��ل��ي��ن في 
قطاع التعليم في الدولة، وقرار وزير 
لسنة   )646( رق��م  والتعليم  التربية 
اختبارات  سير  قواعد  بشأن   2020

ال��ت��رخ��ي��ص ال��م��ه��ن��ي، ع��ل��ى ض���رورة 
المهنية  االخ��ت��ب��ارات  ف��ي  التسجيل 
عقدها  سيتم  ال��ت��ي  والتخصصية 
خالل العام األكاديمي 2022-2021، 
قطاع  في  العاملين  تستهدف  والتي 
الرخصة  إلل��زام��ي��ة  ن��ظ��راً  التعليم، 

المهنة. ممارسة  من  للتمكن 
اعتمدته  ال��ذي  ال��ج��دول  وأوض���ح 
ال�������وزارة ل���الخ���ت���ب���ارات، م��واع��ي��د 
بدء  وحددت  اختبار.  لكل  التسجيل 
التربية  تخصصات  ف��ي  التسجيل 
اإلس���الم���ي���ة وال���ت���رب���ي���ة ال��ب��دن��ي��ة، 
واألح���ي���اء، وال��ك��ي��م��ي��اء، ال��ف��ي��زي��اء، 
وط��ف��ول��ة م��ب��ك��رة وال��ت��ي ب���دأت في 
ال���خ���ام���س م����ن ف���ب���راي���ر ال���ج���اري 

مارس  من  الخامس  لغاية  وتستمر 
جميع  معلمي  ويستهدف  المقبل، 
المبكرة.  الطفولة  ومعلمي  الحلقات 
التسجيل  ب���دء  ال��ج��دول  ح���دد  ك��م��ا 
األع���م���ال،  إدارة  ت��خ��ص��ص��ي  ف���ي 
وال���دراس���ات االج��ت��م��اع��ي��ة ف��ي 14 
مايو  م��ن   14 لغاية  المقبل،  أب��ري��ل 
جميع  معلمي  ويستهدف  المقبل، 
ال��ح��ل��ق��ات ال���ق���ي���ادات ال��م��درس��ي��ة. 
أم���ا ت��خ��ص��ص��ات أم��ن��اء ال��م��خ��ت��ب��ر، 
واللغة  خاصة،  احتياجات  وإخصائي 
فحددت  بها،  الناطقين  لغير  العربية 
الفترة  في  فيها  التسجيل  مواعيد 
18 يونيو المقبل،  18 مايو لغاية  من 

التعليمية. الحلقات  لجميع 

  تحفيز الفئات 
المستهدفة للتسجيل 

في االختبارات

»اإلمارات للدراسات« و»مكتب البعثات الدراسية« يوقعان اتفاقية تعاون

أبوظبي )وام(

 وّقع »مكتب البعثات الدراسية« التابع 
لوزارة شؤون الرئاسة، و»مركز اإلمارات 
للدراسات والبحوث االستراتيجية«، في 
تعاون  اتفاقية  بأبوظبي،  المركز  مقّر 
برامج  وتنفيذ  إطالق  تتضّمن  مشترك 
وتطوير  الشباب،  لتأهيل  ومشروعات 
ق��درات��ه��م ع��ل��ى اإلس���ه���ام ف��ي مسيرة 

النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة. 
اإلم��ارات  »مركز  االتفاقية عن  ووّق��ع 
االستراتيجية«،  والبحوث  ل��ل��دراس��ات 
الدكتور سلطان محمد النعيمي، المدير 
البعثات  »مكتب  وع��ن  للمركز،  ال��ع��ام 
الدراسية«، جمعة عتيق الرميثي، مدير 

المكتب. 
وتشمل االتفاقية عدداً من المجاالت 

تبادل  من خاللها  للجانبيْن  يُمكن  التي 
الخبرات وتنظيم الفعاليات التي تُسهم 
المعرفية  بالمستويات  االرت��ق��اء  ف��ي 
المستوييْن  ع��ل��ى  ال��م��واط��ن��ة  ل��ل��ك��وادر 
قدراتها  وتعزيز  والتطبيقي،  األكاديمي 
العلمية  ال��م��ج��االت  ف��ي  وإم��ك��ان��ات��ه��ا 
على  وتشجيعها  المختلفة،  والبحثية 
ُمتابعة عملية التعلّم والتعليم والحصول 

على مزيد من المؤّهالت العلمية. 
وقال النعيمي: إن االتفاقية تأتي في 
استلهام  على  الجانبيْن  ح��رص  إط���ار 

باالستثمار  الرشيدة  القيادة  توجيهات 
في الكفاءات والمواهب الوطنية الشابة، 

وتجسيدها على أرض الواقع. 
توقيع  أن  الرميثي  أك��د  جانبه،  وم��ن 
المكتب  سعي  إطار  في  يأتي  االتفاقية 
إلى تلبية احتياجات القطاعات الحيوية 
اإلماراتي،  الشباب  وتأهيل  الدولة  في 

الشيخ  سمو  وت��وج��ي��ه��ات  دع��م  ُمثمناً 
منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس 
مجلس ال���وزراء، وزي��ر ش��ؤون الرئاسة، 
أحمد  معالي  من  المستمّرة  والُمتابعة 
ل��وزارة  العام  األمين  الحميري،  محمد 
شؤون الرئاسة نائب رئيس مجلس إدارة 

مكتب البعثات الدراسية.

االستثمار في الكفاءات 
والمواهب الوطنية 
الشابة وتجسيدها 

على أرض الواقع

خالل توقيع اتفاقية التعاون )وام(

علي النعيمي خالل لقاء وزير خارجية إسرائيل )وام(

رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون الحاكمة العامة لغرينادا بذكرى استقالل بالدها 

أبوظبي )وام(

نهيان،  آل  زايد  بن  الشيخ خليفة  السمو  بعث صاحب   
رئيس الدولة، حفظه اهلل، برقية تهنئة إلى فخامة سيسيل 
ذكرى  بمناسبة  وذلك  لغرينادا،  العامة  الحاكمة  الغريناد، 
استقالل بالدها. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
بن  الشيخ محمد  السمو  اهلل، وصاحب  رعاه  دبي،  حاكم 
األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ول��ي  نهيان،  آل  زاي��د 
فخامة  إل��ى  مماثلتين  تهنئة  برقيتي  المسلحة،  للقوات 
سيسيل ال غريناد.  وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
ميتشل،  كيث  الدكتور  إلى  مماثلتين  تهنئة  برقيتي  نهيان، 

رئيس وزراء غرينادا.
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سيف بن زايد يوقع مذكرة تفاهم بني اإلمارات وبلجيكا 

أبوظبي )وام(

زاي��د  ب��ن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  وق��ع 
وزير  ال��وزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل 
اإلمارات  دولة  بين  تفاهم  مذكرة  الداخلية، 
الصديقة  بلجيكا  ومملكة  المتحدة  العربية 
تتعلق بتعزيز التعاون في المجاالت الشرطية 
عن  المذكرة  وقع  فيما  الجريمة،  ومكافحة 
فيرليندن،  أنيليس  معالي  البلجيكي  الجانب 
وزي�����ر ال���داخ���ل���ي���ة واإلص�������اح ال��م��ؤس��س��ي 

الديمقراطي.  والتجديد 
البلجيكية  الوزيرة  معالي  مع  سموه  وتبادل 
بدبي   2020 إكسبو  في  جمعهما  لقاء  خال 
ذات  الموضوعات  م��ن  ع��دد  ح��ول  الحديث 
تعزيز  المشترك، وأكدا على أهمية  االهتمام 
وضرورة  الصديقين،  البلدين  بين  العاقات 
المشتركة  اللقاءات  هذه  في عقد  االستمرار 
ل��ت��ط��وي��ر ال��ع��اق��ة واالرت���ق���اء ب��ه��ا. وت��ه��دف 
بين  المشترك  التعاون  تعزيز  إلى  المذكرة 
في  الثنائية  ال��ع��اق��ات  وت��ط��وي��ر  ال��ب��ل��دي��ن، 
المجاالت األمنية والشرطية وتبادل المعارف 
والخبرات وأفضل الممارسات المطبقة لدى 

الشرطية.  المجاالت  في  الدولتين 

 سيف بن زايد خالل لقاء أنيليس فيرليندن )وام(

جانب من الوفد المرافق عبداهلل المري وسالم الشامسي وسلطان النعيمي

لتعزيز التعاون في المجاالت الشرطية

 تطوير العالقات الثنائية 
في المجاالت األمنية 

والشرطية

على هامش مؤتمر النقل

»الطرق« توّسع خدمة »الحافالت تحت الطلب« 

وقال عادل شاكري مدير إدارة التخطيط وتطوير 
األعمال في مؤسسة المواصات العامة في هيئة 
الطرق والمواصات ل�»االتحاد« على هامش مؤتمر 
أفريقيا  وش��م��ال  األوس���ط  ال��ش��رق  لمنطقة  النقل 
ب��دورت��ه ال��راب��ع��ة ال��ت��ي ت��ج��ري ف��ي م��رك��ز التجارة 
إضافة  2022 سيشهد  العام  إن  دبي،  في  العالمي 
ثاث مناطق جديدة تقّدم تلك الخدمة، باإلضافة 
إلى المناطق الخمس التي تم تشغيل الخدمة فيها 
خال العامين الماضيين وهي مدينة دبي األكاديمية 
والروضة وواحة دبي للسيليكون والمدينة العالمية، 
والنهدة. وأشار أن الهيئة ستضيف نحو 6 حافات 
 12 لنحو  يتسع  ال��ذي  الصغير  الحجم  من  جديدة 

راكباً لتلبية الطلب. 
المواصات  عمل  مرونة  الخدمة  تلك  وتعكس 
العامة في دبي بشكل عام والحافات بشكل خاص. 

وتتميز عن الحافات التقليدية الكبيرة بأن مسارها 
ليس ثابتاً، أي أن السائق لن يكون مضطراً إلى إنهاء 
المسار إذا كانت الحافلة فارغة، أو إذا لم يكن هناك 
عليها طلب خال أي من ساعات التشغيل. ويسهم 
ذلك في التقليل من االنبعاثات الكربونية ومن تكلفة 
الصيانة ومن حركة المواصات في الشارع.   وفي 
نقاشية  جلسة  عقدت  المؤتمر،  من  الثاني  اليوم 
رئيسة حملت عنوان »قادة النقل في منطقة الشرق 
خالد  المهندس  أدارها  أفريقيا«،  وشمال  األوسط 
الحقيل رئيس االتحاد العالمي للمواصات العامة 
الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للنقل )سابتكو(، 
رميح  الدكتور  معالي  من  كل  الجلسة  في  وش��ارك 
 )TCA( الرميح رئيس الهيئة العامة للنقل السعودية
عّمان  مدينة  ع��ام  أمين  شواربة  يوسف  والدكتور 

األردنية.

دينا جوني )دبي(

تطور هيئة الطرق والمواصالت خالل العام الجاري خدمة »حافالت تحت الطلب«، لتشمل عددًا 

أكبر من المناطق السكنية وزيادة في عدد الحافالت المستخدمة. 
عادل شاكري

»شرطة دبي« تدخل »غينيس« في »إكسبو«

دبي )االتحاد(

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش 
العامة  القيادة  من  كل  احتفال  دب��ي«،   2020 ل�»إكسبو  العام  المفوض 
لشرطة دبي و»إكسبو 2020 دبي«، بتحطيمهما الرقم القياسي العالمي 
األشخاص  من  ع��دد  أكبر  في  تمثل  القياسية  لألرقام  »غينيس«  في 
العالمية  اللغات  بمختلف  فيديو  مقاطع  سلسلة  أط��ول  في  ش��ارك��وا 
)Video Chain(، تصور انتقال شعار »إكسبو 2020 دبي« عبر نطاق 
جغرافي محدد بمشاركة 265 شخصاً من مختلف الجنسيات في حديقة 

الفرسان في»إكسبو«.
شهادة  دبي«   2020 و»إكسبو  دبي،  لشرطة  العامة  القيادة  وتسلمت 
دولة  وزيرة  الهاشمي  إبراهيم  بنت  ريم  معالي  بحضور  غينيس رسمياً 
لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب »إكسبو 2020 دبي«، واللواء 
اإلدارة،  لشؤون  دبي  لشرطة  العام  القائد  مساعد  رفيع  محمد  أحمد 
من  وعدد  البشرية،  للموارد  العامة  اإلدارة  مدير  مراد  والعميد صالح 

الضباط، ومسؤولي أجنحة الدول المشاركة في الحدث العالمي.
إدارة  البلوشي، مدير  الدكتور منصور حسن  المقدم  ثمن  من جهته، 
الدعم  البشرية،  للموارد  العامة  اإلدارة  في  واالستقطاب  البعثات 
الامحدود من معالي الفريق عبد اهلل خليفة المري القائد العام لشرطة 
دبي لفريق العمل، وأشاد بجهودهم التي تكللت بمشاركة 265 شخصاً 
منهم 146 من اإلناث و119 من الذكور من 193 جنسية ممثلين في 192 

جناحاً مشاركاً في إكسبو 2020 دبي.

سفير الدولة يلتقي أعضاء لجنة 

األخوة األردنية اإلماراتية البرملانية 

عمان )وام(

المملكة  لدى  اإلم��ارات  دول��ة  سفير  البلوشي،  علي  أحمد  استقبل   
األردنية الهاشمية، لجنة األخوة األردنية - اإلماراتية في مجلس األعيان 
األردني، برئاسة معالي العين حسين هزاع المجالي، وتم خال اللقاء 

استعراض عدد من القضايا والمواضيع ذات االهتمام المشترك. 
وأعرب معالي المجالي في مستهل اللقاء وباسم لجنة األخوة األردنية 
شنتها  التي  اإلرهابية  لاعتداءات  الشديدة  إدانته  عن  اإلماراتية   -
ميليشيا الحوثي على دولة اإلمارات، مؤكداً على تضامن األردن المطلق 
مع دولة اإلمارات، وعلى أن أمن دولة اإلمارات وكافة دول الخليج العربي 
من أمن األردن. كما تطرق إلى العاقات التاريخية والمتينة التي تربط 

بين دولة اإلمارات والمملكة األردنية الهاشمية. 
وبحث أعضاء لجنة األخوة األردنية - اإلماراتية مع السفير البلوشي 
آفاق التعاون الثنائي، وأشاروا إلى حجم التعاون والتنسيق بين البلدين 
الشقيقين، والحرص على تعزيزه في المجاالت كافة، خاصة في التعليم 
والصحة وتكنولوجيا المعلومات والمشاريع الحيوية، مثل: الطاقة والبنى 

التحتية والمياه والسياحة. 
العربية  اإلم��ارات  يجمع  بما  اعتزازه  عن  البلوشي  عّبر  جانبه،  من 
الهاشمية من عاقات متطورة وقوية على  األردنية  والمملكة  المتحدة 
كافة المستويات، مؤكداً أن ما يمّيز هذه العاقات أنها صادقة ومنسجمة 
ومتجذرة حظيت وتحظى باهتمام ورعاية القيادات الرشيدة في البلدين 
الشقيقين. وثّمن مستوى التعاون في المجاالت التشريعية والبرلمانية 
بين البلدين الشقيقين في ظل اللقاءات والزيارات المثمرة بين المجلس 
الوطني االتحادي ومجلس األمة األردني، مشيراً إلى الدور الكبير الذي 

تضطلع به لجنة األخوة األردنية - اإلماراتية في هذا اإلطار.

نهيان بن مبارك يتسلم الشهادة بحضور ريم الهاشمي )وام(

أمن اإلمارات ودول
الخليج العربي من أمن األردن

حضر مراسم التوقيع معالي 
الفريق عبداهلل املري قائد 

عام شرطة دبي، واللواء سالم 
علي مبارك الشامسي وكيل 

وزارة الداخلية املساعد للموارد 
واخلدمات املساندة، واللواء الشيخ 
سلطان النعيمي قائد عام شرطة 
عجمان، وعدد من الضباط. فيما 

حضرها من اجلانب البلجيكي 
بيتر كالس سفير مملكة بلجيكا 

لدى الدولة وبيتر دي بوشير 
مدير التعاون الشرطي الدولي 

للشرطة االحتادية، وآن أولدرس 
مساعدة وزيرة الداخلية 

واإلصالحات املؤسسية والتجديد 
الدميقراطي.

الحضور

تحديات
 قال الشواربة: تواجه املدن حتديات كثيرة 

يف مجال تأسيس شبكة النقل العام ألن 
النقل لم يعد مجرد نقل شخص أو مجموعة 

أشخاص من مكان إلى آخر، بل بتطبيق 
األنظمة الذكية ومواكبة آخر التطورات يف 

مجال التقنيات احلديثة يف هذا املجال، كما 
يجب النظر إلى النقل العام كثقافة عامة 

وتعزيز لالنتماء الوطني.  وأوضح الشواربة 
بأن أمانة عمان قد وضعت خطة ملدة عشر 

سنوات بدأت العام اجلاري يف مجال تطوير 
النقل العام من خالل خطط شاملة.

نهيان بن مبارك يشهد احتفال موزمبيق بيومها الوطني يف »إكسبو« 

دبي )وام(

احتفلت جمهورية موزمبيق بيومها 
دب��ي«،   2020 »إكسبو  ف��ي  الوطني 
نهيان  الشيخ  معالي  بحضور  أم��س، 
التسامح  وزي��ر  نهيان،  آل  مبارك  بن 
ل�»إكسبو  العام  المفوَّض  والتعايش، 
ك���ارل���وس  وم��ع��ال��ي  دب������ي«،   2020
أغوستينو دو روزاريو، رئيس وزرائها 
حيث  ل��ه،  المرافق  الرسمي  والوفد 
العلم في ساحة  رفع  أُقيمت مراسم 
فعاليات عكست  جانب  إلى  الوصل، 
ثقافة هذه الدولة األفريقية العريقة. 
ورّحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك 
العلي،  محمد  ون��ج��ي��ب  ن��ه��ي��ان،  آل 
المفوض  لمكتب  التنفيذي  المدير 
بمعالي  دبي«،   2020 ل�»إكسبو  العام 
لدى  روزاري��و  دو  أغوستينو  كارلوس 
وأكد  ال��دول��ي.  الحدث  إل��ى  وصوله 
آل  مبارك  بن  نهيان  الشيخ  معالي 
يرسخ  موزمبيق  ج��ن��اح  »إن  نهيان: 

م��ك��ان��ت��ه��ا ب���ل���داً ف��ت��ّي��اً ي��م��ل��ك ف��ك��راً 
برؤية  المستقبل  آف���اق  يستشرف 
واضحة تجاه أهداف مستدامة قابلة 
للتنفيذ ويسلط الضوء على المبادرات 
التي أطلقتها في مجال الزراعة، ومن 
المستدام،  ال��غ��ذائ��ي  اإلن��ت��اج  بينها 
الطبيعية  ل��م��وارده��ا  ك��ذل��ك  وي����رّوج 
الواسعة لاستثمار  واآلفاق  الوفيرة، 
ف���ي ال�����دول�����ة«. وأض�������اف: »ت��ع��ت��ز 
الثنائية  بالعاقات  اإلم���ارات  دول��ة 
المزدهرة التي تربطها بموزمبيق، وما 
بُني على هذه العاقات من شراكات 
فاعلة بين البلدين في جانبْي التعليم 

وت��ط��وي��ر ال��م��ش��روع��ات.. إن��ن��ا على 
في  موزمبيق  مشاركة  بأن  تامة  ثقة 
)إكسبو 2020 دبي( تحمل في طّياتها 
فيما  التعاون  لمواصلة  كبيرة  فرصاً 
ذات  ال��م��ج��االت  مختلف  عبر  بيننا 
معالي  وق��ال  المشتركة«.  األول��وي��ة 
ك���ارل���وس أغ��وس��ت��ي��ن��و دو روزاري�����و: 
موزمبيق،  جمهورية  م��ن  ك��ل  »ل���دى 
في  ب��ل��دان  ومعنا  اإلم�����ارات  ودول���ة 
الحاجة  حول  مشتركة  رؤي��ة  العالم، 
للتنمية االقتصادية،  إلى دعم حثيث 
ونرّكز  والمستدامة،  واالجتماعية، 
الموضوعات  على  دبي(  )إكسبو  في 

المستدامة  التنمية  إل��ى  المرتكزة 
الحاضر  الحسبان  ف��ي  تأخذ  التي 
والمستقبل، وهو ما يتجلى في شعار 
)اإلدارة المستدامة للطبيعة.. اإلرث 
األف��ض��ل ل��ألج��ي��ال ال��م��ق��ب��ل��ة(؛ ل��ذا 
وصيد  الزراعة،  مجاالت  على  نركز 
السمك، والتصنيع، والطاقة، والبنية 
ولوجستيات  وال��س��ي��اح��ة،  التحتية، 
النقل«. وأضاف بعد جولته في جناح 
)إكسبو  في  مشاركتنا  »إن  موزمبيق: 
نقدم  ألننا  للغاية  مهمة  دبي(   2020
العالم  ونأخذ  العالم  إل��ى  موزمبيق 
هنا  إل��ى  أتينا  لقد  موزمبيق..  إل��ى 
لتعزيز عاقات التعاون مع اإلمارات، 
مع  االقتصادي  التعاون  زي��ادة  ون��ود 
كله.  العالم  ومع  العظيم،  البلد  هذا 
كانت  الماضية،  عاماً  الخمسين  في 
اإلمارات  في  التكنولوجية  التطورات 
ملفتة للغاية، ونحن نود زيادة التعاون 
التكنولوجي بيننا، ليتمكن البلدان من 

التطور بطريقة مستدامة«. 

جناح موزمبيق يرسخ مكانتها بلدًا 
فتّيًا يملك فكرًا مستقبليًا

 
نهيان بن مبارك

الجناح السويسري يعالج تحديات الصحة العامة 

دبي )االتحاد(

اختُتمت فعاليات أسبوع الصحة واللياقة في 
دبي«،   2020 »إكسبو  في  السويسري  الجناح 
ال��م��ب��ادرات  بأهمية  ال��خ��ب��راء  م��ن  بتوصيات 
ت��زاي��د  معالجة  ف��ي  وال��م��س��ت��دام��ة  المبتكرة 
ضوء  في  العامة  بالصحة  المتعلقة  المخاوف 

التوسع الحضري العالمي المتسارع.
الفعالية  خال  المتحدثين  قائمة  وتضمنت 
المدرسة  مدير  كونزلي«،  »نينو  البروفيسور 
السويسرية للصحة العامة، والدكتور »كارلوس 
للعلوم  اهلل  عبد  الملك  جامعة  من  دوارت���ي« 

مختلفة،  مواضيع  الخبراء  وناقش  والتقنية. 
الغذائية  الحمية  التطويرية،  النظر  كوجهات 
المهنيين  في  النقص  الصحية،  والشيخوخة 
مواضيع  جانب  إلى  الصحية،  الرعاية  بمجال 

المياه والصرف الصحي.
العام  ال��م��ف��وض  سالتشلي،  م��ان��وي��ل  وق���ال 
دبي«:   2020 »إكسبو  في  السويسري  للجناح 
بحاجة  العالم  أن  على  التشديد  م��ن  ب��د  »ال 
في  ملتزمين  ومواطنين  وعلماء  أج��ي��ال  إل��ى 
وإخاص  بنشاط  يشاركون  المقبلة،  المرحلة 
في ابتكار حلول مستدامة للمشكات الراهنة 

والمستقبلية«.

وم���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال دان��ت��ي الري���ن���ي، م��دي��ر 
في  »سويسنيكس«  شبكة  ل��دى  المشروعات 
 ،2050 ال��س��وي��س��ري: »ب��ح��ل��ول ع���ام  ال��ج��ن��اح 
ما  أو  العالم  سكان  ثلثي  م��ن  أكثر  سيعيش 
ح��ض��ري��ة،  م��ن��اط��ق  ف��ي  م��ن��ه��م   %68 نسبته 
تبني  يستوجب  لذلك،  المتحدة.  األمم  بحسب 
المعنية،  األط��راف  قبل  من  رئيسية  مبادرات 
بما في ذلك الحكومات، لضمان الحفاظ على 
الشعبية  القاعدة  مستوى  على  العامة  الصحة 
للسياسات  التصورات  وضع  مرحلة  من  ب��دءاً 
االستراتيجية، ووصوالً إلى تنفيذها على أرض 

الواقع«.



أذك��ر أنني كنت حريصاً على زي��ارة معارض 
خالل  أح��ده��ا  أص���ادف  كنت  عندما  »إكسبو« 
ال��دول المختلفة التي استضافته،  رحالتي في 
أو   ،2000 عام  بألمانيا  هانوفر  كان في  س��واء 
»إكسبو آيشي« عام 2005 في اليابان، وأخيراً في 
ميالنو في إيطاليا عام 2015 والتي كانت محطته 
األخيرة قبل وصوله ألرضنا الحبيبة اإلمارات، 
في  معرض  أول  ليكون  دب���ي«،   2020 »إكسبو 

منطقة الشرق األوسط. 
في تلك األثناء كان اسم اإلمارات يتردد كواحدة 
الُمرشحة الستضافة هذا المعرض  من الدول 
عبره  وال��ذي  العريق،  التاريخ  صاحب  العالمي 
انطلقت كل االختراعات التي ساهمت في نماء 
البشر والبشرية، وكان يتراءى أمام عيني دائماً 
صورة الوالد والمؤسس الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان »طيب اهلل ثراه«، الذي علمنا دائماً أنه 
أن  في  الشعوب  إرادة  أم��ام  يوجد مستحيل  ال 
تصنع حضارة إنسانية، وعلمنا أن نبحث دائماً 
في المستقبل ونُحافظ على الماضي الذي يمثل 
التراث واألصل والجذور، وأن نرى العالم 

بأعيننا، ال بأعين اآلخرين.
ل�������م ي���ك���ن 

كان  ما  بقدر  دب��ي« حلماً   2020 »إكسبو  نجاح 
نتيجة لجهود قادتنا »حفظهم اهلل«، تلك الجهود 
التي لم تثمر »إكسبو« فقط، بل أثمرت عشرات، 
وربما آالف النجاحات واإلنجازات التي أبهرت 
العالم من حولنا، تلك الجهود التي لم تفتر بمرور 
السنوات، ولم تضعف، بل كانت تزداد كل يوم قوة 
وإصراراً وعزيمة، جعلت دولتنا الحبيبة في قلب 
العالم، بطموحاتنا التي تُعانق الفضاء، وبعزيمة 
شبابنا الذين يُنافسون أنفسهم ليُخرجوا أفضل 
ما فيهم وهم يضعون نصب أعينهم رفعة وطنهم.

ك��ن��ت أت��ص��ف��ح ب��ع��ض ال��ص��ح��ف وال��م��ج��الت 
القديمة، وقرأت مقاالً للكاتب المصري الراحل 
أح��م��د ب��ه��اء ال��دي��ن، نُ��ش��ر ف��ي مجلة المصور 
أبوظبي  إلى  المصرية، وكان يصف فيه رحلته 
ال��وق��ت ع��ام 1968 أي قبل تأسيس  ف��ي ذل��ك 
االتحاد، وقال فيها: إن اسم أبوظبي في العالم 
أصبح أشبه بقصة من قصص ألف ليلة وليلة، 
وأن أبوظبي أشبه بساحة موقعة عسكرية تحارب 
فيها الجرارات والحفارات، وتمتد فيها الطرق 
والمباني بسرعة جنونية، إنه البناء السريع من ال 
شيء، وقال عن دبي إنها ُمعجزة تجارية تمتد على 

خور جميل من البحر أمياالً في قلب الصحراء.
في  يرانا  كان  العالم  كان  إذا  تساءلت  وقتها 

تلك الصورة عام 1968 أي منذ أكثر من نصف 
قرن، وقبل أن نُحقق أبسط أحالمنا، فكيف يرانا 
اآلن؟ وما مصدر ثقة العالم وقتها في تلك الدولة 
أساسياً  ج��زءاً  يوماً  أنها ستصبح  في  الناشئة 
من المشهد العالمي؟ بل وتتصدره في كثيٍر من 
القطاعات أحياناً، واإلجابة تتمثل في تلك الثقة 
التي كان مصدرها الوالد والمؤسس الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان »طيب اهلل ثراه«، فقد كان 
ما  واإليمان  والعزيمة  واإلرادة  القوة  من  يملك 

يكفي لبناء العالم، وليس فقط دولتنا الحبيبة.
ملتقى  دائ��م��اً  اإلم���ارات  أرض  كانت  ومثلما 
مدار  وعلى  اليوم  فهي  والحضارات،  للشعوب 
180 يوماً منذ بداية »إكسبو 2020 دبي«، وحتي 
أيامه اجتمع ويجتمع على أرضها شعوب  آخر 
العالم، في ظروف استثنائية عاشها العالم مع 
أزم��ة »كوفيد - 19«، ق��ادت اإلم��ارات بكل قوة 
العالم نحو التعافي من أزمة »كورونا«، عبر بوابة 

»إكسبو«.
سوف نظل نُلقب هذا المعرض بنفس االسم 
الذي بدأ به أولى دورات��ه في لندن عام 1851 
»المعرض العظيم«؛ ألنه كان دائماً في كل دورة 
من دوراته يحمل إضافة للبشرية، حيث قدم على 
مدار ما يقرب من 170 عاماً للعالم علماً ومعرفة 
واك��ت��ش��اف��ات واخ��ت��راع��ات تمثل 

عالمات في تاريخ البشرية.

المعرض العظيم
عمـــر بن زايـــد آل نهـيــــان

رحلة عمرها 170 عامًا قطعها »إكسبو« 

حتى وصل إلى أرض دولتنا الحبيبة اإلمارات، 

وعانق أحالم الوالد والمؤسس الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه«، رحلة كانت 

تمتد آلالف األميال وعشرات السنين، قطعها 

»إكسبو« منذ المحطة األولى في لندن عام 

1851، والتي كانوا يسمونها في هذا الوقت 

»المعرض العظيم«، والذي أُقيم في قصر 

الكريستال، حتى وصل إلى محطته الحالية 

على أرض اإلمارات.
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نورة الكعبي تزور جناح موزمبيق  

دبي )االتحاد(

جناح  والشباب  الثقافة  وزيرة  الكعبي  محمد  بنت  نورة  معالي  زارت 
موزمبيق في معرض »إكسبو 2020 دبي«، واطلعت معاليها على الخطط 
الطموحة التي يركز عليها الجناح، في مجال االستدامة، واالستثمار في 

القطاع الزراعي وصيد األسماك والتعدين والسياحة.
اصطحب  جولة  خ��الل  للجناح  العام  المفوض  مكايما  ميغل  وق��دم 
دولته  لها  تروج  التي  المشاريع  أبرز  شاماًل حول  فيها، شرحاً  معاليها 
خالل المعرض، وأبرزها مشروع منشأة موزال لصهر األلمنيوم، وسد 
هورا باسا االصطناعي اللذين وجدا اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين 
البالد  في  المتطورة  الحديدية  السكك  نظام  عن  فضاًل  األج��ان��ب، 

وصناعة السياحة.
التي ستسهم في  للكهرباء  الوطنية  إلى االستراتيجية  وأشار مكايما 
توفير الطاقة خالل عام 2030، ووصولها إلى أماكن مختلفة من البالد، 
تُعد  التي  المائية  الطبيعة  وخاصة  الساحرة،  طبيعتها  استعرض  كما 

موطناً للعديد من الكائنات البحرية.

»جودة الحياة« في »إكسبو« 
دبي )االتحاد(

 نظم مركز اإلم��ارات ألبحاث السعادة في  جامعة اإلم��ارات العربية 
المتحدة، على مدار يومين ورش  عمل عن دور المركز والمبادرات التي 
الجامعة  جناح  ضمن  فعاليات  وذلك  الحياة،  جودة  حول  تم  إطالقها 
موانئ  موظفين  من  عدد  بحضور  دبي«،  »إكسبو   2020  في  المشارك 

 دبي العالمية. 
وأشارت نوف الجنيبي، مدير مركز  اإلمارات ألبحاث السعادة، إلى أن 
الهدف من  تنظيم هذه الورش هو تسليط الضوء على  أهداف ورسالة 
»إن  وأضافت:  المركز،  أنجزها  التي  واألبحاث  المهمة  المركز،  ورؤية 
العلم  يساعد األفراد على  النفس اإليجابي، هذا  أو علم  الحياة   جودة 
االزدهار والنظر لمواطن  القوة لديهم لصقلها واستخدامها لمصلحتهم 

 ليعيشوا حياة بأهداف واضحة وجودة حياة  أعلى«. 
 

نورة الكعبي خالل الزيارة )من المصدر(

شما المزروعي متحدثة للمشاركين خالل االفتتاح)من المصدر(

بمشاركة 50 شابًا وشابة من 17 دولة 

انطالق »القيادات اإلعالمية العربية الشابة 4«

دبي )االتحاد(

النسخة  فعاليات  أم��س،  انطلقت، 
الرابعة من برنامج القيادات اإلعالمية 
مركز  ينظمه  ال��ذي  الشابة  العربية 
شاباً   50 بمشاركة  العربي،  الشباب 
وشابة من المواهب اإلعالمية العربية 
الواعدة، من 17دولة عربية، بحضور 
معالي شما المزروعي، وزيرة الدولة 
مركز  رئيس  نائب  الشباب،  لشؤون 
النظري،  وسعيد  العربي،  الشباب 
التنفيذي لالستراتيجية في  الرئيس 

مركز الشباب العربي. 
الخاصة من  النسخة  وتشكل هذه 
الشباب  مركز  أعلن  التي  البرنامج 
بانطالقها  استثنائية  نسخة  العربي 
دب��ي«،   2020 »إكسبو  مع  بالتزامن 
الحدث العالمي الذي تستضيفه دولة 
اإلمارات ويشارك فيه أكثر من 190 
أساليب  تقديم  على  وستعمل  دول��ة، 
وتقنيات جديدة في تخصصات العمل 
اإلعالمي االحترافي للمشاركين في 

البرنامج.
التي  البرنامج،  فعاليات  وانطلقت 
من  مكثفين  أسبوعين  لمدة  تستمر 
ورش العمل وال��دورات واللقاءات مع 
اإلعالمية  الشخصيات  م��ن  نخبة 
بورشة  المنطقة،  في  القرار  وصناع 
تدريبية مقدمة من مؤسسة »تومسون 
على  المشاركين  لتدريب  روي��ت��رز« 
صناعة القصة في اإلعالم الحديث 

والسرد القصصي واختيار المحتوى 
فريق  وتحدث  للجمهور.  المناسب 
عمل »تومسون رويترز« مع المشاركين 
ع��ن أه���م ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي واجهت 
الصحفيين أثناء نقلهم ألخبار جائحة 

»كورونا« في العامين الماضيين.
ال��م��زروع��ي:  شما  معالي  وق��ال��ت 
»في هذه النسخة من )إكسبو( تلتقي 
األفكار والثقافات على أرض اإلمارات 
لتعزز قيم التواصل والحوار واالنفتاح، 
وتحفز اإلبداع واالبتكار.. وهذا تماماً 
ال��ق��ي��ادات  ب��رن��ام��ج  عليه  يعمل  م��ا 
اإلعالمية العربية الشابة، بدعم سمو 
نهيان،  آل  زاي��د  ب��ن  منصور  الشيخ 
ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس ال����وزراء وزي��ر 
شؤون الرئاسة، ورئيس مركز الشباب 
العربي. فالبرنامج بدورته الرابعة هو 
فرصة لنخبة من المواهب الشبابية 
في  واالبتكار  اإلب��داع  مستوى  لرفع 

اإلعالم العربي القائم والجديد، وهو 
برنامج جامع لثقافات نخبة مميزة من 
طلبة وممارسي اإلعالم في المنطقة، 
كل منهم استثنائي بطريقته وكل منهم 
مبدع بأسلوبه الخاص وله هويته التي 

تميزه وينقل بها ثقافته«.
المهنية،  ركائز  معاليها:  وأضافت 
المستمر  والتعلم  واالبتكار،  واإلب��داع 
التي تقوم عليها هذه الدورة الخاصة 
م��ن ب��رن��ام��ج ال��ق��ي��ادات اإلع��الم��ي��ة 
العربية الشابة تعيد لإلعالمي دوره 
والخبر  للمعلومة  م��وث��وق  كمصدر 
الذي  الوقت  في  والتحليل،  وال��رأي 
تتنامى فيه حاجة الناس إلى األخبار 
األخبار  ظاهرة  تفشي  مع  الموثوقة 
اليوم  الحاضرون  والشباب  الزائفة. 
المتميزة  وم��ؤه��الت��ه��م  ب��م��واه��ب��ه��م 
العربية  ال���دول  لمختلف  وتمثيلهم 

إضافة نوعية لهذا البرنامج.
»تضم  النظري:  ق��ال  جانبه،  م��ن 
متميزة  عربية  مواهب  الدفعة  ه��ذه 
لديها طيف واسع من المهارات وهي، 
من تخصصات  اإلع��الم،  إلى جانب 
التسويق  مثل  مختلفة  وق��ط��اع��ات 
والعلوم،  األع��م��ال،  وري���ادة  الرقمي، 
وال��رع��اي��ة ال��ص��ح��ي��ة، واالق��ت��ص��اد، 
وتكنولوجيا  الجماهيري،  واالتصال 
ال��م��ع��ل��وم��ات، وص��ن��اع��ة ال��م��ح��ت��وى، 
والكتابة، واإلخراج، والعلوم السياسية، 
وال��ع��الق��ات ال��دول��ي��ة، وال��ه��ن��دس��ة، 

والبيئة، والتصوير الفوتوغرافي.

 البرنامج يعمل مع جيل 
صاعد وواعد من سفراء 
الوطن العربي في فضاء 

اإلعالم 
 

شما المزروعي

جناح »غرينادا« 
يقدم 

معلومات 
لدراسة الطب 

دبي )االتحاد(

 ت���ق���دم ج��ام��ع��ة س��ان��ت 
ج������ورج ف���رص���ة ل��ل��ط��الب 
ب��ال��ت��وج��ه نحو  ال��راغ��ب��ي��ن 
دراسة الطب والتعرف على 
الدولية،  التعليم  خ��ي��ارات 
وذل�����ك م���ن خ����الل ج��ن��اح 
 2020 »إكسبو  في  غرينادا 
حضورها  وبفضل  دب���ي«. 
ف���ي ال��م��ع��رض ال��ع��ال��م��ي، 
جورج  سانت  جامعة  تقدم 
للطالب  واس��ع��ة  معلومات 
ح���ول ال��خ��ب��رات وال��م��زاي��ا 
تضمنها  ال��ت��ي  ال���ع���دي���دة 
ل���ه���م ب���ه���دف اس��ت��ق��ط��اب 
وأصحاب  المواهب  أفضل 
أنحاء  جميع  من  الخبرات 

العالم.
وقالت ليزلي بيرن، نائب 
ال��رئ��ي��س وال��م��س��ؤول��ة عن 
الدوليين  الطالب  تسجيل 
ج��ورج،  سانت  جامعة  ف��ي 
تأسيس  »م��ن��ذ  غ��ري��ن��ادا: 
جامعة سانت جورج في عام 
طب  كلية  وض��ع��ت   ،1976
على عاتقها مهمة عالمية. 
ال��ط��الب  نستقطب  ن��ح��ن 
هيئة  وأعضاء  والخريجين 
التدريس من أكثر من 150 
بتخريج  وس��اه��م��ن��ا  دول����ة، 
طبيب   19.000 م��ن  أك��ث��ر 
الطبية  الفرق  نحو  توجهوا 
أنحاء  مختلف  في  العاملة 
العالم. يحظى هذا التاريخ 
بالدعم  وال��ف��خ��ور  الطويل 
نهج  ت��ن��ب��ي  يضمنه  ال����ذي 
التنوع،  تعزيز  على  ق��ائ��م 
وال����ذي ي����دّرس ف��ي جميع 

أنحاء العالم«.

نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان
آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية
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الروبوت »فكس« 
ابتكار جديد للقطاع الصحي 

لمياء الهرمودي )الشارقة(

في  التطبيقية  التكنولوجيا  ثانوية  من  جاسم  محمد  الطالب  ابتكر 
الشارقة روبوت »فكس«، وهو في المرحلة الثانوية، وهو مشروع يستطيع 
الصحي  الجانب  منها  متعددة  جوانب  في  المساعدة  ال��روب��وت  فيه 
وجلب  نقل  عملية  من  الروبوت  يتمكن  بحيث  والمرور،  والتكنولوجي 
األمتعة باستخدام الرافعة الخاصة به من مكان الى آخر، ويمكن التحكم 
بالروبوت من خالل جهاز التحكم عن بعد، كما أن الربوت يستطيع تمييز 
األلوان وبهذه الطريقة يمكنه التوقف عند اإلشارات الضوئية الحمراء 

والتحرك عند تحول اإلشارة الضوئية إلى اللون األخضر. 
وقال محمد جاسم: تتعدد استخدامات الروبوت، فيمكن استخدامه 
واألجهزة،  األدوات  من خالل جلب  الطبي  القطاع  وفي  المصانع،  في 
بناؤه بحجم كبير، أو صغير بحسب  إلى أن هذا الجهاز يمكن  مشيراً 
على  سيعمل  التي  الحموالت  ووزن  له،  المستخدمة  الجهة  احتياجات 
الوقت  سيوفر  االبتكار  هذه  أن  مؤكداً  سيتوالها،  التي  والمهام  رفعها 

والجهد على المستخدمين.

روبوت فكس يساعد في جوانب متعددة )من المصدر(

 الروبوت يمكن استخدامه 
في المصانع والقطاع الطبي 

 
محمد جاسم

في دراسة لـ»نيويورك أبوظبي«

جوانب جديدة إلدارة حركة 

املرور يف املناطق الحضرية

أبوظبي )االتحاد(

 نشر فريق من الباحثين في جامعة »نيويورك أبوظبي« يضم 
عالم األبحاث دانيال براميتش ومديرة مركز الشبكات الحضرية 
المترابطة، أستاذة الهندسة المدنية والحضرية مونيكا مينينديز، 
دراسة جديدة حول أنظمة نمذجة حركة المرور وإدارتها، وفي هذه 
الدراسة، قارن الباحثون النماذج األساسية لحركة المرور، اعتماداً 
على بيانات من حول العالم بهدف تقييم دقتها وتحسينها، وتعتبر 
هذه الدراسة األولى من نوعها على مستوى العالم، نظراً التساعها 
ونجاحها في تقييم ومقارنة النماذج األساسية التي بنيت على مدى 

85 عاماً مضت.
الرابطة  تصدرها  التي  الذكية  النقل  أنظمة  دوري��ة  ونشرت 
العالمية للهندسة الكهربائية واإللكترونية الدراسة بعنوان »أنماط 
واقعية تجريبية لحركة السير: مراجعة مقارنة شاملة لنماذج حركة 
السير بناء على قاعدة بيانات واسعة«، التي تتناول إجراءات تقييم 
50 نموذجاً لحركة السير، باالعتماد على قاعدة بيانات ضخمة 
تضّمنت تفاصيل تدفق الحركة والكثافة والسرعة ل� 2.3 مليار آلية 

في 25 مدينة حول العالم.
واكتشف الباحثون في الدراسة، أن النماذج تزداد دقة بانخفاض 
عدد المعطيات، بغض النظر عن طبيعة المتغّيرات كنوع الطرق 
ومستوى االزدحام، كما أن النموذج األكثر دقة هو النموذج الال-
معلمي، أي أنه يتمّيز بخاصية تعديل عدد المعالم حسب الحاجة 
دون المطابقة الزائدة للبيانات، ويمثل هذا االكتشاف خروجاً على 
النظرية السائدة التي تعتمد على النماذج المعلمية ذات العدد 
المحدد من المعالم، ويسمح بتطوير عدد من األساليب الجديدة 
للتعامل مع البيانات، بهدف تحسين إدارة حركة المرور، والتخفيف 

من االزدحام المروري.

يشّكل استغالل الدراسة لقاعدة البيانات الضخمة التي 
تضّمنت كمية هائلة من البيانات املنسقة عن حركة السير 

يف مختلف أنحاء العالم سبقًا علميًا مّكن فريق الباحثني من 
تفادي جوانب النقص يف الدراسات السابقة يف هذا املجال 

التي افتقرت إلى ذلك االتساع، كونها لم تدرس كل النماذج 
الرئيسة، ويف الواقع فإن هذه الدراسة اجلديدة اعتمدت على 
كمية من البيانات تفوق الدراسات السابقة مبعدل يتراوح من 
مئة مرة إلى ألف مرة، كما أّنها شملت عددًا من النماذج يفوق 

الدراسات السابقة بحوالي عشر مرات. وقال الباحثون: »نأمل 
أن تشّكل هذه الدراسة مرجعًا موحدًا للباحثني يف هذا املجال، 
ممن يسعون إلى فهم تطّور النماذج احلالية حلركة السير، كما 

نعتقد بأنها ستعتبر موردًا أساسيًا ملهندسي املرور حول العالم 
يف جهودهم لوضع التصاميم األساسية للشوارع والطرق، مبا 

يف ذلك توقيت اإلشارات وحدود السرعة«.

سبق علمي

حرم جامعة نيويورك بأبوظبي )من المصدر(

جهاز يساهم في رفع كفاءة محطات الطاقة الشمسية )من المصدر(

»شؤون الوطني« 
تشارك في شهر 

االبتكار 

أبوظبي )االتحاد(

لشؤون  الدولة  وزارة  أعلنت 
االت��ح��ادي  ال��وط��ن��ي  المجلس 
ع���ن م��ش��ارك��ت��ه��ا ف���ي ال��ح��دث 
للعام  االبتكار«  »شهر  الوطني 
األنشطة  من  بمجموعة   2022
والمتنوعة  النوعية  والفعاليات 
اإلب����داع  أس���س  ع��ل��ى  المبنية 
واالب���ت���ك���ار، وال��ت��ي تُ��ع��د أح��د 
طبيعة  في  األساسية  الركائز 
ال��وزارة وأسلوب تقديمها  عمل 
تحقيقها  وس��ب��ب  ل��ل��خ��دم��ات، 

للنجاحات واإلنجازات.
وقال طارق هالل لوتاه- وكيل 
المجلس  لشؤون  الدولة  وزارة 
ال��وزارة  إن  االت��ح��ادي:  الوطني 
تحرص على اعتماد نهج العمل 
التفكير  وتعزيز  واح��د،  كفريق 
االب��ت��ك��اري، م��ن خ��الل السعي 
والخطط  ال��ح��ل��ول  إل���ى وض���ع 
االس��ت��ب��اق��ي��ة وآل���ي���ات وب��رام��ج 
عمل مبتكرة، وتوفير بيئة عمل 
ما  وه��و  االبتكار،  على  محفزة 
الوزارة  مكانة  تعزيز  في  يسهم 
السباقة  الجهات  أب��رز  كإحدى 

إلى إطالق المبادرات النوعية.
وتطلق الوزارة نشرات توعوية 
أسبوعي  بشكل  االب��ت��ك��ار  ع��ن 
ال��ج��اري،  ف��ب��راي��ر  نهاية  حتى 
بمواضيع  تُ��ع��ن��ى  وم��س��اب��ق��ات 
موظفي  إل��ى  موجهة  االب��ت��ك��ار 

الوزارة، وغيرها.

إيهاب الرفاعي )منطقة الظفرة(

ثانوية  م��ن  ط��ال��ب��ات   3 اب��ت��ك��رت 
بينونة،  فرع  التطبيقية  التكنولوجيا 
أبو  لمركز  التابع  الظفرة  بمنطقة 
التقني  وال��ت��دري��ب  للتعليم  ظ��ب��ي 
والمهني، جهازاً لرفع كفاءة محطات 
الطاقة الشمسية من خالل التحكم 
اآللي فيها »عن بُعد«، ما يساهم في 
على  وقدرتها  المحطة  كفاءة  زي��ادة 
للطاقة وتحويلها  االستخدام األمثل 

إلى طاقة كهربائية.
مبارك  ري��م  الطالبات  وأوضحت 
المزروعي ولطيفة محمد المزروعي 
وري�����م م��ص��ب��ح ال��م��ش��رف��ات على 
من  الرئيس  الهدف  أن  المشروع، 
الطاقة  توليد  نظام  جعل  المشروع 
أكثر  تجعله  بطريقة  ذكياً  الشمسية 
التكلفة  حيث  م��ن  وفعالية  ك��ف��اءة 

وسهولة التنفيذ.
هي  الشمسية  »الطاقة  وق��ال��وا: 
م��ص��در ط��اق��ة غير م��ح��دود، ومن 
ذات  تصبح  أن��ه��ا  عليه  ال��م��ت��ع��ارف 

أهمية متزايدة على المدى الطويل، 
الحرارية  والطاقة  الكهرباء  لتوفير 
الرئيسة  ال��م��ش��ك��ل��ة  ل��ل��م��س��ت��خ��دم. 
لمحطة الطاقة الشمسية تكمن في 
تطوير  تم  للغاية.  الضعيفة  كفاءتها 
السنوات  في  التقنيات  من  العديد 
القليلة الماضية لجعل إنتاج الطاقة 
الكهربية من الطاقة الشمسية فعالة 
ف��ي كثير م��ن األن��ش��ط��ة وغ��ي��ره��ا. 
النظام  نستخدم  م��ش��روع��ن��ا،  ف��ي 
استخدام  فيه  يتم  ال��ذي  المضمون 
تحكم  كوحدة  نانو«  طريقة»اردينيو 
ويتم ربط مستشعرات مختلفة مثل 
التيار  ومستشعر  الجهد  مستشعر 

معاً  الضوء  على  يعتمد  ومستشعر 
الكهربية  ال��ق��راءات  على  للحصول 
ال��م��خ��ت��ل��ف��ة م��ث��ل ال��ج��ه��د، ال��ت��ي��ار، 
ش��دة ال��ض��وء، واك��ت��ش��اف األع��ط��ال 
ومراقبتها عن بعد باستخدام تقنية 

اإلنترنت لالشياء.
تضم  ال��ظ��ف��رة  منطقة  أن  ي��ذك��ر 
الشمسية،  للطاقة   1 محطة شمس 
توليد  محطات  أكبر  من  تعد  والتي 
ال��ط��اق��ة ال��ش��م��س��ي��ة ال��م��رك��زة في 
تبذلها  التي  الجهود  وتدعم  العالم، 
بااللتزام  للمساهمة  اإلم��ارات  دولة 
التغير  تداعيات  من  للحد  العالمي 

المناخي.
وتسهم المحطة في عملية التحّول 
التي تشهدها اإلمارات نحو االعتماد 
الطاقة،  لتوليد  على مصادر نظيفة 
ويعّزز استعدادات اإلمارات للخمسين 
عاماً المقبلة من حيث تقليل البصمة 
الكربونّية، وتنويع مصادر االقتصاد 
وتبّني مبادئ االستدامة، فضاًل عن 
ضمن  المرموقة  مكانتها  ترسيخ 

قطاع الطاقة العالمي.

ابتكرته 3 طالبات في الظفرة

تحكــم »عن بُعد« لرفع كفاءة 

محطـــات الطاقـــة الشمسية

زيادة كفاءة المحطة 
وقدرتها على االستخدام 

األمثل للطاقة
 

تعزيز التفكير 
االبتكاري لتقديم 
أفضل الخدمات 

وتحقيق اإلنجازات
 

طارق لوتاه

بمشاركة 55 مسؤواًل يمثلون 25 دولة

الشامسي يترأس اجتماع عمومية »مهارات آسيا«

أبوظبي )االتحاد(

ال���دك���ت���ور م���ب���ارك سعيد  ت�����رأس 
الشامسي رئيس منظمة مهارات آسيا 
للجمعية  الخامس  االجتماع  العالمية، 
عبر  عقد  ال��ذي  للمنظمة،  العمومية 
تقنيات االتصال المرئي، بمشاركة 55 
والمهني،  التقني  التعليم  من مسؤولي 
تمت  حيث  آسيوية،  دول��ة   25 يمثلون 
الموافقة على عضوية مملكة تايالند 
تايالند  قدمت  أن  بعد  المنظمة،  في 
م��ل��ف��اً ك���ام���اًل ي��ع��ك��س ج��ه��وده��ا في 
كما  والمهني،  التقني  التعليم  تطوير 
ماليزيا  استعدادات  على  الوقوف  تم 
لتنظيم مسابقة »مهارات آسيا العالمية 
كوااللمبور 2023«، بالتنسيق مع الدول 
جمهورية  استعرضت  فيما  األعضاء، 
الجنوبية، جاهزيتها الستضافة  كوريا 
السادس  العمومية  الجمعية  اجتماع 
خ���الل ال��ع��ام ال���ج���اري، ك��م��ا ش��ارك 
محمد  علي  المهندس  االجتماع  في 
المرزوقي رئيس مهارات اإلمارات في 
مركز أبوظبي التقني، والمهندس فهر 
لمنظمة  التنفيذي  الرئيس  السويدي 
هوي  وديفيد  العالمية،  آسيا  مهارات 
المهارات  لمنظمة  التنفيذي  الرئيس 
التحديثات  استعرض  الذي  العالمية، 
األخيرة في سياسات المنظمة العالمية، 
مؤكداً حرصه على التنسيق الدائم مع 
منظمة  ومنها  اإلقليمية،  المنظمات 
مهارات آسيا العالمية، بما يمكن كافة 
التعليم  منظومة  تطوير  م��ن  ال���دول 

التقني والمهني لديها، وفق رؤى جديدة 
ومعايير عالمية. وقال الدكتور مبارك 
استراتيجية  »إن  الشامسي:  سعيد 
منظمة مهارات آسيا العالمية، هدفها 
في  العالمية  ال��ري��ادة  تحقيق  الرئيس 

ذي  والمهني،  التقني  التعليم  قطاع 
األمم صناعياً  بتقدم  الوثيقة  العالقة 
آسيا«،  دول  بكافة  وذلك  وتكنولوجياً، 
الفتاً إلى أن مشاركة الرئيس التنفيذي 
هذا  في  العالمية،  المهارات  لمنظمة 

االجتماع المهم، تعكس األصداء الدولية 
وقدرتها  آس��ي��ا«  »م��ه��ارات  لنجاحات 
على تنفيذ استراتيجيتها وفق معايير 
القادمة  الفعاليات  أن  مؤكداً  عالمية، 
للمنظمة ستشهد تطوراً كبيراً في كافة 
الجوانب. واختتم رئيس منظمة مهارات 
آسيا العالمية، حديثه معرباً عن تقديره 
لجهود مسؤولي التعليم التقني والمهني 
في آسيا، ومشاركتهم الفاعلة في هذا 
إلى  الجميع  داعياً  الموسع،  االجتماع 
مواصلة العمل المبتكر لتحقيق أهداف 
هادفة  استراتيجية  وف���ق  المنظمة 

ومتطورة دائماً.
فهر  المهندس  أعلن  جهته،  وم��ن 
لمنظمة  التنفيذي  الرئيس  السويدي 
م����ه����ارات آس���ي���ا ال��ع��ال��م��ي��ة، خ��الل 
أمام  الترشح  باب  فتح  عن  االجتماع 
مسابقة  الستضافة  األعضاء،  ال��دول 
مهارات آسيا العالمية 2025 واجتماع 
 ،2024 ال��ث��ام��ن  العمومية  الجمعية 
مستعرضاً التقرير السنوي واإلنجازات 
والخطط   2021 ع��ام  تحققت  التي 
الحالي  التعاون  ومالمح  المستقبلية 
وكافة  العالمية،  المهارات  مع منظمة 
استعرض  وب���دوره،  المعنية.  الجهات 
الدكتور غالب ساباهات مساعد رئيس 
منظمة مهارات آسيا العالمية لشؤون 
الفنية  اللجنة  تقرير  ال��م��س��اب��ق��ات، 
وتوصيات الخبراء بما يمكن المنظمة 
من تطوير المهارات التخصصية لدى 
شباب آسيا بشكل علمي ورؤية عالمية 

عالية الجودة.

المنظمة هدفها الريادة 
العالمية في التعليم 

التقني والمهني
 

مبارك الشامسي

فتح باب الترشح 
الستضافة »مهارات آسيا 

»2025
 

فهر السويدي

خريطة طريق ملستقبل األسرة اإلماراتية يف »الخمسني املقبلة«

الشارقة )االتحاد(

ن��ظ��م م��ع��ه��د ال���ب���ح���وث ل��ل��ع��ل��وم 
اإلنسانية واالجتماعية التابع لمكتب 
البحث  لشؤون  الجامعة  مدير  نائب 
بجامعة  العليا  وال��دراس��ات  العلمي 
دراسات  مركز  خالل  من  الشارقة، 
األسرة والطفل التابع للمعهد ورشة 
عمل بعنوان: »االستعدادات لمستقبل 
عاماً  للخمسين  اإلماراتية  األس��رة 
المقبلة«، وذلك بالتعاون مع المجلس 

األعلى لشؤون األسرة. 
جلساتها  خالل  الورشة  وناقشت 
االف��ت��راض��ي��ة ال�����رؤى ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة 
الجامعة  بين  ما  التعاون  لمجاالت 

عامة  بصفة  المجتمع  ومؤسسات 
التعاون  مجاالت  على  التركيز  مع 
بين مركز دراس��ات األس��رة والطفل 
األس��رة  ل��ش��ؤون  األع��ل��ى  والمجلس 
طرح  إلى  باإلضافة  خاصة،  بصفة 
إلدارات  والبحثية  المهنية  األدوار 
الدكتور  األستاذ  واستهل  المجلس. 
جامعة  مدير  النعيمي  مجول  حميد 
ال���ش���ارق���ة ال��ج��ل��س��ة االف��ت��ت��اح��ي��ة، 
اس��ت��ع��داد  خ��الل��ه��ا  م��ن  أك���د  بكلمة 
رسم  في  للمشاركة  الشارقة  جامعة 
األس���رة  لمستقبل  ط��ري��ق  خ��ري��ط��ة 
المقبلة،  عاماً  للخمسين  اإلماراتية 
لمركز  الجامعة  تأسيس  يأتي  حيث 
دراس����ات األس���رة وال��ط��ف��ل م��ؤخ��راً 

اإلنسانية  للعلوم  البحوث  بمعهد 
تطبيقية  ك��خ��ط��وة  واالج��ت��م��اع��ي��ة، 
وعملية تمهيدية لهذه االستعدادات، 
بالتعاون مع أكبر وأهم مظلة أسرية 
المجلس  وه��ي  الشارقة  إم���ارة  ف��ي 

األعلى لشؤون األسرة. 
»تأتي  الجامعة:  م��دي��ر  وأض���اف 
ال���ورش���ة ل��ت��ح��دي��د ف���رص ال��ت��ع��اون 
البرامج  على  والتركيز  المشترك، 
المبنية  وال��خ��ط��ط  وال��س��ي��اس��ات 
تنفيذ  في  ورصين  علمي  نهج  على 
المتخصصة  والبحوث  ال��دراس��ات 
والطفل  األس��رة  واق��ع  تالمس  التي 
للبيئة  الشارقة نموذجاً  إمارة  لتكون 

اآلمنة والصديقة لإلنسان«.

ورشة تركز على البرامج 
والسياسات والخطط 
المبنية على نهج علمي
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سوق أبوظبي 
العالمـــي

منطقة خليفة 
الصناعية (كيزاد)

مدينة أبوظبي 
الصناعية (ايكــــــاد)

 يعد سوق أبوظبي العاملي - منطقة 
مالية حرة تقع يف قلب مدينة أبوظبي، 

وتوفر بيئة تنظيمية عالية اجلودة 
للشركات املتخصصة بالقطاع املالي 

القطاع املالي.
 وهي متصلة جيدًا مع أهم املراكز 

احليوية فهي تبعد 15 دقيقة من ميناء 
زايد و30 دقيقة من مطار أبوظبي 

الدولي.
 وتوفر السوق نظام ترخيص مزدوج 

للشركات؛ إذ تتيح للشركات املسجلة 
فيها التقدم للحصول على رخصة 

جتارية أخرى صادر ة عن دائرة التنمية 
االقتصادية يف أبوظبي مما سمح لتلك 
الشركات بإجراء أنشطة جتارية خارج 

حدود سوق أبوظبي العاملي. 
مركز دبي املالي العاملي

 (DIFC) يعد مركز دبي املالي العاملي 
منطقة مالية حرة ومركز مالي رائد 
يف منطقة الشرق األوسط وإفريقيا 

وجنوب آسيا، تديره جهة منظمة 
مستقلة وميتلك قانونًا خاصًا ونظامًا 

قضائيًا مستقًال، وبورصة مالية عاملية، 
وبنية ُملهمة، وبنية حتتية قوية، 

وخدمات دعم ومجتمع أعمال نابض 
باحلياة. 

ويعمل به أكثر من 25 ألف متخصص 
ويضم أكثر من ألفي شركة مسجلة 

نشطة. 

 تعد منطقة خليفة الصناعية يف 
أبوظبي واحدة من أكبر املراكز التجارية 
والصناعية املتكاملة يف املنطقة املتصلة 

مبيناء خليفة.
 وتستقطب الشركات العاملية 

املتخصصة يف النقل والتوزيع والتصنيع 
والتجارة والتخزين من خالل الوصول 

إلى األسواق اإلقليمية والدولية، 
ومجموعة واسعة من حلول بدء 

التشغيل، والبنية التحتية عالية 
اجلودة، وشبكات الطرق واملواصالت 

املترابطة. 
وتوفر مدينة خليفة الصناعية خيارات 

سهلة وشروطًا مرنة لتأسيس شركات 
جديدة، كما إن لديها مستودعات 

عالية اجلودة ومجهزة بأحواض حتميل 
يسهل الوصول إليها بالشاحنات، إلى 

جانب مساحات تأجير أخرى.

مت تصميم مدينة أبوظبي الصناعية 
(ايكاد) لتكون مدينة صناعية كبرى 

تديرها «زونز كورب»، حيث تستضيف 
مدينة أبوظبي الصناعية مجموعات 

متعددة من الصناعات الثقيلة 
واخلفيفة التي تشمل الصلب واملعادن 

ومواد البناء واخلدمات اللوجستية 
واألغذية والنفط والغاز. 

وتوفر املنطقة احلرة خيارات عديدة 
ملساحات األراضي اجلاهزة لالستثمار، 

وتتسم تلك اخليارات باملرونة والفعالية 
من حيث التكلفة، وتعتمد شركاتها 

أعلى املعايير التقنية والبيئية 
ملجموعة متنوعة من الشركات 

االستثمارية، كما تؤمن وصوًال سهًال 
لألسواق بحرًا وبرًا وجوًا حيث تتيح 

الوصول إلى أكثر من 200 منفذ جوي 
للتصدير من مطارات أبوظبي ودبي.

يا إمـــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

جافزا
تعتبر جافزا منصة ديناميكية آلالف الشركات من 
أكثر من 100 دولــة، وهي واحــدة من أكبر المناطق 
حلقة  «جــافــزا»  وتعتبر  العالم،  مستوى  على  الحرة 
رئيسة في شبكة التجارة العالمية ويربط ميناؤها بين 

150 ميناء عالمياً.
 

 مدينة الشارقة للنشر
توفر مدينة الشارقة للنشر في المنطقة الحرة خياراً 
مناسباً لرواد األعمال لتأسيس مشاريعهم، حيث تتيح 

أكثر من 1500 نشاط ترخيص تجاري. 

 المنطقة الحرة بالحمرية
تحتضن المنطقة الصناعية الحرة بالحمرية ما 
يقارب 6500 شركة تعود ملكيتها لمستثمرين ينتمون 
ألكثر من 160 دولة. تعتبر المنطقة الحرة بالحمرية 
مكاناً مثالياً بسبب موقعها االستراتيجي الذي يوفر 

وصوالً سهًال إلى األسواق العالمية. 
 

مدينة دبي لألقمشة
نمو  تسهيل  على  لألقمشة  دبــي  مدينة  تساعد 
وصاالت  التخزين  خدمات  وتقدم  التجار،  ونجاح 
الجمارك  خدمات  عن  فضًال  والمكاتب،  العرض 

والهجرة في دبي.
  

المنطقة الحرة في الفجيرة
 تتخصص المنطقة الحرة في الفجيرة في التجارة 
والخدمات اللوجستية وتقع بجوار ميناء الفجيرة، 
وتتمتع مدينة الفجيرة بموقع استراتيجي يطل على 

الساحل الشرقي لإلمارات. 

دبي الجنوب
االصطناعي  الــذكــاء  فــي  الجنوب»  «دبــي  تركز 
واألنشطة المستقبلية وتعد أحد أبرز المناطق الحرة 
الذكية والمستدامة والتي تمتد على مساحة 145 
العصري  التطوير  مشروع  ويعتبر  مربعاً،  كيلومتراً 

الرئيس في دبي. 
 

مركز دبي التجاري العالمي
وتقع  والــمــؤتــمــرات  األحــــداث  التخصص  يعد 
وبالقرب من  دبــي  فــي  فــي قلب منطقة األعــمــال 
مركز الفعاليات الكبرى التي تستضيف المعارض 

واألحداث والمؤتمرات .
  

مجمع دبي للعلوم
 يتخصص «مجمع دبي للعلوم» في البحث العلمي 
األوسط  الشرق  في  األولــى  الحرة  المنطقة  ويعد 
المخصصة لتلبية احتياجات قطاع العلوم، وتعمل في 
المجمع مئات الشركات، وأكثر من ثالثة آالف كادر 
مهني علمي متخصص، ويوفر المساحات المكتبية 

والمختبرات والبنية التحتية المتميزة.
  

مركز دبي للسلع المتعددة
يضم مركز دبي للسلع الشركات التي تعمل في 
والمعادن  والماس  الذهب  وتشمل  العالمية  السلع 
الثمينة والشاي والمواد الغذائية والمواد الصناعية 
األخــرى. ويضم المركز 87 برجاً تجارياً ويقع في 
منطقة أبراج جميرا حيث يعد هذا العنوان موقعاً 
استراتيجياً في قلب دبي الجديدة وتخدمه شبكة 
مواصالت عصرية من خطوط المترو والحافالت، 

بالقرب من منطقة جبل على ومدينة أبوظبي.
  

مدينة دبي للتعهيد
تتخصص في التجارة إلكترونية وخدمات الدعم 
وتأسست في عام 2007، وتتيح بنية تحتية متكاملة 

مصادر  توفير  في  وتتخصص  التعهيد،  لخدمات 
خارجية تُعنى بتقديم خدمات متنوعة إلدارة مختلف 

مراحل األعمال.
  

 واحة دبي للسيلكون
 تركز المنطقة الحرة «واحة دبي للسليكون» على 
التقنية وأشباه الموصالت وتأسست المنطقة الحرة 
وتهدف   2004 عام  في  للسيليكون  دبي  واحــة  في 
لتعزز الصناعات القائمة على التكنولوجيا الحديثة 

والبنية التحتية الحديثة وخدمات األعمال. 
 

مدينة الشارقة لإلعالم - شمس
الشارقة لإلعالم «شمس» في  تم إطالق مدينة 
وعروضها  خدماتها  لتكون  وصممت   2017 يناير 
عامل التحفيز للشركات اإلبداعية واإلعالمية كي 

تنمو وتزدهر. 
 

 منطقة الحمراء الصناعية
تعد منطقة الحمراء الصناعية في رأس الخيمة 
سواء  الصناعية  للشركات  مثالية  عصرية  منطقة 
وهي  الثقيلة،  أو  الخفيفة  بالصناعات  تخصصت 
واسعة  التشغيلية  القدرات  ذات  للشركات  مثالية 
لتأسيس  خيارين  المستثمرين  وتمنح  الــنــطــاق.. 
الشركات، إما شركة وطنية تابعة للقوانين االتحادية، 
أو شركة منطقة حرة تابعة لقوانين المناطق الحرة 

في رأس الخيمة.
   

المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي
 (SAIF) تعتبر المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي
واحدة من أولى الوجهات التجارية واالستثمارية في 
الكفاءة،  عالية  حديثة  تحتية  بنية  وتمتلك  المنطقة 

وبسيطة،  للشركات سريعة  تسجيل  إجــراءات  وتتيح 
حلول مزاولة أعمال ذات تكلفة فّعالة مما جعلها مالذاً 

للشركات من كافة األحجام والتخصصات.
  

مدينة دبي لإلنترنت
 1999 العام  في  لإلنترنت  دبي  مدينة  تأسيس   
لتكون منطقة اقتصادية حرة وقاعدة استراتيجية 
لشركات التكنولوجيا التي تستهدف األسواق الناشئة، 
تضم مدينة دبي لإلنترنت المباني التجارية العصرية 
ومكاتب البوتيك ومساحات البيع بالتجزئة والفنادق، 
المبتكرة  لألفكار  وداعمة  متنوعة  منظومة  وتوفر 

وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات.
   

منطقة التجارة الحرة في أم القيوين
بيئة  القيوين  أم  الحرة في  التجارة  تتيح منطقة 
الصغيرة  المشاريع  احترافية ألصحاب  استثمارية 
والمتوسطة والشركات الكبيرة، وتقدم باقات متنوعة 
وتتيح  وسهولة  بالمرونة  تتسم  الشركات  لتأسيس 
أنواع تراخيص عدة، وتركز منطقة التجارة الحرة بأم 
القيوين على تلبية احتياجات كل مشروع على حدة 
وخيارات للتأجير فّعالة ومساحات مكاتب متنوعة 

للعمل والتخزين. 
 

مدينة عجمان اإلعالمية الحرة
تأسست منطقة عجمان اإلعالمية الحرة حديثاً 
وتتطلع لرفع تنافسيتها بين المناطق الحرة محلياً 
وإقليمياً، تتيح بيئة أعمال ُملهمة واحترافية للشركات، 
وتقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة 
في القطاع اإلعالمي ورواد األعمال المستقلين عدد 
متنوع من باقات التراخيص تلبي مختلف االحتياجات 
وتتيح مرافق يمكنهم استخدامها ومساحات عمل 
مشتركة وعدد من مراكز األعمال لتأسيس شركاتهم 

وتسجيل رخصهم التجارية.
 

منطقة ميدان الحرة
تعد منطقة ميدان الحرة منطقة اقتصادية حديثة، 
دبي  معالم  أهم  من  قريبة  النابض،  دبي  قلب  في 
وأسواقها ومطاراتها وتمنح المستثمرين مزايا عديدة 

وتتميز بمجتمعها الحضاري ومساكنها الراقية.
  

  مدينة دبي الطبية
في  وتأسست  الصحية  الرعاية  في  تتخصص   
الطبية على  العام 2002، وتم تأسيس مدينة دبي 
مرحلتين تقع األولى في عود ميثاء، وتعتبر مدينة 
طبية مكتملة، تضم مئات المستشفيات والعيادات 
والمراكز الطبية ومراكز العناية الصحية ومخصصة 
لخدمات الرعاية الطبية والتعليم الطبي األكاديمي، 

فيما ُخصصت المرحلة الثانية وهي قيد التطوير.
  

مدينة دبي األكاديمية العالمية
 تتمحور حول التخصص األكاديمي وتضم المدينة 
نخبة من أعرق الجامعات العالمية وتستقبل الطالب 

من كافة أرجاء المنطقة.
   

مدينة دبي لإلنتاج
 2003 عــام  فــي  لإلنتاج  دبــي  مدينة  تأسست 
ألنشطة  مخصصة  حرة  منطقة  تكون  أن  بهدف 
كافة احتياجات مجتمع  ولتلبية  اإلنتاج اإلعالمي 
والطباعة  الــنــشــر  مــجــال  فــي  ــد  ــرائ ال ــال  األعــم
تحتية  بنية  توفير  خالل  من  العالمي،  والتغليف 
ذكية ومتطورة بدءاً من المكاتب التجارية العصرية 
وصوالً إلى المستودعات ذات المساحات المرنة 

التي تلبي مختلف المتطلبات.

يوسف العربي (دبي)

تقدم اإلمارات للمستثمرين أكثر 

من 44 منطقة حرة متعددة 

التخصصات، وتتسم هذه المدن 

ببنيتها التحتية عالية الكفاءة 

وبخدماتها المتنوعة والمتميزة 

التي تسهل سير أعمال الشركات 

مما يوفر الوقت والجهد على 

المستثمرين، ويسمح فيها لغير 

اإلماراتيين بالملكية الكاملة 

للمشاريع وبنسبة 100 %.

 وتتميز المناطق الحرة في 

الدولة بتحويل األرباح، وسهولة 

إجراءات التأسيس والعصرية، 

والتكاليف التنافسية، واإلعفاءات 

بنسبة 100 % من الرسوم 

الجمركية، فضًال عن القوانين 

واللوائح الخاصة، وسهولة 

الوصول لألسواق إقليميًا 

وعالميًا، والبنية التحتية الحديثة 

والمتطورة.

واضطلعت المناطق الحرة 

في الدولة بدور بارز في دعم 

االقتصاد الوطني في مختلف 

القطاعات، حيث تتسابق 

المناطق المنتشرة في أرجاء 

الدولة على جذب رؤوس األموال 

والمستثمرين من مختلف أنحاء 

العالم.

وأمسكت المناطق الحرة في 

اإلمارات بزمام المبادرة، وأسست 

على مدار العقدين الماضين 

لمنظومة اقتصادية راسخة 

يصعب منافستها أو النيل منها. 

 ويتصدر موقع المنطقة 

الحرة والتسهيالت اللوجستية 

المتوافرة وقربها من المنافذ 

البحرية والجوية والبرية، العوامل 

التي تحدد القرار االستثماري 

للشركات التي تتطلع لتأسيس 

عملياتها انطالقًا من إحدى 

المناطق في الدولة.

 وتتنافس المناطق الصناعية في 

اإلمارات في تقديم التسهيالت 

اللوجستية واإلدارية لعمالئها، 

إال أن هذا التنافس يتم في إطار 

تكاملي، حيث تتباين الخدمات 

والشرائح المستهدفة في كل 

منطقة.

أسســـــت علـــــى مــــدار العقــــدين الماضييــن 
لمنظــــــــــــــومــــــــــة اقتصـــــاديــــــــــــة راسخــــــــــــــــــــة

إعفـــــاء 100% من الرســـــوم الجمركيــــة 
وتسهيـــــــــــــل بإجــــــــــــراءات التــأسيــــــــــــــس

أبوظبي (االتحاد)

ارتفع عدد الشركات العاملة يف 
املناطق احلرة يف اإلمارات إلى نحو 
60.6 ألف شركة مع نهاية النصف 

األول من شهر فبراير 2021 بزيادة 
نسبتها 3.4% مقارنة مع نهاية 

فبراير من العام 2020، وفق السجل 
االقتصادي الوطني.

وتتميز دولة اإلمارات بوجود أكثر 
من 44 منطقة حرة واستثمارية، 

موزعة على جميع إمارات الدولة، 
مما جعل الدولة تتصدر املركز األول 

يف توفير مثل هذه املناطق على 
مستوى الشرق األوسط. وتغطي 
اختصاصات هذه املناطق جميع 

األنشطة، ويف مقدمتها الصناعة 
والتجارة والتكنولوجيا وغيرها من 

األنشطة األخرى.
وتظهر اإلحصائيات الرسمية أن 

الشركات العاملة يف املناطق احلرة 
واالستثمارية شكلت أكثر من %8 

من إجمالي عدد الشركات املسجلة 
يف دولة اإلمارات مع نهاية النصف 

األول من شهر فبراير 2021.
ويتركز اجلزء األكبر من املناطق 

احلرة واالستثمارية يف إماراتي دبي 
وأبوظبي، مما يفسر استحواذهما 

على أكثر من 75% من عدد 
الشركات العاملة يف هذه املناطق.

ألف شركة مسجلة 
بالمناطــــــق الحـــــرة 

60.6

المناطـــق الحـــرة ريــــادة عالميـــــــة 
فــــــــــي جــــــــــــــذب االستثمــــــــــــــارات

حي دبي للتصميم دبي كوميرسيتيمنطقة عجمان الحرة مدينة دبي املالحيةمدينة العني الصناعية مدينة اإلبداع 

تتميز منطقة عجمان الحرة 
بموقعها االستراتيجي بالقرب من 
مطار عجمان، مما يرفع كفاءة أداء 
الشركات لسهولة توريد المنتجات 

واستقبال وتصدير الشحنات، وتقدم 
الخدمات الحكومية والمصرفية 

لألعمال تحت سقف واحد وتتيح 
منصات ذكية لتأسيس المشاريع 

رقميًا.  وتوفر المنطقة فرصا وشروطًا 
سهلة لتأسيس الشركات، وصممت 

باقات مخصصة لرواد األعمال 

والمهنيين المستقلين، وخيارات 
من المكاتب التنفيذية، والمكاتب 

المرنة والمستودعات الصديقة 
للبيئة وسكنات العمال وتتيح تأجير 
أراٍض صالحة للتطوير، وتضم عددًا 
كبيرًا من شركات الصحة واألغذية 

والمشروبات وتلبي متطلبات األعمال 
الصناعية وتتميز بالتكاليف 

التشغيلية المنخفضة وتوفير قوى 
عاملة ماهرة، وتوفر كذلك تراخيص 

لشركات التجارة اإللكترونية. 

للتصميم   يتخصص حي دبي 
ويعد  اإلبداعي  التصميم  في 

والمواهب  المبدعة  للعقول  وجهة 
فيه  وتجتمع  والمحلية،  العالمية 
واألزياء  والفنون  التصميم  بيوت 

لعرض  منصة  ويوفر  العالمية، 
لمجتمع  موطنًا  ويعتبر  المواهب، 

المتنامي  المبدعين  المفكرين  من 
في اإلمارات. وتم بناؤه باستخدام 
توفر  التي  الذكية  المدينة  مبادئ 

اقتصاد  إلنشاء  الرقمي  االتصال 

قائم على االبتكار. ويضم شركات 
والتصاميم  باإلنتاج  تتخصص 
التي  تلك  والمبتكرة  المبدعة 

واألصيلة  الُملهمة  األفكار  تصوغ 
ويمثل وجهة رائدة في إنتاج األفكار 

والثقافة.   والفن  التصميم  ونماذج 
قلبًا  للتصميم  دبي  حي  ويمتلك 
يوفر  واالبتكار،  بالتجدد  نابضًا 

ويهدف  إبداعي،  بيئي  نظام  مجتمع 
الجديدة  المواهب  إلى رعاية 

وتمكينها.

تتخصص مدينة العين الصناعية في األنشطة الصناعية وتستضيف 
مجموعة واسعة من الصناعات.  ويمكن للمستثمرين االستفادة من قطع 
األراضي في مجموعات متعددة في المنطقة الحرة، المتاحة بمساحات 

مرنة مع بنية تحتية ممتازة للمرافق، وتشمل شبكات طرق عالمية المستوى 
تربط التجمعات الصناعية. 

تعد «دبي كوميرسيتي» أول منطقة حرة رائدة توفر نظامًا متكامًال لتحتضن 
شركات التجارة اإللكترونية، وتتيح بيئة واعدة لنمو أعمال العالمات 
التجارية اإلقليمية والعالمية ومساعدتها على إنشاء وتشغيل أعمال 

التجارة اإللكترونية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وجنوب 
آسيا. 

تتخصص مدينة اإلبداع في 
اإلبداعي  التصميم  في  الفجيرة 

2007، وتقدم حلول  وتأسست عام 
التكلفة لعدد  فّعالة من حيث  أعمال 
كبير من األنشطة اإلبداعية، وتعد 

عمل  وبيئة  ناجحًا  إعالميًا  مركزًا 
اإلعالميين  للمستثمرين  احترافية 

االستشارات  في  والمتخصصين 
والتسويق  واالتصاالت  والتعليم 

والتصميم  والترفيه  والموسيقى 
والتكنولوجيا.

 وتتيح المدينة فرص عمل ومزايا 
ومرافق  تحتية  وبنية  متفردة، 

أعمالها  ممارسة  من  الشركات  تمكن 
وتقدم  وعالميًا،  وإقليميًا  محليًا 

الشركات  ألنواع  متنوعة  خيارات 
التي تناسب  وحزم األعمال 

الشركات  من  المتباينة  المتطلبات 
وتتيح  االحترافيين،  واإلعالميين 

متطلبات  في  ميسرة  شروطًا 
التأسيس ورأس المال مع باقات 

فئة. لكل  مخصصة 

 تتخصص مدينة دبي المالحية 
بالقطاع البحري وتستقطب 

المدينة رّواد الصناعات البحرية من 
مختلف أنحاء العالم، وتتيح الفرص 

االستثمارية التي لالستثمار في 
الخدمات البحرية وقاعدة متينة 

قائمة على أعلى معايير التميز وبنى 
تحتية وتدعم العمليات التشغيلية 

والخدمات اللوجستية وتنويع 
األعمال، وإيجاد بيئة بحرية مناسبة 

إلدارة العمليات التشغيلية وإنجاح 

األعمال التجارية البحرية بأنواعها. 
وتتيح المدينة للمستثمرين 

البحريين محفظة واسعة ومتكاملة 
من الخدمات البحرية، ومنصات 

ذكية ومتكاملة وتسهيل وصول رواد 
القطاع البحري إلى أفضل الخدمات 

واالستثمارات.  وتمتلك المدينة 
بنية تحتية فعالة ومستدامة، حيث 

تستهدف تعزيز االستثمارات في 
القطاع البحري ودعم تطوير مجتمع 

أعمال بحري حديث ومتطور.

منطقة العين الصناعية دبي كوميرس سيتيمنطقة اإلبداع بالفجيرةمنطقة عجمان الحرة مدينة دبي المالحيةحي دبي للتصميم

يمكن للمستثمرين االستفادة من قطع 
األراضي في مجموعات متعددة بالمنطقة  

بيئــــــة واعــــدة لنمو أعـمـــــــــال 
العالمــات التجاريـــــة 

مدينة مصدر

تأسست املنطقة اإلعالمية يف أبوظبي «تو فور 54» يف أبوظبي يف عام 2008 وتشكل وجهة رائدة جتذب وتستقطب شركات اإلعالم 
احمللية والعاملية ومزّودي احملتوى والتقنيات ذات الصلة.  وتقدم للمستثمرين بنية حتتية مثالية وخدمات شاملة تسهم يف إجناح 

وتطور شركاتهم، بدءًا من املكاتب القابلة للتعديل واخلدمات واملرافق عاملية املستوى، والتدريب ومبادرات تطوير املواهب وصوًال إلى 
خدمات دعم األعمال.  وتضم اليوم مئات الشركات اإلعالمية الناشئة، وميكن لرواد األعمال إنشاء الشركات يف «تو فور 54» من دون 

رسوم تأسيس، حيث مت اإلعفاء من رسوم ترخيص الشركات اجلديدة ألول سنتني.

تضم مدينة مصدر الشركات 
املتخصصة يف الطاقة املتجّددة أو 

تكنولوجيا االستدامة، لتكنولوجيا 
النظيفة، وتنمية املوارد البشرية، 

والرعاية الصحية، واخلدمات 
املجتمعية.

 وتقع مدينة مصدر يف موقع 
استراتيجي بني دبي وأبوظبي، 

وتستضيف مجموعة واسعة من 
الشركات الصناعية الكبرى والشركات 

الناشئة والشركات الصغيرة واملتوسطة 
وأخرى متعددة اجلنسيات.

 وتقدم مصدر خدمات دعم أعمال 
متكاملة، مثل الترخيص السريع 

والفّعال وخدمات تأشيرات اإلقامة 
للكوادر العاملة وتتميز بخيارات تأجير 
فّعالة من حيث التكلفة، وتتيح خيارات 

عديدة ملساحات املكاتب املشتركة 
واملكاتب التنفيذية وأخرى ذات 

مساحات كبيرة.

«تو فور 54»
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سوق أبوظبي 
العالمـــي

منطقة خليفة 
الصناعية (كيزاد)

مدينة أبوظبي 
الصناعية (ايكــــــاد)

 يعد سوق أبوظبي العاملي - منطقة 
مالية حرة تقع يف قلب مدينة أبوظبي، 

وتوفر بيئة تنظيمية عالية اجلودة 
للشركات املتخصصة بالقطاع املالي 

القطاع املالي.
 وهي متصلة جيدًا مع أهم املراكز 

احليوية فهي تبعد 15 دقيقة من ميناء 
زايد و30 دقيقة من مطار أبوظبي 

الدولي.
 وتوفر السوق نظام ترخيص مزدوج 

للشركات؛ إذ تتيح للشركات املسجلة 
فيها التقدم للحصول على رخصة 

جتارية أخرى صادر ة عن دائرة التنمية 
االقتصادية يف أبوظبي مما سمح لتلك 
الشركات بإجراء أنشطة جتارية خارج 

حدود سوق أبوظبي العاملي. 
مركز دبي املالي العاملي

 (DIFC) يعد مركز دبي املالي العاملي 
منطقة مالية حرة ومركز مالي رائد 
يف منطقة الشرق األوسط وإفريقيا 

وجنوب آسيا، تديره جهة منظمة 
مستقلة وميتلك قانونًا خاصًا ونظامًا 

قضائيًا مستقًال، وبورصة مالية عاملية، 
وبنية ُملهمة، وبنية حتتية قوية، 

وخدمات دعم ومجتمع أعمال نابض 
باحلياة. 

ويعمل به أكثر من 25 ألف متخصص 
ويضم أكثر من ألفي شركة مسجلة 

نشطة. 

 تعد منطقة خليفة الصناعية يف 
أبوظبي واحدة من أكبر املراكز التجارية 
والصناعية املتكاملة يف املنطقة املتصلة 

مبيناء خليفة.
 وتستقطب الشركات العاملية 

املتخصصة يف النقل والتوزيع والتصنيع 
والتجارة والتخزين من خالل الوصول 

إلى األسواق اإلقليمية والدولية، 
ومجموعة واسعة من حلول بدء 

التشغيل، والبنية التحتية عالية 
اجلودة، وشبكات الطرق واملواصالت 

املترابطة. 
وتوفر مدينة خليفة الصناعية خيارات 

سهلة وشروطًا مرنة لتأسيس شركات 
جديدة، كما إن لديها مستودعات 

عالية اجلودة ومجهزة بأحواض حتميل 
يسهل الوصول إليها بالشاحنات، إلى 

جانب مساحات تأجير أخرى.

مت تصميم مدينة أبوظبي الصناعية 
(ايكاد) لتكون مدينة صناعية كبرى 

تديرها «زونز كورب»، حيث تستضيف 
مدينة أبوظبي الصناعية مجموعات 

متعددة من الصناعات الثقيلة 
واخلفيفة التي تشمل الصلب واملعادن 

ومواد البناء واخلدمات اللوجستية 
واألغذية والنفط والغاز. 

وتوفر املنطقة احلرة خيارات عديدة 
ملساحات األراضي اجلاهزة لالستثمار، 

وتتسم تلك اخليارات باملرونة والفعالية 
من حيث التكلفة، وتعتمد شركاتها 

أعلى املعايير التقنية والبيئية 
ملجموعة متنوعة من الشركات 

االستثمارية، كما تؤمن وصوًال سهًال 
لألسواق بحرًا وبرًا وجوًا حيث تتيح 

الوصول إلى أكثر من 200 منفذ جوي 
للتصدير من مطارات أبوظبي ودبي.

يا إمـــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

جافزا
تعتبر جافزا منصة ديناميكية آلالف الشركات من 
أكثر من 100 دولــة، وهي واحــدة من أكبر المناطق 
حلقة  «جــافــزا»  وتعتبر  العالم،  مستوى  على  الحرة 
رئيسة في شبكة التجارة العالمية ويربط ميناؤها بين 

150 ميناء عالمياً.
 

 مدينة الشارقة للنشر
توفر مدينة الشارقة للنشر في المنطقة الحرة خياراً 
مناسباً لرواد األعمال لتأسيس مشاريعهم، حيث تتيح 

أكثر من 1500 نشاط ترخيص تجاري. 

 المنطقة الحرة بالحمرية
تحتضن المنطقة الصناعية الحرة بالحمرية ما 
يقارب 6500 شركة تعود ملكيتها لمستثمرين ينتمون 
ألكثر من 160 دولة. تعتبر المنطقة الحرة بالحمرية 
مكاناً مثالياً بسبب موقعها االستراتيجي الذي يوفر 

وصوالً سهًال إلى األسواق العالمية. 
 

مدينة دبي لألقمشة
نمو  تسهيل  على  لألقمشة  دبــي  مدينة  تساعد 
وصاالت  التخزين  خدمات  وتقدم  التجار،  ونجاح 
الجمارك  خدمات  عن  فضًال  والمكاتب،  العرض 

والهجرة في دبي.
  

المنطقة الحرة في الفجيرة
 تتخصص المنطقة الحرة في الفجيرة في التجارة 
والخدمات اللوجستية وتقع بجوار ميناء الفجيرة، 
وتتمتع مدينة الفجيرة بموقع استراتيجي يطل على 

الساحل الشرقي لإلمارات. 

دبي الجنوب
االصطناعي  الــذكــاء  فــي  الجنوب»  «دبــي  تركز 
واألنشطة المستقبلية وتعد أحد أبرز المناطق الحرة 
الذكية والمستدامة والتي تمتد على مساحة 145 
العصري  التطوير  مشروع  ويعتبر  مربعاً،  كيلومتراً 

الرئيس في دبي. 
 

مركز دبي التجاري العالمي
وتقع  والــمــؤتــمــرات  األحــــداث  التخصص  يعد 
وبالقرب من  دبــي  فــي  فــي قلب منطقة األعــمــال 
مركز الفعاليات الكبرى التي تستضيف المعارض 

واألحداث والمؤتمرات .
  

مجمع دبي للعلوم
 يتخصص «مجمع دبي للعلوم» في البحث العلمي 
األوسط  الشرق  في  األولــى  الحرة  المنطقة  ويعد 
المخصصة لتلبية احتياجات قطاع العلوم، وتعمل في 
المجمع مئات الشركات، وأكثر من ثالثة آالف كادر 
مهني علمي متخصص، ويوفر المساحات المكتبية 

والمختبرات والبنية التحتية المتميزة.
  

مركز دبي للسلع المتعددة
يضم مركز دبي للسلع الشركات التي تعمل في 
والمعادن  والماس  الذهب  وتشمل  العالمية  السلع 
الثمينة والشاي والمواد الغذائية والمواد الصناعية 
األخــرى. ويضم المركز 87 برجاً تجارياً ويقع في 
منطقة أبراج جميرا حيث يعد هذا العنوان موقعاً 
استراتيجياً في قلب دبي الجديدة وتخدمه شبكة 
مواصالت عصرية من خطوط المترو والحافالت، 

بالقرب من منطقة جبل على ومدينة أبوظبي.
  

مدينة دبي للتعهيد
تتخصص في التجارة إلكترونية وخدمات الدعم 
وتأسست في عام 2007، وتتيح بنية تحتية متكاملة 

مصادر  توفير  في  وتتخصص  التعهيد،  لخدمات 
خارجية تُعنى بتقديم خدمات متنوعة إلدارة مختلف 

مراحل األعمال.
  

 واحة دبي للسيلكون
 تركز المنطقة الحرة «واحة دبي للسليكون» على 
التقنية وأشباه الموصالت وتأسست المنطقة الحرة 
وتهدف   2004 عام  في  للسيليكون  دبي  واحــة  في 
لتعزز الصناعات القائمة على التكنولوجيا الحديثة 

والبنية التحتية الحديثة وخدمات األعمال. 
 

مدينة الشارقة لإلعالم - شمس
الشارقة لإلعالم «شمس» في  تم إطالق مدينة 
وعروضها  خدماتها  لتكون  وصممت   2017 يناير 
عامل التحفيز للشركات اإلبداعية واإلعالمية كي 

تنمو وتزدهر. 
 

 منطقة الحمراء الصناعية
تعد منطقة الحمراء الصناعية في رأس الخيمة 
سواء  الصناعية  للشركات  مثالية  عصرية  منطقة 
وهي  الثقيلة،  أو  الخفيفة  بالصناعات  تخصصت 
واسعة  التشغيلية  القدرات  ذات  للشركات  مثالية 
لتأسيس  خيارين  المستثمرين  وتمنح  الــنــطــاق.. 
الشركات، إما شركة وطنية تابعة للقوانين االتحادية، 
أو شركة منطقة حرة تابعة لقوانين المناطق الحرة 

في رأس الخيمة.
   

المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي
 (SAIF) تعتبر المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي
واحدة من أولى الوجهات التجارية واالستثمارية في 
الكفاءة،  عالية  حديثة  تحتية  بنية  وتمتلك  المنطقة 

وبسيطة،  للشركات سريعة  تسجيل  إجــراءات  وتتيح 
حلول مزاولة أعمال ذات تكلفة فّعالة مما جعلها مالذاً 

للشركات من كافة األحجام والتخصصات.
  

مدينة دبي لإلنترنت
 1999 العام  في  لإلنترنت  دبي  مدينة  تأسيس   
لتكون منطقة اقتصادية حرة وقاعدة استراتيجية 
لشركات التكنولوجيا التي تستهدف األسواق الناشئة، 
تضم مدينة دبي لإلنترنت المباني التجارية العصرية 
ومكاتب البوتيك ومساحات البيع بالتجزئة والفنادق، 
المبتكرة  لألفكار  وداعمة  متنوعة  منظومة  وتوفر 

وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات.
   

منطقة التجارة الحرة في أم القيوين
بيئة  القيوين  أم  الحرة في  التجارة  تتيح منطقة 
الصغيرة  المشاريع  احترافية ألصحاب  استثمارية 
والمتوسطة والشركات الكبيرة، وتقدم باقات متنوعة 
وتتيح  وسهولة  بالمرونة  تتسم  الشركات  لتأسيس 
أنواع تراخيص عدة، وتركز منطقة التجارة الحرة بأم 
القيوين على تلبية احتياجات كل مشروع على حدة 
وخيارات للتأجير فّعالة ومساحات مكاتب متنوعة 

للعمل والتخزين. 
 

مدينة عجمان اإلعالمية الحرة
تأسست منطقة عجمان اإلعالمية الحرة حديثاً 
وتتطلع لرفع تنافسيتها بين المناطق الحرة محلياً 
وإقليمياً، تتيح بيئة أعمال ُملهمة واحترافية للشركات، 
وتقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة 
في القطاع اإلعالمي ورواد األعمال المستقلين عدد 
متنوع من باقات التراخيص تلبي مختلف االحتياجات 
وتتيح مرافق يمكنهم استخدامها ومساحات عمل 
مشتركة وعدد من مراكز األعمال لتأسيس شركاتهم 

وتسجيل رخصهم التجارية.
 

منطقة ميدان الحرة
تعد منطقة ميدان الحرة منطقة اقتصادية حديثة، 
دبي  معالم  أهم  من  قريبة  النابض،  دبي  قلب  في 
وأسواقها ومطاراتها وتمنح المستثمرين مزايا عديدة 

وتتميز بمجتمعها الحضاري ومساكنها الراقية.
  

  مدينة دبي الطبية
في  وتأسست  الصحية  الرعاية  في  تتخصص   
الطبية على  العام 2002، وتم تأسيس مدينة دبي 
مرحلتين تقع األولى في عود ميثاء، وتعتبر مدينة 
طبية مكتملة، تضم مئات المستشفيات والعيادات 
والمراكز الطبية ومراكز العناية الصحية ومخصصة 
لخدمات الرعاية الطبية والتعليم الطبي األكاديمي، 

فيما ُخصصت المرحلة الثانية وهي قيد التطوير.
  

مدينة دبي األكاديمية العالمية
 تتمحور حول التخصص األكاديمي وتضم المدينة 
نخبة من أعرق الجامعات العالمية وتستقبل الطالب 

من كافة أرجاء المنطقة.
   

مدينة دبي لإلنتاج
 2003 عــام  فــي  لإلنتاج  دبــي  مدينة  تأسست 
ألنشطة  مخصصة  حرة  منطقة  تكون  أن  بهدف 
كافة احتياجات مجتمع  ولتلبية  اإلنتاج اإلعالمي 
والطباعة  الــنــشــر  مــجــال  فــي  ــد  ــرائ ال ــال  األعــم
تحتية  بنية  توفير  خالل  من  العالمي،  والتغليف 
ذكية ومتطورة بدءاً من المكاتب التجارية العصرية 
وصوالً إلى المستودعات ذات المساحات المرنة 

التي تلبي مختلف المتطلبات.

يوسف العربي (دبي)

تقدم اإلمارات للمستثمرين أكثر 

من 44 منطقة حرة متعددة 

التخصصات، وتتسم هذه المدن 

ببنيتها التحتية عالية الكفاءة 

وبخدماتها المتنوعة والمتميزة 

التي تسهل سير أعمال الشركات 

مما يوفر الوقت والجهد على 

المستثمرين، ويسمح فيها لغير 

اإلماراتيين بالملكية الكاملة 

للمشاريع وبنسبة 100 %.

 وتتميز المناطق الحرة في 

الدولة بتحويل األرباح، وسهولة 

إجراءات التأسيس والعصرية، 

والتكاليف التنافسية، واإلعفاءات 

بنسبة 100 % من الرسوم 

الجمركية، فضًال عن القوانين 

واللوائح الخاصة، وسهولة 

الوصول لألسواق إقليميًا 

وعالميًا، والبنية التحتية الحديثة 

والمتطورة.

واضطلعت المناطق الحرة 

في الدولة بدور بارز في دعم 

االقتصاد الوطني في مختلف 

القطاعات، حيث تتسابق 

المناطق المنتشرة في أرجاء 

الدولة على جذب رؤوس األموال 

والمستثمرين من مختلف أنحاء 

العالم.

وأمسكت المناطق الحرة في 

اإلمارات بزمام المبادرة، وأسست 

على مدار العقدين الماضين 

لمنظومة اقتصادية راسخة 

يصعب منافستها أو النيل منها. 

 ويتصدر موقع المنطقة 

الحرة والتسهيالت اللوجستية 

المتوافرة وقربها من المنافذ 

البحرية والجوية والبرية، العوامل 

التي تحدد القرار االستثماري 

للشركات التي تتطلع لتأسيس 

عملياتها انطالقًا من إحدى 

المناطق في الدولة.

 وتتنافس المناطق الصناعية في 

اإلمارات في تقديم التسهيالت 

اللوجستية واإلدارية لعمالئها، 

إال أن هذا التنافس يتم في إطار 

تكاملي، حيث تتباين الخدمات 

والشرائح المستهدفة في كل 

منطقة.

أسســـــت علـــــى مــــدار العقــــدين الماضييــن 
لمنظــــــــــــــومــــــــــة اقتصـــــاديــــــــــــة راسخــــــــــــــــــــة

إعفـــــاء 100% من الرســـــوم الجمركيــــة 
وتسهيـــــــــــــل بإجــــــــــــراءات التــأسيــــــــــــــس

أبوظبي (االتحاد)

ارتفع عدد الشركات العاملة يف 
املناطق احلرة يف اإلمارات إلى نحو 
60.6 ألف شركة مع نهاية النصف 

األول من شهر فبراير 2021 بزيادة 
نسبتها 3.4% مقارنة مع نهاية 

فبراير من العام 2020، وفق السجل 
االقتصادي الوطني.

وتتميز دولة اإلمارات بوجود أكثر 
من 44 منطقة حرة واستثمارية، 

موزعة على جميع إمارات الدولة، 
مما جعل الدولة تتصدر املركز األول 

يف توفير مثل هذه املناطق على 
مستوى الشرق األوسط. وتغطي 
اختصاصات هذه املناطق جميع 

األنشطة، ويف مقدمتها الصناعة 
والتجارة والتكنولوجيا وغيرها من 

األنشطة األخرى.
وتظهر اإلحصائيات الرسمية أن 

الشركات العاملة يف املناطق احلرة 
واالستثمارية شكلت أكثر من %8 

من إجمالي عدد الشركات املسجلة 
يف دولة اإلمارات مع نهاية النصف 

األول من شهر فبراير 2021.
ويتركز اجلزء األكبر من املناطق 

احلرة واالستثمارية يف إماراتي دبي 
وأبوظبي، مما يفسر استحواذهما 

على أكثر من 75% من عدد 
الشركات العاملة يف هذه املناطق.

ألف شركة مسجلة 
بالمناطــــــق الحـــــرة 

60.6

المناطـــق الحـــرة ريــــادة عالميـــــــة 
فــــــــــي جــــــــــــــذب االستثمــــــــــــــارات

حي دبي للتصميم دبي كوميرسيتيمنطقة عجمان الحرة مدينة دبي املالحيةمدينة العني الصناعية مدينة اإلبداع 

تتميز منطقة عجمان الحرة 
بموقعها االستراتيجي بالقرب من 
مطار عجمان، مما يرفع كفاءة أداء 
الشركات لسهولة توريد المنتجات 

واستقبال وتصدير الشحنات، وتقدم 
الخدمات الحكومية والمصرفية 

لألعمال تحت سقف واحد وتتيح 
منصات ذكية لتأسيس المشاريع 

رقميًا.  وتوفر المنطقة فرصا وشروطًا 
سهلة لتأسيس الشركات، وصممت 

باقات مخصصة لرواد األعمال 

والمهنيين المستقلين، وخيارات 
من المكاتب التنفيذية، والمكاتب 

المرنة والمستودعات الصديقة 
للبيئة وسكنات العمال وتتيح تأجير 
أراٍض صالحة للتطوير، وتضم عددًا 
كبيرًا من شركات الصحة واألغذية 

والمشروبات وتلبي متطلبات األعمال 
الصناعية وتتميز بالتكاليف 

التشغيلية المنخفضة وتوفير قوى 
عاملة ماهرة، وتوفر كذلك تراخيص 

لشركات التجارة اإللكترونية. 

للتصميم   يتخصص حي دبي 
ويعد  اإلبداعي  التصميم  في 

والمواهب  المبدعة  للعقول  وجهة 
فيه  وتجتمع  والمحلية،  العالمية 
واألزياء  والفنون  التصميم  بيوت 

لعرض  منصة  ويوفر  العالمية، 
لمجتمع  موطنًا  ويعتبر  المواهب، 

المتنامي  المبدعين  المفكرين  من 
في اإلمارات. وتم بناؤه باستخدام 
توفر  التي  الذكية  المدينة  مبادئ 

اقتصاد  إلنشاء  الرقمي  االتصال 

قائم على االبتكار. ويضم شركات 
والتصاميم  باإلنتاج  تتخصص 
التي  تلك  والمبتكرة  المبدعة 

واألصيلة  الُملهمة  األفكار  تصوغ 
ويمثل وجهة رائدة في إنتاج األفكار 

والثقافة.   والفن  التصميم  ونماذج 
قلبًا  للتصميم  دبي  حي  ويمتلك 
يوفر  واالبتكار،  بالتجدد  نابضًا 

ويهدف  إبداعي،  بيئي  نظام  مجتمع 
الجديدة  المواهب  إلى رعاية 

وتمكينها.

تتخصص مدينة العين الصناعية في األنشطة الصناعية وتستضيف 
مجموعة واسعة من الصناعات.  ويمكن للمستثمرين االستفادة من قطع 
األراضي في مجموعات متعددة في المنطقة الحرة، المتاحة بمساحات 

مرنة مع بنية تحتية ممتازة للمرافق، وتشمل شبكات طرق عالمية المستوى 
تربط التجمعات الصناعية. 

تعد «دبي كوميرسيتي» أول منطقة حرة رائدة توفر نظامًا متكامًال لتحتضن 
شركات التجارة اإللكترونية، وتتيح بيئة واعدة لنمو أعمال العالمات 
التجارية اإلقليمية والعالمية ومساعدتها على إنشاء وتشغيل أعمال 

التجارة اإللكترونية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وجنوب 
آسيا. 

تتخصص مدينة اإلبداع في 
اإلبداعي  التصميم  في  الفجيرة 

2007، وتقدم حلول  وتأسست عام 
التكلفة لعدد  فّعالة من حيث  أعمال 
كبير من األنشطة اإلبداعية، وتعد 

عمل  وبيئة  ناجحًا  إعالميًا  مركزًا 
اإلعالميين  للمستثمرين  احترافية 

االستشارات  في  والمتخصصين 
والتسويق  واالتصاالت  والتعليم 

والتصميم  والترفيه  والموسيقى 
والتكنولوجيا.

 وتتيح المدينة فرص عمل ومزايا 
ومرافق  تحتية  وبنية  متفردة، 

أعمالها  ممارسة  من  الشركات  تمكن 
وتقدم  وعالميًا،  وإقليميًا  محليًا 

الشركات  ألنواع  متنوعة  خيارات 
التي تناسب  وحزم األعمال 

الشركات  من  المتباينة  المتطلبات 
وتتيح  االحترافيين،  واإلعالميين 

متطلبات  في  ميسرة  شروطًا 
التأسيس ورأس المال مع باقات 

فئة. لكل  مخصصة 

 تتخصص مدينة دبي المالحية 
بالقطاع البحري وتستقطب 

المدينة رّواد الصناعات البحرية من 
مختلف أنحاء العالم، وتتيح الفرص 

االستثمارية التي لالستثمار في 
الخدمات البحرية وقاعدة متينة 

قائمة على أعلى معايير التميز وبنى 
تحتية وتدعم العمليات التشغيلية 

والخدمات اللوجستية وتنويع 
األعمال، وإيجاد بيئة بحرية مناسبة 

إلدارة العمليات التشغيلية وإنجاح 

األعمال التجارية البحرية بأنواعها. 
وتتيح المدينة للمستثمرين 

البحريين محفظة واسعة ومتكاملة 
من الخدمات البحرية، ومنصات 

ذكية ومتكاملة وتسهيل وصول رواد 
القطاع البحري إلى أفضل الخدمات 

واالستثمارات.  وتمتلك المدينة 
بنية تحتية فعالة ومستدامة، حيث 

تستهدف تعزيز االستثمارات في 
القطاع البحري ودعم تطوير مجتمع 

أعمال بحري حديث ومتطور.

منطقة العين الصناعية دبي كوميرس سيتيمنطقة اإلبداع بالفجيرةمنطقة عجمان الحرة مدينة دبي المالحيةحي دبي للتصميم

يمكن للمستثمرين االستفادة من قطع 
األراضي في مجموعات متعددة بالمنطقة  

بيئــــــة واعــــدة لنمو أعـمـــــــــال 
العالمــات التجاريـــــة 

مدينة مصدر

تأسست املنطقة اإلعالمية يف أبوظبي «تو فور 54» يف أبوظبي يف عام 2008 وتشكل وجهة رائدة جتذب وتستقطب شركات اإلعالم 
احمللية والعاملية ومزّودي احملتوى والتقنيات ذات الصلة.  وتقدم للمستثمرين بنية حتتية مثالية وخدمات شاملة تسهم يف إجناح 

وتطور شركاتهم، بدءًا من املكاتب القابلة للتعديل واخلدمات واملرافق عاملية املستوى، والتدريب ومبادرات تطوير املواهب وصوًال إلى 
خدمات دعم األعمال.  وتضم اليوم مئات الشركات اإلعالمية الناشئة، وميكن لرواد األعمال إنشاء الشركات يف «تو فور 54» من دون 

رسوم تأسيس، حيث مت اإلعفاء من رسوم ترخيص الشركات اجلديدة ألول سنتني.

تضم مدينة مصدر الشركات 
املتخصصة يف الطاقة املتجّددة أو 

تكنولوجيا االستدامة، لتكنولوجيا 
النظيفة، وتنمية املوارد البشرية، 

والرعاية الصحية، واخلدمات 
املجتمعية.

 وتقع مدينة مصدر يف موقع 
استراتيجي بني دبي وأبوظبي، 

وتستضيف مجموعة واسعة من 
الشركات الصناعية الكبرى والشركات 

الناشئة والشركات الصغيرة واملتوسطة 
وأخرى متعددة اجلنسيات.

 وتقدم مصدر خدمات دعم أعمال 
متكاملة، مثل الترخيص السريع 

والفّعال وخدمات تأشيرات اإلقامة 
للكوادر العاملة وتتميز بخيارات تأجير 
فّعالة من حيث التكلفة، وتتيح خيارات 

عديدة ملساحات املكاتب املشتركة 
واملكاتب التنفيذية وأخرى ذات 

مساحات كبيرة.

«تو فور 54»



كما تأتي عمليات الصيانة بهدف رفع كفاءة 
المرافق والخدمات الموجودة في المنطقة نظراً 
لألهمية السياحية التي تحتلها مبزرة الخضراء 
في مدينة العين، والتي تتميز بعدة مرافق يسعى 
الجمهور دائماً لقضاء أيام اإلجازات األسبوعية 

بها وبالذات خالل موسم الشتاء.
وأشار أحمد عمران العامري - رئيس لجنة 
تسيير أعمال مكتب االستثمار في بلدية مدينة 
العين - إلى أن مشروع تطوير منطقة مبزرة 
تم البدء به منذ ديسمبر 2021، حيث تم تغيير 
يتناسب  اللوحات اإلرشادية في مبزرة بشكل 
في  تمت  التي  والتحديثات  المكان  طبيعة 
المنطقة، كما تمت إضافة 4 وحدات لدورات 

المياه العامة تضم كل وحدة دورات مياه للرجال 
وللنساء واألطفال وأصحاب الهمم، كما شملت 
تم  والتي  الــشــواء،  مناطق  الصيانة  عمليات 
من خاللها استبدال طاوالت الشواء السابقة 
بأخرى صخرية لتناسب الراغبين في الشواء 
حاويات  استبدال  تم  كما  مبزرة،  منطقة  في 
حــاويــات  ــى  إل بــالــشــواء  الــخــاصــة  المخلفات 
صخرية للمحافظة على المكان، وكذلك حتى 
يتم إلقاء مخلفات الشواء بشكل آمن في هذه 
الحاويات. وأضاف العامري أنه قد تم استبدال 
مناطق األلعاب السابقة بمواقع حديثة بلغت 7 
مواقع، ضمت ألعاب ذات طابع النشاط البدني، 
بالرمل  اللعب  كما تمت تغطية أرضية مواقع 

الشاطئي ليضيف تناسق أكثر في المكان ومتعة 
أكثر أثناء اللعب.

أنشطة  إضافة  تمت  كما  قائًال:  واستطرد 
جديدة في مبزرة الخضراء بتوفير الدراجات 
الرياضة،  هذه  لهواة  آمن  مسار  مع  الهوائية 
استئجار  الــزائــر  مــن خــالل  والــتــي يستطيع 
الدراجة واالستمتاع بها في مسار مخصص، 
إلى جانب عملية صيانة لبحيرة ونافورة مبزرة، 
بشكل  البحيرة  في  الــقــوارب  نشاط  وإضافة 
جديد ومناسب الستخدام جميع أفراد األسرة، 
كما تم تجميل المنطقة المحيطة بمجموعة من 
موقع  وإضافة  والزهور،  التجميلية  الزراعات 
لتوفير المأكوالت والمشروبات الخفيفة وتزيين 

جماليات  إلضفاء  مناسبة  بــإضــاءات  المكان 
على الموقع. وأكد العامري أن جميع المشاريع 
التي تم استقطابها في مبزرة هي من المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة للمواطنين، ضمن سعي 
العين  مدينة  بلدية   - والنقل  البلديات  دائــرة 
نحو دعم هذه المشاريع وإعطائها األولوية في 

مرافق وفعاليات البلدية.
مبزرة  مهرجان  العين  مدينة  بلدية  وتنظم 
ويستمر  ــجــاري،  ال فبراير  خــالل  الترفيهي 
حتى نهاية أبريل 2022 بمجموعة متنوعة من 
الفعاليات الترفيهية، كذلك تقوم البلدية بتطوير 
القطار ومسابح مبزرة وإضافة خدمات  لعبة 

صحية لها.

إضافة أنشطة رياضية وترفيهية وصيانة المرافق

بلدية العيـن تطـور منطقة «مبزرة الخضراء»

محمد البلوشي (العين) 

أنجزت بلدية مدينة العين، تطوير 

منطقة مبزرة الخضراء بصيانة 

واستبدال المرافق، في منطقة 

بحيرة مبزرة ومناطق األلعاب 

والشواء، كما قامت بإضافة أنشطة 

ترفيهية جديدة لزوار المنطقة 

بهدف االستمتاع وقضاء أوقات 

أطول في المكان الذي يشهد 

كذلك انطالق مهرجان ترفيهي 

يستمر حتى الشهر المقبل.
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مرافئ

إطالقة مهمة
وانطالقة زاهية

ووزارة  أبوظبي،  والسياحة في  الثقافة  دائرة  بين  الثقافي  العناق 
بتراكم  حياتنا  يرفد  الذي  السامي  المنطلق  لهو  والتعليم  التربية 

بثقافتنا. االهتمام  تراثنا، وضرورة  بأهمية  والوعي  الخبرة، 
اليوم وبشفافية الذهنية اإلماراتية، تطلق دائرة الثقافة والسياحة 
وهو  األهم،  التعليمي  المورد  والتعليم  التربية  ووزارة  أبوظبي،  في 
التراث  قائمة  ضمن  في  إدراجها  تم  والتي  الثقافية،  العين  مواقع 

اليونسكو. في  العالمي 
وكذلك  االب��ت��دائ��ي��ة،  ال��م��راح��ل  ف��ي  أغ��ل��ب طالبنا  أن  أج��زم  أن��ا 
اإلعدادية، وربما من هم في المراحل األعلى ال يعرفون عن المآثر 
الجغرافية  المناطق  تقع في  التي  وبخاصة  الجغرافية في بالدهم، 

البعيدة عن موطن سكنهم.
تفرضه  أمر  اإلماراتي  الثقافي،  التاريخ  إب��راز  إن  نقول:  لذلك 
الضرورة الوطنية فال يمكن أن يعرف الطالب في اإلمارات ثقافات 
نكون سرياليين  أن  بلده، ال يمكن  ثقافة  يفقه شيئاً عن  الدنيا، وال 
الخير  فسائل  من  أرضنا  أنتجته  عما  والتنائي  الغموض،  حد  إلى 
العمود  هي  الثقافة  ألن  الثقافية،  وبخاص  المجاالت،  جميع  وفي 
منه  تتغذى  الذي  الشريان  هي  الثقافة  وألن  حضارة،  ألي  الفقري 
وسعة  والرقي،  التطور،  عنوان  هي  الثقافة  وألن  األخرى،  حيواتنا 

الوعي.
أن يحدث، وهو  ما يجب  الوطنيتان هو  المؤسستان  به  ما قامت 
ما يخدم الهوية الوطنية ويعزز الضمير الوطني في نفوس األجيال.
مكتسباتها،  يظلل  ثقافي  دون سقف  من  الدنيا  في  أمة  توجد  ال 
أكثر  لوثبات  ويؤسس  خطواتها،  ثبات  ويؤكد  وج��وده��ا،  ويحمي 

رسوخاً.
العقل  ثنايا  بين  من  انبلجت  التي  الحقيقة  هو  إطالقه  تم  ما 
وزارة  مناهج  في  مهم  حيز  لتراثنا  يكون  ألن  ورسم  خطط،  الذي 
في  شابان،  عقالن  يديرانهما،  المؤسستين  وألن  والتعليم،  التربية 
المرحلة،  متطلبات  مع  تام  انسجام  وفي  الواقع،  مع  تالمس لصيق 
القناعات  هذه  إلى  الوصول  المؤسستين  على  يسهل  الذي  األمر 
الواعي  التعاطي  هذا  وإل��ى  النيرة،  األفكار  هذه  وإل��ى  الراجحة، 
أبنائنا، وأن يكون  بأهمية أن تكون ثقافتنا حاضرة بين دفات كتب 
بمكتسباتنا  نبدأ  وأن  بالدنا،  تاريخ  ثنيات  بين  يفوح  السلف  عطر 
الوطنية قبل أن نذهب إلى اآلخر، وهذه طبيعة بشرية ليس عليها 

غبار.
الحدقات  تتسع  وأن  المباركة،  الخطوات  هذه  تستمر  أن  نتمنى 
نهتم  بأن  جديرة  اإلم��ارات  ألن  وأشمل،  وأعمق،  أبعد،  هو  ما  إلى 
من  بياضاً  وأش��د  مضيئة،  منجزات  ألنها  الثقافية  بمنجزاتها 

الموجة.

علي أبو الريش

Ali.AbuAlReesh@alIttihad.ae

473.298 فحصًا تكشف عن 1704 إصابات

حالة شفاء جديدة 

مـــن »كــــــورونــــــا«

أبوظبي )وام(

المجتمع  ووق���اي���ة  ال��ص��ح��ة  وزارة    أعلنت 
خالل  ج��دي��داً،  فحصاً   473.298 إج��راء  عن 
الساعات ال� 24 الماضية على فئات مختلفة 
وأحدث  أفضل  باستخدام  المجتمع  في 
ت��ق��ن��ي��ات ال��ف��ح��ص ال��ط��ب��ي، وذل���ك 
لتوسيع  الوزارة  مع خطة  تماشياً 
في  الفحوص  ن��ط��اق  وزي���ادة 
االكتشاف  بهدف  الدولة 
ال����م����ب����ك����ر وح���ص���ر 
المصابة  الحاالت 
ب�����ف�����ي�����روس 
ك�����ورون�����ا 

لهم  والمخالطين   »19  - »كوفيد  المستجد 
وعزلهم. 

والفحص  التقصي  إج��راءات  تكثيف  وساهم 
ف��ي ال��دول��ة، وت��وس��ي��ع ن��ط��اق ال��ف��ح��وص على 
1704 حاالت  عن  الكشف  في  الدولة  مستوى 
من  المستجد  كورونا  بفيروس  جديدة  إصابة 
مستقرة،  حاالت  وجميعها  مختلفة،  جنسيات 
وتخضع للرعاية الصحية الالزمة، وبذلك يبلغ 
مجموع الحاالت المسجلة 859.361 حالة، كما 
أعلنت الوزارة عن وفاة حالة مصابة وذلك من 
تداعيات اإلصابة بفيروس »كورونا« المستجد، 
 2265 الدولة  في  الوفيات  ع��دد  يبلغ  وبذلك 

حالة.   
عن  المجتمع  ووقاية  الصحة  وزارة  وأعربت 
أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، 
المصابين،  لجميع  العاجل  بالشفاء  وتمنياتها 
مع  ال��ت��ع��اون  المجتمع  ب��أف��راد  مهيبة 
الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات 
وااللتزام بالتباعد الجسدي ضماناً 
ال��ج��م��ي��ع.   كما  وس��الم��ة  لصحة 
 1992 شفاء  عن  ال���وزارة  أعلنت 
حالة جديدة لمصابين بفيروس 
كورونا المستجد »كوفيد - 19«، 
أع���راض  م��ن  ال��ت��ام  وتعافيها 
الرعاية  تلقيها  بعد  ال��م��رض، 
الصحية الالزمة منذ دخولها 
يكون  وب��ذل��ك  المستشفى، 
الشفاء  ح����االت  م��ج��م��وع 

786.642 حالة.

1992

 786.642
مجموع حاالت 

الشفاء

أبوظبي )وام(

أعلنت وزارة الصحة ووقاية املجتمع أمس، تقدمي 
14.708 جرعات من لقاح »كوفيد-19«، خالل 

الساعات الـ 24 املاضية، وبذلك يبلغ مجموع اجلرعات 
التي مت تقدميها حتى يوم أمس 23.735.668 جرعة، 

ومعدل توزيع اللقاح 239.99 جرعة لكل 100 
شخص. يأتي ذلك متاشيًا مع خطة الوزارة 

لتوفير لقاح كوفيد-19، وسعيًا إلى الوصول 
إلى املناعة املكتسبة الناجتة عن 

التطعيم، والتي ستساعد يف تقليل 
أعداد احلاالت والسيطرة على 

الفيروس.

جرعات من لقاح 
»كوفيد-19« خالل يوم

 14.708

توعية صحية لـ

»شتائكم دافئ«

دبي )وام(

حمدان  »ع��ط��اء  وف��ري��ق  اإلس��ع��اف  لخدمات  دب��ي  مؤسسة  نظمت 
التطوعي«، بالتعاون مع بلدية دبي حملة »شتائكم دافئ« في مرحلتها 
في  دبي  بلدية  بمشتل  العمال  من  مجموعة  استهدفت  والتي  األولى، 
الفئة  زيادة وعي  دافئ«  »ورسان«. وتستهدفت حملة »شتائكم  منطقة 
بمتطلبات  الخاصة  العملية  والمحاضرات  النصائح  وتقديم  العاملة، 
اإللمام  الشتاء، وضرورة  اآلمن خالل فصل  للعمل  والسالمة  الصحة 
واإلصابات  للحوادث  التعرض  حال  في  األولية  اإلسعافات  بإجراءات 

أثناء تأديتهم عملهم. 
وأكدت الدكتورة سهيلة قائد مديرة إدارة التدريب والتعليم المستمر، 
جميع  وتثقيف  توعية  على  اإلسعاف  لخدمات  دبي  مؤسسة  حرص 
يمكن  التي  العاملة  الفئة  الصحية، خصوصاً  بالوقاية  المجتمع  فئات 
جانب  إلى  اإلصابات،  لحصول  خصبة  بيئة  عملها  ظ��روف  تكون  أن 
الشتاء  بفصل  المرتبطة  والفيروسات  باألمراض  إصابتهم  إمكانية 

بسبب البرد.

من »تعاونية االتحاد« لقرية العائلة 

311 ألف درهم 

دبي )وام(

االتحاد  تعاونية  خدمات  على  المجتمع  تنمية  هيئة  من  وفد  اطلع   
المقترحة  والبرامج  المشاريع  من  ع��دداً  وبحث  مول،  سيتي  بالورقاء 
لتطوير خدمات الفئات المستحقة للمنافع االجتماعية ومرافق وخدمات 
قرية العائلة في دبي، فيما قدمت تعاونية االتحاد بهذه المناسبة دعماً 
مالياً لقرية العائلة بدبي بقيمة 311,582 درهماً، بما يساهم في تطوير 

مرافق القرية وتعزيز سعادة األطفال. 
أحمد  برئاسة  المجتمع  تنمية  هيئة  من  وفد  زي��ارة  ذلك خالل  جاء 
بهدف  دب��ي،  في  م��ول  سيتي  ال��ورق��اء  مقر  الهيئة،  ع��ام  مدير  جلفار، 
بحث أوجه التعاون المشترك مع تعاونية االتحاد، ومناقشة المبادرات 
المجتمع،  التي تساهم في تحسين حياة أفراد  والمشاريع االجتماعية 
حيث التقوا بالرئيس التنفيذي لتعاونية االتحاد خالد حميد بن ذيبان 

الفالسي وعدد من مسؤولي االتحاد.

نقـــل »صحــة« لخــدمـــات »كـوفيــد- 19«

إلى املستشـــــفى القــديـــم فـي غـيــــاثي

إيهاب الرفاعي ) منطقة الظفرة (

الظفرة  مستشفيات  إدارة  قررت 
نقل مركز»صحة« لخدمات »كوفيد- 
في  ال��ق��دي��م  المستشفى  إل��ى   »19
موقعها  م��ن  ب����دالً  غ��ي��اث��ي  م��دي��ن��ة 
غياثي،  حديقة  من  بالقرب  السابق 
وذل�����ك اب����ت����داًء م���ن ص���ب���اح أم��س 
ي��ك��ون مركز  أن  وت��ق��رر  »االث��ن��ي��ن«. 
»ص��ح��ة« ل��خ��دم��ات »ك��وف��ي��د- 19« 
السيارات  موقف  في  المركبة  من 
القديم، ويقدم  بالمستشفى  الخاص 
ال��م��رك��ز خ���دم���ات م��س��ح��ة األن���ف 
في  للراغبين  والمستعجلة  العادية 
إج���راء ال��ف��ح��ص، وف��ق اإلج����راءات 
االحترازية والوقائية المتعبة، وذلك 
وحتى  صباحاً  الثامنة  الساعة  من 
أي��ام  طيلة  م��س��اًء  الثامنة  الساعة 
األح��د،  وحتى  االثنين  من  األسبوع 

ويخدم سكان المنطقة كافة.

توفير  إل��ى  المركز  نقل  ويهدف 
بتوافر  ويتميز  ك��ف��اءة  أك��ث��ر  م��وق��ع 
ك��اف��ة اش��ت��راط��ات األم���ن واألم���ان 
وال��س��الم��ة، وي��س��اه��م ف��ي س��رع��ة 
إن���ج���از ال��ف��ح��وص��ات خ���الل زم��ن 
الجديد  الموقع  يتميز  كما  قياسي، 
ال��دخ��ول  ف��ي  ال��ح��رك��ة  بانسيابية 
أعداد من  أي  واستيعاب  والخروج، 
إج��راء  ف��ي  ال��راغ��ب��ي��ن  المراجعين 
كانت  س��واء   ،»19 »كوفيد-  فحص 
ويستغرق  المستعجلة،  أو  العادية 
إج����راء ال��م��س��ح��ة دق��ائ��ق م��ع��دودة 
م���ن���ذ ل��ح��ظ��ة وص������ول ال���م���راج���ع 

الفحص  م��ن  االنتهاء  لحظة  حتى 
مستشفيات  وت��ح��رص  وال��م��غ��ادرة. 
صحة  م��راك��ز  توفير  على  الظفرة 
كافة  ف��ي   »19 »كوفيد-  لخدمات 
زايد  بمدينة  الظفرة  منطقة  مدن 
وغ��ي��اث��ي وال��س��ل��ع وج���زي���رة دل��م��ا 
لتسهيل  وذل����ك  ول���ي���وا،  وال��م��رف��أ 
إجراءات المراجعين والراغبين في 
زمن  خالل  »ك��ورون��ا«،  مسحة  عمل 
الوقائية  اإلج���راءات  وف��ق  قياسي 
واالح���ت���رازي���ة ال��م��ت��ب��ع��ة. وش��ه��دت 
الفترة الماضية نقل عدد من مراكز 
من  عدد  في   »19 »كوفيد-  فحص 

المراجعين  على  للتسهيل  ال��م��دن 
تم  الذي  زايد  مدينة  مركز  ومنها: 
بالقرب  ال��ق��دي��م  م��وق��ع��ه  م��ن  نقله 
موقع  إل��ى  زاي��د  مدينة  مجلس  من 
إدارة  ب��ج��ان��ب  ب��ال��ق��رب  ج���دي���د، 
موقف  ف��ي  ال��ظ��ف��رة  مستشفيات 
األع��راس  لصالة  التابع  السيارات 
المخصصة  ال��م��س��ارات  زي���ادة  م��ع 

الفحص. إلجراء 
وي��ت��ض��م��ن ال��م��وق��ع ال��ج��دي��د 4 
خدمة  إلج��راء  مخصصة  م��س��ارات 
والمستعجلة  العادية  األنف  مسحة 
أي  لمواجهة  وذل��ك  واح���د،  آن  ف��ي 
في  الراغبين  م��ن  م��ت��زاي��دة  أع���داد 
فئات  مختلف  م��ن  الفحص  إج���راء 
طبية  ك����وادر  ت��وف��ي��ر  م��ع  المجتمع 
مؤهلة، وكذلك عودة مركز الفحص 
ف���ي م��دي��ن��ة ال��م��رف��أ ال����ى م��وق��ع��ه 
في  الطوارئ  مدخل  بجانب  القديم 

المرفأ. مستشفى 

حرص على سرعة إنجاز الفحوص
خالل زمن قياسي

»الخارجية« و»محمد بن راشد للطب« توقعان مذكرة تفاهم  

ووقع المذكرة من جانب وزارة 
ال��خ��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال��دول��ي 
س���ل���ط���ان م��ح��م��د ال��ش��ام��س��ي 
مساعد وزير الخارجية والتعاون 
الدولية،  التنمية  لشؤون  الدولي 
بن  محمد  ج��ام��ع��ة  ج��ان��ب  وم��ن 
الصحية،  والعلوم  للطب  راش��د 
أح��م��د شريف  ع��ام��ر  ال��دك��ت��ور 
الشامسي  وأكد  الجامعة.  مدير 
بن  محمد  جامعة  ان��ض��م��ام  أن 
راشد للطب والعلوم الصحية إلى 
مضافة  قيمة  سيشكل  البرنامج 
ومعرفة  خبرات  من  تملكه  لما 
م��ت��راك��م��ة ف��ي م��ج��ال ال��ب��رام��ج 
واألبحاث  والتدريبية  التعليمية 
وال�����دراس�����ات واالس���ت���ش���ارات 
تقديره  عن  وأع��رب  والتطوير. 
المؤسسات  لمختلف  وامتنانه 
اإلماراتية التي ال تألو جهداً في 

الدولة  مكانة  تعزيز  اإلسهام في 
لبرنامج  االن��ض��م��ام  خ���الل  م��ن 
الفنية  للمساعدات  اإلم����ارات 
»UAETAP«، والذي يعد منصة 
ل��ن��ق��ل خ���ب���رات ال���دول���ة ل��ل��دول 
تعزيز  على  يعمل  مما  النامية، 

التنموية.  جهودها  دعم 
ب���رن���ام���ج  أن  إل������ى  وأش��������ار 
اإلم��ارات��ي  الفنية  ال��م��س��اع��دات 
ت����م إن����ش����اؤه ك��م��ك��م��ل ل��ج��ه��ود 
تبذلها  ال��ت��ي  ال��دول��ي  ال��ت��ع��اون 
تنطلق  وال��ت��ي  اإلم�����ارات،  دول���ة 
م��ن إي��م��ان��ه��ا ب��أه��م��ي��ة م��ش��ارك��ة 
األف��راد  ق��درات  وب��ن��اء  المعرفة 
وال���م���ؤس���س���ات ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع 

العالمية.  التحديات 
وم���ن ج��ان��ب��ه، أش���اد ال��دك��ت��ور 
التفاهم،  مذكرة  بتوقيع  شريف 
مؤكداً أّن الجامعة تتطلع لتقديم 

األكاديمية  ومعارفها  خبراتها 
الدولي.  للمجتمع  والبحثية 

وق����د ت����م ت���ط���وي���ر »ب���رن���ام���ج 
الفنية«  للمساعدات  اإلم���ارات 
ب���ن���اء ع���ل���ى س���ي���اس���ة ح��ك��وم��ة 
اإلم������ارات ال��ع��رب��ي��ة ال��م��ت��ح��دة 
سعياً  الدولي،  بالتعاون  المتعلقة 
دورها  تعزيز  في  االستمرار  إلى 
الدولي  المجتمع  في  وتفاعلها 
م��ن خالل  ال��ش��راك��ة  روح  ودع��م 
المشتركة.  والممارسات  القيم 
فرص  بتوفير  البرنامج  ويُعنى 
ال���م���س���اع���دات ال��ف��ن��ي��ة ل��ل��دول 
النامية في المجاالت التي تتميز 
تشمل  والتي  اإلمارات،  دولة  بها 
التحتية  والبنية  النقل  تطوير 
وفاعلية  واالس��ت��دام��ة  وال��ط��اق��ة 
ال��ح��ك��وم��ة وت��م��ك��ي��ن ال��ف��ت��ي��ات 

والنساء.

أبوظبي )وام(

 وقعت وزارة الخارجية والتعاون 

الدولي، وجامعة محمد بن راشد 

للطب والعلوم الصحية مذكرة 

تفاهم للتعاون الفني، وذلك 

بهدف تعزيز الشراكة وأطر التعاون 

لتوفير فرص االستفادة من »برنامج 

اإلمارات للمساعدات الفنية«. 

 تأكيد على ضرورة اإللمام باإلسعافات األولية 
للتعامل مع الحوادث واإلصابات

المشاركون خالل الحملة )وام(
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الثالثاء 7 رجب 1443 هـ الموافق 8 فبراير 2022ماإلمارات

433 اتفاقية مع أصحاب املزارع خالل 3 أشهر

إبراهيم سليم )أبوظبي(

ك��ش��ف��ت ه��ي��ئ��ة أب��وظ��ب��ي ل��ل��زراع��ة 
 433 توقيع  عن  الغذائية  والسالمة 
الثالث  الربع  خ��الل  جديدة  اتفاقية 
على  للحصول  ال��م��زارع  أصحاب  مع 
ش��ه��ادة أب��وظ��ب��ي »أب��وظ��ب��ي غ���اب«، 
العالمي  للبرنامج  المحلية  النسخة 
الزراعية الجيدة »غلوبال  للممارسات 
ج��ودة  معايير  يطبق  وال���ذي  غ���اب«، 
اإلنتاج الزراعي لضمان سالمة وأمان 
للبيئة  المستدامة  واإلدارة  ال��غ��ذاء 
العاملين  ص��ح��ة  ع��ل��ى  وال��م��ح��اف��ظ��ة 
مستدامة  أس��س  وف��ق  إن��ت��اج��ه  ع��ل��ى 
منح  يتم  حيث  الزراعية،  للممارسات 
المعايير  ه��ذه  تطبق  ال��ت��ي  ال��َم��زارع 

شهادة معتمدة عالمياً. 
وكانت »الهيئة« منحت 550 مزرعة، 
شهادة »أبوظبي غاب«، وتمثل المزارع 
»أبوظبي غاب«  الحاصلة على شهادة 
الدفعة األولى من المزارع المستهدفة 
للممارسات  أبوظبي  برنامج  ضمن 
تخطط  ح��ي��ث  ال��ج��ي��دة،  ال���زراع���ي���ة 
مزرعة   1500 نحو  لتأهيل  »الهيئة« 
 500 ب��واق��ع   ،2022 ع��ام  نهاية  حتى 
كمزارع  واعتمادها  س��ن��وي��اً،  م��زرع��ة 
ببرنامج  ال��خ��اص��ة  المعايير  تطبق 
الجيدة  الزراعية  للممارسات  أبوظبي 

»أبوظبي غاب«.

اإلنتاج المحلي 
»ال��ه��ي��ئ��ة«، أن ش��ه��ادة  وأوض���ح���ت 
المحلية  الشهادة  هي  غاب«  »أبوظبي 

إلنتاج  أبوظبي  م��زارع��ي  تدعم  التي 
أفضل  ووف��ق  عالية  بجودة  محاصيل 
تضمن  ال��ت��ي  العالمية  ال��م��م��ارس��ات 
باإلضافة  وس��الم��ت��ه،  المنتج  ج���ودة 
إلى تحسين كفاءة استخدام األسمدة 
فرصة  يوفر  بما  والمياه،  والمبيدات 
محلية  م��ن��ت��ج��ات  ل��ت��س��وي��ق  ع��ظ��ي��م��ة 
تتماشى مع أفضل مستويات السالمة 

العالمية. الغذائية 

مزارع عضوية )من المصدر(

غلوبال غاب
 486 يشار إلى أن »غلوبال غاب«، منظمة عاملية تضم يف عضويتها 

رؤية  وتعنى بتقدمي  الزراعية،  املنتجات  بإنتاج وتسويق  املعنيني  من 
الزراعية اجليدة يف كافة  املمارسات  مشتركة لتطبيق مجموعة من 

الزراعية  للممارسات  املعتمدة  املعايير  حتدد  حيث  العالم،  أنحاء 
الزراعي، وتضم  املنتج  اجليدة، مع تطبيقات مختلفة حسب نوع 

»غلوبال  شهادة  واحلائزين  املعايير  لهذه  املطبقني  األعضاء  املنظمة 
العاملية. غاب« 

للزراعة والسالمة عضوًا فاعاًل يف منظمة  أبوظبي  وُتعد هيئة 
 550 العاملية، حيث عملت على مساعدة أكثر من  »غلوبال غاب« 

املنظمة واحلصول على  إمارة أبوظبي على تطبيق معايير  مزرعة يف 
الزراعية اجليدة »غلوبال غاب«. املمارسات  شهادة 

الشارقة )وام(

ق��ال إب��راه��ي��م ال��ج��روان رئيس 
جمعية اإلمارات للفلك، إن الدولة 
 16 ش��م��س  ش����روق  م��ع  ستشهد 
ومن  للقمر،  المقبل خسوفاً  مايو 
يالحظ،  ال  وق��د  رؤي��ت��ه،  الصعب 
وسيكون في بدايته، كما ستشهد 
نوفمبر   8 ش��م��س  غ�����روب  م���ع 
خسوفاً  القمر  طلوع  مع  المقبل 
رؤيته،  الصعوبة  ومن  آخر  قمرياً 
وق���د ال ي��الح��ظ، وس��ي��ك��ون في 
ن��ه��اي��ت��ه. وأض�����اف ال���ج���روان أن 
الدولة ستشهد أيضاً خالل العام 
الجاري كسوفاً للشمس، وتحديداً 
مايو   1« ال��ق��ادم  أب��ري��ل   30 ف��ي 
بتوقيت اإلمارات«، وسيكون هناك 
كسوف جزئي للشمس في أميركا 
الجنوبية، ولن يشاهد في اإلمارات 
أو الجزيرة العربية. وفي نهار 25 
كسوف  هناك  سيكون  أكتوبر  من 
جزئي للشمس ستشهده اإلمارات، 
وستتجاوز نسبة الجزء المعتم من 
الشمس 50 بالمائة، فيما سيصل 
إلى 86 بالمائة في أقصى شمال 
آس��ي��ا.  وذك��ر أن ال��دول��ة شهدت 

»طالع  ظاهرة  الماضي  يناير  في 
ال��ن��ع��ائ��م«، وت��س��م��ي أي��ض��اً »ب��رد 
البطين«، أي بطن البرد ووسطه، 
وفيه يكون )در الستين( ويقال »در 
الستين يدمي كالسكين« من شدة 
برده، تعقبه فترة »السبعين« حيث 
أن  ال��ن��اس  ويظن  األج����واء،  تدفأ 
الشتاء قد انقضى، ثم تأتي فترة 
من  البرد  يعود  وفيه  »الثمانين« 
»التسعين«،  فترة  ثم  ومن  جديد، 
حيث األجواء الدافئة مرة أخرى، 
يسمى  وم��ا  »المائة«  فترة  تعقبه 
ب��� »ب����رد ال��ع��ج��وز«، ح��ي��ث يعجز 
ث��م ف��ت��رة م��ا بعد المائة،  ال��ب��رد، 
وه���ي ف��ص��ال ال��رب��ي��ع وال��ص��ي��ف، 
الفتاً إلى أن العرب ارتبطوا دائماً 
ومنها  »األن�����واء«  النجوم  بحركة 
نجما »الثريا وسهيل«، كما ارتبط 
المصريون القدماء بفيضان النيل، 
حيث يرتبط بطلوع نجم »الشعراء 
اليمانية«، وهو ألمع نجوم السماء. 

»اإلمارات للفلك«: 4 ظواهر 

فلكية يف 2022

للحصول على شهادة »أبوظبي غاب«:

تخطيط لتأهيل 1500 مزرعة حتى نهاية 2022

 كسوف الشمس 
أول مايو المقبل قد 

ال يالحظ

الهاجري يتفقد محطة الصرف 

الصحي يف جبل علي

دبي )وام(

تفقد المهندس داوود الهاجري 
م��دي��ر ع���ام ب��ل��دي��ة دب���ي مركز 
ال��واق��ع  بتقنية  المحاكاة  ن��ظ��ام 
االفتراضي والتدريب في محطة 
الصحي  الصرف  مياه  معالجة 
في  نوعه  من  األول  علي،  بجبل 
منطقة الشرق األوسط، والثالث 
على مستوى العالم، والذي يأتي 
تجسيداً لخطط البلدية الطموحة 
ل��م��واك��ب��ة األن��ظ��م��ة ال��ح��دي��ث��ة 
والمتطورة، خاصة تقنيات الذكاء 

االصطناعي. 
الزيارة  الهاجري خالل  واطلع 
على المركز الذي يقوم بتوظيف 
تقنية الواقع االفتراضي في إدارة 
مياه  معالجة  ومحطات  شبكة 
واستخدامها  الصحي،  الصرف 

في أغ��راض المحاكاة والتدريب 
على العمليات التشغيلية وأعمال 
ال��ص��ي��ان��ة ل��ل��م��ع��دات واألج��ه��زة 
بهدف  وذل���ك  فيها،  ال��م��وج��ودة 
العمليات واألعمال،  تطوير هذه 
وزي����ادة إن��ت��اج��ي��ة ال��م��وظ��ف في 
تصل  بنسبة  المعالجة  محطات 
لتطوير  نتيجة  بالمائة   7 إل��ى 
بالموظفين  الخاصة  المهارات 
نظام  على  للتدريب  الخاضعين 
ال���واق���ع االف���ت���راض���ي، إض��اف��ة 
التدريب  ب��رام��ج  مساهمة  إل��ى 
بتقنية  المدعمة  التخصصية 
ال��واق��ع االف��ت��راض��ي ف��ي تقليل 
 50 بنسبة  ال��ب��ش��ري��ة  األخ��ط��اء 
توفير  ع��ن��ه  ينتج  م��ا  ب��ال��م��ائ��ة، 
والتشغيل  الصيانة  تكاليف  في 
من  ب��ال��م��ائ��ة   5 ت��ع��ادل  وبنسبة 

الموازنة المخصصة لذلك.

فرض 25 فلسًا على استخدامها اعتبارًا من أول يوليو 2022 في جميع متاجر اإلمارة 

دبي تعتمد سياسة الحد من األكياس البالستيكية  

دبي )وام(

إلمارة  التنفيذي  المجلس  اعتمد 
دبي »سياسة الحد من األكياس ذات 
ال��واح��د« وال��ت��ي تشمل  االس��ت��خ��دام 
أكياس  على  فلساً   25 تعرفة  فرض 
االستخدام  أح��ادي��ة  البضائع  نقل 
السياسة  ب��م��وج��ب  وس��ي��ت��م  ف��ق��ط. 
ال��م��ع��ت��م��دة إط����الق ح��م��ل��ة ت��وع��وي��ة 
والقطاع  المجتمع  ألف���راد  شاملة 
ال���خ���اص ب��ه��ذا ال��خ��ص��وص وذل���ك 
 ب��ه��دف ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى االس��ت��دام��ة 
االستخدام  سلوكيات  وتغيير  البيئية 

البالستيكية. للمواد  المفرط 
 وي���ب���دأ ف����رض ال��ت��ع��رف��ة ع��ل��ى 
اس��ت��خ��دام أك��ي��اس ال��ب��ض��ائ��ع ذات 
أول  من  اعتباراً  الواحد  االستخدام 
المتاجر  جميع  ف��ي  المقبل  يوليو 
بينها  م���ن  أول����ى  ك��م��رح��ل��ة  ب��دب��ي 
م��ح��الت ب��ي��ع ال��ت��ج��زئ��ة وم��ح��الت 
والمطاعم  واإللكترونيات  األقمشة 
التوصيل  وط��ل��ب��ات  وال��ص��ي��دل��ي��ات 
وط��ل��ب��ات ال��ت��ج��ارة اإلل��ك��ت��رون��ي��ة. 
مراحل  على  التجربة  تقييم  وسيتم 
هذه  اس��ت��خ��دام  حظر  يتم  أن  إل��ى 
عامين  خالل  كامل  بشكل  األكياس 
م��ن ال��ت��ط��ب��ي��ق ودراس�����ة ال��ت��غ��ي��رات 
ف���ي س��ل��وك��ي��ات أف�����راد ال��م��ج��ت��م��ع 
ح��ي��ث أص��ب��ح��ت االس���ت���دام���ة في 
حتمية  ض�����رورة  ال���راه���ن  ال���وق���ت 
يعززها  ال��ع��ال��م��ي،  المستوى  على 

يقلل  بما  المجتمع  سلوكيات  تغيير 
بما  ل��أف��راد  البيئية  البصمة  م��ن 
الموارد  على  الحفاظ  فرص  يدعم 
والحد  البيئية  والموائل  الطبيعية 
عن  الناتجة  السلبية  التأثيرات  من 
في  ويسهم  الخاطئة،  الممارسات 
المطلوبة  البيئية  الصحة  ض��م��ان 

الحياة.  للحفاظ على جودة 
وأظ�����ه�����رت ال������دراس������ات خ���الل 

بين  ال��راب��ط  أن  الماضية،  العقود 
األف��راد  ح��ي��اة  وج���ودة  البيئة  ج��ودة 
ومتعدد  وق��وي  واض��ح  والمجتمعات 
أهمية جودة  ذلك  في  بما  الجوانب، 
صحة  على  والتربة  والمياه  ال��ه��واء 
اإلن���س���ان، وأه��م��ي��ة ال��ح��ف��اظ على 
الموائل الطبيعية والتنوع البيولوجي، 
تلعبه  التي  الكبير  الدور  إلى  إضافة 
االق��ت��ص��ادي  الصعيد  ع��ل��ى  البيئة 

التي  النواحي  من  العديد  خالل  من 
السياحة  ف��ي  تنحصر  وال  تشمل 
وغيرها.  ال��غ��ذاء  وإن��ت��اج  وال��ت��رف��ي��ه 
تكثيف  المقبلة، سيتم  الفترة  وخالل 
التوعية لمختلف فئات المجتمع بمن 
والجامعات  ال��م��دارس  ط��الب  فيهم 
للتمهيد  الخاص  القطاع  إلى  إضافة 
الخاص  القطاع  تحفيز  مع  للتطبيق، 
ل��ت��وف��ي��ر ال��ب��دائ��ل ال��م��س��ت��دام��ة في 
أكياس  يشمل  بما  التجارية  المحال 
االستخدام،  إلعادة  القابلة  البضائع 
وتشجيع أفراد المجتمع على اختيار 
ت��ل��ك ال��ب��دائ��ل واس��ت��خ��دام��ه��ا أث��ن��اء 
التسوق لنقل البضائع، والمشتريات، 
العالمي  للتوجه  دبي  لمواكبة  تأكيداً 
للحد  المستدامة  البدائل  تبني  نحو 
م���ن اس��ت��ه��الك األك���ي���اس أح��ادي��ة 
تطبيق  بالفعل  يتم  إذ  االس��ت��خ��دام، 
التعرفة في أكثر من 30 دولة وفرض 
أكثر  في  عليها  ت��ام  أو  جزئي  حظر 
المساعي  يعكس  م��ا  دول��ة،   90 م��ن 
تلك  اس��ت��خ��دام  م��ن  للحد  ال��دول��ي��ة 
التي تشكل تهديداً صريحاً  األكياس 

ومستقبلها.  للبيئة 

برامج ومبادرات
 نفذت اجلهات احلكومية يف دبي، متاشيًا مع األهداف البيئية احملددة يف 
األجندة الوطنية، عدة برامج ومبادرات توعوية يف مجال حماية البيئة 

ومواجهة التحديات البيئية، منها مشاريع متكاملة إلدارة النفايات يف 
مختلف مناطق دبي، ورفع الوعي املجتمعي من خالل الترويج ملفهوم 

االستهالك الرشيد واملستدام للموارد الطبيعية، واحلد من املمارسات 
املضرة يف مجاالت الصيد مثل استخدام األلياخ باإلضافة إلى تطبيق 
الرسوم على التخلص من النفايات بداية يناير 2022 والتي من شأنها 

إحراز نقلة نوعية من حيث تقليل إنتاج النفايات والتحفيز على حتويل 
النفايات عن مسار الطمر. واحتضنت حكومة دبي عدة مشاريع استثمارية 

لتدوير النفايات واستغاللها يف توفير الطاقة، مع تشجيع مختلف فئات 
وشرائح ومؤسسات املجتمع على اتباع أفضل املمارسات العاملية املعتمدة 
يف مجال التخلص املستدام من النفايات، وترسيخ ثقافة فرز النفايات 

املنتجة من مصادرها، باإلضافة إلى تعزيز وتطوير وسائل إعادة التدوير، 
مبا يسهم يف توفير بيئة عمل آمنة لتشجيع االستثمار، واعتماد مبادئ 
االقتصاد الدائري، وخلق فرص تنافسية جديدة شاملة يف مجال إدارة 

ومعاجلة النفايات يف اإلمارة، إلى جانب تعزيز االستدامة يف جميع 
املجاالت االقتصادية والبيئية واالجتماعية، وبناء منظومة مستدامة 

للحفاظ على املوارد الطبيعية، ودعم االقتصاد األخضر، منخفض 
2041، وأهداف التنمية  الكربون، لتحقيق استراتيجية دبي إلدارة النفايات 

املستدامة الـ 17، التي أعلنتها األمم املتحدة لعام 2030.

  الحفاظ على االستدامة 
البيئية وتغيير سلوكيات 

االستخدام المفرط 
للمواد البالستيكية

عبر مشروع »جفير الخير«

1184 مشروعًا إنتاجيًا وفرتها 

»الشارقة الخيرية« خالل 2021

الشارقة )االتحاد(

تمكنت جمعية الشارقة الخيرية 
توفير  من  الماضي  العام  خ��الل 
بتكلفة  إنتاجياً  مشروعاً   1184
بلغت 1.7 مليون درهم،  إجمالية 
وذل���ك ف��ي إط���ار دوره���ا لتمكين 
األسر المتعففة من االعتماد على 
أنفسها، وقطعت الجمعية شوطاً 
كبيراً، وتمكنت بدعم المحسنين 
من توفير مشاريع إنتاجية بمثابة 
الدخل،  لمحدودي  عمل  ف��رص 
يتقنونها  التي  المهن  يخدم  بما 
ويساعدهم على توفير احتياجاتهم 

المعيشية من كسب أيديهم.
وق����������ال م����ح����م����د ح����م����دان 

المشاريع  ق��ط��اع  رئ��ي��س  ال����زري 
والمساعدات، إن مشروع »جفير 
المشاريع  من  باقة  يضم  الخير« 
اإلنتاجية التي خصصتها الجمعية 
ألص����ح����اب ال����ح����رف وال��م��ه��ن 
ومحال  الخياطة  مثل  البسيطة، 
البيع المحدودة ووسائل التنقل بين 
القرى وق��وارب الصيد وتسليمها 
لهم، مما يفتح أبواب فرص العمل 
أي��ادي عاملة  أمامهم، ويصبحون 
يمكن لهم توفير قوت يومهم من 
كد وكسب أيديهم. وأشار إلى أن 
توزيع  شملت  الُمنفذة  المشاريع 
للعاملين  الصيد  ومعدات  قوارب 
بحرفة الصيد، ودعم المزارعين 

بمشاريع البقرة الحلوب.

 من المشاريع )من المصدر(

11700 عامل تم تدريبهم خالل 2021

836 منشأة تنضم إلى »الشارقة لسالمة الغذاء«

الشارقة )االتحاد(

الشارقة عن  بلدية مدينة  أعلنت 
إلى  غذائية  منشأة   836 انضمام 
الغذاء«  لسالمة  »الشارقة  برنامج 
ليصبح  ال��م��اض��ي،  ال��ع��ام  خ���الل 
المنشآت  لهذه  اإلج��م��ال��ي  ال��ع��دد 
6091 منشأة منذ إطالق البرنامج 
أهميته  يعكس  ما   ،2011 عام  في 
من  ال��ع��دي��د  ت��ح��ق��ي��ق  ف���ي  ودوره 
ال��ن��ت��ائ��ج وال���م���خ���رج���ات ك��ات��ب��اع 
في  الجيدة  الصحية  الممارسات 
وت��وزي��ع  وت��ق��دي��م  وتحضير  إن��ت��اج 
وتقديم  ال��غ��ذائ��ي��ة،  ال��م��واد  وب��ي��ع 
وإع���داد  للمستهلك،  آم���ن  غ���ذاء 
خبرات وطنية مستدامة في مجال 

الغذاء. سالمة 
المعال  مها علي  الشيخة  وأكدت 
في  المطابقة  تقييم  مكتب  مدير 
والمختبرات  العامة  الصحة  قطاع 
الشارقة،  مدينة  ببلدية  المركزية 
أن برنامج الشارقة لسالمة الغذاء 
في  المهم  ودوره  إنجازاته  يواصل 
للمستهلكين  آم���ن  غ���ذاء  ت��ق��دي��م 
م��ع رؤى وأه���داف  ي��ت��م��اش��ى  ب��م��ا 

بها  تتوافر  صحية  كمدينة  اإلمارة 
الصحية،  الحياة  مقومات  ك��اف��ة 
على  البلدية  ح��رص  يجسد  كما 
ت��ع��زي��ز ال���وع���ي ال��م��ج��ت��م��ع��ي في 

ال���م���ج���ال ال���ص���ح���ي، واالرت����ق����اء 
أفضل  وتعزيز  الصحية  بالمعايير 

الغذاء. الممارسات في مجال 
البلدية  أن  ال��م��ع��ال،  وأوض��ح��ت 
ق���ام���ت خ����الل ال���ع���ام ال��م��اض��ي 
ض��م��ن ال��ب��رن��ام��ج ب��ت��دري��ب أك��ث��ر 
ال��ع��دد  ليبلغ  ع��ام��ل   11700 م��ن 
اإلج��م��ال��ي ل��ل��ع��ام��ل��ي��ن ال��م��درب��ي��ن 
في  عاماًل   76155 انطالقه  منذ 
ال��م��ن��ش��آت ال��غ��ذائ��ي��ة وأص��ح��اب 
ال��م��ش��اري��ع ال��ت��ج��اري��ة ال��غ��ذائ��ي��ة 
في  المساعدة  والعمالة  المنزلية، 
اتباع  على  تدريبهم  ت��م  ال��م��ن��ازل، 
واالشتراطات  الممارسات  أفضل 

الغذاء. الصحية في مجال 
تقييم  م��ك��ت��ب  م��دي��ر  وأف������ادت 
على  أخذت  البلدية  بأن  المطابقة 
التحديات  ع��ل��ى  التغلب  عاتقها 
تنفيذ  تواجه  أن  الممكن  من  التي 
مراحل البرنامج، من خالل تسهيل 
خدمات  كتحويل  العقبات  ك��اف��ة 
التقليدية  الطريقة  م��ن  التدريب 
الذكية  التطبيقات  استخدام  إلى 
لتسهيل  االف��ت��راض��ي  وال��ت��دري��ب 

واالختبار. التدريب  عملية 

تقديم غذاء آمن 
للمستهلكين بما 
يتماشى مع رؤى 

وأهداف اإلمارة
 

مها المعال

»المزارع الصغير« 
في »بلدية 

أبوظبي«

أبوظبي )االتحاد(

نظمت بلدية مدينة أبوظبي 
التابعة لدائرة البلديات والنقل 

بالتعاون مع: جمعية أصدقاء 
البيئة، وشرطة أبوظبي، 

ومركز أبوظبي إلدارة النفايات 
)تدوير(، ووزارة التغيير 

املناخي والبيئة، ومؤسسة زايد 
العليا ألصحاب الهمم، فعالية 

»املزارع الصغير«، ضمن إطار 
مبادرة »عاصمتي«، وذلك يف 

مدينة زايد واملناطق الواقعة 
ضمن نطاق اختصاصات مركز 

بلدية مدينة زايد.
وتأتي هذه املبادرة ضمن 

إطار حرص بلدية مدينة 
أبوظبي على إشراك املجتمع، 

خصوصًا فئة األطفال يف 
تعزيز البيئة احمللية، وزيادة 

الرقعة اخلضراء، وتشجيع 
األطفال على ممارسة هذا 

النشاط اإليجابي، وتدريبهم 
على الزراعة وإكسابهم املعارف 

األولية يف هذا املجال.
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صباح الخير

العمل من المنزل

جراء  البيوت،  من  والتعليم  العمل  تجربة  من  عامين  بعد 
األمر  أن  الحتمالية  البعض  استسالم  وم��ع  ك��ورون��ا،  جائحة 
مستوطن،  كمرض  معه  التعايش  علينا  وبالتالي  سيطول، 
ان��دح��ار  ب��ق��رب  أم���ل  كلما الح  ت��ط��ل  م��ت��ح��ورات  م��ع  خ��اص��ة 
بين  يحتدم  الجدل  ي��زال  ال  عامين،  بعد  أق��ول  ك��وف��ي��د-19، 
العاملين والشركات والمؤسسات التي يعملون بها حول إضافة 
أو استقطاع بعض المزايا واالمتيازات. وإذا كان البعض يركز 
حول تأثير العمل على الحياة األسرية واستقرارها، خاصة إذا 
جوانبه  من  إليه  ينظرون  آخرون  هناك  يعمالن،  الزوجان  كان 
المنزل، خاصة  من  العامل  الموظف  على  يترتب  وما  المادية، 

الغربية. المجتمعات  في 
قبل  البريطانية  »التليجراف«  صحيفة  نشرته  تقرير  في   
تستطيع في ظل  أنها  اعتقدت  التي  الشركات  تقريباً عن  عام 
من  يعملون  موظفيها  بجعل  النفقات  بعض  توفير  الجائحة 

المنزل.
أعقاب  في  ضربة  تلقت  الشركات  تلك  أن  التقرير  في  ورد 
حكم المحاكم السويسرية بأن يدفع أصحاب العمل جزءاً من 
التي  للشركة  أمراً  المحكمة  وأصدرت  الموظف،  منزل  إيجار 
استخدم  شهر  لكل  سويسرياً  فرنكاً   150 لدفع  عنها  يعلن  لم 

للعمل. المنزلي  لديها مكتبه  فيه موظف سابق 
وكانت الشركة قد »جادلت بأن الموظف الذي كان يعمل في 
يؤجر  ولم  حال،  أي  على  اإليجار  سيدفع  كان  منزلي،  مكتب 
أي  على  االت��ف��اق  يتم  ول��م  المنزل،  من  العمل  بهدف  العقار 

تعويض عن العمل من المنزل.
منها  سيستفيد  نفقات  هناك  بأن  قضت  المحكمة  أن  إال 
باستخدام  الوضع  وقارنت  مباشر،  غير  بشكل  العمل  صاحب 

سيارة خاصة في رحالت عمل.
أمرت  المدفوعة،  غير  األجور  حول  أوسع  نزاع  من  وكجزء 
الستخدامه  للموظف  سويسرياً  فرنكاً   1425 بدفع  المحكمة 

للعمل منه. غرفة خاصة كمكتب، ولم يعرض عليه مكتباً 
تعويض  العمل  أص��ح��اب  م��ن  السويسري  القانون  ويطلب 
في  بما  العمل،  تنفيذ  عن  الناتجة  التكاليف  عن  الموظفين 

ذلك السكن في موقع عمل خارجي.
يفتح  قد  أنه  إال  اإلغ��الق،  فترة  قبل  جاء  الحكم  أن  ورغ��م 
للمساهمة  العمل  ألصحاب  المطالب  من  موجة  أم��ام  الباب 
في تكاليف العمل من المنزل. وقامت بعض الشركات بإعطاء 
أجهزة الب توب للموظفين، وسددت تكاليف المعدات المكتبية 
أثناء عملهم من المنزل، وفقاً لتقرير الصحيفة«. عندنا، وهلل 
الحمد، ال توجد مثل هذه اإلشكاالت، فقط اإلشكالية ستواجه 
من  زوج��ة-  من  أكثر  لديه  كانت  إذا  خاصة  نفسه-  الموظف 

أي بيت سيعمل، خاصة مع نظام العمل األسبوعي الجديد؟

علي العمودي

ali.alamodi@alittihad.ae

لجنة »اليوبيل الذهبي«
تعلـن أولى نتائـج »رسـائـل إلى المستقبـــــل«

أبوظبي)االتحاد(

االحتفال  فعاليات  لجنة  أعلنت   
عن  اإلم���ارات  لدولة  الذهبي  باليوبيل 
أولى نتائج مبادرة »رسائل إلى المستقبل« 
 .2021 أغسطس  ف��ي  انطالقها  منذ 
وهي المبادرة التي دعت كل من يعتبر 
دولة اإلمارات وطناً له إلى كتابة رسالة 
إلى أنفسهم في المستقبل، وترسم من 
خاللها مالمح أحالمهم وتصور رحلتهم 
العربية  اإلم����ارات  دول���ة  مستقبل  ف��ي 
ال��واردة  الرسائل  المتحدة. وقد غطت 
والشرائح  العمرية  الفئات  من مختلف 
اإلم��ارات،  أنحاء  جميع  من  السكانية، 
أربعة عشر موضوعاً، منها االستدامة 

والفن والتكنولوجيا والطب.
الرسائل  م��ن  كبيرة  نسبة  ورك���زت 
)29.8%( على فلسفة السعادة وتحقيق 
ن��م��ط ح��ي��اة م���رغ���وب. وف���ي ح��ي��ن أن 
15.4% من الرسائل تساهم في رسم 
مالمح مستقبل دولة اإلم��ارات العربية 
االمتنان  خالص  عن  معبرة  المتحدة، 
وصادق االلتزام باالرتقاء بجودة الحياة 
لجميع من يعيش على أرض هذا الوطن، 
إال أن أحد نماذجها البارزة رسالة عبد 
الرحمن حسن عبداهلل التي كتب فيها، 
»عندما يتحقق حلمي بأن أصبح قائداً 
أن  على  سأحرص  الشرطة،  ق��وة  في 
تكون بالدي أحد أكثر بقاع العالم أماناً«. 
وبالنظر إلى األوقات غير المسبوقة التي 
الماضيين،  العامين  في  العالم  عرفها 
تظهر البيانات أن 11.5% من الرسائل 
أن  يرغبون  صغار  من  كانت  المقدمة 
وورد  المستقبل.  في  أطباء  يصبحوا 
ذكر الصحة والطب في عدد كبير من 
واسمه  الحالمين،  أحد  كتب  الرسائل. 
عاماً  الثالثين  »ف��ي  ال��خ��وري:  خليفة 
القادمة، ستكون دولة اإلمارات العربية 
المتحدة أول دولة تنتج عالجاً للشفاء 
من السرطان، ومن ثم تقدم هذا العالج 

قدم  بأسره«.كما  العالم  في  للمرضى 
الرسائل  من  العديد  اإلم���ارات  شباب 
التي تناولت قضايا االستدامة، في داللة 
على فهم جيد للتحديات البيئية الراهنة. 
وتخيل العديد من الشباب مستقباًل فيه 
سيارات كهربائية طائرة وتنمية صناعية 
تحافظ على البيئة، بقيادة دولة اإلمارات 

التكنولوجيا  المتحدة. وشكلت  العربية 
واالستدامة والتعليم أكثر من 10% من 
حين  في  المقدمة،  الرسائل  مواضيع 
عّبر ما يقرب من 5% من الرسائل عن 
وتمثيل  القدم،  ك��رة  في  التميز  أح��الم 
الرياضية  ال��ب��ط��والت  ف��ي  اإلم�����ارات 

العالمية.

حملـت أحالمًا بمستقبــل واعـــد لكـل من يعتبر اإلمــــارات وطنـًا لـــه

أحد نماذج الرسائل)من المصدر(

موقع 
الكتروني

يذكر أن املوقع اإللكتروني 
لعام اخلمسني مبثابة 
بوابة يوفر حتديثات 

إخبارية حول فعاليات 
عام اخلمسني. وهو كذلك 

مبثابة كبسولة زمنية 
تستقبل قصص احلاملني 

األوائل، باإلضافة إلى 
ذكريات الوطن وتطلعات 

أجيال املستقبل.
وتشجع جلنة االحتفال 

باليوبيل الذهبي كل من 
يعيش على أرض دولة 

اإلمارات العربية املتحدة 
على تقدمي رسائله إلى 

موقع عام اخلمسني 
www. على اإلنترنت

UaeYearOf.ae. وميكن 
للمواطنني واملقيمني 
االسترشاد باألسئلة 
املتوافرة على املوقع 

اإللكتروني لتساعدهم 
أثناء الكتابة إلى أنفسهم 
يف املستقبل، منها: »ما هو 
حلمك يف احلياة؟« أو »ما 

هي مساهمتك يف جعل 
دولة اإلمارات العربية 

املتحدة مكانًا أفضل لنا 
جميعًا؟«

وميكن للمشاركني إرسال 
خطاباتهم مكتوبة، أو 

مطبوعة أو يف صيغة مقطع 
فيديو أو حتى صورًا، على 

املوقع اإللكتروني، حتى 31 
مارس 2022، الذي يصادف 

نهاية االحتفاالت بعام 
اخلمسني.

قدمتها »تمكين« ضمن مشروع »علم بالقلم«

25 حاسبـًا لأليتام فـي الشارقــة

الشارقة )االتحاد(

للتمكين  الشارقة  مؤسسة  قدمت   
االج��ت��م��اع��ي، أول����ى دف��ع��ات ال��دع��م 
طالباً   25 إلى   ،2022 لعام  التعليمي 
يتيماً منتسباً إليها من خالل تزويدهم 
بأجهزة التعليم الرقمية »حاسب آلي« 
بقيمة تقارب 60 ألف درهم، وذلك في 
المشروع  في  المبذولة  الجهود  إطار 
التعليمي »علّم بالقلم« المعني بتوفير 
الستدامة  تعزيزاً  األكاديمي،  الدعم 
التعلم لأليتام، لتسخير أفضل السبل 

لضمان جودة تعليمهم.
إدارة  مدير  الحامدي  ن��وال  وقالت 
الرخاء االجتماعي بالمؤسسة: »عملت 
العناية  على  إنشائها  منذ  المؤسسة 
بجميع متطلبات أبنائها األيتام، وأفردت 
التزاماً  كبيراً  التعليمي حيزاً  للجانب 

منا بالوقوف على احتياجات ضرورية 
للطلبة األيتام، وأهمية ذلك في تقليل 
األعباء والمصاريف الدراسية الملقاة 
»علم  مشروع  ويتفرد  أمهاتهم،  على 
بالقلم« بدور أساسي ومكمل من خالل 
شمولية البرامج التعليمية والمعرفية 
المساندة للطلبة، الذي يتضمنه والذي 
يستمر معهم طوال فترة دراستهم من 

من  التخرج  حتى  االبتدائية  المرحلة 
الجامعة.

وأكدت أهمية التعاون بين مختلف 
ومؤسساته  بأفراده  المجتمع  شرائح 
ف��ي م��ش��روع »ع��ل��م ب��ال��ق��ل��م« وك��اف��ة 
المؤسسة،  تطلقها  التي  ال��م��ب��ادرات 
م��ا ي��ق��دم ال��دع��م اإلن��س��ان��ي وتوفير 
اح��ت��ي��اج��ات ض��روري��ة ألس���ر األي��ت��ام 
المعسرة، الفتًة إلى أن قيام كل فرد 
من  األيتام  تجاه  بمسؤولياتهم  وجهة 
شأنه تحقيق التكافل المجتمعي الذي 
م��ا يضمن  ال��م��ؤس��س��ة،  إل��ي��ه  تسعى 
حصول المستفيدين على احتياجاتهم 
األع��ب��اء  م��ن  والتخفيف  ال��ض��روري��ة 
الملقاة عليهم«، مضيفة:»وبدورنا نثمن 
لتوفير  معنا  أسهم  من  تكاتف جميع 
الحواسب  من  الجديدة  الدفعة  هذه 
اآللية، متطلعين لدعم كافة احتياجات 

أسر األيتام المنتسبة إلينا«.

ألف درهم قيمة 
أولى دفعات الدعم 

التعليمي

60
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ضــاعــفـــت تحــديـــات األمـــن 

السيـبـــــراني عــبـــر العــالــــــم

جائحة »كورونا«

جمعة النعيمي )أبوظبي(

ال��ك��وي��ت��ي رئ��ي��س األم��ن  ال��دك��ت��ور محمد  أك���د 
السيبراني لحكومة اإلمارات العربية المتحدة، أن 
في حدوث  بمفردها  تسببت  كوفيد-19«  »جائحة 
اضطراب غير مسبوق، وتغيير الحق على الصعيد 
أمن  تكنولوجيا  مسؤولي  أن  إل��ى  الفتاً  العالمي، 
التحديات  من  العديد  واجهوا  وفرقهم  المعلومات 
الهائلة في مهمتهم لتوفير وسائل للتواصل والعمل 
الحماية  على  الحفاظ  مع  للموظفين،  بُعد  عن 

الكافية ضد الهجمات اإللكترونية.
الفدية  برامج  هجمات  أن  إل��ى  الكويتي  ولفت 
أخ��ط��ر  م���ن  واح�����دة  ت��ع��د   )Ransomware(
التهديدات في الفضاء السيبراني، والتي لها تأثير 
الواسع  للتوفر  نظراً  المجتمع،  أف��راد  على  كبير 
أصبحت   ،rent-for- DDoS ل��خ��دم��ات 
وخاصة  شيوعاً  أكثر  أيضاً   DDoS هجمات 
إلى  الفتاً  األمنية،  ال��ح��وادث  ع��دد  تزايد  مع 
الهوية  وسرقة  البيانات  انتهاكات  تعد  أنها 
واالحتيال عبر اإلنترنت. وهجمات سلسلة 
اإلمداد )Supply Chain Attack( من 
بين المخاطر السيبرانية، األكثر شيوعاً 

والتي يواجهها العالم اليوم.
العربية  اإلم�����ارات  دول���ة  أن  وأك���د 
ال��دول في  أوائ��ل  كانت من  المتحدة 

ال��م��ن��ط��ق��ة ال���ت���ي ص��اغ��ت 
الجريمة  لمكافحة  قانوناً 
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة، م��ش��ي��راً إل��ى 

التعديالت  العديد من 
ال����ت����ي ت����أخ����ذ ف��ي 
االع���ت���ب���ار ال��ت��ط��ور 
ال����دول����ي ال��س��ري��ع 
ف��ي م��ج��االت األم��ن 

السيبراني والتكنولوجيا 
يتم تنظيمها بموجب  والتي 

مرسوم بقانون اتحادي.
وأك�������د رئ����ي����س األم�����ن 

حواره  في  للدولة  السيبراني 
م��ع »االت���ح���اد«، أن ال ف���رق في 

بل  ف��رد،  وال  وال شركة  دول��ة  بين  التهديدات 
هذه  ت��ؤدي  ق��د  الجميع،  وتستهدف  ع��ام��ة،  ه��ي 
التهديدات السيبرانية إلى حدوث أضرار جسيمة 
واالق��ت��ص��ادي  والعسكري  األم��ن��ي  الصعيد  على 
التهديدات  لهذه  يمكن  كما  والتعليمي.  والطبي 
أن تتسبب في تكبدات مادية كبيرة على الصعيد 
باقتصاد  اإلخ��الل  شأنها  من  والتي  االقتصادي، 
كما  استهدافها،  ال��م��راد  بالمؤسسة  أو  ال��دول��ة 
ازدادت نسبة هجمات برامج الفدية التي يستغلها 
البيانات  سرقة  إل��ى  يهدفون  الذين  المخترقون 
للمطالبة  كوسيلة  يستخدمونها  التي  الحساسة 

ال���م���ادي���ة ألج����ل ع��دم 
ت���س���ري���ب ال���ب���ي���ان���ات. 
ال��م��خ��ت��رق��ي��ن  أن  ك��م��ا 
باستغالل  يقومون 
ه���ذه ال��ه��ج��م��ات 
أله���������������������داف 
ت���خ���ري���ب���ي���ة م��ن 
اإلض���رار  شأنها 
العاملة  بالمصلحة 
ل���ل���دول���ة م���ن ال��ج��ان��ب 

الطبي والتعليمي.
وت������ش������م������ل ه������ذه 
المتعلقة  ال���ت���ه���دي���دات 
أوالً  ال��س��ي��ب��ران��ي،  ب���األم���ن 
قيام  تشمل  والتي  اإللكترونية،  الجرائم 
النظم  ب��اس��ت��ه��داف  م��ج��م��وع��ات  أو  أف����راد 
الحصول  أو  مادية  مكاسب  أجل  من  اإللكترونية 
فيها.  وخلل  اضطراب  لخلق  أو  مالية  فدية  على 
ووفقاً لتقرير صادر عن موقع متخصص في هذا 
المجال، فإن معدل تكلفة الجرائم اإللكترونية ألي 
منظمة زاد بنسبة 23% عن العام الماضي، وقد 
بحلول  سنوياً  دوالر  تريليونات   10 العالم  تكلف 

2025 وفقاً لتقرير آخر.
ثانياً الهجمات السيبرانية، والتي تهدف عادة إلى 
جمع معلومات لدوافع سياسية أو الستغاللها في 

االنتخابات  الناخبين، مثاًل كما حصل في  تضليل 
حيث   2016 عام  المتحدة  الواليات  في  الرئاسية 
خلصت التحقيقات إلى أن دوالً تدخلت إلكترونياً 
للتأثير في توجهات الناخبين، ما ساهم بشكل أو 
اآلخ��ر.  وخسارة  المرشحين  أح��د  ف��وز  في  بآخر 
ث��ال��ث��اً اإلره����اب اإلل��ك��ت��رون��ي، وال���ذي ي��ه��دف إلى 
الرعب  إحداث  بهدف  اإللكترونية  النظم  تقويض 
أو الخوف، والذي قد يستخدمه أفراد أو جماعات 
التوعوية(،  سالم  )م��ب��ادرة  راب��ع��اً  أي��ض��اً.  إرهابية 
آمنة،  إلكترونية  بيئة  توفير  لغرض  والمخصصة 
الصاعد  والجيل  اإلن��ت��رن��ت،  مستخدمي  لجميع 
إل��ى إط���الق مركز  على وج��ه ال��خ��ص��وص، الف��ت��اً 
 )aeCERT(اآلل����ي الحاسب  ل��ط��وارئ  االستجابة 
بالتنسيق مع برنامج خليفة لتمكين الطالب )أقدر( 
رئيس  وأوض��ح  اإللكترونية.  للتوعية  سالم  موقع 
أن  اإلم����ارات،  دول���ة  لحكومة  السيبراني  األم���ن 
الموحدة  الوطنية  الرسمية  المنصة  الموقع يشكل 
للتوعية اإللكترونية في دولة اإلمارات الذي تجتمع 
الدولة،  على مستوى  المعنية  الجهات  عليه جميع 
الطلبة.  إلى  الموجهة  التوعوية  أهدافها  لتحقيق 
وأشار إلى أن »سالم« يقوم بإرشاد وتوجيه جميع 
مستخدمي الشبكة نحو ثقافة معلوماتية آمنة في 
من  األمني  الوعي  الموقع  ويدعم  اإلم��ارات،  دولة 
والرسائل  والمواد،  التثقيفية،  الفيديوهات  خالل 

التوعوية، واأللعاب الهادفة.

التهديدات والجائحة  

 أوضح الكويتي أن »جائحة كوفيد19-« تسببت بمفردها في حدوث اضطراب 
غير مسبوق، وتغيير على الصعيدين المحلي والعالمي. كما واجه مسؤولو 

تكنولوجيا أمن المعلومات وفرقهم العديد من التحديات الهائلة بعد أن أصبح 
العمل عن بعد هو الحل األمثل، حيث قامت جميع الجهات بتسريع عجلة 

التحول الرقمي، وأصبح األمن السيبراني الشأن األكبر، وفي ظل مواكبة 
التطور التكنولوجي والتحول الرقمي المتسارع الذي أسفر عن تطوير وتأمين 

البنية التحتية لألمن السيبراني وسهولة مشاركة البيانات والتصدي لهذه 
التهديدات السيبرانية بحرفية عالية، وتوجهت الدولة إلى: إنشاء نموذج 

حوكمة شامل لحوكمة البيانات وتنفيذ االستراتيجية الوطنية لألمن 
السيبراني، وبدء التحول تدريجيًا للخدمات الرقمية العامة إلى حوسبة 

سحابية وطنية معتمدة في الدولة، وذلك للرقي بالمنظومات التكنولوجية 
وتعزيز منظومة األمن الوطني في الدولة، وبناء القدرات السيبرانية في 

جميع أنحاء الدولة، مع التركيز على لقوى العاملة السيبرانية والقيادة 
والمجتمع، والعمل على المبادرات التوعوية لتثقيف وتوعية أفراد المجتمع 
في المجال األمني السيبراني. والتعاون مع القطاعات والجهات األخرى على 
المستوى المحلي والعالمي لمواجهة التحديات السيبرانية المشتركة، وهي 

تؤمن بأن على جميع الدول أن تتحمل مسؤولياتها في تعزيز السلم واألمن 
الدوليين، سواء عبر اإلنترنت أو خارجه.

العمل عن ُبعد 

 يرى الكويتي أنه توجب على املوظفني الذين يعملون عن بعد، 
ويستخدمون أجهزة الكمبيوتر الشخصية اخلاصة بهم وحتى أولئك 

الذين يستخدمون جهازًا مملوكًا للشركة، االمتثال ملعايير األمن 
السيبراني األساسية، والتي تتضمن: احلماية من الفيروسات والتوعية 
باألمن السيبراني، وأمن شبكة املنزل، واستخدام VPN، وحتديد نقاط 

الضعف.
وقد تقدمت دولة اإلمارات العربية املتحدة 42 مركزًا لتصعد للمرتبة 
اخلامسة عامليًا خالل عام 2021، ومن املركز 47 يف عام 2020 يف املؤشر 

العاملي لألمن السيبراني
الذي تصدره وكالة األمم املتحدة املتخصصة يف تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت »االحتاد الدولي لالتصاالت«، حيث يستند املؤشر إلى 
عدة مقومات عبر 5 أركان رئيسة، وهي: التدابير القانونية، والتدابير 

التنظيمية، والتدابير التقنية، والتدابير الرامية إلى تعزيز القدرات يف 
مجال حماية األمن السيبراني، وأخيرًا التدابير التي تهدف إلى تعزيز 
التعاون يف هذا الشأن. كما حققت الدولة من قبل املركز األول عامليًا يف 
مؤشر األمن السيبراني وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العاملية.
ولفت الكويتي إلى أن هذا اإلجناز ما كان ليتحقق لوال اجلهود الكبيرة 

التي بذلت على مستويات مختلفة خالل السنوات القليلة املاضية، حيث 
تبنت الدولة عددًا من االستراتيجيات املهمة واملبادرات الفعالة التي 

أسهمت بشكل أساسي يف حتقيق هذا اإلجناز، الفتًا إلى أن ذلك ستكون 
له انعكاسات إيجابية على مستويات مختلفة، وسيزيد من الثقة بقدرات 

الدولة على توفير بيئة آمنة ومستقرة لألفراد والشركات، وسيسهم 
بالتأكيد يف جذب الباحثني عن االستثمار اآلمن، سواء من داخل الدولة 

أو خارجها.

التصدي للجرائم اإللكترونية

قال الكويتي إن البيانات الشخصية يف الفضاء السيبراني، أصبحت هي 
العملة الفعلية للتجارة ملجرمي الفضاء السيبراني، إذ من الضروري أن 

يصبح األفراد على دراية باإلنترنت ومخاطره بشكل أكبر، وأن يتعرفوا على 
املخاطر الكامنة على اإلنترنت حتى يتمكنوا من حماية بيناتهم الشخصية 

بشكل أفضل. كما أن األمن السيبراني جزء ال يتجزأ من األمن الوطني. 
وتابع: نعمل حاليًا على العديد من املبادرات التوعوية يف مجال األمن 
السيبراني، والتي تتضمن: )أواًل مبادرة النبض السيبراني التوعوية(، 

واملخصصة لتثقيف األفراد يف املجال األمني السيبراني، مما يساعد يف 
حماية خصوصية األفراد ومعلوماتهم الشخصية، وبالتالي قد يجنب أيضًا 

املؤسسات واجلهات يف الدولة أخطار االختراق التي قد يتسبب بها األفراد 
لقلة خبرتهم يف هذا املجال، وتتلخص مبادرة النبض السيبراني يف نشر 

على قنوات التواصل االجتماعي. )ثانيًا مترين الدرع الواقي(، حيث نقوم 
بعمل مترين الدرع الواقية بشكل منتظم ودوري، والذي يحاكي الهجمات 

السيبرانية بشتى أنواعها لقياس مدى كفاءة األنظمة واحللول األمنية 
السيبرانية ومستوى اجلاهزية للتعامل مع احلوادث السيبرانية الطارئة، 

والتمرس على التصدي لها بكفاءة واحترافية عالية وحماية املمتلكات 
الوطنية الرقمية لكافة القطاعات احليوية. ثالثًا )مبادرة سايبر سي 
Cyber C3 3(( وتهدف مبادرة سايبرسي 3 إلى تطوير املواطن الرقمي 

القادر على احلصول على فوائد املشاركة على شبكات اإلنترنت، وامتالك 
مهارة القراءة والكتابة الرقمية، والتفكير النقدي يف قراءة وحتليل مصادر 

املعلومات وفهم العواقب األخالقية، واتخاذ القرار األخالقي اجليد لسلوكه 
على اإلنترنت، وتهدف املبادرة إلى حماية املستخدم من مخاطر الشبكة 

العنكبوتية، وتعزيز الثقافة اإللكترونية، والتوعية باالستخدام اإليجابي 
للتكنولوجيا واإلنترنت، وأساسيات أمن املعلومات.

محمد الكويتي رئيس األمن السيبراني لـ»  «:

معدل 
تكلفة الجرائم 

اإللكترونية ألي منظمة 
زاد 23% عن العام 

الماضي

العالم
قد يكلف 10 تريليونات 

دوالر سنويًا بسبب 
الجرائم اإللكترونية

بحلول 2025

اإلمارات
تقدمت 42 

مركزًا لتصعد للمرتبة 
الخامسة عالميًا خالل

عام 2021

ال فرق
في التهديدات بين

دولة أو شركة أو فرد 
وأضرارها جسيمة في

كل الحاالت

المعايير الوطنية لألمن السيبراني

أوضح الكويتي أن دليل اإلطار الوطني لضمان أمن املعلومات 
والصادر من مجلس األمن السيبراني يعتبر هو الدليل املعتمد 

حاليًا يف الدولة، وال يزال العمل على تطبيقه قائمًا على املستوى 
احلكومي احمللي واالحتادي يف الدولة. وأوضح أن الدليل املعتمد 

مبني على أحدث السياسات واملعايير العاملية التي توفر أفضل 
 ،ISOو NIST و SANS املمارسات يف مجال األمن السيبراني ومنها

وذلك لضمان امتثال األنظمة والشبكات والبنية التحتية الرقمية 
ألفضل املمارسات العاملية يف مجال األمن السيبراني.
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لدعم الشركات الناشئة في القطاع

شركة يف مبادرة »مشاريع الفضاء«

وقال في حوار مع »االتحاد«: لدينا موقع 
وقاعدة بيانات خاصة بقطاع الفضاء، ونعمل 

على تطويرها بشكل دائم وزيادة عدد 
الشركات المشاركة، موضحًا أن الهدف هو 

جمع أكبر عدد من الشركات في مجال الفضاء 
والتعرف عليهم والتواصل معهم ودعمهم، وتأتي 

هذه المبادرة انطالقًا من دعوة صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه 
اهلل، بأهمية التركيز على مجاالت االبتكار 

والبحث والعلوم والتكنولوجيا بهدف بناء أسس 
قوية القتصاد مستدام وقائم على المعرفة،  

وفي ذات الوقت يكون اقتصادًا تنافسيًا على 
مستوى عالمي، وهو الهدف الذي تسعى مبادرة 

»مشاريع الفضاء« لتحقيقه من خالل تعزيز 
بيئة االبتكار في دولة اإلمارات والمنطقة، من 
خالل إنشاء سوق جديدة للشركات ذات الصلة 

بقطاع الفضاء.
وحول كيف تتم عملية التمويل للشركات 

المعنية بقطاع الفضاء قال بو ملحة: »نحن 
حاليًا ال نمول هذه الشركات لكن التمويل أو 

الدعم يتم عبر بناء مشاريع معهم وتطويرها 
 Proof of في مجال الفضاء مثل مشروع

Concept الذي نطوره معهم، مشيرًا أنه بلغ 
عدد الشركات المتقدمة للمبادرة 40 شركة.

وبين أن أبرز الشراكات مع الحضانات 
والمسرعات التي تم عقدها إلنجاح المنصة 

هي مشاركة Future Stars وISE وفي مشاريع 
لمؤسسات قطاع الفضاء العالمي مثل «ناسا»، 

الفتًا إلى أن هدفنا الرئيس هو إنشاء منظومة 
بيئية مزدهرة لتكنولوجيا الفضاء في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة، من خالل إنشاء 

نموذج شراكة مبتكر وتكافلي بين القطاعين 
العام والخاص لقطاع الفضاء في الدولة. 

ونتطلع أيضًا إلى تحسين الكفاءة وفعالية 
النفقات لمشاريع مركز محمد بن راشد 

للفضاء، وتوفير فرص عمل، وتعزيز رؤية 
اإلمارات للتحول إلى اقتصاد رقمي قائم على 

 Future Stars المعرفة. لذلك شاركنا في
وفي ISE وفي مشاريع لمؤسسات قطاع الفضاء 

العالمي مثل»ناسا«.

وأضاف: «وتستهدف المبادرة الجديدة كافة 
أنواع الشركات التي يقع مقرها في دولة 

اإلمارات بداية من الشركات صغيرة الحجم 
لكنها ذات أفكار طموحة وصواًل إلى الشركات 
الكبرى التي ترغب بتوسيع انتشارها ونطاق 

أعمالها، انطالقًا من دولة اإلمارات التي تمتلك 
قطاعًا فضائيًا نشطًا ورائدًا، ويسعى مركز 
محمد بن راشد للفضاء من خالل المبادرة 

إلى بناء شراكات قوية في مجاالت المنتجات 
األولية في قطاع الفضاء، والتي تشمل 

أنظمة االتصاالت وتخزين ومعالجة البيانات 
وإنترنت األشياء والمنتجات النهائية التي 

تشمل تصنيع وإطالق األقمار االصطناعية 
والروبوتات والمعدات والبرمجيات المتعلقة 

بقطاع الفضاء، وذلك إضافة إلى منتجات 
أخرى متعددة.

وتابع: »وتحقيقًا ألهداف مبادرة«مشاريع 
الفضاء»فقد دخل مركز محمد بن راشد 

للفضاء في شراكات مع حاضنات ومسرعات 

أعمال 
رائدة 

في دولة 
اإلمارات 

والمنطقة 
لتوفير كافة 
أشكال وسبل 

الدعم ودفع أنشطة 
الشركات الناشئة 

والواعدة في قطاع الفضاء«.
وأضاف ستساعد مبادرة »مشاريع 

الفضاء« في إنشاء بيئة حاضنة تدعم 
تأسيس قطاع فضاء قوي ومستدام، وهو 
ما من شأنه أن يساهم في تحقيق أهداف 

برنامج المريخ 2117 الذي يهدف إلى إنشاء أول 
مستوطنة بشرية على سطح المريخ بحلول 

عام 2117، باإلضافة إلى برامج فضائية أخرى 
في دولة اإلمارات وستوفر المبادرة لمركز 

محمد بن راشد للفضاء والشركات الخاصة 
في قطاع الفضاء آفاقًا للتعاون، واالستفادة 

من نقاط القوة والخبرة وتبادل المعرفة فيما 
بينهم.

جمعة النعيمي )أبوظبي(

قضت محكمة النقض أبوظبي يف قضية نزاع حول خطأ طبي بني مريض وطبيب، 
بإلزام مستشفى بدفع مبلغ 400 ألف درهم بتهمة التسبب بخطأ يف إصابة املريض، 

وإهماله وإخالله بأصول مهنته وعدم احترازه، كما وتنعقد مسؤولية املستشفى عن 
خطأ الطبيب الذي يعمل لديها على أساس مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه، ولم 

يراع فيها الطبيب أصول مهنته باإلضافة إلى ما تولد لدى املريض من أضرار معنوية 
من حزن وأسى وألم، وعدم تبصيره بنتائج العملية اجلراحية وأخذ موافقته كتابة أو 

موافقة مرافقيه أو أقاربه، عماًل باملادة 1/183 من قانون اإلجراءات املدنية.
 وكان شاٍك قد أقام دعوى قضائية ضد طبيب بسبب إهماله وإخالله بأصول مهنته 

وعدم احترازه، مطالبًا مبلغ 5 ماليني درهم كتعويض على سند من أنه دخل املستشفى 
لتفتيت احلصى الذي يعاني منه، فقام الطبيب املختص بإجراء عملية تفتيته بالليزر 

وقرر إخراجه بالرغم من وجود نزيف لديه.
وأوضحت احملكمة أنه تنعقد مسؤولية املستشفى - الطبيب عن خطأ الطبيب الذي 

يعمل لديه على أساس مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه، وكان قد ترتبت على خطئه 
أضرار مادية متثلت يف إجراء عمليات له غير صحيحة لم يراع فيها الطبيب أصول 

مهنته، باإلضافة إلى ما تولد لدى املريض من أضرار معنوية من حزن وأسى وألم، 
وعدم تبصيره بنتائج العملية اجلراحية وأخذ موافقته كتابة أو موافقة مرافقيه أو 
أقاربه، واستنادًا إلى ذلك فإن احملكمة تقدر التعويض بكل اعتدال يف مبلغ أربعمائة 

ألف درهم.  وأشارت إلى أن احلكم اجلزائي البات أثبت اخلطأ الطبي ونسبته إلى فاعله 
واألضرار الناشئة عنه. ونظرًا ملا تقدم ذكره، قضت احملكمة برفض طلب مستشفى 

كونه أنه ال يعدو أن يكون جداًل فيما تستقل محكمة املوضوع بتقديره من أدلة 
الدعوى وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض. ومن ثم فإن هذا النعي يكون غير 

مقبول، األمر الذي يتعني معه التقرير بعدم قبول الطعن برمته.

أبوظبي )االتحاد(

تستضيف جامعة أبوظبي، إحدى اجلامعات الرائدة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
أمنوذج »يوروهاب« أو »الواحة« املبتكر، الذي ُيعد مسكنًا لرواد الفضاء على سطح 

القمر، وهو من تطوير »سبارتان سبيس«، الشركة الفرنسية الناشئة، وذلك يف حرمها 
اجلامعي الرئيس يف أبوظبي يف الفترة من 8 حتى 11 فبراير اجلاري، وُيعد »يوروهاب«، 

مستعمرة قمرية قابلة للنفخ مت تصميمها للمهام على سطح القمر أو كوكب املريخ، 
وجاء تطويره عبر تعاون مشترك بني املركز الوطني الفرنسي لدراسات الفضاء وعدد 

من الشركاء. وُتعد »سبارتان سبيس« جزءًا من مبادرة مشاريع الفضاء التي أطلقها 
مركز محمد بن راشد للفضاء.

وقبل وصوله إلى جامعة أبوظبي، مت عرض »يوروهاب« يف اجلناح الفرنسي يف إكسبو 
2020 دبي، كما مت عرض األمنوذج يف دبي يف عام 2021 ضمن املؤمتر الدولي للمالحة 
الفضائية، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء. ويقدم األمنوذج مسكنًا إضافيًا 

لرواد الفضاء ميثل خطوة أولى نحو مستوطنة قمرية دائمة يف القطب اجلنوبي 
للقمر. مت تصميم هذا األمنوذج لطاقم مكون من اثنني إلى أربعة رواد فضاء مبهمة 

تتراوح مدتها من سبعة إلى عشرة أيام أرضية. وإلى جانب كونه مسكنًا ثانويًا للبعثات 
القمرية املأهولة، ميكن اعتباره أيضًا مالذًا آمنًا يف حاالت الطوارئ. ويعمل »يوروهاب« 
كمنصة جديدة لتجربة اجليل اجلديد من تقنيات االستكشاف البشري يف املستقبل، 

كما سيتم استخدامه كمنشأة تناظرية حملاكاة بعثات الفضاء على األرض.

من تصميم »سبارتان سبيس« الفرنسية

ألف درهـــــــــم تعويضـــًا لمـــريض

جامعة أبوظبي تستضيف أنموذجًا 

ملسكن على سطح القمر 

»مسبار األمل« ينشر الدفعة الثانية من بيانات املريخ

»تريندز« يوّقع مذكرة تعاون مع »البحوث والدراسات العربية«

االتحاد )وام(

 نشر مشروع اإلمارات الستكشاف 
المريخ »مسبار األمل« الدفعة الثانية 
جمعتها  التي  العلمية  البيانات  من 
مسبار  يحملها  التي  العلمية  األج��ه��زة 
العلمية  مهمته  ضمن  متنه،  على  األم��ل 
الس��ت��ك��ش��اف م���ن���اخ ال��ك��وك��ب األح��م��ر 
وغ��اف��ه ال���ج���وي. وج���اء ن��ش��ر ال��دف��ع��ة 
مركز  عبر  العلمية  البيانات  من  الثانية 
اإللكتروني  الموقع  ضمن  المعلومات، 

لمشروع اإلمارات الستكشاف المريخ
https://sdc.emiratesmarsmission.ae

ت���أك���ي���داً الل���ت���زام دول����ة اإلم�����ارات 
العلمية  ال��ب��ي��ان��ات  ه���ذه  ب��م��ش��ارك��ة 
حول  العلمي  المجتمع  م��ع  القيمة 
والباحثين  العلماء  لمساعدة  العالم، 
فهم  على  الفضاء  بعلوم  والمهتمين 
تحدث  التي  والتفاعات  الظواهر 
المريخ.  لكوكب  الجوي  الغاف  في 
مدير  شرف  عمران  المهندس  وأكد 
مشروع اإلمارات الستكشاف المريخ 
الدفعة  مشاركة  أن  األم��ل«  »مسبار 
القيمة  العلمية  البيانات  من  الثانية 
مهمته  ضمن  المسبار  جمعها  التي 
وفقاً  األحمر،  الكوكب  حول  العلمية 
يؤكد  ال��م��ع��ت��م��د،  ال��زم��ن��ي  ل��ل��ج��دول 
تنفيذ  في  اإلم���ارات  دول��ة  استمرار 
مسيرة  ف��ي  بالمساهمة  ال��ت��زام��ه��ا 
التقدم العلمي لإلنسانية، عبر إتاحة 
المجتمع  مع  العلمية  البيانات  هذه 
حول  والمهتمين  والمختصين  العلمي 
رسم صورة  على  يساعد  بما  العالم، 
الجوي  الغاف  ح��ول  دقيقة  علمية 

لكوكب المريخ وغافه الجوي.
 الكوكب األحمر

المهندسة  ق��ال��ت  ج��ان��ب��ه��ا،  م��ن 

ح��ص��ة ال��م��ط��روش��ي ن��ائ��ب م��دي��ر 
م���ش���روع اإلم�������ارات الس��ت��ك��ش��اف 
للشؤون  األم���ل«  »م��س��ب��ار  ال��م��ري��خ 
الثانية  الدفعة  »تتضمن  العلمية: 
جمعها  التي  العلمية  البيانات  من 
ال���م���س���ب���ار ال���ف���ت���رة م����ا ب���ي���ن 23 
 ،2021 أغ��س��ط��س   31 إل���ى  م��اي��و 
مهمة  معلومات  األول��ى،  كسابقتها 
المجتمع  ستساعد  مسبوقة  وغير 
استحداث  على  العالمي  العلمي 
للغاف  دق���ة  أك��ث��ر  علمية  ن��م��اذج 
ل��ل��م��ري��خ ت��س��ه��م ف���ي فهم  ال���ج���وي 
أع��م��ق ل��ت��غ��ي��رات��ه، وس���وف ن��واص��ل 

إت��اح��ة ون��ش��ر دف��ع��ات ج��دي��دة من 
لاستفادة  أش��ه��ر   3 ك��ل  البيانات 
والمهتمين  المختصين  لكل  منها 
حول  واستكشافه  ال��ف��ض��اء  بعلوم 
الثانية  الدفعة  وتتضمن  العالم«. 
من  جيجابيت   76 نشرها  تم  التي 
ال��م��ع��ل��وم��ات وال���ص���ور وال��ب��ي��ان��ات 
األج��ه��زة  جمعتها  ال��ت��ي  ال��ع��ل��م��ي��ة 
العلمية التي يحملها »مسبار األمل« 
األول���ى  األش��ه��ر  خ���ال  متنه  ع��ل��ى 
الكوكب  حول  العلمية  مهمته  لبدء 
األحمر، وتحديداً في الفترة ما بين 

23 مايو إلى 31 أغسطس 2021.

أبوظبي )االتحاد(

������ع م���رك���ز ت���ري���ن���دز ل��ل��ب��ح��وث  وقَّ
واالس��ت��ش��ارات ف��ي ال��ق��اه��رة م��ؤخ��راً 
م���ذك���رة ت���ع���اون م���ع م��ع��ه��د ال��ب��ح��وث 
للمنظمة  التابع  العربية  وال��دراس��ات 
والعلوم،  والثقافة  للتربية  العربية 
الخبرات  م��ن  االس��ت��ف��ادة  إل��ى  تهدف 
المتراكمة لدى الجانبين في مجاالت 
ال��ت��دري��ب وال��ت��ط��وي��ر، إض���اف���ة إل��ى 
الداعم  والمشترك  الفعال  التعاون 
للبحث العلمي وترجمته إلى مؤتمرات 

وملتقيات وندوات دولية مشتركة.
وق����د وّق����ع ال���م���ذك���رة ع���ن م��رك��ز 
عبداهلل  محمد  ال��دك��ت��ور  »ت��ري��ن��دز« 
للمركز،  التنفيذي  الرئيس  العلي، 
وع���ن م��ع��ه��د ال��ب��ح��وث وال���دراس���ات 
مدير  كمال  محمد  الدكتور  العربية 

المعهد. 
وتهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكة 
والتنسيق بين الجانبين في المجاالت 
ذات االهتمام المشترك، خصوصاً في 
السنوية  والدوريات  الدراسات  مجال 

ونصف السنوية، كما تسعى إلى تعزيز 
التعاون الُمشترك في مجاالت البحث 
البحوث  وإج��راء  واألكاديمي  العلمي 
والدراسات المشتركة وتبادل الخبراء 

والباحثين.

وأوضح الدكتور محمد عبداهلل العلي 
أن  »تريندز«  لمركز  التنفيذي  الرئيس 
ت��وط��ي��د ال��ع��اق��ات م��ع ال��م��ؤس��س��ات 
البحثية والعلمية المصرية هدف مهم 
هذه  تمتلكه  لما  »تريندز«،  ل�  بالنسبة 
المؤسسات من تاريخ طويل في خدمة 
مؤكداً  الهادف،  العلمي  البحث  مجال 
شك،  دون  سيستفيد،  »ت��ري��ن��دز«  أن 
العربي  المعهد  وخ��ب��رات  ق��درات  من 
تبادل  فيما يخص  للبحوث، خصوصاً 
العلمي  والبحث  والتدريب،  الخبراء، 
المشترك، مضيفاً أن المذكرة الموقعة 
تهدف إلى النهوض بالمخرجات البحثية 
والمعرفية إقليمياً ودولياً، ما يملي على 
والشراكة  التعاون  ترجمة  الطرفين 
علمية  ومخرجات  واقعية  نتاجات  في 
تواجه  التي  التحديات  تخ��دم  رصينة 

البشرية.

تطوير تصميم 
األقمار الصناعية

يواصل »مسبار األمل« حاليًا 
الدوران يف مداره العلمي 

املخطط له حول املريخ، والذي 
يتراوح ما بني 20000 و43000 
كيلومتر مع ميل باجتاه املريخ 

مبقدار 25 درجة، ما مينحه 
قدرة فريدة على إكمال دورة 

واحدة حول الكوكب كل 55 
ساعة، والتقاط مالحظات 

شاملة من الكوكب كل تسعة 
أيام. ويعد مشروع اإلمارات 

الستكشاف املريخ »مسبار األمل« 
تتويجًا لعمليات نقل املعرفة 
وجهود تطويرها التي بدأت 
يف العام 2006 والتي شهدت 

عمل املهندسني اإلماراتيني مع 
شركاء علميني من جميع أنحاء 
العالم لتطوير تصميم األقمار 
الصناعية وقدراتها الهندسية 

والتصنيعية، ويحمل »مسبار 
األمل« ثالثة أجهزة علمية 

مبتكرة لرصد الغالف اجلوي 
للمريخ. ويبلغ وزن »مسبار 

األمل« حوالي 1350 كيلوغرامًا؛ 
أي ما يعادل سيارة دفع رباعي 

صغيرة، وقد قام بتصميمه 
وتطويره مهندسو مركز محمد 

بن راشد للفضاء بالتعاون مع 
شركاء أكادمييني، مبا يف ذلك 

»مختبر فيزياء الغالف اجلوي 
والفضاء« يف جامعة كولورادو 

»يف مدينة بولدر«، جامعة والية 
أريزونا وجامعة كاليفورنيا »يف 

مدينة بيركلي«.

ثمن الدكتور محمد كمال، مدير معهد البحوث والدراسات العربية، 
التعاون والشراكة املثمرة والبناءة مع »مركز تريندز«، آماًل أن 

يحقق املرجو من بنوده وأهدافه السامية، مضيفًا أن املعهد يعمل 
يف اجتاهني، األول أكادميي يقدم دبلوم وماجستير ودكتوراه يف 14 
تخصصًا، ويستقطب نحو ألف طالب كل عام، والثاني بحثي يقوم 
على إصدار سلسلة مطبوعات بحثية، وتنظيم الصالونات األدبية 

والثقافية، فضاًل عن املشروعات العلمية والتدريب على مهارات 
البحث العلمي.

تعاون

400

 الجيل الجديد من تقنيات استكشاف القمر في المستقبل )من المصدر(

40
آمنه الكتبي )دبي( 

 أكد المهندس راشد بو ملحة تنفيذي في برنامج »المريخ 2117« أن 

مركز محمد بن راشد للفضاء أطلق مبادرة »مشاريع الفضاء« لتكون 

بمثابة منصة انطالق رائدة للشركات الناشئة في قطاع الفضاء في 

المنطقة ومختلف أنحاء العالم، والتي شهدت تسجيل 40 شركة في 

المبادرة التي ستمكن الشركات الناشئة في القطاع من إقامة شراكات 

طويلة األمد وتعاون ممتد مع مركز محمد بن راشد للفضاء، تسمح لها 

بالحصول على الدعم الالزم لنموها المستدام مستقباًل، واالستفادة من 

التكنولوجيا المتقدمة والمختبرات التي يمتلكها مركز محمد بن راشد 

للفضاء، إضافة إلى تسهيل التواصل مع هيئات ومؤسسات من جميع 

أنحاء العالم بهدف تحقيق النمو واالستدامة لمشروعاتها.

راشد بوملحة

 تسهم في إنشاء 
بيئة حاضنة لدعم 

تأسيس قطاع فضاء 
قوي ومستدام

 تستهدف إنشاء 
سوق جديدة 

للشركات الفضائية

 تطوير متواصل لموقع 
وقاعدة البيانات 
الخاصة بالفضاء 

»تنعقد مسؤولية المستشفى عن خطأ 
الطبيب الذي يعمل لديه على أساس 

مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه«



عدن، صنعاء )االتحاد، وكاالت(

م��س��ن��وداً  اليمني  ال��ج��ي��ش  ت��ص��دى 
بمقاتلي القبائل، أمس، لهجمات شنتها 
شرق  اإلره��اب��ي��ة  الحوثي  ميليشيات 
منطقة »اللجمة« في الجبهة الجنوبية 
لمحافظة مأرب، وألحق بها خسائر في 

العناصر واآلليات،
تجاه  مضاداً  هجوماً  الجيش  وشن 

»تبة الشهيد« في ذات الجبهة.
تحالف  فيما شن طيران  ذلك  يأتي 
التي  الغارات  من  ع��دداً  الشرعة  دعم 
استهدفت تجمعات وآليات حوثية على 

طول جبهات القتال في جنوب مأرب،
أسفرت عن مقتل عدٍد من العناصر 
اآلليات  من  ع��دٍد  وتدمير  اإلرهابية، 

واألطقم العسكرية.
الجبهة  ف���ي  ال��م��ع��ارك  وت��زام��ن��ت 
المعارك  وتيرة  اشتداد  مع  الجنوبية، 
ف���ي ال��ج��ب��ه��ات ال��ش��م��ال��ي��ة ال��غ��رب��ي��ة 
الجيش  خ��ال��ه��ا  تمكن  للمحافظة، 
من  العشرات  وج��رح  قتل  من  اليمني 
مدرعة  واستعادة  الميليشيات  عناصر 

في مديرية »رغوان« وأسر طاقمها.
إلى ذلك، أعلن تحالف دعم الشرعية 
في اليمن، أمس، أن ميليشيات الحوثي 
اإلرهابية أطلقت 4 صواريخ باليستية 
باتجاه مدينة »حرض« و»مثلث عاهم« 
في  التحالف  وق��ال  حجة.  بمحافظة 
بيان، إن الصواريخ الباليستية الحوثية 
صنعاء  وم��ط��ار  الحديدة  م��ن  أطلقت 

الدولي.
التحالف على أن االستخدام  وشدد 
وم��ط��ار  ال��ح��دي��دة  لميناء  ال��ع��س��ك��ري 

صنعاء يهدد األمن اإلقليمي والدولي.
إج���راءات  باتخاذ  التحالف  وتعهد 
التهديد  مصادر  مع  للتعامل  عملياتية 

لحماية المدنيين بالداخل اليمني.
وأكدت قيادة قوات التحالف، أمس، 
أله��داف  عسكرية  عملية  تنفيذ  ب��دء 

مشروعة في العاصمة صنعاء.
في  السعودية  األنباء  وكالة  ونقلت 
موقع التواصل االجتماعي »تويتر« عن 
العسكرية  العملية  »إن  قوله:  التحالف 
وال��ض��رورة  للتهديد،  استجابة  تأتي 
من  المدنيين  ول��ح��م��اي��ة  العسكرية 
التحالف  وأف��اد  العدائية«.  الهجمات 
بأنه تم تدمير منصة إلطاق الصواريخ 

الباليستية بمحافظة الجوف.
وفي الساحل الغربي، دمرت القوات 
المشتركة، أمس، آليتين قتالية ومنصة 
إطاق صاروخية للميليشيات الحوثية 
محافظة  في  بشرية  خسائر  وكبدتها 
تعز. وأف��اد اإلع��ام العسكري للقوات 
آليتين  رص����د  ت���م  أن����ه  ال��م��ش��ت��رك��ة، 

للميليشيات اإلرهابية حاولتا الوصول 
إلى موقع قريب من خطوط التماس في 
مديرية »مقبنة« غرب تعز وسرعان ما 
تدمير  تم التعامل معها بنجاح، مؤكداً 
اآلليتين، ومصرح 9 إرهابيين كانوا على 
تدمير  تم  ذاتها  الجبهة  وفي  متنهما. 
»كاتيوشا«  صاروخية  إط��اق  منصة 
مواقع  استهداف  حاولت  للميليشيات 

عسكرية للقوات المشتركة، وفقاً لذات 
المصدر.

ف��ي غ��ض��ون ذل���ك، ك��ش��ف م��ش��روع 
عن  اليمن،  في  األلغام  لنزع  »مسام« 
ح��ج��م ال��ك��ارث��ة ال��ت��ي ت��ت��رص��د أب��ن��اء 
نتيجة  م��أرب  جنوب  »حريب«  مديرية 
األلغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي 

اإلرهابية بمناطق المديرية.

 وقال المشروع، إن فرقه الهندسية 
خال  ناسفة  وعبوة  لغم   500 نزعت 
أي��ام من مناطق ع��دة في مديرية   10
إلى  الفتاً  م��أرب،  بمحافظة  »حريب« 
أن فرق بدأت العمل في »حريب« منذ 

ال�27 من يناير الماضي.
 وأف��اد مسؤول بفريق »م��س��ام«، أن 
تأمين  ف��ي  ش��ارك��ت  الهندسية  ال��ف��رق 

بالمديرية،  ال��ك��ه��رب��اء  ن��ق��ل  خ��ط��وط 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى ع���دٍد م��ن ال��م��دارس 
وال���ط���رق���ات ال���ع���ام���ة وال���ت���ي ك��ان��ت 
الميليشيات الحوثية قد زرعتها بكميات 

كبيرة من األلغام والعبوات الناسفة.
فرق  شاركت  التي  المناطق  وأه��م   
حلوة،  »السوداء،  تأمينها:  في  »مسام« 
المسوح«، وغيرها من المناطق الحيوية 

في مديرية »حريب«.
وف���ي س��ي��اق آخ����ر، أك����دت رئيسة 
اإلن��س��ان  لحقوق  األروم��ي��ة  المنظمة 
المقاتلين  ع��دد  أن  جبريل  ع��رف��ات 
ميليشيات  ص��ف��وف  ف��ي  اإلث��ي��وب��ي��ي��ن 
من   1000 يفوق  اإلره��اب��ي،  الحوثي 

المهاجرين والاجئين وأبنائهم.
كبيراً  إلى أن عدداً  وأشارت جبريل 
بهم  زج  اإلثيوبيين  المهاجرين  م��ن 
الحوثيون إلى الجبهات، يزيد عددهم 

على 1000 فرد، مشيرة إلى أن يومياً 
تصل دفعات من المهاجرين إلى اليمن 
منهم   30 إثيوبي،   100 بحوالي  تقدر 
صعدة،  صوب  مباشرة  يومياً  يتجهون 
وهناك يتم اعتقالهم من قبل الحوثيين 
القتال  أو  ال��س��ج��ن  ب��ي��ن  وتخييرهم 
يختار  منهم  األغلب  أن  وأكدت  معهم، 
القتال مع الحوثيين. وكثفت ميليشيات 
اإلجباري  التجنيد  عملية  من  الحوثي 
الخاضعة  المحافظات  من  ع��دٍد  في 
لسيطرتها ضمن تحشيد غير مسبوق 
تعد له الميليشيات لتعويض خسائرها 

البشرية الكبيرة مؤخراً.
العليا  الميليشيات   ووجهت قيادات 
واالستخبارات  العامة  التعبئة  مكاتب 
البشرية  وال��ق��وى  الحوثية  العسكرية 
تعبئة،  خ��ط��ة  ب��وض��ع  للميليشيات 

وتحشيد عاجلة في كل المحافظات.
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عربي ودولي

الميليشيات اإلرهابية تطلق 4 صواريخ باليستية على »حرض« في حجة 

الجيش اليمني يتصدى لهجمات »حوثية« جنوب مأرب

جنود يمنيون بالمواقع المحررة في مدينة حرض بحجة )من المصدر(

فضحوا جرائمه فحكم عليهم باإلعدام

حملة عاملية إلنقاذ 4 صحفيني من مقصلة »الحوثي«

دينا محمود )لندن(

دشن االتحاد الدولي للصحفيين حملة عالمية 
اإلره��اب��ي��ة،  ال��ح��وث��ي  ميليشيات  على  للضغط 
4 صحفيين،  سراح  إطاق  على  إجبارها  بهدف 
من  انتقاماً  اإلعدام  حكم  تنفيذ  حالياً  ينتظرون 
في  ال��م��روع��ة  الميليشيات  انتهاكات  فضحهم 

اليمن.
الحملة، طالب االتحاد مبعوث  وفي إطار هذه 
هانس  اليمني  بالملف  الخاص  المتحدة  األم��م 
الصحفيين  حياة  إنقاذ  على  بالعمل  جروندبيرج، 
ظلوا  ممن   ،2015 ع��ام  منذ  المعتقلين  األربعة 
سنوات،  أربع  لنحو  محاكمة  دون  االحتجاز  قيد 
قبل أن يمثلوا أمام محكمة جنائية خاصة تأتمر 
مختلقة  اتهامات  إليهم  وتُوجه  الحوثيين،  بأوامر 
في  أفضت  ك��اذب��ة«،  أخ��ب��ار  ونشر  ب�»التجسس 
باإلعدام  جائر  حكم  إصدار  إلى  المطاف  نهاية 

عليهم.
بيان  ف��ي  للصحفيين  ال��دول��ي  االت��ح��اد  وأك��د 
أكرم  الصحفيين  العتقال  الحقيقي  السبب  أن 
الوليدي وتوفيق المنصوري، وعبد الخالق عمران 
وحارث حميد، يتمثل في التقارير التي كانوا قد 
من  االنقابيين  يد  على  اختطافهم  قبل  أعدوها 
المتواصلة  الجرائم  بشأن  صنعاء،  فنادق  أحد 
الحقوقية. وانتهاكاتهم  اإلرهابيون  يرتكبها  التي 

األرب��ع��ة  الصحفيين  أن  إل���ى  ال��ب��ي��ان  وأش���ار 
من  لسلسلة  اح��ت��ج��ازه��م  ف��ت��رة  خ��ال  ت��ع��رض��وا 
الجرائم، بدأت بإخفائهم قسرياً، بجانب ممارسة 

ونفسياً،  بدنياً  الوحشي ضدهم  التعذيب 
ال��زي��ارة،  ف��ي  الحق  م��ن  حرمانهم  ع��ن  فضًا 

كلها  وهي  الطبية،  الرعاية  على  الحصول  وفي 
االت��ف��اق��ي��ات  لجميع  ان��ت��ه��اك��اً  تمثل  م��م��ارس��ات 
السجناء  بمعاملة  المتعلقة  الدولية  واألع��راف 

والمعتقلين.
حقوقيين  بحسب  التعذيب،  عمليات  وشملت 
وم��س��ؤول��ي��ن ف���ي ال��ح��ك��وم��ة ال��ي��م��ن��ي��ة، وض��ع 
ال��ص��ح��ف��ي��ي��ن األرب���ع���ة ف���ي زن���ازي���ن ان��ف��رادي��ة، 
وأس��اك  ح��دي��دي��ة  بعصي  وض��رب��ه��م  وتعليقهم 
ك��ه��رب��ائ��ي��ة ف��ي م��ن��اط��ق ح��س��اس��ة م��ن ال��ج��س��م، 
تردي  إلى  أدى  ما  التعذيب،  تحت  واستجوابهم 
وضعهم الصحي جسدياً ونفسيا، ال سيما بعدما 
لعاج  الازمة  األدوية  على  الحصول  من  ُمِنعوا 
فترة االحتجاز  أثناء  بها  أُصيبوا  التي  األمراض، 

7 سنوات. التي تناهز 
للصحفيين  الدولي  العام لاتحاد  األمين  ودعا 
أن���ط���ون���ي ب��ي��ان��ج��ر، إل����ى ض�����رورة اض��ط��اع 
منظمات، مثل األمم المتحدة واالتحاد األوروبي، 
ال��ع��ال��م،  أن��ح��اء  ف��ي جميع  ال��ح��ك��وم��ات  وك��ذل��ك 
الدفاع عن الصحفيين، مشدداً على  بدورها في 
واضحة  رسالة  الكيانات  هذه  توجه  أن  أهمية 

الحوثية اإلجرامية، مفادها بأن تعذيب  للعصابة 
يشكل جريمة حرب. وإعدامهم  الصحفيين 

ميليشيات  عناصر  إل��ى  واضحة  إش��ارة  وف��ي 
ينبغي  ال  أن��ه  بيانجر  أك��د  اإلرهابية،  الحوثي 
مجرمي  م��ع  التعامل  ف��ي  ال��ت��ه��اون  العالم  على 
الصحفية في  األوساط  وأن على  الحرب هؤالء، 
األربعة  الصحفيين  طمأنة  العالم،  أنحاء  شتى 
بحقهم،  اإلع���دام  حكم  تنفيذ  ينتظرون  ال��ذي��ن 
تُبذل  جهوداً  هناك  وأن  وحدهم،  ليسوا  بأنهم 

حريتهم. ينالوا  لكي 
للصحفيين  ال��دول��ي  االت��ح��اد  حملة  وت��ش��م��ل 
ال��رام��ي��ة إلن���ق���اذ اإلع��ام��ي��ي��ن األرب���ع���ة، جمع 
إلى  موجهة  مفتوحة  رس��ال��ة  على  التوقيعات 
التعامل  على  لحثه  لليمن،  األم��م��ي  المبعوث 
بشكل عاجل مع هذا الملف، فضا عن الضغط 
الصلة،  ذات  الدولية  والمنظمات  الهيئات  على 
أعمال  ج��دول  على  األولوية  القضية  تلك  لمنح 

اجتماعاتها.
االجتماع  في  للمشاركة  االتحاد  سيسعى  كما 
لألمم  ال��ت��اب��ع  اإلن��س��ان  ح��ق��وق  لمجلس  ال��ق��ادم 
الصحفيين  ه��ؤالء  ملف  عن  للحديث  المتحدة، 
المخاطر  على  ال��ض��وء  وتسليط  خ��اص،  بشكل 
الخاضعين  اليمنيين،  اإلعاميين  تواجه  التي 

بوجه عام. الحوثي  ميليشيات  لحكم 
الصحفيين  نقابة  جمعتها  التي  البيانات  وتفيد 
اليمنيين، بأن عدد وقائع انتهاك هذه الميليشيات 
بلغ  الباد،  في  اإلعامية  للحريات  االنقابية 
ما  الماضي،  العام  أواخر  2015 وحتى  منذ عام 
يقارب 1360 واقعة، شهدت العشرات منها مقتل 

أبرياء. صحفيين 

الرياض )وكاالت(

ال��ع��ام لمجلس  األم��ي��ن  أش����اد 
التعاون لدول الخليج العربية نايف 
تحالف  بجهود  أم��س،  الحجرف 
ال��دع��م  لتحقيق  ال��ش��رع��ي��ة  دع���م 
في  واإلغاثي  والتنموي  السياسي 

اليمن.
عقب  بيان  في  الحجرف  وق��ال 
اج��ت��م��اع��ه ب��ال��س��ف��ي��ر ال��س��ع��ودي 
على  العام  والمشرف  اليمن  لدى 
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار 
اطلع  أن��ه  جابر  آل  محمد  اليمن 
على جهود إعمار اليمن من خال 
الذي  للتنمية  السعودي  البرنامج 

أطلقته المملكة عام 2018.
وأض���اف أن��ه اطلع أي��ض��اً على 
وتطوير  بناء  إع���ادة  جهود  مسار 
البنية التحتية التي تأثرت بالحرب، 

وإع�����ادة ب��ن��اء وت��أه��ي��ل ال��ق��درات 
وال��زراع��ة  الصناعة  مجاالت  في 
والقطاعات  والنقل  واالت��ص��االت 

الصحية والتعليم.
الكبير  ال���دور  الحجرف  وثمن 
للمملكة العربية السعودية في قيادة 
تحالف دعم الشرعية والعمل على 
لليمن  واالستقرار  األم��ن  تحقيق 
األزم��ة  وإن��ه��اء  اليمني  وال��ش��ع��ب 

اليمنية.
األم�����ن  ت���ح���ق���ي���ق  أن  وأك��������د 
واالس��ت��ق��رار، وإن��ه��اء األزم���ة في 
اليمن يجب أن يتم وفق المرجعيات 
ال���ث���اث ال��م��ت��م��ث��ل��ة ب��ال��م��ب��ادرة 
التنفيذية  وآل��ي��ت��ه��ا  ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة 
ومخرجات الحوار الوطني الشامل 
وقرار مجلس األمن 2216، داعياً 
على  العمل  إل��ى  األط���راف  جميع 

تحقيق مصلحة اليمن وشعبه.

عدن )االتحاد(

اليمني  ال��خ��ارج��ي��ة  وزي���ر  أك��د 
أحمد عوض بن مبارك أن تصعيد 
اإلره��اب��ي��ة  ال��ح��وث��ي  ميليشيات 
األخير سواء باالستهداف اليومي 
السكنية  األح��ي��اء  ف��ي  للمدنيين 
الباليستية  الصواريخ  باستخدام 
باستهداف  أو  المسير  والطيران 
الماحة  وتهديد  المنطقة  دول 
خطيراً  ت��ه��دي��داً  يشكل  ال��دول��ي��ة 
ل���ألم���ن وال����س����ام االق��ل��ي��م��ي��ي��ن 

والدوليين.
وأش�������ار اب�����ن م����ب����ارك خ���ال 
استقباله أمس، المبعوث الخاص 

المتحدة  ل��ألم��م  ال��ع��ام  ل��ألم��ي��ن 
إل��ى  ج��رون��دب��رج  ه��ان��س  لليمن 
الدولية  الجهود  تضافر  أهمية 

لوضع حد لتلك التهديدات.
ون�����اق�����ش ال�����ط�����رف�����ان آخ����ر 
الحوثية  والتهديات  المستجدات 
ال��م��س��ت��م��رة ل���ألم���ن وال���س���ام 

االقليميين.
المبعوث  أع���رب  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
تصاعد  م��ن  قلقه  ع��ن  ال��خ��اص 
والمنطقة،  اليمن  ف��ي  األح���داث 
مشيراً إلى أنه سيواصل مساعيه 
سياسية  عملية  إلنشاء  الهادفة 
ج��ام��ع��ة ت��ض��م��ن ع�����ودة األم���ن 

واالستقرار لليمن.

»التعاون الخليجي« يشيد بجهود 
التحالف في الجانب اإلنساني 

اليمن: تصعيد »الحوثي« تهديد
خطير لألمن والسالم الدوليين

عدن )وكاالت(

استمرت موجة النزوح القاسية 
في محافظات يمنية عدة على إثر 

التصعيد العدواني لميليشيات 
الحوثي اإلرهابية واالعتداءات 

المتواصلة على التجمعات السكانية 
ومخيمات النزوح.

 وقالت مفوضية الالجئين التابعة 
لألمم المتحدة: إنه »خالل الشهر 

األول لعام 2022، أكثر من 13.000 
يمني اضطروا للفرار من منازلهم«.

 وذكرت المفوضية على حساباتها 
بمواقع التواصل االجتماعي، أن 

هذا العدد يضاف إلى مجموع 
األشخاص الذين أجبروا على 

النزوح في اليمن، والمقدر عددهم بـ 
4.2 مليون شخص.

 والشهر الماضي أجبرت 
ميليشيات الحوثي أعدادًا كبيرة 

من األسر على النزوح من محافظة 
مأرب وأطراف محافظة شبوة 

عندما لجأت إلى استخدام منازلهم 
تحصينات عسكرية، لكن العديد 
من النازحين تمكنوا من العودة 

إلى منازلهم في المناطق المحررة 
حديثًا شرق البالد.

إرهاب »الحوثي« يجبر 
13 ألف مدني على 
النزوح يناير الماضي

التحالف: تنفيذ عملية 
عسكرية ضد أهداف 
مشروعة في صنعاء

تدمير منصة إطالق 
صواريخ باليستية في 

الجوف

منظمة حقوقية: 
الميليشيات تجند 

المهاجرين األفارقة 
قسرًا للقتال 

الصحفيون األربعة 
اعتقلوا عام 2015 
وتعرضوا لتعذيب 

وحشي

بيالنجر: تعذيب 
الصحفيين وإعدامهم 

جريمة حرب



قبول ترشح »باشاغا والبيباص« لرئاسة الحكومة واستبعاد 5 بينهم »معيتيق«

برملان ليبيا يعتمد خريطة طريق جديدة إلجراء االنتخابات

حسن الورفلي )بنغازي، القاهرة(

صّوت مجلس النواب الليبي باإلجماع على 
التي تتضمن إجراء  الطريق،  اعتماد خريطة 
االنتخابات خالل 14 شهراً من إجراء تعديل 

ليبيا. دستوري في 
رئيس  قال  للجلسة،  نواب   110 وبحضور 
ترؤسه  خللالل  صالح  عقيلة  النواب  مجلس 
خريطة  سيعتمد  الللبللرلللمللان  إن  الللجلللللسللة: 
من  المشكلة  اللجنة  من  المقدمة  الطريق 

المجلس.
الطريق،  لجنة خريطة  مقترح  وتال صالح، 
 4 متضمًنا  المجلس،  إلى  به  تقدمت  الللذي 
تللنللص علللللى اعللتللمللاد خريطة  ملللواد، األوللللى 
المشكلة  اللجنة  قبل  من  المقدمة  الطريق 
النواب، بحيث يجرى االستحقاق  من مجلس 
الدستوري خالل 14 شهًرا من تاريخ اإلعالن 

الدستوري.
القرار  مشروع  من  الثانية  المادة  ونصت 
أنه  على  الطريق  خريطة  لجنة  من  المقدم 
مجلس  لجنة  مع  التشاور  اللجنة  »ستجري 

الدولة لتقديم الصيغة النهائية بشأن التعديل 
للمواد  دقيقا  تحديدا  متضمًنا  الدستوري، 
االنتخابي، في  لتحقيق االستحقاق  المطلوبة 
المادة  في  المحدد  الزمن  يتجاوز  ال  إطللار 
أقصاه  أجل  في  ذلك  يتم  أن  على  السابقة 
منح  مللع  بالتزامن  عليه  للتصويت  أسللبللوع 

للحكومة«. الثقة 
»بعد  أنلله  على  فنصت  الثالثة  المادة  أمللا 
لرئاسة  المرشحين  لمشروعات  االستماع 
أسللمللاء  المجلس  رئللاسللة  تحيل  الللحللكللومللة، 
التزكيات  لتقديم  الدولة  لمجلس  المرشحين 
اختيار  يللكللون  أن  على  بشأنهم،  المطلوبة 
 10 الللمللوافللق  الخميس  جلسة  فللي  أحللدهللم 

الجاري«. فبراير 
نصت  الرابعة  المادة  فإن  صالح،  بحسب 
تقديم  الطريق  خريطة  لجنة  »على  أنه  على 
في  المسارات  باقي  بشأن  النهائي  تقريرها 

غضون شهر من تاريخه«.
ترشح  قبول  الليبي،  البرلمان  أعلن  كما 
لمنصب  الللبلليللبللاص  وخللالللد  بللاشللاغللا  فتحي 

الدبيبة. لعبدالحميد  خلفاً  الحكومة  رئيس 

استلم  البرلمان  إن  صللالللح:  عقيلة  وقللال 
منها  الللللوزراء،  لللرئللاسللة  للترشح  ملفات   7
ملفا  وهما  للشروط،  مستوفيان  فقط  اثنان 
عامر  وخللالللد  بللاشللاغللا  فتحي  المرشحين 
معيتيق  أحمد  سحب  أعلن  كما  البيباص، 

الوزراء.  لرئاسة  ترشحه 
لمشروع  االستماع  بعد  إنلله  صالح:  وقللال 
إحالة  سيتم  الحكومة،  لرئاسة  المترشحين 
لتقديم  للدولة  األعلى  المجلس  إلى  ملفيهما 

يكون  أن  على  بشأنهما،  المطلوبة  التزكيات 
في  المترشحين  أحللد  الخللتلليللار  الللتللصللويللت 

القادم. الخميس  جلسة 
اختيار  خللطللوة  تللواجلله  أن  الللمللّرجللح  ومللن 
حيث  علللّدة،  عراقيل  جللديللد  حكومة  رئلليللس 
يعارض المجلس األعلى للدولة هذه الخطوة 
كما  الللدسللتللوري،  الللمللسللار  فللي  الحسم  قبل 
الحميد  عبد  الحالي  الوزراء  رئيس  يتمسك 
السلطة قبل  الدبيبة بمنصبه ويرفض تسليم 

انتخابات. إجراء 
وكان عدد من أعضاء البرلمان قد وصلوا 
للمشاركة في  مدينة طبرق  إلى  األول،  أمس 
والتي تشمل تحديد  الطريق  صياغة خريطة 
إجراؤها  تعذر  التي  لالنتخابات  زمني  إطار 
ملفات  ودراسلللللة  الللمللاضللي،  الللعللام  أواخللللر 
فيها،  والبت  الحكومة  لرئاسة  المرشحين 
للمرحلة  ورؤاهم  برامجهم  إلى  االستماع  ثم 

المقبلة.
معارضة  تلقى  الحكومة  تغيير  خطوة  لكن 
المجلس  رأسللهللا  علللللى  أطللللراف  عللللّدة  مللن 
وقادة  أمراء  من  عدد  وكذلك  للدولة  األعلى 

الميليشيات المسلحة، إلى جانب تكتل نيابي 
إقرار خريطة طريق جديدة تتضمن  يشترط 
تغيير  قللبللل  لللالنللتللخللابللات  مللحللددة  مللواعلليللد 
انقسام  بللحللدوث  يللهللّدد  مللا  وهللو  الحكومة، 
واحدة  حكومتين  ظهور  إلى  يفضي  سياسي 
في الشرق واألخرى في الغرب، إذا ما أصّر 

تنصيب حكومة جديدة. البرلمان على 
بللحللث رئلليللس مجلس  علللللى جللانللب آخلللر، 
المجلس  النائب في  النواب عقيلة صالح مع 
الللرئللاسللي عللبللداهلل الللالفللي، آللليللات إنللجللاح 
العملية السياسية عبر اتفاق »ليبي - ليبي«، 
البرلمان. اعتمدها  التي  على خريطة طريق 

وأكللللد الللالفللي بللحللسللب بلليللان صللللادر عن 
أن  المنشود  الللهللدف  أن  اإلعللالمللي،  مكتبه 
انتخابات  إجللراء  إلى  الطريق  خريطة  تقود 
الليبي  الشعب  تطلعات  تحقق  وشفافة  حرة 
أقرب  في  للسلطة  سلمًيا  انتقاالً  وتضمن 
قرارات  اتخاذ  على ضرورة  مشددا  اآلجال، 
مصيرية، وفق آليات معتمدة ومتوافق عليها، 
بين  التوافق  من  قدر  أكبر  تحقيق  أجل  من 

السياسية. األطراف 

جانب من جلسة البرلمان التي اعتمد خاللها خريطة طريق جديدة إلجراء االنتخابات )من المصدر(

الالفي يبحث مع صالح 
آليات إنجاح العملية 
السياسية عبر اتفاق 

»ليبي - ليبي«

:» خبراء لـ »

شعبان بالل )القاهرة( 

سادت حالة من الجدل في الشارع 
قيس  الرئيس  قللرار  بعد  التونسي 
األعلى،  القضاء  مجلس  سعيد حل 
في خطوة وصفها محللون سياسيون 
بأنها تصحيحية تدعم إرادة الشعب 

التونسي. 
سياسيون  ومحللون  خبراء  وقللال 
إن حل مجلس القضاء األعلى قرار 
التونسي،  الرئيس  اتخاذه من  تأخر 
لم  المجلس  أن هذا  مشددين على 
يتخذ أي قللرارات حول المحاكمات 
والمحاسبات خاصة ما يتعلق بتهم 
اإلرهلللللاب والللفللسللاد وغلليللرهللا من 
الشعب  بها  يطالب  التي  الملفات 

التونسي. 
التونسي  السياسي  المحلل  وأكد 
الللهللادي حللمللدون أن حللل المجلس 
خطوة ضرورية لبداية إصالح معمق 
ومحاسبة  الفضائية  المنظومة  في 
فساد  شبهات  لهم  الللذيللن  القضاة 
وتسريع النظر في ملفات تهم األمن 

القومي خاصة ملفات االغتياالت. 
وأضلللاف لللل »االتلللحلللاد«، أنلله رغم 
من  كللان  التي  الخطوة  هللذه  تأخر 
إال  يوليو   25 منذ  اتخاذها  الواجب 
أنه كان قراراً حاسماً وواضحاً اتجاه 
ومطالباته  الملحة  الرئيس  رغبة 

الجاد  بالعمل  للقضاة  المستمرة 
من  القضائية  المنظومة  وتطهير 
فساد  شبهات  من  والتثبت  الفساد 
والبحث في النمو غير العادي لثروة 

بخصوص بعض القضاة. 
وأشللار حمدون إلى أن المالحظ 
مللن القضاة،  فللي األملللر أن علللدداً 
للقضاء  األعلللللى  المجلس  خللاصللة 
يرفض هذه القرارات مما يؤكد بداية 
والرئيس  القضاة  بين  كبير  صللراع 
وبداية مرحلة جديدة  قيس سعيد، 
العمل  وشلل  باالضطرابات  مليئة 

القضائي والمحاكم عموما. 
ولفت المحلل السياسي التونسي 
هم  ضريبته  سيدفع  مللن  أن  إلللى 
غالباً،  والللمللحللامللون  المتقاضون 
التوتر وهو  مما سيتسبب في رفع 
التخاذ  الللعللدل  وزارة  سيدفع  مللا 
إجلللللراءات ردعلليللة وإحلللاللللة بعض 

القضاة إلى التحقيق. 
واتفق الخبير الدستوري والمحامي 
حازم القصوري حول تأخر قرار حل 
هذا  أن  موضحا  القضاء،  مجلس 
عام  مللن  أكثر  مللدار  على  المجلس 
على انتخابه لم يحرك ساكنا وسار 
في ركاب حركة »النهضة« اإلخوانية 
دون  مللن  امللتلليللازات  على  وتحصل 

نتائج. 
وشدد القصوري في تصريحات لل 
»االتحاد«، على أن المجلس لم ينحز 
إلى العدل ومفاهيم الحرية وحماية 
الحقوق وإرادة الشعب التونسي، بل 
كان واجهه حقيقية لحماية القضاة 
الللذيللن تللورطللوا فللي أعللمللال الفساد 
وحللركللة »الللنللهللضللة«، وهلللو مللا دفللع 
الرئيس التونسي إلى إرسال رسالة 
تلو األخرى لتحديد المسؤولية لكنهم 

لم يحركوا ساكنا. 

شرطي يسير خارج مبنى المجلس األعلى للقضاء في تونس )رويترز(

تجدد االحتجاجات في الخرطوم

القاهرة )االتحاد( 

أكلللد الللرئلليللس الللمللصللري عبد 
تتحلى  ما  على  السيسي  الفتاح 
به مصر من إرادة سياسية تهدف 
للتوصل التفاق قانوني ملزم حول 
ملء وتشغيل سد النهضة في إطار 
زمني مناسب بما يعزز من األمن 
إلى  واالستقرار اإلقليمي استناداً 
ومقررات  الدولي  القانون  قواعد 

مجلس األمن. 
مؤتمر  خللالل  السيسي  وشللدد 
صحفي مشترك بقصر االتحادية 
الرئيس  الللجلليللبللوتللي  نللظلليللره  مللع 
اسماعيل عمر جيله، على أهمية 
البحر  وأمللللن  اسللتللقللرار  تللعللزيللز 
األحمر، وهو أيضاً ما أكده جيله. 
يجمع  ما  إلللى  السيسي  ولفت 

استراتيجية  البلدين من عالقات 
ممتدة على كافة الصعد مدعومة 
ومتبادلة  قوية  سياسية  بلللإرادة 
مضيفاً  وتعزيزها،  بها  لالرتقاء 
خالل  الثنائي  التعاون  أوجلله  أن 
اللللفلللتلللرة األخلللليللللرة قلللد شللهللدت 
كافة  فللي  مهمة  نوعية  خللطللوات 
المجاالت السياسية واالقتصادية 

وغيرها. 
وأجلللللللرى اللللسللليلللسلللي وجلليللللله 
بالصراحة  امللتللازت  مللحللادثللات 
تقارب  مدى  وعكست  والشفافية 
من  الكثير  حللول  النظر  وجهات 
المحلية  والللقللضللايللا  الللملللللفللات 
واإلقللللللليلللمللليلللة ملللحلللل االهلللتلللملللام 
اللللملللشلللتلللرك، حلللسلللب مللللا أكلللد 
المؤتمر  المصري خالل  الرئيس 

الصحفي.

أسماء الحسيني)القاهرة، 

الخرطوم(

أطلللللقللت الللشللرطللة الللسللودانلليللة 
على  للدموع  المسيل  الغاز  قنابل 
المظاهرات المطالبة بحكم مدني 
السودانية  العاصمة  فللي  كللامللل 
الخرطوم أمس، في محاولة لمنع 
إلللى  الللمللتللظللاهللريللن  آالف  تللقللدم 

القصر الجمهوري.
واشلللتلللبلللكلللت ملللجلللملللوعلللات من 
الشرطة  قللوات  مللع  المتظاهرين 
عن  أسفر  مما  الخرطوم،  وسللط 

إصابة عدد من المتظاهرين.
قد  السودانية  السلطات  وكانت 
الذي  نمر«،  »المك  جسر  أغلقت 
وبحري  الخرطوم  مدينتي  يربط 

تحسباً لالحتجاجات، كما نشرت 
قلللوات األملللن بكثافة فللي شللوارع 
مظاهرات  وخللرجللت  الللعللاصللمللة. 
مماثلة في عدد من مدن وأقاليم 
السودان، من بينها بورتسودان وود 
مدني، والمناقل، وعطبرة، وكسال.

وقالت لجان مقاومة الخرطوم، 
إن احتجاجات أمس، هي تجديد 
درب  فللي  بالسير  والللتللزام  للعهد 
مدنية  سلطة  إقامة  حتى  الحرية 

كاملة.
االعتقال  يثنينا  »لن  وأضافت: 
واإلخلللفلللاء الللقللسللري اللللذي ظلت 
هللذا  وأن  الللسلللللطللات،  تللمللارسلله 
سيزيدنا إصراراً على المضي في 
هذا الطريق، وأنها معركة البد من 

إكمالها حتى النهاية«.

السيسي: التوصل التفاق حول سد 
النهضة ُيعزز االستقرار اإلقليمي 

مقديشو )وكاالت(

أعلنت الحكومة 
الصومالية، أمس، مقتل 7 

عناصر من حركة »الشباب« 
اإلرهابية في عملية نفذتها 

القوات األمنية الخاصة 
استهدفت تجمعاتهم بالقرب 

من مدينة »كيسمايو« في 
محافظة جوباالند الفيدرالية 

جنوب البالد.
وتأتي هذه العملية وفق 

وسائل إعالم محلية، ضمن 
حمالت مكثفة تقوم بها 

القوات الصومالية ضد حركة 
»الشباب« اإلرهابية الموالية 

لتنظيم »القاعدة«.
إلى ذلك، قتل عسكريان 

من بعثة حفظ السالمة 
األفريقية في الصومال، 

أمس، وأُصيب آخرون في 
هجوم لل »الشباب« جنوبي 

البالد.
وقال إعالم محلي، إن 

مسلحي »الشباب« قصفوا 
بالمدفعية على قاعدة 

تابعة لقوات حفظ السالم 
األفريقية في الصومال 

بمديرية »دينسور« جنوبي 
البالد.

ووفق المصادر استهدفت 
24 قذيفة هاون القاعدة 

وأسفرت عن مقتل عسكريين 
اثنين من قوات »أميصوم« 

وجرح 5 آخرين، إضافة إلى 
احتراق مركبتين عسكريتين.
وفي مقديشو، قتل مدرب 

عسكري ومدني في هجومين 
من فصلين شنهما مسلحون، 

فيما تبنت حركة »الشباب« 
الهجمات الثالث.

مقتل 7 إرهابيين 
في الصومال
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حل مجلس القضاء خطوة تصحيحية 

تدعم إرادة الشعب التونسي

بداية ضرورية إلصالح 
المنظومة القضائية 

من الفساد 



لعدم اكتمال النصاب القانوني ومقاطعة بعض الكتل السياسية

برملان العراق يخفق يف انتخاب رئيس الجمهورية

هدى جاسم، وكاالت )بغداد(

أخفق مجلس النواب العراقي، أمس، 
بعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية 
النصاب  اكتمال  لعدم  وذلك  الجديد، 
الكتل  م��ن  ع��دد  ومقاطعة  القانوني 
في  بالمجلس،  الممثلة  السياسية 
األزم��ة  أم��د  إطالة  شأنها  من  خطوة 

السياسية.
أن  العراقية،  األنباء  وكالة  وذك��رت 
تحويل  إل���ى  اض��ط��ر  ال��ن��واب  مجلس 
أن  بعد  ت��داول��ي��ة  جلسة  إل��ى  جلسته 
اقتصر الحضور على 58 نائباً فقط من 
أصل 329 نائباً، بينما يتطلب النصاب 

حضور ثلثي عدد األعضاء الكلي.
يخفق  أن  ال��م��ت��وق��ع  م���ن  وك�����ان 
االنتخاب  جلسة  عقد  ف��ي  المجلس 
النيابية  ال��ك��ت��ل  معظم  إع���ان  ب��ع��د 
فيها  بما  األم��س،  لجلسة  مقاطعتها 
السيادة«  و»تحالف  الصدرية«  »الكتلة 
الكردستاني«،  الديمقراطي  و»الحزب 
وهي الكتل التي تشكل التحالف األكبر 

داخل مجلس النواب.
عقب  المقاطعة  ق����رارات  وج���اءت 
توضيح صدر عن المحكمة االتحادية 
ال��ع��راق��ي��ة ح���دد ف��ي��ه ن��ص��اب جلسة 
أعضاء  ع��دد  بثلثي  الرئيس  انتخاب 
مجلس النواب وبعد أمر والئي صادر 
عن المحكمة ذاتها أوقف فيه بصورة 
مؤقتة إجراءات ترشيح وزير الخارجية 
الديمقراطي  الحزب  مرشح  األسبق 
لمنصب  زيباري  هوشيار  الكردستاني 

رئيس الجمهورية.
إن  األول،  أم��س  محكمة،  وق��ال��ت 
ترشح زيباري، وهو رجل دولة عراقي 
ودية  بعاقات  يرتبط  كردي مخضرم 
قدماً  المضي  يمكن  ال  ال��غ��رب،  م��ع 
فيه ما لم يتم الفصل في اتهامات له 
 2016 لعام  تعود  قضية  في  بالفساد 
عندما كان يشغل منصب وزير المالية، 
وقال زيباري، إنه يحترم قرار المحكمة 

ونفى االتهامات.
التبعات  النواب  مجلس  يوضح  ولم 
القانونية لعدم انعقاد الجلسة، السيما 

ك���ان ف��ي إط���ار موعد  ان��ع��ق��اده��ا  أن 
دستوري يلزم البرلمان بانتخاب رئيس 
الجمهورية بعد شهر واحد من انتخاب 
الذي  الموعد  وه��و  البرلمان،  رئيس 

انتهى أمس.
وق�����ال ال���ن���ائ���ب ال��س��ن��ي م��ش��ع��ان 
السياسية  القوى  »غالبية  الجبوري: 
وج��ود  ع��دم  بسبب  الجلسة  قاطعت 
اتفاق حول منصب الرئيس بين بعض 
سينعقد  »البرلمان  وأض��اف:  الكتل«. 
إلى  التوصل  ح��ال  الرئيس  النتخاب 

اتفاق«.
يتنافسون  25 مرشحاً  وكان حوالي 
ف���ي م��ن��ص��ب رئ���اس���ة ال��ج��م��ه��وري��ة 
بأن  يسود  االعتقاد  وك��ان  العراقية، 
المنافسة ستنحصر فعلياً بين زيباري 

والرئيس الحالي برهم صالح.

وينتمي صالح إلى »االتحاد الوطني 
عملياً  يتقاسم  ال��ذي  الكردستاني« 
النفوذ في إقليم كردستان ذي الحكم 
مرحلة  ع��ادة  العراق  ويدخل  الذاتي. 
بعد  شهور  مدى  على  سياسي  جمود 
كل انتخابات عامة، إذ تتنافس النخب 
السياسية على المناصب في الحكومة 

الجديدة. 
ويشعر العراقيون بخيبة أمل متزايدة 
السياسية ويتهمون جميع  العملية  من 

ساستهم تقريباً بالفساد.
وف���ي ظ��ل ن��ظ��ام ال��ح��ك��م ال��ع��راق��ي 
بعد  ما  دستور  اعتماد  منذ  ال��س��اري 
صدام حسين في 2005، يكون رئيس 
ورئيس  الشيعية  األغلبية  من  ال��وزراء 
يتولى  حين  في  سنيا  النواب  مجلس 

كردي منصب الرئيس.

جانب من جلسة البرلمان العراقي )أ ف ب(

وقفة احتجاجية ألهالي ضحايا مرفأ بيروت أمام قصر العدل للمطالبة باإلسراع في التحقيق

واشنطن: ال مجال للمناورة بإجراء االنتخابات يف لبنان

بيروت )وكاالت(

ق��ال��ت ال��س��ف��ي��رة األم��ي��رك��ي��ة في 
االنتخابات  إجراء  يتعين  إنه  بيروت 
البرلمانية في لبنان في موعدها في 
تسعى  أن  من  مخاوف  وسط  مايو، 
بعض األحزاب لتأجيلها ألن نتيجتها 
األحزاب  هذه  فقدان  إلى  تؤدي  قد 

بعض قوتها في مجلس النواب.
ال��س��ف��ي��رة دوروث����ي شيا:  وق��ال��ت 
الدولي  المجتمع  في  إجماع  »هناك 
في  االنتخابات  إجراء  ضرورة  على 
بالنزاهة  تتسم  ب��ص��ورة  م��وع��ده��ا 
مجال  »ال  مضيفة  وال��ش��ف��اف��ي��ة«، 

للمناورة«.
وش����دد م��ج��ل��س األم����ن ال��دول��ي 
األسبوع الماضي على أهمية إجراء 
ان��ت��خ��اب��ات ح���رة ون��زي��ه��ة وش��ف��اف��ة 
 15 المقرر في  الموعد  وشاملة في 

مايو 2022.
االنتخابي  مايو  استحقاق  ويأتي 
لبنان،  في  كبيرة  مالية  أزمة  وسط 
منذ  لاستقرار  تهديد  أكبر  تمثل 

الحرب األهلية بين 1975 و1990.
األول��ى  هي  االنتخابات  وستكون 
البرلمان  في  عضواً   128 الختيار 
أكتوبر  في  احتجاجات  تفجر  منذ 
2019، والتي ُقّدر أعداد المشاركين 
بمئات  األح���ي���ان  ب��ع��ض  ف���ي  ف��ي��ه��ا 
 6 دول���ة ع��دد سكانها  ف��ي  األل���وف 
النخب  مستهدفة  نسمة،  مايين 
الكثيرون  ي��راه��ا  ال��ت��ي  السياسية 
على  اإلدارة  وس���وء  للفساد  سببا 

مدى عقود.
مرفأ  انفجار  ضحايا  أهالي  نّفذ 
بيروت تحركاً، بعد أمس، أمام قصر 
ال��ع��دل ف��ي ب��ي��روت وق��ام��وا بقطع 
في  ب���اإلس���راع  للمطالبة  ال��ط��ري��ق 

التحقيقات في قضية االنفجار.
كانوا  الذين  الضحايا  أهالي  وقام 
يحملون صور أبنائهم، بقطع الطريق 
باإلطارات  العدلية  مستديرة  عند 
المماطلة  على  احتجاجاً  المشتعلة 
في التحقيقات، وتعبيراً عن غضبهم 

لعدم كشف حقيقة انفجار المرفأ.

بالبت  ب��اإلس��راع  األهالي  وطالب 
ف��ي ط��ل��ب��ات ال����رد ال��م��ق��دم��ة بحق 
ط��ارق  ال��ق��اض��ي  ال��ع��دل��ي  المحقق 
استكمال  من  تمنعه  والتي  البيطار 

تحقيقاته.
وط��ال��ب��وا ب��ع��دم ال��م��م��اط��ل��ة في 
ك��ان  م��ن  وبمحاسبة  التحقيقات، 

مسؤوالً عن انفجار مرفأ بيروت.

يذكر أن انفجاراً هز مرفأ بيروت 
وأسفر   2020 عام  أغسطس   4 في 
عن تضرر عدد من شوارع العاصمة، 
200 شخص وجرح  أكثر من  ومقتل 
ألف   300 وت��رك  آالف،   6 من  أكثر 
يعرف حتى  ولم  م��أوى،  با  شخص 
أو  االن��ف��ج��ار  ح��ص��ول  كيفية  اآلن 

المسؤولين عن حصوله. 
أصدر  قد  البيطار  القاضي  ك��ان 
توقيف  مذكرة  الماضي  أكتوبر  في 
النائب  السابق  الوزير  بحق  غيابية 
علي حسن خليل، في قضية انفجار 
مذكرة  أص���در  كما  ب��ي��روت،  م��رف��أ 
اس��ت��دع��اء ب��ح��ق رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة 
ونواب  ووزراء  دياب  حسان  السابق 
وعسكريين وأمنيين بجريمة المرفأ. 
طلبات  البيطار  القاضي  وواج��ه 
الرد من غالبية المدعى عليهم. وال 
المحقق  تاحق  ال��رد  طلبات  ت��زال 
العدلي وتمنعه من متابعه عمله في 

التحقيق إلى حين البت بها من قبل 
القضاء.

جمعية  رفضت  آخ��ر،  سياق  وفي 
خطة  مسودة  أمس،  لبنان  مصارف 
حكومية لمعالجة األزمة المالية في 
الديون،  بعض  إلغاء  تقترح  الباد 
في  ل��ل��م��دخ��رات  ج��زئ��ي��اً  وتقليصاً 
إلى  إن ذلك سيؤدي  قائلة:  البنوك، 
المالي  ال��ق��ط��اع  ف��ي  الثقة  ف��ق��دان 

لفترة طويلة. 
فجوة  لسد  خطة  مسودة  وتنص 
على  ال��م��ال��ي،  ال��ن��ظ��ام  ف��ي  ضخمة 
من  ف��ق��ط  دوالر  م��ل��ي��ار   25 إع����ادة 
دوالر  م���ل���ي���ارات   104 إج���م���ال���ي 
إلى  الصعبة  بالعملة  ال��ودائ��ع  م��ن 

المدخرين بالدوالر األميركي.
وسيتم تحويل معظم ما تبقى إلى 
أسعار  ع��دة  على  اللبنانية  الليرة 
يمحو  أن  شأنه  من  أحدها  صرف، 

75 بالمئة من قيمة بعض الودائع.

بريطانيا وألمانيا تعتزمان إرسال 
مئات الجنود إلى بولندا وليتوانيا 

بغداد )االتحاد(

العراقية،  األم��ن  ق��وات  أطلقت 
عناصر  أمنية ضد  عملية  أم��س، 
تنظيم »داعش« اإلرهابي في قاطع 
عمليات صاح الدين وسط الباد.

قوة  أن  عسكري،  مصدر  وذك��ر 
مشتركة من قيادتي عمليات صاح 
الدين والجيش نفذت، أمس، عملية 
صاح  عمليات  قاطع  ف��ي  أمنية 
الدين. وانطلقت العملية بمشاركة 
وال��ل��واء 35  التاسع  اللواء  ق��وة من 
واللواء 88، ونُفذت في جزيرة »البو 

المسؤولية  قاطع  مرموص« ضمن 
بمحافظة صاح الدين.

وتهدف العملية »لتفويت الفرصة 
على العناصر اإلرهابية من اتخاذ 

هذه المناطق ماذاً لها«.
وف�����ي س���ي���اق م���ت���ص���ل، أف����اد 
بأن  أم��س،  أمني ع��راق��ي،  مصدر 
االستخبارات العسكرية عثرت على 
»مضافة« لتنظيم »داعش« شمالي 
بغداد. وذكر المصدر أن المضافة 
التي عثر عليها في قضاء الطارمية 
في  موجودة  كانت  بغداد،  شمالي 

منطقة زراعية تصعب رؤيتها.

عواصم )وكاالت( 

البريطاني  ال��دف��اع  وزي��ر  أعلن 
مؤتمر صحفي  خال  واالس،  بن 
م��ع ن��ظ��ي��ره ال��ب��ول��ن��دي م��اري��وش 
ب���اده  أّن  أم�����س،  ب��اش��ت��ش��اك 
سترسل 350 عسكرياً إضافياً إلى 
بولندا للمساهمة في تعزيز الجناح 

الشرقي لحلف شمال األطلسي.
الجنود  هؤالء  إّن  واالس:  وقال 
س��ي��ن��ض��ّم��ون إل����ى ح���وال���ي 100 
بريطانيا  كانت  عسكري  مهندس 
أرسلتهم لمواجهة تدّفق المهاجرين 
ع��ل��ى ال����ح����دود ال��ب��ول��ن��دي��ة مع 
أّن انتشارهم  إلى  بياروس، الفتاً 
العمل  بوسعنا  أّن��ه  إلظهار  يرمي 
معاً وإرسال إشارة قوية مفادها أّن 
إلى  تقفان جنباً  وبولندا  بريطانيا 

جنب.
وأوض���ح ال��وزي��ر ال��ب��ول��ن��دي أّن 
بالتعاون  سيعملون  الجنود  ه��ؤالء 
تعزيز  على  البولندي  الجيش  مع 
األم����ن، خ��ص��وص��اً ف��ي م��ا يتعلق 

بالتهديدات على الحدود.

 350 إرس��ال  ألمانيا  تعتزم  كما 
إلى  جنودها  من  إضافياً  جندياً 
ليتوانيا لانضمام إلى وحدة حلف 

شمال األطلسي »ناتو«.
أعلنته  ل��م��ا  وف���ق���اً  ذل���ك  ج���اء 
كريسيتنه  األلمانية  الدفاع  وزي��رة 
مونستر  م��دي��ن��ة  ف��ي  الم��ب��رش��ت 

بوالية سكسونيا السفلى أمس.
صحفيين:  أمام  الوزيرة  وقالت 
»بذلك نعزز إسهامنا على الجناح 
الشرقي، يمكنكم االعتماد علينا«، 
مشيرة إلى أنه تم بالتزامن مع ذلك 

إباغ البرلمان بهذه الخطوة.
ألمانيا  أن  إل��ى  اإلش���ارة  تجدر 
لوحدة  مهمة  أع��وام   5 منذ  تقود 
ناتو  الجنسيات من حلف  متعددة 
بحر  على  ال��واق��ع��ة  ليتوانيا  ف��ي 
بنحو  ألمانيا  وت��ش��ارك  البلطيق 
نصف قوام هذه الوحدة التي تضم 
1200 فرد. وبحسب ما أوضحته 
أن  المنتظر  من  ف��إن  المبرشت، 
يكون من 250 جندياً من الجنود 
من  إرسالهم  المزمع  اإلضافيين 

القوات البرية.

إطالق عملية أمنية ضد 
»داعش« في صالح الدين
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القضاء يقدم مكافأة لكشف قتلة القاضي الساعدي

بغداد )االتحاد(

أعلن مجلس القضاء األعلى العراقي، أمس، عن مكافأة ملن 
يدلي مبعلومات عن جرمية اغتيال القاضي أحمد فيصل 
خصاف الساعدي. ويف بيان له قرر املجلس تقدمي مكافأة 

كبيرة لكل من يدلي مبعلومات تؤدي إلى كشف مرتكبي 
جرمية اغتيال القاضي أحمد فيصل خصاف الساعدي.

وقتل الساعدي، وهو قاٍض متخصص يف قضايا املخدرات، 
السبت املاضي، برصاص مسلحني مجهولني يف مدينة 

العمارة، جنوب شرق العراق.
وقال ضابط يف شرطة الطوارئ: إن »مسلحني مجهولني 

فتحوا نيران أسلحتهم باجتاه القاضي املختص بقضايا 
املخدرات، قرب محكمة استئناف ميسان«.

وأضاف أن »احملكمة تقع يف حي الشبانة بالقرب من منزله 
وسط مدينة العمارة«، مشيرًا إلى أن املسلحني أردوه قتياًل 

على الفور، والذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.
وقال مصدر آخر، إن القاضي ُأصيب بـ15 رصاصة بسالح 
كالشنيكوف، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اغتياله.
وتعهد رئيس مجلس القضاء األعلى، فائق زيدان، خالل 

حضوره مجلس العزاء املقام يف دار القاضي الساعدي 
مبالحقة املجرمني، كما أبدى دعم املجلس الكامل لعائلته يف 

تلبية جميع متطلبات احلياة.

تحويل الجلسة 
إلى »تداولية« بعد 

حضور 58 نائبًا 
من أصل 329

سيارات تقف في طابور قرب محطة وقود وسط أزمات خانقة )رويترز(

جمعية المصارف 
ترفض مسودة خطة 

الحكومة لمعالجة 
األزمة المالية
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الحزن واألسى يخيمان على األجواء وسط أصوات التكبيرات

الرباط )وكاالت(

في أجواء خيم عليها الحزن واألسى 
أمس،  تم،  التكبيرات  أص��وات  ووسط 
ري��ان،  المغربي  الطفل  جنازة  تشييع 
الذي أخرج ميتاً من بئر علق فيها بعد 
5 أيام من محاوالت حثيثة إلنقاذه، في 

مأساة هزت العالم.
ووري جثمان الطفل الثرى في مقبرة 
شمالي  ت��ام��روت  بجماعة  »ال��زاوي��ة« 
بحضور  رأس��ه،  قرب مسقط  المغرب 
أفراد عائلته واآلالف من األهالي إلى 

جانب مسؤولين محليين.
الممرات  على  المشيعون  واصطف 
إللقاء  المقبرة،  على  المطلة  الجبلية 
وحضور  الطفل  على  األخيرة  النظرة 

صالة الجنازة.
تضامنوا  الذين  من  اآلالف  وش��ارك 
وت��ع��اط��ف��وا م��ع ال��ط��ف��ل، خ��الل األي��ام 
الماضية، في تشييع جثمانه إلى مثواه 
التي  األمنية  التعزيزات  رغم  األخير، 
الحشود  وص��ول  لمنع  الحدث  رافقت 

الغفيرة إلى مكان الدفن. 
نقل  ق��د  ري��ان  الطفل  جثمان  وك��ان 
بالعاصمة  العسكري  المستشفى  إلى 
المغربية الرباط مباشرة بعد إخراجه 
إذا  من البئر، غير أنه لم يعلن رسمياً 
لتحديد  لتشريح طبي  قد أخضع  كان 

سبب وتوقيت الوفاة.
ووصل جثمان الطفل ريان، منتصف 
أمس، إلى مسقط رأسه بقرية »إغران« 
في ضواحي مدينة »شفشاون«، وسبق 
الالزمة  الترتيبات  جميع  اتخاذ  ذلك 
لتشييع  المناسبة  ال��ظ��روف  وتهيئة 

الجنازة والدفن.
ع��ززت  فقد  محلية  م��ص��ادر  ووف���ق 
السلطات األمنية إجراءاتها بالمداخل 
المؤدية إلى قرية الطفل ريان وبمحيط 
اآلالف  م��ئ��ات  ت��واف��د  لمنع  المقبرة، 
مناطق  من  القادمين  األش��خ��اص  من 
في  للمشاركة  المملكة،  من  متفرقة 

مراسم الجنازة.
وب���دأت ق��ري��ة »إغ����ران« ال��ت��ي كانت 
تستعيد  المأساوي  للحادث  مسرحا 
ن��م��ط ال��ح��ي��اة ال��ط��ب��ي��ع��ي ت��دري��ج��ي��اً، 
وانطلقت أمس األول، أشغال ردم البئر 
التي علق داخلها الطفل، وكذلك النفق 
م��ن أجل  اإلن��ق��اذ  ف��رق  ال���ذي حفرته 

الوصول إليه.
وتابع الماليين مساعي إنقاذ الطفل 
ريان الذي سقط بشكل عرضي في بئر 
عميقة )32 متراً( وضيقة لمدة 5 أيام.

للمعزين  طويلة  صفوف  وتجمعت 
أمام باب منزل الطفل ريان بعد دفنه 
األخ���وة  م��ظ��اه��ر  غلفته  م��ش��ه��د  ف��ي 

واألسرة الواحدة.
وانتقل المشاركون في تشييع جنازة 
بقرية  العائلة  بيت  إل��ى  ري��ان  الطفل 

إغران من أجل تقديم واجب العزاء.
المنزل  بجانب  المعزون  واصطف 
بالقرب  التي وضعت  الكبرى  والخيمة 

من المنزل لتقديم واجب العزاء.
وبعدما حبست مأساة ريان األنفاس 
وسط حالة ترقب قصوى خالل األيام 
التي استغرقتها عملية معّقدة للوصول 
السبت  ليل  ميتاً  انتشاله  خلَّف  إليه، 
موجة من الحزن واألسى في المغرب 

والعالم.
المغربية،  اإلع��الم  وسائل  وأش��ادت 
مع  العارمة  التضامن  بموجة  أم��س، 
الطفل الذي انتقل »من أعماق األرض 

إلى جنة السماوات«.
الذي  الخطر  إلى  نبهت أيضاً  لكنها 
المحروسة  غير  اآلبار  تشكله  تزال  ال 
ف���ي ع����دة م��ن��اط��ق ق����روي����ة، داع���ي���ًة 

السلطات إلى إجراءات عاجلة لتفادي 
إع��الن  منذ  وص���درت  مماثلة.  م��آس 
ومواساة  تضامن  رسائل  الحزين  النبأ 
رسميين  وم��س��ؤول��ي��ن  دول  ق���ادة  ع��ن 
ف���ي ع���دة ب���ل���دان وب���اب���ا ال��ف��ات��ي��ك��ان، 
على  المنشورات  من  سيل  عن  فضاًل 
لمدونين  االجتماعي  التواصل  مواقع 
ومشاهير رياضيين وفنانين من العالم 
القناة  موقع  ولّخص  وخارجه.  العربي 

الحال  األول���ى  المغربية  التلفزيونية 
معلّقاً »العالم يبكي ريان، سقطة طفل 

ذّكرت الماليين باإلنسانية«.
بهذه  الكبير  التأثر  إلى  مؤشر  وفي 
المأساة، صدر إعالن وفاة الطفل عن 
الديوان الملكي مساء السبت الماضي.

العاهل  إن  بيان،  في  الديوان  وق��ال 
قدم  السادس  محمد  الملك  المغربي 
تعازيه لوالدي الطفل ريان في اتصال 

هاتفي بعد الحادث المفجع الذي أودى 
بحياته.

تصريحين  ف���ي  وال������داه  وح�����رص 
جميع  شكر  على  لإلعالم  مقتضبين 
نفسيهما  معزيين  بجانبهما،  وقف  من 

»الحمد هلل، هذا قدرنا«.
ومنذ سقوط ريان في البئر »لم يقويا 
على أكل أي شيء تحت هول الصدمة«، 
بحسب ما قال قريبهما هشام أجعوك 

لفرانس برس. بدوره، قال جار العائلة 
منير أضبيب: »لم أقو على النوم طيلة 
5 أيام، لدي ابن بعمر ريان كلما رأيته 
عيني  إغماض  حاولت  وكلما  أتذكره، 
أنا  البئر،  في  عالقا  تداهمني صورته 

حزين جداً«.
واندفع آالف المتعاطفين إلى الموقع 
للتعبير عن تضامنهم، وبقوا أليام في 
هذا القطاع الجبلي من منطقة الريف 

على ارتفاع حوالي 700 متر تقريباً.
مماثلة  بمأساة  الحادث  هذا  ويذّكر 
األن��دل��س  ف���ي   2019 م��ط��ل��ع  وق��ع��ت 
جولين  الطفل  توفي  حيث  بإسبانيا، 
بئر  ف��ي  سقوطه  إث��ر  عامين  ال��ب��ال��غ 
من  أكثر  وعمقه  سنتيمتراً   25 قطره 
عملية  بعد  جثته  وانتشلت  متر،   100

استثنائية استغرقت 13 يوماً.

جثمان الطفل ريان محمواًل على األكتاف خالل تشييعه في قريته )أ ف ب(

املغرب يودع الطفل ريان إلى مثواه األخير

التشييع بمشاركة آالف األشخاص ومسؤولين محليين في مقبرة »الزاوية«

إغالق الطرق المؤدية 
إلى المقبرة تفاديًا 

لتوافد أعداد كبيرة من 
المشيعين 

وسائل إعالم مغربية 
تشيد بموجة التضامن 

العارمة مع الطفل

قادة دول ومسؤولون 
رسميون يصدرون رسائل 

تضامن ومواساة 

تعالي األصوات المطالبة بضرورة الردم تفاديًا لوقوع ضحايا جدد

الرباط )وكاالت(

اس��ت��ن��ف��رت ح��ادث��ة س��ق��وط الطفل 
ريان في بئر بضواحي مدينة شفشاون 
جمعويين  فاعلين  ال��م��غ��رب،  شمالي 

ومهتمين بالشأن المحلي.
بضرورة  للمطالبة  أص��وات  وتعالت 
ردم، أو إغالق اآلبار العشوائية وحتى 
لوقوع  تفادياً  المكشوفة،  البالوعات 
وفاة  بعد حادثة  وذل��ك  ج��دد،  ضحايا 
الطفل ريان، الذي سقط في بئر، وتم 

انتشاله بعد 5 أيام.
ناقوس  ري���ان  الطفل  م��أس��اة  وت���دق 
كما  اآلب���ار،  تلك  إهمال  ح��ول  الخطر 
اآلب��ار  محيط  لتسييج  دع���وات  تطلق 
للخطر  نظراً  طمرها،  أو  العشوائية، 
األه��ال��ي،  ح��ي��اة  ع��ل��ى  تشكله  ال����ذي 

وخصوصا األطفال.
ون���ّب���ه ن��اش��ط��ون ع��ل��ى ال��م��ن��ص��ات 
مفتوحة  آب��ار  وج��ود  إل��ى  االجتماعية 
وجافة بعمق يتراوح ما بين 100 و150 
مشيرين  المناطق،  من  عدد  في  مترا 
إلى أن هذه اآلبار تشكل خطرا كبيرا، 
خاصة وأنها توجد في أماكن يمر فيها 

الرعاة والصيادون وغيرهم.
وأطلقت جمعية »المنتدى السرغيني 
للخير والتنمية«، نداء وجهته إلى عامل 
قلعة السراغنة، شمالي مدينة مراكش، 
إلغالق  تعليماته  بإصدار  إياه  مطالبة 
أجل  من  وإحصائها  المهجورة،  اآلب��ار 

ترتيب غرامات مالية على أصحابها.

الجماعي  المستشار  ط��ال��ب  ك��م��ا 
ال��دار  بمدينة  مومن  سيدي  بمقاطعة 
ال��ب��ي��ض��اء، ي��وس��ف ال��س��م��ي��ه��رو، على 
صفحته بفيسبوك، السلطات العمومية 
بالقيام بعملية مسح لجميع اآلبار غير 

المستعملة والقيام بطمرها.
إحصائيات  على  ال��دول��ة  تتوفر  وال 
دقيقة بخصوص أعداد اآلبار التقليدية 
ال��م��ه��ت��رئ��ة، ال��ت��ي ل���م ت��ع��د ص��ال��ح��ة 
لالستعمال، في ظل شح المياه بالعديد 
من المناطق الجبلية، ما يتطلب تدخل 
من  الحد  بقصد  المعنية  السلطات 

الظاهرة.
لتفادي  التدخل  لدعوات  واستجابة 
ري��ان،  لفاجعة  مشابهة  حادثة  تكرار 

أصدرت مصالح تابعة لوزارة الداخلية 
في  لممثليها  تعليماتها  ال��م��غ��رب��ي��ة، 
والحفر  اآلب��ار  وإغ��الق  بهدم  األقاليم، 
التجمعات  م��ن  وال��ق��ري��ب��ة  ال��م��ه��ج��ورة 
التعليمات  ه��ذه  وت��ه��دف  السكانية. 
ب���األس���اس إل����ى ح��ص��ر ع����دد اآلب����ار 
المهجورة وغير المسيجة منها، وذلك 
لوضع حد للحوادث التي تخلفها اآلبار 

عمالة  مقر  احتضن  وق��د  العشوائية. 
موسعاً،  أمنياً  اجتماعاً  »تنغير«  إقليم 
إقليم  عامل  الزيتوني،  حسن  برئاسة 
الشؤون  قسم  رئيس  وبحضور  تنغير، 
األمنية  المصالح  وجميع  الداخلية، 
وضع  أج��ل  م��ن  المحلية،  والسلطات 
خطة عمل تتعلق باآلبار والثقوب المائية 
التي تشكل خطرا على حياة المدنيين. 
تعليماته لجميع  وأعطى عامل اإلقليم 
السلطات والمصالح المختصة من أجل 
القانونية فيما يتعلق  تطبيق المساطر 
بحفر اآلبار والثقوب المائية، خصوصا 
فيما يعلق بالتراخيص، وعدم التساهل 
مع أي أحد للقيام بأشغال الحفر من 

دون ترخيص.

عمليات ردم البئر الذي سقط فيه الطفل ريان )رويترز(

دعوات مغربية إلغالق اآلبار القديمة

وجود آبار مفتوحة 
وجافة بعمق يتراوح 
بين 100 و150 مترًا

ال تتوافر إحصائيات حول 
أعداد اآلبار غير الصالحة 

لالستعمال

الرباط )رويترز( 

حبس الماليين في مختلف أنحاء 
العالم أنفاسهم على مدى أيام وهم 
إلنقاذ  المضنية  الجهود  يتابعون 
الطفل ريان وفجرت معاناته ووفاته 
المضاجع  وأقضت  الحزن  مشاعر 
دون  الناس  لتوحد  الدموع  وأسالت 
أي اعتبارات سياسية أو أيديولوجية 

أو عرقية.

وتابع العالم األزمة لحظة بلحظة 
وسائل  وعبر  اإلع��الم  وسائل  عبر 
قيادات  ونعت  االجتماعي  التواصل 
سياسية وشخصيات عربية وعالمية 
ريان بعد أن تأكدت وفاته. وحشدت 
قضية ريان تعاطفاً عربياً وعالمياً، 
ري���ان« على  »أن��ق��ذوا  وانتشر وس��م 
وتابع  االجتماعي،  التواصل  وسائل 
عملية إنقاذه عدد من القنوات على 

أمل خروجه على قيد الحياة.

مأساة وحدت العالم بكل اللغات
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ربما تكون الواليات المتحدة تجاوزت ذروة موجة »أوميكرون«. 
فأعداد الحاالت في الواليات األكثر اكتظاظاً بالسكان في بلدنا 
الذي بدأ  التدهور  تتبعنا مسار  وإذا  تتناقص بشكل ملحوظ، 
في جنوب أفريقيا وبريطانيا، يمكننا القول إن المعدل الحالي 

لإلصابات أكثر قابلية للتحكم فيه مقارنة بنظيره قبل شهر.
ستبدو األشهر القادمة وكأنها فترة راحة مؤقتة، وهي كذلك 
بالفعل. من المحتمل أن يتم تخفيف القيود عندما نعود إلى 
إحساس جديد »بالوضع الطبيعي«. لكن علينا أيضاً أن نظل 
مستعدين لما ينتظرنا، ألنه ال يوجد سبب وجيه لالعتقاد بأن 
الوباء قد انتهى. فما الذي سيحدث؟ من الممكن، على الرغم 
من أنه من غير المحتمل، أن يعود متغير »دلتا« ويتشارك مع 
متغير »أوميكرون« داخل مناطق سكانية مختلفة، مما يساهم 
في استمرار العدوى والحاجة إلى العالج بالمستشفى. وسواء 
عاد متغير »دلتا« أم ال، فمن المرجح أن تظل الحاالت موسميًة. 
وهذا يعني أننا من المحتمل أن نشهد ارتفاعات مفاجئة في 
الواليات الجنوبية هذا الصيف )حيث يقضي الناس وقتاً أطول 
في داخل المنازل( وفي الواليات الشمالية في فصلي الخريف 

والشتاء المقبلين مع عودة الطقس البارد مرة أخرى. 
خالصة القول هي أنه مع انحسار موجة »أوميكرون«، سندخل 
فترة من عدم اليقين، مع مستويات منخفضة من العدوى، لكن 
أيضاً مع ارتفاعات مفاجئة من الصعب التنبؤ بها، سواء من 
المتغيرات الحالية أو المتغيرات المستقبلية الجديدة. على هذا 

النحو، يجب أن نستغل األشهر المقبلة لالستعداد.
أوالً، ال يزال عشرات الماليين من األميركيين، بما في ذلك 
يتلقوا  لم  أنهم  عن  ناهيك  محصنين،  غير  األط��ف��ال،  غالبية 
الجرعة المعززة التي تشتد الحاجة إليها. يجب أن تستمر الجهود 

للوصول إلى غير الملقحين. عالوة على ذلك، نحن بحاجة إلى 
»عملية السرعة القصوى 2.0« )هي شراكة بين القطاعين العام 
وتسريع  لتسهيل  المتحدة  الواليات  حكومة  أطلقتها  والخاص 
تطوير وتصنيع وتوزيع لقاحات »كوفيد-19« وعالجاته ووسائله 
لقاحات جديدة خاصة  إمكانية تصنيع  التشخيصية( لدراسة 
بمتحورات الفيروس، باإلضافة إلى تضمين لقاحات األنف التي 
تحفز مناعة الغشاء المخاطي، األمر الذي يعد مفتاحاً للوقاية 

من العدوى ولقاحات فيروس كورونا برمتها. 
العام الماضي،  المفتاح لالستعداد. في  ثانياً، االختبار هو 
وتالشى  االختبارات  إنتاج  تضاءل  اإلص��اب��ات،  انخفاض  مع 
من  مزيد  إلى  ماسة  حاجة  هناك  كانت  عندما  النهاية.  في 
االختبارات خالل الزيادة األخيرة في عدد الحاالت، كان البد 
من بدء اإلنتاج من نقطة الصفر تقريباً. ال يمكننا ارتكاب هذا 
وطنياً  الخطأ مرة أخ��رى. يجب أن نضمن أن لدينا مخزوناً 
كبيراً من االختبارات السريعة التي يتم إجراؤها في المنزل، 

ويجب أن نستمر في زيادة إنتاج المواد الخام، ب
إلى  الوباء  هذا  أدى  لقد  التواصل.  مسألة  هناك  وأخيراً، 
استقطاب أمتنا، حيث انقسم الكثير من الواليات المتحدة إلى 
معسكرين: أولئك الذين يعتقدون أن الوباء قد انتهى، وأولئك 
األب��د. لسوء  إلى  الوباء  أننا سنبقى في هذا  يعتقدون  الذين 

الحظ سيستمر الفيروس في تحدينا لبعض الوقت.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة »واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس«

 *عميد كلية الصحة العامة بجامعة براون

بريطانيا  خ��روج  تداعيات  ب��دأت 
من االتحاد األوروبي تظهر إلى العلن 
وتحِدث هزات متتالية في العالقات 
ونفهم  األط���راف.  ومتعددة  الثنائية 
حجم التخوف الذي ينتاب األوروبيين 
المحوريتان،  الدولتان  رأسهم  وعلى 
ألمانيا وفرنسا، من تداعيات مغادرة 
األوروب���ي،  االت��ح��اد  دائ���رةَ  بريطانيا 
موقعاً  لبريطانيا  أن  يعلم  وال��ك��ل 
متميزاً في سلّم النظام الدولي بفعل 
وِق��دم  والمالية  االقتصادية  قوتها 
السياسية  ومؤسساتها  ديمقراطيتها 
أعيد  البشرية.لقد  رواف��ده��ا  وتنوع 
مجدداً  السفر  ج����وازات  اس��ت��خ��دام 
بين بريطانيا ودول االتحاد األوروبي، 
اليوم ش��روط مفروضة على  وتطبَّق 
الوافدين الجدد، إذ تمت المصادقة 
لدى  بالمثل  المعاملة  اتفاقية  على 
المغتربين  لحماية  ال���دول  غالبية 
البريطانيين واألوروبيين المقيمين في 
في  الراغبون  فاألوروبيون  المملكة. 
الذهاب للعمل في بريطانيا يخضعون 
حصولهم  إن  حيث  جديدة،  لقواعد 
يستلزم  س���وف  عمل  ت��أش��ي��رة  على 
تحقيق شروط أربعة: الحصول على 
وعد بالتوظيف، وأن يزيد الراتب على 

28500 يورو سنوياً، وكذلك توفر الكفاءات المطلوبة والتكلم 
باللغة اإلنجليزية. وستكون تأشيرة العمل ضروريًة كذلك 
للبريطانيين الراغبين بالعمل في بلدان االتحاد األوروبي. 
كما تم االنتهاء من برنامج إيراسموس، وهو برنامج للتبادل 
مكلفاً  جونسون  بوريس  اعتبره  وق��د  األوروب���ي،  الطالبي 
للغاية. فلمواصلة الدراسة في الضفة األخرى من المانش، 
سيحتاج الطالب األوروبيون )وهم اليوم 150 ألف طالب( 
إلى الحصول على »تأشيرة طالب«، ودفع رسوم دراسية أكثر 

ارتفاعاً مما كانت عليه قبل »البريكست«.
ويفهم المختصون في تاريخ المملكة المتحدة، السياسي 
لم  وغيرهم  البريطانيين  القوميين  أن  وال��دي��م��ق��راط��ي، 
تفرضها  لقواعد  ولمدة عقود، خضوعهم  يوماً،  يستسيغوا 
سلطات من دول ومؤسسات حديثة العهد بحديقة الليبرالية 
والديمقراطية، ليجدوا أنفسهم على نفس القصعة األوروبية، 

ح��ي��ث س���ي���ادة ال��م��ح��اك��م األوروب���ي���ة 
بما  االت��ح��ادي��ة،  المؤسسات  وسلطة 
أقدم  على  األوروب���ي،  البرلمان  فيها 
وهذا  العالم.  في  ديمقراطي  برلمان 
ما يفسر »البريكست« ومشاكل ما بعد 
»البريكست« التي تجسدها العالقات 

المتعثرة بين بريطانيا وفرنسا.
في رسالة غير مسبوقة، ال من حيث 
طريقة نشرها وال من حيث محتواها، 
دعا رئيُس ال��وزراء البريطاني بوريس 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيَس  جونسون 
المهاجرين  جميع  الستعادة  ماكرون 
إلى  يصلون  ال��ذي��ن  الشرعيين  غير 
فرنسا،  م��ن  ي��أت��ون  وال��ذي��ن  إنجلترا 
شخصاً   27 م��ص��رع  غ����داة  وذل����ك 
والرسالة  ال��م��ان��ش.  بحر  ف��ي  غ��رق��اً 
التي أثارت غضب الرئيس الفرنسي 
ماكرون، نشرها جونسون على تويتر، 
وهو ما اعتبر أمراً مخالفاً لألعراف 
جاء  ومما  الدبلوماسية،  والتقاليد 
بأن  نذّكر  »وإذ  جونسون:  رسالة  في 
االتحاد األوروبي أبرم اتفاقيات إعادة 
قبول مع دول مثل بيالروسيا وروسيا 
االّتحادية، فإنني أعرب عن األمل في 
إمكانية إبرام مثل هذه االتفاقية أيضاً 

مع المملكة المتحدة قريباً«.
العالقات الثنائية ومتعددة األطراف بين بريطانيا ودول 
االتحاد األوروبي أضحت معقدة، والرابح هو من يستطيع 
فرض شروطه على اآلخر بعد طالق بائن فهم من خالله 
مع  بصعوبة  يتجاوب  األنغلوساكسوني  العالم  أن  الجميع 
مصالحه  يضع  وهو  الفرنكفوني،  العالم  وبخاصة  اآلخر 
لم  أم  راعى مصالح حلفائه  له، سواء  كأولوية  وحساباته 
يراعها. ولعل إعالن أستراليا فسخ عقد ضخم أبرمته معها 
واستبدالها  تقليدية،  غواصات  لشراء   2016 في  فرنسا 
بأخرى أميركية عاملة بالدفع النووي، مفضلًة عقد شراكة 
استراتيجية مع الواليات المتحدة وبريطانيا.. أوضح مثال 

على ذلك.

*أكاديمي مغربي

 كتبُت في هذه الصفحة عن األزمة 
الثالثاء  آخرهما  مرتين  األوك��ران��ي��ة 
ال��م��اض��ي، اس��ت��ب��ع��دُت ف��ي أواله��م��ا 
المباشر  ال��روس��ي  ال��غ��زو  سيناريو 
ألوكرانيا، ليس ألن روسيا دولة غير 
»مراِجعة« أي غير راضية عن الوضع 
ألنها  ولكن  لتغييره،  وتسعى  الراهن 
مادياً  مكلِّف  المباشر  الغزو  أن  تعلم 
وبشرياً رغم الخلل الفادح في ميزان 
من  أي��اً  أن  خاصة  لصالحها،  القوى 
وعلى  ألوك��ران��ي��ا،  الغربيين  الحلفاء 
يتركوا  لم  المتحدة،  الواليات  رأسهم 
المباشر  تدخلهم  أن  في  أدن��ى شك 
وكذلك  وارد.  كييف غير  للدفاع عن 
الحالية  ال��ظ��روف  أن  روس��ي��ا  تعلم 
كان  التي  تلك  ع��ن  ج��ذري��اً  مختلفة 
االتحاد السوفييتي يصول فيها ويجول 
قيود،  دون  الشرقية  أوروب����ا  داخ���ل 
 1956 ع���ام  المجر  ف��ي  ح���دث  كما 
وأن   ،1968 ع��ام  وتشيكوسلوفاكيا 
الخبرة الماضية األقرب للتعلم منها 
هي الخبرة األفغانية سواء كانت خبرة 
التدخل السوفييتي في أفغانستان عام 
القوات  بخروج  انتهت  والتي   ،1979
تحقيق  دون   1989 ع��ام  السوفييتية 
األميركية  الخبرة  كانت  أو  أهدافها، 

األخيرة التي القت المصير نفسه.. وبالتالي فليس وارداً أن 
تقوم روسيا بغزو شامل باهظ التكاليف غير مضمون النتائج 
يعرِّضها لردود فعل قوية من خصومها، بينما هي تستطيع 
أن تتبع أساليب أخرى أقل تكلفًة وأكثر فاعليًة، كما سبق أن 
فعلت في أوسيتيا الجنوبية عام 2008 وأوكرانيا ذاتها في 

عام 2014.
يستبعد  ال��ذي  التحليل  لهذا  بالنسبة  احتماالن  وهناك   
وقوع الغزو المباشر وإن لم ينِف سعي روسيا لتغيير الوضع 
دوائر  بأن  علماً  خاطئاً،  تحلياًل  يكون  أن  أولهما  الراهن، 
غربية في ألمانيا وفرنسا وغيرهما ودوائر غير رسمية في 
بريطانيا تتبني التحليل ذاته، بل ودوائر داخل أوكرانيا ذاتها، 
وقد أشارت مقالةُ األسبوع الماضي إلى تسريبات الخالف 
في تقييم الموقف بين الرئيسين األميركي واألوكراني. ومع 
ذلك فإنه بافتراض خطأ هذا التحليل وصحة وجهة النظر 

غزواً  ثمة  بأن  البريطانية  األميركية 
يبدو  ألوكرانيا،  ووشيكاً  أكيداً  روسياً 
أن ثمة مفارقة الفتًة بين المبالغة في 
أدوات  وتواضع  الغزو  خطر  تصوير 
الردع الغربية له، فلم يتم التلويح ولو 
وقت  أي  ف��ي  مباشر  غير  نحو  على 
من األوقات بإمكانية اللجوء إلى القوة 
المسلحة من ِقبَل حلفاء أوكرانيا. وهو 
موقف رشيد العتبارات عديدة، أهمها 
أن ميزان القوى العسكري يرجح كفة 
عسكرية  م��واج��ه��ة  أي  ف��ي  روس��ي��ا 
التكاليف  عن  النظر  بغض  محتملة، 
الكارثية بالنسبة للجميع، ناهيك عن 
أن الوضع السياسي الداخلي األميركي 
أفغانستان ال يمكن  الهزيمة في  بعد 
أن يشجع تدخاًل عسكرياً مباشراً في 
أوكرانيا، ومن هنا كان أقصى ما تحدث 
عنه بايدن في هذا الصدد هو تزويد 
قليلة  آالف  ونشر  بأسلحة  أوكرانيا 
من جنوده في ش��رق أوروب���ا. وكذلك 
وهو  جونسون.  ب��وري��س  حليفه  فعل 
عمل ال يمكن أن يكون له تأثير رادع 
عندما نتذكر ضخامة القوة الروسية، 
ألف   100 على  ي��زي��د  م��ا  أن  وك��ي��ف 
تحقيق  يستطيعوا  لم  أميركي  جندي 
أن  أفغانستان.  ويالحظ  النصر في 
التركيز األميركي في الحديث عن ردع الغزو الروسي كان 
على العقوبات االقتصادية، وهي أداة ثبت عدم فاعليتها.  أما 
االحتمال الثاني، فهو أن تكون دوائر صنع القرار األميركية 
مدركة لصحة التحليل الوارد في هذا المقال، ومن ثم يثور 
السؤال عن السبب في التصعيد المستمر، وهنا يبرز احتمال 
التفسير بالعوامل الداخلية، فكل من الرئيس األميركي ورئيس 
شأن  وم��ن  داخلية،  صعوبات  يواجهان  البريطاني  ال���وزراء 
المبالغة في احتماالت غزو لن يقع والتهديد بعقوبات مدمرة 
تَُوقع على المعتدي، من شأن ذلك أن يُظِهر وكأن الردع قد 
أتى أُكلَه وأن الغزو لم يقع بفضله، مما يَُحسن الوضع الداخلي 

للقيادتين األميركية والبريطانية.

*أستاذ العلوم السياسية -جامعة القاهرة

ماذا بعد »أوميكرون«؟

نقٌص.. فإغالق وشيك!

ة  في جناح العناية المرّكزة داخل مستشفى أنديرا غاندي لألطفال في العاصمة األفغانية كابول، يتم بانتظام وضع طفلين داخل سرير واحد، وذلك بسبب نقص األسرَّ

وباقي وسائل ومعدات العناية الطبية األخرى لدى المستشفى. وتكافح المستشفيات والمراكز الصحية في أفغانستان من أجل البقاء والصمود وسط نقص هائل 

في التمويل والتموين واإلمداد، فيما ترتفع معدالت اإلصابة باألمراض وسوء التغذية بين األفغان.. مما يبرر التقديرات التي توقعت مؤخرًا إغالق 90 % من هذه 

المستشفيات والمراكز خالل األشهر القليلة المقبلة. )الصورة من خدمة »نيويورك تايمز«(

شعوب  أسعد  من  واح���داً  اإلم���ارات  شعب  يكون  أن  طبيعي 
العالم، وأن ينسجم ويتماهى مع رؤية قيادته الرشيدة وأن يلتّف 
العالمي  المستوى  على  األول  وطنه  يكون  بأن  طموحاتها  حول 
في المجاالت كاّفة، وأن يصبح النموذج الذي تتسابق الدول نحو 
الشعب  هذا  أّن  ذلك  به،  اللحاق  أجل  من  وتسارع  به  االقتداء 
القلوب  إل��ى  الفرح  تُدخل  جديدة  بشارات  ي��وم  ك��ّل  في  يتلقى 

وتكشف عن إنجازات تتوالى نحو المزيد من التمّيز والرقّي.
هذه  على  يعيش  من  كل  بها  يشعر  التي  السعادة  ه��ذه  س��ّر 
أفضل  لتوفير  نفسها  نذرت  قيادة  فيها  أن  هو  الطيبة،  األرض 
لتجعل  والمقدرات  اإلمكانات  كل  وسّخرت  لشعبها  الحياة  سبل 
للحياة،  ومحب  ومتمّيز  طامح  لكل  والفرصة  الحلم  أرض  منها 
األسباب  توفير  سبيل  في  عزيمة  لها  تفتر  ال  حكومة  فيها  وأن 
به،  تفخر  وواقعاً  طّيباً  عيشاً  الحاضرة  ألجيالها  تضَمن  التي 
اآلخر في سبيل  تلو  اإلنجاز  وتراكم  وللمقبلة مستقباًل مشرقاً، 

النبيلة. األهداف  تحقيق هذه 
في  نور  من  بأحرف  اسمها  تنقش  التي  اإلم��ارات  إنجازات 
الوطن  هذا  أن  على  دامغة  دالئل  بمنزلة  هي  التاريخ  سجالت 
ع��اه��د ن��ف��س��ه وأب��ن��اءه 
قمة  من  االرتقاء  على 
إل���ى ق��م��ة، وع��ل��ى أن 
وال  المقدمة  في  يبقى 
بالمرتبة  سوى  يرضى 
األول��������ى م���ه���م���ا ك���ان 
م��ي��دان ال��س��ب��اق وأّي���اً 
وهو  المتسابقون،  كان 
التي  النتائج  تؤكده  ما 
مؤسسات  ع��ن  ت��ص��در 
ع���ال���م���ي���ة ت��خ��ص��ص��ت 
ف����ي رص�����د وم��ت��اب��ع��ة 
م����ا ت��ح��ق��ق��ه ال�����دول 
ف��ي س��ع��ي��ه��ا ل��الرت��ق��اء 
ب����ال����خ����دم����ات ال���ت���ي 

لمواطنيها. تقّدمها 
وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق، 
يأتي حصول جواز السفر اإلماراتي على لقب »أقوى جواز سفر 
السفر،  ج��وازات  مؤشر  على  بناًء   ،2021 عام  في  العالم«  في 
المالية  لالستشارات  كابيتال«  »آرت���ون  شركة  تُ��ص��دره  ال��ذي 
ل بلغت 160 نقطة؛ ألنه يمّكن  العالمية، بعد أن تمّيز بدرجة تنُقّ
حامله من الوصول بدون تأشيرة أو بتأشيرة إلى مساحة كبيرة 
المعمورة، والدخول بيسر وسهولة وترحاب إلى معظم دول  من 

العالم.
ج��واز  فيها  يحصل  التي  األول��ى  ال��م��ّرة  ليست  أنها  صحيح 
السفر اإلماراتي على هذه المرتبة، إذ كان قد تصّدر المؤشرات 
العالمية في عام 2018 عندما قفز من المرتبة 27 في ديسمبر 
يتشّرف  من  ليمّكن  ع��ام  ذل��ك  في  األول��ى  المرتبة  إل��ى   2016
لتأشيرة مسبقة، غير  167 دولة من دون الحاجة  بحمله دخول 
أنه إنجاز متجدد يؤّكد قدرة اإلمارات على االحتفاظ باإلنجاز 
دؤوبة  وجهود  نِشطة  دبلوماسية  ثّمة  عليه.  والبناء  وتعظيمه 
وأن  بها،  واالع��ت��زاز  الفخر  تستحّق  اإلن��ج��از،  ه��ذا  وراء  تقف 
نحرص على صون منجزها لتظل مكانة اإلمارات كما عهدناها 

وبّراقة. طيبة  وسمعتها  مرموقة، 

جوازنا األول عالمّيًا..
إنجاز دبلوماسي يتجدد

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

اإلمارات

اليـــوم

إنجازات اإلمارات في 
سجالت التاريخ هي 
بمنزلة دالئل دامغة 
على أن هذا الوطن 
عاهد نفَسه وأبناَءه 

على االرتقاء من قمة 
إلى قمة

العالقات بين بريطانيا ودول 
االتحاد األوروبي أضحت 
معقدًة، والرابح هو َمن 

يستطيع فرض شروطه على 
اآلخر بعد الطالق البائن بينهما

التركيز األميركي في الحديث 
عن ردع الغزو الروسي كان 
على العقوبات االقتصادية، 

وهي أداة ثبت عدم فاعليتها 
مع دول صغيرة، فما بالنا 

بدولة كبرى مثل روسيا

أزمة أوكرانيا.. محاولة للفهمبريطانيا وتداعيات »بريكست«
د. أحمد يوسف أحمد*د. عبدالحق عزوزي*

الوباء استقطب األميركيين 
في معسكرين: َمن يعتقدون 
أن الوباء انتهى وَمن يعتقدون 

أنه باٍق إلى األبد. ولألسف 
فالفيروس مستمر في تحدي 

الجميع 

أشيش كي جها*
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الــســؤال األكثر  بــعــد؟ هــو  مـــاذا 
حضوراً لدى كثيرين حول ميليشيا 
«الحوثي»، التي تهدد المالحة في 
ثـــم، هــل ستقف  الــبــحــر األحــمــر 
األيـــدي  مكتوفة  الــكــبــرى  الـــدول 
مواصلة  لها  وكــيــف  ذلــك؟  حــيــال 

تجاهل ما يحدث؟
الــدولــي  ــمــوقــف  ال أن  شـــك  ال 
موقفاً  ــخــاذه  ات بــعــدم   – الــحــالــي 
«الحوثيين»  سلوك  يعزز   - جدياً 
ــم يــواجــهــوا حــتــى الــيــوم  ــن ل ــذي ال
وكــي  يــشــل حــركــتــهــم،  رادعــــاً  رداً 
على  يــتــرتــب  مــمــا  الجميع  يسلم 
على  سلبية  آثار  من  السلوك  هذا 
دوالً ومؤسسات  الدولي،  المجتمع 
وهــو  إرهــابــيــة،  حــركــة  تصنيفهم 
األمر الذي فعلته اإلدارة األميركية 
«الحوثيين»  أدرجت  حين  السابقة 
لبث  ما  ثم  السوداء،  الئحتها  على 
االسم  الحالية  اإلدارة  رفعت  أن 
يغيرون  علّهم  القائمة  تلك  مــن 
يحدث،  لم  ذلك  أن  غير  سلوكهم، 

تلك  إلى  إعادتهم  تُعتبر  وبالتالي 
خصوصاً  ملحة،  ضــرورة  القائمة 
السالم،  دعــوات  كل  رفضوا  أنهم 
وعطلوا جهود األمم المتحدة نحو 
لبسط  محاوالتهم  وواصلوا  ذلك، 
ــل أراضـــي  ــام ســيــطــرتــهــم عــلــى ك
حيال  الصارم  الموقف  إن  اليمن، 
ــيــيــن» وتــجــفــيــف مــصــادر  «الــحــوث
أو  بــالــســالح  أو  بــالــمــال،  دعمهم 
ردعهم،  سبل  أهم  من  بالخبرات 
تــمــاديــهــم،  فــي  ســيــســتــمــرون  وإال 
والجهات  الدول  معاقبة  تجب  كما 
ــداعــمــة لــهــم مــهــمــا يــكــن حجم  ال

وشكل هذا الدعم.
ــشــهــد كــيــف  ـــأســـره ي الـــعـــالـــم ب
بعد  ــن  ــم ــي ال أوضــــــاع  تــــدهــــورت 
كان  وما  الشرعية،  على  االنقالب 
التدخل العربي إال لحماية مصالح 
للمخططات  والتصدي  البلد،  هذا 
التي سعت -وما تزال- إلى تقوية 
يريدون  الذين  «الحوثيين»  شوكة 
ـــالء عـــلـــى الـــحـــكـــم بـــأي  ـــي االســـت

الناس،  أهلكوا  وإن  حتى  صــورة 
إلــى خــراب، وإن  وحــولــوا األرض 
حـــدث ذلـــك فــســيــصــبــح الــمــكــان 
خــنــجــراً مــســمــومــاً ســيــصــيــب كل 
دولة  تعمل  لهذا  مقتل،  في  عربي 
المملكة  مع  وبالتنسيق  اإلمــارات، 
أعضاء  وبقية  السعودية  العربية 
الطريق  قطع  أجــل  مــن  التحالف 
ــن» وداعــمــيــهــم،  ــي ــي ــحــوث عــلــى «ال
وتنفق  دبلوماسية  جــهــوداً  وتبذل 
الطريق  لقطع  واقتصادياً  عسكرياً 
أجل  من  وذلك  «الحوثيين»،  على 
وهو  المنطقة،  استقرار  ترسيخ 
حتمية  وضـــرورة  منه،  بــد  ال  أمــر 
وواجب  تحقيقها،  جداً  المهم  من 

التنصل منه. ال يمكن 
ــــــــات  واألزم الـــتـــحـــديـــات  إن 
منطقتنا  تشهدها  التي  المتالحقة 
موقفاً  دولــهــا  جميع  مــن  تتطلب 
ومتناغماً،  مشتركاً  وعمًال  موحداً 
في  االتفاق  تستلزم  المواجهة  ألن 
القرار،  اتخاذ  في  والحزم  الرأي، 

الباغي  على  التصدي  في  والقوة 
بالحكم.  االســتــئــثــار  يــريــد  الـــذي 
أن  اإلمــارات  تــدرك  المقابل  وفي 
تحقيق  وأن  جــســام،  الــتــحــديــات 
ــيــن دول  ب الـــتـــقـــارب والـــتـــواصـــل 
ليس  والعربية  الخليجية  المنطقة 

اليسيرة. بالمسألة 
وفـــي الــمــقــابــل، فـــإن اســتــمــرار 
تلك  بــيــن  الــقــطــيــعــة  أو  الــتــبــاعــد 
ــا  ــه ــؤخــر الــــــدول ذات الــــــدول ســي
سيؤخر  وثانياً،  األولــى،  بالدرجة 
الــعــمــل الــعــربــي الــمــشــتــرك الــذي 
يــحــتــاج تــقــدمــه بـــالـــضـــرورة إلــى 
وتعزيز  ومشتركة،  واضــحــة  رؤى 
ــدول  ال تلك  بين  فيما  الــعــالقــات 
فـــرادى  بالنفع  عليها  يــعــود  بــمــا 
ومجموعة، ويحقق لها التوازن في 

والدولية. اإلقليمية  الساحتين 
ــون» وبــدعــم خــارجــي  ــي ــحــوث «ال
اليمن،  في  الحكم  تسلم  يريدون 
أجندة  تطبيق  أيضاً  يريدون  وهم 
وهو  اإلطــالق،  على  يمنية  ليست 

ــمــن مـــن الـــدائـــرة  ــي مـــا يُـــخـــرج ال
العربية من جهة القرار السياسي. 
ــمــخــطــط مــن  وإليــــقــــاف هــــذا ال
ـــضـــروري جــــداً اتـــخـــاذ مــوقــف  ال
وحاسم  وصـــارم  واضـــح  مشترك 
ضد «الحوثيين» ومشروعهم. نعلم 
الخليجي   – الخليجي  الحوار  أن 
ال  المقابل  في  لكن  أكله،  سيؤتي 
بد من إيجاد مساحة حوار عربية 
القضية  هـــذه  لــتــنــاول  عــربــيــة   –
ملّحة،  قضية  لكونها  بالتحديد 
ولــيــس مــن صــالــح أحــد أن يتخذ 

المتفرج. دور 
في  المنطقة  ودول  شــعــوب  إن 
ــد مــن الــتــبــاعــد  ــمــزي غــنــى عــن ال
يذّكرنا  دومــاً  والتاريخ  والخالف، 
نحتاجه  مــا  وإن  األلـــم،  بــمــواطــن 
باب  من   – التسليم  عدم  هو  حقاً 
الضعف - بما يقوم به «الحوثيون» 
شوكتهم،  ــقــّوي  وي يدعمهم  ومــن 
نحن مجتمعون قادرون على إعادة 

العربي. إلى الصف  اليمن 

الحكمة في الرأي السديد

علي بن سالم الكعبي

«الحوثيون» وبدعم خارجي 
يريدون تسلم الحكم في 
اليمن، وهم يريدون أيضًا 

تطبيق أجندة ليست يمنية 
على اإلطالق، وهو ما ُيخرج 

اليمن من الدائرة العربية

عيون  كانت  أيـــام،  خمسة  طـــوال 
المشاهدين العرب تدور في حلقات 
المحطات  شاشات  بين  ما  مفرغة 
بحثاً  «الموبايل»  وأجهزة  الفضائية 
عن بشارة أمل تُعيد الطفل المغربي 
«ريان أورام» إلى حضن أمه. عشرات 
وّحــدوا  المشاهدين  مــن  الماليين 
منطقة  في  أبصارهم  التقاء  نقطة 
التقوا  الــمــغــرب.  فــي  «شــفــشــاون» 
موعداً  يضربوا  أن  غير  من  هناك 
والــمــكــان.  ــزمــان  ال على  يتفقوا  أو 
الــعــراقــي عــلّــق مــشــاعــره فــي دمــوع 
عينيه وانتظر مع المنتظرين. وكذلك 
فعل المصري والسعودي واإلماراتي 
من  وغيرهم  والــســودانــي،  واليمني 
بقية الشعوب العربية. التقت عيونهم 
من  واحـــدة  لحظة  في  ومشاعرهم 
أجــل هــدف واحـــد ال غــيــر: «إنــقــاذ 

!«Saving Child Ryan الطفل ريان
فـــمـــا الــــــذي جـــمـــعـــهـــم، ووحــــد 
مشاعرهم، واختار لهم طريقاً واحداً 
طريق  في  يسيروا  أن  لهم  يمكن  ال 
الكاميرا،  إنها  اإلعــالم!  إنــه  غيره؟ 
القلوب  تجمع  أن  استطاعت  التي 
على االنحياز واالنتماء واالصطفاف 
ـــان ووالــــد ريـــان.  خــلــف قــلــب أم ري
اإلعالم وحده. ال فرادة القضية، إذ 

يموت الكثير من األطفال يومياً في العالم بطرق قد تكون 
أكثر مأساوية، وال جنسية الطفل، وال حالة عائلته المادية. 
إنه اإلعالم الذي تآمرت كاميراته على التواجد في مكان 
والبث بصوت واحد وبموسيقى واحدة، وبسيناريو  واحد 

واحد وبطريقة إخراج واحدة. إنه اإلعالم.
قبل أكثر من عشرين عاماً شاهدت فيلماً أميركياً بعنوان 
«إنقاذ المجند ريان Saving Private Ryan» من بطولة توم 
هانكس ومات ديمون. كان الفيلم يتحدث عن محاولة أشبه 
بالمستحيلة إلنقاذ جندي أميركي عالق في إحدى فخاخ 
الحرب العالمية الثانية. كان الفريق المكلف بعملية إنقاذ 
تخطف  وسيمين  شبان  من  يتكون  ريــان  الوسيم  المجند 
وجوههم األعين، والموسيقى التصويرية المصاحبة تنفذ 
إلى القلوب، والمشاعر اإلنسانية الدافئة التي كان المخرج 
يرسمها على وجوه أبطال الفيلم تسيطر على دمع العيون!

في  كما  الفيلم،  من  الهدف  كــان 
النوع،  هــذا  مــن  األميركية  األفـــالم 
ــدرجــة األولــــى، لكن  تــجــاريــاً فــي ال
كما  األميركيون،  يمنع  يكن  لم  ذلك 
الترويج  يّدسوا  أن  هي عادتهم، من 
ــدرامــا».  ال «عسل  فــي  لعسكريتهم 
كل «مواطن عالمي متوسط» شاهد 
من  بآخر  أو  بشكٍل  تعاطَف  الفيلم 
وتناسى  ومــنــقــذيــه،  ـــان  ري المجند 
به  تقوم  مــا  أيــضــاً  بآخر  أو  بشكل 
اآللة العسكرية األميركية بين الحين 
واآلخر من عمليات في مواقع مختلفة 
من العالم بهدف فرض أجندة ساسة 

البيت األبيض بالقوة!
كــــانــــت الــــــدرامــــــا مــصــنــوعــة. 
ــرا مــتــعــمــدة.  ــكــامــي ورصـــاصـــات ال
والـــحـــوارات الــدافــئــة والــمــؤثــرة في 
والموسيقى  بعناية.  منتقاة  الفيلم 
الــتــصــويــريــة مــؤلــفــة لــهــذا الــغــرض 
تحديداً، لكن وبالرغم من كل ذلك، 
كّنا كمشاهدين نهلل ونصفق لعملية 
للسيد  العمر  بطول  وندعو  اإلنقاذ 
ـــذي أنــقــذ «مــات  ـــوم هــانــكــس» ال «ت
ديمون» وأخرجه من غياهب الموت.

ـــإذا كــانــت الــصــنــاعــة والــصــانــع  ف
كل  مشاعرنا  في  تعمل  والمصنوع 
لم  التي  بالحقيقة  بالكم  فما  ذلــك، 
يتدخل في صياغتها أحد؟ لم يختر أحد شيفشاون مكاناً 
الفيلم،  لبطولة  ريــان  الطفل  أحــد  يرشح  ولــم  للتصوير، 
ولم يختر أحد «علي الصحراوي – حّفار البئر» ليشاركه 
البطولة، ولم يسهم أحد في جمع الناس حول فوهة البئر 
وكأنهم كومبارس مستأجرون! لم يتدخل أحد في صياغة 
سيناريو حزين لهذه األيام الخمسة، لكنها أبكت الصغير 
والكبير والغني والفقير والمتعلم واألمي، وجمعت العيون 

والقلوب على لحظة حقيقة واحدة!
إنه اإلعالم، فإذا فشل العرب في توحيد كلمتهم، فلربما 
أن اإلعالم قادر على فعل ذلك متى ما أراد. أخبرنا ريان 
قبل رحيله أنه من المهم أن يجتمع اإلعالميون على قلب 

«ريان» واحد!

* كاتب سعودي

في  البصر  فاقد  رجــل  وقــف  إذا 
النور فإنه لن يستفيد من النور شيئاً، 
الظالم  فــي  وقــف رجــل مبصر  وإن 
يستفيد  ولن  شيئاً  يرى  لن  الدامس 
من قدرته على اإلبصار كذلك، ولذلك 
هناك الكثير من المعلومات الخاطئة 
التي تدور في الثقافة الشعبية حول 
أصنام  تــهــدم  كيف  ولــكــن  الـــدمـــاغ، 
وقوالب األفكار المزروعة في عقول 
األمــور  لوضع  يتطلّب  ومــاذا  العامة 
مما  فالكثير  الصحيح؟  نصابها  في 
باألساطير  ممتلئ  الدماغ  عن  نقرأه 
والمعلومات الخاطئة التي ال تفّرق بين 
العقل والمخ، والوعي واإلرادة والذات، 
في  الدماغي  المخي  النشاط  وعــن 
الخطاب العام مثل مقولة «أن البشر 
يستخدمون فقط 10 % من قدرات 
أصل  أن  تتصور  أن  ولك  أدمغتهم»، 
هذه األسطورة يعود لمقال كتب بقلم 
ويليام جيمس عام 1907، وأساطير 
أخرى عديدة تسمع الناس يرددونها 
يومياً بكل ثقة، وخاصًة ممن يحملون 
أعلى الشهادات العلمية، ويعملون في 
القيادية، وهي على  المناصب  أعلى 
سبيل المثال ال الحصر: أن االستماع 
يساعد  الكالسيكية  الموسيقى  إلى 
التعلّم،  أو  الذكاء  معدل  ــادة  زي على 

وأسطورة أساليب التعلّم أي أن كل شخص (ال يعاني من 
صعوبة تعلّم أو عائق معين) له طريقة تعلّم دون سواه.

والخرافات تؤثر على حياة الناس، ومثال على ذلك نسبة 
اإللحاد بين صفوف المسلمين الذين يتحولون إلى اإللحاد 
على  المختصون  يتدرب  لم  مهمة  أمــور  بسبب  بالماليين 
وذلك  خرافات،  المشككون  يعتبرها  والتي  عنها،  اإلجابة 
مثل «أن قلب اإلنسان هو مصدر التفكير واتخاذ القرار»، 
وبسبب قصور فهم المنظومة لمعنى القلب كعملية متكاملة 
ال تقتصر فقط على القلب الذي يضخ الدم، والذي يمكن أن 
يستبدل بقلب صناعي، بل على عمليات كثيرة نتيجتها «أن 
العقل يعقل» تأتي من أجزاء مختلفة من جسم اإلنسان وأمور 
أخرى غير مادية، ومن جانب آخر تستمر المعتقدات العلمية 
القديمة، ويتم الدفاع عنها بقوة بعد فترة طويلة من وجود 

أدلة كافية للتخلي عنها.

الدماغ ليس مقسماً إلى قطع ألغاز 
وما  نفسية مخصصة،  وظائف  ذات 
علمية  نظريات  هــي  بالعقل  يتعلق 
قابلة  غير  علمية  حقائق  وليست 
للمراجعة والتعديل واكتشاف ما قد 
ينسفها من جذورها، ومن الخرافات 
السائدة أن الدماغ يتطور فقط خالل 
ولكن  الحياة،  من  األولـــى  السنوات 
روابطنا  تتغير  أن  يمكن  الواقع  في 
وهياكلنا العصبية طوال حياتنا. ومن 
االفتراضات الشائعة أن قدرة دماغنا 
وقدرتنا على التعلّم تتشكل فقط من 
خالل الوراثة، ووفقاً لهذه األسطورة 
تحدد جيناتنا مدى ذكائنا أو غبائنا، 
أما الخرافة األكثر شيوعاً وشهرةً هي 
المبدعون نصف  ــراد  األف يمتلك  أن 
واألشــخــاص  مسيطر،  أيــمــن  دمـــاغ 
العقالنيون لديهم نصف دماغ أيسر 

مسيطر.
 ومن الخرافات الشهيرة والمهمة 
كذلك أن األطفال يحتاجون إلى بيئات 
تعليمية غنية، ويحتاجون إلى ألعاب 
لتحفيز  مصممة  خــاصــة  وأنــشــطــة 
خلفها  الــخــرافــات  ومعظم  الــدمــاغ. 
لوبيات كبيرة حتى من ضمن مجتمع 
البحوث العلمية والصناعات الكبرى.
هل يمكنك تدريب عقلك ليكون أكثر 
ذكاًء؟ نعم جزئياً فقط، ومن الجيد أن تحافظ على نشاط 
عقلك، ولكن دفع مبالغ ضخمة لتعزيز مهام الدماغ وعقاقير 
أعلى  ذكــاًء  يمنحك  لن  الذكاء  ــادة معدالت  زي تساهم في 
عموماً، وذلك كما كشفت األبحاث الحديثة في علم الوراثة 
الجزيئية أن فكرة الدماغ الثالثي هي أسطورة، وكذلك أن 
استرجاعها  ليتم  الكمبيوتر  مثل  الذكريات  يخزن  الدماغ 
بالكامل عند الحاجة، ولكن لماذا من المهم أن نتحدث عن 
مثل هذه األمور؟ ألنها مرتبطة بصورة مباشرة بحياة الناس، 
وتتخذ الحكومات قــرارات بناًء على فهم مسؤوليها لعقل 
اإلنسان، وترتبط بالتعليم والصحة وشتى مناحي الحياة، 
ونتصرف مع اآلخرين متأثرين بقناعات خاطئة تقف خلفها 

صناعة األسطورة العلمية.

* كاتب وباحث إماراتي متخصص في التعايش السلمي وحوار الثقافات.

 أخبرنا ريان قبل رحيله أنه من 
المهم أن يجتمع اإلعالميون 

على قلب «ريان» واحد!

الدماغ ليس مقسمًا إلى قطع 
ألغاز ذات وظائف نفسية 

مخصصة، وما يتعلق بالعقل 
هي نظريات علمية وليست 

حقائق علمية غير قابلة 
للمراجعة والتعديل واكتشاف 

ما قد ينسفها من جذورها

أساطير وخرافات حول العقل!بين المجند «ريان»  والطفل ريان
سالم سالمين النعيمي*عبدالله ناصر العتيبي*



سعد عبد الراضي (أبوظبي)

 أكدت الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، سفيرة 
لألماكن  رحــالت  تنظيم  أهمية  العربية،  الثقافة 
والمواقع األثرية في الدولة للتعريف بهوية اإلمارات 
التي  للمنطقة،  التاريخي  وبالعمق  الثقافي،  وإرثها 
موقع  من  به  تتمتع  لما  قديمة  حــضــارات  شهدت 

استراتيجي على الطرق التجارية المهمة.
ـــارة، نظمتها «أنــاســي» لإلعالم  أثــنــاء زي وقــالــت 
لآلثار  الشارقة  هيئة  مع  بالتعاون  لها،  المملوكة 
للمواقع  الدولة  لدى  الدبلوماسي  السلك  لعضوات 
اآلثـــار  مــن  «الكثير  مليحة:  منطقة  فــي  ــة  ــري األث
والرموز التاريخية في الدولة تتشابه إلى حد كبير 
النماذج  هــذه  أبــرز  ومــن  المنطقة،  في  مثيلتها  مع 
الحصون والقصور والمقتنيات األثرية، وكذلك أنواع 
الخطوط العربية». ودعت اليازية، أثناء الزيارة التي 
تأتي ضمن فعاليات وأنشطة أناسي لإلعالم، بهدف 
التعريف بالتاريخ واإلرث الثقافي للدولة، إلى ضرورة 
تفعيل التبادل المعرفي، مؤكدة أهمية مشاهدة األثر 
«األثر يحكي  وقالت:  والتفاعل معه بشكل مباشر. 
على  ويحفزنا  وأســـراره  بخفاياه  ويخبرنا  بنفسه، 
الماضي وفهم هويتنا  الدائم لالطالع على  البحث 

ومكانتنا التاريخية بين الحضارات».
الــزائــر  الــوفــد  مهمةواستقبل  تاريخية  حقبة 
المادي  والتراث  اآلثار  إدارة  مدير  يوسف،  عيسى 
مفصًال  شرحاً  وقــدم  لــآلثــار،  الشارقة  هيئة  في 
التي شملتها جولتهم في  المواقع األثرية  عن أهم 
والحصن،  والقصر،  النار،  أم  مليحة وهي: مدافن 
ومركز مليحة لآلثار. وقال: «تحظى إمارة الشارقة 
والتي  مليحة،  منطقة  أبرزها  عدة  أثرية  بمناطق 
 130 يزيد على  أول نشاط بشري منذ ما  شهدت 
الغرب من  إلــى  داخلي  في سهل  وتقع  عــام،  ألــف 
جنوب  كــم)   20) بعد  على  الحجر  جبال  سلسلة 
من  الشرق  إلى  كم)  و(50  الحديثة  الذيد  مدينة 
األثرية  المواقع  «تحكي  الشارقة».وأضاف:  مدينة 

عن حقبة تاريخية مهمة، وعن حياة من سكنوا هذه 
المنطقة، ومستوياتهم االجتماعية، وهي أحد مواقع 

التراث العالمي المرشحة من قبل اليونسكو».
  

 قصر مليحة
وشملت الجولة زيارة قصر مليحة، وأوضح يوسف: 
المتأخرة،  اإلســالم  قبل  ما  فترة  إلــى  يعود  «القصر 
وهو مجمع بنائي كبير يتكون من جدار خارجي يضم 
خارجية  بساحة  محاطاً  مركزياً  ومبنى  أبــراج  ثمانية 
وسوراً كبيراً مستطيل الشكل، ويبدو أن المبنى كان ذا 
أهمية كبرى، ويدل حجم هندسته المعمارية على أنه 
ربما كان قصراً للحاكم أو الرئيس». واختتمت الجولة 
عن  وافياً  شرحاً  يوسف  وقــدم  مليحة،  بزيارة حصن 
الحصن وتاريخه فقال: «مبنى الحصن معلم بارز في 
َوفق  األصلي  الحصن  مبنى  تشييد  تم  مليحة،  مدينة 
مخطط مربع الشكل خالل المرحلة من تاريخ مليحة 
القديم بين منتصف القرن الثاني ونهاية القرن الثالث 
الميالدي، ويتكون من ساحة وسطية كبيرة تحيط بها 
أقساماً  وضم  الغرف  من  جوانبها صفوف  من جميع 
ألغراض سكنية وغرف خزن وورشة لصناعة المعادن، 
دفاعي،  ذو طابع عسكري  المبنى  بأن  ويبدو واضحاً 
القديمة، يستدل  لمدينة مليحة  اإلداري  المركز  وكان 
عثر  التي  العملة  لسك  قوالب  وجــود  من  ذلــك  على 
عليها في داخل المبنى، وكان قيد االستخدام في نفس 
الفترة التي سكن فيها القصر. وفي نهاية الجولة أهدى 
يوسف، درع هيئة الشارقة لآلثار إلى الشيخ نهيان بن 

ذياب بن سيف آل نهيان.

سواحل

المواسم

ليوم جديد، ما أسعد  بداية  تباشيره  الــدفء، صباح  تشرق الشمس ويأتي 
الصباح عندما نكون في صحة وعافية، وما أروعه عندما يكون الصفاء والهدوء 
يحيطان بك أنت وتناظر أمواج البحر التي تأتي هادئة بعد رياح الشمال، رائعة 
أشجار الحديقة وأشجار الشوارع التي تضفي على الطرقات جمال األخضر 
البديع، أشجار النخيل اآلن تبدأ في إخراج الطلع، وتظل عينك تحرس نموها 
وصعودها المتسارع، هذا موسم إنبات وتخصيب طلع النخيل، هذا الوقت تحتاج 
وتبحث عن ذلك العالم والمزارع الذي يعرف ويجيد وضع لقاح الطلع في نخيلك 
التي بدأت في إخراج طلعها، قد تجيد إخصاب النخيل، ولكن تحتاج ألشياء 
كثيرة لتكون لديك القدرة على أن تكون أنت الزارع والمزارع معاً، أنت صاحب 
النخلة والعامل، ولكن ليس األمر سهًال وال متيسراً عندما تصعد النخيل عالياً 
أو يكثر عددها، وحده المزارع المختص أو ذلك العامل الذي عرف مهنة إنبات 
وإخصاب النخيل يعرف أنواع النخيل وكمية ما يضع بها من «شماريخ» الطلع 
والفترة الجيدة لبدء التلقيح، قد تجوب الشوارع الداخلية في المناطق الشعبية 
بحثاً عن ذلك الرجل المهم اآلن تطوف كثيراً حتى تحصل عليه، تفرح عندما 
تشاهده بدراجته الهوائية، ويكون حامًال عدة وأدوات صعود النخيل أو حامًال 
الطلع ومنادياً أو قارعاً صوت جرس الدراجة، في البدء قد تجده عندما يبدأ 
موسم التلقيح وأعداد النخيل القليلة التي تبدأ مبكراً، ولكن عندما تأتي فترة 
نضج كل طلع النخيل، فإنك لن تجد من يسعفك في إنبات نخيلك، هنا يبدأ 
عمال المواسم، تشتد الحاجة إليهم ويعز الحصول عليهم في فترات التلقيح 
والبهجة  الفرح  زارعي  من  نفر  المواسم  بكثرة، عمال  الثمار  فترات طرح  أو 
ألصحاب المزارع والبساتين، جالبي السعادة في المواسم، ولكن تغيب أهميتهم 
عندما ينتهي ذلك الموسم، لكل مهنة عمال وناس تعمل لتسعد بعضهم ويفرح 
بها بعضهم وإن دفع لها أجرها، ولكنها عنوان السعادة والبهجة والسرور، ليس 
في الزراعة وجني المحاصيل، ولكن أيضاً في مهن أخرى، عمال البحر وعمال 
الصحاري وأولئك الذين نحتاج إليهم لكل المواسم، عامل المواسم إنسان حر 
في عمله واشتغاله، بيده وساعده يصنع عمله ويحصل على رزقه، ال شركة 
تديره أو مدير يأمره ويفرض عليه شروطه وقوانينه، وحده مالك حرية عمله، 
وحده يختار وقته وزمنه، يحدد متى يبدأ أو ينتهي، يريح نفسه عندما يشعر 
بالتعب ويضاعف جهده عندما يشعر بالقوة والنشاط، قد يكون الدخل قليًال، 
ولكن راحة النفس والبال كبيرة وروح الرضا بما قسم اهللا له من رزق كبيرة 
جداً. يتنفس الصباح ويبتسم نور الضوء الوهاج، تنفض النخيل ندى/ نداء الليل 
وتمد خوصها األخضر في اتساع كبير تضفي على المكان روح الجمال وبهجة 
األخضر، أطوف بها كل صباح مراقباً وباحثاً عن بدء خروج الطلع، هذه الجميلة 
تتمايل مع نسيم الصباح وكأنها ترد التحية أو تزرع أمًال جديداً وبشارة جديدة 
بأن الثمار آتية ال محالة، أن وعد النخيل مثل وعد النجوم والشمس بأنها سوف 
تشرق وتلمع يوماً في السماء، سوف تأتي اإلشراقات التي تحلم بها، ال تستعجل 
األمر، فال وجود لشيء ثابت ومستمر، أنا مؤمن بوعد الشمس والنجم والفجر 
الفرح  لطيور  وتكون ظالالً  السماء  كبد  إلى  تصعد  النخيل سوف  أن  وموقن 
والجمال، سوف تغني العصافير فوق جريد النخل. أنت بين وعد النخيل والبحر 
وخيوط الشمس الحمراء، ما أروع الصباح عندما تتوحد ألوان األمل والحب 

والجمال معاً، أحلم بزهرة جميلة تقدمها للمساء الذي تضيئه النجوم.

إبراهيم مبارك

Ibrahim_Mubarak20800@gmail.com

مواكبة الستراتيجية التحول الرقمي للدولة

«أبوظبي للغة العربية»
يطلق موقعه اإللكتروني الجديد

أبوظبي (االتحاد) 

التابع  العربية،  للغة  أبوظبي  مركز  أطلق 
لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، موقعه 
اإللكتروني الجديد، في خطوة جديدة نحو 
تطبيق إستراتيجية التحول الرقمي لحكومة 
ويوفر  المتحدة.  العربية  اإلمــــارات  دولــة 
الموقع اإللكتروني الجديد محتواه باللغتين 
العربية واإلنجليزية، ويتمتع بتصميم مبتَكر 
يعتمد أعلى المعايير الرقمية، ليسهل على 
الزائر التنقل بين أقسامه واالطالع على ما 

يقدمه من محتوى.
المدير  الطنيجي،  حمدان  سعيد  وقــال 
العربية  للغة  أبــوظــبــي  لمركز  التنفيذي 
اإللكتروني  الموقع  إطالق  «يؤكد  باإلنابة: 
الجديد لمركز أبوظبي للغة العربية، حرصنا 
الرقمي  التحول  إستراتيجية  تنفيذ  على 
المتحدة،  العربية  اإلمــارات  دولة  لحكومة 
متطلبات  مواكبة  ألهمية  إدراكنا  ويعكس 
العصر الرقمي في تحقيق أهداف المركز، 
وإثرائها  العربية  اللغة  دعــم  في  المتمثلة 
والتعليم  الثقافة  خــالل  مــن  وتــطــويــرهــا، 
والبحث والفنون». ويُقدم الموقع اإللكتروني 
األقسام  مــن  عــدد  تحت  محتواه  الجديد 
الرئيسة، تتضمن «لغة وثقافة» والتي يندرج 
الــذي  اإلبــداعــي  المحتوى  مــن  كــل  تحتها 
والمؤلفة،  المترجمة  الكتب  أحدث  يعرض 
و«أبحاث وتقارير»، وهو قسم يشتمل على 
أهم وأحدث الدراسات التي يقوم بها مركز 

التي  المجاالت  في  العربية  للغة  أبوظبي 
«القوائم»  تأتي  ثم  العربية،  باللغة  تتعلق 
لتعرض مشروع «مائة رواية وروايــة» الذي 
الروايات  بأهم  القّراء  تعريف  إلى  يهدف 
العربية في القرن العشرين، ومشروع «مائة 
كتاب وكــتــاب مــن الــتــراث الــعــربــّي» الــذي 
غّيرت  عربّية  كتٍب  بعناوين  قائمة  يضّم 
والعالمّي  واإلســالمــّي  العربّي  األدب  وجه 
الحالة  فهم  وفــي  العالمّية  المعرفة  فــي 
في  المحّكمة»  «المجلة  وتأتي  اإلنسانّية. 
علمّية  عربّية  مجلّة  وهي  وثقافة  لغة  باب 
محّكمة تُعنى بنشر الدراسات والبحوث عن 
وقضاياها.  وثقافتها  وآدابها  العربية  اللغة 
أما باب «نتكلم العربية» فيحتوي على ثالثة 
أقسام أولها اختبار اللغة «سمة»، وهي اسم 
العربية،  اللّغة  في  الدولية  الكفاءة  شهادة 
وروز»  «سعود  فيديوهات  سلسلة  وثانيها 
لتعليم المبتدئين اللغة العربية في مواقف 
مختلفة، أّما ثالثها «أصدقاء اللغة العربية» 
وهي مسابقة سنوية ألصدقاء اللّغة العربية 

تشمل الناطقين بها والناطقين بغيرها.

ثّمنت رحلة نظمتها «أناسى» لإلعالم بالتعاون مع «الشارقة لآلثار»

اليازية بنت نهيان: لزيارة املواقع األثرية أهمية ثقافية

 المواقع األثرية تحكي عن 
حقبة تاريخية مهمة وتروي 
قصة حياة من سكنوا هذه 

المناطق

عيسى يوسف

محمد الشامسي يهدي نهيان بن ذياب آل نهيان درع مركز مليحة لآلثار بحضور عيسى يوسف (من المصدر)

مدفن أم النار 
أم  الرحلة بزيارة مدفن  استهل برنامج 
النار، والذي قال عنه يوسف إنه أحد 

املنطقة،  أهمية يف  القبور  أبنية  أكثر 
2300 قبل امليالد  حيث شيد عام 

على شكل دائري وبني فوق سطح 
األرض، وله جدار خارجي، ويبلغ قطر 

13.85 متر، وقد  املقبرة الدائرية 
سمي بهذا االسم نسبة إلى مدافن أم 
النار بأبوظبي، وهي واحدة من أكبر 

املقابر يف فترة أم النار يف جميع أنحاء 
اإلمارات.

كما قدم يوسف شرحًا مفصًال حول 
اللقى األثرية املوجودة يف مركز 

إلى خمسة  والتي تعود  مليحة لآلثار، 
العصر  املنطقة بدءًا من  أزمنة شهدتها 

احلجري القدمي، وصوًال إلى عصر ما 
املنطقة  قبل اإلسالم، ما يعكس أهمية 

الواسعة  التجارية  العالقات  بسبب 
القدمي.  العالم  مناطق  مختلف  مع 

ويف نهاية زيارة املركز أهدى محمد 
لآلثار  مليحة  مركز  مدير  الشامسي، 

لالستثمار  الشارقة  لهيئة  التابع 
والتطوير (شروق) درع املركز إلى 

الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل 
نهيان.

 «المكتبة الرقمية» و«الطفل الفصيح»
ركز املوقع على إبراز اجلانب الرقمي والتطور احلاصل يف مجال النشر من خالل قسم 

«املكتبة الرقمية»، الذي يحتوي على كتب املركز احملولة رقميًا سواء الكتب اإللكترونية 
والصوتية واملوجزة.  ويأتي قسم «الفعاليات» يف املوقع ليعرض أهم املؤمترات التي 

ينظمها أو يشارك بها املركز إضافة إلى مشاركته يف املعارض احمللية والعربية والعاملية. 
وضمن استراتيجية املركز لدعم كتب األطفال والناشئة، مت إطالق قسم «الطفل 
الفصيح» يف املوقع اإللكتروني، والذي يعرض مجموعة من كتب وقصص األطفال 

والناشئة، باإلضافة إلى مجموعة من األغاني التعليمية اخلاصة بهم، كما يحتوي املوقع 
على خدمة «دليل املعاني» وهو معجم رقمي متخّصص يهدف إلى دعم احملتوى العربي 

الرقمي، ويأتي قسم «املنح واجلوائز» التي يقدمها املركز كمنح سنوية ترتبط مبجموعة 
من الضوابط واالشتراطات لدعم املشاريع املبتكرة، وذلك متاشيًا مع إستراتيجية تعزيز 

اللغة العربية، كما يشمل املوقع على قسم «املكتبة املتخصصة» و«اجلوائز» و«املركز 
اإلعالمي»، إضافة إلى قسم خاص عن املركز للتعريف بدوره وأهدافه ورؤيته.

الموقع يعكس أهمية 
مواكبة تطورات العصر 

في تحقيق أهداف 
المركز

كبرى  واحدة من  األيام  نعاصر في هذه 
على  أسهمت  التي  الثقافية،  التظاهرات 
المرموقة  المكانة  ــراز  إب في  العقود  مر 
نقطة  بصفتها  العربية،  مصر  لجمهورية 
وقبلة  ومنبراً  العربية  الثقافة  في  فاعلًة 
الــعــرب،  والمفكرين  واألدبــــاء  للمثقفين 
ثقافتنا  ربطت  التي  األدوات  أهم  وإحدى 
األخــرى،  الثقافات  مع  العريق  وتاريخنا 
والتعاون في  التواصل  إليها جسور  ومدت 

مجاالت الثقافة واألدب والفكر والفنون.
أتحدث هنا عن «معرض القاهرة الدولي 
للكتاب» في نسخته الثالثة والخمسين، التي 
الحثيثة  للجهود  جديد  نحو  على  تؤسس 
المبذولة لتعزيز مكانة اللغة والثقافة العربية 
لتوحيد  السبل  وتضع  العالم،  ثقافات  بين 

آليات ربطها بثقافات العالم المختلفة.
للغة  أبوظبي  «مــركــز  فــي  حرصنا  ولقد 
الحدث  هــذا  في  المشاركة  على  العربية» 
الــثــقــافــي األكــبــر مــن نــوعــه عــلــى مستوى 
قلوب  في  للقاهرة،  لما  العربية،  المنطقة 
المثقفين العرب وعقولهم من مكانة وقيمة 
واحد،  سقف  تحت  جمعتهم  فقد  متميزة، 
ثقافتهم  بين  الربط  طريق  أمامهم  ومهدت 
والثقافات األخرى، من خالل ما تقدمه من 
وأعمال  ملهمة،  ثقافية  وملتقيات  فعاليات 
السجل  فــي  مضيئة  نقاطاً  شّكلت  مهمة 

الثقافي لمصر والمنطقة بأكملها.
األولى  مشاركتنا  تجيء  أن  حرصنا  وقد 
في هذه المنصة الثقافية استثنائيًة وغنيًة 
بالمبادرات والمشاريع النوعية، التي تجّسد 
مع  كبير  بشكل  وتتالقى  المركز،  أهــداف 
للكتاب،  الــدولــي  القاهرة  معرض  أهــداف 
توحيد  إلى  الحاجة  أمّس  في  اليوم  فنحن 
ومتجددة،  مبتكرة  رؤى  وصياغة  الجهود، 
ريادتها  ونــعــزز  الــعــربــيــة،  باللغة  لنرتقي 
وإبــداع،  وعلم  ثقافة  لغة  بوصفها  العالمية 
رئيساً  عنواناً  للترجمة  اختيارنا  جــاء  لــذا 
لمشاركتنا في المعرض؛ ألن الترجمة كانت 
وستبقى الجسر الذي يصل بين الحضارات، 
تتشارك  متكاملة  عالمية  منظومة  لتكّون 
فيه خير  ما  إلبــداع  واألفكار،  العقول  فيها 

اإلنسانية ورفعتها.
صورة  لنقل  فّعالة  وسيلة  هي  فالترجمة 
العربية  اإلبــداعــات  عن  وصــادقــة  إيجابية 
أعمال  تميز  على  الضوء  وتسليط  للعالم، 
وتحقيق  ــدم،  ــق ال منذ  وأدبــائــنــا  مفكرينا 
تواصل ثقافي فّعال، والمساهمة في تطوير 

مسارات المعرفة.
ــى عميد األدب  إل تــجــدر اإلشــــارة  وهــنــا 
العربي طه حسين، الذي قدم من المنجزات 
فخر  مصدر  يشّكل  مــا  العربية،  للثقافة 
إنسان  لكل  بل  عربي،  مثقف  لكل  واعتزاز 

تركته  لما  العربية،  األدبية  الفنون  استهوته 
تأثير  مــن  وترجماته  ــه  ودراســات إبــداعــاتــه 
لمنطقتنا  الثقافي  الــحــراك  فــي  جــوهــري 
العربية  ثقافتنا  قدمت  والــعــالــم،  العربية 

بأبهى صورها للعالم بأسره.
كما إن علّي، وأنا أتحدث من هذا المحفل 
الثقافي في أرض الكنانة، أن أتذكر فارساً 
من فرسان المعرفة والثقافة العربية، أسهم 

العالم،  ثقافة  مع  التواصل  بناء جسور  في 
من باب الترجمة واإلبداع في صناعة الكلمة 

المؤثرة.
أخيراً  ترجل  فــارس  عن  هنا  أتكلم  إنني 
عن صهوة الكلمة والمعرفة والثقافة، لتبقى 
إسهاماته وأعماله شاهدة على كبير عطائه، 
محبو  بها  يهتدي  مــنــارة  مؤلفاته  ولتبقى 
والصديق  األخ  إنه  المعرفة،  ورواد  العربية 
والناقد الكبير الدكتور جابر عصفور، وزير 
الثقافة المصري األسبق، وأحد ألمع النّقاد 
والمفكرين في المنطقة، وصاحب المؤلفات 
األدبية  الدراسات  في  البارزة  والترجمات 

والنقدية، والتي حازت اإلعجاب والتقدير.
إن  أقـــول:  أن  الختام  فــي  لــي  واسمحوا 
تكريم المبدعين وتخليد ذكراهم والتعريف 
بأعمالهم رسالة نبيلة؛ ألن االحتفاء بالعقول 
لخدمة  اإلبــــداع  لمواصلة  رئيسة  ركــيــزة 
اإلنسانية، كما أنه يشكل نهجاً راسخاً لدينا 
في مركز أبوظبي للغة العربية، الذي يسعى 
ترك  في  يسهم  من  بكل  واالحتفاء  لتكريم 
حقيقية  معرفة  صناعة  في  ملهمة  بصمة 
جسور  بناء  على  قــادر  عربي  وأدب  وفكر 
تــواصــل حــضــاري مــع اآلخـــر، ويسهم في 
لهويتنا،  العربية عنواناً  لغتنا  ترسيخ مكانة 
ووسيلة للتالقي مع ثقافات العالم من حولنا.
أستذكر  الكلمات  هذه  في  فإنني  ولهذا 
تُنسى  ال  خــالــدة  بصمات  لها  كــان  قــامــات 
في مسيرة العطاء لخدمة العربية وتعريف 
طه  العربي  األدب  عميد  فمن  بها،  العالم 
وغيره  عصفور  جابر  الدكتور  إلــى  حسين 
مصر،  في  والمبدعين  المثقفين  كبار  من 
حقي،  ويحيى  محفوظ،  نجيب  أمثال:  من 
وحسن  العقاد،  وعباس  الحكيم،  وتوفيق 
الغيطاني،  وجمال  شوشة،  وفــاروق  حنفي، 
أمــثــال:  ومــن  اهللا،  رحمهم  ــا،  زكــري ـــؤاد  وف
أحمد عبدالمعطي حجازي، وصالح فضل، 
المسافات  تَقُصر  عمريهما،  في  اهللا  مــّد 
والعطاءات،  اإلنــجــازات  وتَعُظم  واألزمـــان، 
الــكــلــمــات، وتــبــقــى اآلثـــــار لتلهم  وتــعــجــز 
الذي  جابر عصفور،  اهللا  فرحم  األجيال.. 
ارتبط بطه حسين من خالل استلهام رؤيته 
كتاب  ولعل  والنقدي،  الحضاري  ومنظوره 
«المرايا المتجاورة» يشكل أفضل الدراسات 
عن مشروع طه حسين النقدي وتطور هذا 
المشروع ومرجعياته وصلته بالنقد العربي 
أحد  تفقد  العربية  الثقافة  إن  والغربي.. 
أعمدتها، وعزاؤنا اليوم ما تركه من مؤلفات 
المسيرة  لمواصلة  مرجعاً،  تشّكل  وأعمال 
والعطاء لخدمة اللغة العربية والوصول بها 

لمكانتها العالمية التي تستحقها.

* رئيس مركز أبوظبي للغة العربية

 إسهاماته وأعماله شاهدة 
على كبير عطائه، ولتبقى 
مؤلفاته منارة يهتدي بها 

محبو العربية ورواد المعرفة

 تكريم المبدعين وتخليد 
ذكراهم ركيزة رئيسة لمواصلة 

اإلبداع وخدمة اإلنسانية

الترجمة وسيلة فّعالة لنقل 
صورة إيجابية وصادقة عن 
اإلبداعات العربية للعالم

بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
جابر عصفور.. فارس ترّجل عن صهوة الكلمة

بقلم: د. علي بن تميم *
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ترجمة: عزة يوسف 

كطاقة  عنها  ال��ق��ه��وة  ع��ش��اق  يستغني  ال 
لكن  الخمول،  م��ن  التخلص  على  تساعدهم 
قد يؤدي تناول كمية زائدة منها إلى مشكالت 
 Times of« صحيفة  ق��دم��ت  ل��ذا  صحية، 
India« في تقرير صحي بعض البدائل التي 

توفر تأثيرها نفسه وتجعلك تشعر بالصحوة:

خل التفاح
باليقظة  ت��ش��ع��ر  يجعلك  ل��ن  ال��ت��ف��اح  خ��ل 
فحسب، بل يساعدك أيضاً في إنقاص وزنك، 
يحتوي  حيث  التفاح  بتخمير  تحضيره  ويتم 
على مركب يسمى حمض األسيتيك وهو مفيد 
خفض  في  يساعد  حيث  السكري،  لمرضى 

مستويات السكر. 

خل  من  كبيرة  ملعقة  خلط  سوى  عليك  ما 
التفاح في كوب من الماء الدافئ وشربه ببطء، 
كما يمكنك أيضاً إضافة نصف ملعقة صغيرة 

عسل.

شاي الماتشا
ه��و م��ش��روب أخ��ض��ر ال��ل��ون يُ��ق��ال إن��ه سر 

ولكن  الكافيين  مادة  على  ويحتوي  اليابانيين، 
ليس بقدر القهوة، ويتم تحضير المشروب عن 
طريق خلط ملعقة صغيرة من مسحوق الماتشا 

في ماء ساخن مغلي ثم خفقه جيداً.

الشوكوالتة
يعتبر مشروب الكاكاو والحليب بدياًل خالياً 

المثالي  المشروب  وهو  للقهوة،  الكافيين  من 
الجميع  يحبه  حيث  ال��ص��ب��اح،  ف��ي  إليقاظك 

لمذاقه اللذيذ.

السموثي
ذات��ه،  حد  في  كاملة  وجبة  عن  عبارة  هو 
فقط  خفيفة،  وجبة  تناولت  وكأنك  وستشعر 

على  يحتوي  الذي  السموثي  من  كوباً  تناول 
الموز  مثل  فاكهة  أي  مع  الزبادي  أو  الحليب 
إضافة  يمكنك  كما  السوداني،  الفول  وزب��دة 

التوت أو التفاح أو الفواكه المفضلة.

الذهبي الحليب 
إلمداد  يستخدم  تقليدي،  هندي  مشروب 
لفترة  واليقظة  الفورية  بالطاقة  الشخص 
من  ملعقة  م��ع  الحليب  م��ن  ويتكون  طويلة، 
المذهلة،  األك��س��دة  م��ض��ادات  أح��د  الكركم، 
على  يساعد  ألنه  لياًل  تناوله  المفضل  ومن 
ويمكن  الجسم،  من  السموم  وإزال��ة  الهضم 
السيما  بالصحوة،  إلشعارك  صباحاً  تناوله 
من  ورش���ة  والزنجبيل  ال��ق��رف��ة  إض��اف��ة  م��ع 

الفلفل األسود لتعزيز فائدته.

قصاصات مسافر

333 ربما يراه بعضهم رقماً مميزاً، هو كذلك لكنه أيضاً عاٌم مميٌز فيما قبل 
الميالد، أزاح فيه اإلسكندر األكبر الفرس عن حكم مصر، دخلها محرراً من 
جهة سيناء وظل سائراً محاذياً للبحر المتوسط حتى وصل إلى جزيرة يقال لها 
فاروس شمال مصر، وجدها من التميز الجغرافي بمكان بحيث أمر بتشييد 
مدينة جديدة فيها، حملت اسمه، فكانت هي اإلسكندرية المصرية العاصمة 
القديمة لمصر، تلك المدينة ذات الطابع والتي ال يزورها أحد اآلن إال ويسبح 

معها بعيداً في فضاءات ال متناهية من الحلم والجمال.
على  بسيط  ألق، فمجرد سير  على  ألقاً  المدينة  المتوسط  البحر  يزيد   
الكورنيش الممتد على طول ساحلها، يمكنك أن تعيش الكثير من اللحظات 
الممتعة واألجواء المميزة، ففضاًل عن نسمات الهواء العليل واألجواء المثالية، 
يمكن أن تزور مكتبة اإلسكندرية الجديدة ذات المعمار الفريد، والتي افتتحت 

عام 2002 بتمويل مشترك بين مصر واألمم المتحدة.
 أما اإلسكندرية في طابعها التاريخي، فأنت على موعد مع أمكنة ومزارات 
كثيرة أشهرها قلعة قايتباي التي تتواجد هي األخرى على شاطئ البحر والتي 
بنيت عام 882 ه� على يد السلطان األشرف أبو النصر قايتباي، في نفس مكان 
منارة اإلسكندرية التي تهدمت قبل ذلك بوقت يسير بفعل زلزال ألم بالمنطقة، 

وقد كانت هذه المنارة من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم.
 بالقرب من محطة قطار مصر العريقة يمكنك أن تزور المسرح الروماني، 
وهو مكان أثري خالد أسس في القرن الرابع الميالدي، اكتشف بالصدفة عام 
1960 حينما كانت بعثة بولندية تنقب عن قبر اإلسكندر األكبر، واستغرق إزالة 
التراب واكتماله على هيئته أكثر من 30 عاماً، أطلق عليه بداية مسرح، لكن بعد 
التنقيب بجوار المدرج الحقاً تم اكتشاف عدد من قاعات الدراسة، مما يرجح 

كونه مدرجاً للدراسة والمحاضرات أكثر منه مسرحاً.
 في شوارع اإلسكندرية أنت على موعد مع متاحف معمارية مفتوحة، فالبيوت 
ذاتها تتسم بملمح تاريخي مميز يشعرك أنك في قلب أوروبا، باإلضافة إلى 
ذلك يتواجد في المدينة عدد من المتاحف المهمة، مثل متحف اإلسكندرية 
القومي الذي يحتوي في داخله على عدد كبير من القطع األثرية التي تصل إلى 
نحو 1800 قطعة من كافة العصور، وتسهم هذه القطع في شرح تاريخ المدينة 

وقصتها الجميلة بشكل أكثر تفصياًل.
 تتضمن مدينة اإلسكندرية كذلك الكثير من الوجهات المميزة األخرى، مثل 
قصر المنتزه الذي بناه الملك حلمي الثاني ليكون سكناً صيفياً له، وتحيط 
القصر حدائق غناء تتربع على مساحة 370 فداناً، وقد افتتح القصر بعد ثورة 
مصر عام 1952 للجمهور، وأصبح مساحة رائعة لقضاء أوقات جميلة تجتمع 

فيها من حولك الخضرة واألشجار، وكذا البحر ببعده الشاعري الجميل.

علي يوسف السعد

 abuelyazia@gmail.com

سافر معي إلى اإلسكندرية

جديد »ناشيونال جيوغرافيك 
العربية« في عدد فبراير

أبوظبي )االتحاد(

جيوغرافيك  ناشيونال  مجلة  تطل 
شهر  ع��دد  ف��ي  ق��رائ��ه��ا  على  العربية 
ف���ب���راي���ر، ب��م��ج��م��وع��ة م���ن ال��ق��ص��ص 
عناوين  تحمل  ال��ت��ي  وال��م��وض��وع��ات 
جوف  في  »قرية  أب��رزه��ا:  من  مميزة، 
رمادها«  من  تنبعث  و»نوتردام  الرمل« 
و»ك��ي تو يستسلم ش��ت��اًء« و»ب��أي حال 

عدت يا سودان؟«.
 تسرد المجلة قصة »قرية في جوف 
مستقراً  لتكون  ُشيَِّدت  والتي  الرمل«، 
أن  لبثت  م��ا  لكنها  ال��ب��ي��داء،  أله��ال��ي 
صارت في مهب ريح هوجاء، فجَرفتها 
إلى  بيوتها  وح��وّل��ت  ال��ص��ح��راء  رم���ال 
»الغريفة«  قرية  إنها  خ���واء..  أط��الل 
ف��ي دول��ة اإلم���ارات،  ب��إم��ارة الشارقة 
حولها  تُنَسج  مأثرة  اليوم  صارت  وقد 
األساطير وتشد إليها أبصار الناظرين.

»نوتردام  قصة  أيضاً  المجلة  ت��روي 
تنبعث من رمادها«، التي أَحدثَت ثورًة 
سالف  في  ُش��يِّ��َدت  حين  العمران  في 
في  تعرضت  لكنها  واألوان،  العصر 
في  يجعلها  كاد  إلى حريق   2019 عام 
مون  الُمرمِّ يخوض  واليوم  ك��ان..  خبر 
هذه  إلى  ليُعيدوا  الساعة  ضد  سباقاً 

الكاتدرائية الباريسية رونَقها األصيل.

وتعّرف المجلة قراءها إلى قصة »كي 
أحداثها  تدور  التي  شتاًء«  يستسلم  تو 
ال��ق��وة  اس��ت��ج��م��ع��وا  متسلقين  ح���ول 
نيبال  باسم  ليُحلّقوا  الِهمة  وشحذوا 
في القمة. إنهم قاهرو جبال مغاوير ال 
زمهرير  معنى، هزموا  للخوف  يعرفون 
األج��واء  في  التنفس  وصعوبة  الشتاء 
ليُحّققوا إنجازاً ظل عصياً على أشهر 
االعتبار  فأعادوا  األشداء،  المتسلقين 
األن��ب��اء  ع��ن  ألب��ط��ال ظ��ل��وا محجوبين 

واألضواء.
السودان:  المجلة عن حال  وتتساءل 
»بأي حال عدت يا سودان؟«. إذ ترحل 
بنا إلى بلد طمس المصريون القدامى 
تاريَخه، وأهمَل المستكشفون األوروبيون 
آث������اَره، وت��ج��اه��ل ال��ع��ل��م��اء ال��غ��رب��ي��ون 
القريب  الماضي  وف��ي  إمبراطوريتَه، 
مّزق االنفصال أوصالَه، وسرق اإلسالم 
جيله  يسعى  واليوم  هويتَه.  السياسي 
أجل  من  تليد  ماٍض  الجديد الستلهام 
مجيد.  ومستقبل  سعيد  حاضر  صنع 
جيوغرافيك  ناشيونال  أن  إلى  ويشار 
تصدر  شاملة،  معرفية  مجلة  العربية 
عن »أبوظبي لإلعالم« بنسختها العربية 
منذ أكتوبر 2010، بالشراكة مع المجلة 
التي  العالمية »ناشيونال جيوغرافيك« 

تأسست في عام 1888.

ويمتلئ العمل بالكثير من أحداث الغموض واإلث��ارة، حيث يفقد 
ابنه في العمل، وتتوالى األحداث.الفيلم تأليف ياسر عبد الباسط 
ويشارك في بطولته غادة عادل، ومحمد الشرنوبي، وهند عبدالحليم، 
وعمر الشناوي، وانجي المقدم، وإخراج كريم أبوزيد وقال إياد: إنه 
مشغول حالياً بتصوير المشاهد األخيرة من مسلسله »قانون العمل«، 
الذي يضم العديد من الفنانين منهم: ريهام عبدالغفور، وثراء جبيل، 
وإسالم إبراهيم، ورشة كتابة مريم نعوم، ومن إخراج مريم أبو عوف، 
ويجسد من خالله دور طبيب، ولكنه في الحقيقة ممارس للمهنة فقط 
دون شهادة من كلية الطب، وذلك بسبب أن أحد أفراد عائلته طبيب 
معروف وأراد أن يصبح مثله ويناقش ضمن أحداثه حقوق العمال. 
وأشار إلى أن فيلم »الكاهن« الذي يعرض له حالياً بدور السينما، 
يناقش نظرية المؤامرة، حيث تحرك مجموعة سرية العالم، وأن ما 
أغراه للمشاركة فيه أن فكرة العمل جديدة من نوعها ولم تناقش في 
السينما من قبل. وأضاف: التجربة بها تشويق وإثارة وألغاز كثيرة، 
حيث أجسد خالل أحداث العمل شخصية إنسان لديه أزمة، لكنها 
ال تصل إلى حد االضطراب النفسي، ويشارك في بطولته حسين 
فهمي، ومحمود حميدة، وفتحي عبد الوهاب، وجمال سليمان، ودرة، 

ومن إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير.
وعّبر إياد عن سعادته ببطولة فيلم »الباب األخضر« للمخرج رؤوف 
عبد العزيز من كتابة الراحل أسامة أنور عكاشة، حيث ينتمي العمل 
إلى البطولة الجماعية، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي في بداية 

األلفية الثالثة، حول تخلي البشر عن مبادئهم وأخالقهم.

؟ماذا قال عن فيلم »11.11« إيــــاد نصـــــار..

مشروبـــــــــــات.. بديلة للقهوة

القاهرة )االتحاد( 

الكرتون  مسلسل  أبطال  إلى  هالل  حمادة  انضم 
»عالم دبليو« المكون من عدة مواسم، منفصلة متصلة، 
كل جزء منها يحتوي على 5 أو 6 حلقات والحلقة مدتها 
من 40 إلى 55 دقيقة، وتدور أحداثه حول سلسلة من 
شخصيات خارقة كرتونية، من المقرر عرضه على 
إحدى المنصات اإللكترونية بعد انتهاء التصوير. وقال 
هالل: العمل يصنف ضمن المسلسالت التي تتناول 
عالم األبطال الخارقين، ويتم تنفيذه بأسلوب وتقنيات 
الشرنوبي،  محمد  البطولة  في  وي��ش��ارك  ج��دي��دة، 
وشريف رمزي، ومحمد لطفي، وراندا عبد السالم، 
ومحمد مكاوي، وداليا شوقي، وجوليا شواشي، ومن 
السعودية قصي خضر، ومن العراق مصعب العراقي، 
وسيف حليم، ومن تأليف كريم أسامة وإخراج ياسين 

حسن. وأضاف: بدأنا قبل أيام تصوير المشاهد األولى 
في الجزء الثاني من مسلسل »المداح«، ويشارك في 
بطولته هبة مجدي التي تقدم دور البطولة النسائية، 
الفنانة والء الشريف التي تقدم أحد األدوار الرئيسية 
الجديدة خالل األحداث، والفنان كمال أبو رية  والفنان 
أحمد فؤاد سليم، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين 
الشباب بجانب أبطال الجزء األول الذي تم عرضه 
أمين  تأليف  والمسلسل  الماضي  في شهر رمضان 
جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد 
يتبناه  ال��ذي  وت��دور أحداثه حول صابر  سمير فرج 
أمام مسجد، وعندما يكبر يقع في غرام فتاة  ليسلك 
طريقاً آخر ويّسخر دعواته لغايات سيئة واستخدام 
بعض أصحاب النفوذ في تجاراتهم غير المشروعة 
والعديد من األمور األخرى، إال أن تورطه في بعض 

المشاكل يدفعه إلى طريق الصالح.

حمـادة هالل في »عالم دبليو«

شراب الماتشاالسموثيالشوكوالتة

محمد قناوي )القاهرة(

كشف الممثل إياد نصار عن أن فيلمه »11.11«، الذي انطلق 

عرضه في دور السينما.. تجربة سينمائية جديدة ومختلفة 

وتدور أحداثها في إطار من التشويق واإلثارة، حيث يقع الحدث 

الرئيس بالفيلم في الساعة 11 و11 دقيقة، وفي هذا التوقيت 

تحديدًا تحدث أشياء لم يتوقعها أحد، وتتورط الشخصية التي 

يقدمها في الفيلم، وهي لـ »محام شهير« في مشكلة كبيرة 

تؤدي إلى تورط عدد من األشخاص معه من دون قصد منه.

أبوظبي )االتحاد(

أكد النقاد أن قدرة املمثلة األميركية 
جينيفر لورانس على اختيار الدور 

املناسب يف الوقت املناسب، لعب دورًا 
كبيرًا يف جناح حياتها املهنية، وجعلها 
قادرة على احلفاظ على رونقها الفني.

وقامت النجمة، البالغة من العمر 31 
عامًا، بأدوار مهمة مع شركة مارفل، 

ومتكنت من حتقيق الشهرة واملجد، حتى 
بلغ صايف ثروتها 160 مليون دوالر، إال 
أن ذلك لم يكن وليد الصدفة بل جاء 
نتيجة العمل الدؤوب، بعد أن خرجت 

من بداية متواضعة. وحصلت املمثلة 
الشابة على عشرة ماليني دوالر يف 

اجلزء الثاني من فيلم »ألعاب اجلوع«، 
وما يصل إلى أربعني مليون دوالر يف 

اجلزء الرابع منه، ويف العام 2016، بلغ 
أجرها عشرين مليون دوالر من فيلم 

»الركاب«، بزيادة ثمانية ماليني دوالر 
عن شريكها يف البطولة النجم كريس 

برات.  وذكر موقع »The Things« أنها يف 
2018، حصلت على 15 مليون دوالر عن 
فيلم »ريد سبارو«، يف حني حصلت على 
خمسة وعشرين مليون دوالر يف دورها 

بأحدث أفالمها »ال تنظروا إلى األعلى«، 
وهو أجر أقل بكثير من النجوم الرجال 

يف الفيلم. وأشاد النقاد بأدائها يف دورها 
بفيلم »شتاء بارد« عام 2010، والذي 
جعلها تترشح جلائزة أوسكار كأحسن 

ممثلة، وحصلت عنه على عشرة آالف 
دوالر وهو أقل بكثير مما جتنيه حاليًا، 

إال أن الفيلم غير حياتها وأصبح اجلمهور 
يرى إمكانياتها املذهلة يف التمثيل، 

وأصبحت تشارك يف أعمال مهمة.

»االختيـــار«.. ســـر نجــاح جينيفـــر لـــورانـس





مهرجان المناطيد

الثالثاء 7 رجب 1443 هـ الموافق 8 فبراير 2022مصحيفة يومية سياسية جامعـة    ـ    تأسست فـــي 20 أكتـوبر 1969 www.alittihad.ae

التوزيع واالشتراكات

من داخل الدولــة: ٢٠ ٢٢ ٨٠٠ 

من خارج الدولة: 4145050 9712+      

www.tawzea.ae
الطباعة

هاتف: ٢٠ ٢٢ ٨٠٠ 

info@upp.ae

اإلمارات العربية المتحدة ص. ب: ٧٩١ أبوظبي

هاتف: ٤٤٥٥٥٥٥  ٩٧١٢ + فاكس: ٤١٤٤١١٢ - ٩٧١٢ +

مكتب دبي: بدالة / ت ٣٥٦١٦٦٦  ٩٧١٤ +         فاكس : ٣٣١٩٠٩٠ ٩٧١٤ +

اإلعالنات : ميديا سات أدفرتايزينج «دبي» منطقة حرة - ذ. م. م

ت: ٩٧١٤٤٥٤٥٤٥٤+      فاكس : ٩٧١٤٤٥٤٥٤٠٠+                              

Mediasat@choueirigroup.com
رئيس التحرير 

حمد الكعبي

@aletihadae

إحدى مطبوعات

أشخاص يختزلون 
حال األوطان

وبقيت  ناصر»،  «عبدالستار  والصديق  العراقي  للقاص  يدي صورة  في  وقعت 
ذاتي  بفعل  مذهلة،  بسرعة  الناس  بعض  على  تمر  كيف  الزمن  حركة  أتأمل 
الزمن  حركة  ترى  بالمقابل  وكيف  البشر،  وحظوظ  الحياة،  ظروف  بسبب  أو 
يخرجوا  لكي  يجالدون  الناس،  بعض  على  مهلها  على  سائرة  أو  بطيئة  تبدو 
متساوين إن قدروا مع الحياة. «عبدالستار ناصر» هذا اإلنسان الجميل يمثل 
العراق بخيره وجماله، وبكل ما فيه من متناقضات، ترى كيف سارت وصارت 
صعوده  في  خاللها  العراق  هو  كيف  مثلما  األربعين؟  السنوات  خالل  حياته 
وعليائه، وسقوطه وتدهور مستقبله، وكيف قدر األشرار والفاسدون أن يجروا 
الــوالءات،  تعدد  من  بعدها،  وما  الهزيمة؟  مستنقع  إلى  العظيم  التاريخ  ذلك 
وما  اختياراً،  والمنافي  المهاجر قسراً،  إلى  النّيرة  والمرجعيات، وطرد عقوله 

لم يأت مع الحرب، أتت به هزائم الوقت، وخرائب الزمان.
ذلك  وطويًال،  وسيماً  كان  قصة،  ككّتاب  نتعارف  كنا  ناصر»  الستار  «عبد 
فوجئنا   ،1988 عام  بغداد  في  التقينا  وحين  بفارس عربي،  يليق  الذي  الطول 
بكاتب القصة الذي نعرفه مرتدياً زياً عسكرياً مموهاً، وربما على جنبه يحمل 
مسدساً 9 ملم، استغربنا نحن الكّتاب واألدباء الملتقين في مؤتمر ثقافي من 
الوضعية، ومن حال صديقنا، حتى كدت ال أعرفه، لوال ذلك الطول، والشارب 
مثل  بنعومة  المنسدل  الطويل  األسود  وشعره  قليًال،  لألسفل  بهدوء  المرتخي 
نجوم السينما، بعدها عرفنا أن الكثير وفي زمن حروب العراق يرتدون الزي 
بعض  ويتبعهم  البعث،  حزب  ومنتسبي  القيادة،  أعضاء  من  كتقليد  العسكري 
تطوعاً  أو  الوطني  الوالء  دليل  الموظفين،  وكبار  والشعراء  والكّتاب  الفنانين 
الذين  العربية  البلدان  مختلف  من  الــزّوار  بعض  من  وعجبت  الحرب،  خالل 
في  وإعالمية  أدبية  ملتقيات  أو  المربد  مثل  شعرية  مهرجانات  في  يشاركون 
للعراق،  ظاهره  وتضامنهم  تعاطفهم  ويظهرون  يزايدون،  كيف  العراق،  مدن 
وباطنه لمن سيغدق عليهم من دنانير ودوالرات وسيكار ومشروب فاخر، فرأينا 
بعضهم يتحزم ببزات عسكرية، في الغالب إما تجدها واسعة عليه قليًال أو ظل 
البدنية أو خوفاً  اللياقة  ُمَسّرح لعدم  يحشر جثته فيها حتى بان فيها كجندي 
ركلة  أول  مع  السالح  برفاق  وبالتالي سيشي  معركة،  أول  في  األسر  من  عليه 

بالحذاء العسكري الخشن.
مضت سنوات الرماد على العراق من التسعين إلى األلفية إلى السنوات األولى 
منها، والتقيت صديقي صدفة في عّمان، وكنت ال أدري إن كان بها أو بقي في 
العراق أو غيبته الحياة والمنافي البعيدة، فأحياناً ال نريد أن نسأل لكي ال نفجع 
بالَفْقد، لم أصدق عينّي حين رأيته هزيًال، منطفئ العافية، ونضارة الوجه الوردي 
الشارب  ذلك  رماديته  في  انطمس  الحياة،  أفول  لون  مع  يتعاكس  للون  ذهبت 
في  العينان  وغــارت  الجلد،  تغضن  تجاويف  في  قليًال  بهدوء  المرتخي  األســود 

محجريهما، وانكمش ذاك الطول بفعل قسوة السنوات األخيرة، 
صديقي  أن  شعرت  ساعتها  بالمعطوبة،  أشبه  كانت  والذاكرة 
مرتحل نحو زرقة األسئلة، كيفما هو العراق ذاهب وحده لدروب 

مجهولة يتعكز على عصا من التاريخ.

amood8@alIttihad.ae

العمـود الثامـن

ناصر الظاهري

مهرجان المناطيد

شهدت العاصمة التشيلية 
سانتياغو انطالق أول مهرجان 

من نوعه للمناطيد، شارك 
فيه العشرات من المصممين 

وهواة الطيران ببالونات الهواء 
الساخن، وشهد المنتزه الذي 

احتضن المهرجان العديد 
من الفعاليات الترفيهية 

والموسيقية والرياضية التي 
جذبت العديد من الزوار. 

(أ ف ب)
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تضم قائمة األعمال المرشحة لجوائز «راتزي»، 
ألسوأ  تُمنح  والتي  لألوسكار،  الساخرة  النسخة 
من  أفالم  ثمانية  عن  يقل  ال  ما  العام،  إنتاجات 
على  القائمون  ليستحدث  ويليس،  بروس  بطولة 
لبروس  أداء  لـــ«أســوأ  خاصة  فئة  الجوائز  هــذه 
أدواراً  هــارد»  «داي  أفــالم  نجم  ويــؤدي  ويليس»، 
يــائــس وشــرطــي  قــائــد شــرطــة  بينها  مــتــنــوعــة، 

وكالة  في  سابق  وعنصر  متقاعد  وجنرال  سابق 
االســتــخــبــارات الــمــركــزيــة، ولــم تــتــجــاوز اآلراء 
ــن  «روت مــوقــع  على  األفـــالم  هــذه  فــي  اإليجابية 
تومايتوز» أكثر من 20%، بينما حققت 3 أفالم 
أسماء  وتُعلَن  اإليجابية.  اآلراء  من   %0 نتيجة 
الفائزين بهذه الجوائز في 26 مارس عشية حفلة 

األوسكار. لوس أنجلوس (أ ف ب)

«راتزي» تطلق جائزة «أسوأ أداء لبروس ويليس»

بعدما أثار اقتطاع مشهد الختام من 
فيلم «فايت كلوب»، بطولة براد بيت 

وإدوارد نورتون، في الصين، ذهوًال لدى 
محبي السينما خالل األسابيع األخيرة، 

عادت النسخة األصلية التي عرضت 
منذ 23 عامًا في السينما لتبث بالكامل، 

وقد عرضت منصة «تنسنت فيديو» 
الصينية نسخة من الفيلم تنتهي بشاشة 
سوداء ونص يفيد بأن «الشرطة أحبطت 

المخطط ومنعت تفجير القنابل، وأن 
الشخصية التي يؤدي دورها براد بيت 

أودعت «مصحة للمجانين»، بينما ينتهي 
العمل األصلي بقضاء الراوي (إدوارد 
نورتن) على مثيله االفتراضي (براد 
بيت)، ثم يشهد على تفجير ناطحة 

سحاب في تجسيد لنظرية تدمير العالم 
المعاصر، ولم تعلق «تنسنت» على إعادة 

النسخة األصلية.
بكين (أ ف ب)

عرض النهاية 
األصلية لـ«فايت 

كلوب» في 
الصين

معـــــــــرض إلعـــــادة استكشاف معبد 

ستونهنــج

في موقع ستونهنج البريطاني الذي يعود إلى عصور ما قبل التاريخ، تروي عالمة 
اآلثار سوزان غريني مصير مئات األشخاص الذين جاؤوا لبناء هذا المعبد الشمسي 
قائمة  على  المدرج  الموقع  هذا  حول  جديد  معرض  سياق  في  عــام،   4500 قبل 
اليونسكو للتراث العالمي، وتقول غريني: «ال بد أن دورة العام كانت جزءاً من أسلوب 
حياة المجتمع الذي كان يعيش في هذا المكان»، وتضيف أن ستونهنج «معبد متوائم 
مع حركة الشمس»، يتكون من بقايا دائرتين متحدتي المركز من أحجار متراصة 

منحوتة في أعمدة وعتبات في وقت لم تكن فيه األدوات المعدنية موجودة.
ستونهنج (المملكة المتحدة) (أ ف ب)

50 بنسًا تذكارية لليوبيل البالتيني لملكة بريطانيا

طرحت فروع البريد البريطاني أمس 
بنساً   50 فئة  جديدة  معدنية  عملة 
للملكة  البالتيني  اليوبيل  بمناسبة 
توفير  يتم  وسوف  الثانية،  إليزابيث 
«بإصدار  نقدية  قطعة  مليون   1.3
وتم  الــبــريــد،  مكاتب  فــي  مــحــدود» 
تحديد الحد األقصى لسك العمالت 
ماليين   5 عند  الجديدة  المعدنية 
السنوات  إلى  و70 عملة، في إشارة 
حتى  الملكة  قضتها  التي  السبعين 
مكاتب  وكــانــت  الــعــرش،  على  اآلن 
من  وبالقرب  ويندسور  في  البريد 
ساندرينجهام من بين الفروع األولى 
وقال  الجديدة،  العملة  تسلمت  التي 
سانجاني:  أوميش  البريد  مسؤول 
الذين  العمالء  مــن  العديد  «لدينا 
يأتون للتحقق من أننا سنقدم عملة 

الـ50 بنساً الخاصة».
لندن (د ب أ)

قبل أيام من افتتاحه يظهر متحف المستقبل أيقونة هندسية معمارية ال مثيل لجمالها في 
العالم تزين قلب دبي، وساحة لالستكشاف والتعلم واإلبداع والتسامح تستقطب وجهات نظر 

ثقافية وفلسفية واجتماعية وروحية متنوعة . ( أ ف ب)

متحـــــــــــــف 
المستقبل 

ساحـــة اإلبـــداع والتســامح
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