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الدوحة )وام(

استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 
دولة قطر الشقيقة، أمس، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل 
نهيان مستشار األمن الوطني. وبحث الجانبان، خالل اللقاء، 

العالقات األخوية الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما، 
والعمل المشترك لما فيه الخير والتقدم والتنمية لشعبيهما 
الشقيقين، وبما يحقق مصالحهما المشتركة، ويعزز مسيرة 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
)طالع ص ١٠(

اإلمــــــارات بحثا العمل المشـــــــترك والعالقات األخــــــويــــــــــــة
تدعو األطراف الليبية لالنخراط 

يف حـــــوارٍ وطنـــي مســؤول

محمد بن زايـد وناريندرا مودي: 

رئيس الدولة يثمن إسهامـات الجالية الهندية في مســــيرة التنميــــة والبنـــاء 

أمير قطر وطحنــــــون بن زايد: 
تعزيز مسيرة التعــــاون الخليجـــــي

تعزيز الشراكة االستراتيجية بني اإلمارات والهند

نيويورك )االتحاد(

رحبت دولة اإلمارات بالتقدم الذي أحرزته األطراف الليبية في مشاورات 
لجنة المسار الدستوري، مبدية تطلعها إلى االجتماعات التي ستعقد 
األسبوع الحالي. كما ثمنت الجهود الحثيثة لألمم المتحدة وجمهورية 
مصر العربية في تيسير تلك المشاورات. وأكدت الدولة، في كلمة أمام 
اجتماع لمجلس األمن بشأن ليبيا، دعم مبادرة المجلس الرئاسي الليبي 
بشأن المصالحة الوطنية وحماية المدنيين الليبيين، مشددة على ضرورة 
تكثيف الجهود لمكافحة خطاب الكراهية. كما رحبت باستئناف اللجنة 
العسكرية المشتركة )5+5(، وأعربت عن تأييدها تحذير األمين العام 

لجامعة الدول العربية من العنف. 
وقالت اإلمارات: »نؤكد أن المنعطف الحرج الذي تقف عنده ليبيا مع 
انتهاء المدة المحددة في خريطة الطريق والتي وضعها ملتقى الحوار 
حــواٍر  في  االنــخــراط  مواصلة  الليبيين  من  يتطلب  الليبي،  السياسي 
في  األشقاء  كافة  ودعت  الشاملة«.  بالتهدئة  وااللتزام  مسؤول،  وطني 
ليبيا إلى الحفاظ على اإلنجازات التي ُحققت منذ اتفاق وقف إطالق 
النار، ومواصلة توحيد كافة المؤسسات الليبية الحيوية وتحييدها عن 
الصراعات، وإنهاء المرحلة االنتقالية التي طال أمُدها، لتوفير العيش 

الكريم لكافة الليبيين في بلٍد موحد، آمن، ومستقر. 
)طالع ص 20(

تونـــس .. 
ال تأثير لحركـــــــــــة 
»النهضة« عــــــلى 
خريطة الطــــــــريق

شعبان بالل )القاهرة(

تواصل حركة »النهضة« اإلخوانية 
وأنصارها محاوالتها الفاشلة لتعطيل 

مسار خريطة الطريق التي أعلن عنها 
الرئيس التونسي قيس سعيد، وسط 

تأييد شعبي لمسار االستفتاء على 
الدستور واالتجاه إلى النظام الرئاسي. 

وأكد خبراء ومحللون سياسيون أن 
محاوالت حركة »النهضة« وأنصارها 
محدودة للغاية وليس لها تأثير على 

خريطة الطريق التي أعلنها قيس 
سعيد، مشددين على أن أغلبية الشارع 

التونسي تدعم الرئيس في مساره.  
وتحاول حركة »النهضة« اإلخوانية 

وبعض أنصارها تحريض الشارع 
التونسي على مقاطعة االستفتاء 

على الدستور المقرر في 25 يوليو 
المقبل، مع إثارة البلبلة حول المسار 

الديمقراطي في البالد.
)طالع ص 20(

يوسف العربي )أبوظبي(

انخفاضات   الغير«  و»ضد  »الشامل«،  بنوعيه  السيارات  على  التأمين  سوق  سجل 
العام  من  األول  النصف  الشركات خالل  من  عــدٍد  قبل  من   %20 بنسبة  انتقائية 
الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب جمعية اإلمارات للتأمين. وأكد 
مسؤولون ومديرون تنفيذيون بقطاع التأمين وصول أسعار التأمين على السيارات إلى 
الحدود الدنيا المقررة لألسعار بهذه الشركات، مع تطبيق الحد األقصى للحسومات 
المسموح بها، مرجعين انخفاض األسعار إلى احتدام المنافسة بين شركات التأمين 
المصدرة لهذا النوع من الوثائق. وقال هؤالء، إن عدد الشركات التي تتسابق نحو 
طرح وثائق »الشامل« و»ضد الغير« بأسعار تالمس الحد األدنى لزيادة حجم السيولة 
وتعظيم الحصص السوقية، بلغ نحو 40 شركة مقابل ثماني شركات فقط تتمسك 

بتصدير الوثائق بأسعار أعلى. 

عبدهللا بن زايد ووزيرة خــــارجية فرنســــا يبحثــــان التعــــاون في مكافحــــة التغــــير المناخــــــي 

اإلمارات: مواصلة دعم المـــــرأة 
في مجال العمل الدبلوماسي 

أزمة أوكرانيا .. أمام »الناتو«

زيـــــــــادة مستـــــــــويـــــــــــــــات 
المنافسة بين الشركات 

انخفــــــــاض
فـي أسعار وثائق 
تأمين السيـــــارات 

11

07

06

11

25 ـ 26

17

20%

أبوظبي )وام(

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
رئيس الدولة، حفظه اهلل، أمس، دولة ناريندرا مودي رئيس 
وزراء  رئيس  دولة  وقدم  الصديقة.  الهند  جمهورية  وزراء 
الهند، في بداية اللقاء، تعازيه إلى صاحب السمو رئيس 
الدولة وشعب دولة اإلمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان »رحمه اهلل«، مستذكراً مناقبه اإلنسانية الكريمة 
الهندية في عهده من   - اإلماراتية  العالقات  وما شهدته 
تقدم وازدهار على جميع المستويات. كما هنأ رئيس الوزراء 
آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  ناريندرا مودي صاحب 
نهيان بمناسبة توليه رئاسة دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
متمنياً لسموه التوفيق في قيادة الدولة نحو آفاق جديدة من 
النمو والتقدم.كما بحث سموه ودولة ناريندرا مودي مختلف 

جوانب العالقات الثنائية في ضوء الشراكة االستراتيجية 
الشاملة والشراكة االقتصادية الشاملة بين البلدين وسبل 

تعزيزها لما فيه خير البلدين وشعبيهما الصديقين. 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  ثمن  جانبه،  مــن   
الهندية  الجالية  إسهامات  اللقاء،  نهيان، خالل  آل  زايد 
دولة  تأسيس  منذ  والتطور  والبناء  التنمية  مسيرة  في 

اإلمارات. )طالع ص 04 و05(

محمد بن زايد خالل استقباله ناريندرا مودي )تصوير: راشد المنصوري(

تميم بن حمد آل ثاني يستقبل طحنون بن زايد )تصوير محمد الحمادي(

الحكومة العراقية

21

قوى »اإلطار التنسيقي« في العراق تتحرك 
نحو تشكيل لجنة تفاوض مع القوى السياسية 

األخرى، تمهيدًا لتشكيل الحكومة العراقية 
المقبلة.  »هدى جاسم«

ص
خا

نظام غذائي

12

نظام غذائي شخصي لكل مريض حسب حالته 
بداًل من االعتماد فقط على القوائم الغذائية 

العامة.
»سامي عبد الرؤوف«

الرئيس األميركي جو بايدن، وفي استقباله الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، لدى وصوله إلى مطار مدريد، أمس، لحضور قمة منظمة 
حلف شمال األطلسي »الناتو« التي من المرجح أن تهيمن عليها قضية الحاجة لتعزيز الموارد العسكرية  حيال أزمة أوكرانيا. وكان »الناتو« 
استبق عقد القمة بإعالن اعتزامه زيادة عدد قوات التدخل السريع من 40 ألفًا إلى 300 ألف جندي. كما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون »الناتو« إلى إرسال »رسالة وحدة وقوة« خالل قمته يوَمي األربعاء والخميس في مدريد والتي يجب أن ُيّتخذ خاللها قرار بشأن 

انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف. )وكاالت( )الصورة: ا ف ب( )طالع ص 22(

اإلمارات تؤكد تضامنهــــا مـــع األردن

رئيس الدولــة ونائبــــه 
يعـــــزيان عبــــــــــــدهللا الثانـــــي 
فـي ضحايا حـادث العقبــــــــة

دينا جوني )دبي(
 

بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  هنأ 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الـــوزراء حاكم دبــي، رعــاه اهلل، 
الطالبتين مزون الكتبي وسمية الكتبي، 
الثانوية  لتفوقهما في امتحانات شهادة 
العامة، وحصولهما على المراتب األولى، 
والخريجين  األوائــــل  ســمــوه  هنأ  كما 
ــال ســمــوه، في  واآلبــــاء واألمـــهـــات. وقـ
تغريدة على »تويتر«: »تحدثت قبل قليل 

مع مزون الكتبي وسمية الكتبي من أوائل 
الثانوية العامة لتهنئتهما، نبارك لألوائل، 
اآلباء  لجميع  نبارك  للخريجين،  نبارك 
جديدة  دفعة  للوطن  نبارك  واألمــهــات، 
من أبنائه وبناته، جنوده، رجاله ونسائه، 
أيامهم  بأن  ونبشرهم  مستقبله،  وقــادة 

القادمة أجمل وأعظم بإذن اهلل«.
للتعليم  اإلمـــارات  مؤسسة  وتبدأ   
ــي الـــيـــوم إعـــــالن نــتــائــج  ــدرسـ ــمـ الـ
ــدراســي  ــام ال ــع امــتــحــانــات نــهــايــة ال

2021-2022. )طالع ص 08 و09(

محمد بن راشد:
األيـــــام القادمــــــــة 

أجمــــــل وأعظــــــــم

هنـــــــــــــأ الطالبتيــــــــــن مـــــــــــزون الكتبــــي 
وسمية الكتبــــــي وأوائل »الثانويــــــــة«

عاماً  يتوج  اليوم،  العام  نهاية  امتحانات  نتائج  إعالن 
دراسياً تالقت فيه جهود المؤسسات الرسمية واألسرة 
العلمية  بالمهارات  الطلبة  لتزويد  واألهالي،  التعليمية 
االقتصاد  بــنــاء  فــي  رئيسة  ركــيــزة  ليكونوا  والــفــنــيــة، 
الخمسين  خــالل  ــارات  ــ اإلم تنتهجه  الـــذي  المعرفي 
من  انطالقاً  التنموية،  ريادتها  تحقيق  بهدف  القادمة، 
بالعلم، وتحصينهم  المقبلة  بناء األجيال  رؤية تستهدف 
واالبــتــكــار  التكنولوجيا  بـــأدوات  وتسليحهم  بالقيم، 

والتنافسية.
فيه  وحصد  العلم،  روافــد  من  الطلبة  فيه  نهل  عام 
وفرحة  فرحتهم  لتكتمل  األولـــى،  المراتب  المجدون 
أهاليهم بهذه النتائج المشرفة التي تؤكد جودة النظام 
التعليمي وقدرته على تحفيز روح التنافس بين الطلبة، 
األكاديمية  البرامج  وتوفر  التدريس،  هيئات  وكــفــاءة 
مستمرة  واستراتيجيات  خطط  ظــل  فــي  المتكاملة، 
بتوجيهات القيادة الرشيدة لتطوير التعليم، حيث يشهد 
للمدارس  جديد  نموذج  إطالق  المقبل  الدراسي  العام 
رائدة  خطوة  تمثل  التي  األجيال«  »مــدارس  الحكومية 

التعليمية. المنظومة  دعم  في 
اإلمـــارات  طــمــوح  يــواكــب  عــالــمــي  عــصــري  تعليمنا 
من  أجيال  تخريج  ويستهدف  المستقبلية،  وخططها 
الحيوية،  القطاعات  في  والمحترفين  المتخصصين 
العلوم  ناصية  امتالك  على  قــادرة  وطنية  كــوادر  وبناء 
على اختالفها في الطاقة واألعمال والفضاء، تجسيداً 
لمبادئ الخمسين وإيمان الدولة بأن تطوير التعليم هو 

المستقبل. وصناعة  للنمو  الرئيس  المحرك 
بالتهنئة  وذويهم  والناجحين  لألوائل  تتقدم  »االتحاد« 
التي صبت في نجاح عام  والتبريك، وتثّمن كل الجهود 

دراسي جديد.

محمد بن راشد يأمر بتسـيـير 
مساعـــــدات إلى افغانستــــان



ليست  ــة  ــزراعـ »الـ أن   : ــاف  وأضــ
الرمال  لون  يهزم  أخضر  لون  مجرد 
ــر ولــكــنــهــا ارتـــبـــاط بـــاألرض  األصــف
ــراب  ت ــع  م وأصــيــلــة  نبيلة  ــة  وعــاق
أهـــم عناصر  مــن  وعــنــصــر  ــوطــن  ال
تقدم  وال  حــضــارة  ال  إذ  االســتــقــرار 
عبر  الكلمات  بهذه  استقرار«.  بغير 
نهيان  آل  ــد  زايـ بــن  خليفة  الــشــيــخ 
للعاقة  رؤيته  عن  ثراه«،  اهلل  »طيب 
واألرض  اإلنــســان  بين  تــربــط  الــتــي 

والزراعة.
ــة  ــدول ب ــة  ــيـ الـــزراعـ ــة  ــجــرب ــت ال إن 
اإلمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الــمــتــحــدة، 
النخيل  زراعة  قطاع  في  وخصوصاً 

وإنتاج التمور، وفي ظل قيادة الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان، »طيب اهلل 
لزيادة  بُذلت  كبيرة  جهود  ثمة  ثراه« 
استغال  وتحسين  الزراعي  اإلنتاج 
تكللت  حيث  المتاحة.  الموارد  كافة 
اإلنــجــازات  مــن  كبير  بعدد  الجهود 
نجاح  تؤكد  فــريــدة  تجربة  بصفتها 
والتنمية  ــي  ــذائ ــغ ال ــن  ــ األم نــمــوذج 
الحكومة  وضعت  حيث  المستدامة، 
التنموية،  خططها  عمل  إطــار  فــي 
ــس  ــأســي ــاع وت ــطـ ــقـ ــذا الـ ــ ــة هـ ــمــي ــن ت
كأحد  التمور  إلنتاج  متقدمة  صناعة 

أولوياتها. 
عدد  إنشاء  تم  اإلطــار،  هذا  وفي 

والشركات  والهيئات  المؤسسات  من 
ــراء  الــمــتــخــصــصــة بــغــيــة تــعــزيــز إجـ
ــحــاث نــخــيــل الــتــمــر وتــقــديــر من  أب
هــذا  فــي  جليلة  إســهــامــات  قــدمــوا 
ومن  ومؤسسات.  أفراد  من  المجال 
ــان إنشاء  الــمــؤســســات ك أبـــرز هــذه 
التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة 
مستقلة  جائزة  الــزراعــي،  واالبتكار 
ــاً لــلــعــلــمــاء  ــوي ــمــنــح ســن ومـــحـــايـــدة تُ
والشخصيات  البارزين  والمنتجين 
أسهمت  التي  المؤثرة  والمؤسسات 
ــة  فــي تــنــمــيــة وتــطــويــر قــطــاع زراعـ
الــنــخــيــل وإنــتــاج الــتــمــور واالبــتــكــار 

الزراعي بشكل عام.
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فـــــفـــــ

اإلمــــارات بيـــــــن أفضــــــل 
 10 دول فـــــــــي زراعـــــــــــــة
النخيل وإنتاج التمـــــــــــور

 أسس الستدامة القطاع الزراعي تحقيقا لألمن الغذائيـــــي عهـــــــدـــــي عهـــــــد

بداية  العين  فــي  الملحوظ  نجاحه  وكــان 
وبداية  الشعب،  مهنية طويلة في خدمة  حياة 
سجلتها  ومهارة  بسهولة،  القيادي  دوره  تولي 

الكبرى. إنجازاته 
وفي عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد 
اإلمــارات  دولــة  أولــت  اهلل،  رحمه  نهيان،  آل 
القطاع  اســتــدامــة  لتحقيق  حثيثة  جــهــوداً 
ال  الــدولــة،  في  الحيوانية  والــثــروة  الــزراعــي 
الجافة،  المناطق  حزام  في  تقع  وأنها  سيما 
ثاثة  مــن  أكثر  الصحراوية  البيئة  وتشكل 
بيئتها  وتتسم  للدولة،  الكلية  المساحة  أرباع 
وكلها  الحرارة،  درجات  وارتفاع  األمطار  بقلة 
القطاع  على  واضــح  تأثير  لها  كــان  عــوامــل 
الــزراعــي والــثــروة الــحــيــوانــيــة فــي الــدولــة، 
الغذائي  لألمن  مهماً  عنصراً  يشكان  فهما 

السواء. الوطني على  واالقتصاد 
يعتمد  اقتصادياً  نشاطاً  الزراعة  وأصبحت 
على استخدام أحدث التقنيات. وكان للمغفور 
مهم  دور  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  له 

فــي تــطــويــر وتــنــمــيــة الــقــطــاع الـــزراعـــي في 
واضحاً  جهداً  اإلمارات  دولة  وبذلت  الدولة، 
زراعــي  قطاع  لبناء  الماضية  العقود  طــوال 
التنوع  في  المساهمة  على  قــدرة  أكثر  يكون 
تبني  عبر  وذلك  الوطني،  واالقتصاد  الغذائي 

وعبر  العوامل،  تلك  أثــر  من  تحد  سياسات 
مناخياً  وذكية  مستدامة  زراعية  أنماط  تبني 
األراضي  لوحدة  األمثل  االستثمار  على  تركز 
وتعزيز  المحلي،  المنتج  وجـــودة  الــزراعــيــة 
مجملها  في  وتستند  المنافسة،  على  قدرته 

كالزراعة  المبتكرة  والحلول  التقنيات  إلــى 
والــزراعــة  المائية(  )الــزراعــة  تربة  دون  من 
مكافحة  برامج  تعزيز  إلى  إضافة  العضوية، 
والهدر  الفقد  من  والحد  الزراعية،  اآلفــات 
قاعدة  وتوسيع  الغذائية،  السلسلة  طول  على 
في  العلمية  والبحوث  بالدراسات  االهتمام 

الزراعي. المجال 
زايد  بن  خليفة  الشيخ  له  المغفور  واعتبر 
آل نهيان أن المياه مكون مهم لألمن الغذائي، 
مهماً  ركناً  وجعلها  الزراعية،  الرقعة  وتوسيع 
مهماً  مكوناً  اعتبرها  كما  التنمية،  عملية  في 

الغذائي. لألمن 
»نحن  اإلطـــار  هــذا  فــي  لــه  المغفور  ــال  وق
ــة إلــى  ــرامــي ــي اعــتــبــارنــا الــجــهــود ال نــضــع ف
طريق  عن  الخضراء  الزراعية  رقعتنا  توسيع 
ــة مــن األرض،  اســتــصــاح مــســاحــات واســع
بهدف  وذلك  الازمة  المائية  الموارد  وتدبير 
المستقبل  في  لشعبنا  الغذائي  األمن  تحقيق 

معاً«. والبعيد  القريب 

بن  نهيان  الشيخ  معالي  يقول 
مبارك آل نهيان، وزير التسامح 
أمناء  مجلس  رئيس  والتعايش، 
تقديراً  ُصممت  بأنها  الجائزة، 
من المغفور له الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان »طيب اهلل ثراه« 
والعاملين  المباركة  للشجرة 
في قطاع زراعة النخيل وإنتاج 
ــار الــزراعــي،  ــك ــت الــتــمــور واالب
ســـــواء فـــي دولـــــة اإلمــــــارات 
دولة  أي  أو  المتحدة  العربية 
ــول الـــعـــالـــم، وذلـــك  أخــــرى حــ
التي  المتميزة  بالجهود  احتفاء 
النخيل  قــطــاع  لتطوير  تــبــذل 
ــزراعــي، مــن أجل  واالبــتــكــار ال
لنا  المستدامة  التنمية  تحقيق 

القادمة.  ولألجيال 
 وأضــــــاف مــعــالــي الــشــيــخ 
ــه وبــعــد  نــهــيــان بــن مــبــارك أنـ
مــضــي خــمــســة عــشــر عــامــاً 
منصة  بــاتــت  تأسيسها،  على 
وتعزيز  الشراكات  لبناء  قوية 
التعاون الدولي في تنمية قطاع 
نــخــيــل الــتــمــر، ومــحــط أنــظــار 
هذا  في  العاملة  الجهات  كافة 
التي  البوتقة  هــي  بــل  القطاع 
منها أفضل  وتخرج  بها  تنصهر 
بتنمية  الــخــاصــة  الــمــبــادرات 
وإنــتــاج  النخيل  زراعـــة  قــطــاع 

الزراعي. واالبتكار  التمور 
كما تهدف الجائزة إلى تعزيز 
اإلمارات  لدولة  الريادي  الدور 
في  عالمياً  المتحدة  العربية 

العلمي  البحث  وتطوير  تنمية 
ــتــكــار  الــخــاص بــالــنــخــيــل واالب
العاملين  وتشجيع  ــزراعــي،  ال
التمر  نخيل  زراعــة  قطاع  في 
ــن  ــمــزارعــي مـــن الــبــاحــثــيــن وال
والــمــنــتــجــيــن والـــمـــصـــدريـــن 
والـــمـــؤســـســـات والــجــمــعــيــات 
وتكريم  المختصة.  والهيئات 
الــشــخــصــيــات الـــعـــامـــلـــة فــي 
واالبتكار  التمر  نخيل  مــجــال 
ــوى  ــمــســت الـــــزراعـــــي عـــلـــى ال
والــدولــي،  واإلقليمي  المحلي 
التعاون  تنمية  إلــى  باإلضافة 
ــمــخــتــصــة  ــن الـــجـــهـــات ال ــيـ بـ
من  المجال،  هــذا  في  العاملة 
أبحاث، وإكثار، وزارعة، وإنتاج 
إلى  وغيرها،  وتصنيع  وتسويق 
جــانــب نــشــر ثــقــافــة االهــتــمــام 
الجهات  وتشجيع  التمر،  بنخيل 
واألفراد على اإلبداع واالبتكار 
ذات  العلمية  الــمــجــاالت  فــي 
وتكريم  التمر.  بنخيل  الصلة 
ــرة فــي  ــؤثـ ــمـ ــات الـ ــشــخــصــي ال
وصناعة  وإنتاج  النخيل  زراعة 
وطني  تــعــاون  وإقــامــة  التمور، 
الجهات  بين  ودولــي  وإقليمي 
ــة فــي  ــعـ ــالـ ــضـ الــمــخــتــلــفــة الـ
واالبتكار  التمر  نخيل  صناعة 
الزراعي، والسيما في مجاالت 
والتسويق  والمعالجة  اإلنــتــاج 
التمر  يمثل  التي  والمنتجات 
والحفاظ  أساسياً  مكوناً  فيها 

التعاون. على استمرار هذا 

»خليفة الدولية« 
منصة لبناء الشراكات 

وتعزيز التعاون 
الدولي في تنمية 
قطاع نخيل التمر

نهيان بن مبارك

إنجازات

قفزات نوعية

يقول الدكتور عبد الوهاب 
زايد أمين عام الجائزة: 

يصعب علينا حصر اإلنجازات 
التي تحققت بتوجيهات 

ورؤية الشيخ خليفة بن زايد 
في مجال زراعة النخيل 
وإنتاج التمور، لكن يمكن 

حصرها على النحو التالي:
أواًل: على المستوى الوطني:

  1 - إصدار التشريعات 
المتعلقة بتنمية وتطوير 

قطاع زراعة النخيل 
وإنتاج التمور.

2 - إنشاء مصنع المرفأ 
للتمور عام 1994.

3 - إنشاء مصنع اإلمارات 
للتمور عام 1998.

4 - إنشاء شركة الفوعة 
بالساد عام 2005.

5 - إنشاء جائزة خليفة 
الدولية لنخيل التمر 

واالبتكار الزراعي عام 
.2007

 6 - إنشاء مركز خليفة 
للتقانات الحيوية 

والهندسة الوراثية عام 
.2007

 7 - إنشاء مختبر زراعة 
األنسجة النباتية إلكثار 

فسائل نخيل التمر.

8 - إنشاء جمعية 
أصدقاء النخلة 

باإلمارات عام 2003.

1 - بتوجيهات فقيد الوطن، 
رحمه اهلل، حققت دولة 

اإلمارات قفزة نوعية في 
تنمية قطاع نخيل التمر في 

أغلب دول المنطقة، فقد كان 
»رحمه اهلل« يوجه بشكل 

مستمر بإهداء عشرات 
اآلالف من فسائل النخيل 

النسيجية بشكل سنوي إلى 
الدول العربية، مثل جمهورية 

العراق، المملكة األردنية 
الهاشمية، الجمهورية العربية 

السورية، جمهورية مصر 
العربية، جمهورية السودان 

وغيرها.
2 - بتوجيهات الشيخ خليفة 

بن زايد، تم إطالق سلسلة 
مهرجانات التمور العربية 
في كل من جمهورية مصر 

العربية، جمهورية السودان، 
المملكة األردنية الهاشمية، 

والجمهورية اإلسالمية 
الموريتانية، ولقد تمت هذه 

المبادرة بدعم من سمو الشيخ 
منصور بن زايد آل نهيان، نائب 

رئيس مجلس الوزراء، وزير 
شؤون الرئاسة.

3 - بتوجيهات الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان، رحمه 

اهلل، تم إطالق أكبر سلسلة 
من المؤتمرات الدولية 

المتعلقة بنخيل التمر، حيث 
تم تأسيس المؤتمر الدولي 

لنخيل التمر، واستضافت 
دولة اإلمارات دورته األولى 

عام 1998، واستمر بنجاح 
كبير كل أربع سنوات مرة، 

وكانت دورته السابعة في شهر 
مارس الماضي 2022، شارك 

في المؤتمر على مدى 24 سنة 
أكثر من 2229 باحث وعالم 

يمثلون 42 دولة.
كل هذه اإلنجازات وغيرها 

ساهمت بشكل كبير في 
تطوير وتنمية هذا القطاع 

على المستوى الوطني، 
وعملت على تعزيز تنافسية 

الدولة على المستويين 
اإلقليمي والدولي في مجال 

إنتاج وتصنيع وتصدير التمور 
واالبتكار الزراعي بالعالم.

أولى المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان )رحمه الله( القطاع 

الزراعي بشكل عام وزراعة النخيل وإنتاج التمور بشكل خاص أهمية قصوى 

مقتديًا بخطى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه« مؤسس 

دولة اإلمارات وباني نهضتها الزراعية، عبر تطوير البنية التحتية لهذا 

القطاع وتمكين المزارعين، وقد عبر عن ذلك في أكثر من مناسبة حين قال 

»الزراعة هي المدرسة األولى التي تعلم فيها اإلنسان منذ فجر البشرية 

وهي كيفية التعايش مع الطبيعة وإنتاج احتياجاته وتعلم فيها أيضًا أن 

العمل ضرورة وال حياة بغير عمل وأن للعرق عائدًا وال عطاء بغير جهد 

وهي كلها دروس تعلمها األرض ألبنائها حتى يحصدوا منها خيرًا وحتى 

تترسخ تلك الحكمة العربية القديمة التي تقول من جد وجد ومن زرع 

حصد«.

تأسست جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
واالبتكار الزراعي برعاية المغفور له الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان، »طيب اهلل ثراه«، وبدعم من وزارة 

شؤون الرئاسة، حيث أصدر، رحمه اهلل، المرسوم 
االتحادي رقم 15/ 2007 في 20 مارس 2007 بشأن 

اإلعالن عن التأسيس الرسمي لجائزة خليفة 
الدولية لنخيل التمر، والقرار االتحادي رقم 

2007/02 في 07 يوليو2007 بشأن تحديد أعضاء 
مجلس أمناء الجائزة الذي يختص برسم السياسة 

العامة وتشكيل مجلس تنفيذي لمتابعة اآلليات 
التشغيلية للجائزة. 

وفي السابع من أبريل 2008م، شهد معالي الشيخ 
نهيان بن مبارك آل نهيان عندما كان وزيرًا للتعليم 

العالي والبحث العلمي، الرئيس األعلى لجامعة 
اإلمارات، رئيس مجلس األمناء، بفندق قصر 

اإلمارات في العاصمة أبوظبي. حفل إشهار »جائزة 
خليفة الدولية لنخيل التمر«، وسط اهتمام 

إقليمي ودولي بشجرة نخيل التمر والمستقبل 
االستراتيجي للتمور كسلعة غذائية متوازنة 

واعتباره ركنًا أساسيًا من أركان عملية التنمية 
المستدامة التي قادها سمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان، »رحمه اهلل«. ثم جاء المرسوم الرئاسي 
رقم 97 لعام 2015 بتوسع نطاق عمل الجائزة 

ليشمل كل القطاع الزراعي بشكل عام وتعديل 
مسمى الجائزة ليصبح »جائزة خليفة الدولية 

لنخيل التمر واالبتكار الزراعي«.

جهود كبيرة ُبذلت 
لزيادة اإلنتاج الزراعي 

واستغالل الموارد 
المتاحة

إنشاء عدد من 
المؤسسات والهيئات 
والشركات المتخصصة

 تأسيس جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر  
يرأس مجلس أمناء 

الجائزة معالي الشيخ 
نهيان بن مبارك آل نهيان، 

وزير التسامح والتعايش، 
وعضوية تسعة أعضاء من 

أصحاب المعالي الوزراء 
ورؤساء المنظمات الدولية 

اإلقليمية والمحلية 
العاملين في هذا القطاع. 

يخول لمجلس األمناء 
التخطيط للسياسة العامة 

للجائزة واإلشراف عليها 
ووضعها، بحيث تتوافق مع 

تحقيق أهداف الجائزة.

مجلس 
األمنـــــــاء

ورسالــــــــــــة رؤيــــة 
الجـــــائـــــــــزة

أبوظبي )االتحاد(

سار المغفور له 

الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان، رحمه الله، 

على خطى والده 

المغفور له الشيخ 

زايد بن سلطان آل 

نهيان، طيب الله ثراه، 

واستمر في تنفيذ 

المشاريع التنموية 

الكبرى في المنطقة 

الشرقية، وخاصة 

تلك التي تهدف إلى 

تحسين الزراعة.

في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان )طيب اهلل ثراه( تم تبني التقنيات 
الحديثة في مجال الزراعة، حيث أطلق مكتب األمن الغذائي والمائي بالتعاون مع برنامج 

المسرعات الحكومية لدولة اإلمارات، 10 مبادرات مبتكرة في مجال األمن الغذائي والزراعة، 
شملت العالمة الوطنية للزراعة المستدامة، وإطار تمويل الزراعة الحديثة، وبرنامج ضمان 

القروض الزراعية وسلسلة التوريد، ومعايير بناء المنشآت الزراعية، والرخصة الزراعية 
الموحدة، وإطار عام بيانات األمن الغذائي، ومنصة بيانات األمن الغذائي.

كما تقدمت دولة اإلمارات 10 مراكز في مؤشر األمن الغذائي العالمي، حيث انتقلت من 
المركز الـ 31 في عام 2018 إلى المركز الـ 21 في عام 2019. ويعكس هذا التقدم الكبير 

الجهود التي بذلتها حكومة الدولة، تحت رعاية المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
لتكون اإلمارات مركزًا رائدًا على المستوى العالمي في مجال األمن الغذائي القائم على 

الزراعة واالبتكار.

التكنولوجيا الزراعية

عبد الوهاب زايد



ليست  ــة  ــزراعـ »الـ أن   : ــاف  وأضــ
الرمال  لون  يهزم  أخضر  لون  مجرد 
ــر ولــكــنــهــا ارتـــبـــاط بـــاألرض  األصــف
ــراب  ت ــع  م وأصــيــلــة  نبيلة  ــة  وعــاق
أهـــم عناصر  مــن  وعــنــصــر  ــوطــن  ال
تقدم  وال  حــضــارة  ال  إذ  االســتــقــرار 
عبر  الكلمات  بهذه  استقرار«.  بغير 
نهيان  آل  ــد  زايـ بــن  خليفة  الــشــيــخ 
للعاقة  رؤيته  عن  ثراه«،  اهلل  »طيب 
واألرض  اإلنــســان  بين  تــربــط  الــتــي 

والزراعة.
ــة  ــدول ب ــة  ــيـ الـــزراعـ ــة  ــجــرب ــت ال إن 
اإلمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الــمــتــحــدة، 
النخيل  زراعة  قطاع  في  وخصوصاً 

وإنتاج التمور، وفي ظل قيادة الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان، »طيب اهلل 
لزيادة  بُذلت  كبيرة  جهود  ثمة  ثراه« 
استغال  وتحسين  الزراعي  اإلنتاج 
تكللت  حيث  المتاحة.  الموارد  كافة 
اإلنــجــازات  مــن  كبير  بعدد  الجهود 
نجاح  تؤكد  فــريــدة  تجربة  بصفتها 
والتنمية  ــي  ــذائ ــغ ال ــن  ــ األم نــمــوذج 
الحكومة  وضعت  حيث  المستدامة، 
التنموية،  خططها  عمل  إطــار  فــي 
ــس  ــأســي ــاع وت ــطـ ــقـ ــذا الـ ــ ــة هـ ــمــي ــن ت
كأحد  التمور  إلنتاج  متقدمة  صناعة 

أولوياتها. 
عدد  إنشاء  تم  اإلطــار،  هذا  وفي 

والشركات  والهيئات  المؤسسات  من 
ــراء  الــمــتــخــصــصــة بــغــيــة تــعــزيــز إجـ
ــحــاث نــخــيــل الــتــمــر وتــقــديــر من  أب
هــذا  فــي  جليلة  إســهــامــات  قــدمــوا 
ومن  ومؤسسات.  أفراد  من  المجال 
ــان إنشاء  الــمــؤســســات ك أبـــرز هــذه 
التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة 
مستقلة  جائزة  الــزراعــي،  واالبتكار 
ــاً لــلــعــلــمــاء  ــوي ــمــنــح ســن ومـــحـــايـــدة تُ
والشخصيات  البارزين  والمنتجين 
أسهمت  التي  المؤثرة  والمؤسسات 
ــة  فــي تــنــمــيــة وتــطــويــر قــطــاع زراعـ
الــنــخــيــل وإنــتــاج الــتــمــور واالبــتــكــار 

الزراعي بشكل عام.
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فـــــفـــــ

اإلمــــارات بيـــــــن أفضــــــل 
 10 دول فـــــــــي زراعـــــــــــــة
النخيل وإنتاج التمـــــــــــور

 أسس الستدامة القطاع الزراعي تحقيقا لألمن الغذائيـــــي عهـــــــدـــــي عهـــــــد

بداية  العين  فــي  الملحوظ  نجاحه  وكــان 
وبداية  الشعب،  مهنية طويلة في خدمة  حياة 
سجلتها  ومهارة  بسهولة،  القيادي  دوره  تولي 

الكبرى. إنجازاته 
وفي عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد 
اإلمــارات  دولــة  أولــت  اهلل،  رحمه  نهيان،  آل 
القطاع  اســتــدامــة  لتحقيق  حثيثة  جــهــوداً 
ال  الــدولــة،  في  الحيوانية  والــثــروة  الــزراعــي 
الجافة،  المناطق  حزام  في  تقع  وأنها  سيما 
ثاثة  مــن  أكثر  الصحراوية  البيئة  وتشكل 
بيئتها  وتتسم  للدولة،  الكلية  المساحة  أرباع 
وكلها  الحرارة،  درجات  وارتفاع  األمطار  بقلة 
القطاع  على  واضــح  تأثير  لها  كــان  عــوامــل 
الــزراعــي والــثــروة الــحــيــوانــيــة فــي الــدولــة، 
الغذائي  لألمن  مهماً  عنصراً  يشكان  فهما 

السواء. الوطني على  واالقتصاد 
يعتمد  اقتصادياً  نشاطاً  الزراعة  وأصبحت 
على استخدام أحدث التقنيات. وكان للمغفور 
مهم  دور  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  له 

فــي تــطــويــر وتــنــمــيــة الــقــطــاع الـــزراعـــي في 
واضحاً  جهداً  اإلمارات  دولة  وبذلت  الدولة، 
زراعــي  قطاع  لبناء  الماضية  العقود  طــوال 
التنوع  في  المساهمة  على  قــدرة  أكثر  يكون 
تبني  عبر  وذلك  الوطني،  واالقتصاد  الغذائي 

وعبر  العوامل،  تلك  أثــر  من  تحد  سياسات 
مناخياً  وذكية  مستدامة  زراعية  أنماط  تبني 
األراضي  لوحدة  األمثل  االستثمار  على  تركز 
وتعزيز  المحلي،  المنتج  وجـــودة  الــزراعــيــة 
مجملها  في  وتستند  المنافسة،  على  قدرته 

كالزراعة  المبتكرة  والحلول  التقنيات  إلــى 
والــزراعــة  المائية(  )الــزراعــة  تربة  دون  من 
مكافحة  برامج  تعزيز  إلى  إضافة  العضوية، 
والهدر  الفقد  من  والحد  الزراعية،  اآلفــات 
قاعدة  وتوسيع  الغذائية،  السلسلة  طول  على 
في  العلمية  والبحوث  بالدراسات  االهتمام 

الزراعي. المجال 
زايد  بن  خليفة  الشيخ  له  المغفور  واعتبر 
آل نهيان أن المياه مكون مهم لألمن الغذائي، 
مهماً  ركناً  وجعلها  الزراعية،  الرقعة  وتوسيع 
مهماً  مكوناً  اعتبرها  كما  التنمية،  عملية  في 

الغذائي. لألمن 
»نحن  اإلطـــار  هــذا  فــي  لــه  المغفور  ــال  وق
ــة إلــى  ــرامــي ــي اعــتــبــارنــا الــجــهــود ال نــضــع ف
طريق  عن  الخضراء  الزراعية  رقعتنا  توسيع 
ــة مــن األرض،  اســتــصــاح مــســاحــات واســع
بهدف  وذلك  الازمة  المائية  الموارد  وتدبير 
المستقبل  في  لشعبنا  الغذائي  األمن  تحقيق 

معاً«. والبعيد  القريب 

بن  نهيان  الشيخ  معالي  يقول 
مبارك آل نهيان، وزير التسامح 
أمناء  مجلس  رئيس  والتعايش، 
تقديراً  ُصممت  بأنها  الجائزة، 
من المغفور له الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان »طيب اهلل ثراه« 
والعاملين  المباركة  للشجرة 
في قطاع زراعة النخيل وإنتاج 
ــار الــزراعــي،  ــك ــت الــتــمــور واالب
ســـــواء فـــي دولـــــة اإلمــــــارات 
دولة  أي  أو  المتحدة  العربية 
ــول الـــعـــالـــم، وذلـــك  أخــــرى حــ
التي  المتميزة  بالجهود  احتفاء 
النخيل  قــطــاع  لتطوير  تــبــذل 
ــزراعــي، مــن أجل  واالبــتــكــار ال
لنا  المستدامة  التنمية  تحقيق 

القادمة.  ولألجيال 
 وأضــــــاف مــعــالــي الــشــيــخ 
ــه وبــعــد  نــهــيــان بــن مــبــارك أنـ
مــضــي خــمــســة عــشــر عــامــاً 
منصة  بــاتــت  تأسيسها،  على 
وتعزيز  الشراكات  لبناء  قوية 
التعاون الدولي في تنمية قطاع 
نــخــيــل الــتــمــر، ومــحــط أنــظــار 
هذا  في  العاملة  الجهات  كافة 
التي  البوتقة  هــي  بــل  القطاع 
منها أفضل  وتخرج  بها  تنصهر 
بتنمية  الــخــاصــة  الــمــبــادرات 
وإنــتــاج  النخيل  زراعـــة  قــطــاع 

الزراعي. واالبتكار  التمور 
كما تهدف الجائزة إلى تعزيز 
اإلمارات  لدولة  الريادي  الدور 
في  عالمياً  المتحدة  العربية 

العلمي  البحث  وتطوير  تنمية 
ــتــكــار  الــخــاص بــالــنــخــيــل واالب
العاملين  وتشجيع  ــزراعــي،  ال
التمر  نخيل  زراعــة  قطاع  في 
ــن  ــمــزارعــي مـــن الــبــاحــثــيــن وال
والــمــنــتــجــيــن والـــمـــصـــدريـــن 
والـــمـــؤســـســـات والــجــمــعــيــات 
وتكريم  المختصة.  والهيئات 
الــشــخــصــيــات الـــعـــامـــلـــة فــي 
واالبتكار  التمر  نخيل  مــجــال 
ــوى  ــمــســت الـــــزراعـــــي عـــلـــى ال
والــدولــي،  واإلقليمي  المحلي 
التعاون  تنمية  إلــى  باإلضافة 
ــمــخــتــصــة  ــن الـــجـــهـــات ال ــيـ بـ
من  المجال،  هــذا  في  العاملة 
أبحاث، وإكثار، وزارعة، وإنتاج 
إلى  وغيرها،  وتصنيع  وتسويق 
جــانــب نــشــر ثــقــافــة االهــتــمــام 
الجهات  وتشجيع  التمر،  بنخيل 
واألفراد على اإلبداع واالبتكار 
ذات  العلمية  الــمــجــاالت  فــي 
وتكريم  التمر.  بنخيل  الصلة 
ــرة فــي  ــؤثـ ــمـ ــات الـ ــشــخــصــي ال
وصناعة  وإنتاج  النخيل  زراعة 
وطني  تــعــاون  وإقــامــة  التمور، 
الجهات  بين  ودولــي  وإقليمي 
ــة فــي  ــعـ ــالـ ــضـ الــمــخــتــلــفــة الـ
واالبتكار  التمر  نخيل  صناعة 
الزراعي، والسيما في مجاالت 
والتسويق  والمعالجة  اإلنــتــاج 
التمر  يمثل  التي  والمنتجات 
والحفاظ  أساسياً  مكوناً  فيها 

التعاون. على استمرار هذا 

»خليفة الدولية« 
منصة لبناء الشراكات 

وتعزيز التعاون 
الدولي في تنمية 
قطاع نخيل التمر

نهيان بن مبارك

إنجازات

قفزات نوعية

يقول الدكتور عبد الوهاب 
زايد أمين عام الجائزة: 

يصعب علينا حصر اإلنجازات 
التي تحققت بتوجيهات 

ورؤية الشيخ خليفة بن زايد 
في مجال زراعة النخيل 
وإنتاج التمور، لكن يمكن 

حصرها على النحو التالي:
أواًل: على المستوى الوطني:

  1 - إصدار التشريعات 
المتعلقة بتنمية وتطوير 

قطاع زراعة النخيل 
وإنتاج التمور.

2 - إنشاء مصنع المرفأ 
للتمور عام 1994.

3 - إنشاء مصنع اإلمارات 
للتمور عام 1998.

4 - إنشاء شركة الفوعة 
بالساد عام 2005.

5 - إنشاء جائزة خليفة 
الدولية لنخيل التمر 

واالبتكار الزراعي عام 
.2007

 6 - إنشاء مركز خليفة 
للتقانات الحيوية 

والهندسة الوراثية عام 
.2007

 7 - إنشاء مختبر زراعة 
األنسجة النباتية إلكثار 

فسائل نخيل التمر.

8 - إنشاء جمعية 
أصدقاء النخلة 

باإلمارات عام 2003.

1 - بتوجيهات فقيد الوطن، 
رحمه اهلل، حققت دولة 

اإلمارات قفزة نوعية في 
تنمية قطاع نخيل التمر في 

أغلب دول المنطقة، فقد كان 
»رحمه اهلل« يوجه بشكل 

مستمر بإهداء عشرات 
اآلالف من فسائل النخيل 

النسيجية بشكل سنوي إلى 
الدول العربية، مثل جمهورية 

العراق، المملكة األردنية 
الهاشمية، الجمهورية العربية 

السورية، جمهورية مصر 
العربية، جمهورية السودان 

وغيرها.
2 - بتوجيهات الشيخ خليفة 

بن زايد، تم إطالق سلسلة 
مهرجانات التمور العربية 
في كل من جمهورية مصر 

العربية، جمهورية السودان، 
المملكة األردنية الهاشمية، 

والجمهورية اإلسالمية 
الموريتانية، ولقد تمت هذه 

المبادرة بدعم من سمو الشيخ 
منصور بن زايد آل نهيان، نائب 

رئيس مجلس الوزراء، وزير 
شؤون الرئاسة.

3 - بتوجيهات الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان، رحمه 

اهلل، تم إطالق أكبر سلسلة 
من المؤتمرات الدولية 

المتعلقة بنخيل التمر، حيث 
تم تأسيس المؤتمر الدولي 

لنخيل التمر، واستضافت 
دولة اإلمارات دورته األولى 

عام 1998، واستمر بنجاح 
كبير كل أربع سنوات مرة، 

وكانت دورته السابعة في شهر 
مارس الماضي 2022، شارك 

في المؤتمر على مدى 24 سنة 
أكثر من 2229 باحث وعالم 

يمثلون 42 دولة.
كل هذه اإلنجازات وغيرها 

ساهمت بشكل كبير في 
تطوير وتنمية هذا القطاع 

على المستوى الوطني، 
وعملت على تعزيز تنافسية 

الدولة على المستويين 
اإلقليمي والدولي في مجال 

إنتاج وتصنيع وتصدير التمور 
واالبتكار الزراعي بالعالم.

أولى المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان )رحمه الله( القطاع 

الزراعي بشكل عام وزراعة النخيل وإنتاج التمور بشكل خاص أهمية قصوى 

مقتديًا بخطى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه« مؤسس 

دولة اإلمارات وباني نهضتها الزراعية، عبر تطوير البنية التحتية لهذا 

القطاع وتمكين المزارعين، وقد عبر عن ذلك في أكثر من مناسبة حين قال 

»الزراعة هي المدرسة األولى التي تعلم فيها اإلنسان منذ فجر البشرية 

وهي كيفية التعايش مع الطبيعة وإنتاج احتياجاته وتعلم فيها أيضًا أن 

العمل ضرورة وال حياة بغير عمل وأن للعرق عائدًا وال عطاء بغير جهد 

وهي كلها دروس تعلمها األرض ألبنائها حتى يحصدوا منها خيرًا وحتى 

تترسخ تلك الحكمة العربية القديمة التي تقول من جد وجد ومن زرع 

حصد«.

تأسست جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
واالبتكار الزراعي برعاية المغفور له الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان، »طيب اهلل ثراه«، وبدعم من وزارة 

شؤون الرئاسة، حيث أصدر، رحمه اهلل، المرسوم 
االتحادي رقم 15/ 2007 في 20 مارس 2007 بشأن 

اإلعالن عن التأسيس الرسمي لجائزة خليفة 
الدولية لنخيل التمر، والقرار االتحادي رقم 

2007/02 في 07 يوليو2007 بشأن تحديد أعضاء 
مجلس أمناء الجائزة الذي يختص برسم السياسة 

العامة وتشكيل مجلس تنفيذي لمتابعة اآلليات 
التشغيلية للجائزة. 

وفي السابع من أبريل 2008م، شهد معالي الشيخ 
نهيان بن مبارك آل نهيان عندما كان وزيرًا للتعليم 

العالي والبحث العلمي، الرئيس األعلى لجامعة 
اإلمارات، رئيس مجلس األمناء، بفندق قصر 

اإلمارات في العاصمة أبوظبي. حفل إشهار »جائزة 
خليفة الدولية لنخيل التمر«، وسط اهتمام 

إقليمي ودولي بشجرة نخيل التمر والمستقبل 
االستراتيجي للتمور كسلعة غذائية متوازنة 

واعتباره ركنًا أساسيًا من أركان عملية التنمية 
المستدامة التي قادها سمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان، »رحمه اهلل«. ثم جاء المرسوم الرئاسي 
رقم 97 لعام 2015 بتوسع نطاق عمل الجائزة 

ليشمل كل القطاع الزراعي بشكل عام وتعديل 
مسمى الجائزة ليصبح »جائزة خليفة الدولية 

لنخيل التمر واالبتكار الزراعي«.

جهود كبيرة ُبذلت 
لزيادة اإلنتاج الزراعي 

واستغالل الموارد 
المتاحة

إنشاء عدد من 
المؤسسات والهيئات 
والشركات المتخصصة

 تأسيس جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر  
يرأس مجلس أمناء 

الجائزة معالي الشيخ 
نهيان بن مبارك آل نهيان، 

وزير التسامح والتعايش، 
وعضوية تسعة أعضاء من 

أصحاب المعالي الوزراء 
ورؤساء المنظمات الدولية 

اإلقليمية والمحلية 
العاملين في هذا القطاع. 

يخول لمجلس األمناء 
التخطيط للسياسة العامة 

للجائزة واإلشراف عليها 
ووضعها، بحيث تتوافق مع 

تحقيق أهداف الجائزة.

مجلس 
األمنـــــــاء

ورسالــــــــــــة رؤيــــة 
الجـــــائـــــــــزة

أبوظبي )االتحاد(

سار المغفور له 

الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان، رحمه الله، 

على خطى والده 

المغفور له الشيخ 

زايد بن سلطان آل 

نهيان، طيب الله ثراه، 

واستمر في تنفيذ 

المشاريع التنموية 

الكبرى في المنطقة 

الشرقية، وخاصة 

تلك التي تهدف إلى 

تحسين الزراعة.

في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان )طيب اهلل ثراه( تم تبني التقنيات 
الحديثة في مجال الزراعة، حيث أطلق مكتب األمن الغذائي والمائي بالتعاون مع برنامج 

المسرعات الحكومية لدولة اإلمارات، 10 مبادرات مبتكرة في مجال األمن الغذائي والزراعة، 
شملت العالمة الوطنية للزراعة المستدامة، وإطار تمويل الزراعة الحديثة، وبرنامج ضمان 

القروض الزراعية وسلسلة التوريد، ومعايير بناء المنشآت الزراعية، والرخصة الزراعية 
الموحدة، وإطار عام بيانات األمن الغذائي، ومنصة بيانات األمن الغذائي.

كما تقدمت دولة اإلمارات 10 مراكز في مؤشر األمن الغذائي العالمي، حيث انتقلت من 
المركز الـ 31 في عام 2018 إلى المركز الـ 21 في عام 2019. ويعكس هذا التقدم الكبير 

الجهود التي بذلتها حكومة الدولة، تحت رعاية المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
لتكون اإلمارات مركزًا رائدًا على المستوى العالمي في مجال األمن الغذائي القائم على 

الزراعة واالبتكار.

التكنولوجيا الزراعية

عبد الوهاب زايد
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استقبــــل ناريندرا مـــــودي وبحثا الشراكة االقتصاديــــة الشاملــــة بين البلـــــدين

رئيس الدولـــة: العالقــات بيــن

اإلمــارات والهنـــد استراتيجيــة

أبوظبي )وام(

الشيخ  الــســمــو  صــاحــب  استقبل 
رئيس  نــهــيــان،  آل  ــد  زايـ بــن  محمد 
ــة  دول أمـــس،  اهلل،  حفظه  الـــدولـــة، 
ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية 

الهند الصديقة. 
الهند،  وزراء  رئــيــس  ــة  دولـ وقـــدم 
في بداية اللقاء، تعازيه إلى صاحب 
السمو رئــيــس الــدولــة وشــعــب دولــة 
اإلمــارات في وفــاة الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان »رحمه اهلل«، مستذكراً 
مناقبه اإلنسانية الكريمة وما شهدته 
في  الهندية   - اإلماراتية  العالقات 
عهده من تقدم وازدهــار على جميع 

المستويات.
ناريندرا  الـــوزراء  رئيس  هنأ  كما   

ــو الــشــيــخ  ــســم مــــــودي، صـــاحـــب ال
بمناسبة  نهيان  آل  ــد  زاي بــن  محمد 
العربية  ــارات  اإلم دولــة  رئاسة  توليه 
التوفيق في  لسموه  المتحدة، متمنياً 
من  جديدة  آفــاق  نحو  الدولة  قيادة 
إلى  والتقدم، وعبر عن تطلعه  النمو 
مزيد من العمل خالل الفترة المقبلة 
لدفع العالقات الثنائية إلى األمام في 

مختلف المجاالت.
السمو  صاحب  شكر  جانبه،  من   
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس 
الــوزراء ناريندرا مودي لما عبر عنه 
من مشاعر طيبة تجاه دولة اإلمارات 
دوام  الصديق  لبلده  وتمنى  وشعبها، 
بالعالقات  منوهاً  واالزدهــار،  التقدم 
دولة  بين  تربط  التي  االستراتيجية 
اإلمارات والهند، والحرص المشترك 

على تطويرها إلى آفاق أوسع. 
وثمن صاحب السمو الشيخ محمد 
اللقاء،  خــالل  نــهــيــان،  آل  ــد  زايـ بــن 
إسهامات الجالية الهندية في مسيرة 
التنمية والبناء والتطور منذ تأسيس 
دولة اإلمارات، إضافة إلى دورها في 
تعزيز الروابط الثقافية واالقتصادية 
الصديقين،  وشعبيهما  البلدين  بين 
لجميع  المقدرة  اإلسهامات  بجانب 
اإلمــارات من  المقيمة في  الجاليات 

الدول الشقيقة والصديقة.
 كما بحث سموه ودولة ناريندرا مودي 
مختلف جوانب العالقات الثنائية في 
ضوء الشراكة االستراتيجية الشاملة 
بين  الشاملة  االقتصادية  والشراكة 
البلدين وسبل تعزيزها لما فيه خير 

البلدين وشعبيهما الصديقين.

الحضور

قرقاش: لقاءات 
رئيس الدولة 
تعكس مكانة 

اإلمارات  

 حضر اللقاء سمو الشيخ 
طحنون بن زايد آل نهيان 

مستشار األمن الوطني، 
وسمو الشيخ منصور بن زايد 
آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير شؤون الرئاسة، 
وسمو الشيخ حامد بن زايد 

آل نهيان عضو املجلس 
التنفيذي، وسمو الشيخ عبد 

اهلل بن زايد آل نهيان وزير 
اخلارجية والتعاون الدولي، 

وسمو الشيخ حمدان بن 
محمد بن زايد آل نهيان، 

والشيخ محمد بن حمد بن 
طحنون آل نهيان مستشار 

الشؤون اخلاصة يف وزارة 
شؤون الرئاسة، وعدد من 
الوزراء واملسؤولني والوفد 

املرافق لرئيس وزراء الهند.

أبوظبي )االتحاد(

أكد معالي الدكتور أنور 
قرقاش، املستشار الدبلوماسي 
لصاحب السمو رئيس الدولة، 

أن لقاءات صاحب السمو 
رئيس الدولة مع قادة وزعماء 
العالم تتواصل بوتيرة مكثفة 

مبا يعكس مكانة اإلمارات 
وشبكة عالقاتها الدولية 
الواسعة، ويف هذا اإلطار 

جاء لقاء سموه مع رئيس 
الوزراء الهندي، والذي اتسم 

باإليجابية والتعاون يف مؤشر 
على تطور عالقات الشراكة 

االستراتيجية التي تربط 
البلدين. 

وتابع عبر »تويتر«: »لقاءات 
صاحب السمو رئيس الدولة 

الشيخ محمد بن زايد، 
حفظه اهلل،  فيها قدر كبير 

من شخصيته وعلى رأسها 
الكياسة والتواضع وأريحية 

التواصل، ويف ذات الوقت 
وضوح املضمون وُبعد النظر 

وموضوعية الطرح، وهكذا كان 
لقاؤه اليوم مع دولة ناريندرا 

مودي«.

 حامد بن زايد وعبداهلل بن زايد وأنور قرقاش

محمد بن زايد خالل استقبال ناريندرا مــودي بحضور طحنون بن زايد )تصوير: حمد الكعبي وراشد المنصوري(

محمد بن زايد مستقباًل ناريندرا مودي

طحنون بن زايد ومنصور بن زايد وحامد بن زايد خالل استقبال ناريندرا مـودي

 ناريندرا مـودي يصافح طحنون بن زايد 

محمد بن زايد في حديث مع ناريندرا مـودي

محمد بن زايد في حديث مع  ناريندرا مــودي 

ناريندرا مـودي يصافح منصور بن زايد

طحنون بن زايد ومنصور بن زايد

حمدان بن محمد بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون وخلدون خليفة المبارك وعلي الشامسيحامد بن زايد وعبداهلل بن زايد خالل استقبال ناريندرا مـودي

يثّمن إسهامات الجالية 
الهندية في مسيرة 

التنمية والبناء والتطور

جـــوانــب العــالقـــــــــــات 
الثنائية في ضـوء 

الشـراكـة االستراتيجية 
الشاملة

الجانبان
بحثـــــــــــــــــا 

محمد بن زايد 
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استقبــــل ناريندرا مـــــودي وبحثا الشراكة االقتصاديــــة الشاملــــة بين البلـــــدين

رئيس الدولـــة: العالقــات بيــن

اإلمــارات والهنـــد استراتيجيــة

أبوظبي )وام(

الشيخ  الــســمــو  صــاحــب  استقبل 
رئيس  نــهــيــان،  آل  ــد  زايـ بــن  محمد 
ــة  دول أمـــس،  اهلل،  حفظه  الـــدولـــة، 
ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية 

الهند الصديقة. 
الهند،  وزراء  رئــيــس  ــة  دولـ وقـــدم 
في بداية اللقاء، تعازيه إلى صاحب 
السمو رئــيــس الــدولــة وشــعــب دولــة 
اإلمــارات في وفــاة الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان »رحمه اهلل«، مستذكراً 
مناقبه اإلنسانية الكريمة وما شهدته 
في  الهندية   - اإلماراتية  العالقات 
عهده من تقدم وازدهــار على جميع 

المستويات.
ناريندرا  الـــوزراء  رئيس  هنأ  كما   

ــو الــشــيــخ  ــســم مــــــودي، صـــاحـــب ال
بمناسبة  نهيان  آل  ــد  زاي بــن  محمد 
العربية  ــارات  اإلم دولــة  رئاسة  توليه 
التوفيق في  لسموه  المتحدة، متمنياً 
من  جديدة  آفــاق  نحو  الدولة  قيادة 
إلى  والتقدم، وعبر عن تطلعه  النمو 
مزيد من العمل خالل الفترة المقبلة 
لدفع العالقات الثنائية إلى األمام في 

مختلف المجاالت.
السمو  صاحب  شكر  جانبه،  من   
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس 
الــوزراء ناريندرا مودي لما عبر عنه 
من مشاعر طيبة تجاه دولة اإلمارات 
دوام  الصديق  لبلده  وتمنى  وشعبها، 
بالعالقات  منوهاً  واالزدهــار،  التقدم 
دولة  بين  تربط  التي  االستراتيجية 
اإلمارات والهند، والحرص المشترك 

على تطويرها إلى آفاق أوسع. 
وثمن صاحب السمو الشيخ محمد 
اللقاء،  خــالل  نــهــيــان،  آل  ــد  زايـ بــن 
إسهامات الجالية الهندية في مسيرة 
التنمية والبناء والتطور منذ تأسيس 
دولة اإلمارات، إضافة إلى دورها في 
تعزيز الروابط الثقافية واالقتصادية 
الصديقين،  وشعبيهما  البلدين  بين 
لجميع  المقدرة  اإلسهامات  بجانب 
اإلمــارات من  المقيمة في  الجاليات 

الدول الشقيقة والصديقة.
 كما بحث سموه ودولة ناريندرا مودي 
مختلف جوانب العالقات الثنائية في 
ضوء الشراكة االستراتيجية الشاملة 
بين  الشاملة  االقتصادية  والشراكة 
البلدين وسبل تعزيزها لما فيه خير 

البلدين وشعبيهما الصديقين.

الحضور

قرقاش: لقاءات 
رئيس الدولة 
تعكس مكانة 

اإلمارات  

 حضر اللقاء سمو الشيخ 
طحنون بن زايد آل نهيان 

مستشار األمن الوطني، 
وسمو الشيخ منصور بن زايد 
آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير شؤون الرئاسة، 
وسمو الشيخ حامد بن زايد 

آل نهيان عضو املجلس 
التنفيذي، وسمو الشيخ عبد 

اهلل بن زايد آل نهيان وزير 
اخلارجية والتعاون الدولي، 

وسمو الشيخ حمدان بن 
محمد بن زايد آل نهيان، 

والشيخ محمد بن حمد بن 
طحنون آل نهيان مستشار 

الشؤون اخلاصة يف وزارة 
شؤون الرئاسة، وعدد من 
الوزراء واملسؤولني والوفد 

املرافق لرئيس وزراء الهند.

أبوظبي )االتحاد(

أكد معالي الدكتور أنور 
قرقاش، املستشار الدبلوماسي 
لصاحب السمو رئيس الدولة، 

أن لقاءات صاحب السمو 
رئيس الدولة مع قادة وزعماء 
العالم تتواصل بوتيرة مكثفة 

مبا يعكس مكانة اإلمارات 
وشبكة عالقاتها الدولية 
الواسعة، ويف هذا اإلطار 

جاء لقاء سموه مع رئيس 
الوزراء الهندي، والذي اتسم 

باإليجابية والتعاون يف مؤشر 
على تطور عالقات الشراكة 

االستراتيجية التي تربط 
البلدين. 

وتابع عبر »تويتر«: »لقاءات 
صاحب السمو رئيس الدولة 

الشيخ محمد بن زايد، 
حفظه اهلل،  فيها قدر كبير 

من شخصيته وعلى رأسها 
الكياسة والتواضع وأريحية 

التواصل، ويف ذات الوقت 
وضوح املضمون وُبعد النظر 

وموضوعية الطرح، وهكذا كان 
لقاؤه اليوم مع دولة ناريندرا 

مودي«.

 حامد بن زايد وعبداهلل بن زايد وأنور قرقاش

محمد بن زايد خالل استقبال ناريندرا مــودي بحضور طحنون بن زايد )تصوير: حمد الكعبي وراشد المنصوري(

محمد بن زايد مستقباًل ناريندرا مودي

طحنون بن زايد ومنصور بن زايد وحامد بن زايد خالل استقبال ناريندرا مـودي

 ناريندرا مـودي يصافح طحنون بن زايد 

محمد بن زايد في حديث مع ناريندرا مـودي

محمد بن زايد في حديث مع  ناريندرا مــودي 

ناريندرا مـودي يصافح منصور بن زايد

طحنون بن زايد ومنصور بن زايد

حمدان بن محمد بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون وخلدون خليفة المبارك وعلي الشامسيحامد بن زايد وعبداهلل بن زايد خالل استقبال ناريندرا مـودي

يثّمن إسهامات الجالية 
الهندية في مسيرة 

التنمية والبناء والتطور

جـــوانــب العــالقـــــــــــات 
الثنائية في ضـوء 

الشـراكـة االستراتيجية 
الشاملة

الجانبان
بحثـــــــــــــــــا 

محمد بن زايد 
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رئيــس الدولــة ونائبــه يعــزيـان ملك األردن

يف ضحايا حادث تسرب الغاز بميناء العقبة

أبوظبي )وام(

 بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 
حفظه اهلل، برقية تعزية إلى جاللة امللك عبداهلل الثاني بن 

احلسني ملك اململكة األردنية الهاشمية الشقيقة يف ضحايا حادث 
تسرب الغاز املؤسف الذي وقع يف ميناء العقبة وأدى إلى وقوع عدٍد 

من الوفيات واإلصابات.  كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، رعاه اهلل، برقية تعزية مماثلة إلى جاللة امللك عبداهلل 

الثاني بن احلسني.
وعبرت دولة اإلمارات عن تضامنها مع اململكة األردنية الهاشمية 

الشقيقة يف ضحايا احلادث األليم الناجم عن تسرب غاز يف ميناء 
العقبة، والذي تسبب يف العديد من الوفيات واإلصابات. 

وأعربت وزارة اخلارجية والتعاون الدولي، عن خالص تعازيها 
ومواساتها إلى احلكومة األردنية وإلى الشعب األردني الشقيق وإلى 

أهالي وذوي الضحايا يف هذا املصاب اجللل، ومتنياتها بالشفاء 
العاجل جلميع املصابني.

اإلمارات تتضامن مع المملكة األردنية الهاشمية

سلطان القاسمي
يصدر مرسومًا أميريًا بتشكيل 
»أمنــــاء الشــــارقــــة للتعلـيـــــم«

الشارقة )وام(

أصدر صاحب السمو 
الشيخ الدكتور سلطان 

بن محمد القاسمي عضو 
املجلس األعلى حاكم 

الشارقة املرسوم األميري 
رقم )43( بشأن تشكيل 

مجلس أمناء مجلس 
الشارقة للتعليم. ونص 

املرسوم على أن ُيشكل 
مجلس أمناء مجلس 

الشارقة للتعليم برئاسة 
الدكتور سعيد مصبح 

محمد الكعبي، وعضوية 
كل من التالية أسماؤهم: الدكتور عبيد علي عبيد بن بطي املهيري والشيخ 
عبدالرحمن عبداهلل ماجد أحمد املعال والسيد علي أحمد يعقوب يوسف 

احلوسني والدكتور سيف خميس أحمد عبداهلل النقبي والسيدة عائشة 
محمد زايد خليفة الطنيجي.

»ايدج« تستقبل وفدًا
من »الدفاع« النيجيرية

أبوظبي )االتحاد(

استقبلت »ايدج« وفدًا رسميًا من وزارة الدفاع يف جمهورية نيجيريا االحتادية 
يف إطار جدول أعمال يتضمن زيارة الوفد العديد من مرافق التصنيع 

والتكنولوجيا املتقدمة يف »ايدج«.
ترأس الوفد معالي اللواء بشير صاحلي ماغاشي، وزير الدفاع النيجيري، وكان 

يف استقباله يف املقر الرئيسي ملجموعة »ايدج« يف العاصمة أبوظبي فيصل 
البناي، رئيس مجلس اإلدارة، وعدد من كبار مسؤولي اإلدارة العليا يف »ايدج«.

وزير الدفاع النيجيري خالل لقائه فيصل البناي )من المصدر(

»اليونيسف« تثني على
صداقة  الّشارقة للّطفل 

الشارقة )االتحاد( 

أشادت جلنة من منظمة األمم املتحدة للطفولة »يونيسف« بالنظام 
التعليمي يف إمارة الشارقة وبجهودها الرائدة يف توفير بيئة آمنة لألطفال، 
مؤكدة مطابقة املدارس واحلضانات يف الشارقة للمعايير الصديقة للطفل، 

كما اطلعت اللجنة، خالل زيارتها للشارقة، على أحدث مشاريع مكتب 
الشارقة صديقة للطفل ضمن لقاءات مع املكتب.

وجاءت الزيارة بهدف الّتأكد من مستوى تطبيق املبادئ التي أطلقتها 
»اليونسيف« مع مكتب الشارقة صديقة للطفل ضمن معايير الشارقة 

للمدارس واحلضانات الصديقة للطفل، إضافة إلى االطالع على اجلهود 
املستمرة ملكتب الشارقة صديقة للطفل. ضم وفد »اليونيسف« كاًل من 

ديسيزالفا إلييفا، وناتاليا مايتشلوفا، وهما استشاريتان مستقلتان من 
بلغاريا، متتلكان خبرة غنية يف أوروبا ومنطقة اخلليج.

خالل الزيارة )من المصدر(

حميد النعيمي يطلع على رؤية واستراتيجية وزارة العدل بحضور عمار النعيمي )وام(

حاكم عجمان يطلع على خطط وبرامج »العدل«

إلى شرح  السمو حاكم عجمان  واستمع صاحب 
من معالي عبداهلل بن سلطان بن عواد النعيمي وزير 
العدل، حول أهداف وخطط الــوزارة في المجاالت 
المرتبطة بالقوانين والتشريعات وتطويرها لالرتقاء 
بالمنظومة القضائية في الدولة، لتوفير نظام قضائي 
عدلية،  قضائية،  خدمات  تقديم  خــالل  من  عــادل 
وقانونية وتطوير تشريعات رائدة تضمن سيادة القانون 

وحماية الحقوق والحريات، وذلك ضمن بيئة أعمال 
حديثة ومبتكرة ومواكبة تعمل على تسهيل وتوفير كل 
ما يحقق خدمة مصالح المتعاملين وتعزيز استقرار 
المجتمع. وأثنى صاحب السمو حاكم عجمان، على 
الدور الذي تقوم به وزارة العدل في تحقيق العدل 
والمساواة والشفافية بين أفراد المجتمع دون تمييز، 
وتقديم الخدمات التي تحقق رضا وسعادة المراجعين.  

حضر اللقاء.. الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل 
والشيخ  والمالية،  ــة  اإلداري للشؤون  حاكم عجمان 
عبد اهلل بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون 
المواطنين، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة 
التشريفات والضيافة، وطارق بن غليطة مدير مكتب 
الحاكم، وأحمد إبراهيم الغمالسي رئيس مكتب ولي 

العهد، وعدد من كبار المسؤولين.

تطوير تشريعات رائدة تضمن سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات

عجمان )وام(

 اطلع صاحب السمو الشيخ 

حميد بن راشد النعيمي عضو 

المجلس األعلى حاكم عجمان، 

في مكتبه بالديوان أمس، 

بحضور سمو الشيخ عمار بن 

حميد النعيمي ولي عهد 

عجمان، على الخطط والبرامج 

والمشاريع التي تنفذها وزارة 

العدل ورؤيتها االستراتيجية 

للمرحلة المقبلة.

سعـــود بن راشد املعال يصـــدر قـــانــــونًا

بإنشاء املؤسسة العقارية يف أم القيــوين

أم القيوين )وام(

 أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعال 
رقم  القانون  القيوين  أم  حاكم  األعلى  المجلس  عضو 
في  العقارية  المؤسسة  إنشاء  بشأن   2022 لسنة   )2(
إمارة أم القيوين. ونص القانون على أن تؤسس بموجبه 
مؤسسة حكومية تعرف باسم المؤسسة العقارية إلمارة 
رئيساً  التنفيذي  المجلس  رئيس  ويــكــون  القيوين،  أم 
للمؤسسة، كما يكون للمؤسسة العقارية شخصية اعتبارية 
اإلداريــة  مهامها  أداء  في  تامة  مستقلة  وأهلية  مستقلة 
والتنفيذية على النحو المنصوص عليه في هذا القانون. 
الممارسات  أفضل  واعتماد  تطوير  إلى  القانون  ويهدف 
والمعايير في مجال القطاع العقاري في اإلمارة، ويكون 
القطاع  بتطوير  المعنية  الكيانات  على  سلطة  للمؤسسة 

اإلمــارة  فــي  الترخيص  وهيئات  التنظيمية  والهيئات 
وتطوير السياسات والنظم في القطاع العقاري، كما تعنى 
االستثمارات  لزيادة  واستراتيجيات  آليات  باستحداث 

وحماية حقوق المستثمرين في القطاع العقاري. 
في  العقاري  القطاع  تنظيم  إلى  المؤسسة  وتهدف 
اإلمارة، من خالل المساهمة في إعداد االستراتيجيات 
العمل  خطط  وتنفيذ  وتطوير  القطاع  بهذا  المتعلقة 
الحركة  نــمــو  ومــواكــبــة  بــالــقــطــاع،  للنهوض  ــالزمــة  ال
العمرانية في اإلمارة، خالل السنوات القليلة الماضية 
والحاجة الماسة إلعادة تنظيم وتأهيل قطاع العقارات 
من  المتزايدة  الطلبات  لمقابلة  القيوين  أم  إمارة  في 
االستثمارية  العقارات  من  المزيد  لتشييد  المستثمرين 
والتجارية  السكنية  لألغراض  الستغاللها  اإلمارة  في 

والصناعية.

اعتماد أفضل الممارسات 
والمعايير في مجال 
القطاع العقاري في 

اإلمارة

خصمًا على مخالفات الطرق واملواصالت يف الشارقة

الشارقة )وام(

بن  سلطان  الشيخ  سمو  تـــرأس   
نائب  القاسمي  سلطان  بــن  أحــمــد 
المجلس  رئيس  نائب  الشارقة  حاكم 
أمــس،  الــشــارقــة،  ــارة  إلمـ التنفيذي 
الــذي  التنفيذي  المجلس  اجــتــمــاع 
بحث  الحاكم.  سمو  مكتب  في  عقد 
الموضوعات  من  العديد  االجتماع 
الحكومية العامة واطلع على جملة من 
والهيئات  الدوائر  أداء  التقارير حول 
مستجدات  إلــى  إضافة  الحكومية، 
في  التنموية  المشروعات  في  العمل 

مدن ومناطق إمارة الشارقة. 
خصم  مقترح  المجلس  واعــتــمــد 
الطرق  هيئة  مخالفات  على   %50
ــارة الــشــارقــة  ــ ــمــواصــالت فــي إم وال
تهرب  مخالفات  من  كل  على  تنطبق 
غير  التشغيل  ومخالفات  الشاحنات 
عــدداً  المجلس  ونــاقــش  الــقــانــونــي. 

للصيادين  الداعمة  المقترحات  من 
في إمارة الشارقة والتي تأتي ضمن 
بتوجيهات صاحب  اإلمــارة،  أولويات 
بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو 
المجلس  عــضــو  الــقــاســمــي  محمد 
األعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو 
الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان 

الــقــاســمــي ولـــي عــهــد ونــائــب حاكم 
التنفيذي،  المجلس  رئيس  الشارقة 
ووجه المجلس بالتنسيق مع الجهات 
المقترحات  لوضع  االختصاص  ذات 
من  المزيد  وتوفير  التنفيذ  موضع 
على  والعمل  للصيادين  الــخــدمــات 
واطلع  األسماك.  صيد  مهنة  تعزيز 

مستشفى  أداء  تقرير  على  المجلس 
تضمن  حيث  الشارقة،  في  الجامعة 
ألداء  ــرات  ــؤشـ ــمـ الـ ــن  مـ مــجــمــوعــة 
في  تــزايــداً  شهد  الــذي  المستشفى 
من  يقدمها  التي  الخدمات  مختلف 

خالل مراكزه وعياداته. 
 35 مــن  أكــثــر  المستشفى  ويــضــم 
بها  يعمل  طبياً  وتخصصاً  ــزاً  مــرك
األكفاء في  المختصين  مجموعة من 
والمستويات  التخصصات  مختلف 
وتــنــاول  والفنية.  واإلداريــــة  الطبية 
في  نــمــواً  األكــثــر  الخدمات  التقرير 
لمواكبة  تطويرها  وطرق  المستشفى 
احــتــيــاجــات الــمــرضــى، إضــافــة إلى 
إجمالي الفحوص المخبرية والعمليات 
ــهــا، واخــتــتــم الــتــقــريــر  الــتــي يــجــري
بمجموعة من االعتمادات والشهادات 
التي حصل عليها المستشفى، إضافة 
المستقبلية  التوسعية  الخطط  إلــى 

التي يعمل عليها.

سلطان بن أحمد القاسمي خالل ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي )وام(

%50
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 ترأس االجتماع الثالث لمجلس دبي ألمن المنافذ الحدودية

منصور بن محمد: نعمل برؤية محمد بن راشد 

لتحقيق أعلى كفاءة يف حماية املنافذ

دبي )االتحاد(

بن محمد  الشيخ منصور  أكــد سمو 
بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي 
ألمن المنافذ الحدودية، أن استراتيجية 
المجلس وخططه التنفيذية، تسير وفق 
رؤيــة صاحب السمو الشيخ محمد بن 
الدولة  رئيس  مكتوم،  نائب  آل  راشــد 
رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي، رعاه 
اهلل، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن 
محمد بن راشــد آل مكتوم، ولــي عهد 
إلمــارة  التنفيذي  المجلس  دبــي  رئيس 
بن  مكتوم  الشيخ  وبمتابعة سمو  دبــي، 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم 
وزير  الـــوزراء  رئيس مجلس  نائب  دبي 
المالية، إذ يعمل المجلس على تحقيق 
حماية  فــي  الــكــفــاءة  مستويات  أعــلــى 
بالقدرات  واالرتقاء  الحدودية،  المنافذ 
المهنية والتقنية للفرق القائمة على أمن 
المنافذ، وتأكيد أعلى درجات جاهزيتها 
المخاطر  أشكال  مختلف  مع  للتعامل 
والتحديات، بما يُسِهم في تحقيق األمن 

واألمان للُمجتمع.
الشيخ  تــرؤس سمو  جاء ذلك خالل 
منصور بن محمد بن راشــد آل مكتوم 
ألمن  ــي  دب لمجلس  االجــتــمــاع  الثالث 
صباح  ُعقد  والــذي  الحدودية  المنافذ 
اليوم ) الثالثاء( في المقر الرئيس لإلدارة 
العامة لإلقامة وشؤون األجانب بدبي، 
أحمد  محمد  الفريق  سعادة  بحضور 
والشيخ  المجلس،  رئيس  نائب  المّري، 
سعيد بن أحمد آل مكتوم، واللواء عبيد 
مهير بن سرور، واللواء أحمد محمد بن 
ثاني، وسعادة حمد عبيد المنصوري ود. 

عبد اهلل بو سناد، ومحمد اللنجاوي.

خالل  المجلس،  رئيس  سمو  ونــّوه 
التي  الحثيثة  بالجهود  االجــتــمــاع، 
والجهات  الحكومية  الدوائر  تبذلها 
ودوره  المجلس،  في  الممثلة  المعنية 
والتعاون  التنسيق  ُمستوى  رفــع  في 

المعنية  الــحــكــومــيــة  الــجــهــات  بــيــن 
الحدودية  المنافذ  على  بــاإلشــراف 
على المستويين المحلي  والتنسيق مع 
المعارف  وتبادل  االتحادية،  الجهات 
والـــخـــبـــرات والـــتـــجـــارب وأفــضــل 

الممارسات فيما بينها، تعزيزاً لتنفيذ 
في  لــإلمــارة  االستراتيجية  الخطة 
المنافذ  بــأمــن  الُمرتِبطة  الــمــحــاور 
وصوالً  بــاألداء،  واالرتقاء  الحدودية، 
إلى أعلى مستويات التنافسية لإلمارة 
الصعيدين  عــلــى  الــمــجــال  هـــذا  فــي 
على  التأكيد  وتم  والدولي.  اإلقليمي 
التطوير  عمليات  مــواصــلــة  أهــمــيــة 
القطاع  في  التنافسية  مستوى  لرفع 
يتماشى  بما  دبـــي،  ــارة  إلمـ البحري 
ضمن  المتبعة  الممارسات  وأفضل 
في  الــبــحــري  الــقــطــاع  استراتيجية 
بين  ــي  دب لمكانة  وتــعــزيــزاً  ــارة،  ــ اإلم
على  الرائدة  البحرية  المدن  أفضل 

الصعيد العالمي.   
وشمل االجتماع مناقشة جملة من 
المجلس،  أطلقها  التي  الــمــبــادرات 
ألداء  القياس  نظام  مــبــادرة  ومنها: 
 )dashboard( الــبــحــري  الــقــطــاع 
وتأمين  تنظيم  إشـــراف  لجنة  تحت 
البحرية في إمارة دبي ودبي الرقمية. 
ذات  البيانات  كافة  حيث سيتم جمع 
ثم  ــن  وم الــبــحــري،  بالقطاع  الصلة 
يوليو،  شهر  بنهاية  المنصة  إطــالق 
تحليل  بــهــدف  بعد  فيما  لتقييمها 
ومبادرة  عليها،  والتغلب  التحديات 
»االحتياجات الفورية للمراكز األمنية 
المشتركة من الوسائل البحرية« التي 
تعكس الجهود المبذولة من قبل اللجنة 
البحري  األمـــن  لضبط  المختصة 
التحديات  لمواجهة  عالية  بكفاءة 
جديدة  تشريعات  واستخدام  األمنية 

لتعزيز السالمة واألمن البحري.
 

منصور بن محمد خالل تفقد المنافذ )من المصدر(

»الهوية الوطنية« في 
محاضرة بمنطقة زاخر 

محمد البلوشي )العين( 

نظمت إدارة مجالس أبوظبي 
بن  سالم  العميد  مجلس  فــي 
لوتيه العامري في منطقة زاخر 
بالعين، محاضرة تفاعلية بعنوان 
»الهوية الوطنية والسنع: موروث 
الــدكــتــورة  قدمتها  مــســتــدام«، 
مستشارة  بــالــخــيــر،  عــائــشــة 
البحوث في األرشيف والمكتبة 

الوطنية.
العامري  لوتيه  ابــن  وأعــرب 
ــغــامــرة لدعم  عــن ســعــادتــه ال
ورعاية الحكومة الرشيدة مثل 
هذه المحاضرات، وعن امتنانه 
ــون مجلسه  ــك ي بـــأن  الــعــمــيــق 
مستضيفاً للخبراء والمختصين 
ما  ومناقشة  الــنــشء  لتوعية 

يخدم المجتمع.
الــدكــتــورة عائشة  وتــنــاولــت 
بالخير، في محاضرتها، تعريفاً 
متكاملة  منظومة  بأنه  للسنع 

متوازن  إنسان  بناء  في  تُسهم 
المتناقل  بــالــمــوروث  متشّرٌب 
األجيال  عبر  وذهنياً  شفاهياً 
المتعاقبة وذكرت عناصره التي 
يطبقها األفــراد في تعامالتهم 
من  جــوانــب  فتعكس  اليومية، 

حضارتهم وهويتهم وثقافتهم. 
وذكرت أن من أهم العناصر 
الوطنية تعتمد  للهوية  المكونة 
التقيد  ــى  عــل تــطــبــيــقــهــا  ــي  فـ
لجمالياتها  السائدة  باألعراف 
وأصالتها. وشرحت كيف تكون 
من  جعلت  التي  الناعمة  القوة 
عالمياً  نموذجاً  زايـــد«  »عيال 
والتعايش  التسامح  عن  يعّبر 

السلمي واحتواء اآلخر.
وركزت الُمحاضرة على القيم 
عليها  نصت  التي  اإلمــاراتــيــة 
وثيقة قيم وسلوكيات المواطن 
ــاد ومــفــهــوم  ــعـ ــي وأبـ ــ ــارات ــ اإلم
وكيفية  الصالحة  الــمــواطــنــة 

تطبيقها.

 مشاركون في المحاضرة )من المصدر(

بعثة الحج الرسمية تغادر إلى األراضي املقدسة 

أبوظبي )وام(

لدولة  الرسمية  الحج  بعثة  غــادرت 
أمــس،  المتحدة،  العربية  ــارات  ــ اإلم
أبوظبي  مــطــار  عــبــر  ــوطــن  ال أرض 
العربية  المملكة  إلى  متجهة  الدولي، 
مهامها في خدمة  لمزاولة  السعودية 
حجاج الدولة في األراضي المقدسة، 
مكة  مــن  كــل  فــي  شــؤونــهــم  ومتابعة 
وبقية  الــمــنــورة  والــمــديــنــة  المكرمة 
الخدمات  أرقــى  وتوفير  المناسك، 
التي تمكنهم وتعينهم على أداء الحج 

بطمأنينة ويسر. 

وأكد الدكتور محمد مطر الكعبي، 
رئيس الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية 
واألوقاف، رئيس مكتب شؤون حجاج 
دولة اإلمــارات، على الدعم والرعاية 
التي تحظى بها »الهيئة« وبعثة الحج 
سيراً  الرشيدة  القيادة  من  الرسمية 
على نهج القائد المؤسس الشيخ زايد 
-طيب اهلل ثراه - مثمناً جهود المملكة 
العربية السعودية، ودعا أعضاء البعثة 
في  والتفاني  الجهد  مضاعفة  إلــى 

تقديم الخدمات إلى حجاج الدولة. 
سعيد  محمد  كشف  ناحيته،  مــن 
العامة  الهيئة  عــام  مــديــر  الــنــيــادي، 

نائب  واألوقـــاف،  اإلسالمية  للشؤون 
ــؤون حــجــاج دولــة  ــيــس مــكــتــب شــ رئ
البعثة  استعداد  كامل  عن  اإلمــارات، 
الــدولــة،  حجاج  لخدمة  وجاهزيتها 
مبيناً أن لجنة الحج التحضيرية التي 
تتابع تجهيز  أيــام  غــادرت قبل سبعة 
المكرمة  مــكــة  ــي  ف البعثة  ــرات  ــق م
والــمــديــنــة والــمــنــورة وتــســلــم أرض 
وعرفات  منى  في  الحجاج  مخيمات 
من  عالية  نسبة  وحققت  ومــزدلــفــة، 
الموضوعة  الخطط  اإلنجاز، بحسب 
رئيس مكتب  والتواصل مع  بالتنسيق 

شؤون الحجاج.

بعثة الحج الرسمية  )وام(

»عــــالقــــات 
الشارقة« تبحث 

التعاون مع 
المدن الفنلندية

الشارقة )االتحاد( 

استقبل الشيخ فاهم 
القاسمي، رئيس دائرة 

العالقات احلكومية 
يف الشارقة، وفدًا من 

جمهورية فنلندا، ضم 
كاًل من: ماريانا نيسيال، 

السفيرة الفنلندية لدى 
دولة اإلمارات العربية 

املتحدة، ويوهانا ريهيما، 
مستشارة التجارة 

واالستثمار الفنلندية. 
ومت خالل اللقاء بحث 
سبل التعاون املشترك 

بني مدن جمهورية 
فنلندا وإمارة الشارقة، 

وتعزيز فرص االستثمار 
بني اجلانبني، كما مت 

تبادل الرؤى حول تطوير 
العالقات الثنائية يف 

القطاعات االقتصادية 
والتنموية، مبا يسهم يف 

تنمية فرص الشراكات 
الثقافية والتجارية. 

العين تحتضن »التطوع لخدمة 
المجتمع واإلنسان«

أبوظبي )وام(

العين  فــي  أمــس،  انطلقت، 
المشروع  من  الثانية  المرحلة 
الــوطــنــي »الـــتـــطـــوع لــخــدمــة 
الــذي  ــان«،  ــسـ واإلنـ المجتمع 
تنظمه وزارة التسامح والتعايش 
رعاية  تحت  الوطن  وصندوق 
معالي الشيخ نهيان بن مبارك 
الــتــســامــح  وزيـــــر  ــان  ــي ــه ن آل 
والتعايش، رئيس مجلس إدارة 
بمشاركة  الـــوطـــن،  صــنــدوق 
المتطوعين  من  كبيرة  أعــداد 
والمتطوعات من مدينة العين 

والمناطق المحيطة بها. 
ــم الـــمـــشـــاركـــون  ــظــ ــ ــت ــ وان
ــي  ــب ــدري ــت ــامـــج ال ــرنـ ــبـ ــي الـ ــ ف
يستمر  ــذي  ــ ال الــمــتــخــصــص، 
واستثمار  لتأهيلهم  ــام  أيـ  3
وخبراتهم  وقدراتهم  طاقتهم 
لخدمة  ــتــطــوع  ال مــجــال  فـــي 
المحلية  مجتمعاتهم  وتنمية 
فــي الــعــديــد مــن الــمــجــاالت، 
حــيــث يــهــدف الــبــرنــامــج إلــى 
الخروج برؤى وأفكار ومشاريع 
فوراً  للتطبيق  قابلة  ومبادرات 
اإلمـــاراتـــي،  المجتمع  داخـــل 
بالتعاون مع العديد من الجهات 
االتحادية والمحلية والخاصة. 
وفي إطار اهتمامه ومتابعته 

»التطوع  لمشروع  المستمرة 
واإلنــســان«،  المجتمع  لخدمة 
بن  نهيان  الشيخ  معالي  كــان 
ــهــيــان قـــد أكــد  ــبـــارك آل ن مـ
أجـــل خدمة  مــن  الــتــطــوع  أن 
المجتمع اإلماراتي واإلنسانية، 
وتعزيز قدرات أبناء هذا الوطن 
ــرز  ــم وأبـ هــي واحــــدة مــن أهـ
الصفات التي يمتع بها مواطنو 
دولة اإلمارات العربية المتحدة 
ــى أرضـــهـــا،  ــمــون عــل ــمــقــي وال
قيمة  التطوع  أن  على  مشدداً 
إنسانية متجذرة في مجتمعنا، 
ــد الــمــؤســس  ــ ــوال ــ ــا ال غــرســه
بن  زايـــد  الشيخ  لــه  المغفور 
اهلل  »طيب  نهيان  آل  سلطان 
ثراه«، وجعلتها قيادتنا الرشيدة 
حــيــاة.  وأســلــوب  عــمــل  منهج 
وأكد صندوق الوطن أن انتقال 
الــمــشــروع الــوطــنــي »الــتــطــوع 
لخدمة المجتمع واإلنسان« إلى 
مدينة العين في ثانية محطاته 
كافة  لتشمل  ستتواصل  التي 
ــة، هــو فرصة  مــنــاطــق الـــدولـ
لكل أبناء وبنات اإلمــارات من 
خبراتهم  لصقل  المتطوعين 
والتعرف  طاقتهم،  واستثمار 
على التجارب العالمية الناجحة 
لخدمة المجتمع واإلنسان في 

كل مكان. 

  توفير أرقى أشكال الدعم

 تفقد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، 
العامة لإلقامة وشؤون األجانب، حيث  مبنى اإلدارة 

استمع إلى شرح من الفريق محمد أحمد املري، مدير عام 
اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب بدبي، حول مجمل 

عمل اإلدارة وما تقدمه من خدمات للجمهور، وكذلك 
أرقى  التي يتم من خاللها توفير  املختلفة  التخصصات 

واملمارسات  املعايير  أفضل  وفق  للمتعاملني  الدعم  أشكال 
العاملية، حيث أثنى سموه على الدور املهم واحليوي الذي 

املقدمة  تضطلع به اإلدارة وارتياحه جلميع اخلدمات 
تتسم  بصورة  توفيرها  يف  املستخدمة  العالية  والتقنيات 

العالية.  والكفاءة  والدقة  بالسرعة 

الشيخ  السمو  صاحب  من  بأمر  ذلــك  يأتي 
الدولة  محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
اهلل«،  »رعــاه  دبي  حاكم  الــوزراء  مجلس  رئيس 
اإلنساني ومنظمة  المجتمع  بناًء على طلب من 
إلى  جوية  رحــالت  بتسيير  العالمية  الصحة 
العاصمة األفغانية كابل لنقل مساعدات إنسانية 
أعقاب  في  حالياً  إليها  الحاجة  تشتد  عاجلة 
وضرب  درجــة   5.9 قوته  بلغت  الــذي  الــزلــزال 

شرق البالد. 
المواد  لتصل  الرحلة  هــذه  المدينة  وسيرت 
اإلغاثية إلى كابل استجابة للحاجات اإلنسانية 
في  الواقعة  الساحلية  غير  الدولة  في  الطارئة 
جنوب آسيا بعد أن ضرب الزلزال العنيف البالد 
وسط  ألــف شخص  مــن  أكثر  مقتل  إلــى  وأدى 

مخاوف من تفشي مرض الكوليرا. 
وقال جوسيبي سابا المدير التنفيذي للمدينة 
العالمية للخدمات اإلنسانية: »إن التقارير تشير 
إلى أن هذا الزلزال هو األشد عنفاً منذ عقدين 
ما يزيد الوضع اإلنساني المقلق في أفغانستان 
تعقيداً«، مشيراً إلى أن »المدينة تعمل بتوجيهات 
آل  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو  من صاحب 
لهيئات  العاجلة  االستجابة  تسريع  على  مكتوم 
الدولي، وفيما تحشد قواها من أجل  المجتمع 
مساعدة المتضررين من الكارثة يعمل عدد كبير 
من المنظمات التي نستضيفها في المدينة على 
الساعة على حشد مواردها، حيث ننسق  مدار 
معا ونقدم كل الدعم الالزم لنقل مواد اإلغاثة 
وأن  السيما  أفغانستان،  إلــى  مستودعاتنا  من 

الرشيدة  القيادة  وتعتبر  الوقت مسألة جوهرية 
إلنقاذ  ملحاً  إنسانياً  واجباً  السريعة  االستجابة 

األرواح«. 
من جانبه، قال الدكتور دابنغ لو ممثل منظمة 
العالمية في أفغانستان، إن مجموعات  الصحة 
على  تصل  التي  والــطــوارئ  الصدمات  جراحة 
متن هذه الرحلة من المركز اللوجستي لمنظمة 
الصحة العالمية في المدينة العالمية للخدمات 
اإلنسانية ضرورية للحفاظ على دعمنا المستمر 
لشعب أفغانستان ألن هذه اإلمــدادات ستغطي 
حاجات ما ال يقل عن 340 ألف شخص، معرباً 
عن امتنانه للمساعدة اللوجستية الحيوية التي 
دعماً  المتحدة  العربية  اإلمــارات  دولة  تقدمها 

للمركز اللوجستي العالمي للمنظمة في دبي. 

دبي )وام(

غادرت طائرة شحن دبي متجهة 

إلى العاصمة األفغانية كابل 

محملة بـ24.5 طن من األدوية 

األساسية والمواد الطبية 

ومستلزمات التعامل مع الكوليرا 

التي وفرتها منظمة الصحة 

العالمية من مستودعاتها في 

المدينة العالمية للخدمات 

اإلنسانية في دبي. 

بأمر من محمد بن راشدبأمر من محمد بن راشد

مساعدات عاجلة ملتضرري الزلزال يف أفغانستانمساعدات عاجلة ملتضرري الزلزال يف أفغانستان

خالل إرسال المساعدات )وام(
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للتعليم  اإلمـــــارات  مــؤســســة  أعــلــنــت  ذلـــك،  إلـــى 
على  األوائــل  الثمانية  قائمة  عن  أمس،  المدرسي، 
التي  والخاصة  الحكومية  للمدارس  الدولة  مستوى 
تتبع منهج وزارة التربية والتعليم، على أن تعلن اليوم 

100 من طلبة الدولة. قائمة تضم األوائل الـ
مزون  مواطنين هم:  أربعة طالب  القائمة  وضمت 
النخبة،  مسار  في  المعال  فلج  مدرسة  من  الكتبي 
المسار  فــي  الــعــطــاء  مــدرســة  مــن  الكتبي  وسمية 
التكنولوجيا  ثانويات  من  المنصوري  ومحمد  العام، 
ومحمد  المتقّدمة،  العلوم  برنامج  في  التطبيقية 
المسار  في  التطبيقية«  »التكنولوجيا  من  الطنيجي 

العام. 
الخلفي  الرحمن  عبد  الطالب  القائمة  ضمت  كما 
من مدرسة عبد اهلل بن الزبير في المسار المتقّدم، 
الـــمـــدارس األهــلــيــة الخاصة  ــوان مــن  ــارس رضــ ــ وف
مدرسة  من  محمود  وعاصم  المتقّدم،  المسار  في 
الحبشي  العام، وعلي  المسار  الخاصة في  المهارات 
المسار  فــي  التطبيقية  التكنولوجيا  ثــانــويــات  مــن 

المتقّدم.
الــمــدرســي،  للتعليم  ــارات  ــ اإلمـ مــؤســســة  ــدأ  ــب وت
الدراسي  العام  نهاية  امتحانات  نتائج  إعالن  اليوم، 
طلبة  نــتــائــج  مــع  تستهلها  ــتــي  وال  ،2022-2021
صباحاً،  العاشرة  الساعة  في  عشر  الثاني  صفوف 
التاسع  مــن  الــصــفــوف  نتائج  إعـــالن  يتم  أن  على 

ظهراً.   الواحدة  الساعة  عند  عشر  الحادي  لغاية 
فسيتم  الثامن،  لغاية  األول  من  الصفوف  طلبة  أما 
الساعة  يونيو   30 الخميس  غٍد  يوم  نتائجهم  إعالن 
مؤسسة  أعلنت  فقد  صباحاً.  والنصف  التاسعة 
الزمنية  البرمجة  عن  المدرسي  للتعليم  اإلمــارات 
لطلبة   ،2022-2021 الدراسي  العام  نهاية  نتائج 

لمنهاج  المطبقة  والخاصة  الحكومية  الــمــدارس 
والتعليم.  التربية  وزارة 

إتمام  شهادة  على  عشر«  »الثاني  طلبة  وسيحصل 
المجموعة  لمواد  رقمية  نتائج  وستتضمن  الدراسة، 
»ب«  المجموعة  مــواد  تكون  أن  على  النظرية،  »أ« 
النهائي  المعّدل  ضمن  تدخل  وال  بالحروف  وصفية 

عشر«،  »الحادي  إلى  األول  من  الطلبة  أما  للطالب. 
لجميع  فقط  بالحروف  وصفية  شهاداتهم  فستصدر 
مواد المجموعتين »أ« و»ب«، ولن تضم الشهادة معّدالً 
نهائياً للطالب، وذلك وفق دليل سياسة تقييم الطلبة 
وضوابط تطبيق االمتحانات للعام الدراسي الحالي.

وطــالــبــات من  295707 طــالب  تــقــدم  قــد  وكـــان 
المدارس  في  عشر«  »الثاني  إلــى  الثالث  صفوف 
لتأدية  الوزارة  لمنهاج  المطبقة  والخاصة  الحكومية 
في   2022-2021 الدراسي  العام  نهاية  امتحانات 
في  وطالبة  طالباً   28916 منهم  يونيو،  من  العاشر 
صفوف الثاني. وخصصت مؤسسة اإلمارات للتعليم 
87 مقراً لتأدية االمتحانات موزعين على  المدرسي 

الدولة. إمارات 
المدرسي  للتعليم  ــارات  ــ اإلم مؤسسة  ــددت  وحـ
تمتد  اإلعــادة،  امتحانات  لتأدية  مسائيتين  فترتين 
الفترة األولى من الساعة الثالثة إلى الخامسة مساء، 
إلى  والنصف  الخامسة  الساعة  من  الثانية  والفترة 

مساء. والنصف  السابعة 
وحــرصــت الــمــؤســســة عــلــى تــوفــيــر رؤســـاء لجان 
تتوزع  فيما  االختبارات،  سالسة  لضمان  ومنسقين 
في  لــجــان  و7  دبـــي،  فــي  لجنة   13 بــواقــع  الــلــجــان 
أم  في  واثنتين  عجمان،  في  لجان  و10  الشارقة، 
القيوين، و13 لجنة في إمارة رأس الخيمة، و9 لجان 

الفجيرة. في 

»تعليـــم« تعلـــن قائمــة الثمانيــة األوائــل علــى 
مستوى الدولة للمدارس الحكوميـة والخاصـة

نبـــارك للـوطـــن دفعـــة 

جديدة من أبنائه وبناته

محمـــد بـــن راشـــد:

دينا جوني )دبي( 

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،  أوائل الثانوية العامة، وبارك لهم هذا التفوق والنجاح.

وقال سموه عبر »تويتر«: »تحدثت قبل قليل مع مزون الكتبي وسمية الكتبي من 

أوائل الثانوية العامة لتهنئتهما.. نبارك لألوائل.. نبارك للخريجين.. نبارك لجميع اآلباء 

واألمهات.. نبارك للوطن دفعة جديدة من أبنائه وبناته.. جنوده.. رجاله ونسائه.. 

وقادة مستقبله.. ونبشرهم بأن أيامهم القادمة أجمل وأعظم بإذن الله«..

إعـــالن األوائــــل الـ100 مــــن طلبـــة الــدولـــة.. اليــوم

درجــــات الطــــالــــب
وحتتسب درجات الطالب يف شهادة إمتام 

الثاني عشر، من خالل  الدراسة للصف 
خمسة إجراءات مت حتديدها يف الدليل 

للتعليم  اإلمارات  مؤسسة  عن  الصادر 
احتساب  إجراءات  وتضمنت  املدرسي. 

الدرجات درجة املادة يف نهاية العام 
الدراسي حتسب من أوزان الفصول الدراسية 

واخلتامي،  التكوين  للتقييم  الثالثة 
الطالب احلاصل عليها من  ومجموع درجات 
مواد املجموعة »أ«، والتي تظهر على صورة 

رقم وحرف يف الشهادة. ويستخرج معدل 
الطالب من تقسيم املجموع على عدد مواد 
املجموعة  »أ«، فيما تخضع مواد  املجموعة 

ويكون  موحدة،  مركزية  لتقييمات  »ب« 
التقييم باحلروف وليست لها درجات وال 

املجموع. ويختلف سلم توزيع  تدخل ضمن 
التعليمي ويظهر يف  املسار  الدرجات حسب 
الشهادة. وحرصت مؤسسة اإلمارات  أسفل 

امتحانات  عقد  على  املدرسي  للتعليم 
 24 20 إلى  تعويضية خالل الفترة من 

الصفوف من  يونيو، فيما يخضع طلبة 
التعليم  الثاني عشر يف فئة  العاشر حتى 

للفصل  اإلعادة  المتحانات  املتكامل  املستمر 
العام الدراسي  الثالث واألخير من  الدراسي 

2021-2022، وتستمر حتى األول  احلالي 
املقبل.  يوليو  من 

القائمة تضم أربعة طلبة مواطنين هم مزون الكتبي وسمية الكتبي ومحمد المنصوري ومحمد الطنيجي  

مزون الكتبي: مكالمة محمد بن راشد أكبر هدية

سعيد أحمد )أم القيوين(

خليفة  مــزون  الطالبة  عّبرت 
ــن مـــدرســـة  ــ ــم الــكــتــبــي م ــالـ سـ
الــحــاصــلــة على  ــمــعــال،  ال فــلــج 
النخبة  مسار  في  األول  المركز 
»حــــكــــومــــي«، عــــن ســعــادتــهــا 
ــا بــمــكــالــمــة صــاحــب  ــه ــرحــت وف
راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل 
الـــــوزراء حاكم  مــجــلــس  رئــيــس 
أن  مــؤكــدة  اهلل«،  »رعــــاه  ــي  دبـ
معها،  وحــديــثــه  ســمــوه  مكالمة 

أكبر هدية حصلت عليها.  يعتبر 
بالشكر  الكتبي،  مزون  وتقدمت 
الــرشــيــدة  للحكومة  ــعــرفــان  وال
بأبنائهم  واهتمامها  دعمها  على 
بذل  على  وتشجيعهم  الــطــالب 
ــمــزيــد مــن الــجــهــد والــعــطــاء  ال
قدمت  كما  اإلنجازات،  لتحقيق 
بذاله  ما  على  لوالديها  نجاحها 
الــدراســي،  ــام  ــع ال ــوال  طـ معها 
ومــســانــدتــهــا فـــي دراســـتـــهـــا، 
فترة  خالل  لها  األجــواء  وتهيئة 
على  ساعدها  مما  االمتحانات، 

النتيجة. هذه  تحقيق 

سمية الكتبي: فخورة بما حّققته

محمد البلوشي )العين(

عبداهلل  سمية  الطالبة  أكــدت 
ــم الــكــتــبــي، الــحــاصــلــة على  ســال
العام  المسار  فــي  األول  المركز 
الــحــكــومــي مــن مــدرســة الــعــطــاء 
وأن  تفوقها،  توقعت  أنها  بالعين، 
تكون ضمن العشرة األوائل، الفتة 
إلـــى حــرصــهــا عــلــى الــتــفــوق منذ 
منذ  الــمــذاكــرة  بتكثيف  الــصــغــر، 
مطلع العام، مع الترفيه عن النفس 

بشكل منتظم.
في  كبيراً  وقتاً  قضيت  وقالت: 
عدم  لــتــجــاوز  بــالــمــصــادر  البحث 
واالستعانة  ــدروس،  الـ بعض  فهم 
مؤكدة  المدرسة،  في  بالمعلمين 
ــم تــخــّيــب أمــل  ســعــادتــهــا كــونــهــا ل
واعتزامها  ومعلماتها،  أســرتــهــا 
ــي جــامــعــة  ــدســة فـ ــن ــه ــة ال ــ دراســ

اإلمارات العربية المتحدة. 
حّققته..  بما  فــخــورة  وقــالــت:  
ــي دعــمــتــنــي،  ــت ــر أســـرتـــي ال أشــك
وهيأت لي البيئة المالئمة للتفوق، 
وأشكر  التعليم.  أسرة تحب  ونحن 
بيئة  وفرت  التي  الرشيدة  قيادتنا 

تعليمية مكتملة ومعلمين أكفاء.
النظام  أن  إلــى  سمية  وأشــارت 
وإلى  متميز،  باإلمارات  التعليمي 
ــدة على  ــرشــي ــادة ال ــي ــق حـــرص ال
على  قـــادر  جيل  ــداد  وإعــ تخريج 

الطموحات. تحقيق 
التخصص  اعتزامها  أن  وبينت 
فــي الــهــنــدســة، لــمــســايــرة تــوجــه 
الدولة نحو التطور التقني، وإكمال 
تعليمها الجامعي داخل الدولة لما 
جامعية  مؤسسات  مــن  بــه  تتمتع 

تضاهي الجامعات العالمية.
ــة عن  ــب ــطــال وأعـــــرب والـــــد  ال
حققته  بــمــا  ــامــرة  ــغ ال ســعــادتــهــم 
الكتبي  عـــبـــداهلل  ــال  ــ وق ســمــيــة. 
وصف  أستطيع  »ال  سمية:  ــد  وال
سمية،  ابنتي  حققته  بما  شعوري 
الرشيدة  لقيادتنا  بالشكر  وأتقدم 
خاصة،  عناية  التعليم  أولت  التي 
ووفرت كل ما يستلزم بناء اإلنسان 
اإلماراتي، من معلمين أكفاء، وبنية 
مستقبلية،  ونظرة  متطورة،  تحتية 
ــع  ــواقـ الـ أرض  عـــلـــى  مــحــقــقــيــن 

)االستثمار في التعليم(«.

 أشكر أسرتي على 
دعمي وتهيئة  البيئة 

المالئمة للتفوق

محمد المنصوري: ال نعرف المستحيل

مريم بوخطامين )رأس الخيمة(

إبــراهــيــم  محمد  الــطــالــب  قــدم 
األول  المنصوري،  محمد  جمال 
التطبيقية،  الــتــكــنــولــوجــيــا  عــلــى 
المتقدمة  العلوم  برنامج  مــســار 
وتميزه  تفوقه  الخيمة،  رأس  في 
التي  الرشيدة  للقيادة  الــدراســي 
حثتهم وبشكل مستمر على التميز 
والتقدم، وأكد أن الطالب المجتهد 
إلى  مشيراً  المستحيل،  يعرف  ال 
أنه سوف يكمل مشواره في التفوق 
الحوسبة  علوم  لدراسة  واالجتهاد 

والذكاء االصطناعي.
ــه كــان  وأوضــــح الــمــنــصــوري أنـ
 6 إلــى   5 من  يومي  بشكل  يــدرس 
توفير  في  ساعده  وقــد  ســاعــات، 
األجــــــواء الـــدراســـيـــة الــمــنــاســبــة 
األسرة التي كان لها الفضل الكبير 
وتحصيله  وتــفــوقــه  نــجــاحــه  فــي 
أنسى  »وال  المرتفع..  الــدراســي 
ــي كـــان لها  ــت ــي ال فــضــل مــدرســت
مساندتي،  فــي  الكبيرة  البصمة 

ودفعي نحو التفوق«.
 بدوره، عبر والد الطالب محمد 
العارمة  فرحته  عــن  المنصوري 

المعدل  هــذا  على  ابنه  لحصول 
كل  لــه  متمنياً  الــعــالــي،  والــمــركــز 
النجاح والتوفيق في حياته العملية 
والعلمية، شاكراً اهلل العلي القدير 

على هذه النعمة.
الطلبة  ــن  م ــنــه  اب أن  وأضــــاف 
ــه  ــت ــذ بــــدايــــة رحــل ــنـ األوائـــــــــل مـ
الدراسة  يعطي  وكان  األكاديمية، 

والــتــعــلــيــم جــل وقــتــه واهــتــمــامــه، 
جهوده  ثــمــار  ابــنــه  حصد  ــيــوم  وال
فخره  مبدياً  المتواصل،  وعمله 
تكن  لــم  بالمقابل،  التفوق.  بهذا 
والــدة  مــن  تــخــرج  تــكــاد  الكلمات 
الــطــالــب الـــتـــي أكــــدت فــرحــتــهــا 
ابنها  يحقق  أن  متمنية  الكبيرة،  

حلمه في الدراسة والعمل. 

محمد المنصوري مع والده

محمد الطنيجي: فرحة كبيرة

سعيد أحمد )أم القيوين(

عبر الطالب محمد عبيد محمد 
ــة ثــانــويــة  ــدرسـ ــن مـ الــطــنــيــجــي مـ
التكنولوجيا التطبيقية بأم القيوين، 
المركز  على  بحصوله  فرحته  عن 
التكنولوجيا  ثــانــويــة  عــلــى  األول 
التطبيقية في المسار العام، مؤكداً 
عز  اهلل  بفضل  تحقق  نجاحه  أن 
وأبيه،  أمه  ومتابعة  واهتمام  وجل 
بذل  على  ــمــاً  دائ لــه  وتشجيعهما 
الــدراســة،  فــي  الجهد  مــن  المزيد 
وتأكيدهما على أنه سيحقق مركزاً 

متقدماً في قائمة األوائل.
بالشكر  الطنيجي  محمد  وتقدم 
على  الرشيدة  للحكومة  والتقدير 
العام  للطالب خالل  قدمته  ما  كل 
الدراسي، الذي لم يكن سهاًل بسبب 
بالشكر  تقدم  كما  »كــورونــا«،  أزمــة 
على  الــمــدرســة  وإدارة  للمعلمين 
وقوفهم مع الطالب ومساندتهم في 
أنه  إلى  مشيراً  االمتحانات،  فترة 
يتجاوزوا  أن  وزمــالؤه  هو  استطاع 
كـــل الــصــعــاب والــتــحــديــات، وأن 

يحققوا نتائج عالية.
القادمة ستكون  وقال إن خطوته 

الوطنية، وبعدها  بالخدمة  التحاقه 
الجامعية في حال  سيكمل دراسته 
أو  ــارات  اإلمـ جامعة  في  قبوله  تم 
تخصص  بأبوظبي  خليفة  جامعة 

هندسة كهربائية.

محمد الطنيجي مع والده )من المصدر(

عبدالرحمن بدوي: فرحتي ال توصف 

فهد بوهندي )خورفكان( 

ــرحــمــن  ــدال ــالـــب عــب ــطـ عـــبـــر الـ
الخلفي  بـــدوي  مصطفى 

عبداهلل  مدرسة  من 
بن الزبير عن فرحته 

األوائـــل  ضمن  بتفوقه 
على مستوى الدولة في المسار 

المتقدم، وتوجه بالشكر لدولة اإلمارات 
قيادة وشعباً، التي وفرت له البيئة التعليمية 

»الفضل  أن  وأكد  أحالمه.  لتحقيق  المناسبة 
يعود لوالدي وأسرتي ومدرستي ومعلمي الذين 
ساعدوني بتخطي كل الصعوبات التي واجهتني، 
وأنا حريص جداً بعد تحقيق حلمي، على أن 
أكمل دراستي هنا في دولة اإلمارات للوصول 

إلى أعلى الدرجات العلمية«. عبدالرحمن مع والده

علي الحبشي: فرحة والدّي ال تقدر بثمن

)أبوظبي( النقبي  خلفان 

ــج عـــلـــي حــســن  ــريـ ــخـ ــد الـ ــ أكـ
على  األول  الحبشي،  عيدروس 
التطبيقية،  التكنولوجيا  ثانوية 
فـــي الـــمـــســـار الـــمـــتـــقـــدم، فــي 
ــاس: سهرت  يـ بــنــي   - أبــوظــبــي 
فراغي  أوقات  وقضيت  الليالي 
األمــور  وتعلمت  ــدراســة،  ال فــي 
حقوقي  عن  وتنازلت  المفيدة، 
مهندساً  أصبح  حتى  اللعب  في 
في  خليفة  جامعة  في  كهربائياً 
يعود  الكبير  والفضل  أبوظبي، 
عملوا  ــن  ــذي ال ــي  أســرت ــراد  ــ ألف
بيئة دراسية  توفير  جاهدين في 
جميع  وتــوفــيــر  ــي،  ــ ل مــنــاســبــة 
وتشجيعي  الدراسة  مستلزمات 
بــشــكــل دائــــم حــتــى أصـــل إلــى 

الــمــراكــز األولـــى فــي كــل شــيء 
الشكر  كــل  ــاف:  وأضــ ودائـــمـــاً. 
ــقــيــادة الــرشــيــدة  ــل ــر ل ــقــدي ــت وال
على  مستمر  بشكل  حثتني  التي 
الــدراســة،  فــي  والتقدم  التميز 
حــتــى تــصــبــح دولــــة اإلمـــــارات 
مــتــمــيــزة فـــي شــتــى الــمــجــاالت 

التعليم.  وأهمها 
نصيحة  الــحــبــشــي:  وأوضــــح 
خصصوا  وأصدقائي،  إلخواني 
األمــور  تعلم  فــي  فراغكم  وقــت 
تبني  التي  المفيدة  والمعلومات 
ثــابــروا  متميزة،  شخصية  لكم 
وذاكـــــروا دروســـكـــم بــاســتــمــرار 
األول.  المركز  في  تظلوا  حتى 
تقدر  ال  ــدّي  ــ وال فــرحــة  ــال:  ــ وق
شخص  أسعد  وجعلتني  بثمن، 

في هذا العالم.

 اإلمارات متميزة 
في شتى المجاالت

 نجاحه تحقق بفضل 
هللا عزوجل واهتمام 

ومتابعة أمه وأبيه

فارس عبدالحميد: أتمنى دراسة الطب

لمياء الهرمودي )الشارقة(  

إســالم  فـــارس  الطالب  عبر   
المسار  على  األول  عبدالحميد، 
المدارس  في  )خاص(  المتقدم 
األهـــلـــيـــة فـــي الـــشـــارقـــة، عن 
حققه،  الـــذي  بالنجاح  فرحته 
والتقدير  الشكر  بخالص  وتقدم 
دولة  وحكومة  ومعلميه  لوالديه 
اإلمــــــارات، كــمــا شــكــر كــل من 
أسهم معه وسانده لتحقيق هذا 

النجاح.
النجاح،  بهذا  سعيد  أنا  وقال: 
العليا  دراستي  أكمل  أن  وأتمنى 

طب  تخصص  وفـــي  الــطــب  فــي 
أحــقــق  أن  وأتــمــنــى  ــان،  ــ ــن األســ

وأن  والتميز،  النجاح  من  المزيد 
أرد الجميل لهذا البلد الكريم. 

النجاح  »أقـــدم هــذا  ــاف:  وأضـ
العربية  ــارات  ــ اإلم دولـــة  لحكام 
صاحب  وإلى  وقيادتها  المتحدة 
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن 
المجلس  عضو  القاسمي  محمد 
األعلى حاكم الشارقة، كما أشكر 
كل  على  المدرسة  في  أساتذتي 
ودعم  جهود،  من  معي  بذلوه  ما 
التفوق،  فــي  حلمي  أحقق  حتى 
التي  العزيزة  أسرتي  اشكر  كما 
ــاً ألحــقــق هــذا  ــمـ ســانــدتــنــي دائـ

المركز وهذا التفوق«.

عاصم محمود: اإلمارات مشجعة على التميز

أبوظبي )االتحاد(

ــم عــمــر مــحــمــود  ــاصـ أكــــد عـ
الحائز المركز األول في المسار 
العام »خاص« أن البيئة التعليمية 
مشجعة  بيئة  اإلمارات  دولة  في 
كثيراً  استفاد  وأنه  التفوق،  على 
ــشــطــة الــتــي  ــرامــج واألن ــب ــن ال م
السكان  لجميع  الدولة  تقدمها 
والتي  ومقيمين،  مواطنين  مــن 
كان لها الفضل الكبير في تميزه 

ونجاحه.

ــان  ــه ك ــ ــم: إن ــاصـ ــاف عـ ــ وأضــ
األول،  المركز  يحقق  أن  يتوقع 
وإصراره  عزيمته  بفضل  وذلك 
قــبــل بـــدايـــة الـــعـــام الـــدراســـي 
وتحقيق  النجاح،  تحقيق  على 
اجتهد  لذلك  الكاملة،  العالمة 
التميز  لتحقيق  الــبــدايــة  مــنــذ 
وســـــاعـــــده عـــلـــى ذلــــــك دعـــم 
في  يوماً  تكل  لم  والتي  أسرته 

ــواع الــدعــم  ــ تــقــديــم كــافــة أن
تحقق  حتى  له  والمساعدة 

النجاح الذي كان يرجوه.
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للتعليم  اإلمـــــارات  مــؤســســة  أعــلــنــت  ذلـــك،  إلـــى 
على  األوائــل  الثمانية  قائمة  عن  أمس،  المدرسي، 
التي  والخاصة  الحكومية  للمدارس  الدولة  مستوى 
تتبع منهج وزارة التربية والتعليم، على أن تعلن اليوم 

100 من طلبة الدولة. قائمة تضم األوائل الـ
مزون  مواطنين هم:  أربعة طالب  القائمة  وضمت 
النخبة،  مسار  في  المعال  فلج  مدرسة  من  الكتبي 
المسار  فــي  الــعــطــاء  مــدرســة  مــن  الكتبي  وسمية 
التكنولوجيا  ثانويات  من  المنصوري  ومحمد  العام، 
ومحمد  المتقّدمة،  العلوم  برنامج  في  التطبيقية 
المسار  في  التطبيقية«  »التكنولوجيا  من  الطنيجي 

العام. 
الخلفي  الرحمن  عبد  الطالب  القائمة  ضمت  كما 
من مدرسة عبد اهلل بن الزبير في المسار المتقّدم، 
الـــمـــدارس األهــلــيــة الخاصة  ــوان مــن  ــارس رضــ ــ وف
مدرسة  من  محمود  وعاصم  المتقّدم،  المسار  في 
الحبشي  العام، وعلي  المسار  الخاصة في  المهارات 
المسار  فــي  التطبيقية  التكنولوجيا  ثــانــويــات  مــن 

المتقّدم.
الــمــدرســي،  للتعليم  ــارات  ــ اإلمـ مــؤســســة  ــدأ  ــب وت
الدراسي  العام  نهاية  امتحانات  نتائج  إعالن  اليوم، 
طلبة  نــتــائــج  مــع  تستهلها  ــتــي  وال  ،2022-2021
صباحاً،  العاشرة  الساعة  في  عشر  الثاني  صفوف 
التاسع  مــن  الــصــفــوف  نتائج  إعـــالن  يتم  أن  على 

ظهراً.   الواحدة  الساعة  عند  عشر  الحادي  لغاية 
فسيتم  الثامن،  لغاية  األول  من  الصفوف  طلبة  أما 
الساعة  يونيو   30 الخميس  غٍد  يوم  نتائجهم  إعالن 
مؤسسة  أعلنت  فقد  صباحاً.  والنصف  التاسعة 
الزمنية  البرمجة  عن  المدرسي  للتعليم  اإلمــارات 
لطلبة   ،2022-2021 الدراسي  العام  نهاية  نتائج 

لمنهاج  المطبقة  والخاصة  الحكومية  الــمــدارس 
والتعليم.  التربية  وزارة 

إتمام  شهادة  على  عشر«  »الثاني  طلبة  وسيحصل 
المجموعة  لمواد  رقمية  نتائج  وستتضمن  الدراسة، 
»ب«  المجموعة  مــواد  تكون  أن  على  النظرية،  »أ« 
النهائي  المعّدل  ضمن  تدخل  وال  بالحروف  وصفية 

عشر«،  »الحادي  إلى  األول  من  الطلبة  أما  للطالب. 
لجميع  فقط  بالحروف  وصفية  شهاداتهم  فستصدر 
مواد المجموعتين »أ« و»ب«، ولن تضم الشهادة معّدالً 
نهائياً للطالب، وذلك وفق دليل سياسة تقييم الطلبة 
وضوابط تطبيق االمتحانات للعام الدراسي الحالي.

وطــالــبــات من  295707 طــالب  تــقــدم  قــد  وكـــان 
المدارس  في  عشر«  »الثاني  إلــى  الثالث  صفوف 
لتأدية  الوزارة  لمنهاج  المطبقة  والخاصة  الحكومية 
في   2022-2021 الدراسي  العام  نهاية  امتحانات 
في  وطالبة  طالباً   28916 منهم  يونيو،  من  العاشر 
صفوف الثاني. وخصصت مؤسسة اإلمارات للتعليم 
87 مقراً لتأدية االمتحانات موزعين على  المدرسي 

الدولة. إمارات 
المدرسي  للتعليم  ــارات  ــ اإلم مؤسسة  ــددت  وحـ
تمتد  اإلعــادة،  امتحانات  لتأدية  مسائيتين  فترتين 
الفترة األولى من الساعة الثالثة إلى الخامسة مساء، 
إلى  والنصف  الخامسة  الساعة  من  الثانية  والفترة 

مساء. والنصف  السابعة 
وحــرصــت الــمــؤســســة عــلــى تــوفــيــر رؤســـاء لجان 
تتوزع  فيما  االختبارات،  سالسة  لضمان  ومنسقين 
في  لــجــان  و7  دبـــي،  فــي  لجنة   13 بــواقــع  الــلــجــان 
أم  في  واثنتين  عجمان،  في  لجان  و10  الشارقة، 
القيوين، و13 لجنة في إمارة رأس الخيمة، و9 لجان 

الفجيرة. في 

»تعليـــم« تعلـــن قائمــة الثمانيــة األوائــل علــى 
مستوى الدولة للمدارس الحكوميـة والخاصـة

نبـــارك للـوطـــن دفعـــة 

جديدة من أبنائه وبناته

محمـــد بـــن راشـــد:

دينا جوني )دبي( 

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،  أوائل الثانوية العامة، وبارك لهم هذا التفوق والنجاح.

وقال سموه عبر »تويتر«: »تحدثت قبل قليل مع مزون الكتبي وسمية الكتبي من 

أوائل الثانوية العامة لتهنئتهما.. نبارك لألوائل.. نبارك للخريجين.. نبارك لجميع اآلباء 

واألمهات.. نبارك للوطن دفعة جديدة من أبنائه وبناته.. جنوده.. رجاله ونسائه.. 

وقادة مستقبله.. ونبشرهم بأن أيامهم القادمة أجمل وأعظم بإذن الله«..

إعـــالن األوائــــل الـ100 مــــن طلبـــة الــدولـــة.. اليــوم

درجــــات الطــــالــــب
وحتتسب درجات الطالب يف شهادة إمتام 

الثاني عشر، من خالل  الدراسة للصف 
خمسة إجراءات مت حتديدها يف الدليل 

للتعليم  اإلمارات  مؤسسة  عن  الصادر 
احتساب  إجراءات  وتضمنت  املدرسي. 

الدرجات درجة املادة يف نهاية العام 
الدراسي حتسب من أوزان الفصول الدراسية 

واخلتامي،  التكوين  للتقييم  الثالثة 
الطالب احلاصل عليها من  ومجموع درجات 
مواد املجموعة »أ«، والتي تظهر على صورة 

رقم وحرف يف الشهادة. ويستخرج معدل 
الطالب من تقسيم املجموع على عدد مواد 
املجموعة  »أ«، فيما تخضع مواد  املجموعة 

ويكون  موحدة،  مركزية  لتقييمات  »ب« 
التقييم باحلروف وليست لها درجات وال 

املجموع. ويختلف سلم توزيع  تدخل ضمن 
التعليمي ويظهر يف  املسار  الدرجات حسب 
الشهادة. وحرصت مؤسسة اإلمارات  أسفل 

امتحانات  عقد  على  املدرسي  للتعليم 
 24 20 إلى  تعويضية خالل الفترة من 

الصفوف من  يونيو، فيما يخضع طلبة 
التعليم  الثاني عشر يف فئة  العاشر حتى 

للفصل  اإلعادة  المتحانات  املتكامل  املستمر 
العام الدراسي  الثالث واألخير من  الدراسي 

2021-2022، وتستمر حتى األول  احلالي 
املقبل.  يوليو  من 

القائمة تضم أربعة طلبة مواطنين هم مزون الكتبي وسمية الكتبي ومحمد المنصوري ومحمد الطنيجي  

مزون الكتبي: مكالمة محمد بن راشد أكبر هدية

سعيد أحمد )أم القيوين(

خليفة  مــزون  الطالبة  عّبرت 
ــن مـــدرســـة  ــ ــم الــكــتــبــي م ــالـ سـ
الــحــاصــلــة على  ــمــعــال،  ال فــلــج 
النخبة  مسار  في  األول  المركز 
»حــــكــــومــــي«، عــــن ســعــادتــهــا 
ــا بــمــكــالــمــة صــاحــب  ــه ــرحــت وف
راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل 
الـــــوزراء حاكم  مــجــلــس  رئــيــس 
أن  مــؤكــدة  اهلل«،  »رعــــاه  ــي  دبـ
معها،  وحــديــثــه  ســمــوه  مكالمة 

أكبر هدية حصلت عليها.  يعتبر 
بالشكر  الكتبي،  مزون  وتقدمت 
الــرشــيــدة  للحكومة  ــعــرفــان  وال
بأبنائهم  واهتمامها  دعمها  على 
بذل  على  وتشجيعهم  الــطــالب 
ــمــزيــد مــن الــجــهــد والــعــطــاء  ال
قدمت  كما  اإلنجازات،  لتحقيق 
بذاله  ما  على  لوالديها  نجاحها 
الــدراســي،  ــام  ــع ال ــوال  طـ معها 
ومــســانــدتــهــا فـــي دراســـتـــهـــا، 
فترة  خالل  لها  األجــواء  وتهيئة 
على  ساعدها  مما  االمتحانات، 

النتيجة. هذه  تحقيق 

سمية الكتبي: فخورة بما حّققته

محمد البلوشي )العين(

عبداهلل  سمية  الطالبة  أكــدت 
ــم الــكــتــبــي، الــحــاصــلــة على  ســال
العام  المسار  فــي  األول  المركز 
الــحــكــومــي مــن مــدرســة الــعــطــاء 
وأن  تفوقها،  توقعت  أنها  بالعين، 
تكون ضمن العشرة األوائل، الفتة 
إلـــى حــرصــهــا عــلــى الــتــفــوق منذ 
منذ  الــمــذاكــرة  بتكثيف  الــصــغــر، 
مطلع العام، مع الترفيه عن النفس 

بشكل منتظم.
في  كبيراً  وقتاً  قضيت  وقالت: 
عدم  لــتــجــاوز  بــالــمــصــادر  البحث 
واالستعانة  ــدروس،  الـ بعض  فهم 
مؤكدة  المدرسة،  في  بالمعلمين 
ــم تــخــّيــب أمــل  ســعــادتــهــا كــونــهــا ل
واعتزامها  ومعلماتها،  أســرتــهــا 
ــي جــامــعــة  ــدســة فـ ــن ــه ــة ال ــ دراســ

اإلمارات العربية المتحدة. 
حّققته..  بما  فــخــورة  وقــالــت:  
ــي دعــمــتــنــي،  ــت ــر أســـرتـــي ال أشــك
وهيأت لي البيئة المالئمة للتفوق، 
وأشكر  التعليم.  أسرة تحب  ونحن 
بيئة  وفرت  التي  الرشيدة  قيادتنا 

تعليمية مكتملة ومعلمين أكفاء.
النظام  أن  إلــى  سمية  وأشــارت 
وإلى  متميز،  باإلمارات  التعليمي 
ــدة على  ــرشــي ــادة ال ــي ــق حـــرص ال
على  قـــادر  جيل  ــداد  وإعــ تخريج 

الطموحات. تحقيق 
التخصص  اعتزامها  أن  وبينت 
فــي الــهــنــدســة، لــمــســايــرة تــوجــه 
الدولة نحو التطور التقني، وإكمال 
تعليمها الجامعي داخل الدولة لما 
جامعية  مؤسسات  مــن  بــه  تتمتع 

تضاهي الجامعات العالمية.
ــة عن  ــب ــطــال وأعـــــرب والـــــد  ال
حققته  بــمــا  ــامــرة  ــغ ال ســعــادتــهــم 
الكتبي  عـــبـــداهلل  ــال  ــ وق ســمــيــة. 
وصف  أستطيع  »ال  سمية:  ــد  وال
سمية،  ابنتي  حققته  بما  شعوري 
الرشيدة  لقيادتنا  بالشكر  وأتقدم 
خاصة،  عناية  التعليم  أولت  التي 
ووفرت كل ما يستلزم بناء اإلنسان 
اإلماراتي، من معلمين أكفاء، وبنية 
مستقبلية،  ونظرة  متطورة،  تحتية 
ــع  ــواقـ الـ أرض  عـــلـــى  مــحــقــقــيــن 

)االستثمار في التعليم(«.

 أشكر أسرتي على 
دعمي وتهيئة  البيئة 

المالئمة للتفوق

محمد المنصوري: ال نعرف المستحيل

مريم بوخطامين )رأس الخيمة(

إبــراهــيــم  محمد  الــطــالــب  قــدم 
األول  المنصوري،  محمد  جمال 
التطبيقية،  الــتــكــنــولــوجــيــا  عــلــى 
المتقدمة  العلوم  برنامج  مــســار 
وتميزه  تفوقه  الخيمة،  رأس  في 
التي  الرشيدة  للقيادة  الــدراســي 
حثتهم وبشكل مستمر على التميز 
والتقدم، وأكد أن الطالب المجتهد 
إلى  مشيراً  المستحيل،  يعرف  ال 
أنه سوف يكمل مشواره في التفوق 
الحوسبة  علوم  لدراسة  واالجتهاد 

والذكاء االصطناعي.
ــه كــان  وأوضــــح الــمــنــصــوري أنـ
 6 إلــى   5 من  يومي  بشكل  يــدرس 
توفير  في  ساعده  وقــد  ســاعــات، 
األجــــــواء الـــدراســـيـــة الــمــنــاســبــة 
األسرة التي كان لها الفضل الكبير 
وتحصيله  وتــفــوقــه  نــجــاحــه  فــي 
أنسى  »وال  المرتفع..  الــدراســي 
ــي كـــان لها  ــت ــي ال فــضــل مــدرســت
مساندتي،  فــي  الكبيرة  البصمة 

ودفعي نحو التفوق«.
 بدوره، عبر والد الطالب محمد 
العارمة  فرحته  عــن  المنصوري 

المعدل  هــذا  على  ابنه  لحصول 
كل  لــه  متمنياً  الــعــالــي،  والــمــركــز 
النجاح والتوفيق في حياته العملية 
والعلمية، شاكراً اهلل العلي القدير 

على هذه النعمة.
الطلبة  ــن  م ــنــه  اب أن  وأضــــاف 
ــه  ــت ــذ بــــدايــــة رحــل ــنـ األوائـــــــــل مـ
الدراسة  يعطي  وكان  األكاديمية، 

والــتــعــلــيــم جــل وقــتــه واهــتــمــامــه، 
جهوده  ثــمــار  ابــنــه  حصد  ــيــوم  وال
فخره  مبدياً  المتواصل،  وعمله 
تكن  لــم  بالمقابل،  التفوق.  بهذا 
والــدة  مــن  تــخــرج  تــكــاد  الكلمات 
الــطــالــب الـــتـــي أكــــدت فــرحــتــهــا 
ابنها  يحقق  أن  متمنية  الكبيرة،  

حلمه في الدراسة والعمل. 

محمد المنصوري مع والده

محمد الطنيجي: فرحة كبيرة

سعيد أحمد )أم القيوين(

عبر الطالب محمد عبيد محمد 
ــة ثــانــويــة  ــدرسـ ــن مـ الــطــنــيــجــي مـ
التكنولوجيا التطبيقية بأم القيوين، 
المركز  على  بحصوله  فرحته  عن 
التكنولوجيا  ثــانــويــة  عــلــى  األول 
التطبيقية في المسار العام، مؤكداً 
عز  اهلل  بفضل  تحقق  نجاحه  أن 
وأبيه،  أمه  ومتابعة  واهتمام  وجل 
بذل  على  ــمــاً  دائ لــه  وتشجيعهما 
الــدراســة،  فــي  الجهد  مــن  المزيد 
وتأكيدهما على أنه سيحقق مركزاً 

متقدماً في قائمة األوائل.
بالشكر  الطنيجي  محمد  وتقدم 
على  الرشيدة  للحكومة  والتقدير 
العام  للطالب خالل  قدمته  ما  كل 
الدراسي، الذي لم يكن سهاًل بسبب 
بالشكر  تقدم  كما  »كــورونــا«،  أزمــة 
على  الــمــدرســة  وإدارة  للمعلمين 
وقوفهم مع الطالب ومساندتهم في 
أنه  إلى  مشيراً  االمتحانات،  فترة 
يتجاوزوا  أن  وزمــالؤه  هو  استطاع 
كـــل الــصــعــاب والــتــحــديــات، وأن 

يحققوا نتائج عالية.
القادمة ستكون  وقال إن خطوته 

الوطنية، وبعدها  بالخدمة  التحاقه 
الجامعية في حال  سيكمل دراسته 
أو  ــارات  اإلمـ جامعة  في  قبوله  تم 
تخصص  بأبوظبي  خليفة  جامعة 

هندسة كهربائية.

محمد الطنيجي مع والده )من المصدر(

عبدالرحمن بدوي: فرحتي ال توصف 

فهد بوهندي )خورفكان( 

ــرحــمــن  ــدال ــالـــب عــب ــطـ عـــبـــر الـ
الخلفي  بـــدوي  مصطفى 

عبداهلل  مدرسة  من 
بن الزبير عن فرحته 

األوائـــل  ضمن  بتفوقه 
على مستوى الدولة في المسار 

المتقدم، وتوجه بالشكر لدولة اإلمارات 
قيادة وشعباً، التي وفرت له البيئة التعليمية 

»الفضل  أن  وأكد  أحالمه.  لتحقيق  المناسبة 
يعود لوالدي وأسرتي ومدرستي ومعلمي الذين 
ساعدوني بتخطي كل الصعوبات التي واجهتني، 
وأنا حريص جداً بعد تحقيق حلمي، على أن 
أكمل دراستي هنا في دولة اإلمارات للوصول 

إلى أعلى الدرجات العلمية«. عبدالرحمن مع والده

علي الحبشي: فرحة والدّي ال تقدر بثمن

)أبوظبي( النقبي  خلفان 

ــج عـــلـــي حــســن  ــريـ ــخـ ــد الـ ــ أكـ
على  األول  الحبشي،  عيدروس 
التطبيقية،  التكنولوجيا  ثانوية 
فـــي الـــمـــســـار الـــمـــتـــقـــدم، فــي 
ــاس: سهرت  يـ بــنــي   - أبــوظــبــي 
فراغي  أوقات  وقضيت  الليالي 
األمــور  وتعلمت  ــدراســة،  ال فــي 
حقوقي  عن  وتنازلت  المفيدة، 
مهندساً  أصبح  حتى  اللعب  في 
في  خليفة  جامعة  في  كهربائياً 
يعود  الكبير  والفضل  أبوظبي، 
عملوا  ــن  ــذي ال ــي  أســرت ــراد  ــ ألف
بيئة دراسية  توفير  جاهدين في 
جميع  وتــوفــيــر  ــي،  ــ ل مــنــاســبــة 
وتشجيعي  الدراسة  مستلزمات 
بــشــكــل دائــــم حــتــى أصـــل إلــى 

الــمــراكــز األولـــى فــي كــل شــيء 
الشكر  كــل  ــاف:  وأضــ ودائـــمـــاً. 
ــقــيــادة الــرشــيــدة  ــل ــر ل ــقــدي ــت وال
على  مستمر  بشكل  حثتني  التي 
الــدراســة،  فــي  والتقدم  التميز 
حــتــى تــصــبــح دولــــة اإلمـــــارات 
مــتــمــيــزة فـــي شــتــى الــمــجــاالت 

التعليم.  وأهمها 
نصيحة  الــحــبــشــي:  وأوضــــح 
خصصوا  وأصدقائي،  إلخواني 
األمــور  تعلم  فــي  فراغكم  وقــت 
تبني  التي  المفيدة  والمعلومات 
ثــابــروا  متميزة،  شخصية  لكم 
وذاكـــــروا دروســـكـــم بــاســتــمــرار 
األول.  المركز  في  تظلوا  حتى 
تقدر  ال  ــدّي  ــ وال فــرحــة  ــال:  ــ وق
شخص  أسعد  وجعلتني  بثمن، 

في هذا العالم.

 اإلمارات متميزة 
في شتى المجاالت

 نجاحه تحقق بفضل 
هللا عزوجل واهتمام 

ومتابعة أمه وأبيه

فارس عبدالحميد: أتمنى دراسة الطب

لمياء الهرمودي )الشارقة(  

إســالم  فـــارس  الطالب  عبر   
المسار  على  األول  عبدالحميد، 
المدارس  في  )خاص(  المتقدم 
األهـــلـــيـــة فـــي الـــشـــارقـــة، عن 
حققه،  الـــذي  بالنجاح  فرحته 
والتقدير  الشكر  بخالص  وتقدم 
دولة  وحكومة  ومعلميه  لوالديه 
اإلمــــــارات، كــمــا شــكــر كــل من 
أسهم معه وسانده لتحقيق هذا 

النجاح.
النجاح،  بهذا  سعيد  أنا  وقال: 
العليا  دراستي  أكمل  أن  وأتمنى 

طب  تخصص  وفـــي  الــطــب  فــي 
أحــقــق  أن  وأتــمــنــى  ــان،  ــ ــن األســ

وأن  والتميز،  النجاح  من  المزيد 
أرد الجميل لهذا البلد الكريم. 

النجاح  »أقـــدم هــذا  ــاف:  وأضـ
العربية  ــارات  ــ اإلم دولـــة  لحكام 
صاحب  وإلى  وقيادتها  المتحدة 
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن 
المجلس  عضو  القاسمي  محمد 
األعلى حاكم الشارقة، كما أشكر 
كل  على  المدرسة  في  أساتذتي 
ودعم  جهود،  من  معي  بذلوه  ما 
التفوق،  فــي  حلمي  أحقق  حتى 
التي  العزيزة  أسرتي  اشكر  كما 
ــاً ألحــقــق هــذا  ــمـ ســانــدتــنــي دائـ

المركز وهذا التفوق«.

عاصم محمود: اإلمارات مشجعة على التميز

أبوظبي )االتحاد(

ــم عــمــر مــحــمــود  ــاصـ أكــــد عـ
الحائز المركز األول في المسار 
العام »خاص« أن البيئة التعليمية 
مشجعة  بيئة  اإلمارات  دولة  في 
كثيراً  استفاد  وأنه  التفوق،  على 
ــشــطــة الــتــي  ــرامــج واألن ــب ــن ال م
السكان  لجميع  الدولة  تقدمها 
والتي  ومقيمين،  مواطنين  مــن 
كان لها الفضل الكبير في تميزه 

ونجاحه.

ــان  ــه ك ــ ــم: إن ــاصـ ــاف عـ ــ وأضــ
األول،  المركز  يحقق  أن  يتوقع 
وإصراره  عزيمته  بفضل  وذلك 
قــبــل بـــدايـــة الـــعـــام الـــدراســـي 
وتحقيق  النجاح،  تحقيق  على 
اجتهد  لذلك  الكاملة،  العالمة 
التميز  لتحقيق  الــبــدايــة  مــنــذ 
وســـــاعـــــده عـــلـــى ذلــــــك دعـــم 
في  يوماً  تكل  لم  والتي  أسرته 

ــواع الــدعــم  ــ تــقــديــم كــافــة أن
تحقق  حتى  له  والمساعدة 

النجاح الذي كان يرجوه.
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تميم بن حمد تلقـــــــى تحيــــــات رئيس الدولــــــة ونائبـــــــه

أمير قطر وطحنون بن زايد يبحثان العالقات األخوية الثنائية

الشيخ  السمو  إلى صاحب  ونقل سموه   
تحيات  اللقاء،  بداية  في  حمد،  بن  تميم 
زايــد  بــن  محمد  الشيخ  السمو  صــاحــب 
اهلل«،  »حفظه  الــدولــة  رئيس  نهيان،  آل 
راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب 
رئيس  ــة  ــدول ال رئــيــس  نــائــب  مــكــتــوم،  آل 

اللــــه«،  »رعاه  دبــي  حاكم  الوزراء  مجلس 
الصحة  ــدوام  ــ ب لــســمــوه  وتمنيـــــاتهما 
الشقيـــق  وشعبها  قطر  ولدولة  والسعادة 
واالزدهــار  والرخاء  الرفعة  من  بمــــزيد 

قيــــادتــه.  ظـــل  فـــي 
سمو  قطر  دولــة  أمير  سمو  حمل  فيما 

تحياته  نهيان  آل  زايد  بن  طحنون  الشيخ 
إلى صاحب السمو رئيس الدولة، وصاحب 
مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
بمزيد  وشعبها  اإلمــارات  لدولة  وتمنياته 

التقدم.  من 
ــاء-  ــق ــل ــال ال ــ وبـــحـــث الـــجـــانـــبـــان -خـ

البلدين  بين  الثنائية  األخوية  العاقات 
المشترك  والعمل  تعاونهما  تعزيز  وسبل 
لما فيه الخير والتقدم والتنمية لشعبيهما 
الــشــقــيــقــيــن وبـــمـــا يــحــقــق مــصــالــحــهــمــا 
التعاون  مجلس  مسيرة  ويعزز  المشتركة 

العربية. الخليج  لدول 

الدوحة )وام(

 استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل 

ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، أمس، سمو الشيخ 

طحنون بن زايد آل نهيان مستشار األمن الوطني.

     تعزيز التعاون والعمل 
المشترك لما فيه مصلحة 

الشعبين الشقيقين 

أبوظبي )وام(

 G42 وّقع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل األموال وتمويل اإلرهاب اتفاقية تعاون مع 
ليصبح أول جهة اتحادية في الدولة تعتمد نظام السحابة »BIC« من أجل وضع كّل 

بياناته وعملياته الرقمية على سحابة G42 Cloud. وتوّفر البنية التحتية عالية األداة 
واآلمنة الخاصة بسحابة G42 إلى جانب قدرات شركتها األم المتقّدمة في مجال الذكاء 

االصطناعي مجموعة واسعة من المزايا إلى المكتب التنفيذي لمواجهة غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب بما في ذلك السيادة الكاملة على البيانات والمرونة وأوقات تحّول نشر 

التطبيقات مما يسّرع التحول الرقمي لدى المكتب التنفيذي ويعزز تقّدمه في رحلة 
االبتكار والتنافسية. 

ومن خالل اعتماد الحوسبة السحابية سيتمّكن المكتب التنفيذي أيضًا من االستفادة من 
حلول األمن السيبراني األفضل في فئتها لحماية البيانات الهامة ومنع تسرب المعلومات 

وتخفيف المخاطر. 
وأكد حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل األموال وتمويل اإلرهاب: 

»أن دمج بيانات المكتب التنفيذي بحيث تكون قائمة بالكامل على الذكاء االصطناعي 
والحوسبة السحابية هي تجربة أولى من نوعها في دولة اإلمارات، وهي أيضًا خير مثال على 
كيفية استخدامنا ألحدث التقنيات من أجل تعزيز عمليات مكافحة غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الوطنية الحكيمة لبلوغ اقتصاد رقمي متطور يتمتع 

بمستوى عاٍل من الحماية والجاهزية واالستجابة« وتأتي هذه االتفاقية بناًء على األهداف 
االستراتيجية للمكتب التنفيذي لتكييف التقنيات المتطورة لدعم رؤية ورسالة مواجهة 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب في دولة اإلمارات، ودعم الكوادر الوطنية في مجال الحوسبة 
السحابية. 

وقال عمر الشامسي رئيس قسم تقنية المعلومات لدى المكتب التنفيذي 
لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب إّن هذه المبادرة االستراتيجية تتماشى 

مع رؤية حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة للتحول الرقمي والذي يعكس 
ُبعد نظر قيادتنا الرشيدة في رسم مستقبل القطاع الحكومي لتوُقع التحديات 

العالمية التي تتطلب التغيير وتجاوزها بنجاح. وبما يمكننا من تطبيق األنظمة 
والبروتوكوالت الرقمية وفقًا ألفضل المعايير الدولية. من جانبه قال طالل القيسي 

الرئيس التنفيذي لشركة G42 Cloud: »يفتخر فريق G42 Cloud بالشراكة مع المكتب 
التنفيذي لمواجهة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في هذه المبادرة وبأن يكون له دور في 
دعم تقّدم دولة اإلمارات في رحلتها نحو التحول الرقمي. نحن ممتّنون لتكليفنا من قبل 
هيئة حكومية اتحادية مرموقة كالمكتب التنفيذي بدعم تطبيق مهمتها بالغة األهمية 
وحماية الدولة من غسل األموال وتمويل اإلرهاب. ترتكز حلول G42 على مبادئ المرونة 

واالبتكار، وأمن البيانات، وإقامتها، وسيادتها«.

دبي )االتحاد(

شهد معالي الفريق عبد اهلل خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حفل تكريم الفائزين 
في جائزة القائد العام للتميز 2022 في دورتها الثامنة عشرة، والُمخصصة لالحتفاء 

بأصحاب اإلنجازات ومنحهم أوسمة القائد العام لشرطة دبي في التميز الوظيفي، والتميز 
اإلداري، والتميز المؤسسي، بكافة فئاتهم على مستوى األفراد والضباط والمدنيين 

واإلدارات العامة ومراكز الشرطة.
وُعقد حفل التكريم في فندق جميرا ميناء السالم بحضور الشيخ أحمد بن محمد 

القاسمي، ومساعدي القائد العام لشرطة دبي، ومديري اإلدارات العامة والفرعية ومراكز 
الشرطة وعدد من الضباط واألفراد والمدنيين والشركاء االستراتيجيين.

وشهدت جائزة القائد العام للتميز 2022 إضافة 5 فئات جديدة لتكريم الجهات واألفراد 
ألدوارهم اإلنسانية والمجتمعية إلى جانب درهم الفاعل في خدمة الوطن، وهم: فئة رواد 

التميز، وسفراء السعادة، والمتعاونون المتميزون، والطلبة المتميزين، وفئة التكريم الخاص 
لعائالت الموظفين المتوفين إلى جانب تكريم الموظفين المصابين.

وأوضح معالي الفريق عبداهلل المري  في كلمته خالل الحفل أن جائزة القائد العام للتميز 
2022 في دورتها الحالية تمكنت من استقطاب كوكبة جديدة من الموظفين المتميزين، 

بلغ عدد مشاركاتهم )751( مشاركة وظيفية، واستقطاب )223( ممارسة وتجربة مؤسسية 
جديدة، مبينًا أنه تمت االستعانة بـ 17 مقيمًا ومستشارًا لتنفيذ عملية التقييم للفئات 
الوظيفية والمؤسسية، وتم تشكيل لجنة تحكيم بإشراك نخبة من المواطنين الخبراء 

المعتمدين دوليًا.
وقال معالي الفريق المري: إن الفوز في الجائزة ال يمكن اعتباره هدفًا فقط، وإنما وسيلة 

لتحقيق أهداف أكبر في تطوير العمل الحكومي وإحداث نقله في خدمة المتعاملين، حيث 
تمكنت جائزة القائد العام للتميز خالل السنوات الماضية من تحويل المشاركات الفائزة 

فيها إلى مشاركات في الجوائز المحلية والعالمية والفوز بها، فقد بلغ عدد الفائزين في 
المشاركات الخارجين من شرطة دبي )173( فائزًا في برنامج دبي لألداء الحكومي المتميز، 

و)97( فائزًا ضمن فئات جائزة وزير الداخلية، وفي خالل الخمس السنوات الماضية فقط 
تم الحصول على )171( جائزة محلية وعالمية على مستوى األفراد وفرق العمل والتجارب 

الناجحة. عقب الكلمة، قام معالي الفريق المري بتقليد األوسمة للفائزين في جائزة القائد 
العام لشرطة دبي للتميز 2022.

لمواجهة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

»تنفيذي مواجهة غسل األموال« 

»G42 تعتمد »سحابة

املري يكرم الفائزين يف جائزة 

القائد العام لشرطة دبي للتميز 

المري خالل التكريم )من المصدر(

يختتم دور انعقاده اليوم

»الوطني« يوافق على تعديل مرسوم 

األوسمـــــة والشـــارات العسكـــــريــــة 

خلفان النقبي )أبوظبي(

االتحادي  الوطني  المجلس  يختتم   
دور انعقاده العادي الثالث من الفصل 
التشريعي السابع عشر، بعقد جلسته 
معالي  ــاســة  ــرئ ب عــشــرة  الــســادســة 
اليوم  المجلس،  رئيس  غباش  صقر 
األربعاء في قاعة زايد بمقر المجلس 
بــأبــوظــبــي، يــنــاقــش خــالــهــا مــشــروع 
التعاونيات،  بــشــأن  ــحــادي  ات قــانــون 
تنظيم  بشأن  اتحادي  قانون  ومشروع 
جــدول  وحسب  التجارية.  ــوكــاالت  ال
على  المجلس  يطلع  الجلسة،  أعمال 
واللجان  المكتب،  هيئة  نشاط  تقارير 
ــدور الــثــالــث من  ــ ــمــة، خـــال ال ــدائ ال
الفصل التشريعي السابع عشر، وهي: 
والتشريعية  الدستورية  الشؤون  لجنة 
ــاع  ــدف والـــطـــعـــون، ولــجــنــة شــــؤون ال
والداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون 
والصناعية،  واالقــتــصــاديــة  المالية 
ولجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة 
التعليم  ــؤون  شــ ولــجــنــة  الــمــعــدنــيــة، 
والثقافة والشباب والرياضة واإلعام، 
والبيئية،  الصحية  الــشــؤون  ولجنة 
والعمل  االجتماعية  الــشــؤون  ولجنة 
ولجنة  البشرية،  والــمــوارد  والسكان 
الشؤون اإلسامية واألوقاف والمرافق 
العامة، ولجنة الشكاوى، ولجنة رؤساء 
اللجان، كما يطلع المجلس على تقرير 

نشاط األمانة العامة.
جلسته  أعــمــال  المجلس  ويختتم 
دور  بفض  االتحادي  المرسوم  بتاوة 
الفصل  من  الثالث  الــعــادي  االنعقاد 
للمجلس  عــشــر  الــســابــع  التشريعي 

الوطني االتحادي.
االتــحــادي  الوطني  المجلس  ــان  وك
رئيس  غــبــاش  صقر  معالي  برئاسة 
الــمــجــلــس، قــد وافـــق خـــال جلسته 
الخامسة عشرة من دور انعقاده العادي 
السابع  التشريعي  الفصل  من  الثالث 
قاعة  فــي  أمــس  عقدها  التي  عشر، 
على  بأبوظبي،  المجلس  بمقر  زايــد 
تعديل  بشأن  اتحادي  قانون  مشروع 
بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي 
رقم )23( لسنة 2021 بشأن األوسمة 
العسكرية،  والــشــارات  والميداليات 
ووجــه ســؤاالً حــول مــرض السيلياك، 
بــحــضــور مــعــالــي مــحــمــد بـــن أحــمــد 
البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع. 
اتحادي  قانون  مشروع  تعديل  ونــص 
المرسوم  أحكام  بعض  تعديل  بشأن 
بقانون اتحادي رقم )23( لسنة 2021 
بشأن األوسمة والميداليات والشارات 
لمرور  نظرا  يلي:  ما  على  العسكرية، 
)50( عاماً على تأسيس دولة االتحاد، 
زايد  كلية  تشكيل  على  عاماً  و)50( 
ثاث  إضافة  تمت  العسكرية،  الثاني 
الميداليات  إلــى  عسكرية  ميداليات 
بشأن  بقانون  المرسوم  يحددها  التي 
األوســـمـــة والــمــيــدالــيــات والـــشـــارات 
اليوبيل  ميدالية  وهـــي:  العسكرية، 

العربية  اإلمــارات  دولة  لقيام  الذهبي 
الذهبي  اليوبيل  وميدالية  المتحدة، 
العسكرية،  الثاني  زايد  كلية  لتشكيل 

وميدالية كلية زايد الثاني العسكرية.
ــه أحــمــد  ــد األســئــلــة وجــ ــن ــي ب ــ وف
»مرض  حول  سؤاال  الشحي  عبداهلل 
مــعــالــي حصة  إلــــى  الـــســـيـــلـــيـــاك«، 
تنمية  وزيـــرة  بوحميد  عيسى  بنت 
الدولة  »سجلت  فيه  جــاء  المجتمع 
ــاعــاً  ــف ــقــة ارت ــرة الــســاب ــت ــف خـــال ال
الــمــصــابــيــن بمرض  بــعــدد األطــفــال 
اختال  عــن  عــبــارة  وهــو  السيلياك 
مضادة  أجسام  بإفراز  يقوم  مناعي 
لبروتين الجلوتين الموجود في القمح 
والحنطة وعندما  والشوفان  والشعير 
المحتوية  األطعمة  المريض  يتناول 
تلف  إلى  تؤدي  فإنها  الجلوتين  على 

لدى  الدقيقة  األمعاء  في  الشعيرات 
يضطر  مــمــا  الــمــصــاب،  الــشــخــص 
منتجات  شــراء  إلــى  األطــفــال  أهالي 
تعتبر  ــتــي  وال الجلوتين  مــن  خــالــيــة 
الــدولــة من  فــي ســوق  ــاً  مــادي مكلفة 
أبنائهم من  الحفاظ على صحة  أجل 
وهنا  المناعي  المرض  هذا  أعراض 
الوزارة في  أتساءل، ما هي مبادرات 
دعم هذه الفئة من األطفال من خال 
المادة )19( من قانون حقوق الطفل 

)وديمة(.
ــرد  ــت مــعــالــي الـــوزيـــرة فــي ال ــال وق
اهتمامه  على  العضو  نشكر  الكتابي 
يتعلق  فــيــمــا  ــا  ــ أم ــل.  ــطــف ال بــصــحــة 
)األطــفــال  عــن  ســؤالــه  على  باإلجابة 
لقد  السيلياك(،  بمرض  المصابين 
نص قانون حقوق الطفل )وديمة( في 
الفصل الرابع )الحقوق الصحية( في 
المادة )19( على ما يلي: »تعمل الدولة 
على تطوير قدراتها في مجال الرعاية 
الصحية الوقائية والعاجية والنفسية 
بصحة  المتعلق  الصحي  واإلرشــــاد 
نصت  كما  وحمايته«،  وتغذيته  الطفل 
»قيام  على   )2( البند   )20( الــمــادة 
السلطات المختصة والجهات المعنية 
بدور بناء وفاعل في التوعية في مجال 
وبخاصة  الصحي  واإلرشـــاد  الوقاية 
الطفل  صحة  بمجاالت  يتعلق  فيما 
وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية... 

الخ«.
وبينت أنه وحرصاً من الوزارة على 
بكامل  وتمتعه  الطفل  حقوق  ضمان 
والــحــمــايــة، ستقوم  ــة  الــرعــاي أوجـــه 
الصحة  وزارة  مع  بالتنسيق  ــوزارة  الـ
االتحادية  والهيئة  المجتمع  ووقــايــة 
المعنية  والــجــهــات  المبكر  للتعليم 
بدراسة هذا الموضوع من أجل إيجاد 

الحلول المناسبة.

المجلس وجه سؤااًل 
حول مرض السيلياك 

خالل جلسته 

الرد كتابيًا

 مت الرد كتابيًا على سؤال 
عفراء بخيت العليلي حول 

»تطبيق املادة )25( من قانون 
ودمية« املوجه إلى معالي حصة 

بنت عيسى بوحميد وزيرة 
تنمية املجتمع، حيث لم تكتف 

بالرد وطالبت بحضور معالي 
الوزيرة لإلجابة على السؤال، 

فيما مت إرجاء سؤال كفاح 
محمد الزعابي العتذارها 

عن حضور اجللسة واملوجه 
إلى معالي محمد بن أحمد 

البواردي وزير الدولة لشؤون 
الدفاع حول القبول يف الكليات 

العسكرية يف الدولة. واطلع 
املجلس على رسالة واردة من 

احلكومة تتضمن طلب سحب 
مشروع قانون احتادي بشأن 
تنظيم دور العبادة، وإعادته 

إلى مجلس الوزراء. كما 
اطلع على رسالتني صادرتني 

للحكومة بشأن توصيات 
املجلس الوطني االحتادي 

حول موضوع »سياسة وزارة 
الطاقة والبنية التحتية«، 

وحول موضوع »سياسة برنامج 
الشيخ زايد لإلسكان«.

صقر غباش خالل ترؤسه الجلسة )من المصدر(

تميم بن حمد في حديث مع طحنون بن زايد خالل اللقاء )الصور من وام(أمير قطر مصافحًا طحنون بن زايد أثناء االستقبال



11
www.alittihad.ae

األربعاء 29 ذي القعدة 1443 هـ الموافق 29 يونيو 2022 م اإلمارات

هنأ وزيرة الخارجية الجديدة هاتفيًا بتولي مهام عملها

عبدالله بن زايد يــؤكد عــمـق 

العالقات اإلماراتية الفرنسية

فرنسا  خارجية  وزيـــرة  ومعالي  سموه  وتــبــادل 
وجهات النظر بشأن األوضاع في المنطقة، وسبل 
يحقق  بما  بها،  واالستقرار  األمــن  دعائم  ترسيخ 
تطلعات شعوبها إلى السالم واالستقرار والتنمية. 

بالطبيعة  كولونا  كاثرين  أشـــادت  جانبها،  مــن 

اإلمارات  تجمع  التي  الثنائية  للشراكة  االستثنائية 
وفرنسا، مؤكدة حرص بالدها على تعزيز وتعميق 
الصديقين  البلدين  بين  العالقات  هــذه  وتنمية 
سبل  الجانبان  بحث  كما  المجاالت.  مختلف  في 
تعزيز آفاق العالقات الثنائية، ال سيما فيما يتعلق 

في  المناخي  التغير  مكافحة  مجال  في  بالتعاون 
ضوء استضافة اإلمارات الدورة الثامنة والعشرين 
المتحدة  األمـــم  اتفاقية  فــي  ــراف  األطــ لمؤتمر 
اإلطارية بشأن تغير المناخ »COP 28« في أبوظبي 

العام المقبل 2023.

أبوظبي )وام(

هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير 

الخارجية والتعاون الدولي معالي كاثرين كولونا 

وزيرة الخارجية الجديدة في جمهورية فرنسا. 

وأعرب سموه، خالل اتصال هاتفي، عن تمنياته 

بالتوفيق والسداد لمعاليها في مهام عملها 

الجديد. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل 

نهيان، خالل االتصال الهاتفي، عمق العالقات 

الثنائية اإلماراتية الفرنسية، والحرص على 

تعزيز التعاون المشترك، بما يحقق المصالح 

المتبادلة للبلدين الصديقين وشعبيهما.

اإلمارات تحتفل للمرة األولى بـ »اليوم العاملي 

للمــــرأة يف الدبلــوماسـيــــة« باألمــــم املتحدة

 الدولة أحد الرعاة الرئيسيين للقرار

مساعدة  نسيبة  زكــي  النــا  معالي  وقالت 
للشؤون  الدولي  والتعاون  الخارجية  وزيــر 
لدى  للدولة  الدائمة  المندوبة  السياسية 
باقتدار  ــمــرأة  ال »تــتــولــى  الــمــتــحــدة:  األمـــم 
الجهود  قيادة  في  مهمة  مساهمات  وتقدم 
عن  وأعــربــت  الــعــالــم«.  حــول  الدبلوماسية 
إحدى  بصفتها  اإلمـــارات  دولــة  فخر  مــدى 
هذا  رعاية  في  المشاركة  الرئيسية  الــدول 
ــرار  اإلقـ ــذي يضمن  الـ الــتــاريــخــي  الــقــرار 
بالدور المهم الذي تقوم به المرأة في مجال 
في  وسواء  الدولية..  والشؤون  الدبلوماسية 
تشجيع  ســنــواصــل  الــعــالــم  حــول  أو  وطننا 
الخارجية،  السياسة  في  المرأة  اهتمامات 

في  النساء  وترقية  الدبلوماسيات،  وتدريب 
مناصب دبلوماسية مهمة. 

وأضافت معاليها: »تشّكل النساء اليوم نحو 
43% من القوى العاملة في وزارة الخارجية 
فيما  اإلمــارات،  دولة  في  الدولي  والتعاون 
حققنا في البعثة الدائمة للدولة لدى األمم 
حيث  من  الجنسين  بين  التكافؤ  المتحدة 
الوقت  فــي  الــدبــلــومــاســي،  الــكــادر  تشكيل 
أرضية  إليجاد  جاهدين  فيه  نسعى  الــذي 
للحفاظ  الجماعية  جهودنا  ضمن  مشتركة 
على السالم واألمن العالميين«. وقالت: »إنه 
بالرغم مما تقدم، ال يزال هناك المزيد من 
العمل الذي يتعين علينا القيام به في جميع 

أنحاء العالم. وسيواصل وفد دولة اإلمارات 
الدبلوماسي،  العمل  مجال  في  المرأة  دعم 
المتحدة،  األمم  منظومة  أنحاء  جميع  وفي 
حتى  الــســالم  تحقيق  مــن  نتمكن  لــن  ألننا 
العالمي،  مجتمعنا  في  عضو  كل  منح  يتم 
الفرصة للمشاركة والتفاعل بشكل هادف«. 
ــرار الــجــمــعــيــة الــعــامــة لألمم  ــ ــو ق ــدع وي
العالمي  ــوم  ــي ال ــهــذا  ب ــخــاص  ال الــمــتــحــدة 
المتحدة  الـــدول األعــضــاء ووكـــاالت األمــم 
والــمــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة، وغــيــرهــا 
مــن خالل  عــام  كــل  المناسبة  هــذه  إلحــيــاء 
وتمثل  العامة.  والتوعية  التثقيف  أنشطة 
الحياة  في  األساسية  الركائز  إحدى  المرأة 

اإلمارات  دولة  في  والدبلوماسية  السياسية 
والفتاة«  المرأة  »تمكين  وضع  تواصل  التي 
والخارجية.  الوطنية  سياساتها  صميم  في 
وكان سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان 
وزير الخارجية والتعاون الدولي، قد شارك 
التضامن  حملة  إطالق  في   2014 عام  في 
األمم  هيئة  نظمتها  التي  أجلها«  من  »هــو 
وزيــر  أول  بذلك  ليكون  لــلــمــرأة،  المتحدة 
التي  الحملة  يوّقع على هذه  خارجية عربي 
تهدف إلى إشراك الرجال والفتيان بصفتهم 
تغيير  إحــداث  أجل  من  وعاملين  مدافعين 
بين  المساواة  المبذولة لتحقيق  الجهود  في 

الجنسين.

نيويورك )وام(

احتفلت دولة اإلمارات العربية المتحدة 

للمرة األولى باليوم العالمي للمرأة 

في الدبلوماسية باألمم المتحدة، حيث 

تعتبر الدولة أحد الرعاة الرئيسيين لقرار 

الجمعية العامة لألمم المتحدة الذي 

اعتمد في وقت سابق، وينص على أن 

يكون 24 يونيو يومًا عالميًا للمرأة في 

الدبلوماسية.

لتخفيف المعاناة وتوفير المرافق الحيوية للبنية التحتية

»زايد اإلنسانية« تشيد مشاريع عدة يف إقليم زنجبار

زنجبار )وام(

حسين  الــدكــتــور  فخامة  بحضور 
زنجبار،  إقليم  رئــيــس  مويني  علي 
وقع حمد سالم بن كردوس العامري 
لألعمال  زايـــد  مؤسسة  عــام  مــديــر 
جمعة  ومعالي  واإلنسانية،  الخيرية 
مالك السكرتير األول للرئاسة اتفاقية 
المشاريع  من  عــدد  وتشييد  إلنشاء 
تحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان »طيب اهلل ثراه«، في 

إقليم زنجبار. 
ــاء  ــن وتــتــضــمــن الـــمـــشـــروعـــات ب
مستشفى، ومركز لرعاية كبار السن، 
وأخــرى  ميبالدو،  في  مدرسة  وبناء 
مجمع  وبــنــاء  موتابيبو،  منطقة  فــي 
مدرسي،  سكن  على  يحتوي  سكني 
ومستوصف صحي، ومراكز تجارية. 
وتأتي هذه المبادرة اإلنسانية للشعب 
الزنجباري تعزيزاً لألهداف اإلنسانية 
وقف  صــاحــب  معالمها  رســـم  الــتــي 
المؤسسة المغفور له الشيخ زايد بن 
ثــراه«،  اهلل  »طيب  نهيان  آل  سلطان 
وخاصة في المجال التعليمي والصحي 
والبرامج االجتماعية والتنموية، وذلك 
ودفــع  اإلنــســانــيــة  الــكــرامــة  لتحقيق 
مسيرة التطور للمجتمعات المحتاجة 
واألقل نمواً واألكثر حرماناً، وانطالقاً 

من خطة المؤسسة االستراتيجية في 
المشاريع الخارجية. 

زنجبار  إقليم  رئيس  وتقدم فخامة 
السمو  صاحب  إلى  الجزيل  بالشكر 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة »حفظه اهلل«، كما وجه الشكر 
بن  نهيان  الشيخ  إلى سمو  واالمتنان 
أمناء  مجلس  رئيس  نهيان  آل  ــد  زاي
نهيان  آل  سلطان  بن  ــد  زاي مؤسسة 
وإلى  واإلنسانية  الخيرية  لألعمال 
ــد  ــن زاي أخــيــه ســمــو الــشــيــخ عــمــر ب
المجلس،  رئــيــس  ــائــب  ن نــهــيــان  آل 
هذه  إلقامة  ودعمهم  رعايتهم  على 
المشاريع التي تجسد توثيق العالقات 

العمل  البلدين، وتؤكد مصداقية  بين 
تنفذه  ــذي  ــ ال واإلنــســانــي  الــخــيــري 
المؤسسة على نهج المغفور له الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان »طيب اهلل 

ثراه«.
 مــن جــانــبــه، أكـــد الــمــديــر الــعــام 
العالقات  توثيق  أهمية  للمؤسسة 
الظروف  تعزيز  أجــل  من  اإلنسانية 
لمختلف  واإلنــســانــيــة  االجــتــمــاعــيــة 
زنجبار،  فــي  المجتمعية  الــشــرائــح 
وذلك عبر إنشاء مثل هذه المشاريع 
التعليمية والصحية واالجتماعية والتي 
المجتمع،  وتقدم  تطوير  في  تساهم 
كما تعمل على توفير الكفاءات العلمية 

والكوادر الوطنية لتحقيق النهضة في 
الحياة  لرفع مستوى  المجاالت  شتى 
وتحسين الجوانب الصحية لإلنسان، 
تحسين  في  أساسية  دعامة  لتكون 

المعيشة ونشر العلم والثقافة. 
ــمــؤســســة وبــالــتــنــســيــق  وســـعـــت ال
ــارة الـــدولـــة فـــي تــنــزانــيــا،  ــفـ مـــع سـ
محمد  الرحمن  عبد  خليفة  واهتمام 
الدولة  سفير  المرزوقي  عبدالرحمن 
أن  االتحادية،  تنزانيا  جمهورية  لدى 
تقام هذه المشاريع في عدة مناطق، 
المنطقة  فــي  جــديــدة  دعــامــة  لتكون 
زنجبار،  عن شعب  المعاناة  لتخفيف 
وتوفير المرافق الحيوية للبنية التحتية 
لنهضة المجتمع، ولعل من أهمها بناء 
المدارس والمراكز الصحية والسكن 
ورعاية كبار السن، مما سيكون له بالغ 

األثر في تحسين معيشة الناس. 
موقع  وزيـــارة  التوقيع  حفل  حضر 
الرحمن  عــبــد  خليفة  اإلنـــشـــاءات، 
ــرحــمــن الــمــرزوقــي  ــدال مــحــمــد عــب
تنزانيا  جمهورية  لدى  الدولة  سفير 
االتحادية، ومكويا سلوم وزيرة الدولة 
الرئيس والمالية والتخطيط،  لمكتب 
ــور  ــت ــدك ــمــؤســســة ال ــن جـــانـــب ال ــ وم
إبراهيم الزعابي مدير إدارة البرامج 
الحكم  خميس  ومحمد  والمشاريع، 
المنسق اإلداري للمشاريع بالمؤسسة.

حمد العامري وجمعة مالك خالل توقيع االتفاقية بحضور رئيس إقليم زنجبار )وام(

تعزيز الظروف 
االجتماعية واإلنسانية 

لمختلف الشرائح 
المجتمعية في زنجبار

 
حمد العامري

 تحقيق التسامح والتعاون
أكد حمد العامري أن هذا املشروع اإلنساني الكبير يؤكد مواكبة املؤسسة 

لرؤية ورسالة دولة اإلمارات يف حتقيق التسامح والتعاون، كما وجتسد 
القيم النبيلة لتطلعات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة »حفظه اهلل«، يف االنفتاح على اآلخر وتقدمي املساعدات 
التي من شأنها أن تخفف من معاناة الشعوب، وتعمل على نشر االستقرار 

واالزدهار والسالم. وشملت االتفاقية إعداد جلنة مشتركة ملتابعة 
هذه املشاريع وإعدادها يف أقرب فرصة لتحقق األغراض لالستفادة 

املستدامة من إنشائها، كونها مجموعة واسعة من اإلنشاءات املتعددة 
األغراض إلزكاء الوعي العلمي والصحي واالجتماعي.

شخبوط بن نهيان ورئيـس وزراء 
الكاميرون يبحثان العالقات الثنائية

كيغالي )وام(

معالي  دولة،  وزير  نهيان  آل  نهيان  بن  الشيخ شخبوط  معالي  التقى 
جوزيف ديون انجوتي رئيس حكومة جمهورية الكاميرون، وذلك خالل قمة 
كيغالي بشأن المالريا واألمراض المدارية المهملة، والتي استضافتها 
الكومنولث.   دول  حكومات  قــادة  اجتماع  هامش  على  ــدا  روان حكومة 
وناقش الجانبان، خالل اللقاء، سبل تطوير العالقات الثنائية بين البلدين 
في مختلف المجاالت، كما جرى استعراض عدد من الملفات اإلقليمية 

االهتمام  ذات 
المشترك. 

وأكـــــــــــــــــــد 
الشيخ  معالي 
بن  شــخــبــوط 
آل  ــان  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ نـ
نــهــيــان حــرص 
اإلمارات  دولة 
ــز  ــعــزي ــلـــى ت عـ
ــات  ــ ــالقـ ــ ــعـ ــ الـ
مع  ــة  ــي ــائ ــن ــث ال
الـــكـــامـــيـــرون، 
ــيـــراً إلـــى  مـــشـ
العديد  وجــود 
ــن الـــفـــرص  ــ م
لما  لتعزيزها، 
مصلحة  فــيــه 
الــبــلــديــن. من 
جــهــتــه، أشـــاد 
معالي جوزيف 

وبالتعاون  البلدين،  بين  والمتجذرة  الوطيدة  بالعالقات  انجوتي  ديون 
البناء على األصعدة كافة، مؤكداً وجود العديد من اإلمكانات لدعمها 

وتعزيزها في مختلف المجاالت.

يبـــدأ الترويج إقليميًا 
لـ »جـــائزة اإلعــــــــــــــالم 
العربي« من القاهرة 

»دبي 
للصحافة« 

دبي )االتحاد(

لقاًء  للصحافة  دبي  نادي  نّظم 
إعالمياً موسعاً في القاهرة، جرى 
تعزيز  ســبــل  ــعــراض  اســت خــاللــه 
الجانبين  بين  اإلعالمي  التعاون 
والتعريف بجائزة اإلعالم العربي، 
ترويجية  حملة  مستهل  في  وذلك 
المجتمع اإلعالمي  هدفها إطالع 
الجديدة  الــمــحــاور  على  العربي 
للجائزة والتي ستشمل إلى جانب 
الصحافة، كاًل من اإلعالم المرئي 

واإلعالم الرقمي.
منى  أكــدت  اللقاء،  بداية  وفــي 
غانم المّري، نائب الرئيس والعضو 
لإلعالم  دبــي  لمجلس  المنتدب 
للصحافة،  دبـــي  ــادي  ــ ن رئــيــســة 
إطار  في  تأتي  الخطوة  هــذه  أن 
على  للصحافة  دبي  نــادي  حرص 
والشراكة  التعاون  ــط  رواب توثيق 
عموماً،  الــعــرب  اإلعالميين  مــع 
والمصريين على وجه الخصوص، 
وسعياً إلطالع المجتمع اإلعالمي 
جائزة  تفاصيل  على  مصر  فــي 
اإلعـــــالم الــعــربــي فـــي إطـــارهـــا 
للمكانة  تقديراً  ــك  وذل الجديد، 
اإلعالم  بها  يتمتع  التي  الخاصة 
اإلعــالم  خريطة  على  المصري 
أسهموا  الذين  ولــرمــوزه  العربي، 
ــســاحــة اإلعــالمــيــة  ــراء ال ــ فـــي إثـ
شكلوا  عقود  مــدار  على  العربية 
لإلعالم  رئيسية  مالمح  خاللها 

العربي بصورة عامة.
اللقاء  ــمــّري خــالل  ال وتــنــاولــت 
العربي«  اإلعــالم  »جائزة  أهــداف 
مع انطالق دورتها األولى والتي من 
المقرر إعالن الفائزين بفئاتها في 
أكتوبر المقبل، وما ترمي إليه من 

بالتميز  االحتفاء  مساحة  توسيع 
فــي الــمــجــال اإلعــالمــي، بعد أن 
ــان مــحــصــوراً فــي الــســابــق على  ك
الصحافة من خالل جائزة  مجال 
الصحافة العربية التي كّرمت مئات 
األعمال المتميزة من مختلف أنحاء 
العالم العربي وعلى مدار أكثر من 
جائزة  ــى  إل وتحويلها  عــامــاً،   20
جديدين  محورين  بإضافة  أشمل 
هما محور اإلعالم المرئي ومحور 
اإلعالم الرقمي، وذلك في مواكبة 
للتطور الذي يشهده قطاع اإلعالم 
محفزات  لخلق  والسعي  عالمياً، 
باإلعالم  األخذ  في  تسهم  جديدة 
إلى  مساراته،  تنوع  على  العربي، 

آفاق جديدة من التميز.

ربط الجسور بين 
مخرجات البحث 

العلمي في الجامعات 
والمؤسسات 

التعليمية 

منى المري

النا نسيبة

شخبوط بن نهيان وجوزيف ديون انجوتي خالل اللقاء )وام(
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232330

231310

231350

232110

232640

0552351

0551830

0550755

0550630

0550758

النقطــة الأولـى

النقطــة الثانيـة

النقطــة الثالثـة

النقطــة الرابعة

النقطة اخلام�سة

�شرقيات�شمالياتالنقطة

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

�إعالن حتذيري

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

باملنطقة املذك�رة اأعاله علماً اأن ارتفاع املقذوف )10000( قدم

وم�سافة الأمان )1000( مرت.

يحظر ت�اجد الأهايل والطائرات العم�دية مبنطقة الرماية 

)رقيط�ة( بتاريخ  0٦/٢9/٢0٢٢

من ال�ساعة: 0٦00 اإلى ال�ساعة  ٢٣00

وذلك  ح�سب الحداثي:

:» مديرة الدعم الصحي بـ»اإلمارات الصحية« لـ »

نظام غذائي شخصي لكل مريض حسب حالته 

اإلمارات تستضيف اجتماع »استئصال شلل األطفال«

سامي عبد الرؤوف )دبي(

كشفت مؤسسة اإلمارات للخدمات 
غذاء  تقديم  في  البدء  عن  الصحية، 
حالته  حسب  مــريــض  لكل  شخصي 
المرضية واحتياجه الغذائي، وبدالً من 
الغذائية  القوائم  على  فقط  االعتماد 
العامة، مؤكدة أن هذا اإلجراء سيؤدي 
إلى سرعة الشفاء وتقليل فترة اإلقامة 

بالمرافق الطبية التابعة لها. 
تصريحات  في  المؤسسة  وأعلنت 
خاصة لـ »االتحاد«، عن إطالق النظام 
 17 في  التغذية  لخدمات  اإللكتروني 
صحية  رعاية  مراكز  و30  مستشفى 
في  موزعة  تغذية  عيادات  فيها  أولية 
الفجيرة،  وحتى  دبــي  مــن  إمـــارات   6
هذا  تطبيق  سيتم  أنــه  إلــى  مشيرة 
النظام اإللكتروني في أي مركز رعاية 
صحية توجد به عيادة تغذية الحقاً. 

إدارة  مديرة  راشد،  لطيفة  وقالت   
الدعم الصحي بالمؤسسة، استشارية 
إنشاء  تعتزم  »المؤسسة  إن  التغذية: 
قاعدة بيانات غذائية للمرضى خالل 
الفترة المقبلة، تستهدف الوصول إلى 
واإلصابة  الغذائي  التاريخ  بين  ربط 
في  الــغــذاء  دور  لمعرفة  بــاألمــراض، 

اإلصابة باألمراض«. 

ــي الــبــدايــة  ــافـــت: »ســتــركــز ف وأضـ
المزمع  الــغــذائــيــة  الــبــيــانــات  قــاعــدة 
تكوينها، على األمراض المزمنة ودور 
الــغــذاء فــي اإلصــابــة بــهــا، وخــاصــة 
أمراض السكري وضغط الدم بنوعية 

واألوعية،  والشرايين  القلب  وأمراض 
باإلضافة إلى أمراض السرطان«. 

ــى ربــط  ــ إل الـــوصـــول  وأكـــــدت أن 
واإلصابة  الغذاء  بين  وواضــح  علمي 
باألمراض، سيتعبه التعاون مع الجهات 
الصحية المختصة إلصدار تشريعات 
تتعلق بطرق بالمنتجات الغذائية التي 
معدالت  ارتفاع  في  مهماً  دوراً  تعلب 
نوعية معينة من األمراض، باإلضافة 
إلى عمل حمالت توعوية ألفضل طرق 

التغذية. 
تطبق  الــمــؤســســة  أن  إلـــى  ولــفــتــت 
الوجبات  تقديم  في  عالمية  معايير 
مجموعات   5 وفق  للمرضى  الغذائية 
 100 مــن  أكــثــر  تحتها  تضم  غذائية 
باإلضافة  متنوع،  غذائي  ونوع  صنف 
إلى 150 قائمة غذائية للمرضى بينها 
كل  يميز  ما  بخالف  مشتركة  قواسم 
قائمة عن األخرى، مع األخذ باالعتبار 
خصوصية كل مريض واختيار الغذاء 

األنسب لحالته الصحية. 
 وشددت على أن الغذاء يلعب دوراً 
للمرضى،  الشفاء  تحقيق  في  كبيراً 
المرضى  التغذية  بسوء  يصاب  حيث 
الغذاء  دون  ــدواء  الـ يتناولون  الــذيــن 
المناسب، مشيرًة إلى أن كل األمراض 

تحتاج إلى تدخل غذائي.

إيهاب الرفاعي )منطقة الظفرة(

جنح فريق طبي تابع ملستشفى مدينة غياثي، أحد منشآت مستشفيات الظفرة 
التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية »صحة«، يف إنقاذ حياة مريضة 

أصيبت بـ »غرغرينة« يف األمعاء الدقيقة بعد إزالة جزء من األمعاء املصابة 
نتيجة االلتواء.

وكانت مستشفى غياثي قد استقبل املريضة بقسم الطوارئ التابع للمستشفى، 
تشتكي من ألم شديد يف املعدة وقيء متكرر وأظهر الكشف الطبي عليها وجود 

فقدان سوائل مرتفع وانتفاخ وإمساك وانسداد يف األمعاء مما استلزم وضعها يف 
العناية املركزة. 

وأوضح الدكتور محمد خليفة محمد إدريس اختصاصي جراحة عامة، أن 
املريضة زائرة وكانت قد أجرت عملية جراحية قبل دخولها الدولة ومت التعامل 

مع احلالة املرضية رغم عدم وجود أي معلومات طبية عنها، حيث مت إجراء 
عملية استكشاف وقص جزء من األمعاء الدقيقة بلغ 40 سم، وذلك بسبب 

إصابة األمعاء بغرغرينة نتيجة وجود التواء داخلها، مما تسبب يف حدوث 
تلك املضاعفات. وأكد إدريس أن مستشفى غياثي يضم كوادر متميزة من أفضل 

الكفاءات املهنية يف القطاع الطبي يف مختلف التخصصات، وذلك لتوفير أعلى 
مستوى من الرعاية الصحية لسكان مدينة غياثي واملناطق احمليطة بها، مبا 

يتوافق مع املعايير العاملية التي وضعتها شركة »صحة« لكافة املنشآت الصحية 
التابعة لها. ويلبي مستشفى غياثي احتياجات سكان منطقة غياثي وبدع 

املطاوعة وجزيرة صير بني ياس، ويقدم خدمات تشخيصية وعالجية ألمراض 
النساء والوالدة والطب الباطني وطب األطفال وأمراض العيون واجللدية، إضافة 
إلى اجلراحة العامة وجراحة العظام وخدمات الغسيل الكلوي وخدمات الطوارئ، 

ويقام على مساحة 39 ألف متر مربع ويضم 50 سريرًا قابلة للزيادة إلى 80 
سريرًا، ويشمل ست غرف للعناية املركزة وغرفتني للعمليات وأربعة أسرة حلديثي 

الوالدة، إضافة إلى العيادات اخلارجية، إلى جانب وحدات سكنية للموظفني 
والكادر الطبي ومسجد ومهبط للطائرات.

أصيبت بغرغرينة في األمعاء

فريق طبي يف مستشفى غياثي 

ينجح يف إنقاذ حياة مريضة زائرة

خدمات طبية متميزة في مستشفى غياثي )من المصدر(

»تريندز«: تهيئة بيئة محفزة لالبتكار يف املنطقة العربية 

أبوظبي )االتحاد(

ــة،  ــ ــث ــ ــدي أكــــــــــدت دراســــــــــــة حــ
للبحوث  تــريــنــدز  مــركــز  أصــدرهــا 
واالســــتــــشــــارات، أنــــه فـــي ضــوء 
ضرورة  ثمة  المتسارعة،  التنافسية 
لــمــزيــد مــن عــمــل الــحــكــومــات في 
توفير  على  العربية  المنطقة  دول 
البيئة  لتيسير  الــالزم  الدعم  سبل 
االبتكارية  للمشروعات  المحفزة 
جانب  إلى  الريادية،  واالستثمارات 
مــحــددة،  ومــؤشــرات  معايير  وضــع 
الــمــشــروعــات  تــلــك  أداء  ومــتــابــعــة 
الـــمـــردود على  لــقــيــاس  وتــقــيــيــمــه، 
المستدامة،  االقتصادية  التنمية 
اإليجابي  التغيير  فــي  يسهم  بما 
لثقافة  الداعمة  الثقافية  لألنماط 
المتنامي  الدور  ورفد  الحر،  العمل 
والبحثي  والجامعي  الخاص  للقطاع 

في دعم هذه البيئة.
الــتــي حملت  ــدراســة  ال وأشـــارت 
ــدامــة  ــة مــســت ــئ ــي ــو ب ــحـ ــوان »نـ ــ ــن عــ
للمشروعات واالستثمارات الريادية 
الــقــرن«،  ــة  أحــادي عربية  ومنطقة 

البيسي  محمد  الــدكــتــور  وأعــدهــا 
األعــمــال  ــادة  وريـ االستثمار  خبير 
مونتريال  بجامعة  زائـــر  بــاحــث   -
المشروعات  دعم  أن  إلى  الكندية، 
نشر  يتطلب  والريادية  االستثمارية 
فئات  مختلف  بين  والمعرفة  الوعي 
الشباب  فئات  خصوصاً  المجتمع، 
والرؤية  بالخريطة  األعمال،  ورواد 

االقتصادية.

ــرت أنـــه يــجــب خــلــق قــاعــدة  ــ وذك
ــال  ــ ــم ــ األع رواد  ــن  ــ مـ عـــريـــضـــة 
البيئة الحاضنة  والمبتكرين، وتهيئة 
لــهــم ولــمــشــروعــاتــهــم االبــتــكــاريــة، 
أو  الفني  الــدعــم  مــن خــالل  ســواء 
من  أو  المباشر،  الحكومي  المالي 
واألكاديمي  الخاص  القطاع  خالل 
مع  المدني،  المجتمع  منظمات  أو 
الجهود  تلك  تنسيق  أهمية  تأكيد 

ــك،  ــوازي مــع ذل ــت ــال وتــشــابــكــهــا، وب
ــنـــاك ضــــــرورة لـــرســـم خــريــطــة  هـ
خروج  دعم  بهدف  واضحة،  طريق 
مــنــتــجــات وتــطــبــيــقــات الــشــركــات 
في  للمنافسة  الــعــربــيــة  الــنــاشــئــة 
ــمــرار  األســــواق الــعــالــمــيــة، واالســت
لتلك  الحاضنة  البيئة  تهيئة  فــي 

وتطويرها. الشركات 
وبينت الدراسة أن البيئة الداعمة 
لــريــادة األعــمــال واالبــتــكــار فــي كل 
والسعودي  المصري  االقتصاد  من 
القواسم  العديد من  بها  واإلماراتي 
وأن  ــدول،  ــ ال تــلــك  بــيــن  المشتركة 
الداعمة  وجهودها  استراتيجيتها 
تــتــجــه نحو  الــمــعــرفــي  لــالقــتــصــاد 
الصغيرة،  المشروعات  قطاع  دعم 
ياُلحظ  كما  ــة،  ــادي ــري وال الناشئة 
ما  وفــق  البيئات  تلك  فــي  التطور 
عــكــســتــه الـــمـــؤشـــرات الــمــخــتــلــفــة، 
بيئة  تهيئة  نحو  المبذولة  والجهود 
والتطور  للعمل  الناشئة  الشركات 
ــاً، بل  ــمــي ــاً وعــال ــوســع خــارجــي ــت وال
والتوجه نحو االنضمام إلى النوادي 

القرن. أحادية 

النظام اإللكتروني
حول أهمية حتويل العمليات اخلاصة 

بخدمات التغذية يف املستشفيات، ومراكز 
الرعاية الصحية األولية، إلى النظام 

اإللكتروني، أكدت لطيفة راشد أن هذه 
اخلطوة تسهم يف رفع جودة وكفاءة العمل 

وزيادة مستوى رضا املتعاملني. 
وقالت: »يهدف هذه النظام اإللكتروني 

إلى رفع مستوى كفاءة العمليات بأقسام 
التغذية، وسرعة اإلجناز، وكذلك تقليل 

نسبة األخطاء يف العمليات الغذائية، 
ورفع مستوى رضا املتعامل، باإلضافة إلى 

تقليل الهدر يف املنتجات املستخدمة«. 
وذكرت أن املشروع يتضمن أمرين أساسيني: 

األول التقييم الغذائي للحاالت املختلفة 
والتشخيص والتدخل الغذائي وتقدمي 

االستشارة الغذائية، والثاني إدارة 
اخلدمات الغذائية العالجية التي تبدأ 

من األقسام. 
وقالت: »سيتم جمع طلبات الوجبات 

من قبل املتعامل عبر اللوحة الرقمي، 
بوجود املختص، وذلك لنقل الوجبات 
من اللوحة الرقمية إلى شبكة البرامج 
اخلاصة الغذائية وذلك وفق الشروط 

اخلاصة ومن ثم االنتقال إلى اإلجراءات 
وفقا للمعايير«.

وعن مراحل التي مت إجنازها لتطبيق 
النظام اإللكتروني للتغذية، أفادت بأنه 

مت دراسة الوضع ألقسام التغذية يف 
املستشفيات والرعاية الصحية األولية 

والصعوبات التي تواجه خدمات التغذية 
لتنفيذ املهام والعمليات املطلوبة، من 

خالل عقد عدة اجتماعات مع املعنيني 
ومتابعة أحدث ما توصلت إليه النظم 

الصحية يف مجال تقدمي اخلدمات بصورة 
دقيقة ومتميزة. 

وقالت: وبناًء عليه مت وضع املتطلبات 
ومواصفاتها والتعاون مع إدارة تقنية 

املعلومات وبدا التطبيق من خالل إعداد 
خطة للمشروع بداية يف املستشفيات ثم 

املراكز الصحية وتقسيم املهام واألعمال 
على مراحل مختلفة، ومن ثم تركيب 

األجهزة وتدريب العاملني والزيارات 
امليدانية بصورة دورية جلميع اجلهات 

ملتابعة كفاءة وجودة العمل وعقد 
اجتماعات ثابته ملتابعة سير العمل، 

وتشكيل فرق للعمل وتقسيم املهام على 
الفرق وإجنازها وتقييمها من املستخدمني.

وحول جوانب تطوير وحتديث هذا 
املشروع مستقباًل، ذكرت راشد، أن الفترة 
املقبلة ستشهد حتويل جزء من املشروع 

من صورة إلكترونية إلى صورة ذكية 
من خاللها يتم معرفة النظام احلياتي 

للمتعامل، من خالل تطبيق خاص بأجهزة 
الهاتف املتحرك ميكن من خالها معرفة 
النظام احلياتي للمتعامل، وبذلك يعمل 

على سهولة ودقة التاريخ الغذائي، فيكون 
التشخيص الغذائي بصوره أفضل وأدق.

تكوين قاعدة بيانات 
تربط بين التاريخ 

الغذائي واإلصابة 
باألمراض

لطيفة راشد

دبي )وام(

ــادس  ــســ ــ ــاع ال ــ ــم ــ ــت ــــش االجــ ــاق ــ ن
ــة  ــمــي ــي ــل ــة اإلق ــجــن ــل ــون ل ــ ــالث ــ ــث ــ وال
لإلشهاد  العالمية  الصحة  لمنظمة 
ــدول  الســتــئــصــال شــلــل األطـــفـــال ل
ــــذي  ــرق الـــمـــتـــوســـط ال ــ إقـــلـــيـــم شـ
ــة اإلمــــــارات في  ــ اســتــضــافــتــه دول
والتقارير  المستجدات  آخــر  دبــي، 
الــســنــويــة لـــلـــدول، وهـــو االجــتــمــاع 
الحالي  الوضع  لمراجعة  السنوي 
استئصال  استراتيجية  وتــطــورات 
ــي الــمــنــطــقــة،  ــ ــال ف ــ ــف ــ شـــلـــل األط

تدعم  التي  بالتوصيات  والــخــروج 
العالمية.  االستراتيجية 

ــارك فــي االجــتــمــاع الــدكــتــورة  شـ
إدارة  مديرة  المرزوقي  حسن  ندى 
وزارة  في  والوقاية  العامة  الصحة 
والدكتور  المجتمع،  ووقاية  الصحة 
اللجنة  ــيــس  رئ ــزروع  ــمـ الـ يــعــقــوب 
استئصال  على  للتصديق  اإلقليمية 
اإلقليمي  المكتب  في  األطفال  شلل 
لشرق المتوسط في منظمة الصحة 
الفني  الفريق  وأعــضــاء  العالمية، 
وممثلون  العالمية،  الصحة  لمنظمة 

عن الدول األعضاء في اللجنة. 

أكدت الدكتورة ندى املرزوقي يف كلمتها حرص دولة اإلمارات على إيالء اهتمام خاص لتطوير 
البرنامج الوطني لرصد حاالت الشلل الرخو احلاد، مبا يتوافق متامًا مع توجيهات منظمة 

الصحة العاملية والتزام الوزارة واجلهات الصحية باحلفاظ على تغطية عالية ألكثر من %95 
من التطعيم ضد شلل األطفال، والتركيز على تعزيز نظام التقصي يف شلل األطفال، واإلخطار 

الفوري واإلبالغ عن حاالت الشلل الرخو احلاد مبجرد اكتشافها بجميع املرافق الصحية. 
ولفتت إلى أن دولة اإلمارات تعتبر منوذجًا إقليميًا وعامليًا متقدمًا يف مجال استئصال شلل 

األطفال ومكافحة اإلصابة به وحققت نتائج متميزة يف التعامل مع هذا املرض، حيث تواصل 
تفعيل خطة االستجابة الوطنية للتأهب مبواجهة أي حاالت مشتبه بها قادمة من خارج 

الدولة، والتعامل مع حاالت االشتباه باإلصابة بشكل علمي دقيق وفق أفضل املمارسات 
العاملية. وأشادت املرزوقي بجهود اللجنة اإلقليمية الستئصال شلل األطفال بدول شرق 

املتوسط يف منظمة الصحة العاملية وبدور جميع العاملني يف البرامج الوطنية جلميع الدول يف 
توفير األمن الصحي.

تطوير البرنامج الوطني

أوصت الدراسة بضرورة التوسع ودعم التحول نحو مفاهيم اجلامعات الريادية، 
وربط اجلسور بني مخرجات البحث العلمي يف اجلامعات واملؤسسات التعليمية، 

واحتياجات الصناعة احمللية، مبختلف قطاعاتها، مبا يسهم يف توطني التنمية، 
مع وضع البرامج وآلياتها التنفيذية املساندة لذلك، كما أن هناك حاجة ماسة إلى 

تضافر جهود اجلهات املعنية كافة، احلكومية منها واخلاصة، والتنسيق املستمر 
بني مختلف الالعبني الرئيسيني، لتحقيق التعاون املثمر والبّناء بني اجلهات 

الداعمة لبيئات األعمال والشركات الناشئة، للوصول إلى رفع التنافسية لقطاع 
ريادة األعمال، واإلسهام االقتصادي للشركات الناشئة، وقياس املردود على 

التنمية.كما أكدت على ضرورة حتسني وضع ومؤشرات بيئة األعمال الداعمة 
للمشروعات الريادية والشركات الناشئة يف التقارير الدولية، وتوطني التنمية 

وتعميق سالسل القيمة القائمة على االبتكار، مبا ينعكس على جذب استثمارات 
محلية وأجنبية، وفتح أسواق جديدة، مبينة أن الطريق نحو منطقة عربية 

أحادية القرن، ليس بالطريق الصعب أو املمهد يف الوقت نفسه، ولكنه يتطلب 
استمرار تكامل اجلهود والسياسات واإلجراءات والبرامج، لتحقيق الريادة العربية.

توطين التنمية

محمد خليفة: إجراء عملية استكشاف وقص 
جزء من األمعاء الدقيقة بلغ 40 سم 

أبوظبي )وام(

 أعلنت وزارة الصحة ووقاية املجتمع أمس عن شفاء 1645 
حالة جديدة ملصابني بفيروس كورونا املستجد »كوفيد - 19« 
وتعافيها التام من أعراض املرض بعد تلقيها الرعاية الصحية 
الالزمة منذ دخولها املستشفى، وبذلك يكون مجموع حاالت 

الشفاء 922.518 حالة.
  ومتاشيًا مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات 
يف الدولة بهدف االكتشاف املبكر وحصر احلاالت املصابة 

بفيروس كورونا املستجد »كوفيد - 19« واملخالطني لهم 
وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء 205.823 فحصًا جديدًا 

خالل الساعات الـ 24 املاضية على فئات مختلفة يف املجتمع 
باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

   وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص يف الدولة وتوسيع 
نطاق الفحوصات على مستوى الدولة يف الكشف عن 1750 
حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا املستجد من جنسيات 

مختلفة، وجميعها حاالت مستقرة وتخضع للرعاية الصحية 
الالزمة، وبذلك يبلغ مجموع احلاالت املسجلة 942.253 حالة. 
  كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية املجتمع عدم تسجيل أي حالة 

وفاة خالل األربع والعشرين ساعة املاضية، وبذلك يبلغ عدد 
الوفيات يف الدولة 2313 حالة.

205823 فحصــــــًا يكشــــــف 
عن 1750 إصابة وال وفيات 

1645
حالة شفاء من كـــورونـــــا 

خالل االجتماع )وام(
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مرافئ

لإلرهاب مخالب

ال ينمو جسم طالما أنهكته المخالب، ومزقت أوصاله سكاكين الكراهية 
وأحرقت أعراشه ألسنة النار. 

اإلرهاب  االتحاد لضرب جذور  فإما  الصعبة  المعادلة  أمام  اليوم  العالم 
وقطع دابره، أو البقاء في طرائق قدد تنهشه مخالب الجهل والظالم والحقد 
المأمولة والعالم بعضه  النهايات  إلى  ينتهي اإلرهاب  أن  واألسى. ال يمكن 
يصب الزيت على الحطب، وبعضه يجأر من شدة المعاناة مع اآلفة المقيتة.
هذه  آثــار  محو  في  والتعاون  والتكاتف،  والتضامن،  الوحدة  في  الحل 
الكونية، وال يأمن أحد من فتكها طالما عاثت في مكان ما، ألن  الجائحة 
النيران ال يوقفها إال الوعي بسوءاتها وسيئاتها، ولكي ننجو من هذه العذابات 
ال بد وأن يفتح الجميع عيونهم، وال يصموا اآلذان أمام العبث الذي يحدث 
في بلدان مجاورة أو بعيدة، ألن العالم شاء بعضهم أم أبى، يعيش تحت سقف 
من  بألباب  يمسك  وغباء  إال جهل  والتجاهل  المكابرة،  وما  واحــدة،  خيمة 
يمتنعون عن روية الحقيقة ويصمون اآلذان، ويعمون البصائر ويعيشون في 

أبراج عاجية ال تحمي من ضرر، ولكنها تعمي عن حدوث الشرر.
قواه  وترتيب  العالم  شمل  لم  أجل  من  ودائمة  دائبة  اإلمــارات  مساعي 
تتخفى  ربما  التي  دبابيره  البغيض، ومالحقة  البشري  الكيد  لمواجهة هذا 
المفترسات،  يعرفون كيف يصطادون  األذكياء  ولكن  أغطية مختلفة،  تحت 
وكيف يقضون على أخطارها وكيف يحاصرونها، وكيف يحمون المكتسبات 

من عدوانها البغيض.
اصطفافية  ومن حماقة  طائفي،  عبث  من  نرى  ما  اليمن  في  نرى  اليوم 
والخواء  المدقع،  والفقر  التشرذم  حالة  عيش  إلى  السعيد  اليمن  حولت 
البنيوي، كل ذلك يحدث أمام أعين العالم وال جواب، وال جملة مفيدة ترفع 

عن اإلنسان اليمني الضيم والظلم والظالم، والهالك.
ففي الوقت الذي تسير الدول بحثاً عن مستقبل شعوبها، نرى في اليمن ما 
تقوم به ميليشيات الشوفينية في تجريد اليمن من حق العيش آمناً مستقراً، 
العدائية ضد  أغراضها  لتخدم  محتواها،  من  المالية  مؤسساته  وتفرغ  بل 

اإلنسان، وضد أمنه المعيشي، واستقراره االجتماعي.
ولكن ستبقى الجهود اإلماراتية صامدة، وصارمة، في وجه من يسرقون 
أحالم األجيال، ومن يسطون على مصائر الشعوب، ومن يحولون الحياة إلى 

صراع الغابة في ليال موحشة.
اإلمارات تفعل كل ذلك لوعي القيادة الرشيدة بأهمية أن يستعيد اليمن 
أبنائه، اإلمارات تفعل كل ذلك، ألن الحلم  تاريخه، وحضارته، وبريق وعي 
البعيدة،  اإلماراتي تجاوز حدود الخطوات المتثاقلة وطال نجوم التطلعات 
بزهرات  الحقول  يعطرون  الذين  هم  فاألذكياء  التاريخ،  منطق  هو  وهــذا 

الوعي، وهم الذين يروون أشجار الحياة من جداول األحالم الزاهية.
حفظ اهلل اإلمارات، وأدامها عزاً لشعبها، ولكل الشرفاء في هذا العالم 

وكل عشاق الحياة.

علي أبو الريش

Ali.AbuAlReesh@alIttihad.ae
أثناء انزال الكهوف في البحر )من المصدر(

أنزلت 3670 كهفًا منذ عام 2014

»التغير املناخي والبيئة« تواصل إنزال الكهوف االصطناعية

سعيد أحمد )أم القيوين(

االستمرار  والبيئة،  المناخي  التغير  وزارة  تعتزم   
البحرية  الموائل  تأهيل  مبادرات  تعزيز  برنامج  في 
وإنــزال  القرم،  أشجار  زراعــة  طريق  عن  والساحلية 
الكهوف االصطناعية، وزراعة الشعاب المرجانية في 

مختلف مناطق الدولة.
مدير  الجمالي،  عبداهلل  إبراهيم  الدكتور  وأوضــح 
إدارة مراكز أبحاث البيئة البحرية بوزارة التغير المناخي 
والبيئة، لـ»االتحاد« أن تنمية واستدامة الثروات المائية 
الحية، وتعزيز استدامة قطاع صيد األسماك في دولة 
اإلمارات، وتعزيز مساهمته في األمن الغذائي الوطني، 
يتمثل في أحد األولويات االستراتيجية التي تعمل على 
تحقيقها والوزارة، عبر منظومة متكاملة تشمل إيجاد 
بنية تشريعية وقانونية مرنة، تسهم في الحد من تراجع 
الثروة السمكية، وتعزيز قدرة العاملين في هذا القطاع 
على االستمرار في عمليات الصيد مع الحفاظ على 
المصيد. وأشار إلى أن برنامج الكهوف االصطناعية، 
يعد أحد أهم المبادرات التي أطلقتها الوزارة لتعزيز 
الدولة،  في  السمكية  والثروة  المائية  األحياء  موائل 
وهو برنامج مشترك بين وزارة التغير المناخي والبيئة 
والجهات المختصة في مختلف مناطق الدولة، وعدد 
من المؤسسات الوطنية الخاصة، الذي يهدف إلى إثراء 
البيئة البحرية باألحياء المائية وتعزيز مخزون الثروة 
السمكية وبناء حاضنات لصغار األسماك، وذلك من 
خالل إنزال عدد من الكهوف االصطناعية الصديقة 

للبيئة في مناطق يتم تحديدها بالتنسيق والتعاون مع 
الجهات المختصة. وأضاف الدكتور إبراهيم الجمالي: 
كهفاً   3670 حــوالــي  اآلن  حتى  أنــزلــت  الــــوزارة  إن 
اصطناعياً في مناطق متفرقة بالدولة خالل األعوام 
المنصرمة من 2014 إلى 2020، الفتاً إلى أن مناطق 
الحيود والصخور البحرية الطبيعية، تعتبر من إحدى 
الشعاب  لتكوين  الحاضنة  للبيئات  المكونة  السمات 
االبتكارية  األفكار  بتبني  الـــوزارة  وتقوم  المرجانية، 
الستدامة الموارد المائية الحية للدولة، ضمن خططها 

الستشراف المستقبل.
وقال: إن أهمية مشروع الكهوف االصطناعية يكمن 
لتسريع  الزرقاء،  التنموية  األدوات  أحد  اعتباره  في 
البيئة  بتنمية  يتعلق  فيما  بــالــوزارة،  المنوطة  المهام 
هذا  أن  إلى  الفتاً  الحية،  المائية  وثرواتها  البحرية 
المشروع يساهم بتعدد التنوع الفطري بالبيئة البحرية 
واالزدهار الزمني والمكاني للسلسة الغذائية البحرية. 

وأكد الجمالي، أن من أبرز النتائج والمخرجات التي 
لمستها الوزارة بعد تنفيذ برامج تأهيل البيئة البحرية، 
إثراء التنوع البيولوجي البحري، والزيادة الملحوظة في 
تنوع الكائنات البحرية، وخاصه في مناطق المحميات 
التي تم إطالقها، وأماكن تعشيش الشعاب المرجانية، 
حيث تم رصــد كائنات وأنــواع من األسماك لم تكن 
موجودة سابقاً. وحول عملية السماح للصيادين بالصيد 
على الحيود االصطناعية، فقد أكد الدكتور إبراهيم 
الجمالي، أن الجهات المحلية المختصة هي التي تقوم 

بتنظيم ومتابعة عملية الصيد بالتنسيق مع الوزارة.

رصد أنواع من األسماك 
لم تكن موجودة سابقًا

إبراهيم الجمالي

تبادل التجارب الناجحة لضمان مستقبل مستدام

تعزيز التعاون الزراعي بني اإلمارات والفلبني

وقـــع الــمــذكــرة الــمــهــنــدســة نـــورة 
الوكيل  بأعمال  القائم  الكعبي  كــرم 
المناخي  التغير  وزارة  في  المساعد 
ــغــذائــي،  ــنــوع ال ــت والــبــيــئــة لــقــطــاع ال
كينتانا سفيرة جمهورية  م  وجيسلين 

الفلبين لدى دولة اإلمارات.
و قالت المهندسة الكعبي: »تحرص 
وزارة التغير المناخي والبيئة على مد 
جسور التعاون والشراكة مع الجهات 
من  الــعــديــد  فــي  المعنية  والــهــيــئــات 
للمساهمة  جهودها  ضمن  ــدول،  ــ ال
في  الــدولــة  مستهدفات  تحقيق  فــي 
والمجاالت  القطاعات  مــن  العديد 
وفي مقدمتها األمن الغذائي وحماية 
البيئة والعمل من أجل المناخ، وتأتي 
الفلبين  التفاهم مع جمهورية  مذكرة 
تماشياً مع جهودنا المستمرة لضمان 
تعزيز القطاع الزراعي وإيجاد حلول 
الغذائي  أمننا  تعزيز  ابتكارية تضمن 
عبر توظيف التكنولوجيا وتبني النظم 
مناخياً،  الذكية  الحديثة  الــزراعــيــة 
ــاج، وضــمــان  ــتـ وتــنــمــيــة قــــدرات اإلنـ

استمرارية سالسل التوريد.«
وأضافت:»مشاركة المعرفة وأفضل 
ــمــمــارســات بــيــن الــبــلــديــن الــذيــن  ال
للتعامل  االبتكار  تبني  على  يعتمدان 
مع التحديات سيساعدنا على تطوير 
نظم غذائية مستدامة وتلبية أهدافنا 

إلى  قــدمــاً  ونتطلع  الــغــذائــي.  لألمن 
الفلبين  فــي  نــظــرائــنــا  مــع  ــتــعــاون  ال
لالستفادة من ثمرات هذه الشراكة«.

ومن جانبها قالت جيسلين م كينتانا: 
»في حين نعمل على معالجة تأثيرات 
التغير المناخي والصراعات على أمننا 
هذه  التفاهم  مذكرة  تأتي  الغذائي، 
لترتقي بالعالقات الفليبينية اإلماراتية 
من  وباعتبارها  جــديــدة.  ــاق  آف نحو 
التغير  تبعات  من  الدول تضرراً  أكثر 
توقيع  أن  الفيليبين  تعتبر  المناخي، 
خاصة  بأهمية  يتسم  االتفاقية  هذه 
وقد جاء في الوقت المناسب، حيث 
يحتفل الجانبان هذا العام بالذكرى ال 
48 لبدء العالقات الدبلوماسية. وقد 

تضمنت مذكرة التفاهم تشكيل لجنة 
مشتركة حيث سيقوم المسؤولون في 
الفيليبين واإلمارات بتحديد اتجاهات 
الــتــعــاون فــي مــجــاالت عــلــوم التربة 
وما  الحيوية،  والتكنولوجيا  وإدارتها، 
في  والتطوير  والبحث  الحصاد،  بعد 
الزراعي،  واالبتكار  الــزراعــة،  مجال 

والري، وموارد المياه«.
تشمل  التفاهم،  مذكرة  وبموجب 
أوجه التعاون تبادل المعلومات التقنية 
الــزراعــي،  الــقــطــاع  حـــول  والعلمية 
وتبادل  للقطاع،  المنظمة  والقوانين 
زيارة الخبراء والمختصين والمتدربين، 
والتنسيق في الدراسات في المجاالت 

ذات االهتمام المشترك، وغيرها.

نورة كرم الكعبي وجيسلين م كينتانا خالل التوقيع )من المصدر(

دبي )االتحاد( 

وّقعت وزارة التغير المناخي والبيئة 

مذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة في 

جمهورية الفلبين لتعزيز التعاون 

وتبادل الخبرات في مجال تطوير 

القطاع الزراعي في الدولتين.

وتستهدف المذكرة تعزيز التعاون 

في مجاالت علوم التربة وإدارتها، 

والتكنولوجيا الحيوية، وإجراءات 

ما بعد الحصاد، والبحث والتطوير 

في الزراعة، واالبتكار الزراعي، 

وتكنولوجيا الزراعة المحمية، والري 

والموارد المائية.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار 

التوجه االستراتيجي لدولة اإلمارات 

لتعزيز التعاون والتنسيق الدولي 

وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة 

لتعزيز قدرات مواجهة كافة 

التحديات وضمان إيجاد مستقبل 

أفضل مستدام.

في شراكة بين متحف المستقبل و»الطرق والمواصالت«

دبي )االتحاد(  

المستقبل عن شراكة  أعلن متحف 
والمواصالت  الطرق  هيئة  مع  نوعية 
بدبي، تهدف إلى استشراف مستقبل 
آفـــاق وابــتــكــارات الــتــنــقــل فــي مــدن 
ومجتمعات الغد، وتسليط الضوء على 
األفكار والحلول اإلبداعية من مختلف 
التنقل  خيارات  لتطوير  العالم  أنحاء 

الذكي.
المتحف  أهــداف  الشراكة  وتدعم 
يهدف  مفتوحاً  مختبراً  يعتبر  الــذي 
لتعزيز االبتكار وتوليد واختبار األفكار 

تتعلق  التي  التنموية  المجاالت  فــي 
بالتحديات التي تواجهها المجتمعات، 
خاصة في قطاعات الصحة، والتعليم، 

والمدن الذكية، والطاقة، والنقل.
المتحف  بين  الــشــراكــة  إطــار  وفــي 
بدبي،  والــمــواصــالت  الــطــرق  وهيئة 
الــيــوم«،  »المستقبل  معرض  سيقدم 
ــارات  ــكـ ــتـ ــرز االبـ ــ ــ مــجــمــوعــة مـــن أب
النقل من حول  المستقبلية في قطاع 
العالم، انطالقاً من دور المتحف الذي 
يشكل حاضنة للمستشرفين العالميين 
وأفكار مدن  لتقنيات  شاماًل  ومختبراً 
الطاير  مطر  معالي  وقــال  المستقبل. 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين 
ــواصـــالت:  ــمـ ــرق والـ ــطـ ــي هــيــئــة الـ فـ
الــمــتــغــيــرات الــمــتــســارعــة والــتــطــور 
أحدثته  الذي  والصناعي  التكنولوجي 
الثورة الصناعية الرابعة، ال سيما في 
القيادة،  ــي  ذات التنقل  تقنيات  مجال 
تسهم في إعادة تشكيل مستقبل التنقل، 
وتطوير  جــديــدة  نقل  وســائــل  وتوفير 
التطورات،  لمواكبة  الحالية  الوسائل 
على النحو الذي يتماشى مع التوجهات 
الطلب  زيادة  يتوقع  المستقبلية، حيث 
النقل  قطاعي  في  الــركــاب  نقل  على 

الجماعي والتنقل المشترك.

المتغيرات التكنولوجية 
تسهم في إعادة تشكيل 

مستقبل التنقل
 

مطر الطاير

تركيز كبير على خيارات التنقل الذكي )من المصدر(

»تداول وتخزين المواد 
الكيميائية« في رأس الخيمة

رأس الخيمة )االتحاد(

العمل  ورشــة  الخيمة  رأس  في  والتنمية  البيئة  حماية  هيئة  عقدت 
في  البيئية  الممارسات  أفضل  حــول  العام  لهذا  الثانية  االفتراضية 
موضوع تداول وتخزين المواد الكيميائية، بهدف عرض ونقل التجارب 
وأفضل الممارسات العالمية، واالستفادة من خبرات الشركات الرائدة 

في التعامل مع المواد الكيميائية. 
البيئة  لهيئة حماية  العام  المدير  الغيص  الدكتور سيف محمد  وقال 
والتنمية: »إن دولة اإلمارات تضع معايير الصحة والسالمة والمعايير 
البيئية على رأس اهتماماتها، ويأتي ذلك مع مراعاة مصالح القطاعات 

المعنية بالتعامل مع المواد الكيميائية والخطرة«.
اآللــيــات  وأفــضــل  التخزين  الــورشــة على طــرق  ركـــزت   « وأضـــاف: 
الكيميائية،  والــمــواد  الخطرة  الــمــواد  مع  التعامل  في  والممارسات 
والفوائد  للمنشآت  الذاتي  اإلبالغ  آليات  مناقشة  تم  كما  واالنبعاثات، 
العامة  الصحة  حماية  مراعاة  يتم  أن  على  المنهجية،  لهذه  المتبادلة 

والنظم البيئية بتعاون الجميع«.

عرض ونقل التجارب وأفضل
الممارسات العالمية

جانب من الورشة )من المصدر(

استشراف مستقبل التنقل الذكي بدبي
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4
ورش تثقيفية 

في مركز صحي 
بعجمان

عجمان )االتحاد( 

عقدت اإلدارة العامة للدفاع 
املدني بعجمان، 4 ورش 

تثقيفية يف مركز املدينة 
الصحي، وذلك إلعداد وبناء 

فرق السالمة وجاهزية املنشأة، 
مبشاركة 80 موظفًا من الطاقم 

الطبي، وتأتي هذه الورش 
بهدف تشكيل فريق السالمة 

وإعداد خطة لإلخالء، والتأكد 
من جاهزية وسائل الوقاية 

للمنشأة.
وقال الرائد ابراهيم سالم 

احلرسوسي، مدير فرع 
التوعية املدنية، إنه مت تقدمي 

شرحًا وافيًا يف كيفية العمل 
لبناء فرق السالمة وجاهزية 
املنشأة، من حيث توزيع املهام 

لألحداث املتوقعة على اإلخالء 
واإلطفاء واإلنقاذ، وجتهيز 

جميع املتطلبات الوقائية 
املساعدة على عملية اإلخالء 

وحماية األرواح.
وأكد أن الورش التثقيفية 

هي إحدى اخلطوات الرامية 
لتأمني سالمة أفراد املجتمع 

وحمايتهم من األخطار، وهي 
مسؤولية تتطلب من اجلميع 

العمل بكل جدية وسرعة 
ملراجعة وحتديث اخلطط 

واالستعدادات الفاعلة ملواجهة 
أي حاالت طارئة.

ورش عمل
لموظفي بلدية 

أبوظبي حول االبتكار

أبوظبي )االتحاد(

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خالل 
قطاع التخطيط االستراتيجي وإدارة األداء- إدارة المعرفة واالبتكار، 3 
ورش عمل عن االبتكار خالل الربع الثاني من العام الجاري 2022، في 
»قاعة االبتكار« بالمبنى الرئيسي للبلدية في أبوظبي، وذلك بالتعاون مع 
وزارة االقتصاد، و»مختبر فاب الب«. واستضاف مختبر »قاعة االبتكار« 
الورشة التدريبية التفاعلية األولى، التي تم تنظيمها بالتعاون مع »مختبر 
خاللها  من  تم  حيث  األبعاد«،  ثالثية  »طباعة  عنوان  تحت  الب«  فاب 
األبعاد،  ثالثية  الطباعة  ومميزات  بخصائص  البلدية  موظفي  تعريف 
وكيفية إرسال األوامر لطباعة المهام، وطباعة نماذج وتصاميم مختلفة 
الورشة  كذلك  االبتكار«  »قاعة  مختبر  استضاف  كما  االبتكار.  في 
التدريبية التفاعلية الثانية، والتي تم تنظيمها أيضاً بالتعاون مع »مختبر 
فاب الب« حول جهاز األوردينو، حيث تم خاللها التعرف على خصائص 
ومميزات جهاز األوردينو، وعلى لغة البرمجة المستخدمة في الجهاز، 

باإلضافة إلى استخدام أمثلة وتطبيقات عملية على الجهاز.
وبالتعاون مع وزارة االقتصاد، تم تنظيم الورشة الثالثة عن »الملكية 
البرامج  أحد  عبر  وافتراضياً  االبتكار  قاعة  في  حضورياً  الفكرية«، 
البلدية،  أكبر عدد من موظفي  الفرصة كي يحضرها  التقنية، إلتاحة 
بالحماية  الخاصة  والقوانين  بالنظم  التعريف  الورشة  خالل  تم  حيث 

الفكرية، وبأهمية الحماية الفكرية بشكل عام، وغيرها.

تطوير صاالت الذبح لزيادة الطاقة اإلنتاجية 

»بلديـة دبـي« تنهي استعداداتها

الستقبـــــال عيد األضحى املبارك

آمنة الكتبي )دبي( 

كافة  استعداداتها  دبي  بلدية  أنهت 
الستقبال عيد األضحى المبارك، حيث 
قامت بإعداد خطة متكاملة في إطار 
حرصها على تقديم أفضل الخدمات 
للجمهور خالل أيام عطلة العيد، حيث 
العامة  الــســاحــات  بتنظيف  شــرعــت 
لتوافد  ــا  وإعــداده العيد  ومصليات 
رقابياً  برنامجاً  ووضعت  المصلين، 
مكثفاً على األغذية لضمان سالمتها 
لالستهالك. وكثفت بلدية دبي عملية 
الرقابة على مصانع ومحال الحلويات 
للتأكد من سالمتها  بالعيد،  الخاصة 
كما يتواصل تكثيف الجوالت التفتيشية 
األغذية،  بيع  ومنافذ  ــواق  األسـ على 
والمخابز  المطاعم  تغطية  تتم  حيث 
الخضار  وأســواق  الشعبية  والمطابخ 
والفواكه في الواجهة البحرية والعوير، 
والتأكد من إتباعها واستيفائها لكافة 
المعتمدة،  الغذاء  سالمة  اشتراطات 
ــادة اســتــهــالك الــمــواد  ــ نــظــراً إلـــى زي
الغذائية خالل عيد األضحى المبارك، 
الجمهور  قبل  من  المتزايد  واإلقــبــال 

على المطاعم واألسواق.
ــي الــحــمــالت  ــ ــة دب ــدي ــل ــظــمــت ب ون
التفتيشية التي تضمن سالمة األغذية 
المناطق  في  المقامة  الفعاليات  في 
السياحي  الجذب  ومناطق  الترفيهية 
إمــارة  وقاطني  زوار  سالمة  لضمان 

دبــي، كما أكــدت مقاصب دبــي على 
ــام خـــالل أيـــام عيد  ــت اســتــعــدادهــا ال
خالل  من  وذلــك  المبارك،  األضحى 
بــرنــامــج وخــطــة عــمــل وبــطــاقــم فني 
وبيطري كامل، حيث انتهت استعداداتها 
المناسبة في  النهائية الستقبال هذه 
كافة  وتوفير  ــارة،  اإلمـ مقاصب  كافة 
المستلزمات الضرورية وتطوير صاالت 

اإلنتاجية  الطاقة  زيــادة  بهدف  الذبح 
وتيسير ومرونة العمل في المقاصب، 
بــاإلضــافــة إلــى تــعــاون الــدائــرة عدة 
من  يمكن  ذكية لألضاحي،  تطبيقات 
خاللها تسهيل وصول الذبائح للمتعامل 
التطبيقات.   خــالل  مــن  الطلب  عبر 
ميدانياً،  ومراقباً  مفتشاً   51 ويعمل 
وقــيــاديــيــن  مختصين   9 ــراف  ــإشـ وبـ

الرقابة  تغطية  لضمان  فرق  ورؤســاء 
والمتمثلة  الصلة،  على األنشطة ذات 
في مراكز التسوق والمنشآت الفندقية، 
ومقاهي الشيشة والصالونات الرجالية 
البدنية،  اللياقة  ومــراكــز  والنسائية، 
ودور  والفعاليات  األلــعــاب  ومناطق 
التسلية  أماكن  إلى  إضافة  السينما، 
والترفيه ومراكز التدليك واالسترخاء، 

ومؤسسات المنتجات االستهالكية.
ويقوم مفتشو البلدية بالرقابة على 
العالية  الخطورة  ذات  االشــتــراطــات 
الداخلي،  الهواء  جــودة  بـــ:  والمتعلقة 
ــودة أنظمة الــمــيــاه، والــضــوضــاء،  وجـ
ــامــة، كــذلــك سالمة  ــع ــســالمــة ال وال
مناطق األلعاب والفعاليات، والتنظيف 
على  والــرقــابــة  والتعقيم،  والتطهير 
األماكن المخصصة للتدخين، إضافة 
االستهالكية،  المنتجات  سالمة  إلــى 
والممارسات اآلمنة للعاملين في مجال 

الصحة والسالمة.

خالل إحدى الورش لموظفي بلدية أبوظبي )من المصدر(

8 خزانات جديدة للمياه في خورفكان

الشارقة )االتحاد(

نفذت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة- إدارة خورفكان إنشاء خزان 
للمياه في محطة توليد كهرباء وتحلية مياه في مدينة خورفكان، بسعة 
وذلك  درهم،  مليون   11.800.000.00 إجمالية  بقيمة  غالون،  مليوني 
للمشروعات  وتوفيرها  المياه،  الستدامة  الهيئة  استراتيجية  إطار  في 
التطويرية ولألجيال القادمة، وتم ضخ المياه إلى شبكة المياه بخورفكان 
بعد أن تمت عمليات االختبارات لنظام الضخ، والتأكد من جودة المياه 
ومطابقتها للمواصفات والمعايير. وأوضح المهندس أحمد المال مدير 
للمياه  التخزينية  السعة  زيــادة  على  تعمل  الهيئة،  أن  خورفكان  إدارة 

المحالة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز األمن المائي.
ولفت إلى أن إنشاء خزانات المياه في مدينة خورفكان بإجمالي عدد 
 10 إلى  المياه  اليومي من  التخزين  إجمالي  ليصل  رئيسية  8 خزانات 
ماليين ونصف مليون غالون، يأتي في إطار استراتيجية الهيئة، لرفع 
كفاءة واعتمادية شبكات المياه. وأكد المهندس يوسف محمد الحمادي 
مدير محطة إنتاج كهرباء وتحلية مياه خورفكان أن مشروع خزان المياه 

استغرق مدة 10 أشهر بداية من شهر أغسطس 2021م.

سعة التخزين اليومي للخزانات 10 ماليين 
ونصف مليون غالون مياه

أحمد المال 

 زيادة السعة التخزينية للمياه المحالة )من المصدر(
»دبي ملعالجة النفايات« يستعد للتشغيل األولي 

دبي )االتحاد(

المولد  تركيب  بعملية  البدء  دبي  بلدية  أعلنت 
النفايات«،  لمعالجة  دبــي  »مركز  في  الكهربائي 
المنشأة األكبر من نوعها عالمياً لتحويل النفايات 
إلى طاقة. ويشكل تركيب هذه الوحدة نقلًة نوعية 
لمرحلة  اســتــعــداداً  الــمــشــروع،  تنفيذ  مسار  فــي 
يمثل  حيث   ،2023 في  للمركز  األولــي  التشغيل 

المولد أحد أهم عناصر إنتاج الكهرباء في المركز.
مع  بالتوازي  الكهربائي  المولد  تركيب  ويأتي 
عملية تركيب التوربينة الكهربائية التي أعلنت عنها 
المنظومة  لتطوير  واستكماالً  مؤخراً،  دبي  بلدية 
المستدامة لتوليد الكهرباء في مركز دبي لمعالجة 
النفايات، بقدرة إنتاجية تبلغ 200 ميغاواط، خالل 
تشغيل  التوربينة  وستتولى  البخار  بفعل  تدويرها 
الدوران  طاقة  تحويل  ثُمَّ  ومن  الكهربائي،  المولد 

كيلو   132 كابالت  شبكة  عبر  ونقلها  كهرباء  إلى 
فولت إلى محطة التغذية.

وقال المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية 
دبي: »مع البدء بتركيب المولد الكهربائي، نكون قد 
للتشغيل  التجهيز  نحو  إلى مرحلة متقدمة  وصلنا 
األولى ألكبر منشأة تحويل النفايات إلى طاقة في 
النظيفة  الطاقة  العالية إلنتاج  الكفاءة  العالم ذات 

بحلول 2023 والتشغيل الكلي في 2024«.

51
مفتشًا ومراقبًا ميدانيًا 

يعملون على ضمان 
الصحة والسالمة 

جاهزية الشواطئ
 رفعت بلدية دبي، جاهزية الشواطئ الستقبال روادها خالل أيام 

العيد، متوقعة أن تشهد إقبااًل كبيرًا، ال سيما مع دخول فصل الصيف 
وموسم العطالت، وأكدت أنها انتهت من استعداداتها لتقدمي أفضل 

اخلدمات والوجهات الترفيهية على الشواطئ، لتكون قادرة على 
استيعاب أعداد الزوار الكبيرة التي ستتوافد، والتأكد من سالمة عملها 

وأدائها.

خالل الحمالت التفتيشية )من المصدر(
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يحظر تواجد الأهايل والطائرات العمودية يف منطقة الرماية
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صباح الخير

بطاقة ائتمانية

المتعاملين،  أمور  لتسهيل  االئتمانية  البطاقات  تستخدم  مكان  كل  في 
على  مالية  ومــؤســســات  مــصــارف  مــن  لها  الــمــصــدرة  الــجــهــات  وتــحــث 
المتعامل  تربك  بها  التعامل  إساءة  عند  لمخاطرها  الرشيد  االستخدام 

وتنال من استقراره على مختلف الصعد.
بهذه  للمتعامل  إغــراق  وحمالت  حاالت  نشهد  المحلية  أسواقنا  في   
أو  المصيدة  ليدخل  محاصرته  في  تتسب  مؤذية  وبطريقة  البطاقات، 
الورطة في غفلة منه ال يفيق منها إال بعد ما تكون »الفأس قد وقعت في 

الرأس« كما يقال في األمثال.
من  العديد  أن  لدرجة  ساذجة  بطريقة  يستخدمها  البعض  أن  كما 
المنافذ العادية كالمخابز والمقاهي الشعبية، أصبحت تضع حدوداً دنيا 
فنجان  أو  ربطة خبز  يشتري  أحدهم  تجد  كنت  فقد  استخداماتها،  عند 

شاي، ويقدم بطاقته معطاًل الطابور الذي يقف خلفه.
 أما أشد صور اإلغراق فتلمسها في وجود متعاملين وبالذات من ذوي 
الدخل المحدود لديه نحو عشر بطاقات من مصارف مختلفة بتسهيالت 
وسقوف مالية مختلفة، يجد مستخدمها نفسه في ورطة حقيقية عندما 
ويتساءل  المحاكم.  إلى  وتقوده  منها،  الدنيا  الحدود  ســداد  في  يفشل 
البطاقات  تلك  كــل  إصـــدار  على  الــمــصــارف  هــذه  تـُـقــدم  كيف  المتابع 
لشخص واحد، وهي تدرك أنه في نهاية المطاف سيعجز عن سدادها؟. 
وال زالت ماثلة للعيان تلك الواقعة المؤلمة التي قادت سائق سيارة أجرة 
المترتبة  بالتراماته  الوفاء  يائساً عن  نفسه  بعدما وجد  أسيوي لالنتحار 

على وجود تسعة بطاقات ائتمان لديه من مصارف مختلفة.
 كنت أتمنى أن يشمل الربط اإللكتروني بين المصارف عبر المصرف 
المصرفي  العمل  بيئة  تحقيق  جوانب  من  المهم  الجانب  هذا  المركزي 
االئتمانية  بالتسهيالت  يوصف  مــا  تكون  ال  بحيث  واآلمــنــة،  الصحية 
طريقه  عن  تلتف  مدخاًل  كارد«  بطاقات»الكريدت  إصدار  في  والتوسع 
والبطاقات  الشخصية  القروض  لترشيد  الدعوات  على  المصارف  تلك 
وتضع  لغاياتها  فقط  الربط  تستخدم  التي  المصارف  هذه  االئتمانية. 
من تريد في الئحة»البلوك« فقط عندما يتعلق األمر بالقروض وغيرها، 
يضمن  ما  بكل  متعامليها  تغرق  وهــي  عنها  وتتغاضى  تتجاوز  ولكنها 

تعتبره»تسهيالت«. وما  وقروضها  ديونها  بقاءهم»أسرى« 
وهذه  االئتمانية،  البطاقات  حاملي  ألعباء  يضيف  آخر  جانب  هناك 
رسماً  يضيفون  الذين  المحال  وأصحاب  التجار  بعض  يد  على  المرة، 
إذا  مختلفاً  وسعراً  بالبطاقة،  ومشترياتهم  خدماتهم  قيمة  سداد  عند 
كان الدفع نقداً. ممارسة ال تجدها إال عندنا بسبب غياب دور الجهات 
»الكردت  مطبات  اهلل  وقاكم  األسواق.  في  يجري  لما  المتابعة  الرقابية 

كارد«.

علي العمودي

ali.alamodi@alittihad.ae

خالل ملتقى »المخدرات.. نهاية مؤلمة« بأبوظبي

تـــراجــــــع تــعــــاطــــــي املخـــــدرات 

للمراهقني بسبـب تكثيف التوعية

ــعــمــيــد طـــاهـــر غــريــب  ــد ال ــ واكـ
مكافحة  مديرية  مدير  الظاهري، 
الجنائي  األمــن  بقطاع  المخدرات 
أن شرطة أبوظبي تواصل جهودها 
القيادة  رؤيــة  تعزيز  في  باستمرار 
»األمن  مفهوم  خالل  من  الرشيدة 
مع  بــالــتــعــاون  الجميع«  مسؤولية 
والعمل  االستراتيجيين  الشركاء 
بـــروح الــفــريــق الــواحــد مــا أسهم 
في  متواصلة  نجاحات  تحقيق  في 

ضبط عصابات المخدرات.
أبوظبي  شــرطــة  أن  إلــى  ولــفــت 
عملت على توفير الممكنات الالزمة 
المخدرات  مكافحة  مديرية  لتقوم 
بعملها بالشكل األمثل والعمل على 
للخطة  الحكومية  التوجهات  تنفيذ 
ــارة أبــوظــبــي  ــ االســتــراتــيــجــيــة إلمـ
تعزيز  إلى  والرامية   2025-2021

األمن واألمان بالمجتمع.
العربية  اإلمــارات  دولة  أن  وذكر 
تطوير  باهتمام  تابعت  المتحدة 
اإلجراءات، محققة بذلك إنجازات 
إلى  الفتاً  الجانب  هــذا  في  كبيرة 
احتفالية  بين  مــا  وبالمقارنة  أنــه 
بهذه  الحالي  والعام  الماضي  العام 
الفترة  المناسبة نالحظ على هذه 
)مــدة عــام( شهدت أهــم وأحــدث 
إصدار لقانون مكافحة المخدرات 
الجديد من خالل صدور المرسوم 
بقانون اتحادي رقم 
 21 لــعــام   30
بــــشــــأن 

والــمــؤثــرات  الــمــخــدرات  مكافحة 
ــرز مــعــالــم هــذا  ــ ــن أب الــعــقــلــيــة ومـ
القانون أنه أوجد نوع من المرونة 
والتأهيل  ــعــالج  ال بــيــن  ــوازن  ــتـ والـ
الرادعة  العقوبة  وبين  للمتعاطين 
للمستمرين في التعاطي واإلدمان.

وأوضح أن المادة 7 من القانون 
نصت أنه )تنشأ مراكز متخصصة 
جرائم  في  الحبس  عقوبة  لتنفيذ 
ــدرات ويــخــضــع  ــخــ ــ ــم ــ تـــعـــاطـــي ال
عالجية  لــبــرامــج  فيها  المحكوم 
ومهني  ريــاضــي  وتــدريــب  وتأهيل 
والوظيفي  األسري  الدمج  وبرامج 
والمجتمعي بالتنسيق مع الجهات 
ذات  المختصة  المعنية 
ــة(  ــلـ ــصـ الـ

وهنا تتضح رحمة المشرع إذ فضل 
والدعم  والتأهيل  الــعــالج  فرصة 
االجــتــمــاعــي عــن عــقــوبــة الحبس 

لمجرد العقوبة.
وكشف أبرز النتائج التي تحققت 
ــرة مـــن خــالل  ــيـ فـــي اآلونـــــة األخـ
التراجع الكبير في فئة المتعاطين 
عاماً   18 ســن  تحت  المراهقين 
حمالت  تكثيف  بسبب  للمخدرات 
الجهات  مــع  وبــالــتــعــاون  التوعية 

المختصة لتحقق نتائج جيدة.
نائب  زنامنيكسي  ــورس  ب ــال  وق
األمــم  لمكتب  اإلقــلــيــمــي  الــمــديــر 
الــمــخــدرات  لمكافحة  الــمــتــحــدة 
التعاون  مجلس  ــدول  ب والجريمة 
الخليجي أن التقارير العالمية تشير 
مازالت  المخدرات  تجارة  أن  إلى 
الفتاً  مستمر،  ــار  وازدهــ نمو  فــي 
األمم  مكتب  تقرير  أن  إلــى 
المعني  الــمــتــحــدة 
ــة  ــحــ ــ ــاف ــ ــك ــ ــم ــ ب
ــدرات  ــخـ ــمـ الـ
والــجــريــمــة 
أن  كـــشـــف 
ــا يــقــارب  م
 280 ــن  ــ مـ
مــــلــــيــــون 
ــص  ــخـ شـ
تــعــاطــوا 

المخدرات على مستوى العالم في 
مشتقات  أبــرزهــا  مــن   2020 عــام 
القنب الهندي نظًرا لسماح تعاطيه 

بعدة دول.
مدير  الهياس  ليلى  واستعرضت 
قطاع الرصد واالبتكار االجتماعي 
منظومة  المجتمع  تنمية  بــدائــرة 
الوقاية من تعاطي المواد المخدرة 
على  بالتركيز  الــفــرد  حــيــاة  عــبــر 
مسببات التعاطي والعوامل المؤثرة 
على قابلية التعاطي وجهود الوقاية 
الدولية والتطلع المستقبلي مشيرة 
إلى ان تعاطي المواد المخدرة ناتج 
الفردية  العوامل  بين  عن تفاعالت 
حياة  عبر  والمجتمعية  واألســريــة 

الفرد.
ــدت أهــمــيــة االســتــثــمــار في  ــ وأك
عامل  باعتبارها  المبكرة  الطفولة 
المخدرة  المواد  تعاطي  حماية من 
الخطرة،  السلوكيات  من  وغيرها 
والــمــعــالــجــة الــمــشــتــركــة لــعــوامــل 
الفرد  حياة  مراحل  خالل  الخطر 
بمعزل  اإلدمـــان  إلــى  النظر  وعــدم 
عن السلوكيات والمشاكل األخرى.

الملتقى كرم  وفي ختام فعاليات 
مدير عام شرطة أبوظبي الشركاء 
في  لمشاركتهم  االستراتيجيين 
في  ولجهودهم  الملتقى  فعاليات 
الــتــعــاون مــع شــرطــة أبــوظــبــي في 
التوعية والتصدي آلفة المخدرات.

أبوظبي )االتحاد(

افتتح اللواء مكتوم علي 

الشريفي مدير عام شرطة 

أبوظبي ملتقى »المخدرات.. 

نهاية مؤلمة« ضمن فعاليات 

اليوم الدولي لمكافحة إساءة 

استعمال المخدرات واالتجار غير 

المشروع بها ويصادف 26 يونيو 

من كل عام.

مكتوم الشريفي وجانب من الحضور خالل الملتقى ) من المصدر(

 العبء المرضي واالقتصادي
قدم الدكتور أنس محمود فكري مدير إدارة الصحة العامة والبحوث 

باإلنابة يف املركز الوطني للتأهيل ورقة عمل حول العبء املرضي 
واالقتصادي الضطرابات تعاطي املؤثرات العقلية الفتًا إلى ان 

املخدرات تؤثر على املدمنني واصدقائهم وعائالتهم ومجتمعاتهم لكن 
تأثيرات اإلدمان تذهب إلى أبعد من ذلك عامليا لتدخل فيها عوامل 

اقتصادية على سبيل املثال حتتم علينا إعادة النظر يف أساليب 
مكافحتها. وذكر بالنسبة للوضع العاملي ان تقارير مكتب األمم املتحدة 

املعني مبكافحة املخدرات واجلرمية أوضحت أن مرض اإلدمان على 
املخدرات يستهلك 2% من إجمالي الدخل القومي وأن حوالي %5.6 

من سكان العالم الذين تتراوح أعمارهم بني 15-64 سنة قد استخدموا 
املواد غير املشروعة ماعدا الكحول على األقل مرة واحدة يف العام 

2018. وأشار بالنسبة للوضع احمللي للمخدرات ان تقارير مكتب األمم 
املتحدة املعني مبكافحة املخدرات واجلرمية أوضحت أن مرض اإلدمان 

على املخدرات يستهلك 2% من إجمالي الدخل القومي.
ودعا الدكتور أنس إلى تفعيل دور الرعاية الصحية األولية يف 

الكشف املبكر عن احلاالت ومتابعتها على املدى البعيد وتنفيذ املسوح 
الصحية الكتشاف املرض ومتابعة انتشاره وتدريب وتطوير الكفاءات 

العاملة يف مجاالت الكشف املبكر والعالج والتأهيل والرعاية الالحقة.
وشاهد احلضور فيلما تسجيليًا يترجم بعض اجنازات مديرية 

مكافحة املخدرات وجهودها احلثيثة ملكافحة هذه اآلفة.

العمل بروح الفريق 
الواحد أسهم في 

تحقيق نجاحات وضبط 
عصابات المخدرات

 
طاهر الظاهري
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مليون شخص تعاطوا 

المخدرات على 
مستوى العالم في 

عام 2020 

بورس زنامنيكسي

النيابة العامة للدولة 
توضح عقوبة النشر 

بسوء نية 
أبوظبي ) وام (

 أوضحت النيابة العامة للدولة، من 
خالل تغريدة نشرتها، أمس، على 

حساباتها يف مواقع التواصل االجتماعي 
عقوبة من نشر بإحدى طرق العالنية 

بغير أمانة وبسوء نية ما جرى يف 
جلسات احملاكم العلنية. 

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقًا 
للمادة 314 من املرسوم بقانون احتادي 

رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون 
اجلرائم والعقوبات، والتي نصت على أنه 

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنة 
أو بالغرامة التي ال تزيد على /10.000/ 

عشرة آالف درهم، كل من نشر بإحدى 
طرق العالنية بغير أمانة وبسوء نية ما 
جرى يف جلسات احملاكم العلنية. ويأتي 

نشر هذه املعلومات يف إطار حملة النيابة 
العامة للدولة املستمرة لتعزيز الثقافة 

القانونية بني أفراد املجتمع ونشر 
جميع التشريعات املستحدثة واحملدثة 

بالدولة، ورفع مستوى وعي اجلمهور 
بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة 

القانون كأسلوب حياة.

حملة لضبط مركبات نقل الخردة يف الشارقة

الشارقة )االتحاد( 

لشرطة  العامة  القيادة  أطلقت 
شرطة  ــإدارة  ــ ب متمثلة  الــشــارقــة، 
أمنية  حملة  الــوســطــى،  المنطقة 
بلديات  كافة  مع  بالتعاون  مرورية 
استهدفت  ــوســطــى،  ال المنطقة 
مركبات نقل الخردة، وجاءت بهدف 
قانونية،  الــغــيــر  األنــشــطــة  رصـــد 
األمن  وتعزيز  الجريمة  ومكافحة 
الوسطى  المنطقة  فــي  واألمــــان 
الشهر   حتى  وتستمر  بالشارقة، 

المقبل .
ــال الــعــقــيــد أحـــمـــد جــاســم  ــ وقـ
شــرطــة  إدارة  مــديــر  الـــزعـــابـــي، 
الحملة  أن  الــوســطــى،  المنطقة 
ــان  واألم ــن  األم تعزيز  إلــى  تهدف 
تكثيف  خــالل  مــن  المنطقة،  فــي 
الطرقات،  على  األمــنــي  الــتــواجــد 
ببيع  الــخــاصــة  المركبات  ورصـــد 
مخالفتها  عــدم  ومــن  ــردة«،  »الـــخـ
المشروعة  القانونية  لــإجــراءات 
األنشطة،  من  النوع  هذا  لممارسة 
جريمة،  عــن  ناجمة  ليست  وأنــهــا 
كالسرقة أو متحصالتها،  سواء كان 
قائد المركبة على علم أو كان في 

استخدامه  وتــم  استغالل  موضع 
فقط كوسيلة نقل.

إلى  تتطلع  الحملة  أن  وأضــاف 
للمستفيدين  إيجابية  نتائج  تحقيق 
شــركــات  ستضمن  بــحــيــث  مــنــهــا، 
النشاط  هذا  مع  بالتعامل  المعنية 
االعتيادية  عملها  ممارستها  مــن 
اإلمارة،  طرق  على  بانسيابية  بكل 
للدولة،  العامة  الممتلكات  وحفظ 
الــمــمــتــلــكــات الــخــاصــة ألصــحــاب 
قيد  السكنية  كالمنشآت  المنطقة، 
التجارية  الــمــنــشــآت  أو  اإلنــشــاء 
ــم من  ــه والـــزراعـــيـــة الـــخـــاصـــة ب
الكهربائية  القطع  سرقة  عصابات 

والخردوات.
الزعابي  أحمد  العقيد  وأشـــاد 
االستراتيجيين  الــشــركــاء  بـــدور 
المحوري في تعزيز منظومة العمل 
األمني، مؤكداً أن العمل المشترك 
والمتكامل، يسهم في تحقيق جودة 
اإلمــارات،  لمجتمع  األمنية  الحياة 
ــراً إلـــى الــحــمــالت األمــنــيــة  مــشــي
والمرورية مستمرة طوال العام، بما 
االستراتيجية  والخطط  يتماشى 
مفهوم  تحقق  الــتــي  الــمــوضــوعــة 

األمن الشامل.

هدفنا تعزيز األمن 
واألمان في المنطقة

  
أحمد الزعابي

شرطة الشارقة تحذر من تداول 
مقاطع لحادثة قتل

»فريجنا« ينشر التوعية المرورية الرقمية

الشارقة )االتحاد( 

ومقاطع  صور  تداول  بعدم  الشارقة،  لشرطة  العامة  القيادة  طالبت 
فيديو لحادثة القتل، التي راحت ضحيتها سيدة عربية بإحدى مناطق 
أنها  أيام، مؤكدة  قبل  تفاصيلها  تم اإلعالن عن  والتي  الشارقة،  إمارة 
ال  الــذي  المسؤول  غير  التصرف  حيال  القانونية  اإلجــراءات  ستتخذ 
يكترث بالحالة النفسية لعائلة المغدورة، ويتنافى مع القيم اإلنسانية في 
المجتمع. وحذرت شرطة الشارقة من نشر أو تداول المادة المصورة 
لتلك الحادثة أو أي حادثة أخرى، قد يتعرض لها أفراد المجتمع لما 
في ذلك من تبعات، وما تثيره من بلبلة ومخاوف، ونشر مشاهد العنف، 

مؤكدة على وعي المجتمع والتزامه بضوابط القانون.

أبوظبي )االتحاد(

في  ممثلة  أبوظبي  مدينة  بلدية  مع  بالتعاون  أبوظبي  شرطة  بدأت 
تطبيق  في  الرقمية  المرورية  التوعية  بنشر  زايــد  مدينة  بلدية  مركز 
فريجنا الذكي والذي يتيح التواصل اآلمن بين سكان الحي، وتمكنهم من 
متابعة التطورات ضمن مجتمعهم بشكل يومي، والتعرف على المنتديات 

والفعاليات المرورية واألحداث في المنطقة الواحدة.
وأكد العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات 
مع  التعاون  في  المختلفة  والجهات  والهيئات  المؤسسات  دور  أهمية 
شرطة أبوظبي في نشر التوعية المرورية بين شرائح المجتمع وتعزيز 
الحس األمني والمروري لديهم بأهمية التقيد بقوانين وأنظمة المرور.

بما  فريجنا  تطبيق  عبر  أبوظبي  مدينة  بلدية  مع  بالتعاون  وأشــاد 
يعزز التوعية للحد من الحوادث المرورية، بما يسهم في زيادة االلتزام 
األساسية  بالمحاور  التعريف  في  والمشاركة  المرور  وأنظمة  بقوانين 
للخطة االستراتيجية للسالمة المرورية واستشراف المستقبل المروري، 

وتعزيز السالمة العامة، والحفاظ على مكتسبات األمن واالستقرار.



تؤمن قيادتنا الرشيدة بأن التصدي 

للفساد يشكل ركيزة أساسية 

لتحقيق التنمية المستدامة في 

المجتمع، حيث أقّرت تشريعات 

وقائية تصون الحقوق والواجبات، 

وحققت قفزات نوعية في 

مواجهة هذه اآلفة غير األخالقية 

من خالل تحقيق األمن الذي يعّد 

مسؤولية جماعية مشتركة نابعة 

من المؤسسات عامة، واألفراد خاصة، 

ال سيما وأن طبيعة جرائم الفساد 

تحتاج إلى تكامل في األدوار بين كافة 

المؤسسات لمكافحتها وخلق بيئة 

رافضة للفساد.

واستطاع مجتمع اإلمارات تحقيق 

النجاح والريادة في تعزيز النزاهة 

والشفافية، مما أسهم في االرتقاء 

بالوظيفة إلى مراتب عليا وتأديتها 

وفق القوانين واألنظمة التي تراعي 

القيم األخالقية والمجتمعية حتى 

أصبحت الوظيفة الحكومية أو 

الخاصة تنافس نظيراتها بدول العالم 

بمختلف مجاالت التنمية االقتصادية 

واالجتماعية.

وتشير مؤشرات األداء إلى تصّدر 

دولة اإلمارات العربية المتحدة دول 

منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا بوصفها أكثر دول المنطقة 

في الشفافية ومكافحة الفساد 

وفقًا لتقرير »مؤشرات مدركات 

الفساد 2020«، والذي أصدرته منظمة 

الشفافية الدولية، ويأتي ذلك نتيجة 

تكاتف الجهود واإلدارة الرشيدة 

للمال العام ووجود تشريعات وقوانين 

وأنظمة انعكست بشكل مباشر على 

مكانة دولة اإلمارات العالمية.

وأوضحت المقدم حنان عبدالله 

النعيمي رئيس قسم العالقات 

والتعاون الدولي بإدارة مكافحة 

الفساد بالقيادة العامة لشرطة 

أبوظبي، بأن اإلدارة تختص بإعداد 

الخطط الخاصة بمكافحة الفساد 

على مستوى إمارة أبوظبي، ومتابعة 

تنفيذها وتقييمها وتطويرها، 

وتقديم المشورة لمنظمات القطاع 

الخاص والشركات حول األمور المتعلقة 

بمكافحة الفساد، والتحقيق وجمع 

االستدالالت بقضايا الفساد اإلداري 

والمشاركة المجتمعية وتوعية أفراد 

المجتمع بمخاطر الفساد.

كما تتولى مسؤولية تعزيز ثقافة 

النزاهة الوظيفية ومكافحة الفساد، 

حيث يقع على عاتقها مسؤولية 

وطنية تتمثل في محاربة الرشوة 

والمحسوبية واالستغالل الوظيفي 

وغيرها من جرائم الوظيفة العامة، 

ومن هنا تبرز أهمية وجود إطار 

عمل لمكافحة كافة أشكال جرائم 

الوظيفة العامة كخطوة وقائية ضمن 

منظومة متكامله لمكافحة الفساد. 

وذكرت أنها تقدم الخدمات والبرامج 

التوعوية الفّعالة بمخاطر هذه 

الجريمة، وبيان أضرارها والوقاية منها 

وعزلها، وذلك من خالل تعزيز الجهود 

الرسمية، وإقامة الشراكات المؤسسية 

البناءة في إطار دورها األمني في 

ترسيخ سيادة القانون، من أجل بقاء 

إمارة أبوظبي خالية من هذه الجريمة.

وأوضحت أن الرؤية االستراتيجية 

تتمثل في مكافحة الفساد بكافة 

أشكاله ومنع انتشاره والحد من آثاره 

والمحافظة على الموارد الوطنية 

من خالل تفعيل منظومة النزاهة 

الوطنية وترسيخ قيم النزاهة ومعايير 

السلوك الفردي والمؤسسي وتأصيل 

سيادة القانون والشفافية والمساءلة 

والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص 

بما يؤسس بيئة مناهضة للفساد.
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ترسيخ قيـــم النزاهـــة وتأصيل 

ســيادة القانـــون والشفافيـــة 

»شرطة أبوظبي«:

حنان النعيمي

إعداد الخطط الخاصة 
بمكافحة الفساد 
ومتابعة تنفيذها 

وتقييمها وتطويرها

 »اإلبالغ 
اإللكتروني« 

لمكافحة 
»الفساد 
اإلداري«

59 ألف شخص 
يستفيدون 

من »النزاهة 
الوظيفية« 
خالل 2021

حرصت إدارة مكافحة الفساد 
بشرطة أبوظبي على التعاون 

والتنسيق مع املجتمع احمللي 
والدولي يف مكافحة الفساد من 
خالل تنظيم واستضافة مؤمتر 

اليوم العاملي ملكافحة الفساد 
عامي 2015 و2017، والذي 

يعد احلدث األول من نوعه يف 
دولة اإلمارات العربية املتحدة 

ويهدف إلى تضافر اجلهود 
الدولية واالطالع على أفضل 

املمارسات يف مجال مكافحة 
الفساد وتوثيق الشراكات 

الدولية واحمللية، باإلضافة 
إلى تنظيم عدة حمالت وورش 

عمل ومحاضرات توعوية 
من شأنها تعزيز قيم النزاهة 

الوظيفية والتوعية مبخاطر 
هذه اآلفة على الفرد واملجتمع، 

واحلث على التعاون مع جميع 
القطاعات واملؤسسات والهيئات 

التخاذ اإلجراءات الالزمة 
للوقاية من أخطاره، إضافة إلى 
إعداد الدراسات اإلدارية ووضع 
السياسات الالزمة لتعزيز ثقة 
اجلمهور مع اجلهات واملؤسسات 

احلكومية.
كما حرصت إدارة مكافحة 
الفساد على وضع التدابير 

الالزمة واملهمة يف تعزيز 
النزاهة والشفافية من خالل 

استحداث نظام اإلبالغ 
اإللكتروني الداخلي والذي 

يسهم يف متابعة البالغات 
اخلاصة بجرائم الفساد 
اإلداري وتقييمها وعمل 

اإلجراء الالزم، باإلضافة إلى 
تطبيق نظام تسجيل الهدايا 

والعطايا والذي يساهم يف 
تنظيم آلية تقدمي الهدايا 

الرسمية من خالل إنشاء 
قاعدة بيانات خاصة بالهدايا.

عززت شرطة أبوظبي الوعي 
مبكافحة الفساد ونشر 

مفاهيم النزاهة لنحو 59 ألف 
شخص خالل العام 2021 من 

خالل احملاضرات وورش العمل 
للجهات احلكومية واخلاصة 

ضمن النسخة الثانية حلملة 
إدارة مكافحة الفساد حتت 

شعار »ألماناتهم راعون«. 
وأكدت اإلدارة خالل احلملة 

اهتمامها بزيادة الوعي العام 
بعدم استغالل الوظيفة أو 
السلطة ملنافع شخصية أو 

الرشوة أو التزوير وعدم محاباة 
شخص أو جهة على حساب 
اآلخرين، وأي أفعال أخرى 

تندرج حتت مسمى الفساد 
قد يرتكبها املوظف يف مجال 
عمله لتحقيق مكاسب مادية 

أو معنوية.
ولفتت إلى جناح منظومة 

التعاون مع الشركاء من خالل 
جهود إدارة مكافحة الفساد 
والعمل املشترك مع مختلف 
اجلهات احلكومية واخلاصة 

إليجاد بيئة آمنة، ترّكز على 
مبدأ الشفافية وكسب الثقة 

املؤسسية لترسيخ مفهوم 
النزاهة الوظيفية وتعزيز 

القيم اإليجابية.
وأوضحت أن حملة »ألماناتهم 

راعون« ركزت على ترسيخ 
مفهوم النزاهة الوظيفية 

املرتبطة بقيم االنتماء 
واملواطنة الصاحلة واستهدفت 

العديد من املؤسسات 
والهيئات والدوائر احمللية، 

ضمن استراتيجيتها الرامية 
للمشاركة املجتمعية يف 

التصدي للفساد والتعاون مع 
اجلهات املختصة للوصول إلى 

املنظومة املتكاملة نحو مجتمع 
آمن ومستقر.

واستهدفت احلملة دعوة 
املؤمتنني على الوفاء بأماناتهم، 

وتأدية الواجبات بإخالص، 
ورعاية مصالح اآلخرين، كما 

ركزت على أهمية احلفاظ 
على املال العام، والبعد عن 

التكّسب غير املشروع، وعدم 
استغالل الوظيفة أو السلطة 
ملنافع شخصية وتعزيز الوازع 

الديني، وعدم التهاون يف 
تطبيق القوانني. 

الفساد  مكافحة  إدارة  تقدم 
أبوظبي  شرطة  لمنتسبي  التوعية 

باإلضافة  الحكومية،  للمؤسسات  أو 
وتنظيم  العالمية،  األيام  في  مشاركتها  إلى 
المجتمع  شــرائــح  لكافة  مــحــاضــرات  عــدة 
وكبار  والــنــســاء  والــشــبــاب  األطــفــال  تشمل 
ثقافة  خلق  في  أسهمت  والتي  المواطنين، 
أفــراد  لــدى  والمسؤولية  واألمــانــة  النزاهة 
بين  التوعية  وســائــل  تتنوع  كما  المجتمع، 
ونشرها  توزيعها  يتم  ومطويات  عمل  ورش 
ومحاضرات  المختلفة  اإلعالم  وسائل  عبر 

المجتمعية. المجالس  في 
مفهوم  ترسيخ  على  الـــورش  تلك  وتــركــز 
النزاهة الوظيفية، وتعزيز القيم والسلوكيات 
واألمــانــة،  الشفافية،  ومــبــادئ  اإليــجــابــيــة، 
الوقاية  وآليات  المؤسسات،  والمسؤولية في 
جميع  لدى  بشفافية  والعمل  الجريمة،  من 
الداخلية  الرقابة  تعزيز  جانب  إلى  الجهات، 
القانونية  التجاوزات  مخاطر  من  والوقاية 
ــول األمـــانـــة الــوظــيــفــيــة  ــي حــ ــوعـ ــع الـ ــ ورفـ
العمل  مجال  فــي  بالمسؤولية  واإلحــســاس 
وتحري األمانة باعتبارها من أهم األولويات 

الوظيفية. النزاهة  قيم  تعزز  التي 
مع  المجتمع  أفــراد  تعاون  أهمية  وتؤكد 
عن  ــالغ  ــإب ل المعنية  الــشــرطــيــة  الــجــهــات 
بينها  مــن  والــتــي  اإلداري  الــفــســاد  حـــاالت 
لمنافع  الــســلــطــة  أو  الــوظــيــفــة  ــغــالل  اســت
محاباة  أو  أوالــتــزويــر  الــرشــوة  أو  شخصية 

المتنفذين. األشخاص 
أبوظبي  شرطة  جهود  الــورش  وتستعرض 
النزاهة  ومعايير  الجريمة  من  الوقاية  في 
والمواطنة  االنتماء  بقيم  المرتبطة  الوظيفية 
التوعية  تكثيف  على  وتــحــرص  الصالحة، 
الوقائية لجميع الجهات وقطاعات المجتمع، 
أهمية  على  والحث  العام  الصالح  وتحقيق 
ــمــال الــعــام، والــبــعــد عن  الــحــفــاظ عــلــى ال
استغالل  وعـــدم  الــمــشــروع،  غير  التكّسب 
أو السلطة لمنافع شخصية وتعزيز  الوظيفة 
تطبيق  في  التهاون  وعــدم  الديني،  الـــوازع 

القوانين.
كما تؤكد أن حكومة دولة اإلمارات وضعت 
قد  تجاوزات  أية  لضبط  المناسبة  اآلليات 
سالمة  على  حفاظاً  العامة،  للوظيفة  تسيء 
ذات  وفي  العام.  والصالح  اإلداري  الجهاز 
صالحة  الــعــمــل  بيئة  بــإبــقــاء  تهتم  ــوقــت  ال
والكفاءة  والشفافية  النزاهة  فيها  تتوطد 
رسمية  قــنــوات  وأوجـــدت  الــفــرص،  وتكافؤ 
لإبالغ عن كل من يسيء للوظيفة العامة أو 
المال العام أو القيام بأي سلوكيات قد تضر 

بالمجتمع ومؤسساته، وتوضح الورش دور كل 
تكريس  في  وخاصة  حكومية  وجهة  مؤسسة 
بقيم  الموظفين  وتوعية  الوظيفية  النزاهة 
والوقاية  الداخلية  الرقابة  وتعزيز  النزاهة 
ــجــاوزات الــقــانــونــيــة ورفــع  ــت مــن مــخــاطــر ال
واإلحساس  الوظيفية  األمانة  حــول  الوعي 

الوطن. تجاه  بالمسؤولية 
من  تعد  الوظيفية  النزاهة  بــأن  وتــوضــح 
ــي يــتــصــف بها  ــت ــة ال ــي ــوكــات األخــالق الــســل
الوطن  مكتسبات  على  للحفاظ  الموظفون 
والمؤسسة، حيث يجب على الموظف أن يتبع 
الواجبات  السلوكيات األخالقية للقيام بأداء 
فال  الوظيفي،  عمله  أثناء  بأمانة  الوظيفية 
اإلنسان  أن  بواجباته، كما  القيام  يتهرب من 
أي  يوجد  لم  ولو  حتى  واجبه  يــؤدي  النزيه 
النزاهة  أن  باعتبار  يحاسبه،  رقابي  نظام 
شعور  تسكن  مــادي  أثــر  ذات  معنوية  قيمة 

الفرد، وتجعله يفعل الصواب، ولو لم يراقبه 
القيمة  وهذه  ذاتية،  لنفسه  رقابته  ألن  أحد 
وفضائل  دينه  من  الفرد  يستمدها  المعنوية، 

اليومي. وتعامله  معيشته  وبيئة  مجتمعه 
وتدعو الورش إلى عدم التهاون في تطبيق 
دولة  حكومة  سنتها  التي  والقوانين  األنظمة 
تسيء  التي  التجاوزات  ضبط  في  اإلمــارات 
النزاهة  مفهوم  وترسيخ  العامة،  للوظيفة 
وتعزيز  الفرص،  وتكافؤ  والكفاءة  والشفافية 
مــن مخاطر  ــة  ــوقــاي وال الــداخــلــيــة  الــرقــابــة 
ــدم الــتــردد في  ــجــاوزات الــقــانــونــيــة وعـ ــت ال
التي  الفساد  ممارسات  جميع  عن  ــالغ  اإلب
الهاتف  على  أمان  خدمة  عبر  تواجههم  قد 
 ،2828 نصية  رسالة  بإرسال  أو   8002626
في  المختصة  الجهات  اهتمام  إلى  مشيرة 
بما  الجرائم  عن  المبلغين  بحماية  الدولة 

المستدامة. التنمية  تحقيق  في  يسهم 

ورش لترسيخ مبادئ الشفافية 

واإليجابية واألمانة بمختلف الجهات

 
 خلق ثقافة النزاهة 

واألمانة والمسؤولية 
لدى أفراد المجتمع
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عربي ودولي

أكدت ضرورة االلتزام بالتهدئة الشاملة

اإلمارات تدعو األطراف الليبية إلجراء حوار وطني مسؤول

نيويورك )االتحاد(

الذي  بالتقدم  رحبت دولة اإلمــارات، أمس، 
لجنة  مشاورات  في  الليبية  األطــراف  أحرزته 
الحثيثة  الجهود  وثّمنت  الدستوري،  المسار 
ــم الــمــتــحــدة ومــصــر فـــي تــيــســيــر تلك  ــأم ل

المشاورات.
وأكدت في بيان أمام مجلس األمن الدولي 
بشأن الحالة في ليبيا، دعم مبادرة المجلس 
الوطنية  المصالحة  بشأن  الليبي  الرئاسي 
على  وشـــددت  الليبيين.  المدنيين  وحماية 
خطاب  لمكافحة  الــجــهــود  تكثيف  ضـــرورة 
اللجنة  باستئناف  رحــبــت  كــمــا  الــكــراهــيــة، 
عن  ــت  وأعــرب  ،5+5 المشتركة  العسكرية 
الدول  لجامعة  العام  األمين  تحذير  تأييدها 

العربية من العنف. 
ألقاه  الـــذي  البيان  فــي  اإلمــــارات،  وقــالــت 
السفير محمد أبوشهاب نائب المندوبة الدائمة 
للدولة في األمم المتحدة: »نؤكد أن المنعطف 
الحرج الذي تقف عنده ليبيا مع انتهاء المدة 
وضعها  والتي  الطريق،  خريطة  في  المحددة 
من  يتطلب  الليبي،  السياسي  الحوار  ملتقى 
وطني  حــواٍر  في  االنخراط  مواصلة  الليبيين 

مسؤول، وااللتزام بالتهدئة الشاملة«. 

ــذا الــمــنــطــلــق، نرحب  ــن هـ ــت: »مـ ــافـ وأضـ
بعد  الليبية  األطــراف  أحرزتُه  الذي  بالتقدم 
لجنة  مــشــاورات  مــن  الثالثة  الجولة  انتهاء 
إلى  ونتطلع  القاهرة،  في  الدستوري  المسار 
االجتماعات التي ستعقد هذا األسبوع، والتي 
النقاط  بشأن  ــٍق  تــواُف إلــى  تفضي  أن  نأمل 
ملموسة  خطواٍت  اتخاذ  يتيح  بما  الخالفية، 
األشقاء  وتقود  دســتــوري،  إطــاٍر  على  مبنية 
الليبيين إلى عقد انتخاباٍت رئاسية وبرلمانية 
وفقاً  مصداقية،  وذات  وشاملة  ونزيهة  حرة 

للموعد الذي يتوافق عليه الليبيون«. 
تمهيد  »إن  الــبــيــان:  فــي  أبــوشــهــاب،  وقــال 
إزالــة  يستوجب  االستقرار  لتحقيق  الطريق 
على  الحفاظ  أمـــام  الماثلة  العقبات  كــافــة 
بين  السياسي  االنــقــســام  ــاء  ــه وإن الــتــهــدئــة، 
أسباب  معالجة  وأهمها  الليبية،  األطـــراف 
تصاعد  ظــل  فــي  األمــنــي، السيما  االنــفــالت 

ــن الــمــجــمــوعــات  ــي وتَــــَكــــُرر االشـــتـــبـــاكـــات ب
العسكري  والتَحشيد  طرابلس،  في  المسلحة 
»يــنــبــغــي توحيد  ُمــحــيــِطــهــا«. وأضــــاف:  فــي 
ومعالجة  والعسكرية  األمــنــيــة  الــمــؤســســات 
اإلمــارات  دعم  مؤكداً  السالح«،  نزع  قضايا 
مــبــادرة الــمــجــلــس الــرئــاســي الــلــيــبــي بشأن 
المصالحة الوطنية، وكذلك الجهود المبذولة 
لمعالجة الوضع العام بهدف حماية المدنيين 
وتابع:  واألطفال.  النساء  خصوصاً  الليبيين، 
»نؤيد كذلك بيان األمين العام لجامعة الدول 
األطـــراف  جميع  فيه  يــدعــو  الـــذي  العربية 
الليبية للحفاظ على اتفاق وقف إطالق النار 
العودة  من  والتحذير  انهياره،  دون  والحيلولة 

لخيار االحِتكام إلى السالح«.
ورحبت اإلمارات، بحسب البيان، باستئناف 
زائــد  »خمسة  المشتركة  العسكرية  اللجنة 
ــم  خــمــســة« ألعــمــالــهــا مـــؤخـــراً بــرعــايــة األم

ظل  في  إيجابية  إشـــارًة  باعتباره  المتحدة، 
األوضاع المعقدة. 

وقالت: »نؤكد هنا على ضرورة تنفيذ قرارات 
الــقــوات  بانسحاب  المتعلقة  األمـــن  مجلس 
على  ليبيا  من  والمرتزقة  األجانب  والمقاتلين 

نحٍو متزامن، ومرحلي، وتدريجي، ومتوازن«.
وشددت على أنه ينبغي عدم ترك أي فراٍغ 
واإلرهابية  المتطرفة  الجماعات  تَستِغلُه  قد 
وبسط  للتوسع  فــرصــة  بـــأي  تــتــربــص  الــتــي 
جهود  دعمها  مــؤكــدة  ليبيا،  فــي  سيطرتها 
الليبية في مكافحة اإلرهاب، السيما  القوات 

عبر تأمين الحدود الليبية الجنوبية. 
وذكر أبوشهاب، في البيان: »ال يجب أيضاً 
استخدام االختالفات السياسية كذريعة لنشر 
العنف  على  والتحريض  الكراهية  خــطــاب 
لمكافحة  الجهود  تكثيف  ينبغي  إذ  والقتال، 
لمساعي  دعماً  أشكاله،  بكافة  الخطاب  هذا 

إحالل السلم واالستقرار في ليبياً«.
تجديد  ــى  إل ــارات  ــ اإلم تطلع  عــن  ــرب  وأعـ
ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  تفويض 
خالل الشهر المقبل، بحيث يتم اعتماد قرار 
قادرًة  لتكون  البعثة  يُعِزز من والية  موضوعي 
على دعم ليبيا، كما أكد على تطلع الدولة إلى 
تعيين ممثٍل خاص لأمين العام إلى ليبيا في 
أقرب فرصة ممكنة وبما يتوافق مع متطلبات 

الوضع الراهن.
وختاماً، دعت اإلمارات، بحسب البيان، كافة 
األشقاء في ليبيا إلى الحفاظ على اإلنجازات 
النار،  إطــالق  وقــف  اتفاق  منذ  ُحققت  التي 
الليبية  المؤسسات  كافة  توحيد  ومــواصــلــة 
وإنهاء  الــصــراعــات،  عن  وتحييدها  الحيوية 
لتوفير  أمُدها،  طال  التي  االنتقالية  المرحلة 
موحد،  بلٍد  في  الليبيين  لكافة  الكريم  العيش 

آمن، ومستقر.

محمد أبوشهاب يلقي كلمة اإلمارات أمام مجلس األمن في جلسة حول ليبيا )من المصدر(

خبراء ومحللون لـ»  «:

محاوالت »إخوانية« لتعطيل املسار الديمقراطي يف تونس

شعبان بالل )تونس، القاهرة(

اإلخوانية  »النهضة«  تواصل حركة 
وأنصارها محاوالتها الفاشلة لتعطيل 
أعلن  الــتــي  الطريق  خريطة  مــســار 
تأييد  التونسي، وسط  الرئيس  عنها 
شعبي لمسار االستفتاء على الدستور 

واالتجاه إلى النظام الرئاسي.
وأكد خبراء ومحللون سياسيون، أن 
محاوالت حركة »النهضة« وأنصارها 
على  تأثير  له  وليس  للغاية  محدود 
خريطة الطريق التي أعلنها الرئيس 
التونسي قيس سعيد، مشددين على 
تدعم  التونسي  الــشــارع  أغلبية  أن 

سعيد في مساره.
التونسي  السياسي  المحلل  ورأى 
المعارضة على  تأثير  أن  ثابت  منذر 
ويكاد  محدود  الديمقراطي  المسار 
»النهضة«  حركة  أنصار  في  يُختزل 
وجزء من المتعاطفين معهم، موضحاً 

أن إعاقة خارطة الطريق مستبعدة.
وعــبــر ثــابــت فــي الــوقــت ذاتـــه عن 
التي  الالمباالة  حــاالت  من  مخاوفه 
الــداعــم  الــجــســم  تصيب  أن  يـُـمــكــن 
للرئيس قيس سعيد خالل االستفتاء، 
اآلخر  على  والتعويل  المراهنة  عبر 
االستفتاء  في  باألصوات  اإلدالء  في 

على الدستور المقرر في 25 يوليو.
التونسي  السياسي  المحلل  وأشار 
إلى أن المسار العام في تونس يتجه 
بعد  خاصة  والتعافي،  التحسن  نحو 
لمنح  الــدولــي  النقد  صندوق  توجه 
المفترض  من  الــذي  القرض  تونس 
ويعتبر  ــة  ــدول ال ميزانية  ينعش  أن 
جرعة مهمة يمكن أن تدفع االقتصاد 
ميزان  أن  ــى  إل مــشــيــراً  لــالنــتــعــاش، 
الرئيس  لصالح  الــشــارع  في  القوى 

التونسي قيس سعيد.
وتحاول حركة »النهضة« اإلخوانية 
الــشــارع  تحريض  أنــصــارهــا  وبــعــض 
االستفتاء  مقاطعة  على  التونسي 
يوليو   25 في  المقرر  الدستور  على 
المقبل، مع إثارة البلبلة حول الرئيس 
التي  الطريق  وخريطة  سعيد  قيس 

رسمها.
التونسي  السياسي  المحلل  واتفق 
نزار الجليدي حول أن كل محاوالت 

سعيد  قيس  خريطة  مسار  إفــشــال 
مدفوعة الثمن وليست لها مشروعية 
فــي الــشــارع الــتــونــســي، مــؤكــداً أن 
يُحقق  السياسي  الــرئــيــس  مــشــروع 

المطالب الشعبية.
أن  لـ»االتحاد«،  الجليدي  وأضــاف 
من  الثمن  مدفوعة  معارضة  »هــذه 
جهات داخلية وخارجية تعودت على 
وأمــن  الــخــارج وعــدم استقرار  مــال 
تونس، وتقوم بحمالتها عبر صفحات 
ــل  ــة ووســائ ــي ــرون ــكــت اجــتــمــاعــيــة وإل
النهاية  ــه فــي  أن إعــالمــيــة«، مــؤكــداً 
ــمــحــاوالت  ــذه ال ســتــصــطــدم كـــل هــ

التونسي  والشارع  سياسية  بواقعية 
الذي يثق في رئيسه.

مسار  إفشال  مــحــاوالت  وتتزامن 
ــودة  ــاســي، وعــ ــســي قــيــس ســعــيــد ال
المنفردة« في شن هجمات  »الذئاب 
ــة عــلــى مـــواقـــع حــســاســة  ــيـ ــابـ إرهـ
ــاة  ــؤســســات وحــي ــم ــهـــداف ال ــتـ واسـ

الرئيس قيس سعيد أيضاً.
والمحلل  الــكــاتــب  أوضـــح  ــدوره،  ــ ب
السياسي التونسي عادل البريني أن 
برفقة  سعيد  قيس  خطة  استمرار 
بناء  في  الوطنية  القوى  من  الكثير 
عدم  وسط  الجديدة«،  »الجمهورية 

على  اآلن  حــتــى  الــمــعــارضــة  ــــدرة  ق
استقطاب الشارع وإقناعه بمعارضة 
هذا المسار الجديد، تعني أن أغلبية 
الشارع التونسي مؤيد للمسار الحالي 

ويدعمه.
»النهضة«  حــركــة  أن  ــى  إل ــار  وأشـ
وقوى المعارضة لم تنجح في توحيد 
تحركاتها  فــي  يظهر  ــدا  وبـ نفسها 
السياسية«  »الغنيمة  حــول  انقسام 
القادمة قبل أن تحقق هدفها، مؤكداً 
األمــام  ــى  إل تتقدم  أن  أنــهــا عــجــزت 
البديل  السياسي  الطرح  بخصوص 

لخريطة الطريق.
السياسي  المحلل  ــح  أوضـ فيما 
ــي الـــشـــؤون الــعــربــيــة  والـــبـــاحـــث فـ
كافة  أن  لـــ»االتــحــاد«  حميدة  محمد 
المحاوالت األخيرة تهدف للتشويش 
ــق لــكــنــهــا لن  ــطــري عــلــى خـــارطـــة ال
تفسدها، مشيراً إلى أن أكثر ما يعقد 
المشهد حالياً في تونس هو الجانب 
االقتصادي، خاصة أن صندوق النقد 
يشترط إصالحات ال يمكن تطبيقها.

وقفة احتجاجية ضد حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي في تونس )أرشيفية(

ال تأثير لحركة 
»النهضة« على 
خريطة الطريق

المشروع السياسي 
لقيس سعيد ُيحقق 

المطالب الشعبية

تمهيد الطريق لتحقيق 
االستقرار يستوجب إنهاء 

االنقسام السياسي

دعم إماراتي لمبادرة 
»المجلس الرئاسي« بشأن 

المصالحة الوطنية

أهمية توحيد المؤسسات 
األمنية والعسكرية 

ومعالجة قضايا نزع السالح

تحذير من ترك أي فراغ 
تستغله الجماعات 
المتطرفة واإلرهابية

حسن الورفلي )بنغازي، القاهرة(

النواب  مجلس  رئيسا  يختتم 
و»األعــلــى  صالح  عقيلة  الليبي 
لقائهما،  المشري  للدولة« خالد 
على  للتوافق  جنيف،  في  اليوم 
الــصــيــغــة الــنــهــائــيــة لــلــمــســارات 
المرحلة  وتــدابــيــر  الــدســتــوريــة 
التنفيذية  والسلطة  االنتقالية 
ــة، وهــي  ــادي ــســي والــمــنــاصــب ال
الملفات الخالفية بين المجلسين 
والتي تحاول بعثة األمم المتحدة 
للدعم في ليبيا إلى تحقيق توافق 
مصدر  أكـــد  حسبما  ــهــا،  حــول

برلماني ليبي.
العام  وقالت مستشارة األمين 
ليبيا،  حـــول  الــمــتــحــدة  ــأمــم  ل
إن  ــس،  ــ أم ــز،  ــام ــي ول ستيفاني 
اجتماع جنيف بين رئيسي مجلس 
النواب والدولة يهدف »لمناقشة 
مماثلة  أهمية  وذي  أخير  أمــر 
ظلَّ عالقا خالل المشاورات في 
رئاستي  مــن  ويتطلب  الــقــاهــرة، 
توافق  إلــى  التوصل  المجلسين 
في اآلراء«، لضمان مساٍر واضح 
في  الليبية  االنتخابات  إلجـــراء 

أقـــرب وقــت ممكن، وذلـــك من 
خالل العمل المشترك والخروج 
رئيس  وأكـــد  توافقية.  بنتيجة 
صالح،  عقيلة  الليبي  البرلمان 
جنيف  اجتماع  في  كلمته  خالل 
أمس، أن اللقاء »فرصة للوصول 
لــتــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر بين 
أعضاء اللجنة المكلفة بالقاعدة 
إلى  للوصول  وذلــك  الدستورية، 
العليا،  الكلمة  له  يكون  دستور 

وتلتزم السلطات بأحكامه«.
انتهاء  بعد  اللقاء  هــذا  يأتي 
المسار  للجنة  األخــيــرة  الجولة 
ــاهــرة من  ــق الـــدســـتـــوري فـــي ال
بين  الخالفات  كافة  حسم  دون 
والــدولــة حول  الــنــواب  مجلسي 
المرحلة  بــإدارة  الخاصة  المواد 

االنتقالية.
ومن جانبه، أكد رئيس المجلس 
األعلى للدولة خالد المشري على 
التي  الدستورية،  الوثيقة  أهمية 
يتم العمل عليها لتحديد مالمحها 
الخطوة  باعتبارها  النهائية، 
األولى والرئيسة إلجراء انتخابات 
شفافة ومقبولة، وتحديد مواعيد 

دقيقة لها.

أسماء الحسيني )الخرطوم(

ــادر ســيــاســيــة  ــذرت مـــصـ ــ حـ
وإعالمية في السودان وإثيوبيا 
المستمر  التصعيد  مغبة  مــن 
عــلــى الـــحـــدود بــيــن الــبــلــديــن، 
ألديــس  الخرطوم  اتــهــام  عقب 
سودانيين  جنود   7 بقتل  أبابا 

ومدني.
ــادر فــي  ــ ــصـ ــ ــمـ ــ ودعــــــــت الـ
تــصــريــحــات لــــ»االتـــحـــاد« إلــى 
أجل  مــن  مــعــاً  العمل  ضـــرورة 
الموقف  هــذا  على  السيطرة 
الـــمـــتـــفـــجـــر، والــــــــذي يــهــدد 
بين  ــة  ــخــي ــاري ــت ال ــات  ــعـــالقـ الـ

البلدين، وينذر بعواقب وخيمة.
يأتي ذلك في وقت احتدمت 
الحدود  على  االشتباكات  فيه 
ــة، حيث  ــي ــســودان ال اإلثــيــوبــيــة 
أمس،  السوداني  الجيش  أعلن 
التي  »برخت«  منطقة  استعادة 
تعد آخر معاقل القوات اإلثيوبية 

داخل الحدود الشرقية.
ــحــكــم الـــســـودان  وبـــذلـــك ي
منطقة  على  الكاملة  سيطرته 

الكبرى«. »الفشقة 
وقـــالـــت مـــصـــادر عــســكــريــة 
ــجــو  ال ــالح  ــ سـ إن  ســـودانـــيـــة 
تقدم  عملية  قـــاد  ــي  ــســودان ال

الجيش في المنطقة. 

خالل لقاء صالح والمشري في جنيف

مساٍع أممية للتوصل إلى توافق ليبي

تحذيرات من التصعيد على
الحدود بين السودان وإثيوبيا
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لبنان يستضيف 
اجتماعًا عربيًا 

نهاية األسبوع

بيروت )وكاالت(

قالت حكومة تصريف األعمال 
اللبنانية أمس، إن وفدًا من دول 
جامعة الدول العربية سيتوجه 

إلى لبنان لحضور اجتماع يستمر 
يومين يتضمن لقاءات مع كبار 
المسؤولين في ذلك البلد الذي 

تعصف به األزمات.
وقال وزير الخارجية عبد اهلل بو 
حبيب إن زعماء من بينهم األمين 

العام لجامعة الدول العربية 
أحمد أبو الغيط سيصلون إلى 

لبنان الجمعة. وأوضح بو حبيب 
أن القائمة النهائية للمسؤولين 
لم تتأكد بعد لكنها تضم وزراء 

من دول عربية عدة سيلتقون 
بالرئيس اللبناني ورئيس الوزراء 

المؤقت ورئيس البرلمان. وأكد 
مصدر حكومي أن أبو الغيط 

سيلتقي بالرئيس ميشال عون 
السبت القادم. وكان األمين العام 
لجامعة الدول العربية قد أعلن 

في زيارته األخيرة للبنان في مارس 
أن االجتماع المقبل لمجلس 

الجامعة على المستوى الوزاري 
سينعقد في بيروت قبل قمة في 

الجزائر في نوفمبر.
إلى ذلك، أعلن رئيس حكومة 

تصريف األعمال في لبنان نجيب 
ميقاتي، أن الحكومة الجديدة 
ستستكمل ما بدأته الحكومة 

الماضية خاصة ما يتعلق بصندوق 
النقد الدولي وترسيم الحدود 

البحرية. وقال ميقاتي، في تصريح 
أمس، بختام االستشارات النيابية: 

»سنشكل حكومة تستطيع أن 
تقوم بواجبها، وتستكمل ما بدأته 

حكومتنا الماضية خاصة مع 
صندوق النقد الدولي«.

حذر من استمرار التراخي الدولي إزاء ابتزاز »الحوثي« الممنهج

»الرئاسي اليمني«: رفع الحصار عن تعز أولوية

)االتحاد( عدن 

في  الرئاسي  القيادة  مجلس  أكــد 
اليمن على التمسك بعدم االنتقال إلى 
أي ملفات أخرى في ملف الهدنة قبل 
اإلرهابية  الحوثي  ميليشيات  ــزام  إل
من  التي  الرئيسية  تعز  طــرق  بفتح 
تخفيف  فــي  الــفــارق  إحـــداث  شأنها 
المحاصرين  المدينة  سكان  معاناة 
من  محذراً  سنوات،   7 من  أكثر  منذ 
استمرار التراخي الدولي إزاء ابتزاز 
أكــدت  فيما  الممنهج،  الميليشيات 
تعز  معابر  فتح  أن  المتحدة  األمــم 
جــاءت  الــســام،  جهود  لدفع  أولــويــة 
الــتــطــورات فيما دعــا االتــحــاد  هــذه 
اإلرهــابــيــة  الميليشيات  األوروبـــــي 
لانخراط مع الجهود األممية إلعادة 

فتح طرق تعز.
ــادة  ــي ــق وشـــــدد رئـــيـــس مــجــلــس ال
الــرئــاســي فــي الــيــمــن رشـــاد محمد 
مزيد  ممارسة  أهمية  على  العليمي 
الحوثي  ميليشيات  الضغوط على  من 
االتــفــاق،  بموجب  بتعهداتها  للوفاء 
أخرى  ملفات  أي  إلى  االنتقال  وعدم 
قبل إلزامها بفتح طرق تعز الرئيسية 
الــتــي مـــن شــأنــهــا إحـــــداث الــفــارق 
المدينة  ســكــان  مــعــانــاة  تخفيف  فــي 

المحاصرين منذ أكثر من 7 سنوات.
استقباله  خـــال  العليمي  وحـــذر 
المتحدة  لــأمــم  الــخــاص  الــمــبــعــوث 
أمس،  الرياض  في  جروندبرج  هانس 
إزاء  الــدولــي  التراخي  استمرار  مــن 
لكسب  الممنهج،  الــحــوثــي  االبــتــزاز 
المزيد من الوقت، وإطالة أمد الحرب 
الــمــعــانــاة، كما حــذر من  واســتــمــرار 
التحشيد والتعبئة المنظمة من جانب 
أي  يهدد  ما  اإلرهابية،  الميليشيات 

التي  األممية  الهدنة  لتجديد  فرصة 
والحكومة  القيادة  مجلس  فيها  أوفى 

بكافة االلتزامات.
ــقــاء، قـــدم عــضــو مجلس  ــل وفـــي ال
العليمي  عبداهلل  الرئاسي،  القيادة 
المشاورات  مسار  بشأن  ماحظاته 
والموقف  تعز،  معابر  حــول  الجارية 
األممي غير الكاف لدفع الميليشيات 
إلى مغادرة مربع التسويف والمماطلة 
ذات  األممية  المقترحات  تنفيذ  في 

الصلة.
األممي  الوسيط  أعرب  جانبه،  من 

مع  اإليــجــابــي  للتعاطي  تــقــديــره  عــن 
الــقــيــادة  مــن جــانــب مجلس  ــوده  جــه
الرئاسي والحكومة، في سبيل تخفيف 
الــمــعــانــاة عــن الــشــعــب الــيــمــنــي في 

مختلف أنحاء الباد.
تعز  أن فتح معابر  وأكد جروندبرج 
لجهوده  بالنسبة  ملحة  أولوية  مايزال 
الــمــشــاورات  دفـــع  إلـــى  الــتــي تسعى 

لأمام والتقدم نحو ملفات أخرى.
التقى  القيادة  مجلس  رئيس  وكــان 
األحــــد ســفــيــر الـــواليـــات الــمــتــحــدة 
للبحث  ــاجــن،  ف ستيفن  األمــيــركــيــة 

ــســام في  فــي مــســتــجــدات جــهــود ال
البلدين،  بين  الثنائي  والتعاون  اليمن، 
خصوصاً في مجال مكافحة اإلرهاب، 
االقتصادية  اإلصاحات  دعم  وسبل 
في  المجلس  يقودها  التي  والخدمية 

المحافظات المحررة.
فـــي غــضــون ذلــــك، جــــددت بعثة 
ــاد األوروبــــــــي مـــع الــبــعــثــات  ــحــ ــ االت
ــدول األعــضــاء في  ــل الــدبــلــومــاســيــة ل
االتحاد المعتمدة لدى اليمن، التأكيد 
على أهمية الهدنة اإلنسانية، في وقت 
تسعى فيه ميليشيات الحوثي إلفشال 
عن  التنصل  خال  من  الهدنة  اتفاق 
خصوصا  فيها  الــــواردة  الــتــزامــاتــهــا 
فتح طرق تعز ودفع رواتب الموظفين 
المدنيين من عائدات النفط المتدفق 

عبر ميناء الحديدة.
األوروبــي، في  االتحاد  بعثة  وأكدت 
بيان صادر مساء أمس األول، دعمها 
الدائم والثابت للمبعوث الخاص لأمم 

المتحدة، هانس جروندبرج.
تحديداً  »نؤكد  بيانها:  في  وقالت 
على أهمية الهدنة التي تواصل تقديم 
من  وتخفف  لليمنيين  ملموسة  فوائد 

معاناتهم«.
خاصة  ــراف،  األطـ كافة  دعــت  كما 
إلــى  ــيــة  اإلرهــاب الــحــوثــي  ميليشيات 
ــاء مع  ــنَّ ب ــخــراط بشكل  مــواصــلــة االن
المتحدة  لــأمــم  الــخــاص  الــمــبــعــوث 
فتح  بــإعــادة  يتعلق  فيما  ومقترحاته 

الطرق خصوصا حول تعز.
ــي  ــ ــت أن »االتـــحـــاد األوروب وأضــاف
األطــراف  جميع  مع  العمل  سيواصل 
في اليمن مع الدعم الكامل للمبعوث 
الخاص لأمم المتحدة جروندبرج من 
وشاملة  عادلة  سياسية  تسوية  أجــل 

للنزاع.

حمد بن عيسى والسيسي يبحثان
مسارات التعاون االستراتيجي

محكمة مصرية تقضي بإعدام 10 إرهابيني 

بقضية »كتائب حلوان«

المنامة )البحرين( 

الملك  البحريني  العاهل  عقد 
حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس 
السيسي  عــبــدالــفــتــاح  الــمــصــري 
استعرضا  أمس، محادثات رسمية 
خالها أوجه العاقات بين البلدين 
االستراتيجي  التعاون  ومــســارات 
التي  الجوانب  الوطيد في مختلف 

تحقق تطلعات البلدين.
البحرينية  األنــبــاء  وكالة  وقالت 
الــجــانــبــيــن أعـــربـــا عن  »بـــنـــا« إن 
البحرين  يجمع  بما  اعــتــزازهــمــا 
ومصر من عاقات تاريخية راسخة 
وتعاون دائم وثيق، مؤكدين تطلعهما 
المستمر لدفع التعاون الثنائي نحو 

آفاق أرحب.
بما  البحريني  الــعــاهــل  ــاد  وأشــ

الرئيس  نهج  بفضل  مصر  تشهده 
رائدة  تنموية  نهضة  من  المصري 
من  حققته  ومــا  حيوية  ومــشــاريــع 
إنجازات نوعية في جميع الميادين.

المحوري  دورهــا  أشاد على  كما 
لأمن  أساسية  كركيزة  والــراســخ 
واالستقرار في المنطقة وجهودها 
األمــة  قضايا  نصرة  فــي  المقدرة 
ــعــزيــز مــســيــرة الــعــمــل الــعــربــي  وت
التحديات  مواجهة  في  المشترك 

الراهنة في المنطقة.
ــن جـــانـــبـــه، أعـــــرب الــرئــيــس  مـ
المصري عن سعادته بهذه الزيارة 
التي تؤكد عاقات األخوة والترابط 
»أننا نحرص  البلدين، مضيفاً  بين 
لتنمية  اللقاءات  هــذه  على  دائــمــاً 
في  الشقيقين  بلدينا  بين  التعاون 

المجاالت كافة«.

القاهرة )االتحاد( 

قضت محكمة جنايات أمن الدولة 
العليا طوارئ في مصر أمس، بإعدام 
ــوادر جماعة  ــ ك إرهــابــيــيــن مــن   10
»اإلخــوان« وعناصرها في القضية 
المعروفة إعامياً بـ »كتائب حلوان«.

ونقلت وكالة أنباء الشرق األوسط 
المستشار  الــجــلــســة  ــس  ــي رئ عـــن 
»الــرأي  إن  الــقــول:  شيرين  محمد 
المصرية  الــديــار  لمفتي  الشرعي 
بإعدام المتهمين جاء بتوافق أحكام 

الشريعة مع إدانة المتهمين بارتكاب 
جرائم القتل العمد مع سبق اإلصرار 
القتل  بجنايات  المقترن  والترصد 
والشروع في قتل آخرين من رجال 

الشرطة والمدنيين«.
الشرعي  »الــــرأي  أن  وأضــــاف: 
في  بالمفسدين  المدانين  اعتبر 
الحرابة  حد  عليهم  يطبق  األرض 
لسعيهم في األرض فساداً وترويعهم 
اآلمنين ليكونوا عبرة لغيرهم ممن 
تسول لهم أنفسهم اإلقدام على تلك 

الجرائم«.

نائب كردي لـ»  «: نريد حكومة تشمل الجميع

»الديمقراطي الكردستاني« متمسك بمرشحه لرئاسة العراق

هدى جاسم )بغداد(

التنسيقي«  ــار  »اإلطـ قــوى  تتحرك 
القوى  مع  تفاوض  لجنة  تشكيل  نحو 
لتشكيل  تمهيداً  األخــرى،  السياسية 
أكد  فيما  المقبلة،  العراقية  الحكومة 
الكردستاني  الديمقراطي  الــحــزب 
تمسكه بمرشحه لرئاسة العراق ريبوار 

أحمد.
مطلعة،  عراقية  مصادر  وبحسب 
»اإلطار  بين  األخير  االجتماع  أوصى 
التنسيقي«، الذي يضم أحزاباً موالية 
للفصائل المسلحة في العراق، وتحالف 
»عزم« و»االتحاد الوطني الكردستاني« 
بـ»البدء بجمع توقيعات الكتل والنواب 
الكتلة  تسجيل  أجل  من  المستقلين، 
البرلمان، إلعــان  فــي  عـــدداً  األكــبــر 

التوجه نحو تشكيل الحكومة«. 
أنــه سيتم  إلــى  المصادر  ــارت  وأشـ
توجيه الدعوة إلى كل الكتل السياسية، 
بما فيها »امتداد«، المكونة من نواب 
الجديدة  الكتل  وكــذلــك  مستقلين، 
أدوا  الذين  الجدد  والنواب  الصاعدة 
اليمين مؤخراً، ومعظمهم من اإلطار 
»التيار  نــواب  عن  كبدالء  التنسيقي، 
مطلع  استقالتهم  بــعــد  الـــصـــدري«، 
المصادر  وأوضحت  الحالي.  الشهر 
أنه جرى تشكيل لجنة تفاوض تباشر 
السياسية  القوى  مع  للتواصل  عملها 

األخرى لتشكيل الحكومة. 
ومن أجل المضي تشكيل الحكومة 
الجمهورية،  رئيس  انتخاب  من  البد، 
بهذه  األكــبــر  الكتلة  سيكلف  ــذي  الـ

المهمة، بموجب الدستور.
الدوبراني  شيراوان  النائب  ويقول 
مـــــن »الــــــحــــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
مسعود  يتزعمه  الذي  الكردستاني«، 
لرئاسة  حــزبــه  مــرشــح  إن  بـــارزانـــي، 

أحمد،  ــبــوار  ري يـــزال  ال  الجمهورية 
ـــ»االتــحــاد«، أن  مــؤكــداً فــي تصريح ل
الوطني  الــمــفــاوضــات مــع »االتــحــاد 
»اإلطار  مع  المتحالف  الكردستاني«، 
إلى  اآلن  حتى  تفض  لم  التنسيقي«، 
االتـــفـــاق عــلــى مــرشــح واحـــد لتولي 

منصب رئيس الجمهورية.
وأوضـــح أن االتــفــاق قــد يكون إما 
نقدم  أو  للطرفين،  ــد  واحـ بمرشح 
الوطني  »االتــحــاد  ويــقــدم  مرشحنا، 
صالح  برهم  مرشحه  الكردستاني« 

أن  على  الحالي،  الجمهورية  رئيس 
داخل  للتصويت  الفصل  كلمة  تكون 

البرلمان.
ــع الــكــتــل  ــول الــمــفــاوضــات مـ ــ وحـ
قال  ــرى،  األخـ السياسية  ــزاب  واألحــ
دوبراني، إن »وفداً يمثل حزبه موجود 
في بغداد للتفاوض مع تحالف السيادة 
األحــزاب  وبقية  التنسيقي  واإلطـــار 
جميع  تضم  تشكيل حكومة  أجل  من 

األطراف، وتخدم العراق«.
المرشح  مسألة  في  الفصل  ورجح 

الحكومة  لرئاسة  والمرشح  الرئاسي 
بعد عيد األضحى المبارك.

من جانبه، توقع علي طاهر الحمود، 
ــر الــتــنــفــيــذي لــمــركــز الــبــيــان  ــمــدي ال
»شكل  أن  والتخطيط،  ــلــدراســات  ل
كثيراً  يخرج  لن  المرتقبة  الحكومة 
غير  السابقة،  الحكومات  شكل  عن 
أضيق  بنطاق  توافقية  ستكون  أنها 
الحمود  وبــيــن  سبقتها«.   الــتــي  مــن 
في  معارضة  هناك  أن  لـــ»االتــحــاد«، 
الشارع، لـ»اإلطار التنسيقي«، السيما 

من  الــصــدري«  »التيار  انسحاب  بعد 
معارضة  وهــي  السياسية،  العملية 

منظمة متأهبة للخطوات المقبلة.
ولفت إلــى وجــود أحــزاب معارضة 
ــاطــعــت االنـــتـــخـــابـــات الــمــاضــيــة،  ق
ــع لــم يــشــارك في  مــع جــمــهــور واســ
العملية  على  احتجاجاً  االنتخابات، 
الــســيــاســيــة. وتـــابـــع: »هــنــاك أيــضــاً 
متمثلة  الــبــرلــمــان  ــل  داخــ مــعــارضــة 
ــة،  إشــراق وحــــزب  امـــتـــداد  بتحالف 
إضافة للكثير من المستقلين، وهو ما 
يعني وجود انقسامات سياسية عميقة، 

بعيداً عن التحالفات المعتادة«.
المقبلة،  الــحــكــومــة  شــكــل  وحـــول 
قـــال الــحــمــود: »مـــن الــمــحــتــمــل أن 
بات  الــذي  التنسيقي،  اإلطــار  يذهب 
من  عــدد  أكبر  على  نظرياً  يسيطر 
مقاعد البرلمان، إلى شخصية أقرب 
الكاظمي  مصطفى  شخصية  إلـــى 
استفزاز  تقليص  في  أمًا  المستقلة، 

أنصار التيار الصدري«.
وأضاف: السيناريو الثاني أن يختار 
بعض  مثل  معروفة،  حزبية  شخصية 
األسماء المطروحة على الساحة اآلن، 

كهادي العامري ونوري المالكي.
هو  الثالث  السيناريو  أن  واعتبر 
الكاظمي  مصطفى  عــلــى  »اإلبـــقـــاء 
المتوافق عليه إقليمياً ودولياً«، تمهيداً 
مرهونة  وقصتها  مبكرة  النتخابات 

بمدى تحرك الشارع.
ــّوه بــأنــه إذا خـــرج الــشــارع في  ــ ون
ــات واحـــتـــجـــاجـــات، فمن  ــصــام ــت اع
السياسية  القوى  تضطر  أن  المرجح 
انتخابات  إجـــراء  نحو  الــذهــاب  إلــى 
االنتخابات  قانون  تعديل  بعد  مبكرة، 
وقانون مفوضية االنتخابات، لكن ليس 
من المضمون ما ستتمخض عنه مثل 

هذه االنتخابات.

جروندبرج:
نسعى لدفع 

المشاورات لألمام 

االتحاد األوروبي:
العمل من أجل 
تسوية سياسية

العليمي مستقباًل جروندبرج في الرياض )من المصدر(

عراقية تمشي وسط العاصفة بأحد شوارع البصرة في وقت يخيم فيه الغموض على المشهد السياسي )أ ف ب(

الذهـــاب إلى انتخــــابات مبكـــرة مرهـــــون بتحركات الشارع

انقسامات عميقة بعيدًا عن التحالفات المعتادة بالبرلمان

شاركت باالجتماع األول للجنة التنسيقية لـ»منتدى النقب« في البحرين

اإلمارات: التواصل وبناء الجسور لتنمية وازدهار املنطقة

المنامة )وام(

شـــاركـــت دولـــــة اإلمــــــــارات فــي 
التنسيقية  للجنة  األول  االجتماع 
استضافته  الذي  النقب«  لـ»منتدى 
األول،  ــس  ــ أم ــن  ــحــري ــب ال مــمــلــكــة 
ومصر  البحرين  من  وفود  بمشاركة 
والـــمـــغـــرب والــــواليــــات الــمــتــحــدة 

وإسرائيل.
االجتماع  إلى  الدولة  وفد  ترأس 
إدارة  مدير  النيادي  عبدالرحمن 
في  بــاإلنــابــة  الــســيــاســات  تخطيط 
الدولي  والتعاون  الخارجية  وزارة 
وبناء  الــتــواصــل  أهمية  أكــد  الــذي 
ــور بـــمـــا يــحــقــق الــتــنــمــيــة  ــسـ ــجـ الـ
بما  المنطقة،  لشعوب  واالزدهـــار 

الفلسطيني. الشعب  فيها 
النقب«  لـــ»مــنــتــدى  أن  وأوضـــح   
التسامح  قــيــم  تــعــزيــز  فــي  أهــمــيــة 

والتعايش.
متابعة  إلـــى  ــمــاع  االجــت ــهــدف  وي

مخرجات »قمة النقب« التي عقدت 
في شهر مارس الماضي.

الــنــقــب خطوة  مــنــتــدى  ويــعــتــبــر   
ــتــعــاون  مــهــمــة لــتــعــزيــز الـــحـــوار وال

المنطقة. في  والسام 

االجتماع يهدف 
لمتابعة مخرجات 

»قمة النقب« التي 
عقدت في مارس 

»المنتدى« 
خطوة مهمة لتعزيز 

الحوار والتعاون 
والسالم

المشاركون في االجتماع )وام(
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أوكرانيا وانضمام السويد وفنلندا على طاولة »الناتو« اليوم

»السبـع«: 4.5 مليار دوالر ملواجهــة أزمــة الجــوع

عواصم )االتحاد، وكاالت(

الكبرى »جي  الدول الصناعية  خصص قادة 
7« أمس، 4.5 مليار دوالر لمحاربة أزمة جوع 
الغذائية،  المواد  أسعار  غالء  بسبب  محتملة 
السيما الحبوب على خلفية األزمة في أوكرانيا.

جاء ذلك في البيان الختامي لقمة المجموعة 
والية  في  واألخير  الثالث  يومها  في  المنعقدة 

بافاريا جنوب ألمانيا.
دول  ــاء  »رؤسـ فــإن  الختامي،  البيان  ــق  ووف
واليابان  وكندا  المتحدة  الواليات  وحكومات 
طالبوا  وإيطاليا  وبريطانيا  وفرنسا  وألمانيا 
ــا بــإنــهــاء حــصــار الــمــوانــئ األوكــرانــيــة  روســي
عن  خرجت  والتي  الحبوب  لنقل  المخصصة 
المخصصات  فــإن  البيان،  ــق  ووف الــخــدمــة«. 
اإلجمالية لدول السبع للحيلولة دون وقوع أزمة 
جوع السيما القارتين األفريقية واآلسيوية تبلغ 

منذ بداية العام 14 مليار دوالر.
البلدان  السبع  مجموعة  دول  حّضت  كما 
والشركات التي تملك مخزونات غذائية كبيرة 

على المساعدة في تخفيف حدة أزمة الجوع.
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  دعا  ذلــك،  إلى 
»الناتو«  األطلسي  حلف شمال  أمس،  ماكرون 
وقــوة« خالل قمته  إرســال »رسالة وحــدة  إلى 
يُّتخذ  أن  يجب  والتي  مدريد  في  وغــداً  اليوم 
وفنلندا  السويد  انضمام  بشأن  قــرار  خاللها 

إلى الحلف.
وقال ماكرون، خالل مؤتمر صحافي عقده مع 
انتهاء قمة مجموعة السبع في بافاريا: »الرسالة 
التي يجب أن تصل من مدريد هي رسالة وحدة 
وقوة للدول األعضاء في حلف الناتو وتلك التي 

تطمح إلى االنضمام إليه والتي ندعم نهجها«.
وأضاف: »يجب أن نكون موّحدين في مدريد 
وموّحدين في دعم أوكرانيا وموّحدين في حزمنا 
الشرقي  للجانب  واألمن  الدفاع  في  وموّحدين 

من تحالفنا«.

الخارجية  ــرة  وزي قالت  متصل،  سياق  وفــي 
التي  المفاوضات  إن  أمس،  ليند  آن  السويدية 
تهدف إلى التغلب على اعتراضات تركيا على 
شمال  حلف  إلــى  االنضمام  السويد  محاولة 
الممكن أن  األطلسي قد أحــرزت تقدما، ومن 

تتحقق انفراجة في قمة الحلف في مدريد.
وأبلغت ليند صحيفة محلية: »نحن مستعدون 
الحتمال حدوث شيء إيجابي، لكنه قد يستغرق 

وقتاً أطول«. 
وأضافت: »في هذه الحالة سنتحلى بالصبر 

وسنواصل المناقشات حتى بعد القمة«.
ومن جانب آخر، قال الرئيس الفنلندي سولي 
التفاهم  من  مزيداً  هناك  إن  أمــس،  نينيستو 
المتبادل إلى حد ما بين فنلندا وتركيا قبل قمة 

حلف شمال األطلسي.

متشائماً  وال  متفائاًل  يكن  »لم  أنه  وأضاف 
الــجــاريــة  الــمــفــاوضــات  بنتائج  يتعلق  فيما 
إلى  االنضمام  فنلندا  طلب  بشأن  تركيا  مع 
التحالف العسكري، وهو أمر عارضه الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان«.
ــرب رئــيــس الــــوزراء اإلســبــانــي بيدرو  وأعـ
والسويد  فنلندا  أن  فــي  ثقته  عــن  سانشيز 
في  األطلسي  شــمــال  حلف  ــى  إل ستنضمان 

المستقبل، رغم العقبات الحالية.
أمين  مــع  تصريحات  فــي  سانشيز  وقـــال 
يتم  لــم  »إذا  ستولتنبرج:  ينس  الحلف  عــام 
نهاية  في  لكن  الحقا،  فسيحدث  اآلن،  األمر 

المطاف ستنضمان إلى الحلف األطلسي«.
وفي سياق متصل، قال مستشار كبير للرئيس 
األميركي جو بايدن إن واشنطن ستقوم اليوم 
األربعاء أثناء قمة »الناتو« بـ»إعالنات محّددة« 
األمد  طويلة  جديدة  عسكرية  تعهدات  بشأن 
على األرض وفي البحر وفي الجّو في أوروبا، 

خصوًصا في شرق القارة.
ــّرح مــســتــشــار األمـــن الــقــومــي جايك  وصــ
بأن  األميركية  الرئاسة  طائرة  في  ساليفان 
»عدًدا من الدول في الحلف سوف تعد بزيادة 
للجناح  الــدفــاعــي  الــمــجــال  فــي  مساهمتها 

الشرقي مع تشديد خاص على البلطيق«.
نــهــايــة هـــذه القمة  وقـــال ســالــيــفــان »فـــي 
فاعلية  وأكــثــر  ــوى  أق انتشار  هناك  سيكون 
ــر مــصــداقــيــة لــأخــذ بــاالعــتــبــار وجــود  وأكــث
تهديد روسي أشد وأخطر، ليس فقط بسبب 
بسبب  أيضا  إنما  أوكرانيا  في  به  قاموا  ما 
بالنسبة  تموضعهم  فيها  غيروا  التي  الطريقة 

لبيالروس«. 

اجتماع ثالثي للرئيسين التركي والفنلندي ورئيس وزراء السويد بحضور ستولتنبرج في مدريد )رويترز(

العثور على 
جثث 46 مهاجرًا 

داخل شاحنة في 
تكساس

واشنطن )وكاالت(

 
أعلنت السلطات األميركية 

أنها عثرت على جثث 46 مهاجرًا 
غير شرعي داخل شاحنة في سان 

أنطونيو بوالية تكساس.
وقال قائد فريق اإلطفاء في 

سان أنطونيو المدينة الواقعة على 
بعد 240 كيلومترًا من الحدود مع 
المكسيك تشارلز هود في تصريح 
صحفي مساء أمس األول: »نقلنا 

حتى اآلن حوالي 46 جثة«.
وأضاف هود أن فرق اإلسعاف 
نقلت أيضًا 16 مصابًا، بينهم 4 
أطفال إلى المستشفى لتلقي 

الرعاية الصحية الالزمة مضيفًا 
أن »الناجين الذين نقلوا إلى 

المستشفيات كانوا يعانون ضربة 
شمس وإنهاكًا حراريًا«.

من جانبه، قال رئيس الشرطة 
ويليام مكمانوس، إن »ثالثة 

أشخاص اعتقلوا وأن هذا التحقيق 
أصبح اآلن فيدراليًا«.

ومن جهته، قال عمدة سان 
انطونيو في تغريدة على موقع 

تويتر: »يجب دائمًا معاملة 
المهاجرين الذين يطلبون اللجوء 

على أنهم أزمة إنسانية، لكننا 
نواجه هذا المساء مأساة إنسانية 

مروعة«. وزاد وصول المهاجرين 
غير الشرعيين بشكل حاد بعد 

انتخاب جو بايدن، رغم أنه يحاول 
منذ وصوله إلى البيت األبيض 

وقف تدفق المهاجرين من خالل 
تكليف نائبته كاماال هاريس بهذا 

الملف الشائك. ووصف البيت 
األبيض المأساة بأنها »مروعة 

للغاية ومفجعة«، وقال إنه جرى 
إطالع الرئيس بايدن على آخر 

المستجدات أثناء توجهه إلى قمة 
حلف شمال األطلسي في مدريد.

»داعش« و»القاعدة« يسعيان إلعادة بناء مخزونهما العسكري

تحذيرات من تهريب السالح من أوكرانيا إلى اإلرهابيني

دينا محمود )لندن(

ــي أوكــرانــيــا  ــول األزمــــة ف ــع دخــ م
شهرها الخامس، تتصاعد تحذيرات 
المترتبة  المخاطر  من  غربية،  أمنية 
على إمكانية وصول كميات كبيرة من 
كييف  حكومة  تلقتها  التي  األسلحة 
من الخارج إلى يد تنظيمات إرهابية 
داخل  المنظمة،  للجريمة  وعصابات 

أوروبا وخارجها.
غربيون،  أمنيون  خــبــراء  ووصـــف 
سيما  ال  بـ»الكارثي«،  السيناريو  هذا 
في ظل مؤشرات تفيد بأن جماعات 
إرهابية، على رأسها تنظيما »داعش« 
إلعــادة  حــالــيــاً  ــاعــدة«، تسعى  ــق و»ال
بعد  األســلــحــة،  مــن  ترساناتها  بناء 
بقاع  في  بها  ُمنيت  التي  االنتكاسات 
السنوات  خالل  العالم،  من  مختلفة 

القليلة الماضية.
الخبراء  هــؤالء  مــخــاوف  وتــتــزايــد 
في ظل ما يتردد عن انتشار الفساد 
على نطاق واسع في أوساط الجيش 
األوكراني، فضاًل عما يقوله مسؤولون 
منذ  تمثل  أوكرانيا  أن  من  أمنيون، 
سنوات، إحدى أسواق تهريب السالح 

الرئيسة في أوروبا. 
كما تشكل أراضيها ممراً لشحنات 
المخدرات،  مــن  مختلفة  أنـــواع  مــن 
تصاعد  إلـــى  تشير  بــيــانــات  وســـط 

معدالت الجريمة فيها.
عسكريون  ــون  مــســؤول ــر  أقـ ــد  وقـ
أوكرانيون مؤخراً، بأن بالدهم فقدت 
مــا يــقــرب مــن 50% مــن إمـــدادات 
عليها  ــت  ــق ــدف ت الـــتـــي  ــة،  ــحـ ــلـ األسـ
فبراير   24 فــي  األزمـــة  نشوب  منذ 
أو  ُدِمــــَرت  بعدما  ــواء  سـ الــمــاضــي، 
ُهِربَت أو ُفِقَدت السيطرة عليها، وهو 
ألطــراف  بيعها  أمــام  الباب  يفتح  ما 
الــهــويــة. وفي  مــعــروفــة  ثــالــثــة، غير 
وكالة  أعربت  الماضي،  مايو  أواخــر 
عن  »يـــوروبـــول«  ــة  ــي األوروب الشرطة 
األسلحة  تقع  أن  إمكانية  من  قلقها 
التي يرسلها الغرب إلى أوكرانيا، في 
لسان  على  قائلة  الخطأ«،  »األيــادي 
مثل  إن  بولي،  دي  كاثرين  مديرتها 
هذا االحتمال يهدد بتكرار السيناريو 

الذي شهدته أوروبا قبل ثالثة عقود، 
إجرامية  عصابات  حصلت  عندما 
الذي  السالح  من  كبيرة  كميات  على 
ــْخــِدَم فــي الــحــرب فــي البوسنة  اْســتُ
القرن  تسعينيات  خــالل  والهرسك 

الماضي.
خطورة  أكثر  يكون  قد  األمــر  لكن 
ــوء اســتــخــدام  ــذه الـــمـــرة، فــي ضـ هـ
يُعرف  لما  والمجرمين،  اإلرهابيين 
أجل  من  المظلم«،  »اإلنترنت  بمواقع 
أميركية  عسكرية  منظومات  شــراء 
إلى  ــت  ــلَـ أُْرِسـ مــتــطــورة،  وبريطانية 
أوكرانيا منذ أواخر فبراير الماضي، 
خسرها  أو  جيشها  مــن  وتــســربــت 
بتحويل  يهدد  بما  الــمــعــارك،  خــالل 
سوق  إلــى  ــا  أوروبـ مــن  مختلفة  بقاع 

سوداء لأسلحة الُمهربة.

»ذا  مجلة  نشرها  تصريحات  وفي 
على  األسبوعية  األميركية  بليتز« 
الخبراء  قــال  اإللــكــتــرونــي،  موقعها 
تتيح  المواقع  مثل هذه  إن  الغربيون، 
ــة،  واإلجــرامــي ــة  ــي اإلرهــاب للعناصر 
ــواحــدة  ال المنظومة  ــراء  شـ فــرصــة 
األميركية  »جــافــلــيــن«  منظومة  مــن 
مقابل  للدبابات  المضادة  المحمولة 
يمكن  كما  أكــثــر،  ال  دوالر  ألــف   30
كذلك الحصول على معدات بريطانية 
بواقع  ذلك  عن  تقل  بأسعار  مماثلة، 

النصف تقريباً.
األسلحة  أن  مــن  الخبراء  ويــحــذر 
الــُمــهــّربــة مــن أوكــرانــيــا، قــد تصل 
مثل  مناطق،  إلــى  الطريق  هــذا  عبر 
وكذلك  األوســـط،  والــشــرق  البلقان 
ــي يعكف  ــت ال الــســاحــل األفـــريـــقـــي، 

تنظيم  إعــادة  على  »داعـــش«،  تنظيم 
أنباء عن وجود  صفوفه فيها، وسط 
عالقات بينه وبين عصابات إجرامية 
ناشطة في دول أوروبية، مثل ألبانيا 
لبيع  معه صفقات  أبرمت  وكوسوفو، 

السالح.
اتــصــاالت  وجـــود  مــن  يُخشى  كما 
في  متطرفة  يمينية  ميليشيات  بين 
بعضها  مسلحة  وتنظيمات  أوكرانيا 

متطرف، خارج هذا البلد. 
ويشير متابعون لمثل هذه العالقات 
السلطات  أن  إلــى  للجدل،  المثيرة 
 ،2019 عام  في  اعتقلت  األوكرانية 
البراء الشيشاني، القيادي البارز في 
فيها  شاركت  عملية  بعد  »داعــش«، 
كذلك، وكالة االستخبارات المركزية 
األمــيــركــيــة »ســي آي آيـــه«، وقــوات 

الشرطة الجورجية.
ــعــام  ال ــيـــن  ــذر األمـ وســبــق أن حــ
»اإلنتربول«  الدولية  الشرطة  لوكالة 
يورجن ستوك، من أن تتحول البلقان 
لأسلحة  ــة  وجــه إلـــى  ــا،  ــي ــق ــري وأف
من  تهريبها  يتم  قــد  التي  الغربية 
توافر  أن  على  مــشــدداً  ــا،  ــي أوكــران
كميات كبيرة من السالح والعتاد في 
بانتشار  يُنذر  الحالية،  الحرب  غمار 
غير  نحو  على  المعدات  هــذه  مثل 
انتهاء  بعد  ما  مرحلة  في  مشروع، 

الصراع. 

ناقلة جند مدمرة تخلى عنها الجيش األوكراني في ماريوبول )أرشيفية(

»اإلنتربول« يحذر 
من تحول البلقان 

وأفريقيا إلى وجهة 
لألسلحة المهربة

خبراء: كييف فقدت 
50 % من إمدادات 

األسلحة منذ بدء 
األزمة

أكدت أن إمداد أوكرانيا باألسلحة يطيل أمد المواجهات

موسكو: األزمة تنتهي عند استسالم كييف

موسكو )وكاالت(

حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي الفروف، أمس، من أن 
إمداد أوكرانيا باألسلحة يطيل أمد األزمة.

ونقلت وكالة »تاس« الروسية لألنباء عن الفروف قوله، في ختام 
مباحثات أجراها مع وزراء خارجية الدول المطلة على بحر قزوين 

في عشق أباد: إن »إصرار الدول الغربية على المضي قدمًا في 
تزويد أوكرانيا باألسلحة يعتبر موقفًا ضارًا وغير بناء ومن شأنه 

إطالة أمد األزمة«. وأضاف: إن إعالن حلف شمال األطلسي عزمه 
زيادة عدد قواته في الجبهة الشرقية كان مقررًا منذ زمن، موضحًا 

أن هذا القرار يعني مواصلة تقدم هيكلية الحلف العسكرية من 
الحدود الروسية. وذكر أن »حلف الناتو يعتبر روسيا عدوًا ألنها 

ترفض االنصياع للنظام العالمي الليبيرالي الجديد الذي تعمل 
الواليات المتحدة األميركية على فرضه على الدول األخرى«.

وعلى صعيد متصل، قال الفروف إن الدول المطلة على بحر 
قزوين اتفقت على تعزيز التعاون العسكري وإجراءات الثقة وأكدت 

مجددًا عدم جواز وجود أي قوات أجنبية في بحر قزوين.
أمنيًا، أعلنت السلطات الروسية أمس، قصف عنابر لتخزين 
أسلحة ومعدات أميركية في مدينة كريمنتشوغ غرب أوكرانيا.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية ايغور 
كوناشينكوف، في بيان، إن القوات الجوية قصفت عنابر لتخزين 

أسلحة أميركية وأوروبية في مجمع صناعة المركبات في 
كريمينتشوغ غرب أوكرانيا ما أدى إلى اشتعال النيران في سوق 

تجاري قريب من المنطقة.
إلى ذلك، قال الكرملين أمس، إن األزمة في أوكرانيا ستنتهي 

عندما تستسلم السلطات والجيش األوكرانيان.
وصّرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أمام 

الصحافيين: »يمكن للجانب األوكراني إنهاء النزاع في غضون يوم 
واحد، يجب إصدار أوامر للوحدات القومية بإلقاء السالح، ويجب 

إصدار أوامر للجنود األوكرانيين بإلقاء أسلحتهم، ويجب تنفيذ 
كل الشروط التي وضعتها روسيا، حينها سينتهي كل شيء خالل 

يوم واحد«.

ماكرون:
قمة حلف شمال 

األطلسي رسالة »وحدة 
وقوة« 

ستوكهولم:
المحادثات مع تركيا 

حول عضوية »الناتو« 
أحرزت تقدمًا 

البيت األبيض:
تعزيز الحضور العسكري 

األميركي طويل األمد
في أوروبا



تشترك في الدورة القادمة من بطولة العالَم لكرة القدم 
ِفرٌق من سكوتلندا وويلز وإيرلندا وانجلترا، وال يوجد فريق 
باسم بريطانيا. فما الفرق بين انجلترا وبريطانيا؟ قد يبدو 
معرفة  تتطلّب  عليه  اإلجابة  معرفة  لكن  سخيفاً،  السؤال 
تمّكنت  التي  الجزيرة  هذه  تاريخ  من  المخفية  الصفحات 
في منتصف القرن التاسع عشر من حكم ربع سكان الكرة 

األرضية.
من  جــزء  انجلترا  وإنما  انجلترا،  اسمها  دولــة  توجد  ال 
المملكة المتحدة التي تضّم كذلك كاًل من سكوتلندا وويلز 
وإيرلندا الشمالية بعد انفصال إيرلندا الجنوبية. والحدود 
بين أن يكون المواطن انجليزياً وأن يكون بريطانياً هي حدود 
ومع  بريطاني،  مواطن  هو  االنجليزي  فالمواطن  غامضة. 

ذلك فثمَة فوارق عميقة.  
انجلترا  بين  ــوحــدة  ال مــعــاهــدة  ــّرت  ــ أُق  1707 ــام  ع فــي 
تتشكل  لم  المتحدة.  المملكة  بموجبها  وقامت  وسكوتلندا، 
عن  مستقلة  سياسية  بمؤسسات  بينهما  فــدرالــيــة  دولـــة 
المؤسسات التي كانت قائمة أساساً في انجلترا. ولكن قام 

كيان سياسي أشبه ما يكون بالحصان ذي القوائم األربع.  
تأسست  إذ  العالم،  فــي  دولــة  أقــدم  انجلترا  تكون  قــد 
المؤسسات:  أقــدم  قامت  وفيها  األمــم،  نظرية  ظهور  قبل 
البرلمان، الملكية، والقضاء، اعتماداً على نظام المحلّفين، 
انجلترا  تخضع  لم  المالكي.  الفقه  عن  مأخوذ  نظام  وهو 
في كل تاريخها لقوى احتالل خارجية منذ عام 1066. ولم 
تتمّزق داخلياً نتيجة حرب أهلية منذ أواسط القرن السابع 
عشر. وعندما وقعت مذبحة بيترلو، ُقتل أحد عشر شخصاً 

آالف.  عشرة  الفرنسية  الثورة  في  ُقتل  وبالمقارنة  فقط. 
لوحاً   14 يستخدم   1880 عام  في  بأنه  االنجليزي  يتباهى 
من الصابون في العام، بينما يستهلك الفرنسي ستًة فقط. 

ولذلك اهتمت فرنسا بصناعة العطور
في  الرحمة  من  القدر  هــذا  على  تكن  لم  انجلترا  لكن 
المناطق التي احتلّتها في آسيا وأفريقيا، وحتى في أميركا، 
للدفاع عن مصالحها التوسعية. وقد ذهبت إلى حد إجبار 

الصين على استيراد األفيون وتشريع استخدامه.
لم تمارس انجلترا االحتالل االستيطاني. كانت احتالالتها 
استغاللية واستثمارية. ففي الهند )دّرة التاج البريطاني(، لم 
يتجاوز عدد اإلنجليز العاملين في شبه القارة الهندية ألفي 

شخص، لكنهم كانوا إنجليزاً!
إلى  بها  يتمّيزون  التي  الخصائص  هــذه  اإلنجليز  يعزو 
اعتناقهم اإلنجيلية وتحّولهم عن الكاثوليكية في عهد الملك 
هنري الذي اتخذ قراَر التحّول ألن بابا روما لم يسمح له 
بطالق زوجته واالقتران بامرأة ثانية. أما اليوم فإن انجلترا 
الثقل  انتقل  وبذلك  الدول علمانيًة.  أكثر  واحدًة من  تُعتبر 
المعنوي والعددي للكنيسة االنكليكانية إلى أفريقيا، خاصًة 
السلطَة  تتولى  أن  للمرأة  بريطانيا  كنيسُة  أباحت  أن  بعد 

الروحيَة.
تكّونت الشخصية االنجليزية من طبيعة انجلترا كجزيرة، 
وقد وصف شكسبير البحر بالنسبة النجلترا بأنه قوة الدفاع 

عن الذات.. وجسر العبور إلى العالم.

*كاتب لبناني
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أشكالها  بجميع  الوظيفة،  تبقى 
الباحثين  مبتَغى  ومراتبها،  ودرجاتها 
عــن الــعــمــل فــي كــل بــلــد. والــبــاحــث 
نيل  سبيل  في  المشاَق  يتعنَّى  عنها 
مراده. وهذا حال اإلنسان، ال ينفك 

يواصل البحث ما وسعه الجهد! 
تحوٌل  حــدَث  الحالية  الحقبة  في 
الذي  التقليدي  الوظيفة  هيكل  في 
اعتدناه في السابق.. حدث تغير في 
الوظيفة  ولبست  والمضمون،  الشكل 
الرقمية  واآللــيــات  ــام  ــ األرق ــبــوَس  ل
االبتكار  يعلوها  الذكي،  والحاسوب 
ــاء االصــطــنــاعــي والـــروبـــوت  ــذكـ والـ
لدينا  ما  لنلمس  المستقبل.  وصناعة 
حيث  بـــاإلمـــارات،  العمل  ســوق  فــي 
تطور  من  يطبعه  بما  الجديد  العالَم 
على  والبشر  وتقنياته،  السوق  في 

وأممه. أجناسه  اختالف 
ــاب الــمــتــخــرجــون  ــشــب ــحــّدث ال ــت ي
اإلمارات  في  الجامعات،  في  الجدد 
وخارجها، عن طريق وسائل التواصل 
االجــتــمــاعــي، حــول مــحــاوالتــهــم في 
ويقولون  وظائف،  عن  البحث  سبيل 
الحصول  في  صعوبات  يالقون  إنهم 
وإزاء  شــاغــرة.  عمل  مناصب  على 
بمؤسساتها  الــحــكــومــة،  فـــإن  ذلـــك 

بيئة  أن  تدرك  والتشغيل،  بالتوظيف  المعنية  ودوائرها 
ينقصها  وربما  المتخرجين،  مطالب  تلبي  ال  قد  العمل 
الشباب  هـــؤالء  لتشغيل  الــشــواغــر  مــن  الــكــافــي  الــعــدد 

حديثاً.  المتخرجين 
الجنسين،  بين  االستراتيجي  التوازن  إلى  نظرنا  وإذا 
الطرفين،  تكامل  حسابها  في  تضع  فلسفته  أن  فسنجد 
تأمين  إلى  وترمي  الجنسين،  بين  القائمة  الفجوة  وردم 
عدم اإلخالل بالتوازن لصالح طرف على حساب اآلخر. 
إلى  يحتاج  واألســــري  واالجــتــمــاعــي  الثقافي  فالتغير 
ضمانة القانون بوصفه العقد االجتماعي. وفي مثل هذه 
المناسبة حري بنا أن نستعين بحكمة أم اإلمارات وقولها 
فالمنفعة  والعمل«،  األسرة  بين  العدل  المرأة  »على  إنه 

الكريمة! التوصية  األسرية تكمن في تطبيق هذه 

األحادية،  الرؤية  في  أفرطنا  وإذا 
الوظيفي  الــجــانــب  إلــى  الــنــظــر  أي 
إلى  النظر  دون  من  وحــده،  المادي 
أضــرارهــا  مــن  ذلــك  على  يترتب  مــا 
يــوم  فسيأتي  وأســريــة،  اجتماعية 
ــقــيــاس ونــحــن  نــفــقــد فــيــه مــعــيــار ال
نبحث عن إصالح الخلل في التوازن 
يخالطه  قــد  ــذي  الـ الجنسين  بــيــن 

باالثنين!  عوار يضر 
التوظيف،  عملية  مستوى  وعلى 
ــة  ــرؤي ــى تــفــعــيــل ال ــر إلـ ــ يــحــتــاج األم
الــمــتــعــلــقــة بــالــتــقــاطــع مـــع الــقــطــاع 
ــن  ــلــخــروج بــمــحــتــوى يــؤمِّ الــخــاص ل
إضافًة  الجدد،  المتخرجين  توظيف 
إيجاد  أجل  من  البحث  ضــرورة  إلى 
المتخرجين  تحتوي  جديدة  أوعية 
وهنا  والشابات.  الشباب  من  الجدد 
إيجاد  أجــل  مــن  ــدراك  االســت يمكن 
متخرج  لكل  ص  تَخصَّ مالية«  »صيغة 
احتياجاته  بــعــض  ســد  عــلــى  تُعينه 
وهذه  وظيفة.  على  الحصول  لحين 
دولــة  شقيقتنا  بــهــا  تعمل  الصيغة 
األوروبــيــة،  الـــدول  وبعض  الــكــويــت، 
وبذلك تتم إعانة عائل األسرة معونَة 
التكفل، خاصة إذا كان لديه عدد من 
األوالد والبنات عاطلين عن العمل. 

مع كل عقد جديد نجد أن هناك مجموعة من األعمال 
والمهن والوظائف يكون مصيرها إلى زوال، وتبزغ أخرى 
جديدة بما تتطلّبه ظروف كل مهنة، ومع أي تقّدم جديد 
تخرج أصوات تحّذر من توغل اإللكترونيات والتكنولوجيا 
العالمي  التكنولوجيا  خبير  وحسب  الوظائف.  عالم  في 
توماس فري، المدير التنفيذي وكبير الباحثين في معهد 
على  تستحوذ  المستقبلية سوف  التقنيات  فإن  دافينشي، 
سيخلّف  ما  وهو  حالياً،  الموجودة  الوظائف  من   %47
ي  ُمتَلقِّ مــن  ــداً  ومــزي العمل،  عــن  العاطلين  مــن  مــزيــداً 
إعانات البطالة، ليس في العالم العربي فحسب، بل في 

ككل. العالم 

*سفير سابق

تسامح  عــن  حــديــث  أي  يــبــدو 
األخضر  تــأكــل  حـــرٍب  قلب  فــي 
التحليق  ــن  م ــاً  ضــرب ــابــس  ــي وال
لكن  الخيال.  بعد  ما  عالم  في 
تسوية  عـــن  الــبــحــث  ــار  صـ هـــل 
الروسية  الحرب  إلنهاء  متوازنة 
وهل  أيــضــاً؟  خيالياً  األوكرانية 
فرصة  ثــمــة  أن  أم  ــه  ــ أوان فـــات 
ُمختلٌَف  ســؤاٌل  باقية؟  زالــت  ما 
يعتقدون  َمــن  كفُة  جــوابــه.  على 
تسوية  إلى  التوصل  صعوبة  في 
لم  َمن  لكن  أرجح.  تبدو  متوازنة 
يفقدوا األمل في حٍل ينقذ العالَم 
هذه  عــن  الناتجة  ــات  األزمـ مــن 
لون على الخط الذي  الحرب يُعوِّ
مازال مفتوحاً بين كل من فرنسا 
وألــمــانــيــا وروســيــا. لــكــن األمــل 
الباقي لديهم يبدو محصوراً في 
وجه  مــاَء  تحفظ  صيغة  إيــجــاد 
ومعه  والغرب  ناحية،  من  روسيا 
أوكرانيا من الناحية الثانية، فال 
كامل  بشكل  منتصر  هناك  يكوُن 

وال مهزوم بشكل كلي.
ــل هــذه  ــث ــاد م ــجـ ــب إيـ ــطــل ــت وي
غير  دبلوماسياً  عماًل  الصيغة 
تــقــلــيــدي يــنــطــوي عــلــى نـــوع من 

عادال  يكون  أن  يصعب  حــٍل  صيغة  لتركيب  ــداع  اإلب
لهم.  ظالم  غير  يكون  قد  لكنه  الجميع،  إلى  بالنسبة 
العدل وعدم الظلم ليسا متطابقين في عالمنا الذي 
جديدة  معاٍن  إضفاء  إلى  المتزايدة  تعقيداته  تؤدي 
على مفاهيم قديمة. ومفهوما العدل والظلم قديمان 

البشرية. تاريخ  ِقدم 
الظلم،  عدم  يعني  العدل  تحقيق  كان  أن  بعد  لكن 
تماٍس  منطقة  في  تقُع  بينهما  مسافة  هناك  صارت 
أن  بالتالي،  جــائــًزا،  وصــار  واإلدراك.  الــواقــع  بين 
طرح  إلى  التعقيد  شديدة  أزمــٍة  في  وسطاءٌ  يسعى 
في  استحالته  بسبب  كامال  عــدال  ق  تُحقِّ ال  صيغة 
بأنه  أحدهما  لدى  شعورا  تخلق  ال  لكنها  ظروفها، 

فادحاً. مظلوم ظلماً 

يخلُق  أن  تجنب  هو  والهدف 
نزعًة  بالظلم  الــقــويُّ  الــشــعــوُر 
استدامة  إلــى  تــؤدي  انتقاميًة 
في  التسويُة  فتكون  الــصــراع، 
هدنٍة  إلــى  أقـــرَب  الحالة  هــذه 
يتيح  ــٍل  حــ ــى  ــ إل مــنــهــا  ــة  ــت مــؤق
االنطالق صوب مرحلة جديدة. 
أوكرانيا  على  هــذا  ينطبق  وال 
فــقــط، رغـــم أنــهــا تــخــســر كل 
ــي في  ــوم الــمــزيــد مــن األراضـ ي
في  فهناك  والــشــرق.  الجنوب 
مواصلة  إلــى  يدعو  َمــن  الغرب 
الحرب الستنزاف روسيا، سعياً 
إلى إضعافها. ويتبني اتجاهٌ في 
األوساط األكاديمية واإلعالمية 
ــذي  وال ــجــاه،  االت هــذا  الغربية 
المثال  سبيل  عــلــى  عــنــه  عــبــر 
وكــيــســي  بـــلـــبـــاوم  آن  مـــن  كـــل 
بمجلة  مقالتين  فــي  ميتشيل 
ويلس  وبنيامين  أتالنتيك«،  »ذي 
وغيرهم.  بروكينجز،  معهد  في 
ولــعــل هـــذا مـــا دعـــا الــرئــيــس 
إلى  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي 
إذالل  إلى  السعي  من  التحذير 

روسيا.
ــرون، وغــيــره من  ويــعــرف مــاك
الحرب  مــع  التعامل  فــي  تعقاًل  األكــثــر  السياسيين 
تتطلُب  أوروبــا  إلى  االستقرار  إعادة  أن  األوكرانية، 
العالَُم كلُّه ثمناً فادحاً  وضع حٍد للجموح الذي يدفع 
للتحرك من أجل تسوية لن  المسرح  له اآلن، وتهيئة 
يجد  أن  طــرف  لكل  تتيح  ربما  لكنها  عــادلــًة،  تكون 
إلى  بالظلم  يشعر  فال  وجهه،  مــاَء  يحفُظ  ما  فيها 
انتقامية. وبهذا  الحد الذي يؤدي إلى تشكل نزعات 
المعنى ربما ال يكوُن وقت التسوية التي تنطوي على 
شيء من التوازن قد فات، إذا بُدئ في التحرك من 

أجلها اليوم وليس غداً. 

*مستشار مركز األهرام للدراسات 

السياسية واالستراتيجية

البحث عن وظيفة.. في سوق األرقام

انجلترا ليست بريطانيا

هل فات أواُن التسوية المتوازنة؟

إثارات اإلعالم التقليدي!

صحف معروضة للبيع داخل أحد المحالت في بلدة »سنت بول تروا شاتو« بمقاطعة »دروم« في إقليم »أوفيرني رون ألب« )وعاصمته ليون( في الشمال الغربي من 

فرنسا.. بينما أصبح اإلقبال على شراء الصحف الورقية في طور التراجع والركود. وقد شهدت فرنسا ثورًة في مجال اإلعالم الجديد، حيث حقق مستخدمو وسائل 

التواصل االجتماعي نجاحًا ملحوظًا من خالل تقديم محتوى إخباري وسياسي لجمهور يميل لتجنب وسائل اإلعالم التقليدية. ورغم المانشيتات المثيرة حول 

االنتخابات التشريعية األخيرة، فإن محتوى »السوشيال ميديا« يظل أكثر جاذبيًة من كل إثارات اإلعالم التقليدي. )الصورة من خدمة »نيويورك تايمز«(

الذي  البرلماني  للعمل  الدولي  باليوم  الخميس  غداً  العالم  يحتفل 
تأسيس  ذكــرى  التاريخ  هــذا  ويوافق  عــام،  كل  من  يونيو   30 يوافق 
االتحاد البرلماني الدولي عام 1889. وقد اعتمدت الجمعية العامة 
سنويًة  مناسبًة  الذكرى  هــذه   2018 عــام  مايو  في  المتحدة  لألمم 
صعيَدي  على  األهمية  بالغ  بدور  تقوم  التي  بالبرلمانات،  لالحتفال 

عملية التشريع والرقابة على أداء الحكومة. 
ألهمية  تأكيداً  عــام،  كل  المناسبة  بهذه  اإلمــارات  دولــة  وتحتفي   
تجربة المجلس الوطني االتحادي، الذي حقق الكثير من النجاحات، 
أو  تشكيله،  عملية  صعيد  على  ســواء  مهمًة،  نوعيًة  قــفــزًة  وشــهــَد 
النظام  في  رقابيًة  مؤسسًة  بوصفه  يؤديه  الــذي  الــدور  صعيد  على 
السياسي. ويرجع الفضل في تحقيق هذه القفزة إلى برنامج التمكين 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  له  المغفور  أعلنه  الذي  السياسي 
ملهمة  الذي وضع خارطة طريق   ،2005 عام  في  ثــراه«،  اهلل  »طيب 
أكثر  ليكون  المجلس  وتمكين  الدولة،  في  البرلماني  بالعمل  لالرتقاء 
داعمًة  وسلطًة  الرئيسية،  وأولوياتهم  المواطنين  قضايا  من  قرباً 

التنفيذية. للسلطة 
وفي الواقع، فإن تطور الحياة البرلمانية قد تزامن مع تطور الدولة 
المغفور  يد  على   1971 عام  ديسمبر  من  الثاني  في  تأسيسها  منذ 
له الشيخ زايد بن سلطان 
اهلل  »طــيــب  نــهــيــان  آل 
ثراه«، الذي كان يرى في 
أساسّياً  نهجاً  الــشــورى 
لدعم ركائز دولة االتحاد 
مؤسساتها  دور  وترسيخ 
الــمــخــتــلــفــة فـــي خــدمــة 
ــم كل  ــقــدي ــواطــن وت ــم ال
خدمات  من  يحتاجه  ما 
معيشية، وقد أسهم هذا 
بــنــاء أفضل  الــنــهــج فــي 
القيادة  بين  الــعــالقــات 
ــن  ــذي والـــمـــواطـــنـــيـــن، ال
للقيادة  الوالء  كل  يكّنون 
كل  ويحملون  الرشيدة، 
واالنتماء  الحب  مشاعر 

المعطاء. لوطنهم 
ــان الــمــجــلــس  ــ ــد ك ــ وق
ــي االتــــحــــادي  ــ ــن ــوطــ ــ ال
قــرن، شــاهــداً  مــن نصف  أكــثــر  مــدى  وعــلــى  ــة،  ــدول ال طيلة مسيرة 
اإلمارات  دولة  تحققها  التي  اإلنجازات  مسيرة  في  فاعاًل  ومشاركاً 
به  يقوم  الذي  الدور  كان  وإذا  والخارجي،  الداخلي  الصعيدين  على 
المجلس على صعيد السياسة الداخلية بات جلّياً وواضحاً مع حرص 
القيادة الرشيدة على تعزيز اختصاصاته وتفعيل دوره بشكل مستمر، 
وأهمية،  فاعلية  يقّل  ال  الخارجي  دوره  أن  التأكيد  المهم  من  فإنه 
فالمجلس يشكل مصدراً مهّماً من مصادر القوة الناعمة للدولة على 

العالمي.  المستوى 
وفي ظل طموحات الدولة لتحقيق أهداف مئوية اإلمارات 2071، 
فإن  العالمي،  الصعيد  واحد على  الدولة رقم  تكون  أن  رأسها  وعلى 
األهداف،  هذه  لتحقيق  مهمة  أداة  يعّد  االتحادي  الوطني  المجلس 
هذا  في  به  يقوم  أن  يمكن  الــذي  ــدور  ال على  كبيرة  رهــانــات  وثمة 
يؤهله  كبير  تطور  من  يشهد  ما  على  مبنية  رهانات  وهي  السياق، 

بالفعل لمواصلة دوره الفاعل في المسيرة التنموية للدولة. 

الحــــــياة البرلمانيـــة 
في اإلمارات

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

اإلمارات

اليـــوم

»الوطني االتحادي« 
حقق الكثير من 

النجاحات
سواء على صعيد 

عملية تشكيله
أو كمؤسسة رقابية 

في النظام 
السياسي

إعادة االستقرار 
إلى أوروبا تتطلُب تهيئَة 

المسرح لتسويٍة لن تكون 
عادلًة، لكنها تتيح لكل طرف 

أن يجد فيها ما يحفُظ ماَء 
وجهه

التقنيات المستقبلية 
سوف تستحوذ 

على 47% من الوظائف 
الحالية مما سيخّلف مزيدًا 

ي إعانات  من العاطلين وُمَتلقِّ
البطالة

د. وحيد عبدالمجيد*أحمد الحوسني*

الشخصية االنجليزية تكّونت 
من طبيعة انجلترا كجزيرة، وقد 
وصف شكسبير البحَر بالنسبة 
النجلترا بأنه قوة الدفاع عن 

الذات.. وجسر العبور إلى 
العالم

محمد السماك*
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اإلقليمية  األفــعــال  ردود  تحليل  في 
وجهها  التي  الرسالة  حــول  والــدولــيــة 
عاهل  الثاني،  عبداهلل  الملك  جاللة 
بي  إن  »ســي  لـــ  حديثه  خــالل  األردن، 
ســي« األمــيــركــيــة، األســبــوع الماضي، 
شرق  ــو«  ــات »ن حلف  إنــشــاء  بخصوص 
للعديد من  أوسطي، نجد حالة دفعت 
النقاشات والتساؤالت حول طبيعة هذا 
الحلف، ومن هي الدول التي يمكن أن 
تشارك فيه، وما هي أغراضه وأهدافه 
ــم أجـــد أي من  ــة؟ ولــكــنــي ل األســاســي
التحليالت يستند على الوقائع والحقائق 
التي يمكن قراءتها بموضوعية وشفافية.

في البداية علينا أن نذكر أن مقابلة 
كانت  الثاني  عــبــداهلل  الملك  جــاللــة 
ــي الــعــهــد الــســعــودي  ــة ولـ عــقــب جــول
محمد  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
بن سلمان آل سعود إلى األردن، والتي 
تابعها سموه إلى تركيا، ونذكر أيضاً أن 
زيارته  بعد  جــاءت  جاللته  تصريحات 
ولقائه  الماضي،  األســبــوع  مصر  إلــى 
عبدالفتاح  المصري  الرئيس  بفخامة 
البحريني  الملك  وجــاللــة  السيسي، 
حمد بن عيسى آل خليفة، وتأتي كذلك 

بعد إعالن »تل أبيب« عن تحالف للدفاع 
األوسط  الشرق  المشترك في  الجوي 
أيضاً  جــاءت  كما  إيــران،  مواجهة  في 
قبل زيارة الرئيس األميركي جو بايدن 
ــط وعــلــى أجندته  ــى الــشــرق األوسـ إل
القادة اإلسرائيليين والسعوديين،  لقاء 
التعاون  لمجلس  قمة  في  والمشاركة 
تضم  التي  السعودية،  فــي  الخليجي 
ُعمان  وسلطنة  والبحرين  ــارات  ــ اإلم
والكويت وقطر، وقد تشارك فيها مصر 
واألردن والعراق، لذلك ال بد أن تحمل 
موضوعات  طياتها  فــي  الــزيــارة  هــذه 
النفطي،  اإلنتاج  ــادة  زي منها  أساسية 
بين  النظر  وجــهــات  تقريب  وكــذلــك 
األشقاء السعوديين وبين اإلسرائيليين 

لفتح بوابة السالم من جديد.
إلى  للعودة  تدعونا  المؤشرات  هذه 
الملك عبداهلل  عام 2002 حين أطلق 
بن عبدالعزيز، طيب اهلل ثراه، »مبادرة 
السالم العربية« والتي تهدف إلى إنشاء 
دولة فلسطينية معترف بها دولياً على 
الالجئين  وعـــودة   1967 عــام  حـــدود 
ــي مـــن هضبة  ــل ــي وانـــســـحـــاب إســرائ
اعــتــراف  مــقــابــل  المحتلة،  ــجــوالن  ال

وتطبيع العالقات بين الدول العربية مع 
إسرائيل، والتي حظيت بالتأييد العربي 
المفتاح  آنذاك، والتي قد تكون حالياً 
الرئيسي لبوابة السالم الشاملة وإنشاء 
وستكون  أوسطي،  شرق  »ناتو«  حلف 
إقناع  األساسية،  بايدن  الرئيس  مهمة 
اإلسرائيليين بهذه الفرصة التاريخية، 
التي ستعيد التوازن للعالقات في الشرق 
لشعوبها  الــفــرصــة  وتمنح  ــط،  األوســ
للتطلع نحو المستقبل، خاصة في ظل 
انشغال روسيا بالحرب األوكرانية التي 
قد يطول أمدها، واالنسحاب األميركي 
الحسابات  أعاد  الذي  أفغانستان  من 

األمنية في الشرق األوسط.
إذا صح هذا الــرأي، وتوافقت اآلراء 
السالم  فــي  المتوقع  وحـــدث  بشأنه، 
السعودي اإلسرائيلي، فمن المرجح أن 
كل  أوسطي،  شــرق  »ناتو«  حلف  يضم 
من أميركا وتركيا وإسرائيل من ناحية 
ودول الخليج واألردن ومصر والعراق من 
ناحية أخرى، وهذه العضوية مشروطة 
بشكل أساسي، على قبول إسرائيل بحل 
جاللة  قــال  كما  تكون،  لكي  الدولتين، 
الملك عبداهلل الثاني إنه »يدعم تشكيل 

تحالف عسكري في الشرق األوسط مع 
الدول التي لديها نفس التفكير«.

قد ال تكون التوليفة المرجحة لحلف 
»ناتو« شرق أوسطي تضم دوالً معينة، 
سواء تلك الدول التي حسمت عالقاتها 
الثنائية مع دول أخرى، ولم تكن مستقرة 
أو متوازنة، أو التي ستشترط اشتراطات 
غير معقولة ويصعب تحقيقها، أو التي 
معه  يصعب  داخلي  لشأن  تتراجع  قد 
وقد  استراتيجي،  حلف  إلــى  الــدخــول 
التعارض مع حلف  يكون السبب أيضاً 
»الناتو«  يُعارض  كأن  األطلسي،  شمال 
تركيا، في  أو  أميركا  اشتراك  الحالي، 
حلف رديف أو مواز، ويصبح قبول أي 
النقاش  من  المزيد  إلى  يحتاج  منهما، 

والتفاوض.
قد يسأل البعض، وما رأي اإلمارات 
بأن  في ذلك؟ وسأشرح وجهة نظري، 
دولة اإلمــارات العربية المتحدة، لديها 
رؤية قديمة متجددة، تريد من خاللها 
بشكل واضح، إنهاء كافة الصراعات في 
الشرق األوسط، وتريده بناء واحدا تتطلع 
شعوبه جميعاً نحو المستقبل، سواء أكان 
وتعزيز  وترسيخ  إقامة  من خالل  ذلك 

االستراتيجية  والــعــالقــات  الــشــراكــات 
خالل  مــن  أو  الثنائية،  أو  الــمــتــعــددة 
والعسكرية،  االقتصادية  التحالفات 
وأنها تسعى لذلك بكل ما لديها من أمل 
وطموح ورؤى، ما دامت تحقق مصالحها 
شعبها  ويــنــعــم  االســتــراتــيــجــيــة  العليا 
والشعوب الصديقة والشقيقة والشركة 

باألمن والهدوء واالستقرار.
حين يلتئم التوافق حول إنشاء حلف 
»نــاتــو« شــرق أوســطــي، ال أعتقد، أن 
أهداف الحلف وغاياته ستكون مشكلة 
أو عائقاً، فمن غير المعقول، أن يتشكل 
هذا الحلف لمواجهة التهديد اإليراني 
التحليالت،  معظم  في  ورد  كما  فقط، 
بل سيكون حلفاً استراتيجياً لتحصين 
اإلقليم، سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، 
وإنــشــاء  الــداخــلــيــة،  الــخــالفــات  ووأد 
وتخليص  مــشــتــرك،  عــمــل  مــنــظــومــة 
المنطقة من اإلرهاب والفكر المنحرف 
وإعـــادة  المخاطر  ودرء  والــمــتــطــرف، 
مسيرة السالم في الشرق األوسط، إلى 

مسارها الصحيح.

* لواء ركن طيار متقاعد

حلف »ناتو« شرق أوسطي

إنشاء دولة فلسطينية معترف 
بها وعودة الالجئين وانسحاب 

إسرائيلي من الجوالن قد 
يكون  المفتاح الرئيس لبوابة 
السالم الشاملة وإنشاء حلف 

»ناتو« شرق أوسطي

الــقــضــاة«  »أخــبــار  فــي  ننظر 
ــن خــلــف  ــ لـــلـــقـــاضـــي مــحــمــد ب
وكيع)ت: 306هج(، لنرى خطورة 
َمن  ِقبل  ِمــن  ورفــضــه  المنصب 
ــى  ــدم الـــعـــدل. ادعـ ــ يــخــشــى ع
ــاً قصبًة  ــب راك الــجــنــون  أحــدهــم 
تمارض  وآخــر  الّصبيان،  يتبعه 
بالعمى،  وآخر  لل(،  )الشَّ بالفالج 
وَمن فضَل الحبس مع اللُّصوص، 
ــاً. قــال  ــواطــ وآخــــر ُضــــرب أســ
مكحول)ت: 112هج(: »ألن أُقدم 
فتُضرب ُعنقي أحبُّ إلّي ِمن أْن 
بن  الفضيل  أمــا  القضاء«.  ألــَي 
»إذا  فله:  187هــج(  عــيــاض)ت: 
فليجعل  الــقــضــاء  الــّرجــُل  ولــي 
للقضاء يوماً وللبكاء يوماً«، وقيل: 
»َمن ُجعل على القضاء فقد ُذبح 
بين  و»الُحكم  ال،  كيف  بسكين«. 
وأجلها  األشــيــاء  ــع  أرفـ الــنَّــاس 
خــطــراً«)أخــبــار الــقــضــاة(. وبال 
الكفِر  مع  يبقى  »الُملك  حــرج: 
لِم«)الغزالّي،  الظُّ مع  يبقى  وال 
منصٌب  ــه  إنَّ الــمــلــوك(.  نصيحة 
اقترن بالبلوى: »إذا ابتلي أحدكم 

بالقضاء...«. 
القاضي حميد  لو أدرك وكيع 
مع  لذكره   ،)1995 الحكيم)ت: 

ثوبه  سارداً  رشوة، خرج  عليه  ُعرضت  عندما  َذكر،  َمن 
زميله  بها  وشهد  منه،  ارع)سمعتها  الشَّ في  يصرخ  وهو 
مواقف  ولــه  بعينيات،  السَّ في  ذلــك  كــان  تأبينه(.  عند 
عنيدة مع خال صدام ووالد زوجته، رافضاً التأثير على 

أحكامه. 
الــِعــراقــّي  الــقــضــاء  رئــاســة  على  ُعــيــن   )2003( بعد 
ابق  قاضياً مهدداً باالجتثاث، فهو ِمن قضاة النِّظام السَّ
الذي  عوة«،  »الدَّ أراده  لما  مطيعاً  ظل  لذا  المتقدمين، 
حّل محل »البعث«، ولم يخرج ِمن سلوكه، بل زاد ممارسة 
للبالء،  يُشرعن  القضاء  بدأ  منها  أجنبي.  بولي  وبان  الذَّ
فقد ظهر أحد القضاة، في االنتخابات يُقدم رشوة عبر 

اشات، وهو ِممن ُعرفوا تعسفاً بـ»دولة القانون«.  الشَّ

ونهبت  يتفاقم،  الــفــســاد  أخــذ   
األدلــة،  فيها  واالغتياالت  الدولة، 
ــعـــراق، والــقــضــاء  وســقــط ثــلــث الـ
لتهمة  دعــــوى  ِمـــن  كـــم  صـــامـــت. 
مــخــتــلــقــة ضـــد ِمـــن لـــم يــســايــروا 
عـــوة، ثــم أٌســقــطــت عن  أمــيــن الـــدَّ
وقد  معهم،  تصالح  ألنــه  بعضهم، 
ذكرها صاحب »ما ننطيها« بتبرير 

عجيب. 
تــحــمــل الـــعـــراقـــيـــون عــواصــف 
الــِعــراق،  ثلث  ضــاع  حتى  الفساد، 
حدوده!  ونهبت  نساؤه،  واغتصبت 
المشهد فظيعاً، عندما ظهر  وكان 
محاطاً  القضائية  لطة  السُّ رئيس 
»التوابين«،  ِمن  الميليشيات  بقادة 
ومؤسسي ُفرق االغتياالت، حماية 
طالبت  التي  الــتَّــظــاهــرات  ِمــن  لــه 
أنَّ  فهمنا  عندها  القضاء،  بنزاهة 

القضاء تحت إرادة الّسالح. 
عودة على بدئه، القضاء وظيفة 
عالية األسوار، فالعراقيون يسمون 
القاضي حاكماً. ليس بين َمن تولى 
زعامة القضاء، بعد)2003(، َمن له 
لل،  والشَّ الجنون،  َمن فضل  نزاهة 
والعمى على تولي منصباً ال يعطيه 
حّقه، وليس بينهم َمن يخرج سارداً 
نسيان  دون  شوة.  الرَّ لفداحة  ثوبه 
األشراف ِمن القضاة َمن طارده زمالؤه بتهم كيدية، وَمن 
ِمن قبل حواشي  ولده  بقتل  ُهدد  وَمن  اغتيل واختطف، 

القاعدة بالموصل، وأمضى الحكم وُقتل ولده! 
)ابن  ريق  الطَّ ِمن قطع  بن عياض  الفضيل  توبة  أرى   
ُقدامة، التَّوابون(، ثم يرفض القضاء، معروضة على َمن 
أفسد ونهب، فهل يقدرون عليها، وهم مقادون ِمن ِقبل 
كتائب االغتياالت وتوابي معسكرات األسر؟! لكّن القوَم 
القتلة  والمناصب، فاستبدلوا )قدسية(  أصابوا األموال 
الِعراق  بخراب  أنهم  وهماً  القضاء،  بقدسية  والعابثين 

يبنون مجداً. قطعاً، إذا فسد القضاء حلَّ البالء!

* كاتب عراقي

الـــحـــداثـــة،  ــت  ــقــل ــت ان أن  بــعــد 
باإلنسان من االرتكاس واليأس إلى 
مرحلة غنية بالحركة واألمل، نقلها 
اإلنسان في وعيه ومسارات تفكيره 
كأساس حضاري  ركائزها  لتثبيت 
اإلنسانية  المجتمعات  في  فاعل 

على اختالفها. 
النظرية  لألسس  االلتفات  وفي 
الـــتـــي تــنــبــنــي عــلــيــهــا الــحــداثــة، 
المفصلية  المالمح  تلك  وبخاصة 
في  التغيير«  »ريـــاح  جلبتها  التي 
أواسط المجتمع الغربي من خالل 
الحديثة،  الفلسفية  الــنــظــريــات 
أو  الكانطية،  أو  الديكارتية،  سواء 
الهيغلية، فإننا نلحظ اإلرهاصات 
الدقيقة للحداثة كمفهوم، ونظرية، 

ودالالت منعكسة على الواقع. 
البد من مراعاة إيجاد التفسير 
المكنونات  أللفبائيات  »المعقلن« 
االجتماعية، من مظاهر اجتماعية، 
متوارثة،  أو  مستجدة،  وسلوكيات 
وإيراد خالصات موجهة من العقل 
تــســاؤالت  عــن  تجيب  العقل  ــى  إل
ــي،  ــســان ــتـــاريـــخ، والـــتـــقـــدم اإلن الـ
عمليات  خـــالل  مــن  الــتــراجــع  أو 
مفاهيمية قابلة للتناغم مع الواقع 
والمنطق، وقادرة على التفاعل مع 

عمليات المعالجة والنقد. ومن هنا استطاعت هذه األداة 
المركزية من السمو على البيروقراطية والرأسمالية، فاتحة 

نوافذ نوعية بارزة المعالم في ملف اإلدارة واالقتصاد. 
وقد صاحب ذلك التوجه النزوع للحداثة في كل شيء، 
وهجر مفاهيم القداسة المبجلة للموروثات على اعتبارها 
التعديل  أو  مخالفته  أو  تجاوزه  يجوز  ال  فكرياً  »صنماً« 
عليه من خالل النقد والتمحيص واالستفادة من التجارب 
البشرية التي كانت لصيقة به، إذ بدأت المجتمعات تتجه 
نحو »معقولية التجديد« عوضاً عن »التحجر على التجميد« 

للمبادئ والمعتقدات.
يستمع  أن  يعتد  لم  الذي  التجديدي  الثقل  لهذا  نتاجاً 
لصداه اإلنسان، تفتحت مداركه ليعي بأنه صاحب حق، 

وأن الحداثة ال تكون دون التعامل 
معه كبوصلة، تحتاج لشحن وشحذ 
من خالل احترام حقوقه اإلنسانية، 
والتي على رأسها كرامته المحققة 
من خالل حقه في المعرفة، وعدم 

تجميد إرادته في السعي والتعلم.
الــحــريــات  دائــــرة  تتسع  بـــدأت 
وتوالدت  الحداثة،  مع  اإلنسانية 
ــت »الـــشـــرعـــيـــة  ــي ــب ــث ــر ت ــاهـ ــظـ مـ
منيعة  فــروع  وإيــجــاد  الحقوقية«، 
تكفل سالسة جريان تلك الحريات 
والدة  فكانت  تخضعها،  قوى  دون 
التي  )اإلعـــالم(،  الرابعة  السلطة 
تــقــوم بـــدور الــقــاضــي األخــالقــي 
المجتمع،  مــكــونــات  كــافــة  عــلــى 
الحصول  نــطــاق  لتوسيع  ومنبر 
ــومــة، ونـــقـــل هــمــوم  ــل ــع ــم ــى ال عــل
اإلنسان لساحة »حل المشكالت«، 
واســتــثــمــار طــاقــات نــقــاط القوى 
مهماتها  باألساس ألداء  المفوضة 
بحيث تسمح بتنفيذ »الدستور« من 
أداء واجبات، وقطف ثمار الحقوق. 
لــلــعــلــمــانــيــة من  مـــا  يــغــفــل  وال 
الحداثة،  مــع  مفاهيمي  ارتــبــاط 
الــعــديــد من  والــتــي أحــاطــت بها 
وبخاصة  المغلوطة،  اإلفــهــامــات 
العلمانية  ربط  تعمدت  التي  تلك 
مع نزع احترام المعتقد الديني وما جاء به، ولكن األقرب 
للحداثة هي تلك العلمانية، التي سمحت بسريان األحكام 
السياسية وفرض إدارتها السياسية دون سلطوية جائرة 
االجتماعي«  »العقد  أساسات  وصــون  الــديــن«،  »بحجة 
الدولة،  مكونات  بين  بهية  احترام  بمساحة  يسمح  الذي 
االعتراف  ونموها، فالبد من  استقرارها  ويحفظ عليها 
بأن الحداثة أينما حلت كان هناك اتفاق ضمني مفاهيمي 
لوجود  تفضي  التي  األطــراف  بين  العالقة  طبيعة  على 
دولـــة، مــن احــتــرام، وتــبــادل واجــبــات وحــقــوق، وتــعــاون، 

وتشارك، وتناغم.  

*أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

إذا فسد القضاء.. حلَّ الَبالء الحداثة.. بعيدًا عن مسارات التقليد

تحمل العراقيون عواصف 
الفساد، حتى ضاع ثلث 

الِعراق، واغتصبت نساؤه، 
ونهبت حدوده! وكان 

المشهد فظيعًا، عندما ظهر 
لطة القضائية  رئيس السُّ
محاطًا بقادة الميليشيات

األقرب للحداثة هي تلك 
العلمانية، التي سمحت 

بسريان األحكام السياسية 
وفرض إدارتها السياسية من 
دون سلطوية جائرة »بحجة 

الدين«، وصون أساسات 
»العقد االجتماعي«

رشيد الخيُّون*د.محمد البشاري*

عبدالله السيد الهاشمي*
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في  الخارج  من  القارئ  هذا  ويبدو 
ُمكّبل  أنه  والحقيقة  المثقف،  مظهر 
واإليــمــان  الخرافي  الفكر  بسالسل 
المطلق باّتباع النصوص التي يقرؤها 
والمتوافقة مع قناعاته، كما أسلفت. 
وهذا الصنف من الُقراء يبتعد تماًما 
تتواءم  التي ال  والنصوص  الكتب  عن 
مع فكره، ويخاف حتى أن يقترب منها، 
وقد يبتعد القارئ عن النص ويرفضه 
ُمؤلِّفه  لدى  كانت  إذا  تفكير  دون  من 
توجهات فكرية تتعارض مع توجهاته 
القارئ حبيس أفكار  هو. ويظّل هذا 
فيهم، فال  نفسه  ــذّوب  ــ ويُ اآلخــريــن، 
يملك شخصية ثقافية خاصة به، وفي 
النهاية يكون كَمثَل الذاكرة التي تستعيد 
ما تقرأ لتُرّدده عليك حرفّيًا من دون 
أحسن  وفــي  واضــــح،  شخصي  رأي 
الــحــاالت يــكــون رأًيـــا مــشــّوًهــا وغير 
متناسق، ألنه اعتمد على فكرة »القص 

واللصق« من أفكار اآلخرين وكتبهم.
نشأ  عقل  فهو  المبدع،  العقل  أما 

عالقته  فــي  الــنــاقــدة  الفلسفة  على 
بالنصوص المقروءة، فقد تعلَّم كيف 
يعيش مع  وكــيــف  ــة،  ــل األســئ يــطــرح 
التساؤالت  طــرح  طريق  عن  النص، 
ويعكف  ســطــوره،  بين  يقرؤها  التي 
يهتّم  وال  إجاباتها،  عن  البحث  على 
بأيديولوجيته  وال  الكاتب،  بتوجهات 

النص  صــدق  بــمــدى  اهتمامه  ــْدر  َقـ
ــم من  ومــنــطــقــه، فــالــنــص عــنــده أهـ
الكاتب، وال يَسمح لعقله بأن يُسلِّم بما 
جاء في النص من دون قناعة، ويطرح 
األسئلة،  من  الكثير  المبدع  القارئ 
التي تحتمل عدًدا من اإلجابات، وفي 
النهاية يستطيع أن يُكّون رؤية خاصة 
ــًدا، فيحول  ــه، ويــطــرح فــكــًرا جــدي ب
لمراكمة  سلوك  مجرد  من  الــقــراءة 

المعرفة إلى سلوك لخلقها.
والتحول  المعرفة،  صناعة  وتحتاج 
إلى مجتمع منِتج لها، إلى بناء عقول 
قادرة على طرح األسئلة، والبحث وراء 
المختلفة،  التصورات  ووضع  الفكرة، 
ومحاولة استنبات فكر جديد من وراء 

القراءات التي تُقَرأ.
الــقــراءة  مساحة  نــزيــد  أن  يجب 
الــقــراءة  فهي  والــخــاّلقــة،  المبدعة 
ألنها  راســخــة،  حــضــارة  تبني  الــتــي 
أبنائها  عقول  على  أســاًســا  تعتمد 

وإبداعاتهم.

القارئ بين اإلبداع واالّتباع

ُيَعّد تطوير القدرة االحتمالية للوقود النووي من أهّم أولويات البحث 
والتطوير في مجال تعزيز سالمة المفاعالت النووية الحالية

تحتاج صناعة 
المعرفة، والتحول
إلى مجتمع منِتج

لها، إلى بناء عقول 
قادرة على طرح 

األسئلة
والبحث وراء 

الفكرة

القراءة سلوك إنساني يبني وعي اإلنسان القارئ ويُراِكم 

دة بين القارئ  المعرفة في عقله، وينطوي على عالقة معقَّ

والنص والكاتب، تبدأ عند الكاتب وتنتهي عند القارئ، 

وتسهم كثيًرا في صناعة الوعي لدى الفرد، ومن َثّم بناء 

وعي المجتمع.

وإن الحراك الذي يحُدث داخل إطار العالقة بين القارئ والنص 

والكاتب يُحّدد على نحو كبير نوع العقل القارئ والباحث عن 

المعرفة، فهناك عقول مبدعة وأخرى ُمتَِّبعة.

ويتعامل العقل الُمّتِبع مع النص بناًء على قناعاته الشخصية 

وأحكامه المسبقة التي تستقر في يقينه، بمعنى أنه يملك 

قياًسا ثابًتا يقيس عليه النص، فإن كان النص يتماشى مع 

قناعاته وأفكاره، َقِبله إلى درجة اإليمان األعمى بما جاء 

فيه، وهنا يكون للكاتب وتوجهاته الفكرية المتوافقة 

مع القارئ دور في رؤية القارئ للنص واإليمان به. وقد يصل 

بعضهم إلى اإليمان المطلق بالنص من دون أن يسمح لعقله 

بمجرد التفكير في مدى صحته ودقته، ومدى علمية المادة 

المقروءة ومنطقيَّتها.

القيادة  اعتمدت  ذلك  ضوء  وفي 
العامة لشرطة دبي مشروع التحديث 
لخطة  دعًما  الشامل  االستراتيجي 
المقبلة،  الخمسين عاًما  الدولة في 
نة من  الذي تقوده لجنة مختصة مكوَّ
مسؤوليتها  شابة،  مواطنة  عناصر 
المستقبلية.  االستراتيجية  وضــع 
ويـــواكـــب الـــمـــشـــروع الــمــتــغــيــرات 
العالم،  يشهدها  التي  والتحديات 
ــورة  ــث ــع الــعــمــرانــي، وال مــثــل الــتــوسُّ
أنظمة  وتطبيق  الرابعة،  الصناعية 
ــاء االصــطــنــاعــي، والــتــغــيــرات  ــذك ال
والتعامالت  واالقتصادية،  اإلقليمية 
جائحة  بعد  ما  وتحوالت  الرقمية، 

»كورونا«.
وطرحت أكاديمية شرطة دبي قبل 
ص العلوم األمنية  أربع سنوات تخصُّ
والجنائية، واحتفلت مع بداية العام 
األولـــى،  الــدفــعــة  بتخريج  الــجــديــد 
شرطة  منتسبي  ابتعاث  جانب  إلى 
ــة وخــارجــهــا إلى  ــي داخـــل الــدول دب
لاللتحاق  عالمّيًا  مرموقة  جامعات 
مــجــاالت  فــي  نــوعــيــة  بتخصصات 
الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي، والــعــمــالت 
ــائـــرات من  الــرقــمــيــة، وتــســيــيــر طـ
الظاهرية  واألنـــمـــاط  ــار،  طــي دون 
الذاكرة،  وبصمة  النووي،  للحمض 

الـــوراثـــي فــي مجال  ــراف  ــع واالســت
األدلة الجنائية »الجينوم«، والجرائم 
وغيرها  ــة،  ــمــرون وال اإللــكــتــرونــيــة، 
بالعمل  المرتبطة  الــدراســات  مــن 

الشرطي.
واليوم بات من الضروري الدخول 
في سباق تسلُّح معرفي وتكنولوجي 
لمواجهة المجرمين، سواء من حيث 
وذلك  األدوات،  امتالك  أو  المعرفة 
في ظل استغالل المجرمين األدوات 
جرائمهم  تنفيذ  فــي  التكنولوجية 
المنظمة والناشئة والعابرة للحدود، 
ومنها أسواق »الويب« المظلمة التي 

بالمخدرات  لالتجار  إليها  يلجؤون 
ــوال،  والــبــشــر، وجــرائــم َغــْســل األمـ
توافر  تتطلب  تــُعــْد  لــم  فالمواجهة 
امتالك  بــل  فحسب،  التكنولوجيا 
ــن  ــيْ ــتَ ــالزم ــة ال ــرف ــع ــم الـــمـــهـــارة وال
الجريمة،  مكافحة  في  الستخدامها 
واألمنية  الشرطية  العناصر  ودفــع 
جــديــدة  مفاهيم  عــن  الــبــحــث  إلـــى 
لتتبع األنشطة اإلجرامية والمالية.

تأهيل  يُمّثل  م  تَقدَّ ما  على  وبناًء 
الشرطة  ضباط  من  المقبل  الجيل 
تحدًيا  وتدريبهم  وإعدادهم  واألمن 
األخذ  مع  محتوًما،  وتوجًها  كبيًرا 
المعرفة  امتالك  أن  الحسبان  في 
استخدام  على  والــقــدرة  والــمــهــارة 
وحـــده،  كــافــًيــا  لــيــس  التكنولوجيا 
ــه جــنــًبــا إلــى  فــال بـــدَّ مــن الــعــمــل ب
ــع تــمــتُّــع ضــبــاط الــشــرطــة  جــنــب م
ــحــدس الــبــشــري، في  ــال ــن ب ــ واألمـ
األمرين  هذين  بين  الجمع  أن  حين 
أجهزة  ــدرة  ق سيزيد  ــوة  وق بكفاءة 
مجابهة  على  القانون  وإنفاذ  األمن 
الـــتـــحـــديـــات األمـــنـــيـــة الـــجـــديـــدة، 
المستحَدثة  األســالــيــب  ومــحــاربــة 
ــواًل إلــى  فــي عــالــم الــجــريــمــة، وصــ
تحقيق أقصى درجات األمن محلّيًا 

وعالمّيًا. 

التسّلح المعرفي والتكنولوجي

 بات من الضروري 
الدخول في سباق 

ح معرفي  تسلُّ
وتكنولوجي لمواجهة 
المجرمين، سواء من 

حيث المعرفة أو امتالك 
األدوات

رطي واألمني، اليوم، تحديات عالمية  يواجه القطاع الشُّ

فرضتها التغيرات السريعة الناجمة عن التحوالت 

التكنولوجية والثقافية والديمغرافية، وأصبح وضع 

ا، بالتزامن مع  استراتيجيات عمل ُشرطية حديثة مطلًبا ملّحً

اعتماد أدوات تكنولوجية متطورة قادرة على َمّد العنصر 

البشري بالمعلومات والبيانات الالزمة لمواجهة الجريمة 

والحد منها، وتعزيز شعور األفراد باألمن واألمان.

وتنفيًذا لرؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الرامية إلى تحقيق التقدم 

في العلم وتأهيل الكوادر الوطنية المتميزة، وتأكيد سموه 

على أهمية بناء اإلنسان اإلماراتي في جميع نواحي الحياة، 

ل أمانة الحفاظ على مسيرة االتحاد  ليكون قادًرا على تحمُّ

والمسؤولية عنه، وتماشًيا مع قول سيدي صاحب السمو 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حين قال: »استثمارنا 

في الشباب هو روح نهضتنا، وأساس لمستقبلنا، والمحرك 

لمواكبة التطورات من حولنا«، فقد بات تأهيل شباب الوطن 

اليوم وإعداده للعمل في القطاع األمني -وفًقا للمتغيرات 

المستجدة- أمًرا محتوًما، وال سيَّما في ظل األشكال الجديدة 

للجريمة، والتقنيات المستخدمة في تنفيذها واستدراج 

ضحاياها. 

وبالمقارنة بين نظام الوقود المستخَدم 
الحالية  النووية  المفاعالت  معظم  في 
الُمغلَّف  اليورانيوم  أكسيد  ثاني  -وهــو 
بطبقة من مادة الزركونيوم لمنع انتشار 
ونظام  الــمــبــّرد-  ــى  إل المشّعة  الــمــواد 
نجد  للحوادث،  المقاوم  النووي  الوقود 
النووي  الوقود  على  يحتوي  األخير  أّن 
الُمغلِّفة  الخارجية  الطبقة  ولكنَّ  نفسه، 
تتحّمل  أخــرى  مــواد  من  ن  تتكوَّ للوقود 
درجات الحرارة العالية مدًة أطول، مثل 
السيراميك أو خليط معدني من الحديد 

والكروم واأللمنيوم.
ويَُعّد تطوير القدرة االحتمالية للوقود 
النووي من أهّم أولويات البحث والتطوير 
المفاعالت  ســالمــة  تعزيز  مــجــال  فــي 
البحوث  أثبتت  إذ  الــحــالــيــة،  الــنــوويــة 
والدراسات إمكانية تطوير نظام الوقود 
على  الحفاظ  مع  المفاعالت  هــذه  في 
الطاقة الحرارية المنتجة، والمواد التي 
يُنَصح باستخدامها بداًل من الزركونيوم 
درجــات  عند  باالنصهار  تبدأ  الحالي 

حـــرارة أعــلــى كــثــيــراً، أمــا الــزركــونــيــوم 
فيبدأ بالتأكسد، ويُنِتج الهيدروجين عند 
درجــات حــرارة أقل، ما قد يتسّبب في 
فوكوشيما  كارثة  مثل  َخــِطــرة،  حــوادث 
ــيــابــان، كــمــا أثــبــتــت الــبــحــوث أن  فــي ال
سالمة  من  تزيد  المبتكرة  المواد  هذه 
غير  الــحــوادث  في  النووية  المفاعالت 

المتوقعة.
ــووي الــمــقــاوم  ــنـ ــود الـ ــوقـ ويـــــؤدي الـ
إبــطــاء  فــي  ــاً  رئــيــســّي دوراً  ــحــوادث  ــل ل
الخِطرة  للحوادث  المختلفة  المراحل 
الطاقة  محطات  فــي  المتوقعة  غير 
جديدة  تغليف  أنظمة  يُوّفر  إذ  النووية، 
أفضل  بخصائص  المستخَدم  للوقود 
بمواد  مقارنًة  والليونة،  القوة  حيث  من 
إمكانية  يتيح  مــا  الــحــالــيــة،  التغليف 
تسمح  مناسبة  بأشكال  الوقود  تصميم 
بــتــحــديــد أمـــاكـــن أفــضــل لــالحــتــفــاظ 
بــالــنــواتــج االنــشــطــاريــة الــمــشــّعــة، مع 
المنصهر  الوقود  احتواء  على  القدرة 

في الحوادث البالغة الخطورة.

ما بعد فوكوشيما.. 
»الوقــــــــود النــــووي المـقاوم«

الوقود النووي 
المقاوم للحوادث 
يؤدي دورًا رئيسًا 
في إبطاء المراحل 

المختلفة للحوادث 
الخِطرة غير المتوقعة 
في محطات الطاقة 

النووية

كان التشغيل اآلمن والموثوق به واالقتصادي لمحطات 

الطاقة النووية في دولة اإلمارات العربية المتحدة في 

صميم برنامج الطاقة النووية للدولة منذ إنشائه في عام 

2008، وذلك ما تجّلى في نشر وثيقة »سياسة اإلمارات 

العربية المتحدة بشأن االستخدام السلمي للطاقة 

عة في فوكوشيما  النووية«. وبعد األحداث غير المتوقَّ

باليابان أصبحت فكرة الوقود النووي المقاوم للحوادث 

ل هذا  ع أن يتحمَّ محّط تركيز الباحثين حول العالم، إذ يُتوقَّ

النظام المطور للوقود النووي الظروف التشغيلية غير 

االعتيادية للمفاعالت النووية، مثل درجات الحرارة العالية 

المصاحبة لحاالت فقدان المبّرد في المفاعل.

ل درجات الحرارة  وبالرغم من أن نظام الوقود الحالي يتحمَّ

له  العالية المصاحبة لمثل هذه الحوادث، فإن مّدة تحمُّ

أقصر من تلك المتوقعة للنظام الجديد، ومن َثّم فإن 

تغيير أنظمة الوقود النووي الحالية، وتحديثها في ضوء 

االستفادة من حادثة فوكوشيما، سيزيدان تلك المدة، 

ما يمّكن الُمشّغلين من االستجابة لمثل هذه الحوادث، 

ًة  وهذا يؤدي إلى زيادة أمان المفاعالت والثقة بها مدَّ

أطول كثيرًا، مع الحفاظ على األداء أو تحسينه في أثناء 

العمليات المعتادة.



انطالقًا من مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، يقدم مشروع »مفكرو اإلمارات«، منذ تدشينه في 4 يناير 2022 النتاجات المعرفية والجهود البحثية 

لألكاديميين والخبراء والباحثين اإلماراتيين في منصة واحدة، ويتيح للمجتمع فرصًا أكبر لالستفادة منها في المجاالت كافة. وعبر صحيفة »االتحاد«، ومن خالل 

هذه النافذة الشهرية يقدم المشروع إطاللة متجددة على مساهمات أعضاء »مفكرو اإلمارات« بما يضمن تفعيل دور ورسالة نخبة األكاديميين والخبراء خدمًة 

لمجتمعنا وتعزيرًا لمسيرة التنمية المستدامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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تعليمية  منظومة  إنشاء  كــان  لقد 
ــا فــي »مئوية  ــا أســاســّيً ــًن نــوعــيــة رك
وضعها  ــي  ــت ال  ،»2071 اإلمــــــارات 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
واضًحا  سموه  كــان  فقد  نهيان،  آل 
منذ سنوات في دعوته قيادات دولة 
اإلمارات وشبابها إلى استلهام تجارب 
تنموية ناجحة، مثل تجربة فنلندا في 
وكوريا  نيوزيلندا  تجارب  أو  التعليم، 
التنمية  فــي  وســنــغــافــورة  الجنوبية 
والبحث العلمي، وتوطين التكنولوجيا 
ــُل هــذا  ــثْـ ومــعــانــقــة الــمــســتــقــبــل، وِمـ
االستلهام كان حاضًرا في رؤية سموه 

لمئوية اتحاد دولة اإلمارات.

تخصصات مبتكرة
التعليمية  العملية  تطوير  يتطلب 
لعالٍم  الطلبة  لتأهيل  األولوية  إعطاء 
تزداد  جديدة  وتخصصات  مختلف، 
هندسة  مثل  عالمنا،  فــي  أهميتها 
الطاقة المتجددة، وصناعة المحتوى، 
 Digital( وتأهيل المؤّثرين الرقمّيين
البيانات  ومعالجة   ،)Influencers
 )Big Data Processing( الضخمة 
ــهــجــيــات تــحــلــيــلــهــا، وهــنــدســة  ومــن
االصطناعي،  والــذكــاء  ــات  ــوت ــروب ال
والهندسة الطبية والبيئية، والهندسة 
الجينية  والــعــلــوم  ــاد،  ــع األب الثالثية 
ومعالجة األمراض الوراثية، والتوّسع 
اإللكترونية  التجارة  تخصصات  في 
واالقتصادات الرقمية وعلوم الفضاء، 

وعلم  الفلسفة  تخصصات  وتطوير 
واألنثروبولوجيا  واالجتماع  النفس 
واآلداب والفنون، وتقدير قيمتها في 
أَنَْسنَة المدن وإضفاء المعنى، وتعزيز 

التفكير خارج الصندوق.

مجتمعات متسامحة
ــطــور فيه  ــت ــذي ت ــ ــت الـ ــوقـ ــي الـ فـ
المتحدة  الــعــربــيــة  اإلمـــــارات  دولـــة 
مكانتها  لتعزيز  استراتيجّيًا  تطوًرا 
فإنها  الناشئ،  العالمي  النظام  في 
التسامح  أجل  من  التعليم  أن  تــدرك 
األهمية  بالغ  أمر  السلمي  والتعايش 
في ازدهار المجتمعات. وإّن محورية 
خطاب االعتدال والتسامح ومحاربة 
رؤية  واضحة في  واإلرهــاب  التشدد 
دولة اإلمارات، وخصوًصا بتأثير من 
السمو  صاحب  بناها  استراتيجيات 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووّجه 
بها، ومن هنا سيكون تطوير  بالعمل 
تخصصات مثل علم األديان أو فلسفة 
للجامعات  نوعية  إضــافــة  التسامح 

اإلماراتية.

توطين التكنولوجيا
إن دولة اإلمارات راغبة في توطين 
التكنولوجيا المتقدمة على أراضيها، 
وال تكتفي بدور المشتري لها فقط، 
تطوير  من  مستويات  نحو  تتجه  بل 
و»تطوير صناعة  الوطنية،  الصناعة 
اإلمــارات  لتصبح  أساسية  دفاعية 

أكثر اكتفاًء ذاتّيًا«.

نحو حياة أفضل
التعليم  تطوير  إن  القول  ُخالصة 
العلمي  الــبــحــث  فـــي  ــار  ــم ــث واالســت
اقتصاد  نحو  اإلمـــارات  دولــة  قاطرة 
ديناميكي أقوى، وتوفير أفضِل حياٍة 
لشعب االتحاد، والقدرة على اإلبداع 
تنافسية،  بيئة  ظــل  فــي  ــكــار  ــت واالب
ــوعــة، ومــتــغــيــرات  ــن ــت وتـــحـــديـــات م
الدولة  أبناء  من  تتطلب  متسارعة، 
والتشمير  االنتظار،  وعــدَم  المواَكبَة 
عن السواعد، وشحذ الهمم والعقول، 
الشيخ  السمو  صاحب  قــول  وتأكيد 
يوٍم  ذات  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
الشيخ محمد  السمو  ألخيه صاحب 
بن زايد آل نهيان، وهو يهديه كتاًبا، إن 

»المستحيل وجهة نظر«.

التعليم في عهد محمد بن زايد: األفكار اإلبداعية

ليس بال دالالت أن يكون أول القرارات وأسرعها لدى تسّلم 

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه 

الله، مقاليد رئاسة دولة اإلمارات العربية المتحدة، في 

14 مايو 2022، التوجيه بإعادة هيكلة قطاع التعليم 

اإلماراتي، وتحديث سياساته، فبعد نحو أسبوع من تقلُّد 

سموه السلطة أُعلِنت هيكلة رئيسة جديدة لمنظومة 

التعليم في دولة اإلمارات، والتوجيه بمراجعة شاملة لنظم 

القطاع التعليمي وتشريعاته وسياساته، وإنشاء عدد من 

المؤسسات الداعمة لتطوير القطاع ومستقبل التعليم 

في الدولة، ذلك أن مهارات المستقبل ستكون مختلفة 

ومتجددة.

إنَّ الُحكم على مدى نجاح الرؤية الطموحة التي ترتكز عليها 

دولة اإلمارات واستعدادها للعقود الخمسة المقبلة، 

سيكون وثيق الصلة بتطوير التعليم، وتنمية المهارات 

المعرفية لألجيال الصاعدة، وزيادة االستثمار في البحث 

العلمي والتكنولوجيا المتقدمة، وترسيخ التخصصية 

والنوعية، وتصنيف »األفكار اإلبداعية« ثروًة وطنيًة مستدامًة، 

ال تقلُّ قيمتها االستراتيجية ودورها في الخمسين عاًما 

المقبلة وما بعدها عن قيمة الثروة النفطية للدولة في 

الخمسين عاًما الماضية.

نتساءل:  التحدي  هــذا  جعلنا  وقــد 
ما الذي دفع الطالب إلى التخلي عن 
إلى  الــذهــاب  في  تتمثل  يومية  عــادة 
المدرسة أو الجامعة، وتفضيل التعلم 
من المنزل أو من أي مكان آخر؟ وما 
المتعة التي وجدها بعيًدا عن المبنى 
المشكلة  هذه  كانت  لربما  التعليمي؟ 
موجودة من قبل إذا ما تعمقنا قلياًل 
وكيف  الطالبي،  الحضور  في قضية 
تــواجــه  التعليمية  اإلدارات  كــانــت 
مشكالت غياب الطلبة قبل اإلجازات 
السنوية وبعدها، وتحاول ربط الطالب 

باالختبارات لضمان حضوره.
عميقة  مشكلة  أمــــام  إذن  نــحــن 
أخرجها التحول الرقمي إلى السطح، 
من أجل أن نُعيد التفكير فيها، ونرى 
كــيــف نـُـعــيــد الـــتـــوازن بــيــن الحضور 
دون  من  بُعد  عن  والدراسة  الطالبي 
مساس بجودة التعليم ومخرجاته، ومع 
ضمان مواكبة التطورات التكنولوجية 

وشغف الجيل.
وما  بـُـعــد،  عــن  التعلم  تجربة  فهل 
التعليَم  الطلبة  مقاومة  مــن  خلَّفته 
باتا يُهددان فعاًل باختفاء  الحضوري 
الحرم الجامعي أو المدرسي النمطي؟ 
تساؤل دفعني إلى طرح تصور جديد 
يته  سمَّ التعليمي  أو  الجامعي  للحرم 
حرم المستقبل »هايبر هجين«، وجاء 
التعليمي،  لواقعنا  تحليلية  نظرة  من 
جيل  تجذب  التي  العوامل  وتحديد 
بين  هجين«  »هايبر  يجمع  إذ  اليوم، 

ثالثية التعليم الحضوري، والتعلم عن 
التصور  وهــذا  الترفيه،  وثقافة  بُعد، 
له أبعاد في طرحه استندُت فيها إلى 
تحليٍل لجانبين وإن كانا غريبين بعض 
»الموالت«  فكرة  تطور  هما:  الشيء، 
التي تَُعّد أكثر األماكن جذًبا للشباب، 
الجامعي«،  »التعليم  مفهوم  وتــطــور 
والفروق  القدرات  ليُراعي  جاء  الذي 
ا  واحــدً نموذًجا  ليكون  ال  الطالبية، 

للجميع.
التفاصيل  فــي  أخـــوض  ال  وحــتــى 
-نظًرا إلى محدودية المساحة هنا- 
التصور  هــذا  أن  بتوضيح  سأكتفي 
التعليم  بين  الــتــوازن  سيُعيد  الجديد 
الحضوري والتعلم عن بُعد، عن طريق 
إعادة هندسة الحرم الجامعي لجعله 
أكثر متعًة وجذًبا للطلبة الذين أصبحوا 
فهذا  بُعد،  عن  الدراسة  إلى  يميلون 

النموذج يتيح اآلتي:
استثمار  فـــي  ــر  ــث أك ــتــوســع  ال  -1
لــلــدراســة  المخصصة  الــمــســاحــات 
واالبتكار،  والممارسة،  التطبيقية، 
وريادة األعمال، واألنشطة الجماعية، 
وإنــشــاء مــخــتــبــرات ومــعــامــل للعمل 

واإلبداع تدعم التنمية المهارية.
2- الحفاظ على مكتسبات تجربة 
قصرها  يمكن  التي  بُعد،  عن  التعلم 
على المساقات النظرية التي ال تتطلَّب 

الحضور المستمر.
الذي  الترفيهي  الجانب  إيــالء   -3
كبيرة  أهمية  الــيــوم  الطلبة  يــجــذب 
ــاعــــات في  )نـــجـــدهـــم يــمــضــون ســ
»الموالت« -برغم كونها مبانَي مغلقة- 
مناطق  بإنشاء  وذلــك  ملل(،  دون  من 
الــهــوايــات  لممارسة  وأمــاكــن  ترفيه 
أننا  أي  والمواهب،  الطاقات  وتفريغ 
نريد مبانَي تُمّثل مدينة متكاملة للتعلم 

واالبتكار والترفيه.
الُخالصة أننا ال نتوقع اختفاء الحرم 
الجامعي في ظل مستقبل يتحدث عن 
مهارات تطبيقية واحترافية وتنافسية، 
التكنولوجيا  عن  نتحدث  ونحن  حتى 
التي ستصبح  المتقدمة »ميتافيرس« 
المنظومة  مــن  جــــزًءا  ــك-  شـ ــال  -بـ
التعليمية، ولكنها لن تغني عن الحضور 
لــذا  الحقيقي،  ــواصــل  ــت وال الفعلي 
فلنبدأ منذ اليوم العمل على بناء حرم 
جامعاتنا  تتحول  ال  حتى  المستقبل، 

متاحَف غًدا.

حتى ال تتحول جامعاتنا  إلى متاحَف

»ال ُترّبوا أبناءكم كما ربَّاكم آباؤكم، فقد ُخلقوا لزمان غير 

زمانكم« مقولة منسوبة إلى اإلمام علي بن أبي طالب -رضي 

الله عنه- منذ أكثر من 1400 عام، تحّثنا بصراحة ووضوح على 

أن نُرّبي أبناءنا لزمان غير زماننا، وأن نُِعّدهم للمستقبل، نظًرا 

ا نحن عليه اآلن. إلى اختالفهم واختالف زمانهم عمَّ

وهذه المقولة تمثل -بال شك- واقًعا أكدته جائحة كورونا 

عندما وضعتنا أوَل مرة أمام جرأة التغيير والتحول في التعليم، 

التي كنا ننادي بها ونتحدث عنها زمًنا طويًلا، ولكننا كنَّا 

حذرين في تطبيقها، برغم جاهزية البنى التحتية، ووفرة 

الموارد البشرية والمادية، واألهم استعداد الطلبة لهذه 

النقلة، فالعالم التكنولوجي الذي بات بين أيدي أبنائنا جعلهم 

ر. جاهزين للمستقبل أكثر مما كنا نتصوَّ

ومع أن جائحة كورونا أربكت العالم، فإنها أربكتنا -نحن 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة- بالمعنى اإليجابي 

الذي جعلنا نحولها من تحدٍّ إلى إنجاز، فسارعنا إلى وضع 

خططنا المستقبلية موضع التنفيذ، وانتقلنا بسرعة كبيرة 

إلى التعليم الرقمي )التعلم عن بُعد(، مراهنين على الرؤى 

الوطنية، والجاهزية المؤسسية، وطبيعة جيل التقنية، 

رنا  فحققنا األهداف، وواصلنا العملية التعليمية بنجاح، بل طوَّ

نموذج »التعليم الهجين«، الذي ُطّبق في أثناء رحلة التعافي 

من الجائحة، لُنوازن فيه بين التعليم الحضوري والتعلم عن بُعد، 

لكنَّ هذه التحوالت التعليمية كشفت لنا عن َتحدٍّ جديد َتمثَّل 

في »مقاومة« الطلبة فكرَة التعليم الحضوري، و»تفضيل« 

التعلم عن بُعد، وأنا على ثقة بأن كثيًرا من أولياء األمور 

واجهوا هذا التحدي، ويشاركونني الرأي بضرورة مناقشته 

وحّله.

يتطلب تطوير العملية 
التعليمية إعطاء األولوية 

لتأهيل الطلبة لعالٍم مختلف 
وتخصصات جديدة تزداد 
أهميتها في عالمنا مثل 

هندسة الطاقة المتجددة 
وصناعة المحتوى وتأهيل 

المؤّثرين الرقمّيين

 ال نتوقع اختفاء الحرم 
الجامعي في ظل 

مستقبل 
يتحدث عن مهارات 
تطبيقية واحترافية 

وتنافسية لكن نريد مبانَي 
ُتمّثل مدينة متكاملة 

للتعلم واالبتكار والترفيه

إن أكبر عقبة تواجه عملية التحول 
هي  الهيدروجين  توريد  سلسلة  إلى 
ميسورة  تحتية  بنية  وجـــود  عـــدم 
تتأثر  مثاًل  النطاق.  وواسعة  التكلفة 
الغاز  من  الهيدروجين  إنتاج  تكلفة 
رأس  ونفقات  الغاز،  بسعر  الطبيعي 
العنصر  تَُعد  الوقود  فتكلفة  المال؛ 
ما  إلى  تصل  إذ  التكلفة؛  في  األكبر 
بين 45 في المئة و75 في المئة من 
تكاليف اإلنتاج. واليوم تتراوح تكلفة 
إنتاج الهيدروجين من الغاز الطبيعي 
–على  األوســط  الشرق  منطقة  في 
وثالثة  دوالر  بين  الــمــثــال–  سبيل 
يتراوح  فيما  للكيلوجرام،  دوالرات 
سعر إنتاج الهيدروجين من المصادر 
المتجددة بين ثالثة دوالرات وسبعة 
دوالرات ونصف الدوالر للكيلوجرام. 
اعتماد  لتسريع  طريقة  ــد  ــوَج وتُ
في  تتمثل  الــهــيــدروجــيــن،  منظومة 
الطبيعي  الــغــاز  بشبكة  االستعانة 
النفقات  تكّبد  سيُجّنبنا  ما  الحالية؛ 

التي  المرتفعة  األولية  الرأسمالية 
كانت ستنجم عن َمّد خطوط أنابيب 
جديدة. وخلصت دراسة أوروبية إلى 
خطوط  عبر  الهيدروجين  نقل  أن 
الغاز األوروبية سيوفر 41 مليار يورو 

تطوير  بتكلفة  مقارنته  بعد  سنوّيًا 
عاَمي  بين  للكهرباء  التحتية  البنية 

2031 و2050.
التحول  عملية  تسريع  يمكن  كما 
عن  الهيدروجيني  االقــتــصــاد  إلــى 
الطاقة  تكامل مصادر  تمكين  طريق 
وتوزيع  واسع،  نطاق  على  المتجددة 
والمناطق  القطاعات  عبر  الطاقة 
من  ــّد  ــَح وال المختلفة،  الجغرافية 
ــون الــنــاتــجــة من  ــرب ــك ــعــاثــات ال ــب ان
مثل  الصناعية  القطاعات  مختلف 
ــاء في  ــكــهــرب الــنــقــل، والــتــدفــئــة وال
الكيميائية،  والصناعات  المباني، 

وقطاع الطاقة.
ــاج إلــى  لــكــْن يــبــقــى ســــؤال يــحــت
وفنّيًا  اقتـــصادّيًا  نبعد  كْم  إجابـــة: 
وما  الهيدروجيني؟  االقتصاد  عــن 
استخدامها  يمكننا  التي  األدوات 
في تقييم جدواهُ قبل البدء فعاًل في 
إنشاء بنيته التحتية؟ هذا ما سنجيب 

عنه في مقاالت أخرى.

في  المستخدمة  للطرق  ويمكن 
النفايات  لتحويل  الحيوية  المصافي 
أن  كيميائية،  مـــواد  أو  ــود،  وقـ ــى  إل
تــســاعــد عــلــى مــواجــهــة بــعــض هــذه 
تَستخدم  أن  يمكن  كما  التحديات، 
الكتلة  مكّونات  الحيوية  المصافي 
الــحــيــويــة وثــانــي أكــســيــد الــكــربــون، 
وهنا تَُعّد المواد التحفيزية ضرورية 
منتجات  إلــى  يُستخَدم  مــا  لتحويل 

مفيدة مثل الوقود أو الكيماويات. 
واستُخدم مفهوم التحفيز أوَل مرة 
الكيميائي  ِقَبل  من  عاماً   180 قبل 
السويدي جونز جاكوب بريزيليوس. 
المواد  سوق  قيمة  تصل  أن  ويُتوّقع 
دوالر  مليار   34.3 إلــى  التحفيزية 

بحلول عام 2024.
والمحّفز هو أي مادة تزيد معدل 
التفاعل الكيميائي؛ أي إعادة ترتيب 
ــذرات والــجــزيــئــات إلـــى أشــكــال  ــ الـ
وتوفر  استهالكها.  دون  من  جديدة، 
التحكم  من  نوعاً  التحفيزية  المواد 
وجهة  ومن  المتكّونة.  المنتجات  في 

ــحــدث كــثــيــر من  نــظــر عــمــلــيــة ال ي
التفاعالت الكيميائية في حالة عدم 
وجود محّفز، وتسهم المحفزات في 
وتقليل  الــطــاقــة،  مــدخــالت  خفض 
التأثيرات في البيئة، وتحقيق فوائد 

اقتصادية. 
ويكمن التحدي في أن المحفزات 
الحالية ال تساعد بكفاءة على تحويل 

المستخدمة،  التقليدية  غير  المواد 
أكسيد  وثاني  الحيوية  الكتلة  مثل 
المسارات  هذه  تتميز  إذ  الكربون؛ 
دة  معقَّ بتفاعالت  الناشئة  التركيبية 
تتطلب كثيراً من الوظائف التي تفتقر 
إليها المحفزات التقليدية؛ ولذا فإننا 
تتكيَّف  أفضل  محفزات  إلى  بحاجة 
معها، فضاًل عن ضرورة إجراء مزيد 
واألدوات  والــدراســات،  البحوث  من 
الــحــســابــيــة الــمــتــقــدمــة، وأســالــيــب 
وتطوير  اكتشاف  لتسريع  التوصيف 
أنواع جديدة من المحفزات لعمليات 
التحويل؛ ما يساعد على إنتاج وقود 
حيوي ومواد كيميائية حيوية بتكلفة 

تنافسية. 
إنتاج  ذلك  على  األمثلة  بين  ومن 
الميثانول الذي يُستخَدم وقوداً، وفي 
إنتاج مواد كيميائية أخرى مثل المواد 
والبالستيك،  والــعــوازل،  الالصقة، 
السنوي  اإلنـــتـــاج  ويــبــلــغ  وغــيــرهــا. 
للميثانول نحو 98 مليون طن، ويأتي 

معظمه من الوقود األحفوري.

التحفيز المستدام للوصول إلى مستقبل أخضرسلسلة توريد الهيدروجين في المستقبل

ع ضّخ استثمارات بقيمة نحو 700 مليار دوالر من أجل  يُتوقَّ

مواصلة بناء اقتصاد الهيدروجين بحلول عام 2050؛ فما 

المطلوب منا لتسريع عملية التحول من سلسلة اإلمداد 

الهيدروكربونية إلى سلسلة توريد الهيدروجين؟

أُّسست سلسلة توريد النفط الموجودة حالّيًا قبل أكثر من 

خمسة عقود، وتخدم اقتصاد النفط منذ ذلك الزمان؛ واليوم 

تبذل الحكومات جهوًدا مضنية من أجل التحول من المواد 

الهيدروكربونية إلى الهيدروجين. 

ويَُعد الهيدروجين من مصادر الطاقة األكثر اهتماًما في 

أسواق الطاقة العالمية حالّيًا؛ وذلك ألنه يمكن إنتاجه من 

مصادر طاقة متنوعة مثل المياه، والكهرباء المتجددة، 

والكتلة الحيوية، والطاقة النووية، والغاز الطبيعي. وال شك 

في أن هذه المصادر موجودة بَوْفرة في جميع أنحاء العالم. 

وإضافًة إلى ذلك ُتَعد التطورات الحالية في ِتْقنيات خاليا 

الوقود، والقدرة على إنتاج طاقة متجددة رخيصة، وغيرهما، 

عوامل قوية تدفع باتجاه التحول إلى االقتصاد الهيدروجيني. 

والسؤال الذي يطرح نفسه: ما سلسلة توريد الهيدروجين؟ 

وهل بنيتنا التحتية مستعدة لها؟ 

تبدأ سلسلة التوريد بمصادر الطاقة، وتكنولوجيا اإلنتاج، 

ومنشآت التخزين، ووسائل النقل وتكنولوجيا التوزيع؛ وتنتهي 

بمحطات الوقود التي تخدم كميًة محددًة من الطلب. ونظًرا 

ب  إلى تنوع مصادر إنتاج الهيدروجين؛ فإن ذلك يؤدي إلى تشعُّ

سلسلة اإلمداد الهيدروجيني واتساعها على نحو أكثر تعقيًدا 

من سلسلة اإلمداد الحالية.

تعتمد قطاعات الطاقة والكيماويات، التي ُتَعّد محورية في 

االقتصاد العالمي الحديث، على الوقود األحفوري )النفط 

والفحم والغاز الطبيعي(. ويُشتق الوقود ومنتجات مثل 

األسمدة، والبالستيك، واألقمشة، ومستحضرات التجميل 

من الوقود األحفوري؛ لكْن ال يمكن الوصول إلى اقتصاد 

عالمي مستدام بيئّيًا واقتصادّيًا واجتماعّيًا باالعتماد 

الكامل على المنتجات المشتقة من هذه الموارد األحفورية؛ 

بسبب استنفاد النفط، وتقلب أسعاره، والمخاوف البيئية، 

مثل انبعاثات غازات الدفيئة، إضافة إلى النمو السكاني، 

واالقتصادات الناشئة.

ويمثل التحول من اقتصاد غير مستدام ومبني على الموارد 

األحفورية إلى اقتصاد مستدام ومعتمد على الموارد 

المتجددة، مثل النفايات والكتلة الحيوية، من أكبر تحديات 

القرن الحادي والعشرين، فضاًل عن االنتقال إلى عمليات تصنيع 

أكثر استدامة تساعد على خفض النفايات، وتقليل استخدام 

ة والَخِطرة. المواد السامَّ

وقد أطلقت دولة اإلمارات العربية المتحدة 

ة للتعامل مع تحدي االستدامة، منها  مبادرات عدَّ

استراتيجية اإلمارات للطاقة 2050، الرامية إلى زيادة 

إسهام الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة اإلجمالي 

للبالد من 25 في المئة إلى 50 في المئة، وخفض 

البصمة الكربونية لعمليات توليد الطاقة بنسبة 70 

في المئة. 

خلصت دراسة 
أوروبية إلى أن نقل 

الهيدروجين عبر خطوط 
الغاز األوروبية سيوفر 
ا  41 مليار يورو سنويًّ
بعد مقارنته بتكلفة 
تطوير البنية التحتية 
للكهرباء بين عاَمي 

2031 و2050

الميثانول ُيستخَدم 
وقودًا وفي إنتاج مواد 

كيميائية أخرى 
مثل المواد 

الالصقة، والعوازل، 
والبالستيك، وغيرها 

ويأتي معظمه 
من الوقود األحفوري
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أبوظبي (االتحاد)

افتتح قصر الوطن، الصرح الثقافي الذي يجسد 
اإلرث المعرفي والتقاليد العريقة لدولة اإلمارات، 
المغفور  بنهج  يحتفي  الذي  العربي  الخط  معرض 
اهللا  «طيب  نهيان  آل  سلطان  بن  زايــد  الشيخ  له 
ثراه»، وإسهاماته في مختلف الميادين والمجاالت. 
جمعية  مع  بالتعاون  زايــد»  حب  «في  معرض  يقام 
العربي والزخرفة اإلسالمية،  اإلمارات لفن الخط 
ويسلط الضوء على معاني البذل والعطاء والمحبة 
شعب  فــي  زايـــد  الشيخ  غرسها  الــتــي  والتسامح 

اإلمارات.
الكبرى  القاعة  في  يُقام  الذي  المعرض  ويأخذ 
في قصر الوطن الزوار في رحلة فريدة الستكشاف 
خالل  من  للوطن،  والوفاء  والبناء  العطاء  قصص 
العربي  بالخط  مبتكرة  فنية  لوحة   41 مــن  أكثر 

لنخبة من الفنانين اإلماراتيين والمقيمين في دولة 
األقوال  تجسد  والتي  المتحدة،  العربية  اإلمــارات 
شكلت  والتي  المؤسس  للوالد  المأثورة  والكلمات 

منارة تسترشد بها األجيال القادمة.
من  نخبة  مشاركة  المعرض  افتتاح  حفل  وشهد 
المرموقة  والثقافية  االجتماعية  الشخصيات  أبرز 
وتنمية  الثقافة  وزارة  وكيل  الناخي،  مبارك  مثل 

اإلمارات  رئيس جمعية  الجالف،  وخالد  المجتمع، 
علي  د.  من  كل  إلى  باإلضافة  العربي،  الخط  لفن 
بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وسعيد 
للغة  أبوظبي  لمركز  التنفيذي  المدير  حــمــدان، 

العربية.
وشارك الضيوف في جولة ثقافية غنية في أرجاء 
تعرفوا خاللها  الوطن بصحبة مرشد خاص  قصر 
والثقافية  اإلنسانية  الــتــجــارب  مــن  العديد  على 
العربية  والفنون  بالتراث  تزخر  التي  والحضارية، 
الهندسة  بروعة  واستمتعوا  األصيلة،  واإلسالمية 
العربية  والــفــنــون  الــحــرفــيــة  ــراعــة  وب الــمــعــمــاريــة 
واألعمال  المعروضات  على  تعرفوا  كما  التقليدية. 
التي تحتوي  النادرة  والوثائق  والمخطوطات  الفنية 
والتي  المذهلة،  االكتشافات  قروناً من  بين طياتها 
تبرز اإلنجازات المختلفة للعالم العربي وإسهاماته 
في مختلف مجاالت المعرفة والحضارة اإلنسانية.

أبوظبي (االتحاد)

والمكتبة  األرشــيــف  مــن  وفــد  زار 
آل  ماجد  اهللا  عبد  برئاسة  الوطنية 
مكتبة  بــاإلنــابــة،  الــعــام  المدير  علي 
أفضل  على  االطالع  بهدف  برمنغهام 
ــارســات فـــي الــمــكــتــبــة، وعــلــى  ــم ــم ال
والبنية  واالستراتيجيات،  السياسات 
هذه  وتأتي  للمكتبة،  الرقمية  التحتية 
الزيارة في مطلع زيارة الوفد للمملكة 
المتحدة بهدف االستفادة من التجارب 
المتقدمة واآلليات المتطورة والمميزة 
عالمياً  الكبرى  المكتبات  في  المتبعة 
في  ومحاكاتها  المتحدة،  المملكة  في 
يتم  التي  اإلماراتية  الوطنية  المكتبة 

االستعداد لتشييدها.
والمكتبة  األرشيف  وفد  التقى  وقد 

داون  الرسمية  زيارته  أثناء  الوطنية 
برمنغهام  مكتبة  رئــيــســة  بــيــومــونــت 
ــخــدمــات، وعــضــو مجلس  ــشــؤون ال ل
مدينة برمنغهام، حيث دار اللقاء حول 
المثالي  الهندسي  التصميم  مــزايــا 
للمكتبات الكبرى، وأفضل الممارسات 
الحلول  تعزيز  وســبــل  والتطبيقات، 
الرقمية  الخدمات  وأحدث  المكتبية، 

في المكتبات الكبرى.
وحول هذه الزيارة للمملكة المتحدة، 
يتطلع  علي:  آل  ماجد  اهللا  عبد  قال 
األرشيف والمكتبة الوطنية إلى إنشاء 
مرجعاً  تكون  إماراتية  وطنية  مكتبة 
وطنياً ومركزاً ثقافياً ومعلوماتياً يحفظ 
تراث دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
والحضاري  العلمي  تطورها  ويــبــرز 
العالمية  المكتبات  على غرار كبريات 

ما  وهذا  اإلنساني،  للتراث  الحاضنة 
المكتبات  كبريات  نحو  نتوجه  جعلنا 
أحدث  على  نتعرف  لكي  العالم  في 
فيها،  الممارسات  وأرقـــى  المعايير 
وكانت ضمن أولوياتنا زيارة المكتبات 
لها  لما  المتحدة  المملكة  في  الكبرى 
الوطنية  فالمكتبة  عالمية،  مكانة  من 
للمملكة المتحدة هي واحدة من أكبر 
في  وحداثة  ثــراء  وأكثرها  المكتبات 

العالم.

المكتبات  يتأمل  من  إن  وأضــاف: 
يجدها  لندن  العاصمة  في  الكبرى 
تجذب  التي  الثقافة  ألنــوار  مصدراً 
بما  وذلــك  المعرفة،  وتنشر  القراء، 
وذكية،  خضراء  مبان  من  به  تمتاز 
عــالــيــة  ــات  ــدمــ وخــ راٍق  ــم  وتــصــمــي

الجودة.
وأضـــاف: إننا فــي دولــة اإلمـــارات 
العربية المتحدة -ونحن ندرك أهمية 
وتطور  الــمــعــرفــة،  نشر  فــي  ــراءة  ــق ال
نعتزم  الحضارة-  وبناء  المجتمعات 
كبريات  تحاكي  وطنية  مكتبة  إنشاء 
توفيرها  فــي  الــعــالــم  فــي  المكتبات 
وفضاءاتها  تصميمها  وفي  للمعلومة، 
الحيوية المريحة المخصصة للقراءة، 
متطلبات  احتياجات  بتلبية  والكفيلة 

روادها.

لندن (وام)

آل  خــالــد  بــن  محمد  بــنــت  شــمــا  الــدكــتــورة  الشيخة  أعــلــنــت 
خالد  بن  محمد  الشيخ  مؤسسات  إدارة  مجلس  رئيس  نهيان، 
«منمنمات  ــادرة  ــب م إطـــالق  والتعليمية،  الثقافية  نــهــيــان  آل 
اإلماراتيين، وذلك خالل شهر  للفنانين  المخصصة  إماراتية» - 
النخيل  سعف  استخدام  خاللها  من  يتم  والتي  المقبل،  أكتوبر 
اإلماراتي  التراث  عن  تعبر  دقيقة  فنية  منمنمات  لرسم  أرضية 

واإلنساني. 
بالعاصمة  للفنون  كــورتــولــد  كلية  زيــارتــهــا  خــالل  هــذا  جــاء 
برنامجها  ضمن  لقاءاتها  مستهل  في  وذلك  لندن،  البريطانية 
واإلنساني،  المعرفي  التواصل  أجــل  مــن  والمعرفي  الثقافي 
الكلية.  مديرة  سالو  ديبورا  البروفيسورة  استقبالها  في  وكان 
والحضارات  العصور  عبر  الفنون  بتاريخ  كورتولد»  «كلية  وتهتم 
المؤرخين  كبار  من  العديد  إليها  وينتمي  المختلفة  اإلنسانية 
المتحف  يضم  فيما  البريطاني،  العلمي  المجتمع  في  الفنيين 
ما  فنية  ومنحوتات  لوحات  بالكلية  الملحق  الفنون  ومعرض 
الفنانين  أهــم  ومــن  الحديث،  والعصر  الوسطى  العصور  بين 
بيل  وفانيسا  مانييه  إدوارد  المتحف  في  أعمالهم  المعروضة 
ولوكاس كراناش المعروض له «لوحة آدم وحواء» وأيضاً الفنان 

رينوار.  أوجست  بيير  الفرنسي 
مــرآة  الــفــن  إن  محمد  بنت  شما  الــدكــتــورة  الشيخة  وقــالــت 
للمجتمع..  الحضاري  التطور  لمدى  حقيقي  وانعكاس  للتاريخ 
االجتماعية  التركيبة  في  ومكانته  الفن  قيمة  تعكس  ما  فدائماً 
والثقافية للمجتمع مدى تطوره وتحضره واندماجه في الحضارة 

البشر.  لكل  الجامعة  اإلنسانية 
محمد  بنت  شما  الدكتورة  الشيخة  أهدت  اللقاء  ختام  وفي 
الكلية مجموعة من اإلصدارات التي تتحدث عن الفن في دولة 
اإلنسانية»  أجــل  من  «المعرفة  مــبــادرة  ضمن  وذلــك  اإلمـــارات 
على  العالم  يتعرف  أن  وتستهدف  الماضي،  العام  أطلقتها  التي 
إهداء  عبر  لها  العريق  الشعبي  والموروث  اإلماراتية  الحضارة 
التاريخية  المقتنيات  من  نماذج  العالمية  والجامعات  المتاحف 
كتب  من  معرفية  مصادر  مع  مقتنياتها،  لتكون ضمن  اإلماراتية 
ما  المتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة  تُعرف  تكنولوجية  ووسائل 

والمستقبل. والحاضر  الماضي  بين 

«قصر الوطن» يستضيف معرض الخط العربي «يف حب زايد»

«األرشيف والمكتبة الوطنية» يطلع على أحدث الممارسات في مكتبة برمنغهام

شما بنت محمد بن خالد: 

الفــن مــرآة للتاريخ 

والتطــــور الحضــــاري

بالتعاون مع «جمعية اإلمارات» أطلقت «منمنمات إماراتية»

تفاصيل

ماذا ُنفوت؟

حاستي  وفقدان  إدراكية  إعاقة  وأرق،  الرؤية  لمجال  تقلص 
أعــراض  إلــى  باإلضافة  وَخــبــل،  عصبي  توتر  والسمع،  الــتــذوق 
هذه  الهيجان..  حد  لألعصاب  وفقدان  تشنجي  بشكل  ارتجاف 
وغيرها أعراض قد تحصل منفردة، وقد تأتي في بعض الحاالت 
نتيجة  صــدره  داخــل  الغريبة  الرجفة  بتلك  شعر  لمن  مجتمعة 
لديه  تكرر  لمن  وخاصة  انفجار،  لدوي  متكررة  لمرات  تعرضه 

سماع أصوات االنفجارات خالل الحروب.
 يعود الجنود إلى أسرهم -إن كتبت لهم السالمة- بعد انتهاء 
ومنذ  مخفية.  كبيرة  بعاهات  ولكن  جسدياً..  معافين  مهامهم، 
العالمية  الحرب  انتهاء  وبعد  الماضي  القرن  خمسينيات  بداية 
الثانية لم تتوقف الدراسات والبحوث العلمية لسبر أغوار أسباب 
إحدى  ومن  منه.  الوقاية  وكذلك  لعالجه  دؤوب  سعي  في  ذلك، 
البعض الستخدام  يلجأ  التداعيات،  لتحجيم هذه  العالج  وسائل 
جلسات التشافي بالفن، فيقوم الجنود المصابون بتلك األعراض 
برسم (أقنعة وجوه) للتعبير عن أحاسيسهم التي يصعب ترجمتها 

بالمفردات.
يبدو ما سبق، مقدمة غريبة لمقال، فالموضوع يبدو أنه علمي 
وبغاية الحساسية، وهو بالفعل كذلك، ولذلك حدث أن نشرت له 
لها  عدد  في  25 صفحة  العربية»  جيوغرافيك  ناشيونال  «مجلة 
أود  الذي  الغريب  أن  غير  حوله،  متكامًال  موضوعاً   2015 عام 
من  رسالة  وصلتني  إذ  النشر،  بعد  ما حدث  هو  إياه  مشاركتكم 
واستهجانه  العدد،  هذا  من  الشديد  انزعاجه  فيها  يبدي  قارئ 

لنشر صور األقنعة التي رسمها الجنود ألنها «أخافت ابنه».
لقد ترك صاحب الرسالة كل ما يحتويه الموضوع من معلومات 
والبساطة،  الطريقة  بهذه  آخر  مكان  في  مجتمعة  يجدها  ال  قد 
للعالج،  وتجاربهم  الجنود  وقصص  المعرفية  الــجــدوى  وتــرك 
وتداعيات الحروب ومخلفاتها النفسية على الجميع، وترك ما ال 
يسع المجال لذكره هنا بينما كانت هناك في صفحات المجلة، 
التي  الجنود تعبيراً عن اآلالم  التي تركها  الرسومات  ليقف عند 
بجدوى  عميق  وعي  أي  بال  الكثيرون  يفعل  هكذا  بها.  يشعرون 
تصرفاتهم مقابل ما يتركونه من علوم ومعارف وتجارب حقيقية 

وفرص لحياة أفضل لهم وألبنائهم.

السعد المنهالي

alsaadalmenhaly@gmail.com

جانب من المعرض (من المصدر)

تسليط الضوء
على معاني العطاء والتسامح 

التي غرسها الشيخ زايد
في شعب اإلمارات

وفد األرشيف والمكتبة الوطنية خالل الزيارة (من المصدر)

عبد هللا ماجد آل علي:
المكتبات الكبرى في 
العاصمة لندن مصدر 

ألنوار الثقافة

محمد الشرقي يكرم الفائزين يف مسابقة 

الفجيرة الدولية للخط العربي

الفجيرة (وام)

بــن محمد  بــن حــمــد  الــشــيــخ محمد  أكــد ســمــو 
الخط  فــن  أهمية  الفجيرة،  عهد  ــي  ول الــشــرقــي 
المتين  وارتباطه  اإلسالمية،  الحضارة  في  العربي 
صاحب  توجيهات  إلــى  مشيراً  العربي،  بالتراث 
الــشــرقــي عضو  بــن محمد  الــشــيــخ حــمــد  الــســمــو 
المجلس األعلى حاكم الفجيرة، بدعم كافة أشكال 
حول  من  الشباب  بالمبدعين  واالحتفاء  الفنون، 

العالم. 
الفجيرة  ولي عهد  ذلك خالل حضور سمو  جاء 
لمسابقة  الثانية  الــدورة  في  الفائزين  تكريم  حفل 
في  أُقيم  الــذي  العربي،  للخط  الدولية  الفجيرة 
فندق ومنتجع البحر بالفجيرة. وتجول سمو الشيخ 

المعرض  في  الشرقي  محمد  بن  حمد  بن  محمد 
األعمال  استعرض  الذي  للحفل،  المصاحب  الفني 
سموه  واستمع  المسابقة،  في  والمشاركة  الفائزة 
اللوحات  مواضيع  عــن  شــرٍح  ــى  إل أصحابها  مــن 

والقيم التعبيرية والجمالية التي عبرت عنها.
في  الفائزين  الفجيرة  عهد  ولــي  سمو  وكــرم   
للفنون  الفجيرة  أكاديمية  نظمتها  التي  المسابقة، 
في  متقدمة  مراكز  تحقيق  على  وهنأهم  الجميلة، 
المنافسة العالمية، عبر لوحاتهم الفنية التي أبرزت 
مجال  في  الجمالية  والنواحي  العالية  مهاراتهم 
األكاديمية  بجهود  سموه،  وأشــاد  العربي.  الخط 
التي  النوعية  والمشاريع  المسابقات  تنظيم  في 
العالم،  حــول  مــن  اإلبــداعــيــة  المواهب  تستقطب 
الفنون  مجال  في  الفجيرة  إمارة  مكانة  يرسخ  بما 

الفن،  مجال  فــي  الــدولــة  ــة  رؤي ويــدعــم  البصرية، 
ويسهم في إبراز الموهوبين وتقدير إبداعاتهم.

 وقال علي عبيد الحفيتي مدير أكاديمية الفجيرة 
للفنون الجميلة، في كلمته التي ألقاها في الحفل، إن 
المسابقة استقطبت 280 خطاطاً من مختلف الفئات 
العمرية من داخل الدولة وخارجها، حيث عرضوا من 
خالل لوحاتهم ثالثة أنواع للخط العربي هي الثلث 
الجلي، والخط الديواني، وفئة الحروفيات، وعّبرت 
حرفية  تترجم  خاصة  وروحية  جمالية  عالقة  عن 
الخطاط، وتعكس أهمية الخط العربي كفن إسالمي 
متميز. حضر الحفل محمد سعيد الضنحاني مدير 
مدير  الزحمي  وسالم  بالفجيرة،  األميري  الديوان 
مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعدد من المديرين 

والمسؤولين.

محمد الشرقي خالل تكريم الفائزين (وام)
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تامر عبد الحميد )أبوظبي(

سعادته  عن  العلي  طــارق  الممثل  أعــرب 
اإلمـــارات  جمهور  مــع  يحتفل  ــأن  ب وفــخــره 
تقديمه  خالل  من  المبارك،  األضحى  بعيد 
ضمن  »طمباخية«،  بعنوان  جديدة  مسرحية 
فعاليات »العيد في دبي« يومي 11 و12 يوليو 
المقبل، على مسرح »دبي أوبرا«، والتي تجمع 
عالم  في  والخليج  الكويت  نجوم  من  نخبة 
وسعود  الفرج  أحمد  أبرزهم  الفنون«،  »أبــو 
الشويعي وغادة الزدجالي وأمير مطر وناصر 
الدوب وأحمد التمار، الفتاً إلى أنه يستعرض 
كوميدي  اجتماعي  قــالــب  فــي  خاللها  مــن 
األلعاب  بعالم  المتعلقة  القضايا  من  العديد 
الرياضية وأهمية تنمية المواهب الشابة، إلى 
جانب تسليط الضوء على كواليس كرة القدم 
والمشاكل التي تواجه المدربين والمحترفين.

تشجيع المواهب
الــتــي تولى  الــعــلــي أن »طــمــبــاخــيــة«  أكـــد 
نهار  وألفها  البصيري،  اهلل  عبد  إخراجها 
ومختلف  جديد  مسرحي  عمل  الضويحي، 
من حيث الفكرة والمضمون، وكذلك الرسالة 
الهادفة المناسبة لجميع أفراد العائلة، وقال: 
جمهور  يستمتع  ســوف  يومين  مــدى  على 
بعرضين  أرضها  على  والمقيمين  اإلمــارات 
الكوميديا  بين  تمزج  التي  المسرحية،  من 
إلى  الفتاً  والرياضية،  االجتماعية  والقضايا 
تعنى  قديمة  خليجية  كلمة  »طمباخية«  أن 
الكرة، نعزز من خالل أحداثها أهمية األلعاب 
الرياضية ودورها في تحسين األداء الجسدي 
في  األكبر  األســرة  ودور  والعقلي،  والفكري 

ومواهبهم  مهاراتهم  وتنمية  أوالدهم  تشجيع 
أو  رياضية  كانت  ســواء  المجاالت  كافة  في 
مثل  قضايا  على  الضوء  تسلّط  كما  فنية، 
التي  الــفــرصــة  الناشئة  الــمــواهــب  حــرمــان 
تكريم  وعــدم  مهاراتهم،  إلبــراز  يستحقونها 

الالعبين القدامى عند اعتزالهم.

شخصية وصولية
إنتاجها  تولى  التي  المسرحية  أن  وأوضح 
والتوزيع  لإلنتاج  اإلماراتية«  الخليج  »عدسة 
لــكــل مــن سعيد الــســعــدي وخــالــد  الــفــنــي، 
اجتماعي  قالب  في  قصتها  تدور  الشمري، 
ــو عـــّواد«  ــادي »ب ــن كــومــيــدي، حــول رئــيــس ال
بشخصيته  المعروف  العلي،  يجسده  الــذي 

إحدى  يترأس  فهو  برأيه،  وتشبثه  الوصولية 
التي  لطموحاته  إرضــاًء  الرياضية  النوادي 
ال تنتهي، ومدير فريق النادي »بهلول« الذي 
بال  أفكار  من  يقترحه  ما  كل  ويؤيد  يجامل 
باإلضافة  صائبة،  تكن  لم  ولــو  حتى  تــرّدد، 
ــو عـــّواد« فــي الــشــؤون  ــى تــدّخــل زوجـــة »ب إل
اللعب  ابنهما في  وإشــراك  للنادي،  اإلداريــة 
الموهوب  الالعب  وحرمان  الفريق،  ضمن 
»عبود بوكشه« من هذه الفرصة، بسبب صلة 
القرابة بينه وبين الرئيس السابق للنادي »بو 
النادي للفشل  شرشف«، األمر الذي يعّرض 
إلى  المسرحية  قصة  تتطرق  كما  الــذريــع، 
كواليس الرياضة وكرة القدم والمشاكل التي 

تواجه المدربين والمحترفين.

تربع على العرش
ــم الــتــطــور  ــ ــه رغ ــ ــى أن ــ ــي إل ــل ــع ــدد ال ــ وشـ
العديد  وظهور  نعيشه،  الــذي  التكنولوجي 
من المنصات الرقمية والـ»سوشيال ميديا«، 
يهتز  ــن  ول متربعاً  سيظل  الــمــســرح  أن  إال 
الفنون«،  ــو  »أب هــو  »المسرح  ــال  وق عــرشــه، 
فــراغ، ألنه حقاً  تأت من  لم  التسمية  وهــذه 
أبو الفنون بجميع أنواعها، فأغلب الممثلين 
الذي أصبحوا نجوماً حالياً هم من خريجي 
المسرح في األساس، لذلك فال يزال للمسرح 
قاعدة جماهيرية كبيرة في كل أنحاء العالم 
العربي، وفي الوقت نفسه ال يوجد ما يمنع 
الفنية،  أعمالنا  في  التكنولوجيا  تطويع  من 
التي  المسرحيات  بعض  عبر  يحدث  كما 
التواصل،  مواقع  عبر  مباشرة  عرضها  يتم 
عبر  تعرض  التي  التلفزيونية  ــدرامــا  ال أو 
هي  الوسائل  هذه  فكل  الرقمية،  المنصات 
على  تساعده  الفني  للعمل  متكاملة  عملية 
تبقى  ولكن  أكبر،  بشكل  واالنتشار  النجاح 
خشبة المسرح والشاشتين الفضية والذهبية 

هم أساس اإلنتاجات واألعمال الفنية«.

خولة علي )دبي( 

وسط أجواء تفاعلية ممتعة ومبهجة، 
انطلق النشاط الصيفي في نادي دبي 
السادسة  الهمم في دورته  ألصحاب 
أصحاب  يا  القمم  »إلــى  شعار  تحت 
الهمم«، بمشاركة 250 منتسباً، منهم 
200 من أعضاء النادي، وتشارك أكثر 
من 30 مؤسسة حكومية وخاصة في 
الذي يشتمل  النشاط  وتنظيم  رعاية 
ال  وهادفة  منوعة  فعالية،   280 على 
تستهدف  والمتعة،  الترفيه  من  تخلو 
مهارات  إلكسابهم  الهمم  أصــحــاب 
تفاعاًل  أكثر  لجعلهم  وفنية،  تعليمية 
مع ما يقدم لهم من برامج وأنشطة، 
 12 حتى  تستمر  الفعاليات  وهـــذه 

أغسطس المقبل.

ورش تفاعلية
أشارت فوزية البلوشي رئيس قسم 
دبي  نــادي  في  المجتمعية  األنشطة 

ألصحاب الهمم، إلى أهمية النشاط 
الصيفي بما فيه من ورش تفاعلية، 
تخاطب مختلف الفئات، وتسهم في 
تطويرهم وإكسابهم مهارات جديدة، 
وبمن  بأنفسهم  ثقة  أكثر  وجعلهم 
حولهم، حيث يتم وضع هذه البرامج 
مختصين  خبراء  قبل  من  والـــورش 
ومتطلباتها  اإلعاقة  لطبيعة  ووفقاً 
لتطويرها  نسعى  الــتــي  ــارة  ــمــه وال
وممتعة  ومتجددة  منهجية  بطريقة 
ــيــن، مــوضــحــة أن  ــروت بــعــيــداً عــن ال
االعاقات  مختلف  تشمل  المشاركة 
الــســمــعــيــة، الــذهــنــيــة، الــبــصــريــة 

والحركية، وغيرها.
تم  التي  والفعاليات  الـــورش  ومــن 
الصيفي،  البرنامج  ضمن  وضعها 
التنوع  على  حرصنا  البلوشي:  تقول 
بتقديم األنشطة الرياضية والرحالت 
واألشغال  الفنية  والــورش  الترفيهية 
اليدوية والبرامج التدريبية التفاعلية 
ودورات للتصوير الضوئي واإلسعافات 

الدائرة  أسرار  لتعلم  وورشة  األولية، 
التي  الــمــهــارات  وبعض  الكهربائية 

تتعلق باألمن والسالمة.

ترفيه وتثقيف 
ما  ــرز  أب أن  إلــى  البلوشي  وتشير 
يميز النشاط الصيفي هذا العام، هو 
حكومية  جهة   30 من  أكثر  مشاركة 
وإنجاح  وتنظيم  رعاية  في  وخاصة 
والتي قدمت  النشاط الصيفي،  هذا 
الــورش، وقد  الكثير من الدعم لهذه 
أصحاب  مــن  كبيراً  تفاعاًل  وجــدنــا 
بالتواجد والحضور  والتزامهم  الهمم 
اليومي والمشاركة في األنشطة، كما 
خصصنا 30 رحلة ترفيهيه وتثقيفية 
كل يوم خميس للمشاركين، وخصصنا 
ترفيهي  كيوم  أسبوع  كل  الجمعة من 
أنشطة  يتضمن  الــنــادي،  في  مفتوح 
على  وسحوبات  ومسابقات  ممتعة 
نفوس  في  البهجة  لتحقيق  الجوائز 

أصحاب الهمم.

التعاطف:
هو القدرة على فهم 

ما يشعر به اآلخرون، 
ومهم لتكوين 

عالقات قوية، ليكون 
األطفال مجهزين 

بشكل أفضل للتعامل 
مع املواقف الصعبة، 

كما إنه ضروري 
لتنمية شعور قوي 

بالوعي الذاتي 
وفهم اآلخرين على 

مستوى أعمق.
 

التعاون:
يحتاج األطفال 
إلى تعلم كيفية 

التعاون مع أقرانهم، 
مبا يتضمن العمل 
معا لتحقيق هدف 
مشترك ومشاركة 

املوارد والتناوب، 
حتى يكونوا جزءًا 
من فريق مع العمل 

لصالح اجلميع، وهو 
ما يجعلهم ينجحون 
يف احلياة، ألن العمل 

اجلماعي ضروري 
لتحقيق األهداف.

 المشاركة:
تعني القدرة على 
التخلي مؤقتًا عن 

شيء ما لصالح شخص 
آخر، وهو مفهوم 

يصعب على العقول 
الصغيرة فهمه، ولكن 

من املمكن تطويره 
باملثابرة، وتعود 
أهمية املشاركة 

إلى جعل األطفال 
متعاونني وعاطفيني 

وأقل عرضة ألن 
يكونوا أنانيني.

الحدود 
الشخصية: 

ليس من السهل على 
األطفال فهم حدود 
اآلخرين واحترامها، 

ولكن من الضروري 
أن يتعلموها، بجانب 

تعلم كيفية وضع 
حدودهم ومساحتهم 

الشخصية.
 

األخالق:
التحلي باألخالق 

احلميدة مهارة يجب 
تدريسها يف سن 

مبكرة والتي تتضمن 
احترام أنفسهم 

واآلخرين واستخدام 
آداب املائدة والشكر 

واالمتنان، ألن 
األخالق احلميدة 

ضرورية يف أي 
موقف.

»طمباخية«.. على مسرح »دبي أوبرا«

أنشطة صيفية ترفيهية تفاعلية ألصحاب الهمم

ُتعرض خالل عيد األضحى من بطولة طارق العلي

ينظمها نادي دبي بمشاركة 250 منتسبًا

عائلة كارداشيان..

على قائمة »فيراري« 

السوداء

أبوظبي )االتحاد(

أوضحت مصادر أن عائلة كارداشيان 
مت وضعها على قائمة فيراري السوداء 

للمشاهير املمنوعني من اقتناء سياراتها، 
ألنها ترى أنهم لم يتعاملوا مع السيارات 

بشكل الئق.
 متتلك العائلة ثروة تبلغ ملياري دوالر 

وتعتبر من أشهر العائالت األميركية، 
إال أن شركة فيراري ال تعتقد أنهم 

يستحقون امتالك إحدى سياراتها، 
وأعربت عن حتفظها على معاملة كيم 

لسياراتهم اخلاصة والنادرة.
واملعروف أن العائلة لها تاريخ يف التعديل 

على السيارات الفاخرة، وحتديدًا كيم 
كارداشيان التي قامت بطالء جميع 

سياراتها الفارهة مبختلف طرزها إلى 
اللون الرمادي لتتناسب مع لون منزلها.

 »The Things« ووفقًا ملا نشره موقع 
الكندي املختص بأخبار النجوم 

واملشاهير، فإنه رغم أن الشركة لم 
تذكر سببًا محددًا أدى إلى هذا القرار، 

إال أنها تؤكد بشكل مستمر أن لها احلق 
يف التحفظ على أي من قراراتها كما 
حتتفظ باحلق يف اتخاذ أي قرارات 

بشأن اإلصدارات اخلاصة والطرز 
احلصرية.

وبالنسبة لشراء سيارة فيراري، فإنه 
ليس باألمر السهل كما يعتقد البعض، 

فحتى املشاهير واألثرياء إن لم ميتلكوا 
سيارة فيراري من قبل، ففرصتهم يف 
احلصول على أخرى جديدة ضئيلة 

للغاية.
وهناك بعض املشاهير على القائمة 

السوداء للشركة ألنهم يقومون بالكثير 
من التعديالت على العجالت املعدنية 

أو لون الشعار على عجلة القيادة، 
وهو السمة املميزة للعالمة التجارية 

اإليطالية، أو حتى يعرضوا السيارة 
للبيع يف مزاد علني دون الرجوع 

للشركة، فالشركة لديها حتفظات 
كبيرة بشأن مثل تلك التصرفات 

بسياراتها.

طارق العلي مع سعيد السعدي وخالد الشمري )من المصدر(

المسرحية ُتسلط الضوء 
على كواليس كرة القدم 

ومشاكل المدربين 
والمحترفين

 طارق العلي

مهارات
يجب أن يتعلمها 

طفلك

ترجمة: عزة يوسف 

من أهم األشياء التي يجب أن يتعلمها الطفل، كيفية تطوير مهارات اجتماعية قوية، والتي 
تتضمن تكوين صداقات وإقامة محادثات وإتقان املهارات التي يحتاجها للنجاح، والتي أوضحها 

موقع »Only Child World« األميركي، وهي:
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رئيس التحرير 

حمد الكعبي

@aletihadae

إحدى مطبوعات

»حمــل ما ينشال«

باألمس،  نومهم  قلة  يحّملونك  ما  دائماً  بصراحة  ناس  في   -
بوجه  لقاك  أحدهم  لقاك  فإن  الباكر،  الصباح  في  وضيقهم 
غير بشوش، وال قلب ودود، وال لسان طلق، وكأن أحداً غّرمه 
للتو مقدار حمل بغلين من المال غبناً وظلماً أو أن أحداً رّض 
إصبع يده بمطرقة، فتحاول أن تخلق له عذراً، رغم أن هذا 
األمر ليس مطلوباً منك، وال هو واجب عليك تجاه »المعذبين 
للكليم،  ومؤنساً  لليتيم،  كافاًل  نفسك  تعد  لكنك  األرض«،  في 
ما  على  يكن  لم  وأنه  الصباحية،  بمأساته  عنه  بدالً  فتشعر 
يرام ليلة البارحة، فتقول في نفسك: إن شاء اهلل ما تكون قد 
أزعلته »بنت العون«، فبات يتقلب على الكنبة في نومة تشبه 
نومة العازب أو ما َطَبّع له مركب في لّجة البحر، يجبرك أن 
تخلق له مبررات غضبه ذاك النهار، وتتمنى لو أن بيدك شيئاً 
نفسه،  على  البهجة  من  قلياًل  وتدخل  أجــواءه،  لتلطف  تفعله 
ولو سولت لك نفسك أن تُعّرفه على صديقة آتية من الشمال 
يوم  في  لنا  سياحية  مرشدة  كانت  بالعافية،  طافحة  البارد، 
ما، فقط لتنطلق أساريره، فجأة تجد نفسك تتحول مسؤوالً 
مباشراً عن شخص قد ال تعرفه، إال أنه لم يكن مسروراً ذاك 
على  تثقل  التي  الطاقة  وتلك  العدوى،  تلك  لك  ونقل  النهار، 

الروح كرحى على الصدر.

وكأنهم  أفعالهم،  نجاسة  تحمل  وأن  بد  ال  أصــدقــاء  هناك   -
أصغر أوالدك، فدينه إن لم يقضه، وغالباً لن يقضيه، متكاًل 
تكون  أن  يمكن  الــدّيــة،  ودافــعــاً  ــة،  اآلســيّ حاماًل  على صديق 
مكان  في  الجاهلية-  وأيــام  الشباب  وقــت  في  هــذا  طبعاً   -
ويدخل ذلك الصديق القصير في عراك هو ليس قده، خاصة 
الذي  الهزيل ال يساعده على ذلك األمر، والشخص  وجسمه 
البداية، لكن صديقك بِقَصره  في المقابل كان متسامحاً في 
اآلخر  ذراع  لقوة  ملتفت  غير  الــعــراك،  على  يصر  الــواضــح 
يغوى  الذي  الصديق  مشكلة  الهريس«،  »مضراب  تشبه  التي 
كلها  الساحة  تاركاً  المنسحبين،  أول  هو  والمنازلة،  المنازعة 
لك، ليستفرد بك اآلخر بعد ما حمى وسخن، وكله لوم عليك 
ألنك لم تستطع ردع صديقك القصير عن مغاالته، وتبجحه، 
وأنت في األساس لست في حماستك المعهودة، والتي تجعل 
الموازين  المتراكم منك مالكماً، فيصبح اختالل  الغضب  من 
من  مساعدة  »طلب  عدم  ظل  في  خاصة  الموقف،  سيد  هو 

صديق«!

جل  يعرفوك  أن  دون  مــن  الفشل  لــك  يتمنون  ــاس  أن هناك   -
المعرفة، فال تعرف كيف يمكن أن تبرر فعلهم، وكأنك خصم 
فيهم  هم  وال  القاضي،  رأي  قابلين  هم  ال  ميراث،  في  معهم 
النجاح  أن  لهم  أن تشرح  تريد  المرحوم،  العميق على  حزنك 
أمر  وأنه  باألسى،  متثاقلة  عليهم سحابة  فتبدو  للجميع،  حق 
تشعر  التي  الهضمية  العصارة  بتلك  فيمتعضون  لهم،  مشروع 
النجاح، فال  أعداء  عليهم  تطلق  أن  تريد  تجرح حلوقهم،  بها 
تمنحهم  أن  تريد  الناجحين،  من  هم  وال  األعـــداء،  من  هم 

داخلك،  في  ذلك  تقبل  فال  االختالف،  شرف 
وال هم يستحقون، تحتار أين تضعهم من موقع 
الرفع،  عن  أبعد  أنهم  غير  تجد  فال  اإلعراب، 
وأنهم  الجر،  إلى  وأسهل  النصب،  إلى  وأقرب 

منقوصون! وأفعالهم 

amood8@alIttihad.ae

العمـود الثامـن

ناصر الظاهري

التوزيع واالشتراكات

من داخل الدولــة: 20 22 800 

من خارج الدولة: 4145050 9712+      

www.tawzea.ae
الطباعة

هاتف: 20 22 800 

info@upp.ae

اإلمارات العربية المتحدة ص. ب: 791 أبوظبي

هاتف: 4455555  9712 + فاكس: 4144112 - 9712 +

مكتب دبي: بدالة / ت 3561666  9714 +         فاكس : 3319090 9714 +
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أكد علماء أميركيون أن طول المرء مسؤول 
عن إصابته ببعض األمراض، وقالوا إنها 
حقيقة ستكون أكثر أهمية، مع الزيادة 
الملحوظة في طول األشخاص مؤخرًا.

وأكدت الدراسة التي نشرتها مجلة »بي 
إل أو إس جينيتكس« أن طوال القامة أكثر 

عرضة لإلصابة بالرجفان األذيني والدوالي 
الوريدية، وتلف أعصاب األطراف والتهابات 

الجلد والعظام، وتقل فرص إصابتهم بارتفاع 
ضغط الدم وزيادة الكوليسترول.

برلين )د ب أ(

من  كبير  عــدد  لعودة  الطريق  بــارز  ألماني  ثقافي  معهد  فتح 
نُقلت إلى برلين خالل العصر االستعماري  التي  الفنية،  األعمال 
الثقافي  التراث  مؤسسة  وقررت  والكاميرون..  وتنزانيا  لناميبيا 
في  الدخول  األلمانية،  العاصمة  متاحف  تدير  التي  البروسي، 

مفاوضات مفصلة بشأن إعادة تلك القطع الفنية. 
ناميبي  أبحاث  فريق  وكــان 
يعمل في برلين منذ أوائل عام 
 1400 بفحص  قام  قد   ،2019
المؤسسة،  بها  تحتفظ  قطعة 
المؤسسة،  رئيس  ُكلف  فيما 
هيرمان بارزينجر، بالتفاوض مع السلطات التنزانية بشأن عودة 
ماجي  تمرد  خالل  األلمانية  القوات  عليها  استولت  التي  القطع 

ماجي بين عامي 1905 و1907.
برلين )د ب أ(

متحف 
برليــــــن 

يستعد إلعادة قطع فنية أفريقية
الممثلة والمغنية األميركية سيلينا غوميز تصل إلى 
 Only« العرض األول للموسم الثاني من مسلسل
Murders in the Building« )مبنى جرائم القتل( 

بنقابة المخرجين األميركية في لوس أنجلوس بوالية 
كاليفورنيا.. وُعرض الموسم األول المكون من عشر 

حلقات في أغسطس 2021. )أ ف ب(

سيلينا 
في »مبنـــــى الجـــــرائم«

تجاوزت إيرادات فيلم 
»توب جان: مافريك« 

أكثر من مليار دوالر 
بحسب شركة »بارامونت 

بيكتشرز« منتجة 
الفيلم، ليصبح الفيلم 

األكثر إيرادات في تاريخ 
الممثل األميركي توم 

كروز واألعلى إيرادات في 
تاريخ السينما األميركية 
منذ 2014، وذكرت وكالة 

بلومبرج لألنباء أن الفيلم 
حقق 520 مليون دوالر 

في أميركا الشمالية و486 
مليون دوالر في الخارج.. 

وبلغ إجمالي مبيعات 
تذاكر السينما في 

الواليات المتحدة منذ 
بداية العام الحالي وحتى 
األحد الماضي  3.6 مليار 

دوالر بما يعادل مثلي 
قيمة المبيعات خالل 
الفترة نفسها من العام 

الماضي.
نيويورك )د ب أ(

مليار 
دوالر 

إيرادات »توب 
جان: مافريك«

طـــوكيــــو 
تواجه أسوأ موجة حر منذ 150 عامـــــًا

سجلت اليابان، أمس، درجات حرارة قياسية لليوم 
الرابع على التوالي، حيث حطمت درجات الحرارة في 
العاصمة أعلى مستوياتها لشهر يونيو المسجلة منذ 

150 عامًا، بينما حذرت السلطات من الضغوط الزائدة 
على شبكات الكهرباء. وبلغت درجة الحرارة العظمى 
في طوكيو 36 درجة مئوية، بعد ثالثة أيام متتالية 

تجاوزت خاللها 35 درجة - في أسوأ موجة من الطقس 
الحار في يونيو منذ بدء التسجيل عام 1875.

طوكيو )رويترز( 

موسم الرطب جزء أصيل من التراث الثقافي 
غير المادي لإلمارات، ومناسبة تتجاوز أهميتها 
حدود نضج الثمار الطيبة، وحصادها، وطرحها 
في األسواق، إلى معان رمزية، ودالالت معنوية 
محفورة في وجدان الشخصية اإلماراتية التي 

ترتبط مع النخلة بعالقة وطيدة، وتتعامل معها 
باعتبارها مكونًا أساسيًا من مكونات حياتها.

)تصوير: أفضل شام(

النخلـــــة
ثمر طيب وتراث عريق
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