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أزمة أوكرانيا.. تحٍد إنساني
افتتاحية
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أبوظبي )وام(

نهيان  آل  ــد  زاي بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  بعث 
رئيس الدولة، حفظه اهلل، برقية تهنئة إلى فخامة وافل 
رامكاالوان رئيس جمهورية سيشل، وذلك بمناسبة اليوم 

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

الرئيس وافل رامكاالوان. 
)طالع ص 04(

رئيس الدولة ونائبه 
يهنئـــان رئيــس سيشــــل باليــــوم الوطنــي

فــي عهـــد 
خليفــــــــــة..

المنشآت الرياضية 
»بصمة تاريخيــــــــــة«

 فيينا )وام(

أكــــدت دولــــة اإلمــــــارات الــتــزامــهــا 
 2008 ــام  ــعـ لـ ــووي  ــ ــن ــ ال بـــالـــقـــانـــون 
مــتــكــامــل إلدارة  لــنــظــام  وتــطــويــرهــا 
ــة،  ــاعــي ــات الــنــوويــة واإلشــع ــاي ــف ــن ال
ــيــر  ــمــعــاي ــى ال ــلـ ــع أعـ ــ مــتــمــاشــيــاً م
ــيــة. جـــاء ذلــك  والــمــمــارســات الــدول
الرابع  تقريرها  الدولة  تقديم  خالل 
الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  إلى 
المشتركة  باالتفاقية  االلتزام  حول 
بشأن سالمة إدارة الوقود المستهلك 

المشعة. النفايات  إدارة  وسالمة 
 وأشار التقرير إلى اتخاذ مؤسسة 
والشركات  النووية  للطاقة  اإلمــارات 
التابعة لها إجراءات عدة، مثل تصميم 
التي  الــنــوويــة  للطاقة  بــراكــة  محطة 
النفايات  لتخزين  كافية  سعة  توفر 
خصيصاً  مصمم  حــوض  في  النووية 
لكل وحدة، باإلضافة إلى ذلك، تعمل 
في  الــنــظــر  عــلــى  المعنية  الــجــهــات 
على  النووية  النفايات  إدارة  خيارات 

المدى الطويل.
)طالع ص 18(

مكة المكرمة )االتحاد(

السعودية  في  العليا  المحكمة  أعلنت 
ذي  شهر  غــرة  هو  الخميس  اليوم  أن 
الجمعة  يوم  بعرفة  والوقوف  الحجة، 
أول  يكون  أن  على  المقبل،  يوليو   8
السبت  المبارك  األضــحــى  عيد  ــام  أي
المملكة  وتستعد  يوليو.   9 الــمــوافــق 
بتقديم  الــرحــمــن  ضــيــوف  الستقبال 
خدمات جليلة وإمكانات هائلة لحجاج 
بيت اهلل الحرام، وحرصها الدائم على 
توفير كل ما من شأنه تحقيق أقصى 

درجات الراحة واليسر لهم أثناء أدائهم 
لمناسكهم وعباداتهم.

مــوظــف   400 الــمــمــلــكــة  وخــصــصــت 
الــقــاصــديــن مــن مصلين  الســتــقــبــال 
وحجاج وتوجيههم إلى صحن المطاف 
وتنظيم  الــمــخــصــصــة  والــمــصــلــيــات 
ــن الــمــســجــد  ــروج مـ ــخــ ــ ــول وال ــــدخــ ال
ذوي  مسارات  وتحديد  وإليه،  الحرام 
االحتياجات الخاصة، كما عملت على 
والتعقيم  التطهير  عمليات  تكثيف 
والعربات  التنقل  وعمليات  والتشغيل 

داخل المسجد الحرام.  )طالع ص 21(

سيد الحجار )أبوظبي(

الذي  المشترك  المشروع  »تعزيز«،  شركة  استقطبت 
منصة  إلنــشــاء   »ADQ و»الــقــابــضــة  »أدنــــوك«،  أطلقته 
الرويس،  في  والبتروكيماويات  الصناعي  النمو  لتحفيز 
والذين  والمحليين  الدوليين  المستثمرين  من  العديد 

الكيماوية  مشاريعها  في  باالستثمار  اهتمامهم  أبــدوا 
الــرئــيــس  الــمــهــيــري  يــوســف  خليفة  وقـــال  بــأبــوظــبــي. 
»عقدنا  لـــ»االتــحــاد«:  الشركة  فــي  بــاإلنــابــة  التنفيذي 
كبريات  إحــدى  )ريــاليــنــس(،  شــركــة  مــع  مهمة  شــراكــة 
أســواق  لتأمين  الــعــالــم،  فــي  البتروكيماويات  شــركــات 
تمتد  التي  خبراتهم  من  واالستفادة  لمنتجاتنا  التصدير 

لسنوات طويلة، وفي الوقت نفسه، أعلّنا أيضاً عن أول 
المحليين  للمستثمرين  اإلمارات  في  نوعها  من  شراكة 
مجال  في  عالمية  مشروعات  في  المشاركة  خالل  من 
من  األولية  محفظتنا  يغطي  ما  وهو  البتروكيماويات، 

الكيماوية«.  المشروعات 
)طالع ص 17(

دينا جوني )دبي(

عن  أمــس،  للتعليم،  اإلمـــارات  مؤسسة  أعلنت 
في  عشر«  »الثاني  طلبة  ألوائل  الكاملة  القائمة 
التي  الخاصة  والمدارس  الحكومية  المدارس 
عدد  وبلغ  والتعليم.  التربية  وزارة  منهاج  تطبق 
الطلبة األوائل 118 طالباً وطالبة، موزعين على 
مختلف مناطق الدولة، تتصّدرها أبوظبي بواقع 
الثانية  المرتبة  في  تليها  وطالبة،  طالباً   22
المرتبة  وفي  وطالبة،  طالباً   20 بواقع  الفجيرة 

19 طالباً وطالبة.  الثالثة الشارقة بواقع 
لطلبة   %94.4 العامة  النجاح  نسبة  وبلغت 
-2021 الــدراســي  للعام  عشر  الثاني  صفوف 

طالباً   28.775 لالمتحان  تقدم  فيما   ،2022
وطالبة. 

قادة دول حلف شمال األطلسي »الناتو« خالل اجتماعهم في مدريد، حيث بدؤوا رسميًا عملية ضم السويد وفنلندا لصفوف الحلف، 
بموافقة جميع قادة الدول األعضاء الـ30، فيما قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف: »نحن ننظر لتوسع حلف شمال 

األطلسي على أنه عامل مزعزع لالستقرار في الشؤون الدولية«. كما اتفق قادة الحلف على تكثيف التعزيزات في أوروبا الشرقية في ضوء 
األزمة األوكرانية، وتتضمن خططًا لوضع 300 ألف جندي في حالة تأهب قصوى. 

)وكاالت( )الصورة رويترز( .. )طالع ص 20(

تتصّدر قائمة 
األوائل

شراكـــــات »تعزيــز« تحفـــز النمــــو الصنـــاعي 

السويد وفنلندا 
في الطريق إلى حلف »الناتو«

وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية 

اليوم غرة ذي الحجة و9 يوليو »األضحى«

اإلمارات: نظـام متكامــل إلدارة 

النفايات النوويـة واإلشعاعيـــة

السعودية تستقبــل ضيــــوف 

الرحمــــن بإمكانــــــات هائلـــــــة

نيويورك )االتحاد(

أكــدت دولــة اإلمـــارات، أمــس، على 
لتحقيق  الجهود  مضاعفة  ضــرورة 
المعاناة  وإنهاء  أوكرانيا  السالم في 
ــن تــفــاقــم  ــذرة مـ ــحـ اإلنـــســـانـــيـــة، مـ
استمرار  حال  العالمية  التداعيات 

الصراع. 
أمام  بيان  في  ــارات،  اإلمـ وقالت 
على  »يجب  الدولي:  األمــن  مجلس 
المجلس استنفاد كل السبل وتكثيف 
الــجــهــود، ألنــه فــي حــال اســتــمــرار 
توقع  يمكننا  أوكرانيا،  في  الصراع 

العالمية«. التداعيات  تفاقم 
من  بد  »ال  البيان:  في  وأضــافــت 
للمحافظة  الدولي،  القانون  تطبيق 
ــود اإلنـــســـانـــي، وحـــان  ــوجـ ــى الـ عــل
الوقت إلجراء حوار حول التحديات 
لألعمال  فــوري  ووقــف  اإلنسانية، 

العدائية«.
وأشـــــــارت إلــــى أنــــه مـــع دخـــول 
ــإن  الـــصـــراع شـــهـــره الـــخـــامـــس، ف
هم  السن  وكبار  واألطــفــال  النساء 
أكثر  أن  مضيفة  المتأثرين،  أكثر 
نزحوا  أوكرانيا  أطفال  نصف  من 
مع  يعانون  فيما  منازلهم،  من  اآلن 
ــن صدمة  الــســن م ــار  ــب الــنــســاء وك
في  للجوء  والسعي  الــدائــر  العنف 

دول الجوار. 
)طالع ص 20(

أكدت ضرورة تطبيق القانون الدولي للمحافظة على الوجود اإلنساني

اإلمارات: أزمة أوكرانيا تفاقم التداعيات العاملية

دينا محمود )عواصم(

وأصيب  أشــخــاص   7 قتل 
بانفجار  أمس،  آخرين،   7
استهدفت  مفخخة  سيارة 
ــب مــــســــؤول أمــنــي  ــ ــوك ــ م
جنوبي  عـــدن،  بمحافظة 
أمني  مصدر  وأكد  اليمن. 
نجاة مدير أمن لحج اللواء 
محاولة  من  السيد  صالح 
في  مــروره  أثناء  االغتيال 
ــور مــكــســر«  ــ مـــديـــريـــة »خـ
أنه  موضحاً  عدن،  شرقي 
تـــعـــرض فــقــط إلصـــابـــات 

. طفيفة

ــذر  ـــ إلـــــــــى ذلـــــــــــك، ح
ــراء مــن  ــ ــبـ ــ مـــحـــلـــلـــون وخـ
الحوثي  ميليشيات  إطالة 
ُمراوغاتها  أمد  اإلرهابية 
الـــحـــالـــيـــة، ومــحــاوالتــهــا 
ــاذ  ــخــ ــ الــــتــــهــــرب مـــــن ات
تفضي  فــعــلــيــة  إجـــــراءات 
ــح الـــطـــرق الــمــؤديــة  ــفــت ل
المحاصرة،  تعز  لمدينة 
ضغط  بممارسة  وطالبوا 
الميليشيات  عــلــى  ــر  ــب أك
على  إلجــبــارهــا  الحوثية، 
ملموسة،  تــنــازالت  تقديم 

خاصة حيال ملف تعز.
)طالع ص 22(

استقطبت 
المستثمرين الدوليين 

والمحليين 

»الحوثي« يراوغ في ملف حصار تعز

14 قتيـــــــاًل وجريحـــــــًا بانفجــــار 

استهدف مسؤواًل أمنيًا يف عدن

»المـــــــاليــــــــة« 
تمــــــــدد موعــــــد تقــــــــديم بالغــــــات 
متطلبات قانون االمتثال الضريبي

»وول ستريت جورنال«: اإلمارات قوة 
مؤثرة في قطاع الطاقـــــــة المتجـــــددة

5 سلـــــع تستحـــــــوذ علـــــى 60% من 
التبادل التجاري بين اإلمارات والهند 

الرئيس اللبناني يتسلم تشكيلة 
حكوميـــــــة من نجــــــيب ميقـــــــاتي 

ص
خا

صيد األسماك

21

بعد فترة حظر صيد ممتدة لـ 4 أشهر، يعاود 
صيادو الدولة صيد أسماك »القرش« اعتبارًا من 

يوم غٍد الجمعة.
 »شروق عوض«

حـــــــوار
عادل العسومي

رئيس البرلمان العربي يؤكد توظيف 
الدبلوماسية البرلمانية في الدفاع 

عن القضايا العربية والتصدي 
لمحاوالت التدخل في الشؤون 

الداخلية.
 »أحمد شعبان«
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نسبة نجاح طلبــة »الثانـي عشر« 

أبوظبـي

مع  بالدهم  من  فــروا  أوكراني  ماليين  خمسة  من  أكثر 
أكثر  تتعمق  الغذاء  وأزمة  الخامس،  شهره  النزاع  دخول 
في إمدادات  البلدان تعاني نقصاً  العالم، وكثير من  في 
وتراجع  التضخم  معدالت  ارتــفــاع  جانب  إلــى  الطاقة، 
مؤشرات النمو االقتصادي العالمي.. كل هذه التداعيات 
معرضة للتفاقم في حال عدم التهدئة واستمرار تصعيد 
انتهاكات  حــدوث  خطر  ــادة  زي مع  أوكرانيا،  في  األزمــة 

جسيمة لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي.
اإلمارات، عملت من خالل مختلف المحافل العالمية، 
وفي إطار األمم المتحدة ومجلس األمن، وعبر عالقاتها 
التصعيد،  دون  للحيلولة  الدبلوماسية،  وقنواتها  الدولية 
بالحوار  األزمــة  هــذه  وإنهاء  النفس،  إلــى ضبط  ودعــت 
وبالطرق الدبلوماسية؛ ألن استمرارها ليس من مصلحة 
أحد، وتؤكد دوماً ضرورة مضاعفة هذه الجهود لتحقيق 
السالم، وإنهاء المعاناة اإلنسانية التي دفع ثمن تداعياتها 
األطفال والنساء وكبار السن والمجتمعات األكثر ضعفاً 
بين صفوف  الضحايا  دائــرة  بتوسيع  وتهدد  العالم،  في 

المدنيين والمهجرين.
أي  من  أكثر  اليوم  التضامن  تعزيز  إلى  يحتاج  العالم 
سبياًل  الــحــوار  وانــتــهــاج  التعايش،  قيم  ــالء  وإعـ وقـــت، 
آثاره  وتتصاعد  تمتد  عندما  خاصة  صــراع،  أي  إلنهاء 
االقتصادية والسياسية واإلنسانية، وهي ثوابت إماراتية 
راسخة تسعى من خاللها الدولة إلحياء مفاهيم التقارب، 
القانون  احترام  وتعزيز  السالم،  وإحــالل  العنف  ووقف 
الدولي، واحترام سيادة واستقالل الدول ووحدة أراضيها 
تحدياً  تمثل  الصراعات  هذه  ألن  اإلقليمية،  وسالمتها 

إنسانياً ال تتوقف تداعياته السلبية.
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ـــــي عهـــــــدـــــي عهـــــــدفـــــفـــــ

وضعت هذه المنشآت اإلمارات بقوة 
على الخريطة الرياضية العالمية وجهة 
أفضل  مشاهدة  خاللها  مــن  يمكنك 
ال  األمــر  لكن  العالم،  في  الرياضيين 
يتعلق بالبطوالت الكبرى فقط، بل في 
جود أكثر من 200 جنسية تعيش على 

أرض الدولة.
ــة  ــمــاضــي ــوات ال ــ ــن ــســ ــ ــدت ال ــ ــه وشــ
خليفة  الشيخ  له  المغفور  بتوجيهات 
طفرة  اهلل،  رحمه  نهيان،  آل  زايــد  بن 
والتي  والمالعب  المنشآت  في  كبيرة 
األجــيــال،  تتوارثه  الــذي  اإلرث  تمثل 
أكثر  جياًل بعد جيٍل، وتملك اإلمارات 
بمواصفات  القدم  لكرة  ملعباً   13 من 
لكرة  الدولي  االتحاد  لمعايير  مطابقة 
القدم »الفيفا«، واالتحاد اآلسيوي لكرة 
القدم، استضافة العديد من األحداث 
لألندية،  العالم  كــأس  منها  الكبرى، 
العالم  وكــأس  للشباب،  العالم  وكــأس 
في  ومنها  آســيــا،  وكـــأس  للناشئين، 
أبوظبي مالعب مدينة زايد الرياضية، 
الشامخة،  نهيان،  آل  زايد،  بن  محمد 
وفي  زايد  بن  هزاع  استاد  العين  وفي 
دبي مالعب آل مكتوم، راشد، زعبيل، 
بن  وحمدان  والعوير  راشد  بن  مكتوم 
راشد، إلى جانب المالعب في الشارقة 
ورأس الخيمة والفجيرة المنتشرة في 

ربوع الدولة. 
في  الــريــاضــيــة  الــصــاالت  وتنتشر 
ــعــددة األغــــراض  ــت األنـــديـــة، وهـــي م
واليد  السلة  كرة  نشاطات  فيها  تقام 
والطائرة والتايكواندو والجودو، وصالة 
منافسات  تحتضن  التي  آرينا«  »آيبيك 
إلى  الــدولــيــة،  جيتسو  الجو  بــطــوالت 

في  الحديثة  التنس  مــالعــب  جــانــب 
أبوظبي ودبي والفجيرة، وعندما بدأت 
دبي باستضافة بطولة سوق دبي الحرة 
االستاد  كــان   ،1993 عــام  في  للتنس 
وبعض  السقاالت  من  كتلة  عن  عبارة 
عقود   3 أكثر  وبعد  المؤقتة،  المقاعد 
لـ5000  يتسع  الملعب  بات  الزمن  من 

ــث اســـتـــضـــاف أفــضــل  شـــخـــص، حــي
روجير  أمــثــال  الــعــالــم،  فــي  الالعبين 
وسيرينا  ديوكوفيتش  ونوفاك  فيدرر 
ويليامز، ويعد اآلن أحد أفضل مالعب 
بطولة  جانب  إلــى  العالم،  في  التنس 
مبادلة التي رسخت نفسها في أبوظبي 
وباتت محط أنظار العالم سنوياً، وهي 

تقام في مدينة زايد الرياضية سنوياً، 
عشبياً  ملعباً   20 نحو  حالياً  ويوجد 
الدولة،  مناطق  مختلف  في  للجولف 
يتسع  الذي  ميدان،  مضمار  يبرز  كما 
على  أيقونة  ويعتبر  متفرج،  ألف  لـ60 
مالعب  تــوجــد  كما  الــعــالــم،  مستوى 
مميزة للكريكيت ومالعب »ذا سيفنز« 

من  ــاب  ــع األل مختلف  تحتضن  الــتــي 
الرجبي وكرة القدم.

هناك مواقع مختلفة ومبتكرة تالئم 
والتي  الــريــاضــة  لممارسة  الجميع، 
الــمــغــفــور له  ظــهــرت جلية فــي عــهــد 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه 
الذي  دايف«  »سكاي  أبرزها  من  اهلل، 

ومرغم  المارينا  منطقتي  فــي  يوجد 
ويستضيف بطوالت عالمية إلى جانب 
في  دبــي«  و»سكي  اليومية،  نشاطاته 
مول اإلمارات الذي يقدم فرصة التزلج 
في درجة حرارة باردة ومجمع ند الشبا 
ومضمار  دبي  ديف  وحوض  الرياضي 
دبي للدراجات الهوائية وتطوير ميادين 
وتحويلها  الفروسية  ومضامير  الهجن 
االهتمام  بجانب  ذكــيــة  منشآت  ــى  إل
بمنشآت أصحاب الهمم وحصلت دبي 
ألصحاب  صديقة  مدينة  لقب  على 
الخاصة  بــاألنــديــة  واالهــتــمــام  الهمم 
ــى األنــديــة  بــهــذه الــفــئــة، بــاإلضــافــة إل

المتخصصة في العديد من األلعاب. 
ــدن اإلمـــــارات إلــى  كــمــا تــحــولــت مـ
تصميم  خــالل  مــن  للرياضة  صديقة 
وركــوب  الجري  ومــســارات  المضامير 
أبوظبي حصلت  أن  ويكفي  الدراجات 
الهوائية،  الدراجات  مدينة  لقب  على 
كلم   300 تــتــجــاوز  مـــســـارات  وبــهــا 
كلم   1000 إلى  الوصول  والمستهدف 
كلم   200 حاجز  تخطت  دبــي  وأيــضــاً 
مضمار  أن  كما  المسارات،  هــذه  في 
مدينة القدرة بمفرده مسافته 86 كلم 
بخالف المسارات في الحدائق العامة 
ممارسة  على  الجمهور  تساعد  التي 

الرياضة في بيئة آمنة. 

مجمع حمدان الرياضي 
ويُـــعـــد مــجــمــع حـــمـــدان الــريــاضــي 
ــم الــمــنــشــآت  بـــدبـــي، واحـــــداً مـــن أهـ
تم  حيث  بالدولة،  الكبرى  الرياضية 
المواصفات  ألحـــدث  وفــقــاً  تشييده 
مركز  أكبر  وهو   ،2010 في  العالمية 

للرياضات المائية في العالم، واألكثر 
تقدماً في العالم من الناحية التقنية، 
م،   50 بطول  للسباحة  حوضاً  ويضم 
إحماء  ومسبح  م،   25 غطس  مسبح 
للمعايير  مطابَقين  م،   50 وتــدريــب 
األولمبية، ويمكن تحويلهما إلى منّصة 
كالكاراتيه،  الرياضية،  للمنافسات 
تصميم  ــم  وت وغــيــرهــا،  السلة،  وكــرة 
شكل  على  الرئيسة  الصالة  مقاعد 
 15.000 لنحو  تتسع  حصان،  حــدوة 

متفرج. 
ودشن افتتاحه يوم 10 أكتوبر 2010، 
ببطولة العالم العاشرة للسباحة - دبي 
البطوالت  استضافة  بعدها  لتتوالى 
واستضاف  األخرى  والدولية  المحلية 
 340 ســنــوات   10 أول  فــي  المجّمع 
دولية ومحلية مختلفة،  وفعالية  حدثاً 
حيث تم تنظيم 92 فعالية دولية و232 
حدثاً محلياً و18 فعالية غير رياضية 
ووصل عدد البطوالت المائية الدولية 
 58 إلـــى  الــمــجــمــع  فــي  الــتــي نظمت 
عدد  في  الزيادة  نسبة  وبلغت  فاعلية 
الخمس  السنوات  خــالل  الفعاليات 

األخيرة %41. 
أكثر  منافسات  المجمع  ويستضيف 
من 10 رياضات أولمبية أخرى ويتسع 
ألكثر من 15 ألف متفرج جلوساً كما 
رئيسية،  مسابح  ثالثة  على  يحتوي 
ــزو« في  »آي 3 شهادات  المجمع  ونــال 
تجمع  التي  المتكامل  اإلدارة  نظام 
 )9001 )آيزو  الجودة  إدارة  نظام  بين 
ونظام إدارة السالمة والصحة المهنية 
البيئية  اإلدارة  ونظام   )45001 )آيزو 

)آيزو 14001(.

رضا سليم )دبي( 

تغيرت خريطة المنشآت الرياضية في عهد المغفور له 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وباتت بصمة 

تاريخية والواجهة السياحية لإلمارات أمام العالم ليس 

فقط لمواصفاتها الدولية التي تتمتع بها، بل أيضًا 

الستضافتها أحداثًا عالمية وقارية كبيرة، وكانت على 

مدار سنوات طويلة شاهدة على اإلنجازات التي حققتها 

رياضة اإلمارات، كما أن مدرجاتها شهدت حضورًا جماهيريًا 

من مختلف الجنسيات، بعضهم قطع ساعات سفر طويلة 

لحضور هذه األحداث، وأبرزها نهائيات كأس آسيا لكرة 

القدم »اإلمارات 2019«، والتي كانت الحدث اآلسيوي األبرز، 

وأيضًا دورة األلعاب العالمية لألولمبياد الخاص التي جمعت 

العالم تحت مظلة اإلمارات وطن التسامح والسالم. 

المنــشـــــــآت الريـــاضيــــــةالمنــشـــــــآت الريـــاضيــــــة

»بصمة تاريخية«»بصمة تاريخية«

دبي )االتحاد( 

تعتبر حلبة مرسى ياس يف أبوظبي، واحدة من أكثر حلبات الفورموال وان، املتقدمة تكنولوجيًا يف العالم، وموطن 
رياضة السيارات يف الشرق األوسط، كما أنها واحدة من أكثر حلبات سباقات اجلائزة الكبرى تطورًا يف العالم، فهي 

مستوحاة من تراث وقيم اإلمارات العربية املتحدة. تعتبر حلبة مرسى ياس أهم منشأة رياضية ترفيهية على مستوى 
دولة اإلمارات العربية املتحدة، حيث جتذب أنظار العالم سنويًا عندما ُيقام سباق جائزة االحتاد للطيران الكبرى 

للفورموال-1، وُأقيم على هذه احللبة السباق األول جلائزة طيران االحتاد الكبرى للفورموال- 1 يف الفترة ما بني 30 
أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2009. وميتد مسار احللبة على مسافة 5.55 كيلومتر، ميكن تقسيمه إلى مسارين مختلفني 

يبلغ طول أحدهما 3.1 كيلومتر واآلخر 2.4 كيلومتر ميكن استخدامهما منفصلني لفعاليات رياضية مختلفة، وتتسع 
املدرجات املغطاة بالكامل لقرابة 60 ألف مشاهد يف مقاعد مريحة، وهي املكان الوحيد لرياضة السيارات يف العالم 

الذي يوفر مدرجات مغطاة ومظللة يف جميع أنحاء منشأتها، إلى جانب ميزة اخلروج من منطقة الصيانة الفريدة من 
نوعها والتي متر جزئيًا أسفل املسار. وحتتضن احللبة للعديد من األحداث الرياضية والفعاليات املرتبطة برياضة 
السيارات للمحترفني، مثل سباقات الدراجات، كما تقدم احللبة مجموعة مذهلة من التجارب املميزة داخل وخارج 

مسار احللبة، وتعتبر أيضًا مقرًا إقليميًا مفضاًل إلقامة العديد من املناسبات والفعاليات الترفيهية واملجتمعية، 
واملؤمترات واالجتماعات الرسمية، ملا تتمتع به من جتهيزات ومنشآت عصرية، إال أن جتربة رياضة السيارات على 

حلبة مرسى ياس ال مثيل لها للمشاهدين والسائقني على حد سواء.

دبي )االتحاد( 

يعتبر استاد هزاع بن زايد يف مدينة العني الذي افتتح عام 2014، واملقام على مساحة 45.000 قدم مربعة، واحدًا من 
أكثر املشاريع الرياضية تطورًا مبنطقة الشرق األوسط، كما أنه حتفة معمارية رائعة، وصرح رياضي فخم، ُبني وفق 
أحدث التقنيات العاملية املتطورة مبا يتوافق مع متطلبات االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، ويتماشى مع النهضة 
الرياضية لدولة اإلمارات العربية املتحدة حيث يشمل 25.000 مقعد موزع على 7 مستويات منها 3.000 مقعد مميز 
ليصبح واحدًا من أكبر املالعب الدولية التي حتتوي على نسبة مقاعد عالية للدرجة املتميزة، وُيصنف كأحد أكثر 
املالعب تطورًا يف املنطقة، ومع غياب احلواجز احلديدية فإن التجربة حلضور املباريات أصبحت مشابهة للمالعب 

العاملية مبا عزز من احلضور اجلماهيري يف األحداث املهمة التي تقام عليه وجعلت اإلقبال كبيرًا للغاية من مختلف 
اجلنسيات، وحصل االستاد على جائزة أفضل تصميم ملعب عاملي لعام 2014 من بني 31 استادًا عامليًا من جميع 

القارات كما نافس ضمن أجمل 10 أشكال هندسية مشيدة يف العالم، عن فئة الرياضة، وذلك يف مهرجان الهندسة 
العاملي 2015. وتصميم امللعب مستوحى من أشجار النخيل، كرمز ليربط احلاضر واملستقبل بتاريخ وتراث الدولة 

الغني، وهو أول استاد يف املنطقة مصمم خصيصًا بشكل يتيح توفير الظل طوال العام للمشاهدين عن طريق الشكل 
اإلنشائي املتقدم والسقف، مبا يسمح باملشاهدة اجليدة، حتى يف موسم الصيف، وهي امليزة الفريدة من نوعها التي 

تعزز من مكانته بني املالعب يف املنطقة والعالم، وتتضمن اجلوانب الهندسية اإلبداعية لالستاد، تصميم الواجهة 
األمامية برؤية تصميمية مستوحاة من شكل ساق شجرة النخيل ذات الدالالت واملكانة اخلاصة، يف الثقافة 

والعادات احمللية لإلمارات، إلى جانب استخدام تقنيات إضاءة حديثة وصديقة للبيئة إلضاءة أكثر من 600 لوحة 
تشكل الهيكل اخلارجي للتصميم.

استاد
هزاع بن زايد 

»تحـفــــــة 
معمارية 
عالمية« 

حلبة ياس »موطن الفورموال« 

ُتعد مدينة دبي الرياضية أول مدينة رياضية متكاملة من هذا النوع، افتتحت 
يف عام 2004، وتطورت بصورة تدريجية مع مرور الوقت، وهي تشغل مساحة 

50 مليون قدم مربعة، وتضم فنادق ومرافق رياضية متنوعة، باإلضافة ملجلس 
الكريكيت الدولي وملعب الكريكيت أيضًا، وهناك مالعب رياضية أخرى متاحة 

للرجبي والهوكي، وأيضًا السباحة ويتسع ملعب الكريكيت لـ 25000 متفرج، 
فيما يتسع ملعب املدينة الرئيسي لـ 60000 متفرج، وملعب إندور أرينا لـ 20000 

كذلك، فيما ملعب اجلولف مجهز بـ 18 حفرة. وتتوافر فيها صالة األلعاب 
الرياضية اجلديدة »فيت ريبوبليك«، حيث تقدم دروس فنون القتال والدفاع 
عن النفس ورياضة اجلمباز، باإلضافة إلى توافر مسبح بحجمه األوملبي، كما 

تشمل القرية الرياضية مجموعة من املرافق الترفيهية املطلة على مالعب كرة 
القدم.

وجه املغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه اهلل، بإنشاء 
مجمع زايد بالفجيرة والذي ُيعد ضمن املنشآت الرياضية احلديثة يف 

الدولة، حيث مت وضع حجر األساس يف أكتوبر 2014 ومت افتتاحه على 
مراحل. 

وُيعد موقعه مثاليًا إلقامة أكبر األحداث الرياضية، حيث يبعد عن 
إمارة دبي 117 كيلومترًا تقريبًا، وعن إمارة الشارقة 99 كيلومترًا تقريبًا، 

وتبلغ مساحة األرض كاملة 178.300 متر مربع، وتتسع املدرجات 
إلى 2132 متفرجًا، إضافة إلى 244 كرسيًا، ويضم املجمع مقصورة 

كبار الشخصيات والكثير من الصاالت واجللسات واملطاعم والغرف 
املعدة الستخدامات الضيوف والفرق الرياضية املختلفة، وبلغت املدة 

التنفيذية 600 يوم إضافة إلى 30 يومًا حتضيرية، وهو ما يعني أن 
املجمع مت تنفيذه خالل 630 يومًا.

صمم مضمار دبي للدراجات الهوائية الذي مت افتتاحه يف يناير 2013 
والذي يقع يف منطقة سيح السلم وشارع القدرة، وفق أعلى املعايير 

العاملية بالنسبة لألمان والسالمة يف املسارات ليشكل إضافة جديدة 
للمنشآت الرياضية يف دبي وملتقى لهواة ومحبي رياضة الدراجات، كما 
يتيح الفرصة لدراجي اإلمارات من العبي املنتخبات الوطنية واألندية 

للتدريب، مبا يخدم االرتقاء مبستوى الدراجة اإلماراتية، ويعزز 
وجودها على منصات التتويج يف احملافل الدولية للعبة على اختالف 

مستوياتها، ويضم املضمار مسارين األول بطول 49 كلم، والثاني بطول 
10 كلم، وهو مجهز بالعالمات واللوحات اإلرشادية لالستخدام النهاري 
والليلي وفق احدث املواصفات العاملية. تضمن االفتتاح عرضًا ُأقيم ألول 

مرة يف العالم، عبارة عن سباق بني األملاني توني مارتن بطل العالم الفائز 
بامليدالية الفضية يف أوملبياد لندن 2012، ووليم أحد فرسان إسطبالت 

ميدان، وانتهى بفوز الفارس وليم.

تضم مدينة »ميدان«، التي مت إنشاؤها يف دبي، أكبر مضمار سباقات خيل يف 
العالم، والذي مت افتتاحه يف مارس 2010، ويطلق عليه حتفة املضامير العاملية 

وهو يحتضن سنويًا منافسات كأس دبي العاملي الذي يعتبر األغلى من نوعه 
على مستوى العالم بالنظر للجوائز املالية الضخمة التي يقدمها.

ويعتبر الفندق واملضمار بحد ذاته أيقونة معمارية تؤكد فرادته عامليًا وأنها 
أكبر مبنى متصل على وجه األرض بطول يبلغ أكثر من 1.5 ميل، ومدرجات 

ميكن لها أن تتسع لـ82 ألف متفرج، إضافة إلى ميدان سباق يتضمن خطًا 
مستقيمًا بطول 6.1 كيلومتر، وانتقااًل إلى فندق من فئة خمس جنوم يضم 

285 جناحًا وغرفة، ومتحفًا للخيول وقاعات للمعارض ومالعب للجولف 
والتنس وغيرها، التي جعلت منها مضمار السباق األكثر تكاماًل عامليًا.

ُأعيد افتتاح استاد آل مكتوم يف عام 2019، بحلة عاملية غاية يف الروعة، ومت 
افتتاحه رسميًا يف املباراة التي جمعت بني فريقي النصر وآرسنال اإلجنليزي، 

وبلغت تكلفة تطوير استاد آل مكتوم أكثر من 200 مليون درهم، وجاءت عملية 
إعادة تصميم امللعب بحلته اجلديدة تزامنًا مع الذكرى الـ40 لتدشني استاد 

آل مكتوم ألول مرة يف 1978، وحتول االستاد إلى حتفة معمارية رائعة وصرح 
رياضي مجهز بأحدث تقنيات األمن واإلضاءة وبناءه وفقًا ملواصفات املالعب 

األوروبية.

»دبي الرياضية« 
أول مدينة متكاملة

مجمع زايد.. »الموقع المثالي«

مضمار دبي للدراجات.. إضافة جديدة

ميدان.. »أيقونة المضامير«

استاد آل مكتوم.. »نيولوك«
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ـــــي عهـــــــدـــــي عهـــــــدفـــــفـــــ

وضعت هذه المنشآت اإلمارات بقوة 
على الخريطة الرياضية العالمية وجهة 
أفضل  مشاهدة  خاللها  مــن  يمكنك 
ال  األمــر  لكن  العالم،  في  الرياضيين 
يتعلق بالبطوالت الكبرى فقط، بل في 
جود أكثر من 200 جنسية تعيش على 

أرض الدولة.
ــة  ــمــاضــي ــوات ال ــ ــن ــســ ــ ــدت ال ــ ــه وشــ
خليفة  الشيخ  له  المغفور  بتوجيهات 
طفرة  اهلل،  رحمه  نهيان،  آل  زايــد  بن 
والتي  والمالعب  المنشآت  في  كبيرة 
األجــيــال،  تتوارثه  الــذي  اإلرث  تمثل 
أكثر  جياًل بعد جيٍل، وتملك اإلمارات 
بمواصفات  القدم  لكرة  ملعباً   13 من 
لكرة  الدولي  االتحاد  لمعايير  مطابقة 
القدم »الفيفا«، واالتحاد اآلسيوي لكرة 
القدم، استضافة العديد من األحداث 
لألندية،  العالم  كــأس  منها  الكبرى، 
العالم  وكــأس  للشباب،  العالم  وكــأس 
في  ومنها  آســيــا،  وكـــأس  للناشئين، 
أبوظبي مالعب مدينة زايد الرياضية، 
الشامخة،  نهيان،  آل  زايد،  بن  محمد 
وفي  زايد  بن  هزاع  استاد  العين  وفي 
دبي مالعب آل مكتوم، راشد، زعبيل، 
بن  وحمدان  والعوير  راشد  بن  مكتوم 
راشد، إلى جانب المالعب في الشارقة 
ورأس الخيمة والفجيرة المنتشرة في 

ربوع الدولة. 
في  الــريــاضــيــة  الــصــاالت  وتنتشر 
ــعــددة األغــــراض  ــت األنـــديـــة، وهـــي م
واليد  السلة  كرة  نشاطات  فيها  تقام 
والطائرة والتايكواندو والجودو، وصالة 
منافسات  تحتضن  التي  آرينا«  »آيبيك 
إلى  الــدولــيــة،  جيتسو  الجو  بــطــوالت 

في  الحديثة  التنس  مــالعــب  جــانــب 
أبوظبي ودبي والفجيرة، وعندما بدأت 
دبي باستضافة بطولة سوق دبي الحرة 
االستاد  كــان   ،1993 عــام  في  للتنس 
وبعض  السقاالت  من  كتلة  عن  عبارة 
عقود   3 أكثر  وبعد  المؤقتة،  المقاعد 
لـ5000  يتسع  الملعب  بات  الزمن  من 

ــث اســـتـــضـــاف أفــضــل  شـــخـــص، حــي
روجير  أمــثــال  الــعــالــم،  فــي  الالعبين 
وسيرينا  ديوكوفيتش  ونوفاك  فيدرر 
ويليامز، ويعد اآلن أحد أفضل مالعب 
بطولة  جانب  إلــى  العالم،  في  التنس 
مبادلة التي رسخت نفسها في أبوظبي 
وباتت محط أنظار العالم سنوياً، وهي 

تقام في مدينة زايد الرياضية سنوياً، 
عشبياً  ملعباً   20 نحو  حالياً  ويوجد 
الدولة،  مناطق  مختلف  في  للجولف 
يتسع  الذي  ميدان،  مضمار  يبرز  كما 
على  أيقونة  ويعتبر  متفرج،  ألف  لـ60 
مالعب  تــوجــد  كما  الــعــالــم،  مستوى 
مميزة للكريكيت ومالعب »ذا سيفنز« 

من  ــاب  ــع األل مختلف  تحتضن  الــتــي 
الرجبي وكرة القدم.

هناك مواقع مختلفة ومبتكرة تالئم 
والتي  الــريــاضــة  لممارسة  الجميع، 
الــمــغــفــور له  ظــهــرت جلية فــي عــهــد 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه 
الذي  دايف«  »سكاي  أبرزها  من  اهلل، 

ومرغم  المارينا  منطقتي  فــي  يوجد 
ويستضيف بطوالت عالمية إلى جانب 
في  دبــي«  و»سكي  اليومية،  نشاطاته 
مول اإلمارات الذي يقدم فرصة التزلج 
في درجة حرارة باردة ومجمع ند الشبا 
ومضمار  دبي  ديف  وحوض  الرياضي 
دبي للدراجات الهوائية وتطوير ميادين 
وتحويلها  الفروسية  ومضامير  الهجن 
االهتمام  بجانب  ذكــيــة  منشآت  ــى  إل
بمنشآت أصحاب الهمم وحصلت دبي 
ألصحاب  صديقة  مدينة  لقب  على 
الخاصة  بــاألنــديــة  واالهــتــمــام  الهمم 
ــى األنــديــة  بــهــذه الــفــئــة، بــاإلضــافــة إل

المتخصصة في العديد من األلعاب. 
ــدن اإلمـــــارات إلــى  كــمــا تــحــولــت مـ
تصميم  خــالل  مــن  للرياضة  صديقة 
وركــوب  الجري  ومــســارات  المضامير 
أبوظبي حصلت  أن  ويكفي  الدراجات 
الهوائية،  الدراجات  مدينة  لقب  على 
كلم   300 تــتــجــاوز  مـــســـارات  وبــهــا 
كلم   1000 إلى  الوصول  والمستهدف 
كلم   200 حاجز  تخطت  دبــي  وأيــضــاً 
مضمار  أن  كما  المسارات،  هــذه  في 
مدينة القدرة بمفرده مسافته 86 كلم 
بخالف المسارات في الحدائق العامة 
ممارسة  على  الجمهور  تساعد  التي 

الرياضة في بيئة آمنة. 

مجمع حمدان الرياضي 
ويُـــعـــد مــجــمــع حـــمـــدان الــريــاضــي 
ــم الــمــنــشــآت  بـــدبـــي، واحـــــداً مـــن أهـ
تم  حيث  بالدولة،  الكبرى  الرياضية 
المواصفات  ألحـــدث  وفــقــاً  تشييده 
مركز  أكبر  وهو   ،2010 في  العالمية 

للرياضات المائية في العالم، واألكثر 
تقدماً في العالم من الناحية التقنية، 
م،   50 بطول  للسباحة  حوضاً  ويضم 
إحماء  ومسبح  م،   25 غطس  مسبح 
للمعايير  مطابَقين  م،   50 وتــدريــب 
األولمبية، ويمكن تحويلهما إلى منّصة 
كالكاراتيه،  الرياضية،  للمنافسات 
تصميم  ــم  وت وغــيــرهــا،  السلة،  وكــرة 
شكل  على  الرئيسة  الصالة  مقاعد 
 15.000 لنحو  تتسع  حصان،  حــدوة 

متفرج. 
ودشن افتتاحه يوم 10 أكتوبر 2010، 
ببطولة العالم العاشرة للسباحة - دبي 
البطوالت  استضافة  بعدها  لتتوالى 
واستضاف  األخرى  والدولية  المحلية 
 340 ســنــوات   10 أول  فــي  المجّمع 
دولية ومحلية مختلفة،  وفعالية  حدثاً 
حيث تم تنظيم 92 فعالية دولية و232 
حدثاً محلياً و18 فعالية غير رياضية 
ووصل عدد البطوالت المائية الدولية 
 58 إلـــى  الــمــجــمــع  فــي  الــتــي نظمت 
عدد  في  الزيادة  نسبة  وبلغت  فاعلية 
الخمس  السنوات  خــالل  الفعاليات 

األخيرة %41. 
أكثر  منافسات  المجمع  ويستضيف 
من 10 رياضات أولمبية أخرى ويتسع 
ألكثر من 15 ألف متفرج جلوساً كما 
رئيسية،  مسابح  ثالثة  على  يحتوي 
ــزو« في  »آي 3 شهادات  المجمع  ونــال 
تجمع  التي  المتكامل  اإلدارة  نظام 
 )9001 )آيزو  الجودة  إدارة  نظام  بين 
ونظام إدارة السالمة والصحة المهنية 
البيئية  اإلدارة  ونظام   )45001 )آيزو 

)آيزو 14001(.

رضا سليم )دبي( 

تغيرت خريطة المنشآت الرياضية في عهد المغفور له 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وباتت بصمة 

تاريخية والواجهة السياحية لإلمارات أمام العالم ليس 

فقط لمواصفاتها الدولية التي تتمتع بها، بل أيضًا 

الستضافتها أحداثًا عالمية وقارية كبيرة، وكانت على 

مدار سنوات طويلة شاهدة على اإلنجازات التي حققتها 

رياضة اإلمارات، كما أن مدرجاتها شهدت حضورًا جماهيريًا 

من مختلف الجنسيات، بعضهم قطع ساعات سفر طويلة 

لحضور هذه األحداث، وأبرزها نهائيات كأس آسيا لكرة 

القدم »اإلمارات 2019«، والتي كانت الحدث اآلسيوي األبرز، 

وأيضًا دورة األلعاب العالمية لألولمبياد الخاص التي جمعت 

العالم تحت مظلة اإلمارات وطن التسامح والسالم. 

المنــشـــــــآت الريـــاضيــــــةالمنــشـــــــآت الريـــاضيــــــة

»بصمة تاريخية«»بصمة تاريخية«

دبي )االتحاد( 

تعتبر حلبة مرسى ياس يف أبوظبي، واحدة من أكثر حلبات الفورموال وان، املتقدمة تكنولوجيًا يف العالم، وموطن 
رياضة السيارات يف الشرق األوسط، كما أنها واحدة من أكثر حلبات سباقات اجلائزة الكبرى تطورًا يف العالم، فهي 

مستوحاة من تراث وقيم اإلمارات العربية املتحدة. تعتبر حلبة مرسى ياس أهم منشأة رياضية ترفيهية على مستوى 
دولة اإلمارات العربية املتحدة، حيث جتذب أنظار العالم سنويًا عندما ُيقام سباق جائزة االحتاد للطيران الكبرى 

للفورموال-1، وُأقيم على هذه احللبة السباق األول جلائزة طيران االحتاد الكبرى للفورموال- 1 يف الفترة ما بني 30 
أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2009. وميتد مسار احللبة على مسافة 5.55 كيلومتر، ميكن تقسيمه إلى مسارين مختلفني 

يبلغ طول أحدهما 3.1 كيلومتر واآلخر 2.4 كيلومتر ميكن استخدامهما منفصلني لفعاليات رياضية مختلفة، وتتسع 
املدرجات املغطاة بالكامل لقرابة 60 ألف مشاهد يف مقاعد مريحة، وهي املكان الوحيد لرياضة السيارات يف العالم 

الذي يوفر مدرجات مغطاة ومظللة يف جميع أنحاء منشأتها، إلى جانب ميزة اخلروج من منطقة الصيانة الفريدة من 
نوعها والتي متر جزئيًا أسفل املسار. وحتتضن احللبة للعديد من األحداث الرياضية والفعاليات املرتبطة برياضة 
السيارات للمحترفني، مثل سباقات الدراجات، كما تقدم احللبة مجموعة مذهلة من التجارب املميزة داخل وخارج 

مسار احللبة، وتعتبر أيضًا مقرًا إقليميًا مفضاًل إلقامة العديد من املناسبات والفعاليات الترفيهية واملجتمعية، 
واملؤمترات واالجتماعات الرسمية، ملا تتمتع به من جتهيزات ومنشآت عصرية، إال أن جتربة رياضة السيارات على 

حلبة مرسى ياس ال مثيل لها للمشاهدين والسائقني على حد سواء.

دبي )االتحاد( 

يعتبر استاد هزاع بن زايد يف مدينة العني الذي افتتح عام 2014، واملقام على مساحة 45.000 قدم مربعة، واحدًا من 
أكثر املشاريع الرياضية تطورًا مبنطقة الشرق األوسط، كما أنه حتفة معمارية رائعة، وصرح رياضي فخم، ُبني وفق 
أحدث التقنيات العاملية املتطورة مبا يتوافق مع متطلبات االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، ويتماشى مع النهضة 
الرياضية لدولة اإلمارات العربية املتحدة حيث يشمل 25.000 مقعد موزع على 7 مستويات منها 3.000 مقعد مميز 
ليصبح واحدًا من أكبر املالعب الدولية التي حتتوي على نسبة مقاعد عالية للدرجة املتميزة، وُيصنف كأحد أكثر 
املالعب تطورًا يف املنطقة، ومع غياب احلواجز احلديدية فإن التجربة حلضور املباريات أصبحت مشابهة للمالعب 

العاملية مبا عزز من احلضور اجلماهيري يف األحداث املهمة التي تقام عليه وجعلت اإلقبال كبيرًا للغاية من مختلف 
اجلنسيات، وحصل االستاد على جائزة أفضل تصميم ملعب عاملي لعام 2014 من بني 31 استادًا عامليًا من جميع 

القارات كما نافس ضمن أجمل 10 أشكال هندسية مشيدة يف العالم، عن فئة الرياضة، وذلك يف مهرجان الهندسة 
العاملي 2015. وتصميم امللعب مستوحى من أشجار النخيل، كرمز ليربط احلاضر واملستقبل بتاريخ وتراث الدولة 

الغني، وهو أول استاد يف املنطقة مصمم خصيصًا بشكل يتيح توفير الظل طوال العام للمشاهدين عن طريق الشكل 
اإلنشائي املتقدم والسقف، مبا يسمح باملشاهدة اجليدة، حتى يف موسم الصيف، وهي امليزة الفريدة من نوعها التي 

تعزز من مكانته بني املالعب يف املنطقة والعالم، وتتضمن اجلوانب الهندسية اإلبداعية لالستاد، تصميم الواجهة 
األمامية برؤية تصميمية مستوحاة من شكل ساق شجرة النخيل ذات الدالالت واملكانة اخلاصة، يف الثقافة 

والعادات احمللية لإلمارات، إلى جانب استخدام تقنيات إضاءة حديثة وصديقة للبيئة إلضاءة أكثر من 600 لوحة 
تشكل الهيكل اخلارجي للتصميم.

استاد
هزاع بن زايد 

»تحـفــــــة 
معمارية 
عالمية« 

حلبة ياس »موطن الفورموال« 

ُتعد مدينة دبي الرياضية أول مدينة رياضية متكاملة من هذا النوع، افتتحت 
يف عام 2004، وتطورت بصورة تدريجية مع مرور الوقت، وهي تشغل مساحة 

50 مليون قدم مربعة، وتضم فنادق ومرافق رياضية متنوعة، باإلضافة ملجلس 
الكريكيت الدولي وملعب الكريكيت أيضًا، وهناك مالعب رياضية أخرى متاحة 

للرجبي والهوكي، وأيضًا السباحة ويتسع ملعب الكريكيت لـ 25000 متفرج، 
فيما يتسع ملعب املدينة الرئيسي لـ 60000 متفرج، وملعب إندور أرينا لـ 20000 

كذلك، فيما ملعب اجلولف مجهز بـ 18 حفرة. وتتوافر فيها صالة األلعاب 
الرياضية اجلديدة »فيت ريبوبليك«، حيث تقدم دروس فنون القتال والدفاع 
عن النفس ورياضة اجلمباز، باإلضافة إلى توافر مسبح بحجمه األوملبي، كما 

تشمل القرية الرياضية مجموعة من املرافق الترفيهية املطلة على مالعب كرة 
القدم.

وجه املغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه اهلل، بإنشاء 
مجمع زايد بالفجيرة والذي ُيعد ضمن املنشآت الرياضية احلديثة يف 

الدولة، حيث مت وضع حجر األساس يف أكتوبر 2014 ومت افتتاحه على 
مراحل. 

وُيعد موقعه مثاليًا إلقامة أكبر األحداث الرياضية، حيث يبعد عن 
إمارة دبي 117 كيلومترًا تقريبًا، وعن إمارة الشارقة 99 كيلومترًا تقريبًا، 

وتبلغ مساحة األرض كاملة 178.300 متر مربع، وتتسع املدرجات 
إلى 2132 متفرجًا، إضافة إلى 244 كرسيًا، ويضم املجمع مقصورة 

كبار الشخصيات والكثير من الصاالت واجللسات واملطاعم والغرف 
املعدة الستخدامات الضيوف والفرق الرياضية املختلفة، وبلغت املدة 

التنفيذية 600 يوم إضافة إلى 30 يومًا حتضيرية، وهو ما يعني أن 
املجمع مت تنفيذه خالل 630 يومًا.

صمم مضمار دبي للدراجات الهوائية الذي مت افتتاحه يف يناير 2013 
والذي يقع يف منطقة سيح السلم وشارع القدرة، وفق أعلى املعايير 

العاملية بالنسبة لألمان والسالمة يف املسارات ليشكل إضافة جديدة 
للمنشآت الرياضية يف دبي وملتقى لهواة ومحبي رياضة الدراجات، كما 
يتيح الفرصة لدراجي اإلمارات من العبي املنتخبات الوطنية واألندية 

للتدريب، مبا يخدم االرتقاء مبستوى الدراجة اإلماراتية، ويعزز 
وجودها على منصات التتويج يف احملافل الدولية للعبة على اختالف 

مستوياتها، ويضم املضمار مسارين األول بطول 49 كلم، والثاني بطول 
10 كلم، وهو مجهز بالعالمات واللوحات اإلرشادية لالستخدام النهاري 
والليلي وفق احدث املواصفات العاملية. تضمن االفتتاح عرضًا ُأقيم ألول 

مرة يف العالم، عبارة عن سباق بني األملاني توني مارتن بطل العالم الفائز 
بامليدالية الفضية يف أوملبياد لندن 2012، ووليم أحد فرسان إسطبالت 

ميدان، وانتهى بفوز الفارس وليم.

تضم مدينة »ميدان«، التي مت إنشاؤها يف دبي، أكبر مضمار سباقات خيل يف 
العالم، والذي مت افتتاحه يف مارس 2010، ويطلق عليه حتفة املضامير العاملية 

وهو يحتضن سنويًا منافسات كأس دبي العاملي الذي يعتبر األغلى من نوعه 
على مستوى العالم بالنظر للجوائز املالية الضخمة التي يقدمها.

ويعتبر الفندق واملضمار بحد ذاته أيقونة معمارية تؤكد فرادته عامليًا وأنها 
أكبر مبنى متصل على وجه األرض بطول يبلغ أكثر من 1.5 ميل، ومدرجات 

ميكن لها أن تتسع لـ82 ألف متفرج، إضافة إلى ميدان سباق يتضمن خطًا 
مستقيمًا بطول 6.1 كيلومتر، وانتقااًل إلى فندق من فئة خمس جنوم يضم 

285 جناحًا وغرفة، ومتحفًا للخيول وقاعات للمعارض ومالعب للجولف 
والتنس وغيرها، التي جعلت منها مضمار السباق األكثر تكاماًل عامليًا.

ُأعيد افتتاح استاد آل مكتوم يف عام 2019، بحلة عاملية غاية يف الروعة، ومت 
افتتاحه رسميًا يف املباراة التي جمعت بني فريقي النصر وآرسنال اإلجنليزي، 

وبلغت تكلفة تطوير استاد آل مكتوم أكثر من 200 مليون درهم، وجاءت عملية 
إعادة تصميم امللعب بحلته اجلديدة تزامنًا مع الذكرى الـ40 لتدشني استاد 

آل مكتوم ألول مرة يف 1978، وحتول االستاد إلى حتفة معمارية رائعة وصرح 
رياضي مجهز بأحدث تقنيات األمن واإلضاءة وبناءه وفقًا ملواصفات املالعب 

األوروبية.

»دبي الرياضية« 
أول مدينة متكاملة

مجمع زايد.. »الموقع المثالي«

مضمار دبي للدراجات.. إضافة جديدة

ميدان.. »أيقونة المضامير«

استاد آل مكتوم.. »نيولوك«
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رئيس الدولة ونائبه
يهنئان رئيس سيشل باليوم الوطني لبالده

أبوظبي )وام(

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

اهلل، برقية تهنئة إلى فخامة وافل 
رامكاالوان رئيس جمهورية سيشل، 

وذلك مبناسبة اليوم الوطني لبالده. 
كما بعث صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، رعاه اهلل، برقية تهنئة 

مماثلة إلى فخامة الرئيس وافل 
رامكاالوان.

استقبل وقرينته أصحاب اإلنجازات العلمية من منتسبي مؤسسات ربع قرن

سلطـان القاسمـي: رعايـة وتأهيـل األبنـاء أولـويـة 

الشارقة )وام(

الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  أكــد 
الــقــاســمــي عضو  ــن محمد  ب ســلــطــان 
أن  الــشــارقــة،  حاكم  األعــلــى  المجلس 
رعاية وتأهيل أبناء وبنات الشارقة منذ 
طفولتهم حتى استقرارهم والوصول إلى 
المراكز المتقدمة وبناء أسرهم بطمأنينة 
التي  األساسية  األولوية  يُعد  واستقرار 
وجهود  بمشاركة  سموه  عليها  يعمل 
قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد 
قرن  ربــع  مؤسسة  رئيسة  القاسمي 
لصناعة القادة والمبتكرين. جاء ذلك، 
عصر  وقرينته،  سموه  استقبال  خالل 
أمس األول في قصر البديع، أصحاب 
من  والتكنولوجية  العلمية  اإلنــجــازات 
لصناعة  قــرن  ربــع  منتسبي مؤسسات 
 57 عددهم  البالغ  والمبتكرين  القادة 
وناشئة  الشارقة  أطــفــال  مــن  منتسباً 
الشارقة وسجايا فتيات الشارقة، والذين 
حققوا إنجازات عالمية من خالل الفوز 
للتصفيات  والتأهل  األولـــى  بالمراكز 
المسابقات  مــن  العديد  فــي  النهائية 
العلوم  بــمــجــاالت  الــخــاصــة  العالمية 
بالجهود  سموه  وأشــاد  والتكنولوجيا. 
التي تبذلها قرينته سمو الشيخة جواهر 
بنت محمد القاسمي في رعاية األجيال 
واالهتمام بهم في كافة المؤسسات التي 
اإلنجازات  سموه  مثمناً  عليها،  تشرف 
التي حققها منتسبو المؤسسات وهنأ 
على  والــقــائــمــيــن  والــفــائــزيــن  قرينته 
المؤسسات. وقال سموه: »بناتي وأبنائي 
تربى في هذه  الــذي  الجيل  أبناء هذا 
المراكز التي ليست بعيدة عنا، فسمو 
القاسمي  محمد  بنت  جواهر  الشيخة 
الــركــب مــن أجل  هــي التي تقود هــذا 
الصحيح  مكانه  في  الجيل  هذا  وضع 
لبناء اإلنسان«. وأضاف سموه: »نفخر 
في هذا اليوم بهذا الجمع الكبير الذي 
منذ  ــدأت  ب متواصلة  جهود  نتاج  جــاء 

25 سنة، والحمد هلل من كان في هذه 
المراكز اليوم هم من المخترعين وفي 
وغيرها«.  الوظائف  في  عليا  درجــات 
وأكد سموه الحرص على توفير الفرص 
أمام  العلمية  والمؤسسات  التعليمية 
أمامكم  »نفتح  وقـــال:  الشارقة،  أبناء 
ــى أرقـــى  ــ ــوصــول إل ــل ــرى ل ــ ــاً أخـ طـــرقـ
بكل  مفتوحة  فالجامعات  المستويات، 
الدرجات العلمية، ولن تصلوا إلى تلك 

من  فالبد  العلم،  دون  من  المستويات 
العلم الذي يوجد في الجامعات، ونحن 
تستوعب  أن  تستطيع  مؤسسات  لدينا 
أعداداً كبيرة منكم في مسألة االختراع 
وتطوير القدرات، مثل مجمع الشارقة 
التابع  واالبتكار  والتكنولوجيا  للبحوث 
للجامعة األميركية في الشارقة، والذي 
وفرنا له كل اإلمكانيات ويتطور بشكل 
لتشاهدوا  فيه  نراكم  أن  ونرجو  كبير، 

ما فيه وما تستطيعون عمله«. وأضاف 
الــتــي  كـــل اإلمــكــانــيــات  »إن  ســـمـــوه: 
نوفرها لصالح االرتقاء بكم وإعطائكم 
وصل  ما  إلى  للوصول  للنبوغ  الفرصة 
بهذه  نبدأ  اآلخـــرون، نحن هنا ال  إليه 
المراكز والمؤسسات ثم نهملها، بل هي 
موضوعنا اليومي في كل اجتماعاتنا.. 
حتى  ونجاحكم  هنا  تــتــردد  أسماؤكم 
لو كان بسيطاً عندنا كبير نفاخر به«. 

وحث سموه أبناءه وبناته على االطالع 
واالهتمام بالعلم والمعلومات وقال: »ال 
تستهينوا بالمعلومات القليلة والصغيرة 
ألنها هي التي تبني هذا اإلنسان، فال 
تغفل أي شيء خاصة في مسألة العلوم، 
فالعلوم مبنية على المعرفة، والمعرفة 
هذه كلها متواصلة إذا حدث إخفاق في 
جانب منها ال يكتمل الجانب اآلخــر«.   
ووجه سموه شكره لقرينته على جهودها 
الكبيرة في رعاية الجيل وقــال: »سمو 
القاسمي  محمد  بنت  جواهر  الشيخة 
عبر  الشاق  العمل  لهذا  نفسها  وهبت 
ثمار  اآلن  والحمد هلل تجني  رعايتكم، 
وبإنجازاتكم،  خاللكم  من  الجهد  هذا 
والتوفيق  والعافية  الصحة  لها  نرجو 
ولجميع القائمين على هذه المؤسسات 
وبــنــاتــنــا منتسبي هــذه  أبــنــاءنــا  ولــكــم 
مستقبل  إلى  تصلوا  حتى  المؤسسات 
باهر وسعيد«.   وفي ختام اللقاء، كرم 
صاحب السمو حاكم الشارقة أصحاب 
إلى  إياهم  داعياً  وهنأهم،  اإلنــجــازات 
االجتهاد بشكل أكبر وتحقيق المزيد من 

اإلنجازات.

الشارقة )وام(

أصدر صاحب السمو الشيخ 
الدكتور سلطان بن محمد 

القاسمي عضو المجلس 
األعلى حاكم الشارقة 

المرسوم األميري رقم 44 
بشأن استبدال مسمى اإلدارة 

العامة للدفاع المدني في إمارة 
الشارقة. ونص المرسوم على 

أن ُيستبدل بمسمى »اإلدارة 
العامة للدفاع المدني في 

إمارة الشارقة« أينما ورد في 
التشريعات وكافة التعامالت 
اإلدارية والمالية والقانونية 

وغيرها من المعامالت 
األخرى، المسمى اآلتي: »هيئة 

الشارقة للدفاع المدني«.

.. ويصدر مرسومًا 
بشأن »دفاع 

مدني الشارقة«

شخبوط بن نهيان ورئيس موزمبيق 
يبحثان تطوير العالقات 

مابوتو )وام(

فخامة  دولة  وزير  نهيان  آل  نهيان  بن  الشيخ شخبوط  معالي  التقى 
فيليب نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق. جرى، خالل اللقاء، بحث سبل 

تطوير العالقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجاالت. 
ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة، حفظه اهلل، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، 
واالزدهــار.  التقدم  من  بالمزيد  وشعبه  لبالده  وتمنياتهما  فخامته  إلى 
نهيان  آل  نهيان  بن  شخبوط  الشيخ  معالي  فخامته  حمل  جانبه،  من 
تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 
نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  اهلل،  حفظه 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، وتمنياته لدولة 
فخامته  وأشــاد  والنماء.  التطور  من  بالمزيد  وشعباً  حكومة  اإلمــارات 
بالعالقات الوطيدة والمتجذرة بين البلدين والتعاون البناء على األصعدة 
كافة، مؤكداً وجود العديد من اإلمكانات والفرص لدعمها وتعزيزها في 

مختلف المجاالت. 
من جهته، أكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان أن العالقات 
التي تجمع دولة اإلمارات وجمهورية موزمبيق في تقدم مستمر.. مشيراً 
إلى وجود العديد من الفرص لتطويرها ودفعها إلى األمام. على صعيد 
فيرونيكا  معالي  نهيان،  آل  نهيان  بن  شخبوط  الشيخ  التقى  متصل، 

ماكامو وزيرة خارجية جمهورية موزمبيق.

حاكما الشارقة وأم القيوين يستقبالن قنصل الكويت

الشارقة )وام(

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور 
الــقــاســمــي عضو  ــن محمد  ب ســلــطــان 
المجلس األعلى حاكم الشارقة، صباح  
فرحان  ــاب  ذي البديع،  قصر  في  أمــس 
الكويت  ــة  دولـ عـــام  قنصل  الــرشــيــدي 
الشقيقة. ورحب سموه في بداية اللقاء 
بالقنصل الكويتي الذي قدم للسالم على 
صاحب السمو حاكم الشارقة بمناسبة 
وتناول  الدولة،  لدى  عمله  فترة  انتهاء 
سموه العالقات األخوية التاريخية التي 
تجمع دولــة اإلمــارات العربية المتحدة 
مع دولة الكويت الشقيقة، مؤكداً عمق 
وثقافياً  اجتماعياً  المشتركة  الروابط 
وتاريخياً وعلمياً وغيرها. كما تناول اللقاء 
الموضوعات  العديد من  الحديث حول 
بين  العالقات  تعزيز  وسبل  المشتركة، 
الدولتين الشقيقتين، والعمل على المزيد 
الــمــجــاالت  ــتــعــاون فــي مختلف  ال مــن 

والقطاعات.
الشيخ  السمو  صاحب  استقبل  كما 
سعود بن راشد المعال عضو المجلس 
األعلى حاكم أم القيوين، أمس بمكتبه في 
الديوان األميري وبحضور سمو الشيخ 
راشــد بن سعود بن راشــد المعال ولي 
عهد أم القيوين، ذياب فرحان الرشيدي 
قنصل عام دولة الكويت الشقيقة الذي 
قدم للسالم على سموه، بمناسبة انتهاء 

فترة عمله لدى الدولة. 
وتمنى صاحب السمو حاكم أم القيوين 
للقنصل العام الكويتي التوفيق والنجاح 
في مهام عمله المستقبلية، مثمناً دوره 
في تعزيز العالقات األخوية بين اإلمارات 

والكويت في مختلف المجاالت.

سلطان القاسمي لدى استقباله ذياب الرشيدي )وام(

حاكم أم القيوين لدى استقباله قنصل الكويت بحضور راشد بن سعود وأحمد بن سعود )وام(

حاكم الشارقة يتوسط الطالب في صورة جماعية )وام(

 المنافسات العالمية
قالت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، في 
كلمة لها خالل اللقاء: »إن الشارقة يرعاها رجل ال يكل 

عن حث أبنائه على طلب العلم والسعي للمعرفة في 
جميع المجاالت العلمية والحياتية، ونحن اآلن أمام ما 

جنيتم من إنجازات وابتكارات بدأت من مراكز ربع قرن 
ووصلتم بها إلى المنافسات العالمية ونلتم بها الجوائز 

المشرفة، إن ذلك هو المحفز الذي يصقل مواهبكم 
ويصنع منكم شخصيات قيادية مستعدة لخدمة وطنها 
والمجتمع«. وأضافت سموها: »ال بد أن نشيد بالجهود 

التي تقوم بها إدارات المراكز وفرق العمل كافة، إلى جانب 
الدور القيم الذي يقوم به أولياء األمور عبر حرصهم 

على تنمية مواهب أبنائهم وثقتهم بما تقدمه مراكز ربع 
قرن، ما يدل على مدى وعي الوالدين بأهمية االستثمار 

في أبنائهم لحصد المزيد من اإلنجازات واالستمرار 
بعملية التعليم والتطوير التي تخلق أفرادًا مثقفين 

وجياًل واعيًا ومبتكرًا«. وتحدث أصحاب اإلنجازات 
من المنتسبين عن إنجازاتهم المحلية والعالمية في 

مختلف المسابقات.

شخبوط بن نهيان وفيليب نيوسي خالل اللقاء) وام(
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التقى طلبة المرحلة االبتدائية في أكاديمية رأس الخيمة

سعود بن صقر: االستثمار يف أجيال املستقبل أولوية

رأس الخيمة )وام(

 أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن 
صقر القاسمي عضو المجلس األعلى 
حاكم رأس الخيمة، أن االستثمار في 
لمواصلة  أولــويــة  المستقبل  أجــيــال 
المستدامة  والتنمية  التطوير  مسيرة 
في دولة اإلمارات ورأس الخيمة، وأن 
فكرياً  لنموهم  المناسبة  البيئة  تهيئة 
أساسية  ركــيــزة  وسلوكياً  ومعرفياً 

لصناعة غٍد أكثر ازدهاراً وإشراقاً. 
جـــاء ذلـــك خـــال لــقــاء ســمــوه مع 
طلبة المرحلة االبتدائية في أكاديمية 
البريطانية  المدرسة  الخيمة -  رأس 
التدريسية  الكوادر  بحضور  الرمس، 
انتهاء  بمناسبة  ــك  وذلـ ــة،  ــ ــ واإلداري

عامهم الدراسي. 
على  اللقاء،  خــال  سموه  وأجــاب 

تمحورت  التي  العفوية  الطلبة  أسئلة 
ــجــارب سموه  حـــول الــتــعــرف عــلــى ت
سموه  وقــال  الحياة.  في  الشخصية 
قد  بمرحلة  اآلن  ــمــرون  »ت للطلبة: 
الحقيقي  المعنى  فيها  تــدركــون  ال 
هــي مرحلة  ــازات،  ــجــ ــ واإلن لــلــنــجــاح 
المتغيرات  بــآخــر  أو  بشكل  تشبه 
من  تحدث  التي  المتسارعة  العالمية 
تفاصيلها  بعض  تبقى  مرحلة  حولنا، 
عالقة في األذهان ما حيينا.. أبنائي 
أهـــداف  بــوضــع  أنصحكم  الــصــغــار 
عنانها  أهـــداف  حياتكم،  فــي  كبيرة 
وأحثكم  الفضاء،  وحدودها  السماء 
الوسيلة  بالقراءة ألنها  على االهتمام 
وتهذيب  المعرفة  الكتساب  األفضل 
العقل.. تمنياتي لكم بمواصلة مسيرة 
ــجــاح خـــال عــامــكــم الـــدراســـي  ــن ال
القادم«. وأضاف سموه: »في كل عام 

ألتقي فيه مع أجيال المستقبل ألمس 
شغفهم وتعلقهم بالحياة. وألنهم أكبر 
مصدر لإللهام واألمــل، أحرص على 
معهم،  والتحدث  ألفكارهم  االستماع 
يمدنا  الـــذي  ــع  ــداف ال يشكلون  فهم 
مسيرتنا  في  قدماً  للمضي  بالعزيمة 
لتأمين مستقبلهم التعليمي، وصناعة 
غــٍد أفــضــل ألبــنــاء الــوطــن وكــل من 
الحضارة  ــارات  إم أرض  على  يعيش 

والتطور«. 

سعود بن صقر متحدثًا لطالب في أكاديمية رأس الخيمة خالل الزيارة )وام(

شهد حفل تخريج الدفعة الـ28 في مدرسة أبوظبي الدولية

نهيان بن مبارك يشيد بدعم قادة الدولة واملجتمع للتعليم

أبوظبي )وام(

 شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك 
آل نهيان وزير التسامح والتعايش حفل 
تخريج الدفعة الثامنة والعشرين لـ189 
من الخريجين والخريجات من مرحلة 
أبوظبي  مدرسة  في  العامة  الثانوية 

الدولية الخاصة. 
نصر  جيهان  التخريج  حفل  حضر 
الهيئتين  وأعضاء  المدرسة  مؤسسة 
اإلدارية والتدريسية وأسر الخريجين 
ــال مــعــالــي الشيخ  والــخــريــجــات. وقـ
نهيان بن مبارك آل نهيان: إن احتفال 
نتقدم  مــتــجــددة  مناسبة  هــو  ــوم  ــي ال
لكافة  والتقدير  التهنئة  بخالص  فيها 
التدريس  هيئة  وأعضاء  المسؤولين 
والعاملين في المدرسة، نخص بالشكر 
باقتدار  يرأسه  الــذي  اإلدارة  مجلس 
سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان. 
التخريج  إن حفل  معاليه:  وأضــاف 
الــســنــوي هــو فــي األســــاس احــتــفــاء 

فيه  نتقدم  والخريجات،  بالخريجين 
على  نهنئهم  لــهــم،  التهنئة  بخالص 
مرحلة  متطلبات  إنجاز  في  نجاحهم 
إلى  معهم  ونتطلع  الثانوية،  الدراسة 
في  والتفوق  النجاح  في  استمرارهم 

المراحل التالية من حياتهم.
 وقال معاليه: إن احتفالنا اليوم هو 

والمجتمع  الدولة  قادة  بدعم  احتفاء 
للتعليم وحرصهم على تمكين مدارس 
الــحــيــوي  دورهـــــا  أداء  مـــن  ــة  ــدولـ الـ
المجتمع،  مــســيــرة  ــي  ف ــاســـي  واألسـ
مضيفاً: »ونحن إذ نتقدم اليوم بعظيم 
إلى  واالحترام  التقدير  وفائق  الشكر 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل«، 
وتوجيهاته  الــرشــيــدة  لقيادته  وفـــاًء 
الصائبة، نشكر لسموه اهتمامه الكبير 
بتعليم أبناء وبنات الوطن ويشرفنا في 
الوعد  لسموه  نجدد  أن  المقام  هــذا 
والعهد على أن تظل مدرسة أبوظبي 
الدولية الخاصة وهي تقوم بدورها في 
وتنمية  للطالب  الجيد  التعليم  توفير 
أقصى  وإلى  قدراته  وتحفيز  مواهبه 
حٍد ممكن، وذلك باعتبار ما يؤكد عليه 
سموه دائماً من أن اإلنسان هو الثروة 
وبنات  أبناء  وأن  للمجتمع  الحقيقية 
واألساسي  األهم  العنصر  هم  الوطن 

لحاضٍر ناجح ومستقبٍل مزدهر. 
نصر:  جيهان  قــالــت  جانبها  ومــن 
التعليم  لقطاع  الرشيدة  القيادة  إن 
مكانة  تعزيز  في  الدولة ساهمت  في 
اإلمارات الرائدة عالمياً لتقدم للعالم 
يعتمد على  استثنائياً  تعليمياً  نموذجاً 
واالبتكار  باإلبداع  تتسم  متطورة  بيئة 

والتقدم.

نهيان بن مبارك يتوسط الخريجين )وام(

أبوظبي )وام(

التحق 12559 طالباً وطالبة بالفصل الدراسي 
الصيفي بكليات التقنية العليا، وذلك ضمن 213 
 1032 مستوى  على  مطروحاً  دراســيــاً  مساقاً 
شعبة دراسية من بينهم 3303 طاب وطالبات 
ممن سجلوا في الدراسة الصيفية بهدف إتمام 
متطلبات التدريب العملي، بما يدعم تخرجهم 
دون أي تأخير على أن يؤدي الطلبة امتحاناتهم 
في  النتائج  تعلن  ثم  ومن  الحالي،  يونيو  نهاية 

األسبوع األول من يوليو المقبل.
القبول  الحمادي مدير  الدكتور خالد  وقال   

والتسجيل في كليات التقنية العليا، إن الدراسة 
الصيفية تساعد الطلبة خاصة من لديهم رغبة 
تحسين  أو  األكــاديــمــي  إنــجــازهــم  تسريع  فــي 
مستوياتهم، وكذلك من يواجهون تدني معدالتهم 

التراكمية، فيكون لديهم فرصة لدراسة مساقات 
تساهم في رفع معدالتهم وتفادي الحصول على 
المساقات  أن  وأضاف  أكاديمية.  إنــذارات  أية 
الصيفي  الفصل  خال  طرحها  يتم  الدراسية 
بذات اآللية المعمول بها في الدراسة العادية، 
وذلك وفق نموذج التعليم »الهجين« حيث يقدم 
الطلبة بعض المساقات عن بعد وأخرى وجهاً 
التطبيقية، في  الدراسة  احتياجات  وفق  لوجه 
حين أن االمتحانات يتم أداؤها داخل الكليات، 
مشيراً إلى أنه يتم توجيه الطلبة قبل التسجيل 
للدراسة الصيفية لاستعانة بالمرشد األكاديمي 

لمساعدتهم في تحديد احتياجاتهم. 

12 ألف طالب وطالبة بالدراسة الصيفية يف »التقنية«

ضمن 213 مساقًا دراسيًا

توجيه الطلبة قبل 
التسجيل لالستعانة 
بالمرشد األكاديمي

تخريج 1435 طالبًا وطالبة 

بجامعة أبوظبي

تخريج الدفعة الـ 16 لطالب 

الثانوية العامة يف مدرسة اليحر

دبي )االتحاد(

الشيخ  وحــضــور ســمــو  بــرعــايــة 
أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس 
للطب  راشــد  بــن  محمد  جامعة 
مجلس  رئيس  الصحية  والعلوم 
الصحية  ــي  دبـ مــؤســســة  إدارة 
األكاديمية، وبحضور سمو الشيخ 
آل  راشــد  بن  محمد  بن  منصور 
مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة 
مؤسسة دبي الصحية األكاديمية، 
راشد  بن  محمد  جامعة  احتفلت 
بتخريج  الصحية  والعلوم  للطب 
»دفعة خليفة« في حفل كبير أُقيم 
الدفعة  أوبرا«، وضمت  في »دبي 
خريجي  مــن  األولـــى  المجموعة 
ــطــب وكــلــيــة الــتــمــريــض  كــلــيــة ال
ــة  ــزمــال والـــِقـــَبـــالـــة وبـــرنـــامـــج ال
ــطــب الــنــفــســي لــأطــفــال  فـــي ال
دفعة  إلــى  باإلضافة  واليافعين، 
ــج  ــرام ــجــي ب جـــديـــدة مـــن خــري
الدراسات العليا في كلية حمدان 

بن محمد لطب األسنان.
بن  أحــمــد  الشيخ  سمو  وهــّنــأ 
خليفة«،  »دفعة  مكتوم  آل  سعيد 

ــزازه  ــتـ ــخــره واعـ ــرب عـــن ف ــ وأعـ
ــداً أن اقــتــران  بــإنــجــازاتــهــم مــؤك
الوطن  فقيد  باسم  الدفعة  هذه 
المغفور له بإذن اهلل تعالى الشيخ 
طّيب  نهيان،  آل  زايــد  بن  خليفة 
للخريجين  حافزاً  يُعّد  ثراه،  اهلل 
من  ــَبــر  والــِع ــدروس  ــ ال الستلهام 

سيرة سموه الخالدة.
الشيخ  سمو  أكــد  جانبه،  من   
آل  راشــد  بن  محمد  بن  منصور 
تقوم  الــذي  ــدور  ال أهمية  مكتوم 
به »جامعة محمد بن راشد للطب 
ــوم الــصــحــيــة« فــي إعـــداد  ــعــل وال
المعايير  كوادر مؤهلة وفق أعلى 
لرفع جاهزية المنظومة الصحية 

ومواكبة تحديات المستقبل.

أبوظبي )االتحاد(

 احتفلت جامعة أبوظبي بتخريج 
والتي  عشرة،  السادسة  الدفعة 
وخريجة  خــريــجــاً   1435 تــضــم 
برامج  طلبة  من   858 بينهم  من 
طلبة  مــن  و577  الــبــكــالــوريــوس 
كما  العليا.  الـــدراســـات  بــرامــج 
عشرة  السادسة  الدفعة  ضمت 
مــن  ــريـــجـــة  وخـ ــاً  ــريـــجـ خـ  749
الشرف.  مرتبة  على  الحاصلين 
وشهد الحفل تخريج أولى دفعات 
إدارة  بكالوريوس  من  الخريجين 
ــادة  ــ األعـــمـــال ضــمــن مــســار »ري
ــذي يُعد  األعــمــال واالبــتــكــار«، ال
ضــمــن مـــا تــطــرحــه الــجــامــعــة 
ــة لــمــواكــبــة  ــيـ مـــن بـــرامـــج دراسـ
االحتياجات الحالية والمستقبلية 
لسوق العمل. وبذلك تكون جامعة 

أبوظبي قد خرجت منذ انطاق 
مسيرتها في العام 2003 أكثر من 

24 ألف خريج وخريجة.
بن  سعيد  علي  الدكتور  ــد  وأك
مجلس  رئيس  الظاهري،  حرمل 
اعــتــزاز  أبــوظــبــي،  جامعة  إدارة 
من  تحقق  بما  أبوظبي  جامعة 
انطاق  منذ  أكاديمية  منجزات 
مسيرة الجامعة في العام 2003، 
الرائدة  مكانتها  ترسيخ  مواصلة 
محلياً  الجامعات  أفضل  ضمن 

وإقليمياً ودولياً.

 »محمد بن راشد للطب« تحتفل 

بتخريج دفعة تحمل اسم فقيد الوطن

ضمن الفوج السادس عشر

»دفعة خليفـــة« 
حافٌز الستلهام 
ســـــيرته الخالدة
أحمد بن سعيد

 24 ألف خريج 
وخريجة منذ 

2003

الطلبة في لقطة تذكارية مع مدير الجامعة ونائبه والعمداء )من المصدر(

العين)االتحاد(

 احتفلت مدرسة اليحر الخاصة 
السادسة عشرة  الدفعة  بتخريج 
المرحلة  وطــالــبــات  طــاب  مــن 
العام  هذا  حملت  التي  الثانوية 
اسم دفعة الشيخ خليفة بن زايد 
لــذكــراه،  تكريماً  اهلل«  »رحــمــه 
152 طالباً وطالبة  والتي ضمت 
مـــن الــخــريــجــيــن والــخــريــجــات 
برعاية  ــك  وذلـ ــمــدرســة،  ال فــي 
سالم  الدكتور  الشيخ  وحضور 
ــري، عضو  ــامـ ــعـ الـ ــاض  ــ ركـ ــن  بـ
ــي االتـــحـــادي  ــوطــن الــمــجــلــس ال
التخرج  حفل  كما حضر  سابقاً، 
مكتبة  مسرح  على  أقيم  ــذي  ال
العين،  بمدينة  المركزية  زايــد 

التربوية  الشخصيات  من  عدد 
ــة الــدكــتــور  ــدرسـ ــمـ ومـــديـــر الـ
ــائــب  ــد مـــاي ون ــون ــم ادريـــــان اي
ــم  ــراهــي الـــمـــديـــر الـــشـــهـــاوي إب
والتعليمي  اإلداري  ــادر  ــكـ والـ
وذوي  واألهــالــي  المدرسة،  في 
الخريجين من اآلباء واألمهات.

ــة  رؤي عــلــى  كلمته  ــي  ف وأكـــد 
الــتــي جعلت  الــرشــيــدة  الــقــيــادة 
العملية التعليمية قمة األولويات 
ودعم  برعاية  مشيداً  الوطنية، 
محمد  الشيخ  السمو  صــاحــب 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
لمسيرة  المتواصل  اهلل،  حفظه 
الــتــعــلــيــم بــمــا يــصــب فـــي رســم 
الذي  المشرق  المستقبل  مامح 

الغالي. وطننا  ينتظر 

أحمد بن سعيد ومنصور بن محمد خالل حفل التخريج)وام(

رأس الخيمة 
ستواصل اهتمامها 
بالتعليم بوصفه من 

أهم ركائز التطور

صناع المستقبل

الصغار،  للطلبة  كلمة  سموه  وجه 
الواعد  أملنا  »أنتم  قال فيها: 

وضمانتنا  املشرق  مستقبلنا  وصناع 
األكيدة ملواصلة مسيرة اإلجنازات 

وحتقيق االزدهار يف ربوع وطننا 
معكم  احلبيبة،  وإمارتنا  الغالي 

نعقد  وعليكم  احللم،  نواصل 
اآلمال والطموحات«. وأكد سموه 

أن رأس اخليمة ستواصل اهتمامها 
ركائز  أهم  من  بوصفه  بالتعليم 

بكل  وستسعى  والتنمية،  التطور 
باألداء  لالرتقاء  وإمكاناتها  قوتها 
وتوفير  مراحله،  بكافة  التعليمي 

للمبدعني  احلاضنة  البيئة 
والكوادر  واملعلمني  الطلبة  من 

الشأن. بهذا  املختصة 

اآلمال والطموحات

وجه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان كلمة إلى اخلريجني 
واخلريجات قال خاللها: أبارك لكم تخرجكم، إن لكم أن تعتزوا 

وبالصداقات  املدرسة  الذي حصلتموه يف هذه  بالتعليم اجليد 
أساتذتكم،  ومع  التي كونتموها مع زمالئكم،  القوية  والعالقات 

راجيًا أن يكون ذلك حافزًا لكم كي تكونوا دومًا على مستوى كل 
اآلمال والطموحات - كونوا خير ممثل ملدرسة أبوظبي الدولية 

اخلاصة، حققوا ذاتكم واستثمروا كل ما وهبه اهلل لكم من طاقاٍت 
املستمر،  والنمو  التعلم  على  حريصني  دائمًا  كونوا  وإمكانات، 

وكلنا ثقة يف أنكم ستكونون دومًا مصدر فخٍر واعتزاز ألنفسكم 
اإلمارات.  ولدولة  وملدرستكم 
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»تعليــــم«: نسبــــة النجــــاح العــــامـــة %94.4

أبوظبــي تتصــّدر قائمــة أوائــل »الثانــي عشــر«

للتعليم  اإلمـــارات  مؤسسة  لبيانات  وفقاً 
المتقّدم  المسار  طلبة  تــصــّدر  الــمــدرســي، 
بواقع  النجاح  الحكومية نسب  المدارس  في 
في  يليه   ،5.781 عددهم  والبالغ   %98.6
البالغ   %98 النخبة  مسار  الثانية  المرتبة 
المسار  الثالثة  المرتبة  وفي   ،648 عددهم 
أما   .13.090 عددهم  البالغ   %90.7 العام 
في المدارس الخاصة، فبلغت نسبة النجاح 
عدد  وبــلــغ   %98.6 المتقّدم  الــمــســار  فــي 
المسار  لطلبة  و%93.2   ،5.835 الطالبة 

العام البالغ عددهم 2.383.
بن  محمد  الشيخ  السمو  صــاحــب  وكـــان 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشــد 
دبــي، رعــاه اهلل، هنأ  الـــوزراء حاكم  مجلس 
بـ»تويتر«  سموه  حساب  على  األول،  أمــس 
الدولة  مستوى  على  األوائل  الثمانية  الطلبة 
الكتبي  الحافري  سالم  خليفة  مزون  ومنهم: 
من  النخبة(  مــســار   - الحكومي  )التعليم 
أم   - بــنــات  وح2  ح1  المعال  فلج  مــدرســة 
بــدوي  مصطفى  عــبــدالــرحــمــن  الــقــيــويــن، 
الــخــلــفــي )الــتــعــلــيــم الــحــكــومــي - الــمــســار 
المتقدم( من مدرسة عبداهلل بن الزبير ح 3 
الشارقة، سمية عبداهلل سالم حمد  بنين - 
العام(  المسار   - الحكومي  )التعليم  الكتبي 
إسالم  فــارس  العين،   - العطاء  مدرسة  من 
الخاص  )التعليم  رضوان  أحمد  عبدالحميد 
األهلية  الــمــدارس  من  المتقدم(  المسار   -
محمود  عمر  عاصم  الشارقة،   - الخاصة 
)التعليم الخاص - المسار العام( من مدرسة 

المهارات الخاصة - أبوظبي.
بدورها، هّنأت معالي سارة األميري، وزيرة 
المتقدمة  والتكنولوجيا  العام  للتعليم  دولــة 
رئيسة مجلس إدارة مؤسسة اإلمارات للتعليم 
المدرسي، الطلبة وذويهم على ما حققوه من 
نتائج متقدمة في الصف 12 تعكس تقدمهم 
من  يمتلكونه  ما  وجــودة  الكبير،  األكاديمي 
معارف ومهارات نراهن عليها في المستقبل 
الستدامة تطور وتقدم اإلمارات في مختلف 
الجهود  مختلف  تــضــافــرت  إذ  الــمــجــاالت، 
الطلبة  أبــنــائــنــا  تــقــدم  ســبــل  كــافــة  لتوفير 
الجامعي  التعليم  لمرحلة  لالنتقال  لتميكنهم 

بكل ثقة واقتدار.
للقيادة  الجزيل  بالشكر  معاليها  وتوجهت 
وتقدم  التعليم  لملف  أولته  ما  الرشيدة على 
ومتابعة مستمرة على  كبير  دعم  الطلبة من 
األمثل  التطبيق  لتحقيق  المستويات  كافة 
من  وتمكينه  اإلنسان  في  االستثمار  لمفهوم 
مستقباًل  ليقود  وإلهامه،  مستقبله  صناعة 
ــحــراك الــتــنــمــوي الــمــشــهــود فــي الــدولــة،  ال

خريجي  من  جديدة  دفعة  كل  مع  أنه  مبينة 
وتتعاظم  األمـــل  يكبر  الــثــانــويــة  الــمــرحــلــة 
طــمــوحــات اإلمــــــارات بــأبــنــائــهــا لــلــوصــول 
إلـــى الــمــأمــول مــنــه فـــي مــجــمــل خططها 
واستراتيجياتها الوطنية في شتى المجاالت.

عناصر  ــل  ك أدوار  أن  معاليها  وبــيــنــت 
فيما  وتكاملها  الوطنية  التعليمية  المنظومة 
إلى  الــوصــول  في  األثــر  بالغ  لها  كــان  بينها 
كبيرة  أدوار  األمور  الماثلة، فألولياء  النتائج 
أسهمت عبر متابعتهم المستمرة لذويهم من 
فيما  تجمع  التي  الحقيقة  الشراكة  توفير 
بينهم وبين المؤسسة بما انعكس إيجاباً على 
مسيرة وتحصيل أبنائهم. كما بذل المعلمون 
العام  مــدار  على  جبارة  جهوداً  والمعلمات 
بكافة  ورفــدهــم  الطلبة  لتمكين  الــدراســي 
أن  على  معاليها  مــؤكــدة  الــريــادة،  مقومات 
المعلم كان وسيظل ركيزة المنظومة التعليمية 
ومهارات  معارف  من  يمتلكه  بما  الوطنية 
مواكبة ألحدث الممارسات التعليمية المتبعة 

عالمياً في مجال التعليم.

 نتائج متقدمة تعكس 
تقدم الطلبة األكاديمي 

الكبير

سارة األميري

 تهنئة

رابعة  الدكتورة  تقدمت 
ملؤسسة  العامة  املديرة  السميطي، 

املدرسي،  للتعليم  اإلمارات 
الصف  لطلبة  والتبريك  بالتهنئة 

الثاني عشر ملا حققوه من متيز 
التقدم  لهم دوام  وتصدر، متمنية 

مراحلهم  يف  النجاحات  وحتقيق 
أن  مبينة  املقبلة،  التعليمية 
يقطعها  تعليمية  مرحلة  كل 

مستقبلهم،  باجتاه  الطلبة 
قبل  من  حثيثة  جهود  يرافقها 
وأولياء  التربوي  امليدان  كوادر 

من  متكينهم  لضمان  األمور 
مبا  ومكتسباتها،  مفاهيمها 

مراحلهم  مواصلة  لهم  يضمن 
وبينت  فاعلية.  بكل  التعليمية 

الثانوية هم  املرحلة  أن خريجي 
أرادت  تعليمية  منظومة  نتاج 

لها القيادة الرشيدة أن تكون من 
بني األفضل عامليًا، وذلك عبر 
ومتابعتها  املباشرة  توجيهاتها 

بالشأن  يتصل  ما  لكل  احلثيثة 
أبنائهم  ومصلحة  التعليمي 

املؤسسة من خالل  الطلبة، وتعمل 
حتقيق  على  بامليدان  كوادرها 

الرشيدة يف هذا  القيادة  تطلعات 
اجلانب.

 خريجو المرحلة الثانوية 
نتاج منظومة تعليمية 

تعد األفضل

رابعة السميطي

هنأ أوائل »الثانوية العامة« في أم القيوين

سعود املعال: التعليم أساس بناء الحضارات وركيزة التنمية

أم القيوين )وام(

هنأ صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد 
القيوين  أم  املعال عضو املجلس األعلى حاكم 

الثانوية  على  األوائل  والطالبات  الطالب 
العامة يف إمارة أم القيوين للعام الدراسي 

»2021 - 2022« املسار املتقدم والعام واملسار 
التطبيقي. التكنولوجي 

املتفوقني:  للطلبة  وقال سموه، يف كلمته 
العامة،  الثانوية  خريجي  وبناتي  »أبنائي 

وأدعوكم  أبارك لكم تفوقكم وجناحكم، 
والتفوق وحتصيل  العلم  ملواصلة درب 

وأسركم«.  لوطنكم  املشرفة  النتائج 
القيوين  أم  وأثنى صاحب السمو حاكم 

أفضل  لتحقيق  املتفوقني  الطلبة  سعي  على 
األولى  املراكز  على  وحصولهم  النتائج 

التوفيق  لهم  متمنيًا  العامة،  الثانوية  يف 
العلمية  مسيرتهم  مواصلة  يف  والنجاح 

واالبتكار،  واإلبداع  قدراتهم  وتطوير  واملهنية 
الدولة ويحقق مصاحلها، مجددًا  مبا يخدم 
اإلمارات وقدراتهم على تعزيز  بأبناء  ثقته 

مكانة الدولة.  وأوضح سموه، أن التعليم 
التنمية  وركيزة  بناء احلضارات  أساس 

مؤكدًا  للمجتمعات،  واملستدامة  الشاملة 
سموه على ضرورة أن تواكب منظومة 

التعليم يف دولة اإلمارات متطلبات احلاضر 
واملستقبل، الفتًا سموه إلى أن تفوق الطالب 

والطالبات يف الدولة يدل على اإلحساس 
وقيادتهم. وطنهم  جتاه  باملسؤولية 

طـــالبـــــــــــًا وطـــــالبـــــــــة
في قائمة األوائـــــــل

دينا جوني )دبي( 

أعلنت مؤسسة اإلمارات للتعليم، أمس، عن القائمة الكاملة ألوائل 

طلبة »الثاني عشر« في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي 

تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم. وبلغ عدد الطلبة األوائل 118 

طالبًا وطالبة موزعين على مختلف مناطق الدولة، تتصّدرهم أبوظبي 

بواقع 22 طالبًا وطالبة، تليها في المرتبة الثانية الفجيرة بواقع 20 

طالبًا وطالبة، وفي المرتبة الثالثة الشارقة بواقع 19 طالبًا وطالبة. 

وبلغ عدد الطلبة األوائل في رأس الخيمة 12، و10 في العين، و9 في أم 

القيوين، و8 في الظفرة، و7 في دبي، و6 في عجمان، و5 في الشرقية.  

وبلغت نسبة النجاح العامة 94.4 % لطلبة صفوف »الثاني عشر« للعام 

الدراسي 2021-2022، فيما تقدم لالمتحان 28.775 طالبًا وطالبة من 

المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة. وبلغ عدد طلبة 

الصف 12 في المدارس الحكومية 20.557 طالبًا وطالبة، مقابل 8.218 

طالبًا وطالبة من المدارس الخاصة. 
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حمدان بن محمد
يـصــــدر قــــرارًا بتــشــكـيــــل
مجلـــــس إدارة »سالك« 

دبي )االتحاد(

أصدر سمو الشيخ حمدان 
ــد آل  ــ ــن راشـ ــن مــحــمــد بـ بـ
مكتوم، ولي عهد دبي رئيس 
إلمــارة  التنفيذي  المجلس 
ــرار الــمــجــلــس رقــم  ــي، قـ دبـ
2022  بتشكيل  لسنة   )34(
سالك  شركة  إدارة  مجلس 
معالي مطر  برئاسة  ش.م.ع 
كل  وعضوية  الطاير،  محمد 
إبراهيم  عبدالمحسن  مــن: 
للرئيس،  نائباً  عبدالرحمن، 
ــاء مــحــمــد بــن عــدي،  ــث ومــي
ومــحــمــد يــوســف الــمــظــرب، 
الحداد،  سلطان  وإبراهيم 

بهذا  ويُعمل  الهاوي.  عبدالرحمن  ومحمد  لنجاوي،  عبداهلل  ومحمد 
القرار من تاريخ ُصدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. 

بدعم من سعيد بن زايد 

»الهالل األحمر« يقدم مساعدات

 لـ 150 ألــــــــف الجــــــئ يف 4 دول

أبوظبي )وام(

بدعم من سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل 
حاكم أبوظبي، قدمت هيئة الهالل األحمر اإلماراتي، 
مساعدات إنسانية وغذائية ألكثر من 150 ألف الجئ 
في األردن وبنجالديش وإقليم كردستان العراق وتركيا، 
لتعزيز  التكييف  أجــهــزة  مــن  عــدد  توفير  جانب  إلــى 
الخدمات داخل المخيم اإلماراتي األردني في مريجيب 

الفهود بالمملكة األردنية الهاشمية. 
ــهــالل األحــمــر اإلمـــاراتـــي، تــوزيــع  ــت هيئة ال ــول وت
في  لالجئين  الموجهة  برامجها  ضمن  المساعدات 
مخيماتهم خاصة األيتام واألرامل كبار السن وأصحاب 
مواجهة ظروف  لتعزيز قدرتهم على  والطالب،  الهمم 
هيئة  وأشــادت  األساسية.  احتياجاتهم  وتلبية  اللجوء 
بدعم  صحفي  تصريح  في  اإلمــاراتــي  األحمر  الهالل 
»يأتي  وقالت:  نهيان،  آل  زايد  بن  سعيد  الشيخ  سمو 
في  المستمرة  سموه  لمبادرات  امــتــداداً  الدعم  هــذا 

المجاالت اإلنسانية والتنموية، وتعزيز جهود اإلمارات 
الراهنة للحد من معاناة الالجئين في عدد من الدول 
الهالل  برامج  تعزيز  في  ويساهم  لهم،  المستضيفة 
وأكــدت  عــامــة«.  بــصــورة  لالجئين  الموجهة  األحــمــر 
األساسيين  والداعمين  المانحين  من  أن سموه  الهيئة 
والتنموية  اإلنسانية  لجهودها  والمساندين  لمبادراتها، 
إلى  الصدد  هــذا  في  وأشـــارت  العالم،  مستوى  على 
العديد من مبادرات سموه عبر الهالل األحمر، والتي 
ساهمت في تعزيز دعم الهيئة في مختلف الساحات. 
وقالت إن هذه المساعدات من شأنها تحقيق المزيد 
من المكتسبات اإلنسانية لالجئين، مشيرة إلى أنه تم 
سموه  دعم  من  المستفيدين  رقعة  لزيادة  خطة  وضع 
في المخيمات، خاصة الفئات األشد ضعفاً من األيتام 
أن  مؤكدة  الــســن..  وكبار  الهمم  وأصــحــاب  ــل  واألرامـ
توفير ظروف  في  تسهم  النوعية  المبادرات  هذه  مثل 
تلبية  في  الهيئة  جهود  وتعزز  لالجئين  أفضل  حياة 

احتياجاتهم اليومية«.

»الهالل« يكرم الفائزين بـ»عون« للخدمة المجتمعية
أبوظبي )وام(

كــرمــت هــيــئــة الــهــالل األحــمــر 
التعليمية  المؤسسات  اإلمــاراتــي، 
الــحــاصــلــة عــلــى جـــائـــزة »عـــون« 
مستوى  على  المجتمعية  للخدمة 
والتي  التاسعة،  دورتها  في  الدولة 
نظمتها بالتنسيق مع وزارة التربية 
ــمــي«  ــادي والــتــعــلــيــم »الــتــعــلــيــم األك
للتعليم  اإلمــــــــارات  ومـــؤســـســـة 
المدرسي ودائرة التعليم والمعرفة 
الــهــمــم. وبلغ  ومـــراكـــز أصــحــاب 
التي  التعليمية  المؤسسات  عــدد 
 201 الطالبي  الهالل  فرق  شكلت 
في  منها   ،174 شاركت  مؤسسة، 
هذه الدورة من جائزة عون للخدمة 
مؤسسة   37 وحصلت  المجتمعية، 
خالل  مــن  الجائزة  على  تعليمية 
جهودها وبرامجها وأنشطتها التي 
عدد  بلغ  فيما  أهدافها،  جسدت 
الجائزة  فعاليات  في  المشاركين 

مستوى  على  وطالبة  طالباً   3760
الجائزة  مجاالت  وشهدت  الدولة، 
المؤسسات  بين  شــديــداً  تنافساً 
تميزت  والتي  المشاركة  التعليمية 

برامجها بالتنوع واالبتكار. 
أقيم  الذي  التكريم  حفل  حضر 
حمود  أبوظبي  في  »الهيئة«  بمقر 
العام  األمــيــن  الجنيبي  اهلل  عبد 

األحــمــر  ــالل  ــه ال لهيئة  الــمــكــلــف 
ــواب األمــيــن العام  اإلمـــاراتـــي، ونـ
ــوف من  ــضــي وعــــدد كــبــيــر مـــن ال

الجهات المشاركة في الجائزة.

اإلمارات تشارك بمؤتمر األمم 
المتحدة للمحيطات في البرتغال

لشبونة )االتحاد(

المناخي  التغير  وزيــرة  المهيري،  محمد  بنت  مريم  معالي  شاركت   
استضافته  الذي  المحيطات  حول  المتحدة  األمم  مؤتمر  في  والبيئة، 
بشكل مشترك حكومتا البرتغال وكينيا في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وتحت شعار »توسيع نطاق عمل المحيطات على أساس العلم واالبتكار 
من أجل تنفيذ الهدف 14: التقييم والشراكات والحلول«، يهدف المؤتمر 
تعزيز  إلى   ،2022 يوليو   1 حتى  يونيو   27 من  الفترة  في  يقام  الــذي 
عملية تطوير الحلول العلمية المبتكرة والضرورية لبدء مرحلة جديدة 
من العمل العالمي من أجل المحيطات ودعم تنفيذ الهدف الرابع عشر 

من أهداف األمم المتحدة والذي يتمحور حول »الحياة تحت الماء«.
وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري في هذا الخصوص: »ُسعدت 
وقت  في  يقام  الذي  للمحيطات  المتحدة  األمم  مؤتمر  في  بالمشاركة 
يسعى فيه العالم إلى الحفاظ على المحيطات. وسنعمل خالل الدورة 
28 من مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن 
على  القادم  العام  اإلمــارات  في  سيقام  الذي   )COP28( المناخ  تغير 
المبنية  المناخية  الحلول  تنفيذ  وتيرة  تسريع  حول  الحوارات  مواصلة 
مع  والخبرات  المعرفة  مشاركة  على  سنحرص  كما  المحيطات.  على 
الدول األخرى واستكشاف فرص إبرام شراكات فعالة في هذا المجال. 
وإذا كنا نطمح فعاًل ألن نحافظ على معدل االحتباس الحراري العالمي 
ضمن حدود 1.5 درجة مئوية، يجب علينا االستفادة من جميع الحلول 

المتاحة، وأن يكون ذلك في إطار التعاون والعمل الجماعي«.
وخالل مشاركتها في جلسة حوارية بعنوان »معالجة التلوث البحري«، 
البحار  تلوث  معالجة  طرق  على  الضوء  المهيري  مريم  معالي  سلطت 
الناجم عن المصادر البرية والبحرية، والذي له تأثير سلبي خطير على 

المحيطات.

مريم المهيري خالل مشاركتها في المؤتمر )من المصدر(

مشاركات ببرنامج مهارات تكنولوجيا المستقبل 

أحمد بن طحنون وعهود الرومي يلتقيان مجندات الخدمة الوطنية 

دبي )وام(

الشيخ  طيار  الــركــن  الــلــواء  التقى 
أحــمــد بـــن طــحــنــون بـــن مــحــمــد آل 
الوطنية  الخدمة  هيئة  رئيس  نهيان 
واالحــتــيــاطــيــة، ومــعــالــي عــهــود بنت 
للتطوير  دولــة  ــرة  وزي الرومي  خلفان 
الــحــكــومــي والــمــســتــقــبــل، مــجــنــدات 
الخدمة الوطنية المشاركات ببرنامج 
ضمن  المستقبل  تكنولوجيا  مهارات 
لتمكين  الــهــادفــة  »هـــامـــة«،  مــبــادرة 
مــجــنــدات الــدفــعــة الــحــاديــة عشرة 
وتعزيز  بالمهارات  الوطنية  للخدمة 
وتــزويــدهــن  للمستقبل،  جاهزيتهن 
مسارهن  لتطوير  الــالزمــة  ــاألدوات  بـ
المهني والعملي، من خالل برنامج بناء 
مهارات مستقبلية متخصص يتواصل 
ذلك خالل  أشهر. جاء   7 على مدى 
زيارتهما إلى مدرسة خولة بنت األزور 
العسكرية، لمتابعة مستجدات برنامج 
مبادرة »هامة« التدريبي والتعرف على 
رؤى وتطلعات المجندات المشاركات 
ــوف على سير  ــوق فــي الــمــبــادرة، وال
انطلقت  الـــذي  التدريبي  البرنامج 
ــى دوراتــــه بــالــشــراكــة مــع شركة  أولـ

»مايكروسوفت« العالمية. 
طحنون  بن  أحمد  الشيخ  وتحدث 
ــع الــمــجــنــدات  ــي مـ ــ ــروم ــ ــود ال ــهـ وعـ
المشاركات، وتابعا جانباً من الدورات 
تقدمه  مــا  على  واطلعا  التدريبية، 
تخصصية  مــهــارات  مــن  للمنتسبات 
تسهم في تعزيز جاهزيتهن للمستقبل. 
الوطنية  الخدمة  هيئة  رئيس  وأشــاد 
للتطوير  ــة  دول ــرة  ووزيـ واالحتياطية 
الحكومي والمستقبل بشغف مجندات 
واكتساب  بالتعلم  الوطنية  الخدمة 
العديد  مبادرة  وثمنا  جديدة  مهارات 
بالتواصل  اإلماراتيات  الشابات  من 
مع هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية 
للخدمة  باالنتساب  رغبتهن  إلبـــداء 

والمشاركة في البرنامج. 
أن  المشاركات  المجندات  وأكــدت 
ومهمة،  نوعية  مبادرة  تمثل  »هامة« 
لــدورهــا فــي تــزويــدهــن بــالــمــهــارات 
المستقبلية الضرورية لبناء قدراتهن، 
العملية  مسيرتهن  لــبــدء  وتأهيلهن 
الخدمة  مرحلة  إنهاء  بعد  والمهنية 
ــمــجــنــدات  ــت ال ــ ــرب الـــوطـــنـــيـــة. وأعــ
المشاركات في المبادرة عن شكرهن 
وتقديرهن للقيادة الرشيدة الهتمامها 
الوطنية،  البشرية  الــكــوادر  بتطوير 
وطاقاتها  قــدراتــهــا  فــي  واالستثمار 
دولــة  مستقبل  بــنــاء  فــي  للمساهمة 

اإلمارات. 

وقالت المجندة عائشة الضنحاني 
طالبة الهندسة الكهربائية في جامعة 
تمثل  »هــامــة«  مــبــادرة  إن  الفجيرة: 
تسعى  التي  للمهارات  نوعية  إضافة 
الخدمة  خـــالل  مــن  اكتسابها  إلـــى 
الــوطــنــيــة، مــن خـــالل مــا تــوفــره من 
مهارات مستقبلية متقدمة. وأضافت 
مهارة  مثل  مستقبلية  ــارات  ــه م أن 
على  الــمــبــادرة  تعمل  التي  البرمجة 
مهارة  تمثل  بها  المجندات  تــزويــد 
أساسية داعمة لها في تخصصها في 
الهندسة الكهربائية، على المستويين 

األكاديمي والعملي.
بتمكين  القيادة  باهتمام  وأشــادت   

اإلماراتية  وبالمرأة  عموماً  الشباب 
االهتمام  هــذا  أن  مؤكدة  خصوصاً، 
من  للمزيد  لها  حــافــزاً  يمثل  الكبير 
التعلم والعطاء في خدمة الوطن. من 
محمد  مــوزة  المجندة  قالت  جانبها 
مبادرة  إن  العين،  مدينة  من  الكعبي 
التدريبي  البرنامج  وأن  مفيدة،  هامة 
التي  والــمــهــارات  بالمعلومات  غني 
المهنية  مسيرتها  بناء  من  ستمكنها 
الوطنية،  الخدمة  مــن  االنتهاء  بعد 
لها  داعــم  إلــى ما تشكله من  إضافة 
دراستهم..  في  إخوتها  مساعدة  في 
ستمثل  الكمبيوتر  مهارات  أن  مؤكدة 
عنصراً داعماً لها في مسيرة دراستها 

الجامعية وعملها مستقباًل. 
موضي  المجندة  قالت  جهتها،  من 
إنها  الهنائي من إمارة أبوظبي:  عمر 
مــبــادرة  فــي  اســتــفــادت مــن تجربتها 
مهارات  اكتساب  في  وبدأت  »هامة«، 
جديدة، وأن برنامج المبادرة سيمكنها 
وزمــيــالتــهــا مــن الــتــزود بــالــمــهــارات 
المستقبلية الضرورية لدعم مسارهن 
المستقبلي على مختلف المستويات. 
على  ستمكنها  »هامة«  أن  وأضافت 
مستوى شخصي من التعرف إلى أبرز 
المجاالت المستقبلية ما سيمكنها من 
انتهاء  بعد  العملية  توجهاتها  تحديد 

فترة انتسابها للخدمة الوطنية.

أحمد بن طحنون وعهود الرومي خالل لقاء المجندات )وام(

وتركز مبادرة »هامة« التي مت إطالقها يف 14 يونيو احلالي، وتتواصل على مدى 7 أشهر، على تعزيز جاهزية مجندات 
اخلدمة الوطنية للمستقبل، من خالل 4 مجموعات رئيسية للمهارات املستقبلية، تتضمن املهارات الرقمية، واملهارات 

اإلبداعية، واملهارات املهنية، واملهارات الشخصية، وتشارك املنتسبات من خالله يف أكثر من 50 تدريبًا وورشة عمل 
متخصصة. وتتضمن األنشطة التدريبية ورش عمل تهدف لدعم رحلة استكشاف الفرص واملنافسة يف سوق العمل 

املستقبلي، من خالل برامج تركز على متكينهن مهنيًا ورقميًا وتكنولوجيًا، وإكسابهن املهارات األساسية لزيادة 
جاهزيتهن، وصقل مهاراتهن وتطوير إمكاناتهن املهنية. وتشمل املواضيع التي تغطيها برامج مبادرة »هامة« العديد من 

املجاالت، مثل مهارات البرمجة والذكاء االصطناعي وعلوم البيانات واألمن السيبراني واألمتتة، والواقع االفتراضي 
والواقع املعزز والبيانات الضخمة وحتليلها، وغيرها من املواضيع العلمية والتكنولوجية، إضافة إلى مهارات تصميم 
األفكار واالبتكار واملهارات اإلبداعية، ومهارات املرونة والتفكير االستباقي، ومهارات تطوير الذات ووضع األهداف، 

ومهارات التواصل، وخدمة املتعاملني، وإدارة املشاريع. 

مبادرة »هامة«

بدء تخطيط األحياء النموذجية 
للمواطنين في دبي 

دبي )االتحاد(

الطاير،  مطر  معالي  أعلن 
البنية  لمسار  العام  المفوض 
التحتية والتخطيط العمراني 
العام  والمدير  الحياة  وجودة 
ورئــيــس مــجــلــس الــمــديــريــن 
والمواصالت،  الطرق  لهيئة 
لتنفيذ  الـــفـــوري  ــدء  ــب ال عــن 
توجيهات سمو الشيخ حمدان 
بن محمد بن راشد آل مكتوم، 
ولي عهد دبي رئيس المجلس 

العليا  للجنة  األول  االجتماع  خالل  سموه  بها  وجه  والتي  التنفيذي، 
للتنمية وشؤون المواطنين، بشأن تخطيط األحياء النموذجية للمواطنين 

في إمارة دبي.
وأشار الطاير إلى أنه وفقاً لقرارات اللجنة التي تُعد ترجمة وانعكاساً 
رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  لرؤية صاحب 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، الرامية إلى تسريع 
وتيرة تنمية المواطنين في دبي وفق منهجية شاملة تضمن االستقرار 
االجتماعي واألسري على المدى الطويل، ورفع جودة حياة المواطنين 
هذه  تطوير  يتم  للشباب،  تنموية  فــرص  وتوفير  رفاهيتهم،  وتعزيز 
2« و»حّتا«،  2« و»البرشاء  »المزهر1« و»الخوانيج  المخططات بمناطق 
في  المستهدفة  المخططات  تطوير جميع  من  االنتهاء  في حين سيتم 

جميع أحياء دبي خالل شهر يوليو.
وقال معاليه: »إن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل 
مكتوم بشأن تطوير األحياء النموذجية للمواطنين في دبي، تأتي تنفيذاً 
لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن 
تكون دبي المدينة األفضل في العالم، في العمل والعيش واالستثمار، وأن 
المواطن هو على رأس أولويات كافة الخطط التنموية والتطويرية في 
اإلمارة، على كافة المستويات، ال سيما فيما يتعلق باإلسكان ومشاريع 
البنية التحتية، والخدمات التي تسهم بشكل مباشر في رفع جودة الحياة 

للمواطنين وتعزيز رفاهيتهم«.

مطر الطاير

   المواطن  على رأس أولويات
كافة الخطط التنموية

 خالل التكريم )من المصدر(
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تفاهم بين »أكاديمية أبوظبي 
الحكومية« و »أركان للتدريب«

نهيان بن مبارك يحضر أفراح 
الغصين والحضرمي

أبوظبي )االتحاد(

أبوظبي  أكــاديــمــيــة  أعــلــنــت 
مذكرة  توقيع  عــن  الحكومية 
العسكريين  جمعية  مع  تفاهم 
شركة  في  ممثلة  المتقاعدين، 
ــحــوث  ــب ــب وال ــدري ــت ــل ــان ل ــ ــ أرك
واالستشارات اإلدارية بأبوظبي، 
الرامية  الجهود  تعزيز  بهدف 
وخبرات  بمهارات  االرتقاء  إلى 
موظفي حكومة أبوظبي، وذلك 
تطوير  في  التعاون  خــال  من 
وورش  البرامج  مــن  مجموعة 

العمل التدريبية والتعليمية.
من  كــٌل  التفاهم  مذكرة  وقــع 
خليفة  الــدكــتــور  )م(  العميد 
محمد الزعابي، مستشار أمني 
وخبير دولي في البرمجة اللغوية 
التنفيذي  والرئيس  العصبية، 
ــتــدريــب والــبــحــوث  ــل ألركـــــان ل
واالســتــشــارات اإلداريـــة، وأمل 
ناصر الجابري، القائم بأعمال 
أبوظبي  أكاديمية  عــام  مــديــر 
بحضور  وذلــــك  الــحــكــومــيــة، 
كا  مــن  المسؤولين  مــن  عــدد 

الجانبين.    

أبوظبي )وام(

نهيان  الشيخ  معالي  حضر 
بـــن مـــبـــارك آل نــهــيــان وزيـــر 
والــتــعــايــش حفل  ــســامــح  ــت ال
االستقبال الذي أقامه صبحي 
بمناسبة  الــغــصــيــن،  غــســان 
كريمة  إلى  نجله غسان  زفاف 
الحضرمي.  عثمان  عبدالقادر 
أقيم  الذي  الحفل،  كما حضر 

أمس األول بمجلس المشرف، 
بن  نهيان  بــن  مــبــارك  الشيخ 
ــان، ومــعــالــي  ــهــي ن آل  مـــبـــارك 
الحمادي،  إبراهيم  بن  حسين 
الشخصيات  كــبــار  مــن  وعـــدد 
وكبار ضباط القوات المسلحة 
من  غفير  وجــمــع  والــشــرطــة، 
وتخللت  ــاء.  ــدقـ واألصـ ــل  األهـ
وشعبية  تراثية  فقرات  الحفل 

إحياء للمناسبة.

 االرتقاء بمهارات وخبرات موظفي 
حكومة أبوظبي

للسنة الخامسة على التوالي

»الداخلية« تقدم باقة خدمات طلبة الثانوية العامة

سيـف بـن زايـد يعـزي فـي وفـاة علـي النـويـس

أبوظبي )وام(

للسنة  ــة،  ــي ــداخــل ال وزارة  قــدمــت 
الخامسة على التوالي، باقة »خدمات 
إلى  الموجهة  العامة«  الثانوية  طلبة 
خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 
2021/ 2022 وذلك في إطار حرصها 
الدائم على تعزيز سعادة المتعاملين. 
وتتضمن الباقة مجموعة من الخدمات 
التي يحتاجها الطلبة في فترة ما بعد 
بحث  شهادة  إصــدار  كخدمة  التخرج 
تطبيق  في  المتاحة  الجنائية  الحالة 
وزارة الداخلية MOI UAE، وخدمة 
فتح ملف مروري المتاحة في الموقع 
اإللكتروني للوزارة، باإلضافة إلى منح 
من  للطاب  فزعة  خصومات  بطاقة 
للعاملين  االجتماعي  التكافل  صندوق 
وخدمات  »فــزعــة«  الداخلية  بـــوزارة 
مصرفية حصرية تتمثل بفتح حسابات 

في مصرف أبوظبي اإلسامي. 
وأكــــد الــمــهــنــدس عــبــد الــرحــمــن 
وزارة  وكـــيـــل  الـــحـــمـــادي  مــحــمــد 

أن  األداء،  لتحسين  والتعليم  التربية 
عمل  منهجية  المجتمعية،  المسؤولية 
أروع  وتتجلى في  اإلمارات،  دولة  في 
صورها، وهي أداة فاعلة في ترسيخ 
ــي تــنــهــض بــالــمــجــتــمــع،  ــت األســــس ال
والتعاون  التكافل  قيم  من  انطاقاً 

تعزيز  نحو  سعياً  والعطاء،  والــتــآزر 
المجتمع  الوطنية، ورفد هذا  اللحمة 
باإلنسان  تنهض  الــتــي  بالمقومات 
وتحقق له احتياجاته ومتطلباته، وهو 
بالتالي ضمانة له لكي يعمل ويجتهد 

ويبدع.    

 تهنئة

قال أحمد عتيق 
شبكة  رئيس  الظاهري 

أبوظبي  مبصرف  الفروع 
أن  اإلسالمي: يسعدنا 

وطالبات  طلبة  إلى  نتقدم 
وذويهم  العامة  الثانوية 

يف هذا العام بأجمل 
مبناسبة  التهنئة  كلمات 

األمنيات  وخالص  النجاح، 
والتوفيق،  السداد  بدوام 

كما يسرنا أن نكون 
جزءًا من هذه املبادرة 

وزارة  ُتطلقها  التي  املميزة 
اخلامس  للعام  الداخلية 

التوالي من خالل  على 
تقدمي باقة من اخلدمات 
الثانوية  لطلبة  املصرفية 

العامة.

 تجربة متعامل سلسة

 أكد العميد ناصر خادم الكعبي مدير عام اإلدارة العامة 
الوزارة تسعى دائمًا إلى حتقيق أعلى مستويات  أن  للسعادة، 

خدمات  توفير  خالل  من  للمتعاملني  والسعادة  الرفاهية 
احتياجاته  على  بناء  للمتعامل  الطلب  قبل  تقدم  استباقية 

والتي تتماشى مع أهداف  وتفضيالته وأحداث حياته، 
وعد  مبادئ  وحتقق  احلكومية  للخدمات  اإلمارات  استراتيجية 
حكومة دولة اإلمارات خلدمات املستقبل بشأن تقدمي خدمات 
متمحورة  شخصية  رقمية  جتربة  وتوفير  مترابطة،  استباقية 

حول اإلنسان وقد أثمر التعاون املستمر بني وزارة الداخلية 
-الدورة  االستباقية  العامة  الثانوية  باقة  بتطوير  وشركائها 

متعامل  جتربة  لتحقيق  والترابط  التكامل  يعزز  كما  اخلامسة- 
ومترابطة.   سلسة 

أبوظبي )وام(

الشيخ  الــفــريــق ســمــو  قـــدم 
سيف بن زايد آل نهيان، نائب 
وزيــر  الــــوزراء  رئــيــس مجلس 
في  الــعــزاء،  واجــب  الداخلية، 

وفاة علي النويس.
زيارته  لــدى  سموه،  وأعــرب 
أبوظبي،  فــي  ــعــزاء  ال مجلس 
عن صادق تعازيه ألسرة وذوي 
الفقيد داعياً اهلل العلي القدير 
وأن  بواسع رحمته،  يتغمده  أن 
ويلهم  جــنــاتــه،  فسيح  يسكنه 

سيف بن زايد خالل تقديم التعازي في وفاة علي النويس )وام(أهله وذويه الصبر والسلوان.

نهيان بن مبارك خالل الحفل )وام(



تطبيق  بــــأن  الـــعـــوضـــي  ــن  ــّيـ وبـ
»مالبس« الذي يتصدر - في عامه 
الثالث - مبادرات الجمعية لاللتزام 
المجتمعية،  الــمــســؤولــيــة  بــمــبــدأ 
بعد  النجاح  من  المزيد  يحقق  بدأ 
ــــذي شهدته  ال الــنــســبــي  الــتــعــافــي 
منوهاً  كورونا،  جائحة  من  الدولة 
ــذي تأثر  ــ ــمــشــروع ال ــم ال ــأن زخـ بـ
تضاعف  الــبــدايــة،  فــي  بالجائحة 
حجم  ليصل  العام،  هذا  بداية  مع 
جمعها  التي  والمقتنيات  المالبس 
قيمته4.1  بما  طــنــاً،   2.942 إلــى 

مليون درهم.
تطبيق  أن  ــي،  ــوضـ ــعـ الـ وأكـــــد 

ــتـــداد لــمــشــروع  »مـــالبـــس« هـــو امـ
بدأته  الــذي  جــديــدهــم«  »قديمكم 
لجمع   2012 عـــام  الــخــيــر«  »بــيــت 
المالبس المستعملة بهدف تخليص 
البيئة منها، وتعزيز الموارد الخيرية 
القديمة  الــمــالبــس  ــان  أطــن بــبــيــع 
لشركات  الحاجة  عــن  والفائضة 
من  جــزء  إنفاق  تــّم  حيث  التدوير، 
ألبناء  نقدية  مبالغ  بتقديم  ريعها 
مالبس  لــشــراء  المسجلة  ــر  األسـ
جديدة، وتوجيه الجزء اآلخر لدعم 
تعليمهم، حيث بلغت قيمة المالبس 
عام  حتى  الــمــشــروع  جمعها  التي 

2019 حوالي 39 مليون درهم.

تكريم الفائزين بجائزة الشارقة 
للعمل التطوعي 

الشارقة )وام(

السمو  رعــايــة صــاحــب   تحت 
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
القاسمي، عضو المجلس األعلى، 
الشيخ سالم  كّرم  الشارقة،  حاكم 
بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس 
مكتب سمو الحاكم، صباح أمس، 
للعمل  الشارقة  بجائزة  الفائزين 
التاسعة  ــا  ــه دورت فــي  التطوعي 
الحكمة.  بيت  في  وذلــك  عشرة، 
ــالــســالم الــوطــنــي  بـــدأ الــحــفــل ب
ــارات، تليت بعده آيات  لدولة اإلم
بعدها  الكريم،  القرآن  من  عطرة 

الــدكــتــور جــاســم الحمادي  ألــقــى 
األمين العام للجائزة كلمة مجلس 
ومنذ  أنه  إلى  فيها  أشار  األمناء، 
لنفسها  الجائزة  تخط  عاماً   20
طريقاً تستلهم مسيرتها من فكر 
حاكم  السمو  صاحب  وتوجيهات 
الشارقة، والتي أسهمت في تعزيز 
أهمية بناء اإلنسان وفق منظومٍة 
إنسانية فريدة من نوعها، تجعل من 
العمل التطوعي رافداً أساسياً من 
روافد تنمية المجتمع والنهوض به 
من أجل تعزيز التنمية المستدامة. 
للجائزة  ــام  ــع ال ــن  ــي األم وتـــنـــاول 

اإلنجازات العديدة المستحقة.

تشكيـــــــل بعثــــــــــة الحــــــج 
الرسمية لحكومة دبــــي

دبي )االتحاد(

 أصدر املدير العام لدائرة 
الشؤون اإلسالمية والعمل 
اخليري يف دبي، حمد بن 

الشيخ أحمد الشيباني، قرارًا 
إداريًا رقم )153( لسنة 2022م 

بشأن تشكيل بعثة احلج 
الرسمية حلكومة دبي لهذا 

العام 1443هـ قوامها 70 حاجًا.
وقال الشيباني: بدايًة نهني 
صاحب السمو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 
حفظه اهلل، وصاحب السمو 

الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، رعاه اهلل، وأصحاب السمو 

احلكام وسمو أولياء العهود 
ونواب احلكام، بشهر احلج 
الفضيل وقرب حلول عيد 

األضحى، داعيًا املولى عز وجل 
أن يعيده على سموهم مبوفور 

الصحة والعافية والسعادة، 
وأن يجعله شهر خير ورحمة 

على املسلمني أجمعني، متمنيًا 
التوفيق حلجاج بيت اهلل 

احلرام.
من جانبه، صرح مروان 

الشحي، املستشار القانوني، 
ومدير إدارة الشؤون القانونية، 

يف الدائرة رئيس البعثة، أن 
كافة االستعدادات والتجهيزات 

الالزمة من قبل أعضاء البعثة 
متت، كل يف مجال اختصاصه، 

ووجه الشحي الوفد اإلداري 
من البعثة الرسمية، 

للتواصل مع احلجاج واكتمال 
االستعدادات اخلاصة بتسهيل 

وإجناح مهمة البعثة سواء 
داخل الدولة أو يف األراضي 

املقدسة وفق البرنامج الزمني 
املعد سلفًا من الدائرة إلمتام 

مناسك احلج على أكمل وجه.
 ونوه بالتعاون القائم مع الهيئة 

العامة للشؤون اإلسالمية 
واألوقاف، وهيئة صحة 

دبي، ومؤسسة مطارات دبي 
الدولية، وطيران اإلمارات، 

واإلدارة العامة لإلقامة 
وشؤون األجانب، لتسهيلها 

مهمة البعثة، مطالبًا جميع 
أفرادها بااللتزام التام واتباع 

التعليمات اخلاصة يف إدارة 
البعثة، ال سيما اإلرشادات 
الطبية والصحية واملتعلقة 

بكوفيد ـ 19.

حمد الشيباني

»الشـارقـــــــة للقـــــــرآن الكـــــريــــــم 
والسنة النبوية« تكرم الفائزين 

الشارقة )االتحاد( 

 أقامت مؤسسة الشارقة للقرآن 
الكرمي والسنة حفلها السنوي 

لتكرمي الفائزين بجائزة 
املنطقة الوسطى للقرآن الكرمي 
يف دورتها الثانية عشرة، والتي 

تعد أحد اجلوائز القرآنية 
للمؤسسة يف ظل النجاح 

الكبير الذي حققته اجلائزة 
منذ انطالقتها، وما شهدته من 

إقبال كبير وتواصل لتخريج 
أجيال حافظة للقرآن الكرمي.
يأتي احلفل بعد أن شارك يف 

فعاليات اجلائزة لهذا العام 300 
مشارك ومشاركة تأهل منهم 

للفوز بجوائز املسابقة 37 من 
الذكور و87 من اإلناث بإجمالي 

124 مكرمًا ومكرمة.
بدأ احلفل الذي أقيم يف املركز 

الثقايف يف مدينة الذيد كل من 
سلطان مطر بن دملوك رئيس 

مجلس إدارة مؤسسة الشارقة 
للقرآن الكرمي والسنة النبوية، 

وعمر علي الشامسي مدير 

مؤسسة الشارقة للقرآن الكرمي 
والسنة النبوية، والدكتور 

محمد عبداهلل بن هويدن 
رئيس املجلس البلدي مبدينة 
الذيد، وراشد عبداهلل احمليان 

رئيس مجلس أولياء أمور 
الطلبة والطالبات باملنطقة 

الوسطى، وسعادة الدكتور 
مصبح سعيد بالعجيد عضو 

املجلس الوطني األسبق، 
وجمع من أعيان والشخصيات 
املجتمعية باملنطقة الوسطى.

بدأ احلفل بالنشيد الوطني 
تاله آيات من الذكر احلكيم، 

ومن ثم كلمة املؤسسة 
ألقاها صالح عبيد بالليث 

مدير املؤسسة فرع باملنطقة 
الوسطى، أشاد بالدعم 

الكرمي والرعاية املتواصلة 
التي تتلقاها مؤسسة القرآن 

الكرمي والسنة النبوية من قبل 
صاحب السمو الشيخ الدكتور 

سلطان بن محمد القاسمي 
عضو املجلس األعلى حاكم 

الشارقة.

يتصدر مبادرات »بيت الخير« 

ثالث  إطالقه  المؤتمر  خــالل  الصندوق  أعلن   
منصة  هــي:  الــزكــوي،  العمل  تخدم  ذكية  منصات 
زاكي، أول مستشار زكوي افتراضي على المستوى 
اإلقليمي، وهو عبارة عن تطبيق محادثة متخصص، 
يعتمد على الذكاء االصطناعي، يقوم فيه المستشار 
الروبوتي الذكي بالتفاعل مع المستخدمين واإلجابة 

على أسئلتهم، وتوفير خدمات الصندوق لهم.
ويمكن  »واتــســاب«،  تطبيق  عبر  المنصة  وتتوفر 
ويــوفــر   ،»9718008222« ــرقــم  ال عــبــر  مــراســلــتــه 
الحالية  المرحلة  في  الذكي  الروبوتي  المستشار 
العمل  وجاري  الزكاة،  ودفع  الزكاة  خدمتي: حساب 
على توفير باقة من الخدمات األخرى: كالفتاوى، الرد 
على العمالء، متابعة طلبات مستحقي الزكاة، وإرسال 

المستندات، طلبات االسترحام وغيرها الكثير.
 أما المنصة الثانية فهي منصة كبار المحسنين، 
وتُعد المنصة أول محفظة أموال رقمية، تمكن كبار 
المزكين من االطالع على أرصدتهم وإدارتها بصورة 
زكاته  المزكي توجيه  لحظية، ومن خاللها يستطيع 
المتابعة  مع  مــحــددة،  حالة  أو  محدد  مشروع  ألي 
الدورية لطلباته المقدمة في المنصة. ويميز المنصة 
المتابعة من طرف الصندوق، حيث يتم تعيين مدير 
الــالزم،  الــدعــم  بتقديم  معني  ــزٍك،  مـ لكل  حساب 
والمتابعة المستمرة لطلبات المزكي في النظام. كما 
تتميز المنصة بأنها سرية وآمنة، حيث يتاح الدخول 

إليها عبر اسم مستخدم وكلمة مرور. ومما يميزها 
أيضاً أنها متوفرة على مدار الساعة. والمنصة الثالثة 
التي أطلقها الصندوق الثالثة منصة معلوماتي، وتعد 
المستشار الذكي لدعم متخذ القرار، وتهدف إلى دعم 
متخذي القرار في صندوق الزكاة التخاذ القرارات 
الالزمة التي تستند على المعلومات والبيانات، حيث 
تقوم المنصة بتمكين أصحاب القرار واإلدارة العليا 
من الوصول للمعلومات في أي وقت ومن أي مكان، 

الرئيسية،  والمهام  األداء  بنتائج  تتعلق  كانت  ســواء 
بالمستويات  المتعلقة  النتائج  كانت على مستوى  أو 
الداعمة. فهي توفر أحدث التقارير والنتائج الخاصة 
الصرف  وتقارير  بـــاإليـــرادات،  المثال  سبيل  على 
عمل  آلية  وتتمثل  وغيرها.  بالمشاريع،  المتعلقة 
المنصة في كونها برنامجاً ذكياً، مبنياً على خوارزمية 
خالل  من  إليه  الوصول  ويتم  االصطناعي،  الذكاء 

منصة »الواتساب«.

دبي تفتتح أول وقف لدعم النساء واألطفال على مستوى الدولة

منصــات ذكيــة فــي

»صنــــدوق الزكــاة«  3

 دبي )االتحاد(

السمو  صــاحــب  بتوجيهات  عــمــاًل   
مكتوم  آل  راشــد  بــن  محمد  الشيخ 
ــة رئــيــس مجلس  نــائــب رئــيــس الــدول
الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، الهادفة 
إلى رعاية الطفولة واالهتمام بالنساء 
وتمكينهم، افتتحت مؤسسة األوقاف 
وشــــؤون الــقــّصــر بــدبــي، بــالــتــعــاون 
ــي لــرعــايــة الــنــســاء  ــع مــؤســســة دبـ م
الطفولة  ــة  رعــاي وقـــف  ــال،  ــفـ واألطـ
السكني  الــوقــف  ــعـــّد  ويُـ والــنــســاء. 
الدولة،  نوعه على مستوى  األول من 
مــشــروعــات مؤسسة  ــأتــي ضــمــن  وي
التي  واألطــفــال  النساء  لرعاية  دبــي 
المستدام  الدخل  تحقيق  إلى  تهدف 
النساء  وتأهيل  رعاية  في  للمساهمة 
واألطفال وتلبية احتياجاتهم، بتقديم 
ــواء  اإلي وخــدمــات  الشاملة  الرعاية 
والحماية وتأمين الدعم الفوري، بما 
لحقوق  الدولية  المواثيق  مــع  يتفق 
دعم  فــي  الــوقــف  ويسهم  ــســان.  اإلن
خدمات  وتوفير  المؤسسة،  رعــايــا 
مختلف  من  لألطفال  مجانية  شاملة 
الجنسيات من مختلف أنحاء الدولة.

السكني  الــمــشــروع  افتتاح  حضر 
معالي  بــدبــي،  الــورقــاء  منطقة  فــي 
األمــيــن  الــبــســطــي،  محمد  عــبــداهلل 
التنفيذي إلمارة دبي،  للمجلس  العام 
العام  األمين  المطوع،  محمد  وعلي 
القصر  وشـــؤون  األوقـــاف  لمؤسسة 
المهيري،  ــش  ــ دروي وأحــمــد  ــي،  ــدب ب

دبي  مؤسسة  إدارة  مجلس  رئــيــس 
وشيخة  ــال،  واألطــف النساء  لرعاية 
سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة 
دبي لرعاية النساء واألطفال باإلنابة 
وأعضاء مجلس اإلدارة، وممثلون عن 

الجهتين.
الذي تم تشييده  الخيري،  والوقف 
في منطقة الورقاء األولى بدبي على 
هو  ــع،  مــرب قـــدم   15.100 مــســاحــة 
من  مــؤلــف  سكني  مبنى  عــن  عــبــارة 

ستة طوابق متكررة، ويشمل 30 شقة، 
وتبلغ التكلفة الكلية للمشروع نحو 30 

مليون درهم.

مبادرة إنسانية
محمد  عـــبـــداهلل  مــعــالــي  وأكـــــد 
الـــمـــبـــادرة  ــاز   ــجــ ــ إن أن  ــســطــي  ــب ال
األول  الداعم  رؤية  يترجم  اإلنسانية 
للمجتمع بكافة فئاته صاحب السمو 
مكتوم  آل  راشــد  بــن  محمد  الشيخ 

ــة رئــيــس مجلس  نــائــب رئــيــس الــدول
دبي، رعاه اهلل، وعلى  الــوزراء حاكم 
واألطــفــال،  النساء  الخصوص  وجــه 
بن  حمدان  الشيخ  سمو  وتوجيهات 
ولــي  مــكــتــوم،  آل  راشـــد  ــن  ب محمد 
التنفيذي،  المجلس  رئيس  دبي  عهد 
بتوفير كافة مقومات الحياة الكريمة 
إلى  مشيراً  المجتمع،  فئات  لجميع 
فرص  وضــمــان  الــرعــايــة  تقديم  أن 
تقدم  عوامل  من  يعزز  للجميع  النمو 
وازدهار المجتمع. وأعرب معاليه عن 
»أوقــاف  تقدمه  لما  وتقديره  شكره 
دبي« من أوجه الدعم المختلفة التي 
األهــداف  تحقيق  في  جميعها  تصب 
اإلنسانية لخطط عمل إمارة دبي، بما 
األطفال  ورعاية  النساء  تمكين  فيها 
وتزويدهم بالمهارات الالزمة لضمان 
يسهم  بما  لهم  المشرق  المستقبل 
الفائدة  درجـــات  أعــلــى  تحقيق  فــي 

والتمكين لهم وللجميع.

عبداهلل المهيري خالل المؤتمر )وام(

 خالل حفل التكريم )من المصدر(

أبوظبي )االتحاد(

 أطلق صندوق الزكاة ثالث منصات ذكية لخدمة العمل الزكوي 

باالعتماد على الذكاء االصطناعي.  وتم اإلطالق خالل المؤتمر 

االفتراضي الذي عقد صباح أمس، بحضور عبدالله بن عقيدة المهيري 

أمين عام الصندوق، والدكتور محمد سليمان البلوشي مدير إدارة 

شؤون مستحقي الزكاة، والدكتور عبدالرحمن سلمان الحمادي مدير 

إدارة موارد الزكاة واإلعالم. كما حضر المؤتمر ممثلون من بنك أبوظبي 

التجاري - الراعي الرئيسي، ومصرف أبوظبي اإلسالمي - الراعي الفرعي، 

واإلعالميين والشركاء.  وأثنى أمين عام الصندوق على جهود الشركاء 

والداعمين ألنشطة صندوق الزكاة، على رأسهم بنك أبوظبي التجاري، 

ومصرف أبوظبي اإلسالمي، مشيدًا بالشركاء اإلعالميين. وأفاد في 

كلمته االفتتاحية أن صندوق الزكاة يسير بخطوات واضحة نحو تسخير 

التقنيات الحديثة والذكاء االصطناعي في خدمة فريضة الزكاة.

تطبيق »مالبس« جمع أطنانًا بقيمة 39 مليون درهم
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الخميس غرة ذي الحجة 1443 هـ الموافق 30 يونيو 2022 م اإلمارات

 300 مشارك ومشاركة تأهل منهم 
للفوز بجوائز المسابقة 37 من الذكور 

و87 من اإلناث 

دبي )االتحاد(

 أعلن عابدين طاهر العوضي، 

مدير عام »بيت الخير«، أن تطبيق 

»مالبس« الذي أطلقته الجمعية 

في نوفمبر 2019 جاء بهدف 

تحقيق االستدامة، بالبحث عن 

مصادر متجددة لإليراد الحالل 

وتنمية العمل الخيري، والتوسع 

بالعطاء ليشمل الطلبات 

المتزايدة للمساعدة، وقد كان 

استجابة مباشرة لتوجيهات 

صاحب السمّو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 

»رعاه الله«، الذي دعا في البند 

التاسع من وثيقة الخمسين، إلى 

تحقيق نمو سنوي في األعمال 

اإلنسانية يعادل ويواكب النمو 

االقتصادي ويباركه.

»بيت الخير« 
جاهزة لمشروع 

األضاحي

دبي )وام(

 أعلن عابدين طاهر العوضي، 
مدير عام جمعية »بيت 

اخلير«، عن جاهزية اجلمعية 
ملشروع األضاحي لهذا العام، 

عبر التعاقد على شراء 2.250 
أضحية بقيمة 1.350.000 
درهم، والتي من املتوقع أن 
يستفيد منها 4.500 أسرة 

متعففة ومسجلة يف بيانات 
اجلمعية، إلى جانب فتح باب 

التبرع لألضاحي ملن يرغب يف 
توكيل اجلمعية بالذبح عنه. 
وأكد العوضي أن »بيت اخلير« 

حريصة على توفير شروط 
الصحة والسالمة، واتفقت على 

تنفيذ مشروع األضاحي مع 
عدد من مقاصب الدولة، ابتداء 

من اليوم األول لعيد األضحى 
املبارك وخالل أيام العيد ويف 
مقدمتها مقاصب دبي، الفتًا 

إلى حرص والتزام اجلميع 
بالشروط الصحية والبيئية 

يف ذبح األضاحي لتقدمي 
حلوم صحية تليق باملستحقني 

واملستفيدين، إلسعادهم مبا 
سيصلهم خالل العيد من 

حصص متوازنة حسب عدد 
أفراد كل أسرة. 

سالم القاسمي خالل تكريم  الفائزين )وام(

مشروعات مستدامة

الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة  قال عيسى عبداهلل 
األوقاف وشؤون الُقّصر بدبي: »يأتي هذا اإلجناز انسجامًا 

بالنساء  إلى االهتمام  الهادفة  استراتيجيات حكومة دبي  مع 
ورعاية األطفال، ونؤكد حرصنا يف املؤسسة على تعزيز دور 

املرأة ومتكينها وتقدمي الدعم الالزم لألطفال، من خالل إنشاء 
االستقرار  لهم  حتقق  التي  املستدامة  االستثمارية  املشروعات 

املجتمعي«. واألمان 
من جانبه، أكد علي املطوع حرص املؤسسة على املشاركة 
إلى متكني  الرامية  املبادرات اخليرية  الفعالة يف مختلف 

كافة فئات املجتمع، الفتًا إلى أن األطفال والنساء من الفئات 
املؤسسة. واسع من  باهتمام  التي حتظى  املجتمعية 

وذكر املطوع أن مؤسسة األوقاف بدبي أسهمت منذ نشأتها يف 
التعاون مع العديد  تقدمي الدعم لألطفال والنساء، من خالل 
وتطوير  وتأهيلهم  برعايتهم  املتخصصة  واملراكز  املؤسسات  من 

لهم.  املتكاملة  الرعاية  أوجه  مختلف  وتقدمي  مهاراتهم، 
بدوره، وّجه أحمد درويش املهيري الشكر ملؤسسة األوقاف 

وشؤون القّصر بدبي على إجناز هذا املشروع الذي سيسهم يف 
املستدام لبرامج مؤسسة دبي لرعاية األطفال  الدعم  تقدمي 

والنساء.

»المبادرة تترجم 
رؤية محمد بن راشد 
وتوجيهات حمدان بن 
محمد بتوفير الحياة 

الكريمة للجميع« 

عبدهللا البسطي



مريم بوخطامين

 )رأس الخيمة(

اإلمارات  جمعية  دشنت 
االجتماعية  للتنمية 
منصة  الخيمة  برأس 

للتطوع  »وطن«  التطوع 
يهدف  الذي  المجتمعي 

كافة  في  المجتمع  لخدمة 
العمل  يعد  حيث  المجاالت 
إيجابية  ظاهرة  التطوعي 

مهمًا  إنسانيا  ونشاطا 
يساهم  حضاريا  وسلوكا 

التعاون  في تعزيز قيم 
إيجابية  نتائج  تحمل  التي 
والتالحم  التماسك  وتعزيز 

المجتمعي.
وأوضح خلف سالم بن عنبر 

الرئيس ومدير عام  نائب 
المنصة  أن  اإلمارات  جمعية 

6 مجاالت للتطوع  توفر 
والتثقيف،  التدريب  هي 

والمونتاج،  التصميم 
التصوير  والدعم،  المساندة 

التقديم  الفوتوغرافي، 
واإللقاء، وصحافة وإعالم، 
سيطلق  الفريق  أن  موضحًا 

عليه لقب فريق وطن 
ستقوم  والذي  التطوعي 

خاللها  من  الجمعية 
تقديم ورشة ثقافية حول 

يقدمها  التطوعي  العمل 
أ. هاشم الوالي أمين سر 

مجلس  سفراء  جمعية 
»سعادة  ومستشار  اإلمارات 

وإيجابية«.
وأكد مدير عام جمعية 
اإلمارات أن فريق وطن 

استكمااًل  يأتي  التطوعي 
إلى  الهادفة  للجهود 

الممّكنة  البيئة  توفير 
التطوعية  األعمال  لدعم 
من  المجتمع  فئات  لجميع 

والمقيمين،  المواطنين 
ممن يساهموا في دفع 
داعيًا  التنمية،  مسيرة 

العمل  الراغبين في  األفراد 
بالتسجيل  التطوعي 

المتاحة  المنصة  عبر 
التطوعي  العمل  لممارسة 

وإقامة هذه األنشطة، 
مشيرًا إلى أنها فرصة لرد 
للوطن وذلك من  الجميل 

المسؤولية  تعزيز  مبدأ 
ثقافة  وترسيخ  المجتمعية 

داعيًا  التطوعي،  العمل 
العمل  الراغبين في  األفراد 

المبادرة  إلى  التطوعي 
منصة  في  بالتسجيل 

»وطن«.
المنصة على عدة  وتنص 
للفريق  لالنضمام  معايير 

ومجاالت التطوع أن يكون 
من مواطني اإلمارات 
وأن يكون قادرا على 

العربية  باللغتين  التخاطب 
يكون  وأن  واإلنجليزية، 

استخدام  مهارات  للمتطوع 
برامج الحاسب اآللي وأن 

بشخصية  المتطوع  يتمتع 
في  ورغبة  اجتماعية 

باألعمال  وااللتزام  القيام 
أن  إلى  التطوعية، مشيرا 
تتمحور  التطوع  مجاالت 

والتثقيف  التدريب  في 
والدعم  والمساندة 

الفوتوغرافي  والتصوير 
وغيرها.

دبي )االتحاد(

 تستمر وزارة تنمية المجتمع في تنفيذ فعالياتها ضمن 
مراكز  مستوى  على  ــي«،  وأخـ ــا  »أن الصيفي  البرنامج 
أصحاب الهمم الحكومية، وقد حقق البرنامج مشاركة 
واسعة من أصحاب الهمم وإخوتهم وأمهاتهم، ومن أفراد 

المجتمع بشكل عام.
ونظمت الوزارة على مدار أسبوعين 148 فعالية جمعت 
الحكومية  المراكز  الهمم في  من أصحاب  257 طالباً 
التابعة لها، إلى جانب 72 من إخوتهم وأمهاتهم على أرض 
الواقع، إضافة إلى 121 شخصاً من الجمهور المستهدف 

شاركوا في الفعاليات افتراضياً.
ويجري تنفيذ فعاليات البرنامج الصيفي »أنا وأخي« 
في 6 مراكز ألصحاب الهمم تابعة لوزارة تنمية المجتمع، 
هي: )مركز دبي ألصحاب الهمم، مركز عجمان ألصحاب 
الخيمة  رأس  مركز  للتوحد،  القيوين  أم  مركز  الهمم، 
ألصحاب الهمم، مركز الفجيرة ألصحاب الهمم، مركز دبا 
الفجيرة ألصحاب الهمم(، وذلك بالشراكة مع األولمبياد 
الخاص اإلماراتي ومركز دبي التجاري العالمي، والهيئة 
الشارقة  وهيئة  واألوقـــاف،  اإلسالمية  للشؤون  العامة 

للمتاحف، وعدد من الجهات على مستوى الدولة.
مشاركة  تعزيز  إلى  وأخــي«  »أنــا  فعاليات  وتهدف 
إخوة  وتوعية  الحاالت،  وانسجام األخوة في مختلف 
أصحاب الهمم بكيفية التعامل مع مختلف اإلعاقات، 
وتدريبهم على تقديم الدعم إلخوتهم تحقيقاً ألهداف 
مستوى  على  العالقة  وتقوية  االستقاللية،  المهارات 
ألصحاب  النفسي  الــدعــم  وتقديم  ــرة،  األسـ أفـــراد 
الهمم، من خالل حضور إخوتهم للمركز، ومشاركتهم 
في ألعاب تفاعلية وورش تثقيفية، وفعاليات ترفيهية 
وأخي«  »أنا  الصيفي  البرنامج  ويعد  وهادفة.  جاذبة 
يستهدف  الوقت،  نفس  في  تدريبياً  توعوياً  برنامجاً 
من  فــي مجموعة  الــهــمــم  أصــحــاب  ــوة  إخـ ــراك  إشــ
الفرصة  يفتح  بما  والتوعوية،  الترفيهية  األنشطة 
أمام اإلخوة لمد جسور التعاون والمحبة مع أصحاب 
قضية  تدعم  التي  واألفكار  الخبرات  وتبادل  الهمم، 
اإلعاقة، وكذلك بين اإلخوة ومراكز أصحاب الهمم، 
األسرية  حياتهم  على  مستدام  بشكل  ذلك  وانعكاس 

 مشاركة 6 مراكز ألصحاب الهمم بالفعاليات )من المصدر(والمجتمعية.

ضمن برنــامـــــج »أنـــا وأخــــي«

ويركز البرنامج على 
إعطاء اإلخوة دورًا 

نحو إخوتهم أصحاب 
الهمم في عمليات 

التأهيل والحياة 
االجتماعية العامة، 

من مبدأ أهمية 
تخفيف العبء 

عن األم كشريك 
أساسي في عملية 
التأهيل والمتابعة 
مع مراكز أصحاب 

الهمم. حيث يهدف 
البرنامج على المدى 

البعيد إلى تحقيق 
المشاركة الفاعلة 

من قبل اإلخوة نحو 
إخوتهم، والتخلص 

من أية تأثيرات 
سلبية لإلعاقة 

عليهم، وزيادة عملية 
التفاعل مع إخوتهم 

من أصحاب الهمم، 
وتفعيل دورهم 

كعنصر مساند في 
عملية التأهيل.

اإلخـــــوة

إطالق »وطن التطوعي« 
بــــ»اإلمــــــــارات للتنميـــــــــة« 

فـــــي رأس الخيمـــــــة
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فعـــاليـــة و450 مشــــاركـــًا 

من أصحاب الهمم وأسرهم 148
6

مجاالت للتطوع
عبر »المنصة« 

خلف بن عنبر
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مرافئ

قمح اإلمارات 
يتسع وعيًا

سنة  ألــف  عشر  اثني  إلــى  يعيدنا  األرض  بــزراعــة  التفكير 
الشجر  استقر هابطاً من قمة  يوم  اإلنسان  مضت على عمر 
ليفلح األرض ويبحث عن قوته في أحضان أمنا األرض، ومن 
ذلك الزمن اإلنسان يسيج األرض، ويمد البصر إلى أبعد من 
كيف  علمته  والتي  الحياة،  على  ظالالً  ليرخي  وذلك  قدميه، 
إلى  وااللتقاط،  الجمع  حالة  من  ينتقل  وكيف  وعيه  يخصب 
من  غذاءه  يصنع  لكي  التربة  وإرواء  التراب،  في  اليد  وضع 
يشكل  بما  طعامه  تلوين  في  وتفكيره  وسهره،  تعبه،  حقول 

فيوضاً في مادة بناء العقل والجسد. 
العيش  لقمة  توفير  في  يجاهد  واإلنسان  الزمن  ذلك  ومن 
وبخاصة وتعداد السكان يتضاعف، وتكثر األفواه التي تنفتح 
تستمر  وهكذا  ليال،  النوم  ساعات  في  إال  تغلق  وال  صباحاً 
الذاتي،  االكتفاء  وسائل  أجــود  عن  والتحري  البحث  عجلة 
رخاء  من  أكثر  واالقتراب  جانبا،  العوز  دفع  حقيقة  وتقصي 
في  يبدع  شعب  اإلمارات  في  اليوم  المواقد.  وثراء  الموائد، 
اقتناص  وفي  الميادين،  المدهش في مختلف  الجديد  ابتكار 

الحداثة في مشاريع تنسجم مع الطموحات في بالده. 
وال  ويبتكر،  التطور،  مرحلة  يقود  اإلمــارات  إنسان  اليوم 
يحلمون،  الذين  برونق  اقتصادي  واقع  خلق  في  جهداً  يدخر 
على  يقدر  ال  ومــذهــالت،  مدهشات،  الحلم  مــن  فيخلقون 
تحقيقها إال رجال ونساء خرجوا من أحشاء صحراء علمتهم 
الجبال  فسيح  يخضبون  وكيف  النخلة،  جذع  يخصبون  كيف 
لتصبح مآالً - لوعوب القمح- ويصير الرغيف واسع الحلقة 
ترقق  وهــي  الخبز  عطر  معانقة  احترفت  امــرأة  أيــدي  بين 
الشمس  بــدائــرة  أشــبــه  قــرصــاً  التنور  فــي  ليكون  العجين، 

الذهبية.
بل هي  تبدأ من زمن قصير،  لم  اإلمارات - مسيرة   قمح 
تنتمي إلى تاريخ هذا الشعب الذي صعد قمة الجبل، واستراح 
وهي  الشم  الجبال  كفوف  بين  زمن  من  ردحاً  ليقضي  هناك 
قمح  أي  األصــفــر،  الــذهــب  مــن  خــضــراء،  مساحات  تحرس 
اإلمارات، واليوم يستعد رجال اإلمارات لدورة تاريخية رخية 
اإلماراتي  أن  إثبات  على  واإلصرار  التصميم،  بمشاعر  ثرية 
وها  الحياة،  جوانب  مختلف  في  ومبدع  كل شيء،  في  خالق 
هو قمح اإلمارات يخوض التجربة وتنجح، بامتياز، وأمنياتنا 

بالتوفيق لكل مجتهد، وكل صاحب إرادة، وعزيمة.

علي أبو الريش

Ali.AbuAlReesh@alIttihad.ae

الظفرة )وام(

 قامت بلدية منطقة الظفرة بنثر 482 كيساً من نباتات البيئة المحلية على 
مساحة 145 ألف متر مربع منذ بداية عام 2022، وذلك تحت شعار »معاً 
نزرع اإلمارات معاً نكافح التصحر«. كما قامت البلدية بجمع وتخزين، 2527 
كيساً من بذور البيئة المحلية منذ بداية عام 2022، باإلضافة إلى مليون بذرة 
رجة، وتم توزيع 124 كيساً من البذور موزعة على 18.000 ظرف يحتوي 
خليط من البذور على المواطنين بهدف تشجيعهم على الزراعة وتجهيز 
نباتات البيئة المحلية واألشجار بالمشاتل التابعة للبلدية الستخدامها في 
أعمال التجميل الطبيعي في مدن منطقة الظفرة، واستخدام نباتات البيئة 
المحلية واألشجار والزهور الموسمية في أعمال تجميل الدوارات وجوانب 

الطرق والجزر الوسطية بمدن المنطقة. 

بلدية الظفرة تعزز جهود مكافحة التصحر 

وقالت حمده األصلي، رئيس قسم 
التغير  وزارة  فــي  البحرية  الحياة 
لـ  تصريحات  في  والبيئة،  المناخي 
القرش  إن عودة أسماك  »االتحاد«، 
أي  ــراي«،  »الـ أسماك  تشمل  والتي 
»اللخم«،  بـ  محلياً  المعروفة  األنواع 
لبدء  نتيجة  جـــاءت  ــواق،  األســ ــى  إل
صيدها  عــن  الحظر  برفع  الـــوزارة 
يوم غٍد ولمدة 8 أشهر، حيث يعاود 
من  الفترة  في  بصيدها  الصيادون 
نهاية  وحتى  عام  كل  من  يوليو  أول 
فبراير من العام الذي يليه، ويقتصر 
هذا السماح على الصيد باستخدام 
ــقــرش، بحسب  مــعــدات أســمــاك ال
ــواردة فــي الــقــرار  ــ الــمــواصــفــات الـ
الــوزاري رقم )43( لسنة 2019 في 
أسماك  وتجارة  صيد  تنظيم  شــأن 
قيد  تــم  الــذيــن  للصيادين  الــقــرش 
بالوزارة  العام  السجل  في  قواربهم 
على  يحظر  كما  )لنش(،  نــوع  تحت 
بغرض  المرخصة  البحرية  الوسائل 
النزهة صيد أسماك القرش بصورة 
األصــلــي  ــدت  ــ وأك ودائـــمـــة.  قطعية 
المسجلين  الصيادين  مباشرة  بدء 
المناخي  التغير  وزارة  كشوفات  في 
المقبل  مــارس  مــن  األول  والبيئة، 

بتطبيق  المقبل،  يونيو  نهاية  لغاية 
والقاضي  أعـــاله،  المذكور  الــقــرار 
طوال  القرش  أسماك  صيد  بحظر 
مواسم  مع  تتزامن  التي  المدة  هذه 
الــصــيــادون  يــعــاود  فيما  تــكــاثــرهــا، 
يوليو  أول  من  الفترة  في  بصيدها 
نهاية فبراير من  من كل عام وحتى 

العام الذي يليه.
مواكبة  يــأتــي  ــقــرار  ال أن  وبــّيــنــت 
وفقاً  اإلمـــارات  ــة  دول لمستهدفات 
لرؤيتها لـ 2021 بتحقيق االستدامة 
ــة الــقــطــاعــات،  ــاف عــلــى مــســتــوى ك
وتحقيقاً لرؤية واستراتيجية الوزارة 
التي تهدف الى إيجاد تدابير فعالة 
الــقــرش  أســمــاك  عــلــى  للمحافظة 
االستجابة  آلية  إطــار  في  وإدارتــهــا 
للمحافظة على التنوع البيولوجي في 
دولة اإلمارات، ولضمان بقاء أسماك 
الحياة  قيد  على  و»اللخم«  القرش 
على المدى الطويل، ولدعم الجهود 
ــة الســتــدامــتــهــا عــن طريق  ــي ــدول ال
والمعاهدات  باالتفاقيات  االلــتــزام 
ــة. ولــفــتــت إلـــى أن الــقــرار  ــي ــدول ال
صيد  دائمة  وبــصــورة  أيضاً  يحظر 
قوائم  في  الـــواردة  القرش  أسماك 
بالحيوانات  الدولي  االتجار  اتفاقية 

ــمــهــددة بــاالنــقــراض  ــات ال ــات ــب ــن وال
)سايتس(، ومعاهدة المحافظة على 
الحيوانات  مــن  المهاجرة  األنـــواع 
إلى  باإلضافة   ،)CMS( الفطرية 
الخاضعة  ــقــرش  ال أســمــاك  ــواع  ــ أن

للحماية وفقاً للقانون االتحادي رقم 
)23( لسنة 1999 في شأن استغالل 
المائية  ــروات  ــث ال وتنمية  وحــمــايــة 
وتعديالته  اإلمارات  دولة  الحية في 
بصورة  ويمنع  التنفيذية،  والئحته 
تصدير  ــادة  ــ وإعـ ــراد  ــي اســت دائــمــة 
كانت  سواء  القرش  أسماك  زعانف 
أو  مجففة  أو  مجمدة  أو  طــازجــة 
مملحة أو مدخنة أو بأي شكل آخر، 
أسماك  زعانف  ذلــك  من  ويستثنى 
البحث  ألغراض  المستوردة  القرش 

العلمي وبعد موافقة الوزارة.
ــرص الـــــوزارة  ــى حــ ــ وأشــــــارت إل
تطبيق  كفاءة  متابعة  على  الــدؤوب 
التشريعات، من خالل قيام مختصي 
مجموعة  مــع  بالتنسيق  ــوزارة  ــ ــ ال
حرس السواحل التابع لجهاز حماية 
في  والــســواحــل  الحيوية  المنشآت 
الرقابية  البرامج  بوضع  ــارة  إم كل 
مــرتــادي  تطبيق  بــضــمــان  الكفيلة 
أرض  على  واللوائح  للقوانين  البحر 
يتم وضع برامج رقابية  الواقع، كما 
المحلية  الــســلــطــات  ــع  م مــشــتــركــة 
لتحقيق  السمكية  بالثروة  المعنية 
ــة  ــدول ــي رســمــتــهــا ال ــت األهـــــداف ال

بإصدار هذه القوانين. 

عودة أسماك القرش إلى أسواق الدولة غدًا

بعد غيــــــاب 4 أشهر

وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير 
عام مركز أبوظبي إلدارة النفايات )تدوير(: 
تكثيف  على  مستمر  بشكل  المركز  »يعمل 
جهود الخدمات التي يوفرها لمجتمع إمارة 
أبوظبي والتي تشمل خدمات الجمع والنقل 
وذلــك  الــعــامــة،  الصحة  آفـــات  ومكافحة 
اإلمــارة  في  الحيوية  المناطق  جميع  في 
العين،  ومدينة  أبوظبي،  مدينة  فيها  بما 
األعياد  عطالت  وخالل  الظفرة،  ومنطقة 
تشهد خاللها  أن  يتوقع  التي  والمناسبات 
خدمات  على  الطلب  فــي  ــادة  زيـ اإلمـــارة 
ــعـــداداً لــعــيــد األضــحــى  ــتـ )تـــدويـــر(. واسـ
المركز خطة عمل شاملة  المبارك، وضع 
تتناسب مع كافة متطلبات النظافة العامة، 
إلمارة  العام  المظهر  على  الحفاظ  بهدف 

أبوظبي وبما يلبي تطلعات المجتمع«.
األضحى  عيد  خالل  المركز  وسيعمل   
ونقل  جمع  خدمات  تقديم  على  المبارك 
النفايات البلدية والصلبة وخدمات النظافة 
اليدوي  الكنس  خدمات  فيها  بما  العامة، 
وتنظيف  الرئيسية،  الطرق  على  واآللــي 
وغسيل مصليات العيد من الخارج، وزيادة 
الــمــســالــخ، وتعزيز  ــات فــي  ــحــاوي ال عـــدد 
وأنفاق  للجسور  العامة  النظافة  خدمات 
من  لعدد  مكثفة  حمالت  وتنظيم  المشاة، 
المواقع الرئيسية بشكل يومي تشمل جامع 
ومصليات  والمساجد  الكبير  زايد  الشيخ 
والحدائق  الحكومية،  والمسالخ  العيد، 
واألسواق  والقصور،  العامة،  والمنتزهات 
العامة كأسواق األسماك واللحوم والفواكه 
أفضل  تقديم  ولــضــمــان  ــخــضــراوات.  وال
أعداد  بزيادة  )تدوير(  ستقوم  المستويات 
عمال النظافة بمعدل 248 عاماًل إضافياً، 

والحاويات بمعدل 260 حاوية إضافية.
آفــات  مكافحة  خــدمــات  صعيد  وعــلــى 
الصحة العامة، سيوفر المركز مجموعة من 
الخدمات قبل وخالل فترة عيد األضحى 
الحشري  المسح  عمليات  تشمل  المبارك 
في  المكافحة  وعمليات  اآلفـــات،  لجميع 
جميع مناطق اإلمــارة، وذلك ضمن تقديم 
الصحة  آفات  لمكافحة  مجدولة  خدمات 
العامة، تشمل البعوض والذباب والقوارض 

إمــارة  في  مختلفة  بمواقع  والصراصير، 
أبوظبي تضم 1091 مسجداً، و20 مسلخاً، 
سكنياً،  موقعاً  و247  ومنتزه،  حديقة  و90 
كأسواق  العامة  ــواق  األسـ إلــى  باإلضافة 

اللحوم واألسماك والخضروات والفواكه.
خالل  من  الخدمات  جميع  تنفيذ  ويتم 
كـــــوادر فــنــيــة مــتــخــصــصــة تــضــم 1354 
السيارات  عــدد  إجمالي  ويصل  شخصاً، 
لتقديم  تدوير  تخصصها  التي  والمعدات 
خدمات مكافحة آفات الصحة العامة إلى 
370 سيارة، و2387 معدة متطورة لضمان 
أفضل  مع  ينسجم  بما  الخدمات،  تقديم 

المتطلبات.

أعــــد خطــــة عمــــل شاملــــة 

»تدوير« يكثف الجهود استعدادًا الستقبال عيد األضحى

أسماك القرش )من المصدر(

عمال يقومون بالتنظيف )من المصدر(

تعلن دائرة المالية -اإلدارة العامة للجمارك
قسم المشتريات - عن طرح المناقصتين التاليتين:

للراغبين في االشتراك بتقدم المعلومات فأنها متاحة فقط عبر االنترنت ومن غير رسوم 
www.dof.abudhabi.ae :من خالل البوابة اإللكترونية للدائرة على الموقع

على الجهات غير المسجلة في النظـام اإللكتروني للدائرة الدخول للموقع: 
https://almaqtaa.gov.ae خدمات إلكترونية - تسجيل مورد جديد.

على الجهات المسجلة والراغبة في االشتراك بالمناقصات
تحديث بياناتها من خالل البوابة اإللكترونية.

لمزيد من المعلومات يمكن االتصال بالرقم : 02/8102955 

فاكس :  1150 810 2 971+
صندوق البريد :  أبوظبي 255

الرقم المجاني :  888 800

aderp.dof.abudhabi.ae : الموقع اإللكتروني
CustPurch@adcustoms.gov.ae : البريد اإللكتروني

هاتف : 2000 810 2 971+

رقم 
المناقصة

موضوع المناقصة
آخر موعد 
لتسليم 
العطاءات

6467674
تمديد مناقصة

)تطوير نظام كاميرات المراقبة
في المراكز الجمركية(

18 يوليو  2022
الساعة 11:00 

صباحًا

استحداث نظام حوكمة6469456
وإدارة البيانات

27 يوليو  2022
الساعة 11:00 

صباحًا

شروق عوض )دبي(

 بعد فترة حظر صيد ممتدة لـ 4 أشهر، يعاود صيادو الدولة ممن 

لديهم قوارب مقيدة في السجل العام بوزارة التغير المناخي 

والبيئة تحت نوع )لنش(، يوم غٍد )الجمعة( الموافق األول من 

يوليو، ولغاية نهاية فبراير المقبل، صيد أسماك »القرش« والتي 

تشمل أسماك »الراي« أي األنواع المعروفة محليًا بـ »اللخم«، وذلك 

وفقًا للقرار الوزاري رقم )43( لسنة 2019 في شأن تنظيم صيد 

وتجارة أسماك القرش. ومع بدء الوزارة برفع حظر صيد أسماك 

»القرش« غدًا، فإن »برادات« أسواق السمك والمنافذ التسويقية 

والمتاجر المنتشرة في إمارات الدولة، تعزز بأسماك القرش لمدة 

8 أشهر، حيث سيقوم الصيادون بمد األسواق بهذه األسماك 

والتي تشمل أسماك »الراي«، بعدما تم منعهم من صيدها طيلة 

فترة األول من مارس لغاية نهاية يونيو.

الوزارة حريصة 
على تطبيق 

التشريعات المواكبة 
لمستهدفات الدولة

حمده األصلي

أبوظبي )االتحاد(

 أعلن مركز أبوظبي إلدارة النفايات )تدوير( 

عن استعداده الستقبال عيد األضحى 

المبارك بخطة عمل شاملة تنسجم مع 

الزيادة المتوقعة للنفايات خالل عطلة 

العيد. ويأتي ذلك انطالقًا من مساعي 

المركز الرامية إلى توفير أقصى درجات 

السالمة والصحة العامة للمجتمع وضمان 

استمرارية األعمال خالل فترة العيد وفق 

أعلى المعايير والمستويات. وتشمل 

الخدمات التي يوفرها المركز جمع ونقل 

النفايات البلدية الصلبة وأعمال النظافة 

العامة وخدمات مكافحة آفات الصحة 

العامة وحجز الحيوانات السائبة.

فرق ميدانية

فرقًا  املركز  سيوفر 
تقتصر  للطوارئ  ميدانية 
تنفيذ  تسلم  على  مهامها 

اجلمع  خدمات  طلبات 
الواردة من  والنقل 

من  والشركات  اجلمهور 
وأخرى  احلكومية،  اجلهات 

طلبات  وتنفيذ  لتسلم 
آفات  مكافحة  خدمات 

الواردة من  العامة  الصحة 
اجلمهور.

املركز  خدمات  وتشمل 
خالل عيد األضحى 

خدمة  توفير  املبارك 
السائبة  احليوانات  رصد 
مثل القطط والكالب يف 

ومنطقة  أبوظبي  مدينة 
يتم  حيث  الظفرة، 

احليوانات  مع  التعامل 
اإلجراءات  ضمن  السائبة 

إرسالها  املعتمدة ومن ثم 
أبوظبي  مستشفى  إلى 

الرعاية  لتقدمي  للصقور 
لها. املناسبة 

ضمان استمرارية األعمال خالل فترة العيد 
وفق أعلى المعايير
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تحت رعاية الشيخة فاطمة

إطــالق الدفعة الثالثـــة

من «أطلق» لبوابــــــة املقطــع 

ويعمل البرنامج التدريبي «أطلق» الذي شهد إطالق 
الوطنية  الــكــوادر  تأهيل  على  منه  دفعات  ثــالث 
وظائف  متطلبات  لتلبية  وإعدادهم  المتخصصة 
المستقبل، إلى جانب خلق الفرص إلشراكهم في 
مشاريع استراتيجية تدعم تنافسية الدولة، وحقق 
ونتائج متميزة منذ انطالقته تمثلت  نجاحاً الفتاً 
في استكمال المنتسبات لما يفوق 32 ألف ساعة 
كما  تدريبية،  جلسة   350 من  أكثر  عبر  تدريبية 
شهدت إقباالً واسعاً تخطى 2.000 طلب انتساب، 

بمشاركة 88 متدربة. 
وانطلقت الدفعة الثالثة من هذا البرنامج النوعي 
42 فيه  وشــاركــت  الماضي،  فبراير  شهر  خــالل 
مكثف  تدريبي  لبرنامج  إماراتية، خضعن  متدربة 
على مدار ثالثة أشهر، تضمن 12 مساقاً تدريبياً 
ومطور  األنظمة،  جــودة  اختصاصي  هي:  متميزاً 
قواعد البيانات، ومطور الواجهة األمامية، ومصمم 
وكاتب  التطبيقات،  ــن  أم وأخــصــائــي  جــرافــيــك، 
وأخصائي  المشاريع،  ومنسق  الرقمي،  المحتوى 
علم البيانات، وإداري األنظمة والشبكات، وموظف 
الربط  أعمال، ومطور  المتعاملين، ومحلل  خدمة 
اإللكتروني. وتم اختيار المتدربات بناء على أدائهن 
مع  يتناسب  بما  العملية،  واهتماماتهن  الدراسي 
احتياجات البرنامج، حيث يركز الهدف الرئيسي 
للمبادرة على بناء خبرات عملية للخريجات الجدد، 
وفتح الباب أمامهن للحصول على فرص العمل في 
المجال التقني المرتبط بمشاريع تنموية استراتيجية 

في إمارة أبوظبي. 

نجاح متواصل
العامة  األمينة  السويدي،  خليفة  نــورة  وأعربت 
بالنجاح  فخرها  عــن  ــعــام،  ال النسائي  لالتحاد 
المتواصل الذي تشهده المبادرة، وهنأت المنتسبات 
إلى الدفعة الثالثة الالتي أظهرن حماسة واهتماماً 
كبيرين الكتساب أدوات التميز واإلبداع التي ستمهد 
الطريق أمامهن لمسيرة مهنية واعدة في المستقبل. 
وقالت: «حرص االتحاد النسائي العام بتوجيهات 
سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، على دعم ورعاية 
الدفعات الثالث من برنامج (أطلق) لبوابة المقطع، 
الذي تنظمه مجموعة موانئ أبوظبي، انطالقاً من 
اإلماراتية،  المرأة  طاقات  استثمار  على  حرصه 
ورفع مكانتها في العمل التقني المرتبط بالمشاريع 
والخدمات  التجارة  مجاالت  في  االستراتيجية 
اللوجستية، وتمكينها وتزويدها بالخبرات الالزمة 
لتستمر في تأدية دورها شريكة في مسيرة التنمية 
الوطنية الحافلة باإلنجازات النوعية للدولة وتنفيذ 

المشاريع االستراتيجية».

جيل واعد
 من جانبه، تقّدم الكابتن محمد جمعة الشامسي، 
لمجموعة  التنفيذي  والرئيس  المنتدب  العضو 
الشيخة  إلى سمو  الشكر  أبوظبي، بجزيل  موانئ 
فاطمة بنت مبارك، «أم اإلمــارات»، على رعايتها 
لهذه المبادرة الملهمة من خالل االتحاد النسائي 
العام، وحرصها المستمر على دعم كافة المبادرات 
واألنشطة التي تسهم بشكل كبير في إتاحة الفرصة 
للمرأة اإلماراتية للمشاركة في بناء مستقبل مشرق 
ودعم مسيرة نمو الدولة. وقال: «حرصت مجموعة 
موانئ أبوظبي منذ إطالق الدفعة األولى من هذا 
البرنامج على توفير كل اإلمكانيات الالزمة لبناء 
جيل واعد من بنات الوطن، وفتح كافة المجاالت 
الرشيدة  قيادتنا  توجيهات  مع  تماشياً  أمامهن، 
وإيمانها الكبير بقدرة المرأة اإلماراتية على تأدية 
الذي  األمــر  والتمكين،  البناء  مسيرة  في  ــا  دوره
أتاح للمرأة اإلماراتية تحقيق الكثير من المكاسب 
واإلنجازات التي مكنتها من خوض كافة المجاالت. 
إننا فخورون ببنات اإلمارات الالتي شاركن في هذه 
المبادرة منذ انطالقها، حيث أبدين التزاماً ومثابرة 
في كافة مراحل التدريب، وكّن مثاالً مشرفاً للمرأة 
اإلماراتية. ونحن على ثقة تامة بأن هذه المعارف 
إلهام  مصدر  منهن  ستجعل  المكتسبة  والخبرات 
وتشجيع ألجيالنا القادمة». وأضاف: «إن تعاوننا مع 
مؤسسة وطنية رائدة، مثل االتحاد النسائي العام، 

كان له الفضل الكبير في النجاح الذي تشهده مبادرة 
أطلق. وانطالقاً من ذلك، سنواصل العمل على هذا 
البرنامج وغيره من المبادرات لنسير بذلك على نهج 
قيادتنا وتوجيهاتها للوصول بالمرأة اإلماراتية إلى 

أعلى الدرجات».

 إقبال الفت
بدورها، قالت الدكتورة نورة الظاهري، الرئيس 
التنفيذي للقطاع الرقمي - مجموعة موانئ أبوظبي، 
والرئيس التنفيذي لبوابة المقطع: «نتوجه بأسمى 
آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت 
مبارك، (أم اإلمــارات)، صاحبة الفضل األول في 
إطالق هذا البرنامج والكثير من المبادرات األخرى 
خدمة  من  اإلماراتية  المرأة  تمكين  إلــى  الرامية 
الوطن والمساهمة في مسيرته التنموية». وأضافت: 
«إن الدعم الرائع الذي شهدته هذه المبادرة والذي 
اقترن بإقبال الفت من بناتنا الالتي أظهرن الكثير 
من العزيمة واإلصرار على تحقيق النجاح والتميز 
مسؤولية  يحملنا  بها،  التحقن  التي  البرامج  في 

كبيرة نحو مواصلة تأدية دورنا في مجموعة موانئ 
أبوظبي، وتوفير كل اإلمكانات والخبرات التي تدعم 
الجهود الوطنية في رحلة دعم المرأة اإلماراتية التي 
أثبتت بالفعل أنها قادرة على تأدية دور مشرف في 
تمثيل وطننا الغالي سواء في ميادين العمل أو في 

المحافل العالمية». 

شهادات معتمدة
وحصلت المنتسبات إلى البرنامج، منذ إطالقه، 
على أكثر من 95 شهادة معتمدة من جامعة هارفارد 
منصة  مــن  معتمدة  شــهــادة   200 على  يزيد  ومــا 
«يوديمي» التعليمية، وجاء المعدل العام لنتائج تقييم 
المشاركات في نهاية كل برنامج أكثر من %82، 
األمر الذي يعكس مستوى االلتزام والمثابرة الذي 
أظهرته المنتسبات إلى برنامج أطلق. وتواصل بوابة 
والتوسع  المبادرة  هذه  لمتابعة  جهودها  المقطع 
بها؛ إذ تستعد إلطالق الدفعة الرابعة من البرنامج 
يتم  إمــاراتــيــة  وخريجة  طالبة   80 أكثر  وتــدريــب 
اختيارهن بناء على أدائهن الدراسي واهتماماتهن 
العملية، بما يتناسب مع احتياجات البرنامج. وال 
يكتفي البرنامج بتقديم التدريب والتأهيل المتميز 
للمنتسبات إليه، بل يتم انتقاء مجموعة من نخبة 
تمكنت  وقد  العمل،  فرصة  لمنحهن  المشاركات 
تدريب  على  الحصول  من  محمد صالح،  عائشة 
في  مشاركتها  بعد  أشهر،  ستة  مــدى  على  امتد 
برنامج «أطلق» بدفعتيه األولى والثانية، وعبرت عن 
شعورها بالسعادة والفخر بحصولها على فرصة 
وقالت:  المقطع..  بوابة  ضمن  والعمل  االنضمام 
«إنه شعور غامر بالفخر واإلنجاز، أن أعمل ضمن 

فريق التصميم الفني للمواقع والتطبيقات، حيث 
هذا  في  أشهر  ستة  لمدة  التدريب  على  حصلت 
المجال، وأنا شديدة االمتنان والتقدير للموجهين 
والمشرفين ومنظمي البرنامج على الجهود الكبيرة 
ورفع  والتمكين  التدريب  سبيل  في  بذلوها  التي 
مستوى قدراتي العملية والنظرية في مجال تجربة 
المستخدم وتصميم واجهة االستخدام، وكانت بيئة 
من  باإليجابية،  ومفعمة  ومشوقة  ملهمة  التدريب 
خالل أسلوب تقديم ممتع ومفيد للغاية، ومن خالل 
البرنامج تمكنت من صقل مهاراتي في التركيز على 
أدق تفاصيل المشروع والفكرة التي يتمحور حولها، 
التعامل مع فرق  اتقاني فن  البرنامج في  وساهم 

عمل من مجاالت عمل متنوعة التخصصات». 
التي  اهللا  جــار  حمد  منى  قالت  جهتها،  مــن 
«كانت  الجرافيك»:  «مصمم  مسار  في  شاركت 
اختياري  تم  بأنه  عرفت  عندما  غامرة  فرحتي 
المقطع،  بوابة  في  العمل  فريق  إلى  لالنضمام 
والجاهزية  االستعداد  أهبة  على  بأني  وشعرت 
لــبــدء مرحلة جــديــدة فــي حــيــاتــي، إن األجـــواء 
المرحبة في بيئة التدريب فاقت توقعاتي، كونها 
من  واالستفادة  التعاون  على  تحّث  داعمة  بيئة 
القدرات المناسبة لكل عضو في الفريق والبناء 
عليها، وأستطيع القول، إن تدريب «أطلق» جعلني 
أكتسب مهارات جديدة في فن تصميم الجرافيك، 
حيث  البرمجية،  أو  الفكرية  الناحية  من  ســواء 
أدوات  على  والعمل  للتعلم  الفرصة  لي  أتيحت 
استغالل  على  القدرة  يمنحني  مما  احترافية، 
والعمل على  المهارات في نطاقات جديدة  هذه 

المشاريع المستقبلية». 

وأعربت المشاركات في الدفعة 
الثالثة من برنامج «أطلق» عن 

سعادتهن وامتنانهن للفرصة التي 
ُأتيحت أمامهن للمشاركة في هذا 

البرنامج الرائد. وقالت دنيا محمد 
القحطاني التي شاركت في مسار 

«مطور الواجهة األمامية»: «أسهمت 
الدروس التعليمية التي حصلت 

عليها في تعميق معرفتي بمهارات 
تطوير الواجهة األمامية. وكانت 

المشاركة في البرنامج تجربة مميزة، 
سواء من حيث نوعية البرامج أو 

تفاعل المدربين والمسؤولين مع 
أسئلتنا، كما أضافت إلّي العديد 

من المهارات الجديدة». أما فاطمة 
المنصوري التي شاركت في مسار 

«تصميم الغرافيك»، فقد أكدت أّن 
مستوى التدريب والمهارات التي 

حصلْت عليها فاقت توقعاتها.. 
وقالت: «عشت مع زميالتي، خالل 

فترة التدريب، تجربة عمل مثالية، 
وُأتيحت لنا الفرصة خاللها في 

العمل على مشاريع حقيقية مكنتنا 
من اكتساب مهارات فريدة ال يمكن 

الحصول عليها من دون الممارسة 
العملية، وستكون بال شك داعمًا 

كبيرًا لتمكيننا الدخول في مسار 
مهني ناجح». وقالت مريم محمد 

صقر الخنزوري الشحي التي شاركت 
في مسار «أمن التطبيقات»: «أتاح لي 

البرنامج معارف وخبرات واسعة في 
هذا المسار، وذلك بفضل البرامج 

التدريبية المتطورة والمهام العملية 
التي أوكلت لنا من قبل مشرف 

التدريب الذي ساعدنا في فهم 
متطلبات وآليات سوق العمل. ولقد 

مكنني البرنامج من بناء خبرات 
عملية جديدة في المجال التقني 

المرتبط بالمشاريع االستراتيجية 
والحلول التقنية الالزمة لدعم قطاع 

التجارة والخدمات اللوجستية، 
وأفتخر بالحصول على شهادات 

متخصصة في مهارات المستقبل 
المختلفة من خالل البرنامج، ما 

يسهم في تمكين مسيرتي المهنية، 
واستثمارها في تطوير مفاهيم 

العمل المهني والتي أصبحت تتطلب 
اكتساب مهارات جديدة قادرة على 

مواكبة المتغيرات المتسارعة 
واالستعداد للمستقبل بكل 

جاهزية». 
وقالت نورة مسفر األحبابي، التي 

شاركت في مسار تطوير قواعد 
البيانات: «اكتسبت خالل البرنامج 

الكثير من المهارات التخصصية 
الضرورية للعمل في هذا المجال، 

فضًال عن المزايا األخرى التي 
حصلت عليها، سواء كانت تعزيز 

ثقتي بقدراتي العملية أو تكريس 
روح العمل الجماعي مع الزمالء». 

وتوجهت نورة بالشكر الجزيل لبوابة 
المقطع واالتحاد العام النسائي 

إلتاحة هذه الفرصة المهمة والتي 
ستؤدي دورًا رئيسيًا في دخولها 

مسيرة مهنية ناجحة.

تجــربة مميـــزة

بتوجيهات 
الشيخة فاطمة 

حريصون على استثمار 
طاقات المرأة 

اإلماراتية

 نورة السويدي

نؤكد على فتح 
المجاالت كافة لبنات 

الوطن تماشيًا مع 
توجيهات قيادتنا 

الرشيدة 

محمد الشامسي

أبوظبي (وام)

 تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النسائي العام رئيسة المجلس 

األعلى لألمومة والطفولة الرئيس األعلى لمؤسسة التنمية األسرية «أم اإلمارات»، أطلقت موانئ 

أبوظبي الدفعة الثالثة من برنامج «أطلق» لبوابة المقطع، الذي يحظى بدعم ورعاية االتحاد 

النسائي العام، ويُعد من أهم المبادرات االستراتيجية الداعمة لبناء جيل نسائي يمتلك المهارات 

واألدوات الالزمة التي تتيح له االستعداد للمستقبل، وتمهد له طريق التميز واإلبداع. 

خالل فعالية نظمتها «هيريوت وات دبي»

«اليــــوم العاملــــي للمــــرأة فـــي الهندســــة»  أول مهندســـة طيران إماراتيـــة تحتفل بـ

دبي (االتحاد)

 استضافت جامعة هيريوت وات دبي، أمس، مهندسة الطيران اإلماراتية 
الدكتورة سعاد الشامسي، ضمن االحتفاالت باليوم العالمي للمرأة في 
الهندسة لتكريم وتشجيع مشاركة المرأة في مجال الهندسة، باعتبارها 
أول إماراتية في المجال. تم إطالق اليوم العالمي للمرأة في الهندسة ألول 
مرة في المملكة المتحدة في 23 يونيو 2014 من قبل جمعية الهندسة 

النسائية (WES) لالحتفال بالذكرى السنوية الـ 95 لتأسيسها.
وقالت الدكتورة سعاد الشامسي، التي عملت في أكبر مشاريع الطيران 
في دولة اإلمــارات العربية المتحدة: «كان من دواعي سروري االحتفال 
بنجاح المهندسات الشابات في اإلمارات بالتعاون مع جامعة هيريوت وات 
دبي. على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه في العقود القليلة الماضية، 
والتكنولوجيا  العلوم  مجاالت  في  ضعيفاً  تمثيًال  تمثل  المرأة  تــزال  ال 
والهندسة والرياضيات. لذلك، أعتقد أنه من المهم جداً تشجيع الشابات 
على االنطالق في هذه الرحلة. أنا أدين بالفضل للدعم الذي قدمته لي 
حكومة اإلمارات والموجهون الذين وجهوني على طول الطريق. أعتقد أن 
المؤسسات التعليمية لها دور حاسم تلعبه في تمكين الفتيات الصغيرات 

وتعليمهن أن طموحهن ليس لديه حدود بغض النظر عن المجال الذي 
يختارنه».

وقالت الدكتورة روال شرقي، األستاذة المساعدة في كلية الهندسة والعلوم 
الفيزيائية: «تسعدنا استضافة الدكتورة سعاد الشامسي اليوم. رحلتها 
هي مثال حقيقي على ما يمكن أن تحققه النساء عندما يؤمنن بأنفسهن 
وعندما يكون لديهن الدعم المؤسسي المناسب. كمؤسسة عالمية، لدينا 

مسؤولية لتسليط الضوء على الفوارق االجتماعية ونقص التمثيل.
مع  والتحديات  المهنية  رحلتها  الشامسي  سعاد  الدكتورة  وشاركت   
المهندسات الطموحات بما إنها أول امرأة إماراتية تعمل كمهندسة طيران. 
ووفقاً لـ«اليونسكو»، 34 - 57% من خريجي العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
والرياضيات في الــدول العربية هم من النساء. ومع ذلك، فإن هذا ال 
ينعكس على التمثيل المناسب في القوى العاملة حيث تظهر الدراسات 
معدالت منخفضة لمشاركة اإلناث في هذه المجاالت. على هذا النحو، 
تهدف أيام االحتفال مثل «اليوم العالمي للمرأة في الهندسة» إلى مواجهة 
التمثيل الضعيف للمرأة من خالل زيادة الوعي وتمكين المرأة وتسهيل 

مساهمتها في هذا المجال.
سعاد الشامسي والحضور خالل الفعالية (من المصدر)
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مراقبة طبية عن ُبعد لحالة مريض أثناء عملية اإلنقاذ )من المصدر(

تحديث 50% من األسطول في المناطق الشمالية

مركبات جديدة لإلسعاف الوطني بتقنيات طبية متطورة

شمل التطوير استبدال 50% من 
بمركبات  الوطني  اإلسعاف  أسطول 
الشمالية،  الــمــنــاطــق  ــي  ف ــدة  جــدي
اآلخر  النصف  يتبعه  أن  والمتوقع 

بحلول نهاية 2022.
اإلســعــاف  مــركــبــات  تصنيع  وتـــم 
األوروبية  السالمة  معايير  بحسب 
تقنيات  بأحدث  بالكامل  وتجهيزها 
والمراقبة  الرئوي  القلبي  اإلنعاش 
الطبية  الخدمات  لقطاع  المتوافرة 
المركبات  تزويد  تم  كما  الطارئة. 
ــدة بـــجـــهـــازي الــصــدمــات  ــديـ ــجـ الـ
واإلنــعــاش  والــمــراقــبــة  الكهربائية 
معاً  يعمالن  اللذين  الرئوي،  القلبي 
الالسلكية.  المزامنة  نــظــام  تحت 
ــار هـــذه الــتــقــنــيــات في  ــب وتـــم اخــت
في  فعاليتها  أثبتت  مختلفة  ظروف 
ومالءمتها  اإلسعافية،  االستجابة 
لــالســتــخــدام تحت درجـــات حــرارة 
ــة مــئــويــة، مما  تــصــل إلـــى 55 درجـ
في  لــالســتــخــدام  مناسبة  يجعلها 

األحوال الجوية الحارة.
الــهــاجــري الرئيس   وقـــال أحــمــد 
ــي:  ــوطــن ــفــيــذي لـــإســـعـــاف ال ــن ــت ال

ــي تــطــويــر أســطــول اإلســعــاف  ــأت »ي
الذكاء  بتقنيات  وتدعيمه  الوطني 
الطبية  والتكنولوجيا  االصطناعي 
الحديثة كنقطة تحول في الخدمات 
ــادة  ري يــعــزز  بما  الــطــارئــة،  الطبية 
في  وعالمياً  إقليمياً  اإلمــارات  دولة 
مزايا  هناك  الحيوي.  القطاع  هذا 
نوعية لهذه األجهزة الجديدة، ونحن 
نواصل  التي  الخطوة  بهذه  فخورون 
مــن خــاللــهــا تــوفــيــر أفــضــل رعــايــة 
للمرضى وأعلى مستويات الخدمة«.

أيمن  الدكتور  قــال  ناحيته،  مــن   
والطبي  اإلداري  الــمــديــر  أحــمــد، 
الوطني:  اإلســعــاف  فــي  التنفيذي 
»هـــنـــاك مـــزايـــا كــثــيــرة الســتــخــدام 
الــرئــوي  القلبي  اإلنــعــاش  جــهــازي 
والصدمات الكهربائية والمراقبة، ال 

فيها  يكون  التي  المواقف  في  سّيما 
في  حاسماً  عنصراً  الــوقــت  عامل 
والمصابين.  المرضى  حياة  إنقاذ 
والمراحل  األجــهــزة  أتمتة  وتضمن 
النتائج  أفضل  العالج  في  الرئيسية 
وتـــرفـــع كـــفـــاءة زمــــن االســتــجــابــة. 
مع  بالكامل  الــنــظــام  اختبرنا  لقد 
المسعفين لدينا، ونحن على ثقة بأن 
المرضى سيكونون المستفيد األكبر 

من هذا التحديث«.
توفرها  مهمة  أخرى  ميزة  وهناك 
إمكانية  في  تتمثل  الحديثة  األجهزة 
يتيح  مما  البيانات،  وإدارة  تخزين 
قبل  من  السجالت  مئات  استرجاع 
الجودة  مراقبة  فريق  أو  المسعفين 
ويحسن  البيانات،  فقدان  يمنع  مما 
وإمكانية  الــشــفــافــيــة  كبير  بشكل 
نقل  أيضاً  ويمكن  واالمتثال.  التتبع 
ووفــقــاً  ــأمــان  وب السلكياً  الــبــيــانــات 
بنظام  المتعلقة  اإلرشــادات  ألحدث 
سجل رعاية المرضى، والتي تساهم 
الطبية  المعلومات  استخالص  في 
والــمــمــارســات  ــة  ــاب ــرق ال لتحسين 

القائمة على األدلة.

أبوظبي )االتحاد(

   أعلن اإلسعاف الوطني، أمس، 

تحديثه الشامل ألسطوله من 

مركبات الطوارئ التي تم تصنيعها 

بحسب المواصفات المعتمدة 

وتجهيزها بالكامل بأحدث تقنيات 

اإلسعاف، ما ينعكس بشكل إيجابي 

على جودة رعاية المرضى، خاصة 

في الحاالت الطارئة والحرجة. ويأتي 

توجه اإلسعاف الوطني لتبني 

أحدث التقنيات الطبية تماشيًا 

مع أهداف اإلمارات في مجال 

الرعاية الصحية الذكية والمتقدمة، 

ليضم ألسطوله تقنيات مزامنة 

األجهزة الطبية المدعومة بالذكاء 

االصطناعي والمراقبة شبه 

الالسلكية للمرضى أثناء حاالت 

الطوارئ، بما يشمل حلواًل متقدمة 

إلدارة بياناتهم.

 السيارات مزودة 
بجهازي الصدمات 

الكهربائية والمراقبة 
 

ضمن »قصص حماية« في »العالمي لمكافحة المخدرات« 

شاب يتعاىف بعد 9 سنوات إدمان ويحقق حلمه بالزواج

إقبال  قصص  الــمــبــادرة  وتتضمن 
حماية  مركز  على  ــان  اإلدمـ مرضى 
لمكافحة  الــعــامــة  بــــاإلدارة  ــي  ــدول ال
المخدرات في شرطة دبي، للحصول 
ــارات االجــتــمــاعــيــة،  ــشـ ــتـ عــلــى االسـ
والتوجيه  والنفسي،  المعنوي  والدعم 
من  االســتــفــادة  جــانــب  ــى  إل السليم، 
ــي  ــمــادة 89 مــن الــقــانــون اإلمــارات ال
ــمــؤثــرات  وال ــمــخــدرات  ال لمكافحة 
ــذي يــتــيــح لــهــم الــعــالج  ــ الــعــقــلــيــة، ال
حياة  في  جديد  من  والبدء  والتأهيل 

عنوانها األمل واإليجابية والسعادة.
ثاني  محمد  عيد  العميد  وأوضــح 
حارب، أن أحد أبطال هذه القصص 
المخدرات،  إدمــان  من  تعافى  شــاب 
واالســتــقــرار  بــالــزواج  حلمه  وحــقــق 

قاسية  سنوات   9 بعد  عائلة  وتكوين 
ومريرة قضاها في اإلدمان.

ثاني  محمد  عــيــد  الــعــمــيــد  وقـــال 
حارب: »بعد وفاة الوالدين، بدأ هذا 
الشاب بتعاطي المؤثرات العقلية في 
من  اثنين  يد  على  عاماً،  الـــ19  عمر 
وبعد  اإلدمـــان،  مرضى  مــن  أشقائه 
ضبطهم جميعاً من قبل اإلدارة العامة 
 ،2014 عــام  الــمــخــدرات  لمكافحة 
الُمدرجين  من  كانا  شقيقاه  أن  تبين 
ضبطهما  وتم  الــدوري  الفحص  على 
وحــيــازة  تعاطي  قضايا  فــي  ســابــقــاً 
له  يسبق  فلم  هــو  ــا  أم الــمــخــدرات، 
التعاطي، وبناًء على ما أبداه من ندم 
بعد نصحه وإرشاده وتعريفه بعواقب 
فرصة  إعطاؤه  تم  القانونية،  فعلته 

إال  الـــدوري،  الفحص  على  ووضــعــه 
أنه لم يلتزم وبدأ يتعاطى المخدرات 
بأنواعها المختلفة، وُسجلت في حقه 

10 قضايا حيازة وتعاطي مخدرات.

سنوات   9 الشاب  قضى  وأضــاف: 
مــؤلــمــة مــن عــمــره بــيــن الــعــالج ثم 
االنتكاسة والعودة لإدمان ثم الضبط 
العودة  ثم  وتعاطي  حيازة  قضايا  في 
لطلب  الدولي  حماية  لمركز  مجدداً 

العالج والتأهيل والدعم النفسي.
انتهاء  وبعد   2019 عام  في  وتابع: 
المدة القانونية للفحص الدوري، زار 
الشاب مركز حماية الدولي، ، مؤكداً 
رغــبــتــه بــالــمــســاهــمــة فــي مــســاعــدة 
ــروج  ــخـ ــى اإلدمـــــــان عـــلـــى الـ ــرضـ مـ
تقديم  عــبــر  الــُمــظــلــم،  عالمهم  مــن 
معلومات ساهمت في وضع كثير من 
أصدقائه وأفراد عائلته على الفحص 
الدوري ليحظوا بالمتابعة المستمرة، 
التي  الــكــبــرى  شقيقته  بينهم  ومـــن 

وفقاً  عقلية  مــؤثــرات  تتعاطى  كانت 
بتعاطي  بدأت  ولكنها  طبية،  لوصفة 
ــمـــخـــدرات حـــديـــثـــاً، ولـــيـــس هــذا  الـ
ــشــاب قــدم  ــل إن هـــذا ال وحــســب، ب
إلقاء  فــي  ساهمت  مهمة  معلومات 
القبض على عدد من المروجين، ومن 
كان  آســيــوي  مــخــدرات  مــروج  بينهم 
المواطنين  فئة  بين  المخدرات  يروج 

الشباب.
الشاب من  لتمكين هذا  واستطرد: 
حماية  مركز  لبى  أحــالمــه،  تحقيق 
الدولي، طلب الشاب بإصدار شهادة 
وجد  بعدما  الــدوري،  الفحص  إتمام 
وظيفة مناسبة، لتنتظم حياته بعدها، 
ويُقدم على خطوة الزواج واالستقرار 

التي لطالما كان يحلم بها.

دبي )االتحاد(

دشن العميد عيد محمد ثاني 

حارب، مدير اإلدارة العامة لمكافحة 

المخدرات في شرطة دبي، مبادرة 

»قصص حماية وشركاؤه للتوعية 

المجتمعية حول مخاطر المخدرات 

والمؤثرات العقلية«، وذلك ضمن 

حملة اليوم العالمي لمكافحة 

المخدرات التي تستمر حتى 26 

عيد حاربيوليو المقبل.

حـالــــة شــفـــــــاء 
مــــن »كورونا« 

 1.674

أبوظبي )وام(

حالة   1.674 شفاء  أمــس،  المجتمع،  ووقاية  الصحة  وزارة  أعلنت 
جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراضه بعد تلقيها 
الرعاية الصحية الالزمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع 

حاالت الشفاء 924.192 حالة.
 و  تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة 
كورونا  بفيروس  المصابة  الحاالت  وحصر  المبكر  االكتشاف  بهدف 
المستجد »كوفيد - 19« والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراء 
فئات  على  الماضية   24 الـ  الساعات  خالل  جديداً  فحصاً   192.567
مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.    
الفحوص  التقصي والفحص وتوسيع نطاق  وساهم تكثيف إجراءات 
على مستوى الدولة في الكشف عن 1.769 حالة إصابة جديدة بفيروس 
كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حاالت مستقرة وتخضع 
المسجلة  الــحــاالت  مجموع  يبلغ  وبذلك  الــالزمــة،  الصحية  للرعاية 
944.022 حالة.   كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين بتداعيات اإلصابة 
بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 2.315 حالة.  وأعربت 
ومواساتها  تعازيها  وخالص  أسفها  المجتمع عن  ووقاية  الصحة  وزارة 
مهيبة  المصابين،  لجميع  العاجل  بالشفاء  وتمنياتها  المتوفيين،  لذوي 
بالتعليمات  والتقيد  الصحية  الجهات  مع  التعاون  المجتمع  بــأفــراد 

وااللتزام بالتباعد الجسدي، ضماناً لصحة وسالمة الجميع.

»اإلمارات للفضاء« يؤكد
على تطوير القدرات الوطنية

أبوظبي )االتحاد(

عقد أعضاء مجلس إدارة وكالة اإلمارات للفضاء برئاسة معالي سارة 
المتقدمة،  والتكنولوجيا  العام  للتعليم  دولة  وزيرة  األميري  يوسف  بنت 
رئيس مجلس إدارة وكالة اإلمارات للفضاء، اجتماعهم الثاني لعام 2022 
في مقر الوكالة بأبوظبي، حيث ناقشوا خالله خطط الوكالة وإنجازاتها 
وسياساتها واستراتيجيتها الرامية إلى االرتقاء بقطاع الفضاء الوطني 

وتعزيز مساهماته خالل الفترة الحالية والمستقبلية.
دولة  حققته  الــذي  الدولي  باإلنجاز  األميري  ســارة  معالي  وأشــادت 
اإلمارات، إثر انتخاب الدولة لرئاسة لجنة األمم المتحدة لالستخدام 
عمران شرف،  بالمهندس  ممثلًة  »كوبوس«،  الخارجي  للفضاء  السلمي 

مدير مشروع اإلمارات الستكشاف المريخ )مسبار األمل(.
الحالية  المشاريع  االجتماع،  خــالل  اإلدارة  مجلس  أعضاء  وبحث 
لدعم  المخصص  االقتصادية،  الفضاء  مناطق  لبرنامج  والمستقبلية 
محفزات  من  يوفره  ومــا  والمتوسطة  والصغيرة  الناشئة  الشركات 
خالل  تــم  كما  الــشــركــاء،  مختلف  مــع  بالتعاون  اقتصادية  ومــبــادرات 
االجتماع استعراض أحدث تطورات المشاريع والمبادرات واإلنجازات 

التي انطلقت بالتعاون مع الشركاء.

سارة األميري تترأس االجتماع )من المصدر(

 قالت معالي سارة بنت يوسف األميري: »نحن فخورون بتولي اإلمارات 
رئاسة جلنة األمم املتحدة لالستخدام السلمي للفضاء اخلارجي، إذ 
تعتبر هذه اخلطوة إجنازًا مهمًا يعزز ريادة الدولة وجهودنا الدؤوبة 
يف قطاع الفضاء«. وأضافت معاليها: »تواصل وكالة اإلمارات للفضاء 
نهجها املتمثل يف دعم الشركات الناشئة لدخول قطاع الفضاء، من 

خالل برامجها ومبادراتها الهادفة«. وسّلط اجتماع مجلس اإلدارة 
الضوء أيضًا على برنامج بناء القدرات الوطنية ودوره يف نقل املعارف 
واخلبرات يف املجاالت العلمية والبحثية والتكنولوجيا الفضائية إلى 

أصحاب الكفاءات احمللية، مبا يسهم ببناء الدولة ورؤيتها الطموحة يف 
مجال أنشطة البحث العلمي.

 الخطوة إنجازًا مهمًا

أسواق بديلة للتداول في الدولة

»زراعـــة أبوظـــبي« تطلق قنوات لبيع التمور

أبوظبي )االتحاد(

أعــلــنــت هــيــئــة أبــوظــبــي لــلــزراعــة 
والــســالمــة الــغــذائــيــة بــالــتــعــاون مع 
أغذية  »الفوعة - جزء من مجموعة 
ش.م.ع« كبرى شركات إنتاج األغذية 
والمشروبات في المنطقة، عن إطالق 
التمور،  وبيع  لتداول  البديلة  األسواق 
كقنوات إضافية لبيع التمور الفائضة 
عــن سقف اإلنــتــاج الــمــدعــوم، وذلــك 
لمساعدة المزارعين ومنتجي التمور 
المحلية  لـــأســـواق  الـــدخـــول  عــلــى 
بأسعار  إنــتــاجــهــم  وبــيــع  والــعــالــمــيــة 

مجزية.
جاء ذلك خالل المؤتمر الصحفي 
أمــس،  الهيئة  مقر  فــي  أقــيــم  الـــذي 
بحضور عدد من كبار منتجي ومسوقي 
التمور في اإلمارات، حيث يعد هذا هو 
اإلطالق الرسمي لأسواق البديلة مع 
بدء الموسم الحالي من 6 أغسطس 
إلى 27 أكتوبر من هذا العام. وتتضمن 
األسواق البديلة المزادات المحلية أو 
العالمية على أرض الواقع أو المزادات 
اإللكترونية من خالل منصة »إي زاد« 
تمنح  مبتكرة  تسويقية  قناة  بوصفها 
المزارعين فرصة إتمام عمليات بيع 

سهولة  بكل  بالجملة  التمور  وشــراء 
ويسر.

وتتسع القنوات التسويقية لأسواق 
البديلة لتشمل منتجي التمور الفاخرة 
ــازل  ــمــن ــخــاصــة وال فـــي الـــمـــزارع ال
من  والخاصة،  العامة  والمؤسسات 
الفاخرة  التمور  لشراء  برنامج  خالل 
دون اشتراط أن يكونوا من المزارعين 
المسجلين في موسم تسويق التمور، 
وذلك بهدف توفير قناة تسويقية لهذا 

مصادر  وتنويع  المنتجين،  من  الفئة 
بما  الــجــودة،  عالية  المحلية  التمور 
التمور  بــجــودة  االرتــقــاء  فــي  يساهم 
التنافسية  قدرتها  وتعزيز  اإلماراتية 

على المستويين المحلي والدولي.
وأكـــــد مـــبـــارك عــلــى الــقــصــيــلــي 
لقطاع  التنفيذي  المدير  المنصوري 
أبوظبي  هيئة  في  الزراعية  الشؤون 
ــزراعــة والــســالمــة الــغــذائــيــة، أن  ــل ل
ــواق بــديــلــة لبيع  ــ ــادرة طـــرح أسـ ــبـ مـ

وتداول التمور المحلية تترجم اهتمام 
وتحسين  بتطوير  أبــوظــبــي  حكومة 
ــارات  اإلمـ لتمور  التنافسية  الــقــدرة 
والعالمي،  المحلي  المستويين  على 
من  المزارع  أصحاب  دخل  وتحسين 
حصولهم  وضــمــان  الــتــمــور،  منتجي 
مزارعهم،  إلنتاج  مجزي  عائد  على 
باإلضافة إلى تحفيزهم على االهتمام 
محلياً  المرغوبة  األصــنــاف  بإنتاج 

وعالمياً.
هذيلي  مــبــارك  أكــد  ناحيته،  مــن 
ــس الــتــنــفــيــذي  ــي ــرئ ــصــوري ال ــن ــم ال
لمجموعة  الــمــؤســســيــة  ــشــؤون  ــل ل
زاد  إي  مـــنـــصـــة  »أن  ــة،  ــ ــذيـ ــ أغـ
اإللــكــتــرونــيــة تــعــد إحـــدى الــقــنــوات 
البديلة،  األســواق  ضمن  الرئيسية 
التمور  لتداول  وسيلة  أسهل  وتعتبر 
إلكترونياً محلياً وعالمياً، حيث تتيح 
لبيع  كبيرة  فرصة  المزارعين  أمام 
لهم  وتفتح  ويسر،  بسهولة  تمورهم 
آفاقاً واسعة للوصول إلى المشترين 
تـُـذكــر،  مشقة  أي  دون  العالميين 
الموسم  هــذا  خــالل  حرصنا  حيث 
لتحفيز  تشجيعية  مزايا  تقديم  على 
المزارعين على التسجيل في منصة 

إي زاد.

جانب من المؤتمر )من المصدر(
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عبيد الشامسي ومنى المري وجانب من الحضور خالل الجلسة )وام(

نظمتها »الطوارئ واألزمات« بالتعاون مع »المكتب اإلعالمي لحكومة دبي«

جلسة نقاشية حول اإلدارة اإلعالمية لألزمات االستراتيجية

أنماط  تفعيل  أهمية  ــى  إل ــار  وأشـ
والتحلي  االســتــراتــيــجــي،  التفكير 
ووضــع  ــي،  ــوعـ والـ باليقظة  الـــدائـــم 
لتفادي  االستباقية  السيناريوهات 
حــال  عليها  والــســيــطــرة  ــات،  ــ ــ األزم
موضوعة  خطط  خالل  من  وقوعها، 
تم التدريب عليها من ِقَبل فرق العمل 
المتخصصة، وهو ما يسهم في عدم 
ردة  خطة  لتنفيذ  الحــقــاً  االنــســيــاق 
إدارة  على  الضوء  سلط  كما  الفعل. 
االستراتيجية لألزمات  البيئة  سمات 
وتوحيد  والرشاقة  التكيف  من خالل 
الجهود، والتكامل والتوافق والوضوح 

والفهم الجيد لألزمات.
الوطنية  الهيئة  رئيس  نائب  وقــال 
والكوارث:  واألزمــات  الطوارئ  إلدارة 
»إن رؤية الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ 
اإلمــارات  لدولة  والكوارث  ــات  واألزم
ينبثق منها العديد من االستراتيجيات 
المتخصصة، التي تجمع كافة أدوات 
المجاالت  الشاملة، وتشمل كل  القوة 
إلى  إضــافــة  الحيوية،  والــقــطــاعــات 
الجانب اإلعالمي الذي بات من أهم 
األدوار الرئيسية للتعامل مع األزمات 
الدولة  مستوى  على  ليس  والطوارئ 

فحسب بل على مستوى العالم«.
ــاف: »دولـــة اإلمــــارات تتمتع  وأضــ
دائماً  بحاجة  ونحن  عالمية  بمكانة 
إلى إنتاج خطط وبرامج استراتيجية 
تحاكي اإلدارة االستراتيجية لألزمات، 
وتفعيل أنماط التفكير االستراتيجي، 
جــيــد حتى  بشكل  الــواقــع  ــة  ــ ودراسـ
المناسبة  الخطط  وضــح  من  نتمكن 
للتعامل مع المواقف الطارئة بأسلوب 

متكامل«.
الجلسة،  خالل  كلمتها  بداية  وفي 
أثنت منى غانم المّري، المدير العام 
للمكتب اإلعالمي لحكومة دبي، على 
الجهود الكبيرة للهيئة الوطنية إلدارة 
ــات والــكــوارث، في  ــ الــطــوارئ واألزم
في  االستثنائية  للمواقف  التصدي 

تعزيز  إلــى  الــرامــيــة  رسالتها  ــار  إطـ
أمن واستقرار مجتمع دولة اإلمارات 
للتعامل  الكاملة  الجاهزية  وتأكيد 
المواقف  تلك  مثل  مع  عالية  بكفاءة 
مختلف  مــع  والتنسيق  التعاون  عبر 
األجهزة المعنية على مستوى الدولة، 
منوهًة بالدور المحوري والفّعال الذي 
التصدي  خــالل  الهيئة  به  اضطلعت 
مثلت  حيث  »كــوفــيــد-19«،  لجائحة 
الهيئة المظلة الجامعة لجهود مختلف 
الجهات االتحادية والمحلية المعنية. 

ــري، خــالل  ــ ــم ــ وأشـــــــارت مــنــى ال
لوضع  الكبيرة  األهمية  إلى  الجلسة، 
ســيــنــاريــوهــات وتـــصـــورات لــألزمــات 
استراتيجية  وتــحــديــد  المختلفة، 
للتعامل معها، حال وقوع أي منها )ال 

قدر اهلل(، مؤكدة أن هذا اإلجراء يمثل 
الناجحة  اإلعالمية  المعالجة  جوهر 
»تعتمد  وقــالــت:  طـــارئ،  موقف  ألي 
لألزمات  الناجحة  اإلعالمية  اإلدارة 
ذات الطابع االستراتيجي على محاور 
المعلومات  نشر  أهمها  مــن  ــدة،  عـ
الدقيقة والموثوقة بسرعة كبيرة كلما 
لتفادي  أساسي  كمطلب  ذلــك  تيسر 
والتي  المغلوطة  واألخبار  الشائعات 
السلبية  اآلثار  تفاقم  إلى  عادة  تؤدي 
الصورة  بسبب  الــحــاالت  تلك  لمثل 
إلى  نقلها  يتم  التي  الصحيحة  غير 

الجمهور. 
اإلدارة اإلعالمية  »تلعب  وأضافت: 
النموذجية لألزمات دوراً محورياً في 
محاصرة تبعاتها والحيلولة دون تفاقم 

الموقف إذا لم يتم احتواؤه إعالمياً، 
أساسيين،  محورين  خالل  من  وذلك 
أولهما التعامل الفعلي مع األزمة على 
واألطـــراف  الــفــرق  قبل  مــن  األرض 
إدارة األزمة  بها، والثاني هو  المعنية 
يشكل  حيث  اإلعالمية،  الناحية  من 
للسيطرة  رئيسياً  مــرتــكــزاً  نجاحها 
انتشار  دون  والحيلولة  الموقف  على 
والتي  المغلوطة  واألخبار  الشائعات 
مبررات  دون  تعقيداً  المسألة  تزيد 

حقيقية لذلك«. 
إدارة  مدير  باليوحة،  سالم  ــّدم  وق
ــة بــالــمــكــتــب  ــيـ ــات اإلعـــالمـ الـــخـــدمـ
اإلعالمي لحكومة دبي، خالل الجلسة 
حول  حالة  لــدراســة  مفصاًل  عرضاً 
اندلع  الــذي  علي،  جبل  ميناء  حريق 

الماضي،  العام  من  يوليو  شهر  في 
وآلية عمل الفرق اإلعالمية المختلفة 
في التعامل مع األزمــة بدقة وسرعة 
ومهنية عالية، بدءاً من جمع المعلومات 
والتنسيق والتواصل، إلى بث البيانات 
والفيديوهات.  والصور  والتغريدات 
وتطرق باليوحة إلى أهمية استخدام 
التي  االجتماعي  التواصل  منصات 
في  فعالية  األدوات  أكثر  مــن  باتت 
اإلدارة اإلعالمية لألزمات والمواقف 
كواحدة  توظيفها  وكيفية  الــطــارئــة، 
المعلومات  نــشــر  ــل  وســائ أهـــم  مــن 
نطاق  أوسع  على  والموثوقة  الدقيقة 
ممكن، وتأكيد وصولها إلى الجمهور 
بشكل  بــاألزمــة  المعني  المستهدف 

مباشر، أو لعامة الجمهور.

تنسيق وتعاون

أكدت علياء الذيب، مدير االتصال 
حلكومة  اإلعالمي  باملكتب  االستراتيجي 

دبي، أن دراسة احلالة التي أعدها 
املكتب اإلعالمي حلكومة دبي حول 

إدارته ألزمة حريق ميناء جبل علي من 
الناحية اإلعالمية، متثل منوذجًا لإلدارة 

والتنسيق  بالتعاون  الناجحة  اإلعالمية 
مع كافة األجهزة املعنية، ودور فرق 

منى  بقيادة  باشرت  التي  املختلفة  املكتب 
املري التعامل اإلعالمي مع احلريق فور 

وقوعه، مبا يف ذلك فريق االستراتيجية 
االستراتيجي،  واالتصال  التحرير  وفريق 

احلكومية،  والعالقات  املجتمعي،  واإلعالم 
مت  التي  والكيفية  اإلعالمية،  والعالقات 

التنسيق مع مختلف األجهزة  من خاللها 
املعنية على األرض، مبا يف ذلك إدارة 

ميناء جبل علي وشرطة دبي والدفاع 
املدني ومؤسسة دبي خلدمات اإلسعاف، 

احملدثة  املعلومات  مترير  وكيفية 
ومقاطع  بالصورة  املعززة  واملوثوقة 

الفيديو إلى وسائل اإلعالم بصورة 
حلظية، إلطالع اجلمهور على تطورات 

أزمة عابرة يف واحد من أهم وأكبر موانئ 
العالم. احلاويات يف 

دبي )االتحاد(

 نظمت الهيئة الوطنية إلدارة 

الطوارئ واألزمات والكوارث، 

بالشراكة مع المكتب اإلعالمي 

لحكومة دبي، جلسة تفاعلية حول 

موضوع »اإلدارة اإلعالمية لألزمات 

االستراتيجية«، بحضور ممثلي 

المكاتب اإلعالمية إلمارات الدولة، 

ومديري إدارات اإلعالم األمني 

على مستوى الدولة، وذلك ضمن 

سلسلة من ورش العمل والجلسات 

التفاعلية التي ستنظمها »الهيئة« 

والمكتب لمشاركة الخبرات 

والتجارب الناجحة بين كافة األطراف 

المعنية بإدارة األزمات على 

المستويين االتحادي والمحلي، 

واستعراض النماذج الناجحة إلدارة 

المواقف الطارئة، حيث ركزت 

الجلسة األولى على استعراض 

دراسة حالة حريق ميناء جبل علي.

وفي بداية اللقاء، قّدم عبيد راشد 

الحصان الشامسي، نائب رئيس 

الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ 

واألزمات والكوارث، شرحًا مفصاًل 

حول آليات عمل فرق »الهيئة« 

المختلفة في التعامل مع 

األزمات بمختلف أنواعها وتنوع 

مستوياتها، مؤكدًا أهمية وضع 

االستراتيجيات المناسبة للتعامل 

مع األزمات والمواقف الطارئة 

بشكل استباقي.

إنتاج خطط وبرامج تحاكي 
اإلدارة االستراتيجية 

السليمة لألزمات

عبيد الشامسي

اإلدارة اإلعالمية النموذجية 
لألزمات تلعب دورًا محوريًا 

في محاصرة تبعاتها

منى المّري

وضع استراتيجية واضحة 
لكيفية توظيف منصات 

التواصل االجتماعي توظيفًا 
مؤثرًا

سالم باليوحة

دراسة حالة حريق جبل 
ميناء جبل علي نموذج 

لإلدارة اإلعالمية الناجحة

علياء الذيب
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صباح الخير

»كرك و»ال تيه«

انتشرت  التي  المشاريع  من  جديد  مشروع  باسم  ليس  العنوان 
مؤخراً كالفطر، ولكنه حديث عن بعضها ممن تئن من وطأة الفشل 
الموقع  واختيار  الــجــدوى  دراســة  وعــدم  والتقليد  التسرع  جــراء 

للمشروع. الصحيح 
و»الكوفي  بالمقاهي  تعجان  العاصمة  في  منطقتين  بين  أتنقل 
شغف  لديهم  المدينة  سكان  كــل  أن  للمرء  يخيل  لــدرجــة  شــوب« 
أسوة  عليه  والتردد  المقهى  في  الجلوس  وثقافة  وإدمانها  بالقهوة 
المقاهي.  فيها  تتكدس  التي  من  وغيرها  وفيينا  ورومــا  بباريس 
غالبية  أن  نجد  عندهم،  األمر  وتجذر  السكانية  الكثافة  فارق  مع 
بصمت،  تعاني  مــحــددة  مناطق  فــي  عندنا  المتراصة  المقاهي 
للمارة وسائقي  ملوحاً  يقف خارجها  الذي  النادل  معها على  تشفق 
المعاناة  تعبر  ما  بُعد، وسرعان  »اآليباد« عن  أو  بقائمته  المركبات 
قد  أحدها  وتجد  فترة  بعد  تمر  نفسها بصورة صارخة عندما  عن 

أغلق أبوابه لعدم قدرة صاحبه على تحمل المزيد من الخسائر.
في  ليس  يبالغون  المشاريع  تلك  شباب  مــن  الكثير  لــأســف، 
وإنما في أسعار خدماتهم، تجد فنجان  ديكورات محالهم وحسب، 
القهوة عندهم ضعفي مثيله في محل آخر يتبع سلسلة عالمية من 
تكلف  أن  يمكن  حيث  مثاًل،  الكيك  قطع  أسعار  وكذلك  المقاهي، 
درهم  مئتي  زهــاء  كيك  وقطعتي  صديق  مع  القهوة  لتناول  جلسة 
من  أصبحت  األمــاكــن  هــذه  مثل  أن  تجد  لذلك  مبالغة.  دون  من 
أماكن »زيارة المرة الواحدة« على طريقة مستشفيات جراحة اليوم 

الواحد من يزورها ال يعود لها ثانية.
إياها، فوجئ  المشاريع  أحد  »مناقيش« من  أيام وفي طلبية  قبل 
معها  تستعيد  لدرجة  جداً«  جداً  جداً  »الميني  بأحجامها  طالبها 
يأكله  »عيش  طلب  بأنه  أمــام  لعادل  مسرحية  من  شهيرة  عبارة 
جــداً«  جــداً  جــداً  »الميني  ذلــك  من  قطعة  وكــل  عليه«،  ليقسم  ال 

بدرهمين، ثم يتساءل صاحب المشروع عن سر فرار الزبائن!!
 تمنيت من أصحاب مثل هذه المشاريع الباذخة الديكور واألسعار 
أن  ذلك  جراء  من  والخسائر  الزبائن  هجران  وتعاني  فيها  المبالغ 
المشروب  هــذا  »الــكــرك«  لبيع  الصغيرة  المحال  مــالك  يتأملوا 
أمام  بالطوابير  يقفون  الذين  زبائنه  بإقبال  يستأثر  الذي  السحري 
والنصف  الدرهم  أو  الدرهم،  يتجاوز  ال  الكوب  وسعره  أكشاكه، 
»الكوباتشينو«  أو  »الالتيه«  بجعل  »ربعنا«  يطالب  أحد  ال  مؤخراً. 
الربح  هامش  تحديد  عند  الواقعية  ولكن  بدرهم،  و»االسبريسو« 
بالتوفيق  ودعواتنا  أكثر«،  تبيع  بأقل  »بيع  قالوا  وقديما  المتوقع، 

مجتهد. لكل 

علي العمودي

ali.alamodi@alittihad.ae

»رئيــــس اإلنتـربــول« يلتقــي

وفـــد شــرطـــة أبـوظبــــــي

أبوظبي )االتحاد( 

أحمد  الــدكــتــور  ــلــواء  ال التقى 
نــاصــر الــريــســي رئــيــس منظمة 
ــة  ــي ــدول الــشــرطــة الــجــنــائــيــة ال
المنظمة،  بمقر  )اإلنـــتـــربـــول( 
أبــوظــبــي الجتماع  وفــد شــرطــة 
المرشدة  الــدولــيــة  المجموعة 
الكوارث  ضحايا  هوية  لتحديد 

المصاحب  ــي  ــدول ال والــمــؤتــمــر 
الرئيسي  المقر  والذي عقد في 
لإلنتربول بمدينة ليون الفرنسية. 
اإلنتربول  منظمة  رئيس  وأشــاد 
العربية  ــارات  ــ اإلم دولــة  بجهود 
المتحدة في مجال تحديد هوية 
ضحايا الكوارث على المستويين 
اإلقليمي والعالمي. حضر اللقاء 
ــي الــمــقــدم  ــوظــب مـــن شــرطــة أب

الدكتور خميس سعيد المزروعي 
ــشــرعــي،  اســـتـــشـــاري الـــطـــب ال
علي  آل  محمد  عـــادل  ــد  ــرائ وال
الضحايا  شـــؤون  مكتب  مــديــر 
بإدارة األزمات والكوارث، والرائد 
محمد معتوق آل علي مدير فرع 
االتصال بمكتب شؤون الضحايا، 
التميمي  عــوض  تميم  والنقيب 

طبيب عظام جنائي.

 الريسي لدى استقباله وفد شرطة أبوظبي في ليون )من المصدر(

من فعاليات البرنامج )من المصدر(

وأوضــــح الــعــمــيــد مــحــمــد ضــاحــي 
يــأتــي في  الــبــرنــامــج  الــحــمــيــري، أن 
بتعريف  أبوظبي  شرطة  اهتمام  إطار 
الــضــروريــة  االحــتــيــاطــات  السائقين 
ومن  الصيف،  في  اتخاذها  الواجب 
ــة  ــان ــحــص اإلطــــــــارات وصــي ذلــــك ف
اآلمنة،  بالقيادة  وااللتزام  المركبات 
وتحسين  ــعــزيــز  ت مـــبـــادرات  ضــمــن 
مـــؤشـــرات الــســالمــة الــمــروريــة في 
ــارة، وتــرســيــخ قــيــم اإليــجــابــيــة  ــ ــ اإلم
الــمــعــلــومــات  أن  ــر  ــ وذك ــادة.  ــعـ والـــسـ
بها  يهتم  أن  يجب  الــتــي  الــضــروريــة 
صناعة  تــاريــخ  تــشــمــل  ــقــون،  ــســائ ال

بعد  اإلطار  ومدة صالحية  اإلطارات 
وتبديلها  فحصها  وضـــرورة  تركيبه، 
بعد انتهاء فترة الصالحية والضوابط 
والتأكد  التخزين،  بشروط  الخاصة 
الجديدة،  اإلطــارات  شــراء  حالة  في 
ــات  ــدم تــأثــرهــا بــالــرطــوبــة ودرجـ وعـ

الحرارة.
ــن مـــن خــطــورة  ــي ــق ــســائ وحـــــذر ال
الحوادث المرورية الناتجة عن انفجار 
ــى وفيات  ــارات والــتــي تـــؤدي إل اإلطــ
وإصابات بالغة، موضحاً أنه من أبرز 
انفجارها:  إلى  تــؤدي  التي  األسباب 
ــار،  اإلطـ ــواء  هـ ضغط  زيـــادة  أو  قلة 

االستخدام  كثرة  الــزائــدة،  الحمولة 
الطويلة  المسافات  قطع  خــالل  مــن 
المصنعية  وسوء  المقلدة،  اإلطــارات 
التخزين،  ــوء  وسـ اإلطـــــارات،  رداءة 

واستخدام اإلطارات المستعملة.
الــمــروريــة  الــرقــابــة  تكثيف  ــد  وأكـ
المخالفين  عــلــى  الــقــانــون  وتطبيق 
لجعل  االستراتيجية  األولوية  ضمن 
الطرق أكثر أمناً، وفق المادة 82 من 
درهم   500 )الغرامة  المرور  قانون 
المركبة  وحــجــز  ــة  مــروري نــقــاط  و4 
ــارات  ــعــدم صــالحــيــة إطــ ــوعــاً ل أســب

السير. أثناء  المركبة 

»دورية السعادة« تعزز الوعي بسالمة إطارات املركبات

أبوظبي )االتحاد(

نفذت دورية السعادة بشرطة أبوظبي برنامج توعية تثقيفي للسائقين بالتعاون 

مع مجموعة الفهيم للسيارات »ميشالن« حول أهمية فحص اإلطارات ضمن حملة 

»صيف بأمان« من خالل جوالت ميدانية في عدٍد من الطرقات بإمارة أبوظبي.

النيابة العامة
توضح عقوبة جرائم التهديد

أبوظبي )وام(

أوضحت النيابة العامة للدولة 
نشرتها،  فيلمية  مادة  خالل  من 
أمس، على حساباتها في مواقع 
عقوبة  االجــتــمــاعــي  ــواصــل  ــت ال
النيابة  التهديد. وأشارت  جرائم 
للمرسوم  طبقاً  أنــه  إلــى  العامة 
لسنة   31 رقــم  اتــحــادي  بقانون 
الجرائم  قانون  بإصدار   2021

والعقوبات نصت المادة 402 على 
مدة  المؤقت  بالسجن  يعاقب  أنه 
ال تزيد على )7( سبع سنوات من 
هدد آخر كتابًة أو شفاهًة بارتكاب 
جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد 
نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور 
خادشة بالشرف أو إفشائها، وكان 
بتكليف  أو  بطلب  مصحوباً  ذلــك 
ــاع عــن فــعــل أو  ــن ــت ــأمــر أو االم ب

مقصوداً به ذلك. 
أنه  على   403 ــمــادة  ال ونــصــت 
آخــر  هـــدد  مــن  بالحبس  يــعــاقــب 
أو  نفسه  جــنــايــة ضــد  بــارتــكــاب 
غيره  مــال  أو  نفس  ضد  أو  ماله 
للشرف  خادشة  أمــور  بإسناد  أو 
غير  في  إفشائها  أو  االعتبار  أو 
ــاالت الــمــبــيــنــة فـــي الــمــادة  ــحـ الـ

للمادة  وطبقاً  وأخــيــراً  السابقة. 
أو  بالقول  آخر  404 كل من هدد 
بالفعل أو باإلشارة كتابًة أو شفاهًة 
أو بواسطة شخص آخر في غير 
المادتين  فــي  المبينة  ــحــاالت  ال
السابقتين يعاقب بالحبس مدة ال 
تقل  بغرامة ال  أو  تزيد على سنة 
عن )10.000( عشرة آالف درهم. 
في  المعلومات  هــذه  نشر  يــأتــي 
للدولة  العامة  النيابة  حملة  إطار 
المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية 
جميع  ونشر  المجتمع  أفــراد  بين 
التشريعات المستحدثة والمحدثة 
بـــالـــدولـــة، ورفــــع مــســتــوى وعــي 
بهدف  وذلــك  بالقانون،  الجمهور 
نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

تستضيفها ألمانيا نوفمبر المقبل

فرق تمثل اإلمارات بنهائيات 

أوملبيــاد الروبـــوت العـــاملي

ــدت الــتــصــفــيــات  ــاًل، شــه ــفــصــي وت
 1.800 من  أكثر  مشاركة  المحلية 
طالب من جميع أنحاء دولة اإلمارات 
ذلك  فــي  بما  فــريــقــاً،   512 شــّكــلــوا 
الحكومية  المدارس  من  فريق   402
مــدارس  مــن  فريقاً  و34  والخاصة 
الـــشـــراكـــات الــتــعــلــيــمــيــة فـــي إمـــارة 
مؤسسات  من  فريقاً  و76  أبوظبي 
ــز  ــراك ــجــامــعــات وم ــرى، مــثــل ال ــ أخـ
التدريب. وأشرف على تقييم مشاريع 
ضم  تحكيم  فريق  المشاركة  الفرق 
القطاعات  الخبراء  من  عضواً   83

عملية  اختتمت  حيث  الصلة،  ذات 
الثمانية  الــفــرق  باختيار  التحكيم 
نهائيات  في  والتي ستشارك  الفائزة 
ــوت الــعــالــمــي في  ــروبـ أولــمــبــيــاد الـ
أكثر  مــن  المتأهلة  الــفــرق  مواجهة 
ــة ضــمــن فــئــات روبـــوت  مــن 85 دولـ
المستقبل،  ومــبــتــكــرو  الــمــهــمــات، 
والــروبــوت  المستقبل،  ومــهــنــدســو 
النيادي،  كليثم  وقالت  الرياضي.   
والمعرفة  التعليم  دائرة  فريق  عضو 
وإحدى  المحلية  للمنافسات  المنظم 
أعضاء لجنة التحكيم: إنه يتم سنوياً 

أعــداد  فــي  ملحوظة  زيــادة  تسجيل 
المعايير  ــم  رغـ الــمــشــاركــة  الــفــرق 
لتقديم  عالمياً  المعتمدة  المتطّورة 
هذا  المشاركة، حيث شهدنا  طلبات 
 512 شملت  واسعة  ُمشاركة  العام 
القوية  المنافسات  أن  منوهة  فريقاً، 
ــي حــّل  عــكــســت مـــهـــارات الــطــلــبــة ف
حلول  توظيف  خالل  من  المشكالت 
الــذكــاء االصــطــنــاعــي والــروبــوتــات، 
ميادين  في  للنجاح  أساساً  تعد  التي 
الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا والــهــنــدســة 

والفنون والرياضيات.
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مشاركة كبيرة من طالب المدارس )وام(

أبوظبي )وام(

أعلنت دائرة التعليم 

والمعرفة في أبوظبي، 

الجهة الُمنظمة للمسابقات 

الوطنية ألولمبياد الروبوت 

العالمي في دولة اإلمارات، 

عن تأهل ثمانية فرٍق من 

مختلف إمارات الدولة إلى 

نهائيات أولمبياد الروبوت 

العالمي التي تستضيفها 

ألمانيا في نوفمبر المقبل. 

يأتي اإلعالن عن الفرق 

الفائزة في أعقاب ختام 

مرحلة التصفيات الوطنية 

التي استمرت أربعة أيام 

بمشاركة أكثر من 500 

فريق. واستكمااًل لمسيرتها 

في تنظيم المسابقات 

الوطنية التي انطلقت قبل 

14 عامًا، نظمت الدائرة 

التصفيات تحت شعار 

»روبوتي صديقي«، حيث 

شهدت نسخة هذا العام 

مشاركة الطلبة الشغوفين 

في مجال الروبوتات والذكاء 

االصطناعي بأعمارٍ تراوحت 

بين 8 و19 عامًا.  

17 ألف شخص 
استفادوا من 

»عبور المشاة« 
بالشارقة

الشارقة )االتحاد(

اختتمت إدارة املرور والدوريات 
بالقيادة العامة لشرطة 

الشارقة، حملة »عبور املشاة« 
التي أطلقتها يف مطلع يونيو 

اجلاري، بهدف تعزيز ونشر 
ثقافة الوعي املروري يف االلتزام 

والتقيد باألنظمة املرورية، 
وتضمنت سالمة املشاة على 
الطريق، واحلد من حوادث 

الدهس واإلصابات والوفيات، 
والوصول إلى أعلى مستويات 

السالمة املرورية جلميع 
مستخدمي الطريق، مبا يجسد 
رؤية شرطة الشارقة املنسجمة 
مع الهدف االستراتيجي لوزارة 

الداخلية الرامي إلى جعل 
الطرق أكثر أمنًا.

وقال الرائد عبداهلل سالم 
املنذري، رئيس قسم املرور 

والدوريات بشرطة الشارقة، إن 
احلملة استهدفت مستخدمي 

الطريق من »عابري املشاة«، من 
خالل نشر مواد توعية عبر 

حسابات القيادة مبنصات مواقع 
التواصل االجتماعي، واملواقع 

اإلخبارية بعدة لغات، وبلغ 
عدد املستفيدين منها 17 ألف 

شخص. 
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عربي ودولي

أكدت على ضرورة خفض التصعيد وإنهاء المعاناة اإلنسانية

اإلمارات: األزمة األوكرانية تفاقم التداعيات العاملية

نيويورك )االتحاد(

ــارات، أمــس، على  أكــدت دولــة اإلمـ
لتحقيق  الــجــهــود  مضاعفة  ضـــرورة 
المعاناة  وإنهاء  أوكرانيا  في  السالم 
اإلنسانية، محذرة من تفاقم التداعيات 

العالمية حال استمرار الصراع. 
ــارات، فــي بــيــان أمــام  ــ وقــالــت اإلمـ
»يــجــب على  ــي:  ــدول ال األمـــن  مجلس 
وتكثيف  السبل  كل  استنفاد  المجلس 
الــجــهــود، ألنـــه فـــي حـــال اســتــمــرار 
توقع  يمكننا  أوكــرانــيــا،  فــي  الــصــراع 

تفاقم التداعيات العالمية«.
ألقته  ــذي  ال البيان،  فــي  وأضــافــت 
زكـــي نسيبة،  الــســفــيــرة النـــا  مــعــالــي 
المندوبة الدائمة لإلمارات لدى األمم 
القانون  تطبيق  من  بد  »ال  المتحدة: 
الــوجــود  عــلــى  للمحافظة  الـــدولـــي، 
حوار  إلجراء  الوقت  وحان  اإلنساني، 
حــول الــتــحــديــات اإلنــســانــيــة، ووقــف 

فوري لألعمال العدائية«.
وأشارت إلى أنه مع دخول الصراع 
شهره الخامس، فإن النساء واألطفال 
ــار الــســن هــم أكــثــر الــمــتــأثــريــن،  ــب وك
أطفال  نصف  مــن  أكثر  إن  مضيفة: 
أوكرانيا نزحوا اآلن من منازلهم، فيما 
من  السن  وكــبــار  النساء  مــع  يعانون 
للجوء  والسعي  الدائر  العنف  صدمة 

في دول الجوار.
»نلتقي  البيان:  فــي  نسيبة  وقــالــت 
اليوم عقب تقارير مقلقة حول ضربات 
أوكرانيا  أنحاء  في  مكثفة  صاروخية 
كييف  تــشــمــل  حـــضـــريـــة،  بــمــنــاطــق 
من  الصور  إن  مضيفة:  وخاركيف«، 
مركز تسوق كريمنشوك تتصاعد منه 

ألسنة اللهب، مقلقة بصورة خاصة.
وأضــافــت: »هـــذه الــحــادثــة تضيف 
للصراع،  الهائلة  البشرية  التكلفة  إلى 
والبد من التحقيق فيها بدقة«، مؤكدة 
أن حوادث كهذه تُظهر بوضوح السبب 
محمية  الــمــدنــيــة  األهــــداف  أن  فــي 
بــمــوجــب الــقــانــون الـــدولـــي. وكـــررت 
للهجمات على  بشدة  اإلمــارات  إدانــة 
والبنية  المدنية  واألهــداف  المدنيين 
إيجاد  من  البد  أنه  وذكــرت  التحتية. 
أجل  مــن  مفاوضات  إلجـــراء  معايير 

وقف إطالق النار كنقطة بداية إلنهاء 
هــذا الــصــراع، مــشــددة على أنــه في 
حال استمرار الصراع دون حل، فمن 
العالمية،  التداعيات  تفاقم  المتوقع 
فيما يعاني الناس حول العالم بالفعل، 
سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
بما  لألزمة،  الواسعة  التداعيات  من 
العالمية،  التجارة  ارتــبــاك  ذلــك  فــي 
أسعار  وارتفاع  العقوبات،  وتأثيرات 

ركود  بحدوث  يهدد  ما  وهــو  الــغــذاء، 
عالمي. وأكدت على أن األكثر ضعفاً 

هم أشد المتأثرين دائماً. 
القانون  تطبيق  أن  على  وشـــددت 
للحفاظ  ــاس  أسـ اإلنــســانــي  ــي  ــدول ال
التزام  له  واإلذعان  البشر،  على حياة 
أي  أن  إلــى  الفتة  وقانوني،  أخالقي 
على  يقتصر  أن  يجب  عسكري  عمل 
اتخاذ  مــن  والبــد  عسكرية،  أهـــداف 

لتفادي  ــة  ــرازي االحــت الــتــدابــيــر  كــافــة 
استهداف أي مدنيين بصورة مباشرة 

أو غير مباشرة. 
وقــالــت اإلمــــارات، فــي الــبــيــان: إن 
الجهود  تكثيف  الدولي  المجتمع  على 
بفاعلية  والمشاركة  التصعيد  لخفض 
مّر  أنه  موضحة  الصراع،  هذا  إلنهاء 
بياناً  األمن  تبني مجلس  شهران على 
فيما  العميق  القلق  عن  يعبر  رئاسياً 

واألمــن  السلم  على  بالحفاظ  يتعلق 
ال  ذلك  ورغم  أوكرانيا،  في  الدوليين 

تزال األزمة األوكرانية تتصاعد. 
حــوار  ــراء  إلجـ األوان  »آن  وقــالــت: 
اإلنسانية  التحديات  حــول  حقيقي 
المباشر  للوقف  ــة  ــوي األول وإلعــطــاء 
ــة، مــا يــمــهــد من  ــي ــعــدائ لــألعــمــال ال
ــصــراع،  ال ينهي  مــســتــدام  أجـــل حــل 
إرساء  من خالله  يمكن  أساس  وعلى 

ــاء، أكــدت  ــن ــســالم«. وفــي هــذه األث ال
اإلمارات على ضرورة إعطاء األولوية 
الغذاء  أزمــة  تخفيف  في  للمساعدة 
تأجيله،  يمكن  ال  أمــر  وهــو  العالمي، 
تــفــادي حــدوث  ــى ضـــرورة  إل مشيرة 

كارثة غذائية.
ــت بــالــجــهــود الــرامــيــة إلــى  ــّوهـ ونـ
السماح بممر آمن للسفن التي تحمل 
الــشــحــنــات الــغــذائــيــة عــبــر الــمــوانــئ 
الرئيسة، السيما ميناء أوديسا المطل 
على  إن  وقالت:  األســود،  البحر  على 
مجلس األمن بذل كل ما بوسعه لدعم 

هذه المفاوضات. 
واختتمت معالي السفيرة النا نسيبة 
الدمار  إنكار  يمكن  »ال  قائلًة:  البيان، 
ــصــراع فــي أوكــرانــيــا،  الــنــاجــم عــن ال
فنحن نخاطر بحرمان جيل كامل من 
األطفال من التعليم، وعلينا مضاعفة 
جهودنا من أجل تحقيق السالم وإنهاء 

هذه المعاناة اإلنسانية«.

»الصحة العاملية«: استمرار العدوى 

بـ »جـدري القـــرود« يشكل خطــــرًا

إسرائيل تتجه نحو انتخابات مبكرة

ترقب تنصيب لبيد رئيسًا للوزراء

لندن )وكاالت(

العالمية،  الصحة  منظمة  قالت 
»جدري  عدوى  انتقال  استمرار  إن 
إلى  يؤدي  قد  العالم  حول  القرود« 
األكــثــر  للفئات  الــفــيــروس  انــتــقــال 
عــرضــة لــلــخــطــر، مــثــل الــحــوامــل 
ــن بـــأمـــراض مــنــاعــيــة  ــي ــمــصــاب وال

واألطفال.
أنها  أمــس،  المنظمة،  وأضــافــت 
ــر عـــن إصــابــة  ــاري ــق تــتــحــقــق مـــن ت
ــان في  ــت ــال، مـــن بــيــنــهــم حــال ــفـ أطـ
بريطانيا، كما تتابع تقارير واردة من 

إسبانيا وفرنسا. 
بين  إصابة  أي حاالت  تتسم  ولم 

األطفال بأنها شديدة األعراض.
ــة  ــ ــاب وُرصـــــــــــدت حــــــــاالت إصــ
الحالي  التفشي  خالل  بالفيروس 
50 دولة خارج الدول  في أكثر من 

المتوطن فيها بأفريقيا. 
ــى أن  ــ كــمــا تــشــيــر الــمــنــظــمــة إل
ــحــاالت تــتــزايــد فــي تــلــك الـــدول  ال
االختبارات  إجــراء  لتكثيف  ودعــت 

والفحوص للكشف عنه.
لمنظمة  الـــعـــام  ــر  ــمــدي ال وقــــال 
أدهانوم  تيدروس  العالمية  الصحة 
جيبريسوس في إفادة عبر اإلنترنت 
ــا قــلــق من  ــ ــس: »أن ــ مـــن جــنــيــف أم
ذلـــك قد  ــعـــدوى ألن  الـ ــرار  ــم اســت
سيرسخ  الــفــيــروس  أن  ــى  إل يشير 
وجوده ويمكن أن ينتقل لمجموعات 
ومن  األطفال  منها  للخطر  معرضة 
يعانون أمراضاً مناعية والحوامل«.

مايو،  في  التفشي  بــدأ  أن  ومنذ 
ُرصدت 3400 حالة إصابة بـ»جدري 
واحدة،  وفاة  ُسجلت  فيما  القرود« 
ــا وفقاً  وأغــلــب الــحــاالت فــي أوروبـ

لحصيلة منظمة الصحة العالمية.

تل أبيب )وكاالت(

ــمــان  ــرل ــب مـــن الــمــتــوقــع حـــل ال
ــلــي »الــكــنــيــســت«، الــيــوم  ــي اإلســرائ
الخميس، لتنتهي بذلك والية رئيس 
الوزراء نفتالي بينيت التي استمرت 
انتخابات  تنظم  أن  على  كامل  لعام 
من  أقــل  في  الخامسة  هي  جديدة 
رئيس  خاللها  سيسعى  سنوات   4
نتنياهو  بنيامين  السابق  ــوزراء  ــ ال

للعودة إلى الحكم.
باسم  الناطق  قال  أمــس،  ومساء 
يــتــرّشــح  لـــن  بــيــنــيــت، إن األخـــيـــر 
وقــت  قــبــل  المقبلة،  لــالنــتــخــابــات 
ــبــرلــمــان الــذي  قــصــيــر مــن حــل ال
يــفــتــرض أن يــفــتــح الــطــريــق أمــام 

انتخابات جديدة في الخريف.
المنتهية  ــوزراء  ــ ال رئيس  وأعــلــن 
واليته لنواب حزبه يمينا، نيته عدم 
الترشح في االنتخابات المقبلة، كما 

أوضح الناطق باسمه للصحافة.
الــبــرلــمــان وفــض ائتالف  وبــحــل 
ــم 8 أحـــــزاب  ــت الــــــذي ضــ ــي ــن ــي ب
وزير  سينصب  أيديولوجياً،  متباينة 
للوزراء  الخارجية يائير لبيد رئيساً 

االنــتــخــابــات  قــبــل  انتقالية  لــفــتــرة 
أو  أكتوبر  أواخــر  إجراؤها  المتوقع 

أوائل نوفمبر.
الذي شكل  بينيت  ائتالف  وأنهى 
من  طويلة  فترة   2021 يونيو  فــي 
الــجــمــود الــســيــاســي فــي إســرائــيــل 
وحقبة بنيامين نتانياهو الذي شغل 
 12 طيلة  ــوزراء  ــ الـ رئــيــس  منصب 

عاماً.
عدة  استطالعات  نتائج  وتشير 
نتنياهو  حصول  إمكان  إلــى  للرأي 
في  المقاعد  مــن  عــدد  أكــبــر  على 
يواجه  قد  لكنه  المقبلة  االنتخابات 
صعوبة في حشد الغالبية البرلمانية 

الالزمة لتشكيل الحكومة.
متقلبة  سياسية  أجــواء  ظل  وفي 
مفاجآت  تـــزال  ال  ــل،  ــي إســرائ فــي 
اللحظات األخيرة واردة وقادرة على 

تغيير التوقعات.
ما  وفــق  األرجـــح  السيناريو  لكن 
التوجه  هــو  معطيات،  مــن  يتوافر 
نحو انتخابات جديدة وتنصيب لبيد 
رئيساً للوزراء بموجب اتفاق تقاسم 
العام  بينيت  أبرم مع  الذي  السلطة 

الماضي.

دعا السويد وفنلندا رسميًا لالنضمام بموافقة تركيا

»الناتو« يعزز وجوده على أبواب روسيا.. وموسكو تندد

مدريد )وكاالت(

 
األطلسي  شمال  حلف  دول  قــررت 
»الناتو« خالل قمة مهمة في مدريد، 
أمس، تعزيز وجودها العسكري على 
التوسيع  آلية  أبــواب روسيا، وإطــالق 
وفــنــلــنــدا، فــي خطوة  الــســويــد  لضم 
اعتبرتها موسكو »عدائية« و»مزعزعة 

لالستقرار«.
وأعلن األمين العام لحلف »الناتو«، 
ينس ستولتنبرغ عند افتتاح النقاشات 
الحلف،  قــادة  كل  فيها  يشارك  التي 
وتختتم أعمالها اليوم، أن الحلف »في 

لحظة محورية« من تاريخه.
ــي اعتمد  ــت ــذه الــقــمــة ال ــالل هـ خـ
خــاللــهــا الــحــلــف خــريــطــة طــريــق 
استراتيجية جديدة بعد مراجعة تلك 
المعتمدة منذ 2010 للمرة األولى، ندد 
قادة الحلف بالعمليات العسكرية التي 
وتعهدوا  أوكرانيا،  في  روسيا  تشنها 

بتقديم مزيد من الدعم لكييف.
وقال ستولتنبرغ: »أوكرانيا يمكن أن 

تعتمد علينا طالما لزم األمر«.
كما اعتبر الحلف أن الصين تشكل 
»تحّدياً لمصالح« دول الناتو و»أمنها«.

أربعة  مــن  أكثر  بعد  اللقاء  وهـــذا 
أشهر على بدء الهجوم الروسي على 
أوكرانيا في 24 فبراير سيصادق على 
تعزيز الوجود العسكري على الضفة 
سيرفع  الـــذي  لألطلسي،  الشرقية 
ــدد الـــقـــوات في  ــر عـ ــن جــانــب آخـ م
من  أكثر  إلى  العالية  الجهوزية  حالة 
300 ألف عسكري. وقال ستولتنبرغ: 
لدفاعنا  األكبر  التنظيم  إعــادة  »إنها 

الجماعي منذ الحرب الباردة«.
وطلب الرئيس األوكراني فولوديمير 
زيلينسكي، أمس، متحدثاً عبر الفيديو 
الــحــلــف، دعــمــاً إضافياً  ــادة  ــام قـ أمـ
إلفساح المجال أمام كييف لمواجهة 

القوات الروسية.
وقال زيلينسكي: »لكي نكسر هيمنة 
إلى  الروسية، نحن بحاجة  المدفعية 
من  الحديثة  األنظمة  هــذه  من  كثير 
مشيراً  الــحــديــثــة«،  المدفعية  هــذه 
 5 »حوالي  إلى  بحاجة  كييف  أن  إلى 
مليارات دوالر شهرياً« لتأمين دفاعها.

النرويج،  أعلنت  ذلــك  ــوازاة  مـ فــي 
ثــالث بطاريات  ــال  أمـــس، عــن إرســ
قاذفات صواريخ بعيدة المدى من نوع 
الدفاع  آر إس«. وأعلن وزيــرا  إل  »إم 
ست  تسليم  عن  والهولندي  األلماني 

قاذفات صواريخ إضافية.

فرصة  أيضاً  مدريد  قمة  وتشكل 
إلطالق عملية انضمام السويد وفنلندا 
اللتين قررتا االنضمام إلى الحلف بعد 

حياد تقليدي استمر لفترة طويلة.
األطلسي  قــادة حلف شمال  واتفق 
رسمياً  والسويد  فنلندا  دعــوة  على 
ــى الـــحـــلـــف، بــعــدمــا  ــ ــضــمــام إل ــالن ل
الدولتين  مــع  اتــفــاقــاً  تركيا  أبــرمــت 
االسكندنافيتين لرفع اعتراضها على 

عضويتيهما، كما أفاد بيان.
وأوضح بيان عن قمة التحالف في 
مدريد، »قررنا دعوة فنلندا والسويد 
لالنضمام إلى حلف شمال األطلسي، 
ــوكــوالت  ــروت ــا عــلــى تــوقــيــع ب ووافــقــن

االنضمام«.
الحلف  فــي  العضو  تركيا  وكــانــت 
البلدين،  انضمام  تعطل   1952 منذ 
متهمة خصوصاً ستوكهولم وهلسنكي 

»العمال  حــزب  مــن  ناشطين  بــإيــواء 
أنقرة  تعتبره  الـــذي  الــكــردســتــانــي«، 

»منظمة إرهابية«.
على  طويلة  اجتماعات  بعد  لكن 
الضوء  تركيا  أعطت  القمة،  هامش 
إلى  البلدين  هذين  لدخول  األخضر 
الحلف. واعتبر الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان أنه حصل على »تعاون 
العمال  حـــزب  مكافحة  فــي  كــامــل« 
أنها  تركيا  وأعــلــنــت  الــكــردســتــانــي. 
بتسليمها  والسويد  فنلندا  ستطالب 
33 شخصاً ينتمون إلى حزب العمال 
غولن،  اهلل  فتح  وحركة  الكردستاني 

اللذين تعتبرهما إرهابيين.
من جهته، اعتبر سيرغي ريابكوف 
نائب وزير الخارجية الروسي، أمس، 
تؤكد  مــدريــد  فــي  »الــنــاتــو«  قمة  أن 
»عدائية« الحلف حيال روسيا، واصفاً 
والسويد  فنلندا  إلى  توسيع عضويته 
بأنه خطوة »مزعزعة لالستقرار إلى 

حد كبير«.
الروسية،  األنباء  لوكاالت  وأضــاف 
أن »قمة مدريد تعزز مسار االحتواء 
الحلف حيال  ينتهجه  الذي  العدواني 
روسيا«. كما قال ريابكوف، إن بالده 
الرئيس  إعــالن  من  »خائفة«  ليست 
العسكري  الــوجــود  تعزيز  األميركي 
أوروبــــا، على خلفية  فــي  األمــيــركــي 

توترات شديدة مع موسكو.

قادة »الناتو« في صورة جماعية على هامش القمة بمدريد )أ ف ب(

أهمية تطبيق 
القانون الدولي 
للمحافظة على 
الوجود اإلنساني

دعوة لوضع 
معايير إلجراء 

مفاوضات من أجل 
وقف إطالق النار

التأكيد على إعطاء 
األولوية للمساعدة 
في تخفيف أزمة 

الغذاء العالمي

تحذير من حرمان جيل 
كامل من األطفال 

األوكرانيين من 
التعليم

النا نسيبة لدى إلقاء كلمة اإلمارات في جلسة بمجلس األمن الدولي حول أوكرانيا )من المصدر(

مدريد )وكاالت( 

أعلن الرئيس األميركي جو بايدن من مدريد، أمس، أن بالده »ستعزز 
وجودها العسكري في أوروبا« كي يتمكن »الناتو« من »الرّد على التهديدات 

اآلتية من كل االتجاهات وفي كّل المجاالت«. وقال خالل قمة للحلف، وصفها 
بأنها »تطبع التاريخ«، إنه سيعّزز الوجود العسكري واإلمكانات العسكرية 
األميركية في إسبانيا وبولندا ورومانيا ودول البلطيق وبريطانيا وألمانيا 

وإيطاليا. وأفاد إلى جانب ذلك األمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ: »نحن 
على الموعد« و»نثبت أن الناتو ضروري أكثر من أي وقت مضى«. وذّكر بايدن 
بأن الواليات المتحدة سبق أن نشرت خالل العام الجاري »20 ألف عسكري 

إضافيين في أوروبا، لتعزيز صفوفنا، ردًا على الخطوات التي تقوم بها روسيا«، 
وهو ما يرفع العدد اإلجمالي لألميركيين المتمركزين في القارة إلى أكثر من 
100 ألف. لكنه لم يحّدد ما ستمثله التعزيزات التي أعلنت، أمس، عموما من 
حيث العديد. واقتصرت التفاصيل التي صدرت عن واشنطن على رقَمي 625 

أللمانيا و65 إليطاليا.
وأكد أن واشنطن ستزيد عدد مدّمراتها في قاعدة »روتا« البحرية في 

إسبانيا، إلى سّت بداًل من أربع سابقًا.

بايدن: »قمة مدريد« تطبع التاريخ
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الصومال يعلن 
الحرب ضد 

»الشباب« اإلرهابية

مقديشو )وكاالت(

أعلن رئيس الوزراء الصومالي حمزة 
عبدي بري، الذي تسلم مهام منصبه 

رسميًا أمس األول، أن احلكومة 
الصومالية ستبدأ حربًا ضد حركة 
»الشباب« اإلرهابية لتحرير البالد 

منها.
وأوضح رئيس الوزراء، وفق وكالة 
األنباء الصومالية الرسمية، أن 

األولوية حلكومته هي ضمان األمن، 
من أجل حتقيق بيئة آمنة ميكن 

فيها تخليص الشعب الصومالي من 
مشاكله، مؤكدًا ضرورة التكاتف 

والتعاون بني احلكومة والشعب 
لتحرير البالد من حركة »الشباب« 

املوالية لتنظيم القاعدة.
بدوره، تعهد رئيس الوزراء السابق 

محمد حسني روبلي بالعمل مع 
القيادة الصومالية اجلديدة 

عن قرب ودعمها، داعيا الشعب 
الصومالي إلى الوقوف جلانبها. 

وعني رئيس الصومال حسن شيخ 
محمود حمزة عبدي بري رئيسًا 

للحكومة يف 15 يونيو اجلاري، 
ليبدأ املسؤول اجلديد مهمة شاقة، 

يف ملفات عدة، أبرزها تشكيل 
احلكومة واألمن واالقتصاد واجلفاف 
واستكمال دستور البالد، واالستعداد 

إلجراء انتخابات مباشرة، وتعزيز 
العالقات مع الداخل واخلارج، 

ومحاربة الفساد، وبناء اجليش 
ومحاربة اإلرهاب.

رئيس البرلمان العربي لـ»  «:

جهود حثيثة ملواجهة التدخالت يف شؤون املنطقة

السعودية تستقبل ضيوف الرحمن بإمكانات هائلة

اليوم غرة ذي الحجة والسبت 9 يوليو أول أيام عيد األضحى 

أحمد شعبان )القاهرة(

ــمــان الــعــربــي،  ــرل ــب ــس ال ــي أكـــد رئ
العسومي،  عبدالرحمن  بــن  ــادل  عـ
دور  عمل خالل  العربي  البرلمان  أن 
ــحــالــي، على  االنــعــقــاد الــمــاضــي وال
من  البرلمانية  الدبلوماسية  توظيف 
العربية،  القضايا  عــن  الــدفــاع  أجــل 
والتصدي للتهديدات التي تمس األمن 
محاوالت  ومواجهة  العربي،  القومي 
للدول  الداخلية  الشؤون  في  التدخل 
قضاياها  فــي  ومساندتها  العربية، 
االستراتيجية، على نحو أحدث نقلة 
نوعية فعلية في الدور الذي يقوم به 
البرلمان العربي، وهو ما انعكس في 
العربية  الــدول  وقــادة  الشعوب  نظرة 

إليه.
ــال رئــيــس الــبــرلــمــان الــعــربــي،  وقـ
فــي حـــوار مــع »االتـــحـــاد«، بمناسبة 
للعمل  الـــدولـــي  ــيــوم  ــال ب ــال  ــف االحــت
األمم  به  تحتفل  ــذي  وال البرلماني، 
عام  كل  من  يونيو   30 في  المتحدة 
 ،2018 عام  الصادر  القرار  بموجب 
إن االحتفال بهذا اليوم يكتسب أهمية 
الذي  المتعاظم  الدور  ويؤكد  كبيرة، 
البرلمانية  الدبلوماسية  تلعبه  باتت 
واإلقليمية  الوطنية  المستويات  على 
ــة، ال ســيــمــا أنــهــا  ــافـ ــة كـ ــيـ ــدولـ والـ
للدبلوماسية  مكماًل  أصبحت جناحاً 
الحكومية، وال يمكن االستغناء عنها.

اليوم  في  أنه  إلى  العسومي  ولفت 
كل عام  البرلماني من  للعمل  الدولي 
قضية  على  الــضــوء  تسليط  يــجــري 
البرلماني  بالعمل  صلة  ذات  مركزية 
والممارسات  الخبرات  أفضل  لتبادل 
ــاً إلـــى أن هـــذا الــعــام  بــشــأنــهــا، الفــت
ــى مــوضــوع  ــز عــل ــي ــرك ــت ــجــري ال ســي

المشاركة العامة في العمل البرلماني، 
مؤكداً أن هذا اليوم يمثل فرصة لتقييم 
التقدم الُمحرز في العمل البرلماني، 
والوقوف على التحديات الرئيسة في 

هذا المجال، وسبل التغلب عليها.
ــذي أحـــرزه  وعـــن مـــدى الــتــقــدم الـ
أهدافه  تحقيق  في  العربي  البرلمان 
الرئيسة، قال العسومي: »إن البرلمان 
قوي  حضور  له  يكون  أن  على  عمل 
المنظمات  أكــبــر  ــال فــي  ــَعّ ف وتــأثــيــر 
تأسيس  عبر  والحكومية  البرلمانية 
ما  وهو  معها،  استراتيجية  شراكات 
الفاعلة  المشاركة  خالل  من  تجسد 
التي  البرلمانية  الفعاليات  كافة  في 
عالمنا  على  تأثير  لها  قضايا  تتناول 

التقدم  تجسد  كما  وتابع:  العربي«. 
أيضاً  العربي  البرلمان  أحــرزه  الــذي 
تفاهم  مــذاكــرات  توقيع  خــالل  مــن 
المعني  المتحدة  ــم  األمـ مكتب  مــع 
تعاون  واتفاقية  المنظمة،  بالجريمة 
فني مع االتحاد البرلماني الدولي، كما 
عالقة  هناك  تكون  أن  على  حرصنا 
في  الجامعية  المؤسسات  مع  قوية 
تفاهم  مذكرة  عنا  فوَقّ العربي،  العالم 

مع الجامعة البريطانية في مصر.
البرلمان  أن  إلــى  العسومي  ولفت 
يسمى  ما  توظيف  على  العربي عمل 
أجل  من  المؤتمرات«  بـ»دبلوماسية 
خدمة العمل العربي المشترك، وقطع 
وذلك  الطريق،  في هذا  مهماً  شوطاً 

عربي  منتدى  أول  تنظيم  خــالل  من 
برلماني للتكامل االقتصادي العربي، 
بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية 
اإلدارية والذي استضافته القاهرة في 
مؤتمر  وكذلك  الماضي،  مايو  شهر 
إطالق وثيقة تطوير التعليم في العالم 
مملكة  استضافته  ــذي  والـ الــعــربــي، 
البحرين في بداية شهر يونيو الجاري.
العربي  البرلمان  رئــيــس  واخــتــتــم 
ــاد«، مــعــلــنــاً أنــه  ـــ»االتـــحـ تــصــريــحــه لـ
خالل األشهر القليلة المقبلة سيُنظم 
البرلمان العربي مؤتمراً إلطالق وثيقة 
الشباب في العالم العربي، كما سينظم 
أيضاً أول مؤتمر برلماني عربي ودولي 

حول قضية األمن السيبراني. 

الرياض )االتحاد(

اليوم  أن  السعودية  في  العليا  المحكمة  أعلنت 
الخميس هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة 
يوم الجمعة 8 يوليو المقبل على أن يكون أول أيام 

عيد األضحى المبارك السبت الموافق 9 يوليو.
الرحمن  ضــيــوف  الستقبال  المملكة  وتستعد 
بتقديم خدمات جليلة وإمكانات هائلة لحجاج بيت 
اهلل الحرام وحرصها الدائم على توفير كل ما من 
شأنه تحقيق أقصى درجات الراحة واليسر لهم أثناء 

أدائهم لمناسكهم وعباداتهم.
وتعتبر الخدمات المقدمة محل تقدير العالم أجمع، 
مثل توفير المزيد من أرقى خدمات الضيافة واألمن 
والرخاء واالستقرار لضيوف الرحمن القادمين من 
مختلف بقاع األرض ليتمكنوا من أداء فريضة الحج 

في جو يسوده األمن واألمان والطمأنينة والراحة.
الحكومة  تبذلها  التي  الكبيرة  الجهود  وتعتبر 
عليها،  غريبة  ليست  الرحمن  لضيوف  السعودية 
فقد سخرت نفسها ومالها وجهدها لخدمة قاصدي 
بيت اهلل الحرام وحرصها على تنفيذ المشروعات 
)مكة  المقدستين  بالمدينتين  والعمالقة  الحيوية 
أداء  من  لتمكينهم  المقدسة  والمشاعر  والمدينة( 
بكل سهولة  اإلســـالم  ــان  أركـ مــن  الخامس  الــركــن 

واطمئنان.

الحرام  المسجد  لشؤون  العامة  الرئاسة  وأنهت 
والمسجد النبوي كامل جاهزيتها استعداداً الستقبال 
حجاج بيت اهلل الحرام والمصلين في أول جمعة من 
شهر ذي الحجة، حيث جندت 400 موظف الستقبال 
القاصدين من مصلين وحجاج وتوجيههم إلى صحن 
الدخول  وتنظيم  المخصصة  والمصليات  المطاف 
والخروج من المسجد الحرام وإليه، وتحديد مسارات 

ذوي االحتياجات الخاصة، كما عملت على تكثيف 
عمليات التطهير والتعقيم والتشغيل وعمليات التنقل 
والعربات داخل المسجد الحرام، وفتح أبواب المسجد 
الحرام وتوزيع عبوات ماء زمزم على المصليات وفي 
الرحمن  وعلى ضيوف  والساحات  المطاف  صحن 
تعزيز  وكذلك  الخدمات،  من  وغيرها  عــام،  بشكل 

جانب التوعية والنصح في توجيه الزائرين.

البحرين: مصر درع أمان العرب 

8 قتلى بهجوم إرهابي في بوركينا فاسو

البنك الدولي يخصص 500 مليون 
دوالر لتعزيز األمن الغذائي في مصر

واغادوغو )وكاالت(

ُقتل 8 مدنيين في شرق بوركينا 
على  إرهابيون  شّنه  بهجوم  فاسو 
مصدر  أفــاد  ما  بحسب  قرويين، 
إّن  الــمــصــدر:  وقــال  أمــس.  أمني 
مقتل  عن  أسفر  إرهابياً  »هجوماً 
القرية  ساندياغا،  في  مدنيين   8

الواقعة في إقليم كولبيلوغو«.
الحصيلة أحد سّكان  وأّكد هذه 
المنطقة، مشيراً إلى أّن »الضحايا 
كانوا يحضرون حفل عمادة عندما 
وأطلقوا  المكان  مسلّحون  اقتحم 

النار على أشخاص كثيرين«.
وبحسب مصدر أمني آخر، فقد 
بوركينا وشمالها  سقط في شمال 

في  القتلى  مــن  العديد  الشرقي 
وفــي  ناسفتين  عبوتين  انــفــجــار 
الجيش  نّفذها  عسكرية  عملية 

ضّد مسلّحين إرهابيين.
»بلدتي  في  إّنــه  المصدر،  وقــال 
بولونغا وآلغا الواقعتين في مقاطعة 
بام انفجرت عبوتان ناسفتان لدى 
نساء،  تقالن  كانتا  سيارتين  مرور 
أشخاص   6 مقتل  عن  أسفر  مما 

وإصابة اثنين آخرين بجروح«.
وأضاف أّن »الجيش نّفذ عملية 
إرهابية  جماعات  ضــّد  عسكرية 
ولونيورو  دياركادوغو  غابات  في 
في إقليم بوغوريبا، أتاحت »تفكيك 
ثالث قواعد إرهابية وتحييد نحو 

20 إرهابياً«.

القاهرة )االتحاد(

أقر البنك الدولي تموياًل تنموياً 
لتعزيز  دوالر  مليون   500 بقيمة 
ــن  األم تحقيق  ــي  ف مــصــر  جــهــود 
الغذائي، بما في ذلك توفير مخزون 
آمــن مــن الــقــمــح، وتــقــويــة صمود 
مواجهة  فــي  المصري  االقتصاد 
األزمة الحالية التي يواجهها العالم 

على مستوى الغذاء.
ــرة الــتــعــاون الــدولــي  وقــالــت وزيـ
محافظ مصر لدى مجموعة البنك 
الــدولــي الــدكــتــورة رانــيــا المشاط 
البنك  »تمويل  إن  أمــس:  بيان  في 
الحكومة  ــزام  ــت ال يــدعــم  ــي  ــدول ال
الــمــصــريــة بــضــمــان اســتــمــرارهــا 

من  الــبــالد  احتياجات  تلبية  فــي 
السلع اإلستراتيجية، وتمكينها من 
لزيادة  خطتها  في  قدماً  المضي 
السعات التخزينية للقمح، وتحفيز 

األمن الغذائي المستدام«.
اإلقليمية  الــمــديــرة  وأوضــحــت 
ــي في  ــدولـ ــبــنــك الـ لــمــجــمــوعــة ال
مارينا  وجــيــبــوتــي  والــيــمــن  مــصــر 
»التمويل  أن  الــبــيــان،  ــق  وف ــس  وي
ــاخ في  ــمــن ــود تــغــيــر ال يــحــفــز جــه
مــصــر مـــن خـــالل مــجــمــوعــة من 
التدخالت، من بينها االستثمارات 
القمح،  تخزين  تطوير صوامع  في 
والتدريب  اإلرشــاد  برامج  وتقديم 
الزراعة الذكية  للمزارعين وتعزيز 

والمستدامة«.

دعوات عربية وأفريقية للحوارمصادر لـ»  «: 

تعثر مشاورات جنيف حول ليبيا

حسن الورفلي )بنغازي، القاهرة(

في  الــجــاريــة  ــمــشــاورات  ال تعثرت 
بين  جنيف  الــســويــســريــة  الــعــاصــمــة 
رئيسي مجلس النواب واألعلى للدولة 
الليبيين بسبب عدد من المواد الواردة 
تم  التي  الدستور  في مسودة مشروع 
االتفاق على تعديلها خالل اجتماعات 
المسار الدستوري في القاهرة، وذلك 
في ظل ضغوطات تقوم بها مستشارة 
حول  المتحدة  لألمم  الــعــام  األمــيــن 
ليبيا ستيفاني وليامز لتقديم تنازالت 
ــافــة األطـــــراف لــلــتــوصــل إلــى  مـــن ك
أكده  ما  بحسب  وذلــك  كامل،  توافق 
مصدر ليبي منخرط في االجتماعات 

لـ»االتحاد«.
وأكد المصدر الليبي أن بعض المواد 
الدستور  في مسودة مشروع  ــواردة  ال
تعرقل التوصل إلى توافق ومنها المواد 

االنتقالية  المرحلة  ــإدارة  بـ الخاصة 
إلى حين إجراء االنتخابات الرئاسية 
والتشريعية، مشيراً إلى أن اجتماعات 
القاهرة  الدستوري في  المسار  لجنة 
توافقت على المواد الخاصة بشروط 
ونظام  الرئيس  وصالحيات  الترشح 

الحكم.
وأكــدت بعثة األمم المتحدة للدعم 
أمــس،  مقتضب،  بيان  فــي  ليبيا  فــي 
للمسار  المستوى  رفيع  االجتماع  أن 
الــيــوم  ستختتم  الليبي  ــوري  ــدســت ال
المستشارة  برعاية  وذلــك  الخميس، 
الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة 

بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز.
وأوضحت البعثة األممية أن الوفود 
النواب  رئيس مجلس  برئاسة  الليبية 
عقيلة صالح، ورئيس المجلس األعلى 
للدولة خالد المشري، يواصلون العمل 
على القضايا المتبقية المتعلقة باإلطار 

الدستوري بشأن إجراء االنتخابات في 
ليبيا.

وفي سياق آخر، انتشلت الوحدات 
20 جثة  ــس،  ــ أمـ الــلــيــبــيــة  األمــنــيــة 
لمهاجرين غير شرعيين، عثر عليهم 
بالصحراء بعد أن قضوا عطشاً بعد 

تعطل سيارتهم.
الليبية  ــاء  ــب األن ــة  وكــال وأوضــحــت 
الرسمية، أن السيارة التي تقل هؤالء 
األشخاص كانت متوجهة من تشاد إلى 
ليبيا وعثر عليها عن بعد 120 كيلومترا 

من الحدود الليبية التشادية.
وقال إبراهيم بلحسن مدير اإلسعاف 

في الكفرة: إن السائق ضل الطريق.
ــاده أن هــؤالء  ــق ــرب عــن اعــت ــ وأعـ
قبل  الصحراء  في  توفوا  األشخاص 
على  مكالمة  آخــر  ألن  يوما   14 نحو 
 13 فــي  كانت  هناك  محمول  هاتف 

يونيو.

االحتفال األممي 
بالعمل البرلماني 
يؤكد الدور الكبير 

للدبلوماسية 
البرلمانية

عادل العسومي

توظيف »دبلوماسية المؤتمرات« لخدمــة العمل العربي المشترك
إعـــالن أول مؤتمـــــر برلمانـي دولي حــــول قضيــــة األمـــــن السيبـــراني

عادل العسومي

جانب من المشاورات الليبية في جنيف بحضور ستيفاني وليامز )أ ف ب(

أسماء الحسيني )الخرطوم(

 
أكد رئيس مجلس السيادة في 
السودان الفريق أول عبد الفتاح 
على  الحرص  أمــس،  البرهان، 
إقامة عالقات سوية ومتزنة مع 
إثيوبيا. جاء ذلك خالل لقائه مع 
مبعوثة االتحاد األوروبــي للقرن 
األفريقي أنيت ويبر، حيث تناول 
اللقاء التصعيد الحدودي األخير 
بين البلدين، عقب اتهام السودان 
7 أسرى  بقتل  اإلثيوبي  للجيش 

من جنوده ومدني.
يأتي ذلك في وقت أكد رئيس 
ــيــوبــي آبـــي أحمد  الـــــوزراء اإلث
المشاكل  من  العديد  هناك  أن 
ويجب  الـــســـودان،  مــع  القائمة 

التعاون لحلها.
تغريدة  في  أحمد  آبــي  وقــال 
إن  »تويتر«:  بموقع  عبر حسابه 
المتبادلة يجب أن تسود  »الثقة 
ــس أبــابــا،  ــ بــيــن الــخــرطــوم وأدي
وإنه ال يجب أن تقوم مواجهات 
ــودان بــســبــب ضغوط  ــسـ مــع الـ

خارجية«.
ــوزراء اإلثيوبي  ال وأكــد رئيس 
ــي  ــودانـ ــسـ الـ »الـــشـــعـــبـــيـــن  أن 
أي  نجني  ولن  إخــوة،  واإلثيوبي 
ــدة مــن تــأجــيــج الــفــتــن بين  فــائ
خيارنا  لنا  وبالنسبة  شعبينا، 
وبلدينا  شعبينا  بين  السالم  هو 

الشقيقين، خيارنا هو أن تسود 
كل  نكن  ونحن  المتبادلة،  الثقة 
الــســودانــي  للشعب  ــرام  ــتـ االحـ
الــســودان  بــأن  ونــؤمــن  الشقيق، 
ــى حل  وإثــيــوبــيــا قـــــــادران عــل
التي  والصعاب  المشاكل  جميع 
الدائمة  األخوة  بروح  تواجههما 

وحسن الجوار«.
وفي السياق، أعرب أمين عام 
جامعة الدول العربية أحمد أبو 
الغيط، أمس، عن بالغ القلق إزاء 
التطورات األخيرة التي شهدتها 

الحدود السودانية اإلثيوبية.
له،  بيان  في  أبوالغيط،  ودان 
مقتل أفراد من القوات المسلحة 
وجوب  على  مشدداً  السودانية، 
ــســودان على  ــرام ســيــادة ال احــت
كامل أراضيه بما يعيد عالقات 
الجوار  حسن  وجسور  التعاون 

بين الدولتين الجارتين.
وجدد دعوته إلى ضبط النفس 
وتخفيف حدة التوتر، معرباً عن 
المسلحة  للقوات  الحارة  تعازيه 

السودانية ولعائالت الضحايا.
بدوره، أعرب رئيس مفوضية 
فكي  موسى  األفريقي  االتحاد 
التوتر  تصعيد  مــن  قلقه  عــن 
داعياً  البلدين،  بين  العسكري 
عملية  أي  عن  لالمتناع  إياهما 
الحوار  وإلــى  جديدة،  عسكرية 

لحل أي خالف. 

السودان وإثيوبيا يؤكدان حرصهما 

على التهدئة وإقامة عالقات متزنة 

عامل يقوم بتعقيم كراسي متحركة لخدمة الحجاج )من المصدر(

القاهرة )االتحاد(

وقــعــت مصر والــبــحــريــن عـــدداً 
من  عدٍد  في  التعاون  مذكرات  من 
جمع  لقاء  وذلك خالل  المجاالت، 
الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  بين 
والملك حمد بن عيسى،  السيسي 
البحرينية  الــعــاصــمــة  فــي  ــس،  أمـ
المنامة. وقال السفير بسام راضي، 
المتحدث باسم الرئاسة المصرية، 
والملك حمد  السيسي  الرئيس  إن 
التطورات  آخــر  ناقشا  عيسى  بن 
على الصعيدين اإلقليمي والعربي. 
موقفهما  تطابق  الجانبان  وأكـــد 
تجاه ضرورة وحدة الصف العربي 
لــمــواجــهــة الــمــخــاطــر الــتــي تهدد 
الرئيس  وقال  ككل.  العربي  الوطن 
المصري، إن حفاوة االستقبال التي 
تالقها في المنامة تؤكد العالقات 
الشعبين  بين  المتأصلة  التاريخية 
العالقة  وإن  والبحريني،  المصري 
خاصة  وثــيــق،  طــابــع  ذات  بينهما 
المصير  يجمعهما  البلدين  وأن 
من  المشترك.  العربي  والمستقبل 
جانبه، ثمن بن عيسى الدور الذي 
ودورهــا  المنطقة  في  مصر  تلعبه 
االســتــراتــيــجــي والــمــحــور فــي حل 
النزاع اإلقليمي في العالم العربي، 
ومكافحتها طيلة السنوات الماضية 
ــاب لــتــكــون درع أمــان  ــ ضــد اإلرهـ
لألمة العربية بأسرها، فهي تحمي 
عن  وتدافع  العربي  القومي  األمــن 

لمحطيها  التاريخية  القضايا  كل 
مناقشة  اللقاء  وشهد  اإلقليمي. 
دول  بين  المرتقبة  القمة  قضايا 
الخليج ومصر واألردن والعراق، مع 
األميركية خالل  المتحدة  الواليات 
زيارة الرئيس األميركي جون بايدن 
للسعودية، وتبادل الجانبان وجهات 
المطروحة  القضايا  بشأن  النظر 
على أجندة القمة. كما عقد الجانبان 
مجموعة من االتفاقيات ومذكرات 
الــتــفــاهــم فــي مــجــاالت عـــدة، من 
والتكنولوجي  العلمي  المجال  بينها 
والتعاون القانوني والقضائي، وكان 
بقوة  حاضراً  االقتصادي  المجال 
حيث تم توقيع اتفاقات استثمارية 
لتنمية الصادرات وخدمات الشحن 
البلدين،  بــيــن  والــجــوي  الــبــحــري 
وكذلك التعاون في مجاالت حماية 

البيئة والتربية والتعليم. 
سامح  وقــع  الــزيــارة  مع  وتزامناً 
المصري  الخارجية  ــر  وزي شكري 
البحرين  بين  من االتفاقيات  عدداً 
مـــع الشيخ  ــع  ــ ومـــصـــر، حــيــث وق
وزير  خليفة  آل  خليفة  بن  سلمان 
المالية واالقتصاد البحريني وعلى 
بحرينية  حــكــومــيــة  لجنة  إنــشــاء 
التجاري  للتعاون  مشتركة  مصرية 
واالقتصادي والعلمي والتكنولوجي، 
قانوني  تعاون  بروتوكول  وقــع  كما 
في  تفاهم  مذكرة  وعلى  وقضائي 
وزراء  مع  الــصــادرات  تنمية  مجال 

البحرين. 
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الحكومة اليمنية تجدد تمكسها بمسار السالم والتزامها بتخفيف المعاناة اإلنسانية

دينا محمود (لندن)

تمسكها  اليمنية  الحكومة  أكــدت 
بتخفيف  والتزامها  السالم  بمسار 
المعاناة اإلنسانية للمدنيين، مشددًة 
ــرورة رفـــع الــحــصــار الــذي  عــلــى ضــ
تفرضه ميليشيات الحوثي اإلرهابية 
خبراء  أكــد  فيما  تعز،  مدينة  على 
الميليشيات  مــراوغــة  أن  ومحللون 
الهدنة  بحق  المستمرة  وانتهاكاتها 
إنهاء  جــهــود  على  تقضي  األمــمــيــة 

الحرب وإحالل السالم.
ــد مــنــدوب اليمن الــدائــم لدى  وأك
السعدي،  عبداهللا  المتحدة،  األمــم 
مجدداً على ترحيب الحكومة اليمنية 
بالدعوة التي أطلقها أمين عام لألمم 
المتحدة لوقف عالمي إلطالق النار 
ومكافحة  ــســالم  ال جــهــود  لتمكين 

جائحة «كوفيد- 19».
الــســعــدي خـــالل مداخلة  ــار  وأشــ
أن  إلى  نيويورك  في  أممي  باجتماع 
لدعوة  استجابت  اليمنية  الحكومة 
إطالق  وقف  بإعالنها  العام  األمين 
النار من جانب واحد لتيسير جهود 

مكافحة جائحة كورونا.
ميليشيات  قامت  المقابل،  وفــي 
حربها  بتصعيد  اإلرهابية  الحوثي 
شنيعاً  وشنت هجوماً  اليمنيين  ضد 
على محافظة مأرب التي تؤوي أكثر 
من 4 ماليين نسمة شخص أكثر من 
يعيشون في مخيمات  مليوني مدني 

النزوح.
وقال: «إن الحكومة اليمنية ملتزمة 
المعاناة  وتخفيف  السالم  بتحقيق 
وافقت  حيث  لليمنيين،  اإلنسانية 
على الهدنة التي أعلن عنها المبعوث 
الخاص لألمين العام لألمم المتحدة، 
من  بالرغم  تمديدها  على  وعملت 
االنتهاكات الحوثية المستمرة للهدنة، 
أبــدت  الحكومة  أن  على  والتأكيد 
العقبات  لتجاوز  المرونة  من  الكثير 
الحوثية  الميليشيات  وضعتها  التي 
التجارية  الــرحــالت  استئناف  ــام  أم
الوصول  وتسهيل  صنعاء،  مطار  من 
المنتظم للمشتقات النفطية إلى ميناء 

الحديدة».
وشدد السعدي على أهمية التنفيذ 
رفع  ــك  ذل فــي  بما  للهدنة،  الكامل 
الطرقات  وفتح  تعز  عند  الحصار 
المعاناة  مــن  للتخفيف  الرئيسية 
اإلنسانية ألكثر من 4 ماليين مدني 
في تعز، وتسهيل حركة التنقل ودخول 
السلع الغذائية والمساعدات إلى هذه 

المدينة.
الحكومة  دعـــوة  السعدي  وجـــدد 
ــم  واألم الــدولــي  المجتمع  اليمنية 
ــمــزيــد من  الــمــتــحــدة لــمــمــارســة ال
الحوثية  الميليشيات  على  الضغط 

لـــرفـــع الـــحـــصـــار عـــن تــعــز وفــتــح 
ودون شروط  الطرق الرئيسية فوراً 
لــدعــوة األمــيــن العام  واالســتــجــابــة 
مفاقمة  ووقف  النار،  إطالق  لوقف 
تستغلها  التي  اإلنسانية  المعاناة 

لتحقيق مكاسب سياسية. 
على  ــوا  درجـ اليمنيون  كــان  وإذا 
وإن  مــن صنعا  بــد  ــه «ال  إن الــقــول، 
منهم بعاصمة  طال السفر» اعتزازاً 
الذي  الصراع  متابعي  فإن  وطنهم، 
يرون اآلن  باتوا  البلد،  بهذا  يعصف 
أنـــه ال مــفــر مــن فــك حــصــار تعز، 
والمماطالت  المراوغات  وإن طالت 

الحوثية، وذلك إذا كان يُراد للستار 
أن يُسدل بشكل نهائي على الحرب 
ــاك، مــنــذ أكــثــر مــن 7 الـــدائـــرة هــن

سنوات.
إطالة  أن  مــن  المحللون  ــذر  وحـ
ُمراوغاتها  أمــد  الحوثية  العصابة 
من  التهرب  ومحاوالتها  الحالية، 
لفتح  تفضي  فعلية  إجــراءات  اتخاذ 
الطرق المؤدية لتعز، يجعل التوصل 
أكثر  إلى اتفاق إلنهاء الحرب، أمراً 
ذلــك  وأن  خــاصــة  بكثير،  صــعــوبــة 
الضرورية  الثقة  بناء  عملية  يرجئ 
الذين يساور  اليمنيين،  الفرقاء  بين 

نــوايــا  فــي  الــشــكــوك  منهم  الكثير 
الميليشيات االنقالبية، التي ترفض 
ــوادر  ــب ال ــع  ــجــاوب م ــت ال حــتــى اآلن 
الحكومة  قطعتها  التي  اإليجابية، 
بدء  منذ  الشرعية،  دعــم  وتحالف 

تطبيق الهدنة.
التي  التهدئة  تجربة  ضــوء  وفــي 
الثالث،  شهرها  إكمال  اآلن  تشارف 
المجتمع  والخبراء  المحللون  يطالب 
على  أكبر  ضغط  بممارسة  الدولي، 
الميليشيات الحوثية، إلجبارها على 
تــقــديــم تــنــازالت مــلــمــوســة، خاصة 
حــيــال ملف تــعــز، فــي ضــوء أن أي 

دون  الصراع،  صفحة  لطي  محاولة 
تعز،  على  المفروض  الحصار  فــك 
سيقود إلــى تصاعد حــدة األزمــة ال 
نشرتها  تصريحات  ــي  وف الــعــكــس. 
مجلة «فورين أفَيرز» األميركية على 
المحللون  شدد  اإللكتروني،  موقعها 
تعز،  بشأن  الراهن  الجمود  أن  على 
الهشة  الهدنة  انهيار  مخاطر  يُذكي 
من األصل، ويقلص من فرص نجاح 
أي جهود ترمي إلطالق المفاوضات 
الشاملة المأمولة، في أي وقت قريب.

وتستغل العصابة الحوثية في هذا 
بــأوراق  اآلن  حتى  إمساكها  الشأن 
الدولي،  المجتمع  بها  تبتز  ضغط 
جزء  على  السيطرة  مقدمتها  فــي 
البحر  عــلــى  اليمني  الــســاحــل  مــن 
األحمر، ما يمنح لها الفرصة لتهديد 
مضيق  عبر  الدولية  التجارة  حركة 
ممراً  يشكل  الـــذي  الــمــنــدب،  ــاب  ب
وغيرها  النفط  ــدادات  ــ إلم حــيــويــاً 
أوروبــا  إلــى  المتجهة  البضائع،  من 

والواليات المتحدة.

الميليشيات اإلرهابية فرضت حصارًا مشددًا على تعز منذ أكثر من 7 سنوات (أرشيفية)

الميليشيات 
تعترف بتجنيد
3 آالف عنصر 

خالل الهدنة

(وكاالت) صنعاء 

الحوثي  ميليشيات  أقـــرت 
آالف   3 بتجنيد  اإلرهــابــيــة 
عنصر إلى صفوفها، معظمهم 
فترة  خــالل  السن  صغار  مــن 
التي  اإلنسانية  الهدنة  سريان 
في  المتحدة  ــم  األمـ أعلنتها 

اليمن.
وذكــــــــرت وســــائــــل إعــــالم 
«حوثية»، أن ما يسمى «المنطقة 
احتفت  المركزية»  العسكرية 
يبلغ  عسكرية  دفــعــة  بــتــخــرج 
عنصر.  آالف  ثالثة  تعدادها 
العناصر  تشكيالت  ويــتــزعــم 
من  مؤخراً  تجنيدها  تم  التي 
الصيفية،  والـــدورات  المراكز 
الحوثي»  «عبدالخالق  المدعو 
شــقــيــق زعــيــم الــمــيــلــيــشــيــات 
الحوثي،  عبدالملك  اإلرهابي 
«لواء» وقائد ما  رتبة  المنتحل 
العسكرية  بـ«المنطقة  يعرف 
للميليشيا  التابعة  المركزية» 

اإلرهابية.
واســتــغــلــت الــمــيــلــيــشــيــات 
من  اإلنسانية  الهدنة  الحوثية 
عمليات  في  األولــى،  لحظاتها 
ــيــد وتـــدريـــب  تــحــشــيــد وتــجــن
واسعة عبر المراكز والدورات 
ــي عـــديـــد مــن  ــ ــة ف ــي ــف ــصــي ال
نفوذها،  بمناطق  المعسكرات 
في  الــحــاد  الــنــقــص  لتعويض 
مسؤوالً  أن  يذكر  المقاتلين. 
ميليشيات  في  كبيراً  عسكرياً 
الحوثي كان أفاد سابقاً بتجنيد 
أكد جنود  كما  ألف طفل،   18
تجنيد  تم  أنه  سابقون  أطفال 
أعــمــارهــم  تــتــجــاوز  ال  صبية 
أكدت  ذلــك،  إلى  سنوات.   10
العديد من المنظمات اإلغاثية 
ــال  األطــف آالف  أن  الــيــمــنــيــة 
ــروا عــلــى االنـــخـــراط في  أجــب
ــائـــل عــدة  الـــقـــتـــال، عــبــر وسـ
سواء  الميليشيات  اعتمدتها 
فضًال  الترغيب،  أو  بالترهيب 

عن االبتزاز. 
األطفال  تعرض  إلى  ولفتت 
ــمــوت على  مــمــن نــجــوا مــن ال
مروعة،  لصدمات  الجبهات، 
ــات اغــتــصــاب  ــي ــتـــى عــمــل وحـ

وتحرش.

األمم المتحدة: الناس سيموتون إذا 
توقف عبور المساعدات إلى سوريا

لبنان: عون يتسلم تشكيلة حكومية 
من ميقاتي ويبلغه بأنه سيدرسها 

دمشق (وكاالت)

قال مارك كتس نائب المنسق 
اإلنسانية  لــلــشــؤون  اإلقليمي 
ــوري  ــسـ ــف الـ ــل ــم ــال ــي ب ــن ــع ــم ال
ــمــتــحــدة أمــــس: إن  بـــاألمـــم ال
غرب  شــمــال  فــي  يعيشون  مــن 
ــد يــمــوتــون مــن ســوء  ــا ق ســوري
الــمــيــاه إذا  نــقــص  الــتــغــذيــة أو 
النقض  حق  روسيا  استخدمت 
«الفيتو» لمنع تفويض من األمم 
المساعدات  لدخول  المتحدة 

الــحــدود. وأصــدر مجلس  عبر 
يسمح  تفويضاً  الــدولــي  األمــن 
بدخول  المساعدات  لشاحنات 
سوريا عبر تركيا لكن التفويض 
سينتهي في العاشر من يوليو. 

العالم  «عــيــون  كــتــس:  ــال  وقـ
تــحــولــت بــعــيــدا عـــن ســوريــا 
تحديدا  فيه  تحتاج  وقــت  فــي 

لمساعدات خارجية».
يُجدد  لــم  «إذا  قــائــال:  وتــابــع 
من  الكثير  أن  نعلم  الـــقـــرار، 

الناس سيعانون، سيموتون».

بيروت (وكاالت)

تــســلــم الــرئــيــس الــلــبــنــانــي 
تشكيلة  أمـــس،  عــون  مــيــشــال 
رئيس  مــن  مقترحة  حكومية 
ــف نــجــيــب  ــل ــمــك الــحــكــومــة ال

ميقاتي.
ــغ رئــيــس الــجــمــهــوريــة،  ــل وأب
مــيــقــاتــي أنـــه ســـيـــدرس هــذه 

رأيه فيها. ويبدي  الصيغة 
لقائه  بــعــد  مــيــقــاتــي  ــال  ــ وق
بعون: «على ضوء االستشارات 
التي  الــمــلــزمــة  غــيــر  النيابية 
وجدت  األول،  أمــس  أجريتها 
وأن  جدا  ضيقة  الخيارات  أن 
وأضــاف:  جـــداً».  مهم  الوقت 
الوقت  أن  كم  وأعلم  «تعلمون 
ــب الـــرئـــيـــس أن  ــم، فــطــل ــهـ مـ

يدرسها ويعود إلّي بها».
وردا على سؤال عن تشكيلة 
ــفــى مــيــقــاتــي  ــت الــحــكــومــة، اك
موجودة  «بــاتــت  إنها  بــالــقــول: 
لدى الرئيس». وكان ميقاتي قد 
أنهى أمس األول، االستشارات 
التي كان  الملزمة  النيابية غير 
جديدة،  حكومة  لتأليف  بدأها 
الجديدة  الحكومة  أن  وأعلن 
الحكومة  بدأته  ما  ستستكمل 
الماضية. والتقى ميقاتي خالل 
غير  الــنــيــابــيــة  االســـتـــشـــارات 
الملزمة الكتل النيابية والنواب 
المستقلين وفق برنامج حددته 
األمانة العامة لمجلس النواب، 
المتعلقة  آرائهم  على  لالطالع 

الحكومة. بتشكيل 

»: التدخالت السياسية والفصائل المسلحة عرقلت إغالق كافة المخيمات خبير لـ«

عراقيون بني مآسي النزوح ومخاوف العودة

هدى جاسم (بغداد)

ألسباب متعددة لم يستطع العديد من العراقيين 
منها  هجروا  التي  ومناطقهم  منازلهم  إلى  العودة 
ــاب والــطــائــفــيــة الــتــي ضربت  ــأة اإلرهــ تــحــت وطـ

البالد.
السنوات  خــالل  العراقية  السلطات  وأغلقت 
وإعــادة  للنازحين  مخيماً   50 من  أكثر  الماضية 

األصلية. مناطقهم  إلى  ساكنيها 
والموصل  ديالى  مدن  في  مناطق  واعتبر سكان 
أكثر  أن  كبيراً  نزوحاً  شهدت  التي  الدين  وصالح 
هو  المخيمات  مــن  تبقى  مــا  إغـــالق  يعرقل  مــا 
قوى  فيها  تدخلت  التي  األمني  التدقيق  عمليات 
من  العديد  أن  باعتبار  مسلحة،  وفصائل  سياسية 
أو  «داعــش»  لتنظيم  انتموا  المخيمات  هذه  أبناء 
إبان  التنظيم اإلرهابي  كانت لهم عالقة مع أفراد 
سيطرته على مناطق شاسعة من البالد، منذ عام 

2014 حتى تحريرها عام 2017.
بوزارة  متمثلًة  الحكومة  سعي  من  الرغم  وعلى 
المصالحة  مــشــروع  إطــالق  والمهجرين  الهجرة 
لضمان أمن للنازحين إال أن العديد منهم ما زالوا 
حسب  بهم،  البطش  خشية  العودة  من  يتخوفون 
قول لطيف علي وهو اسم مستعار ألحد النازحين 

الموصل. من مناطق 
على  خوفه  أن  لـــ«االتــحــاد»  علي  لطيف  وأكــد   
عائلته من القتل عند دخول «داعش» إلى منطقته 
فقط  ليتمكن  منهم  عــنــاصــر  مــع  يتعامل  جعله 
البالغ  علي  تمكن  وفعًال  وعائلته،  هو  الفرار  من 
حتى  أسرته  حياة  على  يحافظ  أن  من  عاماً   44
ــى صــالح الــديــن وإيــوائــهــم فــي أحد  وصــولــهــم إل
المخيمات، لكنه يخشى اآلن من العودة إلى منزله 

في الموصل خشية البطش به هو وعائلته.
تكن  لــم  كردستان  إقليم  فــي  الــنــزوح  مخيمات 
أفضل حاالً من مخيمات أخرى منتشرة في عموم 
بعد  منها  العديد  إغــالق  من  الرغم  على  العراق 
لكنهم،  األصلية،  مساكنهم  إلــى  قاطنيها  إعــادة 
اإلنسانية  المنظمات  إحدى  في  لمسؤول  والكالم 
العشرات  يعاني  الــنــازحــيــن،  بــشــؤون  تعنى  الــتــي 
األمن  والسكن  التعليم  وفقدان  التغذية  منهم سوء 

األطفال. لتربية  المناسبة  والبيئة 
األقدم  الوكيل  الموسوي،  أصغر  القاضي  وقال 

والمختص  السابق  والمهجرين  الهجرة  ــوزارة  لـ
ما  إن  «االتحاد»:  لـ  والمهجرين  النازحين  بملف 
تبقى من نازحين ال يتجاوز عددهم 50 ألف، وقد 
الهجرة  ووزارة  الحكومة  جهود  زالــت  ومــا  كانت 

الملف. والمهجرين جبارة إلنهاء هذا 
طويلة  ولسنوات  تابع  الــذي  الموسوي،  وأشــار 
هذا الملف عن قرب، إلى أن «العديد من العائالت 
هاجروا  التي  المناطق  في  البقاء  فضلت  النازحة 

لعدة أسباب». إليها 
في  الهول  بمخيم  المتواجدين  العراقيين  وحول 
من  كبيرة  إشــادة  «هناك  الموسوي:  قــال  ســوريــا، 
العراق ورغبة  الدولية حول موقف  المنظمات  قبل 
الهول  مخيم  في  العراقيين  دمج  إلعــادة  حكومته 
األمني،  التدقيق  وجوب  مع  بالدهم  إلى  وإعادتهم 
وتحديد إذا كانت هناك مساءالت قانونية حولهم».
ــول، قــال  ــهـ ولـــخـــطـــورة الـــوضـــع فـــي مــخــيــم الـ
ــرى الــتــي لها  ــدول األخــ ــ ــمــوســوي: «نــطــالــب ال ال
هذا  حل  نحو  بالتحرك  الهول  مخيم  في  معتقلون 
يمكن  التي  المستقبلية  التبعات  لخطورة  الملف 
تأهيل  يعاد  وأن  وأمنها،  المنطقة  على  تؤثر  أن 

األطفال». العائالت وخصوصاً 
اإلنسانية  للشؤون   «OCHA» منظمة  وكشفت 
عن  لها  تقرير  أخــر  في  المتحدة  لألمم  التابعة 
35000 بمعدل  انخفاضاً  النازحين شهد  عدد  أن 

العراقيين  ماليين  هناك  يزال  ال  حين  في  نــازح، 
الــعــنــف والــتــشــرد  تــبــعــات سنين مــن  يــعــانــون مــن 
كبيرة  أجزاء  على  «داعش»  حصلت خالل سيطرة 

العراق. من 

أطفال عراقيون في أحد مخيمات النزوح (أرشيفية)

مراوغة «الحوثي» تقضي على جهود إنهاء الحرب

محللــون: على المجتمــــع الــدولي إجبـــــار الميليشيات لتقديــــم تنـــازالت ملموســـة

عدن (االتحاد)

قتل 7 أشخاص وأصيب 7 آخرين، أمس، بانفجار سيارة 
مفخخة استهدفت موكب مسؤول أمني مبحافظة 

عدن، جنوبي اليمن. وقال املصدر أمني، إن السيارة 
استهدفت موكب مدير أمن محافظة حلج، اللواء صالح 

السيد، أثناء مروره يف مديرية «خور مكسر» شرقي 
عدن، ما أسفر عن مقتل 4 من مرافقيه وثالثة مدنيني، 
وإصابة 7 آخرين بينهم مدنيون كانوا بالقرب من موقع 

االنفجار. وأكد املصدر جناة مدير أمن حلج من محاولة 
االغتيال، موضحًا أنه تعرض فقط إلصابات طفيفة.  

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم لكن إرهابي 
تنظيم «القاعدة» كثفوا عملياتهم يف جنوب اليمن يف 
اآلونة األخيرة.  وقتل ما ال يقل عن 10 جنود مينيني 

هناك يف هجومني منفصلني األسبوع املاضي. ومنتصف 
الشهر اجلاري، ُقتل الصحفي صابر احليدري، مراسل 

التلفزيون الياباني، واثنان من رفاقه يف تفجير مشابه 
استهداف سيارته مبدينة عدن.

14 قتيًال وجريحًا بانفجار سيارة مفخخة

استمرار االنتهاكات استهدفت موكب مسؤول أمني في عدن
للهدنة يجعل تسوية 
الصراع بعيدة المنال

إغالق 50 مخيمًا وإعادة 
ساكنيها إلى مناطقهم 

األصلية

خشية كبيرة بين النازحين رغم 
إطالق مشروع المصالحة

رئيس الحكومة المكلف: الخيارات
ضيقة والوقت مهم جدًا



الدول  مختلف  اقتصاداُت  واجهت 
األزمات العالميَة المتتاليَة بإمكانات 
إلى  أدت  متفاوتة،  وقــدرات  مختلفة 
استمرار  وإلــى  بنجاح  بعضها  تأقلم 

معاناة بعضها اآلخر.
في  التفاوت  بعض  هناك  أن  مــع 
التحديد الدقيق لموقع االقتصادات 
الخليجية، فإنه يمكن اعتبارها بمثابة 
اليقين  وعــدم  العتمة  وســط  الضوء 
العالمي  ــطــورات االقــتــصــاد  ت حــول 

وآفاقه.
من  الــكــثــيــر  عــلــى  ينطبق  مــا  إن 
اقتصادات الــدول األخــرى، بما فيها 
تلك التي تشترك معها دول المجلس 
كالواليات  النقدية،  السياسات  في 
المتحدة، أو المرتبطة معها بعالقات 
تجارية قوية، كدول االتحاد األوروبي، 
ال ينطبق بالضرورة على اقتصاديات 

دول المجلس.
ــمــؤشــرات التي  ولــنــتــنــاول أهـــم ال
االقتصادية  األزمـــات  فــي  ساهمت 
الــفــاعــلــة، وفــي  ــدول  ــ ال مــن  للعديد 
مقدمتها معدالت التضخم المرتفعة 
فــي الــغــرب خــصــوصــاً، والــتــي لم 
حيث  عــامــاً،  أربعين  منذ  تشهدها 
وصلت إلــى حــدود 10% ومــا زالت 

اآلفاق غير واضحة بشأن التوقعات المستقبلية الخاصة 
بها رغم جهود هذه الدول للحد من التضخم، كرفع أسعار 

الفائدة.
وفي هذا الجانب المهم، تعتبر معدالت التضخم في دول 
مجلس التعاون الخليجي األدنى عالمياً، وهي تتمحور حول 
4%، وساهمت في ارتفاع أسعار بعض السلع بنسب يمكن 
التعامل معها، وهي ِنسٌب معقولة إذا ما قورن ذلك بمعدالت 
المناطق األخــرى. وباالرتباط مع ذلك، فإن  التضخم في 
العديد من االقتصادات العالمية، وباألخص في دول االتحاد 
األوروبي، مهددة بتحقيق نمو سلبي أو بنسب نمو متدنية ال 
تتجاوز 1% في أفضل األحــوال هذا العام، حيث سيلتهم 

ق. التضخُم الجزءَ األكبَر من النمو الفعلي المحقَّ
الخليجي  التعاون  مجلس  دول  ستحقق  المقابل،  وفــي 

معدالت نمو مرتفعة جداً تتراوح بين 
دولة  ففي  العام،  هذا  و%7.5   5.5
المركزي  المصرف  يتوقع  اإلمــارات 
تبلغ  نمو  نسبَة  االقتصاُد  يحقق  أن 
الدولي  النقد  صندوق  أمــا   ،%5.4
صدر  لــه،  تقرير  آخــر  فــي  فيتوقع 
األسبوع الماضي، أن ينمو االقتصاد 
بنسبة 7.6% عام 2022،  السعودي 
حيث تدور نسب النمو في بقية دول 
المجلس في هذا النطاق الذي يعتبر 

األعلى عالمياً.
ومع أن جزءاً كبيراً من هذا النمو 
االرتفاعات  إلــى  فيه  الفضل  يرجع 
الكبيرة ألسعار النفط، فإن القطاعات 
نسَب  بدورها  حققت  النفطية  غير 
نموٍّ مرتفعٍة هي كذلك؛ فوفق تقرير 
إليه سيحقق  المشار  النقد  صندوق 
القطاع غير النفطي نسبة نمو مرتفعة 

تبلغ %4.2.
وإذا ما تم ربط تحليل هذه البيانات 
النمو،  ومعدالت  بالتضخم  الخاصة 
غير  الخليجية  ــصــادات  ــت االق فـــإن 
بعين  األخــذ  مع  إذ  للركود،  معّرضة 
االعتبار ِنسب التضخم، فإن معدالت 
ستتراوح  المجلس  دول  فــي  النمو 
عكس  على  وذلــك  و%3.5،   2 بين 
االقتصادات الغربية المعرَّضة للركود أو الركود التضخمي 
والذي لن يطال اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بأي 
وجه من الوجوه، إذ ال معدالت تضخم عالية وال نمو سلبي 
في دول المجلس، فالتضخم تحت السيطرة والنمو كما رأينا 
إيجابي وبمعدالت جيدة نسبياً.. مما يعني أن أهم عوامل 
الركود التضخمي غير متوافرة في دول المجلس، على عكس 
الدول الغربية. علماً بأن هناك توقعات بحدوث ركود عالمي 
سيؤثر في حال حدوثه على أسعار النفط وسينعكس ذلك 
سلبياً على االقتصادات الخليجية، مما يعني أن لهذا الوضع 
االقتصادي الخليجي المميز أسباباً وعوامل ساعدت في 

أدائه اإليجابي، يمكننا التطرق لها مستقبًال. 

* خبير ومستشار اقتصادي
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وجهات نظر

اآلراء واألفكار المنشورة في هذه الصفحات ال تعبر ســوى عن وجهــــات نظر أصحـابهــا
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تشهد مدينة نيويورك األميركية، اليوم الخميس، انطالق 
األمم  منظمة  في  األعضاء  للدول  المستوى  رفيع  اجتماع 
المتحدة، حول سالمة وأمن الطرق، برعاية رئيس الجمعية 
والحكومات،  الـــدول  رؤســـاء  وبحضور  للمنظمة،  العامة 
وأعضاء البرلمانات، ورؤساء الحكومات المحلية، باإلضافة 
المعنية،  المتحدة  األمم  ومؤسسات  منظمات  ممثلي  إلى 
والخبراء  الجامعات  وأساتذة  المدني،  المجتمع  ومنظمات 
المتخصصين، والنقابات المهنية، وممثلي القطاع الخاص 
قرار  وصالحيات  نطاق  االجتماع ضمن  هذا  ويقع  أيضاً. 
 (299/74/A/RES) رقم  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية 
الصادر في 31 أغسطس 2020، والهادف إلى رفع وزيادة 
كافة،  العالم  دول  طرقات  على  والسالمة  األمــن  مستوى 
المستدامة،  للتنمية   2030 أجندة  مرتكزات  أهــم  كأحد 
والتي تضمنت هدف خفض الوفيات واإلصابات واإلعاقات 
األقل  على  النصف  بمقدار  الطرق  حــوادث  عن  الناتجة 
والـــدؤوب،  الــجــاد  العمل  خــالل  مــن   ،2030 عــام  بحلول 
الضرورية  واإلجـــراءات  والتشريعات  السياسات  واعتماد 
أصبح  والــذي   ،2030 إلى   2021 من  الممتد  العقد  خالل 
Decade of Action) الطرقات  السالمة على  بعقد  يعرف 

.(for Road Safety
اإلحصائيات  فيه  تشير  وقت  في  االجتماع  هذا  ويأتي 
والبيانات إلى أن 3500 شخص يلقون حتَفهم يومياً، بسبب 
وفاة  مليون   1.3 إلــى  يترجم  ما  وهــو  الطرقات،  حــوادث 
مليون   50 إلى  باإلضافة  تجنبها،  الممكن  من  كان  سنوياً 
الطرق  حوادث  يجعل  مما  سنوياً..  شديدة  وإعاقة  إصابة 

تحتل مرتبًة متقدمًة على قائمة أسباب الوفيات بين أفراد 
الجنس البشري، بل على رأس قائمة أسباب الوفيات بين 
األطفال والمراهقين والشباب. ويقّدر أنه إذا استمر الوضع 
على ما هو عليه حالياً، فسيلقى 13 مليون شخص حتفهم، 
إعاقات  أو  خفيفة  بإصابات  آخرين  مليون   500 ويصاب 
شديدة، بحلول نهاية العقد الحالي. وهو ما يعتبر استمراراً 
وحوادثها،  السيارات  مع  البشري  للجنس  المرير  للتاريخ 
ر أنه منذ اختراع السيارات، تسببت وسيلة النقل  حيث يقدَّ

الحديثة هذه في وفاة 50 مليون شخص.
أن  المقبول  أو  المنطقي  ليس من  أنه  فيه  ومما ال شك 
المتمثل  الهائل،  العبء  هذا  يتحمل  البشري  الجنس  يظل 
في ماليين الوفيات وعشرات الماليين من اإلصابات، ثمناً 
لالستفادة من وسائل النقل الحديثة، وبالتحديد السيارات 
والحافالت والدراجات النارية، خصوصاً في ظل توفر طرق 
وسبل معروفة وفعالة لتحقيق الوقاية ضد الغالبية من تلك 
الحوادث. ويعتمد بشكل كبير تفعيل هذه السبل واإلجراءات 
على قيادة سياسية ومجتمعية مسؤولة وفعالة، وإن كان هذا 
يلعبه  الــذي يمكن أن  الــدور  أو يقلل من أهمية  ال يستثنى 
باقي أفراد المجتمع، من آباء، ومدرسين، وطالب، وموظفين، 
دون  للجميع  يمكن  حيث  عاديين،  ومواطنين  ومتطوعين، 
استثناء لعب دور في رفع مستوى السالمة على الطرقات، 
وهو ما من شأنه أن ينقذ حياة الماليين، وأن يحمي عشرات 

الماليين اآلخرين من اإلصابات الجسيمة.

 *كاتب متخصص في القضايا الصحية والعلمية

العربية  استفاقت مجتمعاتنا  إن  ما 
الفتاة  لنحر  المريعة  الــصــدمــة  مــن 
في  زميلها  يد  على  «نيرة»  الجامعية 
من   20 في  بمصر  المنصورة  جامعة 
وما   ،(2022 (يونيو  الــجــاري  الشهر 
حيال  عارم  غضب  موجة  من  رافقها 
بأيام  بعدها  وافتنا  حتى  الجريمة، 
حادثة ال تقل ألماً وبشاعة حين أقدم 
الطالبة  قتل  على  األردن  في  شخص 
ــاً) داخــل  ــد» (21 عــام ــمــان ارشــي «إي
الرصاص  بإطالق  الجامعي،  الحرم 
العلوم  عليها مباشرًة في مقر جامعة 

التطبيقية شمالي عّمان.
ــشــرت قــصــة الــطــالــبــة  ــت ــن ان وحــي
«نيرة» التي فارقت الحياة نحراً على 
مسبقاً  النيَة  بيَّت  ــذي  ال زميلها  يد 
قتلها  على  ــعــزَم  ال وعــقــَد  لجريمته 
الجامعة،  إلــى  وصلت  حتى  وتتبعها 
ليباغتها بعدة طعنات متتالية قاصداً 
إزهاق روحها، حينها كان للرأي العام 
المصري اتجاهات مختلفة فاألغلبية 
الجبان  اإلجـــرامـــي  الــعــمــل  شجبت 
بعض  ذهبت  بينما  الفتاة،  حــق  فــي 
الديَن  أقحمت  تفسيرات  إلى  اآلراء 
الجريمة،  فــي  الــخــارجــي  والمظهَر 
الدعاة  أحد  ظهر  أن  بعد  وباألخص 

والتنكيت  التهكم  أسلوَب  سلكوا  الذين  (المستظرفين) 
في الوعظ، فربط الحادثَة بمظهر الفتاة وعدم ارتدائها 
متطرف  خطاب  أي  عن  تختلف  ال  بطريقة  للحجاب، 
يلقي اللوم في أي حادثة تتعرض لها المرأة على المرأة 
ويؤجج  جــداً  وخطير  مستهجن  أسلوب  وهــذا  نفسها. 
على  واعظ  يطل  فحين  المرأة؛  ضد  الدينيَة  العواطَف 
القتيلة  لوم  فيه  يستبطن  خطاباً  ويلقي  مليوني  جمهور 
بجمل كهذه: «إذا كانت حياتك غالية، فاخرجي من بيتك 
وتلبس  تعيش،  عشان  تتحجب  والفتاة  و«المرأة  بقفة»، 
اخرجي  عليِك  غالية  ولو حياتك  متغريش  واسع عشان 
من بيتك بقفة، ال (متفصلة) وال بنطلون وال شعر على 
بيجري،  ريقه  اللي  هيشوفك  وقتها  عشان  الــخــدود، 
ويقتلك»! فهو هنا يربط خروج أي أنثى خارج محدداته 

الخطاب  أن  فاألكيد  لذا  بالقتل. 
ــي عــالــمــنــا الــعــربــي  الــديــنــي فـ
اليوم  الحاجة  بأشد  واإلسالمي 
للتجديد، في ظل فوضى الفتاوى 
ــاظ  واألحـــــــــزاب وظــــواهــــر وعــ

«السوشل ميديا» وسفهائها.
أحد  على  قــرأُت جملًة ساخرًة 
االجتماعي،  التواصل  تطبيقات 
ان،  وعمَّ المنصورة  حادثتي  بعد 
ــي الــمــجــتــمــع الــعــربــي  تــقــول: «فـ
قتلها  شــاب  مع  حكت  البنت  إذا 
أهلها، وإذا رفضت قتلها الشاب». 
ســاخــرة،  مقولة  بالتأكيد  وهــي 
ذاتــه،  الــوقــت  فــي  مؤلمة  لكنها 
الفتيات  قتل  جرائم  تكثر  حيث 
في  الشرف  جرائم  مسمى  تحت 
وبحجة  العربية،  األقــطــار  بعض 
وكأن  محرمة،  عالقات  ارتكابهن 
كأن  أو  محرماً  ليس  النفس  قتل 
اإلسالم!  جوهر  ينافي  ال  تبريره 
تمت  ال  تبريرات  الواقع  في  إنها 
للدين بصلة؛ فاإلسالم يحرم قتل 
ما  عــدا  ذريــعــة  أي  تحت  النفس 
يحتكم به تحت شرع اهللا، وعليه 
فإن إزهاق روح بريئة بمعزل عن 
تحقيق  ودون  والشرائع  القوانين 
إلى  االحتكام  يرسخ  مؤلم  أمــر  القاتل،  على  العدالة 
موروثات ماضوية وأهواء تحركها كوامن انتقاص المرأة 
واحتقار جنسها واستغالل ضعفها وقلة حيلتها وافتقارها 
لحقوقها.. وبالتالي فإن مسألة حياتها أو موتها يحكم بها 
الرجل حين تخرج عن مسار ما يسمى «شرفه»، وذلك في 
بعض المجتمعات العربية التي تختزل شرفها في األنثى 

فقط!
نواٍح  من  مريع  تقارب  الفتاتين  حادثتي  في  وأخيراً.. 
للقاتلين؛  الفسيولوجية  الناحية  مــن  وبــاألخــص  عــدة، 
للكرامة  االنتقام  للقتل، وهو  ذاته  المبرر  فكالهما حمل 

التي أُهدرت بسبب رفض «امرأة»!

*كاتبة سعودية

االقتصادات الخليجية واألزمات العالمية

عقد السالمة.. على الطرقات

بين «نيرة» و«إيمان».. حزن وتبرير!

ال وجبَة من غير بصل!

البصل من أقدم الخضراوات المعروفة لدى اإلنسان، وله فوائد صحية كثيرة، إذ يعد مضادًا لنزالت البرد وبه عناصر مضادة لألكسدة. وال تكاد توجد وجبة في مطابخ 

اليوم تخلو من ثمرة البصل. وليست اليابان ومطابخها استثناء من الولع الواسع بالبصل، بل صّنع اليابانيون في اآلونة األخيرة مشروبًا من البصل سرعان ما انتشرت 

أخباره وذاع صيته. لكن أسواق التجزئة اليابانية عرفت منذ أبريل الماضي ارتفاعًا في أسعار البصل، مما أّثر على األسر والمطاعم ووجبات الغداء المدرسية.. فال 

تكاد توجد وجبة يابانية من غير بصل! (الصورة من خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»)

نحو  وبّناءة  ثابتة  خطوات  المتحدة  العربية  اإلمــارات  دولــة  تخطو 
تعزيز قدراتها في القطاع الصناعي المحلي، مما يسهم في فتح أبواب 
جديدة من االستثمارات الصناعية، ويؤدي إلى ضمان األمن الصناعي 
االبتكار  في  المتمثلة  القوة  عناصر  ويدعم  للدولة،  االستراتيجي 
ما  وهو  الرابعة،  الصناعية  الثورة  وتطبيقات  المتقدمة  والتكنولوجيا 
جاء نتيجة توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة، التي حرصت منذ تأسيس 
الدولة في عام 1971 على استشراف المستقبل وتبّني رؤية متكاملة 
بين  بها  وتليق  متقدمًة،  مكانًة  تبوئها  إلى  وصوالً  الوطني،  لالقتصاد 
الدول الصناعية الكبرى، ومركزاً عالمّياً ألصحاب العقول والمواهب 

والكفاءات، ووجهًة للصناعات المتقدمة وصناعات المستقبل.
للقطاع  تقدمه  ــذي  ال الــدعــم  جانب  إلــى  اإلمـــارات  ــة  دول ونجحت 
الصناعي، في بناء وتطوير البنية التحتية الالزمة لدعم قطاع الصناعة 
المتقّدمة، كإنشاء المدن الصناعية المتخصصة وتأسيس مناطق حرة 
المحليين واألجانب، وتسريع  المستثمرين  متكاملة، وذلك الستقطاب 
التكنولوجيا الحديثة، ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة  تبّني 
الفعاليات  تنظيم  إلى  إضافة  واالبتكار،  الناشئة  الشركات  وتشجيع 
والمؤتمرات،  والبرامج 
واعـــتـــمـــاد تــشــريــعــات، 
استراتيجيات  وإطــالق 
وخـــطـــط دعـــمـــت هــذا 
آثار  وانعكست  القطاع، 
ــى االقــتــصــاد  ــك عــل ــ ذل
الوطني، بعد أن قلّصت 
الصادرات  بين  الفجوة 
والــــــــــواردات، وجــعــلــت 
اسم الدولة حاضراً في 

اإلنتاج والتوريد.
ــع كــل  ــ ــاً مـ ــ ــاقـ ــ ــسـ ــ واتـ
تــلــك الــطــمــوحــات، فــإن 
الصناعة  وزارة  إطــالق 
المتقدمة،  والتكنولوجيا 
المعروفة  استراتيجيتها 
بـ«مشروع 300 مليار»، الخطة األكبر واألشمل لتطوير القطاع الصناعي 
في  الصناعي  القطاع  مساهمة  تعزيز  من  الدولة  الدولة، سيمّكن  في 
درهم  مليار   300 إلى  درهم  مليار   133 من  اإلجمالي،  المحلي  الناتج 
وتعزيز  الصناعي،  القطاع  تطوير  من خالل  وذلك   ،2031 عام  بحلول 
القيمة الوطنية المضافة لقطاع الصناعة، إضافة إلى تحويل اإلمارات 
إلى مركز إقليمي وعالمي لصناعات المستقبل، ودعم اإلقبال محلّياً على 
الصناعات اإلماراتية، وتعزيز الصادرات الوطنية إلى األسواق العالمية، 
واستحداث فرص وظيفية جديدة ونوعية أيضاً في هذا القطاع الرائد.

ومن هذا المنطلق، عقدت دولة اإلمارات مؤخراً منتدى «اصنع في 
اإلمارات» تحت شعار «استثمار.. شراكة.. نمّو»، لتقديم أكثر من 300

متطلبات  ضمن  تنافسية  بأسعار  محلّياً  تصنيعها  يمكن  جديد  منتج 
قطاعات  وهي  مستهدفاً،  قطاعاً   11 تشمل  التي  الوطنية  الشركات 
واآلالت  والبالستيك  الكيماوية  والمنتجات  والبتروكيماويات  «المعادن 
والتكنولوجيا  الدوائية  والصناعات  الدفاعية  والصناعات  والمعدات 
والتكنولوجيا  والمشروبات  واألغذية  واالتصاالت  الطبية  والمعدات 
«أدنوك» عزمها  الوطنية  أبوظبي  بترول  الزراعية». كما أعلنت شركة 
درهم،  مليار   70 قيمتها  تبلغ  محلّياً  تصنيعها  يمكن  منتجات  شــراء 
«أدنوك»  تُخطط  ُمنتج   100 من  أكثر  المحلي  التصنيع  لتشمل فرص 

لشرائها واستخدامها في مختلف أعمالها.

خطوات بّناءة على درب 
الصناعة المتقدمة

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

اإلمارات

اليـــوم

استراتيجية «مشروع 
300 مليار» سترفع 

مساهمة القطاع 
الصناعي في الناتج 

اإلجمالي من 133 مليارًا 
إلى 300 مليار درهم 

بحلول عام 2031

د. أكمل عبد الحكيم*

الجنس البشري يتحّمل ماليين 
الوفيات وعشرات الماليين 
من اإلصابات سنويًا، كثمن 

لالستفادة من وسائل 
النقل الحديثة

هيلة المشوح*

قتل الفتيات .. يرسخ االحتكام 
إلى موروثات ماضوية وأهواء 
تحركها كوامن انتقاص المرأة 

واحتقار جنسها واستغالل 
ضعفها 

د. محمد العسومي*

االقتصادات الخليجية غير 
معّرضة للركود، على عكس 

االقتصادات الغربية المع́رضة 
للركود التضخمي الذي 

لن يطال اقتصادات دول 
«التعاون» بأي وجه من الوجوه
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البدايات تدلُّ على المسارات، ولكن 
فقد  كذلك.  تكون  ال  البدايات  بعض 
يبدأ اإلنسان حياته وهو ال ينبئ بشيء 
مهم، ثم إذا هو شديد األهمية وعظيم 

األثر.
ألبرت  األكــبــر  الفيزياء  عالم  كــان 
أينشتاين نموذجاً لتلك المفارقة. ففي 
اهتماماً  أقــل  أينشتاين  كــان  بداياته 
بالتعليم، وكان يكتب األناشيد الدينية، 
للتحصيل  الكافي  الجهد  يبذل  وال 
اللغة  ــدّرس  ــ مـ أّن  حــتــى  ــمــي..  ــعــل ال
»لن  عنه:  قال  المدرسة  في  اليونانية 

ينجز شيئاً في حياته«!
حتى  ذلــك  رغــم  أينشتاين  واصـــل 
درس الثانوية في ميونيخ، لكنه هرب 
ألمانيا،  في  العسكري  التجنيد  من 
فدخل ثانوية خاصة في سويسرا، ثم 

درس في معهد زيوريخ للتكنولوجيا.
في عام 1902 وبينما كان في الثالثة 
أينشتاين  كــان  ُعــمــره  مــن  والعشرين 
عمل،  بال  كــان  فقد  لليأس،  نموذجاً 

لعدم  ابنه  أم  وهجرته  جنسية،  وبــال 
قدرته على اإلنفاق عليهما.

منذ هروبه من ألمانيا إلى سويسرا 
كان أينشتاين بال جنسية، حتى حصل 
عليها في ذلك عام 1902. كما كان بال 
عادية  وظيفة  على  حصل  حتى  عمل 
في مكتب براءات االختراع السويسري 

في برن.
لكن ذلك المسار البائس كان يوازيه 
الضوء.  بسرعة  يمضي  آخــر  مسار 
من  الخامسة  فــي  الــمــؤرخــون:  يقول 
عمره كانت لديه بوصلة، وقد أصابته 
القوى  لتلك  كيف  بالحيرة،  اآللة  تلك 
المجهولة أن تؤدي إلى انحراف اإلبرة. 
وفي سن الثانية عشرة، قرأ كتاباً في 
ما  هو  الكتاب  ذلــك  وكــان  الهندسة، 
انبهر  فلقد  أينشتاين،  طريق  صنع 
بالعلوم، وراَح يبحث عن سلسلة علوم 
الناشئين وسالسل تبسيط العلوم، وال 

سيما تبسيط الفيزياء، لكي يقرأها.
من  أينشتاين  رأى   1907 عــام  في 

يعملون  ــاء  ــن ب عــمــال  مكتبه  شــرفــة 
مراقبة  وبعد  المقابل.  السطح  على 
أعمالهم توصل إلى قانون: »األجسام 
خالل سقوطها تكون في حالة انعدام 
الذين  العلم  مــؤرخــي  وحسب  وزن«. 
فإّن  الفاصلة..  الواقعة  تلك  سجلوا 
هذه الفكرة البسيطة قادته إلنجازات 

كبرى في علم الفيزياء.
الفكرة  تلك  مــن  ســنــوات   )8( بعد 
عند  اكتملت  النسبية  نظرية  كانت 
أينشتاين، وفي عام 1915 قام بعرض 
النظرية للمرة األولى. وبعد )6( أعوام 
الفيزياء  في  نوبل  جائزة  على  حصل 

عام 1921.
إلى  الفيزيائي  الفكر  أينشتاين  نقل 
ونشأته،  تاريخه،  إلــى  الــكــون..  آفــاق 
وإلى الطاقة المظلمة التي تدفع الكون 

للتمدد.
أقام  إنه  شو،  برنارد  مؤرخو  يقول 
ــام 1930 عــلــى شــرف  ــي عـ حــفــاًل ف
ما  بين  مــن  ــان  وكـ أينشتاين  ألــبــرت 

قـــال فــي تــقــديــم ضــيــفــه: »لــقــد بنى 
نــابــلــيــون بــونــابــرت وعــظــمــاء آخـــرون 
إمبراطوريات، لكن أينشتاين وأمثاله.. 
يسيلوا  أن  غير  من  كاملة  أكواناً  بنوا 
نقطة دم واحدة.. من إخوانهم البشر«.

ألبرت  األشهر  الفيزيائي  قصة  إن 
الــدروس،  عشرات  تعطينا  أينشتاين 
ــالس  ــ فــمــن الــحــطــام الــنــفــســي واإلف
والالجنسية..  والــالعــمــل  الــمــادي، 

جاءت نظرية النسبية.
قرأه  العلوم  في  صغير  كتاب  ومــن 
االبتدائي  السادس  الصف  في  تلميذ 
الكون، وسرعة  نظريات  جاءت الحقاً 
بابنهما  الوالدين  إيمان  ومن  الضوء. 
جاءت العبقرية التي لم يرها أستاذه.. 

الذي قال إنه لن ينجز شيئاً.
من  الــكــثــيــر  أيــنــشــتــايــن  يعطنا  ــم  ل
الكثير  العلم.. فحسب، ولكنه أعطانا 

من األمل.

* كاتب مصري

أينشتايــن.. »لن ينجـــز شيئًا في حياتــه«

نقل أينشتاين الفكر 
الفيزيائي إلى آفاق الكون.. 
إلى تاريخه، ونشأته، وإلى 

الطاقة المظلمة التي تدفع 
الكون للتمدد

األخبار  تــتــوارده  مــا  خلفية  على 
ــاســم الــعــشــق،  عـــن جـــرائـــم قــتــل ب
تذكرت  ذلــك،  كل  من  بــراء  والحب 
ثورة  قبل  زماننا  في  نقرأه  كنا  ما 

»اإلنترنت«.
روميو  قصة  ــاً  دومـ كــانــت  مــثــاًل، 
للحب  نموذجاً  لشكسبير  وجولييت 
المأساوي بالغ الحزن في نهاياته. 

ــة  ــإن روايـ ــي، فـ لــكــن بــالــنــســبــة لـ
بيرجراك(  دي  سيرانو  )الشاعر- 
مراهقتي  بواكير  في  قرأتها  والتي 
ــي خيالي  كــانــت دومــــاً حــاضــرة ف
كــنــمــوذج للحب الــصــامــت الـــذي ال 
أجل  من  ويضحي  بحقيقته  ينطق 

سعادة المحبوبة.
قـــراءتـــي األولــــى لــهــا كــانــت في 
على  عمل  الــتــي  العربية  النسخة 
المصري  اللغوي  العالمة  ترجمتها 
الكبير مصطفى لطفي المنفلوطي، 
وبــقــدرتــه الــســحــريــة، اســتــطــاع أن 
الرفيعة  الخاصة  بلغته  رواية  يكتب 
للرواية  كتابة  إعادة  كانت  والبليغة، 
منها  أكــثــر  مسرحية  أصلها  الــتــي 

ترجمة عادية.
على  مبنية  بالمناسبة  الــقــصــة 
ــم،  االسـ ــذات  ــ ب حقيقية  شخصية 
وهي شخصية أديب وقاص وشاعر 

فرنسي وبعد وفاته بقرنين، وفي نهاية القرن التاسع عشر 
قام أديب فرنسي عظيم اسمه إدمون روستان بكتابة قصة 
الشاعر: سيرانو دي بيرجراك، مع معالجة قصصية مذهلة 

حولتها إلى مسرحية عشق مجنون ومأساوي عظيمة.
التقط مصطفى لطفي المنفلوطي القصة - المسرحية 
إلدمون روستان، وعكف عليها بإعادة كتابة فكانت رواية 
»الشاعر« باللغة العربية أحد تحف األدب العربي الخرافية.

القصة باختصار أن سيرانو، كان فارساً وشاعراً مفوهاً 
وبليغاً وفوق هذا كله كان عاشقاً البنة عمه روكسان. مشكلة 
سيرانو الوحيدة أنه كان دميم الشكل - كما يعتقد- وله 
أنف كبير الحجم بشكل الفت، وهذا كان يمنعه من البوح 
والشعر  لألدب  أيضاً  والمحبة  الجميلة  لروكسان  بعشقه 

والبالغة.

تعلم  ال  التي  روكسان  باختصار، 
أخبرته  لها،  »ســيــرانــو«  عشق  عــن 
اسمه  الشكل  لشاب جميل  بعشقها 
»كريستيان«، وكان ضابطاً في نفس 
األساسية  ومشكلته  سيرانو.  وحدة 
أنه كان بليداً غبياً، وهو ما اعترف 
جرحه  على  كابر  الذي  لسيرانو  به 
فتطوع  روكــســان،  محبوبته  ليسعد 
الــرســائــل  كــريــســتــيــان  عــن  ليكتب 
يختبئ  كــان  بــل  البليغة،  واألشــعــار 
روكسان  شرفة  تحت  شجرة  خلف 
كلمات  كريستيان  أذن  في  ليهمس 

الحب والغرام ببالغة شديدة.
في  غاية  تفاصيل  فيها  القصة 
الجمال والتشويق، لكن أهم ما فيها 
ذلك السر الذي ال يعرفه إال سيرانو 
وســري  معلن  غير  بحب  ــارئ  ــق وال
عن  يبحث  العاشق  جعل  ومكبوت 

سعادة حبيبته فقط ال غير.
يموت كريستيان في الحرب، رغم 
دفاع سيرانو المستميت عنه، وتبقى 
من  يأكل  ســراً  لروكسان  قصة حبه 
بتفاصيل  وحينها  موته  حتى  روحــه 
عاشقها  عن  روكسان  تعرف  جميلة 
فـــوات األوان.  بــعــد  لــكــن  الــســري، 
العبر  أخــذ  في  طريقته  ــارئ  ق لكل 
والــدروس، وألني قرأتها في مرحلة 
مبكرة )سمعت أنها كانت في مناهج التدريس المصرية في 
بدايات القرن العشرين(، فقد تأثرت بها وأتذكرها كعنوان 

لمعنى العشق الحقيقي الذي يمثله سيرانو الشاعر.
يجعلني  النبيل،  المعنى  بــهــذا  للرومانسية  فهمي 
محبوبته  رجــل-  أي   - رجل  يقتل  أن  فكرة  أستوعب  ال 
والعكس صحيح، وال يعني ذلك إال عدم سوية وإجراماً 

ممزوجاً بخلل نفسي وتربوي كبير.
عليها  العمل  يجب  التي  الحلول  من ضمن  أنه  أعتقد 
في عالمنا المنكوب بالدجل والخرافة والمقدسات التي 
المناهج  النظر في  تتم إعادة  يقررها مروجو الجهل أن 

المدرسية كلها.

* كاتب أردني مقيم في بلجيكا

اجتماع مهم شهدته البحرين يوم 
التنسيقية  للجنة  الماضي،  االثنين 
ــدى الــنــقــب،  ــت الــمــنــبــثــقــة عـــن مــن
الماضي  ــارس  مـ فــي  والــمــنــعــقــدة 
ــات الــمــتــحــدة  ــ ــوالي ــ ــة ال ــمــشــارك ب
والبحرين  ــارات  ــ واإلم األميركية 

وإسرائيل. والمغرب،  ومصر 
الذي  لالجتماع  الختامي  البيان 
عمل  مجموعات   6 تشكيل  أعلن 
االقتصادية  القضايا  مختلف  في 
والبيئية،  والسياسية  واالجتماعية 
وغيرها،  والصحية  والتعليمية 
ــقــب وجــد  ــن ال ــدى  ــت مــن أن  يــؤكــد 

ليبقى.
كما أن الموضوعات التي ستعمل 
أمور  المجموعات، هي  عليها هذه 
احتياجاتها  الشعوب، وتالمس  تهم 
التطوير،  على  وتعمل  المباشرة، 
وتعمل  واالستقرار،  األمن  وضمان 
أيــضــاً عــلــى االزدهــــــار، وضــمــان 
مستقبل أفضل لألجيال القادمة.. 
نعم نحن نؤسس اآلن لهم، بدأناها 
االستقرار  تعزز  سالم  باتفاقيات 
دوالً  األوسط، وتضمن  الشرق  في 

مستدامة، ذات حياة كريمة.
هـــذه الــمــجــمــوعــات تــعــمــل وفــق 
محددة،  ومواضيع  زمني،  جــدول 

وبكل تأكيد فإن الحلول والقرارات التي ستنبثق عنها، 
ستكون أكثر جدية وفائدة.

بــصــري، هــو تصريح وكيل  ــذي شــد  ال األمــر اآلخــر 
بن  عبداهلل  الدكتور  الشيخ  البحرينية  الخارجية  وزارة 
الباب مفتوح للمشاركة  أحمد آل خليفة، الذي أكد أن 

في منتدى النقب أمام جميع الدول.
الشيخ عبداهلل بن أحمد أكد أيضاً أن منتدى النقب 
ليس عسكرياً، ولنضع هنا ألف خط تحت هذه الكلمة، 
وتبحث  الصراعات،  من  ملت  األوسط  الشرق  فشعوب 

عن الحياة الكريمة، واألفضل، واألكثر رخاًء.
الحديث  هو  أيضاً  الصحافي  المؤتمر  في  الالفت 
اإلسرائيلي،  الفلسطيني  الصراع  إلنهاء  الدفع  عن 
يحتاج  وهــذا  الفلسطينيين«،  حياة  جــودة  و»تحسين 

لبرهة. وقفة 
التي  الــدول  أن  على  تأكيد  هنا 
ــســـالم مع  عـــقـــدت اتــفــاقــيــات الـ
إسرائيل لم ولن تتخلى عن الشعب 
على  رد  أكبر  وهــذا  الفلسطيني، 
بجدوى  والمشككين  المهاجمين 
المرتزقة،  مــن  االتــفــاقــيــات  هــذه 
ــن تــكــســبــوا  ــذيـ ــدم، الـ ــ ــ ــار ال ــجـ وتـ
بقضايا  الــمــتــاجــرة  مــن  لــســنــوات 

العرب.
تحسين جودة حياة الفلسطينيين، 
الشعوب،  كباقي  يعيشوا  أن  يعني 
ــاء..  ــ ــطــور ورخ ــان وســـالم وت ــأم ب
منها  ليستفيد  ــوال  األمـ تنفق  أن 
حفنة  وليس  الفلسطيني،  الشعب 
لتزداد  بالقضية،  يتاجرون  ممن 
ــي حين  فـ ــكــيــة،  ــن ــب ال أرصـــدتـــهـــم 
يــعــانــي الــفــلــســطــيــنــيــون مــن عــدم 
لقمة  عن  البحث  أو  رواتبهم  دفع 

العيش.
الحلول  أن  ــضــاً،  أي يعني  هـــذا 
ــة بعد  ــطــاول ال الــمــطــروحــة عــلــى 
ــســالم، هــي أفــضــل،  اتــفــاقــيــات ال
من  للفلسطينيين  نــجــاحــاً  وأكــثــر 
لــعــقــود مضت،  فــاشــلــة  مــحــاوالت 
وتعب  الصراع،  لزيادة  إال  تــؤِد  لم 

للفلسطينيين. وضياع  وشقاء 
العمل،  مجموعات  نتائج  هــو  ننتظره  مــا  كــل  اآلن، 
يختلف  ال  التي  وأهــدافــهــا  جديتها،  اتضحت  والــتــي 

العربية. الدول  اثنان من مواطني  عليها 
المزيد  المنتدى  لهذا  أن تنضم  أتوقع  وأنا شخصياً، 
كافة  لتحالف قوي جداً على  نواة  الدول، وسيكون  من 
السالم  نحو  األفضل،  نحو  المستقبل  يقود  األصعدة، 

والرخاء.
الخير،  بالمزيد من  القادمة حبلى  األيام  يقال،  وكما 
دؤوب  بشكل  ونعمل  ــفــاؤالً،  ت أكــثــر  نــكــون  أن  وعلينا 
التي  بقياداتنا  نثق  وأن  المنتظر،  الخير  هذا  لتحقيق 

لمستقبلنا. الطرق  أفضل  اختارت 

*إعالمية وكاتبة بحرينية

َفهمي للرومانسية 
يجعلني ال أستوعب فكرة أن 
يقتل رجل – أي رجل- محبوبته 

والعكس صحيح، وال يعني 
ذلك إال عدم سوية وإجرامًا 

ممزوجًا بخلل نفسي وتربوي 
كبير

الدول التي عقدت 
اتفاقيات السالم 

مع إسرائيل لم ولن تتخلى 
عن الشعب الفلسطيني، 

وهذا أكبر رد على المهاجمين 
والمشككين بجدوى هذه 

االتفاقيات 

أساليب الحل.. النقب نموذجًاحب قاتل.. ال يقتل الحبيبة

عهدية أحمد السيد*مالك العثامنة*

أحمد المسلماني*

قصة الفيزيائي األشهر 
ألبرت أينشتاين 
تعطينا عشرات 
الدروس، فمن الحطام 
النفسي واإلفالس 
المادي، والالعمل 
والالجنسية.. جاءت 
نظرية النسبية
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أم القيوين )وام( 

افتتح الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعال رئيس دائرة 
»الزخرفة  معرض  القيوين،  أم  في  أمس  واآلثــار،  السياحة 
القيوين  بأم  اإلبداعي  المركز  نظمه  الذي  األثرية«،  والقطع 
من  عـــدد  بــحــضــور  الــســويــدي،  عــائــشــة  التشكيلة  للفنانة 

المسؤولين في المؤسسات الحكومية والمحلية في اإلمارة.
أرجــاء  فــي  الــحــضــور  مــع  المعال  مــاجــد  الشيخ  وتــجــول   
وحضارة  تاريخ  وثقت  فنية  لوحة   40 ضم  الــذي  المعرض 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، قدمت فيها الفنانة رسومات 
للعمالت النقدية القديمة التي تم العثور عليها خالل عمليات 
التنقيب على مستوى الدولة، وجسدتها في لوحة فنية بدقة 
األثرية  القطع  ألهم  لرسومات  عرضها  جانب  إلى  متناهية، 
بدولة  األثــريــة  المواقع  من  العديد  في  اكتشافها  تم  التي 
ــرق، وموقع  األب ــري، وموقع تل  األث الــدور  اإلمـــارات، كموقع 

مويلح بالشارقة، وآثار موقع الهيلي بالعين. 
كالعصر  الــعــصــور،  تجسيد  الــرســومــات  بعض  وشملت 
الحجري، والبرونزي، والحديدي، إضافة إلى عرضها لوحات 
فيها مجموعة من  ولوحات عرضت  المسند،  منقوشة بخط 

الزخارف األثرية المنقوشة على األواني والحلي. 

حضور إيجابي للشباب
المؤسسة  جــهــود  المعال  ســعــود  بــن  مــاجــد  الشيخ  وثــمــن 
جميع  فــي  الشابة  الــمــواهــب  دعــم  فــي  للشباب  االتــحــاديــة 

المجاالت، واحتضانها لمواهبهم من خالل تنفيذ المبادرات، 
والبرامج النوعية التي تبرز إبداعاتهم إلى الجمهور، بما يعزز 
إن  وقــال  الشباب.  دعم  في  وريادتها  اإلمــارات  دولــة  مكانة 
السنوات األخيرة شهدت حضوراً إيجابياً ومميزاً للشباب في 
العديد من القطاعات في ظل الدعم والسياسة الحكيمة لقيادة 
الدولة الساعية إلى تسخير كافة اإلمكانيات، للمساهمة في 
إطالق طاقات الشباب، وصقل قدراتهم وإبداعاتهم واحتضان 
التي  المختلفة  المبادرات  على  مثنياً  ورعايتها،  المواهب 
تنفذها المراكز اإلبداعية في الدولة، والتي تهدف إلى دعم 
المواهب الشابة، والتعريف بمواهبهم وعرضها على الجمهور 
مما يتوافق مع الرؤية التنموية لدولة اإلمارات الساعية دائماً 

إلى تمكين الشباب وريادتهم في المنطقة والعالم. 

دعم الصناعات اإلبداعية
ومن جهتها، أشارت الفنانة عائشة السويدي إلى أنها من 
خالل لوحاتها الفنية تعكس جمال البيئة المحلية والتاريخية، 
وتسلط الضوء على تاريخ وحضارة دولة اإلمارات التي تزخر 
قال  وبـــدوره  الــدولــة.  إمـــارات  كافة  في  المتواجدة  بآثارها 
اإلبداعي،  القيوين  أم  مركز  مدير  بو عصيبة،  علي  عبداهلل 
المشهد  إثراء  إلى  والشباب  الثقافة  وزارة  خالل  من  نسعى 
الثقافي واحتضان كافة المبدعين والمثقفين في الدولة، الفتاً 
إلى أن وزارة الثقافة تسعى إلى دعم وتمكين القطاعات ذات 
من خاللها  التي  واألدبــي،  والتراثي  والثقافي  الفني  المجال 

تنطلق الصناعات اإلبداعية.

أبوظبي )االتحاد(

للثقافة  ــي  ــوظــب أب مــجــمــوعــة  نــظــمــت 
والفنون، بالتعاون مع مركز جميل للفنون، 
تفاعلية  ــة  حــواري ــدوة  نـ يــونــيــو،   25 يــوم 
كتابي  حــول  الــضــوء  وتسليط  لمناقشة 
»إمــارات الــرؤى 2« و»الفن في اإلمــارات 
2« المصاحبين للمعرض التشكيلي، ضمن 
فعاليات مهرجان أبوظبي 2022 »إمارات 
الرؤى 2: سرٌد ووعد« في الفترة بين 20 
السعديات،  منارة  في  أبريل  و16  يناير 
حيث يوثقان نشأة وتطور وازدهار المشهد 
الفني في اإلمارات خالل الخمسين عاماً 

الماضية.
الخميس،  ــم  ــراهــي إب ــدى  هـ وأشـــــارت 
للثقافة  أبــوظــبــي  مــجــمــوعــة  مـــؤســـس 
الفني  والــمــديــر  ــمــؤســس  ال والـــفـــنـــون، 
المجموعة  أّن  إلــى  أبــوظــبــي،  لمهرجان 
ربع  من  أكثر  قبل  تأسيسها  منذ  عملت 
بأنواعها،  اإلصدارات  على  للتركيز  قرن، 
كوعاء للمعرفة وأداة لنشرها بين مختلف 
فئات الجمهور، وقالت: »إّن توثيق المنجز 
سامية  مهمة  لألجيال  وحفظه  اإلبداعي 
تقع في قلب عملية التنوير وتحفيز الفكر 
في  دور  من  المنجز  لهذا  لما  المتجدد، 

االرتقاء بذائقة المجتمع بأسره«.
رحلة  »يــوثــقــان  العملين:  أن  ــدت  ــ وأك
وازدهــار  وتطور  نشأة  من  عاماً  خمسين 
بــإبــداع  ــســردان  وي اإلمـــاراتـــي،  التشكيل 
وعطاء  بجهود  ارتــبــطــت  ملهمة  حكاية 

المؤسسين من رواد الفن التشكيلي«.
الــنــدوة الــحــواريــة، القّيمة  شــارك فــي 
2: سرٌد  الــرؤى  »إمــارات  لمعرض  الفنية 
ووعد« مايا الخليل، والمحررة والمراسلة 
الفنية لدى صحيفة »ذا ناشيونال« اليومية 
والكاتبة  غرونلوند،  ميليسا  اإلماراتية، 
ــواوي.  ــ مــريــم الـــدبـــاغ، والــفــنـــــان ولــيــد ال
مع  للحضور  التفاعل  فــرصــة  وأتــيــحــت 
من  مــوقــعــة  نــســخ  واقــتــنــاء  المتحدثين، 
»فن  متجر  في  التاريخيين  الكتابين  كال 

جميل«.

100 عمل فني 
»إمارات  األول  الكتاب  وتضم صفحات 
الرؤى 2« توثيقاً ألكثر من 100 عمل فني 
بارز، من بينها 17 عماًل بتكليف حصري 
والفنون،  للثقافة  أبوظبي  مجموعة  من 
تشكيل  في  ساهموا  فناناً   60 من  ألكثر 
المشهد الفني اإلماراتي، من بينهم حسن 
ونجوم  كاظم،  ومحمد  شريف،  وحسين 
ويوثق  وغيرهم.  القاسمي،  وفرح  الغانم، 
ويعرضها  الفنية  األعمال  بعناية  الكتاب 
للعمل  بوصف  مرفقًة  نابضة،  صــور  في 
والفنانين  وُكّتاب،  فنيين،  قّيمين  بأقالم 
ــر الــذاتــيــة  ــى جــانــب الــســَي أنــفــســهــم، إلـ
الفّنانين  أبرز  لنخبة من  الفنية  والبيانات 
إلى  إضــافــة  ــارات،  ــ اإلم فــي  التشكيليين 
تمهيد كتبته كوكبة من القامات البارزة في 
عالم الثقافة والفن، ومقاالت من القّيمين 
به  القراء  لتعريف  المعرض  على  الفنيين 

وبالتاريخ الفني الزاخر لدولة اإلمارات.

المؤسسون األوائل
 ،»2 اإلمــارات  في  »الفّن  الثاني  الكتاب 
الكاتبة  جرونلوند،  ميليسا  حررته  الــذي 
ناشيونال«،  »ذا  لــدى  الفنية  والمراسلة 
»ذا  لصحيفة  كمراسلة  عملها  جانب  إلى 
اإلماراتي  بالفن  يحتفي  نيوزبيبر«،  آرت 
وعالمياً، من خالل  إقليمياً  وبروز مكانته 
ومقاالت  الحوارية،  والندوات  المقابالت، 
الرأي، التي تحمل توقيع بناة مشهد الفن 
األوائل  والمؤسسين  اإلماراتي،  التشكيلي 
للمنظومة الفنية منذ قيام دولة اإلمارات، 
من بينهم معالي زكي أنور نسيبة المستشار 
الدولة،  رئيس  السمو  لصاحب  الثقافي 
العربية  الرئيس األعلى لجامعة اإلمارات 
المتحدة، ومعالي محمد خليفة المبارك، 
رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، 
ومنال  وكيفين جونز،  القاسمي،  وسلطان 
كما  ــرون.  وآخـ القاسمي،  ونــوار  عطايا، 
الفني  للمشهد  خريطة  الــكــتــاب  يــرســم 
المزدهر في اإلمارات، ومكانتها العالمية 
الرائدة كمركز فني وثقافي، عبر لقاءات 
وما  كتبوا  الذين  األشخاص  مع  حصرية 
زالوا يكتبون تاريخ الفن في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة.
ويتوفر كتابا »إمارات الرؤى 2« و»الفن 
في اإلمارات 2«، في متاجر مختارة مثل 
إلى  إضافة  و»كينوكونيا«،  جميل«،  »فــن 

إمكانية اقتنائهما عبر اإلنترنت.

ماجد بن سعود المعال: 

نثمن جهود دعم املواهب الشابة

»أبوظبي للثقافة والفنون« توثق املنجز اإلبداعي

افتتح معرض »الزخرفة والقطع األثرية«

خالل ندوة حول كتابين عن الحركة التشكيلية

من القلب

أصدقاء 
القصيدة

من  االجتماعي«  »التواصل  عبر  شعرية  مقطوعة  تصلك  حين 
عليهم،  أعــزاء  مع  ويتبادلونه  الشعر  يسترسلون  أصدقاء  شعراء 
قلب  في  القصيدة  تكون  المعلن  أو  العلن  في  النشر  عن  بعيداً 
للنصوص  تــداول  ظاهرة  ضمن  للمقربين،  إال  يمررها  ال  الشاعر 
اإلبداعية المضنون بها على غير أهلها، كما لو أن في هذا شكاًل 
تنتشر  أو  بذورها  تندثر  آمن حتى ال  األزهار في مكمن  من غرس 
في الهواء. وفي تداول الشعر عزف إبداعي جماعي، فلو تناغمت 
المعزوفة الزدهر النغم بجمالية مبتكرة، وال ينطمس اللحن الجيد 
حق  من  لكن  التاريخ.  أعماق  في  يخلد  بل  ضــوؤه  ويذهب  أيضاً 
وأفكارهم  قصائدهم  في  ويتحاوروا  يتجاوروا  أن  بالذات  الشعراء 
يقصي  قد  زمــن  في  بينهم  فيما  ويتداولوها  واألدبــيــة،  الشعرية 
كان  كما  االحتفاء  بذات  لشاعرها  يلتفت  وال  الجميلة،  القصيدة 

السابق. في 
باهتمام  آخر يستقبلها  لدى شاعر  والقصيدة حين تحط رحالها 
داخله  بما  القصيدة  تخرج  ولربما  أفكارها،  ويجاري  عادي  غير 
تمر  ال  الجميلة  المتزنة  فالقصيدة  مؤجلة،  أو  منسية  إلهامات  من 
ولربما  الشعر،  ثائرة  يثير  همساً  الشاعر  روح  في  تهمس  أن  دون 
يحيل الكاتب إلى عصف شعري أو مدى جميل من الكتابة، ولذلك 

لم تخلق القصيدة لتنتظر على عتبات ال تلتفت لها أو ال تبجلها.
وقد أصبحت وسائل التواصل االجتماعي -وإن لم يكن بالضرورة 
كلها- معجونة بالفوضى وغربلة األخبار ونشر الزيف أحياناً، وسط 
لروح  آخر  تجسيداً  هناك  ولكّن  المعاني.  سهوب  في  اضطراب 
الفكرية،  القصيدة  طرح  ومنه  واألدب،  الثقافة  عالم  في  اإلبــداع 
بالماضي من  ومزجها بأساليب مبتكرة، وعبارات ال تغيب ما كتب 

قصائد متصلة في قالب متعارف عليه.
عن  مختلفة  بأشعار  محمد  إبراهيم  الشاعر  أحياناً  يتحفني 
أنه  يبدو  إرسالياته  في  هنا  ولكن  أيضاً،  الجميل  القديم  سياقه 
األيام  يسترسل  أنه  لو  كما  بالذات  والشعر  بالكتابة  عهده  يجدد 
بعناوين خفية.  الكلمة  بأسلوب مبتكر حديث يخاطب فيه أصدقاء 
بالتجديد. القصيدة  دائماً عن كماليات  الباحث  الشاعر نفسه  هو 

بطاينة  منصور  القصيدة  بلغة  المتواصل  اآلخــر  الشاعر  أمــا 
فلربما يجد حضوره في القصيدة ما بين الفصيح والشعبي ليجدد 
الشاعر  إنه  الوصف.  تفوق  ومعاٍن  سلسة  قافية  في  السحر  نهر 
الذي يتكلم بلغة الجمال، هذا ما يفضي به في كل قصيدة مرسلة. 
نفوس  في  والسحر  الروعة  وتبث  الجميلة  الطبيعة  تعانق  أن  البد 

لمتلقين. ا
طوافاً  وتخلق  الفضاءات  تعانق  األدبية  المراسالت  هــذه  مثل 
التواصل الشعري واألدبي، ويسهم  عميقاً البد أن يزهر بشيء من 
في خلق عالم من المساجالت الشعرية غير المعلنة، بل المتدفقة 
ضمن  الجميل  السحري  عالمهم  تبتكر  وهي  الشعراء،  أرواح  في 

هذا االبتكار الزمني المختلف النسق المتجدد في قلوب األدباء.

حارب الظارهري

hareb@ymail.com     
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وثقت تاريخ 
وحضارة 
اإلمارات 

عائشة 
السويدي:
 اللوحات 

تعكس جمال 
البيئة المحلية 

والتاريخية

هدى 
الخميس: 

توثيق رحلة 
خمسين عامًا 

من نشأة 
وتطور وازدهار 

التشكيل 
اإلماراتي

ماجد المال خالل افتتاح المعرض )وام(

بمشاركة مؤسسة العويس 

احتفاء عربي بجابر عصفور 

أحمد عاطف )القاهرة(

عربي  مثقف  هو  بل  فقط،  مصرياً  مثقفاً  جابر عصفور  »ليس 
تنويري له دور كبير في وجدان الكثير من المثقفين في المنطقة«.. 
هكذا وصف إبراهيم الهاشمي، المدير التنفيذي لمؤسسة سلطان 
ووزير  الراحل  المفكر  عصفور  جابر  الثقافية،  العويس  علي  بن 

الثقافة المصري األسبق.
 وقد شاركت نخبة من أدباء ومثقفي الوطن العربي في ملتقى 
بالقاهرة احتفاًء بجابر عصفور، تكريماً له على إسهاماته الثقافية 
مدى  على  العربية  الثقافة  خدمة  في  المتميز  ودوره  والتنويرية 
الثقافية  العويس  مؤسسة  بين  بتعاون  الملتقى  هذا  وأُقيم  عقود، 

والمجلس األعلى للثقافة في مصر.
 وقال الهاشمي لـ»االتحاد«: إن جابر 
عصفور، الذي سبق له أن فاز بجائزة 
سلطان بن علي العويس، ليس مجرد 
كاتب أو ناقد أو دارس، بل هو ممارس 
ــى تعزيز  إلـ ــهــدف  ي بــشــكــل  لــلــثــقــافــة 
الوعي في المجتمع العربي، وهذا ما 
بعين  لما قدمه  تنظر  المؤسسة  جعل 
كأحد  البارز  لــدوره  تقديراً  االعتبار، 

األسماء المهمة في الثقافة العربية. 
مــؤســســة  أن  ــهــاشــمــي  ال وأوضـــــح 
 12 قبل  تــعــاونــت،  أن  سبق  العويس 
المصري  القومي  المركز  مع  عــامــاً، 
للترجمة، الذي أسسه عصفور، إدراكاً 
واندماج  تبادل  ألهمية  الطرفين  من 

جهود مختلف مؤسسات العمل الثقافي العربي.
الدكتور  رحلة  إن  الرفاعي  الكويتي طالب  الكاتب  قال  وبــدوره، 
والمهني،  الشخصي  المستوى  على  اإلعجاب  تثير  عصفور  جابر 
فقد اكتسب خبرة ثقافية مذهلة على مدى عقود من السفر إلى 

بلدان أجنبية وعربية.
للترجمة  المصري  القومي  المركز  عصفور  جابر  أنشأ  وقد   
لتعزيز التنوع األدبي في المكتبات العربية وترجمة الكتب األصلية، 
وزاد  تغيرالمعنى،  قد  وسيطة  ترجمات  استخدام  إلى  دون حاجة 
على  إيجاباً  أثر  ما  وهو  المترجمين،  للشباب  المالية  المكافآت 

مستوى تفاعل الثقافة العربية مع الثقافات األخرى.
يذكر أن الملتقى شهد مشاركة واسعة من الُكتاب والشخصيات 

الثقافية العربية البارزة.

  مشاركة 
واسعة 

من الُكتاب 
والشخصيات 

الثقافية 
البارزة

جانب من معرض 
»إمارات الرؤى« 
)أرشيفية(
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دول األولى
تكنولـــــــوجيًا

كيف نفقد الوزن
بعد الستين؟

1- اليابان 
تقدماً  الدول  أكثر  اليابان من  تُعد 
من الناحية التكنولوجية على األرض 
ــار في  ــم ــث ــي االســت ــدأت فـ ــ ألنـــهـــا بـ
مبكر.  وقت  في  التقنية  االبتكارات 
القوى  ــوى  أق مــن  واحـــدة  وأصبحت 
أنها  حتى  العالم،  في  التكنولوجية 
تستخدمها في كل شيء من محركات 
ــاب الــفــيــديــو  ــعـ ــى ألـ ــ ــارات إل ــيـ الـــسـ

والساعات الضوئية والروبوتات.

2- كوريا الجنوبية 
الــدول  مــن  الجنوبية  كــوريــا  تُعتبر 
االنتقال  فــي  نجحت  الــتــي  القليلة 
اقتصاد  إلى  المنخفض  باقتصادها 
في  عالمياً  ــدة  ــ رائ لتصبح  مــزدهــر 
أهم  ولديها  والتكنولوجيا،  االبتكار 
اإللكترونيات  مــجــال  فــي  الــشــركــات 
وتمتلك  الــمــعــلــومــات.  وتكنولوجيا 
المعلومات  لتكنولوجيا  تحتية  بنية 
ــاالت الـــمـــتـــطـــورة وأســــرع  ــ ــصـ ــ واالتـ
اتصاالت إنترنت في العالم. كما تصنع 
الهواتف المحمولة والشاشات الرقمية 
والسيارات، وتستثمر على نطاق واسع 
شبكات  مثل  المتقدمة  التقنيات  في 
الجيل الخامس والذكاء االصطناعي 

والبيانات واألمن السيبراني.

3- الصين 
تقود الصين قطاعات التكنولوجيا، 
بدءاً من السيارات ذاتية القيادة إلى 
االصطناعي  والذكاء  الطب  مجاالت 
ــواح الــشــمــســيــة والــمــركــبــات  ــ ــ واأللـ
الكهربائية والبنية التحتية لالتصاالت 

ــهـــزة الــمــحــمــولــة.  وتــطــبــيــقــات األجـ
أشباه  صناعة  على  جهودها  وتركز 
الموصالت التي تعتبر قمة التقنيات 
ــوق الــصــيــن على  ــف ــت ــة. وت ــي ــم ــرق ال
كأكبر  األميركية  المتحدة  الواليات 
منتج للتكنولوجيا الفائقة في العالم، 
مــلــيــون جــهــاز   250 حــيــث صــنــعــت 
كمبيوتر و25 مليون سيارة و1.5 مليار 
هاتف محمول حتى عام 2020. كما 
أنها األولى في التصنيع عالي التقنية 
االختراع  وبراءات  األكاديمي  والنشر 

والتطبيقات التجارية.

 4- أميركا 
هي موطن أكبر شركات التكنولوجيا 
في العالم، وتعتبر أكبر مصنع للسلع 
تصنيع  تشمل  التي  التقنية،  عالية 
الفضائية  والــمــركــبــات  ــرات  ــطــائ ال
الصيدالنية وأجهزة  والمستحضرات 
االقتصاد  ويعتمد  والتحكم.  القياس 

والتكنولوجيا  العلم  على  األميركي 
واالبــتــكــار، وتــضــم أهـــم الــشــركــات 
الــمــجــاالت  ــي  ف الــعــمــالقــة  التقنية 
الــرقــمــيــة مــثــل »فــيــســبــوك وتــويــتــر 

وغوغل وديل ومايكروسوفت«.

5- ألمانيا 
تمتلك ألمانيا نسبة كبيرة من سوق 
والميكانيكية  الصناعية  الهندسة 
من  للعديد  موطناً  وتُعتبر  العالمية، 
في  األكثر شهرة  التجارية  العالمات 
تصنيع  على  وتركز  السيارات،  عالم 
في  عالمياً  األولــى  وهي  الروبوتات. 
الفيزياء  فــي  االخــتــراعــات  مــجــال 
ومعاهد  جامعات  ولديها  والكيمياء 
بحثية رائدة. ومن أهم مصادر قوتها 
االقتصاد والرعاية الصحية والموارد 
الطبيعية والتعليم لتصبح دولة مؤثرة 
وعلى  األوروبـــي  االتحاد  في  ــدة  ورائ

مستوى العالم.

ترجمة: عزة يوسف  5

التكنولوجيا تطبيق للمعرفة 

العلمية والمهارات، تهدف إلى 

تحسين التجربة البشرية في مختلف 

المجاالت. وتسارعت بشكل كبير خالل 

القرن الماضي، إال أن بعض البلدان 

تتقدم بشكل أكبر، وعرض موقع 

Ranking Royals للتقييمات، الدول 

الخمس األولى األكثر تقدمًا في عالم 

التكنولوجيا.

أبوظبي )االتحاد( 

ينصح الخبراء بضرورة الحفاظ 

على الوزن، وجعل النظام 

الغذائي من األولويات، 

حتى نتمتع بأفضل صحة 

بعد الستين من العمر. 

 Times of وقدمت جريدة

India الهندية بعض الطرق 

البسيطة لتحقيق هذا 

الهدف.

1 - فقدان الدهون: 
بعد الوصول إلى سن الستين، يجب التركيز على بناء 
فقدان  على  التركيز  من  بدالً  العظام  وتقوية  العضالت 
الوزن فحسب، ويمكن بناء عظام أقوى وأكثر صحة عبر 
لروتين جديد  األثقال، مع تخصيص طاقة  تمارين حمل 

من تدريبات القوة.

2 - الترطيب: 
في ظل محاوالت إنقاص الوزن، يجب العمل على تحسين 
الصحة العامة، ومن الضروري شرب كمية كافية من المياه 
والسوائل الضرورية لعملية الهضم والتمثيل الغذائي. ويجب 
أن ندرك أن أجسامنا تُخطئ بسهولة بين العطش والجوع، 

ما يجعلنا نستهلك سعرات حرارية أكثر مما نحتاج إليه.

3 - زيادة البروتين: 
الغنية  األطعمة  تناول  في  قوية  رغبة  لديك  كانت  إذا 
منها  بدالً  البروتين  من  تزيد  أن  عليك  بالكربوهيدرات، 

للشعور بالشبع وتقليل احتمالية تناول الوجبات الخفيفة 
غير الصحية.

4 - ال لليأس: 
في حين أن الوصول إلى وزن صحي في سن الستين 
أمر ممكن وليس مستحياًل، إال أن األمر قد يستغرق وقتاً 
أطول. فقد ال تتمكن من الضغط على نفسك أثناء ممارسة 
التدريبات، ما يؤدي إلى حرق أقل للسعرات الحرارية، إال 
أن جسمك سوف يعتني بنفسه إذا التزمت بنظام غذائي 

صحي وحافظت على الرياضة بشكل روتيني.

5 - تدريبات القوة: 
يؤدي فقدان العضالت إلى بطء عملية التمثيل الغذائي، 
ما يفسر سبب زيادة احتمالية زيادة الوزن، إال أن أحدث 
األبحاث أثبتت أن تمارين رفع األثقال تساعد في زيادة 
لذلك عليك  العضالت،  كتلة  زيادة  الغذائي عبر  التمثيل 

محاولة دفع نفسك لرفع القدر المناسب من الوزن.

»وارنــــــــر براذرز«
ُتطلق »ســـــوبر هيروز«

أبوظبي )االتحاد(

أعلنت »عالم وارنر براذرز أبوظبي« إطالق »موسم دي سي سوبر هيروز« 
من 2 يوليو ولغاية 4 سبتمبر، والذي يتميز بأروع الفعاليات االحتفالية 
اللقاء  وفرصة  هيروز«،  »دي سي سوبر  الـ  من شخصيات  المستوحاة 
االستمتاع  من  الضيوف  ويتمكن  لييغ«.  »جستس  األبطال  وبفريق  بها 
والموسيقية  األكروباتية  العروض  مثل  العائلية  والفعاليات  باألنشطة 
المختلفة التي تنشر أجواء الفرح والبهجة في أرجاء المدينة الترفيهية.
تبدأ األجواء االحتفالية منذ لحظة وصول الضيوف إلى »وارنر براذرز 
أبوظبي«، حيث تتألق الواجهة األمامية لمدخل المدينة بأجمل األوشحة 
الخاصة بشخصيات الـ »سوبر هيروز« لتشكل خلفيات مميزة اللتقاط 
داخل  إلــى  االنتقال  وعند  واألصــدقــاء.  العائلة  مع  التذكارية  الصور 
المدينة، سيستمتع الضيوف بمشاهدة الديكورات والتصاميم المميزة، 
المستوحاة من شخصيات الـ »سوبر هيروز«، ويتأّلق مجسم باغز باني 

الشهير برداء سوبرمان.
هذا  خــالل  والحماس  التشويق  من  المزيد  عن  الباحثين  وبإمكان 
الموسم التوجه إلى منطقة متروبوليس، حيث سينضم 3 من شخصيات 
براذرز  »وارنــر  مرة في  التي ستظهر ألول  الجديدة  الـ »سوبر هيروز« 
األبطال  فريق  لييغ«. وسيتواجد  األبطال »جستس  فريق  إلى  أبوظبي« 
اللقاء  للضيوف  ليتيح  أوف جستس«  »هول  قاعة  أمام  لييغ«  »جستس 
بشخصياتهم المميزة والتقاط أجمل الصور التذكارية. ويمكن للضيوف 
غرين  »ذا  تدريبات  في  المشاركة  عبر  الخارقة  القوى  مشاعر  اختبار 
في  مستقبليين  أعضاء  ليصبحوا  الرئيسة  المهارات  وتعلم  النترين« 
فريق األبطال »جستس لييغ« والمشاركة في جهود حماية ميتروبوليس. 
وستعم أجواء البهجة والمرح منطقة كارتون جانكشن، حيث سيستمتع 
باغز  بمشاركة  تونز«  لوني  »سوبر  الراقص  الحفل  بمشاهدة  الصغار 
باني ودافي داك وسيلفستر وتويتي الذين سيتألقون بمالبس الـ »سوبر 

هيروز« ويقدمون أجمل الرقصات االحتفالية.
وتوفر مدن ومرافق ياس الترفيهية التي تتولى شركة فرح إكسبيرينسز 
إدارة العمليات التشغيلية فيها، مجموعة واسعة من األلعاب والمرافق 
»عالم  من  كل  وتواصل  لضيوفها.  الحية  والعروض  العائلية  الترفيهية 
أبوظبي«،  براذرز  »وارنر  أبوظبي«،  ووتروورلد  »ياس  أبوظبي«،  فيراري 
اتخاذ  قليلة،  دقائق  مسافة  بعضها  عن  تبعد  التي  أبوظبي«،  و»كاليم 
اإلجراءات االحترازية لضمان توفير تجارب ترفيهية آمنة للجميع، حيث 
تطبيق  عبر  األخضر«  »المرور  نظام  باستخدام  الدخول  عليهم  يتعين 

»الحصن اإلماراتي«.

الشارقة )االتحاد( 

سلطان  بن  أحمد  بن  سلطان  الشيخ  سمو  أكــد 
القاسمي نائب حاكم الشارقة، المبعوث اإلنساني 
لمؤسسة »القلب الكبير«، أن الجهود التي تبذلها 
المؤسسة بدعم وتوجيهات سمو الشيخة جواهر 
بنت محمد القاسمي قرينة صاحب السمو حاكم 
الشارقة، رئيسة مؤسسة القلب الكبير، المناصرة 
المفوضية  لـــدى  الــالجــئــيــن  لــأطــفــال  الـــبـــارزة 
تقود  الالجئين،  لشؤون  المتحدة  لأمم  السامية 
مبيناً  اإلنساني،  العمل  ثقافة  في  نوعياً  تحوالً 
مبادئ  ترسيخ  في  سباقة  المؤسسة  أن  سموه 
من  الالجئين  وتمكين  المستدامة،  المشروعات 

العمل واإلنتاج في مجتمعاتهم المضيفة.

العمل اإلنساني
ــك خــالل حــضــور ســمــوه صــبــاح أمس  جــاء ذل
األول  الوثائقي  للفيلم  الخاص  العرض  األربعاء 
ويحمل  الكبير«  »القلب  مؤسسة  أنتجته  الــذي 
فاز  الذي  الفيلم  ويتناول  الحي«.  »حكاية  عنوان 
الوثائقية  فيلم لأفالم  »ماونتن  بجائزة مهرجان 
الفتيات  تواجهها  التي  التحديات  كــولــورادو«   -
السائدة  االجتماعية  الثقافات  بسبب  الالجئات 
في المجتمعات المضيفة وظروف اللجوء، وكيفية 

التغلب عليها بالمعرفة والتعلم.
وبّين سمو المبعوث اإلنساني لـ »القلب الكبير«، 
إلى  اإلنساني  العمل  مفهوم  نقلت  المؤسسة  أن 
خالل  من  وأهمية،  تأثيراً  أكثر  جديد  مستوى 
تركيزها على توفير الحلول للتحديات االجتماعية 
والثقافية التي تصاحب اللجوء، وتسليط الضوء 
على حقوق الالجئين الطبيعية في تنمية المواهب 
والفكر والمساهمة في اإلبداعات الفنية واألدبية 
الحقوق  مع  الترفيهية،  االجتماعية  والنشاطات 
األساسية المتمثلة في الغذاء والمسكن والتعليم 

والصحة.
التثقيفية  الحمالت  هــدف  أن  سموه  وأوضــح 
والتوعوية التي تقودها »القلب الكبير«، هو تغيير 
ودورهم.  الالجئين  مكانة  حول  السائدة  النظرة 

إيجابية  صــورة  ترسيخ  في  خاللها  من  ونجحت 
أن  على  المؤسسة  تركز  حملة  كل  ففي  عنهم، 
حالة  مجرد  وليس  رقــم،  مجرد  ليس  الــالجــئ 
ضعيفة هشة، ال تبادر وال تقدم شيئاً، بل قصص 

نجاح وحكايات إرادة وطاقات بناء وتنمية.

قصة لجوء
تناول  طريقة  الشارقة  حاكم  نائب  سمو  وثّمن 
الذاتي  التحفيز  على  وتركيزه  للتحديات،  الفيلم 
لها  الجئة  بلسان  الفكر،  وتنمية  والمعرفة  للتعلم 
تجربتها الخاصة والمميزة مع اللجوء، ما ساهم 
في إيصال رسالة الفيلم متضمنة مشاعرها بكل 
االستثمار  من  المزيد  إلى  سموه  داعياً  سهولة، 
تقنيات  فــي  خــاص  وبشكل  العلمي  التقدم  فــي 

االتصال والتواصل لخدمة القضايا األكثر إلحاحاً 
والتي تشكل أولوية إنسانية، مثل قضايا الالجئين 
والنازحين والفقراء وضحايا الصراعات واألزمات.

الفيلم الذي سيعرض للجمهور قريباً،  ويتناول 
عن  واالنقطاع  للفتيات،  المبكر  الزواج  تحديات 
الحالة على مستقبل األسر  وتأثير هذه  التعليم، 
ز على  الالجئة والمجتمعات المحتاجة، حيث ركَّ
نحو  به  والعبور  اللجوء  واقــع  تغيير  أن  حقيقة 
واإلنتاج،  واإلبـــداع  العمل  في  الالجئين  شراكة 
والتنمية  والمعرفة  بالتعليم  وثيق  بشكل  مرتبط 

الفكرية للجميع، وال سيما للفتيات.
ويخاطب الفيلم الالجئين بلسان بطلته أسماء، 
مخيم  إلى  سوريا  من  لجوئها  قصة  تــروي  التي 
الزعتري في األردن، حيث تبدأ بعد وصولها إلى 
المخيم في البحث عن وسائل لخدمة الالجئين، 
إطــار  تــأســيــس  ــك،  ــذل ل وســيــلــة  خــيــر  أن  لتجد 
مجتمعي تنتسب إليه الفتيات الالجئات من أجل 
تشجيعهن على القراءة ومواصلة الدراسة. وتقدم 
أسماء نموذجاً ملهماً للفتيات والنساء، حيث يبين 
الفيلم اهتمامها بتعليم وتثقيف الفتيات عبر زيارة 
األهالي في البيوت وإقناعهم بتسجيل بناتهم في 

مشاريع التعليم والتثقيف المجتمعي.

 سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي خالل العرض الخاص للفيلم الوثائقي )الصور من المصدر(

سلطان بن أحمد القـــاسمي

يشهد العرض الخــــاص لـ »حكاية الحي«

الفيلم الوثائقي األول من 
إنتاج »القلب الكبير« يتناول 

التحديات التي تواجهها 
الفتيات الالجئات 
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إحدى مطبوعات

خميسيات

تلتقي مع صديق صدوق دون موعد، غير ما تمنحه لك الحياة من مفاجآت   *
المواعيد، في مدينة هي موطن عشقكما، وفرحة قلبكما، مدينة تضج بالقلق 
اإلنساني، ومحاولة مقاومة الحياة بالحيلة، تلتقيان بعد سنوات عجاف من 
القاهرة سكراناً  ليل  الجائحة، ومن حوادث مفصلية في حياتكما، فيكون 
بضحكاتكما، وتذكار ما فاتكما، حينها تشعر بشيء من الرضا البارد، مثل 

»نسمة هوى«.
ترى دمعة خاّرة من عيني زوجة، وهي تتذكر ما صنع ذاك الرجل من ضجيج   *
جميل في حياتها ورأسها، وما أسدى من خير وطيب ألهله ووطنه، والكل 
وهي  روحها،  فتسمع صهيل  يختلفون،  وال  يحتفون  أجله  ومن  عليه،  يتفق 
نحو  وليت خطوتها  أكثر،  عاش  وليته  أكثر،  تحبه  أن  قدرت  ليتها  تعتذر؛ 
الرحيل كانت قبله، حينها شعرت كيف يمكن للحب أن ينطق، وكم هو دائماً 

حاضر مثل »نسمة هوى«!
من تفاصيل الليل القاهري أن تصنع تلك العالقات اإلنسانية البسيطة وربما   *
احتياجه كسائس  وفقر  للحكايات،  كسارد  فرحتك  بين  بالتواطؤ  الطارئة، 
بين  بالجدال بشأن موقف سيارتك  اللقاء األول  السيارات، فيكون  لمرآب 
كم سيأخذ، وكم ستعطيه، ثم يتحول في اليوم التالي للترحيب بك من بعيد، 
وسؤالك عنه من قريب، ثم في اليوم الثالث يبدأ بعتاب منه، ألنك تأخرت 
أنت  وتفرحه  انتابه،  الذي  القلق  ويحدثك عن وخز  ساعات عن موعدك، 
االمتنان  كثير من  إلى  الرابع  اليوم  يتحول في  ثم  أسرته،  له عن  بسؤالك 
التقرب من طرفك قلياًل وقلياًل من نفسه وبيته الفقير،  من طرفه، وإلى 
وفي اليوم الخامس يسمعك كل قصصه الدرامية في الحياة، والتي ال تُعقل 
في كثير منها، وتستمع له فيما يُعقل من القليل منها، وفي اليوم السادس 
تصبحان أصدقاء طارئين على أرصفة المدينة، يتذكرك في شيء، وتتذكره 

في أشيائه اإلنسانية التي مثل »نسمة هوى«.
تصلك رسالة بأن رساماً يسكن مدينة من مدن الرماد، مرة يجد خبز يومه،   *
ومرة يئن من جفاف ألوانه، وكثيراً ما كان يقتسم ثمن الخبز، وسائل الحبر، 
ألن اإلنسان ال يحيا بالخبز وحده، فالرسام إن لم يجد أقالماً وألواناً تصّب 
الحياة فوق قراطيسه وأقمشة رسمه، يشعر بالخواء وجفاف الروح، وبجوع 
وعطش ينهشان النفس. حزنت ألن الحرب والحصار واالبتالء بأيديولوجيا 
التدين المسيس، والجهل بقيمة األوطان وشرفها، تجعل الفنانين محطمين، 
ويمكن أن يتخلوا عن الريشة والسالم إلى البندقية وصوت الرصاص في 
لحظات اليأس، فنفتقدهم مرتين: مرة حين خرجوا من صفوفنا، ومن حب 
قدرا  والحرب  اآلخر  ومرة ألن  ألعــداء،  وتحولهم  له،  ينتمون  الذي  الخير 
أن يكسبا صديقاً جديداً، فتداركت حال الرسام، وذهبت أجوس في زوايا 

والقرطاس  األلــوان  من  وزوادة  له حقيبة  المدينة ألشتري 
واألقالم، وتهريبها له، ولو وصل نصفها. غمرتني سعادة ألننا 
والرماد، حينها  الحرب  مدينة  بندقية في  ندفن  أن  قدرنا 
شعرت بالندى على وجهي، وبرائحة الورد في أنفي، وبشيء 

جميل مثل »نسمة هوى«. 

amood8@alIttihad.ae

العمـود الثامـن

ناصر الظاهري
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مركبة صينية 
تصور القطب الجنوبي للمريخ

نجحت مركبة فضاء صينية غير مأهولة في 
الحصول على بيانات مصورة تغطي كوكب المريخ 
بأكمله منها صور لقطبه الجنوبي، بعد أن دارت 
حول الكوكب أكثر من 1300 مرة منذ أوائل العام 

الماضي.. ووصلت مركبة الفضاء تيانوين1- بنجاح 
إلى الكوكب األحمر في فبراير 2021 في أول رحلة 

فضائية للصين. وتم إنزال عربة آلية على سطح 
الكوكب بينما قامت مركبة مدارية برصده من 

الفضاء.
ذكرت وسائل إعالم صينية رسمية أن البيانات 
تضم أول صور صينية للقطب الجنوبي للمريخ 
حيث تتركز تقريبًا كل موارد الكوكب من المياه.

بكين )رويترز( 

كبسوالت 
تساعـــد ركـاب الطائرات على النوم

ألول مرة في العالم، طرحت شركة طيران نيوزيلندا، 
كبسوالت نوم تمنح ركاب الدرجة االقتصادية مزيدًا من 
الراحة، وتساعدهم على الخلود إلى النوم سريعًا خالل 

رحالتهم على طائرات »دريمالينر«، التي ستحلق في 
السماء عام 2024.

وزودت الشركة مقصورات الدرجتين االقتصادية 
واالقتصادية الممتازة، بمعدات تمكن العمالء من مد 
أرجلهم وتناول الطعام وقتما أرادوا.. كما أن الطائرة 

مزودة بستة أسّرة حولها ستائر ومنافذ شحن، ويمكن 
للمسافرين االقتصاديين حجزها لمدة أربع ساعات في 

المرة الواحدة على الرحالت الطويلة.
كشفت شركة »سوني« النقاب عن عالمتها أبوظبي )وكاالت(

التجارية الجديدة »إنزون« المتخصصة 
في تجهيزات ألعاب الفيديو، ما يعكس 
عزمها على تعزيز حضورها في القطاع 

دون حصر نفسها بمنظومة أجهزة »بالي 
ستيشن«.. وتضم تشكيلة »إنزون« شاشتين 
وثالث خوذات سمعية، ورغم أن معظم هذه 

المنتجات مصممة للتكيف مع »بالي ستيشن 
5«، إال أنها تستهدف أيضًا ألعاب الفيديو على 
أجهزة الكمبيوتر، وهو قطاع ترغب »سوني« 

في اقتحامه. طوكيو )أ ف ب( 

كشفت دراسة نشرتها مجلة »نيتشر 
كومونيكيشن« أن نحو ربع سكان العالم معرضون 
لخطر الفيضانات، وفي مقدمتهم سكان الدول 

الفقيرة. 
وأشارت الدراسة إلى أن 1.81 مليار شخص، 
أي 23 بالمئة من سكان العالم، معرضون بشكل 
مباشر لفيضانات كبيرة تزيد على 15 سنتيمتراً 
خالل مئة عام، منهم 1.24 مليار شخص في 

شرق آسيا وجنوبها، وال سيما في الصين والهند.
واعتمدت الدراسة على بيانات حول مخاطر 

فيضانات األنهار واألمطار والبحار، وبيانات البنك 
الدولي حول توزع السكان والفقر.

باريس )أ ف ب( 

تهدد نحو ربع سكان العالم

ت
ــــا

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
نــــ

ضا
في

ال

»سوني« 
تطلق »إنزون« 

لتجهيزات ألعاب 
الفيديو

حديقـــــة أم اإلمــــارات 
قلب أبوظبي األخضر

حديقة أم اإلمارات وجهة ترفيهية خضراء، تزين منطقة قلب 
أبوظبي بجمالها الطبيعي، ومساحتها الشاسعة الممتدة، 

واالحداث والفعاليات الجذابة التي تحتضنها، ومرافقها 
المتنوعة، التي تجعلها مقصد األسر والشباب من مختلف 

األعمار والجنسيات.

)تصوير: عادل النعيمي(

مزارعون يغرسون شتالت األرز بأحد حقول قرية توخا في ضواحي العاصمة النيبالية 
كاتماندو خالل »يوم األرز الوطني« الذي يصادف بداية الموسم السنوي لزراعة هذا 

المحصول الحيوي في البالد. )أ ف ب(

يوم »األرز« يوم »األرز« 
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