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أبوظبي )وام(

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان، رئيس الدولة »حفظه اهلل« برقية 
لوكاشينكو  أليكسندر  فخامة  إلــى  تهنئة 

رئيس جمهورية بيالروسيا، وذلك بمناسبة 
يوم استقالل بالده. كما بعث صاحب السمو 
نائب  مكتوم،  آل  راشــد  بن  محمد  الشيخ 
حاكم  الــوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 
إلى  مماثلة  تهنئة  برقية  اهلل«،  »رعــاه  دبي 

فخامة الرئيس أليكسندر لوكاشينكو. وبعث 
راشــد  بــن  محمد  الشيخ  السمو  صــاحــب 
معالي  إلى  مماثلة  تهنئة  برقية  مكتوم،  آل 
رومان غولوفتشينكو رئيس وزراء جمهورية 

بيالروسيا. )طالع ص 04(

رئيس الدولة ونائبه 
يهنئــــان رئيــس بيـالروسيـــا بذكــــرى االســـتقالل

12اإلمارات تتضامن مع إيران وتعزي في ضحايا الزلزال                إصدار طابع مشـــترك لالحتفاء بعام الخمسين واستقــــالل الهنــــد 20

تشغيل المستشفى 
اإلماراتي الميداني إلغاثة 

متضرري الزلزال في 
أفغانستان

كابول )وام(

 بدأ المستشفى الميداني الذي أقامته 
دولة اإلمارات العربية المتحدة في 

المناطق المتضررة من الزلزال الذي 
شهدته أفغانستان، عملياته التشغيلية بعد 

تزويده باألجهزة والمعدات والمستلزمات 
الطبية بجانب األدوية والطواقم الطبية 
المتخصصة. ويأتي المستشفى في إطار 

توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، رئيس الدولة »حفظه اهلل«، 

باالستجابة العاجلة وتقديم اإلغاثة 
الفورية لمتضرري زلزال أفغانستان حيث 
يضم المستشفى 75 سريرًا و20 أسطوانة 

أكسجين وغرفتي عمليات على مساحة 
1000 متر مربع .. فيما سيسهم المستشفى 

في تحقيق االستجابة الطبية السريعة 
للجرحى الذين يحتاجون إلى مساعدات 

طبية عاجلة. 
)طالع ص 05(

اعتمـــــاد 22 ســــــياســـــــة 
لتســـــريع وتيرة التحول 
االقتصــــــــادي الدائـــــــري

الحرم المكي 
األكثر تعقيمــــــــًا علــى 

مستـــوى العالـم

مكة المكرمة )وكاالت(

 وظفت المملكة العربية السعودية 11 روبوتًا 
للتعقيم ومكافحة األوبئة داخل المسجد 

الحرام، ليصبح الحرم المكي األكثر تعقيمًا 
على مستوى العالم، وفقًا لوكالة الخدمات 

والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية 
برئاسة شؤون الحرمين. إلى ذلك، أكد مكتب 

شؤون الحجاج لدولة اإلمارات أنه تم العمل 
خالل الموسم الحالي على تغيير موقع 

مخيمات حجاج الدولة في منى لتكون قريبة 
من مختلف المشاعر لتسهيل المبيت والحركة 

للحجاج، باإلضافة إلى تعزيزها بكافة 
التجهيزات لتواكب أحدث األجهزة والمعدات 

لخدمة الحجاج. جاء ذلك خالل جولة 
تفقدية للمكتب في المخيمات المخصصة 

لحجاج الدولة في المشاعر المقدسة بمنى. 
)18 )طالع ص 

رشا طبيلة )أبوظبي(

ــرور أكــثــر من  تــوقــعــت »مـــطـــارات أبــوظــبــي« مـ
الدولي  أبوظبي  مطار  عبر  مسافر  مليون   13
 %228 تتخطى  بــزيــادة  الــجــاري،  العام  خــالل 
استقبلتهم  الذين  المسافرين  عدد  إجمالي  من 
حسب   ،2021 عــام  خــالل  أبوظبي،  العاصمة، 
التنفيذي  الــرئــيــس  الشامسي،  جمعة  أحــمــد 
ــة بــمــطــارات  ــاب ــاإلن لــلــشــؤون االســتــراتــيــجــيــة ب
النمو  أن  لـ»االتحاد«،  الشامسي  وأكد  أبوظبي. 
أن  بعد  جاء  المسافرين  أعــداد  في  الملحوظ 
خالل  قياسية  نتائج  أبوظبي  مطارات  سجلت 
عام 2021، مؤكداً ثقته في تحقيق المزيد خالل 
الرقمي  التحول  سياسة  بفضل  الجاري  العام 
التي تبنتها اإلمارة في كافة القطاعات، فضاًل 
عن استراتيجية استمرار األعمال التي تنتهجها 

مطارات أبوظبي في الوقت الراهن.

للمــــــرة األولـــــى 
تصنيع أجزاء الطائرات بتقنية الضغط الحـراريفــــــــــــي الدولـــــــة

أبوظبي )االتحاد(

أعلنت شركة ستراتا -المتخصصة في مجال الصناعات 
المتقدمة- توسيع نطاق شراكتها مع »بيالتوس« -شركة 
تصنيع الطيران السويسرية- لتشمل مجال تصنيع أجزاء 
األولى  للمرة  الحراري  الضغط  بتقنية  الطائرات  هياكل 

لبطون  الخارجية  األسطح  ذلك  ويتضمن  اإلمــارات.  في 
ــرات بــي ســي 24، واألســطــح الــخــارجــيــة لــرفــارف  طــائ
األفقي  والــرفــرف  المحرك،  تثبيت  ورفـــارف  أجنحتها، 
والمثبت المخروطي لذيل الطائرة، وجميعها تحمل شعار 
مجمع تصنيع العين ووسم »صنع بكل فخر في اإلمارات«. 
)طالع ص 15(

عبد الله أبوضيف )القاهرة(

اليمن،  القانونية وحقوق اإلنسان في  أشاد وزير الشؤون 
أحمد عرمان، بدعم اإلمارات المستمر لبالده في مجاالت 
الغذاء والطاقة والصحة والمواصالت والطرقات ومختلف 
الجهود  هذه  لوال  أنه  إلى  مشيراً  اإلنسانية،  المجاالت 
اإلنسانية لكان الوضع اإلنساني في اليمن أكثر سوءاً مما 

هو عليه اآلن.
وقال عرمان، في حوار مع »االتحاد«، إن ميليشيات 
االنتهاكات  من  نوعاً  تترك  لم  اإلرهابية  الحوثي 
إال  اإلنسان  من حقوق  وال حقاً  ومارسته،  إال 

وانتهكته.
من  كبيرة  جملة  تــحــوي  »تــقــاريــرنــا  ــال:  وقـ
الحياة  حق  بانتهاك  تبدأ  الحوثية،  االنتهاكات 
وصوالً النتهاك الحريات المدنية بما فيها حق 

الرأي. )طالع ص 18(

الوزير أحمد عرمان لـ »             «:

بنوك 
تقسط تكلفة السفر من 

دون فائدة

هل انتهى عصر التمويل 
الرخيـــــــــــص؟

اإلمارات تخفف حدة األزمة 

اإلنسانية يف اليمن

ص
خا

0911

15

10
اعتراضات 

االمتحانات
الموارد 
البشرية

مشاريع 
عجمان

»تعليم« تحدد 9 آليات العتراض 
الطلبة على درجات االمتحانات 

وتشكيل لجان خاصة في المدارس. 
»دينا جوني«

»االتحادية للموارد البشرية« تتلقى 
2356 استفسارًا حول قوانين وسياسات 
وتشريعات الهيئة. »سامي عبد الرؤوف«

10 مشاريع حيوية لتوفير بنية تحتية 
متكاملة وشاملة لمختلف مناطق عجمان 

بتكلفة 100 مليون درهم. »سعيد أحمد« 

% 228
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نمو في أعداد المسافرين 
عــــــــبر مطـــــــــــار أبوظبـــــــــــــــي 

مليون مسافر 
فــــــــــــــي 2022

17-14

نجــاح أول مهمـة إماراتيـــة ملحاكـاة الفضـاءنجــاح أول مهمـة إماراتيـــة ملحاكـاة الفضـاء

 صالح العامري ورواد الفضاء عقب إنهاء 
مهمــــــة »سيريوس 21« )من المصــدر(

آمنة الكتبي )موسكو( 

غـــادر صــالــح الــعــامــري، رائـــد مــحــاكــاة الــفــضــاء، 
البحوث  التجريبي األرضي في معهد  المجمع 
الــطــبــيــة والــحــيــويــة الــتــابــع ألكــاديــمــيــة الــعــلــوم 
بــذلــك أول مهمة  الــروســيــة فــي مــوســكــو، لينهي 
ويعد  أشهر.  لـ8  امتدت  الفضاء  لمحاكاة  عربية 

رائد فضاء عربي يشارك في مهمة  أول  العامري 
ــريـــوس 21« فـــي الــعــاصــمــة  ــيـ ضــمــن الــمــحــطــة »سـ

تأثير  تقييم  إلى  تهدف  وتجربته  موسكو،  الروسية 
مركبة  يحاكي  محكم  جسم  في  الطاقم  على  العزلة 

فضائية على الحالة النفسية، والفسيولوجية النفسية، 
واألداء العقلي والبدني، وكذلك على النظم الفسيولوجية 

الرئيسة لجسم اإلنسان.
ــالــــة الــصــحــيــة  ــــي الــــحــ ــان الـــتـــحـــكـــم فـ ــمــ ــا تـــــــدرس ضــ ــمـ كـ
لألشخاص الخاضعين لالختبار، وكذلك المعايير البيئية 

ــاء قـــاعـــدة بــيــانــات  ــشـ والــــظــــروف الــصــحــيــة لــلــعــزل، وإنـ
عليها  الحصول  تــم  التي  العلمية  للبيانات  متكاملة 
أثــنــاء تنفيذ الــمــشــروع، ووضــع آلــيــات إلنــشــاء وتشغيل 
المشاكل  وحــل  تحديد  عن  المسؤول  الدولي  التعاون 

العلمية للبعثات القمرية الواعدة.
ــاة الــفــضــاء  ــاكـ ــد مـــحـ ــ ــال صـــالـــح الـــعـــامـــري رائــ ــ وقــ
في  ساهم   21 سيريوس  مهمة  فريق  إن  لـــ»االتــحــاد«: 
موضحًا  أشــهــر،   8 لمدة  امــتــدت  التي  المهمة  نجاح 
أنـــه اكــتــســب الــعــديــد مـــن الـــخـــبـــرات خـــالل فــتــرة 
الــعــزلــة. وأضــــاف الــعــامــري أن الــمــهــمــة كــانــت 
للمشاريع  نــوعــيــة  إضــافــة  وتــعــد  اســتــثــنــائــيــة 
حرص  أنــه  مــوضــحــًا  اإلمــاراتــيــة،  الفضائية 
على تحقيق أهداف المهمة على أكمل جه.

محمد بن نشوق: 
خطـــة لدراســـــة تنفيذ 
محطة محاكاة فضائية 

إمـــــــاراتيــــــة

صالح العامري
لـ»         «: 

إضافة نوعية لمشاريع 
الدولة الفضائية 

»              « في المحطـــــة »ســـــيريوس 21«

للفضاء،  الوطني  اإلمــارات  لبرنامج  نوعية جديدة  إضافة 
وخطوة كبيرة تعزز مسيرة الدولة العلمية، وإنجاز تنعكس 
ومشروع  العالمي،  العلمي  المجتمع  على  اإليجابية  آثــاره 
التي  المشاريع  من  العديد  تنفيذ  أمام  الباب  يفتح  طموح 
تدعم القيادة الرشيدة تحقيقها في مجال الفضاء مستقباًل 
باستكشاف كوكبي القمر والزهرة وحزام الكويكبات، حتى 
الوصول إلى الهدف األبعد ببناء أول مستوطنة على كوكب 

المريخ في 2117.
ــد مــحــاكــاة فــضــاء إمــاراتــي  صــالــح الــعــامــري، أول رائـ
وعربي، بعد أن أنهى بنجاح مهمة استثنائية ُعِزل خاللها 
لفترة امتدت 8 أشهر، ضمن المحطة »سيريوس 21« في 
العاصمة الروسية موسكو، في خطوة تمهد إلعداد وتجهيز 
المستقبلية  الفضاء  لرحالت  اإلماراتيين  الفضاء  رواد 
إلى القمر أو المريخ، كما تدعم بناء كوادر وطنية وعلمية 
متخصصة في الدولة، وتعمل على تطوير علوم الفضاء في 

مؤسساتنا األكاديمية.
الكثير، وخالل  أنجز  للفضاء،  الوطني  برنامج اإلمارات 
إطالق  مع  تزامن  الوطنية  الكوادر  فتأهيل  وجيزة،  فترة 
الفضاء  قطاع  فــي  الناشئة  الشركات  الحتضان  بــرامــج 
ذات  للشركات  جديد  سوق  وإنشاء  والعالم،  المنطقة  في 
والبحث  للتصنيع  المؤهلة  البنية  وتوفير  بالقطاع،  الصلة 
إلى  تهدف  الرشيدة  للقيادة  رؤية شاملة  والتطوير، ضمن 
بناء أسس قوية القتصاد مستدام وقائم على المعرفة عبر 
تعزيز التكنولوجيا واالبتكار ودعم البحث العلمي، في إطار 

مسيرتنا التنموية نحو المئوية.
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كانت مقولة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان »رحمه اهلل«: »إن المستقبل مهما كان بعيداً، 
غداً«  وليس  اليوم،  يبدأ  له  واالستعداد  قريب  فهو 
منجزات  إلــى  والبرامج  الخطط  ترجمتها  مقولة 
توقع  خالل  من  وذلــك  الواقع،  أرض  على  حقيقية 
تحدياته  وبحث  مالمحة،  واستشراف  المستقبل 
وصعوباته، ووضع السيناريوهات المختلفة لمواجهة 
تلك التحديات، لتكون مصدر طاقة نحو المستقبل، 
في  اإلمــارات  لتظل  االستباقية  الخطط  من خالل 
كافة  في  الشاملة  النهضة  وتحقق  الــدول،  مقدمة 

القطاعات ومختلف المجاالت.

 المشروعات
االرتقاء  سبيل  في  جهداً  يوماً  القيادة  تدخر  لم 
الرفاهية  وتحقيق  الــمــواطــن  معيشة  بمستوى 
والرخاء له، فكان دائماً وأبداً على رأس المشاريع 

العمالقة التي حققت الريادة لدولتنا الحبيبة.
التي  المناخية،  والتحديات  الصعوبات  ورغــم   
الزراعية  المسيرة  فإن  الــزراعــي،  القطاع  تواجه 
إنــجــازات  أن تحقق  اســتــطــاعــت  بــل  تــتــوقــف،  لــم 
حيث  الحكيمة،  السياسات  بفضل  العالم،  أبهرت 
والتحديات،  الصعوبات  تلك  استطاعت قهر جميع 
القاسية  والتغلب على طبيعتها  الصحراء  وترويض 
وتسجيل  الــعــالــيــة،  الـــحـــرارة  ــات  ودرجــ الــجــافــة، 
زراعية  تنمية  تحقيق  سبيل  في  ملموسة  إنجازات 
البعيد، حيث أصبح القطاع  مستدامة على المدى 
للتقدم  المشرقة  الــصــور  إحــدى  يمثل  الــزراعــي 

الحضاري واالقتصادي.
تضاعف  عن  لإلحصاء  أبوظبي  مركز  ويكشف 
634 حيازة  38 مرة، من  الزراعية  الحيازات  عدد 
بينما   ،2019 عام  حيازة   24.018 إلى   1971 عام 
من  مرة   33 الزراعية  األراضي  مساحة  تضاعفت 
الفترة  دونماً خالل   749.868 إلى  دونماً   22.377

نفسها.
ويعكس التطور مدى الجهود المبذولة لتطوير هذا 
القطاع الحيوي، الذي أصبح نموذجاً يحتذى به في 
الصحراء،  رمال  وقهر  الطبيعة  قسوة  على  التغلب 
وتحويل كثبانها إلى ساحات خضراء ومزارع منتجة 

للعديد من أنواع الخضروات والفواكه.
المساحات  وزيادة  الزراعي،  القطاع  تطور  وجاء 
االستدامة،  بمعايير  االلتزام  مع  متوافقة  الزراعية 
الطبيعية  الموارد  على  للحفاظ  المبذولة  والجهود 

في الدولة، من خالل مجموعة من االستراتيجيات، 
الحيوي  القطاع  هذا  لتنمية  المدروسة،  والمعايير 

الكبير.
عن  لــإلحــصــاء،  أبوظبي  مركز  أرقـــام  وكشفت   
ثبات مساحة األراضي الزراعية في أبوظبي، وعدد 
بلغت  حيث  سنوات،   6 خــالل  النباتية،  الحيازات 
من  دونــمــاً،   749868 الزراعية  األراضـــي  مساحة 
عام 2014 وحتى عام 2019، منها 207686 دونماً 
في منطقة الظفرة، و452503 دونمات في منطقة 

العين، و89679 دونماً في أبوظبي. 
الفترة  خالل  الزراعية،  الحيازات  عدد  بلغ  كما 
نفسها 24018 حيازة زراعية، منها 8492 حيازة في 
منطقة الظفرة، و11921 حيازة في العين، و3605 

حيازات في أبوظبي.

االستزراع السمكي 
تواجه الثروة السمكية تحديات وصعوبات عديدة 

أثرت في كمية اإلنتاج من األسماك المستخرجة من 
السكان  حاجة  تكفي  تعد  لم  والتي  الدولة  سواحل 
نتيجة أسباب عديدة ومتنوعة، أهمها الصيد الجائر 
واالستغالل المفرط للموارد السمكية، مما أدى إلى 
في  كبير  بشكل  السمكي  المخزون  انخفاض حجم 
التحديات،  هــذه  ــام  وأم السكان،  عــدد  تنامي  ظل 
ــع خــطــط وســيــاســات  حــرصــت الـــدولـــة عــلــى وضـ
كثافة  ــاع  ــف ارت فــي  ساهمت  وتــدابــيــر  وإجـــــراءات 
 %130 الشرقي  الساحل  في  السمكية  األرصــدة 

والساحل الغربي %51.
 -  2016 إجــراؤهــا  تم  مسحية  دراســة  وكشفت 
والبيئة  المناخي  التغير  وزارة  بين  بالتعاون   2017
األرصــدة  كثافة  زيــادة  أبوظبي،   - البيئة  وهيئة 
السمكية في الساحل الشرقي للدولة 130% خالل 
نسبة  بلغت  فيما   2011 بعام  مقارنة   2017 عــام 
خالل  تقريباً   %51 الغربي  الساحل  في  الزيادة 
بذلتها  التي  الجهود  أسهمت  حيث  نفسها،  الفترة 

الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية على مستوى 
الكتلة  فــي  ملحوظ  تحسن  تسجيل  فــي  الــدولــة 
األرصــدة  كثافة  بلغت  حيث  لألسماك،  الحيوية 
السمكية في الساحل الشرقي للدولة »بحر ُعمان« 
نهاية  المربع  الكيلومتر  فــي  جــرامــاً  كيلو   1221
2017 مقارنة مع 529 كيلوجراماً في 2011، وفي 
بلغت  الغربي  الساحل  من  البحرية  المناطق  بعض 
المربع  الكيلومتر  في  كيلوجرامات   904 النسبة 
 ،2011 كيلوجراماً   599 مع  مقارنة   ،2017 نهاية 
الحجم  بلغ   2019  -  2018 إحــصــاءات  وبحسب 
اإلجمالي للمصيد من األسماك ما يقارب 75 ألف 

طن من األسماك.
أنواع  لبعض  الصيد  تنظيم  قرارات  أسهمت  كما 
األســمــاك ذات األهــمــيــة االقــتــصــاديــة وبــاألخــص 

الصافي والشعري في زيادة حجم المصيد منها، 
كميات  ــاد  ازديـ تسجيل  تــم   ،2020 عــام  وخــالل 
مصيد أسماك الصافي بنسبة 30.8% بعد تطبيق 
القرار،  التي سبقت تطبيق  باألعوام  القرار مقارنة 
ــادة متوسط أحــجــام األســمــاك  ــى زيـ بــاإلضــافــة إل
الطول  متوسط  ــادة  وزي  ،%9.4 بنسبة  المصادرة 
أدى  الذي  األمر   ،%8.5 بنسبة  الصيد  بداية  عند 
كانت  بما  مقارنة  جديدة  طولية  مجموعات  لظهور 
مصيد  نسبة  ازدادت  كما  القرار،  تنفيذ  قبل  عليه 
أسماك الشعري 17.4% مقارنة بفترة ما قبل تنفيذ 
القرار، كما زاد متوسط أحجام األسماك، وهو ما 
تم مالحظته، حيث وصل طول أسماك الشعرى إلى 
 ،%8.06 قدرها  بزيادة  شوكي(  )طــول  سم   67.0
األسماك  من  اإلمـــدادات  كميات  لزيادة  باإلضافة 

الصغيرة بنسبة %6.19.

زيادة السكـان 
المفروضة  والتحديات  السكان  عدد  زيادة  ومع 
المواطنين،  لجميع  المناسب  المسكن  لتوفير 
باعتبارها  المواطنين،  بمساكن  له  المغفور  اهتم 
الزاوية نحو استقرار األسر وأمانها فقّررت  حجز 
حكومة أبوظبي اعتماد مبلغ 22 مليار درهم إلنشاء 
تم  عصرية  رؤية  إطار  في  سكنية  وحدة  ألف   18
مفهوم  على  تقوم  المواطنين  لمساكن  اعتمادها 
لمفهوم  كبديل  المتكاملة  السكنية  المجمعات 
تلك  متابعة  على  سموه  وحرص  الشعبية  المساكن 
احتياجات  سد  على  قدرتها  ومــدى  المشروعات 

ومتطلباته. المواطن 

ــد عهــ
فــي

إيهاب الرفاعي )منطقة الظفرة(

في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، انطلقت اإلمارات نحو العالمية، لتكمل مسيرة القائد المؤسس المغفور 

له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بإنجازات عمالقة عانقت الفضاء، وتحدت الصعوبات، لتترك بصمات واضحة ونهضة شاملة 

ينعم بها كل من تواجد على أرض هذه الدولة الطيبة. وعلى مدى سنوات استشرفت اإلمارات المستقبل بمنجزات الحاضر وتاريخ عريق لتنطلق 

بخطوات ثابتة نحو التميز واالبتكار بخطط مدروسة أبهرت العالم وحققت المستحيل.

التحديات وقود النهضة الشاملة  التحديات وقود النهضة الشاملة  

االرتقـــــاء بمستـــــوى معيشـــــة
المواطــن وتحقيـــق الرفاهيـــة  

حماية التنوع والنظام البيئي
تعجز  عاملية  مشكلة  النفايات  متثل 

العديد من الدول عن إيجاد احللول 
لها ويف اإلمارات، وتعتبر نفايات 
الفرد يف دولة اإلمارات من أعلى 

ينتهي  ومعظمها  العالم،  يف  املعدالت 
القمامة. وكانت تلك  يف مكبات 

األسباب  أحد  والصعوبات  التحديات 
فعالة،  إجراءات  التخاذ  الرئيسية 

واستراتيجيات  سيناريوهات  ووضع 
أي تأثير سلبي كبير  منسقة، للحد من 

احليوي،  التنوع  وحماية  البيئة،  علي 
البيئي. والنظام 

يعتبر  حيث  مبهرة،  النتائج  وكانت 
االستراتيجي  النفق  تطوير  برنامج 
)STEP( إلمارة أبوظبي، والذي يتم 

حتت إشراف شركة أبوظبي خلدمات 
الصرف الصحي عالمة بارزة يف 

املشروع  ويلبي  التحتية.  البنية  مجال 
لإلمارة،  األجل  الطويلة  االحتياجات 

املشروع بجمع ونقل مياه  ويقوم 
أبوظبي  الصرف الصحي من جزيرة 

الرئيسي، وبعض اجلزر احمليطة  والبر 
الشركاء  بالتعاون مع  بها، وذلك 

النفق  ويعتبر  األخرى.  املعنية  واجلهات 
أنفاق الصرف  االستراتيجي من أطول 

العالم، كما  الصحي االنحدارية يف 
2015 عن مشروع القرن  أعلنت دبي عام 

للصرف الصحي عن طريق األنفاق 
ومواكب  ومتكامل،  مرن،  كنظام  العميقة 
لإلمارة  املتوقع  السكاني  النمو  ملتطلبات 

وسيسهم  مقبلة،  عام  وملئة  مستقباًل 
املشروع يف إلغاء الروائح الصادرة 
أيضًا على  عن احملطات، وسيعمل 

النقل،  وصهاريج  الضخ  محطات  إلغاء 
أيضًا من  التكلفة ويخفف  مما يقلل 

املتوقعة  التكلفة  تبلغ  املروري.  االزدحام 
حوالي  والتشغيل  والتنفيذ،  للتصميم، 
50 عامًا. ويف  12 مليار درهم على مدى 

2012، بدأت الشارقة بتشغيل  عام 
الصحي  الصرف  أكبر محطة لضخ 

ويف عجمان مت تدشني احملطة األولى 
.2009 للصرف الصحي عام 

بفضل السياسات الحكيمة.. إنجازات اإلمارات أبهرت العالم 

ترويــــض الصحراء والتغلـــب على طبيعتهــــــــا القاسية ودرجات الحرارة العالية

محطــــــة
شمــس

2013، كانت اإلمارات على موعد مع أحد أهم  يف عام 
التي رسمت مرحلة جديدة من  اإلجنازات العمالقة 
 ،1 افتتاح محطة شمس  النظيفة، من خالل  الطاقة 

التي تعتبر إجنازًا بارزًا ضمن رؤية الدولة الرامية إلى 

الطاقة. من  ومواردها  اقتصادها  تنويع 
1« استثمارًا استراتيجيًا يف مسيرة  ومتثل »شمس 

والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  واالزدهار  التطور 
دولتنا. تشهدها  التي 
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كانت مقولة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان »رحمه اهلل«: »إن المستقبل مهما كان بعيداً، 
غداً«  وليس  اليوم،  يبدأ  له  واالستعداد  قريب  فهو 
منجزات  إلــى  والبرامج  الخطط  ترجمتها  مقولة 
توقع  خالل  من  وذلــك  الواقع،  أرض  على  حقيقية 
تحدياته  وبحث  مالمحة،  واستشراف  المستقبل 
وصعوباته، ووضع السيناريوهات المختلفة لمواجهة 
تلك التحديات، لتكون مصدر طاقة نحو المستقبل، 
في  اإلمــارات  لتظل  االستباقية  الخطط  من خالل 
كافة  في  الشاملة  النهضة  وتحقق  الــدول،  مقدمة 

القطاعات ومختلف المجاالت.

 المشروعات
االرتقاء  سبيل  في  جهداً  يوماً  القيادة  تدخر  لم 
الرفاهية  وتحقيق  الــمــواطــن  معيشة  بمستوى 
والرخاء له، فكان دائماً وأبداً على رأس المشاريع 

العمالقة التي حققت الريادة لدولتنا الحبيبة.
التي  المناخية،  والتحديات  الصعوبات  ورغــم   
الزراعية  المسيرة  فإن  الــزراعــي،  القطاع  تواجه 
إنــجــازات  أن تحقق  اســتــطــاعــت  بــل  تــتــوقــف،  لــم 
حيث  الحكيمة،  السياسات  بفضل  العالم،  أبهرت 
والتحديات،  الصعوبات  تلك  استطاعت قهر جميع 
القاسية  والتغلب على طبيعتها  الصحراء  وترويض 
وتسجيل  الــعــالــيــة،  الـــحـــرارة  ــات  ودرجــ الــجــافــة، 
زراعية  تنمية  تحقيق  سبيل  في  ملموسة  إنجازات 
البعيد، حيث أصبح القطاع  مستدامة على المدى 
للتقدم  المشرقة  الــصــور  إحــدى  يمثل  الــزراعــي 

الحضاري واالقتصادي.
تضاعف  عن  لإلحصاء  أبوظبي  مركز  ويكشف 
634 حيازة  38 مرة، من  الزراعية  الحيازات  عدد 
بينما   ،2019 عام  حيازة   24.018 إلى   1971 عام 
من  مرة   33 الزراعية  األراضي  مساحة  تضاعفت 
الفترة  دونماً خالل   749.868 إلى  دونماً   22.377

نفسها.
ويعكس التطور مدى الجهود المبذولة لتطوير هذا 
القطاع الحيوي، الذي أصبح نموذجاً يحتذى به في 
الصحراء،  رمال  وقهر  الطبيعة  قسوة  على  التغلب 
وتحويل كثبانها إلى ساحات خضراء ومزارع منتجة 

للعديد من أنواع الخضروات والفواكه.
المساحات  وزيادة  الزراعي،  القطاع  تطور  وجاء 
االستدامة،  بمعايير  االلتزام  مع  متوافقة  الزراعية 
الطبيعية  الموارد  على  للحفاظ  المبذولة  والجهود 

في الدولة، من خالل مجموعة من االستراتيجيات، 
الحيوي  القطاع  هذا  لتنمية  المدروسة،  والمعايير 

الكبير.
عن  لــإلحــصــاء،  أبوظبي  مركز  أرقـــام  وكشفت   
ثبات مساحة األراضي الزراعية في أبوظبي، وعدد 
بلغت  حيث  سنوات،   6 خــالل  النباتية،  الحيازات 
من  دونــمــاً،   749868 الزراعية  األراضـــي  مساحة 
عام 2014 وحتى عام 2019، منها 207686 دونماً 
في منطقة الظفرة، و452503 دونمات في منطقة 

العين، و89679 دونماً في أبوظبي. 
الفترة  خالل  الزراعية،  الحيازات  عدد  بلغ  كما 
نفسها 24018 حيازة زراعية، منها 8492 حيازة في 
منطقة الظفرة، و11921 حيازة في العين، و3605 

حيازات في أبوظبي.

االستزراع السمكي 
تواجه الثروة السمكية تحديات وصعوبات عديدة 

أثرت في كمية اإلنتاج من األسماك المستخرجة من 
السكان  حاجة  تكفي  تعد  لم  والتي  الدولة  سواحل 
نتيجة أسباب عديدة ومتنوعة، أهمها الصيد الجائر 
واالستغالل المفرط للموارد السمكية، مما أدى إلى 
في  كبير  بشكل  السمكي  المخزون  انخفاض حجم 
التحديات،  هــذه  ــام  وأم السكان،  عــدد  تنامي  ظل 
ــع خــطــط وســيــاســات  حــرصــت الـــدولـــة عــلــى وضـ
كثافة  ــاع  ــف ارت فــي  ساهمت  وتــدابــيــر  وإجـــــراءات 
 %130 الشرقي  الساحل  في  السمكية  األرصــدة 

والساحل الغربي %51.
 -  2016 إجــراؤهــا  تم  مسحية  دراســة  وكشفت 
والبيئة  المناخي  التغير  وزارة  بين  بالتعاون   2017
األرصــدة  كثافة  زيــادة  أبوظبي،   - البيئة  وهيئة 
السمكية في الساحل الشرقي للدولة 130% خالل 
نسبة  بلغت  فيما   2011 بعام  مقارنة   2017 عــام 
خالل  تقريباً   %51 الغربي  الساحل  في  الزيادة 
بذلتها  التي  الجهود  أسهمت  حيث  نفسها،  الفترة 

الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية على مستوى 
الكتلة  فــي  ملحوظ  تحسن  تسجيل  فــي  الــدولــة 
األرصــدة  كثافة  بلغت  حيث  لألسماك،  الحيوية 
السمكية في الساحل الشرقي للدولة »بحر ُعمان« 
نهاية  المربع  الكيلومتر  فــي  جــرامــاً  كيلو   1221
2017 مقارنة مع 529 كيلوجراماً في 2011، وفي 
بلغت  الغربي  الساحل  من  البحرية  المناطق  بعض 
المربع  الكيلومتر  في  كيلوجرامات   904 النسبة 
 ،2011 كيلوجراماً   599 مع  مقارنة   ،2017 نهاية 
الحجم  بلغ   2019  -  2018 إحــصــاءات  وبحسب 
اإلجمالي للمصيد من األسماك ما يقارب 75 ألف 

طن من األسماك.
أنواع  لبعض  الصيد  تنظيم  قرارات  أسهمت  كما 
األســمــاك ذات األهــمــيــة االقــتــصــاديــة وبــاألخــص 

الصافي والشعري في زيادة حجم المصيد منها، 
كميات  ــاد  ازديـ تسجيل  تــم   ،2020 عــام  وخــالل 
مصيد أسماك الصافي بنسبة 30.8% بعد تطبيق 
القرار،  التي سبقت تطبيق  باألعوام  القرار مقارنة 
ــادة متوسط أحــجــام األســمــاك  ــى زيـ بــاإلضــافــة إل
الطول  متوسط  ــادة  وزي  ،%9.4 بنسبة  المصادرة 
أدى  الذي  األمر   ،%8.5 بنسبة  الصيد  بداية  عند 
كانت  بما  مقارنة  جديدة  طولية  مجموعات  لظهور 
مصيد  نسبة  ازدادت  كما  القرار،  تنفيذ  قبل  عليه 
أسماك الشعري 17.4% مقارنة بفترة ما قبل تنفيذ 
القرار، كما زاد متوسط أحجام األسماك، وهو ما 
تم مالحظته، حيث وصل طول أسماك الشعرى إلى 
 ،%8.06 قدرها  بزيادة  شوكي(  )طــول  سم   67.0
األسماك  من  اإلمـــدادات  كميات  لزيادة  باإلضافة 

الصغيرة بنسبة %6.19.

زيادة السكـان 
المفروضة  والتحديات  السكان  عدد  زيادة  ومع 
المواطنين،  لجميع  المناسب  المسكن  لتوفير 
باعتبارها  المواطنين،  بمساكن  له  المغفور  اهتم 
الزاوية نحو استقرار األسر وأمانها فقّررت  حجز 
حكومة أبوظبي اعتماد مبلغ 22 مليار درهم إلنشاء 
تم  عصرية  رؤية  إطار  في  سكنية  وحدة  ألف   18
مفهوم  على  تقوم  المواطنين  لمساكن  اعتمادها 
لمفهوم  كبديل  المتكاملة  السكنية  المجمعات 
تلك  متابعة  على  سموه  وحرص  الشعبية  المساكن 
احتياجات  سد  على  قدرتها  ومــدى  المشروعات 

ومتطلباته. المواطن 

ــد عهــ
فــي

إيهاب الرفاعي )منطقة الظفرة(

في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، انطلقت اإلمارات نحو العالمية، لتكمل مسيرة القائد المؤسس المغفور 

له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بإنجازات عمالقة عانقت الفضاء، وتحدت الصعوبات، لتترك بصمات واضحة ونهضة شاملة 

ينعم بها كل من تواجد على أرض هذه الدولة الطيبة. وعلى مدى سنوات استشرفت اإلمارات المستقبل بمنجزات الحاضر وتاريخ عريق لتنطلق 

بخطوات ثابتة نحو التميز واالبتكار بخطط مدروسة أبهرت العالم وحققت المستحيل.

التحديات وقود النهضة الشاملة  التحديات وقود النهضة الشاملة  

االرتقـــــاء بمستـــــوى معيشـــــة
المواطــن وتحقيـــق الرفاهيـــة  

حماية التنوع والنظام البيئي
تعجز  عاملية  مشكلة  النفايات  متثل 

العديد من الدول عن إيجاد احللول 
لها ويف اإلمارات، وتعتبر نفايات 
الفرد يف دولة اإلمارات من أعلى 

ينتهي  ومعظمها  العالم،  يف  املعدالت 
القمامة. وكانت تلك  يف مكبات 

األسباب  أحد  والصعوبات  التحديات 
فعالة،  إجراءات  التخاذ  الرئيسية 

واستراتيجيات  سيناريوهات  ووضع 
أي تأثير سلبي كبير  منسقة، للحد من 

احليوي،  التنوع  وحماية  البيئة،  علي 
البيئي. والنظام 

يعتبر  حيث  مبهرة،  النتائج  وكانت 
االستراتيجي  النفق  تطوير  برنامج 
)STEP( إلمارة أبوظبي، والذي يتم 

حتت إشراف شركة أبوظبي خلدمات 
الصرف الصحي عالمة بارزة يف 

املشروع  ويلبي  التحتية.  البنية  مجال 
لإلمارة،  األجل  الطويلة  االحتياجات 

املشروع بجمع ونقل مياه  ويقوم 
أبوظبي  الصرف الصحي من جزيرة 

الرئيسي، وبعض اجلزر احمليطة  والبر 
الشركاء  بالتعاون مع  بها، وذلك 

النفق  ويعتبر  األخرى.  املعنية  واجلهات 
أنفاق الصرف  االستراتيجي من أطول 

العالم، كما  الصحي االنحدارية يف 
2015 عن مشروع القرن  أعلنت دبي عام 

للصرف الصحي عن طريق األنفاق 
ومواكب  ومتكامل،  مرن،  كنظام  العميقة 
لإلمارة  املتوقع  السكاني  النمو  ملتطلبات 

وسيسهم  مقبلة،  عام  وملئة  مستقباًل 
املشروع يف إلغاء الروائح الصادرة 
أيضًا على  عن احملطات، وسيعمل 

النقل،  وصهاريج  الضخ  محطات  إلغاء 
أيضًا من  التكلفة ويخفف  مما يقلل 

املتوقعة  التكلفة  تبلغ  املروري.  االزدحام 
حوالي  والتشغيل  والتنفيذ،  للتصميم، 
50 عامًا. ويف  12 مليار درهم على مدى 

2012، بدأت الشارقة بتشغيل  عام 
الصحي  الصرف  أكبر محطة لضخ 

ويف عجمان مت تدشني احملطة األولى 
.2009 للصرف الصحي عام 

بفضل السياسات الحكيمة.. إنجازات اإلمارات أبهرت العالم 

ترويــــض الصحراء والتغلـــب على طبيعتهــــــــا القاسية ودرجات الحرارة العالية

محطــــــة
شمــس

2013، كانت اإلمارات على موعد مع أحد أهم  يف عام 
التي رسمت مرحلة جديدة من  اإلجنازات العمالقة 
 ،1 افتتاح محطة شمس  النظيفة، من خالل  الطاقة 

التي تعتبر إجنازًا بارزًا ضمن رؤية الدولة الرامية إلى 

الطاقة. من  ومواردها  اقتصادها  تنويع 
1« استثمارًا استراتيجيًا يف مسيرة  ومتثل »شمس 

والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  واالزدهار  التطور 
دولتنا. تشهدها  التي 
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اإلمارات

رئيس الدولة ونائبه
يهنئــــــان رئيس بيالروسيــــــــا بذكــــــرى استقـــــالل بـــــالده

أبوظبي )وام(

بن  الشيخ محمد  السمو  بعث صاحب 

الدولة »حفظه  زايد آل نهيان رئيس 

أليكسندر  فخامة  إلى  تهنئة  برقية  الله«، 

بيالروسيا،  جمهورية  رئيس  لوكاشينكو 

وذلك بمناسبة يوم استقالل بالده. كما 

بن  الشيخ محمد  السمو  بعث صاحب 

راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

الله«،  الوزراء حاكم دبي »رعاه  مجلس 

الرئيس  فخامة  إلى  مماثلة  تهنئة  برقية 

صاحب  وبعث  لوكاشينكو.  أليكسندر 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  السمو 

رومان  معالي  إلى  مماثلة  تهنئة  برقية 

جمهورية  وزراء  رئيس  غولوفتشينكو 

بيالروسيا.

حتى 22 يوليو الجاري

»الشارقة لالتصال الحكومي« تستقبل ملفات املرشحني 

دبي )وام(

 وقعت مؤسسة ديهاد لألعمال اإلنسانية املستدامة، من خالل مبادرة »فوريفر كير«، 
أمس، اتفاقية تعاون مع »اكسيوس إنترناشونال« بهدف دعم الشراكة املؤسسية بني 

الطرفني وتعزيز العمل اخليري واإلنساني وتفعيل اجلهود املشتركة ملساعدة احملتاجني 
حول العالم من خالل تزويدهم باألدوية الالزمة ما يسهم يف حتقيق فرص الشفاء 

العاجل لهم. ونصت االتفاقية التي تأتي استمرارًا لنهج العمل اخليري لدولة اإلمارات 
وتهدف لتوفير األدوية والعالج للمرضى احملتاجني من خالل احللول املستدامة 

التي تضمن استمرارية العمل اخليري يف املجال الطبي على التعاون مع »اكسيوس 
إنترناشونال« بهدف تبادل اخلبرات يف املجال اإلنساني بني الطرفني ونشر التوعية 

عن أهمية توفير هذه األدوية للدول احملتاجة ولتوفير األدوية واملستلزمات الطبية 
وكافة املساعدات اإلنسانية من خالل شراكاتها العديدة مع املتخصصني يف املجال. 
وقال السفير الدكتور عبدالسالم املدني رئيس مؤسسة ديهاد لألعمال اإلنسانية 

املستدامة وسفير برملان البحر األبيض املتوسط يف دول مجلس التعاون اخلليجي.. 
إن هذه االتفاقية تأتي سعيًا من مؤسسة ديهاد لألعمال اإلنسانية املستدامة لتعزيز 

الروابط املؤسسية واألخوية يف مختلف املجاالت الصحية واإلنسانية من خالل مبادرة 
»فوريفر كير«والتي توفر سنويًا أدوية ومستلزمات طبية ومساعدات انسانية أخرى 

للدول احملتاجة حول العالم بغرض حتسني وصول العالجات واألدوية املبتكرة إلى 
املرضى محدودي الدخل خاصة الذين ال ميكنهم حتمل تكاليف عالج أمراضهم عامليًا. 

وأضاف »ستعمل هذه اإلتفاقية على حتديد التحديات التي تواجه قطاع األدوية 
والصيدلة بشكل عام والعمل على إيجاد حلول مناسبة وآليات عمل متطورة تبعًا 

للمعايير العاملية ما يعد مثااًل للشراكة بني القطاعات املختلفة وااللتزام املشترك 
جتاه املرضى ويوفر وصوال أوسع إلى األدوية املبتكرة وأماًل بحياة أفضل لعدد من 

املتضررين«. 
من جانبه أعرب أنس نوفل السفاريني، املدير التنفيذي األول ملنطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا يف »اكسيوس انترناشونال« عن سعادته بهذا التعاون الثمني الذي 
سيعمل على توفير الوصول الضروري لألدوية لكافة الدول املتضررة ما يعكس التزام 
الشركة بتوفير احتياجات كافة املرضى حول العالم بأقرب وقت وأفضل جودة وذلك 

إميانًا بأهمية تضافر اجلهود لبناء شراكات متميزة تعود بالنفع على اجلميع». وتعمل 
مبادرة مبادرة »فوريفر كير« - التي مت اطالقها خالل الدورة الثامنة عشرة من معرض 

ومؤمتر دبي الدولي لإلغاثة والتطوير«ديهاد»وبالتعاون مع معرض ومؤمتر دبي 
الدولي للصيدلة والتكنولوجيا«دوفات»والشراكة مع مبادرة«ووترفولز« العاملية - على 

جمع األدوية واملستلزمات الطبية والصيدالنية من خالل الشراكة مع شركات ومصنعي 
األدوية يف الدولة والتبرع بها للدول احملتاجة والنامية ما يخلق بصمة جلية لدولة 

اإلمارات يف امليادين اإلنسانية وتعزيز أوجه التكافل والتالحم املجتمعي الدولي.

لدعم العمل الخيري والطبي حول العالم

تعاون بني »ديهاد لألعمال اإلنسانية« 

و»اكسيوس إنترناشونال«

عبدالسالم المدني وأنس سفاريني خالل التوقيع )وام(

الشارقة )االتحاد( 

ــن الــمــركــز الـــدولـــي لــاتــصــال  أعــل
اإلعامي  للمكتب  التابع  الحكومي، 
لــحــكــومــة الـــشـــارقـــة، عـــن اســتــقــبــال 
ملفات المرشحين في جائزة الشارقة 
لــاتــصــال الــحــكــومــي حــتــى22 يوليو 
المجال  إتاحة  بهدف  وذلــك  الجاري، 
ألكبر عدد من المشاركات في الفئات 
للجائزة،  تمت إضافتها  التي  الجديدة 
للتعرف  للجمهور  الكافي  الوقت  ومنح 
على قنوات استقبال الملفات وشروط 

الترشح الجديدة ومعايير الفوز.
وتستقبل الجائزة طلبات الترشح من 
خال الموقع اإللكتروني، وتشترط أن 
يشتمل ملف التقديم على فيديو تعريفي 
دقائق   5 مدته  تتجاوز  ال  بالمبادرة 
للتعريف للمبادرة، باإلضافة إلى ملف 
يوضح الفكرة العامة للمبادرة، ويتضمن 

وعــنــوان  وشــعــارهــا،  المؤسسة  اســـم 
إلى  إضافة  التقديم،  وتاريخ  التقرير 
صفحة المحتويات، وملخص المبادرة، 
والنتائج  االستراتيجيات  مع شرح عن 
واألهداف وخطط العمل وفق المحاور 
الرئيسة التي تم تحديدها لكل فئة، بما 
ال يزيد على 1000 كلمة، باللغة العربية 
لفئات اإلمارات والوطن العربي، واللغة 

اإلنجليزية للفئات العالمية.
بالترشح  يرغب  لمن  الجائزة  وتتيح 

»التقديم  فــئــات  فضمن  طـــرق،  عــدة 
المباشر« يمكن التقدم بالطلب بشكل 
أو  المؤسسة  أو  الجهة  مــن  مباشر 
األفراد، وفقاً لمتطلبات وشروط فئات 
التحكيم«،  »لجنة  فئات  وفي  الجائزة، 
التجارب  ورصد  بمتابعة  اللجنة  تقوم 
ــصــال الــحــكــومــي ثم  الـــبـــارزة فــي االت
التي  الجهة  أو  المؤسسة  مع  تتواصل 
التي  الفئات  لترشيحها ضمن  نفذتها 

تتناسب معها.

تتمثل  فإنها  الثالثة،  الطريقة  أمــا 
في اختيار شركاء الجائزة للجهات أو 
الرائدة  الممارسات  ذات  المؤسسات 
تختار  حيث  الحكومي،  االتــصــال  في 
ــزة »أفـــضـــل اتــصــال  ــجــائ ــمــرشــح ل ال
بالشراكة  الشباب«  يستهدف  حكومي 
فئة  وفــي  العربي،  الشباب  مركز  مع 
»أفضل البرامج المؤثرة في المسؤولية 
مؤسسة  مــع  بالشراكة  المجتمعية« 
والتحليل  للرصد  العالمية  ــارمــا«  »ك
مؤسسة  »أفضل  فئة  أمــا  اإلعــامــي، 
الناشئة«،  المشاريع  تدعم  اقتصادية 
تجارة  غرفة  مع  بالشراكة  تأتي  فإنها 
وصناعة الشارقة، إضافة إلى الشراكة 
للتصوير  الـــدولـــي  ــرجــان  ــه ــم ال ــع  مـ
»اكسبوجر« في فئة »أفضل صورة في 
االتصال الحكومي«، ومع »حكومة 01« 
االتصال  في  ابتكار  »أفضل  فئة  في 

الحكومي«.

تعتمد الطريقة الرابعة »فئة التصويت« بشكل كامل على اجلمهور يف 
دولة اإلمارات العربية املتحدة، حيث تدعو اجلائزة أفراد املجتمع القتراح 
وترشيح حمالت اتصال حكومية أثرت يف حياتهم ومسلكياتهم، وذلك على 

املوقع اإللكتروني للجائزة.

فئة التصويت

أدوية ومستلزمات طبية ومساعدات إنسانية  
للدول المحتاجة حول العالم

 مشاركون في فعاليات منتدى االتصال الحكومي )أرشيفية(

دبي )االتحاد(

افتتحت اجلامعة الكندية دبي مركز االبتكار واالستدامة التابع لها رسميًا، وذلك 
خالل االحتفال بيوم كندا اخلامس واخلمسني بعد املائة، كما شهد االحتفال تصنيف 

اجلامعة مؤخرًا كأفضل جامعٍة يف دبي، حتقيقًا ألهداف األمم املتحدة للتنمية 
املستدامة. واجتمع أعضاء اجلالية الكندية يف اإلمارات إلحياء ذكرى تأسيس دولتهم، 

واستمع الضيوف لكلمة اإلدارة وأعضاء هيئة التدريس عن برامج اجلامعة ومبادراتها 
املستمرة لدعم مستقبٍل مستدام. كما حضر الفعالية جون فيليب لينتو القنصل العام 
لكندا يف دبي واإلمارات الشمالية، الذي افتتح املركز اجلديد رسميًا. وقال البروفيسور 

ي رئيس ونائب عميد اجلامعة الكندية دبي: مت تأسيس اجلامعة الكندية  كرمي شلِّ
دبي كمبادرٍة ذات رؤية جللب نظام التعليم الكندي املرموق إلى دبي من أجل تقدمي 

مساهمة هادفة ودائمة ملجتمع اإلمارات.

افتتاح »االبتكار واالستدامة«
 بالجامعة الكندية دبي

خالل االحتفال

اعتمد منظومة لتكريم ورعاية الطلبة األوائل في دبي

حمدان بن محمد: املتفوقون ضمانتنا 

الستــــدامة مسيــــرة النمو واالزدهار 

منظومة  »اعتمدنا  ســمــوه:  وقـــال 
من  ــل  األوائـ الطلبة  ورعــايــة  لتكريم 
الدراسية في دبي،  المناهج  مختلف 
تقديراً لكل من اجتهد وسعى وعمل 
بجد، وسعياً لتلبية احتياجات اإلمارة 
الكفاءات  من  المستقبلية  وأولوياتها 
سوق  فــي  المطلوبة  والتخصصات 
التوطين،  لمعدالت  وتعظيماً  العمل، 
ومواءمًة مع التوجهات الوطنية للتنمية 
األخــذ  هدفنا  اإلمــاراتــيــة.  البشرية 
األمــام،  إلــى  لدفعهم  الطلبة  بأيادي 
أفضل  لتبوؤ  الدائم  األمــل  ومنحهم 
الثبات  أجل  من  والمثابرة  المراكز، 
فمسار التميز والنجاح ال يتوقف عند 
تعزيزاً  التكريم  هذا  ويأتي  نقطة«. 
لنهج صاحب السمو الشيخ محمد بن 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه 
المتفوقين  وتكريم  تقدير  في  اهلل« 
األوائــــل مــن الــثــانــويــة الــعــامــة على 
مستوى الدولة، والعمل على اكتشاف 
ــمــواهــب والـــكـــفـــاءات الــمــتــمــيــزة،  ال
المستقبل،  لــقــطــاعــات  وتوجيهها 
إعــداد جيل  في  اإلمكانات  وتسخير 
والمهارات  والمعرفة  بالعلم  متسلح 
قــيــادة مستقبل  دفــة  لتولي  الــازمــة 

الدولة وبناء صّناع المستقبل.
وألجل ذلك، تم استحداث منظومة 

مختلف  من  الطلبة  لتكريم  موحدة 
دبي،  إمــارة  في  الدراسية  المناهج 
طلبة  لتحفيز  طريق  خــارطــة  تمثل 
الثانوية على اإلبداع والتميز واالبتكار 
لتحقيق  الازمة  السبل  كل  وتوفير 

طموحاتهم العريضة للمستقبل.
شراكة  اليوم  »نطلق  سموه:  وقــال 
حــقــيــقــيــة لــمــســتــقــبــل الــخــريــجــيــن 
المنافسة  مــن  وتمكينهم  والــشــبــاب 
المفضل  الخيار  هو  المواطن  وجعل 
في سوق العمل. فبالعلم تنهض األمم 
الحياة  تزدهر  وبالعلم  والمجتمعات، 
ويسمو اإلنسان، وهذا ما يدفعنا إلى 
االستمرار في تطوير منظومة التعليم 
في دبي وتقديم األفضل لطلبة دبي 
من  انطاقاً  ومقيمين،  مواطنين  من 
يقيننا بأن االستثمار في العلم وإمداد 
الطلبة بالدعم والمعرفة الازمة هو 
مستقبل  عليه  يقوم  ــذي  ال األســـاس 

الوطن«. كما وّجه سموه الشكر لكل 
المستمرة  جــهــودهــم  على  وأٍم  أٍب 
ودفعهم ألبنائهم للوصول إلى مراحل 
تربوي  وإلى كل معلٍم ومرٍب  التفوق، 
وتقديرهم  األمـــانـــة  تــأديــتــهــم  عــلــى 

الرسالة وبذلهم الجهود.
جــاء ذلــك خــال اعــتــمــاد سموه، 
مــنــظــومــة تــكــريــم أوائـــــل الــثــانــويــة 
لإلماراتيين والمقيمين في المدارس 
القائمة في دبي، الحكومية والخاصة، 
والتي تقدم كًا من المنهاج الوزاري، 
البريطاني،  والمنهاج  واألمــريــكــي، 
وذلــك  الــدولــيــة،  البكالوريا  ومنهاج 
الثانوية  طلبة  إلنـــجـــازات  تــقــديــراً 
عبر  األكاديمي  التميز  على  والحث 
أول  تكريم  وسيتم  المناهج،  مختلف 
فــي شهر  ــل  األوائـ الطلبة  مــن  دفعة 
نتائج  استكمال  بعد   2022 سبتمبر 

المناهج المستهدفة.

ربـــط المنح الدراسيـــة باحتياجات اإلمـــارة واإلقامـــة الذهبيـــة 

دبي)االتحاد(

أّكد سمو الشيخ حمدان بن محمد 

بن راشد آل مكتوم، ولي عهد 

دبي رئيس المجلس التنفيذي 

في اإلمارة، أن اآلمال العريضة 

واألهداف الطموحة، التي نخطط 

لها ال يمكن أن تتحقق إال من خالل 

دعم وتمكين أجيال المستقبل 

والطلبة وخصوصًا المتفوقين 

منهم، وبما يتطلبه ذلك من 

مواصلة االستثمار في بناء اإلنسان، 

وإعداد األجيال بصورة تمكنهم 

من االضطالع بواجباتهم نحو 

المستقبل المنشود على أكمل 

وجه وتحقيق طموحاتهم، وذلك 

تجسيدًا لرؤية صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم نائب 

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم دبي »رعاه الله« بأن االستثمار 

في األجيال هو الضمانة الحقيقية 

لبناء المستقبل واستدامة مسيرتنا 

التنموية.

  سيتم صرف مكافآت مالية لـ 50 طالبًا من أوائل الثانوية يف املناهج الرئيسة 
بإمارة دبي، باإلضافة إلى تقدمي الرعاية األكادميية لإلماراتيني سواء يف 

اجلامعات احمللية اخلاصة أو من خالل االبتعاث للخارج، باإلضافة إلى حصول 
الطلبة املقيمني املتفوقني على خصومات يف أفرع اجلامعات الدولية يف 

املناطق احلرة وحصولهم على اإلقامة الذهبية مع عائالتهم.

مكافآت ماليــــة لـ 50 طالبًا
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»شؤون الحجاج« يزور المشاعر المقدسة للوقوف على االستعدادات

توفير الرعاية الكاملة وتلبية احتياجات حجاج الدولة

مكة المكرمة )وام(

لدولة  الحجاج  شؤون  مكتب  اطلع 
على  تفقدية  جولة  خــال  ــارات  اإلمـ
ــمــات الــمــخــصــصــة لــحــجــاج  ــمــخــي ال
بمنى  المقدسة  المشاعر  في  الدولة 
ــف على  ــ ووق الــخــدمــيــة  والـــمـــرافـــق 
ضيوف  الستقبال  التجهيزات  آخــر 
وأكد   اإلمــارات.  حجاج  من  الرحمن 
عــام  مــديــر  ــنــيــادي،  ال سعيد  محمد 
اإلســامــيــة  لــلــشــؤون  الــعــامــة  الهيئة 
شؤون  مكتب  رئيس  نائب  واألوقــاف، 
الجولة  اإلمارات -خال  دولة  حجاج 
الـــدكـــتـــور عمر  الــتــي رافـــقـــه فــيــهــا 
التنفيذي  المدير  ــدرعــي،  ال حبتور 
نائب  مساعد  اإلســامــيــة،  لــلــشــؤون 
للتثقيف  الحجاج  شؤون  مكتب  رئيس 
المكتب-  في  والمسؤولون  والتوعية، 
الرعاية  توفير  على  المكتب  حــرص 
حجاج  احــتــيــاجــات  وتلبية  الــكــامــلــة 
أداء  ــل  ــراحـ مـ جــمــيــع  ــي  فـ ــة  ــ ــدول ــ ال
بما  المقدسة  األراضي  في  الفريضة 
انطاقاً  وسعادتهم  راحتهم  يضمن 

والتي  الرشيدة  القيادة  توجيهات  من 
أولوياتها،  مقدمة  في  المواطن  تضع 
اإلمكانيات  كافة  تسخير  إلى  وتسعى 
الحجاج.  بخدمة  االرتقاء  سبيل  في 
التجهيز  مستوى  إلى  النيادي  وأشار 

والمرافق  المخيمات  فــي  المتقدم 
الدولة  حجاج  كافة  يستوعب  بشكل 
ــوفــيــر ســبــل الــراحــة  ــاة ت ــراعـ مـــع مـ
وتوفير  المناسك،  وتأدية  إلسعادهم 
السامة  معايير  تضمن  مناسبة  بيئة 

خــــال تـــواجـــدهـــم فـــي الــمــخــيــمــات 
الوقائية  اإلجـــراءات  وتطبيق  بمنى 
ــا يــضــمــن صــحــة  ــم ــة ب ــ ــرازي ــ ــت واالحــ

الحجاج.
عمل  المكتب  إن  الــنــيــادي،  ــال  ق
تغيير  عــلــى  ــمــوســم  ال ــذا  هـ ــال  خـ
في  الــدولــة  حجاج  مخيمات  موقع 
مختلف  مـــن  ــبــة  قــري ــكــون  ــت ل مــنــى 
والحركة  المبيت  لتسهيل  المشاعر 
تعزيزها  إلــى  بــاإلضــافــة  للحجاج، 
أحــدث  لتواكب  التجهيزات  بكافة 
الحجاج  لخدمة  والمعدات  األجهزة 
للرجال  مصليات  توفير  جانب  إلى 
والــنــســاء ووضــع ســواتــر عــن أشعة 
الــشــمــس فــي الــمــمــرات الــداخــلــيــة 
بــالــدور  الــنــيــادي  وأشـــاد  للمخيم. 
وفــــرق عمل  لـــلـــكـــوادر  الـــمـــحـــوري 
والجهوزية  االستعداد  في  المكتب 
ــة،  ــجــول ــال ال فـــي الــمــخــيــمــات خــ
العربية  المملكة  جهود  على  وأثنى 
ــة الــشــقــيــقــة فـــي تــوفــيــر  ــودي ــســع ال
بضيوف  واالهــتــمــام  الــتــســهــيــات 

المجاالت. الرحمن في مختلف 

محمد سعيد النيادي خالل الجولة )وام(

حملة توعوية باإلرشادات 
الصحية لسالمة الحجاج

دبي )االتحاد(

عبر  رقمية  توعية  حملة  المجتمع  ووقاية  الصحة  وزارة  أطلقت 
التواصل  وســائــل  على  المتنوعة  ومنصاتها  اإللكتروني  موقعها 
الحملة  وتتضمن  الحج.  قوافل  مغادرة  مع  بالتزامن  االجتماعي، 
الرقمية فيديو توعوياً التباع كافة اإلرشادات واالحتياطات الصحية 
الواجب اتخاذها قبل وأثناء السفر، والحرص على تلقي التطعيمات 
الازمة ومنها كوفيد- 19 حسب البروتوكوالت المعتمدة لدى الجهات 
الصحية. كما دعت الوزارة في حملتها التوعوية الرقمية، الحجاج 
الحراري  اإلنهاك  الوقائية؛ مثل تجنب  الصحية  التدابير  اتباع  إلى 
واإلجهاد البدني أثناء التنقل والحرص على نظام التغذية الصحية 
والنظافة وارتــداء الكمامة، مع ضرورة استشارة طبيب عند ظهور 
أعراض مرضية. ويحمل الفيديو التوعوي رسائل طمأنينة للحجاج 
المصابين  والسيما  الـــوزارة  أولــويــات  من  وسامتهم  بــأن صحتهم 
باألمراض المزمنة وكبار السن والسيدات الحوامل، مع توفير جميع 

أشكال الدعم بالتعاون مع الجهات الصحية والحكومية المعنية.

مبنى وزارة الصحة )االتحاد(

يضم 75 سريرًا وغرفتي عمليات

تشغيل املستشفى اإلماراتي امليداني إلغاثــة متضــرري الزلزال يف أفغانستان

ــار  ــي إطـ يـــأتـــي الــمــســتــشــفــى فـ
الشيخ  السمو  صاحب  توجيهات 
نهيان، رئيس  محمد بن زايد آل 
الدولة »حفظه اهلل«، باالستجابة 
الفورية  اإلغاثة  وتقديم  العاجلة 
أفغانستان،  ــزال  زلـ لمتضرري 
ــضــم الــمــســتــشــفــى 75  ــث ي حــي
أكسجين  أسطوانة  و20  سريراً 
مساحة  على  عمليات  وغرفتي 

فيما سيسهم   مربع..  متر   1000
الطبية  االستجابة  تحقيق  فــي 
الـــســـريـــعـــة لـــلـــجـــرحـــى الـــذيـــن 
طبية  مساعدات  إلى  يحتاجون 

عاجلة. 
الظاهري  سالم  عيسى  وقــال 
ســفــيــر دولـــــة اإلمـــــــارات لــدى 
إنـــشـــاء  »إن  ــان:  ــ ــت ــســ ــ ــان ــ ــغ ــ أف
اإلماراتي  الميداني  المستشفى 

يأتي في إطار الجهود اإلنسانية 
ــارات  ــ ــة اإلمـ ــ ــي تــبــذلــهــا دول ــت ال
ــتــحــديــات وتــوفــيــر  لــمــواجــهــة ال
بالتدخل  المتعلقة  المساعدات 
المنقذة  واألدوية  السريع  الطبي 
ــي الــمــنــاطــق األكــثــر  ــأرواح ف ــ لـ
تضرراً من الزلزال والتي يصعب 

إليها«.  الوصول 
اإلمارات عملت  دولة  أن  يذكر 

اإلغاثية  مساعداتها  تنويع  على 
الــعــاجــلــة لــمــتــضــرري الــزلــزال، 
غذائية  مساعدات  شملت  حيث 
إطار  في  وذلك  متنوعة،  وطبية 
بفاعلية  المشاركة  على  حرصها 
المبذولة  الــدولــيــة  الجهود  فــي 
التداعيات  حــدة  مــن  للتخفيف 
التي خلفها الزلزال الذي ضرب 

أفغانستان. في  المناطق  بعض 

كابول )وام(

 بدأ المستشفى الميداني الذي 

أقامته دولة اإلمارات العربية المتحدة 

في المناطق المتضررة من الزلزال 

الذي شهدته أفغانستان، عملياته 

التشغيلية بعد تزويده باألجهزة 

والمعدات والمستلزمات الطبية بجانب 

األدوية والطواقم الطبية المتخصصة.

الطقس اليوم صحو

أبوظبي )وام(

توقع المركز الوطني لأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى 
غائم جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد 
الظهر، ورطبا ليًا وصباح غد الثاثاء على بعض المناطق الساحلية. 
وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً شرقاً تكون 
مثيرة للغبار. والرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية  تتراوح سرعتها 

من  15 إلى 25 كلم/س تصل إلى 40 كام/س. 
 وتكون البحر في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط الموج، ويحدث 
المد األول عند الساعة 17:28  والمد الثاني عند الساعة 03:42 
والجزر األول عند الساعة 10:24 والجزر الثاني عند الساعة 21:51. 
وفي بحر عمان يكون الموج خفيف إلى متوسط، ويحدث المد األول 
عند الساعة 13:18 والثاني عند الساعة 00:42 والجزر األول عند 

الساعة 19:35 والجزر الثاني عند الساعة 07:02.

تعزيز وعي سائقي »توصيل الطلبات« يف العني 

أبوظبي )االتحاد(

واللجنة  أبوظبي،  شرطة  عززت 
الــمــشــتــركــة لــلــســامــة الــمــروريــة 
ــرة الــبــلــديــات  ــ الــتــي تــتــرأســهــا دائ
ــات  ــي ســائــقــي دراجــ ــقــل وعـ ــن وال
العين  مدينة  في  الطلبات  توصيل 
ضمن  وذلك  المرورية،  بالسامة 
أبوظبي  توعية نفذها مركز  ورشة 

الصحة. بدائرة  العامة  للصحة 
فعاليات  إطار  في  الورشة  تأتي 
ــة لــســائــقــي  ــويـ ــوعـ ــتـ الـــحـــمـــلـــة الـ
ــة الــخــاصــة  ــاريـ ــنـ الــــدراجــــات الـ
على  وركـــزت  الــطــلــبــات  بتوصيل 
ــدراجــات  تــعــريــف ســائــقــي تــلــك ال

ومــمــثــلــي الــشــركــات الــعــامــلــة في 
بقواعد  الطلبات  توصيل  قــطــاع 
ــة الـــمـــروريـــة وتــضــمــنــت  ــســام ال
مع  بالتعاون  تثقيفية  محاضرات 
)طلبات  الطلبات  توصيل  شركات 
وديليفرو ونون( وعرض فيديوهات 
توعوية لحوادث الدراجات النارية 
السامة  بقواعد  التعريف  تم  كما 
الـــمـــروريـــة لـــتـــفـــادي الـــحـــوادث 
واألضـــرار  ومسبباتها  الــمــروريــة 
ومعايير  عنها،  الناجمة  والخسائر 
السلوكيات  وتجنب  اآلمنة  القيادة 
خطرا  تشكل  والتي  القانونية  غير 
ومرتادي  السائقين  سامة  على 

خالل الورشة )من المصدر(الطريق.

المستشفى لمواجهة 
التحديات وتوفير 

المساعدات المتعلقة 
بالتدخل الطبي السريع
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ــان الــتــحــكــم  ــمـ ــدرس ضـ ــ ــ كـــمـــا ت
لألشخاص  الصحية  الــحــالــة  فــي 
ــك  ــار، وكــذل ــب ــاخــت الــخــاضــعــيــن ل
ــروف  ــظــ ــ ــة وال ــي ــئ ــي ــب الــمــعــايــيــر ال
قاعدة  وإنــشــاء  للعزل،  والصحية 
العلمية  للبيانات  متكاملة  بيانات 
أثناء تنفيذ  التي تم الحصول عليها 
ــات إلنــشــاء  ــي ــع آل ــمــشــروع، ووضـ ال
المسؤول  الدولي  التعاون  وتشغيل 
العلمية  المشاكل  وحل  تحديد  عن 

الواعدة. القمرية  للبعثات 
ــري رائـــد  ــامـ ــعـ ــالـــح الـ وقـــــال صـ
ــحــاد«: إن  ـــ»االت مــحــاكــاة الــفــضــاء ل
فريق مهمة سيريوس 21 ساهم في 
 8 لمدة  امتدت  التي  المهمة  نجاح 
العديد  اكتسب  أنه  موضحاً  أشهر، 

من الخبرات خال فترة العزلة.
زمــيــلــه  أن  الـــعـــامـــري  وأضـــــاف 
محاكاة  ــد  رائـ الــحــمــادي  عــبــداهلل 
الــفــضــاء االحــتــيــاطــي كــان لــه دور 
من  الفريق  دعم  عملية  في  حيوي 
أنه  مشيراً  العمليات،  غرفة  خال 
قضى 240 يوًما في خدمة الوطن.

استثنائية  كانت  المهمة  أن  وتابع 
ــد إضـــافـــة نــوعــيــة لــلــمــشــاريــع  ــع وت
أنه  موضحاً  اإلماراتية،  الفضائية 
المهمة  أهداف  تحقيق  على  حرص 

على أكمل جه.
وبين مدى أهمية المهمة ودراسة 
الــفــضــاء  رواد  عــلــى  الــعــزلــة  ــار  ــ آث
قائًا: إن رواد الفضاء في رحات 
أو  القمر  إلى  المستقبلية  الفضاء 
مخاطر   3 إلــى  يتعرضون  المريخ 
الجاذبية  انعدام  ومنها  العزلة  منها 
واإلشــعــاعــات الــشــمــســيــة، مــؤكــداً 
تدرس  الفضاء  محاكاة  مهمات  أن 
اإلنسان  جسم  على  العزلة  تأثير 
ووسائل  آليات  ابتكار  على  وتعمل 

آثارها. تقلل 
ــفــيــد هــذه  وتـــابـــع الـــعـــامـــري: وت

اآلليات رواد الفضاء في المستقبل، 
في  يتمثل  العزلة  تأثير  أن  مؤكداً 
بالملل  والشعور  الطاقة  انخفاض 

الروتيني. والعمل 
نشوق،  بن  المهندس محمد  وقال 
لمحاكاة  ــارات  ــ اإلم مــشــروع  مــديــر 
الفضاء إن المهمة تمت بنجاح وقد 
مدى  موضحاً  أشهر   8 إلى  امتدت 
رائد  الحمادي  عبداهلل  دور  أهمية 
والذي  االحتياطي  الفضاء  محاكاة 
ومساندة  متابعة  فــي  دور  لــه  كــان 
خال  مــن  الــعــامــري  صــالــح  زميله 

التحكم. غرفة 

وأوضح بن نشوق أن هناك خطة 
ــة تــنــفــيــذ مــحــطــة مــحــاكــاة  ــدراسـ لـ
السنوات  خــال  إماراتية  فضائية 
5 المقبلة، مبيناً أن هذه الخطوة  الـ
تأتي في إطار التطوير ودعم برنامج 
اإلمارات في قطاع الفضاء، والذي 
متنوعة  مشروعات  يتضمن  أصبح 
ــة، فــضــًا  ــشــري ــب تــفــيــد وتـــخـــدم ال
البحثية  الــمــجــهــودات  تــعــزيــز  عــن 
المتخصصة  اإلماراتية  للجامعات 

في هذا الشأن.
وأضاف أن المهمة رقم واحد من 
الفضاء  لمحاكاة  اإلمــارات  مشروع 

تجارب

دراسات

 قالت شيخة الفالسي مدير 
الفريق العلمي ملشروع مهمة 

محاكاة الفضاء إنه بعد أسبوعني 
ستبدأ مرحلة الدراسات العلمية 

للتجارب التي نفذها صالح 
العامري، موضحة أن مركز محمد 

بن راشد للفضاء سينشئ شبكة 
معلوماتية، تضم كل الدراسات 

لعلماء  املتخصصة  العلمية 
املنطقة، بهدف تعزيز التبادل 

املعريف مع الباحثني اإلماراتيني.
وبينت أن هناك 4 باحثني من 
الفريق العلمي ملهمة احملاكاة، 

سيتولون تقييم وحتليل نتائج 
التجارب، خاصة أن فترة ما بعد 

املهمة بنفس قدر، أو حتى أهم 
من املهمة ذاتها، وذلك لتوفير 

بيانات علمية جديدة، تبحث يف 
آثار العزل على رواد الفضاء ومن 
ثم التجهيز لرحالت استكشاف 
فضاء مستقبلية مأهولة وغير 

مأهولة.
وأوضحت أن مخرجات الدراسات 

والتجارب العلمية التي نفذها 
رائد محاكاة الفضاء صالح 

العامري، برفقة زمالئه من فريق 
مهمة ضمن برنامج البحث العلمي 

الدولي يف احملطة األرضية 
»سيريوس21« يف روسيا، لن 

تنتهي مبجرد خروجهم من العزل 
الذي استمر 8 أشهر، وأنه سيتم 

البدء مبراجعة وحتليل املعلومات 
والبيانات التي مت التوصل إليها 

من خالل فريق علمي، مبينة أنه 
سيقوم كل فريق من املشاركني يف 

املهمة، بدراسة املعلومات، وهم 
تقريبًا 10 باحثني، فيما يضم 

الفريق العلمي من مركز محمد 
بن راشد للفضاء 4 باحثني.

شيخة الفالسي

 قالت: إن الدراسات والتجارب 
العلمية اخلاصة باملهمة تتم 
دراستها من خالل 3 مراحل، 

تشمل األولى قبل بدء املهمة ثم 
خاللها، وصواًل للمرحلة الثالثة 

والتي ستكون عقب خروج الفريق 
املشارك بأسبوعني، مشيرة إلى 

أن هذه االستنتاجات والبيانات، 
التي سيتم احلصول عليها 

ستشكل نقلة علمية يف عالم 
املستقبلية،  واملهمات  الفضاء 

كما ستمنحنا املعرفة واإلجابات 
الالزمة اخلاصة بأسئلة كثيرة 
الستكشاف الفضاء اخلارجي، 

ومن أهم هذه الدراسات ما يتعلق 
منها بآثار العزلة على جسم 

اإلنسان من كل النواحي، حيث 
تعد املهمة جزءًا من استراتيجية 

استكشاف الفضاء، فيما تعتبر 
جتارب احملاكاة، سلسلة من 

االختبارات امليدانية، التي يتم 
إجراؤها قبل إطالق البعثات 

الفضائية.
وأكدت أن البحوث والدراسات 

التي قام بها فريق املهمة 
اإلماراتي صالح العامري وزميله 
عبداهلل احلمادي الذي تواجد 

ضمن فريق املتابعة، مردودها 
ليس محصورًا فقط لإلمارات، 
ولكن للمجتمع العلمي العاملي، 

ولذلك شارك فريقان، روسي 
وأميركي يف هذه املهمة، مؤكدة أن 
هدفهم األساسي هو دعم الكوادر 

الوطنية والعلمية يف الدولة، 
وتطوير كفاءات جامعاتنا 

وعلمائنا، الذين وصولوا ملرحلة 
متقدمة يف الدراسات البحثية يف 
كافة املساقات، ومن بينها الطبية 

والتي ميكن أن تضاهي وتنافس 
العاملية. الدراسات 

وأوضحت الفالسي أن مركز 
محمد بن راشد للفضاء، سينشئ 

شبكة معلوماتية جتمع كل 
الدراسات والتجارب البحثية، 

فضاًل عن العلماء املتميزين يف 
تخصصاتهم باملنطقة، بهدف 

دعمهم ونشر مجهوداتهم 
البحثية، ولكي يدعموا الباحثني 

اإلماراتيني من خالل تعزيز 
التواصل بهدف زيادة اخلبرات، 

وبناء العالقات العلمية التي 
تؤسس النطالقة معرفية كبيرة، 

تفيد اجلميع وتعزز املسيرة 
العلمية.

»            « في المحطة »سيريوس 21« 

صالح العامري: املهمة استثنائية وإضافة نوعية  

دبي )االتحاد(

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل 
مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، 
قيادة وشعب اإلمارات بنجاح المهمة »سيريوس 

21«، وهي أول مهمة إماراتية لمحاكاة الفضاء.
وقال سموه، عبر »تويتر«: »نبارك لقيادة وشعب 

اإلمارات نجاح المهمة »سيريوس 21«، وهي أول 
مهمة إماراتية لمحاكاة الفضاء... انطلقت المهمة 
في 4 نوفمبر 2021 واستمرت لمدة 240 يوماً في 
موسكو، بمشاركة صالح العامري ورواد محاكاة 
ل  يسَجّ إنــجــاز جديد  وأمــيــركــا...  روســيــا  مــن 
ألبناء اإلمارات وفريق مركز محمد بن راشد 

للفضاء«.

أكد أنه اكتسب العديد من الخبرات خالل فترة العزلة

الفضاء  محاكاة  رواد  بدأها  والتي 
وعبد  العامري  صالح  اإلماراتيون 
»سيريوس21«  ضمن  الحمادي  اهلل 
نــوفــمــبــر   4 ــقــت  ــطــل ــي، وان ــروســ ــ ال
قادمة  لسلسلة  بداية  تعد   ،2021

المتواصل. من هذا المشروع 
ــم تـــوفـــيـــر الــبــنــيــة  ــت ــع: ســي ــ ــاب ــ وت
الباحثون  يحتاجها  التي  المؤهلة 
اإلمـــاراتـــيـــون، لــتــطــويــر أبــحــاثــهــم 
وإفادة  الفضاء  بقطاع  الصلة  ذات 
بــالــدولــة،  والمتخصصين  الطلبة 
كبيرة  ستكون  ذلك  نتائج  أن  مؤكداً 
النجاحات  لتعزيز  وإيجابية  جــداً 

اإلمـــارات  لمشروعات  المتواصلة 
وتحقيق  الفضاء،  استكشاف  مجال 
الدول  طليعة  في  نكون  بأن  حلمنا 
والمعرفي  النوعي  القطاع  هذا  في 

المهم.
لمحاكاة  اإلمارات  مهمة  أن  وبين 
في  جوهرياً  محوراً  تشكل  الفضاء، 
للدولة  الــطــمــوحــة  ــة  ــرؤي ال تحقيق 
وصــوالً  الحيوي،  القطاع  هــذا  فــي 
اقتصاد  وبناء  اإلمارات،  مئوية  إلى 
المستقبل  مجتمع  ــي  ف الــمــعــرفــة 
ــي، الـــقـــائـــم عــلــى االبــتــكــار  ــ ــذك ــ ال

العلمي. والبحث  والتكنولوجيا 

آمنة الكتبي )موسكو( 

غادر صالح العامري رائد محاكاة الفضاء المجمع التجريبي األرضي في معهد 

البحوث الطبية والحيوية التابع ألكاديمية العلوم الروسية في موسكو 

لينهي بذلك أول مهمة عربية لمحاكاة الفضاء امتدت لـ8 أشهر.

ويعد العامري أول رائد فضاء عربي يشارك في مهمة ضمن المحطة 

»سيريوس 21« في العاصمة الروسية موسكو، وتجربته تهدف إلى 

تقييم تأثير العزلة على الطاقم في جسم محكم يحاكي مركبة 

فضائية على الحالة النفسية، والفسيولوجية النفسية، واألداء 

العقلي والبدني، وكذلك على النظم الفسيولوجية 

الرئيسة لجسم اإلنسان.

أول مهمـــــــــــة إماراتيــة أول مهمـــــــــــة إماراتيــة 
لمحاكــــــــــــاة الفضـــــــــــــاء لمحاكــــــــــــاة الفضـــــــــــــاء 

 أكد عدنان الريس، مدير مشروع 
املريخ 2117: »نفتخر يف دولة اإلمارات، 

ومركز محمد بن راشد للفضاء بكوننا 
جزًءا من هذه املهمة العاملية كما نهنئ 

الطاقم ونشكره على جهوده، حيث واجه 
التحديات التي رافقت العزلة، مبا يف ذلك 
التواصل احملدود مع العائلة واألصدقاء«، 

مبينًا أن الطابع العاملي لبرنامج البحث 
العلمي الدولي يف احملطة األرضية الفريدة 

»سيريوس 21« بالغ األهمية ألنه ميكن 
العلماء من جميع أنحاء العالم من توحيد 
جهودهم لدعم مسيرة استكشاف الفضاء.

وقال الريس: تتسم مهمة محاكاة احلياة يف 
الفضاء بأهميتها البالغة، نظرًا لتأثيرها 

اإليجابي يف دراسة حيثيات احلفاظ على 
سالمة رواد الفضاء وصحتهم خالل رحالت 
استكشاف الفضاء طويلة املدى«، مؤكدًا أن 

هذه املهمة لها دور محوري يف فهم العلوم 
األساسية لهذه املهمات، كما ستزودنا 
املشاركة بالبيانات الضرورية الكفيلة 

مبساعدتنا على خوض مزيد من مهام 
اكتشاف الفضاء الطموحة مبا فيها برنامج 

املريخ 2117.
وأضاف الريس: ساهمت مشاركة اإلمارات 

يف مهمة سيريوس يف تطوير اإلمكانات 
اإلماراتية وستسهم يف تعزيز برنامج املريخ 

2117، الذي يهدف إلى إنشاء مستوطنات 
بشرية على املريخ بحلول عام 2117.

وقال: تعد سلسلة »سيريوس« مهمة دولية 
جتري يف املجمع التجريبي األرضي يف 

معهد األبحاث الطبية واحليوية التابع 
ألكادميية العلوم الروسية يف موسكو، 

وتهدف املهمة بشكل رئيسي إلى دراسة آثار 
العزلة على اجلسم البشري وصحته، كما 

تعتبر مهمة محاكاة احلياة يف الفضاء جزءًا 
من استراتيجية استكشاف الفضاء التي 

أدرجتها وكالة ناسا ضمن برنامج البحوث 
البشرية.

وتابع: ركز برنامج »سيريوس« على تشكيل 
طاقم من مختلف اخللفيات الثقافية وقادر 

على إجناز املهمات املستدامة احملتملة إلى 
املريخ أو أي من أنشطة استكشاف الفضاء، 

برغم اختالفاتهم وخلفياتهم الثقافية 
املتنوعة، وُتعد هذه املهمات جزءًا أساسيًا 
من جهود فهم استجابة أجسادنا حلاالت 

الُعزلة وتداعياتها على أجسادنا وعلى 
جميع األشخاص املتواجدين ضمن املكان 

املغلق.
وأضاف: تعد أحد املواضيع البحثية التي 
مت انتقاؤها للمهمة من جامعة محمد بن 

راشد للطب والعلوم الصحية، حيث ركز 
على آثار التعرض طويل األمد لبيئات 

محاكاة احلياة يف الفضاء على تغير حالة 
القلب واألوعية الدموية وتفاعالت القلب 

الوضعية.. بينما اقترح املوضوع البحثي 
امُلقدم من جامعة الشارقة دراسة حتديد 

آثار اإلجهاد الناجم عن العزلة على 
وظيفة الدورة الدموية والعضالت الهيكلية 
لدى أعضاء الطاقم خالل املهمة مع قياس 

املعالم السريرية واجلينومية والنسخية 
والبروتيومية، كما اشتملت قائمة املواضيع 
البحثية امُلقدمة ألغراض املهمة على بحث 
تقدمت به اجلامعة األميركية يف الشارقة 

حول تخفيف اإلجهاد النفسي يف فترات 
العزلة والبيئات املغلقة، بينما اقترحت 

جامعة اإلمارات العربية املتحدة بحثًا 
حول التحديات النفسية التي تطرحها 

العزلة أثناء رحالت اإلنسان إلى الفضاء: 
دور الديناميكيات التحفيزية والتدريب 

املتقطع املكثف كإجراء ملنع فقدان كثافة 
العظام ومقاومة األنسولني يف بيئة 

الفضاء.

المهمة سيريوس 
ساهمت في تطوير 
اإلمكانات اإلماراتية

عدنان الريس

حمــــدان بـــــن محمــــد: 
إنجــاز جديـــد يسجـل ألبنـاء اإلمــارات

تعزيز برنامج املريخ 2117

يومـــــًا فــــي خدمـــة الـوطن
240

محمد بن نشوق

صالح العامري وعبداهلل الحمادي وفريق العمل

صالح العامري مع الفريق )من المصدر(
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ــان الــتــحــكــم  ــمـ ــدرس ضـ ــ ــ كـــمـــا ت
لألشخاص  الصحية  الــحــالــة  فــي 
ــك  ــار، وكــذل ــب ــاخــت الــخــاضــعــيــن ل
ــروف  ــظــ ــ ــة وال ــي ــئ ــي ــب الــمــعــايــيــر ال
قاعدة  وإنــشــاء  للعزل،  والصحية 
العلمية  للبيانات  متكاملة  بيانات 
أثناء تنفيذ  التي تم الحصول عليها 
ــات إلنــشــاء  ــي ــع آل ــمــشــروع، ووضـ ال
المسؤول  الدولي  التعاون  وتشغيل 
العلمية  المشاكل  وحل  تحديد  عن 

الواعدة. القمرية  للبعثات 
ــري رائـــد  ــامـ ــعـ ــالـــح الـ وقـــــال صـ
ــحــاد«: إن  ـــ»االت مــحــاكــاة الــفــضــاء ل
فريق مهمة سيريوس 21 ساهم في 
 8 لمدة  امتدت  التي  المهمة  نجاح 
العديد  اكتسب  أنه  موضحاً  أشهر، 

من الخبرات خال فترة العزلة.
زمــيــلــه  أن  الـــعـــامـــري  وأضـــــاف 
محاكاة  ــد  رائـ الــحــمــادي  عــبــداهلل 
الــفــضــاء االحــتــيــاطــي كــان لــه دور 
من  الفريق  دعم  عملية  في  حيوي 
أنه  مشيراً  العمليات،  غرفة  خال 
قضى 240 يوًما في خدمة الوطن.

استثنائية  كانت  المهمة  أن  وتابع 
ــد إضـــافـــة نــوعــيــة لــلــمــشــاريــع  ــع وت
أنه  موضحاً  اإلماراتية،  الفضائية 
المهمة  أهداف  تحقيق  على  حرص 

على أكمل جه.
وبين مدى أهمية المهمة ودراسة 
الــفــضــاء  رواد  عــلــى  الــعــزلــة  ــار  ــ آث
قائًا: إن رواد الفضاء في رحات 
أو  القمر  إلى  المستقبلية  الفضاء 
مخاطر   3 إلــى  يتعرضون  المريخ 
الجاذبية  انعدام  ومنها  العزلة  منها 
واإلشــعــاعــات الــشــمــســيــة، مــؤكــداً 
تدرس  الفضاء  محاكاة  مهمات  أن 
اإلنسان  جسم  على  العزلة  تأثير 
ووسائل  آليات  ابتكار  على  وتعمل 

آثارها. تقلل 
ــفــيــد هــذه  وتـــابـــع الـــعـــامـــري: وت

اآلليات رواد الفضاء في المستقبل، 
في  يتمثل  العزلة  تأثير  أن  مؤكداً 
بالملل  والشعور  الطاقة  انخفاض 

الروتيني. والعمل 
نشوق،  بن  المهندس محمد  وقال 
لمحاكاة  ــارات  ــ اإلم مــشــروع  مــديــر 
الفضاء إن المهمة تمت بنجاح وقد 
مدى  موضحاً  أشهر   8 إلى  امتدت 
رائد  الحمادي  عبداهلل  دور  أهمية 
والذي  االحتياطي  الفضاء  محاكاة 
ومساندة  متابعة  فــي  دور  لــه  كــان 
خال  مــن  الــعــامــري  صــالــح  زميله 

التحكم. غرفة 

وأوضح بن نشوق أن هناك خطة 
ــة تــنــفــيــذ مــحــطــة مــحــاكــاة  ــدراسـ لـ
السنوات  خــال  إماراتية  فضائية 
5 المقبلة، مبيناً أن هذه الخطوة  الـ
تأتي في إطار التطوير ودعم برنامج 
اإلمارات في قطاع الفضاء، والذي 
متنوعة  مشروعات  يتضمن  أصبح 
ــة، فــضــًا  ــشــري ــب تــفــيــد وتـــخـــدم ال
البحثية  الــمــجــهــودات  تــعــزيــز  عــن 
المتخصصة  اإلماراتية  للجامعات 

في هذا الشأن.
وأضاف أن المهمة رقم واحد من 
الفضاء  لمحاكاة  اإلمــارات  مشروع 

تجارب

دراسات

 قالت شيخة الفالسي مدير 
الفريق العلمي ملشروع مهمة 

محاكاة الفضاء إنه بعد أسبوعني 
ستبدأ مرحلة الدراسات العلمية 

للتجارب التي نفذها صالح 
العامري، موضحة أن مركز محمد 

بن راشد للفضاء سينشئ شبكة 
معلوماتية، تضم كل الدراسات 

لعلماء  املتخصصة  العلمية 
املنطقة، بهدف تعزيز التبادل 

املعريف مع الباحثني اإلماراتيني.
وبينت أن هناك 4 باحثني من 
الفريق العلمي ملهمة احملاكاة، 

سيتولون تقييم وحتليل نتائج 
التجارب، خاصة أن فترة ما بعد 

املهمة بنفس قدر، أو حتى أهم 
من املهمة ذاتها، وذلك لتوفير 

بيانات علمية جديدة، تبحث يف 
آثار العزل على رواد الفضاء ومن 
ثم التجهيز لرحالت استكشاف 
فضاء مستقبلية مأهولة وغير 

مأهولة.
وأوضحت أن مخرجات الدراسات 

والتجارب العلمية التي نفذها 
رائد محاكاة الفضاء صالح 

العامري، برفقة زمالئه من فريق 
مهمة ضمن برنامج البحث العلمي 

الدولي يف احملطة األرضية 
»سيريوس21« يف روسيا، لن 

تنتهي مبجرد خروجهم من العزل 
الذي استمر 8 أشهر، وأنه سيتم 

البدء مبراجعة وحتليل املعلومات 
والبيانات التي مت التوصل إليها 

من خالل فريق علمي، مبينة أنه 
سيقوم كل فريق من املشاركني يف 

املهمة، بدراسة املعلومات، وهم 
تقريبًا 10 باحثني، فيما يضم 

الفريق العلمي من مركز محمد 
بن راشد للفضاء 4 باحثني.

شيخة الفالسي

 قالت: إن الدراسات والتجارب 
العلمية اخلاصة باملهمة تتم 
دراستها من خالل 3 مراحل، 

تشمل األولى قبل بدء املهمة ثم 
خاللها، وصواًل للمرحلة الثالثة 

والتي ستكون عقب خروج الفريق 
املشارك بأسبوعني، مشيرة إلى 

أن هذه االستنتاجات والبيانات، 
التي سيتم احلصول عليها 

ستشكل نقلة علمية يف عالم 
املستقبلية،  واملهمات  الفضاء 

كما ستمنحنا املعرفة واإلجابات 
الالزمة اخلاصة بأسئلة كثيرة 
الستكشاف الفضاء اخلارجي، 

ومن أهم هذه الدراسات ما يتعلق 
منها بآثار العزلة على جسم 

اإلنسان من كل النواحي، حيث 
تعد املهمة جزءًا من استراتيجية 

استكشاف الفضاء، فيما تعتبر 
جتارب احملاكاة، سلسلة من 

االختبارات امليدانية، التي يتم 
إجراؤها قبل إطالق البعثات 

الفضائية.
وأكدت أن البحوث والدراسات 

التي قام بها فريق املهمة 
اإلماراتي صالح العامري وزميله 
عبداهلل احلمادي الذي تواجد 

ضمن فريق املتابعة، مردودها 
ليس محصورًا فقط لإلمارات، 
ولكن للمجتمع العلمي العاملي، 

ولذلك شارك فريقان، روسي 
وأميركي يف هذه املهمة، مؤكدة أن 
هدفهم األساسي هو دعم الكوادر 

الوطنية والعلمية يف الدولة، 
وتطوير كفاءات جامعاتنا 

وعلمائنا، الذين وصولوا ملرحلة 
متقدمة يف الدراسات البحثية يف 
كافة املساقات، ومن بينها الطبية 

والتي ميكن أن تضاهي وتنافس 
العاملية. الدراسات 

وأوضحت الفالسي أن مركز 
محمد بن راشد للفضاء، سينشئ 

شبكة معلوماتية جتمع كل 
الدراسات والتجارب البحثية، 

فضاًل عن العلماء املتميزين يف 
تخصصاتهم باملنطقة، بهدف 

دعمهم ونشر مجهوداتهم 
البحثية، ولكي يدعموا الباحثني 

اإلماراتيني من خالل تعزيز 
التواصل بهدف زيادة اخلبرات، 

وبناء العالقات العلمية التي 
تؤسس النطالقة معرفية كبيرة، 

تفيد اجلميع وتعزز املسيرة 
العلمية.

»            « في المحطة »سيريوس 21« 

صالح العامري: املهمة استثنائية وإضافة نوعية  

دبي )االتحاد(

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل 
مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، 
قيادة وشعب اإلمارات بنجاح المهمة »سيريوس 

21«، وهي أول مهمة إماراتية لمحاكاة الفضاء.
وقال سموه، عبر »تويتر«: »نبارك لقيادة وشعب 

اإلمارات نجاح المهمة »سيريوس 21«، وهي أول 
مهمة إماراتية لمحاكاة الفضاء... انطلقت المهمة 
في 4 نوفمبر 2021 واستمرت لمدة 240 يوماً في 
موسكو، بمشاركة صالح العامري ورواد محاكاة 
ل  يسَجّ إنــجــاز جديد  وأمــيــركــا...  روســيــا  مــن 
ألبناء اإلمارات وفريق مركز محمد بن راشد 

للفضاء«.

أكد أنه اكتسب العديد من الخبرات خالل فترة العزلة

الفضاء  محاكاة  رواد  بدأها  والتي 
وعبد  العامري  صالح  اإلماراتيون 
»سيريوس21«  ضمن  الحمادي  اهلل 
نــوفــمــبــر   4 ــقــت  ــطــل ــي، وان ــروســ ــ ال
قادمة  لسلسلة  بداية  تعد   ،2021

المتواصل. من هذا المشروع 
ــم تـــوفـــيـــر الــبــنــيــة  ــت ــع: ســي ــ ــاب ــ وت
الباحثون  يحتاجها  التي  المؤهلة 
اإلمـــاراتـــيـــون، لــتــطــويــر أبــحــاثــهــم 
وإفادة  الفضاء  بقطاع  الصلة  ذات 
بــالــدولــة،  والمتخصصين  الطلبة 
كبيرة  ستكون  ذلك  نتائج  أن  مؤكداً 
النجاحات  لتعزيز  وإيجابية  جــداً 

اإلمـــارات  لمشروعات  المتواصلة 
وتحقيق  الفضاء،  استكشاف  مجال 
الدول  طليعة  في  نكون  بأن  حلمنا 
والمعرفي  النوعي  القطاع  هذا  في 

المهم.
لمحاكاة  اإلمارات  مهمة  أن  وبين 
في  جوهرياً  محوراً  تشكل  الفضاء، 
للدولة  الــطــمــوحــة  ــة  ــرؤي ال تحقيق 
وصــوالً  الحيوي،  القطاع  هــذا  فــي 
اقتصاد  وبناء  اإلمارات،  مئوية  إلى 
المستقبل  مجتمع  ــي  ف الــمــعــرفــة 
ــي، الـــقـــائـــم عــلــى االبــتــكــار  ــ ــذك ــ ال

العلمي. والبحث  والتكنولوجيا 

آمنة الكتبي )موسكو( 

غادر صالح العامري رائد محاكاة الفضاء المجمع التجريبي األرضي في معهد 

البحوث الطبية والحيوية التابع ألكاديمية العلوم الروسية في موسكو 

لينهي بذلك أول مهمة عربية لمحاكاة الفضاء امتدت لـ8 أشهر.

ويعد العامري أول رائد فضاء عربي يشارك في مهمة ضمن المحطة 

»سيريوس 21« في العاصمة الروسية موسكو، وتجربته تهدف إلى 

تقييم تأثير العزلة على الطاقم في جسم محكم يحاكي مركبة 

فضائية على الحالة النفسية، والفسيولوجية النفسية، واألداء 

العقلي والبدني، وكذلك على النظم الفسيولوجية 

الرئيسة لجسم اإلنسان.

أول مهمـــــــــــة إماراتيــة أول مهمـــــــــــة إماراتيــة 
لمحاكــــــــــــاة الفضـــــــــــــاء لمحاكــــــــــــاة الفضـــــــــــــاء 

 أكد عدنان الريس، مدير مشروع 
املريخ 2117: »نفتخر يف دولة اإلمارات، 

ومركز محمد بن راشد للفضاء بكوننا 
جزًءا من هذه املهمة العاملية كما نهنئ 

الطاقم ونشكره على جهوده، حيث واجه 
التحديات التي رافقت العزلة، مبا يف ذلك 
التواصل احملدود مع العائلة واألصدقاء«، 

مبينًا أن الطابع العاملي لبرنامج البحث 
العلمي الدولي يف احملطة األرضية الفريدة 

»سيريوس 21« بالغ األهمية ألنه ميكن 
العلماء من جميع أنحاء العالم من توحيد 
جهودهم لدعم مسيرة استكشاف الفضاء.

وقال الريس: تتسم مهمة محاكاة احلياة يف 
الفضاء بأهميتها البالغة، نظرًا لتأثيرها 

اإليجابي يف دراسة حيثيات احلفاظ على 
سالمة رواد الفضاء وصحتهم خالل رحالت 
استكشاف الفضاء طويلة املدى«، مؤكدًا أن 

هذه املهمة لها دور محوري يف فهم العلوم 
األساسية لهذه املهمات، كما ستزودنا 
املشاركة بالبيانات الضرورية الكفيلة 

مبساعدتنا على خوض مزيد من مهام 
اكتشاف الفضاء الطموحة مبا فيها برنامج 

املريخ 2117.
وأضاف الريس: ساهمت مشاركة اإلمارات 

يف مهمة سيريوس يف تطوير اإلمكانات 
اإلماراتية وستسهم يف تعزيز برنامج املريخ 

2117، الذي يهدف إلى إنشاء مستوطنات 
بشرية على املريخ بحلول عام 2117.

وقال: تعد سلسلة »سيريوس« مهمة دولية 
جتري يف املجمع التجريبي األرضي يف 

معهد األبحاث الطبية واحليوية التابع 
ألكادميية العلوم الروسية يف موسكو، 

وتهدف املهمة بشكل رئيسي إلى دراسة آثار 
العزلة على اجلسم البشري وصحته، كما 

تعتبر مهمة محاكاة احلياة يف الفضاء جزءًا 
من استراتيجية استكشاف الفضاء التي 

أدرجتها وكالة ناسا ضمن برنامج البحوث 
البشرية.

وتابع: ركز برنامج »سيريوس« على تشكيل 
طاقم من مختلف اخللفيات الثقافية وقادر 

على إجناز املهمات املستدامة احملتملة إلى 
املريخ أو أي من أنشطة استكشاف الفضاء، 

برغم اختالفاتهم وخلفياتهم الثقافية 
املتنوعة، وُتعد هذه املهمات جزءًا أساسيًا 
من جهود فهم استجابة أجسادنا حلاالت 

الُعزلة وتداعياتها على أجسادنا وعلى 
جميع األشخاص املتواجدين ضمن املكان 

املغلق.
وأضاف: تعد أحد املواضيع البحثية التي 
مت انتقاؤها للمهمة من جامعة محمد بن 

راشد للطب والعلوم الصحية، حيث ركز 
على آثار التعرض طويل األمد لبيئات 

محاكاة احلياة يف الفضاء على تغير حالة 
القلب واألوعية الدموية وتفاعالت القلب 

الوضعية.. بينما اقترح املوضوع البحثي 
امُلقدم من جامعة الشارقة دراسة حتديد 

آثار اإلجهاد الناجم عن العزلة على 
وظيفة الدورة الدموية والعضالت الهيكلية 
لدى أعضاء الطاقم خالل املهمة مع قياس 

املعالم السريرية واجلينومية والنسخية 
والبروتيومية، كما اشتملت قائمة املواضيع 
البحثية امُلقدمة ألغراض املهمة على بحث 
تقدمت به اجلامعة األميركية يف الشارقة 

حول تخفيف اإلجهاد النفسي يف فترات 
العزلة والبيئات املغلقة، بينما اقترحت 

جامعة اإلمارات العربية املتحدة بحثًا 
حول التحديات النفسية التي تطرحها 

العزلة أثناء رحالت اإلنسان إلى الفضاء: 
دور الديناميكيات التحفيزية والتدريب 

املتقطع املكثف كإجراء ملنع فقدان كثافة 
العظام ومقاومة األنسولني يف بيئة 

الفضاء.

المهمة سيريوس 
ساهمت في تطوير 
اإلمكانات اإلماراتية

عدنان الريس

حمــــدان بـــــن محمــــد: 
إنجــاز جديـــد يسجـل ألبنـاء اإلمــارات

تعزيز برنامج املريخ 2117

يومـــــًا فــــي خدمـــة الـوطن
240

محمد بن نشوق

صالح العامري وعبداهلل الحمادي وفريق العمل

صالح العامري مع الفريق )من المصدر(
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مرافق ومنشآت عصرية

»البلـــديــــات والنــقــــل« تـبـــدأ األعمال

التطويرية لشاطئ البطني للسيدات

أبوظبي )االتحاد(

والنقل  البلديات  ــرة  دائـ أعلنت 
»تطوير  مشروع  بأعمال  البدء  عن 
ــلــســيــدات« في  شــاطــئ الــبــطــيــن ل
جديدة  خطة  في  أبوظبي،  مدينة 
ومنشآت  مــرافــق  إضــافــة  تتضمن 
ــة وفــــق أعـــلـــى الــمــعــايــيــر  عــصــري
مميزة  تجربة  لتوفير  العالمية، 
تــتــســم بــالــخــصــوصــيــة لــلــســيــدات 
مشروع  ويعزز  أبوظبي.  إمــارة  في 
تطوير شاطئ البطين للسيدات من 
الموقع  في  التحتية  البنية  مستوى 
مجتمعية  مــســاحــات  تــوفــيــر  عــبــر 
احتياجات  لتلبية  وعصرية  مبتكرة 
ليعكس  المستخدمين،  فئات  كافة 
متطلبات  بــوضــع  الـــدائـــرة  ــزام  ــت ال
في  أساسي  كمحور  اإلمــارة  سكان 
كافة استراتيجياتها وعملياتها، من 
خالل إعادة إحياء وتطوير المناطق 
ــر الــمــزيــد  ــطــوي فـــي أبـــوظـــبـــي، وت
للوجهات  المميزة  الــخــيــارات  مــن 
الترفيهية للسيدات، الالتي يشكلن 

عنصراً مهماً في التنمية المستدامة 
للمجتمعات ودفع عجلة التطور في 
اإلمارة. وأشارت الدائرة إلى إغالق 
البطين  لشاطئ  الــحــالــي  الــمــوقــع 
فترة  للسيدات بشكل مؤقت خالل 
التطوير وحتى انتهاء المشروع في 
2023، وذلك  الثاني من عام  الربع 
دعــم  فــي  الـــدائـــرة  رؤيـــة  لتحقيق 
جــودة  لرفع  الحكومية  التوجهات 

الحياة في اإلمارة.
ــغــطــي األعـــمـــال الــتــطــويــريــة  وت
قدماً   36.580 مساحة  للشاطئ 

مــرافــق  ــة  إضــاف تتضمن  ــاً،  ــع مــرب
أساسية، ومطعماً، ومقاٍه، ومساحة 
ُمكيفة مخصصة للصالة، باإلضافة 
داخل  للسيدات  خــاص  متجر  إلــى 
من  الخيارات  أهــم  يوفر  الشاطئ 
إلـــى جــانــب تطوير  الــمــشــتــريــات. 
مسار مخصص للتمارين الرياضية 
وصالة  متر،   500 بطول  والــجــري 
خارجية،  وأخــرى  داخلية،  رياضية 
وكذلك العديد من المرافق الرياضية 
المختلفة مثل، ملعب لكرة الطائرة، 
ومسبح،  الــبــادل،  لرياضة  وملعب 

مـــرافـــق خدمية  ــى  ــ إل بـــاإلضـــافـــة 
للمالبس،  تبديل  غرف  مثل  أخرى 
من  وغيرها  لالستحمام،  وغــرف 
المرافق التي تعزز تجربة السيدات 
الشاطئية مع توفير خصوصية تامة 
التطويرية  األعمال  وتتضمن  لهّن. 
أيضاً  للسيدات  البطين  لشاطئ 
إضافة حديقة مخصصة لألطفال 
ومساحة  خــاصــة،  مــعــدات  تشمل 
لممارسة رياضة القفز »ترامبلوين«، 
الجودة  ذات  األلــعــاب  من  وغيرها 

العالية، واآلمنة لألطفال.

تشغيل تجريبي لـ »تسال 3« في »تاكسي دبي«

»هيئة الطرق«: خفض االنبعاثات الكربونية

المدير  الطاير  مطر  معالي  وقـــال 
العام رئيس مجلس المديرين في هيئة 
استخدام  إن  ــمــواصــالت:  وال الــطــرق 
مركبة تسال الكهربائية بقطاع مركبات 
مميزة  تجربة  دبــي  إمــارة  فــي  األجــرة 
السمو  صاحب  مبادرة  دعم  في  تسهم 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
الـــوزراء  مجلس  رئيس  الــدولــة  رئيس 
ــاه اهلل« )االقــتــصــاد  ــ حــاكــم دبـــي »رع
وكذلك  المستدامة(  للتنمية  األخضر 
من  والحد  الطاقة  استراتيجية  دعــم 

جعل  إلى  الهادفة  دبي  حكومة  تتبناها  التي  الكربون 
الطاقة  اســتــهــالك  كــفــاءة  فــي  بــه  يحتذى  مــثــاالً  ــي  دب
الهيئة  أن  إلى  مشيراً  الكربونية..  االنبعاثات  وخفض 
ضمن  تسال  مركبة   172 تشغيل   2017 عام  في  بدأت 
مركبة   80 منها  دبــي«  »تاكسي  في  الليموزين  أسطول 
مركبة  و42   -X-مــوديــل من  مركبة  و50   -S مــوديــل- 

المركبات  هذه  وسجلت  موديل-3-  من 
مؤشرات إيجابية في الكفاءة التشغيلية 
فــي قــطــاع الــلــيــمــوزيــن بــاألخــص في 
وتحقيقها  الكربونية  االنبعاثات  انعدام 
مؤشرات مرتفعة في سعادة المتعاملين. 
التجربة  هذه  نجاح  أن  الطاير  وأكد 
المركبات  استخدام  في  التوسع  يعزز 
مؤسسة  أســطــول  ضــمــن  الكهربائية 
القادمة،  السنوات  خالل  دبي  تاكسي 
تحويل  ــادرة  ــب م دعـــم  فــي  يسهم  كــمــا 
90% من مركبات الليموزين في إمارة 
وكهربائية/  للبيئة/هجينة  صديقة  لمركبات  دبــي 
على  نوعها  من  األولــى  تعد  والتي   2026 عام  بحلول 
لمركبات  كامل  شبه  تحويل  تبني  في  العالم  مستوى 
تحويل  إلى  باإلضافة  للبيئة،  لتكون صديقة  الليموزين 
90% من مركبات األجرة في دبي إلى مركبات هجينة 

.2026 »هايبرد« بحلول عام 

دبي )وام(

أعلنت هيئة الطرق والمواصالت 

بدبي بدء التشغيل التجريبي 

لمركبة »تسال 3« ضمن أسطول 

مركبات مؤسسة »تاكسي دبي«، 

وذلك بعد النجاح الكبير الذي القته 

في تشغيل 172 مركبة تسال منذ 

عام 2017 في خدمة الليموزين 

التابعة للمؤسسة. وتستهدف هذه 

التجربة قياس مدى كفاءة المركبة 

على العمل في قطاع مركبات 

األجرة في اإلمارة. 

أشار الدكتور سالم خلفان الكعبي، املدير العام باإلنابة لشؤون العمليات 
يف دائرة البلديات والنقل، إلى أن مشروع تطوير شاطئ السيدات يشكل 

إضافة مهمة إلى محفظة العاصمة الغنية بالوجهات الترفيهية، وليشكل 
وجهة مميزة للسيدات تتسم باخلصوصية التامة. وقال: »يشمل مشروع 
التطوير اجلديد مرافق ومنشآت عصرية توفر جتربة مميزة للسيدات 
يف مدينة أبوظبي مبا يعزز خصوصيتهّن. ونحن على ثقة بأن الشاطئ، 

سيكون أحد أفضل الوجهات الترفيهية املخصصة للسيدات يف إمارة 
أبوظبي، ليستمتعّن مبرافق مميزة وفق أعلى املعايير العاملية«.

وجهات ترفيهية

فـئــــــــــات فـــي مــــــــزاد الصــقــــــور

»أبوظبي الدولي للصيد« 2022  بـ

وتُقام الدورة القادمة )ال 19( من المعرض الدولي للصيد 
والفروسية »أبوظبي 2022«، خالل الفترة من 26 سبتمبر 
ولغاية 2 أكتوبر القاِدَمين، بتنظيم من نادي صقاري اإلمارات، 
وبرعاية رسمية من هيئة البيئة- أبوظبي، الصندوق الدولي 
للمعارض  الوطني  أبوظبي  مركز  الحبارى،  على  للحفاظ 
الحدث، وراعــي قطاع »أسلحة الصيد« شركة  يُقام  حيث 
بوالريس  شركة  الــزائــر  تجربة  شريك  الدولية،  كــاراكــال 
للُمعّدات الرياضية الُمتخّصصة، ورعاة الفعاليات كل من 
شركة »سمارت ديزاين« وشركة »الخيمة الملكية«، وشريك 
السيارات الرسمي »إيه أر بي اإلمارات«، والشريك الداعم 

غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
ويستعد نادي صقاري اإلمــارات منظم الحدث إلطالق 
نسخة مميزة من مزاد الصقور التنافسي هذا العام، حيث 
وّجهت إدارة المعرض الدعوة لكافة أصحاب مزارع ومراكز 
إكثار الصقور في األسر والعاملين في تجارتها في مختلف 
دول العالم، للُمشاركة في مزاد الصقور الذي سينظم في 

مركز أبوظبي الوطني للمعارض )أدنيك(.
ويتضمن مزاد الصقور في دورة )أبوظبي 2022( 7 فئات 
متنوعة لإلنتاجين المحلي والدولي، هي: حر خالص، بيور 
جير خالص، بيور قرموشة، شاهين، جير شاهين، جير تبع، 

وجير وكري.
ومن أبرز المعايير الخاصة بالصقور، من إنتاج المزارع 
الدولية: حر خالص: يجب أال يقل الوزن عن 1200 غ.، بيور 
جير خالص: يجب أال يقل الوزن عن 1500 غ، بيور قرموشة: 

يجب أال يقل الوزن عن 1200 غ، الشاهين: يجب أال يقل 
الوزن عن 1100 غ، جير شاهين: يجب أال يقل الوزن عن 

1300 غ، جير تبع: يجب أال يقل الوزن عن 900 غ، جير 
وكــري: يجب أال يقل الــوزن عن 950 غ. أما بالنسبة 

للمعايير الخاصة بالصقور من إنتاج المزارع المحلية، 
بالنسبة للحر خالص: يجب أال يقل الوزن عن 950 

غ، بيور جير خالص: يجب أال يقل الــوزن عن 
1300 غ، بيور قرموشة: يجب أال يقل الوزن 
عن 1000 غ، الشاهين: يجب أال يقل الوزن 
عن 1000 غ، جير شاهين: يجب أال يقل 
الوزن عن 1100 غ، جير تبع: يجب أال يقل 
الوزن عن 800 غ، جير وكري: يجب أال 

يقل الوزن عن 900 غ.
ومن الُمتطلبات العامة للُمشاركة في 
المزاد من قبل مالكي مزارع الصقور، 
بشكل  ُمــســّجــاًل  الــُمــشــارك  يكون  أن 
رسمي لدى معرض أبوظبي للصيد، 
وأن يضع الُمشارك صقوره المعتمدة 
في  للمزاد  المعرض  إدارة  قبل  من 
عهدة اللجنة المنظمة قبل 6 ساعات 

من موعد إقامة المزاد.
وأكــــــد مـــعـــالـــي مـــاجـــد عــلــي 
العليا  اللجنة  رئيس  المنصوري 
المنظمة لمعرض أبوظبي الدولي 
واألمــيــن  والــفــروســيــة  للصيد 
العام لنادي صقاري اإلمــارات، 
أّن المعرض تحّول إلى منّصة 
دولية مثالية تستعرض أجود 
في  المكاثرة  الصقور  ــواع  أن
ــي أبــوظــبــي من  ــر فـ ــ األسـ
أفضل مزارع إكثار الصقور 

في العالم. 

أبوظبي )االتحاد(

يُشّكل معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية فرصة مثالية للترويج للصيد 

الُمستدام، وذلك من خالل دعوة اآلالف من زوار المعرض من الصقارين اإلماراتيين 

والقادمين من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومختلف أنحاء العالم القتناء 

نخبة الصقور الُمكاثرة في األسر حول العالم، والتي توفرها أفضل مزارع الصقور 

الدولية والمحلية الُمشاركة في المعرض.

كما يسعى مزاد الصقور 7 
يف معرض أبوظبي للصيد 

إلى إبراز الدور العلمي 
الرائد لإلمارات يف بحوث 

إكثار الطيور، واحلفاظ على 
الطيور البرية، تشجيع إنتاج 

صقور ذات مواصفات عالية 
وبأسعار مناسبة للصقارين. إتاحة 

الفرصة جلميع اجلنسيات القتناء 
صقور ذات جودة عالية وأداء مميز 

يف الصيد واملنافسات، وتشجيع رّواد 
األعمال على االستثمار يف مجال 

إكثار الصقور يف األسر. وتزويد 
الصقارين بأفضل الصقور املكاثرة، 
حيث يتزامن موعد املزاد واملعرض 

مع بدء موسم املقناص من جهة، 
وانطالق موسم بطوالت الصيد 

بالصقور من جهة أخرى.

 دور علمي

فتح باب املشاركة لـ »النخلة

يف عيــــــون العـــــالـــم« 2023

أبوظبي )وام(

التسامح  وزير  نهيان  آل  مبارك  بن  نهيان  الشيخ  معالي  رعاية  تحت 
والتعايش رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار 
في  المشاركة  باب  فتح  عن  للجائزة  العامة  األمانة  أعلنت  الــزراعــي.. 
المسابقة الدولية لتصوير شجرة نخيل التمر بعنوان »النخلة في عيون 

العالم« في دورتها الرابعة عشرة 2023. 
ودعت األمانة العامة الفنانين محبي التصوير الضوئي هواة ومحترفين 
من كافة أنحاء العالم للمساهمة في هذه المسابقة الدولية تقديراً للنخلة 
وتعزيزاً لدور عدسة المصور في إغناء ذاكرة الوطن وإحياء تراثه البيئي 
باإلضافة إلى فتح باب المشاركة في المسابقة الدولية »النخلة بألسنة 
األدبــاء  كافة  كذلك  دعــت  حيث   ،2023 السابعة  دورتها  في  الشعراء« 
والشعراء والشاعرات من كافة الدول العربية للمساهمة في هذه المسابقة 
الدولية بهدف توظيف الشعر العربي بشقيه /النبطي والفصيح/ كوسيلة 
الناحية  التمر من  الجمهور ألهمية شجرة نخيل  تنمية وعي  مهمة في 
التراثية والزراعية والغذائية واالقتصادية. وأكد الدكتور عبدالوهاب زايد 
أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي في تصريح 
أمس على النجاح الكبير الذي حققته المسابقات في دوراتها الماضية من 
خالل الزيادة الواضحة في عدد المشاركين من مختلف دول العالم ونوعية 

الصور والقصائد المشاركة. 

انطالق فعالية الصيف
فــي حــديــقــــــة المـــمـــــزر 

دبي )وام(

»سمر  فعالية  دبــي  بلدية  تطلق 
راش« الصيفية في حديقة الممزر 
تزامنا مع عيد األضحى المبارك 
والتي تتضمن مجموعة واسعة من 
أجــواء  ضمن  الترفيهية  األنشطة 
احتفالية وذلك في إطار حرصها 
والترفيه  الراحة  توفير سبل  على 
رؤيتها  وتعزيز  دبي  إمــارة  لسكان 
لمدينة  رائــدة  بلدية  تكون  أن  في 
عــالــمــيــة تــكــفــل جــمــيــع مــقــومــات 
الرفاهية والسعادة ألفراد المجتمع 

دبي  وتساهم في ترسيخ مكانة 
للعيش  مدينة  كأفضل 

في العالم. 
وتـــتـــضـــمـــن 

التي  الفعالية 

تقام في الفترة من 6 إلى 23 يوليو 
النشاطات  مــن  الــعــديــد  الــحــالــي 
ــتــي  والـــخـــدمـــات الــتــرفــيــهــيــة وال
المميزة  العائلية  الجلسات  تشمل 
مختلف  لبيع  المتنوعة  والمتاجر 
ــواع الــمــأكــوالت والــمــشــروبــات  ــ أن
الترفيهية  ــعــاب  األل إلــى  إضــافــة 
لألطفال واأللعاب المائية وأماكن 
وزوايا التصوير الجذابة في أروقة 
الحدائق  من  تعد  التي  الحديقة 
إطالالت  وذات  الذكية  الشاطئية 
متميزة على شواطئ دبي الذهبية 
الحضارية من  ومعالمها  من جهة 
العديد  تضم  حيث  أخـــرى  جهة 
والمواقع  المناطق  من 
الممتدة  الترفيهية 
ــى مــســاحــة  عــل

99 هكتاراً. 

15 ألف درهم
للفائز بالمركز األول و10 آالف للمركز

الثاني و5 آالف للمركز الثالث

وعن فئات وجوائز املسابقتني.. أشار أمني عام اجلائزة إلى أن مسابقة 
»النخلة يف عيون العالم« تتألف من فئتني هما: »فئة نخلة التمر« 

و»فئة الصناعات احلرفية من النخيل« يف حني تضم مسابقة »النخلة 
بألسنة الشعراء« فئتني هما: »فئة الشعر الفصيح« و»فئة الشعر 
النبطي«.  وحول جوائز الفائزين يف املسابقتني.. أوضح الدكتور 

عبدالوهاب زايد أن الفائز باملركز األول ضمن كل فئة يحصل على 
15000 درهم والفائز باملركز الثاني ضمن كل فئة 10000 درهم والفائز 
باملركز الثالث ضمن كل فئة 5000 درهم باإلضافة إلى شهادات تقدير 

ودرع تذكاري.  وعن آلية حتكيم املسابقات.. أكد زايد أن هناك جلنة 
حتكيم دولية متخصصة يف حتكيم الصور املشاركة، وجلنة حتكيم 

دولية يف حتكيم القصائد الشعرية.

فئات وجوائز

مطر الطاير

المعرض منّصة 
دولية تستعرض 

أجود أنواع الصقور 
المكاثرة في األسر 

 
ماجد المنصوري

 الشاطئ سيكون 
أحد أفضل الوجهات 
الترفيهية المخصصة 

للسيدات
 

سالم خلفان الكعبي
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مرافئ

لقاء األديان نعيم 
العقول النيرة

تنويري  ــادي  ري بــدور  للسلم  أبوظبي  منتدى  يقوم  اليوم 
مع  ينسجم  ما  وهو  األديــان  بين  اإلنسجام  عقد  إلى  يهدف 
ويتوافق  اإلبراهيمية.  الديانات  بين  الطبيعية  العالقة  روح 
في  وطبعتها  األديــان،  تعاليم  سنتها  التي  الوجود  وحدة  مع 
وهذا  ــراب،  ت من  وآدم  آدم  من  كلنا  بأننا  المؤمنين  قلوب 
بهدف  السمحاء،  الــديــانــات  ســارت  مــا  عليه  يــدل  المعنى 
التنزيل  وليس  ســواء،  حــد  على  السماوية  الشريعة  وضــع 
الخالق  وعبادة  اإلنسانية  المشاعر  توحيد  سوى  السماوى 
الواحد، واالنتماء إلى سماء واحدة وأرض واحدة تضم رؤى 
عنهم  وتمنع  تطلعاتهم،  وتصون  أمانيهم،  وتحفظ  اإلنسانية 

والتهلكة.  والفرقة  التشرذم، 
قناة  تشق  للسلم  أبوظبي  منتدى  طــريــق  عــن  اإلمـــارات 
وبالغة  األوفــيــاء،  وفطنة  األذكــيــاء،  بحنكة  لآلخر  الوصول 
الخصال  هذه  النبالء.  وحصافة  النجباء،  ونبوغ  الحكماء، 
جديرة بأن تفتح لجداول السلم أن تسري في عروق الحياة 
وتجعل من العالقات اإلنسانية أغصان أشجار تسند بعضها 
عوامل  خدوش  البشرية  عن  وتمنع  النائبات  وجه  في  بعضاً 
التواصل،  جسور  بناء  نحو  بالعالم  وتدفع  الفكرية،  التعرية 
يمكن  وال  والتعاون  والتضامن،  والتفاهم  بالفرح  يشرق  لغد 
دون  من  وجودها  على  المحافظة  في  تستمر  أن  لإلنسانية 
الثوابت واألركان التي تصد وترد كل ما يهدم أماني الشعوب 
ما  كل  ورفــض  واستقرار  أمــان،  في  العيش  في  وتطلعاتها 
واالفتراء،  الكذب  بأصفاد  ويحكمه  الضمير  ويغش  يغبش، 

الدين. تناول قضية  والتدليس، والتطرف في 
 ما تقدمه اإلمارات للعالم لهو المهد والسعد، وهو الطريق 
األنا  أوهام  وال  العنصرية،  نوايا  تسبقها  لم  بأفكار  المعبد 
مسبقة  أفكار  وال  الباطن،  العقل  إفــرازات  وال  المتضخمة، 
تقودها عربات الالشعور وما يخفيه من أوثان التعلق بصور 
والسعار،  الغبار،  من  الكثير  ثناياها  في  كثة  رثــة،  خيالية 
لمحاربتها،  ــارات  اإلم تسعى  ما  هي  الشريرة  النزعة  هذه 
وإجهاض سمومها، وكسر شوكتها، ألنه ما من تطور يحدث 

الحثاالت، وبقايا عصور جاهلية.  تلك  وفي تجاويفه تكمن 
الوحدة  بأن  وأمانها  القيادة  بوعي  ذلك  تفعل  ــارات  اإلم
البشرية لن تتحقق، والسالم لن يرتع في الربوع طالما بقيت 
اإلنساني،  الضمير  في  وتترعرع  وتكبر  تنمو  األنانية  بذرة 
كل  بــذل  من  مناص  وال  وأخــيــرا،  أوال،  الناس  بين  فالحب 
التفاصيل  وتجاوز  التسامح،  بجداول  ــه  وإروائ التضحيات 
جرثومة  وألن  التفاصيل،  في  يكمن  الشيطان  ألن  الصغيرة 
بين  السوية  العالقات  بناء  على  وطــأة  األشــد  هي  الحقد 

األمم.

علي أبو الريش

Ali.AbuAlReesh@alIttihad.ae
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دينا جوني )دبي( 

للتعليم  اإلمـــارات  حــددت مؤسسة 
المدرسي آلية تقديم طلبات اعتراض 
الطالب أو ولي أمره على درجة امتحان 
نهاية الفصل الثالث في أي من المواد 
الدراسية، أو إعادة النظر في تقدير 

الدرجة والتحقق من صحتها.
وأوضحت المؤسسة، أن آلية تقييم 
االعـــتـــراض تــكــون مــن خـــالل إدارة 
استفسارات  تستقبل  التي  المدرسة، 
الطلبة من خالل قنوات التواصل بين 
الطلبة،  أمور  وأولياء  المدرسة  إدارة 
أو مــن خـــالل الــرابــط اإللــكــتــرونــي 
http://parentsshare.moe.

/gov.ae/complain
ووضعت »تعليم« 9 إجراءات تمّكن 
إدارة المدرسة من تولي تنظيم طلبات 
لتلقي  االعتراض، منها تشكيل لجنة 
طــلــبــات الــتــظــلــمــات بــرئــاســة مدير 
ــمــدرســة، وعــضــويــة رئــيــس وحــدة  ال
ومنح  الــمــادة،  ومعلم  الطلبة  شــؤون 
صالحية  والمعلم  الــمــدرســة  مــديــر 
ــبــارات »سويفت  نــظــام االخــت دخـــول 
اللجنة  رئــيــس  يــحــدد  وأن  ــس«،  أســ
العمل.  لفريق  والمسؤوليات  األدوار 
يتولى  أن  ــضــاً  أي اإلجــــــراءات  ومـــن 
الطلبات  مراجعة  مسؤولية  الفريق 
كفاية  مــدى  مــن  والتحقق  ــواردة،  ــ الـ
االعتراض  في  المذكورة  المعلومات 
يتأكد  وأن  المرفقة،  والمستندات 
دقة  الطلبة من  وحــدة شــؤون  رئيس 
وفق  منها  والتحقق  الطلب  بيانات 
معايير واشتراطات فئات االعتراض، 
باإلضافة إلى مراجعة كافة البيانات 
من  والتحقق  االعتراض  في  ــواردة  ال
سالمتها من خالل التحقق من سالمة 
تقدير درجة التقييم ورصدها بنظام 
اختبار  تقرير  على  واالطــالع  المنهل 
نهاية الفصل من خالل نظام »سويفت 
دراســة  على  اللجنة  وتعمل  أســس«. 

محدد،  زمــنــي  برنامج  وفــق  الطلب 
ويتم الرد على مقدم الطلب بالرفض 
مزيد  طلب  أو  االعــتــراض،  قبول  أو 
المعلومات أو تحويل الطلب إلى  من 
اللجنة الفنية أو التقنية في المؤسسة 
ــات  ــان ــي ــم وب ــدعـ ــى الـ لــلــحــصــول عــل

المؤسسة  وذكـــرت  معهم.  التواصل 
أن الفئات المستهدفة هي المتقدمة 
تقدير  قرار  على  االعتراض  بطلبات 
أقصى  بحّد  الختامي  التقييم  درجــة 
3 مـــواد مــن مـــواد الــمــجــمــوعــة »أ« 
المستهدفة  غير  والفئات  النظرية، 

هي المعترضة على قرار تقدير درجة 
التقييم التكويني في مادة أو أكثر من 
مواد المجموعتين »أ« و»ب«، وكذلك 
المطالبة بمنح فرصة بديلة لحاالت 
الفصل،  نهاية  امتحان  عــن  الغياب 
بطلبات  للتقديم  النسبة  لتعديل  أو 
التعليم  مــؤســســات  فــي  التسجيل 
بتصنيف  الخاصة  والطلبات  العالي، 
صــدور  بعد  الهمم  ذوي  مــن  الطلبة 

نتيجة نهاية الفصل.

مبنى مؤسسة اإلمارات للتعليم المدرسي )من المصدر(

لجان خاصة في المدارس

آليـــات العتــــراض الطــالــــب 

9علــــى درجـــــة االمتحــــانـــــات 

أشارت املؤسسة إلى أنه مت توفير سياسة تقييم الطلبة وضوابط 
تطبيق االمتحانات للعام الدراسي 2021-2022 إلدارة املدرسة، 

إضافة إلى منح صالحية ملدير املدرسة واملعلم بنظام سويفت أسس، 
لالطالع على مستوى أداء الطالب التفصيلية يف امتحانات نهاية 

الفصل الدراسي وتقدمي االعتراض أو االستفسار، وصالحية نظام 
املنهل لالطالع على درجتي التقييم التكويني واخلتامي لنهاية 

العام، ودليل نظام سويفت أسس.

مراجعة البيانات تقييم الطلبة
الواردة في االعتراض 

والتحقق من 
سالمتها 
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جسور وطرق حديثة لتسهيل حركة 
السير في عجمان )من المصدر(

المدير التنفيـــــــذي لتطـــــوير البنيـــة 
:» التحتية ببلدية عجمان لـ» 

مشاريع تطويرية بتكلفة 100 مليون درهم

كشف الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية 

التحتية بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، عن 10 مشاريع حيوية لتوفير بنية تحتية متكاملة 

وشاملة وفق أعلى المعايير لمختلف مناطق اإلمارة، بتكلفة 100 مليون درهم، وتنفذ خالل 

عامي 2022 و2023.

وتتضمن المشاريع، إنشاء جسر وطرق داخلية وخارجية في مختلف مناطق اإلمارة، إضافة إلى 

تركيب أعمدة إنارة، وشبكة صرف مياه األمطار، بهدف مواكبة الطفرة العمرانية والسكانية التي 

تشهدها اإلمارة، وتخفيف من االزدحام المروري في الطرقات، وتحقيق الزيادة في الطاقة 

االستيعابية للشوارع، بما يتناسب مع النمو المستمر لحركات المركبات.

سعيد أحمد )عجمان( 

ل»االتحاد«  تصريحات  في  عمير،  بن  محمد  المهندس  الدكتور  وقال 
أن حكومة عجمان وضعت موازنة متصاعدة، من أجل مواكبة المتغيرات 
السريعة خالل العشر سنوات المقبلة، في تلبية متطلبات المدن والمناطق 
وتوفير احتياجات األفراد، وتنفيذ المشاريع الحيوية والمهمة في البنية 
المخطط  على  ترتكز  الدائرة  أن  إلى  مشيراً  المناطق،  لجميع  التحتية 
الحضري لإلمارة، الذي يتم تحديثه 3 سنوات بدالً من 5 سنوات، وأخر 
40 عاماً، مع مراعاة  إلى   30 المخطط من  ليكون  له قبل عام،  تحديث 

المتغيرات الخارجية التي يتطلب مواكبتها.
رغم  مستمرة،  عجمان  إمــارة  في  التحتية  البنية  مشاريع  إن  وأكــد 
الشيخ  السمو  أزمة كورونا، وذلك بفضل دعم واهتمام صاحب  تحديات 
حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس األعلى حاكم عجمان، وتوجيهات 
الشيخ  ومتابعة  ولي عهد عجمان،  النعيمي  بن حميد  الشيخ عمار  سمو 
بعجمان، الفتاً  والتخطيط  البلدية  دائرة  رئيس  النعيمي  بن حميد  راشد 
المشاريع  تنفيذ  في  للبدء  الشركات  من  عدد  مع  التعاقد  تم  أنه  إلى 

العشرة وإنجازها خالل الفترة المحددة.

مشاريع حيوية
وأضاف أن المشاريع تشمل إنشاء شوارع داخلية في مناطق المويهات 
للطرق  تطويرية  مشاريع  إلى  باإلضافة  والحليو،  والياسمين  والروضة 
هو  المشاريع  هذه  أهم  إن  إلى  الفتاً  ومصفوت،  المنامة  منطقتين  في 
جسرين  إضافة  سيتم  حيث  االتحاد،  شارع  على  النعيمية  جسر  تطوير 
واألخــر  الشارقة،  باتجاه  الصناعية  من  للقادمين  أحدهما  جديدين 
لتسهيل انسيابية حركة المرور للقادمين من الشارقة باتجاه أم القيوين 

بالجسر. المحيطة  المنطقة  تأهيل  وإعادة  الخيمة،  ورأس 
المشاريع  ضمن  من  أنه  عمير،  بن  محمد  المهندس  الدكتور  وأشار 
تطوير شارع الشيخ عمار، الذي يربط تقاطع جسر الروضة إلى شارع 
3 حارات في كل اتجاه، وإنشاء شوارع  الشيخ محمد بن زايد، بإضافة 
هذا  في  الموجودة  ــدوارات  والـ التقاطعات  كافة  تطوير  مع  خدمية، 
 69 تبلغ  بتكلفة إجمالية  توفير شبكة صرف مياه األمطار،  الشارع، مع 
مليون درهم، بهدف توفير أفضل وسائل السالمة واألمان لمستخدمين 

الطرق.

خطة تطويرية
وقال أن منقطتي الروضة والمويهات، من المناطق القديمة في اإلمارة، 
وتسعى الدائرة على تحسين وتطوير الخدمات فيهما، الفتاً إلى أنه سيتم 
إنارة،  أعمدة  وتركيب  شوارع  بإنشاء  للروضة،  الداخلية  المنطقة  تطوير 
ورصف الطرق، وتأهيل األماكن القديمة، وإنشاء صرف صحي للمنطقتين، 

لمواكبة التطور العمراني والحضاري الذي تشهده اإلمارة.
وأضاف بن عمير، إن الدائرة وضعت خطة تطويرية لكافة المناطق في 
اإلمارة، تبدأ بإنشاء طرق رئيسية ومن ثم االنتقال إلى الشوارع الداخلية، 
الفتاً إلى إنه في كل عام يتم اعتماد كيلومترات من الطرق لتلبية احتياجات 
المناطق للشوارع، وذلك بموازنات مالية تخصصها حكومة عجمان سنوياً 

لتطوير المناطق.
بالتوازي مع شركة الصرف الصحي،  العمل والتنسيق  إنه جار  وأوضح 
لتمديد شبكة الصرف الصحي في جميع مناطق اإلمارة، بحيث يتم تجهيز 
المنطقة بكافة الخدمات الرئيسية من طرق وإنارة وأرصفة وصرف صحي، 
وغيرها، الفتاً إلى إن الدائرة تبذل جهوداً حثيثة من أجل تحسين وتطوير 

الخدمات المقدمة للجمهور من مواطنين ومقيمين وزوار.

تصريف المياه
لفت محمد املهيري إلى أن 
بني  وتنسيقًا  تعاونًا  هناك 

العامة  والقيادة  الدائرة 
لتوفير  عجمان،  لشرطة 

اإلنارة يف الطرق الداخلية 
والصناعية  السكنية  للمناطق 

على  للمحافظة  والتجارية، 
الشعور باألمن لدى  نسبة 

تنقلهم  أثناء  املجتمع  أفراد 
لياًل من مكان إلى أخر، واحلد 

من حوادث الطرق التي تقع 
بسبب عدم وضوح الرؤية.

وأشار إلى إنه مت اعتماد 
 2019 دراسة شاملة يف عام 

ملشروع تصريف مياه األمطار، 
التركيز على قطاع مركز  ومت 

القطاع  باعتباره  املدينة، 
إلى  الهام ويحتاج  احليوي 
سرعة إجناز املشروع فيه، 
قبل موسم األمطار، الفتًا 

إلى أن الدائرة بدأت من اآلن 
األمطار،  ملوسم  استعدادها 

املناسبة  احللول  وإيجاد 
املياه يف  لتجمعات برك 

العامة. واألماكن  الشوارع 
محمد  املهندس  الدكتور  وقال 

بن عمير، إن الدائرة حترص 
الهندسية  اخللوة  تنظيم  على 

كل عامني مع املوظفني، ولكن 
هذا العام ارتأت أن تنظم 

اخللوة مع قيادات الدائرة، 
توجهاتهم  أخذ  بهدف 

ثم  ومن  واستراتيجياتهم، 
املوظفني،  عقد خلوة مع 

وأخذ رأي أفراد املجتمع، 
وبعدها يتم جمع األفكار 

ستساهم  التي  واملقترحات 
يف تطوير اإلمارة، وعرضها 

القيادات  يف لقاء يجمع 
على  والعمل  واملوظفني، 

إجنازها.

محمد بن عمير المهيري:

بنية تحتية متكــاملة وفق أعلى المعــــايير لمختلف مناطق اإلمـــارة 

إنشاء جسر وطرق 
داخلية وخارجية 
وشبكة صرف 
مياه األمطار 
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2022/07/042022/08/02اإن�صاء �صور جديد لدائرة الق�صاء  - اأبوظبي1052116 
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املناق�صة رقم

 2022.10 

اإعادة طرح

2022/07/042022/07/19�صراء وجتديد رخ�ص برامج املخترب االلكرتوين1047107-2 

�شروط عامة:

- يجب �الطالع على وثائق �ملناق�ضات �أو �ملز�يد�ت �إلكرتونيًا من خالل نظام بو�بة �ملوردين �خلا�ص بد�ئرة �لق�ضاء �أبوظبي.

- ي�ضمح فقط لل�ضركات و�ملوؤ�ض�ضات �ملتخ�ض�ضة باال�ضرت�ك يف �ملناق�ضات و�ملز�يد�ت .

- على �ملوردين غري �مل�ضجلني ب�ضجل �ملوردين لدى د�ئرة �لق�ضاء - �أبوظبي، و�ملنتهي ��ضرت�كهم �ل�ضنوي �أو رخ�ضهم �لتجارية �أو عدم �إدر�ج رقم �لت�ضجيل �ل�ضريبي بالنظام 

�ملبادرة با�ضتكمال �إجر�ء�ت ت�ضجيلهم لتجنب حجبهم من �مل�ضاركة �إلكرتونيًا قبل موعد فتح �ملظاريف، وذلك من خالل نظام بو�بة �ملوردين �خلا�ص بد�ئرة �لق�ضاء �أبوظبي.

- على جميع �ملوردين حتديث بياناتهم يف �لنظام للتمكن من �مل�ضاركة.

www.adjd.gov.ae ميكن �لو�ضول لر�بط بو�بة �ملوردين من خالل موقع �لد�ئرة �لر�ضمي -

- مدة �ضريان �لعطاء )٩٠( يومًا بعد تاريخ �الإغالق.

- يجب تقدمي كل من �لعطاء�ت �لفنية و�ملالية منف�ضلة ومدرجة باخلانة �ملخ�ض�ضة لها عرب �لنظام حيث �إن �لنظام �ضيقبل �مللفات ب�ضيغة )PDF( فقط.

- على كافة �ل�ضركات و�ملوؤ�ض�ضات �مل�ضاركة يف �ملناق�ضات �أو �ملز�يد�ت مر�عاة رفع �لعرو�ص على �لنظام قبل موعد �إغالق �ملناق�ضات �أو �ملز�يد�ت بوقت كاٍف تفاديًا الأي 

�ضعوبات، علمًا �أن وقت �الإغالق يف متام �ل�ضاعة ٩:٠٠ �ضباحًا.

- �آخر موعد ال�ضتقبال ��ضتف�ضار�تكم �لفنية للمناق�ضة �لعامة رقم ٢٠٢٢/١٧: هو يوم �جلمعة �ملو�فق ٢٠٢٢/٠٧/٢٩  �ما بالن�ضبة للمناق�ضة �لعامة رقم ٢٠٢٢/١٠ هو يوم 

�جلمعة �ملو�فق ٢٠٢٢/٠٧/١٥ خالل �ضاعات �لدو�م �لر�ضمي.

- يحق للد�ئرة �إلغاء �ملناق�ضات و�ملز�يد�ت �أو تعديلها �إذ� �قت�ضت �ل�ضرورة دون �اللتز�م باأي مطالب مالية �أو قانونية ناجتة عن  ذلك �الإلغاء.

.procurement@adjd.gov.ae : يف حالة مو�جهة �أية م�ضاكل تقنيــــة �أو عدم و�ضول دعو�ت للموردين، يرجى �لتو��ضل مع ق�ضم �مل�ضرتيات عرب �لربيد �الإلكرتوين -

- لال�ضتعالم عن �ملناق�ضات �لعامة �أو �ملز�يد�ت عن طريق نظام بو�بة �ملوردين �لرجاء ��ضتخد�م �لرقم �الإلكرتوين يف �جلدول �أعاله.

يعترب هذ� �إلإعالن جزء�ً متمماً ل�ضروط ووثائق �ملناق�ضات �لعامة �ملبينة باجلدول �أعاله

مالحظة: �أي �إخالل لهذه �لتعليمات على �ضبيل �ملثال إل �حل�ضر )ذكر �إلأ�ضعار يف �لعر�ض �لفني، عدم تقدمي �لعطاء�ت يف �لوقت �ملحدد ... �إلخ( �ضيرتتب عليه �حلق لد�ئرة �لق�ضاء يف ��ضتبعاد �لعر�ض �ملقدم.

لال�ضتف�ضــار�ت �خلا�ضة باإجر�ء�ت �مل�ضرتيات يرجـــى �لتو��ضل مع

�ل�ضـيد/ح�ضني �ضجاع على �لرقم ٦٥١٢٨٢٨-٠٢ - �ل�ضيد/ فهد �ملرزوقي على �لرقم ٦٥١٣٥٥٩-٠٢ - �ل�ضيد/ عبد�هلل �جلفري على �لرقم ٦٥١٤١٥١-٠٢
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صباح الخير

مرونة »مواقف«

في فترة من الفترات تبنت إدارة »مواقف« ممارسات مرنة في التعامل 
مع الجمهور انطالقاً من حرصها على التخفيف من احتقان العالقة بين 
على  مفتشيها  بعض  أصرار  أبرزها  من  كان  عديدة،  ألسباب  الجانبين 
وأزمــة  نقص  من  أبوظبي  العاصمة  من  مناطق  تشهده  ما  تقدير  عــدم 
اإلدارة  تطبقها  كانت  التي  المرنة  الممارسات  بين  ومن  »المواقف«.  في 
وتجديده،  السكان«  »مواقف  انتهاء تصريح  بين  مدتها شهراً  فترة سماح 
الموقف  في  للبقاء  دقائق  عشر  مدة  المركبات  أصحاب  إمهال  وكذلك 
عشوائي  غير  الوقوف  أن  طالما  طلباتهم  ينجزون  ريثما  قانونية  بصورة 

المنطقة. السير والمرور في  وغير معطل لحركة 
مجددي  غير  ومخالفة  ذلــك  عــن  التخلي  »مــواقــف«  قــررت  مــؤخــراً 
من  االنتهاء،  على  األولى  الدقيقة  منذ  المواقف«  »تذكرة  أو  التصاريح 
السكان  من  العظمى  للغالبية  اإليــجــار  عقود  تجديد  أن  مــراعــاة  دون 
من  سواء  األعمال  بأصحاب  مرتبطة  والعاملين  الموظفين  من  وجلهم 
دوائر ومؤسسات أو شركات في القطاع تستغرق بعض الوقت الستكمال 
الجهات  من  العديد  وهناك  تلك،  أو  الجهة  هذه  في  المتبعة  اإلجراءات 
والجنسية«  للهوية  االتحادية  »الهيئة  مقدمتها  وفي  الجانب  هذا  تراعي 
من  وغيرها  التجديد  الستكمال  سماح  شهر  مهلة  متعامليها  تمنح  وهي 
مثل  في  خاصة  المخالفة  يتعمد  أحد  ال  بأن  وتعي  تدرك  التي  الدوائر 
االلتزام  عن  تأخيره  في  تتسبب  ظروفاً  دائماً  هناك  ولكن  األمور،  هذه 
بالتجديد في الموعد المحدد. فالمسألة ليست تحرير مخالفة وتحصيل 
غرامة قدر ما هي غاية سامية لتنظيم األمور في كل ما يتعلق بجعل حياة 

الحياة. اإلنسان ومعيشته منظمة، وتندرج ضمن جهود االعتناء بجودة 
بفترة  العمل  وإعــادة  لألمر  وتقديرها  »مواقف«  إدارة  لتفهم  نتطلع   
جمهور  وتشجيع  الطرفين  بين  القائم  التعاون  حسن  وتعزيز  السماح 
وجدت  التي  واللوائح  باألنظمة  والتقيد  االلتزام  حسن  على  المتعاملين 
لتنظيم قطاع مهم وحيوي من القطاعات الخدمية في عاصمتنا الحبيبة، 
الــمــبــادرات  مــع  خــاصــة  لــهــا،  والــحــضــاريــة  الجمالية  الــصــورة  وترسيخ 
المتواصلة لمركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل، وخططه 
في  وغيرها  الطابقية  المواقف  إقامة  في  للتوسع  المتواصلة  ومشاريعه 
المكتظة  المناطق  وبالذات في  المواقف،  لتوفير  المدينة  مختلف مناطق 
التزام مالك األبراج السكنية والتجارية  من العاصمة، مع ما تشهده من 
بل  لذلك،  أرضية  تحت  طوابق  بتحديد  لساكنيها  المواقف  توفير  على 
ومركبته  الساكن  لصعود  خاصة  مصاعد  الجديدة  األبـــراج  فــي  نجد 

لتعاون»مواقف«. الشكر  وكل  لها.  المحددة  للمواقف 

علي العمودي

ali.alamodi@alittihad.ae

»خليفة التخصصي« ينقذ 
سائحًا في رأس الخيمة 

مريم بوخطامين )رأس الخيمة(

رأس  التخصصي في  الشيخ خليفة  فريق طبي في مستشفى  تمكن 
الخيمة، من إنقاذ حياة سائح ألماني الجنسية، كاد يفارق الحياه نتيجة 

الغرق في إحدى المنشآت السياحية.
 وأوضح الدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس االتصال الحكومي 
والعالقات الدولية بالمستشفى، أنه عند وصول المريض إلى المستشفى 
عن طريق اإلسعاف الوطني تبين أنه يعاني من صعوبة كبيرة في التنفس 
بسبب ابتالعه لكميات كبيرة من المياه، مما استدعى إجراء تدخل طبي 
الضائقة  متالزمة  ظهور  لنا  تبين  الحالة  متابعة  وبعد  وعاجل،  سريع 

التنفسية الحادة بسبب تعرضه للغرق.
 وقال الدكتور يونج هي لي استشاري قسم العناية المركزة والمشرف 
على عالج الحالة: إن المريض بدأ مع مرور الوقت يشعر بتحسن بدعم 
مرور  بعد  العصبية  حالته  تحسنت  كما  الصناعي،  التنفس  جهاز  من 
الصناعي  التنفس  أنابيب  إزالة  ومع  الصناعي،  التنفس  من  48 ساعة 
تدريجياً الحظنا وجود ضيق مفاجئ في التنفس، وفي الحال تم إدخال 
المريض إلى قسم األشعة وإجراء أشعة مقطعية وتبين لنا عبرها بوجود 
الرئوي، جرى معالجته عن طريق مضاد  الشريان  انسداد رئيسي في 

للتجلط، مما أظهر تحسناً كبيراً في عملية التنفس.

الفريق الطبي والمريض في صورة جماعية )من المصدر(

افتتاح مهرجان 
»األضحى« في 

الحديقة العمالية

الشارقة )االتحاد(

افتتحت هيئة تطوير معايير 
العمل بالشارقة بنجاح 

كبير مهرجان عيد األضحى 
العمالي يف احلديقة 

العمالية مبنطقة الصجعة 
الصناعية بالشارقة، وشهد 

افتتاح املهرجان الذي 
يقام حتت اسم »العيد 

مع العمال« ويستمر حتى 
15 يوليو 2022، إقبااًل 

كبيرًا من العمال. وحضر 
حفل االفتتاح مسؤولو 

هيئة تطوير معايير العمل 
وممثلو الهيئات احلكومية 

يف الشارقة املشاركة وأعضاء 
اجلمعية الهندية يف 

الشارقة. ويشمل املهرجان 
برامج ثقافية وفحوصات 

طبية مجانية وبرامج 
توعوية وفنية وترفيهية 
وبازار العيد، الذي يشمل 

طعام الشوارع وهدايا العيد 
على أكثر من 5.000 عامل.

عبر المنصة اإللكترونية لنظام »إسعاد المتعاملين«

»املوارد البشرية« تستقبل 

13691 طـلــــب دعـــم فـنـي

وسياسات  قوانين  حول  استفساراً   2356 النظام،  استقبل 
الحكومة  مستوى  على  المطبقة  البشرية  الموارد  وتشريعات 
االتحادية، و1305 طلبات دعم لنظام تقييم وتوصيف الوظائف 
في الحكومة االتحادية، و191 طلب دعم لبوابة التعلم اإللكتروني 

في الحكومة االتحادية »المورد«.
أطلقته  الذي  المتعاملين،  إسعاد  نظام  أن  الهيئة،  وذكرت 
لكافة  الموجهة  الخدمات  من  حزمة  يتيح   ،2019 عام  في 
الوزارات والجهات االتحادية بشكل أساسي، باإلضافة إلى 
إلكترونية  بوابة  ويعد  والجمهور،  الخاص  القطاع  مؤسسات 
للوزارات  الــالزم  الدعم  الهيئة  خاللها  من  تقدم  متكاملة 
كافة  وصيانة  بتشغيل  يتعلق  فيما  االتــحــاديــة،  والجهات 
مظلة  تحت  المنضوية  اإللكترونية  البشرية  الموارد  أنظمة 
نظام »بياناتي«. وتضم هذه األنظمة، )نظام الخدمة الذاتية 
والتطوير  والتدريب  األداء  إدارة  ونظامي  البشرية،  للموارد 
اإللكترونيين الخاصين بموظفي الحكومة االتحادية، ونظام 
البشرية  الموارد  إجــراءات  ونظامي  اإللكتروني،  التوظيف 

في  الوظائف  وتوصيف  تقييم  ونــظــام  الذكية،  والتقارير 
الحكومة االتحادية، ونظامي الحضور واالنصراف وتخطيط 
الموافقات  ونظام  االتحادية،  الحكومة  في  العاملة  القوى 
اإللكترونية(.ولفتت الهيئة، إلى أن نظام إسعاد المتعاملين يوفر 
االتحادية  والجهات  للوزارات  التفاعلية  الخدمات  من  العديد 
والجمهور، ومن أهمها: )الخدمات التي يتيحها التطبيق الذكي 
وتشريعات  االستفسار عن سياسات  FAHR، وخدمة  للهيئة 
الموارد البشرية في الحكومة االتحادية.  ويقدم أيضاً خدمة 
طلب التدريب على تشريعات ونظم الموارد البشرية، وخدمة 
بوابة التعلم اإللكتروني »المورد«، وخدمة طلب دعم فني لمنصة 
الهياكل  واعتماد  مراجعة  وخدمة  الحكومية،  المهارات  بنك 
التنظيمية في الجهات االتحادية، وطلب الدعم لممكنات الموارد 
البشرية.  وأشارت إلى أن النظام يشكل منصة خدمية فائقة 
التطور، تتيح من خاللها الهيئة كافة خدماتها للوزارات والجهات 
االتحادية ومؤسسات القطاع الخاص وجمهور المتعاملين بجودة 

عالية، وتحت مظلة واحدة.

سامي عبد الرؤوف )دبي( 

استقبلت الهيئة االتحادية للموارد 

البشرية الحكومية، أكثر من 13691 

طلب دعم، عبر نظام إسعاد 

المتعاملين، الذي يشكل منصة 

إلكترونية تفاعلية مع المتعاملين، 

تضم كافة الخدمات التي تقدمها 

لهم.

وأشارت الهيئة في تصريح خاص 

لـ»االتحاد«، إلى أن نظام إسعاد 

المتعاملين استقبل خالل العام 

الماضي، أكثر من 13691 طلب دعم، 

9440 منها متعلقة بالدعم الفني 

لنظام إدارة معلومات الموارد 

البشرية في الحكومة االتحادية 

»بياناتي«.

 2356
استفسارًا حول 

قوانين وسياسات 
وتشريعات الموارد 

البشرية 

حالـــــــــة شفاء 
من »كورونا« 

أبوظبي )وام(

   متاشيًا مع خطة وزارة الصحة ووقاية املجتمع 
لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص يف الدولة بهدف 

االكتشاف املبكر وحصر احلاالت املصابة بفيروس 
كورونا املستجد »كوفيد - 19« واملخالطني لهم 

وعزلهم.. أعلنت الوزارة عن إجراء 313.381 فحصًا 
جديدًا خالل الساعات الـ 24 املاضية على فئات 

مختلفة يف املجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات 
الفحص الطبي.   وأسهم تكثيف إجراءات التقصي 

والفحص يف الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على 
مستوى الدولة يف الكشف عن 1.812 حالة إصابة 

جديدة بفيروس كورونا املستجد من جنسيات 
مختلفة، وجميعها حاالت مستقرة وتخضع للرعاية 

الصحية الالزمة، وبذلك يبلغ مجموع احلاالت 
املسجلة 951.196 حالة.   كما أعلنت الوزارة عن 

وفاة حالتني مصابتني وذلك من تداعيات اإلصابة 
بفيروس كورونا املستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 

يف الدولة 2.319 حالة.    وأعربت الوزارة عن أسفها 
وخالص تعازيها ومواساتها لذوي املتوفني، ومتنياتها 

بالشفاء العاجل جلميع املصابني، مهيبة بأفراد 
املجتمع التعاون مع اجلهات الصحية والتقيد 

بالتعليمات وااللتزام بالتباعد االجتماعي ضمانًا 
لصحة وسالمة اجلميع، وشفاء 1.930 حالة جديدة 

ملصابني بفيروس كورونا املستجد 
»كوفيد19-« وتعافيها التام من 

أعراض املرض بعد تلقيها 
الرعاية الصحية الالزمة 

منذ دخولها املستشفى، 
وبذلك يكون مجموع 

حاالت الشفاء 931.446 
حالة.
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»منــافـــــــذ الشارقة« جاهزة 
الســــتــقـــبـــــــال زوار الـعـــيــــــد

الشارقة )االتحاد(

الشارقة،  في  الحدودية  والنقاط  للمنافذ  التنظيمية  اللجنة  أكدت 
جاهزية جميع الجهات والمنافذ في اإلمارة، الستقبال الزوار والقادمين 
للدولة خالل إجازة عيد األضحى، واتخاذ جميع االستعدادات الالزمة 
دولة  في  العيد  بأجواء  لالستمتاع  أمامهم  اإلجـــراءات  كافة  لتسهيل 
اإلمارات. جاء ذلك خالل اجتماع اللجنة الدوري السادس للعام 2022، 
الذي انعقد مؤخراً في منفذ خطم مالحة الحدودي بمدينة كلباء، برئاسة 
محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية رئيس 
اللجنة. وفي مستهل االجتماع، رفع رئيس وأعضاء اللجنة أسمى آيات 
التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات وشعبها وإلى 
األمتين العربية واإلسالمية بمناسبة قرب حلول عيد األضحى، مؤكدين 
والقادمين  للمسافرين  الخدمات  أرقى  لتقديم  العالية  الجهوزية  على 
إلى الدولة خالل إجازة العيد، وتسهيل إجراءاتهم وفقاً ألعلى المعايير، 
وضمان انسيابية تامة لدخول البضائع والشحنات التجارية، فضاًل عن 
البيئة  لوزارة  التابعة  الزراعية والبيطرية  المحاجر  التأكد من جاهزية 

والتغير المناخي الستقبال اإلرساليات المتنوعة.
وأكد الرئيسي، حرص اللجنة بالتنسيق مع الشركاء االستراتيجيين، 
وزوار  للمسافرين  المقدمة  الخدمات  في  المعايير  أرقى  تطبيق  على 
الدولة خالل إجازة عيد األضحى، من خالل السعي الدائم نحو توفير 
باإلمارة  الحدودية  والنقاط  المنافذ  بــأداء  للنهوض  اإلمكانيات  كافة 
اللجنة  أن  إلى  مشيراً  الخدمات،  بجودة  لالرتقاء  الحثيثة  والمتابعة 
تواجهها  أن  الممكن  من  التي  التحديات  لتجاوز  االستعداد  أهبة  على 
خالل هذه الفترة، خصوصاً فيما يخص االزدحام في منفذ دبا الحصن 
الغربي، حيث تم وضع خطة للتعامل معها بطريقة مبتكرة تخفف منها.

خالل االجتماع )من المصدر(

عبداهلل األشرم يقدم الطابع الجديد للسفير الهندي )من المصدر(

»بريد اإلمارات« تصدر طابعًا لالحتفاء 
بعام الخمسين واستقالل الهند

أبوظبي )االتحاد(

أصدرت »مجموعة بريد اإلمارات«، بالتعاون مع »بريد الهند«، طابعاً 
تأسيس  على  عاماً  خمسين  بمرور  لالحتفاء  مشتركاً  تذكارياً  بريدياً 
الدولة وبالذكرى الخامسة والسبعين الستقالل الهند، وبمتانة العالقات 
الرئيس  األشـــرم،  محمد  اهلل  عبد  وأطلق  الدولتين.  بين  التاريخية 
إلى  التذكاري بتقديمه  التنفيذي ل »مجموعة بريد اإلمــارات«، الطابع 
خالل  اإلمــارات،  دولــة  لدى  الهند  جمهورية  سفير  سودهير،  سنجاي 

زيارته للمقر الرئيس للمجموعة في إمارة دبي.

مبنى دائرة القضاء في أبوظبي )من المصدر(

في ضوء التشريع والقضاء اإلماراتي والتجارب الدولية

»قضاء أبوظبي« تناقش آليات مواجهة غسل األموال 

دعم  إطـــار  فــي  المنتدى  ويــأتــي 
ــوال،  األمـ غسل  لجرائم  التصدي 
بما يحافظ على السمعة اإليجابية 
ــة  بــهــا دول الــتــي تتمتع  الــمــرمــوقــة 
مكانتها  ويرسخ  عالمياً،  اإلمـــارات 
المالية  الرقابة  مجال  في  الرائدة 
الممارسات  من  والحد  والتجارية 
في  المشبوهة  أو  السليمة  غير 

مختلف أنشطة األعمال.
وأكد المستشار منصور المرزوقي، 
الجزائية  أبوظبي  محكمة  رئيس 
للمنتدى  االفتتاحية  الكلمة  في   –
- على أهمية تعزيز آليات مواجهة 
جهود  لدعم  األمـــوال  جرائم غسل 
مكافحتها، تماشياً مع توجيهات سمو 
نهيان،  آل  زايــد  بن  منصور  الشيخ 
وزير  ــوزراء،  الـ مجلس  رئيس  نائب 
شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء 
في أبوظبي، إلرساء منظومة قضائية 
تعزز من حماية المجتمع واالقتصاد 
الجريمة.  على  المترتبة  اآلثــار  من 
الحساني،  محمد  المستشار  وقدم 
رئيس نيابة في نيابة األموال الكلية 
بأبوظبي، رئيس قسم التعاون الدولي 
العام إلمارة  للنائب  بالمكتب الفني 

أبــوظــبــي، ورقــة 

عمل حول تحديات وحلول مواجهة 
غسل األمــوال وااللتزامات المحلية 
والعالمية، تناول فيها ماهية جرائم 
وتأصيلها  وأركانها  ــوال  األمـ غسل 
على  الضوء  تسليط  مع  التاريخي، 
غسل  جرائم  محكمة  اختصاصات 
ــوال والــتــهــرب الــضــريــبــي في  ــ األمـ
أبوظبي، وآلية تنفيذ طلبات التعاون 
المسائل  ــي  ف الـــدولـــي  الــقــضــائــي 
مواجهتها،  ــات  ــحــدي وت الــجــنــائــيــة 
الجريمة  لتلك  المتبادل  والتقييم 
وتمويل اإلرهاب، ودور قطاع األعمال 

في مواجهتها.
إلى  الحساني  المستشار  وأشــار 
تحديد  في  الدولي  التعاون  أهمية 
ــاســات  ــســي ــع ال ــ الــمــخــاطــر ووضــ
األموال  غسل  ومالحقة  والتنسيق، 

التسليح،  وانتشار  اإلرهــاب  وتمويل 
على  الــوقــائــيــة  الــتــدابــيــر  وتطبيق 
المالي والقطاعات األخرى  القطاع 
الصالحيات  وإعــطــاء  ــمــحــددة،  ال
للسلطات  الضرورية  والمسؤوليات 
المختصة من حيث سلطات التحقيق 
والسلطات  القانون  إنفاذ  وسلطات 
وتوافر  الشفافية  وتعزيز  الرقابية، 
بالمستفيد  المتعلقة  المعلومات 
الحقيقي من الشخصيات االعتبارية 
القانونية،  والترتيبات  )الشركات( 
وتسهيل التعاون الدولي. ومن جانبه، 
خماخم،  رضــا  الدكتور  استعرض 
قاضي بمحكمة أبوظبي االستئنافية، 
مواجهة  اإلمـــارات في  ــة  دول جهود 
التشريعية  واآلليات  ــوال  األم غسل 
لهذا  صاغتها  التي  والمؤسساتية 
الشأن، وأهم االتفاقيات والمعاهدات 
الدولية التي وقعتها الدولة، مشيراً 
إلى جهود تطوير المنظومة القضائية 
مستمرة في إمارة أبوظبي لمواجهة 
ــم وضـــمـــان مالحقة  ــجــرائ ال تــلــك 
عبر  للعدالة  وتقديمهم  مرتكبيها 
اتخاذ العديد من الخطوات، بالتعاون 
مع الجهات المعنية في ظل منظومة 

تشريعية وقضائية متطورة.

أبوظبي )االتحاد(

نظمت دائرة القضاء في 

أبوظبي، منتدى افتراضي حول 

»آليات مواجهة غسل األموال 

ومكافحة تمويل اإلرهاب 

والتزامات أصحاب المهن 

القانونية وأعوان القضاء 

وغيرهم تجاه تلك الجرائم 

في ضوء التشريع والقضاء 

اإلماراتي والتجارب الدولية«، 

وذلك في إطار تعزيز جهود 

مواجهة غسل األموال بما 

يتماشى مع توجهات دولة 

اإلمارات للحد من الجرائم 

المالية.

إرساء منظومة قضائية 
لحماية المجتمع 

واالقتصاد من اآلثار 
المترتبة على الجريمة

منصور المرزوقي

شرطة أبوظبي تؤكد أهمية تضافر الجهود يف مكافحة املخدرات 

أبوظبي )االتحاد(

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي 
إلى أهمية تضافر الجهود بين مختلف 
والمجتمعية  الــمــؤســســيــة  الــجــهــات 
المخدرات  ضد  منيعاً  ســداً  للوقوف 
ــة الــقــاتــلــة، التي  ومــحــاربــة هــذه اآلفـ

تنعكس سلباً على الجميع.
أمانة  بالدنا  برنامج  في  وأوضحت 
عبر أثير إذاعة أبوظبي fm في حلقة 
الــدولــي  ــيــوم  ال بمناسبة  خصصتها 
المخدرات  استعمال  إســاءة  لمكافحة 
الــذي  بها،  الــمــشــروع  ــجــار غير  واالت
يصادف 26 يونيو من كل عام أن الوطن 
بحاجة ماسة إلى كل أبنائه ليسهموا 
بكل طاقاتهم في سبيل رفعة مجتمعهم 

ونهضته.
وأكد العميد طاهر غريب الظاهري 
المخدرات  مكافحة  مديرية  مــديــر 
تحقيق  على  أبوظبي  شرطة  حــرص 
المزيد من التطورات، باعتماد أفضل 
ــب فــي مكافحة  ــي الــوســائــل واألســال
انتشار هذه  الــمــخــدرات والــحــد مــن 
إلى أن عناصر مكافحة  اآلفــة، الفتاً 
المخدرات يؤدون دورهم الريادي على 
المجتمع  حماية  في  الساعة،  مــدار 
من براثنها ومواجهتها بكفاءة واقتدار 

وبشتى الطرق والوسائل الحديثة.
وذكر أن عصابات المخدرات تلجأ 
وإخفاء  التهريب  أساليب  تطوير  إلى 
في  مستمر،  بشكل  المخدرة  المواد 
المعنية  الــجــهــات  تــحــرص  المقابل 
تطوير  ــى  إلـ ــخــدرات  ــم ال بمكافحة 
أساليبها، لذا حرصت شرطة أبوظبي 
على دعم مديرية مكافحة المخدرات 
تكنولوجية  ووسائل  حديثة  بأساليب 
الــعــصــابــات وإحــبــاط  لتتبع  مــتــطــورة 

محاوالتها في تهريب المخدرات.
العامري  العقيد حمد سهيل  وأكــد 
المخدرات،  مكافحة  مديرية  نائب 
واهتمامها  أبــوظــبــي  شــرطــة  حــرص 

بالمحافظة على أمن وسالمة المجتمع 
محذراً من خطورة فتح حسابات بنكية 
شخصية وإدارتــهــا من قبل أشخاص 
األمنية  الــجــهــات  أن  وذكـــر  آخــريــن. 

والمالية في الدولة تحذر من استخدام 
الحساب المالي ألعمال غير قانونية 
من دون علم صاحب الحساب، حيث 
نصت المادة رقم 64 و65 من القانون 
االتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن 
والمؤثرات  المخدرة  المواد  متابعة 
ال  التي  الغرامة  أو  بالحبس  العقلية 
تقل عن 50 ألفاً لكل من أودع أو حول 
بواسطة  أو  بنفسه  التحويل  قبل  أو 
جرائم  من  أي  ارتكاب  بغرض  الغير 
الشخصي  االستعمال  أو  التعاطي 
للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية 
المنصوصة في القانون، كما شددت 
المادة 65 العقوبة بالسجن والغرامة 
التي ال تقل عن 100 ألف درهم لكل 
أجــرى عملية  أو  أخفى  أو  حــاز  مــن 
تحويل األموال متى كانت هناك دالئل 

كافية تدينه.

عناصر مكافحة 
المخدرات يؤدون 

دورهم الريادي على 
مدار الساعة

 
طاهر الظاهري

 100 ألف درهم غرامة 
لكل من حاز أو أخفى 
أو أجرى عملية تحويل 

األموال 
 

حمد العامري

»فرصة أمل« أسهمت 
في تفعيل الشراكة 

المجتمعية 
 

جاسم الخزرجي

أكد العقيد دكتور جاسم محمد اخلزرجي، اهتمام شرطة أبوظبي مبكافحة 
املخدرات من خالل إطالقها للعديد من املبادرات ومنها مبادرة فرصة أمل، 

والتي أسهمت بدور رائد يف تفعيل الشراكة املجتمعية للحد من انتشار آفة 
املواد املخدرة وتعزيز العالقات بني أفراد املجتمع، بالتعاون مع املركز الوطني 

للتأهيل ومؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم.
وأوضح أن اخلدمة تتكون من جانبني، األول يعنى بتثقيف أفراد املجتمع عن 

أضرار املخدرات وكيفية الوقاية منها، ويعنى الشق الثاني بطلبات العالج، 
حيث يستطيع املدمن التقدمي إلكترونيًا على طلب العالج ويتم التواصل 

معه بشكل سري متامًا إلكمال إجراءات عالجه من اإلدمان.

طلبات العالج

المري يتفقد »الخدمات الرقمية« 

دبي )االتحاد(

اطلع معالي الفريق عبداهلل خليفة املري، القائد العام لشرطة دبي، 
على مراحل تطور اخلدمات الرقمية للقيادة العامة لشرطة دبي 

املقدمة للمتعاملني واملوظفني، وذلك خالل تفقد معاليه سير العمل 
يف اإلدارة العامة للذكاء االصطناعي ضمن برنامج التفتيش السنوي 

على اإلدارات العامة ومراكز الشرطة، والذي أقيم يف مؤسسة دبي 
للمستقبل، بحضور اللواء أحمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون 

اإلدارة، والعميد خالد ناصر الرزوقي، مدير اإلدارة العامة للذكاء 
االصطناعي، والعميد الدكتور صالح احلمراني، نائب مدير اإلدارة 

العامة للتميز والريادة، والعميد خالد بن سليمان، مدير إدارة الرقابة 
والتفتيش، وعدد من الضباط.

واستمع املري واحلضور من العميد خالد الرزوقي، عن مراحل تطور 
القيادة العامة لشرطة دبي من احلكومة التي بدأت من العام 2001 

إلى العام 2012، والتي تضمنت النظام املروري املوحد، شاشات اللمس، 
وتطبيق شرطة دبي، وبلغت نسبة التحول فيها 100%، وحصلت 

فيها شرطة دبي على 31 جائزة من أهمها الدائرة احلكومية املتميزة 
إلكترونيًا منذ عام 2002 وحتى عام 2006، وجائزة االستخدام األمثل 

للخدمات اإللكترونية يف عام 2006.

عبداهلل المري يطلع على تطور الخدمات الرقمية بشرطة دبي )من المصدر(

جهوزية عالية لتقديم أرقى الخدمات 
للمسافرين والقادمين إلى الدولة

أكاديمية شرطة دبي تطلق »امليدان االفتراضي للعمليات«

دبي )االتحاد(

غانم  غيث  الــدكــتــور  ــواء  ــل ال شهد 
السويدي، مساعد القائد العام لشؤون 
األكاديمية والتدريب بالوكالة، انطالق 
لعمليات  االفتراضي  الميدان  تجربة 
الشرطة، األول من نوعه على مستوى 
األستاذ  العميد  بحضور  المنطقة، 
الدكتور محمد بطي الشامسي، نائب 
والعقيد  دبــي،  أكاديمية شرطة  مدير 
سلطان علي خميس الشامسي، مدير 
ونائبه  التخصصي،  الــتــدريــب  إدارة 
المقدم الدكتور عمر الظريف، والنقيب 
عبد اهلل حمد الشامسي، رئيس قسم 

عمليات الشرطة.
ــواء الـــســـويـــدي، حــرص  ــلـ وأكــــد الـ

ــاء بــمــنــظــومــة  ــقـ األكـــاديـــمـــيـــة لـــالرتـ
األهــداف  لتحقيق  والتدريب،  التعليم 
االستراتيجية لشرطة دبي في مجال 

االبتكار في القدرات المؤسسية.
العقيد سلطان  أوضح  جانبه،  ومن 
مبادرة  أن  الشامسي،  خميس  علي 

الميدان االفتراضي لعمليات الشرطة، 
ــال الشرطة  تــهــدف إلـــى تــدريــب رجـ
عمليات  على  التخصصية  ــفــرق  وال
ذكية  افــتــراضــيــة  بطريقة  الــشــرطــة 
يحاكي  سيناريو   )365( مــن  ألكــثــر 
 )VR( الواقع العملي من خالل تقنية
المقدم  وأكــد  االصطناعي.  والذكاء 
أهمية  على  الظريف  عمر  الدكتور 
طرق  استشراف  في  المبادرة  هــذه 
وتوظيف  ُمبتكرة،  بأساليب  التدريب 
لرفع  االفتراضي  التدريب  تقنيات 
النقيب  وأكــد  القوة.  منتسبي  كفاءة 
استخدام  أن  الــشــامــســي،  عــبــداهلل 
ونظم  االفتراضي  التدريب  تقنيات 
آمنة  بيئة  توفر  االصطناعي،  الذكاء 

لتدريب الكوادر الشرطية واألمنية.

الحضور خالل اطالق التجربة )من المصدر(
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عربي ودولي

:» وزير حقوق اإلنسان أحمد عرمان لـ »

أحمد  اليمني  اإلنــســان  حقوق  ــر  وزي وأشـــار 
الميليشيات  لتاريخ  المتتبع  أن  ــى  إل عــرمــان 
اإلرهابية لن يشعر بتفاؤل من التزامها بالهدنة 

األممية.
ــو لمرة واحــدة  ــال: »الــحــوثــي لــم يقدم ول وقـ
التزاماً حقيقياً بأي اتفاق أو هدنة ولكننا وفي 
إطار الحرص على السالم واستشعاراً لمسؤولية 
الحكومة  في  زلنا  ال  اليمني  الشعب  يعانيه  ما 
الشرعية نقبل بأن نمد أيدينا للسالم مرة بعد 
أخرى، آملين في أن يكون المجتمع الدولي قادراً 
على أن يحقق ضغطاً سياسياً واقتصادياً يجعل 
أو توجه  بنود هدنة  لتنفيذ  الميليشيات ترضخ 

حقيقي للسالم«.
وأضاف عرمان: »جندت الميليشيات اإلرهابية 
ومئات  طفل  ألــف   40 نحو  الحرب  بداية  منذ 
السجناء، وهو ما تم اإلعالن عنه في كل تقاريرنا 
وخطاباتنا أمام مجلسي األمن وحقوق اإلنسان، 
وفي الجامعة العربية ومنظمة العمل اإلسالمي 
بل  واإلقليمية،  الدولية  المحافل  من  وغيرها 
أجل  من  المتحدة  األمــم  مع  بشراكة  قمنا  إننا 
العمل على إنهاء عمليات تجنيد األطفال، وهو 
ما نتمنى أن تمارس األمم المتحدة ضغًطا على 

الميليشيات اليقاف عمليات تجنيد األطفال«.
وأكد الوزير اليمني في حواره مع »االتحاد«، أن

الحكومة اليمنية تسعى جاهدة لعقد اتفاقات 
مع بعض الدول الستمرارية تدفق القمح وتشجيع 
الزراعة بالمناطق المحررة بما يغطي جزءا من 
أزمة غذاء  لمواجهة  اليمني  الشعب  احتياجات 
عالمية. وتمنى وزير حقوق اإلنسان اليمني، أن 
تنجح هذه الجهود في تخفيف آثار األزمة، قائاًل: 
إنه »مما ال شك فيه أن المملكة العربية السعودية 
دوراً  تلعبان  المتحدة  العربية  اإلمــارات  ودولــة 
كبيراً في تخفيف حدة األزمات اإلنسانية وتأمين 

احتياجاتها، من خالل جهودهما المستمرة عبر 
الملك سلمان لإلغاثة اإلنسانية والهالل  مركز 
األحمر اإلماراتي والذين يشكالن دورا أساسيا 

في تخفيف حدة المعاناة وتقليل تفاقماتها«.
وأكد عرمان، أنه يتم بذل جهود كبيرة إلبراز 
الــدولــي  المجتمع  ــام  أمـ الحوثية  االنــتــهــاكــات 
والمتخصصة  الــدوريــة  الــتــقــاريــر  بــاســتــخــدام 
السفراء ومسؤولي  المستمرة مع  واالجتماعات 

اإلدانة  وبيانات  واإلقليمية،  الدولية  المنظمات 
ــوزارة بحسب األحـــداث على  ــ الــصــادرة عــن ال
اإلعالمية  الــلــقــاءات  ــى  إل بــاإلضــافــة  األرض، 
أنــواع  كافة  عبر  ــوزارة  الـ لمسؤولي  المستمرة 
والموقع  والــمــطــبــوعــات  اإلعــالمــيــة  الــوســائــل 

اإللكتروني للوزارة.
أحمد  اليمني  اإلنــســان  حقوق  ــر  وزي وأشـــار 
عرمان، إلى أن »الموقف الدولي من االنتهاكات 

وأخــرى ومنظمة  دولــة  بين  ما  يتفاوت  الحوثية 
وأخرى بحسب المصالح المختلفة، إلى أنه نجد 
وإدانتها من  االنتهاكات  بهذه  اإلقــرار  من  كثيراً 
مشيًرا  الدولية«،  والمنظمات  الدول  أغلب  قبل 
إلى  يحتاج  اليمن  في  اإلنساني  الوضع  أن  إلى 
الجهود  وتنسيق  والمساعدة  الدعم  من  الكثير 
لتالفي أي مخاطر وكــوارث قد تقود إلى أسوأ 

أزمة إنسانية في العالم.

أحمد عرمان

اإلمــارات تخفف حدة األزمــة اإلنسانيــة يف اليمن

الضرورة إلى تنسيق 
الجهود لتجنب أسوأ أزمة 

إنسانية في العالم

الميليشيات لم تترك 
نوعًا من االنتهاكات 

إال مارسته

عبد الله أبوضيف )عدن، القاهرة(

أشاد وزير الشؤون القانونية وحقوق اإلنسان في اليمن أحمد عرمان بدعم 

اإلمارات المستمر لبالده في مجاالت الغذاء والطاقة والصحة والمواصالت 

والطرقات ومختلف المجاالت اإلنسانية، مشيًرا إلى أنه لوال هذه الجهود 

اإلنسانية لكان الوضع اإلنساني أكثر سوًءا مما هو عليه اآلن.

ويعد الدعم اإلماراتي السخي لليمن والمتواصل منذ أكثر من 4 عقود، دعامة 

أساسية الستقراره وتلبية احتياجات شعبه. وقال الوزير عرمان في حوار مع 

»االتحاد«: إن ميليشيات الحوثي اإلرهابية لم تترك نوعًا من االنتهاكات إال 

مارسته، وال حقا من حقوق اإلنسان إال وانتهكته.  وقال: »تقاريرنا تحوي جملة 

كبيرة من االنتهاكات الحوثية، تبدأ بانتهاك حق الحياة وصواًل النتهاك الحريات 

المدنية بما فيها حق الرأي، ونحرص في تقارير الوزارة على أن نقدم جملة 

واسعة من هذه االنتهاكات وفق قدراتنا الرصدية التي بالتأكيد ال تشمل كل 

االنتهاكات الحوثية، ولكن نحرص قدر المستطاع على أن نقدم صورة واضحة 

لتلك االنتهاكات«.

مساعدات 
شملت معظم 
مناحي الحياة    

كان لإلمارات دور كبير يف 
تقدمي املساعدات اإلنسانية 

واملالية والتنموية والوقود، 
وبناء مشاريع متعددة إلعادة 

تطبيع احلياة يف املناطق 
احملررة التابعة للحكومة 

اليمنية.
تشمل املساعدات اإلماراتية 

املقدمة لليمن 15 قطاعًا 
رئيسًيا مثل قطاعات النقل 

والتخزين، وتوليد الطاقة 
وإمدادها، واخلدمات 

االجتماعية، والقطاع 
الصحي، وقطاع التعليم 
والقطاع السمكي ودعم 

احلكومة واملجتمع املدني.
وكثفت اإلمارات دعمها 

للحكومة الشرعية منذ 
بداية عمليات حتالف دعم 

الشرعية ضد امليليشيات 
اإلرهابية، سواء كان هذا 

الدعم عبر األمم املتحدة 
وأذرعها اإلنسانية أو الدعم 

املباشر عبر الهالل األحمر 
اإلماراتي ومؤسسة خليفة بن 

زايد لألعمال اإلنسانية. 

انتهاكات »الحوثي« 
تبدأ بـ»حق الحياة« 

وصواًل للحريات 
المدنية

الحكومة اليمنية تمد 
يدها للسالم رغم عدم 

التزام الميليشيات مساعدات اإلمارات لليمن شملت مختلف مناحي الحياة )أرشيفية(

دعوة المجتمع الدولي للضغط على الميليشيات إلجبارها على الرضوخ للهدنة

توظيف 11 روبوتًا لمكافحة األوبئة بالمسجد الحرام

الرياض )االتحاد(

العربية  المملكة  حكومة  وضــعــت 
السعودية، أولى اهتماماتها في خدمة 
تزامنا  تسعى  حيث  الرحمن،  ضيوف 
مــع تــوافــدهــم ألراضــيــهــا فــي كــل عام 
التسهيالت  من  مجموعة  تقديم  إلــى 
أداء  لتضمن  والمبادرات،  والخدمات 
يسر  بكل  وجــه  أكمل  على  فرائضهم 

وسهولة.
وطــّوعــت الــرئــاســة الــعــامــة لشؤون 
النبوي،  والمسجد  الــحــرام  المسجد 
في  تُسهم  التي  والتقنية  التكنولوجيا 
والــُعــّمــار،  للحجاج  الــخــدمــات  تقديم 
عــبــر تــوفــيــر الــعــديــد مــن الــروبــوتــات 
الذكية لتجويد الخدمات في المسجد 
وتسهيل  وتيسير  وســاحــاتــه،  الــحــرام 
الرئاسة  ومنسوبات  منسوبي  أعمال 
لخدمة الحجاج والمعتمرين وقاصدي 

الحرمين الشريفين.
ويشهد الحرمان الشريفان اهتماما 
ــعــامــة لــشــؤون  ــاســة ال ــرئ مـــن قــبــل ال

التقنية  الخدمات  بتوفير  الحرمين 
وفق  االصطناعي  والــذكــاء  والرقمية 
خططها االستراتيجية »2024«، شملت 
و10  مختلفة،  إلكترونية  خدمة   50
تطبيقات رقمية، و4 مواقع إلكترونية، 
مــتــضــمــنــة نـــطـــاقـــات عــمــل مــحــددة 
وتطوير  وتشغيل  ستُساهم في صيانة 
ــات اإللــكــتــرونــيــة،  ــخــدم األنــظــمــة وال
ــخــوادم،  ال وتهيئة  وصــيــانــة  وتشغيل 
الموزعات  وتهيئة  وصيانة  وتشغيل 
غرف  وتهيئة  والالسلكية،  السلكية 
مراكز البيانات، وغيرها من الخدمات.
للتعقيم  المملكة 11 روبوتاً  ووظفت 
المسجد  ــل  داخــ األوبـــئـــة  ومــكــافــحــة 
األكثر  المكي  الحرم  ليصبح  الحرام، 
تعقيماً على مستوى العالم، وفقا لوكالة 
الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق 
الوقاية البيئية برئاسة شؤون الحرمين. 
أن  السعودية  األنباء  وكالة  وذكــرت 
وتغطية  تعقيم  على  تعمل  الروبوتات 
وذلك  الحرام،  المسجد  جنبات  كافة 
بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة 

مــســبــقــة، وعــلــى 6 مــســتــويــات مما 
البيئي  الصحي  الجو  سالمة  يحسن 
وتحليل متطلبات التعقيم بذكاء، وفقاً 
ومسار  ــخــدام،  االســت لسيناريوهات 
بشكل  المخططة  ــمــدة  وال التعقيم، 

مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئي. 
ــراءة  وحــصــلــت الـــروبـــوتـــات عــلــى بـ
االنحالل  وحــدة  مع   SLAM اختراع 
ــذار  اإلنـ عــلــى خــاصــيــة  األداء  عــالــيــة 
الوقت  في  الصوتي  البث  مع  المبكر 
الشحن  خاصية  وتمتلك  المطلوب، 
بالبطارية. ويعمل الروبوت الواحد من 
5 إلى 8 ساعات من دون تدخل بشري، 
ويسع الجهاز 23.8 لتر، يستهلك منها 
2 لتر كل ساعة، للقضاء على  البكتيريا 

في مساحة 600 متر مربع كل جولة.
في غضون ذلك، فّعلت وزارة الشؤون 
واإلرشـــاد خدمة  والــدعــوة  اإلسالمية 
على  لإلجابة  الهاتف  عبر  اآللي  الرد 
الفتاوى واالستفسارات الخاصة بالحج 
على مدار الساعة وبـ10 لغات عالمية، 
ومترجمين  ودعـــاة  علماء  بمشاركة 
الساعة  مــدار  على  يعملون  مختصين 
طيلة فترة الحج، في إطار الجهود التي 
تقدمها الوزارة لتوعية وتبصير الحجاج 
بالحج  خطتها  ضمن  الحج  بأعمال 

للعام الجاري.
ــي ضمن  ــ ــرد اآلل ــ وتــأتــي خــدمــة ال
التي  واإلرشــاديــة  التوعوية  الخدمات 
اإلســالمــيــة  الــشــؤون  وزارة  تقدمها 
بيان  فــي  ــحــرام،  ال اهلل  بيت  لحجاج 
النسك  وأنـــواع  والــعــمــرة  الحج  صفة 
الحجاج  باستفسارات  يتعلق  ما  وكــل 
لغات  بعشر  وتقديمها  والمعتمرين 
الفرنسية،  االنجليزية،  »العربية،  هي: 
الهوسا،  األوردو،  الهندية،  التركية، 

اإلندونيسية، البنغالية، األمهرية«.

روبوت يستخدم للتعقيم ومكافحة األوبئة بالمسجد الحرام )من المصدر(

 الحرم املكي األكثر تعقيمًا على مستوى العالم

تفعيل خدمة الرد اآللي 
على استفسارات 
الحجاج بـ10 لغات

عدن )االتحاد(

العسكري  الفريق  رئيس  أكد 
اللواء  اليمنية  للحكومة  التابع 
سمير الصبري استمرار موقف 
الحكومة في التعاطي مع الهدنة 

األممية بشكل إيجابي.
الفريق  لقاء  خالل  ذلك  جاء 
ــع الــمــخــتــصــيــن في  أمـــــس، مـ
هانس  األممي  المبعوث  مكتب 
ــرج عـــقـــب وصـــولـــه  ــ ــدب ــ ــرون جــ
عمان  ــة  ــي األردن العاصمة  ــى  إل
الــذي  االجتماع  فــي  للمشاركة 

دعا له مكتب المبعوث األممي.
ــواء الــصــبــري إلى  ــل وأشـــار ال
تهدد  التي  العسكرية  األعمال 
ميليشيات  قــبــل  مـــن  ــة  ــهــدن ال
الحوثي اإلرهابية وأن هذا اللقاء 
لهذه  حـــداً  يــضــع  أن  يــفــتــرض 

األعمال العدائية.
ويـــهـــدف اجـــتـــمـــاع الــلــجــنــة 

العسكرية لمناقشة تثبيت الهدنة 
العسكرية  الناحية  من  وخاصة 
ــدمــا شـــهـــدت الـــعـــديـــد من  ــع ب
ميليشيات  قبل  من  الخروقات 
إطالق  حيث  من  سواء  الحوثي 
النار أو المسيرات أو الصواريخ 
السكنية  والمدن  األحياء  على 
القتال  جبهات  في  والتحشيد 

والتي تهدد الهدنة.
كما يأتي انعقاد االجتماع في 
العدائية  األعمال  استمرار  ظل 
كافة  فــي  الحوثي  لميليشيات 
التحشيد  واستمرار  الجبهات 
نية  يعكس  ــذي  ــ وال الــعــســكــري 
ــاء  ــه مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي إلن
الهدنة والتي تأتي بالتزامن مع 
عن  حوثية  لقيادات  تصريحات 
إنهاء الهدنة في ظل تعنت واضح 
فتح  فــي  الميليشيات  قبل  مــن 
بتنفيذ  بتعز وااللتزام  الطرقات 

بنود الهدنة.

عدن )االتحاد(

الحوثي  ميليشيات  ارتكبت 
للهدنة  خرقاً   185 اإلرهابية، 
في  ساعة   48 خــالل  األممية 
بمحافظات  الــقــتــال  جــبــهــات 
والضالع وحجة  وتعز  الحديدة 

وصعدة والجوف ومأرب.
بين  الـــخـــروقـــات  وتــنــّوعــت 
إطـــــالق الـــنـــار عــلــى مــواقــع 
الكاتيوشا  بصواريخ  الجيش 
ــات والــمــدفــعــيــة  ــ ــاب ــ ــدب ــ ــال ــ وب
والـــــعـــــيـــــارات الــمــخــتــلــفــة، 
ــرة  ــّيـ ــسـ ــمـ وبــــالــــطــــائــــرات الـ

مقتل  عنها  ونــتــج  المفخخة، 
ــود وإصـــابـــة ثــالثــة  ــة جــن ــالث ث
ــن بــنــيــران مــبــاشــرة في  آخــري
جبهات مأرب والحديدة وتعز.
الجوية  الدفاعات  وأسقطت 
ــوة شــرقــي  فـــي مــحــافــظــة شــب
هجومية  مسَيّرة  أمس،  اليمن، 
ميليشيات  أطلقتها  مفخخة 

اإلرهابية. الحوثي 
إن  عسكرية  مصادر  وقالت 
اعترضت  الجوية  الــدفــاعــات 
حوثية  هجومية  مسّيرة  طائرة 
مديرية  سماء  في  تحوم  كانت 

»عين«.

رة« مفخخة في شبوة إسقاط »مسيَّ

حكومة اليمن: مستمرون 

يف التعاطي اإليجابي مع الهدنة

مقتل ثالثة جنود يمنيني بنيران 

»الحوثي« يف مأرب والحديدة
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»السيادة 
السوداني« يدعو 
الشباب للجلوس 
إلى طاولة الحوار

أسماء الحسيني )الخرطوم(

قال نائب رئيس مجلس السيادة 
االنتقالي يف السودان، الفريق أول 

محمد حمدان دقلو، إن األوضاع 
التي يشهدها السودان حاليًا، غير 

مسبوقة حدثت نتيجة لغياب 
»الروح الوطنية املخلصة«. 

وقال دقلو خالل مخاطبته حفل 
تخرج الدفعة األولى من قوات 

حفظ األمن وحماية املدنيني يف 
مدينة »الفاشر« أمس، إن هذه 

األوضاع قد تعصف بأمن واستقرار 
السودان وتهدد وحدة البالد. 

وقال: »إننا نوجه الدعوة مجددًا 
لكل السودانيني خاصة الشباب إلى 
اجللوس إلى طاولة احلوار ملناقشة 

القضايا الوطنية بكل صدق 
وشفافية، بعيدًا عن األطماع 

احلزبية الضيقة من أجل الوصول 
إلى مشروع وطني قصير وطويل 
املدى يحقق االستقرار، ويضمن 

مستقباًل آمنًا للشعب السوداني«.
 وأكد دقلو دعمه للحوار الذي 

يحقق التوافق الوطني الذي 
يقود الستكمال الفترة االنتقالية 
وصواًل لالنتخابات، كما أكد دعم 

جهود اآللية الثالثية لتسهيل 
احلوار بني األطراف السودانية 

التي قال »نأمل أن تدخل احلوار 
دون أجندة مسبقة أو تكتيكات 

لكسب مواقف«.

دعوات لتظاهرات ضخمة اليوم للمطالبة بإجراء االنتخابات

»الرئاسي الليبي«: نعمل على تلبية تطلعات الشعب

حسن الورفلي )بنغازي، القاهرة(

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، 
وتلبية  المرحلة  باستحقاقات  المجلس  التزام  أمس، 
تطلعات الشعب الليبي، بإجراء االنتخابات البرلمانية 
األطراف،  جميع  بين  توافقي  إطار  وفق  والرئاسية، 
الليبيين،  باعتباره يمثل اآلن وحدة البالد ويمثل كل 
تحقيق  جهود  تظافر  استمرار  أهمية  إلــى  مشيراً 

المصالحة الوطنية الشاملة.
ليبيا  لــدى  اإليطالي  السفير  مــع  المنفي  وبحث 
على  ليبيا  في  الراهنة  التطورات  بوتشينو  جوزيبي 
االستقرار  لتحقيق  والسياسي،  األمــنــي  المستوى 
التي يطمح  وصوال إلجراء االستحقاقات االنتخابية 

لها كل الليبيين.
الخاص  ومبعوثها  أميركا  سفير  أعرب  ذلك،  إلى 
إلى ليبيا ريتشارد نوالند عن قلق بالده العميق بشأن 
الجمود السياسي واالقتصادي والمالي الذي أدى إلى 

االضطرابات.
وقال نورالند خالل اتصال هاتفي مع المنفي أمس: 
»من الواضح أنه ال يوجد كيان سياسي واحد يتمتع 
وأي  البالد،  أنحاء  جميع  في  المشروعة  بالسيطرة 
جهد لفرض حل أحادي الجانب سيؤدي إلى العنف«، 
الفاعلين  بين  الحوار والتسوية هما فقط  أن  مؤكداً 
الرئيسيين هي التي تحّدد معالم الطريق لالنتخابات 

واالستقرار السياسي. 
طرابلس  في  الشبابية  التيارات  تحشد  بــدورهــا، 
بدعوة  وذلك  االثنين،  اليوم  تظاهرة ضخمة  لتنظيم 
من »تيار بالتريس« الذي يقود الحراك الميداني داخل 
العاصمة للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية 

وحل جميع األجسام السياسية في البالد.
ــم يعد  ــه »ل بــيــان: أن وأعــلــن »تــيــار بالتريس« فــي 
الوضع  تجاه  الصبر  الليبي رصيٌد من  الشباب  لدى 
المترّدي«، مضيفاً أنه إذا لم تلَبّ المطالب في وقت 
الرأي  عن  السلمي  التعبير  وسائل  كافة  فإن  قريب، 

ستكون متاحة، بما فيها العصيان المدني التام.
على  المسيطرة  المسلحة  التشكيالت  وأعلنت 
للتصدي  الكامل  االستنفار  حالة  الليبية  العاصمة 
للتظاهرات المتوقع خروجها اليوم، بحسب ما أكده 

مصدر أمني ليبي لـ»االتحاد«.
وأكد المصدر األمني، أن السلطة التنفيذية الحاكمة 

في طرابلس قد تلجأ إلى فرض حالة الطوارئ في 
البالد، وذلك لمنع توسع دائرة االحتجاجات إلى كافة 
مدن المنطقة الغربية، موضحاً أن الحل األمني في 
من  أي  لجوء  حال  مطروح  التظاهرات  مع  التعامل 

المحتجين إلى أعمال عنف.
الشبابية  ــارات  ــي ــت ال بــيــن  الــمــفــاوضــات  وفــشــلــت 
والمجلس الرئاسي الليبي خالل الساعات الماضية، 
بحل  أحادية  ــرارات  ق اتخاذ  المجلس  يرفض  حيث 
من  خوفا  وذلــك  الليبيين،  واألعلى  النواب  مجلسي 
تدهور الوضع السياسي في البالد وعودة المواجهات 

المسلحة بين الفرقاء.
الوحدة  بحكومة  الخارجية  وزيرة  وعدت  بدورها، 
الليبية، نجالء المنقوش، أمس، بالوقوف مع مطالب 
»روح  بمثابة  الحراك  هذا  أن  معتبرة  المتظاهرين، 

جديدة في عروق ليبيا«.
المتحدة  لألمم  الــعــام  األمــيــن  ناشد  جانبه،  مــن 
ليبيا بتجنب أي  المتظاهرين في  أنطونيو جوتيرش 
أعمال عنف. وطالب جوتيريش القوات األمنية الليبية 
في  النفس، مشدداً  بممارسة أقصى درجات ضبط 
أن  مؤكداً  السلمي،  التظاهر  على حق  نفسه  الوقت 
العام  لألمين  الخاصة  والمستشارة  المتحدة  األمــم 
ستيفاني وليامز موجودون لتقديم المساعي الحميدة 
والوساطة بين األطراف إليجاد مخرج من االنسداد 
السياسي عبر تنظيم االنتخابات في إطار دستوري 

متين في أقرب فرصة ممكنة.
وحث األمين العام جميع األطــراف الفاعلة للنأي 
تــزعــزع االســتــقــرار،  أن  أفــعــال مــن شأنها  عــن أي 
والوقوف جنباً إلى جنب لتجاوز االنسداد السياسي 

وتفاقم االنقسام الذي يؤثر سلباً على اقتصاد ليبيا.

»جسور إنترناشيونال«: حوار 
األديان لتعزيز السالم العالمي

النمسا: ندعم حق مصر في مياه النيل

مقتل 40 إرهابيًا في الصومال

جنيف )وام(

ــور  ــســ ــة »جــ ــمـ ــظـ ــنـ نـــظـــمـــت مـ
والتنمية«  لــإعــالم  إنترناشيونال 
جامعة  في  الثالثة  الدولية  ندوتها 
الـــدورة  انعقاد  ضــوء  على  جنيف 
اإلنسان  حقوق  لمجلس  الخمسين 
تحت  وذلك  المتحدة،  لألمم  التابع 
األديان  بين  الحوار  »أهمية  عنوان 
العالميين«  واألمن  السالم  لضمان 
المنظمات  »تنسيقية  مع  بالشراكة 

اإلسالمية في سويسرا«. 
ــدوة ضــمــن اســتــمــرار  ــن ــأتــي ال وت
»جسور  منظمة  وفعاليات  أنشطة 
تستهدف  ــي  ــت ال ــرنــاشــيــونــال«  ــت إن
مــن خــاللــهــا نــشــر ثــقــافــة الــحــوار 
اإلنسانية،  بالمجتمعات  والتسامح 

ــحــوار  ال بتعميق  مــنــهــا  والــتــزامــا 
األمــن  لتعزيز  سبياًل  األديـــان  بين 
النهج  وهـــو  ــمــي،  ــعــال ال ــســـالم  والـ
منذ  المنظمة  عليها  دأبـــت  الـــذي 
تكريس  على  وحرصت  تأسيسها، 
من  تنبع  التي  الدولية  إسهاماتها 
القيم والمبادئ والرؤى التي التزمت 
كافة  في  وترجمتها  المنظمة  بها 
وإسهاماتها  ومبادراتها  أنشطتها 

الدولية.
العديد  مشاركة  الندوة  وشهدت 
والمختصين  الدوليين  الخبراء  من 
ــتــســامــح والــســالم  ــا ال فـــي قــضــاي
ــاء  ــان، ورؤســ ــ ــ ــوار بــيــن األدي ــحـ والـ
ــيــة  األوروب الــمــراكــز  أبـــرز  وممثلي 
المعنية بنشر وتعزيز ثقافة الحوار 

والتكامل المجتمعي واإلنساني.

القاهرة )االتحاد(

أكــــد وزيـــــر خـــارجـــيـــة الــنــمــســا 
دعم  أمـــس،  شالنبيرج،  ألكسندر 
بالده حق مصر في الحصول على 

حصتها من مياه النيل.
وقال الوزير النمساوي، الذي يزور 
صحفي  مؤتمر  في  حالياً  القاهرة 
مشترك مع نظيره المصري سامح 
يخص  ال  النيل  »تدفق  إن  شكري، 
دولة بعينها، وال يحق لدولة بعينها أن 
تسيطر عليه«. وأشار إلى أنه أجرى 
بشأن  شكري،  الوزير  مع  مباحثات 
توابع األزمة األوكرانية، وما أسفرت 
الفتاً  عالمية،  غــذاء  أزمــة  من  عنه 
إلى أن مباحثاته مع وزير الخارجية 

المصري تناولت بعض القضايا مثل 
واإلرهـــاب.  الشرعية  غير  الهجرة 
الثنائية  الــمــبــاحــثــات  أن  ــح  وأوضــ
بينهما تناولت القضية الليبية بشكل 
التعاون  بحث سبل  أجل  من  مكثف 
األوضاع  واستقرار  السالم  إلحالل 
شريك  مصر  أن  مؤكدا  ليبيا،  في 
األوروبــي  واالتحاد  للنمسا  أساسي 

في مختلف المجاالت.
ــر شــكــري أن  ــوزي ــدوره، أكــد ال ــ ب
ــمــبــاحــثــات تــطــرقــت لــألوضــاع  ال
ــة والـــدولـــيـــة وتــنــســيــق  ــمــي ــي ــل اإلق
الخاصة  التطورات  حول  المواقف 
العالقات  أن  موضحا  اإلقليم،  في 
بين مصر والنمسا مبنية على الثقة 

المتبادلة والصداقة.

مقديشو )االتحاد(

الصومالي  الجيش  قــواُت  َقتَلَْت 
ما ال يقُل عن 40 مسلحاً من حركة 
اإلرهابية خالل عمليات  »الشباب« 
»شبيلي  منطقة  في  َذتْها  نَفّ أمنية 

الوسطى« الواقعة بوسط البالد.
أمس،  الصومالي  الجيُش  وأفــاَد 
 40 نحو  ُقــتــَل  العملية  خــالل  ــه  أن
مسلحاً من بينهم قادة، كما اشتَعلَِت 
الــنــيــراُن فــي عــدة ســيــارات، مبيناً 
يزالون يسيطرون  المسلحين ال  أَنّ 
على مساحات من المناطق الريفية 
ويرصدون  البالد  وجنوب  بوسط 
الكمائَن ويزرعون األلغاَم األرضية.

على  جنوٍد   5 لقي  األول،  وأمــس 
األقل مصرَعهم وأُصيَب آخرون في 
تابعًة لبعثة  انفجار استهدَف قواٍت 
في  االنتقالية  األفــريــقــي  االتــحــاد 

الصومال »أتميس«.
محليٌة  إعالميٌة  تقاريُر  ــَرْت  وَذَكـ
االتــحــاد  لبعثة  تابعين  جــنــوًدا  أَنّ 
الصومال  في  االنتقالية  األفريقي 
على  أرضــي  لغٍم  النفجار  تعرضوا 
العاصمة  »ماركا«،  مدينة  مشارف 
اإلقليمية لمنطقة »شابيل« الجنوبية 

الغربية.
محلية  إعالمية  تقارير  وذكــرت 
األوغنديين  الجنود  من  القتلى  أن 

المشاركين في البعثة.

استراتيجية »الذئاب المنفردة« ضد مؤسسات الدولة ورموزها

اإلرهاب يستهدف مسار 25 يوليو يف تونس

شعبان بالل )تونس، القاهرة(

نجحت  إرهــابــيــة  عملية  مــن  أكــثــر 
بكشفها  تونس  في  األمنية  السلطات 
الماضي،  يوليو   25 قبل وقوعها منذ 
موعد إعالن الرئيس قيس سعيد عن 
خريطة طريق جديدة جمد من خاللها 
البرلمان وحل الحكومة واتجه لدستور 
نظام  ذات  ثالثة  وجمهورية  جــديــد 

رئاسي.
وعـــــادت اســتــراتــيــجــيــة »الـــذئـــاب 
التونسية  الــســاحــة  إلـــى  الــمــنــفــردة« 
إرهابية  لخاليا  فاشلة  بــمــحــاوالت 
الدولة،  ورمــوز  مؤسسات  تستهدف 
وســـط مـــخـــاوف مـــن تــصــاعــد هــذه 
العمليات خالل الفترة القادمة مع كل 
خاصة  الطريق،  خريطة  في  خطوة 
الدستور  على  االستفتاء  اقتراب  مع 

الجديد.
سياسيون  ومحللون  خــبــراء  وقـــال 
»الذئاب  استراتيجية  إن  لـ»االتحاد«، 
المنفردة« تتبعها التنظيمات اإلرهابية 
التنظيم وإرباك أجندة  لتجنب كشف 
ــالح الــســيــاســي، مــؤكــديــن أن  ــ اإلصـ
تونس  فــي  إرهابية  عمليات  حــدوث 
بعد 25 يوليو كان متوقعا، خاصة بعد 
األزمة التي مرت بها حركة »النهضة« 
االغتياالت  ملفات  وكشف  اإلخوانية 

والتسفير لبؤر التوتر والصراع.
التونسي  السياسي  المحلل  وأكــد 
»الذئاب  استراتيجية  أن  ثابت  منذر 

المنفردة« تتبعها التنظيمات اإلرهابية 
لتجنب سقوط التنظيم في حال إيقاف 
عودة  أن  موضحاً  ــراد،  األفـ من  فــرد 
هذه االستراتيجية تؤكد أن ثمة سعياً 
لتوسيع المواجهة والفوضى من ليبيا 

إلى تونس وغيرها من دول المنطقة.
هذه  أن  لـــ»التــحــاد«،  ثابت  ــار  وأشـ
أجندة  إربـــاك  تستهدف  المحاوالت 
أطلقها  ــتــي  ال الــســيــاســي  اإلصــــالح 
الرئيس التونسي، موضحاً أن الذهاب 
بنظام  وجمهورية  جديد  دستور  إلــى 
التي  القوى  العديد من  يُزعج  رئاسي 
إلعادة  قابلة  المنطقة  تكون  أن  تريد 

التشكيل.
أن مخاطر اإلرهاب  ثابت،  وأوضح 
أن  إلــى  االنتباه  مــن  بــد  وال  حقيقية 
من  األوراق  لخلط  مــحــاولــة  هــنــاك 
خالل إعادة تنشيط الخاليا اإلرهابية 

وإفشال المرور لجمهورية ثالثة.
السياسي  المحلل  أوضــح  بـــدوره، 
»الذئاب  أن  الجليدي  نــزار  التونسي 
المنفردة« هم القنابل الموقوتة لثقافة 
»اإلخوان« يحاولون من خاللها تشويش 
المسار الزمني منذ حراك 25 يوليو، 
موضحاً أنهم يحاولون إفساد االنتقال 
على  وجــب  الــذي  الصحيح  والمسار 
دستور  خــالل  من  اتخاذه  التونسيين 

جديد وذهاب لالنتخابات.
ــي حــديــثــه  ــدي فـ ــي ــجــل واعـــتـــبـــر ال
الديمقراطي  المسار  أن  لـ»االتحاد«، 
من  يُقصيهم  ألنــه  »اإلخـــوان«  يخيف 
ــاة الــســيــاســيــة، ويــضــعــهــم في  الــحــي
الــذي  ــأن  ب للعالم  ويكشف  ــة،  ــزاوي ال
وإنما  انقالباً  ليس  تونس  في  يحدث 
مطالب  تــحــقــق  تصحيحية  خــطــوة 

الشعب.

كما أكد المحلل السياسي التونسي 
عمليات  حــدوث  أن  حمدون  الــهــادي 
إرهابية في تونس بعد 25 يوليو كان 
تمر  التي  األزمة  بعد  متوقعاً، خاصة 
ــام كشف  ــ بها حــركــة »الــنــهــضــة« وأم
لبؤر  والتسفير  االغــتــيــاالت  ملفات 
ــوط تــمــويــالت  ــشــف خــي الــتــوتــر، وك
مشبوهة لسياسيين، وعالقة اإلرهاب 
الدعم  توفر  كانت  مدنية  بجمعيات 

المالي لهم.
أن  إلى  لـ»االتحاد«،  حمدون  وأشار 
اإلرهاب ال يتحرك إال في ظل األزمات 
وبــفــعــل فـــاعـــل، مــوضــحــاً أن عـــودة 
الخاليا  وتفعيل  اإلرهابية  العمليات 
والتشويش  للتخويف  يهدف  النائمة 
يوليو،   25 ومــســار  االســتــفــتــاء  على 
ومقاومة  المحاسبة  لمنع  وبالتالي 

الفساد واإلرهاب.

ــعــرض  ــدون إلـــــى ت ــ ــم وأشـــــــار حــ
مــســانــديــن لــلــرئــيــس الــتــونــســي إلــى 
عــمــلــيــات عــنــف مـــن قــبــل عــنــاصــر 
حــركــة »الــنــهــضــة«، مــشــيــراً إلـــى أن 
وستكون  ســـتـــزداد  الــعــمــلــيــات  هـــذه 
كما  األبرياء  وستستهدف  عنفاً  أكثر 
سبق في »العشرية السوداء« من ذبح 
ما  وهــو  بالتنكيل  وقتل  وتفجيرات 

يرفضه جل التونسيين.
لن  األفــعــال  أن هــذه  وشـــدد على 
والضربات  المحاسبة  وستسبق  تمر 
االستباقية كل الخاليا وهو ما يحصل 

فعال من قبل قوات األمن.
المحلل  ــح  ــ أوضـ الـــســـيـــاق،  ــي  ــ وف
السياسي والباحث في الشؤون العربية 
المنفردة«  »الذئاب  أن  محمد حميدة 
تطل من حين آلخر في تونس محاولة 
استغالل الوضع السياسي، مؤكداً أن 
هناك احتمالين وراء هذا الظهور إما 
أن هذه المجموعات تحاول استغالل 
تنفيذ  بهدف  عمليات  لتنفيذ  الوضع 
مرتبطة  وأخـــرى  خارجية،  أجــنــدات 
مرتبطة  أنها  أو  ــوان«،  »اإلخـ بانتشار 

بأطراف داخلية.
لـــ  حـــديـــثـــه  ــي  ــ ف حـــمـــيـــده  ورأى 
عــام  بشكل  تــونــس  أن  »االتـــحـــاد«، 
عشرات  على  الــقــضــاء  مــن  تمكنت 
ــالل الــفــتــرة  الــخــاليــا اإلرهــابــيــة خـ
ــة، وتــمــكــنــت مـــن إحــبــاط  ــاضــي ــم ال
كانت على عالقة  أنها  يبدو  عمليات 

باألطراف الداخلية.

محاولة لخلط األوراق 
وإحباط االنتقال 

الديمقراطي

 :» مصدر أمني لـ»
تشكيالت مسلحة في 
طرابلس تعلن االستنفار

واشنطن: الحوار يرسم 
طريق االستقرار السياسي

جوتيريش يدعو قوات األمن 
الليبية إلى ممارسة أقصى 

درجات ضبط النفس

 :» خبراء لـ»
محاوالت إلرباك 
أجندة اإلصالح 

السياسي

دورية أمنية في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية )أرشيفية(

 ليبيون يغلقون مبنى بلدية مصراته بأكوام الرمل )أ ف ب(
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دمار في قرية »سايح خوش« بهرمزجان جراء الزلزال )رويترز(

هزات أرضية ضربت »هرمزجان« وأسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 90 آخرين

اإلمارات تتضامن مـع إيران.. وتعزي يف ضحايا الزلزال

أبوظبي )وام(

عّبرت دولة اإلمارات عن تعازيها الصادقة 

وتضامنها مع جمهورية إيران اإلسالمية 

في ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب البالد، 

ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي 

عن خالص تعازيها إلى حكومة جمهورية 

إيران اإلسالمية وشعبها الجار وإلى أهالي 

وذوي الضحايا في هذا المصاب األليم، 

وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. 

وهّزت سلسلة من الزالزل القوية جنوب 

إيران فجر السبت، ما أسفر عن مقتل 5 

أشخاص على األقل، وإصابة أكثر من 90 

آخرين وتدمير عشرات المباني. وقالت 

هيئة المسح الجيولوجي األميركية، إّن 

الزالزل التي بلغت قوتها 6 درجات ضربت 

غرب مدينة بندر عباس الساحلية الرئيسية 

في محافظة هرمزجان.

هز  األول  الــزلــزال  أن  الهيئة  أوضــحــت 
الساعة  بعد  »ديزجان«  بلدة  منطقة شمال 
أن  قبل  المحلي  بالتوقيت  فجراً   02.00
يضرب زلزال قوته 5.7 درجة بعد ساعتين 

يتبعه بسرعة زلزال آخر بقوة 6 درجات.
عن  »إرنا«  الرسمية  األنباء  وكالة  ونقلت 
 5 إّن  حاكم هرمزجان مهدي دوستي قوله 

أشخاص ُقتلوا.
وقال دوستي للتلفزيون الحكومي إن قرية 
الزلزال  مركز  من  القريبة  خــوش«  »سيح 

دّمرت تماماً.
ــاســم خــدمــات  ــنــاطــق ب ــاد ال ــ كــذلــك، أف
الطوارئ الوطنية مجتبى خالدي التلفزيون 
الحكومي أن 93 شخصاً أصيبوا وما زال 7 

منهم فقط في المستشفى للمعالجة.
لقطات  الحكومية  اإلذاعــــة  وعــرضــت 
فيديو لمباٍن سكنية تحّولت إلى أنقاض في 
»سايح خوش«، التي غمرها الظالم بسبب 

انقطاع التيار الكهربائي.
والمركبات  اإلسعاف  سيارات  وحاولت 
ــرى الــتــنــّقــل فـــي الـــطـــرق الــمــغــطــاة  ــ األخـ
المصابون  السكان  نــزل  بينما  بالحطام، 
استعادة  حاولوا  أو  الشوارع  إلى  بالصدمة 

أغراض من منازلهم المدّمرة.
الناس  أّن  رسمية  إعالم  وسائل  وذكــرت 
أمضوا الليل أيضاً في العراء في العاصمة 
عدد  يبلغ  الــتــي  عــبــاس،  بــنــدر  اإلقليمية 
وتقع  نسمة  ألــف   500 مــن  أكثر  سّكانها 
كيلومتر شرق مركز   100 بعد حوالي  على 
الزلزال، حيث اصطّفت طوابير طويلة أمام 

محّطات الوقود.

وحــيــدي  أحــمــد  الــداخــلــيــة  ــر  ــ وزي وزار 
محافظة هرمزجان، حيث صّرح للتلفزيون 
الحكومي أّن إعادة المياه والكهرباء من بين 

أولويات الحكومة.
الصفائح  مــن  العديد  فــوق  إيـــران  وتقع 

زلزالياً  نشاطاً  وتشهد  الرئيسية  التكتونية 
متكرراً.

7.4 درجة وأودى  1990 وبلغت قوته  كان أعنف زلزال شهدته إيران يف عام 
300 ألف شخص وُشّرد نصف  40 ألف شخص يف الشمال، فيما أصيب  بحياة 

مليون.
6.6 درجة جنوب شرق إيران فدّمر  2003، ضرب زلزال بلغت قوته  ويف عام 

31 ألف شخص. ويف  مدينة بام القدمية املبنية بالطوب وقتل ما ال يقل عن 
7.3 درجة يف محافظة كرمانشاه يف غرب  2017، أدى زلزال بقوة  نوفمبر 

2020، ضرب زلزاالن  2019 ويناير  620 شخصًا. يف ديسمبر  إيران إلى مقتل 
اإليرانية. النووية  بوشهر  محطة  قرب 

5.7 درجة يف شمال غرب إيران يف  2020، تسّبب زلزال بقوة  ويف فبراير 
9 أشخاص، بينهم أطفال يف تركيا املجاورة، وإصابة العشرات على  مقتل 

جانبي احلدود. وقتل شخص واحد يف نوفمبر العام املاضي، عندما ضرب 
6.4 و6.3 درجة. محافظة هرمزجان زلزاالن بقوة 

زالزل عنيفة

إيران فوق صفائح 
تكتونية رئيسية 
وتشهد نشاطًا 

زلزاليًا متكررًا

تدمير عشرات 
المباني وانقطاع 

التيار الكهربائي في 
»سايح خوش«

عواصم )وكاالت(

ــس،  ــ ــا أمـ ــ ــيـ ــ أعـــلـــنـــت روسـ
ــا ســيــطــرت عــلــى مــديــنــة  ــه أن
االستراتيجية  ليسيتشانسك 
بأكملها. »لوهانسك«  ومنطقة 

آخر  ليسيتشانسك  وكانت 
لسيطرة  تخضع  كبيرة  مدينة 
لوهانسك  فــي  ــيــيــن  األوكــران
ــــاس شــرق  ــب ــ ــوض دون ــي حــ فـ

أوكرانيا. 
عليها  الــســيــطــرة  وتــشــكــل 
كبير  روسي  تقّدم  إلى  مؤشرا 
ترّكز  أمــر  دونــبــاس، وهــو  في 
انسحبت  منذ  موسكو  عليه 
تــقــاريــر  ووردت  كــيــيــف.  ــن  م
بشأن  األول،  أمس  متضاربة 
نفت  إذ  ليسيتشانسك  وضــع 
أن  المعلومات  صحة  أوكرانيا 
كل  الروسية حاصرت  القوات 
نهر عن  التي يفصلها  المدينة 

المجاورة  سيفيرودونيتسك 
الـــتـــي انـــتـــزعـــتـــهـــا الـــقـــوات 

الماضي. األسبوع  الروسية 
ــاع  ــ ــدف ــ ال وزارة  وقــــالــــت 
الروسية في بيان نقلته وكاالت 
»سيرغي  إن  المحلية:  األنباء 
للقوات  األعلى  القائد  شويغو 
المسلحة أبلغ فالديمير بوتين 
لوهانسك  جمهورية  بتحرير 

الشعبية«.
وأفادت موسكو أن دفاعاتها 
أسقطت  للطائرات  المضادة 
3 صواريخ عنقودية من طراز 
»قوميون  أطلقها  يو«  »توشكا 
بيلغورود،  على  ــون«  ــي أوكــران
من  القريبة  الروسية  المدينة 

األوكرانية. الحدود 
وذكــــــر حـــاكـــم بـــيـــلـــغـــورود 
ــوف أن  فــيــاشــيــســالف غــالدك
الــهــجــوم أحـــدث أضـــرارا في 

11 مبنى سكنيا و39 منزال.

أبوظبي )االتحاد(

حديثة،  بحثية  دراســة  حللت 
ــا مـــركـــز »تـــريـــنـــدز  ــ ــدرهـ ــ أصـ
مدى  واالســتــشــارات«،  للبحوث 
على  أوكرانيا  في  األزمــة  تأثير 
العالقات التركية الروسية، حيث 
وقفت العالقات بين البلدين منذ 
انــدالع األزمــة األوكــرانــيــة على 
شفير تحديات متالحقة دفعت 
حماية  على  للعمل  طــرف  كــل 
واألمنية  االقتصادية  مصالحه 
والــجــيــوســيــاســيــة، فــضــاًل عن 
البحر  في  النفوذ  نطاق  صــون 
األسود، إذ سارعت موسكو إلى 
بشأن  الُحمر«  »خطوطها  وضع 
ــدول األوراســيــة،  النزاع أمــام ال
إظهار  نحو  أنقرة  بــادرت  بينما 
دول حلف  أمـــام  الــنــيــة  حــســن 
شــمــال األطــلــســي »الــنــاتــو« من 

خالل العمل كوسيط بين البلدين 
وأوكرانيا«،  »روسيا  المتنازعين 
في إطــار سياسة تــوازن جعلت 
تركيا مؤيدة ألوكرانيا، لكنها في 
الوقت ذاته ليست معادية تماماً 
في  تميزاً  منحها  مــا  لروسيا، 

تسييج األدوار وحفظها.
ــه رغــم  وأكــــدت الـــدراســـة، أنـ
موازنة تركيا بين التكلفة والفوائد 
في موقفها من أزمة أوكرانيا، فإن 
إطالة أمد األزمة يجعل أنقرة غير 
العديدة  التحوالت  ضد  ُمحصنة 
اقتصادياً  ــة  األزمـ عــن  الناجمة 
وأمـــنـــيـــاً، وتـــحـــديـــداً مـــع زيـــادة 
الضغط الغربي على موسكو، بما 
قد يجبر أنقرة على اتخاذ موقف 
واضح، مع إعادة ترتيب حساباتها 
بالعودة  والسيما  الجيوسياسية، 
دول  مع  والتقارب  لالصطفاف 

آسيا الوسطى.

اتهمت كييف بشن ضربات صاروخية

روسيا تعلن السيطرة على لوهانسك 

»تريندز«: أوكرانيا تضع العالقات 

التركية الروسية أمام تحديات

األردن: عزل 
مسؤولين بميناء 

العقبة بعد 
تسرب غاز سام

 إخالء اآلالف جراء 
فيضانات قوية 

في سيدني

جمال إبراهيم )ّعمان(

 أعلن رئيس الوزراء األردني بشر 
اخلصاونة، أن مخرجات عمل 

فريق التحقيق يف أحداث تسرب 
غاز سام يف ميناء العقبة الذي 

وقع يوم الـ27 من الشهر املاضي، 
تضمنت مجموعة من اإلجراءات 
مبا فيها إنهاء خدمات مجموعة 

من األشخاص املعنيني مباشرة 
باحلادثة، ومنهم مدير عام شركة 

العقبة إلدارة وتشغيل املوانئ، 
وعدد من املسؤولني يف الشركة، 

ومدير عام الهيئة البحرية، 
بعد أن أثبت التحقيق استهتارا 

وإهماال وعدم احتراز وعدم أخذ 
االحتياطات الالزمة للسالمة 

العامة يف مناولة مثل هذه املواد 
اخلطرة.

وقال وزير الداخلية مازن الفراية 
يف مؤمتر صحفي: إن نتائج 

التحقيق الذي بدأ بعد احلادث 
بوقت قصير، شملت إفادات أكثر من 

120 شخصا، وسيتم تسليمها إلى 
النيابة العامة.

وأضاف الفراية، أنه »جرت إحالة 
ملف التحقيق يف حادثة العقبة 
بجميع أوراقه إلى رئيس النيابة 
العامة إلجراء املقتضى القانوني 

الالزم«.

سيدني )وكاالت(

طلبت السلطات من آالف 
األستراليني إخالء منازلهم يف 

سيدني أمس، فيما تتساقط أمطار 
غزيرة على أكبر مدن البالد وتغمر 

مياه الفيضانات ضواحيها.
وُقطعت الطرق يف أنحاء املدينة 

وأكدت السلطات صدور 18 أمرا 
باإلجالء لغرب سيدني، املنطقة 

التي غرقت مبياه فيضانات عارمة 
يف مارس.

وقالت وزيرة خدمات الطوارئ يف 
والية نيو ساوث ويلز ستيفاني 

كوك للصحافيني: »إنها حالة 
طارئة تهدد األرواح«.

وتتعرض أستراليا لبعض من أسوأ 
تداعيات التغير املناخي إذ ازدادت 

وتيرة وشدة موجات اجلفاف 
وحرائق الغابات املميتة وحاالت 

ابيضاض احلاجز املرجاني العظيم 
والفيضانات مع تغير أمناط الطقس 

العاملية.

قلق من اللجوء للسالح خالل االحتجاجات

هدى جاسم )بغداد(

ــارت األزمـــــات الــســيــاســيــة في  ــ أثـ
الصدري«  »التيار  وانسحاب  العراق، 
من  الكثير  السياسية،  العملية  مــن 
التداعيات من شأنها إثارة موجة ثانية 
أكتوبر  أحــداث  بعد  من االحتجاجات 
عام 2019، وسط تحذيرات من اللجوء 

للسالح خالل االحتجاجات.
ــر عــلــى إجـــراء  ــرور أشــه ــ ــم م ــ ورغ
تعقيدات  أن  إال  المبكرة  االنتخابات 
المرحلة  أفــرزتــهــا  وتــحــديــات  كبيرة 

الراهنة أمام القوى السياسية.
التيار  ومع توعد مقربين من زعيم 
الــصــدري، قــوى »اإلطــار التنسيقي«، 
على  التغريدات  مــن  العديد  نـُـشــرت 
تبين  للتيار  مقربين  من  تويتر  موقع 
جهوزيتهم ألي أمر من مقتدى الصدر، 
التظاهرات  أبــواب  أن  على  يدل  مما 

الشعبية على األبواب.
رئيس  نائب  الموسوي  حيدر  وأكــد 
لـــ»االتــحــاد«  السياسي  الــقــرار  مركز 
ووسطه  الــعــراق  جنوب  جغرافية  أن 
على »صفيح ساخن«، مشيراً إلى أنه 
االجتماعي  المستوى  اخــتــالف  مــع 
ــات  ــوجــه ــت والــــحــــراك الـــحـــزبـــي وال
والتوترات  عددها  وكثرة  السياسية 
بمواجهة  البالد خاصة  التي شهدتها 

أجنحة  وتشكيل  اإلرهابية  التحديات 
عــســكــريــة لــتــلــك الـــحـــركـــات، بـــدأت 
باتجاه  تصاعديا  منحى  تأخذ  األمور 
انشقاق عدد من الحركات واستمرار 

االنشطار.
وأشار الموسوي، إلى أن الرأي العام، 
واستمرار  األخيرة  االنتخابات  وبعد 
»التيار  وانسحاب  السياسي  االنسداد 
الــبــرلــمــان، متخوف  الـــصـــدري« مــن 
من حدوث فوضى قادمة تجتاح تلك 
في  حــدث  لما  مشابهة  الجغرافية 

ثمانينيات القرن الماضي في لبنان.
تلك  على  يخيم  »الــتــوتــر  أن  وأكـــد 
موجة  انــدالع  خشية  وسكانها  المدن 

اللجوء  يتم  قد  احتجاجات  من  ثانية 
فيها إلى حمل السالح«.

الخارجي  »الــمــوقــف  إن  وأردف: 
األخير  قـــراره  وسيتخذ  يسكت  لــن 
النظام،  هــذا  صالحية  عــدم  بشأن 
ــى تـــدويـــل الــوضــع  ــ ــد يــذهــب إل ــ وق
واإلجهاز على ما تبقى«، موضحاً أنه 
وسط  جغرافية  الحالتين،  كال  »في 
الخاسرة  ستكون  ــعــراق  ال وجــنــوب 
التحتية  الــبــنــى  مــســتــوى  عــلــى  أوالً 
والنسيج االجتماعي والسلم األهلي، 
إقليم  يعلن  أن  وقتها  سيحث  ومــا 
تقرير  وحـــق  اســتــقــاللــه  ــان  كــردســت
في  الــوضــع  أن  والــذريــعــة  المصير 
حذو  وستحذو  آمناً،  يعد  لم  بغداد 

اإلقليم المحافظات الغربية«.
وسط  »سكان  أن  الموسوي  وأكــد 
وما  كبير،  تحد  أمام  العراق  وجنوب 
نراه من تصعيد وتحشيد في وسائل 
التواصل االجتماعي هو رسائل غير 
مطمئنة، وحان الوقت لتفعيل عملية 
وفتح  الجغرافية  هــذه  في  سياسية 
لممثلي  اجــتــمــاع رصــيــن  فــي  حـــوار 
يشترط  وأن  الــســيــاســيــة،  الـــقـــوى 
ــهــدوء  بــهــم صــفــة الــدبــلــومــاســيــة وال
وال  الــتــشــنــج،  عــن  بــعــيــداً  والعقلنة 
جديد  موعد  على  االتفاق  من  بأس 

لالنتخابات«.

جندي عراقي عند حاجز أمني في بغداد )أرشيفية(

تحذيرات من انتشار الفوضى يف العراق

 :» خبراء لـ»
األزمات السياسية أفرزت 

تحديات كبيرة

مقربون من »التيار 
الصدري« يؤكدون 

جاهزيتهم ألي تطورات
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يتزايد القلق بين األطباء والعلماء من حقيقة أن معدل 
اكتشاف مضادات حيوية جديدة، ال يتماشى مع تزايد حجم 
متوفر  هو  لما  البكتيريا،  مقاومة  تولد  عن  الناتج  الخطر 
السنوي  التقرير  فعلى حسب  حيوية.  من مضادات  حالياً 
الذي يصدر عن منظمة الصحة العالمية، والمعني بمتابعة 
ال  والتطوير،  للدراسة  تخضع  التي  الحيوية  المضادات 
يوجد حالياً عدد كاف من المضادات الحيوية في مراحل 
المستقبلية.  العالمية  االحتياجات  سد  يمكنها  التطوير، 
على  حيوياً  مضاداً   12 إال  يحصل  لم   ،2017 عام  فمنذ 
تنتمي  منها   10 الطبي،  لالستخدام  النهائي  التصريح 
استطاعت  ومعروفة  قديمة  كيميائية  لمجموعات  أساساً 

البكتيريا بالفعل توليد مقاومة ضدها.
معدالت  في  واضحاً  قصوراً  هناك  أن  يعني  ما  وهو   
التي  تلك  وخصوصا  جديدة،  حيوية  مضادات  اكتشاف 
قتل  فــي  مبتكرة  ومــيــكــانــيــزمــات  أســالــيــب  عــلــى  تعتمد 
في  المبذولة  للجهود  هائاًل  تحدياً  يشكل  مما  البكتيريا. 
بالبكتيريا  العدوى  حاالت  من  المتصاعد  الوباء  مواجهة 
عرضة  جميعاً  ويجعلنا  الحيوية،  للمضادات  المقاومة 
عدوى  كانت  لو  حتى  العدوى،  عند  خطيرة  لمضاعفات 
الوالدة  حديثي  األطفال  من   %30 يلقى  وحاليا  بسيطة. 
ببكتيريا  إصابتهم  نتيجة  حتفهم،  الدم  بتسمم  المصابين 
مقاومة لالختيار األول للعالج، من المتوفر من المضادات 

الحيوية.
ونتج هذا الوضع الخطير من أسباب عدة، تقف عائقاً 
الحيوية،  المضادات  من  جديدة  أنواع  تطوير  جهود  أمام 
على  الحصول  يستغرقه  الذي  جداً  الطويل  الوقت  منها 

والعلمية  الحكومية  الجهات  قبل  من  النهائي  التصريح 
والموافقة على االستخدام البشري، باإلضافة إلى التكلفة 
المرتفعة. فحالياً  الفشل  برمتها، ونسبة  للعملية  الباهظة 
مرحلة  من  لالنتقال  الموافقة  على  الحصول  يستغرق 
ما  السريرية،  الدراسات  مرحلة  إلى  المعملية  الدراسات 
ينجح  الفشل،  نسبة  وعلى صعيد  عاماً.   15 إلى   10 بين 
من  مشتقاً  مضاداً   15 كل  بين  من  واحــد  حيوي  مضاد 
إلى  الــوصــول  في  أصــاًل،  معروفة  كيميائية  مجموعات 
الحيوي  المضاد  كان  ما  وإذا  الطبي.  االستخدام  مرحلة 
فينجح  سابقاً،  معروفة  غير  كيميائية  لمجموعة  ينتمي 
االنتقال  في   30 كل  بين  من  واحــد  حيوي  مضاد  حينها 
االستخدام  مرحلة  إلى  والدراسات  التجارب  مرحلة  من 

العملي.
ولألسف، تفتقد التجارب والدراسات الحالية على تطوير 
مضادات حيوية لقدر كاف من اإلبداع واالبتكار، أو البحث 
يزيد  ومما  للعالج.  جديدة  وأساليب  أنواع  استكشاف  في 
الموقف سوءاً أن ما يتم اكتشافه وينتقل لالستخدام الطبي، 
تتمكن البكتيريا من تطوير مقاومة ضده، في غضون سنتين 
أن  إلى  باإلضافة  هذا  المتوسط.  في  سنوات  ثالث  إلى 
مبتكرة  واستراتيجيات  أساليب  تطوير  من  األكبر  العبء 
وخالقة، يقع على عاتق الشركات متوسطة وصغيرة الحجم، 
والتي تعاني من نقص التمويل، بسبب خوف رأس المال من 
االستثمار في هذا المجال على الرغم من أهميته، نتيجة 

نسبة الفشل الكبيرة، وضعف العائد المتوقع.

* كاتب متخصص في الشؤون العلمية والطبية

»أســـامـــة«  لــيــس  هــنــا  الدن«  »ابــــن 
الذي  القاعدة  تنظيم  وزعيم  اإلرهابي 
ولكّنه   ،2011 عام  في  بباكستان  قتل 
نجله »عمر« الذي اشتهر سابقاً بنقده 
لنهج والده واختياره حياةً بعيدةً عن كل 
ما يمثله والده من »أصوليٍة« و»تطرف« 

و»إرهاب«.
األبــنــاء،  على  تؤثر  اآلبـــاء  خــيــارات 
الذي  التقرير  وبحسب  وإيجاباً،  سلباً 
يومين  قبل  بـــرس«  »فــرانــس  نشرته 
الذي  المختصر  االســم   »OBL« فــإن 
يوقع به »عمر بن الدن« لوحاته متأثراً 
مراحله  فيهما  عاش  اللتين  بالبيئتين 
وأفغانستان،  السعودية  في  المبكرة 
بن  »أســامــة  أبــنــاء  اخــتــار بعض  ولئن 
في  والدهم  طريق  على  السير  الدن« 
»اإلرهاب« ولقوا نفس مصيره »سعد« 
فإن   2019 قتل  و»حمزة«   2009 قتل 
»عمر« قد اختار طريقاً مختلفاً تماماً.
ــكــون إنــســانــاً  اخــتــار »عــمــر« أن ي
وأولوياٍت  اهتماماٍت  يجد  وأن  عادياً، 
عن  بعيداً  حياته  في  إنسانيًة طبيعيًة 
والده  اسم  يرافق  الــذي  الصخب  كل 
له، حيث  طبيعٌي  حٌق  وهذا  وتاريخه، 
المقربين  أن  والقوانين  األديــان  تؤكد 
أوزارهــم،  يتحملون  ال  المجرمين  من 
كل  عن  باالبتعاد  »عمر«  خيار  وكــان 

بيئٍة ومكاٍن يربط اسمه وحياته باسم وحياة والده، وقد 
كتب عمر عن ذلك، ولكنه حتى يعيش حياًة هانئًة خلق 

لنفسه بيئًة مختلفًة وابتعد كثيراً عن الماضي.
يقول:  فهو  ونفسيته  حالته  عن  معبرةٌ  »عمر«  عبارات 
هوية  إلــى  اســتــنــاداً  أحياناً  علّي  يحكمون  »األشــخــاص 
والدي، لكنني أشعر هنا بحرية كبيرة وبأنني معفى من 
علّي،  يحكم  أحد  والــدي، ال  أي مسؤولية عن تصرفات 
بل يحترمونني ويتركونني أعيش بسالم« ويختم بالقول: 

»أصبحت في فرنسا فناناً«.
العالم وعرضه،  لحالة عمر حاالٌت مشابهٌة في طول 
وطفولته،  والــده  بسبب  باإلرهاب  يرتبط  لم  وبعضهم 
بعض  قــّدم  أن  سابقاً  حــدث  وقــد  ــراره،  وقـ بخياره  بــل 
أولــئــك »األصــولــيــيــن« و»اإلرهــابــيــيــن« مــا عــرف حينها 

ــات« وســــّوقــــوا  ــ ــع ــ ــراج ــ ــم ــ ـــ»ال ــ ب
لـــ»الــتــراجــعــات« وهــي مــا اتضح 
مـــع فــوضــى »الــربــيــع الــعــربــي« 
وتفتيش  ودجــاًل  كذباً  كانت  أنها 
القبضة  من  للهروب  طريٍق  عن 

األمنية والخروج من السجون.
و»الجدل«  »المناصحة«  نماذج 
جميعاً  فشلت  اإلرهــابــيــيــن  مــع 
»الخطاب  نفس  تستخدم  حين 
»األيــديــولــوجــيــا«  وذات  الــديــنــي« 
ــن صنعت  حــي نــجــحــت  ولــكــنــهــا 
أولـــويـــاٍت جـــديـــدٍة واهــتــمــامــاٍت 
مختلفٍة ألولئك السجناء ومنحتهم 
طبيعيين  بشراً  ليعيشوا  الفرصة 
بعيداً عن كل أولويات »اإلرهاب« 
و»األصولية« و»البيئة« التي تغص 

بتلك األولويات.
وقارئ  مطلع  اإلرهابيين  بعض 
والتعلم  البحث  على  جلٌد  ولديه 
وهذا  والتحليل،  التفكير  ويمكنه 
أراد،  لو  نفسه  تطوير  على  قــادٌر 
في  مختلفٍة  أبــعــاٍد  واســتــيــعــاب 
ولكن  والفلسفة،  والــديــن  الفكر 
كذلك  ليسوا  اإلرهابيين  غالب 
وال يمتلكون قدرات ذهنيٍة تؤهلهم 
لهذا الدور فالطريق األفضل لهم 
الماضي  من  نهائياً  التخلص  هو 
بسالٍم  بالعيش  فيها  يقتنع  طبيعيٍة  حياٍة  عن  والتفتيش 
-مثل عمر بن الدن- وال يرى أن واجبه الشخصي تغيير 

العالم ومواجهة البشرية.
اللون األحمر لدى الناس يعّبر عن »الحب« أو »الموضة« 
ولكّنه لدى »عمر« حين يستخدمه في لوحاته ورسوماته 
وبحسب تعبيره »يرمز إلى المعاناة والحرب والتفجيرات 

والموت« وتجربة »عمر« تعّبر عن كثيرين غيره.
و»مفاهيم«  »أفــكــار«  مــن  الــخــالص  فطرائق  أخــيــراً، 
ومن  ومتعددةٌ،  مختلفٌة  واإلرهــاب  األصولية  و»خطاب« 
ليعود  طريٍق  عن  يفتش  أن  اإلرهابيين  لعوام  أيسرها 

»إنساناً« أو يرتقي ليصبح »فناناً«.

*كاتب سعودي

االبتكار في تطويــر المضادات الحيويــة

»ابن الدن« الفّنان

طفرة المسافرين.. وشح الطواقم

مسافرون تكدسوا لتسجيل بياناتهم لدى وصولهم إلى مطار كينيدي الدولي في مدينة نيويورك. موسم السفر الجوي يتجه نحو مرحلة الذروة. لكن نقص 

أعداد الموظفين المتخصصين في إجراءات السفر، أجبر الكثير من شركات الطيران األميركية على إلغاء مئات الرحالت. وبات األميركيون يتساءلون عما إذا كان 

بإمكانهم الوثوق بشركات الطيران إليصالهم إلى حيث يريدون. والحل يكمن في تخطيط  هذه الشركات، الستيعاب الطفرة الموسمية في أعداد المسافرين، من 

خالل زيادة أعداد الطواقم وتوظيف المزيد من الطيارين. )الصورة من خدمة نيويرك تايمز(.

العالمي لمهارات  بـ»اليوم  الحالي  يوليو  العالم خالل شهر  يحتفي 
 2022 الحالي  العام  في  كبيرة  أهمية  اليوم  هذا  ويأخذ  الشباب«، 
من  واالقــتــصــادي  االجــتــمــاعــي  التعافي  نحو  الــعــالــم  يّتجه  حيث 
يرتبط  الذي  التعافي  وهو  كورونا،  جائحة  أفرزتها  التي  التداعيات 
والفقر  المسلحة  والصراعات  المناخ  تغيُّر  مثل  عديدة  بتحدياٍت 
ما  كل  أن  في  شكَّ  وال  وغيرها،  السياسي  واالضطراب  المتواصل 
يُلقي  مشكالت،  من  »النامية«  الخصوص  وجه  وعلى  الدول  تعانيه 
مستقبل  خلق  في  رغبًة  واألكثر  حيويًة  األكثر  الفئة  على  بظالله 

واعد. 
نجد  بالعالم  تعصف  التي  التحديات  نلتفت في خضّم هذه  وحين 
بارًزا في تمكين الشباب ودعمه، وندرك  دولة اإلمارات تؤّدي دوًرا 
فليس  ولذا  المجال،  هذا  في  حّققته  الذي  النوعي  اإلنجاز  حجم 
أعــواٍم  عشرة  مــدى  على  العربي،  الشباب  يــصــّوت  أن  بمستغَرب 
فيه  واالستقرار  للعيش  بلًدا  اإلمــارات  دولة  اختيار  على  متتالية، 
أفضل  من  واحًدا  باعتباره 
ــن لــلــعــيــش، وذلـــك  ــاكـ األمـ
أصــداء  استطالع  بحسب 
ــيــو« الــثــالــث  ــل »بـــي ســي دب
ــبـــاب  عـــشـــر لـــــــرأي الـــشـ

العربي.
ــذي  ــ ــذا الـــتـــوّجـــه ال ــ  هـ
اإلمارات  دولة  فيه  قطعت 
وليد  يكن  لم  طوياًل  شوًطا 
معها  ــشــأ  ن ــل  بـ ــحــظــة  ــل ال
َن  تــكــوَّ إذ  تأسيسها،  منذ 
لـــدى الــشــبــاب اإلمـــاراتـــي 
ــي يــزخــر  ــدانـ مـــخـــزون وجـ
والتطلّعات  والرؤى  بالقيم 
ونسجه  رســمــه  الــبــعــيــدة، 
ــداًء من  ــتـ ــادة الــوطــن ابـ ــ ق
الشيخ  الــمــؤّســس  الــوالــد 
وصــواًل  سلطان،  بــن  زايــد 
الشيخ  السمو  صاحب  إلى 
ــد، رئــيــس  ــ مــحــمــد بـــن زايـ
مسارات  وفتح  التواصل  جسر  أّســس  الــذي  اهلل،  حفظه  الــدولــة، 
مؤسسات  مختلف  في  والمسؤولين  وقادتهم  الشباب  بين  الحوار 

الدولة عبر »مجلس محمد بن زايد ألجيال المستقبل«. 
ريادته،  وتعزيز  الوطن  مستقبل  لبناء  مــورد  أغلى  الشباب  وألن 
الدولة للشباب، وهو ما يثبت  الوزراء منصًبا لوزير  خّصص مجلس 
فئات  من  الغالية  الفئة  لهذه  الحكومة  توليها  التي  الكبيرة  الثقة 
ل المسؤوليات  المجتمع، واستطاع الشباب من خالل هذه الثقة تحمُّ
الوطنية وتعزيز االبتكار واإلسهام في تحقيق رفاه المجتمع، وهو ما 
استدعى إشراكهم في تحقيق رؤية اإلمارات 2021، لما يمتلكونه من 
بأفكارهم  واألخذ  أصواتهم  إلى  االستماع  فكان  وطاقات،  مهارات 

الحكومية. المستويات  كل  تنفيذها في  والعمل على 
قيادتها  من  بتوجيهات  اإلمــارات  دولــة  بذلتها  التي  الجهود  إن 
بل  وحــده،  اإلمــاراتــي  الشباب  تمكين  على  تقتصر  لم  الرشيدة 
تأكيد على عالمية  كلّه في  العربي  الشباب  احتضان  شملت كذلك 
رسالتها اإلنسانية المتمثلة في االنفتاح على عالم رحب يحيا فيه 
متعددة  واجتماعية  ثقافية  بيئة  في  وكرامة  وأمان  بأمن  اإلنسان 

المشارب.

اإلمارات أرض المستقبل 
الواعد للشباب

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

اإلمارات

اليـــوم

الجهود التي بذلتها 
دولة اإلمارات 

بتوجيهات من قيادتها 
الرشيدة لم تقتصر 

على تمكين الشباب 
اإلماراتي وحده، بل 

شملت كذلك احتضان 
الشباب العربي كّله 

في تأكيد على عالمية 
رسالتها اإلنسانية 

 د. أكمل عبدالحكيم*

 ينجح مضاد حيوي 
واحد من بين كل 15 مضادًا، 

مشتقًا من مجموعات 
كيميائية معروفة أصاًل

في الوصول إلى مرحلة 
االستخدام الطبي

عبدالله بن بجاد العتيبي *

نماذج »المناصحة« و»الجدل« 
مع اإلرهابيين فشلت جميعًا 

حين تستخدم نفس »الخطاب 
الديني« لكنها نجحت حين 

صنعت أولوياٍت جديدٍة 
واهتماماٍت مختلفٍة ألولئك 
السجناء ومنحتهم الفرصة 

ليعيشوا بشرًا طبيعيين

حكم  عاماً  عشر  ثمانية  مــدى  على 
نهيان،  آل  زايد  بن  الشيخ خليفة  فيها 
رحمه اهلل، دولــة اإلمـــارات وقــاد فيها 
كان  واقــتــدار،  بحنكة  التمكين  مرحلة 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، رئيس الدولة، حفظه اهلل، السند 
والعضد للفقيد الراحل، يعمل بإخالص 
وفي  وتوجيهاته،  مشورته  تحت  وتفاٍن 
صمت وإنكار للذات نادرين، وإن كانت 
أوالً،  أبوظبي  عهد  واليــة  في  بصماته 
وعلى الصعيد الخارجي، ال تخفى على 

أحد.
يستوقف  كـــان   ،2008 عـــام  مــنــذ 
المارين أمام ديوان ولي عهد أبوظبي، 
أمام  العيون  تتمهل  ضخم،  فنٌيّ  عمٌل 
تسع  إلـــى  ُمتطلعة  ــر،  اآلســ حــضــوره 
منحوتات لكّل منها جماليتها، متسائلة 
القطع  تُفصح  أن  قبل  مدلوالتها،  عن 
تشكل  معاً  أنها  المتجاورة عن حقيقة 
كلمة Tolerance، أي »التسامح«. لم 
يكن شكل الرسالة هنا بأقل أهميًة من 
»التسامح«  وضع  كان  فلئن  مضمونها، 
على قائمة األولويات هدفاً، فإن اختيار 
الفن في أرقى صوره حاماًل ووسيطاً، 
بن  محمد  شخصية  من  طرفاً  يعكس 
ــذاك منصب  زايــد الــذي كــان يشغل آن

ولي العهد. 
رئيساً  زايـــد  ــن  ب محمد  يــكــون  أن 
لدولتك، يعني أن تطمئن إلى حاضرك 

بتقدير  إليك  ينظر  بأسره  العالم  بأن  توقن  وأن  ومستقبلك، 
يْن من نظرته إلى سموه، وما يحظى به من  واحترام ُمستَمدَّ

تقدير لمناقبه قائداً وإنساناً.
أن يكون محمد بن زايد رئيساً لدولتك، يعني أنك في بلد 

م كل يوم من مكانته. يُعِظّ
تفوقك  أن  يعني  لدولتك،  رئيساً  زايــد  بن  يكون محمد  أن 
وتفوق بلدك ال يعودان فقط إلى النجاح االقتصادي والرخاء 
إلى  نفسه  بالقدر  يعودان  بل  والعسكرية،  السياسية  والقوة 
التفوق األخــالقــي، واإلعـــالء مــن شــأن األخـــالق فــي الفكر 
الشيخ  السمو  يكون صاحب  أن  مصادفة  وليس  والممارسة. 
محمد بن زايد هو من وقف وراء إدراج »التربية األخالقية« في 
المناهج الدراسية، لتعزز ذلك البعد الذي كان على الدوام جزءاً 

من نسيج الشخصية اإلماراتية.

رئيساً  زايـــد  ــن  ب محمد  يــكــون  أن 
من  يمتلك  بــلــدك  أن  يعني  لــدولــتــك، 
يضمن  ما  والناعمة  الصلبة  القوتين 
لك الحفاظ على مصالحك، وأن بلدك 
قادر على نشر االستقرار في محيطه، 
ومد يد العون إلى اإلخوة واألشقاء في 
مخطط  آتــى  فحين  الحاسم،  الــوقــت 
اضطراباً  ثــمــاَره  الخالقة«  »الفوضى 
ــات  وأزم مــريــرة  وانقسامات  وفــوضــى 
دول  في  طاحنة  واقتصادية  سياسية 
عربية شقيقة، كان »البيت متوحد« في 
ــان، وكان  دولــة اإلمـــارات، وطيد األركـ
لمهمة  زايد هو من تصدى  بن  محمد 
الفتنة  اســتــعــادة االســتــقــرار وإخــمــاد 

ومساعدة األشقاء على احتواء آثارها.
 »19 »كــوفــيــد-  جائحة  زلــزلــت  لقد 
ــم قــبــل نــحــو عــامــيــن ونــصــف،  ــال ــع ال
الغنية  العالم  دول  من  كثير  وواجــهــت 
والمتطورة كوارث حقيقية، لكن محمد 
المواجهة ضد  قــاد  كــان من  ــد  زاي بن 
الجائحة في اإلمارات. وجهود سموه لم 
تقتصر على دولة اإلمارات فحسب، بل 
لفتة  العالم في  دول  لكثير من  امتدت 
إنسانية بالغة الدالالت. نشبت الحرب 
بين روسيا وأوكرانيا، وازدحمت وسائل 
اإلعالم العالمية بالحديث عن األزمات 
إمــدادات  ونقص  والجوع  االقتصادية 
من  إلــى  بالنسبة  ذلــك  وبقي  الطاقة، 
يعيشون في دولة اإلمارات مجرد حديث 
على الشاشات، ولم يكن هناك أدنى تأثير على األمن الغذائي أو 
الرخاء االقتصادي، وما كان هذا االطمئنان ليستقر في قلوبهم 
وال  كورونا،  انتشار جائحة  بداية  في  قالها سموه  عبارة  لوال 
يزال صداها يتردد في آذانهم، عبارة المست مشاعر الجميع 
قبل أسماعهم: »ال تشيلون هم«. أن يكون رئيسك محمد بن 
تعالى قد اختصك بفضله وكريم عطائه.  زايد يعني أن اهلل 
ومما يمأل المرء اطمئناناً وتفاؤالً، أن كل من يعيش على هذه 
األرض الطيبة يُدرك هذه النعمة، ويؤدي واجب شكرها انتماًء 
ووالًء والتفافاً حول قائدها، بل إن مئات الماليين حول العالم، 
يُدركون هذه الحقيقة، ويعرفون ما يعنيه أن يكون قائد مثل 

محمد بن زايد رئيساً لدولة اإلمارات.

* كاتب إماراتي

أن يكون محمد بن زايد رئيسًا 
لدولتك، يعني أن بلدك يمتلك 

من القوة الصلبة والناعمة 
ما يضمن لك الحفاظ على 

مصالحك، وأن بلدك قادر على 
نشر االستقرار في محيطه، 
ومد يد العون إلى اإلخوة 

واألشقاء

اإلمارات ومسيرة التميز األخالقي
راشد صالح العريمي*



خــلــصــت الــعــديــد مــن الــجــهــود 
»ما  لتفكيك  الساعية  البحثية 
أن حصر  إلـــى  ــة«،  ــحــداث ال بــعــد 
الدقيق،  باألمر  يعد  ال  مفاهيمها 
في  يقع  الحداثة«  بعد  »ما  أن  إذ 
التقييد  عن  الممتنع  »الــمــدرك« 
جاءت  الــذي  النتاج  إن  الــداللــي. 
ينعت  والذي  البنيوية،  بعد  ما  به 
مفصلية  يمثل  بـــ»الــتــفــكــيــكــيــة«، 
اإلنساني،  الــتــاريــخ  فــي  حاسمة 
الوجودي  الوعي  كم  من  انبثقت 
لمالمح »ما بعد الحداثة«، فجاءت 
المدلول  ذلك  استخدام  بدايات 
 ،)1876( كـــولـــر  مــايــكــل  ــــدى  ل
لدى  مدلوله  وتفكيك  وشروحاته 
 ،)1934( أونيس  دي  فيديريكو 
هذا  استخدامات  بعدها  لتمتد 

واإلشارة ألبعاده.  التركيب 
إن ما بعد الحداثة يمثل اعترافاً 
القيمي  للتأطير  الحاجة  بدعم 
االتجاه  هــذا  أدى  وقــد  لــأفــراد. 
أو  العدمية  في  للوقوع  الفكري 
الغربي  اإلنسان  طريق  في  الهوة 
الـــــذي كــــان »يــــهــــرول« وصــــوالً 
ماضيه  عــن  المنقطع  لأفضل 

المؤلم.
 إن التأريخ لحالة ما بعد الحداثة يتطلب المالحظة 
التي توزعت في كل حدب  المرحلة  تلك  الدقيقة آلثار 
والفلسفة  القانون  في  واضحة  آثار  لها  فكان  وصوب، 
إلخ.   التربية واالقتصاد واإلدارة السياسية..  وأنماط 

المستلزمات  أحد  »الجدة«  عنصر  يعتبر  حين  وفي 
المصاحبة للوجود البشري، فإن تلك الجدة المصاحبة 
على  وتعميمها  قالب  في  حصرها  يمكن  ال  للزمنية 
في  اختالفات  لبروز  الدافع  كان  وهنا  األزمــان،  كافة 
الحديثة،  بالفترة  المرحلة  تلك  تارة  فوصفت  الطرح، 
فقد  الفهم  هــذا  ومــن  الجديد،  بالعصر  أخــرى  وتــارة 
األوروبية من  النهضة  بعصر  لحق  ما  أن  »كولر«  اعتبر 
أحداث يدخل في مساحة ما بعد الحداثة، وهو أقرب 

التعاريف التي مال لها كثير من 
وعــدم  لشموليتها،  الــدارســيــن، 
الحداثة  بعد  مما  شيء  تفويتها 
الذي  التنوير«  »عصر  أو  ذاتها 

جاء مع القرن الثامن عشر. 
شّكل  الــحــداثــة«  بعد  »مــا  إن 
ــي اإلنـــجـــاز  ــ نــقــطــة تـــحـــول ف
متنوعة  نماذج  ووالدةَ  البشري، 
المجاالت،  مختلفة  األعمال  من 
عليها  بــالــتــعــرف  ــســان  اإلن بــدأ 
كاإلنجازات  وذلــك  وتطويرها، 
والسينمائية  ــة  ــي واألدب الفنية 
والــصــحــافــيــة، والـــتـــوســـع في 
وأساليبها،  التجارية  األعــمــال 
نــوعــيــة لكل  وإضــافــة قــــراءات 
ــاذج الــثــقــافــة،  ــم ــن، ون ــدي مــن ال
المعطيات  وصياغة  والقوانين، 
الزوايا.  مختلف  من  التاريخية 
واضحاً  توسعاً  ذلك  شهد  وقد 
القرن  ــر  أواخـ بين  الــفــتــرة  فــي 
الحادي  القرن  وبداية  العشرين 

والعشرين. 
ــو أبـــعـــد مــن  ــ ــا ه ــ ولـــفـــهـــم م
الضوء  تسليط  يمكن  الحداثة، 
مبادئ  من  عليه  قامت  ما  على 
تؤمن  كونها  مــن  مــقــرب  بشكل 
فمهما  ذلــك  ومــع  أمامها.  الظاهر  الملموس  بالواقع 
بــاإلنــســان  المحيطة  الــجــديــدة  المعطيات  اختلفت 
الذكريات  مــن  أســود«  بـــ»صــنــدوق  يحتفظ  يظل  فإنه 
هنا  ومــن  تراثية،  عــوالــق  تحوي  التي  الــمــوروثــات  أو 
استحال استقالل التفكير فيما بعد الحداثة، وانعدمت 
اإلنسانية  األوســاط  على  المعرفي  التعميم  احتمالية 
بين  العالقة  »ندية«  وازدادت  ظروفها،  الختالف  كافة 
الحداثة  بعد  ما  عالَم  أنتج  وبذلك  والطبيعة.  اإلنسان 
التجارب  ونتائج  المادية،  بالمعطيات  ثقة  أكثر  إنساناً 

العقل أوالً.  القائمة على 

*أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة
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في العدد األخير من مجلة »فورين 
 ،)2022 )يــولــيــو  األمــيــركــيــة  آفــيــرز« 
يــنــبــهــنــا مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
إلى  زليكو«  »فليب  األسبق  األميركي 
أن النظام الدولي المتولد عن الحرب 
العالمية الثانية قد انتهى بالكامل منذ 
نتائج  هو  راهناً  نعيشه  وما  سنوات، 
مــا أطلق  ــذي خلّف  ال االنــهــيــار  هــذا 
عليه في عنوان مقاله »نظاماً أجوف« 
)The hollow order(. وبالنسبة 
الدولي  النظام  أزمة  تبدأ  لم  لزليكو 
بل  الراهنة،  األوكــرانــيــة  الحرب  مع 
والمالي  االقتصادي  النظام  أزمة  مع 
التي  الماضي  القرن  سبعينيات  في 
الــرأســمــالــيــة  المنظومتين  ضــربــت 
واالشتراكية، ثم أزمة منظومة التسلح 
الدوليين  الحلفين  شلّت  التي  والردع 
الــمــتــصــارعــيــن. لــقــد اعــتــبــر الــغــرب 
المعسكر  مــع  حربه  فــي  انتصر  أنــه 
االتحاد  بقيادة  الشرقي  الشيوعي 
بالفعل،  تــفــكــك  الـــذي  الــســوفــيــيــتــي 
أن ما حــدث هو ضــرورة  يــدرك  فلم 
بكاملها  الدولية  اللعبة  قواعد  تغيير 

الذي خلّفه  الفراغ  بدالً من استغالل 
انهيار الكتلة االشتراكية المنافسة.

الواضح  من  ظهر  لزليكو  وبالنسبة 
الغرب  اتبعها  التي  السياسات  أن كل 
ــاردة كانت  ــبـ ــحــرب الـ بــعــد نــهــايــة ال
العجز  هو  والدليل  وطائشًة،  مرتجلًة 
مرَّ  التي  الكبرى  المعضالت  عن حل 
بها الــعــالَــُم فــي الــســنــوات األخــيــرة، 
وبــصــفــة خــاصــة األزمـــــات الــمــالــيــة 

واألمنية والمناخية والصحية.
جوانب  في  زليكو  مقالة  تستوقفنا 
التوضيح  تستدعي  محورية،  ثالثة 

والتعليق:
للحظة  المعياري  الوصف  أولــهــا: 
على  اصطلح  التي  السابقة  الدولية 
أو  األيديولوجية  بالحرب  تسميتها 
القطبي  الصراع  أو  الــبــاردة  الحرب 
ــن هــذه  ــي ــا يــجــمــع ب ــم الـــثـــنـــائـــي.. ف
الفاعلة  القوى  حصر  هو  المقوالت 
خالل  المنتصرة  ــدول  ال في  عالمياً 
وحصر  الــثــانــيــة،  العالمية  الــحــرب 
الصراع القائم في ثنائية أيديولوجية 
الليبرالية  )الرأسمالية  غربية محض 

العقل  أصبح  وهكذا  واالشتراكية(. 
االســتــراتــيــجــي الــغــربــي عــاجــزاً عن 
ضبط وإدارة األزمات والديناميكيات 
الــدولــيــة الــجــديــدة الفــتــقــاره إلــى 
تالئم  وتفسيرية  مفهومية  منظومة 
الجارية  المسبوقة  غير  المعطيات 

 . عملياً
ــت الـــرؤيـــة  ــل ــام ــع ثــانــيــهــا: لــقــد ت
من  روسيا  مع  الغربية  االستراتيجية 
منظورين قاصرين: إما باعتبارها في 
وضع انتقالي يفضي بها ضرورًة إلى 
الديمقراطي، ومن  الليبرالي  النموذج 
الحلفاء  نادي  في  دمجها  تأجيل  هنا 
مسارها  استكمال  حد  إلى  المقّربين 
االنتقالي، أو النظر إليها كقوة معادية 
التعامل  يتم  المنظومة،  خـــارج  مــن 
الــردع  استراتيجية  إطــار  فــي  معها 
الذي  اآلســيــوي  للصعود  االستباقي 
فشل  بعد  االستراتيجي  أفقها  هــو 
ــي.  ــ األوروب االنـــدمـــاج  فــي  طموحها 
الواقعية  الرؤية  الحالتين، تغيب  وفي 
قوًة  بصفتها  روسيا  مع  التعامل  في 
وتطلعاتها  الحيوي  مجالها  لها  دوليًة 

يتوّقف  التي  الخاصة  الجيوسياسية 
عليها السلم العالمي.

الكونية  العالمية  خطاب  إن  ثالثاً: 
الذي هو المرجعية النظرية والقيمية 
النظام  في  المتحكمة  الغربية  للكتلة 
الصراع  فكرة  مع  يستقيم  ال  الدولي 
الليبرالية  بين  المتجدد  األيديولوجي 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة و»االســـتـــبـــداديـــة 
الشعبوية« وفق عبارات زعماء الغرب 
من أمثال بايدن وماكرون وجونسون.. 
فمع انقشاع وهم الرهان على تمديد 
إلى  الديمقراطي  الليبرالي  األنموذج 
الصين وروسيا )ألسباب وخلفيات ال 
نعرض لها هنا(، يصبح من الجلي أن 
والشراكة  الدولي  السلم  مقتضيات 
أن  يمكن  ال  األمـــم  بين  التضامنية 
يحترم  اخــتــالفــي  إطـــار  فــي  إال  تتم 
ــوى الــكــبــرى  ــق خــصــوصــيــة وتــمــيــز ال
والصاعدة التي ال تنتمي تاريخياً وال 

حضارياً للعالَم الغربي.
الخارجية  وزيــر  مؤخراً  ر  حــذَّ لقد 
أن  من  الفـــروف«  »سيرغي  الــروســي 
بين  يقوم  بدأ  جديداً  حديدياً  ستاراً 

عاماً  ثالثين  بعد  ــا،  وروســي الــغــرب 
على انهيار جدار برلين الشهير. وما 
تبذل  روسيا  أن  هو  يقله الفروف  لم 
مواقعها  الستعادة  كبرى  جهوداً  اآلن 
معادلة  في  السابقة  الجيوسياسية 
لمواجهة  المتجدد،  الدولي  الصراع 
عليها.  المفروض  الحديدي  الستار 
وفي هذه المواجهة، ال يمكن لروسيا 
للخطاب  تستند  أن  الــحــال  بطبيعة 
الحرب  خــالل  السائد  األيديولوجي 
من  بوضوح  تستفيد  لكنها  الــبــاردة، 
ثغرات ونقاط قصور سردية العالمية 
الغربية  القوى  ترفعها  التي  الكونية 

المنافسة.
تـــواجـــه روســـيـــا خــصــَمــهــا من  ال 
أيــديــولــوجــيــة  أو  فــكــريــة  منطلقات 
بديل  بــنــمــوذج  التبشير  تــدعــي  وال 
لكنها  الليبرالية،  الديمقراطية  عن 
التمرد  خــط  تــقــود  أن  إلـــى  تطمح 
الدولي  النظام  داخل  واالحتجاج من 

المتصدع.

*أكاديمي موريتاني

المعادلـة الدوليــة على خطــوط نـــظام متصــدع

د. السيد ولد اباه*

العقل االستراتيجي الغربي 
أصبح عاجزًا عن ضبط وإدارة 
األزمات الدولية الجديدة، 

الفتقاره إلى منظومة 
مفهومية وتفسيرية تالئم 

المعطيات الجارية 

والتهديد  االعــتــكــاف  بين  مــا 
باالنسحاب من الحياة السياسية 
ــاء في  ــق ــب ــال ــارة والــتــهــديــد ب ــ تـ
المعارضة تارًة أخرى، جاء قرار 
ــصــدر زعيم  الــســيــد مــقــتــدى ال
بانسحابه  الـــصـــدري«  ــيــار  ــت »ال
السياسية،  العملية  مــن  ــتــام  ال
الفشل في تشكيل  بعد استمرار 
حكومة الوحدة الوطنية التي كان 
يسعى إليها مع حلفائه من السّنة 
الـــ73  نوابه  واستقالة  واألكـــراد 
أزمــًة  ليعكس  الماضي،  الشهر 
مستقبل  تتجاوز  حــادًة  سياسيًة 
تداعيات  إلــى  الحكومة  تشكيل 
ستطال مستقبل العراق في ظل 
الــحــادة  السياسية  الــتــجــاذبــات 
الحزبية  والتكتالت  القوى  بين 
اإلقليمية،  والتأثيرات  المختلفة 
خاصًة التأثير اإليراني التقليدي 
ــي خــالل  ــراقـ ــعـ فـــي الـــشـــأن الـ

المرحلة المقبلة.  
انــســحــاب الصدر  ــار قـــراُر  أثـ
ونوابه ضجًة كبيرًة، لكنها ليست 
التي  الثانية  وال  ــى  األولـ الــمــرة 
من  انسحابَه  الصدر  فيها  يعلن 
أثبتت  ــل  ب الــســيــاســيــة،  الــحــيــاة 

السنوات الماضية أن انسحابات الصدر كانت جزءاً من 
ممارسته  استخدامها خالل  على  اعتاد  سياسية  مناورة 
للتأثير   ،2003 عام  بعد  ما  مرحلة  في  السياسي  للعمل 
في المشهد العراقي. فرغم إعالنه االنسحاب فقد بقي 
حاضراً في المشهد السياسي العراقي ومؤثراً حتى في 
بياناته  عبر  مباشر  بشكل  الحكومة  تشكيل  مشاورات 
المتكررة في وسائل التواصل االجتماعي وبيانات أعوانه، 
أو بشكل غير مباشر عبر التأثير في خيارات قوى »اإلطار 
التنسيقي« التي سارعت القتناص فرصة انسحاب النواب 
إلى  التوقعات  كافة  الحكومة، حيث تشير  لتشكيل  الـ73 
التنسيقي«  التيار الصدري في »اإلطار  أن نواب خصوم 
»اإلطــار  أن  أي  الــصــدري،  التيار  ــواب  ن محل  سيحلون 

من  األكبر  الفائز  هو  التنسيقي« 
قرار استقالة نواب التيار الصدري، 
لــكــن الــواقــع أن قــيــادات اإلطـــار 
التنسيقي تخشى من قدرة الصدر 
وتحريكهم  أنــصــاره  تحشيد  على 
ــام 2016  ــارع، فــفــي عــ ــشــ ــ ال فـــي 
تطيح  أن  الــصــدر  جماهير  ــادت  ك
رئيس  الــعــبــادي،  حــيــدر  بحكومة 
اقتحم  ــق، عــنــدمــا  ــوزراء األســب ــ الـ
أنصاره المنطقة الخضراء ودخلوا 
والحكومة،  الــبــرلــمــان  مبنى  إلــى 
إن  كما  بانسحابهم.  يأمر  أن  قبل 
شهدها  التي  الشعبية  المظاهرات 
وسقط   2019 أكتوبر  في  الــعــراق 
والقتلى،  الجرحى  مئات  خاللها 
الــصــدر،  مــن  وتأييد  بــدعــم  كــانــت 
ــك الــحــراك الشعبي  ونــتــج عــن ذل
استقالة حكومة عادل عبدالمهدي 
وتشكيل حكومة تكنوقراط برئاسة 
الــوزراء  رئيس  الكاظمي  مصطفى 
الجماهيرية  فالقاعدة  الــحــالــي. 
الصدرية تعني أن الصدر يستطيع 
السياسية  المعارضة  يتجاوز  أن 
السياسية  العملية  تحكمها  التي 
وتلك  الشعبية.  الــمــعــارضــة  إلـــى 
المعارضة  حقيقة ال تستطيع قوى 
تحريك  على  الصدر  قــدرة  وتعد  بل  تجاوَزها.  األخــرى 
أنصاره هي المعارضة األقوى واألخطر، إذ بإمكانها خلَق 
لو  فحتى  واألمني،  السياسي  االستقرار  عدم  من  حالة 
استطاعت قوى اإلطار التنسيقي تشكيل حكومة سينزل 
تحدي  وسيبقى  لالحتجاج  الشوارع  إلى  الصدر  أنصار 
الشعبي  الحراك  قــوى  حشد  إعــادة  على  الصدر  قــدرة 
لالحتجاج وممارسة المعارضة الشعبية، مما يعني واقعياً 
دون  من  المقبلة  للحكومة  التنسيقي  اإلطــار  تشكيل  أن 
التيار الصدري أمر وارد. لكن مسألة بقاء واستمرار تلك 

الحكومة سيبقى محل تساؤل.

*كاتبة إماراتية

الصدر.. الغائب الحاضر مفاهيم »ما بعد الحداثة«

عائشة المري* د. محمد البشاري*

قراُر انسحاب الصدر ونوابه 
أثار ضجًة، لكنها ليست المرة 

األولى التي يعلن فيها 
الصدر انسحاَبه، إذ كانت 

انسحاباته جزءًا من مناورة 
سياسية 

»كولر« 
اعتبر أن ما لحق بعصر 

النهضة األوروبية من أحداث 
يدخل في »ما بعد الحداثة«، 
وهو أقرب تعريف ماَل له 

الدارسون
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ظالل

إحنا والبحر جيران 

لنا  عندما قال أهالينا إن »الغوص بو سبعة أرزاق« لم يفسروا 
معنى ذلك بأن أجلسونا ليشرحوا لنا ماهي تلك األرزاق، ولكنهم 
كانوا عندما يرونا في حالة ملل يقولون لنا: »أكوه عندكم البحر.. 
نتبع  أن  وما  الصغارية«،  ويا  البحر  على  تلعبون  ماتسيرون  بالكم 
بنا  يرحبان  الممتد  والبحر  الخور  وجدنا  حتى  النصيحة  تلك 
فننسى ما سبق. بالنسبة لي كان البحر من أقرب جيراننا، نعرف 
تلك  وحتى  وكبارها،  صغارها  من  ومسمياتها  وقشرياته  أسماكه 
الحبل،  من  البلح  ونُميز  منها،  والنادرة  مواسمها  في  تزوره  التي 
ونعرف أين تختبئ المدادة، وكيف يَُسَفُط ويقطع، وكيف ال يكون 
للسمك طعم إن لم نقض وقتاً كافياً مع ما تبقى من عظامه عند 

الغداء.
يتذمر  ال  ــوم،  ي كــل  ســرودنــا  على  الــغــذاء  يضع  العزيز  جــارنــا 
أن  البحر  من  تعلمت  واليمل.  اليكل  معلم  وهو  هذا،  عطائه  من 
رياحه تراقص أمواجه، التي تتعارك مع األشرعة تارة ومع قلوب 
يكتب  محبيه  ينتظر  كــان  فمن  أخــرى،  تــارة  العاشقين  ومشاعر 
هذه  وبعض  واالتجاهات،  والرياح  السفن  تصف  التي  األشعار، 
فوثقت  بعواطفهم  البحر  تعتبر عن معرفة وخبرة مزجها  األشعار 

األحاسيس والتضاريس على حٍد سواء.
من  مستمدة  ذلك  لفعل  شجاعتي  كانت  الغوص  تعلمت  عندما 
ال  والتي  الالمتناهية  المعرفة  وكنوز  البحر،  لمعرفة  طموحي 
السطح  على  نراه  ما  أن  أدركت  فقط  حينها،  شيئاً  عنها  أعرف 
البحر هائجاً  يختلف تماماً عن ما نجده في األعماق، فقد يكون 
لما  ومستسلم  هادئ  ولكنه  السفينة،  من  نراه  عندما  ومستحياًل 
يجده من أجسام تسقط في أعماقه. واستوقفني فضولي لمعرفة 
على  فتلوث  األجــســام  بعض  الكبير  البحر  هــذا  يلفظ  »لــمــاذا 
وغيرها  الهادئة  ومحيطاته  الكبير  حجمه  في  أليس  الشاطئ؟ 
فجوة تقبل تلك األجسام؟ وكنت دائماً أتساءل عن الذين يموتون 

في البحر ويدفنون فيه، هل يحدث لهم ذلك؟
أستعنت بلسان العرب ألعرف لماذا ارتبطت كلمة«لفظ»بالبحر، 
فقلت  ِفــيــَك.  كــان  بشيء  ترمي  أن  هو  اللفظ  منظور  ابــن  يقول 
نستخدم  لــمــاذا  ــلَــْح»ولــكــن  ذلــك«َف عــن  نــقــول  نحن  خــاطــري  فــي 
كلمة«لفظ»مع وجود كلمة أخرى تؤدي نفس الغرض؟ فأضاف ابن 
منظور إلى شرحه: عندما نقول لفظت الشيء من فمي فالقصد 
إلى  فيها  بمن  تلفظ  الدنيا الفظة فهي  أن  ذلك  مثال  رميته.  أني 
اآلخرة أي ترمي بهم. واألرض تلفظ الميت إذا لم تقبله ورمت به 
ِبَما  يَلِْفُظ  َوالَْبْحُر  اِحِل،  السَّ ِإلَى  ِبِه  يَْرِمي  ْيَء:  الشَّ يَلِْفُظ  و«الَْبْحُر 
كلمة«فلح»لمعرفة  عن  بحثت  »وعندما  ُطوط.  الشُّ ِإلَى  َجْوِفِه  ِفي 
وتعدد  إيجابياتها  لي  تبينت  كلمة«لفظ«  وبين  بينها  القرابة  أوجه 

العربية. اللغة  صورها وجمال وقوة 
البحر ماحييت، فقد رزقني بعض  للعارفين أقول، سأظل جارة 
في  عميقة  ومصطلحات  بالدي  جمال  وعرفت  والمعرفة،  العلم 
في  الممتدة  وجــذوره  الــمــوروث  أصالة  عن  تعبر  العربية  اللغة 
وإن  حتى  البحر  مــن  بالقرب  سأظل  الوطنية.  الهوية  أعــمــاق 

اخترب الكنديشن من الرطوبة وذابت سيارتي من الحال.

د. عائشة بالخير

aishabilkhair1@gmail.com

وفد الوزارة يختتم زيارته لواشنطن بسلسلة من االجتماعات

»الثقافة والشباب« تطلع على مستجدات 

»الفنون« يف الواليات املتحدة

أبوظبي )االتحاد(

والشباب،  الثقافة  وزارة  وفد  اختتم 
واشنطن،  األميركية  للعاصمة  زيارته 
مهرجان  الــعــام  هــذا  تستضيف  التي 
الذي  الشعبية،  للفنون  سميثسونيان 
يحتفي تحت شعار »اإلمــارات العربية 
بالحياة  نــابــٌض  مــشــهــٌد  الــمــتــحــدة: 
سلسلة  عقد  حيث  خالدة«،  وذكريات 
من االجتماعات، واللقاءات التي جمعته 

مع شخصيات ومؤسسات ثقافية.
وقام وفد الوزارة الذي ترأسه مبارك 
الناخي، وكيل الوزارة، بعقد جولة من 
مع  واالجتماعات  واللقاءات  الزيارات 
فنية  ومؤسسات  المتاحف  من  عــدد 
بشكل  والفنون  بالثقافة  تعنى  وأهلية 
ونقل  المعارف  تشارك  بهدف  خاص، 
مستجدات  على  واالطــالع  الخبرات، 
المتحدة  الــواليــات  في  الفنون  قطاع 

األمريكية.
واستهل الوفد زيارته بجولة خاصة 
مع تشيس إف روبنسون، مدير معارض 
في  و»ســاكــلــر«  »فــريــر«  سميثسونيان 
المتحف الوطني للفن اآلسيوي، حيث 
فّن  »الصقور:  معرض  بــزيــارة  قاموا 
الصيد« إلى جانب عدد من المعارض 
أبــرز  على  للتعرف  ــك  وذلـ الــدائــمــة، 

مجموعات الفن اآلسيوي التي يمتلكها 
الــمــتــحــف، ومــنــاقــشــة ســبــل الــتــعــاون 
الــمــعــارض  تنظيم  فــي  المستقبلي 
والمهرجانات مثل البردة، إضافة إلى 
نقاش مستفيض حول كيفية الحفاظ 

على القطع األثرية.
ــد اجــتــمــاعــات مع  ــوف كــمــا عــقــد ال
للمنح  الوطني  البرنامج  عن  ممثلين 

الفنية األمريكية وهم مايكل أورلوف، 
والمحلية  اإلقليمية  الشراكات  مدير 
لينجار،  وسونيل  الدولية  واألنشطة 
الصندوق  في  والتحليل  البحث  مدير 
الوفد  تــعــّرف  حيث  للفنون،  الوطني 
الموهوبين،  دعم  في  المؤسسة  على 
برامج  خــالل  مــن  بالفنون  ــاء  ــق واالرت
أطر  وبــحــث  يقدمونها،  الــتــي  المنح 

الخبرات  وتــبــادل  المشترك  التعاون 
وخاصة فيما يتعلق ببرامج المنح في 
الدولتين. كما اجتمع الوفد في مركز 
كينيدي ريتش، مع كّل من ديبورا راتر، 
للفنون  رئيس مركز جون إف كينيدي 
نائب  جيجلينتو،  وكيفن  المسرحية، 
الفني  التخطيط  قــســم  رئــيــس  أول 
والتسويق واالستراتيجية، ودونا كترو، 
مديرة العطاء المؤسسي، حيث استمع 
لشروحات حول ما يقدمه المركز من 
وبرامج  وخدمات  إبداعية  مساحات 
ودورهم في دعم الفنانين الموهوبين، 
ــقــاش إلــى  ــن ــتــطــرق فـــي ال كــمــا تـــم ال
األوركسترا السيمفونية الوطنية وأوبرا 

واشنطن الوطنية.

الوفد خالل أحد االجتماعات خالل الزيارة )من المصدر(

قال مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة والشباب يف تصريح:»تترجم 
الزيارة حرصنا على تعميق روابط التعاون التي جتمعنا مع مختلف 

اجلهات واملؤسسات الثقافية األميركية، ال سيما يف ظّل انعقاد 
مهرجان سميثسونيان للفنون الشعبية، الذي ميّد جسورًا للتعريف 

بثقافتنا اإلماراتية والعربية للمجتمع األميركي والعاملي على حّد 
سواء«. وتابع:»اطلعنا خالل زيارتنا على منظومة عمل متكاملة 

لكبرى املؤسسات والهيئات الثقافية األمريكية التي نتشارك معها 
التوجهات والرؤى ونراها شريكًا مثاليًا لتعزيز التعاون يف مختلف 

املجاالت الثقافية، ونحن مؤمنون بأهمية مشاركة املعرفة، واالستفادة 
من التجارب واخلبرات التي سبقتنا من أجل االرتقاء بالواقع الثقايف 

ومبا نقدمه يف هذا اإلطار، وتنورنا أكثر حول املمارسات الفضلى يف 
تكامل العمل املؤسسي بهدف النهوض بالفنون بشكل عام، ودعم 

املوهوبني يف مختلف املجاالت«.

تعرفنا على منظومة تعزيز التعاون ومشاركة املعرفة     
عمل متكاملة لكبرى 
المؤسسات الثقافية 

األميركية

مبارك الناخي

محمد عبدالسميع )الشارقة(

قال فهد المعمري، رئيس مجلس 
للمكتبات  اإلمـــارات  جمعية  إدارة 
والــمــعــلــومــات، إّن اهــتــمــام الــدولــة 
بالمكتبات وتشجيع مراكز المعلومات 
والوثائق والمصادر والكتب واألوعية 
المعلوماتّية المطبوعة واإللكترونية، 
أّدى إلى إنشاء الجمعّية، بهدف أن 
جهود  لكّل  كمظلّة  حاضنًة  تكون 
ومشاريعها  الثقافية  المؤسسات 

ومبادراتها في هذا المجال.
واستكماالً  أّنــه،  المعمري  وأّكــد 
لمبادرات التنشئة المعرفية وإعالًء 
الجمعية  تأسست  الــكــتــاب،  ــَدور  لـ
 ،2017 عـــام  الــشــارقــة  ومــقــرهــا 
 2 رقــم  االتــحــادي  القانون  بموجب 
دولة  2008، ويشمل نشاطها  لسنة 
صاحب  برعاية  مشيداً  ــارات،  اإلمـ
بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  الّسمو 
المجلس  عضو  القاسمي  محمد 
للجمعية  الــشــارقــة،  حاكم  األعــلــى 
لتقوم  سنوية  ميزانّية  خــالل  مــن 
التدريب  فرص  توفير  في  بدورها 
بهدف  العاملين  وجمع  والمعرفة، 
والتطوعي،  التعاوني  الجهد  تعزيز 
وتــقــديــم الـــمـــبـــادرات والــمــشــاريــع 
المهّمة للمجتمع، فضاًل عّما تنّظمه 
الجمعية وتتيحه من جوائز إبداعّية 

ومعارض مهّمة.
تأسيس  وراء  ــة  ــرؤي ال إّن  ــال  وقـ
التواصل  لتحقيق  كانت  الجمعية 

الجمعية  ــيــن  ب ــاعــل  ــف ال الــعــلــمــي 
والــمــهــتــمــيــن بــنــشــاطــهــا، وتــطــويــر 
المرتبطة  والــخــدمــات  المفاهيم 
والــمــعــلــومــات،  المكتبات  بــمــجــال 
والمهنية  العلمية  المشورة  وتقديم 
لالرتقاء  التخصص  مــوضــوع  فــي 
العلمية  والــمــمــارســات  بــاألعــمــال 
فــي الــمــؤســســات الــخــاصــة بمهنة 

المكتبات والمعلومات.
جمعية  أّن  إلــى  المعمري  وأشــار 
والمعلومات  للمكتبات  ــارات  ــ اإلم
ــن االتـــحـــاد الــعــربــي  ــزء مـ ــي جــ هـ
للمكتبات)اعلم(، وجزء من منظومة 

)أفــال(،  للمكتبات  الدولي  االتحاد 
وتتخذ الصبغة الدولية في عضويتها 
الربحي،  العام غير  النفعي  وعملها 
المكتبات  بـــشـــؤون  عــنــايــتــهــا  فـــي 
واألرشــيــف  والتوثيق  والمعلومات 
والمخطوطات والعاملين فيها، كما 
أّن من مهام الجمعية تشجيع وتطوير 
ونشر الدراسات واألبحاث المتعلقة 

بالمكتبات والمعلومات في الدولة.
ــر أعـــمـــال الــجــمــعــّيــة،  ــن آخــ وعــ
قــال إّنـــه وخـــالل الـــدورة الجديدة 
لمجلس إدارتها، تّم إطالق المنّصة 
التواصل  اإللكترونية لها، ومنصات 
فئة  أكبر  إلى  للوصول  االجتماعي 
وتسويق  برامجها،  مــن  مستفيدة 
في  للعاملين  الــداعــمــة  الــخــدمــات 
مجال المكتبات والمعلومات، كما تّم 
إنشاء دليل مكتبات اإلمارات العامة 
والمتخصصة ومراكز المعلومات في 
جائزة  إلى  المعمري  ولفت  الدولة. 
أمناء المكتبات العاّمة، تشجيعاً لهم 
به،  يقومون  الــذي  للعمل  وتقديراً 
معلناً أيضاً عن عمل الجمعية على 
وضع برنامج علمي يلبي احتياجات 
مشاركة  إلـــى  إضـــافـــًة  ــاء،  األعـــضـ
العالمي  الــمــؤتــمــر  ــي  ف الجمعية 
للمكتبات والمعلومات الذي ستنعقد 
العاصمة  في   2022 الحالية  دورته 
اإليرلندية دبلن، وهو ما يؤّكد أهمية 
نقل الصورة والمستوى الذي وصلت 
إليه مكتبات اإلمارات على المستوى 

العالمي.   

دعمًا للتنشئة المعرفية وإعالًء لدور الكتابفي »ملتقى النشر الرقمي«

»دبي للثقافة« تناقش دور 

الرقمنة باملجال األدبي

فهد املعمري: »اإلمارات للمكتبات« حاضنًة 

لجهود ومشاريع املؤسسات الثقافية

دبي )االتحاد(

في  والفنون  الثقافة  هيئة  نّظمت 
النشر  ملتقى  للثقافة«  »دبــي  دبــي، 
راشد  بن  محمد  مكتبة  في  الرقمي 
بن  مبارك  سعيد  الدكتور  بحضور 
لقطاع  التنفيذي  المدير  خــربــاش، 
للثقافة،  دبــي  فــي  واآلداب  الفنون 
ــراء  ــخــب وبـــمـــشـــاركـــة نــخــبــة مـــن ال
الرقمي،  النشر  فــي  والمختصين 
لمناقشة أحدث التطورات واألدوات 
التي تسهم في النهوض بهذا الحقل 
عبر التكنولوجيا واالبتكار، وذلك بما 
اقتصاد  نحو  اإلمـــارة  توجه  يواكب 

المعرفة لتعزيز النمو المستدام.
ــد محمد  ــ أك الــمــلــتــقــى،  وخــــالل 
الحبسي، مدير إدارة اآلداب باإلنابة 
كلمته  فـــي  ــقــافــة«،  ــث ــل ل »دبــــي  فـــي 
أهمية  عــلــى  للمؤتمر  االفــتــتــاحــيــة 
الرقمي  النشر  يلعبه  الــذي  الـــدور 
في المجال األدبي، قائاًل: »في ظل 
الذي  المتسارع  التكنولوجي  التطور 
النشر  أصبح  اليوم،  عالمنا  يشهده 
عالم  فــي  أســاســيــة  حلقة  الــرقــمــي 
دوراً  ويلعب  المعرفة،  ونشر  الثقافة 
نشر  مــن  الكّتاب  تمكين  فــي  مهماً 
أمــام  وإتاحتها  األدبــيــة  إنتاجاتهم 
مشيراً  واسع«،  نطاق  على  الجمهور 
للنشر  الكبيرة  المساهمة  إلى  أيضاً 
ــراءة  ــق ــي تــعــزيــز حــب ال الــرقــمــي ف
ــيــن مــخــتــلــف شــرائــح  ــة ب ــرف ــع ــم وال
الناشئة،  األجيال  المجتمع، وخاصة 
بفضل الوسائل الجاذبة التي يتيحها 

لجعل القراءة أكثر تشويقاً وسهولة.
وألمح الحبسي إلى أن الملتقى يَُعدُّ 

األول من نوعه على مستوى اإلمارة، 
وأول فعالية تعقد في مكتبة محمد 
دبي  واجــهــة  تمّثل  الــتــي  راشـــد  بــن 
أحدث  بتطبيقها  وتتميز  الثقافية، 
التحويل  وبمختبر  الرقمية  التقنيات 
 4 من  أكثر  محتضنًة  فيها،  الرقمي 
والصغار  الكبار  تخدم  كتاب  ماليين 

والباحثين والمّطلعين.
الملتقى  أن  ــى  إل الحبسي  ــّوه  ونـ  
يهدف إلى توفير منصة للحوار البّناء 
مجال  في  والمختصين  الخبراء  بين 
حلقات  خـــالل  مــن  الــرقــمــي  النشر 
زيــادة  في  تسهم  ألن  تطمح  نقاشية 
الوعي بآلية النشر اإللكتروني اآلمن 
الكّتاب  وتشجيع  المتعددة،  وأدواتــه 
الرقمنة  إلـــى  لــالتــجــاه  والــنــاشــريــن 
المعرفة  لنشر  الرقمية  والمعرفة 
العصر  تـــواكـــب  ــال  ــأشــك ب واألدب 
ومتطلباته، وتلبي تطلعات القّراء في 
وقتنا الراهن وفي المستقبل، مضيفاً 
أن هذا الملتقى يشكل جزءاً من جهود 
المعنيين  جميع  تحفيز  فــي  الهيئة 
بالشأن الثقافي للمشاركة الفاعلة في 
تعزيز الصناعات الثقافية واإلبداعية 
في اإلمــارة، وترسيخ مكانتها كمركز 
ثــقــافــي عــالــمــي مــبــتــكــر وعــاصــمــة 

لالقتصاد اإلبداعي.  

صورة جماعية خالل الملتقى )من المصدر(

توفير منصة للحوار بين 
الخبراء في مجال النشر 

الرقمي

المكتبات اإللكترونية 
لن تلغي أو تحل محل 

»التقليدية« 

فهد المعمري

مكتبة دبي العامة )من المصدر(

الكتاب الورقي

أّن  يرى املعمري 
وسائل  انتشار 

االجتماعي  التواصل 
اإللكترونّية  واملكتبات 

ال ميكن أن يلغي أو 
املكتبات  محّل  يحّل 

الكتاب  أو  التقليدية 
معترفًا  الورقي، 

التكنولوجيا  بأّن 
وأساسي  أمر حتمي 

اليوم يف حياة الكتاب 
واملثقفني  والقراء 

قطاعات  وكّل 
كون  ولكن  املجتمع، 
يد احلداثة طالت 

والكتاب  املكتبات 
فليس  الورقي، 

أننا ضد  ذلك معناه 
أّن  التطّور، غير 

رقمّية  كتبًا  هناك 
قنوات  وهناك 

االجتماعي،  التواصل 
املكتبات  أيضًا  وهناك 

ويدلل  الرقمّية. 
بقاء  على  املعمري 

الورقي  الكتاب 
احلاضنة  واملكتبات 

بأّن مكتبة محمد  له 
بن راشد، كأحدث 

مّت  علمية  مكتبة 
وافتتحت  إنشاؤها 
حديثًا، تضّم بني 

أكثر من مليون  أرففها 
كتاب  املليون  ونصف 

الورقي  الكتاب  من 
إلى  املطبوع، إضافة 

الورقي  للكتاب  مخزن 
مليون  يستوعب  مبا 
كتاب ورقي، وهو ما 

الكتاب  بقاء  يؤّيد 
واملكتبات  الورقي 

التقليدية.



27
www.alittihad.ae

االثنين 5 ذي الحجة 1443 هـ الموافق 4 يوليو 2022 مألوان

أحوال

شيخة الجابري

Qasaed21@gmail.com

»رّيح راسك«

ما  إذا  فيه  تستغرب  ال  عادي  غير  زمن  في  عادٍي  فعٍل  ردُّ 
معاناتك  يوم ضعف  ذات  له  شكوَت  أصدقائك  أحد  لك  طلع 
عملك،  مقر  في  أو  أصدقائك،  أسرتك،  واقعك،  مع  وحالك 
فال تعجب أو تندهش إذا رّده بارد ومعتاد عند الكثيرين، كأن 
يقول لك »اش لك بصدعة الراس«، أو »رابط راسك من دون 
ويع ليش«، أو »انت واحد خبله وما عندك سالفه«، »وش لك 
غيرك«  من  عليك  وش  حياتك  »عيش  أو  وأهــوالــه«،  بالبحر 
نفسه«  يدّبر  يعرف  ما  اليوم  يوّلون محد  ومالهم خلهم  »مالك 
ردود مجانية سمجة، ال تمت لإلنسانية بِصلة تأتيك بكل ثقة 

فيها، وفي اإليمان بها وبحقيقتها، بكل أسف.
من  اإلنسان  يسمعه  مما  جداً  وموجعة  بسيطة  نماذج  هذه 
الوهم  »بّياعين«  بعض  في  ذلك  في  والبركة  اإلنسان،  أخيه 
على وسائل التواصل االجتماعي، فإذا ما وقع شخص ٌ ما في 
مشكلة أسرية، أو تحمل أعباء إضافية فوق ما يحتمل، أو كان 
بوالديه وبمن حوله، بمعنى أدق إنسان مسؤول  منشغاًل كثيراً 
وإن  ومسؤولياته  طبيعته  تلك  عن  التخلي  باستطاعته  وليس 
بالسعادة  يشعر  ويمنح  يُعطي  ما  بقدر  ألنــه  كاهله،  أثقلت 
المساندة  إلى  فيها  يحتاج  بلحظات ضعف  يمر  وقد  والرضا، 
وغضبه  حنقه  يُثير  حــلــول  مــن  يصله  مــا  أن  غير  النفسية 
التي  القيم  عن  الّتخلّي  على  تُشّجعه  التي  وأنانيتها  لقسوتها، 
الحائط  عرض  ضارباً  وبنجاحاته،  بذاته  واالكتفاء  بها  يؤمن 

بكل شيء، ليُصبح إنساناً جافاً، بال عاطفة أو وعي.
الفاشينستات  بعض  يمررها  التي  المسمومة  الدروس  تلك 
الذات  الطاقة وحب  وبعض خبراء  التواصل،  وسائل  وُمشّغلي 
رسائلهم  فــي  ويــرّوجــون  الــمــادي،  الــربــح  عــن  يبحثون  الــذيــن 
وااللتزامات  المبادئ  إلى  تنظر  التي  اإلنسانية  للخسارات 
بعيد  حياة،  منهج  وليست  عابرة  مكّمالت  وكأنها  األخالقية 
الروحي  الغذاء  ومن  الناس  من  جــداً  وقريب  الماديات،  عن 
معهم،  والتعايش  والتسامح  المحبة  خالل  من  يصلهم  الذي 

ومشاركتهم تفاصيلهم بكل ما فيها من أفراح أو أتراح.
والمضامين  الرسائل  من  النماذج  لتلك  ونتيجة  اليوم  نحن 
نلقي  أو شابة  بشاب  فيه  نلتقي  زمناً  نعيش  واألنانية  الهّدامة 
عليه التحية فيبادر بالصمت إاّل من رحَم ربي، لكأنهم صمٌّ بكٌم 
وسلوكياتهم  متعثرة،  وأخالقهم  متحجرة،  قلوبهم  يفقهون،  ال 
لذاته،  يعيش  أن  تعلّم  اإلنسان  ألن  يحدث  ذلك  كل  ُمستنكرة، 
وأنه هو األهم، أما البقية فهم مجرد شركاء في هذه الحياة، 
لم  ما  ذلك  يحدث  أن  والخوف  لحظة،  في  عنهم  يتخلّون  قد 
في  ليجعلوه  الحب  بعين  إليهم  وتنظر  ألبنائها،  األسر  تتنّبه 

الوّضاءة. الجميلة  للحياة  مهماً  قلوبهم مصدراً 

تم تنظيمها في العاصمة الصربية بلغراد

»الفجيــــرة للفنـــــون« 

يشـارك يف ورش »املايــم«

الفجيرة )وام(

المسرح  قسم  من  وفد  شــارك   
الفجيرة  أكاديمية  فــي  والتمثيل 
للفنون الجميلة في أربع ورش لفن 
التي  الجسدي«،  »التعبير  المايم 
العالمية  المايم  منظمة  نظمتها 
بلغراد،  الصربية  العاصمة  فــي 
التي  األربــع  الــورش  تناولت  حيث 
الفنانين  ــن  م مــجــمــوعــة  قــدمــهــا 
من  الــمــايــم  بــفــن  المتخصصين 
من  ــدداً  ــ ع الــعــالــم  دول  مختلف 
الــمــواضــيــع »الــتــمــثــيــل الــجــســدي 
ــصــامــت«، قــدمــهــا الــبــروفــســور  ال
البرازيل،  من  ماسكارينهاز  جورج 
ــد الـــمـــمـــثـــل« قــدمــهــا  ــجــــســ ــ و»ال
ستوجانوفيك  ماركو  البروفسور 
الثالثة  الــورشــة  أمــا  صربيا،  مــن 
فكانت عن باقة منوعة لفن المايم، 
قدمها البروفيسور أوفير بالم من 
الضوء  سلطت  والرابعة  إسرائيل، 
للمدرسة  الــراقــص  الجسد  على 
الصربية وأشرف عليها الكساندر 

دانيلوفيش من صربيا. 
ــي عــبــيــد الــحــفــيــتــي  ــل ــال ع ــ وقـ
الهدف  إن  األكاديمية،  عام  مدير 
في  التمثيل  قــســم  مــشــاركــة  مــن 
ــة هـــو االحــتــكــاك مع  ــي ــم ــادي األك
المسرح  بفنون  الدولية  المدارس 
في  األكاديمية  منتسبي  وتأهيل 
المدارس  يحاكي  احترافي  إطــار 
المشاركات  أن  موضحاً  العالمية، 
تسهم  ــمــيــة  لــأكــادي ــة  ــخــارجــي ال
ــتــرابــط مع  ــر ال ــادة أواصــ ــ فــي زي
اإلستراتيجيين  األكاديمية  شركاء 
ــة، وخــبــراء  ــي مـــن مــؤســســات فــن
ــن كــافــة  ــي مـ ــن ــف ــي الــمــجــال ال فـ
الجنسيات، مما يسهم في تحقيق 
للفنون  الفجيرة  أكاديمية  أهداف 
الفني  المناخ  توفير  في  الجميلة 
المناسب لمنتسبيها، وذلك تنفيذاً 
لرؤية سمو الشيخ محمد بن حمد 
ــشــرقــي ولـــي عهد  بـــن مــحــمــد ال
وصقل  دعــم  خــالل  من  الفجيرة، 
مختلف  فــي  الــمــواهــب  مــهــارات 

أنواع الفنون. 

»لوتــــــاه
التقني«.. 

األولى من نوعها في المنطقة

»آرت هب«.. 

التطبيق  أن  إلــى  الحالوي  أشــار 
التعارف  عملية  تسهيل  على  يعمل 
ــى اآلخـــر مــن جــهــة، ومــن ناحية  إل
اآلراء  وتبادل  األفكار  لدعم  أخرى 
ــول اإلنـــتـــاجـــات اإلبـــداعـــيـــة في  حـ
إلى  منوهاً  والتلفزيون،  السينما 
في  خصيصاً  صمم  هب«  »آرت  أن 
وتنفيذ  لتخطيط  اإلمـــارات،  ــة  دول
األعمال الفنية ذات المستوى الفني 
حسابات  تفعيل  خالل  من  العالي، 
ليتمكنوا  التطبيق،  عبر  المبدعين 
خالل  من  اآلخــر  إلــى  الوصول  من 
الشخصية،  والتفاصيل  المعلومات 
اآلراء  وتبادل  االتفاقات  في  والبدء 

حول تنفيذ أعمال فنية جديدة.

مجتمع فني 
يتضمن  التطبيق  أن  إلــى  ولــفــت 
والـــتـــي تمكن  الــرئــيــســة  الــصــفــحــة 
الــمــشــتــرك مـــن خــاللــهــا إلـــى تتبع 
ــار ومــشــاركــة  ــ ــب مــســتــجــدات األخــ
مع  والتفاعل  الشخصية  المنشورات 
األعضاء مجاناً، إلى جانب الصفحة 
الشخصية للبرنامج، والتي تمكن كل 
عضو في التحكم في إعداد حسابه 

تنفيذ  تم  أنه  إلى  منوهاً  الشخصي، 
تحت  التطبيق  فــي  خــاصــة  صفحة 
تمكن  والتي  »المجموعات«،  مسمى 
ــاء مـــن إنـــشـــاء مــجــمــوعــات  ــضـ األعـ
خاصة بهم لتكوين مجتمع فني خاص 

ومناسب للمحتوى الذي يقدمونه.

شاملة منصة 
»آرت  أن  ــالوي  ــحــ ــ ال وأوضــــــح 
ــارة عــن منصة  ــب هـــب« ســيــكــون ع
ــم  ــدي ــق ــى ت ــ ــ ــدف إل ــ ــه ــ ــة، ت ــ ــل ــ ــام شــ
مجاالت  فــي  التدريبية  ــدورات  ــ ال
اإلشــعــارات  وخــاصــيــة  عـــدة،  فنية 
لــلــمــشــتــركــيــن الـــتـــي تــمــكــنــهــم من 
الفنية  الــفــعــالــيــات  ــرز  ــ أب مــعــرفــة 
السينمائية  ــاجــات  ــت االن ــدث  وأحــ
الفنانين  ومواقع  األفالم،  وعروض 
اإلبــداعــي،  بالمحتوى  المختصين 
تــوفــيــر صفحة  ــب  جــان إلـــى  هـــذا 
ــاألدوار والــمــهــام والــتــي  ــ خــاصــة بـ
من  واألعــضــاء  المشتركين  تمكن 
عمله  في  معينة  وظيفة  عن  البحث 
إعالن  وتقديم  ينفذه،  الذي  الفني 
خاص للبحث عن ممثلين أو تقنيين 
أو منتجين وغيرها من المجاالت.

لفت علي الحفيتي إلى 
أن األكاديمية استضافت 
العام الماضي ورشة لفن 

المايم بالتعاون مع الهيئة 
الدولية للمسرح، قدمها 

ماركو ستويانوفيتش 
رئيس المنظمة الدولية 
لفن المايم، والتي ركزت 

على تدريب الممثلين 
واألشخاص الموهبين 

على محاكاة حركة الجسد 
التعبيرية واإلبداعية، 

موضحًا أن استراتيجية 
عمل األكاديمية تتركز 

على التنويع في برامجها 
الفنية والتعليمية وابتكار 

منصة فنية تشجع اإلبداع 
لجميع منتسبيها.

منصـــــة رقميــــــة للمـــــواهــــــــب

تسليط الضوء على 
اإلبداعات في 

مجاالت السينما 
والتلفزيون واإلنتاج 

والوسط الفني

عادل الحالوي

أبوظبي )االتحاد(

بهدف جمع المواهب واإلبداعات 

في مجاالت مختلفة في مكان واحد، 

أعلن المنتج والمخرج والممثل عادل 

الحالوي، عن تنفيذ منصة رقمية 

تحمل اسم »آرت هب«، وهي عبارة عن 

تطبيق رقمي هو األول من نوعه في 

اإلمارات والوطن العربي، سيتم إطالقه 

قريبًا باإلمارات مجانًا، حيث راودت 

الحالوي الفكرة حينما واجه صعوبات 

في البحث عن المواهب والعاملين في 

المجال الفني، أثناء تحضيره لصناعة 

فيلم »المقاتل الذي ال يهزم«، موضحًا 

أن التطبيق يهدف إلى ضم وتسليط 

الضوء على المواهب اإلبداعية في 

مجاالت السينما والتلفزيون واإلنتاج 

والمسارح واإلذاعة، من تمثيل وإخراج 

وكتابة ورسم وتصوير وجرافيك 

ومونتاج وتوزيع.

مشاركة قسم التمثيل 
تهدف إلى االحتكاك 

بالمدارس الدولية 
لفنون المسرح

علي الحفيتي

أنشطة صيفيـــة تثـري 
ثقـــــــافــــــــة الصغار

الوفد المشارك بورش فن »المايم« )وام(

خولة علي )دبي( 

تسهم أنشطة مركز لوتاه 
التقني الصيفية بفعالية 

في االرتقاء بثقافة األجيال 
الجديدة وتحفيزهم، وتتيح 

لهم فرصة التعلم وصقل 
مهاراتهم، وتشجع الطلبة 
على االستزادة المعرفية 

والثقافية وتحصن وعيهم 
وتجعلهم مهيئين ليكونوا 

مسهمين حقيقيين في 
مشروعات النهضة والتنمية 

الوطنية، إضافة إلى النشاطات 
الترفيهية.

يشير يعقوب الحمادي مدير 
مركز لوتاه التقني، إلى أنه 
تم إعداد برنامج األنشطة 

الصيفية بمركز لوتاه التقني 
ليكون رافدًا ألبنائنا، من 

أجل المحافظة عليهم وملء 
أوقات فراغهم بما هو مفيد 
وشيق، وجعلهم مستمتعين 

بهذا الصيف من خالل توفير 
فرص لتوسيع نطاق التعلم عن 
طريق أنشطة مختلفة تناسب 
مختلف األعمار واالهتمامات، 

والتي من شأنها أن تبقي أبنائنا 
في بيئة جيدة وآمنة خالل 

عطلة الصيف. 
ويشمل البرنامج أنشطة ودورات 

يتم تقديمها بطرق غير 
تقليدية وتخدم كافة المناهج 

على حد سواء، وتشمل خيارات 
تدعم قدراتهم وتنمي مواهبهم 
وترفع المستوى األكاديمي لمن 

هم في حاجة لذلك، ومنها ما 
تعتمد على منظومة العمل 

المهني والحرفي باإلضافة إلى 
الذكاء االصطناعي.

تــدريــــــــــب 
الموهوبين
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رئيس التحرير 

حمد الكعبي

@aletihadae

إحدى مطبوعات

الطبابة الرقمية 
والوهمية

وسائط التواصل االجتماعي مثل صهوة جواد مستأنس ال جامح، الكل يستوطئ 
ظهره، ويعتلي سرجه، قضايا وطنية ومدعين تجد، فتاوى دينية ومرشدين تجد، طب 
وطبابة ومحجمين تجد، التعامل بالعمالت الجديدة ومروجين تجد، وكله يندرج تحت 
بند بيع الوهم، وترويج النصب، والمتاجرة بكل شيء دون رأسمال حقيقي، جل تلك 
األشياء مضرة باإلنسان، وتعطل عقله وعمله وطاقاته، لكن أكثرها ضرراً تلك التي 
تهدد صحته ووجوده، ولو تحصون األدوية المنعوتة لكافة األمراض في الوسائط 
الرقمية والوهمية سيطالكم العجب، فمجموعة األطباء الرقميين ما خلّوا مرضاً 
عضاالً إال وأوجدوا له دواء ناجعاً، ال تقولوا مختبرات ألمانيا أو أميركا، فهذه تعجز 
أحياناً، وتأخذ سنوات لكي تثبت فعالية أي دواء، وتخسر شركات األدوية المصنعة 
الماليين على الدراسات والتجارب المخبرية واإلنسانية، وجماعة البث المباشر من 
»السوشيال ميديا«، ما يصدقون أحداً ينعت دواء، وآخر يحلف أنه جربه واستفاد منه 
أيما فائدة، ويريد أن يعممه على أمة ال إله إال اهلل، طالباً األجر والمثوبة، وال يكتفي 
بذلك بل يحملك الوزر إن لم تنشر تلك الفائدة بين المسلمين، مثل الذي يكتم علماً، 

ومن نشرها جعلها اهلل في ميزان حسناته.
على منصات التواصل االجتماعي هناك أطباء مجانيون، ومتبرعون، وناصحون، 
ومروجون، دواء للبهاق اكتشفه الزاهد، العابد، المتبحر في علوم الدنيا والدين »فضل 
اهلل رجاء اهلل محب الدين« في جبال »الهندوكوش«، ويظهر في اآلخر مدرة طين أو 
تربة ال تضر وال تنفع، ولكن بعد أن يكون قد رّوج لها عبر الوسائط الرقمية والوهمية، 
ومن خالل عيادته التي على الفضاء الرقمي، وباع ماليين »المضارب« على خلق اهلل، 
أما المقويات والمنشطات التي تحمل صور حصان، ورأس ثور، وسم الثعبان، وقرن 
تيس، وتمثال »أطلس«، فهي األكثر تداوالً بين أطباء ومرضى المنصات الرقمية، وهذه 
تجارة رائجة، وكأن كل الناس معطوبون أو جرحى حرب ضروس، وفي النهاية، وحين 
تحلل تلك المنشطات تلقاها مغرفة عسل، وكركم مطحون، وحلبة، وحبة البركة، وجوز 
الطيب، على عود قرفة، والناس تصعط مبسوطة، وكأن الواحد تقول غارّنة دهن الدار 
على الريق، وال يكتفي بتلك الهزيمة، إنما يحولها إلى انتصارات وهمية، من التي ال 

يغلبها غاّلب تاليا الليل.
هذا عدا عن األمراض واألورام التي يكمن شفاؤها في علبة بالستيكية أو »غرشة 
فيمتو« فيها سائل مثل »َحّل الناريل«، وملصق عليها ورقة بكتابة عربية رديئة، »الشفاء 
بيد اهلل«، قال إن هذا اإلنسان المصنع والناعت لهذا الدواء مؤمن وتقي، وهو يريد أن 
يسّوق بضائعه البائرة بتلك الجملة اإليمانية، وبذلك السائل »الزقنبوت« الذي يوهم 
الناس به، لكن ما يغيض في األمر أن أطباء النصيحة المجانية، ومستشاري الخدمات 
الصحية الوهمية الذين يمتطون صهوات منصات التواصل االجتماعي، إذا ما شعر 
أحدهم بحيسة في البطن ربع إلى بانكوك، وإذا ضاق صدره راح ألمانيا، تماماً 
مثل ذلك »اللوتي« المداهن األشر الذي كان يضحك على النساء والرجال بعالجاته 
العشبية الُمّرة، وتفتفاته في كاسات الماء، وكتاباته للمحو بماء الورد والزعفران، 
وتسكين آالم مرضاه الجاهلين بحجب وكتب، مزدرياً أدوية الكفار التي كان يقول 
للرجال والنساء عنها ضاحكاً بسذاجة، إنها تفسد الرجولة، وتقلل الخصوبة، وهو 

ما يريده الكفار للمسلمين بعدم اإلنجاب، والتكاثر بين األمم، وهو 
»الَهرم.. الخمام، البخيل يوم ما ورم وانتفخ، تم اليث في أميركا 
بالشهور، يتعالج عندهم، وعلى حساب زبائنه أو مريديه الرقميين، 
وكأنهم نسوا ما قاله عن بالد الكفر، وعن القول، يعالج الناس وهو 

عليل، قال: بالد الكفار، ال.. خلّها تفيدك غرشة الَخّل«!

amood8@alIttihad.ae

العمـود الثامـن

ناصر الظاهري
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قبعات
بلمســــة أفريقيـــة

يجذب سباق الخيول في مدينة ديربان 
بجنوب أفريقيا أكثر من 100 ألف متابع، 

ويشهد السباق عرضًا لألزياء والقبعات التي 
تحرص زائرات السباق الكبير من مشاهير 
جنوب أفريقيا على ارتداء أكثرها غرابة 

وإثارة لتناسب أجواء أكبر سباق للخيول في 
القارة السمراء.

رسم روبوت صورة عمالقة على استاد قرية هولييك الرياضية 
بالدنمارك لمتسابق الدراجات الراحل كريس أنكر سورينسن، في 
لفتة لتخليد ذكرى الرياضي الراحل الذي شارك في سباق فرنسا 

للدراجات في عام 2012، وتوفي العام الماضي بعد أن صدمه سائق 
شاحنة أثناء ركوبه على دراجته. )أ ف ب(

لوحة عمالقة 
بــــــــــريشــــــــــــــــــة 

روبوتروبوت

عين دبي
إبهار في السماء

استعراضات مبهرة على ارتفاع 250 
مترًا تقدمها عين دبي أكبر وأعلى 
عجلة مشاهدة في العالم، لتسعد 

زوارها بتجربة ال تتكرر من الجمال 
والخيال من قلب سماء دبي الخالبة.

)أ ف ب( 

أنهى فريق عمل بناء التلسكوب العمالق »إي أل تي« في شمال 
تشيلي 40% من بناء الجدار الخارجي، مع توقعات بتشغيله عام 

2027، وُيثّبت التلسكوب فوق جبل سيرو أرمازونيس على ارتفاع 
3 آالف متر ويتألف »إي أل تي« الذي انطلقت أعمال بنائه سنة 

2017 من مرآة أساسية يبلغ قطرها 39  مترًا تتكّون من 798 مرآة 
صغيرة سداسية الشكل، وسُتثبت على قبة ضخمة نصف كروية 

يبلغ قطرها 85 مترًا ويصل ارتفاعها إلى 74 مترًا، وُتقدر تكلفة 
البناء بـ1.37 مليار دوالر، وبفضل قطر المرآة سيتلقى التلسكوب 

ضوءًا أكثر بـ15 مرة وسيوفر صورًا أوضح بـ15 مرة من تلسكوب هابل 
الفضائي.

سيرو أرمازونيس )أ ف ب(

نسبة إنجاز تلسـكوب
»إي أل تــــــي« الكبيـــــر

%40
خرج الملياردير األميركي إيلون ماسك 

عن الصمت الذي كان يلزمه منذ 21 
يونيو على شبكة التواصل االجتماعي 

تويتر، بنشره مجموعة صور من 
بينها صورة له مع البابا فرنسيس 

بابا الفاتيكان، وكتب ماسك على 
حسابه »تشرفنا بلقاء البابا فرنسيس 

)الجمعة(«، معّلقًا بذلك على الصورة 
التي يظهر فيها ببدلة سوداء على 

يمين البابا، بينما يقف أربعة من أبنائه 
متأنقين، ولم يذكر مؤسس »تيسال« 

و»سبايس إكس« مكان لقائه البابا وال 
تفاصيله، فيما لم يعلن الفاتيكان عن 

هذه الزيارة الخاصة للبابا. 
روما )أ ف ب(

البــــــابــــا
يستقبل ماسك

أتاح اكتشاف متحجرات ألحد 
أسالف الباندا في الصين 

حل اللغز المحيط بـ»اإلبهام 
السادس« الذي يمّكن هذا 
الحيوان من حمل عيدان 

الخيزران، أبرز مكّونات نظامها 
الغذائي، واكُتشفت هذه 

المتحجرات التي تعود إلى نحو 
6 ماليين عام في مقاطعة يونان 
بجنوب غرب الصين، ومن بينها 

عظمة رسغ تسمى العظمة 
السمسمية الشعاعية، وأشار 
الباحثون إلى أنه أقدم دليل 

على وجود »اإلصبع السادسة« 
لدى الباندا العمالقة، مما يتيح 

لها إمساك عيدان الخيزران 
السميكة وكسرها، وتعود هذه 

األحفورة إلى سلف منقرض 
للباندا يسمى إيلوراركتوس 

عاش في الصين قبل ستة 
ماليين إلى ثمانية ماليين سنة.

بكين )أ ف ب(

متحجرة تكشف 
تحول الباندا إلى 
»حيوان عاشب«
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