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أبوظبي )وام(

الدولة  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  تلقى صاحب 
مستشار  شولتس  أوالف  معالي  من  هاتفياً  اتــصــاالً  اهلل«،  »حفظه 
جمهورية ألمانيا االتحادية الصديقة، تناول العالقات الثنائية وفرص 
تنميتها وتعزيزها في إطار الشراكة االستراتيجية بين البلدين وعدداً 
وبحث  المشترك.  االهتمام  محل  والدولية  اإلقليمية  القضايا  من 
الجانبان، خالل االتصال، جوانب التعاون وآفاقه المستقبلية بين دولة 
اإلمارات وألمانيا خاصة التجارية واالقتصادية واالستثمارية والطاقة 
التنمية المستدامة وتحقق  التي تدعم أهداف  وغيرها من المجاالت 
مصالح البلدين. كما تناول سموه والمستشار األلماني الجهود الدولية 
المشتركة لمواجهة التغير المناخي، مشيرين في هذا اإلطار إلى مؤتمر 

األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ »كوب 
الجانبان  تبادل  كما   .2023 اإلمــارات عام  دولة  الذي تستضيفه   »28
محل  والدولية  اإلقليمية  التطورات  من  عــدد  بشأن  النظر  وجهات 

االهتمام المشترك. )طالع ص 04(
دبي )وام(

الــشــيــخ محمد  الــســمــو  أمـــر صــاحــب 
ــائــب رئــيــس  ــد آل مــكــتــوم، ن بــن راشــ
حاكم  ــوزراء  الـ مجلس  رئيس  الــدولــة 
 505 عــن  بالعفو  اهلل«،  »رعـــاه  دبــي 
مــحــكــومــيــن مـــن نــــزالء الــمــؤســســات 
ــي من  اإلصــالحــيــة والــعــقــابــيــة فــي دب
بمناسبة  ــك  وذل الجنسيات،  مختلف 
وأكد  المبارك.  األضحى  عيد  حلول 
الحميدان،  عيسى  عصام  المستشار 
النائب العام إلمارة دبي أن أمر العفو 
يأتي من منطلق حرص صاحب السمو 

مكتوم  آل  ــد  راشـ بــن  محمد  الــشــيــخ 
ذوي  قلوب  إلــى  السعادة  إدخــال  على 
بالعفو  المشمولين  وأبــنــاء  وعــائــالت 
تتجلى  التي  المناسبات  هذه  مثل  في 
شــرط  والــعــفــو،  الــتــســامــح  قــيــم  فيها 
القويم  بالطريق  عنهم  الُمفرج  التزام 
كأفراد  أخــرى  مــرًة  حياتهم  لمواصلة 
إطار  في  ولمجتمعهم  ألنفسهم  نافعين 
من االحترام الكامل للقانون واالمتثال 
األساسية  الركيزة  تُعدُّ  التي  ألحكامه 
ــن الــمــجــتــمــع  ــ ــى أم فـــي الــحــفــاظ عــل

واستقراره. 
) طالع ص ٠٥(

بحثا جهود مواجهة التغير المناخي 
واستضافة اإلمـــــارات »كــــــوب 28«

رئيس الدولة ونائبه 
يهنئان رئيسي مـــالوي والقمـر 
المتحـدة بذكــــــــرى االستقــــــالل

الجانبــــــان 
تبـــــادال وجهــــــات النظـــــر بشأن 

التطورات اإلقليمية والدوليـــــــــــة 

رئيس الدولة والمستشار األلماني:

دعـم أهـداف التنميـة املستـدامة 
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03-02

بمناسبة عيد األضحــــــى المبارك

محمد بن راشـــد 
يأمر باإلفــراج عن 505 من نـزالء 

املؤسسات اإلصالحية يف دبــي

إدخــــــــــال 
السعـادة

 إلى قلوب ذوي 
وعائالت وأبناء 
المشمولين 

بالعفو

ترسيخ البنية 
الثقافية وتثمين 

التراث

عهــــــــد
فــي

مكة المكرمة )وكاالت(

منى،  إلــى  الخميس  اليوم  حــاج  مليون  ينتقل 
على بعد نحو خمسة كيلومترات من المسجد 
ــداداً لــتــأديــة الــركــن األعــظــم  ــع الـــحـــرام، اســت
مئات  وأدى  غــداً.  عرفات  جبل  إلى  بالصعود 

اآلالف من الحجاج، أمس، »طواف القدوم« حول 
في  المكرمة  مكة  مدينة  في  المشّرفة  الكعبة 
السعودية  العربية  المملكة  وأقامت  السعودية. 
الكثير من المرافق الصحية والعيادات المتنقلة 
احتياجات  لتلبية  اإلسعاف  سيارات  وجّهزت 
الحجاج. وداخل المسجد الحرام، كانت طواقم 

فــي مواقع  أهــبــة االســتــعــداد  اإلســعــاف على 
يجرون  الذين  المتطوعون  كان  فيما  مختلفة، 
الكراسي المتحركة ينتظرون في طابور طويل 
المشي  يستطيعون  ال  الذين  أولئك  لمساعدة 

لمسافات طويلة.
) طالع ص ٢٢(

انتقلوا إلى منى استعدادًا للركن األعظم

مليون حاج يصعدون إلى عرفات غدًا

ص
خا

111922

15-14

31-30

تزيين 
الشوارع 

أضاحي 
العيد

 بلدية مدينة أبوظبي تباشر أعمال تزيين شوارع 
مدينة أبوظبي وضواحيها بالتشكيالت الضوئية 

بمناسبة عيد األضحى المبارك.
 »هالة الخياط«

20 % نمو مبيعات الماشية مع اقتراب عيد 
األضحى في أبوظبي، وتطبيقات خاصة 
بمسالخ أبوظبي لتسلم وذبح األضاحي.

 »ريم البريكي«

رشا طبيلة )أبوظبي(

سجلت فنادق في اإلمارات معدالت إشغال إيجابية 
ومرتفعة مع ارتفاع الحجوزات خالل إجازة 

عيد األضحى، ال سيما من السوقين المحلي 
والخليجي، إضافة إلى طلب من السوق األوروبي.

وتوقع عاملون في القطاع الفندقي بالدولة 
تحقيق أداء إيجابي للموسم الصيفي سيكون 

أفضل من العام الماضي، مع تسجيل قطاع 

السياحة والضيافة بالدولة وتيرة تعاٍف متسارعة، 
ونموًا في الطلب واإليرادات، بالتزامن مع إطالق 

الفنادق عروض الصيف التي تقدم خصومات 
وتخفيضات على أسعار الغرف والمرافق، مع إضافة 

خدمات جديدة للزوار. وأشاروا إلى أن العروض 
الصيفية مستمرة مع تخفيضات تصل إلى %20 

على اإلقامة عند الحجز في منشآت فندقية، 
وستستمر لغاية 31 أغسطس 2022.

)طالع ص 17(

اإلمارات ضمن قائمة أفضل عشـــر 
دول في مجال االبتكـــــار اإلبداعــــي

الدولة تطلـــــق مبادرة عالمية 
لجــــــذب الشركـــــات الرقميـــــة

وزراء بريطانيـــــــون يستقيلـــــــــــــون 
وجونسون يقول »سأبقى رئيسًا للحكومة«

برئاسة منصور بن زايد 
»الوزاري للتنمية«: دعم المنظومة 

االقتصــــــادية والحكوميــــــة

عبدهللا بن زايد ووزيرة خارجية إندونيسيا:
اتفاقية الشراكــــــة توســــــع الفرص 

وتدعــــــــــــــــــــم التعافـــــــــــــي 

اليازية بنت نهيان 
في حوار مـــــــــع »                        «: 

»السفارة الثقافية« 
تعـــــزز صناعـة الُفـــرص اإلبداعيـــــة

عبدالله أبو ضيف )عدن، القاهرة(

أشادت الحكومة اليمنية بدعم دولة 
والمملكة  المتحدة  العربية  اإلمارات 
ووقوفهما  البارز  السعودية  العربية 
المجاالت،  مختلف  فــي  اليمن  مــع 
الــمــواقــف ستظل  هـــذه  أن  مــؤكــدًة 

خالدة في ذاكرة الشعب اليمني.
اليمني، في  الــوزراء  وعّبر مجلس 
ــادر عــن اجــتــمــاعــه، أمــس،  بــيــان صـ
ــرار  ــم ــن رفـــضـــه اســت ــي عــــدن عـ فـ
الصمت األممي والدولي أمام تنصل 
من  اإلرهــابــيــة  الــحــوثــي  ميليشيات 

تنفيذ بنود الهدنة.
ــك، أكــد خــبــراء ومحللون   إلــى ذل
أن الحوار الوطني الجامع هو الحل 
المرحلة  من  باليمن  للعبور  األمثل 
إلى  الحالية نحو االستقرار ويفضي 
اتفاق سياسي واقتصادي واجتماعي، 
يبنى عليه يمن جديد ال يعرف الحرب 

الحوار  يشمل  أال  على  ــاب،  ــ واإلره
الوطني ميليشيات الحوثي اإلرهابية 
بعد تهربها من تنفيذ كافة التعهدات 
المتتالية وإدراجها على  وااللتزامات 
التي  اإلرهابية«  »المنظمات  قوائم 
تعمل ضد الشعب اليمني. كما أعلن 
مكتب المبعوث الخاص لألمين العام 
لألمم المتحدة لليمن اتفاق األطراف 
بالهدنة  االلتزام  تثبيت  على  اليمنية 
بمناسبة عيد األضحى. )طالع ص 20(

أبوظبي )االتحاد(

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة 
رئيس مجلس أمناء جامعة أبوظبي، أن التعليم يتصدر أجندة أولويات صاحب 
تمثل  إذ  الدولة، حفظه اهلل،  نهيان، رئيس  آل  زايــد  بن  الشيخ محمد  السمو 
رؤية سموه دافعاً قوياً لمؤسسات التعليم لالنطالق إلى آفاق عالمية بما يلبي 
طموحات القيادة الرشيدة بشأن تميز كوادرنا الوطنية المتسلحة بالعلم والمعرفة 
في مختلف التخصصات العلمية البارزة. جاء ذلك خالل ترؤس سموه الجتماع 

مجلس أمناء جامعة أبوظبي الجديد. ) طالع ص ٠٨ و٠٩(

مخيمات الحجاج في مشعر منى )أ ف ب(

حمدان بن زايد خالل جولة في مرافق الجامعة  )تصوير عبداهلل الجنيبي(

ترأس مجلس أمناء جامعة أبوظبي 

»الحوار الوطني«.. البوابة نحو االستقرار

حمدان بن زايد: رؤية رئيس الدولة 

دافع قوي لتطوير التعليم 

اليمن: مواقف اإلمارات خالدة 

األسواق المحلية والخليجية تتصدر الطلب

إجـــازة »األضحـــى« تُنعش الفنــــادق

تثبيت االلتزام 
بالهدنة 

بمناسبة عيد 
األضحى
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نوف الموسى )دبي(

أكدت الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان، سفيرة 
»السفارة  لتمثيل  اإلمــارات  دولة  اختيار  أن  العربية،  الثقافة 
التي شهدها  الكبيرة  النقالت  الثقافية« يسلط الضوء على 
وعالمياً،  وعربياً  المبدعين محلياً  الثقافي، ونشاط  القطاع 
إلى جانب تعزيز صناعة الُفرص اإلبداعية. وأضافت الشيخة 
الثقافي«،  »االتحاد  مع  حوار خاص  في  نهيان،  بنت  اليازية 
»المرشد  برنامج  يميز  مــا  أن 
انطلق  الــذي  العربي«،  الثقافي 
حتى  الماضي  أبريل  شهر  في 
الوقت  سعة  هــو  ــام،  ــع ال نهاية 
مشّكاًل  لــلــمــشــاركــيــن،  الــمــتــاح 
احتفاًء نوعياً بمضامين الثقافة 
العربية. كما شهد البرنامج الذي 
جاء نتاجاً للتنسيق مع المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم 
العربية  والمنظمة  )األلكسو(، 
ــبـــاالً الفـــتـــاً من  لــلــمــتــاحــف، إقـ
المختصين، ما رفع من مستوى 
الـ9  بالمتاحف  ودفــع  التنافس، 
برامجها  لتكثيف  الــمــشــاركــة 

وأنشطتها، لزيادة عدد الزوار. 
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وعي ثقافي فاعل يسند نهضة الوطن ويعززها ويضمن استدامتها

شهد عهد الشيخ خليفة ترسيخ البنى الثقافية بعد أن وضع األب المؤسس لبناتها األولى

كان فقيــد الوطــــن ينطلــق من وعي أصيل بأهمية تثمين الهوية

اإلنسان الواعي والمثقف دعامة أساسية لتحقيق طموحات الوطن التنموية

ــد عهــ
فــي

ترسيخ البنية الثقـافيـةترسيخ البنية الثقـافيـة
وتثميــن التـــراث

إبراهيم المال )الشارقة( 

ال يمكن للبنى االقتصادية واستراتيجيات التطور المدني أن تتشّكل 

وتينع وتتألق في فضائها المحلي ومناخها الدولي إال إذا كان 

هناك وعي ثقافي فاعل وحقيقي، يسندها ويعززها ويضمن 

استدامتها وتأثيرها اإليجابي في المجتمعات الطموحة لمواكبة 

الحاضر، ومجابهة تحديات المستقبل. ومن هنا، واسترشادًا برؤى األب 

المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه«، 

كان فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان »طيب 

الله ثراه«، ينطلق من وعي أصيل ومنتبه لقيمة الهوية الثقافية في 

اإلمارات، وقدرتها على دمج الظواهر التراثية في كل بيئة مستقلة 

بخصوصيتها في بوتقة مشتركة من التطلعات النهضوية المعنية 

بتحقيق الرفاهية واألمن واالستقرار. وكان المرتكز األساس لهذا الدمج 

أو التناغم هو تحويل فكرة قيام االتحاد من كونها فكرة استباقية 

وفريدة على مستوى المنطقة الخليجية والعربية إلى نمـوذج ناجح 

وملموس ومتميز على أرض الواقع.

اإلنجـازات الثقافيـة والحضاريـة الفريـدة 

جعلــــت اإلمــــــــارات تختصــــــر الـــزمـــــن

العقــــل المستنيــــر يضــــيء المَلكـــات والمواهب اإلنسانية 

آل  زايــد  بن  الشيخ خليفة  له  المغفور  وقد شهد عهد 
نهيان »طيب اهلل ثراه« ترسيخ البنى الثقافية في الدولة، 
بعد أن وضع األب المؤسس لبناتها األولى وبذورها المبكرة 
التي رعاها وسقاها منذ قيام الدولة، انطالقاً من التمكين 
البشري بداية، ذلك أن اإلنسان الواعي والمتعلّم والمثقف، 
شعب  تطلعات  لرفع  واألكثر صالبة  األهــم  الدعامة  هو 
المستندة  التنموية وأحالمه  اإلمارات وتحقيق طموحاته 

على التخطيط ووضع األهداف والمحاور. 
فإن  األنساق،  ومتعدد  واســع  مصطلح  »الثقافة«  وألن 
رؤية الدولة للثقافة، التي اتضحت بشكل كبير في عهد 
المغفور له الشيخ خليفة، كانت هي الرؤية الشاملة التي 
تنظر للثقافة كتنوير للعقل قبل أي شيء آخر؛ ألن العقل 
المستنير هو الذي يضيء الملَكات البشرية ويمّكن المواهب 
اإلنسانية كي تجّسد الخيال المعرفي وتصوغه وتحّوله إلى 
فعل خاّلق، وعمل مبتكر، ونقد مطلوب، وتفنيد عقالني 

للتوجهات المنغلقة وغير القادرة على مواكبة العصر.

الهوية والقيم
من  األحــداث،  وتطور  الزمان  سيرورة  تواكب  والثقافة 
دون اندفاع أو مبالغة، ذلك أنها تخلق التوازن المطلوب 
بين ضرورات الهوية والقيم األخالقية والعادات األصيلة، 
اإلدارة  قطاعات  في  والمبهرة  الجديدة  اإلنجازات  وبين 
يقتصر  ولم  الدولية.  والعالقات  والتكنولوجيا  والحوكمة 
إحياء  على  خليفة  الشيخ  عهد  في  الثقافي  التخطيط 
لآلثار  والــتــرويــج  المكان،  فــي  العميق  المحلي  الــتــراث 
مجاالت  في  التعبيرية  باألنماط  واالهتمام  التاريخية 
وغيرها  والسينما  والمسرح  التشكيلية  والفنون  الكتابة 
فقط، بل كان هذا التخطيط الثقافي أشبه بخريطة طريق 
مستقبلية تشمل كافة القطاعات الخدمية المساهمة في 
لموقعها  السليم  واستثمارها  واستقرارها  الــدول  نجاح 
البشرية  وإمكاناتها  الطبيعية  ولــمــواردهــا  الجغرافي 
على  القائم  السياسي  وحراكها  االقتصادية  وطموحاتها 
النزاع  على  ال  المشتركة،  والمصالح  والتفاهم  التعاون 

والخالف والصراع. 

وقد شّكلت الثقافة في عهد المغفور له الشيخ خليفة 
منظومة من اإلجراءات واألعراف والتوجهات التي اتفق 
بيئاتهم وثقافاتهم  أبناء اإلمارات على رغم تمايز  عليها 
والجبال،  الــســاحــل،  بيئات  بين  الــمــوزعــة  المجتمعية 
على  يقوم  وتكاملي،  صّحي  تمايز  أنه  ذلك  والصحراء، 
الرؤية  مع  ذاتــه  الوقت  في  المّتسق  اإليجابي،  التنّوع 

الوحدوية لمؤسسي الدولة وقادتها.

تناغم بين جيلين
عهد  فــي  اإلمــاراتــيــة  الثقافية  البنية  ترسخت  وقــد 
المغفور له الشيخ خليفة، عندما أفسحت مجاالً للعصف 
الخبرة،  وأصحاب  ــرّواد  ال جيل  بين  المشترك  الذهني 
علمياً  س  والمؤسَّ والمتحّفز  الواعد  الشباب  جيل  وبين 
وأكاديمياً كي يقود دفة السفينة التنموية نحو آفاق أكثر 
بين  والتناغم  التمازج  ونماًء وتطّوراً، وجاء هذا  ازدهاراً 
التواصل المعرفي  جيلين مختلفين حتى ال ينقطع حبل 
الضاربة  وجــذوره  ومحطاته  دروســه  بكل  الماضي  بين 
المنشغل  الحاضر  وبين  والــهــويــة،  الــذاكــرة  أرض  فــي 
بتحدياته، وصوالً إلى المستقبل المعنّي بضمان تحقيق 
متطلبات األجيال القادمة. وتُحسب هذه النظرة الشاملة 
له  المغفور  في عهد  بقوة  بانت مالمحها  التي  للثقافة، 
الشيخ خليفة بن زايد »طيب اهلل ثراه«، ضمن اإلنجازات 
الحضارية الفريدة التي استطاعت من خاللها اإلمارات 
اختصار الزمن وتكثيفه لتزاحم وتنافس ُدَوالً وشعوباً ذات 
تاريخ عريق وعميق في التخطيط الثقافي االستراتيجي.

الصناعة المعرفية
لقد استطاعت اإلمارات في عهد فقيد الوطن أن ترتقي 
بمفهوم الثقافة إلى فضاء تفاعلي ثري بأنماطه وأنواعه 
وملموساً  واضحاً  االهتمام  فكان  والتطبيقية،  الفكرية 
بالسياحة الثقافية، والصناعة المعرفية، وتطويع التقنيات 
وإيــصــال  واآلداب،  والــفــنــون  ــالم  اإلعـ لخدمة  الحديثة 
األثرية  واالكتشافات  الشعبي  والفلكلور  المحلي  الصوت 
المذهلة في مناطق الدولة المختلفة إلى محافل عالمية 
كانت غائبة ومغّيبة عما تختزنه أرض اإلمارات من كنوز 
ثقافية ومعارف إنسانية وآداب شفهية وأخرى مدّونة ثرية 
ومتنوعة، جعلت منظمات دولية رصينة تتنبه لهذه الكنوز 
وتضعها ضمن العواصم الثقافية والمواقع األثرية المهمة 
االكتشافات  بعد  وخصوصاً  عليها،  الحفاظ  يجب  التي 

التاريخية واألثرية الثمينة التي أثبتت أن أرض اإلمارات 
كانت معبراً أساسياً للهجرات البشرية القديمة من أفريقيا 

إلى آسيا ودول أوروبا.

توثيق تاريخ عريق
إماراتية مهمة  »اليونسكو« مواقع  لقد اختارت منظمة 
هذه  ومــن  العالمي،  الــتــراث  مواقع  قائمة  إلــى  لتضمها 
مناطق مدينة العين التي اختارتها »اليونسكو« عام 2011، 
واعتبرتها واحًة خضراء قديمة وحيوية على طريق القوافل 
وتعّد  ُعمان،  إلى  المتحدة  العربية  اإلمــارات  من  الممتد 
التجمعات  أقــدم  وأحــد  أبوظبي  إلمــارة  التراثي  المركز 
البشرية الدائمة، حيث انضّمت مواقع التراث العالمي في 
مدينة العين إلى قائمة »اليونسكو« لمواقع التراث العالمي، 
بنت  بدع  أثرية على غرار  وتتضمن ست واحات ومواقع 
المواقع  هذه  جميع  وتشهد  وهيلي.  حفيت  وجبل  سعود 
هذه  في  المتواصل  البشري  االستيطان  على  القديمة 
المنطقة الصحراوية منذ العصر الحجري الحديث مع ما 

فيها من آثار لثقافات عديدة تعود إلى ما قبل التاريخ.

تراث إنساني
»الشارقة  منطقة  أدرجـــت  قــد  »اليونسكو«  وكــانــت 
التراث  لمواقع  التمهيدية  القائمة  ضمن  القديمة« 
العالمي، حيث تحظى المواقع التي يتم إدراجها ضمن 
بالمساهمة  فتقوم  الدولية،  المنظمة  برعاية  القائمة 
الصفة  عن  فضاًل  ذلك،  األمر  تطلب  إذا  صيانتها  في 
حيث  المواقع،  هذه  بها  تتمتع  التي  الدولية  والمكانة 
وبذلك  بها،  المساس  وعدم  لترميمها  المنظمة  تتبناها 
ــراث اإلنــســانــي  ــت يــســاهــم هــذا االخــتــيــار فــي إبـــراز ال
ــة  ــه دول ــذي تحفل ب والـــمـــوروث الــحــضــاري الــغــنــي الـ
اإلمارات العربية المتحدة، ويعّزز مكانتها على الخريطة 

العالمية. السياحية 

التقاء الحضارات
دولة  شهدته  الــذي  الثقافي  الــدولــي  الزخم  هــذا  إن 
وريادتها  خليفة،  الشيخ  له  المغفور  عهد  في  اإلمــارات 
اإلقليمية في هذا المجال، إنما يعكسان القيمة التاريخية 
والتقاء  التواصل  بمالمح  احتفظ  الذي  للمكان  الكبيرة 
الحضارات اإلنسانية في هذه المنطقة، باعتبارها نقطة 
عبور للقوافل التجارية، البرية والبحرية، ونقطة تعارف 
إنساني مثمر بين شعوب وقبائل مختلفة، ضمن مخزون 

ثقافي وتاريخي قديم ومتجدد في آٍن واحد.

المدن المبدعة
منظمة  اختارت  كما 

إمارة  أيضًا  »اليونسكو« 
2018 كأول  دبي يف عام 

التصميم  يف  مبدعة  مدينة 
بالشرق األوسط ضمن شبكة 

العاملية  للمدن  »اليونسكو« 
 180 املبدعة، التي تضم 
72 بلدًا تلتزم  مدينة يف 

املستمر  التطوير  على  بالعمل 
اإلبداعية،  املمارسات  لكافة 
إلى جانب مشاركة اآلخرين 

لشتى  الترويج  عملية  يف 
والتي  املبدعة،  الصناعات 

2004 وتقع  تأسست يف عام 
نحو  املنظمة  جهود  ضمن 

واالبتكار  اإلبداع  تعزيز 
الشاملة  التنمية  وحتقيق 

إبداع أعضاء  وإبراز  للجميع، 
متنوعة  مجاالت  يف  الشبكة 
واحلرف  والفنون  كالتصميم 
واألدب وغيرها من املجاالت 

املختلفة. اإلبداعية 
العديد من  وهناك أيضًا 

املهمة  مناطق دولة اإلمارات 
طبيعية  محميات  باعتبارها 

حافلة  تاريخية  ومحطات 
الثقايف  وحراكها  بتميزها 

جزيرة  مثل:  واالقتصادي، 
ومنطقة  بونعير،  صير 

إلمارة  التابعة  )مليحة( 
إلى جزيرة  الشارقة، إضافة 

أم النار يف إمارة أبوظبي، 
وخور دبي، وموقع الدور يف 

البدية  ومسجد  القيوين،  أم 
الفجيرة. وتسهم إضافة  يف 

مواقع جديدة إلى هذه 
الضوء  تسليط  يف  القائمة 

الغني لدولة  التراث  على 
املتحدة،  العربية  اإلمارات 

الذي يعود إلى مئات السنني.
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وعي ثقافي فاعل يسند نهضة الوطن ويعززها ويضمن استدامتها

شهد عهد الشيخ خليفة ترسيخ البنى الثقافية بعد أن وضع األب المؤسس لبناتها األولى

كان فقيــد الوطــــن ينطلــق من وعي أصيل بأهمية تثمين الهوية

اإلنسان الواعي والمثقف دعامة أساسية لتحقيق طموحات الوطن التنموية

ــد عهــ
فــي

ترسيخ البنية الثقـافيـةترسيخ البنية الثقـافيـة
وتثميــن التـــراث

إبراهيم المال )الشارقة( 

ال يمكن للبنى االقتصادية واستراتيجيات التطور المدني أن تتشّكل 

وتينع وتتألق في فضائها المحلي ومناخها الدولي إال إذا كان 

هناك وعي ثقافي فاعل وحقيقي، يسندها ويعززها ويضمن 

استدامتها وتأثيرها اإليجابي في المجتمعات الطموحة لمواكبة 

الحاضر، ومجابهة تحديات المستقبل. ومن هنا، واسترشادًا برؤى األب 

المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه«، 

كان فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان »طيب 

الله ثراه«، ينطلق من وعي أصيل ومنتبه لقيمة الهوية الثقافية في 

اإلمارات، وقدرتها على دمج الظواهر التراثية في كل بيئة مستقلة 

بخصوصيتها في بوتقة مشتركة من التطلعات النهضوية المعنية 

بتحقيق الرفاهية واألمن واالستقرار. وكان المرتكز األساس لهذا الدمج 

أو التناغم هو تحويل فكرة قيام االتحاد من كونها فكرة استباقية 

وفريدة على مستوى المنطقة الخليجية والعربية إلى نمـوذج ناجح 

وملموس ومتميز على أرض الواقع.

اإلنجـازات الثقافيـة والحضاريـة الفريـدة 

جعلــــت اإلمــــــــارات تختصــــــر الـــزمـــــن

العقــــل المستنيــــر يضــــيء المَلكـــات والمواهب اإلنسانية 

آل  زايــد  بن  الشيخ خليفة  له  المغفور  وقد شهد عهد 
نهيان »طيب اهلل ثراه« ترسيخ البنى الثقافية في الدولة، 
بعد أن وضع األب المؤسس لبناتها األولى وبذورها المبكرة 
التي رعاها وسقاها منذ قيام الدولة، انطالقاً من التمكين 
البشري بداية، ذلك أن اإلنسان الواعي والمتعلّم والمثقف، 
شعب  تطلعات  لرفع  واألكثر صالبة  األهــم  الدعامة  هو 
المستندة  التنموية وأحالمه  اإلمارات وتحقيق طموحاته 

على التخطيط ووضع األهداف والمحاور. 
فإن  األنساق،  ومتعدد  واســع  مصطلح  »الثقافة«  وألن 
رؤية الدولة للثقافة، التي اتضحت بشكل كبير في عهد 
المغفور له الشيخ خليفة، كانت هي الرؤية الشاملة التي 
تنظر للثقافة كتنوير للعقل قبل أي شيء آخر؛ ألن العقل 
المستنير هو الذي يضيء الملَكات البشرية ويمّكن المواهب 
اإلنسانية كي تجّسد الخيال المعرفي وتصوغه وتحّوله إلى 
فعل خاّلق، وعمل مبتكر، ونقد مطلوب، وتفنيد عقالني 

للتوجهات المنغلقة وغير القادرة على مواكبة العصر.

الهوية والقيم
من  األحــداث،  وتطور  الزمان  سيرورة  تواكب  والثقافة 
دون اندفاع أو مبالغة، ذلك أنها تخلق التوازن المطلوب 
بين ضرورات الهوية والقيم األخالقية والعادات األصيلة، 
اإلدارة  قطاعات  في  والمبهرة  الجديدة  اإلنجازات  وبين 
يقتصر  ولم  الدولية.  والعالقات  والتكنولوجيا  والحوكمة 
إحياء  على  خليفة  الشيخ  عهد  في  الثقافي  التخطيط 
لآلثار  والــتــرويــج  المكان،  فــي  العميق  المحلي  الــتــراث 
مجاالت  في  التعبيرية  باألنماط  واالهتمام  التاريخية 
وغيرها  والسينما  والمسرح  التشكيلية  والفنون  الكتابة 
فقط، بل كان هذا التخطيط الثقافي أشبه بخريطة طريق 
مستقبلية تشمل كافة القطاعات الخدمية المساهمة في 
لموقعها  السليم  واستثمارها  واستقرارها  الــدول  نجاح 
البشرية  وإمكاناتها  الطبيعية  ولــمــواردهــا  الجغرافي 
على  القائم  السياسي  وحراكها  االقتصادية  وطموحاتها 
النزاع  على  ال  المشتركة،  والمصالح  والتفاهم  التعاون 

والخالف والصراع. 

وقد شّكلت الثقافة في عهد المغفور له الشيخ خليفة 
منظومة من اإلجراءات واألعراف والتوجهات التي اتفق 
بيئاتهم وثقافاتهم  أبناء اإلمارات على رغم تمايز  عليها 
والجبال،  الــســاحــل،  بيئات  بين  الــمــوزعــة  المجتمعية 
على  يقوم  وتكاملي،  صّحي  تمايز  أنه  ذلك  والصحراء، 
الرؤية  مع  ذاتــه  الوقت  في  المّتسق  اإليجابي،  التنّوع 

الوحدوية لمؤسسي الدولة وقادتها.

تناغم بين جيلين
عهد  فــي  اإلمــاراتــيــة  الثقافية  البنية  ترسخت  وقــد 
المغفور له الشيخ خليفة، عندما أفسحت مجاالً للعصف 
الخبرة،  وأصحاب  ــرّواد  ال جيل  بين  المشترك  الذهني 
علمياً  س  والمؤسَّ والمتحّفز  الواعد  الشباب  جيل  وبين 
وأكاديمياً كي يقود دفة السفينة التنموية نحو آفاق أكثر 
بين  والتناغم  التمازج  ونماًء وتطّوراً، وجاء هذا  ازدهاراً 
التواصل المعرفي  جيلين مختلفين حتى ال ينقطع حبل 
الضاربة  وجــذوره  ومحطاته  دروســه  بكل  الماضي  بين 
المنشغل  الحاضر  وبين  والــهــويــة،  الــذاكــرة  أرض  فــي 
بتحدياته، وصوالً إلى المستقبل المعنّي بضمان تحقيق 
متطلبات األجيال القادمة. وتُحسب هذه النظرة الشاملة 
له  المغفور  في عهد  بقوة  بانت مالمحها  التي  للثقافة، 
الشيخ خليفة بن زايد »طيب اهلل ثراه«، ضمن اإلنجازات 
الحضارية الفريدة التي استطاعت من خاللها اإلمارات 
اختصار الزمن وتكثيفه لتزاحم وتنافس ُدَوالً وشعوباً ذات 
تاريخ عريق وعميق في التخطيط الثقافي االستراتيجي.

الصناعة المعرفية
لقد استطاعت اإلمارات في عهد فقيد الوطن أن ترتقي 
بمفهوم الثقافة إلى فضاء تفاعلي ثري بأنماطه وأنواعه 
وملموساً  واضحاً  االهتمام  فكان  والتطبيقية،  الفكرية 
بالسياحة الثقافية، والصناعة المعرفية، وتطويع التقنيات 
وإيــصــال  واآلداب،  والــفــنــون  ــالم  اإلعـ لخدمة  الحديثة 
األثرية  واالكتشافات  الشعبي  والفلكلور  المحلي  الصوت 
المذهلة في مناطق الدولة المختلفة إلى محافل عالمية 
كانت غائبة ومغّيبة عما تختزنه أرض اإلمارات من كنوز 
ثقافية ومعارف إنسانية وآداب شفهية وأخرى مدّونة ثرية 
ومتنوعة، جعلت منظمات دولية رصينة تتنبه لهذه الكنوز 
وتضعها ضمن العواصم الثقافية والمواقع األثرية المهمة 
االكتشافات  بعد  وخصوصاً  عليها،  الحفاظ  يجب  التي 

التاريخية واألثرية الثمينة التي أثبتت أن أرض اإلمارات 
كانت معبراً أساسياً للهجرات البشرية القديمة من أفريقيا 

إلى آسيا ودول أوروبا.

توثيق تاريخ عريق
إماراتية مهمة  »اليونسكو« مواقع  لقد اختارت منظمة 
هذه  ومــن  العالمي،  الــتــراث  مواقع  قائمة  إلــى  لتضمها 
مناطق مدينة العين التي اختارتها »اليونسكو« عام 2011، 
واعتبرتها واحًة خضراء قديمة وحيوية على طريق القوافل 
وتعّد  ُعمان،  إلى  المتحدة  العربية  اإلمــارات  من  الممتد 
التجمعات  أقــدم  وأحــد  أبوظبي  إلمــارة  التراثي  المركز 
البشرية الدائمة، حيث انضّمت مواقع التراث العالمي في 
مدينة العين إلى قائمة »اليونسكو« لمواقع التراث العالمي، 
بنت  بدع  أثرية على غرار  وتتضمن ست واحات ومواقع 
المواقع  هذه  جميع  وتشهد  وهيلي.  حفيت  وجبل  سعود 
هذه  في  المتواصل  البشري  االستيطان  على  القديمة 
المنطقة الصحراوية منذ العصر الحجري الحديث مع ما 

فيها من آثار لثقافات عديدة تعود إلى ما قبل التاريخ.

تراث إنساني
»الشارقة  منطقة  أدرجـــت  قــد  »اليونسكو«  وكــانــت 
التراث  لمواقع  التمهيدية  القائمة  ضمن  القديمة« 
العالمي، حيث تحظى المواقع التي يتم إدراجها ضمن 
بالمساهمة  فتقوم  الدولية،  المنظمة  برعاية  القائمة 
الصفة  عن  فضاًل  ذلك،  األمر  تطلب  إذا  صيانتها  في 
حيث  المواقع،  هذه  بها  تتمتع  التي  الدولية  والمكانة 
وبذلك  بها،  المساس  وعدم  لترميمها  المنظمة  تتبناها 
ــراث اإلنــســانــي  ــت يــســاهــم هــذا االخــتــيــار فــي إبـــراز ال
ــة  ــه دول ــذي تحفل ب والـــمـــوروث الــحــضــاري الــغــنــي الـ
اإلمارات العربية المتحدة، ويعّزز مكانتها على الخريطة 

العالمية. السياحية 

التقاء الحضارات
دولة  شهدته  الــذي  الثقافي  الــدولــي  الزخم  هــذا  إن 
وريادتها  خليفة،  الشيخ  له  المغفور  عهد  في  اإلمــارات 
اإلقليمية في هذا المجال، إنما يعكسان القيمة التاريخية 
والتقاء  التواصل  بمالمح  احتفظ  الذي  للمكان  الكبيرة 
الحضارات اإلنسانية في هذه المنطقة، باعتبارها نقطة 
عبور للقوافل التجارية، البرية والبحرية، ونقطة تعارف 
إنساني مثمر بين شعوب وقبائل مختلفة، ضمن مخزون 

ثقافي وتاريخي قديم ومتجدد في آٍن واحد.

المدن المبدعة
منظمة  اختارت  كما 

إمارة  أيضًا  »اليونسكو« 
2018 كأول  دبي يف عام 

التصميم  يف  مبدعة  مدينة 
بالشرق األوسط ضمن شبكة 

العاملية  للمدن  »اليونسكو« 
 180 املبدعة، التي تضم 
72 بلدًا تلتزم  مدينة يف 

املستمر  التطوير  على  بالعمل 
اإلبداعية،  املمارسات  لكافة 
إلى جانب مشاركة اآلخرين 

لشتى  الترويج  عملية  يف 
والتي  املبدعة،  الصناعات 

2004 وتقع  تأسست يف عام 
نحو  املنظمة  جهود  ضمن 

واالبتكار  اإلبداع  تعزيز 
الشاملة  التنمية  وحتقيق 

إبداع أعضاء  وإبراز  للجميع، 
متنوعة  مجاالت  يف  الشبكة 
واحلرف  والفنون  كالتصميم 
واألدب وغيرها من املجاالت 

املختلفة. اإلبداعية 
العديد من  وهناك أيضًا 

املهمة  مناطق دولة اإلمارات 
طبيعية  محميات  باعتبارها 

حافلة  تاريخية  ومحطات 
الثقايف  وحراكها  بتميزها 

جزيرة  مثل:  واالقتصادي، 
ومنطقة  بونعير،  صير 

إلمارة  التابعة  )مليحة( 
إلى جزيرة  الشارقة، إضافة 

أم النار يف إمارة أبوظبي، 
وخور دبي، وموقع الدور يف 

البدية  ومسجد  القيوين،  أم 
الفجيرة. وتسهم إضافة  يف 

مواقع جديدة إلى هذه 
الضوء  تسليط  يف  القائمة 

الغني لدولة  التراث  على 
املتحدة،  العربية  اإلمارات 

الذي يعود إلى مئات السنني.
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تلقى اتصااًل هاتفيًا من مستشار ألمانيا

رئيس الدولة وشولتس 

يبحثـــان آفـــاق التعــــاون 

بيـــن اإلمــــارات وأملانيــــا

أبوظبي )وام(

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

اتصااًل هاتفيًا من معالي أوالف شولتس 
االتحادية  ألمانيا  جمهورية  مستشار 

الثنائية  العالقات  تناول  الصديقة، 
إطار  في  وتعزيزها  تنميتها  وفرص 

البلدين،  بين  االستراتيجية  الشراكة 
والدولية  اإلقليمية  القضايا  من  وعددًا 

الجانبان  وبحث  المشترك.  االهتمام  محل 
- خالل االتصال - جوانب التعاون 

اإلمارات  دولة  بين  المستقبلية  وآفاقه 

واالقتصادية  التجارية  خاصة  وألمانيا، 
من  وغيرها  والطاقة،  واالستثمارية 

التنمية  أهداف  تدعم  التي  المجاالت 
البلدين.  مصالح  وتحقق  المستدامة، 

كما تناول سموه والمستشار األلماني 
الجهود الدولية المشتركة لمواجهة التغير 

المناخي.. مشيرين في هذا اإلطار إلى 
مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة 
اإلطارية بشأن تغير المناخ »كوب 28« الذي 

تستضيفه دولة اإلمارات عام 2023. كما 
تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدٍد 

من التطورات اإلقليمية والدولية محل 
االهتمام المشترك.

أبوظبي )االتحاد(

نظمت األمانة العامة لجائزة خليفة التربوية زيارة للفائزين في 
دورتها الخامسة عشرة 2022 إلى قصر الوطن للتعرف على هذا 
الصرح المعماري البارز، وما يمثله كأحد معالم النهضة الحضارية 

التي تشهدها الدولة.
الزيارة  هذه  أهمية  للجائزة  العام  األمين  العفيفي  أمل  وأكــدت 
التي ضمت الفائزين والمنسقين والمحكمين للجائزة على مستوى 
الوطن العربي، بما يتيح لكل منهم االطالع على هذا الصرح الوطني 
البارز، حيث تجولوا في أروقته وتعرفوا على مرافقه باإلضافة إلى 
زيارة مكتبة قصر الوطن التي تمثل أحد المعالم الثقافية والفكرية 

المرموقة على مستوى الدولة والمنطقة.
الفائزون والمنسقون والمحكمون بما شاهدوه في قصر  وأشاد 
بالنهضة  الرشيدة  القيادة  اهتمام  يجسد  أنــه  مؤكدين  الــوطــن، 
نموذجاً  باتت  والتي  المتحدة،  العربية  اإلمــارات  لدولة  الحضارية 
به  يحتذى  نموذج  وهو  الوطنية،  والتنمية  اإلنسان  بناء  في  فريداً 

إقليمياً ودولياً ومصدر فخر للعرب جميعاً.

»خليفة التربوية« تنظم زيارة 
للفائزين إلى قصر الوطن 

خالل الزيارة )من المصدر(

61 ألف طالب وطالبة تنافسوا في المشاركة األولى

شام البكور بطلة لتحدي القراءة العربي يف سوريا

دبي )االتحاد(

 تّوج تحّدي القراءة العربي في دورته 
البكور  محمد  شام  الطالبة  السادسة 
بالصف األول في مدرسة صبحي داية 
العربية  الجمهورية  بطلة على مستوى 
السورية من بين 61.099 طالباً وطالبة 
مشاركتها  خالل  سوريا  وطنهم  مثلوا 
األولى من نوعها في التظاهرة القرائية 
األكبر من نوعها عالمياً باللغة العربية. 
وتــم إعــالن فــوز الطالبة شــام محمد 
الختامي  الحفل  فعالية  خالل  البكور 
أُقيمت  والتي  العربي،  القراءة  لتحدي 

برعاية وزارة التربية السورية.
وإلى جانب الفائز األول على مستوى 
األوائــل  العشرة  قائمة  ضمت  سوريا، 
الذين تميزوا في تحدي القراءة العربي 
ــي دورتــــه الــســادســة عــلــى مستوى  ف
عبدالناصر  ماري  من  كاًل  الجمهورية 
في  عشر  الحادي  الصف  من  خضور 
مدرسة علي داود، ومدحت زياد يوسف 
من الصف العاشر في مدرسة عفيف 
نصر، وسعاد جاسر من الصف الحادي 
الشرعية،  الثانوية  مدرسة  في  عشر 
وتــاال مــراد مــن الصف الــســادس في 
المجتمعية،  شــهــبــاء  ــارة  مــن مــدرســة 
وجــودي أحمد من الصف السابع في 
مدرسة ثانوية المعظمية، ويقين أسعد 
الرابع في مدرسة  الصف  جميدة من 
بدرالدين عينان، وجودي جاسم حميش 
الحادي عشر في مدرسة  الصف  من 
ــوزي، وألــمــى محمد فجر  زكــي األرســ
الرابع في مدرسة جمعية  الصف  من 
ــدارس الـــمـــرأة الــعــربــيــة الــخــاصــة،  ــ م
الثامن  الصف  من  أنيس  علي  ووســام 

في مدرسة ثانوية حزنة للبنين-األمانة 
السورية.

من  الشهداء  بنات  مدرسة  وحظيت 
بالمركز األول  التعلمية  منطقة دمشق 
في فئة »المدرسة المتميزة«، في حين 
حلت ثانوية الشهيد غازي الدبس من 
بالمركز  التعليمية  السويداء  منطقة 
الثاني والثانوية الشرعية األولى للبنات 
منطقة حلب التعليمية بالمركز الثالث.

وفي فئة »المشرف المتميز«، فازت 
ومحمد  األول  بالمركز  عبداهلل  حنين 
دحدوح بالمركز الثاني وشمس األسعد 

بالمركز الثالث.
طباع  دارم  الدكتور  معالي  وتوجه   
العربية  الجمهورية  في  التربية  وزيــر 

الفائزين  لجميع  بالتهنئة  الــســوريــة 
والمشاركين في تحدي القراءة العربي 

من طالب سوريا
وأعربت سارة النعيمي، مدير مكتب 
مكتوم  آل  راشــد  بن  مــبــادرات محمد 
العالمية عن تطلع مبادرات محمد بن 
من  للمزيد  العالمية  مكتوم  آل  راشــد 
الدورة  ستحمله  ولما  الثنائي  التعاون 
العربي،  الــقــراءة  تحدي  مــن  المقبلة 
تحدي  أبــطــال  إلــى  بالتهنئة  متوجهًة 
ــقــراءة العربي فــي ســوريــا وكــل من  ال
التحدي،  فعاليات  نجاح  فــي  شــارك 
وخصت بالشكر وزارة التربية ومختلف 
المدارس  وإدارات  التعليم  مديريات 

والمشرفين.

نتطلـــــع للمـــزيـــــــــد 
من التعاون الثنائي 

سارة النعيمي التعرف على أحد معالم النهضة 
الحضارية في الدولة

القمة العالمية للحكومات:

4 توجهـــات عامليـــــــة تقود مستقبل الصحــة الرقميــة

دبي )االتحاد(

للحكومات  العالمية  القمة  حددت   
»الصحة  بعنوان  أصدرته  تقرير  في 
ــحــكــومــات إلــى  ــة: ســبــيــل ال ــرقــمــي ال
الصحة  قيمة  بتحقيق  الــمــســارعــة 
تقود  عالمية  توجهات   4 الرقمية« 
يتيح  مــا  الرقمية،  الصحة  مستقبل 
ــادة  ــام الــحــكــومــات إلعـ ــ الــفــرصــة أم
ــظــم الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة  ــاغــة ن صــي
في  تسهم  جديدة  فرص  واستكشاف 
أفضل  لتقديم  مبتكرة  حلول  إيــجــاد 

الخدمات وتحسين حياة الناس.
إعـــداده  تــم  الـــذي  التقرير  وتــنــاول 
تسارع  »ماكنزي«  شركة  مع  بالتعاون 
الــحــكــومــات فــي اســتــخــدام خــدمــات 
المتزايدة  والحاجة  الرقمية  الصحة 
الفترة  خـــالل  عليها  االعــتــمــاد  إلـــى 
الحكومات  مــن  يتطلب  مــا  المقبلة، 
في  الــرقــمــنــة  تبني  إلـــى  الــمــســارعــة 
الصحية  الــرعــايــة  خــدمــات  مختلف 
التقنيات  بــاســتــخــدام  تقدمها  الــتــي 
الذكية الحديثة، ما يعود بالفائدة على 

الحكومات والمجتمعات.
المتوقع  من  أنه  إلى  التقرير  ولفت 
الرعاية  في  الرقمنة  تبني  يفتح  أن 
بقيمة  جديدة  عالمية  سوقاً  الصحية 
230 مليار دوالر، و10 مليارات دوالر 
خالل  األوســط  الشرق  مستوى  على 

السنوات الخمس المقبلة.
مدير  نائب  الشرهان  محمد  وأكــد 
مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن 

جاهزيتها  وتعزيز  الحكومات  تمكين 
منظومة  في  أولوية  يمثل  للمستقبل 
عــمــل مــؤســســة الــقــمــة الــعــالــمــيــة 
الجيل  لــبــنــاء  وركـــيـــزة  لــلــحــكــومــات، 
الــجــديــد مــن الــحــكــومــات مــن خــالل 
دراسة التحوالت والمتغيرات العالمية 
واالبتكار  االستباقية  من  أسس  على 
المستقبلية  ــات  ــوجــه ــت ال لــتــحــديــد 
واســتــكــشــاف الـــفـــرص والــتــحــديــات 
لخير  لها  فاعلية  ذات  حلول  ووضــع 

المجتمعات والشعوب.
الرقمية:  »الصحة  تقرير  إن  وقال: 
المسارعة  إلـــى  الــحــكــومــات  سبيل 
الــرقــمــيــة«  الــصــحــة  قــيــمــة  بتحقيق 
شركة  مع  بالتعاون  إعــداده  تم  الذي 
»ماكنزي«، يترجم الدور الذي تقوم به 
باعتبارها  للحكومات  العالمية  القمة 
ــة  ــمـ ــة رائــــــدة وداعـ ــي ــم ــصــة عــال مــن
االرتــقــاء  ــى  إل الساعية  للحكومات 
بأدائها من خالل المعارف والخبرات 
تتيحها  الــتــي  الحكومية  والــتــجــارب 
ابتكار  على  الــحــكــومــات  لمساعدة 
الداعمة  والممارسات  الحلول  أفضل 
وتحسين  خــدمــاتــهــا  تــطــويــر  لــجــهــود 

حياة الناس.
ــتــشــو  ــان ب د.  قـــــال  ــه،  ــتـ ــهـ جـ مــــن 
ــســي في  ــي جــيــورجــيــف، شـــريـــك رئ
ــد كــومــبــانــي: »بــمــقــدور  مــاكــنــزي آنـ
المجال  تفتح  أن  الرقمية  الصحة 
للحكومات للحصول على قيمة هائلة 
التشغيلية  الكفاءة  تعزيز  خــالل  من 
ونتائج  وتجربة  الصحية  لألنظمة 
المرضى. ويسلط هذا التقرير الضوء 
التي  الرئيسية  على بعض اإلجراءات 
لتوسيع  الحكومات  تتخذها  أن  يمكن 
الرقمية.  الصحية  خدماتها  نطاق 
وأضاف قائاًل: يمكن للحلول الصحية 
التحديات  بعض  تعالج  أن  الرقمية 
الرئيسية في قطاع الرعاية الصحية، 
مثل الحد من تعزيز فرص الحصول 
الرعاية الصحية والتخفيف من  على 

تكاليفها«. ارتفاع 

6
وحدد التقرير 6 توصيات 

ميكن للحكومات من خاللها 
تسريع قيمة الصحة الرقمية، 

وهي تنظيم االبتكارات 
اخلاصة بالصحة الرقمية 

عن طريق االعتماد املسبق 
لهذه االبتكارات ضمن معايير 

تنظيمية استباقية، واالستعانة 
بالتحليالت الصحية املتعلقة 

بالسكان عند تصميم املدن 
الذكية لتعزيز منط احلياة 
الصحية، ومراقبة األمراض 

والوقاية منها، وابتكار توأم رقمي 
دائم لكل مواطن ومقيم لتمكني 

مقدمي الرعاية الصحية من 
تبني التشغيل التفاعلي، ورفع 

مستويات جودة الرعاية.
وأكد التقرير أنه مبقدور 

خدمات الصحة الرقمية أن 
تزود احلكومات بقيمة هائلة 

بغية تعزيز الكفاءة التشغيلية 
وتطوير جتارب املرضى وتدقيق 

النتائج داخل األنظمة الصحية، 
إال أنه لتحقيق هذه القيمة 

املنشودة يف نطاق زمني أقصر 
يستدعي تنفيذ احلكومات لعدة 
مسرعات، وهي إجراءات تساعد 

احلكومات يف تطوير خدماتها 
الصحية الرقمية واالتساع 

بنطاقها، إلى حد يفرض على 
املنظومة بالكامل تبنيها.
وتركز هذه التقارير على 

استشراف مستقبل احلكومات 
حول العالم، ودراسة التحوالت 

العاملية والتحديات التي تواجه 
العالم، وحتديد األولويات 

ومتطلبات املرحلة املقبلة، ووضع 
آليات ومنهجيات عمل جديدة 

بناء على البيانات احلديثة 
لتمكني اجليل القادم من 

احلكومات.

ركز التقرير على 3 محاور رئيسية، وهي مستقبل الصحة الرقمية، والطرق التي ميكن 
للحكومات من خاللها تسريع قيمة الصحة الرقمية، واالعتبارات التي جتعل من 

االعتماد على الصحة الرقمية حافزًا جذابًا للحكومات ملساعدتها على زيادة تسريع 
منو قطاع الرعاية الصحية، وحتسني جودة اخلدمات الصحية.

وسلط التقرير الضوء على التحوالت الرقمية العاملية األربعة يف قطاع الرعاية 
الصحية، التي أتاحت للحكومات فرصة لتحقيق قيمة أكبر ونتائج أفضل يف فترة 

زمنية قصيرة، وهي التحول من منوذج رعاية يعتمد على العالج إلى منوذج رعاية 
يعتمد على الوقاية، كاالستعانة بتطبيقات الذكاء االصطناعي يف التنبؤ باملخاطر، 
والتحول من خدمات صحية رقمية إلى منظومة صحية رقمية شاملة، وهو ما جلأت 

إليه شركة Arabia Bupa التي ساهمت يف تقدمي اخلدمات الصحية من خالل برنامج 
Tebtom، والذي يقدم خدمات التطبيب عن ُبعد وتوصيل الوصفات الطبية وتنفيذ 

اختبارات الكيمياء احليوية يف املنزل ألعضائها عبر شبكة متخصصة من األطباء.
كما أشار التقرير إلى التحول واالنتقال من بيانات املرضى املجزأة إلى البيانات 

املجمعة واملتاحة بصورة شاملة مثل جواز السفر الرقمي للقاحات والذي طورته والية 
نيويورك بالتعاون مع شركة IBM، كما تقوم منظمة الصحة العاملية بتطوير معايير 

ما أسمته شهادة اللقاح الذكية ليتم اعتمادها على نطاق عاملي، إضافة إلى التحول من 
رقمنة تتركز يف تنظيم التشغيل الصحي إلى رقمنة يف االكتشافات واألبحاث الطبية 

مثل ما فعلته شركة فايزر، حيث أجرت أول جتربة سريرية عشوائية عن بعد، ولم 
يضطر املرضى إلى زيارة مركز الرعاية حتى يشاركوا يف هذه التجربة، وكان العالج عن 

ُبعد من خالل شحنات ترسل مباشرة إلى املريض.
وأكد التقرير أنه بإمكان احلكومات التصدي لبعض التحديات الرئيسية يف قطاع 

الرعاية الصحية من خالل ابتكارات الصحة الرقمية، حيث تسارعت وتيرة االعتماد 
على هذه االبتكارات، خاصة خالل تفشي جائحة »كوفيد-19«، ومن املمكن االستمرار 

حتى بعد انحسار »اجلائحة«.
وتطرق التقرير إلى أنه بوسع االبتكارات الرقمية الصحية التصدي لبعض التحديات 

الرئيسية يف القطاع الصحي، كالتفاوت بني سكان الدول يف احلصول على خدمات 
الرعاية الصحية، حيث إن هناك 50% من سكان العالم ال يستطيعون الوصول 

للرعاية الصحية الطارئة، ويف املقابل فإن التطبيب عن ُبعد وحلول الرعاية عن ُبعد 
أتاحت خدمات الرعاية الصحية للمجتمعات النائية.

وتناول التقرير االبتكارات الرقمية الصحية التي استطاعت التغلب على حتدي ارتفاع 
تكاليف الرعاية الصحية، حيث ارتفعت نفقات الرعاية الصحية احلكومية بنسبة 

4% يف كل عام خالل السنوات العشر األخيرة، وكان من املمكن توفير 2% من تكاليف 
املنظومة الصحية من خالل فرز اإلصابات بصورة سليمة وتوفير ما بني 5 إلى %10 

من تكاليف املنظومة الصحية عن طريق االمتثال الدوائي الصحيح، يف الوقت الذي 
أثبتت حلول االمتثال الدوائي حتسن مستوى التزام املريض بنسبة تتراوح بني 50 إلى 

60%. كما ركز التقرير على حتدي نقص القوى العاملة وإنتاجية العاملني يف مجال 
الرعاية الصحية على مستوى العالم، حيث ميكن لنظم السجالت الطبية اإللكترونية 

ونظم اتخاذ القرارات السريرية الذكية أن تعزز إنتاجية العاملني بنسبة تتراوح بني 
10 إلى %40.

3 محاور رئيسية 

محمد الشرهان

بانتشو جيورجيف

خالل تتويج الفائزين )من المصدر(

توصيــــــــــات
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رئيس الدولة ونائبه
يهنئان رئيسي القمر المتحدة ومالوي بذكرى استقالل بلديهما 

أبوظبي )وام( 

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

حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة عثمان غزالي رئيس 

جمهورية القمر المتحدة، وذلك بمناسبة ذكرى استقالل بالده. 

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقية 

تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس عثمان غزالي. 

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 

حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة الدكتور الزاروس ماكارثي 

تشاكويرا رئيس جمهورية مالوي، وذلك بمناسبة ذكرى استقالل 

بالده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 

برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الدكتور الزاروس ماكارثي 

تشاكويرا.

 الحكام يفرجون عن محكومين بمناسبة عيد األضحى

محمد بن راشد يأمر باإلفراج عن 505 نزالء باملؤسسات اإلصالحية 

وأوضح النائب العام إلمارة دبي أن النيابة 
العامة بدأت على الفور التنسيق مع القيادة 
العامة لشرطة دبي إلنهاء إجراءات العفو في 
أسرع وقت ممكن، داعياً المشمولين بالعفو 
النفس  مراجعة  فــي  قــدوة  يكونوا  أن  إلــى 
الصواب  جــادة  إلى  العودة  على  واإلصــرار 
واالبتعاد عن أية مخالفات قد تضعهم مرة 

أخرى تحت طائلة القانون.
حمد  الشيخ  السمو  صــاحــب  أمــر  كما 
األعلى  المجلس  عضو  الشرقي  محمد  بن 
سجيناً   146 عن  باإلفراج  الفجيرة،  حاكم 
واإلصالحية  العقابية  المؤسسة  نــزالء  من 
ممن  الجنسيات،  مختلف  مــن  بالفجيرة، 
وسلوكهم،  سيرتهم  وحسن  أهليتهم  ثبتت 
وذلــــك بــمــنــاســبــة حــلــول عــيــد األضــحــى 

المبارك. وتأتي المكرمة حرصاً من سموه 
على إعطاء المفرج عنهم الفرصة لبدء حياة 
جديدة وإلدخال السرور والبهجة إلى قلوب 
عائالت المفرج عنهم وذويهم. وتقدم اللواء 
العام  القائد  الكعبي  محمد أحمد بن غانم 
بأسمى  المناسبة،  بهذه  الفجيرة  لشرطة 
السمو  صاحب  إلى  والتقدير  الشكر  آيــات 
الشرقي، على هذه  بن محمد  الشيخ حمد 
المكرمة، كما أعرب عن أمله في أن تكون 
للعطاء،  عنهم  للمفرج  دافعاً  المكرمة  هذه 

وسبياًل لالستقامة، وبداية لحياة جديدة.
سعود  الشيخ  السمو  صــاحــب  أمــر  كما 
األعلى  المجلس  عضو  المعال  راشــد  بــن 
من  عــدٍد  عن  بــاإلفــراج  القيوين،  أم  حاكم 
في  والعقابية  اإلصالحية  المنشآت  نــزالء 

أحكام  بحقهم  صـــدرت  ممن  القيوين  أم 
عقوبات  ويــقــضــون  والــغــرامــة،  بــالــحــبــس 
األضحى  عيد  بمناسبة  وذلـــك  مــتــفــاوتــة، 
أم  حاكم  السمو  وأعــرب صاحب  المبارك. 
بالعودة  عنهم  للمفرج  تمنياته  عن  القيوين 
الصالحة للمجتمع والحياة العامة. يأتي أمر 
العفو عن النزالء في إطار حرص سموه على 
منح المفرج عنهم فرصة بدء حياة جديدة، 
وإدخال السرور والبهجة على قلوب أسرهم 

وعائالتهم، خالل عيد األضحى المبارك.
وأمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر 
القاسمي، عضو المجلس األعلى حاكم رأس 
الخيمة، بالعفو عن 251 من نزالء المنشآت 
بحقهم  ممن صدرت  والعقابية  اإلصالحية 
ــك بــمــنــاســبــة عيد  ــ أحـــكـــام مــخــتــلــفــة، وذل

األضحى المبارك، وتوافرت بشأنهم شروط 
المجتمع  في  لالندماج  تأهيلهم  وتم  العفو، 
اهتمام  يعكس  بما  بنائه،  في  والمساهمة 
ممارسة  من  وتمكينهم  الفئة  بهذه  سموه 
المناسبة  هـــذه  فــي  أســرهــم  مــع  حياتهم 
العفو والتسامح  من قيم  السعيدة، انطالقاً 
اإلمـــارات.  مجتمع  في  جــذورهــا  الراسخة 
وجاء األمر إثر متابعة حثيثة من سمو الشيخ 
ولي  القاسمي  صقر  بن  سعود  بن  محمد 
القضاء،  مجلس  رئيس  الخيمة،  رأس  عهد 
الذي كلف لجنة العفو بإعداد كشوف العفو 
باإلمارة  العامة  النيابة  دائرة  مع  والتنسيق 
بهذا  الخيمة  رأس  لشرطة  العامة  والقيادة 
تحقيق  ضمان  على  الجميع  وحث  الشأن، 
الخيمة  رأس  حاكم  السمو  صاحب  مبادرة 

ألهــدافــهــا الــســامــيــة، فــي إســعــاد الــنــزالء 
وتأهيلهم للعودة ألسرهم ومجتمعهم كأفراد 

منتجين. 
النائب  محيمد  حسن  المستشار  وأعــرب 
العام إلمارة رأس الخيمة عن خالص شكره، 
صاحب  مــن  السامية،  المكرمة  هــذه  على 
القاسمي،  صقر  بــن  سعود  الشيخ  السمو 
حرص  تعكس  والتي  السجناء،  عن  بالعفو 
سموه على إسعاد أسر النزالء في هذه األيام 
المباركة. وأكد محيمد أن العفو فرصة ذهبية 
للسجناء لطي الصفحات القديمة، بما حوته 
مظلة  تحت  حياة جديدة  وبــدء  عثرات،  من 
االلتزام بالقانون الذي يستظل به المجتمع، 
قيمة  القانون  يجعل من مبدأ سيادة  والذي 

أساسية من قيمه التي ال بديل عنها. 

دبي )االتحاد(

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعفو عن 505 

محكومين من نزالء المؤسسات اإلصالحية والعقابية في دبي من 

مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة حلول عيد األضحى المبارك.

وأكد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام إلمارة دبي 

أن أمر العفو يأتي من منطلق حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم على إدخال السعادة إلى قلوب ذوي وعائالت وأبناء 

المشمولين بالعفو في مثل هذه المناسبات التي تتجلى فيها 

قيم التسامح والعفو، شرط التزام الُمفرج عنهم بالطريق القويم 

لمواصلة حياتهم مرًة أخرى كأفراد نافعين ألنفسهم ولمجتمعهم 

في إطار من االحترام الكامل للقانون واالمتثال ألحكامه التي ُتعدُّ 

الركيزة األساسية في الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.

لندن )وام(

 دعا معالي العالمة عبداهلل بن بيه، رئيس مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي، رئيس منتدى 
أبوظبي للسلم، األئمة والقادة الدينيني يف اململكة املتحدة إلى جتسيد قيم الرحمة، يف 

مجتمعاتهم، اقتداء بإمام املرسلني الذي كان رحمة للعاملني. 
وقال معاليه - يف كلمة ألقاها »عن بعد« خالل مشاركته يف لقاء نظمه مكتب منتدى أبوظبي 

للسلم يف بريطانيا، ضّم عددًا من علماء املسلمني البريطانيني وأئمة املساجد والقيادات 
الدينية، يف العاصمة البريطانية »لندن« - إن الرحمة كلمة شاملة جامعة تتمثل يف تنزل 
السكينة على القلوب واألمن على النفوس واخلصب يف العيش والتضامن واحملّبة بني البشر 

والقرب إلى الباري جل وعال. 
وأكد العالمة ابن بيه أهمية اضطالع أئمة املسلمني يف بريطانيا بدورهم يف البحث عن 

التوازن املنشود بني التمّسك باخلصوصية الواعية واالندماج الراشد، مشيدًا بجهود األئمة 
وقيادات املجتمع املسلم لضمان االنخراط اإليجابي للمسلمني يف حياة املجتمع البريطاني، 
والتفاعل النافع مع قضاياه، انطالقًا مما يتيحه دينهم، وذكر بأن اإلسالم ميثل حافزًا على 

التواصل والتعاون وليس حاجزًا دون التعارف. وأضاف: على املسلمني أن يجسدوا املنظومة 
األخالقية لدينهم يف حياتهم، بوصفها العالج األمثل لكل املشاكل التي تواجههم والوسيلة 
الناجعة يف رفع حتديات التعايش واالندماج املطروحة يف بعض البيئات. من جانبهم أشاد 

احلضور بأهمية عقد هذا اللقاء وحاجة املجتمع املسلم البريطاني إلى رؤية الّسالم ومعاني 
التسامح، ملواجهة دعوات التطرف والغلو.

ابن بيه يدعو أئمة بريطانيا 
لتجسيد قيم الرحمة

ابن بيه خالل مشاركته عن ُبعد )وام(

 قرقاش يبحث التعاون مع وزيرة الدولة البريطانية  

البواردي يستقبل سفيـر جنوب أفريقيا لدى الدولة 

دبي )وام(

ــور  ــور أن ــدكــت  اســتــقــبــل مــعــالــي ال
بـــن مــحــمــد قـــرقـــاش الــمــســتــشــار 
رئيس  السمو  لصاحب  الدبلوماسي 
الدولة، أمس في دبي، معالي أماندا 
الشرق  لشؤون  الدولة  وزيرة  ميلينغ، 
ــوزارة  األوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا بـ
والتنمية  والــكــومــنــولــث  الــخــارجــيــة 

البريطانية. 
ــالل الــلــقــاء  ــبــان خـ ــحــث الــجــان وب
المشترك،  االهتمام  ذات  القضايا 
بين  التعاون  عالقات  تطوير  وسبل 
المتحدة  الــعــربــيــة  اإلمــــارات  دولـــة 

مختلف  فــي  الــمــتــحــدة  والــمــمــلــكــة 
يعزز  بما  والــقــطــاعــات،  الــمــجــاالت 
للبلدين  والتنمية  واالزدهــار  التقدم 
ناقش  كما  الصديقين.  والشعبين 
بـــن محمد  ــور  ــ أن ــور  ــت ــدك ال مــعــالــي 
ميلينغ  أمــانــدا  معالي  مــع  قــرقــاش 
على  والتطورات  المستجدات  أهم 

والدولية. اإلقليمية  الساحتين 

أبوظبي )وام(

أحمد  بن  محمد  معالي  استقبل   
ــشــؤون  ــواردي وزيــــر الـــدولـــة ل ــ ــب ــ ال
سعد  أمــس،  صباح  بمكتبه  الــدفــاع، 
جنوب  جــمــهــوريــة  سفير  كــاتــشــالــيــا 
خالل  جــرى  الــدولــة.  لــدى  أفريقيا 
التعاون  عالقات  استعراض  اللقاء 
ــارات  ــ ــة اإلمـ ــ ــط بــيــن دول ــرب ــي ت ــت ال
خاصة  أفريقيا،  جنوب  وجمهورية 
العسكرية  ــالــشــؤون  ب الــصــلــة  ذات 
وتنميتها،  تعزيزها  والدفاعية، وسبل 

المشتركة. المصلحة  يخدم  بما 

عجمان )وام(

أمر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس املجلس التنفيذي لإلمارة، 
بصرف مكرمة مالية قيمتها مليونا درهم للصيادين املزاولني ملهنة الصيد من املنتسبني 

جلمعية عجمان للصيادين، وذلك مبناسبة عيد األضحى املبارك. 
وتأتي مكرمة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي يف إطار دعم الصيادين املواطنني للحفاظ 

على مهنة الصيد التي حتمل العديد من األبعاد التاريخية واالجتماعية واالقتصادية، 
وتذليل املعوقات التي تواجهها مهنة الصيد، وتشجيع أبناء الدولة على ممارستها وإيصالها 

لألجيال املقبلة، وتوفير احلياة الكرمية ألبناء اإلمارة يف مختلف املجاالت واملهن، ومن بينها 
مهنة الصيد البحري. 

وأكد سموه: »إننا نسير على نهج قيادتنا الرشيدة التي تضع املواطن وحياته أولوية وطنية 
مطلقة، وإن أبناء الوطن هم محور التنمية وعمادها ومقصدها من خالل توفير األمن 

واألمان واالستقرار والرفاه ليكونوا األكثر هناء وراحة وسعادة«.

عمار النعيمي يأمر بصرف 

مليوني درهم لصيادي عجمان 

 مناقشة أهم 
المستجدات والتطورات 
على الساحتين اإلقليمية 

والدولية

البواردي لدى استقباله سفير جنوب أفريقيا لدى الدولة )وام(

أنور قرقاش لدى استقبال وزيرة الدولة البريطانية لشؤون الشرق األوسط وشمال أفريقيا )وام(
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محمد الشرقي يتوسط المكرمين  )وام(

حاكم عجمان لدى استقباله بحضور عمار النعيمي وأحمد بن حميد الطالبة دينا أحمد عباس  ووالدها )وام(

أكد دعم المتفوقين وأمر بتوفير سكن ألسرتها 

حاكم عجمان يتكفل بالرسوم واملصاريف 

الجامعيــــة للطالبـــــــة »دينــــا« 

عجمان )وام(

حميد  الشيخ  السمو  تكفل صاحب 
المجلس  عضو  النعيمي،  راشــد  بــن 
الرسوم  بكامل  األعلى حاكم عجمان، 
دينا  للطالبة  الدراسية  والمصروفات 
أحمد عباس فايز، للدراسة الجامعية 
تقديراً لتفوقها العلمي بحصولها على 
العام،  المسار  في   %99.14 معدل 
بمدرسة الظهرة حلقة ثالثة بنات، على 
الرغم من أنها من أصحاب الهمم من 
الذين لم تمنعهم إعاقتهم البصرية من 
النجاح والتفوق والتميز، وكانت ضمن 
قائمة األوائل، كما وجه سموه بتوفير 

سكن ألسرتها.
جـــاء ذلـــك خـــال اســتــقــبــال سموه 

بحضور  أمــس،  الــديــوان،  في  بمكتبه 
النعيمي  بن حميد  عمار  الشيخ  سمو 
»دينا«  الطالبة  عجمان..  عهد  ولــي 
التوجيهات  هــذه  وتعكس  وأســرتــهــا، 
حرص سموه على دعم ورعاية الطلبة 
المتفوقين والمتميزين، ومد يد العون 
التميز  ــة  رحــل ــي  ف لــاســتــمــرار  لــهــم 
الجامعية  دراســتــهــم  خــال  ــداع  ــ واإلب
دعمنا  »إن  ســمــوه:  وقـــال  والــعــلــيــا. 
نهج  الطلبة هو  أبنائنا  من  للمتفوقين 
في  المتحدة  العربية  اإلمـــارات  دولــة 
واألوائـــل،  والمتميزين  العلم  تكريم 
وتوفير  المستقبل،  لجيل  وتشجيع 
تطلعاتهم  لتحقيق  المناسبة  البيئة 
وآمال ذويهم، وإعداد أجيال مساهمة 

في تطور الدولة وتقدمها«. 

  أعرب والد الطالبة عن عميق شكره وتقديره وامتنانه إلى 
صاحب السمو حاكم عجمان على هذه اللفتة الكرمية والنبيلة، 
ودعمه املستمر لطلبة العلم واملعرفة ووقوفه إلى جانب الطلبة، 

وتكفله بكامل الرسوم واملصاريف اجلامعية، وتوفير سكن 
مناسب لهم. وهو أمر ليس بغريب على سموه؛ فهو صاحب 

األيادي البيضاء ودوره يف ذلك معروف ومشهود ليس يف املجال 
التعليمي فقط، وإمنا يف الكثير من املجاالت. وقدمت الطالبة 

ووالدتها شكرهما اخلاص إلى صاحب السمو حاكم عجمان، 
وعبرتا عن سعادتهما باملبادرة الكرمية. وأكدت الطالبة أنها 

تفخر باالهتمام الذي وجدته من سموه، وستحرص على 
رد اجلميل مبزيد من التفوق يف املرحلة اجلامعية. حضر 

االستقبال.. الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل حاكم 
عجمان للشؤون اإلدارية واملالية، وعدد من الشيوخ وكبار 

املسؤولني. 

شكر

الفجيرة )وام(

 أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على دور 
المؤسسات التعليمية في دعم منظومة القطاع التعليمي بالدولة، وأهميتها في 

رفع مؤشراتها التنافسية العالمية في محور التعليم بهدف تحقيق استدامته 
وتحسين جودته. جاء ذلك خالل تكريم سمّوه لدفعة خليفة من أوائل الثانوية 

العامة من إمارة الفجيرة للعام الدراسي 2021 - 2022 في الحفل الذي نظمه 
مجلس رعاية التعليم والشؤون األكاديمية بالفجيرة، بالتعاون مع منطقة 

الفجيرة التعليمية. وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة، بمدى حرص قيادة دولة 
اإلمارات على االهتمام بالتعليم وإعطائه أولوية فائقة عبر انتهاج أفضل النظم 

العالمية في الممارسات التربوية والتعليمية، مشيرًا إلى دعم صاحب السمو 
الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس األعلى حاكم الفجيرة لمؤسسات 

القطاع التعليمي في اإلمارة، ومتابعة سموه لسير العملية التعليمية وُمخرجاتها. 
وهّنأ سمّوه، الطلبة األوائل وأولياء أمورهم، ُمثنيًا على جهودهم ومثابرتهم 

لتحقيق نتائج مشرفة واجتياز هذه المرحلة التعليمية الهامة، متمنيًا سموه 
لهم المزيد من النجاحات في المراحل الدراسية القادمة، وحثهم على مواصلة 
مسيرة البحث والمعرفة ليتبوأوا أدوارهم ومسؤولياتهم في دعم ركائز التنمية 

الشاملة بالدولة. 
وقال المستشار راشد عبيد الحفيتي رئيس مجلس رعاية التعليم والشؤون 

األكاديمية بالفجيرة - في كلمته التي ألقاها خالل الحفل - إّن حكومة اإلمارات 
في سعٍي دائٍم لضمان حصول الطلبة على كافة أشكال الدعم في جميع المراحل 

الدراسية بما يسهم في خلق تجربة دراسية ناجحة ُتثري العقول لبناء 
المستقبل، كما ثّمن دعم سمو ولي عهد الفجيرة، ومتابعته الدائمة وتكريمه 

للمبدعين والمتفوقين من أبناء الفجيرة في مختلف المجاالت الثقافية. 
وألقى الخّريج محمد المطيري كلمة بالنيابة عن زمالئه الُمكّرمين، قال فيها إّن 

جهود الخريجين ستتواصل في رحلة التعليم والتميز في سبيل خدمة الوطن 
ودعم مسيرته الوطنية في ظل قيادته الرشيدة. وكّرم سمو ولي عهد الفجيرة، 

عددًا من طلبة وطالبات من مدارس إمارة الفجيرة، الحاصلين على المراكز األولى 
على مستوى الدولة واإلمارة، في الصف الثاني عشر في مسارات النخبة، والعام 
والمتقدم، والتكنولوجيا والخاص. كما كّرم سموه الطالب محمد علي اليماحي 
الحائز لقب »بطل تحدي القراءة العربي« في الدورة السادسة للمسابقة 2022 

على مستوى دولة اإلمارات، متمنيًا سموه له دوام التميز والنجاح. 
حضر الحفل سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وسندية 

السماحي مدير منطقة الفجيرة التعليمية، وعدد من المدراء والمسؤولين 
بالفجيرة، وأولياء أمور الطلبة المتفوقين.

كرم »دفعة خليفة« من أوائل الثانوية العامة  

محمد الشرقي: القيـــادة تولـــي 

التعليــــم أولويـــة فائقــة

 انتهـــــاج أفضــــل النظـــــم العالميــــــة 
في الممارسات التربوية والتعليمية

مع حالة عدم االستقرار الجوي

أمطار عـلى مناطق مختلفـــة يف الدولــــــة

لألرصاد  الوطني  المركز  وأفــاد 
الجوي  االســتــقــرار  عــدم  حــالــة  أن 
يوم  حتى  الــدولــة  بها  تتأثر  الــتــي 
لتأثر  نتيجة  هــي  المقبل  السبت 
من  ــادم  ق جــوي  بمنخفض  الــدولــة 
الشرق ممتد من شمال الهند مروراً 
باتجاه  وممتد  وإيـــران  بباكستان 
مصحوب  عــمــان  وسلطنة  الــدولــة 
العليا  الجو  طبقات  في  بمنخفض 
ــي تــحــرك  ــرق تــســبــب فـ ــشـ ــن الـ مـ
السحب  مــن  مختلفة  تــشــكــيــات 
وبحر عمان  العرب  بحر  قادمة من 
الدولة،  باتجاه  الهند  شمال  ومــن 
السحب  هذه  بعض  أن  إلى  مشيراً 
إلى  تتطور  ركامية  سحب  تتخللها 
يصاحبها  ممطرة  ركامية  سحب 
أحياناً،  وبرد  غزيرة  أمطار  سقوط 

للرياح. والبرق والرعد ونشاط 
أن حــالــة عــدم  ــز  ــرك ــم ال وأكــــد 
االستقرار الجوي هي حالة طبيعي 

حدوثها خال أشهر الصيف.
مختلفة  مناطق  أن  المركز  وأفاد 
تساقط  أمس،  شهدت،  الدولة  من 
الغزيرة  بين  شدتها  تفاوتت  أمطار 
ــن  ــة، وم ــف ــي ــخــف ــوســطــة وال ــت ــم وال
بشكل  السحب  تتدفق  أن  المتوقع 
المقبلين،  اليومين  خــال  مستمر 
ــاً  ــان ــكــون نــشــطــة وأحــي وأحـــيـــانـــاً ت

أخرى غير نشطة. وشهدت مناطق 
سقوط  أمس،  الدولة،  من  مختلفة 
ــشــدة وغــزيــرة  أمــطــار مــتــفــاوتــة ال
ــاض،  ــريـ ــة الـ ــن ــدي ــن م ــل مـ ــى كـ ــل ع
بالشامخة  ومروراً  الفاح  ومناطق 

والشوامخ وبني ياس والوثبة.
المتشكلة،  السحب  أن  وأوضــح 
ــة،  ــي أمـــــس، لــهــا طــبــيــعــة عــشــوائ
وتطورت إلى سحب ركامية ممطرة 
نسبة  ــادة  ــ زيـ بــســبــب  أمـــاكـــن  فـــي 
المحلية  المنخفضات  أو  الرطوبة 

الصغيرة.
تأثير  يــصــل  أن  الــمــركــز  وتــوقــع 
مختلفة  مــنــاطــق  إلـــى  المنخفض 
إلى  الجمهور  داعــيــاً  الــدولــة،  مــن 
بشكل  ــز  ــمــرك ال تــحــذيــرات  تــتــبــع 
السحب  تشكل  مناطق  من  مستمر 
يمتلك  المركز  وأن  الركامية، سيما 

السحب  حركة  ترصد  رادارات   5
وتــحــدد  مستمر  بشكل  الــركــامــيــة 

موقعها.
متفرقة  مناطق  شهدت  ذلك،  إلى 
أمطار  أبوظبي هطول  العاصمة  من 
مثيرة  قوية  برياح  مصحوبة  غزيرة 
للغبار، وغطت الغيوم مناطق واسعة 
مــن الــعــاصــمــة وضــواحــيــهــا، وأدى 
هطول األمطار إلى تساقط البرد في 

بعض المناطق مع رعد وبرق. 
وبدأ هطول األمطار خال فترتي 
إلى انخفاض  الظهر والعصر، وأدى 
الحرارة  درجــات  في  وواضــح  كبير 
بعدما وصلت درجة الحرارة إلى 49 
أقل  إلــى  وانخفضت   ، مئوية  درجــة 
المناطق  فــي  مئوية  درجــة   25 مــن 
األمــطــار مع  الــتــي شــهــدت تساقط 
في  الــحــرارة  لدرجة  عــام  انخفاض 

العاصمة وضواحيها. 
على  الغزيرة  األمــطــار  وسقطت   
ياس   وطريق  العين  أبوظبي  طريق 
مــع الــريــاح الــشــديــدة، وفــي منطقة 
الشوامخ ومدينة الرياض وبني ياس 
ومصفح  ــد  زايـ بــن  محمد  ومــديــنــة 
وشارع خليفة الدولي من طريف إلى 
المرفأ، وظلت السماء ملبدة بالغيوم 
العاصمة  مــن  واســعــة  أرجــــاء  فــي 

وضواحيها. 

أمطار على العاصمة أبوظبي - الفاية - وطريق العين أبوظبي )من المصدر(

دعت بلدية مدينة 
أبوظبي في حاالت 
الطوارئ، كسقوط 

األشجار وتجمع 
المياه أو سقوط أو 

ميالن أعمدة اإلنارة، 
االتصال على الرقم 

993 ليتم التعامل 
معها على وجه 

السرعة.
وأكدت البلدية 

ضرورة اتباع بعض 
اإلجراءات في 

مواقع اإلنشاء في 
حاالت التقلبات 

الجوية، ومنها إيقاف 
األنشطة المتعلقة 

بعمليات الرفع 
بواسطة الرافعات 

البرجية والمتحركة 
والمنصات المعلقة، 

والتأكد من تأمين 
الرافعات البرجية 
حسب المواصفات 
المعتمدة للتأمين 

من األحوال الجوية 
والرياح الشديدة، 

وإزالة جميع المواد 
المحتمل تطايرها 

على االرتفاعات 
والمناطق 

المفتوحة، والتأكد 
من تأمين السقاالت 

حسب المواصفات 
المعتمدة.

وأكدت البلدية 
ضرورة تنبيه جميع 
العمال والموظفين 

باإلجراءات 
الالزم اتخاذها، 

وتوخي الحيطة 
والحذر، والتأكد 

من إيقاف عمليات 
الهدم واآلليات 

المستخدمة، 
تثبيت األسوار 

المؤقتة والحواجز 
البالستيكية 

واللوحات حول 
مواقع العمل.

الطـــوارئ
هالة الخياط )أبوظبي( 

 تتأثر مختلف مناطق الدولة بحالة من عدم االستقرار الجوي حتى أول أيام عيد األضحى المبارك، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة، 

وسحب ركامية شديدة السرعة، تتسبب بسرعة الرياح التي تصل إلى 60 كلم في الساعة، وسقوط أمطار تتفاوت شدتها بين المتوسطة 

والغزيرة التي يرافقها البرد والبرق والرعد أحيانًا. ويحذر المركز الوطني لألرصاد من انخفاض الرؤية األفقية خالل تساقط األمطار الغزيرة. 

وأكد ضرورة االبتعاد عن أماكن جريان األودية، وتجنب ارتياد البحر الضطراب الموج أحيانًا مع وجود السحب الركامية، إلى جانب توخي الحذر 

وخفض السرعة وترك مسافة بين المركبات، ال سيما أن األمطار الغزيرة والرياح يتسببان في تدني مدى الرؤية األفقية.

الدولة تتأثر 
بمنخفض جوي قادم 

من الشرق ممتد
من شمال الهند
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في مقدمتها إعادة هيكلة برنامج دعم ذوي الدخل المحدود

قرارات وبرامج تترجم رؤية القيادة يف تعزيز مسيرة التنمية 

أوجــه  ــرز  أب أحــد  اإلســكــان  وشكل قطاع 
ــي حــظــيــت بــاهــتــمــام الــقــيــادة  ــت الـــدعـــم ال
كافة  اعتماد  قــرار  يشكل  حيث  الرشيدة، 
آالف   3 واعتماد  المؤجلة،  المنح  طلبات 
الــعــام  خــال  ــان  اإلســك لــقــروض  مستفيد 
الحيوي  القطاع  لهذا  جديدة  نقلة  الحالي 
رئيسية  ــة  ــوي أول ــدوام  ــ ال على  ظــل  والـــذي 
شهدتها  التي  الشاملة  التنمية  أجندة  على 
اإلمارات خال 50 عاماً منذ تأسيسها على 
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  يد 

نهيان »طيب اهلل ثراه«. 

استراتيجية  خال  من  ــارات  اإلم وتعمل 
في  اإلســكــان  قطاع  تطوير  على  متكاملة 
المواطنون  يخدم  بما  كافة،  الدولة  مناطق 

والحفاظ على ديمومة االستقرار والرفاهية 
المواطن  كون  من  انطاقاً  يعيشونها،  التي 
تقدم  فــي  األهــم  والمحور  األســـاس  حجر 
الوطن واستقراره في شتى مجاالت الحياة. 
من  متكاملة  منظومة  ــارات  ــ اإلم وتمتلك 
تتولى  التي  والمحلية  االتحادية  الجهات 
طرق  عبر  االستراتيجي  الملف  هذا  إدارة 
األراضــي  توفير  تتضمن  متعددة  وأشكال 
تقديم  أو  مــجــانــاً،  الــمــائــمــة  والــمــســاكــن 
قروض لإلسكان، وتلبية الخدمات المتعلقة 

بالمرافق السكنية والصيانة للمستحقين.

محمد بن سعود: 

رأس الخيمة )وام(

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن 
صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، 

أن توجيهات صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 

حفظه اهلل، بدعم أصحاب الدخل 
المحدود تدشن مرحلة جديدة في 

مسيرة الخير والعطاء اإلماراتي وحرص 
القائد على تحقيق الرفاه االجتماعي، 

وضمان الحياة الكريمة لشعبه، بما يعزز 
االستقرار األسري والمجتمعي. وقال 

سموه: إن توجيهات صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 

حفظه اهلل، بإعادة هيكلة برنامج الدعم 
االجتماعي لمحدودي الدخل، تؤكد 

اهتمام القيادة الرشيدة بالمواطن الذي 
ُيعد الثروة األغلى وجوهر مسيرة الوطن 

التنموية والحضارية.
 وأضاف سموه: إن دولة اإلمارات 

بتوجيهات قيادتها الرشيدة تولي 
المواطن أولوية، كونه يأتي في مقدمة 

خططها االستراتيجية، ويمثل ركيزة 
أساسية في مسيرة الدولة للخمسين 

عامًا المقبلة، وهو ما يجسد نهج 
اإلمارات الراسخ في االهتمام بأبناء 
وبنات الوطن، واالرتقاء بمستواهم 

المعيشي، وتعزيز جودة الحياة 
للمواطنين على مستوى الدولة.

دعم أصحاب الدخل 

املحـــدود يحقـــــــــق 

الرفاه االجتمــــاعــــي 

 وعلى المستوى االتحادي، تعنى وزارة 
تطوير البنية التحتية، بمسؤولية 
تنظيم قطاع اإلسكان عبر برنامج 

الشيخ زايد لإلسكان، الذي ُأسس في 
عام 1999، وتحول إلى عالمة فارقة 

من عالمات االهتمام الكبير الذي 
توليه الدولة لمواطنيها في مجال 
توفير السكن المالئم الذي يحقق 
استقرار األفراد والمجتمعات. من 

جهتها، تضطلع لجنة متابعة تنفيذ 
مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، 

حفظه اهلل، بدور فاعل في تنفيذ 
مشروعات اإلسكان على مستوى 

الدولة، حيث تستحوذ هذه المشاريع 
على االهتمام األكبر للقيادة 

الرشيدة في الدولة التي تؤمن بأن 
السكن هو أساس االستقرار النفسي 

واالجتماعي واالقتصادي لألسر 
المواطنة. 

وأنجزت اللجنة عددًا كبيرًا من 
مشاريع اإلسكان االستراتيجية التي 
شملت اآلالف من الوحدات السكنية، 

واستفاد منها المواطنون في كل 
أرجاء الدولة.. فيما على المستوى 

المحلي العديد من الهيئات والجهات 
التي تتولى مهمة وضع المبادرات 

والبرامج اإلسكانية تلبيًة الحتياجات 
المواطنين في اإلمارة التي تتبع لها 

هذه الجهات.
 وفي السياق ذاته وتنفيذًا لتوجيهات 

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

اهلل، بدعم برنامج المساعدات 
االجتماعية الجديد ألصحاب 

الدخل المحدود، بدأت وزارة تنمية 
المجتمع استقبال طلبات المواطنين 
التي تنطبق عليهم الشروط المعلنة. 

وتسهم مجموعة القرارات األخيرة 
في تعزيز مسيرة التنمية في الدولة 
مع التركيز بشكل مباشر على توفير 
أكبر قدر من الدعم لألسر المواطنة 

في الدولة. كما يتوقع أن تنعكس تلك 
القرارات على مستوى استقرار تلك 

األسر وضمان توفير حياة كريمة على 
مختلف األصعدة.

 برنامج الشيخ 
زايـــد لإلسكـــــــــان

  قطاع اإلسكان شكل 
أحد أبرز أوجه الدعم التي 
حظيت باهتمام القيادة 

الرشيدة 

أبوظبي )وام(

تضع دولة اإلمارات منذ التأسيس المواطن على رأس قائمة أولويات التنمية، وتعزز مجموعة القرارات 

األخيرة هذا التوجه، وفي مقدمتها إعادة هيكلة برنامج دعم ذوي الدخل المحدود ورفع الميزانية من 14 

مليار درهم إلى 28 مليار درهم، واستكمال جميع طلبات المنح اإلسكانية للسنوات السابقة ضمن »برنامج 

الشيخ زايد لإلسكان« بمبلغ 2.3 مليار درهم، واعتماد 3 آالف مستفيد من القروض السكنية لهذا العام 

بمعدل 500 اسم لكل شهر، فضاًل عن القرار المتعلق بمعاملة أبناء المواطنات اإلماراتيات المقيمين في 

الدولة بالمعاملة ذاتها المقررة للمواطنين في التعليم والصحة. 
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ترأس اجتمـــــاع مجلس أمنــــاء جامعـــــة أبوظبــــي الجديـــد

حمدان بن زايد: مبــادرات رئيس الدولة 

تدعم مسيـرة التعليـم والبحث العلمــي

حمدان بن زايد مترئسًا اجتماع المجلس بحضور نهيان بن مبارك وسلطان بن طحنون وعبداهلل آل حامد وفارس المزروعي ومريم المهيري وخديم الدرعي وأحمد الظاهري وشيخة الظاهري وعلي بن حرمل وإدارة الجامعة )تصوير: عبد اهلل الجنيبي(

حمدان بن زايد يستمع لشرح عن مختبرات الدوائر اإللكترونية و»إنترنت األشياء«حمدان بن زايد يستمع لشرح عن مبادرات الجامعة من علي بن حرمل بحضور نهيان بن مباركحمدان بن زايد يطلع على أقسام ومرافق مبنى »أم اإلمارات« بحضور نهيان بن مبارك وعلي بن حرمل

حمدان بن زايد يتفقد المختبرات بحضور نهيان بن مبارك

أحمد الظاهري وعلي بن حرملسلطان بن طحنون وفارس المزروعي وخديم الدرعي وشيخة الظاهرينهيان بن مبارك وعبداهلل آل حامد ومريم المهيري

منجزاتجولة
 كان سمو الشيخ حمدان بن 

زايد آل نهيان قد قام قبل 
بدء االجتماع بجولة يف عدٍد 

من أقسام ومرافق مبنى »أم 
اإلمارات« باجلامعة، شملت 

مختبرات الدوائر اإللكترونية 
و»إنترنت األشياء«، وهو 

مختبر ميكن طلبة بكالوريوس 
وماجستير الهندسة الكهربائية 

واحلاسوبية والطبية احليوية 
من تصميم وحتليل واختبار 

الدوائر اإللكترونية والرقمية 
املتقدمة وبرمجتها وتوصيلها 

بـ»اإلنترنت«، حيث يوفر بيئة 
عملية لتطوير املهارات التي 

يحتاج إليها الطلبة يف تصميم 
وإنشاء األنظمة الذكية املدعمة 
بالذكاء االصطناعي ورؤية اآللة 

والروبوتات والسيارات ذاتية 
القيادة والطائرات من دون طيار.

 كما زار سموه مختبر امليكانيكا 
الذي يتم فيه تصنيع النماذج 

األولية من املواد اخلام 
وتطويرها، وصواًل إلى املنتجات 

النهائية ومت جتهيزه بأحدث 
أدوات التصنيع الهندسي. 

وشملت جولة سموه مختبرات 
البناء واخلرسانة وإعداد 

وتصنيع املجسمات املعمارية، 
باإلضافة إلى احملكمة الصورية 

التي توفر منوذجًا تطبيقيًا 
للمحاكم احلقيقية ليمارس 

الطلبة من خاللها العمل 
القضائي بصورة تطبيقية.

 وخالل اجلولة، التقى سموه 
عددًا من الطلبة من مختلف 

التخصصات الذين أعربوا عن 
بالغ سعادتهم بزيارة سموه، 
واستمع منهم إلى شرح حول 

تخصصاتهم وأنشطتهم العلمية 
وطموحاتهم املستقبلية 

ومشروعاتهم البحثية التي 
شكلت إسهامًا ونقلة نوعية 

جلهود الدولة يف مواجهة 
تداعيات تفشي وباء »كوفيد- 

19« على مستوى العالم.

  نوه سمو الشيخ حمدان بن زايد 
آل نهيان بجهود جامعة أبوظبي، 

خاصة يف ما حققته من منجزات يف 
مسيرة االعتماد األكادميي العاملي 

لبرامجها، وكذلك تصدرها ملؤشرات 
التصنيف العاملي على املستويات احمللية 

ُر  واإلقليمية والدولية، حيث تتصَدّ
جامعُة أبوظبي قائمة أفضل ثالث 

سات يف دولة اإلمارات من حيث  مؤَسّ
ة املرموقة لبرامجها  االعتمادات الدولَيّ

ة، وتصنف يف املرتبة 651 -  األكادميَيّ
700 عامليًا و150 دوليًا للجامعات التي 
َيقُلّ عمرها عن 50 عامًا وفق تصنيف 
»كيو آس« العاملي، إضافة إلى تصنيف 
جامعة أبوظبي كجامعة حاصلة على 

خمس جنوم، حسب تصنيف »كيو 
آس ستارز«، ويشمل ذلك فئة البحث 

العلمي. 
ووجه سموه بأن تواصل اجلامعة بذل 

املزيد من اجلهود لتحقيق التميز 
يف جودة األداء والبحث العلمي، مبا 

ينعكس على ريادة مخرجات اجلامعة 
األكادميية من الكوادر املتخصصة. 

واطلع سموه وأعضاء املجلس على »رؤية 
جامعة أبوظبي 2027« والتي تضمنت 

عددًا من احملاور واملبادرات واملشاريع 
االستراتيجية، من بينها: تهيئة بيئة 

تعليمية وأكادميية معززة للتميز 
الطالبي يف التدريس والتعلم، وكذلك 

تعزيز مكانة اجلامعة وريادتها عامليًا 
وتدشني استراتيجية شاملة للبحث 

العلمي واالبتكار واستشراف املستقبل 
ومواصلة دعم جهود اجلامعة يف هذا 

الصدد. 

أبوظبي )وام(

أكــد سمو الشيخ حــمــدان بــن زايــد 
منطقة  فــي  الحاكم  ممثل  نهيان،  آل 
جامعة  أمــنــاء  مجلس  رئيس  الظفرة 
أجندة  يتصدر  التعليم  أن  أبــوظــبــي، 
الشيخ محمد  السمو  أولويات صاحب 
بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه 
قوياً  دافعاً  سموه  رؤيــة  تمثل  إذ  اهلل، 
لمؤسسات التعليم لالنطالق إلى آفاق 
القيادة  طموحات  يلبي  بما  عالمية، 
الوطنية  كوادرنا  تميز  بشأن  الرشيدة 
المتسلحة بالعلم والمعرفة في مختلف 
التخصصات العلمية البارزة التي تجسد 
مــشــرق،  لمستقبل  الــطــريــق  خــريــطــة 
وفي  المقبلة،  عاماً  الخمسين  خــالل 
مقدمتها العلوم الصحية والتكنولوجيا 
والذكاء  الهندسية  والعلوم  المتقدمة 
االصطناعي واألمن اإللكتروني، وغيرها 
من التخصصات التي تعزز من تصدر 
لمؤشرات  اإلماراتية  التعليم  منظومة 

التنافسية الدولية.
إلى أن رعاية صاحب  وأشــار سموه 
التعليم  لمسيرة  الدولة  رئيس  السمو 
والبحث العلمي على وجه الخصوص في 
مؤسسات التعليم العالي في الدولة تعتبر 
نقلة نوعية لهذا القطاع الذي يمثل ركيزة 
أساسية لمواصلة تمّيز مسيرتنا التنموية 
االقتصادية  القطاعات  مختلف  فــي 
والتقنية والصناعية لمواكبة عصر العلم 
دور  أهمية  إلى  والمعرفة، الفتاً سموه 
البحث العلمي، خالل المرحلة المقبلة 
للتحديات  المبتكرة  الحلول  إيجاد  في 
بها  يرتبط  وما  العصر،  يشهدها  التي 
من ضرورة توظيف خبرات األكاديميين 

والباحثين في إيجاد حلول فعالة لها. 
جاء ذلك خالل تــرؤس سمو الشيخ 
الجتماع  نهيان  آل  زايـــد  بــن  حــمــدان 
الجديد،  أبوظبي  أمناء جامعة  مجلس 
بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك 
آل نهيان وزير التسامح والتعايش نائب 
رئيس المجلس، ومعالي الشيخ سلطان 
المجلس  عضو  نهيان  آل  طحنون  بن 
بن  عبداهلل  الشيخ  ومعالي  التنفيذي، 
محمد آل حامد رئيس دائــرة الصحة 
خلف  فــارس  اللواء  ومعالي  بأبوظبي، 
أبوظبي،  شرطة  عام  قائد  المزروعي 
ومريم عيد المهيري مدير عام المكتب 
وخديم  أبــوظــبــي،  لحكومة  اإلعــالمــي 
المنتدب  الــعــضــو  الـــدرعـــي  ــداهلل  عــب

لمجموعة العين الدولية، وأحمد مطر 
مــديــر مكتب ســمــو ممثل  الــظــاهــري 
والدكتورة  الظفرة،  منطقة  في  الحاكم 
شيخة سالم الظاهري األمين العام لهيئة 
البيئة - أبوظبي، والدكتور علي سعيد 
بن حرمل الظاهري رئيس مجلس إدارة 
جامعة أبوظبي ومدير جامعة أبوظبي. 

الذي عقد في  االجتماع  بداية  وفي 
سمو  وجــه  بأبوظبي،  الجامعة  حــرم 
الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الشكر 

ألعضاء مجلس األمناء السابقين على 
بذلوه من جهود مثمرة خالل فترة  ما 
في  أسهم  مما  بالمجلس،  عضويتهم 
مواصلة الجامعة لدورها الريادي محلياً 

ودولياً.
 وأكد سموه أهمية الدور الرائد الذي 
كمؤسسة  أبوظبي  جامعة  بــه  تنهض 
وطنية تأخذ بأفضل الممارسات العلمية 
والتطبيقية في التدريس والبحث العلمي 
وجودة األداء التعليمي وتميز المخرجات 
ــى أن  ــة الــمــجــتــمــع، مــشــيــراً إلـ وخــدم
الجامعة نجحت وفي فترة وجيزة منذ 
انطالق مسيرتها في عام 2003 في أن 
تسجل منجزات علمية بارزة، بما يؤهلها 
لالنطالق نحو الخمسين المقبلة بإرادة 
تكون  أن  على  راســخــة  وعزيمة  قوية 
العالي  التعليم  مؤسسات  صــدارة  في 
وأن  ودولياً،  وإقليمياً  محلياً  المتميزة 
تواصل تطوير استراتيجيتها األكاديمية، 
خاصة في التصنيف العالمي والبحث 
أجندة  احتياجات  واستشراف  العلمي 
التنمية الوطنية ومئوية اإلمارات 2071 
طــرح تخصصات  من  بها  يرتبط  ومــا 
مشروعات  وتدشين  أكاديمية  وبرامج 
بحثية عمالقة بالتعاون مع أرقى بيوت 
االزدهــار  يعزز  بما  األكاديمية،  الخبرة 

االقتصادي الذي تشهده الدولة.

 اطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على جهود اجلامعة ومتيز 
سجلها يف مجال البحث العلمي، مثمنًا سموه مضاعفة اجلامعة ألعداد 

األوراق البحثية العلمية يف مؤشر »سكوبس« قاعدة البيانات املعروفة عامليًا 
واملتخصصة يف األبحاث العلمية املرموقة لتصل إلى 2.125 ورقة بحثية 

علمية و20 براءة اختراع حصلت عليها اجلامعة خالل الفترة املاضية. 
وتضمنت أجندة االجتماع استعراض خريطة الشراكات احمللية والعاملية 

للجامعة وما يرتبط بها من جهود تعزيز البحث العلمي وجودة البرامج 
األكادميية وتبادل الطلبة الدوليني وجناح جتربة اجلامعة يف هذا الصدد 

ودورها يف استقطاب طلبة دوليني من مختلف أنحاء العالم، مبا يعزز التنوع 
الثقايف للجامعة واملجتمع بصورة عامة ويترجم مناخ التسامح لدولة 

اإلمارات التي تعتبر عاصمة التسامح العاملي. 
كما مت استعراض شراكات جامعة أبوظبي مع جامعات عاملية عريقة من 

بينها: جامعة موناش، وجامعة رايس، وجامعة ريدنغ، وجامعة والية أريزونا، 
وكلية ترنيتي دبلن، وجامعة تورونتو، والكلية اجلامعية يف دبلن، وغيرها 

من املؤسسات العريقة، وكذلك شراكات اجلامعة مع مؤسسات رائدة يف 
مختلف القطاعات، مبا يف ذلك »أدنوك« و»سيمنز« و»مبادلة« و»إكسون 

موبيل« ومجموعة حديد اإلمارات أركان و»بلومبيرغ آي بي أم«، وغيرها من 
كبرى املؤسسات، إضافة إلى مساهمة اجلامعة املجتمعية، وطرحها لعدد من 
املبادرات وورش العمل التطبيقية والدورات املجانية التي استقطبت ما يزيد 

على 20.000 مشارك خالل عامني، وذلك عبر منصة افتراضية حتت شعار 
»نستثمر يف مجتمعنا«. 

واعتمد سموه عددًا من املقترحات للبرامج األكادميية التي ستطرحها 
اجلامعة بعد احلصول على املوافقات النهائية من مفوضية االعتماد 

األكادميي يف وزارة التربية والتعليم، ومن بينها يف مرحلة البكالوريوس 
إدارة األمن الغذائي والطاقة املتجددة واملستدامة واملعلوماتية الصحية 

واالتصاالت ويف املاجستير األمن السيبراني والتكنولوجيا املالية والتحول 
الرقمي االستراتيجي، وكذلك اطلع على قوائم اخلريجني للعام األكادميي 

احلالي. وثمن سموه وأعضاء املجلس افتتاح احلرم اجلامعي اجلديد يف العني 
والذي حمل اسم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، مؤكدًا اعتزاز 

اجلامعة بهذا اإلجناز الذي ميثل إضافة ونقلة نوعية ملسيرة اجلامعة خالل 
الفترة املقبلة.

البحث العلمي أهمية دور البحث العلمي 
خالل المرحلة المقبلة في 

إيجاد الحلول المبتكرة 
للتحديات

جامعة أبوظبي مؤسسة 
وطنية تأخذ بأفضل 
الممارسات العلمية 

والتطبيقية في التدريس

حمدان بن زايد مترئسًا االجتماع

حمدان بن زايد مترئسًا االجتماعحمدان بن زايد خالل الجولةحمدان بن زايد خالل االجتماع بحضور عبداهلل آل حامد

حمدان بن زايد خالل االجتماع بحضور نهيان بن مبارك

حمدان بن زايد خالل الجولة
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ترأس اجتمـــــاع مجلس أمنــــاء جامعـــــة أبوظبــــي الجديـــد

حمدان بن زايد: مبــادرات رئيس الدولة 

تدعم مسيـرة التعليـم والبحث العلمــي

حمدان بن زايد مترئسًا اجتماع المجلس بحضور نهيان بن مبارك وسلطان بن طحنون وعبداهلل آل حامد وفارس المزروعي ومريم المهيري وخديم الدرعي وأحمد الظاهري وشيخة الظاهري وعلي بن حرمل وإدارة الجامعة )تصوير: عبد اهلل الجنيبي(

حمدان بن زايد يستمع لشرح عن مختبرات الدوائر اإللكترونية و»إنترنت األشياء«حمدان بن زايد يستمع لشرح عن مبادرات الجامعة من علي بن حرمل بحضور نهيان بن مباركحمدان بن زايد يطلع على أقسام ومرافق مبنى »أم اإلمارات« بحضور نهيان بن مبارك وعلي بن حرمل

حمدان بن زايد يتفقد المختبرات بحضور نهيان بن مبارك

أحمد الظاهري وعلي بن حرملسلطان بن طحنون وفارس المزروعي وخديم الدرعي وشيخة الظاهرينهيان بن مبارك وعبداهلل آل حامد ومريم المهيري

منجزاتجولة
 كان سمو الشيخ حمدان بن 

زايد آل نهيان قد قام قبل 
بدء االجتماع بجولة يف عدٍد 

من أقسام ومرافق مبنى »أم 
اإلمارات« باجلامعة، شملت 

مختبرات الدوائر اإللكترونية 
و»إنترنت األشياء«، وهو 

مختبر ميكن طلبة بكالوريوس 
وماجستير الهندسة الكهربائية 

واحلاسوبية والطبية احليوية 
من تصميم وحتليل واختبار 

الدوائر اإللكترونية والرقمية 
املتقدمة وبرمجتها وتوصيلها 

بـ»اإلنترنت«، حيث يوفر بيئة 
عملية لتطوير املهارات التي 

يحتاج إليها الطلبة يف تصميم 
وإنشاء األنظمة الذكية املدعمة 
بالذكاء االصطناعي ورؤية اآللة 

والروبوتات والسيارات ذاتية 
القيادة والطائرات من دون طيار.

 كما زار سموه مختبر امليكانيكا 
الذي يتم فيه تصنيع النماذج 

األولية من املواد اخلام 
وتطويرها، وصواًل إلى املنتجات 

النهائية ومت جتهيزه بأحدث 
أدوات التصنيع الهندسي. 

وشملت جولة سموه مختبرات 
البناء واخلرسانة وإعداد 

وتصنيع املجسمات املعمارية، 
باإلضافة إلى احملكمة الصورية 

التي توفر منوذجًا تطبيقيًا 
للمحاكم احلقيقية ليمارس 

الطلبة من خاللها العمل 
القضائي بصورة تطبيقية.

 وخالل اجلولة، التقى سموه 
عددًا من الطلبة من مختلف 

التخصصات الذين أعربوا عن 
بالغ سعادتهم بزيارة سموه، 
واستمع منهم إلى شرح حول 

تخصصاتهم وأنشطتهم العلمية 
وطموحاتهم املستقبلية 

ومشروعاتهم البحثية التي 
شكلت إسهامًا ونقلة نوعية 

جلهود الدولة يف مواجهة 
تداعيات تفشي وباء »كوفيد- 

19« على مستوى العالم.

  نوه سمو الشيخ حمدان بن زايد 
آل نهيان بجهود جامعة أبوظبي، 

خاصة يف ما حققته من منجزات يف 
مسيرة االعتماد األكادميي العاملي 

لبرامجها، وكذلك تصدرها ملؤشرات 
التصنيف العاملي على املستويات احمللية 

ُر  واإلقليمية والدولية، حيث تتصَدّ
جامعُة أبوظبي قائمة أفضل ثالث 

سات يف دولة اإلمارات من حيث  مؤَسّ
ة املرموقة لبرامجها  االعتمادات الدولَيّ

ة، وتصنف يف املرتبة 651 -  األكادميَيّ
700 عامليًا و150 دوليًا للجامعات التي 
َيقُلّ عمرها عن 50 عامًا وفق تصنيف 
»كيو آس« العاملي، إضافة إلى تصنيف 
جامعة أبوظبي كجامعة حاصلة على 

خمس جنوم، حسب تصنيف »كيو 
آس ستارز«، ويشمل ذلك فئة البحث 

العلمي. 
ووجه سموه بأن تواصل اجلامعة بذل 

املزيد من اجلهود لتحقيق التميز 
يف جودة األداء والبحث العلمي، مبا 

ينعكس على ريادة مخرجات اجلامعة 
األكادميية من الكوادر املتخصصة. 

واطلع سموه وأعضاء املجلس على »رؤية 
جامعة أبوظبي 2027« والتي تضمنت 

عددًا من احملاور واملبادرات واملشاريع 
االستراتيجية، من بينها: تهيئة بيئة 

تعليمية وأكادميية معززة للتميز 
الطالبي يف التدريس والتعلم، وكذلك 

تعزيز مكانة اجلامعة وريادتها عامليًا 
وتدشني استراتيجية شاملة للبحث 

العلمي واالبتكار واستشراف املستقبل 
ومواصلة دعم جهود اجلامعة يف هذا 

الصدد. 

أبوظبي )وام(

أكــد سمو الشيخ حــمــدان بــن زايــد 
منطقة  فــي  الحاكم  ممثل  نهيان،  آل 
جامعة  أمــنــاء  مجلس  رئيس  الظفرة 
أجندة  يتصدر  التعليم  أن  أبــوظــبــي، 
الشيخ محمد  السمو  أولويات صاحب 
بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه 
قوياً  دافعاً  سموه  رؤيــة  تمثل  إذ  اهلل، 
لمؤسسات التعليم لالنطالق إلى آفاق 
القيادة  طموحات  يلبي  بما  عالمية، 
الوطنية  كوادرنا  تميز  بشأن  الرشيدة 
المتسلحة بالعلم والمعرفة في مختلف 
التخصصات العلمية البارزة التي تجسد 
مــشــرق،  لمستقبل  الــطــريــق  خــريــطــة 
وفي  المقبلة،  عاماً  الخمسين  خــالل 
مقدمتها العلوم الصحية والتكنولوجيا 
والذكاء  الهندسية  والعلوم  المتقدمة 
االصطناعي واألمن اإللكتروني، وغيرها 
من التخصصات التي تعزز من تصدر 
لمؤشرات  اإلماراتية  التعليم  منظومة 

التنافسية الدولية.
إلى أن رعاية صاحب  وأشــار سموه 
التعليم  لمسيرة  الدولة  رئيس  السمو 
والبحث العلمي على وجه الخصوص في 
مؤسسات التعليم العالي في الدولة تعتبر 
نقلة نوعية لهذا القطاع الذي يمثل ركيزة 
أساسية لمواصلة تمّيز مسيرتنا التنموية 
االقتصادية  القطاعات  مختلف  فــي 
والتقنية والصناعية لمواكبة عصر العلم 
دور  أهمية  إلى  والمعرفة، الفتاً سموه 
البحث العلمي، خالل المرحلة المقبلة 
للتحديات  المبتكرة  الحلول  إيجاد  في 
بها  يرتبط  وما  العصر،  يشهدها  التي 
من ضرورة توظيف خبرات األكاديميين 

والباحثين في إيجاد حلول فعالة لها. 
جاء ذلك خالل تــرؤس سمو الشيخ 
الجتماع  نهيان  آل  زايـــد  بــن  حــمــدان 
الجديد،  أبوظبي  أمناء جامعة  مجلس 
بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك 
آل نهيان وزير التسامح والتعايش نائب 
رئيس المجلس، ومعالي الشيخ سلطان 
المجلس  عضو  نهيان  آل  طحنون  بن 
بن  عبداهلل  الشيخ  ومعالي  التنفيذي، 
محمد آل حامد رئيس دائــرة الصحة 
خلف  فــارس  اللواء  ومعالي  بأبوظبي، 
أبوظبي،  شرطة  عام  قائد  المزروعي 
ومريم عيد المهيري مدير عام المكتب 
وخديم  أبــوظــبــي،  لحكومة  اإلعــالمــي 
المنتدب  الــعــضــو  الـــدرعـــي  ــداهلل  عــب

لمجموعة العين الدولية، وأحمد مطر 
مــديــر مكتب ســمــو ممثل  الــظــاهــري 
والدكتورة  الظفرة،  منطقة  في  الحاكم 
شيخة سالم الظاهري األمين العام لهيئة 
البيئة - أبوظبي، والدكتور علي سعيد 
بن حرمل الظاهري رئيس مجلس إدارة 
جامعة أبوظبي ومدير جامعة أبوظبي. 

الذي عقد في  االجتماع  بداية  وفي 
سمو  وجــه  بأبوظبي،  الجامعة  حــرم 
الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الشكر 

ألعضاء مجلس األمناء السابقين على 
بذلوه من جهود مثمرة خالل فترة  ما 
في  أسهم  مما  بالمجلس،  عضويتهم 
مواصلة الجامعة لدورها الريادي محلياً 

ودولياً.
 وأكد سموه أهمية الدور الرائد الذي 
كمؤسسة  أبوظبي  جامعة  بــه  تنهض 
وطنية تأخذ بأفضل الممارسات العلمية 
والتطبيقية في التدريس والبحث العلمي 
وجودة األداء التعليمي وتميز المخرجات 
ــى أن  ــة الــمــجــتــمــع، مــشــيــراً إلـ وخــدم
الجامعة نجحت وفي فترة وجيزة منذ 
انطالق مسيرتها في عام 2003 في أن 
تسجل منجزات علمية بارزة، بما يؤهلها 
لالنطالق نحو الخمسين المقبلة بإرادة 
تكون  أن  على  راســخــة  وعزيمة  قوية 
العالي  التعليم  مؤسسات  صــدارة  في 
وأن  ودولياً،  وإقليمياً  محلياً  المتميزة 
تواصل تطوير استراتيجيتها األكاديمية، 
خاصة في التصنيف العالمي والبحث 
أجندة  احتياجات  واستشراف  العلمي 
التنمية الوطنية ومئوية اإلمارات 2071 
طــرح تخصصات  من  بها  يرتبط  ومــا 
مشروعات  وتدشين  أكاديمية  وبرامج 
بحثية عمالقة بالتعاون مع أرقى بيوت 
االزدهــار  يعزز  بما  األكاديمية،  الخبرة 

االقتصادي الذي تشهده الدولة.

 اطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على جهود اجلامعة ومتيز 
سجلها يف مجال البحث العلمي، مثمنًا سموه مضاعفة اجلامعة ألعداد 

األوراق البحثية العلمية يف مؤشر »سكوبس« قاعدة البيانات املعروفة عامليًا 
واملتخصصة يف األبحاث العلمية املرموقة لتصل إلى 2.125 ورقة بحثية 

علمية و20 براءة اختراع حصلت عليها اجلامعة خالل الفترة املاضية. 
وتضمنت أجندة االجتماع استعراض خريطة الشراكات احمللية والعاملية 

للجامعة وما يرتبط بها من جهود تعزيز البحث العلمي وجودة البرامج 
األكادميية وتبادل الطلبة الدوليني وجناح جتربة اجلامعة يف هذا الصدد 

ودورها يف استقطاب طلبة دوليني من مختلف أنحاء العالم، مبا يعزز التنوع 
الثقايف للجامعة واملجتمع بصورة عامة ويترجم مناخ التسامح لدولة 

اإلمارات التي تعتبر عاصمة التسامح العاملي. 
كما مت استعراض شراكات جامعة أبوظبي مع جامعات عاملية عريقة من 

بينها: جامعة موناش، وجامعة رايس، وجامعة ريدنغ، وجامعة والية أريزونا، 
وكلية ترنيتي دبلن، وجامعة تورونتو، والكلية اجلامعية يف دبلن، وغيرها 

من املؤسسات العريقة، وكذلك شراكات اجلامعة مع مؤسسات رائدة يف 
مختلف القطاعات، مبا يف ذلك »أدنوك« و»سيمنز« و»مبادلة« و»إكسون 

موبيل« ومجموعة حديد اإلمارات أركان و»بلومبيرغ آي بي أم«، وغيرها من 
كبرى املؤسسات، إضافة إلى مساهمة اجلامعة املجتمعية، وطرحها لعدد من 
املبادرات وورش العمل التطبيقية والدورات املجانية التي استقطبت ما يزيد 

على 20.000 مشارك خالل عامني، وذلك عبر منصة افتراضية حتت شعار 
»نستثمر يف مجتمعنا«. 

واعتمد سموه عددًا من املقترحات للبرامج األكادميية التي ستطرحها 
اجلامعة بعد احلصول على املوافقات النهائية من مفوضية االعتماد 

األكادميي يف وزارة التربية والتعليم، ومن بينها يف مرحلة البكالوريوس 
إدارة األمن الغذائي والطاقة املتجددة واملستدامة واملعلوماتية الصحية 

واالتصاالت ويف املاجستير األمن السيبراني والتكنولوجيا املالية والتحول 
الرقمي االستراتيجي، وكذلك اطلع على قوائم اخلريجني للعام األكادميي 

احلالي. وثمن سموه وأعضاء املجلس افتتاح احلرم اجلامعي اجلديد يف العني 
والذي حمل اسم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، مؤكدًا اعتزاز 

اجلامعة بهذا اإلجناز الذي ميثل إضافة ونقلة نوعية ملسيرة اجلامعة خالل 
الفترة املقبلة.

البحث العلمي أهمية دور البحث العلمي 
خالل المرحلة المقبلة في 

إيجاد الحلول المبتكرة 
للتحديات

جامعة أبوظبي مؤسسة 
وطنية تأخذ بأفضل 
الممارسات العلمية 

والتطبيقية في التدريس

حمدان بن زايد مترئسًا االجتماع

حمدان بن زايد مترئسًا االجتماعحمدان بن زايد خالل الجولةحمدان بن زايد خالل االجتماع بحضور عبداهلل آل حامد

حمدان بن زايد خالل االجتماع بحضور نهيان بن مبارك

حمدان بن زايد خالل الجولة
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برئاسة منصور بن زايد

»الوزاري للتنميـة« يناقش مبادرات وتشريعات

لدعــم املنظــومـــة االقتصــاديــة والحكــوميـــة

أبوظبي )وام( 

ــد آل  ــرأس ســمــو الــشــيــخ مــنــصــور بــن زايـ تـ
ديوان  وزير  الوزراء  رئيس مجلس  نائب  نهيان 
للتنمية  الـــوزاري  المجلس  اجتماع  الرئاسة، 
الذي عقد أمس في قصر الوطن في العاصمة 
من  مناقشة عدد  أبوظبي، حيث جرى خالله 
الهادفة  والمبادرات  والسياسات  التشريعات 
والعمل  االقــتــصــاديــة  الــمــنــظــومــة  إلـــى دعـــم 
يلبي  بما  تطويرها  في  واالستمرار  الحكومي 

متطلبات المرحلة المستقبلية. 
واستعرض المجلس خالل جلسته مستجدات 
االقــتــصــاديــة  الــســيــاســات  ــن  م ــدد  عـ تطبيق 
االستثمارات  وجـــذب  باستقطاب  المتعلقة 
والسياسات  المستهدفة  والقطاعات  األجنبية 
المجلس  ونــاقــش  الــشــبــاب.  بــدعــم  المتعلقة 
قانون  بتنفيذ  المتعلقة  التشريعات  من  عــدداً 
بتنظيم  المتعلقة  وتلك  التجارية،  الشركات 
والبيانات  الطيران  ومعلومات  بيانات  وحماية 

وحوكمة  الصناعية،  بالمنشآت  المتعلقة 
قطاع البريد في الدولة. 

ــي الـــشـــؤون الــحــكــومــيــة اســتــعــرض  وفـ
الــمــجــلــس تــوصــيــات الــمــجــلــس الــوطــنــي 
االتحادي في شأن موضوع »سياسة وزارة 
العدل بشأن التوجيه األسري«، كما اطلع 
المجلس الوزاري للتنمية على تقرير ديوان 
الختامي  الحساب  شــأن  في  المحاسبة 
عن  االئتمانية  للمعلومات  االتحاد  لشركة 
المجلس  وناقش   .2021 المالية  السنة 
نتائج االجتماع 116 للجنة التعاون المالي 
لدول  التعاون  مجلس  بدول  واالقتصادي 
من  الــصــادر  والتقرير  العربية،  الخليج 
مشاورات  بشأن  الــدولــي  النقد  صندوق 
المادة الرابعة للدولة لعام 2021، كما تم 
استعراض مشاركة الدولة في االجتماعات 
ــة لــمــجــلــس مــحــافــظــي الــبــنــك  ــوي ــســن ال
اإلسالمي للتنمية التي عقدت خالل شهر 

يونيو 2022 في جمهورية مصر العربية.

منصور بن زايد مترئسًا االجتماع بحضور محمد القرقاوي وسهيل المزروعي )الصور من وام(

منصور بن زايد يتلقى رسالة خطية
من وزير »البالط السلطاني« العماني

أبوظبي )وام( 

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير ديوان الرئاسة أمس، يف قصر الوطن، الدكتور السيد أحمد بن هالل 

البوسعيدي سفير سلطنة عمان لدى الدولة. وتسلم سموه من السفير رسالة 
خطية من معالي السيد خالد بن هالل البوسعيدي وزير ديوان البالط 

السلطاني يف سلطنة عمان رئيس اجلانب العماني يف اللجنة العليا اإلماراتية 
العمانية املشتركة، تتعلق بالعالقات األخوية الراسخة التي جتمع البلدين 

والشعبني الشقيقني. وجرى خالل اللقاء بحث العالقات األخوية التي تربط 
البلدين الشقيقني وسبل تعزيزها وتطويرها يف مختلف املجاالت.

منصور بن زايد لدى تسلمه الرسالة من أحمد البوسعيدي )وام(

منصور بن زايد لدى ترؤسه االجتماع
منصور بن زايد  في حديث مع أحمد بن هالل البوسعيدي خالل اللقاء

مريم املهيري: الثروات املائية من األمن الغذائي للدولة

ــدة االجـــتـــمـــاع  ــ ــنـ ــ وضــــمــــت أجـ
على  العمل  مستجدات  استعراض 
بالصيادين  المتعلقة  الــمــواضــيــع 
حول  تقديمياً  وعرضاً  وخدماتهم، 
الخاصة  أبــوظــبــي  ــارة  إمـ مــمــارســة 
تقديمياً  وعــرضــاً  الصيد،  بتنظيم 
ــر تــضــمــن مـــقـــتـــرحـــات حـــول  ــ آخـ
الصيد  قطاعات  في  المرأة  تمكين 
ــزراع الــســمــكــي، وعــرضــاً  ــ ــت واالســ
تصدير  تنظيم  عــن  ثالثاً  تقديمياً 

بعض أنواع األحياء المائية.
معالي  أشــارت  االجتماع  وخــالل 
تمثل  المائية  الثروات  بأن  المهيري 
من  األهمية  وبــالــغ  أســاســيــاً  جـــزءاً 

الملف  وهو  للدولة،  الغذائي  األمن 
المناخي  التغير  وزارة  توليه  الــذي 
والبيئة اهتماماً كبيراً، نظراً للظروف 
الراهنة على مستوى العالم. منوهًة 
تلعبه  الــذي  الــدور  بأهمية  معاليها 
واستغالل  لحماية  العليا  اللجنة 
الحية  الــمــائــيــة  الـــثـــروات  وتــنــمــيــة 
مصادر  أهم  أحد  استدامة  لضمان 
الغذاء على المستوى الوطني. وفي 
لتمكين  المقترحة  المبادرات  إطار 
بأنه  الوزيرة  معالي  أكــدت  المرأة، 
وبموجب توجيهات القيادة الرشيدة 
الجهات  مختلف  دعــم  خــالل  ومــن 
ــة اإلمــــارات  ــ ــإن دول الــحــكــومــيــة، فـ

شهدت تنفيذ العديد من المبادرات 
ونجاح  مكانة  تعزيز  إلــى  الــهــادفــة 

المرأة في مختلف المجاالت. 
ــن هنا  ــل مـ حــضــر االجـــتـــمـــاع كـ
البيئة  هيئة  رئيس  السويدي،  سيف 
الشارقة،  في  الطبيعية  والمحميات 
المعال، مدير  وأصيلة عبداهلل علي 
والدكتور  للبيئة،  الفجيرة  هيئة  عام 
عام  مــديــر  الــغــيــص،  محمد  سيف 
في  والتنمية  البيئة  حماية  هيئة 
رأس الخيمة، والمهندسة حصة آل 
مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل 
والبنية  الــطــاقــة  ــوزارة  ــ ب الــبــحــري، 

التحتية.

مريم المهيري والحضور خالل االجتماع )من المصدر(

دبي )االتحاد( 

عقدت اللجنة العليا لحماية 

واستغالل وتنمية الثروات المائية 

الحية اجتماعها الثاني للعام 

2022، برئاسة معالي مريم بنت 

محمد سعيد حارب المهيري 

وزيرة التغير المناخي والبيئة.

نهيان بن مبارك: كونجرس اإلعالم رسالة سالم  

أبوظبي)وام(

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك 
آل نهيان وزير التسامح والتعايش، أن 
لإلعالم  العالمي  الكونجرس  انعقاد 
في أبوظبي تحت رعاية سمو الشيخ 
منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
الرئاسة  ديوان  وزير  الوزراء  مجلس 
يــطــلــق رســـالـــة ســـالم ومــحــبــة من 
معاليه  وقــال  العالم.  إلى  ــارات  اإلم
فــي تــصــريــحــات لـــه: »الــكــونــجــرس 
العالمي لإلعالم من شأنه أن يسهم 
دور  تأكيد  فــي  وأنشطته  بأعماله 
التعاون  نشر  فــي  ــالم  اإلعـ وســائــل 
والــتــفــاهــم والــتــســامــح بين األفـــراد 
توعية  ودورها في  والشعوب  واألمم 
وقدراته  بمعارفه  واالرتقاء  اإلنسان 
كي يكون مواطناً صالحاً قادراً على 
التفاعل اإليجابي مع كافة متطلبات 
معاليه  وأضاف  وتحدياته«.  العصر 
أن وسائل اإلعالم تعد أدوات فعالة 
والتعايش  التسامح  مــبــادئ  لنشر 
المجتمع  فــي  اإلنــســانــيــة  ــوة  واألخــ
تشكل  التي  المبادئ  وهي  والعالم، 
اإلمــارات  دولــة  لجعل  متيناً  أساساً 
التعايش  في  رائــداً  عالمياً  نموذجاً 

الخالقة وضمان  والتعددية  السلمي 
مسيرة  فـــي  الــجــمــيــع  يـــشـــارك  أن 
الدولة. وأشار معاليه إلى أن شعب 
الحكيمة  وقيادته  العظيم  اإلمــارات 
الشيخ  الــســمــو  صــاحــب  ــاســة  ــرئ ب
رئيس  نــهــيــان  آل  ــد  زايـ ــن  ب محمد 
حريصون  اهلل«،  »حــفــظــه  الــدولــة 
العالقات  تطوير  على  الحرص  كل 
ــيــة مـــع الــجــمــيــع ويــســعــون  اإليــجــاب
الــتــواصــل  تحقيق  إلـــى  بــاســتــمــرار 
بــيــن جميع  والــمــحــبــة  والـــتـــعـــارف 
تمنياته  عن  وأعــرب  العالم.  سكان 
للكونجرس العالمي لإلعالم النجاح 
مهمة  خــطــوة  يــكــون  وأن  والتوفيق 
ناجح  مستقبل  صياغة  طريق  على 
لقطاع اإلعالم في المجتمع والعالم، 
وكما  اإلعــالم  وسائل  تكون  وبحيث 
البشر  بين  للتعارف  أداًة  لها  نرجو 
والتخلص  باآلخر  الجهل  ومكافحة 
من الصور النمطية السالبة عنه، بل 
منصة  اإلعالم  وسائل  تكون  وأيضاً 
مهمة يعتاد الجميع من خاللها على 
والعمل  والمبادرات  األفكار  تبادل 
يتسم  للبشر  مستقبل  تحقيق  على 
بالسالم والوفاق واالحترام المتبادل 

بين الجميع. 

رحب معالي الشيخ نهيان 
بن مبارك آل نهيان بانعقاد 
الكوجنرس العاملي لإلعالم 
يف أبوظبي وبكافة اخلبراء 

واملختصني املشاركني يف هذا 
احلدث العاملي املهم من جميع 

أنحاء العالم، متمنيًا لهم طيب 
اإلقامة على أرض اإلمارات وأن 

يكون مؤمترًا ناجحًا ومثمرًا.

ترحيب

»أبوظبي للصيد والفروسية«

يُطلق ُمسابقات تراثية وفنية

أبوظبي )االتحاد(

 أعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية عن بدء الترّشح للُمشاركة يف 
ُمسابقاته التراثية والفنية والثقافية امُلتخّصصة، التي تشمل 25 فرعًا وفئة، 
ُمشيرًا إلى أّن التسجيل ُمتاح لغاية يوم 31 أغسطس 2022، حيث مّت رصد 43 

جائزة مُلختلف امُلسابقات.
وُتقام الدورة القادمة الـ)19( من املعرض الدولي للصيد والفروسية »أبوظبي 

2022«، خالل الفترة من 26 سبتمبر ولغاية 2 أكتوبر القاِدَمني، بتنظيم من 
نادي صقاري اإلمارات، وبرعاية رسمية من هيئة البيئة يف أبوظبي، الصندوق 

الدولي للحفاظ على احلبارى، مركز أبوظبي الوطني للمعارض حيث ُيقام 
احلدث، وراعي قطاع »أسلحة الصيد« شركة كاراكال الدولية، شريك جتربة 
الزائر شركة بوالريس للُمعّدات الرياضية امُلتخّصصة، وراعي الفعاليات كل 

من شركة »سمارت ديزاين« وشركة »اخليمة امللكية«، وشريك السيارات »إيه 
أر بي اإلمارات«، وبدعم من غرفة جتارة وصناعة أبوظبي. ومّت اعتماد ثيمة 

احلدث للدورة القادمة »استدامة وتراث.. بروٍح ُمتجّددة«، انعكاسًا جلهود 
أبوظبي والعالم يف تعزيز استدامة البيئة. وأكد معالي ماجد علي املنصوري، 

رئيس اللجنة العليا املنظمة للمعرض األمني العام لنادي صقاري اإلمارات، 
أّن هذه املسابقات املميزة تهدف لتعزيز جهود احلفاظ على التراث والتقاليد 

األصيلة وصون البيئة والصيد امُلستدام.

مطر الظاهري يستقبل كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني 

أبوظبي  )وام(

الظاهري وكيل  استقبل مطر سالم 
جوي  الفريق  أمـــس،  ــاع،  ــدف ال وزارة 
مستشاري  كبير  سامبسون  مــارتــن 
رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون 
أفريقيا.  وشــمــال  ــط  األوســ الــشــرق 
وبحث الجانبان، خالل اللقاء، عالقات 
التعاون  جــوانــب  ومختلف  الصداقة 
اإلمارات  دولة  بين  والتنسيق  الثنائي 
الــمــجــاالت  فــي  الــمــتــحــدة  والمملكة 
تنميتها،  وسبل  والعسكرية  الدفاعية 
بما يعزز العمل المشترك بين البلدين. 
بشأن  النظر  وجــهــات  تــبــادل  تــم  كما 
والدولية  اإلقليمية  القضايا  من  عدٍد 
جانب  إلى  المشترك،  االهتمام  ذات 
التطورات والمستجدات التي تشهدها 

المنطقة.

وكيل وزارة الدفاع خالل استقبال كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع  )وام(
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G20 التقى في بالي وزيرة خارجية إندونيسيا على هامش اجتماعات

عبدالله بن زايد: عالقات اإلمارات وإندونيسيا استراتيجية

بالي )وام( 

آل  زايـــد  بــن  عــبــداهلل  الشيخ  سمو  التقى 
نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي 
إندونيسيا،  خارجية  ــرة  وزي مــارســودي  ريتنو 
خارجية  وزراء  اجــتــمــاع  هــامــش  على  وذلـــك 
جزيرة  فــي  يعقد  الـــذي  العشرين  مجموعة 
بحث  اللقاء  خــال  وجــرى  بإندونيسيا.  بالي 
العاقات الثنائية وسبل تعزيز مجاالت التعاون 
بحث  كما  الصديقين،  البلدين  بين  المشترك 
الجانبان عدداً من القضايا اإلقليمية والدولية 
الشيخ  سمو  وأكــد  المشترك.  االهتمام  ذات 
اإلمــارات  دولة  أن  نهيان  آل  زايد  بن  عبداهلل 

الــشــيــخ محمد بن  الــســمــو  بــقــيــادة صــاحــب 
اهلل«،  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان،  آل  زايــد 
والــعــمــل مع  الــدولــيــة  الــجــهــود  بــدفــع  ملتزمة 
التنمية  مسيرة  لتعزيز  العالم  حول  شركائها 
واالزدهــار  االستقرار  يحقق  بما  المستدامة، 
ويدودو  برؤية فخامة جوكو  العالمي.. مشيداً 
رئيس جمهورية إندونيسيا التي تجسد اإلرادة 
المشتركة للعاقات االستراتيجية بين البلدين 

الصديقين. 
وقال سموه: إن صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة »حفظه اهلل«، 
يثمن زيارة فخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية 
إطــار  فــي  ــك  وذلـ اإلمـــــارات،  إلـــى  إندونيسيا 

لتحفيز  البناء  التعاون  بروح  معا  البلدين  عمل 
التنمية الشاملة وتوفير فرص النمو واالزدهار 
للشعبين الصديقين. وأضاف سموه أن اإلمارات 
استراتيجية  بعاقات  ترتبطان  وإندونيسيا 
مختلف  فــي  مستمراً  تــطــوراً  تشهد  راســخــة 
البلدين  قيادتي  من  ورعاية  بدعم  المجاالت 
اتفاقية  بتوقيع  مؤخراً  توج  والذي  الصديقين، 
بما  أبوظبي  في  الشاملة  االقتصادية  الشراكة 

يدشن مرحلة جديدة من االزدهار والنماء. 
من جانبها، رحبت وزيرة خارجية إندونيسيا 
نهيان،  آل  زايـــد  بــن  عــبــداهلل  الشيخ  بسمو 
مــؤكــدة حـــرص بــادهــا عــلــى تــعــزيــز وتنمية 
عاقات التعاون مع دولة اإلمارات في مختلف 

المجاالت والقطاعات، منوهة بالمكانة الرائدة 
التي تحظى بها دولة اإلمارات على الصعيدين 
اإلقليمي والدولي. وأشار الجانبان إلى اتفاقية 
اإلمــارات  بين  الشاملة  االقتصادية  الشراكة 
مشتركة  رؤية  ضمن  تأتي  والتي  وإندونيسيا، 
لتوسيع الفرص االقتصادية ودعم التعافي من 
جديدة  مرحلة  وإعــان   »19 »كوفيد-  جائحة 
من التعاون االستراتيجي، إضافة إلى االرتقاء 
إلى  المجاالت  الثنائية في مختلف  بالعاقات 

آفاق جديدة. 
عبر  وثيق  بشكل  التعاون  البلدان  ويواصل 
العمل معاً على مجموعة واسعة من المشاريع 
االستراتيجية، كما تعهدت اإلمارات بتقديم 10 

اإلندونيسية،  االستثمار  لهيئة  دوالر  مليارات 
إضافة إلى تسريع وتيرة المشاريع االستثمارية 
مثل  المشتركة  األولــويــة  ذات  القطاعات  في 
والخدمات  التحتية  والبنية  والطاقة  الزراعة 
التعاون  تشجيع  مــع  بــالــتــوازي  اللوجستية، 
ــادة  وريـ الــســيــاحــة  مــجــاالت  فــي  المستقبلي 

األعمال والرعاية الصحية. 
التجارة  لتحفيز  تهدف  االتفاقية  أن  يذكر 
البلدين من نحو 3 مليارات دوالر  البينية بين 
سنوياً في عام 2021 وصوالً إلى 10 مليارات 
سنوياً في غضون 5 أعوام. حضر اللقاء سعادة 
الدولة  سفير  الظاهري  عبيد  سالم  عبداهلل 

لدى جمهورية إندونيسيا.

   إندونيسيا تحرص 
على تعزيز وتنمية
عالقات التعاون

مع اإلمارات
 

ريتنو مارسودي

 اإلمارات ملتزمة بدفع الجهود 
الدولية والعمل مع شركائها 
حول العالم لتعزيز مسيرة 

التنمية المستدامة
 

 عبدهللا بن زايد

تــحـصـــــــــــد 22 جــــائــــــزة في
مهرجان كان ليونز الدولي 

اإلمارات 

الجهات  لمختلف  النوعية  المشاركة  وتكللت 
الحكومية والخاصة من دولة اإلمارات في مهرجان 
المكتب  مقدمتها  وفـــي  اإلبـــداعـــي،  لــيــونــز  كـــان 
اإلعامي لحكومة اإلمارات، بلقبي الجائزة الكبرى 
في  الذهبي  باألسد  الفوز  جانب  إلى  فئتين،  في 
ــي 13 فــئــة واألســـد  فــئــتــيــن، واألســــد الــفــضــي ف

البرونزي في خمس فئات.
بحضور  اإلمــاراتــيــة  المشاركات  حظيت  كما   
ووصلت  فيها،  شاركت  التي  الفئات  كل  في  مميز 
الــقــوائــم القصيرة  ــى  إل ــارات  ــ 61 عــمــًا مــن اإلم
شملت  منافسة  بعد  النهائية  المنافسات  لتدخل 
87 دولة،  إبداعية من  وحملة  فنياً  25.464 عمًا 
خضعت لمراجعة لجنة تحكيم تضم عدداً من كبار 
والتسويق  واإلعــام  الجماهيري  االتصال  خبراء 
بين  ما  الفترة  العالم خال  أنحاء  من  المرموقين 

20 و24 يونيو 2022. 
دولــة  لحكومة  اإلعــامــي  المكتب  جانب  ــى  وإل
ــع الجوائز  ــذي فــاز بــواحــدة مــن أرف ــارات، ال ــ اإلم
العالمية في مجال اإلبداع في الحمات اإلعامية، 
ليونز  كــان  مهرجان  جائزة  على  بحصوله  وذلــك 

الترويجي  »اإلعــــان  فــئــة  ــداع عــن  ــإب ل ــي  ــدول ال
توزعت  أدفــأ«،  شتاءهم  »لنجعل  لحملة  التفاعلي« 
الجوائز اإلماراتية لهذا العام على »هافاس الشرق 
و»هورايزن  دبي«،  دو  بي  بي  و»إمباكت  األوســط«، 
دبي«  إي/ رعد  دبليو  بي  و»تي  دبي«  بي  أف سي 
األوسط  الشرق  كومرس  آر  آند  واي  أل  أم  و»في 

وشمال أفريقيا« و»كيكو دبي«. 
اإلعامي:  المكتب  رئيس  العطر  سعيد  وقــال 
»مثلت المشاركات اإلماراتية النوعية في مهرجان 
الــدور  على  إضافياً  دلــيــًا  اإلبــداعــي  ليونز  كــان 
االبتكار  بيئة  في  اليوم  اإلمــارات  لدولة  المحوري 
كعاصمة  ومكانتها  والعالمية،  اإلقليمية  ــداع  واإلب
العالم،  أنــحــاء  مختلف  مــن  الــمــواهــب  ألصــحــاب 
بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة والبيئة الحاضنة 
عنصرا  االبتكار  من  تجعل  والتي  توفرها،  التي 
الصعد،  مختلف  على  استراتيجياتها  في  أساسيا 
منها  جعل  الذي  اإلعامي  المجال  مقدمتها  وفي 
اإلعامي  العمل  في  لابتكار  به  يحتذى  نموذجاً 

الحكومي«.
المكتب  رئيس  نائب  الحمادي،  وقالت عالية     

كانت  أدفـــأ«  شتاءهم  لنجعل  »حملة  اإلعــامــي: 
المقاييس  بكل  االستثنائية  الحمات  من  واحــدة 
بالنسبة لنا، فقد تزامنت مع حملة »أجمل شتاء في 
العالم« لتعبر عن إصرار اإلمارات على مد يد العون 
وتذكر من هم بحاجة، وقيادة الجهود اإلنسانية في 
كل األوقــات، بما يعبر عن أصالة شعب اإلمارات 

وقيمه النبيلة. 
 والتقى رئيس المكتب اإلعامي  سعيد العطر، 
الفائزة  الــشــركــات  مــن  عــدد  ممثلي  يضم  ــداً  وفـ
المدير  كانتيلي،  ألبيرتو  بينهم  المهرجان،  بجوائز 
التنفيذي لمجموعة »هافاس الشرق األوسط« في 
شمال أوروبا والشرق األوسط وآسيا، وداني نعمان، 
األوســط،  الشرق  في  للشركة  التنفيذي  المدير 
الشرق  فــي  الشركة  عــام  مدير  سلفيرو،  وفابيو 
التنفيذي  الرئيس  أفضل،  عظيم  وسيد  األوســط، 
لشركة »إمباكت بي بي دو دبي« في دبي، إلى جانب 
كبيرة الشؤون التنفيذية فيها، سامنتا بالمر، وذلك 
للتباحث في سبل تعزيز التعاون لمواصلة االرتقاء 
الجهود  على مستوى  واالبتكاري  اإلبداعي  بالعمل 

اإلعامية واالتصالية في الدولة.

دبي )االتحاد(

سجلت دولة اإلمارات نتائج مميزة في دورة عام 2022 من 

مهرجان كان ليونز الدولي اإلبداعي في فرنسا بحصدها 22 جائزة 

بينها الجوائز الكبرى في فئتين لتحل ضمن قائمة أفضل عشر 

دول في مجال االبتكار اإلبداعي وترسخ مكانتها عاصمة عالمية 

لإلبداع ووجهة جاذبة للمواهب في المنطقة والعالم. 

 وإلى جانب اجلائزة التي حظي 
بها املكتب اإلعالمي حلكومة دولة 
اإلمارات، شهدت فعاليات مهرجان 

كان ليونز اإلبداعي مساهمات 
فكرية وحوارية من فريق املكتب، 

حيث ألقى خالد الشحي، املدير 
التنفيذي لقطاع اإلنتاج واالتصال 

الرقمي يف املكتب اإلعالمي 
حلكومة دولة اإلمارات، كلمة خالل 

جلسة حتت عنوان »عندما تطلق 
احلكومات العنان لإلبداع« تناول 

فيها الدور اجلديد للحكومات 
يف احتضان البيئة اإلبداعية 

ومتكينها من خالل منوذج دولة 
اإلمارات ودور املكتب اإلعالمي 
حلكومة دولة اإلمارات يف هذا 

املجال.
 وحتدث الشحي عن مشاركته 

قائاًل »ملهرجان كان ليونز الدولي 
لإلبداع دور محوري يلعبه باعتباره 

منصة فكرية جتمع املبتكرين 
واملبدعني يف احلمالت اإلعالمية 
لتبادل اخلبرات واآلراء والتجارب 
واستشراف مستقبل القطاع الذي 
يشهد تطورًا متسارعًا من ناحية 

أشكال احملتوى وطرق عرضه 
وتقدميه وسبل قياس تفاعل 
اجلمهور معه، ومن هنا أهمية 
املشاركة يف جلساته احلوارية 

التي تقدم أحدث الرؤى وأفضل 
املمارسات العاملية«.

مساهمات

خالل تسلم الجوائز )من المصدر(

 دليل إضافي على الدور 
المحوري لإلمارات اليوم 
في بيئة االبتكار واإلبداع 

اإلقليمية 
 

سعيد العطر

عبداهلل بن زايد خالل لقاء وزيرة خارجية إندونيسيا )تصوير: سعيد جمعوه(



وقال في تصريح خاص لـ »االتحاد«، إن »البرنامج 
تمكن من تحقيق نتائج متميزة للغاية، حيث بلغت 
تم  كما   ،%99 من  أكثر  بتطبيقه  االلــتــزام  نسبة 
التقليل بالوقت المستغرق للتشخيص والكشف عن 
التشوهات القلبية من 39 إلى 15 يوماً؛ أي بمعدل 

خفض وتقليل الوقت المستغرق 24 يوماً«. 
المبكر  السمع  فحص  برنامج  أن  إلــى  وأشـــار 
التابعة  بالمستشفيات  الـــوالدة  حديثي  للمواليد 
منذ  ألف طفل  بفحص 30  أيضاً  قام  للمؤسسة، 

بداية توفير الخدمة. 
وذكر أن مبادرة تحدث لنسمعك أجرت أكثر من 

4000 مكالمة لتقديم االستشارات النفسية والدعم 
النفسي لكافة الجمهور من قبل أخصائيين نفسيين 
مدربين، وتقدم الخدمة وفق سياسة معتمدة تضمن 
السالمة والجودة، وتتم إحالة الحاالت إلى عيادة 
التطبيب النفسي عن بعد، إن لزم، أو توجيهها لقسم 

الطوارئ بالمستشفى وفقاً لتقييم الحالة. 
ولفت السركال، إلى تطوير لوحة مؤشرات تحكم 
مستوى  معرفة  لمتابعة  النفسية  بالصحة  خاصة 
امتثالها  ومــدى  الرئيسية  األداء  مؤشرات  تحقيق 
خدمات  أفضل  تقديم  في  الــدولــة  الستراتيجية 
صحية، موضحاً أن هذه التطوير استهدف الفجوات 

القائمة للعمل على وضع خطط مستقبلية والتنبؤ 
كفاءة  ــادة  زي إلى  اللوحة  تهدف  كما  لتجنبها،  بها 

الخدمات المقدمة لرعاية المرضى وسالمتهم.
ــن أن عـــدد الــوصــفــات الــتــي تــم صرفها  وأعــل
 58212 بلغ   ،2022 عــام  بداية  من  الــروبــوت  من 
الروبوتية،  الصيدلية  خــالل  مــن  دوائــيــة  وصفة 
بمستشفيات إبراهيم بن حمد عبيد اهلل – رأس 
الخيمة، القاسمي – الشارقة، عبد اهلل بن عمران 
للنساء والــوالدة – رأس الخيمة، القاسمي للنساء 
والــوالدة واألطفال – الشارقة.  وأفاد أنه يتم عن 
طريق الصيدلة الروبوتية، التحضير اآللي لألدوية 
بسرعات عالية تتراوح بين ثماني ثواٍن و12 ثانية 
لصرف الــدواء الواحد، وصرف حتى 2000 علبة 
إلــى خاصية  ــواحــدة، إضــافــة  ال دوائــيــة بالساعة 
االلتقاط المتعدد لكل ذراع روبوتية، وحفظ مخزون 
دوائي بكثافة تخزينية عالية تصل إلى 45 ألف علبة 
دوائية عن طريق باركود خاص لكل علبة، وهو ما 
كامل ضمن  الــالزم لصرف شهر  المخزون  يفوق 
مساحة صغيرة، من دون حدوث أي احتماالت ألي 
أخطاء. من دون حدوث أي احتماالت ألي أخطاء.  
وشــدد، على أهمية التوسع في تطبيق الروبوتات 
لتحضير وصرف األدوية من دون أي تدخل بشري 
وابتكار تطبيق ذكي يتيح للمتعامل التفاعل المباشر 
الصرف  منصات  وإضــافــة  الصيدلة  أنظمة  مــع 
اآللي لألدوية.  وقال: »هذه المشروع الذي تتبناه 
المؤسسة، يأتي ضمن استراتيجية الثورة الصناعية 
وتقليل  لالبتكار،  الوطنية  واالستراتيجية  الرابعة 
مدة انتظار المرضى، لتلقي الخدمة من دون عناء 

االنتظار الطويل أمام الصيدليات«. 
وأضاف: استطعنا من خالل هذا المشروع تحقيق 
اإلدارة الرشيدة للمخزون واستخدام الباركود كأداة 
لتقليل األخطاء الطبية، والتأكد من حفظ األدوية 

على النحو األمثلة«.
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دائرة الصحة في أبوظبي:

حاالت ال تترتب عليها 

مخالفــــــات للـكـفـيـــــل

يف »الضمــــان الصحي« 

 ودعت الدائرة أفراد المجتمع 
إلى ضرورة االشتراك أو تجديد 
الصحي،  الضمان  في  اشتراكهم 
ــار حــرصــهــا على  وذلـــك فــي إطـ
الصحية  الرعاية  خدمات  توفير 
لــجــمــيــع أفـــــراد الــمــجــتــمــع في 
أبــوظــبــي، وضــمــان اســتــمــراريــة 
الصحية  الــتــأمــيــنــيــة  الــتــغــطــيــة 
لــجــمــيــع الــمــشــتــركــيــن ودعــمــهــم 
الصحية  لــلــخــدمــات  ــوصــول  ــل ل
متى  والــمــتــكــامــلــة  الــمــتــواصــلــة 
وتجنيبهم  إلــيــهــا،  احــتــاجــوا  مــا 
عدم  على  تترتب  التي  للغرامات 

بذلك. قيامهم 
ــارت دائـــرة الــصــحــة إلــى  وأشــ
الغرامات  تم سداد  أنه في حال 
الضمان  مشتركي  على  المترتبة 
الــصــحــي الــمــكــفــولــيــن بــمــوجــب 
من  الفترة  خــالل  فــرديــة  كفالة 
ولغاية   2021 أكتوبر   24 تاريخ 
ــد الــمــهــلــة  ــمــدي ــن ت اإلعـــــالن عـ
فإنه   ،2021 نوفمبر   11 بتاريخ 
اســتــرداد  بطلب  الــتــقــدم  يمكن 
شركة  لدى  المدفوعة  الغرامات 
الضمان الصحي السترداد قيمة 
الغرامات، وذلك بعد خصم  تلك 
درهم   100 البالغ  التظلم  رســم 

المدفوعة. الغرامات  قيمة  من 
وقــــالــــت الــــدكــــتــــورة مـــريـــم 

التنفيذي  الــمــديــر  الــمــزروعــي، 
الرعاية  تمويل  مـــزودي  لقطاع 
الــصــحــيــة فـــي دائـــــرة الــصــحــة 
الصحة  دائرة  »تواصل  أبوظبي: 
ــة  ــم ــدائ أبـــوظـــبـــي مــســاعــيــهــا ال
الرعاية  خدمات  تقديم  لضمان 
المجتمع  أفــراد  لكافة  الصحية 
الجودة  مستويات  ألفضل  وفقاً 
توفير  يــعــمــل  حــيــث  والـــكـــفـــاءة، 
تمكينهم  على  التأمينية  التغطية 
من االستفادة من الخدمات التي 
بما  الصحية  المنشآت  توفرها 

وسالمتهم«. رفاههم  يحقق 
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أبوظبي )االتحاد( 

أوضحت دائرة الصحة في أبوظبي، 

الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية 

الصحية في اإلمارة، بعض حاالت 

عدم االشتراك أو تجديد االشتراك 

من قبل الكفيل في برنامج الضمان 

الصحي، التي ال تترتب عليها مخالفة 

أو غرامة مالية، وتشمل حالة هروب 

المكفول أو وفاة الكفيل أو في 

حاالت اإلقامة غير المشروعة. 

وتفصياًل، أوضحت دائرة الصحة أنه 

ال يتم إصدار مخالفة ألحكام برنامج 

الضمان الصحي أو فرض غرامة 

على الكفيل من تاريخ بالغ هروب 

المكفول وإلى تاريخ تعديل الوضع؛ 

شريطة تقديم مستند رسمي يفيد 

بتقديم بالغ الهروب لدى الجهة 

الحكومية المختصة، كما ال يتم 

إصدار مخالفة أو فرض غرامة في 

حال وفاة الكفيل، على أن يتم إثبات 

الوفاة، وكذلك األمر للمقيمين بإمارة 

أبوظبي بصورة غير مشروعة للذين 

لم يكونوا تحت كفالة أو مسؤولية 

الكفيل خالل فترة إقامتهم غير 

المشروعة داخل الدولة.

»الصحة« تستعرض 
تجربتها بإدارة 

القطاع 

أبوظبي )االتحاد( 

استعرضت وزارة الصحة ووقاية 
املجتمع جتربتها املتميزة يف 

إدارة وحوكمة جائحة كوفيد-19 
من خالل االستباقية واملرونة 
وسرعة االستجابة، بناء على 

توجيهات القيادة احلكيمة 
يف الدولة والدعم الالمحدود 
للقطاع الصحي وحرصها على 

صحة املجتمع باعتبارها أولوية 
وطنية وإنسانية، ودعم كفاءة 

املنظومة الصحية بالدولة.
جاء ذلك خالل مشاركة الوزارة 

يف املؤمتر العاملي ملنظمة االبتكار 
 BIO يف التكنولوجيا احليوية

2022 الذي ُعقد يف مدينة 
سان دييغو بالواليات املتحدة 

األميركية، بحضور وفود 
حكومية رفيعة املستوى وشركات 

طبية ودوائية بارزة من عدة 
دول، حيث شارك من الوزارة 

الدكتور أمني حسني األميري 
الوكيل املساعد لقطاع التنظيم 

الصحي.

أبوظبي )وام( 

أعلنت وزارة الصحة ووقاية املجتمع أمس عن شفاء 1.568 حالة جديدة 
ملصابني بفيروس كورونا املستجد »كوفيد - 19« وتعافيها التام من أعراض 

املرض بعد تلقيها الرعاية الصحية الالزمة منذ دخولها املستشفى، وبذلك 
يكون مجموع حاالت الشفاء 936.594 حالة.

 ومتاشيًا مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص يف الدولة 
بهدف االكتشاف املبكر وحصر احلاالت املصابة بفيروس كورونا املستجد 

»كوفيد - 19« واملخالطني لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء 264.135 
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 الفحوص 

على مستوى الدولة يف الكشف عن 1.690 حالة إصابة جديدة بفيروس 
كورونا املستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حاالت مستقرة وتخضع 

للرعاية الصحية الالزمة، وبذلك يبلغ مجموع 
احلاالت املسجلة 956.382 حالة.   

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 حاالت مصابة 
نتيجة تداعيات اإلصابة بفيروس كورونا 

املستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف 
الدولة 2.322 حالة.   وأعربت وزارة الصحة 
ووقاية املجتمع عن أسفها وخالص تعازيها 

ومواساتها لذوي املتوفني، ومتنياتها 
بالشفاء العاجل جلميع املصابني، مهيبة 

بأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات 
الصحية والتقيد بالتعليمات وااللتزام 

بالتباعد اجلسدي ضمانًا لصحة 
وسالمة اجلميع.

حالة شفاء 
1.568من كورونا 

اكتشفها علماء من جامعة »محمد بن راشد للطب« و»الجليلة التخصصي«

روابط جينية محتملة للمضاعفات النادرة 

والخطيـــرة لكوفيــــــــد-19 لدى األطفال

وتعتبر هذه المتالزمة مرضاً يهدد 
الحياة إذا لم يتم تشخيصه وعالجه 
الواضح سبب  الفور، وليس من  على 
إصابة بعض األطفال بالمتالزمة، ولكن 
هذه الدراسة تقدم أدلة جديدة على 
المتعلقة  المحتملة  الوراثية  العوامل 

بالمتالزمة.
النتائج  بتحليل  ــدراســة  ال وقــامــت 
السريرية والمخبرية والجينية لسبعين 
األوســط  الشرق  من  معظمهم  طفاًل 
أُصيبوا بكوفيد-19، بينهم 45 طفاًل 
ينطبق عليهم تعريف الحالة لمتالزمة 
التهاب األجهزة المتعددة لدى األطفال 
و25 طفاًل غير مصاٍب تمت إضافتهم 
وتم  للمقارنة،  كمراجع  الدراسة  إلى 
عالج المرضى في مستشفى الجليلة 
ــة  ــي دولـ الــتــخــصــصــي لــألطــفــال فـ
اإلمارات ومستشفى الجامعة األردنية 
بين سبتمبر 2022 وأغسطس 2021.

ــة، الــتــي قامت  ــدراسـ وتــوصــلــت الـ
ونشرتها  بتمويلها  الجليلة  مؤسسة 
أن  إلــى  اوبــيــن«،  نتورك  »جاما  مجلة 
متالزمة  من  يعانون  الذين  األطــفــال 
التهاب األجهزة المتعددة لدى األطفال 
ملحوظ  بشكل  عــرضــة  أكــثــر  كــانــوا 
المرتبطة  الــنــادرة  الجينية  للتغيرات 
بجهاز المناعة والتي من المحتمل أن 
الذي  باألطفال  مقارنة  ضــارة،  تكون 
يصابوا  ولــم  كــوفــيــد-19  مــن  يعانون 
رابــٍط  وجــود  إلــى جانب  بالمتالزمة. 
المرض  وظهور  الجينية  النتائج  بين 

ومقاومته العالج.
وقال الدكتور وليد أبو حمور، رئيس 
قسم األمراض المعدية لألطفال في 
والباحث  لألطفال  الجليلة  مستشفى 
ضمن الدراسة: »تحمل هذه الدراسة 
أهمية كبيرة، ألن النتائج تُظهر ضرورة 
الفهم الشامل لجينات األطفال الذين 
األجهزة  التهاب  متالزمة  من  يعانون 
مساهمة  مـــدى  لتحديد  الــمــتــعــددة 

إلى  باإلضافة  المرض،  في  الجينات 
عدم وجود تمثيٍل كاف للمرضى العرب 

في الدراسات الجينية«.
الحمادي،  سليمان  الدكتور  ــال  وق
في جامعة محمد  الطب  كلية  عميد 
بن راشد للطب والعلوم الصحية: »من 
التي  الجهات  جميع  مشاركة  خــالل 
تعمل تحت مظلة مؤسسة دبي الصحية 
تتضح  الدراسة،  هذه  في  األكاديمية 
ودفع  التعاون  لتعزيز  المؤسسة  رؤية 
التميز في الرعاية السريرية واالبتكار. 
ألبحاث  نموذجاً  العمل  هــذا  ويمثل 
لها  سيكون  الجودة  عالية  مستقبلية 
المرضى،  على  عالمي  إيجابي  تأثير 
نتائج  صـــدور  ــك  ذل على  يشهد  كما 

الدراسة في مجلة علمية مرموقة.«
ــورة حمدة  ــت ــدك بـــدورهـــا، قــالــت ال
حــســن خــانــصــاحــب، رئـــيـــس قسم 
التعليم  إدارة  فــي  الطبية  الــبــحــوث 
الصحة  هيئة  في  واألبــحــاث  الطبي 
لباحثي  الدراسة  هذه  بدبي:»أتاحت 
األكاديمية،  الصحية  ــي  دب مؤسسة 
فرصة المشاركة في بحث تعاوني بين 
مختلفة.  مؤسسات  من  باحثين  عدة 
التعاوني  البحث  على  دائماً  ونشجع 
ألنـــه يــســاعــد عــلــى تــطــويــر مــهــارات 
بحثية جديدة وتعزيز الشراكات ورفع 
القدرة البحثية في مؤسسات الرعاية 
الصحية«. من جانبه قال الدكتور أحمد 
أبو طيون، مدير مختبر علم الجينات 
التخصصي  الجليلة  مستشفى  فــي 
لــألطــفــال، واألســتــاذ الــمــشــارك في 
بن  محمد  جامعة  في  الجينات  علم 
راشد للطب والعلوم الصحية: »تشير 
العوامل  أن  إلى  الدراسة  هذه  نتائج 
الوراثية النادرة تلعب دوراً في اإلصابة 
المتعددة  األجهزة  التهاب  بمتالزمة 
ــدى األطــفــال وتسلط الــضــوء على  ل
المسارات المتعلقة بالمناعة والتي قد 

تصبح أهدافاً للتدخل العالجي«.

دبي )االتحاد(

كشفت دراسة جديدة قادها علماء من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ومستشفى 

الجليلة التخصصي لألطفال، أن عوامل وراثية مستجدة يمكن أن تسهم في اإلصابة بمتالزمة التهاب 

األجهزة المتعددة لدى األطفال، وهي إحدى المضاعفات النادرة والخطيرة بعد اإلصابة بكوفيد-19. 

وُتعد متالزمة التهاب األجهزة المتعددة لدى األطفال إحدى المضاعفات النادرة والخطيرة التي 

قد تحدث عند األطفال المصابين بكوفيد-19. حيث تتسم المتالزمة بالتهاب شديد )عاصفة 

السيتوكين(، ويمكن أن تؤثر على عدة أعضاء في الجسم، بما في ذلك القلب والرئتين والكلى 

والدماغ والجلد والعينان وأعضاء الجهاز الهضمي.

مدير عام »اإلمارات الصحية« لـ »  «:

تقليل الوقت المستغرق 
للتشخيص والكشف عن 
التشوهات القلبية من 

39 يومًا إلى 15 يومًا

التحضير اآللي لألدوية 
بسرعات عالية تتراوح بين 
8 ثواٍن و12 ثانية للدواء 

الواحد
 

يوسف السركال

سامي عبد الرؤوف )دبي(

كشف الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة اإلمارات 

للخدمات الصحية، أن أكثر من 30.000 طفل تم فحصه منذ بدء برنامج 

للفحص المبّكر عن تشّوهات القلب الخلقية الحرجة لحديثي الوالدة، 

من خالل قياس نسبة تشبع الدم باألوكسجين، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ 

البرنامج بكافة المستشفيات التي تقدم خدمات للوالدة.

أكد السركال، أن النظام 
اإللكتروني لدعم القرار 

السريري وخطط الرعاية 
واإلجراءات الصحية القائمة 

على األدلة والبراهني يف 
نظام »وريد«، ساعد املؤسسة 

بشكل كبير وحيوي يف 
تقدمي خدمات رعاية صحية 

متميزة للجمهور، مشيرًا 
إلى أن هذا املشروع الذي 
شرعت املؤسسة بالعمل 

عليه يف مطلع العام 2021، 
حاز جائزة زمام – السيفير 
للعام 2020-2021، عن فئة 
املؤسسة الرائدة يف تطبيق 

أنظمة دعم القرار السريري 
القائم على األدلة والبراهني، 

لدوره يف ضمان سالمة 
املرضى وتقليل املخاطر، 
وتوفير الدعم يف اتخاذ 

القرارات السريرية حلاالت 
أو إجراءات طبية معينة، 

ورفع جودة وكفاءة البيانات 
والتشخيص األمثل، مما عزز 

ثقة املتعاملني وسعادتهم.

 »وريد«

ضمان تقديم خدمات 
الرعاية الصحية لكافة 
أفراد المجتمع وفقًا 
ألفضل مستويات 

الجودة 
 

مريم المزروعي

فحــص تشــوهـــات القلـب 

الخلقـيـــة لـ 30 ألـــف طفل
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مرافئ

الشباب  
قوة وركيزة

الذي  والحلم  والسداد،  العماد  الشباب  وأبــداً،  دوماً  هم  هكذا 
والزاهي  اليانع،  باألخضر  الحياة  وتشجير  الغد  صناعة  في  يبرع 

اليافع. 
والذين  المتفائلين  عيون  في  البريق  لون  الحياة  في  هم  هكذا 
يضعون على عاتق هذه الشريحة اآلمال العريضة، ويعقدون عليهم 
إلى  به  والوصول  بمنجزاته  والرقي  بالوطن،  النهوض  مسؤولية 

مراتب العال، ومنازل الرفاهية، ومواطن البذخ وترف الحياة. 
ال حياة ألمة وشبابها يقعون في حضيض األمنيات. 

سؤدد  من  قناعاتها  تبني  وهكذا  الرشيدة،  القيادة  تفكر  هكذا 
والشد  قــدراتــهــم  وتعزيز  دعمهم،  ورصــانــة  الــشــبــاب،  مــع  العالقة 
وتوسيع  طموحاتهم،  على  والوقوف  بملكاتهم،  والدفع  أياديهم  على 
قواعد  على  أقدامهم  وترسيخ  احتياجاتهم،  كافة  وتوفير  تطلعاتهم، 
صلبة ال تلين وال تنثني للعقبات، وال تنحني للعراقيل، ألنهم هم أوتاد 
وهم  بالحب،  المجلل  الموكب  وهــم  السفينة،  شــراع  وهــم  الخيمة، 
الكوكب المضاء بمصابيح التألق عندما يكونون في أحسن حاالتهم، 
الود  وأفضل إمكانياتهم، وأجمل مشاعرهم، عندما يتمتعون بعالقة 
هو  العز  وطن  بأن  باإليمان  قلوبهم  تمتلئ  وعندما  للوطن،  والوفاء 
المركبة الفضائية التي تخطف أشرعة السفر إلى مناطق أبعد من 
في  الشباب  الضيقة.  العقلية  مدركات  من  وأوســع  الفقير،  الخيال 
رعايتهم،  أحسّنا  فــإن  والــقــوة  الضعف  بين  ما  المسافة  الحياة 
وتربيتهم وصياغة أحالمهم، وصناعة مجدهم، يكونون هم الذراع 
العالمين  بين  وتجعلنا  البعيدة،  اآلفاق  إلى  تأخذنا  التي  الطويلة 
بلججه  والمحيط  الترف،  بأغصان  والغافة  الفرح،  بعناقيد  النخلة 
استطاعوا خالل  اإلمارات  في  وشبابنا  الشباب،  هكذا  السحيقة. 
الخمسين من تحريض العقل، لكي يؤسس لمنصة إبداعية واسعة 
الحدقات، شاسعة المحطات، وشبابنا اليوم يغزون الفضاء العالي 
العبارة،  العلوم في كافة فروعها بحنكة  بكل جدارة، ويتوغلون في 
وفطنة األذكياء، ألنَّ وراءهم صدوراً تحمي، وقلوباً ترعى، وعقوالً 
تعي أهمية أن يكون الشباب هم األجنحة التي تحلق بنا في فضاءات 
البراعة، وروعة اإلنجاز في مختلف المشاريع، والمشارب. القيادة 
السمو  صاحب  وحديث  البراعم  هذه  على  اآلمال  تضع  الرشيدة 
كان  اهلل،  حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 
تذوق  مواطن  كل  بها  يفخر  التي  الجميلة  الحكاية  قلب  في  يصب 
الضمير  في  معانيه  وكرست  الحب  أسست  لقيادة  الحب  معنى 

الوطني.

علي أبو الريش

Ali.AbuAlReesh@alIttihad.ae

.

متوفرة إلكترونيًا في ملف الطالب

»تعليم« تحدد إجراءات الحصول

علـــى الشـهـــــــادة الــدراســـيــــة

ولطلب شهادات نهاية العام الدراسي لطلبة صفوف 
النسخة  خدمة  على  التقديم  يمكن  عشر،  الثاني 
األصلية لغرض االستخدام خارج الدولة، من خالل 
الموقع اإللكتروني للمؤسسة، وذلك لطلبة المدارس 
التربية  وزارة  لمنهاج  المطبقة  والخاصة  الحكومية 
والتعليم. وكانت »تعليم« قد حددت خمسة إجراءات 
في  الطالب  درجــات  احتساب  طريقة  في  مختلفة 
شهادة إتمام الدراسة للصف الثاني عشر. وتضمنت 
تلك اإلجراءات أوالً احتساب درجة المادة في نهاية 
العام الدراسي من أوزان الفصول الدراسية الثالثة 
مجموع  يعّد  وثانياً  والختامي،  التكويني  التقييم  في 
من  عليها  الحاصل  الدرجات  هي  الطالب  درجــات 
مواد المجموعة »أ« النظرية، والتي تظهر على صورة 

رقم وحرف في الشهادة.
وثالثاً يستخرج معدل الطالب من تقسيم المجموع 
مواد  تخضع  ورابعاً  »أ«،  المجموعة  مواد  على عدد 

المجموعة »ب« العملية أو مواد المشاريع التطبيقية، 
لتقييمات مركزية موحدة، ويكون التقييم بالحروف، 
وليس لها درجات وال تدخل ضمن المجموع، وخامساً 
يختلف سلم توزيع الدرجات حسب المسار التعليمي 

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

تــقــدم 295707 طــالب وطــالــبــات في  وكـــان قــد 
الصفوف من الثالث إلى الثاني عشر في المدارس 
لتأدية  الوزارة  لمنهاج  المطبقة  والخاصة  الحكومية 
في   2022-2021 الدراسي  العام  نهاية  امتحانات 
في  وطالبة  طالباً   28916 منهم  يونيو،  من  العاشر 

الصف الثاني.

دينا جوني )دبي( 

حددت مؤسسة اإلمارات للتعليم المدرسي 

آلية حصول طلبة المدارس الحكومية على 

الشهادة الدراسية المعتمدة. وذّكرت أن 

الشهادات متوفرة إلكترونيًا من خالل ملف 

الطالب، عبر QR CODE، ويمكن للطلبة 

من األول إلى الثاني عشر طباعة الشهادة 

الدراسية على ورق أبيض عالي الجودة، 

حجم )A4(، وباستخدام طابعة ملونة.

فريق من جامعة خليفة األول
في مسابقة دولية 

أبوظبي )االتحاد(

فاز فريق بحثي من مركز اإلمارات لالبتكار يف االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات »إبتيك«، 
والذي يتخذ من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا مقرًا له، باملركز األول يف مسابقة 

»فيدسيس 2022« الستخراج البيانات واحللول، بهدف تطوير أفضل االبتكارات العملية يف 
مجال التنبؤ بالتكاليف املرتبطة بعقود شحن البضائع. تنافس فريق »إبتيك« مع 135 فريقًا 

من 24 دولة من جميع أنحاء العالم، حيث فاز باجلائزة األولى، وذلك عن احلل املبتكر الذي 
طوره الفريق. ويف هذا الصدد، سيقوم فريق »إبتيك« بتقدمي ورقة بحثية قصيرة خالل 

جلسة خاصة يف النسخة الـ17 من مؤمتر علوم الكمبيوتر واألنظمة الذكية )فيدسيس 
2022( املقرر عقده يف الفترة ما بني 4 إلى 7 سبتمبر هذا العام يف العاصمة البلغارية صوفيا. 
وقال الدكتور عارف سلطان احلمادي، نائب الرئيس التنفيذي يف جامعة خليفة: »يؤكد فوز 
فريق إبتيك على 135 فريقًا عامليًا القدرات العالية يف االبتكار لدى الفريق الذي طور أفضل 

منوذج لتعلم اآللة لشحن البضائع«.

لدعم التعليم المستمر للمستفيدين من البرنامج

تفاهم بني »اإلمارات للتعليم املدرسي« و»أبوظبي للدعم االجتماعي«

أبوظبي )االتحاد( 

للتعليم  اإلمـــارات  مؤسسة  أبرمت 
هيئة  مــع  تفاهم  مــذكــرة  الــمــدرســي 
للتعاون  االجتماعي  للدعم  أبوظبي 
برنامج  دعــم  مــجــال  فــي  المشترك 
تتيحه  ــذي  ــ الـ الــمــســتــمــر  الــتــعــلــيــم 
المؤسسة، ألفراد المجتمع الستكمال 
مع  يتناسب  بما  التعليمية  مسيرتهم 

ظروفهم المعيشية والعملية.
تمكين  ــى  ــ إل الـــمـــذكـــرة  ــدف  ــهـ وتـ
الــدعــم  بــرنــامــج  مــن  المستفيدين 
دراساتهم  استكمال  من  االجتماعي 
مستوى  ورفــع  المدرسية،  التعليمية 
مهاراتهم، ومن ثم إلحاقهم بمؤسسات 
جاهزيتهم  وتعزيز  العالي،  التعليم 

لاللتحاق بسوق العمل.
 وقـــال عــبــداهلل حميد الــعــامــري، 
ــام هــيــئــة أبــوظــبــي للدعم  ــر عـ مــدي
إلى  الهيئة  في  »نسعى  االجتماعي: 
في  المستمر  التعليم  ثقافة  ترسيخ 
تمكينهم  بهدف  مستفيدينا  صفوف 
وإعدادهم للمستقبل، ونتطلع أن يكون 
اإلمـــارات  مؤسسة  مع  التعاون  هــذا 
وإيجابياً  مثمراً  المدرسي  للتعليم 
وأشّجع  المنشودة،  التطلعات  ويحقق 
في  ــمــرار  االســت عــلــى  المستفيدين 
طلب العلم لمتابعة مسيرتهم وتطوير 
مهاراتهم بشكل دائم، بهدف تهيئتهم 
بثقة  المهني  العمل  مــيــدان  لــدخــول 
بفعالية  العمل  سوق  في  واالنخراط 

وهو الذي سيكون له انعكاس إيجابي 
مستقباًل،  المعيشية  حياتهم  على 
مما يساهم في تحسين واقع حياتهم 
الحياة  وتوفير  المعيشي  ومستواهم 

الكريمة لهم وألسرهم«.
ــدت الــدكــتــورة  ــ  مــن نــاحــيــتــهــا، أك
عــام  مــديــر  السميطي  عــلــي  ــة  ــع راب
المدرسي  للتعليم  اإلمــارات  مؤسسة 
ــاً على  ــ أن الــمــؤســســة حــريــصــة دوم
الـــتـــعـــاون مـــع مختلف  مـــد جــســور 
المؤسسات والهيئات الوطنية، بهدف 
بما  برامجها  ودعــم  خدماتها  تطوير 
ــي قطاع  ــع تــوجــهــاتــهــا ف يــتــمــاشــى م
توجهات  مــن  والــمــســتــمــدة  التعليم 

خالل  المستقبلية  وخططها  الدولة 
تسجيل  ويــتــم  المقبلة.  الخمسين 
المستفيدين لدى المؤسسة بواسطة 
تعمل  كما  التسجيل.  ووسائل  قنوات 
الــمــؤســســة والــهــيــئــة عــلــى الــتــعــاون 
ومتابعة  االجتماعية  الحاالت  حول 
القضايا الطالبية، كالغياب المزمن، 
ــي الــمــتــدنــي،  ــدراســ ــ الــتــحــصــيــل ال
والنفسية  االجــتــمــاعــيــة  الــمــشــاكــل 
لجنة  قبل  من  األخـــرى،  والسلوكية 
مشتركة من الطرفين، لتحسين جودة 
المجاالت  مختلف  في  الطلبة  حياة 
والمعرفية  والنفسية  االجتماعية 

والصحية واالقتصادية.

عبداهلل العامري ورابعة السميطي خالل التوقيع )من المصدر(

مبوجب املذكرة ستعمل هيئة 
أبوظبي للدعم االجتماعي 

مع مؤسسة اإلمارات للتعليم 
املدرسي على حصر املستفيدين 

والعمل على تسجيلهم ضمن 
املراحل التعليمية املناسبة، 

حيث متكنت الهيئة من 
تسجيل عدد من املستفيدين، 

ممن انضموا لصفوف املرحلة 
الثانوية من الصف 10 حتى 

12، ومجموعة ثانية التحقت 
بالصفوف الدراسية من 7 حتى 

9، باإلضافة إلى مجموعة ثالثة 
سجلت يف مرحلة تعليم الكبار. 

ويعمل الفريق املختص يف الهيئة 
بالتواصل مع املستفيدين إلمتام 

إجراءات التسجيل وتأمني 
الوثائق املطلوبة، ليشكل هذا 

التعاون إضافة فاعلة إلى باكورة 
إجنازات الهيئة، بهدف إثراء 
برامجها الرائدة التي تسعى 

من خاللها لتمكني املستفيدين 
املنتفعني من الهيئة.

حصر المستفيدين

حصــول أول طالبـة
على الدكتوراه المزدوجة

في جامعة اإلمارات

العين)وام(

حصلت الطالبة أميرة فارس على الدكتوراه في الهندسة الكيميائية 
من جامعتين مختلفتين، األولى من جامعة اإلمارات العربية المتحدة، 
والثانية من جامعة لوفين البلجيكية عن أطروحتها »عملية سولفاي 
المعدلة متعددة المراحل من أجل التقاط ثاني أكسيد الكربون وتحلية 
المياه شديدة الملوحة«، وتعد أميرة أول طالبة دكتوراه تحصل على 
هذه الدرجة المزدوجة في جامعة اإلمارات.  وقالت الدكتورة أميرة 
فارس: »لقد كان لي الشرف في حصولي على الدكتوراه في الهندسة 
الكيميائية من جامعتين مشهورتين عالمًيا، وليس جامعة واحدة، تحت 
رعاية أساتذة من جامعة اإلمارات العربية المتحدة وجامعة لوفين«. 
وأضافت: »كانت فرصة الحصول على درجة الدكتوراه المزدوجة من 
جامعة اإلمارات العربية المتحدة وجامعة لوفين تجربة غيرت حياتي، 
لقد حظيت بفرصة بحثية فريدة الكتساب خبرات جديدة، وكانت 
خطوة قيمة في رحلتي البحثية، وآمل أن تكون بداية للعديد من طلبة 
المستقبل للشروع في طريقهم للحصول على الدكتوراه المزدوجة«. 
وقالت: »لقد كانت هذه التجربة األكاديمية مميزة جداً والتي أهلتني 
لالستفادة من مرافق البحث العلمي من الجامعتين والتعاون مع الزمالء 

من الدولتين والحصول على خبرة دولية فريدة«. 

الطالبة أميرة فارس

خالل المسابقة )من المصدر(

من جهته قال الدكتور علي املرزوقي، عميد كلية الدراسات العليا: إن هذا 
النوع من الشراكات العلمية والطالبية له األثر البالغ يف دعم السمعة 

األكادميية للجامعة، وشراكتنا مع جامعة لوفني البلجيكية العريقة انعكست 
على إتاحة فرصة جيدة لطلبتنا للدراسة والبحث العلمي األكادميي 

املشترك مع زمالء دوليني، واالستفادة من جتربة وخبرات دولية متنوعة.

شراكة اكاديمية

�صروط امل�صاركة يف املناق�صة:

تقدمي ن�صخة من الرخ�صة التجارية ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية اأبوظبي.  -

تقدمي ن�صخة من ال�صهادة ال�صريبية اأو الرقم ال�صريبي.  -

تقدمي ن�صخة من اعتماد التوقيع او املخول بالتوقيع.  -

على  بنكي  اإيداع  طريق  عن  درهًما   525 وقدرها  املناق�صة  يف  امل�صاركة  ر�صوم  دفع   -

احل�صاب التايل:

 ACCOUNT NAME: SHEIKH ZAYED GRAND MOSQUE CENTER REVENUE
ACCOUNT

Account number: 9351493269359029
IBAN: AE550359351493269359029

Bank: FAB
Swift code: FGBMAEAA

يجب ار�صال جميع امل�صتندات املذكورة اأعاله مع اإي�صال االإيداع البنكي على الربيد   -

Purchases@szgmc.ae :االإلكرتوين اخلا�ص بق�صم امل�صرتيات والعقود

اآخر موعد ل�صراء م�صتندات املناق�صة ، بتاريخ 2022/08/26.  -

اآخر موعد لتقدمي العطاءات ال�صاعة 3 ظهراً بتوقيت مدينة اأبوظبي،  -

         بتاريخ 2022/08/30 مع نهاية �صاعات العمل الر�صمية.

�إعالن طرح مناق�صة

يعلن مركز جامـع ال�صيخ زايد الكبري

 عن طرح مناق�صة رقم:

SZGMC/RFP/12/2022

لال�صتف�صار يرجى االت�صال: 02/4191919  ، اأو التوا�صل عرب الربيد 

Purchases@szgmc.ae :االإلكرتوين اخلا�ص بق�صم امل�صرتيات والعقود

تطوير هوية مركز جامع ال�شيخ زايد الكبري



صباح الخير

.. لمن استطاع

التي  وهي  األيــام،  هذه  أجواءها  نعيش  التي  الحج  فريضة  عن  بعيداً 
بسبب  ليس  الكثيرين  على  وصعبت  سبياًل،  إليها  استطاع  لمن  ُفرضت 
وإنما  العالم،  التي ضربت  »كوفيد-19«  جائحة  جراء  المفروضة  القيود 
أرقاماً  يفرضون  الذين  الحج  مقاولي  ممارسات  بسبب  ذلك  قبل  حتى 
إلى  بي«  آي  »الفي  من  درجات  الحج  صنفوا  أن  بعد  لخدماتهم،  فلكية 
»الفي الفي الفي آي بي« واألخير كان يصل ألكثر من مائة ألف درهم!! 
رغم  والسياحي  الترفيهي  السفر  على  البعض  إصــرار  اليوم  نتناول 
بشباكها  الجاهزة  البنوك  من  االقتراض  واستسهاله  إمكانياته  محدودية 

بأمثال هؤالء. لإليقاع  ومصائدها 
تزامنت اإلجازة الصيفية هذا العام عند البعض مع إجازة عيد األضحى 
أسعار  في  جنونياً  ارتفاعاً  وقد شهدت  غٍد،  يوم  من  تبدأ  التي  المبارك 
تذاكر السفر بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، وتفننت شركات الطيران 
لها،  بالنسبة  الذروة  يعد  موسم  في  والمبررات  »التخريجات«  ابتداع  في 
ثالثة  نحو  بعد  الروح  فيها  دبت  قد  والسياحية  السفر  حركة  أن  خاصة 
على  »الجائحة«  تأثير  من  بها  مرت  التي  الظروف  جراء  عجاف؛  أعوام 
مقدمتها  وفي  تضررت،  التي  االقتصادية  القطاعات  من  وغيره  القطاع 

والفنادق. السياحية  الحركة 
أزمنة  في  واألجــداد  اآلبــاء  عرفها  التي  االقتصادية  القواعد  أبسط 
أي  بنفسه عن  المرء  ينأى  أن  المالية  النظريات  قبل ظهور  وحتى  بعيدة 
سلعة تكون فوق قدرته على شرائها حتى وإن كانت ضرورية، والبحث عن 
بدائل لها، فما بالك بأمر من الكماليات؟ ويندرج ضمن الترفيه والترويح 
وتنفرج  األمور  فيه  تتيسر  إلى حين  وإرجاؤه  االستغناء  يمكن  النفس  عن 
لمجرد  ألعوام  بأقساط  نفسه  ويكبل  المرء  يقترض  أن  ولكن  األحــوال. 
من  وكأنه  الجو  حرارة  بحجة  والجيران  أقرانه  أمام  ويتباهى  يسافر  أن 
األمور  تقدير  في  خلل  عن  يكشف  غريب  أمر  فذلك  اإلسكيمو،  سكان 

الصحيح. نصابها  في  ووضعها 
خيارات  وتوفير  الفرصة  التقاط  السياحية  دوائرنا  من  أتمنى  كنت 
والفنادق  والمسابح  المغلقة  الترفيهية  األماكن  استغالل  بحسن  للناس 
ترويجية  عــروض  خــالل  من  المتناول  في  بأسعار  للجمهور  وإتاحتها 
للذين  إجبارياً  خياراً  البقاء  جعل  البدائل  غياب  لألسف  ولكن  مشجعة، 
وعدم  عنها،  تحدثنا  التي  التكاليف  ارتفاع  ظل  في  السفر  يحبذون  ال 
والسياحة  للسفر  تروج  التي  والعروض  اإلعالنات  بريق  وراء  االنجرار 
في  فقط  ليس  المتخصصة  إياها  المصارف  إعالنات  وحتى  باألقساط 
طريق  عن  وإدمانها  بل  الشخصية،  القروض  مصيدة  إلى  متعامليها  جر 

ما يسمى بتجديد أو شراء القرض.

علي العمودي

ali.alamodi@alittihad.ae

ابتهاجًا بعيـــد األضحــــى

أبوظبي تزين الشوارع الرئيسية والجسور  

)أبوظبي(  الخياط  هالة 

أبوظبي  مدينة  بلدية  باشرت   
مدينة  ــوارع  شـ تزيين  بــأعــمــال 
بالتشكيالت  وضواحيها  أبوظبي 
الضوئية بمناسبة عيد األضحى 
ــواء  ــ ــعــزيــز األج ــت الـــمـــبـــارك، ول
المناسبة  هــذه  فــي  الروحانية 
والسعادة  للبهجة  وبثاً  المباركة، 

السكان. بين 

من  العـــديد  البلديـــة  ونشرت 
متناسقة  الضوئية  التشكيالت 
ــي مــيــاديــن مــديــنــة  األلــــــوان فـ
أبوظبي، وشوارعها وجســورها. 
الضوئية  التشكيالت  واحــتــوت 
ــبـــارات الــتــي  ــعـ الــعــديــد مـــن الـ
ــقــافــي  ــث ــوروث ال ــ ــمـ ــ ــكــس الـ ــع ت
المتبعــــة  والتقاليد  والــعــادات 
مثل:  اإلمـــارات،  مواطني  لــدى 

وأنتم  عام  كل  مبارك،  )عيدكم 
ــواده،  ــ ــن عـ ــم مـ ــر، عــســاك ــخــي ب
من  والسالمين،  الغانمين  مــن 

والفايزين(. العايدين 
ــواع الــمــجــســمــات  ــ ــ ــول أن ــ وحـ
البلدية  أكـــدت  الــمــســتــخــدمــة، 
ــهـــا حـــرصـــت خــــالل تــزيــيــن  أنـ
على  المناسبة  بــهــذه  أبــوظــبــي 
وبأحجام  جديدة  أشكال  إدخال 
فنية  لوحة  تشكيل  بهدف  كبيرة 
في  تساهم  األنــوار  من  جمالية 
أجواء  وتعكس  المجتمع،  إسعاد 
السالم واالستقرار والفرح التي 
تعم الوطن بأكمله، كما تضمنت 
تشكيالت تحمل طابع الزخارف 

اإلسالمية.

»اإلحسان الخيرية« 
توزع قسائم 

األضاحي

»إقامة دبي« تحدد 
ساعات العمل 

خالل عطلة العيد 

عجمان )االتحاد(

 بدأت جمعية اإلحسان 
اخليرية توزيع قسائم 

)كوبونات( األضاحي على 
األسر املتعففة واأليتام وذوي 

الدخل احملدود املسجلني لديها 
يف عجمان ورأس اخليمة 

والفجيرة، بهدف إسعاد 
الفئات احملتاجة ومحدودة 

الدخل يف عيد األضحى 
املبارك، وإدخال البهجة إلى 

قلوبهم يف هذه األيام املباركة.
ووضعت »اإلحسان اخليرية«، 

آلية تضمن الوصول إلى 
الفئات املستحقة بإرسال 

رسائل نصية إلى احلاالت 
مبوعد وموقع التوزيع، مع 

تسليم احلاالت كوبونات تسلم 
موضحًا بها الكمية وبحسب 
أعداد أفرادها، ويتم مراعاة 

التوزيع للحاالت يف مركباتهم، 
حرصًا من اجلمعية على اتخاذ 

التدابير الصحية الالزمة 
لسالمة املستحقي. 

كما حددت اجلمعية، آلية 
دقيقة لذبح ونقل وتوزيع 
حلوم األضاحي وتخزينها 

يف مخازنها، مبا يتماشى مع 
التدابير الوقائية واالحترازية 
التي حددتها اجلهات املختصة 

يف الدولة، وتعتبر اجلمعية 
هذا املشروع مؤشرًا إيجابيًا 

يعكس الثقة، التي حتظى 
بها من قبل املتبرعني الذين 

بادروا بتوكيلها عنهم يف شراء 
أضاحيهم وذبحها وتوزيعها، 
مثمنة دور أصحاب األيادي 

البيضاء وأهل اخلير يف 
دعم املشروعات اإلنسانية 

واخليرية التي تقدمها 
اجلمعية للمجتمع.

دبي )االتحاد(

 أعلنت اإلدارة العامة لإلقامة 
وشؤون األجانب بدبي، 

مواصلة تقدمي خدماتها 
خالل إجازة عيد األضحى 

املبارك، التي تصادف 8 يوليو 
لغاية 11 يوليو 2022، ودعت 
كافة املتعاملني إلى استخدام 

التطبيق الذكي إلقامة 
دبي املتوافر عبر تطبيقات 

الهواتف الذكية، واملوقع 
اإللكتروني لإلدارة، يف إجناز 

معامالتهم خالل العطلة، 
كما ميكن للمتعاملني تقدمي 
كافة االستفسارات املتعلقة 
مبعامالت اإلدارة باالتصال 

بخدمة مركز االتصال »آمر« 
على الرقم املجاني 8005111، 
الذي يعمل على مدار الساعة 

طيلة أيام األسبوع.
ويواصل مركز العوير التابع 

لقطاع متابعة املخالفني 
واألجانب بدبي، تقدمي 

خدماته طيلة أيام األسبوع، 
من الساعة 6 صباحًا وحتى 

10 مساًء.
كما سيستمر مركز سعادة 

املتعاملني املتواجد يف مطار 
دبي الدولي مبنى 3 )صالة 

القادمني( بتقدمي خدماته 
على مدار الساعة طيلة 

أيام األسبوع، وذلك لتسهيل 
وتيسير إجناز إجراءات 

املتعاملني خالل عطلة العيد.

دبي )االتحاد(

 أعلنت مؤسسة اإلمارات للخدمات الصحية استمرار عمل أقسام الطوارئ يف مختلف املستشفيات 
ومراكز الرعاية الصحية األولية التابعة لها، وتوفير اخلدمة على مدار 24 ساعة طيلة أيام 

األسبوع وخالل عطلة عيد األضحى املبارك التي تبدأ يف 8 وتستمر حتى 11 يوليو اجلاري، 
بنظام املناوبات املعتاد كل على حسب تخصصه. وستعمل جميع مراكز الرعاية الصحية األولية 

يف كل من إمارة دبي والشارقة وعجمان ورأس اخليمة والفجيرة وأم القيوين، باإلضافة إلى مراكز 
خورفكان والذيد ودبا احلصن وكلباء ستعمل طيلة أيام عطلة عيد األضحى املبارك بكامل طاقتها 

الطبية والتمريضية. وثّمن الدكتور عصام محمد الزرعوني املدير التنفيذي لقطاع اخلدمات 
الطبية يف مؤسسة اإلمارات للخدمات الصحية، جهود الكوادر الطبية كافة، ومبادرتها إلى العمل 

بجهد وإخالص خالل عطلة عيد األضحى املبارك، وحرصها على توفير أعلى معايير اخلدمات 
الصحية التي تشكل ركيزة أساسية يف حماية أرواح وصحة األفراد وضمان سالمة املجتمع، موضحًا 

أن املؤسسة تضع خدمة املرضى واملتعاملني يف مقدمة أولوياتها، انطالقًا من حرصها على استدامة 
توافر اخلدمات الطبية لألفراد يف جميع األوقات واملناسبات والعطل الرسمية.

وتشمل املراكز كاًل من مركز محيصنة ومركز العوير الصحيني بدبي، ويف إمارة الشارقة مركز واسط 
ومركز تعزيز صحة األسرة ومركز القرائن الصحي »مركز تقييم احلاالت اإليجابية«، ومركز الذيد، 

ومركز اللؤلؤية ومركز دبا احلصن الصحيني، مركز كلباء الصحي »مركز تقييم احلاالت اإليجابية 
املتعاملني«، مركز حلوان الصحي، ويعمل مركزا املدام واللؤلؤية الصحيان بنظام االستدعاء وعلى 

مدى 24 ساعة. ويف عجمان، تعمل مراكز مشيرف، واملنامة، ومزيرع الصحي، واملدينة الصحية، ويف 
أم القيوين مراكز اخلزان وفلج املعال والسلمة الصحية والراعفة الصحية، أما يف رأس اخليمة فتعمل 
مراكز رأس اخليمة واملعيريض واجلزيرة والرمس وكدرا وسيف بن علي واملنيعي الصحي الذي يعمل 

بنظام 24 ساعة، فيما تعمل مراكز املدينة الصحي وقدفع وضدنا واخلليبية الصحية يف الفجيرة.
وميكن للمتعاملني الراغبني مبعرفة أوقات العمل والدوام يف جميع مستشفيات ومراكز الرعاية 

الصحية األولية، االطالع عليها عبر املوقع اإللكتروني ووسائل التواصل االجتماعي التابعة 
ملؤسسة اإلمارات للخدمات الصحية، كما ميكنهم معرفة مواقيت العمل من خالل املوقع اإللكتروني 

وقنوات التواصل االجتماعي للمؤسسة.

دبا الحصن )االتحاد( 

 أعلنت بلدية مدينة دبا احلصن، استكمال كافة استعداداتها الستقبال عيد األضحى املبارك، 
حيث قامت بإعداد خطة متكاملة يف إطار حرصها على تقدمي أفضل اخلدمات لسكان املدينة 
وزوارها خالل أيام العيد، وذلك يف سبيل احملافظة على صحة وسالمة املجتمع، كما عملت على 

جتهيز املقصب لتقدمي األضاحي وفق الشروط واملعايير الصحية الالزمة، وقامت بتزيني املدينة 
باألشكال الهندسية املضيئة حتى تبث الفرحة والبهجة يف نفوس السكان.

وأوضح طالب عبداهلل اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا احلصن، أن إدارة العمليات بالبلدية 
قامت بإعداد خطة متكاملة يف إطار حرصها على تقدمي أفضل اخلدمات لسكان املدينة وزوارها 

خالل أيام العيد، وذلك بعد تفعيل دور البلدية الرقابي على املنشآت الغذائية واألسواق، وتكثيف 
الزيارات واحلمالت التفتيشية عليها لضمان التزامها بكافة الضوابط الصحية امُلنظمة لسير 
العمل، باإلضافة إلى ذلك إجراء حمالت تفتيشية مفاجئة على الصالونات ومراكز التجميل 

اخلاصة بالرجال والنساء، للتأكد من التزامها بكافة التدابير االحترازية واالشتراطات الصحية 
املعلن عنها من قبل اجلهات املختصة.

وحذر مدير البلدية كافة سكان املدينة من التعامل مع القصابني اجلوالني غير املرخصني نظرًا 
لعدم خضوعهم للمعايير الصحية الالزمة، وعدم فحص األضاحي التي يقدمونها للسكان للتأكد 

من خلوها من األمراض املختلفة.
وذكر اليحيائي أن إدارة العمليات يف البلدية عملت على تكثيف التحضيرات لتهيئة وجتهيز مصلى 

العيد يف دبا احلصن، وتزويده بكافات اإلمكانات اخلدمية والتقنية والهندسية، خدمًة جلمهور 
املصلني الذين يتوافدون ألداء صالة عيد األضحى املبارك.

وتقدم مدير البلدية بأسمى آيات التهاني والتبريكات وأجمل األماني إلى القيادة الرشيدة وإلى 
املواطنني واملقيمني كافة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة مبناسبة حلول عيد األضحى املبارك، 

داعيًا اهلل العلي القدير أن يعيده على اجلميع باخلير واليمن والبركات.

بعضها على مدار الـ24 ساعة

استمــرار الخدمـــات فـي منشـــآت

 اإلمارات الصحية 

بلدية دبا الحصن تكمل استعداداتها

 عروض لأللعاب النارية أول أيام عيد األضحى

تشكيالت ضوئية يف شوارع العني  

محمد البلوشي )العين(

 انتهت بلدية مدينة العين من 
تركيب تشكيالت ضوئية مميزة 

على امتداد شوارع وميادين 
المدينة استعدادًا الستقبال عيد 
األضحى المبارك، وابتهاجًا بهذه 

المناسبة الدينية السعيدة، من 
خالل اختيار تشكيالت مستمدة 
من روحانية ومعاني العيد تمتد 

على أكثر من 15 كيلومترًا، كما 
تستعد البلدية لتقديم عروض 

مميزة لأللعاب النارية تقام 
بمبنى بلدية مدينة العين 

األيقوني الساعة 8 مساء أول أيام 
عيد األضحى.

ويركز مشروع تزيين المدينة 
لعيد األضحى لهذا العام على 

بعض التقاطعات والشوارع 
الرئيسة والحيوية كشوارع وسط 

مدينة العين والمركز اإلداري 
بمجمل 10 شوارع تزينت بأكثر 

من 180 وحدة من التشكيالت 
الهندسية المضيئة.

وجاء اختيار األشكال والتصاميم 
ألعمال اإلنارة المستخدمة في 

الزينة وفقًا لتشكيالت هندسية 
مستوحاة من روحانية المناسبة 
ومعانيها الجليلة، حيث اعتمدت 

أغلب التشكيالت الهندسية 
الضوئية على عبارات التهاني 

ورموز الهدايا والزخارف بألوان 
متنوعة، إلضفاء المزيد من 

البهجة والجمال على ميادين 
المدينة.

خالل جولة لـ»           « على مسالخ وعزب اإلمارة

20 % نمو مبيعات أضاحي العيد يف أبوظبي 

ريم البريكي )أبوظبي(

ارتفعت وتيرة الطلب على األضاحي 
في أسواق الماشية بالعاصمة أبوظبي 
اقتراب  مــع  بالتزامن  ملحوظ  بشكل 
حلول عيد األضحى المبارك، لتسجل 
مبيعات التجار والمسالخ نمواً بـ %20، 
مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، 
ــجــار فـــي الــســوق  ــده ت ــ بــحــســب مـــا أك

المحلية.
ــارة  ــ ــزب إم ــ ــخ وعـ ــهـــدت مــســال وشـ
الماضية  القليلة  أبوظبي خالل األيام 
نشاطاً ملحوظاً من قبل التجار ومالك 
وتيرة  تصاعد  مع  بالتزامن  الــعــزب، 
شراء  على  المستهلكين  من  اإلقــبــال 
الستقبال  استعداداً  وذلك  األضاحي، 
عيد األضحى المبارك، ووفق ما أشار 
إليه مالك العزب والباعة في السوق، 
زيــادة  الطلب شهد  أن  أكـــدوا  الــذيــن 
والخراف  األغــنــام  شــراء  على  كبيرة 
اشتراطات  مع  تتوافق  التي  واألبقار 
األضحية بحسب الشريعة اإلسالمية.

حركة نشطة
لـ»االتحاد«،  ميدانية  جولة  وخــالل 
شملت بعض مواقع بيع األضاحي التي 
وجود  تبين  أبوظبي،  إمارة  خصصتها 
األضــاحــي،  ــراء  شـ على  جيد  إقــبــال 
لحجز  »عربون«  بدفع  زبائن  يقوم  إذ 
ــمــا ســجــلــت الــجــولــة  أضــاحــيــهــم، ك
الوقت  في  األضاحي  أسعار  استقرار 
يتضاعف  أن  التجار  فيه  رّجــح  الــذي 
األضاحي  شــراء  على  الحركة  نشاط 

خالل أيام عيد األضحى المبارك.

وأكد علي شجاع مدير شركة الواحة 
للمواشي، ارتفاع نشاط الحركة التجارية 
األضــاحــي بشكل ملحوظ  على شــراء 
منذ نحو يومين، مبيناً أن معظم العمالء 
أو  األضحية  ثمن  كامل  بدفع  يقومون 
لدى  ويبقونها  كعربون  ثمنها  من  جزء 

التاجر بعد أن يتم ترقيمها.
ــســوق شهد  ال أن  ــح شــجــاع  وأوضــ
وزيــادة  الطلب  فــي  متسارعة  حركة 
كبيرة حققت مكاسب للسوق، موضحاً 
الخراف  شــراء  على  تركز  الطلب  أن 
والماعز من األنواع النعيمي والنجدي 

والجزيري والصومالي.

 أسعار األضحية
وأكـــد شــجــاع أن أســعــار األضــاحــي 
مستقرة عند مستويات العام الماضي، 
زيادة،  لم تشهد  أن األسعار  إلى  الفتاً 
نوع  من  األغنام  سعر  بلغ  حيث  تذكر 
النعيمي نحو 1350 درهماً، فيما سجل 
سعر الجزيري 1150 درهماً، بينما جاء 

الصومالي في حدود 700 درهم.
ــراوح ما  ت األبقار  أن سعر  وأضــاف 
إلى 6000 درهــم، مشيراً  بين  5500 
إلى وجود رقابة على جودة المعروض 
من المواشي واألضاحي التي تتوفق مع 
المطلوبة  والمواصفات  االشتراطات 
لألضحية، مؤكداً أن مسالخ اإلمارة لن 
تقوم باستقبال تسلم األضاحي وذبحها، 
الخاصة  التطبيقات  خـــالل  مــن  إال 

بمسالخ أبوظبي وبمواقيت مختلفة.

الشارقة )االتحاد(

 قال عبد اهلل الشامسي مدير سوق الشارقة للمواشي: »حرصت إدارة سوق 
املواشي يف إطار استعداداتها لعيد األضحى املبارك على جتهيز جميع املرافق 

وتوفير اخلدمات كافة التي يحتاج إليها اجلمهور، وزيادة عدد العاملني واملشرفني 
واملراقبني واألطباء البيطريني لضمان سير العمليات بسالسة وسهولة وتقدمي 
خدمات ذات جودة عالية، باإلضافة إلى نظام مستحدث بإرسال رسائل نصية 

فورًا لتسلم األضحية.
وأضاف الشامسي: لتسهيل العملية على زوار السوق، خصصنا يف سوق املواشي 

مسارين خارج السوق، املسار األول مخصص للزوار الذين قاموا باحلجز املسبق 
عبر املوقع اإللكتروني اخلاص بسوق املواشي، ويتم خالله إرسال رسالة نصية 

للعميل باملوعد احملدد له لزيارة السوق للحصول على اخلدمة التي يرغب 
فيها، واملسار الثاني مخصص لزيارات اجلمهور املباشرة دون حجز مسبق، كما مت 
تخصيص مسارين داخل السوق، مسار مخصص للمسلخ مباشرة للزوار الراغبني 

يف ذبح أضاحيهم اخلاصة، ومسار مخصص للذهاب للحظائر مباشرة لتتم عملية 
شراء األضاحي، ومن ثم استكمال بقية اإلجراءات من سلخ وتقطيع حتى تسلم 
األضحية. وأكد الشامسي: لضمان سير العملية بسرعة وسهولة، مت التعاون مع 

إدارة املرور يف القيادة العامة لشرطة الشارقة لتنظيم حركة دخول العمالء.
وبني الشامسي أن الطاقة االستيعابية للمقصب التابع للسوق تصل إلى 250 رأسًا 

من املاشية يف الساعة 25 رأسًا لألبقار، موزعة على ثالثة خطوط خدمة يعمل 
عليها 55 قصابًا، حتت إشراف ثمانية مراقبني ومشرفني اثنني لضمان سالسة 

سير العمليات، إضافة إلى وجود سبعة أطباء بيطريني للرقابة على املقصب 
وحظائر املاشية، وكذلك 55 عاماًل للحفاظ على نظافة املكان واملعدات وتسهيل 

عملية تسلم وتسليم األضاحي للجمهور.

سوق الشارقة للمواشي جاهز 
الستقبال المضحين

412 دورية و62 سيارة إسعاف و3200 رجل شرطة لتعزيز األمن

لجنة تأمني الفعاليات بدبي تكمل استعدادات العيد

سوق الشارقة للمواشي )من المصدر(

 أعطت البلدية خصوصية 
واهتمامًا كبيرين لتزيين 

الكورنيش كونه واجهة 
سياحية، ووجهة مفضلة 
ألفراد المجتمع والزوار، 

وعملت البلدية على تركيب 
مجسمات وأشكال عمالقة. 

كما تم تمييز جسر المقطع 
بتركيب ستائر من اإلنارة 

على عرض الجسر، مما 
يعكس جمال الجسر 

ويعطي منظرًا بهيًا لمدخل 
أبوظبي.

وأكدت بلدية مدينة 
أبوظبي أنها راعت أثناء 

تركيب زينة عيد األضحى 
إجراءات السالمة من حيث 

استخدام المواد ذات الجودة 
العالية التي من شأنها 

توفير السالمة واألمان. 
كما أخذت بعين االعتبار 

اختيار األلوان واالنبعاثات 
الضوئية، بحيث ال تؤثر 
على مستخدمي الطرق 

حفاظًا على سالمتهم.

 واجهـــــة 
سياحيـــــــــــــة

تشكيالت ضوئية 
متناسقة األلوان في 
ميادين مدينة أبوظبي

وتحرص بلدية مدينة العين في جميع المناسبات 
الدينية والوطنية على مشاركة المجتمع، ونشر السعادة 
والبهجة، حيث جاءت زينة هذا العام لتتناسب مع أجواء 

وقيم المناسبة، بما يبهج الزوار ومستخدمي الطريق، 
مع اإلبقاء على أنوار الزينة طوال أيام عيد األضحى 

لتكون مدينة العين متألقة باألنوار خالل هذه المناسبة 
الدينية، ولتعكس الوجه الحضاري وتجسد معاني وقيم 

وروحانية العيد والعادات والتقاليد الوطنية.

السعادة والبهجة

 الطاقة االستيعابية للمقصب التابع
 للســـوق تصــــل إلـــــى 250 رأســـًا

تكثيف التحضيرات لتهيئة وتجهيز 
مصلى العيد في دبا الحصن

ثبات األسعار
من جانبه، أوضح أحد مالك العزب 

يف اإلمارة أن أسعار أضاحي العيد 
شهدت ثباتًا ملحوظًا عند مستويات 

العام املاضي، كما لم يطرأ أي تغيير 
عن أسعارها يف األيام العادية، مؤكدًا 
أن الطلب تزايد خالل األيام املاضية 

على شراء األضاحي من اخلراف، 
الفتًا إلى أن بعض العمالء يفضلون 

الشراء من العزب اخلاصة باملواطنني، 
وذلك لتراجع أسعار العزب مقارنة 

باحملال.
 وقال خالد أحمد املزروعي صاحب 

شركة مزارع الوادي: إن الطلب 
على أضاحي العيد زاد بنحو %20 
عن العام املاضي، متوقعًا أن تشهد 

الساعات القليلة املقبلة زيادة يف 
الطلب وأيضًا األسعار.

وأضاف املزروعي أن عمليات الشراء 
تركز على اخلراف بشكل أكبر، 

مؤكدًا على تفضيل العمالء للنوع 
النعيمي والنجدي، فيما يظل 

اختيار اجلزيري األنسب للبعض، 
أما البعض اآلخر فيفضل شراء 

الصومالي النخفاض سعره مقارنة 
ببقية اخلراف املستوردة، والذي 

يصل تقريبًا إلى نصف سعر بقية 
اخلراف األخرى.

وأشار املزروعي إلى أن انخفاض أسعار 
األغنام واخلراف املستوردة، ساهم 

يف دعم سعرها داخل أسواق الدولة 
وثباتها، مقارنة باملواشي احمللية 
مرتفعة األسعار، مضيفًا أن هذه 

السهولة يف عملية االستيراد أثرت 
بشكل كبير على دخل مربي املواشي.

تطبيقات خاصة بمسالخ 
أبوظبي لتسلم وذبح 

األضاحي خالل العيد

دبي )االتحاد(

 ترأس اللواء عبدالله علي 

الغيثي، مدير اإلدارة العامة 

ألمن الهيئات والمنشآت 

والطوارئ، رئيس لجنة تأمين 

الفعاليات، اجتماعًا ُعقد 

افتراضيًا عن بُعد للوقوف 

على اإلجراءات األمنية التي 

تم اتخاذها لتأمين إجازة 

عيد األضحى المبارك، 

بمشاركة مديري مراكز 

الشرطة، ورؤساء األمن في 

المراكز التجارية والمواقع 

السياحية وأعضاء لجنة 

تأمين الفعاليات. وفي 

بداية االجتماع، رفع اللواء 

الغيثي أسمى آيات التهاني 

والتبريكات، بمناسبة قدوم 

عيد األضحى المبارك، إلى 

مقام صاحب السمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة، حفظه الله، 

وإلى أخيه صاحب السمو 

الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم 

دبي، رعاه الله، وإلى أصحاب 

السمو أعضاء المجلس 

األعلى الحكام، وأولياء 

العهود، وإلى شعب دولة 

اإلمارات العربية المتحدة 

والمقيمين على أرضها 

الطيبة. 

 إقبال من المستهلكين على شراء األضاحي )من المصدر(

تأمين  لــجــنــة  إن  الــغــيــثــي:  ــال  ــ وق
الــفــعــالــيــات أكــمــلــت اســتــعــداداتــهــا 
المبارك،  األضحى  عيد  الستقبال 
من خالل إعدادها خطة أمنية كاملة، 
والُمصليات  المساجد  كافة  تشمل 
الكبيرة التي تُقام بها صالة العيد في 
دبي، ونشر دوريات مرورية ومتطوعين 
في كل أرجاء اإلمــارة، وفي المناطق 
الحيوية والسياحية والمراكز التجارية 
واألسواق المفتوحة لضمان إجراءات 
انسيابية  وتحقق  والــســالمــة  األمـــن 
االزدحـــام،  وتخفيف  الــمــرور،  حركة 
مــن خـــالل الــعــمــل الــجــاد والــتــعــاون 
للمرور  العامة  اإلدارة  بين  المشترك 
هيئة  في  وشركائنا  دبي  شرطة  في 

يعملون  الذين  والمواصالت  الطرق 
الفعاليات  إلى جنب في جميع  جنباً 

والمناسبات.
وأكد اللواء الغيثي أن الخطة األمنية 
تشمل توفير 412 دورية أمنية، و60 
رقيب سير، و29 دراجة هوائية، و62 

لإلنقاذ  زوارق  و10  إسعاف  سيارة 
البحري،  لألمن  البحري، و14 زورقاً 
الشواطئ، إضافًة  على  ُمنقذاً  و165 
و650  شـــرطـــة،  ــل  رجــ  3200 ــى  ــ إل
و2400 رجل  متطوعاً، و442 مسعفاً 

أمن من الشركات الخاصة. 
ــرى، أوضـــح الــلــواء  ومــن جــهــٍة أخـ
لشرطة  العامة  القيادة  أن  الغيثي 
في  االستراتيجيين  وشركاءها  دبي 
دبي،  وبلدية  الرياضي،  دبي  مجلس 
على  حــرصــوا  الفطيم،  ومجموعة 
مناطق  فــي  الرفاهية  سبل  توفير 
ــالل عمل  ــن خــ ــن الـــعـــمـــال، مـ ســك
أثناء  وترفيهية  رياضية  ــادرات  مــب

إجازة العيد.

عبداهلل الغيثي

زينة العيد )من المصدر(

من مظاهر الزينة في الشوارع الرئيسية ابتهاجًا بعيد األضحى )تصوير: عادل النعيمي(

زينة العيد )من المصدر(
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صباح الخير

.. لمن استطاع

التي  وهي  األيــام،  هذه  أجواءها  نعيش  التي  الحج  فريضة  عن  بعيداً 
بسبب  ليس  الكثيرين  على  وصعبت  سبياًل،  إليها  استطاع  لمن  ُفرضت 
وإنما  العالم،  التي ضربت  »كوفيد-19«  جائحة  جراء  المفروضة  القيود 
أرقاماً  يفرضون  الذين  الحج  مقاولي  ممارسات  بسبب  ذلك  قبل  حتى 
إلى  بي«  آي  »الفي  من  درجات  الحج  صنفوا  أن  بعد  لخدماتهم،  فلكية 
»الفي الفي الفي آي بي« واألخير كان يصل ألكثر من مائة ألف درهم!! 
رغم  والسياحي  الترفيهي  السفر  على  البعض  إصــرار  اليوم  نتناول 
بشباكها  الجاهزة  البنوك  من  االقتراض  واستسهاله  إمكانياته  محدودية 

بأمثال هؤالء. لإليقاع  ومصائدها 
تزامنت اإلجازة الصيفية هذا العام عند البعض مع إجازة عيد األضحى 
أسعار  في  جنونياً  ارتفاعاً  وقد شهدت  غٍد،  يوم  من  تبدأ  التي  المبارك 
تذاكر السفر بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، وتفننت شركات الطيران 
لها،  بالنسبة  الذروة  يعد  موسم  في  والمبررات  »التخريجات«  ابتداع  في 
ثالثة  نحو  بعد  الروح  فيها  دبت  قد  والسياحية  السفر  حركة  أن  خاصة 
على  »الجائحة«  تأثير  من  بها  مرت  التي  الظروف  جراء  عجاف؛  أعوام 
مقدمتها  وفي  تضررت،  التي  االقتصادية  القطاعات  من  وغيره  القطاع 

والفنادق. السياحية  الحركة 
أزمنة  في  واألجــداد  اآلبــاء  عرفها  التي  االقتصادية  القواعد  أبسط 
أي  بنفسه عن  المرء  ينأى  أن  المالية  النظريات  قبل ظهور  وحتى  بعيدة 
سلعة تكون فوق قدرته على شرائها حتى وإن كانت ضرورية، والبحث عن 
بدائل لها، فما بالك بأمر من الكماليات؟ ويندرج ضمن الترفيه والترويح 
وتنفرج  األمور  فيه  تتيسر  إلى حين  وإرجاؤه  االستغناء  يمكن  النفس  عن 
لمجرد  ألعوام  بأقساط  نفسه  ويكبل  المرء  يقترض  أن  ولكن  األحــوال. 
من  وكأنه  الجو  حرارة  بحجة  والجيران  أقرانه  أمام  ويتباهى  يسافر  أن 
األمور  تقدير  في  خلل  عن  يكشف  غريب  أمر  فذلك  اإلسكيمو،  سكان 

الصحيح. نصابها  في  ووضعها 
خيارات  وتوفير  الفرصة  التقاط  السياحية  دوائرنا  من  أتمنى  كنت 
والفنادق  والمسابح  المغلقة  الترفيهية  األماكن  استغالل  بحسن  للناس 
ترويجية  عــروض  خــالل  من  المتناول  في  بأسعار  للجمهور  وإتاحتها 
للذين  إجبارياً  خياراً  البقاء  جعل  البدائل  غياب  لألسف  ولكن  مشجعة، 
وعدم  عنها،  تحدثنا  التي  التكاليف  ارتفاع  ظل  في  السفر  يحبذون  ال 
والسياحة  للسفر  تروج  التي  والعروض  اإلعالنات  بريق  وراء  االنجرار 
في  فقط  ليس  المتخصصة  إياها  المصارف  إعالنات  وحتى  باألقساط 
طريق  عن  وإدمانها  بل  الشخصية،  القروض  مصيدة  إلى  متعامليها  جر 

ما يسمى بتجديد أو شراء القرض.

علي العمودي

ali.alamodi@alittihad.ae

ابتهاجًا بعيـــد األضحــــى

أبوظبي تزين الشوارع الرئيسية والجسور  

)أبوظبي(  الخياط  هالة 

أبوظبي  مدينة  بلدية  باشرت   
مدينة  ــوارع  شـ تزيين  بــأعــمــال 
بالتشكيالت  وضواحيها  أبوظبي 
الضوئية بمناسبة عيد األضحى 
ــواء  ــ ــعــزيــز األج ــت الـــمـــبـــارك، ول
المناسبة  هــذه  فــي  الروحانية 
والسعادة  للبهجة  وبثاً  المباركة، 

السكان. بين 

من  العـــديد  البلديـــة  ونشرت 
متناسقة  الضوئية  التشكيالت 
ــي مــيــاديــن مــديــنــة  األلــــــوان فـ
أبوظبي، وشوارعها وجســورها. 
الضوئية  التشكيالت  واحــتــوت 
ــبـــارات الــتــي  ــعـ الــعــديــد مـــن الـ
ــقــافــي  ــث ــوروث ال ــ ــمـ ــ ــكــس الـ ــع ت
المتبعــــة  والتقاليد  والــعــادات 
مثل:  اإلمـــارات،  مواطني  لــدى 

وأنتم  عام  كل  مبارك،  )عيدكم 
ــواده،  ــ ــن عـ ــم مـ ــر، عــســاك ــخــي ب
من  والسالمين،  الغانمين  مــن 

والفايزين(. العايدين 
ــواع الــمــجــســمــات  ــ ــ ــول أن ــ وحـ
البلدية  أكـــدت  الــمــســتــخــدمــة، 
ــهـــا حـــرصـــت خــــالل تــزيــيــن  أنـ
على  المناسبة  بــهــذه  أبــوظــبــي 
وبأحجام  جديدة  أشكال  إدخال 
فنية  لوحة  تشكيل  بهدف  كبيرة 
في  تساهم  األنــوار  من  جمالية 
أجواء  وتعكس  المجتمع،  إسعاد 
السالم واالستقرار والفرح التي 
تعم الوطن بأكمله، كما تضمنت 
تشكيالت تحمل طابع الزخارف 

اإلسالمية.

»اإلحسان الخيرية« 
توزع قسائم 

األضاحي

»إقامة دبي« تحدد 
ساعات العمل 

خالل عطلة العيد 

عجمان )االتحاد(

 بدأت جمعية اإلحسان 
اخليرية توزيع قسائم 

)كوبونات( األضاحي على 
األسر املتعففة واأليتام وذوي 

الدخل احملدود املسجلني لديها 
يف عجمان ورأس اخليمة 

والفجيرة، بهدف إسعاد 
الفئات احملتاجة ومحدودة 

الدخل يف عيد األضحى 
املبارك، وإدخال البهجة إلى 

قلوبهم يف هذه األيام املباركة.
ووضعت »اإلحسان اخليرية«، 

آلية تضمن الوصول إلى 
الفئات املستحقة بإرسال 

رسائل نصية إلى احلاالت 
مبوعد وموقع التوزيع، مع 

تسليم احلاالت كوبونات تسلم 
موضحًا بها الكمية وبحسب 
أعداد أفرادها، ويتم مراعاة 

التوزيع للحاالت يف مركباتهم، 
حرصًا من اجلمعية على اتخاذ 

التدابير الصحية الالزمة 
لسالمة املستحقي. 

كما حددت اجلمعية، آلية 
دقيقة لذبح ونقل وتوزيع 
حلوم األضاحي وتخزينها 

يف مخازنها، مبا يتماشى مع 
التدابير الوقائية واالحترازية 
التي حددتها اجلهات املختصة 

يف الدولة، وتعتبر اجلمعية 
هذا املشروع مؤشرًا إيجابيًا 

يعكس الثقة، التي حتظى 
بها من قبل املتبرعني الذين 

بادروا بتوكيلها عنهم يف شراء 
أضاحيهم وذبحها وتوزيعها، 
مثمنة دور أصحاب األيادي 

البيضاء وأهل اخلير يف 
دعم املشروعات اإلنسانية 

واخليرية التي تقدمها 
اجلمعية للمجتمع.

دبي )االتحاد(

 أعلنت اإلدارة العامة لإلقامة 
وشؤون األجانب بدبي، 

مواصلة تقدمي خدماتها 
خالل إجازة عيد األضحى 

املبارك، التي تصادف 8 يوليو 
لغاية 11 يوليو 2022، ودعت 
كافة املتعاملني إلى استخدام 

التطبيق الذكي إلقامة 
دبي املتوافر عبر تطبيقات 

الهواتف الذكية، واملوقع 
اإللكتروني لإلدارة، يف إجناز 

معامالتهم خالل العطلة، 
كما ميكن للمتعاملني تقدمي 
كافة االستفسارات املتعلقة 
مبعامالت اإلدارة باالتصال 

بخدمة مركز االتصال »آمر« 
على الرقم املجاني 8005111، 
الذي يعمل على مدار الساعة 

طيلة أيام األسبوع.
ويواصل مركز العوير التابع 

لقطاع متابعة املخالفني 
واألجانب بدبي، تقدمي 

خدماته طيلة أيام األسبوع، 
من الساعة 6 صباحًا وحتى 

10 مساًء.
كما سيستمر مركز سعادة 

املتعاملني املتواجد يف مطار 
دبي الدولي مبنى 3 )صالة 

القادمني( بتقدمي خدماته 
على مدار الساعة طيلة 

أيام األسبوع، وذلك لتسهيل 
وتيسير إجناز إجراءات 

املتعاملني خالل عطلة العيد.

دبي )االتحاد(

 أعلنت مؤسسة اإلمارات للخدمات الصحية استمرار عمل أقسام الطوارئ يف مختلف املستشفيات 
ومراكز الرعاية الصحية األولية التابعة لها، وتوفير اخلدمة على مدار 24 ساعة طيلة أيام 

األسبوع وخالل عطلة عيد األضحى املبارك التي تبدأ يف 8 وتستمر حتى 11 يوليو اجلاري، 
بنظام املناوبات املعتاد كل على حسب تخصصه. وستعمل جميع مراكز الرعاية الصحية األولية 

يف كل من إمارة دبي والشارقة وعجمان ورأس اخليمة والفجيرة وأم القيوين، باإلضافة إلى مراكز 
خورفكان والذيد ودبا احلصن وكلباء ستعمل طيلة أيام عطلة عيد األضحى املبارك بكامل طاقتها 

الطبية والتمريضية. وثّمن الدكتور عصام محمد الزرعوني املدير التنفيذي لقطاع اخلدمات 
الطبية يف مؤسسة اإلمارات للخدمات الصحية، جهود الكوادر الطبية كافة، ومبادرتها إلى العمل 

بجهد وإخالص خالل عطلة عيد األضحى املبارك، وحرصها على توفير أعلى معايير اخلدمات 
الصحية التي تشكل ركيزة أساسية يف حماية أرواح وصحة األفراد وضمان سالمة املجتمع، موضحًا 

أن املؤسسة تضع خدمة املرضى واملتعاملني يف مقدمة أولوياتها، انطالقًا من حرصها على استدامة 
توافر اخلدمات الطبية لألفراد يف جميع األوقات واملناسبات والعطل الرسمية.

وتشمل املراكز كاًل من مركز محيصنة ومركز العوير الصحيني بدبي، ويف إمارة الشارقة مركز واسط 
ومركز تعزيز صحة األسرة ومركز القرائن الصحي »مركز تقييم احلاالت اإليجابية«، ومركز الذيد، 

ومركز اللؤلؤية ومركز دبا احلصن الصحيني، مركز كلباء الصحي »مركز تقييم احلاالت اإليجابية 
املتعاملني«، مركز حلوان الصحي، ويعمل مركزا املدام واللؤلؤية الصحيان بنظام االستدعاء وعلى 

مدى 24 ساعة. ويف عجمان، تعمل مراكز مشيرف، واملنامة، ومزيرع الصحي، واملدينة الصحية، ويف 
أم القيوين مراكز اخلزان وفلج املعال والسلمة الصحية والراعفة الصحية، أما يف رأس اخليمة فتعمل 
مراكز رأس اخليمة واملعيريض واجلزيرة والرمس وكدرا وسيف بن علي واملنيعي الصحي الذي يعمل 

بنظام 24 ساعة، فيما تعمل مراكز املدينة الصحي وقدفع وضدنا واخلليبية الصحية يف الفجيرة.
وميكن للمتعاملني الراغبني مبعرفة أوقات العمل والدوام يف جميع مستشفيات ومراكز الرعاية 

الصحية األولية، االطالع عليها عبر املوقع اإللكتروني ووسائل التواصل االجتماعي التابعة 
ملؤسسة اإلمارات للخدمات الصحية، كما ميكنهم معرفة مواقيت العمل من خالل املوقع اإللكتروني 

وقنوات التواصل االجتماعي للمؤسسة.

دبا الحصن )االتحاد( 

 أعلنت بلدية مدينة دبا احلصن، استكمال كافة استعداداتها الستقبال عيد األضحى املبارك، 
حيث قامت بإعداد خطة متكاملة يف إطار حرصها على تقدمي أفضل اخلدمات لسكان املدينة 
وزوارها خالل أيام العيد، وذلك يف سبيل احملافظة على صحة وسالمة املجتمع، كما عملت على 

جتهيز املقصب لتقدمي األضاحي وفق الشروط واملعايير الصحية الالزمة، وقامت بتزيني املدينة 
باألشكال الهندسية املضيئة حتى تبث الفرحة والبهجة يف نفوس السكان.

وأوضح طالب عبداهلل اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا احلصن، أن إدارة العمليات بالبلدية 
قامت بإعداد خطة متكاملة يف إطار حرصها على تقدمي أفضل اخلدمات لسكان املدينة وزوارها 

خالل أيام العيد، وذلك بعد تفعيل دور البلدية الرقابي على املنشآت الغذائية واألسواق، وتكثيف 
الزيارات واحلمالت التفتيشية عليها لضمان التزامها بكافة الضوابط الصحية امُلنظمة لسير 
العمل، باإلضافة إلى ذلك إجراء حمالت تفتيشية مفاجئة على الصالونات ومراكز التجميل 

اخلاصة بالرجال والنساء، للتأكد من التزامها بكافة التدابير االحترازية واالشتراطات الصحية 
املعلن عنها من قبل اجلهات املختصة.

وحذر مدير البلدية كافة سكان املدينة من التعامل مع القصابني اجلوالني غير املرخصني نظرًا 
لعدم خضوعهم للمعايير الصحية الالزمة، وعدم فحص األضاحي التي يقدمونها للسكان للتأكد 

من خلوها من األمراض املختلفة.
وذكر اليحيائي أن إدارة العمليات يف البلدية عملت على تكثيف التحضيرات لتهيئة وجتهيز مصلى 

العيد يف دبا احلصن، وتزويده بكافات اإلمكانات اخلدمية والتقنية والهندسية، خدمًة جلمهور 
املصلني الذين يتوافدون ألداء صالة عيد األضحى املبارك.

وتقدم مدير البلدية بأسمى آيات التهاني والتبريكات وأجمل األماني إلى القيادة الرشيدة وإلى 
املواطنني واملقيمني كافة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة مبناسبة حلول عيد األضحى املبارك، 

داعيًا اهلل العلي القدير أن يعيده على اجلميع باخلير واليمن والبركات.

بعضها على مدار الـ24 ساعة

استمــرار الخدمـــات فـي منشـــآت

 اإلمارات الصحية 

بلدية دبا الحصن تكمل استعداداتها

 عروض لأللعاب النارية أول أيام عيد األضحى

تشكيالت ضوئية يف شوارع العني  

محمد البلوشي )العين(

 انتهت بلدية مدينة العين من 
تركيب تشكيالت ضوئية مميزة 

على امتداد شوارع وميادين 
المدينة استعدادًا الستقبال عيد 
األضحى المبارك، وابتهاجًا بهذه 

المناسبة الدينية السعيدة، من 
خالل اختيار تشكيالت مستمدة 
من روحانية ومعاني العيد تمتد 

على أكثر من 15 كيلومترًا، كما 
تستعد البلدية لتقديم عروض 

مميزة لأللعاب النارية تقام 
بمبنى بلدية مدينة العين 

األيقوني الساعة 8 مساء أول أيام 
عيد األضحى.

ويركز مشروع تزيين المدينة 
لعيد األضحى لهذا العام على 

بعض التقاطعات والشوارع 
الرئيسة والحيوية كشوارع وسط 

مدينة العين والمركز اإلداري 
بمجمل 10 شوارع تزينت بأكثر 

من 180 وحدة من التشكيالت 
الهندسية المضيئة.

وجاء اختيار األشكال والتصاميم 
ألعمال اإلنارة المستخدمة في 

الزينة وفقًا لتشكيالت هندسية 
مستوحاة من روحانية المناسبة 
ومعانيها الجليلة، حيث اعتمدت 

أغلب التشكيالت الهندسية 
الضوئية على عبارات التهاني 

ورموز الهدايا والزخارف بألوان 
متنوعة، إلضفاء المزيد من 

البهجة والجمال على ميادين 
المدينة.

خالل جولة لـ»           « على مسالخ وعزب اإلمارة

20 % نمو مبيعات أضاحي العيد يف أبوظبي 

ريم البريكي )أبوظبي(

ارتفعت وتيرة الطلب على األضاحي 
في أسواق الماشية بالعاصمة أبوظبي 
اقتراب  مــع  بالتزامن  ملحوظ  بشكل 
حلول عيد األضحى المبارك، لتسجل 
مبيعات التجار والمسالخ نمواً بـ %20، 
مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، 
ــجــار فـــي الــســوق  ــده ت ــ بــحــســب مـــا أك

المحلية.
ــارة  ــ ــزب إم ــ ــخ وعـ ــهـــدت مــســال وشـ
الماضية  القليلة  أبوظبي خالل األيام 
نشاطاً ملحوظاً من قبل التجار ومالك 
وتيرة  تصاعد  مع  بالتزامن  الــعــزب، 
شراء  على  المستهلكين  من  اإلقــبــال 
الستقبال  استعداداً  وذلك  األضاحي، 
عيد األضحى المبارك، ووفق ما أشار 
إليه مالك العزب والباعة في السوق، 
زيــادة  الطلب شهد  أن  أكـــدوا  الــذيــن 
والخراف  األغــنــام  شــراء  على  كبيرة 
اشتراطات  مع  تتوافق  التي  واألبقار 
األضحية بحسب الشريعة اإلسالمية.

حركة نشطة
لـ»االتحاد«،  ميدانية  جولة  وخــالل 
شملت بعض مواقع بيع األضاحي التي 
وجود  تبين  أبوظبي،  إمارة  خصصتها 
األضــاحــي،  ــراء  شـ على  جيد  إقــبــال 
لحجز  »عربون«  بدفع  زبائن  يقوم  إذ 
ــمــا ســجــلــت الــجــولــة  أضــاحــيــهــم، ك
الوقت  في  األضاحي  أسعار  استقرار 
يتضاعف  أن  التجار  فيه  رّجــح  الــذي 
األضاحي  شــراء  على  الحركة  نشاط 

خالل أيام عيد األضحى المبارك.

وأكد علي شجاع مدير شركة الواحة 
للمواشي، ارتفاع نشاط الحركة التجارية 
األضــاحــي بشكل ملحوظ  على شــراء 
منذ نحو يومين، مبيناً أن معظم العمالء 
أو  األضحية  ثمن  كامل  بدفع  يقومون 
لدى  ويبقونها  كعربون  ثمنها  من  جزء 

التاجر بعد أن يتم ترقيمها.
ــســوق شهد  ال أن  ــح شــجــاع  وأوضــ
وزيــادة  الطلب  فــي  متسارعة  حركة 
كبيرة حققت مكاسب للسوق، موضحاً 
الخراف  شــراء  على  تركز  الطلب  أن 
والماعز من األنواع النعيمي والنجدي 

والجزيري والصومالي.

 أسعار األضحية
وأكـــد شــجــاع أن أســعــار األضــاحــي 
مستقرة عند مستويات العام الماضي، 
زيادة،  لم تشهد  أن األسعار  إلى  الفتاً 
نوع  من  األغنام  سعر  بلغ  حيث  تذكر 
النعيمي نحو 1350 درهماً، فيما سجل 
سعر الجزيري 1150 درهماً، بينما جاء 

الصومالي في حدود 700 درهم.
ــراوح ما  ت األبقار  أن سعر  وأضــاف 
إلى 6000 درهــم، مشيراً  بين  5500 
إلى وجود رقابة على جودة المعروض 
من المواشي واألضاحي التي تتوفق مع 
المطلوبة  والمواصفات  االشتراطات 
لألضحية، مؤكداً أن مسالخ اإلمارة لن 
تقوم باستقبال تسلم األضاحي وذبحها، 
الخاصة  التطبيقات  خـــالل  مــن  إال 

بمسالخ أبوظبي وبمواقيت مختلفة.

الشارقة )االتحاد(

 قال عبد اهلل الشامسي مدير سوق الشارقة للمواشي: »حرصت إدارة سوق 
املواشي يف إطار استعداداتها لعيد األضحى املبارك على جتهيز جميع املرافق 

وتوفير اخلدمات كافة التي يحتاج إليها اجلمهور، وزيادة عدد العاملني واملشرفني 
واملراقبني واألطباء البيطريني لضمان سير العمليات بسالسة وسهولة وتقدمي 
خدمات ذات جودة عالية، باإلضافة إلى نظام مستحدث بإرسال رسائل نصية 

فورًا لتسلم األضحية.
وأضاف الشامسي: لتسهيل العملية على زوار السوق، خصصنا يف سوق املواشي 

مسارين خارج السوق، املسار األول مخصص للزوار الذين قاموا باحلجز املسبق 
عبر املوقع اإللكتروني اخلاص بسوق املواشي، ويتم خالله إرسال رسالة نصية 

للعميل باملوعد احملدد له لزيارة السوق للحصول على اخلدمة التي يرغب 
فيها، واملسار الثاني مخصص لزيارات اجلمهور املباشرة دون حجز مسبق، كما مت 
تخصيص مسارين داخل السوق، مسار مخصص للمسلخ مباشرة للزوار الراغبني 

يف ذبح أضاحيهم اخلاصة، ومسار مخصص للذهاب للحظائر مباشرة لتتم عملية 
شراء األضاحي، ومن ثم استكمال بقية اإلجراءات من سلخ وتقطيع حتى تسلم 
األضحية. وأكد الشامسي: لضمان سير العملية بسرعة وسهولة، مت التعاون مع 

إدارة املرور يف القيادة العامة لشرطة الشارقة لتنظيم حركة دخول العمالء.
وبني الشامسي أن الطاقة االستيعابية للمقصب التابع للسوق تصل إلى 250 رأسًا 

من املاشية يف الساعة 25 رأسًا لألبقار، موزعة على ثالثة خطوط خدمة يعمل 
عليها 55 قصابًا، حتت إشراف ثمانية مراقبني ومشرفني اثنني لضمان سالسة 

سير العمليات، إضافة إلى وجود سبعة أطباء بيطريني للرقابة على املقصب 
وحظائر املاشية، وكذلك 55 عاماًل للحفاظ على نظافة املكان واملعدات وتسهيل 

عملية تسلم وتسليم األضاحي للجمهور.

سوق الشارقة للمواشي جاهز 
الستقبال المضحين

412 دورية و62 سيارة إسعاف و3200 رجل شرطة لتعزيز األمن

لجنة تأمني الفعاليات بدبي تكمل استعدادات العيد

سوق الشارقة للمواشي )من المصدر(

 أعطت البلدية خصوصية 
واهتمامًا كبيرين لتزيين 

الكورنيش كونه واجهة 
سياحية، ووجهة مفضلة 
ألفراد المجتمع والزوار، 

وعملت البلدية على تركيب 
مجسمات وأشكال عمالقة. 

كما تم تمييز جسر المقطع 
بتركيب ستائر من اإلنارة 

على عرض الجسر، مما 
يعكس جمال الجسر 

ويعطي منظرًا بهيًا لمدخل 
أبوظبي.

وأكدت بلدية مدينة 
أبوظبي أنها راعت أثناء 

تركيب زينة عيد األضحى 
إجراءات السالمة من حيث 

استخدام المواد ذات الجودة 
العالية التي من شأنها 

توفير السالمة واألمان. 
كما أخذت بعين االعتبار 

اختيار األلوان واالنبعاثات 
الضوئية، بحيث ال تؤثر 
على مستخدمي الطرق 

حفاظًا على سالمتهم.

 واجهـــــة 
سياحيـــــــــــــة

تشكيالت ضوئية 
متناسقة األلوان في 
ميادين مدينة أبوظبي

وتحرص بلدية مدينة العين في جميع المناسبات 
الدينية والوطنية على مشاركة المجتمع، ونشر السعادة 
والبهجة، حيث جاءت زينة هذا العام لتتناسب مع أجواء 

وقيم المناسبة، بما يبهج الزوار ومستخدمي الطريق، 
مع اإلبقاء على أنوار الزينة طوال أيام عيد األضحى 

لتكون مدينة العين متألقة باألنوار خالل هذه المناسبة 
الدينية، ولتعكس الوجه الحضاري وتجسد معاني وقيم 

وروحانية العيد والعادات والتقاليد الوطنية.

السعادة والبهجة

 الطاقة االستيعابية للمقصب التابع
 للســـوق تصــــل إلـــــى 250 رأســـًا

تكثيف التحضيرات لتهيئة وتجهيز 
مصلى العيد في دبا الحصن

ثبات األسعار
من جانبه، أوضح أحد مالك العزب 

يف اإلمارة أن أسعار أضاحي العيد 
شهدت ثباتًا ملحوظًا عند مستويات 

العام املاضي، كما لم يطرأ أي تغيير 
عن أسعارها يف األيام العادية، مؤكدًا 
أن الطلب تزايد خالل األيام املاضية 

على شراء األضاحي من اخلراف، 
الفتًا إلى أن بعض العمالء يفضلون 

الشراء من العزب اخلاصة باملواطنني، 
وذلك لتراجع أسعار العزب مقارنة 

باحملال.
 وقال خالد أحمد املزروعي صاحب 

شركة مزارع الوادي: إن الطلب 
على أضاحي العيد زاد بنحو %20 
عن العام املاضي، متوقعًا أن تشهد 

الساعات القليلة املقبلة زيادة يف 
الطلب وأيضًا األسعار.

وأضاف املزروعي أن عمليات الشراء 
تركز على اخلراف بشكل أكبر، 

مؤكدًا على تفضيل العمالء للنوع 
النعيمي والنجدي، فيما يظل 

اختيار اجلزيري األنسب للبعض، 
أما البعض اآلخر فيفضل شراء 

الصومالي النخفاض سعره مقارنة 
ببقية اخلراف املستوردة، والذي 

يصل تقريبًا إلى نصف سعر بقية 
اخلراف األخرى.

وأشار املزروعي إلى أن انخفاض أسعار 
األغنام واخلراف املستوردة، ساهم 

يف دعم سعرها داخل أسواق الدولة 
وثباتها، مقارنة باملواشي احمللية 
مرتفعة األسعار، مضيفًا أن هذه 

السهولة يف عملية االستيراد أثرت 
بشكل كبير على دخل مربي املواشي.

تطبيقات خاصة بمسالخ 
أبوظبي لتسلم وذبح 

األضاحي خالل العيد

دبي )االتحاد(

 ترأس اللواء عبدالله علي 

الغيثي، مدير اإلدارة العامة 

ألمن الهيئات والمنشآت 

والطوارئ، رئيس لجنة تأمين 

الفعاليات، اجتماعًا ُعقد 

افتراضيًا عن بُعد للوقوف 

على اإلجراءات األمنية التي 

تم اتخاذها لتأمين إجازة 

عيد األضحى المبارك، 

بمشاركة مديري مراكز 

الشرطة، ورؤساء األمن في 

المراكز التجارية والمواقع 

السياحية وأعضاء لجنة 

تأمين الفعاليات. وفي 

بداية االجتماع، رفع اللواء 

الغيثي أسمى آيات التهاني 

والتبريكات، بمناسبة قدوم 

عيد األضحى المبارك، إلى 

مقام صاحب السمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة، حفظه الله، 

وإلى أخيه صاحب السمو 

الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم 

دبي، رعاه الله، وإلى أصحاب 

السمو أعضاء المجلس 

األعلى الحكام، وأولياء 

العهود، وإلى شعب دولة 

اإلمارات العربية المتحدة 

والمقيمين على أرضها 

الطيبة. 

 إقبال من المستهلكين على شراء األضاحي )من المصدر(

تأمين  لــجــنــة  إن  الــغــيــثــي:  ــال  ــ وق
الــفــعــالــيــات أكــمــلــت اســتــعــداداتــهــا 
المبارك،  األضحى  عيد  الستقبال 
من خالل إعدادها خطة أمنية كاملة، 
والُمصليات  المساجد  كافة  تشمل 
الكبيرة التي تُقام بها صالة العيد في 
دبي، ونشر دوريات مرورية ومتطوعين 
في كل أرجاء اإلمــارة، وفي المناطق 
الحيوية والسياحية والمراكز التجارية 
واألسواق المفتوحة لضمان إجراءات 
انسيابية  وتحقق  والــســالمــة  األمـــن 
االزدحـــام،  وتخفيف  الــمــرور،  حركة 
مــن خـــالل الــعــمــل الــجــاد والــتــعــاون 
للمرور  العامة  اإلدارة  بين  المشترك 
هيئة  في  وشركائنا  دبي  شرطة  في 

يعملون  الذين  والمواصالت  الطرق 
الفعاليات  إلى جنب في جميع  جنباً 

والمناسبات.
وأكد اللواء الغيثي أن الخطة األمنية 
تشمل توفير 412 دورية أمنية، و60 
رقيب سير، و29 دراجة هوائية، و62 

لإلنقاذ  زوارق  و10  إسعاف  سيارة 
البحري،  لألمن  البحري، و14 زورقاً 
الشواطئ، إضافًة  على  ُمنقذاً  و165 
و650  شـــرطـــة،  ــل  رجــ  3200 ــى  ــ إل
و2400 رجل  متطوعاً، و442 مسعفاً 

أمن من الشركات الخاصة. 
ــرى، أوضـــح الــلــواء  ومــن جــهــٍة أخـ
لشرطة  العامة  القيادة  أن  الغيثي 
في  االستراتيجيين  وشركاءها  دبي 
دبي،  وبلدية  الرياضي،  دبي  مجلس 
على  حــرصــوا  الفطيم،  ومجموعة 
مناطق  فــي  الرفاهية  سبل  توفير 
ــالل عمل  ــن خــ ــن الـــعـــمـــال، مـ ســك
أثناء  وترفيهية  رياضية  ــادرات  مــب

إجازة العيد.

عبداهلل الغيثي

زينة العيد )من المصدر(

من مظاهر الزينة في الشوارع الرئيسية ابتهاجًا بعيد األضحى )تصوير: عادل النعيمي(

زينة العيد )من المصدر(
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النائب العام بدبي يستقبل القنصل الياباني

دبي )االتحاد(

استقبل المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام إلمارة دبي، 
نويورو سيكيجوتشي القنصل العام لليابان لدى إمارة دبي، والذي استلم 
مهام عمله مؤخراً. وجرى خالل اللقاء بحث أوجه التعاون بين الجانبين 
في  رعاياهم  أوضــاع  ومناقشة  والقانونية،  القضائية  المجاالت  في 
المشترك.  االهتمام  ذات  والمواضيع  الودية  األحاديث  وتبادل  اإلمارة، 
وفي نهاية اللقاء تمنى النائب العام للقنصل الجديد النجاح في مهامه 

الجديدة؛ وجرى تبادل الدروع التذكارية.
حضر اللقاء المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، 
والمستشار خليفة راشد بن ديماس المحامي العام األول، رئيس المكتب 

الفني للنائب العام.

لتعزيز الحماية من حوادث الغرق

»الدفاع املدنـي« يدعو ملراقبة 

األطفــــال أثنـــــاء الســبــــاحــــة

جمعة النعيمي )أبوظبي(

محمد  جاسم  الدكتور  الــلــواء  دعــا 
المدني  الدفاع  عام  قائد  المرزوقي 
ترغب  التي  األســر  الداخلية،  بــوزارة 
في إنشاء أحواض سباحة في المنازل، 
ــزام بــإجــراءات األمــن  ــت بــضــرورة االل
األحواض،  بهذه  المرتبطة  والسالمة 
الفتاً إلى أن حوادث غرق األطفال في 
تنشأ  قد  المائية،  السباحة  أحــواض 
بهذه  األمــور  أولياء  تقيد  نتيجة عدم 

اإلجراءات.
ــواض  ــى أن وجــــود أحــ ــ وأشـــــار إل
ومساحة  آمـــن  مــكــان  فــي  السباحة 
مناسبة في البيت، يسهم إلى حد كبير 
في الحد من حــوادث الغرق، مرجعاً 
سبب معظم حوادث غرق األطفال في 
األسر  إهمال  إلى  السباحة  أحــواض 
الــحــوض فــي فناء  بــوجــود  التي تعلم 
المنزل، ومن ثم تترك األطفال يلعبون 
أو  رقابة  دون  بمفردهم  منه  بالقرب 
أن معظم  إلى  متابعة مستمرة، الفتاً 
بالماء،  اللعب  يحبون  عــادة  األطفال 
وألن األحواض غالباً ما تكون عميقة 
غرقاً،  للوفاة  يعرضهم  قد  ذلك  فإن 
من  الرقابة  غياب  في ظل  خصوصاً 

جانب األسرة.
ــرورة  ــد الـــمـــرزوقـــي عــلــى ضــ ــ وأكـ
يتولون  ــن  ــذي ال األشـــخـــاص  ــب  ــدري ت
ــال خالل  مــراقــبــة ومــشــاهــدة األطــف

السباحة،  أحــواض  في  مكوثهم  فترة 
سواء األهل أو العمالة المنزلية على 
في  األولية  باإلسعافات  القيام  كيفية 
وسلسة،  بسيطة  وبطرق  الغرق  حالة 
تجنباً الستغراق وقت طويل من أجل 

إنقاذهم.

برك السباحة المنزلية
وتواصل القيادة العامة للدفاع المدني 
األمني  اإلعـــالم  إدارة  مــع  بالتعاون 
باإلدارة العامة لإلسناد األمني بوزارة 
حول  مستمرة  توعية  نشر  الداخلية، 
مخاطر ترك األطفال دون رقابة أثناء 
السباحة في الشواطئ البحرية وحول 
برك السباحة المنزلية، تؤكد فيها على 
أهمية االلتزام باإلجراءات واشتراطات 
ــحــرص على  ــوقــايــة وال الــســالمــة وال
متابعة األبناء حفاظاً على سالمتهم. 
على  المستمرة  التوعية  هــذه  وتؤكد 
أهمية التواجد بالمواقع التي تتواجد 
وااللـــتـــزام  ــقــاذ،  لــإلن مــنــصــات  فيها 

الشواطئ  على  اإلرشادية  بالعالمات 
وعـــدم الــســبــاحــة فــي عــمــق البحر، 
ونبهت  الغرق،  وقــوع حــوادث  لتجنب 
السباحة  بتجنب  الشواطئ  مــرتــادي 
أو خالل  ــى  األول الفجر  ساعات  في 
الفترة المسائية، لما فيه من خطورة 
كبيرة على أرواحهم. إضافة إلى تجنب 
السباحة أثناء ارتفاع درجات الحرارة. 
المباشر  التعرض  تجنب  إلى  وتدعو 
ألشعة الشمس خالل ساعات الذروة، 
داعية إلى اتباع النصائح واإلرشادات 
ــابـــة بــضــربــات  ــتــفــادي خــطــر اإلصـ ل
كتجنب  الحراري،  واإلجهاد  الشمس 
العشوائية في األماكن غير  السباحة 
المخصصة للسباحة كالسدود والبرك 
إلى  الجارية  المياه  وقنوات  الزراعية 
جانب مراقبة األطفال خالل الرحالت 
لهم  السماح  وعــدم  المائية،  للمواقع 
التجمعات  مــن  المباشر  بــاالقــتــراب 
على  حفاظاً  فيها  والسباحة  المائية 

حياتهم. 

ضرورة االلتزام بإجراءات 
األمن والسالمة المرتبطة 

بأحواض السباحة

 جاسم المرزوقي 

»قضاء أبوظبي« تنظم منتدى »دور النيابة يف حماية االقتصاد« 

أبوظبي )االتحاد(

أبوظبي،  القضاء في  دائــرة  نظمت 
منتدى دولياً حول »دور النيابة العامة 
في حماية االقتصاد الوطني«، بهدف 
النيابة  دور  أثــر  على  الضوء  تسليط 
وجاذبة  آمنة  بيئة  توفير  في  العامة 
في  االقتصادية  والتنمية  لالستقرار 
وذلك  المختلفة،  التنموية  القطاعات 
الشيخ  سمو  توجيهات  مــع  تماشياً 
منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس 
مجلس الــوزراء، وزير ديوان الرئاسة، 
رئــيــس دائـــرة الــقــضــاء فــي أبوظبي، 
بترسيخ منظومة قضائية تدعم مسيرة 

التنمية االقتصادية المستدامة.
المستشار  المنتدى  فعاليات  افتتح 
إدارة  مدير  الظاهري،  الشاعر  علي 
التفتيش القضائي بالدائرة، بكلمة أكد 
فيها أهمية الدور المحوري واإليجابي 
العامة في حماية  النيابة  تلعبه  الــذي 
ركيزة  يعد  ــذي  وال الوطني  االقتصاد 
رئيسة في حماية مكتسبات الحق العام، 
مشيراً إلى أن المنتدى يأتي في إطار 
سلسلة المنتديات التي تعقدها الدائرة 
القضائية  أبوظبي  بأكاديمية  ممثلة 
المكانة  تعزيز  في  المساهمة  بهدف 
العربية  ــارات  ــ اإلم لــدولــة  التنافسية 
عقد  الذي  المنتدى  وشهد  المتحدة. 
حضورياً وافتراضياً حضوراً واسعاً من 
عدد من أعضاء النيابة العامة، وقضاة 
إدارة  ومستشاري  الجزائية،  المحاكم 
قضايا الحكومة، ومستشاري الجهات 
الحكومية، ومحامي وأعــوان القضاء، 
الجامعات  من  بعدد  التدريس  وهيئة 

الوطني  المستوى  على  والمعنيين 
المستشار حسن  وأوضـــح  والــعــربــي. 
في  النيابات  إدارة  مدير  الحمادي، 
أبوظبي، الذي أدار أعمال المنتدى، أن 
النيابة العامة تعتبر نائباً عن المجتمع 
تسعى  حــيــث  الــعــام،  للحق  ومــمــثــاًل 
لحماية مصالحه بهدف تحقيق األمن 
المجتمع  أفـــراد  لجميع  واالســتــقــرار 
ومواكبة  ثقتهم  وكسب  والمستثمرين 
ــذي  ــصــادي ال ــت الــتــطــور والــنــمــو االق

في حماية  يسهم  بما  الدولة،  تشهده 
االقتصاد الوطني. وأشار إلى أن دولة 
اإلمارات تولي مكافحة الجرائم المالية 
قــصــوى، حيث  أهمية  واالقــتــصــاديــة 
تحرص على االنضمام إلى االتفاقيات 
الدولية، وإصدار التشريعات والقرارات 
واللوائح واألنظمة الداعمة للمؤسسات 
المالية والقضائية في الدولة، إضافة 
التي  المبادرات  من  العديد  تبني  إلى 
الوطني  االقتصاد  حماية  في  تسهم 

ودفع عجلة التنمية في ظل التحديات 
العالمية الناجمة عن تداعيات جائحة 

»كوفيد-19« واألزمات العالمية.
المستشار  استعرض  جانبه،  ومــن 
رئيس  محمود،  المجيد  عبد  الدكتور 
المكتب الفني بإدارة التفتيش القضائي 
الــدائــرة، في ورقــة عمل، أهمية  في 
االقتصادي  النشاط  على  الحفاظ 
للدولة، وأثر اإلجــراءات التي تتخذها 
النيابة العامة على النشاط االقتصادي، 
على  المترتب  األثــر  إلــى  تطرق  كما 
نشر األحكام القضائية وطرح أسماء 
على  مؤكداً  الصحف،  في  الشركات 
العامة  النيابة  ضــرورة إعمال أعضاء 
لدورهم كممثلين للقانون، مع مراعاة 
االقتصاد  لحماية  تطبيقه  ضــمــان 

الوطني.
أحمد  الدكتور  تناول  ناحيته،  ومن 
القانوني  المستشار  الــظــاهــر،  عبد 
القضاء،  دائــرة  لوكيل  الفني  بالمكتب 
التحقيق  مسألة  على  عملية  أمثلة 
على  الواقعة  البسيطة  الجرائم  في 
القضائية  األحكام  ونشر  الشركات، 
عليه،  يترتب  وما  بالشركات  الخاصة 
واإلجراءات البديلة للحبس االحتياطي 
والممارسات  الشركات،  جرائم  في 
الغش  جرائم  في  للتحقيق  اإليجابية 
دور  على  الضوء  كما سلط  التجاري، 
في  العلني  الطعن  إزاء  العامة  النيابة 
الــمــنــتــجــات، ونــشــر الــشــائــعــات على 
التي  المغلوطة  والفتاوى  المنتجات، 
تحرم بعض السلع والمنتجات، والضرر 
من  الوطني  االقتصاد  على  المترتب 

ذلك.

مشاركون خالل المنتدى )من المصدر(

شرطة أبوظبي تعزز وعي سائقي التوصيل  ببرنامج النقاط املرورية 

أبوظبي )االتحاد(

محاضرة  أبوظبي  شــرطــة  نظمت 
توصيل  دراجــــات  لسائقي  تــوعــويــة 
الطلبات في مدينة العين حول النقاط 
قائدي  سلوكيات  وتحسين  المرورية 

الدراجات النارية.
ــمــقــدم الــدكــتــور فــايــز  ــح ال ــ وأوضـ
الــســبــيــعــي رئـــيـــس قــســم الــمــتــابــعــة 
الشرطية والرعاية الالحقة - بالعين 
الشرطية  الــمــتــابــعــة  إلدارة  الــتــابــع 
والرعاية الالحقة بقطاع أمن المجتمع 
اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز سالمة 
الطريق،  مستخدمي  من  الفئة  هــذه 

مــن خـــالل مــحــاضــرة تــوعــيــة ركــزت 
بعدم  الحوادث  توضيح مسببات  على 

االنتباه والسرعة الزائدة.
اتباع  ــضــرورة  ب السائقين  ونــصــح 
ــظــمــة وقـــوانـــيـــن الـــمـــرور تــجــنــبــاً  أن
المركبات وحفاظاً  للمخالفات وحجز 
على سالمة الجميع مؤكداً استمرارية 
المرورية  للنقاط  الخدمية  البرامج 
ومخاطبة   »19 »كوفيد  جائحة  خالل 
السائقين بلغتهم األم إلتباع اإلجراءات 

الوقائية واالحترازية.
وألقى المحاضرة محمد تيمور من 
شرطة أبوظبي، مؤكداً أهمية االلتزام 

بقواعد السير والمرور.

حثت على ضرورة تعليم األطفال السباحة من قبل مدربني مختصني 
ميتازون باخلبرة والكفاءة، مما يسهم يف جعل األطفال متقيدين بتعليمات 
األمن والسالمة أثناء السباحة وعدم التهور والسباحة يف أي وقت، وخاصة 

مع ارتفاع درجات احلرارة أو وقوع تقلبات جوية تؤثر على حركة البحر 
وانسيابيته.

 مدربون مختصون

خالل المحاضرة )من المصدر(

عصام الحميدان لدى استقباله القنصل الياباني )من المصدر(

افتتاح مبنى معرض منتجات
نزالء »إصالحية شرطة أبوظبي« 

أبوظبي )االتحاد( 

افتتحت مديرية المؤسسات العقابية واإلصالحية في شرطة أبوظبي 
اليدوية  وأشغالهم  للنزالء،  الحرفية  للمنتجات  الدائم  معرضها  مبنى 

والفنية بجانب مبنى المديرية في الوثبة بأبوظبي.
وأكد العميد أحمد مسعود المزروعي مدير قطاع أمن المجتمع  خالل 
وتأهيلهم حرفيا  النزالء  بدعم  أبوظبي  اهتمام شرطة  المبنى  افتتاحه 

وتزويدهم بالخبرات والمهارات الكفيلة بدمجهم في المجتمع.
وحثت المديرية الجمهور على شراء منتجات النزالء مع توفير حسم 
بنسبة 20% على بطاقة فزعة، ودعتهم إلى المشاركة في دعم إبداعات 
من المنتجات الفتة إلى  النزالء موضحة بأنهم يقدمون مستوى رفيعاً 
أن المعرض يسهم في التعريف بدورهم كفنانين يحافظون على التراث.
وأوضحت أن المعرض يقام بمبادرة من شرطة أبوظبي بهدف إبراز 
النزالء،  تأهيل  في  واإلصالحية  العقابية  للمؤسسات  الريادي  الــدور 
إلى  والخاص،  الحكومي  القطاعين  الشراكات مع  وحرصها على عقد 
جانب إبراز المستوى اإلبداعي الرفيع الذي وصل إليه النزالء من حيث 

التصميم والتنفيذ.
 حضر افتتاح المعرض العميد فيصل عيسى الحمادي مدير مديرية 
الساعدي  خرباش  حمد  والمقدم  واإلصالحية،  العقابية  المؤسسات 
مدير إدارة المؤسسة العقابية واإلصالحية بالوثبة وعدد من الضباط.

خالل االفتتاح ) من المصدر(

»مدني عجمان« يوعي
من مخاطر المصاعد الكهربائية

عجمان )االتحاد( 

نفذت اإلدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، متمثلة بإدارة الحماية 
المدنية والسالمة، زيارات ميدانية لعدد من المباني التجارية والسكنية 
في اإلمارة، بهدف تقديم التوعية والنصائح واإلرشادات الوقائية حول 

مخاطر المصاعد الكهربائية. 
القيادة  التي أطلقتها  »وقايتكم غايتنا«  مع حملة  تماشياً  ويأتي ذلك 

العامة للدفاع المدني ضمن خطتها للتوعية الرئيسية 2022.
وأفاد الرائد إبراهيم سالم الحرسوسي، مدير فرع التوعية المدنية، 
باستخدام  لألطفال  السماح  لعدم  الوقائية،  اإلجــراءات  اتخاذ  ضرورة 
المصاعد الكهربائية بمفردهم، والتزام الهدوء والتصرف بحكمة عند 
العمل، وعدم دفع باب المصعد بشدة،  الكهربائي عن  توقف المصعد 
وتجنب الضغط العنيف على أزار المصعد، ويجب استخدام زر الجري 

أو التنبيه أو الهاتف الداخلي في تعطل المصعد.
الحراس  تدريب  ضــرورة  إلى  المباني  أصحاب  الحرسوسي،  ودعــا 
التوقف  عند  يدوياً  المصعد  تشغيل  كيفية  على  السالمة  ومسؤولي 
غرف  فــي  المناسبة  التهوية  وســائــل  توفير  مــن  والــتــأكــد  المفاجئ، 
إجراء  متابعة  من  التأكد  جانب  إلى  للمصاعد،  الكهربائية  المحركات 
الصيانة الدورية، وبصفة منتظمة للمصاعد الكهربائية، وعدم السماح 

لغير الفنيين القائمين بالصيانة بدخول غرفة تحكم المصعد.
المصاعد  مخاطر  حول  للتوعية  الميدانية  الــزيــارات  إن  وأضــاف: 
المدني  للدفاع  العامة  اإلدارة  مبادرات  ضمن  واحدة  تعد  الكهربائية، 
بعجمان لنشر الوقاية من المخاطر حفاظاً على سالمة أفراد المجتمع 
وممتلكاتهم، مؤكداً حرص الدفاع المدني على نشر التوعية عبر القنوات 
والسالمة  الوقاية  بإجراءات  االجتماعي  التواصل  ومواقع  اإلعالمية 

المتبعة عن مخاطر المصاعد الكهربائية.

تدريب الحراس على كيفية التصرف في حاالت المخاطر )من المصدر(

عدم السماح لغير الفنيين القائمين بالصيانة 
بدخول غرفة تحكم المصعد

تطرق املستشار الدكتور عادل العشابي مدير إدارة التنفيذ القضائي، إلى 
ضرورة توفير الدعم العملي لدور النيابة العامة يف طلبات قيد دعاوى 

وإجراءات قضايا اإلفالس، ودعم دورها يف إبداء الرأي الصريح والتعبير عن 
املصلحة العامة من وجهة نظرها، وذلك بهدف تعزيز دورها الوقائي يف دعم 

وحماية االقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أهمية إنشاء نيابة متخصصة يف 
القضايا التجارية وقضايا اإلفالس.

حماية االقتصاد الوطني
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عربي ودولي

الحكومة تؤكد رفضها استمرار الصمت الدولي أمام تنصل »الحوثي« من تنفيذ بنود الهدنة

«: »الحـــــــوار الوطنـــــــي« بوابــــــة االستقــــــرار واألمن خبــــــــراء لـ»

اليمــن: مـواقــف اإلمــارات خـالــدة فـي الـذاكــرة

عبد الله أبو ضيف )عدن، القاهرة(

أشادت الحكومة اليمنية بدعم دولة 
والمملكة  المتحدة  العربية  اإلمــارات 
العربية السعودية البارز ووقوفهما مع 
مؤكدًة  المجاالت،  مختلف  في  اليمن 
في  خالدة  ستظل  المواقف  هــذه  أن 

ذاكرة الشعب اليمني.
في  اليمني  الـــوزراء  مجلس  وعــّبــر 
في  أمــس  اجتماعه  عــن  صــادر  بيان 
عــدن عــن رفــضــه اســتــمــرار الصمت 
األممي والدولي أمام تنصل ميليشيات 
بنود  تنفيذ  مــن  اإلرهــابــيــة  الــحــوثــي 

الهدنة.
»التعبير عن  الــوزراء  وجدد مجلس 
وشعباً  وحكومة  قيادة  اليمن  تقدير 
اإلمارات  لدولة  البارز  األخوي  للدور 
العربية  والمملكة  المتحدة  العربية 
ــوة مع  الــســعــوديــة، ووقــوفــهــمــا بكل ق
مختلف  فــي  وإنــســانــاً  أرضـــاً  اليمن 
المجاالت، وهي مواقف ستظل خالدة 
اليمني«،  الشعب  ووجــدان  ذاكــرة  في 
المؤسسات  بناء  إعادة  بجهود  منوهاً 
الشعب  وإغــاثــة  الخدمات  وتحسين 

اليمني في مختلف أنحاء البالد.
ــإن االجــتــمــاع  ــان، فـ ــي ــب وبــحــســب ال
ميليشيات  تعنت  اســتــمــرار  تـــدارس 
الهدنة  بنود  تنفيذ  عدم  في  الحوثي 
األمم  مع  القائم  والتنسيق  األممية، 
لوضع  الــدولــي  والمجتمع  المتحدة 
المعاناة  وتخفيف  العبث  لــهــذا  حــد 

اإلنسانية عن اليمنيين.
القيادة  مجلس  حــرص  جــدد  كما 
الرئاسي والحكومة على إنجاح الهدنة 
وجهود التهدئة التي يقودها المبعوث 
ــالل الـــســـالم الــشــامــل  ــ األمـــمـــي وإحـ

والعادل والمستدام.
لـ»االتحاد«  ومحللون  خبراء  وأكــد 
الحل  الــجــامــع  الــوطــنــي  الــحــوار  أن 
األمثل للعبور باليمن المرحلة الحالية 
اتفاق  إلــى  ويفضي  االســتــقــرار  نحو 
يبنى  واجتماعي،  واقتصادي  سياسي 
الحرب  يــعــرف  ال  جــديــد  يمن  عليه 

الحوار  يشمل  ال  أن  على  واإلرهـــاب، 
اإلرهابية  الحوثي  ميليشيات  الوطني 
التعهدات  كافة  تنفيذ  من  تهربها  بعد 
على  وإدراجــهــا  المتتالية  والتزامات 
التي  اإلرهــابــيــة«  »المنظمات  قــوائــم 

تعمل ضد الشعب اليمني.

حمزة  اليمني  السياسي  واعــتــبــر 
الرويني أن إطالق حوار وطني شامل 
اليمن، وهي خطوة  ضرورة ملحة في 
العربية  البلدان  من  كثير  في  متبعة 
وهــنــاك عدة  األخــيــرة،  الفترة  خــالل 
هــذا  عليها  يبنى  أن  يــجــب  عــوامــل 

الحوار من ضمنها استبعاد ميليشيات 
الحوثي.

وأضاف الرويني: »ال يمكن أن تكون 
جماعة مدرجة على قوائم اإلرهاب ثم 
إال  الوطني،  الحوار  في  مكوناً  تكون 
ضمن  جديد  من  اندماجها  حال  في 
القوى الوطنية اليمنية والتعهد بتنفيذ 
كافة المتطلبات السياسية واإلنسانية 
تعز  مدينة  عن  الحصار  رفــع  وأولها 
مطار  مــن  الــطــيــران  حــركــة  وتسيير 

صنعاء بإشراف الحكومة الشرعية«.
الوطني«  ــحــوار  »ال أن  ــى  إل ــار  وأشـ
شامل،  اقتصادي  سياسي  اجتماعي 
للبناء  واضح  لمسار  العودة  يستهدف 
تعد  لم  التي  الــدولــة  في  والتخطيط 
تتحمل أي منغصات جديدة بعد أكثر 
من 8 سنوات من الحرب والتجاذبات 
العسكرية والسياسية في ظل جماعة 
مقدرات  على  السيطرة  تريد  إرهابية 
وليس  الشخصية  لمصلحتها  الحياة 

لخدمة الشعب اليمني.
بدوره، قال الحقوقي اليمني عصام 
الحوثي  »ميليشيات  إن  الــشــاعــري 
األمن  مجلس  بقرار  إرهابية  جماعة 
قادتها  ويخضع   2624 رقــم  الــدولــي 
قــرارات  وفــق  والــجــزاءات  للعقوبات 
مجلس األمن، باإلضافة إلى عقوبات 

االتحاد األوروبي«.
العربية  الـــدول  »جامعة  ــاف:  وأضـ
صنفوها  الــعــرب  الخارجية  ووزراء 
وأدانوا  إرهابية،  جماعة  بأنها  كذلك 
وتهديدها  للحدود  العابرة  اعتداءاتها 
المالحة الدولية، فميليشيات الحوثي 
الـــقـــرارات  جــمــيــع  وتــخــالــف  تنتهك 
هناك  المنطلق  هــذا  ومــن  الــدولــيــة، 
واألحزاب  المكونات  من  كبير  إجماع 
اليمنية على أنها جماعة إرهابية مثل 

تنظيمي داعش والقاعدة«.
وأكد الشاعري أن أي تنازل لصالح 
دعــمــاً  يــعــد  الطائفية  الميليشيات 
لإلرهاب وتشجيعاً لها على االستمرار 
جرائم  إلــى  ترقى  التي  جرائمها  في 

حرب ضد اإلنسانية.

عدن )االتحاد(

أعلن مكتب املبعوث اخلاص لألمني العام 
لألمم املتحدة لليمن اتفاق األطراف اليمنية 

على تثبيت االلتزام بالهدنة مبناسبة عيد 
األضحى. وذكر املكتب ومقره األردن يف بيان 
أمس، أن ضباط االرتباط املمثلني لألطراف 

يف جلنة التنسيق العسكري أعلنوا موافقتهم 
على تثبيت الهدنة احلالية من خالل 

جتديد التزامهم بوقف جميع العمليات 
العسكرية الهجومية البرية واجلوية 

والبحرية داخل اليمن وخارجه وجتميد 
األنشطة العسكرية يف امليدان. ووفق البيان 

ناقش املمثلون العسكريون للحكومة اليمنية 
وميليشيات احلوثي اإلرهابية وقيادة القوات 

املشتركة للتحالف خالل اجتماعهم الثالث 
تشكيل غرفة التنسيق املشترك التي سيتم 

تكليفها بخفض التصعيد على املستوى 
العملياتي ومت تعيني مجموعة عمل باشرت 

نقاشات فنية ومفصلة ومباشرة لتوحيد 
املقترحات يف هذا الصدد. ونقل البيان 

عن املبعوث األممي اخلاص لليمن هانس 

جروندبرج يف كلمته خالل اجتماع جلنة 
التنسيق العسكرية أن »مواصلة اجلهود 

املشتركة للحد من القتال واستمرار اتخاذ 
تدابير ملموسة لتخفيف املعاناة يف اليمن 
هو أمر بالغ األهمية لعمل جلنة التنسيق 

العسكرية«.  وبحسب البيان نظم مكتب 
املبعوث اخلاص جلسات معلومات ثنائية 

قبل االجتماع بيوم حول سبل بناء القدرات 
للتعامل مع مخاطر املتفجرات والدفاع املدني 

لتقدمي خدمات الطوارئ للسكان وحتسني 
ظروف املدنيني.

غرفة تنسيق مشتركة ملراقبة الهدنة األممية

جانب من اجتماع لجنة التنسيق العسكري لألطراف اليمنية )من المصدر(

أي تنازل للميليشيات 
يشجعها على االستمرار 

في جرائمها

ضرورة الوصول التفاق 
سياسي واقتصادي 
يبنى عليه يمن جديد

تـركيــــا: تحيـيـــد 40 عنصــــرًا مـــن 
»الكردستاني« شمالي سوريا

أنقرة )وكاالت(

التركية،  الدفاع  وزارة  أعلنت   
40 عنصًرا من  أمس، حتييد 

الكردستاني  العمال  حزب 
يومني  خالل  سوريا  شمالي 

فقط.
الوزارة يف بيان  وأوضحت 

أنه »مت حتييد  نشرته أمس، 
غصن  منطقتي  يف  إرهابيا   40
شمالي  الفرات  ودرع  الزيتون 

عملية  خالل  من  سوريا، 
القوات  نفذتها  ناجحة 

اليومني  مدار  على  اخلاصة 
املاضيني«.

من  التركية  القوات  ودأبت 
مالحقة  على  وشرطة  جيش 

العمال  حزب  عناصر 
البالد  داخل  الكردستاني 

شمالي  سيما  ال  وخارجها 
العراق وسوريا، من خالل 

وعسكرية. أمنية  عمليات 
عملياتها  أن  تركيا  وتؤكد 
ضد احلزب تأتي ردا على 

احلزب  ينفذها  هجمات 
أراضيها بني احلني  داخل 

عناصر  مستهدفا  واآلخر، 
األمن واجليش. وجتدر 

اإلشارة إلى أن حزب العمال 
منظمة  مصنف  الكردستاني 

إرهابية يف كل من تركيا 
واالحتاد  املتحدة  والواليات 

األوروبي.
التركية،  للبيانات  ووفقا 

ألف   40 نحو  املنظمة  قتلت 
أنشطتها  خالل  شخص 

 30 أكثر من  املستمرة منذ 
عامًا.

ضبط ثالث عائالت سورية و9 شباب خالل 
محاولتهم الهجرة بشكل غير شرعي

هدى جاسم )بغداد(

وســط أنــبــاء عــن خــالفــات داخــل 
»اإلطار التنسيقي« وتهديد باالنسحاب 
مــن الــبــرلــمــان الــعــراقــي وااللــتــحــاق 
مصادر  أكــدت  الــصــدري«،  بـ»التيار 
سباق  أن  لـ»االتحاد«  رفيعة  سياسية 
المقبلة  الحكومة  لرئاسة  الترشح 
على أشده مع ارتفاع حظوظ أسماء 

وانخفاض حظوظ أخرى.
وأكدت المصادر وهي عضو فاعل 
بالمفاوضات بين الكتل السياسية أن 
الوزير السابق وعضو مجلس النواب 
الحالي محمد شياع السوداني الزال 
لرئاسة  المرشحين  قائمة  يتصدر 
الحكومة العراقية، فيما دخل الوزير 
السابق ورئيس تحالف »اقتدار وطن« 
له،  منافساً  عبطان  الحسين  عبد 
لتتراوح كفتي قاسم األعرجي مستشار 
األمن القومي وعدنان الزرفي محافظ 
النجف السابق بين القبول واالستبعاد.

هناك  أن  إلــى  المصادر  ــارت  وأشـ
خالفاً بين الجيل األول والجيل الثاني 
فالجيل  التنسيقي«،  ــار  »اإلطـ لقوى 
يؤكد على اختيار رئيس وزراء  األول 
من األسماء المعروفة والقوية، فيما 
فئة  إلــى صف  الثاني  الجيل  يذهب 
الشارع،  غضب  المتصاص  الشباب 
أن  ــالق تسميات  إطـ مــع  خــصــوصــاً 
الــحــكــومــة الــقــادمــة هـــي »حــكــومــة 
»كتلة  أن  المصادر  وأكــدت  خدمية«. 
بــدر« وعــدد نوابها 16 من أصل 34 
نائباً في »تحالف الفتح«، قد تلتحق 
من  وتنسحب  الــصــدري«  بـــ»الــتــيــار 
تتفق  لم  السياسية في حال  العملية 
الهيئة العامة لـ»اإلطار التنسيقي« على 

شخصية رئيس الوزراء.
واعتبرت مصادر أخرى قريبة من 
تصريحات  في  التنسيقي«  »اإلطـــار 
الترشيحات  إطــالق  أن  لـــ»االتــحــاد« 
تختلف بين البيان الرسمي لـ»ائتالف 
لترشيح  يسعى  الــذي  القانون«  دولــة 
الجيل  أســمــاء  وبين  المالكي  نــوري 

الثاني.
»هناك  أن  إلى  المصادر  وأشــارت 
اجتماعاً مهماً عقد في سفارة دولة 
ــارة شخصية  زيـ مــع  تــزامــن  إقليمية 
الــزيــارة  تمخضت  مهمة،  أميركية 
واالجتماع على أن هناك دوراً لمطاردة 

كبار الفاسدين وإعادة تشكيل الحكومة 
المفترضة«.

وبينت المصادر أن أي اسم مطروح 
للنقاش يتطلب أن يتوافق مع البرنامج 
الحكومي وهو أيضاً محل جدل كبير.

البحث  أن  إلى  المصادر  وأشــارت 

ــل مصطفى  ــث ــن مـــرشـــح م جــــار عـ
مــرفــوض من  فـــ»الــزرفــي«  الكاظمي 
من  مــرفــوض  و»عــبــطــان«  الفصائل 
يتفق  ال  و»السوداني«  القانون«  »دولة 
مع طبيعة البرنامج الحكومي المتوقع، 
كل  الحكومة  تضم  أن  رأي  وهــنــاك 

البرنامج  بالتصويت على  لكن  هؤالء 
ومن ثم على األسماء  أوالً  الحكومي 
حالة  لتفادي  الــنــواب  مجلس  داخــل 
االختالف أوالً داخل األحزاب، وثانياً 
بالبرنامج  بــااللــتــزام  المرشح  قبول 
أن مثل  المصادر  وأكــدت  الحكومي. 
هذا السيناريو »يطبخ على نار هادئة« 
وال يوجد أي مرشح من الجيل األول أو 
الثاني وربما ستكون هناك مفاجأة بأن 
ومجلس  البرلمان  رئيس  نائب  يكون 

الوزراء المقبلين من المستقلين.
ويـــــرى مـــــازن صـــاحـــب الــمــحــلــل 
السياسي ونائب رئيس مركز »حلول 
للدراسات المستقبلية«، أنه عادة ما 
الحكومة  لتشكيل  المشاورات  تبدأ 
طرف  كــل  ويتمسك  عالية  بسقوف 
مختلف  باألساس  هي  ربما  بأسماء 

عليها، لينته األمر إلى مرشح تسوية.
ــد صــاحــب فـــي تــصــريــحــات  ــ وأكـ
ربما  الحكومة  أن هــذه  لـــ»االتــحــاد«، 
التسويات«  بـ»حكومة  تسميتها  يصح 

وربما تردم فجوة الثقة بين الفرقاء.
وأشار إلى أن عمر الحكومة المقبلة 
لن يطول كثيراً وستكون االنتخابات في 
عام 2024 على أن يتضمن برنامجها 
تطبيقات خدمية بإحالة مشاريع ذات 

مردود اقتصادي.

شباب يرفعون علم العراق خالل وقفة احتجاجية في بغداد )أرشيفية(

«: سباق الترشح لرئاسة الحكومة على أشده و»السوداني« يتصدر مصادر لـ»

العراق.. خالفات عاصفة داخل »اإلطار التنسيقي«

منذ تقدمي نواب »الكتلة الصدرية« استقاالتهم من مجلس 
النواب العراقي وانسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر 

من العملية السياسية، تصدى »اإلطار التنسيقي« ملهمة تشكيل 
احلكومة اجلديدة ودخل يف مفاوضات وحوارات داخلية ومع القوى 
السياسية األخرى، إال أنه لغاية اآلن لم يتم اإلعالن بشكل رسمي 

عن التوصل لتفاهمات بني الكتل تفضي إلى تشكيل احلكومة.

حوارات من دون تفاهمات     

كتل برلمانية تهدد 
باالنسحاب من العملية 

السياسية

مطالبات برئيس 
الحكومة من الشباب 

المتصاص غضب الشارع

األمن اللبناني يحبط محاوالت 
تهريـــب مهاجــريــن إلـى إيطاليــا

بيروت )وكاالت(

أمس،  اللبناني  األمن  أعلن 
ثالث  تهريب  إحباط 

عائالت سورية و9 شباب 
إيطاليا،  إلى  البحر  عبر 

توقيف  إلى  مشيرا 
العملية. يف  املتورطني 

العامة  املديرية  وقالت 
الداخلي، يف  لقوى األمن 

إن ذلك يأتي  بيان صحفي، 
اليومية  املتابعة  إطار  يف 

ملكافحة  بها  تقوم  التي 
من  الشرعية  غير  الهجرة 

األوروبية  الدول  إلى  لبنان 
لبنان  شواطئ  عبر 

مراكب  بوساطة  الشمالية 
آمنة. غير 

معلومات  أن  وأضافت 
مجهولني  قيام  حول  توافرت 

تهريب  لعملية  بالتحضير 

إلى  البحر  عبر  أشخاص 
إلى  التوصل  ومت  إيطاليا، 

املتورطني  هوية  حتديد 
للعملية  بالتحضير 

املركب. وضبط  وتوقيفهم 
تسليم  جرى  البيان،  ووفق 

والشبان  السورية  العائالت 
واتخاذ  املعنية،  اجلهات  إلى 

بحق  القانوني  املقتضى 
أودعوا  الذين  املوقوفني 

املختص ومت حجز  املرجع 
إشارة  بناء على  املركب 

القضاء.
األمنية  القوى  أن  يذكر 

جهودها  تكثف  اللبنانية 
تهريب  ظاهرة  ملكافحة 

غير  بطريقة  األشخاص 
بتوقيف  وتقوم  شرعية، 

الذين  فيها  املتورطني 
تقاضيهم  لقاء  لها،  يروجون 

مالية. مبالغ 



«: انسحاب المؤسسة العسكرية من الحوار فرصة لتشكيل حكومة انتقالية خبراء لـ »

البرهان يعفي 5 أعضاء من »السيادة« السوداني

شعبان بالل )القاهرة(

ــرقــب في  ــت ســــادت حــالــة مـــن ال
بعد  بــالــســودان  الداخلية  الساحة 
قرارات مجلس السيادة التي أعلنها 
البرهان  عبدالفتاح  المجلس  رئيس 
بإعفاء 5 من أعضاء المكون المدني 
وعدم  مناصبهم،  من  المجلس  في 
في  العسكرية  المؤسسة  مشاركة 
ضمن  حالياً  الجارية  المفاوضات 
الــثــاثــيــة، وإفــســاح المجال  اآللــيــة 
لتشكيل  والثورية  السياسية  للقوى 

حكومة كفاءات من خال الحوار.
وذكر مجلس السيادة في بيان أن 
»البرهان عقد اجتماعاً مع األعضاء 
أبوالقاسم  وهم  المغادرين  الخمسة 
وعبدالباقي  نيكوال  ــاء  ورجـ بــرطــم 
وسلمى  كريم  جاد  ويوسف  الزبير، 
العمل  على  وشكرهم  عبدالجبار، 
خدمة  أجــل  مــن  واجــتــهــاد  بمثابرة 

الباد«.
تم  ثاثة أعضاء  اإلبقاء على  وتم 
تعيينهم بموجب اتفاق سام جوبا هم 
مالك عقار »رئيس الحركة الشعبية 
والطاهر  شــرق«  الــســودان  لتحرير 
تحرير  قـــوى  تجمع  ــيــس  »رئ حــجــر 
ــس »رئيس  الــســودان« والــهــادي إدري
المجلس   - الــســودان  تحرير  حركة 

االنتقالي«.
البرهان  إعان  بعد  القرار  ويأتي 
عزمه حل مجلس السيادة وتأسيس 
آخـــر أعــلــى لــلــدفــاع واألمــــن عقب 
تشكيل الحكومة التنفيذية، كما أعلن 
المفاوضات  من  الجيش  انسحاب 
الثاثية  اآللــيــة  برعاية  السياسية 
أمام  المجال  إلفساح  األزمــة  إلنهاء 

األحزاب للتوافق.
سياسيون  ومحللون  خبراء  ورأى 
فرصة  تُتيح  الــبــرهــان  ــرارات  ــ ق أن 
حول  لاتفاق  المدنيين  أمــام  كبيرة 

حكومة مدنية ال حزبية تدير الفترة 
االنتقالية، مؤكدين ضرورة استغال 
المدنيين  ــوحــد  وت الــفــرصــة،  هـــذه 
األزمة  من  للخروج  التفاق  للوصول 
ــودان منذ  ــسـ الــراهــنــة. ويــشــهــد الـ
احتجاجات  الــمــاضــي  أكــتــوبــر   25
بعودة  للمطالبة  واسعة  ومظاهرات 
قيام  بــعــد  الــحــكــم،  إلـــى  المدنيين 
بحل  ــي  ــســودان ال الــســيــادة  مجلس 
أثار موجة رفض  الحكومة، وهو ما 

من الشارع.
في  الــســودانــيــة  الباحثة  وأكـــدت 
الخرطوم  بجامعة  السياسية  العلوم 
وضع  البرهان  أن  إبراهيم  أسمهان 

فرصة مهمة أمام المدنيين لاتفاق 
تدير  حزبية  ال  مدنية  حكومة  حول 
أن  إلــى  مشيرةً  االنتقالية،  الفترة 
تجعل  للمدنيين  المضادة  المكونات 
من العسير جداً الوصول إلى اتفاق 
من  تنازل  هناك  يكن  لم  ما  موحد 
األطراف كافة للعبور بالسودان إلى 
بر األمان. وأشارت أسمهان إبراهيم 
انسحاب  بعد  أن  ــى  إل ـــ»االتــحــاد«  ل
تم  السياسي  ــحــوار  ال مــن  الجيش 
لــاحــتــجــاجــات،  مــبــرر  أي  نــســف 
موضحًة أن البرهان رمى بالكرة في 

ملعب المدنيين.
السوداني  الجيش  أن  واعتبرت 

شريك أصيل في العملية السياسية 
اإلنقاذ عام  ثــورة  بعد  ما  تمت  التي 
2018، موضحًة أنه تم تكوين حكومة 
حمدوك،  عبداهلل  الدكتور  برئاسة 
ولكنها لم تفلح في تقديم أي حلول 
المعقدة  االقتصادية  البلد  لمشاكل 
ــراء الــعــقــوبــات الــمــفــروضــة على  جـ

السودان لعقود خلت.
وذكرت الباحثة السودانية أن رئيس 
مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان 
حالة  وأعلن  حــمــدوك،  حكومة  حل 
الطوارئ بعد فشلها في إدارة الباد، 
وهو ما تسبب في احتجاجات على 
مدار األشهر الماضية، حيث طالب 
وخــروج  مدنية  بحكومة  المحتجون 
الجيش من المشهد السياسي، وهو 
ما رفضته القوات المسلحة مطالبًة 
إلدارة  السودانيين  كل  يشمل  بحوار 
الفترة االنتقالية تمهيداً لانتخابات 
رفض  أن  أسمهان  وأكــدت  العامة. 
الحل  لهذا  التغيير«  »قــوى  وتعنت 
دفـــع الــبــرهــان إلعــــان انــســحــاب 
الجيش من الحياة السياسية، ونادى 
الثاثية  اآللية  برعاية  شامل  بحوار 
األفريقي،  االتحاد  المتحدة،  »األمم 
تفاؤل  الــرغــم مــن  ــجــاد«. وعلى  اإلي
األطــراف  جلوس  بإمكانية  البعض 
المفاوضات  طاولة  على  السودانية 
بعد انسحاب الجيش، إال أن الدكتورة 
بمركز  األســتــاذة  الــطــيــب،  تماضر 
بجامعة  الدبلوماسية  الـــدراســـات 
فــرص حدوث  أن  أكــدت  الخرطوم، 

حوار غير ممكنة.

األمـم المتحــدة: نأمــل فــي انتقــال 
ديمقراطي للسلطة بقيادة مدنية

أسماء الحسيني )الخرطوم(

أعرب األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو جوتيريس، أمس، عن 
أمله يف حصول انتقال للسلطة بقيادة مدنية نحو الدميقراطية 

يف السودان. وأكد جوتيريس، يف بيان منسوب للمتحدث 
باسمه، دعمه لـ»الدعوات بإجراء حتقيق مستقل يف حوادث 

العنف التي يتعرض لها املتظاهرون املدنيون يف السودان مبا 
يف ذلك من خالل آليات العدالة االنتقالية املناسبة«، معتبرًا 

أن هذا األمر يثير »قلقًا بالغًا«. وأفاد بأنه أخذ علمًا ببيان 
رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق الركن عبدالفتاح 

البرهان بشأن انسحاب اجليش من احملادثات السياسية التي 
يسرتها اآللية الثالثية لالحتاد األفريقي والهيئة احلكومية 
الدولية املعنية بالتنمية و»يونيتامس«. وأعرب عن األمل يف 
أن يخلق هذا فرصة للسودانيني للتوصل إلى اتفاق يؤدي يف 
نهاية املطاف إلى انتقال بقيادة مدنية نحو الدميقراطية يف 

السودان.  ويأتي بيان املتحدث الرسمي ردًا على أسئلة الصحفيني 
خالل املؤمتر الصحفي اليومي من املقر الدائم بنيويورك. وتابع 

جوتيريس »تشجع اآللية الثالثية احلوار بني جميع أصحاب 
املصلحة للتوصل إلى اتفاق حول املضي قدما الستعادة انتقال 

الدميقراطية بقيادة مدنية وجندد دعواتنا املستمرة إلى السماح 
لألشخاص بالتظاهر السلمي«.
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السيســــي:  100 مليــــار جنيـــه 

تكلفة التحول للحكومة الذكيـة 

مــوقــف مصـر تجــاه »اإلخــوان«

ثـابـــت وال حــــوار مــع الجمـاعـــة

االتحـاد األوروبـي يطلـق جسـرًا 

جويًا للمساعدات إلى الصومال

القاهرة )االتحاد( 

عبد  املصري  الرئيس  أعلن 
أمس،  السيسي،  الفتاح 

ملنصة  الرسمي  اإلطالق 
رقمنة  بهدف  الرقمية  مصر 

أن  مؤكدًا  احلكومية،  اخلدمات 
نحو  الرقمي  التحول  تكلفة 

بالده  ُيكلف  الذكية  احلكومة 
100 مليار جنيه.  ما يقرب من 
افتتاح  خالل  السيسي،  وأضاف 

أن  الرقمية،  مصر  مشروعات 
تستهدف  الرقمية  مصر  منصة 

حكومية  خدمة   130 رقمنة 
وصحة  وتعليم  زراعة  من 

وغيرها،  ومتوين  واستثمارات 
استراتيجية  وجود  إلى  مشيرا 

تتضمن  الرقمي  للتحول  كاملة 
والتعليم،  والتأهيل  التدريب 

وكليات  جامعات  وإنشاء 
الرقمنة،  يف  متخصصة 

أكثر من  إلى ربط  باإلضافة 
رقميا.  حكومي  مبنى  ألف   30

ثقافة  أن  السيسي  وأوضح 
حتتاج  مصر  يف  التعليم 

من  مبسؤولية  التطوير  إلى 
واألسر  واإلعالم  احلكومة 

اجلامعات  أن  مؤكدًا  نفسها، 
بالرقمنة  اخلاصة  والكليات 

املعلومات  وتكنولوجيا 
قناعة  إلى  وحتتاج  متوفرة 

وأن فرص  املجتمع، خاصة 
العمل متوفرة من خالل هذه 

التخصصات. 
وأشار إلى وجود وعي شعبي 

التعليم  بأهمية  مصري 
إلى  الوعي يحتاج  لكن هذا 
على  والتركيز  االستهداف 

لها سوق عمل، مؤكدا  مجاالت 
وإيجاد  والتعمير  البناء  أن 

مكان ملصر بني األمم يتطلب 
والتضحيات. والصبر  األفكار 

أبوظبي )االتحاد(

أكدت دراسة حديثة، أصدرها 
للبحوث  »تريندز  مركز 

أن رحلة صعود  واالستشارات«، 
وسقوطها  »اإلخوان«  جماعة 

ال  واالجتماعي  السياسي 
وأدائهم  بفكرهم  ترتبط 

وثيقة  لكنها  فقط،  السياسي 
يف  كثيرة  باختالالت  الصلة 

واالجتماعي  السياسي  النسق 
العربية،  الدول  يف بعض 

اندالع ما ُسمي بأحداث  فغداة 
 ،2011 العربي يف عام  الربيع 
تبدو  العربية  املنطقة  كانت 

لتصبح  طريقها  يف  وكأنها 
لنفوذ  خالصة  ساحة 

ُتستعاد  »اإلسالمويني«، 
»اخلالفة«،  أحالم  فيها 

إرهاصات  ثناياها  يف  وتظهر 
املوعودة. »اإلمبراطورية« 

الدول  العديد من  ولكن 
معاجلة  إلى  سعت  العربية 

تلك االختالالت يف محاولة 
تنمو  التي  البيئة  لتجفيف 

»اإلسالم  جماعات  فيها 
وذلك  عمومًا،  السياسي« 

حتقيق  محاولة  خالل  من 
واجتماعية  اقتصادية  تنمية 

متامًا  املجال  تغلق  وسياسية 
اجلماعات. هذه  أمام 

السياسات  أن  الدراسة  وبينت 
جماعة  ملواجهة  احلالية 

»اإلخوان« يف مصر ناجعة 
أكلها، وأثرت يف بنية  وقد آتت 
الذي  األمر  وهيكلها،  اجلماعة 

استمرار هذه  يؤكد ضرورة 
تستهدف  التي  السياسات 

لنمو  املالئمة  البيئة  جتفيف 
ورفع شعار  هذه اجلماعة، 

»ال حوار مع من أشهر السالح 
باخلارج«. واستعان  وقتل، 

بروكسل )وكاالت(

أطلق االحتاد األوروبي 
إليصال  إنسانيًا  جويًا  جسرًا 

املناطق  إلى  الطوارئ  إمدادات 
إليها  الوصول  يصعب  التي 

البر،  الصومال عن طريق  يف 
ما  إلى  حيث تشير احلاجة 

70 رحلة. 50 إلى  يقدر بنحو 
التي  األولى،  الرحلة  وغادرت 
حتمل 6.5 طن من اإلمدادات 
العالجية  والطبية  الغذائية 

لالحتاد  اإلنساني  للشريك 
ضد  »العمل  منظمة  األوروبي 
إلباردي  منطقة  إلى  اجلوع«، 
على  الصومال،  غرب  جنوب 
أن تصل املزيد من الرحالت 

إلى  11 يوليو  اجلوية حتى 
وواجد،  ولوق  بيدوا  مناطق 

مع إمدادات للشركاء يف 
مفوض  وقال  اإلنساني.  املجال 

إدارة األزمات األوروبي يانيز 
»الصومال  إن  لينارتشيتش: 

متزايدًا  خطرًا  يواجه 
املجاعة، وإن اجلفاف  من 

القرن  أصاب  الذي  التاريخي 
معاناة  إلى  يؤدي  األفريقي 
ونزوح هائلني. وقد خصص 

االحتاد األوروبي ما يصل إلى 
العملية  لهذه  ألف يورو   800

تسليم  ستدعم  التي  اخلاصة، 
والغذائية  الطبية  اإلمدادات 
املمولة من االحتاد األوروبي 

اجلفاف. موسم  خالل 

أطلق منصة مصر الرقمية

دراسة حديثة لـ»تريندز«:

مقتل جندي في 
عمليــة عسكــريـــة 

غــــرب الجـــزائــــــــر

الجزائر )وكاالت(

ُقتل جندي جزائري خالل 
ملواجهة  عسكرية  عملية 

اإلرهاب بوالية »عني الدفلى« 
البالد، بحسب ما أعلن  بغرب 
الرئيس عبد املجيد تبون يف 
الرئيس  تغريدة أمس. وكتب 

اخلالصة  »تعازّي  اجلزائري 
املتعاقد  العريف  الشهيد  لعائلة 

سالوي سمير، ولكل أفراد 
سليل  الشعبي،  الوطني  اجليش 
عقب  الوطني،  التحرير  جيش 

أليادي  متصديا  استشهاده 
مبيدان  اإلرهابية،  الغدر 

الدفلى،  الشرف بوالية عني 
يف  األبرار،  بالشهداء  ليلتحق 

لشهدائنا«. الوفاء  أيام 
ولم ترد أي معلومات حول 

يف  اجلارية  العسكرية  العملية 
الواقعة على  الدفلى«  »عني 

150 كيلو مترًا جنوب غرب  بعد 
العاصمة، والتي سبق أن قتل 
فيها جنديان قبل نحو سنة، 

اإلرهاب. ملكافحة  عملية  خالل 
السنة، قتل  ومنذ بداية 

10 إرهابيني  اجليش اجلزائري 
وعثر على ثالث جثث وأوقف 
7 آخرون يف عمليات مختلفة 

للسلطات  ثالثة  واستسلم 
 323 العسكرية، كما ضبط 

حصيلة  حسب  سالح،  قطعة 
نشرتها وزارة الدفاع أمس.

العملية، بعد يوم  وتأتي هذه 
العسكري  واحد من االستعراض 

بالواجهة  اجلزائري  للجيش 
اجلزائرية  للعاصمة  البحرية 

يف ذكرى ستينية االستقالل
الوطنية. السيادة  واسترجاع 

تجميــد أرصــدة سيـاسييــن فــي »النهضــة«

تونس: استدعاء راشد الغنوشي 

للتحقيق بشبهة »تمويل إرهاب«

تونس )االتحاد(

التونسي  الــقــضــاء  اســتــدعــى 
أمـــس، زعــيــم حــركــة »الــنــهــضــة« 
اإلخوانية راشد الغنوشي للتحقيق 
معه بشبهة تمويل إرهاب وتبييض 

أموال.
وذكر راديو »موزاييك« التونسي 
األول  ــتــحــقــيــق  ال »قـــاضـــي  أن 
القضائي  بالقطب   23 بالمكتب 
استدعاء  قرر  اإلرهــاب  لمكافحة 
ــغــنــوشــي بــصــفــتــه مــّتــهــمــا في  ال
المتعلقة  التحقيقية  الــقــضــيــة 

بجمعية نماء تونس الخيرية«.
الوحدة  أعوان  »تولى  وأضــاف: 
ــاب  الــمــركــزيــة لــمــكــافــحــة اإلرهــ
والـــجـــرائـــم الـــمـــاســـة بــســامــة 
الغنوشي  إعام  الوطني،  التراب 
ــمــوّجــه إلــيــه من  بــاالســتــدعــاء ال
بالقطب  التحقيق  قاضي  طــرف 

القضائي لمكافحة ااٍلرهاب«.
يأتي ذلك فيما أعلنت السلطات 
 10 أرصــــدة  تجميد  الــتــونــســيــة 
الغنوشي،  بينهم  مــن  أشــخــاص 
وزراء  ورئيس  عائلته  من  وأفــراد 
وفقا  عائلته،  مــن  ــراد  وأفـ سابق 

لوكالة األنباء التونسية.
»قــاضــي  إن  الــوكــالــة  وقـــالـــت 
 23 بــالــمــكــتــب  األول  الــتــحــقــيــق 
لمكافحة  الــقــضــائــي  بــالــقــطــب 
االبتدائية  بالمحكمة  ــاب  اإلرهــ
اللجنة  إلى  مراسلة  وجه  بتونس، 
الــتــونــســيــة لــلــتــحــالــيــل الــمــالــيــة، 
بــخــصــوص إذن قــضــائــي  صــدر 
في األول من يوليو يتعلق بتجميد 
مالية  وأرصـــدة  بنكية  حسابات 
تلك  ووضع  أشخاص،  لـ10  تابعة 
انتظاري  حــســاب  فــي  ــدة  األرصــ
على ذمة إجراءات قضية مفتوحة 
لديه«. وقال إعان رسمي وجهته 
لجنة التحاليل المالية إلى البنوك 
ــوان الــوطــنــي لــلــبــريــد: إن  ــديـ والـ
المعنيين  األشخاص  ضمن  »مــن 
وابنه  الغنوشي  راشــد  بــاإلجــراء، 
ــهـــره رفــيــق بـــن عبد  مــعــاذ وصـ
رئيس  الجبالي  وحمادي  السام، 
حكومة أسبق، وابنتاه، إلى جانب 
أشخاص آخرين«. وذكرت اللجنة 
البنوك  كــافــة  أن  إشــعــارهــا  فــي 
بالتنفيذ  معنية  البريد  وديـــوان 
القضائي  ــقــرار  ال لــهــذا  ــفــوري  ال

الصادر عن قاضي التحقيق. 

«: يبحث سبل إجراء االنتخابات بأقرب وقت مصادر لـ»

»الرئاسي« يطلق حوارًا ليبيًا بعد العيد

حسن الورفلي )بنغازي، القاهرة(

في  الرئاسي  المجلس  يعتزم 
ــوار مـــع كــافــة  ــ ــاق حـ ــ لــيــبــيــا إطـ
إجازة  عقب  السياسية  المكونات 
عيد األضــحــى الــمــبــارك، وذلــك 
لبحث سبل وضع رؤية تتفق عليها 
جميع األطراف إلجراء انتخابات 
رئــاســيــة وتــشــريــعــيــة فــي الــبــاد 
بأقرب وقت ممكن، وذلك بحسب 
مــا أكــدتــه مــصــادر فــي المجلس 

لـ»االتحاد«.
وأشــــــارت الــمــصــادر إلـــى أن 
يخشى  الليبي  الرئاسي  المجلس 
السياسي  االنــقــســام  عـــودة  مــن 
المقبلة  الــفــتــرة  خــال  للمشهد 
االنتخابات،  إجــراء  إجهاض  بعد 
المتحدة  األمــم  بعثة  أن  موضحة 
للدعم في ليبيا تبحث عن تحقيق 
توافق بين مجلسي النواب والدولة 
خال اجتماعات جنيف المرتقبة 
من دون االنخراط في أي مبادرات 
سياسية جديدة. ولفتت المصادر 
إلى تخوف المجلس الرئاسي من 
المكونات  بعض  انــخــراط  عــدم 
المزمع  ــحــوار  ال فــي  السياسية 
إطــاقــه خــال أيـــام، مــؤكــدةً أن 
المجلس  يرى في  النواب  مجلس 
الرئاسي جسما تنفيذيا تم تكليفه 
ولم  السياسي  الحوار  ملتقى  من 
يتم انتخابه، وهو ما يصعب مهمة 
الوساطة  دور  لعب  في  المجلس 

بين المكونات الليبية.
ــر الــمــحــلــل الــســيــاســي  ــب ــت واع

الليبي إسام الحاجي، أن مبادرة 
المجلس الرئاسي صعبة التحقيق 
في  طـــرفـــاً  سيجعله  ذلـــك  ألن 
األزمة الحالية، الفتا إلى أن مهمة 
المجلس الرئاسي األساسية التي 
تم االتفاق عليها في ملتقى الحوار 
إنــجــاز  هــي  بجنيف  الــســيــاســي 

المصالحة الوطنية.
تصريحات  في  الحاجي  وأكــد 
لـ»االتحاد« وجود أطراف سياسية 
لها ظهير عسكري مسلح وبالتالي 
التام،  التوافق  فكرة  يصعب  هذا 
إلــى أن الــخــافــات بين  مــشــيــراً 
للدولة  واألعلى  النواب  مجلسي 
حلها،  ويصعب  وعميقة  قديمة 
داعيا إلى ضرورة ممارسة ضغط 
المحلية  ــراف  ــ األطـ عــلــى  دولـــي 
لحل األزمــة والــدفــع نحو إجــراء 

االنتخابات.

ساحة الشهداء وسط العاصمة الليبية طرابلس )أ ف ب(

متظاهرون يرفعون علم السودان خالل وقفة احتجاجية في الخرطوم )أ ف ب(

صعوبة إيجاد حل لألزمة 
ما لم يكن هناك تنازل 

من األطراف كافة

رئيس الحكومة األسبق حمادي الجبالي 
من بين الذين شملهم تجميد األرصدة

مؤتمر دولي
دعا نائب رئيس املجلس الرئاسي 

الليبي، موسى الكوني، إلى تنظيم 
مؤمتر دولي على غرار مؤمتري برلني، 
يجمع كافة الفرقاء حلسم اخلالفات. 

وشدد الكوني على ضرورة االستمرار 
يف املسار السياسي الذي قامت 

برعايته أملانيا خالل مؤمتري برلني 1 
- 2، جلمع الفرقاء الليبيني، واقتراح 

خريطة طريق تسمح بخروج ليبيا 
من أزمتها، حتى ال تعود إلى املربع 

األول، مؤكدًا التزام املجلس الرئاسي 
بتلبية تطلعات الليبيني، بإجراء 

االنتخابات وفق إطار دستوري، 
النتخاب برملان الشعب، ورئيس 
الشعب يف أقرب وقت، باعتباره 

الطريق إلنهاء املراحل االنتقالية، 
وحتقيق االستقرار املنتظر.
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مليون حاج إلى مشعر منى تمهيدًا لصعود عرفات غدًا

ضيـوف الرحمـن يستعـدون ألداء ركـن الحـج األعظـم

الرياض )االتحاد(

ينتقل مليون حاج اليوم الخميس، إلى مشعر 
منى، على بعد نحو 5 كيلومترات من المسجد 
األكبر  الحج  ركــن  لتأدية  اســتــعــداداً  الــحــرام، 

بالصعود إلى جبل عرفات غداً الجمعة. 
أمــس،  الــحــجــاج،  مــن  اآلالف  مــئــات  وأدى 
بمكة  المشرفة  الكعبة  حول  القدوم«  »طــواف 
الــمــكــرمــة. وتــابــعــت الــرئــاســة الــعــامــة لشؤون 
خالل  المصلين  استقبال  الشريفين  الحرمين 
موسم الحج هذا العام داخل المسجد الحرام 
لهم،  المخصصة  المصليات  إلــى  وتفويجهم 
تهيئة  على  والحرص  حركتهم  إلدارة  إضافة 
جميع الخدمات ومتابعة دخولهم للحرم المكي 

وخروجهم بكل يسر وسهولة.
التفويج  لشؤون  العام  الرئيس  وكيل  وأفــاد 
وإدارة الحشود المهندس أسامة الحجيلي بأن 
هي  إليها  التوجيه  يتم  التي  المصليات  عــدد 
4 مصليات بالدور األرضي،  36 مصلى تشمل 
التوسعة  في  مصليات  و6  األول،  بــالــدور  و9 
الدور  بالتوسعة في  بالدور األول و4 مصليات 

األرضي.
وأشار إلى أن اإلدارة تحرص على عدم وجود 
ضيوف  وتوجيه  بالمصليات  وتجمع  تكدس 
الرحمن إلى مصليات التوسعة السعودية الثالثة 

ومصليات الساحات، مبيناً أنه تم دعم اإلدارة 
بالكوادر البشرية ذات الكفاءة العالية.

اإلسالمية  الــشــؤون  وزارة  أكملت  بــدورهــا، 
الــســعــوديــة، ممثلة  ــي  ف والـــدعـــوة واإلرشـــــاد 
بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 
منطقة  مــســاجــد  تــزويــد  الــمــنــورة،  بالمدينة 
من  نسخة  بمليون  بنصف  المقدسة  المشاعر 
القرآن  كلمات  وترجمة  الشريفة،  المصاحف 

الجهود  إطار  وذلك في  بلغات عالمية،  الكريم 
الحجاج،  راحة  الوزارة في سبيل  تقدمها  التي 
فريضتهم  ألداء  إليه  يحتاجون  ما  كل  وتوفير 

بكل يسر وسهولة.
الــكــمــيــة من  ــذه  ــوزارة أن هـ ــ ــ ال وأوضـــحـــت 
توفيرها حسب االحتياج في  المصاحف جرى 
كل من مسجد نمرة بعرفات، ومسجد المشعر 
الحرام بمزدلفة، ومسجد الخيف بمشعر منى، 

الحجاج  طريق  في  والواقعة  الحل  ومساجد 
المركزية. بالمنطقة 

المسجد  لشؤون  العامة  الرئاسة  وّزعت  كما 
حملتها  إطــار  في  النبوي،  والمسجد  الحرام 
للترحيب واستقبال الحجاج، أكثر من 20 ألف 
للخدمات  العامة  اإلدارة  مدير  وأفــاد  هدية. 
هّيأت  اإلدارة  أن  مدخلي  جنادي  االجتماعية 
فهد  الملك  توسعة  يبن  مختلفة  مواقع  ثالثة 
وتقديم  للترحيب  عــبــداهلل  الــمــلــك  وتــوســعــة 
وعبوات  الصالة،  وسجادات  التذكارية  الهدايا 
وجبات  وكــذلــك  الــيــد،  ومعقمات  زمـــزم  ــاء  م
وحقائب  ــة  وإرشــادي توعية  وكتيبات  غذائية 
فريضة  أداء  فــي  منها  لــالســتــفــادة  محمولة 
الحج. ووفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد 
رذاذ،  مروحة   250 النبوي،  والمسجد  الحرام 
وساحاته  الــحــرام  المسجد  ــواء  أجـ لتلطيف 

خدمة لضيوف الرحمن.
في  ــهــواء  ال بتلطيف  ــراوح  ــم ال هــذه  وتــقــوم 
النبوي،  والمسجد  الحرام  المسجد  ساحات 
الهواء  »تبريد  تكنولوجيا  باستخدام  وذلــك 
بالرذاذ«، من خالل امتصاص الطاقة الحرارية 

من الهواء الخارجي، لخفض درجة حرارته.
الضباب  وأعمدة  الــرذاذ  مــراوح  وتستخدم 
المفتوحة  األماكن  في  الهواء  لتلطيف  المائي، 

بالهواء الطلق.

الخيام المخصصة الستقبال ضيوف الرحمن في مشعر منى )أ ف ب(

40 ألف وجبة عن 
روح الشيخ زايد

أبوظبي )االتحاد(

وزع مكتب شؤون حجاج دولة 
40 ألف وجبة من  اإلمارات 

الرحمن  ضيوف  على  الطعام 
من احلجاج يف املدينة املنورة، 

وذلك عن روح املغفور له الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان »طيب 
اهلل ثراه«. وسيعمل فريق عمل 

توزيع  استمرار  على  املكتب 
املقدسة  املشاعر  الوجبات يف 

املختصة  اجلهات  مع  بالتعاون 
السعودية  العربية  اململكة  يف 

الشقيقة.
الدكتور محمد مطر  وأكد 

العامة  الهيئة  رئيس  الكعبي 
واألوقاف،  اإلسالمية  للشؤون 

رئيس مكتب شؤون حجاج 
دولة اإلمارات، أنه يتم حفظ 
تتميز  التي  الوجبات  وتسليم 

إشراف  حتت  الغذائية  بقيمتها 
املكتب، مع  جلنة متخصصة من 
الوجبات  توصيل  ضمان  مراعاة 

للحجاج من دون عناء من خالل 
الوجبات. توزيع  طريقة 

»الوعظ« يستعرض 
تجهيزاته لخدمة 

الحجاج

مكة المكرمة )وام(

الوعظ  فريق  استعرض 
الشرعية  واالستفسارات 

مبكتب شؤون احلجاج مع وعاظ 
برامجه  اإلماراتية  احلمالت 
وخدماته خالل موسم احلج 

خلدمة  االستعداد  بهدف 
الوطن.  حجاج 

البرامج  إلى أهم  الفريق   وتطرق 
الوعظية خالل موسم احلج، 

واألمور التي يجب اتباعها يف 
املشاعر. 

الوعظ  ويقوم فريق 
بدور  الشرعية  واالستفسارات 

كبير يسهم من خالله يف ضمان 
وفق  الدينية  التوعية  وصول 

إلى  التوعية  معايير  أعلى 
جميع حجاج الدولة من خالل 
نخبة من الوعاظ واملفتني مبا 
ملناسكهم.  احلجاج  أداء  يضمن 

الفريق رسائل نصية  وأرسل 
الدولة قبل قدومهم  حلجاج 

بخطوات  وتثقيفهم  لتهيئتهم 
أداء النسك خالل احلج، 

 5 إلى تفعيل  باإلضافة 
خطوط ساخنة لإلجابة عن 

على  الدولة  حجاج  استفسارات 
24 ساعة. مدار 

»بعثة دبي« تقدم ندوات وعظية

دبي )وام(

الشؤون  التي تنظمها دائرة  الرسمية حلكومة دبي  واصلت بعثة احلج 
حلجاج  والتثقيفية  الدينية  برامجها  تقدمي  اخليري  والعمل  اإلسالمية 

بيت اهلل احلرام. وأشار مروان الشحي املستشار القانوني ومدير إدارة 
القانونية رئيس بعثة احلج الرسمية حلكومة دبي إلى أن  الشؤون 

البعثة تقدم الدروس واحملاضرات الوعظية للحجاج، وذلك يف إطار 
حرص البعثة على زيادة الوعي مبناسك احلج وتهيئة احلجاج ألداء 

الفريضة.  وتتناول احملاضرات شرح مناسك احلج وفضائل احلج والعشر 
األولى من شهر ذي احلجة وفضل صيام يوم عرفه وأهميته واالجتهاد 

فيه والوقوف بعرفة، وأنه ركن احلج األعظم، وكيفية أداء النسك يف 
كل من منى ومزدلفة وعرفة ورمي اجلمرات والطواف وشعائر احلج.

دينا محمود )لندن(

بوريس  البريطاني  الـــوزراء  رئيس  أكــد 
رافضاً  منصبه،  في  البقاء  نيته  جونسون 
الـــدعـــوات الــمــوجــهــة إلــيــه بــاالســتــقــالــة، 
من  المستقيلين  ــوزراء  ال عدد  تزايد  رغم 
حكومته، وإعالن مزيد من أعضاء مجلس 
أزمــة هي  في  لها،  دعمهم  العموم سحب 
قبل  الحكومة  رئاسة  توليه  منذ  األخطر 

نحو ثالث سنوات.
وفي جلسة عقدها البرلمان البريطاني 
ــه ال يـــزال لديه  ــال جــونــســون إن أمـــس، ق
»تــفــويــض هــائــل يــخــولــه  االســتــمــرار في 
منصبه«، مشيراً في هذا الشأن، إلى نتائج 
في  أُجريت  التي  التشريعية،  االنتخابات 
حزب  فوز  عن  وأسفرت   ،2019 ديسمبر 
برلمانية  بأغلبية  بقيادته،  المحافظين 
كاسحة، بلغت حد الهيمنة على 365 مقعداً 

من أصل 650 يتألف منها المجلس.
الجلسة  ــالل  خــ جـــونـــســـون،  واعــتــبــر 
البريطانيين  أن  العاصفة،  البرلمانية 
هذه  وأن  اآلن«،  االنتخابات  يــريــدون  »ال 
»هي اللحظة التي يُتوقع فيها، أن تواصل 
الحكومة عملها، وأن تباشر كذلك المهام 
في  وذلــك  تنسحب«،  أن  ال  بها،  المنوطة 
بــالــدعــوة  الــمــتــصــاعــدة،  للمطالب  تــحــٍد 
بات  ما  وهو  مبكرة،  انتخابات  إجراء  إلى 
ــواب الــحــزب  ــ ــن ن ــدد م يحظى بــدعــم عـ
الحاكم أنفسهم، جنبا إلى جنب مع قيادات 

المعارضة العمالية.
ــوزراء  ــ ال رئــيــس  تصريحات  وتــزامــنــت 
البريطاني، مع تواصل موجة االستقاالت 
األول  أمــس  بـــدأت  والــتــي  حكومته،  مــن 
باستقالة مفاجئة ومتزامنة لوزيرْي الخزانة 
جافيد،  ساجد  والصحة  سوناك  ريشي 

وزراء  من  كبيراً  عــدداً  اآلن  وشملت حتى 
مسؤولين  بجانب  الحكومة،  فــي  الــدولــة 

حكوميين أدنى مرتبة.
وتمثلت شرارة االستقاالت األخيرة، في 
إقرار جونسون بأنه أخطأ بتعيينه كريس 
بينشر، الذي استقال قبل أيام بعد اتهامه 
بالتحرش  خالل إحدى الحفالت، مسؤوالً 
البرلماني  االنــضــبــاط  عــن  حكومته  فــي 

للنواب المحافظين في البرلمان.
وقال عدد من نواب الحزب الحاكم في 
مجلس العموم البريطاني، في تصريحات 
بينشر  قضية  إن  محلية،  إعــالم  لوسائل 
ظهر  قصمت  التي  »القشة  بمثابة  كانت 
من  »كثير«  رغبة  على  مشددين  البعير«، 
جونسون  يترك  أن  في  الــحــزب،  أعضاء 
الصيفية  العطلة  حــلــول  قــبــل  منصبه، 
للبرلمان، التي ستبدأ في الثاني والعشرين 

من الشهر الجاري.
نجا  البريطاني،   ــوزراء  الـ رئيس  وكــان 
في األسبوع األول من يونيو الماضي، من 
النواب  بين  أُجري  الثقة،  تصويت بسحب 
الممثلين لحزبه في البرلمان، على خلفية 
لسياسات  الموجهة  االنتقادات  تصاعد 
حكومته، إثر سلسلة من الفضائح، شملت 
الكشف عن مشاركته في حفالت أُقيمت 
في مقار حكومية، خالل فترة اإلغالق التي 
أعلنها  في بريطانيا، في ربيع عام 2020 
للحد من تفشي وباء كورونا، بجانب خسارة 
»المحافظين« انتخابات تكميلية في عدد 

من الدوائر.
َمَكنَّت  التي  الضئيلة  األغلبية  أن  غير 
به في ذلك  جونسون من تجنب اإلطاحة 
التصويت، بدت مؤشراً على تراجع الدعم 
له في معسكر المحافظين، وذلك في وقت 

تواجه فيه بريطانيا ركوداً وشيكاً، في ظل 
وصول معدالت التضخم ألعلى مستوياتها 
أسعار  ارتــفــاع  جــراء  عــامــاً،  أربعين  منذ 
تواصل  وســط  الغذائية،  والــمــواد  الوقود 
اإلضرابات الُعمالية، التي كان من أبرزها، 
إضراب شهده قطاع النقل الشهر الماضي، 
على  العاصمة  في  تقريبا  الحركة  وشــل 
مدار عدة أيام. ورغم أن القواعد المعمول 
بها في حزب المحافظين، تحظر اللجوء 
إلى آلية سحب الثقة سوى مرة في كل 12 
شهراً، فإن معارضي جونسون يأملون في 
أن يتمكنوا من إدخال تعديالت على هذه 
القواعد، عبر السعي للحصول على غالبية 
في  بذلك  المعنية  اللجنة  فــي  المقاعد 
 ،»1922 »لجنة  باسم  والمعروفة  الحزب، 
ألعضائها  المقررة  االنتخابات  خالل  من 

األسبوع المقبل.

رغم موجة االستقاالت داخل الحكومة البريطانية

لندن )االتحاد(

إذا استطاع رئيس الوزراء 
البريطاني بوريس جونسون 
الصمود يف وجه »تسونامي« 

االستقاالت الذي يضرب 
حكومته منذ مساء أمس األول، 

فسُيحسب له، بنظر مواطنيه 
من أصول شرق أوسطية على 

األقل، أنه أفسح املجال لتولي 
وزير من أصول عراقية، أحد أرفع 
املناصب يف احلكومة البريطانية.

فالكثيرون يرون أن حقيبة 
اخلزانة، التي ُأسندت إلى 

ناظم الزهاوي هذا السياسي 
اخلمسيني ذي األصول العراقية 

الكردية، هي األهم يف احلكومة 
البريطانية على اإلطالق. وليس 

أدل على ذلك، من أن شاغلها 
ُينح املنزل رقم 11 يف داوننج 

ستريت، أو شارع داوننج الشهير 
بقلب لندن، ليصبح جارًا لرئيس 
الوزراء، القاطن يف املبنى املجاور 

له متامًا. لكن وصول الزهاوي 
إلى هذا املنصب الرفيع، ال يثل 

مفاجأة ملتابعي مسيرة صعوده 
القوي والسريع يف الدوائر 

السياسية البريطانية، منذ أن 
اْنُتِخَب عضوًا يف مجلس العموم 

عام 2010، ُمعززًا بالنجاحات 
التي كان قد حققها يف السنوات 

السابقة لذلك، يف عالم املال 
واألعمال، والتي كان أبرزها 
مشاركته يف تأسيس شركة 

»يوجوف« املتخصصة يف إجراء 

استطالعات الرأي على شبكة 
اإلنترنت. فبعد ثماني سنوات 

من عضويته يف البرملان عن 
حزب احملافظني، اختارته رئيسة 

الوزراء السابقة تريزا ماي عام 
2018؛ لدخول حكومتها كوزير 

دولة للتعليم ثم للصناعة.
غير أن النقلة الكبرى يف حياة 

ذلك املهاجر، الذي فرت أسرته 
من العراق أواخر سبعينيات 

القرن املاضي، جاءت يف أواخر 
عام 2020، عندما اختير وزيرًا 

مسؤواًل عن إدارة ملف توزيع 
اللقاحات املضادة لفيروس كورونا 

املستجد، يف حكومة جونسون 
هذه املرة.

وأدى النجاح الذي حققه ناظم 
الزهاوي يف التعامل مع هذا امللف 
الشائك، إلى أن ُتسند له حقيبة 

التعليم بعد عام واحد، قبل أن 
يصبح وزيرًا للخزانة، يف خطوة 

رمبا لم يكن هو نفسه يحلم بها، 
عندما وصل طفال إلى لندن، يف 

احلادية عشرة من عمره.
ومن شأن تولي هذا املنصب، 

جعل الصبي الالجئ، الذي قال 
معلموه لوالدْيه ذات يوم، إنه 

رمبا سيواجه صعوبات يف تعلم 
اللغة اإلجنليزية بعد أن تعثر 

يف التحدث بها يف البداية، على 
شفا أن يصبح اخلليفة املرجح 

جلونسون، إذا ما اضطر األخير 
يف نهاية املطاف إلى الرضوخ 

ألصوات املطالبني له حاليًا 
باالستقالة.

ناظم الزهاوي.. جار رئيس الوزراء

جونسون خالل جلسة برلمانية عقب استقالة عدد من أعضاء حكومته )أ ف ب(

جونسـون يتحـدى الضغـوط ويؤكـد البقـاء فـي منصبـه



حفالت »يوم الشواء«!
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البشري، أي واحد من كل  الجنس  أفراد  20% من  يحيا 
لسبب  إنسانية،  كارثة  أو  أزمة  نطاق  في  أشخاص،  خمسة 
أماكن  الرعاية الصحية في  نُظم  أو آلخر، وغالباً ما تعجز 
تقديم خدمات  عــن  اإلنــســانــيــة  والــكــوارث  ــات  ــ األزم هــذه 
الرعاية الصحية واألساسية. ويُقدر أن هذا الوضع سيزداد 
 2030 بحلول  أنه  التوقعات  على  بناًء  المستقبل،  في  سوءاً 
الالزمين  الطبي  الطاقم  أفـــراد  عــدد  فــي  العجز  سيبلغ 
أكثر  للجميع،  األساسية  الصحية  الرعاية  خدمات  لتوفير 
قابلة وممرضة وطبيب. لكن في ظل حقيقة  15 مليون  من 
العام في  أقل من ساعة خالل  يقضي  العادي  الشخص  أن 
من  أكثر  يقضي  بينما  الطبي،  الطاقم  أفــراد  أحــد  رعاية 
الشخصية، أصبح دعم  أو  الذاتية  العناية  8700 ساعة في 
العامة،  الصحة  أهــداف  من  هدفاً  تلك  العناية  إجـــراءات 
لمنح الفرد االستقالليَة واالعتماد على النفس، وأخذ عنان 
المبادرة في العناية بصحته وتجنب المرض. كما أن العنايَة 
الصحيَة الشخصيَة يمكنها أن تخفض تكلفة الرعاية الطبية 
باألمراض  للمصابين  وخصوصاً  ملحوظ،  بقدر  المطلوبة 

المزمنة في الدول النامية والفقيرة.
العناية  بشهر  يــعــرف  مــا  يجسده  أصــبــح  الــهــدف  هــذا   
الرابع  في  يبدأ  ــذي  وال  ،)Self-Care Month( الشخصية 
والعشرين من شهر يونيو ويستمر حتى الرابع والعشرين من 
شهر يوليو، الشهر السابع من شهور السنة، في إشارة إلى أن 
العناية الذاتية يجب أن تكون على مدار األربع وعشرين ساعة، 
خالل أيام األسبوع السبعة. ورغم أن النظافة الشخصية هي 

جزء من العناية الصحية الذاتية، فإن المفهوَم يشمُل إجراءاٍت 
الشخصية،  بالنظافة  العناية  مجرد  من  شموالً  وأكثَر  أوسَع 
تهدف جميُعها إلى تمكين األفراد وجعلهم مشاركين فاعلين 
أصبح  ما  وهو  الصحية.  واحتياجاِتهم  متطلباِتهم  تلبية  في 
نظُم  فيه  تتعّرض  عالَم  ظل  في  عنها،  غنى  ال  استراتيجيًة 
إلى شفا  بها  تدفع  الصحية لضغوط غير مسبوقة،  الرعاية 
وبــاءُ  وطأتها  مــن  زاد  التي  الضغوط  وهــي  الــتــام.  االنهيار 
والصراعات  المناخية،  والتغيرات  الحالي،  »كــوفــيــد-19« 

المسلحة والحروب المستمرة.
الصحية  العناية  وتدابير  إجـــراءات  من  الهدف  أن  ورغــم 
الشخصية ليس االستغناء عن نظم الرعاية الصحية، إال أنها 
الصحية،  الرعاية  مستقبل  من  عنه  غنى  ال  جــزءاً  ستشكل 
ممارسات  أن  النظم، خصوصاً  هذه  كفاءة  من  ويرفع  يدعم 
العناية الصحية الشخصية الحالية تعتمد على براهين وأدلة 
وصفة  إلــى  بحاجة  ليست  وعقاقير  ــة  أدوي وتشمل  علمية، 
بسهولة في  إجراؤها  يمكن  من طبيب، وفحوص تشخيصية 
الهواتف  على  البرمجية  التطبيقات  إلى  باإلضافة  المنزل، 
المحمولة، والتي يمكنها أن توفر النصَح واإلرشاَد، وتساعد 
الشخَص على العناية بصحته، وإدارة مرضه بالشكل السليم 
بمحددات  يعرف  بما  الوعي  زيــادة  مع  الساعة.  مــدار  على 
الحالة الصحية، والتي تشمل العوامل االجتماعية، والظروف 

االقتصادية، ونمط الحياة وأسلوبها.

*كاتب متخصص في القضايا الصحية والعلمية

لم تترك األزمة األوكرانية قطاعاً 
لكن  بضرر،  وأصابته  إال  اقتصادياً، 
القطاع األشد تأثراً كان قطاع الطاقة. 
فبعد سنوات طويلة من الحديث عن 
الطاقة  النفط ومصادر  التخلي عن 
األحفورية عامًة، انقلبت األمور رأساً 
التي  البلدان  فتناست  عقب،  على 
النفط مواقَفها  التخلي عن  مت  تزعَّ
وبرامَجها السابقَة الخاصَة بمكافحة 
التلوث، ولم تكتِف بزيادة طلبها على 
النفط والغاز، وإنما عادت لتستخدم 

! الفحَم الحجريَّ
ومثاًل اتخذت الحكومة اإليرلندية 
قبل عامين عدةَ قراراٍت تتعلُق بوقف 
الغاز  ُرَخٍص جديدة الستخراج  منح 
كما  الصخري،  الغاز  استيراد  ومنع 
وجمهورية  بولندا  مــن  كــل  اتــخــذت 
الــتــشــيــك قــــــرارات لــلــتــخــلــص من 
الفحم. وفي تقرير لمؤسسة »ايمبر 
توليَد  أنَّ  جاء  لألبحاث«،  المستقلة 
الكهرباء بالفحم انخفض في النصف 
 %95 بنسبة   2020 عام  منذ  األول 
في البرتغال، وبنسبة 50% في كل 
كما  وهولندا،  والنمسا  فرنسا  من 
ألمانيا  فــي   %39 بنسبة  انخفض 
التي سبق واعتمدت خطًة بقيمة 45 

أغلقت  فيما  الفحم،  دوالر إلغالق جميع محطات  مليار 
السويُد كافَة هذه المحطات.

وبعد سنتين من التوجه للتخلي عن الفحم، عادت تلك 
الدوُل لتشغيل محطات الطاقة العاملة بالفحم، في محاولة 
لتقليل االعتماد على وارداتها من الغاز الروسي أو لتعويض 
النقص الناجم عن قطع روسيا الغاَز عن البلدان التي لم 
الغاز  مشتريات  دفع  حول  الروسية  للمتطلبات  تستجب 

بالروبل.
وهنا تبرز التساؤالت: هل يمكن للفحم أن يعّوض واردات 
الغاز الروسي؟ وهل محطات الطاقة العاملة بالفحم يمكن 
أن تلبي الطلَب المتنامي على الطاقة الكهربائية؟ وبالنسبة 
للتساؤل األول، فإن معظم محطات الفحم قد أُغلقت في 
العديد من البلدان األوروبية ولم يبق إال القليل منها، وال 

الروسي  للغاز  بدائل  تقديم  يمكنه 
الرخيص نسبياً، والذي ال غنى عنه 

حالياً.
زيادة  حول  للتساؤل  هذا  ويقودنا 
شتاًء،  الطاقة  مصادر  على  الطلب 
حيث ال يمكن للمصادر البديلة للغاز 
فالفحم  الطلَب،  هذا  تلبية  الروسي 
تراجعت نسبته في السنوات األخيرة، 
إضافة إلى حجم التلوث الذي يحِدثه 
ويساهم في زيادة االحتباس الحراري 

وما يرافقه من كوارث طبيعية.
وإذا كان األمر كذلك، فما الهدف 
ــودة لعصر  ــعـ ــحــديــث عـــن الـ مـــن ال
بعد  التوجه  هــذا  جــاء  لقد  الفحم؟ 
األميركي  ــغــاز  ال صــــادرات  تــراجــع 
لدول االتحاد األوروبي بسبب نقص 
الــواليــات  فــي  المحلية  اإلمــــدادات 
ارتفاع  في  تسبب  والــذي  المتحدة، 
اجتماعياً  تــذمــراً  ــار  ــ وأث األســعــار 
هناك، مما يعني أن الترويَج المبالََغ 
للتخفيف من  إال  ما هو  للفحم  فيه 
اآلمال التي ُعلِّقت على واردات الغاز 
أكثر  دعائي  عامل  وهــو  األميركي، 
في  الحاد  للنقص  عملياً  بدياًل  منه 
كبيراً  ضــرراً  سيلحق  والــذي  الغاز، 

باالقتصادات األوروبية.
الوقت  في  ودعائية  عملية  إجــراءات  روسيا  واتخذت 
الغاز  إمــدادات  تقليص  عن  البداية  في  فأعلنت  نفسه، 
فنية!  ألسباب  ستريم1«  »نــورد  طريق خط  عن  ــا  ألوروب
ثم عادت مرة أخرى لتعلن عن وقف الخط بشكل كامل 
اعتباراً من 11 يوليو الجاري بسبب إجراء أعمال صيانة 
سنوية! مما دعا وزير االقتصاد األلماني »روبرت هابيك« 
لإلعراب عن تخوفه من حدوث انقطاع تام لواردات الغاز 

الروسي.
الطرفان إذن يلعبان لعبة »توم وجيري«، فموسكو تعرف 
أنه ال يمكن لدول االتحاد األوروبــي االستغناء عن  جيداً 

الغاز الروسي، ودول االتحاد تحاول إثبات عكس ذلك!

 *خبير ومستشار اقتصادي

جائحة  ــار  ــ آث تنحسر  حــيــن  فـــي 
وباألخص  العالم،  »كوفيد-19« حول 
وذات  الـــمـــيـــســـورة  ــدان  ــلـ ــبـ الـ ــي  ــ ف
واالقتصادية  الصحية  المنظومات 
الجيدة أو الدول التي أحسنت إدارة 
األزمة وتجاوزت مخاطرها، فإن هناك 
دوالً هي في األساس، وقبل فيروس 
كورونا، منهارة اقتصادياً وصحياً؛ لذا 
األوضــاع  لتفاقم  »الجائحة«  جــاءت 
اإلنسانية في هذه الطائفة من الدول 
بنغالدش  مــن  بــلــدانــاً  تشمل  الــتــي 
اإلكـــوادور  ــى  إل شــرقــاً،  وإندونيسيا 
غرباً ثم الشواطئ االستوائية جنوب 
توغو في أفريقيا. إن ماليين البشر 
الذين كانوا يكافحون من أجل تغطية 
نفقات أطفالهم وتوفير ُقوت يومهم، 
ممن يعملون غالباً في االقتصاد غير 
المصنف، ويعيشون تحت خط الفقر، 
مخاطر  مواجهة  في  اليوَم  أصبحوا 
ليس  برمتها،  حياتهم  تــهــدد  أكــبــر 
ولكن  الصحي،  المستوى  فقط على 
أيضاً بسبب البطالة والديون والعنف 
من  األطفال  وتسرب  التعليم  ونقص 
المدارس.. وغيرها من المخاطر التي 
تهدد تلك المجتمعات الفقيرة وتثقل 
كاهلها، وسط كوارث مناخية وبيئية 

وحروب وخالفه.
في تقرير حديث لألمم المتحدة، تم تسليط الضوء فيه 
على الطرق التي أطلقت بها جائحة »كوفيد-19« العناَن 
الفقراء  حياة  على  سّيما  ال  متعاقبة،  وكــوارث  لمخاطر 
والفئات االجتماعية الهشة في جميع أنحاء العالم، يركز 
الفئات  يواجه هذه  الذي  الحقيقي  التحدي  التقرير على 
البشرية وإعادة التفكير في المخاطر التي خلفتها عليها 
دراسات  من خمس  جــزءاً  يعد  التقرير  »كورونا«.  جائحة 
ميدانية أُجريت في عام 2021 من قبل معهد البيئة واألمن 
البشري التابع لجامعة األمم المتحدة ومكتب األمم المتحدة 
للحد من مخاطر الكوارث، وقد كشف عن مآٍس إنسانية 
غواياكيل  مدينة  ففي  الخطورة.  غاية  في  العالم  حــول 
التي  العائالت  عانت  المثال-  سبيل  -على  اإلكــوادوريــة 

مكتظة  صغيرة  مساكن  فــي  تعيش 
الرعاية  نظام  في  كبير  انهيار  من 
الصحية وصل إلى نقطة تحول في 
غضون أسابيع بعد اكتشاف الحالة 
حيث   ،2020 فــبــرايــر  فــي  ــى  ــ األول
تزايد عدد الحاالت بشكل متسارع، 
من  كبير  عــدٍد  تــرك  إلــى  أدى  مما 
الجثث مهملًة في المستشفيات وفي 
وكانت صور  والــطــرقــات.  الــشــوارع 
الجثث المتراكمة في الشوارع، والتي 
العالمية،  اإلعـــالم  سائل  تداولتها 
أظهرت  التي  الصور  أولــى  بين  من 
ما حدث عقب وصول »كوفيد-19« 
بالسكان.  المكتظة  المناطق  ــى  إل
وهذا التحول بحد ذاته يمثل تهديداً 
حقيقياً لحياة البشر في هذه البيئات 
االقــتــصــاديــة  أنظمتها  فــي  الــهــشــة 
والصحية، والتي تزداد أحوالها سوءاً 

يوماً بعد آخر!
 وقد أكد التقرير األممي على أن 
عالََم اليوم مترابط ومتشابك، وغالباً 
نتيجة  الكارثية  األحـــداث  تكون  ما 
مسؤوليتها  تقع  منهجية  إلخفاقات 
يوّضح  كما  المتقدم،  الــعــالـَـم  على 
التقرير أن الوقت حان لتطوير فهم 
وكيف  النظامية،  للمخاطر  أعمق 
إلــى مخاطر وصــدامــات أخــرى ال تخص منطقًة  ــؤدي  ت
من  منطقة  اإلخفاق في  إن  بل  لوحدها،  دولــًة  أو  بعينها 
انهيارات  بأكمله  العالَم  يكلف  المنكوبة قد  المناطق  تلك 
أكبر في المستقبل نتيجَة الترابط الذي يعيشه العالَُم على 
هذا الكوكب. وبحسب نظرية تأثير الفراشة، التي تفسر 
بسيطًة  حركًة  فإن  والفيزيائية،  الطبيعية  الظواهر  أبعاَد 
اإلنسانية.  والــكــوارث  للفوضى  حقيقياً  سبباً  تصبح  قد 
لنا  تصور  مثاًل  أوكرانيا  في  للحرب  العالمية  فالعواقب 
عالمنا الذي تحكمه شبكة ترابطات معقدة وهشة تماماً 
كهشاشة إمدادات »األمن الغذائي« العالمي الذي لم يكن 

بمعزل عن تأثيرات هذه الحرب! 

*كاتبة سعودية

الوقاية الذاتية والعناية الصحية الشخصية

أحد المحتفلين في حديقة »بروسبكت بارك«، في حي بروكلين بنيويورك، يوم الرابع من يوليو الجاري، وهو ذكرى االستقالل التي يخلُِّدها األميركيون بإقامة حفالت 

الشواء في الهواء الطلق. لكن يوم الشواء يأتي هذه المرة وسط حالة من الغالء والتضخم لم تشهدها البالد منذ عقود عدة، وذلك بسبب الحرب األوكرانية 

واإلغالقات الصينية جراء تفشي فيروس كورونا، وما نجم عن ذلك من اضطرابات في سالسل التوريد.. األمر الذي جعل بعض األميركيين يحجمون عن إرهاق ميزانياتهم 

بإضافة تكاليف حفالت الشواء غالية الثمن! )الصورة من خدمة »نيويورك تايمز«(

تحّولت دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى مثال يُحتذى به في 
اجتذاب أنظار العالَم، فهي تقود نهضًة جديدةً في عالَمنا العربي، 
علمّياً وتكنولوجّياً، وهذه المرة في قطاع الفضاء، الذي يرجع الفضل 
فيه إلى الرؤية الحكيمة والقدرة على استشراف المستقبل للقيادة 
الرشيدة التي أرست دعائم هذا القطاع من خالل رفده بالمواهب 
والكفاءات المتعددة، وتأهيل القدرات اإلماراتية في علوم الفضاء 
وتقنياته ودعم الصناعات المرتبطة به، مما أسهم في نمّوه بشكل 

غير مسبوق. 
أن  الماضية  القليلة  األشهر  خالل  اإلمــارات  دولــة  واستطاعت 
تضيف إلى سجلّها في قطاع الفضاء واستكشافه إنجازات متتالية، 
فقد أنهت »سيريوس21« مهمتها بنجاح، بوصفها أول مهمة إماراتية 
لمحاكاة الفضاء تهدف إلى دراسة تأثير العزلة في مكان مغلق لفترة 
فيها  شــارك  إذ  لإلنسان،  والجسدية  النفسية  الحالة  على  طويلة 
صالح العامري، رائد محاكاة الفضاء اإلماراتي، الذي غادر كبسولة 
العزل أخيراً، لينهي بذلك الفترةَ التي قضاها مع فريق المهمة على 
مدى 8 شهور، رفقَة رواد فضاء أميركيين وروس، تم خاللها إجراء 
71 تجربًة علميًة لدراسة المشكالت الطبية الحيوية والنفسية لدى 
ــاجــمــة عن  ــن ــشــر ال ــب ال

العزلة في الفضاء.
ــُة  ــدول ال حققت  كــمــا 
إنــجــازاً آخــَر مــن خالل 
ــن مــشــروع  ــكــشــف عـ ال
الستكشاف  اإلمـــــارات 
األمــل«  »مسبار  المريخ 
عــن مــجــمــوعــة جــديــدة 
من المالحظات العلمية 
ــة بـــالـــغـــالف  ــاصــ ــخــ ــ ال
المريخ،  لكوكب  الجوي 
ــي تـــشـــمـــل رصـــد  ــ ــت ــ ال
ــاس الــطــيــفــي  ــيـ ــقـ ــمـ الـ
باألشعة فوق البنفسجية 
جديدة  مالحظات  مــن 
الشمسية  الطاقة  وجسيمات  المريخ،  لشفق  أفضَل  تغطيًة  توفر 
واألشعة الكونية المجّرّية، إذ يحظى »مسبار األمل«، بفضل مداره 
بقدرة متفردة على استكمال دورة مدارية واحدة حول الكوكب كل 55 

ساعة والتقاط مجموعة متكاملة من البيانات كّل تسعة أيام. 
وفي السياق نفسه، فازت دولة اإلمارات في بداية يونيو الماضي 
برئاسة لجنة األمم المتحدة لالستخدام السلمي للفضاء الخارجي 
»كوبوس«، وهو ما يُعّد شهادةَ اعتراف دولي بدور اإلمارات وتأثيرها 
في هذا القطاع، وجهودها الحثيثة لتكون في مصاّف الدول المتقدمة 

في استكشاف الفضاء.
لقد اتخذت دولة اإلمارات العديَد من الخطوات البّناءة والمثمرة 
لتعزيز مكانتها في قطاع الفضاء، فعملت منذ سنوات على تأسيس 
من  العديَد  وأنشأت  القطاع،  هذا  لدعم  ومتكاملة  واضحة  رؤيــة 
المؤسسات في هذا المجال، كوكالة اإلمارات للفضاء، ومركز محمد 
بن راشد للفضاء، فضاًل عن إطالقها استراتيجيًة وطنيًة للفضاء، 
مبادرة  مثل  الصلة،  ذات  المهمة  المبادرات  من  العديد  وإعالنها 
إنشاء »مدينة المريخ العلمية« لمحاكاة الحياة على كوكب المريخ، 
وإرسال أول رائد فضاء إماراتي عربي إلى محطة الفضاء الدولية 

في سبتمبر 2019.. والكثير الكثير من اإلنجازات.

اإلمــارات.. 
ِسجّل حافل باإلنجازات 

في مجال الفضاء

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

اإلمارات

اليـــوم

اإلمارات أسست 
رؤية متكاملة 

لدعم قطاع الفضاء 
وأنشأت العديَد من 

المؤسسات وأطلقت 
استراتيجيًة وطنيًة 

للفضاء

الترويُج المباَلُغ فيه للفحم 
هدُفه التخفيُف من اآلمال 

قت على واردات الغاز  التي ُعلِّ
األميركي كبديل لسد النقص 

الذي سيلحق ضررًا كبيرًا 
باالقتصادات األوروبية

التقرير األممي يؤكد أن 
اإلخفاق في منطقة من 

المناطق المنكوبة قد يكلف 
العاَلم بأكمله انهياراٍت أكبَر 

في المستقبل، نتيجَة الترابط 
الذي يعيشه العاَلُم

خلف كواليس »كوفيد-19«!العودُة لعصر الفحم الحجري!
هيلة المشوح*د. محمد العسومي*

تدابير العناية 
الصحية الشخصية جزء ال غنى 
عنه من مستقبل نظم الرعاية 

الصحية، يدعم ويرفع من 
كفاءة هذه النظم

د. أكمل عبد الحكيم*
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ما  بقدر  الدين  من  اإللحاد  ينل  لم 
بقيت  فبينما  الــديــن،  من  الدين  نــال 
خارجه  من  للدين  المعادية  الحمالت 
محدودة التأثير واألثر، تكفلّت حمالت 
المتطرفين بالقدر األكبر من اإلساءة 

والتخريب.
إن التطرف هو الدافع األكبر لموجة 
التشكيك في الدين التي تصاعدت في 
من  موجة  كل  ومع  األخيرة،  السنوات 
الجماعات  مــن  جيل  وكــل  التطرف، 
يحتلها  مساحة  ــل  وك والتنظيمات، 
العقل،  في  أو  الحياة  في  اإلرهابيون 

تصعد الموجة األخرى بالمقابل.
للقانون  تطبيٌق  وكأنه  األمــر  يبدو 
فعل  رد  فعل  »لكل  لنيوتين:  الثالث 
في  له  ومضاد  المقدار  في  له  مساٍو 
جماعات  ارتكبته  مــا  إن  االتـــجـــاه«. 
اإلسالم السياسي، والتي تمتد وصوالً 
إلى داعش وبوكو حرام.. قد فاقم من 
ومن  من جهة،  اإلسالموفوبيا  ظاهرة 

جهة  من  اإليمان  على  الحرب  موجة 
أخرى.

ــان الــتــطــرف  بــالــمــقــابــل.. فــلــقــد كـ
ــاءة  ــر عــامــل إسـ ــو اآلخــ الــعــلــمــانــي ه
ــة، وعــامــل تعطيل  ــحــداث ال لــمــشــروع 
االشتباك  أدى  إْذ  العربية،  للنهضة 
إلى  الجانبيْن  متطرفي  بين  العدمي 
بعد  الهدف،  وضياع  الحكمة  تسرُّب 
معالم  على  العراك  غطى ضجيج  أن 

الطريق.
في خريف عام 1996 أجرى الكاتب 
الفيلسوف  مــع  ــواراً  حـ صالح  هاشم 
ــون، وكــان من  الــجــزائــري محمد أركـ
تجاهلْت  »لقد  ــون:  أركـ قاله  مــا  بين 
الروحي  البعد  المتطرفة  الجماعات 
ــى الــبــعــد  ــل ــن، وركــــــزت ع ــ ــدي ــ ــي ال فـ
تــم تشويه  الــعــنــيــف..  اإليــديــولــوجــي 
العقل  وتشويه  الــديــن،  باسم  الــديــن 
تطهيرهما  من  البد  لذا  العقل،  باسم 

معاً«.

هذا  فــي  المثيرة  الــمــفــارقــات  مــن 
الصدد أن عدداً كبيراً من العلمانيين 
الحداثة  لم يطالعوا علوم  المتطرفين 
وآدابها، ولم يزد إطالعهم على تجربة 
ومنمنمات،  قشور  بضع  عــن  الــغــرب 
ــدد مــن الــعــنــاويــن الــعــامــة لــرمــوز  وعـ

الحداثة ذائعي الصيت.
الكيمياء  أو  الفيزياء  لم تأخذ علوم 
فلسفة  تأخذ  لم  كما  الرياضيات،  أو 
االهتمام  المعرفة..  حالة  أو  العلم، 
الكافي من قبل ذلك التيار. لم تأخذ 
علوم االقتصاد والقانون واإلدارة هي 
األخرى اهتماماً يذكر.. بعد أن انصبَّ 
الدعائي  السطح  على  أهدافهم  ُجــّل 
للغرب. لقد انبهروا حين كان يجب أن 
أن  يجب  كان  حين  وغفلوا  يصمدوا، 

يستيقظوا.
المتطرفون دينياً أبعد ما يكونون عن 
أصبح  ولقد  الحّقة،  الدينية  المعرفة 
إلى  األمة  بهذه  الدفع  هو  مشروعهم 

وإلقاء مستقبل  والفقر،  الجهل  طريق 
مليارْي إنسان في بحر الظلمات.

التطرف  قادة  ُخطب  يتأمل  من  إّن 
لــن يــجــد ســـوى كــلــمــات بــائــســة حــول 
جهاد الطواغيت والحرب على أعداء 
أحواض عمالقة من  وتعبئة  اإلسالم، 
الدماء على طريق الشريعة والخالفة.

من  قيمة  ذا  شيئاً  الــمــرء  يجد  لــن 
الناحية الفكرية. ال علم وال قراءة وال 
تركيبها  يعاد  ذاتها  الكلمات  معرفة، 
فعاًل وفاعاًل.. مبتدأً وخبراً. ال شيء 
عميق وال شيء جاد، مجرد بيان قتال 
القلب، وإلغاء  يعبِّر سوى عن زوال  ال 

العقل.
ــطــرف الــديــنــي  ــت ــول: ال ــقـ غــايــة الـ
لعملٍة  وجــهــان  العلماني  والــتــطــرف 
واحدة.. يجب إنقاذ الدين من أدعياء 
الدين وإنقاذ العقل من أدعياء العقل.

* كاتب مصري

الديــــــن والعقـــــــــل

 يجب إنقاذ الدين 
من أدعياء الدين وإنقاذ 
العقل من أدعياء العقل

ــتـــي نــتــابــعــهــا  ــل الـ ــاصــي ــف ــت ال
وبتسارع  ــار  األخــب نــشــرات  فــي 
ما  ــاً،  ــان أحــي اإلدراك  يــتــجــاوز 
في  هائل  تحول  مالمح  إال  هي 
الدولية  العالقات  منظومة  كل 
بحجم  هائلة  زحزحة  بالمجمل، 
العالقات  تلك  في  ودول  قــارات 
التي كان لها أصولها وقواعدها 
واليوم نجدها قد اهتزت، وربما 
كان ال بد أن تهتز إلعادة ضبط 

المفاهيم من جديد.
أوروبــا  أن  مثاًل،  األخــبــار  في 
بدأت تستورد حاجتها من الغاز 
»الــضــروري لــهــا« مــن الــواليــات 
المتحدة على شكل غاز مسال، 
فــروســيــا أوقــفــت ضــخ غــازهــا 
للقارة  الحياة  شريان  كان  الذي 

البيضاء.
أمــيــركــا ال تــقــدم الــغــاز ضمن 
على  وال  الخيري  العمل  مفاهيم 
أسس مشروع مارشال جديد ينقذ 
تجارية  بل هي صفقات  أوروبـــا، 
خاضعة للعرض والطلب وقواعد 
تــعــرف الرحمة  الــتــي ال  الــســوق 
بطبيعتها. حسناً، أين يقودنا ذلك 

في العالقات الدولية؟
هناك دول في الطرف اآلخر 
من أوروبا غير طرف األطلسي، 
النفط  ليس  وفيرة،  لديها طاقة 

وحسب، بل بدائل طاقة هائلة تجعلها في موقع قوة خارج 
ونحن  سابقاً،  سادت  التي  التقليدية  العالقات  مفاهيم 
اليوم نعيش عالماً جديداً تحكمه ثورة التكنولوجيا التي 

غيرت موازين السيطرة كلها.
المتفوق«  »الغرب  وجعلت  سادت  التي  الغطرسة  تلك 
عالم  في  صالحة  مفاهيمها  تعد  لم  العالم،  على  سيداً 
في  جديد  من  للتفكير  اآلن  ماسة  حاجة  فهناك  اليوم، 
الندية بالعالقات، وهذا ال حل له إال بصيغ جديدة من 
التعاون ومشاريع التنمية التي ال تقوم إال على التفاهمات 

المتساوية والعادلة.
مخاطر  تتضمن  كله،  الكوكب  تلف  دولــيــة  ــة  أزم فــي 
مجاعات وأزمة غذاء وغالء معيشة ال يرحم أحداً، نجد 

القائمة  الدولية  المنظمات  أن 
العالمية ال مفاعيل  بعد الحرب 
لها وال حول وال قوة، هل الحظ 
مثاًل،  المتحدة  ــم  األم أن  أحــد 
وسلطات  األمني  مجلسها  بكل 
على  ــادرة  ق الفيتو  النقض  حق 
القلق«  »إبـــداء  غير  شــيء  فعل 
تسمن  ال  متتابعة  بــيــانــات  فــي 
تغنيه من مخاطر  »الكوكب« وال 
أمنهم  في  البشر  تهدد  وشيكة 

الغذائي والمعيشي؟
ــة لها  ــمــي هـــي زحـــزحـــة عــال
تبعاتها التي قد تشكل انهيارات 
وكوارث وزالزل لن ينجو منها إال 
المدركون لفكرة تجنب الكوارث 
التنموي  والــتــعــاون  بــالــتــكــافــل 

السريع، والسريع جداً.
فيه  ينفع  يعد  لم  جديد  عالم 
الغربي«،  »التفوق  فكرة  سيادة 
التي ســادت. من  فالمعرفة هي 
التفاؤل  من  بشيء  أراقــب  هنا، 
الذي بحكم  الشرق أوسط  ذلك 
وهو  العالم،  يتوسط  جغرافيته 
العاصفة  مــن  ــخــروج  ال يــحــاول 
الــعــاتــيــة بــأقــل الــخــســائــر عبر 
ــة في  ــدروسـ لــمــلــمــة تــنــمــويــة مـ
ــة يــوظــف فيها  مــشــاريــع شــراك
الغذائي  األمــن  لتحقيق  قدراته 
أوالً، ووضع أسس جديدة لتوفير 
سالسل  وترتيب  عــادلــة،  أســس  ضمن  للجميع  الطاقة 

التزويد عبر منظومات ومنصات قطاع النقل والتوزيع.
هنالك قمم انعقدت في عالمنا الشرق أوسطي، وقمم 
كما  بروكسل  تعد  ولــم  عقدها،  سيتم  عالمية  سياسية 
يحج  الغربي  السيد  صار  بل  للجميع،  محجاً  واشنطن 
إلى عواصمنا العربية بحثاً عن حلول ألزماته، والحكمة 
يعد  لم  عالمنا  أن  المرة  هذه  الجميع  يفهم  أن  تقتضي 

يحتمل النزاعات الدموية، وال الحروب.
الشهيرة:  جورباتشوف  لسماع صرخة  األوان  آن  ربما 

عالم واحد أو ال عالم على اإلطالق.

* كاتب أردني مقيم في بلجيكا

صاحب  قبل  من  كريمة  لفتة 
زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
الدولة حفظه  رئيس  نهيان،  آل 
الــدعــم  ــادة  ــزيـ بـ ــاه،  ــ ــ ورع اهلل 
الــمــقــدم إلـــى الــمــواطــنــيــن في 
عالمية  اقتصادية  أوضــاع  ظل 
مسبوق  غير  وتضخم  متذبذبة 

المعمورة.. في شتى أنحاء 
هذه الخطوة، أصبحت خالل 
24 ســـاعـــة حــديــث  ــن  مـ ــل  ــ أق
الشعوب  وأن  خصوصاً  العالم، 
تبعات  مــن  عــام  بشكل  تعاني 
الــحــرب الــروســيــة األوكــرانــيــة، 
التي جاءت مباشرة بعد جائحة 
كورونا، وما تسببت به من خلل 
واإلنتاج،  اإلمــداد  سالسل  في 
ــاع  ــفـ ارتـ إلــــى  ــا  ــ ــدوره ــ ب أدت 

األسعار بشكل غير مسبوق.
االرتفاعات،  هــذه  كل  ورغــم 
شعوبها  الـــدول  معظم  تــركــت 
المواد  ونقص  الــغــالء،  تــواجــه 
ــيــف تــوفــيــر  الــغــذائــيــة، وتــكــال
ــة، وحــتــى  ــئـ ــتـــدفـ الـــطـــاقـــة والـ
تـــكـــالـــيـــف األدويـــــــــة ورســـــوم 
بـــل ورفـــعـــت دول  ــدارس،  ــمــ ــ ال
الــضــرائــب على  أخـــرى قــيــمــة 
األمثلة  مــن  والــكــثــيــر  ــدخــل،  ال

التي ال عد وال حصر لها.
أما في إمارات العز والخير، 

احتياجات  يلتمس  حكيماً،  فـــذاً  ــداً  قــائ هــنــاك  ــإن  ف
ويلبي  يتحدثوا،  أن  قبل  يريدون  مــاذا  ويعرف  شعبه، 

يطلبوا. أن  قبل  احتياجاتهم 
وجعلهم  عينيه،  نــصــب  وبــلــده  شعبه  وضــع  قــائــد، 
الوطن  مصلحة  فوق  شيء  فال  له،  المطلقة  األولوية 
وعزهم  ونمائهم  رفعتهم،  أجــل  مــن  يعمل  والــشــعــب، 

ورخائهم.
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد قائد استثنائي، 
له مكانة خاصة في قلب كل مواطن إماراتي، فهو أحب 
تعاني  أخــرى  شعوب  حلم  وهــو  فأحبوه،  شعبه،  أبناء 
لو  تتمنى  وغيرها،  وحروب  وضياع  فقر  من  تعانيه  ما 
يحقق  أن  استطاع  مثله،  عظيماً  وأبــاً  قائداً  لديها  أن 

يعرف  ال  بلد  في  المستحيل، 
على  وعمل  بتاتاً،  المستحيل 
رفــع اســم بــلــده عــالــيــاً، ورايــة 
مجال  كل  في  خفاقة  اإلمارات 
وتــمــتــلــك  ــاء،  ــن ــث اســت دون  مـــن 
مواضع  في  والريادة  الصدارة 
ــا، وضــمــن أولـــى  ــه ال حــصــر ل

البقية. الدول في 
ــادة الــدعــم  ــ الــجــمــيــل فــي زي
ــت كــل  ــل ــا شــم ــهـ األخــــيــــرة، أنـ
ــاًل، ومـــن يقرأ  ــع يــحــتــاج ف مــن 
الطلبة،  من  ــدءاً  ب المشمولين 
يتعجب  ــرة،  األسـ لــرب  وصـــوالً 
الدقيقة،  التفاصيل  كمية  من 
ــاءت بــكــل تــأكــيــد وفــق  الــتــي جـ
ــهــم،  ــي ل ــق ــي ــحــق االحـــتـــيـــاج ال
ومعرفة  مستفيضة،  ــة  ودراسـ

كافية. ودراية  حقيقية 
كل  عيون  في  الفرحة  أتخيل 
طالب،  وكــل  إمــاراتــي،  مواطن 
أو  أرملة  وكــل  وكــل رب أســرة، 
فك  قريب  له  من  وكل  مطلقة، 
ومقدار  همه،  وأزاح  ضيقته، 
لبلدهم،  يحملونه  الذي  الحب 
ــد،  ــن زايـ ولــقــائــدهــم مــحــمــد ب

يعيشونه. الذي  والفخر 
النتائج اإليجابية لهذا الدعم 
ليست آنية فقط، بل هي ترسخ 
لــدى صغار  حتى  الــوطــن  حــب 
الجميل،  الشعور  من  وتزيد  القادمة،  واألجيال  السن 
وليس  متبادل،  اإلمارات  في  والقيادة  الوطن  حب  بأن 
إماراتي  من طرف واحد فقط. كما تعطي األمان لكل 
أعباء  تحملوا  ال  مفادها،  واضحة  برسالة  وإماراتية 
هو  فعله  عليكم  مــا  كــل  كفلناها،  نــحــن  معيشتكم، 
خدمة  وفي  اإلبــداع  في  والتفكير  واالبتكار،  اإلنجاز، 

البقية. نتولى  ونحن  أبنائكم،  وتربية  الوطن، 
هنيئاً لإلمارات وشعبها قيادتهم وعلى رأسها محمد 
بن زايد، وحفظكم اهلل من كل شر وسوء ومكروه، وأدام 

نعمتكم. عليكم 

* إعالمية وكاتبة بحرينية

عالم جديد لم يعد ينفع 
فيه سيادة فكرة »التفوق 

الغربي«، فالمعرفة هي التي 
سادت. وأراقب بشيء من 

التفاؤل ذلك الشرق األوسط 
الذي يحاول الخروج من 

العاصفة العاتية بأقل الخسائر 
عبر لملمة تنموية مدروسة

الجميل في زيادة الدعم 
األخيرة، أنها شملت كل 

من يحتاج فعاًل، ومن يقرأ 
المشمولين بدءًا من الطلبة، 
وصواًل لرب األسرة، يتعجب 
من كمية التفاصيل الدقيقة، 
التي جاءت بكل تأكيد وفق 

االحتياج الحقيقي لهم

الشعـــــب أواًل وأخيـــرًاعالم على مفترق »طريق واحد«
عهديه أحمد السيد*مالك العثامنة*

أحمد المسلماني*

المتطرفون دينيًا 
أبعد ما يكونون عن 
المعرفة الدينية الحّقة، 
ولقد أصبح مشروعهم 
هو الدفع بهذه األمة 
إلى طريق الجهل 
والفقر وإلقاء مستقبل 
مليارْي إنسان في بحر 
الظلمات
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وشهد »برنامج المرشد الثقافي العربي«، الذي 
جاء تحت شعار »بالماضي نعبر للمستقبل«، منذ 
والنشاطات  البرامج  من  العديد  تنظيم  إطالقه 
إلى  الموجهة  والمسابقات  والترويجية  التفاعلية 
المرشدين الثقافيين والمتاحف والمواقع األثرية 
العربية، وستستمر حتى نهاية العام الحالي. ويضم 
البرنامج العديد من المحاور والمراحل التي يتم 
تنفيذها تباعاً في مختلف الدول العربية، وتتمحور 
حول إبراز دور المتحف في المحافظة على الهوية 
مركزاً  كونه  إلى  باإلضافة  والتاريخية،  التراثية 
ثقافياً وبحثياً يقوم بتوعية المجتمع بفئاته المختلفة 

بالهوية الثقافية.
الفعاليات  أهــم  من  واحـــدة  المسابقات  وتعد 
ثالث  المسابقات  إحـــدى  وشملت  التحفيزية، 
جوائز في عدة مجاالت، وقد أعلن البرنامج عن 
الجوائز والمشاركات الفائزة في إحدى مسابقاته 
التي ينظمها على النحو التالي: - جائزة التميز في 
اإلرشاد المتحفي والثقافي »للهيئات والــوزارات«، 
اإلمارات  والشباب -  الثقافة  وزارة  األول:  الفائز 
الثقافي.  التراث  إدارة  والفنون  التراث  قطاع   -
الفائز الثاني: هيئة البحرين للثقافة واآلثار، إدارة 
متاحف  هيئة  الثالث:  والفائز  ــار،  واآلث المتاحف 

قطر. 
- جائزة التميز في اإلرشاد المتحفي والثقافي 
»للمتاحف والمواقع األثرية«، الفائز األول: متحف 
وموقع سبسطية، فلسطين، والفائز الثاني متحف 
الثالث  والفائز  تونس،  التقليدي،  للتراث  جربة 
الصويرة/  اهلل  عبد  بــن  محمد  سيدي  متحف 
المغرب. وتم تكريم المشاركات الفردية لكل من 
مريم الرئيسي - متحف التاريخ الطبيعي، سلطنة 
العمومي  المتحف   - اهلل  خلف  وشــاديــة  عمان، 
الوطني سطيف، الجزائر، ورياض باكروم - متحف 

المكال، اليمن. 
حضر المؤتمر الصحفي الدكتور محمد ولد أعمر 
مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 

والدكتور الشرقي الدهمالي نائب رئيس المنظمة 
االستشاري  المجلس  وعضو  للمتاحف  العربية 
للمجلس الدولي للمتاحف، ومراد المحمودي القائم 
بأعمال مدير إدارة الثقافة بألكسو، والدكتور فتحي 
الجراي الخبير بــإدارة الثقافة بألكسو وعدد من 
مديري األقسام باأللكسو، والمرشدون الثقافيون 
من  الثقافي«  »المرشد  برنامج  في  المشاركون 
اإلعالميين.  من  وعدد  العربية،  البلدان  مختلف 
وقال مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم إن برنامج »المرشد الثقافي«، الذي انطلق 
منذ بضعة أشهر خلَق حركة كبيرة في متاحفنا 
العربية وَمنَح الفرصة لمرشدينا الثقافيين إلطالق 
بتغطية  وحظي  الــرائــدة  الــمــبــادرات  من  العديد 
إعالمية واسعة. وأكد أن اإلقبال الكبير الذي عرفه 
هذا البرنامج من طرف كل المهتمين بهذا المجال، 
مدني،  ومجتمع  ومختصين  وطلبة  مهنيين  من 
ِر وِفطنِة  يدلُّ على أصالة هذه الفكرة وعلى تبصُّ

الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان وانتباهها إلى 
أهمية هذه المجاالت ودرايتها الدقيقة بما تحتاجه 

متاحفنا العربية والقائمون عليها والمرتادون لها.
 يذكر أن 9 دول شاركت في الفئة األولــى من 
التراث  إدارة  مثلتها  »اإلمـــارات،  المسابقة وهــي: 
الثقافة  بـــوزارة  والفنون  التراث  قطاع  الثقافي، 
الوطني  البحرين  متحف  والبحرين،  والشباب، 

متحف جربة  وتــونــس،  ــوغــرافــي(،  ــن إث ــري،  ــ )أثـ
سطيف  متحف  والــجــزائــر،  التقليدي،  للتراث 
)أثري(، وسلطنة عمان، متحف التاريخ الطبيعي، 
ــري، وقطر من  األث وفلسطين، متحف سبسطية 
خالل العديد من المؤسسات المتحفية، والمغرب، 
متحف مدينة الصويرة )أركيلوجي وإتنوغرافي(، 
واليمن، متحف المكال. وقدمت الدول المشاركة 
ونظمت  الحية،  البصرية  العروض  من  مجموعة 
الزيارات المباشرة للمتاحف والمواقع األثرية لطلبة 
المدارس االبتدائية والثانوية، ووزعت المطبوعات 
واألدلــة المتحفية، وأقامت ورشات عمل متنوعة 
ساهمت في نقل التراث إلى واقع ملموس يمارسه 
األطفال والشباب وجميع الفئات المستهدفة. كما 
وجه بعض المشاركين االهتمام لفئات نوعية من 
الزوار من أصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة 
والمكفوفين وكبار السن والمتخصصين في اإلرشاد 

الثقافي، والجاليات األجنبية المقيمة في دولهم.

برنامج يحظى بتفاعل وتضافر جهود المؤسسات العربية

»املرشـد الثقايف العربي«  اإلعالن عن الجهــات الفـائــزة بـ

ساسي جبيل و»وام« )تونس(

 أعلن برنامج المرشد الثقافي 

العربي عن نتائج واحدة من 

مسابقاته، وذلك خالل المؤتمر 

الصحفي الذي نظم بمقر المنظمة 

العربية للتربية والثقافة والعلوم 

»األلكسو« في تونس. وكانت 

الشيخة اليازية بنت نهيان آل 

نهيان سفيرة الثقافة العربية لدى 

»األلكسو«، قد أطلقت البرنامج 

في شهر مارس الماضي ويستمر 

حتى شهر ديسمبر القادم، 

وذلك بالتعاون مع المنظمة 

العربية للتربية والثقافة والعلوم 

»األلكسو« والمنظمة العربية 

للمتاحف. ويهدف البرنامج، الذي 

شارك فيه عدد من الدول العربية، 

إلى رفع اإليجابية لدى الشباب 

العربي وتشجيعهم على االهتمام 

بتراثهم، والمحافظة عليه 

والترويج له، وإعداد مرشد ثقافي 

نوعي من خالل تأهيله وإكسابه 

خبرات ومؤهالت متكاملة ومواكبة 

لحاجات مرتادي المتاحف والمواقع 

الثقافية والتاريخية، ومتماشية مع 

مقاييس اإلرشاد الثقافي العالمية، 

إضافة إلى خلق عالقة قوية 

ونوعية بين المتاحف والعائالت 

خالل فترة البرنامج وبعدها. 

البرنامج خَلق حركة 
وحيوية كبيرة في 

متاحفنا العربية 
 

محمد ولد أعمر

االتحاد )دبي(

تعزيز  على  حرصها  مــن  انــطــالقــاً   
قنوات مشاركة المعلومات مع أعضاء 
اإلمارة وخلق  اإلبداعي في  المجتمع 
حوار فّعال معهم، نّظمت هيئة الثقافة 
يوماً  للثقافة«  »دبي  دبي  والفنون في 
في  كــونــكــريــت  فــي مجمع  مــفــتــوحــاً 
القوز،  منطقة  في  أفينيو  السركال 
على  ــة  إطــالل للمبدعين  ــر  ــوّف ت كــي 
منطقة  تطوير  مــشــروع  مستجدات 
القوز اإلبداعية، إلى جانب إشراكهم 
بما  المستقبلية  خططه  تطوير  في 
يــدعــم نــمــو أعــمــالــهــم وازدهـــارهـــا، 
المنطقة،  تنافسية  تعزيز  في  ويسهم 
أنحاء  مــن  للمبدعين  وجــهــًة  لتكون 

العالم.
الذي  المفتوح  اللقاء  في  وشــارك 
هيئة  عام  مدير  بــدري،  هالة  ــه  أدارت
الــثــقــافــة والــفــنــون فـــي دبـــي »دبـــي 
الطرق  هيئة  عن  ممثلون  للثقافة«، 
دبي  وشرطة  دبــي  في  والمواصالت 
بدبي  والسياحة  االقــتــصــاد  ودائـــرة 
ــة دبـــي والــمــكــتــب اإلعــالمــي  ــدي ــل وب
الرقمية  ــي  دب وهيئة  ــي  دب لحكومة 
إلى  ومجموعة وصل إلدارة األصول، 
من  الهيئة  شركاء  عن  ممثلين  جانب 
مجموعة »زوهو« و»لينكد إن« و»ليتس 
دبي  و»بــنــك  »حــي«  وتطبيق  وورك« 
حضور  اللقاء  شهد  كما  التجاري«. 
ورواد  المبدعين  من  واسعة  شريحة 
األعمال اإلبداعية الذين يتخذون من 
إلى  ويطمحون  ألعمالهم  مقراً  دبي 

التوسع بها وتنميتها.
أشــارت  االفتتاحية،  كلمتها  وفــي 
بدري إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن 
من  تسعى  الــتــي  ــقــاءات  ــل ال سلسلة 

للثقافة« وشركاؤها في  خاللها »دبي 
منصة  إتاحة  إلــى  المشروع،  تنفيذ 
للحوار مع أعضاء المجتمع اإلبداعي 
وتبادل اآلراء واألفكار معهم، لمواصلة 
بكل  أعمالهم  ودعم  تمكينهم  مسيرة 

السبُل الممكنة.
ــدري: »الــعــام الــمــاضــي،  ــ ــت ب ــال وق
المبدعين  مــن  مجموعة  مــع  التقينا 
وتعّرفنا  اإلبــداعــيــة،  األعــمــال  ورواد 
األعمال  تواجه  التي  التحديات  إلــى 
ــي، وتــحــديــداً في  اإلبــداعــيــة فــي دبـ
حول  أفكارهم  إلــى  واستمعنا  القوز، 
يلبي  بما  بالمنطقة  النهوض  كيفية 
طموحاتهم، وصممنا على مدار العام 
المنصرم   بعض الحلول التي من شأنها 
اإلسهام في تحقيق ذلك. واليوم نجتمع 
إلطالعهم على آخر مستجدات التقدم 
الذي أحرزناه في المشروع، واالستماع 

إلى وجهات نظرهم واحتياجاتهم كي 
يكونوا شركاء في خطواتنا المستقبلية، 
بما يسهم في تحقيق المزيد من النجاح 

واالزدهار لمشاريعهم وأعمالهم«.
 

»تسهيل« واستدامة
مت بدري  وخالل اليوم المفتوح، قدَّ
بالشراكة مع د. فهد الحمادي من بلدية 
المخطط  عن  للمبدعين  لمحة  دبــي 

الحضور  وأطلعت  للمشروع.  الــعــام 
البنية  على مستجدات مشاريع  أيضاً 
مسارات  بتحديد  الخاصة  التحتية 
والمخططات  المنطقة،  فــي  التنقل 
المستقبلية لها، فضاًل عن استعراض 
رحلة المبدع التي تم إطالقها لتيسير 
تأسيس أعمال المبدعين في اإلمارة 
المستقبلية  التطويرية  والــخــطــوات 
المستوى.  هــذا  على  لها  المخطط 
ــة  تــلــت ذلـــك فــقــرة األســئــلــة واألجــوب
الحضور  أمــام  المجال  أتاحت  التي 
آرائهم  ــداء  وإبـ استفساراتهم  لطرح 

ومقترحاتهم. 
عن  المشاركين  مــن  الكثير  وعــّبــر 
ســعــادتــهــم بــمــشــروع تــطــويــر منطقة 
بمستقبل  وتفاؤلهم  اإلبداعية  القوز 
مزدهر لألعمال اإلبداعية في اإلمارة. 
فمن جهتها أشادت الفنانة التشكيلية 
للثقافة«  »دبي  بجهود  طنطاوي  رباب 
تقدم  أنــهــا  ــــدت على  وأك وشــركــائــهــا 
المبدعين،  تمّكن  كبيرة  تسهيالت 
تطوير  على  التركيز  في  وتساعدهم 
دبي  من  وتجعل  ومواهبهم،  أعمالهم 

حاضنة حقيقية للمبدعيين.
التي  ميلس  باتريسيا  الفنانة  أمــا 
تعيش فــي دبــي منذ 40 عــامــاً، فقد 
وجهت الشكر لدبي للثقافة وشركائها 
والمبدعين  المواهب  »يمنحون  ألنهم 
مشاريعهم  لتأسيس  رائـــعـــاً  مــكــانــاً 
عاصمة  دبــي  جعل  فــي  والمساهمة 
ــي الــعــالــم«.  االقــتــصــاد اإلبـــداعـــي ف
»هي  دبــي  أن  أفشين  الفنانة  وأكــدت 
المواهب  لجميع  المناسب  المكان 
وأن  الــعــالــم«،  أنــحــاء  مــن  والمبدعين 
التوجهات الجديدة من شأنها مساعدة 
المسار الصحيح  الفنانين في معرفة 

لبناء مشاريعهم وتحقيق أحالمهم.

تنظم يومًا مفتوحًا إلطـــالع املبدعني على مســــتجدات القــــــوز 

خالل اللقاء المفتوح )من المصدر(

»دبـــي للثقافـــة«

إتاحة منصة للحوار 
الفّعال مع المبدعين 
وتبادل اآلراء معهم 
لتلبية تطلعاتهم 

المستقبلية

قصائد تشدو للحـــــــياة
فـــــي »بيــــت الشــــــعر« 

الشارقة )االتحاد(

تواصاًل مع فعالياته الشعرية، وضمن نشاط منتدى الثالثاء، أقام »بيت 
الشعر« بدائرة الثقافة في الشارقة يوم الثالثاء الماضي أمسية شعرية 
وأحياها  والثقافة،  واألدب  الشعر  من محّبي  حاشداً  شهدت حضوراً 
مؤيد الشيباني من العراق، ووراد خضر من سوريا، وإبراهيم حلّوش 
محمد  الشاعر  البيت  مدير  بحضور  السعودية،  العربية  المملكة  من 
الذي أشاد  الزعابي،  البكر  ناصر  الشاعر  البريكي، وقدمها  عبداهلل 
بدور »بيت الشعر« في التواصل مع المبدعين، واكتشاف أسماء جديدة 
تلتقي بالجمهور من خالل منبر بيت الشعر، لتعبر سماوات الجمال. 
وتنّوعت مضامين الشعراء في األمسية بين الذاتي واإلنساني والغناء 
لألوطان، في قصائد صنعت الدهشة، وأسرت الجمهور وحازت الرضا 

والتصفيق.
اللغة،  ــراري  ب في  الدهشة  خيول  أطلق  حلوش  إبراهيم  الشاعر 
اإليقاع،  بجمال  تميزت  قصائد  فقرأ  وأحــالمــه،  بأخيلته  مسرجًة 
متخذاً  والبالغية،  اللغوية  بالمفارقات  واحتشدت  أغراضها،  تنوعت 
الشاعرة وراد خضر، فقد صبت  أما  إلبحاره.  الممتنع زورقاً  السهل 
بالرقة  الحضور، وجاءت نصوصها مضمخة  آذان  الدهشة في  مزاج 
والشفافية، مزدانة بالتفاؤل واإليجابية. وحلّق الشاعر مؤيد الشيباني 
بالحضور في فضاءات ملونة بالشجن، واقتبست نصوصه رؤاها من 
جذوة الحنين للوطن، وشَدت للحب والحياة والذكريات. وفي الختام 
وُمقدم  المشاركين  الشعراء  البريكي،  عبداهلل  محمد  الشاعر  م  كــرَّ

األمسية.

خالل األمسية الشعرية )من المصدر(

برنامج »المرشد الثقافي العربي« لقي تفاعاًل واسعًا )الصور من وام(

جانب من المؤتمر الصحفي



حائر
تامر حسني 

فتاتين في فيلمه 
بين 

ي الجديد 
الكوميد

»بحبك«

يف إطار من التشويق واحلركة، 
الفيلم  بطولة  ويلس  بروس  يلعب 
 White اجلديد »الفيل األبيض« 

Elephant، الذي تدور أحداثه حول 
مقاتل بحري سابق يدعى »أرنولد« يقع 

يف معضلة ما بني ضميره وروح القانون. 
بأمور  القيام  عندما يجد نفسه مجبرًا على 

العصابات.  القانون لصالح إحدى  خارجة عن 
وهو من إخراج وتأليف جيسي يف. جونسون، 

وأوجلا  روكر وجون مالكوفيتش  وبطولة مايكل 
كوريلينكو.

املتحركة  الرسوم  أفالم  حملبي 
املقرر عرض فيلم  واألنيمشن، من 

80 يومًا«  الكرتون »حول العالم يف 
 .Days 80 Around the World in

تدور قصته يف إطار من املغامرات 
حول قصة قرد مولع بالقراءة 

والكتب ينطلق يف مغامرة برية، 
إذ يسعى إلى السفر حول العالم 

80 يومًا بعد قبول  يف غضون 
حتٍد من قبل ضفدع جشع، وهو 

من إخراج صمويل تورنو وتأليف 
جيري سوالو وجول فيرن، 

وجوليان  فريت  داميان  وبطولة 
تشايس. وكايسي  كرامبون 

د  والتشويق ميل جيبسون، يجسِّ أفالم األكشن  جنم 
دور »واالس رييد« خبير متفجرات، ضمن أحداث 

Hot Seat، الذي يلعب بطولته شانني  الفيلم اجلديد 
دوهيرتي ومايكل وولش وكيفني ديلون وسام أصغري، 

وهو من إخراج جيمس كولني بريساك، وتأليف 
ليون الجنفورد. ويف قالب من فك األلغاز وعالم 

منشأة  باختراق  مجهول  مجرم  يقوم  التكنولوجيا، 
بنكية شديدة األهمية وزرع قنبلة حتت كرسي مكتب 

»واالس  تكليف  ليتم  املنشأة،  يف  التكنولوجيا  خبير 
بتفكيك  شجاع،  متفجرات  تفكيك  خبير  رييد« 

خبير  وإنقاذ  الكرسي  على  املثبتة  الناسفة  العبوة 
الورطة. هذه  من  التكنولوجيا 

تامر عبد الحميد )أبوظبي(

باقة مميزة من األفالم العربية والعالمية من المقرر عرضها في 

صاالت السينما المحلية في الموسم السينمائي لعيد األضحى 

المبارك، حيث يستمتع محبو »الفن السابع« بمشاهدة أفالم 

متنوعة في المضمون والقصص، بين األكشن والتشويق 

والكوميديا. الفنان تامر حسني حرص على وجوده ضمن 

قائمة المنافسة في أفالم عيد األضحى، وقرر طرح فيلمه 

الجديد »بحبك«، الذي انتهى من تصويره مؤخرًا. وهو 

بطولة هنا الزاهد وحمدي الميرغني وهدى المفتي، 

وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول حياة رجل يخوض 

قصتّي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين. ويُظهر اختالف صدق 

التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة، ضمن أحداث اجتماعية رومانسية في 

قالب كوميدي.
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لكبيرة التونسي )أبوظبي( 

تعلّمها  ــى  إل الحوسني  جمعة  ابتهال  قــاد  بالفنون  الشغف 
وتقود  للتعليم  مرسماً  ست  وأسَّ مارستها  فيها،  والتخصص 
حركة فنية لتعزز الثقافة البصرية في المجتمع. وهي عضو في 
جمعية الفنون التشكيلية اإلماراتية، بكالوريوس فنون من جامعة 
اإلمارات، ومعلمة فنون بصرية منذ أكثر من 22 عاماً. احترفت 
الفن وتتوق إلى تحقيق حلمها بتأسيس أكاديمية لتعليم الفنون 

والمساهمة في تنشئة جيل متذوق.
الفنانات  واحــدة من  تواصل جميلة،  لغة  الفن  ابتهال  تعتبر 
اإلماراتيات اللواتي أجدن تجسيد التراث في لوحاتهن وتقديمه 
والمفردات  الــمــرأة  ترسم  المعارض،  في  تشارك  للمتلقي. 
التراثية، وتعزز لوحاتها بأشغال يدوية بارزة حيث تدمج بين أكثر 
من فن، مستعملة أدوات مختلفة، ما يجعل أعمالها محل تقدير 
وإعجاب. وتتمتع بحضور أكسبها خصوصية االنتماء إلى بيئتها 

ونقل تاريخها ألجيال المستقبل، عبر مرسمها »ابتهال أرت«.
 

تأسيس مرسم
جعلها  ما  الفنون،  على  يشجع  وسط  في  الحوسني  نشأت 
تنقل ذلك إلى أبنائها، حيث يعمل ابنها زايد على تقديم ورش 
مختلفة،  مناسبات  في  األبــعــاد  ثالثي  الحروفي«  »المجسم 
باستخدام حروف منظورة من 4 جهات. وأوردت أن مثل هذه 
الواقع بحيث ينعكس ذوق  األعمال يمكن تنفيذها على أرض 
قالت  تجربتها  عن  وبالحديث  المجسم.  تشكيل  على  الفنان 
أظافرها،  نعومة  منذ  الرسم  إلى  تميل  كانت  إنها  الحوسني، 
دراســة  فــي  تتخصص  أن  استطاعت  والديها  دعــم  وبفضل 
الفنون، موضحة أن والدها الذي كان مدير مدرسة، قّدم لها 
كل الدعم، وقّدر حبها لأللوان واألشكال فألحقها بدورات فنية 
ووفر لها األدوات الالزمة. وأضافت: تطّور هذا الشغف أدى 
اإلمــارات،  بجامعة  التشكيلية  الفنون  مادة  في  إلى تخصصي 
الفنون  أنــواع  مختلف  لتعليم  مرسم  بتأسيس  فكرت  ولطالما 
بينها الخزف والنحت والرسم، وتمكنت من تأسيس مرسم في 
منطقة الشهامة بأبوظبي، حيث يستقطب الموهوبين لتدريب 

مختلف الفئات. 

فنون أصيلة
وتعتبر ابتهال الحوسني، أن المشاركة في المعارض فرصة 

مختلف  من  المتلقي  مع  التواصل  ومد جسور  الفنون،  لنشر 
على  لالطالع  مساحات  من  تقدمه  ما  جانب  إلــى  الفئات، 
تجارب فنانين آخرين وتبادل الخبرات. وتشير إلى أن أهمية 
والشباب  الكالسيكيين  الفنانين  جمع  في  تكمن  المعارض 
إلى رسم  اتجاهاتهم، حيث  يميلون  الذين تختلف  واليافعين 
األنمي والكرتون والكوميكس، التي تستقطب اليافعين. وذكرت 
أن تعليم الفنون لألطفال في سن مبكرة يكسبهم مهارات عدة 
تواكب  ِبطاقات  المجتمع  ويرفد  بالفن  الشغف  لديهم  وينمي 
الحراك الفني، مؤكدة أن الفنون األصيلة مثل الرسم والنحت 
والفخار لها جمهورها، وتحظى بإقبال كبير، حيث تبقى األكثر 

طلباً.
ومن منطلق إيمانها بأن الفنون تغذي العقل وتسهم في تنمية 
مهارات األجيال، قررت الحوسني تأسيس »ابتهال آرت« الذي 
يعمل على صقل المهارات، عبر تقديم العديد من الدورات، 
منها ورش تعليم الرسم باأللوان المائية واألكرليك والباستيل 
واأللوان الزيتية والتشكيل بالخزف والفخار. كما قدمت دورات 
تعليمية، بينها: »لوحة التذكارات«، »عرائس بالمالعق«، »ألبوم 
المعايدة«  »بطاقات  القصص«،  »صناعة  »الخرز«،  الصور«، 

و»تغليف الهدايا«.

من أعمال ابتهال الحوسني )تصوير: وليد أبو حمزة(

 الحوسني داخل مرسمها

قبل 20 سنة أَسست ابتهال 
الحوسني مرسم »ابتهال 
آرت«، وهو فضاء لتعليم 
الفنون لمختلف الفئات 

العمرية. يحتوي على 
قاعة التناغم اللوني 
وقاعة الخزف، وفرن 

حراري لحرق المشغوالت 
المصنوعة من الطين، 

وساحة الفنون لتنظيم 
الورش  والدورات على يد 
مدربين من داخل الدولة 

وخارجها.

ابتهال الحوسني: 

أحلم بتـــأسيس أكــــــاديمية للفنون

»ابتهال آرت«

ُتعرض في السينما المحلية

»أفالم العيد 2022« 
كوميـــديا وأكـــشن 

ورومــــــــانسيـــــــــــة

لعشاق األبطال اخلارقني، يعود املمثل كريس هيمسورث لتقدمي اجلزء الرابع من 
 ،Thor: Love and Thunder »سلسلة أفالم »ثور«، ويحمل اسم »ثور: احلب والرعد

وهو من إخراج وتأليف تايكا وايتيتي الذي تولى إخراج اجلزء الثالث من العمل 
الذي حمل عنوان Thor: Ragnarok، وعرض عام 2017، من تأليف كل من تايكا 

وايتيتي، وبطولة كريستيان بيل وناتالي بورمتان وكريس برات وتيسا تومبسون. 
ويجمع اجلزء الرابع من »ثور: احلب والرعد« بني األكشن والدراما، إذ يعيش »ثور« 

يف رحلة ال تشبه أي رحلة خاضها يومًا، وهو السعي إلى السالم الداخلي، لكن 
تقاعد »ثور« يعترضه قاتل مجري يعرف باسم »سفاح اجلبابرة«، الذي يسعى 

إلى إبادة اجلبابرة، فيضطر »ثور« إلى إنهاء فترة تقاعده، وعودته من جديد 
والتصدي لهذا اخلطر، مبساعدة »فالكيري« و»جاين فوستر«، والتي تفاجئه 

باستعمال مطرقته السحرية »ميولنير«، حيث يخوضون معًا مغامرة كونية 
للكشف عن اللغز الكامن وراء ثأر »سفاح اجلبابرة« وردعه قبل فوات األوان.

حب ورعد
الفيــــــــــــل 

األبيـــــــــــــــض

مغامرة برية

خــــــــــبير 
متفجرات

ميل جيبسون 
خبير متفجرات ضمن 

 Hot Seat أحداث

دبي )االتحاد( 

أطلقت لجنة دبي لإلنتاج التلفزيوني والسينمائي، مبادرة »تذكرة 
وتوسيع  اإلماراتية،  المواهب  على  اإلضــاءة  بهدف  بوليوود«  إلى 
كتابة  مجاالت  في  لها  المتاحة  الفرص  وآفــاق  تعامالتها  نطاق 
في  اإلنتاج  شركات  أبــرز  من  مجموعة  مع  بالتعاون  السيناريو، 

بوليوود.
السيناريو  كــتــاب  بــولــيــوود«  إلــى  ــرة  ــذك »ت ــادرة  ــب م وتستهدف 
عاماً،   18 الـ  أعمارهم  تفوق  ممن  الدولة،  أنحاء  من  اإلماراتيين 
الــدرامــا  تشمل  متنوعة  موضوعات  حــول  مشاركاتهم  ليقدموا 
واألكشن وسواها. وسيكون التسجيل متاحاً بدءاً من اليوم ولغاية 

لجنة  موقع  عبر   2022 سبتمبر   4
دبي لإلنتاج التلفزيوني والسينمائي. 
بمراجعة  مشتركة  لجنة  وســتــقــوم 
وتــقــيــيــم الــمــشــاركــات، مـــع فــرصــة 
في  المختارة  السيناريوهات  تنفيذ 

استوديوهات بوليوود العالمية.
المدير  الــجــنــاحــي،  سعيد  ــال  وقـ
دبي  لجنة  فــي  للعمليات  التنفيذي 
والسينمائي:  التلفزيوني  لــإلنــتــاج 
بجماهيرية  الهندية  الثقافة  تحظى 
كبيرة، وهو أمر يدعم صناعة األفالم 
باإلنتاج  متزايداً  يولد اهتماماً  لكونه 
ودمج الرؤى الفنية والتجارب العربية 

والعالمية في هذا المجال.
ــهــدف الــمــبــادرة إلــى  ــاف: ت ــ وأضـ
اإلماراتيين،  السيناريو  كتاب  تشجيع 
اإلمكانيات  على  الــضــوء  وتسليط 

الثقافية واإلبداعية اإلماراتية والتعريف بها في األوساط العالمية، 
يُكسب  ما  بوليوود،  في  والسينما  األفــالم  صناع  أمــام  وتحديداً 
مواهبنا مزيجاً من الخبرات والمعرفة، من خالل العمل عن كثب 

أكبر مصنعي األفالم في العالم.
النجاح  مــن  طويلة  بمسيرة  مدفوعاً  الــمــبــادرة  إطــالق  ويــأتــي 
المشترك الذي جلبته شراكات ومشاريع ثنائية بين دولة اإلمارات 
الفن  قطاع  سيما  وال  القطاعات  شتى  عبر  الهند  وجمهورية 
التصوير  مواقع  من  العديد  دبي  تمتلك  حيث  المحتوى،  وصناعة 
حيث  الهند،  من  والممثلين  المخرجين  لدى  والمفضلة  الشهيرة 
صّور فيها فيلم »سنة جديدة سعيدة«- Happy New Year بطولة 
»رئيس«- باسم  بطولة خان  فيلم من  بادوكون،  وديبيكا  شاروخان 
كومار،  أكشاي  بطولة   Laxmmi Bomb »الكشمي«-  فيلم   ،Raees

وفيلم »بارتنر« -Partner بطولة سلمان خان. 
مكتوم،  آل  راشــد  بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  أن  يُذكر 
دبي  لجنة  أطلق  قد  التنفيذي،  المجلس  ورئيس  دبي  عهد  ولي 
2012 بهدف دعم اإلنتاجات  التلفزيوني والسينمائي عام  لإلنتاج 
السينمائية والتلفزيونية في إمارة دبي وتعزيز مكانة اإلمارة وجهة 
وتشمل  والعالمية.  واإلقليمية  المحلية  األفــالم  إلنتاج  مفضلة 
خدمات اللجنة لتسهيل ممارسة األعمال التجارية الحلول الرقمية، 
استخراج  من  المستقلة  والمواهب  اإلنتاج  شركات  تمكن  التي 

تصاريح التصوير في أنحاء اإلمارة بكل سهولة.

تذكرة إلى بوليوود 
من »دبــــــــي لإلنتاج« 

سعيد الجناحي
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إحدى مطبوعات

خميسيات

ـ »سويرة وبنتها، كم تحتها«؟، كلما شاهدت أحداً من أبناء الجيل الجديد، 
ذلك  في  واألمهات  الجدات  علينا  تقصها  كانت  التي  الحزورة  تلك  أتذكر 
ِبنَا، وتعرفنا  الزمن غير البعيد، وكيف كانت تلك الحكاية تجمعنا، وتسافر 
على بيوت الحارة واحداً، واحداً، حيث تقضي الحكاية الجواب على سؤال، 
فالن،  بيت  نحزر  أن  وعلينا  البيت؟  ذلك  تسكن  التي  األم  تلك  تحت  كم 
للترابط  تدعو  ولكنها  عفوية،  حــزورة  هي  والبنات،  األوالد  من  فيه  ومن 
هم  من  يعرف  ال  الجيل  هذا  معظم  اليوم  األســري،  والتآلف  االجتماعي 
أوالد الجيران، إذا لم يكونوا جميعاً في مدرسة واحدة، اختفى ذلك الملعب 
التي تستظل تحتها  السدرة  تلك  الشباب، وماتت  التابع للحي حيث يجتمع 
البنات، ويلعبن لعبة »الحيا«، بل اختفت الحارة بأكملها، وغدت بيوتاً تزلج 
تلك  يتذكرن  واألمهات  الجدات  تعد  ولَم  الحديدية،  األبواب  قاطنيها  على 
السؤال االجتماعي: »سويرة  تبدأ بذلك  التي  القديمة  الحزورة  أو  الفزورة 

تحتها«؟ كم  وبنتها 
في  بنات  المحلي،  مجتمعنا  في  »الحرولة«  أسباب  هي  ما  أدري  ال  ـ 
ويظلن  يشيلنهن،  ما  عظامهن  تلقاهن  الخمسين  وبداية  األربعين  نهاية 
يشتكين من هشاشة في العظام مبكراً، بالرغم من أنهن لم يكن يشبعن من 
»جاي«  دلة  العمر  مع  وبعدين  وجاراتهن،  أمهاتهن  ضروع  نّشفن  الحليب، 
حليب رايحة وأخرى جاية، وطلباتهن ما توقف، إذا حلبتوا الناقة أو البقرة 
ذلك  ومع  الجمعية،  ثالجة  في  يتم  له  يواحي  ما  العين  وحليب  تنسونا،  ال 
تظهر عليهن بوادر »الكندمه«، هذا لو هن مثل جداتهن يسرحن من الصبح 
إال  ويظلن  الغداء،  قدر  يركبن  وعقبها  ويخبزن،  يعجن  ثم  ويرّون  يحطبن 
إال  يرقدن  وال  الفنارة،  وتنظيف  العصر،  فوالة  تحضير  أو  الحوي  كشاب 
بعد ما يتعشى األوالد.. طيب ليش ما يتعظن من سيرات ألمانيا وسويسرا 
مصطلباً،  منهن  الوحدة  عود  تلقى  هناك،  العجائز  وشوفة  الصيف،  في 
وبعضهن يسقن »سيكل بيدر« في الغابة، والتي تسرح بعربة التسوق تتبع 
الذهبي  العمر  في  للـ»حرولة«  معنى  قاموسهن  في  يوجد  وال  ظلها، 

للحريم!
»بصراحة.. ما أحد عائش مثل األوروبيين، في بالدهم يعيشون 
يومهم، ومن أجل عملهم، وال يهمهم إال أنفسهم، ال الرجل سيهمه 
المرأة  وال  بيته،  القص  جــاء  أو  عمه  لولد  الــَجــّز  جــاء  إذا  كثيراً 
يتركون  أسفارهم  وفي  جارتها،  طبخت  ماذا  تعرف  لم  إن  سيقلقها 
لهم،  والمتاح  وقتهم،  يستغلون  بشيء،  يبالون  وال  وراءهــم،  شيء  كل 
من  أو  مشاكلنا  مع  نسافر  نحن  مــداه،  أقصى  إلــى  بيومهم  ويفرحون 
فيه،  لنا  مصلحة  ال  أن  رغم  اليوم،  مزاج  يعكر  اتصال  يأتينا  أن  الممكن 
أن  نسيت  دراز،  وفلفل  بــزار،  ناقصنها  ألن  المصون  الــزوج  تتصل  يمكن 
يجوز  وال  طلباتها،  قائمة  مــن  ســهــواً  وسقط  ســفــرك،  قبل  لها  تشتريه 
فتجفل  وحدة،  مرة  دراز  الفلفل  ومن  كبعل،  منك  البيت  يخلو  أن  بصراحة 

ما  للغالية  تؤمن  كيف  مشغوالً  فكرك  ويظل  لحظتها،  من 
طلبت، في الدول المتقدمة لم أر في حياتي أوروبياً يرضع 
»سوزان«  تعكر  أن  يمكن  أو  إجازته  وقت  في  تليفونين  من 
»فلفل  فيه  ما  البيت  ألن  سفره،  في  سميث«  »مستر  مزاج 

دراز«!

amood8@alIttihad.ae

العمـود الثامـن

ناصر الظاهري

التوزيع واالشتراكات

من داخل الدولــة: 20 22 800 

من خارج الدولة: 4145050 9712+      

www.tawzea.ae
الطباعة

هاتف: 20 22 800 

info@upp.ae

اإلمارات العربية المتحدة ص. ب: 791 أبوظبي

هاتف: 4455555  9712 + فاكس: 4144112 - 9712 +

مكتب دبي: بدالة / ت 3561666  9714 +         فاكس : 3319090 9714 +

منعت دور سينما بريطانية 
دخول شباب من محبي سلسلة 

أفالم »مينينز« متنكرين في 
أزياء شخصيات العمل ضمن 

اتجاه رائج عبر مواقع التواصل 
لتقليد تلك الشخصيات، بعدما 

تصّرفت مجموعات مماثلة 
بطريقة غوغائية. 

وقال ناطق باسم دور سينما 
»أوديون«، وهي أكبر سلسلة 

في المملكة المتحدة: »نتيجة 
تسجيل عدد قليل من الحوادث 

في دور السينما التابعة لنا 
خالل عطلة نهاية األسبوع، 

اضطررنا إلى منع دخول هؤالء 
إلى دور السينما«.

وندد بإلقاء رواد مراهقين بعض 
أغراضهم وإحداثهم ضجة أثناء 

عروض فيلم »مينينز: ذي رايز 
أوف غرو«.

لندن )أ ف ب( 

دور سينما 
بريطانية ترفض 
التنكر في أزياء 

»مينينز«

بطاريق اليابان ترفض »الطعام الرخيص«

امتنعت بطاريق وثعالب بحر داخل 
حديقة مائية يابانية عن تناول 
أسماك رخيصة يقدّمها الحّراس 

مؤخرًا بداًل من أخرى فاخرة توقفوا 
عن تقديمها بسبب ارتفاع األسعار.

وتتخذ البطاريق موقفًا متصلبًا 
حيال ذلك، بحسب المسؤول عن 

حديقة هاكوني هيروكي شيماموتو، 
الذي أضاف: »إنها تتناول )السمكة 

الجديدة( بمنقارها، ثم ترميها بعد 
إظهار استيائها«.

وقد ال يكون الطعم سبب هذا 
الرفض، إذ عزا شيماموتو ذلك 

إلى عدم تقبل البطاريق لجحم 
األسماك الجديدة الذي يفوق 

حجم القديمة.. وقال إن حيوانات 
الحديقة تشعر بأّن هناك تغيرًا غير 

مقبول في معاملتها.
طوكيو )أ ف ب(

ظهر »نهر المجرة« في 
سماء اإلمارات خالل األيام 

الماضية، ونجح المصور 
الفلكي تميم التميمي في 

التقاط صور له بمناطق في 
أقصى جنوب الدولة، وقالت 

جمعية اإلمارات للفلك إن 
الفترة من أول الصيف إلى 
أول الخريف أفضل أوقات 

مشاهدة مجرة درب التبانة 
التي تكون مع منتصف الليل 
في ذروة ارتقائها في السماء 
اعتبارًا من منتصف يوليو. 

وقال إبراهيم الجروان 
رئيس مجلس إدارة جمعية 

اإلمارات للفلك عضو 
االتحاد العربي لعلوم 

الفضاء والفلك: ُتعرف مجرة 
درب التبانة بأنها نظام 

كوني يضم أعدادًا هائلة 
من النجوم والسدم، فضاًل 

عن الغازات والغبار، كما 
تطلق طيف الضوء الناجم 
عن اتحاد النجوم ببعضها 

بعضًا.
الشارقة )وام(

فاجأت المصممة الفرنسية الشهيرة 
والمدير اإلبداعي لشركة شانيل فيرجيني 

فيارد عشاق الموضة والجمال بباقة 
مبتكرة من التصميمات العصرية خالل 

عرض مجموعة هوت كوتور لخريف وشتاء 
2022-2023 في العاصمة الفرنسية 

باريس. 
)رويترز(

إبداعات فيرجيني

نهــــــــــــــــر 
المجرة 

يظهر في سماء 
اإلمارات

للبيع في مزاد  نيويورك  تطرح دار سوذبيز في 
هيكاًل عظمياً كاماًل لديناصور ينتمي إلى عائلة 
»تي-ريكس« وعاش قبل أكثر من 77 مليون سنة، 
في ظل حماسة المشترين لهذا النوع من البقايا 
نحو  العظمي  الهيكل  ارتفاع  ويبلغ  القديمة.. 
سنة  عليه  وُعثر  متر،   6.7 وطوله  أمتار،  ثالثة 
جوديث  لنهر  الجيولوجي  التشكيل  في   2018

بوالية مونتانا األميركية، وكان في حوزة جهات 
خاصة.  وتعتزم سوذبيز طرح الديناصور بسعر 
تقديري يتراوح بين 5 و8 ماليين دوالر.. وقالت 
تقريباً  المماثلة  الــديــنــاصــورات  كــل  إّن  الـــدار 
موجودة في المتاحف، وإن هذا الهيكل العظمي 

هو الوحيد الذي يمكن شراؤه.
 نيويورك )أ ف ب( 

هيكـــــــــــــــــــــــــــــــــــل ديناصـــــور للبيـــع

محميات 
اإلمارات 

مالذ الطيور المهاجرة
تحط مئات األنواع من الطيور 

المهاجرة رحالها في اإلمارات على 
مدار العام، لتنعم بأجوائها وغنى 

محمياتها الطبيعية، التي أصبحت 
مالذًا آمنًا ومحطة سنوية في 

طريق هجرة الطيور القادمة من 
أوروبا، وأفريقيا، وآسيا.

تصــــــــوير
حسن الرئيسي
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