
وهادفة  داعمة  إماراتية  وسياسات  مشاريع 
إلى تحقيق رؤية الدولة ببلوغ صفر انبعاثات 
على  ترتكز  رؤيــة   ...2050 بحلول  كربونية 
والشمسية  النووية  بين  الطاقة  مزيج  تنوع 
الذي  األخضر  الهيدروجين  وإنتاج  والرياح 
تداعيات  بسبب  عالمياً  أهميته  تتصاعد 
تقليل  إلــى  الملحة  والحاجة  المناخ،  أزمــة 
التعاون  تتطلب  ظاهرة  كونها  اإلنبعاثات، 
تقدم  إحـــداث  أجــل  مــن  عالمياً  والتكاتف 

ملموس.
النووية  للطاقة  براكة  محطة  جانب  إلى 
الشمسية،  الــطــاقــة  ومــحــطــات  السلمية، 
الهيدروجين  سوق  اقتحمت  ــارات  اإلم فإن 
ــطــاقــة  األخـــضـــر فـــي ســعــيــهــا إلنـــتـــاج ال
جهودها  يدعم  بما  والمتجددة،  النظيفة 
أحدث  ويواكب  المناخي،  الحياد  لتحقيق 
المستجدات في قطاع الطاقة، وينسجم مع 
رؤيتها بالموازنة بين التنمية والبيئة، ويتسق 
الطاقة  مجال  في  عالمياً  دورها  تنامي  مع 
النظيفة وشراكاتها المبرمة مع دول عديدة 

في هذا الصدد.
رؤية اإلمارات في مجال الطاقة المتجددة 
والنظيفة، عالمية وال تتوقف عند حد، ذلك 
التنمية واستدامتها  لتحقيق  الدولة  نهج  أن 
مع  تعمل  فإنها  لذلك  الشراكة،  على  مبني 
مختلف الدول لتنويع مصادر الطاقة وخفض 
انبعاث غازات الدفيئة، وتبادل األفكار عبر 
اللقاءات البيئية العالمية للوصول إلى حلول 
تسرع تحقيق هدف الحياد المناخي، وعلى 
«كوب  المناخ  مؤتمر  الفعاليات  هــذه  رأس 
28» الذي تستضيفه اإلمارات العام المقبل، 
عالمية  إنسانية  انــطــالقــة  نقطة  ليشكل 

إلنقاذ الكوكب واإلنسان.

هدى جاسم (بغداد)

قال مجلس القضاء األعلى العراقي أمس، إنه ال يملك صالحية 
حل مجلس النواب، مؤكدًا عدم أحقيته في التدخل بعمل 

السلطتين التشريعية والتنفيذية.
جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس القضاء ردًا على مطالب 

زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر الذي أمهل الجهات 
القضائية حتى نهاية األسبوع الحالي لحل البرلمان والدعوة 
النتخابات جديدة. وذكر البيان أن المجلس يتفق مع الصدر 

في تشخيص سلبية الواقع السياسي في العراق وحجم 
المخالفات الدستورية المتمثلة بتأخر انتخاب رئيس جديد 

للبالد ورئيس للوزراء وتشكيل حكومة جديدة ضمن المهل 
الدستورية، وهو ما عده حالة غير مقبولة ويجب معالجتها. 

(طالع ص 19)

أحمد عاطف (عدن، القاهرة)

قتل مدني وأصيب طفالن أمس، بانفجار لغم أرضي 
من مخلفات ميليشيات الحوثي اإلرهابية بمنطقة 

«الجاح» جنوبي الحديدة. وقال خبراء ومحللون 
سياسيون يمنيون إن األلغام التي زرعتها ميليشيات 

الحوثي اإلرهابية تعد من أخطر جرائم الحرب، 
موضحين أنها تعرقل السالم وتقتل مدنيين ال ذنب 

لهم، والذين وصل عددهم إلى أكثر من 20 ألف قتيل، 
وفقًا لتقارير حقوقية. وأضاف الخبراء لـ«االتحاد» 

أن اليمن يشهد أكبر عملية زرع لأللغام في العالم، 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، واألزمة األكبر أن 

مناطق األلغام بال خرائط، وهو ما يجعلها منطقة 
خطر لعشرات السنين حتى لو انتهت 

الحرب.(طالع ص ١٨)
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يعزيان الرئيس املصري يف ضحايا احتراق كنيسة 

اإلمــــــارات تعــــــرب عــــن تضامنها مع القاهرة

رئيس الدولة ونائبه

أبوظبي (وام)

نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  بعث 
رئيس الدولة «حفظه اهللا» برقية تعزية إلى فخامة 
مصر  جمهورية  رئيس  السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس 
في  كنيسة  احــتــراق  ضحايا  في  الشقيقة  العربية 
متمنيًا  وجرحى،  قتلى  عن  وأسفر  الجيزة،  محافظة 
بعث  كما  المصابين.  لجميع  العاجل  الشفاء  سموه 
مكتوم  آل  راشــد  بــن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

«رعاه اهللا» برقية تعزية مماثلة إلى فخامة الرئيس 
المصري. 

جمهورية  مع  تضامنها  عن  ــارات  اإلمـ دولــة  وعــّبــرت 
الصادقة في ضحايا  الشقيقة وتعازيها  العربية  مصر 
احتراق الكنيسة، ما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات 
الدولي  واإلصابات. وأعربت وزارة الخارجية والتعاون 
جمهورية  حكومة  إلى  ومواساتها  تعازيها  خالص  عن 
وذوي  أهــالــي  ــى  وإل الشقيق  وشعبها  العربية  مصر 
بالشفاء  وتمنياتها  األليم،  الحادث  هذا  في  الضحايا 

العاجل لجميع المصابين. ( طالع ص 03)
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 يوسف العربي (أبوظبي)

تقود تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وفي مقدمتها الذكاء 
االصطناعي، تحوًال جذريًا إيجابيًا في القطاع الصناعي في 

اإلمارات، حيث تسهم تلك التقنيات في تعزيز التنافسية، 
وخفض تكاليف التشغيل، وزيادة األرباح واإلنتاجية، عبر 

تطوير نماذج عمل جديدة أكثر كفاءة وفعالية، بحسب خبراء 
متخصصين. وقال هؤالء لـ «االتحاد»: إن اإلمارات تتمتع 

بموقع الريادة في مجاالت تطبيقات الذكاء االصطناعي، 
حيث أمسكت الدولة بزمام المبادرة، وأطلقت استراتيجيتها 
للذكاء االصطناعي، كما قامت وزارة الصناعة والتكنولوجيا 

المتقدمة بإطالق برنامج «الصناعة 4.0»، باعتباره ركنًا 
أساسيًا من االستراتيجية الوطنية للصناعة «مشروع 

300». وأضافوا أن الذكاء االصطناعي له مميزات 
كثيرة للقطاع الصناعي، حيث ساعد في 

تطوير األعمال وجعلها أكثر أمانًا، كما 
سهل من تنفيذ العمليات المعقدة، 

باإلضافة إلى قدرته الفائقة 
على مواجهة مخاطر األمن 

السيبراني.
(طالع ص 15)

حسام عبدالنبي (دبي)

سوق  في  الرائدة  مكانتها  اإلمــارات  دولــة  ترسخ 
تبلغ  أن  المتوقع  العالمي  األخضر  الهيدروجين 
 ،2050 بحلول عام  دوالر  تريليون   11 نحو  قيمته 
حسب فريدريك كلو، المدير اإلداري لحلول الطاقة 
الــحــراريــة والــتــوريــد فــي آسيا والــشــرق األوســط 
كلو  وأكــد  العالمية».  «إنجي  شركة  في  وأفريقيا 
في حوار مع «االتحاد» أن شركة «إنجي» التزمت 

بالتحالف مع «مصدر» الستثمار 5 مليارات دوالر، 
األخضر  الهيدروجين  إلنتاج  مركز  تطوير  بهدف 
إزالة الكربون، كما  في دولة اإلمارات، بما يدعم 
وقعت خالل العام الحالي اتفاقية تعاون مع شركة 
إلنتاج  محطة  تطوير  في  للمشاركة  «فرتيجلوب»، 
المتوقع  من  اإلمــارات،  في  األخضر  الهيدروجين 
تنافسية  بتكلفة   ،2025 عام  في  تجارياً  تشغيلها 
عالمية، وبقدرة إنتاجية تصل إلى 200 ميجاواط. 

(طالع ص 14)
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مرحـــــلة 
التقاعد 

أبطال 
المستقبل

«التقاعد» انطالقة جديدة، حيث يعتبر 
التخطيط للتقاعد الوظيفي خطوة 

رئيسة ومهمة في حياة كل موظف على 
رأس عمله حاليًا. «لمياء الهرمودي»

مخيم أبطال المستقبل يستقبل 24 طالبًا 
وطالبة أسبوعيًا ويتضمن جدوًال حافًال 

بالفعاليات، ويشكل بيئة محفزة على 
اإلبداع والخيال. «آمنة الكتبي»

تحــــــــالف مع «مصـــــدر» الســــــتثمار 5 مليارات دوالر 

اإلمارات ترسخ ريادتها يف سـوق 

الهيدروجني األخضـــــر العاملــــي

«تقنيات 4.0» 
تقـــود الصناعـــة 

في الدولـــــــة

«قمة االقتصاد األخضر»
 تدعم اســـتضافة اإلمـــارات 

لـــــ«كـوب 28»
ردًا على مطالب زعيم «التيار الصدري»

القضــاء العراقــــي: ال نملك 

صالحيــــة حــــل البرملــــــــان

ألغام «الحوثي» قنابل موقوتة 

تعرقـــل الســــــالم فـــي اليمـن

 الرئيس التنفيذي لشركة «إيه آي كيو» يؤكد أهمية التحول الرقمي 
في زيــــــادة الكفــــاءة التشغيلية لعمليات قطاع الطاقة. (سيد الحجار) عمر المرزوقي  حــوار

إبراهبم سليم (أبوظبي) 

المنخفض  انخفاض حدة  الوطني لألرصاد  المركز  أكد   
المتابعة  به، وذلك من خالل  الدولة  تأثر  المتوقع  الجوي 
المستمرة لحركة المنخفض.  وأشــار المركز إلى تحرك 

تأثير  يظل  ولكن  الجنوب  إلى  الجوي  المنخفض  امتداد 
امتداده على الدولة بشكل محدود وعلى فترات متفرقة، مع 
فرص تكون بعض السحب الركامية المحلية مع سقوط أمطار 
من خفيفة إلى متوسطة تكون غزيرة أحياناً على المناطق 
الشرقية والشمالية ومدينة العين ومنطقة الظفرة واستمرار 

الرياح الجنوبية الشرقية المعتدلة والنشطة أحياناً المحملة 
بالغبار. وهطلت أمس أمطار متفاوتة الشدة تراوحت بين 
المتوسطة والغزيرة على مناطق متفرقة من الدولة، بالتزامن 
مع جاهزية الجهات المعنية واتخاذ اإلجراءات االستباقية 

للتعامل مع المنخفض الجوي. (طالع ص ٠٨ و٠٩)

«املنخفض الجـوي» يقل تأثيره..«املنخفض الجـوي» يقل تأثيره..

جريان األودية بفعل األمطار الغزيرة في منطقة مسافي الفجيرة (تصوير: صادق عبداهللا)

وإجـــــــــــــــــراءات اســــــــــــتباقيـــــة الحتـــــــــــــواء تداعيـــــــــــــــــاتـه
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رئيس الدولة ونائبه 
يهنئان رئيس باكستان 

بذكرى االستقالل
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اإلمارات

رئيس الدولـــة ونائبـــه
يهنئــــان رئيس باكستـــــان بذكــرى االستقــــالل 

أبوظبي )وام(

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 

رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة 

الدكتور عارف علوي، رئيس جمهورية باكستان 

اإلسالمية، 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 الدكتور 

عارف علوي.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

برقية تهنئة مماثلة إلى دولة شهباز شريف، رئيس 

وزراء جمهورية باكستان اإلسالمية.

عجمان )وام(

 نظم مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة 
عجمان، ورشة بعنوان »أهمية المسؤولية المجتمعية في بناء أرباح المؤسسات«. 

تناولت الورشة تعريفات المسؤولية المجتمعية وأبعاد المبادرات المجتمعية 
اإليجابية على سمعة المنشآت »البعد االقتصادي، والقانوني، واإلنساني، 

واألخالقي« وانعكاس ذلك على زيادة األرباح واستمرارية واستدامة األعمال 
ونموها، إلى جانب أهمية ربط قدرة المنشآت على التعلم واالبتكار وتأثير ذلك 

على نمو مساهمات المسؤولية المجتمعية. 
واستعرضت الورشة أهمية وقيمة تطبيقات المسؤولية المجتمعية في 

المنشآت ومدى انعكاس الدور االجتماعي للشركات على نمو األرباح، وكيفية 
بناء رأس المال االجتماعي الذي يؤدي بدوره إلى تحسين كفاءة األداء 

االقتصادي للشركات، وبناء العالقات والشراكات بين القطاع العام والخاص. 
وناقشت الورشة دور المسؤولية المجتمعية في خفض التكاليف والحد من 

اإلنفاق لدى المنشآت، ودور المسؤولية المجتمعية في تحقيق رفاه المجتمع، 
وآليات تشجيع المؤسسات في تحقيق التوازن بين الربح المادي وخدمة 

المجتمع وسالمة البيئة، كما قدمت الورشة عددًا من النماذج الرائدة لشركات 
وعالمات تجارية عالمية تتبنى مفهوم المسؤولية المجتمعية عبر مبادرات 

ومشاريع نوعية.

»عجمان للمسؤولية المجتمعية« 
يناقش تأثير التعلم واالبتكار »خيرية الشارقة« تكفل 27055 يتيمًا حول العالم 

الشارقة )وام(

أن  الخيرية  الشارقة  جمعية  أعلنت   
بلغ خالل  األيــتــام  مــن  مكفوليها  عــدد 
النصف األول من العام الجاري 27055 
 31.6 بلغت  مالية  بمخصصات  مكفوالً 
مليون درهم في أكثر من 21 دولة حول 
العالم، باإلضافة إلى كفالة األيتام داخل 
الخدمات  ــرة  دائـ مــع  بالتعاون  الــدولــة 

االجتماعية بالشارقة. 
وقال محمد راشد بن بيات نائب رئيس 
إن  الخيرية:  الشارقة  جمعية  مجلس 
اإلسالم اهتّم باليتيم ورتّب على رعايته 
األجر العظيم وعّده من أفضل األعمال 

عن عطف  اليتيم  تعويض  من  فيه  لما 
الشارقة  أن جمعية  أبيه، مؤكداً  وحنان 
المؤسسات  أولـــى  مــن  كونها  الخيرية 
الخيرية التي أبدت مشروع كفالة األيتام 
اهتماماً بالغاً، ترجمًة لتوجيهات صاحب 
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
األعلى حاكم  المجلس  القاسمي عضو 
الشارقة، على حجم ما قدمته لمكفوليها 
فقدانهم  بعد  لهم  ومساندة  رعاية  من 
عطف األبوة، عملت الجمعية على وضع 
تستهدف  الكفالة  لبرامج  محددة  آلية 
في  ممثلة  التنظيم،  مــن  مزيد  إضــفــاء 
تقسيم الكفاالت إلى 5 فئات تغطي ما 
كفالة  جانب  إلى  يتيماً،   26547 يقارب 

358 حالة من فئة األسر المتعففة وفئة 
األئمة والمعلمين ونحو 83 مكفوالً وفئة 
طلبة العلم، إلى جانب 57 حالة من ذوي 

اإلعاقة. 
في  تستند  الجمعية  أن  ــاف  ــ وأضـ
رؤيتها االستراتيجية إلى المساهمة في 
تأمين االحتياجات اإلنسانية الضرورية 
البر  أعــمــال  تحقيق  فــي  والــمــســاعــدة 
داخل الدولة وخارجها..مشيراً أن إدارة 
الجمعية  في  األيتام  وشــؤون  الكفاالت 
تعمل على مدار العام بحثاً عن مستحقين 
لهم،  الشاملة  الرعاية  لتقديم  ومعوزين 
باإلضافة إلى ضم الكفاالت الجديدة من 

أيتام وطلبة علم وذوي إعاقة ومتعففين.

31.6
 مليون درهم مخصصات 

مالية لأليتام في أكثر 
من 21 دولة
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برعاية حاكم الشارقة وتحت شعار »تحديات وحلول«

جانب من إحدى جلسات الدورة الماضية )من المصدر(

»الـــدولي لالتصــال الحكــومـي 

2022« ينطلـــق 28 سبتمبــــر  

ويركز المنتدى الذي ينظمه المركز 
التابع  الحكومي،  لالتصال  الــدولــي 
الشارقة،  لحكومة  اإلعالمي  للمكتب 
على دور االتصال الحكومي في تعريف 
واستخدام  بالتحديات  المتخصصين 
التي  المناسبة  ــصــال  االت منهجيات 
الجماعية  اإليجابية  لــلــروح  تــؤســس 
في  المساهمة  على  الجمهور  وتحفز 
المالئمة  والممارسات  الحلول  ابتكار 

لكل مرحلة.

منظومة متكاملة
أكد طــارق سعيد عــالي، مدير عام 
الشارقة،  لحكومة  اإلعالمي  المكتب 
أن التطورات المتسارعة التي يشهدها 
دور  أهمية  عـــززت  الحديث  العصر 
ــال الــحــكــومــي فـــي دعـــم ثقة  ــصـ االتـ
وبناء  الحكومية،  بمؤسساته  المجتمع 
االتصال  أدوات  من  متكاملة  منظومة 
للتحديات  تستجيب  التي  ومنهجياته 
درجـــات  بــأقــصــى  أنــواعــهــا  بمختلف 

الفعالية والتأثير.
المقبلة  ــدورة  ــ ال »إن  عـــالي:  وقـــال 
جديدة  مرحلة  تــدعــم  المنتدى  مــن 
المنطقة،  في  الحكومي  االتصال  من 
التي  الــكــبــيــرة  لــلــتــحــوالت  تستجيب 
واالقتصاد  االتــصــال  ساحة  تشهدها 
والعلوم االجتماعية، ألن االتصال ليس 
التطور  دائــم  علم  بــل  ثابتاً،  مفهوماً 
استراتيجياته  ويصيغ  سماته  يكتسب 
األحــداث  طبيعة  مــن  غاياته  ويــحــدد 

الراهنة، ومراعاة طموحات المجتمعات 
ومصالحها العليا.«

وأضاف: »أثبتت دولة اإلمارات ريادة 
عالمية مشهوداً لها في إدارة التحديات 
على اختالفها وهذا ما يجعل من المنتدى 
النجاح  هـــذا  لتكريس  ــدة  ــ رائ منصة 
انطالقاً من إمارة الشارقة، إذ يتيح نقل 
الممارسات  أفضل  حول  اآلراء  وتبادل 
واالستفادة  المجال،  هذا  في  العالمية 
بما  الحالية  الممارسات  لتطوير  منها 

يستجيب لتطلعات المستقبل«.
الحكومي  االتــصــال  أن  ــى  إل ولــفــت 
الجهات  رسائل  نقل  على  يقتصر  ال 
طلبات  نقل  أو  الناس،  إلى  الحكومية 
الجمهور إلى الجهات الحكومية فقط، 
اتــصــال  بــل هــو عملية فــتــح قــنــوات 
مباشرة بين الطرفين، تنتبه من خاللها 
الحكومات إلى نقاط الضعف لتقويتها، 
ويشاركها  لتعزيزها  ــقــوة  ال ــقــاط  ون
بالمجتمع  النهوض  الجمهور مسؤولية 

والمنظومة ككل.

»الشارقة 
للتدريب 

اإلعالمي« يحتفل 
بـ 60 طالبًا

الشارقة )وام(

 احتفل مركز الشارقة 
للتدريب اإلعالمي التابع 

لهيئة الشارقة لإلذاعة 
والتلفزيون بختام الدورة 

السادسة من برنامج »إعالمي 
املستقبل« للعام 2022 التي 

عقدت يف الفترة من 18 يوليو 
حتى 8 أغسطس اجلاري، 

ودرب خاللها يف مقر املركز 
مببنى هيئة الشارقة لإلذاعة 

والتلفزيون 60 متدربًا من 
الناشئة على مهارات إعالمية 

يف مجاالت مختلفة. 
كما درب برنامج »إعالمي 

املستقبل« 20 طالبًا وطالبة 
من فئة الناشئة يف قناة 

الشرقية من كلباء و15 
متدربًا من الناشئة يف قناة 
الوسطى من الذيد، بهدف 

متكني الطالب والطالبات يف 
املنطقة الشرقية من اكتساب 

مهارات إعالمية على يد 
إعالميني وخبراء واالستفادة 

من استوديوهات القناتني 
يف التدريب العملي. وركزت 

الورش التدريبية على مهارات 
وأساسيات فن التصوير سواء 

داخل االستوديو أو أثناء 
التغطيات امليدانية اخلارجية، 

وفن املونتاج وأهميته يف 
اخلروج مبادة إعالمية 

بصرية تخدم اجلمهور وتنقل 
رسالة إعالمية هادفة متتاز 
بالوضوح واإلحاطة املهنية 

باألحداث واملناسبات. وشملت 
ورش العمل تدريب الناشئني 

على مهارات العمل اإلذاعي 
واإلخراج التلفزيوني، إضافة 

إلى عدد من التطبيقات 
العملية يف األستوديوهات 
وورش عمل يف مجال األمن 

والسالمة اإللكترونية.

 الشارقة )االتحاد( 

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة، تنطلق 

فعاليات الدورة الـ11 من المنتدى الدولي لالتصال الحكومي يومي 28 و29 سبتمبر المقبل، تحت شعار »تحديات وحلول«، 

في مركز إكسبو الشارقة، إذ يمثل المنتدى منصة عالمية تستضيف على مدى يومين نخبة من قادة الرأي والفكر 

والخبراء في قطاع االتصال الحكومي الذين يشاركون رؤاهم وتحليالتهم للتحوالت االقتصادية واالجتماعية القادمة، 

ويستعرضون أفضل مناهج االتصال وأدواته لمخاطبة الجمهور في األوقات غير االعتيادية.

االستجابــــــة للمتطلبــــات
تستعرض جلسات المنتدى أهمية أن تكون الممارسات الحكومية ذات الصلة ببناء العالقة مع الجمهور مالئمة لطبيعة المرحلة 

التي تمر بها الدول والتحديات االقتصادية واالجتماعية والثقافية وطموحات المجتمعات وتطلعاتها، إذ يؤكد المنتدى أن 
االتصال الحكومي يجب أن يستجيب للمتطلبات الراهنة باالستناد إلى تجارب الماضي، واإليمان بالشراكات من أجل الوصول 

لمستقبل مزدهر. ويبحث المنتدى في أفضل استراتيجيات االتصال الحكومي للتعامل مع األزمات االقتصادية، سواء قبل حدوثها 
أو أثناءها أو بعدها، ويركز المنتدى على منهجين أساسيين في االتصال، األول يقوم على التكيف والخضوع لتداعيات األزمة، 
بينما يقوم الثاني على احتواء األزمات وعكس نتائجها وتحويلها إلى فرص لالبتكار واإلبداع في أدوات وأنماط العمل والعيش.

ويسعى المنتدى إلى توضيح تأثير النصوص والكلمات في وعي الجمهور وجهوزيته عند تناول القضايا المفصلية، وذلك من خالل 
استضافة خبراء وأصحاب تجارب مميزة في مجال االتصال. وتتناول جلسات المنتدى وكلماته الرئيسية، التحوالت الجارية 

على مفهوم وثقافة القيادة، ويؤكد أن ما أحدثته ثورة االتصاالت من وعي جديد لدى الجمهور، وانفتاحه على مصادر متنوعة 
من الرسائل والمعلومات تتطلب استحداث قيادات اقتصادية ورسمية واجتماعية، تتميز بقدرتها على التأثير غير المباشر في 

وعي الجمهور وتوجهاته وثقافته. وفي السياق ذاته، يستعرض المنتدى أدوات االتصال األكثر فعاليًة وتأثيرًا، وتشمل الصناعات 
اإلبداعية مثل الدراما والترفيه والفنون، كما يسلط الضوء على دور هذه األدوات في بناء المزاج المجتمعي اإليجابي، وتعزيز 

المالمح اإليجابية للحكومات والمؤسسات الرسمية أمام المجتمع الدولي.
وإلى جانب الخطابات الملهمة والجلسات الرئيسية، ينظم المنتدى سلسلة من ورش العمل والفعاليات المصاحبة، وتركز على دور 

المؤسسات المجتمعية في دعم االتصال الحكومي، إلى جانب التعريف بأحدث مستجدات علوم االتصال.

طارق عالي

»النجوم العاملي« يتبنى معايير تقييم جديدة 

دبي )االتحاد(

اإلمارات  دولة  حكومة  اعتمدت   
ــمــوذجــاً مــحــدثــاً لــنــظــام الــنــجــوم  ن
ــمــي لــتــصــنــيــف الــخــدمــات،  ــال ــع ال
يتضمن معايير تقييم لفئات جديدة 
الذكية  الــخــدمــات  مــراكــز  تشمل 
والــمــشــتــركــة، فــي خــطــوة هــادفــة 
بتسريع  القيادة  توجيهات  لترجمة 
التكنولوجيا  وتبني  الرقمي  التحول 
في تقديم خدمات حكومية متكاملة 
الخدمات  منظومة  وتطوير  وفعالة، 

عالمياً. األفضل 
خلفان  بنت  عهود  معالي  وأكدت 
الـــرومـــي وزيـــــرة دولــــة لــلــتــطــويــر 
تحديث  أن  والمستقبل،  الحكومي 
لتصنيف  العالمي  الــنــجــوم  نــظــام 
الحكومة  سعي  يعكس  الــخــدمــات 
ــدة  ــجــدي ــة الــتــوجــهــات ال ــب ــواك ــم ل
بتسريع  القيادة  توجيهات  وتجسيد 
مسيرة التحول الرقمي والذكي في 
الحكومي،  العمل  مجاالت  مختلف 
للمستقبل  الــجــاهــزيــة  يــعــزز  بــمــا 
ــة  ــة دولـ ــوم ــادة حــك ــ ــري ــ ويـــرتـــقـــي ب
مختلف  في  وتنافسيتها  ــارات  اإلم

المجاالت.
دولة  حكومة  إن  معاليها:  وقالت 
ــز عــلــى اســتــدامــة  ــرك اإلمــــــارات ت
النماذج  وابتكار  التطوير  عمليات 
الــخــدمــات  لــتــقــديــم  المستقبلية 
الــحــكــومــيــة األفــضــل عــالــمــيــاً من 
والسرعة  والسهولة  الكفاءة  نواحي 
شمول  أن  ــى  إل مشيرة  والــجــودة، 
مراكز الخدمات الذكية والمشتركة 
يعكس  العالمي  النجوم  نظام  في 
الرؤية المستقبلية للحكومة، ويؤكد 
تفرد النظام األول من نوعه عالمياً 

والفكر  الحكومي،  المستوى  على 
على  يركز  الذي  المبتكر  المتجدد 
تطلعاته  الستباق  ويسعى  المتعامل 
ــه مـــن تــجــربــة خــدمــات  ــن ــمــكــي وت
ومن  وقت  أي  في  وفعالة  متكاملة 

أي مكان.

الذكية المراكز 
رئيس  طليعة  بــن  محمد  ــال  وقـ

حكومة  فــي  الحكومية  الــخــدمــات 
نظام  تحديث  إن  ــارات:  اإلمـ دولــة 
النجوم العالمي لتصنيف الخدمات 
لتطوير  وسعيه  النظام  مرونة  يؤكد 
توجهات  يواكب  بما  وفئاته  معاييره 
بتعزيز  اإلمـــــارات  ــة  ــ دول حــكــومــة 
وتسريع التحول الرقمي للخدمات.
إن  طليعة:  بــن  محمد  ــاف  وأضـ
والمشتركة  الذكية  المراكز  شمول 

ضمن  لتقييمها  معايير  واستحداث 
لتصنيف  العالمي  الــنــجــوم  نــظــام 
جــديــداً  ــزاً  حــاف يمثل  الــخــدمــات، 
ــة،  الــدول فــي  الحكومية  للجهات 
الرقمية  الــحــلــول  وابــتــكــار  لتبني 
خدماتها،  تقديم  في  والتكنولوجية 
سريعة  متعاملين  تــجــارب  وتوفير 
ــات رقــمــيــة  ــدمـ وســهــلــة، تـــوفـــر خـ
متكاملة ومترابطة وفعالة للمتعامل 

في أي وقت أو مكان.

ــات الـــحـــكـــومـــة  ــ ــهـ ــ ــوجـ ــ تـ
لمستقبلية ا

النظام  معايير  تحديث  ويجسد 
ــمــي لــتــصــنــيــف الــخــدمــات،  ــال ــع ال
اإلمـــارات  دولـــة  حكومة  تــوجــهــات 
كفاءتها  ورفع  الخدمات  تطوير  في 
العالم،  في  خدمات  أفضل  لتكون 
تحقيق  لجهود  داعمة  ويمّثل خطوة 
اإلمارات  استراتيجية  مستهدفات 
ــخــدمــات الــحــكــومــيــة بــتــســريــع  ــل ل
بما  الخدمات،  الرقمي في  التحول 
العالمية،  المتغيرات  يضمن مواكبة 
المستقبلية،  التوجهات  واستباق 
ــعــزيــز اســتــخــدامــات  مـــن خـــالل ت
تقديم  فــي  المستقبل  تكنولوجيا 
ــر خـــدمـــات  ــيـ ــوفـ ــات، وتـ ــ ــدم ــخــ ــ ال
وافتراضية  ذكية  رقمية  شخصية 
وتخدم  األفـــراد  احــتــيــاجــات  تلبي 

المستقبلية. تطلعاتهم 
مراكز  تقييم  التحديث  ويشمل 
الخدمة الجديدة في دولة اإلمارات، 
الذي  الذكي  المركز  تشمل:  التي 
ــة  ــي ــات ذك ــ ــدم ــمــد تـــقـــديـــم خــ ــت ــع ي
الذي  المشترك  والمركز   ،%100
بين  الشراكات  يتم من خالله عقد 
خدمات  لتوفير  الحكومية  الجهات 

إضافة  واحــد،  مركز  في  متكاملة 
الحكومية،  الخدمات  مــراكــز  إلــى 
ومراكز االتصال والقنوات الرقمية 
اإللكترونية،  المواقع  ذلك  في  بما 

الذكية. والتطبيقات 

8 محاور رئيسية 
المحّدث  النظام  معايير  وترتكز 
على 8 محاور رئيسة، هي: الربط 
على  والــتــركــيــز  ــيــجــي،  ــرات االســت
وقنوات  والخدمات،  المتعاملين، 
ــة الــمــتــعــامــل،  ــجــرب الــخــدمــة، وت
ــة واإلبــــــــداع،  ــدمـ ــخـ وكــــفــــاءة الـ
وتبني  البشرية،  الموارد  وتمكين 
ــة، ويــضــم  ــنــاشــئ الــتــكــنــولــوجــيــا ال
تشمل  فرعياً،  محوراً   35 النظام 

تقييمياً. 315 سؤاالً 
دولة  حكومة  أن  بالذكر،  الجدير 
النجوم  نــظــام  أطــلــقــت  ــارات  ــ اإلمـ
عام  الخدمات  لتصنيف  العالمي 
2011، بهدف إعادة صياغة مفهوم 
ليكون  الحكومية،  الخدمات  تقديم 
لتصنيف  عــالــمــيــاً  األول  الــنــظــام 
في  الحكومية  الــخــدمــات  مــراكــز 
قناة  تصنيف  يــتــم  حــيــث  الــدولــة، 
سبع  ــى  إلـ نجمتين  مــن  الــخــدمــة 
عام  النظام  تطوير  تم  كما  نجوم، 
جــديــدة  مــعــايــيــر  لــيــشــمــل   ،2019
ــي  ــت ــطــي الـــقـــنـــوات ال ــغ ــث ي ــحــي ب
والمواقع  االتصال،  مراكز  تشمل: 
الذكية،  والتطبيقات  اإللكترونية، 
إنجاز  تم  وقد  الخدمات،  ومراكز 
مراكز  لجميع  تقييمية  دورات  أربع 
على  االتحادية  الحكومية  الخدمة 
إنجاز  إلى  إضافة  الدولة،  مستوى 
االتصال  لمراكز  تقييم  أخيرة  دورة 

الرقمية. والقنوات 

حكومة 
اإلمـــــارات 

مواكبة التوجهات 
بتسريع التحول 
الرقمي للخدمات

تركز على استدامة 
التطوير وابتكار نماذج 
مستقبلية للخدمات 

األفضل عالميًا
عهود الرومي

محمد بن طليعة

أتمتة الخدمات 

يركز النظام احملّدث على تعزيز التحول الرقمي احلكومي 
يف اخلدمات، وحتفيز توجه اجلهات إلى إطالق املراكز 

الذكية التي تعتمد أحدث احللول التكنولوجية يف تقدمي 
خدمات ذكية بنسبة 100%، من دون تدخل بشري، ورقمنة 

خطوات احلصول على اخلدمة، وإعادة هندسة اخلدمات 
على أسس مستدامة، وقياس أثر اخلدمات على املجتمع 

ومستويات كفاءتها.
كما يهدف النظام إلى تعزيز كفاءة اخلدمات التي يقدمها 

املركز الذكي واملشترك يف تقليل وقت احلصول على 
اخلدمة، وتعزيز كفاءة املوارد البشرية، ورفع مستوى جودة 

اخلدمة، وتعزيز سعادة املتعاملني، إضافة إلى تقليل التكلفة، 
وإعادة تخصيص املوارد لتطوير عمليات أخرى، وبناء 

قدرات موظفي اجلهة ومتكينهم.
كما يسعى التحديث اجلديد إلى توفير جتربة خدمات 

متميزة ملتعاملي حكومة دولة اإلمارات، من خالل تصميم 
وإطالق خدمات تتناسب واحتياجات مختلف فئات املجتمع، 

وتوقعات املتعاملني، وتوفير خيارات جديدة للمتعاملني 
تدعم إشراكهم يف تصميم جتربتهم اخلاصة، وحّثهم على 

االستفادة من اخلدمات الرقمية اجلديدة التي تقدمها 
حكومة دولة اإلمارات، وزيارة املراكز اجلديدة التي تقدم 

جتربة متكاملة جتمع عددًا من اخلدمات ضمن نافذة 
واحدة.

%100

يعزيان الرئيس املصري يف ضحايا احتراق كنيسة 

أبوظبي )وام(

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس 

الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح 

السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، في ضحايا 

احتراق كنيسة في محافظة الجيزة، وأسفر عن قتلى وجرحى، 

متمنيًا سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين. كما بعث صاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقية تعزية مماثلة 

إلى فخامة الرئيس المصري.

رئيس الدولة ونائبه
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دبي )االتحاد( 

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي 
العليا  اللجنة  أولويات  التنفيذي، وضمن  المجلس  رئيس  دبي،  عهد 
للتنمية وشؤون المواطنين، أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي صرف 
مبالغ إضافية لـ1101 من الُقّصر المسجلين لدى الهيئة من ذوي الدخل 
المنخفض والمتوسط، وذلك بهدف توفير سبل الدعم الالزمة قبل 
بداية العام الدراسي الجديد، وسيتم صرف المساعدة لتغطية كافة 

المستحقين من الفئة المستهدفة مع نهاية شهر أغسطس الجاري.
وأكد أحمد عبدالكريم جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، أن 
توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وجهود 
اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، تعكس حرص القيادة الحكيمة 
على توفير كافة سبل الدعم ال سيما للفئات من ذوي الدخل المتوسط 
والمنخفض، وقال: »تأتي توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن 
راشد آل مكتوم، تزامناً مع بداية العام الدراسي لتتيح دعماً إضافياً 
ألبنائنا من فئة الُقّصر لمساعدتهم على توفير احتياجاتهم األساسية 

وتخفف األعباء المالية على كاهل األسر اإلماراتية«.
وأضاف جلفار: »سيتم صرف المبالغ للُقّصر المستحقين لدى الهيئة 
خالل الشهر الجاري والبالغ عددهم 1101 قاصر، على أن تواصل هيئة 
تنمية المجتمع دراسة احتياجات الُقّصر ومتابعة التغيرات التي تطرأ 
عليها التخاذ إجراءات مناسبة تضمن لهم العيش الكريم ضمن أفضل 
الظروف، وليتمكنوا من تحقيق أحالمهم وطموحاتهم التي يتطلعون 

لها«.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، قامت 
اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين برئاسة سمو الشيخ حمدان 
بن محمد بن راشد آل مكتوم، باعتماد مجموعة كبيرة من القرارات 
الداعمة للمواطنين في إمارة دبي على شتى األصعدة، خالل الفترة 

الماضية.
وتضمنت قرارات اللجنة تخصيص األراضي السكنية، ورفع مبلغ 
المنافع المالية المقدمة للفئات األكثر احتياجاً من مواطني اإلمارة 
بزيادة 58% عن العام 2021، لتصل إلى حوالي 438 مليون درهم توزع 
على المنتفعين المسجلين لدى هيئة تنمية المجتمع والحاالت الجديدة.
برامجها  من  األولــى  الحزمة  ضمن  مؤخراً  اللجنة  اعتمدت  كما 
تُصرف  درهــم  مليون   44 بقيمة  جديدة  مالية  منفعًة  ومبادراتها، 
ألصحاب الهمم من مواطني إمارة دبي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة 
الرشيدة بتوفير كافة مقومات الحياة الكريمة للمواطنين وفي مقدمتهم 

أصحاب الهمم.

بتوجيهـــــــــــــــات حمـــــــدان بـــــــن محمــــــــد 
وبمناسبة بدء العام الدراسي الجديد

صرف مساعدات مالية إضافية

 لـ 1100 من الُقّصـر فــي دبــــي 

مساعدة الُقّصـر على 
توفير احتياجاتهم 

األساسية وتخفيف 
األعباء المالية عن كاهل 

األسر

تفاهم بين »تنمية المجتمع« و»الشارقة لصعوبات التعلم«

حصة بوحميد: مبادرات لتمكني الفئات ذات األولوية يف املجتمع

دبي )االتحاد( 

عيسى  بنت  حصة  معالي  وّقــعــت 
المجتمع،  تــنــمــيــة  ــرة  ــ وزيـ بــوحــمــيــد 
والشيخة جميلة بنت محمد القاسمي 
للخدمات  ــشــارقــة  ال مــديــنــة  ــيــس  رئ
ــة، مـــذكـــرة تــفــاهــم بــشــأن  ــي ــســان اإلن
صــعــوبــات  ذوي  الــطــلــبــة  ــات  ــدمـ »خـ
إطار  لبناء  تهدف  المحّددة«،  التعلم 
على  اإليجابي  باألثر  يعود  تنظيمي 
ذوي صعوبات التعلم، من خالل تقديم 
التدخل التعليمي والتأهيلي والعالجي، 
ــهــم،  ــاجــات ــي ــاســب مـــع احــت ــن ــت بــمــا ي
لقدراتهم  المستمر  التقييم  وإجـــراء 
الحصول  من  وتمكينهم  ومتطلباتهم، 

على أفضل الخدمات استباقياً.
وبموجب المذكرة، سيتم التعاون بين 
بمستوى  االرتقاء  أجل  من  الطرفين 
تقييم وتشخيص ذوي صعوبات التعلم، 
من أجل التعرف المبكر على الخدمات 
االستجابة  يحقق  بما  لهم،  الــالزمــة 
ــة.  ــوي ــرب ــت الــمــثــلــى الحــتــيــاجــاتــهــم ال
وستتولى وزارة تنمية المجتمع إصدار 

لمنتسبي  الهمم  أصــحــاب  بــطــاقــات 
التعلم  لــصــعــوبــات  ــشــارقــة  ال مــركــز 
وفق  المعايير،  عليهم  تنطبق  الذين 
التصنيف الوطني الموحد لإلعاقات، 
وبما يجّسد تحقيق مزيد من التنسيق 
والتعاون في مجال البرامج والمشاريع 
والدراسات المختصة والمتعلقة بذوي 

صعوبات التعلم.
عيسى  بنت  حصة  معالي  وأكــدت 

المجتمع،  تنمية  ــرة  ــ وزي بــوحــمــيــد 
التعاون  جهود  لتعزيز  الــوزارة  سعي 
من  الجهات،  مختلف  مع  والشراكة 
ــودة حــيــاة أفضل  تــوفــيــر جـ مــنــظــور 
لالرتقاء  المجتمعية،  الشرائح  لكافة 
ــة تــقــديــم الــخــدمــات  ــي بــمــســتــوى وآل
ــادرات  ــبـ ــمـ ــور، وتـــوفـــيـــر الـ ــه ــجــم ــل ل
واإلجراءات التي تعزز تمكين الفئات 
وتضمن  المجتمع،  في  األولوية  ذات 
لجميع  الفاعلة  المشاركة  تحقيق 
الحكومية  ــات  ــجــه وال الــقــطــاعــات 
االتـــحـــاديـــة والــمــحــلــيــة والــخــاصــة 
ــي.  ــمــدن ومـــؤســـســـات الــمــجــتــمــع ال
مــذكــرة  أن  إلـــى  معاليها  وأشــــارت 
تفتح  والمركز  ــوزارة  ال بين  التفاهم 
المستمر  الــدعــم  مــن  لمزيد  الــبــاب 
المجتمع،  ألفراد  الشامل  والتمكين 
وال سيما أصحاب الهمم، بما يعكس 
مسيرة  ــار  إطــ فـــي  الـــصـــور  أفــضــل 
مستوى  عــلــى  الــمــســتــدامــة  التنمية 
الخمسين  وبــرؤيــة  ــارات،  ــ اإلم ــة  دول
ثقة  بكل  أجلها  ومن  بها  نعمل  التي 

وإصرار.

توفير جودة حياة 
أفضل للشرائح 
المجتمعية كافة

ثّمنت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي رئيس مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية 
توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة تنمية املجتمع، باعتبارها مكسبًا حقيقيًا لألشخاص 
ذوي صعوبات التعلم وأولياء أمورهم والعاملني معهم، وقالت: مركز الشارقة لصعوبات 

التعلم مركز متخصٌص يواكُب أحدث وأفضَل املمارسات العاملية من خالل خدماته التي 
يقدمها على أيدي نخبة من أمهر االختصاصيني احملترفني. وهو حريص أشد احلرص على 

تنمية وترسيخ الشراكات مع املراكز واملؤسسات واجلامعات واجلهات محليًا وعربيًا وعامليًا، 
بهدف حتقيق أهدافه التي تصّب أواًل وأخيرًا يف صالح األشخاص من ذوي صعوبات التعلم 

وُأَسِرهم بشكل عام. وأوضحت أن مذكرة التفاهم مع الوزارة تأتي يف هذا اإلطار خدمة لهم، 
واستمرارًا يف الدور العلمي واملعريف والتوعوي للمركز جتاه الطلبة واملعلمني وأولياء األمور 

رت عن الفخر واالعتزاز بإجنازات املركز رغم مرور ستة  ومختلف شرائح املجتمع. وعبَّ
أعواٍم فقط على تأسيسه، حيث تؤكد هذه اإلجنازات اجلدية واملسؤولية التي يعمل وفقها، 
خاصة أن علمنا أن عدد الطلبة الذين استفادوا من خدمات املركز منذ افتتاحه حتى اليوم 

بلغ 718 طالبًا، يف حني مت تقدمي 1048 حالة تقييم تشمل التقييم النفسي التربوي، 
تقييم صعوبات التعلم، تقييم العالج الوظيفي، وتقييم النطق واللغة.

وتنص مذكرة التفاهم بني وزارة تنمية املجتمع ومركز الشارقة لصعوبات التعلم، على 
تنظيم آليات وشروط متطلبات إصدار بطاقات أصحاب الهمم ملنتسبي املركز، الذين 

تنطبق عليهم املعايير الواردة يف قرار مجلس الوزراء رقم )3( لسنة 2018 بشأن اعتماد 
التصنيف الوطني املوحد لإلعاقة )أصحاب الهمم( يف الدولة، لالستفادة من املميزات 

واخلدمات املستحقة حلاملي بطاقة أصحاب الهمم، ومبا يضمن رفع جودة مستوى 
التقييم املبكر للحاالت وتقدمي اخلدمات املناسبة لهم من اجلهات املعنية واالستجابة 

الحتياجاتهم التربوية التي تضمن ادماجهم التعليمي واملجتمعي.
وحّددت املذكرة عددًا من االلتزامات واإلجراءات الواجب اتباعها، كل حسب دوره يف ما 

يتعلق بتقييم احلاالت، وتقدمي التدخل الالزم قبل التشخيص النهائي للحاالت التي لم 
تتلَق اخلدمات، وتقييم االستجابة للتدخل التربوي ومدى تطور احلالة، وتقدمي جميع 

أنواع االستشارات والبرامج التدريبية املتخصصة يف مجال صعوبات التعلم. عالوة على 
دراسة إمكانية الربط اإللكتروني لضمان استباقية تقدمي اخلدمات للمتقدمني للحصول 

على بطاقة أصحاب الهمم، مبا يف ذلك تسجيل وتقييم احلاالت، واالستعالم عن حالة 
املتقدمني، واعتماد التقارير التربوية والنفسية.

ترسيخ الشراكات

دّشن المبنى الجديد للعيادات الخارجية بمستشفى دبي

حمدان بن محمد: حياة صحية أفضل للمواطنني واملقيمني

دبي )االتحاد(

 أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد 
دبــي،  ــي عهد  ول مكتوم،  آل  راشـــد  بــن 
باإلنجازات  التنفيذي،  المجلس  رئيس 
التي حققتها منظومة الرعاية الصحية 
في دبي بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، 
لترسيخ  الرامية  اهلل،  رعــاه  دبــي  حاكم 
مكانة دبي وجهة رائدة للرعاية الصحية 

على مستوى العالم.
في  مستمرة  دبـــي  أن  ســمــوه  وأكـــد 
التي  المعايير واإلمكانات  توفير أفضل 
ترسخ مسيرة النجاح والتطور واالبتكار 
اإلمـــارة  فــي  الصحية  الــرعــايــة  لقطاع 
للقطاع  العالية  الجاهزية  تعزيز  بهدف 
للمواطنين  أفضل  حياة صحية  وتوفير 
والمقيمين، وذلك عبر منظومة متكاملة 
من منشآت صحية متطورة وكوادر طبية 
وأطقم تمريض عالية الكفاءة، وتجهيزات 
وتقنيات ومختبرات تعد من األحدث على 

مستوى العالم.
وقــال سموه: إن القطاع الصحي في 
وتطوير  تنفيذ  فــي  قــدمــاً  يمضي  دبــي 
استراتيجية  وفــق  الحيوية  مشاريعه 
شاملة، معرباً عن ثقته المطلقة لتحقيق 
نموذج  ابتكار  فــي  المنشودة  الــغــايــات 

الدعم  ظــل  فــي  لــدبــي،  متميز  صحي 
الالمحدود والرعاية الكريمة التي يحظى 
بها القطاع الصحي من صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بهدف 
تعزيز جودة الحياة وبما يواكب احتياجات 
السكان والتطور المتنامي الذي تشهده 
الراهنة  المرحلة  إمارة دبي، ومتطلبات 
مكانتها  وتعزيز  لــإلمــارة،  والمستقبلية 
والزيارة  والعمل  للعيش  مدينة  كأفضل 

على مستوى العالم.
الشيخ  تدشين سمو  جاء ذلك خالل 
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، 
الخارجية  للعيادات  الجديد  المبنى 
تصميمه  ــم  ت الـــذي  دبـــي،  بمستشفى 
الخدمات  تجمع  علمية  منهجية  وفــق 
التخصصية تحت سقف واحد، وتراعي 
المعتمدة  اإلنــشــائــيــة  المفاهيم  كــافــة 
الحديثة،  الطبية  المباني  لمواصفات 
ــاة االحــتــيــاجــات  ــراعـ بــمــا فـــي ذلـــك مـ
يتوافق  وبما  الهمم،  بأصحاب  الخاصة 

المباني  مــع اشــتــراطــات ومــواصــفــات 
الخضراء.

ويأتي تدشين هذا الصرح الطبي الذي 
والتقنيات،  األجهزة  بأحدث  تزويده  تم 
واألنظمة، والحلول الذكية، بهدف تلبية 
متطلبات الرعاية الطبية فائقة الجودة، 
من  للسكان  المتزايدة  واالحــتــيــاجــات 
خالل  التخصصية  الصحية  الخدمات 
المرحلة المقبلة في ظل التنامي المتزايد 
الذي تشهده دبي -المدينة األسرع نمواً 

في العالم.
وكان في استقبال سمو الشيخ حمدان 
لدى  مكتوم،  آل  راشـــد  بــن  محمد  بــن 
وصوله مستشفى دبي، عدد من المدراء 
صغّير  عــوض  يتقدمهم  والمسؤولين، 
الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي.

وبــعــد تــفــّضــل ســمــو ولـــي عــهــد دبــي 
للعيادات  الــجــديــد  المبنى  بتدشين 
الــخــارجــيــة، تــعــّرف ســمــوه، مــن عوض 
والتخصصات  الــخــدمــات  ــى  إل الكتبي 
الجديد،  المبنى  يتضمنها  التي  الطبية 
بعدد  المتعلقة  واألرقــام  واإلحصائيات 
هــذه  مــن  والمستفيدين  الــمــراجــعــيــن 
وهندستها  تصميمها  تم  التي  العيادات 
راحــة  تضمن  استشفائية  بيئة  ضمن 
المرضى، وتساهم في تحسين رحلتهم 
العالجية التي تم رسمها بناء على تجارب 

واحتياجات المتعاملين.

حمدان بن محمد خالل اطالعه على التخصصات في المبنى الجديد )من المصدر( 

177 مليون درهم 
و128 عيادة تخصصية

استمع سمو ولي عهد دبي إلى مكونات 
املشروع اجلديد الذي مت إجنازه بكلفة 

تقديرية تصل إلى )177( مليون درهم، 
حيث يتكون من طابق أرضي، و)4( طوابق 

ممتدة على مساحة إجمالية تصل إلى 
)32000( متر مربع، تضم )128( عيادة 

تخصصية، ومبا يزيد عن ضعفي ونصف 
عدد العيادات السابقة يف املستشفى، 

والتي أصبحت طاقتها االستيعابية حاليًا 
تتجاوز 200% عن الطاقة السابقة لها، 

بحيث تخدم )254( مريضًا يف الساعة. كما 
استمع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن 

راشد آل مكتوم، من الدكتورة مرمي الريسي 
املدير التنفيذي ملستشفى دبي إلى شرح 

مفصل حول آليات التسجيل واألنظمة 
واإلجراءات التي تساهم بشكل فاعل 

يف حتسني رحلة املتعاملني، والتجهيزات 
الطبية واحللول الذكية التي مت توفيرها 

وتوظيفها خلدمة املرضى يف كافة العيادات 
والتخصصات الطبية.

وحرص سموه على تفقد مختلف أقسام 
وأجنحة وعيادات املبنى الذي يتكون من 

سرداب وطابق أرضي و)4( طوابق متكررة 
مت تصميمها بشكل متكامل يتضمن كل 

منها: قاعات لالستقبال، وغرف للتقييم 
األولي، وغرف االستشارة واملعاينة 

الطبية، إضافة إلى غرف انتظار مخصصة 
للنساء وأخرى للرجال، وغرف للصالة 

ومرافق خدمية أخرى لراحة املرضى 
واملتعاملني. ويف الطابق األرضي تعرف سمو 

الشيخ حمدان بن محمد إلى اخلدمات 
التشخيصية التي تقدمها املختبرات 

الطبية واألشعة، إلى جانب الصيدلية 
التي مت تصميمها بطريقة تضمن سهولة 

وسالسة رحلة املتعامل، وتكاملها مع 
اخلدمات التخصصية يف الطوابق العليا 

للمبنى.
كما اطلع سموه يف الطابق األول الذي يضم 
)37( عيادة تخصصية على اخلدمات التي 

تقدمها عيادات األنف واألذن واحلنجرة، 
والعيون، والباطنية، والعظام وأمراض 

الروماتيزم واألجهزة والتقنيات احلديثة 
والكوادر الطبية املتخصصة القائمة على 

خدمة املرضى.
ويف الطابق الثاني الذي يضم )43( عيادة 

تخصصية تعرف سمو الشيخ حمدان بن 
محمد بن راشد آل مكتوم إلى اخلدمات 

التي تقدمها عيادات أمراض القلب والغدد 
الصماء واألورام واجلراحة وأمراض الدم 
وأمراض احلساسية واملناعة، فيما يضم 

الطابق الثالث )48( عيادة تخصصية تقدم 
خدماتها يف مجال أمراض النساء والوالدة، 
واملسالك البولية، وأمراض الكلى واألسنان.

واستمع سمو ولي عهد دبي خالل 
جولته التفقدية إلى خطط الهيئة 
وتوجهاتها الستغالل الطابق الرابع 

للمبنى يف التوسعة املستقبلية وفق رؤيتها 
لتلبية احتياجات السكان من اخلدمات 

التخصصية خالل السنوات املقبلة.

 مستمرون في ترسيخ 
مسيرة النجاح والتطور 

واالبتكار بدبي 

بطاقة أصحاب 
الهـــــــــــــــــــــــــــــــمم

توفر وزارة تنمية املجتمع  
خدمة إصدار بطاقة 

أصحاب الهمم للمواطنني 
واملقيمني على حد سواء، 

وذلك من خالل التسجيل 
عبر املوقع اإللكتروني 

للوزارة، وإرفاق الوثائق 
والتقارير املطلوبة التي 

تثبت استحقاق الشخص 
لهذه البطاقة.



05
www.alittihad.ae

االثنين 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022ماإلمارات

برعاية محمد ولد الشيخ الغزواني وبدعم منصور بن زايد

املهرجان الدولي األول للتمور 

املوريتانية ينطلق 26 أغسطس

أبوظبي )االتحاد( 

ــد  بـــرعـــايـــة فـــخـــامـــة  مــحــمــد ول
الجمهورية  رئيس  الغزواني،  الشيخ 
وبدعم سمو  الموريتانية،  اإلسالمية 
نهيان،  آل  زايــد  بن  منصور  الشيخ 
وزير  الـــوزراء،  مجلس  رئيس  نائب 
معالي  ومــتــابــعــة  ــاســة،  ــرئ ال ــوان  ــ دي
نهيان،  آل  مبارك  بن  نهيان  الشيخ 
رئيس  والــتــعــايــش،  التسامح  وزيـــر 
الدولية  خليفة  جائزة  أمناء  مجلس 
الــزراعــي،  واالبــتــكــار  التمر  لنخيل 
ــة الــمــوريــتــانــيــة  ــاصــم ــع تــســتــعــد ال
 56 مــن  أكثر  الستقبال  نــواكــشــوط 
عدة  مــن  للتمور  ومنتجاً  ــاً  ــزارع م
مصر  جــمــهــوريــة  هــي  عــربــيــة  دول 
ــودان،  ــســ ــ ــة ال ــوري ــه الــعــربــيــة، جــم
ــهــاشــمــيــة،  ــكــة األردنــــيــــة ال ــمــمــل ال
اإلمــارات  دولــة  المغربية،  المملكة 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة، والــجــمــهــوريــة 
للمشاركة  الموريتانية،  اإلسالمية 
للتمور  األول  الدولي  المهرجان  في 
األمــانــة  تنظمه  الــذي  الموريتانية 
العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل 
بالتعاون  الزراعي،  واالبتكار  التمر 
في  الموريتانية،  الزراعة  وزارة  مع 
بنواكشوط  القديم  المؤتمرات  قصر 
أغسطس   28  -  26 الفترة  خــالل 

.2022

وأكد معالي آدما بوكار سوكو وزير 
اإلسالمية  الجمهورية  في  الزراعة 
سوف  المهرجان  أن  الموريتانية، 
تعزيز  نوعية تساهم في  نقلة  يشكل 
الــمــوريــتــانــيــة على  الــتــمــور  حــضــور 

والدولية.  اإلقليمية  الساحة 
مع  المهرجان  هــذا  ينسجم  كما 
وتنمية  تــطــويــر  مـــشـــروع  ــداف  ــ أهـ
الـــواحـــات الـــذي يــجــســد تــدخــالت 
تنمية  مــجــال  فــي  الـــزراعـــة  وزارة 
حيث  التمور،  وإنتاج  النخيل  زراعة 
للمناطق  الـــمـــشـــروع،  هـــذا  يــوفــر 
القاعدية  التحتية  البنى  الواحاتية، 
في  ودمــجــهــا  لتنميتها  الــضــروريــة 
هذا  الوطنية.  االقتصادية  ــدورة  ال

اإلستراتيجية  دعــم  إلــى  باإلضافة 
الــخــاص  الــقــطــاع  لتنمية  الــوطــنــيــة 
وتسويق  معالجة  جــوانــب  وخــاصــة 

الوطنية. التمور 
عبد  الــدكــتــور  ــال  ق ناحيته،  مــن   
الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة 
واالبــتــكــار  الــتــمــر  لنخيل  ــة  ــي ــدول ال

جاء  المهرجان  هــذا  إن  ــزراعــي،  ال
الــذي  الكبير  االهــتــمــام  عــن  ليعبر 
البلدين  في  الرشيدة  القيادة  توليه 
ــة  زراعـ قــطــاع  لــتــطــويــر  الشقيقين 
الموريتانية،  التمور  وإنتاج  النخيل 
للجائزة  العامة  األمانة  سعت  حيث 
ــة  ــزراعــ ــ ال وزارة  ــع  ــ م ــاون  ــعـ ــتـ ــالـ بـ
ــشــركــاء من  ــة ال ــاف الــمــوريــتــانــيــة وك
ــة،  ــي ــدول الــمــنــظــمــات اإلقــلــيــمــيــة وال
الـــدولـــي األول  الــمــهــرجــان  ــة  ــام إلق
عرض  بهدف  الموريتانية،  للتمور 
الموريتانية  التمور  أصــنــاف  أجــود 
الـــروابـــط بين  ــق  ــي ــوث ــة وت ــي ــرب ــع وال
التمور  المزارعين ومنتجي ومصنعي 

وتبادل الخبرات.

  تعزيز حضور التمور 
الموريتانية على الساحة 

اإلقليمية والدولية

عرض أجود األصناف 
وتبادل الخبرات وتوثيق 
الروابط بين المزارعين 
والمنتجين والمصنعين

الصّقارون يترقبون انطالقته استعدادًا لموسم جديد

»أبوظبي للصيد« 
منصة للترويج للصقور املكاثرة يف األسر

أبوظبي )االتحاد( 

يُشّكل معرض أبوظبي الدولي للصيد 

والفروسية، فرصة مهمة للصقارين ومزارع الصقور على حّد سواء، 

حيث يتزامن موعد إقامته مع بدء موسم المقناص من جهة، 

وانطالق موسم ُمسابقات وبطوالت الصيد بالصقور من جهة 

أخرى، حيث يرغب الصقارون باقتناء أفضل الصقور المكاثرة في 

األسر للُمنافسة بها في الفعاليات المحلية واإلقليمية، فضاًل عن 

استخدامها لممارسة الصقارة في المحميات التي تسمح بذلك، 

وكذلك تدريب أبنائهم على رياضة الصيد بالصقور التي يحرصون 

على توريثها لهم.

وفي حين وّدع الصّقارون موسم مقناص ناجح فبراير الماضي 

بعد اإلقبال الالفت على قطاع الصقارة في الدورة الماضية من 

المعرض، يتّرقب ُعّشاق الصيد بالصقور فعاليات الدورة القادمة 

التي ُتقام خالل الفترة من 26 سبتمبر ولغاية 2 أكتوبر القاِدَمين 

بتنظيم من نادي صقاري اإلمارات، وذلك بهدف االستعداد لموسم 

الصيد الجديد 2022-2023، حيث يجدون في قطاع الصقارة كل 

ما يبحثون عنه. يُذكر أّن المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي أصدر 

نوفمبر الماضي، تعدياًل لالئحة التنفيذية لقانون الصيد البري في 

أبوظبي، ليكون رافدًا يدعم قطاع الصيد في اإلمارة، وجهود 

المحافظة على موروث الصيد التقليدي، خصوصًا استدامة رياضة 

الصيد بالصقور )الصقارة(، ورغبة في نشر هذا الموروث العربي 

األصيل لدى األجيال الحالية والمقبلة، وتشجيعًا لها على ممارسة 

الصيد التقليدي ضمن الضوابط القانونية والبيئية، بجانب تعزيز 

القيمة االقتصادية للموارد الطبيعية. وفي حين انتهى ترخيص 

الصيد البري للموسم الماضي في 28 فبراير وفقًا لما أعلنته 

هيئة البيئة - أبوظبي المسؤولة عن منح التراخيص، فإّن موسم 

الصيد القادم يبدأ في أكتوبر 2022 بالتزامن مع انطالق فعاليات 

معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، وهو ما يُشّكل فرصة 

ثمينة للصقارين باقتناء كل ما يلزمهم من صقور مكاثرة في 

األسر وأدوات صقارة، مع العلم بأّن األنواع المسموح بصيدها 

لممارسة الصقارة، تتضمن طيور الحبارى فقط، حيث يُسمح 

بالصيد باستخدام الصقور المرخصة والمسجلة لدى وزارة التغير 

والبيئة. المناخي 

الصقور  ومستلزمات  أدوات  وتلقى 
نصيبها الكبير من االهتمام الالفت من 
الزوار بين أروقة المعرض، عبر العديد 
منتجات  تــعــرض  الــتــي  األجــنــحــة  مــن 
مهماً  جانباً  للجمهور  لتكشف  متنوعة، 
التي  واألدوات  الــصــقــور  ــوازم  ــ ل ــن  م
ممارسة  خالل  الصقارون  يستخدمها 

المفضلة. رياضتهم 
ــيــون ودولــيــون  ويــعــزو خــبــراء إمــارات
نجاح جهود استخدام الصقور الُمكاثرة 
ــة الــصــقــارة،  ــاضـ فـــي األســــر فـــي ريـ
عدد  في  الملحوظ  التزايد  وبالتالي 
ــي الــعــالــم وتــوّســع  ــزارع الــصــقــور ف ــ م
إمــاراتــيــة  لــجــهــود  صناعتها،  ــطــّور  وت
معرض  فــي  تمّثلت  ــى  األولـ بــالــدرجــة 
والفروسية  للصيد  الــدولــي  أبوظبي 
بتنظيم   2003 العام  في  انطلق  الــذي 
مــن نـــادي صــقــاري اإلمــــارات. ويمثل 
المعرض منّصة عرض مهمة للمنتجين 
إلنتاجهم  للترويج  للصقور  اإلماراتيين 
من مختلف أنواع الصقور المكاثرة في 

األسر.
ــيــا  ــعــل وأكــــــد رئـــيـــس الـــلـــجـــنـــة ال
ماجد  مــعــالــي  لــلــمــعــرض  الــمــنــظــمــة 
لنادي  العام  األمين  المنصوري  علي 
ــارات، رئــيــس االتــحــاد  ــ صــقــاري اإلم
ــصــقــارة والــمــحــافــظــة  ــل ــمــي ل ــال ــع ال
أّن   ،)IAF( الجارحة  الطيور  على 
على  مبكر  بشكل  عملت  أبــوظــبــي 

الستدامة  فاعلة  استراتيجية  وضع 
على  تعتمد  التراثية  الرياضة  هــذه 
بــاألســر،  إكــثــارهــا  بأنشطة  الــتــوّســع 
عالية  مواصفات  ذات  طيور  وإنتاج 
مناسبة  ــار  ــأســع وب كــافــيــة  بـــأعـــداد 
تنفيذ  مع  بالتوازي  وذلك  للصقارين، 
خطة توعوية لهواة الصقارة من أجل 
البرية، والحّد  الحفاظ على الصقور 

من صيدها.
تــؤكــد  ــجــهــود  ال هـــذه  أّن  ــر  ــب واعــت
القيادة  توليه  الذي  الكبير  االهتمام 
على  المحافظة  ألهــمــيــة  الــرشــيــدة 
خالل  من  الُمستدام  والصيد  التراث 
لتحقيق  والمكثف  المتواصل  العمل 
بين ما تنشده دولة اإلمارات  التوازن 
على  والــحــفــاظ  شــامــلــة،  نهضة  مــن 
في  واالجتماعية  الثقافية  موروثاتها 
وتقدير  إعجاب  حازت  فريدة  تجربة 

العالم.
من   )19 )الـ  القادمة  الدورة  وتُقام 
والفروسية  للصيد  الدولي  المعرض 
الــفــتــرة  خـــالل   ،»2022 »أبــوظــبــي 
أكتوبر   2 ولــغــايــة  سبتمبر   26 مــن 

صقاري  نادي  من  بتنظيم  القاِدَمين، 
هيئة  من  رسمية  وبرعاية  اإلمــارات، 
الدولي  الصندوق  أبوظبي،  البيئة- 
للحفاظ على الحبارى، مركز أبوظبي 
الوطني للمعارض حيث يُقام الحدث، 
الصيد« شركة  »أسلحة  قطاع  وراعي 
الفضي  ــراعــي  ال الــدولــيــة،  ــال  ــاراك ك
للعقارات،   Q Properties شركة 
شريك تجربة الزائر كل من أكاديمية 
ــاضــة  ــري ــل ــارك ل ــ ــب ــ فـــاطـــمـــة بـــنـــت م
للُمعّدات  بوالريس  شركة  النسائية، 
ومجموعة  الُمتخّصصة،  الرياضية 
العربة الفاخرة، وراعي الفعاليات كل 
وشركة  ديزاين«  »سمارت  شركة  من 
السيارات  الملكية«، وشريك  »الخيمة 
ــارات«، وبــدعــم من  ــ »إيـــه أر بــي اإلمـ

غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

تصاعد اإلنتاج اإلماراتي
ُمنتج  وهو  الكتبي،  أحمد  العارض 
الصقور  ــواع  ــ أن مــن  لــعــدد  إمـــاراتـــي 
»عدد  إّن  يقول  األســر،  في  المكاثرة 
في  للصقور  اإلماراتيين  الُمكاثرين 
في  ــاج  ــت اإلن كمية  وكــذلــك  تــصــاعــد، 
تزايد عاماً بعد عام، وهذا عائد إلى 
دعم أصحاب السمو الشيوخ للحفاظ 
التراث  مــن  المهم  الــركــن  هــذا  على 
اإلماراتي، وخاصة من خالل معرض 

أبوظبي الدولي للصيد والفروسية«.

مشـــــــــــاركون
قال عبيد سعيد عبد اهلل، من شركة املقناص للوازم 

اخليام والرحالت باملعرض،: »ُمشاركتنا كل عام يف معرض 
أبوظبي الدولي للصيد والفروسية ُتعتبر من األحداث 

املهمة التي تنتظرها الشركة على مدار العام، ملا للمشاركة 
من فوائد عديدة، من بينها إنعاش حركة البيع للمنتجات 
التي تعرضها الشركة، وكذلك تعريف الزوار على املنتجات 

اجلديدة لنا، باإلضافة إلى استقطاب زبائن ومتعاملني 
جدد كل عام من زوار املعرض، والذين أصبحوا زبائن 

دائمني للشركة طوال العام، ويقصدون جناحها يف املعرض 
للتعرف على كل ما هو جديد يف عالم لوازم الرحالت 

والتخييم والصقارة.«
من جهته، أكد محمد الكمدة، من شركة »الكمدة للصقور«، 

أّن التواجد يف مثل هذه احملافل العاملية ُيتيح لنا الفرصة 
لالطالع على منتجات الشركات والبلدان األخرى وتبادل 

اخلبرات معهم، األمر الذي يساعد على تقييم منتجاتنا، 
وبالتالي العمل على تطويرها واالرتقاء بها وفقًا ألحدث 
املمارسات واألساليب العلمية. وأنا كمنتج إماراتي للصقور 

أحرص يف املقدمة على جودة اإلنتاج. 
ومن شركة »جير فالكون« لبيع معدات الصقور، يؤكد 

محمد طه احلمادة، أّن معرض أبوظبي للصيد مناسبة 
سنوية مهمة، يحرص الكثيرون من العاملني يف مجال 

الصقارة على املشاركة فيها، ومن ثم تأتي مشاركتهم على 
الدوام متميزة. ومن جمهور املعرض الذي يترقب زيارته 
سنويًا، يقول مطر حمد الكتبي، إن احلدث يعتبر ُعرسًا 

سنويًا نحتفي من خالله بتراثنا وعاداتنا ومنها الصقارة 
التي يتعلق بها غالبية الشعب اإلماراتي، سواء من حيث 

تدريب الصقر أو تربيته أو الصيد به، ُمشيرًا إلى تطّور 
االهتمام بالصقور من مرحلة إلى أخرى حتى وصلنا إلى 
التميز يف إنتاجها، حيث بدأت بعض السالالت اجلديدة 

تدخل بقوة يف عالم الصقور مثل »جير فالكون«.
وبنّي الكتبي أّن الصقر عنصر مشترك يف محبة الكثيرين 

له داخل البيت اإلماراتي الواحد، ولذلك جند أن كثيرًا من 
اآلباء يصطحبون أبناءهم ويحرصون على زيارة معرض 
أبوظبي للصيد ليتعرفوا أكثر عن عالم الصقور وأنواعها 

وأساليب تدريبها وغيرها من املعلومات التي ينبغي 
لألجيال اجلديدة معرفتها جيدًا، وهو ما ُيتيحه معرض 

أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، عبر طرح هذه األعداد 
الكبيرة من الصقور من كل األنواع، وكذلك األساليب 

العلمية يف تدريبها والتعامل معها. ما يجعل من زيارة 
املعرض وجبة معرفية متكاملة عن عالم الصقور يحرص 
على اإلفادة منها اجلمهور من مختلف شرائحه العمرية.

فهد الفالحي، أكد من ناحيته أن عالم الصقور له جاذبية 
خاصة لدى أبناء اإلمارات يف ظل الدعم الالمحدود من 

قبل قيادتنا الرشيدة للحفاظ على هذا املوروث من خالل 
أشكال متنوعة ومنها رصد اجلوائز وإقامة السباقات 

املختلفة مثل التلواح مبختلف تطّوراته، املزاينة، هدد 
احلمام وغيرها من مسابقات الصقارة، وكذلك 
املزادات التي تعكس مدى شغف الشعب 

اإلماراتي بعالم الصقور.
ولفت الفالحي إلى أن املعرض ُيسّهل 

على اجلميع احلصول على ُمبتغاه 
من أنواع وأدوات ولوازم الصقور عبر 

جتميع كبريات الشركات واملزارع 
العاملة يف هذا املجال، يف حدث عاملي 
بهذا احلجم ووفق أرقى درجات التنظيم 

وسبل الراحة لكل من العارضني والزوار، 
ويف هذا توفير لوقت وجهد الكثيرين ممن 

يبحثون عن متعلقات خاصة برياضات 
الصقور ال ُتباع غالبًا إال يف أماكن معينة 

تستغرق وقتًا يف الذهاب واإلياب. غير أن 
املعرض وّفر كل ذلك ألصحاب الصقور وكذلك 

لسيارات السفاري ومستلزمات البر وغيرها من 
األمور التي يحرص عليها أبناء اإلمارات. فيمكن 

خالل جولة واحدة باملعرض أن يجد الزائر 
كل احتياجاته املتعلقة بالصقور أو غيرها من 

الرياضات األصيلة.

جهود إماراتية وراء التزايد 
الملحوظ في عدد مزارع 

الصقور بالعالم

مرافئ

تفكيك األسرة يبدأ 
من هدم اللغة

عندما يغترب الطفل عن والديه، باتخاذ لغة من يخدمه هي 
تبدأ  هنا  من  األشقاء  وكذلك  واألب،  األم  مع  العالقة  جوهر 
القماشة التي تغطي جسد العالقة بالتمزق، ومهما حاول األهل 
ترقيعها إال أنها تظل في شكلها الشائه، والمبدد، والذاهب إلى 

غي الضياع والتشتت.
اللغة هي المعيار للهوية وهي المقياس لقوة االلتزام بالقيم 
وتاريخه، ومعتقداته.  بين اإلنسان  العالقة  المجتمعية وصالة 
هذه الثوابت ال يمكن أن ترسخ خارج نطاق اللغة، فنحن منذ 
الصباح الباكر وحتى وقت النوم نمارس اللغة كما نعيش حالة 
زايد  بن  الشيخ عبداهلل  توجيه سمو  وزفيراً.  التنفس، شهيقاً 
العربية  اللغة  وتعزيز  الوطنية،  الهوية  ترسيخ  إلى  نهيان  آل 
وهويتنا  لغتنا،  بين  ما  الربط  بضرورة  القيادة  إيمان  من  نابع 
البالغ  االهتمام  نشهد  واليوم  الواحد.  الجسد  رئتي  كونهما 
أبوظبي،  العاصمة  الثقافة والسياحة في  به دائرة  الذي تقوم 
الدائرة  هذه  في  العربية  اللغة  مركز  وتأسيس  العربية  باللغة 
لدليل على األهمية القصوى التي توليها الدائرة للغة الضاد، 
وجهابذة  ومفكرين  علماء  فطاحل  من  تخرج  التي  اللغة  وهي 
لغوي  بوعاء  اآلخــر  إلى  السامية  األفكار  نقلوا  الخطابة  في 
مسبوك برصانة، وكأنه سلسال الذهب، وهذا ما جعل ملياراً 
رسم  ويجيدون  العربية  اللغة  يتحدثون  البشر  بني  من  وأكثر 
وبالغة  مدهشة،  بالغية  بصور  حروفها  ويطرزون  قواعدها، 
الناظرين،  يسر  مبلغاً  ــارات  اإلمـ بلغت  وقــد  اليوم  النضوج. 
المباركة في كل  لنهضتها  المتابعين  السامعين، ويسعد  ويبهج 
مجاالت الحياة، أصبح من الضروري االهتمام باللغة العربية، 
وتمهيد الطريق بينها وبين اآلخر، ويجب أن تكون البداية، هم 
األطفال، ألنهم األكثر عرضة لمخالب التشويه، واألكثر تأثراً 
الغالبية  العربية، حتى أصبحت  األلسن غير  عليهم  تلقيه  بما 
العظمى من صغارنا تمسك بأطراف مهترئة من لغة هنا، ولغة 
هناك وعندما يتحدثون، فإنك ال تسمع سوى نقيق ضفادع وهو 
ما يؤلم، ويثلم الخاطر، ويجعل الخوف أكثر على الهوية، والتي 
الوالدين  بين  الحديث  تداول  في  الغرغرة  بفعل  مهددة  باتت 

وأبنائهم.
قادرة  لمناهج  األســاس  حجر  لوضع  الوقت  حان  لقد  نعم 
على فك الشفرة ما بين الحاجة الوجودية للغة العربية، وبين 
الضرورة لفهم لغة اآلخر، لتفادي الحرمان من التداخل ما بين 
الحضارات، وهو أمر ال غنى عنه بأي حال من األحوال، فليس 
هناك أمة تستطيع أن تعيش في جزيرة معزولة عن الكون من 
حولها. نحن بحاجة للغتنا ألنها هويتنا، وبحاجة إلى لغة اآلخر 

كونها المدى الذي نصل من خالله إلى القواسم المشتركة.

علي أبو الريش

Ali.AbuAlReesh@alIttihad.ae
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»التنمية األسرية« 
تنظـــم اليـــوم ملتقى الشبـــاب الخــــــامس

أبوظبي )االتحاد( 

 تنظم مؤسسة التنمية األسرية اليوم 
شعار  تحت  الخامس  الشباب  ملتقى 
لمستقبل  األجـــيـــال..  بين  »التضامن 
لألعمال   أدنــوك  مركز  في  مستدام«، 
أبوظبي، بمناسبة اليوم الدولي للشباب 
جسور  مـــد  أجـــل  مـــن  ــك  ــ وذل  ،2022
التواصل وخلق مجتمع قادر على احتواء 
ملتقى  يُعد  األعمار.  كافة  من  الجميع 
الشباب الخامس فرصة لتسليط الضوء 
العربية  اإلمــــارات  ــة  دولـ تجربة  على 
مجال  فــي  عالمياً  ــدة  ــرائ ال المتحدة 
تمكين الشباب، والتي تأخذ طابعاً فريداً 
في دولة تؤمن بقدرات الشباب منذ عهد 
آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  له  المغفور 
نهيان »طيب اهلل ثراه«، من خالل تفعيل 
أدوارهم واالستثمار األمثل في طاقاتهم 
في  مشاركتهم  وتشجيع  ومــواهــبــهــم 
مختلف المجاالت التي تساهم بدورها 

في صقل مهاراتهم وتطويرها. 
األسرية  التنمية  مؤسسة  وتستعرض 
خالل ملتقى الشباب الخامس، برامجها 
وأنشطتها المتنوعة والعديدة التي تهدف 
إلى تعزيز وتمكين وتفعيل دور الشباب، 
إليمانها الشديد بأن االستثمار في جودة 
حياتهم هو استثمار في األجيال القادمة، 
كما أن بناء أساس قوي ينهض بالشباب 

ويعّزز التنمية االجتماعية واالقتصادية، 
وعلى  عليهم  بالنفع  يعود  الــذي  األمــر 
شخصياتهم،  وبناء  ووطنهم،  مجتمعهم 
وتطوير البيئة المثلى الحتضانهم وتعزيز 

مشاركتهم وتمكينهم. 
مفهوم  على  الضوء  الملتقى  يسلط 
للشباب  الشامل  االجتماعي  التمكين 
باعتبارهم شركاء أساسيين في التغيير، 
ودعم قدراتهم من خالل التضامن بين 
األجيال المبني على تحديد احتياجاتهم 
يتوافق  بما  وطموحاتهم  وتطلعاتهم 
واالســتــفــادة  المستقبل  متطلبات  مــع 
وكبار  البالغين  وطــاقــات  خــبــرات  مــن 
المواطنين في كافة المجاالت لتحقيق 
الرفاه االجتماعي وتعزيز جودة الحياة. 
وتسعى مؤسسة التنمية األسرية من 
خالل ملتقى الشباب الخامس إلى تعزيز 
مشاركة الشباب واستثمار طاقاتهم في 
المستدامة  االجتماعية  التنمية  تحقيق 
لألجيال  أفــضــل  مستقبل  وتــصــمــيــم 
بين  التضامن  وترسيخ مفهوم  القادمة، 
المواطنين  الشباب وكبار  األجيال لدى 
الــمــجــتــمــع حـــول أهمية  ورفــــع وعـــي 
جودة  لتحقيق  المجتمعية  المسؤولية 
الضوء  تسليط  إلــى  باإلضافة  الحياة، 
ذات  االجتماعية  القضايا  أهــم  على 
لتحقيق  بالشباب  المرتبطة  األولــويــة 

جودة حياتهم.

تسليط الضوء على مفهوم 
التمكين االجتماعي الشامل 
للشباب باعتبارهم شركاء 

أساسيين في التغيير
 

استثمار طاقات 
الشباب في تحقيق

 التنمية االجتماعية المستدامة 
وتصميم المستقبل 

بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب

»أحـــالم وطموحــــات« 
الشباب العربي .. يف إصـــــدار جــــــديد

أبوظبي )االتحاد(

العالمي  اليوم  فعاليات  مع  بالتزامن 
العربي  الشباب  مركز  نشر  للشباب، 
بالتعاون مع مركز أبوظبي للغة العربية 
الشباب  مدونات  من  الثاني  اإلصــدار 
الــعــربــي فــي كــتــاب بــعــنــوان »الــشــبــاب 
بنسختين  وطموحات«  أحــالم  العربي: 
على  الضوء  لتسليط  ورقمية  مطبوعة 
أبرز تطلعات الشباب العربي وأحالمهم 
الشخصية والمهنية وأفكارهم الواعدة 

لمستقبل مجتمعاتهم وعالمهم.
ــدار مـــدونـــات الــشــبــاب  ــ وجــمــع إصـ
الشباب  قدمه  متنوعاً  نتاجاً  العربي 
العالم  أنــحــاء  مختلف  مــن  والــشــابــات 
العربي، عّبروا من خالل صفحاته عن 
المستقبلية  ومشاريعهم  طموحاتهم 
بتحدياته  لعالمهم  تأمالتهم  وعرضوا 

وفرصه.
من  مجموعة  أفكار  الكتاب  ويتتبع 
يرصد  كما  وآمالهم،  العربي  الشباب 
آفاق  الشباب  ورؤى  خواطر  خالل  من 
التي  والــفــرص  واإلمــكــانــات  المهارات 
إليه  يطمحون  ما  لتحقيق  يحتاجونها 

على المستويين الفردي والمجتمعي.
وقـــالـــت مــعــالــي شــمــا الــمــزروعــي، 
ــة لــشــؤون الــشــبــاب ونــائــب  ــرة دولـ ــ وزي
»األمــل  العربي:  الشباب  مركز  رئيس 
الشباب  أبطالها  ُمعِدية  إنسانية  حالة 
التي  وأحالمهم  وطموحاتهم  ورؤاهـــم 
ندعوهم لمشاركتها وتدوينها وتقديمها 
واألدوات  المنصات  مــن  بــاالســتــفــادة 
الشباب  مـــدّونـــات  مــثــل  والـــمـــبـــادرات 
العربي من مركز الشباب العربي ومركز 
توفر  ــتــي  وال الــعــربــيــة،  للغة  أبــوظــبــي 
مساحة إبداعية حّرة لالستماع إلى آراء 

الشباب ورؤاهم من أجل المستقبل.«
تطلعات  »نواكب  معاليها:  وأضافت 
اإلبداعية،  وأفكارهم  العربي  الشباب 
ــر الــبــرامــج  ــي ــوف ــت ونــســتــجــيــب لــهــا ب
التي  والفرص  والمشاريع  والمبادرات 
أفكارهم  تقديم  لهم  وتتيح  تمّكنهم 
المستقبلية  ومــشــاريــعــهــم  الــمــبــتــكــرة 
فيه  يكونون  أفضل  لغد  رؤاهم  وعرض 
مجتمعاتهم  في  والنمو  للتقدم  صناعاً 

وعالمهم.«
وأكدت معاليها أن رؤية دولة اإلمارات 
هي أن المستقبل لمن يتخيله ويصممه 
العربي  الــشــبــاب  ومــدونــات  ويصنعه 

ذهني  عصف  وورشـــة  ومشغل  مرسم 
مفتوحة على مدار العام للشباب من كل 
مستقبلهم  لتخّيل  العربية  المجتمعات 
ــد ووضـــــع أســـســـه والــخــطــط  ــواعــ ــ ال

الطموحة والمدروسة لتحقيقه.

تميم،  بن  علي  الدكتور  قــال  بــدوره، 
العربية:  للغة  أبــوظــبــي  مــركــز  رئــيــس 
المجتمعات  ضــمــيــر  هـــم  »الــشــبــاب 
بالحيوية  النابض  وقلبها  اإلنسانية 
هي  للمستقبل  ــهــم  ــت ورؤي ــة،  ــحــرك وال

ــات الــــدول  ــع ــطــل مـــدمـــاك تــحــقــيــق ت
والشعوب. لذلك كان من األهمية بمكان 
تخصيص المنابر لهم لتقديم تصورهم 
طموحاتهم  وتسجيل  للغد  ــخــاص  ال

ألنفسهم ولمجتمعاتهم.«

نواكب تطلعات الشباب 
وأفكارهم اإلبداعية   
بالمبادرات والبرامج 

 شما المزروعي

الشباب ضمير 
المجتمعات اإلنسانية  

والكتاب 
إضافة نوعية للمحتوى 

العربي  

علي بن تميم

قال رئيس مركز أبوظبي للغة 
العربية: إن : »إصدار كتاب »الشباب 

العربي- أحالم وطموحات«  الذي 
ينشره مركز الشباب العربي 

بالتعاون مع مركز أبوظبي للغة 
العربية يشكل إضافة نوعية 

للمحتوى العربي الذي يجمع أفكار 
وآراء وتطلعات وأحالم وخواطر 

نخبة من الشباب العربي من 
مختلف التخصصات واالهتمامات، 

ويستشرف مستقباًل واعدًا 
ملجتمعاتنا العربية.« وشملت 

املوضوعات التي غطاها اإلصدار 
الثاني من مدونات الشباب العربي 
القصص املؤثرة والتجارب امللهمة، 

وأحالم وتطلعات للمستقبل، 
ونصائح من الشباب للشباب، وتنمية 

الذات واستثمار الوقت، إضافة إلى 
التحديات واحللول املبتكرة.

وشارك يف إجناز الكتاب الناجت عن 
املدونة أكثر من 50 شابًا وشابة من 
15 دولة عربية هي دولة اإلمارات، 

والسعودية، والبحرين، ومصر، 
واملغرب، والكويت، واألردن، وُعمان، 

وفلسطني، واجلزائر، والعراق، 
واليمن، وسوريا، ولبنان، والسودان.

وفيما تصدرت دولة اإلمارات واملغرب 
ومصر من حيث عدد املشاركات، 

تراوحت أعمار املشاركني بني 15 و35 
عامًا، وكان 78% من الشابات.

ويشكل التدوين اليوم منصة ميكن 
للشباب من خاللها توثيق جتاربهم 

وتقدمي األفكار اجلديدة واحللول 
املبتكرة والدروس التي تعلموها 

ألقرانهم، وترسيخ دورهم احملوري يف 
بناء املجتمعات وتصميم املستقبل، 

إلى جانب التعبير عن خواطرهم. 
فيما تعد املدونات بأشكالها الرقمية 

والصوتية واملرئية سجاًل للحاضر 
ونافذة على املستقبل مبا تقدمه من 
أفكار مبتكرة للتعامل مع التحديات 

وبناء املستقبل الذي يطمحون 
إليه.

ومتثل مبادرة مدونات الشباب 
العربي، التي دّشنها مركز الشباب 

العربي وأطلق إصدارها األول يف 
كتاب بعنوان »الشباب العربي 

وكوفيد-19« يف معرض أبوظبي 
للكتاب يف مايو 2021، دعوة 

مفتوحة للشباب للتعبير عن 
أفكارهم وآرائهم وخواطرهم، 
ومشاركة جتاربهم امللهمة مع 
أقرانهم حول العالم. وتقدم 

»مدونات الشباب العربي« منصة 
رقمية مفتوحة للشباب لتدوين 
قصصهم ومشاركتها مع اجلميع، 
باالستفادة من التقنية واحللول 

الرقمية امليسرة التي تتيح الوصول 
إلى مدونات ومدونني من الشباب من 

مختلف أنحاء العالم العربي.

نخبة
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دبي )االتحاد(

 كرم العميد عبد اهلل خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، بحضور نائبه 
العقيد راشد محمد صالح الشحي، وعبد اهلل إبراهيم عبد اهلل، رئيس قسم إسعاد 

المتعاملين بالمركز، كرم سهل النامي، وذلك لتسليمه الشرطة مبلغًا ماليًا قدره 31 
ألف درهم عثر عليها في منطقة اختصاص المركز وقام بتسليمها للشرطة.

وأشاد العميد عبد اهلل خادم بأمانة  النامي، التي تجسد القيم النبيلة التي نفخر بها 
في مجتمع دولة اإلمارات، مؤكدًا أن هذا التكريم يأتي في إطار اهتمام إدارة المركز 

بتحفيز الجمهور، بما يسهم في تحقيق األهداف االستراتيجية للقيادة العامة 
لشرطة دبي.

وقدم العميد المعصم شهادة شكر وتقدير لسهل النامي، ألمانته وفطنته، مؤكدًا أن 
هذا التكريم يأتي في إطار تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين شرطة دبي والجمهور، 

وبث الخصال الحميدة وروح التعاون، والعمل يدًا بيد من أجل بسط األمن واألمان في 
ربوع الوطن، مشيدًا بالدور الكبير الذي يقوم به أفراد المجتمع ومساهمتهم الفاعلة 

باالرتقاء بسمعة الدولة عبر تعاونهم المثمر مع األجهزة األمنية.

تكريم متعاون في دبي ألمانته

مشاركون في الفعالية بنادي ضباط شرطة العين )من المصدر(

عبداهلل  المعصم والحضور  لدى تكريم سهل النامي )من المصدر(

بعد نجاح عملية إعادة الهيكلة

»قضاء أبوظبي«: إنقاذ شركة من اإلفالس

إجـــــــــراءات للنيابـــــة 
العامـــــة عــــن ُبعـــــد 

أبوظبي )االتحاد(

أبوظبي،  في  القضاء  دائرة  تمكنت 
إشهار  خطر  مــن  شركة  إخـــراج  مــن 
إعــادة  عملية  نــجــاح  بعد  إفــاســهــا، 
دائرة  أمام  لها  التي خضعت  الهيكلة 
التجارية،  أبوظبي  بمحكمة  اإلفاس 
الفاعلة  القانونية  ــراءات  اإلجــ وفــق 
التي يوفرها المرسوم بقانون اتحادي 
اإلفــاس  بشأن   2016 لسنة   9 رقــم 
أوضــاع  معالجة  بهدف  وتعدياته، 
أمــوال  وحماية  المتعثرة  الــشــركــات 
النشاط  حماية  يعزز  بما  الدائنين، 
ــصــادي والــمــنــاخ االســتــثــمــاري  ــت االق

للدولة.
من  الثانية  الواقعة  تفاصيل  وتعود 
والتي  المنطقة،  مستوى  على  نوعها 
في  المتخصصة  المحاكم  تنظرها 
أبوظبي، إلى تقدم دائن بطلب افتتاح 
إجراءات إشهار إفاس وفقاً ألحكام 
»اإلفاس«،  قانون  الرابع من  الفصل 

مسؤولية  ذات  شــركــة  تعثر  نتيجة 
ــي مــجــال  ــدودة مــتــخــصــصــة فـ ــحــ ــ م
ديونها  سداد  في  العامة،  المقاوالت 
نتيجة اضطراب  وتوقفها عن دفعها، 

مركزها المالي.
ــنـــاء ســيــر اإلجـــــــراءات، تــقــدم  وأثـ
بمطالباتهم  آخرين  دائنين  مجموعة 
 76 مبلغ  اإلجمالية  قيمتها  بــديــون 
مليوناً و104 آالف و221 درهماً، وتم 
هيكلة،  إعــادة  خطة  مشروع  إعــداد 
 %71.54 بالموافقة  عليها  صــوت 
نسبته  ــن  دي وبقيمة  الــدائــنــيــن،  مــن 

71.89% من إجمالي الدين، لتتمكن 
بــمــعــاونــة خبير  الــمــديــنــة  ــشــركــة  ال
متخصص وبإشراف محكمة أبوظبي 
ــداد االلــتــزامــات  ــة مـــن ســ ــجــاري ــت ال
يقدر  للشركة  فائض  مبلغ  وصــرف 
درهــم،  ألــف  و400  مايين   5 بنحو 
العينية  أصولها  على  المحافظة  مع 
مليوناً   15 حــوالــي  تقديرية  بقيمة 

و168 ألف درهم.
إجــراءات  أن  إلــى  اإلشـــارة  وتجدر 
إعادة الهيكلة تبدأ بحصر المطالبات 
أمواله،  على  والوقوف  المدين  على 
ــة أســبــاب تــوقــفــه عــن ســداد  ودراســ
والخبير  المدين  إعـــداد  مــع  ديــونــه، 
المختص مشروع خطة الهيكلة، والتي 
لمراجعتها،  المحكمة  على  تعرض 
وفي حال الموافقة يتم عرضها على 
عليها،  للتصويت  الــدائــنــيــن  جميع 
على  الخطة  فــرض  يتم  ال  حين  في 
من  أغلبيتهم  وافــق  إذا  إال  الدائنين 

حيث عددهم وقيمة ديونهم.

أبوظبي )وام(

للدولة  الــعــامــة  النيابة  أعلنت   
األول  الـــنـــصـــف  ــات  ــ ــي ــ ــائ ــصــ إحــ
أن  أوضــحــت  حــيــث   ،2022 ــعــام  ل
بُعد  عن  اتخذتها  التي  اإلجـــراءات 
توزعت  ــراءات  إجــ  172604 بلغت 
بمكافحة  المتعلقة  اإلجــراءات  بين 
واإلجـــراءات   19  - كوفيد  جائحة 
المرتبطة بالدعاوى الجزائية، حيث 
مخالفات  من  التظلمات  عــدد  بلغ 
عبر  قــدمــت  الــتــي   ،19  - كــوفــيــد 
خدمة التظلم عن بُعد المتاحة على 
الذكي  والتطبيق  اإللكتروني  الموقع 
تمت  تظلماً   30130 العامة،  للنيابة 
ــت فيها،  ــب وال بــكــل دقـــة  ــهــا  دراســت
أو  المخالفة  إلغاء  أو  برفضها  إما 

تخفيض الغرامة المقررة لها. 
ــة، إلــى  ــام ــع وأشـــــارت الــنــيــابــة ال
إصدارها 1521 أمراً جزائياً واتخاذ 
لألحكام   55223 تنفيذ  ــراءات  إجــ
طلباً   80191 وتنفيذ  القضائية، 
 5539 وإجـــراء  إلكترونياً،  مقدماً 
سعيها  يؤكد  مما  بُعد،  عن  تحقيقاً 
من  ــه  ــؤدي ت فيما  الـــريـــادة  لتحقيق 
أعمال. وتشير اإلحصائيات واألرقام 

النيابة  حــرص  إلــى  إليها  الــمــشــار 
العامة على توظيف الوسائل التقنية 
الحديثة في أعمالها لتحقيق التميز 
واالرتقاء بالعمل بما يتواءم وتحقيق 
رؤية القيادة الرشيدة للدولة لشفافية 

النظام القضائي واستقاله. 
من  توفر  العامة  النيابة  أن  يذكر 
وتطبيقها  اإللكتروني  موقعها  خال 
لتلبية  خدمة   50 يقارب  ما  الذكي 
سهولة  في  المتعاملين  احتياجات 
ــســر، أبـــرزهـــا تــقــديــم الــعــرائــض  وي
على  الطعن  وطــلــبــات  والتظلمات 
األحــكــام،  تنفيذ  ــاقــة  وب األحـــكـــام، 
والمعلوماتية،  المالية  والــخــدمــات 
واالستعام  واألمــانــات  والــكــفــاالت، 
والمحامين  والخبراء  القضايا  عن 

والمترجمين والنسخ والتصوير.

ضابط بشرطة دبي ينال »األستاذية الجنائية« تعزيز الوعي املروري على الطرقات

أبوظبي )االتحاد(

 ناقشت مديرية المرور والدوريات 
»كلنا  أعــضــاء  مــع  أبوظبي  بشرطة 
الوعي  تعزيز  فــي  دورهـــم  شــرطــة« 
وتأهيلهم  الطرقات،  على  الــمــروري 
المشكات  مختلف  مـــع  لــلــتــعــامــل 
المرورية التي تواجه الجمهور، وذلك 
في ورشة عمل عقدت بنادي ضباط 

شرطة العين.
ــة الــعــقــيــد محسن  ــورشـ وقــــدم الـ
مرور  إدارة  مدير  المنصوري  سعيد 
أعضاء  دور  أهمية  مؤكداً  الظفرة، 
السامة  تعزيز  فــي  شــرطــة«  »كلنا 

السائقين  وتعريف  الطرقات،  على 
السير  بقانون  الطريق  ومستخدمي 
والمرور. وتطرق إلى أكثر المخالفات 
المرورية التي تتسبب في عرقلة حركة 
وأهمية  معها،  التعامل  وطرق  السير 
المرورية  ــارات  اإلشــ حــول  التوعية 

ألصحاب  التصاريح  وأنواع  ومعانيها 
الهمم ومساعدة مستخدمي الطرق. 
وتضمنت شرحاً حول دور أعضاء كلنا 
شرطة في التعاون مع شرطة أبوظبي 
لقوانين  المخالفين  عــن  ــاغ  ــإب ل
المرورية،  التوعية  ونشر  المرورية 
تساعدهم  عملية  مهارات  وإكسابهم 
عملية  بطريقة  رسالتهم  أداء  فــي 

وأمنية صحيحة.
ــعــقــيــد مطر  ال ــة  ــورشــ ــ ال حــضــر 
مرور  إدارة  مدير  المهيري  عبداهلل 
الشرطة  ضباط  مــن  وعــدد  العين، 
»كلنا  أعضاء  ومتطوعو  المجتمعية، 

شرطة«.

دبي )االتحاد(

ــحــت جـــامـــعـــة مـــــوردوخ  ــن  م
األسترالية درجة األستاذية في 
للمقدم  الجنائية  علوم  مجال 
حمدان  راشـــد  الــدكــتــور  خبير 
الدولي  المركز  مدير  الغافري 
ــي شرطة  ف الــجــنــائــيــة  لــلــعــلــوم 
دبــــي، رئـــيـــس مــجــلــس عــلــمــاء 
شرطة دبي، نتيجة حرصه منذ 
الدكتوراه  درجــة  على  حصوله 
فـــي الــمــســاهــمــة الــفــعــالــة في 
مــع عمله  األكــاديــمــي  الــمــجــال 
ــي مـــجـــال األدلـــــة  ــ ــر ف ــي ــخــب ك
ضابط  أول  يعتبر  إذ  الجنائية، 
ينال درجة األستاذية في مجال 
مستوى  على  الجنائية  العلوم 

الشرطية. المؤسسات 
الغافري  المقدم  حصاد  وبلغ 
في  ومنشوراً  محكماً  بحثاً   45
حتى  عالمية  علمية  مــجــات 
البحث  مجال  خوضه  منذ  اآلن 
والتطوير. وأشرف على 4 طلبة 
الجامعات  مختلف  من  دكتوراه 
وأنهى  ــة،  ــدول ال ــارج  وخـ داخـــل 
الدراسة  متطلبات  اثنان  منهم 
الدكتوراه،  شهادة  على  وحصا 
اإلشراف  في  مستمراً  زال  وال 

على طالبين حتى اآلن.

الوسيلة األكثر 
فعاليــــــــة

تعد إعادة الهيكلة الوسيلة 
األكثر فعالية التي يوفرها 

املرسوم بقانون احتادي 
رقم 9 لسنة 2016 بشأن 

اإلفالس وتعديالته، إذ يتيح 
ملتقى احلوار بني املدين 

ومجموعة الدائنني مبعاونة 
خبير وحتت إشراف احملكمة 

املختصة، ملناقشة سبل 
مواجهة التحديات، وفق 

تقنيات ديناميكية منظمة 
وتفاعلية تهدف إلى توجيه 

احلوار يف اجتاه بّناء يسهم 
يف إيجاد احلل اجلماعي 

األمثل لسداد االلتزامات 
بصورة حتقق املصالح 

املشتركة جلميع األطراف.

إجراءات إعادة الهيكلة 
تبدأ بحصر المطالبات 

على المدين والوقوف 
على أمواله

172604
تحقيق رؤية القيادة 

الرشيدة للدولة لشفافية 
النظام القضائي 

واستقالله 

 كان للغافري دور يف اإلشراف على رسائل التخرج لدرجة املاجستير لـ7 طلبة من 
جامعة دولة اإلمارات العربية املتحدة، وال يزال يواصل مسيرته يف الترابط مع 

املجال األكادميي عبر أكثر اجلامعات فعالية يف هذا املجال.
 كما وسجل الغافري براءتني الختراع البصمة الوراثية الذكرية، األولى يف عام 

2014، والثانية يف عام 2022، وتعتبر هذه البصمة األقوى من نوعها، وتصنع حاليًا 
ومتوفرة جلميع املختبرات اجلنائية حول العالم. 

من جهته، نوه جيمس تروتر الرئيس األكادميي جلامعة موردوخ يف الدولة بجهود 
املقدم الغافري يف مجال العلوم اجلنائية، مؤكدًا أن شرطة دبي جهودها واضحة يف 

دعم املواهب والكفاءات يف مختلف اجلوانب، سواء األكادميية أو العملية ال سيما 
يف عملية البحث والتطوير، بهدف حتقيق الريادة والتميز، مشيرًا إلى حرص 

اجلامعة على التعاون املستمر مع القيادة العامة لشرطة دبي.

مسيرة
استعراض أكثر المخالفات 

المرورية المتسببة في 
عرقلة حركة السير 

جيمس تروتر يسلم شهادة االستاذية للغافري )من المصدر(

مبنى دائرة القضاء بأبوظبي )من المصدر(

صباح الخير

ثالثية الملهم

لدى استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
مؤخراً،  الغالي  الوطن  هــذا  شباب  من  وفــداً  اهلل«  »حفظه  الدولة 
الملهم  السفينة  وربان  القائد  للشباب، حرص  الدولي  اليوم  بمناسبة 
التي  األصيلة  والثوابت  والعادات  بالقيم  »التمسك  إلى  دعوتهم  على 
تمر  »بادنا  بأن  إياهم  مذكراً  اإلمــارات«.  دولة  مجتمع  عليها  يقوم 
التي  بالتحديات  يتعلق  فيما  خاصة  التاريخ  مــن  جــديــدة  بمرحلة 
رؤية  في  أساسية  هي  أمــور  ثاثة  على  ومشدداً  العالم«،  يواجهها 
وثالثاً  التعليم،  وثانياً  التربية،  وأكــرر  التربية  »أولها  قائًا:  سموه، 
معين  اتجاه  إلى  وجهته  إذا  بحيث  نافعين،  قادة  إعداد  على  العمل 

منتجاً«. أنه سيكون  تعلم 
الركيزة األولى من تلك الثاثية تحتل أهمية خاصة في فكر ورؤية 
بإدخال  السامية  بتوجيهاته  مبكراً  عليها  عمل  والتي  الملهم  القائد 
تعزيز  في  صلبة  دعامة  من  تمثله  وِلما  األخاقية،  التربية  مــادة 
والعادات  بالقيم  المتمسكين  المستقبل  ورجال  قادة  شخصية  بناء 
شأن  إلعاء  طاقاتهم  وتشحذ  اإلمــارات  لمجتمع  األصيلة  والثوابت 

الوطن.
مجتمعنا،  تواجه  التي  التحديات  تزايد  مع  األمر  أهمية  تتعاظم   
خاصة مع انفتاحه الواسع على ثقافات العالم وما تتميز به التجربة 
بهويته  والمتمسك  الحريص  اإلماراتي  اإلنسان  بناء  في  اإلماراتية 
التعايش وهو  التسامح وحسن  الوطنية في مجتمع يقوم على  وثوابته 
منها  وجعل  العالم،  دول  مختلف  من  جنسية  مئتي  من  أكثر  يحتضن 
معها وصنع  والتعامل  التحديات  تلك  توظيف  لحسن  ناجحاً  أنموذجاً 

بالبنان. اليوم  إليها  تجربة فذة يشار 
 امتداداً لهذه »الثاثية الملهمة« جاءت توجيهات سمو الشيخ عبداهلل 
مجلس  رئيس  الــدولــي  والــتــعــاون  الخارجية  ــر  وزي نهيان  آل  ــد  زاي بــن 
الدولة،  في  التعليمية  المؤسسات  إلى جميع  البشرية  والموارد  التعليم 
إلى  المبكر  التعليم  من  المراحل  بكافة  والخاصة  الحكومية  فيها  بما 
العالي »بتكثيف الجهود لتعزيز الهوية الوطنية والثقافة اإلماراتية والقيم 
المناهج  مع  تكاملها  وضمان  الطلبة،  لــدى  العربية  واللغة  اإليجابية 
والمبادرات  والفعاليات  واألنشطة  التدريس  وطرق  التعليمية  والبرامج 
التي تقوم بها المؤسسات«، وقد أكد سموه بأن »الهوية الوطنية والثقافة 
أولويات  أهم  من  وترويجها  عليها  والحفاظ  العربية  واللغة  اإلماراتية 
القيادة في دولة اإلمارات«. و»إن التاريخ الوطني للدولة مليء باإلنجازات 
قادة  ليكونوا  الطلبة  تثري  أن  يمكن  التي  النجاح  وقصص  والتجارب 

للمستقبل وعناصر فعالة في المجتمع اإلماراتي«.
 رسائل واضحة وملهمة تتطلب من الجميع كل في ميدانه التعاون 
إلنجاحها وترسيخها وفي المقدمة األسرة والمدرسة، لتتعزز صروح 

وأفتخر«. »إماراتي  تترنم  بعقول وسواعد  المتوحد«  »البيت 

علي العمودي

ali.alamodi@alittihad.ae
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»املنخفض الجوي«  تأثير محدود لـ

وإجــــراءات مكثفــــة ملواجهتـــــــه 

إبراهيم سليم  )أبوظبي ووام(

 أكـــد الــمــركــز الــوطــنــي لــأرصــاد، 
الــجــوي  المنخفض  حـــدة  انــخــفــاض 
المتوقع تأثر الدولة به، وذلك من خالل 
المتابعة المستمرة لحركة المنخفض. 
جاء ذلك أثناء االجتماعات التنسيقية 
اليومية المنعقدة بين الجهات المعنية 
كافة في التخفيف من تداعيات الحالة 
الجوية، متمثلة بالهيئة الوطنية إلدارة 
الــطــوارئ واألزمـــات والــكــوارث، وزارة 
القيادات  ــاع،  ــدف ال وزارة  الــداخــلــيــة، 
الوطني  المركز  المحلية،  الشرطية 
والبنية  الــطــاقــة  ووزارة  لـــأرصـــاد، 
الوطني  الــمــركــز  ــح  وأوضــ التحتية. 
لــأرصــاد، خــالل االجــتــمــاع، أن آخر 
تشير  الطقس  خــرائــط  مستجدات 
الجوي  المنخفض  امتداد  تحرك  إلى 
إلى الجنوب، ولكن يظل تأثير امتداده 
وعلى  ــحــدود،  م بشكل  ــة  ــدول ال على 
فترات متفرقة، مع فرص تكون بعض 
السحب الركامية المحلية، مع سقوط 
أمطار من خفيفة إلى متوسطة، تكون 
الشرقية  المناطق  على  أحياناً  غزيرة 
ومنطقة  العين  ومــديــنــة  والشمالية 
الجنوبية  الــريــاح  واستمرار  الظفرة، 
أحياناً  والنشطة  المعتدلة  الشرقية 
المحملة بالغبار. وأكدت جميع الجهات 
جاهزيتها  االجــتــمــاع،  خــالل  المعنية 
منوهين  محتملة،  تغيرات  ألي  التامة 
الجوي  الرصد  عمليات  استمرار  إلى 
جميع  جاهزية  وضــمــان  للمنخفض، 
الخطط. وأكدت الجهات المعنية كافة 
اإلعالن عن المستجدات كافة المتعلقة 
المنصات  خــالل  من  الجوية  بالحالة 
الرسمية كافة، داعية الجمهور الكريم 
المنصات  مــن  المعلومات  الســتــقــاء 

الرسمية، ودرء الشائعات.
وكان قد بدأ أمس تأثير المنخفض 
كل  تامة من  الــجــوي، وســط جاهزية 

الجهات المعنية في الدولة لمواجهته، 
تداعيات.  ألي   احتمالية  أي  وتقليل 
غزيرة  إلــى  متوسطة  أمطار  وهطلت 
على معظم المناطق، أدت إلى جريان 
األودية، وتسببت في انخفاض بدرجات 
الحرارة، مع غبار وأتربة، تدنت معها 
متر   1000 من  ألقــل  األفقية  الــرؤيــة 

أحياناً في بعض المناطق.
وكانت األمطار غزيرة على العجيلي 
وأصفي ومسافي والليات وشوك ووادي 

الحلو وأم غافة، بينما كانت متوسطة 
على خورفكان، وخطم الشكلة، وخفيفة 
بالفجيرة،  مربض  على  متوسطة  إلى 
فيما سجلت محطة الصاع أمس أعلى 
كمية لأمطار، بلغت 1.8 ملم، تلتها أم 

غافة بإجمالي 0.6 ملم.
وانخفضت درجات الحرارة بمقدار 
أعــلــى درجــة  بلغت  ــات  حيث  4 درجـ
حرارة سجلت على الدولة 44.8 درجة 
مئوية في أبو األبيض بأبوظبي( الساعة 

15:00 بالتوقيت المحلي.
لأرصاد  الوطني  المركز  وأصـــدر 
عددا من التحذيرات والتنبيهات بشأن 
الحالة الجوية والغبار واألمطار، محذرا 
من ارتياد األودية وأماكن جريان األودية 
القيادة  مــع  المياه  تجمعات  وتجنب 
الشرقية  المناطق  في  خاصة  بحذر، 

من الدولة.
وقال المركز: »يرجى توخي الحيطة 
والرياح  األمطار  أثناء سقوط  والحذر 
الشرقية  المناطق  بعض  على  القوية 
التي قد تؤدي إلى تطاير  من الدولة، 
الرؤية  مدي  وتدني  الصلبة،  األجسام 
األفقية، كما يجب االبتعاد عن أماكن 
جــريــان األوديـــة واالنــزالقــات وتجمع 

المياه«.
وكـــان الــمــركــز قــد نــاشــد الجميع 
والتقارير  النشرات  متابعة  بــضــرورة 
ــدم تــداول  الــصــادرة عــن الــمــركــز وعـ
الحذر  توخي  إلــى  داعيا  الشائعات، 
بسبب الغبار واألتربة المثارة والمحملة.
ووفقاً للمركز، فإن الطقس المتوقع 
ركامية  سحب  تــكــّون  سيشهد  الــيــوم 
يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة 
قد  أحياناً،  والغزيرة  المتوسطة  بين 
بعض  على  والــرعــد  البرق  يصاحبها 
العين  ومنطقة  الــشــرقــيــة  الــمــنــاطــق 
المناطق  بعض  على  وتمتد  وجنوبها، 
في  انخفاض  مع  والغربية  الداخلية 

درجات الحرارة.

»فريق الطوارئ واألزمات« يعقد اجتماعًا

يف أبوظبي.. جاهزية تامة للتعامل مع املنخفض الجوي

أبوظبي )وام( 

عقد فريق إدارة الطوارئ واألزمات 
اجتماعاً  أبوظبي  إلمـــارة  ــكــوارث  وال
اللواء  معالي  برئاسة  أمس  حضورياً 
ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد 
الفريق،  رئيس  أبوظبي  شرطة  عــام 
الــطــوارئ  إدارة  مــركــز  بمقر  ــك  وذلـ
ــات والـــكـــوارث فــي أبــوظــبــي.   ــ واألزمـ
وبحث االجتماع اإلجراءات االستباقية 
إمارة  مستوى  على  اتخاذها  تم  التي 
أبوظبي لتقليل احتمالية أي أضرار قد 

تنتج عن المنخفض الجوي المقبل. 
واطلع معالي فارس خلف المزروعي 
على تقرير حول الدور الذي يقوم به 
الفريق ومهامه األساسية وآلية العمل 
الــطــوارئ  حـــاالت  لمواجهة  المتبعة 
واألزمات والكوارث في اإلمارة، ومهام 
الطوارئ  وحــاالت  الفريق،  وواجــبــات 
باإلضافة  معها  التعامل  سيتم  التي 
إلى الخطط الموضوعة لرفع جاهزية 
إمارة  في  والمساندة  الرئيسة  الفرق 
وأشــاد  طــارئ.  أي  لمواجهة  أبوظبي 
الرشيدة  القيادة  بتوجيهات  معاليه 
اإلمكانات  لجميع  المستمر  ودعمها 
التي تعزز جهود فرق االستجابة ألداء 
الحماية  توفير  فــي  الــريــادي  دورهـــا 

لـــأفـــراد والــمــمــتــلــكــات، مـــؤكـــداً أن 
عالية  جاهزية  على  الفريق  أعضاء 
في تحقيق األهداف والتطلعات وفقاً 
والتعاون  بالتنسيق  الداعمة  للخطط 
مع الجهات المختصة على المستويين 

المحلي واالتحادي. 
األدوار  تكامل  أهمية  معاليه  وأكــد 
بين فرق االستجابة للتعامل مع الحالة 
إجـــراءات  وتوحيد  وتنسيق  الطارئة 
التعامل مع حاالت الطوارئ واألزمات 
ــر قـــدرات  ــطــوي ــع وت ــ ــوارث ورف ــ ــك ــ وال
وفق  والتعافي  واالستعداد  االستجابة 

منظومة الطوارئ الوطنية.
ووجه بأهمية مواصلة عمل الفريق 
على رفع الجاهزية والتأهب وتحديث 
العمل  وتــعــزيــز  الــمــعــتــمــدة  الــخــطــط 
في  المحلية  الجهات  بين  المشترك 
االستجابة  ســرعــة  لضمان  ــارة  ــ اإلم
لتقليل  وتطبيقها  ــراءات  اإلجـ ووضــع 

فرص حدوث األزمات. 
ويعمل مركز إدارة الطوارئ واألزمات 
تنسيق  أبوظبي على  والكوارث إلمارة 
خطة  حسب  المحلية  الجهات  جهود 
الجوية  لــأحــوال  العامة  االستجابة 
جاهزية  على  للتأكيد  أبوظبي  إلمــارة 
الحالة  لمواجهة  واستعدادها  اإلمارة 
الجوية المتوقعة والحّد من تداعياتها 
على أهمية متابعة  المحتملة، مشدداً 
عبر  الجوية  الحالة  مستجدات  آخر 
التعليمات  وتنفيذ  الرسمية  القنوات 
الصادرة عن الجهات المختصة، وعدم 
التواجد في األماكن التي تشكل خطراً 

على حياة األفراد. 
التنسيقي  االجــتــمــاع  فــي  وشـــارك 
ــوارئ الــجــويــة  ــطـ ــة الـ لــجــاهــزيــة حــال
ممثلون عن المكتب اإلعالمي لحكومة 
الــعــامــة لشرطة  أبــوظــبــي، والــقــيــادة 
ــوظــبــي لــلــدفــاع  ــي، وهــيــئــة أب ــوظــب أب
 - والنقل  البلديات  ودائـــرة  المدني، 
أبوظبي،   - الصحة  ــرة  ودائ أبوظبي، 
والهالل  أبوظبي،   - الطاقة  ودائـــرة 
البيئة  وهــيــئــة  ــي،  ــ ــارات ــ اإلم األحــمــر 
أبــوظــبــي إلدارة  أبــوظــبــي، ومــركــز   -
الوطني  والمركز  )تــدويــر(،  النفايات 
بترول  شركة  إلــى  إضافة  لــأرصــاد، 

أبوظبي الوطنية )أدنوك(.

شرطة أبوظبي 
تكمل جاهزيتها  

تأثر رحالت مطار 
دبي باألحوال 

الجوية

جريان وادي 
دفتا

أبوظبي )االتحاد(

 أكدت القيادة العامة 
لشرطة أبوظبي، جاهزيتها 

للتعامل مع املنخفض اجلوي 
املقبل بالتعاون مع الشركاء 

االستراتيجيني، ومتابعة 
مستجدات احلالة اجلوية 

الصادرة من اجلهات املعنية، 
ووضع اخلطط الرئيسة 

واخلطط الداعمة املرتبطة 
باحلدث جلميع اجلهات.

 ولفتت إلى جاهزية 
اإلجراءات يف إمارة أبوظبي 

لنشر التحذيرات قبل وأثناء 
مرور املنخفض اجلوي، 

واإلعالن عن اإلجراءات 
املتخذة من قبل جهات 

االختصاص واجلاهزية، 
لرفع مستوى احلالة 

الطارئة، واتخاذ اإلجراءات 
االحترازية املطلوبة.

 وناشدت مرتادي البحر 
والشواطئ خالل هذه الفترة 

بضرورة التأكد من حالة 
الطقس قبل التحرك إلى 

الشواطئ، ودعت جميع 
املنشآت وشركات األعمال 

اإلنشائية إلى ضرورة 
االلتزام مبعايير األمن 

والسالمة.
وحثت منظمي الفعاليات 

واملناطق السياحية باتخاذ 
اإلجراءات االحترازية وفقًا 

ملعايير األمن والسالمة، 
والرجوع إلى خطط 

االستعداد لإلخالء واإليواء، 
حسب تطورات احلالة 

اجلوية.
 ودعت السائقني إلى االلتزام 

بالقيادة اآلمنة على الطرق 
الداخلية واخلارجية أثناء 

تغيرات احلالة اجلوية 
املتوقعة خالل األيام املقبلة، 

ومتابعة حالة الطقس قبل 
التحرك باملركبة، وخفض 

السرعات على الطرق، وترك 
مسافة أمان كافية بني 

املركبات، محذرة من خطورة 
قيام السائق بالتصوير أو 

االنشغال بغير الطريق.
 وشددت على ضرورة التقيد 
بالسرعة احملددة واملوضحة 

على الشواخص واللوحات 
اإلرشادية اإللكترونية على 

الطرق.
وأهابت مبالك املركبات 

الثقيلة والشاحنات 
واحلافالت وأصحاب 

الشركات ومسؤولي التوزيع، 
تنبيه السائقني وتوعيتهم 

بااللتزام بالقيادة اآلمنة 
أثناء تغيرات احلالة اجلوية، 

والتوقف يف أقرب مخرج، 
وتعزيز اإلجراءات الوقائية 

لتجنب وقوع احلوادث يف 
مثل هذه الظروف، حفاظًا 

على سالمة اجلميع.

دبي )االتحاد(

أكد متحدث رسمي من 
مؤسسة مطارات دبي، تأثر 

حركة الطيران اجلوي يف 
مطار دبي الدولي بسبب 

سوء األحوال اجلوية املغبرة 
ظهر أمس، ما أدى إلى حتويل 

10 رحالت قادمة وتوجيهها 
إلى مطار دبي ورلد سنترال 
)DWC( واملطارات األخرى 

احمليطة. 
وأكدت مؤسسة مطارات دبي 

على موقعها الشبكي، أنها 
تعمل بالتعاون والتنسيق 

مع الشركاء االستراتيجيني 
كافة، للحد من التداعيات، 

واستعادة حركة الطيران 
اجلوية بشكل طبيعي يف 

أقرب ممكن.

فهد بوهندي )الفجيرة(

 هطلت أمطار متفرقة على مناطق 
متعددة من إمارة الفجيرة، تركزت 

على منطقتي مسايف ودفتا، وصواًل 
إلى مدينة الفجيرة، وتراوحت بني 
اخلفيفة واملتوسطة منذ ظهر أمس 

وحتى املساء، ما أدى إلى جريان 
وادي دفتا الذي مير يف منطقة 

دفتا ومزارعها.
وقال أحمد احلفيتي من منطقة 

دفتا: »بدأ هطول األمطار كما هو 
متوقع، وال تزال السماء ملبدة 

بالغيوم، ومتوقع هطول كميات 
أكبر خالل األيام املقبلة«.

ووجهت القيادة العامة لشرطة 
الفجيرة، أمس، عبر مواقعها 

الرسمية، اجلمهور إلى االبتعاد عن 
أماكن جريان األودية وجتمعات 

املياه، وأخذ احليطة واحلذر، 
وخفض السرعات على الطرق، 

وضرورة جتنب ارتياد الشواطئ.

استعدادات للتعامل مع المنخفض الجوي

جاهزية تامة ملنشآت »اإلمارات للخدمات الصحية« يف املناطق الشرقية 

أمطـــــــارأمطـــــــار

دبي )االتحاد(

 أعلنت مؤسسة اإلمارات للخدمات 
الصحية عن جاهزية جميع مستشفياتها 
ومراكزها للرعاية الصحية األولية في 
كافة  واســتــعــداد  الشرقية،  المناطق 
الكوادر الطبية والتمريضية للتعامل مع 
المنخفض الجوي الذي من المتوقع أن 
تشهده كل من إمارة الفجيرة والشارقة 
القليلة  ــام  األيـ خــالل  الخيمة  ورأس 
المقبلة، والذي أكدته األرصاد الجوية 

اإلماراتية.
سكان  جميع  الــمــؤســســة  ــت  ودعـ  
ــرورة  ــــى ضــ ــة إل ــاطــق الــشــرقــي ــمــن ال
قنوات  خالل  من  المباشر  التواصل 

المنشآت  كافة  تتيحها  التي  التواصل 
الحاالت  في  الشأن  ذات  والجهات 
الــخــطــرة الــتــي تــســتــدعــي الــتــدخــل، 
واالطالع على أفضل الممارسات التي 
الطارئة،  الحاالت  في  اتباعها  يجب 
واالبتعاد عن المناطق التي قد تشكل 
خطراً على حياتهم، ال سيما المناطق 
مشددة  للوديان،  جرياناً  تشهد  التي 
معلوماتهم  استقبال  ضـــرورة  على 
تمثلها  التي  الموثوقة  المصادر  من 
إدارة  وفـــــرق  ــة  ــ ــدول ــ ال مـــؤســـســـات 
لإلشاعات  تجنباً  وذلـــك  ــات،  ــ األزم
والمعلومات المغلوطة التي تكثر على 
وتتسبب  االجتماعي  التواصل  وسائل 

بالهلع والفوضى.

محمد  ــف  ــوسـ يـ ــور  ــتـ ــدكـ الـ ــد  ــ ــ وأك
اإلمارات  السركال مدير عام مؤسسة 
االستراتيجية  أن  الصحية،  للخدمات 
المؤسسة،  وضعتها  التي  الشمولية 
توفر لها خاصية السبق في التعامل مع 
األزمات والحاالت الطارئة، من خالل 
خطط استباقية لمواجهة التغيرات أو 
التقلبات في األحوال الجوية، باإلضافة 
ــجــاهــزة في  إلـــى خــطــة الـــطـــوارئ ال
المستشفيات والمراكز الصحية التابعة 
للمؤسسة في تلك المناطق، فضاًل عن 
رفع جاهزية قنوات االتصال والتواصل 
مع الجمهور لضمان التواصل المستمر 
والمساعدة  والدعم  الرعاية  وتوفير 

الالزمة دون تأخير.

محمد البلوشي )العين(

في  صــاع  منطقة  على  هطلت   
غزيرة  أمطار  أمس،  مساء  العين، 
ــصــف ســاعــة  ــة ن ــرابـ اســـتـــمـــرت قـ
بالرياح، في حين هطلت  مصحوبة 
رأس  إمـــارة  على  متفاوتة  أمــطــار 
الخيمة في منطقة ممدوح ومسافي 
وأيضاً  والمنيعي،  وشوكة  والليات 
منطقة  فــي  الفجيرة  ــارة  إمـ على 
المناطق  ــى  إل بــاإلضــافــة  اصــفــي، 
ــة الــقــريــبــة الــواقــعــة في  الــحــدودي
مثل  الــشــقــيــقــة،  ُعـــمـــان  ســلــطــنــة 
بتشكيالت  تــأثــرت  والــتــي  محضة 
أثرت  التي  المطيرة  السحب  من 

الغربي. الحجر  على جبال 
 وأدى هطول األمطار إلى جريان 

ــشــوارع والــطــرقــات،  الــمــيــاه فــي ال
صاع  لوادي  خفيف  جريان  وأيضاً 
الذين  العين  أهــالــي  فرحة  وســط 

بها. استبشروا خيراً 
  وتوقع المركز الوطني لأرصاد 
االثنين  الــيــوم  الــطــقــس  يــكــون  أن 
ومغبراً  غــائــم  ــى  إل جــزئــيــاً  غــائــمــاً 
السحب  تكون  فرصة  مع  أحياناً، 
الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، 
والرياح  أمطار،  سقوط  يصاحبها 
ــة الــســرعــة  ــدل ــى مــعــت ــ خــفــيــفــة إل

ومحملة  مــثــيــرة  ــاً  ــان أحــي ونــشــطــة 
واألتربة. بالغبار 

اليومي  بيانه  في  المركز  وقــال 
شرقية،  جنوبية  ستكون  الرياح  إن 
 15  / غربية  شمالية  إلــى  تتحول 
ــم/س،  كـ  40 ــى  إلـ تــصــل   25 ــى  إلـ
العربي  الخليج  في  الموج  ويكون 
عند  األول  المد  ويحدث  خفيفاً. 
عند  والـــثـــانـــي   16:10 ــســاعــة  ال
األول  والـــجـــزر   03:34 الــســاعــة 
عند  والثاني   09:32 الساعة  عند 
في  الموج  ويكون   .21:22 الساعة 
المد  ويحدث  خفيفاً،  ُعمان  بحر 
والثاني   12:06 الساعة  األول عند 
األول  والجزر   00:32 الساعة  عند 
عند  والثاني   18:28 الساعة  عند 

.06:19 الساعة 

إجراءات استباقية لتقليل 
احتمالية أي أضرار قد تنتج 

عن المنخفض الجوي 

غزيرة على العجيلــــــي وأصفـــــي ومسافـــــــي 
متوسطة في خورفكان وخطــــــــم الشكلـــــة
خفيفة إلى متوسطة على مربض بالفجيرة ار 

ـــــــ
طــ

أم

التحــذيــــــــــر مـــــــــن ارتيــــــــــــــاد األوديــــــــــة وأمــــــــاكــــــــــــن جـريـــــــــانهـــــــــــــا 
الدعــــــوة لتجنـــــب تجمعـــــــات الميـــــــــــاه مــــــع القيـــــــــــادة بحـــــــــــــــذر
الحــــــــــــــــــــــث علـــــى متابعـــــة النشـــــــــــــرات والتقــــــــارير الرسميـــــــــــة

أمطار متوسطة 
إلى غزيرة على 
معظم المناطق

غبار وأتربة 
وتدني الرؤية 
األفقية ألقل 
من 1000 متر 

»الصاع« تسجل 
أعلى كمية 

لألمطار تلتها 
»أم غافة«

جريان األودية 
وانخفاض درجات 

الحرارة

رياح قوية على 
بعض المناطق 

الشرقية

جانب من االجتماع الذي عقده فريق إدارة الطوارئ واألزمات والكوارث إلمارة أبوظبي برئاسة  فارس المزروعي )وام(

جريان خفيف
 لوادي صاع  

استراتيجية المؤسسة 
تمكنها من التعامل مع 

األزمات الطارئة

يوسف محمد السركال

أضاف أن املؤسسة رفعت من وتيرة التعاون واالتصال مع مختلف اجلهات ذات 
الشأن، بهدف تعزيز آليات تبادل البيانات، لتسهيل أعمال كافة الفرق وتسريع 

كفاءة العمل، مؤكدًا يف الوقت ذاته على أهمية الدور احملوري الذي ميكن أن يسهم 
فيه اجلمهور للتعامل مع احلاالت اجلوية الطارئة، داعيًا كافة القاطنني يف تلك 

املناطق إلى رفع اجلاهزية واالستعداد واملبادرة إلى تطبيق اإلجراءات التي تساعد 
يف جتنيب ممتلكاتهم لألضرار، واالستفادة اإليجابية من املنخفضات اجلوية 
التي شهدتها املناطق خالل السنوات املاضية. وأكدت املؤسسة على احترافية 

جميع األطقم الطبية والتمريضية والفنية العاملة يف منشآت املؤسسة، مشيرة 
إلى أن فرق العمل أشرفت على جاهزية جميع سيارات اإلسعاف والنقل العاملة، 

إلى جانب البنى التحتية يف املستشفيات ويف مراكز الرعاية الصحية األولية يف 
املناطق الشرقية، كما وضعت اخلطط البديلة وفقًا للمتغيرات واملستجدات التي 

قد تطرأ خالل املنخفض اجلوي.
وتدعم املؤسسة جهود جميع فرق الطوارئ واألزمات، واستعدادها التام ملواجهة 

املتغيرات والتطورات من خالل فرق العمل التابعة ملختلف منشآت املؤسسة، داعية 
سكان املناطق الشرقية إلى توخي احليطة واحلذر واالطالع على كافة اإلرشادات، 

واتخاذ االحتياطات الالزمة لضمان سالمتهم وسالمة ممتلكاتهم.

تعاون واتصال 

أوضح الدكتور ناصر حميد النعيمي، مدير عام مركز 
إدارة الطوارئ واألزمات والكوارث باإلنابة، أنه مت وضع 
خطط ملتابعة املوارد واإلمكانيات املسّخرة للتعامل مع 

احلالة اجلوية وتطورات املوقف بشكل مستمر. 
وأشار إلى إعداد سيناريو لالستعداد للتعايف من األضرار 
املتوقعة والناجمة عن احلالة اجلوية ومعاجلتها بأسرع 

وقت ممكن ، الفت إلى استمرار عقد االجتماعات مع 
جلان وفرق العمل ذات العالقة لتقييم الوضع احلالي 

وتفعيل اخلطط ذات العالقة واخلطط الداعمة 
والتنسيق مع فرق الطوارئ يف قطاع املسؤولية. 

وأشار إلى أنه مت التنسيق مع فرق دائرة البلديات والنقل 
يف مختلف مناطق االختصاص باإلمارة حول خلو 

الوديان من العوائق وموقف السدود وعقد اجتماعات 
تنسيقية مع الشركاء لضمان استمرار كافة العمليات 

األمنية واإلدارية وتفعيل كافة الفرق امليدانية يف 
بلدية مدينة العني، وبلدية منطقة الظفرة، والهالل 

األحمر، ومركز أبوظبي إلدارة النفايات )تدوير(، 
ودائرة الصحة - أبوظبي، وشركة العني للتوزيع. 

االستعداد للتعافي 

العين كما بدت أمس خالل األمطار )تصوير: محمد البلوشي(

على العيــــــــــن 
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»املنخفض الجوي«  تأثير محدود لـ

وإجــــراءات مكثفــــة ملواجهتـــــــه 

إبراهيم سليم  )أبوظبي ووام(

 أكـــد الــمــركــز الــوطــنــي لــأرصــاد، 
الــجــوي  المنخفض  حـــدة  انــخــفــاض 
المتوقع تأثر الدولة به، وذلك من خالل 
المتابعة المستمرة لحركة المنخفض. 
جاء ذلك أثناء االجتماعات التنسيقية 
اليومية المنعقدة بين الجهات المعنية 
كافة في التخفيف من تداعيات الحالة 
الجوية، متمثلة بالهيئة الوطنية إلدارة 
الــطــوارئ واألزمـــات والــكــوارث، وزارة 
القيادات  ــاع،  ــدف ال وزارة  الــداخــلــيــة، 
الوطني  المركز  المحلية،  الشرطية 
والبنية  الــطــاقــة  ووزارة  لـــأرصـــاد، 
الوطني  الــمــركــز  ــح  وأوضــ التحتية. 
لــأرصــاد، خــالل االجــتــمــاع، أن آخر 
تشير  الطقس  خــرائــط  مستجدات 
الجوي  المنخفض  امتداد  تحرك  إلى 
إلى الجنوب، ولكن يظل تأثير امتداده 
وعلى  ــحــدود،  م بشكل  ــة  ــدول ال على 
فترات متفرقة، مع فرص تكون بعض 
السحب الركامية المحلية، مع سقوط 
أمطار من خفيفة إلى متوسطة، تكون 
الشرقية  المناطق  على  أحياناً  غزيرة 
ومنطقة  العين  ومــديــنــة  والشمالية 
الجنوبية  الــريــاح  واستمرار  الظفرة، 
أحياناً  والنشطة  المعتدلة  الشرقية 
المحملة بالغبار. وأكدت جميع الجهات 
جاهزيتها  االجــتــمــاع،  خــالل  المعنية 
منوهين  محتملة،  تغيرات  ألي  التامة 
الجوي  الرصد  عمليات  استمرار  إلى 
جميع  جاهزية  وضــمــان  للمنخفض، 
الخطط. وأكدت الجهات المعنية كافة 
اإلعالن عن المستجدات كافة المتعلقة 
المنصات  خــالل  من  الجوية  بالحالة 
الرسمية كافة، داعية الجمهور الكريم 
المنصات  مــن  المعلومات  الســتــقــاء 

الرسمية، ودرء الشائعات.
وكان قد بدأ أمس تأثير المنخفض 
كل  تامة من  الــجــوي، وســط جاهزية 

الجهات المعنية في الدولة لمواجهته، 
تداعيات.  ألي   احتمالية  أي  وتقليل 
غزيرة  إلــى  متوسطة  أمطار  وهطلت 
على معظم المناطق، أدت إلى جريان 
األودية، وتسببت في انخفاض بدرجات 
الحرارة، مع غبار وأتربة، تدنت معها 
متر   1000 من  ألقــل  األفقية  الــرؤيــة 

أحياناً في بعض المناطق.
وكانت األمطار غزيرة على العجيلي 
وأصفي ومسافي والليات وشوك ووادي 

الحلو وأم غافة، بينما كانت متوسطة 
على خورفكان، وخطم الشكلة، وخفيفة 
بالفجيرة،  مربض  على  متوسطة  إلى 
فيما سجلت محطة الصاع أمس أعلى 
كمية لأمطار، بلغت 1.8 ملم، تلتها أم 

غافة بإجمالي 0.6 ملم.
وانخفضت درجات الحرارة بمقدار 
أعــلــى درجــة  بلغت  ــات  حيث  4 درجـ
حرارة سجلت على الدولة 44.8 درجة 
مئوية في أبو األبيض بأبوظبي( الساعة 

15:00 بالتوقيت المحلي.
لأرصاد  الوطني  المركز  وأصـــدر 
عددا من التحذيرات والتنبيهات بشأن 
الحالة الجوية والغبار واألمطار، محذرا 
من ارتياد األودية وأماكن جريان األودية 
القيادة  مــع  المياه  تجمعات  وتجنب 
الشرقية  المناطق  في  خاصة  بحذر، 

من الدولة.
وقال المركز: »يرجى توخي الحيطة 
والرياح  األمطار  أثناء سقوط  والحذر 
الشرقية  المناطق  بعض  على  القوية 
التي قد تؤدي إلى تطاير  من الدولة، 
الرؤية  مدي  وتدني  الصلبة،  األجسام 
األفقية، كما يجب االبتعاد عن أماكن 
جــريــان األوديـــة واالنــزالقــات وتجمع 

المياه«.
وكـــان الــمــركــز قــد نــاشــد الجميع 
والتقارير  النشرات  متابعة  بــضــرورة 
ــدم تــداول  الــصــادرة عــن الــمــركــز وعـ
الحذر  توخي  إلــى  داعيا  الشائعات، 
بسبب الغبار واألتربة المثارة والمحملة.
ووفقاً للمركز، فإن الطقس المتوقع 
ركامية  سحب  تــكــّون  سيشهد  الــيــوم 
يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة 
قد  أحياناً،  والغزيرة  المتوسطة  بين 
بعض  على  والــرعــد  البرق  يصاحبها 
العين  ومنطقة  الــشــرقــيــة  الــمــنــاطــق 
المناطق  بعض  على  وتمتد  وجنوبها، 
في  انخفاض  مع  والغربية  الداخلية 

درجات الحرارة.

»فريق الطوارئ واألزمات« يعقد اجتماعًا

يف أبوظبي.. جاهزية تامة للتعامل مع املنخفض الجوي

أبوظبي )وام( 

عقد فريق إدارة الطوارئ واألزمات 
اجتماعاً  أبوظبي  إلمـــارة  ــكــوارث  وال
اللواء  معالي  برئاسة  أمس  حضورياً 
ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد 
الفريق،  رئيس  أبوظبي  شرطة  عــام 
الــطــوارئ  إدارة  مــركــز  بمقر  ــك  وذلـ
ــات والـــكـــوارث فــي أبــوظــبــي.   ــ واألزمـ
وبحث االجتماع اإلجراءات االستباقية 
إمارة  مستوى  على  اتخاذها  تم  التي 
أبوظبي لتقليل احتمالية أي أضرار قد 

تنتج عن المنخفض الجوي المقبل. 
واطلع معالي فارس خلف المزروعي 
على تقرير حول الدور الذي يقوم به 
الفريق ومهامه األساسية وآلية العمل 
الــطــوارئ  حـــاالت  لمواجهة  المتبعة 
واألزمات والكوارث في اإلمارة، ومهام 
الطوارئ  وحــاالت  الفريق،  وواجــبــات 
باإلضافة  معها  التعامل  سيتم  التي 
إلى الخطط الموضوعة لرفع جاهزية 
إمارة  في  والمساندة  الرئيسة  الفرق 
وأشــاد  طــارئ.  أي  لمواجهة  أبوظبي 
الرشيدة  القيادة  بتوجيهات  معاليه 
اإلمكانات  لجميع  المستمر  ودعمها 
التي تعزز جهود فرق االستجابة ألداء 
الحماية  توفير  فــي  الــريــادي  دورهـــا 

لـــأفـــراد والــمــمــتــلــكــات، مـــؤكـــداً أن 
عالية  جاهزية  على  الفريق  أعضاء 
في تحقيق األهداف والتطلعات وفقاً 
والتعاون  بالتنسيق  الداعمة  للخطط 
مع الجهات المختصة على المستويين 

المحلي واالتحادي. 
األدوار  تكامل  أهمية  معاليه  وأكــد 
بين فرق االستجابة للتعامل مع الحالة 
إجـــراءات  وتوحيد  وتنسيق  الطارئة 
التعامل مع حاالت الطوارئ واألزمات 
ــر قـــدرات  ــطــوي ــع وت ــ ــوارث ورف ــ ــك ــ وال
وفق  والتعافي  واالستعداد  االستجابة 

منظومة الطوارئ الوطنية.
ووجه بأهمية مواصلة عمل الفريق 
على رفع الجاهزية والتأهب وتحديث 
العمل  وتــعــزيــز  الــمــعــتــمــدة  الــخــطــط 
في  المحلية  الجهات  بين  المشترك 
االستجابة  ســرعــة  لضمان  ــارة  ــ اإلم
لتقليل  وتطبيقها  ــراءات  اإلجـ ووضــع 

فرص حدوث األزمات. 
ويعمل مركز إدارة الطوارئ واألزمات 
تنسيق  أبوظبي على  والكوارث إلمارة 
خطة  حسب  المحلية  الجهات  جهود 
الجوية  لــأحــوال  العامة  االستجابة 
جاهزية  على  للتأكيد  أبوظبي  إلمــارة 
الحالة  لمواجهة  واستعدادها  اإلمارة 
الجوية المتوقعة والحّد من تداعياتها 
على أهمية متابعة  المحتملة، مشدداً 
عبر  الجوية  الحالة  مستجدات  آخر 
التعليمات  وتنفيذ  الرسمية  القنوات 
الصادرة عن الجهات المختصة، وعدم 
التواجد في األماكن التي تشكل خطراً 

على حياة األفراد. 
التنسيقي  االجــتــمــاع  فــي  وشـــارك 
ــوارئ الــجــويــة  ــطـ ــة الـ لــجــاهــزيــة حــال
ممثلون عن المكتب اإلعالمي لحكومة 
الــعــامــة لشرطة  أبــوظــبــي، والــقــيــادة 
ــوظــبــي لــلــدفــاع  ــي، وهــيــئــة أب ــوظــب أب
 - والنقل  البلديات  ودائـــرة  المدني، 
أبوظبي،   - الصحة  ــرة  ودائ أبوظبي، 
والهالل  أبوظبي،   - الطاقة  ودائـــرة 
البيئة  وهــيــئــة  ــي،  ــ ــارات ــ اإلم األحــمــر 
أبــوظــبــي إلدارة  أبــوظــبــي، ومــركــز   -
الوطني  والمركز  )تــدويــر(،  النفايات 
بترول  شركة  إلــى  إضافة  لــأرصــاد، 

أبوظبي الوطنية )أدنوك(.

شرطة أبوظبي 
تكمل جاهزيتها  

تأثر رحالت مطار 
دبي باألحوال 

الجوية

جريان وادي 
دفتا

أبوظبي )االتحاد(

 أكدت القيادة العامة 
لشرطة أبوظبي، جاهزيتها 

للتعامل مع املنخفض اجلوي 
املقبل بالتعاون مع الشركاء 

االستراتيجيني، ومتابعة 
مستجدات احلالة اجلوية 

الصادرة من اجلهات املعنية، 
ووضع اخلطط الرئيسة 

واخلطط الداعمة املرتبطة 
باحلدث جلميع اجلهات.

 ولفتت إلى جاهزية 
اإلجراءات يف إمارة أبوظبي 

لنشر التحذيرات قبل وأثناء 
مرور املنخفض اجلوي، 

واإلعالن عن اإلجراءات 
املتخذة من قبل جهات 

االختصاص واجلاهزية، 
لرفع مستوى احلالة 

الطارئة، واتخاذ اإلجراءات 
االحترازية املطلوبة.

 وناشدت مرتادي البحر 
والشواطئ خالل هذه الفترة 

بضرورة التأكد من حالة 
الطقس قبل التحرك إلى 

الشواطئ، ودعت جميع 
املنشآت وشركات األعمال 

اإلنشائية إلى ضرورة 
االلتزام مبعايير األمن 

والسالمة.
وحثت منظمي الفعاليات 

واملناطق السياحية باتخاذ 
اإلجراءات االحترازية وفقًا 

ملعايير األمن والسالمة، 
والرجوع إلى خطط 

االستعداد لإلخالء واإليواء، 
حسب تطورات احلالة 

اجلوية.
 ودعت السائقني إلى االلتزام 

بالقيادة اآلمنة على الطرق 
الداخلية واخلارجية أثناء 

تغيرات احلالة اجلوية 
املتوقعة خالل األيام املقبلة، 

ومتابعة حالة الطقس قبل 
التحرك باملركبة، وخفض 

السرعات على الطرق، وترك 
مسافة أمان كافية بني 

املركبات، محذرة من خطورة 
قيام السائق بالتصوير أو 

االنشغال بغير الطريق.
 وشددت على ضرورة التقيد 
بالسرعة احملددة واملوضحة 

على الشواخص واللوحات 
اإلرشادية اإللكترونية على 

الطرق.
وأهابت مبالك املركبات 

الثقيلة والشاحنات 
واحلافالت وأصحاب 

الشركات ومسؤولي التوزيع، 
تنبيه السائقني وتوعيتهم 

بااللتزام بالقيادة اآلمنة 
أثناء تغيرات احلالة اجلوية، 

والتوقف يف أقرب مخرج، 
وتعزيز اإلجراءات الوقائية 

لتجنب وقوع احلوادث يف 
مثل هذه الظروف، حفاظًا 

على سالمة اجلميع.

دبي )االتحاد(

أكد متحدث رسمي من 
مؤسسة مطارات دبي، تأثر 

حركة الطيران اجلوي يف 
مطار دبي الدولي بسبب 

سوء األحوال اجلوية املغبرة 
ظهر أمس، ما أدى إلى حتويل 

10 رحالت قادمة وتوجيهها 
إلى مطار دبي ورلد سنترال 
)DWC( واملطارات األخرى 

احمليطة. 
وأكدت مؤسسة مطارات دبي 

على موقعها الشبكي، أنها 
تعمل بالتعاون والتنسيق 

مع الشركاء االستراتيجيني 
كافة، للحد من التداعيات، 

واستعادة حركة الطيران 
اجلوية بشكل طبيعي يف 

أقرب ممكن.

فهد بوهندي )الفجيرة(

 هطلت أمطار متفرقة على مناطق 
متعددة من إمارة الفجيرة، تركزت 

على منطقتي مسايف ودفتا، وصواًل 
إلى مدينة الفجيرة، وتراوحت بني 
اخلفيفة واملتوسطة منذ ظهر أمس 

وحتى املساء، ما أدى إلى جريان 
وادي دفتا الذي مير يف منطقة 

دفتا ومزارعها.
وقال أحمد احلفيتي من منطقة 

دفتا: »بدأ هطول األمطار كما هو 
متوقع، وال تزال السماء ملبدة 

بالغيوم، ومتوقع هطول كميات 
أكبر خالل األيام املقبلة«.

ووجهت القيادة العامة لشرطة 
الفجيرة، أمس، عبر مواقعها 

الرسمية، اجلمهور إلى االبتعاد عن 
أماكن جريان األودية وجتمعات 

املياه، وأخذ احليطة واحلذر، 
وخفض السرعات على الطرق، 

وضرورة جتنب ارتياد الشواطئ.

استعدادات للتعامل مع المنخفض الجوي

جاهزية تامة ملنشآت »اإلمارات للخدمات الصحية« يف املناطق الشرقية 

أمطـــــــارأمطـــــــار

دبي )االتحاد(

 أعلنت مؤسسة اإلمارات للخدمات 
الصحية عن جاهزية جميع مستشفياتها 
ومراكزها للرعاية الصحية األولية في 
كافة  واســتــعــداد  الشرقية،  المناطق 
الكوادر الطبية والتمريضية للتعامل مع 
المنخفض الجوي الذي من المتوقع أن 
تشهده كل من إمارة الفجيرة والشارقة 
القليلة  ــام  األيـ خــالل  الخيمة  ورأس 
المقبلة، والذي أكدته األرصاد الجوية 

اإلماراتية.
سكان  جميع  الــمــؤســســة  ــت  ودعـ  
ــرورة  ــــى ضــ ــة إل ــاطــق الــشــرقــي ــمــن ال
قنوات  خالل  من  المباشر  التواصل 

المنشآت  كافة  تتيحها  التي  التواصل 
الحاالت  في  الشأن  ذات  والجهات 
الــخــطــرة الــتــي تــســتــدعــي الــتــدخــل، 
واالطالع على أفضل الممارسات التي 
الطارئة،  الحاالت  في  اتباعها  يجب 
واالبتعاد عن المناطق التي قد تشكل 
خطراً على حياتهم، ال سيما المناطق 
مشددة  للوديان،  جرياناً  تشهد  التي 
معلوماتهم  استقبال  ضـــرورة  على 
تمثلها  التي  الموثوقة  المصادر  من 
إدارة  وفـــــرق  ــة  ــ ــدول ــ ال مـــؤســـســـات 
لإلشاعات  تجنباً  وذلـــك  ــات،  ــ األزم
والمعلومات المغلوطة التي تكثر على 
وتتسبب  االجتماعي  التواصل  وسائل 

بالهلع والفوضى.

محمد  ــف  ــوسـ يـ ــور  ــتـ ــدكـ الـ ــد  ــ ــ وأك
اإلمارات  السركال مدير عام مؤسسة 
االستراتيجية  أن  الصحية،  للخدمات 
المؤسسة،  وضعتها  التي  الشمولية 
توفر لها خاصية السبق في التعامل مع 
األزمات والحاالت الطارئة، من خالل 
خطط استباقية لمواجهة التغيرات أو 
التقلبات في األحوال الجوية، باإلضافة 
ــجــاهــزة في  إلـــى خــطــة الـــطـــوارئ ال
المستشفيات والمراكز الصحية التابعة 
للمؤسسة في تلك المناطق، فضاًل عن 
رفع جاهزية قنوات االتصال والتواصل 
مع الجمهور لضمان التواصل المستمر 
والمساعدة  والدعم  الرعاية  وتوفير 

الالزمة دون تأخير.

محمد البلوشي )العين(

في  صــاع  منطقة  على  هطلت   
غزيرة  أمطار  أمس،  مساء  العين، 
ــصــف ســاعــة  ــة ن ــرابـ اســـتـــمـــرت قـ
بالرياح، في حين هطلت  مصحوبة 
رأس  إمـــارة  على  متفاوتة  أمــطــار 
الخيمة في منطقة ممدوح ومسافي 
وأيضاً  والمنيعي،  وشوكة  والليات 
منطقة  فــي  الفجيرة  ــارة  إمـ على 
المناطق  ــى  إل بــاإلضــافــة  اصــفــي، 
ــة الــقــريــبــة الــواقــعــة في  الــحــدودي
مثل  الــشــقــيــقــة،  ُعـــمـــان  ســلــطــنــة 
بتشكيالت  تــأثــرت  والــتــي  محضة 
أثرت  التي  المطيرة  السحب  من 

الغربي. الحجر  على جبال 
 وأدى هطول األمطار إلى جريان 

ــشــوارع والــطــرقــات،  الــمــيــاه فــي ال
صاع  لوادي  خفيف  جريان  وأيضاً 
الذين  العين  أهــالــي  فرحة  وســط 

بها. استبشروا خيراً 
  وتوقع المركز الوطني لأرصاد 
االثنين  الــيــوم  الــطــقــس  يــكــون  أن 
ومغبراً  غــائــم  ــى  إل جــزئــيــاً  غــائــمــاً 
السحب  تكون  فرصة  مع  أحياناً، 
الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، 
والرياح  أمطار،  سقوط  يصاحبها 
ــة الــســرعــة  ــدل ــى مــعــت ــ خــفــيــفــة إل

ومحملة  مــثــيــرة  ــاً  ــان أحــي ونــشــطــة 
واألتربة. بالغبار 

اليومي  بيانه  في  المركز  وقــال 
شرقية،  جنوبية  ستكون  الرياح  إن 
 15  / غربية  شمالية  إلــى  تتحول 
ــم/س،  كـ  40 ــى  إلـ تــصــل   25 ــى  إلـ
العربي  الخليج  في  الموج  ويكون 
عند  األول  المد  ويحدث  خفيفاً. 
عند  والـــثـــانـــي   16:10 ــســاعــة  ال
األول  والـــجـــزر   03:34 الــســاعــة 
عند  والثاني   09:32 الساعة  عند 
في  الموج  ويكون   .21:22 الساعة 
المد  ويحدث  خفيفاً،  ُعمان  بحر 
والثاني   12:06 الساعة  األول عند 
األول  والجزر   00:32 الساعة  عند 
عند  والثاني   18:28 الساعة  عند 

.06:19 الساعة 

إجراءات استباقية لتقليل 
احتمالية أي أضرار قد تنتج 

عن المنخفض الجوي 

غزيرة على العجيلــــــي وأصفـــــي ومسافـــــــي 
متوسطة في خورفكان وخطــــــــم الشكلـــــة
خفيفة إلى متوسطة على مربض بالفجيرة ار 

ـــــــ
طــ

أم
التحــذيــــــــــر مـــــــــن ارتيــــــــــــــاد األوديــــــــــة وأمــــــــاكــــــــــــن جـريـــــــــانهـــــــــــــا 
الدعــــــوة لتجنـــــب تجمعـــــــات الميـــــــــــاه مــــــع القيـــــــــــادة بحـــــــــــــــذر
الحــــــــــــــــــــــث علـــــى متابعـــــة النشـــــــــــــرات والتقــــــــارير الرسميـــــــــــة

أمطار متوسطة 
إلى غزيرة على 
معظم المناطق

غبار وأتربة 
وتدني الرؤية 
األفقية ألقل 
من 1000 متر 

»الصاع« تسجل 
أعلى كمية 

لألمطار تلتها 
»أم غافة«

جريان األودية 
وانخفاض درجات 

الحرارة

رياح قوية على 
بعض المناطق 

الشرقية

جانب من االجتماع الذي عقده فريق إدارة الطوارئ واألزمات والكوارث إلمارة أبوظبي برئاسة  فارس المزروعي )وام(

جريان خفيف
 لوادي صاع  

استراتيجية المؤسسة 
تمكنها من التعامل مع 

األزمات الطارئة

يوسف محمد السركال

أضاف أن املؤسسة رفعت من وتيرة التعاون واالتصال مع مختلف اجلهات ذات 
الشأن، بهدف تعزيز آليات تبادل البيانات، لتسهيل أعمال كافة الفرق وتسريع 

كفاءة العمل، مؤكدًا يف الوقت ذاته على أهمية الدور احملوري الذي ميكن أن يسهم 
فيه اجلمهور للتعامل مع احلاالت اجلوية الطارئة، داعيًا كافة القاطنني يف تلك 

املناطق إلى رفع اجلاهزية واالستعداد واملبادرة إلى تطبيق اإلجراءات التي تساعد 
يف جتنيب ممتلكاتهم لألضرار، واالستفادة اإليجابية من املنخفضات اجلوية 
التي شهدتها املناطق خالل السنوات املاضية. وأكدت املؤسسة على احترافية 

جميع األطقم الطبية والتمريضية والفنية العاملة يف منشآت املؤسسة، مشيرة 
إلى أن فرق العمل أشرفت على جاهزية جميع سيارات اإلسعاف والنقل العاملة، 

إلى جانب البنى التحتية يف املستشفيات ويف مراكز الرعاية الصحية األولية يف 
املناطق الشرقية، كما وضعت اخلطط البديلة وفقًا للمتغيرات واملستجدات التي 

قد تطرأ خالل املنخفض اجلوي.
وتدعم املؤسسة جهود جميع فرق الطوارئ واألزمات، واستعدادها التام ملواجهة 

املتغيرات والتطورات من خالل فرق العمل التابعة ملختلف منشآت املؤسسة، داعية 
سكان املناطق الشرقية إلى توخي احليطة واحلذر واالطالع على كافة اإلرشادات، 

واتخاذ االحتياطات الالزمة لضمان سالمتهم وسالمة ممتلكاتهم.

تعاون واتصال 

أوضح الدكتور ناصر حميد النعيمي، مدير عام مركز 
إدارة الطوارئ واألزمات والكوارث باإلنابة، أنه مت وضع 
خطط ملتابعة املوارد واإلمكانيات املسّخرة للتعامل مع 

احلالة اجلوية وتطورات املوقف بشكل مستمر. 
وأشار إلى إعداد سيناريو لالستعداد للتعايف من األضرار 
املتوقعة والناجمة عن احلالة اجلوية ومعاجلتها بأسرع 

وقت ممكن ، الفت إلى استمرار عقد االجتماعات مع 
جلان وفرق العمل ذات العالقة لتقييم الوضع احلالي 

وتفعيل اخلطط ذات العالقة واخلطط الداعمة 
والتنسيق مع فرق الطوارئ يف قطاع املسؤولية. 

وأشار إلى أنه مت التنسيق مع فرق دائرة البلديات والنقل 
يف مختلف مناطق االختصاص باإلمارة حول خلو 

الوديان من العوائق وموقف السدود وعقد اجتماعات 
تنسيقية مع الشركاء لضمان استمرار كافة العمليات 

األمنية واإلدارية وتفعيل كافة الفرق امليدانية يف 
بلدية مدينة العني، وبلدية منطقة الظفرة، والهالل 

األحمر، ومركز أبوظبي إلدارة النفايات )تدوير(، 
ودائرة الصحة - أبوظبي، وشركة العني للتوزيع. 

االستعداد للتعافي 

العين كما بدت أمس خالل األمطار )تصوير: محمد البلوشي(

على العيــــــــــن 
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»ثقافـــة ما بعد الوظيفـــــــة« ضرورة حياتيــــــة

»التقاعد« 

التقاعد بعد  ما  اكتئاب 
 

نائب  بوزنجال  علي  سالم  قــال  آخــر،  جانب  من 
يواجه  قــد  للمتقاعدين:  ــارات  اإلمـ جمعية  رئيس 
التقاعد  بعد  االكتئاب  من  فترة  المتقاعدين  بعض 
ألسباب  تقاعدت   التي  الفئة  على  ذلــك  ويقتصر 
خارجة عن إرادتها، ولكن في النهاية البد أن يكون 
الوقت  هــذا  أن  عينيه  نصب  وضــع  قــد  الموظف 
فالوظيفة  وقته،  سيأتي  التقاعد  وأن  يحين،  سوف 
الموظف  على  يجب  لذلك  تنتهي،  أن  البــد  رحلة 
تدبير  خــال  مــن  الــوقــت  لــهــذا  جــيــداً  يخطط  أن 
في  يصل  بحيث  والمسؤوليات  المادية،  االلتزامات 
وانتهى  كامل،  بشكل  عمله  قدم  وقد  الرحلة  نهاية 

المادية. مسؤولياته  من 
تكون  أن  بأهمية  المعنية  الجهات  بوزنجال  ودعا 
هناك اشتراطات وقيود في عملية التقاعد ومراعاة 
للموظف  والمادية  واالجتماعية  النفسية،  الحالة 
تجارب  هناك  أن  إلى  مشيراً  للتقاعد.  إحالته  قبل 
طبقت  متطورة  دول  وفي  العالم  حول  جداً  ناجحة 
حياة  جعل  في  ساهمت  متميزة  تقاعد  نظم  فيها 
المرحلة  لهذه  تقبله  في  وساهمت  أسهل  المتقاعد 

المهنية بشكل أفضل. الحياة  من 

ومبتكرة جديدة  لحياة  انطالق  نقطة 
جمعية  سر  أمين  المؤذن  عائشة  قالت  وبدورها، 
التقاعد  بعد  ما  مرحلة  إن  للمتقاعدين:  اإلمــارات 
لحياة  التغيير  إلى  االنطاق  نقطة  اعتبارها  يجب 
المتقاعد  بــات  حيث  ومبتكرة،  جــديــدة  وأهـــداف 
يبدع  أن  ويمكن  الحياة،  خبرة  عصارة  معه  يحمل 
قد  التي  االجتماعي  التواصل  منصات  عبر  ويعطي 
متطوعاً  ينضم  أو  للعمل،  جديدة  أبــوابــاً  له  تفتح 
يبدأ  أو  طموحاته  تحقق  التي  الجمعيات  إلحــدى 
أكثر  ممتعة  العملية  تصبح  وقد  الخاص،  بمشروعه 

من كونها واجباً وروتيناً حتمياً يجب قضاؤه. 
النفسي  وأثـــره  التقاعد  يختلف  قــد  وأضــافــت: 
الرجال  أكبر على  وقعه  يكون  وقد  على كل شخص 
دعــوة  إلـــى  الجمعية  تــهــدف  لــذلــك  ــنــســاء،  ال مــن 
من  المتنوعة  أنشطتها  إلى  لانضمام  المتقاعدين 
من  باباً  واعتبارها  عضويتها،  في  االشتراك  خال 
إذ  التقاعد،  بعد  للحياة  واالنطاق  التغيير،  أبواب 
أن الجلوس الدائم في المنزل واالبتعاد عن الحياة 
بعض  يقع  أن  في  يساهم  قد  النشطة،  المجتمعية 

االكتئاب. دوامة  المتقاعدين في 
ــؤذن عــلــى أن الــتــخــطــيــط الــجــيــد  ــمـ ــدت الـ ــ وأكـ
أهم  على  االطاع  من خال  يتم  للتقاعد  والمسبق 
جميع  من  الناجح  التقاعد  تحقق  التي  العناصر 
التمتع  المالية،  الــمــوارد  ضمان  وهــي:  الــجــوانــب 
األسرة،  ورعاية  بالحياة،  االستمتاع  جيدة،  بصحة 

وتطوير  الــديــنــي،  الــجــانــب  تقوية  ــى  إل بــاإلضــافــة 
إلى  مشيرة  الذات،  وتنمية  االجتماعية،  العاقات 
والدراية  بها  اإللمام  يجب  مهمة  هناك خطوات  أن 
التامة بحيثياتها وهي: االطاع على قانون التقاعد، 
بعد  ما  الموظف  لحياة  تصور  وضع  إلى  باإلضافة 

التقاعد.

وأكـــدت دائـــرة الــخــدمــات االجــتــمــاعــيــة بــإمــارة 
بتخصيص  تهتم  أنها  على  لـــ»االتــحــاد«  الشارقة 
والتوعية  التثقيفية  ــدورات  ــ وال الـــورش  مــن  عــدد 
نفذت  فقد  للتقاعد،  الصحيح  التخطيط  بشأن 
بالمتقاعدين  المعنية  الــورش  من  سلسلة  الدائرة 
والتي جاءت بعناوين متنوعة لتعميم الفائدة، والتي 
استهدفت فيها مختلف أفراد المجتمع والموظفين 
وكبار المواطنين، ومن اهم هذه الورش، ورشة:»كن 
ــاب الــهــرم  ــقـ ــاجــح« و»انـ ــن مــســتــعــداً لــلــتــقــاعــد ال
الضمان االجتماعي«،  قانون  و»نظام  الديمغرافي«، 
»كيف  ومــبــادرة  التغير  لــهــذا  االســتــعــداد  وأهمية 

المسنين«. نحمي 
الــقــصــيــر مــديــر إدارة  ــم  ــراهــي ــت مــريــم إب ــال وق
التخطيط  إن  الــدائــرة:  في  االجتماعي  التثقيف 
االطــاع  خــال  من  يتم  للتقاعد  والمسبق  الجيد 
الناجح  التقاعد  تحقق  التي  العناصر  أهــم  على 
المالية،  الموارد  ضمان  وهي:  الجوانب  جميع  من 
ورعاية  بالحياة،  واالستمتاع  جيدة  بصحة  والتمتع 
العاقات  وتطوير  الديني  الجانب  وتقوية  األسرة 
هناك  أنه  إلى  مشيرة  الــذات.  تنمية  االجتماعية 
التامة  والــدرايــة  بها  اإللمام  يجب  مهمة  خطوات 
التقاعد،  قــانــون  على  االطـــاع  وهــي:  بحيثياتها 
بعد  ما  الموظف  لحياة  تصور  وضع  إلى  باإلضافة 

التقاعد.
التي  ــور  ــ األم مــن  ــدداً  ــ ع هــنــاك  أن  وأوضـــحـــت 
قرار  اتخاذ  قبل  االعتبار،  بعين  أخذها  من  البد 
التقاعد، بحيث ال تجعل الموظف يندم على اتخاذ 
برامج  الــمــوظــف  يضع  أن  وأهــمــهــا  ــقــرار،  ال هــذا 
سيفقده  عما  تعوضه  لكي  التقاعد  لبعد  وآليات 
العمرية  من امتيازات وظيفية تتناسب مع المرحلة 

له. الجديدة  الحياتية  والظروف 
المتقاعد  يقع  قد  التقاعد  بعد  ما  مرحلة  وفي 
إذا  والمملة  البطيئة  الروتينية  للحياة  فريسة 
صحيح  بشكل  اللحظة  لــهــذه  خطط  قــد  يكن  لــم 
المرحلة،  لهذه  نفسه  بتهيئة  يقم  ولــم  قبل،  مــن 
السنين،  حصاد  بعد  الثمار  جني  فترة  فالتقاعد 
التخطيط  بعناصر  اإللمام  الموظف  استطاع  وإذا 
من  يقضيها  ممتعة  أوقاتاً  يضمن  الناجح  للتقاعد 

دون ضغط العمل.
أنه  االجتماعي  التثقيف  إدارة  مدير  وأشـــارت 
يمكن أن يستفيد المتقاعد من الوقت الكبير المتاح 
جيده  صحة  في  كــان  إذا  خاصة  التقاعد  بعد  له 
والتي  وأهدافاً،  وأفكاراً  خططاً  وضعه  خال  من 
التطوعية  لألنشطة  االنــضــمــام  على  تشتمل  قــد 
مشروع خاص  على  والعمل  المجتمعية،  والمشاريع 
ال  وأن  اآلخرين،  مع  مشروع  في  االنضمام  أو  به 
مع  الخارجي  العالم  واكتشاف  السفر  فرصة  يغفل 

األهل أو األصدقاء.

انطالقـــــــــة جـــديــــــدة 
لمياء الهرمودي )الشارقة(

 رغم أن التخطيط للتقاعد الوظيفي 

يعتبر خطوة رئيسة ومهمة في حياة 

كل موظف على رأس عمله حاليًا، تؤدي 

لالستقرار النفسي والمادي والمعنوي، 

إال أنه يعتبر ثقافة غائبة عن كثيرين. إذ 

أن أكثر ما يشغل الموظف قبل العمل 

هو الحصول على الوظيفة، والتخطيط 

الجيد من خالل مساره األكاديمي للحصول 

على العمل المناسب، بينما يطمح دائما 

أثناء تواجده على رأس عمله إلى تطوير 

ذاته ليصل إلى أعلى المناصب، وينسى 

التخطيط لما قد يفعله بعد التقاعد.

االستعداد لمرحلة التقاعد

وقال الدكتور طارق سلطان بن خادم 

عضو المجلس التنفيذي إلمارة الشارقة، 

رئيس دائرة الموارد البشرية لـ»االتحاد«: 

ندرك أهمية تأهيل الموظفين لمرحلة 

ما بعد الوظيفة، ونسعى بكل الوسائل 

لترسيخ ثقافة إيجابية تجاه هذه المرحلة. 

وتثقيف الموظفين حول أهمية التخطيط 

واالستعداد لها. وتأتي هذه الجهود 

ضمن تبني المبادرات التي تتماشى 

مع جهود الدولة في تعزيز التمكين 

االجتماعي وتوفير خدمات مجتمعية 

عالية الجودة. 

وأضاف: تنفذ الدائرة العديد من البرامج 

التي تخدم االستعداد لمرحلة التقاعد، 

حيث تحدد احتياجات الموظفين ثم 

تصيغ وتنفذ البرامج التدريبية المالئمة 

لتهيئتهم للمرحلة، وتستعين بالخبرات 

التخصصية في هذا المجال سعيًا لتمكين 

المتقاعد من تحقيق االستثمار األمثل 

لخبراته، والتخطيط الفاعل لهذه المرحلة 

حتى تتحول إلى نقلة إيجابية تعزز 

مشاركته في جميع أدوار الحياة. 

وبين ابن خادم بأن التدريب المقدم 

في هذا الشأن يركز على كافة الشؤون 

الشخصية والمهنية واالجتماعية 

المتعلقة بمرحلة التقاعد، ووسائل 

استمرارية العمل وممارسة األنشطة 

البدنية والذهنية، والتخطيط المالي 

المستقبلي، باإلضافة إلى طرح 

استراتيجيات تحديد وصياغة أهداف 

حياتية مؤثرة، وابتكار مشاريع شخصية 

ومبادرات إنتاجية قابلة للتنفيذ.

وأكد على أهمية استمرارية مساهمة 

الفرد في خدمة مجتمعه حتى بعد 

مرحلة التقاعد، وتضافر الجهود 

المجتمعية لطرح فرص وإمكانيات 

استثمار مهاراته وخبراته، مشيرًا إلى أن 

االستعداد الصحيح يضمن استقبال هذه 

الفترة الحياتية المهمة بدرجات أكبر من 

الوعي، وإدارة تحدياتها بإيجابية ونجاح.

»اإلمـــارات للمتقاعــديــن«: 
تسهيـــالت وعيش كـــريـــــم

ــلـــى صــعــيــد جــمــعــيــة اإلمــــــارات  وعـ
للمتقاعدين كشف عبيد حديد الخميسي 
رئيس الجمعية بأن الجمعية تسعى إلى 
عقد اتفاقات وشراكات تسهم في دعم 
المتقاعدين على مستوى الدولة، وتوفر 
لهم التسهيات والخدمات والخصومات 
الممكنة، حتى يتسنى لهم العيش بكرامة 
والعمل  العطاء  من  طويلة  سنوات  بعد 

المتواصل.
كافة  للمتقاعد  نقدم  أن  البــد  وقــال: 
التسهيات الممكنة؛ إذ إنه خدم الوطن 
وأعــطــى مــن جــهــده وعــمــره، وقــد حان 

األوان أن يحصد ثمرة ذلك العطاء، كما 
إننا ال يمكننا أن نركن تلك الخبرات على 
منها من  االستفادة  بد من  بل ال  جنب، 
خال تفعيل دور المتقاعد في المجتمع، 
ــادة مــن خــبــراتــه فــي مختلف  ــف واالســت

القطاعات الممكنة.
جمعية  في  نحن  الخميسي:  وأضــاف 
قــيــادة  نشكر  للمتقاعدين،  ــارات  ــ اإلمـ
وحكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الحياة  توفير  فــي  جــاهــدة  تسعى  التي 
مشيرا  للمتقاعدين،  والسعيدة  الكريمة 
إلى أن الحياة بعد التقاعد تختلف تماماً.

نظم وقوانين 
التقاعد 

في الدولة

شروط

استحقاق 
المكافأة

يتوافر يف اإلمارات 
املعاشات التقاعدية 
واحلماية التأمينية 

للمواطنني ومواطني دول 
مجلس التعاون اخلليجي 

العاملني يف القطاعني 
احلكومي واخلاص ضد 

املخاطر الطبيعية 
كالشيخوخة، والعجز، 

والوفاة، وإصابات العمل.
وتتعدد صناديق التقاعد 

العاملة فيها بحسب 
الفئات التي تغطيها، أو 
جهات العمل املشمولة 
بأحكامها، فيما تعتبر 

الهيئة العامة للمعاشات 
والتأمينات االجتماعية 
اجلهة املنوط بها تغطية 

املدنيني يف دولة اإلمارات، 
ويدخل حتت مظلتها 

اجلهات احلكومية 
االحتادية واجلهات احمللية 

والقطاع اخلاص يف كافة 
إمارات الدولة، باستثناء 
كل من اجلهات احمللية يف 

إمارة الشارقة، واجلهات 
احمللية واخلاصة يف إمارة 

أبوظبي.
وقد ُأنشئت الهيئة العامة 

للمعاشات والتأمينات 
االجتماعية كهيئة 

احتادية مبوجب قانون 
احتادي رقم )6( لسنة 

1999، إذ تتولى هيئة 
املعاشات تطبيق أحكام 
القانون االحتادي رقم 

)7( لسنة 1999 للمعاشات 
والتأمينات االجتماعية 

وتعديالته.
وفيما يتعلق باإلطار 

التشريعي للتأمني 
االجتماعي، فقد نصت 

املادة )14( من دستور 
الدولة على أن املساواة 
والعدالة االجتماعية 

وتوفير األمن والطمأنينة 
وتكافؤ الفرص جلميع 
املواطنني من دعامات 

املجتمع، والتعاضد 
والتراحم صلةٌ  وثقى 

بينهم، كما أقرت املادة 
)16( من الدستور أن 

يشمل املجتمع برعاية 
الطفولة واألمومة، 

ويحمي القصر وغيرهم 
من األشخاص العاجزين 

عن رعاية أنفسهم لسبب 
من األسباب، كاملرض 

والعجز أو الشيخوخة 
والبطالة اإلجبارية 
ويتولى مساعدتهم 
وتأهيلهم لصاحلهم 

وصالح املجتمع، وتنظم 
قواعد املساعدات العامة 
والتأمينات االجتماعية.

تتلخص شروط االشتراك 
يف التأمني، بأن يكون 

املوظف متمتعًا بجنسية 
دولة اإلمارات العربية 

املتحدة، وأال يقل عمره 
عن 18 سنة وأال يزيد 

على الـ )60(، وأن يكون 
الئقًا صحيًا عند التعيني 

مبوجب تقرير طبي من 
اجلهة الطبية املعتمدة 

لدى الهيئة. ويعتبر 
االشتراك إلزاميًا ملن 
تنطبق عليه شروط 
التسجيل يف الهيئة 

ويتوجب على جهة العمل 
التسجيل واالشتراك عن 
املوظف خالل 30 يومًا من 

تاريخ التحاقه بالعمل.
 ووفقًا لقانون املعاشات 

االحتادي، فإن نسبة 
االشتراك التي تؤدى 

للهيئة شهريًا عن املؤمن 
عليه هي 20% من راتب 

حساب االشتراك، يتحمل 
منها املؤمن عليه يف كل 
من القطاعني احلكومي 

واخلاص نسبة %5 
وتتحمل جهات العمل يف 

القطاع احلكومي نسبة 
.%15

تؤهل مدة 35 سنة خدمة 
املؤمن عليه احلصول على 

املعاش باحلد األقصى 
وبنسبة 100% من راتب 

حساب املعاش، ومينح 
املؤمن عليه مكافأة نهاية 

خدمة عن املدة التي تزيد 
على 35 سنة بواقع ثالثة 

رواتب حساب معاش عن 
كل سنة.

يستحق املؤمن عليه 
مكافأة نهاية خدمة 

عندما ال تنطبق عليه 
شروط استحقاق املعاش 

التقاعدي، وتعتبر أقل 
مدة مؤهلة للحصول على 

املكافأة هي سنة فأكثر، 
وتعتبر أكثر مدة مؤهلة 

للحصول على املكافأة يف 
حالة االستقالة الطوعية 

)19( عامًا و)11( شهرًا.

قالت فاطمة سالم المشرخ )متقاعدة(: عملت قبل 
مستوى  على  المجتمعي  التطوع  في  التقاعد  وبعد 
على  أدمنت  فقد  لوقتي،  قيمة  أعطاني  ما  الدولة، 
التقاعد  بعد  المجتمعية،  والخدمة  التطوعي  العمل 
المجال  تجعل  التقاعد  بعد  فالحياة  أكبر،  بشكل 
مفتوحاً ويكون الوقت دائماً متاحاً ويصبح الشخص 
بعد  مستمر  فالعطاء  الوظيفة،  بسبب  مقيد  غير 
يستخدم  فالمتقاعد  تــقــف،  ال  والــحــيــاة  التقاعد 

المجتمع. خبراته ومهاراته ويوظف ذلك لخدمة 
الــدولــة  فــي  للخبراء  مجلس  إنــشــاء  إلــى  ودعــت 
يــتــم االســتــفــادة  ــارة، بحيث  ــ وعــلــى مــســتــوى كــل إم
قضوها  الــتــي  الخبرة  وســنــوات  تخصصاتهم  مــن 
المجلس  يقدم  بحيث  ســدى،  تضيع  ال  العمل  في 
سليمة،  بأفكار  الجهات  تواجه  قد  لمشكات  حلوالً 

 تدبير وترتيب االلتزامات 
المادية مهمة أساسية من 
أجل تقاعد أفضل وأيسر  

طارق بن خادم: التأهيـــــــل لـ»مرحلـــــة
 مـــــــــــــا بعـــــــد الوظيفــــــة« ضـــــــــــــــــرورة

سالم علي بوزنجال: الوظيفة رحلـــة... 
والتخطيط الجيــــــد للمستقبل مهــــــــم

عائشــــــة المؤذن: التقـــــــاعـــــد حيـــــــــاة 
جديــــــــــــــدة وأهــــــــــــــــــداف مبتكــــــــــــــــــرة

»متقاعدون«: نوظف خبــــــ

فالمتقاعد يجب أن ال يهمش في المجتمع، ويجب 
إشراكه في المجتمع بشكل جدي.

المتقاعد  يشعر  قد  العزيز:  عبد  ليلى  وأكــدت 
أصبح  أو  عنه  االستغناء  تــم  بأنه  تقاعده  عند 
عضواً غير فعال، إال أن األمر غير صحيح بتاتاً، 
أجمل  مــن  هــي  التقاعد  تلي  الــتــي  الحقبة  فــإن 
فترات العمر، والتي يمكن من خالها ان يستفيد 
المتقاعد من عصارة تجربته العلمية والعملية في 
بالنفع  المجتمع  وعلى  عليه  يعود  مشروع  إنشاء 
استثمار  تم  إذا  إال  ذلــك  يتم  لن  لكن  والــفــائــدة، 
وتوجيههم  والخبرة بشكل صحيح  والجهد  الوقت، 
ــذي يــتــاءم مــع خــبــرات ومــهــارات  فــي االتــجــاه ال
المعنية  الجهات  من  دعم  على  وحصوله  الفرد، 

الدولة. في 

ـــــراتنا لخدمة المجتمع 

مبادرات تتماشى مع جهود الدولة في تعزيز التمكين االجتماعي وتوفير خدمات عالية الجودة 

الدولة تستهدف توفير خدمـــات مجتمعيـــــة عالية الجـــودة تشمـــل المتقاعـــدين وأســــرهم

صياغة أهداف حياتية مؤثرة وابتكار مشاريع 

شخصيـــــة ومبـــادرات إنتاجية قابلة للتنفيــذ

عبيد حديد الخميسي

عائشه المؤذنسالم علي بوزنجالطارق بن خادم

ورش ودورات تثقيفيـــــــة 
وتوعية بشأن التخطيط 

الصحيــــــــــــح للتقـــاعــــــــــــــــــــد

مريم القصير

تباين في اآلثار النفسية للتقاعد على األشخاص... والرجال األكثر تأثرًا

نظــــم تقاعد متميــــــزة أسهمـــــــت في جعـــــل حيـــــاة المتقاعــد أسهـــل 
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»ثقافـــة ما بعد الوظيفـــــــة« ضرورة حياتيــــــة

»التقاعد« 

التقاعد بعد  ما  اكتئاب 
 

نائب  بوزنجال  علي  سالم  قــال  آخــر،  جانب  من 
يواجه  قــد  للمتقاعدين:  ــارات  اإلمـ جمعية  رئيس 
التقاعد  بعد  االكتئاب  من  فترة  المتقاعدين  بعض 
ألسباب  تقاعدت   التي  الفئة  على  ذلــك  ويقتصر 
خارجة عن إرادتها، ولكن في النهاية البد أن يكون 
الوقت  هــذا  أن  عينيه  نصب  وضــع  قــد  الموظف 
فالوظيفة  وقته،  سيأتي  التقاعد  وأن  يحين،  سوف 
الموظف  على  يجب  لذلك  تنتهي،  أن  البــد  رحلة 
تدبير  خــال  مــن  الــوقــت  لــهــذا  جــيــداً  يخطط  أن 
في  يصل  بحيث  والمسؤوليات  المادية،  االلتزامات 
وانتهى  كامل،  بشكل  عمله  قدم  وقد  الرحلة  نهاية 

المادية. مسؤولياته  من 
تكون  أن  بأهمية  المعنية  الجهات  بوزنجال  ودعا 
هناك اشتراطات وقيود في عملية التقاعد ومراعاة 
للموظف  والمادية  واالجتماعية  النفسية،  الحالة 
تجارب  هناك  أن  إلى  مشيراً  للتقاعد.  إحالته  قبل 
طبقت  متطورة  دول  وفي  العالم  حول  جداً  ناجحة 
حياة  جعل  في  ساهمت  متميزة  تقاعد  نظم  فيها 
المرحلة  لهذه  تقبله  في  وساهمت  أسهل  المتقاعد 

المهنية بشكل أفضل. الحياة  من 

ومبتكرة جديدة  لحياة  انطالق  نقطة 
جمعية  سر  أمين  المؤذن  عائشة  قالت  وبدورها، 
التقاعد  بعد  ما  مرحلة  إن  للمتقاعدين:  اإلمــارات 
لحياة  التغيير  إلى  االنطاق  نقطة  اعتبارها  يجب 
المتقاعد  بــات  حيث  ومبتكرة،  جــديــدة  وأهـــداف 
يبدع  أن  ويمكن  الحياة،  خبرة  عصارة  معه  يحمل 
قد  التي  االجتماعي  التواصل  منصات  عبر  ويعطي 
متطوعاً  ينضم  أو  للعمل،  جديدة  أبــوابــاً  له  تفتح 
يبدأ  أو  طموحاته  تحقق  التي  الجمعيات  إلحــدى 
أكثر  ممتعة  العملية  تصبح  وقد  الخاص،  بمشروعه 

من كونها واجباً وروتيناً حتمياً يجب قضاؤه. 
النفسي  وأثـــره  التقاعد  يختلف  قــد  وأضــافــت: 
الرجال  أكبر على  وقعه  يكون  وقد  على كل شخص 
دعــوة  إلـــى  الجمعية  تــهــدف  لــذلــك  ــنــســاء،  ال مــن 
من  المتنوعة  أنشطتها  إلى  لانضمام  المتقاعدين 
من  باباً  واعتبارها  عضويتها،  في  االشتراك  خال 
إذ  التقاعد،  بعد  للحياة  واالنطاق  التغيير،  أبواب 
أن الجلوس الدائم في المنزل واالبتعاد عن الحياة 
بعض  يقع  أن  في  يساهم  قد  النشطة،  المجتمعية 

االكتئاب. دوامة  المتقاعدين في 
ــؤذن عــلــى أن الــتــخــطــيــط الــجــيــد  ــمـ ــدت الـ ــ وأكـ
أهم  على  االطاع  من خال  يتم  للتقاعد  والمسبق 
جميع  من  الناجح  التقاعد  تحقق  التي  العناصر 
التمتع  المالية،  الــمــوارد  ضمان  وهــي:  الــجــوانــب 
األسرة،  ورعاية  بالحياة،  االستمتاع  جيدة،  بصحة 

وتطوير  الــديــنــي،  الــجــانــب  تقوية  ــى  إل بــاإلضــافــة 
إلى  مشيرة  الذات،  وتنمية  االجتماعية،  العاقات 
والدراية  بها  اإللمام  يجب  مهمة  هناك خطوات  أن 
التامة بحيثياتها وهي: االطاع على قانون التقاعد، 
بعد  ما  الموظف  لحياة  تصور  وضع  إلى  باإلضافة 

التقاعد.

وأكـــدت دائـــرة الــخــدمــات االجــتــمــاعــيــة بــإمــارة 
بتخصيص  تهتم  أنها  على  لـــ»االتــحــاد«  الشارقة 
والتوعية  التثقيفية  ــدورات  ــ وال الـــورش  مــن  عــدد 
نفذت  فقد  للتقاعد،  الصحيح  التخطيط  بشأن 
بالمتقاعدين  المعنية  الــورش  من  سلسلة  الدائرة 
والتي جاءت بعناوين متنوعة لتعميم الفائدة، والتي 
استهدفت فيها مختلف أفراد المجتمع والموظفين 
وكبار المواطنين، ومن اهم هذه الورش، ورشة:»كن 
ــاب الــهــرم  ــقـ ــاجــح« و»انـ ــن مــســتــعــداً لــلــتــقــاعــد ال
الضمان االجتماعي«،  قانون  و»نظام  الديمغرافي«، 
»كيف  ومــبــادرة  التغير  لــهــذا  االســتــعــداد  وأهمية 

المسنين«. نحمي 
الــقــصــيــر مــديــر إدارة  ــم  ــراهــي ــت مــريــم إب ــال وق
التخطيط  إن  الــدائــرة:  في  االجتماعي  التثقيف 
االطــاع  خــال  من  يتم  للتقاعد  والمسبق  الجيد 
الناجح  التقاعد  تحقق  التي  العناصر  أهــم  على 
المالية،  الموارد  ضمان  وهي:  الجوانب  جميع  من 
ورعاية  بالحياة،  واالستمتاع  جيدة  بصحة  والتمتع 
العاقات  وتطوير  الديني  الجانب  وتقوية  األسرة 
هناك  أنه  إلى  مشيرة  الــذات.  تنمية  االجتماعية 
التامة  والــدرايــة  بها  اإللمام  يجب  مهمة  خطوات 
التقاعد،  قــانــون  على  االطـــاع  وهــي:  بحيثياتها 
بعد  ما  الموظف  لحياة  تصور  وضع  إلى  باإلضافة 

التقاعد.
التي  ــور  ــ األم مــن  ــدداً  ــ ع هــنــاك  أن  وأوضـــحـــت 
قرار  اتخاذ  قبل  االعتبار،  بعين  أخذها  من  البد 
التقاعد، بحيث ال تجعل الموظف يندم على اتخاذ 
برامج  الــمــوظــف  يضع  أن  وأهــمــهــا  ــقــرار،  ال هــذا 
سيفقده  عما  تعوضه  لكي  التقاعد  لبعد  وآليات 
العمرية  من امتيازات وظيفية تتناسب مع المرحلة 

له. الجديدة  الحياتية  والظروف 
المتقاعد  يقع  قد  التقاعد  بعد  ما  مرحلة  وفي 
إذا  والمملة  البطيئة  الروتينية  للحياة  فريسة 
صحيح  بشكل  اللحظة  لــهــذه  خطط  قــد  يكن  لــم 
المرحلة،  لهذه  نفسه  بتهيئة  يقم  ولــم  قبل،  مــن 
السنين،  حصاد  بعد  الثمار  جني  فترة  فالتقاعد 
التخطيط  بعناصر  اإللمام  الموظف  استطاع  وإذا 
من  يقضيها  ممتعة  أوقاتاً  يضمن  الناجح  للتقاعد 

دون ضغط العمل.
أنه  االجتماعي  التثقيف  إدارة  مدير  وأشـــارت 
يمكن أن يستفيد المتقاعد من الوقت الكبير المتاح 
جيده  صحة  في  كــان  إذا  خاصة  التقاعد  بعد  له 
والتي  وأهدافاً،  وأفكاراً  خططاً  وضعه  خال  من 
التطوعية  لألنشطة  االنــضــمــام  على  تشتمل  قــد 
مشروع خاص  على  والعمل  المجتمعية،  والمشاريع 
ال  وأن  اآلخرين،  مع  مشروع  في  االنضمام  أو  به 
مع  الخارجي  العالم  واكتشاف  السفر  فرصة  يغفل 

األهل أو األصدقاء.

انطالقـــــــــة جـــديــــــدة 
لمياء الهرمودي )الشارقة(

 رغم أن التخطيط للتقاعد الوظيفي 

يعتبر خطوة رئيسة ومهمة في حياة 

كل موظف على رأس عمله حاليًا، تؤدي 

لالستقرار النفسي والمادي والمعنوي، 

إال أنه يعتبر ثقافة غائبة عن كثيرين. إذ 

أن أكثر ما يشغل الموظف قبل العمل 

هو الحصول على الوظيفة، والتخطيط 

الجيد من خالل مساره األكاديمي للحصول 

على العمل المناسب، بينما يطمح دائما 

أثناء تواجده على رأس عمله إلى تطوير 

ذاته ليصل إلى أعلى المناصب، وينسى 

التخطيط لما قد يفعله بعد التقاعد.

االستعداد لمرحلة التقاعد

وقال الدكتور طارق سلطان بن خادم 

عضو المجلس التنفيذي إلمارة الشارقة، 

رئيس دائرة الموارد البشرية لـ»االتحاد«: 

ندرك أهمية تأهيل الموظفين لمرحلة 

ما بعد الوظيفة، ونسعى بكل الوسائل 

لترسيخ ثقافة إيجابية تجاه هذه المرحلة. 

وتثقيف الموظفين حول أهمية التخطيط 

واالستعداد لها. وتأتي هذه الجهود 

ضمن تبني المبادرات التي تتماشى 

مع جهود الدولة في تعزيز التمكين 

االجتماعي وتوفير خدمات مجتمعية 

عالية الجودة. 

وأضاف: تنفذ الدائرة العديد من البرامج 

التي تخدم االستعداد لمرحلة التقاعد، 

حيث تحدد احتياجات الموظفين ثم 

تصيغ وتنفذ البرامج التدريبية المالئمة 

لتهيئتهم للمرحلة، وتستعين بالخبرات 

التخصصية في هذا المجال سعيًا لتمكين 

المتقاعد من تحقيق االستثمار األمثل 

لخبراته، والتخطيط الفاعل لهذه المرحلة 

حتى تتحول إلى نقلة إيجابية تعزز 

مشاركته في جميع أدوار الحياة. 

وبين ابن خادم بأن التدريب المقدم 

في هذا الشأن يركز على كافة الشؤون 

الشخصية والمهنية واالجتماعية 

المتعلقة بمرحلة التقاعد، ووسائل 

استمرارية العمل وممارسة األنشطة 

البدنية والذهنية، والتخطيط المالي 

المستقبلي، باإلضافة إلى طرح 

استراتيجيات تحديد وصياغة أهداف 

حياتية مؤثرة، وابتكار مشاريع شخصية 

ومبادرات إنتاجية قابلة للتنفيذ.

وأكد على أهمية استمرارية مساهمة 

الفرد في خدمة مجتمعه حتى بعد 

مرحلة التقاعد، وتضافر الجهود 

المجتمعية لطرح فرص وإمكانيات 

استثمار مهاراته وخبراته، مشيرًا إلى أن 

االستعداد الصحيح يضمن استقبال هذه 

الفترة الحياتية المهمة بدرجات أكبر من 

الوعي، وإدارة تحدياتها بإيجابية ونجاح.

»اإلمـــارات للمتقاعــديــن«: 
تسهيـــالت وعيش كـــريـــــم

ــلـــى صــعــيــد جــمــعــيــة اإلمــــــارات  وعـ
للمتقاعدين كشف عبيد حديد الخميسي 
رئيس الجمعية بأن الجمعية تسعى إلى 
عقد اتفاقات وشراكات تسهم في دعم 
المتقاعدين على مستوى الدولة، وتوفر 
لهم التسهيات والخدمات والخصومات 
الممكنة، حتى يتسنى لهم العيش بكرامة 
والعمل  العطاء  من  طويلة  سنوات  بعد 

المتواصل.
كافة  للمتقاعد  نقدم  أن  البــد  وقــال: 
التسهيات الممكنة؛ إذ إنه خدم الوطن 
وأعــطــى مــن جــهــده وعــمــره، وقــد حان 

األوان أن يحصد ثمرة ذلك العطاء، كما 
إننا ال يمكننا أن نركن تلك الخبرات على 
منها من  االستفادة  بد من  بل ال  جنب، 
خال تفعيل دور المتقاعد في المجتمع، 
ــادة مــن خــبــراتــه فــي مختلف  ــف واالســت

القطاعات الممكنة.
جمعية  في  نحن  الخميسي:  وأضــاف 
قــيــادة  نشكر  للمتقاعدين،  ــارات  ــ اإلمـ
وحكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الحياة  توفير  فــي  جــاهــدة  تسعى  التي 
مشيرا  للمتقاعدين،  والسعيدة  الكريمة 
إلى أن الحياة بعد التقاعد تختلف تماماً.

نظم وقوانين 
التقاعد 

في الدولة

شروط

استحقاق 
المكافأة

يتوافر يف اإلمارات 
املعاشات التقاعدية 
واحلماية التأمينية 

للمواطنني ومواطني دول 
مجلس التعاون اخلليجي 

العاملني يف القطاعني 
احلكومي واخلاص ضد 

املخاطر الطبيعية 
كالشيخوخة، والعجز، 

والوفاة، وإصابات العمل.
وتتعدد صناديق التقاعد 

العاملة فيها بحسب 
الفئات التي تغطيها، أو 
جهات العمل املشمولة 
بأحكامها، فيما تعتبر 

الهيئة العامة للمعاشات 
والتأمينات االجتماعية 
اجلهة املنوط بها تغطية 

املدنيني يف دولة اإلمارات، 
ويدخل حتت مظلتها 

اجلهات احلكومية 
االحتادية واجلهات احمللية 

والقطاع اخلاص يف كافة 
إمارات الدولة، باستثناء 
كل من اجلهات احمللية يف 

إمارة الشارقة، واجلهات 
احمللية واخلاصة يف إمارة 

أبوظبي.
وقد ُأنشئت الهيئة العامة 

للمعاشات والتأمينات 
االجتماعية كهيئة 

احتادية مبوجب قانون 
احتادي رقم )6( لسنة 

1999، إذ تتولى هيئة 
املعاشات تطبيق أحكام 
القانون االحتادي رقم 

)7( لسنة 1999 للمعاشات 
والتأمينات االجتماعية 

وتعديالته.
وفيما يتعلق باإلطار 

التشريعي للتأمني 
االجتماعي، فقد نصت 

املادة )14( من دستور 
الدولة على أن املساواة 
والعدالة االجتماعية 

وتوفير األمن والطمأنينة 
وتكافؤ الفرص جلميع 
املواطنني من دعامات 

املجتمع، والتعاضد 
والتراحم صلةٌ  وثقى 

بينهم، كما أقرت املادة 
)16( من الدستور أن 

يشمل املجتمع برعاية 
الطفولة واألمومة، 

ويحمي القصر وغيرهم 
من األشخاص العاجزين 

عن رعاية أنفسهم لسبب 
من األسباب، كاملرض 

والعجز أو الشيخوخة 
والبطالة اإلجبارية 
ويتولى مساعدتهم 
وتأهيلهم لصاحلهم 

وصالح املجتمع، وتنظم 
قواعد املساعدات العامة 
والتأمينات االجتماعية.

تتلخص شروط االشتراك 
يف التأمني، بأن يكون 

املوظف متمتعًا بجنسية 
دولة اإلمارات العربية 

املتحدة، وأال يقل عمره 
عن 18 سنة وأال يزيد 

على الـ )60(، وأن يكون 
الئقًا صحيًا عند التعيني 

مبوجب تقرير طبي من 
اجلهة الطبية املعتمدة 

لدى الهيئة. ويعتبر 
االشتراك إلزاميًا ملن 
تنطبق عليه شروط 
التسجيل يف الهيئة 

ويتوجب على جهة العمل 
التسجيل واالشتراك عن 
املوظف خالل 30 يومًا من 

تاريخ التحاقه بالعمل.
 ووفقًا لقانون املعاشات 

االحتادي، فإن نسبة 
االشتراك التي تؤدى 

للهيئة شهريًا عن املؤمن 
عليه هي 20% من راتب 

حساب االشتراك، يتحمل 
منها املؤمن عليه يف كل 
من القطاعني احلكومي 

واخلاص نسبة %5 
وتتحمل جهات العمل يف 

القطاع احلكومي نسبة 
.%15

تؤهل مدة 35 سنة خدمة 
املؤمن عليه احلصول على 

املعاش باحلد األقصى 
وبنسبة 100% من راتب 

حساب املعاش، ومينح 
املؤمن عليه مكافأة نهاية 

خدمة عن املدة التي تزيد 
على 35 سنة بواقع ثالثة 

رواتب حساب معاش عن 
كل سنة.

يستحق املؤمن عليه 
مكافأة نهاية خدمة 

عندما ال تنطبق عليه 
شروط استحقاق املعاش 

التقاعدي، وتعتبر أقل 
مدة مؤهلة للحصول على 

املكافأة هي سنة فأكثر، 
وتعتبر أكثر مدة مؤهلة 

للحصول على املكافأة يف 
حالة االستقالة الطوعية 

)19( عامًا و)11( شهرًا.

قالت فاطمة سالم المشرخ )متقاعدة(: عملت قبل 
مستوى  على  المجتمعي  التطوع  في  التقاعد  وبعد 
على  أدمنت  فقد  لوقتي،  قيمة  أعطاني  ما  الدولة، 
التقاعد  بعد  المجتمعية،  والخدمة  التطوعي  العمل 
المجال  تجعل  التقاعد  بعد  فالحياة  أكبر،  بشكل 
مفتوحاً ويكون الوقت دائماً متاحاً ويصبح الشخص 
بعد  مستمر  فالعطاء  الوظيفة،  بسبب  مقيد  غير 
يستخدم  فالمتقاعد  تــقــف،  ال  والــحــيــاة  التقاعد 

المجتمع. خبراته ومهاراته ويوظف ذلك لخدمة 
الــدولــة  فــي  للخبراء  مجلس  إنــشــاء  إلــى  ودعــت 
يــتــم االســتــفــادة  ــارة، بحيث  ــ وعــلــى مــســتــوى كــل إم
قضوها  الــتــي  الخبرة  وســنــوات  تخصصاتهم  مــن 
المجلس  يقدم  بحيث  ســدى،  تضيع  ال  العمل  في 
سليمة،  بأفكار  الجهات  تواجه  قد  لمشكات  حلوالً 

 تدبير وترتيب االلتزامات 
المادية مهمة أساسية من 
أجل تقاعد أفضل وأيسر  

طارق بن خادم: التأهيـــــــل لـ»مرحلـــــة
 مـــــــــــــا بعـــــــد الوظيفــــــة« ضـــــــــــــــــرورة

سالم علي بوزنجال: الوظيفة رحلـــة... 
والتخطيط الجيــــــد للمستقبل مهــــــــم

عائشــــــة المؤذن: التقـــــــاعـــــد حيـــــــــاة 
جديــــــــــــــدة وأهــــــــــــــــــداف مبتكــــــــــــــــــرة

»متقاعدون«: نوظف خبــــــ

فالمتقاعد يجب أن ال يهمش في المجتمع، ويجب 
إشراكه في المجتمع بشكل جدي.

المتقاعد  يشعر  قد  العزيز:  عبد  ليلى  وأكــدت 
أصبح  أو  عنه  االستغناء  تــم  بأنه  تقاعده  عند 
عضواً غير فعال، إال أن األمر غير صحيح بتاتاً، 
أجمل  مــن  هــي  التقاعد  تلي  الــتــي  الحقبة  فــإن 
فترات العمر، والتي يمكن من خالها ان يستفيد 
المتقاعد من عصارة تجربته العلمية والعملية في 
بالنفع  المجتمع  وعلى  عليه  يعود  مشروع  إنشاء 
استثمار  تم  إذا  إال  ذلــك  يتم  لن  لكن  والــفــائــدة، 
وتوجيههم  والخبرة بشكل صحيح  والجهد  الوقت، 
ــذي يــتــاءم مــع خــبــرات ومــهــارات  فــي االتــجــاه ال
المعنية  الجهات  من  دعم  على  وحصوله  الفرد، 

الدولة. في 

ـــــراتنا لخدمة المجتمع 

مبادرات تتماشى مع جهود الدولة في تعزيز التمكين االجتماعي وتوفير خدمات عالية الجودة 

الدولة تستهدف توفير خدمـــات مجتمعيـــــة عالية الجـــودة تشمـــل المتقاعـــدين وأســــرهم

صياغة أهداف حياتية مؤثرة وابتكار مشاريع 

شخصيـــــة ومبـــادرات إنتاجية قابلة للتنفيــذ

عبيد حديد الخميسي

عائشه المؤذنسالم علي بوزنجالطارق بن خادم

ورش ودورات تثقيفيـــــــة 
وتوعية بشأن التخطيط 

الصحيــــــــــــح للتقـــاعــــــــــــــــــــد

مريم القصير

تباين في اآلثار النفسية للتقاعد على األشخاص... والرجال األكثر تأثرًا

نظــــم تقاعد متميــــــزة أسهمـــــــت في جعـــــل حيـــــاة المتقاعــد أسهـــل 
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يستقبل 24 طالبًا وطالبة أسبوعيًا

»مخيم أبطال املستقبل«... بيئة مثالية لإلبداع والخيال

ــنــال الــــرواد الــصــغــار  وقـــالـــت: ي
يقدمه  ما  كل  على  االطالع  فرصة 
فريد  بــشــكــل  المستقبل  مــتــحــف 
المتحف  ويستكشفون  وحــصــري، 
ــق ويـــطـــلـــعـــون عــلــى  ــم ــع ــل م ــشــك ب
التقنية،  وجوانبه  تجاربه  مختلف 
المستقبل  ــطــال  أب ويــحــظــى  كــمــا 
عمل  بورش  الصيفي  مخيمهم  في 
شاملة  مجموعة  تغطي  تخصصية 
من الموضوعات واألنشطة الشّيقة 
الــتــي تــغــذي فــضــول األطــفــال في 
والتكنولوجيا،  العلوم،  تخصصات 
وتشمل  والرياضيات،  والهندسة، 
ملهمة،  مــوضــوعــات  العمل  ورش 
والبيئة،  الفضاء،  استكشاف  مثل 
وسيكون  والــرفــاهــيــة  ــادة،  ــســع وال
في  التعمق  فرصة  األطــفــال  لــدى 
ــول عالم  مــوضــوعــات فــريــدة ودخـ
االصطناعي،  والــذكــاء  الروبوتات 
بــمــا يــحــاكــي اهــتــمــامــات وقـــدرات 
تخصصات  فـــي  كــمــا  مــنــهــم،  ــٍل  كـ

والفن. البرمجة، 
المخيم  يوفر  المزروعي:  وقالت 
فرصة  نــوعــه  مــن  األول  الصيفي 
للتعلم  لألطفال  نوعها  من  فريدة 
واللعب وتكوين صداقات واكتشاف 
ــدة واســتــكــشــاف  اهــتــمــامــات جــدي
ــمــاشــى  ــت ــل. وت ــب ــق ــســت ــم ــم ال ــالـ عـ
نحو  الــتــام  التزامنا  مــع  الــمــبــادرة 
المطلق  وحرصنا  المستقبل  أجيال 
للتعبير  وتحفيزهم  دعمهم  على 
قيمة  ــخ  ــرســي وت ــم  ــه ــات ــداع إب عـــن 

لديهم. االبتكار 

آمنة الكتبي )دبي(

قالت ميثاء المزروعي، مساعد مدير المشاريع في متحف المستقبل: يستقبل المخيم الصيفي األول »أبطال 

المستقبل« أسبوعيًا 24 طالبًا وطالبة، متضمنًا جدواًل حافاًل بالفعاليات والبرامج التي تمزج بين المرح والترفيه 

والتعليم، ويركز المخيم على خمسة اهتمامات أساسية هي العلوم والتكنولوجيا، والهندسة، والفن، 

والرياضيات. وأوضحت لـ»االتحاد«: إن المخيم الصيفي الذي أطلقه متحف المستقبل يستمر حتى 19 

أغسطس الجاري، يوفر فرصة فريدة لتوسيع آفاق األطفال وتعزيز شغفهم بالمستقبل واإلبداع والتحليق 

إلى فضاءات أرحب، وتتناسب الموضوعات المطروحة مع الفئات العمرية المستهدفة من األطفال، 

باإلضافة إلى محتوى جاذب وممتع وعصري، بما في ذلك تطبيقات الذكاء االصطناعي في حياتنا، وأشكال 

الفنون المختلفة، والتعليم بالبناء الرقمي من خالل البرمجة وفهم مبادئ االستدامة، ليقدم للجميع ما 

يتطلعون إليه، ليكون المخيم الصيفي إضافة نوعية لتجارب تفاعلية غامرة في »متحف المستقبل«.

 5
اهتمامــــــــات أساسيــــــة 
تركز عليهــــــــا الفعاليـــــــــات

رحلة متكاملة
قالت ميثاء املزروعي، مساعد مدير املشاريع يف متحف 

املستقبل: يوفر متحف املستقبل للعائالت وأفراد املجتمع 
رحلة متكاملة تقربهم أكثر من املستقبل، الختباره 

ومشاهدته ليكونوا جزءًا منه ومن خالل مخيم أبطال 
املستقبل الصيفي، يضيء املتحف شعلة الفضول العلمي 

واملعريف لدى أجيال الغد ويعزز شغفهم باالبتكار 
والتصميم وصناعة املستقبل، كما يقدم جتربة متميزة 

ال تضاهى، وهو يجسد امتدادًا لبرامج »متحف املستقبل« 
من ورش العمل وحوارات وفصول دراسية ومجموعة من 

البرامج األخرى عاملية املستوى التي يطرحها، ويجمع 
املخيم العقول املتميزة للمساعدة يف تشكيل املستقبل 

وتصميمه، وإنشاء مجتمع من املبتكرين الواعدين.

ورش عمل تخصصية تغطي مجموعة شاملة 
من الموضوعات واألنشطة )تصوير: أفضل شام(
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عربي ودولي

وفاة 41 شخصًا وإصابة 14 جراء حادث وقع غرب القاهرة

اإلمــارات تعزي مصــر يف ضحايا احتراق كنيسـة

أبوظبي، القاهرة )االتحاد(

تضامنها  اإلمارات عن  دولة  عّبرت 
الشقيقة  العربية  مصر  جمهورية  مع 
ــي ضــحــايــا  وتــعــازيــهــا الـــصـــادقـــة فـ
الجيزة،  محافظة  في  كنيسة  احتراق 
الوفيات  ما أسفر عن وقوع عدد من 

واإلصابات.
والتعاون  الخارجية  وزارة  وأعربت 
الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها 
العربية  مصر  جمهورية  حكومة  إلــى 
وذوي  أهالي  ــى  وإل الشقيق  وشعبها 
األلــيــم،  الــحــادث  هــذا  فــي  الضحايا 
لجميع  الــعــاجــل  بالشفاء  وتمنياتها 

المصابين.
والسكان  الصحة  وزارة  وأعــلــنــت 
ــاة 41  ــ ــد وف ــس، األحــ ــ الــمــصــريــة أم
شخصاً وإصابة 14 آخرين في حادث 
»أبــو  كنيسة  فــي  وقــع  الــذي  الحريق 
محافظة  فــي  إمبابة  بحي  سيفين« 
في  الصحة  وزارة  وقــالــت  الــجــيــزة. 
بيان إن الوفيات جاءت بسبب الدخان 
والتدافع  الحريق  عن  الناتج  الكثيف 

بسبب محاوالت هروب الضحايا.
وأوضح البيان أن سيارات اإلسعاف 
الحادث  إلى موقع  بها  الدفع  تم  التي 
بلغت 37 سيارة وتم نقل 55 حالة إلى 
المستشفيات، الفتاً إلى مغادرة اثنين 
من المصابين للمستشفيات بعد تلقي 
يتلقى  فيما  الالزمة  الطبية  الرعاية 
الرعاية الطبية حالياً 12 مصاباً بينهم 

4 حالتهم غير مستقرة.
رفــع حــالــة االستعداد  ــى  إل ــار  وأشـ
بــمــســتــشــفــيــات مــحــافــظــتــي الــجــيــزة 
ــر جميع  ــوافـ تـ مـــؤكـــداً  والـــقـــاهـــرة، 
في  الــطــوارئ  ــة  ــ وأدوي الـــدم  فصائل 
استقبلت  التي  المستشفيات  جميع 

المصابين. 
وزارة  أوضحت  السياق،  ذات  وفي 
الداخلية المصرية في بيان أن فحص 
أن  عن  الجنائية كشف  األدلــة  أجهزة 
الثاني  بالدور  بتكييف  نشب  الحريق 
بمبنى الكنيسة والذي يضم عدداً من 
كهربائي  نتيجة خلل  الــدروس  قاعات 
كثيفة من  كمية  ذلك النبعاث  أدى  ما 
الــرئــيــس في  السبب  كــانــت  الــدخــان 

حاالت اإلصابات والوفيات.
الحماية  ــوات  قـ أن  إلـــى  وأشــــارت 

موقع  إلى  الفور  على  انتقلت  المدنية 
الـــحـــادث والــســيــطــرة عــلــى الــحــريــق 
مؤكدًة  والمتوفين،  المصابين  وإجالء 
من  أفـــراد  وثــالثــة  إصــابــة ضابطين 
قوات الحماية المدنية خالل الحادث.

من جهته، أمر النائب العام المصري 
بتشكيل  الــصــاوي  حمادة  المستشار 
فريق تحقيق كبير للتحقيق في واقعة 
حريق الكنيسة. وأكدت النيابة العامة 
في بيان أن فريق التحقيق انتقل على 
وبــدء  الــحــادث  مــوقــع  لمعاينة  الــفــور 
إجراءات التحقيق وستعلن النتائج في 

وقت الحق. 
وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، 

أنه يتابع عن كثب تطورات الحادث.
مــواقــع  عــلــى  عــبــر صفحته  ــال  ــ وق
ــة أجــهــزة  ــاف ــه ك ــواصــل إنـــه »وجــ ــت ال
باتخاذ  المعنية  الــدولــة  ومــؤســســات 
الالزمة وبشكل فوري  اإلجــراءات  كل 
ــاره،  ــ وآث الــحــادث  هـــذا  مــع  للتعامل 
الصحية  الرعاية  أوجه  كافة  وتقديم 

للمصابين«.
ببابا  هــاتــفــيــاً  الــســيــســي  واتـــصـــل 
بحسب  الثاني،  تــواضــروس  األقــبــاط 
الرئاسة  بــاســم  الــرســمــي  المتحدث 
قيام  له  وأكد  راضي،  بسام  المصرية 
الدعم  بتقديم  الدولة  كافة مؤسسات 

الالزم الحتواء آثار هذا الحادث.

وأعـــــرب شــيــخ األزهـــــر الــشــريــف 
التعازي  خالص  عــن  الطيب،  أحمد 
ــواضــروس  والــمــواســاة إلـــى الــبــابــا ت
وبطريرك  اإلسكندرية  بابا  الثاني، 
الكنيسة القبطية األرثوذكسية، وجميع 
في  كــافــة  والمصريين  المسيحيين 

ضحايا حريق كنيسة.
وعلماءه  »األزهـــر  أن  الطيب  وأكــد 
إخوتهم  جــانــب  إلـــى  جميًعا  يــقــفــون 
عن  معرباً  األليم«،  الحادث  هذا  في 
أوجــه  كــل  لتقديم  األزهـــر  اســتــعــداد 
الدولة  مؤسسات  جانب  إلــى  الدعم 
مستشفيات  ــة  وجــاهــزي للمصابين 
األزهر الستقبال المصابين مع تقديم 

الدعم النفسي لهم.
مجلس  رئيس  أعلن  السياق،  وفــي 
مدبولي،  مصطفى  المصري  ــوزراء  ال
حجم التعويضات التي سيتلقاها أسر 

ضحايا الحريق.
وقال مدبولي للصحفيين عقب زيارة 
المعنية  الجهات  »كل  الحادث:  موقع 
تحركت لنقل الضحايا والمصابين إلى 
وجه  لحظة  أول  ومن  المستشفيات، 
الفورية  اإلجـــراءات  باتخاذ  الرئيس 
لدعم أسر الضحايا واالعتناء وتقديم 

أقصى رعاية طبية للمصابين«.
أنــا ووزيــر  وأضــاف: »تحركنا فــوراً 
الصحة ووزير التنمية المحلية ووزيرة 

وتفقدنا  الجيزة  ومحافظ  التضامن 
أســبــاب الــحــادث فــي مــكــان الحريق 

وقمنا بمعاينة طبيعية المبنى«.
وأشار مدبولي إلى أنه قرر مع وزيرة 
100 ألف جنيه لكل  التضامن صرف 
ضحية، ستصرف بصورة فورية ألسر 
الضحايا، إضافة لمبلغ يصل إلى 20 
درجة  حسب  للمصابين،  جنيه  ألــف 
ودولية  دول عربية  وقدمت  إصابتهم. 
في ضحايا  مصر  إلــى  العزاء  أمــس، 
الحريق، مؤكدين تعاطفهم وتضامنهم  
ومعربين  مصر،  وشعب  حكومة  مــع 
الضحايا  لــذوي  التعازي  خالص  عن 
والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

»السيادة السوداني«:

الجيش مع رغبة الشعب يف حكومة منتخبة

أسماء الحسيني )الخرطوم(

الــســيــادة في  ــال رئــيــس مجلس  ق
السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح 
المسلحة  القوات  إن  البرهان أمس، 
لــن تــنــحــاز ألي طـــرف فــي الــبــالد، 
حكومة  في  الشعب  رغبة  مع  وتقف 
القوات  أن  مــؤكــداً  منتخبة،  مدنية 
ــمــرار  ــى اســت الــمــســلــحــة تــعــمــل عــل
أداء  من  لتتمكن  والتحديث  التطوير 

واجباتها.
خالل  كلمته  في  البرهان  ورحــب 
ــقــوات  ــذي نــظــمــتــه ال ــ ــال ال ــف االحــت
اليوم  بمناسبة  السودانية  المسلحة 
ــودان بكل  ــســ ــ ــقــالل ال الــــــ68 الســت
الساحة  في  المطروحة  المبادرات 
السوداني  الصف  وحدة  تدعم  التي 
داعــًيــا  الــفــرقــة،  إنــهــاء  على  وتعمل 
واحد  صعيد  على  للجلوس  الجميع 
المدنية في هذه  المسؤولية  ل  وتحُمّ

المرحلة الدقيقة من عمر البالد.
وجدد رئيس مجلس السيادة تأكيده 
بأن القوات المسلحة لن تنحاز إلى أي 
طرف، وأنها فقط مع رغبة الشعب، 
واضعًة تحقيق أهداف ثورة ديسمبر 

ــع مطالب  ــا م ــه نــصــب أعــيــنــهــا، وأن
الشعب المشروعة في حكومة مدنية 
الــقــوات  أن  على  مــشــدداً  منتخبة، 
في  واجبها  ألداء  ستتفرغ  المسلحة 
مكتسباتها  وحــراســة  البالد  حماية 

الوطنية من كل ُمعتٍد ومتربص.
ودعا البرهان القوى السياسية إلى 
تحمل مسؤولياتها الوطنية، مؤكًدا أن 
البالد ال تحتمل المزيد من التشرذم 

والتحزب والتجاذب السياسي.
ــر، تجمع أمــس،  ــي ســيــاق أخــ وفـ
السودانيين  من  مئات  الخرطوم  في 
يدعمها  سياسية  لمبادرة  المؤيدين 
الفريق عبد الفتاح البرهان لوضع حد 

لألزمة السياسية في البالد.
قاعة  خـــارج  التظاهرة  وتجمعت 

السودانية  بالعاصمة  الــمــؤتــمــرات 
أمس  منذ  اجتماعات  تشهد  والتي 
األول، حول المبادرة التي تم إطالقها 

مؤخرا.
وتــعــد الــمــبــادرة الــمــعــروفــة باسم 
إلنهاء  محاولة  السودان«  أهل  »نــداء 
االضطرابات السياسية في السودان، 
أواخــر  فــي  البرهان  بها  وقــد رحــب 

الشهر الماضي.
وأمس األول، انطلق مؤتمر المبادرة 
ما  المبادرة جمعت  إن  بدر  ود  وقال 
يقرب من 120 حزبا سياسيا تشمل 
ــطــرق الــصــوفــيــة وزعــمــاء  زعــمــاء ال

القبائل.
ــال إنــهــا »تــهــدف إلـــى معالجة  وقـ
التدهور االقتصادي وتحقيق السالم 
انتخابات  ــراء  إجـ وضــمــان  ــن،  ــ واألم

نزيهة العام المقبل كما هو مقرر«.
وغـــــاب عـــن الــمــؤتــمــر ائــتــالف 
الــســودان  فــي  الرئيسي  المعارضة 
قوى »الحرية والتغيير«، وأعضاء من 
مجموعات  وهي  المقاومة«،  »لجان 
غير رسمية ظهرت خالل احتجاجات 
الــســابــق عمر  الــرئــيــس  2019 ضــد 

البشير.

تظاهرة في الخرطوم مؤيدة لمبادرة البرهان السياسية )أ ف ب(

ماس كهربائي 
سبب الحادث 
وارتفاع أعداد 
الضحايا نتيجة 
التدافع الشديد

النائب العام يشكل 
فريقًا للتحقيق 

ورفع االستعداد 
بمستشفيات 
الجيزة والقاهرة

السلطات تصرف 
تعويضات ألسر 

القتلى والمصابين

تعاطف عربي 
ودولي واسع 

مع مصر

رئيس الحكومة المصرية يتفقد كنيسة »أبو سيفين« بعد تعرضها لحريق )أ ف ب(

القاهرة )االتحاد(

ــمــصــري  شــهــد الـــرئـــيـــس ال
أمــس،  السيسي،  الفتاح  عبد 
الجدد  ــوزراء  ــ ال مــن  عــدد  أداء 
بحضور  الــدســتــوريــة،  اليمين 
رئيس مجلس الوزراء مصطفى 

مدبولي.
بعدما  اليمين  أداء  ــي  ــأت وي
في  المصري،  البرلمان  وافــق 
األول، على  جلسة طارئة أمس 
موسع  وزاري  تــعــديــل  إجــــراء 
على حكومة مدبولي، شمل 13 
القطاعات  في  أغلبها  حقيبة، 
الخدمية، في أول تعديل تشهده 

البالد منذ نحو ثالثة أعوام.
الجدد  الــوزراء  انتهى  إن  وما 
اجتمع  حتى  اليمين،  أداء  من 
الرئيس  الحكومة  وبرئيس  بهم 

السيسي،  عبدالفتاح  المصري 
موجًها لهم عدة رسائل، مطالًبا 
مع  المنتظم  بالتواصل  إياهم 
الــشــعــب الـــمـــصـــري، وتــقــديــم 
أفضل الخدمات لهم في مجال 
عمل كل وزارة، مع نشر وتعميق 
التحديات  بشأن  العام  الوعي 
والداخلية  واإلقليمية  الدولية 

التي تواجه الدولة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة 
المصرية السفير بسام راضي، 
في بيان، إن »الرئيس السيسي 
متمنياً  الجدد،  بــالــوزراء  رحب 
ــق والـــنـــجـــاح في  ــي ــوف ــت ــم ال ــه ل
لطموحات  يرقى  بما  مهمتهم، 
في  ويسهم  المصري  الشعب 
الدولة  استراتيجيات  تحقيق 
ــة  وغــايــتــهــا الـــكـــبـــرى وحــمــاي

مصالحها ومقدراتها«.

حسن الورفلي )بنغازي(

المصرية  العاصمة  تحتضن 
رئيس  بين  اجتماعاً  القاهرة 
صالح  عقيلة  الليبي  البرلمان 
ورئيس المجلس األعلى للدولة 
خالد المشري، بهدف التوافق 
الالزم  الدستوري  حول اإلطار 
الرئاسية  االنتخابات  إلجــراء 
بأقرب  البالد  في  والتشريعية 
وقـــــت مـــمـــكـــن، ووضــــــع حــد 
بحسب  السياسي،  لالنقسام 
مــصــدر مــطــلــع لــــ»االتـــحـــاد«. 
وأكد المصدر أن االجتماعات 
تهدف  القاهرة  تحتضنها  التي 
ــاد اخـــتـــراق  ــجـ بـــاألســـاس إليـ
الدستوري  المسار  حقيقي في 
التي  لالجتماعات  استكماالً 
أعضاء  بين  مصر  احتضنتها 
لجنة المسار الدستوري خالل 
األسابيع الماضية، مشيراً إلى 
أن الجانب المصري يدفع نحو 
الرئاسية  االنتخابات  إجــراء 
والتشريعية في أقرب اآلجال.

ــود  ــح الـــمـــصـــدر وجـ ــ وأوضــ

مجلس  رئــيــســي  مــن  تــرحــيــب 
الــــنــــواب واألعــــلــــى لــلــدولــة 
والدولية  اإلقليمية  بالجهود 
على  الـــتـــوافـــق  ــحــو  ن ــع  ــدف ــل ل
ــار الــدســتــوري، مــشــيــراً  اإلطــ
الــدولــة  مجلس  وفــد  أن  إلــى 
ــح  ــرشـ ــض تـ ــ ــرفـ ــ ــك بـ ــسـ ــمـ ــتـ يـ
االنتخابات  فــي  العسكريين 
تعيق  بــشــروط  إال  الــرئــاســيــة 
في  فاعلة  شخصيات  تــرشــح 
عضو  وأكــد  الليبي.  المشهد 
مجلس الدولة سعد بن شرادة 
ــحــاد«  ـــ»االت فــي تــصــريــحــات ل
عقيلة  بين  كبيرة  الفجوة  أن 
ــد الـــمـــشـــري،  ــ ــال صـــالـــح وخــ
بضرورة  األخير  تمسك  بسبب 
دستورية  قاعدة  على  التوافق 
ــراف بــشــرعــيــة  ــ ــت ــ ودعــــم االع

باشاغا. فتحي  حكومة 
ــرادة إلـــى أن  ــن شــ ــار ب وأشــ
يمارسها  ــتــي  ال الــضــغــوطــات 
أن  يــمــكــن  الــدولــي  المجتمع 
النواب  مجلس  رئيسي  تدفع 
ــلـــدولـــة لــتــكــلــيــف  ــى لـ ــ ــل ــ واألع

البالد. ثالثة في  حكومة 

الوزراء الجدد يؤدون اليمين 
الدستورية أمام الرئيس المصري 

»النواب والدولة« الليبيان يبحثان  
 التوافق على اإلطار الدستوري

إحباط مخططات 
إرهابية في 

الصومال

)االتحاد( مقديشو 

أزالت وحدات من اجليش 
ألغام أرضية زرعتها   7 الصومالي 

»الشباب«  حركة  ميليشيات 
»القاعدة«  بتنظيم  املرتبطة 

مدينة  بضواحي  اإلرهابي، 
»كيسمايو«.

الصومالية  األنباء  وكالة  وأفادت 
العملية  أن  »صونا« أمس، 

نفذها  مخصصة  العسكرية 
اجليش إلزالة األلغام األرضية 
على طول الطريق الرابط بني 

ومنطقة  »كيسمايو«  مدينة 
حاجي«. »بولو 

وأضافت الوكالة أن هذا الطريق 
املاضي تفجيرًا عبر  شهد األسبوع 
مليشيات  نفذتها  األرضية  األلغام 

 8 »الشباب« اإلرهابية استهدف 
سيارات تقل مدنيني مما تسبب 

يف عدد من القتلى واجلرحى.
ويف سياق متصل، قتل مدني 

وأصيب جندي يف انفجار على 
مشارف مدينة »سبيد« يف 

جنوب  الوسطى«  »شابيل  منطقة 
الصومال.

وجاء االنفجار الذي وقع أمس، 
أي جهة مسؤوليتها  ولم تعلن 

عنه، وسط عملية جترى 
»الشباب«. حركة  ضد  باملنطقة 
عن  الناجم  االنفجار  واستهدف 
لغم أرضي يتم التحكم فيه عن 
بعد، دراجة بخارية على متنها 

ومدني. جندي 
وقال مصدر محلي، إن املدني قتل 
بينما  الناسفة،  العبوة  انفجار  يف 

أصيب اجلندي ومت نقله إلى 
املستشفى.

ويف أعقاب االنفجار، وصلت 
قوات حكومية إلى موقع احلادث 
عن  بحثا  تفتيش  عمليات  وبدأت 
ملا ذكره سكان  مشتبه بهم، طبقا 

محليون.
استهدف  املاضي،  واألربعاء 

الرئاسي  القصر  انتحاري،  تفجير 
أسفر  ما  »هيرشبيلى«  بوالية 

عن سقوط عدد من القتلى 
واجلرحى.

تظاهرة في 
الخرطوم تأييًدا 
لمبادرة البرهان 

السياسية
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أسفرت عن مقتل نحو 20 ألف مدني

ألغام »الحوثي«.. قنابل موقوتة تعرقل السالم يف اليمن

أحمد عاطف )عدن، القاهرة(

بانفجار  أمــس،  طفالن  وأصيب  مدني  قتل 
الحوثي  ميليشيات  مخلفات  من  أرضــي  لغم 

اإلرهابية بمنطقة »الجاح« جنوبي الحديدة.
أدى  »االنفجار  فإن  محلية،  لمصادر  ووفقاً 
إلى مقتل أحمد محمد عييد زقاف )30 عاماً( 
وإصابة ابنه صقر )8 أعوام( وابن أخيه أحمد 

محمد تمام بإصابات خطيرة«.
زرعته  الـــذي  اللغم  أن  الــمــصــادر  وأكـــدت 
من  بالقرب  مرورهم  أثناء  انفجر  الميليشيات 
مزرعتهم بمنطقة »الجاح« غربي مديرية »بيت 

الفقيه«.
يمنيون  سياسيون  ومحللون  خــبــراء  وقــال 
الحوثي  ميليشيات  زرعتها  التي  األلــغــام  إن 
اإلرهــابــيــة تعد مــن أخــطــر جــرائــم الــحــرب، 
موضحين أنها تعرقل السالم وتقتل مدنيين ال 
ذنب لهم، والذي وصل عددهم إلى أكثر من 20 

ألف قتيل وفقاً لتقارير حقوقية.
لـ»االتحاد«  الخبراء في تصريحات  وأضاف 
في  لأللغام  زرع  عملية  أكبر  شهد  اليمن  أن 
وأن  الثانية  العالمية  الحرب  نهاية  منذ  العالم 
خرائط  بال  األلغام  مناطق  أن  األكبر  الخطر 
وهو ما يجعلها منطقة ذات مخاطر عالية حتى 

بعد انتهاء الحرب.
محمود  اليمني  السياسي  المحلل  وقـــال 
اإلرهــابــيــة  الــحــوثــي  ميليشيات  إن  الــطــاهــر 
كافة،  اليمن  أنــحــاء  فــي  األلــغــام  زرع  تــواصــل 

وهي  لسيطرتها  الخاضعة  المناطق  السيما 
شديدة  أخيرة  لجولة  استعداًدا  ذلك  أن  تعد 
إلى  الفتاً  اليمني،  الجيش  وبين  بينها  القتال 
أن »الحوثي ال يلتفت إلى دعوات السالم ألنه 
على  الصبر  يمقت  اليمني  الشعب  أن  يــدرك 

جرائمه بسبب التجارب الكثيرة«.
لـ»االتحاد«  تصريحات  في  الطاهر  وأشــار 
ميليشيات  األلغام على  استخدام  اقتصار  إلى 
الحوثي بشكل حصري، إذ تشير التقارير إلى 
زرعه  أرضي  لغم  مليون   2 أكثر من  أن هناك 
يمنية  محافظة   15 مــن  أكثر  فــي  الحوثيون 
واألفـــراد  للمركبات  »مــضــاد  األنـــواع  بجميع 
واأللغام البحرية«، معظمها ألغام محلية الصنع 

مع  لتنفجر  محليا  تطويرها  وتم  مستوردة  أو 
أقل وزن.

غدت  األرضية  األلغام  أن  الطاهر  وأوضــح 
التي  اإلرهابية  الميليشيات  أسلحة  أبرز  أحد 
ــان  ــودي وال الــجــبــال  فــي  المدنيين  تستهدف 
»إلى  الفتاً  السكنية،  األحياء  وفــي  والسهول 
بعد  إال  منطقة  من  الحوثيون  ينسحب  ال  أنه 
أن تكون منكوبة بمئات األلغام وهو ما يتسبب 
ومعاقين  قتلى  بين  الضحايا  آالف  بسقوط 
بــدون  األلــغــام  هــذه  زرع  يتم  وأنـــه  خصوصاً 
الوصول  أو  نزعها  يجعل  الذي  األمر  خرائط 

إليها صعباً للغاية«.
اليمن  أن  اليمني  السياسي  المحلل  وأعتبر 
في  ألغام  حقل  أكبر  الحالي  الوقت  في  يعد 
الحرب  انتهاء  بعد  حتى  أنه  موضحاً  العالم، 

ستعاني اليمن بشكل كبير من هذه األلغام.
سيوالً  اليمن  شهد  الماضية،  الفترة  وفــي 
إلى  ووصلت  األلغام  من  كبيرة  كميات  جرفت 
في  زراعية  ومساحات  مأهولة سكنية  مناطق 
عثر  وحينها  أخــرى،  محافظات  وعــدة  مــأرب 
السكان على ألغام جرفتها السيول إلى منازلهم 

وأراضيهم.
التابع  الدوليين  الخبراء  من  فريق  وحــذر 
مقدم  سابق  أممي  تقرير  في  المتحدة  لألمم 
إلى مجلس األمن الدولي من استخدام األلغام 
طول  على  وخاصة  عشوائي  بشكل  األرضية 
الساحل الغربي، لما له من تهديدات للسكان 

المدنيين.

وفي السياق، أكد الخبير في الشأن اليمني 
ليست  الحوثي  ألغام  أن  األنسي  عبدالكريم 
ُوضعت  أنها  إذا  السالم  لعملية  ُمعرقلة  فقط 
عن  الخرائط  منعت  أنها  كما  كبيرة  بخطة 
اليمنيين، الفتاً إلى أنها أزمة ستعيش نحو 70 

عاماً بعد انتهاء الحرب.
لـ»االتحاد«  تصريحات  في  األنسي  وأضاف 
بكثير  أكثر  الحوثية  األلغام  ضحايا  تعداد  أن 
أن  إلــى  مشيراً  القتال،  بجبهات  قتلوا  ممن 

الذاتية« وهي  بـ»األلغام  الغربي ملىء  الساحل 
نوع ينفجر مباشرة اذا ما اقترب أي جسم فيه 
حرارة وهو ما ظهر خالل الفترة الماضية بأن 
أو  وحيوانات  بشر  بين  تميز  لم  األلغام  هذه 

أطفال وكبار.
اليمني أن األلغام  الشأن  الباحث في  ولفت 
يراها،  من  لخداع  ألعاب  شكل  على  ُوضعت 
مشيراً إلى أن تلك األلغام توضع على مسافة 

ثالثة أمتار وهي من أبشع جرائم الحرب.

هجوم جوي 
يستهدف أهدافًا 

في طرطوس

دمشق )وكاالت(

السورية  أفادت وكالة األنباء 
»سانا« أمس، أن هجوما جويًا 

محافظة  مبحيط  نقاطا  استهدف 
وكانت  الساحلية.  طرطوس 

وسائل إعالم سورية رسمية قد 
أفادت يف وقت سابق بتصدي 

الدفاعات اجلوية ألهداف يف 
سماء احملافظة بعد سماع دوي 

انفجارات.
من جهتها، ذكرت وسائل إعالم 
إسرائيلية  طائرات  أن  لبنانية 

قصفت مواقع يف سوريا من فوق 
من  وحتديدًا  اللبنانية  األراضي 

»اجلية«. سواحل  قبالة 
وتقع مدينة طرطوس يف غرب 

الشرقية  السواحل  على  سوريا، 
جنوب  املتوسط  األبيض  للبحر 
كيلومترا   250 وتبعد  الالذقية، 

شماال عن العاصمة دمشق، و30 
اللبنانية. احلدود  عن  كيلومترا 

ومنذ بداية احلرب يف سوريا 
2011، شّنت إسرائيل مئات  يف 

الغارات اجلوية يف سوريا طالت 
وأهدافا  السوري  للجيش  مواقع 

مليليشيات »حزب اهلل« اإلرهابي، 
ونادرا ما تعلق إسرائيل على 

التقارير التي ترد عن هذه 
الغارات.

وأودى الصراع يف سوريا بحياة 
500 ألف شخص، فضال عن  نحو 
وتشريد  التحتية  البنية  تدمير 

املاليني.

جهود مكثفة لردم الهوة التي أفرزتها أزمة 2011

خبراء: عودة سوريا للجامعة العربية تعزز العمل املشترك

أحمد شعبان )دمشق، القاهرة(

إلــى  ــا  ــعــودة ســوري ب اهــتــمــام كبير 
إلى  عودتها  عبر  العربي  ُمحيطها 
العربية  ــدول  ال جامعة  في  مقعدها 
عقدها  المقرر  المقبلة  القمة  خالل 
وذلك  المقبل،  نوفمبر  في  بالجزائر 

بعد غياب دام أكثر من 11 عاماً.
ــراف عــربــيــة ودولــيــة   والتــــزال أطــ
التي  الهوة  لردم  مكثفة  جهوداً  تبذل 
سوريا  بين  األزمــة  ظــروف  أفرزتها 
العديد  وأفضت  العربي،  ومحيطها 
واألجنبية  العربية  الــتــحــركــات  مــن 
استعادة  مسار  في  تصب  نتائج  إلى 
ــدول  ال جامعة  فــي  مقعدها  ســوريــا 
العربية للمرة األولى منذ عام 2011.

أن  ودبلوماسيون  سياسيون  واعتبر 
عودة سوريا للجامعة العربية ضرورة 
أن  من  محذرين  العربي،  الشمل  للم 
استمرار بقاء سوريا خارج المنظومة 
األمن  صالح  في  يصب  ال  العربية، 
القومي العربي. وأكدوا لـ»االتحاد« أن 
األساسية  الركائز  إحدى  هي  سوريا 
لقيام الجامعة العربية، وكانت واحدة 
من 7 دول قامت على أكتافها مؤسسة 

العرب الكبرى.
ــا إلــى  ــودة ســوري ــول أهــمــيــة عـ وحـ
نبيل  السفير  قال  العربية،  الجامعة 
ــر الــخــارجــيــة الــمــصــري  ــ فــهــمــي وزي
الوضع  يتابع  ُمحلل  »أي  إن  األسبق: 
أن يحزن على استمرار  العربي البد 
بقاء سوريا خارج المنظومة العربية، 
ووجود فجوة دبلوماسية لمدة طويلة 

أدت للمساس بالمصلحة العربية«.

في  فهمي  نبيل  السفير  وأضـــاف 
تــصــريــحــات لــــ»االتـــحـــاد«: »أنـــا من 
وُمقدراً  العربي،  الشمل  لم  مؤيدي 

لمدى الجرح الذي كان قائماً«.
ــوادر الــعــودة  ــرى بـ ــال: »بــدأنــا ن وقـ
هذا  ومــن  الــمــســار،  هــذا  لتصحيح 
أن  الطبيعي  األمـــر  فـــإن  المنطلق 
العربية من دون  تسعى كل األطراف 
إلى اإلطار  إلى عودة سوريا  استثناء 
العربي، وأعني بذلك األقطار العربية 

األســاس  فــي  متحفظة  كــانــت  الــتــي 
الجامعة  إلــى  السورية  الــعــودة  على 
أن  ضـــرورة  على  مــشــدداً  العربية«، 
الجهات  كل  من  تحرك  هناك  يكون 

بما فيها سوريا.
بدوره، اعتبر أستاذ العلوم السياسية 
طارق  الدكتور  القاهرة  جامعة  في 
فهمي، أن ملف عودة سوريا للجامعة 
العربية لم يحدث فيه أي تطور، وأن 
القمة  عقد  انتظار  في  الملف  هــذا 

لكي  الجزائر  فــي  القادمة  العربية 
وقال  العربية.  للجامعة  سوريا  تعود 
أن  »البد  لـ»االتحاد«:  في تصريحات 
يصدر القرار من مؤسسة القمة كما 

تم حجب موقعها«.
عربياً  تــجــاوبــاً  هــنــاك  أن  ــح  وأوضـ
وترحيباً كبيراً من بعض الدول لعودة 
سوريا، مؤكداً أن الجامعة تحتاج عودة 
سوريا في هذا التوقيت وخاصة أنها 
إلى أن هناك  مهماً، الفتاً  تلعب دوراً 

العربية  بالقمة  متعلقة  فنية  مشاكل 
وليست بمواقف األطراف األخرى.

محمد  السفير  شــدد  جانبه،  مــن 
المصري  الخارجية  وزيــر  العرابي 
إحياء  وأهمية  ضرورة  على  األسبق، 
ســوريــا،  فــي  الوطنية  الــدولــة  فــكــرة 
القوة  هي  العربية  الــدول  أن  مؤكداً 
ــقـــادرة عــلــى دعـــم هــذا  ــوحــيــدة الـ ال

المفهوم.
ــكــاتــب  ــد الــمــفــكــر وال ــ بــــــدوره، أك
السوري فؤاد حمدو الدقس أن سوريا 
لقيام  األساسية  الركائز  إحــدى  هي 
واحدة  كانت  وقد  العربية،  الجامعة 
من 7 دول قامت على أكتافها مؤسسة 
العرب الكبرى، في الثاني والعشرين 
القاهرة،  في   1945 عام  مــارس  من 
توثيق  تأسيسها  مــن  الــهــدف  وكـــان 
الدول  بين  الروابط  وتقوية  الصالت 

العربية، في مختلف المجاالت.
بتلك  ب  نَُرِحّ كسوريين  »إننا  وقال: 
طريق  في  عائقاً  نقف  وال  اللحظة، 
عودة سوريا للجامعة العربية لتكتمل 
اللُْحمة العربية، وينتظم العقد، ويعود 
التحديات  لمواجهة  العربي  التوهج 

والعقبات«.

عدن )االتحاد، وكاالت(الميليشيات الحوثية زرعت أكثر من مليوني لغم في مختلف أنحاء اليمن )أرشيفية(

أعلنت األمم المتحدة أمس، تخصيص 44 مليون دوالر للتصدي لكارثة األمطار 
الغزيرة والفيضانات والسيول الجارفة التي يشهدها اليمن حاليا وأدت إلى تضرر 

مئات اآلالف من اليمنيين.
وقال مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية »أوتشا« في اليمن: إن 

صندوق اليمن للصحة العامة خصص 44 مليون دوالر لالستجابة المنقذة للحياة.
وتشهد مناطق كثيرة من اليمن حاليًا ومنذ منتصف الشهر الماضي سيواًل جارفة 

وأمطارا غزيرة وصواعق رعدية أودت بحياة العشرات وألحقت أضرارا فادحة في 
البنية التحتية وممتلكات السكان واألراضي الزراعية والوديان وغمرت كثيرًا من 

مخيمات النازحين في محافظة مأرب شمال شرقي البالد.
وفي سياق متصل، أعلنت منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 
»اليونسكو«، أنها ستطلق مرحلة جديدة من مشروعها المشترك مع االتحاد 

األوروبي، إلعادة تأهيل عدد من المباني التاريخية في صنعاء القديمة التي تضررت 
مؤخرًا جراء السيول. وقالت المنظمة في بيان صحافي، إن »التقييم الشامل 

لألضرار التي لحقت بمباني صنعاء القديمة الذي أجري عام 2021، أظهرت نتائجه 
تضرر نحو 10 آالف مبنى، وبناًء عليه ستطلق مرحلة جديدة من المشروع لمواصلة 

إعادة تأهيل المباني التاريخية في المدينة، وخلق فرص عمل آلالف الشباب من 
خالل مخططات النقد مقابل العمل«.

تضرر 10 آالف مبنى في صنعاء التاريخية

األمم املتحدة تقدم 44 مليون دوالر  

ملواجهة كارثة الفيضانات

أكبر عملية زرع لأللغام 
في العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية

خبراء لـ»  «: 
مواقع األلغام بال خرائط ما 

يجعلها مناطق خطر كبير

مليونا لغم من مختلف 
األنواع زرعتها الميليشيات 

في 15 محافظة

خبراء لـ»   «: 
لم الشمل يدعم 
األمن القومي 

العربي  
 

مقعد سوريا شاغر خالل اجتماع للجامعة العربية )أرشيفية(
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مع اتساع الخالفات بين القوى السياسية

القضــاء العــراقي: ال نملك صالحيـــة حـل البرملــان

ــقــضــاء األعــلــى  ــال مــجــلــس ال ــ وق
العراقي أمس، إنه ال يملك صالحية 
حــل مــجــلــس الـــنـــواب مـــؤكـــداً عــدم 
التدخل بعمل السلطتين  أحقيته في 

والتنفيذية. التشريعية 
ــيــان صـــادر عن  ــي ب ــاء ذلـــك ف جـ
مطالب  على  رداً  القضاء  مجلس 
مقتدى  الـــصـــدري«  »الــتــيــار  زعــيــم 
ــات  ــجــه ــل ال ــهـ ــذي أمـ ــ ــ ــدر ال ــصــ ــ ال
ــوع  الــقــضــائــيــة حــتــى نــهــايــة األســب
ــدعــوة  الــحــالــي لــحــل الــبــرلــمــان وال

جديدة. النتخابات 
يتفق  المجلس  أن  الــبــيــان  وذكـــر 
سلبية  تشخيص  ــي  ف ــصــدر  ال ــع  م
وحجم  العراق  في  السياسي  الواقع 
المتمثلة  الــدســتــوريــة  المخالفات 
للبالد  جديد  رئيس  انتخاب  بتأخر 
حكومة  وتشكيل  لــلــوزراء  ورئــيــس 
جديدة ضمن المهل الدستورية وهو 

ويجب  مقبولة  غير  حالة  عــده  مــا 
. معالجتها

يملك  ال  القضاء  مجلس  أن  وأكد 
وأن  الــنــواب  مجلس  حــل  صالحية 
فقط  القضاء  بإدارة  تتعلق  واجباته 
التدخل  يجيز  ما  بينها  من  وليس 
أو  الــتــشــريــعــيــة  السلطتين  ــأمــور  ب
بين  الفصل  لمبدأ  تطبيقاً  التنفيذية 

السلطات.
ــا الــبــيــان جــمــيــع الــجــهــات  ــ ودعـ
ــة إلـــى عــدم  الــســيــاســيــة واإلعــالمــي
الــخــصــومــات  ــي  ــ ف ــاء  ــضـ ــقـ الـ زج 
والــمــنــافــســات الــســيــاســيــة مــؤكــداً 
واحدة  مسافة  على  المجلس  وقوف 

الجميع. من 
ــان الــصــدر أمــهــل الــســلــطــات  ــ وك
نهاية  حتى  الــعــراق  فــي  القضائية 
ــوع الـــحـــالـــي لــحــل مــجــلــس  ــ ــب األســ
النواب داعياً اتباعه لكتابة عرائض 

للمطالبة  للقضاء  وتقديمها  قانونية 
بحل المجلس لكنه لم يوضح حينها 
به  يقوم  أن  يعتزم  الذي  اإلجراء  ما 

المهلة. انتهاء  بعد 
ــا »الـــتـــيـــار  ــ ــي الـــســـيـــاق، دعـ ــ وفـ
للتظاهر  أنصاره  أمــس،  الصدري« 
مــجــددا فــي ســاحــة الــتــحــريــر في 

بغداد. العراقية  العاصمة 
ــد«  ــقــائ ودعــــا حــســاب »وزيـــــر ال
المقرب من زعيم »التيار الصدري« 
مليونية  إلى تظاهرة  الصدر  مقتدى 
ــح محمد  ــال صــال ــ وق بـــغـــداد.  فــي 
ــعــد جلسة  »ب ــان:  ــي ب ــي  ف ــعــراقــي  ال
الصدر،  مقتدى  مع  مطّولة  نقاشية 
المظاهرة  تكون  أن  على  فيها  ركز 
يسبق  لم  ومظاهرة  سلمية  القادمة 

لها مثيل من ناحية العدد«.
تــحــديــد موعد  ــقــرر  »ت ــاف:  وأضــ
القادم  السبت  يوم  في  المظاهرة، 

ساحة  فــي  التجّمع  يــكــون  أن  على 
الخامسة  الساعة  في  أوال  التحرير 
عــصــرا ثـــم الــمــســيــر نــحــو ســاحــة 

االحتفاالت«.
وفــي وقــت ســابــق، دعــا الــصــدر، 
ــن كـــافـــة بـــالـــخـــروج في  ــي ــي ــراق ــع ال
في  مــلــيــونــيــة«  »سلمية  تــظــاهــرات 
العاصمة  وســـط  الــتــحــريــر  ســاحــة 
والميليشيات  الفساد  »ضــد  بغداد 

المتسلطة«.  الفاسدة  واألحزاب 
قوى  بأن  أمس،  صالح  كما صرح 
سلسلة  مارست  التنسيقي«  »اإلطار 
بالقوة  اإلرادات  لفرض  تصرفات 
إلـــى حالة  ــبــالد  ال لــجــر  والــتــهــديــد 
االنـــســـداد الــســيــاســي بــعــد إعــالن 
في  البرلمانية  االنــتــخــابــات  نتائج 

الماضي. أكتوبر  العاشر من 
»قوى  إن  بيان صحفي،  في  وقال 
سياسة  إلى  التنسيقي سعت  اإلطار 

فرض اإلرادات من خالل االعتصام 
إعالن  بعد  الخضراء  بوابات  أمــام 
قوى  كانت  التي  االنتخابات  نتائج 
ومن  فيها  األكــبــر  الخاسر  اإلطـــار 
وقصف  المعطل  الثلث  تشكيل  ثم 
بالصواريخ  وأربيل  األنبار  مدينتي 
وطني  إنــقــاذ  تحالف  تشكيل  بعد 
التي  الصوتية  التسريبات  ثم  ومن 
ــان جــوهــرهــا الــحــقــيــقــي فــرض  ــ ك

والتهديد«. بالقوة  اإلرادات 
لم  الصدري  »التيار  أن  وأضــاف 
على  اإلرادات  فـــرض  عــلــى  يــعــمــل 
ــيــل االنــســحــاب من  ــن بــدل ــريـ اآلخـ
وما  نائباً   73 وسحب  االنتخابات 
لحلحلة  ــادرات  ــب م  10 عــن  يقل  ال 
السياسي  باالنسداد  أسميتموه  ما 
وهذا من المؤكد ال يمّت إلى فرض 

اإلرادات بصلة«.
ــيـــاســـي  وقــــــــال الـــمـــحـــلـــل الـــسـ

ــز  ــب رئـــيـــس »مــرك ــائـ الـــعـــراقـــي ونـ
الموسوي،  حيدر  القرارالسياسي« 
طــاولــة  عــلــى  سيجلس  الجميع  إن 
وسائل  كــل  اســتــنــزاف  بعد  الــحــوار 

للطرفين. المتاحة  الضغط 
ــوســوي فـــي تــصــريــح  ــم وأشــــار ال
موجود  »التوتر  أن  إلى  لـ»االتحاد« 
ولكن  مستمر  اإلعالمي  والتصعيد 
بأن  للتصعيد  معينة  حــدوداً  هناك 
ألنه  واالشــتــبــاك  لــلــصــدام  يصل  ال 
ومن  الحمراء  الخطوط  من  يعتبر 
سياسياً،  منتحراً  سيكون  بها  يبدأ 
سيحسب  االتجاه  بهذا  تصرف  وكل 
الــدولــي«.   المجتمع  قبل  مــن  ضــده 
بين  البالد  في  الخالفات  وتستمر 
دون  مــن  لتحول  السياسية  الــقــوى 
إجراء  منذ  جديدة  حكومة  تشكيل 
أكتوبر   10 في  األخيرة  االنتخابات 

.2021

مع دخول األزمة االقتصادية عامها الثالث

خبراء: تصــرفات النخبــة الحاكمــة أفقـرت اللبنانيني

دينا محمود )بيروت، لندن(

مــع اقـــتـــراب األزمــــة االقــتــصــاديــة 
دخول  من  لبنان  تجتاح  التي  والمالية 
عامها الثالث، تبدو النخبة الحاكمة في 
بيروت منفصلة تماماً عن واقع سكان 
غالبيتهم  أصــبــح  الــذيــن  البلد،  هــذا 

الساحقة، يعيشون تحت خط الفقر.
ففي الوقت الذي عاد فيه اللبنانيون 
طوابير  فــي  جديد  مــن  لالصطفاف 
طويلة، للحصول على احتياجاتهم من 
الخبز، ما يعيد إلى األذهان المشاهد 
في  لها  مسرحا  الــبــالد  كــانــت  الــتــي 
الساسة  ينشغل  األهلية،  الحرب  فترة 
ــواء الــمــســتــمــرة منذ  بــخــالفــاتــهــم ســ
الحكومة  خــروج  تعرقل  والتي  شهور 
على  ظهرت  التي  تلك  أو  النور،  إلــى 
الدائر  الجدل  كذاك  مؤخراً،  السطح 
للمطران  األمــن  أجهزة  توقيف  حــول 
اللبناني موسى الحاج، لدى عودته من 

إسرائيل، قبل أقل من أسبوعين.
التعامل  في  االتهام  أصابع  وُوِجَهت 
مــع الــحــاج على هــذه الــشــاكــلــة، إلى 
اإلرهــابــيــة  اهلل«  »حـــزب  ميليشيات 
بالبطريرك  حدا  ما  وهو  وأنصارها، 
إلى  الراعي،  بطرس  بشارة  الماروني 
عظة  خــالل  الــحــزب ضمنا،  انــتــقــاد 
علنية ألقاها تضامنا مع هذا المطران، 
للكنيسة  »إهانة  توقيفه  إن  وقال فيها 
المارونية، وأن هذا األمر جرى تحويله 
إلى مسألة قانونية من قبل جماعات 

سياسية«، من دون تسميتها. 
ويشير الراعي في هذا الصدد على 
بين  ضمنية  تفاهمات  إلــى  يبدو،  ما 
السلطات السياسية والدينية في لبنان، 
الذين  المسيحي  الدين  لرجال  تسمح 
لكنائسهم  رعايا  شؤون  رعاية  يتولون 
يعيشون في إسرائيل بزيارتهم هناك، 
من دون أن يتعرضوا لعواقب قانونية، 
بين  اتفاق سالم  وجود  عدم  يفرضها 

الدولتين.
الموقع  نــشــرهــا  تــصــريــحــات  وفـــي 
اإللـــكـــتـــرونـــي لــمــعــهــد »جــيــتــســتــون« 

أبدى  األميركي لألبحاث والدراسات، 
تبديد  من  استغرابهم  خبراء غربيون، 
الساسة اللبنانيين جهودهم في التعامل 
مع ملفات كهذه، في وقت تشهد فيه 
مختلف  على  ــه  أزمــات أســـوأ  بــالدهــم 
وذلك  الحديث،  التاريخ  في  الصعد 
السياسي  الصراع  من  سنوات  جــراء 

واالنهيار االقتصادي.
اللبنانية  الطبقة  إن  الخبراء  وقــال 
تخويف  فــي  وقتها  تــهــدر  الــحــاكــمــة، 
ــذيــن يــســعــون إلـــى تخفيف  ــئــك ال أول

معاناة السكان، بدالً من تركيز جهودها 
على إيجاد سبل لحل األزمة، وذلك في 
يحمل  كــان  المطران،  أن  إلــى  إشــارة 
أدوية ومواد غذائية  توقيفه  معه لدى 
ومعلبات، إضافة إلى 460 ألف دوالر، 
في  يقيمون  لبنانيين  من  مرسلة  كلها 
المنكوبة  عــائــالتــهــم  إلـــى  ــيــل  إســرائ

باألزمات في لبنان.
أقاموا  من  أن  إلــى  الخبراء  وأشــار 
الدنيا ولم يقعدوها على خلفية حمل 
المساعدات  لهذه  الماروني  المطران 

مــبــرر،  مـــن دون  مــعــركــة  ــوا  ــل ــع ــت واف
عن  ذاتــه  الوقت  في  الطرف  يغضون 
ــدوالرات  ال من  الماليين  مئات  تدفق 
»حزب  على  هائلة  بكميات  واألسلحة 
واستشهد  أطراف خارجية.  من  اهلل« 
الخبراء الغربيون في هذا الصدد، بما 
المعني  الخاص  المقرر  قاله  أن  سبق 
بمسألة الفقر المدقع وحقوق اإلنسان 
في األمم المتحدة أوليفييه دي شوتر 
للقادة  الــمــدمــرة  التصرفات  أن  مــن 
الشؤون  عن  والمسؤولين  السياسيين 
عن  المسؤولة  هي  لبنان،  في  المالية 
براثن  بين  البالد  سكان  بغالبية  الزج 
المؤسسة  أن  على  وتــأكــيــده  الفقر، 
السياسية في بيروت، كانت على علم 
بوجود كارثة وشيكة لسنوات، لكنها لم 
تفعل شيئا يُذكر لتجنبها، وإنما انخرط 
بمن  الوثيقة  الصالت  ذوو  األشخاص 
تهريب  عمليات  في  السلطة  في  هم 

ألموالهم إلى الخارج.

»التيار الصدري«: 
قوى »اإلطار« 

مارست أسلوب 
فرض اإلرادات 

خبراء لـ»     «:
 الصدام انتحار 

سياسي .. 
وللتصعيد حدود 
ال يمكن تخطيها

 

تظاهرة ألنصار »اإلطار التنسيقي« قرب المنطقة الخضراء في بغداد قبل عدة أيام )رويترز(

بغداد )االتحاد(

التابعة  االستخبارات  وكالة  أحبطت 
أمس،  العراقية،  الداخلية  لوزارة 

دينية  تجمعات  الستهداف  محاولة 
متفجرة  ومواد  ناسفة  أحزمة  وضبطت 

»جرف  بمنطقة  استباقية  عملية  في 
بابل. بمحافظة  النصر« 

وقالت خلية اإلعالم األمني في 
»بالتزامن مع قرب مناسبات  إنه  بيان: 

االستخبارات  وكالة  شرعت  دينية، 
وزارة  في  االتحادية  والتحقيقات 

لتأمين  محكمة  خطة  بوضع  الداخلية 
الى  المحاذية  والمدن  المناطق 

كربالء«. محافظة 
»بعملية  أنه  البيان:   وأضاف 

معلومات  إلى  استندت  نوعية  استباقية 
االستخبارات  وكالة  تمكنت  دقيقة، 

العمليات  قيادة  مع  والتعاون  بالتنسيق 
الى مخبأ  الوصول  المشتركة من 

لعصابات داعش اإلرهابية في جرف 
وقد  بابل،  النصر ضمن محافظة 

الوكر على أحزمة ناسفة  احتوى هذا 
ومواد متفجرة ومواد تستخدم في 

التفجير«. عمليات 
المعلومات  »بحسب  أنه  البيان  وتابع   

المؤكدة أن هذه المواد التي تم 
زوار  كانت معدة الستهداف  ضبطها 
أنه تم  إلى  الدينية«، الفتًا  المواقع 

والتعامل مع  الالزمة  اتخاذ اإلجراءات 
المعتمدة. السياقات  وفق  المضبوطات 

إحباط محاوالت 
إرهابية الستهداف 

مواقع في بابل

واشنطن )وكاالت(

قالت الشرطة إن رجال لقي 
على  انتحار  عملية  في  حتفه 
أن صدم  بعد  أمــس،  يبدو،  ما 
قـــرب مبنى  بــســيــارتــه حــاجــًز 
نارية  أعيرة  الكونجرس وأطلق 

في الهواء.
الكونجرس  شــرطــة  وقــالــت 
األمــيــركــي إنـــه أثـــنـــاء خـــروج 
المحطمة،  السيارة  من  الرجل 
ــران فــيــهــا عند  ــي ــن اشــتــعــلــت ال
كابيتول  إيست  شارعي  تقاطع 

وسكند.
وأفادت: »ال يبدو في الوقت 
الحالي أن الرجل كان يستهدف 

أي عضو في الكونجرس الذين 
أي  يطلق  ولــم  عطلة،  فــي  هــم 
النار من  يبدو  ما  شرطي على 

سالحه«.
وأوضحت الشرطة أن الرجل 
أطــلــق بــعــد ذلـــك عـــدة أعــيــرة 
ــي شــارع  ــي الـــهـــواء ف ــة ف ــاري ن
ــت إنــه  ــال إيــســت كــابــيــتــول. وق
واقتربت  الشرطة  ردت  عندما 
على  الــنــار  الــرجــل  أطلق  منه، 
شخص  أي  يُصب  ولــم  نفسه، 
شرطة  إدارة  ــجــري  وت ــر.  آخــ
تحقيقا  واشنطن  في  العاصمة 
على  تكشف  ولم  الحادث،  في 
أي  أو  الرجل  هوية  عن  الفور 

تفاصيل عن دوافعه.

غواتيماال )وكاالت(

األقّل  على  شخًصا   28 ُقتل 
منذ مايو جّراء موسم األمطار 
ــاال، مــعــظــمــهــم  ــمـ ــيـ ــواتـ ــي غـ ــ ف
وفق  للتربة،  انزالقات  ضحايا 

ما أعلنت خدمات اإلسعاف.
للحّد  التنسيق  هيئة  وقالت 
ــوارث »كــونــريــد« في  ــكـ مــن الـ
الضحايا  مــن   10 إّن  تــقــريــر 
انزالقات  نتيجة  حتفهم  لقوا 
فيراباز  ألتا  منطقة  في  للتربة 
السّكان  يقطنها  التي  )شمال( 

األصلّيون. 
وأطفالها  أّم  هم  والضحايا 
إلـــى ثالثة  بــاإلضــافــة  الــســّتــة 

أشّقاء قاصرين.
الهيئة  باسم  المتحّدث  وقال 
»المنطقة  غــارســيــا  رودولـــفـــو 
ــر تـــضـــّرًرا من  ــث اإلدارّيـــــة األك

األمطار هي إيزابال«.

للتربة  انزالقات  ُسّجلت  كما 
اإلدارّيــة  غواتيماال  منطقة  في 
ألتا  وفي  العاصمة،  تقع  حيث 
وريتالوليو  )شــمــال(  فــيــرابــاز 

)جنوب(، وفًقا للتقرير.
شــخــًصــا   326 ــالء  إجــ ــّم  ــ وت

المتحّدث. بحسب 
ــضــّرًرا  ــر ت ــث والــمــنــاطــق األك
بشكل  يقطنها  التي  تلك  هــي 
أســاســي الــســّكــان األصــلــّيــون، 
للكوارث  عــرضــة  األكــثــر  وهــم 
يقرب  مــا  ويعيش  الطبيعّية. 
60% من سّكان غواتيماال  من 
البالغ عددهم 17 مليون نسمة 

في الفقر.
األمطار  تسّببت   ،2021 في 
وخلّفت  شخًصا   35 مقتل  في 
جريًحا  و17  مفقودين  ثــالثــة 
 1.5 بحوالى  أضــرًرا  وألحقت 
ما  إجــالء  وتــّم  مليون شخص، 

يقرب من 12 ألف شخص.

انتحار رجل اقتحم بسيارته 
حاجزًا عند مبنى الكونجرس 

28 قتياًل جراء األمطار 
وانزالقات التربة في غواتيماال

الخالفات السياسية 
تعرقل تشكيل 

الحكومة الجديدة

عودة الطوابير 
للحصول على 

الخبز واالحتياجات 
األساسية

لبنانيون يتزاحمون أمام أحد المخابز لشراء الخبز )أرشيفية(

هدى جاسم )بغداد(

حسم مجلس القضاء األعلى 
في العراق، أمره بعدم وجود 
صالحية له بحل البرلمان، 

تعقيبًا على طلب زعيم »التيار 
الصدري« مقتدى الصدر بهذا 
الشأن، فيما تتسارع التحركات 
السياسية من قبل أطراف في 

»اإلطار التنسيقي« في محاولة 
تبدو هي األخيرة للجلوس 

إلى طاولة حوار مشترك، 
بينما أكد خبراء ومحللون 

في تصريحات لـ»االتحاد« أن 
األطراف السياسية ستشارك 

في جلسات الحوار الوطني 
بعد استنزاف كافة وسائل 

الضغط لديها.



المصابين  األطفال  من  فقط،   %50 أي  النصف،  يتلقى 
اإليدز،  لمرض  المسبب  المكتسبة،  المناعة  نقص  بمرض 
العالج الضروري إلبقائهم على قيد الحياة، وهو معدل أقل 
لتلك  منهم  المتلقين  نسبة  تصل  والتي  بالبالغين  مقارنة 
التحديث  حسب  وذلك   ،%75 من  أكثر  والعقاقير  األدويــة 
المتحدة  األمـــم  بــرنــامــج  عــن  الــصــادرة  للبيانات  األخــيــر 

المشترك لمكافحة هذا الوباء العالمي.
 وكنتيجة لتزايد المخاوف من تعثر وتراجع النجاح الذي 
مضادات  يتلقون  الذين  األطفال  نسبة  صعيد  على  تحقق 
وفئة  العمرية  الفئة  هــذه  بين  الهوة  واتساع  الفيروسات، 
ومنظمة  الــعــالــمــيــة،  الــصــحــة  منظمة  شــرعــت  الــبــالــغــيــن، 
لمكافحة  المشترك  المتحدة  األمــم  وبرنامج  اليونيسيف، 
دولي،  تحالف  تأسيس  في  الشركاء،  من  كوكبة  مع  اإليــدز، 
يهدف بحلول نهاية العقد الجاري إلى توفير العالج األفضل 
لجميع األطفال المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة، 
ومنع حدوث المزيد من حاالت العدوى بين األطفال الرضع.

على  للقضاء  الدولي  التحالف  هذا  إطالق  تم  وبالفعل    
 Global Alliance for Ending( 2030 اإليدز بحلول 
AIDS in Children by 2030( مع بداية الشهر الجاري، 
مونتريال.  مدينة  في  السنوي  اإليدز  مؤتمر  فعاليات  ضمن 
إلى  انضم  واليونيسيف،  العالمية،  الصحة  منظمة  وبخالف 
التحالف العديد من منظمات المجتمع المدني، والمنظمات 
العاملة في مكافحة اإليدز على مستوى العالم، وسبعة عشر 
من حكومات الدول األكثر تأثراً بهذا الوباء، ستعمل مجتمعة 
تعتمد  مشتركة  جهود  خالل  من  الهدف،  هذا  تحقيق  على 

على محاور محددة.
قضية  يمثل  يزال  ال  المكتسبة،  المناعة  نقص  وفيروس 
الثمانينات  عقد  في  ظهوره  فمنذ  عالمية،  عامة  صحية 
أودى- حتى اآلن- بحياة أكثر من 40 مليون شخص. ورغم 
أنه ال يوجد بعد عالج يحقق الشفاء التام من هذا الفيروس، 
التشخيص  صعيد  على  تحققت  التي  االختراقات  أن  إال 
المناعة  نقص  بفيروس  اإلصابة  حولت  والرعاية،  والعالج 
يمكن  مما  عليها،  السيطرة  يمكن  مزمنة،  حالة صحية  إلى 
األشخاص المصابين بالفيروس من أن يعيشوا حياة طويلة. 
 38 من  أكثر  هناك  كــان   ،2021 عــام  نهاية  في  أنــه  ويُقدر 
في  مليون(   25( ثلثاهم  بالفيروس،  مصابين  مليون شخص 
كما  العالمية.  الصحة  منظمة  إحصائيات  وفــق  أفريقيا، 
تتعلق  ألف شخص ألسباب   650 توفي   ،2021 أنه في عام 
بفيروس نقص المناعة، وأصيب 1.5 مليون شخص بالعدوى 
الجديدة  العالمية  ــداف  األهـ تحقيق  ولــغــرض  ــرة.  م ألول 
والتي حددها  الفيروس،  واحتواء هذا  مكافحة  على صعيد 
برنامج األمم المتحدة المشترك، يحتاج العالم إلى مضاعفة 
مليون   7.7 في  المتمثل  األسوأ  السيناريو  لتجنب  الجهود، 
السيناريو  وهو  المقبلة.  العشر  السنوات  خالل  وفاة  حالة 
نتيجة  اإلصابات،  معدالت  زيــادة  ظل  في  حالياً،  المحتمل 
خالل  للمصابين  الصحية  الرعاية  خدمات  وتدهور  توقف 

جائحة كوفيد-19.

 *كاتب متخصص في الشؤون العلمية.

الثمينة«،  »الــدرة  العقل  يشكل   
والــعــالمــة الــفــارقــة بــيــن اإلنــســان 
ــر الــمــخــلــوقــات،  وغــيــره مــن ســائ
ربــانــي،  وتــكــريــم  تفضيل  ــاح  ــم وإل
سيما أنه محرك التغذية الرئيسي 
الضليع بتحريك الطاقات البشرية 

السليم. االتجاه  في  وتوجيهها 
ومن خصوصيات العقل البشري 
عامًة، والعربي خاصًة »لتناوله في 
صاحبه  على  يُملي  أنــه  سياقنا« 
ضرورة احترام كرامته، فال يُعامل 
الذي  الهضمي«  »الجهاز  معاملة 
يحتاج  هو  بل  اشتهيت،  بما  تملؤه 
قبوله  تــســبــق  ــة  ــدارسـ وُمـ ــان  إلمــع
الــمــرشــحــة  ــفــكــرة  ال أو  ــمــوقــف  ال
مع  حصل  ما  بالضبط  وهــذا  لــه، 
الحداثة،  مقابل  في  العربي  العقل 
خيارين  بين  وضــع  ــه  أن وبخاصة 
فارقة،  تداعيات  منهما  كل  يحمل 
بالحداثة  االنــغــمــاس  يــكــون  فــهــل 
تقليدياً  وتــنــاوالً  أعــمــى«  »تقليداً 
أم هو تأسيس  المنهجية«؟  »أعمى 
وحاجة  جــديــدة  لمرحلية  واضـــح 

العربي؟  للمجتمع  فعلية 
للحداثة  التأسيس  في  أثر  لقد 
ــاك  ــب ــي اشــت ــربـ ــعـ ــي الـــفـــكـــر الـ ــ ف

جهة،  من  »الــتــراث«  الموروثة  التراكمات  مع  وجــودي 
في  وصعوبة  اآلخــر،  مع  العالقة  طبيعة  في  وضبابية 
والتناغم  االنسجام  قلب  في  الحقيقي  التموقع  تحديد 
التردد  خضم  في  وبخاصة  العالم،  هذا  في  المستدام 
أو  اآلخر،  مع  التفاعل  أرض  من  العالقة  انطالق  بين 

التقبل. وعدم  االنفعال  نمطية 
وبين »األنا واآلخر« تعددت وجوه الحداثة، واختلفت 
إرهاصات التأسيس لها، سيما أن التخلي عن السلطة 
الدينية في الحداثة الغربية، ال يقبل أبداً في »نسخته« 
حتى  كبير،  بشكل  موروثه  ومع  معه  يتصل  بل  العربية، 
نص«  »حضارة  جلها  في  تعتبر  العربية  الحضارة  إن 
يقول  وكــمــا  الــحــاضــر،  عليه  يــقــوم  مــاضــي  وأصــالــة 
األبعاد، سؤال  متعدد  الحداثة سؤال  »سؤال  الجابري: 

مجاالته  بجميع  التراث  إلى  موجه 
ــه لـــلـــحـــداثـــة بــكــل  ــوجـ وســــــؤال مـ
يعني  مما  وطموحها«،  معطياتها 
ووسائل  »أدوات«  تحديث  ضــرورة 
التعامل مع التراث ال التخلي عنه، 
للحداثة  التأسيس  كــان  هنا  ومــن 
في الفكر العربي متصاًل وثيقاً مع 
القطيعة  من  حالة  يعلن  ال  الدين، 
ــع كــمــا هـــو فـــي الــنــمــوذج  ــرف ــت وال

الغربي. 

العربي  اإلنسان  عالقة  عن  وأما 
مــع اآلخــر، فقد آســى فــي طريقه 
ازدواجية  للحداثة من  لبناء مدخل 
مع  لعالقته  المنظمة  المفاهيم 
اآلخر، ولم يحظ بالقدر الكافي من 
طابع  أن  سيما  ذلــك،  في  الوضوح 
»العداوة« والغرابة أُقحم من خالل 
ألفاظها،  تعدت  متعرجة  فهومات 
العقل  لها  ذاتـــه شــد  الــوقــت  وفــي 
التطور  عــلــى  الــمــفــطــور  الــبــشــري 
والـــنـــهـــوض مـــع مــعــطــيــات زخــمــة 
والتقني  التكنولوجي  التطور  مــن 
والعلمي، ومن هنا بات ذلك االتجاه 
متصلة  إليضاحات  معوزاً  الحداثي 
والهوية.  والثقافة  والفكر  بالدين 
الفكر  فــي  الــحــداثــة  تــأســيــس  ألن  نخلص  ذلــك  ومــن 
العربي، قام وال يزال على التأني وبث دوافع النقد البناء 
التراث  بتحرير  وإعادتها  الــقــراءة  وتجديد  العقالني، 
وتحرير  عنه،  بالمسكوت  والعناية  التأويل،  جمود  من 
التراث من التقييد واالستغالل األيديولوجي. كما يتكئ 
ومنهجية  بــاآلخــر،  ووعــي  بتأٍن  »اإلنــســان«  ــراءة  ق على 
تعر  »ال  والموضوعية  االتــزان  مفاده  شعار  على  قائمة 
خالية  األســس،  ناضجة  لحداثة  وصــوالً  عقلك«،  أحــداً 
االستنساخ  زوائــد  أو  القديمة،  الحموالت  شوائب  من 

التجاربي للمجتمعات األخرى.
  

*أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

الهوية، هوية األمم والشعوب واألفراد، 
وبالغة  الماضي  فــي  الحضور  عميقة 
التأثير في الواقع والمستقبل، وبقدر ما 
تكون عاماًل رئيساً للبناء والتطوير، فإنها 
حين تحّرف بعض عناصرها تكون عاماًل 
رئيساً للتدمير ال على المستوى المادي 

فحسب، بل على المستوى المعنوي.
طائفته  أو  دينه  أو  اإلنسان  عرق  هل 
التي تحدد  أو لغته أو جنسه هي فقط 
واحــدة،  أم  متعددة  الهوية  وهــل  هويته؟ 
ذاتية  هوية  لإلنسان  يكون  أن  بمعنى 
وهوية اجتماعية مثاًل؟ وهل الهوية معطى 
ليست  للتطور؟ هذه  قابلة  أنها  أم  ثابٌت 
أسئلة هامشية تعبر عن ترٍف فكرٍي، بل 
هي أسئلة أساسية وعميقة األثر وبالغة 

التأثير.
الهوية من جهٍة يجب أن تكون راسخًة 
والــشــعــوب،  األفــــراد  تمنح  ومتماسكًة 
والـــدول واألمــم قــوةً وفــخــراً ومــن دونها 
وبالمقابل  اآلخرين،  كله في  ذلك  يذوب 
فإن ادعاء ثبات الهوية وجمودها وتصلّبها 
يمنع أي تطويٍر بّناٍء، ويدفع باتجاه التخلّف 
والتطرف. وكعادة المفاهيم الكبرى فإن 
أي انحراف في فهمها وتصورها وتمّثلها 
-مهما بدا صغيراً- تكون له آثارٌ كارثيٌة 

مستقبالً.
الهوية،  لمفهوم  انحراٌف  هي  المثال،  سبيل  على  العنصرية 
و»النازية« هي تجٍل بشٍع لهذا االنحراف وما يمكن أن يؤدي له من 
مآٍس وحروٍب ودماٍء وانعداٍم لألخالق والمبادئ اإلنسانية، فالنازي 
حين يقتل »يهودياً« بريئاً بسبب دينه أو عرقه يحسب أنه يحمي 
هوّيته ويخدمها، بينما هو يتجرد من إنسانيته وأخالقه بمثل هذا 

التوحش الهوياتي.
األصولية، هي األخرى، نموذٌج لهذا االنحراف، ألنها تبني على 
تفسيٍر متشدٍد وضيٍق للدين، يحّوله إلى سالٍح قاتٍل بدل أن يكون 
رحمًة وتسامحاً، وما فعلته جماعات اإلسالم السياسي وعلى رأسها 
»جماعة اإلخوان« وما تفّرع عنها من »جماعاٍت« و»تنظيمات« على 
مدى عقوٍد هو أوضح األمثلة، وكيف يصل هذا االنحراف باإلنسان 
لقتل األبرياء وتدمير المجتمعات، بل وقتل والديه، أمه وأبيه، في 

بعض النماذج فاقعة التوحش التي حدثت في السنوات األخيرة.

ــن األصــولــيــة،  ــرٌع عـ ــ ــة، فـ ــي ــف ــطــائ ال
إلــى ســالٍح قاتٍل أدخــل بعض  وتحويلها 
بال  معارك  في  والمجتمعات  الشعوب 
تنتهي، ويمكن  راية وصراعاٍت دمويٍة ال 
للمتابع رصد ما يجري في العراق وسوريا 
وفي لبنان واليمن على مدى عقوٍد أربعٍة 
ليكتشف كيف أن انحراف الهوية يمكن 
بشريٍة  وحـــوٍش  إلــى  أتباعها  يــحــّول  أن 
قادرٍة على ارتكاب أشرس الجرائم وأقبح 

الفظائع دون أن يرّف لها جفٌن.
»جماعة اإلخوان« و»السرورية« و»حزب 
و»تنظيم  القاعدة«  و»تنظيم  التحرير« 
ــحــراف أصــولــي للهوية  داعـــش« هــي ان
و»األقــلــيــات  الطائفية  و»الميليشيات« 
ومثيالته  اهلل«  »حــزب  مثل  المتوحشة« 
هي  الحوثي«  »جماعة  ومثل  العراق  في 
انحراف طائفي للهوية، وحين يتألم الناس 
يدرك  هــؤالء جميعاً  ويستنكرون جرائم 
القليل منهم أنها جميعاً تعّبر عن انحراٍف 
في تأويل وتمّثل »الهوية« وبالتالي فشأنها 
تركه  يمكن  مما  وليست  األثـــر،  عظيم 
تكاثروا  الذين  والناشطين  للمجتهدين 

بشكل غريب في السنوات األخيرة.
مهمًة  عــربــيــًة  دوالً  فــإن  بالمقابل، 
تقدم  والسعودية  ــارات  ــ اإلم دولــة  مثل 
وتطويرها  الهوية  لترسيخ  رائعٍة  نماذج 
وتوظيفها في خدمة الحاضر والمستقبل، فهما تغوصان عميقاً 
في كل عناصر الهوية من ديٍن وعروبٍة ولغٍة وتوظفان مفاهيمها 
األساسية في بناء الحاضر وتطوير المستقبل، ويمكن مقارنة ما 
تصنعه هاتان الدولتان بما تصنعه دوٌل إقليميٌة تتبنى االنحرافات 
السابقة لمفهوم الهوية أصولياً أو طائفياً لمعرفة حجم الفروق 
الكبرى التي يمكن للتعامل الصحيح والخاطئ مع »الهوية« أن 

تنتجها.
أخيراً، فالصراعات السياسية الصاخبة التي تتصدر األخبار 
اليوم في دول عدة وعلى الرغم من تفاصيلها المعقدة وتطوراتها 

المتشابكة هي تعود في األصل إلى الصراع على »الهوية«.

* كاتب سعودي

تحالف دولي لمكافحة اإليدز في األطفال

في قرية بيناو بساحل العاج انهمك أحد المزارعين في حصد حبوب الكاكاو داخل مزرعته. ومحصول الكاكاو الذي تنتج القارة األفريقية 70 في المئة من إنتاجه 

العالمي هو محور صناعة الشوكوالتة في العالم. ساحل العاج هي أكبر ُمنتج لحبوب الكاكاو في العالم. واآلن يسعى جيل جديد من صانعي الشوكوالتة في ساحل 

العاج لتطوير هذا القطاع الحيوي بحيث ال يتم ترك مزارعي الكاكاو يعانون الفقر.)الصورة من خدمة نيويورك تايمز(.

مــدروســة  منظومة  على  المتحدة  العربية  ــارات  ــ اإلم دولـــة  قــامــت 
إلى  الرامية  واالستراتيجيات،  والخطط  التشريعات  من  ومتكاملة 
تطوير القطاعات الحيوية كافة، وصوالً إلى تحقيق مستهدفات التنمية 
المستدامة، التي ترى في اإلنسان عنصراً أساسّياً، وركناً رئيساً في كل 
الفرد على مجموعة قيم وقواعد  ذلك. وانطالقاً من ضرورة أن ينشأ 
تؤّصل لقيم الوالء وترّسخ معايير الهوية الوطنية في األنفس، فقد أولت 
اللبنة  بالغاً، بوصفها  الدراسية اهتماماً  المناهج  دولة اإلمارات تطوير 

األولى لعملية التحديث والتطّور.
أحمد  الدكتور  معالي  والتعليم،  التربية  وزير  قال  الصدد،  هذا  وفي 
الشامل  التقييم  الوزارة حريصة على  إن  الفالسي،  بالهول  بن عبداهلل 
»التوجهات  مع  يــتــواءم  بما  الــدراســيــة،  للمناهج  المستمر  والتطوير 
عجلة  دفــع  فــي  ويسهم  العصر،  ومستجدات  العالمية،  المستقبلية 
الطلبة، على  الداعمة لتطور  التعليم«، عبْر صياغة أفضل األطر  تقدم 

المستويات الفكرية والعلمية والمهاراتية والقيمية.
قيادتنا  توجيهات  وبفضل  التعليم،  على  القائمة  المؤسسات  وألن 
تتسق  أن  بّد  ال  الدراسية  المناهج  تطوير  عملية  أن  تدرك  الرشيدة، 
الوزارة على ترسيخ منظومة سلوكية  القواعد، عملت  مع مجموعة من 
ــــت  ــواب ــ تـــســـتـــنـــد إلــــــى ث
األصيلة،  وقيمه  المجتمع 
الطفولة  »مــراحــل  تغطي 
العلوم  ومناهج  المبكرة، 
ــات،  ــغـ ــلـ ــة والـ ــيـ ــانـ ــسـ اإلنـ
ومناهج  الفنون،  ومناهج 
التطبيقية،  والعلوم  العلوم 
المهني  التعليم  ومناهج 
بمساراتها  واألكاديميات 
ــج  ــ ــرام ــ الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، وب
ــة  ــي ــم ــادي الـــســـاعـــات األك
ــة«، بــحــســب  ــركـ ــتـ ــشـ ــمـ الـ

الوزير.
التي  القواعد  وتتضمن 
تُصاغ  إليها عندما  يُلتَفت 
في  التدريسية  المناهج 
من  الطلبة  لتحصين  الضامنة  المعايير  من  مجموعة  اإلمــارات،  دولة 
األفكار الدخيلة، وبناء جيل متسلح بقيم وعادات وتقاليد، تحميه من أي 
سلوكيات أو أفكار غريبة وهدامة، من خالل غرس المفاهيم اإلنسانية 
وتعزيز  ومكانتها،  األسرة  قيمة  ترسيخ  وأهمها  لديه،  السوّية  والفكرية 
التي  والمعارف،  األخالق  من  واقية  درٍع  وتكوين  االجتماعية،  الروابط 

تشّكل ضمانة لتنمية الفرد والمجتمع.
وعن دور المنظومة التعليمية في تحقيق كل تلك المستهدفات، فإن 
مسؤوليتها  عن  وفضاًل  التعليم،  لقطاع  الراعية  والمؤسسات  الجهات 
القيم  تأصيل  في  شريكة  فإنها  للطلبة،  والعلوم  المعارف  تقديم  في 
الداعمة لتعزيز الروابط األسرية والمجتمعية، توعوّياً وتثقيفّياً، ترّسخ 
فيها القيم الوطنية والمنظومة القيمية، التي أقّرتها الشرائع السماوية 
وترسيخ  الوطن  نهضة  لضمان  وذلك  اإلنسانية،  التشريعات  ونّظمتها 
مكانته، التي ترى أن المحرك الرئيسي المستقبلي للنمو هو رأس المال 
للمهارات،  المستمر  والبناء  التعليم،  تطوير  عبْر  يتّم  الذي  البشري، 
التي  الوثيقة  الرابع من »مبادئ الخمسين«،  المبدأ  بحسب ما ورد في 
خّطتها دولة اإلمارات لألعوام الخمسين المقبلة، الساعية إلى »تعزيز 
لمجتمع  الموارد  اقتصاد مستدام، وتسخير جميع  وبناء  االتحاد  أركان 

أكثر ازدهاراً«.

تطوير المناهج التربوية... 
بوابة عبور إلى المستقبل

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

اإلمارات

اليـــوم

الجهات والمؤسسات 
الراعية لقطاع التعليم 

شريكة في تأصيل 
القيم الداعمة لتعزيز 

الروابط األسرية 
والمجتمعية، توعوّيًا 

وتثقيفّيًا

العقل العربي في مقابل 
الحداثة بين خيارين يحمل كل 
منهما تداعيات فارقة: فهل 

يكون االنغماس بالحداثة 
»تقليدًا أعمى« وتناواًل تقليديًا 

»أعمى المنهجية«؟ أم هو 
تأسيس واضح لمرحلية جديدة 

للمجتمع العربي؟ 

الصراعات السياسية الصاخبة 
التي تتصدر األخبار اليوم في 

دول عدة وعلى الرغم من 
تفاصيلها المعقدة وتطوراتها 

المتشابكة هي تعود في 
األصل إلى الصراع على 

»الهوية«

الطائفية والصراع على الهويةالحداثة في الفكر العربي
عبدالله بن بجاد العتيبي*د.محمد البشاري*

 منذ ظهوره في عقد 
الثمانينيات أودى اإليدز- حتى 
اآلن- بحياة أكثر من 40 مليون 

شخص

د. أكمل عبدالحكيم*

شوكوالتة ومزارعون فقراء 
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ــق  ــســي األســب ــفــرن ــان الــرئــيــس ال ــ ك
لم  فرنسا  إن  يقول  ميتران  فــرانــســوا 
إال  العالمية  ريادتها  أدوات  لها من  يبق 
لغتها التي هي اليوم محور نفوذها في 
ثالث قارات كبرى، ولهذا النفوذ فوائده 

االستراتيجية واالقتصادية البديهية. 
لغتها  ــراجــع  ت رغـــم  فــرنــســا  نجحت 
للفرانكفونية  عالمي  تكتل  إنشاء  في 
يستخدم  ال  أغلبها  ــة،  ــ دول  88 يــضــم 
محدودة  بطريقة  إال  الفرنسية  اللغة 
الذراع  هي  الرابطة  هذه  لكن  وجزئية، 
الدولة  لهذه  والثقافي  االستراتيجي 
األوروبية التي كانت في السابق مهيمنة 

على مناطق شاسعة من العالم. 
توسيع  إلــى  دعــوت  السابق  في  كنت 
اللغوي  التصور  هذا  إلى  العروبة  دائرة 
مكملة  دولية  منظمة  بإنشاء  والثقافي، 
الرابطة  باسم  العربية  الــدول  لجامعة 
القومي  بالمفهوم  ال  للعروبة،  العالمية 
اللغوي  الــمــنــظــور  ــمــا مــن  الــخــاص وإن
والثقافي األوســع.  ال يخفى على أحد 
أن استخدام اللغة الذي كان هو العامل 
األساس في بناء الهوية العربية في كثير 

من البلدان التي تنتمي اليوم إلى النسيج 
القومي العربي يتجاوز بكثير حيز الدول 
صفة  عليها  نطلق  التي  والمجتمعات 

وتسمية العربية. 
لقد كانت اللغة العربية طيلة العصور 
الوسطى اللغة األساسية للعلوم والثقافة 
من  اإلســالمــي،  العالم  كــل  فــي  والفكر 
الفارسي  المجال  إلى  األقصى  الشرق 

وبالد ما وراء النهر انتهاء بأفريقيا. 
في  الحضور محصوراً  هذا  يكن  ولم 
المجتمعات المسلمة، إذ تفيد الدراسات 
اللغات  جل  أن  الموضوعية  التاريخية 
األفريقية في كل مناطق القارة بما فيها 
العربي.  بالحرف  تكتب  كانت  جنوبها 
في هذا السياق، كان الرئيس السنغالي 
األسبق ليبولد سيدار سنغور(المسيحي) 
االثنولوجيا  علماء  يزعمه  إنما  يقول 
األفريقية  الثقافة  أن  مــن  األوربـــيـــون 
شفهية غير مكتوبة ال ينسجم مع الواقع 
مدينة  ــتــراث  ب مستشهدا  الــتــاريــخــي، 
يضم  ــذي  الـ حــالــيــا)  (الــمــالــيــة  تمبكتو 
النفيسة  العربية  المخطوطات  آالف 
في كل المجاالت. وفي دراساته المهمة 

األفريقية، ذهب سليمان  الفلسفة  حول 
بشير ديان إلى أن اإلسهامات الفلسفية 
األفريقية المهمة تمت من داخل مدرسة 
تمبكتو في العصور الوسطى وكانت عن 
طريق اللغة العربية. لقد اتجه الكثير من 
الدول األفريقية راهناً إلى اعتماد اللغة 
العربية لغة دراسة وعمل، كما هو شأن 
وبعض  وإريتريا  ومالي  والنيجر  تشاد 
ال  بلدان  كلها  وهي  نيجيريا...  مناطق 
لكنها  العربية  الدول  جامعة  إلى  تنتمي 

تعتز بتراثها الثقافي العربي.
قبل سنوات، حضرت في دكار ملتقى 
الناطقين  ــة  ــارقـ األفـ لــلــشــعــراء  كــبــيــرا 
بالعربية، وفوجئت بأن عشرات الشعراء 
ال  األفريقية  الــبــلــدان  مــن  العديد  مــن 
يقلون شأناً في اإلبداع واالعتزاز بالروح 
األدبية العربية عن نظرائهم من العرب، 
بل إن العديد من حواضر العلم والتراث 
األفريقية مثل تمبكتو وجني وكنو وطوبى 
مدناً  اليوم  إلى  تزال  ال  وكولخ  وتيواون 
العربي،  اللسان  أهلها  يتحدث  عربية 
أهلية  وجامعات  معاهد  في  ويدرسون 

ناطقة بالعربية.

والتراثي  التاريخي  الرصيد  هذا  إن 
الصحيحة  بالطريقة  يستثمر  لم  الهائل 
والناجعة عربياً، رغم الخطوات الجبارة 
ضمن  السبعينيات  فــي  قطعت  الــتــي 
توجهات الشراكة العربية األفريقية التي 
وحركة  الباردة  الحرب  ذروة  في  شكلت 
عدم االنحياز محوراً أساسياً من محاور 

الدبلوماسية العربية. 
والواقع أن برامج الشراكة االقتصادية 
والتنموية التي مولها العرب بسخاء في 
تلك الفترة، لم تنطلق من هذه الخلفية 
إلى  النظر  أي  االستراتيجية  الثقافية 
العروبة كرابطة مشتركة يمكن أن يؤسس 
عليها تصور جيوسياسي مكين، بدالً من 
لصراع  فريسة  األفريقية  الــدول  تــرك 
والفرانكفونية  االنجليزي  الكومونولث 

الفرنسية.
السوداني  العالمة  إشــراف  أيــام  في 
محي الدين صابر على المنظمة العربية 
مشروع  طرح  والعلوم  والثقافة  للتربية 
الذي  بها  الناطقين  لغير  العربية  تعليم 
ــة  ــارق اســتــهــدف عــلــى الــخــصــوص األف
المسلمين ضمن مقاربة واسعة لتدعيم 

الثقافي  الحقل  في  العربية  اللغة  موقع 
التربوي األفريقي، وكان من بين مكونات 
كتابة  في  اإلســهــام  االستراتيجية  هــذه 
اللغات األفريقية بالحرف العربي (على 
وكان محي  ــة).  واألوردي الفارسية  غرار 
جامعة  توسيع  إلــى  يدعو  صابر  الدين 
الناطقة  الــدول  كل  إلــى  العربية  الــدول 
الشأن  كــان  كما  بالعربية،  جزئيا  ولــو 
بالنسبة للصومال وجيبوتي أوانها وجزر 
القمر الحقا.  قد ال يكون هذا المشروع 
بالنسبة  خــيــار  هــو  وال  ــوم،  ــي ال واقــعــيــا 
للدول األفريقية (وبعض الدول اآلسيوية 
ربما  لكن  بالعربية،  الناطقة  المسلمة) 
في  عملياً  الشروع  المناسب  من  يكون 
بناء التكتل الدولي الموسع للبلدان ذات 
اللغة  فــي  المشترك  العربي  الرصيد 
حال  في  سيكون  التكتل  هذا  والثقافة. 
منيعاً  تأسيسه قوة دولية وازنة وظهيراً 
إليه  يدعو  لما  تجسيدا  العربي،  للعالم 
الثقافي  بالتنوع  تشبث  من  العرب  جل 

والتفاعل الحضاري المثمر.

*أكاديمي موريتاني

العروبة من المنظور االستراتيجي

من المناسب الشروع عمليًا 
في بناء التكتل الدولي 

الموسع للبلدان ذات الرصيد 
العربي المشترك في اللغة 

والثقافة. 

الــقــانــون» هذه  «ال أحــد فــوق 
العبارة لم يتم قولها في بلد من 
بلدان العالم الثالث. هذه العبارة 
لها  يصفق  أن  الممكن  من  التي 
في  المنهجية  تؤسس  الجمهور، 
تــأســيــس الــدســاتــيــر الــوطــنــيــة، 
العالم  بمضامينها  يطالب  والتي 
العدل  تحقيق  أجل  من  بأكمله، 
قالها  ــو  ل أتــخــيــل  والـــمـــســـاواة. 
كيف  الثالث،  العالم  من  مسؤول 
الجمهور  أمـــام  وقعها  سيكون 
متعلمين  مـــن   فــئــاتــهــم  بــكــافــة 
السمراء  البشرة  وذوي  وأميين  
سأصدمك  لكني  ــراء،  ــصــف وال
العبارة  فهذه  الــقــارئ،  عــزيــزي 
ــون» في  ــمــقــراطــي ــدي قــالــهــا «ال
األميركية  المتحدة  ــات  ــوالي ال
ــت عـــنـــاصـــر مــن  ــامـ ــمــا قـ ــن حــي
الفيدرالي  التحقيقات  مكتب 
منزل  بمداهمة  آي)،  بي.  (إف. 
ــيــس األمــيــركــي الــســابــق،  ــرئ ال
ــالــد تــرامــب، فــي مــاراالغــو  دون
وثائق  عن  بحًثا  فلوريدا،  بوالية 
مغادرته  بعد  بها  احتفظ  سرية 
ذكرته  ما  وهذا  األبيض،  البيت 
في  األميركية  اإلعـــالم  وســائــل 

كل مكان.
الرئيس  إقــامــة  مقر  مداهمة  ليست  المدهش 
ــمــا فــي شــمــاتــة «الــديــمــقــراطــيــيــن»،  األســبــق، وإن
الــذي عــّيــن مــديــر «إف  تــرامــب هــو  بــأن  مذكرين 
يقولون  وكأنهم  راي،  كريستوفر  الحالي  آي»  بي 

«أشرْب مما صنعته بيدك».
تاريٌخ   2022 أغسطس  من  الثامن  بأن  يقولون 
السياسية  الساحة  في  العريض  بالخط  سيُكتب 
األميركية، بعد تلك العبارة «ال أحد فوق القانون»، 
تعيش  العالم،  في  دولة  أعظم  بأن  تشعرك  والتي 

عشوائية. بطريقة 
اآلخــريــن؟  تشبه  المتحدة  الــواليــات  باتت  هــل   
واحــد:  تصريح  على  اجتمعوا  «الديمقراطيون» 

ــون»،  ــ ــان ــ ــق ــ ال فـــــوق  أحـــــد  «ال 
المسؤولين  من  و«الجمهوريون» 
متهمين  العملية،  انتقدوا  الكبار 
وزارة العدل بتجاوز صالحيتها، 
القانون  يوفر  ال  لألسف  ولكن 
األمــيــركــي الــحــصــانــة لــلــرؤســاء 

السابقين.
ترامب  عليه  ــان  ك مـــاذا  ــرى  ت
يراها  التي  المداهمة  هذه  بعد 
أكــبــر صفعة  بــأنــهــا  الــكــثــيــرون 
وجهت إليه؟ وقد سبق أن غضب 
الــرئــيــس الــســابــق وشـــكـــا من 
كنت  فإذا  السياسي.  االضطهاد 
وتشعر  الثالث  العالم  دول  من 
بدرجة ما من االضطهاد، عليك 
يوًما  تــرأس  من  بــأن  تتذكر  أن 
العالم،  في  دولــة  وأعظم  أكبر 
يشكو هو اآلخر مما يدور حوله 
تتخيل  أن  فلك  تــجــاوزات.  مــن 
الــعــالــم  ــرأس  ــ تـ ــت  ــن ك أن  ــد  ــع ب
تجاهك  بالخيانة  تشعر  بأكمله، 
أنهم  مــكــانــتــك،  تفقد  أن  بــعــد 
ترامب،  مع  يتواصلوا  لم  حتى 
يتم إبالغه بعملية الدهم.  ولم 

الرئيس  مع  بالتعاطف  أشعر 
اتهم  حينما  ألومه  وال  األسبق 
«الديمقراطيين»  مــن  خصومه 
من  منعه  بهدف  وذلــك  العدالة»،  نظام  بـ«تسليح 
أموراً  إن  المقبلة.  الرئاسية  لالنتخابات  الترشح 
الثالث»،  العالم  «بلدان  في  تحدث  النوع  هذا  من 
كلمة   341 مــن  الــمــؤلــف  بيانه  فــي  تــرامــب  وقـــال 
الــبــلــدان...  مــن هــذه  أمــيــركــا أصبحت  «لــألســف 
فاسدة لدرجة ال أتخيلها»، وأنا أيضاً ال أتخيل أن 
تكتيكات  استخدام  إلى  المتحدة  الواليات  تتحول 
ربما  التكتيكات  هذه  أن  الكتشافها  الثالث،  العالم 

فاعلية! األكثر  هي 

* كاتبة سعودية

ــكــن خــطــاب صــاحــب الــســمــو  ــم ي لـ
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة «حفظه اهللا» الذي وجهه لشعب 
الماضي  يوليو  في  والعالم  ــارات  اإلمـ
ــاً عـــابـــراً فـــي ســيــاق مــجــريــات  حـــدثـ
األحداث الطبيعية للدولة، كما لم يكن 
خطاباً كسائر خطابات القادة لشعوبها، 
لنا وألجيال  كان خطاباً متفرداً وملهماً 
تدرك  عقول  حديث  كان  قادمة،  بعدنا 
واقعها،  وتحديات  تاريخها،  صعوبات 
يعبر  حديثاً  كان  مستقبلها،  ومتطلبات 
ذلك  المحب،  وقلب  العقل  حكمة  من 
«الصدارة  لإلمارات  حقق  الذي  العقل 
العالمية»، والقلب الذي احتضن بأمانة 
وإخالص آمال وتطلعات الشعب، فكان 
المواطن نهجاً للتنمية الوطنية وهدفها.
بدايات  عشت  إمــاراتــيــة  وكمواطنة 
بمراحل  وعــاشــتــنــي،  ــة  ــدول ال تأسيس 
ــار،  واالزدهـ والتنمية  والتمكين  البناء 
وأنــا  المشاعر  مــن  الكثير  اختالتني 
رئيس  السمو  صاحب  لخطاب  استمع 
بتاريخ وطننا وتحدياته،  الدولة، مررت 
وتضحيات رجاله وقادته، تاريخ نشرف 
الوطني،  تاريخنا  عــن  مــعــبــراً  لكونه 
علينا  التي  المسؤولية  ونستشعر حجم 
ذلك  المشاعر  تلك  من  وزاد  تجاهه، 
مع  تدفق  الــذي  واإلحساس  اإلخــالص 

التي  المشاعر  وتلك  الــدولــة،  رئيس  السمو  صاحب  كلمات 
تجلت في رسائله لشعب اإلمارات العظيم، ولكافة إخواننا في 
اإلمارات  أرض  على  العيش  يقاسموننا  من  السيما  اإلنسانية 
أرض السالم والتسامح.  قبل أكثر من خمسين عاماً اجتمعت 
دولتنا  تأسيس  على  اإلمــارات  في  الجمعية  الوطنية  اإلرادة 
التي كانت حلماً صعب المنال في ذلك الوقت، في ظل الكثير 
فاهتموا  واالجتماعية،  واالقتصادية  السياسية  التحديات  من 
باإلنسان كونه عماد التنمية والنهضة والبناء، وتسلحوا بالعلم 
القادر  اإلماراتي  اإلنسان  لبناء  اعتمدوا عليها  التي  والمعرفة 
على تحقيق المنجزات للوطن، أدركوا أهمية االقتصاد فأسسوا 
المؤسسات  لبناء  وســعــوا  للدولة،  وطنية  اقتصادية  نهضة 
التعليمية ومراكز العلم والمعرفة لنقل وتوطين منظومة شاملة 

انطلقوا  ذلــك  ومــن  والمعرفة،  للعلوم 
الكثير  فــي  العالمية  الــريــادة  لتحقيق 
واالقتصادية  العلمية  المؤشرات  من 

والتنموية.
الوطن  أمانة  أستلم  الــذي  ولجيلنا   
حجم  نستشعر  المؤسسين،  اآلبــاء  من 
فقد  عاتقنا،  تقع على  التي  المسؤولية 
ساهمنا في بناء الوطن ونهضته طوال 
الخمسين عاماً الماضية، استثمرت فينا 
الدولة الكثير، وسخرت لنا كل الموارد 
الرئيسي  المحور  فكنا  واإلمكانيات، 
والخطط  االستراتيجيات  تنفيذ  فــي 
استهدفتها  التي  الوطنية  والمبادرات 
الدولة في مرحلتي التأسيس والتمكين، 
الرئيسية  الحاضنة  الدولة  كانت  كما 
للوطن،  والتمييز  الــريــادة  لتحقيق  لنا 
لنا  آباءنا  أمانة  في  الوطن  استشعرنا 

واجبنا الحفاظ عليها وإعالئها.
وطننا  أبــنــاء  مــن  الشباب  جيل  وألن 
أبناء الوطن،  الغالبية العظمى من  يمثل 
فــقــد خــصــهــم صــاحــب الــســمــو رئيس 
الدولة بجزء رئيسي في خطابه السامي. 
ونقول لهم: خذوا من خطاب سمو رئيس 
الدولة نبراساً لطريقكم، وزاداً لرحلتكم 
الطويلة في استكمال بناء الوطن وتعزيز 
ريادته ونهضته. رحلة اإلمارات بدأت في 
خمسينيتها الثانية مع تولي صاحب السمو  
الوطن يثق في  الدولة.  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئاسة 
الشباب ويعول عليهم الكثير في تعزيز مكانته الدولية بعد أن أصبح 
وطننا محوراً رئيسياً في منظومة دول العالم، وعنصراً أساسياً في 
االقتصاديات العالمية، ومرتكزاً مهماً في تعزيز المعرفة اإلنسانية 
وتطور منظومة العلوم والتنمية والتكنولوجيا الحديثة، وطناً تمتد 
أذرعه بعيداً في تحقيق التنمية المستدامة بالعالم، وينافس كبريات 
الدول في علوم استكشاف الفضاء وتسخيرها. وطننا يظل كبيراً 
لكم،  بكم، وطننا هو وصيتنا  وأكبر  أكثر  ويرتقي  بكم، وسيكبر 

فكونوا أمناء على الوصية كما كنا حريصين على األمانة.

*كاتبة إماراتية

أشعر بالتعاطف مع الرئيس 
األسبق وال ألومه حينما اتهم 
خصومه من «الديمقراطيين» 

بـ«تسليح نظام العدالة»، 
وذلك بهدف منعه من الترشح 

لالنتخابات الرئاسية المقبلة

الوطن يثق في الشباب 
ويّعول عليهم الكثير في 

تعزيز مكانته الدولية بعد أن 
أصبح وطننا محورًا رئيسًا في 
منظومة دول العالم، وعنصرًا 

أساسيًا في االقتصاديات 
العالمية

وطني: أمانة اآلباء ووصية األبناءترامب و«االضطهاد السياسي»
عائشة المري*سارة مطر*

د.السيد ولد أباه *
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ظالل

قول الجمال والمحبة

تُرى كيف يستطيع من يولي وجهه إلى رب العزة أن يكون له وجه أمام 
باقي  تأدية  وعند  الصالة  في  بالخشوع  منه  يستشعر  آخر  ووجه  البشر 
األركان. واكتشفت حقيقة خطيرة هي أن األمثلة الشعبية ُصِمَمت لتحاكي 
هذا العنصر من طبيعة اإلنسان وال سيما تلك السمات المرتبطة بالدهاء 
والغباء في آٍن واحد. على سبيل المثال، يقولون »اللسان ما فيه عظم«؛ أي 
أن المرء عندما يسترسل في الكالم قد يسوقه ذلك إلى التهلكة فيضطر 
ويعيد  ليحفظ ماء وجهه  أكبر من ذلك  بما هو  اإلتيان  أو  االعتذار  إلى 
للناس اعتباراتهم. وفي مثٍل آخر يُستخدم نفس العظم للجم المتفوهين 
بحديٍث في غير محله، فالذي يثرثر وكثيراً ما يقاطع الُجَمل والعبارات 
واألفكار التي يشارك بها اآلخرون ويرفع صوته في الحديث يقولون له 
»شرات العظم في الحلق«؛ أي حجر عثرة في طريق المعرفة والتحاور. 
أتعرفون يا أصدقائي ما القصد من هذه األمثلة في الموروث؟ إنها تعني 
احترام آداب الحوار ومعرفة متى نقول ما نود قوله وبأي طريقة نقوله 

ولمن نوجه حديثنا بالتربية والقيم التي نشأنا عليها.
لذا تستوقفني إبداعات الشعراء وتفاعلي مع الكلمات التي يتغنى بها 
مبدعو الغناء والتلحين، ثالثيات عشقناها تحدثت بشجاعة وجمال ولباقة 
ولكن كيف  الكلمات  الكلمات هي  تعكس لسان حالنا.  وكأنها  الحب  عن 
اآلخرين.  على  تأثير  ذي  واقع  مع  نصهرها  وكيف  نقولها  ومتى  نوظفها 
أتساءل دائماً: هل يكتب الشعراء شعرهم ليؤثروا على اآلخرين أم للتعبير 
عن مشاعرهم واللي فيها فيها؟ لذا يخيم الغموض على بعض استعاراتهم 
وكناياتهم ألنها شخصية وسرية، وهناك حبكة ال يعرفها إال من كان في 

مقامهم أو كشف على بطن الشاعر.
للعارفين أقول، الفرق بين الصراحة والوقاحة أشبه بالرابط المطاطي 
على  يدل  ترتيٍب  في  ليضعها  نحتاجه  كبيرة  النقود  رزمــة  تكون  عندما 
ترابطها وأهمية حجمها وقيمتها، وال نحتاج إلى ذلك الرابط عندما تكون 
بأي وضعية كانت وال نذكرها  نلفها  أن  الممكن جداً  قليلة، ومن  النقود 
أو نتباهى بها. بين السطور ستعرفون أنه يتعين على التائهين أن يجدوا 
الحق  قول  في  الوطن  وعظمة  بجمال  نكون  أن  جميعاً  وعلينا  أنفسهم 

والحقيقة وكل جميل تلمسه أعيننا في وطن المحبة.

د. عائشة بالخير

aishabilkhair1@gmail.com

الشــــارقة تستضيف معرضًا 
استعاديًا ألعمال عــــــــارف الريس

الشارقة )االتحاد( 

كشف المعرض االستعادي األول في دولة اإلمارات للفنان اللبناني 
للمتاحف  الشارقة  هيئة  نظمته  ــذي  ال الــريــس،  عــارف  الــراحــل 
ومؤسسة الشارقة للفنون في متحف الشارقة للفنون في 26 فبراير 
واختتم أعماله في 7 أغسطس الجاري، عن أنماط فنية اكتسبها 
العالم بينها الواليات  الثرية في عدد من دول  الفنان عبر تجاربه 

المتحدة األميركية وأوروبا وغرب أفريقيا.
منحوتة  و13  فنياً  عماًل   90 نحو  قدم  الــذي  المعرض  واحتوى 
تبرز في مجملها مسيرة حافلة وممتدة ألحد أبرز فناني الحداثة 
الغزير  بعطائه  المتمّيز  العشرين  القرن  من  الثاني  النصف  في 
والثري باإلبداعات التي امتدت لما يزيد على نصف قرن، فضاًل 
عن مساهماته في النحت واللوحات الجدارية واستخدامه المتميز 
والالفت لتوظيف األلوان 

والتصاميم المجردة.
ــــرض  ــع ــ ــم ــ حــــضــــر ال
من  زائـــر  ــف  أل  12 نحو 
الــراغــبــيــن فــي االطــالع 
ــي تم  ــت عــلــى أعــمــالــه ال
لتسلسل  وفــقــاً  ترتيبها 

زمني.
منال  قالت  ذلك،  إلى 
هيئة  عام  مدير  عطايا، 
إن  للمتاحف،  الشارقة 
ــعــادي  ــمــعــرض االســت ال
ــزة خــاصــة  يــكــتــســب مــي
اسم  بحمل  يزهو  ألنــه 
عـــــارف الـــريـــس أحـــد 
أفكار  من  أعماله  على سيرة  الضوء  ويسلط  المبدعين  الفنانين 
مثل  أن  إلى  مشيرة  عديدة،  للتجارب خالل سنين  وتراكم  وآراء 
تحريك  فــي  محورياً  دوراً  تلعب  التخصصية  المعارض  هــذه 
الهيئة  يجعل  ما  الفنية،  الثقافة  وتعميق  العقول  وتنوير  الوجدان 
أنحاء  مختلف  من  للفنانين  نوعية  معارض  تنظيم  على  عازمة 
أثروا  ممن  والعرب  المحليين  الفنانين  على  التركيز  مع  العالم، 

بأعمالهم. اإلبداعي  المشهد 
دعمها  على  للفنون  الشارقة  لمؤسسة  شكرها  عــن  وأعــربــت 
المتواصل، مشيرة إلى حرصهم على توطيد التعاون مع المؤسسات 
ذات العالقة محلياً وإقليمياً وعالمياً لمصلحة إبراز قيمة الثقافة، 
الهيئة  أن  وأكـــدت  والــعــرب.  المحليين  الفنانين  أعــمــال  وتثمين 
الحراك  ودعــم  التشكيلي  المخزون  ثــراء  على  الحفاظ  تستهدف 
تقدمه  ما  الشارقة، عبر  واجهة إلمارة  يعد  الذي  والثقافي  الفني 

للجمهور من فعاليات ومعارض وأنشطة متنوعة.

المعرض االستعادي ضم أبرز أعمال الفنان اللبناني الراحل عارف الريس )الصور من المصدر(

قـــــامة فنية
ولد عارف الريس في عام 1928 ورحل في العام 2005، وبدأ حياته 
الفنية في نهاية األربعينيات عندما سافر إلى أفريقيا للمساعدة 

في إدارة أعمال العائلة، ليجد نفسه متأثرًا بالمظاهر المذهلة التي 
أحاطت به وقادته إلى ممارسة الفنون. كما تنقل ما بين لبنان، 

والسنغال وروما وفرنسا حيث انضم للدراسة في أكاديمية دي ال 
غراندي شوميير وتأثر بعدد من الفنانين األوروبيين في الخمسينيات 

والستينيات، إال أن ارتباطه بوطنه ومتابعته لألحداث في العالم 
العربي انعكس على عدد كبير من أعماله.

 ويعد الريس أحد الرموز البارزة في الفن اللبناني والعربي وواحدًا من 
ألمع التشكيليين والنحاتين العرب، وقامة فنية كبيرة، ذاع صيتها عربيًا 

وعالميًا وأقيمت له معارض عدة في كل من لبنان، فنزويال، المكسيك، 
الواليات المتحدة وإيطاليا.

المعارض التخصصية 
تلعب دورًا محوريًا في 
تحريك الوجدان وتنوير 

العقول وتعميق الثقافة 
الفنية 

منال العطايا

هزاع أبوالريش )أبوظبي(

امتلكت أماني الشحي شغف القراءة 
المعرفة  والبحث عن  االطالع  وحب 
ــفــات، واهــتــمــت  ــمــؤل ــة ال ــ بــيــن أروقـ
وتقييم  ــدارات  اإلصـ جديد  بمتابعة 
جــديــدة  بطريقة  ــة  ــي األدب ــال  األعــم
الوعي  نشر  فــي  تساهم  ومبتكرة 
والمتابعين،  الــقــراء  لــدى  والثقافة 
حيث أنشأت أول حساب في مواقع 
التواصل االجتماعي لتقييم الكتب. 

تتمتع الشحي بحضورها المتميز، 
الثقافة  مجال  في  العميقة  ورؤيتها 
ولكنها  سنها،  صغر  من  الرغم  على 
وتفردت  بها،  خــاصــاً  خطاً  رسمت 
بإرساء مفهوم القراءة بطريقة تقييم 
للقارئ  الكتاب  وتوضيح  المؤلفات 

بصورة مبسطة.
»زرع  لـ»االتحاد«:  الشحي،  وقالت 
والدي في داخلنا حب العلم والقراءة 
على  دائماً  يصر  وكــان  الصغر  منذ 
التعليم والتفوق الدراسي وأيضاً على 
وطموحاتنا.  أهدافنا  جميع  تحقيق 
دكتوراه  طالبة  اليوم  أصبحت  حيث 
بــتــخــصــص )الـــقـــيـــادة والــتــأثــيــر( 
إدارة  في  ماجستير  على  وحاصلة 
وبكالوريوس إعالم تطبيقي  الجودة، 
األعــمــال  إدارة  فــي  ــوم  ــل دب وأيــضــاً 
والتكنولوجيا«. مضيفة، »اختالف كل 
تلك التخصصات التي درستها، زرع 
والمثابرة  التحدي  عشق  داخلي  في 
شخصيتي  تطوير  على  ــرار  واإلصــ
أتوقف  ال  وجعلني  بذاتي،  واالرتقاء 
عند نقطة معّينة في التعلم واالستقاء 

من نبع المعرفة«.  
ــدي صالح  ــ وتــابــعــت الــشــحــي: وال
تأسيس  رواد  ــن  م الــشــحــي  أحــمــد 
رأس  ــارة  ــ إم فــي  الــعــامــة  المكتبات 

الخيمة، له التأثير األكبر في حياتي، 
هذا  عند  متأملة  أقــف  جعلني  مــا 
اإلنجاز واالهتمام الذي كنت أراه من 
قبل والدي تجاه الكتب واإلصدارات 
والمؤلفات منذ طفولتي، وهو يسافر 
ويبحث عن الكتب القّيمة والمجلدات 
بــالــقــراءة  الــبــالــغ  واهتمامه  ــادرة  ــن ال
واإلطــــالع، وإهــدائــه لــي مجموعات 
»كبرت  وذكــرت:  لألطفال.  قصصية 
القراءة،  الحب، حب  وكبر معي ذلك 
قــراءة  مــن  انتهائي  بعد  وأصــبــحــت 
أي كتاب أتــوجــه إلــى والـــدي وأقــوم 
أن  إلـــى  ــرأت  قـ مــا  حـــول  بمناقشته 
قال لي يوماً، لم ال تقومين بمناقشة 
أشــخــاص آخــريــن حــول مــا تقرئينه 

بالتفكير  بـــدأت  ــاًل  ــع وف كــتــب؟  مــن 
بطريقة ألجمع كتبي في مكان واحد 
وأقوم بتحليلها ومشاركة الناس هذه 
تطبيق  إلـــى  فاتجهت  الــتــحــلــيــالت، 
حساب  بإنشاء  وقمت  »اإلنستغرام« 
أسميته )كتب أماني(، حيث قمت من 
خالله بمشاركة المتابعين العديد من 
وخالل  بقراءتها،  قمت  التي  الكتب 
المتابعين  عدد  أصبح  بسيطة  فترة 

للحساب يفوق المائتي ألف«.
أكتف  »لــم  الــشــحــي:  وأوضــحــت 
قمت  بل  وتحليلها،  الكتب  بــقــراءة 
ومنها:  الــقــراءة،  تدعم  بــمــبــادرات 
ــر، صــنــدوق  ــطــائ ــاب ال ــت مـــبـــادرة ك
والعديد  العمالق،  الكتاب  السعادة، 

المختلفة.  ــراءة  ــق ال تــحــديــات  مــن 
ــادرة فـــي بــدايــة  ــبـ كــمــا أســســت مـ
)كــتــاب  أسميتها  كــورونــا  جــائــحــة 
خاللها  من  والتي  ولغيرك(  لــك.. 
الكتب  قــراءة  على  الــقــراء  شجعت 
أثناء هذه الفترة الصعبة واستغالل 
إلى  مشيرة  صحيح«،  بشكل  الوقت 
من  العديد  تقديم  استطاعت  أنها 
أهمية  حــول  المختلفة  الــــدورات 
القراءة في جهات حكومية وخاصة 
الجامعات  في  والطالب  للموظفين 
بــعــد حــصــولــهــا على  ــدارس  ــ ــم ــ وال
والتطوير.  للتدريب  مهنية  رخصة 
برامج  ومعدة  مذيعة  أصبحت  كما 
في إحدى الجهات اإلعالمية والتي 
ثقافية  بــرامــج  خاللها  مــن  قدمت 
للمستمعين  مختلفة  رسائل  تحمل 

والمشاهدين.
ــت الـــشـــحـــي: »كـــثـــيـــرة هي  ــالـ وقـ
هو  منها  المميز  ولكن  اإلنــجــازات، 
لإلعالم  الوطني  المجلس  تــواصــل 
رسمي  بشكل  الــحــســاب  وتــرخــيــص 
كأول حساب لتقييم الكتب في دولة 
كمؤثر  تصنيفي  تــم  كما  ــارات،  ــ اإلم
الــثــقــافــي مــن قبلهم،  الــجــانــب  مــن 
وهذا ما جعلني أن أكون اليوم رائدة 
لمبادرات القراءة في دولة اإلمارات، 
ما أفرحني كثيراً وما زرع في داخلي 
اإلصرار على االستمرار في العطاء 
الثقافي ونقل األفكار اإليجابية التي 
لآلخرين«،  ــقــراءة  ال مــن  أحصدها 
حصلت  التي  الحوافز  »تلك  مؤكدة: 
بتأسيس  عليها جعلتني أقوم مؤخراً 
مبادرة بعنوان »كتاب الصيف«، ومن 
خاللها نختار عدداً من الكتب ونقوم 
الصيف  إجــازة  الستغالل  بقراءتها 
إلــى عوالم  الكتب  مــع  اإلبــحــار  فــي 

مختلفة«.

أماني الشحي أطلقت العديد من مبادرات دعم القراءة )من المصدر(

أطلقته أماني الشحي لمشاركة متابعيها شغف القراءة

»كتب أمـــــاني«... أول »حساب« 

لتقييم الكتب بالدولة

200 ألف شخص 
يتابعون أحدث 
اإلصدارات عبر 

»إنستغرام«

 »كتاب الصيف« آخر 
مبادراتي الثقافية لدعم 

القراءة

الشارقة )وام(

أصدرت دار »منشورات القاسمي« رواية »سيرة 
سالطين كلوة« من تأليف صاحب السمو الشيخ 
الــقــاســمــي عضو  محمد  بــن  ســلــطــان  الــدكــتــور 
تتناول  والتي  الشارقة،  حاكم  األعلى  المجلس 
بــأســلــوب رائـــع مــشــوق ومــوثــق تــوثــيــقــاً دقــيــقــاً، 
وسرد  كلوة..  سالطين  لسيرة  حقيقية  أحداثاً 
وسبب  كلوة  جزيرة  سالطين  سيرة  فيها  سموه 
حدثت  التي  واألحــداث  أفريقيا،  إلى  هجرتهم 
وتتضمن  حكمهم.  على  والــفــتــن  والــمــحــن  لهم 
عشر  أحــد  صفحة   114 مــن  المكونة  الــروايــة 
لسالطين  أنــســاب  سلسلة  فيه  وملحقا  فصال 
العربية  والــمــراجــع  الــمــصــادر  وعــشــرات  كــلــوة، 
واألجنبية. واستطاع سموه بعد التحقق والتوثيق 
العلمي الدقيق إزالة وحل لبس ظل غير معروف 
تاريخ  حــول  الــزمــن  مــن  عــقــود  طيلة  ومــجــهــول 
المخطوط  عــلــى  تحقيقه  فــي  واســتــنــد  ــوة،  كــل
وكل  كلوة«،  تاريخ  في  السلوة  »بكتاب  المعروف 
سموه  يمتلكه  ما  إلى  باإلضافة  حوله،  كتب  ما 
وتاريخ  األنساب  حــول  ومخطوطات  وثائق  من 
من  وغيرها  البرتغالية،  والوثائق  القديم  فارس 

والمصادر.  المراجع 
وقال صاحب السمو حاكم الشارقة في مقدمة 
كتبتها  حقيقية  تاريخية  روايـــة  »هــو  الــكــتــاب: 
تاريخ  في  السلوة  كتاب  مخطوط  على  معتمداً 
بلدان  من  والمؤرخون  األدبــاء  كان  فقد  كلوة.. 
بدولة  حالياً  المعروفة  المنطقة  وهي  السواحل، 
المتالكي  عني  يعلمونه  لما  تنزانيا،  ودولة  كينيا 
البريطانية  والــوثــائــق  المخطوطات  مــن  كثيرا 
أكتب  أن  أفريقيا،  بشرق  الخاصة  والبرتغالية 
كتابة  على  عزمت  وعندما  بلدانهم،  تاريخ  عن 

بالمكتبة  باالتصال  بادرت  أفريقيا  شرق  تاريخ 
نسخة  منها  واقتنيت  لــنــدن،  فــي  البريطانية 
السلوة  بكتاب  المعروف  المخطوط  عن  مصورة 
المخطوط  ذلك  بدراسة  وبدأت  كلوة،  تاريخ  في 

المخطوط  ذلك  عن  كتب  ما  كل  دراسة  وكذلك 
الذين  ــب،  واألجــان الــعــرب  المؤرخين  قبل  مــن 
المخطوط  ذلك  في  جاء  ما  تفسير  عن  عجزوا 

التبس عليهم األمر«. حيث 
المخطوط  ذلك  دراسة  »من  سموه:  وأضاف   
أن  أوالً:  تبّين  كلوة«  تاريخ  في  السلوة  »كتاب 
ميالده  تاريخ  ذكر  ولكنه  مجهوالً  كان  المؤلف 
من  الــثــانــي  االثــنــيــن  ــوم  ي وهـــو:  المخطوط  فــي 
كان  وثانياً:  وتسعمائة..  أربع  سنة  شوال  شهر 
نسخه  تاريخ  من  ذلك  ويتبّين  قديماً  المخطوط 
من  بأمر  الصوافي  مصبح  بن  عبداهلل  قبل  من 
سنة  سلطان  بــن  سعيد  بــن  بــرغــش  السلطان 
قدم  يــكــون  وبــذلــك  1877م  الــمــوافــق  1294هــــ 
المخطوط ثالثمائة وخمسين سنة مضت.. ثالثاً: 
الناسخ لديه صعوبة في قراءة األسماء من  كان 
أفراد أو بلدان إما لرداءة خط المؤلف أو لتأثر 
األبواب  من  رابعاً:  والتلف..  للقدم  المخطوط 
مفقودة  أبــواب  ثالثة  هناك  للمخطوط  العشرة 
البرتغالية..  الوثائق  مــن  تغطيتها  واستطعت 
وصول  عن  المخطوط  في  كتب  ما  أن  خامساً: 
ســالطــيــن شــيــراز إلــى الــســاحــل اإلفــريــقــي هو 
المعاصرة  المخطوطات  في  والحقيقة  خرافة 
ــخ..  ــاري ــت ــي ذلـــك ال ــراز ف ــخــروج ســلــطــان شــي ل
من  لدّي  وبما  وتعالى  سبحانه  اهلل  من  وبتوفيق 
القديم  فارس  وتاريخ  األنساب  في  مخطوطات 
الملتبس  أحل  أن  استطعت  البرتغالية  والوثائق 
صــورة  فــي  كلوة  تــاريــخ  وأكــتــب  المؤرخين  على 
هذا  ويــعــد  ومــوثــقــة«.  حقيقية  تاريخية  روايـــة 
الكتاب أحدث اإلصدارات لصاحب السمو حاكم 
المجاالت  في  إصداراً   76 بلغت  والتي  الشارقة 
العديد  وترجم  واألدبية  والمسرحية  التاريخية 

20 لغة أجنبية. منها إلى 

تتكون من أحد عشر فصاًل وملحق سلسلة أنساب

يصدر روايـــة »سيـــــرة سالطني كلـــــوة« 

حــــــاكم الشارقة

تتناول الرواية بأسلوب 
رائع مشوق توثيقًا 

دقيقًا أحداثًا حقيقية 
لسيرة سالطين كلوة
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الثابت والمتغير 
تجسير الفجوة

فــروع  أهــم  أحــد  هــو  الــخــوارزمــي  أسسه  ــذي  ال الجبر  علم 
من  تتكّون  التي  المعادالت  مبدأ  على  يقوم  الرياضيات،  علم 
عن  عبارة  الثوابت  تكون  بحيث  وثوابت،  متغّيرات  مجموعة 
بأنه  المتغير  يُعرف  بينما  تتغّير،  ال  محددة  قيمة  ذات  أرقام 
رقم له قيمة غير ثابتة، وعادًة ما تُستخَدم أحرف اللغة للتعبير 
المتغيرات  تحتمل  وقد  المعادالت،  في  المتغيرات  هذه  عن 
لها  ليس  أخرى  معادالت  وفي  واحــدة،  قيمة  من  أكثر  أحياناً 

إال قيمة واحدة.
من  الحالة  وتلك  التعريف  هذا  فإن  اعتقاد،  من  أظن  فيما 
ونعيشها  نستشعرها،  أن  نكاد  ومتغير،  ثابٍت  بين  التفسيرات 
تترك  بوجوه  ترتبط  التي  اليومية  عالقاتنا  ضمن  كبشر  بيننا 
أثرها في حياتنا باختالف ذاك األثر، وألن »الثابت والمتغير« 
التي تطال كل شيء  التغيير  يؤمنون بحركة  الذين  هوس بعض 
من الكائنات الحية حتى الجماد، فإن الحركة ذاتها لها وجهان 
قوياً،  أثراً  تُخلِّف  فتارة  دورانها،  حالة  في  والضعف  القوة  من 
الحياة،  لتستمر  يُسمع،  يكاد  ال  األثر حتى  ذاك  يسكن  وأخرى 

ومتغيراتها. بثباتها 
»الــثــابــت  اســمــه  كــتــاب  ــيــس  أدون الكبير  الــعــربــي  ولــلــشــاعــر 
الشعر  جمال  علم  »هــل  ــؤداه  م ســؤال  على  يقوم  والمتحول« 
سؤال  هو  كما  التغّير؟«،  جمال  علم  أو  الثبات  جمال  علم  هو 
علم  أم  الثابت  »علم  هو  اإلنسانية  العالقات  علم  هل  اللحظة 
أو  كثيراً،  اختلف  العبارة  قلب  أن  أظن  ال  التغير«.  أو  المتغير 
أحدث إشكاالً من جنس معّين، فكل ما حولنا معّرض للسكون 

أو الحركة، وعلى ذلك للثبات أوالّتغّير كذلك.
عالقاتنا اإلنسانية ال تتغير أو تتحول فقط، وإنما تحدث لها 
انقالبات وانفجارات عميقة، تترك خدوشاً في الروح، وجروحاً 
تجاه  العقوق  يمارسان  اللذان  واالبنة  فاالبن  الزمن،  يُطببها  ال 
والديهما، يخرجان من إطار اإلنسانية إلى أي شيء خارج هذا 
تقوم  وفطري  بديهي  أمر  في  تحوالً  يحدثان  ألنهما  المحيط، 
أمان  الوالدين  إن  حيث  مقوماتها،  أهم  هو  بل  الحياة  عليه 
التحول في مسار  واستمراريتها، وحالة  بهجتها،  األسرة، وسر 

تُنذر بخيبات كثيرة، وعواقب وخيمة. غير هذا 
سنوات  تدوم  التي  والعشرة  الصداقة،  عالم  ذلك  على  ِقس 
طواالً في ثباٍت يُطمئنك إلى حتمية قوتها، ومن ثم استمراريتها، 
والمعايشة  والتقدير،  والمشاركة  المحبة  على  تقوم  أنها  ذلك 
من  حولنا  يحدث  ما  ظل  في  ولكن  والمستمرة،  اليومية  ربما 
البوصلة،  اختلّت  فقد  والمكازماني  الزمكاني،  التحّول  جلبة 
وإذ  تجسيرها،  الصعب  من  بالفجوة  فإذ  االتجاهات،  وتماهت 
النفس،  على  عظيم  سلبي  تأثير  وذا  متغيراً،  يصبح  بالثابت 
س  تؤسَّ التي  المنازل اإلنسانية  تلك  لمثل  الثمينة  القيمة  وعلى 
خطيٍر  تغّير  من  لُه  يا  جديد،  حٍب  بسبب  وتنهار  الحب،  على 

ومثير؟

فهــــــد الحميــــري:
مشروعي يدعم االستدامة

ر خدمات ذكية للسيارات الكهربائية  يوفِّ

إثبات النجاح
مشروع فهد الحميري الذي انطلق به في أوج 
له  بالنسبة  ل  شَكّ  ،2022 عام  »كورونا«  جائحة 
تحدياً، حيث عمل جاهداً إلثبات النجاح. وكانت 
السيارات  مالكي  ن  يمكِّ مركز  تأسيس  فكرته 
الــفــاخــرة مــن االســتــفــادة مــن خــدمــات العمالء 
أقل.  وبتكلفة  المعايير  بأعلى  بفئتها،  الرائدة 
يتعلّق  ما  كل  أيضاً  لتشمل  الفكرة  تبلورت  ثم 
مبيعاتها  لزيادة  الكهربائية  السيارات  بخدمات 
استراتيجية  على  تأكيداً  المحلية،  األسواق  في 
االســتــدامــة  مفاهيم  بــدعــم  ــارات  ــ اإلم حكومة 
واالستخدامات الصديقة للبيئة. وبإصرار الفت 

بتقديم  ــز  ــتــمــيُّ ال عــلــى 
خـــدمـــات اســتــثــنــائــيــة 
ــن لـــلـــعـــمـــالء،  ــ ــم ــــضــ ت
ــان والــتــأمــيــن  ــمـ ــضـ الـ
ــال الــصــيــانــة من  وأعــم
ــت،  ــي ــب ــى ال ــ الـــبـــيـــت إلـ
 3 اليوم  حتى  افتُتحت 
مــنــشــآت لــلــشــركــة في 
ــشــأة رابــعــة  ــي، ومــن ــ دب
ــي أبـــوظـــبـــي، فــيــمــا  ــ ف
مستمرة  الــطــمــوحــات 
بتقديم خدمات  ع  للتوُسّ
الكهربائية  الــســيــارات 
في أسواق دول الخليج.

أسلوب مبتَكر
الحميري  فهد   يتنّقل 
ــز  ــ ــرك ــ ــم ــ ــــــس ال مــــــؤسِّ
ومـــديـــره، بــيــن أقــســام 

بهدف  الصيانة  أعمال  بنفسه  داً  متفِقّ ورشته 
لـ  حــديــثــه  فــي  ويــســتــعــرض  ــفــريــق،  ال تشجيع 
على  أصــّر  ــذي  ال مشروعه  مالمح  »االتــحــاد« 
انطالقته في الوقت المحدد، وأّول فرع افتتحه 
جائحة  خــالل  بــدبــي  الــقــوز  منطقة  فــي  كــان 

»كوفيد-19«.
تلبية احتياجات  ويقول: لطالما راودتني فكرة 
أثــراً  يترك  مبتَكر  بأسلوب  الــســوق  ومتطلبات 
ويعمل على تنشيط قطاع الخدمات بما ينسجم 
طرح  على  الشباب  بتشجيع  الدولة  تطلعات  مع 
مشروعي  بدأت  وهكذا  بها.  والسير  المبادرات 
ــارات  اإلم في  األفـــراد  تزويد  على  يرتكز  الــذي 
من  بسيط  وبجزء  الوكاالت  عن  بديلة  بخدمات 

التكلفة.
الحميري  حــرص  المنشود،  التميُّز  ولتحقيق 
في خطوته األولى على تأسيس المركز بمعايير 
من  نجوم   5 بمعدل  تصنيفه  تــّم  حيث  عالمية، 
األمر  والمقاييس.  للمواصفات  اإلمــارات  هيئة 
بأن  وإيمانه  الواسع،  طموحه  مدى  يؤكد  الــذي 
استحساناً  تلقى  دة  المتفِرّ الشبابية  المبادرات 
المجتمع  وأفــــراد  صة  المتخِصّ الــجــهــات  مــن 

سات ذات الصلة. والمؤَسّ

فة صورة مشِرّ
اعتمدها  التي  االستراتيجية  عن  بالحديث 
لتطوير مشروعه حديث العهد، يوضح الحميري 
خالل  مّكنته  السوق  في  الشركة  مصداقية  أن 
بالمبدأ  كلها  تعمل  أفــرع   4 افتتاح  من  عامين، 
ألكثر  أبوظبي  ورشة  وتّتسع  تأخير.  وِبال  نفسه 
من 200 سيارة في اليوم وتمتد على مساحة 75 
ألف قدم مربعة، فيما تّتسع الورش الـ 3 في دبي 

مجتِمعة، لنحو 200 سيارة في اليوم.
مركز  وأكــبــر  أّول  نــكــون  ــأن  ب نفتخر  ويــقــول: 
إلى  ونسعى  اإلمــارات،  في  الكهربائية  للسيارات 
صورة  ونقل  والمنطقة  الخليج  دول  في  التوّسع 
االستدامة  عن  فة  مشرِّ
مضيفاً:  اإلمـــارات،  في 
ــم الــــســــيــــارات  ــ ــدعـ ــ نـ
الكهربائية ألننا نريد أن 
نكون مجموعة رائدة في 
للبيئة  صديقة  الــدولــة، 
لجيل  االستدامة  ر  وتوِفّ

المستقبل.
ــك يصب في  ذل ــل  وك
الحكومة  ــة  رؤيـ خــدمــة 
ــى تــوفــيــر  ــ الـــداعـــيـــة إل
من  تــقــِلـّـل  بديلة  حــلــول 
ثــة،  ــِوّ ــات الــمــل ــاث ــع ــب االن
ع على بيئة نظيفة  وتشِجّ

كأسلوب حياة.

أياٍد أمينة
الحميري  فهد  ويذكر 
ــدم  ــق ي مـــشـــروعـــه  أن 
خدمات كاملة تغطي مختلف احتياجات العمالء، 
بما فيها حزم الضمان التي تقدمها شركة شقيقة

 رائـــدة فــي مــجــال الــضــمــان منذ 18 عــامــاً، 
من  الدولية  التأمين  إعادة  من شركات  مدعومة 
أمينة.  أيــاٍد  بين  العمالء  أن  من  للتأكُّد  أ،  الفئة 
كما يهتم فريق العمل بعقود الصيانة التي تقدمها 
الورش لضمان حماية األصول األكثر قيمة، حيث 
ينصب التركيز على مراقبة نظام الشحن وصيانة 

بطارية »الليثيوم« إلطالة عمر المركبة.
ولمزيد من الحرص، يشير الحميري إلى عقد 
تقديم  من  للتأكد  الوطني«  »االتحاد  مع  شراكة 
خطط تأمين شاملة للعمالء مع تعويض حصري، 
مــجــال شحن  فــي  ــدة  رائـ بريطانية  ومــع شــركــة 
صة ومعتَمدة من هيئة  المركبات الكهربائية مرَخّ
كهرباء ومياه دبي، لتزويد أجهزة الشحن الموثوقة 
األسبوع  أيام  طوال  والدعم  والصيانة  بالتركيب 

وعلى مدار الساعة.
العمالء،  احتياجات  تلبية  إمكانية  من  وللتأكد 
قطع  مــن  مــخــزون  تأمين  على  مشروعه  يعمل 
في  ويسعى  اإلمــارات،  دولة  في  رة  المتوِفّ الغيار 
استيراد  في  االستثمار  إلى  القريب  المستقبل 

وتصدير السيارات الكهربائية.

يعتبر احلميري 
أنه بينما 

وضعت سنة 
2020 الكثير 

من التحّديات 
أمام قطاع 

السيارات، فقد 
شّكلت الوقت 

املثالي إلطالق 
مشروعه، وذلك 
مع سعي العمالء 

إلى القيمة 
املالية األفضل.

عند زيارة ورش 
الصيانة يف 

املركز، والتي 
تضم مختلف 

العالمات 
التجارية 

الراقية، 
ميكن للعمالء 
االستفادة من 

صالة االنتظار 
الفخمة 

واالستمتاع 
بإطاللة مباشرة 

على داخل 
رة. املنشأة املتطوِّ

وقت 
مثالي

انتظار 
وإطاللة

يعمل يف مشروع 
فهد احلميري 
أكثر من 400 
موظف وفني 
محترف، 
عون  يتمتَّ
بكفاءات 
عالية لتوفير 
اخلدمات 
الالزمة للعمالء 
مبختلف 
أنواعها.

كفاءات 
عالية

المركز 
م  ُصمِّ
بمعايير 
عالمية 
ف  وُصنِّ
بمستوى 
5 نجوم 
من هيئة 
اإلمارات 
للمواصفات 
والمقاييس

الحميري سعيد بنجاح مشروعه )تصوير:علي عبيدو(

نسرين درزي )أبوظبي(

يواصل شباب اإلمارات سعيهم إلى تقدمي أفكار رائدة تدفع بعجلة اخلدمات الذكية داخل املجتمع 
احمللي نحو مراتب مرموقة تنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة يف دعم مختلف القطاعات واملجاالت. 

وتأتي قصة جناح الشاب فهد احلميري عن مشروعه خلدمات السيارات بأسلوب مختلف عن السائد، 
لتؤكد على التطّلعات النافذة للمشاريع احلديثة، والتي تبدأ بخطوات ثابتة وتّتجه بنجاحات 

متتالية لتطرق أبواب األسواق اخلارجية وسط حتفيز وتسهيالت من اجلهات املعنية.

1 - التغيير: 
على  تغيير  أي  من  بعضهم  يخشى 
روتين حياتهم، ويرون أن التغيير يجب 
ثماره.  يؤتي  لن  وإال  شاماًل  يكون  أن 
ويشعر هؤالء بالقلق من المستقبل إذا 
لم يتمكنوا من التعامل مع نتائج التغيير 
إيجابيات  تدوين  يجب  لذا  المفاجئة. 
وسلبيات التغيير المتوقع حيث تمنحك 
ــاٍل بعض  ــ ــصــوت ع ــار ب ــكـ ــراءة األفـ ــ قـ

الوضوح.

2 - القلق: 
تربط  عندما  بالسعادة  تشعر  لــن 
يعتبر  وبينما  خارجي،  بشيء  سعادتك 
يمكن  ال  الــتــي  ــاء  األشــي بــشــأن  القلق 
التحكم فيها أمراً طبيعياً، ينبغي عدم 
سعادتنا،  تعطل  األفــكــار  تــلــك  تـــرك 
ويجب التخلي عن اإلفراط في التفكير 
واالمتنان للحاضر ولألشياء التي يمكن 

السيطرة عليها.

3 ـ التملك: 
ــاك الــكــثــيــر مــن األشـــيـــاء التي  هــن
وربما  الحياة،  في  الشخص  يريدها 
يمتلكها شخص آخر، ولكن الرغبة في 
الحصول على ما لدى اآلخرين يصيب 
باإلرهاق، لذا عليك االمتنان لما تملكه 
والتعلم  األمثل  النحو  على  واستغالله 
مــن تــجــارب اآلخــريــن بـــدالً مــن تبني 

مشاعر سلبية تجاههم.

4 ـ األخطاء: 
حياتهم  األشـــخـــاص  بــعــض  ــع  يــضــيِّ
على التفكير في أخطاء الماضي التي 
في  صعوبة  ويواجهون  منها  يخجلون 
توخي  يجب  بسببها.  حياتهم  عيش 
الحذر من أن نعلق في ذواتنا القديمة، 
لنصبح  أنفسنا  تطوير  على  والعمل 

نسخة جديدة أفضل.

5 - الكمال: 
الكمال  إلــى  السعي  يكون  ما  غالباً 
ضاراً للشخص وَمن يحيطون به أيضاً، 
من  أكثر ضــرراً  يوجد شيء  ال  إنه  إذ 
عن  ابحث  الواقعية.  غير  التوقعات 
أكثر  تكون  أن  وتعلم  بداخلك  السالم 
غير  كنت  لــو  حتى  نفسك  مــع  لطفاً 

مثالي.

5 ترجمة: عزة يوسف 

يسعى اجلميع إلى 
الشعور بالرفاهية 
والرضا لذلك 
 Latin يقدم موقع
 American Post
األميركي بعض 
السلوكيات التي يجب 
التخلص منها للتمتع 
بالسالم النفسي 
والسعادة.

سلوكيات
 تطرد

السعــادة!

أبوظبي )االتحاد( 

والقلق،  التوتر  من  الحالي  العصر  في  األطفال  من  العديد  يعاني 
ونقل موقع Islander News األميركي نصائح لخبراء حول الحفاظ 

على الصحة النفسية لصغار السن.

1 ـ الدعم: إنشاء نظام داعم من األسرة واألقران والمعلمين، حيث 
المدرسة،  أو  المنزل  في  سواًء  بهم  المحيطة  بالبيئة  الصغار  يتأثر 

لذلك من الضروري أن تكون بيئة إيجابية تشجعهم على النجاح.
الدراسة  على  بالتشجيع  أطفالنا  ندعم  أن  علينا  التشجيع:  ـ   2
والمجاالت التي يهتمون بها وأن نثني عليهم عندما يحققون النجاح 
أهدافهم  لتحقيق  الــالزمــة  بـــاألدوات  ودعمهم  بسيطاً،  كــان  مهما 

األكاديمية.
3 ـ توقعات واقعية: على اآلباء واألمهات وضع حدود منطقية لما 
يتوقعونه من أطفالهم، ما يساعد في تحمل المسؤولية تجاههم بحال 

تقصيرهم.
  4 - المهارات: يجب تعليم األطفال مهارات التأقلم وحل المشاكل، 
إذ إن مواجهة التحديات وتقبل الفشل ال يقالن أهمية عن النتائج التي 

نرجوها من أطفالنا.
5 - المشاركة االجتماعية: التواصل مع اآلخرين من أهم األنشطة 
التي  العائالت  بين  روابط  لتكوين  الفرص  يوفر  ألنه  اإلطــالق،  على 

تملك االهتمامات نفسها.
6 ـ المساعدة: يجب طلب المساعدة من االختصاصيين بال تردد 

في حال الحظت تغّيراً في سلوك طفلك.

كيف نعزِّز نفسية األطفال؟

     من داخل 
ورشته التي تعمل 
بمعايير 5 نجوم 

)من المصدر(



التالية: العامة المناقصة طرح عن ا�ماراتي ا	حمر الهالل هيئة تعلن

إعــــــــالن

رقم
المناقصة

موضوع
المناقصة

موعد آخر
العطاءات لتقديم

افتراضية273 / 2022 مكتبية أجهزة 2022/08/30توفير

أسعارها عروض لتقديم الشركات ا�ماراتي ا�حمر الهالل هيئة تدعو
افتراضية. مكتبية أجهزة توفير لمشروع

الدوام ساعات خالل المناقصة مستندات على الحصول يمكن
سداد مقابل للهيئة الرئيسي بالمبنى المشتريات قسم من الرسمي
قابلة وغير المضافة القيمة ضريبة شامل درهم 2,100 وقدره مبلغ

لـــلـــرد. 
ا�حمــر بالشمـع ومخـتوم مغـلق مظـروف داخـل العطـاءات تقـدم

العامة.  المناقصة ورقم اسم الخارج من عليه ويكتب
باللغة مصرفية كفالة صورة في ابتدائي تأمين العطاء مع يرفق
مشروطة غير وتكون بالدولة العاملة المصارف أحد من صادرة العربية
المفعول سارية وتكون ا�سعار عرض %5  من بقيمة ل®لغاء قابلة وغير

تلقائي¯. وتجدد ا�غالق تاريخ من يوم¯ 90 لمدة
الـمـوافـق الـثــالثـاء يــــوم أقصـــــاه مـوعــد فـي العـطـــاءات تـســلـم

.µظهر 1 الساعة 2022 / 08 / 30
رقم: 6996547 –02 . ا�داري: هاتف االستفسار

العامة المناقصة شروط
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رئيس التحرير 

حمد الكعبي

@aletihadae

إحدى مطبوعات

قهقهة النصل 
ووجـــــع الدم

المتاحف في العالم هي خزائن األشياء، وذاكرة الناس واألوطان، تجد فيها 
كل أنواع الفنون، اللوحات والسجاد والتماثيل، وكل األشياء التي مرت على 
اإلنسان وأبدع فيها، وتطورت مع مسيرته، ومنها أدوات الفتك والقتل التي 
كانت تجبرني على التوقف عندها، وأتأملها، والتبصر في قوة هذا اإلنسان 
من طيبته إلى جبروته، لكن أثناء زيارتي مرة لمتحف نيودلهي أدهشتني تلك 
اآلالت الشاهدة على سيرة الدم، وتذكرت ساعتها كل تلك المتاحف التي 
زرتها، وخاصة ذلك الركن الزجاجي الذي يحمي أدوات الفتك، واألسلحة من 
خناجر وسيوف ورماح ومعدات قاطعة، وأخرى باقرة، وغيرها قاتلة بفجور 
أو طاحنة أو ماشطة، وطرأت علّي أسئلة كثيرة، ومتراكمة، بشأن فكرة تطوير 
أدوات القتل عند اإلنسان منذ أن خلق، بدءاً من صد الحيوان االفتراضي 
المهاجم أو العدو المحتمل إلى فكرة الصيد، وجلب ما يقويه على الحياة، إلى 
تطور فكرة التملك عنده، وحب السيطرة وبسط القوة وإظهارها والتعدي على 

ما عند الغير، بما فيها روحه وجسده وأرضه.
لقد طور اإلنسان أدوات القتل والفتك من ما وفرته الطبيعة له من خشب 
الشجر أو الحجارة إلى المعادن، وحين عرف الحديد تسيد وتجبر، وجعل 
لكل سالح غاية، فمن تسيد الخنجر في قتله، ال يستعمل له الرمح، وما 
يقتضي فعل السيف ال يجب أن يطلق عليه سهماً، في تلك الخزانة الزجاجية 
السميكة، وفي غيرها في المتاحف األخرى، والتي انثالت على الذاكرة في 
تلك الساعة، ثمة سالح مستفز تجد له أسناناً قاطعة، وآخر في نهايته فرعان 
ماضيان ينجزان المهمة بسرعة وتأكيد، بعض من تلك األسلحة الحديدية 
المصقولة والمطروقة فيه عدوانية وشر مستطير يشبه جلد القنفذ وآخر 
يتلوى كحركة األفعى، وله صوت وسوط من عذاب، بعض تلك األسلحة فيها 
فجور، وقتل ال يرحم، فتجد السيف مثاًل حاداً من الطرفين، وبشكل متموج، 
وفيه إمعان في الطول، وقتل عن بعد من دون شفقة، بحيث ال تلتقي عينا 
القاتل والمقتول في مساحة يمكن أن يتسرب لها التسامح والرحمة، فترق 
القلوب للقرب، وللغة العيون الصامتة، كان لبعضها كماشات، وأذرع منجلية 
تشبه أطراف سلطعون البحر، وبعضها يفتح ويفرش بمجرد أن ينغرز في 
اللحم اإلنساني، مشكاًل عبثه وفتكه باألعضاء الداخلية، بعضها من ثقله 
يمكن أن يطحن الجمجمة، بعضها معقوف بحيث يمكن أن يفتح البطن من 
الخاصرة للخاصرة، وبعضها يتعقب سلسلة الظهر، بحيث يقضي عليها خرزة، 
خرزة، بعض من تلك األسلحة بشع، جشع حد ال تخفي كرهك له، حتى لو 
لم يشهر في وجهك، أما أكثرها لؤماً فذلك السالح القصير الذي ال تعرف 

كيف تواجهه، فأينما، وكيفما أتاك أوجعك، ال سالح هناك 
يهدف لقتل رحيم أو قتل أنثوي مما يدس السم في الدسم 
أو العسل، فالحديد فيه بأس شديد، ولمضاته أنين الوجع 
اإلنساني الدائم، ودمه المقدس الذي كان يسال في لحظات 

الجنون، ثمة حوارية دائمة بين قهقهة النصل ووجع الدم!

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 +

هوفمان  فلورنتين  الهولندي  الفنان  أقـــام 
معرضه األول في الصين، وبمناسبة الذكرى 
أطلق  هوفمان،  استديوهات  لتأسيس  الـــ20 
على معرضه الذي يستمر حتى 23 أكتوبر في 
متحف الفن بالعاصمة بكين عنوان »احتفل!«، 
وقدم خالله 20 عماًل فنياً جديداً و15 منحوتة 

المعرض  جمهور  وحرص  عمالقة،  حيوانية 
على التقاط الصور مع العمل الجديد »الطائر 
األرجواني«، وقال هوفمان إنه حرص في هذه 
المجموعة على تقديم تجارب بصرية فريدة، 
والدعوة لتجاوز حدود الواقع وتأسيس ثقافة 

تعزز السالم والمحبة. )وكاالت(

»طائر أرجـــواني عمالق« 
فــــــــي شـــــــوارع بكــــــــــين

يحمــي األطفــال بـــ »فاميلي ســـنتر«

مقتل 3 متسلقي 
جبال في اإلكوادور

»ســــــــناب شات« 

أطلق تطبيق »سناب شات« أداة »فاميلي سنتر« التي تتيح لآلباء مراقبة كيفية استخدام أطفالهم 
الصغار للتطبيق من دون انتهاك خصوصيتهم، وستتيح األداة الجديدة لآلباء رؤية قائمة أصدقاء 
أطفالهم ومن يتواصلون معهم، من دون عرض محتوى المحادثات، ويحتاج تفعيل هذه الخاصية 

إلى وجود اآلباء على قائمة أصدقاء أطفالهم، حتى يمكنهم التواصل وإنشاء »فاميلي سنتر«، والتي 
سيتمكن من خاللها اآلباء من اإلبالغ بطريقة سرية عن أي حسابات مثيرة للقلق تتواصل مع 

أطفالهم، وقالت الشركة إنها ستضيف المزيد من الخصائص إلى الخدمة قريباً، بما في ذلك أدوات 
تتيح لآلباء التحكم في المحتوى.  سان فرانسيسكو )د ب أ(

لقي ثالثة من متسلقي الجبال في 
اإلكوادور حتفهم أول أمس وأصيب 
12 آخرون بجروح جراء سقوطهم 

عن ارتفاع 60 مترًا خالل محاولتهم 
الوصول إلى قمة بركان كاريويرازو 

في اإلكوادور، بحسب ما أفادت أجهزة 
 ECU911 اإلغاثة، وأوضحت هيئة

لإلنقاذ في بيان أن »امرأة في السابعة 
واألربعين ورجلين في الخامسة 

واألربعين والخمسين قضوا« في هذا 
الحادث، وأضافت أن رفع الجثث من 

الموقع كان متعذرًا »بسبب األحوال 
الجوية وحلول الظالم«، ونقل 

المصابون الذين تراوح أعمارهم بين 
39 و58 إلى مستشفيات مدينتي 

ريوبامبا وامباتو.
كيتو )أ ف ب( نيومكسيكو  بوالية  بارك  روك  ريد  في  كبيرة  باحتفالية  الـــ100  دورته  »جالوب«  مهرجان  أمس  اختتم 

القبلية  والثقافة  بالتراث   1922 عام  المنطقة  نفس  في  بدأ  الــذي  المهرجان  ويحتفي  األميركية، 
لألميركيين األصليين، ويستقطب المهرجان القبائل من جميع أنحاء الجنوب الغربي األميركي، كما 
يجتذب جمهوراً من أنحاء العالم، وقدم المهرجان خالل أربعة أيام العديد من الفعاليات على رأسها 

موكب »عالم واحد أقوى« الذي استعرض خالله األميركيون األصليون مالبسهم ورقصاتهم، ومسابقة 
»الحكام الفنيين« التي ألعمال أبناء القبائل الفنية، وسوق الحرفيين االفتراضي، كما شهد المهرجان عرض أفالم 

تاريخية ووثائقية، باإلضافة إلى فعاليات مختلفة على مستوى المدينة. )وكاالت(

مئـــــويـــــــة »جالـــوب« لألمـــيركيين األصلييـــن

رقص مئات اآلالف أول أمس 
التكنو  موسيقى  إيــقــاع  على 
زوريــخ خالل  في  اإللكترونية 
مــهــرجــان  ــن  مـ نــســخــة  أول 
»ستريت باريد« تشهدها كبرى 
جائحة  منذ  ســويــســرا  مـــدن 
كــورونــا، وكــان آخــر مهرجان 
استقطب   2019 عـــام  أقــيــم 
نحو 850 ألف شخص، ويتوقع 
المنظمون أن يُقبل عليه هذه 
السنة ما بين 750 ألفاً ومليون 

شخص، وامتد موكب العرض 
كيلومترين  نحو  الموسيقي 
على طول البحيرة التي تحد 
زوريـــخ، وارتــكــز العرض على 
30 شاحنة تحمل 200 منسق 
كل  من  جــاي(  )دي  موسيقى 
أنحاء العالم، وأطلق المنظمون 
على هذه الحفلة عنوان »ثينك« 
على  »الحّض  بهدف  )فــّكــر(، 

التفكير«.
 زوريخ )سويسرا( )أ ف ب(

عــــــــــودة
موســـــيقى التكنـــــــــــــو لـ»ســــتريت باريــــــد«

بعد 20 عامًا 
فـــــي أميركـــا

رسمت قطرات المطر لوحات السحر والعذوبة 
في شوارع مدينة العين، وأدى جريان األودية في 
منطقة صاع النخفاض درجات الحرارة، ليخرج 

األهالي مستمتعين باألجواء الممطرة والنسمات 
الباردة وسط الطبيعة الخالبة.

تصوير: محمد البلوشي

لوحـــــــــة المطــــــر
فـــــي »دار الزيـــــــــــــن«

استعادة  في  المكسيكية  الجهود  نجحت 
تمثال »سان أنتوني بادوفا« من أميركا بعد 
20 عاماً من سرقته وعرضه في متحف 
سان أنجيلو للفنون الجميلة في تكساس، 
المكسيك  فــي  األمــيــركــي  السفير  وأكــد 
التاريخي  الــتــراث  بــإعــادة  ــالده  ب الــتــزام 
وحمايته،  المكسيكي  للشعب  والثقافي 
إن  المكسيكية:  الثقافة  ــرة  وزيـ وقــالــت 
بلديه جيوتيبيك  إلى  يعود  التمثال سوف 
في موريلوس، حيث سرق منها عام 2002، 
الخشب  من  منحوت  التمثال  إن  وقالت: 
بنية  زجاجية  عيون  وله  بالذهب  ومطلي 
اللون، ويرتدي سترة زرقاء مع ياقة ثقيلة 
مقلوبة، يحمل كتاباً أسود عليه صفحات 
القديس  ويمثل  اليسرى،  يده  في  حمراء 
القرن  في  الكنيسة  طبيب  بادوفا  أنتوني 

الثالث عشر. )وكاالت(

»ســـــــان أنــتوني« 
إلــــى المكســـــــيك
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