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�ش�ؤون حملية

بح�سور �سعيد بن طحنون ومروان املعال

اخـتيار مـديـنة الـعني مـدينة لل�سـعادة العاملية
الإعالن عن لقاء الأ�سقاء ي�سم الإمارات وال�سعودية وم�سر بالتزامن مع فعاليات العيد الوطني

اإطالق قناة ف�سائية من مدينة العني عنوانها ال�سعادة
•• العني-الفجر:

ت�صوير-حممد معني:

العاملية  ال�سعادة  مدينة  اإط���اق  ع��ن  اأم�����س  اأول  اأع��ل��ن 
لتكون "مدينة العني" بدولة الإمارات العربية املتحدة 
كما   ، العاملية  للمدينة  وم��ق��را  ال�سعادة  عا�سمة  ه��ي 
الإمارات  ي�سم  الأ�سقاء �سمن موؤمتر  لقاء  اأعلن عن 
التي  الأ�سقاء  لقاء  �سل�سلة  �سمن  وم�سر  وال�سعودية 

جتمع الإمارات واأ�سقاوؤها العرب.
كما اأعلن عن قناة ف�سائية حتمل اأ�سم ) قناة ال�سعادة( 

تبث اإر�سالها من مدينة ال�سعادة  مدينة العني .
اأم�س  اأول  ال��ذي عقد  امل��وؤمت��ر ال�سحفي  ج��اء ذل��ك يف 
"هيلي ريحان" مبدينة العني بح�سور معايل  بفندق 
احتاد  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  ط��ح��ن��ون  ب��ن  �سعيد  ال�����س��ي��خ 
املعا  را���س��د  ب��ن  م���روان  وال�سيخ  والت�سامح  ال�سعادة 
نائب رئي�س الحتاد والدكتور عبد اهلل النيادي اأمني 

عام الحتاد.
ال�����س��ي��خ �سعيد بن  امل���وؤمت���ر حت���دث م��ع��ايل  ب��داي��ة  ويف 
اإىل  يهدف  ال�سعادة  م�سروع  اأن  على  م��وؤك��دا  طحنون 
من  لل�سعادة  عاملية  مدينة  اإىل  العني  مدينة  حتويل 
خال حزمة من الربامج واملبادرات املبتكرة والنوعية 
بحيث ت�سهم يف ا�ستثمار كافة املوارد واخلدمات التي 
فر�س  اإىل  وحت��وي��ل��ه��ا  باملنطقة  امل��وؤ���س�����س��ات  تقدمها 
نحو التح�سني والتطوير واإ�سعاد املواطنني واملقيمني 
�سوف  ال��رائ��دة  التجربة  ه��ذه  اأن  وق���ال  وال��زائ��ري��ن- 
مت�سي بدولة الإمارات نحو العاملية حمققة للب�سرية 
لتحقيق  ال�سامل  مبفهومها  ال�سعادة  ه��دف  جمعاء 
القيم التي ي�سعى الإن�سان اأن يعي�س يف كنفها- واأ�ساف 
�سوف  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��ع��ادة  م��دي��ن��ة  م�����س��روع  اأن  معاليه 
توؤكد  جديدة  واأبعادا  م�سامني  ال�سعادة  كلمة  يك�سب 
اأنها دول��ة �سباقة تاأتي يف  من خالها دول��ة الإم���ارات 

الطليعة.
بتاأثريها  يقا�س  ال��دول  حجم  اأن  اإىل  معاليه  م�سريا 
واإيجابيتها وعطائها بالإ�سافة اإىل قدرتها على املبادرة 
والب��ت��ك��ار وحت��ق��ي��ق امل��ح��ب��ة وال�����س��ام م��وؤك��دا ع��ل��ى اأن 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه 
ا�سعاد  اأن مهمة احلكومة هي  اأكد على  "، عندما  اهلل 
روؤية  ل�سعبه لكنها  اأمنيات قائد  ال�سعب مل يكن ذلك 
�سعيد  ال�سيخ  معايل  وقال  برنامج عمل  على  تاأ�س�ست 
العاملية  ال�سعادة  اأننا ن�سعى من خال م�سروع مدينة 
اأر�س  على  معا�س  واق��ع  اإيل  امل�سروع  ه��ذا  اإىل حتويل 

املواطن واملقيم والزائر م�سريا  العني يلم�سها  مدينة 
التي  الوطنية  وامل��ب��ادرات  الفعاليات  ه��ذه  ك��ل  اأن  اإىل 
تفعيل  يف  ت�سهم  العاملية"  التوا�سل  "خيمة  تنظمها 
التوا�سل مع كافة ال�سعوب ا�سافة اىل �سفراء ال�سعادة 
من جميع اأنحاء العامل ليكون العنوان الرئي�سي يف كل 

هذا هو ن�سر ال�سعادة والت�سامح.
وحت���دث ال�سيخ م���روان ب��ن را���س��د امل��ع��ا م��وؤك��دا على 
املبادرة  ه��ذه  يف  تتمثل  لل�سعادة  احلقيقية  القيمة  اأن 
م�سيدا  لها  هدفا  والت�سامح  ال�سعادة  من  جتعل  التي 
هذه  لإجن��اح  امل�ساركني  قبل  من  تبذل  التي  باجلهود 

املبادرة لتخرج من اإطارها املحلي اإىل العاملية.
وحتدث الدكتور عبد اهلل علي النيادي اأمني عام احتاد 
ال�سعادة والت�سامح العاملي م�سريا اإىل اأن دولة الإمارات 
�سباقة ومن خال قادتها يف جمال اإ�سعاد �سعبها حتى 
�سابقة  وه��ي  عليها  تقوم  وزارة  لها  ال�سعادة  اأ�سبحت 
على  اإيجابا  ه��ذا  لينعك�س  اأجمع  العامل  يف  م��رة  لأول 
�سعوب  وتقدير  اح���رام  لينال  الإم����ارات  دول���ة  �سعب 
العامل- م�سريا يف هذا اإىل تبني فكرة �سجات ال�سعادة 
لل�سعادة  �سفريا  و�ستون  من خال ثاثمائة وخم�سة 
حول العامل للتوقيع عليها تعبريا عن حبهم للقيادة 

ال�سعادة مدينة  التوقيع عليها يف مدينة  يتم  اأن  على 
موؤمتر  يف  املوقعة  ال�سجات  هذه  ت�سليم  ليتم  العني 
الإماراتيني  القادة  بني  يجمع  الأ�سقاء" الذي  "لقاء 
العيد  العربية �سمن فعاليات  ال��دول  ق��ادة  وع��دد من 
ال��وط��ن��ي ال�����س��اد���س والأرب���ع���ني حت��ت ���س��ع��ار "احتادنا 
�سعادتنا" لإ�سعاد القيادة حيث ي�سهم لقاء الأ�سقاء يف 
تن�سيط العاقات ال�ستثمارية والثقافية والجتماعية 

بني الدول امل�ساركة .
مبادرة  اإط��اق  فعاليات  تت�سمن  اأن  املقرر  وم��ن  ه��ذا 
العني"  "مدينة  ال��ع��امل��ي  والت�سامح  ال�����س��ع��ادة  مدينة 
بن  طحنون  ال�سيخ  �سمو  رعاية  حتت  يقام  مهرجانا 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل���اك���م يف م��ن��ط��ق��ة العني  اآل  حم��م��د 
يت�سمن العديد من الفعاليات التي تقام يف املتنزهات 
واحلدائق العامة حتتوي جميعها على اأن�سطة حتمل 
عبارة ال�سعادة اإ�سافة اإىل م�ساركات فاعلة من الدوائر 
اكرب  املهرجان  يت�سمن  كما   ، واملوؤ�س�سات  احلكومية 
لوحة لأ�سحاب الهمم ،كما ت�سمل الفعاليات معلقات 

تتناول جميعها ال�سعادة .
اأبناء  لتوقيع  خا�س  رك��ن  تخ�سي�س  يتم  و�سوف  ه��ذا 
اجلن�سيات املختلفة املقيمون يف دولة الإمارات وعددهم 

عن  توقيعهم  خ��ال  من  تعرب  جن�سية  و�ستة  مائتان 
تخ�سي�س  اإىل  اإ�سافة  الإم���ارات  جمتمع  يف  �سعادتهم 
انطباعاتهم  عن  للتعبري  الأطفال  لر�سومات  م�ساحة 
اأخرى  م�ساحة  تخ�سي�س  ج��ان��ب  اإىل  ال�����س��ع��ادة  نحو 
عن  تتحدث  التي  واملطبوعات  املوؤلفات  جميع  ت�سم 

ال�سعادة الإيجابية .
هذا ومن املقرر اأن يح�سر املهرجان يف نوفمرب القادم 
���س��ف��راء ال���وف���اء وال�����س��ع��ادة م��ن ج��م��ي��ع اأن���ح���اء العامل 
لل�سعادة  �سفريا  و�ستون  وخم�سة  ثاثمائة  وع��دده��م 
حيث يتم تكرميهم يف مدينة ال�سعادة "مدينة العني" 
التي  ب��اجل��ه��ود  ال��ت��ع��ري��ف  ال��ت��ك��رمي  يت�سمن  اأن  ع��ل��ى 
بذلوها من اأجل اإعاء قيمة ال�سعادة و من املقرر اأن 
احتفالت  مع  يتوافق   كاما  �سهرا  املهرجان  ي�ستمر 

دولة الإم ارات بالعيد الوطني ال�ساد�س والأربعني.
هذا وقد قام معايل ال�سيخ �سعيد بن طحنون اآل نهيان 
وال�سيخ مروان بن را�سد املعا بتكرمي عدد من �سفراء 
املزروعي  غ��امن  الوزير  ومنهم  العامل  ب��دول  ال�سعادة 
وال��دك��ت��ور ع��ب��د اهلل ال��ك��ع��ب��ي م��ن الإم������ارات وحمدي 
دياب من م�سر وال�ساعر حممد املن�سوري اإ�سافة اإىل 

�سفراء من النم�سا وا�سراليا. 

بلدية مدينة العني تدر�س اإقامة 
م�ساجد موؤقتة ب�سكل منوذجي 

•• العني -  الفجر

منوذجية  ت�ساميم   3 العني  مدنية  ببلدية  البناء  تراخي�س  اإدارة  نفذت 
اىل  للو�سول    ، م�سل   100 و   150 و   200 ب�سعة  امل��وؤق��ت��ة  للم�ساجد 
حلول واآليات عملية للم�ساجد املوؤقتة والتي تقع يف املناطق غري احل�سرية  
الهيئة  م��ع  وذل��ك  بالتعاون   ، وامل���زارع  املوؤقتة  ال��ع��زب  كمناطق  املخططة 
العامة لل�سوؤون ال�سامية والوق��اف- فرع العني،  وتاأتي ه��ذه  اخلطوة  
�سمن مبادرات عام اخلري كما و�ستعمل على تذليل العقبات امام املتربعني 

لبناء بيوت اهلل.
ال�ست�سارية  ومهند�سي  الهند�سية  املكاتب  اإقامة ور�سة عمل جتمع  ومتت 
قطاع تخطيط املدن وامل�ساحة ، لتبادل الفكار والآراء حيث اأو�سح املهند�س 
ا�ستهدفت  الور�سة  ب��اأن   ، رئي�سي  معماري  مهند�س  ال�سوايف   حممد  فهد 
ل�سمان  ذل��ك  و  العني  منطقة  يف  الهند�سية  ال�ست�سارية  املكاتب  جميع 
املناطق   ه��ذه  يف  جمتمعية  دينية   حاجة  ل�سد  عملية  حلول  اىل  الو�سول 
و اعتماد اآلية خا�سة لهذه امل�ساريع ت�سهل  عملية اإ�سدار تراخي�س البناء 
واإتاحة الفر�سة للمكاتب ال�ست�سارية الهند�سية للم�ساركة يف مبادرات عام 
اأخ��رى قد تكون ممكنة  اخلري كما ت�ساهم الور�سة يف الو�سول اىل حلول 

لطرق بناء تتنا�سب مع اهداف امل�سروع .
الإجناز  �سريعة  املقرحة  ال��ن��م��اذج  ب��اأن  ال�����س��وايف  فهد  املهند�س  اأ���س��اف  و 
قليلة التكلفة ل�سد حاجة املجتمع يف مناطق العزب واملزارع وما يف حكمها 
حرم  و  م��اأذن��ه  و  رئي�سي  ح��رم  على   امل�سجد  يحتوي  حيث  العني  مبنطقة 
خارجي و �سكن  متكامل لاإمام و  دورات مياه و موا�سئ تتنا�سب مع عدد 
امل�سلني ، كما مت ت�سميم النماذج  مبا يتوافق مع ال�سراطات الت�سميمية 
للم�ساجد وال�سادرة من جلنة تطوير امل�ساجد باإمارة ابوظبي و متوافقة 

مع ا�سراطات كود اأبوظبي الدويل للبناء .
اجلدير بالذكر باأن اإدارة تراخي�س البناء ببلدية مدينة العني تعكف على 
و   امل�ساريع  من  النوع  لهذا  املطلوبة  احلكومية  اجلهات  موافقات  توفري 
بامل�ساركة يف  الراغبة  الهند�سية  ال�ست�سارية  املكاتب  باأ�سماء  قائمة  توفري 
مبادرات عام اخلري وذلك بالتربع بالإ�سراف على هذه امل�ساريع و  احل�سول 
ا�سحاب  لت�سجيع  قيا�سية  ف��رة  خ��ال  امل�ساريع  لهذه  البناء  رخ�س  على 
اخلري للتربع داخل الدولة كخطوة م�ستقبلية لور�سة عمل امل�ساجد املوؤقتة 
حتقيقاً لروؤية دائرة ال�سوؤون البلدية و النقل يف حتقيق التنمية امل�ستدامة 

وتعزيز معايري جودة احلياة يف اإمارة اأبوظبي . 

جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية ينفذ 936 
�ساعة توعوية منذ مطلع العام اجلاري

•• اأبوظبي  - الفجر

الغذائية ممثًا بقطاع ال�سراتيجية والأداء  اأبوظبي للرقابة  نفذ جهاز 
خال الن�سف الأول من العام اجلاري 2017 ،936 �ساعة توعوية عرب 
130 ن�ساطاً متنوعاً توزعت بني الأن�سطة التوعوية يف املجالت الزراعية 
والغذائية والرثوة احليوانية ا�ستهدفت طلبة املدار�س ومتداويل الغذاء اإىل 
جانب العاملني يف املن�ساآت الغذائية والزراعية يف اإمارة اأبوظبي وموظفي 
اجلهاز. واأكد ثامر را�سد القا�سمي املتحدث الر�سمي با�سم اجلهاز اأن تنفيذ 
هذه الأن�سطة جاء يف اإطار توجه اجلهاز لتعزيز دوره كموؤ�س�سة رقابية تعنى 
ب�سامة الغذاء يف توعية املجتمع وتنفيذ ر�سالته يف الرويج للممار�سات 
ت�سل  ومتكاملة  فعالة  توعوية  برامج  عرب  ال�سليمة  والغذائية  الزراعية 
اخلاطئة  الغذائية  املمار�سات  ت�سحيح  يف  وت�سهم  املجتمع،  �سرائح  ملختلف 
وتداوله  ال��غ��ذاء  م��ع  ال�سليم  للتعامل  ال��ازم��ة  باملعرفة  وت��زوي��ده��م  فيه، 
حتقيق  اإىل  يتطلع  اجلهاز  اأن  موكداً  الغذائية،  ال�سل�سلة  مراحل  كافة  يف 
التميز والريادة بكافة عملياته،  ويحر�س على تلبية الرغبة املتنامية لدى 
برامج  ا�ستقطاب  يف  منها  التعليمية  وخا�سة  املحلية  املجتمع  موؤ�س�سات 
املجتمع  وع��ي  مب�ستوى  لارتقاء  و���س��وًل  اجل��ه��از،  يقدمها  التي  التوعية 
مب��ج��الت ال��غ��ذاء وال���زراع���ة وال����رثوة احل��ي��وان��ي��ة، وحتقيق اأع��ل��ى معايري 

ال�سامة الغذائية يف اإمارة اأبوظبي.
ن�����س��اط��اً مت تخ�سي�سها   87 ال��ت��وع��وي��ة ع��ل��ى  اأن�����س��ط��ة اجل��ه��از  وا���س��ت��م��ل��ت 
تناولت  التي  املحا�سرات  من  ع��ددا  ت�سمنت  اأبوظبي،  اإم��ارة  يف  للمدار�س 
الغذاء  حقيبة  و���س��روط  الغذائي  والت�سمم  الغذائية  ال�سامة  موا�سيع 
املدر�سية والأمرا�س امل�سركة بني الإن�سان واحليوان والتعامل مع النفايات 
اليدين  غ�سل  واأه��م��ي��ة  ال��ذك��ي  وامل��ت�����س��وق  املنزلية  واحل��دي��ق��ة  وت�سنيفها 
والقواعد الب�سيطة للتخزين الفعال الآمن والفعال للغذاء بالإ�سافة اإىل 
فيها اجلهاز طلبة  ا�سطحب  التي  امليدانية  والزيارات  الرحات  عدد من 

املدار�س اإىل حمطات الأبحاث التابعة له واأ�سواق الأ�سماك.
والعني  اأبوظبي  مدينة  غطت  توعوية  حملة   11 الأن�سطة  ت�سمنت  كما 
بني  التوعية  ن�سر  على  اجلهاز  موظفو  خللها  حر�س  الظفرة،  ومنطقة 
متداويل الغذاء ومرتادي الأ�سواق واملتاجر، وتوزيع الآلف من الكتيبات 
كذلك  وت�سمنت  عليهم،  الغذائية  ال�سامة  ح��ول  والإر���س��ادي��ة  التوعوية 
اجلهاز  موظفي  ا�ستهدفت  داخلية  وفعالية  حما�سرة   30 من  اأك��رث  على 
باأعمال اجلهاز، وحملة �سهر  العاقة  الأم��ور ذات  بالعديد من  لتوعيتهم 
الركيز خالها على توعية اجلمهور مبوا�سيع  التي مت  املبارك  رم�سان 
ال�سامة الغذائية من حيث املمار�سات ال�سحيحة واملمار�سات اخلاطئة يف 
وتخزينها، وحملة  ونقلها  الغذائية  املواد  �سراء  الأغذية مثل  التعامل مع 
الت�سوق الذكي والتي قام مفت�سو اجلهاز خالها على توعية اجلمهور داخل 
اأي  الإب��اغ عن  الت�سوق و�سرورة  اتخاذها خال  الواجب  بالأمور  املتاجر 

منتجات يتم ال�ستباه فيها. 


