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رئيسًا لدولة اإلمارات 
العربية المتحدة

التنويع واستدامة النمو
افتتاحية

وكاالت تصنيف دولية لـ«             »:

برؤية محمد بن زايد.. 

اقتصـــاد اإلمـارات 
يواصـــــل االزدهـــار

رجل التســـــــــامـــــــــــــح 
واألخوة اإلنسانية.. 

وبانـي جسور التواصـــل 
الحـــــــــضـــــــاري

تحســـــــين الظــــــروف المعيشيـــــة 
لألشقاء وتعزيز قدرات الحكومة 

أبوظبي (وام)

بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وجــه 
«حفظه  الــدولــة  رئيس  نهيان  آل  ــد  زاي
إنــســانــيــة  مــســاعــدات  بــتــقــديــم  اهللا»، 
عاجلة بقيمة 35 مليون درهم إلى دولة 
هذا  في  التنمية  جهود  لدعم  الصومال 
سموه  توجيهات  وتأتي  الشقيق.  البلد 
بتقديم المساعدات، في إطار العالقات 
الشقيقين،  البلدين  تربط  التي  األخوية 

وتـــؤكـــد حـــرص اإلمــــــارات عــلــى دعــم 
لتطوير  وسعيها  ومساندتهم،  األشقاء 

عالقاتها الثنائية مع الصومال. 
وتهدف مبادرة الدولة إلى المساهمة 
الصومالي  الشعب  احتياجات  تلبية  في 
سعياً  مــتــعــددة،  تنموية  مــجــاالت  فــي 
للسكان  المعيشية  الــظــروف  لتحسين 
التعامل  على  الحكومة  قــدرات  وتعزيز 
تواجه  الــتــي  اإلنسانية  التحديات  مــع 

الصومال. (طالع ص 04)

خالد بن محمد بن زايد يترأس «تنفيذية أدنوك»

650 مليون برميل اكتشافات نفطية يف أبوظبي 

«المعاشات»: اإلجازات كافة ضمن مدة التأميناإلمارات تحذر من تفاقم انعدام األمن الغذائي عالميًا

سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي 
التنفيذي، يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، الذي 

ُعقد في المقر الرئيس لمجموعة «أدنوك». ووّجه سموه، ببناء شراكات جديدة لتسريع إنتاج موارد الطاقة 
المتجددة، مشيدًا باالكتشافات النفطية الجديدة في أبوظبي، بإجمالي 650 مليون برميل، تتضمن 500 

مليون برميل من حقل «بوحصا»، و100 مليون برميل في امتياز المنطقة البرية «3»، و50 مليون برميل من خام 
«مربان» بالظفرة البترولية.   أبوظبي (وام)   (طالع ص 23)

أسهم «بروج»
هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة بروج، أكد أن 

إعالن شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن عزمها طرح 
حصة أقلية من أسهم شركة «بروج»، لالكتتاب العام األولي في 

سوق أبوظبي لألوراق المالية، يسهم في تهيئة فرص أكبر لتوسعة 
أعمال الشركة ويدعم نموها في اإلمارات وخارجها.

«سيد الحجار»

حـــــــوار
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صفحات خاصــة

اطلع على مستجدات إنشاء المكتبة الوطنية .. منصور بن زايــــــد يبحث مع ســــفير الجزائر القضايا اإلقليميــــــة والدوليـــــة

بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
اإلمـــارات  ــة  دول تمضي  اهللا،  الــدولــة، حفظه  رئيس 
قدماً نحو المزيد من التقدم واالزدهار لتعزز مكانتها 

المرموقة بين أفضل الدول عالمياً.
وتنتهج اإلمارات نموذجاً فريداً في التنمية واستدامة 
المبادرات  عبر  االقتصاد،  تنويع  على  يعتمد  النمو 
واالستراتيجيات واإلجراءات التي تم إطالقها وتبنيها، 
الناتج  في  القطاعات  كل  مساهمة  تعزيز  أجــل  من 

المحلي اإلجمالي.
وبرؤية سموه وتوجيهاته السديدة، تشهد استراتيجية 
التنويع االقتصادي زخماً قوياً خالل المرحلة المقبلة، 
وهو ما أكدته وكاالت تصنيف ومؤسسات مالية عالمية، 
أشارت إلى أن التوسع في التنويع من شأنه أن يزيد من 

قوة الوضع االئتماني للدولة على المدى البعيد.
على الجانب اآلخــر، فإن اإلمــارات بثقلها العالمي 
كمورد موثوق به والعب مؤثر في قطاع النفط والغاز 
الدولة  لموارد  األمثل  االستغالل  على  تعمل  عالمياً، 
الهيدروكربونية من خالل اإلنتاج المسؤول للنفط والغاز 
لدفع عجلة التطور والنمو، والمساهمة في تحقيق أمن 
الطاقة العالمي، وفي الوقت نفسه العمل على تقليل 
االنبعاثات الكربونية. وفي هذا السياق، أعلنت «أدنوك» 
عن اكتشافات نفطية جديدة في أبوظبي بإجمالي 650 

مليون برميل يومياً.

حسام عبدالنبي (دبي) 

ارتفع صافي الربح اإلجمالي ألكبر 
في  مدرجة  إماراتية  بنوك  عشرة 
 %24.3 بنسبة  األســهــم،  أســـواق 
خالل الربع األول من العام الحالي، 
والسلفيات  القروض  سجلت  بينما 
على   %2.8 بــنــســبــة  ـــاً  ـــاع ـــف ارت
التعافي  مع  تزامناً  فصلي،  أساس 
شركة  تقرير  بحسب  االقتصادي، 

ــز آنـــد مـــارســـال»، والـــذي  ــفــاري «أل
المصرفي  الــقــطــاع  أداء  يــرصــد 
فـــي الـــدولـــة خـــالل الـــربـــع األول 
التقرير  وبين  الــجــاري.  العام  من 
الودائع  إلى  القروض  نسبة  ارتفاع 
األول.  الربع  في   %84.5 بنسبة 
غير  من  الدخل  نسبة  ارتفعت  كما 
ظل  فيما   ،%0.6 بنسبة  الفوائد 
اإلجمالي  الفائدة  صافي  هامش 

ثابتاً عند 2.1%. (طالع ص 23)

يوسف العربي (أبوظبي)

 2020 إكسبو  فعالية  انقضاء  رغم 
بنهاية شهر مارس الماضي، إال أن 
تتواصل،  تزال  ال  القياسية  أرقامه 
أسرع  لقب  المعرض  حصد  حيث 
إنترنت على مستوى جميع الفعاليات 
الــتــي عــقــدت خــالل عــامــي 2021 

ـــال»،  «أوك مــؤشــر  بحسب  و2022، 
المتخصص  الــعــالــمــي   «Ookla»
على  اإلنترنت  سرعات  قياس  في 
مستوى العالم. ووفق نتائج المؤشر، 
البيانات  تنزيل  بلغ متوسط سرعة 
في «إكسبو 2020» 983 ميجابت/
الثانية، ونحو 103 ميجابت/الثانية 

إلرسال البيانات.  (طالع ص 24)

% 24.3
ارتفــــــاع أربــــــاح 10 بنــــــوك إماراتيــــــة

«إكسبو 2020» أسرع إنترنت يف العالم

فنادق اإلمارات األعلى إشغاًال عالميًا

رقم قياسي جديد للمعرض

6 ماليين نزيل في 3 أشهر

25

بقيمـــــــة 35 مليــــــون درهــــــم

 محمــــــد بن زايـــــد يتلقـــــى تعـــــــازي رئيســــي غانــــا والجابــــون «هاتفيــــــًا» في وفاة خليفة بن زايد

 اليـوم ـ ـ جلسة تأبين لفقيــد الوطـــن  في األمم المتحـــدة   

رئيس الدولة يأمر بمساعدات عاجلة للصومال





كمـــال حمــــزة احل�ســــــــن

�اأبنــــــــا�ؤه



قرر تبني مبادئها ضمن مناهج التعليم

رئيس تيمور الشرقية يعلن »األخوة 

اإلنســـانية« وثيقة وطنية لبالده

ديلي )وام(

ص���وت ال��ب��رل��م��ان ال��وط��ن��ي في 
تيمور الشرقية باإلجماع على قرار 
اإلنسانية  ة  األخ���وَّ وثيقة  اع��ت��م��اد 
السمو  صاحب  برعاية  وقعت  التي 
نهيان  آل  زاي��د  ب��ن  محمد  الشيخ 
راعي  اهلل«  »حفظه  الدولة  رئيس 
عام  أبوظبي  في  اإلنسانية  األخوة 
وقال  للبالد.  وثيقًة وطنيًة   ..2019
ف��خ��ام��ة خ���وزي���ه رام����وس ه��ورت��ا، 
سيتم  إن��ه  الشرقية،  تيمور  رئيس 
التي  التاريخية  الوثيقة  هذه  تبني 
فرنسيس،  ال��ب��اب��ا  ق��داس��ة  وق��ع��ه��ا 
وفضيلة  الكاثوليكية،  الكنيسة  بابا 
اإلمام األكبر الدكتور أحمد الطيب 
ش��ي��خ األزه���ر ف��ي أب��وظ��ب��ي ضمن 
تيمور  ف���ي  ���ة  ال���دراس���يَّ ال��م��ن��اه��ج 
الشرقية. وأضاف الرئيس هورتا - 
في تصريحات له على هامش حفل 
الشرقية..  لتيمور  رئيًسا  تنصيبه 
الشرقية،  لتيمور  رئيًسا  إنه بصفته 

ال��ت��زام��ه  يقتضي  ب��ي��ان  ع��ل��ى  ���ع  وقَّ
الوطنيَّة،  بالده  سلطات  مع  بالعمل 
التعليم  منظومة  ع��ن  ال��م��س��ؤول��ة 
الدينية  والمجتمعات  والكنيسة 
والمبادئ  التعاليم  لتتبنى  األخرى، 
األخ��وة  وثيقة  عليها  ��ت  ن��صَّ ال��ت��ي 
اإلنسانية ضمن المناهج المدرسية 
مشيراً  الشرقية،  لتيمور  الوطنية 
هذه  ع��ن  اإلع���الن  أن��ه سيتم  إل��ى 

التنصيب.  القرارات خالل حفل 
الشرقية،  تيمور  رئيس  وأوض��ح 
للسالم  نوبل  جائزة  على  الحائز   -
م��واد  م��ن  الكثير  أن   ،1996 ع��ام 
المبادئ  مع  تتطابق  ب��الده  دستور 
ة اإلنسانيَّة  الواردة في وثيقة األخوَّ
المنطقي  كان من  لذلك  التاريخية، 
في  الوثيقة  ه��ذه  م��ن  نستفيد  أن 
ب��ل��دن��ا، م��ؤك��ًدا أن��ه س��ي��ش��ارك في 
الوثيقة  لهذه  الترويج  على  العمل 
ع��ل��ى ال��م��س��ت��وى ال���دول���ي أي��ض��اً. 
بالعمل  ف  تشرَّ »إنه  فخامته  وقال 
زايد  لجائزة  تحكيم  لجنة  كعضو 

ال��ع��ال��م��ي��ة ل��أخ��وة اإلن��س��ان��ي��ة في 
توجت  التي  الماضي  ال��ع��ام  دورة 
عبد  الملك  جاللة  األردني  العاهل 
ومؤسسة  رانيا  والملكة  الثاني  اهلل 
زاي��د  ب��ج��ائ��زة  هاييتي  م��ن  ف��وك��ال 

 .2022
لمجلس  ال���ع���ام  األم���ي���ن  وق����ال 
ح��ك��م��اء ال��م��س��ل��م��ي��ن، ال��م��س��ت��ش��ار 
شهد  ال��ذي   - عبدالسالم  محمد 
م���راس���م ت��ن��ص��ي��ب رئ���ي���س ت��ي��م��ور 
أعضاء  ع��ن  بالنيابة  ال��ش��رق��ي��ة.. 
ولجنة  اإلن��س��ان��ي��ة  األخ����وة  ل��ج��ن��ة 
ت��ح��ك��ي��م ج����ائ����زة زاي������د ل���أخ���وة 
تيمور  دول��ة  إق��دام  »إن  اإلنسانية 
الشرقية على اعتماد وثيقة األخوة 
االعتراف  على  دليل  هو  اإلنسانية 
ال��دول��ي ل��ه��ذه ال��وث��ي��ق��ة ال��ت��ي تُ��ع��دُّ 
األهم في عالمنا المعاصر«، ُمعرًبا 
عن تطلعه إلى أن تتبنى جميع دول 
دستور  لتكون  الوثيقة  هذه  العالم 
كل  تتجاوز  جمعاء  لإلنسانية  حياة 

جانب من جلسة التواصل الخاصة بشركاء معرض آيسنار )من المصدر(االختالفات. 

الجمعية العامة لألمم املتحدة تعقد 

جلسة تأبني للشيخ خليفة اليوم

نيويورك )وام( 

تعقد الجمعية العامة لأمم المتحدة صباح اليوم بتوقيت 
وإنجازات  بسيرة  للتذكير  تأبين خاصة  نيويورك، جلسة 
المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. يشمل برنامج 
الجلسة وقوف أعضاء الجمعية دقيقة صمت ثم تتوالى 
لدى  الخمس  الجغرافية  المجموعات  رؤس��اء  خطابات 
األمم المتحدة والمندوبة الدائمة للواليات المتحدة باسم 
البلد المضيف لأمم المتحدة، ناقلين تعازيهم الحارة إلى 

حكومة وشعب اإلمارات، ومسلطين الضوء على إنجازاته 
وإرثه اإلنساني العالمي. وبالتزامن، ستقوم األمم المتحدة 
بإنزال َعلَمها على مقر مبانيها الرئيسية في نيويورك إلى 

المنتصف. 
غوتيريش  أنطونيو  المتحدة  لأمم  العام  األمين  وكان 
أصدر بياناً عّبر خالله باسم األمم المتحدة، عن خالص 
تعازيه إلى حكومة وشعب دولة اإلمارات العربية المتحدة 
في وفاة المغفور له الشيخ خليفة، مذكراً بمناقبه وإرثه 

اإلنساني العالمي.

»المعاشات«: 
اإلجازات ضمن 

مدة االشتراك في 
التأمين

أبوظبي)وام(

 قالت الهيئة العامة للمعاشات 
والتأمينات االجتماعية، إن كافة 

اإلجازات، سواًء كانت بأجر أو بغير 
أجر، تدخل ضمن مدة االشتراك 
التي يستحق عنها المؤمن عليه 

معاشًا أو مكافأة نهاية خدمة، 
مشيرة إلى أن مسؤولية سداد 

االشتراكات المستحقة على المؤمن 
عليه تختلف وفقًا لسبب اإلجازة 

الممنوحة له من جهة عمله. 
والقاعدة العامة في القانون تنص 

على أن المؤمن عليه يتحمل 
سداد االشتراكات كاملة عنه وعن 

صاحب العمل في اإلجازات غير 
المدفوعة، في حين يتحمل كل 
من المؤمن عليه وصاحب العمل 
نسبتهما وفقًا لما حدده القانون 

في حالة اإلجازة مدفوعة األجر، 
غير أن مسؤولية أداء االشتراكات 

المستحقة عن بعض اإلجازات قد 
تختلف وفقًا لسببها. ففي حال 

كان صاحب اإلجازة مرافقًا لزوجه 
في إجازة دراسية، أو مرافقًا لزوجه 

الدبلوماسي، تتحمل جهة العمل 
في القطاع الحكومي االشتراكات 

المستحقة كاملة عنها وعن المؤمن 
عليه، بينما يتحمل المؤمن 

عليه في القطاع الخاص نسبة 
االشتراكات كاملة عنه وعن صاحب 

العمل. ويتعين على المؤمن عليه 
سداد حصته وحصة صاحب العمل 
من االشتراكات في حال كانت مدد 

اإلعارة الخارجية بدون أجر، أو في 
حال مدد اإلجازات الخاصة. 

وفي القطاع الحكومي، إذا كانت 
اإلجازات الدراسية بدون راتب 

يلتزم صاحب العمل والمؤمن عليه 
بحصتهما في االشتراكات، أما في 
القطاع الخاص، فيتحمل المؤمن 

عليه حصته وحصة صاحب العمل 
من االشتراكات. 

04www.alittihad.ae

الجمعة 19 شوال 1443هـ الموافق 20 مايو 2022م

اإلمارات

بقيمة 35 مليون درهم

يأمر بتقديم مســــاعدات 

إنسانية عاجلة للصومال 

رئيس الدولة

أبوظبي )وام( 

وّجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه اهلل، بتقديم مساعدات 
إنسانية عاجلة بقيمة 35 مليون درهم إلى دولة الصومال لدعم جهود التنمية في هذا البلد الشقيق. 
البلدين  تربط  التي  األخوية  العالقات  إطار  في  المساعدات،  بتقديم هذه  توجيهات سموه  وتأتي 
الشقيقين، وتؤكد هذه المبادرة حرص دولة اإلمارات على دعم األشقاء ومساندتهم، وسعيها لتطوير 
عالقاتها الثنائية مع الصومال. وتهدف مبادرة دولة اإلمارات إلى المساهمة في تلبية احتياجات 
الشعب الصومالي في مجاالت تنموية متعددة، سعياً لتحسين الظروف المعيشية للسكان وتعزيز 

قدرات الحكومة على التعامل مع التحديات اإلنسانية التي تواجه الصومال.

خالل اتصالين هاتفيين

محمد بن زايد 
يتلقى تعازي رئيسي غانا 

والجابون يف وفاة فقيد الوطن 

أبوظبي )وام(

زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  تلقى 
اتصالين  اهلل،  حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان،  آل 
رئيس  أدو،  أك��وف��و  ن��ان��ا  ف��خ��ام��ة  م��ن  هاتفيين 
أونديمبا،  بونغو  علي  وفخامة  غانا،  جمهورية 
رئيس جمهورية الجابون، قدما خالل االتصالين 
بن  خليفة  الشيخ  له  المغفور  وف��اة  في  تعازيهما 
عن  والجابون  غانا  رئيسا  وعبر  نهيان.  آل  زايد 
السمو  لصاحب  ومواساتهما  تعازيهما  خالص 
بدور  منوهيْن  نهيان،  آل  زاي��د  بن  محمد  الشيخ 

الفقيد اإلنساني على مستوى العالم. 
السمو  الرئيسان صاحب  هنأ  آخر،  من جانب 

انتخابه  على  نهيان  آل  زاي��د  بن  محمد  الشيخ 
وعبرا  المتحدة،  العربية  اإلم��ارات  لدولة  رئيساً 
الدولة  قيادة  في  بالتوفيق  لسموه  تمنياتهما  عن 
إلى  التقدم واالزده��ار، متطلعين  المزيد من  إلى 
بلديهما  بين  الفاعلة  والشراكات  التعاون  تعزيز 

واإلمارات خالل الفترة المقبلة. 
ومن جانبه، شكر صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان، فخامة نانا أكوفو أدو وفخامة 
الصادقة  مشاعرهما  على  أونديمبا  بونغو  علي 
تجاهه وتجاه اإلمارات وشعبها في هذا المصاب 
والعافية،  الصحة  م��وف��ور  لهما  متمنياً  األل��ي��م، 
االستقرار  دوام  الصديقين  وشعبيهما  ولبلديهما 

والنماء. 

أبوظبي )االتحاد(

وزارة  مع  وبالتعاون  للمعارض  الوطنية  أبوظبي  شركة  نظمت   
الداخلية، جلسة تواصل مع شركاء المعرض الدولي لأمن الوطني 
 10 من  الفترة  يقام خالل  الذي  أبوظبي«  »آيسنار  المخاطر  ودرء 
إلى 12 أكتوبر 2022 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنيك، 
وذلك إلتاحة المجال أمام المشاركين للتواصل مع كبار المسؤولين 
الحكوميين، وكبرى الشركات المتخصصة وصناع القرار والخبراء، 
من  التوريد  سلسلة  في  المصلحة  أصحاب  وجميع  والمشترين 

القطاعين الحكومي والخاص على الصعيد العالمي.
وتخلل الجلسة أيضاً إطالع الشركاء على آخر المستجدات التي 
تشهدها النسخة السابعة من المعرض الذي تنظمه شركة أبوظبي 
وذلك  الداخلية،  وزارة  مع  بالتعاون  »أدنيك«  للمعارض  الوطنية 
لتمكينهم من التعرف على احتياجات الجهات الحكومية المعنية من 

الحلول األمنية المبتكرة.
وقال اللواء سالم مبارك الشامسي نائب رئيس اللجنة المنظمة 
)آيسنار  المخاطر  ودرء  الوطني  لأمن  الدولي  للمعرض  العليا 
أبوظبي( 2022 في تصريح له على هامش الفعالية: »يلعب المعرض 
الدولي لأمن الوطني ودرء المخاطر )آيسنار أبوظبي 2022( دوراً 
لهم،  أوسع  انتشار  وتحقيق  المشاركين  أعمال  تطوير  في  محورياً 
ونحن واثقون بقدرة آيسنار أبوظبي على فتح آفاٍق جديدة لجميع 
لهم،  قيمة  فرص  وتقديم  أعمالهم  بتطوير  الراغبين  المشاركين 
حيث يسعى المعرض إلى تشكيل منصة مشتركة تجمع العاملين في 
مجالي األمن الوطني والسيبراني، بهدف رسم مالمح جديدة للعالم 

يميزه التواصل واألمان.«
وقال سعيد بن خادم المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال 
أبوظبي  في شركة  »ملتزمون  »أدنيك«:  لمجموعة  التابعة  للفعاليات 
الوطنية للمعارض بتطوير قطاع المعارض في أبوظبي والمنطقة بشكل 
عام. ويسعى آيسنار أبوظبي 2022 إلى تقديم الدعم لجميع الجهات 
المعنية والعارضة المحلية والعالمية المشاركة في الفعالية، وإتاحة 
الفرصة أمامها لالستفادة من شبكتنا الواسعة من الشركات العالمية 
ومعرفتنا المعّمقة في القطاع، حيث تشير التوقعات إلى أن هذه الدورة 

ستكون األضخم في تاريخ المعرض منذ إطالقه في عام 2008.

جلســــة تواصل مع شــــركــــاء 

»آيسنار أبـــوظــــبي« 2022 
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:» وكاالت تصنيف ومؤسسات دولية لـــ»

زخم قوي ملسيرة التنويع 

االقتصــــادي باإلمــــــــارات

وقوة  اإلم��ارات  اقتصاد  آلفاق  توقعاتها  وحول 
صاحب  انتخاب  مع  للدولة،  االئتماني  التصنيف 
»حفظه  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
تصنيف  وك���االت  أك���دت  ل��ل��دول��ة،  رئ��ي��س��اً  اهلل«، 
انتخاب  أن  ل�»االتحاد«  عالمية  مالية  ومؤسسات 
الذي  االستقرار  نهج  استمرارية  يعكس  سموه 
الذي  األمر  وسياستها،  اإلم��ارات  دولة  به  تتمتع 
يعزز اآلفاق المستقبلية اإليجابية للدولة لمواصلة 
مسيرة النمو واالزدهار، واستمرار تحقيق المزيد 

من النجاحات االستثنائية لإلمارات. 
وقالت وكالة التقييم االئتماني العالمية »فيتش«: 
إن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
اإلم��ارات،  لدولة  رئيساً  اهلل«،  »حفظه  نهيان  آل 
يعكس استمرارية النهج الذي تسير عليه الدولة، 
الفتة إلى دور سموه البارز عندما كان ولياً لعهد 
كبيرة، في  مالية  بقوة  تتمتع  التي  أبوظبي،  إمارة 

رسم وصياغة سياسة ورؤية دولة اإلمارات.
التقييم  بفريق  المدير  بيري،  سيدريك  وق��ال 
صاحب  انتخاب  إن  فيتش،  وكالة  لدى  السيادي 
»حفظه  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
إلى أن دولة  لدولة اإلمارات، يشير  اهلل«، رئيساً 
التنويع  القائمة  سياساتها  ستواصل  اإلم���ارات 
في  ح��اض��راً  سموه  ك��ان  فلطالما  واالس��ت��دام��ة، 
صياغة رؤية وسياسة دولة اإلمارات على المستوى 

االتحادي، عندما كان ولياً للعهد في أبوظبي.

نمو قوي 
وتوقعت وكالة فيتش في أحدث تقرير لها صدر 
اقتصاد  أداء  حول  الماضي،  م��ارس  شهر  خالل 
اإلمارات في 2021 وآفاق 2022 مواصلة اقتصاد 
التعافي من  في  المتسارع  الزخم  اإلم��ارات  دولة 
بالنتائج  مدفوعة  كوفيد-19،  جائحة  تداعيات 
اإليجابية لمبادرات التحفيز التي أعلنتها الحكومة 
االتحادية والحكومات المحلية لدعم اقتصاد في 
مع  ت��ع��ّززت  والتي  الجائحة،  تداعيات  مواجهة 
األزمة  التي صاحبت  للقيود  التدريجي  التخفيف 
وأيضاً بفضل التأثير اإليجابي الذي أحدثه إكسبو 

2020 دبي.
وق���درت ال��وك��ال��ة نمو اق��ت��ص��اد اإلم����ارات في 
وتيرة  تسارع  متوقعة   ،%3.4 بنحو   2021 ع��ام 
مدفوعاً   %4.6 ليبلغ  الجاري  العام  النمو خالل 
والزخم  النفط،  في  أسعار  في  الكبير  باالرتفاع 
من  األول  الربع  في  دب��ي   2020 إلكسبو  القوي 
في  االق��ت��ص��ادي  النشاط  ق��وة  يدعم  م��ا   ،2022
الذي  والُمقبل،  الجاري  العامين  اإلم��ارات خالل 

يتوقع أن يستقر النمو خالله عند %3.9.
وتوقعت الوكالة في تقرير آخر، أن ينمو إجمالي 
بنحو  أبوظبي  إلم��ارة  الحقيقي  المحلي  الناتج 

فائضاً  تحقق  وأن  الجاري،  العام  خالل   %6.6
الناتج  من   %2.9 إلى  معدله  يصل  الموازنة  في 
الحسابات  المحلي، كما رجحت أن يصل فائض 
الجاري للعاصمة إلى 9.8% من الناتج المحلي، 
وأن تصل قيمة صافي الثروات السيادية لها إلى 

238.1 من الناتج المحلي في عام 2022.

سجل حافل 
الرئيس  ف��واد،  لويك  ق��ال  ذات��ه،  السياق  وف��ي 
األوس��ط  ال��ش��رق  لمنطقة  ال��م��ش��ارك  التنفيذي 
دولة  في  اإلقليمي  التنفيذي  والرئيس  وأفريقيا 
»لدى  بنك:  لدويتشه  المتحدة  العربية  اإلم��ارات 
حافل  سجل  المتحدة  العربية  اإلم����ارات  دول��ة 
األص��ع��دة  جميع  ع��ل��ى  المهمة  اإلن���ج���ازات  م��ن 
أتم  على  ونحن  االقتصادي،  الجانب  وخصوصاً 
الثقة باستمرارية هذا االزدهار والنمو تحت قيادة 
نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
من  المزيد  لتحقيق  اهلل«،  »حفظه  الدولة  رئيس 
التحديات  مواجهة  مع  االستثنائية  النجاحات 

العالمية الحالية«. 

زخم التنويع
لخدمات  م��ودي��ز  وك��ال��ة  ت��وق��ع��ت  جهتها،  م��ن 
اإلم��ارات  دولة  حكومة  تواصل  أن  الُمستثمرين، 
تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل«، نهج سياساتها 
مع  االقتصادية،  المجاالت  مختلف  في  القائمة 
في  التوسع  الزخم الستراتيجية  من  المزيد  منح 
التنويع االقتصادي، وتعزيز مكانة الدولة كمحور 

عالمي للتجارة والنقل والخدمات المالية.
ومحلل  رئيس-  نائب  فانج،  كريستيان  وق��ال 
أول لدى وكالة »موديز«: »تحت قيادة ووفق رؤية 
نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
استمرارية  نتوقع  اهلل«،  »حفظه  ال��دول��ة  رئيس 
اإلمارات  دولة  تنتهجها  التي  القائمة  السياسات 
العربية المتحدة على نطاق واسع«، الفتاً إلى أنه 
وعلى وجه الخصوص، فإنه من المرجح أن تولي 
للتوسع  المبذولة  للجهود  إضافياً  الحكومة زخماً 
االعتماد  وخفض  االقتصادي  التنويع  عملية  في 
ع��ل��ى ال��ن��ف��ط، وذل���ك م��ن خ���الل ت��رس��ي��خ مكانة 
الدولية  وللتجارة  للمال  رئيسي  كمركز  اإلم��ارات 
والنقل والخدمات اللوجستية، بما يعزز من توسيع 

مصادرها من اإليرادات غير النفطية.
وأضاف فانج أن موديز تتوقع كذلك أن تستمر 
أبوظبي في التوسع بمبادرات التنويع االقتصادي 
الفعال  التطبيق  أنه من شأن  إلى  والمالي، الفتاً 
صالبة  ي��زي��د  أن  االق��ت��ص��ادي،  التنويع  لجهود 
اإلمارات  دولة  لكل من  االئتماني  الوضع  ومرونة 
عند  البعيد  المدى  على  أبوظبي،  وإمارة  العربية 

التحول إلى اقتصاد متنوع.

استقرار سياسي

قوة مؤسساتية

قامت وكالة موديز في شهر أبريل 
الماضي بتثبيت التصنيف االئتماني 

السيادي طويل األجل لدولة اإلمارات 
عند درجة »Aa2«، مع نظرة مستقبلية 

مستقرة، مؤكدة أن الوضعي االئتماني 
القوي لدولة اإلمارات يترجم النصيب 

المرتفع للفرد من الناتج المحلي 
اإلجمالي وتنافسية االقتصاد 

اإلماراتي، والنجاح المتواصل في تنويع 
االقتصاد، والكفاءة المؤسسية الجيدة 

والسياسات المالية الحكيمة، إضافة إلى 
قوة الميزانية االتحادية.

وأكدت الوكالة في تقريرها أن دولة 
اإلمارات تتمتع بتاريخ من االستقرار 

السياسي الداخلي، إلى جانب العالقات 
الدولية القوية، متوقعة أن يساهم كل 

من القطاع النفطي وغير النفطي في 
تحقيق نمو قوي خالل السنوات القليلة 

المقبلة، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط 
وإنتاجه والتنفيذ المستمر لإلصالحات 

والمشاريع في القطاع غير النفطي.
ومنحت الوكالة تصنيف القوة 

االقتصادية لدولة اإلمارات درجة 
»aa3«، مدعومًا بنصيب الفرد من الناتج 

المحلي اإلجمالي للدولة، متوقعة 
نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 

لإلمارات بنسبة6.3% هذا العام، بدعم 
من نمو االقتصاد غير النفطي بنسبة 

4.4% وقطاع النفط بنسبة 11.4% مع 
عودة إنتاج النفط إلى مستويات ما قبل 

الجائحة، بما يتماشى مع اتفاق »أوبك 
بلس«.

كما منحت موديز تصنيف »a2« للقوة 
المؤسساتية والحوكمة والذي يعكس 

اإلطار المؤسسي القوي للدولة وسجاًل 
حافاًل من فاعلية الحكومة والسياسات 

المتخذة، والمصداقية المؤسسية 
من خالل قيادة اإلصالحات لتحسين 

بيئة األعمال وتعزيز فاعلية السياسة 
النقدية وسياسة االقتصاد الكلي.

كما ثبتت الوكالة كذلك التصنيف 
االئتماني السيادي إلمارة أبوظبي 

عند درجة »Aa2« مع نظرة مستقبلية 
مستقرة، ما يعكس قوة ومتانة األوضاع 

المالية ألبوظبي، متوقعة أن يسهم 
التوسع في تنويع النشاط االقتصادي 

في أبوظبي بعيدًا عن النفط، في 
تعزيز قدرة اإلمارة على الصمود أمام 

سيناريوهات التحّول الكربوني.
وأشارت الوكالة إلى أن زيادة إنتاج النفط 

سوف تدفع الناتج المحلي الحقيقي 
ألبوظبي إلى نحو 7.5% في 2022، مع 

عودة القطاع غير النفطي إلى وضعه 
الطبيعي مع استمرار إزالة القيود 

المتعلقة بفيروس كورونا.
وتوقعت الوكالة أن تسجل أبوظبي 

فوائض مالية كبيرة بنسبة 21% في 
عام 2022 و17% في عام 2023، ويرجع 

ذلك أساسًا إلى ارتفاع عائدات النفط 
بشكل كبير استنادًا إلى افتراضات 

الوكالة ألسعار النفط عند 113 دوالرًا 
للبرميل في عام 2022 و97 دوالرًا 

للبرميل في عام 2023.

مصطفى عبد العظيم )دبي(

توقعت وكاالت تصنيف ومؤسسات مالية عالمية، أن تشهد استراتيجية التنويع االقتصادي التي تنتهجها دولة اإلمارات منذ عقود طويلة، زخمًا قويًا خالل 

المرحلة المقبلة، بعد تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، مقاليد الحكم، مؤكدين أن التوسع في التنويع من شأنه أن 

يزيد من قوة الوضع االئتماني للدولة وإلمارة أبوظبي على المدى البعيد.

موديز:
توسيع التنويع 

يزيد صالبة الوضع 
االئتماني 

فيتش: 
استمرارية نهج 
سياسة الدولة 

تعزز اآلفاق 
المستقبلية

دويتشه بنك:
ثقة كبيرة باستمرار 

مسيرة النمو 
واالزدهار 

سيدريك بيري

لويك فواد

كريستيان فانج

محمد بن زايد
بــرؤيــة
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مصطفى عبد العظيم )دبي(

لمؤسسة  التنفيذي  الرئيس  نائب  الحاي  جمال  أك��د 
مطارات دبي، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل« تنعكس إيجابياً 
ومواصلة  اإلم��ارات  دول��ة  في  الطيران  قطاع  نمو  على 
اهتماماً  هناك  أن  العالمية، السيما  للمؤشرات  تصدره 
السفر  يشمل  بما  القطاع  بهذا  سموه  قبل  من  خاصاً 

والتصنيع.
هامش  على  تصريحات صحفية،  الحاي خالل  وقال 
فعاليات معرض المطارات بدبي أمس، إن نجاح قطاع 
الطيران في دولة اإلمارات يرجع إلى نجاح عالقات دولة 
اإلمارات مع العالم، وهو األمر الذي يأتي بفضل حكمة 
الناقالت  هذه  أن  إلى  مشيراً  الرشيدة،  القيادة  ورؤي��ة 
 %80  –  75 بين  تتراوح  تشغيل  مستويات  إلى  رجعت 

مقارنة مع مستويات ما قبل الجائحة.
وأكد الحاي تجاوز عدد شركات الطيران العاملة في 
مطار دبي الدولي مستويات ما قبل الجائحة، بارتفاعه 
من 65 شركة في العام 2019 إلى 73 شركة في العام 

الجاري تطير إلى 194 وجهة وبنمو %12.3.
 

وتيرة التعافي
السياحة  التعافي في حركة  وتيرة  تسارع  إن  وق��ال:   
القوية  الحجوزات  ومؤشرات  دبي  مطار  عبر  والسفر 
في  السفر  ق��ي��ود  تخفيف  م��ع  الصيف،  م��وس��م  خ��الل 
توقعات  رفع  في  ساهم  العالمية،  الوجهات  من  العديد 
العام  المتوقعة خالل  المسافرين  دبي ألعداد  مطارات 
مليون   58 من  أكثر  إلى  مسافر  مليون   52 من  الجاري 
مسافر، السيما مع األداء اإليجابي الذي حققه المطار 
خالل الربع األول وحجوزات الصيف التي تبشر بموسم 
سياحي استثنائي منذ بداية الجائحة، مؤكداً أن الزخم 
المتنامي في السفر يسهم في محافظة مطار دبي على 

الصدارة العالمية في أعداد المسافرين الدوليين.
وأوضح أن حركة السفر عبر المطار استعادت جزءاً 
كبيراً من عافيتها، متوقعاً الوصول إلى مستويات ما قبل 
2023 و2024 في حال استمر  العامين  الجائحة خالل 
نشاط السفر كما هو عليه الوضع حالياً، منوهاً بالدور 
الذي تقوم به كل من طيران اإلمارات وفالي دبي، في 
تسريع وتيرة التعافي، عبر قدرتها العالية على استعادة 
التوسع بافتتاح  شبكة الوجهات بشكل سريع، ومواصلة 
معاً  تستحوذان  الناقلتين  وأن  السيما  جديدة،  وجهات 

على نحو 45% من إجمالي حركة السفر في المطار.

الطيران الخاص 
وقال الحاي: إن حركة الطيران الخاص سجلت نمواً 
بمستويات  مقارنة  األخيرة  األشهر  في   %350 بنسبة 
ونشاط  والمؤتمرات  الفعاليات  ظل  في   ،2020 ع��ام 
حركة السياحة واألعمال، مشيراً إلى أن مستويات نمو 
حركة الطيران الخاص ال تزال تتصاعد في ظل ارتفاع 
مستويات الطلب في دولة اإلمارات بشكل عام وفي دبي 

بشكل خاص.

صيانة المدرج الشمالي 
الشمالي  المدرج  صيانة  مشروع  أن  الحاي  وأوض��ح 
يسير وفق الجدول الزمني المخطط له، حيث تم اتخاذ 
السفر  حركة  سالسة  تضمن  التي  اإلج����راءات  كافة 
وتوفير أعلى مستويات الخدمة للمسافرين، مشيراً إلى 
أن عملية الصيانة والتي تستمر لمدة 45 يوماً تأتي في 
المتواصل  والتزامها  إطار جهود مؤسسة مطارات دبي 
سفر  تجربة  وتقديم  المسافرين،  وسالمة  أمن  بتعزيز 
الطاقة  لرفع  مساعيها  م��ع  يتماشى  بما  استثنائية، 

االستيعابية في مطار دبي الدولي.
وأضاف أن مؤسسة مطارات دبي قدمت العديد من 
آل  إلى مطار  نقلت رحالتها  التي  للشركات  المحفزات 
بعض  أن  إلى  مشيراً  الخدمات،  بأسعار  تتعلق  مكتوم 
الشركات تفضل البقاء والعمل من مطار آل مكتوم حتى 

بعد انتهاء عمليات الصيانة في المدرج.

 الدولـــة ترســــخ 

صـدارتها فـــــي 

قطاع الطيران

اإلمـارات تدخل حقبة 

تاريخيــة جديـــدة من 

االزدهــار االقتصادي 

أبوظبي  )وام( 

حققت دولة اإلمارات العديد من اإلنجازات المهمة، خالل مسيرتها الحضارية 
مدفوعة برؤية استشرافية للتوجهات االقتصادية والمالية واالجتماعية وخطط 
القوي ودفع عجلة  الوطني  إلى إرساء أسس االقتصاد  استراتيجية، وترمي 
التنمية الشاملة والمستدامة، بما يحقق الرخاء واالزدهار للوطن والمواطن 
محمد  الشيخ  السمو  بقيادة صاحب  اإلم��ارات  وتواصل  س��واء.  حد  على 
وتبدأ  الرائدة،  مسيرتها  اهلل«،  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
مرحلة جديدة تصبو إلى تحقيق المزيد من المستهدفات الوطنية والعمل 
وفق رؤية سموه إلرساء دعائم نهضة الدولة ومكتسباتها ومتابعة مسيرة 
اإلنجازات الحضارية ودفع عجلة التنمية الشاملة لبناء مستقبل مستدام 

لألجيال وحماية القيم والمبادئ والركائز الوطنية. 

حقبة تاريخية جديدة 
وبتولي سموه مقاليد الحكم، تدخل اإلمارات حقبة تاريخية جديدة 
نشهد خاللها استكمال مسيرة البناء واالزدهار التي أرسى دعائمها 
قائد  ثراه«  نهيان »طيب اهلل  آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  له  المغفور 
مرحلة تأسيس الدولة، وواصلها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان »رحمه اهلل«، والذي قاد البالد من التأسيس إلى التمكين وكان 

لسموه دور فاعل في كلتا المرحلتين. 
واليوم يقود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة »حفظه اهلل«، اإلمارات في مرحلة التعزيز والتقدم واالزدهار 
نحو آفاق ومكتسبات جديدة تعزز مكانة دولة اإلمارات بين أفضل 
الدول عالمياً. ويعد االستقرار المالي واستدامة الموارد المالية 
خالل  المهمة  المحاور  أب��رز  منها  القصوى  االستفادة  وتحقيق 
المرحلة القادمة، حيث يمثل تعزيز بيئة االستثمار وترسيخ مكانة 
اإلمارات أولوية رئيسية في قلب الرؤية االقتصادية لسموه، وذلك 
من خالل تعزيز دور القطاع الخاص واالعتماد عليه شريكاً فاعاًل 
في جميع مراحل العمل االقتصادي وزيادة الحوافز االستثمارية، 
والعمل على مزيد من التنويع االقتصادي خالل العقود المقبلة. 

اقتصاد الخمسين
ويتجلى تسريع وتيرة إنجاز »خطة اقتصاد الخمسين« لبناء 
اقتصاد متوازن ووضع تصور ورؤية اإلمارات للمئوية القادمة 
اقتصاد  أن »خطة  المرحلة، وخاصة  األولويات في هذه  من 
الطموحة  االقتصادية  المخرجات  على  تشتمل  الخمسين« 
رئيسية،  محاور  خمسة  من  وتتألف  المستقبل،  القتصاد 
هي االقتصاد التكاملي وريادة األعمال والمشاريع الصغيرة 
المباشر  األج��ن��ب��ي  واالس��ت��ث��م��ار  وال��س��ي��اح��ة  والمتوسطة 
المواهب  واستبقاء  واستقطاب  ال��ص��ادرات  ومضاعفة 
والكفاءات، وتنبثق منها 33 مبادرة تشكل حزمة مرنة لدعم 
القطاعات االقتصادية، وتعمل على تحقيق قفزة نوعية في 
 2030 اإلمارات بحلول عام  لدولة  الوطني  االقتصاد  نمو 
كمرحلة أولى، بحيث تتواءم مع محددات مئوية اإلمارات 

 .2071
ويدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة »حفظه اهلل« توطيد أواصر األخوة والعمل 
والتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون االقتصادي 
دول  على  إيجابية  انعكاسات  من  له  لما  الخليجي 
المنطقة، ولعل من أبرز المبادرات في هذا المجال 
تأسيس مجلس التنسيق السعودي اإلماراتي والذي 
والرؤى  االستراتيجيات  مع  وتتكامل  رؤيته  تنسجم 
لتعزيز  كبيراً  اهتماماً  سموه  يولي  كما  الوطنية، 
دول  مواطني  تطلعات  وتحقيق  الخليجي  التكامل 
المجلس في كل ما يعزز األمن واالستقرار والتنمية 
والرفاه، وله يعود الفضل األكبر في تحول اإلمارات 
في  اإلقليمية  الشؤون  في  نشاطاً  أكثر  نهج  نحو 

العقد األول من القرن الحادي والعشرين.

يعد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
وقاد  أطلق  إذ  التنمية؛  ورائ��د  االقتصاد  رجل  اهلل«،  »حفظه 
العديد من المشاريع االستراتيجية وطور الصناعات الجديدة 
التي تنعكس بشكل إيجابي على مستقبل الدولة، مؤسسًا بذلك 
لشركات عالمية رائدة، ومئوية تنموية رائدة، وقال سموه خالل 
افتتاح قمة الحكومات في عام 2015.. »نفكر ونخطط لخمسين 
سنة قادمة ولمصلحة األجيال عبر بناء اقتصاد متنوع ومتين 

ومستدام ال يعتمد على الموارد التقليدية ويفتح آفاقًا واعدة 
وإيمانًا من سموه  الدولة«.   تساهم في تعزيز مقومات وقدرات 
استراتيجية  وفق  المستقبل  نحو  تمضي  اإلم��ارات  دول��ة  بأن 
جميع  رك��زت  فقد  اإلنسان،  أهمها  واألرك��ان  األس��س  متكاملة 
البشرية  التنمية  على  والخطط  الحكومية  االستراتيجيات 
المواطنة  البشرية  الموارد  طاقات  وإط��الق  اإلنسان،  وبناء 
البنية  من  الرغيدة،  الحياة  مقومات  كافة  وتوفير  وتمكينها 

راية  حمل  سموه  ويتابع  والصحة.  والتعليم  القوية  التحتية 
لدولة  الرائدة  االقتصادية  التنموية  المسيرة  وقيادة  الوطن 
عبر  بنيت  صلبة  وأرضية  راسخة  أسس  من  منطلقًا  اإلم��ارات 
واالستراتيجيات  والتخطيط  والجهد  العمل  من  طويلة  أعوام 
االستشرافية، حيث تمضي مؤسسات الدولة تحت مظلة وطنية 
بدولة  وال��وص��ول  سموه  رؤى  تحقيق  نحو  معًا  لتعمل  واح��دة 

اإلمارات إلى آفاق ومراكز عالمية أكبر.

رائـــــد التنميـــــة

اإلمارات تمضي نحو المستقبل وفق استراتيجية متكاملة أساسها اإلنسان
تعزيـــز بيئة االستثمار وترسيخ مكــــــانة اإلمــــــــــارات أولويــــــة فـــــي قلب الرؤيـــــة االقتصاديــــة

اهتمام كبير لتعزيز 
التكامل الخليجي 

وتحقيق تطلعات 
مواطني دول التعاون
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رجل التسامح واألخوة اإلنسانية 
نتائج عالمية 

اإلمارات  دولة  جهود  أثمرت  وقد 
في هذا المجال، ونالت إشادة العالم 
ومنظماته ومؤسساته الدولية، فعلى 
اإلمارات  دولة  المثال، جاءت  سبيل 
الثانية عالميا، بمؤشر انفتاح الثقافة 
والثقافات  األف��ك��ار  على  الوطنية 
األخرى - الكتاب السنوي للتنافسية 
العالمية الصادر عن المعهد الدولي 
عام  سويسرا  في  اإلداري���ة  للتنمية 
2017، فيما حلت في المرتبة الثالثة 
مستويات  ارت��ف��اع  بمؤشر  عالمياً، 
ال��ت��اح��م االج��ت��م��اع��ي - ال��ك��ت��اب 
الصادر  العالمية  للتنافسية  السنوي 
للتنمية اإلدارية  الدولي  المعهد  عن 

في سويسرا عام 2017. 
ك��ل م��ن رؤي���ة اإلم����ارات  وتسعى 
الحفاظ  إل���ى  ال��وط��ن��ي��ة  واألج���ن���دة 
على مجتمع متماسك يفخر بهويته 
ل��دي��ه، كما تهدف  االن��ت��م��اء  وح��س 
المتحدة  العربية  اإلم����ارات  دول���ة 
إلى أن تكون بلداً تعددياً يجمع بين 
الحفاظ  م��ع  كافة  المجتمع  فئات 
وتراثه  للبلد  الفريدة  الثقافة  على 
وتقاليده، وتعزيز التكامل المجتمعي 

واألسري.
وخال السنوات الماضية، اتخذت 
القرارات  الكثير من  اإلم��ارات  دولة 
بالتسامح،  المتصلة  واإلج�����راءات 
من  الكبير  االهتمام  نالت  وجميعها 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان، وقت صدورها، كما نالت 
متابعته وتوجيهه، فتم تطبيقها على 

أكمل وجه وأفضل حال. 

وزارة التسامح 
وجد  الماضية،  السنوات  وخ��ال 
دولة  به  تتميز  التي  التسامح  منهج 
اإلم��ارات، في جهود ورؤي��ة صاحب 
آل  زاي��د  ب��ن  محمد  الشيخ  السمو 
اهلل«،  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان، 
كواحة  اإلم����ارات  مكانة  يرسخ  م��ا 
واالح��ت��رام  اآلخ��ر،  وقبول  للتعايش 

المتبادل. 
من  الكثير  اإلم�����ارات  وات��خ��ذت 
ال����ق����رارات ون���ف���ذت ال��ع��دي��د من 
المبادرات، ومن بين هذه القرارات، 
حيث   ،2016 فبراير  في  اتخذ  ما 
بالعالم  دول���ة  أول  اإلم����ارات  كانت 
ت��س��ت��ح��دث م��ن��ص��ب وزي����ر ال��دول��ة 

للتسامح في مجلس الوزراء، لتعزيز 
ث��ق��اف��ة ال��ت��س��ام��ح وغ����رس م��ب��ادئ 
في  جوهرية  قيمة  لتمثل  التسامح 
ذل��ك  وم��ن��ذ  اإلم���ارات���ي،  المجتمع 
الحين، استثمرت الهيئات الحكومية 
في دولة اإلمارات مايين الدوالرات 

في مبادرات التفاهم الثقافي. 
المتاحم  المجتمع  بناء  ويشكل 
المحافظ على هويته إحدى الركائز 
الست الرئيسية في األجندة الوطنية 

لدولة اإلمارات. 
إل��ى بناء  وتهدف دول��ة اإلم���ارات 
م��ج��ت��م��ع ش��ام��ل ي��ع��م��ل ع��ل��ى دم��ج 
البشر من مختلف مناحي الحياة مع 
اإلم��ارات  ثقافة دول��ة  الحفاظ على 
وتعزيز  وتقاليدها  وتراثها  الفريدة 

التاحم االجتماعي واألسري. 

برنامج وطني 
الحكومية  الجهات  مع  بالتعاون 
االت��ح��ادي��ة وال��م��ح��ل��ي��ة، ت��م إط��اق 
للتسامح في دولة  الوطني  البرنامج 
ويرتكز  المتحدة،  العربية  اإلم��ارات 
على  للتسامح  ال��وط��ن��ي  ال��ب��رن��ام��ج 
دور  ه��ي:  رئيسية  م��ح��اور  خمسة 
الحكومة كحاضنة للتسامح وترسيخ 
بناء  ف��ي  ال��م��ت��راب��ط��ة  األس����رة  دور 

المجتمع. 
لدى  التسامح  تعزيز  تضم  كما 
التعصب  م��ن  ووق��اي��ت��ه��م  ال��ش��ب��اب 
العلمي  المحتوى  وإث��راء  والتطرف، 
الجهود  في  والمساهمة  والثقافي، 
الدولية للتسامح، وإبراز الدور الرائد 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة في 

هذا المجال.

التمييز مكافحة 
اإلم��ارات،  دول��ة  قوانين  كفلت  وقد 
للجميع،  والمساواة  واالحترام  العدل 
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  ودع��م 
ب��ن زاي���د آل ن��ه��ي��ان، رئ��ي��س ال��دول��ة 
وما   2015 ال��ع��ام  ف��ي  اهلل«،  »حفظه 
رقم  االتحادي  القانون  أصدر  سبقه، 
2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز 

والكراهية. 
ي��ه��دف ال��ق��ان��ون، إل��ى إث���راء ثقافة 
مظاهر  ومواجهة  العالمي،  التسامح 
ال��ت��م��ي��ي��ز وال��ع��ن��ص��ري��ة، أي�����اً ك��ان��ت 
طبيعتها، عرقية، أم دينية، أم ثقافية، 
األف��راد  بين  التمييز  القانون  ويحظر 
ال��دي��ن،  أس���اس  ال��ج��م��اع��ات على  أو 
الملة،  أو  المذهب،  أو  العقيدة،  أو 
أو  ال��ل��ون،  أو  ال��ع��رق،  أو  الطائفة،  أو 
األصل«. ويسهم هذا القانون في توفير 
إث��راء قيم  أس��اس تشريعي من شأنه 
التسامح والتعايش والقبول، كما يهدف 
التمييز  مظاهر  مكافحة  إلى  القانون 
والعنصرية ضد األفراد أو الجماعات 
أو  العقيدة،  أو  ال��دي��ن،  أس���اس  على 
أو  الطائفة،  أو  الملة،  أو  المذهب، 

العرق، أو اللون، أو األصل.
وال��ع��ادات  اإلم�����ارات  قيم  أن  كما 
صابة  عقيدتنا  زادت��ه��ا  األص��ي��ل��ة، 
ورسوخاً، لذلك نرى التسامح في شتى 
مناحي الحياة في اإلم��ارات، ونلمسه 
في سلوك المجتمع، ويتمثله في عمله، 
ال��س��ام،  دي��م��وم��ة  نحو  طريقه  فهو 

وشيوع المحبة وانتشار الخير.
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تحتضن دولة اإلمارات العربية المتحدة 

أكثر من 200 جنسية تعيش معا بسالم 

وأمان، وتقدم دولة اإلمارات العربية 

المتحدة بذلك نموذجًا للدولة الشاملة 

للجميع التي تتسم بالتسامح بال منازع، 

وتحرص الحكومة على الترويج لقيم 

التقبل والفهم لآلخر كقيم جوهرية 

للمجتمع.

على مر السنين، برهنت دولة اإلمارات 

العربية المتحدة على كونها نموذجًا 

ناجحًا للتعددية الثقافية والوئام 

االجتماعي، كما قدمت نموذجًا عالميًا 

للمجتمع الشامل المطبق للمبادئ 

التوجيهية للتسامح والعدالة. 

ففي اإلمارات الكل يعمل بقيم نبيلة، 

مستوحاة من عقيدة راسخة بأن العيش 

الكريم يحتاج إلى إرادة قوية، تمثلت في 

قيادتنا الرشيدة، التي تعمل على إعالء 

ثقافة التسامح، فكرًا وعماًل وإيمانًا قويًا.

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان، رئيس الدولة »حفظه الله«، 

داعم كبير وسند للتسامح واالنفتاح 

وحفظ الحقوق وصون الكرامة اإلنسانية 

والعدالة واألخوة اإلنسانية، وهذا الدعم 

تجسد واقعًا على مدار السنوات الطويلة 

الماضية. 

فسموه من رواد مدرسة الوالد المؤسس 

المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب 

الله ثراه، تلك المدرسة التي أسست مبادئ 

التسامح وحب الخير لآلخرين وقبول اآلخر 

والتعايش واحترام االختالف، والتنوع 

الثقافي، والفكري، والحضاري. 

كما أن صاحب السمو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان، كان الداعم لقرارات فقيد 

الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان» طيب الله ثراه«، في كل المجاالت، 

ومن بينها: تعزيز التسامح والعدالة 

واألخوة اإلنسانية. 

يواصل مسيرة البناء والتنمية لتحقيق التقدم واالزدهار

خالل افتتاح أكبر كنيسة أنطاكية أرثوذوكسية بالشرق األوسط في أبوطبي في وقت سابق )االتحاد(

يحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة 
»حفظه اهلل«، على العمل مع اجلميع، من أجل حتقيق اخلير للجميع، 

كذلك يحرص سموه على تتبادل األفكار واآلراء والتجارب، مع 
اآلخرين، من أجل حتقيق كافة املنافع، التي تترتب على التسامح 

واألخوة اإلنسانية، يف كافة مجاالت احلياة. تعد القيم التي يتبناها 
ويطبقها سموه، هي الطريق األنسب لتحقيق التفاهم، والتقدم، 

والسالم، واالستقرار، يف جميع أنحاء العالم. وعلى مدار السنوات 
املاضية، يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على 
أهمية العمل معًا، من أجل تعزيز قيم التسامح واألخوة اإلنسانية، 

تعبيرًا عن الثقة واألمل، يف مستقبل الوطن والعالم. 

مت يف وقت سابق، تسمية أجمل جسر مشاة يف إمارة دبي، على القناة 
املائية اجلديدة بـ »جسر التسامح«، وذلك إلبراز قيمة التسامح 
يف دولة اإلمارات، التي تربط جسورًا بني أكثر من 200 جنسية، 

يتعايشون على أرض الوطن يف سالم ومحبة. 
ويعتبر »جسر التسامح« يف دبي من أهم مظاهر تعزيز ثقافة 

التسامح كونه جزءًا ال يتجزأ من رؤية القيادة الرشيدة، التي وجهت، 
بتسميته بهذا االسم بهدف إلهام العالم، من خالل أجمل جسر مشاة 

يف إمارة دبي، وكأنه يقول رسالة لكل من ميشي عليه أو يشاهده 
»إن التسامح لغة عاملية تتخطى احلدود، ورمز لقيم السالم واألمان 

والتقبل لكل من يعيش على أرض اإلمارات وللعالم بأسره«. 

جسر التسامحالعمل مع الجميع ثقافة التسامح ال تنتهي يف بلد عنوانه التسامح، 
وهدفه أن يعيش اجلميع على أرضه بأمن وسالم، 
يعيش ماليني البشر، من شتى املشارب والثقافات 

واألعراق واألجناس، يتواصلون اجتماعيًا 
واقتصاديًا ومعرفيًا، ال جتمعهم املصالح املشتركة 
فحسب، بل يجمعهم العيش الكرمي، الذي يضمن 

لهم حياة الئقة، ومستقباًل مضيئًا. وتضطلع 
دولة اإلمارات بقيادة مرحلة محورية يف صناعة 

املستقبل، وتعزيز بنيان مجتمع استند إلى ثقافة 
التسامح واإلخاء واملساواة، وهو ما تؤكده املبادئ 

العشرة للدولة خالل اخلمسني عامًا القادمة.  
تتضمن إحدى املبادئ العشر، حفظ احلقوق 

وترسيخ العدالة، وحفظ الكرامة البشرية، 
واحترام الثقافات، وترسيخ األخوة اإلنسانية.

المبادئ العشرة

مساهمة مؤثرة بالجهود 
الدولية للسلم واحترام 

االختالف

دور بارز في نشر مبادئ 
السلم واالحترام المتبادل 

والتعايش 

احترام االختالف وإقامة 
جسور التقارب اإلنساني 

والحضاري

رؤية رئيس الدولة تعزز 
اإلمارات نموذجًا ناجحًا 

للتعددية الثقافية

:» مسؤولو الطوائف لـ»

رئيس الدولة.. 

نموذج يحتاج إليه العالم اآلن

نعتز بوجودنا في وطن 
بني على التسامح

 
طانيوس جعجع

قائد يتسع قلبه لكل 
الطوائف 

 
بيشوي فخري

مثال للرحمة واإلنسانية 
وقبول االختالف 

 
هشام يوسف
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أن  دينية،  طوائف  مسؤولو  أك��د 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
زايد آل نهيان، رئيس الدولة »حفظه 
وقدوة  أعلى  مثل  بمثابة  هو  اهلل«، 
والتعايش  والمحبة  التسامح  ف��ي 
القواسم  وقبول اآلخر والبحث عن 
المشتركة بين البشر، مشيرين إلى 
جهود سموه على المستوى الوطني 
في  وق��ال��وا  والعالمي.  واإلقليمي 
ت��ص��ري��ح��ات ل��� »االت����ح����اد«: إن 
محمد  الشيخ  السمو  »ص��اح��ب 
النموذج  هو  نهيان،  آل  زايد  بن 
ال���ذي ي��ح��ت��اج إل��ي��ه ال��ع��ال��م في 
ال���وق���ت ال���راه���ن ل��ل��خ��روج من 
ومشاكله  وم��ص��اع��ب��ه  ت��ح��دي��ات 
أحوج  العالم  ألن  المستعصية، 
واإليمان  المحبة  إل��ى  يكون  ما 

المشترك«.  بالعيش 
القيادة  ح��رص  إل��ى  وأش���اروا 
بصورة  اإلمارات  لدولة  الحكيمة 
التسامح  قيم  ترسيخ  على  دائمة 
الهوية  في  متجذراً  نهجاً  ليصبح 
اإلم���ارات���ي���ة، وأول����وي����ة وط��ن��ي��ة 
الراسخة  قناعتها  من  انطاقاً 
بأهمية التسامح كركيزة أساسية 
ل��م��ج��ت��م��ع م��ت��ح��ض��ر وم��س��ت��ق��ب��ل 

مستدام. 
 في البداية، قال األب طانيوس 
العربية  الجالية  كاهن  جعجع، 
بدبي:  الكاثوليكية  والفرنسية 
وطن  ف��ي  ب��وج��ودن��ا  نعتز  »ن��ح��ن 
نشأته  منذ  التسامح  على  بني 
ف��ال��م��ؤس��س��ون  ع���ام���اً،   50 ق��ب��ل 
ل�����إم�����ارات ق����دم����وا ن���م���وذج���اً 
ثماره  نجني  اآلن  ونحن  للتعاون، 
والمقيمين  ال��م��واط��ن��ي��ن  س���واء 

للدولة«.  الزائرين  وحتى 
والتعددية  »التآخي  وأض��اف: 
لذلك  ب��ارز،  معلم  اإلم��ارات  في 
ه��ي ال��م��ك��ان ال���ذي ن��ش��ع��ر فيه 
ون����رى فيه  ب���األم���ان وال���س���ام، 
يعيشوه  أن  اآلخرون  يتمنى  حلم 
وي��ع��ي��ش��وا ف���ي���ه، وم����ا ح��ق��ق��ت��ه 
اإلم�������ارات ه���و ع��م��ل ت��راك��م��ي 
محمد  الشيخ  السمو  لصاحب 
بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة 

»حفظه اهلل«، دور بارز فيه«. 
وأش�������ار إل�����ى رع����اي����ة دول����ة 
اإلم����������ارات ل�����زي�����ارة ق���داس���ة 
الكنيسة  ب��اب��ا  فرنسيس  ال��ب��اب��ا 
اتفاقية  وتوقيعه  الكاثوليكية، 
فضيلة  م��ع  اإلن��س��ان��ي��ة  األخ����وة 
األم������ام األك���ب���ر ش��ي��خ األزه����ر 
مؤكداً  الطيب،  أحمد  الدكتور 
أن اإلمارات وحدها هي القادرة 
ع���ل���ى ج���م���ع ه���ذي���ن ال���رم���زي���ن 
والمسيحي  اإلس��ام��ي  ل��ل��ع��ال��م 

وثيقة  ل��ي��وق��ع��ه��ا  ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي، 
األهمية.  بهذه  تاريخية 

ولفت جعجع، إلى الدور الكبير 
السمو  ب��ه ص��اح��ب  ق���ام  ال���ذي 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
خ���ال ال��س��ن��وات ال��م��اض��ي��ة في 
اآلخر،  وقبول  التعايش  تكريس 
واص��ف��اً س��م��وه: أن���ه »ال��ن��م��وذج 

الذي يحتاج إليه العالم اآلن«. 

التسامح روح 
بيشوي  القس  أكد  جانبه،  من 
ف��خ��ري، ق��س ف��ي »ك��ات��درائ��ي��ة 
أن  بأبوظبي،  أنطونيوس«  األنبا 

وت��س��ود  ت��رف��رف  ال��ت��س��ام��ح  روح 
السنين،  م���دار  ع��ل��ى  اإلم����ارات 
مشيراً  الرشيدة،  قيادتها  بفضل 
الشيخ  السمو  ص��اح��ب  أن  إل��ى 
نهيان، رئيس  آل  زايد  بن  محمد 
م��ث��ال  اهلل«،  »ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 
القواسم  ع��ن  البحث  ف��ي  أعلى 

البشر.  بين  المشتركة 
لنا  يوليه  بما  »نتمتع  وق���ال: 
بن  الشيخ محمد  السمو  صاحب 
زايد آل نهيان، من تسامح، وهو 
ظل زايد الخير في كل الجوانب، 
والمحبة  التسامح  رأسها  وعلى 
ل���آخ���ري���ن، م��م��ا ج��ع��ل ش��ج��رة 
عميماً  خ��ي��راً  ت��ث��م��ر  ال��ت��س��ام��ح 

يسود كل مجتمع اإلمارات«. 
رئيس  السمو  صاحب  ووصف 
الدولة، بأنه »القلب المتسع لكل 
لمحبة  يتسع  ال���ذي  ال��ط��وائ��ف، 
ال��ج��م��ي��ع« م��م��ا ج��ع��ل ال��ج��م��ي��ع 
ي��ش��ع��ر ب��االس��ت��ق��رار ال��وج��دان��ي 
وال��ت��آل��ف واالن��س��ج��ام ف��ي ذل��ك 
الكبير في  التنوع  المجتمع، رغم 
واألفكار  والثقافات  الجنسيات 
على  المقيمون  منها  أت��ي  التي 

أرض الدولة. 
م��ن��ظ��وم��ة  أن  ف���خ���ري،  وأك����د 
قائمة  اإلم��ارات  دولة  في  القيم 
وترسيخ  واالنفتاح  التعايش  على 
األخ������وة اإلن���س���ان���ي���ة ك��ض��م��ان��ة 
المجتمع،  الس��ت��ق��رار  أس��اس��ي��ة 
في  م��ت��أص��ل��ة  قيمة  ف��ال��ت��س��ام��ح 
اإلماراتي غرسها  المجتمع  عمق 
ال���وال���د ال��م��ؤس��س ال��م��غ��ف��ور له 
ال��ش��ي��خ زاي����د ب���ن س��ل��ط��ان آل 
نهيان »طيب اهلل ثراه« في أرض 
اإلم������ارات، ف��أي��ن��ع��ت وأزه����رت 
قيادتنا  واهتمام  رعاية  ظل  في 
اإلم���ارات  ال��رش��ي��دة حتى غ��دت 
والسام  للمحبة  موطناً  ال��ي��وم 
وال���ت���ع���اي���ش م���ع اآلخ����ري����ن في 
أوط��ان  بين  والطليعة  المقدمة 

العالم.
ن��م��وذج  ن��ج��اح  وذك����ر أن س���ر 
وقبول  التعايش  ف��ي  اإلم����ارات 
اآلخر، هو األخذ بمبدأ التسامح 
إطار  في  الحياة  جوانب  كل  في 
والبرامج  المبادرات  من  جملة 
الرشيدة  قيادتنا  أطلقتها  التي 
لدور  قصوى  أهمية  تولي  التي 
تشكيل  ف���ي  اإلن��س��ان��ي��ة  ال��ق��ي��م 
الخمسين  ف��ي  ال��دول��ة  م��س��ي��رة 
االهتمام  ف��ه��ذا  المقبلة،  ع��ام��اً 
في  أسهم  التسامح  نهج  بتعميق 
للمبدعين  وجهة  اإلم��ارات  جعل 
والطامحين في االرتقاء بحياتهم 
واإلق��ام��ة  للعيش  مثالية  ودول���ة 
بين  واالن��س��ج��ام  التآلف  بفضل 
على  م��ج��ت��م��ع��ه��ا  أف�����راد  ك���اف���ة 

وموروثاتهم. ثقافاتهم  اختاف 

قــــــــــرارات 
وأفعــــــــال

 أشار الدكتور هشام 
يوسف، رئيس مركز 
الكنيسة اإلجنيلية 

بجبل علي بدبي، 
إلى أن صاحب السمو 

الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان، رئيس الدولة 
»حفظه اهلل«، رائد يف 

زرع بذور التسامح واحملبة 
واإلخاء يف العائلة 

والدولة واحترام اجلميع 
بأفكارهم ومعتقداتهم 

وتطبيق تلك املبادئ على 
أرض الواقع وترجمتها 

إلى قرارات وأفعال. 
 وذكر أن سموه أسس 

ميراثًا حقيقيًا نعيشه 
ومنارسه كل يوم ودشن 

مكانة عاملية لدولة 
اإلمارات كعاصمة 
العالم يف التسامح 

وقبلة الداعني واملهتمني 
باملساواة والفرص 

املتساوية والرحمة 
واإلنسانية والتسامح 

واحترام االختالف 
وقبول اآلخر وليست 

فقط الرائدة يف النظام 
والتطور. 

وقال: »سموه مثال 
الرحمة واإلنسانية 

والتسامح الذي نراه كل 
يوم يف حياتنا يف هذا 

البلد العظيم الذي 
نعتبره وطننا الثاني، 

ونرى فيه حرية العبادة 
املتاحة للجميع واحترام 

وتقدير معتقدات 
وأفكار اجلميع، والذي 
يشعر به كل املقيمني 

بالدولة مع اختالف 
جنسياتهم، وخلفياتهم، 
ومعتقداتهم، ولغاتهم«. 

 وأضاف: »صالتنا أن 
يحفظ اهلل بلدنا الثاني 

من كل شر ويقود حكامها 
ملا فيه خير اإلمارات 

وشعبها واملقيمني فيها 
واألمة العربية كلها«.

بالنسبة ملستقبل التسامح يف اإلمارات يف عهد صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة »حفظه اهلل«، فانه 

يستند إلى ما نستلهمه من تاريخنا وما نقدمه يف حاضرنا، ومن 
هذا املنطلق فإن التسامح كثقافة، وضرورة حياتية، لن يتوقف 

على النطاق اجلغرايف للدولة، التي توارثت ثقافة التسامح على 
مر التاريخ، وأطلقت من أجل تعزيزه وترسيخه املبادرات. 

وتزخر دولة اإلمارات يف الوقت الراهن باألنشطة، والفعاليات، 
التي ال تسعى إلى تعزيز ثقافة التسامح لدى أبنائها واملقيمني 

فيها فحسب، بل ونقلها إلى العالم باعتبارها جسر التقدم 
والتطور واالزدهار، كون لغة التسامح عابرة للقارات، ومتتلك 

منطق القوة واحلق. 
أما عن جواز عبور احلدود والسفر إلى أقاصي العالم بقيم 

التسامح، فهو ما تقدمه الدولة، وما يقدمه أبناؤها من مبادرات 
ومناذج حية، تدفع إلى األعمال اإلنسانية النبيلة، التي تذيب 

الفوارق االجتماعية، والدينية، والثقافية، مما يفضي إلى 
التفاف أممي حول هذا املبدأ السامي، الذي يجرد اإلنسان من 

األنانية والكراهية، وينمي لديه املشاعر التي تفيض بالقيم 
النبيلة. 

 ومع كل خطوة تخطوها اإلمارات يف هذه االجتاه، أو مبادرة 
نطلقها بغرض تدويل قيم التسامح وتوسيع نطاقه، فإنها 

تعزز بذلك مستقبل هذا اخللق العظيم يف نسيجنا املجتمعي، 
وحتميه من الوقوع يف براثن الكراهية ورفض اآلخر، التي 

ينبذها ديننا ورفضها عاداتنا وتقاليدنا، التي حتتضن الغريب 
وتكرمه دون أن تسأله عن دين أو ثقافة أو جنسية.

ضرورة حياتية

لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
»حفظه اهلل«، دور بارز يف تخصيص عام 2019 ليكون »عام 

التسامح« يف دولة اإلمارات، إلظهار ما متيزت به دولة اإلمارات 
وجتسيد ما حققته من إجنازات يف نشر مبادئ السلم والتسامح 

بني الثقافات، واالحترام املتبادل، واحترام االختالف وإقامة 
جسور التقارب اإلنساني واحلضاري.

نفذت كل اجلهات احلكومية واخلاص على مستوى الدولة، 
الكثير من الفعاليات واألنشطة الدالة على قيم التسامح 

واألخوة اإلنسانية، وتعميق قنوات التواصل اإليجابي، بني 
أتباع احلضارات والثقافات، لكونها وسائل مهمة، تسهم يف إنارة 

الطريق، نحو املستقبل الزاهر، الذي ترجوه يف هذا العالم، وذلك 
باعتبار أن هذه القيم اإلنسانية النبيلة، متثل األساس األخالقي 

املتني، لتحقيق التقدم االقتصادي واالجتماعي املنشود، 
وحتسني نوعية احلياة للجميع.

ويؤمن صاحب السمو رئيس الدولة، بضرورة التوحد والتعاون 
من أجل صناعة مستقبل واعد للبشرية واإلنسانية، وأهمية 

التسامح واألخوة اإلنسانية، مبا يتضمناه من تعارف وحوار، 
وعمل مشترك بني اجلميع، وانهما يؤديان دومنا شك، إلى نشر 

التعاون، والتفاهم، واالحترام املتبادل، بني األفراد، واجلماعات، 
والدول، والشعوب. 

فالتسامح واألخوة اإلنسانية، يفضيان إلى العمل املشترك 
من أجل حتقيق التنمية البشرية الناجحة وتشجيع اإلبداع 

واالبتكار وتوفير الفرص الكاملة أمام اجلميع، لإلسهام الكامل، يف 
االقتصاديات القائمة على املعارف، يف جميع أنحاء العالم. 

أوصلت األنشطة املتنوعة خالل هذا العام، رسالة مفادها أن 
التسامح واألخوة اإلنسانية، يشجعان على حل اخلالفات، 

والتخلص من الصراعات، ومكافحة التطرف، والتشدد، واإلرهاب. 
كما أن التسامح واألخوة اإلنسانية، يجعالن منا جميعًا، ُدعاًة 
للحفاظ على حقوق اإلنسان، وااللتزام بقيم العدل واملساواة 

والسلوك احلميد.
فاإلمارات، تنظر إلى اجلميع، باعتبارهم أعضاء يف »مجتمٍع 
إنسانٍي واحد «، يعمل فيه اجلميع معًا، من أجل نبذ التطرف 
والتشدد، وحتقيق السالم والتعايش والتقدم، يف كافة أنحاء 

العالم«. 

عام التسامح
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رجل التسامح واألخوة اإلنسانية 
نتائج عالمية 

اإلمارات  دولة  جهود  أثمرت  وقد 
في هذا المجال، ونالت إشادة العالم 
ومنظماته ومؤسساته الدولية، فعلى 
اإلمارات  دولة  المثال، جاءت  سبيل 
الثانية عالميا، بمؤشر انفتاح الثقافة 
والثقافات  األف��ك��ار  على  الوطنية 
األخرى - الكتاب السنوي للتنافسية 
العالمية الصادر عن المعهد الدولي 
عام  سويسرا  في  اإلداري���ة  للتنمية 
2017، فيما حلت في المرتبة الثالثة 
مستويات  ارت��ف��اع  بمؤشر  عالمياً، 
ال��ت��اح��م االج��ت��م��اع��ي - ال��ك��ت��اب 
الصادر  العالمية  للتنافسية  السنوي 
للتنمية اإلدارية  الدولي  المعهد  عن 

في سويسرا عام 2017. 
ك��ل م��ن رؤي���ة اإلم����ارات  وتسعى 
الحفاظ  إل���ى  ال��وط��ن��ي��ة  واألج���ن���دة 
على مجتمع متماسك يفخر بهويته 
ل��دي��ه، كما تهدف  االن��ت��م��اء  وح��س 
المتحدة  العربية  اإلم����ارات  دول���ة 
إلى أن تكون بلداً تعددياً يجمع بين 
الحفاظ  م��ع  كافة  المجتمع  فئات 
وتراثه  للبلد  الفريدة  الثقافة  على 
وتقاليده، وتعزيز التكامل المجتمعي 

واألسري.
وخال السنوات الماضية، اتخذت 
القرارات  الكثير من  اإلم��ارات  دولة 
بالتسامح،  المتصلة  واإلج�����راءات 
من  الكبير  االهتمام  نالت  وجميعها 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان، وقت صدورها، كما نالت 
متابعته وتوجيهه، فتم تطبيقها على 

أكمل وجه وأفضل حال. 

وزارة التسامح 
وجد  الماضية،  السنوات  وخ��ال 
دولة  به  تتميز  التي  التسامح  منهج 
اإلم��ارات، في جهود ورؤي��ة صاحب 
آل  زاي��د  ب��ن  محمد  الشيخ  السمو 
اهلل«،  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان، 
كواحة  اإلم����ارات  مكانة  يرسخ  م��ا 
واالح��ت��رام  اآلخ��ر،  وقبول  للتعايش 

المتبادل. 
من  الكثير  اإلم�����ارات  وات��خ��ذت 
ال����ق����رارات ون���ف���ذت ال��ع��دي��د من 
المبادرات، ومن بين هذه القرارات، 
حيث   ،2016 فبراير  في  اتخذ  ما 
بالعالم  دول���ة  أول  اإلم����ارات  كانت 
ت��س��ت��ح��دث م��ن��ص��ب وزي����ر ال��دول��ة 

للتسامح في مجلس الوزراء، لتعزيز 
ث��ق��اف��ة ال��ت��س��ام��ح وغ����رس م��ب��ادئ 
في  جوهرية  قيمة  لتمثل  التسامح 
ذل��ك  وم��ن��ذ  اإلم���ارات���ي،  المجتمع 
الحين، استثمرت الهيئات الحكومية 
في دولة اإلمارات مايين الدوالرات 

في مبادرات التفاهم الثقافي. 
المتاحم  المجتمع  بناء  ويشكل 
المحافظ على هويته إحدى الركائز 
الست الرئيسية في األجندة الوطنية 

لدولة اإلمارات. 
إل��ى بناء  وتهدف دول��ة اإلم���ارات 
م��ج��ت��م��ع ش��ام��ل ي��ع��م��ل ع��ل��ى دم��ج 
البشر من مختلف مناحي الحياة مع 
اإلم��ارات  ثقافة دول��ة  الحفاظ على 
وتعزيز  وتقاليدها  وتراثها  الفريدة 

التاحم االجتماعي واألسري. 

برنامج وطني 
الحكومية  الجهات  مع  بالتعاون 
االت��ح��ادي��ة وال��م��ح��ل��ي��ة، ت��م إط��اق 
للتسامح في دولة  الوطني  البرنامج 
ويرتكز  المتحدة،  العربية  اإلم��ارات 
على  للتسامح  ال��وط��ن��ي  ال��ب��رن��ام��ج 
دور  ه��ي:  رئيسية  م��ح��اور  خمسة 
الحكومة كحاضنة للتسامح وترسيخ 
بناء  ف��ي  ال��م��ت��راب��ط��ة  األس����رة  دور 

المجتمع. 
لدى  التسامح  تعزيز  تضم  كما 
التعصب  م��ن  ووق��اي��ت��ه��م  ال��ش��ب��اب 
العلمي  المحتوى  وإث��راء  والتطرف، 
الجهود  في  والمساهمة  والثقافي، 
الدولية للتسامح، وإبراز الدور الرائد 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة في 

هذا المجال.

التمييز مكافحة 
اإلم��ارات،  دول��ة  قوانين  كفلت  وقد 
للجميع،  والمساواة  واالحترام  العدل 
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  ودع��م 
ب��ن زاي���د آل ن��ه��ي��ان، رئ��ي��س ال��دول��ة 
وما   2015 ال��ع��ام  ف��ي  اهلل«،  »حفظه 
رقم  االتحادي  القانون  أصدر  سبقه، 
2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز 

والكراهية. 
ي��ه��دف ال��ق��ان��ون، إل��ى إث���راء ثقافة 
مظاهر  ومواجهة  العالمي،  التسامح 
ال��ت��م��ي��ي��ز وال��ع��ن��ص��ري��ة، أي�����اً ك��ان��ت 
طبيعتها، عرقية، أم دينية، أم ثقافية، 
األف��راد  بين  التمييز  القانون  ويحظر 
ال��دي��ن،  أس���اس  ال��ج��م��اع��ات على  أو 
الملة،  أو  المذهب،  أو  العقيدة،  أو 
أو  ال��ل��ون،  أو  ال��ع��رق،  أو  الطائفة،  أو 
األصل«. ويسهم هذا القانون في توفير 
إث��راء قيم  أس��اس تشريعي من شأنه 
التسامح والتعايش والقبول، كما يهدف 
التمييز  مظاهر  مكافحة  إلى  القانون 
والعنصرية ضد األفراد أو الجماعات 
أو  العقيدة،  أو  ال��دي��ن،  أس���اس  على 
أو  الطائفة،  أو  الملة،  أو  المذهب، 

العرق، أو اللون، أو األصل.
وال��ع��ادات  اإلم�����ارات  قيم  أن  كما 
صابة  عقيدتنا  زادت��ه��ا  األص��ي��ل��ة، 
ورسوخاً، لذلك نرى التسامح في شتى 
مناحي الحياة في اإلم��ارات، ونلمسه 
في سلوك المجتمع، ويتمثله في عمله، 
ال��س��ام،  دي��م��وم��ة  نحو  طريقه  فهو 

وشيوع المحبة وانتشار الخير.

سامي عبد الرؤوف )دبي(

تحتضن دولة اإلمارات العربية المتحدة 

أكثر من 200 جنسية تعيش معا بسالم 

وأمان، وتقدم دولة اإلمارات العربية 

المتحدة بذلك نموذجًا للدولة الشاملة 

للجميع التي تتسم بالتسامح بال منازع، 

وتحرص الحكومة على الترويج لقيم 

التقبل والفهم لآلخر كقيم جوهرية 

للمجتمع.

على مر السنين، برهنت دولة اإلمارات 

العربية المتحدة على كونها نموذجًا 

ناجحًا للتعددية الثقافية والوئام 

االجتماعي، كما قدمت نموذجًا عالميًا 

للمجتمع الشامل المطبق للمبادئ 

التوجيهية للتسامح والعدالة. 

ففي اإلمارات الكل يعمل بقيم نبيلة، 

مستوحاة من عقيدة راسخة بأن العيش 

الكريم يحتاج إلى إرادة قوية، تمثلت في 

قيادتنا الرشيدة، التي تعمل على إعالء 

ثقافة التسامح، فكرًا وعماًل وإيمانًا قويًا.

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان، رئيس الدولة »حفظه الله«، 

داعم كبير وسند للتسامح واالنفتاح 

وحفظ الحقوق وصون الكرامة اإلنسانية 

والعدالة واألخوة اإلنسانية، وهذا الدعم 

تجسد واقعًا على مدار السنوات الطويلة 

الماضية. 

فسموه من رواد مدرسة الوالد المؤسس 

المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب 

الله ثراه، تلك المدرسة التي أسست مبادئ 

التسامح وحب الخير لآلخرين وقبول اآلخر 

والتعايش واحترام االختالف، والتنوع 

الثقافي، والفكري، والحضاري. 

كما أن صاحب السمو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان، كان الداعم لقرارات فقيد 

الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان» طيب الله ثراه«، في كل المجاالت، 

ومن بينها: تعزيز التسامح والعدالة 

واألخوة اإلنسانية. 

يواصل مسيرة البناء والتنمية لتحقيق التقدم واالزدهار

خالل افتتاح أكبر كنيسة أنطاكية أرثوذوكسية بالشرق األوسط في أبوطبي في وقت سابق )االتحاد(

يحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة 
»حفظه اهلل«، على العمل مع اجلميع، من أجل حتقيق اخلير للجميع، 

كذلك يحرص سموه على تتبادل األفكار واآلراء والتجارب، مع 
اآلخرين، من أجل حتقيق كافة املنافع، التي تترتب على التسامح 

واألخوة اإلنسانية، يف كافة مجاالت احلياة. تعد القيم التي يتبناها 
ويطبقها سموه، هي الطريق األنسب لتحقيق التفاهم، والتقدم، 

والسالم، واالستقرار، يف جميع أنحاء العالم. وعلى مدار السنوات 
املاضية، يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على 
أهمية العمل معًا، من أجل تعزيز قيم التسامح واألخوة اإلنسانية، 

تعبيرًا عن الثقة واألمل، يف مستقبل الوطن والعالم. 

مت يف وقت سابق، تسمية أجمل جسر مشاة يف إمارة دبي، على القناة 
املائية اجلديدة بـ »جسر التسامح«، وذلك إلبراز قيمة التسامح 
يف دولة اإلمارات، التي تربط جسورًا بني أكثر من 200 جنسية، 

يتعايشون على أرض الوطن يف سالم ومحبة. 
ويعتبر »جسر التسامح« يف دبي من أهم مظاهر تعزيز ثقافة 

التسامح كونه جزءًا ال يتجزأ من رؤية القيادة الرشيدة، التي وجهت، 
بتسميته بهذا االسم بهدف إلهام العالم، من خالل أجمل جسر مشاة 

يف إمارة دبي، وكأنه يقول رسالة لكل من ميشي عليه أو يشاهده 
»إن التسامح لغة عاملية تتخطى احلدود، ورمز لقيم السالم واألمان 

والتقبل لكل من يعيش على أرض اإلمارات وللعالم بأسره«. 

جسر التسامحالعمل مع الجميع ثقافة التسامح ال تنتهي يف بلد عنوانه التسامح، 
وهدفه أن يعيش اجلميع على أرضه بأمن وسالم، 
يعيش ماليني البشر، من شتى املشارب والثقافات 

واألعراق واألجناس، يتواصلون اجتماعيًا 
واقتصاديًا ومعرفيًا، ال جتمعهم املصالح املشتركة 
فحسب، بل يجمعهم العيش الكرمي، الذي يضمن 

لهم حياة الئقة، ومستقباًل مضيئًا. وتضطلع 
دولة اإلمارات بقيادة مرحلة محورية يف صناعة 

املستقبل، وتعزيز بنيان مجتمع استند إلى ثقافة 
التسامح واإلخاء واملساواة، وهو ما تؤكده املبادئ 

العشرة للدولة خالل اخلمسني عامًا القادمة.  
تتضمن إحدى املبادئ العشر، حفظ احلقوق 

وترسيخ العدالة، وحفظ الكرامة البشرية، 
واحترام الثقافات، وترسيخ األخوة اإلنسانية.

المبادئ العشرة

مساهمة مؤثرة بالجهود 
الدولية للسلم واحترام 

االختالف

دور بارز في نشر مبادئ 
السلم واالحترام المتبادل 

والتعايش 

احترام االختالف وإقامة 
جسور التقارب اإلنساني 

والحضاري

رؤية رئيس الدولة تعزز 
اإلمارات نموذجًا ناجحًا 

للتعددية الثقافية

:» مسؤولو الطوائف لـ»

رئيس الدولة.. 

نموذج يحتاج إليه العالم اآلن

نعتز بوجودنا في وطن 
بني على التسامح

 
طانيوس جعجع

قائد يتسع قلبه لكل 
الطوائف 

 
بيشوي فخري

مثال للرحمة واإلنسانية 
وقبول االختالف 

 
هشام يوسف

سامي عبد الرؤوف )دبي(

أن  دينية،  طوائف  مسؤولو  أك��د 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
زايد آل نهيان، رئيس الدولة »حفظه 
وقدوة  أعلى  مثل  بمثابة  هو  اهلل«، 
والتعايش  والمحبة  التسامح  ف��ي 
القواسم  وقبول اآلخر والبحث عن 
المشتركة بين البشر، مشيرين إلى 
جهود سموه على المستوى الوطني 
في  وق��ال��وا  والعالمي.  واإلقليمي 
ت��ص��ري��ح��ات ل��� »االت����ح����اد«: إن 
محمد  الشيخ  السمو  »ص��اح��ب 
النموذج  هو  نهيان،  آل  زايد  بن 
ال���ذي ي��ح��ت��اج إل��ي��ه ال��ع��ال��م في 
ال���وق���ت ال���راه���ن ل��ل��خ��روج من 
ومشاكله  وم��ص��اع��ب��ه  ت��ح��دي��ات 
أحوج  العالم  ألن  المستعصية، 
واإليمان  المحبة  إل��ى  يكون  ما 

المشترك«.  بالعيش 
القيادة  ح��رص  إل��ى  وأش���اروا 
بصورة  اإلمارات  لدولة  الحكيمة 
التسامح  قيم  ترسيخ  على  دائمة 
الهوية  في  متجذراً  نهجاً  ليصبح 
اإلم���ارات���ي���ة، وأول����وي����ة وط��ن��ي��ة 
الراسخة  قناعتها  من  انطاقاً 
بأهمية التسامح كركيزة أساسية 
ل��م��ج��ت��م��ع م��ت��ح��ض��ر وم��س��ت��ق��ب��ل 

مستدام. 
 في البداية، قال األب طانيوس 
العربية  الجالية  كاهن  جعجع، 
بدبي:  الكاثوليكية  والفرنسية 
وطن  ف��ي  ب��وج��ودن��ا  نعتز  »ن��ح��ن 
نشأته  منذ  التسامح  على  بني 
ف��ال��م��ؤس��س��ون  ع���ام���اً،   50 ق��ب��ل 
ل�����إم�����ارات ق����دم����وا ن���م���وذج���اً 
ثماره  نجني  اآلن  ونحن  للتعاون، 
والمقيمين  ال��م��واط��ن��ي��ن  س���واء 

للدولة«.  الزائرين  وحتى 
والتعددية  »التآخي  وأض��اف: 
لذلك  ب��ارز،  معلم  اإلم��ارات  في 
ه��ي ال��م��ك��ان ال���ذي ن��ش��ع��ر فيه 
ون����رى فيه  ب���األم���ان وال���س���ام، 
يعيشوه  أن  اآلخرون  يتمنى  حلم 
وي��ع��ي��ش��وا ف���ي���ه، وم����ا ح��ق��ق��ت��ه 
اإلم�������ارات ه���و ع��م��ل ت��راك��م��ي 
محمد  الشيخ  السمو  لصاحب 
بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة 

»حفظه اهلل«، دور بارز فيه«. 
وأش�������ار إل�����ى رع����اي����ة دول����ة 
اإلم����������ارات ل�����زي�����ارة ق���داس���ة 
الكنيسة  ب��اب��ا  فرنسيس  ال��ب��اب��ا 
اتفاقية  وتوقيعه  الكاثوليكية، 
فضيلة  م��ع  اإلن��س��ان��ي��ة  األخ����وة 
األم������ام األك���ب���ر ش��ي��خ األزه����ر 
مؤكداً  الطيب،  أحمد  الدكتور 
أن اإلمارات وحدها هي القادرة 
ع���ل���ى ج���م���ع ه���ذي���ن ال���رم���زي���ن 
والمسيحي  اإلس��ام��ي  ل��ل��ع��ال��م 

وثيقة  ل��ي��وق��ع��ه��ا  ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي، 
األهمية.  بهذه  تاريخية 

ولفت جعجع، إلى الدور الكبير 
السمو  ب��ه ص��اح��ب  ق���ام  ال���ذي 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
خ���ال ال��س��ن��وات ال��م��اض��ي��ة في 
اآلخر،  وقبول  التعايش  تكريس 
واص��ف��اً س��م��وه: أن���ه »ال��ن��م��وذج 

الذي يحتاج إليه العالم اآلن«. 

التسامح روح 
بيشوي  القس  أكد  جانبه،  من 
ف��خ��ري، ق��س ف��ي »ك��ات��درائ��ي��ة 
أن  بأبوظبي،  أنطونيوس«  األنبا 

وت��س��ود  ت��رف��رف  ال��ت��س��ام��ح  روح 
السنين،  م���دار  ع��ل��ى  اإلم����ارات 
مشيراً  الرشيدة،  قيادتها  بفضل 
الشيخ  السمو  ص��اح��ب  أن  إل��ى 
نهيان، رئيس  آل  زايد  بن  محمد 
م��ث��ال  اهلل«،  »ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 
القواسم  ع��ن  البحث  ف��ي  أعلى 

البشر.  بين  المشتركة 
لنا  يوليه  بما  »نتمتع  وق���ال: 
بن  الشيخ محمد  السمو  صاحب 
زايد آل نهيان، من تسامح، وهو 
ظل زايد الخير في كل الجوانب، 
والمحبة  التسامح  رأسها  وعلى 
ل���آخ���ري���ن، م��م��ا ج��ع��ل ش��ج��رة 
عميماً  خ��ي��راً  ت��ث��م��ر  ال��ت��س��ام��ح 

يسود كل مجتمع اإلمارات«. 
رئيس  السمو  صاحب  ووصف 
الدولة، بأنه »القلب المتسع لكل 
لمحبة  يتسع  ال���ذي  ال��ط��وائ��ف، 
ال��ج��م��ي��ع« م��م��ا ج��ع��ل ال��ج��م��ي��ع 
ي��ش��ع��ر ب��االس��ت��ق��رار ال��وج��دان��ي 
وال��ت��آل��ف واالن��س��ج��ام ف��ي ذل��ك 
الكبير في  التنوع  المجتمع، رغم 
واألفكار  والثقافات  الجنسيات 
على  المقيمون  منها  أت��ي  التي 

أرض الدولة. 
م��ن��ظ��وم��ة  أن  ف���خ���ري،  وأك����د 
قائمة  اإلم��ارات  دولة  في  القيم 
وترسيخ  واالنفتاح  التعايش  على 
األخ������وة اإلن���س���ان���ي���ة ك��ض��م��ان��ة 
المجتمع،  الس��ت��ق��رار  أس��اس��ي��ة 
في  م��ت��أص��ل��ة  قيمة  ف��ال��ت��س��ام��ح 
اإلماراتي غرسها  المجتمع  عمق 
ال���وال���د ال��م��ؤس��س ال��م��غ��ف��ور له 
ال��ش��ي��خ زاي����د ب���ن س��ل��ط��ان آل 
نهيان »طيب اهلل ثراه« في أرض 
اإلم������ارات، ف��أي��ن��ع��ت وأزه����رت 
قيادتنا  واهتمام  رعاية  ظل  في 
اإلم���ارات  ال��رش��ي��دة حتى غ��دت 
والسام  للمحبة  موطناً  ال��ي��وم 
وال���ت���ع���اي���ش م���ع اآلخ����ري����ن في 
أوط��ان  بين  والطليعة  المقدمة 

العالم.
ن��م��وذج  ن��ج��اح  وذك����ر أن س���ر 
وقبول  التعايش  ف��ي  اإلم����ارات 
اآلخر، هو األخذ بمبدأ التسامح 
إطار  في  الحياة  جوانب  كل  في 
والبرامج  المبادرات  من  جملة 
الرشيدة  قيادتنا  أطلقتها  التي 
لدور  قصوى  أهمية  تولي  التي 
تشكيل  ف���ي  اإلن��س��ان��ي��ة  ال��ق��ي��م 
الخمسين  ف��ي  ال��دول��ة  م��س��ي��رة 
االهتمام  ف��ه��ذا  المقبلة،  ع��ام��اً 
في  أسهم  التسامح  نهج  بتعميق 
للمبدعين  وجهة  اإلم��ارات  جعل 
والطامحين في االرتقاء بحياتهم 
واإلق��ام��ة  للعيش  مثالية  ودول���ة 
بين  واالن��س��ج��ام  التآلف  بفضل 
على  م��ج��ت��م��ع��ه��ا  أف�����راد  ك���اف���ة 

وموروثاتهم. ثقافاتهم  اختاف 

قــــــــــرارات 
وأفعــــــــال

 أشار الدكتور هشام 
يوسف، رئيس مركز 
الكنيسة اإلجنيلية 

بجبل علي بدبي، 
إلى أن صاحب السمو 

الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان، رئيس الدولة 
»حفظه اهلل«، رائد يف 

زرع بذور التسامح واحملبة 
واإلخاء يف العائلة 

والدولة واحترام اجلميع 
بأفكارهم ومعتقداتهم 

وتطبيق تلك املبادئ على 
أرض الواقع وترجمتها 

إلى قرارات وأفعال. 
 وذكر أن سموه أسس 

ميراثًا حقيقيًا نعيشه 
ومنارسه كل يوم ودشن 

مكانة عاملية لدولة 
اإلمارات كعاصمة 
العالم يف التسامح 

وقبلة الداعني واملهتمني 
باملساواة والفرص 

املتساوية والرحمة 
واإلنسانية والتسامح 

واحترام االختالف 
وقبول اآلخر وليست 

فقط الرائدة يف النظام 
والتطور. 

وقال: »سموه مثال 
الرحمة واإلنسانية 

والتسامح الذي نراه كل 
يوم يف حياتنا يف هذا 

البلد العظيم الذي 
نعتبره وطننا الثاني، 

ونرى فيه حرية العبادة 
املتاحة للجميع واحترام 

وتقدير معتقدات 
وأفكار اجلميع، والذي 
يشعر به كل املقيمني 

بالدولة مع اختالف 
جنسياتهم، وخلفياتهم، 
ومعتقداتهم، ولغاتهم«. 

 وأضاف: »صالتنا أن 
يحفظ اهلل بلدنا الثاني 

من كل شر ويقود حكامها 
ملا فيه خير اإلمارات 

وشعبها واملقيمني فيها 
واألمة العربية كلها«.

بالنسبة ملستقبل التسامح يف اإلمارات يف عهد صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة »حفظه اهلل«، فانه 

يستند إلى ما نستلهمه من تاريخنا وما نقدمه يف حاضرنا، ومن 
هذا املنطلق فإن التسامح كثقافة، وضرورة حياتية، لن يتوقف 

على النطاق اجلغرايف للدولة، التي توارثت ثقافة التسامح على 
مر التاريخ، وأطلقت من أجل تعزيزه وترسيخه املبادرات. 

وتزخر دولة اإلمارات يف الوقت الراهن باألنشطة، والفعاليات، 
التي ال تسعى إلى تعزيز ثقافة التسامح لدى أبنائها واملقيمني 

فيها فحسب، بل ونقلها إلى العالم باعتبارها جسر التقدم 
والتطور واالزدهار، كون لغة التسامح عابرة للقارات، ومتتلك 

منطق القوة واحلق. 
أما عن جواز عبور احلدود والسفر إلى أقاصي العالم بقيم 

التسامح، فهو ما تقدمه الدولة، وما يقدمه أبناؤها من مبادرات 
ومناذج حية، تدفع إلى األعمال اإلنسانية النبيلة، التي تذيب 

الفوارق االجتماعية، والدينية، والثقافية، مما يفضي إلى 
التفاف أممي حول هذا املبدأ السامي، الذي يجرد اإلنسان من 

األنانية والكراهية، وينمي لديه املشاعر التي تفيض بالقيم 
النبيلة. 

 ومع كل خطوة تخطوها اإلمارات يف هذه االجتاه، أو مبادرة 
نطلقها بغرض تدويل قيم التسامح وتوسيع نطاقه، فإنها 

تعزز بذلك مستقبل هذا اخللق العظيم يف نسيجنا املجتمعي، 
وحتميه من الوقوع يف براثن الكراهية ورفض اآلخر، التي 

ينبذها ديننا ورفضها عاداتنا وتقاليدنا، التي حتتضن الغريب 
وتكرمه دون أن تسأله عن دين أو ثقافة أو جنسية.

ضرورة حياتية

لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
»حفظه اهلل«، دور بارز يف تخصيص عام 2019 ليكون »عام 

التسامح« يف دولة اإلمارات، إلظهار ما متيزت به دولة اإلمارات 
وجتسيد ما حققته من إجنازات يف نشر مبادئ السلم والتسامح 

بني الثقافات، واالحترام املتبادل، واحترام االختالف وإقامة 
جسور التقارب اإلنساني واحلضاري.

نفذت كل اجلهات احلكومية واخلاص على مستوى الدولة، 
الكثير من الفعاليات واألنشطة الدالة على قيم التسامح 

واألخوة اإلنسانية، وتعميق قنوات التواصل اإليجابي، بني 
أتباع احلضارات والثقافات، لكونها وسائل مهمة، تسهم يف إنارة 

الطريق، نحو املستقبل الزاهر، الذي ترجوه يف هذا العالم، وذلك 
باعتبار أن هذه القيم اإلنسانية النبيلة، متثل األساس األخالقي 

املتني، لتحقيق التقدم االقتصادي واالجتماعي املنشود، 
وحتسني نوعية احلياة للجميع.

ويؤمن صاحب السمو رئيس الدولة، بضرورة التوحد والتعاون 
من أجل صناعة مستقبل واعد للبشرية واإلنسانية، وأهمية 

التسامح واألخوة اإلنسانية، مبا يتضمناه من تعارف وحوار، 
وعمل مشترك بني اجلميع، وانهما يؤديان دومنا شك، إلى نشر 

التعاون، والتفاهم، واالحترام املتبادل، بني األفراد، واجلماعات، 
والدول، والشعوب. 

فالتسامح واألخوة اإلنسانية، يفضيان إلى العمل املشترك 
من أجل حتقيق التنمية البشرية الناجحة وتشجيع اإلبداع 

واالبتكار وتوفير الفرص الكاملة أمام اجلميع، لإلسهام الكامل، يف 
االقتصاديات القائمة على املعارف، يف جميع أنحاء العالم. 

أوصلت األنشطة املتنوعة خالل هذا العام، رسالة مفادها أن 
التسامح واألخوة اإلنسانية، يشجعان على حل اخلالفات، 

والتخلص من الصراعات، ومكافحة التطرف، والتشدد، واإلرهاب. 
كما أن التسامح واألخوة اإلنسانية، يجعالن منا جميعًا، ُدعاًة 
للحفاظ على حقوق اإلنسان، وااللتزام بقيم العدل واملساواة 

والسلوك احلميد.
فاإلمارات، تنظر إلى اجلميع، باعتبارهم أعضاء يف »مجتمٍع 
إنسانٍي واحد «، يعمل فيه اجلميع معًا، من أجل نبذ التطرف 
والتشدد، وحتقيق السالم والتعايش والتقدم، يف كافة أنحاء 

العالم«. 

عام التسامح



إميل أمين

في الثامن من نوفمبر من عام 2017، تم افتتاح معرض اللوفر 
أبوظبي، ليعزز القيم المثلى اإلماراتية في التالقي اإلنساني، 
واللوفر  الحضاري.  التواصل  في  عالمياً  نموذجاً  وليضحى 
آل  زاي��د  بن  محمد  الشيخ  السمو  فكر صاحب  في  أبوظبي 
نهيان أكثر من مجرد متحف من جدران وبعض المعروضات 
من لوحات أو منحوتات، بل منارة ثقافية جديدة تجمع مختلف 
المشتركة  اإلنسانية  قصص  على  الضوء  وتسلط  الثقافات، 
إنساني جديد  أخوي  منظور  من خالل  المعاصرون  ليتأملها 

ومفيد. 

سردية اإلبداع اإلنساني
حين دعم ورعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
يجذر  كان  سموه  فإن  أبوظبي،  اللوفر  متحف  مشروع  نهيان 
يوحد  التركيز على ما  الثقافية عالمياً، عبر  اإلمارات  مكانة 
البشر، من خالل سردية اإلبداع اإلنساني التي تتخطى حدود 

الثقافات والحضارات واألزمنة واألماكن.
كانت هذه الروح وال تزال المحرك الرئيس لكل الفعاليات 
الثقافية التي آمن بها ورعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، وهي روح محركة للتواصل مع ثقافات عالمية 
كالثقافة الفرنسية الراقية، هناك حيث يروي اللوفر األصلي 
أرض  على  والمساواة  واإلخ��اء  والعدالة  التنوير  ميالد  قصة 
الجمهورية الفرنسية. وقصة اللوفر فرنسا، والذي بدأ كقلعة 
 ،1190 عام  البناء  كان  فرنسا.  ملك  أوغست،  فيليب  بناها، 
تحاشياً للمفاجآت المقلقة والخوف من الهجوم على المدينة 
شيدت  الذي  المكان  اسم  القلعة  وأخذت  باريس.  الفرنسية 
عليه، لتتحول الحقاً إلى قصر ملكي عرف باسم »قصر اللوفر«، 
قطنه ملوك فرنسا، وكان آخر من اتخذه مقراً رسمياً لويس 
الرابع عشر الذي غادره إلى قصر فرساي العام 1672، ليكون 
مقراً للحكم الجديد، تاركاً اللوفر ليكون مقراً يحوي مجموعة 
من التحف الملكية والمنحوتات على وجه الخصوص. وخالل 
الثورة الفرنسية أعلنت الجميعة الوطنية أن اللوفر ينبغي أن 
يكون متحفاً قومياً لتعرض فيه روائع األمة، ليتم افتتاحه في 

10 أغسطس 1793، ويعتبر منذ ذلك الوقت محجة المثقفين 
الكرة  بالماليين من كافة أرجاء  للزوار  والمفكرين، ومقصداً 

األرضية.
ثم جاء اللوفر أبوظبي، ليمثل تحفة معمارية ومفخرة ثقافية 
ومحطة فنية تجمع الشرق والغرب، ولصاحب السمو الشيخ 
إذ  السياق،  هذا  في  تنويرية  رؤية  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 
اعتبر سموه أن المتحف يمثل اإلمارات في قدرتها على بناء 
جسور تواصل بين الحضارات. من جهة أخرى يعكس المتحف 
قدرة اإلماراتيين على محاربة الظالم بالنور، ومواجهة الجهل 
التطرف  ومنازلة  ب��اإلب��داع،  لإلنغالق  والتصدي  بالفنون، 
جميعها  هذه  وفي  المعتدل،  والتفكير  بالوسطية  والتكفير، 
كان للجمال الفكري أن ينير العقول، ويظلل الكل بسحابة من 
شهود التاريخ فناً وعلماً، أدباً وثقافة، نقاًل وعقاًل، منذ آالف 

السنين وحتى حاضرات أيامنا.

رسالة اإلمارات الحضارية
صمم متحف لوفر أبوظبي، المعماري الفرنسي الشهير، جان 
نوفيل، والذي مزج في تصميمه بين العمارة العربية التاريخية 
التراثية، ولمساتها اإلبداعية، وبين الرؤى الغربية، األمر الذي 
يجعل منه رسالة حية نابضة على أرض اإلمارات، تنطلق من 

قوة اإلماراتيين في تواصلهم وتوادهم مع بقية العالم، وليبرز 
على  الحضارات  وتعانق  العقول  وتالقي  والعلم  الثقافة  دور 
رقعة األرض العربية، هناك حيث حضارة ثرية قوية نشأت من 
تنافح شعوب وأمم وحضارات، أديان ومذاهب، قبل نحو ألفي 
عام وال تزال تجود بالخير إلى يوم أن يبعث الناس بإذن اهلل.

يضم المتحف إلى جانب قاعات للمعارض المؤقتة، متحفاً 
ويعلو  للبحوث،  وم��رك��زاً  ومتجراً  ومطعماً  ومقهى  لألطفال 
نوعاً   18 من  مصنوعة  زجاجياً،  سقفاً   17 العرض  قاعات 
الساحة  المتحف  قبة  وتظلل  الزجاجية،  األل��واح  من  مختلفاً 
كما  الشمس،  حرارة  من  وتحميها  المتحف  وأبنية  الخارجية 

تسهم في توفير الراحة للزوار والحد من استهالك الطاقة.

حوار الثقافات والحضارات
ويعرض المتحف مجموعة مقنيات وأعمال معارة من أعرق 
المتاحف في فرنسا، تستمد أهميتها من أبعادها التاريخية 
الحقب  مختلف  من  قصصاً  وتروي  واالجتماعية،  والثقافية 

التاريخية التي مرت بها البشرية.
القطع  من  بداية  متنوعة  أع��م��االً  المجموعة  ه��ذه  تضم 
التاريخية وصوالً إلى األعمال التكليفية العصرية المصممة 
للمتحف حصرياً، لتظهر مواضع وأفكار مشتركة تعكس في 
والحضارات  الثقافات  بين  والتبادل  التشابه  أوجه  مجملها 
المختلفة حول العالم، متجاوز بذلك أضابير التاريخ، وحدود 

أو سدود الجغرافيا.
إنها اإلمارات التي تعطي أهمية خاصة للثقافة في رؤيتها 
ثقافياً  مركزاً  منها  جعل  ما  الخارجية،  وعالقاتها  التنموية 
الحوار  لتشجيع  ونموذجاً  اإلقليمي،  محيطها  في  متميزاً 
من  للكثير  ومقراً  الثقافات،  على  واالنفتاح  الحضارات  بين 
تشهد  والتي  األممية  والثقافية  والتاريخية  العلمية  المعالم 
جميعها بوحدة النوع اإلنساني، وتقف شاهدة على مسارات 
أيادي  على  تشد  أن  إلى  تحتاج  بشرية  حضارة  ومساقات 
بعضها البعض في الحال واالستقبال من أجل حاضر وضاء، 
اإلماراتيين  وليس  العالمين  لخير  استنارة  أكثر  ومستقبل 
مستوى  على  تفردها  اإلم���ارات  يكسب  ما  وه��ذا  فحسب، 

اإلقليم والعالم.

اللوفر أبوظبي.. 
منارة ثقـــــــــافية 

تعتبر المتاحف مؤسسات ثقافية وتربوية 

تعليمية، قبل أن تكون أماكن ترفيهية، والسيما 

أنها تنقل عبر األجيال عبق الحضارة اإلنسانية، 

وتصل الماضي بالحاضر، ضمن سياق رؤيوي يهذب 

النفس والروح، ويراكم الخبرات الفنية والجمالية. 

وفي هذا السياق تتضح أهمية دور المتاحف في 

أي حضارة، ذلك أنها تنّمي الحس الجمالي والذوق 

الفني لدى أفراد المجتمع، وترقي القدرة على 

التفكير ودقة المالحظة. 

وتغلق المتاحف  أبواب التشدد عبر الفنون واآلداب 

والعلوم التي تستعرضها، وتفتح اآلفاق واسعة 

أمام ترسيخ المعرفة المعتدلة، وتنير الدروب للبشر، 

هناك حيث تلتقي البشرية في جذور حضارية 

إنسانية جامعة، بعيدًا عن الشوفينيات والقوميات، 

وعن التعصب والتمذهب، أو التفسير الخاطئ 

للتاريخ.

وتؤمن اإلمارات العربية المتحدة بوحدة النوع 

اإلنساني، ورسخ األب المؤسس المغفور له الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه«، ومن بعده 

القيادة الرشيدة مفهوما مهما مفاده أن الحضارة 

البشرية معين واسع، وأنها تتكامل وال تتنافر. ومن 

هذا المنطلق يمكن النظر إلى التجربة الفريدة 

لتأسيس متحف اللوفر أبوظبي، الذي تم افتتاحه 

بدعم ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«. 

وتبدو قصة متحف اللوفر أبوظبي، قفزة فوق 

حدود الجغرافيا، بمعنى امتداد الرؤية التاريخية 

والحضارية ألهم متاحف العالم، اللوفر في فرنسا، 

لتشرق أضواؤها التنويرية من العاصمة اإلماراتية 

أبوظبي، ولتضحي من ثم منارة ثقافية وفكرية في 

منطقة الخليج العربي بشكل خاص، والشرق األوسط 

بشكل عام. وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«: »متحف 

اللوفر أبوظبي يعبر عن نهج اإلمارات في تواصلها 

الثقافي، وسعيها لتكون جسر معرفة وتسامح مع 

كافة شعوب العالم«.
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باني جسور التواصل 
الحضــــــاري

المتحف يعبر عن نهج اإلمارات الثقافي وسعيها 
لتكـــــــــون جســـــر معـــــــرفة وتسامح

يعزز القيم المثلى 
اإلماراتية ويجسد قوة 

اإلماراتيين في تواصلهم 
مع العالم

منارة ثقافية 
تجمع مختلف 

الثقافات 
وتسلط الضوء 
على القصص 

اإلنسانية 
المشتركة 

 المتاحف تنمي 
الحس الجمالي 
والذوق الفني 

لدى أفراد 
المجتمع



إميل أمين

في الثامن من نوفمبر من عام 2017، تم افتتاح معرض اللوفر 
أبوظبي، ليعزز القيم المثلى اإلماراتية في التالقي اإلنساني، 
واللوفر  الحضاري.  التواصل  في  عالمياً  نموذجاً  وليضحى 
آل  زاي��د  بن  محمد  الشيخ  السمو  فكر صاحب  في  أبوظبي 
نهيان أكثر من مجرد متحف من جدران وبعض المعروضات 
من لوحات أو منحوتات، بل منارة ثقافية جديدة تجمع مختلف 
المشتركة  اإلنسانية  قصص  على  الضوء  وتسلط  الثقافات، 
إنساني جديد  أخوي  منظور  من خالل  المعاصرون  ليتأملها 

ومفيد. 

سردية اإلبداع اإلنساني
حين دعم ورعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
يجذر  كان  سموه  فإن  أبوظبي،  اللوفر  متحف  مشروع  نهيان 
يوحد  التركيز على ما  الثقافية عالمياً، عبر  اإلمارات  مكانة 
البشر، من خالل سردية اإلبداع اإلنساني التي تتخطى حدود 

الثقافات والحضارات واألزمنة واألماكن.
كانت هذه الروح وال تزال المحرك الرئيس لكل الفعاليات 
الثقافية التي آمن بها ورعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، وهي روح محركة للتواصل مع ثقافات عالمية 
كالثقافة الفرنسية الراقية، هناك حيث يروي اللوفر األصلي 
أرض  على  والمساواة  واإلخ��اء  والعدالة  التنوير  ميالد  قصة 
الجمهورية الفرنسية. وقصة اللوفر فرنسا، والذي بدأ كقلعة 
 ،1190 عام  البناء  كان  فرنسا.  ملك  أوغست،  فيليب  بناها، 
تحاشياً للمفاجآت المقلقة والخوف من الهجوم على المدينة 
شيدت  الذي  المكان  اسم  القلعة  وأخذت  باريس.  الفرنسية 
عليه، لتتحول الحقاً إلى قصر ملكي عرف باسم »قصر اللوفر«، 
قطنه ملوك فرنسا، وكان آخر من اتخذه مقراً رسمياً لويس 
الرابع عشر الذي غادره إلى قصر فرساي العام 1672، ليكون 
مقراً للحكم الجديد، تاركاً اللوفر ليكون مقراً يحوي مجموعة 
من التحف الملكية والمنحوتات على وجه الخصوص. وخالل 
الثورة الفرنسية أعلنت الجميعة الوطنية أن اللوفر ينبغي أن 
يكون متحفاً قومياً لتعرض فيه روائع األمة، ليتم افتتاحه في 

10 أغسطس 1793، ويعتبر منذ ذلك الوقت محجة المثقفين 
الكرة  بالماليين من كافة أرجاء  للزوار  والمفكرين، ومقصداً 

األرضية.
ثم جاء اللوفر أبوظبي، ليمثل تحفة معمارية ومفخرة ثقافية 
ومحطة فنية تجمع الشرق والغرب، ولصاحب السمو الشيخ 
إذ  السياق،  هذا  في  تنويرية  رؤية  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 
اعتبر سموه أن المتحف يمثل اإلمارات في قدرتها على بناء 
جسور تواصل بين الحضارات. من جهة أخرى يعكس المتحف 
قدرة اإلماراتيين على محاربة الظالم بالنور، ومواجهة الجهل 
التطرف  ومنازلة  ب��اإلب��داع،  لإلنغالق  والتصدي  بالفنون، 
جميعها  هذه  وفي  المعتدل،  والتفكير  بالوسطية  والتكفير، 
كان للجمال الفكري أن ينير العقول، ويظلل الكل بسحابة من 
شهود التاريخ فناً وعلماً، أدباً وثقافة، نقاًل وعقاًل، منذ آالف 

السنين وحتى حاضرات أيامنا.

رسالة اإلمارات الحضارية
صمم متحف لوفر أبوظبي، المعماري الفرنسي الشهير، جان 
نوفيل، والذي مزج في تصميمه بين العمارة العربية التاريخية 
التراثية، ولمساتها اإلبداعية، وبين الرؤى الغربية، األمر الذي 
يجعل منه رسالة حية نابضة على أرض اإلمارات، تنطلق من 

قوة اإلماراتيين في تواصلهم وتوادهم مع بقية العالم، وليبرز 
على  الحضارات  وتعانق  العقول  وتالقي  والعلم  الثقافة  دور 
رقعة األرض العربية، هناك حيث حضارة ثرية قوية نشأت من 
تنافح شعوب وأمم وحضارات، أديان ومذاهب، قبل نحو ألفي 
عام وال تزال تجود بالخير إلى يوم أن يبعث الناس بإذن اهلل.

يضم المتحف إلى جانب قاعات للمعارض المؤقتة، متحفاً 
ويعلو  للبحوث،  وم��رك��زاً  ومتجراً  ومطعماً  ومقهى  لألطفال 
نوعاً   18 من  مصنوعة  زجاجياً،  سقفاً   17 العرض  قاعات 
الساحة  المتحف  قبة  وتظلل  الزجاجية،  األل��واح  من  مختلفاً 
كما  الشمس،  حرارة  من  وتحميها  المتحف  وأبنية  الخارجية 

تسهم في توفير الراحة للزوار والحد من استهالك الطاقة.

حوار الثقافات والحضارات
ويعرض المتحف مجموعة مقنيات وأعمال معارة من أعرق 
المتاحف في فرنسا، تستمد أهميتها من أبعادها التاريخية 
الحقب  مختلف  من  قصصاً  وتروي  واالجتماعية،  والثقافية 

التاريخية التي مرت بها البشرية.
القطع  من  بداية  متنوعة  أع��م��االً  المجموعة  ه��ذه  تضم 
التاريخية وصوالً إلى األعمال التكليفية العصرية المصممة 
للمتحف حصرياً، لتظهر مواضع وأفكار مشتركة تعكس في 
والحضارات  الثقافات  بين  والتبادل  التشابه  أوجه  مجملها 
المختلفة حول العالم، متجاوز بذلك أضابير التاريخ، وحدود 

أو سدود الجغرافيا.
إنها اإلمارات التي تعطي أهمية خاصة للثقافة في رؤيتها 
ثقافياً  مركزاً  منها  جعل  ما  الخارجية،  وعالقاتها  التنموية 
الحوار  لتشجيع  ونموذجاً  اإلقليمي،  محيطها  في  متميزاً 
من  للكثير  ومقراً  الثقافات،  على  واالنفتاح  الحضارات  بين 
تشهد  والتي  األممية  والثقافية  والتاريخية  العلمية  المعالم 
جميعها بوحدة النوع اإلنساني، وتقف شاهدة على مسارات 
أيادي  على  تشد  أن  إلى  تحتاج  بشرية  حضارة  ومساقات 
بعضها البعض في الحال واالستقبال من أجل حاضر وضاء، 
اإلماراتيين  وليس  العالمين  لخير  استنارة  أكثر  ومستقبل 
مستوى  على  تفردها  اإلم���ارات  يكسب  ما  وه��ذا  فحسب، 

اإلقليم والعالم.

اللوفر أبوظبي.. 
منارة ثقـــــــــافية 

تعتبر المتاحف مؤسسات ثقافية وتربوية 

تعليمية، قبل أن تكون أماكن ترفيهية، والسيما 

أنها تنقل عبر األجيال عبق الحضارة اإلنسانية، 

وتصل الماضي بالحاضر، ضمن سياق رؤيوي يهذب 

النفس والروح، ويراكم الخبرات الفنية والجمالية. 

وفي هذا السياق تتضح أهمية دور المتاحف في 

أي حضارة، ذلك أنها تنّمي الحس الجمالي والذوق 

الفني لدى أفراد المجتمع، وترقي القدرة على 

التفكير ودقة المالحظة. 

وتغلق المتاحف  أبواب التشدد عبر الفنون واآلداب 

والعلوم التي تستعرضها، وتفتح اآلفاق واسعة 

أمام ترسيخ المعرفة المعتدلة، وتنير الدروب للبشر، 

هناك حيث تلتقي البشرية في جذور حضارية 

إنسانية جامعة، بعيدًا عن الشوفينيات والقوميات، 

وعن التعصب والتمذهب، أو التفسير الخاطئ 

للتاريخ.

وتؤمن اإلمارات العربية المتحدة بوحدة النوع 

اإلنساني، ورسخ األب المؤسس المغفور له الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه«، ومن بعده 

القيادة الرشيدة مفهوما مهما مفاده أن الحضارة 

البشرية معين واسع، وأنها تتكامل وال تتنافر. ومن 

هذا المنطلق يمكن النظر إلى التجربة الفريدة 

لتأسيس متحف اللوفر أبوظبي، الذي تم افتتاحه 

بدعم ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«. 

وتبدو قصة متحف اللوفر أبوظبي، قفزة فوق 

حدود الجغرافيا، بمعنى امتداد الرؤية التاريخية 

والحضارية ألهم متاحف العالم، اللوفر في فرنسا، 

لتشرق أضواؤها التنويرية من العاصمة اإلماراتية 

أبوظبي، ولتضحي من ثم منارة ثقافية وفكرية في 

منطقة الخليج العربي بشكل خاص، والشرق األوسط 

بشكل عام. وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«: »متحف 

اللوفر أبوظبي يعبر عن نهج اإلمارات في تواصلها 

الثقافي، وسعيها لتكون جسر معرفة وتسامح مع 

كافة شعوب العالم«.
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باني جسور التواصل 
الحضــــــاري

المتحف يعبر عن نهج اإلمارات الثقافي وسعيها 
لتكـــــــــون جســـــر معـــــــرفة وتسامح

يعزز القيم المثلى 
اإلماراتية ويجسد قوة 

اإلماراتيين في تواصلهم 
مع العالم

منارة ثقافية 
تجمع مختلف 

الثقافات 
وتسلط الضوء 
على القصص 

اإلنسانية 
المشتركة 

 المتاحف تنمي 
الحس الجمالي 
والذوق الفني 

لدى أفراد 
المجتمع



أنا أخـوكم محمد..

خليفـــــــــــــة..
خلـــــــــــــود المنجــــــــــــــز وتمـــــــــــكين الثقـــافــــــــــــة 

دوماً تقدم اإلمارات درساً في اإلنسانية، 
والحرص  التالحم  اإليثار،  التجرد،  الوفاء، 
دروس��اً  والمواطنين،  الوطن  مصالح  على 
ف��ي االن��ت��ق��ال ال��س��ل��س ل��ل��ق��ي��ادة، ون��ك��ران 
الذات، والوحدة والتمسك بالعروة الوثقى.

كالبنيان  نصطف  واح��د،  في  الكل  هنا 
المرصوص خلف القائد، من أجل مصلحة 
المواطن، ولكي تشق سفينة الوطن طريقها 
يوقفها  ال  والرخاء،  األم��ان  بر  إلى  وتصل 

شيء مهما عظم.
عظمة  يجسد  مدته،  صغر  رغم  مقطع، 
اإلمارات، وسمو حكام اإلمارات، نبت تلك 
ويعضدون،  يواسون  وهم  الطيبة،  األرض 
إيجابية، مدركين  الحزن طاقة  يخلقون من 
تماماً  يعلمون  ألنهم  للعمل،  لحظة  أنها 
عاتقهم  على  الملقاة  المسؤوليات  حجم 
من أجل الوطن وأبنائه، من أجل غد باسم 

ونصر مستدام. ومسيرة مستمرة، 
درس في تقبل القدر في التسليم بقضاء 
ال��س��م��و  م���ن أص���ح���اب  ف��ك��ل واح����د  اهلل، 
بإذن  له  المغفور  مع  له  األج��الء  حكامنا 
اهلل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان »طيب 
القضاء  لكنه  وذكريات،  مواقف  ثراه«،  اهلل 
والقدر، وسنة الحياة، وراية تنتقل من جيل 

إلى جيل.
الشيخ  السمو  في صاحب  له  واحد  وكل 
الدولة،  رئيس  نهيان  آل  زاي��د  بن  محمد 

استمرارية  في  وب��ش��ارة  أم��ل  اهلل،  حفظه 
مشرق،  غد  لبنات  ووض��ع  مزهر،  حاضر 
من  بالمسؤوليات،  واضطالع  لألمانة  حمل 

دون استسالم أللم.
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  قالها 
المفروض  ونحن  تعزون  اليوم  »أنتم  زايد: 
ن��ع��زي��ك��م ف���ي أخ��ي��ك��م خ��ل��ي��ف��ة«، ب��ال��ط��ب��ع 
المركب  نفس  في  والكل  واحد  فالمصاب 
وعلى نفس الموجة، األمل واحد، والمصير 

واحد، والطريق واحد، والقلب واحد.
تقبلنا أمر اهلل وهذه  وتابع سموه: »نحن 
س��ن��ة ال��ح��ي��اة، رب��ن��ا ي��ق��درن��ا ع��ل��ى م��ا فيه 
أن  إال  الكلمات،  بساطة  على  ال��ص��واب«، 
تؤكد  التي  القيم  من  والكثير  الكثير  فيها 
المولى  نعم  اهلل  على  التوكل  أهمية  على 
واالستعانة  ب��ق��دره،  وال��رض��اء  وال��ن��ص��ي��ر، 
فيه  ما  على  يعيننا  لكي  وجل  عز  بالخالق 

خيرنا.
تسلم  أنها  في  تتجلى  اإلم���ارات  عظمة 
دولة  ألنها  جيل،  بعد  جياًل  بتلقائية  الراية 
وترتيبات  وشرع  قانون  يحكمها  مؤسسات 
ن��واي��ا صافية  ش��يء  ك��ل  وقبل  وإج����راءات، 
وسواعد  عظيمة  أحالم  حديد،  من  وإرادة 

أعظم.
ال��ش��ي��خ محمد  ال��س��م��و  ي��ق��ول ص��اح��ب 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راش��د  بن 
رئ��ي��س م��ج��ل��س ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي، في 

نعزيك  »جئنا  الفيديو:  مقطع  خالل  كلمته 
ونعزي أنفسنا، ونبارك لك ونبارك ألنفسنا 

بقيادتك ورئاسة دولتنا ونحن سند لك«.

ف��ي��م��ا ي���ؤك���د ص���اح���ب ال��س��م��و ال��ش��ي��خ 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو 
ويوافقه  الشارقة،  حاكم  األعلى  المجلس 
»أنت  اإلم��ارات  حكام  السمو  أصحاب  كل 
ابن  أن��ت  الموقع،  ه��ذا  على  بغريب  لست 
حمل  ال��ذي  ال��م��رح��وم  وشقيق  ال��م��ؤس��س، 
الراية من بعده، عاشرناك وعرفناك وكنت 
بجانبك،  نحن  بك،  الظن  دائماً عند حسن 
نسلم القيادة لك، ونحن في بلد كل الناس 

عليه«. تحسدنا 
الحكم  بأن  وإيمان  للقيادة،  سلس  تسليم 
يقدرنا  أن  هلل  ودع��اء  تشريف،  ال  تكليف 

األمانة. جميعاً على حمل 
للبالد  الخير  فيه  لما  بالتوفيق  دع��اء 
وأهلها، وعلى بركة اهلل، تفويض األمر إلى 

اهلل ألن اهلل بصير بالعباد.
وال  المولى  على  نتوكل  أن  حقنا  من  هنا 
نتواكل، هنا من حق كل إماراتي أن يطمئن 
أنبتت  التي  األرض  تلك  اب��ن  ألن��ه  ويفخر 

هؤالء القادة العظام األجالء.
إننا نشعر وكأن المغفور له الشيخ خليفة 
فرح  ث��راه«  اهلل  »طيب  نهيان  آل  زاي��د  بن 
محبة  غ��رس  م��ا  ث��م��ار  ي��رى  وه��و  مطمئن 
اهلل  باسم  يكملها  ومسيرة  وتآلفاً،  وم��ودة 
بعد  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
من  واإلن��س��ان��ي��ة  ال��ق��ي��ادة  م��ب��ادئ  تعلم  أن 
بن  زاي��د  الشيخ  المؤسس  ال��وال��د  القائد 

سلطان آل نهيان »طيب اهلل ثراه«.
حكام وقادة لنا نفخر بهم، يدركون أن مع 
العسر يسراً، وأن أية تجربة نمر بها إما أن 

منها. نتعلم  أو  ونتخطاها  نربحها 
ه��ن��ا ن���رى ون��ت��ع��ل��م ون��ت��خ��ذه��م األس���وة 
والعمل  الجانب،  ولين  التقوى،  الحسنة في 

واإلنجاز.
والركن  والسند  والقدوة  القوة  قيادة هي 
واألخ���وة  بالمحبة  ش���داد  سبع  وال��ع��ض��د، 
ظلهم  ف��ي  ال��ق��ل��وب،  وت��آل��ف  اهلل  وط��اع��ة 
عن  ون��ع��رف  والطمأنينة  األم���ان  نستمد 

يقين أن اهلل معنا، ولن يخذلنا أبداً.
المجد،  ب��ن��اة  ال��م��ن��ي��ر،  األم���ل  ق���ادة ه��م 
قلوبهم عامرة بمحبة اهلل، وعقولهم زاخرة 
وتآلفهم  قوة،  الحق  في  وإرادتهم  بالمعرفة 

في الخير عزوة.
يحموننا  عهداً،  للدهر  ينقضون  ال  قادة 
البر  م��ن  يكلون  وال  فينا،  اهلل  وي��راع��ون 
ويجمعوننا  نسينا،  إذا  يذكرونا  والنصح، 

للعمل. ويوحدون جهودنا  الخير،  على 
بالمحبة،  أث��ري��اء  بالخلق،  أغنياء  ق��ادة 
ت��ك��م��ن ق��وت��ه��م ف��ي ص���دق ن��واي��اه��م ونبل 
في  يوقظون  بينهم،  رح��م��اء  مقاصدهم، 

قلوبنا ألف حياة وأمل.
بالسكينة،  قبله  وم��ن  ب��ال��ف��رح  يمدوننا 
اهلل،  بعون  لذلك،  القلب،  من  نورهم  وينبع 

لن نضل الطريق أبداً معهم. 

العطرة  الخالدة  السيرة  التاريخ  سيحفظ 
آل  زاي��د  ب��ن  خليفة  الشيخ  التمكين  لقائد 
نهيان، طيب اهلل ثراه، والذي ظّل على الدوام 
الشيخ  له  المغفور  المؤسس  األب  نهج  على 
ثراه،  اهلل  نهيان، طيب  آل  سلطان  بن  زاي��د 
في االنفتاح والتسامح والحوار، والذي رحل 
عن عالمنا باألمس القريب، تاركاً لإلنسانية 
في  الرشيدة  والقيادة  الحكم  في  كبيراً  إرثاً 
كافة القطاعات والمجاالت، ومن بينها قطاع 
ثمار  يحصد  يزال  ال  الذي  والفنون  الثقافة 
وإقليمياً  محلياً  يوم،  بعد  يوماً  وفكره  رؤيته 
أبوظبي  إم��ارة  تصنيف  وأحدثها  وعالمياً، 
ل��ت��ك��ون ف��ي مقدمة  ال��م��وس��ي��ق��ى«  »م��دي��ن��ة 
مراكز  أبرز  وأحد  المبدعة،  العالم  عواصم 
اإلبداع اإلقليمية الرائدة، والوجهات الجاذبة 
لمبدعي المنطقة والعالم، وقد كان لنا شرف 
والتقدير  العالمي  المنجز  هذا  في  اإلسهام 
المتحدة  األم���م  منظمة  ق��ب��ل  م��ن  األم��م��ي 

التي  )اليونيسكو(  والثقافة  والعلم  للتربية 
والفنون،  للثقافة  أبوظبي  مجموعة  منحت 

مكانة الجهة ذات العالقات الرسمية.
وبفضل  أكثر من خمسة عقود  مدار  على 
التي  المستدامة  واالستراتيجيات  ال��رؤي��ة 
بالثقافة  المؤمن  الحكيم  القائد  وضعها 
الثقافة  الشيخ »خليفة«، رحمه اهلل، شهدت 
المتحدة  العربية  والفنون في دولة اإلمارات 
المحلي  محيطها  متجاوزة  نوعية  ق��ف��زات 
المشروعات  من  العديد  عبر  العالمية،  نحو 
والمبادرات الثقافية الكبرى، وقيام المنطقة 
أبوظبي  في  السعديات  جزيرة  في  الثقافية 
الثقافية  للمؤسسات  تجّمع  أكبر  تضم  التي 
أبوظبي،  اللوفر  العالم، كمتحف  الرائدة في 
غوغنهايم،  ومتحف  الوطني،  زاي��د  ومتحف 
الجوائز  م��ن  العديد  تخصيص  جانب  إل��ى 
والتي  واألدب  والثقافة  الفكر  تدعم  التي 
أسهمت بقوة في تشكيل المشهد الثقافي في 

المنطقة، كجائزة اإلمارات التقديرية للعلوم 
والفنون واآلداب، والتي خصصت للمبدعين 
م��ن أب��ن��اء اإلم����ارات، وج��ائ��زة الشيخ زاي��د 
للكتاب التي تعّد من أهم الجوائز التقديرية 

العالمية.
وف��ي ظ��ل ع��ه��ده وت��ح��ت راي��ت��ه، ت��ط��ورت 
لتلعب  والفنون  للثقافة  أبوظبي  مجموعة 
ال��ح��راك  ت��ع��زي��ز  ق��ي��ادة  ف��ي  رائ�����داً  دوراً 

وال��ف��ن��ون،  وال��م��وس��ي��ق��ى  بالكلمة  ال��ث��ق��اف��ي 
التنموية  ال��ن��ه��ض��ة  م��س��ي��رة  ف��ي  وش��ارك��ت 
العديد  تأسيس  عبر  المستدامة  الثقافية 
بالشراكة  الثقافية  والجوائز  المبادرات  من 
المحلية  الثقافية  المؤسسات  كبريات  مع 
والعالمية والمهرجانات الدولية، لتسهم في 
تمكين الصناعات الثقافية وتحفيز الحراك 
رحمه  ع��ه��ده،  ف��ي  أّسسنا  كما  اإلب��داع��ي، 
رسالة  يحمل  ال��ذي  أبوظبي  مهرجان  اهلل، 
دولة  مكانة  لترسيخ  الرشيدة  القيادة  ورؤية 
منارة  وعالمياً  إقليمياً  وتميزها  اإلم��ارات 
يمثل  ح��ي��ث  ال��ث��ق��اف��ات،  وح����وار  للتسامح 
وصل  وحلقة  مهمة  ركيزة  اليوم  المهرجان 
تنير دروب اإلنسانية  الثقافات، ونافذة  بين 

بدبلوماسية ثقافية خالقة.
الشيخ  معنا،  العالم  ووّدع  وّدعنا،  باألمس 
الطيب  أثره  أّن  مؤمنين  خليفة، رحمه اهلل، 
خالٌد في الذاكرة، وأن إرثه العظيم محفوٌظ 

اإلنسانية  وال��ح��ض��ارة  ال��ت��اري��خ  سجل  ف��ي 
تغرُس  لألجيال  م��درس��ًة  مكوناتها،  بكافة 
وتحّفز  والتواضع،  والنبل  العطاء  قيم  فيهم 

فيهم الطاقات والقدرات.
الشيخ  ال��س��م��و  ي��ح��م��ل ص��اح��ب  وال���ي���وم 
ال��دول��ة،  رئيس  نهيان  آل  زاي��د  ب��ن  محمد 
استئناف  وأمانة  النهضة  لواء  اهلل،  حفظه 
وملهماً،  معلماً  للدولة،  رئيساً  الحضارة، 
داً، تنعقد عليه آمال اإلنسانية،  وقائداً مجدِّ
ريادة  في  األم��ة،  أحالم  يديه  على  وتتحقق 
واإلب��داع،  باالبتكار  يحفل  الذي  المستقبل 
ورفعة  واألم��ان،  والخير  والسالم،  بالثقافة 
اإلنسانية، داعين المولى عز وجل أن يوفق 
س��م��وه وأن ي��س��ّدد خ��ط��اه ن��ح��و م��زي��د من 
على  إياه  معاهدين  والنجاحات،  اإلنجازات 
العمل  نوّثُق  له،  ح��دود  ال  بطموٍح  نعمل  أن 
واإليمان،  بالمعرفة  واإلخ��الص،  باألخالق 

وبالفكر المتنور المعتدل. 

* مؤسس مجموعة 
أبوظبي للثقافة والفنون 

والمدير الفني لمهرجان 
أبوظبي

هدى إبراهيم الخميس
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أبوظبي )االتحاد(

العامري مدير عام هيئة  إبراهيم  العميد محمد  أكد 
المجلس  الغالية ألعضاء  الثقة  أن  المدني،  للدفاع  أبوظبي 

انتخاب ومبايعة صاحب  األعلى لالتحاد وشعب اإلمارات في 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان »حفظه اهلل« رئيسًا 

الريادي لسيدي  الوطن بالدور  للدولة، تأتي إيمانًا من 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مسيرة 

التي تشهدها دولة اإلمارات في كافة  التطوير والتحديث 
المجاالت.

الشيخ  السمو  إننا نفخر ونعتز ونحن نبايع صاحب  وأضاف: 
محمد بن زايد آل نهيان، رئيسًا لدولة اإلمارات، فسموه 

استطاع  الذي  االستثنائي  والقائد  العالمية  اإلنجازات  رجل 
على مدار أعوام طويلة أن يحقق منجزات شمولية لإلمارات 

في كافة المحافل، وهو قائد فذ عظيم هّمه دائمًا إسعاد 
المجاالت. والمقيم واالرتقاء باإلمارات في شتى  المواطن 

محمد العامري: قـــائـــد 
مســـيرة التطوير 

والتحديث

أبوظبي )االتحاد(

السويدي مؤسس  الدكتور حامد بن محمد خليفة  قال 
أمناء مؤسسة  السويدي رئيس مجلس  ورئيس مؤسسة 

السمو  صاحب  انتخاب  بمناسبة  »أداس«،  للفنون  أبوظبي 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه 

اهلل، »نهنئ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
حفظه اهلل، انتخابه رئيسًا لدولة اإلمارات، ونجدد عهد 

ونحن  الغالي،  ولوطننا  الرشيدة  لقيادتنا  واالنتماء  الوالء 
أن انتخاب سموه »حفظه  على يقين راسخ وثقة مطلقة 

التطور والتميز«. اهلل« سيدشن فصاًل جديدًا من 
المقبلة  المرحلة   وأضاف الدكتور حامد السويدي: »أن 

إنجازات  ستكون فارقة في مسيرة اإلمارات وستتحقق فيها 
وطنية جديدة في كافة المحافل. وأضاف أيضًا: »هو خير 

العمل  ونتعهد بمواصلة  المؤسسين  اآلباء  راية  من يحمل 
وصناعة  الريادة  وتحقيق  وطننا  رفعة  لتعزيز  قيادته  تحت 

التوفيق والسداد«. المستقبل، ونسأل اهلل عز وجل لسموه 

أبوظبي )االتحاد(

التنفيذي لقطاع  المدير  الحسن  ربى يوسف  قالت 
اإلسناد  دائرة  المستقبل، في  واستشراف  االبتكار 

أبوظبي: في  الحكومي 
الشيخ محمد بن  السمو  »نبايع سيدي صاحب 
زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه اهلل، على 

واإلبداع  التفاني  ومواصلة  والطاعة،  السمع 
في العمل، واإلسهام، في ظل قيادته، في 

مفاتيح  وامتالك  المنشود،  المستقبل  صناعة 
والخير  والتأثير،  والقوة  واالبتكار  المعرفة 

وعزيمة  برؤى  ومسترشدين  لإلنسانية،  العام 
الثقيلة«،  »األمانة  تحمل  وهي  الرشيدة،  قيادتنا 

أمامنا  تضيء  والتي  وشجاعتها،  وبحكمتها 
ونهضتها  ريادتها  وتعزيز  اإلمارات  لرفعة  الطريق، 

اإلنساني  ودورها  والقومي،  الوطني  وأمنها 
المؤثر«.

حامد السويدي: 
فصل جديد من 
التطور والتميز

ربى الحسن:
قيادتنا تضيء 
أمامنا الطريق

نائب رئيس مجلس أمناء 
مؤسسة زايد بن سلطان 
آل نهيان لألعمال الخيرية 

واإلنسانية

عمر بن زايد آل نهيان

»أنا أخوكم محمد«.. قالها صاحب السمو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان في مقطع فيديو، ألصحاب السمو حكام 

اإلمارات، عند اجتماع سموهم لمبايعة سموه رئيسًا 

لدولة اإلمارات، هذه الكلمة تلخص عظمة اإلمارات وسمو 

حكامها، تسمعها فيخفق فؤادك محبة وتردد بقلبك 

قبل لسانك »الحمد لله على نعمة اإلمارات«.



محمد البلوشي (العين)

عّبر المهندس ظافر عايض األحبابي، رئيس اتحاد 
الصناعيين بالدولة، عن سعادته بانتخاب المجلس 
األعلى لالتحاد، صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، حفظه اهللا، رئيساً لدولة اإلمارات 
يتمتع بصفات  إن سموه  وقــال  المتحدة.  العربية 
قريب  سموه  وأن  ثاقبة،  ــة  ورؤي وحكمة،  قيادية، 
من المواطنين، كل هذه الصفات تمكنه من إكمال 
المسيرة التي بدأها والده المغفور له الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان، طيب اهللا ثراه، وأخوه المغفور 
له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب اهللا ثراه، 
وأسكنه فسيح جناته. وأكد أن صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه اهللا، 
مصدر للثقة واالطمئنان بأن قيادة سموه ستنقل 
دولة اإلمارات، إلى مراتب أعلى من العز والمجد 
واإلبهار  النجاح  من  آفاق  وإلى  والريادة،  والتفوق 
والتقدير العالمي. وقال األحبابي إن الجميع، داخل 
الدولة وخارجها، يجمعون على أن سموه، حفظه 
اهللا، قائد استثنائي يستطيع أن يواصل بناء نهضة 

اإلمارات ومواصلة التقدم واالزدهار.
العامري،  بالحطم  محمد  أحمد  الدكتور  وأكد 
ما  األســبــق،  االتــحــادي  الوطني  المجلس  عضو 
بانتخاب  وتــفــاؤل  اطمئنان  مــن  الــدولــة  تشهده 
الشيخ  السمو  لالتحاد صاحب  األعلى  المجلس 
محمد بن زايد آل نهيان، حفظه اهللا، رئيساً لدولة 
العامري  واستشهد  المتحدة.  العربية  اإلمـــارات 
بكلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، رعاه اهللا، بأن صاحب السمو الشيخ 

محمد بن زايد القائد الذي عرفه شعبه 
ميادين  فــي  ــداً  قــائ طــويــلــة،  سنين  منذ 

وبانياً  لالتحاد  وحامياً  والرجولة  البطولة 
للتنمية وقائداً  لقواتنا المسلحة ومؤسساً 
راسخة  استراتيجية  عالقات  بنى  عالمياً، 
وقوية لدولة اإلمارات مع شرق العالم وغربه.

وأضاف العامري أن شعب اإلمارات يحب 
آل  زايــد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
نهيان لكرمه وطيبة نفسه وحنوه على شعبه، 
ويدعوهم  المواطنين  دعــوة  يلبي  سموه  وأن 
ويشاركهم  لهم  ويستمع  العامر  مجلسه  إلــى 
نشاطاتهم االجتماعية، وال يتوانى في تطوير 
قطاعات اقتصادية وطنية، وإطالق شراكات 
العامري  وختم  قــوي.  اقتصاد  وبناء  عالمية 
بتولي  اإلمـــارات  وشعب  قيادة  بتهنئة  كلماته 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 

رئاسة الدولة.
وعّبر ناصر علي ناصر الغيثي عن فرحته 
صاحب  لالتحاد  األعلى  المجلس  بانتخاب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة.  اهللا، رئيساً 
وأكد أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان زعيم يتميز بالوطنية والحكمة والرؤية 
السديدة، ما يجعل دولة اإلمــارات تمضي في 

طريق التقدم واالزدهار. 
الــغــيــثــي أن اإلمـــــارات مــنــذ عهد  وأضــــاف 
سلطان  بن  زايــد  الشيخ  له  المغفور  المؤسس 
بقيادة  اهللا  حباها  ــراه،  ث اهللا  طيب  نهيان،  آل 
من  وترفع  االتحاد،  ثمار  على  تحافظ  عظيمة، 
شأنها حتى تبوأت مكانة عالمية متقدمة، حمى 

اهللا اإلمارات، قيادة وشعباً.
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أبوظبي (وام)

أكــدت معالي حصة بنت عيسى بو حميد، وزيرة 
تنمية المجتمع، أن صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه اهللا، قائد 
في جميع المواقف، وراعي القيم، ومدرسة لجميع 
أبناء الوطن. وقالت في مقال: «لقد تعلّمنا من سموه 
ونهج قيادته.. كيف نُعطي وال ننتظر، وكيف نفعل 
وال نتحدث، وكيف نُنجز ونُوجز، وكيف نخدم الوطن 
وال نتردد، وكيف نصنع الخير وال ننتظر رد الغير». 
اهللا  معاليها: حفظنا  مقال  يلي نص  ما  وفي   
ورعانا بحِب وحرِص وعطاِء قيادة توارثت بالفطرة 
كنا وسنبقى محظوظين  اإلماراتي.  الخير  ميثاق 
متمسكين  وانتمائنا،  بوالئنا  عزيزين  بقيادتنا، 
رد  على  حريصين  بإخالصنا،  متميزين  بنهجنا، 
الجميل بكل أحوالنا. ألننا «عيال زايد» فقد أكرمنا 
اهللا بخير زايد، وسعادة ال توصف، وأمن وأمان، 
الوطن حّد  وتسامح واحترام، وإخالص في حب 
سفرنا  في  نغادره  أن  قبل  حتى  له  شوقاً  البكاء 
وترحالنا. نحن شعب اإلمارات أكرمنا اهللا من بعد 
زايد وخليفة، رحمهما اهللا، بصاحب السمو الشيخ 
الدولة، حفظه  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد 

اهللا. القريب منا أينما كنا. صاحب 
ــد  ــن زاي الــســمــو الــشــيــخ محمد ب
وحده  هو  القيم،  راعي  نهيان،  آل 
منه  الوطن،  أبناء  لجميع  مدرسة 
نتعلّم كيف نفتح أبواب المجالس، 
الزائرين،  استقبال  نُحسن  وكيف 
وكيف نزور كبار المواطنين، وكيف 
أصحاب  شــأن  من  ونُعلي  نحترم 
الهمم، وكيف نساعد المحتاجين، 
ونمّد بالثقة اآلخرين، وكيف نكون 
منذ  دعماً.  منا  ينتظر  لمن  عوناً 
الشيخ  السمو  صــاحــب  لنا  قـــال 

نهيان «ال تشلون هم»، ونحن  آل  زايد  بن  محمد 
على ثقة تامة بأننا سنكون بخير. كنا متيقنين، ألننا 
اعتدنا أن نرى فعل سموه قبل أن نسمع صوته. 
تماماً مثل غيمة تعمُّ بخيرها البالد والعباد، ترى 
برقها قبل أن تسمع صوت رعدها، فتهطل وينزل 
الغيث خيراً وفيراً. سموه مدرسة في القيم، ألن 
كبيرنا وصغيرنا يعرف ويحفظ مجلس سموه بأدق 
تفاصيله، لما عهدناه ورأيناه وشهدناه بأم أعيننا 
تنقطع،  فيه ال  ولقاءات  وزيــارات  استقباالت  من 
ومن  الخصوص،  وجه  على  الوطن  أبناء  لجميع 
كافة فئات المجتمع، نجد سموه في رمضان وفي 
األعياد والمناسبات وفي باقي أيام السنة، يمنح 
معظم وقته لرؤية أبنائه، للحديث معهم، لالستماع 
لتشجيعهم،  لدعمهم،  احتياجاتهم،  لتلبية  إليهم، 
لتحفيزهم.. وعيونه تقول لهم دائماً: «اطمئنوا.. 
بيضا..  رايتكم  الناموس..  فالكم  ال تشلون هم.. 
تفاءلوا.. القادم أفضل وأجمل». سموه مدرسة في 
القيم، ألنه الُمباِدر كثيراً بزيارات للمواطنين في 
منازلهم وعلى امتداد الوطن، والحريص دائماً على 

وسيبقى  كان  فسموه  المواطنين،  بكبار  االلتقاء 
المواطنين،  مع  التواصل  على  الحرص  شديد 
صادقة،  أبوية  عالقة  في  احتياجاتهم،  وتلّمس 
تؤكد عمق الروابط التي تجمع القيادة بالشعب. 
تُكاتف  دائماً  يده  ألن  القيم،  في  مدرسة  سموه 
أيادي أبنائه من أصحاب الهمم. وإنجازاته ألجلهم 
وكلماته  األصم.  ويسمع صداها  الكفيف،  يراها 
تعكس  وواضحة  صريحة  وتوجيهاته  وتوصياته 
االهتمام بهم، وتُحفز على تقديم الرعاية المتكاملة 
لهم وفق أعلى المعايير العالمية، لتمكينهم ولكي 
بلدهم،  ومساهمين في خدمة  منتجين  يصبحوا 
فسموه ينظر إلى أصحاب الهمم باعتبارهم جزءاً 
من مكونات مجتمعنا، ودعمهم  أصيًال وأساسياً 
في  مدرسة  سموه  وأمــانــة.  مسؤولية  ورعايتهم 
القيم، ألنه رائد فكرة ومبادرة «الخدمة الوطنية» 
الوطن  رفــد شباب  األثــر في  بالغ  لها  كــان  التي 
بقيم ُمثلى تعزز بناء األجيال في مدرسة الرجولة، 
وتُخّرج شباباً مسلحين بالثقة واليقين واإلخالص 
والذود عن حمى الوطن. سموه مدرسة في القيم، 
زايــد  بــن  محمد  «مجلس  أفــكــاره  بنات  مــن  ألن 
تعليمية  تجارب  يُقّدم  الــذي  المستقبل»  ألجيال 
مؤثرة للجيل القادم من القادة، ويتيح 
مــن علم وخــبــرات  االســتــفــادة  لهم 
المهارات  لتعزيز  رياديين،  مفكرين 
تشكيل  بهدف  التطورات،  ومواكبة 
حلقة وصل بين الشباب والقيادات 
أجل  من  اإلمـــارات،  بدولة  الملهمة 
رسم معالم مستقبل أفضل لدولتنا. 
ــم، ألنــه  ــقــي ســمــوه مـــدرســـة فـــي ال
يُعطي ليُسعد شعبه، من أجل ذلك 
ــداً.. فقبل نحو شهر،  أب يتردد  فال 
أمـــر بــصــرف 340 مــلــيــون درهـــم، 
مكرمة منه بمناسبة شهر رمضان، 
للمستفيدين من المساعدات االجتماعية في وزارة 
تنمية المجتمع وعلى مستوى الحكومات المحلية 
في إمارات الدولة. وقبل أن ينتهي الشهر الفضيل 
األســر  أطــفــال  لجميع  بعيدية  المكرمة،  أتــبــَع 
على  االجتماعية  المساعدات  من  المستفيدة 
بكل  فيض،  من  غيض  ذلك  الدولة..  مستوى 
علّمنا  ألنه  القيم،  في  مدرسة  سموه  تأكيد. 
كيف  قــيــادتــه،  ونــهــج  وحكمته  بساطته  مــن 
نتحدث،  وال  نفعل  وكيف  ننتظر،  وال  نُعطي 
الوطن  نخدم  وكيف  ونُــوجــز،  نُنجز  وكيف 
ننتظر  وال  الخير  نصنع  وكيف  نــتــردد،  وال 
لم  القيم، ألنه  في  الغير. سموه مدرسة  رد 
يترك خياراً ألحد إال أن يُحبه. فهو في كل 
وفطري  بدهي  له  وحبنا  زايد،  يشبه  شيء 
مدرسة  فسموه  زايد.  نحب  ألننا  وعفوي.. 
والــعــطــاء،  الخير  فــي  الــقــيــم، وســخــيٌّ  فــي 
بالتسامح  وإنسان  ويقين،  ثقة  بكل  ومسؤول 

المسؤولية،  تحمل  فــي  ومخلص  والــتــواضــع، 
المواقف.  وقائد في جميع 

محمد بن زايد قائد يف جميع 

املواقف ومدرسة ألبناء الوطن  د:
مي

وح
ة ب

ص
ح

مواطنون: حـــامي االتحـــــــــــاد

أبوظبي (االتحاد)

البز»  «مينا  مختبرات  إدارة  مجلس  رئيس  النحاس،  محمد  الدكتور  قال 
حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  إن 
اهللا، قائد استثنائي، ومن خيرة رجال الوطن األوفياء الذين وهبوا أنفسهم 

لخدمة الوطن ورفعة شعبه.
المستقبل  نحو  وقــوة  بثبات  اإلمــارات  بدولة  سموه  «سيمضي  ــاف:  وأض
على  للدولة  الرائد  الــدور  يستكمل  وســوف  إليه،  تسعى  الــذي  المشرق 
كبرى  إنــجــازات  تتحقق  ســوف  يديه  وعلى  والعالم،  المنطقة  مستوى 

واالقتصادية  والعملية  والصحية  التنموية  كافة،  المجاالت  في  للوطن 
العمالقة  الدولة سجًال كبيرًا من اإلنجازات  واالجتماعية، وسوف تسطر 

التي سوف تكون حديث األمم».
وتابع الدكتور محمد النحاس: «قدمت الدولة نموذجًا تنمويًا ملهمًا لدول 
العالم أجمع في مختلف المجاالت، أرسى أسسها المغفور له الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان، طيب اهللا ثراه، وعزز مكتسباتها المغفور له الشيخ خليفة 
السمو  صاحب  العهد  هذا  وسيستكمل  ثراه،  اهللا  طيب  نهيان،  آل  زايد  بن 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برؤى جديدة لما فيه رفعة الوطن وأمنه 

وأمانه وعزه وازدهاره بين دول العالم». 

محمد النحاس:
وهب نفســــــــــه 
لرفعة شـــــــــعبه

أبوظبي (االتحاد)

البز»  «مينا  مختبرات  إدارة  مجلس  رئيس  النحاس،  محمد  الدكتور  قال 
حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  إن 
اهللا، قائد استثنائي، ومن خيرة رجال الوطن األوفياء الذين وهبوا أنفسهم 
حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  إن 
اهللا، قائد استثنائي، ومن خيرة رجال الوطن األوفياء الذين وهبوا أنفسهم 
حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  إن 

لخدمة الوطن ورفعة شعبه.
المستقبل  نحو  وقــوة  بثبات  اإلمــارات  بدولة  سموه  «سيمضي  ــاف:  وأض
على  للدولة  الرائد  الــدور  يستكمل  وســوف  إليه،  تسعى  الــذي  المشرق 
كبرى  إنــجــازات  تتحقق  ســوف  يديه  وعلى  والعالم،  المنطقة  مستوى 

محمد النحاس:
وهب نفســــــــــه 
لرفعة شـــــــــعبه

الدكتور محمد النحاس

أحمد العامري

ناصر الغيثي

ظافر األحبابي



جمل�س اإدارة ال�شركة والرئي�س التنفيذي وموظفيها



15
www.alittihad.ae

الجمعة 19 شوال 1443هـ الموافق 20 مايو 2022ماإلمارات

اّطلعا على المتغيرات التكنولوجية في قطاع الميتافيرس

هان برصد تطورات االقتصاد الرقمي حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد يوجِّ

دبي )االتحاد(

السمو  صاحب  لتوجيهات  تنفيذاً   
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
ال���وزراء  مجلس  رئيس  ال��دول��ة  رئيس 
حاكم دبي، رعاه اهلل، اّطلع سمو الشيخ 
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، 
ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، 
وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد 
آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير المالية، على مالمح 
في  الرئيسية  التكنولوجية  المتغيرات 
سموهما  ووّج���ه  الميتافيرس،  قطاع 
بتشكيل فريق عمل لرصد كافة تطورات 

االقتصاد الرقمي.
العليا  اللجنة  جاء ذلك ضمن جهود 
التكنولوجية  التطورات  على  لإلشراف 
بدبي التي وجه صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم بتشكيلها خالل 
حيث  دب��ي،  لمجلس  األخير  االجتماع 
جرى عرض المحاور العامة واألهداف 
من  التي  لالستراتيجية  المستقبلية 
شأنها أن ّتشّكل األساس لتواجد اإلمارة 
كأفضل مدينة في الفضاء االفتراضي 
وإطار  مبتكرة  من خدمات  تقدمه  بما 

تشريعي وتنظيمي متقدم.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن 
راشد آل مكتوم أن تشكيل اللجنة العليا 
التكنولوجية  التطورات  على  لإلشراف 
بدبي يعكس الرؤية المستقبلية المتفردة 
ال��ش��ي��خ محمد بن  ال��س��م��و  ل��ص��اح��ب 
إلى  راشد آل مكتوم والتي تنظر دوم��اً 
المستقبل وإلى ضرورة اتخاذ اإلجراءات 
والقرارات السريعة لتسخير اإلمكانات 
موقع  وت��ع��زي��ز  المستقبلية  وال��ف��رص 
اإلمارة المتميز كمدينة محورية في قلب 

تقنيات الميتافيرس.
»تعكس  دبي:  عهد  ولي  سمو  وقال 
الشيخ  ال��س��م��و  ت��وج��ي��ه��ات ص��اح��ب 
بتشكيل  مكتوم  آل  راش��د  بن  محمد 
اللجنة العليا لإلشراف على التطورات 
االستعداد  أهمية  بدبي  التكنولوجية 
يدرك  ومتطور  واٍع  بفكر  للمستقبل 
منه  وينطلق  تفاصيله  بكافة  ال��واق��ع 

صياغة  ف��ي  تسهم  م��ت��ف��ردة  ب��أف��ك��ار 
مستقبل مشرق لدبي ودولة اإلمارات 
وت��ع��ظ��م االس���ت���ف���ادة م���ن ال��ف��رص 
ال��ق��ط��اع��ات كافة  االق��ت��ص��ادي��ة ف��ي 
السيما تلك التي من المنتظر أن تلعب 

دوراً كبيراً في المستقبل«.
باشرت  اللجنة  أن  سموه  وأض��اف 
المحاور  لصياغة  الفور  على  مهامها 
المستقبلية  واأله�����داف  ال��رئ��ي��س��ي��ة 
بناًء  للميتافيرس  دب��ي  الستراتيجية 
بحيث  موثوقة  وبيانات  معطيات  على 
من  متكاملة  م��ج��م��وع��ة  ت��ح��دي��د  ت��م 
فتح  مقدمتها  وف���ي  ال��م��س��ت��ه��دف��ات 
أسواق وخلق فرص استثمارية جديدة 
اإلجمالية  المساهمة  ورف��ع  لإلمارة، 
لقطاعات الميتافيرس إلى 4 مليارات 
دوالر في اقتصاد اإلمارة بحلول العام 
في  القطاع  مساهمة  ورف���ع   ،2030
ليصل  لدبي  اإلجمالي  المحلي  الناتج 

إلى %1«.

إيرادات 
اقتصادية

تسعى دبي إلى االستفادة من 
هذه اإلمكانات الهائلة، حيث 

إن معظم عوالم امليتافيرس 
مستقلة عن بعضها البعض يف 

الوقت احلالي، ولكن يف املستقبل 
ستصبح قابلة لالندماج فيما 

بينها عن طريق مشاركة 
البيانات أو املستخدمني أو البنية 

التحتية.
وتشير التقديرات احلالية إلى 

أن اإليرادات االقتصادية من 
امليتافيرس ميكن أن تنمو من 

180 مليار دوالر يف 2020 إلى 400 
مليار دوالر يف 2025.

وتأتي خطوة تشكيل اللجنة 
العليا لإلشراف على التطورات 

التكنولوجية ضمن استراتيجية 
متكاملة تتبناها اإلمارة لترسيخ 

مكانتها كعاصمة للمستقبل، 
حيث قامت دبي مؤخرًا بتأسيس 

ُسلطة دبي لتنظيم األصول 
االفتراضّية التي تعد أول 

هيئة تنظيمية على مستوى 
العالم تدخل عالم امليتافيرس 

بهدف تقدمي خدمات حكومية 
وتنظيمية ورقابية جلمهور 

مفتوح وعابر للحدود من خالل 
أدوات مستقبلية حديثة، عبر 
إنشاء منوذج أولي إلطار عمل 

تنظيمي المركزي وتشجيع 
قادة الفكر حول العالم، مبا 

فيهم السلطات الدولية والهيئات 
التنظيمية واملعنيون باحلوكمة 

وقادة األعمال على املشاركة 
وتبادل املعرفة وحل املشكالت 

بشكل جماعي.
وكانت السلطة قد أعلنت عن 
تأسيس مقر رئيسي لها يف »ذا 

ساند بوكس«، العالم االفتراضي 
الالمركزي األسرع منوًا، وذلك 
بهدف متكني القطاع وتسهيل 

التعاون بني ُمقّدمي خدمات 
األصول االفتراضية العامليني، 

والشركاء االستراتيجيني يف 
قطاع األصول االفتراضية، 

والسلطات التنظيمية الدولية، 
وهو ما يندرج ضمن مساعي 

السلطة وأهدافها الرامية إلى 
توفير إطار عمل آمن ومتطور.

قدم معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء 
االصطناعي واالقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن 

ُبعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي لالقتصاد الرقمي، 
عرضًا حول كيفية استخدام »الكون االفتراضي« 

كوسيلة متّكن دبي من جتاوز حدودها اجلغرافية لتخلق 
املزيد من الفرص االقتصادية حول العالم.

وتهدف اللجنة خالل املرحلة املقبلة إلى تطبيق 
تقنيات ميتافيرس قادرة على حتسني أداء طالب الطب 
اجلراحني خالل الفترة املقبلة مبعدل 230%، و30% يف 

زيادة سرعة إنتاجية لدى املهندسني، عالوة على دعم 42 
ألف وظيفة لتكون افتراضية.

وتسعى دبي إلى صياغة تصور متكامل لترسيخ تواجدها 
كوجهة محورية مؤثرة يف الفضاء االفتراضي وذلك عبر 

مجموعة من احملاور التي تغطي كافة جوانب اخلدمية 
والتشريعية والتنظيمية، عالوة على إطالق املشاريع 

واملبادرات النوعية لتفعيل وجود اإلمارة يف العالم 

االفتراضي على النحو األمثل.
وتعمل اللجنة يف الوقت احلالي على رصد الفرص 

وحتديد التحديات ومواصلة تطوير البيئة التشريعية 
لتعزيز قدرتها على التعامل مع كافة املتطلبات 

املستقبلية الالزمة لنمو كافة القطاعات، وتأهيل 
متخصصني يف كافة املجاالت وفق أعلى املعايير، مبا 

يضمن تواجد كفاءات وموارد بشرية قادرة على القيام 
مبختلف املهام املطلوبة يف كل عالم افتراضي.

ويشير مصطلح »الكون االفتراضي« إلى مجموعة من 
عوالم امليتافيرس املترابطة ثالثية األبعاد التي متّكن 

األشخاص من التواصل والتفاعل والتسّوق إلكترونيًا 
بطريقة مباشرة عبر نظام اقتصادي رقمي المركزي 

يدمج العالم الرقمي والعالم احلقيقي. وقد أحدثت 
هذه التكنولوجيا ثورة يف عدة قطاعات مثل التجارة 

اإللكترونية واأللعاب ووسائل اإلعالم والترفيه 
والعقارات.

الكـــــــون االفتــراضـــــي  

مكتـــــوم بن محمد يقــــدم واجــــب 

العــزاء فــــي وفــاة عبداللــه حيـــدر 

دبي )وام( 

محمد  بن  مكتوم  الشيخ  سمو  قدم 
دبي  نائب حاكم  مكتوم،  آل  راشد  بن 
وزي��ر  ال�����وزراء  رئ��ي��س مجلس  ن��ائ��ب 

المالية، واجب العزاء في وفاة المغفور 
له عبداهلل حيدر عبيد بن حيدر. 

ف��ق��د ق��ام س��م��وه، ص��ب��اح أم��س، 
بزيارة منزل العائلة في دبي، حيث 
عن  الفقيد  ألن��ج��ال  سموه  أع��رب 

راج��ياً  ومواس���اته،  عزائه  صادق 
يتغمده  أن  وتعالى  سبحانه  المولى 
فسيح  وي��س��ك��ن��ه  رح��م��ت��ه  ب���واس���ع 
الصبر  جميل  أهله  ويلهم  جناته، 

العزاء. وحسن 

أحــدث 
التقنيات

تبلغ مساحة جزيرة صير 
بونعير نحو 13 كيلومترًا 

مربعًا، ومتتاز بأنها ذات 
أهمية دولية، حيث مت إدراج 

اسم احملمية يف االتفاقية 
الدولية لألراضي الرطبة 
»رامسار«، وذلك للحفاظ 

على مكوناتها البيئية 
الزاخرة بالتنوع احليوي، 
كما مت إدراجها يف قائمة 

يونيسكو التمهيدية ملواقع 
التراث العاملي، وقبولها يف 

مذكرة تفاهم حول حماية 
وإدارة السالحف البحرية 

وموائلها يف احمليط الهندي 
وجنوب شرق آسيا.

مكتوم بن محمد لدى تقديم واجب العزاء لذوي الفقيد )وام(

سلطان بن أحمد القاسمي يطلع 
على تحضيرات »صير بونعيــــر 22« 

منصور بن محمد يعتمد دخول السفن 
الخشبيـــــة التجـــــاريـــــة إلى خــــور دبـــــــــي

الشارقة )وام(

اطلع سمو الشيخ سلطان بن أحمد 
حاكم  ن��ائ��ب  ال��ق��اس��م��ي،  سلطان  ب��ن 
الشارقة، على تحضيرات واستعدادات 
م��ه��رج��ان صير  م��ن   »22 »ال��ن��س��خ��ة 

بونعير.
لقاء سموه عبر  ذل��ك خ��الل  ج��اء   
العليا  ب��ال��ل��ج��ن��ة  ال��م��رئ��ي  االت���ص���ال 
لمهرجان صير بونعير التي تضم هنا 
البيئة  هيئة  رئيس  السويدي  سيف 
جاسم  وخالد  الطبيعية،  والمحميات 
التجاري  اإلنماء  هيئة  رئيس  المدفع 
الحزامي  هالل  وعيسى  والسياحي، 
ال��ري��اض��ي،  ال��ش��ارق��ة  رئ��ي��س مجلس 
هيئة  عام  مدير  خلف  حسن  ومحمد 
الشارقة لإلذاعة والتلفزيون، والعميد 
قائد  نائب  عامر  بن  مبارك  عبداهلل 
ع���ام ش��رط��ة ال��ش��ارق��ة، وع�����دداً من 

مسؤولي الجهات الحكومية.
على  اللقاء،  خ��الل  سموه،  واطلع   
م��خ��ت��ل��ف ال��ت��ف��اص��ي��ل واإلج�������راءات 
صير  لمهرجان  باالستعداد  المتعلقة 
 25 يوم  فعالياته  تنطلق  الذي  بونعير 

م��اي��و ال��ح��ال��ي ول��م��دة ي��وم��ي��ن، وذل��ك 
ب��ال��ت��ع��اون وال��ت��ن��س��ي��ق م���ع ال��ش��رك��اء 

االستراتيجيين. 
وي��ن��ظ��م ال��م��ه��رج��ان م��ج��م��وع��ة من 
اليومين  المتنوعة على مدار  األنشطة 
وعمليات  إعالمية،  جوالت  ستتضمن 
المرجانية،  للشعاب  وتثبيت  استزراع 
وأنشطة  البحرية،  السلحفاة  وإط��الق 
رياضية مثل سباق الجري، ودوري كرة 
إلى مسابقة صيد  باإلضافة  الطائرة، 
األسماك، ومعرض مصاحب، وعرض 
للدراجات البحرية، والتجديف التراثي، 
وجزيرة صير  الفعاليات.  من  وغيرها 
بونعير التي تبعد عن الشارقة مسافة 
110 كيلومترات شماالً، تتميز بشواطئها 
الرملية وصفاء مياهها، وغنى محيطها 
وتم  والسمكية،  المرجانية  بالحياة 
محمية  بونعير  صير  ج��زي��رة  إع���الن 
طبيعية بموجب المرسوم األميري رقم 
25 الصادر عن صاحب السمو الشيخ 
القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 
عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة، 
بشأن إنشاء محمية طبيعية في جزيرة 

صير بو نعير.

دبي  مجلس  بجهود  س��م��وه  ون���ّوه 
تحقيق  في  الحدودية  المنافذ  ألمن 
رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، في مواكبة مسيرة 
دبي،  تشهدها  التي  والتطوير  البناء 
الخطة  تنفيذ  ف��ي  المجلس  ودور 
ما  ف��ي  دب��ي  إلم���ارة  االستراتيجية 
ال��ح��دودي��ة،  المنافذ  ب��أم��ن  يختص 
الحكومّية  الجهات  ب��أداء  واالرت��ق��اء 
المنافذ  على  ب��اإلش��راف  المعنية 
ال��ح��دودي��ة وص����والً ب��ه��ا إل���ى أعلى 
المستويات، وضمان تنافسّيتها على 

الصعيدين اإلقليمي والدولي. 

معلم سياحي
وأك����د س��م��و ال��ش��ي��خ م��ن��ص��ور بن 
دب���ي كمعلم  أه��م��ي��ة خ���ور  م��ح��م��د 
س��ي��اح��ي رئ��ي��س��ي وش��ري��ان ت��ج��اري 
حيوي لإلمارة نظراً ألثره في تسهيل 
حركة التجارة أمام األسواق المحلية، 
الذي  المطرد  بالنمو  سموه  مشيداً 
دبي  ف��ي  التجارية  الحركة  تشهده 
م��ن خ���الل ال��م��ن��اف��ذ ال��ب��ح��ري��ة، ما 
لتوفير  الجهود  من  مزيداً  يستدعي 
كافة الخدمات للسفن التجارية التي 
االقتصادي  النمو  تعزيز  في  تسهم 
لإلمارة، وترسيخ مكانة دبي المتميزة 

للتجارة  العالمية  ال��خ��ارط��ة  ع��ل��ى 
م��ع سعيها  ت��م��اش��ي��اً  واالق���ت���ص���اد، 
جاذبيتها  على  للحفاظ  المستمر 
كوجهة اقتصادية متعددة الخيارات، 
مرتكزة في ذلك على تاريخها الممتد 
التقنية  وقدراتها  التجارة  مجال  في 

المتقدمة. 
وأثنى سموه على التنظيم الُمحكم 
الخشبية  التجارية  السفن  لحركة 
والذي  دبي،  من  والخارجة  القادمة 
والجمارك  الموانئ  مؤسسة  تديره 
مكتب  خ��الل  م��ن  ال��ح��رة  والمنطقة 
الخشبية  للسفن  المالحي  الوكيل 
التابع لها، منوهاً بمرونة اإلجراءات 
والخدمات المقدمة وانسيابية حركة 
المكتب  أعمال  انطالق  منذ  السفن 
في 2020، ما أسهم في ارتفاع عدد 
السفن الخشبية القادمة لإلمارة من 
2200 سفينة في الربع األول من عام 
سفينة   2500 من  أكثر  ليبلغ   2021
خالل نفس الفترة من العام الجاري 
االرت��ف��اع  ه��ذا  س��اه��م  حيث   2022
ف��ي ن��م��و ن��س��ب��ة ال��ت��ج��ارة ف��ي ه��ذا 
تواكب  فيما  بالمئة،   8 لتبلغ  القطاع 
لألنشطة  القوي  األداء  الزيادة  هذه 
االق��ت��ص��ادي��ة ف��ي دب��ي خ��الل الربع 
األول من العام الجاري وفي مقدمتها 

األنشطة التجارية والسياحية. 

حزمة من التسهيالت
دبي  مجلس  رئيس  سمو  وأوض��ح 
ألمن المنافذ، أن النمو الالفت في 
حركة التجارة عبر السفن الخشبية 
من  للتجار  دب��ي  استقطاب  ي��ؤك��د 
حول العالم باعتبارها مركزاً تجارياً 
حرص  إل��ى  س��م��وه  مشيراً  ح��ي��وي��اً، 
حكومة دبي على تقديم كافة أشكال 
والمستثمرين،  للتجار  التسهيالت 
مميزة  ت��ج��رب��ة  ل��ه��م  تضمن  وال��ت��ي 
مواصلة  مع  المعوقات،  من  وخالية 
ت��ق��دي��م ح���زم���ة م���ن ال��ت��س��ه��ي��الت 
وال��م��ب��ادرات ال��ت��ي م��ن ش��أن��ه��ا أن 
ت��خ��دم ف��ي ت��ع��زي��ز اس��ت��دام��ة ه��ذا 
كإحدى  دب��ي  مكانة  وتأكيد  النمو، 

أبرز الوجهات المفضلة للتجار. 

الحركة تنظيم 
سليم،  بن  أحمد  سلطان  وأش��ار 
والجمارك  الموانئ  مؤسسة  رئيس 
مكتب  حرص  إلى  الحرة  والمنطقة 
الخشبية  للسفن  المالحي  الوكيل 
دخول  حركة  وتنظيم  تسهيل  على 
وخروج السفن الخشبية إلى اإلمارة 

وفق أرقى الممارسات المالحية.

سلطان بن أحمد القاسمي متحدثًا ألعضاء اللجنة المنظمة للمهرجان )وام(

دبي )وام(

 في ضوء توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه 

الله«، بتوفير كافة الخدمات والتسهيالت الالزمة عبر منافذ دبي 

المختلفة أمام حركة التجارة، بما في ذلك تيسير حركة دخول 

السفن الخشبية التجارية، اعتمد سمو الشيخ منصور بن محمد بن 

راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي ألمن المنافذ الحدودية، عودة 

دخول السفن الخشبية التجارية إلى خور دبي بما يسهم في تعزيز 

نمو الحركة التجارية في اإلمارة والتسهيل على التجار واألسواق 

المحلية، وكذلك على السفن الخشبية القادمة من خارج الدولة 

للوصول المباشر إلى األسواق المحلية، والتي يتم استقبالها 

كذلك في مرفأ ديرة وميناء الحمرية. 

حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد خالل االجتماع بحضور محمد القرقاوي وعمر العلماء )من المصدر(
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اطلع على مستجدات الخطة االستراتيجية إلنشائها

منصور بن زايد: املكتبة الوطنية تضاهي كبريات مكتبات العالم

أبوظبي )وام(

زايد  بن  منصور  الشيخ  أكد سمو   
آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء 
العمل  أهمية  الرئاسة،  ش��ؤون  وزي��ر 
على إنشاء المكتبة الوطنية لتضاهي 
كبريات المكتبات الوطنية في العالم، 
لدولة  وثقافية  منارة حضارية  وتكوَن 
اإلمارات العربية المتحدة. جاء ذلك 
لدى استقبال سموه لمعالي حمد عبد 
الرحمن المدفع، رئيس مجلس إدارة 
يرافقه  الوطنية،  والمكتبة  األرشيف 
وزارة  وكيل  مغربي،  عبداهلل  الدكتور 
ال��دراس��ات  لقطاع  ال��رئ��اس��ة  ش���ؤون 
اإلدارة،  مجلس  ع��ض��و  وال��ب��ح��وث، 
لألرشيف  التنفيذية  اللجنة  رئيس 
ماجد  اهلل  وعبد  الوطنية،  والمكتبة 
لألرشيف  ال��ع��ام  ال��م��دي��ر  ع��ل��ي،  آل 
واطلع  ب��اإلن��اب��ة.  الوطنية  والمكتبة 
اللقاء، على مستجدات  سموه، خالل 
المكتبة  إلنشاء  االستراتيجية  الخطة 
بعد صدور  اإلم��ارات  لدولة  الوطنية 

لعام   13 رق���م  االت���ح���ادي   ال��ق��ان��ون 
أحكام  بعض  تعديل  ب��ش��أن   ،2021
القانون االتحادي رقم 7 لسنة 2008 
سمو  ودعا  الوطني.  األرشيف  بشأن 

نهيان  آل  زاي���د  ب��ن  منصور  الشيخ 
مجلَس اإلدارة إلى االطالع على أهم 
وإنشاء  بناء  في  العالمية  التجارب 

الوطنية. المكتبة 

المجلِس  م��ع  س��م��وه  واس��ت��ع��رض   
الوطنية  والمكتبة  األرش��ي��ف  خطط 
الوثائقي  التراث  توثيق  إلى  الرامية 
وال��ت��اري��خ��ي ل���دول���ة اإلم������ارات من 

األرشيفات  في  المختلفة  المصادر 
العالمية، وتقارير الزيارات المعيارية 
ال��ت��ي تمت ف��ي ه��ذا اإلط���ار. ووّج��ه 
ب��االه��ت��م��ام  اإلدارة  م��ج��ل��س  س��م��وه 
واالستفادة  الوثائقية،  ب��ال��دراس��ات 
م��ن ت��ق��ن��ي��ات ال���ذك���اء االص��ط��ن��اع��ي 
التاريخية  الكتب  أمهات  ترجمة  في 
واإلن��س��ان��ي��ة ال��ت��ي ت��ه��دف إل��ى إث��راء 

التراث اإلنساني في العالم. 
الرحمن  عبد  حمد  معالي  وث��ّم��ن 
الشيخ  سمو  ومتابعة  جهود  المدفع 
ألعمال  نهيان  آل  زاي��د  ب��ن  منصور 
والمكتبة  »األرشيف  تطوير  وُخطط 
إبراز  على  سموه  وِح��رَص  الوطنية«، 
وترسيخ  ال��ح��ض��اري  اإلم����ارات  دور 
ري��ادت��ه��ا ف��ي م��ج��ال ح��ف��ظ ال��ت��راث 
إدارة  مجلس  عمل  مؤكداً  اإلنساني، 
على  ال��وط��ن��ي��ة  والمكتبة  األرش��ي��ف 
توجيهات  لتنفيذ  الجهود  مضاعفة 
س��م��وه ب��م��ا ي��ل��ب��ي ت��ط��ل��ع��ات ال��ق��ي��ادة 
ال��دول��ة في  وي��ع��زز مكانة  ال��رش��ي��دة، 

الساحة الثقافية العالمية. 

دبي )االتحاد(

 مع اختتام مبادرة »مليون مبرمج عربي« بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد 
بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء 
مؤسسة دبي للمستقبل، وتكريم المبرمجين الفائزين بتحديها، برز دور شركاء 

المبادرة من المؤسسات المجتمعية في تحقيق الهدف األسمى لهذه المبادرة 
والذي يتمثل في خدمة اإلنسان واالرتقاء بجودة حياة المجتمعات العربية.

وتجسد ذلك في رعاية مؤسسة »حسين سجواني - داماك الخيرية« لمبادرة 
مليون مبرمج عربي، وحرصها على تقديم الدعم من خالل هذه المبادرة لتزويد 

الشباب العربي بالقدرات والمهارات األساسية التي سيحتاجونها في الحصول على 
فرص عمل في المستقبل، وإطالق مشاريعهم أو شركاتهم الرقمية الخاصة.

وتترجم هذه الشراكة أهمية المسؤولية المجتمعية للشركات الوطنية ودورها 
األساسي في عملية التنمية والنهوض بالمجتمع، بما يترجم رؤية قيادة دولة 

اإلمارات الرامية إلى تحسين واقع المجتمعات العربية وإرساء ثقافة العطاء 
وبناء المستقبل، إلى جانب تعزيز تنافسية الدولة في كافة المجاالت بما يكفل 

صدارتها العالمية.
وأكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن تعزيز 

الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة وتكامل كافة القطاعات والمؤسسات 
في مختلف المجاالت التنموية يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«، 
إلعداد جيل من الشباب القادر على مواكبة تغيرات المستقبل، إيجاد حلول 

مبتكرة للتحديات المستقبلية، واستكشاف فرص جديدة تسهم في بناء اقتصاد 
معرفي يقوم على البرمجة والتكنولوجيا الحديثة.

وأشار إلى أهمية دور مؤسسة حسين سجواني - داماك الخيرية في تحقيق 
أهداف المبادرة وتوفير تدريب نوعي لمليون شاب عربي على أحدث تقنيات 

وأدوات البرمجة الحاسوبية، وإثراء معارفهم وتطوير قدراتهم وبناء خبراتهم 
في مجال البرمجة، ما ينعكس إيجابًا على دعم مختلف القطاعات الحيوية 
بطاقات مبدعة وتعمل على تطوير االقتصادات العربية لتواكب المستقبل.

وقال حسين سجواني: »تجسد رعاية مؤسسة حسين سجواني - داماك الخيرية 
لمبادرة مليون مبرمج عربي إيماننا بأهمية االستثمار في بناء اإلنسان أكبر 
قيمة لتقدم الدول وبلوغها المستقبل، ودعم مثل هذه المبادرات العالمية، 

والتي تنطوي على قيم رفيعة المستوى وتسعى إلى غرس األمل لدى ماليين 
الشباب العربي وبناء مستقبل أفضل«. وأضاف: »رؤية صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
»رعاه اهلل«، أرست أسسًا راسخة لتفوق دبي كأفضل مدينة حاضنة جاذبة 

للعقول والمواهب تدعم أجيال المستقبل وتعزز شغفهم بالعلوم والتكنولوجيا 
واالبتكار والبرمجة«. 

خدمة لإلنسان وصناعة المستقبل

»مليون مبرمج عربــي« 

نمــــوذج عاملـــي رائـــد 

 نجحت مبادرة »مليون مبرمج عربي« باستقطاب أكثر من 
مليون شاب وشابة عربية للمشاركة في المبادرة من 80 

دولة حول العالم، وجمع نخبة من أهم المدربين وأكثرهم 
خبرة في علوم البرمجيات والتقنيات المتقدمة في العالم 

لتدريب المشاركين.
حيث تلقى منتسبو البرنامج نحو 5 ماليين ساعة دراسة 
وعمل، و76 ألف ورشة تدريبية، وأنجزوا 100 ألف مشروع 

تخرج ناجح. كما تم منح أكثر من 1500 منحة في دورات 
البرمجة المتقدمة »نانو ديجري« ألصحاب المشاركات 

المتميزة. وأتاحت مبادرة »مليون مبرمج عربي« الفرصة 
لمنتسبيها لتعلم العديد من مهارات البرمجة وتطبيقها في 

مجاالت تطوير المواقع اإللكترونية وتطبيقات األجهزة 
المحمولة، إضافة إلى العديد من القطاعات التكنولوجية 
األخرى مثل البلوك تشين والذكاء االصطناعي والبيانات 

والحوسبة السحابية.

أكثر من مليون 

خلفان بلهولحسين سجواني

أجرتها »مينا دوت تي في« وتعد األولى من نوعها في اإلمارات

إطالق دراسة لنسب املشاهدة التلفزيونية

دبي )االتحاد(

 ،2022 ك��اب��س��ات  م��ع��رض  ش��ه��د   
قطاعات  في  متخصصة  فعالية  أبرز 
والبث  االصطناعية  األقمار  اتصاالت 
الشرق  منطقة  في  المحتوى  وتصوير 
األوسط وشمال أفريقيا، الكشف عن 
منصة  أجرتها  جديدة  بحثية  دراس��ة 
أح��دث  وت��ن��اول��ت  ف��ي  ت��ي  دوت  مينا 
التي  بالمشاهدات  الخاصة  األرق��ام 
والتي  التلفزيونية،  البرامج  تُحققها 
ماليين  خمسة  على  يزيد  ما  شملت 
متابع ُمقيم في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة.
بيانات  إلى  الرائد  التقرير  وتطرق 
مليون   1.1 ب���  ال��خ��اص��ة  ال��م��ش��اه��دة 
اإلم��ارات على  دولة  أسرة مقيمة في 
مدى عامين وعبر ما يزيد على 600 
تلفزيونية على شبكة إي-فيجن،  قناة 
بحسب  ال��ب��ي��ان��ات  ه��ذه  تصنيف  م��ع 
الفئات العمرية والجنسية وغيرها من 

المؤشرات.
وق����ال ن��ي��ك ج���ران���دي، ال��م��ؤس��س 
دوت  مينا  لمنصة  التنفيذي  والرئيس 
األخيرين  العقدين  »أمضينا  في:  تي 
البيانات،  م��ن  ن��وع  أّي  تسجيل  دون 
االتصاالت  على  باالعتماد  واكتفينا 
الذي  ما  مثل:  أسئلة  وطرح  الهاتفية 
أمس؟  ي��وم  التلفزيون  على  شاهدته 
أصبحنا  إذ  اآلن،  ال��وض��ع  واخ��ت��ل��ف 
األول��ى  للمرة  حقيقية  بيانات  نملك 
ُسكان  نصف  من  أكثر  من  جمعناها 
دولة اإلمارات. وهو إنجاز ال يصدق«.

وق���دم���ت ت��س��اب��ي��ح ح����ّس����ان، من 
إطار  في  سكلبتشر،  تشانل  مؤسسة 
التي  الجديدة  للمنصة  استعراضها 
يجري تحديثها يومياً ويُمكن الوصول 
 ،index.mena.tv إليها عن طريق

بما  المتوفرة،  البيانات  ح��ول  لمحة 
في ذلك استعراض تفصيلي حول ما 
يستخدمون   %43( الناس  يُشاهده 
ال��ت��ل��ف��زي��ون وال��ب��ث ع��ب��ر اإلن��ت��رن��ت(، 
معدالت  )ذروة  المشاهدة  وتوقيت 
المشاهدة عند العاشرة مساًء(، وأكثر 
مشاهدة  التلفزيونية  البرامج  أن��واع 
شعبية  ونمو  الكوميدية(،  )البرامج 
األنواع المختلفة )فئة أعمال الجريمة 
اآلخ�����ذة ب��ال��ن��م��و(، وأك���ث���ر ال��ق��ن��وات 
خالل  مشاهدة  التلفزيونية  والبرامج 
ُمختلف  ف��ي  الفضيل  رم��ض��ان  شهر 

األسواق.
»سّجلنا خالل شهر  وقالت حّسان: 
 %80 بنسبة  زي��ادة  الفضيل  رمضان 
في  المشاهدة  ساعات  إجمالي  في 
أوساط الجمهور العربي، والذي يُشكل 
العرب في منطقة الخليج الجزء األكبر 
الوسطي  المعدل  تحليل  ولدى  منهم. 
اليومي للمشاهدات لكل دقيقة، نجد 
ب��أّن األرق���ام تضاعفت وب���أّن أع��داد 
خمسة  ب��ح��وال��ي  ارت��ف��ع��ت  المتابعين 
أضعاف في أوقات الذروة، بالمقارنة 
على  المشاهدة  ساعات  متوسط  مع 

مدار العام«.
األخير  ال��ي��وم  فعاليات  وش��ه��دت   
لمعرض كابسات 2022، الذي يستمر 
التجاري  دب��ي  مركز  في  أي��ام  لثالثة 

جديدة  منصة  عن  الكشف  العالمي، 
إل��ى ق��ي��اس مستويات  ت��ه��دف  أخ���رى 
والمحتوى  الفيديو  مقاطع  مشاهدة 
العربية  المملكة  ف��ي  ال��م��ن��ازل  ف��ي 
ال��س��ع��ودي��ة. وب�����دأت ال��ش��راك��ة بين 
اإلعالمي  للتقييم  السعودية  الشركة 
نيلسن  شركة  ل��دى  البيانات  وخبراء 
نشاطها بالبحث في خدمات البث عن 
عبر  والبث  الفضائية  القنوات  طريق 
اإلنترنت، مع مخططات للتوسع الحقاً 
اإللكترونية  األل��ع��اب  قطاعات  نحو 
وب���رام���ج ال��ب��ث ال��ص��وت��ي واإلذاع�����ة 

والمنشورات المطبوعة.
إدارة  م��دي��ر  ميسر،  س���ارة  وق��ال��ت 
الشرق  لمنطقة  نيلسن  ف��ي  اإلع���الم 
وباكستان:  أفريقيا  وشمال  األوس��ط 
لحلول  رائ���داً  ُم���زوداً  بصفتنا  »نعمل 
ومحتوى  التلفزيون  مشاهدات  قياس 
متفردة  مبادرة  تطوير  على  الفيديو 
علماً  السعودية،  العربية  المملكة  في 
أّن الدنمارك هي الدولة الوحيدة حول 
الحّل  تطبيق  على  تعمل  التي  العالم 
ذاته. نحن نعتمد على أحدث تقنيات 
أدوات  ونستخدم  العالم،  في  القياس 
قياس المشاهدات النانوية من خالل 
ليُعطينا  التلفزيون  في  يُدمج  جهاز 
انقطاع  بال  ومستمرة  متسقة  تغذية 
على  الُمسجل  المشاهدة  نشاط  عن 
ُكل جهاز تلفزيون. يعد هذا التصميم 
بسيطاً، إال أن اإلضافة األهم ستكون 
وال��ذي  اإلن��ت��رن��ت  عبر  البث  مقياس 
نُسجلها  ال��ت��ي  ب��ال��ق��ي��اس��ات  ي��رت��ق��ي 
األخ��رى  ال���دول  تطمح  مستوى  إل��ى 
قياساتنا  تقتصر  ولن  إليه.  للوصول 
للبرامج  الخطية  المشاهدات  على 
إذ سيمنحنا جهاز قياس  التلفزيونية، 
البث عبر اإلنترنت نظرة معمقة حول 

المحتوى الذي يتم بّثه«.

أنماط االستهالك

المحتوى المنتج 

ُتقدر قيمة قطاع اإلعالم يف 
اململكة العربية السعودية بنحو 

4.4 مليار دوالر أميركي، ليضع 
اململكة يف ريادة سوق اإلعالم يف 

العالم العربي من حيث استهالك 
املواد اإلعالمية، وتليها دولة 

اإلمارات العربية املتحدة، والتي 
ُتقدر قيمة قطاع اإلعالم فيها 

بحوالي 2.7 مليار دوالر أميركي. 
وتنسجم أمناط االستهالك 
املتنامي للمحتوى يف اململكة 
العربية السعودية مع أربعة 

عوامل رئيسية بحسب هادي 
حمود، الشريك لدى إي تي 

كيرني، وهي: التطور التكنولوجي 
املستمر، والعمالء الراغبون 

مبتابعة احملتوى، وتصّدر مؤشرات 
استهالك احملتوى، وتقدمي 

احملتوى احمللي عالي اجلودة.
وقال حمود: »أسهمت رؤية اململكة 

العربية السعودية 2030 بشكل 
محوري يف متكني قطاع اإلعالم، 

والذي يستطيع بدوره لعب 
دوٍر أساسي يف حتقيق أهداف 

الرؤية من خالل زيادة اخليارات 
الترفيهية امُلتاحة، ال سيما من 

حيث التنوع، فضاًل عن املساعدة 
على حماية اإلرث الوطني بزيادة 

احملتوى امُلنتج محليًا. ومن شأن 
ُقدرة قطاع اإلعالم على تسليط 

الضوء على إجنازات اململكة 
واملساعي املبذولة لتحقيق رؤية 

اململكة 2030 أن ُتسهم بشكل 
ملموس يف االرتقاء بصورة 

اململكة«.

أّكدت الدكتورة خلود أبو حمص، 
املؤسسة والرئيسة التنفيذية 
لشركة آرت فورمات الب، على 
أهمية حتديد نقاط الضعف 

يف احملتوى املنتج محليًا وابتكار 
الطرق اإلبداعية إلزالتها. 

وقالت: »يتوجب علينا رسم 
معالم قطاعنا اخلاص وحتديد 

توجهاته بأنفسنا بداًل من تقليد 
أّي من قطاعات األفالم والترفيه 

حول العالم. ويجب أن ُتشجع 
منطقتنا الُكتاب ومنتجي احملتوى 

احملليني البتكار احملتوى احمللي 
الذي ال يقوم على محاكاة ما 

ُتنتجه باقي مؤسسات احملتوى 
حول العالم، بل يتجه الستكشاف 

االهتمامات احمللية واإلقليمية 
الكفيلة باستقطاب اهتمام 

اجلمهور«.
 ومن املقرر أن تنطلق الُنسخة 

املقبلة من كابسات يف مركز دبي 
التجاري العاملي بني 10-12 مايو 

.2023

سارة ميسر متحدثة خالل المعرض )من المصدر(

االعتماد على أحدث 
تقنيات القياس عالميًا 

واستخدام أدوات قياس 
المشاهدات النانوية

استعراض خطط 
األرشيف والمكتبة 

الوطنية لتوثيق تراث 
الدولة 

االهتمام بالدراسات 
واالستفادة من الذكاء 
االصطناعي في ترجمة 

أمهات الكتب

منصور بن زايد خالل استقباله حمد المدفع وعبداهلل مغربي وعبداهلل آل علي )من المصدر(

منصور بن زايد خالل اطالعه على الخطة االستراتيجية إلنشاء المكتبة الوطنية
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منصور بن زايد والسفيــر 

الجزائري يبحثان العالقات

أبوظبي )وام(

زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  استقبل 
ال���وزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل 
الوطن،  قصر  في  الرئاسة،  شؤون  وزير 
ال��ج��م��ه��وري��ة  س��ف��ي��ر  ع��ري��ف،  خميسي 
لدى  الشعبية  الديمقراطية  الجزائرية 

الدولة. 
ج���رى خ���ال ال��ل��ق��اء ب��ح��ث ع��اق��ات 
ال��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي ال��ق��ائ��م��ة ب��ي��ن دول��ة 
لما  تطويرها  وسبل  والجزائر  اإلم��ارات 

فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.
القضايا  مجمل  الجانبان  بحث  كما   
االه��ت��م��ام  ذات  وال��دول��ي��ة  اإلق��ل��ي��م��ي��ة 
ال��م��ش��ت��رك وت���ب���ادال وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر 

منصور بن زايد  لدى استقباله  السفير الجزائري )وام(بشأنها.

استعراض مجمل القضايا 
اإلقليمية والدولية ذات 

االهتمام المشترك

أكدت خالل مشاركتها في قمة »األوروبي لالبتكار« أن إرث خليفة البيئي عامر باإلنجازات

شما بنت سلطــان: جهــودنا البيئيــة

 تتواصل برعاية القيادة الرشيدة

أبوظبي )وام(

ال��ش��ي��خ��ة ش��م��ا بنت  اس��ت��ع��رض��ت 
الرئيس  نهيان  آل  خليفة  بن  سلطان 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��م��ؤس��س��ة ت��ح��ال��ف من 
والشريك  العالمية  االستدامة  أجل 
ج��ه��ود   ،»50 »أرورا  ل����  ال��م��ؤس��س 
زايد  بن  خليفة  الشيخ  له  المغفور 
آل نهيان »طيب اهلل ثراه« في العمل 
العامر  وإرث���ه  واالس��ت��دام��ة،  البيئي 

باإلنجازات في هذا المجال. 
عبر  مسجلة  كلمة  ف��ي  وت��وج��ه��ت 
بُعد،  ع��ن  ال��م��رئ��ي  االت��ص��ال  تقنية 
خال قمة المعهد األوروبي لابتكار 
عقدت  التي  االس��ت��دام��ة  مجال  ف��ي 
المعهد  فريق  إلى  بالشكر  روما،  في 
على  واالستدامة  لابتكار  األوروب��ي 
القمة،  ه��ذه  في  للمشاركة  دعوتها 
المغفور  المؤسس  القائد  أن  مؤكدة 
نهيان  آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  له 
»طيب اهلل ثراه« أولى اهتماماً كبيراً 
قيام  منذ  واالستدامة  البيئي  بالعمل 
الشيخ  ل��ه  المغفور  وع��زز  االت��ح��اد، 
اهلل  »طيب  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
ثراه« مسيرة الدولة في هذا المجال 
وترك إرثاً كبيراً وإنجازات رائدة في 

المجال.  هذا 
لديها  اإلم����ارات  دول���ة  أن  وأك���دت 
حماية  أج��ل  من  بالعمل  ثابت  التزام 
المستدامة،  التنمية  وتحقيق  البيئة 
وس��ت��واص��ل ب��دع��م ورع���اي���ة ال��ق��ي��ادة 
ال��رش��ي��دة ال��ع��م��ل م��ع ش��رك��ائ��ه��ا في 
العالم لتحقيق هذا الغايات واألهداف 
في  تسهم  ال��ت��ي  النبيلة  اإلن��س��ان��ي��ة 
تحقيق االزدهار والرخاء للمجتمعات. 
سلطان  بنت  شما  الشيخة  وقالت 
نعيش  »إن��ن��ا  ن��ه��ي��ان:  آل  خليفة  ب��ن 
اليوم في عالم حيث يعد االبتكار من 
دمج  في  االبتكار  االستدامة،  ركائز 
جميع  وتحويل  التكنولوجيا  وتطويع 
م��م��ارس��ت��ن��ا إل���ى ال��رق��م��ي��ة، واأله���م 
العالم  ن��ح��و  نهجنا  ك��ل��ه  ذل���ك  م��ن��ذ 
وأضافت:  أيضاً«.  واألرباح  والكوكب 

ألن��ن��ي حظيت  ل��ل��غ��اي��ة  »م��ح��ظ��وظ��ة 
ب��وج��ود م��رش��دي��ن ع��ظ��م��اء ون��م��اذج 
من  وهم  حياتي،  ط��وال  بها  أحتذي 
غ��رس��وا وش��ارك��ون��ي ه���ذه ال��ن��ظ��رة 
المؤسس  القائد  قال  وقد  والمبدأ، 
سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  المغفور 
»إننا  ث���راه«:  اهلل  »ط��ي��ب  نهيان  آل 
جزء  ألنها  اهتمامنا  جل  البيئة  نولي 
فلقد  وتراثنا«،  وتاريخنا  بادنا  من 
ع���اش آب��اؤن��ا وأج���دادن���ا ع��ل��ى ه��ذه 
البر  في  بيئتها  مع  وتعايشوا  األرض 
وبالحس  بالفطرة  وأدرك���وا  والبحر 
عليها،  للمحافظة  الحاجة  المرهف 

ومازال التزامنا بالحفاظ على البيئة 
أنحاء  جميع  ف��ي  اهتماماتنا  أول��ى 
من  واح��داً  ذلك  وك��ان  اليوم،  دولتنا 
أهم األسباب التي حثتني على إنشاء 
االستدامة  أجل  من  تحالف  مؤسسة 

العالمية«. 
وأكدت الشيخة شما بنت سلطان بن 
هدفنا  كان  »لطالما  نهيان:  آل  خليفة 
تغير  ومعالجة  مواجهة  هو  األساسي 
ال��م��ن��اخ م��ن خ��ال ب��ن��اء ال��ق��درة على 
التحول نحو االقتصاد  التكيف وقيادة 
الدائري، وقد شمل ذلك طرقاً عدة منها 
مصادر الطاقة النظيفة واالستثمار في 
الغذائي  األم��ن  لتعزيز  التحتية  البنية 
وال��م��ائ��ي واك��ت��ش��اف ح��ل��ول ج��دي��دة 
»بفضل  وأض��اف��ت:  النفايات«.  إلدارة 
والبيئة  المناخي  التغير  وزارة  جهود 
الدائري  لاقتصاد  اإلم��ارات  ومجلس 
وغيرهم من الشركاء والجهات المحلية 
تعزيز  نحو  قدماً  نمضي  واالتحادية، 
الصحة البيئية واعتماد أساليب إنتاج 
والضغوطات  اإلجهاد  وتقليل  نظيفة 
التنمية  أه��داف  مع  تماشياً  البيئية، 

المستدامة لألمم المتحدة«. 

الحياد المناخي

أكدت الشيخة شما بنت سلطان 
بن خليفة: »أن  اإلمارات تعهدت 

أن ال تترك أحدًا خلف الركب 
بينما تقوم ببناء وتطوير 
اقتصاد مستدام ونظيف، 

ومتهيد الطريق نحو حتقيق 
احلياد املناخي بحلول عام 

2050، ويعود الفضل يف جزء 
كبير من التقدم الذي أحرزناه 

إلى ما تعلمناه خالل التعاون 
مع نظرائنا الدوليني وإلى ثروة 

املعرفة التي اكتسبناها داخل 
أمتنا أيضًا«. ولفتت إلى أن 

منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا رائدة يف االبتكار يف 

مجال االستدامة، ويعد تنظيم 
الدورتني املقبلتني يف مؤمتر 

الدول األطراف يف اتفاقية األمم 
املتحدة بشأن تغير املناخ »كوب 

27« و»كوب 28« واملقرر عقدهما 
يف مصر عام 2022 وأبوظبي 
عام 2023 دلياًل واضحًا على 

أهمية املنطقة يف هذا املجال. 
وقالت: »إننا ملتزمون أكثر 

من أي وقت مضى بالتعاون مع 
الشركات التي تشاركنا الرؤية 

والقيم ذاتها والتي أظهرت سجاًل 
قويًا ملعايير اإلدارة البيئية 

واألخالقية، وبينما يجتمع قادة 
العالم ورجال األعمال وأعظم 

العقول يف مجال الصناعة على 
مدار العامني املقبلني، نأمل أن 

تكون هذه اجلهود مصدر إلهام 
لوجهات نظر جديدة وأساسًا 

لشراكات رائدة من شأنها إحداث 
تأثير فعلي  وحقيقي. وأعربت 

الشيخة شما بنت سلطان بن 
خليفة آل نهيان - يف ختام 

كلمتها املسجلة - عن تطلعها إلى 
العمل مع أعضاء املعهد األوروبي 

لالبتكار واالستدامة لبناء 
مستقبل أكثر استدامة جلميع 

العالم.

أبوظبي)االتحاد(

الوطني  المجلس  رئ��ي��س  غ��ب��اش  ص��ق��ر  م��ع��ال��ي  ي��ت��رأس   
الثالث  المؤتمر  ف��ي  ال��م��ش��ارك  المجلس  وف��د  االت��ح��ادي، 
سيعقد  الذي  العربي،  البرلماني  لاتحاد  الطارئ  والثاثين 
مايو   21 السبت  غد  ي��وم  القاهرة  المصرية  العاصمة  في 
ال��م��ق��دس��ات  وج��م��ي��ع  األق��ص��ى  »ال��م��س��ج��د  ب��ع��ن��وان   ،2022
رؤس��اء  بمشاركة  األول���ى«،  أولويتنا  والمسيحية  اإلسامية 

العربية.  البرلمانات 
ويضم الوفد في عضويته أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية 
اإلماراتية في االتحاد البرلماني العربي كل من: ناصر محمد 
نائب  السامي  خلفان  وعبيد  المجموعة،  رئيس  اليماحي 
وعائشة  المنصوري،  عبدالرحمن  وناعمة  المجموعة،  رئيس 
راشد ليتيم، وأحمد عبداهلل الشحي أعضاء المجلس الوطني 
العام  األمين  النعيمي  عبدالرحمن  عمر  والدكتور  االتحادي، 
المساعد  العام  األمين  البسطي  راش��د  وع��ف��راء  للمجلس، 

البرلماني. لاتصال 
 وحسب جدول أعمال المؤتمر الطارئ الذي يعقد برئاسة 
البرلماني  االتحاد  رئيسة  زينل  عبداهلل  بنت  فوزية  معالي 
الشقيقة،  البحرين  مملكة  في  النواب  مجلس  رئيسة  العربي 
المشاركة  الوفود  ورؤساء  العربية  البرلمانات  رؤساء  سيلقي 

بيان ختامي. المؤتمر  كلمات، وسيصدر عن 

كانبيرا )وام( 

قائد  العامري  مجرن  بن  محمد  صالح  الركن  ال��ل��واء  التقى 
البحري  الفريق  من  كًا  الدفاع  وزارة  في  المشتركة  العمليات 
والفريق  األسترالية  الدفاع  قوات  قائد  نائب  جونسون  دايفيد 
ل��وزراة  زي��ارت��ه  خ��ال  المشتركة  العمليات  قائد  بيلتون  جريج 

استراليا.  الدفاع في 
بين  المستمر  العسكري  التعاون  إطار  في  الزيارة  هذه  تأتي 
على  تطور  من  تشهده  وما  تعزيزها  وسبل  الصديقين،  البلدين 
العسكري  بالتنسيق  منها  يتعلق  ما  خاصة  األص��ع��دة  مختلف 

الصديقين.  البلدين  بين  الدفاعي  والتعاون 
عاقات  أيضا  اللقاء  خال  المشتركة  العمليات  قائد  وبحث 
دول��ة  ب��ي��ن  ال��م��ش��ت��رك  والتنسيق  ال��ت��ع��اون  وج��وان��ب  ال��ص��داق��ة 
ال��ش��ؤون  ف��ي  خ��اص��ة  وأس��ت��رال��ي��ا  المتحدة  العربية  اإلم����ارات 
والمجاالت الدفاعية والعسكرية بجانب تناول عدد من القضايا 

المشترك. االهتمام  ذات  والموضوعات 

صقر غباش يترأس وفد »الوطني« 
الجتماعات القاهرة

قائد العمليات المشتركة يزور وزارة 
الدفاع األسترالية

صالح بن مجرن لدى زيارته مقر وزارة الدفاع  االسترالية )وام(

صقر غباش خالل ترؤسه وفد »الوطني« في المؤتمر)من المصدر(

بحث عالقات الصداقة وجوانب التعاون 
والتنسيق المشترك

اإلمارات لديها التزام 
ثابت بالعمل لحماية 

البيئة وتحقيق التنمية 
المستدامة

شما بنت سلطان بن خليفة 

وفد »الدفاع« يلتقي مستشار األمن الوطني بالبحرين

المنامة )وام(

 التقى وفد من وزارة الدفاع برئاسة العميد الركن مسلم محمد الراشدي 
اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار األمن الوطني 

قائد احلرس امللكي يف البحرين وذلك بحضور املقدم الركن الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة احلرس امللكي اخلاصة يف البحرين. 

ورحب مستشار األمن الوطني قائد احلرس امللكي بالوفد، مشيدًا بعمق 
العالقات األخوية الوطيدة واملتميزة التي تربط البلدين الشقيقني. 

وجرى خالل اللقاء، بحث سبل التنسيق الدفاعي املشترك وتعزيز 
مختلف أوجه التعاون يف مجال مكافحة اإلرهاب من خالل توحيد 

مفاهيم العمل العسكري املشترك املوحد وذلك متهيدًا لتنفيذ فعاليات 
مترين عسكري مشترك بني البلدين الشقيقني خالل الفترة القادمة.

وفد وزارة الدفاع  لدى لقائه مستشار األمن الوطني بالبحرين )وام(

شما بنت سلطان بن خليفة متحدثة للقمة )وام(
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ملهمـــــات وقدوات 
لنســــــاء العالـــم 

 ذكرت الشامسي على هامش مشاركتها في قمة مستقبل االبتكار 
التي عقدت في دبي.. أن اإلمارات من أولى الدول بالعالم التي 

تطبق معايير االستدامة في مجال الطيران عبر استخدام أحدث 
التكنولوجيا.. الفتة إلى أن الدولة اتجهت إلى استخدام طائرات 

مستدامة للحد من ثاني أكسيد الكربون، فضاًل عن االعتماد على 
عناصر خضراء في الخدمات المقدمة داخل مقصورة الطائرة 

من حيث المكونات المستخدمة، للحفاظ على البيئة من التلوث 
بصورة عامة سواء كان في الجو أو البر أو البحر. وأضافت أنها 

بمساعدة زمالئها المتخصصين من دولة اإلمارات بصدد إبراز دور 
أهمية االستدامة في قطاع الطيران، وتقديم التوعية لتطوير تلك 
األهداف التي من شأنها التأثير في صناعة الطيران بالعالم، مشيرة 

إلى الدور الحيوي للخبراء في البحث واالبتكار وإعطاء الراية 
لألجيال القادمة. وحول صعوبة مجال الطيران بالنسبة للفتيات، 

أوضحت الشامسي، أنها تعمل في مجال هندسة الطيران منذ 22 
عامًا، وكانت بدايات العمل تتسم بالصعوبة بسبب أنه مجال يتسع 

أكثر للرجال لظروف بيئة العمل وطبيعته ومدى تقبل المجتمع 
لفكرة عمل المرأة في ذلك المجال الصعب، حيث أن األغلبية 

بالبداية كانت ترفض عمل الفتاة بقطاع هندسة الطيران، بسبب 
تخوف العائلة من فكرة عملها وسط كل هذه األجواء المعقدة. 

ذكرت أنه تم تأسيس أول جمعية للمرأة العاملة في الطيران، بهدف 
توعية الفتيات والشباب بمجال الطيران وتقديم الدعم لهم، 

وفرص إثبات الذات بسبب ازدهار وتطور صناعة الطيران حول 
العالم، مشددة على أن مجال الطيران ُيعد فرصة عظيمة لإلبداع 

واإللهام، مع ضرورة تحلي األجيال الجديدة بالصبر والعزيمة 
والشغف من أجل تسلم الراية في هذا القطاع بالمستقبل. ودعت 

الشامسي الشباب للدراسة المستمرة واالطالع على األبحاث 
الدورية، خصوصًا مع التطور الذي شهده خالل العقدين الماضيين، 

وطبيعة الصناعة التي اختلفت بسبب التكنولوجيا المتطورة، 
مؤكدة أن الطيران ُيعد من المجاالت المتميزة التي تحتاج للدراسة 

والبحث باستمرار، والعديد من الفتيات اإلماراتيات هن ُملهمات 
وقدوات في جميع المجاالت ليس فقط للمرأة اإلماراتية وإنما 

للمرأة العربية والعالمية.

سعاد سلطان الشامسي

أكدت على ترسيخ مفاهيم االبتكــــــار والحلـــول اإلبداعية

أول مهندسة طيران إماراتية:

اإلماراتيات

 دبي )وام(

أكدت الدكتورة سعاد سلطان الشامسي 

أول مهندسة طيران إماراتية وأول باحثة 

عربية في مجال الطيران، ومستشارة 

طيران االتحاد في مشروع مطار 

أبوظبي الدولي، أن الفتيات اإلماراتيات 

ملهمات وقدوات لغيرهن من 

نساء العالم مشيرة إلى 

اهتمام العاملين بمجال 

الطيران في دولة اإلمارات 

بترسيخ مفاهيم االبتكار 

والحلول االبداعية، مؤكدة 

أن األهداف المستقبلية 

للقطاع داخل وخارج 

الدولة، يأتي في إطار 

مخرجات تستهدف 

االستدامة تحت شعار »من 

أبوظبي إلي العالم«.

تعمل في مجال هندسة 
الطيران منذ 22 عامًا

لتبادل المعرفة والخبرات في قطاع السكك الحديدية

بني »االتحاد للقطارات« وشركات أوروبية

مذكــــرات تفاهـــــم

أبوظبي )االتحاد( 

مذكرات  ثالث  للقطارات  االتحاد  شركة  وقعت   
الوطنية  الحديدية  السكك  ش��رك��ة  م��ع  تفاهم 
وان«  سبيد  »ه��اي  وشركتي  »رينفي«  اإلسبانية 
و»جي بي رايل فاريت« البريطانيتين، بهدف تعزيز 
وأفضل  والخبرات  المعرفة  تبادل  التعاون  سبل 
الممارسات في مجاالت خدمات السكك الحديدية 
والعمليات التشغيلية لقطارات البضائع والركاب، 
وذلك في إطار جهود الشركة الرامية إلى تطوير 

خدمات السكك الحديدية في دولة اإلمارات.
فعاليات  التفاهم خالل  توقيع مذكرات  وجرى 
اليوم الثاني من معرض ومؤتمر الشرق األوسط 
للسكك الحديدية 2022، الذي تستضيفه شركة 
االتحاد للقطارات ويُعقد تحت رعاية سمو الشيخ 
مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زاي��د  بن  منصور 
ال��وزراء وزير شؤون الرئاسة، وبالتعاون مع وزارة 
الطاقة والبنية التحتية ودائرة الثقافة والسياحة 
أبوظبي  مركز  في  يومين  مدى  على  أبوظبي،   -

الوطني للمعارض بأبوظبي.
الرئيس  ملك  ش��ادي  التفاهم  م��ذك��رات  ووق��ع 
وخ��وان  ل��ل��ق��ط��ارات،  االت��ح��اد  لشركة  التنفيذي 
ماتياس أرتشيال، مدير أول لألعمال الدولية من 
شركة شبكة السكك الحديدية الوطنية اإلسبانية 
التنفيذي لشركة  الرئيس  كروثر  ودي��ان  »رينفي«، 
»هاي سبيد وان« وجون سميث الرئيس التنفيذي 
رايل فاريت«، بحضور عدد من  لشركة »جي بي 

المسؤولين من األطراف الموقعة.
وتعتبر شركة شبكة السكك الحديدية الوطنية 
اإلس��ب��ان��ي��ة »ري��ن��ف��ي« واح����دة م��ن أه���م ش��رك��ات 
أكبر  بتشغيل  تقوم  العالم، حيث  القطارات حول 
شبكة قطارات فائقة السرعة في أوروبا وثاني أكبر 
شبكة في العالم، حيث تشّغل نحو 5 آالف قطار 
يومياً وأكثر من 500 مليون مسافر في العام، أما 
شركة »هاي سبيد وان« فهي الشركة البريطانية 
التي تقوم بتشغيل قطارات الركاب فائقة السرعة 
في المملكة المتحدة كما أنها تملك امتياز امتالك 
عالية  الحديدية  السكك  مسار  وصيانة  وتشغيل 

السريعة الوحيد في المملكة المتحدة، في حين 
تعتبر شركة »جي بي رايل فاريت« ثالث أكبر شركة 
شحن بالقطارات في المملكة المتحدة ومن بين 
األسرع نمواً في مجال نقل البضائع، حيث تقوم 
المملكة  في  البضائع  من   %22 يعادل  ما  بنقل 

المتحدة.
وبهذه المناسبة، أكد شادي ملك الرئيس التنفيذي 
على  الشركة  حرص  للقطارات،  االتحاد  لشركة 
تحقيق أهداف البرنامج الوطني للسكك الحديدية 
وتطوير مشروع قطار االتحاد وفق الجدول الزمني 
المعتمد، ولتحقيق ذلك تعمل باستمرار على عقد 

االتفاقيات والشراكات التي تعنى باالرتقاء بفعالية 
وكفاءة شبكة السكك الحديدية الوطنية، وذلك في 
إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها لتعزيز التعاون 
وتبادل الخبرات مع أبرز الجهات العالمية الرائدة 
في قطاع السكك الحديدية لضمان تقديم أفضل 

وأرقى الخدمات«.
وتتمحور مذكرات التفاهم حول تبادل المعرفة 
وأفضل الممارسات والخبرات في قطاع السكك 
التقني  التطوير  وإدارة  وصيانتها  ال��ح��دي��دي��ة 
والتكليف  والتطوير  والتصميم  التخطيط  مثل 

باإلنشاءات.
تستضيف  للقطارات  االتحاد  شركة  أن  ذك��ر   
الدورة السادسة عشر من معرض ومؤتمر الشرق 
األوسط للسكك الحديدية للمرة األولى في إمارة 
متخصصة  فعالية  أكبر  المعرض  ويعد  أبوظبي، 
بقطاع النقل على مستوى منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، شارك خالله نخبة 
من قادة قطاع النقل وكبار المسؤولين التنفيذيين 
وأبرز صّناع القرار والممثلين عن الهيئات والجهات 
الحكومية، لمناقشة المواضيع األكثر إلحاحاً في 
العالمي  الحديدية  والسكك  النقل  قطاع  مشهد 
وتسليط الضوء على أحدث االبتكارات في القطاع.

أك��ث��ر م���ن 600 م���ن كبار  ال��م��ؤت��م��ر  وح��ض��ر 
الشخصيات والوزراء والمختصين في قطاع النقل 
والبنية التحتية من دول مجلس التعاون الخليجي، 
وما يزيد على  وسيجمع أكثر من 6000 مشاركاً 

200 متحدثاً و250 جهة عارضة.

شادي ملك وديان كروثر خالل التوقيع )من المصدر(

الطقس حار 
ومغبر

أبوظبي )وام(

الوطني  المركز   توقع 
لألرصاد أن يكون 

الطقس  اليوم  حارًا 
ومغبرًا بوجه عام، 

السحب  وتظهر 
على  المنخفضة 
الشرقي  الساحل 

لياًل  ورطبًا  صباحًا، 
وصباح  غد السبت مع 

الضباب  تشكل  احتمال 
بعض  على  الخفيف 
الساحلية  المناطق 
والرياح  والداخلية، 

معتدلة  إلى  خفيفة 
أحيانًا  وتنشط  السرعة 

البحر  على  خاصة 
للغبار  مثيرة  وتكون 

نهارًا خاصة  واألتربة 
غربًا. 

 وتكون الرياح: شمالية 
غربية - جنوبية غربية  

تتراوح سرعتها  من  15 
إلى 25 كلم / س تصل 

إلى 40 كلم/س.  وحالة 
البحر في الخليج العربي: 

خفيف - متوسط الموج 
يضطرب غربًا. ويحدث 
المد األول عند الساعة 

17:17 والمد الثاني 
عند الساعة 03:40 و 

الجزر األول عند الساعة 
10:20  والجزر الثاني 

عند 21:13. ب وفي بحر 
عمان: خفيف الموج  

ويحدث المد األول عند 
الساعة 13:20 والمد 

الثاني عند الساعة 
00:29 الجزر األول عند 

الساعة 19:20  والثاني 
عند الساعة 07:22.

»جودة حياة ذوي اإلعاقة« يف ندوة بالشارقة 

الشارقة )وام(

األول،  أم��س  اإلنسانية،  للخدمات  الشارقة  مدينة  نظمت   
ندوة »االبتكار االجتماعي واالرتقاء بجودة الخدمات المقدمة 
لألشخاص ذوي اإلعاقة«، بهدف توفير معارف جديدة وتبادل 
الخبرات وعرض التجارب الناجحة لدور االبتكار االجتماعي 
في تحسين جودة حياة األشخاص ذوي اإلعاقة. كما هدفت 
الندوة إلى التعرف بشكل أوسع على مفهوم االبتكار االجتماعي 
وأدواته ومدى إمكانية تسخيره لمواجهة التحديات المجتمعية 
التي تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة في السير نحو التمكين 
االبتكار  ثقافة  إلى نشر  باإلضافة  الكامل،  والتمثيل  الشامل 
االجتماعي على جميع المستويات وإبراز األدوات والمنهجيات 
المتطورة المستخدمة في هذا المجال عربياً ودولياً. وألقت 
المناصرة الذاتية شيخة القاسمي، ممثلة المناصرين الذاتيين 
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بمنظمة االحتواء 
األشخاص  حقوق  عن  فيها  تحدثت  كلمة  الدولية،  الشامل 
ذوي اإلعاقة، كما تحدثت عن أهم التحديات المجتمعية التي 
تواجههم، مقدمة نبذة سريعة عن برامج المناصرة الذاتية. 
االبتكار  في  »مقدمة  األول  بالمحور  الندوة  أعمال  وب��دأت 
االجتماعي« الذي أدارته الدكتورة أسماء الدرمكي، مدير فرع 

فيه  وتحدث  كلباء،  في  اإلنسانية  للخدمات  الشارقة  مدينة 
المهندس محمد عثمان بلوله، نائب مدير مركز االبتكار بجامعة 
عجمان، مؤكداً دور المؤسسات التعليمية في نشر ثقافة االبتكار 
بين الطالب وبين أفراد المجتمع، كما تحدث عن دورهم في 
دعم االبتكارات الطالبية التي تخدم األشخاص ذوي اإلعاقة، 
وأهمية الشراكة بين المؤسسات لتطبيق هذه االبتكارات على 
أرض الواقع. وأوضح البروفيسور في جامعة الخليج العربي 
بمملكة البحرين عودة الجيوسي مفهوم االبتكار االجتماعي، 
االبتكار  ودور  االجتماعي  االبتكار  عمليات  عن  تحدث  كما 
االجتماعي في التنمية المستدامة، وتطرق إلى دور الجائحة 
في تسريع عملية االبتكار االجتماعي، وأهمية استخدام التقنية 
في دعم االبتكارات االجتماعية، شارحاً دور مختبرات االبتكار 
في توليد االبتكارات بناًء على الحاجات المجتمعية. الدكتورة 
مليسا موني من دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، تحدثت عن دور 

الدائرة في قيادة االبتكار االجتماعي محلياً وإقليمياً ودولياً، 
كما استعرضت أهم األدوات التي يشيع استخدامها في مجال 
األدوات في ظل  وكيفية استخدام هذه  االبتكار االجتماعي، 
التحديات االجتماعية، موضحة الفرق بين االبتكار االجتماعي، 
وغيره من أنواع االبتكارات األخرى. وكان ختام المحور األول مع 
األستاذة سارة الردادي، المؤسسة لمؤسسة أيادي ألجل األمل 
في تونس، والتي تطرقت إلى ذكر أهم التحديات المجتمعية 
التي تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة وتحول من دون وصولهم 
إلى حقوقهم المستحقة. وبعد مجموعة غنية من النقاشات 
واالستفسارات، انطلقت بإدارة األستاذة فاطمة البلوشي أعمال 
الجلسة الثانية »تجارب ناجحة في االبتكار االجتماعي ضمن 
مجال األشخاص ذوي اإلعاقة«، وكانت البداية مع األستاذة منى 
الهاشمي من هيئة المساهمات المجتمعية معاً بأبوظبي والتي 
تحدثت عن دور الهيئة الرائد في التشجيع على ثقافة االبتكار 

المختلفة،  المجتمعية  المبادرات  وتبني  ودعم  االجتماعي، 
التطبيقات والمبادرات  الهيئة في دعم  إلى دور  باإلضافة 
تحدثت  ذل��ك،  إث��ر  اإلع��اق��ة.  ذوي  األشخاص  تخدم  التي 
األستاذة خولة بارلي من مؤسسة األولمبياد الخاص، عن 
دور المؤسسة في دعم ثقافة دمج األشخاص ذوي اإلعاقة 
مدارس  برنامج  استعرضت  كما  الرياضية،  الفعاليات  في 
الدمج  تحقيق  إلى  يهدف  برنامج  وهو  الموحدة،  األبطال 
الدامجة  الشبابية  والقيادة  الموحدة  الرياضات  من خالل 
وأنشطة المشاركة الكاملة للمجتمع المدرسي والتي تنظم 
على مدار العام الدراسي. وتحدثت األستاذة خديجة جلولي 
من مؤسسة »Hawkar« عن الشركة التي صممتها األستاذة 
خديجة من واقع تجربتها واحتياجها لكونها من األشخاص 
وهو  المتحرك  الكرسي  وتستخدم  الحركية  اإلعاقة  ذوي 
ألن  بسالسة  تنقلها  عملية  األحيان  من  كثير  في  يعيق  ما 
األستاذة خديجة  استوحت  هنا  ومن  مهيئة،  غير  المرافق 
فكرة السيارة الذكية وقامت بتصميمها بحيث تكون سيارة 
الحركية،  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  ومهيئة  للبيئة  صديقة 
لجميع  مناسبة  لكونها  السيارة  هذه  مميزات  واستعرضت 

أنواع اإلعاقة الجسدية وخفيفة الوزن وسعرها مناسب.

نشر ثقافة االبتكار االجتماعي 
وإبراز األدوات المتطورة 

المستخدمة

توفير معارف جديدة وتبادل 
الخبرات وعرض التجارب

 الناجحة
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مرافئ

مبايعة أسلس
من الماء في الجداول

هكذا جرت مبايعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، وهكذا كان اجتماع أعضاء المجلس األعلى، حيث اللقاء 
تم بين قلوب نبضها من نبض وطن شرايينه هذه األشواق الحري 
وأجمل من  التوت،  أوراق  وأرق من  ال��زالل،  لعالقة أصفى من 

عيون الطير، وأرهف من أجنحة الفراش.
في تلك الجلسة المباركة أنشد صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم قائاًل نحن جئنا نبايعك يا أبا خالد، ونهنئك 
برئاسة وطننا، كما أننا عزينا أنفسنا وعزيناك في فقيد األمة، 
التقدم،  آفاق  بالوطن نحو  للعبور  لك  أننا سنكون سنداً  وتأكد 
بن محمد  الدكتور سلطان  الشيخ  السمو  أعرب صاحب  وبعد 
القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة، عن مواساته، 
ثم عبر  نهيان،  آل  زايد  بن  الشيخ خليفة  التمكين  لفقيد رجل 
سموه عن إيمانه بقدرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
القويم  اإلرث  على  متكئاً  وثبات،  بثقة  بالدفة،  اإلمساك  على 
إرث زايد المؤسس، والباني، ولم يمكث اللقاء أكثر من دقائق 
األعلى  المجلس  أعضاء  السمو  أصحاب  الجميع،  نهض  حتى 
مهنئين، مباركين لسموه متمنين له السداد والتوفيق، وفي نهاية 
التي  الغالية  للثقة  وتقديره  شكره  عن  خالد  أبو  أعرب  اللقاء 
أوالها إياه إخوانه الحكام وأكد بشفافيته المعهودة ورقة بوحه، 
وحنان صدحه، وبالغة مشاعره أنه سيكون في نفس طبيعته كما 
عهدوه، وكما دأب عليها من سجايا عرفه بها القاصي والداني.

نتوقف عند هذا االجتماع، ونتأمل ذلك المشهد، ونقرأ بين 
السطور، فنجد أننا في بلد قادته يرسمون المستقبل في غضون 
دقائق، ويتولون المسؤوليات الجسام من دون رتوش وال شعارات، 
الديمقراطية  أن  وتبين  الديمقراطية،  ادعت  دول  بها  صدعتنا 
ليست إال مساحيق تجميل، بينما هنا تسير القوافل نحو الماء 

من دون أهازيج، وال طبول تثقب األمخاخ، وتحرق الدماء.
في بالدنا الحياة في كل مجرياتها بدءاً من عالقة اإلنسان 
عميق  تمس  والتي  الجوهرية،  بالقضايا  وانتهاء  باإلنسان، 
وأسهل  ويسر،  بسهولة  تسير  فقضايانا  والشجون،  ال��ش��ؤون، 
ال  وأحالمنا  القشيب،  العشب  عروق  في  الجداول  جريان  من 
تعترضها خصومات، وطموحاتنا ال تعرقلها تنظيرات، كل شيء 
هنا يمضي في الحياة على صهوة الحب، تحركه دفة مشاعر 
صافية، كل ذلك يحدث بفضل القيم الراقية التي ينتهجها قادتنا 
الكرام، ويؤمن بها شعبنا، حتى أصبح الوطن وحدة في وجودنا، 
وكياناً راسخاً في عقلية كل إنسان يعيش على هذه األرض وينعم 

بخيراتها.
كانت الدموع تنهال فرحاً، والشاشة الملونة تنقل للعالم مشهداً 
لم ير مثله في التاريخ، مشهد له معناه، ومغزاه في ضمير قادتنا، 

ومشاعر هذا الشعب النبيل.

علي أبو الريش

Ali.AbuAlReesh@alIttihad.ae

242.793 فحصًا يكشف عن 349 إصابة

391 حالة شفاء  من »كورونا« 

أبوظبي )وام(
 

ووق��اي��ة  ال��ص��ح��ة  وزارة  أع��ل��ن��ت 
المجتمع أمس عن شفاء 391 حالة 
كورونا  بفيروس  لمصابين  جديدة 
وتعافيها   »19 »كوفيد-  المستجد 
ال��ت��ام م��ن أع����راض ال��م��رض بعد 
الالزمة  الصحية  الرعاية  تلقيها 
وبذلك  المستشفى،  دخولها  منذ 
ي���ك���ون م��ج��م��وع ح�����االت ال��ش��ف��اء 

مع  وت��م��اش��ي��ا  ح��ال��ة.   887.546
خ��ط��ة ال������وزارة  ل��ت��وس��ي��ع وزي���ادة 
ن��ط��اق ال��ف��ح��وص��ات ف��ي ال��دول��ة 
وحصر  المبكر  االكتشاف  بهدف 
ال����ح����االت ال��م��ص��اب��ة ب��ف��ي��روس 
 »19 »كوفيد-  المستجد  ك��ورون��ا 
أعلنت  وعزلهم،  لهم  والمخالطين 
 242.793 إج����راء  ع��ن  ال������وزارة 
ال�  الساعات  فحصاً جديداً خالل 

مختلفة  فئات  على  الماضية   24
أفضل  باستخدام  المجتمع  ف��ي 
الطبي.  الفحص  تقنيات  وأح��دث 
التقصي  إجراءات  تكثيف    وساهم 
وال��ف��ح��ص ف��ي ال���دول���ة وت��وس��ي��ع 
مستوى  على  الفحوصات  ن��ط��اق 
الدولة في الكشف عن 349 حالة 
إص��اب��ة ج��دي��دة ب��ف��ي��روس ك��ورون��ا 
مختلفة،  جنسيات  من  المستجد 

وتخضع  مستقرة  حاالت  وجميعها 
وبذلك  الالزمة،  الصحية  للرعاية 
المسجلة  ال��ح��االت  مجموع  يبلغ 
وزارة  وأعلنت  ح��ال��ة.   903.731
ع��دم  المجتمع  ووق��اي��ة  ال��ص��ح��ة 
تسجيل أي حالة وفاة خالل األربع 
والعشرين ساعة الماضية، وبذلك 
ال��دول��ة  ف��ي  ال��وف��ي��ات  ع���دد  يبلغ 

2.302 حالة.

خالل 24 ساعة

3501 جرعة من لقاح »كوفيد-19«

أبوظبي )وام(

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أمس 
عن تقديم 3.501 جرعة من لقاح »كوفيد-19« 
يبلغ  وبذلك  الماضية   24 ال�  الساعات  خالل 
التي تم تقديمها حتى يوم  مجموع الجرعات 
توزيع  وم��ع��دل  ج��رع��ة   24.829.240 أم��س 
شخص.   100 لكل  جرعة   251.04 اللقاح 
لتوفير  ال���وزارة  خطة  مع  تماشياً  ذل��ك  يأتي 

إلى  الوصول  إلى  وسعياً  »كوفيد-19«  لقاح 
المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي 
ستساعد في تقليل أعداد الحاالت والسيطرة 

على فيروس »كوفيد-19«.

 24.829.240 إجمالي 
الجرعات

أطلقتها »دبي لرعاية النساء« تحت شعار »ألننا أسرة واحدة«

حملة للتوعية بأهمية االستقرار األسري

دبي )االتحاد(

النساء  لرعاية  دب��ي  مؤسسة  أعلنت 
السنوية  إط��الق حملتها  واألط��ف��ال عن 
األولى »ألننا أسرة واحدة« لعام 2022، 
وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لألسر 
والذي يقام في يوم 15 مايو من كل عام، 
لمدة  التوعوية  الحملة  ستستمر  حيث 
وحتى  مايو   19 أم��س  من  ب��دءاً  أسبوع 
26 مايو 2022. وتهدف الحملة إلى رفع 
مستوى الوعي بأهمية الروابط األسرية 
بين أفراد المجتمع، وذلك من خالل نشر 
التواصل  وسائل  على  تثقيفي  محتوى 
االجتماعي الخاصة بالمؤسسة، تسلط 
الضوء على أهمية بناء عالقات وروابط 
قوية وصحية بين األفراد، باإلضافة إلى 
المناسبة  والتقنيات  ب��األدوات  تزويدهم 
والجسدية  النفسية  الصحة  لتحسين 
وأف���راد  أنفسنا  تقبل  وكيفية  ل��ل��ف��رد، 

عائلتنا على ما نحن عليه.
المنصوري،  سعيد  شيخة  وق��ال��ت   
النساء  لرعاية  دبي  مؤسسة  عام  مدير 
لرؤية سيدي  تعزيزاً  باإلنابة:  واألطفال 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
ال��وزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«، في بناء 
مجتمع متماسك ومتالحم، محافظ على 
التوعية  على  وحرصاً  الوطنية،  هويته 
األسري  االستقرار  بأهمية  المجتمعية 
أطلقت  األف���راد،  بين  السعادة  لتحقيق 
واألطفال  النساء  لرعاية  دبي  مؤسسة 
أس��رة  »ألن��ن��ا  األول���ى  التوعوية  حملتها 
أسبوع  لمدة  ستستمر  والتي  واح���دة«، 

بدءاً من 19 مايو وحتى 26 مايو.2022
رؤيتها  تستلهم  المؤسسة  إن  وأك��دت 
من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم رعاه اهلل: »اإلمارات 
استقرارها  متماسكة  أسرية  منظومة 
واستدامتها ينطلق من البيت واألسرة«، 
لرعاية  دب��ي  مؤسسة  في  نعمل  فنحن 
أفضل  تطبيق  على  واألط��ف��ال  النساء 
شأنها  من  التي  العالمية  الممارسات 
تقديم مختلف روافد المساندة والدعم 
وبشكل  ن��ح��رص  أن��ن��ا  ك��م��ا  للمجتمع، 
دوري على إطالق المبادرات والحمالت 
متماسكة  أسر  لبناء  الهادفة  التوعوية 
ومستقرة، مساهمين في ترسيخ مكانة 
في  المتحدة  العربية  اإلم����ارات  دول���ة 
على  مؤكدة  البشرية،  التنمية  مؤشرات 

أه��م��ي��ة ت��ض��اف��ر ج��ه��ود ك��اف��ة الجهات 
لالرتقاء  المشترك  وال��ع��م��ل  المعنية 
بمستوى الخدمات والتسهيالت المقدمة 

ألفراد المجتمع.
بنشر  المؤسسة  ستقوم  وأض��اف��ت: 
ب��ع��ض ال��م��ن��ش��ورات ال��ت��وع��وي��ة ال��ت��ي 
ستتضمن نصائح وإرشادات لكافة أفراد 

المجتمع من حيث التعريف بلغات الحب 
التعبير  ط��رق  بعض  وتقديم  األس���ري، 
غير  الطرق  طرح  مقابل  في  اإليجابية 
موضحة  تجنبها،  يجب  والتي  الواعية 
أف��راد  ل��دى  ال��ح��ب  ل��غ��ات  فهم  أهمية 
ذلك من وعي  يترتب على  وما  األس��رة 
الحتياجات الفرد، والتي ستنشر جميعها 
االجتماعي  ال��ت��واص��ل  م��ن��ص��ات  ع��ل��ى 
وستستخدم  كما  بالمؤسسة،  الخاصة 
_أس��رة _واحدة  وسم #ألننا  المؤسسة 
العربية  باللغتين      OneFamily# و 
المجتمع حول  مع  للتفاعل  واإلنجليزية 
الحملة ومناقشة آرائهم حول الموضوع.

 هدفنا بناء مجتمع 
متماسك محافظ على 

هويته الوطنية 

شيخة المنصوري

المؤسسة تطبق أفضل 
الممارسات العالمية 

دبي )االتحاد(

أع��ل��ن��ت م��ؤس��س��ة اإلم������ارات 
رفعها  ع��ن  الصحية  للخدمات 
قسم  ف��ي  االستيعابية  ال��ط��اق��ة 
ال����ح����وادث وال����ط����وارئ ال��ت��اب��ع 
ل��م��س��ت��ش��ف��ى ال��ف��ج��ي��رة، وذل���ك 
استراتيجيتها  م���ع  ان��س��ج��ام��اً 
ال��ت��ط��وي��ري��ة، ال���ت���ي ت��س��ت��ه��دف 
م��خ��ت��ل��ف ال��م��ن��ش��آت ال��ص��ح��ي��ة، 
ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��ا م���ن ت��ق��دي��م أف��ض��ل 
الخدمات التشخيصية والعالجية 
ل��ل��م��راج��ع��ي��ن ف����ي ال��م��ن��اط��ق 

المختلفة.
المشروع  المؤسسة  ون��ف��ذت 
وفق جدول زمني محدد، وحسب 
المعايير العالمية المعتمدة، وبما 
وبنوعية  الطبي  بالقطاع  يرتقي 
ويسهم  ال��م��ق��دم��ة،  ال��خ��دم��ات 
في  المستشفى  دور  تعزيز  ف��ي 
اس��ت��ق��ب��ال ال���ح���االت ال��ط��ارئ��ة 
والحوادث، من الساحل الشرقي 
حيث  ب��ه  المحيطة  وال��م��ن��اط��ق 
استقبل قسم الطوارئ والحوادث 
بعد االنتهاء من توسعته في أبريل 
2021 أكثر من 22 ألف مراجع، 
في  القسم  ال��ت��زام  نسبة  وبلغت 

التي  الطارئة  الحاالت  استقبال 
 %100 الفورية  المعاينة  تتطلب 
ال��ع��ام  م���ن  األول  ال���رب���ع  خ���الل 

الجاري 2022.
وأكد أحمد عبيد الخديم مدير 
مشروع  أن  الفجيرة،  مستشفى 
والطوارئ  الحوادث  قسم  تطوير 
ورفع  القسم  توسعة  على  اعتمد 
طاقته التشغيلية الستيعاب عدد 
أكبر من المرضى وتقليل فترات 
وتقديم  ال����ذروة،  وق��ت  االنتظار 
الرعاية الصحية بما يليق بمكانة 
وط��م��وح��ات م��ؤس��س��ة اإلم����ارات 

للخدمات الصحية.
بدورها، أوضحت الدكتورة أمل 
الجسمي مساعد المدير للشؤون 
أن  الفجيرة،  بمستشفى  الطبية 
من   2020 ع���ام  ت��م��ك��ن  ال��ق��س��م 
ألف   27 م��ن  أك��ث��ر  م��ع  التعامل 
مراجع مقابل 42 ألف مراجع في 
عدد  بلغ  حين  في   ،2019 العام 
مراجعي قسم الطوارئ والحوادث 
بعد االنتهاء من توسعته في أبريل 
2021 أكثر من 22 ألف مراجع، 
ال��ت��زام  نسبة  القسم  حقق  كما 
من  األول  ال��رب��ع  خ��الل   %100

العام الجاري 2022.

خالل الربع األول من 2022

22 ألف مراجع لطوارئ الفجيرة

نجاح جراحة

يف دماغ مريض يقظ

 أبوظبي )االتحاد(

شخبوط  الشيخ  مدينة  أعلنت 
الطبية عن نجاح أول عملية »حج 
باستخدام  اليقظة  أثناء  القحف« 
لمراقبة  نوعها  من  فريدة  تقنية 
الدماغ  خرائط  ورس��م  األعصاب 
المريض  وظ��ائ��ف  على  للحفاظ 
العصبية.  وكان قد تم تشخيص 
المريض أولياً بمرض الصرع، لكن 
حالته  تدهورت  الوقت،  مرور  مع 
فلم يعْد يستجيب للعالج الطبي، 
ثم ُعرض عليه رأي طبي ثاٍن من 
الشيخ  مدينة  أط��ب��اء  فريق  قبل 
شخبوط الطبية، بإجراء اختبارات 
ش��ام��ل��ة ب��م��ا ف���ي ذل����ك األش��ع��ة 
بالرنين  وال��ت��ص��وي��ر  المقطعية 
ورم  اكتشاف  ليتم  المغناطيسي، 
في المخ، وال��ذي كان السبب في 

ظهور النوبات وتزايد حدتها.
في  المعقد  اإلج����راء  وح���ول   
الدماغ، قال الدكتور وسيم عزيز، 
في  األعصاب  جراحة  استشاري 

ال��ذي  الطبية،  شخبوط  مدينة 
الجراحية:  العملية  على  أش��رف 
»من خالل إجراء الفحوصات في 
الوقت المناسب، تمكنا من التوصل 
ورماً  اكتشفنا  فقد  المشكلة،  إلى 
في منطقة حرجة من الدماغ في 
تتحكم في  التي  الحركية  القشرة 
الحركة الجسدية لنصف الجسد 
ف��ي ال��ج��ه��ة ال��م��ق��اب��ل��ة، م��ا يعني 
الجراحة  إج���راء  علينا  ك��ان  أن��ه 
لمراقبة  ال��م��ري��ض  يقظة  أث��ن��اء 
العملية«.  العصبية خالل  وظائفه 
ماجد  ال��دك��ت��ور  ق��ال  جهته،  م��ن 
رأفت، استشاري التخدير: »يلعب 
التخدير دوراً رئيساً في الحاالت 

المعقدة مثل هذه الحالة«.
اإلشراف  تحت  المريض  وبقي 
العملية  بعد  أسبوع  لمدة  الطبي 
التي استغرقت نحو أربع ساعات، 
أعلن األطباء في المستشفى عدم 
كيميائي،  لعالج  المريض  حاجة 
كل  اعتيادية  طبية  متابعة  وإنما 

ستة أشهر.
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بدأت المسح الميداني استعدادًا للعام الدراسي 2023-2022

»تعليم« تحدد الكثافة الطالبية لجميع املراحل التعليمية 

دينا جوني )دبي( 

للتعليم  اإلم���ارات  مؤسسة  ح��ددت 
لمختلف  الطالبية  الكثافة  المدرسي 
للعام  استعداداً  الدراسية  المراحل 
 ،2023-2022 ال��م��ق��ب��ل  األك��ادي��م��ي 
مع  الميداني  المسح  بدء  عن  معلنة 
لتحديد  وال��م��دارس،  النطاق  م��دراء 
عدد الشعب الطالبية في كل مدرسة، 
ليتم  التعليمية  الكوادر  عدد  وحصر 
اح��ت��س��اب ال��ش��واغ��ر وال���زي���ادات في 

المدارس. 
ول��ف��ت��ت ال��م��ؤس��س��ة إل���ى أن���ه في 
ص��ف��وف ري���اض األط��ف��ال س��ت��ت��راوح 
طالباً  و25   20 بين  الطالبية  الكثافة 
الكثافة  تراوح  فيما  الواحدة،  للشعبة 
من  األولى  الحلقة  لصفوف  الطالبية 
إلى  طالباً   28 من  الرابع  حتى  األول 
ويكون  ال��واح��دة،  للشعبة  طالباً   30
في  الطالبية  للكثافة  األقصى  الحد 
الثالثة  والحلقة  الثانية  الحلقتين 
الثاني  إل��ى  ال��خ��ام��س  م��ن  للصفوف 

الواحدة.  عشر، و33 طالباً للشعبة 
وط��ل��ب��ت م���ن م������دراء ال���م���دارس 
الخاصة  االس��ت��م��ارة  تعبئة  ب��ض��رورة 
على  تسجيلهم  ت��م  ال��ذي��ن  ب��ال��ط��الب 
ال��ن��ظ��ام اإلل��ك��ت��رون��ي، م��ع ذك��ر ع��دد 
االحتياجات  »ذوي  الهمم  أص��ح��اب 
من  اعتمادها  ت��م  وال��ت��ي  ال��خ��اص��ة«، 

التربية الخاصة. إدارة  قبل 
عدد  تحديد  إلى  المؤسسة  ودعت 
ذك��ر  م��ع  م��درس��ة  ك��ل  ف��ي  المعلمين 
المعلم  ذلك  من  ويستثنى  التخصص، 
والمعلم  أخرى،  مدرسة  من  المنتدب 
على  الموافقة  تمت  والذي  المستقيل 
المال  رأس  إدارة  قبل  من  استقالته 
بلغ  ال��ذي  المعلم  وك��ذل��ك  ال��ب��ش��ري، 
التأكد  وبعد  ل��ه،  يجدد  ول��م  الستين 
العام  نهاية  م��ع  خ��دم��ات��ه  إن��ه��اء  م��ن 
الجاري، الفتًة إلى أن مدير أو مديرة 

البيانات  المدرسة مسؤول عن صحة 
الميداني. بالمسح  الواردة 

من جهة أخرى، أوضحت المؤسسة 
الدراسي  للفصل  الزمنية  البرمجة 
الجاري، والتي اعتمدت فيها مواعيد 
المجموعة  لمواد  الختامي  التقييم 

»أ« النظرية، للصفوف من األول حتى 
الثاني عشر، والتي تبدأ في 14 يونيو 
الشهر  من   23 حتى  وتستمر  المقبل، 

نفسه.
أم����ا ال��ت��ق��ي��ي��م ال��خ��ت��ام��ي ل��م��واد 
فستعقد  العملية  »ب«  المجموعة 

إلى  المقبل  يونيو  أول  من  الفترة  في 
وستكون  ذات���ه.  ال��ش��ه��ر  م��ن  ال��ت��اس��ع 
للمتغيبين  التعويضية  االم��ت��ح��ان��ات 
التقييم  امتحانات  عن  مقبول  بعذر 
الثالث  ال��دراس��ي  للفصل  الختامي 
يونيو   30 إل���ى   24 م��ن  ال��ف��ت��رة  ف��ي 

للفصل  الزمنية  البرمجة  المقبل.وفي 
الدراسي الثالث، سيكون تحليل نتائج 
من  ال��ف��ت��رة  ف��ي  ال��خ��ت��ام��ي،  التقييم 
المقبل،  يوليو  الثامن من  الرابع حتى 
الفترة  في  اإلع��ادة  امتحانات  وتكون 

من 11 حتى 15 من الشهر نفسه. 

طلبة من المرحلة اإلعدادية )أرشيفية(

حصر عدد الكوادر 
التعليمية الحتساب 
الشواغر والزيادات 

في المدارس

استضافته جامعة أبوظبي بمشاركة واسعة

امللتقى التربـــوي يناقش املشهـــد 

التعليمــي بعد »كوفيـــد -19« 

أبوظبي )االتحاد(

فعاليات  أبوظبي  جامعة  استضافت 
أقيم  ال��ذي  الخامس  التربوي  الملتقى 
تحت رعاية معالي حسين بن إبراهيم 
والتعليم،  ال��ت��رب��ي��ة  وزي����ر  ال��ح��م��ادي، 
بالشراكة مع المركز اإلقليمي للتخطيط 
الملكة  وأكاديمية  يونيسكو   - التربوي 
شعار  تحت  المعلمين  لتدريب  ران��ي��ا 
»إعادة تصور التعليم«، بمشاركة أكثر من 
500 أكاديمي وطالب من مختلف أنحاء 

المنطقة والعالم.
الملتقى  ف��ع��ال��ي��ات  ف���ي  وش������ارك 
المتحدثون من أعضاء الهيئة التدريسية 
في جامعة أبوظبي، إلى جانب متحدثين 
المركز  الدولي،  البنك  من  ومشاركين 
أكاديمية  التربوي،  للتخطيط  اإلقليمي 
الملكة رانيا لتدريب المعلمين، مقرها 
ال��ع��اص��م��ة األردن���ي���ة ع��ّم��ان، وجامعة 
درك��س��ل األم��ي��رك��ي��ة. ون��اق��ش الملتقى 
ال��م��دارس  تواجهها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 
بعد  التعليمي في مرحلة ما  والمشهد 
أمامها،  المتاحة  والفرص  كوفيد-19 
بالتعليم خارج الصفوف  سبل االنتقال 
التعليم  خالل  من  الدراسية  والقاعات 
على  الحصول  في  المساواة  بُعد،  عن 
الفرص األكاديمية، واستخدام البيانات 
وتوظيف التكنولوجيا في تعزيز التعليم 

والتعلم وغيرها من الموضوعات.
 وأك��د معالي حسين الحمادي وزير 
التربية والتعليم، أن إعادة تصور شكل 
يتنامى  طرحاً  أصبح  التعليم  مستقبل 
كبيراً من االهتمام، ولعل  ويأخذ حيزاً 
المتزايد من قبل  منشأ ذلك االهتمام 
صناع القرار التربوي واألنظمة التعليمية 
المختلفة إزاء ما انبثق عن جائحة كورونا، 
وتداعياتها السلبية ال سيما في قطاع 
التعليم العالمي، وذلك أمر حتمي تمليه 
ضرورة االستعداد لمستقبل التعليم لما 
بعد كوفيد 19، الذي كان بمثابة جرس 
اإلن��ذار بضرورة إع��ادة صياغة أنظمة 
التعليم وفق رؤى مستقبلية حديثة تشكل 
وجوهرياً  أساسياً  مرتكزاً  التكنولوجيا 

من أجل ديمومة الحراك التعليمي.
قابلية  مدى  »إن  الحمادي:  وأض��اف 
على  يعتمد  تعليمي،  نظام  أي  ونجاح 
م��رون��ت��ه، وق���درت���ه ع��ل��ى ال��ت��ك��ي��ف مع 
الخيارات  المستجدة، وكذلك  األوضاع 
يوفرها،  التي  التعليمية  وال��م��س��ارات 
على  والتركيز  المهنية،  التنمية  وكفاءة 
من  ب��د  ال  وه��ن��ا  ن��وع��ي��ة،  تخصصات 
اإلش��ارة إلى دور قيادة دول��ة اإلم��ارات 
الرشيدة في دعم التعليم منذ البدايات 
هذا  واس��ت��م��رار  التأسيس،  وم��راح��ل 
الدعم بشكل كبير إلى يومنا هذا، وهو 
التعليمي  النظام  إكساب  في  أسهم  ما 

المتحدة  العربية  اإلم����ارات  دول��ة  ف��ي 
بإمكانات تقنية ولوجستية مميزة، جعلته 
يتغلب على الواقع الصحي الطارئ بأقل 
جهد وأقل الخسائر التربوية، وبالتالي 
دون  م��ن  الطلبة  تعلم  رحلة  استمرار 

معوقات«.
وقال البروفيسور وقار أحمد، مدير 
جامعة أبوظبي خالل كلمته االفتتاحية 
في الملتقى: »لقد ساهمت الجائحة في 
تغيير السبل التعليمية والتقييمية وتجربة 
واألك��ادي��م��ي،  العلمي  والبحث  الطلبة 
وتحقيق أثر إيجابي في هذه المجاالت، 
حيث عملت هذه التغييرات في توفير 
فرص مواتية للتركيز على تحقيق قيمة 
مضافة عوضاً عن مجرد نقل المعرفة. 
لقد ساهمت تجربتنا هذه في فتح آفاق 
ترابطاً  أكثر  خدمات  لتقديم  جديدة 
وعلى نحو افتراضي، األمر الذي يحقق 
المزيد من االبتكار في التعليم والبحث 

ويمكننا من التعاون عن بُعد. 

حسين الحمادي ومتحدثون في الملتقى )من المصدر(

أبوظبي )االتحاد(

كّرمت الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية الموظفين والموظفات 
المتقاعدين المنتسبين إليها ومنحتهم شهادات التقدير واإلنجاز على 

ما بذلوه من جهود أسهمت في ارتقاء رسالة الهيئة وتطور خدماتها. 
وشكر الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة  الموظفين المتقاعدين 

وامتدح سيرتهم العطرة خالل الفترة التي قضوها في خدمة الوطن 
يقدمون أروع األمثلة في البذل والعطاء والمبادرة بتقديم أفضل ما 

لديهم من علم وخبرات وابتكارات والتي كان لها األثر الواضح فيما تشهده 
الهيئة اآلن من ارتقاء وتطور، مؤكدا أن االحتفاء بهم وشكرهم هو مبدأ 

رسخته قيادتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، رئيس الدولة حفظه اهلل، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه 
اهلل، وإخوانهما حكام اإلمارات، وحرصهم على تكريم أصحاب اإلنجازات 
والمبدعين والموهوبين وشكرهم، متمنيا أن يرفد المتقاعدون أجيال 

المستقبل بخبرتهم القيمة ليواصلوا مسيرة العطاء والنهضة وإثراء 
الخمسين القادمة باالبتكارات المثالية التي تواكب المكانة الحضارية 

لدولة اإلمارات العربية المتحدة. من جانبهم عبر المكّرمون المتقاعدون 
عن سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة والحضارية من الهيئة العامة للشؤون 

اإلسالمية واألوقاف، مشيدين بهذه المبادرة التي تعبر عن األصالة 
والقيم اإلنسانية النبيلة التي تسعى الهيئة إلى ترسيخها في المجتمع، 

لما لها من األثر اإليجابي في النفوس وتعزيز الترابط المجتمعي بين 
الموظفين السابقين والالحقين وتحقيق االندماج اإليجابي بينهم، 
مبدين استعدادهم لمواصلة المسيرة وصوال لألهداف المرجوة في 

النهوض بالوطن.

عجمان )وام(

وزع مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية بالتعاون مع »أباريل جروب« 1200 
حقيبة مدرسية على طلبة مؤسسة منار اإليمان الخيرية بعجمان. 

حضر تنفيذ مبادرة »الحقيبة المدرسية« من جانب مؤسسة منار اإليمان 
الخيرية، ناصر علي الجنيبي المدير التنفيذي وحارب العرياني األمين 

العام وفاطمة المطروشي مدير إدارة الشؤون التعليمية. وأكد ناصر الظفري 
الرئيس التنفيذي لمركز عجمان للمسؤولية المجتمعية، أهمية المبادرة 

ودورها في تحقيق التواصل والتعاون بين شركاء المركز من جهات النفع 
العام والمنشآت الخاصة، موضحًا أن المركز يسعى إلى تحفيز وتشجيع 
المنشآت الخاصة على تنفيذ وتبني مبادرات تخدم أفراد المجتمع من 

جانب وتحقق استدامة األعمال من جانب آخر. 
من جانبه وجه ناصر علي الجنيبي ، الشكر إلى مركز عجمان للمسؤولية 

المجتمعية و«أباريل جروب »على تنفيذ المبادرة، مشيدًا بأهميتها ودورها 
في رسم البسمة على وجوه الطلبة. يذكر أن مبادرة »الحقيبة المدرسية« 

هي المبادرة الثانية التي ينفذها مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية 
بالتعاون مع »أباريل جروب« وذلك ضمن تأكيد الطرفين على تكثيف 

التعاون والشراكة لتنفيذ مبادرات رائدة موجهة ألفراد المجتمع.

»الشؤون اإلسالمية« تكّرم 

موظفيها املتقاعدين

1200 حقيبة مدرسية

 لطلبة »منار اإليمان« 

محمد مطر الكعبي متحدثًا للمكرمين )من المصدر(

االحتفاء بالمبدعين مبدأ رسخته 
قيادتنا الرشيدة

قال الدكتور أسامة عبيدات، الرئيس التنفيذي ألكادميية امللكة رانيا 
لتدريب املعلمني:»نيابة عن األكادميية، يسعدني أن أعبر عن سعادتنا 
بالعمل جنبًا إلى جنب مع جامعة أبوظبي واملركز اإلقليمي للتخطيط 
التربوي - يونيسكو، واملشاركة يف فعاليات امللتقى التربوي للعام الثاني 

على التوالي. لقد أصبحت احلاجة إلى إعادة تصور النظم التعليمية 
أكثر إحلاحًا من أي وقت مضى، حتى أنها أصبحت مسألة بقاء للعديد 

من البلدان املتطلعة إلى االزدهار واملضي بتنافسيتها يف املستقبل، حيث 
تقوم إعادة تصور التعليم على التفكير من منظور مختلف وأن نكون 

حازمني وجادين يف اتخاذ قرارات إصالحية فعالة.«
من جهتها، أكدت مهرة املطيوعي، مدير املركز اإلقليمي للتخطيط 

التربوي، حول ملتقى إعادة تصميم األنظمة التعليمية، حرص املركز 
اإلقليمي منذ إنشائه على بناء شبكة من الشركات االستراتيجية على 
املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية، مما مكنه من تبني العديد من 
املشاريع واملبادرات واالستراتيجيات يف مجاالت تنمية وتطوير القدرات 

البشرية يف مجال التخطيط ونشر أفضل املمارسات يف مجال التعليم 
وإنتاج املعرفة املرتبطة بتطوير النظم التعليمية والسياسات التعليمية.

أكثر إلحاحًا
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قد   ٢٠٢٢/٠٤/٢٨ بتاريخ  بانه  علماً  نحيطك   ،٩٣٣٣٥٧١ العنوان:  خياط،  عبداهلل  اإ�سحاق  را�سد  عليه:  املحكوم  اإلى 

باإلزام  بالتايل: حكمت املحكمة  الدفاع  اأعاله ل�سالح: وزارة  بالرقم  الدعوى املذكورة  حكمت عليك هذه املحكمة يف 

دراهم  وثمانية  و�ستمائة  األف  وع�سرون  وواحد  مائتان   )٢٢١،٦٠٨،٣٩( وقدره  مبلغ  للمدعية  ي�ؤدي  اأن  عليه  املدعى 

وت�سعة وثالث�ن فل�ساً .والزمت املدعى عليه بامل�سروفات والر�س�م ومبلغ ٥٠٠ درهم مقابل اأتعاب املحاماة. حكماً قاباًل 

لال�ستئناف خالل املدة القان�نية ٣٠ ي�ماً اعتباراً من الي�م التايل لن�سره

مذكرة اإعالن حكم بالن�سر

�سادرة من محكمة عجمان االحتادية - املحكمة االبتدائية املدنية

يف الدعوى رقم ٢٠٢١/٢٨١٨ مدين )جزئى( 

القا�سي/ محمد جا�سم الدرمكي

محكمة عجمان االحتادية - املحكمة االبتدائية املدينة

صباح الخير

»تنمية« و»تطوير 
الذات«

نستهل زاويتنا اليوم بواقعة طريفة قديمة جرى تداولها عبر 
كاسبر«  »توم  األميركي  االجتماعي عن قصة  التواصل  وسائل 
ووجد  البيانات،  بتحليل  مختصة  شركة  في  موظفاً  كان  الذي 
نفسه عاطاًل عن العمل بعد أن قرأ كتاباً في»التنمية البشرية« 
للموظف  يجلب  المدير  وجه  في  الدائم  »االبتسام  بأن  نصحه 
خسر  حرفياً  طبقها  وعندما  العمل«،  في  والنجاح  الترقيات 
ويتعاطى  أنه مختل  اعتقد  الذي  أن طرده مديره  بعد  وظيفته 
فعله  »أسوأ شيء  بأن  له  جرى  عما  كاسبر  وقال  المخدرات. 

البشرية«. »التنمية  هو قراءة كتب 
منها  الكبيرة  الخاصة  المكتبات  من  مكتبة  أي  تزور  عندما 
تنمية   « مسمى  تحت  بكتب  تزخر  أرففاً  تجد  الصغيرة،  أو 
وغالبية  وأجانب،  وعرب  خليجيين  لمؤلفين  ال��ذات«  وتطوير 
نسمع  لم  التي  مبيعاً«  الكتب  أكثر  »من  وتعتبر  مترجمة  الكتب 
في يوم من األيام بأن أحداً من أساطين عالم اليوم قد »طور 
تقدمها  التي  الوصفات  من  بوصفة  نجاحه«  أو»صنع  نفسه« 
تلك الكتب، وبالذات سالسل »كيف تصبح مليونيراً؟«أو»مديراً 

أحواالً معيشية مريرة. يعانون  مؤلفوها  بينما  ناجحاً 
عن  واإلعالنات  االجتماعي  التواصل  وسائل  كذلك  تطالعك 
مسميات  تحت  خارج  رحالت  مع  »الكوتشنج«  دورات  تنظيم 
بلقب  اسمه  يقرن  وك��ل  العالني،  أو  الفالني  للمدرب  شتى، 
وأن��ه  االح��ت��راف��ي«،  وغير  »االح��ت��راف��ي  »والكوتشنج«  دك��ت��ور 
سوق  في  اعتمدته  التي  الجهة  لك  يحدد  أن  دون  من  معتمد 
العلمي  للجهد  احترامنا  وم��ع  بالنابل.  الحابل  فيها  اختلط 
الجهات  على  نتمنى  الجديدة،  والمهن  الفئات  لهذه  والمهني 
تنظيمه  القطاع  على  اإلش��راف  بها  يفترض  التي  الرسمية 
على األقل، حتى ال يكون»مهنة من ال مهنة له«. خاصة أولئك 
متخصصة  وكاالت  لهم  تستأجر  والذين  الخارج  من  القادمين 
الراغبين  وتلقي حجوزات  الفنادق  بأحد  قاعة  المناسبات  في 
»خبير«  اسم  »رن��ة«  وبحسب  باهظة  وبأسعار  الحضور،  في 
وكذلك  الدورات،  بورصة  في  المعتمد  »الكوتشنج«  و»مدرب« 
األسرة  و»بناء  الناجح«  »الزواج  دورات  يقدمون  الذين  أولئك 

السعيدة« ممن ال عالقة لهم باألمر!!. 
في  المجتمع  تنمية  دائ��رة  تجربة  اإلط��ار  ه��ذا  ف��ي  نحيي 
االجتماعية، حيث وضعت  المهن  لمزاولي  الترخيص  اشتراط 
مقدم  أو  المحاضر  بأن  الجمهور  يطمئن  بحيث  لها،  ضوابط 
والتنظيم  رسمية،  جهة  من  ومرخص  مؤهل  شخص  الخدمة 

أمر صحي ومطلوب ليعرف كل ذي حق حقه.
قديماً قالوا»لو كل من جاء نّجر، ما بقي في الوادي شجر«!!.

علي العمودي

ali.alamodi@alittihad.ae

أبوظبي)االتحاد( 

 التقى اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكادميية سيف بن زايد للعلوم 
الشرطية واألمنية مبكتبه  جيمس موريس رئيس أكادميية ربدان.

ومت خالل اللقاء بحث سبل التعاون وتبادل اخلبرات واملعرفة يف املجال 
األكادميي واملهني يف تطبيق أفضل املعايير واملمارسات، ومناقشة دعم 

الشراكة االستراتيجية بني اجلانبني وتبادل مقترحات العمل املستقبلية.
وأعرب مدير أكادميية سيف بن زايد للعلوم الشرطية واألمنية عن شكره 

وتقديره للجهود املقدمة من أكادميية ربدان يف تدريب منتسبي شرطة 
أبوظبي على أفضل البرامج واألنشطة التدريبية لصقل معارفهم وتعريفهم 

باملستجدات التطويرية، مؤكدًا احلرص على اجناح الشراكة االستراتيجية.
حضر اللقاء الدكتور فيصل الكعبي عميد كلية اجلاهزية، وعبداهلل باصليب 

مدير تنفيذ الدورات املهنية بأكادميية ربدان.

دبي )االتحاد(

 شارك املركز الصحي لشرطة دبي باألسبوع العاملي للتحصني من خالل 
تنفيذ حملة طبية إلعطاء التطعيمات إلى املوظفني يف مقر القيادة العامة 

لشرطة دبي، إلى جانب تقدمي االستشارات الطبية العامة ملختلف األمراض.
وأكد العقيد طبيب استشاري دكتور بدر سلطان بن قبا، مدير املركز الصحي 

لشرطة دبي، أن املشاركة باألسبوع العاملي للتحصني يأتي يف إطار حرص 
القيادة العامة لشرطة دبي على املشاركة يف املناسبات الصحية العاملية، 

والهادفة إلى رفع مستوى الوعي ومكافحة األمراض ومنع انتشارها، مبينًا 
أن األسبوع العاملي للتحصني يهدف إلى رفع الوعي وزيادة معدالت التحصني 

ضد األمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات يف جميع أنحاء العالم.
ولفت العقيد طبيب ابن قبا إلى أن املركز الصحي لشرطة دبي قدم إلى 

املوظفني 3 أنواع من التطعيمات املهمة، واملتمثلة يف تطعيم اإلنفلونزا 
املوسمية والتهاب الكبد الوبائي، واحُلمى الشوكية إلى جانب تقدمي 

استشارات طبية.

تعزيز التعاون بين أكاديميتي
سيــف بن زايــد وربـــدان 

»شرطة دبي« تشارك في األسبوع 
العالمي للتحصين

تسببت في تأخير سفره

500 درهم الغرامة و4 نقاط مرورية وحجز المركبة أسبوعًا للمخالفين

راكب يطالب »شركة طيران« بتعويض

شرطة أبوظبي تحذر من »اإلطارات الرديئة«

مخالفة131 منشأة يف دبا الفجيرة لعدم التزامها بالنظافة 

إيهاب الرفاعي )منطقة الظفرة(

ف���وج���ئ أح����د األش����خ����اص وه��و 
للسفر  المطار  إلى  للذهاب  يستعد 
إل��ى أب��وظ��ب��ي ب��رس��ال��ة اع��ت��ذار من 
شركة الطيران عن بيع تذكرة السفر 
وتعويض في حال رغبته بمبلغ 200 
دوالر، وهو ما دفع الراكب إلى رفع 
التي  الشركة  ض��د  قضائية  دع��وى 
تسببت في تأخير وصوله إلى اليوم 

التالي من الموعد المحدد لسفره.
وط����ال����ب ف����ي ال����دع����وى إل�����زام 
ش���رك���ة ال���ط���ي���ران ب����أن ت�����ؤدي له 
والفائدة  دره��م   21.348.30 مبلغ 
تاريخ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية 
التام،  السداد  وحتى  الدعوى  رف��ع 
وتعويضاً معنوياً بمبلغ 5000 درهم، 

مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.
وأوض����ح ال��راك��ب ف��ي دع����واه أن��ه 
وحال إرادته العودة إلى أبوظبي عبر 
عليها«،  »ال��م��دع��ى  ال��ط��ي��ران  شركة 
األمر  التذكرة،  ببيع  األخيرة  قامت 
ال���ذي ح���ال م��ن دون س��ف��ره ب��ذات 

اليوم  في  للسفر  واض��ط��راره  اليوم، 
أض��رار.  في  له  تسبب  مما  التالي، 
عن  محاٍم  حضر  الجلسات  وخ��الل 
مذكرة  ق��دم  وال��ذي  عليها،  المدعى 
ال��دع��وى  ب��رف��ض  فيها  دف��ع  جوابية 
لعدم تقديم المدعي احتجاجاً خطياً 
عناصر  والن���ع���دام  ك��ذل��ك،  ل��ل��ن��اق��ل 

التعويض.
تعقيبية  ب��م��ذك��رة  ال��م��دع��ي  ورد   

في  الفصل  قبل  ختامها  في  طلب 
العامة  الهيئة  مخاطبة  ال��م��وض��وع 
قيمة  عن  لإلفادة  المدني  للطيران 
للتعويض »وحدة  الوحدات المحددة 
للوارد  وفقاً  ال��راك��ب  سحب  حقوق 
مونتريال  اتفاقية  من   21 بالمادة 
وصمم  اإلم��ارات��ي«،  الدرهم  مقابل 
الواردة بصحيفة  كذلك على طلباته 

دعواه.

دبا الفجيرة )االتحاد(

سالم  حسن  المهندس  كشف   
اليماحي مدير بلدية دبا الفجيرة 
ال��ع��ام��ة  ال��ص��ح��ة  إدارة  أن  ع��ن 
ف��ي ال��ب��ل��دي��ة ن��ف��ذت خ��الل شهر 
ال��م��ب��ارك وف��ت��رة عيد  رم��ض��ان 
على  زيارة   )588( السعيد  الفطر 
المنشآت في مدينة دبا والمناطق 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا م��ن��ه��ا: ال��ص��ال��ون��ات 
والمصابغ  والرجالية،  النسائية 
وأس�������واق ال���ل���ح���وم واألس���م���اك 
والخضار والصيدليات والمطاعم 
وغ���ي���ره���ا، وذل�����ك ل��ل��ت��أك��د م��ن 
بالمعايير  كافة  المنشآت  التزام 
المستمر  التعقيم  أهمها  الصحية 
ونظافة  للمنشأة  العامة  والنظافة 
األدوات الُمستخدمة، واتباع كافة 
انتشار  لمنع  الوقائية  اإلجراءات 

»كوفيد-19«. كورونا  فيروس 
وأش�����ار إل����ى أن����ه ت���م إص����دار 

للعاملين  صحية  بطاقة   )376(
 )122( وت��وج��ي��ه  ال��م��ن��ش��آت،  ف��ي 
التقيد  ل��ع��دم  للمنشآت  إن����ذاراً 
والوقائية  االحترازية  باإلجراءات 
فحوصات  إجراء  عدم  في  تمثلت 
وم��س��ت��م��ر  دوري  ب��ش��ك��ل   PCR
بلبس  االل��ت��زام  وع��دم  للعاملين، 
االلتزام  عدم  جانب  إلى  الكمام، 
ب��االش��ت��راط��ات ال��ص��ح��ي��ة وال��ت��ي 
المواد  فصل  ع��دم  ف��ي  تضمنت 
ال���غ���ذائ���ي���ة ع���ن ب��ع��ض��ه��ا أث��ن��اء 

التخزين.
مخالفة   )131( تحرير  تم  كما 
التزامهم  ل��ع��دم  المنشآت  بحق 
مواد  ومصادرة  العامة،  بالنظافة 
عدم  وكذلك  الصالحية،  منتهية 
للعاملين  صحية  ب��ط��اق��ة  وج���ود 
تجديدها،  ع��دم  أو  المنشأة  في 
التفتيشية  الجوالت  أسفرت  كما 
كيلوجرام   )162( م��ص��ادرة  ع��ن 
مواد  كيلوجرام   )156( تضمنت 
و)5(  الصالحية،  منتهية  غذائية 
إلى  تجميلية،  مواد  كيلوجرامات 
المواد  من  كمية  مصادرة  جانب 
ال��م��ح��ظ��ورة وال��ت��ي ب��ل��غ ع��دده��ا 

كيلوجراماً.  )179(

إلزام بالمصاريف

 قضت محكمة أبوظبي لألسرة 
والدعاوى املدنية واإلدارية بإلزام 

املدعى عليها »شركة الطيران« بأن 
تؤدي للمدعي مبلغ 4150 وحدة 

حقوق أو ما يعادلها بالدرهم 
اإلماراتي، وتعويضًا أدبيًا مبلغ 

5.000 درهم، مع إلزامها بالرسوم 
واملصاريف.

وأكدت يف حيثيات حكمها أن 
املدعي طالب املدعى عليها مببلغ 

4150 وحدة حقوق أو ما يعادله 
مببلغ 21.348.3 درهم، وكان ذلك 
جراء ما أسفر عنه تأخير املدعى 

عليها يف رحلة سفره من مطار 
القاهرة إلى أبوظبي.

ودعم مطالبتها بتقدميه تفاصيل 
رخصة اقتصادية وتذكرة سفر 

مترجمة ترجمة قانونية، 
وخطابًا من الشركة املدعى عليها 

مترجمًا ترجمة قانونية والذي 
أثبت اعتذار املدعى عليها عن بيع 

تذكرة السفر وتعويض يف حال 
رغبته مببلغ 200 دوالر، وكانت 

احملكمة قد اطمأنت ملا قدمه 
املدعي من مستندات، ومن ثم 

وجب على احملكمة القضاء بإلزام 
املدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 

مبلغ 4150 وحدة حقوق أو ما 
يعادله بالدرهم اإلماراتي.

باعت تذكرته
 وعرضت 

عليه 200 دوالر

جانب من الفعاليات )من المصدر(

انطالق الحملة 
المرورية الموحدة 

في عجمان

عجمان )وام(

 أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان 
احلملة املرورية املوحدة الثانية حتت شعار 

»السالمة املرورية ملستخدمي الدراجات 
الكهربائية »السكوتر الكهربائي« بهدف 

تعزيز الوعي املروري لدى مستخدمي 
الدراجات الكهربائية بضرورة التقيد 
واتباع التعليمات واإلرشادات الالزمة 

للسالمة املرورية على الطرقات مبا يضمن 
حتقيق السالمة واألمان ملستخدميها. 

وقال املقدم سيف عبد اهلل الفالسي مدير 
إدارة املرور والدوريات بشرطة عجمان، إن 

إطالق احلملة جاء دعمًا جلهود الدولة 
واملجلس املروري االحتادي عبر إطالق 

املبادرات واحلمالت املرورية التي تستهدف 
توجيه رسائل توعية ملستخدمي 

الدراجات الكهربائية لضمان سالمتهم 
على الطرقات وحثهم على االلتزام 

بتطبيق قوانني السير واملرور اخلاصة 
بقيادة مثل هذه الدراجات. 

وأضاف مدير إدارة املرور والدوريات أن 
احلملة تدعو إلى استخدام الدراجات 

الكهربائية، السكوتر، يف املسارات 
املخصصة لها مع إلزامية لبس اخلوذة 

وعدم استخدام السماعات الثنائية أثناء 
القيادة وعدم استخدام أو ترك السكوتر 

الكهربائي بصورة تشكل إعاقة حلركة 
املركبات أو املشاة. 

وأوضح الفالسي أن احلملة ستوعي 
مستخدمي السكوتر الكهربائي إلى 
ترك مسافة أمان كافية بينها وبني 

الدراجات األخرى واملشاة وجتنب القيادة 
بصورة تشكل خطرًا على اجلمهور أو 

املستخدمني اآلخرين وتركيب األنوار 
األمامية واخللفية خصوصًا أثناء 

قيادتها لياًل وااللتزام بتعليمات السالمة 
واشتراطات الوقاية واللوائح التنظيمية 

ملثل هذه املركبات يف إمارات الدولة. 
وتشمل احلملة توعية مستخدمي 
الكهربائية باحتياطات  الدراجات 
السالمة وإرشادات القيادة اآلمنة 

باللغات العربية واإلجنليزية إضافة 
إلى لغة األوردو، عبر وسائل التواصل 
االجتماعي، ووسائل اإلعالم والنشر 

املقروءة واملسموعة املختلفة، للوصول 
إلى أكبر شريحة ممكنة من املستخدمني 

للدراجات الكهربائية وحتقيق أهداف 
احلملة املرجوة.

رفع مستوى الوعي ومكافحة 
األمراض ومنع انتشارها

أوضح مدير البلدية أن البلدية حترص على مراقبة املنشآت لتوفير 
أعلى معايير الصحة والسالمة ألفراد املجتمع، مع تأكيدها بعدم التهاون 

يف مخالفة أي منشأة ال تلتزم باإلجراءات الوقائية والصحية، مؤكدًا 
أهمية التعاون التام من اجلميع لتحقيق األهداف املرجوة من التدابير 
التي وضعت حلماية العاملني يف هذه املنشآت واملجتمع بشكل عام، كما 

نوه بضرورة اتباع اإلرشادات الصحة العامة لتجنب أية مخالفات تصدر 
بحق املخالف، كما أثنى على جهود إدارة الصحة العامة يف التوعية 

والتثقيف من خالل النشرات يف وسائل التواصل االجتماعي.  وناشدت 
البلدية جمهورها الكرمي بضرورة اإلبالغ عن أي مخالفة من خالل 

االتصال بالبلدية عبر القنوات املتعددة بها سواء عبر االتصال املباشر 
)092443399( أو التواصل عبر قنوات التواصل االجتماعي.

معايير السالمة

162 كيلوجرامًا مواد 
منتهية الصالحية تمت 

مصادرتها

أبوظبي )االتحاد( 

 حذرت شرطة أبوظبي السائقين 
م��ن خ��ط��ورة اس��ت��خ��دام اإلط���ارات 
إلى  ودعت  مركباتهم،  في  الرديئة 
والتأكد  اإلط��ارات،  ضرورة فحص 
م���ن س��الم��ت��ه��ا وع����دم وج����ود أي 
تسبب  أن  یمكن  تشققات  أو  تلف 
لوقوع  تفاديا  اإلط���ار  انفجار  ف��ي 
الجسیمة  ال���م���روري���ة  ال���ح���وادث 
الصیف  ف��ت��رة  خ���الل  خ��ص��وص��اً 
حرارة  درجات  في  االرتفاع  نتيجة 

الجو.
ض��رورة  على  السائقين  وح��ث��ت 
المطابقة  األص���ن���اف  اس��ت��خ��دام 

مالئمة  من  والتأكد  للمواصفات، 
ودرجة  وقياسه  المستخدم  اإلطار 
والحمولة  یتحملها  التي  ال��ح��رارة 
ومالئمة  الصنع،  وسنة  المناسبة، 
إطارات مركباتهم للرحالت الطويلة 

في حاالت السفر براً.
التي  أبرز األسباب  إلى  وأشارت 

تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية 
خالل الصيف والتي تتضمن انتهاء 
ص��الح��ي��ة اإلط�������ارات، ن��ق��ص أو 
اإلط��ارات  الهواء في  زی��ادة ضغط 
والحمولة الزائدة وكثرة االستخدام 
من خالل قطع المسافات الطويلة.

وأكدت تكثيف الرقابة المرورية 
المخالفين  على  القانون  وتطبيق 
ض��م��ن األول���وي���ة االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
ل��ج��ع��ل ال���ط���رق أك���ث���ر س��الم��ة، 
وت��ط��ب��ي��ق ال��م��ادة 82 م��ن ق��ان��ون 
و4  دره��م   500 )الغرامة  المرور 
المركبة  وح��ج��ز  م��روري��ة  ن��ق��اط 
إطارات  صالحية  لعدم  أسبوعاً( 

السير. أثناء  المركبة 

شرطة أبوظبي تحث على التأكد من سالمة اإلطارات )من المصدر(

ضرورة فحص
 اإلطارات والتأكد 

من سالمتها
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لالرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة

مخطط لتطوير منظومة اإلرشاد الزراعي يف أبوظبي

تدريب املهنيني على إعداد تقارير االستدامة

مبادرة لتشجيع الركاب على استخدام النقل  البحري يف دبي

إيهاب الرفاعي )منطقة الظفرة(

ت��ع��م��ل ه��ي��ئ��ة أب��وظ��ب��ي ل��ل��زراع��ة 
تطوير  على  ال��غ��ذائ��ي��ة  وال��س��ام��ة 
منظومة اإلرشاد الزراعي لارتقاء 
ب��م��س��ت��وى ال���خ���دم���ات ال��م��ق��دم��ة 
للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية 
إط����ار مخطط  ف���ي  أب��وظ��ب��ي  ف���ي 
والخدمات  األداء  وتجويد  لتطوير 
من  وذل��ك  للمستفيدين،  المقدمة 
ال��ج��م��ه��ور  آراء  اس��ت��ط��اع  خ���ال 
للوقوف  المقدمة  الخدمات  حول 
ع��ل��ى م��دى رض��ا ال��م��زارع��ي��ن عن 
المراكز  م��ن  المقدمة  ال��خ��دم��ات 
أبوظبي  لهيئة  التابعة  اإلرش��ادي��ة 
ل��ل��زراع��ة وال��س��ام��ة ال��غ��ذائ��ي��ة، 
ال��ع��ام ع��ن سهولة  ال��رض��ا  وك��ذل��ك 
ال��ت��واص��ل م��ع ال��م��رش��د ال��زراع��ي 
وال���رض���ا ع���ن ب��رن��ام��ج م��ك��اف��ح��ة 
أشجار  رش  »طلب  النخيل  آف��ات 
المحاضرات  عن  وكذلك  النخيل«، 
برنامج  على  المقدمة  االفتراضية 
»م���اي���ك���روس���وف���ت ت��ي��م��ز« وق��ن��اة 
بالهيئة وأيضاً  الخاصة  االنستغرام 
تطبيق  ع��ن  ال��ع��ام  ال��رض��ا  م���دى 
للهواتف  ال��زراع�����������ي  اإلرش�����������اد 

الذكية.
وت���ح���رص ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى ت��وف��ي��ر 
المزارع  ومتابعة  اإلرش��اد  خدمات 
إمارة  مناطق  مختلف  في  العاملة 
كخدمات  العمال  وتدريب  أبوظبي، 

اإلرشاد  مهندسو  ينفذها  استباقية 
مسبقاً،  معدة  خطة  وفق  والفنيين 
وت���ع���ود ال���ط���ف���رة ال��ك��ب��ي��رة ال��ت��ي 
إم��ارة  ف��ي  ال��زراع��ة  قطاع  حققها 
الخدمات  هذه  كفاءة  إلى  أبوظبي 
المزارعين  مساعدة  في  ونجاحها 
ع���ل���ى ت��ح��س��ي��ن ط�����رق ال����زراع����ة 
وزي��ادة  جديدة  محاصيل  وإدخ��ال 
ج��ودة  وض��م��ان  ال��م��زرع��ة  إنتاجية 
الهيئة  وت��ك��ث��ف  وت��ن��وع��ه،  اإلن��ت��اج 
المقبلة  ال��م��رح��ل��ة  ف��ي  ج��ه��وده��ا 

ل��ت��ع��زي��ز ب���رام���ج اإلرش������اد ون��ش��ر 
مختلفة  بلغات  التوعوية  الرسائل 
والبشتون،  واألوردو،  كاإلنجليزية، 
لتسهيل  وذل��ك  الفلبينية،  واللغة 
لفئات  اإلرشادية  النصائح  وصول 
بهذه  الناطقين  من  المزارع  عمال 
أفضل  تطبيق  يضمن  بما  اللغات 
ال��م��م��ارس��ات ال���زراع���ي���ة وزي����ادة 
ال���ع���ائ���د االق���ت���ص���ادي ألص��ح��اب 
ال���م���زارع وت��ع��زي��ز م���ن اس��ت��دام��ة 

الزراعي. القطاع 

دبي)االتحاد(

 اختتمت الشبكة العربية للمسؤولية 
االجتماعية للمؤسسات، أمس، تدريباً 
على إعداد تقارير االستدامة وكذلك 
ورشة عمل لتحليل الفجوات، بمشاركة 
الصغيرة  الشركات  ممثلي  من  ع��دد 

والكبيرة والمؤسسات الحكومية.
مؤسسة  المرعشي  حبيبة  وأك��دت 
للمسؤولية  العربية  الشبكة  ورئيسة 
االج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��م��ؤس��س��ات، ال��ت��زام 
الشبكة التي تعتبر أول منصة متعددة 
االجتماعية  للمسؤولية  األط����راف 
وأهم  وأقدم  واالستدامة،  للمؤسسات 
مركز للمعرفة والتدريب في المنطقة، 
والكبيرة  الصغيرة  الشركات  بإشراك 
والمؤسسات الحكومية لاستفادة من 
منذ  المستدامة  التنمية  ممارسات 

إنشائها في عام 2004.
وأش�������ارت إل����ى ت��ح��ق��ي��ق ال��ش��ب��ك��ة 
إن�����ج�����ازات م��ه��م��ة ل��ج��ع��ل ت��ق��اري��ر 
واالستدامة  االجتماعية  المسؤولية 

الشركات  لجميع  معيارية  ممارسة 
والمؤسسات.

التدريبية  ال����دورة  »ت��ع��زز  وق��ال��ت: 
م��ه��ارات  االس��ت��دام��ة  تقارير  إلع���داد 
فهم  أي��ض��اً  وتعمق  ال��ت��ق��اري��ر  إع���داد 
واأله��داف  والسياسة  االستراتيجية 
حيث  األداء،  وم���ؤش���رات  وال��غ��اي��ات 
ت��ه��دف ال�����دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة وورش 

العمل المصممة للشبكة إلى مساعدة 
التنمية  قيم  ترسيخ  على  الشركات 
األساسية  أعمالها  ف��ي  المستدامة 
وتعزيز التغييرات األساسية في نهجها 
استراتيجياتها،  وكذلك  وممارساتها 
وجعل عام 2022 عام التميز واألولوية 
بتصميم  ق��دم��اً  فيه  نمضي  ال��ذي   -

وإبداع لتحقيق ذلك«.

دبي )وام(

والمواصات  الطرق  هيئة  تعتزم 
حيوية  م���ب���ادرة  إط����اق  دب���ي  ف��ي 
لتشجيع  ترويجية  حملة  تتضمن 
الجماعي  النقل  وسائل  مستخدمي 
ع��ل��ى اس���ت���خ���دام وس���ائ���ل ال��ن��ق��ل 
ال��ب��ح��ري وت��ك��ري��م ال��رك��اب األك��ث��ر 
اس��ت��خ��دام��اً ل��ه��ذه ال��وس��ائ��ل في 
اإلمارة، وذلك بالتعاون مع الحبتور 
س��ي��ت��ي »ال���ع���ض���و ف���ي م��ج��م��وع��ة 
ال��ح��ب��ت��ور« ع��ل��ى أن ي��ك��ون إط��اق 
يونيو  شهر  خ��ال  المب���ادرة  هذه 

ثاثة  م��دى  على  وتستمر  المقبل 
أشهر. 

الهاشمي  أب��وب��ك��ر  محمد  ووج���ه 
البحري بمؤسسة  النقل  إدارة  مدير 
المواصات العامة في الهيئة الشكر 
تقديمها  على  الحبتور  لمجموعة 
الرعاية الكاملة لهذه المبادرة الهادفة 
إلى تشجيع المزيد من الركاب على 
البحري  النقل  وس��ائ��ل  اس��ت��خ��دام 
بالفيري  المتمثلة  للهيئة  التابعة 
وال���ب���اص وال��ت��اك��س��ي ال��م��ائ��ي��ي��ن.. 
الحملة  أنه خال  الهاشمي  وأوضح 
أسبوعية  سحوبات  الهيئة  َستُجري 

لوسائل  استخداماً  األكثر  للركاب 
النقل البحري لتكريم الفائزين منهم 
ببطاقات دخول إلى عروض »سيرك 
وقال:  سيتي.  الحبتور  في  البيرل« 
التابعة  البحري  النقل  وسائل  تَُعدُّ 
من  وال��م��واص��ات  ال��ط��رق  لهيئة 
وسائل  فهي  الهيئة  خ��دم��ات  أه��م 
الجذب  معالم  م��ن  وج���زء  م��م��ّي��زة 
أماكن  م��ن  ب��ه  تمرُّ  ِلما  السياحي 
سياحية  وم��ع��ال��م  خ��ّاب��ة  وم��ن��اظ��ر 
للركاب  توّفر  وهي  دبي  إم��ارة  في 
إلى  مشيراً  وممتعاً..  سلساً  تنّقا 
أن وس��ائ��ل ال��ن��ق��ل ال��ب��ح��ري ه��ذه 

عالمية  شركات  ِقَبِل  من  صممت 
ال��ق��وارب  صناعة  ف��ي  متخصصة 
والمواصفات  المعايير  أرقى  وفق 
مت���ن  ع��ل��ى  وت��ت��وف��ر  ال��ع��ال��م��ي��ة. 
الراحة  أسباب  كل  الوسائل  ه��ذه 
السامة  وم��ع��دات  وال��ت��ج��ه��ي��زات 
خاصة  أم��اك��ن  توفر  كما  واألم���ان 
ألص���ح���اب ال��ه��م��م إض���اف���ة إل��ى 
الهوائية  للدراجات  خاصة  أم���اكن 
وال��س��ك��وت��ر ع��ل��ى م��ت��ن ف��ي��ري دب��ي 
وسائل  بين  التكامل  تحقيق  بهدف 
ودع���م  المختلف����ة  ال��م��واص��ات 

الم��رن. التنق���ل 

الشارقة )وام( 

اجتماعه  خال  الشارقة،  لمدينة  البلدي  المجلس  انتخب 
الدكتور  أم��س،  عشر  السابع  السنوي  الفصل  م��ن  الثالث 
جاء  المجلس..  لرئيس  نائباً  الكتبي  ح��م��وده  ب��ن  ع��ب��داهلل 
المجلس،  رئيس  المهيري  علي  سالم  ترأسه  الذي  االجتماع، 
بشأن   2022 لسنة  رق���م/17/  األميري  المرسوم  على  بناء 
إعادة تشكيل المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وذلك بحضور 
الدكتور خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة 
الحيوانية، والدكتور سليمان بن عبداهلل الزعابي رئيس دائرة 
سعيد  وعبيد  المجلس،  أعضاء  جانب  إلى  البلديات،  شؤون 
بوخاطر  وماجد  الشارقة،  مدينة  بلدية  عام  مدير  الطنيجي 
المجلس  رئيس  نائب  انتخاب  وج��رى  المجلس.  سر  أمين 

أغلبية األعضاء. السري وبحضور  باالقتراع 

أبوظبي)االتحاد(

والنقل  البلديات  لدائرة  التابعة  أبوظبي  مدينة  بلدية  نظمت   
توعوية  عمل  ورشة  والسامة  والصحة  البيئة  إدارة  خال  من 
المهنية  والسامة  والصحة  البيئة  متطلبات  ح��ول  افتراضية 

واإلنشاء. البناء  العاملة في قطاع  للكيانات 
التي  التوعوية  العمل  ورش  سلسلة  ضمن  الورشة  هذه  تأتي 
تهدف إلى رفع وتعزيز الوعي لدى شركات المقاوالت والمكاتب 
االستشارية وكذلك العمال بشأن االلتزام باشتراطات ومتطلبات 
تحفظ  التي  اآلمنة  العمل  بيئة  إيجاد  وأهمية  المهنية،  السامة 

وسامتهم.  العمال  حياة 
الجهات  جميع  أبوظبي  مدينة  بلدية  دعت  اإلطار  هذا  ضمن 
عمل  بيئة  إيجاد  أهمية  إلى  اإلنشائية  المواقع  عن  المسؤولة 
للحفاظ  وذلك  السامة،  واشتراطات  معايير  مع  ومتوافقة  آمنة 

العمال. على صحة وسامة 

»بلدي الشارقة« ينتخب
نائبـــًا للـــرئيس

ورشة توعية لبلدية أبوظبي

وسائل النقل البحري جزء من معالم الجذب السياحي )أرشيفية(

كانت الهيئة قد أطلقت تطبيق اإلرشاد الزراعي للهواتف 
الذكية واألجهزة اللوحية ويعد منصة معرفية تقدمها 

الهيئة للمتعاملني بهدف نشر املعرفة الفنية مبفاهيم 
الزراعة املستدامة ومساعدة املزارعني ومربي الثروة 

احليوانية على تطبيق أفضل املمارسات الزراعية وتنمية 
الثروة احليوانية، وذلك يف إطار التزام الهيئة بتطوير 

منظومة اإلرشاد الزراعي وتبني التكنولوجيا احلديثة يف 
كافة مجاالت العمل واالعتماد على تطبيقاتها يف تطوير 

وحتسني اخلدمات وحتقيق رضا وسعادة املتعاملني.
وتشير اإلحصائيات التي كشفت عنها هيئة أبوظبي 

للزراعة والسالمة الغذائية عن تنفيذ أكثر من 149,946 
زيارة إرشادية للمزارع العاملة يف إمارة أبوظبي خالل العام 

2020، وذلك مبعدل 2,9 زيارة كل أسبوع، وتعتبر الزيارات 
اإلرشادية خدمات استباقية تستهدف تطوير وتنمية 

قطاع الزراعة، حيث تختص مبتابعة أحوال املزارع وتقدمي 
الدعم الفني واإلرشاد الزراعي ألصحاب وعمال املزارع، 

وتوعيتهم بأفضل املمارسات الزراعية وطرق الزراعة 
احلديثة واالستخدام األمثل للمياه، كما نفذت الهيئة 36 
ألفًا و625 زيارة إرشادية خالل الربع الثالث من عام 2021 

على املزارع.

اإلرشاد الزراعي للهواتف الذكية  

استطالع رأي
للوقوف على مدى رضا 

المزارعين

تعزيز وعي العمال وشركات المقاوالت 
والمكاتب االستشارية 

أهداف التنمية  

مؤسسة  املرعشي  حبيبة  قالت 
العربية  الشبكة  ورئيسة 
االجتماعية  للمسؤولية 

للمؤسسات:
التدريبية  الدورات  »تساعد 

تنظمها  التي  العمل  وورش 
إصدار  على  املهنيني  الشبكة 

واإلفصاح  االستدامة  تقارير 
املالية  املمارسات غير  عن 
املعرفة واخلبرة  بناًء على 

الفنية يف هيكل إعداد تقارير 
الدورة  االستدامة، حيث غطت 

التنمية  أهداف  الروابط مع 
التي  املتحدة  لألمم  املستدامة 

للكيانات  مهمة  أولوية  أصبحت 
العالم«. أنحاء  يف جميع 

     توفير خدمات اإلرشاد ومتابعة المزارع العاملة في مختلف مناطق إمارة أبوظبي )أرشيفية(
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أبوظبي )وام( 

وّج��ه سمو الشيخ خالد بن محمد بن 
زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي 
أبوظبي  مكتب  رئيس  أبوظبي،  إلم��ارة 
التنفيذي، ببناء شراكات جديدة لتسريع 
بما  المتجددة،  الطاقة  م���وارد  إن��ت��اج 
لتعزيز  النظيف  الهيدروجين  ذلك  في 
الطموحة  أدن���وك  خطط  ف��ي  التقدم 
للنمو والتوسع في هذا المجال وتسريع 

التحول في قطاع الطاقة. 
جاء ذلك، خالل ترؤس سموه اجتماع 
شركة  إدارة  لمجلس  التنفيذية  اللجنة 
بترول أبوظبي الوطنية »أدن��وك«، الذي 
لمجموعة  ال��رئ��ي��س  المقر  ف��ي  ُع��ق��د 

»أدنوك«. 

األهداف االستراتيجية
االجتماع،  خالل  سمّوه،  واستعرض 
االستراتيجية،  وأهدافها  الشركة  أداء 
مشيداً بشراكات »أدنوك« االستراتيجية 
من  العديد  تحقيق  في  أسهمت  التي 
ذلك  ف��ي  بما  النفطية،  االك��ت��ش��اف��ات 
االكتشاف الجديد في حقل »بوحصا«، 
أكبر الحقول البرية في إم��ارة أبوظبي 

تبلغ سعته اإلنتاجية 650 ألف  وال��ذي 
اكتشاف  وتم  يومياً.  النفط  من  برميل 
بئر  م���ن  ب��رم��ي��ل  م��ل��ي��ون   500 ن��ح��و 
استكشافية في تكوين جيولوجي جديد 
ضمن منطقة حقل »بوحصا«، مما يوفر 
عالي  »م��رب��ان«  لخام  إضافية  مصادر 

الجودة.
ويُعد حقل »بوحصا« جزءاً من منطقة 
امتياز »أدنوك البرية« ويُدار من قبلها. 
كما تم اكتشاف نحو 100 مليون برميل 
من النفط في امتياز المنطقة البرية رقم 
»3« في أبوظبي الذي يمثل ثاني اكتشاف 
نفطي في منطقة االمتياز. وكانت شركة 
قد حصلت على حقوق  »أوكسيدنتال« 
استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز 
في المنطقة البرية رقم »3« في مطلع 

عام 2019.  كما تم اكتشاف نحو 50 
مليون برميل من خام »مربان« الخفيف 
امتياز  منطقة  في  الكبريت  ومنخفض 
شركة  تديرها  التي  البترولية  الظفرة 
»الظفرة البترولية«، المشروع المشترك 
بين »أدن��وك« ومؤسسة النفط الوطنية 
ال��ك��وري��ة »ك���ن���وك« وش��رك��ة »ج���ي إس 

انيرجي«. 

تعزيز التعاون 
وأثنى سمو الشيخ خالد بن محمد بن 
زايد آل نهيان على نهج »أدنوك« لتعزيز 
ترسيخ  لضمان  شركائها  مع  التعاون 
عالمياً  م���زوداً  اإلم����ارات  دول��ة  مكانة 
حيث  من  كثافة  األق��ل  للنفط  موثوقاً 

االنبعاثات لعقود قادمة. 
كما أشاد سموه بجهود »أدن��وك« في 
تعزيز أس���واق ال��م��ال ف��ي ال��دول��ة عبر 
شركة  أسهم  من   %10 إلدراج  خطط 
»ب��روج«، شركة البتروكيماويات الرائدة 
ع��ال��م��ي��اً، ف��ي س��وق أب��وظ��ب��ي ل���أوراق 
المالية، ضمن جهودها المستمرة لدعم 
نمّو وتنويع االقتصاد، بما يتماشى مع 
وتعزيز  لخلق  »أدن����وك«  استراتيجية 

القيمة. 

بن  خ��ال��د  الشيخ  سمو  وب��إش��راف 
محمد بن زايد آل نهيان، تقوم اللجنة 
»أدن���وك«  إدارة  لمجلس  التنفيذية 
بتقديم التوجيه االستراتيجي للشركة 
النمو  دفع  في  للمساهمة  سعيها  في 
االق��ت��ص��ادي ف��ي دول��ة اإلم����ارات بما 
»مبادئ  أه��داف  مباشر  بشكٍل  يدعم 
وتعقد  اإلم���ارات.  لدولة  الخمسين« 
على  اج��ت��م��اع��ات  التنفيذية  اللجنة 
الذي  التقدم  الستعراض  العام  م��دار 

أهدافها  تحقيق  في  »أدن��وك«  تحرزه 
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة وال��م��ال��ي��ة وأدائ���ه���ا 

التشغيلي. 

الحضور 
اللجنة  أع��ض��اء  االج��ت��م��اع  ح��ض��ر 
»أدن���وك«  إدارة  لمجلس  التنفيذية 
ال��دك��ت��ور  م��ع��ال��ي  م��ن  ك��ل  ف��ي  ممثلًة 
س��ل��ط��ان ب���ن أح��م��د ال��ج��اب��ر، وزي���ر 
المتقدمة،  والتكنولوجيا  الصناعة 

التنفيذي  والرئيس  المنتدب  العضو 
ل�»أدنوك« ومجموعة شركاتها، ومعالي 
سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي 
التحتية، ومعالي  والبنية  الطاقة  وزير 
وزير  الصايغ  محمد  علي  بن  أحمد 
المبارك  ومعالي خلدون خليفة  دولة، 
التنفيذي  والرئيس  المنتدب  العضو 
ومعالي  لالستثمار«،  مبادلة  ل�»شركة 
جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس 

دائرة المالية في أبوظبي.

خالد بن محمد بن زايد لدى ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة »أدنوك« 

خالد بن محمد بن زايد 
يوجه بإقامة شراكات تدعم التحول يف قطاع الطاقة 

650 مليـــــون برميـــــــل اكـــــتشافـــات نفطيــــة في أبوظبي 

ترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة »أدنوك«

500
مليون برميل

من حقل
»بوحــصا«

100
مليون برميل

في المنطقة 
البرية »3« 

50
مليون برميل 

من خام »مربان« 
بالظفرة البترولية

ترسيخ مكانة اإلمارات مزودًا موثوقًا للنفط األقل كثافة لالنبعاثات

 تطوير أسواق المال 
بطرح 10% من أسهم 

»بروج« في سوق 
أبوظبي لألوراق المالية 

رصد زيادة اإلقراض بدعم من االنتعاش االقتصادي وتحسن جودة األصول 

تقرير: 24.3% ارتفاع صايف أرباح أكبر 10 بنوك إماراتية 

حسام عبدالنبي )دبي( 

بنوك  عشرة  ألكبر  اإلجمالي  الربح  صافي  ارتفع 
إماراتية مدرجة في أسواق األسهم، بنسبة %24.3 
أساس  على  الحالي  العام  من  األول  الربع  خ��الل 
فصلي، بينما سجلت القروض والسلفيات ارتفاعاً 
بنسبة 2.8% على أساس فصلي تزامناً مع التعافي 
آند  »أل��ف��اري��ز  ش��رك��ة  تقرير  االق��ت��ص��ادي، حسب 
مارسال« والذي يرصد أداء القطاع المصرفي في 

دولة اإلمارات للربع األول من عام 2022.
بدولة  المصرفي  ال��ق��ط��اع  أداء  تقرير  ويبين 
ارتفعت  الودائع  إلى  القروض  نسبة  أن  اإلم��ارات، 
على خلفية انتعاش نمو االئتمان مدعوماً باالنتعاش 
إلى  ووصلت  الجائحة  تداعيات  من  االقتصادي 
مقارنة   2022 ع��ام  من  األول  الربع  في   %84.5
بنسبة 82.1% في الربع الرابع من عام 2021. كما 

من  الدخل  نسبة  ارتفعت 
غير الفوائد بنسبة %0.6 
على أساس فصلي، حيث 
ظل هامش صافي الفائدة 
عند  ث���اب���ت���اً  اإلج���م���ال���ي 
المعدالت  بسبب   ،%2.1

المعيارية المنخفضة.
جودة  أن  التقرير  وأك��د 
األص��������ول ف����ي ال��ب��ن��وك 
اإلماراتية شهدت تحسناً، 
القروض  انخفضت  حيث 
المتعثرة بنسبة 0.1% إلى 
األول  الربع  6.1% خالل 

عند  ثابتاً  العائد على األص��ول  بقاء  العام، مع  من 
1.4% خالل الفترة ذاتها.

الصادر عن  المصرفي  القطاع  أداء  تقرير  ويحلل 
بنوك  أكبر 10  بيانات  آند مارسال«  »ألفاريز  شركة 
مدرجة في اإلمارات، وهي بنك أبوظبي األول، وبنك 
اإلمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك 
أبوظبي  ومصرف  المشرق،  وبنك  اإلس��الم��ي،  دب��ي 

اإلسالمي، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، 
الشارقة  وم��ص��رف  ال��وط��ن��ي،  الخيمة  رأس  وب��ن��ك 
اإلسالمي. وذكر التقرير أن تكلفة المخاطر شهدت 
حيث  اإلم��ارات��ي��ة.  البنوك  لمعظم  بالنسبة  تحسناً 
انخفض إجمالي تكلفة المخاطر بمقدار 26.9 نقطة 
إلى  أساس على أساس فصلي، ويرجع ذلك أساساً 
االنخفاض الملحوظ في صافي مخصصات انخفاض 
بنسبة  المخصصات  إجمالي  وانخفض  القيمة. 
درهم،  مليار   3.5 إلى  أس��اس فصلي  على   %23.6
مرجعاً ذلك إلى تسجيل معظم البنوك مخصصات 
أقل بسبب التحسينات االقتصادية، إلى جانب تمديد 

.)TESS( مخطط الدعم االقتصادي المستهدف
الفائدة  هامش  صافي  أن  إل��ى  التقرير  وأش���ار 
اإلجمالي ظل ثابتاً على نطاق واسع عند %2.05 
انخفاض  بسبب   2022 ع��ام  من  األول  الربع  في 
العائدات من البنوك بسبب انخفاض معدل الفائدة 
األوسع، منوهاً بأن العائد 
انخفض  االئ��ت��م��ان  ع��ل��ى 
 5 بمقدار  هامشي  بشكل 
نقاط أس��اس على أساس 
تكلفة  ظلت  بينما  فصلي، 
األم��وال ثابتة على أساس 
حيث   %1.0 عند  فصلي 
أع��ل��ن��ت س��ت��ة م���ن أك��ب��ر 
عشرة بنوك في الدولة عن 
صافي  انكماش  استمرار 
بينما  ال���ف���ائ���دة،  ه��ام��ش 
أبلغت البنوك المتبقية عن 

توسع هامشي. 

»ألفا ظبي« تستثمر 
9.2 مليار درهم في صندوق 

»ألفا ويف فينتشرز 2«

أبوظبي )االتحاد( 

في  دره��م  مليار   9.2 استثمار  عن  القابضة،  ظبي  ألفا  شركة  أعلنت 
أطلقته  ال��ذي   »2 فينتشرز  ويف  »ألفا  المخاطر  المال  رأس  صندوق 

شركتا »شيميرا كابيتال« و»ألفا ويف جلوبال« مطلع العام الجاري.
يتضمن إجمالي االلتزام المذكور مساهمة رأسمالية بقيمة 2.6 مليار 
درهم سيتم  مليار   6.6 بقيمة  غير مسحوب  رأسمالياً  والتزاماً  درهم، 

سحبها على امتداد فترة االستثمار في الصندوق.
 - بالفعل  استثماراته  بدأ  ال��ذي   -  »2 فينتشرز  ويف  »ألفا  يعتبر 
صندوقاً عالمياً لالستثمار في الشركات الخاصة متعددة األطوار مع 
التركيز بصورة خاصة على الشركات النامية في مجموعة واسعة من 
الخدمات  وتكنولوجيا  االصطناعي،  الذكاء  ذلك  في  بما  القطاعات 
وقطاع  للمستهلكين،  اإللكترونية  والخدمات  الحياة،  وعلوم  المالية، 
االستثماري  التركيز  ويتماشى   .)B2B( للشركات  التجارية  األعمال 
جانب  في  تركز  والتي  ظبي«،  »ألفا  نمو  استراتيجية  مع  للصندوق 
دولة  طموح  لدعم  االبتكارية  التقنيات  في  االستثمار  على  منها  كبير 
التكنولوجيا  على  يعتمد  متنوع  تنافسي  اقتصاد  خلق  في  اإلم��ارات 

ويعزز ثقافة االبتكار.
ظبي  ألفا  لشركة  التنفيذي  الرئيس  العامري،  حمد  المهندس  وقال 
القابضة: »تتمحور استراتيجية نمو الشركة حول االستثمار في االبتكار 
والتكنولوجيا، ونركز تحديداً على التقنيات التي ترسي تحوالت جذرية 
باعتبارها وسيلة مهمة لتقدم مجموعة شركاتنا وتعزيز دورها الريادي 
في قطاعات عملها. وبصفتنا أحد أبرز مستثمري هذا الصندوق، يمكننا 
إبراز هذا االلتزام باالبتكار والتكنولوجيا والشركات النامية بالتوازي مع 

توسيع نطاق محفظتنا االستثمارية وتقديم عوائد عالية لمساهمينا«.
ويسهم التزام »ألفا ظبي« في تحسين نطاق ووزن محفظتها المتوازنة 
عبر تنويع قطاعات عمل الشركة ومناطق نشاطها وزيادة حجمها، فضاًل 
عن زيادة تدفق االستثمارات إليها وتوسيع نطاق وصولها عبر األسواق 

الرئيسية بما في ذلك الواليات المتحدة األميركية.

 84.5% نسبة 
القروض إلى الودائع 
وإجمالي المخصصات 

يتراجع %23.6 

خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة 
»أدنوك« بحضور سلطان الجابر وسهيل المزروعي وأحمد الصايغ وخلدون 

المبارك وجاسم بوعتابه الزعابي )الصور من وام(
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»دي بي ورلد« 
تعزز استراتيجية 

االستدامة 

دبي )االتحاد(

جّددت »دي بي ورلد«، 
التزامها بحماية وتعزيز صحة 

احمليطات، من خالل تركيزها 
على أهمية الوصول إلى املياه 

النظيفة، وحتقيق شروط 
الصحة العامة، وحماية التنوع 

البيولوجي البحري. ويأتي هذا 
االلتزام اجلديد ليشّكل أحد 

املجاالت الثالثة اجلوهرية 
التي توليها الشركة أهمية 

كبرى يف إطار استراتيجيتها 
لالستدامة »عاملنا مستقبلنا«.

االستدامة يف توجيه جميع 
العمليات التجارية العاملية 

لـ»دي بي ورلد« منذ إطالقها يف 
2015، بحيث تساعد مجاالت 
التركيز الثالثة التي تتضمنها 

حول املرأة والتعليم، وآخرها 
املياه النظيفة كمجال جديد 

يضاف إلى أولويات االستدامة 
لديها، يف حث اجلميع على 

العمل مبسؤولية، وإعطاء 
األولوية للنمو االقتصادي 

املستدام والشامل لضمان 
حتقيق تأثير إيجابي على 

املجتمعات والبيئات التي 
تتواجد فيها الشركة. وبلغ 

استثمار »دي بي ورلد« يف 
املشاريع املجتمعية لعام 2021 

ما قيمته 13.2 مليون دوالر.
ويجمع مجال املياه اجلديد، 

الذي توليه »دي بي ورلد« 
أهمية بالغة، بني جميع جهود 
استدامة احمليطات احلالية مع 
االلتزام بدعم الوصول العادل 

إلى املياه النظيفة وحتقيق 
شروط الصحة العامة. ويضمن 

أيضا احلفاظ على جميع 
البيئات املائية خاليًة من 

التلوث.

تطبيق  نعتزم  اإلدراج  بعد  أض���اف، 
بهدف  قوية  أرب��اح  توزيعات  سياسة 
من  المساهمين  على  عائد  تحقيق 
القابلة  ال��ح��رة  ال��ن��ق��دي��ة  ال��ت��دف��ق��ات 
ل��ل��ت��وزي��ع، م���ع ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى ملف 
وستعتمد  االستثمار،  بدرجة  ائتماني 
س��ي��اس��ة ت��وزي��ع األرب����اح ل��دي��ن��ا على 
الُدفعات نصف السنوية، التي تتم في 
بموافقة  مارس وسبتمبر، وذلك رهناً 

الجمعية العمومية.
وتابع: تتوقع الشركة دفع أرباح ثابتة 
قدرها 3.5 مليار درهم في 2022 منها 
دوالر(  مليون   325( درهم  مليار   1.2
 650( درهم  مليار  و2.3  الثاني  للربع 
عام  من  الثاني  للنصف  دوالر(  مليون 
 ،2023 المالي  للعام  2022، وبالنسبة 
نعتزم دفع أرباح ثابتة بما ال يقّل عن 

4.7 مليار درهم )1.3 مليار دوالر(.
السيولة  زي��ادة  إن  السويدي  وق��ال 
لرأس  جديدة  مصادر  إلى  والوصول 
المال سيسهم في تسريع نمو أعمال 
األسواق  في  ريادتها  وتعزيز  الشركة 
إدراج  أن  والعالمية، موضحا  المحلية 
سيسهم  للمستثمرين  الشركة  أسهم 
نجاحها  م��س��ي��رة  ت��ع��زي��ز  ف��ي  أي��ض��اً 

األرباح  لتوزيع  سعيها  من  واالستفادة 
ال��م��خ��ط��ط ل��ه��ا، م���ع ت��وف��ي��ر ف��رص��ة 
للمواطنين والمقيمين بدولة اإلمارات 
المستقبلي  النمو  من  ج��زءاً  ليكونوا 

للشركة.
وأض������اف: ح��ق��ق��ن��ا ال��ن��ج��اح منذ 
من  المستمر  الدعم  بفضل  البداية 
أدن��وك  الرئيسيين  مساهمينا  قبل 
في  المحوري  ودوره��م��ا  وبورياليس 
يعود  كما  المستقبلية،  النمو  خطط 
ال��دؤوب��ة  موظفينا  ل��ج��ه��ود  ال��ف��ض��ل 
وتفانيهم في العمل وخبراتهم العملية، 
بمساهمين  للترحيب  دائ��م��اً  ونتطلع 
جدد. وقال السويدي: يتيح لنا اإلدراج 
المالية  ل���أوراق  أبوظبي  س��وق  ف��ي 
في  اإلقليمي  تواجدنا  لتعزيز  فرصة 
هذه  على  واالن��ف��ت��اح  الخليج  منطقة 
المستثمرين  م��ن  الكبيرة  الشريحة 
نعمل  ال��ذي  ال��وق��ت  ف��ي  المحترفين 
المستثمرين  اس��ت��ق��ط��اب  ع��ل��ى  ف��ي��ه 
الدوليين المؤهلين، وكذلك المواطنين 

والمقيمين بدولة اإلمارات.

ظروف السوق
وقال السويدي: متفائلون بديناميكية 

زي���ادة  ون��ت��وق��ع  المستقبلية،  ال��س��وق 
الطلب على منتجاتنا بشكل قوي للغاية 
لما نراه من توّجهات عالمية كبرى مع 
وجود التطبيقات الجديدة، ونشهد في 

على  الطلب  في  متواصاًل  نمواً  ب��روج 
الرغم  على  آسيا،  ق��ارة  من  منتجاتنا 
من إضافاتنا الكبيرة للعرض وتوسيعنا 
للطاقة اإلنتاجية، حيث من المتوقع أن 

يستوعب الطلب ذلك العرض. 
وأض�����اف: ف��ي ه���ذه األث���ن���اء، ف��إن 
أسواقنا اإلقليمية المستهدفة في آسيا 
ستواصل  وأفريقيا  األوس��ط  والشرق 
العالمي  الطلب  نمو  تعزيز  دوره��ا في 
زي��ادة  فيها  بما  ع��وام��ل  ع��دة  بسبب 
التصنيع واالستثمار في البنية التحتية 
المدن  ف��ي  للعيش  السكان  وان��ت��ق��ال 
الطبقة  من  السكان  ونمو  الحضارية 

المتوسطة.

تعزيز االستدامة
مجاالت  في  »ب��روج«  مبادرات  وعن 
ال��س��وي��دي: لدينا  ق���ال  االس��ت��دام��ة، 
البيئية  القضايا  ب��ش��أن  ش��ام��ل  نهج 
واالجتماعية والحوكمة، كما لدينا سجل 
المجال،  ه��ذا  في  ب��اإلن��ج��ازات  حافل 
واستراتيجية لتحقيق النمو بشكل أكبر 
والصديقة  المستدامة  المنتجات  في 
والتي  التدوير  إلع��ادة  والقابلة  للبيئة 
الدائري،  االقتصاد  دعم  في  ستسهم 
كما لدينا سجل حافل يمتاز بالتزامنا 

بقواعد الصحة والسالمة والبيئة.
وأوض��ح أن »ب��روج« ح��ددت أهدافاً 
طموحة لالستدامة البيئية لعام 2030، 

بما في ذلك انخفاضاً بنسبة 30% في 
 %25 بنسبة  وخفضاً  الطاقة،  كثافة 
في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في 
النطاق 1، وخفضاً بنسبة 100% في 

اإلشعال المستمر.

ابتكار وتطوير
االستمرار  نعتزم  السويدي:  وق��ال 
في االستفادة من مكانتنا التي نحظى 
يعزز  بما  العالمية،  األس��واق  في  بها 
مجموعة  وتطوير  ابتكار  على  قدرتنا 
توسيع  على  التركيز  م��ع  منتجاتنا، 
الرئيسة  األسواق  في  نطاق حضورنا 

واألسرع نمواً.
وع���ن دور»أدن������وك« و»ب��وري��ال��ي��س« 
»ب��روج«،  في  الرئيسين  المساهمين 
ق�����ال ال����س����وي����دي: ي��ل��ع��ب ك����ل م��ن 
مهماً  دوراً  شركتنا  في  المساهمين 
في تعزيز أعمالنا، حيث تستفيد بروج 
األولية  للمواد  التنافسية  الميزة  من 
التي  الطويل  المدى  على  المضمونة 
تزودنا بها أدنوك، واستخدام التقنيات 
لنا  توفرها  التي  نوعها  من  الفريدة 
المعرفة  بورياليس، فضاًل عن  شركة 

الفنية والقدرات االبتكارية.

20.2 مــليار درهم قيمـة اإليرادات 
و5.5 مــــليار درهــــــــم أربـــــــــاح 2021

:» الرئيس التنفيذي للشركة هزيم السويدي لـ »

االكتتاب يدعم نمو أعمال »بروج« محليًا ودوليًا

3.5 مليار درهم توزيعات متوقعة للعام الحالي و4.7 مليار درهم في 2023
دور محــــــــوري لـ»أدنــــــــوك« و»بــــــورياليس« في خـــــــطط النمـــو المستقبليــــة

حلول متقدمة

تأسست شركة بروج في عام 1998 بأبوظبي وشهدت نموًا كبيرًا إلى 

أن أصبحت إحدى الشركات البتروكيماوية الرائدة عالميًا في توفير 

حلول مبتكرة ومميزة من البولي أوليفينات.

وتعمل »بروج« على توفير حلول متقدمة بشكل يومي، وتشمل 

مواد مخصصة لتصنيع األنابيب ومستلزماتها وكذلك األسالك 

والكابالت وأجزاء السيارات ومواد التغليف المستدام، والمنتجات 

الزراعية مثل أغطية البيوت الزراعية والتطبيقات الطبية.

وقال هزيم السويدي: أصبحنا إحدى الشركات الرائدة في القطاع 

الصناعي بدولة اإلمارات بما نوفره للعمالء في آسيا والمحيط 

الهادئ والشرق األوسط وأفريقيا. 

سيد الحجار )أبوظبي(

أكد هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة بروج، أن إعالن 

شركة بترول أبوظبي الوطنية »أدنوك« عن عزمها طرح حصة أقلية من أسهم شركة 

»بروج«، لالكتتاب العام األولي في سوق أبوظبي لألوراق المالي، يسهم في تهيئة 

فرص أكبر لتوسعة أعمال الشركة ويدعم نموها في اإلمارات وخارجها.

وقال السويدي لـ»االتحاد« إن »بروج« لديها ملف أداء مالي قوي وربحية تشغيلية 

وتدفقات نقدية تشغيلية متينة، حيث حققت إيرادات بقيمة 20.2 مليار درهم 

)5.5 مليار دوالر( وأرباح قدرها 5.5 مليار درهم )1.5 مليار دوالر( للسنة المالية 
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بمعدل 983 ميجابت/الثانية

»إكسبو 2020« 

أسـرع إنترنـت

يف العــــــــــالم 

يوسف العربي )أبوظبي(

2020 بنهاية شهر مارس  رغم انقضاء فعالية إكسبو 
تتواصل،  تزال  ال  القياسية  أرقامه  أن  إال  الماضي، 
حيث حصد المعرض لقب أسرع إنترنت على مستوى 
 2021 عامي  خ��الل  عقدت  التي  الفعاليات  جميع 
العالمي   »Ookla« »أوك��ال«،  مؤشر  بحسب  و2022، 
المتخصص في قياس سرعات اإلنترنت على مستوى 

العالم.
تنزيل  س��رع��ة  متوسط  بلغ  ال��م��ؤش��ر،  نتائج  ووف���ق 
ميجابت/الثانية،   983  »2020 »إكسبو  في  البيانات 

ونحو 103 ميجابت/الثانية إلرسال البيانات.
وجاء الدوري األميركي للفرق المحترفة لكرة القدم 
»NFL« في الترتيب الثاني عالمياً مسجاًل سرعة تنزيل 
بيانات بلغت 874 ميجابت/الثانية، ونحو 36 ميجابت/

الثانية إلرسال البيانات.
للهواتف  العالمي  الدولي  والمؤتمر  المعرض  وحل 
برشلونة  مدينة  في  عقد  ال��ذي   »MWC« المتحركة 
مارس   3 إلى  فبراير   28 من  الفترة  خالل  اإلسبانية 
2022 كثالث فعالية عالمية من حيث سرعة اإلنترنت، 
بت/ ميجا   495 بلغت  بيانات  تنزيل  سرعة  مسجاًل 

الثانية، ونحو 81 ميجابت/الثانية إلرسال البيانات.

فعالية متواصلة
االت��ص��االت  تنظيم  هيئة  أن  إل���ى  ال��ت��ق��ري��ر  ول��ف��ت 
في  للغاية  سباقة  كانت   )TDRA( الرقمية  والحكومة 
خلق بيئة تنظيمية لالتصاالت، حيث قامت في نوفمبر 
في  الطيف  من  هيرتز  ميجا   100 بتخصيص   2018
النطاق »C« لكل من »اتصاالت« و»دو«، لتمكينهما من 

»5G« طرح شبكات
الجيل  لطيف  المبكر  التخصيص  ه��ذا  وبفضل 

الخامس، والمناخ االستثماري المالئم، احتلت اإلمارات 
المرتبة   ،2022 مارس  من  اعتباراً  المتحدة،  العربية 
األولى في مؤشر »أوكال« العالمي، استناداً إلى متوسط 

سرعات تنزيل شبكة الهاتف المحمول.
وأضاف: شكل معرض إكسبو 2020 فرصة لكل من 
»اتصاالت« و»دو« لعرض أداء شبكات الجيل الخامس 
كبيراً،  تحدياً  أيضاً  مثل  لكنه  العالمي،  الصعيد  على 
نظراً لتصميمه المترامي األطراف على مساحة 4.38 
 191 يمثلها  التي  التغطية  وتحديات  مربع،  كيلومتر 
جناحاً والتي تباينت بشكل كبير من حيث الحجم ومواد 
الرئيسية في وسط  الوصل  قبة  إلى  باإلضافة  البناء، 

إكسبو.
وأفاد التقرير بأنه تمت مقارنة أداء الشبكة »إكسبو 
جميع  ف��ي  مختارة  أخ��رى  رئيسية  ب��أح��داث   »2020
أنحاء العالم، لفهم كيفية قيام المشغلين ببناء تجارب 
الخامس،  الجيل  شبكة  باستخدام  محسنة  مستهلكين 

ورفع حدود األداء في األحداث واسعة النطاق. 

األسرع عالميًا 
وتؤكد سرعات الجيل الخامس التي سجلتها »أوكال« 
أن شبكة الجيل الخامس في إكسبو 2020 هي أسرع 
 2 تنزيل  س��رع��ات  تزيد  حيث  اإلط���الق،  على  ح��دث 
مدار  على  اتصاالت،  على شبكة  الثانية  في  جيجابت 
متوسط   2020 إكسبو  شبكة  وحققت  الحدث،  فترة 
ما  الثانية،  في  ميجابت   983.19 بلغ  تنزيل  سرعة 
إكسبو  وكان  العالمية.  الفعاليات  ص��دارة  في  يجعلها 
في  اتصاالت  مع  متميزة  شراكة  اتفاقية  وقع   2020
السلكية  لتكون مزود خدمات االتصاالت   2016 يونيو 
البنية  تطوير  عن  ومسؤولة  والرقمية،  والالسلكية 
تزويد  بهدف  إكسبو،  موقع  في  لالتصاالت  التحتية 

الزوار والمشاركين بتجربة رقمية متطورة.

وفد بورصة البحرين خالل الزيارة )من المصدر(

لجنة في »الوطني االتحادي« تناقش 
مشروع قانون بشأن المالية العامة

تعزيز التعاون بين »سوق أبوظبي« 
وبورصة البحرين

أبوظبي )االتحاد(

المجلس  في  والصناعية  واالقتصادية  المالية  الشؤون  لجنة  واصلت 
الوطني االتحادي خالل اجتماعها الذي عقدته اليوم الخميس 19 مايو 
الدكتور طارق  برئاسة  بدبي،  للمجلس  العامة  األمانة  2022، في مقر 
حميد الطاير رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض 
أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم )26( لسنة 2019 في شأن المالية 

العامة، بحضور ممثلي وزارة المالية.
حضر االجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: ميرة سلطان السويدي 
مقررة اللجنة، وأسامة أحمد الشعفار، وسعيد راشد العابدي، وعائشة 

راشد ليتيم، وعائشة رضا البيرق، ومروان عبيد المهيري.
ويهدف تعديل مشروع القانون الذي يتكون من أربع مواد، إلى التوافق 
المعايير المحاسبية المعتمدة على أساس االستحقاق المحاسبي،  مع 

بدالً من نظام المحاسبة على األساس النقدي المعدل.

أبوظبي )االتحاد(

وفداً  الجاري  األسبوع  المالية خالل  لأوراق  أبوظبي  استضاف سوق 
المسؤولين  كبار  ناقش  حيث  البحرين،  بورصة  من  المستوى  رفيع 
التنفيذيين من كال السوقين ُجملًة من الموضوعات ضمن سلسلة من 
اللقاءات في إطار الشراكة االستراتيجية المبرمة بينهما، للمضي قدماً 

نحو تعزيز ُسبل التعاون المشترك.
وخالل هذه الزيارة، اتخذ السوقان المالّيان خطوات جادة نحو تنفيذ 
شهر  خالل  عنها  اإلعالن  تم  والتي  بينهما  الُمبرمة  االتفاقية  أهداف 
النمو وتعزيز سيولة  الماضي، بهدف استكشاف أوجه وفرص  نوفمبر 

السوقين والترويج للمنتجات والخدمات المبتكرة. 

هزيم السويدي



أبوظبي )االتحاد( 

في  الفندقية  المنشآت  استقطبت 
دول���ة اإلم����ارات خ��ال ال��رب��ع األول 
مايين   6 نحو  ال��ج��اري  ال��ع��ام  م��ن 
فندقية،  ليلة  مليون   25 قضوا  زائر 
بنمو 10% مقارنة بالفترة ذاتها من 
مجلس  بيانات  حسب   ،2019 ع��ام 

اإلمارات للسياحة.
نزالء  إقامة  م��دة  متوسط  وحقق 
المنشآت الفندقية نمواً بنسبة %25 
نفسها، مرتفعاً  المقارنة  فترة  خال 
من 3 لياٍل إلى 4 لياٍل فندقية، وبلغت 
الفندقية  المنشآت  إش��غ��ال  نسبة 
ب��ال��دول��ة خ��ال ه��ذه ال��ف��ت��رة %80 
األعلى  النسب  بين  م��ن  تعد  وال��ت��ي 
ع��ال��م��ي��اً. ك��م��ا ح��ق��ق��ت ال��م��ن��ش��آت 
مليار   11 بقيمة  إي���رادات  الفندقية 
مقارنة   %20 ن��م��و  بنسبة  دره����م، 
بنفس الفترة من عام 2019، وسجلت 
العمل  إل��ى  ال��ع��ودة  المنشآت  ه��ذه 
بكامل طاقتها االستيعابية بنحو 200 

ألف غرفة فندقية.

تنافسية السياحة اإلماراتية 
وقال معالي الدكتور أحمد بالهول 
لريادة األعمال  الفاسي، وزير دولة 
والمتوسطة،  الصغيرة  والمشاريع 
رئيس مجلس اإلمارات للسياحة، إن 
الربع  خال  حقق  السياحي  القطاع 
األول من عام 2022 قفزة نمو جديدة 
للسياحة  العالية  التنافسية  تعكس 
في ضوء  وعالمياً  إقليمياً  اإلماراتية 
ال��دع��م ال��ام��ح��دود وال��ت��وج��ي��ه��ات 
السديدة للقيادة الرشيدة واهتمامها 
أحد  باعتباره  الحيوي  القطاع  بهذا 
للمستقبل  االستراتيجية  القطاعات 
وم����ح����وراً رئ��ي��س��ي��اً ض��م��ن ال��رؤي��ة 
للخمسين  اإلم��ارات  لدولة  التنموية 

عاماً المقبلة.
ال��س��ي��اح��ة  أن  م��ع��ال��ي��ه  وأوض�����ح 
األول  الربع  خ��ال  حققت  الوطنية 
م��ن ال��ع��ام ال��ج��اري ن��م��واً ي��ف��وق ما 
عامي  ف��ي  فقط  ليس  تسجيله  ت��م 
بالمقارنة  حتى  بل  و2021،   2020
 ،2019 ع��ام  م��ن  نفسها  الفترة  م��ع 
لقياس  المرجعية  اليوم  يمثل  ال��ذي 
معظم  في  والنمو  التعافي  معدالت 

األع��وام  أفضل  أح��د  ويعد  البلدان، 
بشكل  االقتصادي  النمو  مسيرة  في 
خاص،  بشكل  السياحي  والنمو  عام 
القوية  ال���ع���ودة  ي��ؤك��د  ال���ذي  األم���ر 
االستشرافية  الرؤية  بفضل  للقطاع 
والجهود  ال��دول��ة،  لقيادة  الحكيمة 
لتنمية  المبذولة  المتضافرة  الوطنية 
البيئة  وت��وف��ي��ر  ال��وط��ن��ي��ة  ال��س��ي��اح��ة 
الداعمة والحوافز المتكاملة لتطوير 
البنية  وتوفير  السياحية  المنتجات 
في  ال��م��ائ��م��ة  السياحية  التحتية 
الدولة، والتركيز على توفير خدمات 

ذات قيمة مضافة عالية.

السياحة الواردة 
 2022 م���ن  األول  ال���رب���ع  وش��ه��د 
انتعاشاً وعودة قوية للسياحة الواردة 
الخارجية،  األس��واق  من  الدولة  إلى 
الفندقية  المنشآت  استقبلت  حيث 
نحو  ال��دول��ة  إم����ارات  مختلف  ف��ي 
وت��ص��درت  دول���ي،  س��ائ��ح  مايين   4

العربية  والمملكة  الهند  جمهورية 
السعودية والمملكة المتحدة واالتحاد 
الروسي والواليات المتحدة األميركية 
المنشآت  نزالء  قائمة أهم جنسيات 

الفندقية القادمين من الخارج. 
وأوض������ح م��ع��ال��ي ال���ف���اس���ي أن 
ه��ذه ال��م��ؤش��رات ت��ؤك��د ق��وة المنتج 
اإلمارات  دولة  تمتلكه  وما  السياحي 
من خدمات رائدة ومقاصد سياحية 
جاذبة وبنية تحتية سياحية متطورة، 
بقطاع  المتزايدة  الثقة  تعكس  وأنها 
الرائدة  والسمعة  الوطني  السياحة 
في  ال��س��ي��اح��ة  بيئة  حققتها  ال��ت��ي 
الدولة باعتبارها وجهة آمنة ومفضلة 
سياحية  تجربة  توفير  على  وق��ادرة 

غنية ومتميزة.

الفعاليات الكبرى  
ال��دور  أهمية  إل��ى  معاليه  وأش���ار 
الكبرى  الفعاليات  به  ساهمت  الذي 
التي استضافتها الدولة خال األشهر 

السياحة  نتائج  رف��د  ف��ي  الماضية 
 2020 إكسبو  أهمها  ومن  الوطنية، 
أكثر  استقطاب  في  نجح  الذي  دبي 
أشهر،   6 زائ��ر خال  مليون   24 من 
وح��م��ل��ة »أج��م��ل ش��ت��اء ف��ي ال��ع��ال��م« 
خال  حققت  التي  الثانية  بنسختها 
إيرادات وصلت  شهر ونصف الشهر 
إلى 1.5 مليار درهم وجذبت أكثر من 

1.3 مليون سائح محلي.
وأث����ن����ى م���ع���ال���ي���ه ع���ل���ى ج��ه��ود 
والدوائر  المعنية  الرسمية  الجهات 
القوية  والشراكة  المحلية  السياحية 
في  السياحي  الخاص  القطاع  مع 
محوري  دور  لها  كان  والتي  الدولة 
اإليجابية،  النتائج  هذه  تحقيق  في 
مؤكداً أهمية مواصلة تكامل األدوار 
بالتنمية  ال��م��ع��ن��ي��ة  ال��ج��ه��ات  ب��ي��ن 
ال��دول��ة  رؤي���ة  لتحقيق  ال��س��ي��اح��ي��ة 
ف��ي ه��ذا ال��ص��دد، وت��وف��ي��ر أفضل 
السياحية  والمنتجات  ال��خ��دم��ات 
ل��ل��س��ي��اح ال��داخ��ل��ي��ي��ن وال��دول��ي��ي��ن، 
وب���ال���ت���ال���ي ت��رس��ي��خ م��ك��ان��ة دول���ة 
ومستدام  مفضل  كمقصد  اإلمارات 
للسياح، ووجهة حيوية لاستثمارات 

السياحية. والمشاريع 

الدولة تملك مقاصد 
جاذبة وبنية سياحية 

متطورة

بالهول الفالسي
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25% نمو متوسط إقامة النزالء

فنادق اإلمــارات تستقطب 6 ماليني زائر 

ثاني الزيودي خالل اللقاء )وام(

أحمد بن سعيد يزور جناح »دبي 
لخدمات المالحة الجوية« 

دبي )وام(

للطيران  دبي  هيئة  رئيس  مكتوم  آل  بن سعيد  أحمد  الشيخ  زار سمو 
الرئيس األعلى لمجموعة طيران اإلمارات رئيس مؤسسة دبي لخدمات 
الماحة الجوية، جناح المؤسسة  في معرض المطارات في مركز دبي 
التجاري العالمي. واطلع سموه على إنجازات المؤسسة وأوجه التعاون 
مع أصحاب المصلحة اآلخرين لارتقاء بخدماتها الفنية باإلضافة إلى 
خارطة طريق التطوير المستقبلي وتسريع التطلع إلى األمام عبر الركائز 

الثاث المتمثلة في األشخاص والتكنولوجيا والتعاون االستراتيجي.

ثاني الزيودي:  10.5% نمو 
التجارة بين اإلمارات وألمانيا 

دبي )وام(

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن 
دولة اإلمارات أصبحت أهم شريك تجاري أللمانيا في الشرق األوسط، 
حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الدولتين 9.5 مليار دوالر 

خال 2021، بارتفاع نسبته 10.5% عن عام 2020.
وأكد الزيودي - خال حضوره فعالية نظمها إرنست بيتر فيشر سفير 
جمهورية ألمانيا االتحادية لدى الدولة وهولجر ماهنيك القنصل األلماني 
اإلماراتي  األلماني  للمجلس  التنفيذي  المدير  أوهمز  وأوليفر  دبي  في 
المشترك للصناعة والتجارة بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس العاقات 
عاقات  قوة  على  تشهد  الفعالية  هذه  أن   - البلدين  بين  الدبلوماسية 
الصداقة بين الدولتين، التي تم تأسيسها عام 1972. وأضاف أن اقتصاد 
البلدين مستعد إلمكانيات المستقبل، مشيراً إلى استعداد البلدين لتبني 
التقنيات الجديدة والصناعات والقطاعات الجديدة. وأكد أن كا البلدين 
لديهما التزام مشترك الستغال كل فرصة للشراكات والمشاريع المشتركة 

وتبادل المعرفة لتحقيقها خاصة في مجاالت التكنولوجيا واالبتكار.

عبداهلل آل صالح عقب توقيع االتفاقية )من المصدر(

»االقتصاد« توقع اتفاقية 
لتطوير قطاع التعاونيات

أبوظبي )االتحاد( 

وقعت وزارة االقتصاد وحتالف التعاونيات الدولي، والذي 
يعد أكبر منظمة عاملية معنية بالتعاونيات، اتفاقية تعاون 

لتطوير هيكلية مشروع تعزيز قطاع التعاونيات يف الدولة، يف 
إطار استراتيجية الوزارة لالرتقاء بأداء القطاع التعاوني يف 

الدولة وزيادة مساهمته يف االقتصاد الوطني. وقع االتفاقية 
من جانب وزارة االقتصاد عبد اهلل آل صالح وكيل الوزارة، ومن 

جانب حتالف التعاونيات الدولي، باالسوبرامانيان أيير، املدير 
اإلقليمي للتحالف.

وبلغ عدد اجلمعيات التعاونية مبختلف أشكالها يف دولة 
اإلمارات العربية املتحدة نحو 42 جمعية منها 20 استهالكية 

و13 لصيادي األسماك و7 جمعيات يف مجاالت أخرى 
واحتادين تعاونيني و200 منفذ وفرع لها يف جميع أنحاء الدولة 

مع نهاية عام 2020، فيما بلغ إجمالي رؤوس أموال التعاونيات 
3.1 مليار درهم، وبلغ صايف األرباح أكثر من مليار درهم بنهاية 

العام ذاته، بينما بلغ عدد املساهمني يف التعاونيات نحو 97000 
عضو مساهم حتى نهاية عام 2020.

وقال عبد اهلل آل صالح يف بيان إن االتفاقية من شأنها تعزيز 
بيئة عمل القطاع التعاوني يف الدولة إلى مستويات جديدة، 

وسيتم من خاللها العمل مع حتالف التعاونيات الدولي 
للمساهمة يف تطوير تشريعات استباقية مرنة حتقق مزيدًا 

من التمكني لنموذج التعاونيات وتنظيم حوكمتها، ومبا يصب 
يف تعزيز جاهزية بيئة العمل التعاوني يف الدولة وزيادة 

مساهمتها يف منو الناجت احمللي اإلجمالي غير النفطي للدولة، 
مشيرًا سعادته إلى أن هذه االتفاقية تخدم أهداف وزارة 

االقتصاد واستراتيجيتها املتكاملة لتحقيق تطور نوعي يف 
قطاع التعاونيات وحتقيق أثر مباشر يف زيادة دوره يف تنوع 

وتنافسية االقتصاد الوطني.
 وأشار إلى أن دولة اإلمارات كانت من أولى دول املنطقة التي 

سمحت بقيد وتداول أسهم التعاونيات يف أسواقها املالية، يف 
خطوة تصب يف تعزيز ريادة وتنافسية التعاونيات اإلماراتية 

إقليميًا وعامليًا، وتتيح تفعيل وتعميق دورها يف رفد القطاعات 
االقتصادية بالدولة ودعم املساهمني فيها.

من جهته، قال باالسوبرامانيان أيير، املدير اإلقليمي لتحالف 
التعاونيات الدولي: »نستهدف من خالل هذه االتفاقية، رفد 

القطاع التعاوني يف دولة اإلمارات بأفضل املمارسات املتبعة 
عامليًا، وعرض النماذج الرائدة من مختلف البلدان حول 

العالم، وسيكون نهجنا هو املساعدة يف تعزيز النموذج التعاوني 
القائم يف دولة اإلمارات، وزيادة الوعي واملساعدة يف إشراك 

الشباب والنساء، وبناء القدرات، مما يسهم يف زيادة مساهمة 
التعاونيات يف دعم اقتصاد دولة اإلمارات العربية املتحدة.

»إنفستوبيا« تدشن حواراتها العاملية انطالقًا من الهند

جمارك دبي تصدر سياسة جمركية للشراكة مع الهند

نيودلهي )االتحاد(

التي  لاستثمار،  العالمية  إنفستوبيا  م��ب��ادرة  أعلنت 
أطلقتها الحكومة اإلماراتية في سبتمبر 2021، انطاق 
حواراتها العالمية بداية من الهند، عبر تنظيم جلستين 
لها في مومباي ونيودلهي. وناقشت الجلسات التحوالت 
ضوء  في  االستثمار  عالم  يشهدها  التي  المتسارعة 
التكنولوجيا الحديثة وسبل توجيه االستثمارات بصورة 
يطرحها  التي  والفرص  الناشئة،  األس���واق  نحو  أكبر 

السوق الهندي في هذا الشأن.
ويُعتبر هذا أول نشاط اقتصادي لمبادرة إنفستوبيا 
العالمية لاستثمار خارج اإلمارات العربية المتحدة، في 
إطار أهدافها لتوجيه االستثمارات نحو األسواق الناشئة 
واالقتصاد الجديد، حيث يمكن أن يكون لاقتصاد تأثير 
في مستقبل 3.5 مليار شخص، وتشجيع االستثمار في 
اقتصادات جديدة.. كما يحمل هذا النشاط االقتصادي 
العالمي األول خارج اإلمارات لمبادرة إنفستوبيا أهمية 
خاصة، وذلك النعقاده في واحدة من األسواق العالمية 
ويأتي  الهند،  وهي  المبادرة  تستهدفها  التي  الرئيسية 
االقتصادية  الشراكة  اتفاقية  تطبيق  بدء  مع  بالتزامن 
الشاملة بين البلدين )CEPA(، حيث تهدف إنفستوبيا إلى 
لعب دوري مهم ورئيسي في الترويج لفرص االستثمار 

بين الهند واإلمارات.
وُعقدت الجلستان بحضور عدد من كبار المسؤولين 
البارزين  والمستثمرين  األعمال  ورجال  القرار  وصناع 
اإلماراتي  الجانب  من  يتقدمهم  والهند،  اإلم��ارات  من 
معالي عبد اهلل بن طوق المري وزير االقتصاد، ومعالي 
الدكتور أحمد بن عبداهلل حميد بالهول الفاسي وزير 
الدولة لريادة األعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، 

البنا، سفير  عبدالرحمن  عبدالرحمن  أحمد  والدكتور 
دولة اإلمارات العربية المتحدة لدى الهند.

 ومن الجانب الهندي سنجاي سودهير سفير جمهورية 
الهند لدى دولة اإلمارات، وراجان نافاني، رئيس مجلس 
الهندي،  الصناعات  التابعة التحاد   75@India مبادرة 

 Jetline لشركة  المنتدب  والعضو  التنفيذي  والرئيس 
Industries. وأديرت الجلسات من قبل أنجاني كومار، 
شريك في شركة ديلويت - شريك المعرفة إلنفستوبيا.

وقال معالي عبداهلل بن طوق المري وزير االقتصاد، 
ثابتاً ضمن جهود الدولة  إن »إنفتسوبيا« »تمثل محوراً 
لتطوير السياسات العالمية المحفزة لاستثمار وصياغة 
ف��رص وش��راك��ات ج��دي��دة م��ع مجموعة م��ن األس��واق 

الدولية في قطاعات االقتصاد الجديد«.
وم��ب��ادرة  منصة  ح����وارات  »ان��ط��اق  معاليه:  وت��اب��ع 
العالمية،  األس��واق  في  لاستثمار  العالمية  إنفستوبيا 
بداية من الهند، يشّكل خطوة عملية واستراتيجية لها 
نحو التواجد في بلدان مختلفة، ورعاية وتنظيم أنشطة 
فيها، لتعزيز االستثمار في القطاعات المستقبلية في 

األسواق الناشئة«.

يوسف العربي )أبوظبي(

أص�����درت ج���م���ارك دب���ي ال��س��ي��اس��ة ال��ج��م��رك��ي��ة رق��م 
»2022/54«، الخاصة بشروط وضوابط تطبيق اتفاقية 
الشراكة االقتصادية الشاملة بين دولة اإلمارات العربية 

المتحدة وجمهورية الهند.
ووفق السياسة الجمركية، تتغير االلتزامات المترتبة 
على االتفاقية بحسب نوع البضائع التي تم تقسيمها إلى 
تسع فئات بحيث تتدرج هذه االلتزامات من إزالة الرسوم 
متساوية  بأقساط  الرسوم  هذه  إزال��ة  إلى  الجمركية، 
خال خمس سنوات، إلى إزالة الرسوم الجمركية خال 

عشر سنوات.
مباشرة  مشحونة  المنتجات  تلك  تكون  أن  ويشترط 
إلى الطرف اآلخ��ر، ويجوز  من أحد أط��راف االتفاقية 
نقل، المنتجات عبر أراضي طرف آخر من غير أطراف 

االتفاقية من خال العبور )الترانزيت(، وفي حال العبور 
أو  تفريغها  أخ��رى خاف  لعمليات  تخضع  أال  يشترط 
إعادة تحميلها أو تجزئتها أو عملية، بهدف المحافظة 

عليها وأن تظل خال هذه المدة في بلد العبور.
 ويشترط أن تكون المنتجات ذات منشأ أحد طرفي 
االتفاقية، وأن يتم الحصول عليها بالكامل في أراضي 
أحد طرفي االتفاقية، أو أن تمر بعمليات تصنيع أو إنتاج 
منشأ  من  المستوردة  المنتجات  تكون  أن  على  كافية، 
بشهادة  مصحوبة  اإلم��ارات  دول��ة  إلى  الهند  جمهورية 

منشأ صادرة من جمهورية الهند.
وأوضحت السياسة الجمركية أنه يتعين على المستورد 
لغايات منحة المعاملة التفضيلية بتقديم طلب في وقت 
المخصص  الحقل  تعبئة  ويعتبر  المنتجات،  استيراد 
لإلعفاء في البيان الجمركي بمثابة تقديم للطلب المشار 

إليه. 

المرسوم  على  بناء  الجمركية  السياسة  وص���درت 
االتحادي رقم )23( لسنة 2022 بشأن التصديق، على 
اتفاقية الشراكة االقتصادية الشاملة بين دولة اإلمارات 
العربية المتحدة وجمهورية الهند، واستناداً لقرار مجلس 
الوزراء رقم )1/11و( لسنة 2022، وكتاب وزارة االقتصاد 
للهوية  االتحادية  الهيئة  وكتاب   2022/4/21 بتاريخ 
والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بتاريخ 2022/4/22.

وتطبق االتفاقية على أقاليم الطرفين وفقاً لدساتير 
كل منهما، بما في ذلك أراضيهما ومياههما اإلقليمية 
المنطقة  ذلك  في  بما  فوقهما،  الذي  الجوي  والمجال 
بما  األخ��رى،  البحرية  والمناطق  الخالصة  االقتصادية 
في ذلك الجرف القاري الذي يتمتع الطرفان والحقوق 
وفقاً  الحصرية  القضائية  ال��والي��ة  أو  عليه  بالسيادة 
القانون  وقواعد  بهما  المعمول  ولوائحهما  لقوانينهما 

الدولي المعمول به.

عبداهلل بن طوق وبالهول الفالسي وأحمد البنا وجانب من المسؤولين خالل االجتماع  )من المصدر(

تطوير السياسات المحفزة 
لالستثمار وصياغة شراكات 

جديدة 

عبدهللا بن طوق



نيويورك )االتحاد(

أعربت دولة اإلمارات، أمس، عن بالغ قلقها 
إزاء تفاقم حالة انعدام األمن الغذائي عالمياً، 
داع��ي��ة إل��ى إط���اق اس��ت��ث��م��ارات ج��دي��دة في 
اتخاذ  وأكدت ضرورة  األغذية،  ومجال  المياه 

إجراءات استباقية في مواجهة أزمة الغذاء. 
الدولة  وف��د  به  أدل��ى  بيان،  في  وأوض��ح��ت 
االجتماع  خال  المتحدة،  األم��م  لدى  الدائم 
ال���وزاري ل��ل��دول األع��ض��اء ف��ي مجلس األم��ن 
األميركي  الخارجية  وزير  باستضافة  الدولي، 
الدائمة  األميركية  والمندوبة  بلينكن  أنتوني 
باعتبارها  اإلم��ارات  أن  المتحدة،  األم��م  لدى 
إن��س��ان��ي��اً وع��ض��واً ف��ي مجلس األم��ن  م��ان��ح��اً 
ورئيساً لمؤتمر المناخ »COP28«، يمثل األمن 
الغذائي أولوية كبرى بالنسبة لها، مؤكدة على 
الجوع  مستويات  تصاعد  م��ن  البالغ  قلقها 

وانعدام األمن الغذائي حول العالم. 
وقالت الدولة، في البيان: »مثلما شاهدنا في 
الغذاء،  أزمات  حول  العالمي  األممي  التقرير 
حتى قبل صدمات األسعار األخيرة، فإن العالم 
األم��ن  ان��ع��دام  م��ن  قياسية  مستويات  سّجل 
الغذائي عام 2021، وهو ما يعني أن واحداً من 
كل ثمانية من سكان العالم نام جوعاَن، ولسوء 

الحظ فإن هذا العدد يتزايد«. 
بالعمل عن كثب  التزامها  اإلم��ارات  وأك��دت 
مع الشركاء لمعالجة هذه التحديات العالمية، 
أطلقت  الجاري  العام  خال  أنها  إلى  مشيرة 
المناخ«  أج��ل  من  ال��زراع��ي  االبتكار  »م��ب��ادرة 

بالتعاون مع الواليات المتحدة ودول أخرى.
الغذاء  برنامج  مع  التعاون  أن  إل��ى  ولفتت 
وج��ب��ة«،  »مليار  برنامج  تنفيذ  ف��ي  العالمي 
وهي أكبر مبادرة من نوعها لتوزيع الغذاء في 

المنطقة خال شهر رمضان.
وبحسب البيان، نّوهت الدولة إلى أنها جزء 
التي  ال��غ��ذاء  ألم��ن  األساسية  المجموعة  من 
المتحدة  العامة لألمم  للجمعية  قراراً  ستقدم 
األسبوع  ال��غ��ذائ��ي  األم��ن  ان��ع��دام  ح��ول حالة 
سيتم  ال���ذي  ال��ق��رار  أن  إل��ى  الف��ت��ة  المقبل، 
تقديمه برعاية لبنان، يعبر عن دعوة جماعية 
حاسمة لوضع أمن الغذاء العالمي في مقدمة 

ومحور عمل مجلس األمن. 
رئيس هو  له ه��دف  ال��ق��رار  أن  إل��ى  ولفتت 
تعزيز الجهود المرتبطة بانعدام األمن الغذائي 

عالمياً وتأثيره على حياة الناس حول العام. 
البيان،  بحسب  أي��ض��اً،  اإلم����ارات  ورح��ب��ت 
المالية  ب���»ال��م��ؤس��س��ات  ال��خ��اص  ب��االل��ت��زام 
االجتماعية،  الحماية  دع��م  ل��زي��ادة  الدولية« 
المجموعة  لهذه  انضمامها  أن  إل��ى  مشيرة 
يسلط ال��ض��وء ع��ل��ى أه��م��ي��ة ض��م��ان وص��ول 
المساعدات اإلنسانية بصورة آمنة وبا عوائق 

لتخفيف انعدام األمن الغذائي.
أعربت  قدماً،  المبادرات  ه��ذه  مضي  وم��ع 
هناك  ت��زال  ال  بأنه  اعتقادها  عن  اإلم���ارات 

إلى  أكبر، داعية  حاجة من أجل تنسيق دولي 
إجراء التغييرات المنهجية الضرورية لمعالجة 
الصراعات  الناجمة عن  العالمية  الغذاء  أزمة 
التجارية  والقيود  واألوب��ئ��ة  المناخي  والتغير 

واللوجستية بصورة مستدامة.
االستثمارات  زي���ادة  إل��ى  اإلم����ارات  ودع��ت 
بالدول الهشة،  الغذاء والمياه  بشكل كبير في 
الفتة إلى أن ذلك سيكون محور نقاش داخل 
السبع  ال���دول  ومجموعة  األممية  ال��وك��االت 

المتحدة  األم��م  ومؤتمر  العشرين،  ومجموعة 
لتغير المناخ. 

وذكرت أنه مع تخصيص حزم مالية بمليارات 
ال�����دوالرات ل��م��س��اع��دة ال����دول ال��ن��ام��ي��ة على 
بجدية  التعامل  من  بد  ال  الفحم،  من  التحول 
االستقرار  زعزعة  من  تعاني  التي  ال��دول  مع 
بسبب التصحر ونقص الغذاء والمياه. وقالت: 
»إن المحاصيل المقاومة للجفاف، وتكنولوجيا 
الري الحديثة عنصران يمكنهما إحداث تغيير 

جوهري مؤثر إذا ما أمكن استخدامها وتمويلها 
من خال المنصات الحكومية«.

وأضافت: »إن ذلك ليس مجرد استثمار في 
األمن  انعدام  يمنع  وإنما  المحلية،  اإلم��دادات 
تسارع  دون  يحول  كما  التفشي،  من  الغذائي 

الصراعات والنزوح«. 
وش�����ددت اإلم�������ارات ع��ل��ى أه��م��ي��ة ق���درة 
المنظمات على توقع حاالت الجفاف والتعطل 
على  المنافسة  وتعقب  اإلم���داد  ساسل  في 

ت��ؤدي هذه  أن  ال��م��وارد، مؤكدة على ض��رورة 
السياسات  في  تحول  إح��داث  إل��ى  البيانات 
أزمة  ح��دوث  قبل  الدولية  ال��م��وارد  وتحريك 

غذاء حقيقية. 
اإلم����ارات عن  أع��رب��ت  بيانها،  خ��ت��ام  وف��ي 
اعتقادها بأن أفضل طريقة إلدارة الصراع هي 
منعه من الحدوث، مؤكدة التعاون مع الشركاء 
مواجهة  على  والعمل  الصدد،  هذا  في  كافة 

تداعيات أزمة الغذاء على المدى القريب. 
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دعت إلى إطالق استثمارات جديدة في المياه واألغذية واتخاذ إجراءات استباقية

اإلمارات تحذر من تفاقم انعدام األمن الغذائي عامليًا

جانب من اجتماع وزاري استضافته الواليات المتحدة في مجلس األمن الدولي بحضور وفد الدولة الدائم )من المصدر(

أكدت االستعداد لألزمة الغذائية قبل بداية العملية العسكرية

روسيا ترهن فتح موانئ أوكرانيا بمراجعة العقوبات

موسكو )وكاالت( 

روسيا  أن  أم��س،  الكرملين،  أّك��د 
 2021 نهاية عام  كانت مستعّدة منذ 
العالم  ضربت  التي  الغذائية  لألزمة 
مع بداية العملية العسكرية الروسية 
في أوكرانيا في فبراير 2022، فيما 
أشارت إلى أنه سيتعين إعادة النظر 
في العقوبات المفروضة على روسيا 
إذا استجابت لمناشدة األمم المتحدة 
على  المطلة  أوك��ران��ي��ا  م��وان��ئ  لفتح 
تصدير  يمكنها  حتى  األس��ود  البحر 

الحبوب.
الكرملين، ماكسيم  ولفت مستشار 
للشباب  م��ؤت��م��ر  خ���ال  أوري��ش��ك��ي��ن 
الرئيس  »السبب  أن  إلى  في موسكو 
العام  العالم   سيصيب  ال��ذي  للجوع 
االقتصادية  اإلج��راءات  هو  الجاري 
المتحدة  للواليات  ال��م��دروس��ة  غير 
بذلك  مشيراً  األوروب����ي«،  واالت��ح��اد 
إلى العقوبات الغربية التي تستهدف 
روسيا والتي قّوضت قدرات موسكو 

على تصدير األسمدة والقمح.
ونقلت عنه الوكاالت الروسية قوله، 
بوتين   الروسي فاديمير  الرئيس  إن 
حّضر الباد لتداعيات أزمة غذائية 
عالمية محتملة منذ نهاية عام 2021 
العملية العسكرية في  أي قبل بداية 
أوكرانيا في 24 فبراير 2022، والذي 
له  تحّضر  كانت  أنها  موسكو  نفت 
الخوف من  كان  قبل ذلك، في وقت 
نشوب نزاع تسبب بارتفاع في أسعار 
أوريكسين  وأضاف  الغذائية.  المواد 
هذه  أن  فهم  بوتين  فاديمير  »ك��ان 
روسيا،  تطال  قد  الغذائية  المسائل 
لذلك، بدأنا منذ نهاية العام الماضي 
بتحضير روسيا بشكل فّعال لمواجهة 

الجوع في العالم«.
تواجه  حينها  ف��ي  روس��ي��ا  وك��ان��ت 
الغذائية،  المواد  أسعار  في  ارتفاعاً 
وف���رض���ت ق���ي���وداً وض���رائ���ب على 
صادرات الحبوب والزيوت واألسمدة.

وتابع: »هذا يجعلنا قادرين على أن 

نثق بأنفسنا«.
وتعتبر موسكو أن العقوبات الغربية 
المفروضة عليها بسبب هجومها على 
الغذائية،  األزمة  سبب  هي  أوكرانيا 

وليس الهجوم في ذاته.
وم���ن ج��ه��ت��ه، دع���ا األم��ي��ن ال��ع��ام 
غوتيريش  أنطونيو  المّتحدة  لألمم 

الحبوب  بتصدير  للسماح  روس��ي��ا 
األوك���ران���ي���ة ال��م��خ��ّزن��ة ف��ي م��راف��ئ 
بالسماح  الغرب  وطالب  البلد،  هذا 
الروسية  واألسمدة  األغذية  بوصول 
إجراءين  في  العالمية،  األس��واق  إلى 
أزمة  أّنهما سيساهمان في حّل  أّكد 

الغذاء العالمية المتزايدة.

وق�����ال غ��وت��ي��ري��ش ف���ي اج��ت��م��اع 
الواليات  نّظمته  نيويورك  في  وزاري 
المتحدة: »يجب على روسيا أن تسمح 
بالتصدير اآلمن والمضمون للحبوب 

المخّزنة في الموانئ األوكرانية«.
وأضاف أّنه يمكن أيضاً »استكشاف 
طرق نقل بديلة« عن الممّر البحري 
المخّزنة  ال��ح��ب��وب،  ه��ذه  لتصدير 
بمدينة  أه������راءات  ف���ي  خ��ص��وص��اً 
أوديسا الساحلية المطلّة على البحر 
لن  أّن هذا  لو علمنا  األس��ود، »حتى 

يكون كافياً لحّل المشكلة«.
ل��ك��ن م��وس��ك��و ق��ال��ت، أم����س،  إن��ه 
العقوبات  في  النظر  إع��ادة  سيتعين 
المفروضة على روسيا، إذا استجابت 
المتحدة لفتح موانئ  لمناشدة األمم 
األسود  البحر  على  المطلة  أوكرانيا 
حتى يمكنها تصدير الحبوب، بحسب 

وكالة أنباء إنترفاكس.
أكبر منتجي  أوكرانيا، أحد  وكانت 
معظم  تصدر  العالم،  ف��ي  الحبوب 
لكن  البحرية  موانئها  عبر  بضائعها 
إلى  ق���وات  روس��ي��ا  أرس��ل��ت  أن  منذ 
للتصدير  كييف  اضطرت  أوكرانيا، 
عن طريق القطارات أو عبر موانئها 

الصغيرة المطلة على نهر الدانوب.
وناشد ديفيد بيزلي، مدير برنامج 
األغ���ذي���ة ال��ع��ال��م��ي ال��ت��اب��ع ل��ألم��م 
المتحدة، الرئيس الروسي فاديمير 
ب��وت��ي��ن،  ق��ائ��ًا: »رج����اء اف��ت��ح ه��ذه 

الموانئ«.
العالمي  األغ��ذي��ة  برنامج  وي��وف��ر 
125 مليون  لنحو  مساعدات غذائية 
50 في  ويشتري  العالم،  شخص في 

المئة من الحبوب من أوكرانيا.
قوات  بإرسال  روسيا  ق��رار  وح��رم 
إلى أوكرانيا منذ ما يقرب من ثاثة 
موانئها  استخدام  من  كييف  أشهر 
األسود  البحر  على  المطلة  الرئيسة 
ت��راج��ع  إل���ى  وأدى  آزوف،  وب��ح��ر 
الشهر  ه��ذا  الحبوب  من  صادراتها 
بالفترة  مقارنة  النصف  م��ن  بأكثر 

نفسها من العام الماضي.

بايدن: السويد وفنلندا تستوفيان
كل معايير االنضمام إلى »الناتو«

برلين )وكاالت( 

أوالف  األلماني  المستشار  أكد 
إمكانية  ع���دم  أم����س،  ش��ول��ت��س، 
لمساعي  االس��ت��ج��اب��ة  ت��س��ري��ع 
االتحاد  إل��ى  لانضمام  أوكرانيا 
الروسي  الهجوم  رغ��م  األوروب����ي 
إل���ى أن  على أوك��ران��ي��ا، م��ش��ي��راً 
على التكتل إيجاد طريقة »سريعة 

وبراغماتية« لمساعدة كييف.
وقال: »ال توجد طرق مختصرة 
إل��ى االت��ح��اد األوروب����ي«، مضيفاً 
أن منح أوكرانيا استثناء لن يكون 
منصفاً بالنسبة لدول غرب البلقان 

العضوية.  إل��ى  أي��ض��اً  الساعية 
ليست  االنضمام  »عملية  وأك���د: 

مسألة بضعة شهور أو سنوات«.
من جهته، انتقد وزير الخارجية 
تعامل  كوليبا  دميترو  األوك��ران��ي 
بعض دول االتحاد مع أوكرانيا على 
الثانية«،  الدرجة  »م��ن  دول��ة  أنها 
»ي��ؤذي مشاعر  إنه  قال  أمر  وهو 
»تويتر«:  على  وقال  األوكرانيين«. 
»على استراتيجية الغموض بشأن 
التي  األوروب���ي  أوكرانيا  مستقبل 
تمارسها بعض العواصم األوروبية 
في السنوات األخيرة وفشلت، أن 

تنتهي«.

عواصم )وكاالت(

أكد الرئيس األميركي جو بايدن، 
أمس، أن السويد وفنلندا تستوفيان 
»كل المعايير« لانضمام إلى حلف 
شمال األطلسي، وأعلن أنه سيدعو 
الكونغرس إلى الموافقة »في أسرع 

وقت ممكن« على ترشيحهما.
وق��ال ب��اي��دن إل��ى جانب رئيسة 
أندرسن  ماغدالينا  السويد  وزراء 
والرئيس الفنلندي ساولي نينيستو 
اللذين يزوران البيت األبيض، غداة 
تقديم الترشيح الرسمي النضمام 
أؤك��د  ب���أن  ف��خ��ور  »أن���ا  بلديهما، 
لهما الدعم التام والكامل من قبل 

الواليات المتحدة«.
الرئيس  ذل��ك، رغم تمسك  جاء 
التركي رجب طيب أردوغان بموقفه 
الرافض النضمام السويد وفنلندا 
للحلف، وهو ما ألقى بظاله على 
زيارة يقوم بها زعيما البلدين للبيت 
األبيض. وقالت فنلندا والسويد إن 
هجوم روسيا على أوكرانيا دفعهما 
ما  وه��و  للحلف،  االنضمام  لطلب 

متبعة  سياسات  في  تغيراً  يعتبر 
في الدولتين منذ أجيال آثرت عدم 
االنحياز العسكري، في خطوة تمثل 
في  األمني  الوضع  في  تغير  أكبر 
أوروب��ا منذ عقود. وق��ال مستشار 
البيت األبيض لألمن القومي جيك 
تاريخي،  ح��دث  »ه���ذا  سوليفان: 
ل��ألم��ن األوروب�����ي..  ت��ح��ول  نقطة 
دولتان لهما تقليد متبع منذ فترة 
ستنضمان  الحياد  بالتزام  طويلة 

ألقوى تحالف دفاعي في العالم«.
حلفاءها  ف��اج��أت  ت��رك��ي��ا  ل��ك��ن 
الدولتين  وات��ه��ام  الخطوة  برفض 

بإيواء متشددين أكراد.
وق��ال أردوغ����ان، في مقابلة مع 
مساء  من  متأخر  وق��ت  في  طلبة 
سياستنا  »سنواصل  األول:  أم��س 
الحلفاء  بطريقة حاسمة، وأخبرنا 
فنلندا  ع��ض��وي��ة  س��ن��رف��ض  أن��ن��ا 
والسويد في حلف شمال األطلسي 

)الناتو(«.
من  اآلن  حتى  واشنطن  وقللت 
شأن االعتراضات التركية، وقالت 

إنها تتوقع حل األمر.

ألمانيا: ال طرق مختصرة النضمام 
أوكرانيا لالتحاد األوروبي

واحد من كل 8 سكان 
بالعالم نام جوعاَن في 

2021 والعدد يتزايد

التزام إماراتي بالتعاون
مع الشركاء لمواجهة 

التحديات العالمية

دعوة جماعية لوضع أمن 
الغذاء في مقدمة ومحور 

عمل مجلس األمن

ضرورة وجود تنسيق
دولي أكبر لمعالجة األزمة 

بصورة مستدامة

جنيف )وكاالت( 

دعت األمم املتحدة، أمس، روسيا وأوكرانيا إلى »أن تبنيا على« التواصل 
والتنسيق الذي مت إلجناز عمليات اإلجالء من ماريوبول من أجل 

استئناف محادثات السالم املتوقفة.
وقال منسق مساعدات األمم املتحدة مارتن غريفيث، إن العمليات 

الناجحة إلجالء املدنيني واملقاتلني من مجمع »آزوفستال« للصلب يف 
مدينة ماريوبول ترسم معالم طريق العودة نحو مفاوضات أوسع إلنهاء 

النزاع املدّمر.
وأضاف، يف تصريح للصحافيني بجنيف: »تلك العمليات لم تكن لتحدث 

لوال التعاون بني روسيا االحتادية والسلطات األوكرانية«.
وتابع: »أعتقد أن النجاح النسبي للتعاون، وهو أفضل مما كان عليه يف 

األسابيع السابقة، يشير إلى أن هناك ما ميكن البناء عليه«.

األمم المتحدة تحض موسكو وكييف 
على استئناف المفاوضات



الميليشيات اإلرهابية تستغل الهدنة لحشد قواتها وبناء تحصينات

اليمن: »الحوثي« ال يؤمن بالسالم ومشروعه العنف

عدن )االتحاد(

ق���ال���ت ال��ح��ك��وم��ة ال��ي��م��ن��ي��ة، إن 
ميليشيات الحوثي اإلرهابية ال تؤمن 
بالسالم ومشروعها يقوم على السالح 
وال��ع��ن��ف ون��ك��ث ال��ع��ه��ود وال��م��واث��ي��ق، 
على  الميليشيات  إصرار  إلى  مشيرًة 
لتحشيد  األممية  الهدنة  استغالل 
تحريك  ف��ي  واس��ت��م��راره��ا  ق��وات��ه��ا 
القطع القتالية واآلليات الثقيلة وبناء 
منصات  نشر  وإع���ادة  التحصينات 
الصواريخ والطيران المسيرة، مؤكدًة 
الدائم  السالم  إح��الل  على  حرصها 

المستند على المرجعيات الدولية.
الفريق  اليمني  الدفاع  وزير  وبحث 
ال���رك���ن م��ح��م��د ال��م��ق��دش��ي، أم���س، 
في  واألم��ن��ي  العسكري  الملحق  م��ع 
السفارة األميركية لدى اليمن العقيد 
التعاون  تعزيز  سبل  رايتمان،  م��ارك 
المجاالت  في  البلدين  بين  والتنسيق 
في  وال��ش��راك��ة  واألم��ن��ي��ة  العسكرية 

محاربة اإلرهاب.
وثّمن وزير الدفاع مواقف الواليات 
اليمنية  للحكومة  الداعمة  المتحدة 
في  السالم  إح��الل  جهود  ومساندة 
تعزيز  إل���ى  تطلعه  م��ب��دًي��ا  ال��ي��م��ن، 
وت��ط��وي��ر ال��ع��الق��ات ف���ي ال��ج��وان��ب 
في  خ��ص��وص��اً  واألم��ن��ي��ة  العسكرية 
م��ج��ال م��ك��اف��ح��ة اإلره�����اب وم��ج��ال 
التدريب والتأهيل لرفع كفاءة القوات 
للقيام  يؤهلها  بما  اليمنية،  المسلحة 
في  والوطنية  الدستورية  بواجباتها 

حفظ األمن واالستقرار.
وأكد وزير الدفاع، حرص الحكومة 
المستند  الدائم  السالم  إحالل  على 
مشيراً  األساسية،  المرجعيات  على 
ميليشيات  خ��روق��ات  اس��ت��م��رار  إل��ى 
األممية  للهدنة  اإلره��اب��ي��ة  الحوثي 
الجبهات  مختلف  ف��ي  واع��ت��داءات��ه��ا 

للمدنيين الصاروخية  واستهدافاتها 
وق�����ال ال���ف���ري���ق ال���م���ق���دش���ي، إن 
بالسالم  تؤمن  ال  الحوثي  ميليشيات 
ومشروعها يقوم على السالح والعنف 

ونكث العهود والمواثيق.
الفريق  بحث  متصل،  سياق  وف��ي 
الملحق  مع  المقدشي،  محمد  الركن 
البريطانية  السفارة  ف��ي  العسكري 
لي جاسيك،  بيتر  العقيد  اليمن  لدى 
االهتمام  ذات  القضايا  م��ن  ع���دداً 

المشترك في مجال الدفاع واألمن.
وأش�����اد وزي����ر ال���دف���اع، ب��م��واق��ف 
المملكة المتحدة ووقوفها الدائم إلى 
جانب اليمن وأمنه واستقراره، ُمعرباً 
بين  ال��ع��الق��ات  لتطوير  تطلعه  ع��ن 
البلدين في مجاالت التدريب والتأهيل 
ب��م��ا ي��ح��ق��ق ال��م��ص��ال��ح ال��م��ش��ت��رك��ة، 
للقوات  والمساعدات  الدعم  وتقديم 
محاربة  مجال  في  اليمنية  المسلحة 

اإلرهاب.
وت���ط���ّرق ال���وزي���ر ال��م��ق��دش��ي إل��ى 

إص�����رار م��ي��ل��ي��ش��ي��ات ال��ح��وث��ي على 
لتحشيد  األممية  الهدنة  استغالل 
تحريك  ف��ي  واس��ت��م��راره��ا  ق��وات��ه��ا 
القطع القتالية واآلليات الثقيلة وبناء 
منصات  نشر  وإع���ادة  التحصينات 
مشيراً  المسّير،  والطيران  الصواريخ 
إلى التهديدات التي تمثلها ميليشيات 
على  اإلرهابية  والجماعات  الحوثي 

المالحة  وأمن  والمنطقة  اليمن  أمن 
ال���دول���ي���ة وع���ل���ى ج���ه���ود م��ك��اف��ح��ة 

اإلرهاب. 
وف�����ي س���ي���اق آخ�����ر، س���ل���م وزي����ر 
مبارك  بن  أحمد  اليمني  الخارجية 
رئ��ي��س مجلس  رس���ال���ة خ��ط��ي��ة م���ن 
اليمن رش��اد  ف��ي  ال��رئ��اس��ي  ال��ق��ي��ادة 
لألمم  ال��ع��ام  األم��ي��ن  إل��ى  العليمي، 

ال��م��ت��ح��دة أن��ط��ون��ي��و ج��وت��ي��ري��ش، 
الحكومة  التزام  على  التأكيد  جددت 
التي  ال��س��الم  عملية  بدعم  اليمنية 
كافة  وتقديم  المتحدة،  األمم  تقودها 
ال��ت��س��ه��ي��الت إلن��ج��اح ال��ه��دن��ة ورف��ع 

المعاناة عن كافة اليمنيين.
وش��ؤون  الخارجية  وزي���ر  وأوض���ح 
العام  األمين  لقائه  خالل  المغتربين 

رئيس  رس��ال��ة  أن  ال��م��ت��ح��دة،  ل��ألم��م 
ال��م��ج��ل��س ال��رئ��اس��ي ت��ط��ال��ب األم��م 
الضغوط  ك��اف��ة  بممارسة  المتحدة 
االتفاق  بنود  كافة  تنفيذ  الستكمال 
وع���ل���ى رأس���ه���ا رف����ع ال��ح��ص��ار عن 
والطرق  المعابر  وفتح  تعز  محافظة 
وتسهيل انتقال المدنيين، وتخصيص 
ال���واردة  النفطية  الشحنات  رس���وم 

ل��م��ي��ن��اء ال��ح��دي��دة ل��ت��س��ل��ي��م روات���ب 
الموظفين.

الجهود  مبارك،  بن  استعرض  كما 
الحكومة  قدمتها  ال��ت��ي  وال��ت��ن��ازالت 
التزاماتها  تنفيذ  سبيل  في  اليمنية 
أنه  موضحاً  الهدنة،  اتفاق  وإنجاح 
بالمقابل مازالت الميليشيات الحوثية 
تتنصل وتتهرب من اإليفاء بالتزاماتها 

وهو ما يُنذر بزعزعة هذا االتفاق.
أهمية  ع��ل��ى  م��ب��ارك  اب���ن  وش����دد 
الضغوط  المتحدة  األم���م  م��م��ارس��ة 
الجزء  لتنفيذ  الحوثيين  على  الكافية 

المتعلق برفع الحصار عن تعز.
وعلى صعيد آخر، سلط بن مبارك، 
التي  اإلنسانية  المأساة  على  الضوء 
ماليين  تخلفها  زال���ت  وم���ا  خلفتها 
األلغام المضادة لألفراد التي زرعتها 
الميليشيات الحوثية في مختلف أرجاء 
اليمن، موضحاً أن ضحايا هذه األلغام 
المدنيون  هم  ووحيد،  رئيسي  بشكل 
الذين  واألطفال  النساء  من  وخاصة 
يدفعون ثمن عدم اكتراث الميليشيات 
اإلره��اب��ي��ة ال ب��ح��ي��اة ال��م��دن��ي��ي��ن وال 
أهمية  على  مشدداً  اليمن،  بمستقبل 
الميليشيات  على  الضغوط  ممارسة 
لوقف صناعة وزراعة األلغام، وتسليم 
عن  والتوقف  األلغام  حقول  خرائط 
زراع����ة ال��م��زي��د م��ن��ه��ا، وال��ع��م��ل على 
إخضاع كافة من يقف وراء زراعة هذه 
عواقب  وتحميلهم  للمسؤولية  األلغام 

ما اقترفوه من جرائم.
م��ن ج��ان��ب��ه، أع���رب األم��ي��ن ال��ع��ام 
للجهود  تقديره  عن  المتحدة،  لألمم 
في  اليمنية  الحكومة  بها  قامت  التي 
مجدداً  الهدنة،  اتفاق  إنجاح  سبيل 
المتحدة  األم��م  ال��ت��زام  على  تأكيده 
االتفاق  بنود  كامل  تنفيذ  بالدفع نحو 
بما في ذلك فتح الطرق ورفع المعاناة 
في محافظة  المدنيين  اإلنسانية عن 
تعز، مؤكداً أن األمم المتحدة ستبذل 
الهدنة  نجاح  الستمرار  الجهود  كافة 
الشامل  السالم  تحقيق  إل��ى  وص��والً 

في اليمن.

عائلة يمنية نازحة نتيجة اإلرهاب الحوثي تجلب الماء في محافظة الحديدة )أ ف ب(

الحكومة تؤكد حرصها 
على إحالل السالم الدائم 
وفق المرجعيات الدولية

مطالبة األمم المتحدة 
بالضغط على الميليشيات 

لرفع الحصار عن تعز

جوتيريش: سنبذل كافة 
الجهود الستمرار نجاح 

الهدنة األممية

توقعات بتمديد وقف إطالق النار

جهود دولية لحماية الهدنة من انتهاكات »الحوثي«

دينا محمود )لندن(

ق��ب��ل أس��ب��وع��ي��ن ت��ق��ري��ب��اً من 
سريان  النتهاء  المحدد  الموعد 
الهدنة األممية المطبقة في اليمن 
محللون  دع��ا  شهر،  من  أكثر  منذ 
وفي  ال��دول��ي،  المجتمع  غ��رب��ي��ون 
إلى  المتحدة،  الواليات  منه  القلب 
لتمديد  ال��رام��ي��ة  الجهود  تكثيف 
ال��وق��ف ال��م��ؤق��ت ل��ل��م��ع��ارك، في 
إن��ق��اذ أرواح  ض���وء إس��ه��ام��ه ف��ي 
أمام  الباب  اليمنيين، وفتحه  آالف 
إلى  اإلنسانية  المساعدات  إيصال 
هشاشته  رغ��م  منهم،  كبير  ع��دد 
الحوثي  ميليشيات  انتهاكات  بفعل 

اإلرهابية المستمرة له.
عن  تمخض  ما  المحللون  وأب��رز 
الهدنة من إيصال إمدادات حيوية 
إلى الكثير من اليمنيين الذين أدت 
من  أكثر  منذ  المتواصلة  المعارك 
أوضاعهم  ت���ردي  إل��ى  س��ن��وات   7

المعيشية والصحية.
إسهام  أن  على  المحللون  وشدد 
وق��ف إط���الق ال��ن��ار ال��ح��ال��ي، في 
التي  اإلنسانية  ال��ك��ارث��ة  تخفيف 
الخطوة  أن  يؤكد  اليمن،  يشهدها 
تتمثل  أن  يجب  التالية،  المهمة 
إلى  لتمديده  بجدية  السعي  ف��ي 
لتهيئة  يقود  بما  أجل غير مسمى، 
سياسية  عملية  إلط��الق  األج���واء 
المطاف  نهاية  في  تفضي  شاملة، 
إل���ى إن��ه��اء ال���ص���راع ال��ن��اج��م عن 
على  ال��دم��وي،  الحوثي  االن��ق��الب 

الحكومة الشرعية.
التوصل  تم  التي  الهدنة  وتعكس 
وبدأ  المتحدة،  األمم  برعاية  إليها 
إب��ري��ل  م��ن  ال��ث��ان��ي  ف��ي  تطبيقها 
ال��م��اض��ي، ال��ت��ص��م��ي��م ال��م��ت��زاي��د 
رئيسة،  إقليمية  ق��وى  ج��ان��ب  م��ن 

العربية  المملكة  مقدمتها  ف��ي 
السعودية، على إسدال الستار على 
حتى  خلّفت  التي  اليمنية،  الحرب 
بجانب  قتيل،  ألف   400 نحو  اآلن 
م��الي��ي��ن ال��م��ش��ردي��ن وال��ن��ازح��ي��ن 

وطالبي اللجوء.
الجهود  تأتي  محللين،  وبحسب 
على  المملكة  جانب  من  المبذولة 
مساعي  سياق  في  الصعيد،  ه��ذا 
ال����ري����اض ل��ت��ق��ل��ي��ص ال���ت���وت���رات 
انخراطها  شمل  بما  اإلقليمية، 
محادثات  ف��ي  ع��ام  م��ن  أكثر  منذ 
مع إيران بوساطة عراقية، ومدها 
في  أخ�����رى  دول  م���ع  ال���ج���س���ور 
المنطقة، بهدف تبديد أجواء فتور 

استمرت لسنوات.
وف�����ي م���ق���ال ن���ش���ره ال��م��وق��ع 

»بروكينجز  لمعهد  اإلل��ك��ت��رون��ي 
ل���ألب���ح���اث« ف���ي واش���ن���ط���ن، أك��د 
أن  ري���دل،  ب��روس  ال��ب��ارز  الباحث 
صعيد  على  اآلن  الملحة  األولوية 
بدء  حول  تتمحور  اليمني،  الملف 
من  تجارية،  جوية  رح��الت  تسيير 
بالتواصل  لليمنيين  السماح  شأنها 
لمن  الفرصة  يتيح  بما  العالم،  مع 
مشكالت صحية  من  منهم  يعانون 

خطير.
لالنتهاكات  واضحة  إش��ارة  وفي 
ال��ح��وث��ي��ة ال��م��ت��ص��اع��دة ل���»ه��دن��ة 
يقود  بأن  ريدل،  طالب  الشهرين«، 
تمديد  ع��ل��ى  محتمل  ت��ف��اه��م  أي 
العمل بهذا االتفاق، إلى وضع إطار 
يوفر  استراتيجي،  طابع  ذي  عمل 

الحماية للهدنة من أي خروقات.

تعّرض سفينة لهجوم قبالة اليمن

عدن )وكاالت(

 أع��ل��ن��ت ال��م��ن��ظ��م��ة ال��دول��ي��ة 
المتحدة،  لألمم  التابعة  للهجرة 
إثيوبي  300 مهاجر  أمس، إجالء 

من اليمن إلى بالدهم.
عبر  األممية  المنظمة  وذك��رت 
أنها  أم��س،  تويتر  على  حسابها 
مهاجر   300 إج��الء  في  ساعدت 
إثيوبي إلى بالدهم بشكل طوعي 
عبر رحلتين جويتين هذا األسبوع.

»اآلالف  بأن  المنظمة  وأف��ادت 
من المهاجرين اآلخرين ينتظرون 

ه��ن��اك  ب��ي��ن��م��ا  اآلن،  ال����ع����ودة 
العمليات  لتمويل  م��اس��ة  ح��اج��ة 

اإلنسانية«.
»المهاجرين  أن  إل��ى  وأش���ارت 
ف��ي ال��ي��م��ن ي��ع��ان��ون م��ن ظ��روف 
إلى  إض��اف��ة  صعبة،  اق��ت��ص��ادي��ة 

تعرضهم النتهاكات واستغالل«.
الدولية  المنظمة  أن  إلى  يشار 
أن  أع��ل��ن��ت  أن  ل��ل��ه��ج��رة، س��ب��ق 
المهاجرين  من  اآلالف  عشرات 
األفارقة باتوا عالقين في اليمن، 
بالغة  إنسانية  ظ��روف��اً  ويعيشون 

الصعوبة.

لندن )وكاالت( 

لألمن  بريطانية  وكالة  أعلنت 
في  تحقق  أنها  أم��س،  البحري، 
تقارير عن هجوم استهدف سفينة 

قبالة سواحل اليمن.
التجارة  وأفادت هيئة »عمليات 
البحرية في المملكة المتحدة« أن 
مياًل   34 بعد  على  وق��ع  الهجوم 
بحرياً جنوب غرب ميناء الحديدة 
ال��م��ط��ل ع��ل��ى ال��ب��ح��ر األح��م��ر 
ميليشيات  لسيطرة  وال��خ��اض��ع 
أن  وأوضحت  اإلرهابية.  الحوثي 
»السفينة كانت على األرجح ترفع 
تذكر  لم  لكنها  كونج«،  علم هونج 
أن  م��ؤك��دًة  التفاصيل  من  مزيدا 

التحقيقات جارية.
البحري  األمن  وأف��ادت شركة   
إنتليجنس«  »أم��ب��ري  البريطانية 
كانت  بسفينة  يتعلق  الحادث  بأن 

من  اإلف���الت  م��ن  تمكنت  مبحرة 
من  متنها  إل��ى  للصعود  محاولة 
زوارق،  يستقلون  أش��خ��اص  قبل 
ط��اق��م  أن  ال���ش���رك���ة  وأض����اف����ت 

السفينة بخير.
التجارة  وتشارك هيئة عمليات 
البحرية في المملكة المتحدة، في 
وهي  القرصنة  لمكافحة  عمليات 
تابعة للبحرية الملكية البريطانية، 
المراقبة في  تنّسق عمليات  التي 

المنطقة.
وتم تحميل قراصنة صوماليين 

مسؤولية هجمات سابقة. 
من  النوع  هذا  وتيرة  وتراجعت 
األخيرة  السنوات  في  الهجمات 

بفضل عمليات أمنية دولية.
األسطول  باسم  متحدث  وق��ال 
إن  األميركية  بالبحرية  الخامس 
حادث  بوقوع  علم  على  البحرية 

في البحر األحمر.

األمم المتحدة: إجالء
300 مهـــاجـــــــــر إثيـــــوبي

عدن )وكاالت(

 أعلنت قوات األمن اليمنية، 
ضبط إرهابي انتحاري 

يرتدي حزامًا ناسفًا، أثناء 
قيادته مركبة قادمة من 

مناطق سيطرة ميليشيات 
احلوثي اإلرهابية مبحافظة 

حلج.
وبحسب بيان نشره املوقع 
الرسمي للقوات املشتركة، 

فإن وحدات عسكرية ألقت 
القبض على إرهابي، يعتقد 
انتماؤه لتنظيم »القاعدة«، 

كان يرتدي حزامًا ناسفًا 
وذلك يف حاجز تفتيش 

»اجلبلني« يف مديرية »ردفان« 
مبحافظة حلج.

وكشفت التحقيقات األولية 
أن اإلرهابي االنتحاري كان 

قادمًا من محافظة البيضاء 
اخلاضعة لسيطرة ميليشيات 
احلوثي يف طريقه إلى عدن 

لتنفيذ عملية إرهابية.
وأوضح أن اإلرهابي كان يقود 

حافلة نقل صغيرة على متنها 
شخصان قبل أن يتم االشتباه 

به وضبطه على الفور.
وأشار البيان إلى أن االنتحاري 
حاول تفجير نفسه يف حاجز 

التفتيش لوال اليقظة األمنية 
للجنود التي أحبطت ذلك.

ويشكل انطالق العناصر 
اإلرهابية من مناطق سيطرة 

امليليشيات إلى احملافظات 
احملررة جانبًا آخر من حتريك 

ميليشيات احلوثي ورقة 
اإلرهاب يف مناطق احلكومة 

اليمنية خلدمة مشروعهم 
املدمر ونسف فرص السالم.

إحباط هجوم 
إرهابي

في لحج

قصف مدفعي حوثي يستهدف األحياء السكنية جنوبي مأرب

عدن )االتحاد(

قصًفا  اإلره��اب��ي��ة،  احل��وث��ي  ميليشيات  شنت 
محافظة  جنوبي  السكنية  األحياء  على  مكثًفا 
يف  استمرارها  إطار  يف  اليمن،  شرق  شمال  مأرب، 

األممية. الهدنة  خرق 
احلوثي  ميليشيات  إن  محلية،  مصادر  وقالت   
يف  السكنية  األحياء  على  مدفعًيا  قصًفا  شنت 
مديرية »حريب«. وبحسب املصادر فقد تساقط 
وتسببت  املدنيني،  منازل  على  القذائف  من  عدد 

بأضرار مادية، من دون أن تخلف أي ضحايا.
 ويأتي ذلك بعد يومني على استهداف امليليشيات 

مبديرية  سكنية  م��ن��اط��ق  امل��س��ّي��ر  ب��ال��ط��ي��ران 
ثالثة  وإصابة  احملافظة،  غرب  شمالي  »رغوان«، 

طفل. بينهم  القصف  جراء  مدنيني 
أبناء  من  مختطف  ميني  تويف  آخ��ر،  سياق  ويف 
يف  شديد  لتعذيب  تعرضه  إثر  اجلوف،  محافظة 

اإلرهابية. احلوثي  ميليشيات  سجون 
محافظة  يف  واإلع���الم  احل��ق��وق  جلنة  وذك���رت 
عاما   25 رباقة  بن  مسفر  هادي  علي  أن  اجلوف، 
منذ  اختطف  والشعف«  »خب  مديرية  أبناء  من 
يف  تعذيبه  خالل  حتفه  ولقي  شهرين  يقارب  ما 

بصنعاء. امليليشيات  معتقالت 
شخص  الضحية  أن  ب��ي��ان  يف  اللجنة  وأف���ادت 

ضحايا  أح��د  ويعد  جهة  ألي  ينتمي  ال  مدني 
ترتكبها  ال��ت��ي  ال��ي��وم��ي��ة  اجل���رائ���م  م��س��ل��س��ل 
اجلوف.  محافظة  أبناء  ضد  احلوثي  ميليشيات 
ملثل  وإدانتها  استنكارها  عن  اللجنة  عبرت  كما 
مع  تتنافى  ال��ت��ي  واالن��ت��ه��اك��ات  األع��م��ال  ه��ذه 
احمللية  األخالقية  واألع���راف  املعاهدات  كافة 

والدولية.
املعنية  واإلقليمية  الدولية  املنظمات  وطالبت 
الضغط  من  املزيد  مبمارسة  اإلن��س��ان  بحقوق 
املختطفني  عن  لإلفراج  احلوثي  ميليشيات  على 
امل��دن��ي��ني وت��ق��دمي ك��اف��ة امل��ن��ت��ه��ك��ني ل��ل��ع��دال��ة 

الدولية.
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شملت 6 أشخاص و8 شركات في لبنان والعراق

واشنطن )وكاالت(

أم��س،  األم��ي��رك��ي��ة،  ال��خ��زان��ة  وزارة  أص����درت 
اهلل«،  »حزب  بميليشيات  متعلقة  جديدة  عقوبات 
واستهدفت العقوبات رجل األعمال اللبناني أحمد 
للجماعة  المالي  الوسيط  عبداهلل  رض��ا  ج��ال 

اإلرهابية.
المتصلين  الوزارة أن عبداهلل و5 من  وأضافت 
شملتهم  وال��ع��راق  لبنان  ف��ي  شركاته  م��ن  و8  ب��ه 
العقوبات بإدراجهم في قائمة مكتب الرقابة على 

األصول األجنبية التابع لها.
وذكرت الوزارة، في بيان على موقعها الرسمي، 
لوزارة  التابع  األجنبية  األصول  مراقبة  »مكتب  أن 
الخزانة األميركية أدرج أحمد جال رضا عبد اهلل، 
ل�)حزب  المالي  والميسر  اللبناني  األعمال  رجل 
اهلل(، إضافة إلى 5 من شركائه و8 شركات له في 

لبنان والعراق على قائمة العقوبات«.
ولفتت إلى أن هذا اإلجراء يسلط الضوء على 

استخدام  في  المتمثلة  اهلل«  »حزب  عمل  طريقة 
مشروعة،  تبدو  التي  التجارية،  األعمال  غطاء 
التجارية  االستثمارات  وزي��ادة  اإلي��رادات  لتوليد 
اهلل«  »حزب  لتمويل  القطاعات،  من  العديد  عبر 

وأنشطته اإلرهابية »سراً«.
في  م��س��ؤول  ه��و  اهلل  أح��م��د عبد  أن  وذك���رت 
المالية  الشبكة  ف��ي  نشط  وعضو  اهلل«  »ح��زب 
عقود،  مدى  على  ودعمها  للميليشيات،  العالمية 
مختلف  في  النطاق  واسعة  تجارية  بأنشطة  وقام 
البلدان، حيث يتم تحويل األرباح إلى »حزب اهلل«. 
وق���ال���ت: »إن�����ه ي��ن��س��ق األن���ش���ط���ة ال��ت��ج��اري��ة 
ل�)حزب  الماليين  والميزانيات مع كبار الميسرين 
البزال،  قاسم  ومحمد  قصير  محمد  مثل  اهلل( 
إلى مشاركة محمد قصير ومحمد قاسم  إضافة 
في  ال��ث��وري(  )ال��ح��رس  مسؤولو  ساعد  ال��ب��زال، 
تسهيل التحويات المالية ألعمال أحمد عبداهلل، 
والتي يوجد العديد منها في العراق ويفيد حزب 

اهلل«.

وجاءت العقوبات األميركية، فيما حذر محللون 
الملحة  المقبلة  االستحقاقات  إنجاز  عرقلة  من 
ف��ي ل��ب��ن��ان، وح����دوث ش��ل��ل س��ي��اس��ي ط��وي��ل، إذ 
بعد  للعنف  اإلره��اب��ي  اهلل«  »ح��زب  لجوء  توقعوا 
اللبناني في  بالبرلمان  خسارته وحلفائه لألكثرية 

االنتخابات التي جرت األسبوع الجاري. 
وأشاروا إلى أنه على الرغم من خسارة »حزب 
اهلل« األكثرية في البرلمان، ما دفع خصومه إلى 
االحتفال، إال أنه يمتلك ترسانة عسكرية ضخمة 
الداخل،  في  اللبناني  الشعب  لترهيب  يستخدمها 

وببناء »دولة داخل الدولة«.
مجلس  في  األكثرية  خسارته  من  الرغم  وعلى 
حركة  وحليفته  اهلل«  »ح���زب  احتفظ  ال��ن��واب، 
بارزين  تقليديين  حلفاء  لكن  مقعداً،  ب�27  »أمل« 
رئيس  بزعامة  الحر  الوطني  التيار  وبينهم  ل��ه، 
وهو  الجمهورية ميشال عون، خسروا مقاعدهم، 
ما جعله غير قادر على تأمين 65 مقعداً من 128 

هو عدد مقاعد مجلس النواب.

عقوبات أميركية جديدة تستهدف ممولي »حزب الله«

 ¿````````¡�‘dG I›````»M ºƒ```»c

 ÃDhƒ````````¾HCGh

بائع متجول قبالة شاطئ بيروت المطل على البحر المتوسط )أ ف ب(

جعجع: لدينا أكبر تكتل
في البرلمان اللبناني

بيروت )وكاالت( 

»القوات  ح��زب  رئيس  أعلن 
أمس،  اللبنانية« سمير جعجع، 
ف���وز ح��زب��ه ب��أك��ب��ر ت��ك��ت��ل في 
ال��م��ج��ل��س ال��ن��ي��اب��ي ال��ج��دي��د، 
تكتل  ن����واب  أن  إل���ى  م��ش��ي��راً 
رئيس  ينتخبوا  ل��ن  »ال��ق��وات« 
نبيه  الحالي  النيابي  المجلس 
النيابي  المجلس  لرئاسة  بري 

الجديد.
مؤتمر  ف���ي  ج��ع��ج��ع،  وق����ال 
»ال��ق��وات  ت��ك��ت��ل  ص��ح��ف��ي، إن 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة« ح��ص��ل ع��ل��ى 19 
االنتخابات  في  نيابياً  مقعداً 
ال��ن��ي��اب��ي��ة، ال��ت��ي ج���رت األح��د 
»التيار  تكتل  بينما  الماضي، 
ال��وط��ن��ي ال��ح��ر« ح��ص��ل على 
اللبنانية  والقوات  مقعداً،   18
لديها 200 ألف صوت تفضيلي 
التيار  بينما  االنتخابات،  ف��ي 
ألف   130 لديه  الحر  الوطني 

صوت تفضيلي.

وعن انتخاب رئيس للمجلس 
جعجع  أش��ار  الجديد  النيابي 
التي  إلى مجموعة من األسس 
سينتخب تكتل القوات اللبنانية 
للمجلس  رئيساً  أساسها  على 
ال��ن��ي��اب��ي، ق��ائ��ًا: إن »ب���ري ال 
ولن  تنطبق عليه هذه األسس، 
المجلس  ل��رئ��اس��ة  ل��ه  ن��ص��وت 

النيابي«.
مرشح  أي  »ع��ل��ى  أن��ه  ورأى 
النواب  مجلس  لرئاسة  ج��دي 
أن يتعهد بعدم إقفال المجلس 
ال��ن��ي��اب��ي، وت��ط��ب��ي��ق ال��ن��ظ��ام 
بالتصويت  والتعهد  الداخلي، 
اإلل��ك��ت��رون��ي، وإع����ادة ال��ق��رار 
الحكومة  إل���ى  االس��ت��رات��ي��ج��ي 
لكي  ي��ع��م��ل  وأن  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، 
السياسة  بوضع  ال��دول��ة  تقوم 
يكون  وأن  للباد،  الخارجية 
ال���ق���رار األم���ن���ي وال��ع��س��ك��ري 
بعهدة الجيش اللبناني«، قائًا: 
عليه  تنطبق  ال  ب��ري  »الرئيس 

هذه المواصفات«.

األردن: تقييد اتصاالت
وإقامة األمير حمزة

جمال إبراهيم )عّمان(

الملك  األردن��ي  العاهل  وافق 
توصية  على  ال��ث��ان��ي  ع��ب��داهلل 
بموجب  ال��م��ش��ّك��ل  ال��م��ج��ل��س 
بتقييد  المالكة،  األسرة  قانون 
اتصاالت األمير حمزة وإقامته 
وت���ح���رك���ات���ه، وال���ت���ي رف��ع��ه��ا 
المجلس للملك عبداهلل الثاني 
منذ الثالث والعشرين من شهر 

ديسمبر الماضي.
ووجه الملك عبداهلل الثاني، 
رسالة إلى الشعب األردني بثتها 
بعد  المحلية،  اإلع��ام  وسائل 
صدور الموافقة، وقال: »عندما 
تم كشف تفاصيل قضية الفتنة 
العام الماضي، اخترت التعامل 

مع أخي األمير حمزة في إطار 
ي��درك  أن  أم��ل  على  عائلتنا، 

خطأه ويعود لصوابه«.
وأض����اف: »ب��ع��د ع���ام ونيف 
اس��ت��ن��ف��د خ��ال��ه��ا ك���ل ف��رص 
ال��ع��ودة إل���ى رش���ده واالل��ت��زام 
إلى  فخلصت  أسرتنا،  بسيرة 
النتيجة المخيبة أنه لن يغير ما 

هو عليه«.
وتابع: »تأكدت بأنه يعيش في 
وهم يرى فيه نفسه وصياً على 
يتعرض  وأن��ه  الهاشمي،  إرثنا 
من  ممنهجة  استهداف  لحملة 
مؤسساتنا، وعكست مخاطباته 
ال��واق��ع  إن��ك��ار  ح��ال��ة  المتكررة 
التي يعيشها، ورفضه تحمل أي 

مسؤولية عن أفعاله«.



السودان ينتقد 
أداء »يونيتامس«

أسماء الحسيني )الخرطوم، 

وكاالت(

طالبت وزارة اخلارجية يف 
السودان، بعثة األمم املتحدة، 
القيام مبهامها كاملة واإليفاء 

بالتزاماتها مبا فيها تسهيل بناء 
السالم واملساعدة يف توفير 

مطلوبات االنتقال السياسي 
وحشد املوارد الالزمة لذلك.

وأكدت اخلارجية السودانية عدم 
إيفاء »يونيتامس« بأي دعم 

مالي يف هذا اإلطار، مشيرًة إلى 
أن السودان ومنذ إنشاء البعثة 

حصل فقط على مبلغ 400 مليون 
دوالر منها 200 مليون دوالر ضمن 

مشروع برنامج »ثمرات« لدعم 
األسر الفقيرة.

وأشار وزير اخلارجية علي الصادق  
يف مؤمتر صحفي أمس، إلى 

تقصير واضح من البعثة األممية 
يف االلتزام مبهامها، منوهًا إلى أن 
السودان اآلن بصدد تقييم عمل 

البعثة وإصالح مسارها.
وقال: »إن احلكومة حينما 

طالبت بإنشاء البعثة كان الغرض 
مساعدة السودان يف جوانب 

استراتيجية أهمها توفير الدعم 
اللوجستي واملالي للتحضير 

لالنتخابات ولتنفيذ متطلبات 
السالم ولتأسيس البنية التحتية 

لالزمة لالنتقال السلس«. 
وأضاف: »البعثة لم تلتزم بهذه 
اجلوانب ولم تويف بالتزاماتها«، 

مبينًا أن هذه النقاط أساسية 
لتحقيق الفائدة املرجوة من بقاء 

البعثة بالسودان.

اختتام اجتماعات »المسار الدستوري« اليوم

االتحاد األوروبي: ال بديل عن الحل السياسي يف ليبيا 

حسن الورفلي )بنغازي، القاهرة(

بعثة االتحاد األوروب��ي في  أك��دت 
ليبيا أّنه ال يوجد في ليبيا بديل عن 
ضرورة  إلى  داعية  السياسي،  الحّل 
تنظيم  يضمن  ن��اج��ع  م��س��ار  وج���ود 
وطنية  وبرلمانية  رئاسية  انتخابات 
أقرب  في  مصداقية  وذات  شاملة 
ليبيا،  أنحاء  كامل  في  ممكن  وق��ت 
الليبيين  ماليين  تطلعات  إن  حيث 
الذين أعربوا عن رغبتهم في اختيار 

قادتهم جديرة بأن يتّم احترامها.
وأع��رب��ت بعثة االت��ح��اد األوروب���ي 
البعثات  م��ع  ب��االش��ت��راك  ب��ي��ان  ف��ي 
في  األع��ض��اء  ل��ل��ّدول  الدبلوماسية 
عن  ليبيا  ل��دى  األوروب����ي  االّت��ح��اد 
المواجهات  إزاء  بالغ  بقلق  شعورها 
على  والتحريض  األخيرة  المسلحة 
ال���ذي ح���دث ف��ي طرابلس  ال��ع��ن��ف 

داعياً إلى التهدئة.
يؤدي  لن  العنف  أن  البيان  وأك��د 
ليبيا  وح�����دة  ت��ه��دي��د  إل����ى  س����وى 

واس���ت���ق���راره���ا وازده����اره����ا وذك���ر 
بأهمّية حماية المدنيين وحث جميع 
االمتناع عن  على  الفاعلة  األط��راف 
تقويض  شأنها  م��ن  ال��ت��ي  األع��م��ال 

اتفاق وقف إطالق النار. 
األطراف على  البيان جميع  وحث 
في  وال��دخ��ول  بمسؤولية  التصّرف 
توافقية  طريقة  إليجاد  فعلّي  ح��وار 

يمكن من خاللها المضي قدًما.
وأشارت بعثة االتحاد األوروبي إلى 
الجارية  الدستورية  المحادثات  دعم 
المتحدة  األمم  برعاية  القاهرة  في 
األم��ن  مجلس  ق���رارات  م��ع  تماشياً 
االستقرار  لتحقيق  وسعياً  ال��دول��ي 
والحفاظ على وحدة البالد وضمان 
تجديد شرعّية المؤسسات الليبية. 

وأكدت بعثة االتحاد األوروبي على 
المؤسسات  على  الحفاظ  ض���رورة 
حتى  ووحدتها  واستقاللّيتها  الليبية 
ال تصير محرًكا للصراع ولتكون في 
الليبيين، وشددت على  خدمة جميع 
الحاجة إلى اإلدارة الشفافة والتوزيع 

العادل للموارد والخدمات العاّمة في 
كامل البالد لفائدة كّل الّشعب الليبي.
ال��ي��وم  تختتم  آخ���ر،  س��ي��اق  وف���ي 
ال���ج���م���ع���ة، اج���ت���م���اع���ات ال��م��س��ار 
بين  القاهرة  في  الليبي  الدستوري 
لحسم  وال���دول���ة  ال���ن���واب  مجلسي 
إلجراء  الالزمة  الدستورية  القاعدة 
ممكن.  وقت  أق��رب  في  االنتخابات 
عن  مشترك  ختامي  بيان  وسيصدر 
االج��ت��م��اع��ات ال��ت��ي اس��ت��م��رت لعدة 
أيام، وذلك بحسب ما أكدته مصادر 

برلمانية ليبية ل�»االتحاد«.
وأش����ارت ال��م��ص��ادر إل��ى أن وفد 
على  اتفقا  والدولة  النواب  مجلسي 
ال��ذي  وال��م��س��ار  الرئيسية  النقاط 
سيعمل خالله الوفدان خالل الفترة 
الدستورية  القاعدة  إلنجاز  المقبلة 
الالزمة إلجراء االنتخابات، موضحة 
أن االجتماع األول للمسار الدستوري 
في القاهرة خالل الشهر الماضي لم 
ينجح في تحقيق اختراق كبير حول 

اإلطار الدستوري الالزم.

من اجتماعات المسار الدستوري الليبي في القاهرة )من المصدر(

13 دولة تشارك بتدريب 
عسكري بحري في تونس

أحمد عاطف )االتحاد( 

ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  أع��ل��ن��ت 
أحد  م��ص��رع  أم���س،  المصرية 
القيام  بعد محاولته  اإلرهابيين 
بعمل انتحاري ضد نقطة أمنية 

شمال سيناء.
إن  بيان،  في  ال���وزارة  وقالت 
أحد االرتكازات األمنية بمنطقة 
سيناء  ش��م��ال  ف���ي  »ال���ت���ل���ول« 
أحد  محاولة  إحباط  من  تمكن 
العناصر اإلرهابية القيام بعمل 

انتحاري ضد أفراد األمن. 
النقطة  أف���راد  أن  وأض��اف��ت 

النيران  إطالق  تبادلوا  األمنية 
إل��ى  أدى  م���ا  اإلره����اب����ي  م���ع 
على  بحوزته  والعثور  مصرعه 
يدويتين  وقنبلتين  ناسف  حزام 
وسالح آلي و4 خزائن خاصة به 
112 طلقة من ذات  إلى جانب 

العيار. 
قد  المصري  الجيش  وك���ان 
أعلن قبل أيام مقتل 23 إرهابياً 
بشمال سيناء وتدمير عدد من 
دفع  وعربتي  اإلرهابية،  البؤر 
العناصر  تستخدمها  رب��اع��ي 
اإلرهابية في تنفيذ مخططاتها 

اإلجرامية.

تونس )وكاالت(

أعلنت وزارة الدفاع التونسية 
أمس، أن 13 دولة ستشارك في 
العسكري  للتدريب   17 النسخة 
ال���ب���ح���ري م��ت��ع��دد األط������راف 
»فونيكس اكسبراس« بين يومي 
21 م��اي��و ال��ج��اري وال��راب��ع من 

يونيو المقبل.
 13 المشاركين  قائمة  وتضم 
ومصر  ت��ون��س  بينها  م��ن  دول���ة 
وليبيا  وال��م��غ��رب  وال���ج���زائ���ر 
أفريقيا  شمال  من  وموريتانيا 
المتحدة  ال��والي��ات  جانب  إل��ى 
وبلجيكا  وإي��ط��ال��ي��ا  األم��ي��رك��ي��ة 
وإسبانيا  وب��ري��ط��ان��ي��ا  وم��ال��ط��ا 

وال��ي��ون��ان. وي��ه��دف ال��ت��دري��ب، 
التونسية،  ال��دف��اع  وزارة  وف��ق 
لألعمال  للتصدي  التنسيق  إلى 
غير المشروعة بالبحر من بينها 
خاصة اإلرهاب البحري وتهريب 
والحفاظ  والمخدرات  األسلحة 
على أمن المتوسط واستقراره. 
وستكون الدول المشاركة ممثلة 
ب��وح��دات بحرية وج��وي��ة وف��رق 
طالئع البحرية، وفق ما جاء في 

بيان لوزارة الدفاع التونسية.
منظمات  ع���دة  ت��ش��ارك  كما 
دولية مثل مكتب األمم المتحدة 
والجريمة  المخدرات  لمكافحة 
لمراقبة  األوروب���ي���ة  وال��وك��ال��ة 

الصيد البحري.

مقتـل إرهابي في تبادل إلطالق 
نار مع الشرطة شمال سيناء 

29
www.alittihad.ae

الجمعة 19 شوال 1443هـ الموافق 20 مايو 2022معربي ودولي

أبوظبي )االتحاد(

إلى  المتحدة  العربية  دعت دولة اإلمارات 
المشترك  والعمل  الدولية  الجهود  تعزيز 
لدعم  والدولي  اإلقليمي  والتعاون  والتنسيق 
السالم واألمن في أفريقيا، مؤكدًة أن غياب 
الساحل  منطقة  عن  السياسي  االستقرار 
بفعالية  االس��ت��ج��اب��ة  على  ق��درت��ه��ا  يُ��َق��ّوض 

للتحديات.
أم��ام  قدمته  بيان  ف��ي  اإلم����ارات  وأك���دت 
الساحل  دول  مجموعة  حول  األم��ن  مجلس 
المشترك  العمل  تعزيز  ض���رورة  الخمس 
الُمستويَيْن  على  والتعاون  التنسيق  وتحسين 
بما  التحديات،  لمواجهة  والدولي  اإلقليمي 
من  لكٍل  الجماعية  الجهود  عبَر  ذل��ك  ف��ي 
بعثة األمم المتحدة المتكاملة متعددة األبعاد 
 »MINUSMA« مالي  في  االستقرار  لتحقيق 
ومكتب  الخمس،  الساحل  دول  ومجموعة 
األمم المتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل 
»UNOWAS« والمجموعة االقتصادية لدول 
إلى  باإلضافة   ،»ECOWAS« أفريقيا  غرب 

االتحاد األفريقي. 
العام  األمين  اإلم��ارات جهود  دولة  وثمنت 
دعم  أنطونيو جوتيريش في  المتحدة  لألمم 
أفريقيا والساحل،  السالم واألمن في غرب 
للمنطقة،  مؤخراً  زيارِتِه  عبَر  ذلك  في  بما 

وتوجيِهِه رسالٍة مهمة، 
على  جميعاً  نؤكد  أن  المهم  »من  وقالت: 
ه���ذه ال��م��س��أل��ة، الس��ي��م��ا ف��ي ظ��ل م��ا ت��م��ُرّ 
وسياسية  أمنية  تحدياٍت  من  المنطقة  ب��ِه 

وإنسانية صعبة ومعقدة«.
ثالث  على  بيانها  ف��ي  اإلم����ارات  وأك���دت 
السياسي  االس��ت��ق��رار  »غ��ي��اب  أوالً  ن��ق��اط: 
ع��ن ال��م��ن��ط��ق��ة يُ���َق���ّوض م��ن ق��درِت��ه��ا على 
ال��راه��ن��ة،  للتحديات  بفعالية  االس��ت��ج��اب��ة 
ح��وارات  إج���راء  على  التركيز  يتطلب  مما 
المحلية  ال��ُص��ُع��د  ع��ل��ى  ش��ام��ل��ة  س��ي��اس��ي��ة 
الالزمة  اإلص��الح��ات  لتحقيق  واإلقليمية، 
السياسية،  ال��م��ؤس��س��ات  ُق�����ُدرات  وت��ع��زي��ز 
التي  التحديات  مختلف  معالجة  وبالتالي 
مالي،  في  السيما  الساحل  منطقة  تواجه 
ويتعين على المجتمع الدولي إعطاء األولوية 
المنطقة  شعوب  وتطلعات  احتياجات  لتلبية 
أن  ض��م��ان  م��ع  سالمتهم،  على  وال��ح��ف��اظ 
المجتمعات  أص���وات  الجهود  ه��ذه  تشمل 
نظراً  وال��ش��ب��اب،  النساء  خ��اص��ًة  المحلية، 
سلمية  مجتمعاٍت  بناء  في  الحيوي  لدورِهم 
تلعبه  الذي  الهام  بالدور  مشيدًة  ومزدهرة«، 
بعثة األمم المتحدة المتكاملة متعددة األبعاد 
 »MINUSMA« مالي  في  االستقرار  لتحقيق 

لدعم تحقيق هذه الغايات.
ث��ان��ي��اً: »االس��ت��ج��اب��ة ل���ألوض���اع األم��ن��ي��ة 
يتطلب  ال��س��اح��ل  منطقة  ف��ي  المتفاقمة 
مشاركة بَّناءة من كافة الجهات المعنية، وفي 
ُمَقدَمِتها القوة المشتركة وشركاِئها، لتمكين 
العابرة  التحديات  معالجة  من  الحكومات 
للحدود، خاصًة مع انعدام االستقرار عالمياً 
والمؤسسات  ال��م��ب��ادرات  على  ذل��ك  وتأثير 
التي تسعى لَصْون السلم واألمن اإلقليميين«.

التركيز  مواصلة  ض���رورة  على  وش���ددت 
العابرة  والجريمة  اإلره���اب  مكافحة  على 
مع  شامل  نهٍج  عبَْر  المنطقة  في  للحدود 
األخذ بعين االعتبار السياقات الخاصة بكل 
دولة، السيما مع تضاعف أنشطة الجماعات 

األزم��ات  وك��ذل��ك  المنطقة،  ف��ي  اإلره��اب��ي��ة 
الداخلية في دول الساحل. 

إزاء  قلقها  ب��ال��غ  ع��ن  اإلم����ارات  وع��ب��رت 
التي تستهدف  المتعددة  الهجمات اإلرهابية 
وتتطلب  المتحدة  األمم  وموظفي  المدنيين 

محاسبة مرتكبي هذه الهجمات.
يتطلب  الساحل  في  األزمات  د  »تََعُقّ ثالثاً: 

بشكٍل  لها  االستجابة  الدولي  المجتمع  من 
ونُ��َق��ّدر  وش��ام��ل،  عاجل  نحٍو  وعلى  ��ق  ُم��نَ��َسّ
هنا مبادرة كٍل من األمين العام والمجموعة 
ومجموعة  أفريقيا  غرب  لدول  االقتصادية 
ب��ت��ق��ي��ي��ٍم  ل��ل��ب��دء  ال��خ��م��س  ال���س���اح���ل  دول 
استراتيجي مشترك لبحث ُسبُل تعزيز الدعم 
م إلى مجموعة دول الساحل الخمس«.   الُمَقَدّ

وأكدت اإلمارات في بيانها تطلعها إلى رؤية 
التي  والنتائج  المشجعة  الجهود  هذه  ثمار 
سيُْصِدُرها الفريق المستقل الرفيع المستوى 
المعني باألمن والتنمية في منطقة الساحل. 
وأكدت ضرورة االستمرار في دعم جهود 
وتعزيز  المنطقة  ف��ي  المستدامة  التنمية 
خالل  من  ذلك  في  بما  مجتمعاتها،  صمود 

المرأة  وتمكين  االقتصادية  الفرص  توفير 
وتقديم الخدمات األساسية للسكان.

على  اإلم��ارات  ش��ددت  البيان،  ختام  وفي 
ضرورة أْن يسعى مجلس األمن للحيلولة دون 
على  القدَرة  العالمية  التوترات  تَُقّوض  أْن 
على  الُمْدَرَجة  للمسائل  للتصدي  معاً  العمل 

جدول األعمال ومنها منطقة الساحل.

أكدت أن غياب االستقرار السياسي ُيَقّوض القدرة على االستجابة بفعالية للتحديات

اإلمارات تدعو إلى تنسيق الجهود لدعم السالم يف أفريقيا

التركيز على إجراء حوارات 
سياسية شاملة لتحقيق 

اإلصالحات الالزمة 

دعم جهود التنمية 
المستدامة وتعزيز صمود 

المجتمعات المحلية

االستجابة لألوضاع 
األمنية المتفاقمة تتطلب 

مشاركة كافة الجهات

التركيز على مكافحة 
اإلرهاب والجريمة العابرة 

للحدود عْبَر نهٍج شامل

موريتانيا: انعكاسات سلبية النسحاب مالي من »مجموعة الخمس«

نواكشوط )وكاالت(

اعتبر الناطق الرسمي باسم احلكومة املوريتانية وزير 
التربية ماء العينني ولد أييه أن انسحاب مالي من 

مجموعة دول الساحل اخلمس غير مبرر وستكون له 
انعكاسات كبيرة على املقاربة األمنية وعلى الوضع األمني 

للمنطقة.
وقال الوزير يف مؤمتر صحفي مساء أمس األول، يف 

نواكشوط يف أول تعليق موريتاني رسمي على انسحاب 
مالي إن لكل دولة سيادتها وتتخذ مواقفها بناء على ذلك، 
مستدركًا أن »تقييمنا ملا حدث هو أن اختالف اآلراء حول 

إدارة املجموعة ليس مبررًا النسحاب دولة منها«.
وأشار الوزير املوريتاني إلى أن بالده ستسعى لتجاوز 

التحديات املطروحة للقيام باملهام املطلوبة.
وأوضح أن »موريتانيا من بني الدول املؤسسة لهذه 

املجموعة حيث شاركت يف تأسيسها يف اجلانب العسكري 
من خالل إرسال كتيبة حتملت نفقاتها ووضعتها حتت 
تصرف القيادة املشتركة لهذه الدول، إلى جانب البعد 

التنموي لقناعتها بأهمية املقاربة التنموية فيما تواجهه 
دول املجموعة من حتديات، كما دعت لالعتراف بها 

وحشدت لها الدعم املالي والعسكري وستواصل ذلك«.
وتضم مجموعة دول الساحل مالي وموريتانيا وبوركينا 

فاسو والنيجر وتشاد وتأسست يف 2014 يف العاصمة 
املوريتانية وتهدف لتحقيق األمن ومحاربة اإلرهاب 

والتنمية االقتصادية واالجتماعية لشعوب منطقة 
الساحل.

وقرر املجلس العسكري احلاكم يف مالي االنسحاب من 
املنظمة احتجاجًا على عدم عقد قمة للمنظمة كانت 

ستؤول فيها الرئاسة إلى مالي.
واختلفت مواقف دول الساحل اخلمس حول الوضع يف 

مالي حيث ترفض النيجر وتشاد التعامل مع العسكريني 
االنقالبيني بينما تلتزم موريتانيا الصمت جتاه األوضاع 

السياسية يف جارتها الشرقية.

جنود ماليون خالل دورية مع جنود من قوة »تاكوبا الجديدة« قرب حدود النيجر )رويترز(
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جامعة  م��ن  ب��اح��ث��ون  أج��راه��ا  ج��دي��دة  دراس���ة  خلصت 
الهواء  تلوث  على  القضاء  أن  إل��ى  ماديسون  ويسكونسن 
الناجم عن حرق الوقود األحفوري من شأنه أن يمنع أكثر 
مليار   600 من  أكثر  ويوفر  مبكرة،  وفاة  حالة   50000 من 
كل  المتحدة  الواليات  في  الصحية  المساعدات  من  دوالر 

عام.
 ،Geo Health »وتشير الدراسة، التي نشرتها مجلة »جيو هيلث
إلى الفوائد الصحية الكبيرة إلزالة الجسيمات الدقيقة الضارة 
من الهواء وثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين الناتجة 
عن توليد الكهرباء والنقل واألنشطة الصناعية ووظائف البناء 

مثل التدفئة والطهي.
والنفط  الفحم  تستخدم  التي  االقتصادية  األنشطة  وه��ذه 
والغاز الطبيعي هي أيضا مصادر رئيسة النبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون التي تسبب تغير المناخ، لذا فإن تقليل انبعاثاتها يوفر 

فوائد إضافية.
على عكس التقارير التي تؤكد على التكاليف الهائلة للعمل 
المناخي، شدد هذا التقرير على مزايا اتخاذ تدابير للحد من 

التلوث.
قال جوناثان أ. باتز، أستاذ الصحة والبيئة في معهد نيلسون 
للدراسات البيئية التابع لجامعة ويسكونسن ماديسون: »نحاول 

تحويل طريقة التفكير من األعباء إلى الفوائد«.
قال نيكوالس إيه ميلوكس، المؤلف الرئيسي للدراسة وطالب 
دراسات عليا في معهد نيلسون: »يوفر عملنا إحساسا بحجم 
إزالة  تصاحب  أن  يمكن  التي  الهواء  لجودة  الصحية  الفوائد 
الكربون من نظام الطاقة األميركي«. وأضاف أن »التحول إلى 
للصحة  هائلة  فائدة  يوفر  أن  يمكن  النظيفة  الطاقة  مصادر 

العامة على المدى القريب مع التخفيف من تغير المناخ على 
المدى الطويل«.

تستخدم الدراسة نماذج من وكالة حماية البيئة، وال سيما 
تأثير  في  للنظر  الكربون،  أكسيد  ثاني  فوائد  مخاطر  تقييم 
السياسات على المستوى المحلي والوطني وكذلك على مستوى 
الواليات على مناطق متفرقة في جميع أنحاء البالد. كما توضح 
الدراسة أنه في حين أن تكلفة إصالح صناعات الطاقة يمكن 

أن تكون محلية، فإن نفس األمر ينطبق أيضاً على المزايا.
للواليات  الغربي  الجنوب  سيحتفظ  المثال،  سبيل  على 

المتحدة بنسبة 95% من الفوائد.
قال باتز: »ما نقوم به هو النظر إلى األمر من كافة الجوانب، 
هذه  م��ن  األح��ف��وري  ال��وق��ود  انبعاثات  إزال���ة  تريد  كنت  إذا 
القطاعات المختلفة، وكم عدد األرواح التي سيتم إنقاذها، وكم 

عدد االنبعاثات التي تم تجنبها، واألرقام كبيرة جدا«.
والصحة  المناخ  معهد  م��دي��رة  أنينبيرج،  س���وزان  وق��ال��ت 
بجامعة جورج واشنطن، والتي لم تشارك في الدراسة: »يسلط 
التقرير الضوء على فوائد جودة الهواء لتقليل انبعاثات غازات 
االحتباس الحراري عن طريق تحويل نظام الطاقة بعيدا عن 
»إنه يساعدنا  قالت:  إلى ذلك،  باإلضافة  الوقود األحفوري«. 
على التفكير في السياسات المطلوبة لمعالجة هذه المشكلة«.

قال باتز إن »الناس ينظرون إلى هذا على أنه تحٍد ضخم، 
لكن عندما تنظر إلى المكاسب الصحية للتحول إلى الطاقة 

النظيفة، فإن الفوائد هائلة«.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة»واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس«

* كاتب أميركي متخصص في شؤون المناخ

السمو  باهتمام صاحب  الصحية  القضايا  حظيت  لطالما 
اهلل،  الدولة، حفظه  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ محمد 
ليس فقط على الصعيد المحلي، وإنما على المستوى الدولي 
أيضاً. فعلى صعيد القضايا الصحية الدولية، امتدت أيادي 
سموه الكريمة والمعطاء إلى بقاع وأصقاع األرض المختلفة، 
على  المحلية  والمجتمعات  الشعوب  من  العديد  لمساعدة 
تعتبر  حيث  المزمنة.  الصحية  مشاكلها  من  الكثير  مواجهة 
للقضاء  الرامية  الدولية  الجهود  طليعة  في  مثال،  اإلم��ارات 
على فيروس شلل األطفال، وذلك من خالل مساهمات مالية 
للتطعيم ضد شلل  والوطنية  الدولية  البرامج  ضخمة، لدعم 
األطفال، مما يؤكد الدور الريادي لإلمارات في مكافحة هذا 
المرض على المستوى العالمي. وهو ما تجسد في دعم سموه 
الدول  من  العديد  في  التحصين  لبرامج  والمستمر  الدائم 
النامية، حيث قّدم سموه 33 مليون دوالر )أكثر من 120 مليون 
درهم( ألعمال التحالف العالمي للقاحات والتحصين »جافي« 
دوالر  ماليين  خمسة  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة   ،)GAVI Alliance(
النطاق  وتوسيع  التناول،  في  »االبتكار  مبادرة  في  كمساهمة 

والتكافؤ في التحصينات«.
وعلى الصعيد المحلي، وخالل جائحة كورونا، جاء اتصال 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 
عملهم  خالل  أفرادها  أحد  فقدت  التي  العائالت  من  بعدد 
في خط الدفاع األول للتصدي للجائحة، ليؤكد مدى التقدير 
والعرفان اللذين تكنهما اإلمارات، قيادًة وشعباً، ألفراد الجيش 
استراتيجية  ضمن  والعرفان  التقدير  هذا  ويأتي  األبيض. 
احتواء  مؤشرات  من  العديَد  اإلم��ارات  بها  رت  تصدَّ شاملة 
الجائحة، حيث تبوأت صدارةَ دول العالم في مجموعة كبيرة 

من مؤشرات النجاح في التصدي لفيروس »كوفيد-19«، وذلك 
التداعيات  كبير من  أداء متميز حد بشكل  تقديم  من خالل 

السلبية للجائحة.
لتوجيهات سموه ورعايته وإشرافه المباشر، تعاملت  وتبعاً 
متميزة  وأساليب  ب��أدوات  »كوفيد-19«  مع جائحة  اإلم��ارات 
ن الدولَة من تحقيق ريادة عالمية في  ومبتكرة، األمر الذي مكَّ
العديد من المجاالت ذات الصلة، خاصًة فيما يتعلق بفحوص 
كشف الفيروس، والتي تجاوزت حاجز ال�20 مليون فحص منذ 
بدء الجائحة، ما جعلها في المرتبة األولى عالمياً في تخطي 
عدد الفحوص عدد السكان، وذلك بالنسبة للدول التي يتجاوز 

عدد سكانها مليون نسمة. 
 وعلى الصعيد الدولي، برز أيضاً الدور اإلماراتي الفاعل 
فيروس  انتشار  أزمة  لمواجهة  العالمية  الجهود  تعزيز  في 
سياستها  في  المتأصل  اإلنساني  للمبدأ  تأكيداً  كورونا، 
عاجلة  وطبية  إنسانية  مساعدات  قدمت  حيث  الخارجية، 
األشخاص  ماليين  منها  استفاد  دول��ة،   100 من  أكثر  إلى 
من العاملين في الصفوف األمامية لمعركة مواجهة الوباء، 
هذه  تقديم  عند  السياسية  لالعتبارات  النظر  دون  وذلك 
دعم  على  فقط  سموه  اهتمام  يقتصر  ولم  المساعدات. 
العالم،  حول  األمراض  من  العديد  وعالج  تشخيص  جهود 
من  بالوقاية  الكفيلة  واإلج���راءات  السبل  أيضاً  شمل  بل 
مبادرات  من خالل  وذلك  أساساً،  األمراض  بهذه  اإلصابة 
والمجتمعات  ال��ش��ع��وب  على  األث���ر  عميق  لها  ك��ان  ع��دة 

المحلية. 

*كاتب متخصص في القضايا الصحية والعلمية

ق��ب��ل أك��ث��ر م��ن ث��الث��ة وأرب��ع��ي��ن 
كنا   ،1979 ع���ام  ف��ي  أي  ع��ام��اً، 
قد  الجامعية،  المرحلة  في  طلبة 
بالقرب  القدم  لكرة  ملعباً  خططنا 
العالمي  التجاري  دب��ي  مركز  من 
ال��ذي ع��د ف��ي ذاك ال��وق��ت أط��ول 

مبنى في الشرق األوسط.
نستطع  ل��م  ال��ق��ري��ب،  ب��األم��س 
الحصول على مساحة بقدر موقف 
المشاركة  أجل  من  واح��دة  سيارة 
السفر  »معرض سوق  فعاليات  في 
.2022 15 لسنة  العربي« النسخة 

في  واح��د  شبر  عن  بحثت  لقد 
تلك المساحة الشاسعة، ولم أجد، 
ف��م��ررت ع��ل��ى إح����دى ال��ع��م��ارات 
م��ت��ع��ددة ال��م��واق��ف وال��ل��وح��ة من 
أم��ام��ي ك��ان��ت ت��ش��ي��ر إل���ى وج��ود 
بناية  في  فقط  شاغراً  موقفاً   66
وبالكاد  أدوار،  ستة  م��ن  ضخمة 
اق��ت��رب��ت م��ن��ه��ا، ف�����إذا ب��ال��ل��وح��ة 
 ،21 الرقم  إلى  تشير  اإللكترونية 
وصل  ب��ال��دخ��ول  هممت  وع��ن��دم��ا 
فرجعت  مواقف،  صفر  إلى  العدد 
ال��م��ق��اب��ل��ة ألرض  ال��س��اح��ة  إل����ى 
المعارض فإذا هي مغلقة بالكامل، 

الحل؟! فما 
فقلت  األم��ن،  رج��ال  أح��د  أم��ام  من  بالقرب  وقفت 
في  لي  حيلة  وال  مهم  اجتماع  عن  تأخرت  لقد  ل��ه: 
ال���وص���ول، ف��ق��ال: خ��ذ دورة أخ���رى، ث��م ارج���ع إل��ّي 
ووفى،  كفى  وقد  إليه  فعدت  موقفاً،  لك  أجد  سوف 
عندما  حتى  ال��رج��ال،  ه��ؤالء  لمثل  مستحقة  تحية 
بقلوبهم  توسعتها  على  قادرون  فهم  الطرقات،  تضيق 

الرحبة. وصدورهم 
تقليدياً،  معرضاً  يعد  لم  السنوي،  المعرض  ه��ذا 
قلوب  إل��ى  سريعاً  سفراً  بل  جميعاً،  للعرب  بيتاً  بل 
وهذا  اإلقبال  هذا  سر  ما  ترى  بلدانهم،  قبل  العرب 
الزمالء:  أحد  أج��اب  راقية،  فنية  لوحة  في  الزحام 
لقد اشتاقت الناس للناس من كافة األجناس، صحيح 

ما  ناس  بال  الجنة  »بأن  قال:  من 
تنداس«.

وص��ل��ن��ا إل���ى ج��ن��اح ال��ف��ج��ي��رة، 
بجائزة  الفائزين  تكريم  يبدأ  حيث 
المسؤولين  من  العربية  السياحة 
وال��ص��ح��ف��ي��ي��ن واإلع��الم��ي��ي��ن في 
االجتماعي  التواصل  وسائل  شتى 
العربي  السياحة  م��رك��ز  قبل  م��ن 

السابق. رئيسه  وبصحبة 
وف��������وق ذل������ك ف������وز إم������ارة 
العرب  عاصمة  بمقام  الفجيرة 
وه��ي   ،2022 ل��ل��ع��ام  السياحية 
كنت  ول��و  االستحقاق،  قمة  ف��ي 
بكل  الخ��ت��رت��ه��ا  المصوتين  م��ن 
كانت  بأنها  أب��ال��غ  وال  أري��ح��ي��ة، 
فترة  ف��ي  ولعائلتي  ل��ي  متنفساً 
»ك���ورون���ا« ول���و ق��ل��ت ب��أن��ن��ي لم 
بين  أتجول  وأن��ا  إال  أسبوع  يمر 

وشواطئها. جبالها 
لم تعد السياحة ترفيهاً فحسب، 
ص��ن��اع��ة م��س��ت��ق��ل��ة، واق���ت���ص���اداً 
عندما  أهميتها  ب��ان��ت  م���زده���راً 
فترة  في  نفسه  على  العالم  انغلق 

»كوفيد-19«. جائحة 
اإلم������ارات ف���ي ه���ذا ال��م��ع��رض 
هذا  في  المستدام  نموها  تحقق 
البدائل  أحد  المستقبل  يكون في  وقد  الحيوي  القطاع 

للنفط. المحتملة 
إل��ى  س��ائ��ح  م��ل��ي��ون   40 اس��ت��ق��ط��اب  تستهدف  ف��ه��ي 
قطاع  أسهم  وقد   .2030 بحلول  الفندقية  المنشآت 
تريليونات   5 بنحو   2020 عام  في  والسفر  السياحة 
الناتج المحلي العالمي، ووفر قرابة  دوالر من إجمالي 

272 مليون فرصة عمل حول العالم.
القطاع  زيادة مساهمة  إلى  كذلك تسعى  واإلمارات 
إلى  لتصل  المحلي  ال��ن��ات��ج  إج��م��ال��ي  ف��ي  السياحي 
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* كاتب إماراتي

قال صاحب السمو الشيخ محمد 
توّليه  بمناسبة  نهيان  آل  زاي���د  ب��ن 
منصب رئيس دولة اإلمارات العربية 
المجلس  ان��ت��خ��اب  ب��ع��د  ال��م��ت��ح��دة 
األعلى له: إّن الحكم أمانة. واألمانة 
استخالف  تفيد  الكريم  القرآن  في 
اإلنسان على األرض إلعمارها. لكن 
في الحديث النبوي تأتي األمانة أيضاً 
قال  كما  العام،  الشأن  إدارة  بمعنى 
رسول اهلل )ص( ألبي ذر عن الوالية 
إنها أمانة. وبوعي األمانة العالي هذا 
تشكلت مسيرة صاحب السمو الشيخ 
فاألمانة  السياسية.  زايد  بن  محمد 
تعني الحفظ وتُعنى به. وهي ليست 
قليلة األهمية في إحدى أخطر مناطق 
العالم والواقعة على تقاطعات قاراٍت 
أرضها  وتحتوي  ومحيطات،  وبحاٍر 
وبحارها على ثرواٍت كبرى بمقاييس 
بين  التنافس  عليها  يشتد  عالمية 
ولذلك  والوسطى.  العظمى  القوى 
األهمية،  الدقيق شديد  التوازن  كان 
واألصدقاء  الصداقات  واستجالب 
مسألة استراتيجية معتبرة. وإلى هذا 
وذاك وذلك عمدت الدولة في العقد 
شاسٍع  برنامٍج  اج��ت��راح  إل��ى  األخير 
للتعاون والتسامح والتعايش والسالم 

نفسه  الوقت  وفي  والخارجية.  الداخلية  السياسات  في 
طوَّر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عندما كان نائباً 
للقائد األعلى للقوات المسلَّحة سياسات دفاعية فّعالة من 
خالل جيٍش قويٍّ بسالٍح غربي متقدم، وقد أُعلن أخيراً عن 

ضرورة تنويع مصادر السالح وأصنافه. 
وألّن الحكم في اعتبار رئيس الدولة أمانة، فإّن الوحدة 
الوطنية كانت وما تزال أول المتطلبات. فلكل دولٍة سردية 
أو قصة نشوء. ومن حظ أبوظبي ودولة اإلم��ارات العربية 
اإلم��ارة  وقد عملت  واح��داً.  المؤسس  يكون  أن  المتحدة، 
وأعماله  بن سلطان  زاي��د  الشيخ  على شخصية  وال��دول��ة 
وذكراه، باعتبار ذلك كلّه أساس وحدة الوطن والمواطنين. 
بيد أّن الوحدة الوطنية التي وضع قواعدها المؤسس لم تعد 

ذكرى، بل هي ما تزال واقعاً حاضراً 
الشامل  التعليم  خالل  من  ومتنامياً 
الفرص  وتكافؤ  والعالي  األس��اس��ي 
والمساواة بين الجنسين، ورفع الكفاءة 
المستمرة ألعمال إدارة الدولة لخدمة 
خالل  من  واالس��ت��م��رار  المواطنين، 

التنمية المستدامة.
ويبقى أمٌر آخر وليس أخيراً برزت 
الشيخ  السمو  ص��اح��ب  ق��ي��ادة  فيه 
محمد بن زايد، فقد ساءت األوضاع 
في  والخليج  األوس����ط  ال��ش��رق  ف��ي 
العقود األخيرة، بحيث تضاءلت القدرة 
وص��ارت  السياسية،  الخيارات  على 
عليها  يغلب  ض���رورات  معظمها  في 
اإلرغام تحت وطأة الحاجة إلى األمن 
جهٍة  من  عليها  ويغلب  واالس��ت��ق��رار. 
ما جرى  تجاُهل  أو  االب��ت��زاز  أخ��رى 
التوافق عليه منذ عقود. وال شك أّن 
دول��ة اإلم���ارات تعرضت مثل غيرها 
لضغوط الضرورات واالبتزاز. إنما ألّن 
القيادة عملت على الدوام على تعديد 
البدائل  اآلفاق على  وفتح  الخيارات، 
وإمكانيات العالقات األُخرى الواعدة، 
واآلخ��ري��ن  التقليديين  الحلفاء  ف��إّن 
للتسليم  اض���ط���روا  ن��س��ب��ي��اً  ال��ج��دد 
قيادة  تقبل  لم  التي  الندية  بشروط 

دولة اإلمارات عنها بدياًل، ومع األصدقاء القدامى والجدد.
في األشهر الثالثة الماضية قام صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد بخمس أو ست رحالت، وعقد اجتماعات 
مع معظم قادة المنطقة. فهناك من جهة ظروف االنقسام 
العربية.  المنطقة  على  واالنعكاسات  المتفاقم  العالمي 
وهناك من جهٍة أُخرى استطالع إمكانيات تحريك ملفات 

الدول العربية التي ما تزل غارقة في الفوضى.
هي همٌة ال تعرف الكلل، وحكمة في تحويل المآزق إلى 

ُفرص. وهذا هو شأن رجال الدولة الكبار. 

* أستاذ الدراسات اإلسالمية- جامعة محمد بن زايد 

للعلوم اإلنسانية

تخفيض التلوث.. وإنقاذ 50 ألف شخص سنويًا 

القضايا الصحية.. اهتمام دائم لرئيس الدولة

اإلقبال الكبير والتزاحم العالمي على مشاركة اإلمارات حزنها على 
فقيدها الكبير المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه 
اهلل، ومواساتها والتخفيف من مصابها، الذي لم تتخلّف عنه أي دولة، 
سواء بحضور زعمائها أو اتصاالتهم أو إرسالهم الوفود والرسائل، 
كان دلياًل ساطًعا على ما تحظى به دولة اإلمارات من احترام وتقدير 

على المستوى العالمي.
ولم تختلف مناسبة انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان، حفظه اهلل، رئيًسا للدولة، في حجم التفاعل معها، إذ تبارت 
دول العالم بقياداتها ومسؤوليها على اختالف مستوياتهم، فضاًل عن 
وسائل إعالمها المختلفة، في التعبير عن التفاؤل الكبير بتوّلي سمّوه 
دفة القيادة في اإلم��ارات وبالمستقبل المشرق الذي ينتظرها في 
ظّل قيادته، وهو الذي ُعرف عنه طموحه الذي ال حدود له، وتمّسكه 
الدائم بالمبادئ التي تعّزز التعاون والتكامل والتواصل والتآخي بين 

شعوب العالم وأممه. 
كان المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، طّيب اهلل ثراه، خير سلف، 
وهذا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، حفظه اهلل، ِنعم الخلف، 
فهما فرعان من نهر زايد الذي فاض بالجود وما زالت مآثره شاهدة 
المعمورة، تروي حكاية قيادة  على أرض الوطن وفي شتى أصقاع 
أح������ّب������ت ش��ع��ب��ه��ا 
ف���أح���ّب���ه���ا، وب��ذل��ت 
للقريب  ال��م��ع��روف 
منطلق  من  والبعيد 
واح����د ه���و اح��ت��رام 
إن��س��ان��ي��ة اإلن��س��ان، 
كلّه  العالم  فبادلها 

الموّدة والتقدير.
واص��������َل ال��ش��ي��خ 
خ��ل��ي��ف��ة ال��م��س��ي��رة 
وأع�����ل�����ى ال��ب��ن��ي��ان 
وحرص على تعظيم 
ال��م��ن��ج��زات، وت��رك 
في  خ��ال��دة  بصمته 
م��رح��ل��ة ال��ت��م��ك��ي��ن، 
وأح����������دث ن���ق���الت 
الكثير  ف��ي  ن��وع��ّي��ة 
من المجاالت عادت 
على  الوفير  بالخير 
ال��وط��ن وال��م��واط��ن، 
س�����ن�����ُده ف�����ي ذل���ك 
وعضيده هو الشيخ محمد بن زايد الذي لم يتواَن عن حمل األمانة 
وأدائها خير ما يكون األداء في كل مسؤولية تواّلها، حاماًل اإلمارات 
بين جوانحه، وباذاًل جهده بإصرار عّز نظيره على أن تكون الوطن 
النموذج الذي تغبطه باقي الدول وتحاول السير على خطاه في التنمية 

والنهضة والتقّدم.
واليوم بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، حفظه اهلل، 
تخطو اإلمارات نحو مرحلة أخرى من تاريخها الحافل والمشّرف، 
يحدو ركبَها ويقود مسيرتَها قائٌد تمّرس على فنون القيادة، يلتّف حوله 
شعبه بإجماع عزَّ مثيله، ويضرب أروع األمثلة على ما ينبغي أن تكون 
عليه العالقة بين الحاكم والمحكوم قائمة على الموّدة واإلخالص 
والوالء والوفاء، في نموذج فريد يؤكد تمّيز تجربة قامت على أسس 
متينة وقواعد راسخة وكانت نبراًسا أضاء الدروب نحو سعادة اإلنسان 

ورفاهيته، وبعث األمل وبّشر بأن القادم أفضل وأجمل، بإذن اهلل. 

تأكيد عالمي لمكانة 
اإلمــــارات 

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

اإلمارات

اليـــوم

اليوم بقيادة صاحب 
السمو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان، حفظه 
هللا، تخطو اإلمارات نحو 
مرحلة أخرى من تاريخها 

الحافل والمشّرف، يحدو 
ركَبها ويقود مسيرَتها 

قائٌد تمّرس على فنون 
القيادة، يلتّف حوله 

شعبه بإجماع عزَّ مثيله

  لم تعد السياحة 
ترفيهًا، بل صناعة 

مستقلة، واقتصاد 
مزدهر بانت أهميتها عندما 

انغلق العالم

الوحدة الوطنية التي وضع 
قواعدها المؤسس لم تعد 

ذكرى، بل واقع حاضر ومتناٍم 
من خالل التعليم الشامل 
األساسي والعالي وتكافؤ 

الفرص والمساواة بين 
الجنسين

محمد بن زايد.. األمانة وتعدد الخياراتمعرض السفر.. شوق الناس للناس

د. رضوان السيد*د. عبد الله العوضي*

 عندما تنظر 
إلى المكاسب الصحية للتحول 

إلى الطاقة النظيفة، فإن 
الفوائد هائلة، فهي توفر 
للواليات المتحدة سنويًا  

600 مليار دوالر من 
المساعدات الصحية 

اإلمارات تعاملت مع 
»كوفيد-19«، تبعًا لتوجيهات 
صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد، بأدوات وأساليب 

ن الدولَة  متميزة األمر الذي مكَّ
من تحقيق ريادة عالمية في 

مؤشرات التصدي للجائحة

ستيفن موفسون*

د. أكمل عبد الحكيم*
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الوفاء لذكرى المغفور له الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان، طيب اهلل ثراه، 
بن  الشيخ خليفة  له  المغفور  ولذكرى 
زايد، رحمه اهلل، من أسطع عالمات 
األص��ال��ة ف��ي دول���ة اإلم����ارات شعباً 
الثقة  تأتي  الوفاء  هذا  ومع  وق��ي��ادًة. 
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  بقيادة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وقد 
ُعرفت وُخبرت في عهد أخيه الراحل، 
وستتواصل مواكبتها في عهده، إماراتياً 
ألن  ودولياً،  وعربياً  خليجياً  ثم  أوالً، 
فاعليتها باتت حيوية على المستويات 
نموذجاً  العالَُم  َعرف  ما  ن��ادراً  كافًة. 
بهذا  المراحل  فيه  تتكامل  كاإلمارات 
التمكين  إلى  التأسيس  من  الوضوح، 
االستمرارية  ثمَّ  ومن  التحديث،  إلى 
داخلياً في التطوير والتحديث، مرفقًة 
الكثير من  بنهج سياسي خارجي فيه 
والشجاعة،  والديناميكية  ال��رؤي��وي��ة 
على  اآلف���اَق  يفتح  فإنه  كذلك  وألن��ه 

رزمة من رهانات وتوّقعات يُبنى عليها 
العربية  العربية  للعالقات  مستقبلياً 

والعالقات مع اإلقليم والعالم.
هي  الداخلية  االستحقاقات  تبقى 
حتى  المؤسس  الوالد  منذ  األول��وي��ة، 
على  إن��ج��ازاتُ��ه��ا  ظ��ه��رت  وق���د  اآلن، 
أول  كمدماك  األم��ن  من  صعيد،  كل 
النفط  إلى االستثمار في  لالستقرار، 
وج��ودة  واإلع��م��ار  التنمية  أج��ل  م��ن 
دولًة  اإلم��ارات  وجعل  والعمل  العيش 
جاذبًة للطاقات والكفاءات، وصوالً إلى 
في  كما  الفضاء،  سبر  في  االستثمار 
االصطناعي  والذكاء  والطبابة  العلوم 
لم يعد هناك  التكنولوجيات.  وأحدث 
إال  وال��ح��داث��ة  العصرنة  ف��ي  م��ج��اٌل 
والطبيعُة  وال��ب��ي��ئ��ُة  األرُض  ُط��ّوع��ت 
معه.  والتكّيف  والتعايش  الستقباله 
كان الشيخ محمد بن زايد كولّي لعهد 
شخصياً  التنبيه  في  سّباقاً  أبوظبي 
االعتماد  حقبة  نهاية  اق��ت��راب  إل��ى 

إلحاحية،  بل  وض���رورة،  النفط  على 
ما  اقتصادات  لبناِء  والعمل  التفكير 
اإلم���ارات  أن  وال��راه��ن  النفط.  بعد 
بدأت فعاًل وستتابع مع الشيخ محمد 
لتكون  البنى األساسية  زايد وضع  بن 
ه��ذه  م��ع  للتعامل  وم��ؤّه��ل��ًة  ج��اه��زًة 

المرحلة الحساسة. 
وإذا كانت القدرات والمقّومات في 
الداخل على قدر الطموحات مفتوحَة 
خارجية  بسياسة  رفدها  فإن  اآلفاق، 
طموحة أيضاً ال بّد أن يعّززها. وفي 
هذا المجال هناك بعٌض من الرهانات 
بدأ يثمر وما يزال يتفاعل، وبعٌض آخر 
ذلك  االختبار.  تحت  يزال  وما  يتبلور 
البيئتين  في  تتسارع  المتغّيرات  أن 
اإلقليمية والدولية، واإلمارات بين دول 
قليلة استبقتها بالتعّرف إلى اتجاهاتها 
)ت���ع���ددي���ة األق����ط����اب( وم��خ��اط��ره��ا 
)صراعات قد تؤّدي إلى حروب، كما 
بالتهّيؤ  وأيضاً  حالياً(،  أوكرانيا  في 

للسباحة بين أمواجها من خالل انفتاح 
على الجميع من دون استثناء وعالقات 
والتفاهم.  التسالم  على  مبنية  سوّية 
ألعوام قليلة خلت كانت اإلم��ارات ما 
تزال تعتمد استراتيجياً على الواليات 
مع  شراكاتها  وّسعت  لكنها  المتحدة، 
الصين وروسيا وأوروبا والهند، ومع كل 
لديها إضافة متمّيزة في خدمة  دولة 
المجاالت  في  أو  المعرفي  االقتصاد 
للتنمية.  والمحّفزة  لألمن  الداعمة 
ولعل هذا الوضوح في الرؤية هو مما 
من  زايد  بن  محمد  دبلوماسية  يمّكن 
عربي،  وكذلك  إم��ارات��ي،  طريق  ش��ّق 
تفرضها  ال��ت��ي  االستقطابات  خ���ارج 

حرب أوكرانيا وتداعياتها الصعبة.
قد تبدو تجربة اإلمارات في التعامل 
أق��ّل  ومصالحها  الكبرى  ال���دول  م��ع 
التشرذم  لحال  التصّدي  من  تعقيداً 
ال��ع��رب��ي ال��م��ت��داخ��ل م��ع ال��ص��راع��ات 
العربي.  العالم  القتسام  اإلقليمية 

وف��ي ه��ذا اإلط���ار ت��ح��دي��داً اتخذت 
اإلم������ارات ب��ق��ي��ادة م��ح��م��د ب��ن زاي��د 
خيارات شجاعة، وتبقى الرهانات قيد 
االختبار ألنها تتطلّب سياسات سليمة 
اآلخ��ري��ن. فمن  وق���رارات صائبة من 
جهة تصّدت اإلمارات لمشاريع تسليم 
عديم  السياسي«  ل�»اإلسالم  المنطقة 
أخ��رى  جهة  وم��ن  وال��خ��ب��رة،  الوطنية 
السلمي  الطابع  تغليب  إل��ى  تطلّعت 
تركيا  م��ع  ال��ع��الق��ات  على  ال��ت��ع��اون��ي 
وبمعزل  وإسرائيل.  وإثيوبيا  وإي��ران 
هذا  ك��ان  المتوّقعة،  المخرجات  عن 
المنطقة  على  مطروحاً  االستحقاق 
الماضي،  القرن  أواخ��ر  منذ  العربية 
وتعّذر حسم القرار العربي في شأنه، 
اندلعت  ب��ع��دم��ا  مستحياًل  غ���دا  ث��م 
أحداث »الربيع العربي«، لذا كان ال بد 

من تجاوزها.

*كاتب ومحلل سياسي -لندن

عهد جديد في اإلمارات.. طموحات وقدرات

الوضوح في الرؤية مّكن 
دبلوماسية محمد بن زايد 

من شّق طريق إماراتي خارج 
استقطابات حرب أوكرانيا

مهنة  لقانون  وفقاً  باطاًل،  يعدُّ 
المحامي  ت��ح��دي��د  ال��م��ح��ام��اة، 
المبلغ  من  مئوية  بنسبة  أتعابه 
ال�����ذي ق���د يُ��ح��ك��م ب���ه ل��ص��ال��ح 
على  المنع  هذا  ويقوم  الموكِّل. 
تعمي  ق��د  ال��ن��س��ب��ة  أّن  أس����اس 
بصيرتَه، فيندفع لكسب الدعوى 
ك��ي��ف��م��ا ات���ف���ق، م���ت���راِف���ع���اً عن 
كلما  إذ  ب��ال��ذات،  ه��و  مصالحه 
ل كانت قطعته  كبُرت كعكة الموكَّ

هو أكبر. 
األس��اس،  ه��ذا  ورغ��م صالبة 
غير  ه���ك���ذا  ال����ص����ورة  أن  إال 
مكتملة، إذ ال تخلو مهنة من غير 
المستقيمين، ويد القانون ليست 
يَثبُت  مغلولة عن المحامي الذي 
العدالة آخر هّمه، وقد يتفق  أن 
ال  محدد  مبلغ  على  الموكِّل  مع 
ال��دع��وى،  بكسب  إال  يستحقه 
وهذا االتفاق جائٌز، ومن ثم فقد 
ي��رف��ع ال��دع��وى ب��ال��غ��ش واض��ع��اً 

نزاهتَه تحت الطاولة. 
قد  النسبة  محامي  ك��ان  وإذا 
ال��م��ح��ك��وم  ال��م��ب��ل��غ  وراء  ي��ل��ه��ث 
لغرض  ال��ح��ق  ع��ن  منحرفاً  ب��ه، 
قد  األت��ع��اب  فمحامي  الكسب، 

الجيب«،  »في  الدعوى  بأن  إياه  بالموكِّل، مضلاًّل  يطمع 
طمعاً بما في رصيده البنكي، فيضيُع وقت العدالة في 
الرجل  مال  أكل  جانب  إلى  لها،  أساس  ال  دعاوى  نظر 

بالباطل.
أتعاب  على  يحصل  ال��ذي  المحامي  يجتهد  ال  وق��د 
ُمقّدمة ب�»الّساهل«، فهي أمواٌل ال ريب آتية كأنها راتب 
آخر الشهر، وقد يتهّرب من الموكل ويضّيعه بعدما شبع 
رأسين في  كانا  بعدما  الناس  أمام  يتناطحان  ثم  سلفاً، 
بعد  معاً  الثمار  جني  على  اتفاقهما  بينما  واحدة،  قبعة 
في  لتفانيه  ضمانة  فيه  به  المحكوم  المبلغ  تحصيل 
بين  قائٌم  األمر  نهاية  في  االتفاق  وهذا  الموكِّل،  خدمة 

شخصين مؤهلين إلبرامه. 
وراءها  يسعون  ال  ُكثر  حقوٍق  أصحاب  تخّيل  ويمكن 
إخالٌل  هذا  وفي  بها،  المطالبة  تكاليف  الرتفاع  نظراً 
بكافة  ال��دع��وى  م��روَر  افترضنا  فلو  بالعدالة.  واض��ٌح 

والتنفيذ،  ال��م��ح��اك��م��ة  م��راح��ل 
المدنية  المطالبة  قيمة  وكانت 
ف��إج��م��ال��ي  دره�����م،  أل����ف   500
 42 بين  مبلغ  القضائية  الرسوم 
ألف درهم و67 ألف درهم، تبعاً 
الدعوى،  ستنظر  التي  للمحكمة 
إلى جانب المصروفات األخرى، 
الخبرة. فإذا فرضنا أن  كأتعاب 
درهم،  ألف   50 المحامي  أتعاب 
فيكون الموكِّل قد دفع نحو 100 
أل���ف دره���م م��ق��دم��اً، وق��ب��ل أن 

يسترّد درهماً من حقه. 
أما إذا أجيز للمحامي اقتضاء 
أتعابه بالنسبة المئوية، فهذا من 
شأنه عدم ترّدد أصحاب الحقوق 
الدعاوى  وزي��ادة  التماسها،  في 
إذ  أطرافها محامون،  يمّثل  التي 
وسينال  عليهم،  اإلقبال  سيزيد 
حتى الذي ال يملك شيئاً فرصتَه 
يوّسع  مما  قانوني،  محترف  مع 
اتسعت  وكلما  المحاماة،  س��وق 
أع���داداً  استقبلت  ال��س��وق  ه��ذه 
أك���ب���ر م���ن خ��ري��ج��ي ال��ق��ان��ون، 
في  توظيفهم  ع��بء  يخفف  مّما 

القطاع العام.
ألن  ال���دع���اوى  زادت  وك��ل��م��ا 
ارتفعت  مقدماً،  للمحامين  فلساً  يدفعوا  لن  أصحابها 
القضائية  ال���رس���وم  خ���الل  م��ن  ال��ح��ك��وم��ة  إي������رادات 
َكبُر  ال��دع��اوى،  زادت  وكلما  األتعاب.  على  والضرائب 
ق��درة  أك��ث��ر  القضاء  وأص��ب��ح  القضائي،  العمل  حجم 
سيدّب  النشاط  أن  كما  الجدد.  الموظفين  تعيين  على 
كالترجمة  القضائي،  للمجال  الخادمة  القطاعات  في 

والخبرة.  والمحاسبة 
للمحامين  تجيز  كثيرًة  دوالً  ف��إن  أع��ل��م،  م��ا  وحسب 
استيفاَء أتعاِبهم من خالل نسبة من المبالغ التي سيُحكم 
بها، كما في الواليات المتحدة، ودولة الكويت.. وقد مضى 
على صدور قانون تنظيم المهنة في الدولة ثالثون عاماً، 
ومن المتوقع صدور قانون جديد بهذا الشأن، وهذه دعوة 

لرؤية الموضوع بمختلف أبعاده قبل إصدار القانون.

*كاتب إماراتي

أص�������در »ب����رن����ام����ج ال����غ����ذاء 
المتحدة  لألمم  التابع  العالمي« 
بلداً   14 أن  من  تحذيرات طارئة 
األوس���ط،  وال��ش��رق  أفريقيا  ف��ي 
ستواجه المجاعة إذا لم يتم اتخاذ 
توفير  أج��ل  من  فورية  إج���راءات 
إم����دادات ال��غ��ذاء خ��الل األشهر 
المقبلة. ويواجه العالَم أزمَة غذاء 
ستؤثر على كل البلدان من خالل 
الطعام،  إل��ى  ال��وص��ول  من  الحد 
إلى  ال��غ��ذاء  كلفة  ارت��ف��اع  أو عبر 

مستويات عالية جداً. 
فهي  ب��األس��ب��اب  يتعلق  وفيما 
س���ن���وات من  أن  ذل����ك  ك��ث��ي��رة. 
الجفاف، نتيجة تغير المناخ، أدت 
إلى تدمير المحاصيل في العديد 
»كوفيد-19«  ووب��اء  البلدان،  من 
ال���ع���ال���م���ي، وم���ش���اك���ل س��الس��ل 
ال��ح��رُب  ج���اءت  واآلن  ال��ت��وري��د. 
توقف  في  لتتسبب  أوكرانيا  في 
ص���ادرات ال��غ��ذاء األس��اس��ي��ة من 

موانئ البحر األسود.  
لمخططات  حاجة  اآلن  وثمة 
التخفيف  أجل  من  المدى  طويلة 
م����ن ت���أث���ي���رات ت��غ��ي��ر ال��م��ن��اخ 
واعتماد طرق أكثر فعاليًة لزيادة 

لكن  العذبة.  المياه  إم��دادات  على  والحفاظ  المحاصيل 
العالج الفوري األهم يتمثل في إيجاد طرق تسمح لروسيا 
وأوكرانيا بتصدير منتجاتهما الغذائية األساسية. فهذان 
البلدان ينتجان الكثير من المحاصيل الزراعية األساسية 
في  ل�16  روسيا مصدراً  تشّكل  إذ  العالم.  إلى  رة  المصدَّ
المئة من إمدادات القمح العالمية، و29 في المئة من زيت 
ر لألسمدة. هذا بينما تبيع  عباد الشمس، وهي أكبر مصدِّ
أوكرانيا 48% من زيت عباد الشمس، و10% من القمح، 
َرة. كل هذه اإلم��دادات األساسية لم تعد  و14% من ال��ذُّ
األس��ود.  البحر  موانئ  إغ��الق  بسبب  أسواقها  إلى  تصل 
ولدى أوكرانيا اآلن داخل المخازن والمستودعات الكثير 
وإن  التي ال تستطيع تصديرها.  الزراعية  المنتجات  من 
أمكن ذلك على متن القطار عبر أوروبا، فإنه خيار مْكلف 

وغير فّعال وال يمكن أن يشّكل بدياًل للنقل البحري. 
وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يسمح باستخدام موانئ 

ال��ب��ح��ر األس����ود م��ن أج���ل شحن 
المنتجات  فإن  الغذاء،  ص��ادرات 
وستتعرض  مخازنها  في  ستبقى 
للتلف. ولهذا فمن مصلحة العالم، 
وخاصة بلدان الجنوب، أن يُسَمع 
صوتُها من أجل تأمين اإلفراج عن 

هذه اإلمدادات الغذائية. 
العديد  رد  ك���ان  اآلن،  وح��ت��ى 
الحرب  على  الجنوب  بلدان  من 
تحاجج  إذ  محايداً،  أوكرانيا  في 
ب���أن ت��ل��ك ال��ح��رب أزم���ة غربية 
على  تؤثر  وال  األول���ى،  بالدرجة 
أنه  غير  الوطني.  أمنها  مصالح 
أزم��ة  إحصائيات  ت��وض��ح  مثلما 
البلدان  فإن  وجغرافيتها،  الغذاء 
األكثر هشاشًة هي تلك المنتمية 
إل���ى ال��ج��ن��وب. وال ش��ك ف��ي أن 
وصفًة  تمّثل  المجاعة  ظ���روف 
لالضطرابات السياسية والهجرة 
الجماعية اللتين تطرحان العديد 
م���ن ال��ت��ح��دي��ات األم��ن��ي��ة ال��ت��ي 

ستتطلب اهتماماً فورياً. 
وألن بعض أكثر بلدان الجنوب 
ت��أث��ي��راً ح��اف��ظ��ت ع��ل��ى ع��الق��ات 
تمتلك  فإنها  روس��ي��ا،  م��ع  ج��ي��دة 
الضرورية  والمقومات  األه��ل��ي��َة 
للسعي إلى التوصل لحل وسط يشمل اتفاقاً على قواعد 
وبروتوكوالت المرور اآلمن للصادرات الغذائية من موانئ 
البحر األسود. وال شك في أن تنفيذ هذه المبادرة على 
أفضل وجه أمر سيتطلب تحضيراً ح��ِذراً، لكن الحقيقة 
المؤكدة هي أنه إذا لم تبذل تلك الجهود خالل األسابيع 

المقبلة، فإن ظروف المجاعة ستصبح صعبة. 
وال شك في أن »برنامج الغذاء العالمي« ومنظمات إغاثة 
بتعاون وثيق  الدولي«، يمكنه،  أخرى مثل »لجنة الصليب 
مع بلدان مهمة من الجنوب، التحدث مع روسيا وأوكرانيا 
بهذا الشأن. بل إن ذلك قد يتيح لموسكو باألخص فرصَة 
تغّير  أن  شأنها  من  ليس  إنسانية  مبادرة  من  االستفادة 

قواعد النزاع إن ُطبقت بشكل مناسب. 

* مدير البرامج االستراتيجية بمركز 

»ناشيونال إنترست«- واشنطن

يد القانون ليست مغلولًة 
عن المحامي 

الذي َيثُبت أن العدالة آخر 
ل  هّمه، وقد يتفق مع الموكِّ

على مبلغ محدد ال يستحقه إال 
بكسب الدعوى، وهو اتفاق 

جائٌز

الحاجة ماسة 
إلى اتفاق يسمح باستخدام 
موانئ البحر األسود من أجل 

شحن صادرات الغذاء، وإال 
فستبقى المنتجاُت في 

مخازنها حيث ستتعرض للتلف 
ولن تعود صالحًة لالستهالك

أزمة الغذاء العالمية القادمةقطعة المحامي من الكعكة
جيفري كمب*أحمد أميري*

عبدالوهاب بدرخان*
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دبي )وام(

البارالمبية  اللجنة  إدارة  مجلس  أكد 
الشيخ  السمو  صاحب  أن  اآلس��ي��وي��ة، 
محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
األك��ب��ر  ال���داع���م  ه���و  اهلل«،  »ح��ف��ظ��ه 
ألفراد  إلهام  ومصدر  الهمم  ألصحاب 
خالل   - المجلس  وذك��ر  الفئة.   ه��ذه 
اج��ت��م��اع��ه ال����دوري ال���ذي ع��ق��ده عبر 
ماجد  برئاسة  المرئي،  االتصال  تقنية 
البارالمبية  اللجنة  رئيس  العصيمي 
اآلسيوية على مدار يومين - إن القيادة 
ال��رش��ي��دة ب��اإلم��ارات ت��ول��ي »أص��ح��اب 
الهمم« اهتماماً كبيراً، من أجل تحقيق 
حتى  المجاالت،  كافة  في  طموحاتهم 
أص��ب��ح��ت اإلم������ارات رائ����دة ف��ي ه��ذا 
ودولي  إقليمي  إشعاع  ومركز  المجال، 
أهلها  ما  الهمم«،  »أصحاب  لرياضات 
الخريطة  ف��ي  م��رم��وق��ة  مكانة  لتتبوأ 
األح��داث  كبرى  واستضافة  العالمية 
مواكبة  األصعدة،  كافة  على  الرياضية 
الحركة البارالمبية على مستوى العالم. 
وأشاد مجلس إدارة اللجنة البارالمبية 
اآلسيوية، بدور فقيد الوطن، المغفور له 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان »طيب 
الهمم  أصحاب  تمكين  في  ث��راه«،  اهلل 
في المجاالت كافة، وال سيما الرياضية 
معدداً  المجتمع،  في  الكامل  ودمجهم 
اإلنسانية،  األع��م��ال  دع��م  ف��ي  م��آث��ره 

ح��ي��ث ك���ان ل���ق���راره ال��ت��اري��خ��ي ال��ذي 
للمقر  اإلم����ارات  باستضافة  أص���دره 
اآلسيوية،  البارالمبية  للجنة  ال��دائ��م 
اإليجابية،  وانعكاساته  الكبير  األث��ر 
كبرى  في  الهمم«،  »أصحاب  دع��م  في 
ق����ارات ال��ع��ال��م، وال����ذي م��ث��ل محطة 
الحركة  م��س��ي��رة  ف��ي  مهمة  ت��اري��خ��ي��ة 
البارالمبية اآلسيوية. وخالل االجتماع، 
القرارات،  من  العديد  المجلس  اتخذ 
اآلسيوية  األلعاب  دورة  تأجيل  أبرزها 
تستضيفها  ال��ت��ي   2022 البارالمبية 
 2023 إل��ى  الصينية  هانجتشو  مدينة 
بسبب ظروف جائحة كورونا في الصين 

إقامة  في  المجلس  ورغبة 
ه���ذا ال��ح��دث ال��م��ه��م في 
ظروف مثالية، حتى تحقق 
النجاح  ال��ص��ي��ن  نسخة 

الذي ينشده الجميع.
 واطلع المجلس على 
تقارير اللجنة المنظمة 
التي  الشباب  ألل��ع��اب 
العاصمة  تستضيفها 
»طشقند«  األوزب��ك��ي��ة 
واأللعاب   2025 ع��ام 
تقام  التي  اآلس��ي��وي��ة 

في اليابان 2026.

المجلس البارالمبي اآلسيوي:

الداعم األكبـر ألصحاب الهمم 

لجنة »الوطني االتحادي« تناقش 
مسودة تقريرها حول دعم الرياضة

دبي )وام(

واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة واإلعالم في 
المجلس الوطني االتحادي، خالل اجتماع عقدته في مقر األمانة العامة 
في دبي، برئاسة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، مناقشة مسودة 
دعم  شأن  في  للرياضة  العامة  الهيئة  سياسة  موضوع  حول  تقريرها 

قطاع الرياضة بالدولة.
والتشريعات  السياسات  محاور  ضمن  الموضوع  اللجنة  وتناقش 
الهيئة في تطوير  بالدولة، ومبادرات  الرياضة  التكاملية لدعم وتطوير 
المواطنة في  الكوادر  الدولة، وتمكين  الرياضات المختلفة في  وتعزيز 
وبرامج  ومبادرات  الرياضيين،  الموهوبين  ورعاية  الرياضي  القطاع 
الهيئة في شأن تطوير البنى التحتية لألندية الرياضية، ودور الهيئة في 
بناء الشراكات الخارجية وتعزيز القدرات المالية التمويلية لالتحادات 

الرياضية.
في  »ك��اس«  الرياضي  التحكيم  محكمة  فرع  نظم  أخ��رى،  ناحية  من 
أبوظبي، بالتعاون مع مركز اإلمارات للتحكيم الرياضي، ومؤسسة صادر 
للنشر القانوني في الشرق األوسط، ملتقى بعنوان »التطورات األخيرة 
في قانون الرياضة ومستقبل قانون الرياضة في الشرق األوسط«، وذلك 
في إطار الجهود المبذولة لتعزيز نشر ثقافة التحكيم ومواكبة التطورات 
على الساحة الرياضية والتشريعات المنظمة لهذا المجال، بما يتماشى 
رئيس مجلس  نائب  نهيان،  آل  زاي��د  بن  منصور  الشيخ  رؤي��ة سمو  مع 
الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الهادفة 
ألفضل  طبقاً  الخدمات  جميع  تقديم  في  والتميز  الريادة  تحقيق  إلى 

الممارسات العالمية.
المساندة  لقطاع  التنفيذي  المدير  المرزوقي،  إبراهيم  أحمد  وأكد 
التطورات  تنظيم ملتقى حول  أن  أبوظبي،  القضاء في  بدائرة  اإلدارية 
األخيرة في قانون الرياضة، يأتي في إطار الحرص على نشر الثقافة 
القضايا  مع  للتعامل  القانونية  ال��ك��وادر  وتأهيل  الرياضية  القانونية 

والدعاوى ذات الصلة بالمجال الرياضي.
ومن جانبه، أكد ضرار بالهول الفالسي، نائب رئيس مركز اإلمارات 
للتحكيم الرياضي، على أهمية تطوير القوانين والتشريعات الرياضية 
العمل  بما يحفز االرتقاء بمنظومة  للدولة،  المستقبلية  الرؤية  لمواكبة 

الرياضي ورفع كفاءة التمثيل في المحافل الرياضية العالمية.

يحدث 

اليوم

الكونفيدرالية األفريقية
23:00 أورالندو بيراتس - نهضة بركان

الدوري اإلسباني
23:00 ريال مدريد - ريال بيتيس
23:00 رايو فاليكانو - ليفانتي 

الدوري اإليطالي
22:45 تورينو - روما 

الدوري األردني
18:30 السلط - الفيصلي

21:00 شباب العقبة - الرمثا

الدوري العراقي
17:00 الكرخ - أمانة بغداد

17:00 زاخو - النفط
17:00 الصناعة - الكهرباء

19:30 نفط الوسط - نفط البصرة

طاقم تحكيم إماراتي يف »مونديال 2022«

دبي )االتحاد(

باالتحاد  ال��ح��ك��ام  لجنة  اخ��ت��ارت 
طاقم  »الفيفا«،  القدم  لكرة  الدولي 
تحكيم إماراتي، بقيادة الدولي محمد 
عبداهلل حسن، والحكام المساعدين 
الدوليين محمد أحمد يوسف وحسن 
حكام  أطقم  ضمن  المهري،  محمد 
كأس  لبطولة  المختارين  المباريات 

العالم قطر 2022.
و69  حكماً،   36 القائمة  وضمت 
فيديو،  حكم  و24  مساعداً،  حكماً 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع االت���ح���ادات ال��ق��اري��ة 
عطفاً  االختيار  ج��رى  حيث  الستة، 
بطوالت  الحكام في  أداء  على جودة 
المنافسات  وباقي  الدولي،  االتحاد 
ال��دول��ي��ة وال��م��ح��ل��ي��ة ف��ي ال��س��ن��وات 

الماضية.
ويعد اختيار الطاقم الحالي لقضاة 
على  الثاني  ه��و  اإلم����ارات،  مالعب 
 ،2018 روسيا  نسخة  بعد  التوالي، 
التحكيم  لصافرة  جديد  إنجاز  في 
ت��واج��داً  شكلت  ال��ت��ي  اإلم���ارات���ي���ة، 
أول  منذ  »المونديال«  في  مستمراً 
علي  السابق  الدولي  للحكم  مشاركة 
بوجسيم، الذي يعد أول حكم إماراتي 
يشارك في إدارة مباريات المونديال، 
 ،1994 التوالي  على  نسخ  ثالث  في 
1998، 2002، وأعقبه الحكم الدولي 
دروي��ش  عيسى  ال��س��اب��ق  المساعد 
الدولي  والحكم   ،2006 مونديال  في 
المرزوقي  صالح  السابق  المساعد 
في جنوب أفريقيا 2010، في الوقت 
الحكم  اإلص��اب��ة  فيه  حرمت  ال��ذي 
وطاقمه  حمد  علي  السابق  الدولي 
البرازيل  مونديال  ف��ي  الظهور  م��ن 

.2014
وأك����د ال��ش��ي��خ راش����د ب���ن حميد 
اتحاد  إدارة  مجلس  رئيس  النعيمي، 
تحكيم  طاقم  اختيار  أن  القدم،  كرة 
مونديال  مباريات  إلدارة  إم��ارات��ي، 
2022، بقيادة محمد عبداهلل حسن، 
يوسف  أحمد  محمد  والمساعدين 
جديداً  إنجازاً  يعد  المهري،  وحسن 
لتميز  واستمراراً  اإلم��ارات،  لرياضة 
التواجد  في  صافرة قضاة مالعبنا، 

م��ون��دي��ال  م��ن��ذ  المستمر  ال��ع��ال��م��ي 
1994، كما يأتي لنفس الطاقم، بعد 
مشاركته الالفتة في مونديال 2018 
بروسيا، حيث قدم الطاقم اإلماراتي 
اإلش��ادة  عليه  استحق  مميزاً  أداًء 

والثناء.
وأض�������اف: ي���ول���ي ات���ح���اد ال��ك��رة 
اهتماماً كبيراً بدعم الحكم الوطني، 
ف��ي مختلف  ال��ت��ط��وي��ر  وب��م��واص��ل��ة 
قطاعات سلك التحكيم، سواء لحكام 

أو  المساعدين  الحكام  أو  الساحة 
يتمتع  حيث  الفيديو،  تقنية  حكام 
التحكيم اإلماراتي بسمعة طيبة على 
المستويين القاري والدولي، وكان من 
ثمار ذلك، هو استمرار وجود الطاقم 
المونديال  أطقم  ضمن  اإلم��ارات��ي 

للمرة الثانية على التوالي.
وأشار الشيخ راشد بن حميد إلى 
أن ما يتحقق هو نتاج عمل متواصل، 
بالنسبة  التميز  مسيرة  الستكمال 
ظل  ف��ي  اإلم����ارات،  مالعب  لقضاة 
باستراتيجية  تتعلق  ش��ام��ل��ة  رؤي���ة 
االت��ح��اد،  ينتهجها  ال��ت��ي  ال��ت��ط��وي��ر، 

ويطبقها في جميع اللجان.
وأضاف: ثقتنا كبيرة في أن يجيد 
مباريات  إدارة  في  الوطني  طاقمنا 
يمثل  م��ن  خير  ليكون  ال��م��ون��دي��ال، 
رياضتنا، كسفراء فوق العادة، ونتمنى 

لهم التوفيق.
وثّمن سالم علي الشامسي، عضو 
رئيس  ال��ك��رة،  ات��ح��اد  إدارة  مجلس 
»الفيفا« باختيار  الحكام، قرار  لجنة 
 ،2022 ل��م��ون��دي��ال  إم���ارات���ي  ط��اق��م 
ب��ق��ي��ادة م��ح��م��د ع��ب��د اهلل ح��س��ن، 

ويعاونه محمد أحمد يوسف وحسن 
المهري، الفتاً إلى أن تميز الصافرة 
ال��وط��ن��ي��ة ع��ل��ى ال��م��س��ت��وى ال��ق��اري 
الماضية،  السنوات  خالل  والدولي، 
»الفيفا«،  وبشهادة  قوة،  بكل  حاضر 
للمرة  اإلماراتي  الطاقم  يختار  الذي 
أن  يثبت  كما  التوالي،  على  الثانية 
بقطاع  وال��ن��ه��وض  التطوير،  خطط 
التحكيم، تسير بخطى ثابتة، لتحقيق 
كفاءة  رفع  حيث  من  إليه،  تصبو  ما 
قدراتها  وزي����ادة  الوطنية،  األط��ق��م 
توجيهات  لتنفيذ  والبدنية،  الفنية 
مجلس اإلدارة، برئاسة الشيخ راشد 
كل  يضع  ال��ذي  النعيمي،  حميد  بن 
اإلمكانات في خدمة سلك التحكيم، 

وجميع القضاة.
للطاقم  مستحق  اختيار  وأض��اف: 
المشاركة  له  ال��ذي سبق  اإلم��ارات��ي، 
إش��ادة  ون���ال   ،2018 م��ون��دي��ال  ف��ي 
التألق،  مسيرة  واص��ل  كما  الجميع، 
في  اإلم���ارات  مالعب  قضاة  ك��ع��ادة 
ع��الق��ت��ه��م ال��ق��وي��ة م��ع ال��م��ون��دي��ال، 
علي  األسبق  المونديالي  عهد  منذ 

بوجسيم.

طاقم التحكيم بقيادة محمد عبداهلل حسن )االتحاد(

إنجاز جديد
للصافرة الوطنية

 
راشد بن حميد
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للعام الثاني على التوالي

»هتال« بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية يف فرنسا

أبوظبي )االتحاد(

إلى  العائدة  الخيل  سباقات  إلدارة  لياس  »هتال«  الجواد  واصل 
سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
األوروبية،  المضامير  في  القوية  عروضه  الرئاسة،  ش��ؤون  وزي��ر 
وانتزع الفوز بلقب الجولة االفتتاحية األولى لسلسلة سباقات كأس 
صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية األصيلة، في نسختها 
في  الفرنسي  شامب  لونج  مضمار  وشهدها  والعشرين،  التاسعة 

باريس، ضمن مهرجان سباقات اإلمارات جينز الفرنسية.
أك��ب��ر« صاحب  بنت  »م��زن��ة  وال��ف��رس  »م��ه��ب«  اب��ن  وتمكن هتال 
التصنيف »118« من الحفاظ على لقب الكأس الغالية في فرنسا 
التي حصدها العام الماضي، متفوقاً على مجموعة كبيرة من نخبة 
الخيول القوية التي شاركت في السباق الذي أقيم لمسافة 2000 
متر عشبي، ضمن الفئة األولى، وحقق البطل الفوز بزمن »2:10:99 
الفارس  وقيادة  أكزفير،  توماس  المدرب  إش��راف  تحت  دقيقة«، 
ووصيف   ،8 إلى  انتصاراته  رصيد  هتال  ليرفع  منديزابال،  يوريتز 
من أصل 9 مشاركات، وتفوق البطل بفارق طولين عن المهر حرقان 
»المأمون مونلو- مخيفه بنت عامر«، وحل بالمرتبة الثالثة جارف 
»داحس - كيس دي غزال بنت دورمان«، وشهد السباق مشاركة 8 
من أفضل الخيول العربية المنتمية إلى نخبة مرابط الخيل العربي 

في أوروبا.

»دباوي  جيمز  م��ودرن  المهر  جودلفين  نجم  تمكن  المقابل،  في 
- مودرن ايدلز-نيو أبروتش« من الظفر بلقب سباق األلفي جينز 
اإلماراتي الفرنسي للمهور، والذي أقيم لمسافة 1600 متر، وذلك 
برعاية كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية األصيلة، 
األولى،  الفئة  يورو ضمن  ألف   600 وجوائز  خياًل،   15 وبمشاركة 
بإشراف المدرب شارلي ابلبي وقيادة الفارس ويليام بويك، وقطع 
البطل السباق في 1:34:98 دقيقة، وتبعه تكساس »ووتن باسيت- 
تكسالوفا-كيندور«، و»ترايباليست« لجودلفين »فرح- فاير دوتر - 

ناثانيال«.
ونجحت المهرة مانجوستين العائدة إلى »إنفينتي ناين هورسس- 
زوتيال- أنجل-  »دارك  والمنحدرة من نسل  ليمتد«،  ريسينج  قطر 

زاميندار« من الفوز بلقب األلف جينز اإلماراتي الفرنسي للمهرات، 
والذي أقيم لمسافة 1600 متر للفئة األولى، وشهد مشاركة 15 مهرة 
من نخبط المرابط العالمية، وبلغت قيمة جوائز الشوط 500 ألف 
ديلزانجليس،  مايكل  المدرب  وإشراف  موس  جيرالد  بقيادة  يورو، 
وقطعت السباق في 1:35:72 دقيقة، لترفع رصيد انتصاراتها إلى 
بويل صوفي- »اكاليم-  كاشيت  وتبعتها  5 مشاركات،  4 من أصل 

تيوفيلو«، وتايم سكوير »زراق- سي يو اول ويز -سيوني«.
سباقات  سلسلة  عام  مشرف  الرحماني  فيصل  أكد  جهته،  من 
كأس رئيس الدولة للخيول العربية األصيلة، أهمية االنطالقة القوية 
لسلسلة سباقات الكأس الغالية، في أولى محطاتها، من بوابة الجينز 

العالمية،  الخيل  سباقات  موسم  يفتتح  الذي  الفرنسي  اإلماراتي 
معرباً عن فخره واعتزازه بالنجاح الكبير الذي حققه السباق، ومدى 
المسيرة  يدل على  األمر  أن هذا  مبيناً  الفرنسي،  اإلعالم  اهتمام 
التاريخية المميزة لسلسلة سباقات الكأس الغالية، ودورها الكبير 
في ترك األصداء الواسعة في كل محطة من محطاتها التي تطوف 
العالم، وأن السباقات تترجم حرص واهتمام القيادة الرشيدة بإبراز 

التراث والترويج لعراقته وأصالة الخيل العربي.
وقال: نفخر بمواصلة الكأس الغالية ألهدافها السامية ودورها 
المكتسبات  بحجم  مشيداً  العالمية،  المضامير  في  ال��ري��ادي 
توجيهات  من  انطالقاً  الفرنسية،  المحطة  سباق  حققها  التي 
ورؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير شؤون الرئاسة، واهتمامه الكبير الذي يدفعنا نحو 
خيول  حققته  ال��ذي  المبهر  بالفوز  مشيداً  والنجاح،  المقدمة 
على  »هتال«  حصول  من  بداية  العالمي،  الكرنفال  في  اإلمارات 
جودلفين  نجم  وفوز  العربية،  للخيول  الدولة  رئيس  كأس  لقب 

المهر مودرن جيمز .
المزيد  لتقديم  تحفز  مسيرتنا،  نجاحات  مضاعفة  وأض���اف: 
مضامير  وأه��م  أكبر  في  العربية  للخيل  الكبيرة  السباقات  من 
العالم، دعماً إلعالء شأنه ورفعة مكانته عبر المزيد من الخطط 
واالستراتيجيات الطموحة لتحقيق اإلضافة والبصمات الكبيرة في 

أجندة كل عام.

8
»أذكياء العالم« يتنافسون يف »الشارقة ماسترز«

محمد سيد أحمد )أبوظبي(

للشطرنج  أب��وظ��ب��ي  ن���ادي  أع��ل��ن 
تنظيم  ع���ن  ال��ذه��ن��ي��ة،  واألل���ع���اب 
في  للشطرنج  أب��وظ��ب��ي  م��ه��رج��ان 
 16 من  الفترة  ال���28 خالل  نسخته 
بالتعاون  المقبل،  أغسطس   26 إلى 
م���ع م��ج��ل��س أب��وظ��ب��ي ال��ري��اض��ي، 
ويتضمن 8 مسابقات دولية معتمدة 

من االتحاد الدولي للعبة. 
وي��ع��ي��د ال��م��ه��رج��ان ال��ش��ط��رن��ج 
بدء  منذ  األول��ى  للمرة  الكالسيكي 
ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، ح��ي��ث غ���اب في 
جاءت  التي  الماضي  العام  نسخة 
م��ن��اف��س��ت��ه��ا ب��ن��ظ��ام »ال���خ���اط���ف«، 
وتنتظر المشاركين فيه جوائز مالية 
فيها  المشاركة  تتوقف  بينما  قيمة، 
الرقم  على  الالعبين  حصول  على 
دول����ي م��ن االت���ح���اد ال���دول���ي عبر 

اتحاداتهم الوطنية قبل المشاركة.
بطولة  على  المهرجان  ويشتمل 
ت��ح��دي أب��وظ��ب��ي، ال��ت��ي ت��ق��ام بين 
العبين من أبطال العالم السابقين، 
الشطرنج  ن��ظ��ام  ع��ل��ى  اللعبة  ف��ي 
السريع والخاطف ويتم اإلعالن عن 
األساتذة  وبطولة  الحقاً،  األسماء 
الكالسيكي  الشطرنج  نظام  على 
من تسع جوالت، بواقع جولة واحدة 
فيها  ال��م��ش��ارك��ة  وتقتصر  ي��وم��ي��اً، 
أصحاب  الدوليين  الالعبين  على 
نقطة   2200 ال���دول���ي  ال��ت��ص��ن��ي��ف 
الالعبين  الى  باإلضافة  ف��وق،  وما 
المنظمة  اللجنة  م��ن  ال��م��دع��وي��ن 
الذين يتجاوز تصنيفه 2650 نقطة، 
للفائزين  ج��ائ��زة   16 فيها  وت��ق��دم 

 3 نتيجة  وألف��ض��ل  األوائ���ل  العشر 
من  أق��ل  الدولي  تصنيفهم  العبين 
نتيجة  ألف��ض��ل  ج��وائ��ز  و3   2400

ثالث مشاركات من فئة السيدات.
البطولة  الثالث  الحدث  ويتضمن 
ال��م��ف��ت��وح��ة، ب��ن��ظ��ام ال��ش��ط��رن��ج 
ج���والت جولة   9 م��ن  ال��ك��الس��ي��ك��ي 
المشاركة  وتقتصر  يومياً،  واح��دة 
ف��ي��ه��ا ع��ل��ى ال��الع��ب��ي��ن ال��دول��ي��ي��ن 
دون،  وم���ا   2200 دول����ي  تصنيف 
العشر  للفائزين  جوائز  فيها  وتقدم 
األوائل، وألفضل نتائج ثالثة العبين 
وألفضل   ،1700 من  أقل  تصنيفهم 
حاصلين  غير  العبين  نتائج  ثالثة 
وألف��ض��ل  ال��دول��ي  التصنيف  ع��ل��ى 

ثالثة نتائج.
 16 فئة  الناشئين  بطولة  وهناك 
الشطرنج  نظام  على  دون  وما  سنة 
ال���ك���الس���ي���ك���ي، ب���ج���ان���ب ب��ط��ول��ة 

جولة،   11 من  الخاطف  الشطرنج 
فيها  ويشارك  واحد  يوم  في  وتقام 
الالعبين الدوليين فقط، وخصصت 
الشطرنج  وب��ط��ول��ة  ج��وائ��ز،   4 لها 
العائلي على نظام الشطرنج السريع 
ينتمون  الذين  الالعبين  بمشاركة 
يكون  أن  ب��ش��رط  واح����دة،  ل��ع��ائ��ل��ة 

أحدهم األب أو األم.
وخ��ص��ص��ت ب��ط��ول��ة ل��ل��ش��ط��رن��ج 
واح��د  ي��وم  ف��ي  تقام  االستعراضي 
ف��ي��ه��ا على  ال��م��ش��ارك��ة  وت��ق��ت��ص��ر 
حيث  ف��ق��ط،  المدعوين  الالعبين 
العباً   50 اللعبة  أبطال  أحد  يواجه 
لعدد  ترمز  وه��ي  نفسه  الوقت  في 
سنوات االتحاد، وخصصت البطولة 
األول،  الدفاع  خط  ألبطال  الثامنة 
من أفراد الجيش والشرطة والدفاع 
الوطنية  الخدمة  ومجندين  المدني 

والعاملين في الخدمات الصحية.

رضا سليم )دبي(

ت��ن��ط��ل��ق غ����داً ب��ط��ول��ة ال��ش��ارق��ة 
ماسترز الدولية الخامسة للشطرنج، 
والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي 
للشطرنج، بمشاركة 80 العباً والعبة 
من أصحاب األلقاب الدولية، يمثلون 
48 دولة، ويتنافسون على جوائز 60 
التوقيت  تنطلق في  كما  دوالر،  ألف 
 60 بمشاركة  التحدي،  بطولة  نفسه 
العباً دولياً، بهدف تطوير التصنيف 
والخبرة  االحتكاك  وزي��ادة  الدولي، 
لالعبين المواطنين، ويمثل اإلمارات 
الالعبين،  من  عدد  »الماسترز«  في 
الكبير  ال��دول��ي  األس��ت��اذ  يتقدمهم 
سالم عبدالرحمن، واألستاذ الدولي 
المنافسات  وتستمر  إسحاق،  سعيد 

إلى 30 مايو.
إح��دى  الحالية  النسخة  وتعتبر 
المستوى  ع��ل��ى  ال��ب��ط��والت  أق����وى 
العالمي، ألنها تجمع أفضل األساتذة 
الدوليين  الكبار والالعبين  الدوليين 
المعدل  أن  كما  األل��ق��اب،  وحملة 

التصنيفي للبطولة »2556 نقطة«.
الئحة  على  المشاركين  ويتقدم 
التصنيف الدولي للبطولة، الروسي 
 2701« ف��ي��دوس��ي��ي��ف  ف��الدي��م��ي��ر 
والحاصل على لقب بطولة  نقطة«، 
وحامل   ،2013 عام  للشباب  أورب��ا 
ف��ض��ي��ة ب��ط��ول��ة ال��ع��ال��م ل��ل��رج��ال 
 ،2017 ع���ام  ال��س��ري��ع  ل��ل��ش��ط��رن��ج 
ساركيسيان  جابرييل  واألرم��ي��ن��ي 
على  وال��ح��اص��ل  ن��ق��ط��ة«،   2694«
و2008   2006 أع���وام  ذه��ب��ي��ات   3
العالمي  األول��م��ب��ي��اد  ف��ي  و2012 
الرحمن  عبد  وس��ال��م  للشطرنج، 
على  وال��ح��اص��ل  ن��ق��ط��ة«،   2690«
للرجال  الفردية  آسيا  بطولة  لقب 
عام ،2015 وبطولة العرب الفردية 
وأحرز  المناسبات،  من  العديد  في 

بيل  بطولة  ذهبية  الماضي  العام 
الدولية.

ب���ن عبد  ال��ش��ي��خ س��ع��ود  وق����ال 
العليا  اللجنة  رئيس  المعال  العزيز 
الحالية  النسخة  للبطولة:  المنظمة 
على  البطوالت  أه��م  إح��دى  تعتبر 
تجمع  ف��ه��ي  ال��ع��ال��م��ي،  ال��م��س��ت��وى 
الكبار  الدوليين  األس��ات��ذة  أفضل 
والالعبين الدوليين وحملة األلقاب 
وتمنح  العالم،  أنحاء  مختلف  من 
الدولة  أندية  لالعبي  كبيرة  فرصة 
واالستفادة  لالحتكاك  والمنتخب 

المخضرمين. الالعبين  من هؤالء 
أص��ب��ح  ال����ن����ادي  أن  وأض�������اف 
م��ق��ص��داً ل��ك��ل ال��ش��ط��رن��ج��ي��ن في 
الجيدة  ال��س��م��ع��ة  بفضل  ال��ع��ال��م، 
ال��ت��ي ي��ح��ظ��ى ب��ه��ا ع��ل��ى م��س��ت��وى 
اكتسبها  التي  والخبرة  التنظيم، 
نظمها  التي  الكبرى  البطوالت  من 
سابقاً، مثل بطوالت الجراند براي 
نجوم  وبطولة  والسيدات،  للرجال 
لبطولة  السابقة  والنسخ  العالم، 
اللعبة،  عشاق  وينتظر  الماسترز، 

لألسماء  نظراً  ماسترز،  الشارقة 
وقيمة  فيها،  تشارك  التي  الكبيرة 

العالية. المالية  جوائزها 
األمين  السوسي  رج��ائ��ي  وكشف 
العربي  ل��الت��ح��اد  ال��م��س��اع��د  ال��ع��ام 
أن االت��ح��اد وّج��ه ال��دع��وة لعدد من 
واألردن  من مصر  العرب،  الالعبين 
وسوريا  والعراق  والمغرب  والجزائر 
البطولة،  في  للمشاركة  وال��س��ودان 
تطوير  ع��ل��ى  م��س��اع��دت��ه��م  ب��ه��دف 
تصانيفهم  ورف���ع  الفني  مستواهم 
إل����ى أن ع��دد  ال���دول���ي���ة، م��ش��ي��راً 
على  الحاصلين  الدوليين  الالعبين 
عالمية  وإن���ج���ازات  دول��ي��ة  أل��ق��اب 
وقاّرية 60 العباً والعبة من 35 دولة، 
العريقة  ال��دول  من  كبير  عدد  منهم 

في عالم الشطرنج.
عبد  ب��ن  س��ع��ود  الشيخ  وي��ت��رأس 
رئيس  النادي  رئيس  المعال  العزيز 
اللجنة  للشطرنج  العربي  االت��ح��اد 
نائباً  اهلل  عبد  وع��م��ران  المنظمة، 
ال��ل��ج��ن��ة، وج���م���ال عيسى  ل��رئ��ي��س 

المدفع نائباً ثانياً.

بطوالت يف مهرجان أبوظبي 

للشطرنج »الكالسيكي«
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جافيريا على منصة التتويج
في المرحلة 11 لـ «دراجات إيطاليا»

«الشارقة لرياضة المرأة» تطلق
بطولة x 3 3 لسلة السيدات «عمومية السباحة» 

تبحث أسباب إيقاف 
االنتخابات

أبوظبي (االتحاد)

فريق  من  جافيريا  فيرناندو  حصد 
الثاني  المركز  لــلــدراجــات  ـــارات  اإلم
إيطاليا،  جولة  من  الـ11  المرحلة  في 
دينيز  ألبيرتو  منافسه  تمكن  أن  بعد 
في  بــفــارق ضئيل جـــداً  ــجــاوزه  ت مــن 
نهاية المرحلة التي أقيمت على مسار 
من  انــطــالقــاً  كــم   203 بــطــول  مستٍو 
إلى  رومانا وصوالً  دي  سانتاركانجيلو 

إيميليا. ريجيو 
وتضمنت هذه المرحلة سباق تسلق 
قصير في منتصف المسار امتدَّ على 
تشكل  إلى  أدى  وقد  م،   369 مسافة 
ــن  ــدراجــي صــفــوف فـــي مــجــمــوعــة ال
على  الــريــاح  هــبــوب  بسبب  الســيــمــا 
أن  إال  المفتوحة.  الــســهــول  منطقة 
من  االلتحام  إلــى  عــادت  المجموعة 
قام  فردية  هجوم  محاولة  بعد  جديد 
(ألبيتشين- بون  دي  دري  الــدراج  بها 

فينكس).
وقبل 600 م من خط النهاية، انطلق 
بأقصى  ريــتــشــيــزي  ماكسيميليانو 
في  جافيريا  زميله  لينطلق  سرعته 
إثره، مستغلين الرياح التي تعصف من 
السرعة.  سباق  في  لالنطالق  الخلف 

(دي  دينيز  ألبيرتو  منافسهما  أن  إال 
ن من تجاوز جافيريا في  إس إم) تمكَّ
ليحل في  السباق  األخيرة من  األمتار 
المركز األول، يليه جافيريا ثانياً، بينما 
حل سيمون كونسوني (كوفيديس) في 

المركز الثالث.
النتيجة، قال فيرناندو  وتعليقاً على 
في  الفوز  إلى  أسعى  «كنت  جافيريا: 
أتقبَّل  أن  عــلــيَّ  لكن  المرحلة،  هــذه 
أداء  دينيز  م  قــدَّ فقد  الثاني،  المركز 
النهاية.  فــي  مني  أســرع  وكــان  أقــوى 
الشيء  بعض  مبكر  وقت  في  انطلقت 
أنه  إال  الرياح،  من  االستفادة  محاوالً 
أنا  مستحق.  فــوز  انــتــزاع  مــن  ن  تمكَّ
لذا  عاٍل،  لياقة  بمستوى  حالياً  أتمتع 
في  الــفــوز  تحقيق  إلــى  أتطلع  فإنني 

المراحل المقبلة من جولة إيطاليا».
البقاء  من  ألميدا  جــواو  ن  تمكَّ كما 
في  ــــل  األوائ الخمسة  قــائــمــة  ضــمــن 
اآلن  يــحــتــل  إذ  الـــعـــام،  الــتــصــنــيــف 
عن  ثانية   12 بــفــارق  الثالث  المركز 
(إينيوس- كــارابــاز  ريتشارد  منافسه 

جرينادييرز)، وهو بدوره متأخر بفارق 
12 ثانية أخرى عن خوان بيدرو لوبيز 
يحتل  ـــذي  ال (تــريــك-ســيــجــافــريــدو) 

صدارة التصنيف.

الشارقة (االتحاد)

المرأة  لرياضة  الشارقة  مؤسسة  تطلق 
غداً بطولة x 3 3 لكرة السلة للسيدات، 
الشارقة  بنادي  الرياضية  الصالة  على 
من  مجموعة  بمشاركة  للمرأة،  الرياضي 
بهدف  والمقيمات،  المواطنات  الــهــواة 
اكتشاف العناصر الموهوبة منهن لضمهن 
على  التعرف  بعد  الــنــادي،  صفوف  إلــى 
اإلدارات  قبل  من  وتقييمهن  مستواهن 

المختصة. الفنية 
وتستهدف البطولة نشر لعبة كرة السلة 
دولــة  فــي  النسائية  الرياضية  والثقافة 
الشارقة  إمارة  وفي  عام  بشكل  اإلمارات 
التنافس  من  أجواء  وخلق  خاصة،  بصفة 
تتميز  ريــاضــة  فــي  المجتمع  فــئــات  بين 
أنها  غير  ومشوقة،  ومرنة  بسيطة  بكونها 
لدى  الرياضي  الوعي  تعزيز  في  ستسهم 
على  الضوء  وتسلط  المشاركات،  جميع 
رياضة  به  تحظى  الذي  الكبير  االهتمام 
المرأة عبر جهود حثيثة، ودعم ال محدود 
عن  أثمر  مما  الرشيدة،  القيادة  قبل  من 
العديد من المنجزات في جميع الجوانب 
الفنية واإلدارية لمنظومة عمل المؤسسة.

ــر رئـــيـــس قسم  ــحــم نـــــورة ال وأكــــــدت 
الشارقة  بمؤسسة  المجتمعية  الرياضة 

يأتي  الذي  البطولة  دور  المرأة،  لرياضة 
التي  المتكاملة  االستراتيجية  مع  تماشياً 
رياضة  تطوير  بهدف  المؤسسة،  أطلقتها 
الــمــرأة فــي الــدولــة بشكل عــام واإلمــارة 
ــمــرأة  ال إبــــراز دور  بــشــكــل خــــاص، مـــع 
اإلماراتية رياضياً في المحافل والوصول 
والعالمية،  اإلقليمية  المنافسات  ــى  إل
الرياضات  في  المشاركة  على  وتشجيعها 

المختلفة.
المؤسسة  أن  إلى  الحمر  نورة  وأشارت 
أو  عمل  ورشــة  أو  بطولة  تنظم  تلبث  ال 
ــادر بــإطــالق  ــب ــاً، حــتــى ت ــاضــي تــجــمــعــاً ري
فعاليات ومبادرات جديدة، واضعًة تطوير 
أولويات  رأس  على  والمدربين  الالعبات 

عملها.
تتوافق  البطولة  أن  الحمر  وأوضحت 
مفادها  يتمثل  التي  المؤسسة،  رؤيــة  مع 
في مجتمع نسائي يتمتع بالحيوية ويحقق 
في  تتحقق  عالمية،  رياضية  إنــجــازات 
النسائية  بالرياضة  باالرتقاء  تُعنى  رسالة 
النساء  وتشجيع  المجتمعي  الوعي  ونشر 
ممارسة  على  العمرية،  الفئات  بمختلف 
المواهب  واكتشاف  الرياضي  النشاط 
بأعلى  التزاماً  الرياضية،  القيادات  وبناء 
اإلمــاراتــيــة  والقيم  األخــالقــيــة  المعايير 

األصيلة.

دبي (االتحاد)

تناقش الجمعية العمومية التحاد السباحة 
خالل اجتماعها الطارئ غداً، األسباب التي 
انتخابات  إجـــراءات  سير  إيقاف  إلــى  أدت 
المجلس الجديد، واالطالع على مالحظات 
النظام  الوطنية بخصوص  األولمبية  اللجنة 

األساسي، بتعديل بعض اللوائح. 
اتحاد  تلقي  بعد  االجــتــمــاع  هــذا  ويــأتــي 
تطلب  الدولي  نظيره  من  رسالة  السباحة 
اعتماد  لحين  االنتخابية  العملية  تأجيل 
ما  وهو  لالتحاد،  األساسي  النظام  الئحة 
التي  االنتخابية،  العملية  إيقاف  في  تسبب 
كان من المقرر إقامتها في7 يونيو المقبل، 

وذلك بعد أن قطعت شوطاً كبيراً.
ــتــخــابــات اتــحــاد   ويـــذكـــر أن تــأجــيــل ان
مـــرة، حيث  مــن  أكــثــر  فــي  تــكــرر  السباحة 
الدولي اإلجراءات،  االتحاد  أوقف  أن  سبق 
مع  األســاســي  النظام  تطابق  عــدم  بسبب 
لوائح االتحاد الدولي، مما عطل من مهمة 
خالل  اللعبة  قيادة  في  الجديد  المجلس 
الفترة األولمبية 2020-2024، حيث لم يتبق 

سوى سنتين في العهدة الجديدة.

عزة بنت سليمان:
حريصون على استثمار المشاركة 

الخليجية بما يخدم رياضة اإلمارات 

المرة الثانية 

الكويت (االتحاد)

أعرب أحمد األميري العب منتخبنا للرماية، عن سعادته باعتالء منصة 
التتويج للمرة الثانية خالل دورة األلعاب الرياضية اخلليجية، بعد الفوز 

بفضيتي الفردي والفرق يف مسابقة املسدس الهوائي 10 متر، وقال: 
النسخة الثالثة متيزت باملنافسة القوية بني املنتخبات اخلليجية التي 

ضمت مزيج من عناصر اخلبرة والوجوه الشابة، متوجهًا بالشكر والتقدير 
إلى اجلهازين الفني واإلداري وجميع من وقف وراء هذا التميز يف البطولة 

اخلليجية التي تعتبر محطة مهمة الكتساب مزيد من اخلبرة واملعرفة قبل 
املشاركة مستقبًال يف االستحقاقات اخلارجية.

السلة والطائرة في مواجهة الكويت

الكويت (االتحاد)

يخوض منتخبنا الوطني لكرة السلة مباراته الثالثة 
بالدورة أمام املنتخب الكويتي، ويدخل املباراة 

مبعنويات عالية بعد فوزه يف اجلولتني املاضيتني على 
البحرين والسعودية.

كما يالقي منتخبنا الوطني لكرة قدم الصاالت 
للرجال نظيره السعودي، يف مباراته الثالثة بعد 

خسارته من الكويت وُعمان، حملاولة حجز بطاقة 
تأهل إلى الدور قبل النهائي، الذي سيشهد مشاركة 

4 منتخبات يصعد منهم منتخبان إلى الدور النهائي، 
فيما يلعب اخلاسران على املركزين الثالث والرابع.

ويفتتح غدًا منتخبنا الوطني لكرة الطائرة مشواره 
بالبطولة مبواجهة املنتخب الكويتي، وتضم قائمة 
منتخبنا الوطني للكرة الطائرة، ماجد راشد وعامر 

غالم، وعدنان إبراهيم، ومحمد شمل، ومحمد حسني، 
وسالم جوهر، وماجد ثاني، وراشد مبارك، ومحمد 

خميس، ومحمد عبد اهللا، وخالد حمزة، وخليفة 
البدواوي، ومبارك املنصوري، وسيف وحيد.

ختام السباحة 

الكويت (االتحاد)

يختتم غدًا منتخبنا الوطني للسباحة 
مشاركته يف دورة األلعاب اخلليجية، من خالل 

خوض يوسف املطروشي وعبداهللا إبراهيم 
لسباق 100 متر حرة، بينما يشارك عمر 

احلمادي ويوسف الشامسي يف سباق 200 
صدر، كما يخوض يوسف املطروشي وسالم 

غالب سباق 200 ظهر، وحسني احلمادي سباق 
400 متر حرة.

الكويت (علي الظاهري، أحمد جمال الدين، ياسمين العطار)

أهدى منتخب الدراجات الهوائية للسيدات البعثة اإلماراتية، 
الــذي  كــم،   24.7 لمسافة  الساعة  ضــد  فــرق  سباق  ذهبية 
أقيم على جسر الشيخ جابر األحمد الصباح بدورة األلعاب 
الخليجية الثالثة، التي تستضيفها دولة الكويت بالفترة من 16 
إلى 31 من الشهر الجاري، بمشاركة أكثر من 1700 رياضي 

من مجلس التعاون الخليجي. 
عيسى  وشيخة  الصايغ  صفية  من  المكون  منتخبنا  وفــاز 
وزهرة حسين وهدى حسين، بالميدالية الذهبية بعدما سجل 
زمناً قدره 37:30.15 دقيقة، بفارق 28 ثانية عن فريق منتخب 
الكويت، الثاني محققاً الفضية خالل 37:58.88 دقيقة، فيما 

جاء منتخب البحرين ثالثاً في 39:51.59 دقيقة.
الفضية في مسابقة  الميدالية  كما أهدت رماية اإلمارات 
المكون من  الفريق  أمتار، عبر   10 الهوائي  للمسدس  الفرق 

أحمد األميري، أمين مثنى، ومحمد كامل الكعبي.
وجاء فوز منتخبنا بعد التأهل للجولة الختامية التي جمعته 
بالمنتخب العماني الحائز على الميدالية الذهبية، حيث حسم 
4 نقاط عن  17 نقطة وبفارق  المركز األول برصيد  األخير 
منتخبنا الحاصل على 13 نقطة، بينما حل المنتخب السعودي 

ثالثاً. 
ليرتفع بذلك رصيد اإلمارات بالدورة إلى 16 ميدالية بواقع 
ألعاب  رياضات  في  برونزيات  و5  فضيات،  و7  ذهبيات،   4

القوى والسباحة والرماية والدراجات.
وأسفرت نتائج مسابقة رماية «اإلسكيت» ضمن منافسات 
اليوم األول عن تحقيق ثنائي منتخبنا للرماية سيف بن فطيس 
تم  طبقاً،   75 أصــل  من  طبقاً   62 ضــاوي  وعبيد  طبقاً   66
توزيعها على 3 جوالت، فيما ستستكمل المنافسات غداً على 

50 طبقاً قبل تحديد هوية المتأهلين إلى األدوار النهائية. 

من جانبها، أكدت المهندسة عزة بنت سليمان األمين العام 
المساعد للشؤون اإلدارية والمالية للجنة األولمبية الوطنية، 
أن المشاركة اإلماراتية في البطوالت الخليجية تحمل طابعاً 
مختلفاً، مشيرة إلى أن اللجنة األولمبية الوطنية في الدولة 
حرصت على توسيع نطاق مشاركة الالعبين والالعبات في 
أهمية  على  تأكيداً  الخليجية،  بالدورة  الرياضات  عدد  أكبر 
أفضل  لتحقيق  اإلمــارات  فيه  تتطلع  الذي  الخليجي  الحدث 
الساحة  في  اإلمـــارات  رياضة  حضور  يعزز  وبما  النتائج، 
الخليجية  المشاركة  استثمار  جانب  إلى  إضافة  الخليجية، 

لتجهيز المنتخبات لالستحقاقات الدولية المقبلة. 
وأشادت عزة بنت سليمان بجهود اللجنة المنظمة للبطولة 
وإطالق شعار النسخة الثالثة بعنوان «روحنا ذهبية»، والذي 
ينعكس  مما  الشريف،  التنافس  في  الخليجية  الروح  يجسد 
الحدث  في  المشاركين  والالعبات  الالعبين  على  إيجاباً 

الخليجي. 
وأضافت عزة بنت سليمان أن المشهد االفتتاحي للبطولة 
على  وكذلك  الجماعية،  األلعاب  مستوى  على  مميزاً،  جاء 
الحكام الذين يمثلون اإلمارات في مختلف األلعاب، إلى جانب 
األجهزة الفنية واإلدارية، الفتة إلى أن أهمية البطولة تكمن 
في تواجد اللجنة األولمبية الوطنية للتعرف على احتياجات 
اإلماراتية  للمشاركة  واقعية  صــورة  ومشاهدة  المنتخبات 
لدعم  أفضل  بصورة  التخطيط  في  يساهم  مما  الخارجية، 

الرياضة والرياضيين في اإلمارات بالمرحلة المقبلة.

اإلسكيت 
يصل النهاية

الكويت (االتحاد)

ينهي منتخبنا الوطني 
للرماية مشاركته 

مبسابقة اإلسكيت عبر 
سيف بن فطيس وعبيد 

بن ضاوي. ويستكمل 
منتخبنا الوطني 

للدراجات غدًا مبسابقة 
فرقي ضد الساعة رجال 

ملسافة 42 كم بفريق 
يضم يوسف ميرزا، 

أحمد املنصوري، جابر 
املنصوري، سيف الكعبي.
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يشارك الحمادي في الصدارة

»قناص الزعيم« يشعل سباق هداف »دوري 21«

معتصم عبدالله )دبي(

جذب الصراع على لقب هداف »دوري 
المحترفين تحت 21 عاماً«، األنظار في 
السوداني  ارتقى  بعدما   ،»24 »الجولة 
محمد عوض مهاجم العين إلى الصدارة 
برصيد 16 هدفاً، بالتساوي مع عبداهلل 
والمتصدر  الظفرة،  مهاجم  الحمادي 
احتل  ال��ذي  الوقت  في  ذات��ه،  بالرصيد 
شباب  الع��ب  سيلفا  دا  جويلهيرم  فيه 
األهلي المركز الثالث في الترتيب العام 

وله 12 هدفاً.
الهداف  لقب  على  السباق  وأص��ب��ح 
المنافسة األبرز في »دوري 21«، بعدما 
على  المنافسة  األه��ل��ي  ش��ب��اب  حسم 
بفوزه   ،»23 »الجولة  منذ  مبكراً  ال��درع 
على مضيفه النصر 2-1، ليرفع رصيده 
إلى 57 نقطة، بفارق 9 نقاط عن العين 
»الوصيف«، قبل أن يؤكد جدارته بالدرع 
بتحقيق الفوز ال� 18، في سجله الخالي 
من الخسارة، على حساب ضيفه الظفرة 
4-1، ليرفع رصيده إلى 60 نقطة، في 

»الجولة 24«.
وس����ج����ل م���ح���م���د ع�����وض م��ه��اج��م 
»الزعيم« هدفين من ثالثية فريقه أمام 
 41 الدقيقتين  3-2، في  النصر  ضيفه 
 16 إلى  الشخصي  رافعاً رصيده  و95، 
هدفاً، ليرتقي إلى الصدارة، بالتساوي 
الظفرة  مهاجم  الحمادي  عبداهلل  مع 
أمام  فريقه  مباراة  تشكيلة  عن  الغائب 
عن  وال��ص��ائ��م   ،4-1 األه��ل��ي  ش��ب��اب 
في   0-3 الوحدة  مباراة  منذ  التسجيل 

»الجولة 21«.
وشهدت »الجولة 24« أمس األول، إلى 
الظفرة،  على  »الفرسان«  تفوق  جانب 
ضيفه  عقبة  »الوصيف«  العين  تخطي 
»الزعيم«  ليرفع   ،2-3 بالفوز  النصر 
ل�   28 مقابل  نقطة،   51 إل��ى  رص��ي��ده 
»العميد« صاحب المركز التاسع، وتغلب 
نقطة،   49 برصيد  »الثالث«  الشارقة 
عشر«  »ال��ث��ان��ي  ي��اس  بني  ضيفه  على 
بموقعه  عجمان  وتمسك   ،1-2 بنتيجة 
رصيده  رفع  بعدما  الرابع،  المركز  في 
إلى 46 نقطة، بالفوز على ضيفه الوصل 

.0-1
الجزيرة  تغلب  المباريات،  بقية  وفي 
على خورفكان 2-1، وكسب اتحاد كلباء 
ضيفه الوحدة 4-3، فيما حسم التعادل 
اإليجابي1-1 مباراة العروبة واإلمارات.

ويحكي تاريخ سابق الهداف في »دوري 
تحت 21«، عن سيطرة المهاجم الوطن 
الوقت  في  مواسم،   10 في  اللقب  على 
الذي تُوج فيه أحمد شحدة مهاجم بني 
ياس باللقب موسم 2018- 2019، كأول 
يظفر  أن  قبل  المواليد،  فئة  من  العب 
أيضاً  »السماوي«  الع��ب  خميس  سيد 
 -2020 الماضي  الموسم  في  باللقب 

2021، كأول العب في فئة المقيمين. 

 168
مباراة أقيمت في الدوري بنهاية 

»الجولة 24«

 520
مجموع أهداف الدوري

 16
هدفًا للثنائي المتنافس على قمة 

الهدافين

 69
هدفًا لشباب األهلي »األقوى 

هجومًا«

 18
هدفًا في شباك »الفرسان« صاحب 

الدفاع األقوى

م
قا

أر

دبي )االتحاد(

تفوق مجموع أهداف »دوري 
احملترفني حتت 21« على 

مجموع »أهداف دوري أدنوك 
للمحترفني«، بعدما جتاوز 

حاجز الـ 500 هدفًا، بالوصول 
إلى 520 هدفًا، يف 168 مباراة 

بنهاية »اجلولة 24«، مقابل 473 
هدفًا يف »دوري الكبار«.

وتبقت 14 مباراة يف اجلولتني 
25 و26 على التوالي، حيث تقرر 

إقامة مباريات »اجلولة 25« 
يومي األحد واالثنني املقبلني 

22 و23 مايو، على أن يسدل 
الستار على الدوري بإقامة 

مباريات اجلولة 26 واألخيرة 
يومي 26 و27 مايو.

ويتصدر شباب األهلي املتوج 
باللقب أغلب األرقام اإليجابية 

يف الدوري، كونه الفريق الوحيد 
الذي لم يخسر يف 24 مباراة 
»فاز 18 وتعادل يف 6«، عالوة 

على أنه صاحب خط أقوى 
هجوم برصيد 69 هدفًا، فيما 

استقبلت شباكه 18 هدفًا ليكون 
أقوى دفاع.

المئوية
الخامسة

قائمة الهدافين 

»بني ياس«   22 هدفًا  سيد خميس     :2021 -2020
»العين«   17 هدفًا علي عيد     :2020 -2019

»بني ياس«   18  أحمد شحدة     :2019 -2018
»العين«   20  علي عيد     :2018 -2017
»الجزيرة«   22  أحمد العطاس     :2017 -2016
 14 »الجزيرة«   شاهين سرور     :2016 -2015

»شباب األهلي«   23  سعيد أحمد     :2015 -2014
»الوحدة«   19  سلطان سيف     :2014 -2013
»الظفرة«   22  حمد األحبابي     :2013 -2012
»العين«   17  محمد ناصر     :2012 -2011
»النصر«   11  جمال معروف    :2011 -2010

»العين«  6  شهاب أحمد    :2010 -2009
»الظفرة«   12 حمد الحوسني     :2009 -2008

»الشارقة الرياضي« يبحث 
التعاون مع ريال مدريد

الشارقة )االتحاد(

استقبل عيسى هالل الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي بمكتبه 
يمثل مؤسسة نادي ريال مدريد وشركة »أفانزا«  وفداً رسمياً مشتركاً 
للفعاليات الرياضية، حيث تم بحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال 
إنشاء مراكز التدريب والمدارس المتخصصة في إعداد العبي المراحل 
التي  الخدمات والخبرات  الوفد بعرض  القدم، حيث قام  السنية لكرة 
بإعداد  الخاصة  والمدارس  التدريب  مراكز  خالل  من  توفيرها  يمكن 

الالعبين في المراحل السنية المبكرة.
ترأس الوفد اإلسباني أندرياس مونتانر مدير المشروعات الجديدة 
في مؤسسة ريال مدريد، وضم من شركة »أفانزا« كل من دافيد آسين 

الشريك المالك وفرانسيسكو سيرفيرا المدير اإلداري.
قدم  ال��وف��د  ب��أن  الحزامي  ه��الل  عيسى  ص��رح  اللقاء،  ختام  وف��ي 
الجانبين،  بين  فيها  التعاون  يمكن  التي  المجاالت  عن  مفصاًل  شرحاً 
الثقافة  لتأسيس  الناشئين  صعيد  على  بالتعاون  مبدئياً  الترحيب  وتم 
االحترافية والمهارات الالزمة للعبة في وقت مبكر، وقال إن المجلس 
مدرسة  إنشاء  في  العريقة  اإلسبانية  المؤسسة  مع  التعاون  سيبحث 
كل  خدماتها  من  تستفيد  بحيث  والفني،  الرياضي  بالجانبين  تعنى 
أندية اإلمارة، عبر التنسيق مع المدربين المعنيين أوالً بأول، مؤكداً أن 
المجلس لن يألو جهداً في سبيل األخذ بأسباب تطوير الالعبين في 

مختلف األلعاب وليس في كرة القدم وحدها.

 إنشاء مدرسة تهتم بالجانبين 
الرياضي والفني لخدمة األندية كافة

عادل رصيده التهديفي األفضل بـ »الرقم 12«

كايو »ملك الثنائيات« بـ »رباعية املوسم«!

سعيد جاسم »أول بصمة« يف 535 دقيقة!

علي معالي )دبي(

لوكاس  كايو  للبرازيلي  استثنائي  موسم 
ب�  بصم  أن��ه  واالس��ت��ث��ن��اء  ال��ش��ارق��ة،  مهاجم 
 4 إلى  العدد  ووص��ل  م��رة،  من  أكثر  »ثنائية« 

مرات في البطوالت المختلفة.
كايو  نجح  للمحترفين«،  أدنوك  »دوري  في 
رصيد  أفضل  معادالً  هدفاً،   12 إح��راز  في 
تهديفي له في ال��دوري، خالل موسم واحد، 
 ،2017  -2016 م��وس��م  للعين  لعب  عندما 
من  الشارقة،  هدافي  قائمة  اآلن  ويتصدر 
دقيقة«،   1477« م��ب��اراة   18 خوضه  خ��الل 
3 مباريات فقط،  ونصف األه��داف جاء في 
ف��ي ش��ب��اك عجمان وال��ع��روب��ة وب��ن��ي ي��اس، 
والثانية   ،1-2 »الملك«  بفوز  األول��ى  وانتهت 

5-0، والثالثة 0-4.
كايو  فيها  سجل  التي  الرابعة  وال��م��ب��اراة 
هدفين أمام الوصل، وهما األسرع في مشوار 
 90 دقيقتين  في  الشباك  هز  ألنه  الالعب، 

رئيس  كأس  نهائي  نصف  إي��اب  و92، ضمن 
الدولة، لتنتهي المباراة بفوز الشارقة 3- 2، 

بعد أن كان متأخرا بهدفين.
أمام  أه��داف   3 ال���دوري  في  كايو  وسجل 
هذا  اإلجمالي  ورصيده  والعروبة،  ياس  بني 
»أدن��وك  ف��ي   12 ب��واق��ع  ه��دف��اً،   18 الموسم 
للمحترفين«، وهدفين في دوري األبطال، و3 
أهداف في كأس  رئيس الدولة، وهدف في 

كأس رابطة المحترفين.
نهاية  لوكاس مع  كايو  الشارقة، وصل  ومع 
موسم  العين  مع  رصيده  إل��ى   »24 »الجولة 
2016- 2017، حيث سجل وقتها في الدوري 
12 هدفاً في 24 مباراة »2116 دقيقة«، ولكن 
مع »الملك« لعب 18 مباراة وأحرز 12 هدفاً، 
وما زال أمامه مباراتين لكسر رقمه التهديفي 

السابق بالدوري.
الياباني،  ال���دوري  في  كايو  لعب  وعندما 
 3 ثنائيات« في  أنتليرز »4  سجل مع كاشيما 

مواسم متتالية من 2014 إلى 2016.

رضا سليم )دبي(

والمعار  عجمان،  مهاجم  جاسم  سعيد  سجل 
الهدف  الموسم،  نهاية  األهلي، حتى  من شباب 
وجاء  الموسم،  ه��ذا  »البرتقالي«  مع  له  األول 
م��ن »ضربة  دق��ائ��ق   7 بعد  ال��وص��ل،  ف��ي مرمى 
24« من »دوري أدنوك  البداية«، ضمن »الجولة 
اللقاء لمصلحته  »البركان«  للمحترفين«، وحسم 

ب� »رباعية«.
ورغم أن سعيد جاسم »27 عاماً« شارك في 
535 دقيقة، على مدار 13 مباراة هذا الموسم، 
وهي نسبة قليلة مقارنة بوجوده مع الفريق من 
بداية الموسم، وكان دائماً يشارك  بدياًل، إال أن 

المدرب جوران دفع به أساسياً هذه المرة، ولم 
الفريق،  مع  كثيرة  مباريات  في  الالعب  يشارك 
تراولي  أبوبكر  الجامبي  المهاجم  بعد رحيل  إال 
إلى الدوري السويدي، منحه فرصة والخروج من 

»دكة البدالء«.
مباراتين  آخر  في  يشارك  أن  سعيد  وينتظر 
أمام العين واإلمارات، بعدما حصل على »صك 
الهدف،  أن سجل  بعد  ال��م��درب،  من  اإلج���ادة« 
وقبل أن ينتهي عقده رسمياً مع »البرتقالي«، ولم 
على  الالعب،  باستمرار  قرارها  اإلدارة  تحسم 
تنتظر  أنها   خاصة  عدمه،  من  اإلع��ارة  سبيل 
نهاية الموسم والتقرير الفني من جوران ومن يتم 

التجديد له ومن يرحل.
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أنور إبراهيم )القاهرة(

يعاني برشلونة اإلسباني من مشكلة، تتعلق بعدد األهداف التي يسجلها 

الفريق بالموسم الواحد، حيث وصل االنخفاض إلى أدنى مستوياته هذا 

الموسم، بتسجيله 86 هدفًا، منها 68 هدفًا فقط في »الليجا«، كما أن هداف 

»البارسا« هذا الموسم الهولندي ممفيس ديباي بـ 13 هدفًا فقط، في مختلف 

المسابقات التي شارك فيها الفريق. وهذا االنخفاض الكبير في عدد األهداف 

المسجلة، يرجع في جزء منه، إلى رحيل أكبر هدافي الفريق، األرجنتيني ميسي، 

واألوروجواياني لويس سواريز. وانخفضت األهداف من موسم آلخر، ليكون 173 

هدفًا في 2015-2016، ثم 171 في 2016-2017، و141 هدفًا في 2018-2017، 

و138 هدفًا في 2018-2019، و110 أهداف في 2019-2020، إلى أن وصل في 

الموسم الحالي إلى 86 هدفًا فقط.

»البارسا«.. أسوأ »معدل تهديف«!

دبي )االتحاد(

اإللكترونية  البوابة  البحرية،  للرياضات  الدولي  دب��ي  ن��ادي  أطلق 
الخاصة بالنسخة رقم 31 من سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 
60 قدماً، والذي يقام بدعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن 
راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خالل الفترة 

من 27 إلى 29 الجاري.
برئاسة  الحدث،  إلنجاح  جهودها  المنظمة  العليا  اللجنة  وتواصل 
أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات 
البحرية نائب رئيس اتحاد الرياضات البحرية، وسيف جمعة السويدي 
العايل  ثاني  وراش��د  اللجنة،  رئيس  نائب  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب 
المهيري عضو مجلس اإلدارة رئيس اللجنة الرياضية بالنادي، وجمال 
زعل بن كريشان عضو مجلس اإلدارة ومحمد عبداهلل حارب المدير 

التنفيذي.
البحرية  النشرة  معطيات  حسب  والمرتقب  الكبير  السباق  وينطلق 
الخليج  عمق  في  بونعير  صير  جزيرة  من  الجوية،  اإلرص��اد  وتقارير 
العربي باتجاه خط النهاية في شواطئ دبي، لمسافة تزيد على 50 مياًل 
نهاية  تمثل »محطة إجبارية« خط  والتي  القمر  بجزيرة  بحرياً، مروراً 

للمرحلة األولى والتي تحتسب نتائجها في حفل الختام.
بالسباق،  المتعلقة  المعلومات  كافة  اإللكترونية  البوابة  وتتضمن 
إضافة إلى رابط التسجيل لمالك ونواخذة السفن والمحامل المشاركة، 
البحرية  والقطع  واألطقم  البحارة  المتطلبات وتسجيل  كافة  الستيفاء 
الموقع  باشر  حيث  السباق،  مراحل  خالل  سفينة  كل  سترافق  التي 
استقبال الطلبات من أجل اعتماد القائمة النهائية وإعالن المشاركين.
نحو  الحدث  في  المشاركين  والبحارة  والمالك  النواخذة  وسينطلق 
جزيرة صير بونعير بعد توجه قافلة النادي، وحسب توجيهات اللجنة 
إجراءات  بيوم الستكمال  السباق  لبدء  المحدد  الموعد  قبل  المنظمة 
الرؤية  بنظام  الخاصة  التتبع  أجهزة  واستالم  هناك،  السالمة  فحص 

االفتراضية تمهيداً لبداية السباق.
وقال سيف جمعة السويدي: سباق القفال يمثل إرثاً تاريخياً وتجمعاً 
والمتابعة  الكبير  بالدعم  مشيداً  المجتمع،  أفراد  كافة  يترقبه  سنوياً 
المستمرة التي يحظى بها الحدث من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد 

بن راشد آل مكتوم، الذي وجه باستمرار الحدث كرسالة لألجيال.

»القفال 31«
يطلق البوابة اإللكترونية

فرانكفورت أول لقب أوروبي منذ 42 عامًا!

إشبيلية )أ ف ب( 

لقبه  األل��م��ان��ي  ف��ران��ك��ف��ورت  آي��ن��ت��راخ��ت  حقق 
بلقب  بتتويجه  ع��ام��اً،   42 منذ  األول  األوروب����ي 
الدوري األوروبي لكرة القدم »يوروبا ليج« بعد فوزه 
بركالت   4-5 االسكتلندي  رينجرز  جالسكو  على 
الذي  النهائي  في  التمديد«،  بعد   1-1« الترجيح 
أقيم على ملعب »رامون سانشيس بيسخوان« في 

مدينة إشبيلية اإلسبانية.
جو  النيجيري  عبر  االسكتلندي  الفريق  وتقدم 
الكولومبي  ع��ادل  فيما   ،»57 الدقيقة  في  أريبو 
الدقيقة  في  »النسور«  ل�  بوّريه  سانتوس  رافايل 
الحاسمة،  الترجيح  ركلة  ب��دوره  وال��ذي سجل   69
أول  بعد  الثاني،  القاري  بلقبه  فرانكفورت  ليتوج 
في المسابقة ذاتها عام 1980 »تحت مسّمى كأس 

االتحاد«.
المركز  ف��ي  أن��ه��اه  محلياً  مخيب  موسم  وبعد 
فرانكفورت  اللقب  ه��ذا  سيمنح  عشر،  ال��ح��ادي 

الموسم  أوروب��ا  أبطال  دوري  في  مباشراً  مقعداً 
عام  اللقب  أحرز  أن  لفرانكفورت  وسبق  المقبل. 
1980 بفوزه على مواطنه بوروسيا مونشنجالدباخ 

4-3 في مجموع المباراتين.
من جهة أخرى، حرم رينجرز من لقب قاري ثاٍن 
بعد وحيد في كأس الكؤوس األوروبية عام 1972.

في  أيضاً  المسابقة  لقب  خسر  رينجرز  وك��ان 
العام 2008 أمام زينيت سانت بطرسبورج الروسي، 
آخر  األول��ى، في  للمرة  البطولة  نهائي  بلغ  عندما 

نسخة قبل مسّماها الحالي.
فيها  يلتقي  ال��ت��ي  الثالثة  ال��م��رة  ه��ذه  وك��ان��ت 
األولى  والمرة  األوروبية  المنافسات  في  الفريقان 
منذ 62 عاماً، بعد مواجهتي الدور نصف النهائي 
لكأس أوروبا لألندية البطلة »مسابقة دوري أبطال 
آينتراخت  تغلب  عندما  القديم«،  بمسّماها  أوروبا 
أن  قبل  و3-6،   1-6 رينجرز  على  فرانكفورت 
يخسر 7-3 أمام ريال مدريد اإلسباني في المباراة 

النهائية التي أقيمت في جالسكو.

»الزعيم« في الواجهة و»الفرسان« 5 نجوم

11 ناديًا ترسم خريطة ألقاب املوسم 

معتصم عبدالله )دبي(

الموسم  أل��ق��اب  خريطة  اقتربت 
2021- 2022 من االكتمال،  الحالي 
كأس  نهائي  مباراة  تأجيل  قرار  بعد 
الوحدة  تجمع  والتي  ال��دول��ة  رئيس 
والشارقة إلى بداية الموسم الجديد 
المباراة  وبانتظار   ،2023  -2022
النهائية ل� »دوري الدرجة الثالثة« بين 
فريقي جلف يوناتيد فيلتود يوناتيد، 
والتي تكشف عن آخر أبطال الموسم 

الحالي.
أل��ق��اب الموسم  وت��وزع��ت خ��ارط��ة 
ال����ذي ي��ق��ت��رب م��ن م��ح��ط��ة ال��خ��ت��ام 
بإقامة مباريات الجولة 26 واألخيرة 
في »دوري أدنوك للمحترفين« يومي 
25 و26 مايو الحالي، على 11 نادياً 
القائمة  وض��م��ت  ب��األل��ق��اب  ت��وج��ت 
أندية العين، شباب األهلي، الوصل، 
ال���ج���زي���رة، اإلم�������ارات، ال��ش��ارق��ة، 
خ��ورف��ك��ان، ال��ن��ص��ر، ال��رم��س، دب��ا، 

وفرسان هسبانيا.
على  أفضليته  »ال��زع��ي��م«  وف��رض 
مسابقات »الكبار«، بعدما حسم الفوز 
 14 ال���  للمرة  مبكراً  ال���دوري  بلقب 
ثاني  سجله  إلى  مضيفاً  سجله،  في 
ألقاب الموسم الذي استهله بالتتويج 
المحترفين«  راب��ط��ة  »ك���أس  بلقب 
األهلي  شباب  منافسه  حساب  على 
التعادل  بعد   4-5 الترجيح  بركالت 

2-2 في الوقت األصلي.
كلمته  األه���ل���ي  ش���ب���اب  وف�����رض 
ع��ل��ى م��س��اب��ق��ات »ف��ئ��ة ت��ح��ت 21« 
والمراحل السنية، بعدما توج بخمسة 
»دوري  أهمها  واح���دة،  دفعة  ألقاب 
وكأس  دوري   ،»21 تحت  المحترفين 

دوري  ب��ج��ان��ب   ،21 ت��ح��ت  ال��ش��ب��اب 
األول��ى«،  »الفئة  عاماً   17 الناشئين 
»الفئة  ع��ام��اً   14 األش��ب��ال  ودوري 

الثانية«.
واك��ت��ف��ى ال��ج��زي��رة ب��ل��ق��ب »ك��أس 

على  الموسم  افتتاح  ف��ي  ال��س��وب��ر« 
بركالت   4-5 األهلي  شباب  حساب 
أن  قبل   ،1-1 التعادل  بعد  الترجيح 
السنية  ال��م��راح��ل  ف��ي  لقباً  يضيف 
ك��م��م��ث��ل وح��ي��د ألن���دي���ة ال��ع��اص��م��ة 

بفوزه  التتويج  منصات  على  أبوظبي 
عاماً   19 تحت  الشباب  دوري  بلقب 
»الفئة الثانية« برصيد 18 نقطة، في 
الوقت الذي غابت فيه أندية العين، 
ال��ظ��ف��رة، على  ي���اس،  ال��وح��دة، بني 
بألقاب  التتويج  منصات  عن  التوالي 

المراحل.
بأربعة  الوصل  ظفر  المقابل،  في 
دوري  أهمها  ال��م��راح��ل  ف��ي  أل��ق��اب 
الشباب تحت 19 عاماً »الفئة األولى« 
الناشئين  ودوري  نقطة،   24 برصيد 
تحت 16 عاماً »الفئة األولى« برصيد 
دوري  لقب  إل��ى  إض��اف��ة  نقطة،   24
ودوري  الثانية«،  »الفئة   14 األشبال 

األشبال 13 سنة »أ«.
وب���رز ن���ادي اإلم����ارات ف��ي قائمة 
بلقبي  بتتويجه  ال��م��راح��ل  أب��ط��ال 
دوري األشبال 15 عاماً »ب«، ودوري 
توج  فيما  »ب«،  ع��ام��اً   13 األش��ب��ال 
تحت  الناشئين  دوري  بلقب  الشارقة 
وخورفكان  الثانية«،  »الفئة  عاماً   17
 16 ت��ح��ت  الناشئين  ل����دوري  ب��ط��اًل 
»الفئة الثانية«، والنصر بطاًل لدوري 
ل�  بطاًل  وال��رم��س  »أ«،   15 األش��ب��ال 

دوري األشبال 13 »ج«.
ال��درج��ة  دوري  لقب  دب��ا  وح��ص��د 
األول������ى ع���ن ج������دارة واس��ت��ح��ق��اق 
ليحصد بطاقة التأهل األولى لدوري 
البطائح  ج��ان��ب  إل���ى  ال��م��ح��ت��رف��ي��ن 
»ال���وص���ي���ف«، ف��ي��م��ا ت����وج ف��رس��ان 
هسبانيا بطاًل للنسخة الثالثة لدوري 
حسم  انتظار  ف��ي  الثانية،  ال��درج��ة 
الدرجة  دوري  لقب  على  المنافسة 
يوناتيد  جلف  فريقي  بين  الثالثة 
المتوجين  ك��آخ��ر  ي��ون��ات��ي��د  فيلتود 

بألقاب موسم 2021- 2022.

كأس رئيس الدولة / الوحدة والشارقة »مؤجلة للموسم المقبل«
دوري أدنوك للمحترفين - العين
كأس رابطة المحترفين - العين

كأس السوبر - الجزيرة
دوري الدرجة األولى - دبا

دوري الدرجة الثانية - فرسان هسبانيا
دوري الدرجة الثالثة / جلف يوناتيد فيلتود يوناتيد »النهائي«

دوري المحترفين تحت 21 - شباب األهلي
كأس الشباب21 - شباب األهلي
دوري الشباب 21 - شباب األهلي

دوري الشباب تحت 19 عامًا »الفئة األولى« - الوصل
دوري الشباب تحت 19 عامًا »الفئة الثانية« - الجزيرة

دوري الناشئين تحت 17 عامًا »الفئة األولى« - شباب األهلي
دوري الناشئين تحت 17 عامًا »الفئة الثانية« - الشارقة

دوري الناشئين تحت 16 »الفئة األولى« - الوصل
دوري الناشئين تحت 16 »الفئة الثانية« - خورفكان

دوري األشبال 15 أ - النصر
دوري األشبال 15 ب - اإلمارات

دوري األشبال 14 »الفئة األولى« - شباب األهلي
دوري األشبال 14 »الفئة الثانية« - الوصل

دوري األشبال 13 أ - الوصل
دوري األشبال 13 ب - اإلمارات

دوري األشبال 13 ج- الرمس

أبطال مسابقات الموسم 2021- 2022

إيطاليا )أ ف ب( 

حقق العداء اإليطالي مارسيل جاكوبس، بطل أولمبياد طوكيو 
في سباق 100 م الصيف الماضي، عودة موفقة إلى المنافسات 

بعد فوزه بالمسافة نفسها في لقاء سافونا في بالده أمس.
ثواٍن   10.04 بزمن  النهاية  خط  عاًما«   27« جاكوبس  تجاوز 
بمساعدة الرياح في النهائي أمام عدد قليل من الجماهير، في 
 9.99 حقق  أن  بعد  اإليطالية،  السواحل  على  المتواضع  اللقاء 

ثانية في التصفيات في وقت سابق من نفس يوم السباق.
بذهبية  أيًضا  المتوج  جاكوبس،  يتنافس  أن  المقرر  من  وكان 
التتابع 4 مرات 100 م مع الفريق اإليطالي في طوكيو، في لقاء 
فريد  األميركي  مع  لوجه  وجًها  الماضي  األسبوع  نهاية  نيروبي 

كيرلي صاحب فضية 100 م في أولمبياد طوكيو.
إال أنه انسحب بسبب آالم في المعدة ما أّجل عودته إلى لقاء 

متواضع تحت أشعة الشمس في إيطاليا.
لم يتخط عدد الحضور المئة شخص عندما خاض جاكوبس 
في  فونتاناّسا«  سبورتيفو  »سنترو  مجمع  مضمار  على  السباق 
الجبال، التي تطل على المدينة الشاطئية المحاطة بالمساحات 

الخضراء.
أسفل  يده على  النهاية، ظهر وهو يضع  تجاوز خط  أن  وبعد 

ظهره مطالبا بتدخل المعالج الفيزيائي.
»اعتقدت  سبورت«:  »راي  قناة  مع  حديث  في  الفوز  بعد  قال 
التقنية. يحتاج  الناحية  أنني سأركض بطريقة أفضل، حتى من 
األمر إلى القليل من العمل، لكنه السباق األول فقط في العام، وال 
يزال هناك متسع من الوقت قبل بطولة العالم المقررة في مدينة 

يوجين في والية أوريجون األميركية يوليو المقبل.

جاكوبس
بطل سباق 100 متر
بـ »مساعدة الرياح« 
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لكبيرة التونسي )أبوظبي(

حماية الحياة البرية والحفاظ على مقومات البيئة المحلية.. توجيهات دائمة من صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل«، سيراً على نهج العادات والتقاليد 

األصيلة في فكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب اهلل ثراه«.. إذ يعمل 
سموه على صون الطبيعة، عبر إطالق العديد من المبادرات اإلنسانية والبيئية المحلية 

والعالمية.
وينعكس اهتمام سموه بالبيئة والطبيعة بشكل واضح وجلي، في الجهود الرامية 

إلى االهتمام بالحياة البرية واستدامتها لألجيال القادمة، حيث تعد القضايا 
البيئية واحدة من أهم أولويات األجندة الوطنية، ولعل ما تقوم به اإلمارات 

من أجل حماية الصقور وطيور الحبارى وظباء المها العربي داخل دولة 
اإلمارات وخارجها أحد أوجه هذا االهتمام، الذي تجسد في تأسيس 

هيئة البيئة بأبوظبي والكثير من المؤسسات التي تعنى بالشأن البيئي 
والعاملة في إط��ار حفظ 
البرية  والحياة  الطبيعة 

والبحرية. 

مبادرة إنسانية
وت������ج������اوز اه���ت���م���ام 

اإلم�����ارات ح���دود ال��وط��ن 
إلى العالم أجمع في مبادرة 

إنسانية بيئية، إيماناً منها بأن 
الكون،  هذا  يتشارك  الجميع 

وتجلى ذلك في إنشاء »صندوق 
على  للمحافظة  زاي��د  بن  محمد 

على  للحفاظ  ال��ح��ي��ة«،  ال��ك��ائ��ن��ات 
باالنقراض،  المهددة  األن��واع  مختلف 
تبذل  التي  العالمية  الجهود  ولدعم 
البرية،  الحياة  حماية  سبيل  ف��ي 
منح  تقديم  في  المبادرة  وتتمثل 
المؤسسات في  لمساعدة  إغاثة 
في  التشغيلية،  نفقاتها  تغطية 
العمل  من  مسبوق  غير  وضع 
العالمي، بما  البيئي  الخيري 
الموظفين  روات��ب  ذلك  في 

المكاتب  وإيجار  والعلماء 
وال���ت���ك���ال���ي���ف ال��ث��اب��ت��ة 
األس���اس���ي���ة األخ�����رى، 
تلك  محافظة  لضمان 
ال���م���ؤس���س���ات ع��ل��ى 
أن���ش���ط���ت���ه���ا وع���ل���ى 

العاملين فيها.

مكانة  مرموقة
ورس�����خ�����ت دول�����ة 
اإلم�����������ارات م��ك��ان��ة 
م���رم���وق���ة ف���ي ع��دة 
م���ج���االت ب��ي��ئ��ي��ة، إذ 
ن��ج��ح��ت اإلم�������ارات 

لتسجيل  مسعاها  في 
منظمة  ف��ي  ال��ص��ق��ارة 
للتربية  المتحدة  األم��م 
وال���ع���ل���م وال���ث���ق���اف���ة 
»اليونسكو«، وحصلت 
ال������ص������ق������ارة ف��ي 
ع��ل��ى   2010 ع�����ام 
بها  عالمي  اع��ت��راف 
إنسانياً  ثقافياً  ت��راث��اً 
باستيفائها كل الشروط 

والمعايير الدولية، كما تم 
اختيار دولة اإلمارات لرئاسة 

البحرية«  السالحف  »جماعة 
الهندي،  المحيط  غربي  لمنطقة 

وتم تنظيم واستضافة أربع نسخة من 
مهرجان الصداقة الدولي للبيزرة، الذي 

يشارك فيه أكثر من 700 صقار وباحث 
يمثلون 90 بلداً، وبحضور منظمات دولية تُعنى 

بالصقارة والبيئة وصون التراث، وإطالق مشروع 
»أرش��ي��ف ال��ص��ق��ارة« ف��ي ال��ش��رق األوس���ط لتوثيق 

وحفظ التراث المكتوب للصيد بالصقور في الشرق 
للصقارة  زاي��د  بن  محمد  وتأسيس»مدرسة  األوس��ط، 

واستدامته  ال��م��وروث  ه��ذا  لحفظ  الصحراء«  وف��راس��ة 
لألجيال القادمة.

الحياة البرية 
»فــــي أيٍد أمينة«

بتوجيهات

استدامة
جنح برنامج »محمد 

بن زايد إلعادة 
توطني املها العربي«، 

)الذي يعرف بأنه 
أحد أجنح برامج 

احملافظة على األنواع 
يف العالم(، يف حتقيق 

هدفه برعاية أحد 
أكثر األنواع شهرة يف 

شبه اجلزيرة العربية، 
حيث قامت هيئة 

البيئة يف أبوظبي 
التي تشرف على 

البرنامج بإطالق املها 
العربي يف العديد 

من املناطق احملمية 
يف دولة اإلمارات 

وسلطنة ُعمان 
واألردن، وجنحت 

الهيئة يف إيجاد 
مجموعات طليقة 
من املها العربي يف 
بيئاته الطبيعية 

داخل محميات واسعة 
ضمن املناطق التي 

كانت تعيش فيها 
يف السابق، وتكوين 

قطعان متنامية 
قادرة على االعتماد 
على ذاتها، والتجول 

بحرية يف مواطنها 
الطبيعية.

رعاية
 المهـا 

العربـــي
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نموذج فريد
في  شخصي  متحف  صاحب  المزروعي  إبراهيم 
التي  المقتنيات،  م��ن  العديد  ويملك  الخيمة  رأس 
العديد  تضم  التي  الشخصية  »المتاحف  عنها:  يقول 
تعكس  والثقافية  والحضارية  التراثية  المقتنيات  من 
المختلفة،  والعصور  السنين  البشرية عبر  تقدم  مدى 
أن  ف��ي  بفضل  المتاحف  تلك  م��ن  العديد  ونجحت 
تصبح منابر عريقة، ومنصات ثقافية هامة يتعانق من 
خاللها الماضي والمستقبل. وأشار إلى أن المتاحف 
اإلنساني  تراثها  وحافظة  الشعوب،  ذاكرة  عام  بشكل 
من االندثار، وبين جدرانها نكتشف جماليات الماضي 
بعضها  قدم  كثيرة،  لحكايات  ونستمع  الواقع،  ونوثق 
حكاية  تروي  وأخ��رى  الزمن،  مسافة  قدر  على  يكون 
المستقبل فعلياً، موضحاً أنها تغرس مفاهيم االنتماء 
تمنح  كما  العاّمة،  الثقافة  زي��ادة  خ��الل  من  الوطني 
وت��راث  آث��ار  على  للّتعّرف  عملية  فرصة  ال��زائ��ري��ن 

الّدولة. 
متمّيزة،  حضارية  معالم  المتاحف  أن  إل��ى  ولفت 
الواقع  وتلمس  للتعلّم  مجاالً  الّناشئة  لألجيال  تقّدم 
وهي  المختلفة،  المعروضات  في  متمّثاًل  الثقافي 
مع  وتتوافق  الزائرين،  شرائح  كّل  مع  تتناسب  كذلك 

إدراكهم.

جمع الموروث
بكل  اإلنساني  التراث  بجمع  اإلم��ارات  أبناء  اهتم 
حياة  توثق  شخصية  أو  خاصة  متاحف  في  أشكاله 
األجداد وتجمع آثارهم، وتنقل هذا اإلرث إلى أبنائه 

وأحفاده.
أسس  األثرية،  المقتنيات  لجمع  حبه  منطلق  من 
ال��ذي  منزله  ف��ي  الشخصي  متحفه  حسين  ع��ادل 
تفوح منه رائحة التاريخ، تلك التي تأسر كل من يلج 
األثرية  المقتنيات  يعشق  المتحف..عادل  هذا  إلى 
والتراثية، وكبر ومعه هوايته، فأصبح يجمع ويحفظ 
زمنية  لحقب  تعود  قطع  من  يديه  تحت  يقع  ما  كل 
إلى  جمعه  ما  وصل  حتى  متعددة،  وثقافات  مختلفة 
ما يقارب من 1000 قطعة.للحديث عن تفاصيل تلك 
الهواية، يذكر عادل حسين: »بيتي تحول إلى متحف 
عندها  ويتوقف  إال  فيه  زاوي��ة  توجد  وال  دب��ي،  في 
المقتنيات،  تلك  ت��اري��خ  أس���رار  الك��ت��ش��اف  ال��زائ��ر 
الطاوالت  وعلى  وروايات،  قصصاً  تحكي  فالجدران 
»ال��رادي��و«  وأج��ه��زة  ال��ك��ام��ي��رات  م��ن  الكثير  ه��ن��اك 

النقدية. والعمالت 
وأض���اف: »ال��ع��دي��د م��ن م��واط��ن��ي ال��دول��ة، خاصة 
يربطون  اإلن��س��ان��ي،  تراثهم  يجمعون  ال��ذي��ن  أول��ئ��ك 
في  وتعميقها  الوطنية  الهوية  بتعزيز  هذه  خطواتهم 
الماضي،  على  اطالعهم  خ��الل  م��ن  األب��ن��اء  نفوس 
زاوية  بتخصيص  يهتم  منهم  العديد  أن  تجد  ولذلك 
أدوات  من  يجمعه  ما  فيها  ليضع  بيته  في  غرفة  أو 
وتاريخ قديم يحكي قصة األجداد على هذه األرض.. 
ببناء  يقوم  إنما  غرفة،  على  يقتصر  ال  من  وهناك 
ل��ألدوات  »قرية«  اسم  عليها  يطلق  الغرف  من  عدد 
بإضافة  توسيعها  على  ويعمل  القديمة  والفخاريات 

التاريخية المتخصصة. الكتب 
باالهتمام  الرشيدة  القيادة  توجهيات  إط��ار  وفي   
بالموروث استطعنا مواصلة المسير والمحافظة على 
هذه الكنوز األثرية، حيث تحث الدولة على المحافظة 

عليها باعتبارها إرث األجداد واآلباء.

حفظ التراث
لم تثِن سطوة التطور والحداثة خالد الحوسني، عن 
االهتمام بالمقتنيات القديمة، التي اشترى منها بعض 
الخبرة  قلة  نتيجة  بدايته،  في  األصلية  غير  القطع 
على  المال  من  الكثير  مقابلها  دفع  وقد  والمعرفة، 
واستفاد  التجربة  من  تعلم  ولكنه  أصلية،  أنها  اعتبار 
من أهل الخبرة، ليستطيع التفرقة بين أنواع القطع، 
بمشروع  تّوجها  مسيرة  خالل  االقتناء  يستحق  وما 

يضم الكثير من القطع النادرة في أبوظبي.
المقتنيات  م��ن  كبيرة  مجموعة  الحوسني  ل��دى 
البريدية  وال��ط��واب��ع  ال��ع��م��الت  بين  تتنوع  القديمة 
التصوير  وك��ام��ي��رات  القديمة  وال��ك��ت��ب  وال��م��ج��الت 
القطع،  من  وغيرها  للسيارات،  صغيرة  ومجسمات 
ال�19وبدايات  القرن  إل��ى  بعضها  تاريخ  يرجع  التي 

القرن ال� 20.
حبي  إل��ى  بالمقتنيات  اهتمامي  يرجع  وأض���اف: 
لحفظ تراث اآلباء واألجداد من الضياع، حيث جمعت 
الصغار  جيل  ليتمكن  واح��د  مكان  في  التاريخ  ه��ذا 
زاد  مضيفاً:  كثب..  عن  عليه  االط��الع  من  والشباب 
الشخصية  متاحفهم  تأسيس  على  المواطنين  إقبال 
فأصبحت  وطنية،  أو  شخصية  أو  ثقافية  ألسباب 
تمثل عاماًل مهما في حفظ اإلرث الشعبي واألدوات 

والقطع النادرة. 
الشخصية  المتاحف  أصبحت  الحوسني:  وأوض��ح 
يتمكن  وت��اري��خ��ي،  وح��ض��اري  ثقافي  م��رج��ع  بمثابة 
بالدهم،  تاريخ  معرفة  من  ال��دول��ة  أبناء  خالله  من 
األش��ي��اء  ك��ل  حفظ  المتاحف  خ��الل  م��ن  يتم  ك��ذل��ك 
فإن  للمتاحف  األشخاص  يذهب  وعندما  النفيسة، 
داخل  إليها  والتعرف  القطع  هذه  مشاهدة  بإمكانهم 
المتحف، وبالتالي يتمكن الشخص من معرفة التاريخ 
االهتمام  يتم  السبب  ولهذا  وما مرت،  للدولة  القديم 
تشكل  ألنها  دول��ة  كل  في  كبيراً  اهتماماً  بالمتاحف 
الشخص  ارتباط  زي��ادة  على  وتعمل  معرفياً،  مرجعاً 

بوطنه وانتمائه القوي له. 

ابن اإلمارات.. »كاتب التاريخ«

هناء الحمادي )أبوظبي( 

المتاحف الشخصية إطاللة 

حقيقية على الماضي 

وارتباط باألرض، تذكر األجيال 

بحياة اآلباء واألجداد على 

مر العصور، وهي نقطة 

تجمع الموروث، في إطار 

حرص دولة اإلمارات على 

صون تاريخها وخصوصيتها، 

واهتمام صاحب السمو 

الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة »حفظه 

الله« بتراث الوطن.

وتهتم الكثير من حكومات 

العالم بالتراث المحلي 

وتحاول جاهدة جمعه بين 

جدران المتاحف التي ما إن 

تلجها حتى تستشعر عبق 

الماضي ورائحة األجداد بكل 

تفاصيلها، وتشعر كأنهم 

ما يزالون يعيشون بيننا، 

وتنوعت هذه المتاحف 

بين تاريخية وأخرى علمية 

وتكنولوجية وحتى 

السيارات أصبح لها متاحف 

خاصة، وفي إطار ذلك 

ظهرت مبادرات خاصة من 

بعض أبناء اإلمارات بتكوين 

متاحف خاصة جمعوا فيها 

مقتنيات وأدوات يدونون 

من خاللها قصة األمس 

ويكتبون التاريخ.

قال أحمد علي بن 

داود العبدولي: 

تم تأسس متحف 

الطيبة  الشخصي 

في الجيرة عام 

1998 انطالقًا 

من إيمان مطلق 

وقناعة راسخة 

بضرورة ترجمة رؤية 

دولة اإلمارات في 

إحياء التراث الشعبي 

والمحافظة عليه 

من االندثار وغرسه 

في نفوس األجيال 

الجديدة لتدعيم 

التمسك بالعادات 

والتقاليد األصيلة، 

باإلضافة إلى إطالع 

السياح واألجيال على 

التراث وإبراز تطور 

استخدام األدوات 

المختلفة عبر 

العصور.

 أشار أحمد العبدولي 

إلى أن أبناء دولة 

اإلمارات اهتموا 

التي  بالمتاحف 

تضم العديد من 

األثرية  المقتنيات 

والتراثية وتوثيق 

حياة اآلباء واألجداد 

منذ نشأة الدولة 

على يد المغفور له 

الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان »طيب الله 

ثراه«.

إحياء 
الموروث

  حفظ اإلرث الشعبي 
واألدوات والقطع 

النادرة 

خالد الحوسني

توثيق 

مالمح الماضي

 جدران المنزل 
تحكي قصصًا 

وروايات

عادل حسين

برعاية القيادة الرشيدة

 مقتنيات المتاحــــف الشــخصية..
كنــــــــــــوز تــــــــــــروي حكــــــــــاية الوطـــــــــــن إبراهيم المزروعي يعتز بما يحويه متحفه الشخصي

خالد الحوسني يعرض مقتنياته )تصوير: عادل النعيمي(

جرامافون من الزمن الجميل

عادل حسين مع مجموعة من المقتنيات في متحفه الخاص )تصوير: أفضل شام(

أحد هواة جمع المقتنيات األثرية في متحفه الخاص

يحمل »متحف الطيبة التراثي« في الفجيرة بين زواياه مالمح الماضي 

وتاريخ األجداد، ويجسد صورة صادقة لنمط الحياة وأدوات اإلنسان 

اإلماراتي التي عاش معها وبها وطوعها في حقبة من الزمن، حيث 

يقول أحمد علي بن داود العبدولي: يعرض المتحف مجسمات 

عديدة ترصد الحياة االجتماعية القديمة للمنازل والمطبخ التقليدي 

ومكوناته والمجالس، باإلضافة إلى األزياء وأدوات زينة المرأة اإلماراتية 

ومقتنياتها والحلي وغرف نوم الصغار وبئر الماء، والعديد من 

المجسمات لمختلف العادات والتقاليد القديمة التي ترصد طقوس 

األهالي قديمًا في العديد من أنماط الحياة من الفخاريات واألواني 

النحاسية والمعدنية واألدوات المنزلية المصنوعة من سعف النخيل، 

إلى جانب األسلحة القديمة واآلالت الموسيقية المصنوعة يدويًا، 

فضاًل عن األدوات الزراعية وأدوات الخياطة التي كانت تستخدم في 

الماضي وبعض مقتنيات أهل البحر.
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نموذج فريد
في  شخصي  متحف  صاحب  المزروعي  إبراهيم 
التي  المقتنيات،  م��ن  العديد  ويملك  الخيمة  رأس 
العديد  تضم  التي  الشخصية  »المتاحف  عنها:  يقول 
تعكس  والثقافية  والحضارية  التراثية  المقتنيات  من 
المختلفة،  والعصور  السنين  البشرية عبر  تقدم  مدى 
أن  ف��ي  بفضل  المتاحف  تلك  م��ن  العديد  ونجحت 
تصبح منابر عريقة، ومنصات ثقافية هامة يتعانق من 
خاللها الماضي والمستقبل. وأشار إلى أن المتاحف 
اإلنساني  تراثها  وحافظة  الشعوب،  ذاكرة  عام  بشكل 
من االندثار، وبين جدرانها نكتشف جماليات الماضي 
بعضها  قدم  كثيرة،  لحكايات  ونستمع  الواقع،  ونوثق 
حكاية  تروي  وأخ��رى  الزمن،  مسافة  قدر  على  يكون 
المستقبل فعلياً، موضحاً أنها تغرس مفاهيم االنتماء 
تمنح  كما  العاّمة،  الثقافة  زي��ادة  خ��الل  من  الوطني 
وت��راث  آث��ار  على  للّتعّرف  عملية  فرصة  ال��زائ��ري��ن 

الّدولة. 
متمّيزة،  حضارية  معالم  المتاحف  أن  إل��ى  ولفت 
الواقع  وتلمس  للتعلّم  مجاالً  الّناشئة  لألجيال  تقّدم 
وهي  المختلفة،  المعروضات  في  متمّثاًل  الثقافي 
مع  وتتوافق  الزائرين،  شرائح  كّل  مع  تتناسب  كذلك 

إدراكهم.

جمع الموروث
بكل  اإلنساني  التراث  بجمع  اإلم��ارات  أبناء  اهتم 
حياة  توثق  شخصية  أو  خاصة  متاحف  في  أشكاله 
األجداد وتجمع آثارهم، وتنقل هذا اإلرث إلى أبنائه 

وأحفاده.
أسس  األثرية،  المقتنيات  لجمع  حبه  منطلق  من 
ال��ذي  منزله  ف��ي  الشخصي  متحفه  حسين  ع��ادل 
تفوح منه رائحة التاريخ، تلك التي تأسر كل من يلج 
األثرية  المقتنيات  يعشق  المتحف..عادل  هذا  إلى 
والتراثية، وكبر ومعه هوايته، فأصبح يجمع ويحفظ 
زمنية  لحقب  تعود  قطع  من  يديه  تحت  يقع  ما  كل 
إلى  جمعه  ما  وصل  حتى  متعددة،  وثقافات  مختلفة 
ما يقارب من 1000 قطعة.للحديث عن تفاصيل تلك 
الهواية، يذكر عادل حسين: »بيتي تحول إلى متحف 
عندها  ويتوقف  إال  فيه  زاوي��ة  توجد  وال  دب��ي،  في 
المقتنيات،  تلك  ت��اري��خ  أس���رار  الك��ت��ش��اف  ال��زائ��ر 
الطاوالت  وعلى  وروايات،  قصصاً  تحكي  فالجدران 
»ال��رادي��و«  وأج��ه��زة  ال��ك��ام��ي��رات  م��ن  الكثير  ه��ن��اك 

النقدية. والعمالت 
وأض���اف: »ال��ع��دي��د م��ن م��واط��ن��ي ال��دول��ة، خاصة 
يربطون  اإلن��س��ان��ي،  تراثهم  يجمعون  ال��ذي��ن  أول��ئ��ك 
في  وتعميقها  الوطنية  الهوية  بتعزيز  هذه  خطواتهم 
الماضي،  على  اطالعهم  خ��الل  م��ن  األب��ن��اء  نفوس 
زاوية  بتخصيص  يهتم  منهم  العديد  أن  تجد  ولذلك 
أدوات  من  يجمعه  ما  فيها  ليضع  بيته  في  غرفة  أو 
وتاريخ قديم يحكي قصة األجداد على هذه األرض.. 
ببناء  يقوم  إنما  غرفة،  على  يقتصر  ال  من  وهناك 
ل��ألدوات  »قرية«  اسم  عليها  يطلق  الغرف  من  عدد 
بإضافة  توسيعها  على  ويعمل  القديمة  والفخاريات 

التاريخية المتخصصة. الكتب 
باالهتمام  الرشيدة  القيادة  توجهيات  إط��ار  وفي   
بالموروث استطعنا مواصلة المسير والمحافظة على 
هذه الكنوز األثرية، حيث تحث الدولة على المحافظة 

عليها باعتبارها إرث األجداد واآلباء.

حفظ التراث
لم تثِن سطوة التطور والحداثة خالد الحوسني، عن 
االهتمام بالمقتنيات القديمة، التي اشترى منها بعض 
الخبرة  قلة  نتيجة  بدايته،  في  األصلية  غير  القطع 
على  المال  من  الكثير  مقابلها  دفع  وقد  والمعرفة، 
واستفاد  التجربة  من  تعلم  ولكنه  أصلية،  أنها  اعتبار 
من أهل الخبرة، ليستطيع التفرقة بين أنواع القطع، 
بمشروع  تّوجها  مسيرة  خالل  االقتناء  يستحق  وما 

يضم الكثير من القطع النادرة في أبوظبي.
المقتنيات  م��ن  كبيرة  مجموعة  الحوسني  ل��دى 
البريدية  وال��ط��واب��ع  ال��ع��م��الت  بين  تتنوع  القديمة 
التصوير  وك��ام��ي��رات  القديمة  وال��ك��ت��ب  وال��م��ج��الت 
القطع،  من  وغيرها  للسيارات،  صغيرة  ومجسمات 
ال�19وبدايات  القرن  إل��ى  بعضها  تاريخ  يرجع  التي 

القرن ال� 20.
حبي  إل��ى  بالمقتنيات  اهتمامي  يرجع  وأض���اف: 
لحفظ تراث اآلباء واألجداد من الضياع، حيث جمعت 
الصغار  جيل  ليتمكن  واح��د  مكان  في  التاريخ  ه��ذا 
زاد  مضيفاً:  كثب..  عن  عليه  االط��الع  من  والشباب 
الشخصية  متاحفهم  تأسيس  على  المواطنين  إقبال 
فأصبحت  وطنية،  أو  شخصية  أو  ثقافية  ألسباب 
تمثل عاماًل مهما في حفظ اإلرث الشعبي واألدوات 

والقطع النادرة. 
الشخصية  المتاحف  أصبحت  الحوسني:  وأوض��ح 
يتمكن  وت��اري��خ��ي،  وح��ض��اري  ثقافي  م��رج��ع  بمثابة 
بالدهم،  تاريخ  معرفة  من  ال��دول��ة  أبناء  خالله  من 
األش��ي��اء  ك��ل  حفظ  المتاحف  خ��الل  م��ن  يتم  ك��ذل��ك 
فإن  للمتاحف  األشخاص  يذهب  وعندما  النفيسة، 
داخل  إليها  والتعرف  القطع  هذه  مشاهدة  بإمكانهم 
المتحف، وبالتالي يتمكن الشخص من معرفة التاريخ 
االهتمام  يتم  السبب  ولهذا  وما مرت،  للدولة  القديم 
تشكل  ألنها  دول��ة  كل  في  كبيراً  اهتماماً  بالمتاحف 
الشخص  ارتباط  زي��ادة  على  وتعمل  معرفياً،  مرجعاً 

بوطنه وانتمائه القوي له. 

ابن اإلمارات.. »كاتب التاريخ«

هناء الحمادي )أبوظبي( 

المتاحف الشخصية إطاللة 

حقيقية على الماضي 

وارتباط باألرض، تذكر األجيال 

بحياة اآلباء واألجداد على 

مر العصور، وهي نقطة 

تجمع الموروث، في إطار 

حرص دولة اإلمارات على 

صون تاريخها وخصوصيتها، 

واهتمام صاحب السمو 

الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة »حفظه 

الله« بتراث الوطن.

وتهتم الكثير من حكومات 

العالم بالتراث المحلي 

وتحاول جاهدة جمعه بين 

جدران المتاحف التي ما إن 

تلجها حتى تستشعر عبق 

الماضي ورائحة األجداد بكل 

تفاصيلها، وتشعر كأنهم 

ما يزالون يعيشون بيننا، 

وتنوعت هذه المتاحف 

بين تاريخية وأخرى علمية 

وتكنولوجية وحتى 

السيارات أصبح لها متاحف 

خاصة، وفي إطار ذلك 

ظهرت مبادرات خاصة من 

بعض أبناء اإلمارات بتكوين 

متاحف خاصة جمعوا فيها 

مقتنيات وأدوات يدونون 

من خاللها قصة األمس 

ويكتبون التاريخ.

قال أحمد علي بن 

داود العبدولي: 

تم تأسس متحف 

الطيبة  الشخصي 

في الجيرة عام 

1998 انطالقًا 

من إيمان مطلق 

وقناعة راسخة 

بضرورة ترجمة رؤية 

دولة اإلمارات في 

إحياء التراث الشعبي 

والمحافظة عليه 

من االندثار وغرسه 

في نفوس األجيال 

الجديدة لتدعيم 

التمسك بالعادات 

والتقاليد األصيلة، 

باإلضافة إلى إطالع 

السياح واألجيال على 

التراث وإبراز تطور 

استخدام األدوات 

المختلفة عبر 

العصور.

 أشار أحمد العبدولي 

إلى أن أبناء دولة 

اإلمارات اهتموا 

التي  بالمتاحف 

تضم العديد من 

األثرية  المقتنيات 

والتراثية وتوثيق 

حياة اآلباء واألجداد 

منذ نشأة الدولة 

على يد المغفور له 

الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان »طيب الله 

ثراه«.

إحياء 
الموروث

  حفظ اإلرث الشعبي 
واألدوات والقطع 

النادرة 

خالد الحوسني

توثيق 

مالمح الماضي

 جدران المنزل 
تحكي قصصًا 

وروايات

عادل حسين

برعاية القيادة الرشيدة

 مقتنيات المتاحــــف الشــخصية..
كنــــــــــــوز تــــــــــــروي حكــــــــــاية الوطـــــــــــن إبراهيم المزروعي يعتز بما يحويه متحفه الشخصي

خالد الحوسني يعرض مقتنياته )تصوير: عادل النعيمي(

جرامافون من الزمن الجميل

عادل حسين مع مجموعة من المقتنيات في متحفه الخاص )تصوير: أفضل شام(

أحد هواة جمع المقتنيات األثرية في متحفه الخاص

يحمل »متحف الطيبة التراثي« في الفجيرة بين زواياه مالمح الماضي 

وتاريخ األجداد، ويجسد صورة صادقة لنمط الحياة وأدوات اإلنسان 

اإلماراتي التي عاش معها وبها وطوعها في حقبة من الزمن، حيث 

يقول أحمد علي بن داود العبدولي: يعرض المتحف مجسمات 

عديدة ترصد الحياة االجتماعية القديمة للمنازل والمطبخ التقليدي 

ومكوناته والمجالس، باإلضافة إلى األزياء وأدوات زينة المرأة اإلماراتية 

ومقتنياتها والحلي وغرف نوم الصغار وبئر الماء، والعديد من 

المجسمات لمختلف العادات والتقاليد القديمة التي ترصد طقوس 

األهالي قديمًا في العديد من أنماط الحياة من الفخاريات واألواني 

النحاسية والمعدنية واألدوات المنزلية المصنوعة من سعف النخيل، 

إلى جانب األسلحة القديمة واآلالت الموسيقية المصنوعة يدويًا، 

فضاًل عن األدوات الزراعية وأدوات الخياطة التي كانت تستخدم في 

الماضي وبعض مقتنيات أهل البحر.
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برعايـــــة

دعم بال حدود لمبدعات 
اإلخراج السينمائي 

في حب اإلبداع  

أكدت املخرجة حنان غيث أن املخرجة اإلماراتية بدأت رحلتها يف عالم اإلخراج من شغفها وحبها 
لإلبداع وإيصال رسائلها عبر الصورة والصوت، وقالت: يف مسيرتي وجتربتي اإلخراجية وجدت 

الدعم واالهتمام الكبيرين من اإلمارات وقيادتنا الرشيدة، منذ بداية مشواري الدراسي بتمكيني 
من خوض تخصصات اإلعالم املختلفة وتوفرها يف اجلامعات احمللية واملعاهد، وأيضًا من خالل 
الورش والدورات التي توفرها املؤسسات، وبعد خبرة أكثر من 16 سنة تكللت مسيرتي بالنجاح 

بدعم من اإلمارات باستكمال دراستي للماجستير يف اإلعالم، كما حظيت بدعم من مؤسسات 
حكومية وخاصة يف إنتاج برامج كرتونية وتصوير برامج محلية لألطفال، وأيضًا تغطية الفعاليات 

واألنشطة على مدار أكثر من 20 عامًا، ومت تسليط الضوء على إبداعاتي من خالل القنوات 
واملنصات احمللية والصحف بشكل مستمر.

حصد الجوائز

وأوضحت غيث أن هناك بعض املخرجات اللواتي حصلن على دعم أكادميي، ليكملن 
دراستهن يف جامعات عاملية مرموقة خارج الدولة بدعم وبتشجيع من القيادة الرشيدة، 

مشيرة إلى أن اإلمارات تبرز دور املخرجة اإلماراتية من خالل إعطائها الفرصة إلنتاج 
أعمال مختلفة عبر القنوات احمللية واملنصات الرقمية ومشاركتها يف فعاليات محلية 

وعاملية، كما شاهدنا يف إكسبو 2020، عندما كانت املرأة اإلماراتية بإبداعاتها املختلفة 
خير متثيل لإلمارات، كما تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا يف إشراك املخرجة اإلماراتية يف إنتاج 

األعمال الوطنية والعاملية ووضع بصمتها احمللية يف إبراز هوية اإلمارات من خالل البرامج 
الوثائقية أو الوطنية، أو من خالل احملافل الدولية، التي حصدت من خاللها اجلوائز.

مسيرة خالدة

 أشارت حنان غيث إلى أن املخرجة اإلماراتية 
استطاعت إبراز مسيرة املرأة وإجنازاتها، فهناك من 
عبرت عن مسيرة الوطن اخلالدة من خالل األفالم 
القصيرة والكرتون وأخريات من خالل «وثائقيات» 
وإعالنات توعوية هادفة، إضافة إلى أن هناك من 
املخرجات من أجادت إبراز قضايا املرأة اإلماراتية 

وبطوالتها يف شتى امليادين، وخصوصًا أمهات 
الشهداء، من خالل األفالم السينمائية القصيرة 

والوثائقية.

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

المجتمع  خدمة  في  فاعًال  دوراً  اإلماراتية  المرأة  لعبت 
والتنمية،  الــبــنــاء  مسيرة  عبر  الــوطــنــي  واجــبــهــا  وتــقــديــم 
مليئة  ســنــوات  عبر  مشرفة  صــورة  تقدم  أن  واستطاعت 
بالتألق والتميز والعطاء واإلبداع، وبرعاية واهتمام صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه 
اهللا»، استطاعت اإلماراتية إثبات نفسها في مجاالت عدة، 
ومن  القطاعات،  من  العديد  في  فاعًال  حضوراً  وسجلت 
هذه المجاالت، اإلخراج السينمائي، حيت تمكنت المخرجة 
من  وتطورها  اإلمـــارات  ثقافة  عن  التعبير  من  اإلماراتية 
خير  تكون  أن  واستطاعت  قدمتها،  التي  األعــمــال  خــالل 

سفيرة لبالدها في المحافل المحلية والعربية والعالمية.

جوائز
اإلنجازات  من  الكثير  حققت  التي  الفهد  نهلة  المخرجة 
المحلية  الجوائز  من  العديد  حاصده  اإلخــراج،  عالم  في 
اإلمــارات  لعبته  الــذي  الريادي  بالدور  أشــادت  والعالمية، 
شتى  فــي  وتمكينها  الــمــرأة  دعــم  فــي  الــرشــيــدة  وقيادتها 
النجاح،  مقومات  كل  لها  مهيئة  المجتمع  لخدمة  المجاالت 
ووفرت لها البيئة الداعمة لتكون حافزاً لها إلطالق طاقاتها 
اإلماراتية  المخرجة  أصبحت  وقالت:  والمبدعة..  الخالقة 
وذلك  والتكريمات،  الجوائز  حاصدة  لبلدها،  سفير  خير 
حيث  بالفن،  المعنية  والمؤسسات  الجهات  من  بتشجيع 
لتعزيز  إبــداعــيــة  ومــراكــز  فنية  منصات  اإلمـــارات  وفــرت 
وصناعة  اإلخراج  مجال  في  العاملة  اإلماراتية  المرأة  دور 

المحتوى اإلبداعي، للمخضرمات والمواهب الواعدة.

إبداع
دبي  ومدينة  نيشن  وإيمج   TwoFour54 الفهد:  وتابعت 
لإلعالم  الشارقة  ومدينة  والتلفزيوني  السينمائي  لإلنتاج 
(شمس)، جهات ساهمت في إظهار المخرجات الموهوبات 
ومكنتهن في مجال إخراج األفالم المتنوعة، ما بين روائية 
طويلة وقصيرة ووثائقية، ودعمتهن حتى وصلن بإبداعاتهن 
إلى العالمية، ونقلن صورة اإلمارات من خالل السينما إلى 

اآلخر.
ولفتت إلى أن اإلمارات أوجدت التخصصات في عدد من 
المختلفة  بأقسامه  اإلعــالم،  مجال  في  الكبيرة  الجامعات 
الدولة  داخل  دورات  وفرت  كما  واإلخراج،  التلفزيون  ومنها 
األولــى  أميركا،  في  بعثتين  على  حصلت  وقــد  وخارجها، 
صناعة  في  والثانية  التخصصي،  السينمائي  اإلخراج  حول 
األفالم الوثائقية، مؤكدة أن اإلمارات سباقة في دعم المرأة 

اإلماراتية بكافة التخصصات.

نموذج
المخرجة نايلة الخاجة الحاصلة على العديد من الجوائز 
تمثل  اإلماراتية  المرأة  أن  إلى  أشارت  السينما،  مجال  في 
تعزيز  فــي  سباقة  ـــارات  اإلم وقــالــت:  بــه،  يقتدى  نموذجاً 
اإلخــراج،  مجال  ومنها  المجاالت،  كل  في  المرأة  وتمكين 
من  عــدد  وجــود  مع  إنــجــازات،  تحقق  أن  استطاعت  حيث 
المتميزات في المجال السينمائي اللواتي أصبحن سفيرات 
لإلمارات، من خالل عرض أعمالهن محلياً وعالمياً، فطموح 
المرأة اإلماراتية ال حدود له في ظل رعاية القيادة الرشيدة 
األمر  وتمكينها،  والمرأة  لدعم  كبيراً  اهتماماً  أولــت  التي 

الذي دفعها لالستمرارية وتحقيق اإلنجازات.
الغالي  وطننا  ـــارات،  اإلم ابنة  كوني  فخورة  أنــا  وتابعت: 
وكوني  القمم،  أعلى  في  ويجعلها  المرأة  يدعم  دائماً  الذي 
من  لسرد قصص  حدود  بال  عشق  عندي  إماراتية  مخرجة 
تراث بالدي، فدائماً ما أسلط الضوء على قصص إماراتية 
بعدسة الكاميرا، وفيلمي الروائي الطويل الجديد «باب» الذي 
العالمي  والملحن  اهللا  أمر  مسعود  الكاتب  مع  فيه  أتعاون 
قصة  لتجسيد  ومميزة  رائعة  خطوة  سيكون  رحمان،  آر  إيه 
لبلدي  أكون سفيرة  أن  اإلمــارات، فأتمنى  تراب  من قصص 
عالياً  رايتنا  نرفع  وأن  القصص،  هذه  خالل  من  اإلمــارات 

وبفخر في المحافل الدولية، ونحصد جوائز عالمية.

القيادة 
الرشيدة 
وفرت البيئة 
الداعمة 
وحوافز التميز
نهلة الفهد

نرفع رايتنا 
عاليًا وبفخر 
في المحافل 
الدولية 
نايلة الخاجة  

إنتاج أعمال 
عالمية ببصمة 
محلية إلبراز 
الهوية
حنان غيث



هناء الحمادي )أبوظبي( 

التنشئة األسرية..  لبرامج  الرشيدة  القيادة  بدعم  واعتزاز  وسط مشاعر فخر 
بالمركز األول في جائزة  تعيش أسرة سعد نصيب األحبابي فرحة الفوز مؤخراً 
خليفة التربوية لعام 2022، في مجال التعليم وخدمة المجتمع  ضمن »فئة األسرة 
اإلماراتية المتميزة«، والتي تمثل إحدى الفئات الحيوية في الجائزة، والتي تسلط 

الضوء على إبداعات هذه األسر .
األسرة المتميزة حلم يراود الجميع، لإليمان بأنها وحدة بناء المجتمع، وتميزها 
اإلمارات  دولة  أجندة  دائما ضمن  ذلك  ويأتي  وواعياً،  مثقفاً  آمناً  مجتمعاً  يعني 
سعياً إلى بناء مجتمع سليم، ومن هذا المنطلق تتبع أسرة سعد نصيب األحبابي 
رؤية واضحة تراعي قدرات ومهارات كل فرد فيها، إضافة إلى توزيع المهام بشكل 
يتناسب مع موقع وإمكانات كل فرد. وأكد »األب« سعد نصيب األحبابي أن هذه 
الجائزة ستبقى وساماً على صدره يفخر به طوال عمره، وأن شعوره ال يوصف وال 
تضاهيه أي فرحة، ألنه تسلم جائزة تحمل اسم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان »رحمه اهلل«، وهذا تقدير عزيز على قلبه، سيجعله يبذل قصارى جهده من 

أجل تحقيق ما تصبو إليه القيادة الرشيدة لمصلحة الوطن.
الزوجة مريم مصلح العرياني حاصلة على بكالوريوس هندسة برامج الحاسب 
اآللي من جامعة اإلمارات بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وتعمل موظفة في جامعة 
في جمعية  إداري  المرأة«، عضو  وسعادة  رئيس جمعية »صحة  ونائب  اإلم��ارات 
اإلم��ارات لإليجابية والسعادة، عضو في جمعية الطفل التابع لجمعية محمد بن 
خالد آل نهيان، عضو في جمعية أصدقاء البيئة، عضو في فريق بصمة سعادة 
التطوعي، وهي أم ألطفال متميزين، واستطاعت أن تحقق إنجازاً آخر يضاف إلى 
أفراد أسرتها المتميزة الذين تحثهم دائماً على التفوق واإلبداع والنجاح مهما كانت 

العواقب والصعوبات.
 وتقول: »تميز أسرتي يعني تميز أبنائي عن اآلخرين، حيث أحرص على تربيتهم 
بأفضل الطرق، فأنا ال أتوانى عن بذل الغالي والنفيس في سبيل تعليمهم وزيادة 
حبهم للقراءة واستغالل أوقات فراغهم ببرامج تقوية المهارات الحياتية المختلفة 
وتنمية لهواياتهم، والمشاركة في األنشطة التطوعية وتقديم المبادرات المجتمعية، 
فظهرت مواهبهم في الرياضيات وعالم المسرح، وقد حصلوا سابقاً على العديد 
من الجوائز ومنها جائزة حمدان بن راشد لألداء التعليمي المتميز وجائزة مسابقة 

أولياء االمور التي تنظم في مدينة العين.
وتضيف: »حرصت على غرس مفهوم التميز في حياتهم العلمية والعملية منذ 
الطفولة ودعمت  جميع هواياتهم المختلفة والمتنوعة، حيث تم إشراكهم في الكثير 
من الفعاليات واألنشطة الكتساب الخبرة والمهارة، وحيثما وجدت أحدهم لديه 
القدرة على التميز في مجال ال أتوانى في دعمه وتشجيعه الستثمار هذا الشغف، 
لذلك فجميع أبنائي أصبحت لديهم هوايات مختلفة وقدرات متميزة«، موضحة: 
»هنا جاء دوري كأم في كيفية استغالل هذا التميز وتقويته وتنمية الموهبة لديهم 

من توفير األدوات التي تساعد الطفل على إطالق ما عنده«.

أنشطة ومبادرات 
وعن سر التميز والفوز في جائزة خليفة التربوية في فئة التعليم وخدمة المجتمع 
التميز  إلى االجتهاد والعمل على  المتميزة«، قالت: سعيت  »فئة األسرة اإلماراتية 
وإطالق الكثير من المبادرات واألنشطة مع أفراد أسرتي.. ففئة األسرة المتميزة من 
الفئات ذات القيمة المضافة على مستوى بناء منظومة التميز المستدام، التي تحرص 
عليها جائزة خليفة التربوية بشكل كبير، وذلك من مرتكز ومنطلق أن األسرة هي 
المؤسسة االجتماعية األساسية التي تعمل على تنشئة الفرد وتشكيله.. وقالت: إننا 
كأسرة نحرص دائماً على إنشاء جيل واٍع يحرص على تطوير المهارات والقدرات، التي 
تجعل لدينا الكثير من المواهب واإلبداعات.  وعبر أبناء سعد األحبابي عن فخرهم 
بالفوز في جائزة خليفة التربوية فئة األسرة اإلماراتية المتميزة مؤكدين أنه بفضل 

والديهما ودعمهما المستمر حققوا هذا اإلنجاز الذي يفتخرون به طوال حياتهم.

أسرة سعد األحبابي الفائزة بجائزة خليفة التربوية )الصور من المصدر(

رعاية كبيرة
عبرت مرمي العرياني 

عن شعورها بالفخر 
بكونها ابنة اإلمارات، 

التي حتظى أسرتها 
بدعم ورعاية كبيرة، يف 

إطار التنشئة األسرية 
السليمة لبناء املجتمع. 

وقالت عن حب التميز 
الذي زرعته يف حياة 

أسرتها: »كثيرًا ما أجد 
نفسي مع أفراد أسرتي 

أحدثهم عن األشخاص 
املتميزين الذين ميتلكون 
مواهب حتدوا الصعوبات 

وحققوا أحالمهم على 
أرض الواقع، كما أتقبل 
أخطائهم، ألنها بداية 

النجاح، وأساعدهم 
على حتديد األهداف 

الشخصية ورسم 
مسيرتهم املستقبلية، 

وأحفزهم على مواصلة 
التميز«.

أحرص على تنشئة 
أبنائي وفق 

العادات اإلماراتية 
األصـــيلة

مريم العرياني

عائلة سعد األحبابي.. 

»األسرة املتميزة« 

في إطار دعم قيادتنا لبرامج التنشئة األسرية
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دروب

قلٌب

على مصر

ك��أّول  أي��ام  بعد  القاسمي  صقر  ميسون  واألدي��ب��ة  الشاعرة  تُتوُج 
إماراتية تحصد جائزة الشيخ زايد للكتاب في اآلداب، بعد أن أُعلن 
الرائع »مقهى ريش.. عين على مصر« بهذه  من قبل عن فوز كتابها 
ويحق  وعربي.  إماراتي  أديب  كل  قلب  على  األعز  تُعد  التي  الجائزة 
الذي  القائد  جائزة  تحمل  وه��ي  اإلنجاز  بهذا  تفتخر  أن  لميسون 
الحب  هذا  وأورث  قلبه،  صميم  وفي  عينيه  نصب  مصر  حب  كان 
األول  بعنوانين  التكريم  هذا  اليوم  ليتجسد  جميعاً،  اإلمارات  ألبناء 

هو »الشيخ زايد.. قلٌب على مصر« والثاني عنوان الكتاب.
على  بقّوة  اإلب��داع��ي  حضورها  ترسيخ  على  صقر  ميسون  دأب��ت 
امتازت  حيث  مجدد  بنفٍس  الشعر  في  وخاضت  العربي،  المستوى 
تكوين  وفي  الشعرية  الجملة  بناء  في  والعمق  باالختزال  قصيدتها 
منذ  الحداثة  تيار  أسست  التي  األصوات  أحد  وكانت  النص.  معمار 
صعيد  على  المهمة  التجربة  هذه  صميم  في  تزال  وال  الثمانينيات 
الفن  في  تجربة  الوتيرة  بنفس  ولديها  اإلم��ارات.  في  الشعر  تاريخ 
وبأعمال  الفني  المشهد  في صدارة  أيضاً  لتضعها  امتدت  التشكيلي 
وأبعاد  وتكوينات  واللوحة  اللون  مع  التعاطي  فرادتها في  تكشف عن 
نََفس  بتقديم  الحضور  هذا  عّمقت  ثم  الجديدة،  البصرية  الرؤية 
روائي خاص ومبهر استطاعت به أن تقرأ تفاصيل المكان وأن تطرح 
أسئلة وجودية وفلسفية خاصة بالهوية والتاريخ واألرض والبحر. وما 
الفضاء  هذا  في  ترفرُف  ميسون  أجنحة  كانت  ومصر  اإلمارات  بين 
الفسيح وهي تستلهم من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
»طيب اهلل ثراه« طاقة الحب والوفاء واإلبداع الذي كان يكّنه لمصر.
قامت  ال��ذي  الكبير  المجهود  ري��ش«  »مقهى  كتاب  في  أعجبني 
سنوات  م��دار  على  وتدوينها  التاريخية،  ال��م��ادة  لجمع  ميسون  به 
من  جانباً  النهاية  ف��ي  تقدم  التي  وال��ص��ور  والقصص  للحكايات 
لتشعرك  الكتاب  بها  كتبت  التي  اللغة  أكثر  وأعجبتني  مصر،  تاريخ 
بالمعنى  رص��داً  أو  بحثاً  وليس  بامتياز  أدب��ي  عمل  أم��ام  أنك  فعاًل 
الشائقة  فصوله  بعض  وق��رأت  كاماًل  الكتاب  تصفحُت  األكاديمي. 
وتعرفت على قصص أدباء وفنانين مروا في ذلك المقهى وتركوا أثراً 
مصر  مثقفي  بين  وال��زواج  الحب  قصص  من  الكثير  إن  بل  وصوتاً، 
أول  في  االستهالل  أيضاً  المكان. شّدني  ذلك  في  انطلقت شرارتها 
تضاف  تحديداً،  والقاهرة  مصر  في  ودوره��ا  المقاهي  عن  الكتاب 
العوائل  أرشيف  التي حصلت عليها ميسون من  القديمة  الصور  إليه 
مصر..  على  قلٌب  اإلم��ارات،  في  لدينا  المقهى.  لهذا  أسست  التي 

وعيٌن على مصر.. وروٌح على مصر.

عادل خزام

akhozam@yahoo.com

خالل مشاركتها بـ »حق المؤلف والحقوق المجاورة 42«

بدور القاسمي: أطر امللكية الفكرية تدعم الناشرين

الشارقة )االتحاد(

االتحاد  رئيسة  القاسمي،  بدور  الشيخة  أشادت 
الملكية  حقوق  حماية  بأطر  للناشرين،  ال��دول��ي 
أهميتها  وأكدت  العالمية.  النشر  وحقوق  الفكرية 
معدالت  رف��ع  ف��ي  النشر  صناعة  دور  تعزيز  ف��ي 
القراءة، والتعريف باإلرث الثقافي، وترسيخ الحوار 
والنهوض  التنوع،  ودع��م  الثقافات،  بين  والتفاهم 
بالتعليم، وحماية اللغات المحلية، ولغات األقليات، 

واللغات األصلية.
الدائمة  للجنة  ال����42  ال���دورة  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
المعنّية بحق المؤلف والحقوق المجاورة، في مدينة 
االتحاد  رئيسة  فيها  ناقشت  السويسرية،  جنيف 

الراسخة  األط��ر  أسهمت  كيف  للناشرين  الدولي 
لحماية الملكية الفكرية وحقوق النشر التي وفرتها 
الفكرية«  للملكية  العالمية  »المنظمة  اتفاقيات 
)الويبو(، بتمكين الناشرين في جميع أنحاء العالم 
من االستثمار في الكّتاب، واالرتقاء باألدب، وإثراء 
على  والتربوية،  التعليمية  الحلول  وتوفير  البحوث، 

الرغم من تداعيات الوباء.
والطموحات،  القيود  حول  اللجنة  نقاش  وخالل 
حماية  أطر  أهمية  القاسمي  بدور  الشيخة  أكدت 
في  االستثمار  زي��ادة  في  ودوره��ا  الفكرية  الملكية 
والنامية.  المتقدمة  الدول  في  اإلبداعي  المحتوى 
لحماية  الحقوق  لتلك  الفاعل  التعزيز  إلى  ودعت 
الناشرين من القرصنة الورقية واإللكترونية، وإثراء 

نشر الموارد التعليمية باللغات األصلية وإصدارات 
إلى دور  المحليين. وأشارت الشيخة بدور  الكّتاب 
مبادرات »االتحاد الدولي للناشرين«، وبشكل خاص 
قطاع  ومرونة  الستدامة  العالمية  الخطة  مبادرة 
المعنية  الجهات  مساعدة  في  »إنسباير«،  النشر 
وال��رس��ام��ي��ن، وخ��ب��راء  وال��ك��ّت��اب،  ال��ن��ش��ر،  بقطاع 
الطباعة، والموزعين، والمكتبات، وموزعي الكتب، 

للوصول إلى التعافي من تداعيات الوباء.
رئيسة  التقت  إلى مدينة جنيف،  زيارتها  وخالل 
االتحاد الدولي للناشرين بدارين تانغ، المدير العام 
للمنظمة العالمية للملكية الفكرية »الويب�و«، ولبنى 
لدولة  الدائمة  البعثة  رئيس  نائب  البستكي،  قاسم 

اإلمارات لدى األمم المتحدة.

بدور القاسمي خالل  الدورة الـ42 للجنة الدائمة المعنّية بحق المؤلف والحقوق المجاورة )من المصدر(

الغذامي
لـ »            «:

»زايد للكتاب« جائزة 

عاملية رفيعة

سعد عبد الراضي )أبوظبي(

قال الناقد واملفكر السعودي عبداهلل 
الغذامي لـ»االحتاد« بعد إعالن جائزة 

الشيخ زايد للكتاب أمس عن منحه لقب 
شخصية العام الثقافية لدورتها السادسة 

عشرة: »هي مفاجأة شخصية فاحتتني 
هذا الصباح، ولم أكن أعلم عن ترشيحي 

لهذه اجلائزة املرموقة، فهي ال تدخل 
ضمن صيغة القوائم الطويلة والقصيرة 

التي تعلن سلفًا، ولكنها تظل طي الكتمان 
إلى حلظة إعالنها، ولذا وقع مني اخلبر 
موقع التحية العميقة والنادرة، فجائزة 

الشيخ زايد للشخصية الثقافية، ذات 
أبعاد عاملية ولها رمزيتها الرفيعة 

والترشح لها يحمل رمزيته الرفيعة وقد 
فازت بها شخصيات قيادية وشخصيات 

علمية عاملية وعربية«. 
وأضاف: »من الشرف العلمي أن تكون مع 

كوكبة عربية وعاملية تقلدوا شعار جائزة 
الشيخ زايد بقيمتها الفكرية والثقافية 
ورمزيتها العالية، ومنذ تأسست اجلائزة 

وهي يف مركز متقدم بني اجلوائز العربية 
والعاملية، وموعد إعالنها السنوي موعد 
تنتظره كل التوقعات، وأسجل تقديري 
للجنة العلمية على مفاجأتهم املدهشة 

وعلى كرمي تقديرهم«.

عبدهللا الغذامي
شخصية العام الثقافية

لـ »زايــد للكتاب 16«
أبوظبي )االتحاد( 

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب، 
للغة  أبوظبي  مركز  ينّظمها  التي 
الثقافة  ل���دائ���رة  ال��ت��اب��ع  ال��ع��رب��ي��ة 
عن  أم��س،  أبوظبي،   - والسياحة 
الثقافية  العام  شخصية  لقب  منح 
للناقد  عشرة  ال��س��ادس��ة  ل��دورت��ه��ا 
تكريماً  الغّذامي،  عبداهلل  الدكتور 
لمسيرته الطويلة من العطاء، والتي 
ومشروعات  دراسات  أنجز خاللها 
بحثية مهّمة أثرت الِحراك الثقافي 

إقليمياً وعربياً.
للجائزة  العلمية  الهيئة  ومنحت 
جائزة  الغذامي  أمنائها  ومجلس 
شخصية العام الثقافية نظير جهوده 
الثقافي  النقد  المتميزة في ميدان 
والفكر  والشعر  ال��م��رأة  ودراس���ات 
منتصف  منذ  ب��دأت  التي  النقدي 
نقلة  أح��دث��ت  وال��ت��ي  الثمانينيات، 
نوعية في الخطاب النقدي العربي، 
»الخطيئة  مثل  مؤلفاته  وأسهمت 
والتكفير« »والنقد الثقافي قراءة في 
األنساق الثقافية« و»تشريح النّص« 
و»الكتابة  الحداثة«  من  و»الموقف 
واللغة«،  و»ال��م��رأة  الكتابة«  ض��ّد 
وغيرها من الدراسات المتخصصة 
النقد  حول  نقدية  حركة  بلورة  في 
األدبي والنقد الثقافي، وفتح اآلفاق 
ن��ح��و م��ن��اق��ش��ة ال���ت���راث ال��ش��ع��ري 
وإع��ادة  المعاصر  العربي  واإلب��داع 
ق��راءت��ه م��ن م��ن��ظ��ور ن��ق��دي يتسم 
وكان  واالخ��ت��الف.  والعمق  بالجدة 
الحداثة  رواد  من  واح��داً  الغذامي 
التي ال تؤمن بالقطيعة المعرفية، بل 
تصدر عن إيمان بإعادة قراء التراث 
بمنهجية نقدية تثريه وتلقي أضواء 

كاشفة على ما فيه من إبداع.
مسيرة  وعبر  الغذامي  واستطاع 
أن  عقود  الخمسة  ج��اوزت  طويلة 
لفت  نوعياً  معرفياً  حراكاً  يؤسس 
إل���ى أهمية  األن���ظ���ار م��ن خ��الل��ه 
ميادين  في  فتمّيز  الثقافي،  النقد 
قضايا  وت��ن��اول  وح���اور  النظريات 
جعلت منه علماً من أعالم النقد في 
المنطقة العربية، إذ يعكس اختيار 
الجائزة حرصها على االحتفاء بهذه 
القامة، وتسليط الضوء على جهوده 
من  أث��رى  التي  النوعية  ومؤلفاته 
وسلّطت  العربية،  المكتبة  خاللها 
الضوء على قضايا مهّمة ومحورية 

في الحراك الثقافي، والفكري.
مواليد  من  وهو  الغذامي،  وقدم 
م��دي��ن��ة ع��ن��ي��زة ال��س��ع��ودي��ة ع��ام 
للنقد  أس��ت��اذاً  عمل  وال��ذي   1947
قسم  اآلداب،  كلية  ف��ي  والنظرية 
الملك  جامعة  ف��ي  العربية،  اللغة 
سعود في الرياض، دراسات نقدية 
سلّطت الضوء على دراسات المرأة؛ 
المجال  ف��ي ه��ذا  ت��ع��ّد ج��ه��وده  إذ 

فاتحة لدراسات النسوية في العالم 
العربي، ومرحلة تأسيسية للخطاب 
خالل  من  العربي  الثقافي  النقدي 
الثقافي  ال��ن��ق��د  ح��ض��ور  ت��ك��ري��س 
العربية  األك��ادي��م��ي��ة  ال��س��اح��ة  ف��ي 
حّد  على  النقدي  الخطاب  وتفعيل 
فللغذامي  ذات��ه  الوقت  وفي  س��واء، 
امتدادات علمية ثقافية في مجاالت 
النقد والفلسفة والفكر، حيث ألف 
والدراسات  الكتب  من  كبيراً  عدداً 
منها:  المعرفية  الحقول  ه��ذه  في 
»مآالت الفلسفة.. من الفلسفة إلى 
أو  والقبائلية  و»القبيلة  النظرية«، 

هويات ما بعد الحداثة«.
إل��ى ذل��ك، ق��ال الدكتور علي بن 
رئيس  ال��ج��ائ��زة،  ع��ام  أمين  تميم، 
مركز أبوظبي للغة العربية: »تحتفي 
بقامة  ال��ي��وم  زاي���د  الشيخ  ج��ائ��زة 
الطويل  تاريخها  لها  مرموقة  أدبية 
سلّطت  التي  الدؤوبة  وانشغاالتها 
ومكانته  النقد  أهمية  على  الضوء 
عامة،  بصفة  الثقافي  الحراك  في 
يمتلك  الغذامي  عبداهلل  فاألستاذ 
رؤي����ة ف����ّذة وس��ع��ة اط����الع ف��ري��دة 
عن  يعبر  أن  خاللها  م��ن  استطاع 
فتبّحر  العربية  الثقافة  منجزات 
نظرياتها،  م��ن  ونهل  علومها،  ف��ي 
ن��ق��دي��ة حديثة  وق����ّدم أط���روح���ات 
ومعاصرة أحاط من خاللها بالكثير 
م��ن ال��ج��وان��ب ال��م��ع��رف��ي��ة وس��لّ��ط 
الضوء على قضايا مهّمة ومعرفية 
الفيلسوف  والمفكر  الناقد  بعين 
واألكاديمي الذي يرتبط بشكل وثيق 
منها  وينطلق  أصيلة  عربية  بثقافة 
قرب  ع��ن  ويتمّعن  ويبحث  ليحلّل 
أعالم  من  أصياًل  علماً  ب��ات  حتى 

النقد في عالمنا العربي«. 

في إطار »أبوظبي الدولي للكتاب 2022«

»رواق األدب والكتاب 7« تحتفي بأحمد 

راشد ثاني وتقّدم 14 إصدارًا جديدًا 

أبوظبي )االتحاد(

ض���م���ن ف���ع���ال���ي���ات 
ال�����������دورة ال���ت���اس���ع���ة 
ع��ش��رة م���ن م��ه��رج��ان 
شعار  ت��ح��ت  أب��وظ��ب��ي 
ريادة  اإلم���ارات:  »فكر 
إنجاز-  حرفية  إبداع- 
تعلن  ح���ض���ارة«،  ب��ن��اء 
م���ج���م���وع���ة أب��وظ��ب��ي 
ل��ل��ث��ق��اف��ة وال���ف���ن���ون، 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ات��ح��اد 
كّتاب وأدب��اء اإلم��ارات 
للنشر  ن��ب��ط��ي  ودار 
وه��م��ال��ي��ل ل��ل��ط��ب��اع��ة 
انطالق  ع��ن  وال��ن��ش��ر، 
ال�����دورة ال��س��اب��ع��ة من 
األدب  »رواق  مبادرتها 
وال�����ك�����ت�����اب« وال���ت���ي 
إص����داراً   14 تتضمن 
وبرنامجاً  جديداً  أدبياً 
ضمن  متنوعاً  ثقافياً 
ف����ع����ال����ي����ات م���ع���رض 
أبوظبي الدولي للكتاب 

في دورته الحادية والثالثين خالل الفترة من 23 وحتى 29 مايو 
الجاري.

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة 
من  »نسعى  أبوظبي:  لمهرجان  الفني  والمدير  المؤسس  والفنون، 
تمكين  إلى  السابع  عامها  في  والكتاب  األدب  رواق  مبادرة  خالل 
المنجز الفكري للكّتاب واألدباء في مشهد الثقافة العربية واإلبداع 
العالمي، وتحقيق مهمتنا في إثراء الرؤية الثقافية ألبوظبي، عبر 
شراكاتنا الثقافية االستراتيجية تعزيزاً الستدامة المعرفة وسعياً 
الحتضان الكّتاب ودعم المؤلفين وتحفيز صناعة الكتاب والنشر، 
انسجاماً مع ما تحققه الدولة من نهضة في مجال النشر ومواكبًة 
للحراك الثقافي واإلبداعي الحي بدعم وتوجيه قيادتنا الرشيدة«.

أبوظبي  معرض  دور  ومحورية  بأهمية  منا  »إيماناً  وأضافت: 
الدولي للكتاب في دورته الحادية والثالثين، نقّدم ضمن مشاركتنا 
الشاعر  ب���إرث  اح��ت��ف��اًء  ت��م��وت«  ال  »القصائد  ع��ن��وان  تحت  فيه 
العاشرة  السنوية  الذكرى  في  ثاني  راشد  أحمد  الكبير  اإلماراتي 
الرائدة  بالتجربة  لرحيله، واإلعالن عن إصدار كتابين احتفائيين 
 12 إلى  باإلضافة  الشعبي،  والموروث  والسرد  الشعر  للراحل في 
إصداراً لمؤلفين إماراتيين في إطار برنامج ثقافي متميز يشتمل 
وورش  الحوارية  وال��ن��دوات  الكتب  توقيعات  من  مجموعة  على 
والمؤلفين  النقاد  كبار  بمشاركة  القصة،  وكتابة  اإلبداعية  الكتابة 

من اإلمارات والعالم العربي«.
وتتضمن اإلصدارات الجديدة للمبادرة في عام 2022 بالشراكة 
مع اتحاد كّتاب وأدباء اإلمارات ودار نبطي للنشر وهماليل للطباعة 
الرائدة للراحل في الشعر  بالتجربة  الكتابين االحتفائيين  والنشر، 
هي:  أدبياً  إص��داراً   12 إلى  باإلضافة  الشعبي،  والموروث  والسرد 
»من فيضان الصباح« لليلى محمد علي الفارسي، و»لكنهم ذهبوا« 
العدان،  التقليدية« ليوسف علي  الحمادي، و»ألعابنا  ألفنان محمد 
و»شعر أصحاب الوحدات« للدكتورة حمدة حسن الحمادي، و»أهازيج 
من التراث اإلماراتي« لجامع الظنحاني، و»قاموس الكلمات األجنبية 
باللهجة اإلماراتية« لسرور خليفة الكعبي، و»عطر دقائق« لفاطمة 
ناصر، و»حتى يهدأ الليل« لمجموعة من الكتَّاب والنقاد اإلماراتيين 
أحمد  الراحل  الكبير  للشاعر  اإلبداعية  بالتجربة  احتفاًء  والعرب 
ألبي  اإللهية  اآلي��ات  في  النصية  البنية  و»مستويات  ثاني،  راش��د 
حيان التوحيدي« لعائشة الزعابي، و»الحركة الشعرية في اإلمارات 
القيادة«  و»أسلوب  الهاشمي،  مريم  للدكتورة  الحيرة(«  )مجموعة 
األدبية«  النصوص  في  القائد  و»ص��ورة  الغيص،  عائشة  للدكتورة 

ألسماء الكلباني، و»سيح المحب« لناصر جبران.

هدى الخميس:
تمكين المنجز الفكري 
للكّتاب واألدباء في 

مشهد الثقافة العربية 
واإلبداع العالمي

قامة أدبية مرموقة 
لها تاريخها الطويل 

وانشغاالتها الدؤوبة 
إلبراز أهمية النقد 

ومكانته في الحراك 
الثقافي

علي بن تميم

عصام يوسف: كتابات »التواصل االجتماعي« تسبب الحيرة

محمد عبدالسميع )الشارقة(

أّكد الروائي املصري عصام يوسف أهمية التواصل مع القّراء؛ 
كونهم مصدرًا يغّذي الكاتب، مستثمرًا وسائل التواصل 

االجتماعي يف بّث الرسالة وانتشار املؤلف، خصوصًا بعد أن 
سجلت »ربع جرام« الرواية األكثر مبيعًا.

 وعلى هامش مشاركته يف مهرجان الشارقة القرائي للطفل 
الثالث عشر، قال إّن روايته الصادرة عام 2008 القت انتشارًا 

كبيرًا عبر وسائل التواصل ويف املواقع اإللكترونية.
 وحّذر يوسف من رداءة أعمال تعرض على وسائل التواصل، 

بحيث يختلط الغّث بالسمني، ويصبح القارئ يف حيرة من 
أمره أمام كتابات مستمرة وكثيرة، يف حني أّن الطفل يف أحوج 

ما يكون إلى التوجيه والنصيحة متهيدًا لنشأته املستقبلية 
والقريبة يف عالم التأليف والكتابة.

وأّكد ضرورة أن تكون هناك مادة مستقّلة تدّرس حول هذه 
الوسائل وكيفية التعامل معها، واحلذر من سلبياتها.

عصام يوسف



الجمعة 19 شوال 1443 هـ الموافق 20 مايو 2022مصحيفة يومية سياسية جامعـة    ـ    تأسست فـــي 20 أكتـوبر 1969 www.alittihad.ae

رئيس التحرير 

حمد الكعبي

@aletihadae

إحدى مطبوعات

في صحبة الماء.. 
وما يحكي

أُج��اج،  ملح  على  أو  ف��رات  وجه عذب  على  تكون  التي  تلك  الماء..  رح��ات  عزيزة 
وجميلة تكون حين تقترن بسردياته وحكاياته التي ال تنتهي، لعلها من الرحات التي 
ال تنسى في حياة المسافر، عاشق تعب نهار المسافات، ومسك ليالي الوجد، تلك 
الرحلة المائية التي شقت وجهتها نحو حواف جزر الفلبين الساحرة، والغافية تحت 
ظال الغمام، الساجدة لشمسها في شروقها وغروبها في تناغم جميل بين الطبيعة 
حين تتسيد، وتعلن حضورها على المكان، يومها كانت تلك األمكنة شبه بدائية بكل 
تفاصيلها، وطقوسها، وترحابها بالغرباء الذين ما جاءوا إال ليرسلوا حبهم، ويغنموا 

وقتهم، ويقولوا لألشياء الجميلة: أنت جميلة، وفقط!
يومها قبل سنوات ليست بالطوال، كانت كل األمور عادية نحو سبحانيتها، وأناس 
المدفوع  الساح  يعرفوا معنى  لم  ال��آزورد،  التي تشبه صفاء  الجزر وحوافها  تلك 
ثمنه، وثمن جريرته التي تودي باألبرياء، وتغتال لحظات فرحهم، كانوا مثل فاحين 

نباء، ال عشق لهم إال األرض، والخير الذي فيها.
كانت صفحة وجه ذلك النهر الذي استقبلنا ماؤه، بعد أن ودّعنا مالح البحر، وكأنها 
جزء من بساط الغابة الخضراء المبتلة، والتي إن استقبلت المطر فرحت، وأن غازلها 
النهر بطمي تعبه، وجريانه الذي يحاذي األشجار، وال يؤلمها، فرحت، وإن ترنح قارب 
يتبع موجه الدافع، وغنى من عليه بأغاني فيها شجن الوداع، وسجن الحزن، أعانه 
على سفره النهري، وعلى وجع صاحبه المجدف، وفرحت، فالنهر يخّزن حنيناً، وكأنه 
المطلّة  الصغيرة  األب��واب  كل  يطرق  أن  قدر  لو  يستطيع  ليته  للجميع،  خال  بمثابة 
عليه، ليودعها سر إشراقة صباحه أو هدوء إغماضة الغروب، ويمضي وحيداً سارداً 

حكايته المائية التي ال تنتهي.
ووجوه  الخشبي،  المركب  ترافق  وطيور  صبايا  زقزقات  كانت  الرحلة  تلك  في 
في  وشباب  أشعتها،  ضوء  ومن  الشمس،  من  شيئاً  لتسرق  جاءت  نسائية  وأجساد 
أعمار يمكنهم أن يمروا على ثاثة صحون، ويقولون: هل من مزيد! وشاب كان يعجب 
ببيوت البسطاء، ورزقهم البسيط الحال التي تباركه السماء من بعيد، وتلك البساطة 

اآلسّرة التي تمده بمتعة التأمل، وإعادة قراءة األشياء.
كان اليوم بطوله لهواً، وضحكاً، ووقوفاً عند بيوت، كأنها كانت منسية لرزق النهر، 
متبضعين  شاربين،  آكلين،  نتوقف  األول،  اإلنسان  حياة  بداية  منذ  المشاع  وذل��ك 
يعرفونها،  ال  ب��دوالرات  السياح  ويختطفها  األهالي  يصنعها  كان  تقليدية  لحاجات 
وودهم لو أنهم قايضوا بها بضائع ذات نفع لهم أو كانت ورقات »بيسو« من عملتهم 

المحلية يعرفون قيمتها على األقل.
أحجار،  بين  من  متساقطة  شاالت  عند  توقفنا  أي��ام،  ثاثة  المركب  ِبنَا  تهادى 
إلى أشجار  الموحشة من سكونها  الغابات  واد سحيق، قادتنا طرق  أو  كأنها لجبل 

قديمة تشبه آلهة القبيلة، سرنا لبيوت أسر ما زالت صحونهم أوراق 
الشجر ومعالق الخشب، وتتردد بود نحو وجوه غريبة ال تشبهها، لكن 
فتيل  نزعوا  السياحيون  والمرشدون  القلوب،  كانت سفيرة  البسمة 
باتجاه  األمور  باآلخر، وتصير  اللغة، ويظن  تتعثر  اشتعال حين  أي 

التوثب، ويتحول اإلنسان المهادن لنمر غاٍب.

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 +

نشر مركز محمد بن راشد للفضاء صورة أكدت وجود أكثر من 4 ماليين شجرة نخيل في منطقة العين باستخدام 
ره مهندسو المركز، وتبلغ دقة النتائج التي رصدها البرنامج 96%.. ويأتي  برنامج يعتمد على الذكاء االصطناعي طوَّ

مت الصور الجوية للمناطق المرصودة. دبي )االتحاد( ذلك ضمن تعاون استراتيجي بين المركز وبلدية العين التي قدَّ

رصدها مركز محمد بن راشد للفضاء4 ماليين شجرة نخيــــل في العين
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