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دبي )االتحاد(

نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أكد 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«، أن 
بفضل  هو  وتقدم  طيبة  سمعة  من  اإلمــارات  دولة  حققته  ما 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اهلل ثراه، 
فيديو  ذلك في  واحد. جاء  كفريق  العمل  أهمية  مشدداً على 
»#ومضات_ وسم  تحت  أمس،  »إنستغرام«  على  سموه  نشره 
من  جانباً  خالله  من  متابعيه  سموه  يشارك  الــذي  قيادية« 

)طالع ص 06( خبراته الحياتية والقيادية. 

شــــدد على أهميــــة العمــــل كفـــــريق واحـــــد

محمد بن راشد: 
تقــــدم الدولـــة وسمعتهــا 

الطيبة بفضل زايد

اإلمارات وقعت على إعالن كيغالي في رواندا

محمد بن زايد: ندعم القضاء على األمراض املدارية

أبوظبي )االتحاد( 

نهيان  آل  زايــد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أكد 
اإلمارات  دولة  توقيع  أن  اهلل«،  »حفظه  الدولة  رئيس 
المهملة،  المدارية  األمــراض  بشأن  كيغالي«  »إعــالن 

يأتي في إطار مساهماتنا المتواصلة لمكافحة هذه 
األمراض، والتعاون مع شركائنا في تبني أحدث 

الخطوات  لتسريع  واالستراتيجيات  االبتكارات 
عليها. القضاء  نحو 

قمة  خــالل  كيغالي  إعــالن  توقيع  وتــم   
ــراض الــمــداريــة  ــ بــشــأن الــمــالريــا واألمـ

حكومة  استضافتها  والتي  المهملة، 

قادة حكومات  اجتماع  على هامش  األول  أمس  رواندا 
القطاع  قــادة  القمة  جمعت  حيث  الكومنولث،  دول 
الحاجة  على  الــضــوء  لتسليط  العالم  حــول  الصحي 
المدارية  واألمـــراض  المالريا  على  للقضاء  العاجلة 
على  للقضاء  الجهود  تكامل  فرص  وتحديد  المهملة، 
بن  شخبوط  الشيخ  معالي  القمة  وحضر  األمــراض.  
بتوقيع  وقــام  ــة،  دول وزيــر  نهيان  آل  مبارك  بن  نهيان 
إعالن كيغالي بالنيابة عن دولة اإلمارات، حيث حضر 
معاليه ممثاًل عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل«، وعن مبادرة بلوغ 

األخير. الميل 
 )طالع ص 04(

 تبني أحــــدث االبتكارات واالســـــتراتيجيات لتســــريع القضــــاء على األمـــراض

 تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة، حفظه اهلل ورعاه، بتسيير جسر جوي إلغاثة 

متضرري الزلزال في أفغانستان، أرسلت دولة االمارات فجر أمس 
طائرة تحمل 30 طنًا من المواد الغذائية العاجلة لمتضرري الزلزال 
في أفغانستان الذي وقع على بعد 44 كيلومترًا جنوب شرقي مدينة 
خوست األفغانية، وذلك من خالل مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان 
لألعمال اإلنسانية وهيئة الهالل األحمر، وبالتنسيق اللوجستي مع 

وزارة الخارجية والتعاون الدولي. )وام(. 
)طالع ص 05(

مساعدات عاجلة ملتضرري الزلزال يف أفغانستــانتنفيذًا لتوجيهات رئيس الدولـــــة  

أبوظبي )وام(

قالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النسائي 
العام رئيسة المجلس األعلى لألمومة والطفولة الرئيس األعلى 
لمؤسسة التنمية األسرية »أم اإلمارات« إن ثقتي بالمرأة اإلماراتية 
كبيرة جــداً، وأرى أن ما تحققه يوماً بعد يوم يدعو إلى الفخر 
والتقدير. جاء ذلك بمناسبة تكريم سموها الخريجات المتميزات 
من جامعة اإلمارات العربية المتحدة، وجامعة زايـد، وكليات التقنية 
العليا، الالتي استطعن تحقيق أفضل معدالت األداء والتحصيل 

العلمي خالل مسيرتهن التعليمية. )طالع ص ١٠(

أبوظبي )االتحاد(

ــارات ضــرورة االحتكام إلى القوانين وتغليب  أكــدت دولــة اإلم
الحكمة والحوار، إليجاد تسويات سياسية للصراعات والنزاعات 
الدولية، ومنها األزمة األوكرانية. وقال معالي الدكتور أنور بن 
محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس 
الدولة، عبر »تويتر«: »مواقف اإلمارات تحكمها المبادئ والقيم، 
وال تنجر وراء المزايدات واالنفعاالت وسياسة المحاور، وهذا 
ما ينطبق على موقفنا من الحرب في أوكرانيا، والذي يستند 
إلى القانون الدولي ورفض استخدام القوة واحترام سيادة الدول 
وحل الخالفات عبر المسار السياسي والدبلوماسي«. وأضاف: 
»اإلمارات ليست في وارد التحول عن مواقفها المبدئية وإيمانها 
بضرورة االحتكام إلى القوانين وتغليب الحكمة والحوار إليجاد 
تسويات سياسية للصراعات والنزاعات الدولية«. )طالع ص 24(

أبوظبي )وام(

نهيان ممثل  آل  زايد  بن  الشيخ حمدان  أكد سمو 
إدارة  مجلس  رئيس  الظفرة،  منطقة  في  الحاكم 
شركة دولفين للطاقة المحدودة، أن الغاز الطبيعي 
يمثل أهمية كبيرة في دولة اإلمارات، وهو جزء ال 
يتجزأ من مزيج الطاقة حيث قامت الدولة خالل 
النفط  قطاع  وتطوير  بتحديث  الماضية  السنوات 
والغاز ورسخت من مكانتها الرائدة كُمنِتج مسؤول 
هذا  فــي  العالمي  المستوى  على  مــؤثــر  والعـــب 

الرشيدة  القيادة  إن  وقال سموه  الحيوي.  القطاع 
والغاز،  النفط  لقطاع  كبيراً  اهتماماً  أولت  للدولة 
وتحقيق  والتطور  النمو  في  طموحاتها  يلبي  وبما 
وذلك  المقبلة،  العقود  خالل  المستدامة  التنمية 
الطاقة  موارد  واستثمار  اإلنتاجية  قدراته  بزيادة 
لتحقيق قيمة مضافة مستدامة لإلمارات وشعبها. 
جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها سموه لشركة 
خليفة  منطقة  فــي  الــمــحــدودة  للطاقة  دولــفــيــن 
جزيرة  في  الرئيسي  ومقرها  /كيزاد/  الصناعية 

المارية في أبوظبي. )طالع ص ٠٨و٠٩(

يوسف العربي )أبوظبي(

اإلمــارات  دولــة  إلــى  المتحركة  الهواتف  شحنات  إجمالي  بلغ 
العربية المتحدة خالل الربع األول من العام الحالي 1.5 مليون 
جهاز تقدر قيمتها بنحو 1.8 مليار درهم )494.6 مليون دوالر(، 
المتخصصة  سي«  دي  »أي  العالمية  البيانات  مؤسسة  بحسب 

المعلومات. وتقنية  االتصاالت  في بحوث 
منها،  نسخة  على  »االتحاد«  حصلت  التي  البيانات  وأفــادت 
إلى  العالميين  المصنعين  من  الذكية  الهواتف  شحنات  بــأن 
 1.360 بلغت  اإلمــارات  داخــل  المعتمدين  وموزعيهم  وكالئهم 
مقابل  درهم،  مليار   1.8 بنحو  قيمتها  تقدر  ذكي  هاتف  مليون 
مليون   8.70 بنحو  قيمتها  تقدر  تقليدي  جهاز  مليون   139.5

درهم )2.37 مليون دوالر(.

اإلمارات امـام مجلـــس األمــن : 
ال يمكن التخلي عن الشعب األفغـاني

الشيخة فاطمة: 

ثقتي باإلماراتية كبيرة

عبداللــــه بـــــن زايـــــد: 
النســــــــاء الدبلومـــــاسيـــــــات ركــــــــــــيزة 
في جهود تحقيق السالم واالزدهار

اإلمارات: تغلــيب الحكمـة 

لتسوية األزمة األوكرانية

حمــــدان بن زايـــــد:  
رسخنا ريادتنا يف قطاع النفـط والغاز

 اطلع على مشاريع شركة »دولفين«
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هالة الخياط )أبوظبي(

نجحت هيئة البيئة في أبوظبي في إضافة نوع جديد 
مهدد باالنقراض من الشعاب المرجانية في الدولة 
باللهجة  »عرشان«  أو   Acropora باسم  والمعروف 
مليون  مــن  أكثر  اســتــزراع  مــشــروع  ضمن  المحلية 
مستعمرة من الشعاب المرجانية في إمارة أبوظبي 
أنها  البيئة«  »هيئة  وأعلنت  مساحتها.  زيــادة  بهدف 
إلى  المرجانية  الشعاب  مخزون  مضاعفة  بصدد 
العدد  فيما  المقبل،  يوليو  نهاية  مع  أضعاف  ثالثة 
الحالي هو 48 ألف جزء من المرجان. وتحتوي إمارة 
المرجان  أنــواع  من  مختلفاً  نوعاً   34 على  أبوظبي 
منطقة  فيها  بما  عــدة،  مناطق  في  منتشرة  الصلب 

رأس غناضة، وبوطينة، والسعديات والنوف.

التنويع االقتصادي

21

 معهد المحاسبين القانونيين« يؤكد أن 
اإلمارات بدأت حقبة جديدة من النهضة مع 

تواصل جهود تسريع التنويع االقتصادي.
 »حسام عبدالنبي«

ص
خا

12

حـــــــوار

سعيد المنصوري
رئيس قسم تطوير التطبيقات في »محمد بن راشد 

للفضاء« يؤكد إجراء 40 دراسة إلدارة الكوارث 
واألزمات حول العالم.  »آمنة الكتبي« 

أبوظبي 
تضاعف مخزون الشعاب املرجانيــــة 

هيئة 
البيئة 

نجحــــــــــت فــــــــــي 
استــــــــــزراع نــــــوع 
مهدد باالنقراض

14

19

استحوذت على ربع شحنات الهواتف لـ»التعاون«

أسواق الدولة تستقبل 1.5 مليون 

هاتف متحرك خالل 3 أشهر

19

ـ قبيلة ودابي.. الفتيات يخترن أزواجهن
ـ رؤساء .. فالسفــــــة وأطبــــــاء وعلمــــــــــاء 
ـ في بيئة العمل..الرفاه لــيس رفاهيـــة إيمان الرئيسي

صديقة البيانو

بصمـــــــــــــــــــة خــــــــــــــــالدة 
في قلوب الرياضيين
مكرمة خليفة.. 

وسام على صدر 
األبطال
03-02

»                         « تحظى بنصيب األســـــد
في جوائز »الخليج لإلذاعة والتلفزيون«

6.14 مليار درهم مشتريات المواطنين 
من األسهم المحلية خالل 5 جلســــــــات

حمدان بن زايد يستمع لشرح خالل زيارته مقر شركة »دولفين« )تصوير: عبداهلل الجنيبي(

توقيع اإلمارات على إعالن »كيغالي« بشأن األمراض المدارية المهملة، 
يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة 
»حفظه اهلل«، وجهوده اإلنسانية في دعم مختلف الجهود الهادفة للقضاء 
على هذه األمراض، كما يتوج جهوداً بذلتها الدولة بالتعاون مع المجتمع 
الدولي في مجال استئصال األمراض على مدى عقود، إضافة إلى أن 
في حماية  قدماً  للمضي  الدولة مساهماتها  تجديد  يؤكد على  التوقيع 

حياة ماليين البشر، من األمراض، في المجتمعات األكثر ضعفاً.
الدعم الذي يقدمه العالم في هذا المجال مّكن 45 دولة من القضاء 
الجهود  نجاح هذه  يؤكد  ما  األمــراض،  تلك  من  األقل  واحد على  على 
الحكومات  بين  التعاون  إطــار  في  الجماعي  العمل  استمرار  وضــرورة 
والمنظمات المختصة والمانحين، في الوقت الذي تعمل فيه اإلمارات 
على حشد الجهود لتسريع الخطوات نحو القضاء على هذه األمراض، 
وخاصة عبر مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
رئيس الدولة »حفظه اهلل«، والمتمثلة بإطالق صندوق بلوغ الميل األخير، 
وتأسيس معهد »ريتش« في أبوظبي، إضافة إلى مبادرة سموه الستئصال 

مرض شلل األطفال في العالم.
األمــراض  مكافحة  مجال  في  ــارات  اإلمـ تقدمها  التي  المساعدات 
عبر  وقائية  ورعاية  طبية  ومستلزمات  ــة  وأدوي عالج  تقديم  تستهدف 
البحوث  مجال  في  إسهامها  إلى  إضافة  والتدريب،  والتثقيف  التوعية 
والدراسات الطبية من أجل الوصول إلى عالجات كفيلة بدحر األمراض، 
مستويات  ألدنــى  تفتقر  والتي  هشاشة  األكثر  المجتمعات  في  خاصة 

الرعاية الصحية، وجعل العالم أكثر صحة وسالمة وأمناً للجميع.
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دبي )االتحاد(

بلغت مكرمة النسخة 13 من حفل أصحاب اإلنجازات عام 2018 أكثر 
من 23 مليون درهم شملت 515 رياضيًا منهم 383 العبًا و92 إداريًا 

و26 مدربًا و13 حكمًا وميكانيكيًا واحدًا وحصد رياضيو اإلمارات 
580 ميدالية منها 202 ذهبية و193 فضية و185 برونزية خالل 

عام 2018. وتصدر اتحاد الفروسية وسباق الخيل قائمة االتحادات 
المكرمة بحصوله على 148 ميدالية منها 68 ذهبية و41 فضية و39 
برونزية فيما تصدر الالعب علي حمد الكربي من اتحاد الفروسية 

وسباق الخيل قائمة الالعبين المكرمين بحصوله على 13 ميدالية 
وحصد الالعب عمر عبد العزيز المرزوقي من اتحاد الفروسية 

وسباق الخيل أيضًا جائزة أفضل إنجاز رياضي بفوزه بالميدالية 
الفضية في قفز الحواجز خالل دورة األلعاب األولمبية الصيفية 

للشباب التي أقيمت في األرجنتين في 2018.
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بصمة خالدة في قلوب الرياضيين

وسام على صدر األبطال

مكرمة

مليونًا ألصحاب اإلنجازات 

في الحفل السنوي

مكرمين حصدوا 4114 

ميدالية في 15 عامًا

رحل المغفور له 

الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان، رحمه الله، 

وبقيت ذكراه في قلوب 

األبطال الرياضيين الذين 

رفعوا علم اإلمارات في 

المحافل الدولية والقارية 

والعربية والخليجية، 

حيث نهلوا مع مكارم 

المغفور له بعدما 

وضعوا اسم الوطن في 

المقدمة، ولن ينسى 

أي بطل صعد إلى منصة 

التتويج في حفل تكريم 

أصحاب اإلنجازات، كونها 

أشبه بالوسام على 

صدر كل من حقق إنجازًا 

وحصل على ميدالية 

وبذل الجهد والعرق 

للوصول إلى منصات 

التتويج، ولذلك لن ينسى 

الرياضيون المغفور له 

ليس فقط لمكرمته 

السنوية بل لكون هذه 

المكرمة كانت الحافز 

األكبر لكل الرياضيين.

وحولت مكرمة المغفور 

له الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان، رحمه الله، 

السنوية، رياضتنا من 

المشاركة إلى اإلنجاز، 

إذ كانت تمثل كلمة 

السر في اإلنجازات التي 

يحققها الرياضيون في 

كل البطوالت الدولية 

والقارية والعربية 

والخليجية، بل إن األبطال 

كانوا ينتظرونها سنويًا 

األسوياء وأصحاب 

الهمم، حيث تحول 

التكريم عامًا بعد عام 

إلى عيد للرياضيين 

يحفزهم لمواصلة حصد 

اإلنجازات للدولة.

رضا سليم )دبي(

وبدأت مسيرة أيادي الخير للرياضيين عام 2005، وبلغ إجمالي عدد 
 4114 مكرمين حصدوا   5303 الجائزة  إطالق  بداية  منذ  المكرمين 
وبلغ إجمالي قيمة الجائزة 212 مليوناً  ميدالية، على مدار 15 عاماً 
اإلن��ج��ازات  أصحاب  مكرمة  بلغت  فيما  دره��م��اً،  و150  ألفاً  و989 
ألفاً  و392  مليوناً   24 بقيمة  األخيرة  وهي   2019 عام  في  الرياضية 
و473 درهماً، استفاد منها 680 رياضياً من 29 اتحاداً ويتم توزيعها 
على الرياضيين، وهي النسخة التي لم تشهد إقامة حفل للرياضيين 
آل  زاي��د  بن  خليفة  الشيخ  له  المغفور  أن  إال  كورونا،  جائحة  بسبب 

نهيان، رحمه اهلل، أمر بصرف المكرمة لألبطال.
وتحول حفل تكريم أصحاب اإلنجازات الرياضية عام 2008 بقصر 
اإلمارات بالعاصمة أبوظبي إلى تظاهرة وفاء، جسدت حرص المغفور 
له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه اهلل، على تتويج جهود شباب 
اإلمارات المتميزين، وتوزيع المكرمة البالغة 8 ماليين درهم، على 236 
رياضياً حققوا إنجازات دولية خالل عامي 2005 و2006 الماضيين.

وشمل التكريم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي 
الدوحة  القدرة بأسياد  الفرق في مسابقة  عهد دبي، إلحرازه ذهبية 
2006، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ 
ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم لحصولهما على ذهبية الفرق في 
بن  محمد  بنت  ميثاء  الشيخة  تكريم سمو  تم  كما  نفسها،  المسابقة 
راشد آل مكتوم قائدة منتخبنا الوطني لكاراتيه السيدات، لتحقيقها 

فضية أسياد الدوحة، وعدداً من الميداليات في بطوالت دولية أخرى، 
والشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم إلحرازه ذهبية آسيا للرماية على 
 ،2007 مصر  العربية  البطولة  وفضية   ،2006 سنغافورة  األط��ب��اق 
والبطل األولمبي الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم إلحرازه ذهبية كأس 

العالم، والشيخة لطيفة بنت أحمد آل مكتوم لحصولها على برونزية 
أسياد الدوحة في قفز الحواجز، كما شمل التكريم جميع االتحادات 

الرياضية صاحبة اإلنجازات.
وفي عام 2009، بلغت المكرمة عشرة ماليين درهم، عن عامي 2007 
و2008، وبلغ عدد المشمولين بالتكريم من الرياضيين أصحاب اإلنجازات 

337 رياضياً ورياضية حصدوا ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية.
فيما عدد المكرمين في النسخة الرابعة عام 2010 نحو 300 من 
المكرمة  وبلغت   ،%  20 نحو  بزيادة  الرياضية  اإلنجازات  أصحاب 
الرياضات  القدم،  كرة  اتحادات  التكريم  ويشمل  دره��م  ماليين   10
البحرية، ألعاب القوى، الدراجات، السنوكر، التنس، الجولف، الرماية، 
والتجديف  الشراع  الطاولة،  كرة  المالكمة،  االثقال،  رفع  الشطرنج، 
الحديث، السيارات والدراجات النارية، الفروسية، البولينج، السباحة، 
الرياضة  وال��ك��ارات��ي��ه،  التايكواندو  األج��س��ام،  بناء  الجليد،  هوكي 

المدرسية، المعاقين، المصارعة والجودو والمبارزة.
الرياضية  اإلنجازات  2011 ألصحاب  عام  الخامسة  النسخة  وفي 
الشخصيات  وأربع من  ورياضية  رياضياً   391 تكريم  تم   ،2010 لعام 

الرياضية تقديراً لعطائهم.
أما في النسخة السادسة الخاصة بأبطال عام 2011، والتي أقيمت 
ألف درهم،  و140  23 مليوناً  المكرمة  بلغ إجمالي قيمة   ،2012 عام 
وزعت على 505 رياضيين عالوة على أعضاء األجهزة الفنية واإلدارية 
التي  السنوات  عن  ملموسة  وبزيادة  الرياضية،  والفرق  للمنتخبات 

سبقتها.

دبي )االتحاد(

في عام 2013، شمل تكريم أصحاب اإلنجازات الرياضية لعام 2012، في النسخة السابعة 
فرسان اإلمارات بقيادة الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد 

دبي، والفارس سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، تثمينًا إلنجازهما في بطولة 
العالم للقدرة بهيوستن بارك في موسم 2012 .

كما شمل التكريم الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم لحصوله على برونزية 
اإلسكيت بالبطولة اآلسيوية الثانية لعام 2012، والفارسة الشيخة لطيفة بنت أحمد بن 
جمعة آل مكتوم الحاصلة على برونزية بطولة دبي الدولية لقفز الحواجز المؤهلة لكأس 

العالم، والشيخ جمعة بن دلموك بن جمعة آل مكتوم، لحصوله على ذهبية الدبل تراب 
في البطولة اآلسيوية الثانية عشرة للرماية 2012، والشيخ راشد بن دلموك بن جمعة آل 

مكتوم، لحصوله على المركز األول في سباق كايلي للقدرة بفرنسا لمسافة 120 كم .
وبلغ عدد الرياضيين 485 رياضيًا من 26 اتحادًا رياضيًا، والذين حصدوا لإلمارات 264 

ميدالية كما كان ذوي االحتياجات الخاصة نجوم الحفل بعد تألق أبطالنا أصحاب الهمم في 
أولمبياد لندن 2012 وإهدائهم اإلمارات ميداليات مختلفة.

دبي )االتحاد(

الرياضية  اإلنجازات  أصحاب  لتكريم  الثامن  السنوي  الحفل  شهد 
24 مليونًا و964 ألف درهم، تم  2013 توزيع المكرمة التي بلغت  لعام 
27 اتحادًا وطنيًا حققوا  492 رياضيًا ورياضية يمثلون  توزيعها على 

والعربية  واآلسيوية  الدولية  المشاركات  في  متنوعة  ميدالية   389
.2013 التي أقيمت على مدار عام  والخليجية 

الذين حققوا  الحفل األبطال  المكرمين خالل  وتصدر قائمة 
بنت  لطيفة  الشيخة  المحافل  مختلف  في  للدولة  رياضية  إنجازات 
أحمد بن جمعة آل مكتوم، لحصولها على ذهبية بطولة آل مكتوم 
السمو رئيس  الحواجز، وذهبية بطولة كأس صاحب  الدولية لقفز 

الدولة للفروسية، والشيخ راشد بن دلموك بن جمعة آل مكتوم، 
للقدرة، وخليفة علي خلفان  أوروبا  لحصوله على ذهبية بطولة 

للناشئين  للقدرة  العالم  بطولة  ذهبية  على  لحصوله  الجهوري 
فرنسا. في  والشباب 

دبي )االتحاد(

ضمت قائمة المكرمين في النسخة الحادية 
عشرة ألصحاب اإلنجازات لعام 2016، 412 مكرمًا 

يمثلون 26 اتحادًا، حققوا خالل العام الماضي 
417 ميدالية ملونة من بينها 195 ميدالية ذهبية، 
115 ميدالية فضية، و107 ميداليات برونزية على 

مستوى المشاركات العالمية، الدولية، اآلسيوية، 
العربية، والخليجية، ووصل إجمالي المكافآت 

إلى 21,846,250 درهمًا، وحافظ اتحاد المعاقين 
على صدارة االتحادات األعلى إنجازًا بتحقيقه 7 

ميداليات بارألمبية، وحل اتحاد المصارعة والجودو 
والكيك بوكسينج في المركز الثاني برصيد ميدالية 
أولمبية، فيما تصدر الجوجيتسو قائمة االتحادات 

األكثر حصدًا للميداليات بـ81 ميدالية، مقابل 
46 التحاد المعاقين الذي حل ثانيًا، و33 ميدالية 

للشطرنج الثالث .
وتصدر أبطال الجو جيتسو قائمة االتحادات األعلى 

في أعداد المكرمين بتواجد 48 مكرمًا، مقابل 36 
للدراجات، و34 للمعاقين، وحصد األخير أعلى قيمة 
للمكرمة بواقع 7,333,000 درهم، مقابل 1,699,250 

درهمًا للدراجات، و1,062.500 درهم التحاد 
المصارعة والجودو والكيك بوكسينج، فيما تصدر 

البطل عبداهلل سلطان العرياني من اتحاد المعاقين 
قائمة الالعبين األعلى حصواًل على قيمة المكرمة 
بواقع 2,661,000 درهم بعد حصده ثالث ميداليات 

في دورة األلعاب البارألمبية عالوة على تسع 
ميداليات عالمية، وحل محمد القايدي في المركز 

الثاني بمبلغ 1,092,000 درهم مقابل 1,023.000 
درهم للبطل محمد خميس الحاصل على ميداليتين 

في األلعاب البارألمبية وأخرى عالمية .

دبي )االتحاد(

التاسعة من حفل أصحاب  كان األبطال على موعد مع النسخة 
التكريم الذي بلغت جملة جائزته  2014، وشمل  اإلنجازات لعام 

376 العبًا والعبة  17 مليونًا و648 ألفًا و250 درهمًا،  النقدية 
 2014 ومدربًا وإداريًا وحكمًا، كما شملت اإلنجازات الرياضية لعام 

إنجاز ولي عهد دبي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل 
وتكريم  بفرنسا،  والقدرة  للفروسية  العالم  ببطولة  بالفوز  مكتوم، 
125 ذهبية  254 ميدالية مقسمة ما بين  26 اتحادًا بمجموع  عدد 

و75 فضية و54 برونزية.

دبي )االتحاد(

شهدت النسخة الثانية عشرة ألبطال عام 2017 تكريم 541 
رياضيًا يمثلون 28 اتحادًا حصدوا العدد األكبر من الميداليات 

بـ540 ميدالية على مستويات التنافس العالمي، الدولي، اآلسيوي، 
غرب آسيا، العربي، والخليجي، من بينها 261 ميدالية ذهبية، 154 

فضية، 125 برونزية، ليستحقوا مكافآت المكرمة التي صلت إلى 
18,739,500 درهم، توزعت على 431 العبًا، 26 مدربًا، 79 إداريًا، 

4 حكام، وفنيين. وتصدر اتحاد الجو جيتسو قائمة االتحادات 
األكثر تحقيقًا لإلنجازات برصيد 28 ميدالية عالمية، فيما حصد 

اتحاد المعاقين النصيب األكبر من قيمة المكرمة بمبلغ 2,935,500 
درهم، ويتربع يوسف ميرزا بطل اتحاد الدراجات قائمة الالعبين 

األعلى حصدًا لقيمة المكرمة بمبلغ 486,000 درهم.

بصمة أصحاب الهمم 417 ميدالية ملونةأبطال 2013

515 في النسخة األخيرة

موعد مع الجوائز

الحصاد الكبير

دبي )االتحاد(

تصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، 
لقائمة أصحاب اإلنجازات الرياضية خالل عام 2015، بتحقيق سموه 

لقب بطولة كأس الخليج للقدرة والتحمل والتي أقيمت في الكويت في 
مارس من عام 2014 بمشاركة 138 فارسًا من مختلف الدول الخليجية.

وضمت قائمة المكرمين في النسخة العاشرة ألصحاب اإلنجازات، 
487 مكرمًا يمثلون 28 اتحادًا نجحوا في تحقيق 454 ميدالية ملونة 

في العام 2015 على مستوى المشاركات العالمية، الدولية، اآلسيوية، 
العربية، والخليجي، من بينها 250 ميدالية ذهبية، و127 ميدالية 

فضية، و77 برونزية، وشملت قوائم المكرمين 352 العبًا والعبة، 43 
مدربًا، 80 إداريًا، و11 حكمًا، بجانب فني وحيد .

ووصل إجمالي مبلغ مكافآت التكريم للنسخة العاشرة إلى 20,741,500 
درهم، وتصدر اتحاد الدراجات قامة المبالغ المالية بنحو 2,958,500 

درهم، وحل اتحاد المعاقين في المركز الثاني بمبلغ 1,867,500 درهم، 
والرياضات الجوية ثالثًا بمبلغ 1,696,000 درهم، مقابل 1,591,000 

درهم التحاد الفروسية، 1,312,000 درهم التحاد السباحة، 
و1,215,000 درهم التحاد الجو جيستو، فيما بلغت قيمة مكافآت 

الحكم 240,000 درهم لعدد 11 حكمًا، في المقابل تصدر اتحاد 
المعاقين عدد الميداليات المحققة في كل اتحاد برصيد 73 ميدالية 

ملونة، مقابل 50 للدرجات، و35 للرياضات الجوية.

مكرمًا في النسخة العاشرة
487



دبي )االتحاد(

بلغت مكرمة النسخة 13 من حفل أصحاب اإلنجازات عام 2018 أكثر 
من 23 مليون درهم شملت 515 رياضيًا منهم 383 العبًا و92 إداريًا 

و26 مدربًا و13 حكمًا وميكانيكيًا واحدًا وحصد رياضيو اإلمارات 
580 ميدالية منها 202 ذهبية و193 فضية و185 برونزية خالل 

عام 2018. وتصدر اتحاد الفروسية وسباق الخيل قائمة االتحادات 
المكرمة بحصوله على 148 ميدالية منها 68 ذهبية و41 فضية و39 
برونزية فيما تصدر الالعب علي حمد الكربي من اتحاد الفروسية 

وسباق الخيل قائمة الالعبين المكرمين بحصوله على 13 ميدالية 
وحصد الالعب عمر عبد العزيز المرزوقي من اتحاد الفروسية 

وسباق الخيل أيضًا جائزة أفضل إنجاز رياضي بفوزه بالميدالية 
الفضية في قفز الحواجز خالل دورة األلعاب األولمبية الصيفية 

للشباب التي أقيمت في األرجنتين في 2018.
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بصمة خالدة في قلوب الرياضيين

وسام على صدر األبطال

مكرمة

مليونًا ألصحاب اإلنجازات 

في الحفل السنوي

مكرمين حصدوا 4114 

ميدالية في 15 عامًا

رحل المغفور له 

الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان، رحمه الله، 

وبقيت ذكراه في قلوب 

األبطال الرياضيين الذين 

رفعوا علم اإلمارات في 

المحافل الدولية والقارية 

والعربية والخليجية، 

حيث نهلوا مع مكارم 

المغفور له بعدما 

وضعوا اسم الوطن في 

المقدمة، ولن ينسى 

أي بطل صعد إلى منصة 

التتويج في حفل تكريم 

أصحاب اإلنجازات، كونها 

أشبه بالوسام على 

صدر كل من حقق إنجازًا 

وحصل على ميدالية 

وبذل الجهد والعرق 

للوصول إلى منصات 

التتويج، ولذلك لن ينسى 

الرياضيون المغفور له 

ليس فقط لمكرمته 

السنوية بل لكون هذه 

المكرمة كانت الحافز 

األكبر لكل الرياضيين.

وحولت مكرمة المغفور 

له الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان، رحمه الله، 

السنوية، رياضتنا من 

المشاركة إلى اإلنجاز، 

إذ كانت تمثل كلمة 

السر في اإلنجازات التي 

يحققها الرياضيون في 

كل البطوالت الدولية 

والقارية والعربية 

والخليجية، بل إن األبطال 

كانوا ينتظرونها سنويًا 

األسوياء وأصحاب 

الهمم، حيث تحول 

التكريم عامًا بعد عام 

إلى عيد للرياضيين 

يحفزهم لمواصلة حصد 

اإلنجازات للدولة.

رضا سليم )دبي(

وبدأت مسيرة أيادي الخير للرياضيين عام 2005، وبلغ إجمالي عدد 
 4114 مكرمين حصدوا   5303 الجائزة  إطالق  بداية  منذ  المكرمين 
وبلغ إجمالي قيمة الجائزة 212 مليوناً  ميدالية، على مدار 15 عاماً 
اإلن��ج��ازات  أصحاب  مكرمة  بلغت  فيما  دره��م��اً،  و150  ألفاً  و989 
ألفاً  و392  مليوناً   24 بقيمة  األخيرة  وهي   2019 عام  في  الرياضية 
و473 درهماً، استفاد منها 680 رياضياً من 29 اتحاداً ويتم توزيعها 
على الرياضيين، وهي النسخة التي لم تشهد إقامة حفل للرياضيين 
آل  زاي��د  بن  خليفة  الشيخ  له  المغفور  أن  إال  كورونا،  جائحة  بسبب 

نهيان، رحمه اهلل، أمر بصرف المكرمة لألبطال.
وتحول حفل تكريم أصحاب اإلنجازات الرياضية عام 2008 بقصر 
اإلمارات بالعاصمة أبوظبي إلى تظاهرة وفاء، جسدت حرص المغفور 
له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه اهلل، على تتويج جهود شباب 
اإلمارات المتميزين، وتوزيع المكرمة البالغة 8 ماليين درهم، على 236 
رياضياً حققوا إنجازات دولية خالل عامي 2005 و2006 الماضيين.

وشمل التكريم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي 
الدوحة  القدرة بأسياد  الفرق في مسابقة  عهد دبي، إلحرازه ذهبية 
2006، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ 
ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم لحصولهما على ذهبية الفرق في 
بن  محمد  بنت  ميثاء  الشيخة  تكريم سمو  تم  كما  نفسها،  المسابقة 
راشد آل مكتوم قائدة منتخبنا الوطني لكاراتيه السيدات، لتحقيقها 

فضية أسياد الدوحة، وعدداً من الميداليات في بطوالت دولية أخرى، 
والشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم إلحرازه ذهبية آسيا للرماية على 
 ،2007 مصر  العربية  البطولة  وفضية   ،2006 سنغافورة  األط��ب��اق 
والبطل األولمبي الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم إلحرازه ذهبية كأس 

العالم، والشيخة لطيفة بنت أحمد آل مكتوم لحصولها على برونزية 
أسياد الدوحة في قفز الحواجز، كما شمل التكريم جميع االتحادات 

الرياضية صاحبة اإلنجازات.
وفي عام 2009، بلغت المكرمة عشرة ماليين درهم، عن عامي 2007 
و2008، وبلغ عدد المشمولين بالتكريم من الرياضيين أصحاب اإلنجازات 

337 رياضياً ورياضية حصدوا ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية.
فيما عدد المكرمين في النسخة الرابعة عام 2010 نحو 300 من 
المكرمة  وبلغت   ،%  20 نحو  بزيادة  الرياضية  اإلنجازات  أصحاب 
الرياضات  القدم،  كرة  اتحادات  التكريم  ويشمل  دره��م  ماليين   10
البحرية، ألعاب القوى، الدراجات، السنوكر، التنس، الجولف، الرماية، 
والتجديف  الشراع  الطاولة،  كرة  المالكمة،  االثقال،  رفع  الشطرنج، 
الحديث، السيارات والدراجات النارية، الفروسية، البولينج، السباحة، 
الرياضة  وال��ك��ارات��ي��ه،  التايكواندو  األج��س��ام،  بناء  الجليد،  هوكي 

المدرسية، المعاقين، المصارعة والجودو والمبارزة.
الرياضية  اإلنجازات  2011 ألصحاب  عام  الخامسة  النسخة  وفي 
الشخصيات  وأربع من  ورياضية  رياضياً   391 تكريم  تم   ،2010 لعام 

الرياضية تقديراً لعطائهم.
أما في النسخة السادسة الخاصة بأبطال عام 2011، والتي أقيمت 
ألف درهم،  و140  23 مليوناً  المكرمة  بلغ إجمالي قيمة   ،2012 عام 
وزعت على 505 رياضيين عالوة على أعضاء األجهزة الفنية واإلدارية 
التي  السنوات  عن  ملموسة  وبزيادة  الرياضية،  والفرق  للمنتخبات 

سبقتها.

دبي )االتحاد(

في عام 2013، شمل تكريم أصحاب اإلنجازات الرياضية لعام 2012، في النسخة السابعة 
فرسان اإلمارات بقيادة الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد 

دبي، والفارس سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، تثمينًا إلنجازهما في بطولة 
العالم للقدرة بهيوستن بارك في موسم 2012 .

كما شمل التكريم الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم لحصوله على برونزية 
اإلسكيت بالبطولة اآلسيوية الثانية لعام 2012، والفارسة الشيخة لطيفة بنت أحمد بن 
جمعة آل مكتوم الحاصلة على برونزية بطولة دبي الدولية لقفز الحواجز المؤهلة لكأس 

العالم، والشيخ جمعة بن دلموك بن جمعة آل مكتوم، لحصوله على ذهبية الدبل تراب 
في البطولة اآلسيوية الثانية عشرة للرماية 2012، والشيخ راشد بن دلموك بن جمعة آل 

مكتوم، لحصوله على المركز األول في سباق كايلي للقدرة بفرنسا لمسافة 120 كم .
وبلغ عدد الرياضيين 485 رياضيًا من 26 اتحادًا رياضيًا، والذين حصدوا لإلمارات 264 

ميدالية كما كان ذوي االحتياجات الخاصة نجوم الحفل بعد تألق أبطالنا أصحاب الهمم في 
أولمبياد لندن 2012 وإهدائهم اإلمارات ميداليات مختلفة.

دبي )االتحاد(

الرياضية  اإلنجازات  أصحاب  لتكريم  الثامن  السنوي  الحفل  شهد 
24 مليونًا و964 ألف درهم، تم  2013 توزيع المكرمة التي بلغت  لعام 
27 اتحادًا وطنيًا حققوا  492 رياضيًا ورياضية يمثلون  توزيعها على 

والعربية  واآلسيوية  الدولية  المشاركات  في  متنوعة  ميدالية   389
.2013 التي أقيمت على مدار عام  والخليجية 

الذين حققوا  الحفل األبطال  المكرمين خالل  وتصدر قائمة 
بنت  لطيفة  الشيخة  المحافل  مختلف  في  للدولة  رياضية  إنجازات 
أحمد بن جمعة آل مكتوم، لحصولها على ذهبية بطولة آل مكتوم 
السمو رئيس  الحواجز، وذهبية بطولة كأس صاحب  الدولية لقفز 

الدولة للفروسية، والشيخ راشد بن دلموك بن جمعة آل مكتوم، 
للقدرة، وخليفة علي خلفان  أوروبا  لحصوله على ذهبية بطولة 

للناشئين  للقدرة  العالم  بطولة  ذهبية  على  لحصوله  الجهوري 
فرنسا. في  والشباب 

دبي )االتحاد(

ضمت قائمة المكرمين في النسخة الحادية 
عشرة ألصحاب اإلنجازات لعام 2016، 412 مكرمًا 

يمثلون 26 اتحادًا، حققوا خالل العام الماضي 
417 ميدالية ملونة من بينها 195 ميدالية ذهبية، 
115 ميدالية فضية، و107 ميداليات برونزية على 

مستوى المشاركات العالمية، الدولية، اآلسيوية، 
العربية، والخليجية، ووصل إجمالي المكافآت 

إلى 21,846,250 درهمًا، وحافظ اتحاد المعاقين 
على صدارة االتحادات األعلى إنجازًا بتحقيقه 7 

ميداليات بارألمبية، وحل اتحاد المصارعة والجودو 
والكيك بوكسينج في المركز الثاني برصيد ميدالية 
أولمبية، فيما تصدر الجوجيتسو قائمة االتحادات 

األكثر حصدًا للميداليات بـ81 ميدالية، مقابل 
46 التحاد المعاقين الذي حل ثانيًا، و33 ميدالية 

للشطرنج الثالث .
وتصدر أبطال الجو جيتسو قائمة االتحادات األعلى 

في أعداد المكرمين بتواجد 48 مكرمًا، مقابل 36 
للدراجات، و34 للمعاقين، وحصد األخير أعلى قيمة 
للمكرمة بواقع 7,333,000 درهم، مقابل 1,699,250 

درهمًا للدراجات، و1,062.500 درهم التحاد 
المصارعة والجودو والكيك بوكسينج، فيما تصدر 

البطل عبداهلل سلطان العرياني من اتحاد المعاقين 
قائمة الالعبين األعلى حصواًل على قيمة المكرمة 
بواقع 2,661,000 درهم بعد حصده ثالث ميداليات 

في دورة األلعاب البارألمبية عالوة على تسع 
ميداليات عالمية، وحل محمد القايدي في المركز 

الثاني بمبلغ 1,092,000 درهم مقابل 1,023.000 
درهم للبطل محمد خميس الحاصل على ميداليتين 

في األلعاب البارألمبية وأخرى عالمية .

دبي )االتحاد(

التاسعة من حفل أصحاب  كان األبطال على موعد مع النسخة 
التكريم الذي بلغت جملة جائزته  2014، وشمل  اإلنجازات لعام 

376 العبًا والعبة  17 مليونًا و648 ألفًا و250 درهمًا،  النقدية 
 2014 ومدربًا وإداريًا وحكمًا، كما شملت اإلنجازات الرياضية لعام 

إنجاز ولي عهد دبي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل 
وتكريم  بفرنسا،  والقدرة  للفروسية  العالم  ببطولة  بالفوز  مكتوم، 
125 ذهبية  254 ميدالية مقسمة ما بين  26 اتحادًا بمجموع  عدد 

و75 فضية و54 برونزية.

دبي )االتحاد(

شهدت النسخة الثانية عشرة ألبطال عام 2017 تكريم 541 
رياضيًا يمثلون 28 اتحادًا حصدوا العدد األكبر من الميداليات 

بـ540 ميدالية على مستويات التنافس العالمي، الدولي، اآلسيوي، 
غرب آسيا، العربي، والخليجي، من بينها 261 ميدالية ذهبية، 154 

فضية، 125 برونزية، ليستحقوا مكافآت المكرمة التي صلت إلى 
18,739,500 درهم، توزعت على 431 العبًا، 26 مدربًا، 79 إداريًا، 

4 حكام، وفنيين. وتصدر اتحاد الجو جيتسو قائمة االتحادات 
األكثر تحقيقًا لإلنجازات برصيد 28 ميدالية عالمية، فيما حصد 

اتحاد المعاقين النصيب األكبر من قيمة المكرمة بمبلغ 2,935,500 
درهم، ويتربع يوسف ميرزا بطل اتحاد الدراجات قائمة الالعبين 

األعلى حصدًا لقيمة المكرمة بمبلغ 486,000 درهم.

بصمة أصحاب الهمم 417 ميدالية ملونةأبطال 2013

515 في النسخة األخيرة

موعد مع الجوائز

الحصاد الكبير

دبي )االتحاد(

تصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، 
لقائمة أصحاب اإلنجازات الرياضية خالل عام 2015، بتحقيق سموه 

لقب بطولة كأس الخليج للقدرة والتحمل والتي أقيمت في الكويت في 
مارس من عام 2014 بمشاركة 138 فارسًا من مختلف الدول الخليجية.

وضمت قائمة المكرمين في النسخة العاشرة ألصحاب اإلنجازات، 
487 مكرمًا يمثلون 28 اتحادًا نجحوا في تحقيق 454 ميدالية ملونة 

في العام 2015 على مستوى المشاركات العالمية، الدولية، اآلسيوية، 
العربية، والخليجي، من بينها 250 ميدالية ذهبية، و127 ميدالية 

فضية، و77 برونزية، وشملت قوائم المكرمين 352 العبًا والعبة، 43 
مدربًا، 80 إداريًا، و11 حكمًا، بجانب فني وحيد .

ووصل إجمالي مبلغ مكافآت التكريم للنسخة العاشرة إلى 20,741,500 
درهم، وتصدر اتحاد الدراجات قامة المبالغ المالية بنحو 2,958,500 

درهم، وحل اتحاد المعاقين في المركز الثاني بمبلغ 1,867,500 درهم، 
والرياضات الجوية ثالثًا بمبلغ 1,696,000 درهم، مقابل 1,591,000 

درهم التحاد الفروسية، 1,312,000 درهم التحاد السباحة، 
و1,215,000 درهم التحاد الجو جيستو، فيما بلغت قيمة مكافآت 

الحكم 240,000 درهم لعدد 11 حكمًا، في المقابل تصدر اتحاد 
المعاقين عدد الميداليات المحققة في كل اتحاد برصيد 73 ميدالية 

ملونة، مقابل 50 للدرجات، و35 للرياضات الجوية.

مكرمًا في النسخة العاشرة
487



أبوظبي )االتحاد(

بن  عــبــداهلل  الشيخ  سمو  قــال 
الخارجية  وزيــر  نهيان،  آل  زايــد 
دولة  »تحتفل  الدولي:  والتعاون 
اإلمارات بمناسبة »اليوم العالمي 
للمرأة في الدبلوماسية«، بالنساء 
العامالت في السلك الدبلوماسي 
والالتي يمثلن ركيزة أساسية في 
سالماً  أكثر  عالم  تحقيق  جهود 

وازدهاراً«.
وأضاف سموه في تغريدة على 
والتعاون  الخارجية  وزارة  حساب 
الدولي في »تويتر«: »تمثل المرأة 
40% من  مــن  أكــثــر  ــيــة  اإلمــارات
موظفي وزارة الخارجية والتعاون 
عدة  فــي  تعمل  وحــيــث  ــي،  ــدول ال
اإلنسان،  حقوق  مثل:  مــجــاالت، 
والمساعدات  الدولي،  والقانون 
اإلنــســانــيــة، والــتــجــارة الــدولــيــة، 

واألمن«. 
اإلمــارات  دولة  أن  سموه  وذكر 
قـــد حــقــقــت واحـــــدة مـــن أعــلــى 
ــطــقــة فــيــمــا  ــمــن الـــنـــســـب فـــي ال
الــعــامــالت  الــنــســاء  بــعــدد  يتعلق 
حيث  الدبلوماسي،  المجال  في 
في  السفير  منصب  المرأة  تشغل 
دول مختلفة، بما في ذلك الدول 
بدورهن  الدولة  وتفخر  الكبرى، 
ــالم الــعــالــمــي  ــسـ ــز الـ ــزي ــع ــي ت فـ
التاريخ«. في صنع  وبمساهمتهن 

عـــمـــل  أن  ســـــمـــــوه  وأكــــــــــد 
ركائز  من  ركيزة  الدبلوماسيات 
لدولة  الخارجية  السياسة  نجاح 
أهمية  على  تؤكد  التي  اإلمــارات 
بين  والحوار  والتعاون،  التسامح، 
أن  األبــحــاث  وتظهر  الــثــقــافــات، 
الدبلوماسية  في  المرأة  مشاركة 
ــج أفـــضـــل في  ــائ ــت ــى ن ــ ــؤدي إل ــ تـ

ــســعــي لــتــحــقــيــق الـــســـالم في  ال
ــم، وفــــي هــــذا الـــصـــدد،  ــالـ ــعـ الـ
بصفتها  اإلمـــارات،  دولــة  تحشد 
الدولي  األمن  مجلس  في  عضواً 
التابعين  اإلنسان  حقوق  ومجلس 
العالمية  الجهود  المتحدة،  لألمم 
رفاهية  وتحسين  المرأة  لتمكين 
ــمــرأة  ــان، حــيــث تــعــتــبــر ال ــسـ اإلنـ

شريكاً رئيساً في السعي لتحقيق 
واالستقرار. واألمن  العدالة 

وأضـــاف ســمــوه: »تـــدرك دولــة 
الــذي  التأثير  أهمية  ــارات  ــ اإلم
ــرأة فــي  ــ ــم ــ ــه جـــهـــود ال تــســهــم بـ
نقدم  بدورنا  ونحن  الدبلوماسية، 
تستحقه  ــذي  ــ ال الــتــشــجــيــع  لــهــا 
به،  يحتذى  نموذجاً  باعتبارها 

وصــانــعــة ســـالم، وصــاحــبــة همة 
العمل  في  محوري  ودور  عالية، 

الدبلوماسي«.
وكــــانــــت األمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة، 
ـــ  ــام، ال ــ ــ ــل ثـــالثـــة أي ــب ــت ق ــن ــل أع
العالمي  ــوم  ــي »ال يــونــيــو  مــن   24
لـــلـــمـــرأة فـــي الــدبــلــومــاســيــة«، 
ــراك الــمــرأة  مــؤكــدة أهــمــيــة إشــ
الصعد  عــلــى  ــرار  ــق ال فــي صــنــع 
دولــة  حــرصــت  ولطالما  كــافــة.. 
الــمــرأة  تمكين  عــلــى  اإلمـــــارات 
ــلــومــاســي على  الــدب الــعــمــل  فــي 
جــمــيــع الــمــســتــويــات مـــن خــالل 
مــشــاركــة فــعــالــة ومـــؤثـــرة داخــل 
جانبها،  وخــارجــهــا.ومــن  الــدولــة 
إبراهيم  بنت  ريــم  معالي  قالت 
لشؤون  دولـــة  ــرة  وزيـ الــهــاشــمــي، 
اليوم  بمناسبة  الدولي،  التعاون 
الدبلوماسية:  في  للمرأة  العالمي 
»يسرني أن تدرك األمم المتحدة 
ــوم به  ــق ــذي ت ــ الــــدور الــكــبــيــر ال
الـــمـــرأة فــي الــدبــلــومــاســيــة من 
تقديراً  اليوم  هذا  تكريس  خالل 
ــة  ــمــا اعـــتـــقـــدت دولـ لـــهـــا، لــطــال
اإلمارات أن المرأة جزء ال يتجزأ 
وصنع  الدولي  التعاون  نسيح  من 
الــقــرار مــتــعــدد األطــــراف وحــل 
المرأة  أسهمت  لقد   .. النزاعات 
فـــي تــشــكــيــل وتــحــســيــن الــنــظــام 
نعرفه  كما  العالمي  الدبلوماسي 

اليوم«. 

توقيع إعالن كيغالي في رواندا

محمد بن زايد: 
اإلمــــــــــارات تـــــدعم القضـــــــاء 

على األمراض املدارية املهملة

أبوظبي )االتحاد( 

بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أكد 
زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل«، 
أن توقيع دولة اإلمارات »إعالن كيغالي« 
يأتي  المهملة،  المدارية  األمــراض  بشأن 
في إطار مساهماتنا المتواصلة لمكافحة 

هذه األمراض.
تــويــتــر: »توقيع  ــح ســمــوه عــبــر  وأوضــ
بشأن  كيغالي«  »إعـــالن  ــارات  ــ اإلم دولــة 
يــأتــي في  المهملة  الــمــداريــة  األمـــراض 
لمكافحة  المتواصلة  مساهماتنا  إطــار 
هذه األمراض، والتعاون مع شركائنا في 
واإلستراتيجيات  االبتكارات  أحدث  تبني 

لتسريع الخطوات نحو القضاء عليها«.
التزامها تجاه  وأكــدت دولــة اإلمـــارات 
القضاء على األمراض المدارية المهملة 
وذلك بعد المصادقة على إعالن كيغالي 
في  المهملة  الــمــداريــة  ــراض  األمـ بشأن 
ريادتها  مع  تماشياً  ذلــك  ويأتي  روانـــدا، 
العالمية التي امتدت لعدة عقود في مجال 
على  عليها  والقضاء  األمــراض  مكافحة 

الصعيد العالمي.
بتوقيع  األول  أمــس  االحتفال  وجــرى 
اإلعالن خالل قمة كيغالي بشأن المالريا 
والــتــي  المهملة  ــة  ــمــداري ال واألمـــــراض 
هامش  على  روانــدا  حكومة  استضافتها 
الكومنولث،  دول  حكومات  قــادة  اجتماع 
حيث جمعت القمة قادة القطاع الصحي 
حول العالم لتسليط الضوء على الحاجة 
العاجلة للقضاء على المالريا واألمراض 
تكامل  فرص  وتحديد  المهملة  المدارية 

الجهود للقضاء على األمراض.
شخبوط  الشيخ  معالي  القمة  حضر 
بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة 
بالنيابة عن  كيغالي  إعــالن  بتوقيع  وقــام 
دولة اإلمارات، حيث حضر معاليه ممثاًل 
عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة، حفظه اهلل، وعن 
مبادرة بلوغ الميل األخير التي تعكس رؤية 
سموه والتزامه الخيري تجاه القضاء على 

األمراض.
كيغالي  إعــالن  أن  بالذكر  الجدير  من 
العالمي  اليوم  في  الحالي  العام  انطلق 
للقضاء على األمراض المدارية المهملة 
– وهو يوم عالمي بادرت دولة اإلمارات 
القضية  بــهــذه  للتعريف  إحيائه  بطلب 
سياسية  وثيقة  اإلعــالن  ويمثل  الهامة، 
رفيعة المستوى تهدف إلى حشد اإلرادة 
السياسية والموارد والعمل من أجل إنهاء 
المدارية  األمراض  عن  الناجمة  المعاناة 
مسؤولية  على  اإلعــالن  ويرّكز  المهملة. 

الدول في برامج مكافحة تلك األمراض 
ويؤكد على أهمية التكامل والتعاون الوثيق 

في هذا الصدد.
معالي  قال  اإلعــالن  على  تعليقه  وفي 
نهيان:  آل  نهيان  بــن  شخبوط  الشيخ 
»يمثل هذا اليوم خطوة مهمة للغاية ضمن 
المدارية  األمــراض  على  القضاء  جهود 
المهملة، إذ ننضم إلى قادة العالم ونتعهد 
التي  األمـــراض  تلك  على  بالقضاء  مًعا 
أكثر  في  البشر  ماليين  حياة  على  تؤثر 
من  بــد  وال  هشاشة.  العالم  مجتمعات 
نتمكن  كي  مًعا  والتعاون  الشراكات  عقد 
من إحراز التقدم الملموس في مسيرتنا 
ونتشرف  ــراض.  األمـ هــذه  على  للقضاء 
بالعمل مع حكومة رواندا ومع شركائنا من 
أنحاء العالم فيما نبدأ مرحلة جديدة من 

تلك المسيرة هنا في كيغالي«.
للنجاح  استكمااًل  كيغالي  إعــالن  يأتي 
 2012 لندن  إعــالن  حققه  الــذي  الكبير 
بشأن األمراض المدارية المهملة والذي 
وضع مساًرا واضًحا لتحقيق المستهدفات 
التي وضعتها منظمة الصحة العالمية في 
األمــراض  بشأن   2030 الطريق  خارطة 
تقدم  إحــراز  تم  وقد  المهملة.  المدارية 
ملموس في هذا الصدد على مدى العقود 

الماضية نتيجة للعمل الجماعي والتعاون 
والمنظمات  والحكومات  المانحين  بين 
الشريكة، إذ تمكنت 45 دولة من القضاء 

على واحد على األقل من تلك األمراض.
»تعّد دولــة اإلمــارات  وأضــاف معاليه: 

ــا لــجــهــود الــقــضــاء على  ــا أســاســًي ــًم داع
بأن  ونفخر  المهملة،  المدارية  األمــراض 
المؤسس  األب  وإرث  مسيرة  نستكمل 
نهيان، طيب  آل  بن سلطان  زايــد  الشيخ 
اهلل ثراه، بينما نؤكد التزام رئيس الدولة 

زايــد  بــن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
والــذي يؤمن بأن  نهيان، حفظه اهلل،  آل 
أحًدا ال ينبغي أن يعاني من أمراض يمكن 

الوقاية منها«.
وقال: »شهدنا تحقيق تقدم واضح في 
المدارية  األمــراض  على  القضاء  جهود 
على  كدولة  مصممون  ونحن  المهملة، 
مواصلة دعم الجهود والحركات العالمية 
شأنها  من  والتي  كيغالي،  إعــالن  مثل 
الموارد  وحشد  بالقضية  الوعي  تعزيز 
الجماعية  جهودنا  ستسهم  لدعمها. 
تلك  أعباء  من  المجتمعات  تحرير  في 
ــوة األنــظــمــة  ــعــزز قـ األمـــــراض فــيــمــا ت
أكثر  العالم  وتجعل  المحلية  الصحية 
أن  إلــى  يشار  للجميع.«  وأمــًنــا  سالمة 
وقعت  الــبــارزة  الشخصيات  مــن  عـــدًدا 
كذلك على إعالن كيغالي ومنهم رؤساء 
رئيس  كاغامي  بول  فخامة  مثل  الــدول 
جمهورية رواندا، وفخامة محمد بخاري 
االتــحــاديــة،  نيجيريا  جمهورية  رئــيــس 
وزراء  رئــيــس  مــارابــي  جيمس  ومعالي 
سامية  وفخامة  الجديدة،  غينيا  بابوا 
حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، 
ــى عــدد مــن الشخصيات  بــاإلضــافــة إل

المرموقة والشركاء البارزين.
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نتعـــــــــاون مع شركـــــائنا في تبني أحــــدث االبتكــــارات 
واالستراتيجيات لتسريع الخطوات نحو مكافحتها

شخبوط بن نهيان وتشارلز وبول كاغامي وكبار الحضور خالل توقيع إعالن كيغالي )من المصدر(

تعاون مستمر
جرى إعداد اإلعالن من خالل التعاون المستمر بين عدد من الجهات مثل صندوق 

بلوغ الميل األخير ونخبة من الشركاء مثل مؤسسة بيل وميليندا غيتس، ومركز كارتر، 
وصندوق إنهاء األمراض المهملة )The END Fund(، وعدد من الدول التي تشهد حاالت 

من هذه األمراض.
لطالما كانت دولة اإلمارات من رواد الجهود الرامية للقضاء على األمراض المعدية على 

مدى ثالثة عقود مضت، وال زالت تسير على خطى الراحل الشيخ زايد رحمه اهلل والذي 
قدم تبرًعا شخصًيا لبرنامج القضاء على دودة غينيا في مركز كارتر عام 1990. ويستمر 

هذا االلتزام اليوم بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
حفظه اهلل، والذي تبّرع شخصًيا بما يزيد على 60 مليون دوالر أميركي للقضاء على 

األمراض المدارية المهملة من خالل الشراكة المستمرة مع مركز كارتر وعبر صندوق 
بلوغ الميل األخير الذي أطلقه عام 2017 لدعم جهود القضاء على مرض العمى النهري 
وداء الفيالريات اللمفي في أفريقيا. كما قدمت دولة اإلمارات وقيادتها مساهمات جّمة 

لدعم الجهود العالمية تجاه مكافحة المالريا والسيطرة على هذا المرض المعدي 
والقاتل الذي يصيب السيدات واألطفال بنسبة أكبر من غيرهم، حيث قدمت تبرعات 

بهذا الخصوص إلى الصندوق العالمي لبرنامج »شراكة دحر المالريا«. كما أطلق صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه اهلل ومن خالل مبادرة بلوغ 

الميل األخير، مبادرة التنبؤ بمستقبل صحي بالشراكة مع منظمة »ال مالريا بعد اليوم« 
وعدد من الشركاء التقنيين لتطوير السياسات والتدخالت المرتبطة بالمالريا اعتماًدا 

على ظروف المناخ.

يمثل هذا اليوم خطوة 
مهمة للغاية ضمن جهود 
مواجهة األمراض المدارية 

المهملة

شخبوط بن نهيان

ننضم إلى قادة العالم 
ونتعهد معًا بالقضاء على 
تلك األمراض التي تؤثر 
على حياة ماليين البشر 

ال بد من عقد الشراكات 
والتعاون معًا كي 

نتمكن من إحراز التقدم 
الملموس في مسيرتنا 

نتشرف بالعمل مع 
حكومة رواندا ومع 

شركائنا من أنحاء العالم 
فيما نبدأ مرحلة جديدة 

من تلك المسيرة 

توقيع اإلمارات »إعالن 
كيغالي« يأتي في إطار 

مساهمتنا لمكافحة 
األمراض المدارية المهملة

بمناسبة »اليوم العالمي للمرأة في الدبلوماسية«

عبدالله بن زايد: عمل الدبلوماسيات من ركائز نجاح سياستنا الخارجية

عبدهللا بن زايد:

المرأة صانعة سالم 

ودورها محوري في العمل 
الدبلوماسي

اإلمارات تحشد الجهود 
العالمية لتمكين المرأة 
وتحسين رفاهية اإلنسان

المرأة أسهمت في 
تشكيل وتحسين النظام 

الدبلوماسي العالمي

ريم الهاشمي

اإلمارات تفخر بدور سفيراتها في تعزيز السالم العالمي وبمساهمتهن في صنع التاريخ



05
www.alittihad.ae

السبت 25 ذي القعدة 1443هـ الموافـق 25 يونيو 2022ماإلمارات

مساعدات غذائية عاجلة لمتضرري الزلزال في أفغانستان )الصور من وام(

ضمن الجسر الجوي الذي وجه به رئيس الدولة

اإلمارات
ترسل مساعدات غذائية عاجلة 

ملتضرري الزلزال يف أفغانستان

أبوظبي )وام(

نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  لتوجيهات صاحب  تنفيذاً 
رئيس الدولة حفظه اهلل ورعاه بتسيير جسر جوي إلغاثة متضرري 
طائرة  أمس  فجر  اإلم��ارات  دولة  أرسلت  أفغانستان..  في  ال��زالل 
من المواد الغذائية العاجلة لمتضرري الزلزال في  30 طناً  تحمل 
مدينة  شرقي  جنوب  كيلومترا   44 بعد  على  وقع  الذي  أفغانستان 
خوست األفغانية، وذلك من خالل مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان 
لألعمال اإلنسانية وهيئة الهالل األحمر، وبالتنسيق اللوجستي مع 

وزارة الخارجية والتعاون الدولي. 
وتأتي هذه اإلغاثة المشتركة بين المؤسسات اإلنسانية اإلماراتية 
والفقراء  المتضررين  ومساعدة  اإلماراتي،  الخير  لنهج  استمراراً 
ترسيخاً  والصديقة،  الشقيقة  البلدان  مختلف  في  والمحتاجين 
لقيمة العطاء الذي ال حدود له والتي اتسمت بها اإلم��ارات طيلة 
وأصيب  مصرعهم  1500 شخص  ولقي  الماضية.  سنة  الخمسين 
وانزالقات  المنازل  بمئات  أض��رارا  وألحق  آخرين  ألفين  من  أكثر 

أرضية.

30 طنًا من المواد الغذائية العاجلة 
للمتضررين

 

صندوق الزكاة يصرف 13 مليون 
درهم لـ»مودة«

أبوظبي )وام(

من  للمستحقين  الزكاة  قدمها صندوق  التي  المصروفات  إجمالي  بلغ 
مشروع »مودة« الخاص بالمواطنة زوجة غير المواطن، منذ بداية عام 
درهم  ألف  و422  مليونا   13 الماضي  مايو  شهر  نهاية  وحتى   ،2022

وبزيادة نسبة قدرها 19% عن العام الماضي. 
أعلن ذلك عبد اهلل بن عقيدة المهيري األمين العام لصندوق الزكاة 
- رئيس لجنة الصرف مشيرا إلى أن صندوق الزكاة يعمل من خالل 
مشروع »مودة«، على دعم شريحة هامة من المجتمع وهم أخواتنا وبناتنا 
من المواطنات المتزوجات من غير مواطن، ممن يعانين عدم القدرة على 
الوفاء بالتزامات الحياة المختلفة، طبًقا لوضعهن المعيشي. وأضاف، 
أن الصندوق استطاع الوصول إلى 426 أسرة مستحقة من هذه الفئة، 
وبزيادة قدرها 6.82% عن العام الماضي خالل ال�5 أشهر األولى من 

عام 2022، وذلك ممن تنطبق عليهم ضوابط ومعايير االستحقاق.

»مودة« يدعم أخواتنا وبناتنا من المواطنات 
المتزوجات من غير مواطن

 
 عبد هللا بن عقيدة المهيري 

سوفا - فيجي )وام(

فيجي  ج��زر  جمهورية  حكومة  في  المسؤولين  من  ع��دد  أش��اد 
بالمشاريع اإلنسانية التي نفذتها هيئة الهالل األحمر اإلماراتي 
ببناء ثالث كليات تقنية بعد تأثر المنطقة بإعصار ونستون وتم 
افتتاحها مؤخرا بحضور وفد من الهالل األحمر اإلماراتي برئاسة 
حمود الجنيبي األمين العام المكلف لهيئة الهالل األحمر اإلماراتي 
ال��وزراء جمهورية جزر  باينيمارما رئيس مجلس  ومعالي فرانك 

فيجي وعدد من المسؤولين في الحكومة. 
وأكدت معالي براميال كومار وزيرة التعليم في جمهورية جزر 
فيجي على أهمية بناء منشآت تعليمية جديدة لمختلف المناطق 
غير المتحضرة والتي نفذتها هيئة الهالل األحمر اإلماراتي والتي 
المحيطة  للمناطق  التعليم  مجال  في  للطلبة  نوعية  نقله  تعتبر 
للكليات والتي تساهم في تطوير المنظومة التعليمية معربة عن 
الشكر واالمتنان لإلمارات وهيئة الهالل األحمر اإلماراتي ببناء 
هذه الكليات التي ستخلق بيئة مناسبة للطالب لحياتهم العلمية 
وستترك هذه المشاريع اإلنسانية بصمة يشهد لها أهالي وسكان 
المنطقة.  وأشاد الفترة مراج وكيل وزارة التعليم في جمهورية جزر 

فيجي بجهود دولة اإلمارات في تنفيذ وإنشاء 3 كليات تقنية في 
مختلف مناطق فيجي والتي ستساعد في دفع منظومة التعليم 
في البالد والتي تعتبر استثمارا ناجحا في نشر التعليم لألجيال 
القادمة قادمة، ونرى اليوم دولة اإلمارات تترجم حضورها اإلنساني 
في هذه المنطقة ونتطلع للتعاون التعليمي واإلنساني في مختلف 
المجاالت. وعبرت الدكتورة انجيال جوخان السكرتير الدائم في 
وزارة التعليم بجمهورية جزر فيجي عن سعادتها وامتنانها لدولة 
اإلم��ارات ببناء منشآت تعليمية جديدة لألطفال من خالل هيئة 
الهالل األحمر اإلماراتي في مختلف المناطق والتي شهدت تزايدا 
في عدد الطلبة بعد افتتاح الكليات والتي استفادت منها المناطق 
المحيطة لها والتي تعتبر نقله نوعية في حياة الطلبة واألهلي في 
فيجي.  وقال يعقوب باويو مدير كلية التقنية في منطقة سيقتوكا 
بفيجي: بفضل المشاريع التي نفذتها هيئة الهالل األحمر اإلماراتي 
ال��دور  تترجم  والتي  المنطقة  في  التعليم  انتشر  الكليات  ببناء 
اإلنساني لدولة اإلمارات وتتمتع هذه الكليات ببنية تحتية متطورة 
والتجهيزات  المرافق  الى جانب  دراسية ومختبرات  من قاعات 
والساحات الخارجية التي تتيح للطلبة ممارسة مختلف األنشطة 

التفاعلية والرياضية والتي بدورها تطور مهارات الطالب.

مسؤولــــــون حكـــوميون يف جــــزر فيجي

يشيدون بدور اإلمــــارات اإلنســـاني

مشاريع »الهالل 
األحمر« نقلة 
نوعية للطلبة 

 
براميال كومار
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العين )وام(

شهد معالي الشيخ الدكتور سعيد بن 
طحنون آل نهيان احتفال مدرسة زاخر 
الخاصة على مسرح مدرسة المعالي 
النموذجية بمدينة العين بتخريج الدفعة 

الثانية عشر من طالب متقدم وعام. 
والتقدير  الشكر  كل  معاليه  ورف��ع 
بن  محمد  الشيخ  السمو  لصاحب 
زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه 
محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  اهلل، 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس ال��وزراء حاكم دبي رعاه 
اهلل وإخوانهما أصحاب السمو حكام 
ومساندتهم  اهتمامهم  اإلم��ارات على 
المتواصل  ودعمهم  التعليمية  للعملية 

لتطوير منظومة التعليم في الدولة. 
نهضتنا  ب��ان��ي  دور  معاليه  وأك����د 
المغفور له بإذن اهلل تعالى الشيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان - طيب اهلل ثراه 
التميز في األجيال  بذور  الذي غرس 
وال��ذي س��ار على درب��ه خلفه صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
لخير سلف  الدولة خير خلف  رئيس 
اإلنسان  رعاية  في  المسيرة  ليواصل 
الذي حرص المغفور له الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان، طيب اهلل ثراه، على 
رعايته من خالل تنشئة هذه األجيال 

وصناعة  العلم  م��ع  م��ت��وازن  وبشكل 
المستقبل.. وإن التعليم يضمن حقوق 
العملي  حلمهم  تحقيق  ف��ي  الطلبة 
الخريجين  معاليه  وه��ّن��أ  والمهني. 
متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح مشيداً 
اإلداري��ة  الكوادر  من  العاملين  بجهود 
والتدريسية التي كان لها أثر عظيم في 
دفع مسيرة التعليم نحو آفاق التطوير 

والتجديد.

سعيد بن طحنون خالل احتفال مدرسة زاخر بتخريج الدفعة الـ12 من خريجيها )وام(

يشهد تخريج طلبة مدرسة زاخــر

سعيد بن طحنون

دعم متواصل من القيادة 
لتطوير منظومة التعليم 

في الدولة 
 

أبوظبي )وام(

شهد اللواء الركن سعيد راشد الشحي 
قائد القوات البرية أمس تخريج عدد 
دورة  من  البرية  القوات  منتسبي  من 

التفتيش التأهيلية رقم »1«. 
قيادة  ف��ي  ال�����دورة،  تنظيم  وي��أت��ي 
استراتيجية  وف���ق  ال��ب��ري��ة  ال���ق���وات 
التدريب والتأهيل في اإلدارة التنفيذية 
للمفتش العام، ودورها الرائد في رفع 
القوات  ووح��دات  الدفاع  وزارة  كفاءة 
عقد  ع��ب��ر  ومنتسبيها،  ال��م��س��ل��ح��ة 
التفتيش، وفق  دورات متخصصة في 
أعلى المعايير العالمية، بهدف تأهيل 
مفتشين في وحداتهم، متسلّحين بأرقى 
المهارات واألساليب لتنفيذ التفتيشات 
العامة والمتخصصة، يخدمون منظومة 
سياسة ضمان األداء في وزارة الدفاع. 

وأك���د ال��ل��واء ال��رك��ن سعيد راش��د 
الشحي قائد القوات البرية على أهمية 
التدريب واستمراريته في ظل التعاون 
المشترك مشيدا بدور اإلدارة التنفيذية 
للمفتش العام في ترسيخ الوعي بمفهوم 
ضمان األداء وتفعيل مستويات ضمان 

األداء في القيادات الرئيسة. 
الدورة  باجتيازهم  الخريجين  وهّنأ 
أمله بأن يضيف  بنجاح، وأع��رب عن 
ما تدربوا عليه إلى رصيد تحصيلهم 
ل��ي��ؤدوا  ق��درات��ه��م،  وتنمية  المعرفي 

مهامهم بصورة أكثر احترافية.

خالل تخريج دورة التفتيش التأهيلية األولى )وام(

قائد القوات البرية يشهد تخريج دورة 

التفتيش التأهيلية األولى 

تقدم اإلمــــارات وسمعتهـا 

الطيبة بفضــل زايـــد

دبي )االتحاد(

نائب  مكتوم  آل  راش��د  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أك��د 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«، أن ما 
حققته دولة اإلمارات من سمعة طيبة وتقدم هو بفضل المغفور 
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اهلل ثراه، مشدداً على 
أهمية العمل كفريق واحد. جاء ذلك في فيديو نشره سموه على 
»إنستغرام« أمس، تحت وسم »#ومضات_قيادية« الذي يشارك 
سموه متابعيه من خالله جانباً من خبراته الحياتية والقيادية. 

من  اإلم���ارات  دول��ة  له  توصلت  »م��ا  الفيديو:  في  سموه  وق��ال 
الشيخ  له  المغفور  بفضل  هو  اللي صار  والتقدم  طيبة،  سمعة 
زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اهلل ثراه.. وصار في كل دول 
الدولة  تمثلون  وجهاء  فأنتم  معروفاً..  اإلم��ارات  اسم  العالم، 
كبيرة  فرص  هناك  المجاالت..  كل  في  تمثلوها  أن  ونريدكم 
القائد  جيشاً..  يقود  أن  الزم  مو  والقائد  نكون...  أن  قدامنا 
يقول أنا القائد وأنا أقود مجموعتي وأقود عملي وأصبح قائداً 
وأحاول أن تكون سمعة دولة اإلمارات طيبة.. وأرجو منكم أن 

تكونوا فريقاً واحداً«.

محمد بن راشد:

الوجهـــــــاء يمثلون الدولة ونـــريدهم أن يمثلوها في كل المجــــاالت

اسم 
اإلمـــــارات 

معروف في 
كــل دول 
العـــــــالم

ضرورة 
العمل 

كفريق واحد

عبر وسم »#ومضات_قيادية« 
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دبي )االتحاد(

آل  راشد  بن  بن محمد  الشيخ حمدان  أكد سمو 
التنفيذي،  المجلس  رئيس  دبي  عهد  ولي  مكتوم، 
أن الرؤية االستشرافية الطموحة لصاحب السمو 
رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راش��د  بن  محمد  الشيخ 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، 
األكثر  الُمدن  مصاف  ضمن  دبي  مكانة  رسّخت 
تبني  مع  الحكومية،  الخدمات  تقديم  في  ري��ادة 
الحكومي  للعمل  أساسي  كنهج  المستمر  التطوير 

في دبي لالرتقاء بجودة الحياة.
برنامج  »راي���ة  تسليم س��م��وه  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
لهيئة  الحكومية«  للخدمات  محمد  بن  حمدان 
مبادرة  أفضل  بجائزة  ف��ازت  التي  بدبي  الصحة 
دبي  »درع  م��ب��ادرة  عن  البرنامج  ضمن  حكومية 
حمدان  »ملتقى  حفل  خ��الل  وذل���ك  ال��ص��ح��ي«، 
التابع  دب��ي«  نموذج  »مركز  نظمه  ال��ذي   ،»2021

لألمانة العامة للمجلس التنفيذي.
وقال سموه: »رؤيتنا للمستقبل والُمستلَهمة من ِفكر 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تضع 
اإلنسان وتمكينه على رأس األولويات، وهي مدعومة 
واإلمكانيات  القدرات  بكل  تتمتع  وكفاءات  بكوادر 
الالزمة لتتنافس في إرساء المزيد من دعائم االبتكار 
واإلبداع ضمن منظومة العمل الحكومي المتكاملة، 
بما يسهم بشكل مباشر في جعل الخدمات في دبي 

نموذجاً يحتذى به إقليمياً وعالمياً«.
لهيئة  »ن��ب��ارك  دب��ي:  ول��ي عهد  وأض���اف سمو 
فهو  حمدان..  راي��ة  على  حصولها  بدبي  الصحة 
فوز مستحق لجهود الهيئة المتواصلة في تحسين 
والجميع  للجمهور..  مة  الُمقدَّ الخدمات  وابتكار 
وتقديره  شكره  ع��ن  سموه  معرباً  ال��ي��وم«،  فائز 
ت��واص��ل  وال��ت��ي  ال��م��ش��ارك��ة  الحكومية  للجهات 
استباقية  خدمات  تقديم  نحو  والتزامها  جهودها 

ومبتكرة إلسعاد أفراد المجتمع.
وثّمن سمو الشيخ حمدان بن محمد المساهمة 
خ��الل  م��ن  ظ��ه��رت  ال��ت��ي  المتميزة  المجتمعية 
الخدمات  مختلف  لمتعاملي  الواسعة  المشاركة 
للمبادرات  التصويت  ف��ي  دب��ي  ف��ي  الحكومية 
الُمرشحة، قائاًل: »نؤمن في حكومة دبي بأهمية 

حقيقي  كشريك  المجتمع  به  يقوم  ال��ذي  ال��دور 
الخدمات  تطوير  وف��ي  التنموي  دب��ي  نموذج  في 
الحكومية بما يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم للمدينة 
المشاركة  ونثّمن  إليها..  باالنتماء  يفخرون  التي 
ومشاريعنا  خططنا  في  المجتمع  ألفراد  الفاعلة 
وتقييم خدماتنا المقدمة لهم، والتي تعزز مكانتنا 

كأحد أفضل المدن العالمية«.

 النظرة االستباقية 
محمد  عبداهلل  معالي  ق��ال  المناسبة،  وبهذه 
إلمارة  التنفيذي  للمجلس  العام  األمين  البسطي، 
فقد  القيادة،  وتوجيهات  رؤية  من  »انطالقاً  دبي: 
 12 قبل  إط��الق��ه  منذ  دب��ي  ن��م��وذج  م��رك��ز  حقق 
الخدمات  تطوير  مسيرة  في  نوعية  قفزات  عاماً 
على  القائم  االبتكار  عنوانها  دبي،  في  الحكومية 
النظرة االستباقية في تقديم الخدمات التي تلبي 

احتياجات وتوقعات أفراد المجتمع«.
لدعم  نهجنا  »سيستمر  البسطي:  وأض���اف 
الخدمات  ب��ج��ودة  ل��الرت��ق��اء  الحكومية  الجهات 
المقبلة  المرحلة  خ��الل  االستثنائية  الحكومية 
تحت مظلة سياسة خدمات 360 التي أعلن عنها 

سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، 
والتي ستضمن تقديم خدمات استباقية ومتكاملة 
وسلسة بأكبر قدر من الكفاءة والفاعلية لألفراد 
واألعمال، ما يرتقي بجودة الحياة ألفراد المجتمع 

ويعزز مكانة دبي الرائدة في العمل الحكومي«.

ثقافة عمل
م��ن ج��ه��ت��ه��ا، ق��ال��ت إي��م��ان ال��س��وي��دي، مدير 
في  المستمر  »التطوير  دب��ي:  نموذج  لمركز  أول 
العمل  ثقافة  من سمات  أساسية  سمة  الخدمات 
احتياجات  تلبية  على  التركيز  م��ع  ال��ح��ك��وم��ي، 
ورحلة  الخدمات  وتصميم  المتعاملين،  وتوقعات 
المستخدمين بما يسهم في إثراء تجربتهم وتسهيل 
بين  الشراكة  نموذج  يشكل  وبذلك  إج��راءات��ه��م. 
الحكومة والمجتمع ركناً أساسياً من أركان العمل 
الحكومي في دبي، لذلك نحرص على أن يشارك 
المبادرات  أفضل  على  التصويت  في  المتعاملون 
الخدمية التي قدمت إضافات نوعية بما يسهم في 
تطوير عملية تقييم الخدمات وتحسين مؤشرات 

الكفاءة والفعالية«.

درع دبي الصحي
هيئة  من  الصحي«  دبي  »درع  مبادرة  واختيرت 
الصحة في دبي كأفضل مبادرة حكومية، بناء على 
تحكيم  لجنة  وتقييم  المتعاملين،  تصويت  نتائج 
دولية مؤلفة من 17 خبيراً دولياً من اختصاصات 
متعددة من 11 دولة، وذلك بعد منافسة قوية بين 
بلوغ  في  مبادرة   26 بين  من  نجحت  مبادرات،   9
»راي��ة  نيل  على  المنافسة  من  النهائية  المرحلة 

حمدان« عن عام 2021.
حمدان  برنامج  راي��ة  الهيئة  استلمت  وبذلك 
كامل،  عام  لمدة  الحكومية  للخدمات  محمد  بن 
لها،  الرئيس  المبنى  أم��ام  ال��راي��ة  رف��ع  وسيتم 
وتطلعاتها  دب��ي  إم���ارة  ت��وج��ه��ات  م��ع  ان��س��ج��ام��اً 
الجهات  ب��ن��ج��اح��ات  واح��ت��ف��ائ��ه��ا  المستقبلية، 
في  م��س��ت��م��راً  ت��ط��وي��راً  تحقق  ال��ت��ي  الحكومية 
التي تقدم من خاللها  العامة واألدوات  خدماتها 
هذه الخدمات إلى الجمهور، وبما يعزز تنافسية 

دولة اإلمارات وإمارة دبي على الصعد كافة.

سلم »راية حمدان« لـ»صحة دبي« 

املجتمع شريك حقيقي يف نموذجنـا التنموي

نبارك لهيئة الصحة استحقاقها 
الفوز.. والجميع فائز اليوم

 
حمدان بن محمد

التفاعل البّناء بين الحكومة 
والمجتمع أساس ريادة دبي 

المشاركة الفاعلة ألفراد 
المجتمع تعزز مكانتنا كإحدى 

أفضل المدن العالمية

أصيبت خالل مساعدة المتضررين في حريق 

محمد الشرقي خالل تسليم شهادة إحدى الخريجات )وام(

علي النيادي خالل الزيارة )من المصدر(

رئيس »الوطنية إلدارة الطوارئ« يزور 
إيمان الصفاقسي في المستشفى 

سفير اإلمارات يلتقي رئيس 
برلمان مقاطعة والونيا

أبوظبي )وام(

الطوارئ  إلدارة  الوطنية  الهيئة  رئيس  النيادي  سعيد  علي  معالي  زار 
واألزمات والكوارث، إيمان الصفاقسي في إحدى مستشفيات العاصمة 
تقديمها  خالل  إصابتها  إثر  الصحية  حالتها  على  واطمأن  أبوظبي.. 
مؤخراً  السكنية  البنايات  إحدى  في  شب  حريق  في  للمصابين  العون 
النيادي عن تمنياته لها  في منطقة الخالدية بإمارة أبوظبي.  وأعرب 
بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية، مشيداً بدورها وشجاعتها في 
العون ومساعدة اآلخرين  مساعدة المصابين. وقال معاليه: إن تقديم 

من القيم المتجذرة في مجتمع دولة اإلمارات بمختلف أطيافه.
وأشار معاليه إلى أن ما قامت به إيمان الصفاقسي يعبر عن إنسانيتها 

وإدراكها للمسؤولية تجاه اآلخرين.

نامور )وام(

 التقى محمد السهالوي سفير دولة اإلمارات لدى مملكة بلجيكا واالتحاد 
األوروبي ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، جان كلود ماركورت رئيس برلمان 

مقاطعة والونيا في مدينة نامور.   
وقدم رئيس برلمان مقاطعة والونيا التعزية في وفاة المغفور له الشيخ 
بمناسبة  التهاني  ث��راه«، كما قدم  نهيان »طيب اهلل  آل  زايد  بن  خليفة 
نهيان »حفظه اهلل«  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  انتخاب صاحب 
رئيساً لدولة اإلمارات.   وجرى خالل اللقاء استعراض العالقات الثنائية 

وسبل تطويرها وتعزيزها.

محمد السهالوي خالل لقاء جان كلود ماركورت )وام(

أبوظبي )وام(

من  الثانية  ال���دورة  اإلم���ارات  دول��ة  استضافت 
المشتركة،  الرومانية  اإلماراتية  اللجنة  أعمال 
الخارجية  وزارة  ع��ام  دي��وان  في  عقدت  والتي 

بأبوظبي.  الدولي  والتعاون 
اإلمارات معالي  دولة  اللجنة من جانب  ترأس 
أحمد الصايغ وزير دولة، في حين ترأس جانب 
وزير  أوريسكو  بوجدان  معالي  رومانيا  جمهورية 

الخارجية. 
وشارك في االجتماع عدد من كبار المسؤولين 
والشركات  الحكومية  الجهات  مختلف  يمثلون 
وفد  ش��ارك  فيما  اإلم��ارات،  دول��ة  من  الخاصة 
وبحث  الرومانية.  الحكومة  من  المستوى  رفيع 
العالقات  تعزيز  سبل  اللقاء  خ��الل  الجانبان 
فرص  وناقشا  المجاالت،  مختلف  في  الثنائية 

الشركات  أه��م��ه��ا:  م��ج��االت ع��دة  ف��ي  ال��ت��ع��اون 
والطاقة  األعمال  وري��ادة  والمتوسطة  الصغيرة 
والتكنولوجيا والعلوم والتعليم واألمن السيبراني 
والذكاء االصطناعي والزراعة والنقل والخدمات 

والفضاء.  والطيران  اللوجستية 
المشتركة  اللجنة  بدور  الصايغ  معالي  وأشاد 
القطاعين  في  الدولتين  بين  التعاون  تعزيز  في 

على  المشاركين  شجع  كما  وال��خ��اص،  ال��ع��ام 
تعد  التي  اللجنة  ه��ذه  من  االستفادة  مواصلة 
جانبه  من  الدولتين.  بين  التعاون  لدعم  منصة 
بالعالقة  اع��ت��زازه  ع��ن  أوري��س��ك��و  معالي  عبر 
برومانيا،  اإلم��ارات  دول��ة  تربط  التي  الوطيدة 
مشيراً إلى وجود العديد من اإلمكانات والفرص 

وتعزيزها. لدعمها 

أبوظبي )وام(

والجنسية  للهوية  االت��ح��ادي��ة  الهيئة  حصدت 
والجمارك وأمن المنافذ جائزة الجودة الدولية 
في  عالمياً  الهيئة  لريادة  تأكيداً   ،2022 للعام 
والتميز  ال��ج��ودة  وم��واص��ف��ات  معايير  تطبيق 
المؤسسي. وتمنح الجائزة من قبل معهد الجودة 
الدولي CQI في المملكة المتحدة، حيث شهدت 
هذه الدورة منافسًة قوية بين أكثر من 55 جهة 
حكومية وخاصة من مختلف دول العالم مروراً 
بمراحل عديدة من التقييم وفق معايير عالمية 
المتنافسة  الجهات  ق��درات  قياس  إل��ى  تهدف 
ومواصفات  ممارسات  ألفضل  تطبيقها  ومدى 
ومعايير الجودة في تنفيذ العمليات والمبادرات 
في  المطبقة  واألنظمة  المستهدفة  والمشاريع 

المؤسسات والمنظمات الحكومية والخاصة. 

والجنسية  للهوية  االتحادية  الهيئة  وأك��دت 
والجمارك وأمن المنافذ أن الفوز بهذه الجائزة 
العالمية يعكس مدى النجاح الذي حققته الهيئة 
والتميز  الجودة  ومواصفات  معايير  تطبيق  في 
والمواصفات  المعايير  تلك  وأن  المؤسسي، 
عمل  ومنهج  مؤسسية  ثقافة  تمثل  أصبحت 
بها،  تقوم  التي  والعمليات  اإلدارات  كافة  في 
مستوى  تعزيز  في  اإليجابي  األث��ر  له  كان  مما 
حياة  جودة  وتحسين  المتعاملين،  ورضا  سعادة 
الذي  النحو  على  الخدمات  وتطوير  المجتمع، 
استباقي.  بشكل  المتعاملين  احتياجات  يلبي 
نحو  يدفع  بالجائزة  الفوز  إن  الهيئة:  وقالت 
إل��ى  ال��رام��ي��ة  التطلعات  م��ن  ال��م��زي��د  تحقيق 
تأصيل ريادة الهيئة علميا والمساهمة في تعزيز 
والتميز  الجودة  الدولة ضمن مجاالت  تنافسية 

على المستوى الدولي.

خالل اجتماع اللجنة )وام(

خالل تسلم الجائزة  )وام(

اللجنة املشتـركة بني اإلمـارات ورومـانيا تبحث تعزيز التعــاون

»الهوية والجنسية« 
تحصد جائزة الجودة 
الدولية 2022

حمدان بن محمد:

حمدان بن محمد خالل الحفل )وام(

محمد الشرقي: المؤسسات 
التعليمية ترسخ ركائز التنمية 

الفجيرة )وام(

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة 
حفل تخريج طلبة أكاديمية الفجيرة الخاصة في مقر األكاديمية بالفجيرة. 
وأكد سمو ولي عهد الفجيرة على دور المؤسسات التعليمية في ترسيخ 
السمو  دعم صاحب  إلى  سموه  مشيراً  بالدولة،  الشاملة  التنمية  ركائز 
الفجيرة  األعلى حاكم  المجلس  الشرقي عضو  بن محمد  الشيخ حمد 
للعملية التعليمية في اإلمارة بما يرفع مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية 
الخريجين  الطلبة  وهّنأ سموه  االستراتيجي.  القطاع  العالمية في هذا 
بنتائج  التخريج  محطة  إلى  ووصولهم  الدراسية،  المرحلة  هذه  بإنجاز 
مشرفة، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرة العلم والمعرفة خالل 
السنوات القادمة. بدورهم، تقدم الخريجون بالشكر واالمتنان إلى سمو 
ولي عهد الفجيرة على دعمه الدائم ومتابعته للقطاع التعليمي في اإلمارة 
لتحقيق أفضل النتائج اإليجابية الملموسة. وفي نهاية الحفل، قام سمو 
ولي عهد الفجيرة بتوزيع الشهادات على الخريجين. حضر الحفل سالم 

الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

شهد تخريج طلبة أكاديمية الفجيرة الخاصة
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أبوظبي )وام(

لقطاع  كبيراً  اهتماماً  أول��ت  للدولة  الرشيدة  القيادة  إن  سموه  وق��ال 
النفط والغاز، وبما يلبي طموحاتها في النمو والتطور وتحقيق التنمية 
المستدامة خالل العقود المقبلة، وذلك بزيادة قدراته اإلنتاجية واستثمار 

موارد الطاقة لتحقيق قيمة مضافة مستدامة لإلمارات وشعبها. 
جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها سموه لشركة دولفين للطاقة 
المحدودة في منطقة خليفة الصناعية »كيزاد« ومقرها الرئيس في 
جزيرة المارية في أبوظبي، رافقه خاللها الشيخ محمد بن حمدان بن 
زايد آل نهيان، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة 
لشركة  التنفيذي  والرئيس  المنتدب  العضو  المتقدمة،  والتكنولوجيا 
أحمد  ومعالي  شركاتها،  ومجموعة  »أدنوك«  الوطنية  أبوظبي  بترول 
بن علي محمد الصايغ وزير دولة والعضو المنتدب لشركة »دولفين« 
للطاقة، وعبيد عبداهلل الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة »دولفين« 
ممثل  سمو  مكتب  مدير  الظاهري  مطر  وأحمد  المحدودة،  للطاقة 
سمو  مستشار  بوشهاب  حمد  وعيسى  الظفرة،  منطقة  في  الحاكم 

رئيس هيئة الهالل األحمر اإلماراتي وعدد من كبار المسؤولين. 
»دولفين«  شركة  إن  نهيان  آل  زاي��د  بن  حمدان  الشيخ  سمو  وق��ال 
للطاقة التي بدأت عملياتها في عام 2007 تورد ملياري قدم مكعب من 
الغاز الطبيعي يومياً من دولة قطر إلى دولة اإلمارات وسلطنة ُعمان 

وتلبي 30 بالمائة من احتياجات الدولة للطاقة. 

أبرز المهام واألنظمة 
على  ب��االط��الع  »ك��ي��زاد«  في  الشركة  لمقر  زي��ارت��ه  سموه  واستهل 
أبرز مهامها وأنظمتها وبشكل خاص النظام المتطور لدعم وإصالح 
األنابيب تحت سطح البحر »ASSIST« حيث استمع إلى شرح مفصل 
سموه  زار  كما  يقدمها.  التي  والخدمات  النظام  عمل  كيفية  ح��ول 
غرفة التحكم عن بعد، وآلية إزالة الطبقة الخرسانية، وآلية اإلطالق 
واالستقبال والتثبيت تحت الماء بدون االستعانة بغواصين والتي تعمل 
على وقف الضخ في األنابيب وعزله، وآليات تحريك وتثبيت األنابيب، 
باإلضافة إلى الغرفة العازلة للحام الجاف ومركز التحكم في اللحام. 

المشاريع البيئية والرقمية 
وخالل زيارته لمكاتب الشركة الرئيسة في جزيرة المارية بأبوظبي، 
المشاريع  أحدث  نهيان على  آل  زايد  بن  الشيخ حمدان  تعرف سمو 

والمبادرات البيئية والتكنولوجية والمشاريع الرقمية التي تستخدمها 
الشركة للحفاظ على البيئة، بما فيها رعاية مشاريع دراسة وحماية 
ومبادرات  اإلم��ارات،  دولة  في  المرجانية  والشعاب  البحرية  الحياة 
التقنية الخضراء والمكاتب الخضراء. كما استمع سموه إلى تفاصيل 
محطة  في  التوزيع  بشبكة  المربوط  الشمسية  الطاقة  نظام  مشروع 
الطويلة الستقبال الغاز، والذي سيقلل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد 

الكربون المتوقع سنوياً. 

جهود التوطين
واجتمع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان مع المدراء التنفيذيين 
في الشركة واستمع إلى عرض حول أحدث المستجدات في أعمالها، 
والتزامها بإرشادات االستدامة، وعلى الجهود المبذولة في التوطين 
مختلف  ف��ي  وتطويرها  اإلم��ارات��ي��ة  للكوادر  الوظيفي  النمو  ودع��م 
المستمر  اإليجابي  األثر  إلى  باإلضافة  الحديثة  ومبادراتها  برامجها 
الذي يحدثه مشروع دولفين للغاز الطبيعي على كل من اقتصاد دولة 
اإلمارات، وبيئتها الطبيعية في المنطقة، وعلى المجتمعات المحلية. 

المبادرات  من  ع��دد  على  المنشورات  قاعة  في  سموه  اطلع  كما 
الكرتونية  واألفالم  المنشورات  إلى  باإلضافة  الشركة،  ترعاها  التي 
التثقيفية، وتقارير االستدامة التي يتم نشرها سنوياً ونبذة عن أعمال 
الفنون  مبادرات  رعاية  في  والتزامها  االستدامة،  بما يخص  الشركة 

والتراث والرياضة. 

برنامج االستدامة 
قاعة  تفقده  نهيان خالل  آل  زايد  بن  حمدان  الشيخ  وأش��ار سمو 
إمداد  في  دولفين  شركة  دور  إلى  الموظفين  ومكاتب  االجتماعات 
الدولة بالطاقة بما يسهم في التنمية والتنوع االقتصادي، إضافة إلى 
انبعاثات  دورها في ضمان مستقبل مستدام بمعدالت منخفضة من 
المحدودة قدوة  للطاقة  دولفين  لقد أصبحت  وقال سموه:  الكربون. 
يحتذى بها في مجال إمدادات الطاقة ومساعيها للدفع قدماً ببرنامج 
العمل  فرص  لتوطين  بذلتها  التي  وبجهودها  الدولة،  في  االستدامة 
للشباب. وأشاد سموه بالكوادر اإلماراتية المؤهلة العاملة في الشركة 
من الجنسين والتي أسهمت بدور كبير في تعزيز عمل الشركة خالل 

السنوات الماضية. 
الموظفين  م��ع  التذكارية  ال��ص��ور  التقاط  ال��زي��ارة  ختام  ف��ي  وت��م 

والموظفات العاملين في المرافق التابعة للشركة.

حمدان بن زايد:  
زار مقر »دولفين« بأبوظبي واطلع على أحدث مشاريعها ومبادراتها

اإلمـــــارات رسخت مكــانتها

العــــاملية يف قطــاع الطـاقة

أكد سمو الشيخ حمدان بن 

زايد آل نهيان ممثل الحاكم 

في منطقة الظفرة، رئيس 

مجلس إدارة شركة دولفين 

للطاقة المحدودة، أن الغاز 

الطبيعي يمثل أهمية 

كبيرة في دولة اإلمارات، 

وهو جزء ال يتجزأ من مزيج 

الطاقة حيث قامت الدولة 

خالل السنوات الماضية 

بتحديث وتطوير قطاع 

النفط والغاز ورسخت من 

الرائدة كُمنِتج  مكانتها 

مسؤول والعب مؤثر على 

المستوى العالمي في 

هذا القطاع الحيوي. 

»دولفين« تورد مليــــــاري قدم مكعب من الغـــــاز الطبيعي يــــوميـــًا 

الدولة ُمنِتج مسؤول للنفط والغاز والعب مؤثر على المستوى العالمي

الكوادر اإلمــــــــــاراتية المؤهلة تسهم بدور كبير في تعــــــــــزيز العمل

ضمـــــــــــان مستقبل مستدام بمعدالت منخفضة من الكـــــــــربون
حمدان بن زايد يتحدث إلى كوادر وموظفي شركة »دولفين« للطاقة )تصوير: عبداهلل الجنيبي(

حمدان بن زايد يستمع إلى شرح حول مبادرات الشركة

..وسموه يستمع إلى شرح حول آليات العملحمدان بن زايد يتوسط الكوادر الفنية بحضور سلطان الجابر وأحمد الصايغ وعبيد الظاهريحمدان بن زايد يتعرف إلى آليات العمل في غرفة التحكم بالشركة

حمدان بن زايد يطلع على خطط ومبادرات الشركة بحضور محمد بن حمدان بن زايد

حمدان بن زايد خالل الزيارة بحضور محمد بن حمدان بن زايد وأحمد الصايغ وأحمد الظاهري

حمدان بن زايد يتعرف إلى تقنيات الشركة بحضور سلطان الجابر وأحمد الصايغ

..وسموه في حديث مع عضوة من أعضاء فريق العمل بشركة »دولفين« بحضور سلطان الجابر 

حمدان بن زايد يطلع على خطط ومبادرات الشركة بحضور سلطان الجابر وأحمد الصايغ وعبيد الظاهري وأحمد الظاهري وعيسى بوشهاب حمدان بن زايد خالل زيارته المقر الرئيس لـ»دولفين« في جزيرة المارية

حمدان بن زايد لدى اجتماعه بالمديرين التنفيذيين في الشركة بحضور محمد بن حمدان بن زايد وأحمد الصايغ وعبيد الظاهري
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أبوظبي )وام(

لقطاع  كبيراً  اهتماماً  أول��ت  للدولة  الرشيدة  القيادة  إن  سموه  وق��ال 
النفط والغاز، وبما يلبي طموحاتها في النمو والتطور وتحقيق التنمية 
المستدامة خالل العقود المقبلة، وذلك بزيادة قدراته اإلنتاجية واستثمار 

موارد الطاقة لتحقيق قيمة مضافة مستدامة لإلمارات وشعبها. 
جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها سموه لشركة دولفين للطاقة 
المحدودة في منطقة خليفة الصناعية »كيزاد« ومقرها الرئيس في 
جزيرة المارية في أبوظبي، رافقه خاللها الشيخ محمد بن حمدان بن 
زايد آل نهيان، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة 
لشركة  التنفيذي  والرئيس  المنتدب  العضو  المتقدمة،  والتكنولوجيا 
أحمد  ومعالي  شركاتها،  ومجموعة  »أدنوك«  الوطنية  أبوظبي  بترول 
بن علي محمد الصايغ وزير دولة والعضو المنتدب لشركة »دولفين« 
للطاقة، وعبيد عبداهلل الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة »دولفين« 
ممثل  سمو  مكتب  مدير  الظاهري  مطر  وأحمد  المحدودة،  للطاقة 
سمو  مستشار  بوشهاب  حمد  وعيسى  الظفرة،  منطقة  في  الحاكم 

رئيس هيئة الهالل األحمر اإلماراتي وعدد من كبار المسؤولين. 
»دولفين«  شركة  إن  نهيان  آل  زاي��د  بن  حمدان  الشيخ  سمو  وق��ال 
للطاقة التي بدأت عملياتها في عام 2007 تورد ملياري قدم مكعب من 
الغاز الطبيعي يومياً من دولة قطر إلى دولة اإلمارات وسلطنة ُعمان 

وتلبي 30 بالمائة من احتياجات الدولة للطاقة. 

أبرز المهام واألنظمة 
على  ب��االط��الع  »ك��ي��زاد«  في  الشركة  لمقر  زي��ارت��ه  سموه  واستهل 
أبرز مهامها وأنظمتها وبشكل خاص النظام المتطور لدعم وإصالح 
األنابيب تحت سطح البحر »ASSIST« حيث استمع إلى شرح مفصل 
سموه  زار  كما  يقدمها.  التي  والخدمات  النظام  عمل  كيفية  ح��ول 
غرفة التحكم عن بعد، وآلية إزالة الطبقة الخرسانية، وآلية اإلطالق 
واالستقبال والتثبيت تحت الماء بدون االستعانة بغواصين والتي تعمل 
على وقف الضخ في األنابيب وعزله، وآليات تحريك وتثبيت األنابيب، 
باإلضافة إلى الغرفة العازلة للحام الجاف ومركز التحكم في اللحام. 

المشاريع البيئية والرقمية 
وخالل زيارته لمكاتب الشركة الرئيسة في جزيرة المارية بأبوظبي، 
المشاريع  أحدث  نهيان على  آل  زايد  بن  الشيخ حمدان  تعرف سمو 

والمبادرات البيئية والتكنولوجية والمشاريع الرقمية التي تستخدمها 
الشركة للحفاظ على البيئة، بما فيها رعاية مشاريع دراسة وحماية 
ومبادرات  اإلم��ارات،  دولة  في  المرجانية  والشعاب  البحرية  الحياة 
التقنية الخضراء والمكاتب الخضراء. كما استمع سموه إلى تفاصيل 
محطة  في  التوزيع  بشبكة  المربوط  الشمسية  الطاقة  نظام  مشروع 
الطويلة الستقبال الغاز، والذي سيقلل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد 

الكربون المتوقع سنوياً. 

جهود التوطين
واجتمع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان مع المدراء التنفيذيين 
في الشركة واستمع إلى عرض حول أحدث المستجدات في أعمالها، 
والتزامها بإرشادات االستدامة، وعلى الجهود المبذولة في التوطين 
مختلف  ف��ي  وتطويرها  اإلم��ارات��ي��ة  للكوادر  الوظيفي  النمو  ودع��م 
المستمر  اإليجابي  األثر  إلى  باإلضافة  الحديثة  ومبادراتها  برامجها 
الذي يحدثه مشروع دولفين للغاز الطبيعي على كل من اقتصاد دولة 
اإلمارات، وبيئتها الطبيعية في المنطقة، وعلى المجتمعات المحلية. 

المبادرات  من  ع��دد  على  المنشورات  قاعة  في  سموه  اطلع  كما 
الكرتونية  واألفالم  المنشورات  إلى  باإلضافة  الشركة،  ترعاها  التي 
التثقيفية، وتقارير االستدامة التي يتم نشرها سنوياً ونبذة عن أعمال 
الفنون  مبادرات  رعاية  في  والتزامها  االستدامة،  بما يخص  الشركة 

والتراث والرياضة. 

برنامج االستدامة 
قاعة  تفقده  نهيان خالل  آل  زايد  بن  حمدان  الشيخ  وأش��ار سمو 
إمداد  في  دولفين  شركة  دور  إلى  الموظفين  ومكاتب  االجتماعات 
الدولة بالطاقة بما يسهم في التنمية والتنوع االقتصادي، إضافة إلى 
انبعاثات  دورها في ضمان مستقبل مستدام بمعدالت منخفضة من 
المحدودة قدوة  للطاقة  دولفين  لقد أصبحت  وقال سموه:  الكربون. 
يحتذى بها في مجال إمدادات الطاقة ومساعيها للدفع قدماً ببرنامج 
العمل  فرص  لتوطين  بذلتها  التي  وبجهودها  الدولة،  في  االستدامة 
للشباب. وأشاد سموه بالكوادر اإلماراتية المؤهلة العاملة في الشركة 
من الجنسين والتي أسهمت بدور كبير في تعزيز عمل الشركة خالل 

السنوات الماضية. 
الموظفين  م��ع  التذكارية  ال��ص��ور  التقاط  ال��زي��ارة  ختام  ف��ي  وت��م 

والموظفات العاملين في المرافق التابعة للشركة.

حمدان بن زايد:  
زار مقر »دولفين« بأبوظبي واطلع على أحدث مشاريعها ومبادراتها

اإلمـــــارات رسخت مكــانتها

العــــاملية يف قطــاع الطـاقة

أكد سمو الشيخ حمدان بن 

زايد آل نهيان ممثل الحاكم 

في منطقة الظفرة، رئيس 

مجلس إدارة شركة دولفين 

للطاقة المحدودة، أن الغاز 

الطبيعي يمثل أهمية 

كبيرة في دولة اإلمارات، 

وهو جزء ال يتجزأ من مزيج 

الطاقة حيث قامت الدولة 

خالل السنوات الماضية 

بتحديث وتطوير قطاع 

النفط والغاز ورسخت من 

الرائدة كُمنِتج  مكانتها 

مسؤول والعب مؤثر على 

المستوى العالمي في 

هذا القطاع الحيوي. 

»دولفين« تورد مليــــــاري قدم مكعب من الغـــــاز الطبيعي يــــوميـــًا 

الدولة ُمنِتج مسؤول للنفط والغاز والعب مؤثر على المستوى العالمي

الكوادر اإلمــــــــــاراتية المؤهلة تسهم بدور كبير في تعــــــــــزيز العمل

ضمـــــــــــان مستقبل مستدام بمعدالت منخفضة من الكـــــــــربون
حمدان بن زايد يتحدث إلى كوادر وموظفي شركة »دولفين« للطاقة )تصوير: عبداهلل الجنيبي(

حمدان بن زايد يستمع إلى شرح حول مبادرات الشركة

..وسموه يستمع إلى شرح حول آليات العملحمدان بن زايد يتوسط الكوادر الفنية بحضور سلطان الجابر وأحمد الصايغ وعبيد الظاهريحمدان بن زايد يتعرف إلى آليات العمل في غرفة التحكم بالشركة

حمدان بن زايد يطلع على خطط ومبادرات الشركة بحضور محمد بن حمدان بن زايد

حمدان بن زايد خالل الزيارة بحضور محمد بن حمدان بن زايد وأحمد الصايغ وأحمد الظاهري

حمدان بن زايد يتعرف إلى تقنيات الشركة بحضور سلطان الجابر وأحمد الصايغ

..وسموه في حديث مع عضوة من أعضاء فريق العمل بشركة »دولفين« بحضور سلطان الجابر 

حمدان بن زايد يطلع على خطط ومبادرات الشركة بحضور سلطان الجابر وأحمد الصايغ وعبيد الظاهري وأحمد الظاهري وعيسى بوشهاب حمدان بن زايد خالل زيارته المقر الرئيس لـ»دولفين« في جزيرة المارية

حمدان بن زايد لدى اجتماعه بالمديرين التنفيذيين في الشركة بحضور محمد بن حمدان بن زايد وأحمد الصايغ وعبيد الظاهري



أبوظبي )وام(

 كرمت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة االتحاد النسائي العام رئيسة المجلس األعلى 

لألمومة والطفولة الرئيس األعلى لمؤسسة التنمية األسرية »أم اإلمارات«، الخريجات المتميزات 

من جامعة اإلمارات العربية المتحدة، وجامعة زايد، وكليات التقنية العليا، الالتي 

استطعن تحقيق أفضل معدالت األداء والتحصيل العلمي خالل مسيرتهن 

التعليمية، فقد كرمت سموها الدفعة 41 من جامعة اإلمارات، والدفعة 20 من 

جامعة زايد، والدفعة 31 من كليات التقنية العليا من الحاصالت على درجة امتياز 

مع مرتبة الشرف. 

وبهذه المناسبة استلمت كل خريجة رسالة من سموها تحمل عبارات التهنئة 

واإلشادة والتوجيه باالستمرار في العطاء المخلص للوطن كما استلمن مكرمة مالية 

تشجيعية من سموها إيمانًا من سموها بأهمية التشجيع والتحفيز للكوادر البشرية 

المبدعة صانعة المستقبل والتي يفخر بها الوطن ويتطلع إلى مشاركتها في كافة 

مجاالت العمل. وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، بهذه 

المناسبة، إن الخريجات يقودهن حب التميز والعمل 

الدؤوب من أجل تحقيق األهداف ليس فقط الخاصة 

ببناء مسارهن المهني ولكن أيضًا بمشاركتهن 

الفاعلة في التنمية، خاصة أن المرأة قد حققت العديد 

من اإلنجازات التي يفخر بها الوطن وباتت عالمة فارقة في 

تقدم دولة اإلمارات. وأضافت سموها، أن ثقتي بالمرأة اإلماراتية 

كبيرة جدًا، وأرى أن ما تحققه يومًا بعد يوم يدعو إلى الفخر 

والتقدير، وأن مشاركتها في كل المجاالت وخاصة العلوم المتقدمة 

مثل مسبار األمل وعلوم الفضاء واالقتصاد والبيئة واألمن الغذائي، 

وحرصها على تحقيق أهداف االستراتيجيات الوطنية باقتدار وتميز، 

مؤشر على نجاح كل الجهود التي بذلت من أجل تمكين المرأة في دولة 

اإلمارات، وال بد أن أشير إلى دور القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« وبمتابعة وجهود 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، وأصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى 

لالتحاد حكام اإلمارات، من أجل االرتقاء بمنظومة التعليم الجامعي والبحث 

العلمي. وهنأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الخريجات وتمنت لهن التوفيق 

والسداد، وأكدت أن هذه المرحلة في حياتهن هي البداية، وأن السنين القادمة في عمر 

دولتنا الغالية تتطلب جهودًا مضاعفة وإخالصًا ومثابرة بما يحقق التميز في كافة المراحل 

وفي جميع أماكن وجهات العمل.

10
www.alittihad.ae

السبت 25 ذي القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م اإلمارات

كّرمت الخريجات المتفوقات من مؤسسات التعليم العالي

الشيخة فاطمة:
ثقتـــي باملـــــرأة اإلمـــاراتيـــة كبيـــرة جـــدًا

»أم اإلمارات«:

القيـــــــادة الرشيــــــــدة  حريصـــــــــة 
على االرتقاء بمنظومة التعليم 
الجامعــــــي والبحـــــث العلمـــــــي

المرأة حققت إنجازات عديدة 
يفخر بها الوطن وباتت عالمة 
فـــــارقة فــــي تقـــــــدم الدولـــــة

أرى أن ما تحققـــــه اإلماراتيــــــة 
يومـــــــــــًا بعــــــــد يـــــــــوم يدعــــــــــــو 
إلــــــــــــى الفخــــــــــــــــر والتقـــــــــــــديـر

 نتطلع إلى مشاركـــة الكـــوادر 
المبدعــــة صانعــــــة المستقبــل 
فـــــي مجــــــــاالت العمل كافـــــة

خريجات: »أم اإلمارات« القدوة الحسنة والمثل األعلى للمرأة اإلماراتية

قدمت اخلريجات املتفوقات شكرهن لسمو أم 
اإلمارات.. وقالت سالمة محمد باحلاس الشامسي 
خريجة بكالوريوس اآلداب يف العلوم السياسة من 

جامعة اإلمارات العربية املتحدة »ُأمي سمو الشيخة 
فاطمة رمبا ال ُتسعفني كلمات الشكر واالمتنان وقد 
ال تويف األحرف حقِك. لوال دعمِك املستمر وجهود 
قيادتنا الرشيدة ملا أكملنا مسيرة التعليم.. رغم ما 
مير به العالم من ظروف صعبه تخرجنا يف ظروٍف 

استثنائية لم تتوقف مبادراتك الكرمية.. هذا التكرمي 
من سموكم له وقع كبير على نفسي ونفس أخواتي 

اخلريجات وهو دافع لنا ملزيد من التميز.. شكرًا ُأمي 
فاطمة بنت مبارك. أسأل اهلل أن يحفظك ويحفظ 

قيادتنا ووالة أمرنا ودولتنا احلبيبة«. 
وقالت الدكتورة عائشة علي الكويتي من كلية الطب 

والعلوم الصحية بجامعة اإلمارات العربية املتحدة 
»إلى من تصنع من راحتها راحًة لنا وإلى من تزرع يف 

دروبنا اخلير والبهجة إلى أمي الكرمية وقدوتي ومثلي 
األعلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم اإلمارات، 

تعجز كلماتي عن الشكر والثناء والتقدير لِك، 
فحرويف تقف عاجزة أمام عطائك الدائم والالمحدود، 

فكلماتي املبعثرة تصطف خجاًل عندما أريد التعبير 
عن امتناني وتقديري لكل ما بذلتيه من جهود جبارة 

كي نصل إلى هذه املستويات العليا، فأنِت يا أمي رمٌز 
للعطاء واألمل الذي ينير ويضيء لنا دروب احلياة.. 

شكرًا من القلب لكونِك إنسانة عظيمة يف عيني 
علمتني أن أسعى من أجل طموحاتي ومستقبلي.. 

أفخر بِك دائمًا فشكرًا لِك«. 
وقالت عليا بنت مانع آل مكتوم من كلية الفنون 

والصناعات اإلبداعية - التصميم الداخلي بجامعة 
زايد »إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رائدة 

النهضة النسائية أود أن أتقدم إليك بخالص الشكر 
والتقدير لدعمك لنا واهتمامك بنا وبكل بنات 

اإلمارات مما جعلنا نحقق كل تقدم وجناح نتطلع 
إليه لنساهم يف خدمة اإلمارات.. لقد أسعدتني جدا 
رسالتك اجلميلة بكلماتها التي حتفزنا ملتابعة العمل 
وبذل اجلهود للوصول إلى أهدافنا ونكون مصدر فخر 

لهذا الوطن.. حفظك اهلل لنا ولكل بنات وسيدات 
اإلمارات فأنت قدوة رائعة لنا جميعا«. 

ومن جانبها، قالت غاية خالد اخليال من قسم إدارة 
األعمال - إدارة اجلودة واالستراتيجية بكليات 

التقنية العليا.. »كل الشكر والتقدير إلى سمو الشيخة 
فاطمة بنت مبارك، أم اإلمارات، على حرصها ودعمها 

الدائم للمرأة اإلماراتية يف جميع املجاالت، فهي 
القدوة احلسنة واملثل األعلى للمرأة اإلماراتية. شكرًا 

ملن كانت خير رفيقة وخير سند لوالدنا الراحل الشيخ 
زايد. شكرا ملن سخرت نفسها ألبنائها واجنبت قادة 

يحتذى بهم. فدمِت لنا أمًا ملهمة للسعي واالستمرار 
والتطور الدائم«.  وبدورها، قالت فاطمة صالح بن كلبان 

قسم إدارة األعمال - تخصص احملاسبة بكليات التقنية 
العليا.. »أم اإلمارات الغالية، لقد تعلمنا منك ومن والدي  

املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب اهلل ثراه« 
أن الطموح ليس له سقف أو حدود وبحكمتكما امتطينا 
صهوة التميز والتفوق لنسير يف ركب العاملني املخلصني 

خلدمة إماراتنا احلبيبة«.

أحمد بالهول الفالسي: 
بناتنا في مراكز الصدارة علمًا وتميزًا 

أكد معالي الدكتور أحمد بن عبداهلل حميد بالهول 
الفالسي وزير التربية والتعليم، أن نقطة التحول 

والتطور والتنمية املستدامة التي تترسخ، منبعها تلك 
الثروة البشرية املتعلمة، التي توليها قيادتنا الرشيدة 
عناية ورعاية ودعمًا، لتثمر أجيااًل متتلك من املعرفة 

واملهارة والعلوم ما يجعلها ركيزة التقدم، وجوهر ازدهار 
املجتمع، وبناتنا اليوم أصبحن بفضل رعاية القيادة 
بارزات ويف مراكز الصدارة علمًا ومتيزًا ومصدر إلهام 

وإبداع ال يفتر. 
وهنأ وزير التربية والتعليم، دفعات اخلريجات من 

الطالبات املتفوقات احلاصالت على تقدير امتياز مع 
مرتبة الشرف، يف جامعة اإلمارات العربية املتحدة، 

وجامعة زايد، وكليات التقنية العليا، مباركًا لسمو 
الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االحتاد النسائي 

العام رئيسة املجلس األعلى لألمومة والطفولة الرئيس 

األعلى ملؤسسة التنمية األسرية »أم اإلمارات«، هذا 
التخريج لبناتها الطالبات، الذي وصفه بأنه فرحة 

وطن، وحصيلة جهد وصبر وإميان بقوة العلم يف تغيير 
واقع احلياة، مقرونًا بدعم وتشجيع أسرهن. وقال 
معاليه »يف اإلمارات يشتد السباق على املستويات 

القيادية واملؤسسية والفردية كافة، للوصول إلى نهضة 
علمية وتعليمية ومعرفية غير مسبوقة، وتشييد بناء 

العلم وفق مرتكزات صلبة، لتحقيق مناذج وطنية مؤهلة 
تقود دفة املستقبل«.  وأشار معاليه إلى أن كلمات الشكر 

والعرفان ال تفي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك »أم 
اإلمارات«، حقها، وهي التي كرست وقتها وجهدها لترى 
بناتها وأفواج اخلريجات يف كل عام دراسي من طالبات 

جامعاتنا الوطنية تتوالى، وهن يف خانة أرقى الدرجات 
واملؤهالت العلمية، وأفضل مراحل التمكني، ليكن شريكًا 

أساسيًا يف تنمية الوطن.

نورة الكعبي:
الشيخة فاطمة رائدة النهضة النسائية

الكعبي وزيرة   توجهت معالي نورة بنت محمد 
زايد يف كلمتها  رئيسة جامعة  والشباب  الثقافة 

الشيخة  سمو  إلى  وامتنانها  شكرها  عن  بالتعبير 
العام  النسائي  فاطمة بنت مبارك، رئيسة االحتاد 
الرئيس  والطفولة  لألمومة  األعلى  املجلس  رئيسة 

التنمية األسرية »أم اإلمارات«،  األعلى ملؤسسة 
الدفعة  خلريجات  توليها  التي  الكرمية  للرعاية 

املتميزات واحلاصالت على  املستقبل«  الـ20 »صناع 
تقدير امتياز مع مرتبة الشرف يف جامعة زايد 

املتميزات يف مؤسسات  الطالبات  وغيرهن من 
الدولة.  مستوى  على  العالي  التعليم 

الشيخة فاطمة،  احتفاء سمو  »إن  وقالت معاليها 
النبيهة  رؤيتها  اإلماراتية، دليل  املرأة  رائدة نهضة 

مسيرتهن  يف  والريادة  للتميز  الطالبات  لتحفيز 
على  وحرصها  دعمها  ودليل  والعملية،  األكادميية 
بذل كافة اجلهود خللق بيئة تعليمية متطورة يف 

أدوارها ومسؤولياتها،  املرأة وتطوير  سبيل تقدم 
الريادة  انطالقتها نحو  ولتواكب نهضة دولتنا يف 

ملستقبل  الضرورية  امليادين  جميع  يف  والتنافسية 
الوطن، من خالل إعداد أجيال أكثر كفاءة وقدرة 

الشاملة  والتنمية  التقدم  مسيرة  يف  للُمشاركة 
امُلقبلة«.  املرحلة  خالل 

زكي نسيبة: »أم اإلمارات«.. 
تشجيع دائم على النجاح والتفوق

 قدم معالي زكي أنور نسيبة، الرئيس األعلى 
آيات  املتحدة، أسمى  العربية  جلامعة اإلمارات 

حفل  مبناسبة  الرشيدة  للقيادة  والتبريكات  التهاني 
العربية  41 من جامعة اإلمارات  اخلريجات الدفعة 
 31 20 من جامعة زايد، والدفعة  املتحدة، والدفعة 

املتفوقات  الطالبات  من  العليا،  التقنية  كليات  من 
احلاصالت على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف، والذي 

أقيم برعاية كرمية من سمو الشيخة فاطمة بنت 
مبارك، وذلك من خالل اهتمام سموها ودعمها ملسيرة 

واقتصاديًا  اجتماعيًا  ومتكينها  الدولة  يف  املرأة  تعليم 
الشكر  بعظيم  نتقدم  »إننا  معاليه  وقال  وسياسيًا. 

وفائق االمتنان إلى »أم اإلمارات« سمو الشيخة فاطمة 
للجامعات  املستمر  بدعمها  كثيرًا  ونعتز  مبارك،  بنت 

تشجيع  على  الفائق  وحرصها  بالدولة  والكليات 
أبناء وبنات الوطن على النجاح والتفوق، مؤكدًا أن 

من  نابع  املتفوقات  الطالبات  بتكرمي  سموها  اهتمام 
احلرص على تعزيز دور املرأة يف كافة املجاالت خلدمة 

اهتمام  الرشيدة من  ملا توليه قيادتنا  املجتمع، وذلك 
املرأة اإلماراتية ومشاركتها يف مسيرة  نحو متكني 

والتطوير«.  البناء 
وأضاف معاليه »إن هذا الفوج من بناتنا اخلريجات 

وبامتياز،  العلمية  الدرجات  أعلى  على  واحلاصالت 
املتميزة  باملهارات واخلبرات األكادميية  وهن مزودات 

املعرفة  التي تتناسب وعصر  واملعارف  واملهارات  والعلوم 
والتميز والنجاح، قادرات على اإلسهام بفعالية يف دفع 
مباشرة  ومتابعة  حثيثة  بجهود  وذلك  التنمية،  مسيرة 

من قيادتنا الرشيدة وإميانها التام بأن نهضة األمم ال 
البشرية  الكفاءات  وبناء  املتميز  بالتعليم  إال  تتحقق 

التنمية  الوطن، وإن مسيرة  أبناء وبنات  املؤهلة من 
التعليمية«.  املؤسسات  من  تنطلق  الشاملة 

عبدالرحمن العور:
وسام فخر على صدور الطالبات 

تقدم معالي الدكتور عبدالرحمن العور وزير املوارد 
البشرية والتوطني، رئيس مجمع كليات التقنية العليا، 

بأسمى آيات الشكر واالمتنان إلى »أم اإلمارات« سمو 
الشيخة فاطمة بنت مبارك، حلرصها سنويًا ورغم 

التحديات التي فرضتها جائحة »كورونا« على االحتفاء 
ببناتها اخلريجات وتكرمي املتميزات على مستوى 

مؤسسات التعليم العالي، مما يعكس مدى أهمية هذا 
احلدث لدى سموها واالهتمام اخلاص الذي توليه البنة 

اإلمارات وملا حتققه من متيز علمي حيث ميثل تكرمي 
سموها وسام فخر على صدور الطالبات ومصدر تشجيع 

والهام لهن على املضي قدمًا يف تفوقهن العلمي خلدمة 

الوطن ورد ولو جزء من جميله عليهن. وأضاف معاليه، 
أن سمو »أم اإلمارات« ستبقى دومًا منوذجًا رائدًا البنة 
اإلمارات والداعم الدائم لها يف كافة مراحل التأسيس 

والتمكني والبناء للمستقبل، وستبقى كلماتها وتوجيهاتها 
وجهودها الدافع األكبر الستمرار ومتيز مسيرة وإجنازات 

الفتاة واملرأة اإلماراتية، التي باتت اليوم بفضل ذلك 
كله تنافس يف شتى امليادين العلمية واملعرفية. وقال 
معاليه، إن كليات التقنية العليا فخورة بخريجاتها 

املتميزات وبتفوقهن العلمي، داعيًا اخلريجات إلى اعتبار 
هذا التفوق بداية وانطالقة جديدة لهن نحو حتقيق 

أحالمهن يف بناء مستقبل أفضل.

فاطمة بنت طحنون بن زايد:
رفعة الوطن ونهضته هدفنـا

قالت الشيخة فاطمة بنت طحنون بن زايد بن سلطان آل نهيان خريجة بكالوريوس العلوم يف 
التمويل من جامعة زايد.. »احلمد هلل فقد تخرجت من الصرح العلمي العتيد جامعة زايد وَنَهلُت 

وَزميالتي ِمن موارد علمها ومعرفتها، وقد كان لرعاية سمو الوالدة الشيخة فاطمة بنت مبارك 
»أم اإلمارات« األثر البالغ يف السعي واجلد واالنصراف إلى بلوغ ما نلناه من شرف االنتماء العلمي 

ن لسمو الشيخة فاطمة كرمي عنايتها لنعاهدها  مت بحمل اسم زايد، وها نحُن نثِمّ جلامعة ُكِرّ
ونعاهد قادة الوطن امليامني يف أن نولي مسيرتنا يف مدارج العلم كل جهد ومسعى كرميني.. إنني 

وزميالتي اخلريجات إذ نثمن عاليًا للوالدة حميد مسعاها، وكرمي عنايتها، لندعو اهلل أن يوفقنا 
ويتمم خطواتنا إلى ما فيه رفعة وطننا: عماًل وإخالصًا ووفاًء«. 

تحقيق أهداف االستراتيجيــات الوطنيــة باقتدار وتميز مؤشر على نجاح جهود تمكين المرأة في اإلمارات



بلدية الظفرة تتسلم شهادة »اآليزو« )من المصدر(

تنفيذ مداخل إسفلتية ومواقف

شهـــــادات »آيــــزو«

»بلدية الظفـــــرة« لـ

لإلنجازات  نوعية  إضافة  الشهادات  هــذه  وتعتبر 
التي حققتها البلدية، من خالل حصولها على العديد 
في  تصب  متنوعة  مجاالت  في  العالمية  الجوائز  من 
لتقديم  واالبتكار  والتميز  األداء  تطوير  في  مجملها 
أفضل الخدمات، بهدف تحقيق سعادة ورضا المجتمع 

وخدمة الوطن. 
 وقد حصلت البلدية على شهادات اآليزو في نظام 
بكفاءة  يعني  والــذي   9001:2015  ISO الجودة  إدارة 
وفعالية اإلجراءات وتطبيق القوانين والتشريعات التي 
ونظام  للمتعاملين.  متميزة  خدمات  توفير  في  تسهم 
 ISO المتعاملين  رضا  وزيادة  الشكاوى  معالجة  إدارة 
10002:2018 المعني بإجراءات التعامل مع الشكاوى، 
 ISO االبتكار  إدارة  ونظام  المتعاملين.  رضا  ــادة  وزي
الممارسات في  أفضل  بتطبيق  المعني   56002:2019
لإلبداع.  بيئة حاضنة  وتوفير  واإلبداع  االبتكار  مجال 

 31000:2018 ISO ونظام إدارة المخاطر المؤسسية
وتقييمها  المؤسسية  الــمــخــاطــر  بتحديد  المعني 

ومعالجتها لضمان تحقيق األهداف البلدية. 
في الوقت ذاته، بدأت بلدية الظفرة  تنفيذ مشروع 
مستوى  على  عامة  ومواقف  إسفلتية  مداخل  أعمال 
طرق  إنشاء  المشروع  ويتضمن  الظفرة.  منطقة  مدن 
خدمية وأكثر من 30 موقفاً بمدن الظفرة. بهدف تعزيز 
العامة  والمرافق  التحتية  والبنى  األصول  إدارة  كفاءة 
والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية اإلمارة واالرتقاء 
بمستوى الحياة. وتحفيز الرقابة الفّعالة على المظهر 
العام والصحة العامة والمواقف ووسائل النقل. وتحقيق 
احتياجات ومتطلبات المجتمع نحو توفير الطرق اآلمنة 
للدولة،  المستدامة  الرؤية  يتماشى مع  بما  والمريحة، 
وفقاً  للمواصفات  مطابقة  مــواد  استخدام  خالل  من 

للمعايير الدولية في االستدامة البيئية.

إيهاب الرفاعي )منطقة الظفرة(

حصدت بلدية منطقة الظفرة 4 شهادات 

مطابقة »اآليزو« للمواصفات العالمية 

)ISO STANDARDS( وتسلم مدير عام 

بلدية منطقة الظفرة شهادات »اآليزو« 

من الجهة المانحة. وقد حصلت البلدية 

على الشهادات نتيجة الجهد المتواصل 

والتفاني في األداء واالمتثال لجميع 

المتطلبات المطلوبة للحصول على 

شهادات »اآليزو«.
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مرافئ

العسم 
في حب أمينة

قصيدته  في  العسم  أحمد  الجميل  الشاعر  لي  يبدو 
الشعرية  الجملة  خــالل  مــن  أراد   - أمينة   - الملحمية 
المحمولة على أكتاف وعيه الغارق في بحر من المشاهد 
لجلفار  الحية  الصورة  يجسد  أن  زمنه،  وبراءة  الطفولية 
البحر،  رائحة  من  الحرمان  ويل  ذاقت  حسناء  كيان  في 
بحيلة  وانكساراتها  همها  تجلو  الشغف  خضم  في  وظلت 
البرية  النبتة  بصبغة  الحلم  تلوين  من  أقل  ليس  بصرية 
مذاق  عن  لتعلن  الصحراء  خاصرة  عند  تتهفهف  التي 
قصيدة جديدة تحد هنا في مكان ما من العالم، وتسجل 
في  فائقة  جماليات  من  الشعر  يكنه  ما  مضمون  للتاريخ 
ال  الحب  بأن  األمــر  يهمه  لمن  إشــارات  وترسل  الروعة، 
عندما يشتعل وقيده ال تتجزأ خصالته النارية، وال تتفرع 
بحق  اإلنسانية  بأن  حقيقة  إثبات  أجل  من  إال  غصونه، 
غليل  ويشفي  األرض،  ريق  ليبلل  الحب  هذا  إلى  بحاجة 
عذوبة  ســوى  ألسنتهم  تطري  عــذوبــة  ال  الــذيــن  العشاق 

الحب.
الحديثة  القصيدة  زمام  امتالك  من  العسم  تمكن  سر 
عند  نجده  ال  ما  وهــذا  ثانياً،  ورهافته  أوالً  صدقه  هو 
في  وكأنك  الشاعر،  بهذا  تلتقي  عندما  فأنت  الكثيرين، 
الكلمة،  وشفافية  العفوية  تمنحك  التي  الطفولة،  حضرة 
معززة بابتسامة أشف من حلم الوردة في مالمسة أجنحة 

الفراشات.
ــواٍش، وال  الــعــســم، هــو هــكــذا مــن دون رتـــوش، وال حــ
القصيدة  وفي خضم  الواقع  في  هو  إنه  تجميل  مساحيق 
هي  كما  نفسه  لك  ويقد  البراءة  بمعطف  مزماًل  يأتيك 
لك  وتملي  البحر،  صهوة  على  تتدحرج  عندما  الموجة 
األعماق  لغة  وتهديك  النصوع،  وتمنحك  البياض،  شكل 
العسم  تتأمل محيا  وأنت  اللدنة،  الزرقة  برقة  وتصافحك 
في  ممعنة  القصيدة،  جـــداول  تجري  شفتيه  عند  تــرى 
إلى  تأخذك  البهية،  عوالمه  إلى  لتأخذك  إليك  التسرب 
ترى  سوء،  غير  من  بيضاء  األجنحة  فيها  ترى  فضاءات 
بهذا  فإذا  األيــام،  معطف  في  تــوارت  التي  طفولتك  فيها 
بين  من  ويلملمها  قصد،  عن  عنها  ينقب  الجميل  الشاعر 
البعيدة عند  الخيمة  تلك  أنت في  التي خبأتها  الصناديق 
أطراف جبل الذاكرة، ويقول لك ال تجزع هذه لك، وهذه 
نفسها،  نفسك  ستجد  وتمهل  بعناية  فاقرأها  قصيدتك، 
وستعثر على المرأة التي هّربت مشاعرك إلى مكان آخر 

وسكنت في جوفك حتى إشعار آخر.

علي أبو الريش

Ali.AbuAlReesh@alIttihad.ae
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أم القيوين )االتحاد( 

أطلقت دائرة بلدية أم القيوين 
بالتعاون مع دائرة الحكومة الذكية 
باإلمارة، منصة الخدمات الذكية 
الموحدة، التي تهدف إلى تسهيل 
كافة اإلجراءات الخاصة بخدمات 
البلدية، ووصول المستفيدين منها 

إليها بيسر وسهولة. 
ــديــة أم  ــل وأوضـــحـــت دائـــــرة ب
المتعاملين  بإمكان  أنه  القيوين، 
الخاصة  المعامالت  إجــراء  معها 
بالقطاعات المختلفة في الدائرة 
من خالل نظام واحد، ويكون عن 
باستخدام  موحد  دخــول  طريق 
الهوية الرقمية من خالل الموقع 
www.portal. اإللــكــتــرونــي 
التطبيق  خــالل  من  أو   uaq.ae

الذكي »سمارت أم القيوين«.
من  المنصة  نجاح  تجربة  وتــم 
الهندسي،  الــقــطــاع  قــيــام  خــالل 

الهندسية  الشؤون  ــإدارة  ب ممثاًل 
ــاء  ــن ب رخـــصـــة  أول  ــدار  ــ ــإصـ ــ بـ
إلكترونية، وحرصت إدارة الشؤون 
الهندسية في البلدية على تعريف 
اإلدارة  فــي  االستشاريين  كــافــة 
ــذ  عــلــى الــنــظــام الــجــديــد واألخـ
المالحظات  أهــم  االعــتــبــار  فــي 
بدورها  تساهم  والــتــي  الخاصة 
في تطوير آلية استخراج رخصة 
الــبــنــاء وشـــهـــادات اإلنــجــاز بكل 
آلية  تطوير  في  للمتعاملين  يسر 
استخراج رخصة البناء وشهادات 

اإلنجاز بكل يسر للمتعاملين.

بلدية أم القيوين 

تطلق منصة إلكترونية

إجراء المعامالت 
الخاصة بالقطاعات 

المختلفة في الدائرة 
من خالل نظام واحد

»توام« يحصل على اعتماد 

البورد اإلمـــــــــاراتي

العين )االتحاد(

سلم الدكتور محمد الحوقاني، 
الوطني  للمعهد  الــعــام  األمــيــن 
شهادة  الصحية،  للتخصصات 
لمستشفى  المؤسسي  االعتماد 
بعد  وذلــك  العين،  بمدينة  ــوام  ت
االعــتــمــاد  معايير  استيفائهم 
المؤسسي للبورد اإلماراتي لمدة 

خمس سنوات.
ــار الــدكــتــور ســلــطــان بن  وأشــ
كرم، المدير التنفيذي في مشفى 
إلى أن هذا اإلنجاز يأتي  تــوام، 
اإلمــارات  دولة  رؤية  مع  تماشياً 

فـــي تــحــســيــن جــــودة الــتــدريــب 
والمحافظة  المقيمين  لألطباء 
على أعلى معايير التقييم، والتي 
على  للحصول  ــاء  األطــب تــؤهــل 
شهادة التخصص الطبي وتقديم 
التشخيصية  الخدمات  أفضل 
في  مؤكداً  للمرضى،  والعالجية 
الوقت نفسه على أن هذا اإلنجاز 
هو تتويج لجهود الفرق التعليمية 
ــر أفــضــل  ــي ــوف ــي ت ــة فـ ــي ــطــب وال
والــتــدريــب  التعليم  مــســتــويــات 
مع  المتوافقة  الطبي  والتأهيل 
الصحية  الرعاية  معايير  أعلى 

العالمية.

خالل تسلم شهادة االعتماد )من المصدر(

1665حالة شفاء من »كورونا«

أبوظبي )وام(

 
ووقــايــة  الــصــحــة  وزارة  مــع خــطــة   تــمــاشــيــاً 
الــفــحــوص  نــطــاق  ــادة  ــ وزيـ لــتــوســيــع  المجتمع 
وحصر  المبكر  االكتشاف  بهدف  الــدولــة  في 
المستجد  كورونا  بفيروس  المصابة  الحاالت 
وعزلهم  لــهــم  والــمــخــالــطــيــن   »19  - »كــوفــيــد 
فحصاً   312.752 إجــراء  عن  ــوزارة  الـ أعلنت 
على  الماضية  ـــ24  ال الساعات  خــالل  جــديــداً 
أفضل  باستخدام  المجتمع  في  مختلفة  فئات 
وأحدث تقنيات الفحص الطبي.   وساهم تكثيف 
إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع 
نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف 
عن 1.657 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا 
وجميعها  مختلفة،  جنسيات  مــن  المستجد 
الصحية  للرعاية  وتخضع  مستقرة  حـــاالت 

الالزمة، وبذلك يبلغ مجموع الحاالت المسجلة 
وفاة  عن  الــوزارة  أعلنت  حالة.   كما   935.345
حــالــة مــصــابــة وذلـــك مــن تــداعــيــات اإلصــابــة 
عدد  يبلغ  وبذلك  المستجد،  كورونا  بفيروس 

الوفيات في الدولة 2.310 حالة.  
تعازيها  وخالص  أسفها  عن  الـــوزارة   وأعربت 
بالشفاء  وتمنياتها  المتوفين،  لــذوي  ومواساتها 
العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع 
التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات 
لصحة  ضماناً  االجتماعي  بالتباعد  وااللــتــزام 
وسالمة الجميع، وأعلنت عن شفاء 1.665 حالة 
المستجد  كــورونــا  بفيروس  لمصابين  جــديــدة 
»كوفيد- 19« وتعافيها التام من أعراض المرض 
بعد تلقيها الرعاية الصحية الالزمة منذ دخولها 
المستشفى، وبذلك يكون مجموع حاالت الشفاء 

915.857 حالة.

312.752 فحصًا تكشف عن 1657 إصابة 

246 طالبًا يف ختام »موهبتي« بأبوظبي

أبوظبي )االتحاد(

والمعرفة  التعليم  دائـــرة  أطلقت 
ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي 
عروض فنون األداء لطلبة أبوظبي على 
مسرح المجّمع الثقافي من 24 ولغاية 
26 يونيو خالل الفترة المسائية، وذلك 
للدورة  الختامية  الفعالية  إطــار  في 
البرنامج  موهبتي،  لبرنامج  الخامسة 
مواهب  لتنمية  يهدف  الــذي  السنوي 
طلبة أبوظبي في الفنون المرئية وفنون 
األداء وتسليط الضوء على إبداعاتهم 

فيها.
وللمرة األولى منذ انطالق البرنامج 
قبل خمس سنوات، سيتمّكن الجمهور 
فنون  الطلبة في  من حضور عــروض 
األداء مباشرةً، مما يتيح للطلبة فرصًة 
ممّيزة لعرض مواهبهم أمام الجمهور 
فــي مــجــاالت الــمــوســيــقــى والــبــالــيــه 

والمسرح والدراما.
ويمّثل برنامج موهبتي الذي يستمر 
على مدار العام منصًة مثالية لرعاية 
الــمــواهــب اإلبــداعــيــة للطلبة  ــم  ودعـ
عشر  الثاني  حتى  األول  الصف  من 
حيث  والظفرة،  والعين  أبوظبي  في 
يساعد البرنامج في تعريف الجمهور 
بــإمــكــانــات الــطــلــبــة، وتــعــزيــز الــوعــي 
لتطوير  الفنية  مواهبهم  دعم  بأهمية 

المشهد الثقافي إلمارة أبوظبي.
األداء،  فنون  عــروض  جانب  ــى  وإل

للبرنامج  الختامية  الفعاليات  كانت 
المعرض  مع  العام  هــذا  انطلقت  قد 
مطلع  في  موهبتي  لبرنامج  الطالبي 
باستقبال  يستمر  والــذي  الشهر  هذا 
الزوار لغاية 30 يونيو الجاري، والذي 
طالباً   246 مــن  أكثر  مشاركة  شهد 
و18   6 بين  أعمارهم  تتراوح  وطالبة 
من  أكــثــر  يستعرضون  حيث  ــاً،  عــام
السعديات  منارة  في  فني  عمل   500

ضمن مجاالت الرسم والخط والنحت 
الفوتوغرافي  والتصوير  والسيراميك 
ــاالت الــفــنــيــة  ــجـ ــمـ وغـــيـــرهـــا مـــن الـ

واإلبداعية.
برامج  مدير  وّنـــوس،  ليندا  وقالت 
التعليم  دائــــرة  ــدى  لـ الــطــلــبــة  إثــــراء 
بــرنــامــج موهبتي  والــمــعــرفــة: »يــوفــر 
منصة الستقطاب ودعم طلبة أبوظبي 
الفنون.  الموهوبين في كافة مجاالت 

فنون  وعــروض  الفني  المعرض  ويعّد 
الطالبية  اإلبـــداعـــات  ــاج  ــت ن األداء 
متكامل.  عمل  فهو  العام،  مــدار  على 
المشرفين  البرنامج بدعم من  ويعمل 
على  المسؤولين  واإلداريين  والفنانين 
الطلبة  وتمكين  المواهب  هذه  صقل 
أمام  اإلبداعية  مواهبهم  عــرض  من 

الجمهور وبناء وتنمية شخصيتهم«.
من جانبها، قالت سارة اآلغا، رئيس 
في  الــمــواهــب  تنمية  ــرامــج  ب وحـــدة 
أبوظبي:   - والسياحة  الثقافة  دائــرة 
على  الضوء  موهبتي  برنامج  »يُسلّط 
الموهوبين  أبوظبي  طلبة  إبــداعــات 
ويدعمهم  اإلمـــارة  أنــحــاء  جميع  فــي 
لتطوير مهاراتهم الفنية، بما يتماشى 
 – والسياحة  الثقافة  ــرة  دائ رؤيــة  مع 
أبوظبي لدعم وتمكين اإلبداع ورعاية 
البيئة  ترسيخ  جانب  إلى  المبدعين، 
الفنية المزدهرة في اإلمارة. وكونه أول 
اإلبداعية  اإلمكانات  لتطوير  برنامج 
البرنامج  يعكس  ــارات،  اإلمـ دولــة  في 

أهمية بناء الكفاءات الشابة«.

500 عمل فني في ختام برنامج موهبتي )من المصدر(

 منصة الستقطاب ودعم 
طلبة أبوظبي في كافة 

مجاالت الفنون

ليندا وّنوس



تطوير أنظمة وتطبيقات ذكية من برمجيات وحلول مبتكرة

ملتزمون بأهداف حماية البيئة والمحافظة على كوكب األرض

المركز يزود المنظمات الحكومية العالمية بصور عالية الدقة

منصة علمية توفر دراسات تحليلية عن الظواهر الطبيعية والبشرية

كشف المهندس سعيد 

المنصوري، رئيس قسم 

تطوير التطبيقات والتحليل 

في مركز محمد بن راشد 

للفضاء، أن المركز قدم 

أكثر من 40 دراسة خاصة 

بإدارة الكوارث واألزمات 

حول العالم، منها: 

انفجار الميناء في بيروت 

وفيضانات اليابان والهند 

والفلبين، ساهمت بتوضيح 

حجم األضرار.

آمنة الكتبي )دبي( 

من  مجموعة  عن  عبارة  هي  الفضائية  الصور  إن  لـ»االتحاد«:  وقال 
صور األقمار االصطناعية الملتقطة لمنطقة معينة على امتداد عدة أيام 
موحدة  مجموعة  على شكل  تجميعها  ذلك  بعد  يجري  والتي  أشهر،  أو 
من البيانات، وتضم هذه المجموعة صورتين لمدينة دبي توزعان مرتين 
اإلمارات  دولة  كافة مساحة  تُغطي  إلى صورة سنوية  باإلضافة  سنوياً، 
المشاريع  ومراقبة  لدراسة  الصور  هذه  وتستخدم  المتحدة،  العربية 
الضخمة قيد اإلنجاز في دولة اإلمارات ودبي، فضاًل عن إصدار التقارير 

اإلحصائية من قبل الهيئات والمؤسسات الحكومية.
راشد  بن  مركز محمد  استراتيجية  دمج  على  الفريق  يعمل  وأضاف: 
مع  عالية،  بدقة  بُعد«  »عن  االستشعار  قــدرات  استخدام  بين  للفضاء 
نظم تحليلية مدعومة بالذكاء االصطناعي، باإلضافة إلى تطوير أنظمة 
»كما  المنصوري:  وتابع  مبتكرة.  وحلول  برمجيات  من  ذكية  وتطبيقات 
يلتزم مركز محمد بن راشد للفضاء بأهداف حماية البيئة والمحافظة 
االصطناعية  األقمار  صور  خدمات  المركز  ويوفر  األرض،  كوكب  على 

بدراسة  المتخصصة  العالمية  والمؤسسات  الحكومات  لصالح  البيئية 
بيئة األرض، بما يشمل مراقبة جودة المياه، ومستويات التلوث الساحلي 
وتلوث البحار، وظاهرة »المد األحمر« الضارة، وباإلضافة لذلك، يساعد 
مركز محمد بن راشد للفضاء في مجاالت التخطيط العمراني المستدام، 
ومراقبة التغيرات البيئية، إلى جانب توقع الظواهر الجوية الطبيعية مثل 

العواصف الرملية والضباب الكثيف والغيوم المنخفضة.
العالمية  الحكومية  المنظمات  يــزود  المركز  أن  المنصوري  وأوضــح 
لألزمات  للتصدي  المبذولة  جهودها  دعم  بهدف  الدقة،  عالية  بصور 
الخاصة  االصطناعية  األقمار  صور  وتفيد  العالمية،  الكوارث  وإدارة 
بالمركز في تقديم معلومات عالية القيمة، والتي تشمل تقييم األضرار 
الناجمة عن الكوارث، باإلضافة لمساعدة المنظمات في إيجاد الحلول 
الكوارث  من  وغيرها  والــزالزل  الفيضانات  آثار  من  بالتخفيف  الكفيلة 
الطبيعية، ويعد »خليفة سات« أحد أكثر أقمار الرصد واالستشعار عن 
بُعد تقدماً على مستوى العالم، وتساعد هذه الصور الحكومات ومنظمات 
البيئية،  التغيرات  العالم في مراقبة  أنحاء  الخاص من مختلف  القطاع 
باإلضافة إلى دورها في جهود اإلغاثة خالل الكوارث البيئية وغيرها من 

الخدمات بالغة األهمية.
الدراسات  من  توفر عدداً  علمية  منصة  إطالق  تم  المنصوري:  وقال 
موارد  على  تأثيرها  ومدى  والبشرية،  الطبيعية  الظواهر  عن  التحليلية 
في  نوعها  من  ــى  األول هي  المنصة  أن  موضحاً  اإلمـــارات،  في  البيئة 
أنظمة  البيئة بشكل معمق، مبنية على  التي تركز على دراسة  المنطقة 
االستشعار عن بعد ومعالجة الصور ونظم المعلومات الجغرافية والذكاء 
االصطناعي. وتابع : تعمل هذه المنصة بمثابة قاعدة أساسية يتم إدراج 
والمجتمع  المستفيدة  الجهات  تمكين  بغرض  جديدة،  دراســة  أي  فيها 
العلمية  واألبحاث  الدراسات  من  االنتفاع  من  العموم  وجه  على  العلمي 
العلمية  التي يطرحها مركز محمد بن راشد للفضاء. وتحتوي المنصة 
توفيرها  يتم  التي سوف  والبحثية  التحليلية  الدراسات  من  حزمة  على 
بشكل دوري للجهات الحكومية، وتعنى بدراسة جوانب بيئية مختلفة، مثل 
مراقبة الظواهر الطبيعية ومدى تأثيرها على موارد البيئة، كالماء وجودة 
الهواء والغطاء النباتي ومتابعة التغيرات التي تطرأ على سواحل الدولة، 
مثل ظاهرة  البحرية  الحياة  على  انعكاسات  لها  التي  الظواهر  ودراسة 

المد األحمر وغيرها.

:» سعيد المنصوري لـ»
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أبوظبي )االتحاد(

التدريبي  الــبــرنــامــج  فعاليات  أمــس  انطلقت 
المشروع  فــي  المشاركين  للمتطوعين  الشامل 
واإلنسان«،  المجتمع  خدمة  في  »التطوع  الوطني 
وصندوق  والتعايش  التسامح  وزارة  تنظمه  الذي 
بأبوظبي  العربي  الشباب  مركز  مقر  في  الوطن 
آل  مبارك  بن  نهيان  الشيخ  معالي  رعاية  تحت 
نهيان وزير التسامح والتعايش، وبمشاركة العديد 
والخاصة، حيث  والمحلية  االتحادية  الجهات  من 
يركز المشروع على االستفادة من قدرات متطوعي 
المحلية  وبيئتهم  مجتمعاتهم  لصالح  ـــارات  اإلم

واإلنسان بشكل عام. 

مبادرات مبتكرة
المتطوعين  اليوم األول تقسيم  وشملت أنشطة 
المشاركين في البرنامج إلى 3 مجموعات، والتعرف 
على المهارات والقدرات واإلمكانات المميزة لدى 
كل منهم، وطرح أهم السبل لالستفادة منها لصالح 
المجتمع المحلي، كما طرح المدربون رؤية شاملة 
االستفادة  وكيفية  المحلي  المجتمع  ألهم مصادر 
اقتراحها  يمكن  عملية  مبادرات  خالل  من  منها 
وتنفيذها، إضافة إلى طرح أفكار ومشاريع حول 
مبادرات مبتكرة لخدمة المجتمع. وركزت أنشطة 
هي،  رئيسية  مجاالت   4 على  أيضا  األول  اليوم 
برامج  خــالل  من  الهمم  أصحاب  ومساندة  دعــم 
وأنشطة تفعل قدراتهم وتدعم اندماجهم مجتمعيا، 
مبادرات  وكذلك  المواطنين  بكبار  تتعلق  ومبادرة 
إلى  إضافة  عام،  بشكل  واألطفال  باأليتام  تتعلق 

مبادرات تتعلق باألسرة واألم، كما ركزت األنشطة 
صغيرة  مجموعات  إلى  المشاركين  تقسيم  على 
بروح  مجموعة  كل  تعمل  أن  على  قائد  منها  لكل 
وآليات  الفريق البتكار وتخطيط ووضع األهداف 
المحلي، إضافة  المجتمع  تفيد  لمبادرات  التنفيذ 
بمجتمعاتهم  المتاحة  باإلمكانات  تعريفهم  إلــى 

لالستفادة منها. 

الشخصية المتسامحة
مشروع  إن  الشامسي  محمد  المتطوع  وقــال 
التطوع في خدمة المجتمع واإلنسان الذي تنظمه 

الوطن فرصة  والتعايش وصندوق  التسامح  وزارة 
الستثمر بها وقتي وطاقتي واالستفادة مما يقدمه 
أن  كما  المتسامحة،  الشخصية  ســمــات  حــول 
البرنامج يتيح لنا استثمار جهودنا في خدمة وطن 

التسامح بمختلف األشكال«. 

األعمال التطوعية النبيلة
من جانبها أكدت المتطوعة فاطمة المرزوقي أن 
هذا البرنامج التدريبي المتكامل يطور من الفرد 
األصدقاء  دائــرة  توسيع  مثل  عديدة  مجاالت  في 
ويمنح  ــن  اآلخــري مــع  الــتــواصــل  مــهــارات  وتنمية 

الخبرة ويعزز الثقة بالنفس لذلك أشجع الشباب 
النبيلة  التطوعية  األعمال  هذه  لمثل  لالنضمام 
الفرد  والعمل الجماعي من أجل تحسين مستوى 
ألنها تترك أثرا وطابعا جميال في شخصيته من 
خالل قيام الفرد بالنشاطات واألعمال المشتركة 

خاصة مع الذين تجمعهم نفس االهتمامات.

طاقة إيجابية 
عن  فعبرت  النعيمي  عائشة  المتطوعة  ــا  أم
مؤكدة  التدريبي،  بالبرنامج  بالمشاركة  سعادتها 
والتعايش  التسامح  وزارة  برامج  تتابع  كانت  أنها 
عن كثب رغبة منها في أن تصبح جزءاً منها، وهذه 
متطوعة ضمن  لتكون  الفرصة  منحتها  المشاركة 
مع  بالتعاون  الــوزارة  أطلقته  الذي  البرنامج  هذا 
باختيارها  اعتزازها  عن  معبرة  الوطن،  صندوق 

ضمن قائمة المتطوعين في هذا البرنامج. 

اإلبداع واالبتكار
حارب  مارية  المتطوعة  أكدت  أخرى  جهة  من 
السيفي أن رغبتها في التطوع في جميع المجاالت، 
مكنتها من المشاركة بالبرنامج التدريبي لكي تؤهل 
نفسها لخدمة المجتمع واإلنسان، ألن هذا التدريب 
ناحية  من  قدراتها  وتمكين  لتنمية  المجال  يفتح 
لمجتمعها،  مفيدة  تكون  حتى  واالبتكار  اإلبــداع 
معبرة عن سعادتها بأن تكون جزءا من هذا التطوع 
إلى  تقدمه  أن  يمكن  شيء  أبسط  وهــذا  الفعال، 
خالل  فمن  عموما،  واإلنسان  اإلماراتي  المجتمع 
التطوع  مجال  في  لجهدها  سيكون  المبادرة  هذه 

ثمرة، ونتيجة إيجابية لها ولمجتمعها.

انطالق البرنامج التدريبي للمشاركني بمشروع »التطوع يف خدمة املجتمع واإلنسان«

روح التطوع

أما المتطوعة عائشة ربيع 
الحمادي، فقالت »إن السبب 

الرئيسي إلقبالي على 
هذه المبادرة هو اغتنام 

هذه الفرصة الثمينة 
لتنمية روح التطوع بتفريغ 

مخزون الطاقة الشبابية 
والسعي لتفعيلها في خدمة 

المجتمع، ألن التطوع 
بالنسبة لي مدرسة الحياة 

من خالله أحرص على 
تنمية الطاقة اإليجابية 

وأسعى الكتساب الخبرات 
وتجديدها، ومن خالل هذا 

البرنامج التدريبي يمكن 
صقل الطاقات الشبابية 

وتحويلها لصالح المجتمع 
ومساعدة الشباب الكتساب 

خبرات ميدانية، تؤهل 
كافة المتطوعين لخدمة 
المجتمع واإلنسان بشكل 

عام«.

خالل انطالق البرنامج التدريبي)وام(

أعدها »محمد بن راشد للفضاء« 

دراسة إلدارة الكوارث 
40واألزمات حول العالم 
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صباح الخير

فاتورة
الكهرباء والماء

بشكل  والماء  الكهرباء  استهالك  فاتورة  ارتفاع  البعض من  يشكو 
ويتوقف  نفسه  يسائل  أن  دون  كل عام،  الفترة من  كبير خالل هذه 
أمام دوره في األمر، رغم أنه يستطيع ببعض الممارسات البسيطة 
التي تحض عليها الجهات المسؤولة عن هذين الموردين الحيويين.

كهرباء  هيئة  تقرير  على  اطالعي  أعقاب  في  الموضوع  أطرح   
نشر  وال��ذي   ،2022 لعام  الذكية  الشبكة  حول  »دي��وا«،  دبي  ومياه 
تقدمها  نجاح خدمة  عن  تضمنه  وما  الماضية  القليلة  األيام  خالل 
الهيئة - وهي خدمة »إشعار باستهالك مرتفع للمياه«- من تحقيق 
مليارات  ثمانية  على  تزيد   2022 مارس  وحتى  المياه  في  وفورات 
مليون   500 نحو  تبلغ  بقيمة  المتعاملين  على  ووف���ورات  ج��ال��ون، 
تساعد  الذكية،  االستجابة  مبادرة  ضمن  الخدمة  وتندرج  دره��م. 
بعد  المياه  توصيالت  في  تسريبات  أية  اكتشاف  على  المتعاملين 

العداد. 
لتحسين  واستباقية  مبتكرة  »حلوالً  الذكية  الشبكة  وتستخدم   
رفع  بهدف  الهيئة،  تطوير  لمواصلة  الجهود  وتعزيز  ال��ك��ف��اءات، 
نسبة  خفض  في  الهيئة  نجحت  حيث  االستهالك،  وترشيد  الكفاءة 
 ،2021 عام  في   %5.3 إلى  المياه  وتوزيع  نقل  في شبكات  الفاقد 

وتعد من أدنى النسب في العالم«.
العديد  أطلقت  قد  الكهرباء  توزيع  شركة  كانت  أبوظبي  وف��ي   
استهالك  وتنظيم  تقليل  على  المتعاملين  لتشجيع  المبادرات  من 
العتماد  ودعتهم  وإرشادات  الشرائح  نظام  وتبنت  والكهرباء،  الماء 
جانب  إلى  للطاقة،  والموفرة  للبيئة  الصديقة  والمصابيح  األجهزة 
على  اع��ت��ادوا  ممن  واألس��ر  ب��األف��راد  المتعلقة  الممارسات  بعض 
واحد  وقت  في  المنزل  في  التكييف  وأجهزة  اإلض��اءة  كل  تشغيل 
حتى  اإلض��اءة  وت��رك  الغرفة.  في  متواجدين  غير  كانوا  لو  حتى 
ساعات النهار وعدم تبني الحلول الذكية لري الحدائق المنزلية أو 

المنزلية. العمالة  المثال من قبل  السيارة على سبيل  عند غسيل 
اإلم��ارات  مؤسسة  إط��الق  مع  دب��ي«  »كهرباء  تقرير  إط��الق  جاء 
ألنظمة التبريد المركزي »إمباور« إطالق حملتها الصيفية السنوية 
على  ووّف��ر  »اضبط  شعار  تحت  التبريد  طاقة  استهالك  لترشيد 
لحث  الصيف،  فصل  نهاية  حتى  تستمر  والتي  مئوية«،  درجة   24
تنظمها  التي  الحملة  إطار  في  االستهالك  ترشيد  على  المتعاملين 
ضبط  بضرورة  توعيتهم  على  وتركز  التوالي،  على  التاسع  للعام 
أقل  تكلفة  24 درجة، مما سيحقق  الهواء عند  درجة حرارة مكيف 
الطاقة  وتوفير  للبيئة  وحمايتهم  جهة  من  االستهالكية  لفواتيرهم 
والحفاظ على الموارد وصوالً لعالم أخضر من جهة ثانية. الرهان 
األول  المقام  في  نفسه  يساعد  الذي  المستهلك  وعي  على  دائماً 

على خفض قيمة فواتيره.

علي العمودي

ali.alamodi@alittihad.ae

»شكاوى الوطني«
تطلع على 28 شكوى

5 خطوات لقيادة المركبة بأمان 
خالل الصيف

شرطة أبوظبي: تدعو إلى تفعيل 
»اإلشعارات العاجلة«

أبوظبي )االتحاد(

اطلعت لجنة الشكاوى في المجلس الوطني االتحادي خالل اجتماعها 
اللجنة،  السويدي رئيسة  برئاسة سمية عبداهلل  الذي عقدته عن بعد 

على 28 شكوى واردة للمجلس، واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.
حضر االجتماع أعضاء اللجنة كل من: صابرين حسن اليماحي مقررة 
المجلس، وضرار  النائب األول لرئيس  الرحومي  اللجنة، وحمد أحمد 
الوطني  العليلي أعضاء المجلس  بالهول الفالسي، وهند حميد  حميد 

االتحادي.
االتحادي،  الوطني  المجلس  إلى  المقدمة  الشكاوى  اللجنة  وبحثت 
العالقة  ذات  الجهات  وردود  بها  الخاص  القانوني  الرأي  واستعرضت 
وتختص  المناسبة،  القرارات  بشأنها  واتخذت  المعروضة  بالشكاوى 
لجنة الشكاوى في المجلس الوطني االتحادي بمتابعة وبحث الشكاوى 
الواردة إلى المجلس لبيان مدى صحتها والسعي بين أطرافها للوصول 
إلى أنسب الحلول، وتلقي اإلجابات الالزمة عليها، وإعداد تقرير سنوي 
عن الشكاوى، لبيان ما اتخذ من إجراءات حيالها، ومؤشرات االتجاهات 

بشأنها.

أبوظبي )االتحاد(

دعت شرطة أبوظبي ضمن حملة »صيف بأمان« السائقين وخصوصاً 
خالل  بأمان  المركبة  لقيادة  رئيسية  خطوات   5 اتباع  إلى  األس��ر  من 
الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة والذي يؤثر على المركبة والركاب 

وذلك حرصاً على سالمة الجميع.
المركبة  صيانة  من  التأكد  هي  الخمسة  الخطوات  أن  وأوضحت 
المركبة  يبرد مقود  الهواء في اإلطارات دائما واالنتظار حتى  وضغط 
قبل االنطالق والحرص على تهوية المركبة تفادياً لالختناق بسبب درجة 
لدقيقة  ولو  حتى  المركبة  في  األطفال  ترك  وعدم  المرتفعة  الحرارة 
واحدة خالل التسوق أو الوقوف ألي سبب وفي حال ارتفعت درجات 
الحرارة إلى معدالت كبيرة يجب إيقاف المركبة في مكان آمن وإطفاء 

المحرك مباشرة.

أبوظبي )االتحاد(

دعت شرطة أبوظبي السائقين لالستفادة من خاصية اإلشعارات العاجلة 
عبر تطبيقها على الهواتف الذكية، لتنبيه السائقين أثناء األحوال الجوية 
المتقلبة مثل األمطار والضباب واألتربة والغبار وفي حاالت االزدحام 

المروري.
السائقين، حيث  تعزيز سالمة  اإلشعارات  من  الهدف  أن  وأوضحت 
المركبة وفقاً  بقيادة  االلتزام  تلقي هذه اإلشعارات  يتوجب عليهم فور 
تغير  أوقات  في  أبوظبي  إمارة  على طرق  تحديدها  يتم  التي  للسرعة 
اختيار  لهم فرص  يتيح  80 كم/ساعة كحد أقصى، كما  الطقس وهي 

الطرق البديلة في وقت مبكر في حاالت االزدحام المروري.

اجتماع لجنة الشكاوى )من المصدر(

إيهاب الرفاعي )منطقة الظفرة(

والشبكات،  الكمبيوتر  علوم  في  مهارته  استغل 
للشركة،  اإللكتروني  الموقع  اختراق  في  ونجح 
وتغيير  بوك  الفيس  إلى حسابات  بالدخول  وقام 
الشركة  تكتشفه  أن  قبل  واإلميل  السري  الرقم 
التي  القضائية  الجهات  أمام  وتتقدم ببالغ ضده 

قضت بإدانته.
برفع  »المدعي«  الشركة  مالك  قام  عليه  وبناء 
لألسرة  أبوظبي  محكمة  أم��ام  قضائية  دع��وى 
إلزام  فيها  طالب  واإلداري���ة،  المدنية  والدعاوى 
لها  يؤدي  بأن  الحساب«  »مخترق  عليه  المدعى 
بواقع  القانونية  الفائدة  مع  درهم  ألف   50 مبلغ 
ومقابل  والمصاريف  بالرسوم  وإل��زام��ه   ،%12

األتعاب.
وأوضح أن مالك الشركة المدعية تقدم ببالغ 
وحذفه،  المؤسسة  موقع  الختراق  مجهول  ضد 
وعند محاولته إرجاع الحساب تبين له أن حساب 
المؤسسة في برنامج التواصل االجتماعي الفيس 
السر  وكلمة  الحساب  اس��م  تغيير  ت��م  ق��د  ب��وك 
والبريد اإللكتروني له، وبعد البحث والتحري تم 
ضبط المدعى عليه وإحالته للمحاكمة الجزائية 

التي قضت بإدانته.
لحقت  وأدبية  مادية  أضرار  ذلك  ونتجت عن   

تمثلت  مالكها.  شخص  ف��ي  ممثلة  بالمدعية 
المدعية،  حساب  ح��ذف  ف��ي  المادية  األض���رار 
فيها،  مشاركة  كانت  التي  المجموعات  وكذلك 
نتج  مما  عمالئها،  مع  التواصل  من  وحرمانها 
األلم  إلى  باإلضافة  المالية،  خسارتها  ذلك  عن 
عند  وحسرته  بالمدعي،  لحق  ال���ذي  النفسي 
خسارته لعمالئه، وعدم قدرته على الدخول إلى 

حساب مؤسسته لذلك أقام دعواه.
وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي 
للمدعي مبلغ )10 آالف درهم( عشرة آالف درهم، 
عدا  ما  ورفضت  والمصاريف،  بالرسوم  وألزمته 
أن  الحكم  وأك��دت في حيثيات  ذلك من طلبات. 

الثابت من الحكم الجزائي االستئنافي أن المدعى 
البريد   – المعلوماتي  للنظام  بالدخول  قام  عليه 
اإللكتروني والموقع اإللكتروني للمدعية بدون إذن 

منها، وبقي فيهما بصورة غير مشروعة.
بياناتها  ح��ذف  الفعل  ذل��ك  على  ترتب  وق��د   
التي  المعنوية  األضرار  إلى  باإلضافة  وتغييرها، 
ليس  والتي  المدعية،  المؤسسة  بمالك  لحقت 
لها شخصية معنوية مستقلة عنه والمتمثلة فيما 
أصابه من حزن وحسرة بسبب ما قام به المدعى 
عليه مما ترى معه المحكمة أن تعويض المدعية 
في  كافيا  والمعنوية  المادية  األض��رار  كافة  عن 

مبلغ 10 آالف درهم وبه تقضي المحكمة.

آالف درهم غرامة اختـراق

10حسـاب تـواصل اجتماعي
أضرار مادية وأدبية لحقت 
بالشركة المدعية ممثلة 

في شخص مالكها
 

دبي )االتحاد( 

ثمن معالي الفريق عبد اهلل خليفة المري، القائد 
اإلدارة  بها  تقوم  التي  الجهود  دبي،  لشرطة  العام 
العامة للمالية في تحقيق المؤشرات المالية بنسبة 
100% وفقاً لبرنامج دبي لألداء الحكومي المتميز، 
مؤشر  ف��ي   %98 نسبة  تحقيق  إل���ى  ب��اإلض��اف��ة 
السعادة الوظيفية، األمر الذي انعكس إيجاباً على 
أداء اإلدارة العامة ووصولها إلى مراكز متقدمة من 

التميز.
جاء ذلك خالل اطالع معاليه على سير العمل في 
اإلدارة العامة للمالية ضمن برنامج التفتيش السنوي 
على اإلدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء 
اإلدارة،  لشؤون  العام  القائد  مساعد  رفيع،  أحمد 
واللواء سيف بن عابد، مدير اإلدارة العامة للمالية، 
ونائبه العميد حميد سالم السويدي، والعميد الدكتور 
للتميز  العامة  اإلدارة  نائب مدير  الحمراني،  صالح 
والريادة، والعميد جميل ناصر آل رحمة، مدير إدارة 

الشؤون اإلدارية، وعدد من الضباط.
وأطلع معالي الفريق المري على مؤشرات ونتائج 
إدارة الموازنة والحسابات ومن أهمها مؤشر نسبة 
المالي،  التخطيط  دقة  ومؤشر  بالموازنة،  االلتزام 
اإلدارة  مكنت  التي  وال��ق��درات  الممكنات  وأه��م 
للمؤشرات  وفقاً  مستهدفاتها  جميع  تحقيق  من 
المعتمدة، باإلضافة إلى خطة ومبادرات المشاريع 

لعام 2021 إلى 2030.
إلدارة  الرئيسي  المؤشر  نتائج  معاليه  وناقش 
االل��ت��زام  بنسبة  المتعلق  وال��ص��ن��دوق  اإلي����رادات 
باإليرادات الذاتية المخطط لها لعام 2021، حيث 
يدل  مما   ،%8 بنسبة  المستهدف  المؤشر  تجاوز 
على نمو اإليرادات خالل العام الماضي، إلى جانب 
الالنقدي  بالتحول  الُمتعلقة  المبادرات  استعراض 
في  دب��ي  حكومة  استراتيجية  م��ع  تماشياً  وذل��ك 
تحويل مدينة دبي إلى مدينة ال نقدية بحلول عام 

.2025
واس���ت���ع���رض االج���ت���م���اع م���ؤش���ر ال��م��دف��وع��ات 
تم  وال���ذي  وال��م��وردي��ن  للموظفين  والمستحقات 
تحويله لبرنامج ذكي ما أدى إلى تقليص مدة دفع 

المستحقات من 40 يوماً إلى 15 يوماً.
إنجازات  أه��م  على  معاليه  أطلع  الختام،  وف��ي 
ومنها  الماضي  العام  خالل  للمالية  العامة  اإلدارة 
تقسيط  لخدمة  ف��ك��ري  ُمصنف  على  ال��ح��ص��ول 
الفكرية  الملكية  وتسجيل  ال��ذك��ي��ة،  المخالفات 
والحصول  المتعقل،  لإلنفاق  اإلرش���ادي  للدليل 
تطبيق  نتيجة  االبتكار  مجلس  من  جوائز   6 على 
 %17 زيادة  بنسبة   2021 العام  في  اقتراحاً   551
من العام 2020، وتطبيق التحول الذكي في دفعات 
ترتيب  وإعادة  الموازنة  واعتماد  الحسابات،  قسم 
أولوياتها بما يتوافق مع توجيهات الدائرة المالية، 

وغيرها من اإلنجازات.

رأس الخيمة )االتحاد(

مع  بالتعاون  ال��م��خ��درات،  مكافحة  إدارة  فّعلت 
التوعية  فرع   – العامة  والعالقات  اإلعالم  إدارة 
والحمالت اإلعالمية، بشرطة رأس الخيمة، بث 
لدحر  التوعوية  والرسائل  القانونية  النصوص 
المؤثرات  وتعاطي  ال��م��خ��درات،  إدم��ان  مخاطر 
3لغات  بثالث  السينما  ش��اش��ات  عبر  العقلية، 

العربية واإلنجليزية، والصينية.
لمكافحة  العالمي  اليوم  مع  تزامناً  ذلك  يأتي 
المخدرات الذي يصادف  السادس والعشرين من 
شهر يونيو من كل عام، المقام هذا العام 2022 
تحت شعار )المخدرات .. نهاية مؤلمة(، تطبيقاً 
وتعزيز  نشر  في  الداخلية،  وزارة  إلستراتيجية 
للوصول  واس���ع،  ن��ط��اق  ضمن  األمنية  التوعية 
الحلول  بتقديم  المخدرات،  إلى مجتمع خاٍل من 
من  االستفادة  خ��الل  من  للمتعاطين،  المناسبة 
أحكام القانون الذي يضمن اإلعفاء من المساءلة 

القانونية للمتقدمين للشرطة أو النيابة أو الوحدة 
تلقاء  من  اإلدمان  من  الطوعي  للعالج  العالجية، 
أنفسهم، أو من خالل أحد أفراد األسرة وأقاربهم.

قسم  رئيس  المطر  علي  مطر  المقدم  وأش��ار 
بشرطة  المخدرات  مكافحة  بإدارة  الفني  الدعم 
القانونية  النصوص  بث  تفعيل  أن  الخيمة،  رأس 
عبر شاشات السينما، يستهدف لفت انتباه الشباب 
المجتمع،  فئات  وجميع  واألس��ر  األم��ور  وأول��ي��اء 
من  المجتمع  أفراد  لحماية  الجهود  تضافر  نحو 
آلفة  والتصدي  التعاطي،  براثن  ضحية  الضياع 

خالل  من  األرواح،  مصيدة  المهلكة،  المخدرات 
تعريف مرتادي السينما واألجيال الناشئة بأضرار 
ونفسيتهم  صحتهم  على  وتداعياتها  المخدرات 
وذلك  مستقبلهم،  تدمير  مع  أجسادهم،  وعافية 
الرشيدة،  للقيادة  الكريمة  الرعاية  مع  انسجاما 
وجعله  المجتمع  لحماية  الجهد  كل  تبذل  التي 
خالياً تماماً من الجريمة، ونبذ كل ما يعكر صفو 
أمن واستقرار أفراد المجتمع أو يضر بصحتهم 

وحمايتهم من عبث العابثين.
اهلل  عبد  علي  أول  م��الزم  ق��ال    ، جانبه  م��ن 
الالحقة  وال��رع��اي��ة  التوعية  ف��رع  مدير  غ��ب��رون 
بشرطة رأس الخيمة:إن إدارة مكافحة المخدرات، 
العامة  وال��ع��الق��ات  اإلع���الم  إدارة  م��ع  بالتعاون 
بشرطة رأس الخيمة، حرصت على تسخير كافة 
القنوات اإلعالمية المختلفة المرئية والمسموعة 
والمقروءة، ودور عرض السينما، وشاشات عرض 
وتعزيز  لنشر  المختلفة،  العمالء  خدمة  مراكز 

التوعية بمخاطر اإلدمان.

شرطة دبي 
تختتم »السالمة 

المرورية« لسائقي 
تاكسي دبي

دبي )االتحاد(

اختتمت اإلدارة العامة للمرور 
دورة األمن والسالمة املرورية 

التي نظمتها إدارة املعهد 
املروري بالتعاون من املركز 
الدولي لألمن والسالمة يف 

أكادميية شرطة دبي وشارك 
فيها )50( سائقًا من شركة 

تاكسي دبي.
وأكد العقيد جمعة سالم بن 

سويدان، مدير اإلدارة العامة 
للمرور باإلنابة يف شرطة دبي، 

على ضرورة توعية وتثقيف 
شرائح املجتمع على قواعد 

السير والقوانني واللوائح 
املرورية، وذلك لرفع مستوى 

االلتزام املروري لديهم.
وأشار إلى أن الدورة تهدف 

إلى رفع مستوى االلتزام 
باللوائح والقوانني املرورية 

لدى شرائح املجتمع. موضحًا 
أنه مت تعريف املشاركني 

يف الدورة على أهمية دور 
االلتزام بقواعد السير واملرور 

يف جتنب احلوادث املرورية 
ونتائجها، األمر الذي يساهم 

بشكل مباشر يف احلد من 
احلوادث املرورية والوفيات 

الناجتة عنها. 
ونوه بأن محتوى الدورة 

شملت عدة محاور رئيسية 
أهمها قواعد وإجراءات 

األمن والسالمة للمركبات، 
وأسلوب القيادة اآلمنة، وأنواع 
املخالفات اخلطرة، باإلضافة 

إلى العالمات واإلشارات 
املرورية.

تطبيق 551 اقتراحًا في العام 2021 

98 % مؤشر السعادة الوظيفية 

يف »مــــالية شـــرطة دبي«

شرطة رأس الخيمة توعي بمخاطر اإلدمان

عبداهلل المري يطلع على سير العمل في اإلدارة العامة للمالية )من المصدر(

تضافر الجهود لحماية 
أفراد المجتمع من الضياع 

ضحية براثن التعاطي
 

مطر علي المطر 
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هالة الخياط )أبوظبي(

مخزون  مضاعفة  بصدد  أنها  البيئة«  »هيئة  وأعلنت 
الشعاب المرجانية إلى ثالثة أضعاف مع نهاية يوليو 
من  ج��زء  أل��ف   48 ه��و  الحالي  ال��ع��دد  فيما  المقبل، 

المرجان.
أنها  »االت��ح��اد«  أسئلة  على  رداً  الهيئة  وأوض��ح��ت 
بدأت المرحلة األولى من نقل الشعاب المرجانية مع 
بداية أبريل الماضي بنقل 4000 جزء من المرجان من 
الحاضنات إلى المواقع التي ستتم إعادة تأهيلها، وموقع 
النقل يقع على بعد 5 أميال من جزيرة صير بني ياس 

في موقع يسمى برج المحيط.
أنسب  لتحديد  ميداني  بمسح  »الهيئة«  فرق  وتقوم 
المرجان  أجزاء  تثبيت  وبعد  التأهيل.  إلعادة  المواقع 
على أقفاص الحاضنات ومراقبتها يتم نقلها إلى األماكن 

المختارة إلعادة التأهيل.
 4 إنشاء  من  الهيئة  تمكنت  الماضي  العام  وخ��الل 
حاضنات إلكثار الشعاب المرجانية تتضمن تثبيت ما 
يقارب 120 ألف مستعمرة في 300 قفص، والمرجان 
المثبت في الحاضنات يحتاج لفترة 12 إلى 20 شهراً 
للوصول إلى األحجام المطلوبة للقيام بنقله واستزراعه.

وي��ش��ار إل��ى أن م��ش��روع اس��ت��زراع أك��ث��ر م��ن مليون 
على  تنفيذه  سيتم  المرجانية،  الشعاب  من  مستعمرة 
ث��الث س��ن��وات ب��ه��دف زي���ادة مساحتها ف��ي اإلم���ارة، 
اختيار مواقع  المشروع،  األولى من  المرحلة  وتتضمن 
للحضانة بما يضمن بيئة نمو محمية، وتقييم منطقة 
مصدر المرجان ومنطقة الحضانة وفقاً لمعايير جودة 
ع��دٍد من  وإنشاء  ال��ح��رارة،  ودرج��ات  واألعماق  المياه 
المرجانية  الشعاب  ونمو  لرعاية  الماء  تحت  المشاتل 
بسعة تصل إلى مليون مستعمرة من المرجان. وتتضمن 
الشعاب  حضانة  م��خ��زون  ح��ص��اد  الثانية  المرحلة 
تأهيلها  المواقع إلعادة  إلى  الحصاد  ونقل  المرجانية 
وزراعة القطع المنتجة في المناطق المتضررة الستعادة 
النظام المرجاني المتكامل. وفي المرحلة الثالثة، سيتم 
استكمال واالنتهاء من حصاد مخزون الحضانة وترميم 
المواقع من خالل زراعة قطع الشعاب المرجانية في 

المناطق المتدهورة. 
تطوير  االس��ت��زراع سيتم  برنامج  تنفيذ  خ��الل  وم��ن 
حضانات للمرجان تساهم في الحد من التأثير السلبي 
للضغوط الطبيعية التي تتعرض لها الشعاب المرجانية 
الحرارة  درج��ات  وارتفاع  المناخي  التغير  عن  الناتجة 
في قاع البحر، باإلضافة إلى ذلك فهي تؤدي إلى زيادة 
المتضررة  المناطق  تأهيل  وإع��ادة  المرجانية  الرقعة 
التراثية واالقتصادية والعلمية  القيمة  للمحافظة على 

الكبيرة التي تتمتع بها الشعاب المرجانية.
وأوضحت »هيئة البيئة« أن أهم تحد يواجه الشعاب 
يزيد  الذي  المياه  ح��رارة  درجة  ارتفاع  هو  المرجانية 
ينتج منه  والذي  المرجانية  للشعاب  الحراري  اإلجهاد 
فقدت   2017 عام  وفي  المرجان«.  »ابيضاض  ظاهرة 
المرجانية  الشعاب  من   %73 من  أكثر  أبوظبي  إمارة 

بسبب ظاهرة التبييض، كما فقد العالم معظم الشعاب 
العظيم  المرجاني  الحاجز  ذل��ك  في  بما  المرجانية 
أكثر من 50% من مساحة  وال��ذي فقد  في أستراليا 
الشعاب المرجانية. ومن خالل المسوحات التي تجريها 
في  المرجانية  الشعاب  تم رصد تحسن حالة  الهيئة، 
مياه اإلمارة بنسب تتراوح من 10٪ إلى 18٪ خالل آخر 
أن  يمكن  التي  القدرة  النتائج على  عامين، وتدل هذه 
تتعافى فيها الشعاب المرجانية، إذا لم تواجه خطر تغير 

المناخ.
وتعتبر الشعاب المرجانية من أهم الموائل البحرية 
وأكثرها إنتاجية، فهي تدعم التنوع البيولوجي في إمارة 
أبوظبي وتوفر موئاًل طبيعياً ألنواع عديدة من األسماك 
والكائنات البحرية فضال عن دورها بحماية الشواطئ 
من  والعديد  التجاري  الصيد  مهنة  ودع��م  التآكل  من 
األنشطة الترفيهية والسياحية في اإلمارة، كما وتعتبر 

رافداً لدعم المخزون السمكي.
وعلى الرغم من الظروف البيئية الصعبة التي تعيش 
العربي  الخليج  منطقة  في  المرجانية  الشعاب  بها 
وفي العالم إال أنها قادرة على االزدهار وتوفير موائل 
لمجموعة متنوعة من األنواع البحرية في المنطقة، فهي 
تتمتع بمرونة عالية مكنتها من التكيف مع أعلى درجات 
مما  اعتيادي  بشكل غير  العالم  الحرارة على مستوى 
ميزها عن بقية أنواع الشعاب المرجانية األخرى في 

العالم.

 جهود متواصلة للحفاظ على الشعاب المرجانية )من المصدر(

نجحت في استزراع نوع مهدد باالنقراض

زيــــادة مخزون الشعاب املرجــانية

3 أضعـــــاف يوليو املقبل

»بيئة أبوظبي«:
هيئة  نجحت 

في  البيئة 

في  أبوظبي 

نوع  إضافة 

مهدد  جديد 

باالنقراض 

الشعاب  من 

المرجانية 

الدولة  في 

والمعروف 

باسم 

 Acropora

أو »عرشان« 

للهجة  با

لمحلية  ا

مشروع  ضمن 

أكثر  استزراع 

مليون  من 

ة  مستعمر

الشعاب  من 

المرجانية 

في إمارة 

أبوظبي 

زيادة  بهدف 

مساحتها. 

وتحتوي 

إمارة 

أبوظبي 

على 34 نوعًا 

من  مختلفًا 

المرجان  أنواع 

لصلب  ا

في  منتشرة 

عدة،  مناطق 

فيها  بما 

منطقة 

رأس غناضة، 

وبوطينة، 

والسعديات 

والنوف.



نيويورك )االتحاد(

دعت دولة اإلمارات إلى تكثيف الجهود لتلبية االحتياجات 
عن  التخلي  يمكن  ال  أنه  مؤكدة  أفغانستان،  في  اإلنسانية 
األمن  مجلس  أم��ام  بيان  في  وأع��رب��ت،  األفغاني.  الشعب 
ضحايا  لعائالت  ومواساتها  تعازيها  خالص  عن  الدولي، 
الزلزال المدمر الذي وقع في جنوب شرق أفغانستان، كما 

أعربت عن خالص تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
للدولة  الدائمة  المندوبة  نائبة  الحفيتي،  أميرة  وقالت 
لدى مجلس األمن في البيان: »ستكون اإلمارات دائماً على 
استعداد للتخفيف من معاناة الشعب األفغاني، بما في ذلك 
عبر البدء بتسيير مساعدات لمساندتِهم في هذا الُمصاب 

الجلل«.
لتدهور  الكافي  االهتمام  إي��الء  علينا  »يتعين  وأضافت: 
األوضاع اإلنسانية في أفغانستان، فرغم تمكننا من تجنب 
ارتفاعاً  هناك  أن  إال  الماضي،  الشتاء  في  إنسانية  كارثة 
لألمين  لتقرير  وفقاً  والجوع،  الفقر  معدالت  في  مستمراً 

العام األخير«.
وتابعت: »أصبحت أفغانستان، لألسف، مثاالً على تعرض 
أسعار  ارتفاع  ج��راء  الغذائي  األم��ن  انعدام  إل��ى  الماليين 
المواد الغذائية واألسمدة والوقود، فقد تحول التحذير الذي 
أطلقه المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي في مارس 

)الطعام  بأن  وذلك  أفغانستان،  في  حقيقة  إلى  الماضي، 
يُؤخذ من الجائعين، إلطعام المتضورين جوعاً(«.

ت��زداد  إل��ى أن ه��ذه األوض���اع  البيان،  وأش���ارت، بحسب 
سكان  على  المدمرة  وتداعياته  األخير  الزلزال  مع  تفاقماً 

المناطق التي ضربها.
رقم  األمن  قرار مجلس  باعتماد  اإلم��ارات  دولة  ورحبت 
العقوبات  نظام  من  إنسانياً  إعفاًء  يتضمن  وال��ذي   ،2615
المنشأ بموجب القرار 1988، حيث تعتبر هذه الخطوة مهمة 
األنشطة  من  وغيرها  اإلغاثية  المساعدات  تقديم  لتيسير 

التي تدعم االحتياجات اإلنسانية األساسية في أفغانستان.
 وقالت أميرة الحفيتي، في البيان: »نشجع جميع المانحين 
على بذل كافة الجهود الممكنة، لضمان عدم تمّكن األفراد 
القرار  بموجب  المنشأة  العقوبات  قائمة  في  المدرجين 
1988 أو الذين لهم ِصالت باإلرهابيين، من االستفادة من 

المساعدات المخصصة للشعب األفغاني«.
أن  على  التأكيد  البيان،  بحسب  اإلم���ارات،  ك��ررت  كما 
حصول النساء والفتيات على التعليم ومشاركتهن في كافة 
إذ أن فرص  اختيارياً،  يعتبر أمراً  العامة ال  الحياة  جوانب 

حال  في  بالفشل  عليها  محكوم  التعافي  في  أفغانستان 
االستمرار في تهميش نصف سكانها، وهو ما يستوجب من 
طالبان  قرار  بإلغاء  المطالبة  في  االستمرار  المجلس  هذا 
بشأن حرمان الفتيات من التعليم الثانوي، والدعوة إلعادة 

إشراك المرأة بشكل كامل ومتساٍو وهادف في المجتمع.
وشددت اإلمارات على أنه يتعين على بعثة األمم المتحدة 
الشاملة  واليتها  تنفيذ  مواصلة  »يوناما«  أفغانستان  إل��ى 
باالنخراط مع »طالبان« في حوار منظم وإبالغها برسائل 

المجتمع الدولي.
قالت  أفغانستان،  ف��ي  األم��ن��ي  بالوضع  يتعلق  م��ا  وف��ي 
الرصد  لفريق  األخير  التقرير  »يشير  البيان  في  اإلم��ارات 
 ،1988 القرار  بموجب  المنشأة  العقوبات  بلجنة  المعني 
إلى تعرض أفغانستان لعدة هجمات إرهابية خالل األشهر 
الماضية، وتمكن بعض الجماعات اإلرهابية، ومنها تنظيم 
المالية،  داعش في خراسان، من تعزيز قدراتها ومواردها 
والذي يفاقم من التحديات الماثلة أمام الحفاظ على األمن 
في البالد والسيطرة على أنشطة هذه الجماعات اإلرهابية، 
على  األخير  الهجوم  بعد  الشهر  ه��ذا  خ��الل  شهدنا  كما 
مزدحم  سوق  استهدف  ال��ذي  والتفجير  كابول،  في  معبد 
العام  األمين  تقرير  أكد  كما  أنه  وأوضحت  ننكرهار«.  في 
جاٍد  في حوار  االنخراط  إلى  بحاجة  طالبان  فإن  األخير، 

وهادٍف مع المجتمع الدولي لمكافحة اإلرهاب.

أفغاني فوق أطالل منزل دمره الزلزال في منطقة جايان بإقليم بكتيكا )أ ف ب(

دعت إلى تكثيف الجهود لتلبية االحتياجات اإلنسانية

اإلمارات: ال يمكن التخلي عن الشعب األفغاني

تعرض الماليين إلى 
انعدام األمن الغذائي 

جراء ارتفاع أسعار 
المواد الغذائية

ضرورة إيالء االهتمام 
الكافي لدعم 

االحتياجات اإلنسانية 
في أفغانستان

األوضاع تزداد تفاقمًا 
مع الزلزال األخير 

وتداعياته المدمرة 
على السكان

 التأكيد على أن حصول النساء والفتيات على التعليم ال يعتبر أمرًا اختياريًا
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عربي ودولي

مع دخول 8 نائبات للبرلمان

نســــاء لبنان يحلمن بتهشـــيم »الســـقف الزجاجي«

دينا محمود )لندن(

رغم أن عددهن ال يزيد على ثماٍن بجانب 120 عضواً من الرجال، 
فإن النائبات اللبنانيات اللواتي فزن بعضوية البرلمان في االنتخابات 
األخيرة التي أُجريت منتصف الشهر الماضي، يعتبرن أن فوزهن 
بمقاعد في  المجلس النيابي، يمثل خطوة ال يجب االستهانة بها، 

على طريق تقليص الفجوة المتسعة بين الجنسين في البالد.
فلبنان، الذي يُنظر إلى مجتمعه عادة على أنه من أكثر المجتمعات 
العربية تقدماً على صعيد المساواة واحترام حقوق المرأة، يعاني 
-كما تقول ناشطات- من عدم منح النساء الفرصة لتبوء مناصب 
رفيعة، والمشاركة بفاعلية في عملية صنع القرار، سواء كان ذلك 

على صعيد العمل الحكومي، أو في مؤسسات القطاع الخاص.
المنتدى  وتجسدت مالمح هذه األزم��ة، من خالل تقرير أعده 
لعام  العالم  في  الجنسين  بين  الفجوة  بشأن  العالمي  االقتصادي 
2021، وُكِشَف فيه النقاب عن أن لبنان يحتل المرتبة ال� 145 في 
هذا المضمار، وذلك على قائمة تضم 153 دولة ال أكثر، ما يجعل 
هذا البلد، من أكثر الدول، التي تواجه نساؤها، ما يُوصف عادًة 
ب�»السقف الزجاجي«، وهو مصطلح يشير إلى ذاك الحاجز غير 
المرئي، الذي يحول عادة دون ترقي النسوة والمنتمين لألقليات في 
المجتمع، إلى ما يتجاوز مرتبة معينة، في الشركات والمؤسسات 

والمصالح الحكومية.
ولكن خبراء يرون أن دخول 8 نائبات للمرة األولى إلى البرلمان، 
بزيادة نائبتين عن العدد الذي ضمه مجلس النواب السابق، قد يتيح 
الفرصة إلثارة المظالم التي تواجهها النساء في البالد، حتى وإن 
كان تمثيل المرأة في المجلس، ال يصل حتى إلى 6.5 في المئة من 

أعضائه.

ومن بين هذه المظالم، ما تراه النساء اللبنانيات من أنهن غير 
ُممثالت سياسياً بشكل كاٍف، رغم  ارتفاع نسبة التعليم في صفوفهن، 

ومشاركتهن بنسٍب ملموسة في التصويت في االنتخابات. 
1963، أي  فلم تدخل المرأة البرلمان اللبناني سوى في عام 
بعد عقديْن كاملين على االستقالل. واستلزم األمر أكثر من 40 
ما  وهو  نسائية،  عناصر  بيروت  في  الحكومة  تضم  لكي  عاماً، 
الوزراء في  2004، عندما اختار عمر كرامي رئيس  حدث عام 
ليلى الصلح وزيرة للصناعة، ووفاء الضيقة حمزة  الوقت،  ذلك 

وزيرة دولة لشؤون مجلس النواب.
ويعتبر محللون سياسيون، أن الزيادة النسبية في عدد النائبات 
في البرلمان اللبناني، ربما يُعزى للحراك السياسي الذي تشهده 
خرجت  التي  المسبوقة  غير  الشعبية  االنتفاضة  بفضل  البالد، 
ووضع  الحاكمة،  الطبقة  بتفكيك  للمطالبة   ،2019 أكتوبر  في 

حد للفساد المستشري فيها، والتصدي للتدخالت الخارجية.
مجلس  مقاعد  بأحد  فازت  التي  صليبا،  نجاة  النائبة  وتتفق 
لموقع  تصريحات  في  مشيرة  الرأي،  هذا  مع  الحالي،  النواب 
»آل مونيتور« اإلخباري األميركي، إلى أن األحداث التي شهدها 
لبنان، السيما االنفجار الذي ضرب مرفأ بيروت في أغسطس 
»برجها  من  الخروج  عليها  يتعين  بأنه  للشعور  دفعتها   ،2020
التحليلية،  للكيمياء  كأستاذة  األكاديمي  المجال  في  العاجي« 

واالنخراط في الحياة العامة على نحو أكبر.
ليس من  أنه  فترى  قعقور،  المجلس حليمة  زميلتها في  وأما 
بين  المساواة  تحقيق  شأنها  من  بأفكار  للدفع  السعي  اليسير 
أنها  تؤكد  لكنها  الرجال،  عليه  يهيمن  برلمان  في  الجنسين، 
هذه  إل��ى  الوصول  أج��ل  من  ب��إص��رار،  المواجهة  على  عازمة 

الغاية. 
المرأة اللبنانية شاركت بقوة في انتفاضة 2019 ضد الفساد )أرشيفية(

مقتل 5 
مهاجرين حاولوا 

اقتحام سياج 
جيب مليلية

الرباط )وكاالت( 

قضى 5 مهاجرين من 
بلدان أفريقيا جنوب 

الصحراء، أمس، خالل 
محاولتهم اقتحام السياج 

الحدودي، انطالقًا من 
المغرب للعبور نحو 

جيب مليلية، حسبما 
أفاد مصدر في السلطات 

المحلية بمدينة 
الناضور المغربية.

وقال المصدر: »جرى 
تسجيل مصرع 5 من 

بين المقتحمين جراء 
تدافعهم وسقوط بعضهم 

من أعلى السياج«، 
موضحًا أن محاولتهم 

هذه تخللها »استعمال 
أساليب عنيفة جدًا«.

وأسفرت هذه الحوادث 
أيضًا عن تسجيل »إصابة 

76 من المقتحمين 
بجروح، من بينها 13 

إصابة بليغة«.
وأصيب أيضًا »140 من 

أفراد قوات األمن بجروح 
متفاوتة الخطورة، 

من بينهم 5 إصابات 
خطيرة«، وفق المصدر 

نفسه. 



الداخلية: إحباط هجوم منفصل قرب كنيس يهودي

كشف مخطط إرهابي يستهدف حياة رئيس تونس

شعبان بالل )تونس، القاهرة(

أن  عن  أمس،  التونسية،  الداخلية  وزارة  كشفت 
هناك معلومات مؤكدة عن تهديدات خطيرة لحياة 
أحبطت  وأن��ه��ا  وس��ام��ت��ه،  سعيد  قيس  الرئيس 

هجوماً إرهابياً منفصًا قرب كنيس يهودي.
وخارجية  داخلية  عناصر  إن  ال����وزارة  وق��ال��ت 
الرئيس.  تستهدف  التي  المؤامرات  في  ضالعة 
وزارة  باسم  المتحدثة  الخليفي،  فضيلة  وأك��دت 
الداخلية: »الهدف تقويض األمن العام في الباد«.

في  مهاجم  اعتقال  ج��رى  أن��ه  ال���وزارة  وذك���رت 
واقعة منفصلة، بعد أن أصاب شرطيين مساء أمس 
كنيس  خ��ارج  أمنية  لنقطة  استهداف  في  األول، 

يهودي، وفقاً لما ذكره مسؤول أمني.
وقال مدير مكتب اإلعام واالتصال في الوزارة، 
ماحقاً  ك��ان  العملية  منفذ  إن  ب��وزغ��اي��ة،  ف��اك��ر 
السجن عام  إره��اب، وخرج من  في ملف  قضائياً 
وحدة  استهدف  بسكين  لهجوم  و»خطط   ،2021
من الشرطة مكلفة بحراسة معبد يهودي قديم في 
وسط العاصمة«. وتوجه منفذ العملية نحو الوحدة 
األمنية و»أصاب شرطيين اثنين بجروح طفيفة قبل 

أن تتم السيطرة عليه«، وفقاً للمسؤول.
الهجوم،  مابسات  لكشف  تحقيق  فتح  وج��رى 

وفقاً للمصدر نفسه.
وت���وج���د ف���ي ت��ون��س أق��ل��ي��ة ي��ه��ودي��ة ص��غ��ي��رة، 
الكنس  أقدم  ألحد  يأتون سنوياً  زواراً  وتستضيف 

اليهودية في أفريقيا على جزيرة جربة.
شعبي  الستفتاء  تونس  تستعد  فيما  ذلك  يأتي 
أقّره  دستوري  تعديل  حول  المقبل،  يوليو   25 في 
ال��رئ��ي��س س��ع��ّي��د، ال����ذي ي��س��ع��ى الن��ت��ش��ال ب��اده 
عبر  متاحقة،  واقتصادية  سياسية  أزم��ات  من 
حكم  من  سنوات  بعد  إصاحات ضرورية  تطبيق 
اقتصادي  انهيار  إلى  أدى  الذي  »اإلخ��وان«  تنظيم 

واجتماعي وسياسي. 
انطاق  التونسيون  يرتقب  األث��ن��اء،  ه��ذه  وف��ي 

مباحثات رسمية مع صندوق النقد الدولي للوصول 
إلى اتفاق بشأن قرض بقيمة أربعة مليارات دوالر 
لتعزيز  اقتصادية،  إص��اح��ات  حزمة  مقابل  في 

وضعها االقتصادي والمالي المتأزم. 
األول،  أم��س  ال��دول��ي،  النقد  ص��ن��دوق  ورح���ب 
أعلنته  ال��ذي  االقتصادية  اإلص��اح��ات  ببرنامج 

الحكومة التونسية الشهر الجاري. 
الحكومة  أن  سياسيون  ومحللون  خبراء  ورأى 
التونسية تعمل بصمت منذ توليها، رغم التشويش 
السياسية  اإلص��اح��ات  تعطيل  ومحاولة  عليها 
واالق��ت��ص��ادي��ة وال��م��ف��اوض��ات م��ع ص��ن��دوق النقد 
الدولي، موضحين أن هناك حاجة كبيرة لاقتراض 

لتحقيق نسبة نمو وإنعاش الميزانية. 

وقال المحلل السياسي التونسي منذر ثابت، إن 
باإلصاحات  وترحيبه  النقد  الصندوق  تصريح 

االقتصادية يعد مؤشراً إيجابياً لتونس.
التوصل  الممكن  أن��ه من  ل���»االت��ح��اد«،  وأض��اف 
قريباً التفاق لحصول تونس على قرض يصل إلى 
4 مليارات دوالر، انطاقاً مع اإلصاحات الهيكلية 

للحكومة التونسية. 
التونسي  االق��ت��ص��ادي  المحلل  رأى  ذل��ك  إل��ى 
عودة  أن  ل�»االتحاد«،  تصريح  في  حمدون  الهادي 
ال��دول��ي، بإصاحات  ال��م��ف��اوض��ات م��ع ص��ن��دوق 
عاجلة ومن دون المساس بمحدودي الدخل، يعتبر 
مؤكدا  والتوازن،  الشفافية  لتكريس  جيدة  خطوة 
األم��وال  ضخ  إل��ى  سيؤدي  المفاوضات  نجاح  أن 
للميزانية مما سيمكن لو تم صرفها بشكل جيد إلى 
تحسين االقتصاد والمعيشة للمواطنين وسيحسن 

المناخ السياسي. 
دائماً  يتحججون  الرئيس  معارضي  أن  وأضاف 
خطة  وج��ود  وع��دم  االقتصادية  ال��ظ��روف  بسوء 
واضحة إلنعاش االقتصاد وهو األمر الذي تسببوا 
وصرف  والفساد  العشوائي  باالقتراض  فيه  هم 
المطلوب من  أن  ينفع، موضحاً  األموال في ما ال 
الحكومة اآلن هو صرف األم��وال بشكل جيد في 
في  استعمالها  بدل  الثروة  وخلق  تنموية  مشاريع 
خاص األجور، وهو ما سيجعل القرض استهاكياً 

ال تنموياً.
الحد  إل��ى  الحكومة  حمدون  دع��ا  ذل��ك،  ورغ��م 
من االقتراض، ووضع خطة كاملة لسداد الديون، 
والتعويل على الشركات األهلية والتي دخل قانونها 

للنفاذ منذ أشهر.
واتفق المحلل السياسي التونسي، نزار الجليدي، 
للحكومة  األول  ال��ره��ان  ك��ان  االقتصاد  أن  ح��ول 
التونسية بقيادة نجاء بودن، والتي كشفت حقيقة 
تركة األزمات االقتصادية، موضحاً أنها عملت في 
أن  بعد  صمت من أجل طرح إصاحات ضرورية 

انتهك »اإلخوان« حرمة االقتصاد التونسي.

المتحدثة باسم الداخلية التونسية تكشف عن مخطط استهداف قيس سعيد )رويترز(

السودان: حميدتي 
يتعهد بحماية 

النازحين بدارفور

)الخرطوم،  الحسيني  أسماء 

القاهرة(

زار نائب رئيس مجلس السيادة 
أول محمد  الفريق  السوداني 

»حميدتي«  دقلو،  حمدان 
يف  للنازحني  كريندنق  معسكر 

مدينة اجلنينة غرب دارفور 
احلماية  بتوفير  وتعهد  أمس، 

للمدنيني.
مواطني  حميدتي  حضر  وطالب 

الفنت  الوالية مبحاربة مروجي 
وجتار احلروب واألزمات، الذين 

مكونات  بني  الصراعات  يؤججون 
اإلقليم.

وأضاف حميدتي إن جميع سكان 
الوالية لديهم رغبة أكيدة يف 

فيما  واملصاحلة  السالم  حتقيق 
بينهم، إال أن جتار احلرب يقفون 
عائقًا من دون ذلك، وأشار إلى أنه 
بني  الصلح  على  التوقيع  سيجري 
»نريد  مضيفًا:  والعرب،  املساليت 

األمن  يحقق  حقيقيًا  سالمًا 
اخلالفات  ويطوي  واالستقرار، 

حميدتي  وكان  بينهم«.  واملشاكل 
قد شهد قبل أيام توقيع اتفاق 
املسيرية  قبيلتي  بني  مصاحلة 

والرزيقات.
لهذه  »جئنا  حميدتي:  وأوضح 

الوالية من أجل إجراء املصاحلات 
الدولة، وعلى  وفرض هيبة 

املساعدة يف حتقيق  املواطنني 
بالكشف عن مروجي  السالم 
واملتاجرين  واملتآمرين  الفنت 

الناس واجلواسيس حتى  بدماء 
العقاب«. ال يفلتوا من 

رغم التحذيرات من الفوضى

»اإلطار التنسيقي« يتجه لتشكيل حكومة من دون »التيار الصدري«

هدى جاسم )بغداد(

يتجه »اإلطار التنسيقي« في العراق 
»التيار  دون  من  حكومة  تشكيل  إل��ى 
من  نوابه  استقال  ال��ذي  ال��ص��دري«، 
استمر  بعد جمود سياسي  البرلمان، 
االنتخابات  عقب  أشهر   8 من  أكثر 
أكتوبر  ال��ت��ي ع��ق��دت ف��ي  ال��م��ب��ك��رة 

الماضي. 
وبعد استقالة نواب الكتلة الصدرية، 
 73 على  االن��ت��خ��اب��ات  ف��ي  الحاصلة 
على  المقاعد  تلك  ت��وزع��ت  مقعداً، 
أكبر الخاسرين، وكانت حصة »اإلطار 
التنسيقي«، الذي يضم أحزاباً موالية 
مقعداً،   40 من  المسلحة،  للفصائل 
ليصبح القوة األكثر عدداً في البرلمان 
ب�130 مقعداً، وهو ما يتيح له تشكيل 
باتت  مطالبات  ووس���ط  ال��ح��ك��وم��ة. 
المستقلين  النواب  بعض  من  خجلى 
لحل البرلمان والذهاب إلى انتخابات 
التيار  ت��ص��ري��ح��ات  ج���اءت  ج��دي��دة، 
رفض  أك���دت  إذ  حاسمة،  ال��ص��دري 
بشكل  ال��ص��در،  مقتدى  التيار  زعيم 
ق��اط��ع ون��ه��ائ��ي، االش���ت���راك م��ج��دداً 

بالحكومة والبرلمان.
 وحذر الصدر من خال عضو التيار، 
صالح العراقي، من رد غير متوقع إذا 
ما حاولت األطراف السياسية زج اسم 
»التيار الصدري« في تشكيل الحكومة 
منشق  أو  وزي��ر  خ��ال  من  الجديدة، 
الذين  النواب  عدد  وبلغ  مطرود.  أو 
األول،  أمس  الدستورية،  اليمين  أدوا 
ن���واب ألسباب   9 وغ���اب  ن��ائ��ب��اً،   64
للمكتب اإلعامي  غير معلومة، وفقاً 
التنسيقي  اإلط��ار  وحصل  للبرلمان، 

الصدري،  التيار  40 من مقاعد  على 
بحسب بناء على األرقام التي صدرت 

عن مفوضية االنتخابات.
وفي هذه األثناء، أكد مصدر مطلع 
الحكومي  التشكيل  أن  ل���»االت��ح��اد« 
سيكون قريباً جداً، وأن التفاوض بدأ 
فعلياً مع مختلف األطياف السياسية، 
يبتعد  لن  الصدري  التيار  أن  معتبراً 
ستبعثها  التي  الرسائل  وان  كثيراً، 
إلشراك  تتوقف  لن  السياسية  الكتل 

الجميع في هذه الحكومة.
العراقي  السياسي  المحلل  لكن 

ح��س��ي��ن ال���ش���ل���خ، أك�����د أن�����ه ل��ي��س 
وقال  المرتقبة.  بالحكومة  متفائًا 
ل�»االتحاد«: »نحن بحاجة إلى حكومة 
ت��ن��ت��ش��ل ال��ع��راق��ي��ي��ن م���ن ال��ف��وض��ى 
المنفلت  وال��س��اح  االستقرار  وع��دم 

والعصابات والميليشيات«.
وح���ذر ق��ائ��ًا: »ال��ع��راق ق��د يكون 
ربما  عقباه،  تُحمد  ال  ما  على  مقبًا 
نحن مقبلين على فوضى، فا يوجد 
وكل  السياسية،  األطياف  بين  اتفاق 

يعمل لمكونه أو حزبه«.
»ال��دس��ت��ور  أن  إل��ى  الشلخ  ويشير 

المكونات،  أساس  على  بني  العراقي 
وليس على أساس المواطنة«.

الدولي  »المجتمع  الشلخ  وط��ال��ب 
مما  العراقيين  إلن��ص��اف  بالتدخل 
هم فيه، فالتغيير لن يحصل بعد أن 
سيطرت تلك األحزاب والكيانات على 

كل المفاصل«.
ويبدو أن األحزاب الكردية حسمت 
في  بالمشاركة  األخ���رى  ه��ي  أم��ره��ا 
الحكومة المقبلة، إذ تجري مفاوضات 

حالية مع كتل وأحزاب في بغداد.
»الحزب  أن  إل��ى  التقارير  وتشير 

ال��دي��م��ق��راط��ي ال��ك��ردس��ت��ان��ي« وص��ل 
تسمية  ل��ح��س��م  م��ت��ق��دم��ة  ل��م��راح��ل 
داخ��ل  الجمهورية  لرئاسة  المرشح 
البيت الكردي، فيما شدد على ضرورة 
االلتزام باالتفاقات التي سيتم تشكيل 

الحكومة الجديدة على أساسها.
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي 
في  سليمان،  شريف  الكردستاني، 
تصريحات صحفية، إن »عملية تشكيل 
الحكومة يجب أن تراعي االستحقاق 

االنتخابي أيضاً«.
ال��ت��ف��اه��م��ات  »إن  وأض���������اف:   
منصبي  ب��ح��س��م  كفيلة  ال��س��ي��اس��ي��ة 
والوزراء ومشاركة  الجمهورية  رئيسي 

الديمقراطي وتحالف السيادة«. 
»ال����ح����وارات  أن  وأك�����د س��ل��ي��م��ان 
واللقاءات مع االتحاد الوطني وصلت 
األمر  أن  ونعتقد  متقدمة،  لمراحل 
يتم  المقبلة، وأن  األي��ام  سيحسم في 
الكردي  البيت  داخ��ل  ال��رؤي��ة  توحيد 
ب��ع��د ح��س��م ال��ن��ق��اط ال��خ��اف��ي��ة بين 

الديمقراطي واالتحاد«.

شاب يعمل بنقل البضائع في بغداد بينما ينتظر العراقيون حكومة تنتشلهم من الظروف الصعبة )أ ف ب(
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الصدر يحذر من الزج 
باسم التيار في 
الحكومة المقبلة

توقعات بمشاركة 
األحزاب الكردية وفق 

تفاهمات سياسية

الرئيس املصري يستقبل

أمـــير قطـــــــر يف القاهـــرة

أحمد عاطف )القاهرة(

المصري  ال��رئ��ي��س  اس��ت��ق��ب��ل 
ع��ب��دال��ف��ت��اح ال��س��ي��س��ى، م��س��اء 
آل  حمد  بن  تميم  األمير  أمس، 
ثاني، أمير دولة قطر، في زيارة 
وذلك  يومين،  تستغرق  رسمية 
في أول زيارة له لمصر منذ أن 
اتفق البلدان العام الماضي على 

استئناف العاقات.
وق����ال����ت م����ص����ادر م��ط��ل��ع��ة 
بين  مزمعة  قمة  إن  ل�»االتحاد« 
السيسي واألمير تميم بن حمد، 
من  ع��دد  توقيع  يعقبها  ال��ي��وم، 
بشأن  البلدين  بين  االتفاقيات 
التعاون في عدد من القطاعات 
أب���رزه���ا ض��خ اس��ت��ث��م��ارات في 
م��ص��ر وال���ت���ع���اون ف���ي م��ج��ال 

الطاقة. 
المباحثات  أن  مصر  وكشفت 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة س���ت���ت���ن���اول م��ج��م��ل 
البلدين  بين  الثنائية  العاقات 
في  تعزيزها  وسبل  الشقيقين، 
عن  فضًا  المجاالت،  مختلف 

القضايا  التباحث حول تطورات 
والدولية  اإلقليمية  السياسية 

ذات االهتمام المشترك.
التقى   ،2021 نوفمبر  وف��ي 
السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس 
قمة  ه��ام��ش  على  قطر  بأمير 
المناخ المنعقدة في جاسكو في 
الزعيمان  أجرى  كما  اسكتلندا. 
محادثات  الماضي،  فبراير  في 
الصينية  العاصمة  في  جانبية 
مشاركتهما  هامش  على  بكين 
األلعاب  دورة  افتتاح  حفل  ف��ي 
األول��م��ب��ي��ة ال��ش��ت��وي��ة ال��راب��ع��ة 

والعشرين.
منتدى  مدير  ق��ال  جانبه  من 
ش����رق ال��م��ت��وس��ط ل��ل��دراس��ات 
إن  ح��ام��د،  محمد  السياسية، 
ه���ن���اك م��ل��ف��ات ع���دي���دة على 
الطاولة بين البلدين، على رأسها 

ملف الطاقة
زي�����ادة  أن  ح���ام���د  وت����وق����ع 
ستعمل  القطرية  االستثمارات 
في قطاعات العقارات واألغذية 

والفنادق.

ملك األردن: املشاريع اإلقليمية 

توفر فرصًا للجميع

جمال إبراهيم )عّمان(

الملك  األردن���ي  العاهل  أك��د 
ل��ق��اءات  ال��ث��ان��ي، أن  ع��ب��داهلل 
تهدف  األخ��ي��رة  المنطقة  ق��ادة 
مشيراً  ال��ش��ع��وب،  خ��دم��ة  إل��ى 
األسبوع  مصر،  إلى  زيارته  إلى 
ال��م��اض��ي، ول��ق��ائ��ه ب��ال��رئ��ي��س 
السيسي،  عبدالفتاح  المصري 
وعاهل البحرين الملك حمد بن 
زيارة  آل خليفة، وكذلك  عيسى 
ول���ي ال��ع��ه��د ال��س��ع��ودي األم��ي��ر 

محمد بن سلمان إلى األردن.
وأض������اف ال���م���ل���ك ع���ب���داهلل 
ال��ث��ان��ي، ف��ي م��ق��اب��ل��ة أج��رت��ه��ا 
لقناة  غامبل  هادلي  اإلعامية 
ب���ي س�����ي«، س��ت��ذاع  إن  »س����ي 
المقبل  ال��ش��ه��ر  ب��داي��ة  ك��ام��ل��ة 
الهاشمي  الملكي  الديوان  ونقل 
جزءاً منها: »نعقد هذه اللقاءات 
بعضنا  مساعدة  كيفية  لبحث 

توجهاً  يكون  قد  وه��ذا  بعضاً، 
السابقة  ال��م��رات  ع��ن  مختلفاً 
بالنسبة لدول المنطقة، وهو ما 

نحتاجه لخدمة شعوبنا«.
ال��م��ش��اري��ع  أن  إل���ى  وأش�����ار 
اإلقليمية، توفر الفرص للجميع 
»ل��ك��ن إذا ك��ان��ت إح���دى ال��دول 
ت��واج��ه ال��ت��ح��دي��ات، ف���إن ذل��ك 
سيعّطل هذه المشاريع؛ لذا آمل 
 ،2022 أن م��ا س��ن��راه ف��ي ع��ام 
ه��و ه��ذا ال��ت��وج��ه ال��ج��دي��د في 
والعمل  التواصل  المنطقة، نحو 

مع بعضنا بعضاً بشكل أكبر«.
وح������ول األزم�������ة ال���روس���ي���ة 
األردن  أن  أوض��ح  األوك��ران��ي��ة، 
أن  إال  ال���ش���يء،  ب��ع��ض  ب��ع��ي��د 
الفترة  يطيل  األزم���ة  استمرار 
إنه  مضيفاً  للتعافي،  المطلوبة 
زاد  ال��ص��راع،  ه��ذا  امتد  »كلما 
الذي سنواجهه  االستقرار  عدم 
بسبب تحديات متعلقة بالسلع«.

عناصر داخلية وخارجية 
ضالعة في المؤامرات ضد 

قيس سعيد

منفذ العملية أمام 
الكنيس كان مالحقًا قضائيًا 

في ملف إرهاب

محللون لـ»  «: 
محاوالت لتعطيل اإلصالحات 

الضرورية

الملك عبد اهلل الثاني يجري مقابلة مع قناة سي إن بي سي )من المصدر(
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أبوظبي )االتحاد(

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، 
المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس 
ال��دول��ة، أن م��واق��ف دول��ة اإلم���ارات تحكمها 
المزايدات  وراء  تنجر  وال  والقيم،  المبادئ 
على  مشدداً  المحاور،  وسياسة  واالنفعاالت 
أن ذلك ينطبق على موقف الدولة من الحرب 
ال��ق��ان��ون  إل���ى  ف��ي أوك��ران��ي��ا، وال����ذي يستند 
الدولي ورفض استخدام القوة واحترام سيادة 
السياسي  المسار  الخالفات عبر  الدول وحل 

والدبلوماسي.
االحتكام  بضرورة  تؤمن  الدولة  أن  وأوض��ح 
إلى القوانين وتغليب الحكمة والحوار، إليجاد 
وال��ن��زاع��ات  ل��ل��ص��راع��ات  سياسية  ت��س��وي��ات 

الدولية.
الرسمي  بحسابه  تغريدة  في  معاليه  وكتب 
»تويتر«: »مواقف دولة اإلمارات تحكمها  على 
المزايدات  وراء  تنجر  وال  والقيم،  المبادئ 
واالنفعاالت وسياسة المحاور، وهذا ما ينطبق 
والذي  أوكرانيا،  في  الحرب  من  موقفنا  على 
استخدام  ورفض  الدولي  القانون  إلى  يستند 
الخالفات  وحل  ال��دول  سيادة  واحترام  القوة 

عبر المسار السياسي والدبلوماسي«.
وأضاف: »اإلمارات ليست في وارد التحول 
ب��ض��رورة  وإي��م��ان��ه��ا  المبدئية  م��واق��ف��ه��ا  ع��ن 
االحتكام إلى القوانين وتغليب الحكمة والحوار 
إليجاد تسويات سياسية للصراعات والنزاعات 
الدولية، فنحن نعيش في منطقة لطالما عانت 
من العنف، وندرك معانيه وتأثيراته وانعكاساته 

السلبية على كافة أوجه الحياة«.
وكانت اإلمارات دعت، قبل يومين في جلسة 
أمام مجلس األمن الدولي بشأن أوكرانيا، إلى 
إعطاء األولوية لخفض التصعيد وحل األزمة، 
وإيجاد سبل من أجل التوصل لحل دبلوماسي 
يخفف المعاناة اإلنسانية، محذرة من التكلفة 
والنازحين  الضحايا  م��ن  الهائلة،  البشرية 
وعشرات الماليين حول العالم ممن يواجهون 
انعداماً في األمن الغذائي أنه مع دخول األزمة 

شهرها الخامس.
وقالت، في البيان، إن التحريض على العنف 

في  ال��ص��راع  أث��اره��ا  التي  المشاغل  بين  م��ن 
أوكرانيا.

خطاب  اإلم���ارات  أدان���ت  البيان،  وبحسب 
ض��رورة  على  م��ؤك��دة  والتحريض،  الكراهية 
للتكنولوجيا  ال��ض��ار  ل��الس��ت��خ��دام  ال��ت��ص��دي 
إلى  والدعوة  الكراهية،  لخطاب  الترويج  في 

المساءلة عن طريق إثبات الحقائق بحيادية.
وق���ال���ت: »م���ن ال���واض���ح أن االح��ت��ي��اج��ات 
لفترة  استجابة  وتتطلب  ه��ائ��ل��ة،  اإلنسانية 

طويلة«.

الماضي،  األسبوع  أرسلت  اإلم��ارات  وكانت 
والطبية  ال��غ��ذائ��ي��ة  اإلم�����دادات  م��ن  ط��ن��اً   27

لمساعدة الفارين من النزاع.
وأشارت اإلمارات إلى أنه »مع تصاعد األزمة 
في شرق أوكرانيا، هناك تقارير متزايدة حول 
على  القدرة  وتراجع  المدنيين  بين  الخسائر 
ال��وص��ول على االح��ت��ي��اج��ات األس��اس��ي��ة مثل 

الغذاء والمياه النظيفة والكهرباء وغيرها«.
ال��س��م��اح بممر آمن  إل��ى ض���رورة  ون��ّوه��ت 
يكون  أن  على  األم��ان،  عن  للباحثين  طواعية 

ذلك ضمن في مقدمة مشاورات مجلس األمن. 
األط��راف  كافة  التزام  على ض��رورة  وش��ددت 
بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي اإلنساني.

ودعت اإلمارات، في البيان، إلى إجراء حوار 
بناء من أجل تعزيز التسامح. 

بالتهديدات  الخصوص،  وجه  على  ون��ددت، 
ف��ي ضوء  اإلغ��اث��ة،  ع��م��ال  لها  يتعرض  ال��ت��ي 
ال��ذي��ن  المدنيين  ع��ل��ى  ال��م��ض��اع��ف  ال��ت��أث��ي��ر 

يحاولون المساعدة. 
بجهود  اإلم��ارات  رحبت  األثناء،  هذه  وفي 

األم���ي���ن ال���ع���ام ل��أم��م ال��م��ت��ح��دة أن��ط��ون��ي��و 
بين  التقريب  بمحاولة  وآخ��ري��ن  جوتيريش 
طرفي األزمة األوكرانية، كما رحبت بجهودهم 
فيما يتعلق بالتأثيرات األوسع للنزاع، ال سيما 
السعي لتسهيل صادرات الحبوب من أوكرانيا 
من أجل المساعدة في تخفيف انعدام األمن 

الغذائي. 
يكون  أن  بد  »ال  قالت:  البيان،  ختام  وف��ي 
إحالل السالم هدفنا األساسي، وعلى مجلس 

األمن أال يدخر جهداً لتحقيق هذا الهدف«.

قرقاش: مواقف الدولة تحكمها القيم وال تنجر وراء المزايدات

اإلمارات تدعو لتغليب الحكمة لتسوية األزمة األوكرانية

مساعدات إنسانية أرسلتها اإلمارات لالجئين األوكرانيين )أرشيفية(

الدولة تؤمن بضرورة 
االحتكام إلى القوانين إليجاد 

تسويات سياسية

المنطقة عانت من العنف 
وندرك معانيه وتأثيراته 

السلبية 

بسبب أزمة الطاقة

بروكسل )وكاالت( 

األوروبي  االتحاد  قادة  تعهد 
ال��م��ج��ت��م��ع��ون ف����ي ق���م���ة ف��ي 
ب���روك���س���ل، أم�����س، ب��ت��ك��ث��ي��ف 
اع��ت��م��اده��م  لتقليل  ج��ه��وده��م 
روسيا  على  الطاقة  مجال  في 
التي بدأت في خفض شحنات 
الغاز مثيرة مخاوف من »شتاء 

صعب«. 
المفوضية  رئ��ي��س��ة  وق��ال��ت 
األوروب���ي���ة أورس����وال ف��ون دير 
الي��ي��ن، ب��ع��د اج��ت��م��اع ل��رؤس��اء 
ركز  االت��ح��اد  وح��ك��وم��ات  دول 
ع��ل��ى م��ل��ف ال���ط���اق���ة: »ل��ق��د 
راج��ع��ن��ا ك��ل خ��ط��ط ال��ط��وارئ 
ال��وط��ن��ي��ة ل��ض��م��ان اس��ت��ع��داد 
جديدة،  الضطرابات  الجميع 
ون��ع��م��ل ع��ل��ى خ��ط��ة ط����وارئ 
مع  الطاقة  على  الطلب  لتقليل 
القطاع والدول األعضاء السبع 

والعشرين«.
وأوض������ح������ت ال���م���س���ؤول���ة 
األوروب���ي���ة أن��ه��ا س��ت��ق��دم ه��ذه 

الخطة في يوليو المقبل.
نقص  ح��دوث  خطر  وأصبح 
المقبل  الشتاء  ف��ي  ال��غ��از  ف��ي 
خفضت  أن  منذ  وضوحاً  أكثر 
ش���رك���ة ال���ط���اق���ة ال���روس���ي���ة 
بشكل  شحناتها  »غ���ازب���روم« 
خصوصاً  ذل��ك  وي��ط��ال  كبير، 
ألمانيا، التي تعتمد بشكل كبير 

على اإلمدادات الروسية.
من جهته، قال رئيس الوزراء 
كرو:  دي  ألكسندر  البلجيكي 
مضطربة  أوق���ات���اً  »س��ن��واج��ه 
للغاية، وربما يكون هذا الشتاء 

ص��ع��ب��اً ل��ل��غ��اي��ة«، م��ش��ي��راً إل��ى 
أوك��ران��ي��ا، وأسعار  األزم��ة ف��ي 
نتيجة  ارت��ف��ع��ت  ال��ت��ي  ال��ط��اق��ة 

األزمة.
ودع���ا دي ك���رو األوروب��ي��ي��ن 
أنه  من  محذراً  التكاتف،  إل��ى 
مشاكل،  ألمانيا  واجهت  »إذا 
فسيكون لذلك تأثير كبير على 

بقية الدول األوروبية«.
ك��م��ا دع����ت ال�����دول ال��س��ب��ع 
وال�������ع�������ش�������رون ال���م���ج���ل���س 
وال��م��ف��وض��ي��ة األوروب��ي��ي��ن في 
إلى  أم���س،  القمة،  خ��الص��ات 
ات���خ���اذ إج�������راءات »ل��ت��ن��س��ي��ق 
الطاقة  سياسات  بشأن  أوث��ق« 
التوصية  هذه  وتتعلق  الوطنية. 

بشراء الطاقة وتخزينها.
سوق  إصالح  فرنسا  وطلبت 
تحدد  التي  األوروبية  الكهرباء 
الغاز  ألس��ع��ار  تبعاً  أس��ع��اره��ا 
كبير.  ب��ش��ك��ل  ارت��ف��ع��ت  ال��ت��ي 
لخفض  تدخاًل  إيطاليا  وتريد 

أسعار الغاز بالجملة.
ل���ك���ن ه���ول���ن���دا وأل���م���ان���ي���ا 
آليات  تريدان حماية  خصوصاً 

السوق.
المفوضية  رئ��ي��س��ة  وأك���دت 
مختلفة،  ن��م��اذج  ع��ل��ى  »ن��ع��م��ل 
بسير  يتعلق  م��ا  ذل��ك  ف��ي  بما 
ع��م��ل ال���س���وق«، م��وض��ح��ة أن 
النماذج البديلة يمكن أن تشمل 
خصوصاً فصل رسوم الكهرباء 

عن تلك الخاصة بالغاز.
ووع������دت ف����ون دي����ر الي��ي��ن 
بعد  باقتراح »خيارات متعددة« 
المجلس  ف��ي  تناقش  الصيف 

األوروبي المقبل في أكتوبر.

سيؤول )وكاالت( 

الشمالي  ال��ك��وري  الزعيم  وّج��ه 
ال��ق��درات  بتعزيز  أون  ج��ون��ج  كيم 
اختتامه  ل��دى  ل��ب��الده،  ال��دف��اع��ي��ة 
مع  الحاكم  للحزب  رئيساً  اجتماعاً 
العسكريين، وسط  المسؤولين  كبار 
ب���الده تجربة  م��خ��اوف م��ن إج���راء 
ن���ووي���ة، ح��س��ب��م��ا ك��ش��ف��ت وس��ائ��ل 

رسمية.  إعالم 
عن  بمتابعة  االج��ت��م��اع  وح��ظ��ي 
كثب، مع تزايد التكهنات بأن بيونج 
نووية  تجربة  أول  تجري  قد  يانج 
ل��ه��ا م��ن��ذ خ��م��س س���ن���وات، وال��ت��ي 
وكوريون  أميركيون  مسؤولون  قال 

»في  تتم  أن  يمكن  إنها  جنوبيون 
أي وق���ت«. وذك���رت وك��ال��ة األن��ب��اء 
كيم  أن  أم��س،  الكورية،  المركزية 
ت����رأس االج��ت��م��اع ال��م��وس��ع ال��ذي 
العسكرية  للجنة  أيام  ثالثة  استمر 
ال��ث��ام��ن��ة، ح��ي��ث بحث  ال��م��رك��زي��ة 
وواف��ق��وا »على  ال��م��س��ؤول��ي��ن  ك��ب��ار 
ضمانة  بتقديم  تتعلق  مهمة  قضية 
في  ال���ردع  ق��وة  بتعزيز  عسكرية 

البالد خالل الحروب«.
بشكل  الوكالة،  تقرير  يشر  ول��م 
مباشر، إلى برنامج كوريا الشمالية 
للصواريخ  برنامجها  أو  ال��ن��ووي 
ري  إن  ق���ال  ل��ك��ن��ه  ال��ب��ال��ي��س��ت��ي��ة، 
تطوير  ي��ق��ود  ال��ذي  ت��ش��ول،  بيونج 

نائباً  انتُخب  البالد،  في  الصواريخ 
المركزية  العسكرية  اللجنة  لرئيس 

للحزب.
على  كيم  »ش��دد  الوكالة:  وقالت 
لتعزيز  ب��أك��م��ل��ه،  ال��ج��ي��ش  ح��اج��ة 
ق����درات ال���دف���اع ال���ذات���ي ال��ق��وي��ة 
قوات  أي  على  للتغلب  السبل  بكل 
الشمالية  كوريا  واختبرت  معادية«. 
ه���ذا ال���ع���ام ع����ددا غ��ي��ر م��س��ب��وق 
بينها  الباليستية،  ال��ص��واري��خ  م��ن 
للقارات  عابرة  باليستية  صواريخ 
سرعتها  ت��ف��وق  ج��دي��دة  وص��واري��خ 
وص����اروخ قصير  ال��ص��وت  س��رع��ة 
المدى يُحتمل أن يكون مصمماً من 

التكتيكية. النووية  األسلحة  أجل 

االتحاد األوروبي يستعــد 

ملواجهــــة »شتاء صعــــب« 

موسكو تقترب من السيطرة على كامل  دونباس

قوات أوكرانيا تنسحب من سيفيرودونتيسك

كييف )وكاالت( 

أم��س،  األوك��ران��ي،  الجيش  تلقى 
األوام������ر ب��االن��س��ح��اب م���ن م��دي��ن��ة 
في  االستراتيجية  سيفيرودونيتسك 
للقصف  تتعرض  التي  البالد  ش��رق 
منح  غ���داة  أس��اب��ي��ع،  منذ  م��ت��واص��ل 
كييف وضع المرشحة لالنضمام إلى 

االتحاد األوروبي.
حاكم  ج��اي��داي  سيرجي  وأوض���ح 
ل��وه��ان��س��ك، ال��ت��ي ت��ق��ع ف��ي��ه��ا ه��ذه 
»ستضطر  تليجرام:  عبر  المدينة، 
إلى  األوك��ران��ي��ة  المسلحة  ال��ق��وات 
سيفيرودونيتسك..  من  االنسحاب 

تلقت األوامر للقيام بذلك«.
وأضاف: »لم يعد البقاء في مواقع 
أشهر  منذ  متواصل  لقصف  تتعرض 
»ُدّم��رت  وتابع:  اآلن«.  بعد  منطقياً 
كل البنى التحتية األساسية، و%90 
من المدينة متضررة، وسينبغي هدم 

80% من المنازل«.
مدينة  ع��ل��ى  ال��س��ي��ط��رة  وت��ش��ك��ل 
أساسية  محطة  سيفيرودونيتسك 
على  للسيطرة  الروسية  الخطة  في 

كامل منطقة حوض دونباس.
وتُرّكز موسكو، التي بدأت هجومها 
على أوكرانيا في 24 فبراير، جهودها 
العسكرية في شرق أوكرانيا وجنوبها 
م��ن��ذ ن��ه��اي��ة م���ارس ع��ن��دم��ا سحبت 

قواتها من محيط العاصمة كييف.
األوكراني  الرئيس  يزال  ال  وفيما 
زيلينسكي  ف��ول��ودي��م��ي��ر  األوك���ران���ي 
»ستنتصر  ب����الده  أن  ع��ل��ى  ي��ش��ّدد 
ب��ال��ت��أك��ي��د« ف���ي م��واج��ه��ة ال��ج��ي��ش 
النسحاب  ج��اي��داي  مّهد  ال��روس��ي، 

أوكراني من سيفيرودونيتسك.
وق����ال ج����اي����داي: »ت���ح���ت ن��ي��ران 
القصف المتواصل، عانينا كثيراً من 

الدمار، وقد يكون التراجع ضرورياً«.
 568 ه��ن��اك  ي���زال  »ال  وأض����اف: 
آزوت«  مدنياً في مالجئ في مصنع 
الصناعي في سيفيرودونيتسك، وهو 
الذي ال  المدينة  الوحيد في  الموقع 

يزال تحت سيطرة األوكرانيين.
دميتري  أمس  ُقتل  الجنوب،  وفي 
اإلدارة  في  مسؤول  سافلوتشينكو، 
األوكرانية،  خيرسون  في  الروسية 
أف��ادت  حسبما  اغتيال،  عملية  في 

السلطات.

»تاس«  أنباء  لوكالة  اإلدارة  وقالت 
مستهدفاً  هجوماً  »ك��ان  ال��روس��ي��ة: 
المدنية  اإلدارة  ف��ي  م��وظ��ف  ع��ل��ى 
وكان  مقتله«.  إل��ى  أدى  والعسكرية 
الرياضة  بشؤون  يهتّم  سافلوتشينكو 

والشباب في منطقة خيرسون.
قرار  الكرملين  وص��ف  ذل��ك،  إل��ى 
والعشرين  السبع  األوروب��ي��ة  ال��دول 
م��ن��ح أوك���ران���ي���ا وم��ول��داف��ي��ا وض��ع 
األوروبي،  االتحاد  لعضوية  المرّشح 

بأّنه »شأن أوروبي داخلي«.

الكرملين  باسم  المتحدث  وق��ال 
ديمتري بيسكوف: »هذا شأن داخلي 
»من  أن��ه  إل��ى  أوروب����ا«، مشيراً  ف��ي 
تحمل  »أال  لموسكو  بالنسبة  المهم« 
لروسيا  م��ش��اك��ل  اإلج������راءات  ه���ذه 

ولعالقات هذه الدول مع روسيا«.
ك��ذل��ك، أم���ل ف��ي أال ي���ؤدي ذل��ك 
موسكو  بين  العالقات  ت��ده��ور  إل��ى 
إلى  بالفعل  وصلت  التي  وبروكسل، 
مستوى منخفض جداً، »إلى حّد أنه 

من الصعب للغاية زيادة تدهورها«.

زعيم كوريا الشمالية يأمر بتعزيز قوة الردع 

وسط مخاوف من تجربة نووية محتملة

لندن )وكاالت(

رئيس  بزعامة  بريطانيا،  في  المحافظين  ح��زب  ُمِني 
الوزراء بوريس جونسون، بهزيمتين كبيرتين في االنتخابات 
الفرعية، وهو ما استدعى استقالة رئيس الحزب، وأدى إلى 
تضييق سلطة رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي استبعد 

االستقالة.
جنوب  في  تيفرتن  آند  هونيتن  دائرتي  خسارة  وشكلت 
لثقة  جديدة  ضربة  الشمال،  في  وويكفيلد  إنجلترا  غرب 
األغلبية المحافظة بزعيمها للبقاء في السلطة. كما تسببت 
في استقالة الرئيس المخلص لحزبه، وهي أول استقالة من 
»الحكومة« التي تضم الوزراء الرئيسيين منذ »بارتي غيت« 
وهي فضيحة الحفالت التي أقيمت في داونينج ستريت أثناء 

فترة الحجر الصحي.
نتائج »صعبة«  البالغ 58 عاماً، بتحقيق  وأقر جونسون، 

وتعهد الجمعة »باإلصغاء« إلى الناخبين، لكنه أبدى عزمه 
أيضاً على االستمرار بعمله على رأس الحكومة.

وق��ال رئيس ال���وزراء من روان���دا، حيث يشارك في قمة 
الكومونولث ثم في قمتي مجموعة السبع والحلف األطلسي: 
»علينا اإلقرار بأن علينا بذل المزيد وسنفعل ذلك وسنستمر، 
الليبرالي- الحزب  وألحق  الناس«.  لهموم  االستجابة  مع 
هونيتن  في  الحاكم  بالحزب  قاسية  هزيمة  الديموقراطي 
آند تيفرتن. واستعاد حزب العمال تكتل المعارضة الرئيس، 
ويكفيلد وهي دائرة عمالية تقليداً ظفر بها حزب المحافظين 

في انتخابات عام 2019.
وكتب رئيس حزب المحافظين أوليفر دودن، في رسالة 
إلى رئيس الحكومة إلعالن استقالته، أن هذه الهزائم المهينة 

»هي األخيرة في سلسلة من النتائج السيئة جدا لحزبنا«.
يكن،  لم  شيئا  وك��أن  االستمرار  يمكننا  »ال  وأض���اف: 

ويجب على أحد ما تحمل مسؤولية« ذلك.

رغم الهزيمة في انتخابات فرعية

رئيس وزراء بريطانيا مصمم على البقاء يف منصبه

جندي أوكراني يتفقد مبنى مدمرًا في خاركييف )أ ف ب(

أنور قرقاش



25www.alittihad.ae

السبت 25 ذي القعدة 1443هـ الموافـق 25 يونيو 2022م

وجهات نظر

اآلراء واألفكار المنشورة في هذه الصفحات ال تعبر ســوى عن وجهــــات نظر أصحـابهــا

          www.wajhat.com     @wejhatnazar      Email: wajhat@admedia.ae  لالتصال بوجهات نظر:  هاتف: 4144150 2 - 971 فاكس: 4144245 2 - 971 ص.ب: 6879 أبوظبي

العالم بعد حرب أوكرانيا لن يكون كما كان قبلها. وإذا كان 
انهيار جدار برلين مّثل االنطالقَة األكبر للعولمة، حيث كانت 
أن  دون  الهامش، من  على  دائماً  الشائكة  السياسية  القضايا 
تؤثر على مصدر األوكسجين الرئيس لنمو االقتصاد العالمي، 
فإن تداعيات حرب أوكرانيا وما يرافقها من عقوبات تتصاعد 
ضد روسيا، وما تحمله من تبعات »جيوسياسية«، بدأت تضرب 
القضايا  وتجعل  االقتصادية،  للعولمة  السياسية  المفاصل 

»الجيوسياسية« في صلب قرارات المستثمرين. 
على  عــدة،  سلبيًة  تداعياٍت  أوكرانيا  حــرُب  فرضت  لقد 
االقتصاد العالمي، وأربكته بشكل غير مسبوق، وأضعفت ثقَة 
المستثمرين والمستهلكين، وذلك وسط ارتفاع تكاليف المعيشة 
أكثر فأكثر، مع احتمال طول  تتفاقم  أن  العالم. ويتوقع  حول 
ع نطاقها، وتشديد العقوبات على موسكو،  فترة الحرب وتَوسُّ
خصوصاً  الغرب،  على  مضادة  بعقوبات  األخيرة  هذه  وقيام 
بأنها  العقوبات  هذه  بوتين  فالديمير  الرئيس  وصف  بعدما 
لن تحيط  بأن بالده  اقتصادية«، مؤكداً  »إعالن حرب  بمثابة 
نفسها بـ»ستار حديدي« مثلما فعل االتحاد السوفييتي، الذي 
العشرين، وأن  القرن  كارثة »جيوسياسية« في  أكبر  انهار في 
منذ  أنــه  العلم  مع  العالم.  عن  ينعزل  لن  الروسي  االقتصاد 
بداية مارس الماضي، تم تصنيُف البحر األسود منطقًة عاليَة 
المخاطر، حتى أن العقوبات الغربية دفعت وكاالت التصنيف 
)ستاندرد  وأوروبــا  المتحدة  الواليات  في  الرئيسية  االئتماني 
أندبورزغلوبال، فيتش، وموديز( إلى وقف عملياتها في روسيا 
وتنوي  وللشركات.  السيادية  البالد  لديون  وسحب تصنيفاتها 
الحالي،  الشهر  نهاية  وكالة موديز إغالق مكتبها في موسكو 
السوق  تكون  أن  ترجح  كانت  سابقة  توقعات  بذلك  متجاوزًة 

الروسية سوقاً مربحًة لوكاالت التصنيف. 

رت على مدى السنوات الماضية  وإذا كانت العولمة قد وفَّ
التكامل  قــوى  تعزيز  في  بــرزت  إيجابية،  مــؤشــراٍت  سلسلَة 
حيث  والخدمات،  والسلع  التجارة  نطاق  وتوسيع  اإلنتاجية، 
انتشال  وتم  مرات،  ثالث  العالمي  االقتصاد  تضاعف حجم 
1.3 مليار إنسان من براثن الفقر المدقع، وأسهمت في تراكم 
عت  وسَّ نفسه  الوقت  في  فهي  األضعاف،  بعشرات  الثروات 
الهوةَ بين األثرياء والفقراء. لكن يبدو أن تأثير انتهاء العولمة 

سيكون أوسع نطاقاً وسيطال االقتصاد بكامله.
وفي إطار الخسائر التي تالحق االقتصاد العالمي جّراء 
األسواق،  جميع  إلى  انتقلت  التي  »الجيوسياسية«  األزمات 
بلغت  خسائر  العالَم  في  أثرياء   10 أغنى  ثــروات  سجلت 
دوالر  مليار   1515 من  قيمتها  لتتراجع  دوالر  مليار   330
بدأت  فقد  الــروس  األثــريــاء  أمــا  دوالر.  مليار   1185 إلــى 
التي  العقوبات  نتيجة  الــحــرب،  قبل  تتراكم  خسائرهم 
بلغت  إذ  الــقــرم،  جــزيــرةَ  ضمها  منذ  روسيا  علي  فرضت 
90 مليار دوالر، وفق تقديرات مجلة »فوربس«.  خسائرهم 
وتتوقع  لألثرياء،  هجرًة  الحالي  الوقت  في  روسيا  وتشهد 
لندن،  ومقرها  بارتنر«،  أند  »هينلي  لشركة  الهجرة  بيانات 
أن يهاجر هذا العام  15% من الروس الذين لديهم أصول 

جاهزة تزيد على مليون دوالر.
 وتتوقع »هينلي« أن تتفوق دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
كوجهة استثمارية أولى للمليارديرات المهاجرين، وأن تجذب 
أكبر تدفقات صافية في العام الحالي، بعدما فقدت المملكة 
تفقد  المتحدة  الــواليــات  أخــذت  بينما  مركزها،  المتحدة 

بسرعة جاذبيتَها كمغناطيس لألثرياء في العالم.

*كاتب لبناني متخصص في الشؤون االقتصادية

تابعُت كلمَة صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة 
حفظه  المتحدة،  العربية  اإلمــارات 
المناخ،  تغير  منتدى  قمة  في  اهلل، 
كان  التي  الخلفية  انتباهي  وشــدت 
أمــامــهــا، وضمنها  يــتــحــدث  ســمــوه 
وسماء  خضراء  شجرة  هناك  كانت 
رسالة  وهــي  رقـــراق،  ومــاء  صافية 
إذ  التعبير،  وقوية  اإليــحــاء  شديدة 
تؤكد بلسان فصيح ضرورةَ الحفاظ 
السليم  والمناخ  النظيفة  البيئة  على 
ــيــة من  والـــحـــيـــاة الــفــطــريــة الــخــال
الشوائب والتهديدات. وهو يخاطب 
القرار،  وأصحاَب  والقادةَ  الرؤساَء 
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  حــثَّ 
بن زايد العالََم على ضرورة الحفاظ 
على سالمة المناخ واستدامة البيئة، 
وعميقة،  ومــوجــزة  مؤثرة  كلمة  في 
إلــى تضافر جهود  دعــا من خاللها 
لترسيخ قيم  المجتمع الدولي سعياً 
العالمي.  المجتمعي والسالم  السلم 
العالَم لحضور مؤتمر  كما دعا قادةَ 
تحتضنه  الخصوص  بــهــذا  عالمي 
دولة اإلمــارات العربية المتحدة في 
عام 2023. وقال سموه: إن اإلمارات 
استثمرت 50 مليار دوالر في الطاقة 

النظيفة، حرصاً منها على مواجهة التغيرات المناخية.
مجال  فــي  اإلمـــارات  سياسة  على  نظرة  نلقي  وحين 
االستدامة، نجد أنها أخذت على عاتقها مسؤوليًة كبيرًة 
على  بالحفاظ  وذلــك  مبكر،  وقت  منذ  المجال  هذا  في 
البيئة والحياة الفطرية والمناخ المعتدل.. وكان هذا أحد 
االهتمامات الرئيسة لديها منذ أن تأسست على يد المغفور 
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اهلل ثراه، إذ كان، 
واستمرت  ثاقبة.  ورؤية  بعيدة  نظرة  اهلل، صاحَب  رحمه 
دولة اإلمارات على هذا النهج في عهد المغفور له الشيخ 
هذا  وتنامى  ــراه.  ث اهلل  نهيان، طيب  آل  زايــد  بن  خليفة 
االهتمام في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة، حفظه اهلل، حيث أّكد سموه على 
نهج االستدامة البيئية في جميع المجاالت، وأطلق أكثر من 

مبادرة ومؤتمر وندوة حول استعداد 
واســتــقــرائــه  للمستقبل  اإلمـــــارات 
واستشرافه مع تركيز االهتمام على 
وكل  والنظيفة..  البديلة  الطاقات 
ذلك لمواجهة التغير المناخي وبغية 

التصدي لمخاطره وتداعياته. 
الشيخ  السمو  صاحب  أن  ونجد 
محمد بن زايد طالب في كلمته أمام 
القمة بمضاعفة الجهود العالمية في 
المناخي الذي يهدد  التغير  مواجهة 
مسؤولية  وهــي  بأسرها،  البشرية 
عالمية كبيرة، يجب على الجميع أن 
يدركها ويتفاداها، السيما في عصر 
الحروب والتقلبات المناخية والتلوث 
اإلنسان وبعض  البيئي جراء أعمال 

ممارساته الملوِّثة للبيئة. 
 وسبق لسموه أن تحدث حول هذا 
داخل  محفل،  من  أكثر  في  الشأن 
سموه  اهتم  حيث  وخارجها،  الدولة 
مبكراً بالبيئة وأدرك مخاطر التغير 
تقلبات،  ينتج عنه من  وما  المناخي 
في  المهمة  كلمته  جــاءت  هنا  ومــن 
لتعكس  األخــيــر،  العالمي  المنتدى 
رؤيًة واضحًة تضع األمور في نصابها 

الحقيقي.
 وهـــنـــاك تــكــامــل فـــي الــمــشــروع 
التنموي الحضاري اإلماراتي بين اإلقالع باالقتصاد عبر 
تنويعه ونقله نحو مرحلة اقتصاد المعرفة، وبين االهتمام 
وبين  تقنياته،  وتطوير  عوالمه  واكتشاف  الفضاء  بارتياد 
امتالك األنظمة التكنولوجية الكونية األكثر تطوراً وتقدماً.

اإلمــارات  دولة  بمبادرات  العالَم  اهتمام  ينبع  هنا  ومن 
وبدورها الفاعل ومساهماتها الرائدة ومشاركاتها الدولية 
الفاعلة والمؤثرة.. فقد استطاعت اإلمــارات أن تتخطى 
من  انطالقاً  الفضاء  إلــى  تصل  وأن  والعوائق  الصعاب 
أعمار  بمقياس  وجيزة  زمنية  فترة  في  وذلك  الصحراء، 
الدول، وبات سجلها حافال باإلنجازات في مجال العمل 

البيئي المناخي الفاعل والناجح باستمرار.

*كاتب سعودي

حــــرب أوكــرانيا.. و»هجــرة« األثــرياء

أفغانستان..وضحايا الزلزال

نسوة أفغانياٍت من مصابي الزلزال يرقدن على أسّرة في مستشفى بكتيكا اإلقليمي قرب الحدود الباكستانية، بينما تظهر ممرضٌة واحدة تحاول بذل قصارى جهدها 

إلسعافهن وسط  إمكانات لوجستية محدودة، خاصة في بلد لم يتعاف بعد من تراكمات طويلة من الصراعات والنزاعات. جهود كثيرة، خاصة في المجال اإلنساني، ال 

تزال أفغانستان بحاجة إليها من المجتمع الدولي لتخفيف ما يعانيه ضحايا الزلزال من تداعيات. )الصورة من خدمة »نيويورك تايمز«(

من  العديد  خالل  من  المتحدة  العربية  اإلمــارات  دولة  حّققت 
المبادرات الرائدة في مجال التوازن بين الجنَسين، نجاحاٍت لفتت 
بمؤّشرات  تقّدمها  في  كبير  بشكل  وأسهمت  إليها،  العالَم  أنظار 
التنافسية العالمية كإحدى أفضل الدول الفاعلة في هذا الملف، إذ 
عملت على ترسيخ مفهوم التوازن بين الجنَسين كنهٍج مستدام في 
منها بأّن المرأة شريك  المؤّسسات والقطاعات المختلفة، إيماناً 
فاعٌل في نهضة الدولة، وصاحبة دوٍر مستقبلي في مسيرة التنمية 
التفوق في مختلف  من  لتمكينها  كافًة  السبل  فُهيِّئت  المستدامة، 

المجاالت، والوصول بها إلى مكانة عالمية متقّدمة.
بوصفه  الجنَسين،  بين  التوازن  إلى  نظرت  اإلمارات  دولة  وألّن 
إحدى الركائز المهّمة الستراتيجية الخمسين عاماً المقبلة، فإّنها 
فيه  تعّززت  مؤّسسي،  عمل  إلى  المجال  هذا  تحويل  في  نجحت 
ثقافة ونهج ترسيخ مكانة المرأة من خالل تقديم كل الممكنات التي 
تحّقق ذلك. فبحسب تقرير أجَرته مؤّسسة »أرورا 50 االجتماعية« 
أخيراً، وهي مؤّسسة تعمل على تحقيق التكافؤ بين الجنَسين في 
مجالس إدارة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون 
مع »كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية«، ازداد عدد المناصب 
الــنــســاءُ  تشغلها  الــتــي 
اإلدارة  مــجــالــس  ــي  فـ
 8.9 إلـــى   2022 لــعــام 
إلى  إضافًة  المئة،  في 
 868 أصــل  مــن   77 أن 
ــي مــجــالــس  مـــقـــعـــداً فـ
شركة   115 في  اإلدارة 
مــدَرجــة فــي ســوق دبي 
أبوظبي  وسوق  المالي، 
لــــــــــألوراق الـــمـــالـــيـــة، 
تشغلها نساء في الوقت 

الحالي.
الــتــوازن  ملف  وشهد 
دولة  في  الجنَسين  بين 
اإلمــــــــارات إنـــجـــازات 
السنوات  خــالل  نوعية 
بدعٍم  جاءت  الماضية، 
مــن الــقــيــادة الــرشــيــدة 
مكانة  تعّزز  وإجـــراءات  تشريعات  منظومة  بتطبيق  َوّجهت  التي 
الدستور  من  بدءاً  المجاالت،  شّتى  في  انخراطها  وتزيد  المرأة، 
ِإثْرها  على  انبثق  التي  والتشريعات  القوانين  وباقي  اإلمــاراتــي 
التوازن  مستهدفات  تحقيق  من  عــّززت  واستراتيجّيات  برامج 
الدولة  رؤيــة  تؤكد  ملموسة  إنجازات  في  تمّثلت  الجنَسين،  بين 
أكثر  إلى  الوصول  في  المقبلة  لألعوام  وطموحاتها  االستشرافية 

ماً في هذا المجال. المراتب العالمية تقدُّ
لقد حّققت دولة اإلمارات قفزاٍت نوعيًة في ترتيبها بمؤّشرات 
التنافسية العالمية في مجال التوازن بين الجنَسين، حيث جاءت 
أفريقيا  وشمال  األوســط  الشرق  مستوى  على  األول  المركز  في 
لعاَمين متتاليين في تقرير البنك الدولي »المرأة وأنشطة األعمال 
في  عربياً  األول  المركز  تصّدرت  كما  و2022«،   2021 والقانون 
المنتدى  عــن  الــصــادر   »2021 الجنَسين  بين  »الــفــجــوة  تقرير 
االقتصادي العالمي، وجاءت في المركز األول عالمياً في مؤّشرات 
فرعية عّدٍة ضمن هذا التقرير، أهّمها: التمثيل البرلماني للمرأة، 

ومعّدُل اإللمام بالقراءة والكتابة، وغيرها الكثير.

اإلمارات وإنجازات متفّردة 
في التوازن بين الجنَسين

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

اإلمارات

اليـــوم

اإلمارات نجحت 
في تحويل التوازن 
بين الجنَسين إلى 

عمل مؤّسسي، 
تعّززت فيه مكانة 

المرأة من خالل 
تقديم كل الممكنات 

التي تحّقق ذلك

المشروع التنموي الحضاري 
اإلماراتي يحقق التكامل 

بين اإلقالع باالقتصاد عبر 
تنويعه، وبين االهتمام بارتياد 

الفضاء، وامتالك األنظمة 
التكنولوجية األكثر تطورًا

محمد بن زايــد.. طمـــوح بال حدود
د. علي القحيص*

حرب أوكرانيا وما يرافقها 
من عقوبات وتبعات 

»جيوسياسية«، بدأت تضرب 
المفاصل السياسية للعولمة 
االقتصادية، وتجعل القضايا 
»الجيوسياسية« في صلب 

قرارات المستثمرين

عدنان كريمة*

وتــطــويــره  التعليم  قضية  تــظــل 
واألكبر  األهــم  القضية  المستمر 
لدولة  االستراتيجية  الــرؤيــة  فــي 
ــحــدة.  ــمــت ــة ال ــي ــرب ــع اإلمــــــــارات ال
فــالــتــعــلــيــم هـــو مـــيـــزان يــمــكــن من 
وتطور  تحضر  مــدى  قياس  خالله 
مستقبله..  واستشراف  المجتمع 
التي  الركيزة  هم  الحاضر  طــالب 
المستقبل  الدولة في  ستقوم عليها 
والعاملين  القادة  سيصبحون  فهم 
والمعنيين باستمرارية عملية تطور 
البناء الحضاري للمجتمع اإلماراتي 
من هذا المنطلق ندرك ونعي تماماً 
في  كــبــرى  ركــيــزة  هــو  التعليم  أن 
والحفاظ  المجتمعي  األمن  تحقيق 

على استقرار ونمو المجتمع. 
تنشئة  هو  للتعليم  الرئيس  الدور 
ومن  المعرفة.  شغف  تمتلك  عقول 
سائد  مفهوم  هناك  نظري  وجهة 
حول هدف التعليم يحتاج للمراجعة 
التعليم  أن  وهــو  الصياغة  وإعــادة 

المعرفي لدى الطالب وتغذية سوق  التراكم  بناء  هدفه 
استمرارية  على  حفاظاً  الشباب  من  باحتياجاته  العمل 
هذا  المجاالت.  كافة  في  الدولة  استراتيجيات  تحقيق 
من وجهة نظري هدف ليس كافياً في العصر الحديث 
والتكنولوجيا  العلم  في  اليومي  التسارع  مع  يتوافق  وال 
المعرفة  ونوعية  حجم  في  والمستمر  الضخم  والتغير 
الطالب  مع  التعامل  بالتالي  يتوقف.  ال  والذي  البشرية 
قاصر  تعامل  هو  المعرفة  لتخزين  مساحة  أنــه  على 
متجمد عند حدود القرن الماضي من دون وعي بطبيعة 
الرئيس  الــهــدف  الــحــادة.  وتــحــوالتــه  الحديث  العصر 
عن  بالبحث  شغوف  عقل  بناء  يكون  أن  يجب  للتعليم 
للوصول  كطريق  األسئلة  طرح  بقيمة  ومؤمن  المعرفة 
العلم  تجاه  الشغف  ومتجدد  وتنميتها  المعرفة  إلــى 

والمعرفة.. 
وهنا يحضرني سؤال أطرحه على أهل العلوم التربوية 
والتعليمية بحثاً عن اإلجابة لديهم: ماذا لو أننا استكشفنا 
على  التعليمية  مسيرته  وركزنا  المعرفي  الطفل  شغف 
تكون  بحيث  بها  شغوف  هو  التي  العلوم  من  واحد  نوع 

تأسيس  االبتدائية مرحلة  المرحلة 
ثم تأتي السنة األولى من المرحلة 
الــثــانــيــة  الــحــلــقــة  أو  ــة  ــ ــدادي ــ اإلع
يتعرف  استكشاف  مرحلة  لتكون 
العلمي  شغفه  على  الطالب  فيها 
منهج  تــخــصــيــص  مــع  والــمــعــرفــي 
البحث  أساسيات  الطالب  لتعليم 
المرحلة  في  معه  نبدأ  ثم  العلمي 
لتكون  الثالثة  الحلقة  أو  الثانوية 
هذا  مع  الطالب  تخصص  مرحلة 
المواد  باقي  مع  بالتوازي  الشغف 
الطالب  فنؤسس  األخرى  التعليمية 
ــو على  لــلــمــرحــلــة الــجــامــعــيــة، وهـ
طالب،  مجرد  وليس  باحث  درجــة 
فنتخطى به سنوات كثيرة ونساعده 
باحثاً  ليكون  القوي  التأسيس  في 
ــداع  واإلب بالبحث  شغوفاً  جامعياً 
والجديدة،  الخاصة  الــرؤى  وطــرح 
يسعى  جامعي  طالب  مجرد  وليس 
فقط  والنجاح  العلمي  للتحصيل 
العلمية  مسيرته  إكــمــال  أجــل  مــن 

ويتوقف العلم والتعليم عند بوابة العمل. 
فقط  وليس  المعرفة  عن  باحثة  أجيال  لبناء  أدعــو 
تزايدت  كلما  المعرفة  فقيمة  العمل،  فرصة  عن  باحثة 
وتراكمت خبراتها سيظل الشاب شغوفاً بالتعليم والتعلم 
والتطور وخاصة في الفرع العلمي الذي انغمس فيه منذ 
الثانية والثالثة وحتى تخطى  كان مراهقاً في الحلقتين 
عتبة الجامعة لنغذي سوق العمل بعقول شغوفة بالتطور 
والبحث العلمي، فنرفع من جودة سوق العمل. وينعكس 
استراتيجيات  تحقيق  في  والتطور  النجاح  على  ذلــك 

الدولة.
األمــن  ضــمــان  فــي  وقــوي  مباشر  مــؤثــر  التعليم  ألن 
المجتمعي واستقرار المجتمع وتطوره ونموه. نحتاج أن 
النمطية  أبــواب  وراء  من  ونخرج  مختلفة  بصورة  نفكر 
آليات مختلفة جديدة من أجل خلق أجيال  ونبحث عن 

شغوفة بالعلم والمعرفة والتفكير.

*أستاذ زائر بكلية التقنية العليا للبنات، وباحثة 

إماراتية في األمن االجتماعي والثقافي

التعليم وبناء أجيال شغوفة 
بالعلم قبــــل العمـل

د. شما بنت محمد 

بن خالد آل نهيان*

أدعو لبناء أجيال باحثة عن 
المعرفة وليس فقط باحثة 
عن فرصة العمل، فقيمة 

المعرفة كلما تزايدت 
وتراكمت خبراتها سيظل 
الشاب شغوفًا بالتعليم 

والتعلم والتطور
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بقعة من  ــوان«  ــ »اإلخـ ــدم  ق تطأ  لــم 
أراضي العرب، إال وعملت فيها كمعاول 
للهدم والتخريب السياسي واالقتصادي 
واالجتماعي. فمن مصر إلى السودان 
ودول  ولــيــبــيــا،  األردن  ســـوريـــا  إلـــى 
عملوا  تونس،  وأخيراً  العربي  الخليج 
على تخريب النظم القائمة طمعاً في 

الوصول إلى السلطة والثروة.
في جميع الدول التي أطلوا برؤوسهم 
فيها ُقطعت تلك الرؤوس، لكن الفلول 
واألذيــال باقية، وال زالت تعيث فساداً 
التجليات  تلك  وآخــر  استطاعت،  مــا 
هي الحالة التونسية هذه األيام، حيث 
الوطني،  الحوار  يُطلق عليه  ينطلق ما 
الـــذي يــأتــي ضــمــن خــارطــة الطريق 
قيس  التونسي  الرئيس  وضعها  التي 
الحالية  تونس  آفــات  لمحاربة  سعيد 
الثالث: »اإلخوان« والفساد، واإلرهاب، 
واجهتهم  في  ممثلين  ــوان«  »اإلخـ لكن 
السياسية بما يسمى بـ»حركة النهضة 
وتحاول  اإلصــالح  ترفض  التونسية«، 
جــاهــدة إفــشــال جــمــيــع الــمــحــاوالت 
أحــوال  إلصـــالح  والــبــنــاءة  المخلصة 

البالد المتردية وإخراجها مما هي فيه 
من خراب ودمار وفساد إداري ومالي 

واقتصادي وأخالقي.
»حركة النهضة« في تونس هي حزب 
السلطة  إلى  الوصول  يسعى  سياسي 
كما  االنتخابات  صــنــدوق  طريق  عــن 
لكنه في حقيقته هو  يدعى أصحابه، 
تعمل  أخطبوطية  امتدادات  ذو  حزب 
سياسية  واجــهــة  ويمثل  الــظــالم،  فــي 
لإلخوان، والكل يعلم من هم »اإلخوان«، 
من  تامة  بسرية  يمارسونه  الــذي  ومــا 
خالل أجهزتهم الخافية التي تعيش في 

المناطق المعتمة واألقبية المظلمة.
ــوان« فــي تونس كان  ونــشــاط »اإلخــ
ضعيفاً في بداية ظهوره، ولم يكن مؤثراً 
نهاية  منذ  لكن  السياسية،  الحياة  في 
ستينيات القرن العشرين قادت منظومة 
وبعد   1967 يونيو  حــرب  العوامل  من 
من  زادت  التي  إيــران  في  الثورة  ذلك 
زخم المد الديني في المنطقة واألزمات 
االقتصادية العويصة التي ألمت بتونس 
وتكرر المظاهرات واالضطرابات التي 
اندلعت فــي أنــحــاء عــدة مــن الــبــالد، 

ــودة اإلســــالم الــســيــاســي إلــى  ــى عــ إلـ
اإلسالمية،  الحركات  وقيام  الساحة 
تقييم  بإعادة  »اإلخـــوان«  ومن ضمنها 
لنفسها  والبحث  ومساراتها  أوضاعها 
إلى  للعودة  وسبل  جديدة  مخارج  عن 

الحياة السياسية بقوة.
إلى تفكك  العملية  تلك  لقد أفضت 
الحركة اإلسالمية التونسية في مجملها 
مفكريها  من  مجموعة  انشقاق  وإلــى 
لكي يشكلوا تجمعاً جديداً تحت مسمى 
»الحركة اإلسالمية التقدمية« في عام 

.1980
وفي الوقت نفسه قام تيار األغلبية 
بــالــتــمــحــور حـــول راشــــد الــغــنــوشــي، 
وتوصل إلى تبني الخيار الديمقراطي 
»حركة  مسمى  تحت  جديد  وكتنظيم 
تبني  عــن  مــؤســســوه  أعــلــن  النهضة« 
على  القائمة  التعددية  الديمقراطية 
ــود أحــــزاب تــتــنــافــس عــن طريق  وجــ
من  الحكم  إلــى  للوصول  االنتخابات 
ذلك  وكان  التأسيسي،  ميثاقهم  خالل 
ابتعد  جديداً  سياسياً  وتطوراً  تحوالً 
عن المسارات الرئيسية القديمة لفكر 

جماعة »اإلخوان«، ولها مسار آخر من 
المناقشة.

لكن المهم أنه عندما وصلت حركة 
»النهضة« عن طريق االنتخابات أصبح 
التعامل مع مثل تلك الطروحات محل 
شــك، حيث إنــهــم مــا إن وصــلــوا إلى 
ــي عمليات  بــــدأوا ف الــســلــطــة، حــتــى 
االنــفــراد  بها  أرادوا  واســعــة،  تمكين 
على  واالنقالب  ومصادرتها،  بالسلطة 
أوصلتهم  الــتــي  ذاتــهــا  الديمقراطية 
لهم  كان  التونسي  الشعب  لكن  إليها. 
بالمرصاد، وقام بطردهم منها سريعاً، 
ويتمكنوا من  أمرهم  أن يستفحل  قبل 
مفاصل  فــي  ومخالبهم  أنيابهم  زرع 

الدولة والمجتمع.
وفي هذه المرحلة من تطور الحياة 
فيها  يحاول  التي  التونسية  السياسية 
الرئيس قيس سعيد إعادة األمور إلى 
نصابها، وإصالح ما يمكن إصالحه من 
واجتماعي  واقتصادي  سياسي  دمــار 
تونس، من  »اإلخـــوان« في  فيه  تسبب 
خالل وجودهم في العديد من مفاصل 
وسلك  كالبرلمان  والمجتمع  الــدولــة 

المتنفذة  ــة  اإلداريـ واألجــهــزة  القضاء 
ــفــســاد والــمــحــســوبــيــة  بــحــيــث يــعــم ال
والفوضى بها، يقوم »اإلخــوان« بحركة 
عملية  ــاض  ــهـ إلجـ ــة  ــعـ واسـ الــتــفــاف 

اإلصالح الجارية.
إنهم يقومون في سبيل ذلك بتكتيكات 
تحريك  قوامها  مكشوفة،  ومــنــاورات 
معينة  فئات  تأليب  خالل  من  الشارع 
من تلك التي تساهم في الفساد ونصرة 
»اإلخـــوان« ودعــم اإلرهــاب. وبالتأكيد 
التي  والــمــنــاورات  التكتيكات  هــذه  إن 
يقومون بها ال تنطلق من فراغ، بل هي 
الهدف  مــدروســة  استراتيجية  ضمن 
منها الوصول إلى السلطة والثروة عن 
طريق استخدام الديمقراطية التعددية 
ظهرها  على  يــركــبــون  سهلة  كمطية 
كل  به  يهدمون  كمعول  ويستخدمونها 
ما توصل إليه التونسيون من مكاسب 
وطنية على كافة الصعد، لكن أالعيبهم 
لهم  التونسي  والشعب  مكشوفة  تلك 

بالمرصاد.

* كاتب إماراتي

»اإلخوان«.. معول الهدم في تونس

الشعب التونسي كان لحركة 
»النهضة« التونسية اإلخوانية 
بالمرصاد، وقام بطردها من 
السلطة سريعًا، قبل أن تزرع 

أنيابها في مفاصل الدولة 
والمجتمع

تبدو المسيرة اإلماراتية الصاعدة 
في أعلى عليين مستقرة ومستمرة، 
والشعلة تنتقل من يد إلى  يد. فبعد 
عهد  فــي  والــبــنــاء  التكوين  ســنــوات 
نهيان،  آل  زايـــد  بــن  خليفة  الشيخ 
السمو  صاحب  هو  ها  اهلل،  رحمه 
نهيان،  آل  زايــد  بــن  محمد  الشيخ 
رئيس الدولة، يدفع بالده في طريق 

المجد مرة جديدة.
ما توضحه التجربة اإلماراتية يوما 
والفخار  المجد  أن  هــو  اآلخـــر،  تلو 
وأشعار  قصائد  ليس  لها،  بالنسبة 
تتسق  ــة علمية  رؤيـ وإنــمــا  بــالغــيــة، 
ومواكبة  العصر الذي نعيشه، حيث 
والسباق  للمعرفة،  الحقيقية  القيمة 
المؤكد على ريادة  الفضاء، وبخاصة 
بسكانها،  األرض  ضــاقــت  بــعــدمــا 
بالفعل حاجة ماسة  وأضحت هناك 
كانت  وإن  حتى  بــديــل،  ــود  وجـ إلـــى 
الفكرة تكاد تكون مخملية في الوقت 
القريب  في  حكما  لكنها  الحاضر، 

ستضحي واقعية.
نجحت اإلمــارات العربية المتحدة 
في بلورة مشروع علمي رائد، مهمته 
األســـاســـيـــة اســتــكــشــاف الــفــضــاء، 
والبحث فيما وراء الكواكب والنجوم، 

المريخ  إلى  الوصول  يبقى  الكبير  اإلماراتي  الحلم  إن  بل 
واستيطان الكوكب األحمر في عام 2070، أي في الذكرى 

المئوية لقيام الدولة.
وعبر  تحول  بــل  الحلم،  حـــدود  عند  األمـــر  يتوقف  لــم 
السواعد اإلماراتية الشابة إلى برنامج عمل يحدوه األمل، 
قدر له النجاح في الوصول بمسبار األمل إلى  كوكب المريخ.

الشيخ محمد  السمو  عهد صاحب  بدايات  ومع  واليوم 
بن زايد آل نهيان، الرجل الذي آمن بالعلم كطريق لألجيال 
القادمة، وكدرب لرفعة الوطن، ها هو يمضي واإلمارات معه 
في مسار استكشاف القمر، وبهذا  تضحي اإلمــارات من 
الدول القليلة التي تعيد االهتمام بالقمر في الوقت الحاضر.

القائد  البحر، كان  منتصف الشهر الجاري وفي قصر 
اإلماراتي يستقبل فريق العمل القائم على مهمة استكشاف 

في  تأتي  التي  المهمة  تلك  القمر، 
اإلمــاراتــيــة  االستراتيجية  ســيــاق  
الفضاء  بارتياد  الخاصة  الطموحة 
والتعاطي مع المجهول لجعله معلوم، 
ــمــقــدرات  ــذا االســـتـــفـــادة مـــن ال ــ وك

الطبيعية خارج الكرة األرضية.
دائما وأبــدا كانت دعــوة  صاحب 
آل  زايـــد  بــن  محمد  الشيخ  السمو 
مسؤولياته  مراحل  كل  وفي  نهيان، 
إلى   يحلم  أن  اإلمـــاراتـــي،  للشباب 
أن  يعني  ما  النجوم،  درجة مالمسة 
إيمانه بهؤالء ال  يسده سد وال يحده 
حــد، وهــو ما أشــار إليه من جديد 
شباب  »بــقــدرة  ثقته  عن  عّبر  حين 
الوطن على الوصول إلى  آفاق علمية 
ــارات في  ــ ــادة اإلم جــديــدة، تعزز ريـ

مجال الفضاء«.
اإلمـــارات  مهمة  تعنيه  الـــذي  مــا 

الستكشاف القمر؟
يصرح صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان بأن األمر يعني أن 
إماراتية تسير بخطى  هناك مسيرة 
واثقة نحو األمام في مجال الفضاء، 
وأن اإلنجاز التاريخي بإرسال مسبار 
اإلنجاز  يكون  لن  المريخ،  إلى  األمل 
الطموح  ألن  األخـــيـــر،  أو  الــوحــيــد 

اإلماراتي في هذا المجال  ليس له حدود.
يمكن القطع دون تهوين أو تهويل أن ما يميز اإلمارات 
رؤية  وجود  منها،  العلمية  سيما  ال  مشروعاتها  كافة  في 
واضحة  إستراتيجية   وأهــداف  منها،  تنطلق  ومنهجية  
جوفاء  دعاية  أي  عن  بعيدا  تحقيقها،  طريق  في  تسعى 

مفرغة من القيمة الحقيقية.
 وفي كل األحوال تبقى رحلة استكشاف القمر، رسالة 
في  الفاعل  االنــخــراط  على  العرب  قــدرة  تعزز  إيجابية 
التقدم  مضمار  في  والمنافسة  الحديث،  العلم  مسيرة 
العلمي. اإلمارات هي المكافئ الموضوعي للحلم القابل 

لإلنجاز بأيدي اإلماراتيين أنفسهم.

* كاتب مصري

سباق  الكبرى  ــدول  ال دخــول  مع 
ــحــديــث عن  الــتــســلــح مـــجـــددا، وال
وحالة  العسكري،  أوكــرانــيــا  دعــم 
وقيام  »الناتو«،  دول  في  االستنفار 
والواليات  وروسيا،  الصين  من  كل 
المتحدة وكوريا الشمالية بتحركات 
ــواء فـــي تــرتــيــب  اســتــراتــيــجــيــة ســ
عسكرية  ــاورات  ــنـ ومـ لــتــدريــبــات، 
متعددة تحسبا ألية تطورات جارية 
ــة،  ــراهــن ــة ال ــ ــارات األزمـ ــسـ فـــي مـ
مستقبل  عن  ماذا  السؤال:  يتجدد 
خاصة  الدولية  النووية  االتفاقيات 
وروســيــا،  المتحدة  ــات  ــوالي ال بين 
والتي تحكم االستقرار العالمي في 
انتهاء  منذ  منضبطة  مقاربات  ظل 
واستمرت  الثانية،  العالمية  الحرب 

أثناء وبعد الحرب الباردة؟
 وهناك العديد من السيناريوهات 
االتفاقيات  هــذه  تفكك  حــال  فــي 
التسلح  بضبط  والخاصة  الدولية، 
بها  التزم  والتي  األمــن،  وترتيبات 
الجميع، وإن كان بعض هذه الدول 
وقــع  فيما  بعضها  عــلــى  يــوقــع  لــم 
بالتصديق  يقم  ولم  اآلخر،  البعض 
االنتشار  منع  اتفاقية  ومنها  عليها، 
بمراوغات  سمحت  والتي  النووي، 

الشمالية  وكوريا  وإيــران  إسرائيل  ومنها  الــدول،  بعض 
وغيرها، وسمحت بكثير من مسارات التحرك المباشر، 
تعلقت  الــتــي  الــمــعــاهــدات  هــذه  بعض  بــنــود  ومخالفة 
باالنتشار النووي، واألمان النووي ووضع قيود على إنتاج 
الدولية  الوكالة  تتابعها  قيودا  النووي، وفرضت  السالح 

عبر أنظمة التحقق في المواقع.
 أما في الوقت الراهن فقد بدأت بعض الدول تختبر 
قدراتها الصاروخية مثل كوريا الشمالية، وتعيد تشكيل 
المدى،  ومتوسطة  صغيرة  النووية  صواريخها  منظومة 
فيها،  تتحرك  التي  التماس  مناطق  اختبار  إلى  إضافة 
فيما عملت دول »الناتو« على مراقبة ما يجري، خاصة 
يجري  فيما  نظرها،  وجهة  لها  فرنسا  مثل  دوال  أن 
ماكرون  الرئيس  حــذر  وأن  وسبق  العالم،  أمــن  ويهدد 

مــن تــداعــيــات مــا يــجــري إذا لجأ 
بــاســتــخــدام  لــلــتــهــديــد  طـــرف  أي 
التلويح  تعمد  أو  الــنــووي،  السالح 
الــنــووي  ــادي  ــن ال دول  أن  كما  بــه، 
لــلــردع،  استراتيجية  عــن  تتحدث 
مخالف  بسلوك  يقومون  ذلك  ومع 
الدول  التزمت  األمن  مجلس  ففي 
السالح  اســتــخــدام  بــعــدم  الــنــوويــة 
باستخدامه  التهديد  أو  الــنــووي، 

ومع ذلك يحدث هذا.
ــطــق في  ــمــن ــمــر هــــذا ال ــســت  وي
ــن بين  ــراهـ الـ ــراع  ــصـ الـ مــنــظــومــة 
ــا، خـــاصـــة أن  ــ ــي ــا وروســ ــيـ ــرانـ أوكـ
لمرحلة  االستراتيجية  الترتيبات 
العسكرية  العمليات  انتهاء  بعد  ما 
لــم تــبــدأ بــعــد، وهــو مــا قــد يدفع 
إلقرار استراتيجيات جديدة لبعض 
ــدول الــكــبــرى،  ــ ــدول، خــاصــة ال ــ الـ
ومخاوف الدخول في مرحلة تسوية 
ــصــراعــات عــبــر تــوظــيــف الــقــوة  ال
استقرار  ستهدد  التي  العسكرية، 
في  الدخول  عبر  العالمي  النظام 
عنوانها  ومهمة  حاسمة،  مرحلة 
الفوضى  مــن  حــالــة  فــي  ــدخــول  ال
مستقبل  ستهدد  والتي  المباشرة، 
بعدم  الخاصة  الدولية  االتفاقيات 
النووي، أو حتى األسلحة في مناطق  استخدام السالح 
وبؤر الصراعات اإلقليمية، والدولية الحالية والمتوقعة.
والــيــوم بــات مــن الــخــطــورة عــدم اســتــمــرار األوضــاع 
دوالً  تشمل  ممارسات  من  يجري  ما  ظل  في  الراهنة 
وضعها  لها  وكــدول  المتحدة،  والواليات  كروسيا  كبرى 
وإيران.  الشمالية  كوريا  مثل  إقليمها  في  االستراتيجي 
الدمار  أسلحة  من  خالية  مناطق  عن  الحديث  وليبقى 
أو  الــنــوويــة،  األسلحة  منظومات  تفكيك  أو  الشامل، 
الكيميائي والبيولوجي في دائرة محددة  تجميد اإلنتاج 

من الحسابات المتضاربة، والتقييمات المتعارضة.

* أكاديمي متخصص في الشؤون االستراتيجية 

والعلوم السياسية

ما يميز اإلمارات في كافة 
مشروعاتها ال سيما العلمية 
منها، وجود رؤية ومنهجية 

تنطلق منها، وأهداف 
استراتيجية واضحة تسعى في 

طريق تحقيقها

سبق وأن حذر الرئيس ماكرون 
من تداعيات ما يجري إذا لجأ 
أي طرف للتهديد باستخدام 

السالح النووي، أو تعمد 
التلويح به، كما أن دول النادي 

النووي تتحدث عن 
استراتيجية للردع

 مستقبل االتفاقيات النوويةاإلمارات والطريق إلى القمر
د. طارق فهمي*إميل أمين*

د. عبدالله جمعة الحاج*
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دبي )وام(

ضمن  العالمية  كومباني«  »فاست  مجلة  اختارت 
سمو  األوســط،  الشرق  بمنطقة  الخاصة  نسختها 
مكتوم،  آل  راشــد  بن  محمد  بنت  لطيفة  الشيخة 
رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس 
قطاع  في  اإلبداعية  الشخصيات  أبرز  ضمن  دبي، 
األعمال على مستوى منطقة الشرق األوسط، وذلك 
سموها  بــه  تضطلع  ــذي  ال الــريــادي  لــلــدور  تقديراً 
الثقافية  القطاعات  في  شاملة  نهضة  تحقيق  في 

واإلبداعية بإمارة دبي. 
لطيفة  الشيخة  سمو  قالت  المناسبة،  هذه  وفي 
بنت محمد بن راشد آل مكتوم: »يسعدني اختياري 
بين أبرز الشخصيات اإلبداعية في قطاع األعمال 
جانب  إلــى   2022 للعام  األوســط  الشرق  بمنطقة 
يحملون  الــذيــن  والمبتكرين  المبدعين  مــن  نخبة 
ملموساً  إيجابياً  تأثيراً  ويصنعون  اإلبداع  مسؤولية 
القطاع  بأن  تامة  في مجتمعاتهم وإنني على قناعة 
إرساء  في  األساسية  اللبنة  هو  والثقافي  اإلبداعي 
أسس مجتمع سعيد وواٍع ومنتج، ما يستدعي ترجمة 
مستهدفات رؤيتنا الطموحة للقطاع والمجتمع ككل، 
المؤسسات  مختلف  مع  المثمر  التعاون  خالل  من 
التواصل  جسور  ومــد  الدولية،  والهيئات  المحلية 
وبين  للقطاع،  رئيس  كمحرك  للثقافة«  »دبــي  بين 
للوقوف  مكوناته،  مختلف  وضمن  فيه  العاملين 
على ما يحتاجه القطاع لالزدهار وتطلعاتهم له، إذ 
والجمع  الجهود  توحيد  حول  الهيئة  مهمة  تتمحور 
بين مختلف الجهات والفرق وتحفيزها للعمل، وتلبية 
المشهد  وإثــراء  لتطوير  األساسية  المتطلبات  كافة 

اإلبداعي ودفع عجلة نمو اقتصادنا اإلبداعي«.
الذي  والالفت  السريع  بالتطور  سموها  ونّوهت   
دبي،  إمــارة  في  واإلبداعي  الثقافي  القطاع  شهده 
قيادتنا  دعم  لوال  ليتحقق  يكن  لم  ذلك  أّن  مؤكدًة 
جهود  بجانب  المتميز،  الحكومي  واألداء  الرشيدة 
مختلف  في  والشركاء  للثقافة«  »دبــي  عمل  فريق 
وبذل  التعاون  »نواصل  سموها  وقالت  القطاعات. 
مفضلًة  وجهًة  دبي  مكانة  لترسيخ  ممكن  جهد  كل 
للمواهب المبدعة والعقول النابغة من جميع أنحاء 
العالم. وإنني أتطلع إلى استكشاف مجاالت جديدة 
والمبدعة  الريادية  الشخصيات  مع  البّناء  للتعاون 
رسم  على  معاً  لنعمل  األوســط  الشرق  منطقة  في 

مالمح مستقبل القطاع الثقافي واإلبداعي في دبي 
والمنطقة بأسرها«.

»فاست  لمجلة  الناشر  رامـــان،  رافـــي  ــرب  وأعـ  
كومباني ميديل إيست« عن كامل تقديره لإلنجازات 
النوعية المتحققة لقطاع الثقافة في دبي وما يشهده 
ومتابعة سمو  توجيهات  وازدهــار في ضوء  نمو  من 
مكتوم،  آل  راشــد  بن  محمد  بنت  لطيفة  الشيخة 
أبــرز  مــن  لتكون  ــدارة  وجـ استحقاق  عــن  أهلها  مــا 
على  األعــمــال  قــطــاع  فــي  اإلبــداعــيــة  الشخصيات 
بأن  »نفخر  وقال  األوســط.  الشرق  منطقة  مستوى 
منطقة  في  كومباني حضورها  فاست  لمجلة  يكون 
بإصدار  الحضور  هذا  يتكلل  وأن  األوســط،  الشرق 
قائمة أبرز الشخصيات اإلبداعية في قطاع األعمال 
2022، ومن دواعي االعتزاز أن  للعام  المنطقة  في 
بانضمام  تشرفت  وقد  العام،  لهذا  القائمة  تصدر 
سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، 
الُملهمة لهذا المجال  أبرز الشخصيات  في مقدمة 
على مستوى المنطقة بشكل عام، بما تمثله سموها 
حول  للماليين  ملهمة  كشخصية  كبيرة  قيمة  من 
سبيل  في  جهود  من  به  تقوم  ما  من خالل  العالم، 
تنمية وتطوير األنشطة الثقافية واإلبداعية وتحفيز 
هذا  في  المتخصصين  األعمال  ورواد  المبدعين 

المجال«. 
في  اإلبــداعــيــة  الشخصيات  ــرز  أب قائمة  وتضم 
والمبدعين  المبتكرين  مــن  نخبة  األعــمــال  قطاع 
إيجابي  تأثير  وصناعة  إثــراء  في  يساهمون  الذين 
في مجتمعاتهم، إلى جانب لعب دور ريادي وتحقيق 
والمجتمع  بقطاعاتهم  النهوض  في  ملموسة  نتائج 

بصورة عامة.

مدريد )وام(

الخميس،  إبراهيم  هدى  حصلت 
للثقافة  أبوظبي  مجموعة  مؤسس 
ــمـــؤســـس والـــمـــديـــر  ــون، الـ ــ ــن ــ ــف ــ وال
ــي، على  ــوظــب الــفــنــي لــمــهــرجــان أب
صوفيا  الملكة  كلية  شرف  ميدالية 
تمنحه  ــام  وســ ــى  أعــل لــلــمــوســيــقــى، 
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا  جاللة 
للتميز في الفنون ودعم الموسيقى، 
للعام  الختامي  الحفل  خالل  وذلــك 
األكاديمي، الذي أقيم بمتحف الملكة 
صوفيا المركزي الوطني للفنون في 

العاصمة اإلسبانية مدريد. 
امــرأة  أول  الخميس،  هــدى  وتعد 
تقديراً  الميدالية  هذه  تُمنح  عربية 
الثقافة  وتطوير  دعم  في  لجهودها 
الــمــوســيــقــيــة، وتــفــانــيــهــا فــي إلــهــام 
العقول واحتضان األفكار المتجددة 
وتنمية  اإلبــداعــي  التفكير  وتحفيز 
االبتكار  وتــعــزيــز  الــشــبــاب  مــواهــب 
ــبــادل الــحــضــاري  ــت فــي الــثــقــافــة وال
ــتــســامــح  ــس الـــحـــوار وال ــى أســ عــل
دعمها  إلـــى  بــاإلضــافــة  والـــســـالم، 
كلية  وفعاليات  لمبادرات  المتميز 
للموسيقى من خالل  الملكة صوفيا 
الشراكة االستراتيجية بين مجموعة 
أبوظبي للثقافة والفنون والكلية على 

كافة الصعد.
اعتزازها  عن  الخميس،  وأعربت 
شــرف  مــيــدالــيــة  بمنحها  الــعــمــيــق 
لما  للموسيقى،  صوفيا  الملكة  كلية 
التكريم من قبل جاللة  يعكسه هذا 
تؤديه  ــذي  ال لــلــدور  صوفيا  الملكة 
اإلمارات  مكانة  ترسيخ  في  إسهاماً 
الفكر  وتحفيز  لــلــفــنــون،  حــاضــنــًة 

المواهب  في  واالستثمار  المتجدد 
وقالت  كان.  أياً  لإلنسان  اإلبداعية 
ونجاحاتنا  إنجازاتنا  جميع  »نهدي 
إلى مقام سمو الشيخة فاطمة بنت 
مبارك رئيسة االتحاد النسائي العام 
لألمومة  األعــلــى  المجلس  رئيسة 
لمؤسسة  األعلى  الرئيس  والطفولة 
التنمية األسرية »أم اإلمارات«، التي 
مسيرة  في  ودعمتها  المرأة  مّكنت 

النهضة بطموح ال حدود له«. 
شراكاتنا  فــي  »ننطلق  وأضــافــت 
ــع كـــبـــريـــات  ــ االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـ
ــمــؤســســات الــعــالــمــيــة الــعــريــقــة  ال
إيماننا  من  الدولية،  والمهرجانات 
ــزة تــــالٍق إنــســانــي  ــي ــرك ــفــنــون ك ــال ب
ــقــافــي مــشــتــركــة، وجــســر حــوار  وث
بين الــشــعــوب«. وقــالــت »مــن خالل 
صوفيا  الملكة  كلية  مــع  شراكتنا 
ــة  ــي األوروب المؤسسة  للموسيقى، 
الموسيقى،  تعليم  مجال  في  األبــرز 
ــا في  ــن ــت رؤي نــتــرجــم  أن  اســتــطــعــنــا 
االحتفاء باإلبداع العالمي على أرض 
اإلمارات، من خالل مبادرات عديدة 
المتألق  البيانو  عــازف  أداء  منها 

ــوان بــيــريــث فــلــوريــســتــان ضمن  خــ
مهرجان أبوظبي ولقاءاته بموسيقيي 
الخبرات،  لتبادل  الشباب  اإلمــارات 
من خالل سلسلة العزف المنفرد من 
المهرجان، وكذلك أسهمنا بالشراكة 
مع كلية الملكة صوفيا للموسيقى في 
تعزيز الحضور اإلماراتي في العالم، 
وقّدمنا العديد من الفعاليات األولى 
أوروبية  جولة  أول  وبينها  عالمياً، 
السمفونية  فريكسنت  ألوركــســتــرا 
األوروبــيــة،  المسارح  كبريات  على 
على  ليحفزنا  اليوم  التكريم  ويأتي 
الــمــزيــد مــن الــعــطــاء والــتــفــانــي في 
الثقافية  الدبلوماسية  جهود  تعزيز 
على  إسبانيا  ومملكة  اإلمــارات  بين 

وجه الخصوص«. 
ــادة ماجد  مــن جــانــبــه، قـــال ســع
لدى  الدولة  السويدي، سفير  حسن 
المملكة االسبانية، الذي شارك في 
حفل التكريم: »يشرفنا أن يتم تكريم 
بميدالية  الخميس  إبراهيم  هــدى 
صوفيا  الملكة  كلية  مــن  الــشــرف 
في  العريقة  المؤسسة  للموسيقى، 
ونشرها،  وتمكينها  الموسيقى  تعليم 
أوشــيــا..  بالوما  السيدة  بــإشــراف 
اليوم،  إلى  وصــوالً  عديدة  لسنوات 
مهًما  دوًرا  الخميس  هــدى  لعبت 
التعاون  عالقات  وتطوير  بناء  في 
وإسبانيا،  اإلمـــارات  بين  الثقافي 
ــة الــمــلــكــة  ونــحــن مــمــتــنــون لــجــالل
ــا، مــلــكــة مــمــلــكــة إســبــانــيــا،  صــوفــي
لعملها  التقدير  هذا  سعادتها  لمنح 
أن  من  يقين  على  وأنــا  وصداقتها. 
المعروفة  العالمية  المؤسسات  هذه 
بين  للتقريب  مًعا  العمل  ستواصل 

وبلدينا«.  شعبينا 

أبوظبي )وام(

الوطنية  والمكتبة  األرشيف  نظم 
أدبية..  »إصدارات  الخامسة  ندوته 
تسجل تاريخ الوطن« ضمن موسمه 
الثقافي 2022، شارك فيها عدد من 
والمؤلفين،  والباحثين  الكّتاب  كبار 
بين  الوثيقة  العالقة  ناقشوا  الذين 
مؤكدين  والتوثيق،  والتاريخ  األدب 
في  مــهــمــاً  دوراً  يــلــعــب  األدب  أن 
المؤرخون  عليه  ويعتمد  الــتــاريــخ، 
ــن مـــصـــادر  ــ ــي م ــاســ كـــمـــصـــدر أســ
التعّرف على تفاصيل فترة تاريخية 
المشاركين  بعض  وتحدث  معينة، 
في  والكتابية  البحثية  تجربته  عن 

توثيق تاريخ الوطن. 
الشيخ  قاعة  فــي  الــنــدوة  عقدت 
األرشــيــف  بــمــقــر  زايـــد  ــن  ب خليفة 
والمكتبة الوطنية، بحضور عبد اهلل 
األرشيف  عام  مدير  علي  آل  ماجد 
والمكتبة الوطنية باإلنابة، ومشاركة 
العزيز  عبد  الدكتور  سعادة  من  كل 
مسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، 
والـــبـــاحـــث والـــكـــاتـــب عــلــي أحــمــد 
الكندي، والباحث والكاتب عبد اهلل 
المهيري، وشيخة الجابري مستشار 
إعـــالمـــي فـــي مــؤســســة الــتــنــمــيــة 
الــنــدوة  وأدار  بــأبــوظــبــي،  ــة  األســري
قسم  رئيس  النقبي  هــزاع  الدكتور 
األرشيف  في  الحكومية  األرشيفات 

الوطنية. والمكتبة 
ــد الــعــزيــز  ــد الـــدكـــتـــور عــب ــ  وأكـ
أهمية  ــنــدوة  ال بــدايــة  فــي  المسلم 
الكبير  ودورهــا  التاريخية  الــروايــة 
في توثيق تاريخ الوطن، ودور بعض 
الشفهية،  والــمــرويــات  المؤرخين، 

والــشــعــر بــحــضــوره الـــواســـع في 
في  أنــواعــهــا  بمختلف  الــمــجــالــس 
الوطن.  تاريخ  من  جوانب  تسجيل 
الشارقة  معهد  تجربة  واستعرض 
للتراث في نشر الكتب المتخصصة 
الثقافي المحلي والخليجي  بالتراث 
والعربي والعالمي، واهتمامه بجودة 
يجذب  بما  ومضموناً  الكتاب شكاًل 
مشيراً  الكتب،  اقتناء  وهواة  القارئ 
إلى أن الكثير من إصدارات المعهد 
صفحات  كشف  فــي  أهميتها  لها 

مهمة في تاريخ اإلمارات وتراثها.
 واســتــعــرض الــبــاحــث والــمــؤلــف 
أهمية  الــمــرر  الكندي  أحمد  علي 
األدب في توثيق ذاكرة الوطن، وقدم 
العديد من األمثلة الحية من الشعر 
كان  التي  الشعبية  والفنون  النبطي 
المكاني  الــتــوثــيــق  فــي  دورهـــا  لــهــا 
ــارات،  ــ والــزمــانــي فــي ذاكــــرة اإلمـ
ــه اســتــفــاد كــثــيــراً في  مــوضــحــاً أنـ
والفنون  األدبية  األنواع  من  مؤلفاته 
في  ورد  مما  ذلك  ومثال  الشعبية، 
الفالسي،  سلّيم  بن  اهلل  عبد  شعر 
ــد الــخــالوي سنة  ومــمــا قــالــه راشـ

عتيج  بن  سعيد  شعر  ومــن   ،1590
المرر،  بليد  بــن  وأحــمــد  الهاملي، 
األحداث  أهم  إلى  الباحث  وتطرق 
في  وردت  التي  المكانية  والــدالئــل 

قصائد الشعراء. 
وتحدث الباحث والكاتب عبد اهلل 
ينجز  وهــو  تجربته،  عــن  المهيري 
كتابه »مهاجرون من الظفرة: هجرة 
بن زّراف أنموذجاً«، مشيرا إلى أنه 
القبلية  الهجرات  نصوص  استهوته 
المحلية  الــكــتــابــات  فــي  المبعثرة 
ــرر أن  ــق ــات الــشــفــهــيــة، ف ــ ــرواي ــ وال
أخبار  من  عليه  يقف  ما  كل  يسجل 
القديمة،  القبلية  الهجرات  وأشعار 
مختارات  يديه  بين  اجتمعت  وقــد 
ونصوص نادرة أشبعها بحثاً ودراسة 
من زوايا رصد تاريخية ووراثية من 
الديموغرافية  طبيعتها  فهم  أجــل 
وتـــفـــســـيـــر أســـبـــابـــهـــا، وتـــحـــديـــد 
أصحابها.  أصول  وبيان  اتجاهاتها، 
ــه قــد اســتــفــاد من  ــى أنـ وأشــــار إلـ
اإلماراتي  البشري  الجينوم  مشروع 
دراسته  في  فجمع  اإلنثروبولوجي، 
المنهج  هما:  بحثيين  منهجين  بين 
التطبيقي  العلمي  والمنهج  النظري 
الذي يعتمد على اختبارات الحمض 
واستعرضت  وتطبيقاته.  ــنــووي  ال
الجابري تجربتها الشخصية  شيخة 
في مؤلفاتها التراثية، وفي مقدمتها 
دولة  في  المرأة  وأزيــاء  »زينة  كتاب 
وكتاب  المتحدة«،  العربية  اإلمارات 
إلى  وتطرقت  المتوصف«،  »يــقــول 
دور  توضح  التي  األمثلة  العديد من 
األماكن  توثيق  في  واألدب  الشعر 
اإلماراتية والمناطق كما عرفها أهل 

اإلمارات.

لطيفة بنت محمد ضمنلطيفة بنت محمد ضمن

أبرز الشخصيات اإلبداعيةأبرز الشخصيات اإلبداعية

امللهمة يف قطاع األعمالامللهمة يف قطاع األعمال

منح هدى الخميس ميدالية شرف كلية 

امللكة صوفيا للموسيقى

»األرشيف واملكتبة الوطنية« ينظم 

»إصدارات أدبية.. تسجل تاريخ الوطن« 

وفق مجلة »فاست كومباني ميديل إيست«

ضمن موسمه الثقافي 2022تقديرًا لجهودها في دعم وتطوير الثقافة الموسيقية

في هدأة النفس

بسيطة
أنا يا ولدي

تذكر يا ولدي أنني كنت وما زلت بسيطة في مجرى حياتي، 
التي ما زلت أنقش حضورها بحبر مشاعري وقصائدي. فلغتي 
كنبض  روحــي  خفق  ــردد  ت ومــن  الحياة.  إيــقــاع  نبض  مــن  تنبع 
الطبيعة  كائنات  تمر  وتأمالتي  ومحبتي  قلبي  عبر  الكون.  هذا 
ورعايتي  رأفتي  بغبطة وجودها في حضوري، هانئة في  مترفة 
وفي حماية ظلي ترفرف وتنساب متئدة بين ابتهاجي وخصوبة 
األشجار وفتنة األزهار. تتلو نظام الكون في مسراها، وأقرأ في 
طبائعها شريعة الحياة. أفتح نوافذ القلب والروح أللق وجودها، 
وأطرز رحاب البيت بأعشاشها ورقة الندى حين يتساقط على 
الذي  بالخلق  أحتفي  كأنني  بالُحب  الحدائق  وأبتني  األغصان. 

أبدعته الطبيعة، فينجلي الغم والقلق وأصبحت رائقة المزاج.
عبر جسدي وسنوات عمري تمر الفصول مترعة بأسرارها. 
وأحصيها  الثواني  بدقات  أيامي  أعد  وأنا  تعاقبها،  في  تمر 
بــوطــأة الــســنــيــن! مــدارجــنــا كــالــفــصــول يــا ولـــدي وأجــســادنــا 
تجليها  إلــى  ونحن  خديعة،  دون  مــن  تعبر  خفية  عناصرها 
قلبي  عبر  منتهى!  إلــى  ونحن  مبتدإ  إلــى  تعود  تعاقبها  في 
ونزواتها،  بإيقاعها  وسكونها  بصخبها  الحياة  تمر  وجسدي 
كأنني مفردة واختزال الوجود. كأنني فيض هذا الكون وخفق 
روحي فضاؤه ودورة العمر دائرة الزمان. خارج الوقت، خارج 
الطاعة  خارج  والمستتب.  الساكن  خارج  والعادي.  المألوف 
وترف  العصيان  لبذخ  يا  اللذائذ.  وابتكر  دربي  والتطويع أشق 
التمرد! ال طوق يشد إساره علي، ال أفق يضيق بمدى أفقي. 
الماء، وقصائدي  انسياب  لغتي كتدفق األنهار حين  فتذكر أن 
بتالت  على  الندى  يتساقط  فحين  الضياء.  كوضوح  إشــارات 
الورد يوقظني، كما يستيقظ البرعم من لمس الندى. والمطر 
الظمأ.  حرائق  بعد  الــجــذور  تنتشي  كما  يبهجني  الشفيف 
الريح في اشتدادها أوتار قصيدتي حين أعزفها وفي خفوتها 
إيقاعي الخفي. كأنني والكون غموض السر في نبضه. فحين 
إلى  خفي  تــوق  ويشدني  السقوط،  يذهلني  بأحالمي  أعلو 
وفي  ظواهرنا،  في  المرئي  وضــوح  كائنات  وأنــت  أنا  العلى. 
فتأسرنا  الحياة  في  نمضي  تحتجُب.  لجة  سرائرنا  غموض 
البهي  بالكشف  ونــضــيء  لنتجلى  والتجريب  الكشف  رغبة 
عبر  والظالم.  العجز  يحكمنا  للضاللة  نستكين  وحين  دروبنا. 
نزقنا وطيشنا. عبر تأمالتنا ورؤيانا. عبر حكمتنا وحماقاتنا. 
أحزاننا  عبر  ودمعتنا.  ضحكتنا  عبر  وصخبنا.  صمتنا  عبر 
وقناعاتنا  المضيئة  وأملنا.عبر طموحاتنا  يأسنا  وغبطتنا.عبر 
تتجلى  القسرية،  وقيودنا  المختارة  حريتنا  عبر  المعتمة. 
إشارات  البشرية  الكائنات  نحن  بحضورنا.  وتكتنُز  العصور 
الحياة وبشائرها بين يدينا، وفي عمق أرواحنا وقلوبنا وتجلي 
مسنا  وإن  السالم.  مــدارج  وارتقينا  الحُب  مسنا  إن  أفكارنا 
العدم،  إلى  الحياة  وتحيل  الحروب  تستبُد  والكراهية،  الحقد 

واألحياء إلى الفناء !!

 حمدة خميس

hamdakhamis@yahoo.com

خالل الندوة )من المصدر( ميدالية الشرف أعلى وسام تمنحه ملكة إسبانيا للتميز في الفنون ودعم الموسيقى )وام(

لطيفة بنت محمد:
ماضون في ترسيخ مكانة دبي 

وجهة مفضلة للمواهب المبدعة 
والعقول النابغة من جميع

أنحاء العالم 

االختيار يأتي تقديرًا للدور 
الريادي في تحقيق نهضة 
شاملة ضمن القطاعات 

الثقافية واإلبداعية في دبي

هدى الخميس:

الفنون ركيزة تالٍق 
إنساني وثقافي 

مشتركة وجسر حوار
بين الشعوب

المشاركون يستعرضون 
تجاربهم البحثية 

والكتابية
في توثيق

تاريخ الوطن
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العين )وام(

التقى معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان فريق 
رئيس  المنصوري  ناصر  الكابتن طيار عبدالعزيز  برئاسة  اإلمارات  منطاد 
التي حققها  العالمية  اإلنجازات  استمع لشرح عن  اإلمــارات، حيث  منطاد 
الفريق خالل المشاركات الدولية خالل الربع األول من العام الحالي، وإلى 
ما وصل له الفريق من مراحل االستعدادات الفنية لمشاركاته القادمة في كل 

من دول االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األميركية واستعدادات الفريق 
والعربية  المحلية  نسخه  في  للمناطيد  الدولي  اإلمــارات  مهرجان  إلطالق 

والعالمية. 
وأشاد الشيخ سعيد بالمبادرة الوطنية الهادفة إلى تعزيز الوعي الوطني 
في  المجتمع  شرائح  جميع  بين  وقيادته  للوطن  االنتماء  روح  نشر  وثقافة 
بُعد  لها  يكون  التي  المبادرات  تلك  دعم  أهمية  مؤكداً  المجاالت،  مختلف 
خالل  من  التسامح  مبادئ  ونشر  والثقافي  الوطني  المستوى  على  إيجابي 

المشاركات العالمية والتي تمثلت في إطالق الدولة لمنطاد مؤسس الدولة 
ثراه« تحت شعار  نهيان »طيب اهلل  آل  زايد بن سلطان  الشيخ  له  المغفور 
»لن ينساك العالم يا زايد«، لتخليد ذكرى المؤسس إلى جانب إطالق منطاد 
العربية  الــدول  في  العالمية  الجوائز  من  بالعديد  توج  الذي  القائد  خليفة 
من  الدولة  أبناء  ليصبح  األميركية،  المتحدة  والواليات  األوروبــي  واالتحاد 
خالله سفراء األمة العربية واإلسالمية في تمثيل روح العروبة ونشر رسالة 

التسامح والتعايش بين شعوب العالم خالل مشاركتهم العالمية.

أبوظبي )االتحاد(

بعد توّقف دام عامين، افتتح مهرجان 
الذي  الشعبية،  للفنون  سميثسونيان 
األميركية  العاصمة  فــي  سنوياً  يعقد 
ــذا الـــعـــام، أبـــوابـــه أمــس  واشــنــطــن هـ
العربية  اإلمارات  بدولة  ليحتفي  األول، 
من  طــويــٍل  بــتــاريــٍخ  ويــعــّرف  المتحدة، 
واإلبداعية  والفنية  الثقافية  المنجزات 
ومكانتها  دورهـــا  ويُــبــرُز  قّدمها،  التي 
الفعاليات  مــن  الــعــديــد  احــتــضــان  فــي 
العالم  تجمع  التي  المرموقة  الثقافية 
تــعــّرف  حــيــث  ــا،  أرضــه عــلــى  ومثقفيه 
يونيو   27 حتى  تستمر  التي  الفعاليات 
 4 إلى  الجاري  يونيو   30 ومن  الجاري، 
فعاليات  جــدول  وضمن  المقبل،  يوليو 
والهوية  التراث  بعراقة  ومتكامل،  ثرّي 

اإلماراتية األصيلة.

إرث عريق
شعار  يرفع  الــذي  المهرجان  ويقّدم 
مشهٌد  المتحدة:  العربية  ــارات  ــ »اإلم
نابٌض بالحياة وذكريات خالدة«، ويُعقد 
برنامجاً  الوطني«،  التسّوق  »مركز  في 
الجمهور  مــع  ليحتفي  وفــنــيــاً  ثقافياً 
اإلمـــارات،  بدولة  والعالمي  األميركي 
التراثية  الــفــنــون  عــّشــاق  يستمتع  إذ 
من  بمجموعة  الحدث  طيلة  والشعبية 
أكثر  فيها  يشارك  المتنّوعة  الفعاليات 
من  وموسيقياً  ومبدعاً  حرفياً   80 من 
ــارات، ويــعــّرفــوا مــن خاللها  ــ ــة اإلم دول
والثقافة  الفنون  من  وعريق  كبير  بإرث 
اإلماراتية والعربية، حيث يقود التمثيل 
ــة وزارتــــــّي الــثــقــافــة  ــدول ــل ــرســمــي ل ال
الدولي  والتعاون  والخارجية  والشباب، 
العاصمة  في  الدولة  سفارة  جانب  إلى 

األميركية واشنطن.

تراثنا وهويتنا
االتصال  تقنية  عبر  لها  كلمة  وفــي 
محمد  بنت  نورة  معالي  قالت  المرئي، 
الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب: »تفخر 
سميثسونيان  مهرجان  بدعم  ــوزارة  الـ
جانب  إلى  والوقوف  الشعبية،  للفنون 
الذين  ــارات  ــ اإلم دولــة  مــن  المبدعين 
والعالمي  األميركي  المجتمع  سيعرفون 

واإلمــاراتــيــة،  الــعــربــيــة  ثقافتنا  عــلــى 
ــب مــضــيء من  ويــطــلــعــوهــم عــلــى جــان
ــي نــقــل صــورة  ــا يــســهــم ف تــاريــخــنــا، م
وهويتنا  تراثنا  خصوصية  عن  مشرقة 
األميركية،  العاصمة  قلب  من  األصيلة 
والتأكيد على الصلة القوية التي تربطنا 
من  رئيساً  جزءاً  يشّكل  الذي  بموروثنا 

حضارة دولتنا ونهضتها«.
يسلط  »المهرجان  معاليها:  وتابعت 
الضوء على كل القيم األصيلة لإلمارات، 
كما وسيحتفي بخمسين عاماً على بناء 
والفني،  الثقافي  وتطور قطاعها  دولتنا 
األمر الذي سيفتح المجال أمام فنانينا 
األميركي  للمجتمع  إبداعاتهم  ليقّدموا 
الثقافة  دور  على  ويــؤكــدوا  والعالمي، 
االستثنائية  اللغة  باعتبارها  والفنون 

التي نتخاطب فيها مع الشعوب«.

لوحات فلكلورية 
من جانبه، قال مبارك الناخي، وكيل 
يرأس  الــذي  والشباب،  الثقافة  وزارة 
ــي الــحــدث  ــمــشــارك ف وفـــد الـــدولـــة ال
»يستعرض  االفتتاح:  في  له  كلمة  في 
طويلة  مسيرة  الــعــام  هــذا  المهرجان 
لإلبداعات التراثية ألبناء دولتنا، ويطلع 
أهم  على  والعالمي  المحلي  جمهوره 
المستوحاة  الفلكلورية  الفنية  اللوحات 
إرثــاً  نمتلك  فنحن  الــمــوروث،  هــذا  من 
سيترجمها  غنية  ثقافة  يعكس  فريداً 
سيعرفون  والذين  المبدعون،  فنانونا 
جوهر  على  وزائريه  المهرجان  ضيوف 
الهوية اإلماراتية وعراقتها التاريخية«.

صناعات إبداعية
فينتون،  ريبيكا  قــالــت  جهتها،  مــن 
»على  للبرنامج  المشاركة  الفنية  القيمة 
ــة  دول شــهــدت  عــامــاً  امــتــداد خمسين 
على  وكبيرة  سريعة  تحوالت  اإلمـــارات 
مختلف الصعد فهي اليوم دولة حضارية 
كبير  بتنّوع  وتمتاز  ومتقدمة،  متطورة 
سواء على صعيد سّكانها أو ما تحتضنه 
من إرث ثقافي غزير على صعيد الحرف 
والتقاليد اإلبداعية وغيرها، ما يجعلها 
العربية  المنطقة  دول  أهــم  من  واحــدة 
التي تلهم الصناعات اإلبداعية الجديدة 

على نطاقات أوسع«.

أبوظبي )االتحاد(

لخزائن  يضاف  جديد  منجز  في 
اإلعالم المحلّي، حصدت مؤسسات 
الدولة اإلعالمية 18 جائزة في ختام 
فعاليات الدورة الـ15 لمهرجان الخليج 
لإلذاعة والتلفزيون الذي استضافته 
بين  الفترة  خــالل  البحرين  مملكة 
21 و23 يونيو الجاري، وشاركت فيه 
مختلف القنوات اإلذاعية والتلفزيونية 
الحكومية والخاصة في دول مجلس 

التعاون الخليجي.

10 جوائز
وقـــد كـــان لـــ»أبــوظــبــي لــإلعــالم«، 
الجوائز،  حصد  فــي  األســد  نصيب 
ذهبية   7( جــوائــز،   10 حــازت  حيث 
على  يــؤكــد  مشهد  فــي  فضية(،  و3 
المكانة الريادية والمتميزة التي تتمتع 
اإلعالمية  ومنصاتها  الــشــركــة  بها 
مستوى  على  اإلعـــالم  صناعة  فــي 
الــمــنــطــقــة، وتــفــوقــهــا عــلــى مختلف 

القنوات اإلذاعية والتلفزيونية.
وقال عبد الرحيم البطيح النعيمي، 
باإلنابة  لإلعالم  أبوظبي  عام  مدير 
المرموقة  الجوائز  بهذه  الفوز  »إن 
ــوظــبــي لــإلعــالم  ــة أب ــد مــواصــل ــؤك ي
التي  المهنية  مسيرتها  ومنصاتها 
نجحت من خاللها في ترسيخ ريادتها 
للقطاع اإلعالمي على مستوى الدولة 
تكون  أن  على  وقدرتها  والمنطقة، 
ــضــوء عــلــى الــوعــي  ــاً يسلط ال العــب
بالهوية الخليجية لما تشهده صناعة 
اإلعالم والدراما والفنون والترفيه في 
دول المنطقة من نقالت نوعية تتطلب 
من  واالستفادة  التخطيط  مساحات 
الصعيدين  على  المبدعة  ــكــوادر  ال

العربي والدولي«.

محتوى هادف
أبوظبي  أن  إلــى  النعيمي  وأشـــار 
إنتاج  على  التركيز  تواصل  لإلعالم 
ــع مــحــتــوى هـــادف  ــوزيـ ــر وتـ ــطــوي وت
الجمهور  تــطــلــعــات  يــلــبــي  ومــبــتــكــر 
الــمــحــلــي والـــعـــربـــي عــلــى مــســتــوى 
ــاالت اإلخـــبـــاريـــة  ــجـ ــمـ مــخــتــلــف الـ
والثقافية،  والرياضية  والترفيهية 
للعمل  الــمــرادف  هو  التتويج  وهــذا 
التي  االستراتيجية  والرؤية  المنظم 
وضعت  ومحاور  بمستهدفات  تتمتع 
وتفضيالتهم  الجمهور  اهتمامات 
ويــتــرجــم  أولـــويـــاتـــهـــا،  رأس  ــى  عــل
التطورات  مواكبة  فــي  التميز  لغة 
والتغيرات النوعية للقطاع اإلعالمي 
وقد حصدت  الراهنة.  المرحلة  في 
أبــوظــبــي،  تــلــفــزيــون  ــوات  ــن ق شبكة 
برنامج  مــن  لكل  الذهبية  الجائزة 
البرامج  فئة  عــن  المعنوية«  »كيف 
و»أعّز  الخليجية(،  )الهوية  الثقافية 
الوثائقية،  البرامج  فئة  عن  الناس« 
البرامج  فئة  عن  »واعـــي«  وبرنامج 
جديد«  »ُعــمــر  وبرنامج  الــحــواريــة، 
وبرنامج  التوعوية،  البرامج  فئة  عن 

»الزقوم«،  ومسلسل  اطمأن«  »قلبي 
من  كل  الفضية  بالجائزة  فاز  بينما 
برامج  فئة  عن  كليك«  »دبــل  برنامج 
»بنات مسعود«  المنوعات، ومسلسل 

عن فئة الدراما الكوميدية.
ــا حـــصـــدت شــبــكــة أبــوظــبــي  ــم ك
الذهبية  الــجــائــزة  أيــضــاً  ــة  ــي اإلذاع
أم« عن  أف  أبــوظــبــي  »إذاعــــة  عــن 
بيتك«،  فــي  بـ»خلك  الفواصل  فئة 
الــفــضــيــة عــلــى صعيد  ــزة  ــجــائ ــال وب
عبر  تبث  التي  الرياضية،  البرامج 
إمــارات أف أم عن برنامجها  إذاعة 

»هاتريك« وبرنامج »دبل كيك«. 
لإلذاعة  الشارقة  هيئة  وحّققت 
منها  متنّوعة،  جوائز   5 والتلفزيون 
البرامج  نصيب  من  كانت  ذهبية   3
فئة  عن  العلم«  »نجوم  التلفزيونية 
و»خليجنا  والطفل،  األســرة  برامج 
أخضر« عن فئة جائزة برامج البيئة، 
نال  فيما  التالوة«،  »صوت  وبرنامج 
اإلذاعي  البرنامج  الفضية  الجائزة 
الجماهيري »األثير« عن فئة برامج 
ــي  اإلذاعـ والمسلسل  الــمــنــوعــات، 
ــا  ــدرام »خــّطــار الــهــنــا« عــن فــئــة ال

الكوميدية. فيما نالت مؤسسة دبي 
اإلعالنية  الفواصل  جائزة  لإلعالم 
ــفــالشــات« فـــاز بــهــا »عــبــر أثير  »ال
الدراما  بجائزة  فاز  فيما  إكسبو«، 
الخليجي  المسلسل  المجتمعية 
البرامج  جائزة  وعن  عالية«،  »سما 
برنامج  الخليجية(  )الهوية  الثقافية 
األفالم  فئة  ثقافية«. وضمن  »أبعاد 
دولة  من  صغير«   »حلم  فيلم  حقق 
الروائية  األفــالم  جــائــزة  ــارات  اإلمـ

القصيرة.

جهود مخلصة
وفي تصريح للدكتور راشد خلفان 
لمكتب  التنفيذي  المدير  النعيمي، 
الثقافة  وزارة  فــي  اإلعـــالم  تنظيم 
التكريم  هــذا  »يأتي  قــال  والشباب، 
تتويجاً لمسيرة من الجهود المخلصة 
المؤسسات  مختلف  بذلتها  الــتــي 
والجهات اإلعالمية في الدولة حيث 
التطور  مدى  المنجزات  هذه  تجّسد 
والتقّدم الذي يعيشه واقع اإلعالم في 
الدولة، الذي لطالما اهتم في تقديم 
المستندة  والبّناءة،  الهادفة  الرسائل 
ترقى  نبيلة  إعــالمــيــة  معايير  على 
مختلف  وثقافة  ومــعــارف  لتطلعات 

أفراد المجتمع«.
 11 الــعــام  هــذا  المهرجان  ونــّظــم 
مــســابــقــة لــمــخــتــلــف الــمــســلــســالت 
 10 إلــى  إضافة  اإلذاعــيــة،  والبرامج 
ــالم  ــ واألف للمسلسالت  مــســابــقــات 
مسابقات  و9  التلفزيونية،  والبرامج 
ــبــرامــج  وال واألفـــــالم  للمسلسالت 
ومسابقات  ــة،  واإلذاعــي التلفزيونية 
في مجال اإلعالم الرقمي، واألفالم 

القصيرة للطلبة والهواة.

سعيد بن طحنون يشيد بمسيرة منطاد اإلمارات

»سميثسونيان« يحتفي بخمسني عامًا

من اإلبداعات الفنّية والتراثية لإلمارات

تحظى بنصيب األسد

وتحصد 10 جوائز

ثّمن مبادراته في نشر السالم والتسامح

ُيعقد في واشنطن ويسلط الضوء على إرث وتقاليد الدول

جائزة لمؤسسات الدولة اإلعالمية
بـ»الخليج لإلذاعة والتلفزيون«

فنون إماراتية تتألق في المهرجان )من المصدر(

البطيح يتسلم جائزة »قلبي اطمأن« ضمن فئة البرامج التوعوية

عبد الرحيم البطيح يتسلم إحدى جوائز أبوظبي لإلعالم عن مسلسل »الزقوم« )الصور من المصدر(

سعيد بن طحنون يستمع لشرح عن إنجازات الفريق العالميةسعيد بن طحنون خالل استقباله فريق منطاد اإلمارات )وام(

فعاليات متنوعة
يشهد املهرجان عرض 

مجموعة واسعة من الفعاليات، 
مثل ورش عمل ابتكار العطور 

والبخور، وإبداعات الصقارين 
الذين يعّرفوا احلضور على 

هذه الرياضة التقليدية بشكل 
مباشر، مع استعراض باقة 

متنّوعة من الفنون الشعبية 
التراثية مثل »النهمة« 

وهي أغنيات صائدي اللؤلؤ 
الشهيرة، إضافة إلى التعريف 

باملأكوالت التقليدية، 
واملوسيقى الفلكلورية، وسوق 

لعرض املنتجات احلرفية.
وكان املهرجان قد انطلق عام 

1967، وهو حدث سنوّي يعقد 
من قبل مركز سميثسونيان 

للحياة الشعبية والتراث 
الثقايف ويستضيف دولة 

اإلمارات هذا العام.

نورة الكعبي: 
نقل صورة مشرقة 
عن خصوصية تراثنا 

وهويتنا األصيلة 
للمجتمع األميركي 

والعالمي

   نواصل ونركز على إنتاج 
محتوى هادف ومبتكر 
يلبي تطلعات الجمهور 

المحلي والعربي

عبد الرحيم البطيح
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رئيس التحرير 

حمد الكعبي

@aletihadae

إحدى مطبوعات

مسالك طرق الحج 
والحرير -2-

كانت أمنيات منذ الصغر أن أزور مدناً تاريخية كانت من نسيج المرويات في 
التراث العربي واإلسالمي، مثل بخارى وسمرقند وطشقند وفرغانه أو مدناً 
مرت على الذاكرة من خالل روايات كّتاب روسيا الكبار وشعرائها، مثل »المآتا« 
و»دوشنبيه« و»بيشكيك«، ومدناً ولدت بعد االنهيار العظيم مثل »آستانه« والتي 

تغير اسمها قبل سنوات قليلة إلى »نور سلطان« وغيرها.
خالل التجوال في هذه الجمهوريات ستدهشك تلك الجبال الخضراء والجبال 
الصم، وكأنها أرسيت لتحمي ظهور المحاربين، وتعرجات الطرقات فيها، وكأنها 
عّبدت لتكون طرقاً سالكة للخيل والــدواب فقط، ستدهشك الجبال الثلجية، 
وقممها الباردة حد تجمد األطراف أو تتوقع أن تكون إحدى أذنيك سقطت في 
غفلة منك من شدة الزمهرير الذي يأتي بصفير، وكأنه صفير الجّن، وإن حظيت 
بزيارة في الربيع فستجد السهوب خضراء تتألأل بألوان الزهر والشجر، وكل 

خيرات الفاكهة والُخضر.
في  فقط  الجميلة  »المآتا«  مدينة  زيــارة  من  الذاكرة  دونته  ما  بعض  هنا.. 
كازاخستان، والتي اختطت لنفسها طريقاً مختلفاً للنهضة الشاملة، ترجمة لقول 
رئيسها وشعاره؛ نّور حولك، ومن هم في حولك، بعدها تشع المعرفة، ويستوي 

العمل.
- هناك قول مأثور عند شعب الكازاخ، إن الكازاخستاني لديه دائماً حصانان، 
واحد يركبه، وواحد ينحره، فلحم الخيل هو إكرام للضيف، وحليبها الطازج 

للفرح بقدومه، ومن حليبها المتخمر يصنعون خمرتهم.
- هناك في مدينة »المآتا« العاصمة التاريخية، قبل أن يبنوا عاصمة حديثة بكل 
المقاييس هي اآلستانه، كنيسة مصنوعة بدون دق أي مسمار فيها، تسمى 

.»voznesenskii sobor«
- لديهم شوي مثل شوي عيد األضحى عندنا، يجمعون كل الذبيحة، ال يتركون 

شيئاً منها، ويدفنونه في األرض.
- في »المآتا« زرت جامعة الفارابي التي تأسست قبل 88 عاماً، واليوم أصبح 
ترتيبها الثانية والعشرين على المستوى العالمي، فيها قاعات ومكتبات بأسماء 
العديد من الدول التي تّدرس لغاتها كالصينية واليابانية والفارسية والهندية، 
ورغم أنهم يدرسون اللغة العربية إال أنه ال قاعة وال مكتبة توازي مكتبات 
اللغات األخرى، فليت أن تؤسس قاعة باسم اإلمارات أو باسم الشيخ زايد، 
طّيب اهلل ثراه، تخص العربية وآدابها أسوة باللغات األخرى، خاصة وأن هناك 
شغفاً بتعلم اللغة العربية وآدابها، وألنها جامعة تحمل اسماً عظيماً في تاريخنا 
العربي واإلسالمي، وهو »أبو نصر الفارابي« الذي توفي في دمشق، وقبره 

موجود فيها.
بعد انهيار االتحاد السوفييتي أصبح استعمال أحرف »Cyrillic« القديمة، هو   -
السائد في الكتابة، وتخليهم عن األحرف الروسية، والتي يسعون لتغييرها إلى 
الحروف الالتينية في السنوات المقبلة، حيث إن أحرف اللغة الكازاخستانية 

42 حرفاً لزوم النطق.
معنى اسم مدينة »المآتا« هو تفاحة الجد، ألنها مدينة تشتهر بالتفاح، وخاصة   -

»األبورت«، حيث يمكن أن تزن التفاحة الواحدة كيلو غراماً.
أطول كلمة في الكازاخستانية هي بعدد الحروف الهجائية الروسية، البالغة   -
ثالثة وثالثين حرفاً، »قانا غت تان ده رّيل ما غان دّق تا ّري نّز داّن«، وتعني 

عدم االرتياح أو الرضا.
تبقى المدن الجميلة في أوزبكستان، خاصة بخارى وسمرقند،   -
وهاتان المدينتان تحتاجان لوصف وقراءة أخرى في األمكنة 
والناس والموروث المتنوع، فيها ستجد نفسك إن كنت محباً 

للتاريخ ومروياته، وساعياً لمسالك طرق الحج والحرير. 

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 +

متحــــــــــــــف
 المستقبل 

انسيابية البناء وروعة التصميم
تجاوز متحف المستقبل حدود المألوف في 

العمارة، وتحول إلى أيقونة هندسية تزين دبي، 
عبر أدوات جديدة، ومقاربات تقنية خالقة 

في التصميم والتنفيذ والبناء، جعلته المبنى 
األكثر انسيابية في العالم، إذ ال توجد في هيكله 

الخارجي أي زوايا حادة.

)أ ف ب(

روبوت يعمل عبر التحكم عن ُبعد، 
يتحرك على جبل إتنا في ايطاليا 
في إطار اختبار دقيق أعده علماء 

وكالة الفضاء األوروبية ومركز 
الفضاء األلماني تمهيدًا لالعتماد 

عليه في عمليات مستقبلية 
الستكشاف الفضاء.

)رويترز(

اختبار »جبلي« 
للروبوت

تحت شعار »أطلق العنان«، 
انطلقت فعاليات مهرجان ميونخ 

السينمائي التاسع والثالثين 
بعرض فيلم »كورساج«، معلنًا 

بدء 10 أيام من العروض في 
أماكن مغلقة ومفتوحة حول 

عاصمة والية بافاريا األلمانية.
ويتركز اهتمام متابعي 

المهرجان من عشاق األفالم 
على ثالث مسابقات: مسابقة 

سينماسترز ألفضل فيلم 
دولي، ومسابقة سينفيجن 

ألفضل مخرج جديد، ومسابقة 
سينريبليز، وهي جائزة جديدة 

ومن المقرر تشغيل عدة مئات 
من صاالت العرض في نحو اثني 

عشر مكانًا في أماكن مفتوحة 
ومغلقة في جميع أنحاء 

المدينة.
ميونخ )د ب أ(

ميونخ 
السينمائي 

يجذب عشاق األفالم 
بـ 3 مسابقات

أمازون
تطـــور برنامجًا لتقليــد 

األصـــــــــــــوات

»بينك فلويد«
تسعــــــى لجمـــــــع 500 

مليون دوالر

يمكنه  برنامجاً  أمــازون  شركة  طــورت 
أقل  فــي  الشخص  صــوت  تقليد  تعلم 
الشركة  وعــرضــت  ــدة،  واحـ دقيقة  مــن 
الصوتي  للمساعد  فيديو  عبر  البرنامج 
»أليكسا« يقرأ قصة »ساحر أوز« لصبي 

باستخدام صوت جدته. صغير 
أبحاث  رئيس  بــراســاد،  روهــيــت  ــال  وق
العديد  إن  الفيديو  عند عرض  أليكسا، 
أثناء  أحباءهم  فــقــدوا  األشــخــاص  مــن 
يمكن  وال  كـــورونـــا،  جــائــحــة 
االصطناعي  للذكاء  بالطبع 
إال  الفقدان،  ألم  يمحو  أن 
جعل  يمكنه  بالتأكيد  ــه  أن
وأضــاف:  تــدوم،  ذكرياتهم 
تقليد  يــمــكــنــه  ــبــرنــامــج  ال
قليل  باستخدام  الصوت 
أقل من  البيانات في  من 
وهو  الكالم،  من  دقيقة 
ــراق مــهــم تـــروج له  اخــت

أمازون.
برلين )د ب أ(

يسعى أعضاء فرقة الروك البريطانية »بينك فلويد« 
إلى جمع نحو 500 مليون دوالر من بيع مجموعة 
أعمالها  الموسيقية »كتالوج الموسيقى«، في صفقة 

تعد األكبر من نوعها في تاريخ الموسيقى.
المعروفة  فلويد«،  »بينك  أن  مــصــادر  وذكـــرت 
و»كومفورتابلي  »الــمــال«  مثل  الناجحة  بأغنياتها 
نامب«، تعتزم بيع الكتالوج الذي يتضمن تسجيالت 
غنائية وكلمات أغاني، فضاًل عن إمكانية تصميم 

منتجات تحمل اسم الفرقة الموسيقية. 
الذي  ماكينا،  باتريك  أن  المصادر  وأوضــحــت 
يمثل الفرقة في الصفقة اختصر قائمة المشترين 
ــر  وارن مجموعة  بينهم  أربــعــة،  ــى  إل المحتملين  
ميوزيك، وشركة سوني للترفيه الموسيقي، وشركة 

اإلنتاج الموسيقي )بي.إم.جي(.
لوس أنجلوس )د ب أ(

خيول
مينوركـــــــــــا

فارس يثير إعجاب 
ودهشة الجموع 

بحركات قوية ومثيرة 
لحصانه القوي خالل 

تجمع استعراضي 
للخيول على إيقاع 
موسيقى تقليدية 

ضمن فعاليات مهرجان 
سان خوان في جزيرة 

مينوركا البليارية، 
عشية يوم القديس 

يوحنا.
ويرتبط المهرجان 

بـ»االنقالب الصيفي«، 
الذي يحدث بين 20 

و21 يونيو، عندما 
تصل الشمس إلى أعلى 

نقطة لها.
وتحتضن مينوركا أكثر 

احتفاالت يوم القديس 
يوحنا شهرة، وأكثر 

ما يبرز في الجزيرة 
هو مشهد الخيول، 
حيث تمتلئ ساحة 

االحتفال منذ يوم 24 
بجموع حاشدة من 

الناس لرؤية الفرسان 
الخبراء الذين يرتدون 
الزي األسود واألبيض، 

واالستمتاع بأدائهم 
المبهر.

)أ ف ب(
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