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سامي عبدالرؤوف ومنى الحمودي ووام )أبوظبي(

آل  زايــد  بــن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أصــدر 
بشأن  ــراراً  ــ ق اهلل،  حفظه  الــدولــة،  رئــيــس  نــهــيــان 
المقيمين  اإلمــاراتــيــات  المواطنات  أبــنــاء  معاملة 
للمواطنين  الــمــقــررة  ذاتــهــا  بالمعاملة  الــدولــة  فــي 
رئيس  نائب  ويصدر  والصحة.  التعليم  قطاعي  في 
ــقــرارات  ال الــرئــاســة  ــوزراء وزيـــر شـــؤون  ــ ال مجلس 
القرار.  هذا  أحكام  وتفسير  لتنفيذ  كافة  الالزمة 
الــالزم  الدعم  أوجــه  الرئاسة  شــؤون  وزارة  وتقدم 
لتنفيذ  والمحلية  االتحادية  الحكومية  الجهات  إلى 

ــرارات الــصــادرة بشأنه.  ــق الــقــرار وال أحــكــام هــذا 
حفظه  الدولة،  رئيس  السمو  صاحب  قــرار  ويأتي 
دعم  على  الرشيدة  القيادة  حــرص  إطــار  في  اهلل، 

واستقرارها. المواطنات  أبناء  أسر 
الوطني  المجلس  في  وأعضاء  مسؤولون  وأشــاد 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  بقرار  االتحادي، 
والــذي  اهلل،  حفظه  الــدولــة،  رئيس  نهيان  آل  زايــد 
الكريمة  الحياة  توفير  مكتسبات  تعزيز  في  يصب 
إلى  مشيرين  بالدولة،  المقيمين  المواطنات  ألبناء 
لكل  الخير  يحمل  قائد  من  أبوية  إنسانية  لفتة  أنها 

المجتمع.  مكونات 
زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  إن صاحب  وقالوا: 
لتذليل  ويسعى  الــوطــن،  أبــنــاء  هموم  دائــمــاً  يحمل 
أعلى  تحقق  التي  القرارات  وإصدار  العقبات  كافة 
إيجاباً  تنعكس  والتي  األسري  االستقرار  مستويات 
من  القرار  أن  إلى  الفتين  اإلماراتي،  المجتمع  على 
باعتبار  والــقــيــادة،  الشعب  تالحم  يعزز  أن  شأنه 
حياة  في  الرئيسية  الركائز  أحد  والصحة  التعليم 

الفرد.
)07-06 )طالع ص 

أبوظبي )االتحاد(

أّكــد سمو الشيخ منصور بن زايــد آل نهيان، 
ــوزراء، وزيـــر شــؤون  ــ نــائــب رئــيــس مجلس الـ
خليفة  جائزة  أمناء  مجلس  رئيس  الرئاسة، 
التربوية، أن التعليم يتصّدر أجندة األولويات 
المتحدة؛  العربية  ــارات  اإلمـ لدولة  الوطنية 
بفضل الرعاية الكريمة والعناية الفائقة التي 
يوليها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه اهلل، لتطوير 

المنظومة التعليمية، وتأهيل الكوادر الوطنية، 
وتعزيز البيئة الُمتمّيزة لتربية أجيال المستقبل 
وتعليمهم بما يُلّبي احتياجات النهضة الوطنية 
الشاملة، ويُحّفز على اإلبداع واالبتكار والريادة.
بمناسبة  تصريحات  فــي  ســمــوه،   ــال  وقـ
احتفال جائزة خليفة التربوية بتكريم الفائزين 
في دورتها الخامسة عشرة: إن منظومة التعليم 
بدولة اإلمــارات على موعد مع عصر ذهبي 

لالنطالق نحو آفاق أكثر إبداعاً.
)طالع ص ٠٩(

يوسف العربي )أبوظبي(

أطلق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد 
آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي إلمارة 
التنفيذي،  أبوظبي  مكتب  رئيس  أبوظبي 
الصناعية  أبوظبي  استراتيجية  أمــس، 
مركزاً  بصفتها  اإلمــارة  لمكانة  ترسيخاً 
يُعد األكثر تنافسية على مستوى  صناعياً 
المنطقة. وتعتزم حكومة أبوظبي استثمار 
برامج  ستة  من خالل  درهم  مليارات   10
مضاعفة  إلــى  تسعى  طموحة  اقتصادية 
ليصل  أبوظبي،  في  التصنيع  قطاع  حجم 
 2031 العام  بحلول  درهم  مليار   172 إلى 
عبر تعزيز سهولة ممارسة األعمال، ودعم 
االستثمار  وجـــذب  الــصــنــاعــي،  التمويل 

األجنبي المباشر.
 )طالع ص 18-15(

رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس الكونغو بذكرى استقالل بالده

يتلقون معاملة المواطنين في التعليـــــم والصحــــــــة

رئيس الدولة يصـدر قرارًا بشــأن أبناء املواطنات 

القرار يعزز مكتسبـــــات توفير الحياة الكريمـــــــة ألبنــــــاء المواطنــــات
لفتة إنسانية أبوية من قائد يحمل الخير لكل مكـــــونات المجتمــــع

جائزة خليفة التربويـــة تكرم الفــائزين

مليــارات درهم استثمـارات جديدة
منصــــور بن زايـــــد:

منظومتنا التعليمية نحو عصر ذهبي

خالد بن محمد بن زايد 
يطلق استراتيجية أبوظبي الصناعية

 دولة اإلمارات أرسلت، أمس، طائرة تحمل 52 
طنًا من اإلمدادات الغذائية لدعم الالجئين 

األوكرانيين في جمهورية بلغاريا، والذين ُتقدر 
أعداد الموجودين منهم في بلغاريا بما يزيد على 

90 ألف الجئ، وذلك ضمن الدعم اإلغاثي المستمر 
من دولة اإلمارات للمساهمة في التخفيف من 

حدة التداعيات اإلنسانية التي يواجهها الالجئون 
األوكرانيون في دول الجوار األوكراني. 

أبوظبي )وام(

طائــــــرة مساعدات 
لدعم الالجئين األوكرانيين

 52
طنـــــــًا

من اإلمدادات 
الغذائيــة

نيويورك )االتحاد(

ــارات، أمـــس، عــن قلقها إزاء  ــ أعــربــت دولـــة اإلمـ
محاوالت توسع تنظيم »داعش« اإلرهابي واقترابه 
سياسي  حل  إلــى  الوصول  أن  مؤكدة  دمشق،  من 
لألزمة السورية يتطلب إزالة كافة العقبات األمنية، 
وأهمها معالجة أسباب االنفالت األمني. وأوضحت 
في اجتماع مجلس األمن، بشأن الوضع السياسي 
في سوريا، أن القرار رقم 2254 حدد أن المسار 
الدستوري من الركائز األساسية للوصول إلى حل 

»المحادثات  أن  مؤكدة  السورية،  لألزمة  سياسي 
الوحيدة  المنصة  تعتبر  الدستورية  اللجنة  بشأن 
إلجراء حوار وطني بّناء بين السوريين وبقيادة وملكية 
سورية«. وأوضحت اإلمارات، في البيان الذي ألقاه 
الدائمة  المندوبة  نائب  أبوشهاب،  السفير محمد 
للدولة لدى األمم المتحدة، أن الدستور يحدد بشكٍل 
أساسي العالقة بين الدولة والشعب، ويعتبر المرجع 
الرئيسي للقوانين والتشريعات، كما أنه يحافظ على 
تماُسك الدولة، ويضمن حقوق مواطنيها، ويُرسخ 

لغتهم وثقافتهم وتطلعاتهم.  )طالع ص 21(

حـــــذرت من توســـــع »داعـــــــش« واقترابــــــه مــــــن دمشـــــــق

اإلمارات: املسار الدستــــوري 

ركيزة لحــــل األزمــــة السـورية

 عواصم )وكاالت(

صادقت دول حلف شمال األطلسي »الناتو« على 
تعزيز وجودها العسكري على جناحه الشرقي، 

مما سيرفع عديد »قوات الجهوزية العالية« إلى 
أكثر من 300 ألف جندي. وقالت الدول األعضاء 

في الحلف، إنها وافقت على خطة مساعدات 
جديدة تتضمن »تسليم معدات عسكرية غير 

قاتلة«، وتعزيزًا للدفاعات األوكرانية ضد 
الهجمات اإللكترونية.  من جانبهما نددت 
موسكو وبكين، في موقف مشترك بحلف 

شمال األطلسي الذي اختتم قمته، أمس، في 
مدريد، فيما فتحت روسيا خطًا بحريًا لتصدير 

القمح من أوكرانيا إلى دول أخرى. كما أعلن 
الجيش الروسي أنه انسحب من جزيرة الثعبان 

األوكرانية االستراتيجية في البحر األسود، 
والتي احتلتها موسكو، لكنها كانت تتعرض 

لقصف أوكراني في األسابيع األخيرة. فيما قال 
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: إن 

االنسحاب الروسي من جزيرة الثعبان، يظهر أنه 
»من المستحيل« إخضاع أوكرانيا.

)طالع ص 23(

محمد بن زايد يمنح سفيري بلغاريا والنمسا وسام االستقالل من الطبقة األولى              رئيس الدولة يصدر مرسومًا بفض دور انعقاد »الوطني االتحادي«

202011
مليار دوالر استثمارات إماراتية 
مباشـــــــرة بالواليات المتحــــــــدة 

مواطنًا يعملون في »أبوظبي 
التجـــــــاري« والتوطـــــــــــين %38

يوليـــــــو إجازة عيـــــــــد األضحى
في القطاعين العام والخاص إلى 44.7185411     8

05

0408

اإلمارات وكوريا تطلقان برنامجًا
لتمكــــــــــين المشــــــــاريع الصغــــــيرة

12

جهود ليبية

22

15

الجهود األممية واإلقليمية فشلت في إخراج 
المرتزقة من ليبيا، ما يهدد بتعثر المسار 

العسكري في البالد.
 »حسن الورفلي«

ص
خا

خبراء حكوميون

13

470 »خبيرًا معتمدًا« بالحكومة االتحادية 
موزعون على 165 مجااًل علميًا وعمليًا، 

وتخصصًا وظيفيًا. 
»سامي عبد الرؤوف«

روسيا 
تفتح خطًا بحريًا 
لتصدير القمح 

»الناتـو« يعــزز وجوده العسكري دعمًا ألوكرانيا

00

10

أبوظبي، الرياض )وكاالت(

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه على مواطني 
الدولة أهمية التخطيط المسبق قبل السفر ألداء مناسك 
الحج، من خالل االطالع على إرشادات السفر في صفحة 
المسافر اإلماراتي والمتوفرة في موقع الوزارة، ومراجعة 
العربية  المملكة  إلــى  الــدخــول  وإجــــراءات  اشــتــراطــات 
السعودية.  إلى ذلك، أطلقت السعودية مشاريع جديدة 
للحج، بتوظيف تقنية الذكاء االصطناعي في المنتجات 
التوعوية المتنوعة، واستخدام الخرائط العلمية للتوعية، 
وإعادة تأهيل جميع المنصات من شاشات رقمية ولوحات 
التي  واألماكن  التوعوية  الميدانية  المراكز  في  توعوية 

يزورها ضيوف الرحمن. )طالع ص ١١ و٢٢ (

الذكاء االصطناعي
يف خدمة ضيــــوف الرحمـن

خالد بن محمد بن زايد خالل إطالقه االستراتيجية )وام(

قادة دول حلف شمال األطلسي في ختام قمتهم بمدريد )رويترز(

نهيان  آل  زايــد  بــن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  قــرار 
رئيس الدولة، حفظه اهلل، بشأن معاملة أبناء المواطنات 
اإلماراتيات المقيمين في الدولة بالمعاملة ذاتها المقررة 
سموه  اهتمام  يؤكد  والــصــحــة،  التعليم  فــي  للمواطنين 
توفير  المجتمع، وحرصه على  المتواصل بمختلف فئات 
الظروف  كــل  وتهيئة  للمواطنين،  الكريمة  الحياة  سبل 
المناسبة لهم لتحقيق االستقرار األسري، إضافة إلى أن 
القرار يجسد نهج ومبادئ الدولة، باعتبار اإلنسان أساس 

ومحور التنمية واستدامتها.
مبادرة إنسانية جديدة من لدن صاحب السمو الشيخ 
للمرأة  التقدير  تعبر عن مدى  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد 
تهيئة  على  والــحــرص  بشؤونها،  واالهــتــمــام  اإلمــاراتــيــة، 
الظروف أمامها لتمارس دورها الوطني في العملية التنموية 
بكفاء وفعالية، ومواصلة مسيرة تمكينها التي بدأتها الدولة 
إلرث  امــتــداداً  عالمياً،  نموذجاً  منها  وجعلت  عقود،  منذ 
رسخه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب 
اهلل ثراه، وجهود بذلتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك 
األعلى  المجلس  رئيسة  العام  النسائي  االتــحــاد  رئيسة 
لألمومة والطفولة الرئيس األعلى لمؤسسة التنمية األسرية 

»أم اإلمارات«.
قرار أدخل الفرح والبهجة إلى قلوب األمهات المواطنات، 
ومنح أبناءهن الحافز ليكونوا على قدر الثقة بهم، وبقدراتهم 
أفضل  تهيئة  من خالل  المستقبل،  بناء  في  وطموحاتهم 
فرص التعليم وأرقى مستويات الرعاية الصحية، وتسهيل 
دروب الحياة أمامهم للتفوق في مختلف المجاالت، انطالقاً 
من حرص القيادة الرشيدة على إشراك جميع أبناء وبنات 
الوطن في مسيرتنا نحو خمسين عاماً جديدة من اإلنجاز 

والريادة والصدارة العالمية.

٤.٦٣٤.٥٢
الجازولين 

(سوبر 98) 

الجازولين
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االقتصاد الرقمي 
أن حجم  المتخصصة  العالمية  الدراسات  من  وبين عدد   
الرقمي  واالقتصاد  االصطناعي  الذكاء  قطاع  في  االستثمار 
بالمنطقة العربية والشرق األوسط سوف يتجاوز 320 مليار 
درهم حتى 2030 فيما ستستفيد اإلمارات منها بحوالي 100 

مليار درهم. 
في  أنه  إلى  كوبرز«  ووترهاوس  »برايس  تقديرات  وتشير 
حين أن منطقة الشرق األوسط ستستحوذ على 2% فقط من 
الفوائد العالمية للذكاء االصطناعي بحلول عام 2030، فإن 
اإلمارات العربية المتحدة ستتمتع بأكبر قدر من النمو، حيث 
يمثل الذكاء االصطناعي 13.6% من الناتج المحلي اإلجمالي 

بحلول عام 2030.

وزارة جديدة 
التشكيل  ضمن  االصطناعي  الذكاء  وزارة  استحداث  وتم 
الوزاري الحكومي الذي تم إقراره في أكتوبر من عام 2017، 
من  االستثمارية  المشاريع  قيادة  في  الــوزيــر  مهام  وتتمثل 
االصطناعي،  الذكاء  وأدوات  التقنيات  أحدث  توظيف  خالل 
وشكلت  والمجاالت.  الميادين  مختلف  في  تطبيقها  ثم  ومن 
وزارة الذكاء االصطناعي خطوة فاعلة تصب في نجاح مبادرة 
مئوية اإلمارات 2071، حيث تعتبر رؤية استراتيجية اإلمارات 
2031  رؤية طويلة األمد وتصور شامل  للذكاء االصطناعي 
ومتكامل، لذلك تم إعداد وتحضير الخطط الواضحة للعمل 
واالرتقاء  اإلمارات  دولة  تطوير  في  يساعد  بحيث  الحكومي 

بكافة قطاعاتها الخدماتية بسرعة وكفاءة عاليتين.
تقنيات  توظيف  مع  أنه  االصطناعي،  الذكاء  وزارة  وتؤكد 
 %50 ــارات  ــ اإلم دولــة  حكومة  توفر  االصطناعي،  الــذكــاء 
من  كيلومتر  مليار  توفير  خالل  من  السنوية،  التكاليف  من 
المسافات المقطوعة إلنجاز المعامالت سنوياً، و190 مليون 
 250 إلى  باإلضافة  إلنجازها،  المستغرق  الوقت  من  ساعة 

مليون معاملة ورقية في الحكومة االتحادية.

استراتيجية متكاملة 
منذ  للذكاء االصطناعي  اإلمارات  استراتيجية  إطالق  وتم 
اإلمــارات  مئوية  كــأول مشروع ضخم ضمن  5 سنوات،  نحو 
الذكية،  الحكومة  بعد  الجديدة  الموجة  يمثل  الــذي   ،2071
التحتية  والبنية  والقطاعات  الخدمات  عليها  ستعتمد  بحيث 

المستقبلية في الدولة.
االصطناعي  للذكاء  ــارات  ــ اإلم استراتيجية  وتستهدف 
قطاعات حيوية عدة في الدولة، منها قطاع النقل من خالل 
من  الصحة  وقطاع  التشغيلية،  والتكاليف  الــحــوادث  تقليل 
خالل تقليل نسبة األمراض المزمنة والخطرة، وقطاع الفضاء 
المكلفة،  األخطاء  نسب  وتقليل  الدقيقة  التجارب  بإجراء 
واالستهالك  المرافق  إدارة  عبر  المتجددة  الطاقة  وقطاع 
الذكي، وقطاع المياه عبر إجراء التحليل والدراسات الدقيقة 
نسبة  رفــع  خــالل  من  التكنولوجيا  وقطاع  الــمــوارد،  لتوفير 
اإلنتاج والصرف العام، وقطاع التعليم من خالل التقليل من 
زيادة  البيئة عبر  التعلم، وقطاع  الرغبة في  وزيادة  التكاليف 

نسبة التشجير وزراعة النباتات المناسبة.
الحكومي  ــاألداء  ب االرتقاء  االستراتيجية  هذه  وتستهدف 
ذات  ومبتكرة  مبدعة  عمل  بيئات  وخلق  اإلنــجــاز  وتسريع 
إنتاجية عالية، وذلك من خالل استثمار أحدث تقنيات وأدوات 
الذكاء االصطناعي وتطبيقها في شتى ميادين العمل بكفاءة 

األمثل،  النحو  على  الطاقات  كل  واستثمار  المستوى،  رفيعة 
المتوافرة  والمادية  البشرية  واإلمكانات  الموارد  واستغالل 
ل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية  بطريقة خالقة، تعجِّ

لبلوغ المستقبل.
األولــى  االصطناعي  للذكاء  اإلمـــارات  استراتيجية  وتعد 
تغطيها،  التي  القطاعات  حيث  من  المنطقة،  في  نوعها  من 
المستقبلية  الرؤية  وتكاملية  تشملها،  التي  الخدمات  ونطاق 
التي تستشرفها، حيث تسعى في األساس إلى تطوير وتنظيم 
ال  جــزءاً  تكون  بحيث  االصطناعي  الذكاء  تكنولوجيا  أدوات 
يسهم  بما  الدولة،  في  الحكومي  العمل  منظومة  من  يتجزأ 
نوعي في  المتسارعة وتحقيق تطور  المتغيرات  في مواجهة 
بناء منظومة رقمية  المستويات كافة، عبر  العام على  األداء 
ذكية كاملة ومتصلة تتصدى للتحديات أوالً بأول، وتقدم حلوالً 

عملية وسريعة، تتسم بالجودة والكفاءة.

قيمة اقتصادية عالية
أن  إلى  االصطناعي  للذكاء  اإلمارات  استراتيجية  وتهدف 
تكون حكومة اإلمارات األولى في العالم، في استثمار الذكاء 
االصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، وخلق سوق جديدة 
واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية، ودعم مبادرات 
قاعدة  بناء  إلى  باإلضافة  اإلنتاجية،  وزيادة  الخاص  القطاع 
قوية في مجال البحث والتطوير، وأن يتم االعتماد على الذكاء 
 %100 بمعدل  البيانات  وتحليل  الخدمات  في  االصطناعي 
بحلول عام 2031، بحيث يتعين على جميع الجهات الحكومية 
ينسجم  بما  وذلــك  االصطناعي،  الذكاء  اعتماد  الدولة  في 
ومئوية اإلمارات 2071، الساعية إلى أن تكون دولة اإلمارات 
األفضل بالعالم في المجاالت كافة. ومن شأن التطبيق األمثل 
في  يساعد  أن  الحكومي،  العمل  في  االصطناعي،  للذكاء 
وقائية،  آليات  تطوير  في  تساعد  تنبؤية  استراتيجية  وضع 
المرورية،  واالزدحامات  بالحوادث  التنبؤ  المثال  سبيل  على 
بحيث يتم على ضوء ذلك وضع سياسات مرورية أكثر فاعلية. 
من   %50 توفر  أن  االصطناعي  الذكاء  مع  للحكومة  ويمكن 
التكاليف السنوية للعمل الحكومي، سواء في ما يتعلق بخفض 
الهدر في عدد المعامالت الورقية، أو توفير ماليين الساعات 
كما  المعامالت،  هــذه  إنجاز  في  سنوياً  إهــدارهــا  يتم  التي 
توفير  على  االصطناعي  الذكاء  في  الكفؤ  االستثمار  يعمل 

إنجاز  كلفة  وخفض  النقل،  تكاليف 
ارتــفــاع  وتحقيق  الــمــشــروعــات، 

المحلي  الــنــاتــج  فــي  مــلــحــوظ 
اإلجمالي.

خمسة محاور 
وتـــتـــألـــف اســتــراتــيــجــيــة 
ــاء  ــ ــذك ــ ــل ــ اإلمـــــــــــــــــارات ل
خمسة  مــن  االصطناعي 
مـــحـــاور عــمــل أســاســيــة 
بينها،  مــا  فــي  مترابطة 

تكون بمثابة مراحل 
ــر وبــحــث  ــويـ ــطـ تـ
وتطبيق  وإعـــداد 
تــــــدريــــــجــــــي 

لـــتـــقـــنـــيـــات 
ت  ا و د أ و

العمل  وشرايين  مفاصل  مختلف  في  االصطناعي،  الذكاء 
الحكومي بالدولة، وذلك على مدى جدول زمني محدد، حيث 
دعم  إلى  األســاس  في  االستراتيجية  هذه  مخرجات  تسعى 
الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، وإتاحة المجال 
إبداعية  ومهام  أعمال  في  وقدراتهم  طاقاتهم  لتوجيه  لهم 
بشأن  رسمية،  وثيقة  وضع  االستراتيجية  تشمل  وا  خالقة. 
االستخدام اآلمن للذكاء االصطناعي بين البشر واآللة، ضمن 
إطار قانوني، وهي الوثيقة الحكومية األولى من نوعها على 
مستوى العالم. ويتمثل المحور األول في استراتيجية اإلمارات 
للذكاء االصطناعي في بناء فريق عمل الذكاء االصطناعي، 
والثاني في التفعيل، من خالل العديد من البرامج والمبادرات، 
كما يتمثل المحور الثالث في تنمية القدرات ورابعاً عبر توفير 
الذكاء  100% من خدمات الخط األول للجمهور من خالل 
االستراتيجية  في  الخامس  المحور  ويتناول  االصطناعي 

القيادة.

بناء الكوادر 
للذكاء  التميز  مركز  مدير  الجيار  نعمت  الدكتورة  وقالت 
الصناعي وعلم البيانات في كلية الرياضيات وعلوم الحاسوب 
المتحدة أخذت على  العربية  اإلمــارات  إن دولة  في جامعة: 
الذكاء  مجاالت  في  عالميا  رائــدة  دولة  إلى  التحول  عاتقها 
األفــراد  في  االستثمار  عبر  تشين«  و»البلوك  االصطناعي 
الخطوة  فكانت  لنجاحها،  جوهرية  تعتبر  التي  والقطاعات 
المجاالت  هــذه  فــي  ــار  واالزدهــ التطور  رحلة  تجاه  األولـــى 
فتحت هذه  للذكاء االصطناعي، حيث  وزارة  استحداث  هي 
الخطوة باباً واسعاً أمام آفاق جديدة دون أي حدود أو قيود. 
اإلمــارات الستراتيجية  دولة  أن إطالق حكومة  إلى  ولفتت 
اإلمارات للذكاء االصطناعي يؤكد عزم الدولة على الحفاظ 
على موقع الريادة في هذا المجال، حيث تمثل هذه المبادرة 
المرحلة الجديدة بعد الحكومة الذكية، والتي ستعتمد عليها 
الخدمات، والقطاعات، والبنية التحتية المستقبلية في الدولة 
المجال.  هذا  في  لالستثمار  البالغ  اهتمامها  الدولة  أثبتت 
وقالت إن تقنيات الذكاء االصطناعي تقدم موجة جديدة من 
الدولة،  في  القطاعات  لجميع  والرقمية  االقتصادية  الفرص 
التقنية،  مجال  في  العالمية  وريادتها  اإلمــارات  سمعة  وتعزز 
وبالتالي تصبح رائدة في مجال االقتصاد الذكي الذي يدعم 
توقعات  وسط  العالمية،  التنافسية  والقدرات  األعمال  ريــادة 
بأن يعزز الذكاء االصطناعي االقتصاد اإلماراتي بـ182 مليار 

دوالر بحلول 2035 حسب تقرير »إكستنشر«.
على  والجامعات  التعليمية  المؤسسات  بأن  ونوهت 
سبيل المثال في موقع يؤهلها لتزويد األجيال القادمة 
الروبوتات  مجال  في  تدريبية  بـــدورات  كامل  بشكل 
االصطناعي  والــذكــاء  والتفاعلية  الذاتية  واألنظمة 
الحديثة  الــمــجــاالت  مــن  والــمــزيــد  تشين«  و»الــبــلــوك 
والشائعة. كما أنها تعمل على توفير برامج متخصصة 
للخريجين والموظفين الراغبين في تعلم المزيد وإعادة 
صقل مهاراتهم في مجاالت متخصصة وهذا بهدف مواكبة 
التغييرات والتطور السريع لكثير من المجاالت المعتمدة 
على التقنيات الحديثة، باإلضافة إلى إتاحة فرص تدريب 
بهدف  ومؤسسات  شركات  في  الحاليين  للطلبة 
استخدام  لكيفية  عملية  تجربة  لهم  توفير 
التقنيات الحديثة وكيفية االستفادة منها في 

شتى المجاالت. 

ــد عهــ
فــي

يوسف العربي )أبوظبي(

له  المغفور  المتحدة خالل فترة حكم  العربية  اإلمارات  حققت دولة 

الله، نهضة شاملة في مجال  آل نهيان، رحمه  زايد  الشيخ خليفة بن 

العربية  الدول  باتت في صدارة  االصطناعي حيث  والذكاء  التكنولوجيا 

الذكاء  الناشئة، وفي مقدمتها  التقنيات  اإلنفاق على  من حيث 

االصطناعي.

وأخذت دولة اإلمارات العربية المتحدة على عاتقها التحول إلى دولة 

رائدة عالميًا في مجاالت الذكاء االصطناعي و»البلوك تشين«، عبر 

االستثمار في األفراد والقطاعات التي تعتبر جوهرية لنجاحها، فكانت 

الخطوة األولى تجاه رحلة التطور واالزدهار في هذه المجاالت هي 

استحداث وزارة للذكاء االصطناعي، حيث فتحت هذه الخطوة بابًا 

واسعًا أمام آفاق جديدة دون أي حدود أو قيود. 

آل نهيان، أطلقت  زايد  له الشيخ خليفة بن  المغفور  وخالل فترة حكم 

االصطناعي، حيث  للذكاء  اإلمارات  استراتيجية  اإلمارات  حكومة دولة 

والتي  الذكية،  الحكومة  بعد  الجديدة  المرحلة  المبادرة  تمثل هذه 

المستقبلية  التحتية  والبنية  والقطاعات،  الخدمات،  عليها  ستعتمد 

المجال. باالستثمار في هذا  البالغ  اهتمامها  الدولة  لتثبت  الدولة  في 

تحقق نهضة شــــــــــــــاملة
في الذكـــــاء االصطنـــــــــــــــاعي

اإلمــــــارات

%%
حصة القطاع من الناتج المحلي

اإلجمالي بحلول 2030 

13.613.6

استـراتيجية الذكـــــــاء االصطنـــــاعي األولى من نوعهــــا في العـــــــالم

التقنيات الناشئة 20 % حصة اإلمارات من إنفاق الشرق األوسط على الذكاء االصطناعي 

اإلمارات األكثر 
استعدادًا لتبني 

استراتيجية 
مستدامة للذكاء 

االصطناعي 

أبوظبي )االتحاد(

ووفق مؤسسة البيانات الدولية »أي دي سي« بلغ حجم 
اإلنفاق على قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في 

اإلمارات خالل العام الماضي 61.5 مليار درهم )16.75 مليار 
دوالر(.

واستحوذت اإلمارات على أكثر من 26% من إجمالي اإلنفاق 
على االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في دول مجلس 

التعاون.
وتوقعت مؤسسة البيانات وصول حجم اإلنفاق المتوقع 

بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، خالل 2022 إلى 

64.8 مليار درهم )17.67 مليار دوالر( خالل عام 2022 
وبلغ حجم اإلنفاق على البرمجيات خالل عام 2021 نحو 

6.7 مليار درهم »1.83 مليار دوالر«، من المتوقع أن تصل إلى 
7.34 مليار درهم »مليارا دوالر« خالل عام 2022

وتستحوذ دولة اإلمارات العربية المتحدة على نحو %20 
من إنفاق منطقة الشرق األوسط وأفريقيا على أنظمة 

الذكاء االصطناعي »AI«، ونما اإلنفاق المحلي على الذكاء 
االصطناعي 25% في 2020.

ووصل حجم اإلنفاق على تقنيات الذكاء االصطناعي في 
الدولة إلى 698 مليون درهم »195.76 مليون دوالر« بنهاية 

عام 2021.

قال علي المويجعي، عضو مجلس إدارة »رنبروك« الستشارات 
تكنولوجيا المعلومات: إن اإلمارات تتمتع بريادة إقليمية في 

مجاالت الذكاء االصطناعي وتعتزم تحقيق الريادة العالمية في 
هذا مجال التقنيات الناشئة، وفي مقدمتها الذكاء االصطناعي 

و»البلوك تشين«. ونوه المويجعي بأن استراتيجية اإلمارات 
في مجال الذكاء االصطناعي ركزت على الفرد وبناء الكوادر 
والمهارات حيث توفر العديد من مسارات التدريب والمعرفة 
عبر الجامعات والشركات لصقل المعرفة. وقال: إن عمليات 

التدريب على التقنيات الحديثة تتمتع بأهمية بالغة في 
قطاع التكنولوجيا بشكل عام والذكاء االصطناعي على وجه 

الخصوص، وذلك لمالحقة المتغيرات السريعة في هذه 
المجاالت.

أبوظبي )االتحاد(

تشير المعطيات 
المتوافرة على أرض 

الواقع، كما تترجمها 
مؤشرات التنمية، إلى 

أن اإلمارات من أكثر دول 
المنطقة استعدادًا لتبني 

استراتيجية مستدامة 
للذكاء االصطناعي، 

بفضل سياسات وبرامج 
عمل متطورة تكنولوجية 

اعتمدتها في العقدين 
األخيرين تحديدًا، فقد 

كانت اإلمارات أول دولة 
في المنطقة تتبنى 

»الحكومة اإللكترونية«، 
ثم سرعان ما تم تحويلها 

إلى »الحكومة الذكية« 
في عام 2013، في سابقة 
بالمنطقة أيضًا، إلتاحة 

أفضل وأسرع الخدمات 
الحكومية للناس في 

الدولة بكفاءة وجودة 
عاليتين، بهدف إسعادهم 

واالرتقاء بكل مناحي 
العمل والحياة في الدولة.

وعليه، تشكل استراتيجية 
اإلمارات للذكاء 

االصطناعي استكمااًل 
للحكومة الذكية، لتحقيق 

تقدم ملموس في كل 
ميادين العمل الحكومي، 

واالرتقاء باألداء على 
المستوى المؤسسي، أفقيًا 

ورأسيًا.

االعتماد على التقنية في الخدمات 
وتحليل البيانات بمعدل %100

التقنيات والحلول توفر للحكومة
50% من التكاليف السنوية
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االقتصاد الرقمي 
أن حجم  المتخصصة  العالمية  الدراسات  من  وبين عدد   
الرقمي  واالقتصاد  االصطناعي  الذكاء  قطاع  في  االستثمار 
بالمنطقة العربية والشرق األوسط سوف يتجاوز 320 مليار 
درهم حتى 2030 فيما ستستفيد اإلمارات منها بحوالي 100 

مليار درهم. 
في  أنه  إلى  كوبرز«  ووترهاوس  »برايس  تقديرات  وتشير 
حين أن منطقة الشرق األوسط ستستحوذ على 2% فقط من 
الفوائد العالمية للذكاء االصطناعي بحلول عام 2030، فإن 
اإلمارات العربية المتحدة ستتمتع بأكبر قدر من النمو، حيث 
يمثل الذكاء االصطناعي 13.6% من الناتج المحلي اإلجمالي 

بحلول عام 2030.

وزارة جديدة 
التشكيل  ضمن  االصطناعي  الذكاء  وزارة  استحداث  وتم 
الوزاري الحكومي الذي تم إقراره في أكتوبر من عام 2017، 
من  االستثمارية  المشاريع  قيادة  في  الــوزيــر  مهام  وتتمثل 
االصطناعي،  الذكاء  وأدوات  التقنيات  أحدث  توظيف  خالل 
وشكلت  والمجاالت.  الميادين  مختلف  في  تطبيقها  ثم  ومن 
وزارة الذكاء االصطناعي خطوة فاعلة تصب في نجاح مبادرة 
مئوية اإلمارات 2071، حيث تعتبر رؤية استراتيجية اإلمارات 
2031  رؤية طويلة األمد وتصور شامل  للذكاء االصطناعي 
ومتكامل، لذلك تم إعداد وتحضير الخطط الواضحة للعمل 
واالرتقاء  اإلمارات  دولة  تطوير  في  يساعد  بحيث  الحكومي 

بكافة قطاعاتها الخدماتية بسرعة وكفاءة عاليتين.
تقنيات  توظيف  مع  أنه  االصطناعي،  الذكاء  وزارة  وتؤكد 
 %50 ــارات  ــ اإلم دولــة  حكومة  توفر  االصطناعي،  الــذكــاء 
من  كيلومتر  مليار  توفير  خالل  من  السنوية،  التكاليف  من 
المسافات المقطوعة إلنجاز المعامالت سنوياً، و190 مليون 
 250 إلى  باإلضافة  إلنجازها،  المستغرق  الوقت  من  ساعة 

مليون معاملة ورقية في الحكومة االتحادية.

استراتيجية متكاملة 
منذ  للذكاء االصطناعي  اإلمارات  استراتيجية  إطالق  وتم 
اإلمــارات  مئوية  كــأول مشروع ضخم ضمن  5 سنوات،  نحو 
الذكية،  الحكومة  بعد  الجديدة  الموجة  يمثل  الــذي   ،2071
التحتية  والبنية  والقطاعات  الخدمات  عليها  ستعتمد  بحيث 

المستقبلية في الدولة.
االصطناعي  للذكاء  ــارات  ــ اإلم استراتيجية  وتستهدف 
قطاعات حيوية عدة في الدولة، منها قطاع النقل من خالل 
من  الصحة  وقطاع  التشغيلية،  والتكاليف  الــحــوادث  تقليل 
خالل تقليل نسبة األمراض المزمنة والخطرة، وقطاع الفضاء 
المكلفة،  األخطاء  نسب  وتقليل  الدقيقة  التجارب  بإجراء 
واالستهالك  المرافق  إدارة  عبر  المتجددة  الطاقة  وقطاع 
الذكي، وقطاع المياه عبر إجراء التحليل والدراسات الدقيقة 
نسبة  رفــع  خــالل  من  التكنولوجيا  وقطاع  الــمــوارد،  لتوفير 
اإلنتاج والصرف العام، وقطاع التعليم من خالل التقليل من 
زيادة  البيئة عبر  التعلم، وقطاع  الرغبة في  وزيادة  التكاليف 

نسبة التشجير وزراعة النباتات المناسبة.
الحكومي  ــاألداء  ب االرتقاء  االستراتيجية  هذه  وتستهدف 
ذات  ومبتكرة  مبدعة  عمل  بيئات  وخلق  اإلنــجــاز  وتسريع 
إنتاجية عالية، وذلك من خالل استثمار أحدث تقنيات وأدوات 
الذكاء االصطناعي وتطبيقها في شتى ميادين العمل بكفاءة 

األمثل،  النحو  على  الطاقات  كل  واستثمار  المستوى،  رفيعة 
المتوافرة  والمادية  البشرية  واإلمكانات  الموارد  واستغالل 
ل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية  بطريقة خالقة، تعجِّ

لبلوغ المستقبل.
األولــى  االصطناعي  للذكاء  اإلمـــارات  استراتيجية  وتعد 
تغطيها،  التي  القطاعات  حيث  من  المنطقة،  في  نوعها  من 
المستقبلية  الرؤية  وتكاملية  تشملها،  التي  الخدمات  ونطاق 
التي تستشرفها، حيث تسعى في األساس إلى تطوير وتنظيم 
ال  جــزءاً  تكون  بحيث  االصطناعي  الذكاء  تكنولوجيا  أدوات 
يسهم  بما  الدولة،  في  الحكومي  العمل  منظومة  من  يتجزأ 
نوعي في  المتسارعة وتحقيق تطور  المتغيرات  في مواجهة 
بناء منظومة رقمية  المستويات كافة، عبر  العام على  األداء 
ذكية كاملة ومتصلة تتصدى للتحديات أوالً بأول، وتقدم حلوالً 

عملية وسريعة، تتسم بالجودة والكفاءة.

قيمة اقتصادية عالية
أن  إلى  االصطناعي  للذكاء  اإلمارات  استراتيجية  وتهدف 
تكون حكومة اإلمارات األولى في العالم، في استثمار الذكاء 
االصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، وخلق سوق جديدة 
واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية، ودعم مبادرات 
قاعدة  بناء  إلى  باإلضافة  اإلنتاجية،  وزيادة  الخاص  القطاع 
قوية في مجال البحث والتطوير، وأن يتم االعتماد على الذكاء 
 %100 بمعدل  البيانات  وتحليل  الخدمات  في  االصطناعي 
بحلول عام 2031، بحيث يتعين على جميع الجهات الحكومية 
ينسجم  بما  وذلــك  االصطناعي،  الذكاء  اعتماد  الدولة  في 
ومئوية اإلمارات 2071، الساعية إلى أن تكون دولة اإلمارات 
األفضل بالعالم في المجاالت كافة. ومن شأن التطبيق األمثل 
في  يساعد  أن  الحكومي،  العمل  في  االصطناعي،  للذكاء 
وقائية،  آليات  تطوير  في  تساعد  تنبؤية  استراتيجية  وضع 
المرورية،  واالزدحامات  بالحوادث  التنبؤ  المثال  سبيل  على 
بحيث يتم على ضوء ذلك وضع سياسات مرورية أكثر فاعلية. 
من   %50 توفر  أن  االصطناعي  الذكاء  مع  للحكومة  ويمكن 
التكاليف السنوية للعمل الحكومي، سواء في ما يتعلق بخفض 
الهدر في عدد المعامالت الورقية، أو توفير ماليين الساعات 
كما  المعامالت،  هــذه  إنجاز  في  سنوياً  إهــدارهــا  يتم  التي 
توفير  على  االصطناعي  الذكاء  في  الكفؤ  االستثمار  يعمل 

إنجاز  كلفة  وخفض  النقل،  تكاليف 
ارتــفــاع  وتحقيق  الــمــشــروعــات، 

المحلي  الــنــاتــج  فــي  مــلــحــوظ 
اإلجمالي.

خمسة محاور 
وتـــتـــألـــف اســتــراتــيــجــيــة 
ــاء  ــ ــذك ــ ــل ــ اإلمـــــــــــــــــارات ل
خمسة  مــن  االصطناعي 
مـــحـــاور عــمــل أســاســيــة 
بينها،  مــا  فــي  مترابطة 

تكون بمثابة مراحل 
ــر وبــحــث  ــويـ ــطـ تـ
وتطبيق  وإعـــداد 
تــــــدريــــــجــــــي 

لـــتـــقـــنـــيـــات 
ت  ا و د أ و

العمل  وشرايين  مفاصل  مختلف  في  االصطناعي،  الذكاء 
الحكومي بالدولة، وذلك على مدى جدول زمني محدد، حيث 
دعم  إلى  األســاس  في  االستراتيجية  هذه  مخرجات  تسعى 
الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، وإتاحة المجال 
إبداعية  ومهام  أعمال  في  وقدراتهم  طاقاتهم  لتوجيه  لهم 
بشأن  رسمية،  وثيقة  وضع  االستراتيجية  تشمل  وا  خالقة. 
االستخدام اآلمن للذكاء االصطناعي بين البشر واآللة، ضمن 
إطار قانوني، وهي الوثيقة الحكومية األولى من نوعها على 
مستوى العالم. ويتمثل المحور األول في استراتيجية اإلمارات 
للذكاء االصطناعي في بناء فريق عمل الذكاء االصطناعي، 
والثاني في التفعيل، من خالل العديد من البرامج والمبادرات، 
كما يتمثل المحور الثالث في تنمية القدرات ورابعاً عبر توفير 
الذكاء  100% من خدمات الخط األول للجمهور من خالل 
االستراتيجية  في  الخامس  المحور  ويتناول  االصطناعي 

القيادة.

بناء الكوادر 
للذكاء  التميز  مركز  مدير  الجيار  نعمت  الدكتورة  وقالت 
الصناعي وعلم البيانات في كلية الرياضيات وعلوم الحاسوب 
المتحدة أخذت على  العربية  اإلمــارات  إن دولة  في جامعة: 
الذكاء  مجاالت  في  عالميا  رائــدة  دولة  إلى  التحول  عاتقها 
األفــراد  في  االستثمار  عبر  تشين«  و»البلوك  االصطناعي 
الخطوة  فكانت  لنجاحها،  جوهرية  تعتبر  التي  والقطاعات 
المجاالت  هــذه  فــي  ــار  واالزدهــ التطور  رحلة  تجاه  األولـــى 
فتحت هذه  للذكاء االصطناعي، حيث  وزارة  استحداث  هي 
الخطوة باباً واسعاً أمام آفاق جديدة دون أي حدود أو قيود. 
اإلمــارات الستراتيجية  دولة  أن إطالق حكومة  إلى  ولفتت 
اإلمارات للذكاء االصطناعي يؤكد عزم الدولة على الحفاظ 
على موقع الريادة في هذا المجال، حيث تمثل هذه المبادرة 
المرحلة الجديدة بعد الحكومة الذكية، والتي ستعتمد عليها 
الخدمات، والقطاعات، والبنية التحتية المستقبلية في الدولة 
المجال.  هذا  في  لالستثمار  البالغ  اهتمامها  الدولة  أثبتت 
وقالت إن تقنيات الذكاء االصطناعي تقدم موجة جديدة من 
الدولة،  في  القطاعات  لجميع  والرقمية  االقتصادية  الفرص 
التقنية،  مجال  في  العالمية  وريادتها  اإلمــارات  سمعة  وتعزز 
وبالتالي تصبح رائدة في مجال االقتصاد الذكي الذي يدعم 
توقعات  وسط  العالمية،  التنافسية  والقدرات  األعمال  ريــادة 
بأن يعزز الذكاء االصطناعي االقتصاد اإلماراتي بـ182 مليار 

دوالر بحلول 2035 حسب تقرير »إكستنشر«.
على  والجامعات  التعليمية  المؤسسات  بأن  ونوهت 
سبيل المثال في موقع يؤهلها لتزويد األجيال القادمة 
الروبوتات  مجال  في  تدريبية  بـــدورات  كامل  بشكل 
االصطناعي  والــذكــاء  والتفاعلية  الذاتية  واألنظمة 
الحديثة  الــمــجــاالت  مــن  والــمــزيــد  تشين«  و»الــبــلــوك 
والشائعة. كما أنها تعمل على توفير برامج متخصصة 
للخريجين والموظفين الراغبين في تعلم المزيد وإعادة 
صقل مهاراتهم في مجاالت متخصصة وهذا بهدف مواكبة 
التغييرات والتطور السريع لكثير من المجاالت المعتمدة 
على التقنيات الحديثة، باإلضافة إلى إتاحة فرص تدريب 
بهدف  ومؤسسات  شركات  في  الحاليين  للطلبة 
استخدام  لكيفية  عملية  تجربة  لهم  توفير 
التقنيات الحديثة وكيفية االستفادة منها في 

شتى المجاالت. 

ــد عهــ
فــي

يوسف العربي )أبوظبي(

له  المغفور  المتحدة خالل فترة حكم  العربية  اإلمارات  حققت دولة 

الله، نهضة شاملة في مجال  آل نهيان، رحمه  زايد  الشيخ خليفة بن 

العربية  الدول  باتت في صدارة  االصطناعي حيث  والذكاء  التكنولوجيا 

الذكاء  الناشئة، وفي مقدمتها  التقنيات  اإلنفاق على  من حيث 

االصطناعي.

وأخذت دولة اإلمارات العربية المتحدة على عاتقها التحول إلى دولة 

رائدة عالميًا في مجاالت الذكاء االصطناعي و»البلوك تشين«، عبر 

االستثمار في األفراد والقطاعات التي تعتبر جوهرية لنجاحها، فكانت 

الخطوة األولى تجاه رحلة التطور واالزدهار في هذه المجاالت هي 

استحداث وزارة للذكاء االصطناعي، حيث فتحت هذه الخطوة بابًا 

واسعًا أمام آفاق جديدة دون أي حدود أو قيود. 

آل نهيان، أطلقت  زايد  له الشيخ خليفة بن  المغفور  وخالل فترة حكم 

االصطناعي، حيث  للذكاء  اإلمارات  استراتيجية  اإلمارات  حكومة دولة 

والتي  الذكية،  الحكومة  بعد  الجديدة  المرحلة  المبادرة  تمثل هذه 

المستقبلية  التحتية  والبنية  والقطاعات،  الخدمات،  عليها  ستعتمد 

المجال. باالستثمار في هذا  البالغ  اهتمامها  الدولة  لتثبت  الدولة  في 

تحقق نهضة شــــــــــــــاملة
في الذكـــــاء االصطنـــــــــــــــاعي

اإلمــــــارات

%%
حصة القطاع من الناتج المحلي

اإلجمالي بحلول 2030 

13.613.6

استـراتيجية الذكـــــــاء االصطنـــــاعي األولى من نوعهــــا في العـــــــالم

التقنيات الناشئة 20 % حصة اإلمارات من إنفاق الشرق األوسط على الذكاء االصطناعي 

اإلمارات األكثر 
استعدادًا لتبني 

استراتيجية 
مستدامة للذكاء 

االصطناعي 

أبوظبي )االتحاد(

ووفق مؤسسة البيانات الدولية »أي دي سي« بلغ حجم 
اإلنفاق على قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في 

اإلمارات خالل العام الماضي 61.5 مليار درهم )16.75 مليار 
دوالر(.

واستحوذت اإلمارات على أكثر من 26% من إجمالي اإلنفاق 
على االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في دول مجلس 

التعاون.
وتوقعت مؤسسة البيانات وصول حجم اإلنفاق المتوقع 

بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، خالل 2022 إلى 

64.8 مليار درهم )17.67 مليار دوالر( خالل عام 2022 
وبلغ حجم اإلنفاق على البرمجيات خالل عام 2021 نحو 

6.7 مليار درهم »1.83 مليار دوالر«، من المتوقع أن تصل إلى 
7.34 مليار درهم »مليارا دوالر« خالل عام 2022

وتستحوذ دولة اإلمارات العربية المتحدة على نحو %20 
من إنفاق منطقة الشرق األوسط وأفريقيا على أنظمة 

الذكاء االصطناعي »AI«، ونما اإلنفاق المحلي على الذكاء 
االصطناعي 25% في 2020.

ووصل حجم اإلنفاق على تقنيات الذكاء االصطناعي في 
الدولة إلى 698 مليون درهم »195.76 مليون دوالر« بنهاية 

عام 2021.

قال علي المويجعي، عضو مجلس إدارة »رنبروك« الستشارات 
تكنولوجيا المعلومات: إن اإلمارات تتمتع بريادة إقليمية في 

مجاالت الذكاء االصطناعي وتعتزم تحقيق الريادة العالمية في 
هذا مجال التقنيات الناشئة، وفي مقدمتها الذكاء االصطناعي 

و»البلوك تشين«. ونوه المويجعي بأن استراتيجية اإلمارات 
في مجال الذكاء االصطناعي ركزت على الفرد وبناء الكوادر 
والمهارات حيث توفر العديد من مسارات التدريب والمعرفة 
عبر الجامعات والشركات لصقل المعرفة. وقال: إن عمليات 

التدريب على التقنيات الحديثة تتمتع بأهمية بالغة في 
قطاع التكنولوجيا بشكل عام والذكاء االصطناعي على وجه 

الخصوص، وذلك لمالحقة المتغيرات السريعة في هذه 
المجاالت.

أبوظبي )االتحاد(

تشير المعطيات 
المتوافرة على أرض 

الواقع، كما تترجمها 
مؤشرات التنمية، إلى 

أن اإلمارات من أكثر دول 
المنطقة استعدادًا لتبني 

استراتيجية مستدامة 
للذكاء االصطناعي، 

بفضل سياسات وبرامج 
عمل متطورة تكنولوجية 

اعتمدتها في العقدين 
األخيرين تحديدًا، فقد 

كانت اإلمارات أول دولة 
في المنطقة تتبنى 

»الحكومة اإللكترونية«، 
ثم سرعان ما تم تحويلها 

إلى »الحكومة الذكية« 
في عام 2013، في سابقة 
بالمنطقة أيضًا، إلتاحة 

أفضل وأسرع الخدمات 
الحكومية للناس في 

الدولة بكفاءة وجودة 
عاليتين، بهدف إسعادهم 

واالرتقاء بكل مناحي 
العمل والحياة في الدولة.

وعليه، تشكل استراتيجية 
اإلمارات للذكاء 

االصطناعي استكمااًل 
للحكومة الذكية، لتحقيق 

تقدم ملموس في كل 
ميادين العمل الحكومي، 

واالرتقاء باألداء على 
المستوى المؤسسي، أفقيًا 

ورأسيًا.

االعتماد على التقنية في الخدمات 
وتحليل البيانات بمعدل %100

التقنيات والحلول توفر للحكومة
50% من التكاليف السنوية
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اإلمارات

»تريندز« يطلق هويته اإلعالمية 

البواردي: حريصون على تطوير العالقات مع إندونيسيا

توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات لتعزيز التعاون

أبوظبي )االتحاد(

أطلق مركز تريندز للبحوث واالستشارات هويته اإلعالمية الجديدة 
التجديد  تتضمن  والتي  عالمية«،  بــروح  بصرية  »هوية  عنوان  تحت 
التطوير  رؤية  وفق  لـ»تريندز«  االستراتيجية  األهداف  وتحقيق  وتعزيز 
التنفيذي  الرئيس  العلي،  عبداهلل  محمد  الدكتور  وقال  التمكين.  بعد 
لتريندز، إن إطالق الهوية اإلعالمية جاء في إطار استراتيجية المركز 
ورؤيته العالمية وأهدافه المستقبلية، كي تعبر عن روح »تريندز« ورسالته 
على  العلمي،  البحث  مجال  خدمة  في  الراسخة  ومنهجيته  وتطلعاته 

المستويين اإلقليمي والعالمي.
البصرية  الهوية  أن  إلى  اإلعالمية،  الهوية  إطــالق  في حفل  وأشــار 
لتريندز تتضمن تجديد الموقع اإللكتروني، من خالل استحداث أقسام 
وأبواب جديدة وخدمات عصرية تنسجم مع استراتيجية التحديث التي 
يتبناها المركز، بما يرتقي بأساليب العمل ويتماشى مع رؤية المركز 

البحثية االستشرافية التي تعمل وتسهم في صنع المستقبل.
الذكي« إن  الكعبي رئيسة قسم »مختبر تريندز  بدورها، قالت شما 
تعزيز المختبر وتطوير وحدة اإلنتاج في المركز جاء من أجل تعزيز رسالة 
المركز العالمية وتحديد هوية خاصة به، رسالة االستشراف المستقبلي 
لألحداث ومتابعة كل ما هو جديد بروح عصرية وفنيات تقنية متطورة، 
وأكدت أن مختبر تريندز الذكي سيواصل العمل من أجل إبراز مخرجات 

»تريندز« وأنشطته البحثية بصورة إعالمية عصرية راقية.

أبوظبي )وام( 

الدولة  البواردي وزير  استقبل معالي محمد بن أحمد 
معالي  أمس  بأبوظبي،  ــوزارة  ال مقر  في  الدفاع  لشؤون 
يزور  الــذي  اإلندونيسي،  الدفاع  وزيــر  سوبيانتو  فرابوو 

الدولة حاليا. 
حمد  الركن  الفريق  معالي  بحضور  اللقاء،  وتم خالل 
المسلحة،  الــقــوات  ــان  أرك رئيس  الرميثي  ثاني  محمد 
بحث  الدفاع..  وزارة  وكيل  الظاهري  علي  سالم  ومطر 
البلدين  بين  المشترك  والتنسيق  الــتــعــاون  عــالقــات 
الصديقين في المجال الدفاعي والعسكري وسبل تنميتها 
استعراض  إلى  إضافة  المشتركة،  المصالح  يحقق  بما 
االهتمام  ذات  والــدولــيــة  اإلقليمية  القضايا  مــن  عــدد 
البواردي  النظر بشأنها. وأكد  المشترك وتبادل وجهات 
مع  التعاون  عالقات  تطوير  على  اإلمــارات  دولة  حرص 

ذات  خاصة  المجاالت،  شتى  في  إندونيسيا  جمهورية 
تعزيزها  وسبل  والدفاعية  العسكرية  بالشؤون  الصلة 
مــذكــرات  مــن  عــدد  توقيع  الجانبان  وشــهــد  وتنميتها. 
التفاهم واالتفاقيات، منها: توقيع اتفاقية بروتوكول بين 
وزارتي دفاع البلدين بشأن التعاون في مجال الصناعات 
الدفاعية والمشتريات العسكرية، واتفاقية بروتوكول بين 
االقتصادي،  تــوازن  ومجلس  اإلندونيسية  الدفاع  وزارة 
والتصنيع  التصميم  مجال  في  للتعاون  تفاهم  ومذكرة 
والتسويق للطائرات بين وزارة الدفاع لجمهورية إندونيسيا 
للتعاون في  تفاهم  اإلماراتية، ومذكرة  كاليدوس  وشركة 
وزارة  بين  لآلليات  والتسويق  والتصنيع  التصميم  مجال 
اإلماراتية. حضر  كاليدوس  وشركة  اإلندونيسية  الدفاع 
الضباط  كبار  من  عدد  التفاهم  مذكرات  وتوقيع  اللقاء 
المرافق  الوفد  وأعضاء  الدفاع  وزارة  في  والمسؤولين 

لوزير الدفاع اإلندونيسي.

مجلس إدارة دبي للمرأة يناقش مبادرات جديدة

دبي )االتحاد(

مؤسسة  إدارة  مجلس  اســتــعــرض   
دبي للمرأة خالل اجتماعه الثاني لعام 
2022، مستجدات الخطة االستراتيجية 
الجديدة للمؤسسة 2022- 2026 وأهم 
المؤسسة  تعتزم  الــتــي  الــمــشــروعــات 
العام  من  المقبلة  الفترة  في  تنفيذها 
خاللها  مــن  تسعى  ــي  ــت وال ــاري،  الـــجـ
لتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
الـــوزراء  مجلس  رئيس  الــدولــة  رئيس 
حاكم دبي رعاه اهلل، بشأن تعزيز دور 
التنموية  المرأة في مختلف المسارات 

المستقبلية إلمارة دبي.

ُعقد  الــذي  االجتماع،  تم خالل  كما 
برئاسة منى غانم المري رئيسة مجلس 
والعضو  لــلــمــرأة  دبــي  مؤسسة  إدارة 
ــرز إنـــجـــازات ومــشــاريــع  الــمــنــتــدب، أبـ
من  األول  النصف  خـــالل  المؤسسة 
عام 2022 والتي شملت برامج تدريبية 
والقيادية  الوظيفية  المهارات  لصقل 
للمرأة  االقتصادية  المشاركة  وتعزيز 
ودعم تواجدها في مجال ريادة األعمال.

المؤسسة،  إن  الــمــري:  منى  وقالت 
حرم  مــن  حثيثة  ومتابعة  وبتوجيهات 
سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون 
الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد 
مؤسسة  رئيسة  مكتوم  آل  راشـــد  بــن 

الخطة  تطوير  من  انتهت  للمرأة،  دبي 
برؤية   2026-2022 االستراتيجية 
في  تسهم  نوعية  ومــبــادرات  جــديــدة 
تعزيز مكانة دبي عالمياً من حيث توفير 
الداعمة  والتشريعية  التنظيمية  البنى 
للمرأة والحفاظ عليها في سوق العمل، 
مع تطوير قدراتها التقنية والفنية بما 
يواكب الثورة الصناعية الرابعة، وسيتم 
إطالق هذه الخطة خالل الفترة القليلة 

المقبلة.
واطلع مجلس اإلدارة خالل اجتماعه 
األعمال  ريادة  في  المرأة  برنامج  على 
رسالة  ــار  إطـ فــي  تنفيذه  يتم  والـــذي 
في  المرأة  بدعم  واهتمامها  المؤسسة 
قطاع ريادة األعمال، انسجاماً مع رؤية 

في  المرأة  دور  لتعزيز  الرامية  الدولة 
الحياة االقتصادية بما يعود عليها وعلى 
الدولة بالنفع ويدعم االقتصاد الوطني.  
الثانية من  المرحلة  تم استعراض  كما 
»برنامج اإلرشاد المهني«، الذي أطلقته 
مع  بالتعاون  الماضي  العام  المؤسسة 

في  ــي  ــ األوروب الشمال  دول  ســفــارات 
على  »إمــاراتــيــات  شعار  تحت  الــدولــة 

مسيرة النجاح«.
كما اطلع مجلس إدارة مؤسسة دبي 
للمرأة على مستجدات مشروع »منصة 

تشريعات المرأة«.

منى المري والعضوات خالل اجتماع مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة )من المصدر(

تقديرًا لجهودهما في تعزيز العالقات مع بلديهما 

يمنح سفيري النمسا وبلغاريا وسام االســــتقالل من الطبقة األولى

ريم الهاشمي خالل تقديم الوسام لسفير النمسا  ريم الهاشمي خالل تقديم الوسام لسفير بلغاريا )الصور من وام( 

وقلدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة 
لشؤون التعاون الدولي، أندرياس ليبمان سفير جمهورية 
ديوان  في  لقاء عقد  الوسام خالل  الدولة  لدى  النمسا 
أبوظبي.  في  الــدولــي  والتعاون  الخارجية  وزارة  عــام 
بالتوفيق  السفير  لسعادة  أمنياتها  عن  معاليها  وأعربت 
والنجاح في عمله، مثنية على دوره في تعزيز العالقات 
وجمهورية  المتحدة  العربية  اإلمـــارات  بين  المتميزة 

النمسا في المجاالت كافة. 
وشكره  تقديره  بالغ  عن  ليبمان  أعــرب  جانبه،  من 
لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة »حفظه اهلل«، مشيداً بالسياسة الحكيمة لسموه، 
ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
»رعاه  دبي  حاكم  ــوزراء  ال مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 
الــدولــة  حققتها  الــتــي  اإلنــجــازات  ــى  إل مــشــيــراً  اهلل«، 
المجاالت.  كافة  في  الماضية  عاما  الخمسين  خــالل 
الجهات  لجميع  بالشكر  السفير  تقدم  الختام،  وفــي 
له  كان  تعاون  من  وجده  ما  على  الدولة  في  الحكومية 
األثر اإليجابي في نجاح مهمته في توطيد العالقات بين 

الصديقين. البلدين 
 وقلّدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة 

لشؤون التعاون الدولي، كوالروف الوسام خالل استقباله 
حيث  الدولي،  والتعاون  الخارجية  وزارة  عام  ديوان  في 
على  اإلمــارات  دولة  اللقاء حرص  معاليها خالل  أكدت 
تعزيز العالقات مع جمهورية بلغاريا في شتى المجاالت، 
مثّمنة مساهمته في تطوير هذه العالقة والدفع بالتعاون 
أبدت  كما  الدولة.  في  عمله  فترة  خالل  قدماً  الثنائي 
من  بذله  ما  على  لــكــوالروف  شكرها  الهاشمي  معالي 

جهود، معربة عن أمنياتها له بالتوفيق والنجاح. 
الذي  الوسام  بهذا  اعتزازه  كوالروف  أّكد  جانبه،  من 
الثنائي،  والتعاون  الصداقة  عالقات  عمق  عن  يعبر 

مشيراً إلى تطلع بالده دائماً إلى تعاون وثيق بما يخدم 
بالغ تقديره  البلدين وشعبيهما. كما أعرب عن  مصالح 
وشكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
بالسياسة الحكيمة  رئيس الدولة »حفظه اهلل«، مشيداً 
آل  راشــد  بن  محمد  الشيخ  السمو  ولصاحب  لسموه، 
حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم 
لجميع  بالشكر  تقدم  الختام،  وفــي  اهلل«.  »رعــاه  دبــي 
الجهات الحكومية في دولة اإلمارات على ما وجده من 
تعاون كان له األثر اإليجابي في نجاح مهمته في توطيد 

العالقات بين البلدين الصديقين. 

أبوظبي )وام(

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، أندرياس ليبمان سفير جمهورية النمسا لدى الدولة، وسام االستقالل 

من الطبقة األولى تقديرًا للجهود التي بذلها خالل فترة عمله في الدولة، ما أسهم في تطوير وتعزيز العالقات بين البلدين الصديقين في العديد 

من المجاالت، ومنح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة »حفظه الله«، بوجدان كوالروف، سفير جمهورية بلغاريا لدى الدولة، 

وسام االستقالل من الطبقة األولى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لدى الدولة.

 اإلمارات 
حريصة 

على توطيد 
العالقات 
مع بلغاريا 

والنمسا 
ريم الهاشمي

إشـادة
بدور 

السفيرين 
في تعزيز 
العالقات 

الثنائية 
المشتركة

رئيس الدولة

البواردي وفرابوو سوبيانتو يشهدان توقيع اتفاقيةالبواردي خالل استقباله فرابوو سوبيانتو )الصور من وام(

خالل إطالق الهوية اإلعالمية الجديدة للمركز )من المصدر(

استعراض عدد من 
القضايا اإلقليمية 

والدولية ذات االهتمام 
المشترك

 

بتوجيهات
 منال بنت محمد تم 

االنتهاء من تطوير الخطة 
االستراتيجية 2026 

 
منى المري
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رئيس الدولة ونائبه
يهنئان رئيس الكونغو بذكرى االستقالل 

أبوظبي )وام(

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة »حفظه اهلل«، برقية تهنئة إلى فخامة فيليكس 

تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الدميقراطية، 
وذلك مبناسبة ذكرى استقالل بالده. 

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه 

اهلل«، برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس فيليكس 
تشيسيكيدي. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي جان 

ميشيل ساما لوكوندي رئيس وزراء جمهورية الكونغو 
الدميقراطية.

حاكم رأس الخيمة يستقبل 
القنصل العام الكويتي

»الدفاع« تشارك في »سيديك تركيا«

جامعة خليفة تستعرض
صندوق البحوث واالبتكار 

رأس الخيمة )وام(

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس 
األعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد أمس 
واإلمــارات  دبي  في  الكويت  دولة  عام  قنصل  الرشيدي،  فرحان  ذياب 

الشمالية، الذي قدم للسالم على سموه بمناسبة انتهاء مهام عمله. 
العام،  القنصل  بسعادة  الخيمة،  رأس  حاكم  السمو  صاحب  ورحب 
وتمنى له التوفيق والنجاح في مهام عمله المستقبلية، مثنياً على جهوده 
في تعزيز العالقات التاريخية المتأصلة التي تربط دولة اإلمارات ودولة 
الروابط  عمق  على  مؤكداً  المستويات،  جميع  على  الشقيقة  الكويت 
أشاد  جانبه  من  الشقيقين.  والشعبين  البلدين  بين  المتجذرة  األخوية 
ذياب فرحان الرشيدي، بمتانة العالقات التي تربط البلدين الشقيقين 
على مختلف الصعد، معرباً عن شكره وتقديره لما لقيه من تعاون خالل 

فترة عمله قنصاًل عاماً لبالده لدى الدولة.

أنقرة )وام(

شارك وفد من وزارة الدفاع برئاسة العميد الركن راشد المحرزي في 
يعد  والذي  الثالثة،  بنسخته  تركيا  في  والدفاع  لألمن  معرض سيديك 
جسراً للتواصل التجاري بين الشركات التركية العاملة في قطاع األمن 
اختتمت  والذي  العالم  دول  بقية  وبين  الحدود،  وأمن  والدفاع  القومي 
فعالياته أمس. وقام الوفد بجولة في المعرض شملت عدداً من منصات 
الشركات  منتجات  أحــدث  على  واإلطـــالع  التركية  الشركات  عــرض 
والتقى  الدفاعية.  والقدرات  والمعدات  األسلحة  التركية من  الدفاعية 
للمعرض  زيارته  المرافق خالل  والوفد  الدفاع  وزارة  في  الوفد  رئيس 
الصناعات  بوكالة  الدولي  التعاون  إدارة  مدير  سيرام  مورات  الدكتور 
المشترك  التعاون  عالقات  بحث  اللقاء  خالل  وتم  التركية.  الدفاعية 

بين البلدين.

أبوظبي )االتحاد( 

شاركت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في معرض المواد المتقدمة 
برمنغهام  مدينة  في  المقام  الوطني  المعرض  خالل  تنظيمه  تم  الذي 
بحوث  مركز  واالبتكار في  البحوث  بهدف عرض صندوق  البريطانية، 
في  حديثاً  إطالقه  تم  الذي  األبعاد،  ثنائية  والمواد  الغرافين  وابتكار 
الجامعة. واستعرضت جامعة خليفة خالل المعرض الذي اختتم أمس، 
تفاصيل صندوق دعم البحوث واالبتكار في مركز البحوث واالبتكار في 

الغرافين والمواد ثنائية األبعاد أمام الزوار والباحثين األكاديميين.
بمثابة دعوة مفتوحة موزعة على مرحلتين لجميع  الصندوق  ويعتبر 
المقترحات من كافة أنحاء العالم لتمويل مشاريع من المحتمل أن تمثل 
فرصاً للتسويق التجاري للتقنيات. وسيتم تقديم المنح لفترة تصل إلى 

36 شهراً وبقيمة سنوية تبلغ مليوني دوالر كحد أقصى.
وتهدف الدعوة لتقديم المقترحات في العام 2022 إلى تحديد التقنيات 
التي  األبحاث  وإنشاء مجموعة متكاملة من  التجاري،  للتسويق  القابلة 
ثنائية األبعاد.  المواد  المستقبلية في  أمام االبتكارات  الطريق  ستمهد 
وسيكون 20 يوليو الموعد النهائي لمرحلة تقديم المقترحات المبدئية، 
حيث سيتم بعدها اختيار القائمة النهائية للمقترحات الكاملة بحلول 26 
أكتوبر 2022. وسيتم اإلعالن عن المنح النهائية في 11 ديسمبر 2022.

سعود القاسمي لدى استقباله القنصل الكويتي )وام(

الوفد خالل تفقد المعرض )وام(

برئاسة حــــــاكم الشــــارقة

سلطان القــاسمي يصدر مرسومًا

بتنظيم جــــامعة خورفكان

الشارقة )وام(

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن 
حاكم  األعلى  المجلس  عضو  القاسمي  محمد 
الشارقة المرسوم بقانون رقم/1/ لسنة 2022م 
المرسوم  ونص  خورفكان.  جامعة  تنظيم  بشأن 
علمية  مؤسسة  الجامعة  تكون  أن  على  بقانون 
بالشخصية  تتمتع  ربحية،  غير  عربية  أكاديمية 
لتحقيق  الالزمة  القانونية  واألهلية  االعتبارية 
لها  ويــكــون  اختصاصاتها،  وممارسة  أهدافها 
ملكيتها  ــعــود  وت واإلداري  الــمــالــي  االســتــقــالل 
في  للجامعة  الرئيس  المقر  ويكون  للحكومة، 
مدينة خورفكان ويجوز بقرار من الرئيس إنشاء 
وتهدف  أو خــارجــهــا.  اإلمـــارة  داخـــل  لها  فـــروع 
الجامعة إلى تحقيق ما يأتي:1. تكوين الشخصية 
العلمية اإلنسانية باالرتكاز على القيم اإلسالمية 
تحقيق   .2 العلمي.  والتطور  العربية  واألصالة 
النمو المتوازن في شخصية الطلبة الدارسين في 
الكفاءات  وإعداد  وقدراتهم،  ومعارفهم  الجامعة 
البشرية الُمدربة نظرياً وتطبيقياً لتلبية متطلبات 
رعاية   .3 الــدولــة.  في  الشاملة  التنمية  خطط 
البحوث العلمية وتشجيعها بهدف تحقيق التطور 
نحو  وتطويره  وتنميته  المجتمع  وخدمة  العلمي 
األفضل. 4. طرح برامج للتعليم العالي وتطويرها 
بما يُحقق التميز األكاديمي وفقاً لسياسة الجامعة 
 .5 المجتمع.  احتياجات  على  المبنية  وخططها 

الجامعات  مع  والعلمية  الثقافية  الروابط  توثيق 
العلمية  والهيئات  الُعليا  التعليم  ومعاهد  األخرى 
الالزمة  الرعاية  توفير   .6 واألجنبية.  العربية 
التدريسية  الهيئتين  وأعضاء  الدارسين  للطلبة 
الجنسيات،  مختلف  من  الجامعة  في  واإلداريــة 
على  وتشجعيهم  لهم  المناسبة  البيئة  وإيــجــاد 
التميز واإلبداع واالبتكار. 7. اإلسهام في خدمة 
المجتمع من خالل تكوين الشراكات مع الجهات 
الحتياجات  واالستجابة  والخاصة،  الحكومية 

المجتمع والتفاعل معها. 
حاكم  السمو  صاحب  يكون  للمرسوم  ووفــقــاً 
لمجلس األمناء  للجامعة ورئيساً  الشارقة رئيساً 
المجلس في كل  وله أن يخّول غيره من أعضاء 
أو بعض صالحياته في المجلس، على أن يتولى 
وفقاً  اختصاصه  مجال  في  كــلٌّ  الجامعة  إدارة 
التنفيذية:1.  والئحته  بقانون  المرسوم  ألحكام 

مجلس   .3 الجامعة.  مدير   .2 األمــنــاء.  مجلس 
تتكون  أن  على  بقانون  المرسوم  ونص  العمداء. 
الجامعة من ُكليات ومعاهد ومراكز أبحاث وتعليم 
القرارات  تُحددها  علمية  ومؤسسات  وتدريب، 
التي تصدر من الرئيس بناًء على اقتراح المدير 
بجميع  الجامعة  تخضع  كما  المجلس،  وموافقة 
ُكلياتها ومعاهدها ومراكزها وأقسامها األكاديمية 
كافة شؤونها  والمجتمعية في  والمالية  واإلدارية 
لألنظمة والتشريعات السارية في الدولة، وتمنح 
الجامعة شهادات بالدرجات العلمية واألكاديمية 
ألحكام  وفقاً  لمستحقيها  والفخرية  والمهنية 
هذا المرسوم بقانون واللوائح الصادرة بموجبه. 
في  التدريس  يكون  بقانون،  المرسوم  وبحسب 
واإلنجليزية  العربية  باللغتين  خورفكان  جامعة 
المعتمدة،  الدراسية  البرامج  طبيعة  وفق  وذلك 
ويجوز للمجلس اعتماد بعض اللغات األخرى في 
استلزمت  إذا  الجامعة  التدريب في  أو  التدريس 
المعتمدة  الدراسية  البرامج  بعض  طبيعة  ذلك 
جامعة  تُكلف  بقانون  للمرسوم  ووفــقــاً  فيها. 
واإلدارية  األكاديمية  اإلجراءات  باتخاذ  الشارقة 
التشغيل  من  خورفكان  جامعة  لتمكين  والمالية 
ثالث  تتجاوز  ال  انتقالية  فــتــرة  خــالل  الكامل 
المرسوم  هذا  تاريخ صدور  من  اعتباراً  سنوات 
بقانون. وتضمن المرسوم بقانون مختلف البنود 
القانونية التنظيمية للجامعة مثل الموارد المالية 

والموازنة العامة واألحكام الختامية وغيرها.

المرسوم تضمن مختلف 
البنود القانونية التنظيمية 

للجامعة 

دبي )االتحاد(

جــاء ذلــك خــالل إعــالن مكتب وزيــر دولة 
الرقمي  واالقتصاد  االصطناعي  للذكاء 
باب  فتح  عن  بعد  عن  العمل  وتطبيقات 
التسجيل في الدورة الرابعة لمخيم اإلمارات 
للذكاء االصطناعي بالتعاون مع البرنامج 
الوطني للذكاء االصطناعي، الذي تستمر 
المقبل،  أغسطس  مطلع  حتى  برامجه 
بالشراكة مع مجموعة من الجهات الوطنية 
والشركات العالمية الكبرى المتخصصة في 

مجاالت الذكاء االصطناعي والبرمجة.
وقال معاليه: إن الــدورة الرابعة لمخيم 
االصطناعي  للذكاء  الصيفي  ــارات  ــ اإلم
تحقيقها  تــم  التي  النجاحات  على  تبني 
دعماً  وتــأتــي  الماضية،  السنوات  خــالل 
لجهود الدورات السابقة وتؤكد على أهمية 
الذكاء  ثقافة  ترسيخ  في  المخيم  تنظيم 
لدى  المستقبلية  والمهارات  االصطناعي 
الطالب لتسهيل تبني تطبيقات البرمجة 
القادمة،  لألجيال  االصطناعي  والــذكــاء 
وتشجيعهم على االستفادة من البنية التحتية 
الرقمية المتقدمة في دولة اإلمارات ووضع 
خطط لضمان االستدامة والتطور الرقمي.

االصطناعي  للذكاء  دولة  وزير  وأضاف 
عن  العمل  وتطبيقات  الرقمي  واالقتصاد 
بعد أن المخيم الصيفي للذكاء االصطناعي 
يتيح للشباب فرصة المشاركة في تصميم 
التفكير  ــيــات  آل ومــعــرفــة  مبتكرة  حــلــول 
المستقبلي والتعرف بشكل أكبر على فرص 

للتطوير التكنولوجي.
ــذا الــعــام بــرامــج  ويـــقـــّدم الــمــخــيــم هـ
متخصصة وورش عمل تفاعلية بمشاركة 

مجال  في  العالمية  الشركات  من  نخبة 
التكنولوجيا الحديثة مثل »مايكروسوفت« 
و»زوم«  و»ديـــــل«  ــم«  ــريـ و»كـ و»هــــــواوي« 
كود«  و»جيل  واغــن«  و»لــي  و»أكسنتشر« 
ام« و»تــودا« و»نوبل بروغ« و»ام  و»أي بي 
والشركات  الب«  تيك  ــا  و»داتـ كونتنت« 
المحلية الرائدة، بما في ذلك بلدية دبي 
ومختبرات دبي للمستقبل ومتحف اللعب 
المشاركين  تــزويــد  بــهــدف  التجريبي، 
المستقبلية  بــالــمــهــارات  الــمــخــيــم  فــي 
االصطناعي  الــذكــاء  بمجال  المتعلقة 
أهم  تعد  التي  والبرمجة  و»الميتافيرس« 

لغات المستقبل.
الــمــدارس  طــالب  المخيم  ويستهدف 
والجامعات بمختلف األعمار والتخصصات 
الــذكــاء  بــمــهــارات  لتمكينهم  الــمــشــاركــة 

االصطناعي الالزمة لمستقبل أفضل.
الصيفي  المخيم  فــعــالــيــات  وتــتــنــاول 

التي تسهم في تزويد  مختلف المواضيع 
الطالب بأهم مهارات الذكاء االصطناعي 
والتكنولوجيا  المستقبلية  والــمــهــارات 
يوفر  كما  البرمجة،  وعــلــوم  المتقدمة 
للتعرف  عمل  ورش  للطالب  البرنامج 
هذه  في  الجديدة  التقنيات  أحــدث  على 
المجاالت، واكتساب مفاهيم جديدة تسهم 
في تعزيز جاهزيتهم لإلبداع واالبتكار في 

مجال البرمجة في المستقبل.
ويعتمد المخيم على 3 مسارات رئيسية، 
ويركز فيها المسار األول على فئة األطفال 
إلــى 12  تــتــراوح أعمارهم مــن 6  الــذيــن 
سنة لتعزيز مهاراتهم المستقبلية وصقل 
معرفتهم األكاديمية بورش تدريبية، ويركز 
الثاني بشكل عام على المهتمين  المسار 
عن  النظر  بغض  الرقمية  بــالــمــهــارات 
يركز  كما  والعملية،  الدراسية  خلفيتهم 
بالمسار  يصنف  الـــذي  الثالث  المسار 
والتدقيق  البرمجة  علوم  على  المتقدم 
وغيرها بشكل متخصص في مجال الذكاء 

االصطناعي.
الــعــمــل عــلــى مــجــاالت  وتــركــز ورش 
تكنولوجية مختلفة تشمل »الميتافيرس« 
االستدامة  تضمن  وآليات  والمستقبل 
ــمــاد عــلــى تــقــنــيــات »الــبــلــوك  فــي االعــت
الواقعية،  الحياة  في  وأهــدافــه  تشين« 
ــورة ريــــادة األعــمــال  ــ وتــحــلــيــالت فــي ث
والذكاء االصطناعي واالبتكار في المدن 
االصطناعي  الذكاء  ومواضيع  الرقمية، 
والشباب  لألطفال  السيبراني  واألمــن 
ورش  ستنظم  كما  الــمــواقــع،  ومــطــوري 
الخاصة  الفيديو  لعبة  لصنع  تفاعلية 

بالمشارك.

بدء التسجيل في الدورة الرابعة لمخيم »الذكاء االصطناعي«

عمـر العلمــاء: اإلمــــــارات حريصــــــة

على إعـداد أفضـل جيل للمستقبـل
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اإلمارات.

 عمر سلطان العلماء



وكيل  العلماء،  سليم  محمد  الدكتور  قــال 
وزارة الصحة ووقاية المجتمع، رئيس مجلس 
الصحية:  للخدمات  اإلمارات  مؤسسة  إدارة 
رشيدة  بقيادة  محظوظون  أننا  في  شك  »ال 

محبة وحريصة على الوطن بكل مكوناته«. 
ــقــرار مــن صاحب  ــاف: »يــنــم هــذا ال وأضــ
وحــرص  محبة  عــن  ــة،  ــدول ال رئــيــس  السمو 
قلوبنا  على  العزيزة  الفئة  هــذه  على  سموه 
فنحن  المواطنات،  أبناء  فئة  وهــي  جميعاً، 
نمتلك في اإلمارات قيادة تهتم بجميع أبنائها 

وتنشد لهم الرفاهية والرخاء«. 
وأشار، إلى أن الجميع على أرض اإلمارات 
اسم  مع  يتناسب  بما  الــازم  االهتمام  ينال 
ومكانة دولة اإلمارات على الصعيد اإلقليمي 
والدولي، مشيراً إلى أن الدولة حرصت على 
غير  من  المتزوجات  بالمواطنات  االهتمام 
سبل  كافة  لهم  فقدمت  وبأبنائهن  مواطنين 

الرعاية والمساعدة. 
وأكد حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع 
والتنسيق مع  بالتعاون  تنفيذ هذا األمر  على 
الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه يدخل الفرح 
ربين  اللواتي  المواطنات  األمهات  قلوب  إلى 
ــوالء لهذا  والـ أبــنــاءهــن على حــب اإلمـــارات 
الوطن الغالي الذي أجزل العطاء لكل أبنائه. 
وذكر أن اإلمارات حرصت 
ــاء الـــمـــواطـــنـــات  ــ ــن ــ عـــلـــى أب

فمنحتهم حقوقهم في التعليم والحصول على 
العمل،  سبل  لهم  وسهلت  الصحية  الخدمات 
ودعــم  المواطنات  ألبــنــاء  االســتــقــرار  لتوفير 
الصحية  الناحية  من  الفئة  هذه  حياة  مسيرة 
إلى  بــاإلضــافــة  واالجتماعية،  واالقــتــصــاديــة 

الجوانب التعليمية.
 ذكر الدكتور يوسف محمد السركال، المدير 
العام لمؤسسة اإلمارات للخدمات الصحية، أن 
معاملة أبناء المواطنات معاملة المواطنين في 
ترعى  الدولة  أن  في  يصب  الصحي،  القطاع 
العيش الكريم ألبناء الوطن والمقيمين، مشيراً 
إلى أن هذا األمر يجسد أن محور التنمية في 
اإلمارات هو اإلنسان وتوفر ما يستلزم تطويره 

والمحافظة عليه صحياً وتعليمياً. 
الخدمات  مستوى  يرفع  القرار  أن  وأكــد، 
االجــتــمــاعــيــة الــمــقــدمــة لــإنــســان، وخــاصــة 
الصحية والتعليمية، وهو ما يؤثر في شخصية 
ويزيد  للوطن  محبته  ويعزز  وتكوينه  اإلنسان 

من استقراره األسري والنفسي. 
مؤشرات  على  إيجابياً  ذلــك  »يؤثر  وقــال: 
الدولة الصحية في مجال التنافسية العالمية، 
المجال  في  مكتسباتنا  على  يحافظ  وأيضاً 
المؤشرات  أنه يرفع من معدل  الصحي، كما 

الصحية للدولة وفقاً المنظور الدولي«. 
من جهته، قال عوض صغير الكتبي، مدير 
»قــرار صاحب  دبــي:  في  الصحة  هيئة  عــام 

ــة يــصــب فــي مصلحة  ــدول الــســمــو رئــيــس ال
وعلى  المجاالت  كافة  في  كإنسان  اإلنسان 
الصحة  رأســهــا  وعــلــى  األصـــعـــدة،  مختلف 

والتعليم«. 
انعكاسات  له  القرار سيكون  هذا  أن  وأكد 
المواطنات  أبناء  على  كبير  بشكل  إيجابية 
المقيمين بالدولة، مشيراً إلى أن ذلك يساهم 
الفترة  تحققت خال  التي  النتائج  تعزيز  في 
توفير حياة كريمة ألبناء  الماضية في مجال 
حرص  مثمناً  بالدولة،  المقيمين  المواطنات 
رعاية  على  الــدولــة،  رئيس  السمو  صاحب 

أفراد المجتمع وتلبية احتياجاتهم. 
ــال: هـــذه فــئــة عـــزيـــزة عــلــى قــيــادتــنــا  ــ وقـ
الرشيدة، ولذلك تتخذ كل ما من شأنه تعزيز 
المواطنات  أبناء  لدى  والعطاء  العمل  مسيرة 
وتحقيق االستقرار لألمهات واألبناء على حد 
سواء، من خال توفير مختلف أنواع الرعاية 

الكاملة والمختلفة لهذه الفئة«. 
ــرار سيكون  ــق ال أن  إلــى  الــكــتــبــي،  وأشـــار 
دور  تعزيز  أهمها  الــفــوائــد،  مــن  العديد  لــه 
المجتمع  تنمية  فــي  البشرية  الــكــوادر  هــذه 
مسيرته،  بناء  في  أكثر  بفاعلية  والمساهمة 
في  ــدوا  ول المواطنات  أبناء  أن  إلــى  مشيراً 
هذه األرض ونشؤوا عليها وتشربوا الموروث 
وتبرمجوا  أمهاتهم  عبر  وأخـــذوه  الثقافي 

عليه. 
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يصدر قرارًا بشأن أبناء المواطنات 

رئيس الدولة

أشادوا بانعكاساته اإليجابية على المجتمع اإلماراتي

أعضاء »الوطني«: القرار يحقق أعلى مستويات االستقرار األسري 

وقال العضو ناصر اليماحي: »نثمن القرار 
الذي يُعد بمثابة مكرمة سخية من صاحب 
التي  المكارم  وإحــدى  الدولة  رئيس  السمو 
تــؤكــد حـــرص ســمــوه عــلــى دعـــم الــمــواطــن 
وأضاف:  له«.  الكريمة  الحياة  وتوفير سبل 
األسرة  استقرار  في  القرار  يساهم  »سوف 
ألبناء  كريمة  وتوفير صحة  التعليم  وتطوير 

بنات الوطن من األمهات اإلماراتيات«.
وأكــد حــرص القيادة في دولــة اإلمــارات 
الــحــيــاة الكريمة  كــافــة ســبــل  تــوفــيــر  عــلــى 
المواطنات  وأبناء  والمواطنات  للمواطنين 
الخير،  إمارات  أرض  على  المقيمين  وحتى 
اإلمــارات  شعب  احتياجات  تتلمس  والتي 
في  يساهم  أن  يمكن  ما  كل  على  والوقوف 
سبل  وتوفير  ــارات  اإلمـ شعب  ورقــي  تطور 
القرار في  لوقع  الكريمة له. مشيراً  الحياة 
نفوس أبناء المواطنات والذي من شأنه أن 
باعتبار  والقيادة  الشعب  تاحم  من  يعزز 
التعليم والصحة أحد الركائز الرئيسية في 

حياة الفرد.
البيرق،  عائشة  العضو  قالت  جانبها  من 
ــرار رئــيــس الــدولــة هــو فــاتــحــة خير  إن قـ
يؤكد  والذي  اإلماراتيات  المواطنات  ألبناء 
فيه  مــا  لكل  واهــتــمــام ســمــوه  على حــرص 
مصلحة ألفراد المجتمع اإلماراتي وتحقيق 
وسموه  المجتمع،  في  لألسرة  االستقرار 
وتوفير  الوطن  أبناء  لرفعة  وسعاً  يدخر  ال 
إيمان  من  ذلك  ويأتي  لهم،  الكريم  العيش 
األســرة  تماسك  بأهمية  الرشيدة  القيادة 
وتذليل كافة الصعاب أمام المرأة اإلماراتية.
وأشارت إلى أن قرار صاحب السمو رئيس 
األمهات  من  الكثير  حياة  سيسهل  الدولة 
التعليم  مــجــال  فــي  وأبنائهن  الــمــواطــنــات 
القطاعات  مــن  يعتبران  اللذين  والصحة 
إلى  الفتًة  فرد.  كل  حياة  في  أهمية  األكثر 
االجتماعي،  االســتــقــرار  يحقق  الــقــرار  أن 
توفير  أجــل  مــن  تسهيات  مــن  يحمله  لما 

المساواة والحياة الكريمة للجميع.
كل  نشهد  السويدي:  سمية  العضو  قالت 
صاحب  مــكــارم  فيها  تتجلى  لحظات  ــوم  ي
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة - حفظه اهلل – لنقف اليوم شاهدين 
على قرار سموه، حفظه اهلل، بشأن معاملة 
في  المقيمين  اإلماراتيات  المواطنات  أبناء 
للمواطنين  المقررة  ذاتها  بالمعاملة  الدولة 
في قطاعي التعليم والصحة، فالقرار شاهد 

على حرص القيادة الرشيدة على دعم أسر 
أبناء المواطنات واستقرارهم وحرص سموه 
-حفظه اهلل- على متابعة شؤون المواطنات 
وتثبيت  احتياجاتهن،  وتلمس  اإلماراتيات 
اإلمــاراتــيــة  ــمــرأة  ال تمكين  مسيرة  ركــائــز 
مر  على  المرموقة  مكانتها  تحتل  لتبقى 
الزمن بدعم قيادتنا الرشيدة لتصبح المرأة 
حصولها  في  به  يُفتخر  نموذجا  اإلماراتية 
كافة  في  واالمتيازات  الفرص  أفضل  على 

الصعد والمجاالت«.
وأضافت »إنه القائد واألب الحنون الذي 
شعبه  بشؤون  العميق  اإلحساس  بين  جمع 
ليبقى  وطــنــه  فــي سبيل  الــشــجــاع  والــعــمــل 
شامخاً بالعطف والمسؤولية.. القائد الذي 
هو امتداد إلرث المغفور له الشيخ زايد بن 
والشيخ  ثــراه،  اهلل  نهيان، طيب  آل  سلطان 
نهيان، رحمه اهلل، ففي  آل  زايد  بن  خليفة 
الوقت الذي يذكر فيه صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان تتجلى الصفات في 
تجاوز  الــذي  البار  اإلمـــارات  ابــن  شخصية 
بره حدود السماء والمخلص الذي لم يتوان 
لحظة عن تسخير الغالي والنفيس في سبيل 

المصير الواحد المشترك«.
وأشارت إلى أن قرار صاحب 

السمو رئيس الدولة يؤكد 
توفير  عــلــى  ــحــرص  ال

لشعبه،  كريمة  حياة 

وأحد القرارات التي تحقق المضي بالدولة 
المجاالت  جميع  في  المستويات  أعلى  إلى 
ــيــمــي والــعــالــمــي  عــلــى الــمــســتــويــيــن اإلقــل
المتفرد  الدبلوماسي  أدائــهــا  خلف  ليقف 
لتمضي  المستدام،  العالمي  واقتصادها 
دولة اإلمارات أيقونة يحتذى بها في التميز 
والتفرد لتتبوأ المراكز األولى في اإلنجازات 
عدة  في  راسخة  لمقومات  المسبوقة  غير 

مؤشرات تنافسية عالمية. 

اهتمام كبير 
المجلس  الــنــقــبــي، عــضــو  ثــّمــنــت شـــذى 
الــذي أصــدره  الــقــرار  الوطني االتــحــادي، 
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
بشأن  اهلل،  حفظه  الــدولــة،  رئيس  نهيان، 
ــات  ــي ــاء الــمــواطــنــات اإلمــارات ــن مــعــامــلــة أب
ذاتــهــا  بالمعاملة  ــة  ــدول ال فــي  المقيمين 
التعليم  قطاعي  في  للمواطنين  المقررة 
يجّسد  الــقــرار  هــذا  أن  مــؤكــدة  والصحة، 
االهتمام الكبير الذي تحظى به هذه الفئة 
الــدولــة،  رئــيــس  السمو  صــاحــب  قبل  مــن 
وقالت  المجتمع.  فئات  باقي  شأن  شأنها 
القرارات  هــذه  »مثل  لـــ»االتــحــاد«:  النقبي 
القيادة  بها  تتمتع  التي  التفّرد  تعكس حالة 
كافة  إسعاد  على  الحرص  في  الرشيدة، 
النفسي  االستقرار  وبث  المجتمع،  أطياف 
ــر الــمــعــنــيــة بهذا  ــادي بــيــن األســ ــمـ والـ

الفرح واألمل في نفوس  القرار، كما يبعث 
أن  معتبرة  وأبنائهن،  المواطنات  األمهات 
هذا القرار يعد تكريماً جديداً لألم والمرأة 
تحدثنا  ما  »كثيراً  وأضــافــت:  اإلمــاراتــيــة. 
ــحــادي،  االت الــوطــنــي  المجلس  قبة  تحت 
المواطنات  أبناء  رعاية  ضمان  أهمية  عن 
وخصوصاً  المواطنين،  بغير  المتزوجات 
عن  معربة  والتعليم«،  بالصحة  المتعلقة 
اتخاذ  يتم  أن  القريب  المستقبل  في  أملها 
قرارات مماثلة لتمكين هذه الفئة من أبناء 
المواطنات من الحصول على فرص العمل 
المسكن  على  حصولهم  وكذلك  المناسبة، 
المناسب، لضمان تحقيق المساواة الكاملة 

للمرأة في حقوقها مع الرجل.
وذكرت أن المستفيد الفعلي من مثل هذه 
أبناءه  يحتضن  الذي  الوطن،  هو  القرارات 
ليقفوا جنباً إلى جنب مع إخوتهم تحت رايته 
داعية  الــمــجــاالت،  بمختلف  خدمته  وفــي 
أبناء المواطنات إلى ضرورة أن يكون هذا 
للمزيد  لهم  حقيقية  وفرصة  دافعاً  القرار 
للمشاركة  العلمي  والــتــفــوق  ــقــاء  االرت مــن 
البناءة في صنع المستقبل المشرق للوطن، 
يتجزأ  ال  جــزءاً  باعتبارهم 
الوطني  النسيج  مــن 
ومكوناً  والمجتمعي، 
مكونات  مــن  أصــيــًا 

الوطن.

مسؤولون بالقطاع الصحي لـ »  «:

توفير خدمات صحية متميزة ألبناء املواطنات

منى الحمودي )أبوظبي( 

أكد أعضاء في المجلس الوطني االتحادي على أهمية قرار صاحب السمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، بشأن معاملة 

أبناء المواطنات اإلماراتيات المقيمين في الدولة بالمعاملة ذاتها 

المقررة للمواطنين في قطاعي التعليم والصحة، والذي يزيد من مساحة 

االستقرار األسري والنفسي لدى األمهات المواطنات وأبنائهن. مشيرين 

إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد يسعى لتذليل كافة العقبات 

وإصدار القرارات التي تحقق أعلى مستويات االستقرار األسري والتي 

تنعكس إيجابًا على المجتمع اإلماراتي.

أشار محمد عيسى الكشف عضو 
املجلس الوطني االحتادي إلى أن صاحب 

السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة – حفظه اهلل- وإخوانه 
أصحاب السمو حكام اإلمارات امتداد 

ملسيرة البناء واالحتاد، وتكملة ملا بناه 
املؤسسون بقيادة املغفور له الشيخ زايد 

بن سلطان وإخوانه، طيب اهلل ثراهم، 
وهي تكملة للوطنية واللحمة األسرية 

والبيت الواحد. وقال: إن قرار صاحب 
السمو رئيس الدولة هو أحد املبادرات 

املعنية باجلميع، فاملواطنة جزء من 
املجتمع وهناك الكثير من املجاالت 

التي تشمل املواطن يف الدولة، ويأتي 
االهتمام بتوفير املساواة يف التعليم 

والصحة ألبناء املواطنات ليحقق أساس 
االستقرار الدائم باعتبارهما أحد أهم 

املجاالت احلياتية التي يحتاج لها الفرد 
ليصل ملرحلة من االستقرار النفسي 

واملجتمعي.  وأكد سعي القيادة الدائم 
يف دولة اإلمارات إلى قضاء حوائج من 

يعيش على أرض الوطن، والقرار يرسخ 
هذا األمر ويؤصل االهتمام باإلنسان 

يف دولة تتطلع دائمًا للمستقبل الواعد 
واملنجزات القادمة باعتبار العنصر 

البشري هو األساس املهم لتكملة مسيرة 
الدولة يف اخلمسني عامًا القادمة.

محمد الكشف:
البيــــــت الواحــــد ناعمة المنصوري: تعزيز النسيج المجتمعي

أكدت ناعمة املنصوري عضو املجلس الوطني االحتادي أن قرار صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل«، بشأن معاملة أبناء املواطنات اإلماراتيات 

املقيمني يف الدولة باملعاملة ذاتها املقررة للمواطنني يف قطاعي التعليم والصحة، يجسد 
حرص القيادة الرشيدة على تلبية احتياجات أبناء وبنات الوطن مبا يعزز النسيج املجتمعي 
بني أبناء الوطن الواحد ويسهم يف تعزيز االستقرار األسري. وقالت: إن القرار يشكل مصدر 

إلهام للمسؤولني يف مختلف قطاعاتهم يف النظر إلى احتياجات املواطنني بصورة مختلفة 
ومبتكرة؛ إذ يدشن القرار مسيرة جديدة من عطاء القائد لشعبه والوقوف على أدق 

التفاصيل فيما يهم حياة املواطن لتقدم اإلمارات عبر قيادتها الرشيدة جتربة فريدة يف 
حتقيق الرفاه املجتمعي ألبناء الوطن. وأضافت أن دولة اإلمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة 

جعلت اإلنسان محور اهتمامها وركيزة أساسية يف مسيرة التنمية املستدامة التي تشهدها 
الدولة يف مختلف املجاالت، وهو ما يتجلى بوضوح يف إشراك جميع أبناء وبنات الوطن يف 

حمل راية اإلمارات عالية خفاقة شامخة بسواعد أبنائها املخلصني.

سامي عبد الرؤوف )دبي(

أشاد مسؤولون في الجهات الصحية 

الحكومية االتحادية والمحلية، بقرار 

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان، رئيس الدولة، »حفظه الله«، 

بمعاملة أبناء المواطنات اإلماراتيات 

المقيمين في الدولة بالمعاملة ذاتها 

المقررة للمواطنين في قطاعي 

التعليم والصحة.  وقالوا في تصريحات 

لـ »االتحاد«: »هذا األمر السامي يسهل 

لهذه الفئة الحصول على كل أنواع 

الرعاية الصحية والعالجية ويؤثر 

إيجابيًا على مؤشرات الدولة الصحية 

عالميًا، ويحافظ من جهة أخرى على 

المكتسبات الصحية المتميزة للدولة«.

وأكدوا أن صاحب السمو رئيس الدولة، 

يولي اهتمامًا كبيرًا ومنقطع النظير 

باإلنسان باعتباره محور التنمية 

المستدامة، مشيرين إلى أن قرار صاحب 

السمو رئيس الدولة يخلق مزيدًا من 

االستقرار األسري ويوفر الرعاية الصحية 

المتميزة للجميع.  وعبر هؤالء 

المسؤولون، عن شكرهم وتقديرهم 

لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، 

رئيس الدولة، حفظه الله، على هذه 

المبادرة، التي سيكون لها تأثير كبير 

لدى األمهات المواطنات، اللواتي 

يعرفن حق المعرفة أن لهن قيادة 

ترعى مصالحهن وتهتم بشؤونهن 

وتقدم كل ما من شأنه توفير الحياة 

الكريمة لهن وألبنائهن.

قال الدكتور أمني حسني األميري، وكيل 
وزارة الصحة ووقاية املجتمع املساعد 

للتنظيم الصحي: »عهد صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس 

الدولة، حفظه اهلل، يحمل كل اخلير 
ألبناء الوطن كافة واملقيمني على أرضه 

ويوفر احلياة الكرمية جلميع فئات 
املجتمع«. وأضاف: »هذه لفتة إنسانية 

أبوية من قبل صاحب السمو رئيس الدولة، 
لدعم أبناء املواطنات للحصول على 

اخلدمات الصحية باختالف أنواعها«. 
وأشار إلى دور ما أمر به رئيس الدولة، يف 
توفير اخلدمات الصحية الالزمة ألبناء 

املواطنات املقيمني بالدولة، مؤكدًا دوره يف 
زيادة ترابط هذه الفئة من فئات املجتمع، 

مؤكدًا أن ما نراه دليل جديد على حرص 
القيادة الرشيدة على توفير ما يلزم لكل 

من على أرض الدولة. 
وأكد أن هذه لفتة كرمية من صاحب السمو 

رئيس الدولة، لدعم أبناء املواطنات 
املقيمني بالدولة، وهذا القرار يجسد 

رعاية احلكومة لكافة احلاالت والفئات 
والشرائح املجتمعية. 

وشدد األميري، على حرص الدولة على 
توفير سبل الراحة األساسية كاخلدمات 
الصحية ملن يستحق، مشيرًا إلى أن قرار 
صاحب السمو رئيس الدولة، يركز على 

االستقرار يف مختلف املجاالت، السيما أن 
دولة اإلمارات دائمًا ما توفر كل اخلدمات 

والرعاية للجميع.

رعاية كل الفئات

أبوظبي )وام(

 أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة، حفظه الله، قرارًا بشأن معاملة أبناء المواطنات 

اإلماراتيات المقيمين في الدولة بالمعاملة ذاتها 

المقررة للمواطنين في قطاعي التعليم والصحة. ويصدر 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة القرارات 

الالزمة كافة لتنفيذ وتفسير أحكام هذا القرار. وتقدم 

وزارة شؤون الرئاسة أوجه الدعم الالزم إلى الجهات 

الحكومية االتحادية والمحلية لتنفيذ أحكام هذا القرار 

والقرارات الصادرة بشأنه. ويأتي قرار صاحب السمو رئيس 

الدولة، حفظه الله، في إطار حرص القيادة الرشيدة على 

دعم أسر أبناء المواطنات واستقرارها.

محمد عيسى الكشف

شذى النقبيسمية السويديناصر اليماحيعائشة البيرق

عوض الكتبييوسف السركالأمين األميريمحمد العلماء

يتلقون المعاملة ذاتها المقررة للمواطنين في التعليم والصحة



وكيل  العلماء،  سليم  محمد  الدكتور  قــال 
وزارة الصحة ووقاية المجتمع، رئيس مجلس 
الصحية:  للخدمات  اإلمارات  مؤسسة  إدارة 
رشيدة  بقيادة  محظوظون  أننا  في  شك  »ال 

محبة وحريصة على الوطن بكل مكوناته«. 
ــقــرار مــن صاحب  ــاف: »يــنــم هــذا ال وأضــ
وحــرص  محبة  عــن  ــة،  ــدول ال رئــيــس  السمو 
قلوبنا  على  العزيزة  الفئة  هــذه  على  سموه 
فنحن  المواطنات،  أبناء  فئة  وهــي  جميعاً، 
نمتلك في اإلمارات قيادة تهتم بجميع أبنائها 

وتنشد لهم الرفاهية والرخاء«. 
وأشار، إلى أن الجميع على أرض اإلمارات 
اسم  مع  يتناسب  بما  الــازم  االهتمام  ينال 
ومكانة دولة اإلمارات على الصعيد اإلقليمي 
والدولي، مشيراً إلى أن الدولة حرصت على 
غير  من  المتزوجات  بالمواطنات  االهتمام 
سبل  كافة  لهم  فقدمت  وبأبنائهن  مواطنين 

الرعاية والمساعدة. 
وأكد حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع 
والتنسيق مع  بالتعاون  تنفيذ هذا األمر  على 
الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه يدخل الفرح 
ربين  اللواتي  المواطنات  األمهات  قلوب  إلى 
ــوالء لهذا  والـ أبــنــاءهــن على حــب اإلمـــارات 
الوطن الغالي الذي أجزل العطاء لكل أبنائه. 
وذكر أن اإلمارات حرصت 
ــاء الـــمـــواطـــنـــات  ــ ــن ــ عـــلـــى أب

فمنحتهم حقوقهم في التعليم والحصول على 
العمل،  سبل  لهم  وسهلت  الصحية  الخدمات 
ودعــم  المواطنات  ألبــنــاء  االســتــقــرار  لتوفير 
الصحية  الناحية  من  الفئة  هذه  حياة  مسيرة 
إلى  بــاإلضــافــة  واالجتماعية،  واالقــتــصــاديــة 

الجوانب التعليمية.
 ذكر الدكتور يوسف محمد السركال، المدير 
العام لمؤسسة اإلمارات للخدمات الصحية، أن 
معاملة أبناء المواطنات معاملة المواطنين في 
ترعى  الدولة  أن  في  يصب  الصحي،  القطاع 
العيش الكريم ألبناء الوطن والمقيمين، مشيراً 
إلى أن هذا األمر يجسد أن محور التنمية في 
اإلمارات هو اإلنسان وتوفر ما يستلزم تطويره 

والمحافظة عليه صحياً وتعليمياً. 
الخدمات  مستوى  يرفع  القرار  أن  وأكــد، 
االجــتــمــاعــيــة الــمــقــدمــة لــإنــســان، وخــاصــة 
الصحية والتعليمية، وهو ما يؤثر في شخصية 
ويزيد  للوطن  محبته  ويعزز  وتكوينه  اإلنسان 

من استقراره األسري والنفسي. 
مؤشرات  على  إيجابياً  ذلــك  »يؤثر  وقــال: 
الدولة الصحية في مجال التنافسية العالمية، 
المجال  في  مكتسباتنا  على  يحافظ  وأيضاً 
المؤشرات  أنه يرفع من معدل  الصحي، كما 

الصحية للدولة وفقاً المنظور الدولي«. 
من جهته، قال عوض صغير الكتبي، مدير 
»قــرار صاحب  دبــي:  في  الصحة  هيئة  عــام 

ــة يــصــب فــي مصلحة  ــدول الــســمــو رئــيــس ال
وعلى  المجاالت  كافة  في  كإنسان  اإلنسان 
الصحة  رأســهــا  وعــلــى  األصـــعـــدة،  مختلف 

والتعليم«. 
انعكاسات  له  القرار سيكون  هذا  أن  وأكد 
المواطنات  أبناء  على  كبير  بشكل  إيجابية 
المقيمين بالدولة، مشيراً إلى أن ذلك يساهم 
الفترة  تحققت خال  التي  النتائج  تعزيز  في 
توفير حياة كريمة ألبناء  الماضية في مجال 
حرص  مثمناً  بالدولة،  المقيمين  المواطنات 
رعاية  على  الــدولــة،  رئيس  السمو  صاحب 

أفراد المجتمع وتلبية احتياجاتهم. 
ــال: هـــذه فــئــة عـــزيـــزة عــلــى قــيــادتــنــا  ــ وقـ
الرشيدة، ولذلك تتخذ كل ما من شأنه تعزيز 
المواطنات  أبناء  لدى  والعطاء  العمل  مسيرة 
وتحقيق االستقرار لألمهات واألبناء على حد 
سواء، من خال توفير مختلف أنواع الرعاية 

الكاملة والمختلفة لهذه الفئة«. 
ــرار سيكون  ــق ال أن  إلــى  الــكــتــبــي،  وأشـــار 
دور  تعزيز  أهمها  الــفــوائــد،  مــن  العديد  لــه 
المجتمع  تنمية  فــي  البشرية  الــكــوادر  هــذه 
مسيرته،  بناء  في  أكثر  بفاعلية  والمساهمة 
في  ــدوا  ول المواطنات  أبناء  أن  إلــى  مشيراً 
هذه األرض ونشؤوا عليها وتشربوا الموروث 
وتبرمجوا  أمهاتهم  عبر  وأخـــذوه  الثقافي 

عليه. 
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يصدر قرارًا بشأن أبناء المواطنات 

رئيس الدولة

أشادوا بانعكاساته اإليجابية على المجتمع اإلماراتي

أعضاء »الوطني«: القرار يحقق أعلى مستويات االستقرار األسري 

وقال العضو ناصر اليماحي: »نثمن القرار 
الذي يُعد بمثابة مكرمة سخية من صاحب 
التي  المكارم  وإحــدى  الدولة  رئيس  السمو 
تــؤكــد حـــرص ســمــوه عــلــى دعـــم الــمــواطــن 
وأضاف:  له«.  الكريمة  الحياة  وتوفير سبل 
األسرة  استقرار  في  القرار  يساهم  »سوف 
ألبناء  كريمة  وتوفير صحة  التعليم  وتطوير 

بنات الوطن من األمهات اإلماراتيات«.
وأكــد حــرص القيادة في دولــة اإلمــارات 
الــحــيــاة الكريمة  كــافــة ســبــل  تــوفــيــر  عــلــى 
المواطنات  وأبناء  والمواطنات  للمواطنين 
الخير،  إمارات  أرض  على  المقيمين  وحتى 
اإلمــارات  شعب  احتياجات  تتلمس  والتي 
في  يساهم  أن  يمكن  ما  كل  على  والوقوف 
سبل  وتوفير  ــارات  اإلمـ شعب  ورقــي  تطور 
القرار في  لوقع  الكريمة له. مشيراً  الحياة 
نفوس أبناء المواطنات والذي من شأنه أن 
باعتبار  والقيادة  الشعب  تاحم  من  يعزز 
التعليم والصحة أحد الركائز الرئيسية في 

حياة الفرد.
البيرق،  عائشة  العضو  قالت  جانبها  من 
ــرار رئــيــس الــدولــة هــو فــاتــحــة خير  إن قـ
يؤكد  والذي  اإلماراتيات  المواطنات  ألبناء 
فيه  مــا  لكل  واهــتــمــام ســمــوه  على حــرص 
مصلحة ألفراد المجتمع اإلماراتي وتحقيق 
وسموه  المجتمع،  في  لألسرة  االستقرار 
وتوفير  الوطن  أبناء  لرفعة  وسعاً  يدخر  ال 
إيمان  من  ذلك  ويأتي  لهم،  الكريم  العيش 
األســرة  تماسك  بأهمية  الرشيدة  القيادة 
وتذليل كافة الصعاب أمام المرأة اإلماراتية.
وأشارت إلى أن قرار صاحب السمو رئيس 
األمهات  من  الكثير  حياة  سيسهل  الدولة 
التعليم  مــجــال  فــي  وأبنائهن  الــمــواطــنــات 
القطاعات  مــن  يعتبران  اللذين  والصحة 
إلى  الفتًة  فرد.  كل  حياة  في  أهمية  األكثر 
االجتماعي،  االســتــقــرار  يحقق  الــقــرار  أن 
توفير  أجــل  مــن  تسهيات  مــن  يحمله  لما 

المساواة والحياة الكريمة للجميع.
كل  نشهد  السويدي:  سمية  العضو  قالت 
صاحب  مــكــارم  فيها  تتجلى  لحظات  ــوم  ي
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة - حفظه اهلل – لنقف اليوم شاهدين 
على قرار سموه، حفظه اهلل، بشأن معاملة 
في  المقيمين  اإلماراتيات  المواطنات  أبناء 
للمواطنين  المقررة  ذاتها  بالمعاملة  الدولة 
في قطاعي التعليم والصحة، فالقرار شاهد 

على حرص القيادة الرشيدة على دعم أسر 
أبناء المواطنات واستقرارهم وحرص سموه 
-حفظه اهلل- على متابعة شؤون المواطنات 
وتثبيت  احتياجاتهن،  وتلمس  اإلماراتيات 
اإلمــاراتــيــة  ــمــرأة  ال تمكين  مسيرة  ركــائــز 
مر  على  المرموقة  مكانتها  تحتل  لتبقى 
الزمن بدعم قيادتنا الرشيدة لتصبح المرأة 
حصولها  في  به  يُفتخر  نموذجا  اإلماراتية 
كافة  في  واالمتيازات  الفرص  أفضل  على 

الصعد والمجاالت«.
وأضافت »إنه القائد واألب الحنون الذي 
شعبه  بشؤون  العميق  اإلحساس  بين  جمع 
ليبقى  وطــنــه  فــي سبيل  الــشــجــاع  والــعــمــل 
شامخاً بالعطف والمسؤولية.. القائد الذي 
هو امتداد إلرث المغفور له الشيخ زايد بن 
والشيخ  ثــراه،  اهلل  نهيان، طيب  آل  سلطان 
نهيان، رحمه اهلل، ففي  آل  زايد  بن  خليفة 
الوقت الذي يذكر فيه صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان تتجلى الصفات في 
تجاوز  الــذي  البار  اإلمـــارات  ابــن  شخصية 
بره حدود السماء والمخلص الذي لم يتوان 
لحظة عن تسخير الغالي والنفيس في سبيل 

المصير الواحد المشترك«.
وأشارت إلى أن قرار صاحب 

السمو رئيس الدولة يؤكد 
توفير  عــلــى  ــحــرص  ال

لشعبه،  كريمة  حياة 

وأحد القرارات التي تحقق المضي بالدولة 
المجاالت  جميع  في  المستويات  أعلى  إلى 
ــيــمــي والــعــالــمــي  عــلــى الــمــســتــويــيــن اإلقــل
المتفرد  الدبلوماسي  أدائــهــا  خلف  ليقف 
لتمضي  المستدام،  العالمي  واقتصادها 
دولة اإلمارات أيقونة يحتذى بها في التميز 
والتفرد لتتبوأ المراكز األولى في اإلنجازات 
عدة  في  راسخة  لمقومات  المسبوقة  غير 

مؤشرات تنافسية عالمية. 

اهتمام كبير 
المجلس  الــنــقــبــي، عــضــو  ثــّمــنــت شـــذى 
الــذي أصــدره  الــقــرار  الوطني االتــحــادي، 
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
بشأن  اهلل،  حفظه  الــدولــة،  رئيس  نهيان، 
ــات  ــي ــاء الــمــواطــنــات اإلمــارات ــن مــعــامــلــة أب
ذاتــهــا  بالمعاملة  ــة  ــدول ال فــي  المقيمين 
التعليم  قطاعي  في  للمواطنين  المقررة 
يجّسد  الــقــرار  هــذا  أن  مــؤكــدة  والصحة، 
االهتمام الكبير الذي تحظى به هذه الفئة 
الــدولــة،  رئــيــس  السمو  صــاحــب  قبل  مــن 
وقالت  المجتمع.  فئات  باقي  شأن  شأنها 
القرارات  هــذه  »مثل  لـــ»االتــحــاد«:  النقبي 
القيادة  بها  تتمتع  التي  التفّرد  تعكس حالة 
كافة  إسعاد  على  الحرص  في  الرشيدة، 
النفسي  االستقرار  وبث  المجتمع،  أطياف 
ــر الــمــعــنــيــة بهذا  ــادي بــيــن األســ ــمـ والـ

الفرح واألمل في نفوس  القرار، كما يبعث 
أن  معتبرة  وأبنائهن،  المواطنات  األمهات 
هذا القرار يعد تكريماً جديداً لألم والمرأة 
تحدثنا  ما  »كثيراً  وأضــافــت:  اإلمــاراتــيــة. 
ــحــادي،  االت الــوطــنــي  المجلس  قبة  تحت 
المواطنات  أبناء  رعاية  ضمان  أهمية  عن 
وخصوصاً  المواطنين،  بغير  المتزوجات 
عن  معربة  والتعليم«،  بالصحة  المتعلقة 
اتخاذ  يتم  أن  القريب  المستقبل  في  أملها 
قرارات مماثلة لتمكين هذه الفئة من أبناء 
المواطنات من الحصول على فرص العمل 
المسكن  على  حصولهم  وكذلك  المناسبة، 
المناسب، لضمان تحقيق المساواة الكاملة 

للمرأة في حقوقها مع الرجل.
وذكرت أن المستفيد الفعلي من مثل هذه 
أبناءه  يحتضن  الذي  الوطن،  هو  القرارات 
ليقفوا جنباً إلى جنب مع إخوتهم تحت رايته 
داعية  الــمــجــاالت،  بمختلف  خدمته  وفــي 
أبناء المواطنات إلى ضرورة أن يكون هذا 
للمزيد  لهم  حقيقية  وفرصة  دافعاً  القرار 
للمشاركة  العلمي  والــتــفــوق  ــقــاء  االرت مــن 
البناءة في صنع المستقبل المشرق للوطن، 
يتجزأ  ال  جــزءاً  باعتبارهم 
الوطني  النسيج  مــن 
ومكوناً  والمجتمعي، 
مكونات  مــن  أصــيــًا 

الوطن.

مسؤولون بالقطاع الصحي لـ »  «:

توفير خدمات صحية متميزة ألبناء املواطنات

منى الحمودي )أبوظبي( 

أكد أعضاء في المجلس الوطني االتحادي على أهمية قرار صاحب السمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، بشأن معاملة 

أبناء المواطنات اإلماراتيات المقيمين في الدولة بالمعاملة ذاتها 

المقررة للمواطنين في قطاعي التعليم والصحة، والذي يزيد من مساحة 

االستقرار األسري والنفسي لدى األمهات المواطنات وأبنائهن. مشيرين 

إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد يسعى لتذليل كافة العقبات 

وإصدار القرارات التي تحقق أعلى مستويات االستقرار األسري والتي 

تنعكس إيجابًا على المجتمع اإلماراتي.

أشار محمد عيسى الكشف عضو 
املجلس الوطني االحتادي إلى أن صاحب 

السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة – حفظه اهلل- وإخوانه 
أصحاب السمو حكام اإلمارات امتداد 

ملسيرة البناء واالحتاد، وتكملة ملا بناه 
املؤسسون بقيادة املغفور له الشيخ زايد 

بن سلطان وإخوانه، طيب اهلل ثراهم، 
وهي تكملة للوطنية واللحمة األسرية 

والبيت الواحد. وقال: إن قرار صاحب 
السمو رئيس الدولة هو أحد املبادرات 

املعنية باجلميع، فاملواطنة جزء من 
املجتمع وهناك الكثير من املجاالت 

التي تشمل املواطن يف الدولة، ويأتي 
االهتمام بتوفير املساواة يف التعليم 

والصحة ألبناء املواطنات ليحقق أساس 
االستقرار الدائم باعتبارهما أحد أهم 

املجاالت احلياتية التي يحتاج لها الفرد 
ليصل ملرحلة من االستقرار النفسي 

واملجتمعي.  وأكد سعي القيادة الدائم 
يف دولة اإلمارات إلى قضاء حوائج من 

يعيش على أرض الوطن، والقرار يرسخ 
هذا األمر ويؤصل االهتمام باإلنسان 

يف دولة تتطلع دائمًا للمستقبل الواعد 
واملنجزات القادمة باعتبار العنصر 

البشري هو األساس املهم لتكملة مسيرة 
الدولة يف اخلمسني عامًا القادمة.

محمد الكشف:
البيــــــت الواحــــد ناعمة المنصوري: تعزيز النسيج المجتمعي

أكدت ناعمة املنصوري عضو املجلس الوطني االحتادي أن قرار صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل«، بشأن معاملة أبناء املواطنات اإلماراتيات 

املقيمني يف الدولة باملعاملة ذاتها املقررة للمواطنني يف قطاعي التعليم والصحة، يجسد 
حرص القيادة الرشيدة على تلبية احتياجات أبناء وبنات الوطن مبا يعزز النسيج املجتمعي 
بني أبناء الوطن الواحد ويسهم يف تعزيز االستقرار األسري. وقالت: إن القرار يشكل مصدر 

إلهام للمسؤولني يف مختلف قطاعاتهم يف النظر إلى احتياجات املواطنني بصورة مختلفة 
ومبتكرة؛ إذ يدشن القرار مسيرة جديدة من عطاء القائد لشعبه والوقوف على أدق 

التفاصيل فيما يهم حياة املواطن لتقدم اإلمارات عبر قيادتها الرشيدة جتربة فريدة يف 
حتقيق الرفاه املجتمعي ألبناء الوطن. وأضافت أن دولة اإلمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة 

جعلت اإلنسان محور اهتمامها وركيزة أساسية يف مسيرة التنمية املستدامة التي تشهدها 
الدولة يف مختلف املجاالت، وهو ما يتجلى بوضوح يف إشراك جميع أبناء وبنات الوطن يف 

حمل راية اإلمارات عالية خفاقة شامخة بسواعد أبنائها املخلصني.

سامي عبد الرؤوف )دبي(

أشاد مسؤولون في الجهات الصحية 

الحكومية االتحادية والمحلية، بقرار 

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان، رئيس الدولة، »حفظه الله«، 

بمعاملة أبناء المواطنات اإلماراتيات 

المقيمين في الدولة بالمعاملة ذاتها 

المقررة للمواطنين في قطاعي 

التعليم والصحة.  وقالوا في تصريحات 

لـ »االتحاد«: »هذا األمر السامي يسهل 

لهذه الفئة الحصول على كل أنواع 

الرعاية الصحية والعالجية ويؤثر 

إيجابيًا على مؤشرات الدولة الصحية 

عالميًا، ويحافظ من جهة أخرى على 

المكتسبات الصحية المتميزة للدولة«.

وأكدوا أن صاحب السمو رئيس الدولة، 

يولي اهتمامًا كبيرًا ومنقطع النظير 

باإلنسان باعتباره محور التنمية 

المستدامة، مشيرين إلى أن قرار صاحب 

السمو رئيس الدولة يخلق مزيدًا من 

االستقرار األسري ويوفر الرعاية الصحية 

المتميزة للجميع.  وعبر هؤالء 

المسؤولون، عن شكرهم وتقديرهم 

لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، 

رئيس الدولة، حفظه الله، على هذه 

المبادرة، التي سيكون لها تأثير كبير 

لدى األمهات المواطنات، اللواتي 

يعرفن حق المعرفة أن لهن قيادة 

ترعى مصالحهن وتهتم بشؤونهن 

وتقدم كل ما من شأنه توفير الحياة 

الكريمة لهن وألبنائهن.

قال الدكتور أمني حسني األميري، وكيل 
وزارة الصحة ووقاية املجتمع املساعد 

للتنظيم الصحي: »عهد صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس 

الدولة، حفظه اهلل، يحمل كل اخلير 
ألبناء الوطن كافة واملقيمني على أرضه 

ويوفر احلياة الكرمية جلميع فئات 
املجتمع«. وأضاف: »هذه لفتة إنسانية 

أبوية من قبل صاحب السمو رئيس الدولة، 
لدعم أبناء املواطنات للحصول على 

اخلدمات الصحية باختالف أنواعها«. 
وأشار إلى دور ما أمر به رئيس الدولة، يف 
توفير اخلدمات الصحية الالزمة ألبناء 

املواطنات املقيمني بالدولة، مؤكدًا دوره يف 
زيادة ترابط هذه الفئة من فئات املجتمع، 

مؤكدًا أن ما نراه دليل جديد على حرص 
القيادة الرشيدة على توفير ما يلزم لكل 

من على أرض الدولة. 
وأكد أن هذه لفتة كرمية من صاحب السمو 

رئيس الدولة، لدعم أبناء املواطنات 
املقيمني بالدولة، وهذا القرار يجسد 

رعاية احلكومة لكافة احلاالت والفئات 
والشرائح املجتمعية. 

وشدد األميري، على حرص الدولة على 
توفير سبل الراحة األساسية كاخلدمات 
الصحية ملن يستحق، مشيرًا إلى أن قرار 
صاحب السمو رئيس الدولة، يركز على 

االستقرار يف مختلف املجاالت، السيما أن 
دولة اإلمارات دائمًا ما توفر كل اخلدمات 

والرعاية للجميع.

رعاية كل الفئات

أبوظبي )وام(

 أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة، حفظه الله، قرارًا بشأن معاملة أبناء المواطنات 

اإلماراتيات المقيمين في الدولة بالمعاملة ذاتها 

المقررة للمواطنين في قطاعي التعليم والصحة. ويصدر 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة القرارات 

الالزمة كافة لتنفيذ وتفسير أحكام هذا القرار. وتقدم 

وزارة شؤون الرئاسة أوجه الدعم الالزم إلى الجهات 

الحكومية االتحادية والمحلية لتنفيذ أحكام هذا القرار 

والقرارات الصادرة بشأنه. ويأتي قرار صاحب السمو رئيس 

الدولة، حفظه الله، في إطار حرص القيادة الرشيدة على 

دعم أسر أبناء المواطنات واستقرارها.

محمد عيسى الكشف

شذى النقبيسمية السويديناصر اليماحيعائشة البيرق

عوض الكتبييوسف السركالأمين األميريمحمد العلماء

يتلقون المعاملة ذاتها المقررة للمواطنين في التعليم والصحة
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رئيس الدولة

)وام( أبوظبي 

رئيس  غباش  صقر  معالي  رفــع  جانبه،  من 
ألقاها  كلمة  في  االتحادي  الوطني  المجلس 
من  الختامية  عشرة  السادسة  الجلسة  خالل 
دور االنعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي 
وعظيم  التقدير  آيات  أسمى  عشر..  السابع 
الرشيدة،  الــقــيــادة  إلــى  والــعــرفــان  االمــتــنــان 
زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  بقيادة صاحب 
وأخيه  اهلل«،  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل 
آل  راشــد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
ــة رئــيــس مجلس  ــدول مــكــتــوم نــائــب رئــيــس ال
وإخوانهما  اهلل«،  »رعــاه  دبــي  حاكم  الــوزراء 
األعلى  المجلس  أعــضــاء  السمو  أصــحــاب 
الكبير  دعمهم  على  اإلمارات،  حكام  لالتحاد 
ــحــادي  االت الــوطــنــي  للمجلس  والــمــتــواصــل 
ــة،  ــدول ال فــي  الــتــشــريــعــيــة  الــســلــطــة  بصفته 

ومتطلباته.  أعماله  لكل  الكريمة  ورعايتهم 
»لقد  كلمته:  في  غباش  صقر  معالي  وقال 
ــة رحلة  ــداي ــدور الــثــالــث ب ــ ــطــالق ال شــهــد ان
الخمسين الثانية من عمر دولتنا المديد، وفي 
هذا الدور أكمل مجلسنا عامه الخمسين من 
المفهوم  وسيظل،  فيها،  جسد  التي  مسيرته 
السلطتين  بين  للشراكة  الحقيقي  والتطبيق 
التعاون،  على  المبنية  والتنفيذية  التشريعية 
الغالي«.  وطننا  يخدم  بما  والثقة  واالحترام 
ــدور أيــضــاً، فقدت  ــ وأضــــاف: »فـــي هـــذا ال
اإلمارات، ومعها األمتان العربية واإلسالمية، 
زايد  بن  خليفة  الشيخ  التمكين  مسيرة  قائد 
خير  جسد  الـــذي  اهلل«،  »رحــمــه  نهيان  آل 
الــمــغــفــور له  ــة  ــدول ال ــداد إلرث مــؤســس  امــت
اهلل  »طيب  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 
عليها  تأسست  التي  المبادئ  بتأكيد  ثــراه«، 
ــدال،  ــت واالع الحكمة  فــي  الــمــبــاركــة  دولــتــنــا 
والميمون  السلس  االنتقال  العالم  شهد  كما 
السمو  أصــحــاب  انــتــخــب  عــنــدمــا  للسلطة 
وبصوت  لالتحاد،  األعلى  المجلس  أعضاء 
جامع واحد، صاحب السمو الشيخ محمد بن 
امتداداً  ليكون  للدولة،  رئيساً  نهيان  آل  زايد 

أصياًل لخير األسالف«. 

50 عامًا 
اليوم  هــذا  إن  غباش:  صقر  معالي  وقــال 
الذي نختتم فيه الدور الثالث، هو أيضاً اليوم 
فيه  يعترف  الذي  البرلماني،  للعمل  الدولي 
الكبير الذي يضطلع  بالدور  الدولي  المجتمع 
لنا،  ويحق  بلدانهم،  لخدمة  البرلمانيون  به 
بالنجاحات  نعتز  أن  الــمــنــاســبــة،  هــذه  فــي 
واإلنجازات التي حققها مجلسنا عبر مسيرته 
ما  ومنها  تأسيسه،  منذ  عاماً   50 لـ  الممتدة 
حققه خالل هذا الدور من قيامه بعقد »16« 
جلسة عامة، كما عقدت لجانه 143 اجتماعاً 
و»3« حلقات نقاشية. وتواصلت مع »60« جهة 
المعنية  والقطاعات  المؤسسات  مختلف  من 
أنه  معاليه  وأوضح  البرلماني.  العمل  لخدمة 
على الصعيد التشريعي ورد إلى المجلس من 
المجلس  قام  قانون  مشروع   »12« الحكومة 
 »10« مناقشة  من  وانتهى  جميعاً،  بدراستها 
الرقابي،  الصعيد  وعلى  قوانين،  مشروعات 
عامة،  موضوعات   »8« المجلس  ناقش  فقد 
رفعها  تــم  تــوصــيــة   151 بــشــأنــهــا  وأصــــدر 
ــام  لــلــحــكــومــة، وطـــرح أعــضــاء الــمــجــلــس أم
مختلف  تناولت  سؤاالً   »34« الحكومة  ممثلي 
العمل  مجاالت  شتى  في  الحيوية  القضايا 
دور  البرلمانية  للشعبة  »كان  وقال:  الوطني. 
الوطني  المجلس  تمثيل  فــي  وفــاعــل  نشط 
التي  واالجتماعات،  الفعاليات،  مختلف  عبر 
الوفود  من  الكثير  المجلس  فيها  استضاف 

هذا  خــالل  جــاءت  التي  الــزائــرة  البرلمانية 
الدور مع استضافة اإلمارات لمعرض إكسبو 
بنجاح  الــدولــة  احتضنته  الــذي  دبــي،   2020
حصيلة  أثمرت  ولقد  مسبوق،  غير  عالمي 
على  المجلس  حصول  عــن  التحركات  هــذه 
األبيض  البحر  لبرلمان  الدائمة  العضوية 
برلمان  في  مراقب  وعلى عضوية  المتوسط، 
ينعكس  مما  والــكــاريــبــي،  الالتينية  أميركا 
الدولة  مكانة  تأكيد  على  اإليجابية  بــآثــاره 
إننا  غباش:  صقر  معالي  وقال  ومصالحها«. 
في المجلس الوطني االتحادي، نثمن التعاون 
الذي أبداه أصحاب السمو والمعالي الوزراء 
الحكومة  بين  النموذجية  العالقة  لتدعيم 
المتبادل،  االحترام  والمجلس على أسس من 
الوطنية،  بالمسؤولية  المشترك  واإلحساس 
الشكر  عميق  عن  معرباً  العامة،  والمصلحة 
لمعالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير 
االتحادي  الوطني  المجلس  لشؤون  الــدولــة 
التنفيذي  فريقه  ومعه  وتواصله،  تعاونه  على 
العاملين  وباقي  لوتاه  األخ طارق  رأسه  وعلى 

من ذوي الكفاءة واإلخالص بالوزارة. 
الوطني  الــمــجــلــس  رئــيــس  مــعــالــي  ــقــدم  وت
الشؤون  لجنة  إلى  الجزيل  بالشكر  االتحادي 
ــون على  ــطــع وال والــتــشــريــعــيــة  ــة  ــوري ــدســت ال
جهودها في دراسة ومناقشة موضوع سياسة 

وزارة العدل في شأن التوجيه األسري، ولجنة 
شؤون الدفاع والداخلية والخارجية إلنجازها 
ــداث والــمــعــرضــيــن  ــ مــشــروعــي قــانــون األحـ
الشؤون  ولجنة  االعتبار،  رد  وقانون  للجنوح 
إلنجازها  والصناعية  واالقتصادية  المالية 
خمسة مشروعات قوانين وموضوع عام حول 
التقنية  شــؤون  ولجنة  السياحة،  قطاع  دعم 
دراسة  إلنجازها  المعدنية  والثروة  والطاقة 
الوطنية،  الصناعة  تطوير  موضوع  ومناقشة 

والشباب  والــثــقــافــة  التعليم  شـــؤون  ولجنة 
ــة  ــة واإلعــــــالم إلنـــجـــازهـــا دراســ ــاضـ ــريـ والـ
الثقافة  وزارة  ســيــاســة  مــوضــوع  ومــنــاقــشــة 
والبيئية  الصحية  الشؤون  ولجنة  والشباب، 
الصيدلة  قــانــون  تعديل  مــشــروع  إلنــجــازهــا 
النفسية،  الصحة  موضوع  ومناقشة  ودراسة 
والسكان  والعمل  االجتماعية  الشؤون  ولجنة 
ومناقشة  دراسة  إلنجازها  البشرية  والموارد 
الشؤون  ولجنة  االجتماعي،  الضمان  موضوع 
ــاف والـــمـــرافـــق الــعــامــة  ــ ــ ــة واألوق ــي اإلســالم
سياسة  موضوعي  ومناقشة  دراسة  إلنجازها 
البنية التحتية وبرنامج زايد لإلسكان، ولجنة 
شكوى   78 قرابة  دراسة  إلنجازها  الشكاوى 
والبت فيها خالل دور االنعقاد الثالث، ولجنة 
وتحسين  تطوير  في  لجهودها  اللجان  رؤساء 
ــابــعــة إنـــجـــاز الــلــجــان  ــجــان ومــت ــل أعـــمـــال ال
المجلس.  جلسات  انتظام  بضمان  أعمالها 
المؤسسات  لجميع  والتقدير  بالشكر  وتوجه 
كانوا  الذين  الحكومية  والجهات  والهيئات 
ونجاحنا.  مهامنا  أداء  في  لنا  عوناً  جميعاً 
اإلعالمية  مؤسساتنا  لكل  موصول  والشكر 
تغطية  في  الدؤوبة  لجهودهم  ولإلعالميين 
في  والمساهمة  إعــالمــيــاً  المجلس  أعــمــال 
البرلمانية.  الــحــيــاة  وثــقــافــة  مــبــدأ  ترسيخ 
أتقدم  أن  »يسعدني  قــائــاًل:  كلمته  واختتم 

أخواتي  إلى  الجزيل  بالشكر  جميعاً  باسمكم 
العامة  األمانة  في  وأبنائي  وبناتي  وإخواني، 
على  النعيمي  عمر  الدكتور  بقيادة  للمجلس 
يظل  أن  على  وحرصهم  الطيبة،  جهودهم 
تطوير  االتحادي سباقاً في  الوطني  المجلس 

واإلدارية«.  الفنية  أعماله 

المواطن مصلحة 
ــوق الــمــري  ــال مــعــالــي عــبــداهلل بــن طـ  قـ
معالي  عن  نيابة  كلمة  في  االقتصاد،  وزيــر 
ــر  ــن مــحــمــد الــعــويــس وزيـ ــرحــمــن بـ ــدال عــب
لشؤون  الدولة  وزير  المجتمع  ووقاية  الصحة 
تحقيق  »يعد  ــحــادي:  االت الوطني  المجلس 
ــمــواطــن وتــلــبــيــة تــطــلــعــاتــه أحــد  مــصــلــحــة ال
الشورى  نهج  لمواصلة  األســاســيــة  الــركــائــز 
العربية  ــارات  ــ اإلم دولـــة  عليه  قــامــت  الـــذي 
شعب  مكنت  عمل  بآليات  ورسخت  المتحدة، 
إلى  والوصول  الريادة  تحقيق  من  اإلمــارات 
وعلى  المجاالت  من  كثير  في  المراتب  أعلى 
للعمل  أن  كما  وأضاف:  المستويات«.  جميع 
ــة االســتــشــرافــيــة  ــرؤي الــبــرلــمــانــي فــي ظــل ال
الشيخ  الــســمــو  لــصــاحــب  الــثــاقــبــة  والــنــظــرة 
ــن زايـــد آل نــهــيــان رئــيــس الــدولــة  مــحــمــد ب
الشيخ  السمو  صاحب  وأخيه  اهلل«،  »حفظه 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
اهلل«  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  رئيس مجلس 
المجلس  أعضاء  السمو  أصحاب  وإخوانهما 
من  مــزيــداً  سيشهد  اإلمـــارات  حكام  األعلى 
اإلنجازات  مسيرة  ظل  في  واالزدهار  التطور 
شعب  ليكون  اإلمـــارات  ــة  دول حققتها  الــتــي 
»في  وقــال:  العالم«.  شعوب  أسعد  اإلمــارات 
من  الثالث  االنعقاد  دور  أعمال  اختتام  ظل 
لمجلسكم  عشر  السابع  التشريعي  الفصل 
دولة  في  البرلمانية  المسيرة  تواصل  الموقر 
من  وذلك  الريادية،  مكانتها  تعزيز  اإلمارات 
خــالل مــا شهده هــذا الــدور مــن اإلنــجــازات 
التفاعلية  المناقشات  في  تجسدت  الكبيرة 
والموضوعات  القوانين  لمشاريع  والــبــنــاءة 
الــعــامــة وأيـــضـــاً مــن خـــالل حـــرص أعــضــاء 
نقل  الشديد على  الوطني االتحادي  المجلس 
أمانة  بكل  وطموحاتهم  المواطنين  قضايا 
ومناقشتها بكل شفافية، كذلك تجسدت هذا 
ممثلي  تجاوب  خــالل  من  الريادية  المكانة 
بها  تقدم  التي  األسئلة  مع  الكبير  الحكومة 
والـــحـــرص عــلــى حضور  الــمــجــلــس  أعــضــاء 
الجلسات وتحويل التوصيات إلى خطط عمل 
اإليجابية  آثــارهــا  تنعكس  ســوف  ومــشــاريــع 
والقطاعات  المجاالت  جميع  على  اهلل  بإذن 
لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة بأن تكون دولة 
دول  صــدارة  في  المتحدة  العربية  اإلمــارات 

العالم«. 
إال  المقال  هــذا  في  يسعني  »ال  وأضــاف: 
صقر  معالي  إلى  الجزيل  بالشكر  أتوجه  أن 
االتــحــادي  الــوطــنــي  المجلس  رئــيــس  غــبــاش 
المجلس  لجلسات  المتميزة  ــه  ــ إدارت عــلــى 
الوطني االتحادي، كما اسمحوا لي أن أتقدم 
الـــوزراء  المعالي  أصــحــاب  لــإلخــوة  بالشكر 
ممثلي الحكومة االتحادية على حرصهم على 
وتمكين  الموقر  مجلسكم  مع  المثمر  التعامل 
مــمــارســة مــهــامــه وصــالحــيــاتــه الــدســتــوريــة 
أتقدم  أن  يفوتني  ال  كما  وجــه  أكــمــل  على 
وأعضاء  المعالي  ألصــحــاب  الشكر  بعميق 
يمثلون  الــذيــن  االتــحــادي  الوطني  المجلس 
والشكر  المعبر عن طموحه،  المواطن  صوت 
العامة  األمــانــة  عمل  فــريــق  ــى  إل الــمــوصــول 
التي  الوطني االتحادي على الجهود  للمجلس 
الحكومة  بين  التنسيق  وعمليات  يبذلونها 

االتحادي«. الوطني  والمجلس 

يصدر مرسوم فض دور االنعقــاد العادي 

الثـــالث للمجلس الوطني االتحــــادي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

االتحادي رقم  المرسوم  الله«،  الدولة »حفظه  رئيس 

الثالث  »74« لسنة 2022م بفض دور االنعقاد العادي 

الوطني  للمجلس  عشر  السابع  التشريعي  الفصل  من 

االتحادي. ونص المرسوم في مادته األولى »يفض 

التشريعي  الفصل  الثالث من  العادي  االنعقاد  دور 

جلسة  أعمال  جدول  بنهاية  للمجلس  عشر  السابع 

يوم األربعاء الموافق 2022/6/29م، وعلى رئيس 

الجريدة  وينشر في  المرسوم  تنفيذ هذا  المجلس 

الرسمية«.  

العويس: العمل البرلمــــاني
في اإلمــــــارات عالقة تشــــــــــاركية 

أبوظبي )االتحاد(

 أكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس- وزير 
الصحة ووقاية املجتمع ووزير الدولة لشؤون املجلس 

الوطني االحتادي، أن العمل البرملاني يف دولة اإلمارات، 
والقائم على العمل املشترك وتكامل األدوار بني احلكومة 

واملجلس الوطني االحتادي، يعزز مكانته كأحد أفضل 
التجارب البرملانية على املستويني اإلقليمي والدولي، 

والتي تسعى إلى حتقيق مصلحة الوطن وتلبية 
طموحات املواطنني.

وأوضح معاليه أن العمل البرملاني يف ظل الرؤية 
االستشرافية والنظرة الثاقبة لصاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل«، 

وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة- رئيس مجلس الوزراء- حاكم دبي 

»رعاه اهلل« وإخوانهما أصحاب السمو حكام اإلمارات، 
سيشهد مزيدًا من التطور واالزدهار يف ظل مسيرة 

اإلجنازات التي حتققها دولة اإلمارات يف جميع املجاالت 
والقطاعات.

وأكد معاليه أن الشورى نهج متأصل يف مجتمع دولة 
اإلمارات ويقوم على عالقة تفاعلية مباشرة بني القيادة 

وشعب االحتاد، والذي أرسى معامله الوالد املؤسس املغفور 
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب اهلل ثراه«، 
وسار على نهجه املغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان »رحمه اهلل«، حتى ترسخت، عبر هذا النهج على 
مدار اخلمسني عامًا املاضية، أسس متينة ملسيرة عمل 

برملاني يجسد صوت املواطن ويلبي احتياجاته ويحقق 
طموحاته. وجتدر اإلشارة إلى أن دور االنعقاد العادي 

الثالث من الفصل التشريعي السابع عشر قد شهد 
عقد )16( جلسة، وحقق متثيل احلكومة يف جلسات 

املجلس الوطني االحتادي نسب حضور عالية من معالي 
الوزراء، كما ناقش املجلس خالل دور االنعقاد الثالث 

)10( مشروعات قوانني احتادية، كما مت خالل هذا الدور 
مناقشة )8( موضوعات.

وأبدى أعضاء احلكومة االحتادية خالل هذا الدور 
اهتمامًا بالغًا باإلجابة على األسئلة التي وجهها إليهم 

أعضاء املجلس الوطني االحتادي، والتي بلغ عددها 
)34( سؤااًل.

صقر غباش يشيد بدعم 
القيادة الرشيدة للمجلس 

ورعايتهم لكل أعماله
 

ابن طوق: تحقيق 
مصلحة المواطن أحد 

ركائز مواصلة نهج 
الشورى

أبوظبي )االتحاد(

يحتفل املجلس الوطني االحتادي باليوم الدولي للعمل البرملاني الذي 
يصادف يف الثالثني من شهر يونيو من كل عام، حتت شعار »إشراك 

اجلمهور يف عمل البرملان«، وهو يحقق العديد من اإلجنازات الوطنية 
التي أسهم خاللها وعلى مدى خمسني عامًا يف مسيرة التطور والنهضة 
الشاملة، يف ظل دعم ال محدود من قبل القيادة احلكيمة لتمكينه من 

ممارسة اختصاصه الدستورية من خالل إشراك املواطنني يف عملية 
صنع القرار ويف العمل البرملاني.

وتعزى اإلجنازات التي حققها العمل البرملاني منذ تأسيس املجلس 
الوطني االحتادي بتاريخ 12 فبراير 1972م، إلى النظرة الثاقبة لآلباء 

املؤسسني وإلى الرؤية احلكيمة للمؤسس املغفور له الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان »طيب اهلل ثراه«، الذي آمن بأهمية الشورى كأساس 
للحكم وبأهمية إشراك املواطنني يف العمل البرملاني وأن متكني املواطن 

هو غاية سامية يجب أن تسخر لها جميع اإلمكانات والقدرات وتوظف 
لها جميع األدوات.

ويستند املجلس يف عمله على مجموعة من املنطلقات الوطنية تعكس 
فكر القيادة الرشيدة ومنها برنامج التمكني السياسي للمغفور له الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان »طيب اهلل ثراه« الذي أعلنه عام 2005م، 
والتوجيهات والتوصيات التي طرحت خالل اللقاءات مع صاحب السمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه اهلل، وأصحاب 
السمو الشيوخ حكام اإلمارات.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد خالل لقائه رئيس وأعضاء 
املجلس عام 2016م، على أهمية التعاون الفعال والتنسيق التام بني 

مختلف اجلهات احلكومية واملجلس االحتادي من أجل املساهمة يف 
مسيرة التنمية الشاملة وتكريس القيم األصيلة التي يتوارثها أبناء هذا 
الوطن العزيز يف الوالء واالنتماء والتضحية والتالحم الوطني واستثمار 

هذا التالحم من أجل صون املكتسبات الوطنية والدفاع عنها ومواجهة 
كافة التحديات.

وحظي العمل البرملاني بكل الدعم من قبل راعي مسيرة التمكني املغفور 
له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب اهلل ثراه، ترجمة لبرنامج 

التمكني الذي أعلنه سموه عام 2005م، الذي تضمن عددًا من املرتكزات 
لتعزيز مشاركة املواطنني يف العمل السياسي عبر املشاركة يف العملية 

االنتخابية الختيار أعضاء املجلس الوطني االحتادي، التي جرت 
خالل األعوام 2006 و2011م و2015م و2019، ورفع نسبة متثيل املرأة يف 

املجلس إلى »50 باملائة« يف الفصل التشريعي السابع عشر.

»الوطني االتحــادي« 
يحتفي باليوم الدولي 
للعمل البرلماني

16 جلسة و12 مشروع قانون و143 اجتماعًا للجانه الدائمة
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أبوظبي )االتحاد(

نائب  نهيان،  آل  زايد  بن  الشيخ منصور  أّكد سمو 
رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس 
التعليم  أن  التربوية،  خليفة  جائزة  أمناء  مجلس 
اإلمارات  لدولة  الوطنية  األولويات  أجندة  يتصّدر 
العربية المتحدة، بفضل الرعاية الكريمة والعناية 
الفائقة التي يوليها صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، رئيس الدولة »حفظه اهلل«، لتطوير 
المنظومة التعليمية وتأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز 
البيئة الُمتمّيزة لتربية أجيال المستقبل وتعليمهم بما 
ويُحّفز  الشاملة،  الوطنية  النهضة  احتياجات  يُلّبي 

على اإلبداع واالبتكار والريادة.
وقال سموه: إّن التعليم شّكل منذ انطالق مسيرة 
االتحاد على يد المؤّسس المغفور له الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان »طيب اهلل ثراه«، ركيزة أساسية 
سار  نهج  وهــو  وازدهـــاره،  وتقّدمه  الوطن  لنهضة 
نهيان  آل  زايــد  بن  الشيخ خليفة  له  المغفور  عليه 
»رحمه اهلل«، الذي أولى هذا القطاع رعايًة جعلت 
على  رائداً  نموذجاً  اإلماراتية  التعليم  من منظومة 

الصعيديْن اإلقليمي والدولي.
ــد في  ــ ــن زاي وأضــــاف ســمــو الــشــيــخ مــنــصــور ب
تصريحات بمناسبة احتفال جائزة خليفة التربوية 
أن  عشرة  الخامسة  دورتها  في  الفائزين  بتكريم 
مع  موعد  على  ــارات  اإلمـ بدولة  التعليم  منظومة 
عصر ذهبي لالنطالق نحو آفاق أكثر إبداعاً بفضل 
توجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، رئيس الدولة »حفظه اهلل«، إذ ترسم 
في  اإلمــارات  تمّيز  مسار  لسموه  السديدة  الرؤية 
الطريق  وتمهيد  المستقبل،  أجيال  تنافسية  تعزيز 
لهم نحو اإلبداع واالبتكار في مختلف التخّصصات 
سوق  احتياجات  يُلّبي  بما  المعرفية،  والمجاالت 

العمل، وينسجم مع متطلبات »أجندة الخمسين«.
وثّمن سموه الدور الرائد الذي تنهض به »جائزة 
خليفة التربوية« في نشر ثقافة التمّيز في الميدان 
التعليمي والتربوي داخل الدولة وفي الوطن العربي، 
مشيراً سموه إلى أّن الجائزة نجحت في اكتشاف 
ورعايتها، وسمحت  التعليمية  المواهب  من  الكثير 
لدعم مسيرة  المتمّيزين  أمــام  ــداع  اإلب آفــاق  بفتح 

التعليم.
 واحتفلت األمانة العامة لـ »جائزة خليفة التربوية« 
بتكريم الفائزين في دورتها الخامسة عشرة 2022، 
أمس في »فندق قصر اإلمارات« بأبوظبي بحضور 
وزيــر  نهيان،  آل  مــبــارك  بــن  نهيان  الشيخ  معالي 
التسامح والتعايش، نائب رئيس مجلس أمناء جائزة 
خليفة التربوية، نيابة عن سمو الشيخ منصور بن 
وزير  الـــوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايــد 
خليفة  جائزة  أمناء  مجلس  رئيس  الرئاسة  شؤون 

التربوية.
حضر الحفل كّل من معالي أحمد جمعة الزعابي 
أحمد  الدكتور  ومعالي  الــدولــة،  رئيس  مستشار 
ومعالي  والتعليم،  التربية  وزيــر  الفالسي  بالهول 
الدولة  لرئيس  الثقافي  المستشار  نسيبة  زكــي 
الرئيس األعلى لجامعة اإلمــارات، ومعالي حسين 

والدكتور  الجائزة،  أمناء  مجلس  عضو  الحمادي 
سعيد الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم ومحمد 
سالم الظاهري عضو مجلس أمناء الجائزة، وأمل 
العفيفي األمين العام لجائزة خليفة التربوية، وعدد 

من كبار الشخصيات من داخل الدولة وخارجها.
الجائزة  دورة  في  الُمكّرمين  الفائزين  عدد  وبلغ 
لهذه السنة 35 فائزاً وفائزة منهم 18 على المستوى 

المحلي، و17 على مستوى الوطن العربي.
 بدأ الحفل بعزف السالم الوطني لدولة اإلمارات 
العربية المتحدة، وعرض فيلم قصير حول مسيرة 

الجائزة ودورها في دعم التعليم محلياً وعربياً.

الفائزون بالجائزة 
نهيان  آل  مبارك  بن  نهيان  الشيخ  معالي  كــرم 
الفائزين مثمناً جهودهم في نيل شرف هذه الجائزة 
في  التوفيق  دوام  لهم  متمنياً  المرموقة،  التربوية 
النهوض بقطاع التعليم محلياً وعربياً ودولياً، وشملت 

قائمة المكرمين الفائزين بالدورة الحالية كاًل من:
على  المبدع  المعلم  فئة   – العام  التعليم  مجال 

محمد  الرحمن  عبد  )سارية  المحلي:  المستوى 
اإلمـــارات  بمؤسسة  السلع  مــدرســة  مــن  عائشة 
محمد  علي  رمزية  الظفرة،  في  المدرسي  للتعليم 
المازمي من مدرسة القرائن للتعليم األساسي ح1 
بمؤسسة اإلمارات للتعليم المدرسي في الشارقة، 
خلود يوسف خلف المنصوري من مدرسة الشفاء 
اإلمــارات  بمؤسسة  الثانوي  للتعليم  عبداهلل  بنت 
للتعليم المدرسي في الشارقة، ندين سعيد نعمان 
ذياب من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية في أبوظبي، 
وعن فئة المعلم المبدع على مستوى الوطن العربي: 
شيمة سالم درويش الحربي من مدرسة المتوسطة 
السادسة واألربعون في المملكة العربية السعودية، 
علي عبدالعزيز عبداهلل السيافي من مدرسة طارق 
السعودية،  العربية  المملكة  في  الثانوية  زيــاد  بن 
والدكتور رأفت بن كمال بن صالح بخارى من مجمع 
الثغر التعليمي في المملكة العربية السعودية، منال 
متوسطة  مــدرســة  مــن  النعمي  علي  عبدالرحمن 
نجوى  السعودية،  العربية  المملكة  في  الموهوبات 
محمد محمد أبوسليمة من مدرسة الهدى الثانوية 
للبنات في دولة فلسطين، رنا أحمد محمود أبوصقر 
من مدرسة الزهراء الثانوية في دولة فلسطين، عدي 
هارون حسين أبو عمر من مدرسة أبو ذر الغفاري 
الهاشمية،  األردنية  المملكة  في  للبنين  األساسية 
صالح عجيل صالح موسى العجيل من مدرسة خالد 
الكويت،  دولة  بنين في  المتوسطة  المضف  أحمد 
أنيس نور الدين العموري من المعهد الثانوي الطيب 

المهيري في الجمهورية التونسية(.
مجال أصحاب الهمم: فئة األفراد: )مؤمن محسن 
مؤسسة  في  الظبيانية  مدرسة  من  يونس  عثمان 

اإلمارات للتعليم المدرسي بأبوظبي(.
مجال أصحاب الهمم: فئة المؤسسات: )مؤسسة 
مركز  أبوظبي،  في  الهمم  ألصحاب  العليا  ــد  زاي

الموارد لذوي اإلعاقة – جامعة الشارقة(.
مجال التعليم وخدمة المجتمع – فئة المؤسسات: 
)وزارة الداخلية - اإلدارة العامة للمؤسسات العقابية 
واإلصالحية عن مشروع »إطالق منصة محمد بن 
راشد للتعلم الذكي في قطاع المؤسسات العقابية 

أبوظبي عن  العامة لشرطة  القيادة  واإلصالحية«، 
مشروع »كلنا شرطة«. وعن فئة األسرة اإلماراتية 
سعد  نصيب  سعد  )أســـرة  بها  ــازت  فـ المتميزة 
ناجي األحبابي، أسرة عبداهلل علي عبداهلل سند 

السويدي، أسرة أحمد علي عبيد علي الكعبي(.
فئة   – العربية  اللغة  تدريس  في  ــداع  اإلب مجال 
محمد  علي  عبدالعظيم  )خالد  المتميز  المعلم 
القرائن في مؤسسة اإلمــارات  بــدران من مدرسة 
راشــد  علي  مريم  بالشارقة،  الــمــدرســي  للتعليم 
الخالوي الكعبي من مدرسة القرية الحلقة األولى 
في مؤسسة اإلمارات للتعليم المدرسي بالفجيرة(.

الجامعي  األستاذ  فئة   - العالي  التعليم  مجال 
خالد  )البروفيسور  الدولة:  مستوى  على  المتميز 
اإلمـــارات  جامعة  مــن  الطرابيلي  مسعد  عــبــاس 
العربية المتحدة بدولة اإلمارات العربية المتحدة، 
من  المرسي  المرسي  شوقي  محمد  البروفيسور 
المتحدة،  العربية  اإلمـــارات  بدولة  خليفة  جامعة 
وفئة األستاذ الجامعي المتميز على مستوى الوطن 
العربي: البروفيسور يوسف صالح عبدالقادر خضر 
بالمملكة  األردنية  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  من 
فرحات  محمد  البروفيسور  الهاشمية،  األردنــيــة 
للعلوم والتكنولوجيا  عثمان حميد من مدينة زويل 

بجمهورية مصر العربية(.
مجال البحوث التربوية – فئة البحوث التربوية: 
)ميمونة حمد عامر النهائية والدكتور سيف ناصر 
بسلطنة  قــابــوس  السلطان  جامعة  مــن  المعمري 
المضمنة  اآلخــر  الفائز: صــورة  البحث  عمان عن 
في كتب الدراسات االجتماعية للصفوف )12-3( 
بسلطنة عمان في ضوء نظرية التفاعلية الرمزية، 
الدكتور فهد سليم سالم الحافظي من جامعة الملك 
عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية عن البحث 
تنمية بعض  الرقمية في  المحفزات  كفاءة  الفائز: 
والنوعي(،  البعدي  للتحليل  وفقاً  التعلم  مخرجات 
وفئة بحوث دراسات أدب الطفل: )الدكتور أحمد 
نبيل أحمد أحمد من جامعة عين شمس بجمهورية 
في  السيميائية  الفائز:  البحث  عن  العربية  مصر 
ودالالت  الخطاب  مكنونات  العربي  الطفل  مسرح 

بنية الصورة المسرحية(.
مجال التأليف التربوي للطفل على مستوى الدولة 
)ياس  التربوية:  اإلبداعات  فئة   – العربي  والوطن 
جياد زويد الفهداوي من المديرية العامة للتربية في 
بغداد الرصافة الثانية بجمهورية العراق عن التأليف 
الفائز: أعلى من كل األشجار، وناهد محمد صالح 
الكعبي من مدرسة الحصن الحلقة األولى والثانية 

من مؤسسة اإلمارات للتعليم المدرسي - الشارقة
عن التأليف الفائز: أحالم عابرة(.

مجال المشاريع والبرامج التعليمية المبتكرة على 
مستوى الدولة: )فئة المؤسسات: مدرسة راشد بن 
للتعليم األساسي ح2 من مؤسسة اإلمارات  حميد 
ببيئتي  مــشــروع:  عــن  بعجمان  المدرسي  للتعليم 
مستوى  على  األفــراد  فئة  وعن  علمية(،  موسوعة 
الريمش  محمد  بن  الريمش  العربي:)بدر  الوطن 
بالمديرية اإلقليمية بتارودانت في المملكة المغربية 

عن مشروع: روضة الصغير(. 

نهيان بن مبارك يتوسط إحدى األسر الفائزةنهيان بن مبارك يكرم أسرة سعد األحبابي

نهيان بن مبارك يتوسط الفائزين بحضور أحمد جمعة الزعابي وأحمد بالهول وحسين الحمادي وزكي نسيبة ومحمد سالم الظاهري وأمل العفيفي  )الصور من المصدر(

أكدت أمل العفيفي األمين 
العام لجائزة خليفة التربوية 
على أن تكريم الفائزين لهذه 

الدورة مناسبة نجدد فيها أسمى 
آيات الوالء واالنتماء للوطن 

ولصاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

حفظه اهلل، وأخيه صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه 
اهلل، وإخوانهما أصحاب السمو 

أعضاء المجلس األعلى لالتحاد 
حكام اإلمارات.

وأشارت إلى أهمية الدور الذي 
تضطلع به مسيرة الجائزة 

ورسالتها في نشر التميز 
في الميدان التربوي محليًا 
وعربيًا ودوليًا، حيث دشنت 

الجائزة خالل الدورة الحالية 
مجااًل جديدًا هو مجال جائزة 

خليفة العالمية للتعليم المبكر 
بفئتيه: فئة البحوث الدراسات، 

وفئة البرامج والمناهج 
والمنهجيات وطرق التدريس، 

وذلك للمرة األولى على مستوى 
العالم بما يترجم حرص القيادة 

الرشيدة على تهيئة بيئة 
متميزة للتنشئة االجتماعية 

لهذه الفئة.
كما ثمنت العفيفي الدعم 

الالمحدود الذي يوليه سمو 
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

شؤون الرئاسة رئيس مجلس 
أمناء جائزة خليفة التربوية 

للجائزة وحرص سموه على 
أن تتصدر هذه الجائزة مكانة 
مرموقة محليًا وعربيًا ودوليًا، 
وهذا ما تحقق طوال مسيرتها 

التي انطلقت في العام 2007.
وأشارت إلى أن الدورة الخامسة 
عشرة شهدت إقبااًل كبيرًا على 

المستويين المحلي والعربي 
وذلك بالرغم من الظروف 

االستثنائية التي شهدها العالم 
خالل تلك الفترة، حيث تلقت 
الجائزة طلبات ترشيح تتميز 

باإلبداع والريادة واالبتكار في 
مختلف مجاالتها المطروحة 

والتي ضمت عشرة مجاالت 
موزعة على 20 فئة. 

خالل احتفال جائزة خليفة التربوية بتكريم الفائزين في دورتها الخامسة عشرة

منصــــــور بن زايـــد: رعــــــاية محمــــد بن زايـد

تُعزّز ريادة املنظومة التعليمية يف اإلمارات

نهيان بن مبارك يكرم أسرة أحمد الكعبي

أمل العفيفي: 
»خليفة التربوية« 

نقلة نوعية في 
تميز التعليم 

نسعى لتطوير منظومة 
تربوية تضمن تأهياًل 

متميزًا وتنافسية عالية 
ألجيال المستقبل

 
»خليفة التربوية« 

نجحت في اكتشاف 
المواهب التعليمية 

وفتح آفاق اإلبداع أمام 
المتمّيزين



www.tawzea.ae   احصل على نسختك من

اكتشف مالم تكتشفه في أم القيوين

دليلك ألهم وأحدث األماكن السياحية والترفيهية 
والتاريخية في كل إمارة

أهل كل إمارة أدرى بكنوزها
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مرافئ

القادم أجمل

نظرة تفاؤلية تفتح للحياة جدول الفرح، وتأخذ المشاعر إلى حيث 
بسندس  ويتحلى  التألق،  بعطر  يتجلى  وطن  الوطن.  حقيقة  تكمن 
المنجز  مع  التعامل  يحسنوا  وأن  يتفاءلوا،  أن  ألهله  يحق  التأنق 
ويمنحهم  النجاح،  أهله  يهب  وطن  الميادين.  مختلف  في  التاريخي 
الحياة  تكون  حيث  إلــى  التفاؤل  عربة  يقود  وأن  له  البــد  الــفــاح، 
وتحلق  البهي،  الحلم  برايات  ترفرف  يافعة،  يانعة،  خضراء  نضرة 
العظيم  السر  كأنها  الممطرة،  الغيمة  كأنها  الزرقاء،  السماء  في 
العطر  كأنها  النخلة.  أعماق  في  السبر  كأنها  الكائنات،  ضمير  في 
قماشة  يخيط  وهكذا  حلله،  يسبك  هكذا  وطن  ــوردة.  ال ثنايا  في 
فيه  وال  رتــوش،  فيه  ال  قميصاً  الحياة  يلبس  وأن  البد  الطموحات 
خدوش، فالحياة ال تحتمل سوى أن نكون أسوياء كي يحقق مضمون 
حضارة كافية شافية، ترسم صورة مجتمع ألف كتابه المسطور من 

إبداعات قيادة رشيدة، وشعب وفي.
في  الفارقة  العامات  هذه  تدهشه  حولنا  من  العالم  نرى  هكذا 
النمو والتطور، وهكذا تذهله وهو يرى أبناء اإلمارات، يقطفون ثمار 
متميزين،  يجعلهم  ما  العلم  أنهار  من  وينهلون  جــدارة،  بكل  التفوق 
الموجة  وكأنهم  الجناحين  اكتمال  ذروة  في  الطير  كأنهم  يحلقون 
ونشيد  بياض،  من  بأنامل  السواحل  تمشط  وهي  تألقها  أقصى  في 
من عزف الوتار الناعمة. هكذا يبدو الواقع اليوم وهو يلون اللوحة 
الحرير  الوطن، وينسج خيوط  بني  ببريق عيون األوائل من  الوطنية 
الرائقة  االبتسامة  ويفترش  والمحبين،  واألمهات،  اآلباء  قلوب  على 
الجميل.  القطف  بهذا  وبهجة  الحصاد،  بهذا  فرحاً  الوجنات  على 
شكراً ألبناء الوطن وألف شكر للمعلم الذي يقف خلف هذا اإلنجاز 
وسعاً  تدخر  وال  تعطي  التي  التعليمية  للمؤسسة  شكراً  العظيم، 
سخرا  اللذين  للوالدين  شكراً  األبناء،  مع  السوية  العاقة  بناء  في 
المستقرة،  المطمئنة،  الحياة  توفير  أجل  من  والمشاعر  الوقت، 
طوت  التي  العقول  غزالن  فيها  ترتع  خمائل  البيوت،  أجواء  لتكون 
المستقبل.  باتجاه  أخرى  صفحة  وفتحت  الدراسية،  السنة  صفحة 
وضعت  رشيدة  قيادة  دفته  تقود  الذي   الجميل  الوطن  لهذا  شكراً 
وتوجت  بالحب،  طموحاته  وجللت  والرمش،  الرمش  بين  اإلنسان 
جميعاً،  لكم  شكراً  المهارات.  وتعزيز  والدعم،  بالتشجيع  تطلعاته 

عشاق هذا الوطن، ومريدي نبوعه.

علي أبو الريش

Ali.AbuAlReesh@alIttihad.ae

وكاالت األنباء الخليجية ترحب 
بالمشاركة في »العالمي لإلعالم«

أبوظبي )وام(

والعشرين  الواحد  االجتماع  في  »وام«  اإلمـــارات  أنباء  وكالة  شاركت 
لمسؤولي وكاالت األنباء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي 
عقد أمس، عبر تقنيات االتصال المرئي، وذلك بمشاركة مسؤولي وكاالت 
الـــ21..  االجتماع  ناقش  التعاون.  لدول  العامة  واألمانة  الخليجية  األنباء 
قرارات وتوجيهات المجلس األعلى في القمتين 41 و42، إضافة إلى اقتراح 
األمانة العامة لمجلس التعاون بشأن وضع خطة خمسية لألعوام من 2023 
إلى 2027 لتحديد مسارات وأولويات العمل المشترك خال الفترة المقبلة، 
تتضمن مبادرات التعاون بين دول المجلس في مجال وكاالت األنباء، على 
أن تعرض على االجتماع المقبل لوزراء اإلعام بدول المجلس العتمادها. 

وتطرق االجتماع إلى العديد من المقترحات والتوصيات الهادفة إلى 
وكاالت  مجال  في  المشترك  الخليجي  اإلعامي  العمل  مستقبل  رسم 
وفق  الخبرات  وتبادل  اإلعامي،  التعاون  تعزيز  في  يسهم  بما  األنباء، 
أحدث الممارسات العالمية في مجال عمل وكاالت األنباء. وأكد محمد 
»وام«، خال االجتماع،  أنباء اإلمارات  الريسي مدير عام وكالة  جال 
دفع  للمساهمة في  المشترك  الخليجي  اإلعامي  العمل  تعزيز  أهمية 
مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز الوعي المجتمعي، من خال محتوى 
في  خاصة  والتطور  والموثوقية  والمصداقية  بالرصانة  يتسم  إعامي 
ظل المتغيرات والتطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع اإلعام على 

مستوى العالم. 
ودعا الحضور إلى المشاركة في فعاليات الكونجرس العالمي لإلعام 
العاصمة  في  المقبل  نوفمبر   17 إلى   15 من  الفترة  يقام خال  الذي 
الحدث  هذا  في  العالمي  اإلعامي  الحضور  من  واالستفادة  أبوظبي، 
الدولي المهم الذي من شأنه اإلسهام في رسم مستقبل اإلعام العالمي 
لما ينطوي عليه من تأثيرات إيجابية على مختلف القطاعات، ال سيما 

االقتصادية والمعرفية، عاوة على تعزيز التعاون الدولي اإلعامي.

محمد جالل الريسي خالل االجتماع )وام(

أكدت أهمية التخطيط المسبق 

»الخـــارجـيـــــة« تحـــث مــواطــنــي الــدولــــة

على اتّباع إرشادات السفر لتأدية حج آمن

ولفتت وزارة الخارجية والتعاون 
ــــى ضـــــرورة االلـــتـــزام  ــي إل ــدولـ الـ
عن  الـــصـــادرة  التعليمات  بــكــافــة 
اإلسامية  للشؤون  العامة  الهيئة 
الحصول  أهمية  واألوقاف، مؤكدة 
على التصاريح الخاصة بالحج من 
للدخول  المعتمدة  الحج  حمات 
إلى مكة المكرمة، ومراجعة أقرب 
ــي الـــدولـــة ألخــذ  مــركــز صــحــي ف
داخل  الازمة  الطبية  التطعيمات 
لألراضي  مغادرتهم  قبل  الــدولــة 
المقدسة، ومراعاة عدم استخدام 
مناسك  فــي  الخاصة  الــســيــارات 
الوصول  بمواعيد  وااللتزام  الحج، 
المختصة  الجهات  من  المحددة 
السعودية،  العربية  المملكة  فــي 
وااللتزام بقوانين الدولة المضيفة 

للحجاج. 
وقــــال عــبــدالــعــزيــز الــحــبــســي، 
المواطنين  ــؤون  شــ إدارة  مــديــر 
والــتــعــاون  الــخــارجــيــة  وزارة  ــي  ف
الدعم  تقدم  ــوزارة  الـ إن  الــدولــي، 
لــكــافــة الــمــواطــنــيــن الــمــوجــوديــن 
الساعة،  مـــدار  على  الــخــارج  فــي 

ــع الـــحـــاالت الــطــارئــة  وتــتــعــامــل م
المواطنون.  لها  يتعرض  قد  التي 
ضــرورة  الدولة  حجاج  على  وأكــد 
ــطــوارئ في  الــتــواصــل مــع خــط ال
الدولي  والتعاون  الخارجية  وزارة 
ألي  تعرضهم  حــال  فــي  بــالــدولــة 
مــشــكــات على  أو  ــة  حــالــة طــارئ

جهة  ومن   .0097180024 الرقم 
ــوزارة مــواطــنــي  ــ ــ أخــــرى، تــحــث ال
على  السفر  في  الراغبين  الدولة 
التسجيل في خدمة »تواجدي« من 
الرسمي  اإللكتروني  الموقع  خال 
www.mofaic.gov. للوزارة 

ــوزارة  ــل ل الــذكــي  التطبيق  أو   ae

تمّكن  حيث   ،»UAEMOFAIC«
الــخــدمــة الــــــوزارة وبــعــثــاتــهــا في 
الــتــواصــل معهم في  مــن  ــخــارج  ال
حــاالت الــطــوارئ واألزمـــات أثناء 

وجودهم خارج الدولة. 
وتجسيداً لحرص دولة اإلمارات 
على رعاية وسامة مواطنيها في 
الخارج، خصصت وزارة الخارجية 
والـــتـــعـــاون الـــدولـــي خــدمــة خط 
الخاصة   0097180024 الطوارئ 
بمواطني الدولة والتي من خالها 
على  الطارئة  الباغات  تستقبل 
خدمة  تتوفر  كما  الساعة.  مــدار 
ــوارئ والــتــي  ــطـ ــواز الـ إصــــدار جــ
دولــة  بــعــثــات  خـــال  مــن  تقدمها 
ــارات فــي الــخــارج فــي حالة  ــ اإلم
جــواز  انــتــهــاء  أو  تلف  أو  فــقــدان 
يتمكن  حــتــى  ــي  ــاراتـ اإلمـ الــســفــر 
أراضي  إلى  العودة  من  المواطن 
طلب  يمكن  كما  ســالــمــاً.  الــدولــة 
ــطــوارئ  ــدار جـــواز ال خــدمــة إصــ
الموقع  عبر  ويــســر  سهولة  بكل 
أو  ــلــوزارة  ل الرسمي  اإللكتروني 

الذكي. تطبيقها 

الوزارة تقدم الدعم 
لكافة المواطنين 

الموجودين في الخارج 
 

عبدالعزيز الحبسي

أبوظبي )وام( 

أكدت وزارة الخارجية والتعاون 

الدولي على مواطني الدولة 

أهمية التخطيط المسبق قبل 

السفر ألداء مناسك الحج، من 

خالل االطالع على إرشادات السفر 

في صفحة المسافر اإلماراتي 

والمتوفرة في موقع الوزارة، 

ومراجعة اشتراطات وإجراءات 

الدخول إلى المملكة العربية 

السعودية. 

4 أيام إجازة عيد األضحى ملوظفي »االتحادية«

دبي )وام(

أصدرت الهيئة االتحادية للموارد 
البشرية الحكومية تعميماً إلى كافة 
الوزارات والجهات االتحادية بشأن 
األضحى  وعيد  عرفة  وقفة  إجازة 
االتحادية  الحكومة  في  المبارك 
التعميم  وبحسب  ـــ.  1443هـ للعام 
الذي أصدرته الهيئة استناداً لقرار 
مجلس الوزراء لسنة 2021م بشأن 
األسبوعي  للعمل  الجديد  النظام 
االتــحــادي،  الحكومي  القطاع  في 
ــعـــطـــات الــرســمــيــة  وأجــــنــــدة الـ
مجلس  ــرار  قـ بــمــوجــب  المعتمدة 
للقطاعين   2020 لسنة  الــــوزراء 
الحكومي والخاص في الدولة، فقد 

عرفة  وقفة  عطلة  تبدأ  أن  تقرر 
يوم  من  المبارك  األضحى  وعيد 
الموافق  2022م  يوليو   8 الجمعة 
يوم  وحتى  ـــ  1443ه الحجة  ذي   9
على  2022م،  يوليو   11 االثــنــيــن 
يوم  الرسمي  الـــدوام  يستأنف  أن 

الثاثاء 12 يوليو 2022م. 
الهيئة  رفعت  المناسبة،  وبهذه 

ــوارد الــبــشــريــة  ــمـ ــلـ االتـــحـــاديـــة لـ
التهاني  ــات  آيـ أســمــى  الحكومية 
والتبريكات إلى مقام صاحب السمو 
نهيان  آل  ــد  زاي بــن  محمد  الشيخ 
رئيس الدولة »حفظه اهلل«، وأخيه 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
دبي  حاكم  ــوزراء  الـ مجلس  رئيس 
أصحاب  وإخوانهما  اهلل«،  ــاه  »رع
األعلى  المجلس  أعــضــاء  السمو 
سائلًة  ــارات،  ــ اإلم حكام  لاتحاد 
على  يعيدها  أن  القدير  العلي  اهلل 
والعافية.  الصحة  بموفور  سموهم 
ــارات  اإلمـ دولـــة  هــنــأت شعب  كما 
بهذه  واإلسامية  العربية  واألمتين 

المناسبة السعيدة.

دبي )وام( 

أعلنت وزارة املوارد البشرية والتوطني، 
أن الفترة من يوم اجلمعة املوافق 

الثامن من شهر يوليو املقبل إلى يوم 
االثنني املوافق 11 من الشهر ذاته 

عطلة رسمية مدفوعة األجر جلميع 
العاملني يف القطاع اخلاص يف الدولة، 
مبناسبة عيد األضحى املبارك. يأتي 

ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن 
العطالت الرسمية املعتمدة للقطاعني 

احلكومي واخلاص لعامي 2021 و2022.

.. و4 أيام عطلة 
للقطاع الخاص 

 الدوام الرسمي 
يستأنف الثالثاء 12 

يوليو
 

أبوظبي )االتحاد(

يستقبل برنامج خبراء اإلمارات 
طلبات التسجيل ابتداًء من اليوم 
1 يوليو الدفعة الثالثة التي تركز 
على ثاث مجموعات استراتيجية 
ــصــادي،  االقــت التنمية  رئــيــســة: 
والتنمية االجتماعية، واالستدامة 
إطار  في  وذلك  التحتية.  والبنية 
لتمكين  ــة  ــواصــل ــمــت ال الــجــهــود 

اإلماراتيين.
 وتــركــز الــدفــعــة الــثــالــثــة على 

الرئيسية،  المجموعات  عبر  متخصصاً   15 ومهارات  خبرات  تعزيز 
وسيقع االختيار على متخصص واحد ضمن 15 قطاعاً من القطاعات 
األهــداف  لتحقيق  األساسية  القطاعات  تعتبر  التي  االستراتيجية 

االستراتيجية في دولة اإلمارات.
اإلمـــارات:  خــبــراء  برنامج  مــديــر  الشامسي،  طــالــب  أحــمــد  وقـــال   
بين طموحات  الجمع  برنامج خبراء اإلمارات منذ إطاقه على  »عمل 
كبار  يمتلكها  التي  والــمــهــارات  الخبرات  وتسخير  فيه،  المشاركين 
ورجــال  ــارات،  اإلمـ حكومة  في  واالستشاريين  والــقــادة  المتخصصين 
األعمال في القطاعين الخاص والحكومي من أجل المساهمة في بناء 
دولة اإلمارات وتطورها. وحتى اآلن، استفاد 46 إماراتياً من المجموعة 

الواسعة من الخبرات التي أتاحها البرنامج«.

أحمد طالب الشامسي

»خبراء اإلمارات« يستقبل الدفعة الثالثة
أبوظبي )االتحاد( 

ــة اإلمـــارات  ــؤون حــجــاج دولـ اســتــعــرض مكتب شـ
اللجان والوقوف على جاهزية كافة الخطط  مهام 
التشغيلية والتنفيذية لخدمة حجاج الدولة لتسهيل 

أداء مناسك الحج خال موسم 1443هجري.
يأتي ذلك من منطلق حرص المكتب على تحقيق 
ألداء  مناسبة  بيئة  لتوفير  الــمــرجــّوة  ــداف  األهــ
المناسك بيسر، وتوفير سبل الراحة لحجاج الدولة، 
وتلبية كافة احتياجاتهم، بما يواكب تطلعات القيادة 
والــكــوادر  اإلمكانيات  كافة  تسخير  في  الرشيدة 
حجاج  استقبال  مــن  الحج  موسم  نجاح  لضمان 
مع  الوطن  أرض  إلى  العودة  وحتى  اإلمــارات  دولة 
مراعاة تطبيق كافة اإلجراءات االحترازية والوقائية 

لضمان صحة وسامة الحجاج.
الــذي  التحضيري  االجــتــمــاع  خــال  ذلــك  جــاء 
عمر  الدكتور  برئاسة  أمس  مساء  المكتب  عقده 
حبتور الدرعي المدير التنفيذي للشؤون اإلسامية 
دولــة  رئــيــس مكتب شـــؤون حــجــاج  نــائــب  مساعد 
اإلمارات للتثقيف والتوعية بمقر المكتب في مكة 
االستعدادات الستقبال حجاج  آخر  المكرمة حول 
دولة اإلمارات خال األيام المقبلة، وباشرت لجان 
المكتب مهامها فور وصولها إلى األراضي المقدسة 

استعدادا الستقبال حمات الحج.
وعرض  والتنسيق  التعاون  سبل  اللجان  وبحثت 
الواجبات  تحقيق  تضمن  التي  المشتركة  الخطط 
كافة  وتذليل  السبل،  لتيسير  الازمة  والمتطلبات 

تنفيذ  خال  من  الدولة  حجاج  لخدمة  التحديات 
على  وأكد  االجتماع،  بعد  والتوصيات  المقترحات 
في  االستباقية  بقيم  التحلي  أهمية  األعــضــاء 
المناسك  تأدية  فأوقات  التحديات  مع  التعاطي 
وأماكنها  كثيرة،  وأعمالها  معين  بزمن  مــحــدودة 
كذلك ضيقة بالنسبة للحشود وتفويجها، كما شدد 
على ضرورة األخذ بالتدابير الوقائية وتطبيقها في 

مقر البعثة وفي سائر المواقع.
وثمن الدكتور عمر حبتور الدرعي جهود القيادة 
ــة ودعــمــهــا الــامــحــدود على  الــرشــيــدة فــي الــدول
شؤون حجاج الدولة وأشاد بجهود المملكة العربية 
التسهيات  كافة  توفير  في  الشقيقة  السعودية 
من  الرحمن  وضيوف  الدولة  لحجاج  والخدمات 

مختلف دول العالم.

عمر الدرعي خالل ترؤسه االجتماع ) من المصدر(

»شؤون الحجـــاج« يستعرض جاهزية اللجان
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الجمعة 2 ذي الحجة 1443 هـ الموافق 1 يوليو 2022 ماإلمارات

 خالل عمليات تجهيز الطائرة باإلمدادات الغذائية )الصور من وام(

ترسل طـــــــــائرة إمــــــــدادات 
غـــذائيـــــــة لدعــم الالجـــــئين 
األوكــــرانيين في بلغـــــــــاريا اإلمــــــاراتاإلمــــــارات

»الشارقة الخيرية«
تستهدف 12 ألف مستفيد 

»بن حم الخيرية« تبحث التعاون 
مع هيئة »األعمال العالمية«

الشارقة )االتحاد( 

النقاب عن مالمح مبادراتها الخيرية  كشفت جمعية الشارقة الخيرية 
ألف   12 قرابة  تستهدف  والتي  الحجة  10 ذي  تنفيذها خالل  المقرر 

مستفيد بمخصصات مالية إجمالية تبلغ 1.8 مليون درهم.
تفضياًل، أفاد الدكتور محمد بن هويدن الكتبي رئيس اللجنة العليا 
لحملة عيد األضحى أنه تنفيذاً لتوجيهات مجلس إدارة الجمعية، فقد 
خالل  تنفيذها  سيتم  والتي  الخيرية  المبادرات  من  عدد  اعتماد  تم 
العشرة من ذي الحجة بواقع مبادرة عن كل يوم، بما يفتح الباب أمام 
األيــام  تلك  خــالل  الطاعات  من  االســتــزادة  في  الراغبين  المحسنين 
تيسير  تضمنت  المبادرات  أن  موضحاً  الخيرية،  للمشاركة  المباركات 
حملة العمرة لنحو 100 شخص من العمال ذوي الدخل المحدود، بتكلفة 
250 ألف درهم، إلى جانب التكفل بعالج عدد من الحاالت المرضية 
داخل الدولة ودعم 75 أسرة من متعسري فواتير الكهرباء والمياه، إلى 
جانب حفر نحو 15 بئراً في جمهورية كينيا ليوفر احتياجات 150 أسرة 
من المياه الصالحة للشرب، بتكلفة 127500 درهم، باإلضافة إلى تنفيذ 
مبادرة تفريج كربة عدد من المدانين على ذمة قضايا مالية بهدف نشر 

البهجة والسعادة بين أفراد األسرة.

العين )االتحاد(

 استقبل الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري، رئيس مجلس 
أمناء مؤسسة بن حم الخيرية وفداً من هيئة األعمال الخيرية العالمية 
برئاسة الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة األمين العام للهيئة وعدد من 

أعضاء مجلس األمناء، بحضور سعيد بن محمد بن حم.
في  المشترك  والتعاون  العمل  الجانبان سبل  بحث  االجتماع  وخالل 
مختلف مجاالت العمل اإلنساني واالجتماعي من خالل استعراض عدد 
جميع  في  المتعففة  األسر  حاجات  تلبي  التي  التنموية  المشاريع  من 

أنحاء الدولة.
أبناء اإلمــارات ضربوا أروع األمثلة في  وقال الشيخ محمد بن حم: 
المؤسسات  خــالل  من  المحتاجين،  لمساعدة  الخيري  العمل  مجال 
األعمال  دعم  في  ومساهمتهم  األعمال  ورجــال  والجمعيات  والهيئات 

الخيرية بمختلف صور الدعم والمساندة لهذه الفئات.
ومن جانبه شدد خالد الخاجة على ضرورة التعاون والعمل المشترك 
لترسيخ مفهوم  والخاصة  الحكومية  والمؤسسات  الهيئات  بين مختلف 

العمل الخيري واإلنساني في المجتمع.

منى الحمودي )أبوظبي( 

تمكن الفريق الطبي في مدينة الشيخ شخبوط الطبية 
بأبوظبي من إجراء جراحة معقدة لتصحيح انحناء 
شديد في العمود الفقري لمريض عشريني، تعرض 
فقرات  إحــدى  في  لكسر  أشهر   7 يقارب  ما  منذ 
العمود الفقري بعد سقوطه من ارتفاع، نتج عنه كسر 
في فقرة متوسطة بين الفقرات الصدرية والقطنية 
والذي تسبب بدوره في انحناء الظهر وتعرضه آلالم 

وصعوبة في الحركة. 
وتفصياًل، أجرى الجراحة مجموعة من جراحي 
األعــصــاب والمخ وجــراحــة الــصــدر، وهــي جراحة 
محدودة التوغل تم اعتماد تقنية الجراحة الجانبية 
الميكروسكوبية إلجرائها، وقال الدكتور وسيم عزيز، 
شخبوط  مدينة  في  األعصاب  جراحة  استشاري 
الجراحية:  العملية  على  أشـــرف  الـــذي  الطبية، 
»استغرقت الجراحة 6 ساعات، تم خاللها تصحيح 
االنحناء من خالل تركيب دعامة مصنوعة من مادة 

التيتانيوم ذاتية التمدد، وهي من أحدث الدعامات 
لتسريع  صغيرة  فتحة  من  إدخالها  تم  المتوافرة، 
التشافي بعد الجراحة، وتمكن بعدها المريض من 
عزيز:  وسيم  الدكتور  وأضــاف  باستقامة«.  المشي 
»تعد هذه الجراحة معقدة للغاية كون اإلصابة قديمة 
أتــى المريض  ولــم يتم عالجها فــوراً، حيث  نسبياً 
األلم استمرت 7 أشهر، وكان  بعد معاناة من  إلينا 
تركيب الدعامة هو الحل الوحيد لتصحيح الكسر 
في الفقرات الصدرية من الظهر، وساعدت تقنية 
المضاعفات  تفادي  في  الجراحي  الميكروسكوب 
المحتملة ونجاح الجراحة بدقة عالية مع نتائج مرئية 

فوراً بعد الجراحة«.
ــن جــانــبــه، أفـــاد الــدكــتــور جيمس دوجـــالس،  وم
استشاري جراحة الصدر في مدينة الشيخ شخبوط 
الطبية، أن موضع الجراحة في منطقة الصدر تطلب 
فتح شق صغير يسمح لجراحي األعصاب والدماغ 
بتركيب الدعامة، وتقويم العمود الفقري بأمان من 

دون الحاجة إلى فتح جراحي كبير. 
صورة أشعة تظهر االنحناء في العمود الفقري )من المصدر(

 بجراحة معقدة في »شخبوط الطبية«

288.743 فحصًا تكشف عن 1778 إصابة 

»عشريني« تصحيح انحناء العمود الفقري لـ

1657 حـــــالة شفــاء من »كــــــورونا« 
أبوظبي )وام(

عن  أمــس،  المجتمع،  ووقاية  الصحة  وزارة  أعلنت 
شفاء 1657 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا 
أعراض  من  التام  وتعافيها   »19  - »كوفيد  المستجد 
منذ  الالزمة  الصحية  الرعاية  تلقيها  بعد  المرض 
حاالت  مجموع  يكون  وبذلك  المستشفى،  دخولها 

الشفاء 925.849 حالة.
نطاق  ــادة  وزي لتوسيع  ــوزارة  ال خطة  مع  وتماشيًا   

الفحوص في الدولة بهدف االكتشاف المبكر وحصر 
الحاالت المصابة بفيروس كورونا المستجد »كوفيد 
عن  الــوزارة  أعلنت  وعزلهم،  لهم  والمخالطين   »19  -
إجراء 288.743 فحصًا جديدًا خالل الساعات الـ 24 
الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام 
أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. وساهم تكثيف 
إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق 
 1778 الكشف عن  الدولة في  الفحوص على مستوى 
المستجد  كــورونــا  بفيروس  جــديــدة  إصــابــة  حالة 
مستقرة  ــاالت  ح وجميعها  مختلفة،  جنسيات  من 

يبلغ  وبــذلــك  الــالزمــة،  الصحية  للرعاية  وتخضع 
حــالــة.   كما   945.800 المسجلة  الــحــاالت  مجموع 
أعلنت الوزارة عن وفاة حالة مصابة نتيجة تداعيات 
اإلصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد 
الوفيات في الدولة 2316 حالة.   وأعربت وزارة الصحة 
ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها 
لجميع  العاجل  بالشفاء  وتمنياتها  المتوفى،  لذوي 
المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات 
بالتباعد  وااللــتــزام  بالتعليمات  والتقيد  الصحية 

الجسدي ضمانًا لصحة وسالمة الجميع.

أبوظبي )وام(

أرسلت دولة اإلمارات، أمس، طائرة تحمل 52 طناً من اإلمدادات الغذائية لدعم الالجئين 
األوكرانيين في جمهورية بلغاريا، والذين تُقدر أعداد المتواجدين منهم في بلغاريا بما يزيد 
على 90 ألف الجئ، وذلك ضمن الدعم اإلغاثي المستمر من دولة اإلمارات للمساهمة 
في  األوكرانيون  الالجئون  يواجهها  التي  اإلنسانية  التداعيات  من حدة  التخفيف  في 
دول الجوار األوكراني. ويأتي إرسال هذه الطائرة استجابة للمحادثات التي جرت بين 
معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي تيودورا 
جينشوفسكا، وزيرة خارجية جمهورية بلغاريا، والتي تناولت العالقات الثنائية وجهود دولة 
اإلمارات في تقديم الدعم اإلغاثي لالجئين األوكرانيين. وأكد سلطان راشد الكيتوب 
جمهورية  لــدى  الدولة  سفير 
بــلــغــاريــا، حـــرص الــدولــة 
بفاعلية  المشاركة  على 
اإلنسانية  اإلغاثة  جهود  في 
في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة بتقديم 
دول  في  المتواجدين  األوكرانيين  لالجئين  والمساندة  الدعم 
الجوار، وانسجاماً مع نهج دولة اإلمارات حكومة وشعباً في الوقوف إلى جانب دول 

العالم وشعوبها كافة في أزماتها.
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صباح الخير

رؤية أب وقائد

رئيس  نهيان  آل  زايــد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  قــرار 
اإلمــاراتــيــات  الــمــواطــنــات  أبــنــاء  بمعاملة  اهلل،  حفظه  ــة،  ــدول ال
في  للمواطنين  المقررة  المعاملة  بــذات  الــدولــة  في  المقيمين 
على  حريص  وقائد  أب  رؤيــة  يجسد  والصحة،  التعليم  قطاعي 
بدعم  المتعلقة  والظروف  المقومات  كل  وتوفير  المواطنين  أبنائه 
الرعاية  صــور  لكل  وامــتــداداً  اإلمـــارات،  مجتمع  في  الفئة  هــذه 

المرأة اإلماراتية. الرشيدة على  التي تغدقها قيادتنا  والحدب 
قرار إنساني حكيم لقي تفاعاًل وترحيباً واسعاً، وغمر بالفرحة 
قلوب المواطنات وأبنائهن وبناتهن في الدولة، وكذلك كل فرد من 
وهي  واحدة،  أسرة  نفسه ضمن  الجميع  يرى  أسرهم في مجتمع 

المتوحد«. »البيت  المتفيئة تحت سقف  اإلماراتية  األسرة 
قرار إنساني متفرد يعبر عن رؤية قائد حكيم وأب كبير حريص 
في  فــرد  لكل  واالهــتــمــام  والمتابعة  الــرعــايــة  يــد  تمتد  أن  على 
االستقرار  بأهمية  راسخة  قناعة  من  انطالقاً  اإلمارات،  مجتمع 
األسري ودور األسرة المستقرة في مسيرة الخير والبناء والنماء 

المتواصلة على أرض إمارات الخير بقيادة بوخالد.
السمو  صاحب  عن  الصادر  باألمس  الحكيم  اإلنساني  القرار   
المكارم  مــن  لجملة  ــداداً  ــت ام يعد  اهلل،  حفظه  الــدولــة،  رئــيــس 
زايــد  »بــالد  فــي  والــزاهــيــة  الشاملة  اإلنسانية  الــرعــايــة  وصــور 
وهي  خاصة،  بصورة  اإلماراتية  والمرأة  عامة،  لإلنسان  الخير« 
وممكنات  أشكال  كل  توفير  على  الرشيدة  القيادة  حرصت  التي 
أبنائها جنسية  بإمكانية منح  توج  لها، والذي  والتمكين  االستقرار 
وكل  وأبناؤها  وأنها  المنطقة،  مستوى  على  به  وتتفرد  الدولة، 
القيادة  واهتمام  رعاية  هو محل  الطيبة  األرض  هذه  على  إنسان 

الحكيمة.
والجهود  البيضاء  ــادي  األي ذكــر  يفوتنا  ال  كهذه  سانحة  وفــي   
االتــحــاد  رئيسة  مــبــارك  بنت  فاطمة  الشيخة  لسمو  المباركة 
النسائي العام رئيسة المجلس األعلى لألمومة والطفولة الرئيس 
تمكين  أجل  من  اإلمارات«،  »أم  األسرية  التنمية  لمؤسسة  األعلى 
لالحتفال  المقبل  الشهر  نستعد  التي  اإلماراتية  المرأة  وإسعاد 

بيومها.
نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  نحيي جهود سمو  كما   
ومتابعة  إصــدار  في  الرئاسة  شؤون  وزير  الــوزراء  مجلس  رئيس 
اهلل،  الدولة، حفظه  رئيس  قرار  أحكام  لتنفيذ  الالزمة  القرارات 
بهذا الشأن. وتوجيهات »بو زايد« لوزارة شؤون الرئاسة تتواصل 
االتحادية  الحكومية  الجهات  إلى  الــالزم  الدعم  »أوجــه  لتقديم 
بشأنه«،  الــصــادرة  والــقــرارات  الــقــرار  أحكام  لتنفيذ  والمحلية 
وإسعادهم،  وأسرهم  بالمواطنين  المتعلقة  القرارات  من  وغيرها 

تنفيذاً لرؤية األب والقائد رئيس الدولة. 
جهود متواصلة ومبادرات متصلة، والغاية السامية دائماً إسعاد 

المواطن، حفظ اهلل اإلمارات، وشكراً بوخالد.

علي العمودي

ali.alamodi@alittihad.ae

سامي عبد الرؤوف )دبي(

للموارد  االتــحــاديــة  الهيئة  أعلنت 
البشرية الحكومية، أن عدد الخبراء 
الــمــعــتــمــديــن فــي بــنــك الــمــهــارات 
الحكومة  موظفي  مــن  الحكومية 
االتحادية بلغ أكثر من 470 خبيراً، 
علمياً  مــجــاالً   165 على  موزعين 
مؤكدة  وظيفياً،  وتخصصاً  وعملياً 
تمتلك  االتـــحـــاديـــة  الــحــكــومــة  أن 
موظفين يتمتعون بخبرات ومهارات 
خاللها  من  يستطيعون  استثنائية 
العالمية  الكفاءات  أفضل  منافسة 

في مجاالتهم. 
تصريحات  في  »الهيئة«،  وكشف 
هؤالء  أن  عن  لـــ»االتــحــاد«،  خاصة 
رئيسة  ــواع  ــ أن  3 قــدمــوا  الــخــبــراء 
االتحادية  للجهات  الخدمات  مــن 
وهــي:  الموظفين،  مــن  ولزمالئهم 
االستشارات عن طريق »اإلنترنت«، 
التدريبية،  والــدورات  العمل  وورش 
المشاريع  فــي  المشاركة  وثــالــثــاً: 
بعض  تنفذها  الــتــي  والــمــبــادرات 
الـــجـــهـــات االتـــحـــاديـــة بـــــدالً من 
االســتــعــانــة بــشــركــات اســتــشــارات 
خارجية، وهو ما يوفر مبالغ كبيرة 

على هذه الجهات. 
ــت ســلــوى عـــبـــداهلل، مدير  ــال وق
في  والــبــرامــج  المشروعات  إدارة 
ــنـــاك 4 قــطــاعــات  »الــهــيــئــة«: »هـ
ــي في  ــأت ت مـــجـــاالت وظــيــفــيــة،  أو 
خبرات  حيث  من  ــى  األول المراتب 
وكفاءات خبراء الحكومة االتحادية، 
البشرية،  والــمــوارد  التعليم،  وهــي: 
ــب  ــدري ــت ــومــات وال ــمــعــل وتــقــنــيــة ال
باقي  بخالف  المستمر،  والتعليم 
التخصصات الوظيفية والمهارية«. 

ــنـــك الـــمـــهـــارات  وأضــــافــــت: »بـ
اكتشاف  على  ساعدنا  الحكومية 
ومؤهالت  كــفــاءات  مــن  نمتلكه  مــا 

متميزة لدى الموظفين«. 
المهارات  بنك  أن  إلــى  وأشـــارت 
الحكومية، هو المنصة االفتراضية 
وأصحاب  للخبراء  األكبر  الرسمية 
الحكومة  في  والكفاءات  المواهب 
أعضائه  عدد  ويتجاوز  االتحادية، 
 2400 الـ  حاجز  حالياً  المشتركين 
ــحــكــومــة  ــن مـــوظـــفـــي ال ــ عـــضـــو م
للزيادة  قابل  عدد  وهو  االتحادية، 

والنمو خالل الفترة المقبلة. 

ــوى عــبــداهلل أن  وأوضـــحـــت ســل
المهارات  بنك  من  تهدف  »الهيئة« 
وتمكين  مساعدة  ــى  إل الحكومية 
االستفادة  من  االتحادية  الجهات 
ــن الـــخـــبـــراء واالخــتــصــاصــيــيــن  مـ
وأصـــحـــاب الــكــفــاءات لــديــهــا في 
والتخصصات  المجاالت  مختلف 
ذات الصلة بعمل الجهة االتحادية.

»الهيئة« عقدت  أن  إلى  وأشــارت 
ورش  سلسلة   2021 ــام  عـ خـــالل 
ــة لــمــوظــفــي الــحــكــومــة  ــراضــي ــت اف
ــتــعــريــفــهــم بـــأبـــرز  ــة، ل ــ ــادي ــحــ ــ االت

بوابة  لهم  توفرها  التي  الخصائص 
التي  الحكومية،  الــمــهــارات  بنك 

أطلقتها »الهيئة« في عام 2019. 
اإللكترونية  البوابة  »هذه  وقالت: 
خبراء  مــع  الــتــواصــل  مــن  تمكنهم 
في  المسجلين  المختصين  المجال 
خبراتهم  من  واالســتــفــادة  البوابة، 
العديد  في  ومعارفهم  وإمكانياتهم 
والمهمة،  الحيوية  المجاالت  مــن 
ــفــســارات  ــة واالســت ــل ــرح األســئ وطــ

عليهم، وغيرها«.
ولــفــتــت ســلــوى عــبــداهلل إلـــى أن 
الحكومية  ــمــهــارات  ال بــنــك  ــة  ــواب ب
والجهات  لــلــوزارات  حصراً  متاحة 
تتيح  حيث  وموظفيها،  االتــحــاديــة 
بنك  شبكة  أعــضــاء  جميع  بيانات 
ملخص  مــع  الحكومية،  الــمــهــارات 
الفنية  والمهارات  الذاتية،  لسيرهم 

والخبرات التي يتمتعون بها.
أعــضــاء  اخـــتـــيـــار  أن  وذكــــــرت 
الحكومية  الــمــهــارات  بنك  شبكة 
ــة يخضع  ــحــادي فــي الــحــكــومــة االت
)ارتباط  منها:  معايير  لمجموعة 
الجهة  بــاحــتــيــاجــات  االخــتــصــاص 
والــحــكــومــة االتــحــاديــة، والــخــبــرة 
أو  بالمعرفة  الصلة  ذات  العملية 
واإلنــجــازات  المكتسبة،  المهارات 
ــمــجــال  والـــتـــقـــديـــر الـــمـــتـــعـــلـــق ب
العلمي  ــمــؤهــل  وال االخــتــصــاص، 
الصلة،  ذات  المهنية  والــشــهــادات 
الممارسات  أفضل  على  واالطــالع 

ونــشــرهــا وتــطــبــيــقــهــا، والــتــواصــل 
ومهارات االتصال، وتقديم اإلرشاد 
لآلخرين،  المعارف  ونقل  والتوجيه 

والتطوع التخصصي المهني(.
المشروعات  إدارة  مدير  وبينت 
تقييم  أن  »الهيئة«،  فــي  والــبــرامــج 
مهارات موظفي شبكة بنك المهارات 
الحكومية، يرتكز على مجموعة من 
الخبرة  )سنوات  ومنها:  المعايير، 
ذات الصلة باالختصاص أو المهارة، 
التوجيه  أو  التدريب  وعدد ساعات 
والــشــهــادات  ســابــقــاً،  قدمها  الــتــي 
المهنية المعتمدة في المجال نفسه، 
العلمي  بالمؤهل  الخاصة  والشهادة 
في  المشاركات  وعــدد  الصلة،  ذي 
في  كمتحدث  والندوات  المؤتمرات 

مجال التخصص(.
وأشــارت، إلى أن ترشيح أعضاء 
شبكة بنك المهارات الحكومية في 
يتم  االتحادية  والجهات  الـــوزارات 
)الترشيح  هــي:  طــرق  ثــالث  عبر 
ــث يـــقـــوم الــمــوظــف  ــي، حــي ــ ــذات ــ ال
مع  الــتــشــاور  بــعــد  نفسه  بترشيح 
الزمالء،  وترشيح  المباشر،  رئيسه 
ومن  المباشر(،  المسؤول  وترشيح 
الــتــرشــيــح،  ــوذج  ــم ن تعبئة  يــتــم  ــم  ث
وتحويله إلى إدارة الموارد البشرية 
االتحادية،  والجهات  ــوزارات  ال في 
شبكة  أعضاء  بتسجيل  تقوم  التي 
بنك المهارات الحكومية عبر نظام 

»بياناتي«.

:» »الموارد البشرية« لـ »

470 »خبيرًا معتمدًا« بالحكومة االتحادية 

كفاءات استثنائية في 
الجهات الحكومية 

تستطيع منافسة أفضل 
الخبرات العالمية 

سلوى عبد هللا

165 مجااًل وتخصصًا عمليًا 
وعلميًا يتوزع عليها الخبراء 

المعتمدون

3 أنواع رئيسة من 
الخدمات يوفرها الخبراء 

لزمالئهم والجهات 
االتحادية

أهداف ومعايير بنك المهارات الحكومية )من المصدر(

تعلن دائرة المالية -اإلدارة العامة للجمارك
قسم المشتريات - عن طرح المناقصتين التاليتين:

للراغبين في االشتراك بتقدم المعلومات فأنها متاحة فقط عبر االنترنت ومن غير رسوم 
www.dof.abudhabi.ae :من خالل البوابة اإللكترونية للدائرة على الموقع

على الجهات غير المسجلة في النظـام اإللكتروني للدائرة الدخول للموقع: 
https://almaqtaa.gov.ae خدمات إلكترونية - تسجيل مورد جديد.

على الجهات المسجلة والراغبة في االشتراك بالمناقصات
تحديث بياناتها من خالل البوابة اإللكترونية.

لمزيد من المعلومات يمكن االتصال بالرقم : 02/8102955 

فاكس :  1150 810 2 971+
صندوق البريد :  أبوظبي 255

الرقم المجاني :  888 800

aderp.dof.abudhabi.ae : الموقع اإللكتروني
CustPurch@adcustoms.gov.ae : البريد اإللكتروني

هاتف : 2000 810 2 971+

رقم 
المناقصة

موضوع المناقصة
آخر موعد 
لتسليم 
العطاءات

6467674
تمديد مناقصة

)تطوير نظام كاميرات المراقبة
في المراكز الجمركية(

18 يوليو  2022
الساعة 11:00 

صباحًا

استحداث نظام حوكمة6469456
وإدارة البيانات

27 يوليو  2022
الساعة 11:00 

صباحًا

تعلن وزارة الط�قة والبنية التحتية )اإلإدارة البحريه( ب�أن:

�شركة اأبوظبي للمواينء - �ش.م.ع

قد تقدم بطلب ت�سجيل ال�سفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة

ا�سم ال�سفينة

Vessel Name
رقم الت�سجيل ال�سابق

Previous Registration No.
العلم ال�سابق

Previous Flag

)Ex: 0008815ال�شعديات - )�شي�شاتل ١UAE

على كل من له اعرتا�ض على ت�سجيل هذه ال�سفينة مراجعة مكتب ت�سجيل ال�سفن يف 

اإلإدارة البحرية خالل مدة اأق�ساها ٦٠ يوماً من تاريخ ن�سر هذا اإلإعالن.

اإدارة �ش�ؤون النقل البحري

دبي )االتحاد(

دبي سلسلة من  لحكومة  اإلعالمي  المكتب  نّظم 
المملكة  في  واالجتماعات  واللقاءات  الفعاليات 
المتحدة على مدى أسبوع كامل، وذلك في إطار 
برنامج الشراكة االستراتيجية بين الجانبين بهدف 
تعزيز العالقات الوطيدة بين دبي والمملكة المتحدة، 
ــحــوارات  حيث تــركــزت الــلــقــاءات على تــبــادل ال
والخبرات والتواصل بين ُصّناع القرار والمؤثرين 

وقادة الفكر من كال الجانبين.
إطار  في  المحاور  متعدد  البرنامج  إطالق  وتم 
توسيع نطاق شبكة عالقات دبي، عبر إجراء حوار 
متجدد مع قطاعات مختلفة في بريطانيا استعداداً 
للمستقبل السيما في فترة ما بعد الجائحة وفي 
ــي  أعــقــاب خـــروج بريطانيا مــن االتــحــاد األوروبـ
)بريكست( من خالل استكشاف المزيد من سبل 

التعاون في قطاعات مختلفة.
الشراكة  برنامج  في  المشارك  دبي  وفد  وضم 
قيادات عدد من المؤسسات الحكومية بدبي، وفي 
اقتصادها  بتطوير  المعنية  القطاعات  مقدمتها 
واستثماراتها وتقنيات المستقبل والخدمات المالية 
واإلعـــالم  الصحية  والــرعــايــة  الحياتية  والــعــلــوم 
المشاركين  مقدمة  في  وكــان  ــداع.  واإلبـ والثقافة 
في الوفد هالة بدري، مدير عام هيئة دبي للثقافة 
والفنون، وخلفان بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة 
دبي المستقبل، وفهد القرقاوي، المدير التنفيذي 
عامر  والدكتور  االستثمار،  لتنمية  دبي  لـمؤسسة 
دبي  لمؤسسة  التنفيذي  المدير  شريف،  أحمد 
الصحية األكاديمية رئيس مركز التحكم والسيطرة 
الشيخ  علوي  والدكتور  كورونا،  فيروس  لمكافحة 
علي، نائب مدير عام هيئة الصحة بدبي، وشمسة 
صالح، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، ووليد 
في  للعمليات  التنفيذي  الرئيس  العوضي،  سعيد 
سلطة دبي للخدمات المالية، ونورة العبار، مديرة 
اإلعالم الخارجي بالمكتب اإلعالمي لحكومة دبي، 
وهدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء 
سفير  بالهول،  ومنصور  االستراتيجية،  لشؤون 

كلي،  بن  وعائشة  المتحدة،  المملكة  لدى  الدولة 
مديرة مكتب االتصال الدولي، بالمكتب اإلعالمي 

لحكومة دبي.
البريطاني،  الجانب  من  اللقاءات  في  شــارك 
مجموعة من كبار المسؤولين في قطاعات حكومية 
وقطاعات  األكاديمية  األوســـاط  تشمل  مختلفة، 
األعمال والثقافة واإلعالم، وعدد من الشخصيات 
بريطانيا.  في  األعمال  ــادة  ري مجال  في  المؤثرة 
التقى وفد دبي مع أكثر من 80 من  وبشكل عام 
وزير  بينهم  من  الــبــارزة،  البريطانية  الشخصيات 
والبحوث  العلوم  ووزيــر  للتعليم  البريطاني  الدولة 
واالبتكار، واللورد أودني ليستر، الرئيس المشارك 
البريطاني  اإلماراتي  األعمال  لمجلس  البريطاني 

والمفوض  األعــمــال،  لقطاع  لندن  عمدة  ونــائــب 
التجاري لملكة بريطانيا لمنطقة الشرق األوسط، 
فضاًل عن ممثلين عن وزارة التجارة الدولية وغرف 
التجارة البريطانية وعدد من أبرز قيادات القطاع 
الخاص البريطاني ومنهم: برنت هوبرمان، المؤسس 
 Founders« المشارك والرئيس التنفيذي لشركة
Factory« ووارين ايست الرئيس التنفيذي لشركة 

»رولز رويس«.
العام للمكتب  المّري، المدير  وقالت منى غانم 
برنامج  أحــدث  دبــي: »يشكل  اإلعــالمــي لحكومة 
من  جــزءاً  المتحدة  والمملكة  دبــي  بين  للشراكة 
جهودنا المستمرة لتعزيز مكانة دبي كشريك إيجابي 
في األسواق االستراتيجية في جميع أنحاء العالم. 
ومن خالل التواصل والحوار البّناء، نسعى لتعزيز 
مكانة دبي كوجهة مفضلة تتسم بالتسامح والتنوع 
بما لها من رؤية داعمة لمن يتطلعون إلى القيام بدور 
إيجابي مؤثر في تشكيل مالمح المستقبل. برنامج 
الشراكة من شأنه استكشاف العديد من السبل أمام 
دبي لتعزيز الشراكة المتميزة مع بريطانيا، ليس 
فقط على المستوى الحكومي والقطاع العام وقطاع 
األعمال، ولكن أيضاً على مستوى قطاعات اإلعالم 
والرياضة والعلوم الحياتية والثقافة والمجتمعات 

الثقافية واإلبداعية والمجتمع المدني األشمل«.

نحو مرحلة جديدة من التعاون 

تفعيل برنامج للشراكة االستراتيجية بني دبي ولندن 

تبادل األفكار واكتشاف 
الفرص ضمن مختلف 

القطاعات المرتبطة بصناعة 
المستقبل 

خالل االجتماع )من المصدر(



فرحتان
قالت الطالبة فاطمة البادي 

من ثانوية التكنولوجيا 
التطبيقية فرع العقابية »يف 

حفل تخرجي مت إعالمي بأني 
حصلت على املركز اخلامس على 

مستوى الدولة، فكانت الفرحة 
فرحتني… فرحة التخرج 

والتفوق. يف فترة الدراسة 
يف الثانوية العامة، تختلف 

املشاعر من وقٍت آلخر، أحيانًا 
نكون متحمسني ومتحفزين 

للدراسة، ويف أوقات أخرى نشعر 
باإلحباط والكسل بسبب أبسط 

األشياء. رغم ذلك، يجب علينا 
أن ال نستسلم ألبسط وأصغر 
األشياء ونستعد لكل جديد 

رغم صعوبته«.
وتابعت »أود أن اشكر والدّي، 

الذي قدموا لي كل الرعاية 
واالهتمام منذ الصغر 

لآلن. والدتي التي كانت 
تهتم بكل التفاصيل 

وقدمت لي كل الدعم 
منذ الطفولة، ووالدي 

الذي كان يحفزني طوال 
هذه السنني«.

وقال والدها راشد البادي: 
جنلتي كانت متفوقة، 

وتوقعت لها ترتيبًا متقدمًا، 
ونتوقع احلصول على منحة 

إلكمال الدراسة.
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تنظيم وإدارة الوقت والمراجعة اليومية

سر التفوق

سالم  عبيد  سعيد  الطالب  ويشير 
السعادة  غاية  في  أنه  إلى  الطنيجي 
على  ــل  األوائ الطالب  لوجوده ضمن 
مستوى الدولة، موضحاً أنه حقق أول 
التعب  من  فترة  بعد  بتفوق  أحالمه 
اليوم  منذ  بدأها  واالجتهاد،  والجد 
كان  وأنه  الدراسي،  العام  لبدء  األول 
يتوقع أن يحقق مركزاً متقدماً، حيث 
وكــل أمــره هلل عز وجــل، ومــن خالل 
بكافة  واالجتهاد  والتركيز  المذاكرة، 
السبل تمكن من تحقيق هذه النتيجة 

الطيبة.
إلى  النجاح  الطنيجي هذا  وأهــدى 
قيادتنا الرشيدة التي وفرت كافة سبل 
وإلى  الوطن  ألبناء  والتميز  النجاح 
أسرته التي وقفت بجانبه، وساعدته 
على تحقيق هذه النجاح، مضيفاً أنه 
سيسعى لدراسة هندسة الكهرباء في 

إحدى الجامعات اإلماراتية.
ويـــرى الــطــالــب عــلــي عــبــدالــبــاري 
المركز  على  الــحــاصــل  الــصــيــعــري، 
الثالث مكرر على مسار النخبة ضمن 
الطالب األوائل في ثانوية التكنولوجيا 
ــهــاد  ــجــد واالجــت ال الــتــطــبــيــقــيــة، أن 
الــدراســيــة،  الصفوف  فــي  والتركيز 
هي  اهلل،  على  التوكل  ذلك  كل  وقبل 
ــة الــنــجــاح والــتــمــيــز فــي كافة  روشــت
مجاالت الحياة، معرباً عن سعادته بما 

حققه من إنجاز وتميز.
حققه  ما  أن  الصيعري:  وأضـــاف 
كان مكافأة له على ما قدمه من جد 
وأنه  الدراسي،  العام  خالل  واجتهاد 
لم  ولكنه  متقدم،  مركز  تحقيق  توقع 

يتوقع المركز الثالث.
ثانوية  أوائـــل  أعــرب  جانبهم،  مــن 
مركز  فــي  التطبيقية  التكنولوجيا 
التقني  والــتــدريــب  للتعليم  أبوظبي 
بما  سعادتهم  عن  بالعين،  والمهني 
من  لكل  الشكر  مقدمين  أنــجــزوه، 
ذويــهــم  ــواء  ســ تحقيقه  فـــي  ســاهــم 
من  الـــدراســـة  بمقاعد  أو  بالمنزل 

معلمين ومديرين. 
وأجمع الطلبة على أن تنظيم وإدارة 
للدروس  اليومية  والمراجعة  الوقت 
تفوقهم  ــي  ف كبير  بشكل  أســهــمــت 

ودخولهم االمتحانات بأريحية.
من جهتهم، أكد أولياء أمور الطلبة 
المدرسة  بين  التعاون  أن  المتفوقين 
والمعلمين والمنزل سبب رئيس فيما 

أنجزه أبناؤهم. 
الكعبي  سعيد  سالم  الطالب  وقال 
في  بالمئة   98.9 بنسبة  مكرر  األول 
والذكاء االصطناعي  الحوسبة  مسار 
من مجمع طحنون بن محمد »توقعت 
لكني  عــالــيــة،  نسبة  على  الــحــصــول 
على مستوى  ترتيب  بتحقيق  فوجئت 

اإلمارة، وأنوي دراسة الطب«.
الريسي  علي  الطالب سيف  وقــال 
من الصف الثاني عشر، مسار العلوم 
التكنولوجيا  ثانوية  مــن  المتقدمة 
متوقعاً  »كنت  العين:  في  التطبيقية 
حصلت  هلل،  والحمد  عالية،  نسبة 
مستوى  على  الخامس  المركز  على 
المتقدمة  العلوم  برنامج  في  الدولة 
ال  بالسعادة  وشعوري   ،98.5 بنسبة 
يوصف، وأحمد اهلل على هذا التفوق 
واإلنجاز الكبير الذي لم يكن ليتحقق 

لوال توفيق اهلل ورضا الوالدين.
األكبر  الفضل  لمعلمي  كان  وقد 
فــي هـــذه الــمــســيــرة، فــقــد كــانــوا 
وتحقيق  التفوق،  على  لي  معاوناً 
الـــدرجـــات الــعــالــيــة، فــقــد كــانــوا 
فلهم  الحقيقيين،  ــاء  اآلب بمثابة 
مني كل الشكر والتقدير. وإنني 
على  الطويل  المشوار  هذا  بعد 
بدراسة  أطمح  الدراسة،  مقاعد 

الطب في المجال العسكري«.

علي الصيعري

سيف علي الريسي مع والده

إيهاب الرفاعي، محمد البلوشي )أبوظبي(

أكد طالب »ثانوية التكنولوجيا 

التطبيقية« في مركز أبوظبي 

للتعليم والتدريب التقني والمهني 

الحائزون المراكز األولى في المسارات 

المختلفة، أن دعم القيادة الرشيدة 

للعملية التعليمية في الدولة ساهم 

في توفير فرص النجاح والتميز 

والتفوق ألبناء الوطن. ويؤكد الطالب 

محمد إبراهيم المنصوري األول على 

»الثانوية التطبيقية« في مسار العلوم 

المتقدمة، أنه يشعر بالفخر واالعتزاز 

لحصوله على المركز األول في مسار 

التكنولوجيا والعلوم المتقدمة، وأنه 

يعتبر ذلك فضاًل من الله عز وجل الذي 

مّن عليه بهذه النعمة بعد عام دراسي 

تميز بالتعب والجهد واالجتهاد حتى 

تكلل بالنجاح الباهر وتحقيق المركز 

األول الذي كان يتوقع أن يحققه، وكان 

يسعى لذلك منذ البداية.

وأضاف المنصوري أنه ينوي دراسة 

علوم الحاسوب والذكاء االصطناعي، 

كونه أحد علوم المستقبل التي 

سيكون االعتماد عليها كبيرًا جدًا.

وتوجه المنصوري بالشكر إلى القيادة 

الرشيدة وإلى أسرته ومعلميه، عرفانًا 

بفضل الجميع في مسيرته الناجحة 

التي بدأت معه منذ الصغر واستمرت 

معه حتى تكللت بالمركز األول.

سالم الكعبي

فاطمة البادي مع أسرتها )االتحاد(

محمد المنصوري

دبي )االتحاد(

الشامسي  سعيد  مبارك  الدكتور  أعلن 
مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب 
من   1653 تخريج  عن  والمهني،  التقني 
الطلبة، يمثلون الدفعة الخامسة عشرة من 
الثاني عشر للعام الدراسي  طلبة الصف 
التكنولوجيا  ثانويات  في   2022-2021
التكنولوجيا  لمعهد  التابعة  التطبيقية 
التطبيقية في »أبوظبي التقني« بمختلف 
إمــارات الدولة. ولفت إلى أن 18 مواطناً 
ومواطنة تصدروا قائمة أوائل الدولة في 
هذه الدفعة التي بلغت نسبة النجاح فيها 
برنامج  هي  مــســارات  ثالثة  في   %100
المتقدم،  والــمــســار  المتقدمة،  الــعــلــوم 

والمسار العام. 
صاحب  ــة  رؤيـ أن  الشامسي  ــح  وأوضــ
نهيان  آل  زايــد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
رئيس الدولة »حفظه اهلل«، في استشراف 
المستقبل وصناعة الكفاءات الوطنية، هي 
البالغ  الكوكبة  هــذه  تخريج  في  األســاس 
جميعهم  ومواطنة  مواطناً   1653 عددها 
الهندسة  في  متخصصة  إماراتية،  كــوادر 
واالبتكار، والحوسبة والذكاء االصطناعي، 
والهندسة التطبيقية والتكنولوجيا، والعلوم 
التي  التخصصات  من  وغيرها  الصحية 
تأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة 
اإلماراتية،  والــكــوادر  الكفاءات  لصناعة 
باعتبارها المصادر الرئيسية للثروة والتقدم 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة، خالل 

مرحلة ما بعد النفط والمستقبل القريب 
التهاني  آيــات  أسمى  عن  معرباً  والبعيد، 
في  ممثلة  الرشيدة  للقيادة  والتبريكات 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة، حفظه اهلل، وصاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
الوزراِء  الدولة رئيِس مجلِس  نائِب رئيِس 
السمو  وأصحاب  اهلل،  رعــاهُ  دبــي،  حاكِم 
إلى  الخريجين  داعــيــاً  اإلمــــارات،  حكام 
مواصلة التعلم والتفوق لرد الجميل للوطن 
الغالي والقيادة الرشيدة التي تواصل دعمها 
لتمكين  المحدود  غير  والمعنوي  المادي 
»أبوظبي التقني« وكافة المؤسسات التابعة 
متخصصة  وطنية  أجيال  صناعة  من  له 
ومتفوقة من أبناء وفتيات الوطن القادرين 

المعرفي  االقتصاد  متطلبات  تلبية  على 
ــة  ورؤي للدولة  االستراتيجية  والخطط 
أبوظبي 2030 وفق منظومة للتعليم التقني 
واآلليات  النظم  أحــدث  تواكب  والمهني، 
لصناعة  الالزمة  والمختبرات  والمناهج 

أجيال المستقبل. 
مــن جهته، قـــال الــدكــتــور أحــمــد عبد 
المنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا 
التطبيقية في »أبوظبي التقني«: إن كافة 
الخريجين قد حققوا معدالت عالية في 
القياسية،  االمتحانات  وكافة  اإلمــســات 
وهو األمر الذي أدى إلى تفوقهم وتميزهم 
وارتفاع مهاراتهم المتنوعة وقدراتهم التي 
تضمن لهم التفوق خالل دراستهم الجامعية 

داخل الدولة وخارجها. 

العور أن قائمة  الدكتور أحمد  وأوضــح 
األوائل تضم 18 طالباً وطالبة من الثانويات، 
منهم الخمسة األوائل في 3 مسارات وهي 
برنامج العلوم المتقدمة، والمسار المتقدم، 

والمسار العام.
من جهته، قال عيسى عبداهلل المرزوقي 
التطبيقية  التكنولوجيا  ثــانــويــات  مــديــر 
العلوم  برنامج  خريجي  عدد  إن  باإلنابة: 
عدد  وبلغ   ،173 بلغ  العام  هذا  المتقدمة 
فيما   ،984 المتقدم  الــمــســار  خريجي 
ــعــام 496  بــلــغ عـــدد خــريــجــي الــمــســار ال
نتائج  أن  على  مــؤكــداً  ومواطنة،  مواطناً 
تعكس  الثالثة  المسارات  في  الخريجين 
المستوى المتطور دائماً لخريجي ثانويات 

التكنولوجيا التطبيقية.

 %100
عيسى المرزوقيأحمد عبد المنانمبارك الشامسي

18 من المواطنين يتصدرون قائمة األوائل في 3 مسارات

 إلكترونية من »الخامس« إلى »الثاني عشر«

انطـــالق امتحـانـــات اإلعــادة اليــوم 

لطلبة املدارس الحكومية والخاصة

ويتقدم طلبة الصفوف من التاسع من مساري 
عشر   والــحــادي  والعاشر  والنخبة،  المتقدم 
والمتقدم  النخبة  مسارات  في  عشر  والثاني 
أما  يوليو.  من  األول  في  لالمتحانات  والعام 
طلبة الصفوف من الرابع إلى الثامن باإلضافة 
إلى  التاسع  من  التطبيقي  المسار  طلبة  إلى 

الثاني عشر، فتنطلق امتحاناتهم في 4 يوليو.
وحددت المؤسسة موّجهات تطبيق امتحانات 
الرابع،  للصف  ورقية  تكون  أن  منها  اإلعــادة، 
وإلكترونية للصفوف من الخامس حتى الثاني 
عشر، ويؤديها الطلبة حضورياً في المدرسة. 

وأكدت المؤسسة أن جميع امتحانات اإلعادة 
تطبق مركزياً، بما فيها مادتا التربية اإلسالمية 
 5 من  الصفوف  في  االجتماعية  والــدراســات 
لغاية 11، على أن يتم الرصد واالعتماد مركزياً 
بشكل آلي. ويتقدم طلبة الصف الثاني عشر 
المسجلين في المدارس الخاصة  لالمتحانات 

لجميع  الحكومية  العام  التعليم  مــدارس  في 
المواد الدراسية. ويسمح للصفوف من 4 لغاية 
12  التقدم لالمتحان عن بعد ألصحاب األعذار 
الدولة  وداخــل  خارج  من  والمرضى  المقبولة 
بعد  الــحــاالت  من  وغيرهم  الرعاية  ومــراكــز 
أخذ موافقة منسق الدعم في المدرسة. ومن 
بعد  االختبار  تذكرة  تسليم  أيضاً،  الموجهات 
30 دقيقة من بدء االختبار،  وأن يُحضر جميع 
الطلبة أجهزة الحاسوب الخاصة بهم للمدرسة 
خالل فترة تأدية االمتحان مع االلتزام بالزي 

المدرسي الرسمي.
وحددت المؤسسة الفترة الزمنية لالمتحان 
بزمن،  األسئلة  فقرات  تقّيد  ولــم  بساعتين، 
السابقة  لألسئلة  بالعودة  للطالب  يسمح  إذ 
له  ويسمح  االمتحان،  تسليم  قبل  للمراجعة 
بالخروج من القاعة االمتحان بعد ساعة واحدة 

من بدء االمتحان.

دينا جوني )دبي( 

اعتمدت مؤسسة اإلمارات للتعليم 

المدرسي الجداول الزمنية المتحانات 

اإلعادة لطلبة الصفوف من الرابع 

حتى الثاني عشر في المدارس 

الحكومية والمدارس الخاصة التي 

تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم. 

ويستهدف االمتحان، الذي يستمر 

بدءًا من اليوم لغاية السابع من 

يوليو، الطلبة الذين لم يحققوا 

النهاية الصغرى في أي من مواد 

الفئة )أ( في نهاية العام الدراسي.

نجاح الدفعة الـ15 في »التكنولوجيا التطبيقية« بـ»أبوظبي التقني«
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عربي ودولي

حذرت من محاوالت توسع تنظيم »داعش« واقترابه من دمشق

اإلمارات: املسار الدستوري ركيزة أساسية لحل األزمة السورية

نيويورك )االتحاد(

ــارات، أمـــس، عــن قلقها  ــ أعــربــت دولـــة اإلمـ
اإلرهابي  »داعش«  تنظيم  توسع  إزاء محاوالت 
إلى  الوصول  أن  مؤكدة  دمشق،  من  واقترابه 
إزالــة  يتطلب  الــســوريــة،  لــأزمــة  حــل سياسي 
العقبات األمنية، وأهمها معالجة أسباب  كافة 

االنفالت األمني.
بشأن  األمــن  مجلس  اجتماع  في  وأوضحت 
رقم  القرار  أن  سوريا،  في  السياسي  الوضع 
الركائز  الدستوري من  المسار  أن  2254 حدد 
لأزمة  سياسي  حل  إلــى  للوصول  األساسية 
بشأن  »المحادثات  أن  على  مؤكدة  السورية، 
اللجنة الدستورية تعتبر المنصة الوحيدة إلجراء 
حوار وطني بّناء بين السوريين وبقيادة وملكية 

سورية«.
ألقاه  الذي  البيان،  وأوضحت اإلمــارات، في 

السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة 
للدولة لدى األمم المتحدة، أن الدستور يحدد 
والشعب،  الدولة  بين  العالقة  أساسي  بشكٍل 
ويعتبر المرجع الرئيسي للقوانين والتشريعات، 
ويضمن  الدولة  تماُسك  على  يحافظ  أنه  كما 
وثقافتهم  لغتهم  ــرســخ  ويُ مواطنيها،  حــقــوق 

وتطلعاتهم. 
وأضافت، إنه في سياق سوريا، حدد القرار 
الركائز  مــن  الــدســتــوري  المسار  أن   22754
لأزمة،  سياسي  حل  إلــى  للوصول  األساسية 
اللجنة  بــشــأن  ــمــحــادثــات  ال تعتبر  وبـــذلـــك، 
الدستورية المنصة الوحيدة إلجراء حوار وطني 
بناء بين السوريين وبقيادة وملكية سورية للدفع 
قدماً بالعملية السياسية، ومن دون تدخالٍت أو 

إمالءاٍت خارجية. 
البيان،  في  أبوشهاب  محمد  السفير  وقــال 
»تعقيباً على مجريات الدورة الثامنة الجتماعات 

المسار الدستوري، ورغم وجود اختالفاٍت كبيرة 
أيضاً  شهدت  أنها  إاّل  النصوص،  بعض  حــول 
أرضية  إيجاد  بشأن  اإليجابية  الــبــوادر  بعض 

مشتركة حول بعض النصوص األخرى«. 
وعليه، شددت اإلمارات على أهمية التركيز 
على الِنقاط التي تَحظى بتواُفٍق عام لبناء الثقة 
بيَن جميع األطراف وبالتالي التَغلُّب على ِنقاط 
اإلمــارات  »ترحب  أبوشهاب:  وقال  االختالف، 
باالتفاق على عقد الدورة التاسعة في الـ25 من 

يوليو المقبل«.
األطــراف،  بين  الثقة  بناء  إطــار جهود  وفــي 
رحــبــت اإلمــــارات بــإصــدار الــرئــيــس الــســوري 
مؤخراً عفواً عاماً بشأن الجرائم اإلرهابية التي 
لم تُفِض إلى وقوع قتلى، والذي جرى بموجبه 
اإلفراج عن المئات من المعتقلين، وشجعت في 
هذا الصدد األطراف كافة على مواصلة اتخاذ 

مثل هذه الخطوات خالل الفترة المقبلة.

المبعوث  البيان: »نتفق مع تقييم  وقالت في 
األممي بإمكانية أن يشكل هذا العفو العام بادرًة 
إيجابية، والتي نرى أنها ضرورية، ومن الممكن 
البناء عليها لدعم التوصل إلى سالم مستدام 

وحل جذري لأزمة السورية«.
الِعدائية بشكٍل  األعمال  وفي سياق تصاُعد 
مناطق  َشمال سوريا وخاصًة في  ملحوظ في 
تَل ِرفَعت وَمنِْبج وعين عيسى وتَل تَْمر، جددت 
الرافض  موقفها  أبوشهاب،  اإلمــارات، بحسب 
ألي تدخالٍت أجنبية حفاظاً على وحدة سوريا 
ذلك  في  بما  أراضيها،  وسالمة  واستقالِلها 

إجراء أي أعمال عدائية في َشمال سوريا. 
التام ألي  اإلمــارات عن رفضها  كما أعربت 
السورية،  األراضـــي  على  ديموغرافي  تغيير 
واالستقرار  األمن  ذلك سيهدد  أن  من  محذرة 
في سوريا، والمنطقة ككل، وستمتد عواقبه على 

العملية السياسية في المستقبل.

وأضافت: »تمهيداً للوصول إلى حٍل سياسي 
كافة،  األمنية  العقبات  ــة  إزال من  البد  شامل، 
وأهمها معالجة أسباب االنفالت األمني، حيث 
ــزال تنظيم داعــش اإلرهــابــي يواصل شن  ي ال 
وِحمص  والَحَسكة  الـــزور  ديــر  على  هجماِته 
الشرقية وَحماة، بما في ذلك هجماته األخيرة 
العديد من  ة والتي أسَفَرت عن وقوع  الرَقّ في 

الضحايا«. 
وأكدت اإلمارات، بحسب البيان، على قلقها 
اإلرهابي  التنظيم  ع  توُسّ محاوالت  إزاَء  البالغ 
ــك على  ــِه مــن دمــشــق، وتــداعــيــات ذل ــراِب ــت واق

المدنيين وعلى أمن واستقرار سوريا.
وأعربت الدولة، في ختام البيان، عن تطلعها 
إلى تجاوز الشعب السوري الشقيق كافة تحديات 
المرحلة الراِهنة، وأن يتمكن من تحقيق السالم 
انتظاره، وخلق واقٍع أكثر استقراراً  الذي طال 

وُمفَعماً باألمل لأجيال السورية الشاّبة.

محمد أبوشهاب أثناء إلقاء كلمة اإلمارات أمام مجلس األمن بشأن الوضع في سوريا )من المصدر(

ترحيب إمـــــاراتي بالتجــديــد

لبعثـــــــة االستقــــرار يف مــالي

الدولة تدعو إلى إحالل السالم يف الكونغو

نيويورك )االتحاد(

اإلمـــارات، أمس،  ــة  دول رحبت 
بتجديد والية بعثة األمم المتحدة 
األبــعــاد  والــمــتــعــددة  المتكاملة 
مالي  ــي  ف ــرار  ــق االســت لتحقيق 

)مينوسما(، لمدة عام واحد.
الدائمة  ــارات  اإلم بعثة  وقالت 
تجديد  »إن  المتحدة:  األمم  لدى 
مالي  في  االستقرار  بعثة  ــة  والي
في  سيما  ال  األهمية،  بالغ  أمــر 
واألمنية  السياسية  الظروف  ظل 

الصعبة التي تعيشها مالي«.
الــدولــي  األمـــن  وقـــرر مجلس 
تمديد مهمة البعثة لمدة عام من 
دون دعم جوي فرنسي، كما في 

الماضي.
صاغته  قــراراً  المجلس  وتبنى 

مهمة  بتمديد  ويقضي  فرنسا 
 ،2023 يــونــيــو  ــى30  حــت الــبــعــثــة 
من أصل 15،  بأغلبية 13 صوتاً 
عن  والصين  روســيــا  امتناع  مــع 
على  ــقــرار  ال ويــنــص  التصويت. 
الحالية،  الــعــامــلــة  ــقــوة  ال ــقــاء  إب
و1920  جندياً   13289 وقوامها 
ــود حفظ  ــاً، وتــدعــو جــن شــرطــي
اتفاق  تطبيق  دعــم  إلــى  الــســالم 
السالم الموقع في 2015، وانتقال 
سياسي، وعودة سلطة الدولة في 
المدنيين  وحماية  البالد  وســط 

وحقوق اإلنسان.
ويطلب النص من األمين العام 
تقريرا  يقدم  أن  المتحدة  لأمم 
بحلول يناير من أجل تكييف شكل 
البعثة ودراسة تطور عالقاتها مع 

المجموعة العسكرية الحاكمة.

نيويورك )االتحاد(

ــارات، أمــس،  ــ ــة اإلم ــدت دول أك
في  التصعيد  وقــف  أهمية  على 
الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية 
السيما مع تصاعد التوترات في 
العنيفة  الهجمات  بسبب  الشرق 
المتزايدة التي تشنها الجماعات 

المسلحة.
وشددت، في بيان أمام مجلس 
األمن الدولي، على أهمية مواصلة 
اإلقليمي  التعاون  لتعزيز  الجهود 
فــي جمهورية  الــســالم  وإحــــالل 

الكونغو الديمقراطية.
ألقاه  الــذي  البيان  في  وقالت، 
نائب  أبوشهاب  محمد  السفير 
لدى  لإلمارات  الدائمة  المندوبة 
األمم المتحدة، »يجب بذل جميع 
ضمان  شأنها  من  التي  الجهود 
المسلحة  الجماعات  تتخلى  أن 
عبر  ذلك  في  بما  أسلحتها،  عن 
»برنامج  تنفيذ  في  تقدم  إحــراز 
وإنعاش  والتسريح  السالح  نــزع 

المجتمعات وتحقيق االستقرار«.
عن  ــاص،  خـ بشكل  وأعـــربـــت، 
القلق إزاء أوضاع النساء والفتيات 

فـــي شــــرق جــمــهــوريــة الــكــونــغــو 
الديمقراطية، نظراً لكونهن األكثر 
ُعرضًة لمخاطر األوضاع األمنية 

المتردية. 
وفي هذا اإلطار، أدانت الدولة 
الجنسي،  العنف  أشــكــال  كــافــة 
ــرورة محاسبة  عــلــى ضــ ــدة  مــؤك
في  بما  الجرائم،  هــذه  مرتكبي 
ذلك إمكانية إخضاعهم للعقوبات.

ولفتت إلى أن تحسين األوضاع 
الــوقــت  ــاحــة  إت يتطلب  األمــنــيــة 
ــادة  ــام قـ ــ وإفـــســـاح الــمــجــال أمـ
الديمقراطية  الكونغو  جمهورية 
اآلراء  لتبادل  المجاورة  والبلدان 
مشتركة  تفاهمات  إلى  والتوصل 
بشأن كيفية التصدي للتهديدات 
تشكلها  التي  التعقيد  المتزايدة 

الجماعات المسلحة. 
ولفتت إلى ضرورة أن يضاعف 
الــمــجــتــمــع الـــدولـــي مــن جــهــوده 
اإلنسانية  لــأوضــاع  لالستجابة 
الكونغو  جمهورية  في  المتفاقمة 
ــة، فــكــمــا تــوضــح  ــمــقــراطــي ــدي ال
المتحدة،  األمــم  تقارير  مختلف 
سكان  ثُلث  من  يقرب  ما  يحتاج 

البالد إلى تلقي المساعدات.

استضافت ورشة عمل لمدونة جيبوتي لمكافحة القرصنة

اإلمارات: األمن البحري مكون رئيس الستدامة النمو

دبي )وام( 

ورشة  ــارات  اإلمـ دولــة  استضافت 
ــوى لــمــدونــة  ــمــســت ــة ال ــع ــي عــمــل رف
مكافحة  لسلوك  المعدلة  جيبوتي 
المسلح  والسطو  القرصنة  أعــمــال 
لعام 2022، والتي جرى اعتماد آخر 
تعديل لها في اجتماع جدة عام 2017 
من قبل الدول الواقعة غرب المحيط 
ــدن، لــتــوســيــع  ــ ــج عـ ــي الـــهـــنـــدي وخــل
اتفاقية  لتصبح  وتطويرها  نطاقها 
القرصنة  مكافحة  مجال  في  رئيسة 
التي  السفن  ضد  المسلح  والسطو 
تبحر في مياه المنطقة وذلك ضمن 
أمن وسالمة  بدعم  اإلمــارات  التزام 

الصناعة البحرية. 
استمرت  الــتــي  ــورشــة،  ال وحــضــر 
»إنتركونتيننتال  فــنــدق  فــي  أيـــام   3
فستيفال سيتي« بدبي، معالي سهيل 
بن محمد فرج فارس المزروعي وزير 
جانب  إلــى  التحتية  والبنية  الطاقة 
دولــة،   17 يمثلون  مــســؤوالً   80 نحو 
الــوزراء وممثلين  بينهم عدد من  من 
والوكاالت  مدونة جيبوتي  حلفاء  من 
ــدول منها  ــ ــدد مــن ال الــعــالــمــيــة، وعـ

فرنسا والواليات المتحدة. 

طور  الذي  جــدة«،  »تعديل  ويغطي 
إضافة  للمدونة  األولية  النسخة  من 
مجموعة  لمكافحة  جــديــدة  تدابير 
من األنشطة غير المشروعة، تشمل 
األسلحة  وتهريب  القرصنة  أعمال 
غير  والتجارة  بالمخدرات  واإلتجار 
المشروعة في الحيوانات البرية، إلى 
القانوني  غير  التزويد  أعمال  جانب 
ــخــام  ــفــط ال ــن ــة ال ــرقـ بـــالـــوقـــود وسـ
واالتجار بالبشر وتهريبهم والتخلص 
النفايات  مــن  مــشــروع  غــيــر  بشكل 
السامة في المياه اإلقليمية والدولية 

في المنطقة. 
حــســن جمعة  ــمــهــنــدس  ال ــال  ــ وقـ
الــطــاقــة  وزارة  ــل  ــي وك الــمــنــصــوري 

والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية 
والنقل: تعتبر اإلمارات مركزاً بحرياً 
ويزيد  الــعــالــم،  مستوى  على  ـــداً  رائ
الدولة  البحري في  إسهام االقتصاد 
على 90 مليار درهم سنوياً، مضيفاً: 
»كما يصل إلى موانئها ما يزيد على 
25 ألف سفينة تجارية كل عام، وهو 
ما يجعل منها موانئ وبوابات تجارية 

تخدم كل اإلقليم«.
البحري مكوناً  وتابع: »يمثل األمن 
النمو  ــذا  ــدامــة هـ فــي اســت رئــيــســاً 
دونه ستواجه دول  االقتصادي، ومن 
أجل  ومن  كبرى،  تحديات  المنطقة 
ذلك نلتزم في دولة اإلمارات بجميع 
إلى  تهدف  التي  الدولية  المبادرات 

تعزيز أمننا البحري ومكافحة جميع 
المشروعة،  غير  األنشطة  أشــكــال 
ومواردنا  البحرية  قدراتنا  وتكريس 
الوصول  تكون  أن  لضمان  وخبراتنا 
إلـــى مــنــطــقــة خــالــيــة مـــن األعــمــال 
اإلجرامية والتجاوزات بحق اإلنسان 

والبيئة والحياة الفطرية«. 
على  ــبــحــار  ال ــاه  ــي م إن  ــاف  ــ وأضـ
أمنها  وإن  واحـــدة،  العالم  مستوى 
المالحية  والــطــرق  السفن  وسالمة 
الخليج  منطقة  فــي  السيما  واحـــد 
الهندي،  المحيط  ــرب  وغـ الــعــربــي 
للطاقة  مخزونات  أكبر  تضم  والتي 
أهم  وتحتضن  العالم،  مستوى  على 
التجارة  وطــرق  البحرية  المضائق 
الدولية، وأي مساس باألمن البحري 
ارتـــدادات  لــه  سيكون  المنطقة  فــي 
سلبية تنعكس على االقتصاد العالمي 

ككل. 
ــاع الـــذي  ــم ــد أن هـــذا االجــت ــ وأك
لــلــدول  ــارات  ــ اإلمـ دولـــة  تستضيفه 
الموقعة على مدونة جيبوتي المعدلة 
القرصنة  أعــمــال  مكافحة  لسلوك 
اجتماعاً  يعتبر  المسلح  والــســطــو 
على  البحار  سالمة  لتعزيز  محورياً 

مستوى العالم.

جانب من ورشة عمل لمدونة جيبوتي المعدلة 2022 لمكافحة القرصنة والسطو المسلح )وام(

اللجنة الدستورية المنصة الوحيدة
إلجراء حوار وطني من دون تدخالٍت

أو إمالءاٍت خارجية

تحذير من أن أي تغيير ديموغرافي 
سيهدد أمن واستقرار سوريا

والمنطقة ككل

الوصول إلى حل سياسي يتطلب إزالة 
العقبات األمنية ومعالجة أسباب 

االنفالت األمني

رفض أي تدخالٍت أجنبية
حفاظًا على وحدة األراضي

السورية واستقالِلها

90 مليار درهم 
سنويًا إسهام 

االقتصاد البحري في 
الدولة 

التزام بالمبادرات 
الدولية التي تهدف 

إلى تعزيز األمن 
البحري
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دعوات للتظاهر إلسقاط الكيانات السياسية والمطالبة باالنتخابات

»الترشح للرئاسة« يجهض التوافق الليبي يف جنيف

حسن الورفلي )بنغازي، القاهرة(

وسائل  على  ليبيون،  نشطاء  دعــا 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، إلـــى لــخــروج 
مسمى  تحت  حــاشــدة  تظاهرات  فــي 
»ثورة الشباب«، وإغالق كافة الشوارع 
بهدف  مدني،  عصيان  في  والــدخــول 
ســواء  السياسية  األجــســام  إســقــاط 
للدولة  األعــلــى  والمجلس  البرلمان 

والسلطات التنفيذية المختلفة.
فيما فشلت  الــدعــوات،  هــذه  وتأتي 
التي عقدت في جنيف،  االجتماعات، 
واألعلى  الــنــواب  مجلس  رئيسي  بين 
لــلــدولــة لــلــتــوافــق عــلــى كــافــة الــمــواد 
الخالفية في مسودة مشروع الدستور، 
لألمم  العام  األمين  مستشارة  وأكــدت 
المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز 
أن الخالفات قائمة حول نقطة خالفية 
واحـــدة وهــي »شـــروط الــتــرشــح ألول 

انتخابات رئاسية«.
مجلسي  بيان،  في  ويليامز،  وحثت 
الخالفات  والدولة على تجاوز  النواب 

المعلقة في أقرب فرصة ممكنة، مؤكدة 
أنها ستعد تقريراً كاماًل لألمين العام 
لألمم المتحدة عن اإلجراءات، وتقديم 
توصياتها بشأن السبل البديلة للمضي 

قدماً.
وأشارت إلى توصل مجلسي النواب 
ــى تـــوافـــق، غير  ــة إلـ ــدول ــل ــلـــى ل واألعـ
التي  النقاط  غالبية  بشأن  مسبوق، 
كانت عالقة، بما في ذلك تحديد مقار 
المقاعد  عدد  وتخصيص  المجلسين، 
في غرفتي السلطة التشريعية، وتوزيع 
الصالحيات بين رئيس الدولة، ورئيس 

والشكل  ــوزراء،  ــ الـ ومجلس  ــوزراء،  ــ الـ
المحدد لالمركزية، بما في ذلك ترسيم 
وآلية  وصالحياتها،  المحافظات  عدد 
توزيع اإليرادات على مختلف مستويات 
المحرز  التقدم  أن  واعتبرت  الحكم. 
خالل ثالث جوالت من المشاورات في 
القاهرة، وهذه الجولة في جنيف يعتبر 
»ليس  ذلــك  أن  مؤكدة  مهماً،  إنــجــازاً 
نحو  قــدمــا  للمضي  كــأســاس  كــافــيــاً« 

انتخابات وطنية شاملة.
وتنتهى والية البعثة األممية لدى ليبيا 
خالل أيام قليلة، وسط خالفات حادة 

بين الدول األعضاء في مجلس األمن 
تتولى  جديدة  شخصية  تسمية  حــول 

رئاسة البعثة خلفاً لـ»يان كوبيتش«.
من جهتها، حثت السفارة األميركية 
النواب  مجلسي  الخميس،  ليبيا،  لدى 
لــلــدولــة عــلــى ســد الفجوة  واألعـــلـــى 
المتبقية  القليلة  الــخــالفــات  بــشــأن 
لالنتخابات،  الدستورية  القاعدة  حول 
لتحقيق مكاسب  أي جهد  محذرة من 
سياسية من خالل المخاطرة باللجوء 

إلى العنف.
فــي طــرابــلــس، أكــد رئــيــس مجلس 
لالنتخابات  العليا  الوطنية  المفوضية 
المسؤولية  أن  على  الــســائــح،  عــمــاد 
إنجاح  فــي  الحكومة  عاتق  على  تقع 
خالل  من  االنتخابية،  االستحقاقات 
نسبة  لــرفــع  المهم  اإلعــالمــي  الـــدور 

المشاركة.
وأكد السائح، خالل لقاء مع رئيس 
حكومة الوحدة، أن المفوضية جاهزة 
لمباشرة إجراء االنتخابات فور االتفاق 
على قاعدة دستورية وقوانين منظمة.

»تريندز«: العراق أمام مفترق طرق 

أبوظبي )االتحاد(

أكـــــد مـــركـــز »تـــريـــنـــدز« 
في  واالستشارات،  للبحوث 
أن  حــديــثــة،  بحثية  ــة  دراســ
انــســحــاب مــقــتــدى الــصــدر 
شّكل  السياسي  المشهد  من 
ــرق في  بـــدايـــة لــمــفــتــرق طــ
مــســاريــن:  يحتمل  الـــعـــراق، 
الــدولــة  ــار  ــي ــه ان هـــو  األول 
العراقية أمام ضغط الشارع، 
أو تماسكها في ظل الدستور 
واألنظمة والقوانين القائمة.

التي  الـــدراســـة،  وحـــذرت 
ــوان:  ــ ــن ــ صـــــــدرت تـــحـــت ع
العراقي  السياسي  »المشهد 
بعد انسحاب الصدر.. تعدد 
الــخــيــارات«،  وقلة  الــفــواعــل 
سالم  عبود  عباس  وأعدها 
متخصص  وإعــالمــي  كــاتــب 
ــي الـــعـــالقـــات الـــدولـــيـــة  ــ ف
بروز  من  اإلقليمي،  واألمــن 
المسلحة  الــجــمــاعــات  دور 
ــدل الــعــمــلــيــن الــســيــاســي  ــ ب
واإلعالمي، بدالً من صناديق 

االقتراع.
الدولة  تماسك  إن  وقالت، 
باستمرار  سيكون  العراقية 
ــواعــل الــخــارجــيــة  ــف ــم ال دعـ
ــراق معها  ــع ال يــرتــبــط  الــتــي 
للحفاظ  متبادلة  بالتزامات 
عــلــى وحــدتــه واســتــقــراره، 
ودعم نظامه الديمقراطي. 

وأضــافــت: »فــي ظــل هذا 
أمام  العراق  سيكون  المسار 
ثــالثــة ســيــنــاريــوهــات؛ هــي: 
إمـــا حــل الــبــرلــمــان وإجـــراء 
تشكيل  أو  مبكرة،  انتخابات 
حكومة توافقية باالتفاق بين 
حلفاء  مع  التنسيقي  اإلطــار 
حكومة  تشكيل  أو  الــصــدر، 

من المستقلين.
البحثية  الدراسة  وأشــارت 
إلى تراجع الفواعل التقليدية 
ــدور  الــمــؤثــرة، وتــصــاعــد الـ
وسياسياً،  ميدانياً  التركي 
السياسية  األروقة  وأصبحت 
جــدد،  العبين  عــن  تتحدث 
ــاد  ــحــ ــ ــظ االت ــ ــاف بــيــنــمــا حــ
األوروبـــــــــي، رغــــم حــضــوره 
الــواســع، على تــوازنــه وعــدم 
بخالف  طــرف،  ألي  انحيازه 
األمم المتحدة ورئيسة بعثتها 
في العراق جنين بالسخارت، 
التي احتفظت برؤية طموحة 
مع  والتناغم  الــواقــع  لتغيير 
رغبات الشارع، لكنها أخفقت 
في مسك العصا من الوسط؛ 
لحمالت  تتعرض  فهي  لذلك 
ــة قــاســيــة مـــن ِقــبــل  إعــالمــي

األطراف كلها.
الـــــدراســـــة أن  وذكــــــــرت 
ــكـــون مــصــيــر  ــيـ ــفـــشـــل سـ الـ
مقبلة  عــراقــيــة  حكومة  أي 
الداخلية  الــفــواعــل  تتجاوز 

والخارجية.

خالف حول تقاسم المناصب والدرجات الخاصة والهيئات

العراق.. انقسامات داخل »اإلطار التنسيقي« تهدد تشكيل الحكومة 

هدى جاسم )بغداد(

من  المؤلفة  العراقية،  التنسيقي«  »اإلطــار  قوى  تواجه 
أحــزاب بعضها مــواٍل لفصائل مسلحة، خالفات داخلية 
حول شكل الحكومة العراقية المقبلة، في إطار المفاوضات 
التي تجريها بعدما استحوذت على غالبية مقاعد نواب 
»الكتلة الصدرية«، الذين استقالوا جماعياً من البرلمان 
العراقي، وهو ما جعلها القوة األولى في المجلس ويتيح لها 

تشكيل الحكومة المقبلة. 
وتشير مصادر إلى أن بعض أطراف »اإلطار التنسيقي« 
ترغب في عدم استفزاز »التيار الصدري«، وذلك باختيار 
شخصية غير جدلية لرئاسة الحكومة، فيما ترغب أطرافاً 

أخرى في تجاهل التيار، واختيار من يمثلها.
يأتي ذلك فيما توقع مصدر مقرب من »التيار الصدري« 
التنسيقي«  »اإلطــار  قوى  بين  الجارية  المفاوضات  فشل 
والحزب  »السيادة«  تحالف  السيما  األخــرى،  واألطــراف 
بغياب  وصفه  ما  بسبب  الكردستاني«،  »الديمقراطي 
الضمانات. وأكد المصدر أن »ال مؤشر ظهر على الساحة 
ببنود  اتفاق  بلورة أي  أو  إلى تفاهم،  التوصل  يؤكد قرب 

واضحة وصريحة«.
ومن جانبه، قال كرار رفعت المحلل والناشط السياسي 
العراقي لـ»االتحاد«، أن »اإلطار التنسيقي« لم يبلور ماذا 
يريد من مفاوضاته مع الكتل السياسية األخرى، فضاًل 

عن خالفاته الداخلية. 
وأوضــح أن هناك جناحا داخل »اإلطــار« يريد تشكيل 
حكومة »صقور«، مكونة من نخب »اإلطار« من دون تقديم 
ال  حكومة  تشكيل  فيريد  الثاني  الجناح  وأمــا  تــنــازالت، 
تستفز زعيم »التيار الصدري«، مقتدى الصدر، وبالتالي 
الحزب  الكردية، السيما  واألحــزاب  للكتل  تنازالت  تقدم 

الديمقراطي الكردستاني، إضافة إلى القوى األخرى.

واعتبر أن »اإلطار التنسيقي« مجبر على تقديم تنازالت، 
إذا أراد تشكيل حكومة، السيما أنه البد أن يمر عبر بوابة 
اتفاق األحزاب الكردية على مرشح لمنصب الرئيس، الذي 

يدعو بدوره الكتلة البرلمانية األكبر لتشكيل الحكومة. 
وأشار رفعت إلى أن أحزابا مثل »تقدم« بقيادة رئيس 
البرلمان محمد الحلبوسي، والمستقلين وغيرهم، يطالبون 
»اإلطار التنسيقي« بتقديم تنازالت من أجل التوافق على 
والهيئات،  الخاصة  والــدرجــات  المناصب  تقاسم  حــول 
وعدم إذعان »اإلطار« سيؤدي إلى انسحاب تلك األطراف 
من العملية السياسية، على غرار استقاالت نواب »التيار 

الصدري«.
ورغم ذلك، استبعد رفعت تأخير تشكيل الحكومة لفترة 
طويلة بعد عطلة عيد األضحى المبارك، وهو ما فّسره 
التصويت على  التنسيقي« لإلسراع في  »اإلطــار  بضغط 

»التيار الصدري«، في جلسة استثنائية رغم  نواب  بدالء 
عطلة البرلمان.

تشكيل  عملية  التنسيقي«  ــار  »اإلطـ يــســّرع  أن  وتــوقــع 
الحكومة، لكن عمر هذه الحكومة لن يكون طوياًل، بسبب 
»اإلطــار«، وكذلك  بين قوى  الداخلي  والخالف  االنقسام 
والدرجات  المناصب  تقاسم  األخرى حول  األطــراف  مع 

الخاصة والهيئات. 
الخالف، بحسب رفعت، ستؤدي إلى انقسام الحكومة 

وانقسام داخل البرلمان حول تشريع القوانين.
دور  ســتــعــزز  المقبلة  الــحــكــومــة  أن  رفــعــت  ويعتقد 
»الفصائل المسلحة«، على حساب المؤسسات الوطنية. 
وحذر من قيام حكومة »اإلطار التنسيقي« حال تشكيلها 
باللجوء إلى ما وصفه بـ»حلول ترقيعية« ال تحل األسباب 

الجذرية ألزمات العراق.

السعودية: الذكاء االصطناعي
في خدمة ضيوف الرحمن

الرياض: مشاريع تنموية لليمن 
بقيمة 600 مليون دوالر

الرياض )االتحاد(

ــت الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة  ــن ــل أع
متكاملة  عمل  خطة  السعودية 
لــمــوســم حـــج الـــعـــام الـــجـــاري، 
متعددة.  توعوية  برامج  تضمنت 
وترجمة  إعــداد  الخطة  وتشمل 
توعوية،  مــادة  ماليين   3 ونشر 
تــوعــوي،  كــرت  مليون  وطــبــاعــة 
التوعية  تــوظــيــف  إلـــى  ــة  إضــاف
الــرقــمــيــة مــن خـــالل 9 وســائــل 
إعــالمــيــة ورقــمــيــة، مــع تحديث 
المحتوى التوعوي في المنصات 
اإللكترونية والشاشات التفاعلية 
وتفعيل الشاشات التلفزيونية في 
الحديثة،  للتقنية  أمثل  توظيف 
التوعوية  الوسائل  تطوير  كذلك 
الرقمية وغير الرقمية من خالل 
وسيلة   189 وتــحــديــث  تــطــويــر 
توعوية، إضافة إلى تجهيز ودعم 

17 مركزاً ميدانياً توعوياً.
المملكة  ســعــي  إطــــار  ــي  ــ وف
النوعية  المبادرات  تحقيق  إلى 
المقدمة  ــخــدمــات  ال وتــطــويــر 
لضيوف الرحمن، أطلقت مشاريع 
جديدة لحج هذا العام، بتوظيف 

في  االصطناعي  الــذكــاء  تقنية 
المتنوعة،  التوعوية  المنتجات 
العلمية  الــخــرائــط  واســتــخــدام 
وإعادة  الحج،  بمناسك  للتوعية 
تــأهــيــل جــمــيــع الــمــنــصــات من 
توعوية  ولوحات  رقمية  شاشات 
التوعوية  الميدانية  المراكز  في 
يــزورهــا ضيوف  التي  واألمــاكــن 
ــن، كـــذلـــك مـــن خــالل  ــمـ ــرحـ الـ
في  التوعوية  الميدانية  المراكز 
الرحمن،  ضيوف  قــدوم  منافذ 
وكذلك تأهيل المحتوى التوعوي 
ــرة  ــم ــع فـــي صــفــحــة الـــحـــج وال

والزيارة.
ــت اهلل  ــي ــل حـــجـــاج ب ــواصــ ــ وي
المملكة،  على  التوافد  الــحــرام 
باهتمام  يحظى  يحظون  فيما 
خــادم  بقيادة  المملكة  حكومة 
ــي  ــن وولـ ــفــي ــشــري ــن ال ــي ــحــرم ال
عهده، من خالل تسخير طاقات 
ــات الــجــهــات والــكــوادر  ــان وإمــك
منافذ  عبر  لخدمتهم  البشرية 
بدأت  والتي  المختلفة،  المملكة 
الستقبال  مبكرا  استعداداتها 
ضيوف الرحمن من مختلف دول 

العالم.

الرياض )وكاالت(

القيادة  رئيس مجلس  استقبل 
اليمنية،  بالجمهورية  الرئاسي 
مقر  في  العليمي  محمد  رشــاد 
الخاصة  زيــارتــه  خــالل  إقامته 
للمملكة، األمير خالد بن سلمان 
بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع.

حزمة  اللقاء  خــالل  وأُعلنت 
الحيوية  التنموية  المشاريع  من 
يــنــفــذهــا الــبــرنــامــج الــســعــودي  
شملت  اليمن،  وإعــمــار  لتنمية 
 6 ــاً فـــي  ــنــمــوي ت 17 مــشــروعــاً 
قطاعات وهي: الطاقة، والنقل، 
والصحة،  والــمــيــاه،  والتعليم، 
بقيمة  الدولة،  مؤسسات  وبناء 
إضــافــة  دوالر،  ــون  ــي مــل  400
أميركي  دوالر  مليون   200 إلى 
النفطية  الــمــشــتــقــات  لــتــوفــيــر 
الــكــهــربــاء،  مــحــطــات  لتشغيل 
لتلبية االحتياجات ذات األولوية 

ورفــع  الشقيق  اليمني  للشعب 
معاناته.

ذلك  أن  المملكة  وأوضــحــت 
يأتي انطالقاً من حرص القيادة 
السعودية على دعم جهود رئيس 
اليمني  الرئاسي  القيادة  مجلس 
والحكومة  المجلس  وأعــضــاء 
باليمن  الــنــهــوض  فــي  اليمنية 
واستمراراً  واقتصادياً،  سياسياً 
اليمني  للشعب  المملكة  لدعم 

الشقيق.
وأكـــــد نـــائـــب وزيـــــر الـــدفـــاع 
لمجلس  الــمــمــلــكــة  دعـــم  عــلــى 
بالجمهورية  الــرئــاســي  الــقــيــادة 
مــبــادرات  ومباركتها  اليمنية، 
المجتمع  مع  اإليجابية  المجلس 
والسالم  األمن  إلحالل  الدولي، 
وإنهاء  اليمن،  فــي  واالســتــقــرار 
إلى  والــوصــول  اليمنية،  األزمــة 
اليمن  ينقل  شامل  سياسي  حل 

للسالم والتنمية.

مفوضية االنتخابات 
تؤكد جاهزيتها فور 
االتفاق على قاعدة 

دستورية

واشنطن تحذر من 
السعي لمكاسب 

سياسية عبر اللجوء 
إلى العنف

القاهرة )االتحاد(

ــراج الــمــرتــزقــة والــمــقــاتــلــيــن األجـــانـــب أحـــد أبــرز  مــلــف إخــ
ــنـــود، الـــتـــي فــشــلــت جـــهـــود الــلــجــنــة الــعــســكــريــة الــلــيــبــيــة  ــبـ الـ
تعاون  »5+5« في تفعيلها حتى اآلن، نتيجة عدم  المشتركة 
الدول المنخرطة عسكريًا في الصراع، ورفضها سحب قواتها 
لالنخراط  ليبيا  إلــى  نقلها  تــم  التي  األجنبية  العناصر  أو 

عسكريًا دعمًا ألطراف سياسية بعينها.
ــي قـــــــرارات تـــدعـــم إخــــراج  ــدولــ وأصــــــدر مــجــلــس األمـــــن الــ

المرتزقة والقوات األجنبية منها القرارين 2570 و2571.
ولـــم تــفــلــح الــجــهــود األمــمــيــة واإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة في 
لسحب  ليبيا  فــي  عسكريًا  المتورطة  الـــدول  على  الضغط 
عـــنـــاصـــرهـــا، وهــــو مـــا يـــهـــدد بــفــشــل الـــمـــســـار الــعــســكــري في 
فاصلة  نقطة  تفعيلها  سيعد  التي  البنود  أبــرز  أحــد  إنــجــاز 
الــدولــة الليبية وتوحيد  فــي الــحــفــاظ عــلــى وحـــدة وســيــادة 

المؤسسة العسكرية.
الواضح أن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة »5+5« لن 
رئيس جديد  انتخاب  بعد  إال  البند،  هــذا  تفعيل  تنجح في 
لليبيا قادر على فرض هيبة الدولة والحفاظ على سيادتها، 

وذلك من خالل ممارسة ضغوطات حقيقية على الدول التي 
الذي  التحرك  وهو  ليبيا،  لها عناصر عسكرية في  تتواجد 

من المتوقع أن يحظى بدعم شعبي كبير.
والــقــوات  الــمــرتــزقــة  لــدخــول  الــبــدايــة الحقيقية  وكــانــت 
األجنبية والمقاتلين األجانب في ليبيا مع اندالع العملية 
الوطني  »الـــوفـــاق«  حــكــومــة  ــوات  قـ بــيــن   2019 فــي  العسكرية 
ــراج، والــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي بــقــيــادة  ــســ بــقــيــادة فـــايـــز الــ
الــمــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، فــيــمــا كـــانـــت تـــهـــدف األخـــيـــرة إلــى 
المتشددة  الجماعات  قبضة  من  الغربية  المنطقة  تطهير 

والميليشيات المسلحة، التي لها نفوذ واسع غرب ليبيا.
تقوم  مــحــاوالت  مــن  الليبية  العسكرية  اللجنة  وتتخوف 
العسكرية في  المؤسسة  ترمي إلقحام  أطــراف سياسية  بها 
على جزء  للحصول  الليبية  المكونات  بين  الخالفات  آتــون 
من »كعكة المناصب« والمحاصصة القبلية والجهوية التي 
تبسط سيطرتها على  التي  السياسية  الطبقة  بها  تتمسك 

ليبيا خالل الوقت الراهن.
حــاولــت فــرنــســا الــدفــع نــحــو إخــــراج الــمــرتــزقــة مــن ليبيا 
العامة للجيش  القيادة  من خالل مبادرة طرحتها، وأعلنت 
من   300 انسحاب  بإعالنها  الــمــبــادرة  مــع  تجاوبها  الوطني 

المرتزقة األجانب في يناير الماضي.

بــادرة إيجابية من الجيش الليبي  ويمثل هذا االنسحاب 
إال أن هــذه الــخــطــوة لــم يقابلها رد إيــجــابــي مــن  المنطقة 

الغربية.
ليبيا  باستقرار  المعنية  العربية  الــدول  من  عــدد  ويشدد 
على ضــرورة التزام الــدول المنخرطة في الصراع العسكري 
بليبيا بـــإخـــراج الــمــرتــزقــة والــمــقــاتــلــيــن األجـــانـــب والـــقـــوات 
األجنبية وفق جدول زمني واضح وملزم لتنفيذ خروج جميع 
القوات األجنبية التي دخلت ليبيا بعد عام 2011، وتأمل هذه 
البنود  كافة  تفعيل  فــي  العسكرية  اللجنة  نجاح  فــي  الـــدول 
الــمــوقــعــة فــي اتــفــاق وقـــف إطـــالق الــنــار الــمــوقــع فــي جنيف 
الـــدول لتقديم  اســتــعــداد هــذه  2020، فضاًل عــن  أكتوبر   23
العسكرية  المؤسسة  لتوحيد  ليبيا  إلى  الدعم  أشكال  كافة 
وتقويتها لممارسة دورها بشكل كامل بعيدًا عن أي ضغوط 

أو مؤثرات خارجية.
ترى الدول المنخرطة عسكريًا في ليبيا أن وجود عناصر 
ومقاتلين تابعين لها سيمكنها من فرض أجندتها السياسية 
ــراف الليبية الــحــاكــمــة إال أن هــذه  واالقــتــصــاديــة عــلــى األطــ
الليبي  الــشــارع  فــي  الشعبي  الغضب  حــالــة  تتجاهل  الـــدول 
من  وجــه  في  لالنفجار  موقوتة جاهزة  قنابل  يعتبر  والــذي 

يهددون وحدة وسيادة الدولة الليبية.

إخراج املرتزقة نقطة فاصلة لوحدة وسيادة ليبيا

تحليــــل إخبــــاري:

جانب من اجتماعات جنيف بحضور رئيسي مجلسي »النواب« و»الدولة« الليبيين )أ ف ب(

جانب من جلسة لمجلس النواب العراقي في بغداد )رويترز(

جانب من وصول ضيوف الرحمن إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة )واس(
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روسيا تفتح خطًا بحريًا لتصدير القمح

»الناتو« يجدد دعمه ألوكرانيا وموسكو تحّذر من »ستار حديدي«

عواصم )وكاالت( 

اختتم حلف شمال األطلسي قّمته في مدريد، 
أمس، على وقع تحذير روسي من قيام »ستار 
توقيت  فــي  ــرب،  ــغ وال موسكو  بين  حــديــدي« 
استعادت فيه كييف التي جدد التحالف دعمه 
لها، من الروس جزيرة ذات رمزية كبيرة وأهمية 
استراتيجية للسيطرة على المسارات البحرية.

وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي سيرغي 
مع  الفــروف، في مؤتمر صحافي في مينسك 
نظيره البيالروسي فالديمير ماكي: »الواقع أن 
الستار الحديدي هو في طور القيام« مستعيداً 
كان  الــذي  تشرشل  لونستون  الشهيرة  العبارة 
يشير من خاللها إلى فصل القارة األوروبية بين 
دول رأسمالية والكتلة السوفياتية، وهو ما أدى 

إلى الحرب الباردة.
الغربيون حذرين  »فليكن  الفــروف:  وأضــاف 

وال تعلق أصابعهم فيه، فالعملية جارية«.
وجـــاءت تصريحات الفـــروف، فــي إطــار رد 
شمال  حلف  قمة  على  ومينسك  موسكو  فعل 
األطلسي التي عقدت يومي األربعاء والخميس، 
وجدد خاللها الحلفاء دعمهم القوي ألوكرانيا.

وفي خريطة طريق استراتيجية جديدة جرى 

تبنيها في قمة مدريد، صنف الحلف روسيا على 
أنها »التهديد األكبر والمباشر ألمن الحلفاء«.

االستراتيجية  »بــالــشــراكــة  الوثيقة  وتــنــدد 
العميقة« بين بكين وموسكو.

عسكرية  مــســاعــدات  عــن  الحلفاء  وأعــلــن 
ــوزراء  الـ رئــيــس  أعــلــن  إذ  ألوكــرانــيــا:  إضافية 
بمليار  إضــافــيــة  مــســاعــدات  عــن  البريطاني 
جنيه استرليني )1.16 مليار يورو(، فيما أعلن 
بايدن أن واشنطن ستسلم أوكرانيا مساعدات 
عسكرية جديدة »بأكثر من 800 مليون دوالر« 
ومــعــدات  ومدفعية  للطائرات  مــضــادات  مــن 
إيمانويل  الفرنسي  الــرئــيــس  ــار  وأشـ ــرى.  أخـ
ماكرون إلى مراجعة للبرنامج العسكري للبالد، 
مشدداً على ضرورة »تسريع وتفعيل إنتاج بعض 

أنواع المعدات«.
أوالف  األلماني  المستشار  نــدد  جهته  مــن 
فالديمير  الــروســي  الرئيس  باتهام  شولتس 
»طموحات  لديه  بــأن  األطلسي  للحلف  بوتين 

إمبريالية«، واصفاً التوصيف بأنه »سخيف«.
في  بكين  توصيف  على  أمــس،  بكين،  ورّدت 
»تحدياً  للحلف  االستراتيجية  الطريق  خريطة 

لمصالحه«.
الخارجية  باسم  الناطق  ليجيان،  جاو  وقال 

الصينية: »هذه الوثيقة المزعومة حول مفهوم 
تمت  ال  األطلسي  شمال  لحلف  استراتيجي 
معاكس،  بشكل  الوقائع  وتعرض  بصلة،  للواقع 
ــورة ســيــاســة الصين  وتــمــعــن فــي تــشــويــه صــ

الخارجية«.
رجب طيب  التركي  الرئيس  دعا  جانبه،  من 
الجهود من أجل »وقف  »تكثيف«  إلى  إردوغان 

دائم إلطالق النار« في أوكرانيا.
الضغوط  أســابــيــع  منذ  تــتــواصــل  مــيــدانــيــاً، 
شرق  دونباس  منطقة  على  للسيطرة  الروسية 
أوكرانيا، إال أن األوكرانيين حققوا انتصاراً ذا 
رمزية كبيرة، بعد اإلعالن عن انسحاب قوات 
األسود  البحر  في  الثعبان  جزيرة  من  موسكو 
األولــى  ــام  األي منذ  الــروس  عليها  التي سيطر 
أنه  أمــس،  الــروســي،  الجيش  وأكــد  للهجوم. 
انسحب من جزيرة الثعبان. وقالت وزارة الدفاع 
نية،  حسن  بــادرة  في  يونيو   30 »في  الروسية 
أنجزت القوات الروسية أهدافها المحددة في 

جزيرة الثعبان، وسحبت كتيبتها منها«.
وتقع الجزيرة التي كانت قبل الهجوم الروسي 
في  األوكرانيين  السواحل  خفر  سيطرة  تحت 
شمال غرب البحر األسود، وإلى جنوب-غرب 
أوديسا، أكبر الموانئ األوكرانية حيث ال تزال 

الحبوب  األطنان من محاصيل  مخّزنة ماليين 
بانتظار تصديرها.

الجيش  في  الجنوبية  المنطقة  قيادة  لكن 
األوكراني أعلنت أن »الروس فروا في زورقين 
سريعين« تاركين الجزيرة »مشتعلة وسط دوي 

انفجارات«.
ــارع جــونــســون إلـــى تهنئة  ومـــن مــدريــد، سـ
أنه  على  مشدداً  االنتصار،  بهذا  األوكرانيين 

يشكل دلياًل على »استحالة« إخضاع أوكرانيا.
الــقــوات  نصبتها  الــتــي  السلطات  وأعــلــنــت 
انطالق  أمــس،  أوكرانيا،  جنوب  في  الروسية 
أول سفينة محملة بسبعة آالف طن من الحبوب 
األوكرانية من مرفأ بيرديانسك، في أول عملية 

تصدير من نوعها.
وجدد الرئيس الروسي، أمس، لدى استقباله 
ويدودو  جوكو  اإلندونيسي  نظيره  موسكو  في 
لمجموعة  الدورية  الرئاسة  بالده  تتولى  الذي 
تصدير  تعوق  »ال  روسيا  أن  التأكيد  العشرين، 
الغربية  بالعقوبات  مندداً  األوكــرانــي«،  القمح 
المفروضة على بالده والقيود المفروضة على 

الصادرات الروسية من أسمدة ومواد غذائية.
الرئيس  ــه ســلـّـم  إن ويـــدودو  قــال  مــن جهته، 

الروسي رسالة نظيره األوكراني.

جانب من قمة حلف الناتو في مدريد بحضور بايدن وجونسون )أ ف ب(

6 قتلى يف مظاهرات بالسودان 

إسرائيل تستعد النتخابات في نوفمبر 
والبيد رئيسًا للحكومة

أسماء الحسيني )الخرطوم، 

القاهرة(

ــار أمـــنـــي كــثــيــف  ــشـ ــتـ ــط انـ ــ وسـ
خرجت  مشددة،  أمنية  ــراءات  وإجـ
السودانية  العاصمة  في  مظاهرات 
الـــخـــرطـــوم وعــــدد مـــن الـــواليـــات 
لجان  إليها  دعــت  أمــس،  األخـــرى، 
والتغيير  الحرية  وقــوى  المقاومة 
ــيــة في  ــقــابــات ســودان ــزاب ون ــ وأحـ
الــذكــرى الــثــالــثــة لــمــظــاهــرات 30 
يونيو عام 2019 التي قادت التفاق 
الشراكة بين المدنيين والعسكريين، 
بـــاإلجـــراءات التي  انــتــهــى  ــذي  ــ وال
ــا الــجــيــش فـــي الــخــامــس  ــخــذه ات

والعشرين من أكتوبر الماضي.
وتتزامن المظاهرات التي تطالب 
بتسليم السلطة للمدنيين مع الذكرى 
الرئيس  النقالب  والثالثين  الثالثة 
البشير،  عمر  السابق  الــســودانــي 
الباب لحكم اإلسالميين  الذي فتح 

للسودان 30 عاماً.
الــســودان  أطــبــاء  لجنة  وأعــلــنــت 

ــة ســـقـــوط 4 قــتــلــى من  ــزي ــرك ــم ال
األمن  قوات  برصاص  المتظاهرين 
أم درمان، وسقوط  في احتجاجات 
خامس في أم درمــان، وسادس في 
الخرطوم بحري، إضافة إلى حدوث 
المسيل  ــغــاز  ــال ب ــنــاق  اخــت ــاالت  حــ
للدموع في الخرطوم، وكان قد قتل 
صبي في الخامسة عشرة من عمره 
في مظاهرة عشية االحتجاجات في 

شمال الخرطوم.
وقــطــعــت الــســلــطــات الــســودانــيــة 
منذ  مــرة  ألول  اإلنترنت،  خدمات 
شـــهـــور، كــمــا قــطــعــت االتـــصـــاالت 
فيها  بما  كــامــل،  بشكل  الهاتفية 
ــيــة وخــدمــات  ــاالت الــداخــل ــصـ االتـ

الرسائل النصية.
السودانية  األمــن  قــوات  وأغلقت 
أنحاء  تربط  التي  الجسور  جميع 
العاصمة السودانية ما عدا جسري 
قوات  أغلقت  كما  وحلفايا،  سوبا 
األمن الطرق المؤدية للقيادة العامة 
ضخمة،  خرسانية  بكتل  للجيش 

واعتقلت عدداً من قادة المقاومة.

تل أبيب )وكاالت( 

اإلسرائيليون،  المشرعون  صوت 
أمــــس، عــلــى حـــل الــكــنــيــســت بعد 
بقيادة  الــحــاكــم  االئـــتـــالف  انــهــيــار 
نفتالي بينيت، وهو ما يمهد الطريق 
األول  في  مبكرة  انتخابات  إلجــراء 
من نوفمبر، لتكون خامس انتخابات 
أربع  من  أقــل  في  إسرائيل  تجريها 
سنوات. وترك بينيت منصب رئيس 
الوزراء عند منتصف ليل أمس، ليحل 
الحاكم  االئتالف  في  شريكه  محله 
الذي  البيد،  يائير  الخارجية  وزيــر 
يتوقع  مــا  خــالل  الحكومة  سيقود 
شرسة  انتخابية  معركة  تــكــون  أن 
الوزراء  ورئيس  المعارضة  زعيم  مع 

السابق بنيامين نتنياهو.
وهــو ضابط  بينيت،  يخوض  ولــن 
سابق بالقوات الخاصة، االنتخابات. 
وقال، في بيان في وقت متأخر من 
مساء أمس األول، إن حكومته تركت 
»بلداً مزدهراً وقوياً وآمناً«، وأظهرت 
أن األحزاب من التيارات السياسية 
المختلفة يمكنها العمل معاً. وتعهد 
رأس  على  للسلطة  بالعودة  نتنياهو 
حزب ليكود اليميني. وكان أطاح به 
الذي  بينيت  ائتالف  الماضي  العام 
واليسار،  اليمين  مــن  ــاً  أحــزاب ضــم 
إضــافــة إلــى أحـــزاب عربية. وقــال 
»وعــدوا  التصويت:  قبل  للكنيست 
بالتغيير وتحدثوا عن التعافي، أجروا 

تجربة والتجربة فشلت«.

كميات الطحين المتوفرة تكفي االستهالك المحلي 3 أسابيع فقط

سوق سوداء للخبز يف لبنان مع عودة الطوابير

دينا محمود )لندن(

ــحــرب األهــلــيــة،  ــواء ال »نــعــيــش أجــ
المرة«،  هذه  للمدافع  دوي  بال  ولكن 
ُكثر  لبنانيين  حــال  لسان  بــات  هكذا 
تنقلوا خالل الشهور القليلة الماضية 
بين طوابير مختلفة، اصطف بعضها 
أمام محطات الوقود، وامتدت أخرى 
الستخراج  العام  األمــن  مراكز  عند 
تتزايد  حــيــن  فــي  للسفر،  ــوازات  جــ
بوتيرة  اآلن  منها  ثــالــث  ــوع  ن أعـــداد 
يعيد  مــا  المخابز،  قبالة  متسارعة 
سنوات  سادت  مشاهد  األذهــان  إلى 
 1975 عــامــي  بين  األهــلــيــة  الــحــرب 

و1990.
وتُـــعـــزى طـــوابـــيـــر الـــخـــبـــز، الــتــي 
الكثير  في  متكرراً  مشهداً  أصبحت 
تقلص  إلــى  اللبنانية،  المناطق  مــن 
جــراء  ــواق،  األسـ فــي  منه  المعروض 
ــمــخــابــز  ــاب ال ــحــ ــول أصــ ــقـ أزمـــــة يـ
والــعــامــلــون فــيــهــا، إنــهــا نــاجــمــة عن 
المتوافرة  الطحين  كميات  تقلص 
عشرات  سعره  ارتفع  أن  بعد  لديهم، 

األضعاف.
االرتفاع  هــذا  أسباب  رأس  وعلى 
لمتابعين  وفقا  األسعار،  الجنوني في 
إمـــدادات  تقلص  الــلــبــنــانــي،  لــلــشــأن 
الــبــالد مــن الــقــمــح، فــي ظــل تبعات 
األزمة في أوكرانيا التي يمثل مصدرا 
لنحو 60 % من احتياجات لبنان من 
يتم  أخــرى،   % 20 بجانب  الحبوب، 

استيرادها من روسيا.
ــز، إن  ــخــاب ــم ــقـــول أصـــحـــاب ال ويـ
السلطات  قرار  بفعل  تفاقمت  األزمة 
منها،  المدعوم  الطحين  تخصيص 
ثالثة  مــنــه  الــطــن  ســعــر  يبلغ  الـــذي 
ماليين ليرة، إلعداد الخبز التقليدي، 
المعروف باسم »الخبز العربي«، دوناً 
التي  األخــرى،  المخبوزات  باقي  عن 
مدعوم،  غير  بطحين  إعــدادهــا  يتم 
يصل سعره إلى 21 مليون ليرة للطن.

لبنانيين  مسؤولين  تأكيد  ورغـــم 

تكفي  ــمــح  ــق ال ــن  مـ ــات  ــي ــم ك ــود  ــ وجـ
لــالســتــهــالك الــمــحــلــي لــنــحــو ثــالثــة 
إلى  وإشــارتــهــم  األقـــل،  على  أسابيع 
إلى  الطريق  في  أخــرى  طلبيات  أن 
البالد، أعلن بعض أصحاب المخابز 
عن  للتوقف  مضطرين  بــاتــوا  أنــهــم 
أدى  ما  وهــو  جزئيا،  أو  كليا  العمل 
تباع  للخبز،  ســوداء  سوق  ظهور  إلى 
بما  ليرة،  ألــف   25 بـ  منه  »الربطة« 
يزيد بواقع 10 آالف ليرة كاملة، على 

السعر الرسمي لها.
ــول الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة، إن  ــق وت
وصفته  ما  إلى  تعود  الحالية  األزمــة 
أصحاب  واســتــغــالل  الــتــجــار  بجشع 
إلعــداد  المدعوم  للطحين  المخابز 
»الخبز  بــخــالف  أخـــرى  مــخــبــوزات 
ــدة أنـــهـــا بــصــدد  ــ ــؤك ــ ــي«، م ــ ــرب ــ ــع ــ ال
آلية تشارك فيها األجهزة  استحداث 
الــشــّرطــيــة والــعــســكــريــة لــلــحــد من 
الغذائية  المادة  هذه  تهريب  عمليات 

والتي  الــســوداء،  الــســوق  فــي  وبيعها 
 %  30 قرابة  تطال  أنها  إلــى  تشير 
من الكميات المطروحة في األسواق.

ينحون  المخابز،  أصــحــاب  ولــكــن 
ــجــار وحــدهــم،  ــت ــى ال ــمــة عــل ــالــالئ ب
موقع  نقلها  تصريحات  فــي  قائلين 
اإللكتروني،  الين«  أون  إيست  »ميدل 
الطحين،  يحتكرون  باتوا  هــؤالء  إن 
يتسنى  حتى  تخزينه،  إلى  ويَعمدون 
ظل  فــي  مرتفعة،  بأسعار  بيعه  لهم 

األزمة الحالية.
المجال،  هذا  في  العاملون  وأشــار 
من  الكثير  التباع  اضطروا  أنهم  إلى 
من  الراهن،  الوضع  لمواجهة  السبل 
بينها تقليص رواتب عمال مخابزهم، 
ازداد  التي  منتجاتهم،  أسعار  ورفــع 
سعر بعضها، من 1500 ليرة مثال إلى 
ما  وهو  واحــدة،  دفعة  ليرة  ألف   20

يقود بالتبعية إلى تقلص المبيعات.
وفي هذا السياق، نقل »ميدل إيست 

أون الين« عن شحادة المصري رئيس 
نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل 
اللبناني  المواطن  بأن  إقــراره  لبنان، 
الفادح  الثمن  يتحمل  العادي، هو من 
للطحين  الــتــجــار  والحــتــكــار  لــأزمــة 
وبيعه في السوق السوداء، محذرا من 
سوءاً  يــزداد  قد  الحالي،  الوضع  أن 

خالل الشهور القليلة المقبلة.
كثيرون  يعول  ال  نفسه،  الوقت  في 
القمح  موسم حصاد  على  لبنان،  في 
بالفعل  بــدأ  الــذي  محلياً،  الــمــزروع 
األســبــوع الــمــاضــي، ويــســتــمــر حتى 

منتصف أغسطس المقبل. 
من  تغطي  ال  المزروعة،  فالكميات 
احتياجات  من   % 10 ســوى  األصــل 
المزارعين  من  كثيرا  أن  كما  البالد، 
أنواع  على  التركيز  في  اآلن  يفكرون 
تعويض  بهدف  المحاصيل  أخرى من 
الخسائر التي تلحق بهم جراء انهيار 

قيمة الليرة.

لبنانيون ينتظرون ضمن طوابير طويلة للحصول على خبز )أرشيفية(

بكين تنتقد خريطة 
الطريق االستراتيجية 

لـ»الناتو«

أردوغان يطالب 
بتكثيف الجهود لوقف 

إطالق النار

الرئيس اإلندونيسي 
يسلم بوتين رسالة من 

زيلينسكي

الروس ينسحبون 
من جزيرة الثعبان 
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األميركي  للمعهد  التنفيذية  المديرة  بيري،  مايا  ذهبت 
العربي، إلى الشرق األوسط في وقت سابق من هذا الشهر 
اجتماعات  لحضور  المنطقة  في  تواجدها  ومع  أبنائها.  مع 
عمل، اصطحبت أبناءها إلى منزل أسالفها في لبنان. وفي 
أحد األيام في األردن، اعتزمت مايا القيام بزيارة لمدة 24 
ساعة للضفة الغربية والقدس على أمل الصالة في األقصى، 
وزيارة المسجد اإلبراهيمي في الخليل وقضاء الليل في بيت 
لحم. وما كان يجب أن يصبح رحلة سريعة مثمرة تحول إلى 
العرب  لألميركيين  مأساوي  بشكل  شائع  أمر  وهو  كابوس، 

الذين يزورون األراضي المقدسة. 
وأمضت مايا وابناها، وهما في سن الجامعة، ساعات في 
استجواب من مسؤولي الحدود اإلسرائيليين عند معبر جسر 
اللنبي بين األردن والضفة الغربية. فقد ُطرحت عليهم أسئلة 
عن أصلهم اللبناني من مسؤول إسرائيلي َصحَح لمايا نطقها 
السمها، مع توبيخهم لردهم باللغة اإلنجليزية على الحارس 
وانفصلت  العربية.  باللغة  إليها  التحدث  على  أصــر  الــذي 
اسمه  أسئلة حــول  عليه  ُطــرح  الــذي  األبــنــاء  أحــد  مايا عن 
األوسط وعرقه وديانته. وتصفح المسؤول اإلسرائيلي صوره 
توجهوا  بالدخول،  أخيراً  لهم  سمح  أن  وبعد  الهاتف.  على 
في  بالصالة  حلمهم  وابناها  مايا  حققت  حيث  القدس  إلى 
المسجد األقصى. وأثناء السفر إلى الخليل، استمر الكابوس 
ثالث ساعات أخرى عند نقطة تفتيش بالقرب من المسجد 
التعرض  في  زيارتهم  مدة  ثلث  وإجماالً، قضوا  اإلبراهيمي. 

لمعاملة سيئة. 
من  المماثلة  الشكاوى  مئات  قدمنا    سنوات،  مدار  وعلى 
األميركيين العرب، واألميركيين الفلسطينيين منهم بخاصة، 
عند  معاملتهم  عــن  القسم  تحت  شــهــادات  قــدمــوا  الــذيــن 

فترة  لالستجواب  تعرضوا  فقد  إسرائيل.  دخول  محاولتهم 
طويلة، واحتُجز بعضهم، وُمنعوا من الدخول، وتم ترحيلهم. 
وقيل لألميركيين الفلسطينيين، حتى الذين ولدوا منهم في 
كأميركيين.  بهم  تعترف  ال  إسرائيل  إن  المتحدة  الواليات 
الــبــالد  ــادرة  ــغ م عليهم  يــجــب  فلسطينيين،  وبــاعــتــبــارهــم 
والحصول على بطاقة هوية فلسطينية والدخول عبر األردن. 
وتقدمنا   بشكوى إلى وزارة الخارجية مطالبين حكومتنا بأن 
وزراء  وأثار  أميركيين.  كمواطنين  تصر على حماية حقوقنا 
لكن  اإلسرائيليين،  مع  المسألة  هذه  بقوة  سابقون  خارجية 
سفر«  »توجيهات  الخارجية  وزارة  وأصــدرت  جــدوى.  دون 
حذرت فيها المواطنين األميركيين من ذوي األصول العربية، 
احتمال  من  بخاصة،  منهم  الفلسطيني  األصــل  وأصحاب 
األميركيين  المسافرين  عــن  مختلفة  لمعاملة  تعرضهم 
ــى إســرائــيــل. وهـــذا االعــتــراف  ــدى وصــولــهــم إل اآلخــريــن ل
الطين  يزيد  لتصحيحها،  شيء  بأي  القيام  دون  بالمشكلة، 

بلة. 
 وفي معاهدة 1951 بين الواليات المتحدة وإسرائيل بشأن 
ضمان  على  الطرفان  وافق  والمالحة«،  والتجارة  »الصداقة 
ذلك  في  بما  بلدانهما،  زيارة  عند  منهما  كل  مواطني  حقوق 
التي  األماكن  في  واإلقامة  بحرية،  إليها  »السفر  في  الحق 
يختارونها، والتمتع بحرية الضمير... دون تحرش غير مشروع 
ومع  انتظاما«.  األكثر  واألمن  الحماية  وتوفير  نوع...  أي  من 
ذلك، توضح هذه المعاملة التي يتعرض لها األميركيون العرب 
الذين يسافرون إلى إسرائيل وإلى فلسطين على مدى عقود 

أن هذه االلتزامات تُنتهك أكثر مما يجري االلتزام بها. 

 *رئيس المعهد العربي األميركي- واشنطن

المنطقة  في  مثقفينا  بعض  تَعّوَد 
الصحافة  فــي  يُنشر  مــا  أخــذ  على 
الغربية أو يُذاع على محطات التلفزة 
والتسليم  القبول  مبدأ  على  الغربية 
أو  محاججة  أو  مــقــاومــة  دون  مــن 
الكاتب  كتب  ما  فــإذا  تحليل.  حتى 
»التايمز«  في  مقالة  سميث«  »جــون 
فيها  يتناول  بوست«  »الواشنطن  أو 
عشرات  فإن  أوسطياً،  شرق  وضعاً 
المثقفين من منطقتنا يتلقفون مقالته 
ويبدؤون في وضعها »أساساً نظرياً« 
في  ومقاالتهم  التلفزيونية  آلرائهم 
الصحف، خصوصاً إذا ما كان »جون 
سميث« هذا كاتباً مشهوراً أو صحفياً 
ــوزن »تــومــاس فــريــدمــان« أو  ــارزاً ب بـ

»ديفيد إيجناتيوس«.
الكّتاب  مــن  كثيراً  أن  والحقيقة 
الغربيين واألميركيين، ومنهم االثنان 
الحابل  يخلطون  ذكرتهما  ــلــذان  ال
قضايانا  عن  حديثهم  عند  بالنابل 
بقضايانا!  المرتبطة  قضاياهم  أو 
»تركيب  إشكالية  ــى  إل فباإلضافة 
الغربي على الحالة الشرق  المفهوم 
األوسطية«، فهم يمارسون نوعاً من 
االستعالء الثقافي الذي يحجب عن 
الصحيحة  المعرفة  أســرار  عقولهم 

بهذه المنطقة ومكوناتها.
يكتب »فريدمان« على سبيل المثال وكأنه يعرف منطقتنا 
أكثر منا، ويبدأ في استخدام أدوات تحليل أميركية خالصة، 
األوسطية.  الشرق  الوقائع  على  عنوة  إلباسها  محاوالً 
وعندما يحتاج إلى تضمين مقاالته بحالة ثقافية معينة من 
الشرق األوسط أو عندما يحتاج إلى االستدالل بمرجعية 
اجتماعية شرق أوسطية معينة، فإنه يتناولها من جانبها 
الخطأ؛ ألنه يفهمها في األساس من الجانب الخطأ، تماماً 
مثلما تفعل »أداة جوجل للترجمة« في النصوص العربية 

عندما تُترجم إلى لغات أخرى.
يتحدث »فريدمان« على سبيل المثال عن حرية التعبير 
في الشرق األوسط، فتبدأ »آلة التحليل« في عقله بعقد 
أوسطية  الشرق  والحالة  الغربية  الحالة  بين  المقارنات 

ــخــدام مــســطــرة واحـــــدة من  ــاســت ب
تجربة  ــروف  ــي ظــ وفـ الــمــتــغــيــرات 
بــانــطــبــاع مشوه  واحـــــدة، فــيــخــرج 
الدينية  الفوارق  بسبب عدم مراعاة 
الشرق  بين  والثقافية  واالجتماعية 
عندما  ــك  ذل مثل  ويفعل  ــغــرب.  وال
يتحدث عن »أدوات الحكم« في الدول 
تفعيل  وضرورة  واإلسالمية  العربية 
»الديموقراطية بوجهها الغربي« في 
ألكن  أو  متجاهاًل،  كافة،  تفاصيلها 
أكثر تلطفاً وأقول غافاًل، عن طبيعة 
المنطقة  فــي  السياسية  الــبــنــاءات 
وكيفية ارتباطها بمجاميع الناس عبر 

التاريخ.
ــر الـــذي يجعل  ــر اآلخـ ــا األمـ وأمـ
الكّتاب  ــه  وزمــالئ »فــريــدمــان«  مــن 
ــوصــول  الــغــربــيــيــن بــعــيــديــن عــن ال
لقضايا  الجّيد  السياسي  للتحليل 
لـــ»الــحــالــة  تلّبسهم  هــو  المنطقة 
قضايا  عن  الكتابة  عند  الرامبوية« 
المنطقة، فعند تناولهم لقضية )ما( 
تتقاطع مع مجموعة قّيم معينة، فإن 
والحقاً  ذهنهم،  إلى  يتبادر  ما  أول 
إلى أوراقهم، هو تفوق القيم الغربية 
على القيم الشرق أوسطية على وجه 
أفكارهم  ينحتون  وبالتالي  العموم، 
التي  العقلية  االستعمارية  الحالة  على هذه  بناًء  ورؤاهم 
الكّتاب  يتعامل  الحقائق.  من  الكثير  قرائهم  تحجب عن 
الغربيون مع مفردات منطقتنا على أنها أقل منزلة وأقل 
قيمة من نظائرها في الحياة الغربية، وهذا ناتج بالطبع 
العالم  يعيشها  التي  والمغلوب«  الغالب  »متالزمة  عن 
نفسها،  القيم  طبيعة  من  وليس  المتأخرة،  القرون  في 
فالمسلمون والعرب األوائل الذين كانوا يخضعون ألدوات 
حكم شبيهة بأدوات الحكم اليوم ويتعاطون القيم نفسها 
التي يتعاطاها متأخروهم، أناروا أوروبا بالمدنية والعلم، 
التي  القيم«  »بحار  في  يغرق  الغربي  العالم  كان  حينما 

أورثها متقدموه لمتأخريه!

* كاتب سعودي

اإلمــارات ماضية في االستدامة، 
ــة حـــضـــاريـــة أمـــام  ــيــجــي ــرات كــاســت
أبــوظــبــي حيث  األمـــم. فمن  تــقــدم 
صاحب  يــوجــه  اإلنــســانــيــة،  مدينة 
آل  ــد  زاي بــن  محمد  الشيخ  السمو 
اهلل،  حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان، 
باستضافة الدورة الثامنة والعشرين 
ــراف في  ــ ــدول األطـ ــ مــن مــؤتــمــر ال
اإلطــاريــة  المتحدة  األمــم  اتفاقية 
في   »28 »كــوب  المناخ  تغير  بشأن 
على  تأكيداً  ــي«،  دب إكسبو  »مدينة 
التزام اإلمارات بالتنمية المستدامة 

واستمرارية إرث »إكسبو«.
إرثاً  إكسبو«  »مدينة  سموه  اعتبر 
للدولة وليس مدينة في إمارة، هذا 
رؤية  واضحة على  داللة  له  الترقي 
الصرح  لهذا  الدولة وتقديره  رئيس 

الذي احتضنته إمارة دبي.
العالم  أقـــام  ــاً  عــام  170 خـــالل 
كلها  »إكسبو«،  من  النسخ  عشرات 
بعد  ــراً  أث أصبحت  معارض  مجرد 
عين وال تكاد »تسمع لهم ركزاً« ولكن 
»إكسبو 2020 دبي«، تحول إلى إرث 
العالم  عيون  تتخطاه  ال  حــضــاري 

باالنبهار. 
لندرك حقيقة هذه الرؤية الثاقبة 

تجاه المستقبل بالالمستحيل، يتعين علينا أن نمعن الفكر 
محمد  الشيخ  السمو  لصاحب  »تويتر«  على  تغريدة  في 
مجلس  رئيس  الدولة،  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن 
الــوزراء حاكم دبي، قال فيها: )اإلخــوة واألخــوات.. بعد 
النجاح التاريخي لمعرض إكسبو دبي 2020.. الذي زاره 
أكثر من 24 مليون زائر.. والذي شّكل بصمة في تاريخ 
تحويل  اليوم عن  نعلن  170 عاماً..  إكسبو عبر  معارض 
تمثل  مدينة  دبــي«..  إكسبو  »مدينة  إلى  المعرض  موقع 

أجمل طموحات دبي.
مدينة »إكسبو دبي« ستكون مدينة صديقة للبيئة.. صديقة 
للعائالت.. صديقة للتقنية.. صديقة لالقتصاد.. المدينة 
الذكريات  بأجمل  والمرتبطة  ومطارين  بميناء  المرتبطة 
لماليين البشر.. سيبقى سحر »إكسبو« مستمراً.. ستبقى 

ــل.. وســتــبــقــى شــالالت  ــوصـ قــبــة الـ
اإلمــارات  جناح  وسيبقى  »إكسبو«.. 
ــرا. مدينة  ــي ــاح ت ــاح ألـــف وجــن وجــن
»إكسبو دبي« ستضم متحفاً جديداً.. 
للمعارض.. ومقرات  عالمياً  ومركزاً 
شركات اقتصادية ضخمة.. وأجنحة 
السعودية والمغرب ومصر وغيرها.. 
بالنشاط  مليئة  مــديــنــة  وســتــكــون 
بالبهجة  ومــلــيــئــة  االقـــتـــصـــادي.. 
ألطفالنا وأسرنا، بإذن اهلل.. ستكون 

مدينة تمثل حلم كل مدينة(.
إال  العمل  هــذا  مـــذاق  يــعــرف  ال 
ــذوق رائــحــة اإلســمــنــت التي  مــن تـ
كانت تفوح من بعيد أثناء أول زيارة 
 ،»2020 »إكــســبــو  مكتب  إلـــى  ــي  ل
مصطحباً   ،2019 عــام  أوائـــل  فــي 
التقدم  في  رغبوا  الذين  أحد  معي 
للتطوع في هذا الجمع الذي قارب 
30 ألف متطوع آنذاك من مختلف 

الجنسيات المقيمة في الدولة. 
وهذا وحده يعتبر مؤشراً إنسانياً 
إلنجاح  اإليجابية  المشاركة  على 
ــادي،  بــال مقابل م الــمــشــروع  هــذا 
وأجود  وزناً  أثقل  كانت  فالمعنويات 

فعاًل.
الذي مر بذلك الموقع ال يمكن أن 
يتصور وأن يتخيل بأن تلك األكوام من الرمال واألحجار 

والمعادن، ُصيِّرت اليوم مدينة األحالم الواقعية. 
صغيرة  مجموعة  عن  عبارة  الوقت  ذاك  في  المكان 
فيها  الـــدؤوب،  العمل  على  المشرفة  اإلدارة  غــرف  من 
العالية  كاألمواج  المتدفقين  المتطوعين  الستقبال  قسم 
والطامحة للوصول إلى هذا اإلنجاز في الوقت المحدد. 
أما عن نفسي، فكم سررت بوجود »كوفي شوب« صغير 
إجراء  ينتظرون  ما  غالباً  الذين  الــزوار  احتياجات  يلبي 
مقابالت التطوع عن طيب خاطر وقناعة راسخة بأن في 
هذا المكان تاريخاً مميزاً يُصنع على عين صاحب السمو 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

* كاتب إماراتي

إسرائيل.. واألميركيـــون العــــرب

»دراجات الشحن«.. توجه مكسيكي »أخضر«

خوسيه بيجورس بريسنو يركب دراجة شحن في مكسيكو سيتي، ملمح يبدو أنه يحظى بدعم  في ظل توجهات حكومية تطمح إلى زيادة استخدام 

دراجات الشحن بداًل من السيارات والشاحنات المسببة لالنبعاثات الملوثة والتي تؤدي إلى تفاقم ظاهرة االحتباس الحراري. مسعى يستحق أن يسمى 

بالتوجه األخضر للحد من تداعيات التغير المناخي. )الصورة من خدمة نيويورك تايمز(

طلبة  ألوائل  الكاملة  القائمة  للتعليم،  اإلمــارات  أعلنت مؤسسة 
التي  الخاصة  والمدارس  الحكومية  المدارس  في  عشر«  »الثاني 
تطّبق منهاج وزارة التربية والتعليم. وبلغ عدد الطلبة األوائل 118 
طالباً وطالبة موزعين على مختلف مناطق الدولة، تتصّدرهم إمارة 
22 منهم في أبوظبي، و10 في  وطالبة،  40 طالباً  أبوظبي بواقع 
العين، و8 في الظفرة. وبلغت نسبة النجاح العامة 94.4%، وهو 
التعليم من دعم  لملف  الرشيدة  القيادة  توليه  ما  يعكس مدى  ما 
التطبيق  لتحقيق  المستويات  جميع  على  مستمرة  ومتابعة  كبير 
األمثل لمفهوم االستثمار في اإلنسان وتمكينه من صناعة مستقبله 
الدولة،  في  المشهود  التنموي  الحراك  مستقباًل  ليقود  وإلهامه، 
الثانوية يكبر األمل  المرحلة  إذ مع كل دفعة جديدة من خريجي 
الوصول  على  أبنائها  بقدرة  وثقتها  اإلمــارات  طموحات  وتتعاظم 
إلى المأمول منهم في مجمل خططها واستراتيجياتها الوطنية في 

شتى المجاالت.
الثاني عشر«  »الصف  نتائج متقدمة في  الطلبة من  وما حّققه 
يعكس جودة ما يمتلكونه من معارف ومهارات تراهن عليها الدولة 
في المستقبل الستدامة تطّورها وتقّدمها في مختلف المجاالت، 
إذ تضافرت مختلف 
الجهود لتوفير جميع 
أبنائها  تــقــّدم  سبل 
الطلبة لتمكينهم من 
مرحلة  إلى  االنتقال 
الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي 
ــدار،  ــت واق ثقة  بكل 
كل  أدوار  أن  ذلـــك 
المنظومة  عناصر 
الوطنية  التعليمية 
بينها  فيما  وتكاملها 
كــان لها بــالــغ األثــر 
فـــي الـــوصـــول إلــى 
الــنــتــائــج الــمــرجــّوة، 
ــاء األمــــور  ــيـ ــألولـ فـ
أدوار كبيرة أسهمت 
الشراكة  توفير  في 
ــي  ــت ــة ال ــي ــق ــي ــحــق ال
مسيرة  على  إيجاباً  انعكس  ما  وهو  المؤسسة  وبين  بينهم  تجمع 
وتحصيل أبنائهم. كما بذل المعلمون والمعلمات جهوداً جّبارة على 
مدى العام الدراسي لتمكين الطلبة ورفدهم بكلِّ مقومات الريادة، 
بما  الوطنية  التعليمية  المنظومة  ركيزة  وسيظل  المعلم  كان  إذ 
يمتلكه من معارف ومهارات مواكبة ألحدث الممارسات التعليمية 

المتّبعة عالمّياً في مجال التعليم.
وإن ما حّققه طلبة »الصف الثاني عشر« من تميز وتصّدر ألمر 
التعليمية  مراحلهم  في  النجاحات  وتحقيق  م  التقدُّ بــدوام  مبّشر 
باتجاه مستقبلهم،  تعليمية يقطعونها  المقبلة، ذلك أن كل مرحلة 
ترافقها جهود حثيثة من قبل كوادر الميدان التربوي وأولياء األمور 
لضمان تمكينهم من مفاهيمها ومكتسباتها، بما يضمن لهم مواصلة 
مراحلهم التعليمية بكل فاعلية، لذا فإّن خريجي المرحلة الثانوية 
هم نتاج منظومة تعليمية أرادت لها القيادة الرشيدة أن تكون من 
ومتابعتها  المباشرة  توجيهاتها  عبر  وذلك  عالمّياً،  األفضل  بين 
التعليمي ومصلحة أبنائها الطلبة،  الحثيثة لكل ما يتصل بالشأن 
ولذا تعمل المنظومة التعليمية من خالل كوادرها الميدانية على 

تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في هذا الجانب.

اإلمـــارات تجني ثمــرة 
اهتمامها بالتعليم

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

اإلمارات

اليـــوم

ما حّققه الطلبة من 
نتائج متقدمة في 

»الصف الثاني عشر« 
يعكس جودة ما 

يمتلكونه من معارف 
ومهارات تراهن عليها 

الدولة في المستقبل 
الستدامة تطّورها 

وتقّدمها 

أول ما يتبادر إلى ذهنهم، 
تفوق القيم الغربية على 
القيم الشرق أوسطية، 

وبالتالي ينحتون أفكارهم 
ورؤاهم بناًء على هذه الحالة 

االستعمارية العقلية التي 
تحجب عن قرائهم الكثير من 

الحقائق

خالل 170 عامًا أقام العالم 
عشرات النسخ 

من »إكسبو«، كلها مجرد 
معارض أصبحت أثرًا بعد عين 
ولكن »إكسبو 2020 دبي«، 

تحول إلى إرث حضاري ال 
تتخطاه عيون العالم باالنبهار

إرث »إكسبو 2020«.. استدامة وإنسانيةهل »توماس فريدمان« على حق؟

د.عبدالله العوضي*عبدالله ناصر العتيبي*

 توضح المعاملة 
التي يتعرض لها األميركيون 
العرب الذين يسافرون إلى 

إسرائيل وإلى فلسطين على 
مدى عقود أن هذه االلتزامات 

ُتنتهك أكثر مما يجري 
االلتزام بها

جيمس زغبي*
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السبع  الدول  مجموعة  قمة  توضح 
خالل  ألمانيا  في  المنعقدة  الكبرى 
حلف  وقمة  الماضية،  القليلة  األيــام 
المنعقدة  »الناتو«  األطلسي  شمال 
فــي مــدريــد حــالــيــاً، اســتــمــراَر عــزم 
الدول الغربية على مساعدة أوكرانيا 
أوضحت  وقد  روسيا.  مع  في حربها 
من  عجلة  فــي  ليست  أنــهــا  ــا  روســي
الحرب  إنهاء  على  للتفاوض  أمرها 
الخسائر  يقال حول  مما  الرغم  على 
في الجنود والمعدات العسكرية. وما 
ساحة  فــي  جـــذري  تغّير  يــحــدث  لــم 
األكثَر  الصراُع  فسيستمر  المعركة، 
منذ  أوروبا  في  للدماء  وسفكاً  تكلفًة 

عام 1945.
وكلما طال أمد الحرب، زاد تأثيرها 
على أوروبا والمجتمع الدولي بأسره. 
من  اقتصادياً  كثيرة  دول  وستعاني 
التي  تلك  ال سيما  الحرب،  تداعيات 
وروسيا  أوكرانيا  من  كل  على  تعتمد 
الغذائية  ــدادات  اإلمـ على  للحصول 
الصغيرة  الدول  وتخشى  والزراعية. 

مولدوفا  ذلــك  فــي  بما  ــا،  ــ أوروب فــي 
روسيا  توجه  أن  من  البلطيق،  ودول 
قواتها ضدها في مرحلة ما. وتخشى 
من  بولندا،  مثل  أكبر،  أوروبية  دول 
تبلغ  حتى  الــحــرب  مــجــريــات  تفاقم 
ــورط فيها  ــت أراضـــي هــذه الـــدول وي
حلفاؤها في »الناتو«. وتخلت السويد 
التقليدي،  حــيــادهــمــا  عــن  وفــنــلــنــدا 
وتقدمتا بطلب للحصول على عضوية 
»الناتو«  دول  جميع  وتعمل  »الناتو«. 
الدفاعية.  ميزانياتها  زيـــادة  على 
الجاهزة  قواته  بزيادة  الحلف  وتعهد 
للقتال من 40 ألفاً إلى 300 ألف، في 

تغيير جذري للسياسات.
حافز  وجود  عدم  من  الرغم  وعلى 
لدى أوكرانيا أو روسيا لوقف القتال 
قد  األحداث  من  عدد  فهناك  حالياً، 
فإذا  الحالي.  المأزق  تطورات  تغيِّر 
أوديسا،  احتالل  في  روسيا  نجحت 
فلن يكون ألوكرانيا منفذ إلى البحر. 
جــديــداً  هــجــومــاً  روســيــا  شنت  وإذا 
في  المرة  هــذه  ونجحت  كييف  على 

أن  المحتمل  فمن  المدينة،  احتالل 
تسقط الحكومة األوكرانية وتلجأ إلى 
االحتمالين  كال  ألن  ونظراً  الغرب. 
سيؤدي إلى كارثة للغرب، فسيواصل 
ــَة لــتــزويــد أوكــرانــيــا  ــوَده الــجــاري جــه
العمليات  تعرقل  بأسلحة متطورة قد 
االلتزام  وهــذا  الروسية.  العسكرية 
بين  الوحدة  استمرار  على  سيتوقف 
هــذه  تفشل  وقـــد  »الــنــاتــو«.  حــلــفــاء 
خالفات  حدثت  إذا  االستراتيجية، 
االنتقام  تسبب  إذا  خــاصــة  كــبــيــرة، 
الــروســي، بما فــي ذلك  االقــتــصــادي 
ــدادات  ــ ــات فــي إم حـــدوث اضــطــراب

الطاقة، في تكلفة مؤلمة حقاً.
التأثير  كـــان  الــوقــت،  هـــذا  وفـــي 
األكثر عمقاً للحرب، بخالف التكلفة 
المتغيرة  الــمــواقــف  هــو  الــبــشــريــة، 
وأهدافها  موسكو  تجاه  الغرب  في 
يُنظر  المواقف  وهذه  االستراتيجية. 
تشاؤماً  أكثر  زاويــة  مــن  اآلن  إليها 
الماضي  فــي  األمــر  عليه  كــان  مما 
الحرب،  اندالع  القريب. وحتى وقت 

كثير  كــان  الماضي،  فبراير   24 في 
بأن  يجادلون  الغربيين  المحللين  من 
حقيقية  أمنية  مخاوف  روسيا  لدى 
المتنامية  أوكــرانــيــا  عــالقــة  بــشــأن 
ــع االتـــحـــاد األوروبـــــي والـــواليـــات  م
يتعين  المخاوف  المتحدة، وبأن هذه 
تفهمها. ولهذه األسباب، يجب اتخاذ 
الروسية  المخاوف  لتقليص  خطوات 
أمني جديد  إطــار  مــن خــالل وضــع 

للقارة.
هــنــاك عدد  ــازال  مـ ــه  أن   صحيح 
أن  يعتقدون  الغربيين  الباحثين  من 
هذه الحجة لها وجاهتها، لكن هناك 
الحرب  شن  أن  على  متزايد  إجماع 
يتطلب  أوكرانيا  في  مفاجئ  بشكل 
موسكو.  لنوايا  مختلفة  رؤيــة  تقديم 
يتمثل في  فهدف روسيا طويل األمد 
استعادة الهيمنة على أوروبا الشرقية، 
وتقسيمها،  الغربية  أوروبــا  وتحييد 

العسكرية  القوات  والعمل على رحيل 
هذا  ظل  وفي  القارة.  من  األميركية 
القيام  الــغــرب  على  يتعين  التصور، 
لتوفير  ومؤلمة  مكلفة  تعديل  بعملية 
الـــمـــوارد الــعــســكــريــة واالقــتــصــاديــة 

إلنقاذ أوكرانيا.
يمكن  ال  الغربية  األهـــداف  وهــذه 
تحقيقها إذا زادت السياسات المحلية 
في كل من الواليات المتحدة وأوروبا 
من االنقسامات داخل حلف »الناتو«. 
المتحدة  الــواليــات  فــي  تحرك  فــأي 
انعزاليًة  أكثر  موقف  نحو  للتراجع 
أيضاً  المحتمل  ومن  كارثياً.  سيكون 
مواصلة  في  صعوبًة  روسيا  تجد  أن 
عزلة  نحو  البالد  تحول  مع  سلوكها 
الرفاهية  تراجع  استمرار  ومع  أكبر 
وعــمــومــاً،  لمواطنيها.  االقــتــصــاديــة 
الــقــادمــة ليست  فــتــوقــعــات األشــهــر 

جيدة. 

حــرب أوكــرانيا.. واألهـــداف بعيدة األمــد

األهداف الغربية في أوكرانيا 
ال يمكن تحقيقها إذا زادت 

السياسات المحلية في كل 
من الواليات المتحدة وأوروبا 
من االنقسامات داخل حلف 

»الناتو«
*مدير البرامج االستراتيجية في مركز »ناشيونال إنترست« - واشنطن

يـــنـــقـــطـــع الـــــرابـــــط الـــشـــرعـــي 
فإذا  السطر.  آخر  نقطة  بالطالق. 
فثمة  طفاًل،  أثمر  قد  ــزواج  ال كــان 
سطور ممتدة إلى أن يكبر الطفل، 
رجــاًل  عـــادا  المطلَّقين  أّن  ورغـــم 
شجرًة  كانا  فقد  أجنبيين،  وامــرأة 

واحدًة أثمرت ذلك الطفَل. 
ويـــكـــون الــطــفــل مــحــظــوظــاً إذا 
فبعض  والــديــه،  بين  التفاهم  ســاد 
استنزاف،  حرُب  تسبقه  االنفصال 
األمر الذي يقلّل من فرص السالم 
بعد ذلك، ويحاول كل طرف تجنيَد 
ال  تجنيٌد  وهــو  لصالحه،  الطفل 
األطفال  استخدام  بشاعة عن  يقّل 
ليأتي  الحروب. فهو يستدرجه  في 
دعوى  منه  ليبني  أمــه  ضد  بدليل 
ــاط حــضــانــتــهــا عـــنـــه. وهــي  ــقـ إسـ
تــحــرضــه عــلــى تــحــدي أبــيــه حتى 
رؤيته.  إلــى  يعود  وال  منه  يضجر 
التي سعت  بأنها  يوغر صدره  وهو 
باعهم  إنه  تقول  وهي  لالنفصال. 

لهوى في نفسه. 
ليكون  وهنالك ألف شيء مرشح 
ــيــة الــطــفــل،  ــاً لــلــعــراك: تــرب ــب ســب
وتــعــلــيــمــه، وســلــوكــه، وأنــشــطــتــه، 
ورؤيــتــه،  ذاك،  أو  بــهــذا  وعــالقــتــه 

وساعة ذلك، ومكان الرؤية، ومن يحضره، ومن يرجعه، 
وماذا يحتاج، وما هي كفايته، وماذا يشاهد، ومتى ينام 

ومتى يصحو.. إلخ. 
وقد يكون الخالف مفتعاًل، فهو لم ينَس أنه لم يقِض 
معها أوقاتاً طيبة، فال أقّل من التنغيص عليها اآلن حتى 
بحياته  يهنأ  أتركه  لن  مثله:  تفّكر  وهي  يبيّض شعرها. 
مع  يبيّض شعُره  والطفل  يعرف قدري.  بعدي حتى  من 

شعر أمه، وال يهنأ بحياته مثل أبيه. 
ــك، لكن  ــوان أرحــم بــه وأعــقــل مــن ذل وقــد يكون األبـ
طبيعية،  تــواصــل  عــالقــة  ــى  إل يحتاج  بينهما  االتــفــاق 
ومن  طفلهما،  تربية  على  يختلفان  ما  كثيراً  فالزوجان 
بينهما  تَواُصَل  ال  أبوين  بين  الخالفات  نشوء  أولى  باب 

إال في حدود ضيقة وعبر وسائط. 
بين  التفاهم  بناء  صعوبة  أسباب  أحــد  أّن  وأعتقد 

ــُة الــتــي  ــع ــقــطــي الــطــرفــيــن هـــو ال
ألسباب  نتيجة  إما  بينهما،  تَحدث 
أو  االنفصال،  طريقة  أو  الخالف، 
عدم  أو  بــالــغــيــرة،  تتعلق  ألســبــاب 
الــشــرعــي، أو غير  الــرابــط  وجـــود 

ذلك. 
الطبيعيَة  األجـــواَء  الطفُل  يفقد 
يمكن  ــكــن  ول ــه،  ــديـ والـ بــانــفــصــال 
الــدنــيــا من  ــحــدود  ال ــقــاء على  اإلب
الطرفين  باستمرار  األجــواء،  تلك 
باللقاءات،  ما:  بنحو  عالقتهما  في 
وباالتصاالت، كأبوين مسؤولين عن 

إنسان يحتاجهما معاً. 
وزوجة  وأسرتاهما،  واألم،  األب 
تـــزوج، وزوج  قــد  كــان  إذا  الــرجــل 
المرأة إذا كانت قد تزوجت، وأفراد 
ــّوون إلــى  ــدعـ الــمــجــتــمــع عـــامـــًة، مـ
الطفل،  ذلك  إلى  بمسؤولية  النظر 
تحت  العيَش  أنه سيفتقد  يكفي  إذ 

سقف واحد مع والديه.
ـــالت نــهــائــيــاً  ــا انــقــطــاع الـــصِّ أمـ
جانب  فإلى  فــعــاًل،  غــربــاء  كأنهما 
وعلى  الطفل،  على  المدّمر  تأثيره 
عبئاً  يشّكل  فهو  أيضاً،  الطرفين 
المعنية،  الــدولــة  مــؤســســات  على 
ــز  ــراك ــقــضــاء، والـــشـــرطـــة، وم ــال ك
تتدخل  أن  إلى  ستضطر  األجهزة  هذه  فكل  الطفولة. 

بطلب من هذا أو ذاك لترتيب أمور الطفل. 
المدرسة، نجد  الطفل من سّن  اقتراب  وكمثال: فمع 
وجهة  ويوصل  األم،  إلى  األب  مطالب  يوصل  القاضي 
ذلك  كل  في خضم  يحدث  ما  مع  األب،  إلى  األم  نظر 
من سوء فهم أو تعبير، بينما لو كان الطرفان يتواصالن 
إلى  ومشى  ظهره  على  حقيبتَه  الطفُل  لَوضع  مباشرًة، 

مدرسته سعيداً. 
فإّن  متوترة،  لعالقة  حاًل  الزوجين  انفصال  كان  إذا 
المقربين  وبتعاون  األبــويــن،  على  يحتم  الطفل  وجــود 
منهما، وبتفّهم الجميع، اإلبقاء على خيط العالقة حتى 

مع انقطاع حبالها.

*كاتب إماراتي

كانت الهند تسعى دائماً إلى تعميق 
العالقات مع جنوب شرق آسيا من 
التي  شرقاً«  »النظر  سياسة  خــالل 
في  »العمل  باسم  تسميتها  أعيدت 
ــوزراء  ــ ــشــرق« فــي عــهــد رئــيــس ال ال
لكن جنوب شرق  مـــودي.  نــاريــنــدرا 
إضافية  أهمية  اآلن  اكتسب  آسيا 
لمنطقة  المتزايدة  األهمية  وســط 
بينما  -الــهــنــدي  ــادئ  ــه ال المحيط 
تحاول فيه الهند تعزيز وجودها في 

المنطقة.
بين  المشاركة  أهمية  وتــزايــدت   
الهند ورابطة دول جنوب شرق آسيا 
آسيان(  باسم  اختصاراً  )المعروفة 
في اآلونة األخيرة. إذ تحرص معظم 
عالقات  تنمية  على  اآلســيــان  دول 
والضغط  والتجمع  الهند  بين  أوثــق 
من أجل تكامل اقتصادي أكبر، وفي 

بعض الحاالت تعاون أمني أيضاً.  
ــام 2022 مـــرور 30    ويــصــادف ع
اآلسيان  بين  العالقات  على  عاماً 
والهند، وقد تم تحديده باعتباره عام 
والهند  اآلسيان  دول  بين  الصداقة 
 .2021 أكتوبر  في  الــقــادة  قبل  من 
وفي هذا الصدد، أشار وزير الشؤون 
الخارجية الهندي جايشانكار إلى أن 

»الهند تدعم تماماً آسيان قويًة وموحدةً ومزدهرةً، لها دور 
محوري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ معترف بها 

بالكامل«. 
لم يكن تأثير الحرب على أوكرانيا محسوساً في أوروبا 
وأمن  الــغــذاء  على  التأثيرات  بسبب  أيضاً  بل  فحسب، 
الطاقة، ناهيك عن األسمدة وأسعار السلع واضطرابات 

سالسل التوريد.
إن العقود الثالثة من العالقة بين الهند واآلسيان هي 
بالتأكيد اعتراف بأن هناك تقارباً في وجهات النظر بين 
قطاعياً  شريكاً  الهند  أصبحت  لقد  والتجمع.  نيودلهي 
وشريكاً   ،1992 عام  في  آسيا  شرق  جنوب  دول  لرابطة 
في الحوار في عام 1996، وشريكاً على مستوى القمة في 
عام 2002. وفي عام 2012، تم تطوير العالقة إلى شراكة 

استراتيجية.   

ــوزراء مــودي  ــ ــ ويـــحـــاول رئــيــس ال
ضخ طاقة جديدة في سياسة آسيا 
الهندية، مع التركيز بشكل أكبر على 
التواصل مع جيران الهند في شرق 

آسيا.  
وبصرف النظر عن سعي الهند إلى 
تعزيز العالقات مع المجموعة، تعمل 
العالقات  تعزيز  على  أيضاً  الهند 
وسط  الفردية،  ــدول  ال مع  الثنائية 
تقارب المصالح وزيادة التركيز على 

منطقة الهند والمحيط الهادئ.  
جانباً  واالقتصاد  التجارة  وتمثل   
مهماً في هذه العالقة، فبين عامي 
االستثمارات  بلغت  و2021،   2000
األجنبية المباشرة التراكمية من دول 
 117.88 الهند  إلى  اآلسيان  رابطة 
مليار دوالر. كما بلغت االستثمارات 
الهندية في اآلسيان خالل الفترة من 
أبريل 2019 حتى مارس 2022 نحو 
55.5 مليار دوالر، منها 51.5 مليار 
دوالر لالستثمار في سنغافورة فقط. 
ومنطقة  الهند  بين  التجارة  وبلغت 
دوالر  مليار   78 مــن  أكثر  اآلســيــان 
الصادرات  وتشمل   .2021 عام  في 
الرئيسية من الهند إلى دول اآلسيان 
والقطن  واألدويــة  والصلب  الحديد 
النخيل  زيــت  الهند  تستورد  أخـــرى،  ناحية  مــن  والتبغ. 

والهواتف والسفن الخفيفة والفحم من دول اآلسيان.
يهدف  كــان  الخارجية  وزراء  اجتماع  فــإن  ذلــك،  ومــع 
أن  بعد  خاصة  الجانبين،  بين  الثقة  بناء  إلــى  بوضوح 
 19 ـ  بكوفيد  مرتبطة  اضــطــرابــات  المنطقة  شــهــدت 

وتأثيرات حرب أوكرانيا.
من الواضح أن هناك إمكانات كبيرة بين الجانبين. وقد 
اآلخرين،  واألعضاء  المتحدة  والواليات  الهند،  سلطت 
خالل منتدى األمن الرباعي، الضوء على الدور المحوري 
الذي تلعبه دول رابطة اآلسيان في مناطق الهند والمحيط 
التفاعالت  مسار  بوضوح  االجتماع  حدد  لقد  الهادئ. 

المستقبلية والبناء على جدول األعمال بين الجانبين.

*رئيس مركز الدراسات اإلسالمية- نيودلهي

انفصال الزوجين حل لعالقة 
متوترة، لكن وجود الطفل 

يحتم عليهما، بتعاون المقربين 
وتفّهم الجميع، اإلبقاء 

على خيط العالقة حتى مع 
انقطاعها

التجارة بين الهند ورابطة 
اآلسيان بلغت عام 2021 أكثر 

من 78 مليار دوالر تشمل 
صادرات هندية من الحديد 
والصلب واألدوية والقطن 

والتبغ 

قان.. لكنهما شجرة واحدة عالقات الهند و»اآلسيان«مطلَّ
د. ِذْكر الرحمن*أحمد أميري*

جيفري كمب*





30
www.alittihad.ae

الجمعة 2 ذي الحجة 1443هـ الموافق 1 يوليو 2022مثقافة

أبوظبي )االتحاد(

تراث  لنادي  التابع  والبحوث  للدراسات  زايد  مركز  نظم 
ــدارات  فــي إصــ ــراءة  ــ ق بــرنــامــج »سلسلة  ــارات ضــمــن  ــ اإلمـ
في  التاريخية  الماء  »مــوارد  بعنوان:  محاضرة  إمــاراتــيــة«، 
الباحث  المرر  الكندي  أحمد  علي  قدمها  الظفرة«،  منطقة 
العامري،  مسلم  الحوار  وأدار  الوطني،  والتراث  التاريخ  في 
عبر  وذلــك  والبحوث،  للدراسات  زايــد  مركز  في  إعالمي 

برنامج »مايكروسوفت تيمز«.
للدراسات  زايــد  مركز  مديرة  المنصوري  فاطمة  ورحبت 
الكندي،  علي  للباحث  بالشكر  وتوجهت  بالحضور  والبحوث، 
ولموزة عويص الدرعي، رئيس قسم البحوث والدراسات في 
الذي  البرنامج  يهدف  البرنامج، حيث  المشرفة على  المركز 
على  الضوء  تسليط  إلى  العام  هذا  بداية  في  المركز  أطلقه 
وقــراءة  كتابها  استضافة  خــالل  من  اإلماراتية  ــدارات  اإلصـ
إثراء  على  ينعكس  الــذي  األمــر  المهمة،  الكتب  هذه  محتوى 

المشهد الثقافي الوطني في الدولة.

37 موردًا
علي  الباحث  سيرة  عن  نبذة  البداية  في  العامري  وقــدم 
الكندي الثقافية وحول كتابه »قراءة في إصدارات إماراتية«، 
الكتاب  وشكر  الوطنية.  والمكتبة  األرشــيــف  عــن  الــصــادر 
اإلماراتيين على ما يقدمونه من جهد لربط الماضي العريق 

بالحاضر المزدهر الذي نعيشه.
إليه  يرد  الذي  المكان  هو  المرر:  قال  الموارد  معنى  وعن 
الناس أو اإلبل سواء كان بئر ماء أو نخياًل.. فالموارد المائية 
من أهم الموارد التاريخية القديمة في إمارة أبوظبي، والتي 
من خاللها نبرز الحياة االجتماعية القديمة في اإلمارة، وقد 

اندثر العديد منها بسبب التحضر وانتقال الناس إلى المدن.
وحول كتابه.. أشار إلى أنه احتاج ألكثر من 15 عاماً للتوثيق، 
المعلومة  اعتمد في جمع  مــورداً، حيث   37 يقارب  ما  وذكــر 
العديد منهم وحاورهم عن  الصحيحة على كبار السن، فزار 

تاريخ الموارد وأهدافها والحكايات التي تدور حولها.
هناك  إن  قال  الظفرة،  منطقة  في  الموجودة  الموارد  وعن 
موارد عامة وموارد خاصة، فالعامة هي للعموم وليست ملكاً 
ألحد وكان يرتادها الناس واإلبل وتكون قريبة من الطرقات، 
وعندما كان موسم الحضارة في الصيف في منطقة الظفرة 
وأثناء  ليوا  منطقة  إلى  يذهبون  القيظ،  موسم  وهو  وبينونة، 
رحلتهم يمرون بهذه الموارد. وغالباً ما تكون الموارد الموجودة 
في منطقة الطف مالحة وتستخدم لإلبل فقط، وهناك موارد 
أخرى صالحة للشرب وغير مالحة مثل )بدع سيف، البديعة، 
الناس  لبعض  ملك  فهي  الخاصة  وأمــا  والبايه(.  مطيالن، 

وأغلبها تكون فيها نخيل.

طريقة السرد
وحول طريقة سرد المعلومة في كتابه قال: »اعتمدت على 
عدة نقاط رئيسية منها تحديد الموقع في المنطقة والموارد 
لمعرفة  األساسيات  من  وهي  واالســم  المعنى  منها،  القريبة 
تاريخ المورد والمصدر الذي جاءت منه التسمية. وعمق الماء 
أما  القامة،  الماء ال يتجاوز عمقه  القدم كان  الموجود، ففي 
الماء قد يصل إلى ما يزيد على ثالث قامات،  فعمق  حديثاً 
باإلضافة لتاريخ المورد وأحداثه، حيث كانت تقام عدة أحداث 
منها األعراس ووالدة قوم، فقد كان أهل هذه المناطق يتميزون 
بالكرم وحسن الضيافة ومساعدة من يحتاج للمساعدة، وكانت 
األهداف في كتابه تصب جميعها في توثيق الحياة االجتماعية 

التي كان يعيشها سكان إمارة أبوظبي.

الشارقة )االتحاد(

للمتاحف  الــشــارقــة  هيئة  تــشــارك 
الدولي  باليوم  احتفالها  العالم  دول 
من  حــزمــة  أعـــدت  حــيــث  للمتاحف، 
مضمون  ترسخ  المتميزة  الفعاليات 
وعنوان االحتفال الذي يقام تحت شعار 
»قوة المتاحف«، وتعكس هذه البرامج 
التي تقام برعاية »سيتي سنتر الزاهية« 
إيمان الهيئة بأهمية المتاحف كوسيلة 
سبل  وتعزيز  الثقافي  للتبادل  فعالة 
العالم،  شعوب  بين  والتفاهم  التعاون 
كمؤسسات  دورهــا  تأكيد  على  عــالوة 

تربوية وتعليمية وترفيهية.
فعالياتها  خالل  من  الهيئة  وتهدف 
خالل الفترة من 1 وحتى 3 يوليو إلى 
التابعة  بالمتاحف  الجمهور  تعريف 
لها، والدور الذي تقوم به في مجاالت 
االستدامة والتعلم واالبتكار من خالل 

واألنشطة  ــورش  ال من  سلسلة  تقديم 
الترفيهية  والــمــســابــقــات  ــرامــج  ــب وال

والتعليمية.

نشر المعرفة
ــت مــنــال عــطــايــا، مــديــر عــام  ــال وق
هيئة الشارقة للمتاحف، إن المتاحف 
كانت  مما  أهمية  أكثر  اليوم  أصبحت 
لكونها  عليه في أي وقت مضى نظراً 
اجتماعية  ومساحات  تعليمية  مراكز 
قادرة على إحداث التطوير من خالل 
نشر المعرفة وتحفيز األفكار الجديدة 

والتفكير اإلبــداعــي لــدى األفـــراد بما 
متماسكة.  مجتمعات  بناء  في  يسهم 
لــلــزوار  المتاحف  »تــقــدم  وأضــافــت: 
فضولهم  تغذي  جديدة  نظر  وجهات 
وتحفزهم نحو التعرف على الثقافات 
الجسور  وبناء  اآلخر  وقبول  المختلفة 
الثقافية، ودعم التنوع في المجتمعات 
في  الحال  هو  كما  الثقافات،  متعددة 
اإلمــارات التي تحتضن أكثر من مئتي 
جنسية وثقافة مختلفة تعيش بانسجام 

وتفاهم«.
وطنياً  بعداً  تكتسب  المتاحف  وألن 
ــالل حــفــظ الــمــوروث  ــاً مــن خـ ــيـ ودولـ
أن  الهيئة على  فقد حرصت  الثقافي، 
م منصتها الرئيسية عروضاً ترفيهية  تقدِّ
لتعريف  إرشادية  بجوالت  تبدأ  يومياً، 
المنشورات  وتقديم  بالمتاحف  الــزوار 
الخاصة بالمعارض المؤقتة، باإلضافة 
إلى العروض الحية مثل فقرة الخطاط 

حيث  الديواني«،  بخط  اسمك  »اكتب 
الطلب  حسب  األســمــاء  كتابة  ستتم 
من  الفعالية  خــالل  الديواني  بالخط 
قبل خطاط، وفقرة »فلق المحار« التي 
تسلط الضوء على هذه الحرفة اليدوية 
اإلماراتية القديمة للتعريف عن األدوات 
»صناعة  وفــقــرة  فيها،  المستخدمة 
الفخار« حيث سيتم تعليم طريقة صنع 

الفخار وتوزيعه على الزوار.

مقتنيات نادرة
محطات  الحية  العروض  وتصاحب 
»اكتشف  فــعــالــيــة  تتضمن  تفاعلية 
الــتــي يستكشف  ــشــارقــة«  ال مــتــاحــف 
حيث  المتاحف،  خاللها  مــن  الـــزوار 
كٌل  باباً،   16 أمــام  نفسه  الزائر  يجد 
منها يعرض صورة ومعلومة قيمة من 
أحد المتاحف.. وهنالك أيضاً فعاليات 

عديدة أخرى. 

الشارقة )االتحاد(

تُواصل »هيئة الشارقة للكتاب« دورها الرائد في ترسيخ ثقافة 
المجتمع،  أوســاط  بين  التطوعي  والعمل  المجتمعّية  المسؤولية 
فقد تمّكنت مؤخراً من تتويج مبادراتها في هذا الشأن بالحصول 
فئة   - التطوعّية  الفرص  صناعة  مجال  في  األول  المركز  على 
التطوعي«،  للعمل  الشارقة  الحكومية، ضمن »جائزة  المؤسسات 
في دورتها التاسعة عشرة، نظير جهودها في تعزيز ثقافة العمل 

التطوعي خالل »معرض الشارقة الدولي للكتاب« 2021.
التطوعي،  العمل  في  للكتاب«  الشارقة  »هيئة  جهود  وتتجسد 
عليه  يشرف  الذي   ،2016 سنة  التطوعي  ومضة  فريق  بتأسيس 
قسم االتصال المؤسسي في الهيئة، وتضم قاعدة بياناته أكثر من 
10 آالف متطوع، قدموا أكثر من 15 ألف ساعة تطوعية خالل 

آخر 3 سنوات.
هيئة  في  المؤسسي  االتصال  قسم  رئيس  صعب،  بــدر  وقــال 
الجائزة  هذه  على  بالحصول  فخرنا  عن  »نعّبر  للكتاب:  الشارقة 
صاحب  وتوجيهات  فكر  من  مسيرتها  تستلهم  التي  المرموقة، 
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس 
بالعمل  االرتقاء  الجائزة في  الشارقة، فقد نجحت  األعلى حاكم 
وتشجيع  ودعــم  المنافسة  روح  وإذكــاء  المجتمع،  في  التطوعي 

األعمال التطوعّية الفردية والمؤسسّية«.
مهمة  نقلة  إحداث  للكتاب  الشارقة  هيئة  استطاعت  وأضاف: 
في ثقافة العمل التطوعي خالل معرض الشارقة الدولي للكتاب 
2021، حيث قمنا باإلعالن حينها عن إطالق الفرصة التطوعية 
»قادة معرض الشارقة الدولي للكتاب 2021«، ضمن خطة الهيئة 
السنوّية لتنظيم المعرض في أفضل حلة وبأعلى معايير الجودة، 
الشارقة  مركز  مع  بالتعاون  بالمتطوعين،  االستعانة  خالل  من 
للتطوع، في قيادة عمليات التنظيم واإلدارة، حيث شارك مئات من 
المتطوعين حينها، وساهموا بشكل مباشر في النجاح الكبير الذي 

حققه المعرض على مختلف األصعدة.

شعبان بالل )القاهرة( 

وجرافيك  نحت  أعمال  ورسومات،  لوحات 
التشكيلي  للفن  مصغرة  بــانــورامــا  وخـــزف، 
معرض  في  الخليج،  إلى  المحيط  من  العربي 
الفنانين  مئات  لمقتنيات  عربية«  »مختارات 
الحياة  مــن  جــوانــب  تنقل  بــالــقــاهــرة،  الــعــرب 
مختلف  وتجسد  فــنــي،  منظور  مــن  اليومية 

البيئات المحلية.
لنحو  تشكيلياً  عماًل   350 المعرض  ويضم 
والسودان  مصر  هي  دول   10 من  فنان   200
والكويت  وسوريا  ولبنان  والعراق  والسعودية 
ــيــمــن وتـــونـــس، ويـــشـــارك فيه  ــمــغــرب وال وال
الشباب، وتستمر  فنانون متميزون خاصة من 
فعالياته شهراً كاماًل بحضور عدد من الفنانين 
واألكاديميين  والعرب  المصريين  التشكيليين 

والدبلوماسيين وأساتذة الجامعات. 
وقال الناقد هشام قنديل: إن إقامة معرض 
للفكرة  امتداد  مصر  في  عربية«  »مختارات 

التي بدأت بـ»آتيليه جدة للفنون الجميلة« في 
المملكة العربية السعودية قبل 15 عاماً، ويضم 
العرب  الفنانين  لنخبة من  المعرض مختارات 
التشكيلي  الفنان  مثل  مختلفة  مجاالت  في 
ومقتنيات  عبدالحفيظ،  فرغلي  الــمــصــري 
حنين،  آدم  مثل  عالمنا  عــن  رحــلــوا  لفنانين 
وسيد  مطاوع  عبدالمنعم  مثل  الــرواد  وبعض 

نبيل  وأحــمــد  حمدي  وعبدالحميد  القماش 
سليمان وغيرهم. 

ال  المعرض  أن  لـ»االتحاد«  قنديل  وأوضــح 
يقتصر فقط على التصوير ولكن يشمل أيضاً 
والنحت،  والجرافيك  كالخزف  أخرى  أعماالً 
بدقة  اختيارها  تم  المعروضة  األعمال  وباقة 

وكل عمل يجسد الحياة في بيئة الفنان.

ــوحــات تجسد  ــا بــيــن ل وتــتــنــوع األعــمــال م
جماليات الفن والحياة والطبيعة، فهناك لوحة 
و»التكاتك«  الشعبية  للحارة  وأخرى  كلثوم  ألم 
مختلف  تُجسد  أعــمــال  وهنالك  مــصــر.  فــي 
مظاهر الحياة في المملكة العربية السعودية، 
ويتسم كثير من أعمال فناني العراق بالتركيز 

على قضايا الهوية العربية. 

عز  الــمــصــري  التشكيلي  الــفــنــان  وأشــــار 
الدين نجيب إلى أن األعمال المشاركة تتميز 
بــالــخــصــوصــيــة، وتــعــكــس مـــهـــارات ومــواهــب 
مجتمعات  من  أتوا  الذين  ألصحابها  حقيقية 

عربية عدة. 
أن  المعرض،  افتتح  الــذي  نجيب،  وأضــاف 
التعاون  مد جسور  في  يسهم  أنه  في  أهميته 
العالم  فــي  الفنية  الحركات  بين  والــتــواصــل 
كل  العريضة من  الجماهير  ويُخاطب  العربي، 

قطاعات محبي الفن. 
المعرض  أن  إلــى  المصري  الفنان  وأشـــار 
يضم العديد من االتجاهات والمدارس الفنية، 
ولكن ما يجمعها كلها تلمسها للهوية المصرية 
والعربية والبيئة والتراث الشعبي، وطرح أفكار 

إنسانية عميقة وبالغة األهمية. 
ويجمع المعرض العديد من المدارس الفنية 
كالواقعية والسريالية والتجريبية، وإن خال من 
من  الحداثة،  بعد  وما  المفاهيمية  اتجاهات 

وجهة نظر بعض النقاد الفنيين والزوار.

»تراث اإلمارات« يسلط الضوء على

»موارد املاء التاريخية يف منطقة الظفرة«

»اليوم العاملي«  »الشارقة للمتاحف« تحتفل بـ

»الشارقة للكتاب« ترسخ ثقافة 
المسؤولية المجتمعّية

ضمن سلسلة »قراءة في إصدارات إماراتية«

من 1 إلى 3 يوليو

دروب

رسالة

إلى سقراط

ما دمت تمشي واألرُض براٌح في مدى عينيك، ال تقف. لست محارباً 
كي تستريح مضّمداً جرحك الوهمي، وما من أحد رآك مطعوناً بسهٍم 
أو بقلم. لست إال ورقة سقطت من غصنها حين هّزته القرود وهي تلعُب 
وتمزُح مع الطبيعة والشجر. ولذا، فما من عيٍب لو رأيناك تتقلُب في 
مزاج الريح، وقد تخضرُّ اليوم وتصفرُّ غداً، ويصيُر مآلك نفياً ويكوُن 

دربك مرتعاً للسدود الناتئة.
نثروا  كتابك  هذا  اليوم..  بعد  األطفال  يخافك  لن  الفيلسوف،  أيها 
أوراقه في النهر فاستيقظ تّيار الضّد، وانتبه الماءُ إلى مكيدة الجفاف 
وجرى، قبل أن يُعلَّق نعيُه في غرف العطشى للمعرفة، ولدى الحائرين 
حول معنى »الحرية« وهي مجرد كلمة، وحول أصل »الحب« وهو مجرد 
بركان. وأنت، أيها الفيلسوف الحّي، إلى أيهما ستنتمي، والطبشوُر الذي 
وضعته في فمك انكسر وسّد بدايات أغانيك، والقلم الذي ذهبت لتطعن 

به خاصرة الشيطان، لم يكن مسموماً بما يكفي ليقتله ويُرديه!
أحبب زمانك، قلت لنا. لكننا تكاثرنا على صهوات الخيول الواقفة، 
بينها  وكأن  للوراء،  ركضت  لكزناها  كلما  أحصنٍة  ظهور  على  وانطلقنا 
وبين المدى سدٌّ ال يُرى. أو كأننا حين نكتُب سيرتنا على المناديل، إنما 
نجفف دمعة الزمن البطيء، حيث الكل يسابق الكل في الدائرة المغلقة، 

ونحن مجرد متفرجين على سرِك ظاللنا.
نراك  لماذا  إذن  ونعليه؟  وكتابه  عّكازه  غير  الفيلسوف  يملك  هل 
تركض حافياً.. وتخوض وحدك في طين األسئلة الشائكة؟ أال يكفي أن 
جمجمتك الهّشة قد تتكسر تحت المطارق إذا اختلف حول نواياك؟ أم 
أنك تتبُع سيرة الرماد حين يخبو حتى يظّنُه ُمشعلوهُ انطفأ ومات، لكن 

أصابع الريح الغادرة، في كل مرة، تعود لتوقظ جمره من جديد.
إلى  الجهلة  تدل  المفاتيح، ال  بمكان  تبح  الفيلسوف: ال  أيها  نناديك 
مخزن األسرار. فنحن نخاف من الزمن األعرج أن يطأ على أسمائنا 
بالخطأ فتتغير هوية قلوبنا. أو ربما تكتُب طفلٌة كلمة »ال« في كّراسها، 
يبكون من  نراهم  وربما  الندم،  لمعاني  المغّنون حراساً  بعدها  فيصبح 

قسوة الدهر وثقل وطأته على أرواحهم!
نحّبك يا أيها الفيلسوف، ولكن لم نقل إننا نهابك. فأنت وحدك من 

يدرك الفرق بين العصا والحبل، وهذه ملََكٌة تكفي لنجاة روحك.

عادل خزام

akhozam@yahoo.com

علي الكندي المرر:
الماء من أهم 

الموارد التاريخية 
القديمة في 

أبوظبي

توثيق بحثي 
للحياة االجتماعية 

القديمة لسكان 
اإلمارة 

يتعرف زائر »اكتشف متاحف الشارقة« على ثقافات مختلفة )من المصدر(

من حفل تكريم الفائزين )من المصدر(

»مختارات عربية«..
احتفاء فني 

بالهوية
من األعمال الفنية المعروضة )من المصدر( 

منال عطايا: 
المتاحف جسور تدعم 
التنوع في المجتمعات 

متعددة الثقافات
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رئيس التحرير 

حمد الكعبي

@aletihadae

إحدى مطبوعات

في المنزل األول.. 
وتداعيات الحنين -1-

لعل من طبائع النفس التّواقة للفرح الدائم، وتذوق معنى السعادة في 
أشياء وتفاصيل الناس وأمكنتهم، رؤية المدن بعيون عشاقها أو زيارة 
مسقط رؤوسهم حيث المنازل األولى، وتجربة طعم تداعيات الحنين، 
كنت وما زلت ألّح على أصدقائي في مدن العالم أن يرافقوني لقراهم 
ورؤية مدنهم وزيارة منازلهم األولى، حيث الحنين الذي يمكن أن تراه 
فجأة  تدخل  التي  الراحة  تلك  مستشعراً  اآلخرين،  عيون  في  عيناك 
هو  والسكينة،  الطمأنينة  من  نحو شيء   تقودهم  كيف  نفوسهم،  في 
أنفسهم،  مع  بالتساوي  اآلخرون  لك  يهديها  السعادة  من  نوع  تلمس 

كثيرة. العيون  الفرحة فرحتين، ودموع  فتكون 
أوزبكستان  في  التاريخية  تركستان  مدينة  في  كانت  أولى  تجربة 
رأسها،  مسقط  إلى  سياحي  ودليل  ومترجمة  صديقة  رافقتنا  حين 
وقد  المكان،  في  األشياء  يقتل  قد  الزمني  البعد  أن  اكتشفت  فجأة 
يميت أشياء في النفس، لكن في لحظة أول لقاء تجد األشياء فجأة 
أشياء  باعثة  الداخل  من  تشتعل  نفسك  وتجد  مكامنها،  من  تنهض 

كانت منسية في قفص الصدر.
المبهر:  الضوء  اسمها  يعني  والتي  ومرافقتنا،  لصديقتنا  قلت 
وقالعها  أسواقها  أرى  أن  وأريــد  التاريخية،  المدينة  أرى  أن  أريــد 
أكثر،  أكثر، ويسعدني  يهمني  لكن ما  أوليائها،  ومساجدها، وأضرحة 
فقط  هنا،  عشتها  التي  الطفولة  عيون  خالل  من  مدينتك  أرى  أن 
اذهبي إلى المنزل األول، حيث إبصار نور الحياة، والخروج من لزوجة 
وجدة  جد  هناك  زال  ما  المنزل،  ذاك  في  قالت:  الزرقاء،  الظلمة 
يهرمان ببطء فيه، ولم أرهما منذ سنوات، ومنذ أكلت مني العاصمة 
بتلك  ولتفاجئيهما  التحية،  ويردا  السالم،  عليهما  لنلق  قلت:  وعملها، 
من  ترجعين  حين  تفعلين  كنت  كما  عليهما  ولتدخلي  الغائبة،  الفرحة 
الصغار  مثل  يفرحون  فالكبار  هدية،  دون  من  تفعليها  وال  المدرسة، 
وليتك  عشاءهما،  تشاركينهما  وليتك  والمجانية،  المباغتة  بالهدايا 
تفرحينني بما يقصون عليك من حكاياتهما الُمَخّزنة، والُمَدخرة ربما 
باتجاه  بشبابها  هرباً  الثانوية،  انقضاء  بعد  ودعتهما  التي  البنتهما 

الجامعي. تعليمها 
بعد  بارد  ماء  كشربة  قلبي  في  تدخل  وسعادته  اللقاء  فرحة  كانت 
حرقة العطش، كما فعلت في قلبيهما، وكما فعل الدفء حين تالقت 
تذّكر  أو  بجده  لحفيد  موعداً  تغزل  أن  من  أجمل  ليس  األحضان، 
زمنها  بروائح  العابقة  زاويتها  في  تنتظرها  التي  جدتها  بقيمة  بنتاً 

الجميل.
ويجعلك  جميل،  أمر  باإلنابة  السعادة  وفعل  الحنين  معنى  تجربة 
األول  المنزل  وداع  بعد  تصرفها،  كيف  تعرف  ال  مهولة  بطاقة  تتزود 
ودفء الجد والجدة، انطلقنا إلى المدرسة األولى، وكيف سرقت من 
األمس،  صديقات  تتذكر  وهي  وعفوية  براءة  يشع  كان  بريقاً  عينيها 

وربما  الحياة،  ومسائل  الدنيا  جهات  تقاسمتهن  وكيف 
القميص  بها  ضاق  حتى  شّبت  كيف  صمت  في  تذكرت 

المدرسي األبيض.. وغداً نكمل

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 +

 أغلقت السلطات المحلية في كوريا الجنوبية أمس جسر نهر 
الهان، وطريقًا سريعًا رئيسيًا يربط جنوب شرق سول بإقليم 

كيونجكي شمال شرقي البالد، بسبب هطول أمطار غزيرة على 
العاصمة والمناطق الوسطى، وقالت حكومة المدينة: إن جميع 
مداخل طريق دونجبو السريع الذي يمتد من منطقة سونجبا 
في سول إلى أويجنبو، بإقليم كيونجي، تم إغالقها بعدما أدت 

األمطار الغزيرة إلى ارتفاع منسوب المياه في نهر قريب.
ومع اقتراب موسم األمطار الموسمية السنوي، هطلت أمطار 

غزيرة في أجزاء كثيرة من البالد، بما في ذلك مدينة سيوسان، 
التي سجلت هطول أمطار بلغ منسوبها 278 مليمترًا.

سول )د ب أ(

أمطار غزيرة تغلق طرقًا 
وجســــــــــــــــورًا في ســـول

الممثلة األميركية 
كارسن ليوتا أثناء 

حضورها العرض 
األول لفيلم »بالك 

بيرد« في مسرح 
بروين ويستوود 

بوالية كاليفورنيا 
األميركية، ورغم 
أنها قدمت عددًا 

محدودًا من 
األفالم، حققت 

كارسن شهرة 
واسعة، يردها 

البعض لكونها ابنة 
الممثل الشهير 

راي ليوتا والممثلة 
الشهيرة ميشيل 

جريس.
)أ ف ب(

كارسن
في »بالك بيرد«

أطلقت شبكة »سنابتشات« األميركية 
في  تطبيقها،  مــن  مدفوعة  نسخة 
مسعى لكسب مزيد من األرباح على 

منصتها.
الــتــي تتخذ من  الــشــركــة  وقــالــت 
في  االشتراك  إّن  مقراً:  كاليفورنيا 
دوالرات   4 يبلغ  بالس«  »سنابتشات 
ميزات  للمستخدم  ويتيح  شــهــريــاً 
حصرية من بينها أولوية تلقيه الدعم 
له  تجريبية  ميزات  وإتــاحــة  التقني 

قبل طرحها لباقي المستخدمين.
المدفوعة  النسخة  أّن  وأوضحت 
اإلمــارات  في  بدايًة  ُمتاحة  ستكون 
وبريطانيا  وأســتــرالــيــا  والــســعــوديــة 
ونيوزيلندا  وألمانيا  وفرنسا  وكندا 
والواليات المتحدة.. وأفادت الشبكة 

332 مليون شخص  أن أكثر من 
العالم  ــحــاء  أن مختلف  فــي 

»سنابتشات«  يستخدمون 
يومياً.

سان فرانسيسكو 
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تعتزم وكالة الفضاء األميركية »ناسا« الكشف في 
12 يوليو عن »أبعد صورة للكون على اإلطالق« 

التقطها التلسكوب الفضائي »جيمس ويب«، بحسب 
رئيس الوكالة بيل نيلسون.. وقال نيلسون في 

مؤتمر صحفي عقده من معهد مراصد علوم الفضاء 
في بالتيمور الذي يشكل مركز عمليات لـ»جيمس 

ويب«: إّن الصورة »تظهر أبعد ما تمكنت البشرية 

من رصده«.. و»جيمس ويب« مشروع تبلغ قيمته 10 
مليارات دوالر وُأطلق بنجاح في ديسمبر الماضي، 

ويتواجد حاليًا على بعد مليون ونصف المليون 
كيلومتر من األرض.

ويرصد التلسكوب ظواهر فضائية أقدم من تلك 
التي استطاعت التلسكوبات رصدها بفضل مرآته 

الضخمة. واشنطن )أ ف ب( 

»ناسا« تعرض قريبًا »أبعد صورة للكون«

صحيفة يومية سياسية جامعـة    ـ    تأسست فـــي 20 أكتـوبر 1969

التقطها »جيمس ويب«

متنزه يستخدم الماعز للتخلص 
من األعشاب الضارة

غريبة  حيلة  إلــى  األمــيــركــي  ريفرسايد  متنزه  لجأ 
للخالص من األعشاب الضارة التي تنمو في جنباته، 
وجلبت إدارته اثني عشر رأساً من الماعز لتتغذى على 
تلك النباتات، وتطهر المنتجع منها بطريقة خالية من 
من  مانهاتن  إلى  الماعز   ووصل  الكيميائية.  المواد 
األعشاب  اللتهام  نيويورك  في  جوتس  جرين  مزرعة 
اآلخذة في النمو، بل وبعض األنواع الخطيرة بالنسبة 

للبشر مثل اللبالب السام.
والمدير  المؤقت  الرئيس  هــيــرولــد،  جــون  وقــال 
الماعز تحب  التنفيذي لمحمية متنزه ريفرسايد: إن 
توت  وتأكل  السام،  اللبالب  تأكل  إنها  األشياء،  هذه 

البورسلين... وهذا ما نحاول التخلص منه.
نيويورك )رويترز( 

نقوش وزخارف
جامع الشيخ زايد الكبير أيقونة هندسية، تجسد 

جماليات العمارة اإلسالمية، عبر اللون األبيض 
الصافي الذي يضفي على الواجهات واألعمدة 

واألركان بهاًء فريدًا، والخطوط والنقوش 
والزخارف المشغولة يدويًا تتجانس في تناغم 

عجيب، وتكون لوحة بديعة، تسر النفس، وتطرب 
لها العين.

) تصوير: عادل النعيمي(
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