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رئيس الدولة يواصل لليوم الثالث تقبل التعازي
من قادة الدول ووفودها في وفاة الشيخ خليفة

محمد بن زايد يتلقى تعازي محمد بن سلمان في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة

محمد بن زايد يتلقى هاتفياً تعازي بشار األسد ورمضان قاديروف
تقبــل صاحب الســمو الشــيخ محمد بن
زايــد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه اهلل»
لليــوم الثالث التعازي والمواســاة في وفاة
فقيــد الوطــن الكبيــر المغفــور لــه الشــيخ
خليفــة بــن زايد آل نهيــان «رحمه اهلل» ..
مــن أخيه صاحــب الجاللــة الملك حمد
بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين
الشــقيقة وأخيــه صاحــب الســمو الملكــي
األميــر محمــد بــن ســلمان بن عبــد العزيز
آل ســعود ولي العهــد نائب رئيس مجلس
الــوزراء وزيــر دفــاع المملكــة العربيــة
الســعودية الشقيقة.
ونقــل ســمو ولي عهــد المملكــة تعازي
خــادم الحرميــن الشــريفين الملك ســلمان
بــن عبد العزيز آل ســعود عاهــل المملكة
العربيــة الســعودية ومواســاته فــي الفقيد
الشــيخ خليفــة «رحمه اهلل».
ورافــق صاحــب الســمو الملكــي األمير
محمــد بــن ســلمان وفــد يضــم كال مــن..
صاحــب الســمو الملكي األميــر عبدالعزيز
بــن أحمد بــن عبدالعزيز وصاحب الســمو
الملكــي األميــر تركــي بــن محمد بــن فهد
بــن عبدالعزيــز وزيــر الدولــة عضو مجلس
الــوزراء وصاحــب الســمو الملكــي األميــر
محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن عبدالعزيــز
نائــب أميــر منطقــة الريــاض وصاحــب

الســمو الملكــي األميــر عبدالعزيــز بــن
تركــي الفيصــل وزيــر الرياضــة وصاحــب
الســمو الملكــي األميــر عبدالعزيــز بــن
ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيــز وزيــر
الداخليــة وصاحــب الســمو الملكــي األمير
أحمــد بــن فهد بن ســلمان بــن عبدالعزيز
نائــب أميــر المنطقــة الشــرقية وصاحــب
الســمو الملكــي األميــر فهــد بــن تركــي
بــن فيصــل بــن تركــي نائــب أميــر منطقة
القصيــم وصاحــب الســمو الملكــي األميــر
عبــداهلل بــن بنــدر بــن عبدالعزيــز وزيــر
الحــرس الوطنــي وصاحب الســمو الملكي
األميــر ســعود بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز
وصاحــب الســمو الملكــي األميــر تركــي
بــن هذلــول بــن عبدالعزيــز نائــب أميــر
منطقــة نجــران وصاحــب الســمو الملكــي
األميــر ســلمان بــن ســلطان بن ســلمان بن
عبدالعزيــز وصاحب الســمو األمير بدر بن
عبــداهلل بــن فرحان وزيــر الثقافــة ومعالي
عضــو هيئــة كبــار العلمــاء المستشــار فــي
الديــوان الملكــي الشــيخ الدكتــور ســعد
بــن ناصــر الشــثري ومعالــي وزيــر الدولــة
عضــو مجلــس الــوزراء الدكتــور عصــام بن
ســعد بــن ســعيد ومعالــي وزيــر التجــارة
وزيــر اإلعــام المكلــف الدكتــور ماجد بن
عبــداهلل القصبــي .ص« ٢إلــى »٢٠

فاطمة بنت مبارك وشمسة بنت سهيل تتلقيان
تعازي عدد من قرينات قادة دول العالم
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محمد بن زايد يتلقى تعازي كماال هاريس في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة

بقيادة محمد بن زايد ..اإلمارات درة زمانها
بفضــل اهلل تعالــى وحكمــة قيادتهــا الرشــيدة،
باتــت دولــة اإلمــارات وطــن االســتثناء والريــادة،
فمنذ تأسيســها خــال ظروف إقليمية ودولية أشــبه
بالمســتحيل حينهــا ..ووصــوالً إلــى دخولهــا مرحلــة
جديــدة مــن التقــدم واالزدهــار ضمــن أفضــل دول
العالــم بقيــادة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن
زايــد آل نهيــان رئيــس الدولة «حفظــه اهلل ورعاه»،
شــهدت مســيرتها نموذجـاً فريــداً فــي بنــاء الــدول،
وبفضــل جهــود ســموه المباركــة ونظرتــه الثاقبــة
وقيادتــه تعاظــم مجــد الوطــن علــى الصعــد كافــة
ليكــون القــدوة والنمــوذج ،حيث حرص ســموه من
خالل رؤيته للمستقبل والتخطيط االستراتيجي على
تحقيــق نجاحــات غير مســبوقة ،فتوالــت اإلنجازات
وتعاظمــت المكتســبات وباتــت اإلمــارات وجهــة

الجميــع مــن مختلــف الــدول للنهــل مــن تجربتهــا
وأخــذ العبــر من مســيرتها ،في الوقــت الذي حرص
ســموه علــى ترســيخ القيــم لتكــون جســوراً للتالقي
المثمــر والبنــاء مــع مختلــف األمــم والشــعوب.
وكمــا احتضنــت اإلمــارات العالم أجمــع وعملت
لصالحــه وخيره واســتقبلت مقيمين من كافة الدول
وعاملتهــم كأبنائهــا ..كذلــك كنــا دائم ـاً فــي عقــل
العالــم وقلبــه الــذي تفاعــل مــع وطننــا ألنــه يــرى
فيــه وجهــة النــور وحامــل مشــعل األمــل وعمــاد
اإلنســانية وحصنهــا ويــد الخيــر الممــدودة بالمحبة
والســام والتكاتــف واالنفتــاح ،فحزنــوا معنــا لفقــد
الوالــد المغفــور لــه الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل
نهيــان «رحمــه اهلل» ،ربــان المســيرة خــال مرحلــة
التمكيــن ،وشــاركونا الظــرف العصيــب وتوافد عدد

كبيــر مــن الرؤســاء وصنــاع القــرار للتعبيــر عــن
مشاركتنا المشاعر وأعلنت الكثير من الدول الحداد
فــي ســابقة تاريخيــة مــن حيــث حجــم التعاطــف.
وفــي الوقــت ذاتــه عبــر المجتمــع الدولــي عــن
اعتــزازه وفخــره وثقتــه فــي اســتمرار نهــج الريادة
اإلماراتــي بقيــادة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة «حفظــه اهلل
ورعــاه» ،ودعم األمن والســام واالســتقرار العالمي
الــذي تبــرز جهــود اإلمــارات كأســاس لــه ،وبفضــل
ســموه عــززت الدولة دورهــا المحوري فــي صناعة
الحدث كعاصمة عالمية للقرار السياسي واالقتصادي
والعطاء اإلنســاني والقدرة علــى مواجهة التحديات
والتعامــل مــع المســتجدات وتحقيــق النقــات التي
تعــزز موقعها التنافســي بشــكل مســتمر ..وجميعها

جعلــت الدولــة قبلــة للباحثيــن الذيــن يريــدون
االطــاع واالســتفادة مــن مســيرتنا المجيــدة وهــي
تــزداد فاعليــة وزخمـاً وديناميكيــة بفضــل صاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس
الدولــة «حفظــه اهلل ورعــاه» ،الــذي عرفــه العالــم
كمــا عرفنــاه قائــداً ورئيسـاً تتجــه إليــه األنظــار من
كل حــدب وصــوب ،ألن الجميــع على ثقــة بقدرات
ســموه وعملــه لخيــر العالــم ولمــا ستشــهده الدولة
مــن ازدهــار غيــر مســبوق.
كمــا أن قيم شــعبنا النبيلــة والتالحــم المجتمعي
وتفرد العالقة بين القيادة والشعب والترابط الكبير
كنموذج اســتثنائي للحكم الرشــيد واالنتقال السلس
للحكــم ..بينــت مــا تتســم بــه الدولــة مــن محبــة
وقناعــات تعكــس مــدى االنتمــاء وعمــق االرتبــاط

وتالحــم المجتمــع وأكــدت للعالــم قــوة النمــوذج
الوطنــي ومــا تنعم بــه الدولة مــن اســتقرار وثبات.
اإلمارات وطن العزة والكرامة والشــموخ ،قامت
علــى العزيمــة واإليمــان والطموح بــأن هذه األرض
المباركة وشعبها األصيل تستحق أن تكون االستثناء
فــي الحداثة والتقــدم وفق ممكنــات محورها البناء
فــي اإلنســان ،فأبهــرت العالم وباتــت محور الحدث
والمتابعــة  ..واليــوم يشــاركنا الجميــع الثقــة بــأن
اإلمــارات كمــا هــي دائمـاً وطنـاً لإلبــداع والريــادة
ســتكون بقيــادة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن
زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة «حفظــه اهلل ورعاه»
درة زمانها.
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لليوم الثالث ..رئيس الدولة يواصل تقبل التعازي
من قادة الدول ووفودها في وفاة الشيخ خليفة

محمد بن زايد يتلقى تعازي حمد بن عيسى في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة بحضور طحنون ومنصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد
تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن
زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة «حفظــه
اهلل» لليــوم الثالــث التعــازي والمواســاة
فــي وفــاة فقيد الوطــن الكبيــر المغفور
لــه الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان
«رحمــه اهلل» ..
مــن أخيه صاحب الجاللة الملك حمد
بــن عيســى آل خليفــة عاهــل مملكــة
البحرين الشــقيقة وأخيه صاحب الســمو
الملكي األمير محمد بن ســلمان بن عبد
العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس
مجلــس الــوزراء وزيــر دفــاع المملكــة
العربية الســعودية الشقيقة.
ونقل ســمو ولي عهد المملكة تعازي
خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان
بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة
العربية الســعودية ومواســاته في الفقيد
الشيخ خليفة «رحمه اهلل».
ورافــق صاحب الســمو الملكي األمير
محمــد بــن ســلمان وفــد يضــم كال من..
صاحب الســمو الملكي األمير عبدالعزيز
بن أحمد بن عبدالعزيز وصاحب الســمو
الملكــي األميــر تركي بــن محمد بن فهد
بــن عبدالعزيــز وزير الدولة عضو مجلس
الــوزراء وصاحــب الســمو الملكــي األمير
محمــد بــن عبد الرحمــن بــن عبدالعزيز
نائــب أميــر منطقــة الريــاض وصاحــب
الســمو الملكــي األميــر عبدالعزيــز بــن
تركــي الفيصــل وزيــر الرياضــة وصاحــب
الســمو الملكــي األميــر عبدالعزيــز بــن
ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيــز وزيــر
الداخليــة وصاحب الســمو الملكي األمير
أحمــد بن فهد بن ســلمان بن عبدالعزيز
نائــب أميــر المنطقــة الشــرقية وصاحب
الســمو الملكــي األميــر فهــد بــن تركــي
بــن فيصــل بن تركــي نائب أميــر منطقة
القصيــم وصاحب الســمو الملكــي األمير
عبــداهلل بــن بنــدر بــن عبدالعزيــز وزيــر
الحرس الوطني وصاحب الســمو الملكي
األميــر ســعود بن ســلمان بــن عبدالعزيز
وصاحــب الســمو الملكــي األميــر تركــي
بــن هذلــول بــن عبدالعزيــز نائــب أميــر
منطقــة نجــران وصاحب الســمو الملكي
األمير ســلمان بن ســلطان بن ســلمان بن
عبدالعزيز وصاحب السمو األمير بدر بن
عبــداهلل بن فرحان وزيــر الثقافة ومعالي
عضــو هيئــة كبــار العلماء المستشــار في
الديــوان الملكــي الشــيخ الدكتــور ســعد
بــن ناصــر الشــثري ومعالي وزيــر الدولة
عضــو مجلــس الوزراء الدكتــور عصام بن
ســعد بــن ســعيد ومعالــي وزيــر التجارة
وزيــر اإلعالم المكلــف الدكتور ماجد بن
عبــداهلل القصبــي ومعالــي وزيــر الدولــة
عضــو مجلــس الــوزراء االســتاذ محمــد
بــن عبــد الملك آل الشــيخ.
كمــا اســتقبل صاحــب الســمو رئيــس
الدولــة فــي العاصمــة أبوظبــي ..معالــي
كمــاال هاريــس نائبــة رئيــس الواليــات
المتحــدة األمريكيــة التــي نقلــت إلــى
ســموه تعــازي فخامة جو بايــدن الرئيس
األمريكــي وقدمــت تعازيهــا فــي وفــاة
فقيــد الوطــن المغفــور له الشــيخ خليفة
بــن زايــد آل نهيــان «رحمــه اهلل»..فيمــا
رافقهــا وفــد يضم معالــي أنتوني بلينكن
وزيــر الخارجيــة األمريكــي ومعالي لويد
أوســتين وزيــر الدفــاع األمريكي ومعالي
جون كيري المبعوث الرئاســي األمريكي

محمد بن زايد يتلقى تعازي محمد بن سلمان في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة

محمد بن زايد يتلقى هاتفياً تعازي بشار األسد ورمضان قاديروف
تلقــى صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل
نهيــان رئيــس الدولــة « حفظــه اهلل « أمــس اتصاليــن
هاتفييــن ..مــن فخامــة بشــار األســد رئيــس الجمهورية
العربيــة الســورية الشــقيقة وفخامــة رمضــان قاديروف
رئيــس جمهوريــة الشيشــان الصديقــة قدمــا خاللهمــا
لشؤون تغير المناخ ومعالي ويليام بيرنز
رئيــس وكالــة االســتخبارات األمريكية.
كمــا قــدم التعــازي إلــى ســموه..
صاحــب الســمو الملكــي األمير الحســين
بــن عبــد اهلل الثانــي ولــي عهــد المملكة
األردنية الشــقيقة وعمــار الحكيم رئيس
تيــار الحكمــة الوطنــي العراقي وصاحب
الجاللــة الملــك فيليــب ملــك بلجيــكا
وفخامــة الكســندر فونشــينش رئيــس
جمهوريــة صربيــا وفخامــة ســيرجية
ماناريــا رئيــس إيطاليــا وفخامــة محمــد
باعزوم رئيــس جمهورية النيجر وفخامة

التعــازي والمواســاة فــي الفقيــد المغفــور لــه الشــيخ
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان «رحمــه اهلل»  ..منوهيــن
بالمناقــب الحميــدة للراحــل الكبيــر وســيرته الطيبــة
ودوره فــي نهضــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
مــن جانبــه أعــرب صاحــب الســمو الشــيخ محمــد

نيجيرفــات بارزانــي رئيــس إقليــم
كوردســتان العــراق وفخامــة إســماعيل
عمــر جيلــة رئيــس جمهوريــة جيبوتــي
وفخامــة ســالفاكير ميارديــت رئيــس
جمهوريــة جنــوب الســودان وصاحــب
الســمو الملكــي الــدوق األكبــر هنــري
دوق لوكســمبورغ ومعالــي حليمــة
يعقــوب رئيســة جمهوريــة ســنغافورة
وفخامة الســيدة سيندي كيرو حاكم عام
نيوزيلندا وفخامة الدكتور محمد العليمي
رئيــس مجلــس القيــادة فــي الجمهوريــة
اليمنية الشقيقة وفخامة أوهورو موقاي

بــن زايــد آل نهيــان لفخامــة الرئيــس بشــار األســد
وفخامــة رمضــان قاديــروف عــن شــكره وتقديــره لمــا
عبــرا عنــه مــن مشــاعر طيبــة تجــاه دولــة اإلمــارات
متمني ـاً لســورية الشــقيقة والشيشــان الصديقــة الخيــر
والنمــاء واالزدهــار.وام

كنياتــا رئيــس جمهوريــة كينيــا ومعالــي
الدكتــور حســين أميــر عبــد اللهيــان
وزيــر خارجيــة الجمهوريــة اإلســامية
اإليرانيــة ومعالــي دينيــس مانتــوروف
وزيــر الصناعــة والتجــارة فــي روســيا
االتحاديــة ومعالي ليســجي شــرينيماخر
وزيــر التجــارة والخارجية فــي جمهورية
هولندا ومعالي روبرت بورجي المبعوث
الخاص لرئيس جمهورية الفلبين ومعالي
بيــاوال بوتــو رازداري وزيــر خارجيــة
جمهوريــة باكســتان اإلســامية ومعالــي
زوقــزادة زوقــي أميــن وزيــر االقتصــاد

فــي جمهوريــة طاجيكســتان ومعالــي
رســتم أوميــروف المبعــوث الخــاص
لرئيــس جمهوريــة صربيــا والفريــق أول
قمــر جاويد قائــد الجيش فــي جمهورية
باكســتان اإلسالمية ومعالي السفير كيني
فيليكــس هاشينســكي دانوبريجــا نائــب
وزير شؤون أوروبا والشرق األوسط في
وزارة الخارجيــة فــي جمهورية البرازيل
إضافــة إلــى وفــد مــن أفغانســتان.
وأعــرب قــادة الــدول الشــقيقة
والصديقة ورؤساء حكوماتها ووفودها..
عــن أصــدق تعازيهــم ومواســاتهم إلــى

أنجال الشيخ خليفة «رحمه اهلل» وعموم
عائلــة آل نهيــان الكــرام وإلــى شــعب
اإلمــارات فــي الفقيــد ســائلين المولــى
عــز وجــل أن يتغمــده بواســع رحمتــه
ورضوانــه ويجزيــه خيــر المثوبــة جــزاء
مــا قــدم لوطنــه وشــعبه وأمتــه ويلهــم
عائلته وشعب اإلمارات الصبر والسلوان
فــي المصــاب الجلــل..
مؤكديــن أن الشــيخ خليفــة بــن زايــد
«رحمــه اهلل» كان قائــداً حكيمـاً معطــاء
كــرس حياته وجهده لخدمة وطنه وأمته
وســتبقى أعمالــه خالــدة علــى مســتوى
الوطــن وخارجه.
وتقبــل التعــازي إلــى جانــب صاحــب
الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان
كل من..
ســمو الشــيخ هزاع بن زايد آل نهيان
نائــب رئيــس المجلــس التنفيــذي إلمارة
أبوظبي وســمو الشيخ نهيان بن زايد آل
نهيــان رئيس مجلس أمناء مؤسســة زايد
بــن ســلطان آل نهيــان لألعمــال الخيرية
واإلنســانية والفريق ســمو الشــيخ سيف
بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيس مجلس
الــوزراء وزيــر الداخليــة وســمو الشــيخ
طحنــون بــن زايــد آل نهيــان مستشــار
األمــن الوطنــي وســمو الشــيخ منصــور
بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيس مجلس
الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة وســمو
الشــيخ حامــد بــن زايــد آل نهيــان عضــو
المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي وسمو
الشــيخ عبــداهلل بــن زايد آل نهيــان وزير
الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ
الدكتــور ســلطان بــن خليفــة آل نهيــان
مستشــار صاحــب الســمو رئيــس الدولة
وســمو الشــيخ خالــد بن محمــد بن زايد
آل نهيــان عضــو المجلــس التنفيــذي
ألبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي
وســمو الشــيخ ذيــاب بــن محمــد بــن
زايــد آل نهيــان وســمو الشــيخ حمــدان
بــن محمــد بــن زايــد آل نهيــان والشــيخ
محمــد بــن حمــد بــن طحنــون آل نهيان
مستشــار الشــؤون الخاصــة فــي وزارة
شــؤون الرئاســة ومعالي الشيخ شخبوط
بــن نهيــان آل نهيان وزير دولة والشــيخ
زايــد بــن حمــدان بــن زايــد آل نهيــان
وعــدد من الشــيوخ.
كمــا توجه أصحاب الجاللــة والفخامة
والمعالــي بتهنئة صاحب الســمو الشــيخ
محمــد بــن زايــد آل نهيان لتوليــه قيادة
دولــة االمــارات متمنيــن لــه التوفيق في
العمــل لمــا فيــه الخيــر لشــعبه ووطنــه
والعالــم أجمــع اســتكماالً لمــا حققتــه
خالل مراحل نوعية مزدهرة في مسيرة
دولــة اإلمــارات وتاريخهــا علــى مختلف
المستويات.
من جانبه أبدى صاحب السمو الشيخ
محمــد بــن زايــد آل نهيان جزيل شــكره
تقديــره للمشــاعر الصادقــة التــي عبــر
عنهــا أصحاب الســمو والجاللة والفخامة
والمعالــي تجــاه دولة اإلمارات وشــعبها
فــي مصابهــم كمــا أعــرب ســموه عــن
تقديــره لتهانيهــم بتوليــه قيــادة الدولــة
وأمنياتهــم الطيبــة التــي عبــروا عنهــا
لسموه..ســائالً المولــى تعالــى أن ينعــم
علــى الجميــع بموفور الصحة والســعادة
وتمنياتــه لشــعوبهم الشــقيقة والصديقة
دوام الخيــر واالزدهار .وام
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محمد بن زايد يتلقى تعازي محمد بن سلمان في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة بحضور سيف وطحنون بن زايد

محمد بن زايد يتلقى تعازي الحسين بن عباهلل في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة

محمد بن زايد يتلقى تعازي كماال هاريس في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة

محمد بن زايد يتلقى تعازي الملك فيليب في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة

محمد بن زايد يتلقى تعازي دينيس مونتروف في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة

محمد بن زايد يتلقى تعازي نيجيرفان بارازاني في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة

فاطمة بنت مبارك وشمسة بنت سهيل تتلقيان
تعازي عدد من قرينات قادة دول العالم
تقبلت ســمو الشــيخة فاطمة بنت مبارك رئيســة االتحاد النسائي
العــام رئيســة المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة الرئيســة األعلى
لمؤسســة التنميــة األســرية «أم اإلمــارات» التعــازي والمواســاة فــي
رحيــل المغفــور لــه الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان «رحمــه
اهلل»  ..مــن صاحبــة الجاللــة الملكــة رانيــا العبــداهلل قرينــة صاحــب
الجاللــة الملــك عبــداهلل الثاني بن الحســين عاهل المملكــة األردنية
الهاشــمية الشــقيقة والســيدة انتصــار السيســي حــرم فخامــة عبــد
الفتــاح السيســي رئيــس جمهوريــة مصــر العربيــة الشــقيقة وفخامة
ســيندي كــرو الحاكــم العــام لنيوزيلنــدا الصديقة.
وأعربت ســمو الشــيخة فاطمة بنت مبارك عن شكرها وتقديرها
للمشــاعر الطيبة التي عبرت عنها ضيفات الدولة.
كما تلقت ســمو الشــيخة شمسة بنت ســهيل..التعازي في رحيل
المغفــور لــه الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان «رحمــه اهلل» مــن
كل مــن ..الســيدة الجليلــة عهــد بنــت عبــد اهلل البوســعيدية حــرم
ٍ
صاحــب الجاللــة الســلطان هيثــم بــن طــارق بــن تيمــور آل ســعيد
ســلطان عمــان الشــقيقة والشــيخة أمثــال األحمــد الجابــر الصبــاح
شــقيقة صاحــب الســمو الشــيخ نــواف األحمــد الجابــر أميــر دولــة
الكويــت الشــقيقة وصاحبــة الجاللــة الملكــة رانيــا العبــداهلل قرينــة
صاحــب الجاللــة الملــك عبــداهلل الثاني بن الحســين عاهــل المملكة

األردنيــة الهاشــمية الشــقيقة
والســيدة انتصار السيســي حرم فخامة الرئيس المصري والسيدة
إشــراف شــبيل حرم فخامة قيس ســعيد رئيس الجمهورية التونســية
الشــقيقة ،والســيدة األولى الدكتورة مريم محمد فاضل الداه ،حرم
فخامــة محمــد ولــد الشــيخ الغزوانــي رئيــس الجمهورية اإلســامية
الموريتانية الشــقيقة والســيدة ليندا هيرلي حرم حاكم عام استراليا.
كمــا تلقــت ســموها تعــازي عــدد مــن الشــيخات والوزيــرات
فــي الدولــة.
وقــد عبــرت المعزيــات وقرينات ملوك ورؤســاء الــدول الصديقة
والشــقيقة عــن خالــص تعازيهــن ومواســاتهن إلــى ســمو الشــيخة
شمســة بنــت ســهيل ،وأســرة الفقيــد وشــعب اإلمــارات فــي هــذا
المصــاب الجلــل وتوجهــن إلــى اهلل عــز وجــل أن يتغمــد الفقيــد
الكبيــر بواســع رحمته ورضوانــه ويلهم آله جميل الصبر والســلوان.
كمــا عبــرن عــن تمنياتهــن لدولــة اإلمــارات وشــعبها دوام الخيــر
والرخاء.
وقــد شــكرت ســمو الشــيخة شمســة بنــت ســهيل قرينــات ملوك
ورؤســاء الــدول الشــقيقة والصديقــة ،وشــقيقة صاحب الســمو أمير
الكويــت لمــا أبديــن مــن مشــاعر أخويــة صادقة تجــاه أســرة الفقيد
وشــعب اإلمارات..متمنيــة لهــن موفور الصحــة والعافية .وام

محمد بن زايد يتلقى تعازي حسين عبد اللهيان في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة
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محمد بن زايد يتلقى تعازي محمد بن سلمان في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة

محمد بن زايد يتلقى تعازي سيرجيو ماتاريال في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة

محمد بن زايد يتلقى تعازي عمار الحكيم في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة

محمد بن زايد يتلقى التعازي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة

خالد بن محمد بن زايد يتلقى تعازي محمد بن سلمان في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة

خالد وذياب بن محمد بن زايد
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محمد بن زايد خالل تقبل تعازي كماال هاريس وانتوني بلينكن في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة بحضور هزاع بن زايد

محمد بن زايد خالل تقبل التعازي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة

محمد بن زايد خالل تقبل التعازي من الملك فليب في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة

محمد بن زايد خالل تقبل التعازي من دوق لوكسمبورغ

محمد بن زايد خالل تقبل التعازي من سلمان بن حمد بن عيسى

محمد بن زايد خالل تقبل التعازي

محمد بن زايد خالل تقبل التعازي من ليسجي شرينيماخر

محمد بن زايد خالل تقبل التعازي

محمد بن زايد خالل تقبل التعازي

العدد ( )٣7٤2الثالثاء  ١٦شوال ١٤٤٣هـ الموافق  ١٧مايو ٢٠٢٢م

06

محمد بن زايد خالل تقبل التعازي من محمد بن سلمان في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة بحضور سيف بن زايد

محمد بن زايد خالل تقبل التعازي من جون كيري

محمد بن زايد خالل تقبل التعازي من سيندي كيرو

محمد بن زايد خالل تقبل التعازي من دينيس مانتوروف

محمد بن زايد خالل تقبل التعازي من روبرت بورجي

محمد بن زايد خالل تقبل التعازي من لويد أوستين

محمد بن زايد خالل تقبل التعازي من ويليام بيرنز
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محمد بن زايد خالل تقبل التعازي من حسين إبراهيم طه في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة

محمد بن زايد خالل تقبل التعازي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة

محمد بن زايد خالل تقبل التعازي من كاماال هاريس

محمد بن زايد خالل تقبل التعازي من روبرت بورجي

محمد بن زايد خالل تقبل التعازي

محمد بن زايد خالل تقبل التعازي من يوركو كويكي

محمد بن زايد خالل تقبل التعازي

محمد بن زايد خالل تقبل التعازي

محمد بن زايد خالل تقبل التعازي من بربرا ليف

محمد بن زايد خالل تقبل التعازي
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محمد بن زايد خالل تقبل التعازي من هارجيت ساجان في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة

هزاع وسيف بن زايد

إسماعيل عمر جيلة خالل تقديم التعازي إلى هزاع وسيف بن زايد

عبداهلل بن زايد خالل تلقي التعازي من كماال هاريس

طحنون ومنصور بن زايد

سلطان بن خليفة وراشد بن حمدان بن محمد

محمد باعزوم خالل تقديم التعازي إلى عبداهلل بن زايد

حليمة يعقوب وثاني الزيودي

ذياب بن محمد بن زايد وسلطان الجابر
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محمد بن زايد يتقبل التعازي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة من األمير ويليام

رئيس الدولة يواصل لليوم الثالث تقبل تعازي قادة الدول الشقيقة
والصديقة ووفودها في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة

محمد بن زايد يتقبل التعازي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة من علي أسادوف
يواصــل صاحــب الســمو الشــيخ محمد
بــن زايــد آل نهيان رئيــس الدولة «حفظه
اهلل» لليــوم الثالــث تقبــل تعــازي أصحــاب
الجاللــة والفخامة والســمو والمعالي قادة
الدول الشقيقة والصديقة ورؤساء وفودها
فــي وفــاة فقيــد الوطــن الكبيــر الشــيخ
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان «رحمه اهلل».
وقــد تقبــل ســموه التعــازي فــي قصــر
المشــرف بالعاصمــة أبوظبي مــن صاحب
الســمو الملكي األمير ســلمان بن ســلطان
بن عبدالعزيز آل ســعود وصاحب الجاللة
الســلطان عبداهلل بن الســلطان أحمد شــاه
ملــك ماليزيا وفخامــة ديفيد هيرلي حاكم
عــام أســتراليا وصاحــب الســمو الملكــي
األميــر ويليــام دوق كامبريــدج وفخامــة
غزالي عثماني رئيس جمهورية جزر القمر
المتحدة ومعالي رومان غولوفيتشينكومان
رئيس وزراء جمهورية بيالروســيا ومعالي

علــي أســادوف رئيــس وزراء جمهوريــة
أذربيجــان ومعالــي أماري أكيــرا المبعوث
الخاص لرئيس وزراء اليابان ومعالي شانغ
جي ون المبعوث الخاص لرئيس جمهورية
كوريــا ومعالــي روســان كازاكباييف وزير
خارجيــة جمهوريــة قيرغيزســتان ومعالــي
أبكر مناني وزير دولة في تشــاد وســعادة
آدم باكــورو زكاري ممثل رئيس جمهورية
بنين وســفيرها لــدى الرياض.
وقــدم قــادة الــدول ووفودهــا خالــص
تعازيهــم ومواســاتهم إلــى أنجــال الشــيخ
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان «رحمــه
اهلل» وعمــوم عائلــة آل نهيــان الكــرام
وإلــى شــعب اإلمــارات فــي فقيــد الوطــن
الكبير ..مســتذكرين مآثــره الطيبة الخيرة
وحكمتــه التي تجســدت في سياســة دولة
اإلمــارات مــن حكمــة واعتــدال وتعــاون
ـاع
بنــاء ودعوة إلى الســلم والســام ومسـ ٍ

محمد بن زايد يتقبل التعازي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة من رومان غولوفيتشينكومان
دؤوبة متواصلة لترســيخ األمن واالستقرار
لشــعوب المنطقة والعالم ســيراً على نهج
والــده المؤســس المغفــور له الشــيخ زايد
بــن ســلطان آل نهيــان منــذ قيــام الدولــة.
وتقبــل التعــازي إلــى جانــب صاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيان
كل مــن ..صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
بــن راشــد آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة
رئيــس مجلس الــوزراء حاكــم دبي «رعاه
اهلل» وصاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن
محمــد الشــرقي عضــو المجلــس األعلــى
حاكــم الفجيــرة وصاحــب الســمو الشــيخ
ســعود بــن صقر القاســمي عضــو المجلس
األعلــى حاكم رأس الخيمة وســمو الشــيخ
حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
ولــي عهــد دبــي وســمو الشــيخ مكتــوم
بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب
حاكــم دبــي نائــب رئيــس مجلس الــوزراء

وزيــر الماليــة وســمو الشــيخ محمــد بــن
ســعود بــن صقــر القاســمي ولــي عهــد
رأس الخيمــة وســمو الشــيخ طحنــون بــن
محمــد آل نهيــان ممثل الحاكم في منطقة
العين وســمو الشــيخ ســيف بن محمد آل
نهيــان وســمو الشــيخ ســرور بــن محمــد
آل نهيــان وســمو الشــيخ ســعيد بــن زايــد
آل نهيــان ممثــل حاكــم أبوظبــي وســمو
الشــيخ نهيــان بــن زايــد آل نهيــان رئيــس
مجلــس أمنــاء مؤسســة زايــد بــن ســلطان
آل نهيــان لألعمــال الخيريــة واإلنســانية
والفريق ســمو الشــيخ ســيف بــن زايد آل
نهيــان نائــب رئيــس مجلس الــوزراء وزير
الداخليــة وســمو الشــيخ طحنون بــن زايد
آل نهيــان مستشــار األمــن الوطني وســمو
الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان نائــب
رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة
وســمو الشــيخ حامــد بــن زايــد آل نهيــان

محمد بن زايد يتقبل التعازي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة

عضــو المجلــس التنفيــذي إلمــارة أبوظبي
وســمو الشــيخ ذيــاب بــن زايــد آل نهيــان
وســمو الشــيخ عبــداهلل بــن زايــد آل نهيان
وزيــر الخارجيــة والتعــاون الدولي وســمو
الشــيخ خالــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس
مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا ألصحاب
الهمــم وســمو الشــيخ الدكتور ســلطان بن
خليفــة آل نهيان مستشــار صاحب الســمو
رئيــس الدولــة وســمو الشــيخ محمــد بــن
خليفــة آل نهيان عضــو المجلس التنفيذي
وســمو الشــيخ خالــد بــن محمــد بــن زايد
آل نهيــان عضــو المجلــس التنفيذي رئيس
مكتــب أبوظبــي التنفيــذي وســمو الشــيخ
ذيــاب بــن محمــد بــن زايــد آل نهيــان
رئيــس ديــوان ولــي عهــد أبوظبــي وعــدد
من الشــيوخ.
كمــا هنــأ أصحــاب الجاللــة والفخامــة
والمعالــي قادة الدول الشــقيقة والصديقة

صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل
نهيان بمناســبة توليه قيادة دولة اإلمارات
متمنيــن له التوفيق في حمل هذه األمانة
وقيــادة الدولة نحــو مرحلة جديدة تعظم
ازدهارهــا ومكتســباتها وإنجازاتهــا لمــا
فيــه الخيــر لشــعب اإلمــارات والعالــم.
مــن جانبــه أعــرب صاحب الســمو الشــيخ
محمــد بــن زايــد آل نهيــان عــن جزيــل
شكره وتقديره ألصحاب الجاللة والفخامة
والســمو والمعالــي لما أبدوه من مشــاعر
صادقــة تجــاه دولــة اإلمارات وشــعبها في
فقيدهــم ..كمــا توجــه ســموه بالشــكر
والتقديــر لمــا عبــروا عنــه مــن التهانــي
واألمنيــات بانتخابه رئيسـاً للدولــة متمنياً
للجميع موفور الصحة والعافية ولشعوبهم
الشــقيقة والصديقــة مزيــداً مــن التقــدم
واالزدهــار ودوام نعــم األمــن واألمــان
واالســتقرار .وام

العدد ( )٣7٤2الثالثاء  ١٦شوال ١٤٤٣هـ الموافق  ١٧مايو ٢٠٢٢م

10

محمد بن زايد ومحمد بن راشد

محمد بن زايد يتقبـل التعازي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة

محمد بن زايد ومحمد بن راشد يتقبالن التعازي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة من عبداهلل أحمد شاه

محمد بن زايد يتقبـل التعازي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة من هايدي فيناموري

محمد بن زايد يتقبـل التعازي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة

سعيد بن زايد يتقبل التعازي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة

األمير ويليام خالل تقديم التعازي إلى حامد بن زايد
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محمد بن زايد يتقبل التعازي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة من أبو بكر مناني

محمد بن زايد يتقبل التعازي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة

محمد بن زايد يتقبل التعازي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة

محمد بن زايد يتقبل التعازي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة بحضور حمد الشرقي وسعود بن صقر

محمد بن زايد يتقبل التعازي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة بحضور سيف بن محمد
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محمد بن زايد يتقبل التعازي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة من األمير ويليام وديفيد هيرلي بحضور حمد الشرقي

محمد بن زايد يتقبل التعازي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة

محمد بن زايد يتقبل التعازي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة من أحمد علي عبداهلل صالح

محمد بن زايد يتقبل التعازي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة
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محمد بن زايد يتقبل التعازي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة من األمير ويليام وديفيد هيرلي

محمد بن زايد يتقبل التعازي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة

محمد بن زايد يتقبل التعازي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة

بحضور محمد بن زايد..سلطان بن خليفة يتقبل التعازي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة

سعود بن صقر وعمار النعيمي ومحمد بن سعود وطحنون بن زايد

عبداهلل بن راشد المعال ومنصور بن زايد

خالد بن زايد يتقبل التعازي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة من ديفيد هيرلي

زايد بن سلطان بن خليفة يتقبل التعازي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة

محمد بن سلطان بن خليفة يتقبل التعازي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة
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محمد بن زايد في حديث طحنون بن محمد

محمد بن زايد يتقبل التعازي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة

حمد الشرقي يتقبل التعازي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة

طحنون بن محمد يتقبل التعازي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة من األمير ويليام

عمار النعيمي ومحمد بن سعود

عبداهلل بن راشد المعال وسيف ومنصور بن زايد

نهيان وذياب بن زايد ومحمد بن خليفة

طحنون بن زايد يتقبل التعازي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة من أبو بكر مناني

سيف بن زايد يتقبل التعازي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة

نهيان بن زايد يتقبل التعازي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة من األمير ويليام

منصور بن زايد يتقبل التعازي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة من األمير ويليام

سلطان بن خليفة يتقبل التعازي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة

زايد بن محمد بن زايد يتقبل التعازي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة

محمد بن حمدان بن زايد وزايد بن نهيان بن زايد

األمير ويليام خالل تقديم التعازي إلى زايد بن سلطان بن خليفة
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محمد بن زايد يتقبـل التعازي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة من األمير ويليام وديفيد هيرلي بحضور حمد الشرقي

حمد الشرقي وسعود صقر ومحمد بن سعود وهزاع بن زايد

طحنون بن محمد وذياب بن محمد بن زايد

حمدان بن محمد وخليفة بن طحنون

هزاع بن زايد يتقبل التعازي من ديفيد هيرلي

نهيان بن زايد يتقبل التعازي من ديفيد هيرلي

عبداهلل وعمر بن زايد

العدد ( )٣7٤2الثالثاء  ١٦شوال ١٤٤٣هـ الموافق  ١٧مايو ٢٠٢٢م

16

محمد بن زايد يتلقى التعازي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة من عبداهلل أحمد شاه بحضور سعيد بن زايد

سعود بن صقر ومحمد بن سعود يتلقيان التعازي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة

سعيد بن زايد وسلطان بن خليفة

هزاع وسعيد ونهيان بن زايد ومحمد بن خليفة يتقبلون التعازي من ديفيد هيرلي

نهيان وذياب وحامد وعمر بن زايد ومحمد بن خليفة

خالد بن زايد يتلقى التعازي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة

حامد وعبداهلل وعمر وخالد بن زايد ومحمد بن خليفة وزايد بن سلطان بن خليفة

خالد بن زايد وراشد بن حميد النعيمي

زايد ومحمد بن سلطان بن خليفة يتلقيان تعازي ديفيد هيرلي
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محمد بن زايد يتقبل التعازي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة من عبداهلل أحمد شاه

محمد بن زايد يتقبل التعازي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة

محمد بن زايد يتقبل التعازي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة

محمد بن زايد يتقبل التعازي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة من علي أسادوف

محمد بن زايد يتقبل التعازي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة

محمد بن راشد يتقبل التعازي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة من عبداهلل أحمد شاه
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محمد بن زايد يتقبل التعازي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة

منصور بن زايد يتقبل التعازي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة

منصور بن زايد يتقبل التعازي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة من عبداهلل أحمد شاه

منصور وعبداهلل بن زايد وسلطان بن خليفة

ذياب بن محمد بن زايد يتقبل التعازي من علي الشامسي

حامد وعمر بن زايد يتقبلون التعازي

زايد ومحمد بن سلطان بن خليفة

ذياب وحمدان بن محمد بن زايد

جانب من المعزين
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محمد بن زايد يتقبل التعازي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة

محمد بن زايد يتقبل التعازي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة

طحنون وسيف بن محمد

حمدان ومكتوم بن محمد

مكتوم بن محمد وسعيد بن محمد

سعيد بن زايد يتقبل التعازي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة

راشد بن حميد النعيمي ومروان المعال

عبداهلل بن زايد يتقبل التعازي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة
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محمد بن زايد خالل تقبله التعازي من عثمان غزالي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة

محمد بن زايد وسعود بن صقر

عبداهلل بن زايد يتلقى تعازي بلينكن في
وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة
اســتقبل ســمو الشــيخ عبــداهلل بــن زايد آل نهيــان وزير
الخارجيــة والتعــاون الدولــي معالــي انتونــي بلينكن وزير
خارجيــة الواليــات المتحــدة األمريكية الصديقة.
وتقــدم معاليــه بالتعازي إلى ســموه في وفــاة المغفور
لــه الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيــان «رحمه اهلل».
وأعرب معاليه عن تمنياته لدولة اإلمارات دوام التقدم
واالزدهــار وللعالقــات االســتراتيجية بيــن البلديــن النمــو
والتقدم ،في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الســمو الشــيخ
محمــد بــن زايد آل نهيــان رئيس الدولــة «حفظه اهلل».
وبحــث ســمو الشــيخ عبــداهلل بــن زايد آل نهيــان خالل
لقائــه مــع معالــي وزيــر الخارجيــة األمريكــي على عشــاء
عمــل فــي أبوظبــي  ،آفــاق العالقــات االســتراتيجية بيــن
البلديــن الصديقيــن ومــا تزخــر بــه مــن فــرص للنمــو
وتطويــر التعــاون المشــترك فــي المجــاالت كافــة.
كمــا بحــث الجانبــان األوضــاع فــي المنطقــة والقضايــا
اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك ومنها تطورات
األزمــة األوكرانية.

وعبــر ســمو الشــيخ عبــداهلل بــن زايــد آل نهيــان عــن
شــكره وتقديــره لمعالي وزير خارجيــة الواليات المتحدة
األمريكيــة لتعزيتــه  ،ومــا أبــداه مــن مشــاعر طيبــة تجــاه
دولــة اإلمــارات قيــادة وحكومة وشــعبا.
وأكــد ســموه أن دولــة اإلمــارات تحــت القيــادة
الحكيمــة لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل
نهيــان رئيــس الدولــة «حفظــه اهلل»  ،تتطلــع إلــى تعزيــز
عالقاتهــا االســتراتيجية مــع الواليــات المتحــدة األمريكيــة
بمــا يحقــق المصالــح المتبادلــة للبلديــن  ،ويســهم فــي
ترســيخ دعائــم األمــن واالســتقرار فــي المنطقــة  ،وتلبيــة
تطلعــات شــعوبها فــي التنميــة واالزدهــار.
حضــر اللقــاء معالــي الدكتــور أنــور بــن محمــد قرقاش
المستشــار الدبلوماســي لصاحــب الســمو رئيــس الدولــة،
ومعالــي علــي ســعيد النيــادي رئيــس الهيئــة الوطنيــة
إلدارة الطــوارئ واألزمــات والكــوارث ،ومعالــي يوســف
مانــع العتيبــة ســفير الدولــة لــدى الواليــات المتحــدة
األمريكيــة.وام

عبداهلل بن زايد خالل استقباله بلينكن
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مجلس جامعة الدول العربية يقيم تأبيناً لفقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد

عقــد مجلــس جامعــة الــدول العربية أمس
اجتماعا في مقر األمانة العامة لجامعة الدول
العربيــة علــى مســتوى المندوبيــن الدائميــن
وذلــك لتأبيــن المغفــور لــه الشــيخ خليفة بن
زايــد آل نهيــان «رحمه اهلل» ،بحضور ســعادة
مريــم خليفــة الكعبــي ســفيرة الدولــة لــدى
جمهوريــة مصر العربية مندوبة الدولة الدائم
لــدى الجامعــة العربية.
وبــدأ المندوبــون الدائمــون االجتمــاع
بالوقــوف دقيقــة حداد علــى روح المغفور له
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه اهلل».
وقالت ســعادة مريم الكعبي  -في كلمتها
خالل االجتماع  -إن المغفور له الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان «رحمه اهلل» رحل عن دنيانا
بعد رحلة حافلة بالعطاءات واإلنجازات ،لكن
ذكــراه ســتبقى خالــدة ،وأثره ســيظل واضحا،
على المستوى المحلي والعربي والدولي.
وأضافــت « :فقــدت دولــة اإلمــارات
واألمتيــن العربيــة واإلســامية زعيمـاً زخــرت
حياتــه بالعديد مــن المحطــات المضيئة ،فقد
عــززت دولــة اإلمــارات فــي عهــد المغفور له
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان مكانتهــا
ودورهــا الفاعــل علــى الســاحتين اإلقليميــة
والدوليــة ،ونجحــت فــي نســج عالقــات قوية
بــدول العالــم على أســس االحتــرام المتبادل،
والتزامهــا بحــل النزاعــات بين الــدول بالحوار
والطرق الســلمية ،والوقوف إلى جانب قضايا
الحــق والعــدل واإلســهام فــي دعم االســتقرار
والســلم الدوليين وتعزيز التعايش اإلنساني».
وأشــارت إلــى أن دولــة اإلمــارات لم تتوان
مطلقاً عن مســاعدة ونصرة القضايا والحقوق
العربيــة ،ولم تتــردد في المشــاركة والوقوف
مــع أيــة جهود تســتهدف الحفاظ علــى األمن
الخليجــي والعربــي ،وقــد حــرص المغفور له
الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان على مواصلة
نهج القائد المؤســس المغفور له الشــيخ زايد
بــن ســلطان آل نهيــان «طيــب اهلل ثــراه» فــي
التضامن مع األشقاء العرب ،ودعم قضاياهم،
وتوطيــد جســور اإلخــاء والتعــاون معهــم في
كل المجــاالت والصعد السياســية واالقتصادية
وغيرهــا ،أو عبــر األيــادي البيضــاء الممــدودة
لدعمهــم ومســاندتهم ،لتكون دولــة اإلمارات
بذلــك خير ســند وظهير ألشــقائها.
وقالت سعادتها  « :خالل السنوات الماضية
التــي واجهــت فيها العديد من الــدول العربية
تحديــات ،أســهمت دولــة اإلمــارات وقدمــت
كل مــا تســتطيع سياســياً واقتصادياً وعســكرياً
فــي نصــرة القضايــا العربيــة ،فــي المحافــل
العربية والدولية ،وعبر الميادين الدبلوماسية
واإلنسانية».
وأضافــت  « :لقــد كان المغفــور لــه مــن
ـاص مــن أجــل
الذيــن عملــوا بمثابــر ٍة وإخـ ٍ
تعزيز العمل العربي المشترك ونصرة القضايا
العربيــة إقليمي ـاً ودولي ـاً .مــا أكســبه محبــة
وتقديــرا ومكانة كبيرة فــي القلوب من خالل
شــخصيته األصيلــة وروحــه النقيــة ،وحرصــه
علــى تعزيــز العالقــات الصادقــة مــع الــدول
والشــعوب ،فقــد ســاهم ،بمــا كان يتحلــى به
مــن حكمة وتبصر ،في ترســيخ أواصر األخوة
اإلماراتيــة العربيــة والدولية».
وأوضحــت أن دولة اإلمارات ســاهمت في
عهد الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان «طيب
اهلل ثراه» في حفظ األمن واالستقرار الدوليين،
وتعزيز لغة التســامح والحوار بين الشــعوب،
وتعزيز االســتجابة للحاالت اإلنسانية الطارئة.
وتابعت ســعادتها »:واصلت دولة اإلمارات
فــي عهــد المغفور له الشــيخ خليفة بــن زايد
آل نهيان ،مسيرتها المشرفة في مجال تقديم
المســاعدات الخارجيــة لمختلف الــدول حول
العالــم بهــدف الحــد مــن الفقــر ومســاعدة
الــدول والمجتمعــات المحتاجــة ،فضـ ًا عــن
تعزيز الســام واالزدهار واالســتقرار ،وتحفيز
النمــو االقتصــادي في الــدول النامية».
وأكــدت أن دولــة اإلمــارات ســاهمت
فــي صناعــة الســام والعمــل الجــاد ألجــل
عالــم تســوده قيــم المحبــة واإلخــاء ،وقــد
نجــح المغفــور لــه الشــيخ خليفــة بــن زايــد
آل نهيــان ،اعتمــاداً علــى إرث زايــد «طيــب
اهلل ثــراه» ،فــي بنــاء قاعــدة راســخة لسياســة
الدولة الخارجية مبنية على الحكمة واالعتدال
والتــوازن ومناصــرة الحــق والعدالــة والعمــل
علــى تعزيز التعــاون والتضامن الدولي وإعالء
لغــة الحــوار والتفاهــم ســبيالً لحــل الخالفات
وإنهــاء التوتــرات.
وعلى صعيد الوطني  ..قالت سعادة مريم
الكعبــي« :منــذ تســلم المغفــور لــه رئاســة
دولــة اإلمــارات فــي نوفمبــر  ،2004تميــزت

مريم الكعبي :الشيخ خليفة رحل عن دنيانا لكن ذكراه ستبقى خالدة وأثره سيظل واضحاً
فقدت الدولة واألمتين العربية واإلسالمية زعيماً زخرت حياته بالعديد من المحطات المضيئة
اإلمارات عززت في عهد الشيخ خليفة مكانتها ودورها الفاعل على الساحتين اإلقليمية والدولية
نسج عالقات قوية بدول العالم على أسس االحترام المتبادل التزام بحل النزاعات بين الدول
دعم قضايا الحق والعدل واإلسهام في دعم االستقرار والسلم الدوليين وتعزيز التعايش اإلنساني
اإلمارات لم تتردد في الوقوف مع أية جهود تستهدف الحفاظ على األمن الخليجي والعربي
الشيخ خليفة حرص على نهج الشيخ زايد في التضامن مع األشقاء العرب ودعم قضاياهم
توطيد جسور اإلخاء والتعاون كل المجاالت والصعد لتكون الدولة خير سند وظهير ألشقائها
فتــرة حكمــه بمواصلــة النهــج الحكيــم للقائد
المؤســس المغفور له الشــيخ زايد بن سلطان
آل نهيــان ،ليواصــل مســيرة العمــل واإلنجــاز
بــكل أمانــة فكانــت مرحلــة التمكيــن ،ليضــع
بصماتــه فــي برنامــج التمكين السياســي الذي
أطلقــه رحمــه اهلل في العام  2005فكانت أول
انتخابــات للمجلــس الوطنــي االتحــادي ضمن
برنامــج التمكيــن الــذي كان هدفــه تمكيــن
أبنــاء الوطــن وإشــراكهم في صناعة مســتقبل
دولة اإلمــارات».
وأشــارت إلــى أن تمكين المــرأة اإلماراتية
كان أولويــة فــي فكــر الشــيخ خليفة بــن زايد
آل نهيــان «طيــب اهلل ثــراه» حيــث باتــت
تتبــوأ أعلــى المناصب فــي جميــع المجاالت،
وساهمت بفعالية في مسيرة التنمية والتطوير
والتحديث من خالل مشــاركتها في الســلطات
التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة ،ومختلف
المواقع القيادية المتصلة باتخاذ القرار ،إضافة
إلــى حضورهــا الفاعــل علــى ســاحات العمــل
العربــي واإلقليمــي والدولي.
وشددت على أن اإلنسان لطالما كان أولوية
لدولــة اإلمــارات وقيادتهــا فكانــت المشــاريع
التنموية التي تستهدف رفاهية الشعب وتقديم
أفضــل الخدمــات لــه محــل اهتمــام ورعايــة
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان «طيــب
اهلل ثــراه» ،حيــث توســعت المشــاريع الكبرى
فــي كافــة أرجــاء الدولــة وإماراتهــا ،فقــد كان
ســموه حريص ـاً علــى أن يعيــش كل مواطــن
بمســتوى يليــق بالمكانــة التــي حققتهــا دولة
اإلمــارات في مختلف المجــاالت والقطاعات.
وقالــت ســعادتها »:انطالقــا مــن إيمانــه
بالقيــم اإلنســانية ولترســيخها فــي المجتمــع،
أعلــن المغفــور لــه الشــيخ خليفــة بــن زايــد
آل نهيــان عــام  2019عامــا للتســامح ،وذلــك
للمســاهمة فــي تعميــق قيم التســامح وتقبل
اآلخــر واالنفتــاح علــى الثقافــات المختلفــة،
خاصــة فــي ظــل دولــة يعيــش علــى أرضهــا
أكثــر مــن  200جنســية بــكل محبــة وود».
وأضافت« :تكمل دولة اإلمارات المســيرة
بقيادة صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد
آل نهيان «حفظه اهلل» الذي انتخب باإلجماع
رئيســا لدولــة اإلمــارات والذي يؤمــن بالعمل
العربــي المشــترك لتواصــل تحقيــق مــا بــدأه
الســلف فــي العمل من أجــل التضامن العربي
وكل مــا من شــأنه أن يســاهم فــي رفعة هذه
األمة وكرامة إنســانها ودعم العالقات العربية
مــع الدول الشــقيقة والصديقة».
وفــي ختام كلمتها قدمت ســعادته الشــكر
الجزيــل لمندوبي الــدول العربية المشــاركين
فــي تأبيــن المغفور له الشــيخ خليفة بن زايد
آل نهيــان» رحمــه اهلل» ،والتــي تأتــي تعبيــرا
عن صادق مشــاعر العزاء والمواســاة ،وكذلك
المحبــة والتقديــر لهــذا القائــد الــذي ترجــم
حبــه قــوال وفعــا لكافــة األشــقاء واألصدقــاء،
داعية اهلل أن يرحمه ويسكنه الفردوس األعلى
مــن الجنــة ،جــزاء مــا قدمــه من جهــد وعمل
لدولــة اإلمارات ،وألمتيه العربية واإلســامية،
والعالــم أجمع.

وبــدوره اســتذكر ســعادة الســفير خليــل
إبراهيــم الــذوادي األمين العام المســاعد لدى
جامعــة الــدول العربيــة رئيس قطاع الشــؤون
العربيــة واألمــن القومــي إنجــازات المغفــور
لــه الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،علــى
الصعيــد الوطني وعلى صعيد األمتين العربية
واإلســامية والعالــم أجمــع ،مؤكــدا أنه حمل
األمانــة وأطلــع بالدور الكبير فــي نهضة دولة
اإلمــارات هــو وإخوانه ُحكام دولــة اإلمارات.
وقــال ســعادته « :إن المغفــور لــه الشــيخ
خليفــة بــن زايد آل نهيان أرســى دعائم الخير
والبــذل والعطــاء وكان مخلصاً لوطنه وأمته»،
مؤكــدا أن مواقــف دولــة اإلمــارات واضحــة
وجليــة فــي القضايا العربية ،وفــي المنظمات
اإلقليميــة والدولية.
وأعــرب عــن ثقتــه بــأن صاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس
الدولــة «حفظه اهلل» سيســير علــى نهج والده
المغفور له الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان
«طيــب اهلل ثــراه» ،وكذلــك نهج أخيه الشــيخ
خليفة بن زايد آل نهيان «طيب اهلل ثراهما».
وقال الذوادي  « :تحقق في عهد المغفور
لــه لمغفــور لــه الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل
نهيــان «رحمــه اهلل» الكثيــر مــن اإلنجــازات
التنموية النوعية في شتى المجاالت ،وسجلت
الدولة حضوراً سياســياً ودبلوماســياً واقتصادياً
الصعد».
قويـاً علــى كافــة ُ
مــن جانبــه وجــه ســعادة الســفير علــي
الحلبــي منــدوب الجمهوريــة اللبنانيــة الدائم
لــدى جامعــة الــدول العربيــة وســفيرها لــدى
جمهورية مصر العربية الرئيس الحالي لمجلس
الجامعــة العربيــة  ..العــزاء لدولــة اإلمــارات
فــي وفــاة المغفــور لــه الشــيخ خليفــة بــن
زايــد آل نهيــان ،مشــيرا إلــى دوره الوطنــي
والعربــي الكبيــر ،وقــال « :إنــه ثمــرة مــن
ثمــار شــجرة مثمــرة أعطــت الكثيــر لألمتيــن
العربيــة واإلســامية ولدولتــه ،حتــى أضحــت
فــي مصاف الدول المتقدمة ونموذجا يحتذى
بــه» .وأعــرب عن أمنياتــه بالتوفيــق لصاحب
الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان
رئيــس الدولــة «حفظــه اهلل».
مــن جهتــه جــدد ســعادة الســفير عبــد
الرحمــن بن ســعيد الجمعة منــدوب المملكة
العربيــة الســعودية الدائم لــدى جامعة الدول
العربية خالص عزاء خادم الحرمين الشــريفين
الملك ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود وولي
عهــده األميــن األميــر محمــد بــن ســلمان في
هــذا المصــاب الجلل.
وقال ســعادته« :إذا غيب الموت المغفور
لــه الشــيخ خليفة بــن زايد آل نهيــان «رحمه
اهلل» فإن مآثره وأعماله الكثيرة في المجاالت
السياســية واالقتصادية واإلنسانية داخل دولة
اإلمــارات وخارجهــا خالــدة فــي ذاكرتنا فضال
عــن مســاهمة الفقيــد الكبيــرة بجانــب والده
المغفور له الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان
«طيــب اهلل ثــراه» في بناء أنجــح اتحاد عربي
فــي تاريخنا العربــي الحديث».
وبــدوره قــال هشــام بــن محمــد الجــودر

ســفير مملكــة البحريــن لــدى جمهورية مصر
العربيــة ومندوبهــا الدائم لــدى جامعة الدول
العربيــة« :إن الحديــث عــن مآثر فقيــد األمة
الراحــل الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان
«رحمــه اهلل» ،ال يمكــن أن نوجزهــا فــي
هــذه الكلمــات القليلــة ،فقــد كان الراحــل
ـدا مــن
رجـ ً
ـا مــن أعــز وأعظــم الرجــال ،وقائـ ً
أعظــم القــادة الذيــن ســيخلدهم التاريخ ،كان
ملهمــا فـ ًذا».
قائـ ً
ـدا ً
وأضاف ســعادته« :أن قيادته كانت حافلة
بالعطــاء واإلنجازات في خدمة شــعبه وأمتيه
العربيــة واإلســامية ونصــرة قضاياهــا ،فقــد
أســهم بحكمتــه ورؤيتــه الثاقبــة فــي ترســيخ
مكانة دولة اإلمارات ،لتتواصل مســيرة النماء
والتنميــة والتطــور فــي ظــل قيادتــه الحكيمة
عامــا منــذ توليــه
علــى مــدار ثمانيــة عشــرة ً
الحكــم فــي عــام  ،2004وقــد حققــت خاللها
دولــة اإلمــارات الشــقيقة إنجــازات تاريخيــة
ونجاحــات متســارعة في شــتى المجــاالت».
واســتذكر في كلمته مسيرة الخير والعطاء
التــي قادهــا الراحــل الكبير الشــيخ خليفة بن
زايــد آل نهيــان «طيــب اهلل ثــراه» ودورهــا
فــي تحقيــق التقــدم واالزدهــار االقتصــادي
واالجتماعــي وتعزيــز مكانــة دولــة اإلمــارات
علــى الصعيديــن العربــي والدولــي ودعمــه
لمســيرة مجلــس التعــاون لــدول الخليــج
العربيــة وترجمــة أهدافــه ،وأياديــه الكريمــة
أبعادا
التــي أعطــت للعمل اإلنســاني الخيــري ً
وآفاقــا جديــدة ،ودوره الملمــوس فــي تعزيز
مسيرة العمل العربي المشترك ونصرة قضايا
الــدول العربيــة واســتقرارها.
من جانبه قدم ســعادة السفير سالم مبارك
آل شــافي ســفير دولــة قطــر لــدى جمهوريــة
مصــر العربيــة ومندوبها الدائم لــدى الجامعة
خالــص العــزاء لفقيــد األمــة  ..داعيــا اهلل أن
يتغمــده بواســع رحمته.
وقال سعادته في كلمته« :إن األمة العربية
فقــدت قائــدا عربيــا دعــم مــن خــال قيادتــه
لدولــة اإلمــارات مســيرة العمــل المشــترك
بشــكل فعــال ،مكرســا نهــج والــده المغفــور
لــه الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيــان «طيب
اهلل ثــراه» ،فــي تحقيــق التضامــن العربــي،
وظــل متفاني ـاً فــي خدمــة شــعبه» ،متمنيــا
لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل
نهيــان رئيــس الدولــة «حفظــه اهلل» التوفيــق
والنجــاح فــي قيــادة دولــة اإلمــارات.
من جهته نعى ســعادة السفير أحمد البكر
منــدوب دولــة الكويــت لــدى جامعــة الــدول
العربيــة ،ببالــغ الحــزن واألســى المغفــور لــه
الشــيخ خليفــة بــن زايــد ال نهيــان «رحمــه
اهلل» ،قائــا« :لقــد فقــدت األمتيــن العربيــة
واإلسالمية قائدا حكيما على الصعيد الخليجي
والعربــي والعالمي وتميزت مســيرته الحافلة
فــي إنمــاء وازدهــار دولــة اإلمــارات وتحقيق
االســتقرار فــي منطقننــا العربية».
وأضاف  « :ستبقى إنجازات الفقيد الراحل
ودوره المميز في دعم وترسيخ مسيرة العمل
العربــي المشــترك فــي أذهاننا .نســأل اهلل عز

وجــل أن يتغمــده بواســع رحمتــه ورضوانــه
ويســكنه فســيح جناتــه وأن يلهــم أســرة آل
نهيــان الكــرام والشــعب اإلماراتــي الشــقيق
جميــل الصبر والســلوان».
كمــا قــدم ســعادته باســم دولــة الكويــت
التهنئــة لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن
زايــد آل نهيــان «حفظــه اهلل» وذلــك النتخابه
باإلجمــاع رئيســا لدولــة اإلمــارات  ..متمنيــا
لسموه التوفيق والسداد في مواصلة المسيرة
المباركــة لدولــة اإلمــارات علــى طريــق الخير
والنماء.
مــن جانبــه أعــرب ســعادة الســفير محمد
أبــو الخيــر منــدوب جمهوريــة مصــر العربيــة
الدائــم لدى جامعة الــدول العربية عن خالص
التعازي لدولة اإلمارات قيادة وحكومة وشعباً
فــي وفــاة المغفور له بإذن اهلل الشــيخ خليفة
بــن زايــد آل نهيان.
وقال ســعادته في كلمة مصر أمام اجتماع
مجلس الجامعة العربية »:لقد فقدت األمتين
العربية واإلسالمية قائداً بارزاً وصديقاً مخلصاً،
حمــل القضايــا العربيــة علــى عاتقه فــي كافة
المحافــل العربيــة والدوليــة ،وكــرس جهــده
لخدمــة وطنــه والقضايــا العربية واإلســامية،
ولــم يدخــر جهــداً في دعــم كل محتاج.
وأشــار إلــى أنــه فــي عهــد المغفــور لــه
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان «رحمــه
اهلل» تعــززت كافــة أوجه عالقات التعاون بين
دولــة اإلمــارات ومصــر ،خاصــة في الســنوات
األخيــرة التــي اكتنفتهــا تحديــات خطيــرة في
المنطقــة العربية.
وقــال ســعادته  »:أتقــدم بالتهنئــة إلــى
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل
نهيان «حفظه اهلل» بمناســبة انتخاب المجلس
األعلــى لالتحاد باإلجماع ســموه رئيسـاً لدولة
اإلمــارات ،مؤكــداً ثقتــه فــي أنــه سيســير على
درب مؤسس دولة اإلمارات المغفور له الشيخ
زايــد بــن ســلطان آل نهيان «طيــب اهلل ثراه».
مــن جهتــه قــدم المستشــار بدر بــن هالل
البوســعيدي نائــب المنــدوب الدائم لســلطنة
ُعمــان لــدى جامعــة الــدول العربيــة خالــص
التعازي والمواســاة فــي فقيد الوطن واألمتين
العربية واإلســامية.
وقال « :إن ســلطنة ُعمــان قيادة وحكومة
وشــعبا تشــارك دولــة اإلمــارات أحزانهــا فــي
مصابهــا الجلــل ،داعيــا اهلل ســبحانه وتعالــى
أن يتغمــد الفقيــد بفيــض رحمتــه الواســعة،
ويســكنه فســيح جناتــه» ،معربــا عــن خالــص
تمنياتــه لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن
زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة «حفظــه اهلل»
بالتوفيــق والســداد.
واســتذكر ســعادة الســفير أمجــد العضايلة
ســفير المملكــة األردنيــة الهاشــمية لــدى
جمهوريــة مصــر العربيــة ومندوبهــا الدائــم
لــدى جامعــة الــدول العربيــة فــي كلمتــه
اإلســهامات الجليلة للمغفور له الشــيخ خليفة
بــن زايــد آل نهيــان «رحمــه اهلل» ودوره فــي
رفعــة دولــة اإلمــارات ،التــي كـ ّـرس حياته في
خدمــة مســيرة التمكيــن فيهــا ،وفــي قضايــا

أمتــه العربية واإلســامية ،وترك ســج ًال داعماً
مــن المواقــف الصادقــة ،وارثـاً الحكمــة مــن
والــده المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان
آل نهيــان «طيــب اهلل ثــراه».
وقال ســعادته« :إننا فــي المملكة األردنية
وبقلوب مؤمن ٍة بقضاء اهلل وقدره،
الهاشــمية،
ٍ
نشــارك أهلنــا في اإلمــارات العربيــة المتحدة
بالغ الحزن وعميق األســى بهذا الفقد الجلل،
الــذي أعلــن فيــه الديــوان الملكــي الهاشــمي
الحــداد عليــه لمدة  40يومـاً بأمر من صاحب
الجاللــة الهاشــمية الملــك عبــداهلل الثانــي ابن
الحســين ،كمــا أعلنــت المملكة حالــة الحداد
العــام وتنكيــس اإلعــام لمدة ثالثــة أيام».
الحكم وتسـلّيم
وأضــاف« :إن انتقــال دفة ُ
القيادة وإجماع قادة دولة اإلمارات والمجلس
األعلــى لالتحاد علــى انتخاب ومبايعة صاحب
الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان
«حفظــه اهلل» رئيس ـاً لدولــة اإلمــارات ،هــو
قــرار وموقــف حكيــم ،كونــه ســموه يتســم
برؤي ٍة سياسي ٍة وازنة ،ومواقف عروبي ٍة خالص ٍة
ـهامات واضحــة
وصادقــة ،ولمــا لــه مــن اسـ ٍ
فــي رفعــة وبنــاء دولــة اإلمــارات ،وحضورها
اإلقليمــي والدولي».
إلــى ذلــك أعــرب ســعادة الســفير محمــد
إليــاس المنــدوب الدائــم لجمهورية الســودان
لــدى جامعة الــدول العربية عن تعازيه لدولة
اإلمــارات ،منوهــا بمناقب المغفور له الشــيخ
خليفــة بن زايد «رحمــه اهلل» باعتباره امتداداً
لوالــده المغفــور لــه الشــيخ زايــد بن ســلطان
آل نهيان»طيــب اهلل ثــراه»  ،ومتمنيــا التوفيق
لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل
نهيــان رئيــس الدولــة «حفظه اهلل».
وقــال ســعادة الســفير أحمد التازي ســفير
المملكة المغربية لدى جمهورية مصر العربية
ومندوبهــا الدائــم لدى جامعة الــدول العربية
 « :إن العــرب جميعـاً يعتــزون بتجربــة دولة
اإلمــارات ألنها مضت في مســيرة تنموية غير
مســبوقة وهــي قصة نجــاح ،ومــا أحوجنا في
األمــة لهــذا النجــاح ،الــذي نريــد أن نســتلهم
منــه ،فشــكراً للمغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن
ســلطان آل نهيان «طيب اهلل ثراه» والمغفور
لــه الشــيخ خليفة بــن زايد آل نهيــان «رحمه
اهلل» ولصاحب الســمو الشــيخ محمد زايد آل
نهيــان «حفظــه اهلل» ،متمنيــا لــه التوفيق في
قيــادة دولــة اإلمارات».
وبــدوره قدم الســفير الياس شــيخ عمر أبو
بكر سفير جـمـهـوريـة الـصـومـال الـفـيـدرالـيـة
لدى جمهوريــة مصر العربية ومندوبها الدائم
لــدى جامعــة الــدول العربيــة خالــص العــزاء
والمواســاة لدولة اإلمارات على فقيد الوطن.
وقــال ســعادته »:إن المغفــور لــه الشــيخ
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان «رحمــه اهلل» كان
رمــزا للعمــل واإلخالص من أجــل رفعة وطنه
وأمتــه ،ولــم يدخــر جهــدا فــي خدمــة قضايــا
أمتيــه العربيــة واإلســامية ،وزخــرت رحلتــه
المعطاءة باإلنجازات والنجاحات التي جعلت
بــاده رمــزا يحتذى بــه في كافــة المجاالت».
وبدوره قال ســعادة السفير مهند العكلوك
الســفير المناوب لدولة فلســطين لدى جامعة
الــدول العربيــة »:إن دولــة فلســطين ،قيــادة
وشــعباً ،تلقــت ببالــغ الحزن واألســى نبأ وفاة
المغفــور له الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان
«رحمه اهلل» ،ولقد سارع أخيه فخامة الرئيس
عبــاس بنعيه وتقديم أســمى عبارات
محمــود ّ
التعــازي القلبية والمواســاة األخوية الصادقة،
ألخيه صاحب الســمو الشــيخ محمــد بن زايد
آل نهيــان رئيس الدولة «حفظه اهلل» ولجميع
آل نهيــان الكــرام ،و صاحــب الســمو الشــيخ
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي «رعــاه
اهلل»  ،وكافــة أصحــاب الســمو حــكام دولــة
اإلمــارات ،وشــعبها الشــقيق ،وأعلــن الحــداد
فــي دولة فلســطين حزناً علــى المغفور له «.
وقال ســعادته »:لقد قدرت دولة فلسطين
عالياً ،عطاء وقيادة المغفور له الشــيخ خليفة
بــن زايد آل نهيان ،وســيره علــى خطى والده
الراحل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل
نهيــان ،في ســبيل نهضة ومســيرة تطور دولة
اإلمــارات ،وكذلك دوره السياســي واإلنســاني
الهــام في العمل الدولي والعربي المشــترك».
وقــدم مندوبــو اليمــن وليبيــا والعــراق
وجيبوتــي وجــزر القمــر وموريتانيــا والجزائر
خالــص العــزاء والمواســاة فــي فقيــد الوطــن
واألمتيــن العربيــة واإلســامية ،مؤكديــن أن
الوطــن العربــي فقــد قائــدا حكيمــا قــدم
لوطنــه ولألمتيــن العربيــة واإلســامية الكثيــر
مــن الدعــم والمواقــف الخالــدة.وام
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حققــت دولــة اإلمــارات مجموعة مــن المنجزات
فــي عهــد المغفــور لــه الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل
نهيــان «رحمــه اهلل» وكانــت آخرهــا حلــول دولــة
اإلمــارات ضمــن الـــ  10الكبــار عالمياً في  20مؤشــراً
رئيس ـاً مــن مؤشــرات التنافســية العالميــة الخاصــة
بقطــاع الطاقــة والبنيــة التحتيــة لعــام . 2021
ونجحــت دولــة اإلمــارات بفضــل دعــم ورؤيــة
المغفــور لــه الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان
«رحمــه اهلل» فــي تحقيــق خطــوات متســارعة وتبوء
مكانــة عالميــة مرموقــة فــي مجــال البنيــة التحتيــة
واإلســكان.
وركــزت وزارة الطاقــة والبنيــة التحتيــة تنفيــذا
لتوجيهــات المغفــور لــه الشــيخ خليفــة بــن زايد آل
نهيــان «رحمــه اهلل» علــى التنميــة المتوازنــة لكافــة
مناطق الدولة حيث مارســت مهامها بكفاءة وفعالية
بتخطيــط وتصميم وصيانــة المبانــي االتحادية بدعم
كبيــر مــن خــال تنفيــذ مجموعــة مــن المشــاريع
الرائــدة فــي كافــة القطاعــات باســتثمارات قياســية
تجــاوزت الـــ  40مليــار درهم.
وبلــغ مجمــوع األصــول اإلتحادية أكثــر من 3000
مبنــى اتحــادي تنوعــت مــا بيــن المرافــق الصحيــة
والتعليميــة والصحيــة والمباني والمرافــق الحكومية
الخدميــة إضافــة إلــى المســاجد .
ومــن المنجــزات المرموقــة فــي عهــد المغفور له
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيان «رحمــه اهلل» هي
إنشــاء وإنجــاز ورفــع كفــاءة أكثــر مــن  230مدرســة
حكوميــة إضافــة إلــى تطويــر منظومة المستشــفيات
والمرافــق الصحيــة الحكوميــة اإلتحادية عبــر رفدها
بأكثــر مــن  32منشــأة ومرفقــا صحيــا علــى أرقــى
المســتويات بجانــب تطويــر ورفــع كفــاءة المرافــق
الصحيــة القائمــة عــاوة علــى ذلــك وفــر المغفــور
لــه دعمــا اســتثنائيا للصياديــن مــن خالل أنشــاء أكثر
مــن  24مينــاء للصياديــن.
وحققــت الــوزارة فــي عهــد المغفــور لــه الشــيخ
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان «رحمــه اهلل» قفــزات
عمالقــة فــي مجــال الطــرق حيــث بلغــت أطــوال
الطــرق االتحاديــة أكثر عــن  900كيلومتــر عبر إنجاز
أكثــر مــن  140مشــروعا وبلغــت أطــوال الحــارات
المروريــة للطــرق االتحاديــة  4300كيلومتــر خــال
الـــ  18عامــا الماضيــة والتــي تربــط بيــن مناطــق
الدولــة ومدنهــا بشــكل انســيابي ومــرن ،مــا يعكــس
حــرص الــوزارة علــى تطوير وتحســين شــبكة الطرق
بجــودة عاليــة و التــي ســاهمت في تلبيــة احتياجات

مجموع األصول االتحادية  3000مبنى اتحادي تنوعـت ما بين المـرافق الصـحية
والتعليمية والصحية والمباني والمرافق الحكومية الخدمية والمساجد

إنشاء وإنجاز ورفع كفاءة  230مدرسة حكومية وتطوير منظـومة المستشفيات
والمرافق الصحية الحكومية االتحادية ورفدها بـ 32منشأة ومرفقاً صحياً
تطوير ورفع كفاءة المرافق الصحية القائمـة عـالوة على ذلك وفـر الشيخ خليفة
دعماً استثنائياً للصيادين من خالل أنشاء أكثر من  24ميناء للصيادين

قفزات عمالقة في مجال الطرق حيث بلغت أطــوال الطــرق االتحـادية أكثر
عن  900كيلومتر عبر إنجاز أكثر من  140مشروعاً
بلغت أطوال الحارات المرورية للطرق االتحادية  4300كيلومتر خـالل الـ  18عاماً
الماضية تربط بين مناطق الدولة ومدنها بشكل انسيابي ومرن
توفير البنية التحتية بكل معطياتها بما فيها شبكات الطـرق واألحـياء السكنية
والمطارات والموانئ والمستشفيات والمدارس ومؤسسات التعليم العالي
التوســع واالنتشــار الســكاني والعمراني ،واســتيعاب
الزيــادة المتناميــة فــي الحركــة المروريــة فضـ ًا عن
تحســين حركــة النقــل و المــرور .
وأولت الوزارة اهتماماً واســعاً بالمنشــآت المائية
كرافــد هــام فــي التنميــة المائيــة علــى ســبيل المثال
السدود والقنوات المائية ضمن خططها االستراتيجية
خاصة في األوقات الموســمية وتزايد كميات هطول
األمطــار حيــث تــم تنفيــذ وصيانــة أكثــر عــن 106
ســدود خــال الـــ  20عامـاً الماضية تم تعزيــز الطاقة
االســتيعابية للســدود والبحيــرات المائيــة ألكثــر مــن
 200مليون متر مكعب األمر الذي عزز من منظومة

األمــن المائــي للدولــة وتســتهدف توجهــات حكومة
دولــة اإلمــارات تحقيــق بيئــة وبنية تحتية مســتدامة
وقــد وضعــت وزارة الطاقــة والبنيــة التحتيــة خطــط
عمــل طموحــة لتنفيذ تلــك التوجهات.
وعملــت الــوزارة علــى توفيــر البنيــة التحتية بكل
معطياتها بما فيها شــبكات الطرق واألحياء الســكنية
والمطــارات والموانــئ ،والمستشــفيات والمــدارس
ومؤسســات التعليــم العالــي وغيرهــا وتهيئــة كل
الظــروف المالئمــة التــي تحقــق الرفاهيــة وجــودة
الحيــاة.
وتعــد البنيــة التحتيــة فــي دولــة اإلمــارات أحــد

أبــرز مظاهــر التطــور االقتصــادي واالجتماعي وأهم
روافــد التنميــة الحضاريــة التــي يعــول عليهــا فــي
تحســين الظــروف المعيشــية وتوفيــر الخدمــات
األساســية لســكان الدولــة.
ولــم تألــو وزارة الطاقة والبنيــة التحتية جهدا في
تحقيــق االســتقرار الســكني وتوفير الحياة الســعيدة
والرفاهيــة للمواطنيــن فقــد ســاهم برنامــج الشــيخ
زايــد لإلســكان منــذ تأسيســه فــي اســتقرار أكثــر من
 33,838أســرة مواطنــة مــن خــال الدعــم الســكني
وإنشــاء األحيــاء الســكنية المتكاملة.
وبلغت نســبة تملك المواطنين للســكن في دولة

اإلمــارات أكثــر مــن  %85.9وهي من النســب األعلى
عالميــاً والتــي بدورهــا تعطــي المواطــن المنتفــع
بمســكنه حــق تملكــه والتصــرف فيــه مــع االلتــزام
بالضوابــط واالشــتراطات المنصــوص عليها.
فــي ســياق متصــل  ..رســخت دولــة اإلمــارات
مكانتهــا الرياديــة ضمــن أفضــل المراكــز البحريــة
فــي العالــم وباتــت مــن الــدول المؤثــرة فــي تطوير
الصناعة البحرية وقد أسهمت الممارسات والقرارات
والتشريعات التي أصدرتها الدولة في تطوير القطاع
وتعزيــز معاييــر الســامة البحرية إضافــة إلى حماية
البيئــة البحريــة عالمياً.
وفــازت دولــة اإلمارات بعضويــة مجلس المنظمة
البحريــة الدوليــة فــي الفئــة «ب» عــام  2017وتــم
إعــادة انتخابهــا فــي عــام  2019وتتطلــع الدولــة إلى
إعــادة انتخابهــا للمــرة الثالثــة علــى التوالــي فــي
االنتخابــات التــي ســتجري فــي الفترة مــن  6إلى 15
ديســمبر مــن العام الجــاري في العاصمــة البريطانية
لنــدن لتواصــل دورهــا الفاعل في تعزيز التشــريعات
واللوائــح البحريــة بمــا يخــدم قطاع الشــحن البحري
والتجــارة الدولية.
وتعــد دولــة اإلمــارات إحــدى الــدول البحريــة
المحوريــة علــى مســتوى العالم وقد ســجلت العديد
من األرقام القياســية في مؤشرات التنافسية العالمية
فــي القطــاع البحري حيث جاءت فــي المركز الثالث
ـرا وتزويــد
ً
عالميــا فــي تيســير التجــارة المنقولــة بحـ ً
عالميــا ضمــن
وقــود الســفن وفــي المركــز الخامــس ً
صنفــت موانئ
أهــم المراكــز البحريــة الدوليــة ،كما ّ
الدولــة ضمن أفضل عشــرة موانــئ عالمية في حجم
مناولــة الحاويــات حيــث تمــت مناولــة أكثــر مــن
 19مليــون حاويــة عبــر موانــئ الدولــة خــال العــام
الماضــي  ..فيمــا بلــغ عــدد الســفن التــي وصلــت
موانــئ اإلمــارات أكثــر مــن  25ألف ســفينة تجارية.
وتلعــب دولــة اإلمارات دوراً تنافســياً في التجارة
العالميــة المنقولــة بحــراً بمــا يســهم فــي تعزيــز
االقتصــاد العالمــي ،حيــث تعمــل أكثــر مــن  27ألف
شــركة بحريــة فــي دولــة اإلمــارات وتصنــف موانــئ
الدولــة ضمــن المراكــز األول علــى مســتوى العالــم
وتتجــاوز قــدرات موانئنــا ومرافقنا البحريــة المعايير
العالمية.
كمــا أســهم الموقــع االســتراتيجي التــي تتمتــع به
ـدا لألعمال
ـزا رائـ ً
دولــة اإلمــارات فــي أن تكــون مركـ ً
البحريــة فــي منطقــة دول الخليــج العربــي وشــرق
أفريقيــا وشــبه القــارة الهندية.وام
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 ٨صفحات درهمان

برؤية محمد بن زايد ..اإلمارات ترسخ نهجاً وطنياً يرتكز
على تحويل التحديات إلى فرص لتحقيق اإلنجازات

رســخت دولــة اإلمــارات نهجــا وطنيــا
يرتكــز علــى تحويــل التحديــات إلــى فرص
للنمــو واالنطــاق نحــو تحقيــق اإلنجازات
النوعيــة فــي المجــاالت كافــة ،ويمضــي
أصحــاب الهمــم بدعــم ورعايــة القيــادة
الرشــيدة نحــو آفــاق واعــدة مــن النجــاح
واالنجــاز  ،مســتفيدين مــن بيئــة حاضنــة
ودامجــة مثاليــة تؤمــن لهــم االســتقرار
وتحفزهــم علــى أداء دور بارز في مســيرة

الدولــة التنمويــة.
وشــكلت رؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة
«حفظــه اهلل» فــي تمكيــن أصحــاب
الهمــم المحــرك صــوب تحقيــق تطلعاتهــم
وطموحاتهــم وتســطير اإلنجــازات النوعية
فــي عــدة قطاعــات.
َوقد أطلق ســموه االستراتيجية الشاملة
ألصحاب الهمم  ، 2024 - 2020بمشــاركة

بانتخــاب صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن
زايــد آل نهيــان رئيــس الدولة «حفظــه اهلل ورعاه»
رئيســا لدولــة اإلمــارات خلفــا للمغفــور له الشــيخ
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان «رحمــه اهلل» تدخــل
الدولــة حقبة ذهبية جديدة مــن االزدهار والتقدم
والتطــور اســتنادا إلــى رؤى وفكــر قائد فــذ وملهم
لإلنســانية جمعــاء نهــل مــن معيــن المغفــور لــه
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان « طيــب اهلل
ثــراه» وعاصــر مرحلــة تأســيس الوطن وشــارك في
مرحلــة التمكيــن حتــى باتــت اإلمــارات نموذج ـاً

أكثر من  28جهة حكومية محلية واتحادية
معنيــة ،وبقيــادة دائــرة تنميــة المجتمــع
فــي أبوظبــي بهدف جعــل أبوظبــي مدينة
دامجــة ومهيــأة وممكنــة ألصحــاب الهمم،
بمــا ينســجم مع رؤية الدائــرة بتوفير حياة
كريمــة لجميع أفــراد المجتمع.
وجــاءت أهــداف هــذه االســتراتيجية
لتعكــس مــدى الحرص الذي توليــه القيادة
الرشــيدة ألصحــاب الهمم ودورهــم المهم

فــي المجتمع.
وحققت «استراتيجية أبوظبي ألصحاب
الهمم» العديد من اإلنجازات عبر مبادرات
نوعيــة كان لهــا الــدور الكبيــر فــي تحقيــق
رؤيتهــا نحــو خلــق مجتمــع دامــج وممكن
ألصحاب الهمم.
كمــا أطلقــت دولــة اإلمــارات فــي عــام
 2017السياســة الوطنيــة لتمكيــن أصحــاب
الهمــم مــع تأســيس المجلــس االستشــاري

ألصحــاب الهمــم والذي يضم فــي عضويته
أفــراد مــن المجتمــع معنييــن بتقديــم
المشــورة والرأي لتحقيق أهداف السياسة
الوطنيــة لتمكيــن أصحــاب الهمــم.
وجــاءت السياســة الوطنيــة لتمكيــن
أصحــاب الهمــم لتؤكد على إيجــاد مجتمع
دامــج خالي مــن الحواجز يضمــن التمكين
والحياة الكريمة ألصحاب الهمم وأسرهم ،
من خالل رسم السياسات وابتكار الخدمات

محمد بن زايد ..قائد مسيرة االزدهار

فريــداً ومنــارة عالميــة فــي اإلبــداع واالبتــكار
والتنميــة المســتدامة.
بهــذه المناســبة الغاليــة ،نرفــع أســمى آيــات
التهانــي والتبريكات لصاحب الســمو الشــيخ محمد
بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة «حفظــه اهلل
ورعاه» وإلى شعب اإلمارات الوفي معلنين البيعة
والســمع والطاعــة بالحــب والصــدق والوفــاء لقائد
مســيرتنا ورمــز عزتنــا داعيــن اهلل جــل شــأنه أن
يحفظــه بعنايتــه ويســدد خطــاه لمــا فيــه الخيــر
لرفعــة اإلمــارات وأن تبقــى رايــة الوطــن عاليــة

شــامخة تحــت قيــادة ســموه الرشــيدة.
وفــي هــذه المرحلــة المهمــة مــن تاريــخ وطننا
ومســيرته المشــرفة نعاهــد الوطــن والقيــادة بــأن
نكــون األبنــاء المخلصيــن واألوفياء لحامــي العرين
وصانــع المجــد وأســد اتحادنــا ومجــد إماراتنا.
جسدت مبايعة حكام اإلمارات باإلجماع وشعبها
الوفــي لصاحــب الســمو الشــيخ محمد بــن زايد آل
نهيــان رئيــس الدولــة «حفظــه اهلل ورعــاه» تفــرد
النمــوذج اإلماراتــي فــي الــوالء واالنتمــاء للوطــن
والقيــادة وفــي حــب الوطــن وقيادتــه الحكيمــة،

فســموه خيــر خلــف لخيــر ســلف قائــدا وزعيمــا
قــادر علــى حمــل الرســالة بإخــاص لرفعــة بنيــان
الوطــن وازدهــار المواطــن لتظــل رايــة اإلمــارات
خفاقــة فــي ســماء المجــد واإلنجــازات.
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة «حفظه اهلل ورعاه» ُعرف منذ نعومة
أظافــره قائــداً حكيماً واســتثنائياً تعلم في مدرســة
وجبــل على حــب الوطــن والمواطنين
زايــد الخيــر ُ
فأحبه شــعبه فســموه صاحــب المواقــف التاريخية
وصناعــة المســتقبل وصمــام أمــان الوطــن وحصنه

التــي تحقــق لهــم التمتــع بجــودة حيــاة
ذات مســتوى عــال  ،والوصــول إلى الدمج
المجتمعــي وتحقيــق المشــاركة الفاعلــة
وتعزيــز الفــرص المتكافئة ودعــم وتمكين
األفــراد واألســر للقيــام بأدوارها.
كمــا تــم فــي أبريــل  2021إطــاق
«السياسة الوطنية لذوي اضطراب التوحد»
«متحدون مــن أجل التوحد» والتي
برؤيــة ّ
شــكلت منظومــة متكاملــة .ص«»٢

المنيع فســموه رجل اإلنســانية والعطاء والتســامح
ورجــل الســام والمحبــة ..مبــارك لشــعبنا ..مبارك
ألمتنــا ..مبــارك للعالم ..مبــارك علينا جميعا قائدنا
وولــي أمرنــا ورمــز اإلمــارات الغالــي الــذي يحظى
بتقديــر واحتــرام دول العالم اجمع.

كلمة رئيس التحرير
بقلم :د .عبدالرحمن الشميري
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رؤية محمد بن زايد في تمكين أصحاب الهمم
المحرك صوب تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم

اإلمـارات رسخت نهجـاً وطنيـاً يرتكز على تحويل التحديات إلى فرص لتحقيق اإلنجازات
أصحاب الهمم يمضون بدعم ورعاية القيادة الرشيدة نحو آفاق واعدة من النجاح واالنجاز
تأمين االستقرار ألصحاب الهمم وتحفزهم على أداء دور بارز في مسيرة الدولة التنموية
السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم لتؤكد على إيجاد مجتمع دامج خالي من الحواجز
رســخت دولــة اإلمــارات نهجــا وطنيــا
يرتكــز على تحويــل التحديات إلى فرص
للنمــو واالنطالق نحــو تحقيق اإلنجازات
النوعيــة فــي المجــاالت كافــة  ،ويمضــي
أصحــاب الهمــم بدعــم ورعايــة القيــادة
الرشــيدة نحــو آفــاق واعدة مــن النجاح
واالنجــاز  ،مســتفيدين مــن بيئــة حاضنة
ودامجــة مثاليــة تؤمــن لهــم االســتقرار
وتحفزهــم علــى أداء دور بــارز فــي
مســيرة الدولــة التنمويــة.
وشــكلت رؤية صاحب الســمو الشــيخ
محمــد بــن زايد آل نهيــان رئيس الدولة
«حفظــه اهلل» فــي تمكين أصحاب الهمم
المحــرك صــوب تحقيــق تطلعاتهــم
وطموحاتهم وتســطير اإلنجازات النوعية
فــي عــدة قطاعات.

َوقــد أطلــق ســموه االســتراتيجية
الشــاملة ألصحــاب الهمم 2024 - 2020
 ،بمشــاركة أكثــر مــن  28جهــة حكومية
محليــة واتحاديــة معنيــة ،وبقيادة دائرة
تنميــة المجتمــع فــي أبوظبــي بهــدف
جعــل أبوظبــي مدينــة دامجــة ومهيــأة
وممكنــة ألصحــاب الهمــم ،بمــا ينســجم
مــع رؤيــة الدائــرة بتوفيــر حيــاة كريمــة
لجميــع أفــراد المجتمــع.
وجــاءت أهــداف هــذه االســتراتيجية
لتعكــس مــدى الحــرص الــذي توليــه
القيــادة الرشــيدة ألصحــاب الهمــم
ودورهــم المهــم فــي المجتمــع.
وحققــت «اســتراتيجية أبوظبــي
ألصحــاب الهمم» العديــد من اإلنجازات
عبــر مبــادرات نوعيــة كان لهــا الــدور

الكبيــر فــي تحقيــق رؤيتهــا نحــو خلــق
مجتمــع دامــج وممكن ألصحــاب الهمم.
كمــا أطلقــت دولــة اإلمــارات فــي
عــام  2017السياســة الوطنيــة لتمكيــن
أصحــاب الهمــم مــع تأســيس المجلــس
االستشــاري ألصحــاب الهمم والذي يضم
فــي عضويته أفراد مــن المجتمع معنيين
بتقديــم المشــورة والــرأي لتحقيــق
أهــداف السياســة الوطنيــة لتمكيــن
أصحــاب الهمــم.
وجــاءت السياســة الوطنيــة لتمكيــن
أصحــاب الهمــم لتؤكــد علــى إيجــاد
مجتمــع دامــج خالــي مــن الحواجــز
يضمــن التمكيــن والحيــاة الكريمــة
ألصحــاب الهمــم وأســرهم  ،مــن خــال
رســم السياســات وابتــكار الخدمات التي

تحقــق لهــم التمتــع بجــودة حيــاة ذات
مســتوى عــال  ،والوصــول إلــى الدمــج
المجتمعــي وتحقيــق المشــاركة الفاعلــة
وتعزيز الفرص المتكافئة ودعم وتمكين
األفــراد واألســر للقيــام بأدوارهــا.
كمــا تــم فــي أبريــل  2021إطــاق
«السياســة الوطنيــة لــذوي اضطــراب
«متحــدون مــن أجــل
التوحــد» برؤيــة ّ
التوحد» والتي شــكلت منظومة متكاملة
الموحــدة
مــن اإلجــراءات والمعاييــر
ّ
لتقديــم خدمــات أكثــر ســهولة لــذوي
التوحــد وأوليــاء أمورهــم  ،إلــى جانــب
تأهيــل ورفــع كفــاءة الكــوادر المختصــة
العاملــة فــي المراكــز المتخصصــة ورفــع
مســتوى جــودة البيئــة الصحيــة فيهــا ،
وتعزيــز وعي المجتمــع باضطراب طيف

التوحــد وتســهيل دمــج ذوي التوحــد
فــي التعليــم العــام والخــاص وضمــان
إشــراكهم فــي مختلــف المجــال.
وحرصت الدولــة على اتخاذ مجموعة
مــن التدابيــر واإلجــراءات االحترازيــة
اإلضافيــة للتعامــل مــع أصحــاب الهمــم
فــي ظل جائحة «كوفيد ، »19لمســاعدة
أوليــاء األمور والقائمين على رعاية هذه
الفئــة علــى تجــاوز التحديــات المحيطــة
بهــم  ،ودعمهــم معنويــا ليواصلــوا نســق
حياتهــم اليوميــة بأمــان واطمئنان.
وأثمــرت مســيرة التمكيــن ألصحــاب
الهمــم حزمــة مــن اإلنجــازات التــي
ســطرها أبنــاء الوطــن فــي المحافــل
العالميــة  ،فقــد حققــوا إنجــازات
الفتــة خــال مشــاركتهم فــي النســخة

الـــ  16مــن دورة األلعــاب البارالمبيــة
«طوكيــو  ، »2020التــي أقيمــت العــام
الماضــي  ..كمــا حقــق أصحــاب الهمــم
إنجــازات الفتــة أيضــا خــال مشــاركتهم
فــي منافســات الباراجوجيتســو ضمــن
فعاليــات « بطولــة أبوظبــي العالميــة
لمحترفــي الجوجيتســو» ..واســتضافة
الدولة دورة األلعاب العالمية لألولمبياد
الخــاص  2019أبوظبــي وحققــت نجاحــا
باهــرا وحظيــت بتقديــر دولــي كبيــر.
ويأتــي تمكيــن أصحــاب الهمــم فــي
صــدارة األجنــدة الوطنيــة للدولــة فــي
مســيرة الخمســين المقبلــة انطالقــا مــن
اإليمــان الراســخ بأنــه بــاإلرادة نصنــع
المســتحيل وبالهمــم العاليــة نصــل
بإنجازاتنــا الوطنيــة إلــى القمــم .وام

العدد ( )٣7٤2الثالثاء  ١٦شوال ١٤٤٣هـ الموافق  ١٧مايو ٢٠٢٢م

جواهر بنت عبداهلل القاسمي :محمد بن زايد
يجسد مرحلة ازدهار جديدة للدولة
قالــت الشــيخة جواهــر بنــت عبــداهلل القاســمي مديــرة
مؤسســة «فــن» ..إن انتخــاب صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة «حفظــه اهلل» رئيســاً
للدولــة يجســد مرحلــة جديــدة مــن النهــوض واالزدهــار فــي
دولــة اإلمــارات تبنــي علــى مــا تأســس فــي مرحلــة التمكيــن
التــي قادهــا المغفــور لــه الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان
«رحمــه اهلل» لتســتكمل الطموحــات التــي تحقــق منهــا الكثيــر
فــي كافــة المجــاالت التنمويــة وفــي مقدمتهــا االرتقــاء بوعــي
رســخ مكانــة الدولــة عالميــا
اإلنســان وتأهيلــه وتثقيفــه مــا ّ
منــذ عهــد القائــد المؤســس المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن
ســلطان آل نهيــان «طيــب اهلل ثــراه» وأتــاح لجميــع أبنــاء
وبنــات اإلمــارات الفــرص لإلســهام بمواهبهــم فــي ارتيــاد
آفــاق اإلبــداع المختلفــة.
وأضافــت الشــيخة جواهــر بنــت عبــداهلل القاســمي « كل
الشــعوب تختــزن فــي ذاكرتهــا مواقــف وصــور مــن حكمــة
وحنكــة قادتهــا المؤثريــن والــروح القياديــة لــدى صاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان تتجســد كموهبــة
أصيلــة صقلهــا بالتجــارب والمواقــف النبيلــة التــي عكــس مــن
خاللهــا إســتعداده الفطــري لخدمــة شــعب اإلمــارات وقيادتــه
نحــو المســتقبل اآلمــن والمزدهــر وســموه يراهــن دائمــا
علــى الطاقــات الشــابة وعلــى تحفيــز المواهــب وســتحقق
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محمد بن حم :محمد بن زايد قـائـد حكـيم
واســتثنائي وخير خلف لخير سلف
العين  -الوطن

اإلمــارات فــي عهــده المزيــد مــن اإلنجــازات علــى صعيــد
االرتقــاء بالمجتمــع.وام

أعــرب الشــيخ الدكتــور محمــد بــن مســلم بــن حــم العامــري
رئيــس فريــق عونك ياوطن التطوعي ،عــن خالص تهانيه ومباركته
لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيان»حفظــه اهلل»،
بمناســبة انتخــاب ســموه رئيسـاً للدولة.
وقــال بــن حــم :إن صاحــب الســمو الشــيخ محمد بــن زايد آل
نهيــان ،قائــد اســتثنائي وحكيــم ،وهــو خيــر خلــف لخيــر ســلف،
مضيف ـاً أن القيــادة الرشــيدة لســموه ،حفظــه اهلل ،هــي امتــداد
لفكــر مؤســس الدولــة المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل
نهيــان «طيــب اهلل ثــراه» ،ونهــج المغفــور لــه الشــيخ خليفــة
بــن زايــد آل نهيــان «رحمــه اهلل» ،فــي ترســيخ مبــادئ االتحــاد،
ـموه
وتكريــس مكتســبات الدولــة والنهــوض بهــا ،ومــع تولــي سـ ّ
مســؤولية رئاســة البــاد ،تدخــل اإلمــارات عهــداً جديــداً مــن
النمــاء واالزدهــار ،مــا ينعكــس علــى رفاهيتهــا وتقدمهــا ،ويعــزز
مكانتهــا ودورهــا الريــادي كقوة ماليــة واقتصادية فاعلــة ومؤثرة،
ونمــوذج تنمــوي عالمــي ُيحتــذى بــه .
فســموه لــه مكانتــه العظيمة بين شــعبه ،وهو الحــارس األمين
لمكتســبات الدولة ،وأدى ســموه دوراً مؤثراً في صناعة األحداث
علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي والدولــي ،واضعــاً مكانــة
اإلمــارات فــوق كل اعتبار.
واختتــم بــن حــم« :نبــارك لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن

زايــد آل نهيــان ،ونســأل المولــى العلــي القديــر أن يســدد خطــاه
ويوفقــه فــي قيــادة مســيرتنا التنمويــة التــي تزهــو باإلنجــاز،.
ونجــدد الــوالء لوطننــا الغالــي فــي ظــل قيادتــه الحكيمــة».

أكــد معالــي علــي ســالم الكعبــي
رئيــس مجلــس أمنــاء مؤسســة التنمية
األســرية أن انتخــاب صاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان
«حفظــه اهلل» رئيس ـاً للدولــة يســطر
تاريخ ـاً جديــداً فــي مســيرة النهضــة
والتقــدم واالزدهــار.
وقــال معاليــه إن صاحــب الســمو
الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان أســهم
خــال الســنوات والعقــود الماضية في
رســم مســيرة دولــة اإلمــارات وبنــاء
نهضتها ،من خالل رؤيته االستشــرافية
وجهــوده الفــذة التــي بذلهــا لوطنــه
ولشــعبه ،وبتوليــه رئاســة الدولــة،
آفاق
تواصــل اإلمــارات مســيرتها نحــو ٍ
جديــدة مــن الريــادة والبنــاء.
وأضــاف معاليــه« :نبــارك ألنفســنا
وألبنــاء شــعبنا قــرار أصحــاب الســمو
الشــيوخ أعضــاء المجلــس األعلــى لالتحــاد باإلجمــاع وااللتفــاف
حــول قائدنــا االســتثنائي ورئيــس دولتنــا صاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة «حفظــه اهلل» ،فهــو
امتــداد لمســيرة الخيــر والعطــاء الــذي أرســى دعائمــه المغفــور

لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيان
«طيــب اهلل ثــراه» وســار علــى نهجــه
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان
«رحمــه اهلل».
وأكــد الكعبــي أن صاحــب الســمو
الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس
الدولــة «حفظــه اهلل» قائــد اســتثنائي،
أســهمت جهــوده وإنجازاتــه خــال
مســيرته فــي المناصــب التــي تقلدهــا
علــى مــدى العقــود الماضيــة فــي رفع
شــأن الدولــة عاليـاً بيــن األمــم ،فــكان
أحــد أركان نهضــة بالدنــا الحبيبــة فــي
مختلف المجاالت ،واليوم يقود سموه
«الخمســين» بفكــره المتقــدم الــذي
يرســم مالمح المســتقبل.
وأوضــح معاليــه أن صاحب الســمو
الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة «حفظه اهلل» ،كان ومازال الوالد
والقائــد الحريــص علــى كل شــؤون الدولــة وشــعب اإلمــارات
بمتابعتــه وكرمــه ومواقفــه النبيلــة ،والتــي تعكــس مــا تعلمــه
مــن الوالــد المؤســس المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل
نهيــان «طيب اهلل ثــراه» .وام

ميثاء الشامسي :محمد بن زايد شخصية تمتلك علي سالم الكعبي :محمد بن زايد يقود «الخمسين»
الرؤية الثاقبة والحكمة الصائبة والعزم والحسم بفكره المتقدم لرسم مالمح المستقبل

هنــأت معالــي الدكتورة ميثــاء بنت
ســالم الشامســي وزيــرة دولــة شــعب
اإلمــارات واألمتين العربية واالســامية
قيادة صاحب الســمو الشــيخ محمد بن
زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة «حفظه
اهلل» ،والتــي بــا شــك ســتكون مؤثــرة
فــي تاريــخ اإلمــارات والعالــم أجمع.
وقالــت معاليهــا إن صاحــب الســمو
الشــيخ محمد بــن زايد آل نهيان رئيس
الدولــة «حفظــه اهلل» ،نهــل مــن نبــع
الوالــد المؤســس المغفــور لــه الشــيخ
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان «طيب اهلل
ثــراه» ،وتــدرج فــي تكوينــه علــى نهج
زايــد وقيــم وإرث مجتمــع اإلمــارات،
كمــا استســقى مــن منهج الخير للشــيخ
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رحمــه اهلل
وأحســن مثواه.
ونوهــت معاليهــا إلــى أن صاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة «حفظــه
اهلل» ،مــارس بجــدارة الحياة السياســية وواصل إلمامــه بكل القضايا
المحلية واإلقليمية والدولية التي عاصرها وتعامل معها ،واكتســب
موجهــات الحكم الســديد والقيادة الرشــيدة بعلمــه وعمله ،وجمع
مــع ذلــك أســمى قيــم اإلنســانية فمنــذ نشــأته يؤمــن ســموه بــأن

المعرفــة أســاس القــوة ،وأن اإلنســانية
مفتــاح القلوب وأن الســام نهج الحياة
وأن العطاء نهج الحاكم وراعي الرعية.
وقالــت إن صاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بــن زايــد آل نهيــان شــخصية
تمتلك الرؤيــة الثاقبة والحكمة الصائبة
والعــزم والحســم ،وقــد شــارك بــكل
فاعليــة فــي كل مجــال مــن مجــاالت
التطــور والتقــدم فــي دولــة االمــارات،
ممــا رســخ إســم اإلمــارات ومكانتهــا،
يوجــه ويعمــل ويتابــع ،فهــو العضيــد
الوفي ألخيه الشــيخ خليفة بن زايد آل
نهيــان «رحمــه اهلل» ،وهو الســند الذي
يكمل الجهود البناءة لتحقيق رؤى أخيه
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد
آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيس
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي «رعــاه
اهلل» ،وجهــود إخوانــه أصحــاب الســمو
الشــيوخ أعضــاء المجلــس األعلــى لالتحــاد حــكام اإلمــارات ،يعطي
بــا حــدود ويعمــل بــا كلــل مــن أجــل أن ينعــم شــعب اإلمــارات
باألمــن واألمــان ،والعيــش الكريــم.
واختتمــت معاليهــا بالقــول :حفظــك اهلل قائدنــا وراعينــا ،فأنــت
العتــاد الــذي للدهــر يذخــر .وام

العدد ( )٣7٤2الثالثاء  ١٦شوال ١٤٤٣هـ الموافق  ١٧مايو ٢٠٢٢م
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 344حالة شفاء وعدم تسجيل أي حالة وفاة خالل  24ساعة

 124,534فحصاً تكشف  319إصابة جديدة بـ«كورونا»
تماشــيا مــع خطــة وزارة الصحة ووقاية
المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات
في الدولة بهدف االكتشاف المبكر وحصر
الحاالت المصابة بفيروس كورونا المستجد
«كوفيــد  »19والمخالطيــن لهــم وعزلهــم
 ..أعلنــت الــوزارة عــن إجــراء 124,534
فحصــا جديــدا خالل  24ســاعة علــى فئات
مختلفــة فــي المجتمــع باســتخدام أفضــل
وأحــدث تقنيات الفحــص الطبي.

وســاهم تكثيــف إجــراءات التقصــي
والفحــص فــي الدولــة وتوســيع نطــاق
الفحوصــات علــى مســتوى الدولــة فــي
الكشــف عــن  319حالــة إصابــة جديــدة
بفيــروس كورونــا المســتجد من جنســيات
مختلفة ،وجميعها حاالت مستقرة وتخضع
للرعايــة الصحيــة الالزمــة ،وبذلــك يبلــغ
مجموع الحاالت المسجلة  902,803حاالت.
وأعلنــت وزارة الصحة ووقاية المجتمع

عــدم تســجيل أي حالــة وفاة خــال األربع
والعشــرين ســاعة الماضيــة ،وبذلــك يبلــغ
عــدد الوفيــات فــي الدولــة  2,302حالة.
 كمــا أعلنــت الوزارة عن شــفاء  344حالة
جديــدة لمصابيــن بفيروس كورونا المســتجد
«كوفيــد  »19وتعافيهــا التــام مــن أعــراض
المــرض بعــد تلقيهــا الرعاية الصحيــة الالزمة
منــذ دخولهــا المستشــفى ،وبذلــك يكــون
مجمــوع حــاالت الشــفاء  886,472حالة .وام
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اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر
اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر
 2555 / 2022 / 207تنفيذ تجاري
 2025 / 2022/ 207تنفيذ تجاري
الى المنفذ ضدهم  -1 /العصر الذكي لألعمال الفنية ش.ذ.م.م إلى المنفذ ضده  -١ /فينسن لمقاوالت البناء ش.ذ.م.م

 -2فادي عصام محمد نوفل  -3احمد عصام محمد نوفل
مجهولي محل اإلقامة
بما أن الطالب التنفيذ
باب الحارة لتجارة الزجاج وااللمينوم ذ م م
قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامكم
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره (  68,642.10درهم ) الى
.طالب التنفيذ أو لخزينة المحكمة
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكم
في حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل  15يوما من
تاريخ نشر هذا االعالن.

المنظورة في دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم  4940لسنه
 2020تجاري جزئي  ،بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ( 12841اثنا عشر
الف وثمانمائة وواحد واربعون درهم ) ،شامالً للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ داماس لتاجير السيارات
عنوانه االمارات ? امارة دبي ? ديرة ? هور العنز ? ابوهيل محل رقم
 48بملك الشيخة فاطمة بنت راشد ال مكتوم -بجوار رويال للبلياردو
المطلوب إعالنه  -1 /بدر حزام نحيطر الشريكة الرشيدي صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامك
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  12841.00درهم الى طالب التنفيذ أو
خزينة المحكمة وعليه فإن المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية
بحقك في حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل  15يوما من تاريخ
نشر هذا االعالن.

إعالن

العدد  3742تاريخ 2022/05/17

المنظورة في دائرة االستئناف التجارية الرابعة رقم ٢٠١
موضوع االستئناف :الحكم المستأنف الصادر عن محكمة دبي االبتدائية في الدعوى
رقم  ٢٠٢١ / ٣٤٢امر اداء بتاريخ  ٢٠٢١/٢/١٧والقاضي في منطوقة« :بعد االطالع
على الملف الرقمي المذكور اعاله وبحث المطالبة الواردة فيه حيث ان الثابت في
االوراق انه قد تم اعالن المدعي عليه بالتكليف بالوفاء عن طريق النشر مباشرة
دون ان يسبق ذلك اجراء تحري عنه من جهة واحدة على االقل واالعالن وفق
نتيجة التحري لذلك قررت المحكمة بعدم قبول طلب االمر لعدم صحة االعالن
بالتكليف بالوفاء والزمت المدعية بالرسوم والمصاريف»
المستأنف :ديستريكو جلوبال لتجارة المواد الغذائية والمشروبات ذ.م.م حاليا،
فريش برودكت لتجارة المواد الغذائية والمشروبات ش.ذ.م.م
عنوانه :االمارات ،امارة دبي ،منطقة الخليج التجاري ،دبي ،مبنى بريسيم ،شقة ٣٥٠٣
المطلوب اعالنه -١ :مجموعة شركات فاطمة ذ.م.م  -صفته :مستأنف ضده
موضوع االعالن :نبلغكم بقيد المستأنف بقيد القضية المذكورة اعاله الستئناف
الحكم الصادر في امر االداء المقيد من قبلكم ،وحددت لها جلسة يوم االربعاء
الموافق  ٢٠٢٢/٠٦/١الساعة  ١٠٫٠٠صباحا بقاعة التقاضي عن بعد وعليه يقتضي
حضوركم او من يمثلكم قانونيا وفي حالة تخلفكم ستجري محاكمتكم غيابيا.

مجهول محل اإلقامة

اعالن بالنشر في الدعوى
رقم  - 881 / 2022 / 16تجاري جزئي

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الرابعة رقم 403
موضوع الدعوى المطالبة بإلزام المدعى عليهما بان يؤديا بالتضامن والتضامم
والتكافل فيما بينهما للمدعى مبلغ وقدره  804728.79درهم مع الفائدة
القانونية بواقع  %12من تاريخ االستحقاق وحتى تمام السداد .والرسوم
والمصاريف وأتعاب المحاماة
المدعى ابتاون لتأجير السيارات ش.ذ.م.م
عنوانه االمارات امارة دبي بر دبي  -الخليج التجاري األول  -بناية امبار
هايتس  -محل رقم  10بملك غزوان سعيد اسعد
المطلوب إعالنهما  -1 /زياد بن طارق بن محمد متولي صفته :مدعى عليه
 -2عبدالرحمن بن اسامه بن حسين السيد صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعى
عليهما بان يؤديا بالتضامن والتضامم والتكافل فيما بينهما للمدعي مبلغ وقدره
 804728.79درهم مع الفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ االستحقاق
وحتى تمام السداد  .والرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة وحددت لها
جلسة يوم الخميس الموافق  2022-05-19الساعة  09:00صباحا في قاعة
التقاضي عن بعد & BUILDING_DESCلذا فأنت مكلف بالحضور أو من
يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة
قبل الجلسة بثالثة أيام على األقل.

العدد  3742تاريخ 2022/05/17

بما أن الطالب التنفيذ /
مينت لنقل المواد البترولية ش.ذ.م.م
قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله
والزام بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  152124درهم
الى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة

العدد  3742تاريخ 2022/05/17

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 1724 / 2022 / 207تنفيذ تجاري

العدد  3742تاريخ 2022/05/17

مذكرة إعالن بالنشر «استئناف» في االستئناف
رقم  ١٩٣/٢٠٢٢/٣٦١استئناف امر اداء

العدد  3742تاريخ 2022/05/17

العدد  3742تاريخ 2022/05/17

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  - 1892 / 2022 / 207تنفيذ تجاري

المنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 2021/3343
تجاري جزئي بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ( ٤٩٧٠٧درهم) ،شامالً
للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ داماس لتأجير السيارات ش.ذ.م.م
عنوانه االمارات امارة دبي ديرة هور العنز ابوهيل محل رقم 48
بملك الشيخة فاطمة بنت راشد ال مكتوم -بجوار رويال للبلياردو
المطلوب إعالنه  -1 /محمد بن جاسم بن محمد الفهيد صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله
والزامكم بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ( )49707درهم الى طالب
التنفيذ أو خزينة المحكمة وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات
التنفيذية بحقكم في حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل  15يوما
من تاريخ نشر هذا االعالن.

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية
قسم الحجوزات والبيوع

العدد  3742تاريخ 2022/05/17

إعالن بيع عقار بالمزاد العلني (نشراً)
القضية التنفيذية رقم  ١٦٣٦لسنة ٢٠٢٠

مذكرة إعالن بالنشر (إستئناف) في االستئناف
رقم  - 890 / 2022 / 305استئناف تجاري

المنظورة في دائرة إدارة الدعاوي االستئنافية الرابعة رقم 822
موضوع االستئناف الحكم المستانف هو الحكم الصادر من محكمة دبي
بتاريخ  2022/3/30في الدعوى رقم  930لسنة  2020تجاري كلي
المستأنف بنك دبي التجاري
عنوانه اإلمارات  -إمارة دبي -منطقة الخليج التجاري  -دبي-بيزنس
باي  -بي سكوير  -اسبكت تاور  -الطابق الرابع  -مكتب 404
ويمثله ناصر حمد سليمان جابر الشامسي
المطلوب إعالنهم  -1 /ندهي جيمز م د م س صفته :مستأنف ضده
 -2النيل للمجوهرات و االلماس ش ذ م م صفته :مستأنف ضده
 -3جلوبكس جولز ش ذ م م صفته :مستأنف ضده
 -٤كونسبت للمجوهرات م م ح صفته :مستأنف ضده
موضوع اإلعالن قد أستأنف الحكم الصادر بالدعوى رقم 2020 / 930
تجاري كلي وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق  2022-05-17الساعة
 09:00صباحا بقاعة التقاضي عن بعد وعليه يقتضى حضوركم أو من
يمثلكم قانونيا وفي حالة تخلفكم ستجرى محاكمتكم غيابيا.

إعالن

العدد  3742تاريخ 2022/05/17

الدعوى رقم  2022/50إجراءات إعسار

طالب اإلعسار :جعفر عبداهلل محمـد غلوم عبداهلل.
باإلشارة لقرار عدالة محكمة دبي اإلبتدائية الموقرة في الدعوى
أعاله المؤرخ في  10مايو  ،2022والذي قضى بقبول طلب
فتح إجراءات اعسار المدين شكال وتعيين خبير من جدول
الخبراء أمينا لإلعسار ،وعليه يرجى من كافة الدائنين للمدين
المذكور أعاله تقديم مطالباتهم مدعومة بالمستندات المؤيدة
لذلك ،وتقديمها لألمين خالل مدة ال تزيد على ( )20عشرين
يوم عمل من تاريخ النشر ،كما يرجى من كل ذي مصلحة له
حق في أي من أموال المدين أن يتقدم بطلب إسترداد األموال
المنقولة أو غير المنقولة المملوكة له من بين أموال المدين،
خالل مدة أقصاها شهرين من تاريخ نشر القرار ،وعلى أن
يبين في طلب اإلسترداد نوع وطبيعة مواصفات تلك األموال
وطبيعة الحق الوارد عليها.
لإلستفسار :ماز للمحاسبة القانونية ،دبي ،الخليج التجاري،
برج بيناري تاور ،مكتب رقم  ،110الطابق األول ،هاتف
 ، + 971 )4( 5821333فاكس،+ 971 )4(5705773 :
البريد اإللكتروني.expert@mazca.ae :

المنفذ ضده  :احمد عبداهلل الحمادي
لصالح طالب التنفيذ  /بنك المشرق ش.م.ع
تعلن محكمة الشارقة االبتدائية االتحادية للجميع بأنه سينعقد مزاد علني
وذلك على موقع االمارات للمزادات http://www.emiratesauction.ae
في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الخميس الموافق 2022/05/26
وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمنفذ ضده (ألعلى عطاء) وأوصافها
على النحو التالي:
 العقار قطعة رقم  ٤٤٥ملك بمنطقة النهدة بإمارة الشارقة  ،سعرالتثمين  ٦٨٫٩٧٠٫٠٠٠درهم (ثمانية وستون مليون وتسعمائة وسبعون
ألف درهم)  ،سعر العرض بعد التخفيض  ٣٤٫٤٨٥٫٠٠٠ :درهم  ،والعقار
عبارة عن  :بناية سكنية  /تجارية طابق أرضي  ١٥ +طابق متكرر.
يتوجب على الراغب باالشتراك بالمزايدة أن يتقدم بموجب شيك
مصدق بقيمة  %20من الثمن المقدر للعقار فعلى من يرغب بالشراء أو
االستفسار عن ذلك مراجعة قسم الحجوزات والبيوع بالمحكمة أو الموقع
االلكتروني لالمارات للمزادات http://www.emiratesauction.ae
وذلك قبل موعد البيع وعلى كل من له اعتراض التقدم باعتراضه
معززا إياه بما يبرره من مستندات قبل الموعد المحدد للبيع بثالثة
أيام على االقل.
رئيس قسم الحجوزات والبيوع

مدير البلدية

العدد  3742تاريخ 2022/05/17

العدد  3742تاريخ 2022/05/17

العدد  3742تاريخ 2022/05/17

مذكرة إعالن بالنشر (إستئناف)
 113 / 2022 / 387استئناف تظلم تجاري

إلى المستانف ضده -1 :صوريا لألزياء ش.ذ.م.م
مجهول محل اإلقامة
بما أن المستأنف مهدي مجتبى
ويمثله صالحة خليفة الحج خليفة البسطي
قد أستانف الحكم الصادر بالدعوى رقم 2022 / 120
تظلم تجاري
وحددت لها جلسة يوم االربعاء الموافق 2022-06-08
الساعة  05:30مساءا بقاعة التقاضي ،عن بعد وعليه
يقتضي حضوركم أو من يمثلكم قانونيا وفي حالة تخلفكم
ستجرى محاكمتكم غيابيا.

إجتماع خبرة

العدد  3742تاريخ 2022/05/17

إعالن بالنشر في الدعوى رقم SHCFICIPOR2022- 0001857
تجاري جزئي لدى محكمة الشارقة اإلتحادية اإلبتدائية
المرفوعة من المدعي  /بنك الفجيرة الوطني فرع دبي
ضد المدعى عليه األول  /العالم الفسيح الدولية للسفر والسياحة والشحن ذ م م
ضد المدعى عليه الثاني  /محمد شهزاد بت
المدعى عليه الثاني  /محمد شهزاد بت ( العنوان  :إمارة الشارقة  -الغوير -حي
الغرب  -شارع الشيخ صقر بن خالد القاسمي  -بناء  :داماس  -محل رقم - 13
بجانب ستوديو أفنان وفندق بالزا ) مدعو للحضور شخصياً أو بواسطة وكيل معتمد
لحضور جلسة اجتماع الخبرة األول عن بعد المقرر عقدها الساعة الواحدة ظهرا
يوم االثنين الموافق  2022/05/٢٣من خالل برنامج زوم لالجتماعات ولذلك يتطلب
منكم التواصل مع الخبير للتنسيق قبل يومين على األقل مع إرسال المذكرات
والمستندات ذات الصلة بموضوع الدعوى الى الخبير بواسطة البريد اإللكتروني
الظاهر في هذا اإلعالن .مرفق الرابط اإللكتروني للجلسة المقررة
https://us04web.zoon.us/j/5356266081?pwd=bzdnZXZ6a9NdVJwVE
9FSnRFSEtsUT09
 : 535 626 6081رمز الجلسة
 : 1u0gbfرمز الدخول
الخبير المصرفي  /جهاد ابراهيم مطر ابوجراد
E-mail: jehad4justice@yahoo.com
هاتف متحرك 0564450496 :

أمين اإلعسار /د .مشعل عبداهلل

العدد  3742تاريخ 2022/05/17

إعالن

العدد  3742تاريخ 2022/05/17

إعالن

تعلن بلدية دبا الفجيرة بأن السيدة  :عائشه سالم أحمد الالغش العنتلي
 /اإلمارات ،صاحبة الرخصة التجارية «هيرو للهدايا والعطور» ترغب
بالتنازل للسيد  :أنس أبوعبيده مصطفى الشيخ إدريس  /السودان،
ووكيل خدماته السيدة  :عائشه سالم أحمد الالغش العنتلي  /اإلمارات
 ،وتغيير اإلسم التجاري والنشاط والشكل القانوني.
فعلى من له اعتراض على ذلك مراجعة البلدية خالل خمسة عشر يوما من تاريخه
وإال فإن البلدية غير مسئولة عن حقوق أو دعوى بعد انتهاء المدة المذكورة.

تعلن بلدية دبا الفجيرة بأن السيد :أحمد علي سعيد علي الحفيتي /
اإلمارات ،صاحب الرخصة التجارية «نوفوتيه أمجد للمالبس الجاهزة»
يرغب بالتنازل عن الرخصة التجارية للسيد  :سيف عبداهلل علي
محمد الزيودي  /اإلمارات  ،بنفس اإلسم التجاري والنشاط والموقع.
فعلى من له اعتراض على ذلك مراجعة البلدية خالل خمسة عشر يوما
من تاريخه وإال فإن البلدية غير مسئولة عن حقوق أو دعوى بعد انتهاء
المدة المذكورة.
مدير البلدية

العدد  3742تاريخ 2022/05/17
العدد  3742تاريخ 2022/05/17

إعالن

إعالن

إعالن

تعلن بلدية دبا الفجيرة بأن السيد  :حسن راشد سعيد عبداهلل
الحمودي  /اإلمارات ،صاحب الرخصة التجارية «سوبر ماركت
الذهبية» صادرة من بلدية دبا الفجيرة يرغب بنقل الرخصة
من بلدية دبا إلى بلدية الفجيرة /الصرم.
فعلى من له اعتراض على ذلك مراجعة البلدية خالل خمسة
عشر يوما من تاريخه وإال فإن البلدية غير مسئولة عن حقوق
أو دعوى بعد انتهاء المدة المذكورة.
مدير البلدية

تعلن بلدية دبا الفجيرة بأن السيد :سيف علي عبيد راشد
الهاللي اإلمارات ،صاحب الرخصة التجارية « النياز لصيانة
المباني العامة» يرغب بالتنازل عن الرخصة التجارية للسيد:
خالد راشد عبداهلل محمد الظنحاني /اإلمارات ،وتغيير الموقع.
فعلى من له اعتراض على ذلك مراجعة البلدية خالل خمسة
عشر يوما من تاريخه وإال فإن البلدية غير مسئولة عن حقوق
أو دعوى بعد انتهاء المدة المذكورة.
مدير البلدية

تعلن بلدية دبا الفجيرة بأن السيد :حمد أحمد محمد عبداهلل
الزيودي  /اإلمارات ،صاحب الرخصة التجارية «مغسلة عاصف»
يرغب بتغيير اإلسم التجاري والنشاط.
فعلى من له اعتراض على ذلك مراجعة البلدية خالل خمسة عشر
يوما من تاريخه وإال فإن البلدية غير مسئولة عن حقوق أو دعوى
بعد انتهاء المدة المذكورة.
مدير البلدية
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إعالن

تعلن بلدية دبا الفجيرة بأن السيد :راشد سعيد مطر العبدولي
اإلمارات ،صاحب الرخصة التجارية « صالون الفردوس للحالقة
فرع  » 1يرغب بالتنازل عن الرخصة التجارية للسيد :ياسر
علي برمان محمد الخزيمي /اإلمارات ،وتغيير االسم التجاري.
فعلى من له اعتراض على ذلك مراجعة البلدية خالل خمسة عشر
يوما من تاريخه وإال فإن البلدية غير مسئولة عن حقوق أو دعوى
بعد انتهاء المدة المذكورة.
مدير البلدية
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إعالن

تعلن بلدية دبا الفجيرة بأن السيد  :حمد عبيد محمد سليمان الهنداسي /
اإلمارات ،صاحب الرخصة التجارية «غزة للتمديدات الكهربائية والصحية»
يرغب بالتنازل للسيد :سهیل رانا شفيع العالم  /بنغالديش ،ووكيل خدماته
السيد :محمد مطر صالح سليمان الكعبي  /اإلمارات ،بنفس االسم التجاري
والنشاط والموقع وتغيير الشكل القانوني
فعلى من له اعتراض على ذلك مراجعة البلدية خالل خمسة عشر يوما
من تاريخه وإال فإن البلدية غير مسئولة عن حقوق أو دعوى بعد انتهاء
المدة المذكورة.
مدير البلدية
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إعالن

تعلن بلدية دبا الفجيرة بأن السيد  :عبدالعزيز محمد إبراهيم أحمد
العبدولي  /اإلمارات ،صاحب الرخصة التجارية «البيك سوبرماركت» يرغب
بالتنازل للسيد  :محمود تیكي كواليات أحمد  /الهند ،ووكيل خدماته
السيد :عبدالعزيز محمد إبراهيم أحمد العبدولي  /اإلمارات ،بنفس االسم
التجاري والنشاط والموقع وتغيير الشكل القانوني
فعلى من له اعتراض على ذلك مراجعة البلدية خالل خمسة عشر يوما
من تاريخه وإال فإن البلدية غير مسئولة عن حقوق أو دعوى بعد انتهاء
المدة المذكورة.

مدير البلدية

إعالن

تعلن بلدية دبا الفجيرة بأن السادة:
السيد  :أحمد عبداهلل عبدالرحمن األفخم  /إماراتي
السيد  :إسماعيل سعيد إسماعيل الصوالحي  /األردن
لديهم رخصة  /تجارية باسم « :ورشة النعمان لتصليح السيارات »
صادرة من بلدية دبا الفجيرة حيث يرغب بتغيير االسم التجاري .
فعلى من له اعتراض على ذلك مراجعة البلدية خالل خمسة
عشر يوما من تاريخه وإال فإن البلدية غير مسئولة عن حقوق
أو دعوى بعد انتهاء المدة المذكورة.
مدير البلدية

إعالن

تعلن بلدية دبا الفجيرة بأن السادة -١ :محمد سيف محمد سيف المعمري  /اإلمارات،
 -2معاذ محمود توفيق عبد العال  /مصري ،
أصحاب الرخصة التجارية « المركز العربي للتصميمات واالستشارات الهندسية»
حيث يرغب السيد :معاذ محمود توفيق عبد العال  /مصري  ،بالتنازل عن حصته
للسيد  :اسالم محمد عاشور سالم  /مصري  ،بنفس االسم التجاري والنشاط والموقع
فعلى من له اعتراض على ذلك مراجعة البلدية خالل خمسة عشر يوما من تاريخه
وإال فإن البلدية غير مسئولة عن حقوق أو دعوى بعد انتهاء المدة المذكورة.

تعلن بلدية دبا الفجيرة بأن السيد :علي سعيد أحمد حاجية
الظنحاني  /اإلمارات ،صاحب الرخصة التجارية « البر لصيانة
المباني » يرغب بالتنازل للسيد :أحمد محمد عبيد خميس
الظنحاني  /اإلمارات  ،بنفس االسم التجاري والنشاط وتغيير الموقع
فعلى من له اعتراض على ذلك مراجعة البلدية خالل خمسة
عشر يوما من تاريخه وإال فإن البلدية غير مسئولة عن حقوق
أو دعوى بعد انتهاء المدة المذكورة.
مدير البلدية
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اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 722346

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية
«راكز» بأن شركة سانجاي وادهي ش.م.ح-ذ.م.م ( ,رقم السجل التجاري
 )0000004032420قد تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة ،ولكل من
لديه مصلحة في االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل
اربعة عشر « »14يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
هاتف+٩٧١٧٢٠٤١١١١ :
ص.ب١٠٠٥٥ :
البريد االلكترونيpublication@rakez.com :

إعالن

إعالن

تعلن بلدية دبا الفجيرة بأن السيد :شهاب أحمد محمد
الظنحاني  /اإلمارات ،صاحب الرخصة التجارية « سيزلير كافيه »
يرغب بتغيير الموقع.
فعلى من له اعتراض على ذلك مراجعة البلدية خالل خمسة
عشر يوما من تاريخه وإال فإن البلدية غير مسئولة عن حقوق
أو دعوى بعد انتهاء المدة المذكورة.
مدير البلدية

إعالن

تعلن بلدية دبا الفجيرة بأن السيد :خميس علي خميس سعيد الظهوري
 /اإلمارات ،صاحب الرخصة التجارية « مطعم ركن الرياض» يرغب
بالتنازل عن الرخصة التجارية للسيد/محمد أحمد سعيد الصغيري
الحمودي  /اإلمارات ،بنفس االسم التجاري والنشاط والموقع.
فعلى من له اعتراض على ذلك مراجعة البلدية خالل خمسة عشر
يوما من تاريخه وإال فإن البلدية غير مسئولة عن حقوق أو دعوى
بعد انتهاء المدة المذكورة.
مدير البلدية

العدد ( )٣7٤2الثالثاء  ١٦شوال ١٤٤٣هـ الموافق  ١٧مايو ٢٠٢٢م

تزايد تضخم أسعار المواد الغذائية عالمياً
كارمن راينهارت
خبير اقتصادي
يواجــه االقتصــاد العالمــي اليوم
مجموعــة من التحديات التي نادرا
ما يشــهد العالم مثيــا لها .وتؤدي
الحــرب بيــن روســيا وأوكرانيا إلى
تراكــم مجموعــة مــن المخاطــر
الجديــدة ،إضافــة إلــى المخاطــر
الموجــودة بالفعــل التــي نجمــت
عــن جائحــة ال تحــدث إال مــرة
واحــدة فــي القــرن ،أو تفاقمهــا.
ويحتــل ارتفــاع معــدل التضخــم
العالمــي وتفاوت مســارات تعافي
االقتصــادات مــن حالــة االنهيــار
التــي شــهدتها فــي  2020التــي
عمقــت الفجوة بين الــدول الغنية
والفقيــرة ،موضــع الصــدارة فــي
القائمــة الطويلــة للمخاطــر التــي
يتســم بهــا .2022
والحقيقة أن هذه الحرب تذكي
بالفعــل هــذا التضخــم العالمــي.
وكانت آثارها االقتصادية المباشرة
ملموســة بقــوة في أســواق الســلع
األوليــة .وتمثلــت فــي صدمــة
العــرض التــي تســتدعي إلــى
الذاكــرة صدمات النفــط في حقبة
الســبعينيات مــن القــرن الماضــي،
باســتثناء أن هــذه المــرة تنطــوي
أيضــا علــى ارتفاع حاد في أســعار
المــواد الغذائيــة .ونحــن نعلــم أن
جائحة كورونــا ألحقت ضررا بالغا
بسالســل اإلمــداد العالميــة ،وأدت
إلــى ارتفــاع حــاد فــي تكاليــف
عمليــات النقــل .ودعــم تدخــل
الحكومــات والبنــوك المركزيــة
الطلــب الكلــي ،بيــد أنــه لــم
يكــن لــه أثــر كبيــر فــي إصــاح
أوضــاع العرض الكلــي .وأدى هذا
الخلــل إلــى زيــادة التكاليف ومهد
الطريــق لعــودة حالــة التضخــم
العالمــي .إضافــة إلــى ذلــك أدت
االضطرابــات الناجمــة عــن الحرب
إلــى مزيــد مــن اإلضــرار بالروابط
التجاريــة وتوقف اإلنتــاج الزراعي
فــي دولتيــن مــن أكبــر المنتجيــن
الزراعييــن علــى مســتوى العالــم.
وســتقع أشــد تداعيــات هــذا األمر
وطــأة علــى كاهــل الــدول الناميــة
والفقــراء الذيــن سيشــهدون زيادة
أعلــى بكثيــر فــي أســعار المــواد
الغذائية والسلع األساسية األخرى.

مخاطر عودة ظهور أزمات غذائية في
مناطق كثيرة من العالم تلوح في
األفق على نحو كبير وهو أمر ينبغي
عدم االستهانة به
ومــع ذلــك ،ينبغــي أيضــا عــدم
االســتهانة باآلثــار الســلبية للحرب
فــي االقتصــادات المتقدمــة فــي
أوروبــا.
فــي الوضــع الراهــن ،ال يقــدم
الماضي القريب بالضرورة خريطة
طريــق جيــدة ،ألن تداعيات انهيار
بنك ليمان براذرز وســوق اإلسكان
فــي  2008أصابــت إلــى حــد كبيــر
االقتصــادات المتقدمــة .أمــا هــذه
المــرة ،فمــن المرجــح أن يكــون
عديــد مــن األســواق الصاعــدة
والــدول النامية هــي األكثر تضررا
مــن هــذه األوضــاع .وفــي األغلب
مــا يتــم التقليــل مــن أهميــة هذه
التأثيــرات ألنهــا تحدث في دول ال
تكــون موضع اهتمام وال تعد ذات
أهميــة للنظــام المالــي العالمــي.
وهــذه الــدول تقــف علــى طرفــي
نقيــض مــع الــدول التــي تعــد أكبر
مــن أن تفشــل.
فيمــا يتعلــق بالتحــدي األول،
كان معــدل التضخــم ،قبل الحرب،
بالفعــل أعلــى بكثيــر وأكثــر حــدة
وأوســع نطاقا مما اعتقدت البنوك
المركزيــة الرئيســة فــي البدايــة.
وفــي أكثــر من نصــف االقتصادات
المتقدمــة تجــاوز معــدل التضخــم
علــى مــدار  12شــهرا حتــى فبراير
 5 ،2022فــي المائــة .وشــهد أكثر
مــن  70فــي المائــة مــن األســواق
الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة
تضخمــا عنــد هــذا المســتوى أو
أعلــى منــه ،أي أكثــر مــن ضعــف
النسبة قبل تفشي فيروس كورونا.
ويشــهد معــدل التضخــم فــي
أســعار المــواد الغذائيــة تزايــدا
كبيــرا .كمــا أن مخاطــر عــودة
ظهــور أزمــات غذائيــة فــي مناطق
كثيــرة مــن العالــم ومــا يصاحبهــا
مــن اضطرابــات اجتماعيــة تلــوح
فــي األفــق علــى نحــو كبيــر وهــو
أمــر ينبغــي عــدم االســتهانة بــه...
يتبع .عن «االقتصادية السعودية»

لغة الحوار الراقي
خالد زايد
كاتب عريب
إن العمــل علــى تعزيــز مفهــوم
لغــة الحــوار فــي الحيــاة أحــد
المبــادئ الضروريــة والمهمــة التي
يحتاجهــا اإلنســان فــي أي مجتمــع
من المجتمعات ،فالحوار اإليجابي
والناجــح مطلب ضــروري علينا أن
نتبعــه لنتمكن مــن تطبيق أدبيات
الحــوار على أرض الواقــع ،ويكون
أســلوب حياة يحمــل معاني جمال
الكلمــة ،كمــا أن الحــوار يعتبــر
أرقى وســائل التواصل بين البشــر،
ويشــكل القناة السليمة والصحيحة
لالتصال بين األطراف لتكون نتائج
الحــوار فــي النهايــة مرضيــة وفيها
مرونــة لمصلحــة الجميع.
نعــم هنــاك اختالفــات تحــدث
خــال أي نقــاش أو موضــوع بيــن
طرفيــن أو أكثــر نتيجــة اإلصــرار
علــى أن كالمــي هــو الصحيــح أو
العكــس ،وهنــا أود أن أقــول إن
أساس الحوار “رأيي صواب يحتمل
الخطــأ ورأي اآلخــر خطــأ يحتمــل
الصــواب” ،وهــذه قاعــدة فيمــا
يتعلــق بموضوعنــا عــن الحــوار،
لكننــي فــي هــذا المقــال ال أريــد
أن أرفــع ســقف مفهــوم النقــاش
الســلبي ألنه ببســاطة ال يرقى ألن
يكــون منهــج حيــاة ،فلغــة الحــوار
أو النقــاش لغة حضاريــة وتوافقية
نتائجهــا تنتهــي بعالمــات التناغــم
بيــن األطــراف ،ســواء كانــت علــى
مســتوى الفكــر أو موضــوع معيــن
أو حتــى علــى مســتوى النقاشــات
العاديــة والمختلفــة فــي حياتنــا
اليوميــة.
جميعنــا يعلــم آداب الحــوار

رئيس التحرير
د .عبدالرحمن الشميري
gm@al-watan.ae

يجب أن يكون الحوار أو النقاش
بين األطراف إيجابياً وصحياً
قدر اإلمكان ،وأن يجمع بين
الموضوعية والتحليل
واحتــرام األطــراف المشــاركة فــي
النقــاش لموضوع معين ،وهنا أود
أن أركــز علــى نقطــة مهمــة جــداً
لمفهوم الحوار ،أال وهي أن يكون
الحــوار أو النقــاش بيــن األطــراف
إيجابيـاً وصحياً قــدر اإلمكان ،وأن
يجمــع بيــن الموضوعيــة والتحليل
كــي نتعــرف علــى الحســنات
والســلبيات فــي الوقــت ذاتــه،
كــي نتمكــن مــن التغلــب علــى
ســلبية الحــوار ومعالجتهــا بأفــكار
متناغمــة ،وأن يكون الحوار صادقا
وواضحــا ومتكافئا ليعطي الطرفين
فرصــة التعبير واإلبــداع الحقيقي،
ولينتهي النقاش بتوصيات يســتفيد
منهــا الجميــع.
وأخيــراً يجــب علينــا أن نعلــم
أن الحــوار لغــة تعــاون وتماســك
ال لغــة تصــادم واختــاف ،لغــة
العقــل والتعقــل ال لغــة العصبيــة
واالنفــات ،وبالتالــي يجــب أن
نعمــل علــى تعزيــز المعانــي
اإليجابيــة والجيــدة لمفهوم الحوار
الناجــح ،لنربــي جيــا يحترم اآلخر
ويتعاون مــع الطرف اآلخر ويفكر
بأفــكار تخــدم مصلحــة الجميــع،
لينعكــس إيجابــا علــى عالقاتنــا
ومجتمعنــا مــن أجــل أن نســتبدل
الكراهيــة واالختالفــات بالتســامح
والمحبة واإلبداع الراقي لشخصنا.
عــن «البــاد البحرينيــة»
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اتجاهات مستقبلية

مبادرة جديدة لتحريك المصالحة في ليبيا
مركز تريندز للبحوث واالستشارات
دعــا رئيس الحكومة الليبية المكلف
مــن قبــل مجلــس النــواب «فتحــي
باشــاغا» ،يــوم الثالثــاء الماضــي عقــب
االجتمــاع الثانــي لحكومتــه بدرنــة،
إلــى حــوار وطنــي يشــمل كافــة القوى
السياســية ،والتشــكيالت العســكرية
واالجتماعيــة الراغبــة فــي إقامــة حياة
مدنيــة قويــة.
وغايــة المبــادرة توســيع دائــرة
التواصل والمشــاركة مع الجميع ،وهي
كمــا قــال باشــاغا تعكــس الرغبــة فــي
توحيــد الجهــود ،واالتفــاق علــى القيم
والمبــادئ الوطنية ،واالســتعداد للبناء.
والســؤال المهــم هــو هل يمكــن لهذه
المبــادرة أن تنجــح وتلقــى اســتجابة
ال ســيما فــي ظــل المبــادرات األخــرى
ســواء مــن داخــل ليبيــا أو خارجهــا.
تهدف مبادرة «باشــاغا» إلى تحقيق
ثالثــة أهــداف رئيســية :الحفــاظ علــى
الســيادة الليبيــة ،ومنــع التدخــات
األجنبيــة بكافــة أشــكالها مــن جميــع
األطــراف ،وتحقيــق تطلعــات الشــعب
الليبــي فــي إجــراء االنتخابــات .كمــا
أكــدت المبــادرة أيض ـاً عــدم اللجــوء

إلــى العنــف ومنــع أي مواجهــات
بكافــة أشــكالها ،واحتــرام الشــرعية
الليبيــة والقوانيــن واإلجــراءات التــي
نتجــت عن الهيئات التشــريعية والعفو
والمصالحــة مع االلتزام بعــدم ارتكاب
أي تجــاوزات فــي المســتقبل ،وبنــاء
المؤسسات األمنية والمدنية ،والتعاون
الكامــل فــي مكافحــة الفســاد وإنعــاش
االقتصــاد الوطنــي وتحســين الخدمات
للمواطنيــن.
وهــذه فــي الحقيقــة نقــاط شــاملة
وكاملــة وهي في غاية األهمية ،وربما
ال خــاف عليهــا أصالً ،ولكــن المعضلة
الرئيســية ليســت فقــط االنتخابــات،
ولكــن أيضــا الوضــع العــام فــي ليبيــا،
حيــث يثار الســؤال حول مــدى واقعية
مثــل هــذه المبــادرة فــي ظــل ســطوة
الجماعــات المســلحة ،والوضــع األمني

المعقــد فــي البــاد باإلضافــة إلــى
االنقسام.
فالمبــادرة تأتــي علــى وقــع خــاف
سياســي حــاد حــول الســلطة ،حيــث
ترفــض حكومــة الوحــدة الوطنيــة
برئاســة عبــد الحميــد دبيبــة تســليم
مهامهــا ألي حكومــة أخــرى إال بعــد
إجــراء االنتخابــات .والمشــكلة هنا أنه
ال يوجد أفق زمني إلجراء االنتخابات،
فالخالف بشأن القاعدة الدستورية التي
ســتجرى علــى أساســها ،مســتمرة ،ولم
تفلــح الجهــود التــي تبذلهــا المبعوثــة
األمميــة فــي التوصــل إلــى حــل بشــأن
هــذه المســألة الحاســمة.
ومــع ذلــك فإن ،هناك بوادر أمل قد
تكــون مشــجعة حيث عبــرت األطراف
الرئيســية ،مجلــس النــواب والمجلــس
األعلــى للدولــة ،عن رغبتهمــا بالتوصل
إلــى حلــول وســط وذلــك فــي ســياق
المحادثــات التــي تجــري فــي القاهرة.
وهنا تتكسب المبادرة ُبعداً آخر ،ألنها
تدعم الجهود اإلقليمية لتذليل العقبات
أمام حل المعضلة الدستورية ،وال سيما
فيمــا يتعلق بتوســيع قاعدة المشــاركة
لتشــمل كل القــوى دون اســتثناء بمــا
فيهم العســكريين.

على جميع األطراف الحريصة على
حل األزمة وإنهاء معاناة الليبيين
أن تتجاوب إيجابياً مع المبادرة
بما يتطلبه ذلك بالطبع من
تقديم تنازالت
وربمــا يكــون مــن النقــاط الهامــة
األخــرى فــي المبــادرة أيضـاً مــا يتعلق
بــدور الثــوار والقوات المســلحة حيث
أقــرت بدورهم في مقاومة االســتبداد
والحرب على اإلرهاب ،وهذا يعني أن
الحكومة الجديدة منفتحة علـى الحوار
مــع كل القــوى السياســية والعســكرية
دون تحفظــات وهــذه نقطــة انطــاق
قوية.
ويبقــى أن علــى جميــع األطــراف
الحريصــة علــى حــل األزمــة وإنهــاء
معانــاة الليبييــن أن تتجــاوب إيجابيــا
مــع المبــادرة بمــا يتطلبه ذلــك بالطبع
مــن تقديــم تنــازالت ،بــل وتضحيــات
فــي ســبيل إخــراج البــاد مــن هــذه
«الظلمــات».

تمكن مريض التصلب الجانبي الضموري من التواصل
شريحة دماغية ِّ
محمد شعبان
صحفي علمي
«أحــب ابنــي الرائــع» ...كانــت تلــك
الكلمــات األولــى لمريــض يعانــي حالــة
متقدمــة مــن مــرض التصلــب الجانبــي
الضمــوري ،عبــر بهــا عــن شــعوره بعد أن
أفقــده المــرض القــدرة علــى التواصل مع
اآلخريــن؛ إذ يدمر هــذا المرض األعصاب
التــي تتحكــم فــي الحركــة ،وبالتالي يفقد
المرضــى فــي حــاالت المــرض المتقدمــة
القــدرة علــى أداء أي حركــة إراديــة ،فــا
يســتطيعون المشــي أو التحــدث ،ولكنهم
يكونــون قادريــن علــى التفكيــر والشــعور
والرؤيــة والســمع والتــذوق والشــم.
ومــن دون القــدرة علــى تحريــك الفــم
واللســان ،يصبــح التواصــل مــع مرضــى
محدودا للغاية،
التصلب الجانبي الضموري
ً
وأحيا ًنــا ُتســتخدم إشــارات األعيــن -إن
كانــت ال تــزال قادر ًة علــى الحركة -كلغة
للتواصــل مــع ذوي المرضى ،جهود بحثية
مضنيــة ُبذلــت مــن أجل تمكيــن المرضى
مــن التواصــل حتــى ولــو بشــكل محــدود
مــع ذويهــم ومــع أفــراد الفريــق الطبــي
الــذي يتولــى عالجهم.
فــي عــام  ،2016أظهــرت نتائــج
دراســة َت َم ُّكــن امــرأة مصابــة بالمــرض
مــن كتابــة بعــض الجمــل -علــى أحــد
البرامــج الحاســوبية -باســتخدام شــريحة
دماغيــة تتيــح التواصــل المباشــر بيــن
دماغ اإلنســان والحاســوب ،وُتعرف باسم
«واجهــات الدمــاغ الحاســوبية» ،غيــر أن
هــذه المريضة كانت ال تــزال تتمتع بقدر
التحكــم فــي
ضئيــل مــن القــدرة علــى ُّ
عضــات العيــن والفــم.

إعادة التواصل

ولكــن ،هــب أن الدمــاغ قــد فقــد
ســيطرته علــى الجســم بأكملــه ،فهــل
ســتكون إشــارات الدمــاغ حينئ ـ ٍذ مفيــدة
رجــم إلــى أي شــكل مــن أشــكال
ألن ُت َت َ
التواصــل؟
كان هــذا هــو الحــال مــع أحــد مرضــى
التصلب الجانبــي الضموري الذين يعانون
حالة ُعزلة كلية ،ففي عام ُ ،2018شخصت
حالة المريض بواســطة فريــق من العلماء
في جامعة توبنغن األلمانية ،وفي غضون
أشــهر ،فقــد المريض القدرة على المشــي
والتحــدث ،وبعد عامُ ،و ِضع المريض على
جهاز التنفس االصطناعي لمســاعدته على
التنفــس ،ثــم فقــد قدرتــه علــى تحريــك
عينيــه ،ولــذا ،فقــد دفعــت حالــة العزلــة
الكليــة تلــك إلــى إجراء جراحة الســتزراع
غرســة دماغيــة تمكِّنــه مــن البقــاء علــى
تواصــل مــع عائلتــه ،وقــد تقدمــت زوجة
المريــض وأختــه بموافقــة كتابيــة علــى
إجــراء هــذه الجراحة.
فــي هــذا اإلطــار ،أفــادت دراســة
بحثيــة حديثــة ُنشــرت فــي دوريــة
«نيتشــر كوميونيكيشــنز” Nature
 Communicationsفــي  22مــارس
بتمكــن المريــض مــن اختيــار
الماضــيُّ ،
ـدا تلــو اآلخــر ،مــن أجــل
ـ
الحــروف ،واح ً
تكويــن كلمات وجمــل للتعبير عن أفكاره
واحتياجاتــه ،وذلــك ألول مرة فيما يتعلق
بالمرضــى الذيــن دخلــوا هــذه المرحلــة
المتقدمــة مــن المــرض.
وتعقيبا على الدراســة ،تقول ماريســكا
ً
فانستينســل -األســتاذ المســاعد في مركز
الدمــاغ التابــع للمركــز الطبــي الجامعــي
بأوترخــت بهولنــدا ،وغيــر المشــاركة في
الدراســة -فــي تصريحاتهــا لـ»للعلــم» :إن
هــذه النتائــج أظهــرت «قــدرة مرضــى
التصلب الجانبــي الضموري الذين يعانون
حالــة عزلة كلية -وليس لديهم أي طريقة
أخــرى للتواصــل -علــى تهجئــة الكلمــات
والجمل باستخدام إشارات الدماغ فقط”.
يقول أوجوال شــودري -المؤلف األول

اإلمــارات العربيــة المتحــدة
أبوظبــي ص.ب٥٤٠٤٠ :
هـاتـــف٠٢-٤٤٨٦٠٠٠ :
فاكــس٠٢-٤٤٨٥٤٠٠ :

مكتب العين :هاتف:
مكتب دبي :هـاتف:
اإلعـــالنـات :هــاتـف:
الـتـوزيــع هــــاتـف:

فــي الدراســة والمديــر العام لشــركة «إيه
إل إس فويس” (-)ALS Voice gGmbH
في تصريحاته لـ»للعلم»« :إن حالة العزلة
اختصارا بـCLIS
الكلَِّّية تلــك -والمعروفة
ً
تختلــف عــن حالــة العزلــة التي يســتطيع
المريــض فيهــا اســتخدام عينيــه للتواصل،
اختصارا باســم  ،LISموضح ًة
والمعروفــة
ً
أنــه فــي حالــة العزلــة الكليــة تتدهــور
حالــة المريض حتــى يفقد الســيطرة على
العضــات المتحكِّمــة في حركــة العين.

التحكم في إشارات الدماغ

فــي البدايــة زرع الفريــق البحثي اثنين
مــن األقطــاب الكهربائية الدقيقة في جزء
الدمــاغ الــذي يتحكــم فــي الحركــة ،ومن
ثــم قــام بتوجيــه أســئلة «نعــم» أو «ال»
إلــى المريــض ،طالبيــن منــه تحريــك يديه
أو قدميــه أو رأســه أو عينيــه لإلجابــة عن
تلــك األســئلة ،غيــر أن اإلشــارات العصبية
كانت غير متسقة على النحو الذي يسمح
بفــك تشــفيرها مــن قِبــل الباحثين.
وبعد  3أشهر من هذه المحاوالت غير
الناجحة ،اســتخدم الفريق طريقة التغذية
الراجعــة العصبيــة المعتمدة على الســمع
لــدى المريــض ،والتــي ُيطَلــب فيهــا مــن
المريــض تعديــل إشــاراته الدماغيــة وف ًقــا
ظهر
لقياســات تؤخذ في الوقت الفعلي وُت ِ
مــدى نجاحــه فــي إتمــام المهمــة الموجه
ـب مــن
إليهــا ،فعلــى ســبيل المثــالُ ،ط ِلـ َ
المريــض تعديل تــرددات بعــض النغمات
الصوتيــة -التحكم فــي صوت النغمة التي
محاول رفع ترددهــا أو خفضه-
يســمعها
ً
باســتخدام نشــاط دماغه العصبي.
كانت هذه اإلستراتيجية بمنزلة «لحظة
وجدُتهــا» بالنســبة للفريــق البحثــي ،كمــا
يقــول «شــودري»؛ فمــن خــال تعديــل
تمكــن المريــض مــن
إشــاراته العصبيــةَّ ،
تردد
ـردد النغمة ومطابقتهــا مع ُّ
تعديــل تـ ُّ
النغمة التي استمع إليها ،وبمجرد الوصول
إلــى التــردد المطلــوب ،يســمع المريــض
صو ًتــا يفيــد بنجاحــه فــي إتمــام المهمــة.
ومــن خــال التحكم في إيقــاع النغمة،
وارتفاعــا ،تمكَّن الرجــل -البالغ
انخفاضــا
ً
ً
عامــا -مــن االختيــار
مــن العمــر اآلن ً 36
بيــن «نعــم» أو «ال» لمجموعــة مــن
األحــرف ،فارتفــاع صــوت النغمــة يعنــي
«نعــم» وانخفاضهــا يعنــي «ال» ،وقــد
ُجزئــت األبجدية إلى مجموعات لها ألوان
مختلفة ،فلــو أراد المريض اختيار الحرف
«أ» علــى ســبيل المثــال ،فسـُـتعرض عليه
المجموعــات اللونية واحــد ًة تلو األخرى،
ويتبــع ذلــك نغمــة صوتية يقــوم المريض
بتعديــل ترددها الختيــار «نعم» أو «ال»،
ومــن ثــم «ُتعــرض عليــه األحــرف داخــل
ـدا تلو اآلخر
هــذه المجموعة اللونية واحـ ً
أيضــا من خــال تعديل
ليختــار مــن بينهــا ً

0٣ -٧٦٥٥٠٠٠
٠٤ -٣٩٥٧٠٠٠
٠٢ -٤٤٨٥٠٠٠
٠٢ -٤٤٨٦٠٠٠

فاكس:
فاكس:
فاكس:
فاكس:

٠٣ -٧٨٤٩٦١٦
٠٤ -٣٩٥٧١١١
٠٢ -٤٤٨٥٤٥٠
٠٢ -٤٤٨٢٤٨٦

وارتفاعا» ،كما
انخفاضــا
النغمــة الصوتيــة
ً
ً
يقول «شــودري”.
ـرن على
وبعــد ثالثــة أســابيع مــن التمـ ُّ
تمكــن المريض مــن تكوين
هــذا النظــامَّ ،
جمــل مفيــدة؛ ففــي إحدى هــذه الجمل،
طلــب المريــض مــن مقدمــي الرعايــة
الصحيــة تغيير وضعيتــه ،وبعد عام تمكَّن
ضن
من تكوين عشرات الجمل -بمعدل ُم ٍ
بلــغ حر ًفــا فــي الدقيقــة -والتــي كان من
بينهــا «أحــب ابنــي الرائع”.
ويذكــر نيلز بيرباومر -طبيب األعصاب
المعالــج وقائــد الدراســة فــي جامعــة
توبنغــن -فــي تصريحاتــه «للعلــم» أن
«هــذا المريــض ُيعــد أول شــخص علــى
اإلطــاق يمكنــه التواصــل بطالقــة وهــو
فــي حالــة عزلــة كلية إثــر مــرض التصلب
الجانبــي الضمــوري”.

تحديات قائمة

ويوضح شــودري أن «أكثــر من %52.6
مــن هــذه الجلســات نتــج عنهــا مطابقــة
تردد النغمة بدقة بلغت  %90على األقل،
وأن  %17.1مــن الجلســات كانــت نســبة
مطابقتهــا أقل مــن .”%80
وتعلي ًقــا علــى مســتوى الدقــة الــذي
ينبغــي لهذه األجهــزة الوصول إليه ،يقول
برينــدان أليســون ،الباحــث فــي جامعــة
كاليفورنيــا األمريكيــة فــي ســان دييغــو،
وغيــر المشــارك فــي الدراســة« :يعتمــد
ذلــك علــى العديــد مــن العوامــل ،فلــو
أن أمامــك خياريــن فقــط ،فــإن مســتوى
كاف”.
مــن الدقــة بنســبة ُ %65يعــد غيــر ٍ
ويضيــف «أليســون» فــي تصريحاتــه
لـ»للعلــم»« :لكــن لــو كان لديــك العديــد
مــن الخيارات وقدرة على تصحيح الخطأ،
فــإن دقــة بنســبة  %65تكــون كافيــة؛ إذ
تعتمــد دقــة واجهــات الدمــاغ الحاســوبية
كغيرهــا مــن العوامــل المرتبطــة بتلــكالواجهــات -علــى التطبيــق وقــدرات
المســتخدم وتفضيالتــه”.
وترى «فانستينسل» أن أحد التحديات
الرئيســة لهذه الدراســة هو «عدم قدرتها
علــى العمل خالل كل األيام التي شــهدتها
التجربــة»؛ إذ نجحــت محــاوالت التواصل
فــي  107مــن األيــام ،وذلــك مــن إجمالي
يومــا أبلغــت عنهــا الدراســة ،وقــد
ً 135
أنتجــت  44محاولــة فقــط -مــن هــذه
جمل واضحة.
المحــاوالت الــــً -107
ويعــزو «شــودري» الســبب فــي ذلــك
َ
إلــى حالة الدمــاغ الذهنية ،إذ يقول« :إن
األصحــاء أنفســهم قــد يشــعرون بالتعــب
أو يعجــزون عــن أداء بعــض مهماتهــم لــو
كانــوا فــي حالــة صحيــة غيــر جيــدة ،أو
ـرا مــن النــوم ،أو
لــم يأخــذوا قسـ ً
ـطا وافـ ً
ألي مــن العوامــل األخــرى”.
ٍّ
والجديــر بالذكــر أن هــذه الغرســة لــم

ـدة مــن قبل ،بل جــرى تطويرها
تكــن ُم َعـ َّ
تطور الحالة الصحية للمريض ،التي
خــال ُّ
انتهــت بوصوله إلــى حالة العزلــة الكلية،
ممــا يعنــي أن بعــض مراحــل التطويــر
والتدريــب علــى هــذه الغرســة كانــت
قبــل أن يعانــي المريــض حالــة العزلــة
الكليــة ،ولــذا ،فــإن إران كاليــن -األســتاذ
المســاعد المنتســب في جامعة واشــنطن
وغير المشــارك في الدراســة -يرى «عدم
وجــود مــا يضمــن نجاح هذه الغرســة في
األشــخاص الذيــن هــم بالفعــل فــي حالــة
عزلــة كليــة ،أو أولئــك الذيــن يجــدون
أنفســهم فجــأ ًة فــي حالــة عزلــة كليــة،
نتيجــة اإلصابــة بســكتة دماغيــة علــى
ســبيل المثــال» ،وذلــك وفــق مــا صــرح
بــه لـ«للعلم».
وإضاف ًة إلى ذلك ،يقول «أليسون»« :إن
الحاجــة إلــى الجراحــة ُتعد أحــد التحديات
الرئيســة أمــام اســتخدام واجهــات الدمــاغ
الحاســوبية الغائــرة ،غيــر أن هنــاك بعــض
الحاالت المرضية التي يكون فيها مثل تلك
الجراحــات هو الخيار األفضــل للمريض”.
ويشــير «بيرباومــر» إلــى أن «تكلفــة
هــذه المعــدات تبلــغ  150ألــف يــورو،
إضافـ ًة إلــى التكاليــف الشــخصية وتكلفة
الجراحــة فــي أوروبــا التي تســاوي المبلغ
تقريبــا ،كمــا تحتــاج هــذه األنظمــة
ذاتــه ً
حجمــا وأن تعمــل
إلــى أن تكــون أصغــر ً
يمكــن ذوي المرضى وكذلك
بشــكل آلــي ِّ
مقدمــي الرعايــة الصحيــة من اســتخدامها
دون الحاجــة إلــى الخبــراء”.
كما تشير «فانستينسل» إلى أن «هناك
يتوجب
العديد من القضايا األخالقية التي َّ
معالجتهــا قبــل أن نــرى واجهــات الدمــاغ
الحاســوبية فــي العيــادات الطبيــة ،والتــي
مــن بينهــا الجراحــة الالزمــة لــزرع هــذه
الغرســات الدماغيــة ومــا قــد يصحبــه من
مخاطــر ،إضافـ ًة إلى أهميــة توفير حماية
فائقــة لخصوصية بيانــات الدماغ”.
وعلــى الرغــم مــن هــذه التحديــات،
فــإن هــذه الدراســة قــد تمهــد الطريــق
للمزيــد مــن األبحــاث التــي تهــدف إلــى
تطويــر غرســات دماغيــة مــن شــأنها أن
العزلة ال ُكلية
ِّ
تمكــن المرضى في مراحــل ُ
مــن التواصــل مــع ذويهــم بشــكل أفضــل.
عــن «ســاينتافيك أميريكان»

» أن تتواصل مع قرائها الكرام
يسر جريدة «
حول صفحة «رأي ودراسات» على العنوان التالي

لشكاوى التوزيع االتصال على الرقم٠٥٠ /٤٩١٢١٧٩ :

https://www.facebook.com/Alwatan.uae

إن الحاجة للجراحة تُعد أحد
التحديات الرئيسة أمام استخدام
واجهات الدماغ الحاسوبية غير
أنها قد تكون الحل األمثل
لبعض الحاالت

https://twitter.com/ALWATAN_UAE

political@al-watan.ae

www.alwatannewspaper.ae

محتويات مكتبة فرنسا الوطنية تعود إلى مهدها التاريخي
يســتعد المقــر التاريخــي للمكتبــة الوطنيــة الفرنســية فــي
قلــب باريــس إلعــادة فتــح أبوابــه بحلّــة جديــدة فــي ســبتمبر
المقبل ،وتوضع اللمسات األخيرة على عملية نقل المحتويات
مجــدداً إليــه ،بعدمــا كان أفــرغ منهــا بهــدف تنفيــذ أشــغال
إعــادة التأهيل.
ـر الــذي أقيمــت فيــه المكتبــة فــي القــرن الثامــن
كان المقـ ّ
عشــر عبــارة عــن مبــان مرموقــة بالقــرب مــن حديقــة القصــر
قيمة من المخطوطات والمطبوعات
الملكي ويضم مجموعات ّ
والصــور الفوتوغرافيــة وتلــك المتعلقــة بالموســيقى والفنــون
المســرحية ،إضافــة إلــى خرائط وعمــات معدنيــة وميداليات
وتحف.
وقام الكاتب غوســتاف فلوبيــر ( )1880-1821مثالً بزيارات
عــدة لقســم الميداليــات عندمــا كان فــي صــدد تأليــف روايتــه

«ســاالمبو» لالطــاع على العمــات القديمة.
لكــن التقــادم أصــاب الموقــع فــي الســنوات األخيــرة ،ولــم
يعــد يليــق بالمكتبــة ،وهــذا مــا دفــع إلــى إطــاق ورشــة
إلعــادة تأهيلهــا عــام  .2010ومــع انتهــاء األشــغال الطويلــة
التــي بلغــت تكلفتهــا  248مليــون يــورو ،وف ًقا لموقــع المكتبة
الوطنيــة اإللكترونــي ،ســيعاد فتحهــا بالكامل للجمهــور في 17
ســبتمبربحلة جديدة قوامها قاعات مفتوحة وواســعة وعملية.
وســتخصص «القاعــة البيضاويــة» المهيبــة مث ـاً للشــرائط
المصــورة التــي يبلــغ عــدد تســعة آالف ويمكــن االطــاع
عليهــا مجان ـاً.
باإلضافــة إلــى ذلــك« ،لــم ُينظــر إلــى القاعــات هــذه المرة
علــى أنهــا متحــف ،بــل هــي مكشــوفة ومفتوحــة للجميــع»،
علــى مــا شــرحت رئيســة المكتبــة لورانــس أنجيــل .وكاالت

يسر جريدة «

» أن تتواصل مع قرائها الكرام على العناوين التالية:
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econmic@al-watan.ae
sport@al-watan.ae

قسم المحليات
القسم السياسي
القسم االقتصادي
القسم الرياضي

الرعاية الصحية تتحسن بفضل الذكاء االصطناعي
وجــدت رســالة بحثيــة أن معظم المرضــى لديهــم آراء إيجابية
حــول قــدرة الــذكاء ا الصطناعــي علــى تحســين الرعايــة الصحية،
لكــن لديهــم مخــاوف بشــأن العواقــب غيــر المقصــودة .وأعــرب
أغلبيــة المرضــى المشــاركين في البحــث عن اعتقدهــم أن الذكاء

االصطناعــي ســيجعل الرعايــة الصحيــة أفضــل بدرجــة ما.
وأجريــت الدراســة فــي كليــة طــب وايــل كورنيــل بنيويــورك ،وقــام
الباحثــون بمســح خــال الفتــرة مــن  3إلى  18ديســمبر  2019شــارك فيه
 926مريضاً ،ونشــرت النتائج على موقع «ميديكال إكســبريس» .وكاالت
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الجل عالج محتمل للسكري
خليط من ِ
من النوع األول
تم ّكــن باحثــون فــي جامعتــي هارفــارد
وميســوري مــن تحســين التحكــم فــي مــرض
الســكري مــن النــوع األول ،باســتخدام نــوع
مــن الجــل أثنــاء عملية زرع خاليــا بنكرياس،
ونجحــت التجــارب التي ُطبقــت على القرود
فــي تخطــي مشــكلة رفــض المناعــة للخاليــا
المزروعة.
وبحســب دوريــة «ســاينس أدفانســز»،
تتع ّثــر عمليــة عــاج الســكري مــن النــوع
األول بواســطة زرع جزء مــن خاليا بنكرياس
المتبرعيــن بســبب الحاجــة إلــى اســتخدام
أدويــة مثبطــة للمناعــة مــدى الحيــاة ،كــي ال
تهاجــم الخاليا المزروعة ،ما يعرض الشــخص
للعــدوى والســرطان.
وبواســطة التطويــر الجديــد ،يمكــن زرع

بروتيــن طبيعــي يطلــق «ميكروجيــل» يقتل
الخاليــا المناعيــة مفرطــة النشــاط ،وبروتيــن
«جــل» آخر مــرة واحدة
آخــر يطلــق هالمـاً ِ
يمنــع رفــض الجســم للخاليــا المزروعــة.
وتــم تطبيق التجربة علــى  7قرود بنجاح،
وتلقــت الحيوانــات عالج ـاً مــن األنســولين
التكميلــي لمــدة  28يومـاً بعد الــزرع ،إضافة
إلــى عقــار راباميســين لمــدة  3أشــهر الــذي
يمنــع الجســم مــن رفــض الخاليــا المزروعة.
وأصبح إنتاج األنســولين طبيعياً بعد رحلة
العــاج بنســبة تراوحت بيــن  80و ،%90وتم
االحتيــاج إلــى مكمــات أنســولين بســيطة،
وتــم التأكــد مــن أن وظائــف الكبــد طبيعية.
ويأمــل فريــق البحــث فــي بــدء التجــارب
البشــرية خــال ســنتين .وكاالت

معرض في روما يشكل رحلة «عبر
التاريخ اإليطالي»
يقام في متحف «ماكسي» للفن المعاصر
فــي رومــا اعتباراً مــن اليــوم األربعاء معرض
يشــ ّكل «رحلــة عبــر التاريــخ اإليطالــي»،
يتضمــن صــوراً التقطتهــا عدســة اإليطالــي
جانــي بيرينغــو غاردين خالل مســيرة مهنية
طويلــة مســتمرة منــذ  70عامـاً.
ويضــم المعــرض الــذي يســتمر إلــى 18
ســبتمبر (أيلول) المقبل أكثر من  200صورة
فوتوغرافيــة باألبيــض واألســود ،بعضهــا لــم
ُيعــرض ســابقاً ،بينها لقطات شــوارع ومناظر
طبيعية وريبورتاجات وصور لوجوه أشخاص،
التقطــت كلهــا بتقنيــة التصويــر الضوئــي
التقليدي.

العين كمهنة
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ويســلط المعــرض الــذي يحمــل عنــوان
«العيــن كمهنــة» («L›occhio come
 )»mestiereالضوء على المقاربة «الحرفية»
لهذا المصور اإلنسانوي البالغ حالياً  91عاماً،

والــذي يرفــض أي تنقيــح لصــوره ويتمســك
برؤيــة «واقعيــة» للحيــاة اليوميــة .
وتشـ ّكل الصور المعروضة رحلة عبر أكثر
مــن نصــف قــرن مــن تاريــخ إيطاليــا ،منــذ
مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانية إلــى اليوم،
رصــدت فيهــا كاميــرا جاني بيرينغــو غاردين
قرى نائية ومدناً كبيرة ،ودخلت مستشفيات
ً
األمراض النفســية ،ورافقت جماعات الغجر،
وغاصــت عالم العمــل والعمال.
وقالــت أمينــة المعرض أليســاندرا ماورو
للصحافييــن إن المعــرض ُيظهــر «تطــور
النظــرة ،صــورة تلــو األخرى  ،لتصبــح مهنة
فــي ذاتهــا».
ويعطــي المعــرض الذي يركــز على مكانة
اإلنســان فــي الفضــاء االجتماعــي  ،مــكان
الصدارة لمدينة البندقية التي واكب بيرينغو
غارديــن نموهــا بصــوره ،من ســتينات القرن
العشــرين حتــى «غــزو» الســفن الســياحية
العمالقــة للبحيرة.وكاالت

