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اســتقبل صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مســاء 
أمس، الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد 
آل الشــيخ، وزير الشؤون اإلسالمية والدعوة 
واإلرشــاد فــي المملكة العربية الســعودية 
الشــقيقة، والوفــد المرافق الــذي قّدم إلى 
ســموه التهاني بالشهر الفضيل. وجرى خالل 
اللقاء اســتعراض عدد من القضايا اإلسالمية، 
وســبل ترســيخ ســمعة اإلســالم الطيبة في 
أوســاط الشباب المســلم بعيداً عن المغاالة 
والتطرف، ودور الوعاظ والدعاة المســلمين 
فــي هــذا الشــأن. إلى ذلــك، أشــاد الوزير 
الســعودي بدور جائزة دبي الدولية للقرآن 
الكريم التي تجمع الشباب المسلم من أنحاء 
العالم في مســابقة عالميــة ال مثيل لها على 
مســتوى العالم اإلسالمي، من حيث تكريمها 
الشــخصية اإلســالمية التــي تقــدم خدمات 

جليلة لإلسالم والمسلمين.

اســتعرض صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
زايــد آل نهيان، ولــي عهــد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المســلحة، في اتصال 
هاتفــي مع أنطونيو غوتيريس، األمين العام 
لألمم المتحــدة، عدداً من القضايا اإلقليمية 
والدولية ذات االهتمام المشترك، والمساعي 
المبذولــة إلرســاء األمــن واالســتقرار في 
المنطقــة. وبحث الجانبان التعــاون القائم 
بيــن الهيئــات المعنية في دولــة اإلمارات 
واألمم المتحدة ومنظماتها المختلفة وسبل 
تعزيز التنســيق المشــترك. إلى ذلك، حضر 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد مأدبة 
اإلفطار التي أقامها ســمو الشيخ طحنون بن 
محمــد آل نهيان، ممثــل حاكم أبوظبي في 
منطقة العين، وتبادل ســموه وسمو الشيخ 
طحنــون بن محمــد والحضــور األحاديث 
الودية، داعين اللــه عز وجل أن يعيد هذه 
األيــام المباركة على دولة اإلمــارات بالعز 

والخير والبركة.

أعلنــت القيــادة العامة للقوات المســلحة 
تعــرض ســفينة إماراتية تحمــل على متنها 
مســاعدات طبية لهجــوم صاروخي أطلقته 
ميليشيات الحوثي قبالة ميناء المخا اليمني. 
وأوضحــت القوات المســلحة، في بيان لها، 

أمــس، أن الهجوم لم يســفر عن أضرار في 
الســفينة فيمــا أصيب أحد أفــراد طاقمها، 

مؤكدًة متابعة وتعّقب منفذي الهجوم. 
في األثنــاء، واصلت هيئــة الهالل األحمر 
لليمنيين،  تقديــم مســاعداتها  اإلماراتــي 
وذلــك في إطــار حملتها اإلنســانية خالل 

شهر رمضان.
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أحرزت اإلمارات تقدماً مهماً على مؤشــر 
االبتــكار العالمي لعــام 2017 الذي أطلق 
أمس في المقر األوروبــي لألمم المتحدة 
في مدينــة جنيف، إذ حلت فــي المرتبة 
األولى عربيــاً، والمركز 35 عالمياً متقدمة 

6 مراكز عن ترتيبها 41 في 2016.

ويقيس مؤشر االبتكار العالمي أداء 127 
اقتصاداً عالمياً في مجال االبتكار، اســتناداً 
إلى مؤشرات فرعية بما يسهم في تحسين 
طريقــة االبتــكار وفهمه بوصفــه محركاً 
للنمو واالزدهار فــي الميدان االقتصادي. 
وأوضحت المؤشــرات الفرعية للمدخالت 
فــي تقريــر االبتــكار العالمــي 2017، أن 
الدولــة حلت فــي المرتبة األولــى عالمياً 

في مؤشرات سهولة دفع الضرائب، وكلفة 
فصل العمالة الزائدة من العمل، وأســابيع 
الجامعيين  الطــالب  وحركيــة  الرواتــب، 
مــن خارج الدولة، فيمــا حلت في المركز 
الثاني عالمياً في مؤشــر تطوير التجمعات 
االقتصادية. وحلت الدولة في المركز 3 في 
التعليم والمركز 19 في المناخ السياســي 
والمركز 16 في مؤشــر الكفاءة الحكومية 

الفرعي. وحلت في المركز 22 في مؤشــر 
المنــاخ التنظيمي والمركــز 37 في حكم 
القانون. وجاءت في المركز 22 في مؤشــر 
الرأســمال البشــري والبحوث. وحلت في 
المركز 13 في مؤشــر الخدمات الحكومية 
اإللكترونية. والمركز 13 في مؤشــر األداء 
اللوجستي. وحلت في المركز 9 عالمياً في 

17>مؤشر حماية أقلية المستثمرين.
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محمد بن زايد في حديث مع طحنون بن محمد | تصوير: حمد الكعبي وراشد المنصوري    

محمد بن زايد وطحنون بن محمد وسيف وحامد بن زايد وسلطان وهزاع بن طحنون أثناء الصالة 

سموه مصافحاً الحضور محمد بن زايد وطحنون بن محمد وحامد بن زايد

خالد بن زايد وسعيد بن طحنون 

خالد وعمر بن زايد وسلطان بن حمدان بن زايد 

جانب من الحضورخليفة وذياب بن طحنون 

سلطان بن طحنون وحمد الخييلي

طحنون بن محمد متقبالً تهاني حامد بن زايد 

أحمد بن طحنون وسلطان بن حمدان بن زايد 

سيف بن زايد وخليفة بن سيف وزايد بن أحمد بن زايد 
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1.4
عىل الرغم من التحديات التي واجهتها أسواق املال يف الدولة خالل العام الجاري، وعىل رأسها انخفاض السيولة وضبابية املشهد، 

إال أن أسهم رشكات التأمني املدرجة كانت الرابح األكرب منذ بداية العام الجاري، حيث أضافت ما يقارب 1.4 مليار درهم إىل 
قيمتها السوقية خالل األشهر الخمسة األوىل من العام الجاري.

اعداد: عبد الرحيم الطويل - غرافيك: حسام الحوراين

1.09
مليار درهم مكاسب رشكة الوثبة 
األشـــهر  خالل  للتأمني  الوطنية 
الخمسة األوىل من العام الجاري، 

قيمتها  ارتفعـــت  حيث 
 1.55 من  السوقية 

درهم  مليـــار 
بنهايـــة 2016 

 2.64 إىل 
مليار درهم 
بنهاية شهر 
يـــو  ما

املايض.

272
أضافته  ما  إجاميل  درهم  مليون 
قيمتها  إىل  للتأمني  عامن  رشكة 
بذلك  لتحتل  املدرجة،  السوقية 
املركز الثاين يف قامئة الرشكات األكرث 

مكاسب خالل العام الجاري.

 158
مليون درهم مكاسب رشكة أبوظبي الوطنية 
ديسمرب  نهاية  بني  ما  الفرتة  خالل  للتأمني 
ارتفعت  املايض، حيث  نهاية مايو  2016 إىل 
قيمتها السوقية من 967.5 مليون درهم إىل 

1.125 مليار درهم نهاية الشهر املايض.

117
التي  املكاسب  إجاميل  درهم  مليون 
إىل  للتأمني  اإلمارات  رشكة  أضافتها 
قيمتها السوقية املدرجة، لتحتل بذلك 
املركز الرابع يف القامئة، حيث ارتفعت 
مليون   780 من  السوقية  قيمتها 

درهم إىل 897 مليون درهم.

15
سجلت  السوقني  يف  مدرجة  رشكة 
يف   6 منها  السوقية  قيمها  يف  ارتفاعات 
 9 سجلت  بينام  ديب،  من  و9  أبوظبي 
من   7 منها  قيمها،  يف  تراجعا  رشكات 
أبوظبي ورشكتني من ديب. يف حني بقيت 

القيمة السوقية لـ6 رشكات دون تغيري.

450
التأمني  رشكات  أرباح  إجاميل  درهم  مليون 
األول  الربع  الدولة خالل  أسواق  املدرجة يف 
 320.5 بحوايل  مقارنة  الجاري،  العام  من 

مليوناً خالل الفرتة ذاتها من العام املايض.
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قـــام وزيـــر الدولـــة بـــوزارة 
الخارجية القطرية ســـلطان بن 
سعد املريخي، هو اآلخر بجولة 
ابابا  اديـــس  أفريقية شـــملت 
مل  وكمباال  ونـــريويب  والخرطوم 
يخرج منها إال بخيبة أمل كبرية 
وجملة من النصائح التي تصب 
معالجـــة  جميعهـــا يف رضورة 

القضية بوقف دعم اإلرهاب

صدم الوزيـــر القطري بالرد الواضح من 
نظريه الربيطاين بـــأن عىل قطر مخاطبة 

مخاوف جريانها

لالتحاد  الخارجية  السياســـة  مســـؤولة 
األورويب، فيديريكا موغرييني، مل تشـــذ 
عن البقيـــة وهي تطالب الوزير القطري 
برضورة العمل يف تناغم مع دول الخليج 

واملجتمع الدويل للحرب ضد اإلرهاب

مل يختلـــف املوقف يف باريس 
عن لندن بل كان أكرث وضوحا 
للرد  باريس قطر  عندما دعت 

عىل أسئلة جريانها بوضوح

األمل  موسكو منحت قطر بعض 
ولكن املوقف أيضاً أقل مام كانت 

تأمله الدوحة

إعداد: البيان - غرافيك: محمد أبوعبيدة

ســـعت قطر منذ اندالع األزمة التي تورطت فيها مع جريانها بكل ما لديها من قوة لكرس العزلة التي دخلت فيها وذلك عرب جوالت دبلوماســـية خارجية قام بها وزير 
الخارجيـــة ووزير الدولة للخارجية يف عدد من البلدان الغربية واألفريقية وبعض العواصم التي ظنت أن لديها نفوذاً فيها علها تظفر ببيان أو موقف قوي مؤيد ولكن 

املتابع لتلك الزيارات يجد أن جميعها اتسم بالفشل الذريع وحصدت الهشيم.

5
بن  محمد  الخارجية  وزير  قام 
بجولة  ثـــاين  آل  الرحمن  عبد 
أوروبية شملت خمس عواصم 
لنـــدن وباريـــس وبرلني  هي 

وبروكسل وموسكو
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غرافيك:حسام الحوراين

بدأت دائرة الخناق تضيق عىل قطر التي تحاول جاهدة البحث عن 
بديل يخفف عنها آثار الحظر العريب والخليجي حيث دخلت القارة 

اإلفريقية عىل خط مقاطعة الدوحة.

تقطع العالقات مع قطر

استدعت سفريها

خفضت التمثيل الدبلومايس

قطعت العالقات مع قطر

قطعت العالقات

خفضت التمثيل الدبلومايس

قطعت العالقات واستدعت سفريها للتشاور

أوقفت رحالتها للدوحة

قطعت العالقات مع قطر

الحكومة الليبية قطعت العالقات واستدعت سفريها للتشاور

قطعت العالقات وقدمت طلباً ملجلس األمن الدويل للتحقيق 
يف متويل قطر ملنظامت إرهابية.
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وبــرز األمــن الغذائي مصــدر قلق 
متزايــد في أجزاء كثيرة من العالم، مع 
تزايد عدد الســكان بسرعة والتحديات 
اإلنمائيــة وتغير المناخ، حيث يســعى 
تقرير مركز دبي للســلع المتعددة إلى 
تأكيــد حاجــة أصحــاب المصلحة عبر 
التكيف ومعالجة  التوريد إلى  سلســلة 
هــذه المخــاوف، فضــًال عــن تحديد 

الفوائد والفرص.
المديــر  دوتــا،  ســانجيف  وقــال 
التنفيذي للســلع في مركز دبي للسلع 
المتعــددة: «إنــه مــع اســتمرار تزايد 
سكان العالم واستمرار تحسن األسواق 
الناشئة اقتصادياً، يحتاج مئات الماليين 
مــن المســتهلكين الجــدد كل عام إلى 
إمدادات متزايدة من األغذية». وأشــار 
إلى أن التقرير يسلط الضوء على إمارة 
دبي ومركز دبي للسلع المتعددة، نظراً 
إلى موقع اإلمارة االســتراتيجي والدور 
الرئيــس الــذي يؤديانــه في تشــكيل 

الغذائية  مســتقبل سلســلة اإلمدادات 
العالمية.

وأوضح أن التقرير يتناول التحديات 
الرئيســة األخرى فــي الصناعــة، مثل 
طلبات المستهلكين المتغيرة باستمرار 
وتغيــر المنــاخ وانخفــاض إمــدادات 
المياه، ويشــرح كيف أن معالجة هذه 
العوامل من خالل مبادرات التكنولوجيا 
واالبتكار واالســتدامة يمكن أن تساعد 
على التعامل مع النمو السكاني المتوقع 
في الســنوات العشــر المقبلة، وآثاره 
على العرض والطلب على الغذاء، ومن 
المتوقع أن تشهد دول مجلس التعاون 
الخليجي زيادة فــي الواردات الغذائية 
إلى أكثر من 50 مليار دوالر بحلول عام 
2020، بعــد أن كانــت 25 مليار دوالر 

في عام 2004.
ولفت إلــى أن دولة اإلمارات تتمتع 
بموقــع مثالي في وســط العالم، حيث 
تشــّكل جســراً بين الشــمال والجنوب 
والشــرق والغرب ونحــو 90 في المئة 
من األغذية في الدولة يتم اســتيرادها، 
ولذلــك فــإن األســس لمركــز عالمي 
موجودة  الغذائية  اإلمدادات  لسلســلة 
فعليــاً منذ عقود، كمــا أن التقدم الذي 
واالبتكارات  أخيــراً  اإلمــارة  أحرزتــه 
والتكنولوجيا تزيد مــن مكانتها القوية 
اإلمدادات  في تشكيل مستقبل سلسلة 

الغذائية العالمية.

وخــالل اجتماع عمل عقــد في مقر 
شركة الروســا في موسكو، ناقش رئيس 
شــركة الروســا، الذي تم تعيينه أخيراً، 
ســيرغي إيفانوف، مع أحمد بن ســليم، 

الخيارات المتاحة لتوسيع أنشطة التداول 
لشــركة الروســا في بورصة دبي للماس 
التابعــة لمركز دبي للســلع المتعددة. 
واتفق الطرفان أيضاً على تعزيز الجهود 
الرامية إلى وقف تدفق الماس الصناعي 
غير المصرح به إلى الســوق. وباعتباره 
المنطقة الحرة األسرع نمواً وثالث أكبر 
مركز لتجارة الماس في العالم، فإن قادة 
الروسا يستفيدون  الصناعة مثل شــركة 
من مركز دبي للســلع المتعددة وإمارة 
دبي كمركز تجــاري ومن بنيتها التحتية 

عالمية المستوى.

ووافــق المجلس، الذي يضم 100 عضو، 
التشــريع بأغلبية 96 عضــواً مقابل اثنين، 

وفق ما نقلت وكالة رويترز.
ويهــدف القرار، الذي أقر بدعم واســع 
من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إلى 
جعــل إيران تدفــع ثمن دعمها المســتمر 
لإلرهاب، كما يهدف إلــى معاقبة الرئيس 
الروســي فالديميــر بوتين بســبب تدخل 
روسيا في انتخابات الرئاسة األميركية العام 
الماضــي. وقبيل التصويت، قال الســناتور 
الديمقراطي البارز تشاك شومر: «لم نكتِف 
بإقــرار مجموعــة جديدة مــن العقوبات 

القاســية على روســيا بســبب تدخلها في 
انتخاباتنا، بــل حولنا العقوبات الحالية إلى 
قانون ما يجعل إلغاءهــا أصعب، وتحركنا 
لكــي نجعــل الكونغــرس وليــس الرئيس 
الحكــم النهائي في تخفيف العقوبات عند 
الضــرورة، هــذا القانون يقضــي على أية 
فكرة بأّن الرئيس يمكن أن يرفع العقوبات 
وحده ألي ســبب». وكان مشــروع القرار 
األصلــي يتعلــق حصرياً بفــرض عقوبات 

جديدة على إيران، إال أن أعضاء الكونغرس 
ألحقوا تعديًال اقترحه الحزبان بشأن روسيا 

في وقت سابق من هذا األسبوع.
وزارة  ســّمت  متصــل،  صعيــد  علــى 
الخارجيــة األميركية، في بيــان لها، محمد 
شافي وأســامة أحمد عطار ومحمد عيسى 
يوســف صقر البنعلي إرهابييــن عالميين، 
بموجب قرار تنفيــذي يقر فرض عقوبات 
على أشــخاص أجانب تبين ارتكابهم أعماالً 

إرهابية، أو تشكيلهم خطراً كبيراً على أمن 
األميركييــن أو األمن القومي أو السياســة 

الخارجية أو االقتصاد األميركي.
ووفقاً إلدراجهم في القائمة، فإنه يحظر 
علــى األشــخاص فــي الواليــات المتحدة 
التعامل مع البحريني محمد عيسى يوسف 
صقر البنعلي، والعراقي عمر محمود رحيم 
الكبيسي، ومحمد شــافي (هندي األصل)، 
والبلجيكي من أصل مغربي أســامة أحمد 
عطار، كما أن جميع ممتلكاتهم ومصالحهم 
فــي البالد تــم حظرهــا من قبــل الوالية 

القضائية للواليات المتحدة.
وجــاء إدراج محمــد عيســى يوســف 
صقر البنعلي فــي قائمة اإلرهاب باعتباره 
عضــواً بارزاً فــي تنظيم داعــش، إذ غادر 
بنعلــي البحريــن لالنضمام إلــى الجماعة 
اإلرهابيــة في 2014، وظهر في العديد من 
أشــرطة الفيديو الدعائيــة لـ«داعش» منذ 
ذلك الحين، بهدف دعــوة البحرينيين إلى 

االنضمام للتنظيم اإلرهابي.

من جهتهــا، أكدت القــوات العراقية 
أنها على وشك اســتكمال تطويق تنظيم 
داعش فــي المدينة القديمــة بالموصل 
بعد السيطرة عي حي مجاور أمس. وقال 
الجيش العراقي إنه سيطر على حي باب 

سنجار شمالي المدينة القديمة.
على صعيد متصل، أعلن قائد الشرطة 
االتحادية الفريق رائد شاكر جودت، عن 
قتــل أكثر مــن 1200 عنصر مــن تنظيم 
داعــش، بينهــم قياديــون وقناصون منذ 
انطــالق عمليات تحريــر الجانب األيمن 

من الموصل.

في األثنــاء، ارتكب «داعش» جريمة 
بشــعة جديــدة فــي الموصــل بإعدام 
خمســة مدنيين، إثــر محاولتهم الفرار. 
ووفق ما أفاد سكان أعدم تنظيم داعش 
أعدم خمســة مدنيين أثنــاء محاولتهم 
الفرار من منطقة الميدان وسط الموصل 
ضمــن المدينة القديمــة عبر نهر دجلة 

تجاه القوات العراقية، مشــيرين إلى أّن 
التنظيم على وشــك خسارة آخر معاقله 
في الموصل، وفقدانه أهم عناصر قوته 
بعدم قدرتــه على اســتخدام العجالت 
الملغمــة، التي ال تســتطيع المرور في 

شوارع وأزقة المدينة القديمة الضيقة.
إلــى ذلك، من جهة أخرى قال مصدر 
محلــي فــي محافظة ديالــى، إّن قوات 
الجيــش أحبطت هجوما مســلحا شــنه 
تنظيــم داعش على نقطة أمنية شــمال 

شــرق المحافظة أعقبها سقوط قذيفتي 
هاون. وأوضح المصدر أن الوضع تحت 
الســيطرة، وأّن مســلحي داعش هربوا 
مــن دون معرفــة حجــم اإلصابات في 

صفوفهم.

وأوضح أبوالغيط خالل اســتقباله أمس 
نائــب الرئيس العراقــي إياد عالوي، أن 
مرحلة مــا بعد داعــش تتطلب حكمة 
سياســية بالغــة وتنــازالت متبادلة من 
مختلــف األطراف من أجل الوصول إلى 
وضع سياسي ُمســتقر ومتماسك، يكون 
ســداً منيعاً أمــام مخططــات اإلرهاب 

اإلجرامية.

■ جندي من الجيش العراقي يرشد النازحين من المدينة القديمة إلى مخارج آمنة  |  أ.ف.ب

6+8

ورحب المندوب الدائــم لإلمارات لدى األمم 
المتحــدة والمنظمات الدولية األخرى في جنيف 
السفير عبيد سالم الزعابي، في كلمة الدولة أمام 
الدورة الخامسة والثالثين للمجلس المنعقدة في 
جنيف، بأعضاء لجنة التحقيق الدولية المســتقلة، 
معبراً لهم عن الشــكر والتقدير للحديث الشفوي 

الذي قدموه عن األوضاع المأســوية التي يعيشها 
الشعب السوري الشقيق منذ أكثر من 6 سنوات.

وأضاف أن كل ذلك 
يحدث في تحــدٍّ صارخ للقوانيــن الدولية، وخرق 
صريح التفاقيــات جنيف لعــام 1949، وفي غياب 
أية مســاءلة بالنســبة إلى مرتكبي هــذه الجرائم، 
خاصــة أن لجنــة التحقيق المســتقلة صنفت هذه 
الجرائــم فــي تقاريرها الســابقة علــى أنها جرائم 
ضد اإلنسانية ينبغي مســاءلة مرتكبيها، تماشياً مع 
المعايير الدولية وقرارات مجلس األمن ذات الصلة.

وفي ختام كلمته، جدد الســفير الزعابي تأكيد 
دولة اإلمارات أنــه ال توجد طريقة أخرى لوضع 
حــد للصراع في ســوريا غيــر الحل السياســي، 
داعيــاً في هــذا الســياق المجتمــع الدولي إلى 
تكثيف الجهود بشــكل عاجل وملّح، بغية إحراز 
تقدم في المحادثات الجارية حالياً، والبدء بحوار 
سياسي بّناء، وفقاً لمبادرة جنيف 1، بما يستجيب 

للتطلعات المشروعة للشعب السوري.

كما اتخذت دبي مزيداً من الخطوات 

من أجل االســتفادة مــن نظام التعاون 
بيــن القطاعيــن فــي العــام الماضي، 
عندمــا منحــت محاكــم دبــي عقــداً 
بقيمة 80 مليون دوالر لشــركة خاصة 
لتنفيذ مشــروع على جــزء من مواقف 
الســيارات في مجمع المحاكم الرئيس 
فــي اإلمــارة. واآلن أصبــح مســتقبل 
التعــاون بين القطاعين أكثــر وضوحاً، 
بعــد أن اقتربت صفقة أخرى بالتعاون 
بينهمــا مــن التوقيع، حيــث تعد هيئة 
الطــرق والمواصــالت في دبــي لعقد 
مشــترك لواحة االتحــاد، األول من نوه 
في اإلمارات الموّجه نحو وسائط النقل 
الجماعــي وعالمة بارزة لجذب ســكان 

وزوار دبي.
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 مع انطالقة موسم االنتقاالت الصيفية يعد ريال مدريد أحد أكرث األندية املراقبة يف سوق االنتقاالت واملتوقع أن يدخل املليك بقوة لسوق 
االنتقاالت مع اإلعالن عن رحيل بيبي وقرب بيع كل من خاميس رودريغيز وموراتا ورمبا أيضاً إيسكو، فرتى من سعيد الحظ املتوقع قدومه 

لقلعة املريينغي يف املوسم الجديد؟! 3
األندية الراغبة:النادي الحايل: األندية الراغبة:

األندية الراغبة:النادي الحايل:
العمر:
26

القيمة السوقية:

70.000.000

القيمة السوقية:
35.000.000

القيمة السوقية:
40.000.000

الالعب البلجييك املهاري أحد املرشحني 
لالنتقال من تشيليس إىل صفوف ريال 
مدريد يف صفقة عىل األغلب ستكون 

تبادلية يف ظل اإلعالن عن رغبة 
البلوز يف التعاقد مع اإلسباين 

إيسكو.

حايل:

ي

املركز:
العب وسط 

مهاجم

قد تتحول صفقة الفرنيس كليان 
مبايب العب موناكو إىل الصفقة 

األغىل يف سوق االنتقاالت، 
صاحب الـ18 عاماً يريد 
ناديه الفرنيس الحصول 
عىل أعىل عائد من بيعه.

بالرغم من تألق نافاس، إال أن 
حراسة املرمى من املراكز التي 
يسعى زيدان لتدعيمها، وقد 

يكون دي خيا الحارس 
اإلسباين أقرب الصفقات 

لخدمة هذا املركز.

السوقية: القيمة

العمر:
18

املركز:
مهاجم

العمر:
26

املركز:
حارس مرمى

النادي الحايل:

إعداد: زياد فؤاد- غرافيك: حازم عبيد
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أياٍد إماراتية بيضاء، تقــدم الكثيــر بال مقابل 
وتبذل الوقت والجهد لخدمة املجتمع ودعمه 
دون كلل أو ملل. تستمتع بالبذل وتراه جزءاً 
وتسـعى  املجتمعية،  املنظومة  من  يتجزأ  ال 
جاهدة لتقديم أروع صــور الخيــر والعطــاء 

يف كل مرة تشارك فيها بعمٍل تطوعي. 

إعداد وغرافيك: فاطمة الفاليس

26

بكالوريوس يف تقنية املعلومات

ضابط مراقبة الجودة يف دائرة
الشؤون البلدية والنقل

كرة القدم والتصوير

بداية العمل
التطوعي

90+
عمالً تطوعياً

شارك به

1700+

السبب األسايس يف دخويل أول عمل تطوعي 
كان من أجل اكتساب خربة يف حيايت الشخصية 
حيث  اآلخرين.  مساعدة  يف  مهارايت  ولتطوير 
مفيد.  يشء  يف  فراغي  وقت  استغالل  أردت 
من  آخر  شكل  هو  التطوع  أن  أرى  وأيضاً 

أشكال خدمة هذا الوطن الغايل ورد جميله.

عدد الساعات 
اإلجاملية لألعامل 

التطوعية.

مجال العمل 
التطوعي هو املجال 

اإلداري، تنظيم 
الفعاليات، التصوير، 

واإلسعاف

يشارك يف أعامل 
تطوعية عن طريق 
دعوات توجه إليه

يتطوع يف معظم 
إمارات الدولة وخارج 

الدولة يف كوريا 
الجنوبية وتنزانيا بالتطوع يقوم 

امليداين

الخري. يساهم  مخلص ومحب لعمل 
الخدمة  السعادة عن طريق  يف نرش 
بالدراسة  جــداً  ومهتم  املجتمعية 
هو  ما  كل  وتعلم  ــذات  ال وتطوير 

جديد.

مشاركاته  وتوثيق  باحرتام  املتطوع  معاملة 
عن طريق شهادات الشكر. وعىل الرغم من 
التي  الجهة  من  مقابل  أي  نطلب  ال  أننا 
نشارك فيها ولكن يبقى التقدير أمراً أساسياً 
العمل  أدائــنــا  عند  لنا  يقدم  أن  يجب 

املجتمعي.

أنصح زماليئ املتطوعني بأن يكونوا قادرين 
عىل تحمل املسؤولية. كام يجب عليهم أن 
وإخالص  بجد  والعمل  الخري  بروح  يتحلوا 
خالل العمل التطوعي. باإلضافة إىل ذلك، 
التطوعي  العمل  بني  املوازنة  عىل  القدرة 

والحياة الشخصية.

لنوع  وفقاً  املتطوعني  مسؤوليات  تختلف 
العمل التطوعي، ولكن يجب عىل املتطوع 
أن يلتزم بساعات العمل التطوعي واملهام 
عن  تقاعسه  إن  حيث  إليه.  توكل  التي 
عىل  العمل  تكدس  إىل  يــؤدي  إنجازها 
املتطوعني اآلخرين. كام يجب عليه احرتام 

زمالئه.

مجال  يف  تذكر  صعوباٌت  تواجهني  مل 
أهم  مــن  ولــكــن  املجتمعية  الخدمة 
التحديات التي أواجهها هي تعارض وقت 
التطوع مع وقت العمل. باإلضافة إىل ذلك 
وبحكم دراستي، فإنه يصعب عيل املشاركة 

يف بعض األعامل لضيق الوقت.

مثة العديد من األعامل التطوعية التي قد 
املــدى،  طويلة  أو  ــدى  امل قصرية  تكون 
معاً.  االثنني  أفضل  فإنني  يل،  وبالنسبة 
قصرية  األعــامل  نظري،  وجهة  من  حيث 
تبقى  ولكنها  البساطة  إىل  متيل  املــدى، 
تحدياً يجب علينا إنجازه يف الوقت املحدد.

قد ال مير عمل تطوعي من دون وجود مواقف 
التي ال  املواقف  تُنىس، ولكن من  إنسانية ال 
أنساها هو خالل رحلتي إىل تنزانيا يف فعالية 
ترميم املدارس، أردت أن أرى أطفال املدارس 
عىل  واألىس  الحزن  ببالغ  وشعرت  شخصياً، 
وفرحتهم  بها،  ميرون  التي  القاسية  الظروف 
مدارسهم  برتميم  قمنا  حني  توصف  ال  التي 

وبناء طاوالت وكرايس.

يختلـــف معـــدل الساعـــات لألعمــال 
التطوعيــة التــي أشــــارك بهــا دامئـــاً.  
إال أن أكرث عدد ساعات عمل تطوعت بها 
يف  التطوعي  العمل  كان  الواحد  للعمل 
 ،2011 الوطني  املجلس  انتخابات  فعالية 
الواحد  لليوم  التطوعي  العمل  حيث كان 

ما يقارب 16ساعة.
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