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رّجح الجيش الروســي مقتــل زعيم تنظيم القاعدة أبو بكــر البغدادي، في 
ضربة جوية نفذها في سوريا، على الرغم من إحجام وزير الخارجية سيرغي 
الفــروف عــن تأكيد النبأ 100%. ونشــرت وزارة الدفاع الروســية تفاصيل 
الضربة الجوية الروســية التي رّجحت مقتل البغدادي فيها، في ضربة شّنت 
فجر 28 مايو الماضي، واستهدفت اجتماعاً لقادة «داعش» ُعقد في ضواحي 
الرقة السورية. وعلى الفور، شكك التحالف الدولي في األمر، مشيراً إلى أنه 

دمشق ــ البيان، وكاالت ال يستطيع تأكيد التقارير الروسية.  

حقق جواز الســفر اإلماراتي 
نوعية خالل  قفــزة  مجــدداً 
العــام الجــاري، ليحــل فــي 
المرتبــة األولــى عربيــاً و22 
عالميــاً بعــد أن كان الـ«26» 
على مســتوى العالم من حيث 
القوة، حسب التصنيف العالمي 
وزارة  وكانــت   .2017 لعــام 

الدولي  والتعــاون  الخارجية 
قد أطلقت أخيراً مبادرة قوة 
جواز السفر اإلماراتي، بهدف 
وضــع الجواز ضمــن قائمة 
أقوى خمســة جوازات سفر 
بحلــول2021،  العالم  فــي 
بنــاء على توجيهات ســمو 
الشــيخ عبد اللــه بن زايد 
آل نهيان وزيــر الخارجية 

والتعاون الدولي.
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قالــت البعثــات الدائمــة لإلمارات والســعودية 
والبحريــن لدى األمم المتحــدة بجنيف في بيان 
مشترك أمس، إن قرارات قطع العالقات مع قطر، 
حق سيادي لهذه الدول، ويهدف إلى حماية أمنها 
الوطنــي من مخاطر اإلرهاب والتطرف. وأعربت 

عــن أســفها إزاء التعليــق الصادر عــن المفوض 
السامي لحقوق اإلنســان األربعاء الماضي، بشأن 
تأثير األزمة الدبلوماســية فــي قطر على حقوق 
اإلنســان، والــذي عبّر فيه عن خشــيته أن تؤدي 
القرارات المتخذة إلى المساس بحقوق اإلنسان.

وأضافــت البعثات الثــالث أن باب التواصل ال 
يزال مفتوحاً مع مكتب المفوض السامي من أجل 

العمل علــى ضمان حقوق كل المعنيين والتثبت 
الواردة. وأوضحت  المعلومات واالدعــاءات  من 
فــي بيانها أن قرارات مقاطعــة قطر جاءت بعد 
«استنفاد كل الوسائل الممكنة نتيجة لعدم التزام 
قطــر باتفاق الريــاض إلعادة الســفراء واالتفاق 
التكميلي لــه 2014، ومواصلة دعمهــا وتمويلها 
واحتضانهــا التنظيمــات اإلرهابيــة والمتطرفــة 

والطائفية». وشــدد البيان أنه جــرى اتخاذ هذه 
القرارات «بتوافق تام مع مبادئ وأســس القانون 

الدولي العام». 
وقــال البيــان إنــه تقــرر اتخــاذ العديد من 
اإلجــراءات التــي تهدف إلــى مراعــاة الحاالت 
اإلنســانية والصحية، للشــعب القطري، بشــكل 
يتوافق مع االلتزامــات الدولية بموجب القانون 

الدولي لحقوق اإلنسان والتقاليد الخليجية. 
وأكدت البعثات الدائمة للدول الثالث، حرصها 
على مواصلة العمل مع الجهات المعنية من أجل 
الوصول إلى النتائج المرجوة من هذه المقاطعة 
والمتمثلــة في حفظ األمــن ومكافحة اإلرهاب، 
وضمان االســتقرار والرفاهية لشعوب المنطقة، 

بما في ذلك الشعب القطري.
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يتأّهب الجيش اليمني والمقاومة الشــرعية لمعركة تحرير مدخل 
تعــز الشــرقي مــن قبضــة االنقالبيين، بعــد أن تم دحــر عناصر 
الميليشيات والســيطرة على أهم مواقعها شرق المدينة. وأفادت 
مصادر عســكرية، بأّن قوات الجيش نفــذت عملية نوعية مباغتة 
حــررت خاللها المبانــي المحيطة بمدرســة محمد علــي عثمان 
ووصلت إلى بوابة المدرســة، بعد استكمالها السيطرة على مجمع 

القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات. 
علــى صعيد متصل، أعلنت وزارة الدفاع إحكام قوات الجيش 
ســيطرتها على مرتفعات القنــاص والحمراء المهيــال والوحدة 
الصحيــة وقريــة حمــراء ومنطقة الكــدرة في جبهــة الكدحة 
بمديرية المعافر غربي تعز. في األثناء، اســتمرت دولة اإلمارات 
في تقديم مســاعداتها اإلنسانية لليمنيين في إطار الدور الفاعل 
الــذي تقوم به لتخفيف معاناة األشــقاء، إذ وّزعت هيئة الهالل 
األحمــر اإلماراتي 1000 ســّلة غذائية في منطقــة رأس عمران 
الواقعة غرب عدن. وأعرب المســتفيدون من أبناء المنطقة عن 
الشــكر واالمتنان لإلمــارات قيادة وحكومة وشــعباً على اللفتة 

26>الكريمة في هذا الشهر الفضيل.
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■ جانب من مساعدات هيئة الهالل األحمر اإلماراتي لشعب اليمن  |  وام
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تقوم املؤسسة بتقديم 
ملخص سنوي عن جهودها 

يف الوقف املبتكر

% 38
أوقاف املعرفة واالبتكار وتشمل:

التدريب
االستشارات

البحوث
برامج املعرفة

مشاريع االبتكار

% 29
أوقاف التعليم وتشمل:

املقاعد الجامعية
رسوم املدارس

البحوث
جودة التعليم

مستلزمات املدارس

% 21
أوقاف الحياة االجتامعية 

وتشمل:

العالج
األرس املحتاجة

الحمالت التوعوية
الزواج

% 12
أوقاف أخرى وتشمل:

مشاريع الشباب
ثقافة الطفل

األبحاث الطبية
الربامج البيئية

تتواصل املؤسسة مع املركز لبدء 
عملية اإلعداد للوقف املبتكر

يتم العمل مع املركز القرتاح األصول 
أو الخدمات التي ميكن أن تتوافق 

مع الوقف املبتكر

يتم العمل عىل اقرتاح الحاجة 
املجتمعية التي تتبناها املؤسسة

يتم اإلعالن عن الوقف املبتكر 
الذي تبنته املؤسسة يف اإلعالم

يتم تسليم عالمة ديب 
للوقف للمؤسسة

1

2
34

5
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إعداد: وائل نعيم  
غرافيك: أسيل الخلييل

مليار درهم القيمة السنوية للخدمات 
املجتمعية التي يقدمها الوقف املبتكر مليار درهم القيمة التقديرية ألصول 112

الوقف املبتكر 

حدد مركز محمد بن راشد العاملي الستشارات الوقف 
والهبة 6 خطوات للحصول عىل عالمة ديب للوقف.
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المشاركون في المجلس  |  من المصدر

 –

 –

محمد بن حم
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املصدر: النرشات اإلحصائية ملرصف اإلمارات املركزي إعداد: عبد الفتاح منترص - غرافيك: حسام الحوراين

سجل التمويل املرصيف لقطاع املؤسسات املالية (باستثناء البنوك) مستوى قياسياً جديداً بعد سلسلة من االرتفاعات 
املتواصلة خالل معظم سنوات العقد املايض والسنوات الست األخرية والربع األول من العام الحايل الذي شهد 
ارتفاعاً ملحوظاً يف حجم تدفقات التمويالت املرصفية من البنوك الوطنية واألجنبية يف مؤرش عىل زيادة الثقة 

بالقطاع واالنتعاش الذي يشهده فضالً عن الثقة مبستقبله.

 151.9
مليار درهـــم القيمة اإلجاملية 
املمنوح  املـــرصيف  لالئتـــامن 
لقطاع املؤسسات املالية املحيل 
بنهايـــة الربع األول من 2017 

برقم قيايس جديد.

 12.35
جديدة  قـــروض  درهم  مليار 
عىل  للقطاع  البنـــوك  منحتها 
مدار عـــام من نهايـــة مارس 
2016 حتى نهاية مارس 2017.

%8.85
منـــو ســـنوي يف التمويـــالت 
املمنوحة ألنشـــطة املؤسسات 
املاليـــة (باســـتثناء البنـــوك) 

بالدولة.

 6.34
جديدة  سيولة  درهم  مليارات 
اســـتقبلها القطاع املايل املحيل 
البنـــوك خالل 3 شـــهور  من 

األوىل من العام الحايل.

إجاميل االئتامن املحيل للمؤسسات املالية مبليارات الدراهم نهاية العام 

(نهاية مارس)200620072008200920102011201220132014201520162017

 17.15
35.64

72.77
86.1581.88

72.41 73.53

113.58
 131.82 135.60

 145.56  151.90
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إعداد: أنس مأمون - غرافيك: محمد أبوعبيدة

 تســـتمر قطر يف لعبة املامطلة ومحاولة ربح الوقت يف مســـعى لإليهام بأّن ما تتعرّض له «حصاراً» وليس «مقاطعة». تســـتميت الدوحة يف تشويه الحقائق والوقائع 
السياسية عرب أوراق أضحت مكشوفة للجميع 

الرغم  عىل 
من وضوح قامئة مطالب 

الـــدول التي قاطعـــت قطر، 
وعىل رأســـها اململكة العربية 
الســـعودية ودولـــة اإلمارات 
إىل  البحرين ومرص  ومملكـــة 
جانـــب خمـــس دول أخرى، 
وهي وقـــف متويل املنظامت 
اإلرهابيـــة، ووقف التدخل يف 
شـــؤون تلك الـــدول، ووقف 
الدوحـــة  أّن  إّال  التحريـــض، 
املناورة  لعبـــة  يف  مســـتمرة 

وإطالة عمر األزمة

الجامعات  لتمويل  ثروتها  تستغل 
منصات  واســـتخدام  اإلرهابيـــة 
بتمويلها  تقـــوم  متعددة  إعالمية 
تحظى  منظّمـــة،  حمالت  لشـــن 
جامعات  مؤيّـــدي  مـــن  بالدعم 
اإلخوان  رأســـها  عـــىل  إرهابيـــة 

املسلمني وحزب الله

تعـــول قطر عىل إحـــداث صخب 
إعالمي ســـواء يف وســـائل اإلعالم 
التواصل  التقليديـــة أو شـــبكات 
االجتامعي، إذ ظهر ذلك من خالل 
املقاطعة عىل  محاولة تصوير قرار 
اقتصادي وسيايس، عىل  أنه حصار 
الرغم من أّن قرار املقاطعة يقترص 
عـــىل الحـــدود الربيّـــة والطريان 
القطـــري، حيث مـــا زالت حركة 
الســـفن والطائرات من وإىل قطر 

مستمرّة

تســـتند 
قطـــر إىل ورقتـــني 
تناقضان بعضهام البعض وفق 
خرباء، ففيـــام تعّول عىل ورقة 
الحليـــف الرتيك حيـــث تلتقي 
عباءة  تحـــت  اإليديولوجيـــة 
عىل  أيضاً  تلعـــب  «اإلخوان»، 
ورقة الحليف الشـــيعي إيران، 
التـــي تبدو للمراقبـــني، كآخر 
الدوحة،  إليهـــا  تلجأ  قد  ورقة 

لالستمرار يف املناورة

التواصـــل  مواقـــع  يف  انتـــرش 
لقطر خطاب  املوالية  االجتامعي 
أمام دعوات  املظلومية  ادعاءات 
الدول املقاطعة، لالســـتجابة إىل 

مطالب واضحة
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رغم كل املحاوالت التي بذلها األشقاء من أجل كف قطر عن سياستها التآمرية وتدخلها يف شؤون دول املنطقة إال أن الدوحة مرصة عىل االستمرار يف سياستها 
الهادفة لزعزعة األمن واالستقرار

مليون يورو مولت بها 
الدوحة الجامعات 
اإلرهابية يف ليبيا

الدوحة تقدم جوازات قطرية لقيادات يف 
حزب البعـــث العراقي املنحل لتســـهيل 

دخولهم السعودية

قطر تدعم ومتول 
الحوثيني يف هجومهم 

عىل األرايض 
السعودية

عام الحزم والشـــدة يف وجه 
قطر لوقف دعم اإلرهاب 

خادم الحرمني امللك سلامن بن 
عبدالعزيز يبدأ صفحة جديدة 

مع الدوحة

والبحرين  والســـعودية  اإلمـــارات 
تسحب سفراءها من الدوحة

فرصـــة أخرية لقطـــر ومكاشـــفتها بكل 
تجاوزاتها خالل إعالن الرياض

الكشف عن اتفاق أمري قطر السابق حمد بن خليفة 
والرئيس اليمنـــي املخلوع عيل صالح والعقيد الليبي 

الراحل معمر القذايف ضد السعودية

عىل  تآمـــري  لقـــاء 
قمة  السعودية خالل 

رست

بكل فتها كاش

 65
مليار دوالر حجم التمويل 

القطري لإلرهاب بني
 2010 و2015

 750

إعداد: عبدالرحمن دوار - غرافيك محمد أبوعبيدة
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وقال قائد الشرطة ستيوارت كوندي 
للصحافييــن: ارتفع عــدد قتلى الحريق 
إلى 30 شــخصاً على األقل تبعد العثور 
علــى جثث فــي المبنى، مســتبعداً أن 
يكــون الحريق قد نشــب نتيجة «عمل 

متعمد».
مــن جهتها، كشــفت صحيفة ذا صن 
البريطانيــة أمــس، عــن أن هنــاك 65 
شخصاً ما زالوا إما في عداد المفقودين 
الحــادث.  فــي  مقتلهــم  يخشــى  أو 
ونشــرت الصحيفة قائمة بأسماء وصور 
المفقوديــن الذين لم يتــم العثور على 
جثثهم في الموقع. وكان القائد بالشرطة 
البريطانية، قال إن بعض ضحايا الحريق، 
ربما ال يجري التعرف على هويتهم على 
اإلطالق. وذكرت الشرطة ان 17 شخصاً 
لقــوا حتفهم فــي الحريــق، وإن عدد 
للزيادة. وســئل كاندي  القتلى مرشــح 

عما إذا كان الرقم النهائي ســيكون في 
حانة العشــرات أو المئات، فقال: آمل 

أال يكون في خانة المئات.

 

وتجمــع المئــات كذلك أمــام مبنى 
المجلس البلدي وهم يحملون ملصقات 

وصور أفراد عائالت مفقودين.
إلــى ذلــك، أمرت رئيســة الــوزراء 
البريطانيــة تيريــزا ماي بفتــح تحقيق 
شــامل وعلني في حادث الحريق قائلة: 
الناس تريد إجابات وهم محقون تماماً 
ولهذا أمرت بفتح تحقيق شامل وعلني 
في هــذه الكارثة، يجب أن نعرف ماذا 
حدث ويجــب أن نحصل على تفســير 
لهــذا، الناس يســتحقون الحصول على 
اإلجابات التي سيمنحهم إياها التحقيق.

■ متظاهرون خارج مقر المجلس البلدي وسط لندن للمطالبة بالعدالة لمتضّرري البرج المحترق  |  أ.ف.ب 

■ سفينة تنقذ مهاجرين من الغرق في مياه البحر المتوّسط  |  أ.ب

وشغل كول منصب المستشارية من 
1982 وحتى 1998، وكان القوة الدافعة 
وراء دخول عملة اليورو وإقناع األلمان 
المتشــككين بأن يتخلوا عــن عملتهم 
المــارك التي كانوا يعتــزون بها. وكان 
شــخصية نافــذة أقــام عالقــات وثيقة 
مع الرئيس الفرنســي فرانســوا ميتران 
للتكامل األوروبــي. وفي 2008  ســعياً 
سقط على األرض وأصيب إصابة بالغة 

أقعدته على كرسي متحّرك.
وتوالت ردود أفعال واســعة النطاق 
داخل ألمانيــا وفي أنحــاء أوروبا بعد 
اإلعالن عن وفاة كول، إذ وصفه مرشح 
الحزب االشتراكي الديمقراطي األلماني 
لمنصب المستشــارية مارتن شــولتس، 
بأنه أوروبي عظيم ورجل دولة عظيم. 
وقــال: هيلمــوت كــول مهــد طريقــاً 
تاريخية أللمانيا وأوروبا وحقق خدمات 
جليلة لن تنســى لــه، واصفاً رؤية كول 
عن ألمانيا األوروبيــة بأنها ميراث إلى 

األمة األلمانية وأوروبا. 
البرلمــان  رئيــس  أعــرب  بــدوره، 
األوروبــي أنطونيو تاياني عــن تقديره 
لهذا الميراث قائًال: لقد رحل عنا ألماني 
عظيم وأوروبي عظيم، وأنا أنحني إجالالً 

لما حققه هيلموت كول في حياته.
إلــى ذلــك، أّكــد رئيــس البرلمــان 
األلماني «بوندســتاغ» وربرت المرت، 
عن تقديره الكامل للمستشــار األلماني 
األسبق، مشيراً إلى أّنه شخصية تاريخية 
عظيمــة. وقــال: كــول أســهم بصورة 
حاســمة في تحقيق أسعد العصور التي 
عاشــها األلمان على اإلطالق، لن ننسى 
له هذا أبداً، وميراثــه في جعل ألمانيا 
بلــداً محترمــاً فــي العالم كلــه داخل 
أوروبا، دولة ســلمية موحدة، ســيبقى 
هاديــا لتعامالتنــا وســيبقى أمانة في 

أعناق األجيال القادمة. 
من جهتــه، وجه الرئيــس األميركي 
األســبق جورج دبليو بــوش، تحية إلى 
الراحل، معتبراً في  المستشار األســبق 
بيان أّنه صديــق حقيقي للحرية وأحد 
أكبــر قــادة أوروبا في مرحلــة ما بعد 

الحرب العالمية الثانية.

■ هيلموت كول

وتــم التوصــل إلى االتفــاق بفضل 
«وســاطة» مــن األمين العــام لالتحاد 
العــام التونســي للشــغل نــور الدين 
الطبوبي، وفق ما أعلن وزير التشــغيل 
عماد الحمامي. ووّقع االتفاق الحّمامي 
والطبوبــي، فيمــا فــّوض المعتصمون 
والــد رفيقهم أنــور الســكرافي الذي 
قتل 22 مايــو الماضي خالل مواجهات 
التوقيع  والشــرطة،  المعتصمين  بيــن 

باسمهم.

التشــغيل أمــس عند  وقــال وزيــر 
التوقيــع، إّن االتفــاق يرضــي الجميع، 
وبمقتضــاه ســيتم فوراً إعادة تشــغيل 

محطــة ضخ البتــرول، وفســح المجال 
فــي طريق الكامور وفــّض االعتصامات 
بمختلف المناطــق والقرى والمدن في 

والية تطاوين.
مــن جهتــه، أوضــح طــارق الحداد 
الناطق باســم المعتصميــن في تصريح 
إلذاعة تطاويــن الحكوميــة، أّن الخيام 
ســتبقى هناك حتى المضــي في تنفيذ 
االتفــاق  ويقضــي  اإلجــراءات.  تلــك 
بتوظيف 1500 شخص في «شركة البيئة 
والغراســات» هذا العام، وألف آخرين 
مطلــع ينايــر 2018، و500 ابتــداًء من 

يناير 2019.
ويقضي االتفــاق بتخصيص مبلغ 80 
مليون دينار «29 مليون يورو» لصندوق 
التنمية واالســتثمار في تطاوين سنوياً، 
وفق نســخة من وثيقة االتفاق نشرتها 

إذاعة تطاوين عبر موقعها اإللكتروني.

الشــرطة  قالــت  جانبهــا،  مــن   
اإلســرائيلية، أمــس، إن قــوات األمن 
أطلقــت النار على ثالثة فلســطينيين 
وقتلتهم عندما شنوا هجومين بأسلحة 
ناريــة وبيضــاء أســفرا عــن إصابــة 
شــرطية إســرائيلية بإصابات خطيرة، 
مضيفــة أن فلســطينيين قتال بعد أن 

فتحــا النار وحــاوال طعــن مجموعة 
من أفراد الشــرطة اإلســرائيلية، فيما 
قتلت الشرطة آخر في موقع منفصل 

طعن شرطية وأصابها بإصابات بالغة. 
كما أصيب ضابط إســرائيلي آخر في 

الهجومين.

■ عناصر شرطة االحتالل يحيطون بجثة أحد الشهداء الثالثة في القدس المحتلة | أ.ب
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11
للمسلمني يف مشارق األرض ومغاربها عالقة وجدانية خاصة بالقمر، منذ بزوغه وحتى بلوغه االكتامل«الثالث البيض»، وذلك الرتباط كثري من الشعائر التعبدية األثرية 
إىل القلوب املؤمنة به، مثل صيام رمضان وعيد الفطر، وحج البيت الحرام، وعيد األضحى. ولذلك يتطلعون إىل طلوع الجرم الساموي الجميل وكذلك غروبه، متفائلني 

يف كل حال من أحواله. ويف هذه األيام بالذات يتطلع الناس إىل حلول عيد الفطر املرهون بصعود شهر شوال إىل األفق، وفيام ييل معلومات علمية الفتة عن القمر:

إعداد: محمد سبيل - غرافيك: حسام الحوراين

3.8 سم:
إنه يبتعد.. فهذا يحدث بالفعل كل سنة، إذ تضعف قوة ارتباط القمر باألرض شيئاً فشيئاً، 
فيبتعد عنا مبقدار 3.8 سم كل سنة عن مساره القديم حيث يقول العلامء إن القمر حينام 

تكّون كان يبعد عن األرض مبقدار 22350 كم واآلن يبعد القمر مبقدار 450000 كم.

1.5 ملم ثانية
القمر يجذب إليه مياه املحيطات ويقلل رسعة دوران األرض. فمعظم قوى الجذب 
الخارجية عىل األرض يكون مصدرها القمر، بينام تأثري الشمس عىل سطح األرض 
فتحدث  أكرب،  بقوة  املحيطات  مياه  بسحب  القمر  جاذبية  وتقوم  نسبياً.  محدود 
قوة  تصبح  حيث  جديد،  بدر  أو  جديد  قمر  تواجد  أثناء  األرض  عىل  املد  ظاهرة 
جاذبية القمر تجاه األرض يف أوج قوتها ويقول الباحثون إن قوة القمر ترسق من 
قوة األرض ما يؤدي إىل إبطاء حركتها مبعدل 1.5 ميل ثانية كل قرن. علامً بأن القمر 

يبعد عنا مسافة 380 ألف كيلومرت.

العلامء  بلوتو وهناك بعض  قمرنا أكرب من كوكب 
الذين ينظرون إليه باعتباره كوكباً، بل يشريون إىل 
األرض عىل أنها كوكب مزدوج، أرض وقمر، وذلك 
.Charon يشبه أيضاً حالة كوكب بلوتو مع قمره

يبدو أن القمر لشدة شكوى عشاق األرض 
قد انصهر قلبه، فقد وجد العلامء أن القمر 
تحدث  بل  بالكامل،  جيولوجياً  ميتاً  ليس 
عىل سطحه مجموعة من الزالزل الصغرية 
نتيجة  السطح  تحت  كيلومرتات»  «بضع 
التدافع بني قوة جذب األرض وقوة الطرد 
املركزية لدوران القمر ويعتقد العلامء أن 
قلب القمر منصهر كام قلب األرض ولكنه 

أصغر بكثري.

القمر ليس كروياً كام 
يبدو لنا وهو بدر، بل 

له شكل البيضة.

شجرة   400 من  أكرث  توجد 
القمر.  إىل  تنتمي  عىل األرض 
فرغم أنه ال توجد أشجار وال 
حياة عىل سطحه إال أن رحلة 
أبولو 14 عام 1971 أحرضت 
القمر  تربة  من  الكثري 
تم  بذور  بداخلها  واكتشف 
فأنبتت  األرض  عىل  زراعتها 

أشجاراً بالفعل.

مشع  غري  معتم  جسم  القمر 
ولذلك  كالشمس،  ذاته  من 
لنا،  يبدو  كام  ييضء  ال  فهو 
حينام  الظالم  يف  ينري  وامنا 
ضوء  سطحه  عىل  ينعكس 

الشمس فيبدو لنا جميال.

 12 بعد  عىل  كبرياً  كويكباً  العلامء  اكتشف   1999 عام 
مليون كيلومرت من األرض، قد تستطيع جاذبية األرض 
 Cruithne أن تطّوعه يف مدارها وقد سمي الكويكب
وقد استغرق 770 سنة ليك يستقر يف مساره الحايل عىل 

شكل حدوة حصان حول األرض.

4.5 مليارات سنة
سطح  عىل  داكنة  فوهات  صور  أو  بقعاً  نالحظ 
نتيجة  وإمنا  لرباكني،  نتيجة  ليس  وهذا  القمر، 
بداية  عند  بسطحه  الفضاء  يف  صخور  الصطدام 
هذا  أكد  وقد  سنة،  مليارات   4.5 منذ  تكوينه 
ال  لذلك  جيولوجياً  نشط  غري  القمر  أن  التفسري 
تتكون عليه الرباكني، وال يواجه الزالزل، كام أنه ال 
تسقط  التي  السحب  لتتكون  جوي  غالف  يوجد 

األمطار فتنحت سطحه.
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تتميز األعامل الرمضانية هذا العام بتنوع مثري، فعشاق الكوميديا تعرض لهم وجبة دسمة من أهم املسلسالت الكوميدية املرصية والعربية، أما محبو الدراما املشوقة 
فيستمتعون مبتابعة مسلسالت الرعب، كام حمل املاراثون الرمضاين الكثري من املفاجآت واألعامل الفنية التي تناولت القضايا السياسية واإلرهاب يف وقت نحتاج فيه بالفعل 
ملواصلة مواجهة اإلرهاب وتنظيامته، ومن الالفت أيضاً يف دراما رمضان ظهور البطولة النسائية بقوة هذا العام، كام ال نستطيع أن نغفل عن سيطرة املنافسات العائلية عىل 

املسلسالت والتي وضعت بعض العائالت الفنية يف منافسة من أجل الفوز لتحقيق أعىل نسب مشاهدة يف السباق الدرامي.

إعداد: داليا بسيوين - غرافيك: حسام الحوراين

غادة عبد الرازق 
مسلسل «أرض جو»

حياة الفهد 
مسلسل «رمانة» 

سالفة معامر
 مسلسل «وردة شامية»

محمد عادل إمام يف: 
مسلسل «ملعي القط» 

يف مواجهة مع والده عادل إمام 
«يف: مسلسله «عفاريت عديل عالم»

«سيلفي 3» 
بطولة: نارص 

القصبي، حبيب 
الحبيب 

«ريح املدام» 
بطولة: أحمد 

فهمي، مي عمر

«طامشة 6» 
بطولة: جابر 

نغموش، رزيقة 
الطارش 

مسلسل «كفر دلهاب» 
رغم أن املشاهد العريب مل 

يعتد عىل متابعة هذه 
النوعية من الدراما يف 

رمضان، ولكن املسلسل 
استطاع جذب الجمهور.

«غرابيب سود» 
بطولة: راشد الشمراين

 محمود بوشهري

«الجامعة 2» 
بطولة: 

عبدالعزيز 
مخيون
صابرين  ■

 ■
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محمد الشاطري
نبذة تعريفية

1999

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 �

28 العمر: 

املرحلة التعليمية:

صفاته:

جامعي

املهنة الحالية:
- رئيس قسم تصميم املشاريع

- رئيس ومؤسس املارشال اإلمارايت
   (أول برنامج تطوعي ريايض احرتايف)

- عضو يف برنامج سفينة شباب العامل للقادة
- عضو مؤسس لجمعية الصداقة اإلماراتية الكورية

- عضو يف برنامج ساند لألزمات والطوارئ
- عضو يف جمعية هابيتات لألعامل اإلنسانية

الهوايات:
السفر

بداية العمل
التطوعي

310
أعامل تطوعية

يف سبعة مجاالت

21,000

التطوعي  العمل  دخويل  يف  األسايس  السبب 
معه  يصطحبني  كــان  حيث  والـــدي،  كــان 
يف  صغري  منذ  والتطوعية  الشبابية  لألنشطة 
بالعمل  شغفــي  بدأت  ومنهــا  السابعة  سن 
مجــال  يف  بدايتــي  كانــت  حيث  التطوعـي 

األنشطة الكشفية.

عدد الساعات 
اإلجاملية لألعامل 
التطوعية. مبعدل 
1100 ساعة سنوياً

مجال العمل 
التطوعي هو مجال 

خدمة العمالء، 
املهام اإلدارية 

والقيادية

يشارك يف أعامل 
تطوعية عن طريق 
دعوات ومبادرات

يتطوع يف جميع 
إمارات الدولة 

باإلضافة إىل 27 دولة بالتطوع يقوم 
امليداين واالفرتايض

تنوعت  الصغر،  منذ  التطوعي  العمل  طموح ويعشق 
مشاركاته من املحلية إىل الدولية يف مختلف املجاالت. 
املجتمعية  الخدمة  مجال  يف  الجوائز  من  العديد  حاز 
ومن أبرزها جائزة أفضل متطوع لرياضة السيارات يف 
الدويل للسيارات حيث  العامل لعام 2012 من االتحاد 

يعترب أول إنجاز إمارايت تطوعي عاملي.

الرشح الواضح عن طبيعة العمل التطوعي 
متمثالً يف موقعه ووقته ومدته مع تخصيص 
املتطوع  مع  تعريفي  لقاء  لعقد  الوقت 
لتوضيح مهامه ومسؤولياته. وأن يتم توفري 
زي موحد للمتطوع ليتم متييزه عن اآلخرين. 
باإلضافة إىل توفري وجبات ومرشوبات كافية 

تتالءم مع مدة العمل التطوعي.

أنصح زماليئ املتطوعني بأن يكونوا قادرين 
عىل حرص مهاراتهم الذاتية والتي يرغبون 
حتى  التطوعي  العمل  خالل  بتطويرها 
يتمكنوا من املشاركة يف األعامل التطوعية 
والتي  الذاتية  مهاراتهم  لتطوير  الداعمة 
تؤدي إىل صقلها وتغذيتها بطريقة إيجابية 

لرتك بصمة وأثر كبري.

لنوع  وفقاً  املتطوعني  مسؤوليات  تختلف 
التطوعي، ولكن من وجهة نظري،  العمل 
توزيع  هو  تطوعي  عمل  أي  نجاح  رس 
املتطوع  وقدرة  متساوية  بطريقة  املهام 
عىل االلتزام التام بها. حيث إن أي خلل يف 
يف  تام  خلل  إىل  يؤدي  قد  املنظومة  هذه 

تنفيذ العمل وتكدسه. 

قد  ولكن  أواجهها  التي  الصعوبات  تتنوع 
فئات  مختلف  مع  التواصل  أبرزها  يكون 
أن  كام  املختلفة،  بشخصياتهم  املجتمع 
لشخصيتي  كبرياً  تحدياً  ميثل  الفرق  إدارة 
الذايت  للتطوير  دائم  تعطش  ويجعلني يف 
تطوير  إىل  الــوصــول  يف  ــالً  أم املستمر 

مجتمعي يخدم هذه الدولة الحبيبة.

بها  تنصح  التـــي  التطـوع  ــادات  إرش هي  ما 
زمالءك؟

ما هي مسؤولـيـــات املتــطوعــيـــن من وجهة 
نظرك؟

التي  التحـديــــات  أو  الصعــوبـــات  هــي  ما 
تواجه املتطوع؟

ما هي حقوق املتطوع التي يجب عىل الجهات 
أخذها بعني االعتبار؟

ما هي  أسباب دخولك للعمل
التطوعي؟

مثة العديد من األعامل التطوعية التي قد 
املــدى،  طويلة  أو  ــدى  امل قصرية  تكون 
وبالنسبة يل، فإن قصرية املدى تساهم يف 
املدى  وطويلة  الشخصية  مهارايت  تطوير 
تكسبنــي العديــد من الخبـرات وتكـون 
نوعيـة  نقلـة  وتخـلق  ملموسـة  نتائجهــا 

يف حياة املتطوع.

ما هو نوع العمل التطوعي
الذي تفضله؟

قد ال مير عمل تطوعي من دون وجود مواقف 
التي ال  املواقف  تُنىس، ولكن من  إنسانية ال 
أنساها هو خالل تكرميي من صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عند حصويل 
السيارات.  لرياضة  متطوع  أفضل  جائزة  عىل 
حيث قال يل: ”ابني محمد، كم أنا فخوٌر بك، 
وأنت وصلت ملرحلة تتجه إليك جميع األنظار 

وتضيف املزيد لزمالئك يف هذا املجال.

موقف حصل لك خالل العمل
التطوعي والتنساه:

يختلـــف معـــدل الساعـــات لألعمــال 
التطوعيــة التــي أشــــارك بهــا دامئـــاً.  
تطوعية  عمل  ساعات  عدد  أكرث  أن  إال 
ساعة   20 إىل  تصل  قد  الواحد  للعمل 
واألحـــداث  املهرجانات  ــالل  خ وذلــك 
من  اليومي  الربنامج  ميتد  حيث  اليومية 
مرحلة  تتم  وبعدها  ساعة    14 إىل   12

التقييم والتحضري لليوم التايل.

أكرث عدد ساعات تطوع عملت
بها يف اليوم الواحد؟ وما هي؟


	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	046
	047
	048
	049
	050
	051
	052
	053
	054
	055
	056
	057
	058
	059
	060
	061
	062
	063
	064

