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اإلمارات 38 عامًا من البناء .. والمسيرة مستمرة

حّل قضية الجزر المحتلة بالطرق الس�لمية الداعية لتس�ويتها عبر الحوار المباشر والجاد أو محكمة العدل الدولية وفقًا ألحكام القانون الدولي

60٪ م�ن الوظائف الحكومية تتواله�ا المرأة بينها 30٪ وظائف قيادية و 12 ألف س�يدة اعمال إماراتية تدير 11 ألف مش�روع بقيم�ة 12.5 مليار درهم

إعداد علي رباح 

اإلمارات العربية املتحدة لم يعد هذا االسم غريبا في جميع احملافل، دولة اصبحت 
منبرا يتغنى به اجلميع. تأسست على كلمة احلق والعمل الشاق والدؤوب الذي حول 
الصحراء الى جنة خضراء تأسر قلوب البشر. واليوم في عيدها الوطني الثامن والثالثني 

يفتخر بها املقيم والزائر قبل ان يفخر بها ابن الوطن.
نعم هي اإلمارات العربية الشامخة التي حققت بعزمية وتصميم القيادة احلكيمة 
للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة ورئيس احلكومة وحاكم دبي، حققت االزدهار االقتصادي واالجتماعي 

للوطن واملواطن وتعززت مكانتها في اخلريطة العاملية وفي احملافل الدولية.
وأبت اإلمارات إال ان تضع بصمتها وملستها الفاعلة على معظم القضايا العاملية، 
من استضافة الوكالة الدولية للطاقة املتجددة »ايرنا« في أبوظبي، الى اطالق البرنامج 
النووي لألغراض الس�لمية وصوال الى العمل املتواصل لتبقى اإلمارات على خريطة 
االس�تثمار العاملي وواحة ذات مصداقية عالية.  كما اعتم�دت اإلمارات دائما على 
احلوار الهادئ حلل املشكالت والقضايا الدولية مهما كان حجمها، وعلى هذا املنهج 
اعتمدت الدولة اخليار السلمي في استعادة حقوقها في جزرها الثالث »طنب الكبرى 
وطنب الصغرى وأبوموسى« التي حتتلها ايران والقائم على احلوار املباشر أو اللجوء الى 
التحكيم الدولي.وساندت اخواننا واشقاءنا الفلسطينيني وسعت من خالل عالقاتها 
العاملية الى حتقيق السالم العادل والشامل في املنطقة وإلنهاء االحتالل اإلسرائيلي 

وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس طبقا ملبادرة السالم العربية وقرارات 
الشرعية الدولية.

ان دولة اإلمارات تعتبر اليوم معجزة العصر مبا حققته من اجنازات يفتخر بها كل 
عربي، السيما الوحدة التي كانت من أسمى أهداف الشعب اإلماراتي، فعندما تتالقى 

املصالح وتتشابك اإليرادات يتحقق الهدف.
إال ان اهتمام الدولة بسياس�تها اخلارجية وعالقاتها الدولية، لم تثن القيادة عن 
االهتمام باملواطن اإلماراتي وتأمني سبل العيش الكرمي له من خالل اجنازات ضخمة 
ل�ن تقف عند تطوير القطاعات الصحية والتعليمية واالقتصادية والثقافية وغيرها بل 
تعدتها الى االهتمام بأدق تفاصيل حياة املواطن ومس�تقبله. وفي هذا اإلطار وضعت 
مشاريع استراتيجية وخططا اسكانية لتغطية احتياجات اإلماراتيني ومتليكهم وحدات 
سكنية عصرية تتالءم مع بيئتهم احمللية من حيث التصاميم العمرانية مبا يوفر لهم 
احلياة الكرمية واالستقرار االجتماعي واملستقبل اآلمن. كما عملت على تأمني فرص 
العمل التي تليق بإنس�ان القرن احلادي والعش�رين. وملا كانت املرأة تشكل نصف 
املجتمع فقد حظيت باهتمام خاص من احلكوم�ة جعلتها تتبوأ 30٪ من الوظائف 
القيادية في القطاع العام، ناهيك عن وجود 12 ألف سيدة اعمال إماراتية تدير 11 
ألف مش�روعا اس�تثماريا برؤوس اموال تقدر ب� 12.5 مليار درهم. وتضيق السطور 
باإلحاطة باجنازات اإلمارات الش�قيقة على مدى 38 عاما من التطور والتقدم فهنيئا 

لك يا إمارات بعيدك الوطني وبقيادتك احلكيمة وبشعبك األبي.

اتحاد الخير يتجدد وكل عام في العيد الوطني

تتواصل مسيرة التنمية الشاملة 
في دولة اإلمارات العربية املتحدة 
محقق����ة اجنازات كبيرة ش����ملت 
كل مجاالت احلي����اة االقتصادية 
والسياسية والثقافية والصحية 
والتعليمية واالجتماعية معتمدة 
على نهج ثابت وسياس����ة متزنة 
الدولة برئاس����ة  وضعتها قيادة 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه 
اهلل. وجنحت دولة اإلمارات بفضل 
سياساتها املعتدلة واملتوازنة في 
التواصل م����ع مختلف الدول في 
قارات العالم وإقامة عالقات شراكة 
سياس����ية واقتصادية وجتارية 
وثقافية وعلمية وتقنية وتربوية 
وصحي����ة مع العديد م����ن الدول 
املتقدمة مبا عزز من املكانة املرموقة 

التي تتبوأها في العالم.
وقد أكد صاحب السمو الشيخ 
خليفة ب����ن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة مرتكزات السياسة اخلارجية 
للدولة قائال: »ان جناح السياسة 
اخلارجية شّكل أحد أبرز اإلجنازات 
املشهودة لدولة اإلمارات وان هذا 
النج����اح قام عل����ى مجموعة من 
الثوابت التي أرسى دعائمها القائد 
املؤسس املغفور له الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان«. وقال سموه: ان 
السياسة املتوازنة واملعتدلة التي 
انتهجتها دولة اإلمارات منذ قيامها 
إزاء القضاي����ا االقليمية والدولية 
أكسبت بالدنا االحترام والتقدير 
وجعلت لها كلمة مس����موعة في 

مختلف احملافل العاملية.
وأضاف سموه ان دولة اإلمارات 
حريصة على االنفتاح على العالم 
وتعمل باستمرار على بناء وتشييد 
جسور من الصداقة عبر الدخول في 
اتفاقيات وبرامج للتعاون املشترك 
لتحقيق املصالح املتبادلة، مذكرا 
بان هذا االنفتاح يقوم على االحترام 
املتبادل خلياراتنا وخيارات اآلخرين 
والعم����ل ضمن قواعد الش����رعية 
والقان����ون الدولي، وان هذا يعزز 
املكانة واالحترام الذي حتظى بهما 
بالدن����ا على جمي����ع الصعد وفي 
مختلف احملافل واملنظمات االقليمية 
والدولة. وأكد ان حرص االمارات 
على االنفتاح على اآلخرين ال يعني 
جتاهل مسؤولياتها في االنتصار 
للقضايا العادلة ودعم هذه القضايا 
في احملافل الدولية ضمن ثوابت 
أبعادها  احترام الشرعية بجميع 
القانوني����ة والسياس����ية وضمن 
التزام����ات الدولة وعضويتها في 

املنظمات االقليمية والدولية.
كما يؤكد صاحب السمو رئيس 
الدولة دائما على ان احلوار الهادئ 
هو األس����اس في حل املش����كالت 
والقضايا الدولية مهما كان حجمها، 
الدولة  املنهج اعتمدت  وعلى هذا 
اخليار السلمي في استعادة حقوقها 
في جزرها الثالث )طنب الكبرى 
وطن����ب الصغرى وأبوموس����ى( 
التي حتتلها اي����ران والقائم على 
احلوار الثنائي املباشر أو التحكيم 
الدولي. وقد أعرب سموه عن أمله 
بأن تعيد ايران النظر في موقفها 
وان تقبل باملبادرات السلمية التي 
طرحتها دولة اإلمارات وان يكون 
التفهم العربي والدولي ملوقف دولة 
اإلمارات من ه����ذه القضية عامال 
مساعدا إلقناع إيران باجللوس الى 

حوار يفضي لتسوية عادلة.
وبفضل املوقع االستراتيجي 
املهم لدولة اإلمارات والقتصادها 
القوي أصبح����ت االمارات ملتقى 
لكل املؤسسات العاملية االقتصادية 
واالس����تثمارية والثقافي����ة، كما 

الدراس����ية. وفي نط����اق التعليم 
اجلامع����ي يبلغ ع����دد اجلامعات 
احلكومية واخلاصة في اإلمارات 
29 جامعة يدرس بها نحو 70 ألف 
طالب وطالبة في حني يوجد فيها 
اكثر من 60 كلية ومعهدا يدرس فيها 

نحو 100 ألف طالب وطالبة.
هذا وش����هدت دول����ة اإلمارات 
العربية املتحدة الكثير من التطورات 
القليلة  السنوات  امللموسة خالل 
املاضية رافقتها حتوالت نوعية في 
مسيرة املرأة اإلماراتية في شتى 
مجاالت احلياة فازدهرت عطاءاتها 
في عهد املغفور له الش����يخ زايد 
بن سلطان آل نهيان، رحمه اهلل، 
وتواصلت هذه املسيرة خطواتها 
املوزونة والواثقة ومبزيد من الرقي 
والتقدم في ظل قيادة صاحب السمو 
الش����يخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة حفظه اهلل.
وقد وصلت امل����رأة اإلماراتية 
الى مجل����س ال����وزراء واملجلس 
الوطني االحتادي، حيث أصبحت 
وزيرة وعضوا في املجلس حيث 
وصل عددهن الى تسعة أعضاء، 
كما تتولى املرأة أكثر من 60% من 
الوظائف احلكومية من بينها %30 
في وظائف قيادية، وهناك نحو 12 
ألف سيدة أعمال إماراتية تدير 11 
ألف مشروع استثماري برؤوس 
أم����وال تبلغ 12.5 ملي����ار درهم، 
وحتقق للمرأة اإلماراتية العديد من 
املكاسب على اثر البرامج واملشاريع 
التي دشنها االحتاد النسائي العام 
على مدار 34 عاما. وساهم اطالق 
العام ملشروع  النس����ائي  االحتاد 
تعزيز دور البرملانيات العربيات 
خ����الل الفترة ب����ني 2004 و2007 
الوعي بأهمية املشاركة  في نشر 
السياس����ية للمرأة، باإلضافة الى 
تأهيل مجموعة من الشخصيات 
النسائية القيادية، علما أن الهيئة 
االنتخابية قد تضمن أسماء بعض 
السيدات املنتسبات للمشروع. اما 
على صعيد تعزيز استقرار األسرة 
االماراتية فإن جناح جتربة مكتب 
الرؤية والتوافق األسري باالحتاد 
النسائي العام بدأت تعمم على بقية 
إمارات الدولة، حيث كان لالحتاد 
النسائي العام الفضل في حتويل 
مسألة تبادل رؤية األبناء في األسر 
التي تعاني من الطالق والنزاعات 
األس����رية خارج مخافر الشرطة 
لتتم داخل االحتاد النسائي العام 
في جو نفسي آمن لكل من اآلباء 
واألبناء، وكان االحتاد النس����ائي 
العام أول مؤسسة في الدولة تطلق 
برنامج امل����رأة والتكنولوجيا في 
نوفمبر 2006 حتت رعاية س����مو 
الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة 
االحتاد النسائي العام، وذلك في 
اطار توجيهات سموها بضرورة 
تطوير ومتكني امل����رأة في مجال 
تقني����ات املعلومات ضمن خطط 
االحتاد النسائي وأهدافه في حتسني 
مكانة امل����رأة في مختلف امليادين 
العامة وفي مج����ال التكنولوجيا 

خاصة.

النفط والغاز

وفي مجال الطاقة  تضخ أبوظبي 
معظم انتاج دولة االمارات العربية 
املتحدة من النفط وتسيطر على 
أكثر من 90% من احتياطيات البالد 

من النفط اخلام.
وتبلغ الطاقة االنتاجية احلالية 
نحو 2.8 مليون برميل يوميا لكن 
االنتاج دون ذلك بس����بب قرارات 
منظمة البلدان املصدرة للبترول 
)أوپيك( ويص����ل الى 2.5 مليون 

الس����ياح  أصبحت وجهة ماليني 
في العال����م ومحطة عاملية إلقامة 

املعارض الكبرى في املنطقة.
ويقول صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان »ان جهودنا 
وخططنا االستراتيجية تنصب على 
حتويل دول����ة اإلمارات الى مركز 
اقليم����ي لالقتصاد العاملي ليكون 
لها الس����بق والريادة في مختلف 
امليادين االقتصادية واالستثمارية 
والتكنولوجي����ة  والصناعي����ة 

والعلمية«.
ويؤكد س����موه ثقته في قدرة 
األجه����زة املالية واالقتصادية في 
الدول����ة عل����ى احت����واء تداعيات 
األزمة املالي����ة العاملية والتعامل 
العالج بالش����كل  مع متطلب����ات 
ال����ذي يحف����ظ لدول����ة اإلمارات 
مكانتها وسمعتها على الصعيدين 
االقليمي والدول����ي ويبقيها على 
خريطة االس����تثمار العاملي واحة 

ذات مصداقية عالية.
ودأبت دولة اإلمارات على تقوية 
نفسها مبنظومة من الثوابت بدأتها 
في تنمية اإلنسان اإلماراتي وتزويده 
بجميع وسائل التقدم خاصة أفراد 
القوات املسلحة الذين وفرت لهم 

كل إمكانيات الدعم والبناء.
وفي كلمة لصاحب السمو رئيس 
الدولة مبناس����بة توحيد القوات 
املسلحة قال »لقد جنحت قواتنا 
املسلحة بحمد اهلل وبفضل املثابرة 
على التدريب واحلرص على مواكبة 
كل جديد في اس����تيعاب كثير من 
النظم الدفاعية والتجهيزات التقنية 
احلديثة خالل فترة وجيزة نسبيا 
لتقف في مصاف اجليوش احلديثة 
ولتصبح بفضل ما يتوافر فيها من 
امكانيات رافدا من روافد التنمية 
ان  البشرية واالقتصادية«. وأكد 
االس����تراتيجية العسكرية لدولة 
اإلمارات وتخطيطها لبناء منظومة 
دفاعية قوية متكاملة تنطلق أساسا 
من حرصها على حماية مصاحلها 
العليا والدفاع عن الوطن وتعزيز 
س����يادته وامتالك القوة الدفاعية 

املتطورة والرادعة للذود عنه وعن 
شعبه ومكتسباته.

متابعة ميدانية

واعتمدت احلكومة االماراتية 
نه����ج املتابع����ة امليداني����ة لألداء 
احلكومي حي����ث حرص صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس ال����وزراء حاكم دبي على 
اتباع نهج متميز في قيادة العمل 
التنفيذي يقوم على جعل نفسه 
املتابعة  القدوة للمس����ؤولني في 
امليدانية لألداء احلكومي والوقوف 
على الطبيعة على التنفيذ وسير 
الوزارات واملؤسسات،  العمل في 
خاصة في قطاعات اخلدمات العامة 
لالطمئنان على أحوال املواطنني في 
جميع أرجاء الدولة واحتياجاتهم 
التنمي����ة والبنية  من مش����اريع 

األساسية واخلدمات األساسية.

مجلس الوزراء

في 11 مايو م����ن العام احلالي 
2009 صدر مرسوم احتادي باإلعالن 
عن التش����كيل ال����وزاري اجلديد 
برئاس����ة صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راش����د آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي. وقد سار مجلس الوزراء 
بتشكيلته اجلديدة على نهج القيادة 
في االلتزام بالثوابت األساس����ية 
والعمل على تطوير العمل احلكومي 

مبا يفيد الوطن واملواطن.
واعتمد صاحب الس����مو نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي منهجا مهما في العمل 
احلكومي العصري يرفض االعتماد 
الروت����ني والبيروقراطية  عل����ى 

والتكاسل والتراخي والتأجيل.
ومن أبرز ما جاءت به احلكومة 
بعد تشكيلها اجلديد هو استحداث 
الرس����مي باس����م  نظام املتحدث 
الوزارات واملؤسس����ات االحتادية 
وذلك تنفيذا خلطوة من خطوات 
العمل في احلكومة االلكترونية. وقد 

حدد مجلس الوزراء مهمة هؤالء 
املتحدثني وهي توفير املعلومات 
والرد على االستفسارات وتوضيحها 
ضمن استراتيجية تنظيم العمل 
اإلعالمي والصحافي في الوزارات 

واملؤسسات احلكومية.
التطوي����ر  ولتنفي����ذ خط����ة 
احلكومي ش����كل مجلس الوزراء 
عدة جلان وزارية تقوم بدراس����ة 
املوضوعات ومشروعات القوانني 
وكل التقارير واخلطط التي حتقق 
أهداف اخلطة مبا يعود بالنفع على 
الوطن واملواطن. ومن هذه اللجان: 
اللجنة الوزارية للخدمات واللجنة 
الوزارية للتش����ريعات واللجنة 
الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر 
واللجنة الوطنية ملواجهة غسيل 
الوزارية للسلع  األموال واللجنة 
اخلاصة برقابة االستيراد والتصدير 
واللجنة الوزارية اخلاصة بالبنوك 

واللجنة املالية واالقتصادية.

السياسة الخارجية

وف����ي خطابه أم����ام اجلمعية 
العامة ل����ألمم املتحدة في دورتها 
الرابعة والس����تني وضع س����مو 
الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان 
وزير اخلارجية املالمح األساسية 
للسياسة اخلارجية لدولة اإلمارات 
العربية املتح����دة إزاء العديد من 
القضايا ابرزها التداعيات السلبية 
لألزمة املالية واالقتصادية العاملية 
وتداعي����ات تغير املن����اخ وتزايد 
البطالة والفقر وتفشي األمراض 
املعدية، وغياب األمن واالستقرار 
في عدد م����ن دول العالم وجمود 
عملية السالم في الشرق األوسط 
واس����تمرار نهج تغليب الوسائل 
العسكرية على الوسائل السلمية 
وأدوات القوة الناعمة في العالقات 
الدولية. وأعرب وزير اخلارجية 
عن اعتزاز دولة اإلمارات العربية 
املتحدة بقرار املجتمع الدولي اختيار 
مدينة »مصدر« في أبوظبي كمقر 
الدولية للطاقة املتجددة  للوكالة 
»ايرين����ا«، مجددا الت����زام الدولة 

واس����تعدادها الكام����ل لتقدمي كل 
التسهيالت واملوارد التقنية الالزمة 

إلجناح عمل الوكالة الدولية.

جزر اإلمارات

ودعا سمو الشيخ عبداهلل بن 
زاي����د آل نهيان املجتم����ع الدولي 
الى حث ايران على التجاوب مع 
الدعوات السلمية الصادقة لدولة 
االمارات العربي����ة املتحدة والتي 
القت دع����م وتبني كل من مجلس 
العربية  ل����دول اخلليج  التعاون 
العربية والداعية  الدول  وجامعة 
الى حتقيق التسوية العادلة لهذه 
القضية سواء من خالل املفاوضات 
البلدين أو  املباشرة واجلادة بني 
اللجوء الى محكمة العدل الدولية 
وفقا ملب����ادئ ميثاق األمم املتحدة 
وأح����كام القانون الدولي. وأعرب 
سمو الشيخ عبداهلل بن زايد عن 
التدريجي  ارتياحه لالنس����حاب 
للق����وات األجنبي����ة م����ن العراق 
العراقية لكامل  وبسط احلكومة 
سلطاتها السيادية في أرجاء البالد، 
وجدد موقف دولة اإلمارات الثابت 
والداعم للشعب العراقي وحكومته، 
السيما في مسعاها نحو اإلسراع 
في استكمال اعادة بناء مؤسساتها 
األمنية والتشريعية واالقتصادية 
وإجناز املصاحلة الوطنية، مبديا 
قلقه إزاء استمرار التدهور األمني 
واإلنساني في العراق وعن إدانته 
القوية ألعمال التفجيرات األخيرة 
التي تعرض اليها هذا البلد الشقيق 

باعتبارها أعماال إرهابية.

القضية الفلسطينية

كما أعرب سمو الشيخ عبداهلل 
بن زايد عن أس����ف اإلمارات إزاء 
اس����تمرار تدهور عملية السالم 
نتيجة مواصلة إسرائيل لعدوانها 
الفلسطينية  واحتاللها لألراضي 
والعربية وفرضها حلصار قاس 
على الشعب الفلسطيني، خاصة 
في قطاع غزة ومواصلتها لسياسة 
مص����ادرة األراض����ي واملمتلكات 

واملنازل وبناء املستوطنات واجلدار 
العازل ومحاوالتها املتكررة لتهويد 
مدينة القدس احملتلة بهدف تغيير 
هويته����ا العربية وذلك في أخطر 
الدولي  انتهاك صارخ للقان����ون 

وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد ان حتقيق السالم العادل 
والدائم والشامل يستوجب إنهاء 
االحتالل االس����رائيلي لألراضي 
الفلس����طينية والعربية احملتلة 
الفلس����طينية  الدول����ة  وإقام����ة 
املستقلة وعاصمتها القدس طبقا 
ملبدأ األرض مقابل السالم ومبادرة 
السالم العربية وقرارات الشرعية 
الدولية، وكذلك أعلن وقوف دولة 
االمارات الى جانب السلطة الوطنية 
الفلسطينية والشعب الفلسطيني 
واستمرارها في تقدمي الدعم والتأييد 
العادلة. وفي الشؤون  لقضيتهم 
الش����يخ  أكد س����مو  االقتصادية 
عبداهلل بن زاي����د آل نهيان على 
السياسات التي انتهجتها اإلمارات 
طوال العقود األربعة املاضية جتاه 
مسألة الطاقة واحلريصة دوما على 
حيوية انسياب امداداتها بعيدا عن 

أي عراقيل سياسية أو غيرها.
وأع����رب عن الت����زام اإلمارات 
باحترام مبادئ حقوق اإلنسان وذلك 
على ضوء القيم اإلنسانية واملبادئ 
الوطنية ومقاصد وأحكام املواثيق 
والعهود الدولية ذات العالقة، منوها 
باعتماد مجلس حقوق اإلنس����ان 
بجنيف في ديسمبر املاضي لتقرير 
دولة االمارات الدوري الشامل بهذا 

الشأن.

خطط وطنية لإلسكان

أولت دول����ة اإلمارات العربية 
املتح����دة في إطار اس����تراتيجية 
وخطط السياسة اإلسكانية اهتماما 
كبيرا لتغطية احتياجات املواطنني 
ومتليكهم وحدات سكنية عصرية 
الس����كانية  تتالءم وخصائصهم 
وبيئتهم احمللية من حيث التصاميم 
العمرانية مبا يوف����ر لهم احلياة 
الكرمية واالس����تقرار االجتماعي 

واملستقبل اآلمن. وأعلنت وزارة 
األشغال العامة عن خطة وطنية 
لالسكان للسنوات العشرين املقبلة 
تغطي احتياجات جميع املواطنني 
الدولة فيم����ا اطلقت حكومة  في 
أبوظب����ي رؤية عصري����ة جديدة 
إلسكان املواطنني تقوم على مفهوم 
املجمعات السكنية املتكاملة كبديل 
ملفهوم املساكن الشعبية من خالل 
بناء 18 ألف وحدة سكنية عصرية 
في إمارة أبوظبي بتكلفة 33 مليار 
درهم. وأسهمت مؤسسة محمد بن 
التي تأسست في  راشد لإلسكان 
اكتوبر 2006 برأس����مال 15 مليار 
درهم في توفير احتياجات املواطنني 
من اإلسكان العصري حيث وصلت 
القيمة االجمالية لألراضي واملساكن 
التي أمر صاحب الس����مو الشيخ 
محمد بن راش����د آل مكتوم نائب 
الدولة رئي����س مجلس  رئي����س 
الوزراء حاكم دبي بتوزيعها على 
املواطنني 9 مليارات درهم. وحظي 
برنامج الشيخ زايد لالسكان الذي 
تأسس في العام 2002 بدعم كبير 
من احلكوم����ة االحتادية في إطار 
حرصها على توفير السكن املالئم 
للمواطنني مما سيمكنه من القضاء 
على مشكلة اإلسكان خالل العشرين 

سنة القادمة.

التعليم في اإلمارات

التعليم في دولة اإلمارات  اما 
العربية املتح����دة  فقدر ارتفعت 
املاضية،  وتيرته خالل السنوات 
حيث جتاوز ع����دد طلبة املراحل 
االبتدائية حتى  املدرس����ية م����ن 
الثانوية 600 ألف طالب وطالبة 
يدرس����ون في أكثر من ألف و240 
مدرس����ة حكومية وخاصة. وفي 
إحصاءات رسمية من وزارة التربية 
والتعلي����م أعلنت الوزارة ان عدد 
الطلبة الذين انتظموا في مدارسهم 
العام الدراسي 2010/2009 زاد على 
597 ألف طالب وطالبة تضمهم ألفا 
و246 مدرسة حكومية وخاصة على 
مستوى الدولة في جميع املراحل 

مترو دبي.. فصل جديد يضاف إلى كتاب النهضة
بعد ان كان حلما يراودها منذ العام 1992، 
اطلقت االمارات العربية املتحدة في 9 سبتمبر 
2009 املرحلة التجريبية للتشغيل الفني ملترو 
دبي ويضم مشروع مترو دبي 47 محطة منها 
10 حتت االرض والباقي فوقها. وباعتباره 
عنوانا ملشاريع هيئة الطرق واملواصالت، 
كان هذا املشروع الذي يعد حتفة معمارية 
وتكلف تش����ييده 15.5 مليار درهم معيارا 
للمستوى الهندسي الرفيع الذي بلغته الهيئة، 
وجتسيدا لدورها املباشر في توفير خدمات 
اجتماعية، السيما عبر اتاحة مزيد من فرص 
العمل، ومن ب����ني املزايا االخرى ملترو دبي 
انه مت تصميمه بأس����لوب مكمل لوس����ائل 
املواصالت االخرى كاحلافالت وس����يارات 
االجرة ووس����ائل النق����ل البحري. ويهدف 
املش����روع الى دمج املصادر االستراتيجية 
لتجميع ركاب احلاف����الت والقوارب ضمن 
محطات عبور للمترو متتاز باملرونة وسهولة 
االستخدام، وسيتم استحداث سياسة متكاملة 
للمواصالت العامة يتم مبوجبها استخدام 
نظام موحد للتذاكر لتسهيل التنقل من وسيلة 
مواصالت الى اخرى، ومن خالل توفير نظام 
بديل للمواصالت يهدف مترو دبي لتخفيف 
االزدحام املروري واختصار الزمن املستغرق 
في الرحالت، وهو ما يؤدي بدوره للحد من 
تلوث الهواء الناجم عن استخدام السيارات 

ومن ثم حتسني نوعية الهواء واالسهام في 
حماية البيئة، وال يقتصر دور املشروع على 
تسهيل احلركة في نطاق املدينة بل سيساعد 
ايضا في احلد من االعتماد على اس����تخدام 
املترو  التنقل بواسطة  السيارات. ويعتبر 
ارخص وسيلة تنقل في امارة دبي، وتبلغ 
كلفة رحلة في اجتاه واحد من مطار دبي الى 
مول االمارات على س����بيل املثال باستخدام 
املت����رو 1.5 دوالر للدرجة العادية، في حني 
تبلغ 21 دوالرا باستخدام تاكسي دبيس و5 
دوالرات بالسيارة اخلاصة )تشمل تعرفة 
سالك(، وميكن الوصول الى محطات املترو 
من املناط����ق البعيدة عبر 700 من حافالت 
النقل الع����ام تتحرك في 24 منطقة حيوية 
بدبي وتتميز عن غيرها بحرف F، كما ميكن 
الوصول الى احملطات بالسيارات اخلاصة 
وركنها في 3 مواقف للس����يارات تتسع ل� 
8700 سيارة تقع الى جانب كل من محطات 
الراشدية ونخيل هاربر تاور ومبنى اتصاالت 

وجميع املواقف مجانية.
وميتاز املترو الى جانب الكلفة املقبولة 
وجودة اخلدمات باختصار الوقت، السيما 
في اوقات االزدحام املروري، لكن س����يكون 
على حكومة دبي ان تواجه حتديا رئيسيا هو 
حرارة اجلو ضمن مساعيها جلذب املسافرين 

الى املترو.
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