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منصور بن زايد يشهد توقيع 
مذكرات تفاهم بين خليفة اإلنسانية وجامعتي اإلمارات وزايد والتقنية

ــوزراء  ــس ال ــس مجل ــب رئي ــان نائ ــد آل نهي ــن زاي  شــهد ســمو الشــيخ منصــور ب
وزيــر شــؤون الرئاســة رئيــس مؤسســة خليفــة بن زايــد آل نهيــان لألعمال اإلنســانية 
توقيــع مذكــرات تفاهــم بيــن المؤسســة وجامعــة اإلمــارات وجامعــة زايــد وكليــات 
ــات  ــن الجه ــترك بي ــاون المش ــز التع ــى تعزي ــرات إل ــدف المذك ــا. وته ــة العلي التقني
ــتراتيجية  ــراكة االس ــز الش ــترك وتعزي ــام المش ــاالت ذات االهتم ــي المج ــالث ف الث
ــل مشــروع  ــي الجامعــات مــن خــالل تفعي ــة ف خاصــة بمجــال تنســيق ودعــم الطلب
ــوم  ــي تق ــع كل عــام دراســي والت ــي تقدمهــا المؤسســة مطل ــة الت المســاعدات العيني
ــي اســتراتيجية المؤسســة  ــة » لتأت ــب وطالب ــي 2000 طال ــه بدعــم حوال مــن خالل
متوافقــة مــع اســتراتيجية حكومتنــا الرشــيدة بخلــق فــرص عمــل للمواطنيــن 
بالقطــاع الخــاص. وقــع االتفاقيــات مــن جانــب مؤسســة خليفــة اإلنســانية مديرهــا 
ــور  ــا الدكت ــارات مديره ــة اإلم ــب جامع ــن جان ــوري وم ــي الخ ــد حاج ــام محم الع
ــر  ــب مدي ــري نائ ــدهللا األمي ــور عب ــد الدكت ــة زاي ــن جامع ــي راشــد النعيمــي وم عل
الجامعــة ومــن كليــات التقنيــة الدكتــور طيــب الكمالــي مديــر كليــات التقنيــة العليــا. 

أكد أن الدولة ماضية لتقليص الفروقات بين القطاعين
منصور بن زايد لـ »الجامعيين« : بقاء المواطن في بيته مرفوض

    أكــد ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة أن مبــادرة أبشــر لتشــغيل المواطنيــن فــي القطــاع الخــاص 
تحظــى بمتابعــة واهتمــام صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة وأن الدولــة ماضيــة مــن أجــل تقليــص الفروقــات بيــن القطاعيــن، مشــيراً 

إلــى أنــه مــن المرفــوض اليــوم أن يبقــى مواطــن عاطــالً فــي بيتــه .
    جــاء ذلــك فــي جلســة حواريــة عقــدت بجامعــة اإلمــارات بحضــور طــالب مؤسســات التعليــم العالــي مــن جامعتــي اإلمــارات وزايــد وكليــات التقنيــة ضمــن حملــة 
مبــادرة أبشــر . حضــر اللقــاء الشــيخ حمــدان بــن مبــارك آل نهيــان وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي والدكتــورة ميثــاء الشامســي وزيــرة دولة رئيســة جامعــة زايد 
ومحمــد عمــران الشامســي رئيــس كليــات التقنيــة العليــا ورجــل األعمــال فــرج بــن حمــودة وعــدد من قيــادات مؤسســات التعليــم العالي وكبــار الشــخصيات والضيوف .
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بالتعاون بين بلدية العين وجامعة اإلمارات
هزاع بن طحنون يفتتح أول حديقة جيولوجية بالدولة

ــم  ــل الحاك ــوان ممث ــل دي ــان وكي ــون آل نهي ــن طحن ــزاع ب ــح الشــيخ ه     افتت
فــي المنطقــة الشــرقية أول حديقــة جيولوجيــة فــي الدولــة بموقــع ضمــن 
حديقــة الجاهلــي بمدينــة العيــن، وتــم إنجــاز المشــروع علــى هامــش المؤتمــر 
ــترك  ــاون مش ــارات وبتع ــة اإلم ــد بجامع ــي والمنعق ــي الثان ــي الجيولوج العالم
ــة  ــوك« ومؤسس ــركة »أدن ــارات وش ــة اإلم ــن وجامع ــة العي ــة مدين ــن بلدي بي
ــم  ــا كمعل ــن نوعه ــى م ــة األول ــذه الحديق ــر ه ــة، وتعتب ــاوالت العام ــل للمق ناي
يبــرز الصفــات الجيولوجيــة لدولــة اإلمــارات مــن خــالل مــا تــم عرضــه فيهــا 
ــة. مــن أنــواع الصخــور والتــي تمثــل التنــوع الطبيعــي والجغرافــي فــي الدول
   وأشــاد الشــيخ هــزاع بــن طحنــون آل نهيــان بالجهــود المشــتركة التــي 
ــي  ــل هــذا المشــروع البيئ ــي إنجــاز مث ــة ف ــن المؤسســات المختلف ــرت بي تضاف
الحضــاري فــي مدينــة العيــن، خاصــة أن افتتــاح الحديقــة يتزامــن مــع احتفــاالت 
ــن وكيــل ديــوان ممثــل الحاكــم  الدولــة باليــوم الوطنــي الـــ 42، حيــث بيَّ
فــي المنطقــة الشــرقية أن كل الجهــود فــي مدينــة العيــن تتجــه نحــو تقديــم 
ــة.  ــر العالمي ــى المعايي ــع بأرق ــق تتمت ــات ومراف ــن خدم ــز م ــو متمي ــا ه كل م

    وقــام الشــيخ هــزاع بــن طحنــون آل نهيــان بإزاحــة الســتار عــن الجداريــة فــي مقدمــة الحديقــة إيذانــاً بافتتاحهــا للجمهــور، وقــد رافــق الشــيخ هزاع بــن طحنون خالل 
جولتــه فــي الممــر الجيولوجــي للحديقــة الدكتــور مطــر النعيمــي مديــر عــام بلديــة مدينــة العيــن والمهنــدس ســهيل المهيــري المديــر التنفيــذي للبنيــة التحتيــة وأصــول 
ــا بجامعــة اإلمــارات.  ــد البلوشــي رئيــس قســم الجيولوجي ــة والدكتــور خال ــة التحتي ــر إدارة تنســيق الخدمــات والبني ــة والمهنــدس عبــدهللا ســلطان الدرعــي مدي البلدي

نظمتها جامعة اإلمارات برعاية جائزة شمسة بنت سهيل
»ندوة«: دستور اإلمارات يضمن حقوق المرأة العاملة

أكــدت نــدوة نظمتهــا كليــة القانــون بجامعــة اإلمــارات، أن دســتور اإلمــارات والتشــريعات القانونيــة المعمــول بهــا فــي الدولــة تحمــي المــرأة العاملــة، وتؤكــد ضــرورة 
العنايــة بحقوقهــا، وإقــرار حقهــا فــي العمــل، ووجــوب رعايــة هــذا الحــق، وفــق مبــدأ المســاواة وتكافــؤ الفــرص بينهــا وبيــن الرجــل.

واســتعرضت النــدوة التــي أقيمــت بمســرح كليــة تقنيــة المعلومــات للطــالب، برعايــة جائــزة حــرم صاحــب الســمو رئيــس الدولــة، ســمو الشــيخة شمســة بنــت ســهيل، 
للنســاء المبدعــات، حقــوق المــرأة العاملــة فــي ضــوء نصــوص قانــون العمــل االتحــادي واالتفاقيــات الدوليــة، ونطــاق حظــر تشــغيل المــرأة فــي إطــار مبــدأ المســاواة، 

وحــق المــرأة فــي العمــل، والحمايــة القانونيــة للنســاء ضــد التمييــز فــي ميــدان العمــل.

وتأتــي النــدوة التــي تحــدث فيهــا عــدد مــن أســاتذة القانــون فــي جامعــة اإلمــارات والمتخصصيــن والمهتميــن وجمــع مــن الطــالب والطالبــات، بالتزامــن مــع الحملــة 
التــي أطلقتهــا حــرم ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة، ســمو الشــيخة منــال بنــت محمــد، تحــت شــعار 

“أســعد نســاء العالــم”، فــي إطــار اإلحتفــاالت باليــوم الوطنــي.
ولفتــت الدكتــورة حبيبــة الشامســي مســاعد عميــد كليــة القانــون بجامعــة اإلمــارات رئيســة النــدوة، أنهــا تهــدف إلــى تعزيــز اإلهتمــام بحقــوق اإلنســان بوجــه عــام، 
وحقــوق المــرأة العاملــة علــى وجــه الخصــوص، مشــيرة إلــى أن الدســتور والتشــريع اإلماراتــي أكــدا ضــرورة العنايــة بحقــوق المــرأة العاملــة مــن حيــث إقــرار حقهــا 

فــي العمــل، ووجــوب رعايــة هــذا الحــق، بمــا يؤكــد مبــدأ المســاواة وتكافــؤ الفــرص بيــن الرجــل والمــرأة. 
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إماراتيتان تفوزان بجائزة »لولاير 
واليونسكو« في الطب والهندسة

ــم  ــة إبراهي ــورة نعيم ــان، الدكت ــان اإلماراتيت ــازت الباحثت     ف
ــة  ــن جامع ــة، م ــي، تخصــص الهندســة الكيميائي ــرم الدرمك ك
علــم  تخصــص  الجســمي،  فاطمــة  والدكتــورة  اإلمــارات، 
بجائــزة  اإلمــارات،  جامعــة  مــن  البيوكيميائيــة،  الوراثــة 
»برنامــج منــح زمالــة – لــولاير واليونســكو – مــن أجــل 
المــرأة والعلــم فــي الــدول العربيــة لعــام 2013«، الــذي أطلــق 
هــذا العــام تحــت شــعار »العالــم بحاجــة للعلــم، والعلــم بحاجــة 

ــرأة«. للم
    وأكــدت وزيــر دولــة ورئيــس جامعــة زايــد، الدكتــورة 
ميثــاء ســالم الشامســي، فخرهــا بإنجــازات النســاء العربيــات، 
داعيــة إلــى جعــل مســارهن وتاريخهــن وإنجازاتهــن وخطوات 
نجاحهــن منهجــاً ومعلمــاً لجميــع بنــات األمــة. وقالــت إن 
احتضــان جامعــة زايــد لهــذه االحتفاليــة يوفــر فرصــة فريــدة 
لبنــات الجامعــة للتعــرف إلــى جائــزة لــولاير واليونســكو 
ــن  ــن وأهدافه ــد رؤيته ــى تحدي ــكل أفضــل، ويشــجعهن عل بش

ــتقبلية. المس

من بين جامعات الدول الصاعدة
جامعة اإلمارات تحتل المركز األول عربياً و 76 عالمياً في 

التصنيف العالمي
    أشــاد معالــي الشــيخ حمــدان بــن مبــارك آل نهيــان وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي الرئيــس 
األعلــى لجامعــة اإلمــارات بجهــود صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة 
ــي  ــي وف ــي والدول ــتوى اإلقليم ــى المس ــة عل ــازات متقدم ــن إنج ــة م ــه الدول ــا حققت ــه هللا، لم حفظ

مقدمتــه المكتســبات العلميــة والتعليميــة. 
    وأكــد معاليــه الدعــم والرعايــة اللذيــن تحظــى بهمــا جامعــة اإلمــارات مــن صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي رعــاه هللا، 

ودوره فــي التنميــة العلميــة الشــاملة التــي تشــهدها الدولــة فــي كافــة المجــاالت. 

    ونــوه معاليــه بــدور الفريــق أول ســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي 
ــة خاصــة لقطــاع  ــوات المســلحة، ومــا يقدمــه مــن دعــم المحــدود ورعاي ــى للق ــد األعل نائــب القائ

ــه ومختلــف أبعــاده.  ــم بكافــة جوانب التعلي
    جــاء ذلــك، بمناســبة حصــول جامعــة اإلمــارات علــى المركــز األول عربيــا و76 عالميــا علــى 
ــف  ــي لتصني ــم العال ــدول الصاعــدة، بحســب تصنيــف مؤسســة تايمــز للتعلي مســتوى الجامعــات لل
الجامعــات العالميــة للعــام 2013-2014 ضمــن مجموعــة “البريكس”متفوقــة فــي ذلــك علــى كثيــر 

مــن الجامعــات العالميــة. 

التشكيلي العالمي كريستو يتحدث عن 
تجربته الفنية بجامعة اإلمارات

  اســتضافت جامعــة اإلمــارات الفنــان التشــكيلي العالمــي 
كريســتو جافاشــيف إللقــاء محاضــرة تحكــي عــن تجربتــه 

اإلبداعيــة والفنيــة .
وكان الفنــان التشــكيلي كريســتو التقــى ســعادة الدكتــور محمــد 

العلميــة  للشــؤون  نائــب مديــر جامعــة اإلمــارات  البييلــي 
بحضــور الدكتــور ســيف القايــدي عميــد كليــة العلــوم اإلنســانية 
واالجتماعيــة وتــم خــالل اللقــاء مناقشــة اهــم األعمــال الفنيــة 
التــي نفذهــا كريســتو او يقــوم حاليــا بإنجازهــا وفــي مقدمتهــا 
ــي  ــة« ف ــا »المصطب ــه حالي ــوم ب ــذي يق ــر ال ــروع الكبي المش
إمــارة أبــو ظبــي وهــو بنــاء كبيــر وضخــم يأخــذ شــكالً شــبه 
هرمــي يحاكــي أكبــر أهرامــات الجيــزة فــي مصــر وســيتكون 
ــوالذ  ــن الف ــة م ــط المصنوع ــل النف ــن برامي ــي م ــطحه الكل س
غيــر القابــل للصــدأ والمطليــة بألــوان زاهيــة تشــبه ألــوان 
ــة  ــة مختلف ــات لوني ــي درج ــس ف ــالمية وتنعك ــاء اإلس الفسيفس
ــدم  ــث تق ــوء بحي ــة الض ــس ونوعي ــة الطق ــت وحال ــاً للوق وفق
لمــن ينظــر إلــى العمــل تجربــة بصريــة متغيــرة وثريــة.
ــة  ــه الثاني ــعادته بزيارت ــن س ــتو ع ــرب كريس ــه اع ــن جانب م
لجامعــة االمــارات بعــد ان زارها في المــرة االولى عام 1982 
ــة  ــة ومنهــا تغطي ــه الفني كمــا اســتعرض للحضــور أهــم أعمال
مبنــى البرلمــان االلمانــي و عملــة الفنــي المصطبــة بأبوظبــي .
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خالل مؤتمر عالمي لجامعة اإلمارات بمشاركة 150 خبيراً
شرطة أبوظبي تستعرض دور الجيوفيزياء الهندسية في مكافحة الجريمة

    اســتعرضت شــرطة أبوظبــي مشــروعها الرائــد “تحريــات علــوم األرض 
ــاء  ــال الجيوفيزي ــة بمج ــات المتقدم ــف التقني ــى توظي ــوم عل ــذي يق ــي”، ال الجنائ
الهندســية فــي مكافحــة والكشــف عــن الجريمــة ألول مــرة علــى مســتوى الدولــة. 
جــاء ذلــك خــالل أعمــال المؤتمــر العالمــي الثانــي للجيوفيزيــاء الهندســية الــذي 
ــون  ــن طحن ــن وجامعــة اإلمــارات، بحضــور الشــيخ هــزاع ب ــة العي ــه بلدي نظمت
بــن محمــد آل نهيــان وكيــل ديــوان ممثــل الحاكــم فــي المنطقــة الشــرقية، ونحــو 
150 عالمــا وخبيــرا فــي مجــال الجيوفيزيــاء الهندســية مــن مختلــف دول العالــم. 
ــام  ــي ع ــرطة أبوظب ــادة ش ــرطي لقي ــداع الش ــزة اإلب ــاز جائ ــروع ح وكان المش
2011 فــي المجــال األمنــي، ويعتمــد المشــروع علــى فكــرة الفريــق ســمو الشــيخ 
ســيف بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة، 
علــى  المشــروع  ويتــوزع 
األول  مختلفــة،  محــاور   3
ــي  ــاء، الثان ــق بالجيوفيزي يتعل
يتعلــق بالفحــوص الجيولوجية 
ــث  ــور الثال ــق المح ــا يتعل فيم
ــة  ــات الجيولوجي ــدة البيان بقاع

الجنائيــة. 
المؤتمــر  افتتــاح  حضــر 
الدكتــور علــي راشــد النعيمــي 
اإلمــارات  جامعــة  مديــر 
النعيمــي  مطــر  والدكتــور 
العيــن،  بلديــة  عــام  مديــر 
والعميــد عبدالرحمــن محمــد 
ــة  ــر ادارة األدل ــادي مدي الحم
أبوظبــي،  بشــرطة  الجنائيــة 
وعــدد مــن األكاديمييــن والخبــراء والمهتميــن وممثلــي الشــركات والمؤسســات 

والطالبــات.  الطــالب  مــن  وحشــد  للمؤتمــر  الراعيــة 
أهميــة  اإلمــارات  مديــر جامعــة  النعيمــي  الدكتــور علــي راشــد  وأكــد     
جامعــة  بيــن  الناجحــة  االســتراتيجية  للشــراكة  مثــاال  باعتبــاره  المؤتمــر، 
اإلمــارات وبلديــة العيــن، والشــركات والمؤسســات الوطنيــة الكبــرى الراعيــة.

81 طالباً وطالبة إجمالي الدارسين يتوزعون على 
7 كليات

قبول دفعة جديدة ببرنامج الدكتوراة بجامعة 
اإلمارات

     اســتقبلت كليــة الدراســات العليــا بجامعــة اإلمــارات، دفعــة جديــدة مــن طلبــة 
برنامــج الدكتــوراة للعــام الجامعــي الحالــي تضــم 11 طالبــاً وطالبــة.

ــاً 81  ــارات حالي ــة اإلم ــوراه بجامع ــج الدكت ــة ببرنام ــدد الطلب ــي ع ــغ إجمال ويبل
ــاض  ــور ري ــب الدكت ــة. ورح ــات جامعي ــى 7 كلي ــون عل ــة يتوزع ــاً وطالب طالب
المهيــدب، نائــب مديــر الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي، بطلبــة الدفعــة 
ــدان  ــي الشــيخ حم ــة معال ــات وتهنئ ــم تحي ــل له ــوراه، ونق ــج الدكت ــدة لبرنام الجدي
ــى  ــي والبحــث العلمــي الرئيــس األعل ــم العال ــر التعلي ــان، وزي ــارك آل نهي ــن مب ب

ــق والنجــاح.  ــم بالتوفي ــه له ــة وتمنيات للجامع
 مــن جانبــه هنــأ األســتاذ الدكتــور محمــد البيلــي، نائــب مديــر الجامعــة للشــؤون 

العلميــة الطلبــة بقبولهــم فــي هــذا البرنامــج، وأكــد علــى أهميــة الجــودة وااللتــزام 
بمعاييــر فــي برنامــج الدكتــوراة، حيــث إنــه مــن أكبــر برامــج الدكتــوراة فــي دولــة 
ــاق  ــن لاللتح ــة المقبولي ــددة للطلب ــح فرصــاً متع ــدة ويتي ــة المتح ــارات العربي اإلم
ــس  ــة التدري ــم تحــت إشــراف أعضــاء هيئ ــة أبحاثه ــة ومتابع بالدراســات المتقدم
الذيــن تــم اختيارهــم وفقــاً ألعلــى المعاييــر العلميــة فــي الكليــات الســبع المشــاركة.
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بدء فعاليات المنتدى الثاني لبناء الوعي السياسي لطلبة الجامعات
المر: مشاركة المواطنين بمتطلبات التمكين ضرورة في المرحلة 

المقبلة

ــاء  ــة فــي بن  أكــد معالــي محمــد المــر رئيــس المجلــس الوطنــي االتحــادي أن مشــاركة المواطنيــن الفاعل
القــدرات وتعزيــز الوعــي السياســي المتنامــي والمشــاركة السياســية ومتطلباتهــا، لــم يعــد ترفــاً بــل أصبــح 
ضــرورة ُملحــة، وهدفــا جوهريــا لمرحلــة التمكيــن التــي أطلقهــا صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد 

آل نهيــان رئيــس الدولــة حفظــه هللا.

وأضــاف فــي كلمــة ألقاهــا فــي افتتــاح منتــدى الوعــي السياســي بجامعــة اإلمــارات إن التطــورات 
الجوهريــة التــي تشــهدها تجربتنــا البرلمانيــة والمشــاركة السياســية تتطلــب منــا جميعــاً أن نســتذكر وُنلبــي 
ــة  ــي رؤي ــة ف ــاركة الفاعل ــن للمش ــات الوط ــاء وبن ــه هللا أبن ــة حفظ ــس الدول ــمو رئي ــب الس ــوة صاح دع

ــة المشــاركة. ــق ثقاف ــي إطــاٍر مــن تعمي ــدرج وف ــق مســارنا المت ــن السياســي وف ــج التمكي ــة، وبرنام الدول
مــن جهتــه أكــد معالــي الدكتور أنــور قرقاش وزير الدولة للشــؤون الخارجية ووزير الدولة لشــؤون المجلس 
الوطنــي االتحــادي، أن تزامــن انطــالق المنتــدى مــع االحتفــال باليــوم الوطنــي الثانــي واألربعيــن يســتوجب 
الوقــوف مليــا والتمعــن فــي المبــادئ األساســية التــي وضعهــا المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيان 
طيــب هللا ثــراه وإخوانــه حــكام اإلمــارات، الذيــن كان لهــم الفضل في وضــع اللبنات األولى لصــرح االتحاد.
وأكــد الدكتــور علــى راشــد النعيمــي مديــر جامعــة اإلمــارات أن تجربــة العمــل السياســي فــي الدولــة لهــا 
خصوصيتهــا وإنهــا تجربــة ناجحــة ومتميــزة تركــز علــى االســتفادة مــن تجــارب اآلخريــن وال تســتوردها.

»شكراً أبونا خليفة«
 حملة وطنية لجمع مليون تغريدة 

في حب قائد الوطن

ــة  ــات حمل ــارات فعالي ــة اإلم ــالب جامع ــق ط    أطل
وطنيــة لجمــع مليــون تغريــدة علــى موقــع التواصــل 
االجتماعــي »تويتــر” تحــت عنــوان “شــكرا أبونــا 
خليفــة”، وذلــك ضمــن احتفــاالت الجامعــة باليــوم 
الحــس  تأكيــد  الحملــة  وتســتهدف   ،42 الوطنــي 
الوطنــي وتعزيــز الهويــة الوطنيــة، وتفعيــل المشــاركة 
المجتمعيــة، مــن خــالل مواقــع التواصــل االجتماعــي 
لطلبــة الجامعــة، حيــث يســعى القائمــون علــى الحملــة 
ــب  ــى بح ــدة تتغن ــون تغري ــع ملي ــى جم ــول ال للوص
القائــد الوالــد صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد 
آل نهيــان رئيــس الدولــة، حفظــه هللا وحــب دولــة 

ــين.  ــا المؤسس ــارات وقادته اإلم
ودشــن الدكتــور علــي راشــد النعيمــي مديــر جامعــة 
أعضــاء  مــن  عــدد  بحضــور  الحملــة  اإلمــارات 
واالدارات  الكليــات  ومســؤولي  التدريســية  الهيئــة 
بالجامعــة، إضافــة الــى حضــور عــدد كبيــر مــن 
الطلبــة المتفاعليــن مــع الحملــة، حيــث دشــن الحســاب 
ــخصي،  ــابه الش ــن حس ــدة م ــة بتغري ــاص بالحمل الخ
ــة بشــكل رســمي،  ــن مــن خاللهــا اطــالق الحمل وأعل
داعيــا الطــالب وابنــاء الدولــة إلــى التفاعــل والتجاوب 

ــة. ــة الوطني ــذه الفعالي ــع ه م



رسالة الجامعة 

ندوة »سقوط اإلسالم السياسي« بجامعة اإلمارات:

اإلمارات تواجه مخططات »اإلخوان« بالقانون.. والتنظيم يمارس اإلرهاب الفكري

 “المعركــة مــع تنظيــم )اإلخــوان( طويلــة، ويجــب أن ال نســلم بســقوطهم، ولمواجهتهــم، علينــا التســلح بـــ )روح االتحــاد(، والــوالء للوطــن والقيــادة، ويجــب أال يشــغلنا 
ذلــك عــن التنميــة، التــي هــي الخيــار االســتراتيجي لإلمــارات”.

ــر جامعــة اإلمــارات، وأكــد خاللهــا  ــي نظمهــا مركــز المزمــاة للدراســات والبحــوث، بمق ــات ســقوط اإلســالم السياســي”، الت ــدوة “تداعي كلمــات ُتلخــص حصــاد ن
المشــاركون أن اختيــار أعضــاء التنظيــم اإلمــارات لبــث ســمومهم فــي منطقــة الخليــج، كان خطــأً اســتراتيجياً يؤكــد ســطحية قــراءات وحســابات الجماعــة، مشــيدين 

بالنهــج الواضــح الــذي تعاملــت بــه الدولــة مــع التنظيــم الــذي يقــوم علــى ســيادة القانــون.
وقــال المتحدثــون فــي النــدوة، “إن نهضــة اإلمــارات الكبــرى وإنجازاتهــا أثــارت الكثيــر مــن األطمــاع فيهــا، وعّرضهــا للعديــد مــن صــور االســتهداف جــاء أكبرهــا 
ــى مكتســبات النهضــة، وتماســك الوطــن  ــاظ عل ــة الحف ــل جماعــة اإلخــوان )المتأســلمين(، إال أنهــم اصطدمــوا بالوعــي الرســمي والشــعبي، المؤمــن بحتمي مــن قب
والمجتمــع”، مؤكديــن أن اعتمــاد نهــج “الديمقراطيــة المتدرجــة” فــي التجربــة البرلمانيــة باإلمــارات كان قــراراً صائبــاً، ويؤكــد الوعــي والرؤيــة الحكيمــة الصائبــة 

التــي تمتلكهــا القيــادة السياســية.
ــارات، وســالم  ــة اإلم ــر جامع ــي مدي ــي راشــد النعيم ــور عل ــة »االتحــاد«، والدكت ــر صحيف ــس تحري ــادي رئي ــد الحم ــا محم ــي تحــدث فيه ــدوة الت واســتعرضت الن
حميــد مديــر مركــز المزمــاة، ومنصــور النقيــدان مديــر مركــز المســبار للدراســات والبحــوث، وزايــد الشامســي رئيــس جمعيــة المحاميــن والحقوقييــن اإلماراتييــن، 
والبرلمانــي الســابق والكاتــب المصــري مصطفــى بكــري، وحضرهــا عــدد مــن قيــادات الجامعــة والمهتميــن وحشــد مــن الطــالب والطالبــات، أســباب ســقوط جماعــة 

اإلخــوان المســلمين فــي أكثــر مــن دولــة عربيــة، ومخاطــر الجماعــة والعالقــة بيــن تنظيماتهــا، وانتهــاء مســتقبلها فــي العمــل السياســي.



من ذاكرة الجامعة 

امللكة اليزابت ملكة بريطانيا خالل زيارتها لجامعة اإلمارات 
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