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«موانئ أبوظبي» 
21تدير وتشغل ميناءين في مصر

شجيرة «سلم»
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بيئة أبوظبي تسجل 200 شجيرة «سلم» 
مهددة باالنقراض وتوزع 43 ألف شجرة سمر 

في اإلمارة.  
«هالة الخياط»

«النواب» الليبي يرفض االنضمام للمبادرة 
األممية واشتراط تسلم حكومة باشاغا 

لمهامها في طرابلس.
 «حسن الورفلي»

ص
خا

 حسام عبدالنبي (دبي)

أجمعت تقارير صدرت عن مؤسسات وشركات دولية على أن عقارات 
اإلمارات، خاصة في أبوظبي ودبي، تمثل فرصة استثمارية غير مسبوقة 
في ظل التوقعات بعودة سوق العقارات لالنتعاش في 2022 والطلب القوي 

على العقارات خاصة العقارات قيد اإلنشاء، محددة ثالثة معايير بالغة 
األهمية لضمان استثمار عقاري مجٍد، وهي العائد على االستثمار وفرص 

األعمال ومزايا أنماط الحياة العصرية.
(طالع ص 21)

السوق ينتعش بدعم من الطلب القوي 

تقارير دولية: عقــارات اإلمارات 
فرصة استثمارية غير مسبوقة

أبوظبي (االتحاد، وكاالت)

أدانـــت ســفــارة دولــة اإلمــــارات فــي تــل أبيب الهجمات 
اإلرهابية في دولة إسرائيل، وأعربت عن تعازيها الصادقة 
ألهالي المتوفين من جراء الهجوم، ومواساتها للمصابين 

وأهاليهم متمنية لهم الشفاء العاجل.
 كما أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس الهجوم 
الــذي أسفر عن  أبيب  المسلح على إحــدى ضواحي تل 
سقوط 5 قتلى بينهم أوكرانيان، وقال «إن قتل المدنيين 
الفلسطينيين واإلسرائيليين ال يؤدي إال إلى المزيد من 
تدهور األوضاع». كما أدانت مصر الهجوم، وشددت على 
الرفض الكامل لكافة أشكال العنف واإلرهــاب، وتكثيف 
الجهود للحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني 
من  ُمفرغة  حلقات  إلــى  االنـــزالق  وعــدم  واإلسرائيلي، 

العنف. (طالع ص 26)

يوسف البستنجي (أبوظبي)

تفاوت أداء أسواق المال اإلماراتية أمس، نتيجة عمليات 
جني أرباح على عدد من األسهم، وكذلك بسبب استحقاق 
واستمرت  األسهم.  من  عــدد  على  والتوزيعات  األربـــاح 
التداوالت في أسواق المال المحلية فوق حاجز الملياري 
درهم يومياً، وبلغت القيمة اإلجمالية للتداول في سوقي 
بالدولة، 2.072 مليار درهم، موزعة على 1.524  المال 
مليار درهم في سوق العاصمة أبوظبي ونحو 548 مليون 

درهم في سوق دبي.  (طالع ص 23)

الرياض (االتحاد، وكاالت)

ــاض أمــس الــمــشــاورات  ــري انطلقت فــي ال
التعاون  مجلس  برعاية  اليمنية   - اليمنية 
لدول الخليج العربية الذي أكد أمينه العام 
نايف الحجرف الموقف الثابت للمجلس في 
والعمل  اليمن،  في  واالستقرار  األمــن  دعم 
على إيجاد حل ينهي الصراع وينقل البالد 
من حالة الحرب وتداعياتها إلى حالة السلم 
وتحدياتها وفقاً للمرجعيات الثالث المتمثلة 
التنفيذية،  وآليتها  الخليجية  بــالــمــبــادرة 
وقرار  الشامل،  الوطني  الحوار  ومخرجات 
مجلس األمن 2216. بــدوره، قال المبعوث 
الخاص لألمين العام لألمم المتحدة لليمن 
هانز جرندبرج، إن إعالن كل من «التحالف» 
«الحوثي»، عن هدنة مؤقتة،  وقبله جماعة 
خطوة في االتجاه الصحيح.  وأعلن المبعوث 
األميركي لليمن تيم لندركنج أن بالده تبقى 
لتقديم حل  المتحدة  األمــم  بجهود  ملتزمة 
دائم وشامل للنزاع، وتدعم مقترحها لهدنة 
فورية تكون بمثابة خطوة أولى باتجاه وقف 
شامل إلطالق النار وعملية سياسية جديدة 

أكثر شموالً. (طالع ص 24)

سفارة الدولة 
تديــن الهجمـات يف إسرائيـل

مليارا درهم يوميًا تداوالت 

أسواق األسهم املحلية

انطالق املشاورات اليمنية عقب «هدنة مؤقتة»

المبعوث األممي: خطوة في االتجاه الصحيح

مفاوضـــــات إسطنبــــول لم تفض إلى «نتائج واعدة جدًا»

عبد الحكيم الواعر
ممثل «الفاو» اإلقليمي يؤكد أن الدول العربية 

تراجع سياساتها لزيادة اإلنتاج المحلي من 
القمح والحبوب. 

«دينا جوني»

المبعوث األميركي لليمن يتحدث خالل جلسة المشاورات  (ا ف ب)

10 آالف مشــــــــــــــــــــــارك و50 
عارضًا في «توظيف مجندي 

الخدمـــــــة المدنيــــــة»

«ديوا» تعلن زيادة حجم الطرح العام إلى 8.5 مليار سهمتحديث بروتوكول تنظيم الصـالة بالمساجد والمصليات في رمضان

أبوظبي (وام)

نهيان  آل  ــد  زاي بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أكــد 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة  
المساعي  لجميع  المتحدة  العربية  اإلمــارات  دولة  دعم 
تسوية  سرعة  شأنها  مــن  التي  والــمــبــادرات  السلمية 
األزمة األوكرانية بالطرق الدبلوماسية من خالل الحوار 
الخالفات  لحل  األمثل  الوسيلة  تعد  التي  والمفاوضات 
واألزمات وتقريب وجهات النظر بين جميع األطراف. جاء 
ذلك خالل اتصال هاتفي تلقاه سموه من فخامة فلوديمير 
زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا الصديقة، بحثا خالله 
تطورات األزمة األوكرانية ومستجدات مسار المفاوضات 
الجارية بشأنها، وذلك في إطار اتصاالت سموه مع قادة 
الدول الصديقة بشأن التطورات على الساحة األوكرانية 
من  سموه  واطلع  األزمـــة.   لتسوية  المبذولة  والجهود 
فخامة الرئيس األوكراني على آخر التطورات الجارية، 
ودعم  والتفاهم  الحوار  لغة  تغليب  أهمية  سموه  مؤكداً 
وتداعياتها  األزمة  الحتواء  السلمية  والتسويات  الحلول 
على مختلف المستويات وعودة السالم واالستقرار إلى 
المدنيين  سالمة  ضمان  أولوية  على  مشدداً  أوكرانيا، 
المشترك  والتنسيق  الجهود  تكثيف  وأهمية  وأمنهم، 
المساعدات  لتوفير  اإلنسانية  والمنظمات  الــدول  بين 
واالحتياجات اإلنسانية المتزايدة للمتضررين من األزمة. 
 من جانبه أعرب الرئيس زيلينسكي عن خالص شكره 
وتقديره لدولة اإلمارات لتسهيل إجراءات الرعايا األوكرانيين 
في الدولة وتيسير دخولهم إلى أراضيها واستضافتهم منذ 
اندالع األزمة،إضافة إلى المساعدات اإلنسانية العاجلة التي 

قدمتها إلى المتضررين من األزمة.  (طالع ص 14)

بحث مع فلوديمير زيلينسكي مستجدات مسار المفاوضات 
كّرم سيف بن زايد والتقى رئيسي وزراء الكويت وماليزيا في قمة الحكومات

محمد بن زايد: الحوار الوسيلة 

األمثل لحـل األزمــة األوكرانيـة

محمد بن راشد: 
 «إكسبو» يعكس وجه اإلمارات الحضاري

أولوية ضمان سالمة 
المدنيين وأمنهم وتوفير 

االحتياجات اإلنسانية 

الرئيس األوكراني
 يثمن مساعدات اإلمارات 

واستضافة رعايا بالده

دبي (االتحاد)

بن  الــشــيــخ محمد  الــســمــو  أكـــد صــاحــب 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه اهللا»، أن 
زايد  بن  الشيخ سيف  الفريق سمو  جهود 
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
اإلسهام  على  الشديد  وحرصه  الداخلية، 
القوي في إنجاح كافة الفعاليات التي يتم 
نموذجاً مشرفاً  تقدم  الدولة  تنظيمها في 
يحتذى  ومثاالً  الوطن  خدمة  في  للتفاني 
ذلــك خالل  جــاء  اإلمـــارات.  أبناء  لكل  به 
تكريم سموه، للفريق سمو الشيخ سيف بن 
تقديراً  استثنائياً  تكريماً  نهيان،  آل  زايد 
إكسبو  إنجاح معرض  الكبير في  إلسهامه 
2020 دبي، وذلك في ختام فعاليات القمة 

العالمية للحكومات 2022.
وعــبــر صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ محمد 
بالنجاح  فخره  عن  مكتوم،  آل  راشــد  بن 
بالشكل  دبــي   2020 إلكسبو  االستثنائي 
للدولة  الــحــضــاري  الــوجــه  يعكس  الـــذي 

ومــا تــشــهــده مــن نــمــو وتــطــور عــلــى كافة 
المعرض  نــجــاح  أن  ــداً  مــؤك ــمــســارات،  ال
فرق  كافة  جهود  لتضافر  مباشرة  نتيجة 

العمل في الدولة.
إلى ذلك، أكد سموه خالل استقباله سمو 
رئيس  الصباح  الحمد  خالد  الشيخ صباح 
مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة، 
تعزيز  أجل  من  الجهود  مضاعفة  ضرورة 
توحيد  على  والــعــمــل  الخليجية  اللحمة 
بالمنطقة  يحيق  ما  مواجهة  في  الصفوف 
من تحديات، ومضافرة المساعي من أجل 
بمسيرة  تدفع  جديدة  تعاون  أطــر  إيجاد 
مصالح  يخدم  بما  قدماً  المشترك  العمل 
الخليج  لـــدول  ــعــاون  ــت ال مــجــلــس  شــعــوب 
العربي، ويمهد لمرحلة جديدة من التنمية 

المستدامة. الشاملة 
 كما عبر سموه خالل لقائه أمس معالي 
وزراء  رئــيــس  يعقوب  صــبــري  إسماعيل 
ماليزيا، عن كامل تقديره للنموذج التنموي 
صاحبة  تصبح  أن  مكنها  الــذي  المتطور 
شرق  جنوب  منطقة  اقتصادات  أهم  أحد 

آسيا. 

 جهود سيف بن زايد نمـــــوذج مشــــرف ومثال يحتذى

تعزيز اللحمة الخليجيــــة والتعاون وتوحيـــــــد الصفوف 

محمد بن راشد يوجه بتنظيم القمة العالمية 
للحكومــــــات 2023 في 13 فبراير المقــــــــــبل

منصور بن زايد: 
اإلمـــــــــــارات تتســــــــم 

بالشفافيـــــة 
والموثوقية ويمكن 

االعتماد عليها

أحمد أبو الغيط: 
اإلدارة الحكــــــوميـــة 
قاطــــــــرة التنميــــــــــة

6 دول عربية 
تحقق 60% من أهداف 

التنمية المستدامة

محمد بن راشد يكرم سيف بن زايد في القمة العالمية للحكومات (وام)
لــلــحــكــومــات شخصت  الــعــالــمــيــة  الــقــمــة 
الـــواقـــع، وحــــددت الــمــفــاهــيــم، وحــشــدت 
التحديات  حيال  الــرؤى  ووحــدت  الجهود، 
والشعوب،  الدول  تواجهها  التي  المشتركة 
لــدى  اإلدراك  تــعــزيــز  ــي  ف ســاهــمــت  كــمــا 
تلك  اســـتـــشـــراف  بــأهــمــيــة  الــحــكــومــات 
المتالحقة  للمتغيرات  استناداً  التحديات 
وضع  عبر  باستباقية  والعمل  والمتوقعة، 
فرص  دعــم  ضــرورة  إلــى  إضافة  الحلول، 
بين  الثقة  جسور  وبناء  والتعاون  التواصل 
المنشودة  التنمية  تحقيق  أجل  من  الجميع 

المزدهر. والمستقبل 
المعايير،  هــذه  مــن  انطلقت  ـــارات  اإلم
ــاء نــمــوذجــهــا  ــن ــب وعــبــر خــمــســة عـــقـــود، ل
القمة..  في  العالم  أمام  تقديمه  تم  الذي 
ـــهـــا شــكــلــت جــــزءاً  ــر ذات ــي ــمــعــاي وهـــــذه ال
في  وأســاســاً  المئوية  مسيرتنا  مــن  هــامــاً 
القيادة  لنهج  ترجمة  الخمسين،  مــبــادئ 
الشاملة  بالتنمية  يــؤمــن  الــذي  الــرشــيــدة 
به،  واالرتقاء  اإلنسان  سعادة  إلى  ويهدف 
على  تقوم  حكومية  لسياسات  وتجسيداً 
على  واالنفتاح  اإليجابية  الشراكات  عقد 
للتعامل  ــواعــي  ال واالســتــعــداد  ــن،  اآلخــري
واقــعــاً  والمتغيرات  المستجدات  كــل  مــع 

ومستقبًال.
يقود  مــن  هــي  الــحــكــومــات  كــانــت  وإن 
إال  المجتمعات،  مختلف  فــي  التنمية 
مفاهيم  عــززت  العالمية  القمة  هذه  أن 
والمنظمات  الــمــؤســســات  مــع  الــتــعــاون 
أجل  من  الخاص،  القطاع  في  والخبراء 
فيها  تــشــتــرك  شــامــلــة  لتنمية  ــوصــول  ال
األولويات  ترتيب  إلعادة  األطراف  جميع 
والتكنولوجيا  واالبتكار  االستشراف  عبر 
التي جمعت  القمة،  أثبتت  كما  والمرونة، 
و4000  عالمية  منظمة   30 مــن  أكــثــر 
مــشــارك، قــدرتــهــا عــلــى تــطــويــر نــمــوذج 
المستقبلي،  الــحــكــومــي  للعمل  مبتكر 
لصناعة  وعالمية  عربية  منصة  وأنــهــا 

المستقبل.

سيـــف بن زايـــد:
%80

من االستجابة الدولية 
خــــالل جائحة كــــورونا 

إماراتية
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نحــو قمم جـديـدة

محمد بن راشد في ختام »القمة  العالمية للحكومات 2022«:

صاحب  وبتوجيهات  ذل���ك،  إل���ى   
آل  راش���د  ب��ن  محمد  الشيخ  السمو 
مكتوم، أعلن معالي محمد عبد اهلل 
القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء 
الدورة  تنظيم  القمة،  مؤسسة  رئيس 
المقبلة من القمة العالمية في الفترة 

من 13 - 15 فبراير 2023.
العالمية  القمة  أن  القرقاوي  وأك��د 
نجاح  قصة  مثلت   2022 للحكومات 
أكبر  تنظيمها  خ���ال  م��ن  ج��دي��دة، 
تجمع عالمي حكومي في مرحلة ما 
بعد »كوفيد – 19«، نتيجة الدعم الا 

الرشيدة، مشيراً  القيادة  محدود من 
إلى أن القمة حققت أهدافها بجمع 
العالم في إكسبو 2020 دب��ي، ضمن 
التحديات  كافة  ناقش  متقدم  ح��وار 
وال��ح��ل��ول ف��ي م��رح��ل��ة ال��ت��ع��اف��ي من 

الجائحة.
المقبلة ستشهد  ال���دورة  أن  وأك��د 
ال��ع��دي��د م���ن اإلض����اف����ات ال��ن��وع��ي��ة 

الطبيعي  ال��ت��ط��ور  إط����ار  ف��ي 
ل��ل��ق��م��ة منذ  وال��م��س��ت��م��ر 

أهم  لتواكب  انطاقتها، 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ع��ال��م��ي��ة، 

الستشراف  منصة  دوره���ا  وت��واص��ل 
مستقبل الحكومات، وتصميم اآلليات 
لمواجهة التحديات والسعي لارتقاء 
العلمي  التقدم  وتعزيز  الحياة  بجودة 
متسارع  عالم  ظل  في  والتكنولوجي 
التطورات واألحداث. وأضاف: في كل 
عام نتطلع إلى الدورة التالية والتحدي 
األك��ب��ر ال����ذي ن��واج��ه��ه يكمن 
القمة  نجاح  على  البناء  في 
واالرت���ق���اء ب��إن��ج��ازات��ه��ا في 
خدمة ه��دف س��ام بصناعة 

مستقبل أفضل لإلنسان.

دبي )االتحاد(

اختتمت القمة العالمية 

للحكومات أعمالها أمس، 

فيما ستنعقد دورتها 

المقبلة في الفترة من 13 - 

15 فبراير 2023.

وكان صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم دبي 

»رعاه الله« قال: »ختام جميل 

للقمة العالمية للحكومات 

في إكسبو دبي مع محاضرة 

أخي الشيخ سيف بن زايد، 

صاحب الدور الكبير وراء 

الكواليس في دعم نجاح 

إكسبو ودعم نجاح القمة، 

وله تكريم مستحق من 

شعب اإلمارات، وستنتقل 

القمة لقمم جديدة العام 

القادم بإذن الله«.

القمــــــة 
المقبلة 

فبـرايـــــر 
2023

13

سيف بن زايد: 
اإلمارات استطاعت وتستطيع 
وال مستحيــــــــل أمــــــــام إرادتهــــــا

منصور بن زايد: 
الصناعـة أولوية قصوى..وعلى أبناء 
اإلمارات المساهمـــــة في تنميتهـــا

إطــالق الجمعيــــــة العالميـــة الستــــدامــــــة الفضــــــاءوزيرة االقتصاد باألوروغواي األفضل في العالم
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بشكل  منها  ال����دول،  ب��ي��ن  ال��ج��ائ��ح��ة 
منطقي ومقبول وأخر غير ذلك.

وتابع سموه: »إن اإلمارات تعاملت مع 
األزمة بجدية وإيجابية، فسيدي صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، وصف الجائحة بأنها أزمة 

وكانت  العالم،  ونبهر  نتخطاها  وسوف 
الشيخ  السمو  ص��اح��ب  س��ي��دي  كلمة 
عهد  ول��ي  نهيان،  آل  زاي��د  ب��ن  محمد 
للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي 
الغذاء  ه���م»و«أن  تشلون  المسلحة«ال 

والدواء خط أحمر»شعار المرحلة.
وتابع سموه: شكلت حكومة اإلمارات 

فريقين أحدهما للتعامل مع اإلجراءات 
األزم��ة،  وإدارة  والوقائية  االح��ت��رازي��ة 
األم��د« يسير في خط  واألخ��ر »طويل 
مواٍز يبني مستقبل اإلمارات للخمسين 
عاماً المقبلة، ومن هنا تلمس الفرق بين 
وبين  أبناءها  الشعب  تعد  التي  القيادة 

من يدير األزمة بفلسفة »القطيع«.

دبي )االتحاد(

 أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 

مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن الالمستحيل هو فكر القيادة 

اإلماراتية في إنجاز ما ال يمكن تحقيقه، فهي التي تحدت 

المستحيالت، بعزم الرجال وإرادة شعب ال يعرف المستحيل.

وقال سموه في جلسة رئيسية ضمن القمة العالمية 

للحكومات 2022: إن اإلمارات منذ تأسيسها تحدت 

المستحيل، فاالتحاد تحقق، وتمكنا من تحويل الصحراء 

إلى دولة، بل قهرت اإلمارات المستحيل وتبنت المسرعات 

لتحقيق المنجزات، مشيرًا سموه إلى أن التخطيط 

اإلستراتيجي للتطوير في العمل الحكومي انطلق منذ 

التأسيس برؤية وأمل يعانق السماء. 

وأضاف سموه: أن استراتيجية الدولة 
له  المغفور  ي��دي  على  تأسيسها  عند 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب 
ثراه كانت غير مكتوبة، وفي عهد  اهلل 
السمو  صاحب  سيدي  بقيادة  التمكين 
نهيان رئيس  آل  زايد  بن  الشيخ خليفة 
الدولة »حفظه اهلل« انتقلنا إلى مرحلة 
شهدنا  حيث  االستراتيجي،  التخطيط 
أول نسخة مكتوبة عام 2008 بأهداف 

ومؤشرات.
إل��ى أن اإلم���ارات في  وأش���ار سموه 
ظل التحديات الدولية الراهنة، أطلقت 
خطتها للخمسين عاماً المقبلة بمبادئها 
والتأهيل  التخطيط  هذا  كون  العشرة، 
والتحسين المستمر هو الذي مكننا من 

تحقيق المستحيل في اإلمارات.
وأكد سموه أن إنجازات اإلم��ارات ال 
يمكن حصرها فهي كثيرة ومتتالية، لذا 
سنتطرق إلى جانب من هذه المنجزات، 
اإلم���ارات  أص��رت  المثال  سبيل  فعلى 
على استمرار المسيرة والعطاء واإلنجاز 
»ك��ورون��ا«  جائحة  فترة  أث��ن��اء  والتميز 
»إن  المؤسس  ال��وال��د  ق��ول  ونبراسنا 
يملكون  الذين  للرجال  طواعية  األرض 
األمل«، ونحن مؤمنون بأن هذه الجائحة 
ابتالء من رب العالمين وعلينا االجتهاد 

وباهلل التوفيق، ومن هنا جاءت تسمية 
اإلمارات بأنها »إمارات الالمستحيل«

ال��دول  م��ن  كثيراً  إن  س��م��وه:  وق��ال 
إعالمياً  هوجمت  ق��د  األزم���ة  أث��ن��اء 
السلبي  اإلع��الم  وق��ام  وب��اط��ل،  بحق 
في  وإج��راءات��ه��ا  اإلم���ارات  بمهاجمة 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��ج��ائ��ح��ة، ل��ك��ن ال��ذي 

كبيراً،  كان  الواقع  أرض  على  تحقق 
م��ش��ي��راً ب���ت���ردد أق���اوي���ل ك��ث��ي��رة في 
المعلومات  قلة  م��ع  الجائحة  ب��داي��ة 
وق��ل��ق  ذع����ر  زاد  م��م��ا  وال���غ���م���وض، 
الصعيد  على  ذلك  وتداعى  الجمهور، 
والسياسي،  واالجتماعي  االقتصادي 
وق���د اخ��ت��ل��ف��ت ط��ري��ق��ة ال��ت��ع��ام��ل مع 

املنجزات

رضا المجتمع أفضل الطرق لتقييم نجاح الحكومات

جاهزيــــة

وقال سموه: إنه ال يتطرق للمنجزات اإلماراتية الداخلية يف 
كلمته »إمارات الالمستحيل« بل عن املوقف الدولي، فنحن 

لدينا إميان أن العالم أصبح قرية صغيرة، دول العالم فيه جيران 
لبعضها البعض، ولن ننجح يف مواجهة التحديات إال من خالل 

العقيدة التكاملية،  حيث شاهدنا عددًا من الدول تنطوي على 
نفسها يف األزمة وتغلق أبوابها ومتنع الدواء عن غيرها ولم 

تستقبل أحد مبا فيها أفراد شعبها.
وأضاف سموه: »باملقابل، سخرت اإلمارات وانطالقًا من العقيدة 

التكاملية، إمكاناتها إليصال املعونات واإلغاثة جلميع الدول 
احملتاجة من دون تفرقة وساعدت يف إجالء 5000 شخص من 
العالقني بسبب اجلائحة، وافتتحت املدينة اإلنسانية أبوابها 

جلميع اجلنسيات، وقدمت اإلمارات عطايا سخية من خالل 202 
طائرة إغاثية تقل أكثر من )2250( طنًا من املساعدات إلى 136 

دولة، وأسهمت يف بناء 8 مستشفيات يف بلدان مختلفة، فكانت 
80% من االستجابة الدولية إماراتية محققني بذلك مقولة 

ورؤية القيادة، املستقاة من تعاليم ديننا احلنيف.
وقال سموه: إن أفضل الطرق لتقييم جناح احلكومات هي رضا 

املجتمع، وقد قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
»البيت متوحد«، الذي يعني بأن االنسجام كبير بني احلكومة 

والشعب، وقد ملس العالم الكثير من النتائج املؤسفة نتيجة 
الفجوة بني قرارات احلكومات واحتياجات الشعوب، عارضًا سموه 
مشاهد مرئية وفيديوهات من واقع حال العالم مقارنة مبا حدث 

يف اإلمارات من انسجام وقرارات وإجراءات صائبة.
وأشار سموه إلى حرص القيادة وقربها من شعبها وإميانها بأن 

املجتمع الويف املخلص يستحق املزيد على الدوام، وقدم سموه 
الشكر خلط الدفاع األول، العاملني يف الصفوف األمامية يف 

مواجهة األزمة الصحية، معربًا سموه عن تعاطفه وتعازيه لكل 
من فقد أحباءه حول العالم، متمنيًا سموه االستقرار والسالم 

والتوفيق جلميع شعوب العالم.
وأوضح سموه بأن أحد أهم ركائز اإلمارات معادلة القيادة 

االستثنائية واملواطنة اإليجابية والعقيدة التكاملية، وعليها 
عملت يف متكني األسرة عماد املجتمع ومن بينها مبادرات »أم 
الفرسان« سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االحتاد 

النسائي العام، رئيسة املجلس األعلى لألمومة والطفولة، 
الرئيس األعلى ملؤسسة التنمية األسرية، وذكر سموه أن أبناء 

املجتمع منهم من حقق منجزات قيادية رغم أن أمهاتهم لم 
يعرفن التعليم، وبقيادة األسرة اإلماراتية حققنا إجنازات كبيرة.

وذكر سموه أمثلة على شخصيات إماراتية متيزت محليًا وعامليًا، 
من بينها ابنة اإلمارات معالي سارة بنت يوسف األميري، وزيرة 
دولة للتكنولوجيا املتقدمة التي قادت رحلة اإلمارات للمريخ، 

والنا زكي نسيبة مساعدة وزير اخلارجية والتعاون الدولي 
للشؤون السياسية، املندوبة الدائمة لدولة اإلمارات العربية 

املتحدة لدى األمم املتحدة التي ترأس مجلس األمن كأول سيدة 
عربية، واللواء الدكتور أحمد الريسي أول عربي يصل لرئاسة 

املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية »اإلنتربول« وهزاع املنصوري 
أول رائد عربي يف الفضاء، ومحمد بن سليم أول رئيس عربي 

لالحتاد الدولي للسيارات.
وقال سموه:  إن من بني املغرضني من انتقد اإلمارات يف مجاالت 

حقوق اإلنسان فردت عليهم بالفوز بعضوية مجلس األمن، 
ومنهم من انتقدوها يف مجال دعم اإلرهاب، ففازت برئاسة 

منظمة اإلنتربول، وعدوها دولة حديثة بعمر ال يتجاوز 50 
عامًا، لكن عمر ساروق احلديد 3000 سنة فأصبح يومها الوطني 
يومًا عامليًا للمستقبل، وهذا هو نهج إمارات الالمستحيل، تقابل 

االنتقادات باإلجنازات.
كما أشار سموه إلى أن حكومات العالم وضعت أولويات للصرف 

احلكومي بالتركيز على الصحة واالقتصاد يف ظل األزمة، لكننا 
يف اإلمارات برؤية القيادة ويف عز األزمة زادت امليزانيات وتوزعت 

على قطاعات مختلفة، ومن بينها على سبيل املثال« اإلسكان» 
الذي خصص له 19.6 مليار درهم بزيادة 28% عن العام الفائت، 
وبلغ الصرف يف آخر 3 سنوات 52.56 مليار على هذا القطاع الذي 

يعد األعلى يف العالم مقارنة بالناجت احمللي للدول.

يف التعليم قال سموه إن اإلمارات قدمت 
مبادرات ريادية محلية وعاملية منها 

مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان مثل «املدرسة 
الرقمية» التي تستهدف مليون طالب 

وتدريب 1500 مدرس ومدرسة، ومبادرة 
«ووترفولز» التي دربت مليون و200 ألف 
من العاملني يف اجلهات الصحية يف 197 

دولة حول العالم، ووفرت على هذا القطاع 
أكثر من 480 مليون درهم.

قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: شيدت إمارات 
الالمستحيل استراتيجية للتعامل مع الفرص والتحديات 

واحلروب واألزمات التقليدية وغير التقليدية، وأن اإلرهاب ينتهز 
كل الفرص الال إنسانية والالأخالقية خالل هذه األزمة، وقد 

كان الهجوم على دولة اإلمارات من صغار وأعداء البشرية ومن 
على شاكلتهم الذين أطلقوا صواريخ باليستية وطائرات مسيرة 
استهدفت مواقع مدنية، أودت بحياة 3 أرواح بريئة من املقيمني 
يف الدولة دليل على بشاعة اإلرهاب، وبفضل جاهزية اإلمارات 
ا من رد معظم الصواريخ  واستعدادها على أعلى املستويات متكنَّ

والهجمات اإلرهابية بنسبة 94%، وجاء الرد اإلماراتي بقوة يف 
نفس الليلة، مؤكدًا سموه أن القيادة وفرت كل اإلمكانيات لتطوير 

القدرات الداخلية، وقدم سموه حتية شكر واعتزاز لقوات 
اإلمارات العسكرية واألمنية على قدرتها الفعالة وجاهزيتها 

حلماية الوطن.
وأكد سموه أن اإلرهاب ال يستهدف اإلمارات مبفردها بل 

يستهدف النجاح والبشرية، ورسالة سموه للعالم«أن اإلمارات 
ال تتعامل كغيرها مع اإلرهاب من خالل أجندة سياسية.. وعلى 
اجلميع أن ال يتعاملون مع من يتعامل مع اإلرهاب ضمن أجندة 

سياسية.. حتى نتمكن من حماية البشرية، فالصواريخ وتكاليف 
العمليات اإلرهابية أصبحت قليلة متكنهم من توسيع نطاق 

أعمالهم الدنيئة.
وقال سموه: إن العالم وقف مع اإلمارات وبلغت اإلدانات أكثر 

من 153 إدانة حول العالم، وصدر عنها قرار دولي مبنع تصدير 
السالح مليليشيات احلوثي، وهذا إجناز عاملي ودبلوماسي، 

مقدمني الشكر لكل من وقف مع اإلمارات يف هذا املوقف الذي 
يعرف فيه الصديق من العدو.

وأضاف سموه: تغلبت اإلمارات على اإلرهاب بتواصل املسيرة 
واملنجزات والعمل، واستمرت اجتماعات احلكومة دون أن تتأثر 

بالهجمات ألن اإلمارات تعمل بشكل مؤسسي ووفق خطط 
علمية ممنهجة، ورغم كل التحديات فإن مؤشرات ثقة الشعوب 

بحكوماتها تشير إلى أن اإلمارات يف املركز الثاني عامليًا، واملركز 
األول يف مؤشر الشعور باألمان عند املشي يف الليل منفردًا.

ثم قدم سموه ملخصًا لبعض املؤشرات االقتصادية كأمثلة على 
جناح اإلمارات وقت األزمات من بينها ارتفاع مؤشر األسواق 

الناشئة بنسبة 7%، واألسواق املتقدمة بنسبة 29%، وسوق 
اإلمارات يرتفع بنسبة 56% منذ عام 2020 حتى اليوم، ونسبة 

ارتفاع أسواق اإلمارات بعد الهجمات كان بنسبة %15.
وأكد سموه يف ختام كلمته، أن كل هذه املنجزات واملؤشرات تؤكد 
رؤية القيادة ومقوالتها أن اإلمارات استطاعت وتستطيع أن تبهر 

العالم على الدوام وأن تكون إمارات الالمستحيل.

اإلمـارات استطاعت وتستطيــع 
أن تبهــــر العالـــــــم علـى الــــــــدوام 

المجتمـــــــــــع الوفــــــــي المخلـــــص
 يستحــــــق المزيـد علـــى الــــدوام

محمد بن راشد: سيف بن زايد نموذج 

مشــرف للتفانــي يف خدمـــة الـــوطـــن 

دبي )وام(

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
دبي  حاكم  ال���وزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 
»رعاه اهلل«، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن 
راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي 
وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وسمو 
الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، بتكريم 
الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية، تكريما استثنائيا تقديرا 

إلسهامه الكبير في إنجاح معرض إكسبو 2020 دبي.
 وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
أن جهود الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 
كافة  إنجاح  في  القوي  اإلسهام  على  الشديد  وحرصه 

نموذجا  تقدم  الدولة  في  تنظيمها  يتم  التي  الفعاليات 
مشرفا للتفاني في خدمة الوطن ومثاال يحتذى به لكل 

أبناء اإلمارات. 
إلكسبو  االستثنائي  بالنجاح  فخره  عن  سموه  وعبر 
2020 دبي بالشكل الذي يعكس الوجه الحضاري للدولة 
وما تشهده من نمو وتطور على كافة المسارات، مؤكدا 
كافة  لتضافر جهود  نتيجة مباشرة  المعرض  نجاح  أن 

فرق العمل في الدولة. 
القمة  فعاليات  ختام  في  ال��ذي جرى  التكريم  وج��اء 
العالمية للحكومات 2022، تقديرا لإلسهامات الكبيرة 
والدعم الالمحدود للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 
نهيان لتقديم نسخة مميزة واستثنائية من هذا الحدث 
العالمي الذي أبهرت فيه اإلمارات العالم ونجحت في 
ظل ظروف غير مسبوقة في استضافة المعرض األكبر 

واألهم عالميا بصورة مشرفة. 

الداخلية
منذ اإلعالن عن فوز دولة 

اإلمارات بتنظيم إكسبو دبي 
2020 سخرت وزارة الداخلية 

كافة اإلمكانات الكفيلة 
بإجناح املعرض وتقدمي صورة 

مشرفة تليق باسم اإلمارات 
وتعكس وجهها احلضاري 

أمام وفود العالم على مدار 6 
أشهر، وتعاونت فرق العمل يف 

أجهزة الشرطة والدفاع املدني 
إلجناح هذا احلدث االستثنائي 

وتقدمي نسخة مميزة سيبقى 
تأثيرها اإليجابي ممتدا 

لسنوات بعد أن شكلت جسرا 
للتواصل ومنصة لتعزيز التعاون 

العاملي بني األمم والشعوب.

اإلمـــــــارات أطلقـــــــت خطـــــة الخمسـيــــــن فـــــــــي ظـــــــل التحــــديات الدوليــــــة الراهنـــــــــة

اإلنجـــــازات ال يمكــــــن حصـــــرهـــــــا .. ولدينـــــا إيمــــــــــان بـــــــأن العــالم قــريـــــــة صغيــــــــــــــــــرة

استراتيجيــــــــــــة للتعامـــــــــــــل مــــــــع الفـــــــرص والتحـــــديــــــــات والحـــــــــروب واألزمــــــــــــات

اإلمـارات برؤية القيادة وفي عز األزمة زادت الميزانيات وتوزعت على القطــاعـــات  

مؤشرات ثقة الشعوب 
بحكوماتها تشير إلى 

أن اإلمارات في المركز 
الثاني عالميًا

 اإلمارات سخرت 
إمكاناتها إليصال 

المعونات  لجميع الدول 
من دون تفــــرقـــــة

 القيادة االستثنائية 
والمواطنة اإليجابية 

والعقيدة التكاملية.. أهم 
ركائز اإلمارات

 الشكر للعاملين في 
الصفوف األمامية في 
مواجهة األزمة الصحيـــة

سيف بن زايد متحدثًا خالل الجلسة الرئيسية في القمة العالمية للحكومات التي اختتمت أعمالها أمس 

في جلسة رئيسية ضمن القمة العالمية للحكومات 

سيف بــن زايـــد:
اإلمارات أرض الالمستحيل

 منجــــــــــــزات قياديــــــــة كبيــــــــــرة 
حققهـــــــــــــــا أبنـــــــــاء المجتمـــــــــــــع 

القيادة وفــــرت كــــل اإلمكانات
 لتطويــــر القـــــــــدرات الداخليـــــــة
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بشكل  منها  ال����دول،  ب��ي��ن  ال��ج��ائ��ح��ة 
منطقي ومقبول وأخر غير ذلك.

وتابع سموه: »إن اإلمارات تعاملت مع 
األزمة بجدية وإيجابية، فسيدي صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، وصف الجائحة بأنها أزمة 

وكانت  العالم،  ونبهر  نتخطاها  وسوف 
الشيخ  السمو  ص��اح��ب  س��ي��دي  كلمة 
عهد  ول��ي  نهيان،  آل  زاي��د  ب��ن  محمد 
للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي 
الغذاء  ه���م»و«أن  تشلون  المسلحة«ال 

والدواء خط أحمر»شعار المرحلة.
وتابع سموه: شكلت حكومة اإلمارات 

فريقين أحدهما للتعامل مع اإلجراءات 
األزم��ة،  وإدارة  والوقائية  االح��ت��رازي��ة 
األم��د« يسير في خط  واألخ��ر »طويل 
مواٍز يبني مستقبل اإلمارات للخمسين 
عاماً المقبلة، ومن هنا تلمس الفرق بين 
وبين  أبناءها  الشعب  تعد  التي  القيادة 

من يدير األزمة بفلسفة »القطيع«.

دبي )االتحاد(

 أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 

مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن الالمستحيل هو فكر القيادة 

اإلماراتية في إنجاز ما ال يمكن تحقيقه، فهي التي تحدت 

المستحيالت، بعزم الرجال وإرادة شعب ال يعرف المستحيل.

وقال سموه في جلسة رئيسية ضمن القمة العالمية 

للحكومات 2022: إن اإلمارات منذ تأسيسها تحدت 

المستحيل، فاالتحاد تحقق، وتمكنا من تحويل الصحراء 

إلى دولة، بل قهرت اإلمارات المستحيل وتبنت المسرعات 

لتحقيق المنجزات، مشيرًا سموه إلى أن التخطيط 

اإلستراتيجي للتطوير في العمل الحكومي انطلق منذ 

التأسيس برؤية وأمل يعانق السماء. 

وأضاف سموه: أن استراتيجية الدولة 
له  المغفور  ي��دي  على  تأسيسها  عند 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب 
ثراه كانت غير مكتوبة، وفي عهد  اهلل 
السمو  صاحب  سيدي  بقيادة  التمكين 
نهيان رئيس  آل  زايد  بن  الشيخ خليفة 
الدولة »حفظه اهلل« انتقلنا إلى مرحلة 
شهدنا  حيث  االستراتيجي،  التخطيط 
أول نسخة مكتوبة عام 2008 بأهداف 

ومؤشرات.
إل��ى أن اإلم���ارات في  وأش���ار سموه 
ظل التحديات الدولية الراهنة، أطلقت 
خطتها للخمسين عاماً المقبلة بمبادئها 
والتأهيل  التخطيط  هذا  كون  العشرة، 
والتحسين المستمر هو الذي مكننا من 

تحقيق المستحيل في اإلمارات.
وأكد سموه أن إنجازات اإلم��ارات ال 
يمكن حصرها فهي كثيرة ومتتالية، لذا 
سنتطرق إلى جانب من هذه المنجزات، 
اإلم���ارات  أص��رت  المثال  سبيل  فعلى 
على استمرار المسيرة والعطاء واإلنجاز 
»ك��ورون��ا«  جائحة  فترة  أث��ن��اء  والتميز 
»إن  المؤسس  ال��وال��د  ق��ول  ونبراسنا 
يملكون  الذين  للرجال  طواعية  األرض 
األمل«، ونحن مؤمنون بأن هذه الجائحة 
ابتالء من رب العالمين وعلينا االجتهاد 

وباهلل التوفيق، ومن هنا جاءت تسمية 
اإلمارات بأنها »إمارات الالمستحيل«

ال��دول  م��ن  كثيراً  إن  س��م��وه:  وق��ال 
إعالمياً  هوجمت  ق��د  األزم���ة  أث��ن��اء 
السلبي  اإلع��الم  وق��ام  وب��اط��ل،  بحق 
في  وإج��راءات��ه��ا  اإلم���ارات  بمهاجمة 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��ج��ائ��ح��ة، ل��ك��ن ال��ذي 

كبيراً،  كان  الواقع  أرض  على  تحقق 
م��ش��ي��راً ب���ت���ردد أق���اوي���ل ك��ث��ي��رة في 
المعلومات  قلة  م��ع  الجائحة  ب��داي��ة 
وق��ل��ق  ذع����ر  زاد  م��م��ا  وال���غ���م���وض، 
الصعيد  على  ذلك  وتداعى  الجمهور، 
والسياسي،  واالجتماعي  االقتصادي 
وق���د اخ��ت��ل��ف��ت ط��ري��ق��ة ال��ت��ع��ام��ل مع 

املنجزات

رضا المجتمع أفضل الطرق لتقييم نجاح الحكومات

جاهزيــــة

وقال سموه: إنه ال يتطرق للمنجزات اإلماراتية الداخلية يف 
كلمته »إمارات الالمستحيل« بل عن املوقف الدولي، فنحن 

لدينا إميان أن العالم أصبح قرية صغيرة، دول العالم فيه جيران 
لبعضها البعض، ولن ننجح يف مواجهة التحديات إال من خالل 

العقيدة التكاملية،  حيث شاهدنا عددًا من الدول تنطوي على 
نفسها يف األزمة وتغلق أبوابها ومتنع الدواء عن غيرها ولم 

تستقبل أحد مبا فيها أفراد شعبها.
وأضاف سموه: »باملقابل، سخرت اإلمارات وانطالقًا من العقيدة 

التكاملية، إمكاناتها إليصال املعونات واإلغاثة جلميع الدول 
احملتاجة من دون تفرقة وساعدت يف إجالء 5000 شخص من 
العالقني بسبب اجلائحة، وافتتحت املدينة اإلنسانية أبوابها 

جلميع اجلنسيات، وقدمت اإلمارات عطايا سخية من خالل 202 
طائرة إغاثية تقل أكثر من )2250( طنًا من املساعدات إلى 136 

دولة، وأسهمت يف بناء 8 مستشفيات يف بلدان مختلفة، فكانت 
80% من االستجابة الدولية إماراتية محققني بذلك مقولة 

ورؤية القيادة، املستقاة من تعاليم ديننا احلنيف.
وقال سموه: إن أفضل الطرق لتقييم جناح احلكومات هي رضا 

املجتمع، وقد قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
»البيت متوحد«، الذي يعني بأن االنسجام كبير بني احلكومة 

والشعب، وقد ملس العالم الكثير من النتائج املؤسفة نتيجة 
الفجوة بني قرارات احلكومات واحتياجات الشعوب، عارضًا سموه 
مشاهد مرئية وفيديوهات من واقع حال العالم مقارنة مبا حدث 

يف اإلمارات من انسجام وقرارات وإجراءات صائبة.
وأشار سموه إلى حرص القيادة وقربها من شعبها وإميانها بأن 

املجتمع الويف املخلص يستحق املزيد على الدوام، وقدم سموه 
الشكر خلط الدفاع األول، العاملني يف الصفوف األمامية يف 

مواجهة األزمة الصحية، معربًا سموه عن تعاطفه وتعازيه لكل 
من فقد أحباءه حول العالم، متمنيًا سموه االستقرار والسالم 

والتوفيق جلميع شعوب العالم.
وأوضح سموه بأن أحد أهم ركائز اإلمارات معادلة القيادة 

االستثنائية واملواطنة اإليجابية والعقيدة التكاملية، وعليها 
عملت يف متكني األسرة عماد املجتمع ومن بينها مبادرات »أم 
الفرسان« سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االحتاد 

النسائي العام، رئيسة املجلس األعلى لألمومة والطفولة، 
الرئيس األعلى ملؤسسة التنمية األسرية، وذكر سموه أن أبناء 

املجتمع منهم من حقق منجزات قيادية رغم أن أمهاتهم لم 
يعرفن التعليم، وبقيادة األسرة اإلماراتية حققنا إجنازات كبيرة.

وذكر سموه أمثلة على شخصيات إماراتية متيزت محليًا وعامليًا، 
من بينها ابنة اإلمارات معالي سارة بنت يوسف األميري، وزيرة 
دولة للتكنولوجيا املتقدمة التي قادت رحلة اإلمارات للمريخ، 

والنا زكي نسيبة مساعدة وزير اخلارجية والتعاون الدولي 
للشؤون السياسية، املندوبة الدائمة لدولة اإلمارات العربية 

املتحدة لدى األمم املتحدة التي ترأس مجلس األمن كأول سيدة 
عربية، واللواء الدكتور أحمد الريسي أول عربي يصل لرئاسة 

املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية »اإلنتربول« وهزاع املنصوري 
أول رائد عربي يف الفضاء، ومحمد بن سليم أول رئيس عربي 

لالحتاد الدولي للسيارات.
وقال سموه:  إن من بني املغرضني من انتقد اإلمارات يف مجاالت 

حقوق اإلنسان فردت عليهم بالفوز بعضوية مجلس األمن، 
ومنهم من انتقدوها يف مجال دعم اإلرهاب، ففازت برئاسة 

منظمة اإلنتربول، وعدوها دولة حديثة بعمر ال يتجاوز 50 
عامًا، لكن عمر ساروق احلديد 3000 سنة فأصبح يومها الوطني 
يومًا عامليًا للمستقبل، وهذا هو نهج إمارات الالمستحيل، تقابل 

االنتقادات باإلجنازات.
كما أشار سموه إلى أن حكومات العالم وضعت أولويات للصرف 

احلكومي بالتركيز على الصحة واالقتصاد يف ظل األزمة، لكننا 
يف اإلمارات برؤية القيادة ويف عز األزمة زادت امليزانيات وتوزعت 

على قطاعات مختلفة، ومن بينها على سبيل املثال« اإلسكان» 
الذي خصص له 19.6 مليار درهم بزيادة 28% عن العام الفائت، 
وبلغ الصرف يف آخر 3 سنوات 52.56 مليار على هذا القطاع الذي 

يعد األعلى يف العالم مقارنة بالناجت احمللي للدول.

يف التعليم قال سموه إن اإلمارات قدمت 
مبادرات ريادية محلية وعاملية منها 

مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان مثل «املدرسة 
الرقمية» التي تستهدف مليون طالب 

وتدريب 1500 مدرس ومدرسة، ومبادرة 
«ووترفولز» التي دربت مليون و200 ألف 
من العاملني يف اجلهات الصحية يف 197 

دولة حول العالم، ووفرت على هذا القطاع 
أكثر من 480 مليون درهم.

قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: شيدت إمارات 
الالمستحيل استراتيجية للتعامل مع الفرص والتحديات 

واحلروب واألزمات التقليدية وغير التقليدية، وأن اإلرهاب ينتهز 
كل الفرص الال إنسانية والالأخالقية خالل هذه األزمة، وقد 

كان الهجوم على دولة اإلمارات من صغار وأعداء البشرية ومن 
على شاكلتهم الذين أطلقوا صواريخ باليستية وطائرات مسيرة 
استهدفت مواقع مدنية، أودت بحياة 3 أرواح بريئة من املقيمني 
يف الدولة دليل على بشاعة اإلرهاب، وبفضل جاهزية اإلمارات 
ا من رد معظم الصواريخ  واستعدادها على أعلى املستويات متكنَّ

والهجمات اإلرهابية بنسبة 94%، وجاء الرد اإلماراتي بقوة يف 
نفس الليلة، مؤكدًا سموه أن القيادة وفرت كل اإلمكانيات لتطوير 

القدرات الداخلية، وقدم سموه حتية شكر واعتزاز لقوات 
اإلمارات العسكرية واألمنية على قدرتها الفعالة وجاهزيتها 

حلماية الوطن.
وأكد سموه أن اإلرهاب ال يستهدف اإلمارات مبفردها بل 

يستهدف النجاح والبشرية، ورسالة سموه للعالم«أن اإلمارات 
ال تتعامل كغيرها مع اإلرهاب من خالل أجندة سياسية.. وعلى 
اجلميع أن ال يتعاملون مع من يتعامل مع اإلرهاب ضمن أجندة 

سياسية.. حتى نتمكن من حماية البشرية، فالصواريخ وتكاليف 
العمليات اإلرهابية أصبحت قليلة متكنهم من توسيع نطاق 

أعمالهم الدنيئة.
وقال سموه: إن العالم وقف مع اإلمارات وبلغت اإلدانات أكثر 

من 153 إدانة حول العالم، وصدر عنها قرار دولي مبنع تصدير 
السالح مليليشيات احلوثي، وهذا إجناز عاملي ودبلوماسي، 

مقدمني الشكر لكل من وقف مع اإلمارات يف هذا املوقف الذي 
يعرف فيه الصديق من العدو.

وأضاف سموه: تغلبت اإلمارات على اإلرهاب بتواصل املسيرة 
واملنجزات والعمل، واستمرت اجتماعات احلكومة دون أن تتأثر 

بالهجمات ألن اإلمارات تعمل بشكل مؤسسي ووفق خطط 
علمية ممنهجة، ورغم كل التحديات فإن مؤشرات ثقة الشعوب 

بحكوماتها تشير إلى أن اإلمارات يف املركز الثاني عامليًا، واملركز 
األول يف مؤشر الشعور باألمان عند املشي يف الليل منفردًا.

ثم قدم سموه ملخصًا لبعض املؤشرات االقتصادية كأمثلة على 
جناح اإلمارات وقت األزمات من بينها ارتفاع مؤشر األسواق 

الناشئة بنسبة 7%، واألسواق املتقدمة بنسبة 29%، وسوق 
اإلمارات يرتفع بنسبة 56% منذ عام 2020 حتى اليوم، ونسبة 

ارتفاع أسواق اإلمارات بعد الهجمات كان بنسبة %15.
وأكد سموه يف ختام كلمته، أن كل هذه املنجزات واملؤشرات تؤكد 
رؤية القيادة ومقوالتها أن اإلمارات استطاعت وتستطيع أن تبهر 

العالم على الدوام وأن تكون إمارات الالمستحيل.

اإلمـارات استطاعت وتستطيــع 
أن تبهــــر العالـــــــم علـى الــــــــدوام 

المجتمـــــــــــع الوفــــــــي المخلـــــص
 يستحــــــق المزيـد علـــى الــــدوام

محمد بن راشد: سيف بن زايد نموذج 

مشــرف للتفانــي يف خدمـــة الـــوطـــن 

دبي )وام(

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
دبي  حاكم  ال���وزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 
»رعاه اهلل«، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن 
راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي 
وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وسمو 
الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، بتكريم 
الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية، تكريما استثنائيا تقديرا 

إلسهامه الكبير في إنجاح معرض إكسبو 2020 دبي.
 وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
أن جهود الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 
كافة  إنجاح  في  القوي  اإلسهام  على  الشديد  وحرصه 

نموذجا  تقدم  الدولة  في  تنظيمها  يتم  التي  الفعاليات 
مشرفا للتفاني في خدمة الوطن ومثاال يحتذى به لكل 

أبناء اإلمارات. 
إلكسبو  االستثنائي  بالنجاح  فخره  عن  سموه  وعبر 
2020 دبي بالشكل الذي يعكس الوجه الحضاري للدولة 
وما تشهده من نمو وتطور على كافة المسارات، مؤكدا 
كافة  لتضافر جهود  نتيجة مباشرة  المعرض  نجاح  أن 

فرق العمل في الدولة. 
القمة  فعاليات  ختام  في  ال��ذي جرى  التكريم  وج��اء 
العالمية للحكومات 2022، تقديرا لإلسهامات الكبيرة 
والدعم الالمحدود للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 
نهيان لتقديم نسخة مميزة واستثنائية من هذا الحدث 
العالمي الذي أبهرت فيه اإلمارات العالم ونجحت في 
ظل ظروف غير مسبوقة في استضافة المعرض األكبر 

واألهم عالميا بصورة مشرفة. 

الداخلية
منذ اإلعالن عن فوز دولة 

اإلمارات بتنظيم إكسبو دبي 
2020 سخرت وزارة الداخلية 

كافة اإلمكانات الكفيلة 
بإجناح املعرض وتقدمي صورة 

مشرفة تليق باسم اإلمارات 
وتعكس وجهها احلضاري 

أمام وفود العالم على مدار 6 
أشهر، وتعاونت فرق العمل يف 

أجهزة الشرطة والدفاع املدني 
إلجناح هذا احلدث االستثنائي 

وتقدمي نسخة مميزة سيبقى 
تأثيرها اإليجابي ممتدا 

لسنوات بعد أن شكلت جسرا 
للتواصل ومنصة لتعزيز التعاون 

العاملي بني األمم والشعوب.

اإلمـــــــارات أطلقـــــــت خطـــــة الخمسـيــــــن فـــــــــي ظـــــــل التحــــديات الدوليــــــة الراهنـــــــــة

اإلنجـــــازات ال يمكــــــن حصـــــرهـــــــا .. ولدينـــــا إيمــــــــــان بـــــــأن العــالم قــريـــــــة صغيــــــــــــــــــرة

استراتيجيــــــــــــة للتعامـــــــــــــل مــــــــع الفـــــــرص والتحـــــديــــــــات والحـــــــــروب واألزمــــــــــــات

اإلمـارات برؤية القيادة وفي عز األزمة زادت الميزانيات وتوزعت على القطــاعـــات  

مؤشرات ثقة الشعوب 
بحكوماتها تشير إلى 

أن اإلمارات في المركز 
الثاني عالميًا

 اإلمارات سخرت 
إمكاناتها إليصال 

المعونات  لجميع الدول 
من دون تفــــرقـــــة

 القيادة االستثنائية 
والمواطنة اإليجابية 

والعقيدة التكاملية.. أهم 
ركائز اإلمارات

 الشكر للعاملين في 
الصفوف األمامية في 
مواجهة األزمة الصحيـــة

سيف بن زايد متحدثًا خالل الجلسة الرئيسية في القمة العالمية للحكومات التي اختتمت أعمالها أمس 

في جلسة رئيسية ضمن القمة العالمية للحكومات 

سيف بــن زايـــد:
اإلمارات أرض الالمستحيل

 منجــــــــــــزات قياديــــــــة كبيــــــــــرة 
حققهـــــــــــــــا أبنـــــــــاء المجتمـــــــــــــع 

القيادة وفــــرت كــــل اإلمكانات
 لتطويــــر القـــــــــدرات الداخليـــــــة
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استقبل رئيس الوزراء الكويتي على هامش القمة العالمية للحكومات

التقى رئيس الوزراء

محمد بن راشد: تعزيز اللحمة الخليجية يف مواجهة التحديات 

محمد بن راشد: ماليزيا نموذج تنموي متطور

مكتوم بن محمد يستقبل رئيس مجموعة

 البنـــــك األفريقــي للتنميـــة 

ورّحب صاحب السمو نائب رئيس 
حاكم  ال��وزراء  مجلس  رئيس  الدولة 
سمو  ب��ح��ض��ور  اهلل،  رع����اه  دب����ي، 
راشد  بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ 
وسمو  دب��ي،  عهد  ول��ي  مكتوم،  آل 
الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل 
نائب رئيس  نائب حاكم دبي  مكتوم، 
وسمو  المالية،  وزير  الوزراء  مجلس 
راشد  بن  محمد  بن  منصور  الشيخ 
مجلس  رئ��ي��س  ب��س��م��و  م��ك��ت��وم،  آل 
الشقيقة،  الكويت  دولة  في  ال��وزراء 
التاريخية  العالقات  أهمية  مؤكداً 
ال��راس��خ��ة ال��ت��ي ت��ج��م��ع ال��دول��ت��ي��ن 
تشكل  والتي  الشقيقين،  والشعبين 
ركيزة أساسية لتقدم وازدهار العمل 

المشترك. الخليجي 
وأك�����د ص���اح���ب ال��س��م��و ال��ش��ي��خ 
آل مكتوم، ضرورة  راشد  بن  محمد 
تعزيز  أج��ل  م��ن  الجهود  مضاعفة 
ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة وال��ع��م��ل على  ال��ل��ح��م��ة 
ما  م��واج��ه��ة  ف��ي  ال��ص��ف��وف  توحيد 

ي��ح��ي��ق ب��ال��م��ن��ط��ق��ة م���ن ت��ح��دي��ات، 
وم���ض���اف���رة ال��م��س��اع��ي م���ن أج��ل 
ت��ع��اون ج��دي��دة تدفع  إي��ج��اد أط���ر 
ب��م��س��ي��رة ال��ع��م��ل ال��م��ش��ت��رك ق��دم��اً 
مجلس  شعوب  مصالح  يخدم  بما 

ال��ت��ع��اون ل����دول ال��خ��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي، 
التنمية  من  جديدة  لمرحلة  ويمهد 
على  القائمة  المستدامة  الشاملة 
المحيطة  للمتغيرات  كامل  استيعاب 
بخطط  ل��ل��م��س��ت��ق��ب��ل  واالس���ت���ع���داد 

لشعوب  ت��ض��م��ن  واس��ت��رات��ي��ج��ي��ات 
أسباب  من  مزيدا  تحقيق  المنطقة 

والرقي. والتقدم  الرخاء 
للنهضة  تقديره  وأعرب سموه عن 
التنموية الشاملة التي تشهدها دولة 
صاحب  ب��ق��ي��ادة  الشقيقة  ال��ك��وي��ت 
الجابر  األحمد  اف  نََوّ الشيخ  السمو 
المبارك الصباح، وبمتابعة سمو ولي 
الجابر  األحمد  مشعل  الشيخ  العهد 
إنجازات  من  تشهده  وم��ا  الصباح، 
سموه  منوهاً  المجاالت،  شتى  في 
التي  الحكيمة  التطوير  باستراتيجية 
تتبعها الكويت الشقيقة في مسيرتها 
بفرص  حافل  مستقبل  نحو  التنموية 
النماء والتطور، مؤكداً سموه حرص 
اإلمارات على توسيع قاعدة التعاون 
باكتشاف  وااله��ت��م��ام  االق��ت��ص��ادي 
االعتماد  يمكن  التي  القوة  مكامن 
ال��ت��ب��ادل  م��ع��دالت  رف���ع  ف��ي  عليها 
واالستثماري  والسياحي  التجاري 
بين البلدين خالل المرحلة المقبلة.

دبي )االتحاد(

الشيخ محمد  السمو  التقى صاحب 
بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه 
صبري  إسماعيل  معالي  أم��س  اهلل، 
يعقوب، رئيس وزراء ماليزيا، المشارك 
ال��ث��ام��ن��ة للقمة  ال�����دورة  ف��ي أع��م��ال 

العالمية للحكومات.
رئيس  معالي  ب��زي��ارة  سموه  ورّح��ب 
الوزراء الماليزي للمشاركة في أعمال 
القمة، معرباً عن اعتزاز دولة اإلمارات 
الوثيقة  والتعاون  الصداقة  بعالقات 
التي طالما جمعتها بماليزيا، والحرص 
الروابط  تلك  تطوير  على  المشترك 

والنهوض بها إلى مستويات جديدة من 
مختلف  ضمن  االستراتيجية  الشراكة 
تقديره  كامل  سموه  مؤكداً  المجاالت، 
للنموذج التنموي المتطور الذي مكنها 
أن تصبح صاحبة أحد أهم اقتصادات 

منطقة جنوب شرق آسيا.
إسماعيل  معالي  ه��ّن��أ  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
صبري يعقوب دولة اإلمارات وقيادتها 
الرشيدة على التنظيم النموذجي للقمة 
العالمية للحكومات وما تسعى لتحقيقه 
العالم  لشعوب  أف��ض��ل  مستقبل  م��ن 
التهنئة  خالص  عن  أعرب  كما  أجمع، 
من  االستثنائية  الدورة  نجاح  بمناسبة 
مردود  من  لها  بما  دبي   2020 إكسبو 

إيجابي عالمي واسع النطاق.

دبي )االتحاد(

بن  مكتوم  الشيخ  سمو  استقبل 
نائب  مكتوم،  آل  راش��د  بن  محمد 
رئ��ي��س مجلس  ن��ائ��ب  دب���ي  ح��اك��م 
معالي  أمس  المالية،  وزير  الوزراء 
رئيس مجموعة  أديسينا،  أكينوومي 
وذل��ك  للتنمية،  األف��ري��ق��ي  ال��ب��ن��ك 
العالمية  القمة  ان��ع��ق��اد  مقر  ف��ي 

2020 دبي.  بإكسبو  للحكومات 
بن  مكتوم  الشيخ  سمو  ورّح���ب 
محمد بن راشد آل مكتوم، بمعالي 
سموه  معرباً  أديسينا،  أكينوومي 
ال��ت��ي يقوم  ل��ل��ج��ه��ود  ت��ق��دي��ره  ع��ن 
في  للتنمية  األف��ري��ق��ي  البنك  بها 
وتنمية  االق��ت��ص��اد  تشجيع  م��ج��ال 
خالل  من  األفريقية،  المجتمعات 
وال��دور  للحكومات،  الدعم  تقديم 
المبادرات  ضمن  للبنك  المحوري 
البنية  ت��م��وي��ل  لتشجيع  ال��رام��ي��ة 
على  اإلقليمي  والتكامل  التحتية 
نائب  سمو  وبحث  القارة.  مستوى 
رئ��ي��س مجلس  ن��ائ��ب  دب���ي  ح��اك��م 
ال����وزراء وزي���ر ال��م��ال��ي��ة م��ع رئيس 
للتنمية،  األفريقي  البنك  مجموعة 
ت��ع��زي��ز أط���ر ال��ت��ع��اون ب��ي��ن دول���ة 
والبنك  المتحدة  العربية  اإلمارات 
الحيوية  القطاعات  من  ضمن عدد 
السيما  ال��ب��ن��ك،  ب��ه��ا  ينشط  ال��ت��ي 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  م��ش��اري��ع  ت��م��وي��ل 
ل��ل��م��وان��ئ ف��ي أف��ري��ق��ي��ا، وم��ج��االت 
االق���ت���ص���اد األخ���ض���ر وال���ط���اق���ة 
ال��م��ت��ج��ددة، وال��ت��ي أح���رزت دول��ة 
اإلمارات فيها إنجازات نوعية وفق 

العالمية.  المعايير  أرقى 
أكينوومي  من جانبه أشاد معالي 
البنك  مجموعة  رئ��ي��س  أديسينا، 
التنموية  بالجهود  للتنمية  األفريقي 
دولة  حكومة  تقودها  التي  الكبيرة 
المجاالت،  اإلمارات ضمن مختلف 

م��ا أس��ه��م ف��ي ت��ص��دره��ا ال��ع��دي��د 
العالمية،  التنافسية  مؤشرات  من 
والسياسة  ق��ي��ادت��ه��ا  رؤي���ة  بفضل 
لضمان  تنتهجها  ال��ت��ي  الحكيمة 

بيئة  وتوفير  متنوع  اقتصادي  نمو 
مختلف  ضمن  ج��اذب��ة  استثمارية 
ال���ق���ط���اع���ات. وأث����ن����ى أدي��س��ي��ن��ا 
ع��ل��ى ال��ت��واج��د ال��ف��ّع��ال وال��م��ؤث��ر 
لالستثمارات اإلماراتية في العديد 
من الدول األفريقية وهو ما وصفه 
لتعزيز  إض��اف��ي  دع��م  مصدر  بأنه 
القارة  في  الحثيثة  التنمية  جهود 
العديد  وج��ود  م��ؤك��داً  األف��ري��ق��ي��ة، 
القارة  بها  تحفل  التي  الفرص  من 
لتوسيع  ن��م��وذج��ي��ة  ب��واب��ة  وت��م��ث��ل 
ق���اع���دة ال��ت��ع��اون ب��ي��ن ال��ج��ان��ب��ي��ن 

 . مستقباًل
البنك  مجموعة  رئ��ي��س  وأع����رب 
األفريقي للتنمية عن سعادته بحضور 
العالمية  القمة  فعاليات  م��ن  جانب 
للحكومات، والتي تجمع صناع القرار 
وخبراء عالميين ومختصين في شتى 
وتبادل  التعاون  أج��ل  من  المجاالت 
النظر حول مختلف  ووجهات  ال��رؤى 
القضايا الراهنة، واالستفادة المتبادلة 
من  لذلك  لما  الناجحة  التجارب  من 
الحكومي  األداء  على  إيجابية  آث��ار 

وتعزيز جهود التنمية حول العالم. 

محمد بن راشد خالل لقائه  صباح خالد الحمد الصباح )الصور من وام(

حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد ومنصور بن محمد خالل اللقاء وفي الصورة محمد القرقاوي

 محمد بن راشد خالل لقائه إسماعيل صبري يعقوب بحضور سيف بن زايد وأحمد بن سعيد وكبار المسؤولين

حضور
حضر اللقاء، سمو الشيخ 

منصور بن محمد بن راشد 
آل مكتوم، ومعالي رمي 

بنت إبراهيم الهاشمي، 
وزيرة دولة لشؤون 

التعاون الدولي املدير 
العام إلكسبو 2020 دبي، 

ومعالي محمد بن هادي 
احلسيني، وزير دولة 

لشؤون املالية، وسعادة 
سلطان أحمد بن سليم، 

رئيس مؤسسة املوانئ 
واجلمارك واملنطقة احلرة 

يف دبي، وسعادة عيسى 
كاظم، محافظ مركز دبي 

املالي العاملي.

تقدير 

أعرب سمو الشيخ صباح 
خالد احلمد الصباح، 

رئيس مجلس الوزراء يف 
دولة الكويت الشقيقة، 

عن تقديره ملا تشهد 
العالقات بني دولة 

الكويت ودولة اإلمارات 
العربية املتحدة من 

تطور ملحوظ يعكسه 
التنسيق املتبادل بني 

اجلانبني جتاه القضايا 
اإلقليمية والدولية 

ذات االهتمام املشترك، 
ومبا يخدم مصلحة 

اجلانبني، منوهًا 
سموه بدعم دولة 

اإلمارات للعمل العربي 
واخلليجي املشترك، 
وما شهدته العالقات 
الثنائية من محطات 

بارزة بالتميز أسهمت 
بصورة مباشرة يف 

املضي قدما سواء على 
املستوى الثنائي أو من 
خالل مسيرة مجلس 

التعاون مبا ينعكس على 
حتقيق مصالح البلدين 

الشقيقني.
ونوه سمو رئيس 

مجلس الوزراء يف دولة 
الكويت الشقيقة، 
خالل اللقاء، بدور 

دولة اإلمارات الريادي 
يف قيادة التعايف 

االقتصادي العاملي، 
وجناحها يف إقامة 

نسخة استثنائية من 
معرض إكسبو العاملي 

على مدى تاريخه 
وألول مرة على مستوى 

املنطقة، وقدرتها 
على استضافة العالم 
أجمع للتشاور وتبادر 
األفكار والرؤى حول 
أفضل السبل لرسم 

مالمح املستقبل، مشيرًا 
سموه إلى اجلهود التي 

تبذلها دولة اإلمارات 
العربية املتحدة من 

خالل تأسيسها للقمة 
العاملية للحكومات، 
والتي وصفها سموه 

باملنصة العاملية التي 
تستشرف مستقبل 

اإلنسان، وتناقش 
تطوير العمل احلكومي، 

من خالل مشاركة قادة 
دول ورؤساء حكومات 

ووزراء ومسؤولني خبراء 
عامليني.

إسماعيل صبري 
يهنئ اإلمارات على 
التنظيم النموذجي 
للقمة ونجاح إكسبو 

االستثنائي

تعزيز المساعي 
إليجاد أطر تعاون جديدة 

تدفع بمسيرة العمل 
المشترك

توسيع قاعدة التعاون 
االقتصادي واكتشاف 
مكامن القوة  لرفع 

معدالت التبادل التجاري

دبي )االتحاد(

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخ صباح خالد 

الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء في دولة 

الكويت الشقيقة، وذلك على هامش مشاركة 

سموه في القمة العالمية للحكومات في 

دبي، حيث نقل إلى سموه تحيات صاحب السمو 

الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح، أمير دولة 

الكويت الشقيقة، وإلى أخيه صاحب السمو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 

حفظه الله، وتمنياته لدولة اإلمارات العربية 

المتحدة وشعبها بدوام الرفعة واالزدهار.

مكتوم بن محمد خالل استقباله أكينوومي أديسينا



على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2022

حمدان بن محمد ورئيس الوزراء الكويتي يبحثان التعاون  

دبي )االتحاد(

بن  ح��م��دان  الشيخ  سمو  استقبل 
محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد 
خالد  الشيخ صباح  أمس، سمو  دبي، 
الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء 
في دولة الكويت الشقيقة، والذي وصل 
إل��ى ال��دول��ة أم��س ف��ي مستهل زي��ارة 
المشارك  الكويت  يترأس خاللها وفد 

في القمة العالمية للحكومات.
ورّحب سمو الشيخ حمدان بن محمد 
بن راشد آل مكتوم بسمو رئيس مجلس 
المرافق،  وال��وف��د  الكويتي،  ال����وزراء 
جرى  ال��ذي  اللقاء  مستهل  في  وذل��ك 
في مقر القمة العالمية للحكومات في 
إكسبو 2020 دبي، حيث أكد سمو ولي 
في  الكويتية  المشاركة  أن  دبي  عهد 
القمة تثري هذا الحوار العالمي الذي 
من  شخصية   4000 م��ن  أك��ث��ر  يضم 
190 دولة، والهادف إلى االرتقاء بأداء 
الحكومات حول العالم وتعزيز قدرتها 
على استباق التغيرات وابتكار الحلول 

لتحسين حياة المجتمعات.
واس��ت��ع��رض ال��ج��ان��ب��ان ال��ع��الق��ات 
تطور مستمر  من  تشهده  وما  الثنائية 
رؤية  ضوء  في  المسارات  كافة  وعلى 
الشيخ  ال��س��م��و  وت��وج��ي��ه��ات ص��اح��ب 
خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة 
السمو  صاحب  وأخيه  اهلل(،  )حفظه 
الصباح  الجابر  األحمد  نواف  الشيخ 
عمق  على  تأكيداً  الكويت،  دولة  أمير 
الوطيدة  والتاريخية  األخوية  الروابط 

بين الشعبين الشقيقين.
وأشاد سمو ولي عهد دبي بالجهود 
الكويت  دول���ة  تبذلها  ال��ت��ي  الكبيرة 

األداء  ت��ط��وي��ر  م��ج��ال  ف��ي  الشقيقة 
الحكومي واالرتقاء بقدرات القطاع من 
خالل العديد من المشاريع والمبادرات 
المعرفي  المؤشر  مبادرة  أبرزها  ومن 
دولة  تتعاون  الذي  العامة  للمؤسسات 
الكويت مع البنك الدولي في إطالقه، 
للحكومات  العالمية  القمة  واخ��ت��ارت 
للكشف عنه، مؤكداً سموه اعتزازه بما 
إلطالق  جامعة  كمنصة  القمة  تمثله 
التي  والمشاريع  واألفكار  المبادرات 
العمل  تطوير  مسيرة  دف��ع  في  تخدم 

اإلقليمي  المستويين  على  الحكومي 
وال��ع��ال��م��ي. م��ن ج��ان��ب��ه، ه��ّن��أ سمو 
الصباح  الحمد  خالد  صباح  الشيخ 
الناجح  التنظيم  على  اإلم���ارات  دول��ة 
كذلك  للحكومات،  العالمية  للقمة 
عالمي  لحدث  المشّرفة  االستضافة 
الذي  دب��ي«   2020 »إكسبو  هو  ضخم 
الشرق  منطقة  في  األولى  للمرة  يُقام 
األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، مؤكداً 
اإلمارات  لدولة  تقديره  خالص  سموه 
من  تقدمه  بما  رائ��د  تنموي  كنموذج 

بها في تشكيل  نوعية تسهم  إنجازات 
م���الم���ح ال��م��س��ت��ق��ب��ل، وم���ع���رب���اً عن 
قيادًة  اإلم��ارات  لدولة  أمنياته  خالص 
واالزده��ار. التقدم  من  بمزيد  وشعباً 
مجمل  بحث  إل��ى  النقاش  تطرق  كما 
وما  وال��دول��ي��ة،  اإلقليمية  ال��ت��ط��ورات 
تستدعي  تحديات  من  العالم  يشهده 
من  الجهود  وتضافر  التكاتف  ضرورة 
فيه  تتحقق  غ��ٍد  نحو  تجاوزها  أج��ل 
والعالم،  المنطقة  شعوب  طموحات 
مواصلة  أهمية  الجانبان  أك��د  حيث 
الموضوعات  حول  والتشاور  التنسيق 
على  سواء  المشترك،  االهتمام  محل 
الصعيد الثنائي أو على مستوى العمل 
ق��ن��وات  وف��ت��ح  ال��م��ش��ت��رك،  الخليجي 
أرقى  مستويات  إلى  للوصول  جديدة 
تعزز  التي  االستراتيجية  الشراكة  من 
تحقيق  على  الشقيقين  البلدين  قدرة 
م��ا ه��و م��أم��ول م��ن إن��ج��ازات تنموية 
خالل المرحلة المقبلة، وبما يسهم في 
والرخاء  االستقرار  من  مزيد  تحقيق 

والنمو للمنطقة.

..ويّطِلع على نموذج مركبة 
»أوريجن« ذاتية القيادة

)االتحاد( دبي 

 اطلع سمو الشيخ حمدان بن 
محمد بن راشد آل مكتوم، 

ولي عهد دبي رئيس املجلس 
مركبة  منوذج  على  التنفيذي 
Origin( من شركة  )أوريجن 
كروز األميركية، وهي مركبة 

للتنقل  مخصصة  القيادة  ذاتية 
املشترك، يجري عرضها يف دبي 

للمرة األولى خارج الواليات 
املتحدة األميركية، يف إطار 
هيئة  بني  الشراكة  اتفاقية 

الطرق واملواصالت وشركة كروز 
خدمة  تقدمي  يف  لتشغيلها 

مركبات األجرة وخدمة احلجز 
اإللكتروني.

جاء ذلك خالل تفقد سموه 
املعروض  منوذج مركبة )أوريجن( 

العاملية  القمة  فعاليات  ضمن 
استمع  حيث   ،2022 للحكومات 

سموه لشرح من معالي مطر 
العام ورئيس  املدير  الطاير، 

الطرق  املديرين يف هيئة  مجلس 
واملواصالت يف دبي، وجيف 

القانوني  التنفيذي  املدير  بليش، 
لشركة كروز، عن مركبة 

التي  القيادة،  )أوريجن( ذاتية 
األميركية،  كروز  شركة  تنتجها 

بالتعاون مع جنرال موتورز 
بتجهيزها  ومتتاز  وهوندا، 

واألنظمة  احلساسات  بأحدث 
للركاب. السالمة  لضمان 

بالكامل  لتعمل  املركبة  وُصممت 
من دون تدخل بشري يف 

تشغيلها، وهي ال حتتوي على 
أو أنظمة حتكم كما  مقود قيادة 

التقليدية،  املركبات  هو احلال يف 
80 مستشعرًا  أكثر من  وتستخدم 

املستشعرات  تشتمل  فيما  حديثًا، 
ليدار  وأنظمة  كاميرات،  على 
LiDAR، ورادار لتكوين رؤية 
360 درجة  متكاملة مبحيط 

خرائط  تستخدم  كما  للمركبة، 
الدقة  عالية  األبعاد  ثالثية 

املركبة يف  لتحديد مكان وجود 
موقعها  وحتديد  األوقات  جميع 

ملستخدمي  بالنسبة  الدقيق 
الطريق اآلخرين وتصل هذه 

سنتيمتر. واحد  إلى  الدقة 
املركبة عبر  إلى  الصعود  وعند 
املنزلقة، وربط أحزمة  األبواب 

الركاب الضغط  األمان، يكون على 
أو اإليقاف(  على زر )التشغيل 
يف املقصورة، وميكن للركاب أن 

الرحلة  إنهاء  املركبة  من  يطلبوا 
يف أي وقت قبل الوصول إلى 

كذلك  بالضغط  وذلك  وجهتهم، 
أو اإليقاف(،  على زر )التشغيل 
أقرب موقف  املركبة  وستحدد 

بسالسة  الرحلة  إلنهاء  مناسب 
وأمن، ولضمان أعلى درجات 

أسطول  مراقبة  تكون  السالمة، 
الساعة،  املركبات على مدار 

والتواصل مع الركاب يف حالة 
وجود أي طارئ أو عطل تقني.

عاملية منصة 
أوضح معالي مطر الطاير أن دبي 
النطالق  العاملية  املنصة  ستكون 

)أوريجن( من شركة كروز، حيث 
جتري هيئة الطرق واملواصالت 

التجارب  وشركة كروز، حاليًا 
الرقمية  اخلرائط  وجتهيزات 

نهاية  حتى  )أوريجن(،  ملركبات 
تشغيل  وسيتم  اجلاري،  العام 

مركبة )بولت( جتريبيًا يف 
إلطالق  متهيدًا  املقبل،  أكتوبر 

اخلدمة فعليًا بعدد محدود من 
مركبات )أوريجن(، يف نهاية 
2023، مع خطط لزيادة  عام 

لتصل  تدريجيًا  املركبات  هذه 
4000 مركبة بحلول عام  إلى 

2030، لتكون دبي املدينة األولى 
املتحدة  الواليات  عامليًا خارج 

مركبات  تشغل  التي  األميركية 
الشركة.   

حمدان بن محمد خالل تفقد المركبة

دبي )وام(

أكد الشيخ صباح خالد احلمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة 
الكويت الشقيقة، أنه رغم التحديات والصعوبات التي يشهدها العالم، 

إال أن دولة اإلمارات متكنت من إيجاد البيئة الصاحلة للتغلب على 
اآلثار النفسية جلائحة كوفيد 19، وجنحت بقيادة حكيمة ونظرة 

ثاقبة من إثبات قدرتها على توفير كافة اإلمكانيات الستضافة 
املاليني من البشر.  وقال سموه: إن إقامة فعاليات معرض إكسبو 2020 

دبي وعقد القمة العاملية للحكومات، منح العالم الفرصة يف التعبير 
خاصة بعد جائحة كوفيد 19 والتي غيرت العالم بفعل القيود 

الصارمة خالل اجلائحة. وأشار سموه إلى أننا رأينا يف فعاليات معرض 
إكسبو 2020 دبي حضارة العالم وثقافتهم وجتمعهم، حيث ما شاهدناه 
يثلج الصدر ويجسد التخطيط والعمل الكبير لنصل إلى النتيجة التي 

التمسناها. وأكد سموه أن جناح إكسبو 2020 دبي ميثل مصدرًا لفخر 
العرب جميعًا، بإقامة هذه التظاهرة العاملية ألول مرة يف املنطقة، 
حيث قادت اإلمارات اجلهود يف ظل الظروف الصعبة عامليًا، وهو ما 

انعكس يف تسجيل عدد الزوار يفوق التوقعات وهو األمر غير املستغرب 
على دولة اإلمارات. 

رئيس الوزراء الكويتي: 
»إكسبو 2020« فخر لنا جميعًا

تطرق النقاش إلى 
بحث مجمل التطورات 

اإلقليمية والدولية، 
وما يشهده العالم 

من تحديات
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 دبي ) االتحاد(

كّرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن 
راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، معالي 
االقتصاد  وزي���رة  أربليتشي  أزوسينا 
والمالية في أوروغواي، بجائزة أفضل 
وزير في العالم، ضمن فعاليات القمة 

العالمية للحكومات 2022.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد 
بن راشد آل مكتوم، أن القمة العالمية 
ل��ل��ح��ك��وم��ات، أص��ب��ح��ت ب��ت��وج��ي��ه��ات 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل 
ال��وزراء حاكم دبي، رعاه اهلل،  مجلس 
الحكومية  بالنماذج  لالحتفاء  منصة 
وقصص  التجارب  وتكريم  المتميزة، 
حياة  في  فارقاً  أحدثت  التي  النجاح 

المجتمعات.
وقال سموه: »نهنئ أفضل وزيرة في 
العالم على تجربتها المتميزة في تجاوز 
باالقتصاد  وال��ن��ه��وض  الجائحة  آث��ار 
في األوروغ���واي، ون��رى في مثل هذه 
للحكومات،  ملهمة  قصصاً  التجارب 
وابتكار  الممارسات  أفضل  تطوير  في 
أف��ض��ل ال��ح��ل��ول ال��ك��ف��ي��ل��ة ب��م��واج��ه��ة 
التحديات واستباق المتغيرات وضمان 
مختلف  ف��ي  النتائج  أف��ض��ل  تحقيق 

مجاالت العمل الحكومي«.

دور قيادي في مواجهة الجائحة
أربليتشي  أزوسينا  معالي  فوز  وجاء 
ب��ج��ائ��زة أف���ض���ل وزي�����ر ف���ي ال��ع��ال��م 
ل���دوره���ا ال��م��ل��ه��م ف��ي ق��ي��ادة ب��الده��ا 

لمواجهة التحديات المرتبطة بجائحة 
كوفيد-19، وتمكنها من إدارة اقتصاد 
التعافي في 2021  أوروغ��واي لتحقيق 
من تداعيات الجائحة، وتسجيل أعلى 
في  السنوية  الصادرات  في  مستويات 
معدل  ارت��ف��اع  إل��ى  إض��اف��ة  تاريخها، 
عليه  كان  مما  أعلى  ليصبح  التوظيف 

قبل الجائحة.
وكانت أربليتشي بدأت مهامها وزيرة 
أوروغ���واي  ف��ي  وال��م��ال��ي��ة  لالقتصاد 
ف��ق��ط ع��ل��ى تسجيل  ق��ب��ل أس��ب��وع��ي��ن 
أول ح��ال��ة إص��اب��ة ب��ف��ي��روس ك��ورون��ا 
ف��ي ب��الده��ا، وب���دأت على ال��ف��ور في 
مواجهة تحديات وتداعيات وتأثيرات 
وزارة  نجحت  وقد  العالمية،  الجائحة 
قيادتها،  تحت  وال��م��ال��ي��ة  االق��ت��ص��اد 
بتطبيق تدابير سياسية مالية صديقة 
عمليات  تعزيز  في  أسهمت  للسوق، 
 ،2021 عام  وفي  واإلنتاج.  التوظيف 
اقتصادياً  تعافياً  األوروغ��واي  حققت 
مستويات  أعلى  وسجلت  متسارعاً، 
تاريخها،  في  السنوية  الصادرات  في 
إضافة إلى ارتفاع في معدل التوظيف 

قبل  ع��ل��ي��ه  ك���ان  م��م��ا  أع��ل��ى  ليصبح 
الجائحة.

بجائزة  الفائزة  ال��وزي��رة  قامت  كما 
أفضل وزير في العالم بتأسيس صندوق 
أساسياً  دوراً  أدى  الذي   19  – كوفيد 
للحصول  الالزمة  الموارد  تأمين  في 
االستثمارات  وتعزيز  اللقاحات،  على 

في قطاع الصحة في الدولة.
أربليتشي  أزوسينا  معالي  وأعربت 
عن سعادتها بالفوز بجائزة أفضل وزير 
في العالم، وتكريمها في القمة العالمية 
العالمي  الحدث  تعد  التي  للحكومات 
ال��رئ��ي��س ل��ت��ط��وي��ر ن��م��وذج ح��ك��وم��ات 

المستقبل وتطبيقاته وابتكاراته، ونقل 
األفكار والتجارب الملهمة إلى مرحلة 

متقدمة من التطبيق.
أربليتشي  أزوسينا  معالي  وأك���دت 
الحكوميين  المسؤولين  تركيز  أهمية 
يرتقي  م��ا  إن��ج��از  ع��ل��ى  عملهم  ف��ي 
الذي  المنهج  وح��ول  المجتمع،  بحياة 
االقتصادي  التعافي  لتسريع  اتبعته 
الشركات  أداء  »إن  قالت:  في بالدها، 
على  مباشر  بشكل  ينعكس  الصغيرة 
من  ال��دول��ة  ونجاح  األوروغ����واي،  أداء 
نجاح تلك الشركات. ونحن بحاجة إلى 
نتمكن  حتى  هذه  االقتصاد  محركات 
بما  ال��وظ��ائ��ف،  م��ن  المزيد  خلق  م��ن 
المدى  على  اإليجابية  نتائجه  تنعكس 
بأكملها.«  ال��دول��ة  لتشمل  ال��ط��وي��ل، 
في  الفارق  »يمكننا صناعة  وأضافت: 
حيث  والتكنولوجيا،  االبتكار  مجاالت 
وتعاوننا  المشترك  عملنا  لنا  أث��ب��ت 
المتخصصة،  األكاديميات  مع  الوثيق 

أن فرصنا قوية في هذا المجال.«

نسخة استثنائية
للحكومات  العالمية  القمة  وأطلقت 
وزير  أفضل  لجائزة  استثنائية  نسخة 
ف���ي ال��ع��ال��م، ل��ت��ك��ري��م ال��ش��خ��ص��ي��ات 
التي حققت إنجازات متميزة  القيادية 
تخدم اإلنسانية في مواجهة التحديات 
بها  تسببت  ال��ت��ي  الصعبة  العالمية 
المستجد،  ك��ورون��ا  ف��ي��روس  جائحة 
الجائزة  في  المشاركة  من  واستثني 
ضماناً  اإلم���ارات  دول��ة  حكومة  وزراء 

لمصداقيتها وحياديتها.

يشّكل تكرمي املبادرات املبتكرة والتي أسهمت يف إحداث تأثير إيجابي 
يالمس حياة األفراد، محورًا أساسيًا ضمن أهداف مؤسسة القمة 

العاملية للحكومات التي أطلقت عام 2016 جائزة أفضل وزير يف العالم، 
بهدف االحتفاء باجلهود املبذولة وأفضل اإلجنازات وأكثرها تأثيرًا 

على اجلوانب املجتمعية واالقتصادية يف احلكومات.
وركزت اجلائزة يف دورتها اخلامسة، االستثنائية على محور إدارة 

األزمات وتسريع التعايف العاملي، وحتفيز املبادرات العاملية التي لها 
بالغ األثر يف تعزيز اجلهود احمللية، والعاملية يف تطويق جائحة 

»كوفيد-19« وإدارتها بشكل فّعال ومواجهة تبعاتها على املجتمعات.

تكريم المبادرات المبتكرة

حمدان بن محمد:
القمة العالمية للحكومات 
بتوجيهات محمد بن راشد 
منصة لالحتفاء بالنماذج 

الحكومية المتميزة

دبي المدينة األولى عالميًا خارج الواليات 
المتحدة التي ُتعرض فيها المركبة

حمدان بن محمد يكرم الوزيرة

تكريم وزيرة االقتصاد يف أوروغواي بجائزة أفضل وزير بالعالم

حمدان بن محمد خالل استقبال رئيس الوزراء الكويتي )الصور من وام(
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دبي )وام( 

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
اإلماراتية  القيادة  أن  الرئاسة،  شؤون 
الشيخ  السمو  صاحب  رأس��ه��ا  وعلى 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
»حفظه اهلل«، تولي أهمية كبيرة لدعم 
المواطنين وتمكينهم من تحقيق أقصى 
التي  الصناعية  التنمية  من  استفادة 
الحالية  الفترة  خالل  الدولة  تشهدها 
الطموحة  الصناعية  المشاريع  وم��ن 
المرحلة  خ��الل  تشييدها  سيتم  التي 

القادمة.
ج���اء ذل���ك خ���الل ج��ل��س��ة ح��واري��ة 
العالمية  القمة  فعاليات  عقدت ضمن 
للحكومات 2022 تحت عنوان »تطوير 
الصناعة  ودور  الصناعية  المنظومة 
والتي  ال��وط��ن��ي«،  االقتصاد  دع��م  ف��ي 
منصور  الشيخ  سمو  خاللها  ت��ن��اول 
أهم  من  مجموعة  نهيان  آل  زاي��د  بن 
المحاور واألولويات التي ترتكز عليها 
الصناعة  لتطوير  الدولة  استراتيجية 
في  نهضة شاملة  يحقق  بما  الوطنية، 
هذا القطاع الحيوي، بما يعود بالخير 

على الوطن والمواطن. 
وفي بداية الحوار أوضح سمو نائب 
ال����وزراء وزي���ر ش��ؤون  رئ��ي��س مجلس 
الجلسة  م��ك��ان  اخ��ت��ي��ار  أن  ال��رئ��اس��ة 
العربي  الخليج  شاطئ  بجوار  الواقع 
الرسائل  م��ن  مجموعة  إلي��ص��ال  ج��اء 
البحر  أهمية  تعكس  والتي  الواضحة 
سموه:  وقال  اإلم��ارات،  ألهل  الكبيرة 
»َع���ِم���ل أه���ل اإلم�����ارات ف��ي ال��غ��وص 
والتجارة بين الشرق والغرب... وعملوا 
التجاري  والتبادل  السفن  صناعة  في 

مع الدول المجاورة«. 
وأك����د س��م��وه أن اخ��ت��ي��ار ال��ق��ط��اع 
كمحور  الصناعية  والتنمية  الصناعي 
أهمية  م��ن  ان��ط��الق��اً  ي��أت��ي  للجلسة 
أهم مرتكزات  يعد من  والذي  القطاع 
الدولة خالل السنوات القادمة، مشيراً 
بعد  تعاظمت  القطاع  أهمية  أن  إل��ى 
وازداد  الطلب  ازداد  حيث  الجائحة، 
االع��ت��م��اد ع��ل��ى ال��ق��ط��اع ال��ص��ن��اع��ي 
نتج عنه  ما  المحلي،  والمنتج  المحلي 

ارتفاع معدل عمل المصانع في الدولة 
بشكل أكبر. 

بن  منصور  الشيخ  سمو  وأض���اف 
بمقارنة  قمنا  ما  »إذا  نهيان:  آل  زايد 
في  الصناعي  القطاع  مساهمة  نسبة 
منذ  للدولة  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
10 سنوات نجد أنه بلغ حوالي %8.. 
ازدادت  تقريباً  وبعد مرور عقد  واآلن 
هذه النسبة 1% فقط لتصل إلى نحو 
9% وهو ما يعكس الحاجة إلى توفير 
الصناعي  للقطاع  الدعم  من  المزيد 
أولت  ولذلك  الصناعية...  والمشاريع 
بشكل  تركيزاً  اإلم���ارات  دول��ة  ق��ي��ادة 
وعلى  الصناعي  ال��ق��ط��اع  على  أك��ب��ر 
الكبرى  والمشاريع  الصناعية  التنمية 

الطموحة«.
 

أولويات القطاع الصناعي
أوضح سمو الشيخ منصور بن زايد 
من  العديد  م��ع  تتعاون  اإلم���ارات  أن 
تم  ال��دول في مجاالت مختلفة، حيث 
متعددة،  استراتيجية  ش��راك��ات  عقد 
الفتاً إلى أهمية االستفادة من تجارب 
ه��ذه ال���دول وت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون معها، 
وق���ال س��م��وه: »ي��ج��ب االس��ت��ف��ادة من 
ثقة هذه ال��دول في دول��ة اإلم��ارات.. 
في  االلتزام  ألن  التزامهم  في  وثقتنا 
أن  يجب  الصناعي  االستثمار  مجال 
الثقة  يبنى على أسس واضحة أهمها 
بحيث ال تكون هناك أي مفاجآت وال 
وال  والقواعد..  القوانين  تغيير  يجب 
االتفاقيات  في  السياسة  إقحام  يجب 
بل  معينة،  مصالح  لتحقيق  وتغييرها 
يجب أن يقوم االستثمار على المصلحة 

المتبادلة بين الدول«. 
وأشار سمو الشيخ منصور بن زايد 
في  ت��رك��ي��زاً  هناك  أن  إل��ى  نهيان  آل 
التي  الدول  الحالية على بعض  الفترة 
شركاء  اإلم���ارات  لدولة  بالنسبة  تعد 
استراتيجيين في مجال تبادل المعرفة 

ونقل التقنيات الصناعية.
 

 المواطن في مقدمة األولويات
س��ي��اق  ف���ي  ال���م���واط���ن  دور  وع����ن 
لتطوير  اإلم���ارات  دول��ة  استراتيجية 
الشيخ  سمو  أك��د  الصناعي،  القطاع 

دعم  أن  نهيان  آل  زاي���د  ب��ن  منصور 
الصناعة المحلية يتطلب تأهيل مواطن 
منتج وقادر على العمل بشكل محترف، 
التعليم  مستوى  رف��ع  يتطلب  ما  وه��و 
وانفتاحه  المجتمع  ث��ق��اف��ة  وت��ع��زي��ز 
واالستثمار  الخارجي  االستثمار  على 

األجنبي خالل المرحلة المقبلة. 
وق���ال س��م��و ن��ائ��ب رئ��ي��س ال����وزراء 
كافة  »أط��ال��ب  الرئاسة:  ش��ؤون  وزي��ر 
في  بالمساهمة  اإلم���ارات  دول��ة  أبناء 
مسيرة التنمية الصناعية التي سنقبل 
عليها خالل السنوات الخمس والعشر 

المقبلة«. 
وأوض���ح س��م��وه أن دول���ة اإلم���ارات 
ل��دي��ه��ا ال��ع��دي��د م��ن ع��ن��اص��ر ال��ج��ذب 
واالستثماري،  واالقتصادي  التجاري 
الصناعي.. مؤكداً  المجال  فضاًل عن 
من  العديد  جذب  على  العمل  يتم  أنه 
التعاون  مجلس  دول  من  االستثمارات 
العربية  وال��دول  العربية  الخليج  لدول 
العالم، وأن هناك مشاريع  وكافة دول 
يتم  وأخ����رى  بالفعل  ق��ائ��م��ة  تنموية 

التخطيط لها.
وفي نهاية الجلسة وجه سمو الشيخ 
م��ن��ص��ور ب��ن زاي���د آل ن��ه��ي��ان رس��ال��ة 
لضيوف الدولة من الحضور في القمة 
العالمية للحكومات 2022، أكد خاللها 
بالشفافية  تتسم  اإلم���ارات  دول��ة  أن 
سموه:  وق���ال  وال��م��وث��وق��ي��ة.  الكاملة 
بالشفافية  تتسم  دول���ة  »اإلم�����ارات 
إننا  حيث  عليها..  االعتماد  ويمكن 
األشكال  بكافة  االستثمار  بيئة  ندعم 
والقوانين  المستثمرين..  مع  ونتعاون 
بتطوير  ون��ق��وم  واض��ح��ة  اإلم��ارات��ي��ة 
بما  متواصل  بشكل  التشريعية  البيئة 
سمو  واختتم  الدولة«.  مصلحة  يخدم 
دولة  لمواطني  بتوجيه رسالة  الجلسة 
للمواطنين  »رسالتي  وقال:  اإلم��ارات، 
أن قيادة الدولة وعلى رأسها صاحب 
زايد »حفظه  الشيخ خليفة بن  السمو 
والتركيز  المواطن  بدعم  تهتم  اهلل« 
لضمان  المواطنين  إنتاجية  رفع  على 
من  ممكنة  اس��ت��ف��ادة  ألك��ب��ر  تحقيق 
تشهدها  ال��ت��ي  ال��ص��ن��اع��ي��ة  التنمية 
لتنويع  فرصة  تشّكل  والتي  الدولة... 

االقتصاد«.

دعــم المواطنيـــن وتمكيـنـهـــم لتحقيــــق أقـصــى استفــــادة من التنميـــــة الصنـــاعــيـــة 

أهـــل اإلمـــــارات عملــــوا في الغــــوص والتـجــــارة وصنــــاعة السفـــن والتبـــادل التجاري 

نركـــــز على شركائنـــا االسـتــــراتيجـييــــن لتبــــادل المــعــــرفة ونقــــل التقنيــات الصناعية

منصور بن زايد خالل جلسة حوارية:

ومشــاريع طمـــوحــة 
الفـتــــــــرة المـقـبـلـــــــة

الصناعة 
أولويـــــة

قطـاعــات
حيـــــــويــــــة

نقوم
بتطوير البيئة التشريعية 

بشكل متواصل بما 
يخدم مصلحة الدولة

لـديـنـــا
العديد من عناصر الجذب 

التجاري واالقتصادي 
واالستثماري والصناعي

ارتفاع معدل عمل 
المصانع في الدولة 

بشكل أكبر

شراكات استراتيجية 
مع العديد من الدول 
في مجاالت مختلفة

العالم يثق في 
اإلمارات.. وعلينا 

االستفادة من هذه 
الثقة

دعم الصناعة يتطلب 
تأهيل مواطن منتج 
وقادر على العمل 

بشكل محترف

رفع مستوى التعليم 
وتعزيز ثقافة المجتمع 

وانفتاحه على 
االستثمار الخارجي 

واألجنبي 

نـــركـــــز علـــى قطـــاعـــــات حيــــوية تــشـــــمــــل الصــنـــــاعــــات الغــــذائيــــــــة والدوائــيــــة والعسكريةلديـنــــــــــا مشـــــاريــــــــــع تنمـــــويـــــة قـــائمــــة أخــــرى نخــطــــط لهــــــا.. ونعــمــــــل لجــــــذب المــــزيـــــــد

وأكد سمو الشيخ منصور بن 
زايد آل نهيان أن دولة اإلمارات 

تركز على مجموعة من 
يشمل  مبا  احليوية،  القطاعات 

والصناعات  الغذائية  الصناعات 
والصناعات  الدوائية 

األهمية  من  انطالقًا  العسكرية، 
تتمتع  التي  االستراتيجية 

لالقتصاد  وركائز  كأسس  بها 
الوطني. وأوضح سموه أن هذه 

العديد  بالفعل  حققت  املجاالت 
واملنجزات خالل  النجاحات  من 
سموه:  وقال  السابقة،  السنوات 

الغذائية  الصناعة  مجال  »يف 
لدينا شراكات مع دول مهمة، 
البدء بالفعل يف تشييد  ومت 

واملعرفة  اخلبرة  ونقل  املصانع 
لتشغيل  الالزمة  والتقنيات 

إلى  العمل داخلها  وآلية  املصانع 
اإلمارات.. ويف مجال الصناعة 

العديد من  الدوائية مت تشييد 
املصانع وخير مثال على ذلك 

الدولة  يف  اللقاحات  تصنيع 
والعديد من األدوية التي تالقي 

العديد  لدينا  كبيرًا..  طلبًا 
التي تنتج  من املصانع واألدوية 

تغطية  جانب  وإلى  محليًا.. 
الطلب احمللي، نركز على تصدير 

الدول  ملختلف  الوطني  امُلنتج 
وهناك ارتفاع كبير يف ثقة 

الدولة«.  يف  املستثمرين 

إطــالق الجمعـيـــة العــامليـــة السـتــدامـــة الفـضـــــــاء

دبي )االتحاد(

 أع��ل��ن م��رك��ز م��ح��م��د ب���ن راش���د 
للفضاء عن إطالق الجمعية العالمية 
فعاليات  ضمن  الفضاء  الستدامة 
القمة العالمية للحكومات 2022، في 
مبادرة هادفة لتعزيز الجهود وتنسيق 
استكشاف  م��ج��ال  ف��ي  ال��م��ب��ادرات 
ت��ح��دي��ات ق��ط��اع ال��ف��ض��اء، واب��ت��ك��ار 
بتطوير  ال��ك��ف��ي��ل��ة  ال��ح��ل��ول  أف��ض��ل 

القطاع.
العالمية  الجمعية  إط����الق  وت���م 
الس��ت��دام��ة ال��ف��ض��اء، ب��ال��ت��ع��اون مع 
»إل���س���ي���ك���و« و»ه����ي����رب����رت س��م��ي��ث 
فريهيل«، ونخبة من كبرى الشركات، 
على  العمل  وشركاؤه  المركز  ويعتزم 
ت��وس��ي��ع ن��ط��اق ال��م��ب��ادرة م��ن خ��الل 
اس��ت��ق��ط��اب ال��م��زي��د م���ن ال��ج��ه��ات 
ال��ف��اع��ل��ة ف��ي ال��ق��ط��اع، ب��م��ن فيهم 
الفضاء  حلول  وم��ط��ورو  المشغلون 
واألقمار الصناعية وكيانات األعمال 
الفضائية، إلى جانب الجهات الرائدة 
والمنظمين  السياسات  صناع  م��ن 

والهيئات الدولية والمبدعين.
اعتزازها  ع��ن  الجمعية  وأع��رب��ت 

باألعضاء من المؤسسات والشركات 
والمهم  الحاسم  لدورهم  المصنعة، 
مقدمتها  وف��ي  أهدافها،  تعزيز  في 
والمشاريع  األعمال  وتمكين  تشجيع 
ف��ي ج��ذب  ب��م��ا يسهم  ال��ف��ض��ائ��ي��ة، 

ومعالجة  ال��م��ال��ي��ة،  االس��ت��ث��م��ارات 
ب��اس��ت��دام��ة  ال��ص��ل��ة  ذات  ال��ق��ض��اي��ا 

الفضاء والتأكيد على أهميتها.
من  ع��دد  على  ال��م��ب��ادرة  وستركز 
التحديات القائمة، مثل إدارة الحطام 
المستدامة  والتنمية  الفضاء،  ف��ي 
الفضائية،  والتكنولوجيا  لالبتكار 
المهتمين  من  العديد  مع  بالتعاون 

والجهات ذات الصلة.
مدير  ال��م��ري  س��ال��م حميد  وق���ال 
عام مركز محمد بن راشد للفضاء: 
هذه  منها  تنطلق  التي  المهمة  »إن 
استكشاف  ل��ه��ا  ت��ض��م��ن  ال��م��ب��ادرة 
والتعاون  الممكنة،  المجاالت  جميع 
إلى  والوصول  المعنية،  الجهات  مع 
الجميع  ليعمل  المبتكرة،  الشراكات 
من أجل تحقيق أهداف سامية، ومن 

أهمها بناء قطاع فضاء مستدام«.
بن  محمد  مركز  أن  المري  وأك��د 
كبرى  أولوية  يولي  للفضاء،  راش��د 
مع  بالتوازي  المبادرة،  ه��ذه  لدعم 
أطلقها  ال��ت��ي  األخ���رى  ال��م��ب��ادرات 
م��ن أج���ل تسريع  م��ؤخ��راً  ال��م��رك��ز 
أب���ح���اث ال��ف��ض��اء وت��ع��زي��ز ت��ط��وره 

الدائم.

دعم جهود بناء قطاع 
فضاء مستدام

سالم المري 

وزيرة البيئة المصرية: »االستدامة« 
لمواجهة تحدي تغير المناخ

دبي )وام(

قدمت معالي الدكتورة ياسمين 
مصر،  ف��ي  البيئة  وزي���رة  ف���ؤاد، 
ال��ش��ك��ر إل����ى دول�����ة اإلم������ارات 
الستضافتها  المتحدة  العربية 
ال��ق��م��ة ال��ع��ال��م��ي��ة ال��ح��ك��وم��ي��ة 
الخاص  التقرير  وإطالق   ،2022
ال��ش��رق  منطقة  ف��ي  بالتكييف 
توقيت  في  يأتي  والذي  األوسط 
المناخ  مؤتمر  انعقاد  قبل  مهم 
تستضيفه  ال����ذي   ،»cop27«
جمهورية مصر العربية في شرم 

الشيخ نهاية العام الحالي، ثم تتبعها دولة اإلمارات في استضافة القمة 
التي تليها. 

وقالت معاليها على هامش مشاركتها بالقمة العالمية الحكومية 2022، 
إن الحكومة المصرية أطلقت حوار المناخ الوطني لتعزيز مشاركة كافة 
فئات المجتمع وأفراده في جهود العمل المناخي على اختالف مراحلهم 
العمرية وتخصصاتهم، مع التركيز على دور ريادة األعمال، والمشاريع 
الصغيرة والمتوسطة في تبني ممارسات االستدامة التي تعزز بدورها 

جهود مواجهة تحدي تغير المناخ. 
المناخ  قمة  في  العربية  مصر  جمهورية  تركيز  على  معاليها  وأكدت 
»COP27« على االنتقال من مرحلة التعهدات والدعوة للعمل المناخي، 
إلجراءات  الوتيرة  وسريع  النطاق  واسع  الفعلي  والتطبيق  التنفيذ  إلى 
التكيف مع  المناخي وتعزيز قدرات  التغير  من دورها خفض مسببات 

تداعياته«. 

وأشار إلى أن إطالق املبادرة 
وأهدافها احملددة للعام 2022 

واألعوام الالحقة، يأتي يف إطار 
اجلهود لترجمة توجيهات صاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه 

اهلل«، بدمج االبتكار والبحث 
العلمي واستكشاف الفضاء 

وتكنولوجيا عصر الفضاء، لتكون 
مبثابة الركائز األساسية التي 

يستند إليها االقتصاد القائم على 
املعرفة، والذي ميتاز باإلنتاجية 

العالية والقدرة على املنافسة 
داخل الدولة وخارجها. وستدعم 

املبادرتان الشركات الناشئة يف 
القطاع إلقامة شراكات طويلة 
األمد مع مركز محمد بن راشد 
للفضاء، واحلصول على الدعم 

الالزم لنموها املستدام، واالستفادة 
من التكنولوجيا املتقدمة 

واملختبرات املتاحة يف املركز.

اقتصاد المعرفة

ميثاء الشامسي لـ»  «:

تصريحات منصور بن زايد تعطي زخمًا جديدًا لالقتصاد الوطني

المنظور  سيغّير  ذلك  كل  أن  إلى  وأشارت 
وسيعطي  اإلم�����ارات،  ل��دول��ة  االق��ت��ص��ادي 
خصوصاً  الوطني،  لالقتصاد  كبيراً  زخماً 
له  المغفور  المؤسس  نهج  نابع من  أنه طرح 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب اهلل 
اإلم��ارات.  دول��ة  تأسيس  تاريخ  ومن  ث��راه«، 
االتحاد  دولة  انطلقت  عندما  أنه  وشرحت 
له  المغفور  وّج��ه  السبعينيات،  ب��داي��ة  ف��ي 
»طيب  نهيان  آل  سلطان  ب��ن  زاي��د  الشيخ 
بالقطاع  ل��اله��ت��م��ام  ال��ح��ك��وم��ة  ث����راه«  اهلل 
حينها  وُطلب  األغذية.  وخصوصاً  الصناعي 
المنتجات  من  الوفر  بتقديم  المزارعين  من 
تأسيسها،  تّم  خاصة  مصانع  إلى  الزراعي 
الزراعي  المنتج  بإعداد  بدورها  تقوم  والتي 
أبدت  كما  الداخل.  في  وتوزيعه  وتوضيبه 
بالصناعات  اهتماماً  تأسيسها  منذ  الدولة 
المغفور  وتوجيهات  لرؤية  وفقاً  الدوائية، 
»طيب  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له 
معاليها:  قالت  للتعليم،  وبالنسبة  ثراه«.  اهلل 
نهيان  آل  زاي��د  بن  منصور  الشيخ  سمو  إن 
بين  ترابطية  عالقة  وجود  أهمية  إلى  أشار 
هذه  أن  ولفتت  الصناعي.  والقطاع  التعليم 
في  إنجازه  ت��ّم  ما  إط��ار  في  تأتي  المحاور 

بتوجيهات  والثمانينيات  السبعينيات  فترة 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
الحين  م��ذاك  دعا  ال��ذي  ث��راه«،  اهلل  »طيب 
وزراعية.  ومهنية  صناعية  كليات  إنشاء  إلى 
ولفتت أن هذا يساهم في جعل مواطن دولة 
الصناعة  مسيرة  دعم  على  قادراً  اإلم��ارات 
في الدولة، وتهيئة كوادر مواطنة قادرة على 
المسؤولية  وتحمل  الصناعي  القطاع  قيادة 
أن  وختمت  تنافسيته.  وتعزيز  تطويره  في 
بالغ  أم��ر  القضية  ه��ذه  إل��ى  س��م��وه  إش���ارة 
وأبنائها  اإلمارات  لدولة  وسيحقق  األهمية، 
المستويين  واقتصادية على  تنموية  إنجازات 

والعالمي.  اإلقليمي 

دينا جوني )دبي( 

 قالت معالي ميثاء الشامسي وزيرة دولة، 

تعقيبًا على كلمة سمو الشيخ منصور بن 

زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير 

شؤون الرئاسة، في اليوم الثاني من فعاليات 

القمة العالمية للحكومات، إن سمّوه وّجه 

االهتمام إلى قضية التصنيع في دولة 

اإلمارات وما سيضيفه إلى الناتج المحلي 

اإلجمالي في دولة اإلمارات، ومساهمته 

في توفير فرص عمل واسعة للمواطنين. 

وأضافت في تصريح لـ»االتحاد« أنه لذلك 

طالب سموه باالهتمام بالتعليم الصناعي 

والفني والتقني، وتزويد أجيال المستقبل 

بالمهارات الالزمة لمواكبة التطورات 

الصناعية في القطاعات الكبيرة في دولة 

اإلمارات مثل البترول والغاز والزراعة، والتي 

يمكن أن تساهم أو تدعم الصناعة اإلماراتية 

في األدوية واألجهزة، على سبيل المثال.

تهيئة كوادر مواطنة 
قادرة على قيادة القطاع 
الصناعي وتعزيز تنافسيته

منصور بن زايد متحدثًا للقمة العالمية للحكومات وفي الصورة عبدالرحيم البطيح
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دبي )وام( 

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
اإلماراتية  القيادة  أن  الرئاسة،  شؤون 
الشيخ  السمو  صاحب  رأس��ه��ا  وعلى 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
»حفظه اهلل«، تولي أهمية كبيرة لدعم 
المواطنين وتمكينهم من تحقيق أقصى 
التي  الصناعية  التنمية  من  استفادة 
الحالية  الفترة  خالل  الدولة  تشهدها 
الطموحة  الصناعية  المشاريع  وم��ن 
المرحلة  خ��الل  تشييدها  سيتم  التي 

القادمة.
ج���اء ذل���ك خ���الل ج��ل��س��ة ح��واري��ة 
العالمية  القمة  فعاليات  عقدت ضمن 
للحكومات 2022 تحت عنوان »تطوير 
الصناعة  ودور  الصناعية  المنظومة 
والتي  ال��وط��ن��ي«،  االقتصاد  دع��م  ف��ي 
منصور  الشيخ  سمو  خاللها  ت��ن��اول 
أهم  من  مجموعة  نهيان  آل  زاي��د  بن 
المحاور واألولويات التي ترتكز عليها 
الصناعة  لتطوير  الدولة  استراتيجية 
في  نهضة شاملة  يحقق  بما  الوطنية، 
هذا القطاع الحيوي، بما يعود بالخير 

على الوطن والمواطن. 
وفي بداية الحوار أوضح سمو نائب 
ال����وزراء وزي���ر ش��ؤون  رئ��ي��س مجلس 
الجلسة  م��ك��ان  اخ��ت��ي��ار  أن  ال��رئ��اس��ة 
العربي  الخليج  شاطئ  بجوار  الواقع 
الرسائل  م��ن  مجموعة  إلي��ص��ال  ج��اء 
البحر  أهمية  تعكس  والتي  الواضحة 
سموه:  وقال  اإلم��ارات،  ألهل  الكبيرة 
»َع���ِم���ل أه���ل اإلم�����ارات ف��ي ال��غ��وص 
والتجارة بين الشرق والغرب... وعملوا 
التجاري  والتبادل  السفن  صناعة  في 

مع الدول المجاورة«. 
وأك����د س��م��وه أن اخ��ت��ي��ار ال��ق��ط��اع 
كمحور  الصناعية  والتنمية  الصناعي 
أهمية  م��ن  ان��ط��الق��اً  ي��أت��ي  للجلسة 
أهم مرتكزات  يعد من  والذي  القطاع 
الدولة خالل السنوات القادمة، مشيراً 
بعد  تعاظمت  القطاع  أهمية  أن  إل��ى 
وازداد  الطلب  ازداد  حيث  الجائحة، 
االع��ت��م��اد ع��ل��ى ال��ق��ط��اع ال��ص��ن��اع��ي 
نتج عنه  ما  المحلي،  والمنتج  المحلي 

ارتفاع معدل عمل المصانع في الدولة 
بشكل أكبر. 

بن  منصور  الشيخ  سمو  وأض���اف 
بمقارنة  قمنا  ما  »إذا  نهيان:  آل  زايد 
في  الصناعي  القطاع  مساهمة  نسبة 
منذ  للدولة  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
10 سنوات نجد أنه بلغ حوالي %8.. 
ازدادت  تقريباً  وبعد مرور عقد  واآلن 
هذه النسبة 1% فقط لتصل إلى نحو 
9% وهو ما يعكس الحاجة إلى توفير 
الصناعي  للقطاع  الدعم  من  المزيد 
أولت  ولذلك  الصناعية...  والمشاريع 
بشكل  تركيزاً  اإلم���ارات  دول��ة  ق��ي��ادة 
وعلى  الصناعي  ال��ق��ط��اع  على  أك��ب��ر 
الكبرى  والمشاريع  الصناعية  التنمية 

الطموحة«.
 

أولويات القطاع الصناعي
أوضح سمو الشيخ منصور بن زايد 
من  العديد  م��ع  تتعاون  اإلم���ارات  أن 
تم  ال��دول في مجاالت مختلفة، حيث 
متعددة،  استراتيجية  ش��راك��ات  عقد 
الفتاً إلى أهمية االستفادة من تجارب 
ه��ذه ال���دول وت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون معها، 
وق���ال س��م��وه: »ي��ج��ب االس��ت��ف��ادة من 
ثقة هذه ال��دول في دول��ة اإلم��ارات.. 
في  االلتزام  ألن  التزامهم  في  وثقتنا 
أن  يجب  الصناعي  االستثمار  مجال 
الثقة  يبنى على أسس واضحة أهمها 
بحيث ال تكون هناك أي مفاجآت وال 
وال  والقواعد..  القوانين  تغيير  يجب 
االتفاقيات  في  السياسة  إقحام  يجب 
بل  معينة،  مصالح  لتحقيق  وتغييرها 
يجب أن يقوم االستثمار على المصلحة 

المتبادلة بين الدول«. 
وأشار سمو الشيخ منصور بن زايد 
في  ت��رك��ي��زاً  هناك  أن  إل��ى  نهيان  آل 
التي  الدول  الحالية على بعض  الفترة 
شركاء  اإلم���ارات  لدولة  بالنسبة  تعد 
استراتيجيين في مجال تبادل المعرفة 

ونقل التقنيات الصناعية.
 

 المواطن في مقدمة األولويات
س��ي��اق  ف���ي  ال���م���واط���ن  دور  وع����ن 
لتطوير  اإلم���ارات  دول��ة  استراتيجية 
الشيخ  سمو  أك��د  الصناعي،  القطاع 

دعم  أن  نهيان  آل  زاي���د  ب��ن  منصور 
الصناعة المحلية يتطلب تأهيل مواطن 
منتج وقادر على العمل بشكل محترف، 
التعليم  مستوى  رف��ع  يتطلب  ما  وه��و 
وانفتاحه  المجتمع  ث��ق��اف��ة  وت��ع��زي��ز 
واالستثمار  الخارجي  االستثمار  على 

األجنبي خالل المرحلة المقبلة. 
وق���ال س��م��و ن��ائ��ب رئ��ي��س ال����وزراء 
كافة  »أط��ال��ب  الرئاسة:  ش��ؤون  وزي��ر 
في  بالمساهمة  اإلم���ارات  دول��ة  أبناء 
مسيرة التنمية الصناعية التي سنقبل 
عليها خالل السنوات الخمس والعشر 

المقبلة«. 
وأوض���ح س��م��وه أن دول���ة اإلم���ارات 
ل��دي��ه��ا ال��ع��دي��د م��ن ع��ن��اص��ر ال��ج��ذب 
واالستثماري،  واالقتصادي  التجاري 
الصناعي.. مؤكداً  المجال  فضاًل عن 
من  العديد  جذب  على  العمل  يتم  أنه 
التعاون  مجلس  دول  من  االستثمارات 
العربية  وال��دول  العربية  الخليج  لدول 
العالم، وأن هناك مشاريع  وكافة دول 
يتم  وأخ����رى  بالفعل  ق��ائ��م��ة  تنموية 

التخطيط لها.
وفي نهاية الجلسة وجه سمو الشيخ 
م��ن��ص��ور ب��ن زاي���د آل ن��ه��ي��ان رس��ال��ة 
لضيوف الدولة من الحضور في القمة 
العالمية للحكومات 2022، أكد خاللها 
بالشفافية  تتسم  اإلم���ارات  دول��ة  أن 
سموه:  وق���ال  وال��م��وث��وق��ي��ة.  الكاملة 
بالشفافية  تتسم  دول���ة  »اإلم�����ارات 
إننا  حيث  عليها..  االعتماد  ويمكن 
األشكال  بكافة  االستثمار  بيئة  ندعم 
والقوانين  المستثمرين..  مع  ونتعاون 
بتطوير  ون��ق��وم  واض��ح��ة  اإلم��ارات��ي��ة 
بما  متواصل  بشكل  التشريعية  البيئة 
سمو  واختتم  الدولة«.  مصلحة  يخدم 
دولة  لمواطني  بتوجيه رسالة  الجلسة 
للمواطنين  »رسالتي  وقال:  اإلم��ارات، 
أن قيادة الدولة وعلى رأسها صاحب 
زايد »حفظه  الشيخ خليفة بن  السمو 
والتركيز  المواطن  بدعم  تهتم  اهلل« 
لضمان  المواطنين  إنتاجية  رفع  على 
من  ممكنة  اس��ت��ف��ادة  ألك��ب��ر  تحقيق 
تشهدها  ال��ت��ي  ال��ص��ن��اع��ي��ة  التنمية 
لتنويع  فرصة  تشّكل  والتي  الدولة... 

االقتصاد«.

دعــم المواطنيـــن وتمكيـنـهـــم لتحقيــــق أقـصــى استفــــادة من التنميـــــة الصنـــاعــيـــة 

أهـــل اإلمـــــارات عملــــوا في الغــــوص والتـجــــارة وصنــــاعة السفـــن والتبـــادل التجاري 

نركـــــز على شركائنـــا االسـتــــراتيجـييــــن لتبــــادل المــعــــرفة ونقــــل التقنيــات الصناعية

منصور بن زايد خالل جلسة حوارية:

ومشــاريع طمـــوحــة 
الفـتــــــــرة المـقـبـلـــــــة

الصناعة 
أولويـــــة

قطـاعــات
حيـــــــويــــــة

نقوم
بتطوير البيئة التشريعية 

بشكل متواصل بما 
يخدم مصلحة الدولة

لـديـنـــا
العديد من عناصر الجذب 

التجاري واالقتصادي 
واالستثماري والصناعي

ارتفاع معدل عمل 
المصانع في الدولة 

بشكل أكبر

شراكات استراتيجية 
مع العديد من الدول 
في مجاالت مختلفة

العالم يثق في 
اإلمارات.. وعلينا 

االستفادة من هذه 
الثقة

دعم الصناعة يتطلب 
تأهيل مواطن منتج 
وقادر على العمل 

بشكل محترف

رفع مستوى التعليم 
وتعزيز ثقافة المجتمع 

وانفتاحه على 
االستثمار الخارجي 

واألجنبي 

نـــركـــــز علـــى قطـــاعـــــات حيــــوية تــشـــــمــــل الصــنـــــاعــــات الغــــذائيــــــــة والدوائــيــــة والعسكريةلديـنــــــــــا مشـــــاريــــــــــع تنمـــــويـــــة قـــائمــــة أخــــرى نخــطــــط لهــــــا.. ونعــمــــــل لجــــــذب المــــزيـــــــد

وأكد سمو الشيخ منصور بن 
زايد آل نهيان أن دولة اإلمارات 

تركز على مجموعة من 
يشمل  مبا  احليوية،  القطاعات 

والصناعات  الغذائية  الصناعات 
والصناعات  الدوائية 

األهمية  من  انطالقًا  العسكرية، 
تتمتع  التي  االستراتيجية 

لالقتصاد  وركائز  كأسس  بها 
الوطني. وأوضح سموه أن هذه 

العديد  بالفعل  حققت  املجاالت 
واملنجزات خالل  النجاحات  من 
سموه:  وقال  السابقة،  السنوات 

الغذائية  الصناعة  مجال  »يف 
لدينا شراكات مع دول مهمة، 
البدء بالفعل يف تشييد  ومت 

واملعرفة  اخلبرة  ونقل  املصانع 
لتشغيل  الالزمة  والتقنيات 

إلى  العمل داخلها  وآلية  املصانع 
اإلمارات.. ويف مجال الصناعة 

العديد من  الدوائية مت تشييد 
املصانع وخير مثال على ذلك 

الدولة  يف  اللقاحات  تصنيع 
والعديد من األدوية التي تالقي 

العديد  لدينا  كبيرًا..  طلبًا 
التي تنتج  من املصانع واألدوية 

تغطية  جانب  وإلى  محليًا.. 
الطلب احمللي، نركز على تصدير 

الدول  ملختلف  الوطني  امُلنتج 
وهناك ارتفاع كبير يف ثقة 

الدولة«.  يف  املستثمرين 

إطــالق الجمعـيـــة العــامليـــة السـتــدامـــة الفـضـــــــاء

دبي )االتحاد(

 أع��ل��ن م��رك��ز م��ح��م��د ب���ن راش���د 
للفضاء عن إطالق الجمعية العالمية 
فعاليات  ضمن  الفضاء  الستدامة 
القمة العالمية للحكومات 2022، في 
مبادرة هادفة لتعزيز الجهود وتنسيق 
استكشاف  م��ج��ال  ف��ي  ال��م��ب��ادرات 
ت��ح��دي��ات ق��ط��اع ال��ف��ض��اء، واب��ت��ك��ار 
بتطوير  ال��ك��ف��ي��ل��ة  ال��ح��ل��ول  أف��ض��ل 

القطاع.
العالمية  الجمعية  إط����الق  وت���م 
الس��ت��دام��ة ال��ف��ض��اء، ب��ال��ت��ع��اون مع 
»إل���س���ي���ك���و« و»ه����ي����رب����رت س��م��ي��ث 
فريهيل«، ونخبة من كبرى الشركات، 
على  العمل  وشركاؤه  المركز  ويعتزم 
ت��وس��ي��ع ن��ط��اق ال��م��ب��ادرة م��ن خ��الل 
اس��ت��ق��ط��اب ال��م��زي��د م���ن ال��ج��ه��ات 
ال��ف��اع��ل��ة ف��ي ال��ق��ط��اع، ب��م��ن فيهم 
الفضاء  حلول  وم��ط��ورو  المشغلون 
واألقمار الصناعية وكيانات األعمال 
الفضائية، إلى جانب الجهات الرائدة 
والمنظمين  السياسات  صناع  م��ن 

والهيئات الدولية والمبدعين.
اعتزازها  ع��ن  الجمعية  وأع��رب��ت 

باألعضاء من المؤسسات والشركات 
والمهم  الحاسم  لدورهم  المصنعة، 
مقدمتها  وف��ي  أهدافها،  تعزيز  في 
والمشاريع  األعمال  وتمكين  تشجيع 
ف��ي ج��ذب  ب��م��ا يسهم  ال��ف��ض��ائ��ي��ة، 

ومعالجة  ال��م��ال��ي��ة،  االس��ت��ث��م��ارات 
ب��اس��ت��دام��ة  ال��ص��ل��ة  ذات  ال��ق��ض��اي��ا 

الفضاء والتأكيد على أهميتها.
من  ع��دد  على  ال��م��ب��ادرة  وستركز 
التحديات القائمة، مثل إدارة الحطام 
المستدامة  والتنمية  الفضاء،  ف��ي 
الفضائية،  والتكنولوجيا  لالبتكار 
المهتمين  من  العديد  مع  بالتعاون 

والجهات ذات الصلة.
مدير  ال��م��ري  س��ال��م حميد  وق���ال 
عام مركز محمد بن راشد للفضاء: 
هذه  منها  تنطلق  التي  المهمة  »إن 
استكشاف  ل��ه��ا  ت��ض��م��ن  ال��م��ب��ادرة 
والتعاون  الممكنة،  المجاالت  جميع 
إلى  والوصول  المعنية،  الجهات  مع 
الجميع  ليعمل  المبتكرة،  الشراكات 
من أجل تحقيق أهداف سامية، ومن 

أهمها بناء قطاع فضاء مستدام«.
بن  محمد  مركز  أن  المري  وأك��د 
كبرى  أولوية  يولي  للفضاء،  راش��د 
مع  بالتوازي  المبادرة،  ه��ذه  لدعم 
أطلقها  ال��ت��ي  األخ���رى  ال��م��ب��ادرات 
م��ن أج���ل تسريع  م��ؤخ��راً  ال��م��رك��ز 
أب���ح���اث ال��ف��ض��اء وت��ع��زي��ز ت��ط��وره 

الدائم.

دعم جهود بناء قطاع 
فضاء مستدام

سالم المري 

وزيرة البيئة المصرية: »االستدامة« 
لمواجهة تحدي تغير المناخ

دبي )وام(

قدمت معالي الدكتورة ياسمين 
مصر،  ف��ي  البيئة  وزي���رة  ف���ؤاد، 
ال��ش��ك��ر إل����ى دول�����ة اإلم������ارات 
الستضافتها  المتحدة  العربية 
ال��ق��م��ة ال��ع��ال��م��ي��ة ال��ح��ك��وم��ي��ة 
الخاص  التقرير  وإطالق   ،2022
ال��ش��رق  منطقة  ف��ي  بالتكييف 
توقيت  في  يأتي  والذي  األوسط 
المناخ  مؤتمر  انعقاد  قبل  مهم 
تستضيفه  ال����ذي   ،»cop27«
جمهورية مصر العربية في شرم 

الشيخ نهاية العام الحالي، ثم تتبعها دولة اإلمارات في استضافة القمة 
التي تليها. 

وقالت معاليها على هامش مشاركتها بالقمة العالمية الحكومية 2022، 
إن الحكومة المصرية أطلقت حوار المناخ الوطني لتعزيز مشاركة كافة 
فئات المجتمع وأفراده في جهود العمل المناخي على اختالف مراحلهم 
العمرية وتخصصاتهم، مع التركيز على دور ريادة األعمال، والمشاريع 
الصغيرة والمتوسطة في تبني ممارسات االستدامة التي تعزز بدورها 

جهود مواجهة تحدي تغير المناخ. 
المناخ  قمة  في  العربية  مصر  جمهورية  تركيز  على  معاليها  وأكدت 
»COP27« على االنتقال من مرحلة التعهدات والدعوة للعمل المناخي، 
إلجراءات  الوتيرة  وسريع  النطاق  واسع  الفعلي  والتطبيق  التنفيذ  إلى 
التكيف مع  المناخي وتعزيز قدرات  التغير  من دورها خفض مسببات 

تداعياته«. 

وأشار إلى أن إطالق املبادرة 
وأهدافها احملددة للعام 2022 

واألعوام الالحقة، يأتي يف إطار 
اجلهود لترجمة توجيهات صاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه 

اهلل«، بدمج االبتكار والبحث 
العلمي واستكشاف الفضاء 

وتكنولوجيا عصر الفضاء، لتكون 
مبثابة الركائز األساسية التي 

يستند إليها االقتصاد القائم على 
املعرفة، والذي ميتاز باإلنتاجية 

العالية والقدرة على املنافسة 
داخل الدولة وخارجها. وستدعم 

املبادرتان الشركات الناشئة يف 
القطاع إلقامة شراكات طويلة 
األمد مع مركز محمد بن راشد 
للفضاء، واحلصول على الدعم 

الالزم لنموها املستدام، واالستفادة 
من التكنولوجيا املتقدمة 

واملختبرات املتاحة يف املركز.

اقتصاد المعرفة

ميثاء الشامسي لـ»  «:

تصريحات منصور بن زايد تعطي زخمًا جديدًا لالقتصاد الوطني

المنظور  سيغّير  ذلك  كل  أن  إلى  وأشارت 
وسيعطي  اإلم�����ارات،  ل��دول��ة  االق��ت��ص��ادي 
خصوصاً  الوطني،  لالقتصاد  كبيراً  زخماً 
له  المغفور  المؤسس  نهج  نابع من  أنه طرح 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب اهلل 
اإلم��ارات.  دول��ة  تأسيس  تاريخ  ومن  ث��راه«، 
االتحاد  دولة  انطلقت  عندما  أنه  وشرحت 
له  المغفور  وّج��ه  السبعينيات،  ب��داي��ة  ف��ي 
»طيب  نهيان  آل  سلطان  ب��ن  زاي��د  الشيخ 
بالقطاع  ل��اله��ت��م��ام  ال��ح��ك��وم��ة  ث����راه«  اهلل 
حينها  وُطلب  األغذية.  وخصوصاً  الصناعي 
المنتجات  من  الوفر  بتقديم  المزارعين  من 
تأسيسها،  تّم  خاصة  مصانع  إلى  الزراعي 
الزراعي  المنتج  بإعداد  بدورها  تقوم  والتي 
أبدت  كما  الداخل.  في  وتوزيعه  وتوضيبه 
بالصناعات  اهتماماً  تأسيسها  منذ  الدولة 
المغفور  وتوجيهات  لرؤية  وفقاً  الدوائية، 
»طيب  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له 
معاليها:  قالت  للتعليم،  وبالنسبة  ثراه«.  اهلل 
نهيان  آل  زاي��د  بن  منصور  الشيخ  سمو  إن 
بين  ترابطية  عالقة  وجود  أهمية  إلى  أشار 
هذه  أن  ولفتت  الصناعي.  والقطاع  التعليم 
في  إنجازه  ت��ّم  ما  إط��ار  في  تأتي  المحاور 

بتوجيهات  والثمانينيات  السبعينيات  فترة 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
الحين  م��ذاك  دعا  ال��ذي  ث��راه«،  اهلل  »طيب 
وزراعية.  ومهنية  صناعية  كليات  إنشاء  إلى 
ولفتت أن هذا يساهم في جعل مواطن دولة 
الصناعة  مسيرة  دعم  على  قادراً  اإلم��ارات 
في الدولة، وتهيئة كوادر مواطنة قادرة على 
المسؤولية  وتحمل  الصناعي  القطاع  قيادة 
أن  وختمت  تنافسيته.  وتعزيز  تطويره  في 
بالغ  أم��ر  القضية  ه��ذه  إل��ى  س��م��وه  إش���ارة 
وأبنائها  اإلمارات  لدولة  وسيحقق  األهمية، 
المستويين  واقتصادية على  تنموية  إنجازات 

والعالمي.  اإلقليمي 

دينا جوني )دبي( 

 قالت معالي ميثاء الشامسي وزيرة دولة، 

تعقيبًا على كلمة سمو الشيخ منصور بن 

زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير 

شؤون الرئاسة، في اليوم الثاني من فعاليات 

القمة العالمية للحكومات، إن سمّوه وّجه 

االهتمام إلى قضية التصنيع في دولة 

اإلمارات وما سيضيفه إلى الناتج المحلي 

اإلجمالي في دولة اإلمارات، ومساهمته 

في توفير فرص عمل واسعة للمواطنين. 

وأضافت في تصريح لـ»االتحاد« أنه لذلك 

طالب سموه باالهتمام بالتعليم الصناعي 

والفني والتقني، وتزويد أجيال المستقبل 

بالمهارات الالزمة لمواكبة التطورات 

الصناعية في القطاعات الكبيرة في دولة 

اإلمارات مثل البترول والغاز والزراعة، والتي 

يمكن أن تساهم أو تدعم الصناعة اإلماراتية 

في األدوية واألجهزة، على سبيل المثال.

تهيئة كوادر مواطنة 
قادرة على قيادة القطاع 
الصناعي وتعزيز تنافسيته

منصور بن زايد متحدثًا للقمة العالمية للحكومات وفي الصورة عبدالرحيم البطيح
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منال بنت محمد خالل  جلسة حوارية عن التمكين االقتصادي للمرأة:

اإليجابية  التأثيرات  على  سموها  وأك��دت 
التعليمي  المجال  في  الجنسين  بين  للتوازن 
وفيما  والسياسي  واالجتماعي  واالقتصادي 
يتعلق بحصول المرأة على الخدمات والرعاية 
حيث  الخدمات،  أوج��ه  من  وغيرها  الصحية 
يسهم التنوع والشمول المجتمعي واالقتصادي 
والتنمية  ال��ب��ش��ري  االزده������ار  ت��ح��ق��ي��ق  ف���ي 
مشيدًة  المجتمعي،  واالستقرار  المستدامة 
بالتعاون القائم والمستمر بين مجلس اإلمارات 
لتحقيق  الدولي  والبنك  الجنسين  بين  للتوازن 
تقدم نوعي بهذا الملف على الصعيد العالمي، 
وذلك ضمن حرص المجلس على بناء شراكات 
مؤثرة مع الدول والمؤسسات الدولية صاحبة 
النوع  المميزة في سياسات  الخبرة والتجارب 

االجتماعي.
اإلم��ارات  مجلس  تنظيم  بمناسبة  ذلك  جاء 
جلسة  الدولي  والبنك  الجنسين  بين  للتوازن 
نقاشية بعنوان »تمكين المرأة من أجل اقتصاد 
للقمة  الثامنة  ال���دورة  ه��ام��ش  على  أف��ض��ل« 

العالمية للحكومات.
محمد  ب��ن��ت  م��ن��ال  الشيخة  س��م��و  وق��ال��ت 
الجلسة  هذه  تنظيم  إن  مكتوم:  آل  راش��د  بن 
الحكومات  دور  على  الضوء  لتسليط  الملهمة 
المرأة  مشاركة  دفع  في  الدولية  والمنظمات 
القمة  أعمال  ضمن  االقتصادي  القطاع  في 
الجنسين  بين  التوازن  أولوية  يعكس  العالمية 
الرشيدة  للقيادة  االستشرافية  الرؤية  ضمن 
وتطلعها لمستقبل أكثر ازدهاراً ورخاًء للشعب 

اإلماراتي وللبشرية جميعاً.
تم افتتاح الفعالية بكلمة لحنان منصور أهلي، 
واإلحصاء،  للتنافسية  االتحادي  المركز  مدير 
وكلمة لفريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي 
إفريقيا،  وش��م��ال  األوس���ط  ال��ش��رق  لمنطقة 
ماري  فيها  تحدثت  حوارية  جلسة  عقدت  ثم 
التنمية  لسياسات  العام  المدير  بانجيستو، 
والشراكات بالبنك الدولي، وأدارها دان مورفي 
اإلخبارية،  س(  بي  إن  )سي  بقناة  اإلعالمي 
الحكومات  »دور  بعنوان  أخ��رى  جلسة  تلتها 
والمنظمات الدولية في دفع مشاركة المرأة في 
القطاع االقتصادي«، شارك فيها كل من ويندي 
رائدات  تمويل  بمبادرة  األمانة  رئيسة  تيليكي 
البنك  لمجموعة  التابعة   )We-Fi( األعمال 
أبو سليمان المدير اإلقليمي  الدولي، وعصام 
لدى مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي، 
وفرانز مايكل سكجولد ميلبين سفير الدنمارك 

الرئيس  نائب  المرزوقي  نورة  و  الدولة،  لدى 
لالستثمارات االستراتيجية للمجموعة بشركة 
وشمسة  )أدن����وك(،  الوطنية  أبوظبي  ب��ت��رول 
للتوازن  اإلمارات  لمجلس  العام  األمين  صالح 
الممثل  هامل،  إيفا  وأدارت��ه��ا  الجنسين،  بين 

المقيم لمكتب البنك الدولي في اإلمارات.

تعزيز مسيرة دعم المرأة
بن  محمد  بنت  منال  الشيخة  سمو  وقالت 
بين  ب��ال��ت��وازن  االهتمام  إن  مكتوم  آل  راش��د 
الرشيدة  القيادة  الجنسين في رؤية وتوجهات 
المتواصل  ال��دع��م  يعكسه  المقبلة  للمرحلة 
لمبادرات التوازن بين الجنسين وتعزيز مسيرة 
جديدة  بقوانين  مستدام  كنهج  ال��م��رأة  دع��م 
وتحسينات تشريعية زادت عن 20 قانوناً ومادة 
باإلضافة  الماضيين،  العامين  تشريعية خالل 
ما  الدولة،  مؤسسات  كافة  جهود  تكامل  إلى 
أدى إلى تحقيق الدولة مراكز عالمية متقدمة 

الشرق  دول  وتصدرها  التنافسية  بمؤشرات 
»المرأة  تقرير  في  أفريقيا  وشمال  األوس��ط 
وأن��ش��ط��ة األع��م��ال وال��ق��ان��ون«، ال��ص��ادر عن 
مشيرًة   ،  2022-  2021 عامي  الدولي  البنك 
يرصد  الذي  التقرير  هذا  أهمية  إلى  سموها 
يتعلق  فيما  ال��ع��ال��م  ح��ول  الحكومات  ج��ه��ود 
لحماية  الرامية  والتشريعات  القوانين  بوضع 
وتمكين المرأة اقتصادياً، كما حققت العالمة 
الكاملة )100 نقطة( في خمسة محاور رئيسة 
العمل،  وأماكن  التنقل،  حرية  هي:  بالتقرير، 
التقاعدي،  والمعاش  األعمال،  ري��ادة  األج��ور، 
في  بالمرأة  واالرت��ق��اء  دع��م  أول��وي��ة  يؤكد  م��ا 
دوره��ا  على  والتأكيد  الرشيدة  القيادة  رؤي��ة 
واالزده��ار  النمو  استدامة  في  رئيس  كشريك 
االقتصادي واالجتماعي للدولة التي تترجمها 
والتي  القادمة  عاماً  الخمسين  استراتيجية 
العالم  دول  أفضل  اإلم��ارات  تكون  تهدف ألن 

في جميع المجاالت بحلول عام 2070 .

الفرص التعليمية وتفاقم الفجوات
وقالت ماري بانجيستو، المدير العام لشؤون 
الدولي  بالبنك  والشراكات  التنمية  سياسات 
المرأة  تمكين  في  المتحقق  التقدم  رغم  إنه 
تزال  ال  أنها  إال  المجتمعات  من  العديد  في 
للرجال  القانونية  الحقوق  أرباع  بثالثة  تتمتع 
فقط، وأعلنت أن الفرص التعليمية المحدودة 
للفتيات تفقد الدول ما بين 15 إلى 30 تريليون 

دوالر من اإلنتاجية واألرباح.
وأضافت أن أزمة كوفيد – 19 العالمية أدت 
عقود  بعد  الجنسين  بين  الفجوات  تفاقم  إلى 
من المكتسبات التي حققتها النساء والفتيات، 
داعيًة إلى إحداث تحسينات من شأنها تسريع 
العالمي  المستوى  على  الجنسين  بين  التوازن 
من خالل القيادة الفعالة للمرأة ومشاركتها في 

صنع القرار.

تشريعات ملهمة
البنك  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  بلحاج،  ف��ري��د  وأك���د  
وشمال  األوس���ط  ال��ش��رق  لمنطقة  ال��دول��ي 
إفريقيا إن تعزيز الفرص االقتصادية للمرأة 
ل��ي��س ف��ق��ط ال��ش��يء ال��ص��ح��ي��ح ال���ذي يجب 
يجب  الذي  الذكي  الشيء  هو  بل  به،  القيام 
القانونية  البيئة  أن  إل��ى  مشيراً  ب��ه،  القيام 
تعد  للمرأة  االقتصادي  اإلدماج  تشجع  التي 
مثل  لألزمات  عرضة  أقل  لجعلها  ضرورية 

.19 جائحة كوفيد – 

دبي ) االتحاد(

أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل 

نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون 

الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد 

بن راشد آل مكتوم دعم اإلمارات للجهود 

الدولية الرامية لترسيخ التوازن بين الجنسين 

على مستوى العالم بما يضمن تحقيق 

تقدم نوعي لحقوق ومكتسبات المرأة 

على كافة المستويات، تحقيقًا للهدف 

الخامس من أهداف التنمية المستدامة 

2030، المتعلق بالتوازن بين الجنسين 

وتمكين جميع النساء والفتيات، مشيرًة 

سموها إلى أن اإلمارات كانت من الدول 

الرائدة في صياغة وتبني هذه األهداف 

األممية التي تم اإلعالن عنها عام 2015.

دعم إماراتي الفت لترسيخ التوازن بني الجنسني 

استراتيجية التوازن

قالت  منى املري نائبة رئيسة مجلس اإلمارات للتوازن بني اجلنسني 
إن هذه اجللسة النقاشية تعد أولى املبادرات النوعية التي تترجم 

األهداف والركائز الرئيسية التي تتضمنها استراتيجية دولة االمارات 
للتوازن بني اجلنسني لألعوام اخلمسة املقبلة والتي اعتمدها مجلس 

الوزراء مؤخرًا برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، حيث 

تتضمن االستراتيجية أهدافًا تتعلق بتعزيز املشاركة االقتصادية 
للمرأة والشمول املالي، والرفاه وجودة احلياة، والشراكات العاملية وكل 

ما يضمن سبل احلماية للمرأة، كما تتمثل رؤية االستراتيجية يف 
أن تكون اإلمارات منوذجًا عامليًا للتوازن بني اجلنسني. وأضافت أن 

استراتيجية التوازن بني اجلنسني لدولة اإلمارات 2022 – 2026 تركز 
على املستقبل وحتويل التحديات إلى فرص كواحد ضمن خمسة 

مبادئ تستند إليها االستراتيجية.
التي تعقد  النقاشية  املري، على أهمية هذه اجللسة  وأكدت منى 
لتعزيز  الدولي  التعاون  الدولي، ضمن تكثيف  البنك  بالتعاون مع 
التمكني االقتصادي للمرأة ملا له من تأثيرات إيجابية عديدة يف 
دفع معدالت اإلنتاج والنمو االقتصادي واحلد من اجلوع والفقر 

لقيادة  وإعداد أجيال مؤهلة  للبشرية  املستدام  وحتقيق االزدهار 
ميكن  أنه  إلى  تشير  املتخصصة  العاملية  الدراسات  فبعض  املستقبل، 
28 تريليون دوالر إلى الناجت احمللي اإلجمالي العاملي إذا مت  إضافة 

2025، كما أن هذه التأثيرات  سد الفجوة بني اجلنسني بحلول عام 
التوزان بني  أن  النطاق االقتصادي باعتبار  اإليجابية تتجاوز 

أكثر  اجلنسني هو أيضًا محرك ال غنى عنه لتحقيق مجتمعات 
وشمولية. متاسكًا 

إدراج التوازن بين الجنسين
ضمن القمة يعكس أولوية هذا 
الملف في الرؤية االستشرافية 

للقيادة

منال بنت محمد 

الفرص التعليمية المحدودة 
للفتيات ُتفِقد الدول ما بين 15 

و30 تريليون دوالر 
من اإلنتاجية واألرباح

ماري بانجيستو 

التحسينات التشريعية 
في مجال التوازن بين الجنسين 

تتيح الوصول إلى اإلمكانات 
الكاملة لـ 50% من السكان 

منى المري 

اإلمارات أصدرت قوانين 
وتحسينات تشريعية متطورة 

وملهمة لدول المنطقة لتحقيق 
التقدم في التوازن بين الجنسين

فريد بلحاج 

اإلمارات احتلت المركز 
األول عالميًا في 29 مؤشرًا 

خاصًا بتمكين المرأة 
والتوازن بين الجنسين

حنان أهلي 

جانب من الجلسة 

قالت حنان منصور أهلي، مدير املركز االحتادي للتنافسية واإلحصاء إن ملف التوازن بني اجلنسني 
يعد أحد أهم أولويات حكومة دولة اإلمارات، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق تنمية شاملة 

ومستدامة يساهم فيها كل من الرجل واملرأة يف شتى مجاالت احلياة، مؤكدًة أن انعقاد جلسة 
»متكني املرأة من أجل اقتصاد أفضل« يف القمة العاملية للحكومات دليل على مدى الدعم احلكومي 

الالمحدود الذي تلقاه املرأة يف الدولة، لتمكينها اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا بصورة متكافئة مع 
الرجل للمساهمة الفعالة يف صنع القرار بالقطاعني احلكومي أو اخلاص.

إنجازات متتالية في التنافسية

استضافته القمةفي اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2022

لطيفـــة بنت محمـد تـؤكـــد أهميـــة القـطـــاع 

الثقايف يف تنمية االقتصاد ونهضة املجتمع

حوار بني أول وزيرة يف اإلمارات 

وأصغر وزيرة بالعالم

دبي )االتحاد(  

بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 
آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن 
نائب  نائب حاكم دبي  آل مكتوم،  بن راشد  محمد 
الشيخ  المالية، وسمو  وزير  ال��وزراء  رئيس مجلس 
صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء 
في دولة الكويت، أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت 
الثقافة  هيئة  رئيسة  مكتوم،  آل  راش��د  بن  محمد 
وال��ف��ن��ون ف��ي دب���ي ع��ض��و مجلس دب���ي، أن دب��ي 
تسعى إلى تعزيز مكانتها كحاضنة عالمية لإلبداع 
والمبدعين، من خالل جهودها التي تتمثل في تطوير 
وإثراء الحراك الثقافي واإلبداعي المحلي، ألهمية 
هذا القطاع ودوره المحوري في التنمية االقتصادية 

واالجتماعية في اإلمارة.
جاء ذلك أثناء الجلسة التي حضرها الفريق سمو 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد 
آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس 
الشيخ  وسمو  اإلم��ارات،  طيران  لمجموعة  األعلى 
منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس 
للقمة  الثاني  اليوم  فعاليات  الرياضي، ضمن  دبي 
العالمية للحكومات، والتي أقيمت هذا العام تحت 
إكسبو  في  المستقبل«  »استشراف حكومات  شعار 
رؤيتها في  تحدثت سمّوها عن  دب��ي، حيث   2020
تحويل دبي إلى مركز اقتصادي قائم على اإلبداع 
أهمية  مؤكدة  الُملهمة،  نجاحها  قصة  لمواصلة 
لوضع أسس  دبي  رؤية  بترجمة طموحات  االلتزام 
الفكري  اإلب��داع  كافة أشكال  تدعم  بيئة مستدامة 
والثقافي وترحب بكوادر اإلبداع والعقول المتميزة 

والمبتكرين من اإلمارات وجميع أنحاء العالم.
الكثيرون  زال  »ما  لطيفة:  الشيخة  سمّو  وقالت 
لكن  ناعمة،  ق��وة  باعتبارها  الثقافة  إل��ى  يشيرون 
هي  فالثقافة  مغايراً.  رأي��اً  أق��دم  أن  لي  اسمحوا 

على  ع��الوة  واجتماعية  اقتصادية  ق��وة  ال��ق��وة... 
تأثيرها كقوة إبداعية«.

إلى  محمد  بنت  لطيفة  الشيخة  سمو  وأش��ارت 
دراسة أجرتها منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافة - اليونسكو قبل الجائحة العالمية وأظهرت 
أن القطاع اإلبداعي أسهم بإيرادات عالمية سنوية 
يعادل  ما  أي  أميركي،  دوالر  مليار   2،250 قدرها 
أما  العالمي.  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من   %3
في دب��ي، تشير أح��دث اإلح��ص��اءات إلى أن قطاع 
في  بالمئة   4 من  بأكثر  يساهم  واإلب���داع  الثقافة 
الناتج المحلي اإلجمالي لإلمارة، إذ نّوهت سموها 
إبداعية  و700 شركة  ألفا   14 من  أكثر  هناك  ألن 
وثقافية في دبي، توفر مجتمعًة فرص عمل ألكثر 
من 108 آالف من المواهب اإلبداعية بحسب أحدث 
الضوء  سمّوها  وسلطت   .)2020( دبي  إحصاءات 
القطاعات  عبر  والتعاون  الشراكات  أهمية  على 

المختلفة لتحقيق طموحات دبي الكبيرة.

دبي )االتحاد(

العالمية  القمة  فعاليات  شهدت 
ملهماً  ح����واراً   ،2022 للحكومات 
بين معالي الشيخة لبنى بنت خالد 
حكومة  ف��ي  وزي���رة  أول  القاسمي 
بنت  شما  ومعالي  اإلم���ارات،  دول��ة 
سهيل المزروعي وزيرة دولة لشؤون 
الشباب في دولة اإلم��ارات وأصغر 
خالله  تبادلتا  ال��ع��ال��م،  ف��ي  وزي���رة 
خبراتهما  حول  واإلجابات  األسئلة 
وتجربتهما الوزارية، وما تمكنتا من 

تحقيقه خالل السنوات الماضية.
لبنى  ال��ش��ي��خ��ة  م��ع��ال��ي  وأك�����دت 
باعتباره  اللقاء  أهمية  القاسمي 
حواراً بين جيلين يتعلم كل منهما من 
اآلخر، مشيرة إلى أن سياسة دولة 
اإلمارات تولي أهمية كبيرة لتمكين 
المرأة، ودعم القيادة الرشيدة أحد 
هذه  لصناعة  الرئيسية  المقومات 

التحوالت«.
وأضافت معاليها: »صاحب تعييني 

في موقعي الوزاري ألول مرة، ردود 
فعل كبيرة وتوقعات عديدة من هذه 
الخطوة، واليوم نرى أن وجود المرأة 
اإلمارات،  في  الوزارية  المواقع  في 
الخليج  لدول  التعاون  مجلس  ودول 
أمراً  بات  العربي،  والعالم  العربية، 
طبيعياً، حيث تتواجد الوزيرات في 
ويحققن  وم��ؤث��رة،  مختلفة  م��واق��ع 

نجاحات الفتة«.
سهيل  بنت  شما  معالي  وق��ال��ت 
المزروعي: »لقد تعلمت في موقعي 
الوزاري دروساً كثيرة، كان من أبرزها 
للقيادة  ال��ج��ي��د  االس��ت��م��اع  أه��م��ي��ة 
وتنفيذ  ب��ه��ا،  واالق���ت���داء  الملهمة 
تحديات  مع  والتعامل  التوجيهات 
وأن  درجاتها،  بكل  الراهن  الوضع 
لمواجهة  استراتيجي  بشكل  نفكر 
كل الملفات، وقد لمسنا قدرة دولة 
العديد  مع  التعامل  على  اإلم��ارات 
كورونا،  جائحة  مثل  األزم���ات،  من 
على تحقيق  أي��ض��اً  ال��دول��ة  وق���درة 

منجزات كبيرة«.

لبنى القاسمي وشما المزروعي خالل الجلسة

لطيفة بنت محمد متحدثة خالل الجلسة حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد وصباح خالد الحمد الصباح وكبار المسؤولين والضيوف خالل الجلسة )الصور من وام(
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 تمديد الشراكة االستراتيجية مع مصر في التحديث الحكومي

اإلمارات توقع شراكات مع كردستان العراق واملالديف وبربادوس وغويانا

دبي  )االتحاد(

اتفاقيات  اإلم���ارات  دول��ة  وقعت   
التحديث  ف��ي  استراتيجية  ش��راك��ة 
كردستان  حكومات  م��ع  الحكومي، 
ال���ع���راق، وج��م��ه��وري��ة ال��م��ال��دي��ف، 
وب����رب����ادوس، وج��م��ه��وري��ة غ��وي��ان��ا، 
لتبادل المعرفة والخبرات والتجارب 
ال��ن��اج��ح��ة ف���ي م���ج���ال ال��ت��ح��دي��ث 
الحكومي، وتطوير الكوادر الحكومية 
ب��أح��دث  ق��درات��ه��ا  وب��ن��اء  وتمكينها 
من  باالستفادة  المستقبلية  األدوات 
في  الناجحة  اإلم��ارات  دول��ة  تجربة 

هذا المجال.
عبد  محمد  معالي  االتفاقية  وقع 
مجلس  ش��ؤون  وزي��ر  القرقاوي  اهلل 
الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية 
للحكومات، مع معالي مسرور بارزاني 
رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، 
رئيس  ن��ائ��ب  نسيم  فيصل  ومعالي 
ميا  وم��ع��ال��ي  ال��م��ال��دي��ف،  جمهورية 
موتلي رئيس وزراء بربادوس، ومعالي 
العامة  األشغال  وزير  إن��دار  دي��ودات 

في جمهورية غويانا.
»تطوير  التعاون  مجاالت  وتشمل 
الحكومي،  واالبتكار  القدرات،  وبناء 
والمسرعات  الحكومية،  والخدمات 
الحكومية، واألداء الحكومي واألجندة 
الوطنية والتميز الحكومي، وحاضنات 
واإلح��ص��اء،  والتنافسية،  األع��م��ال، 
والبرمجة )مليون مبرمج(، والخدمة 
القمة  أعمال  ضمن  وذلك  المدنية، 

العالمية للحكومات 2022.
حكومة  أن  القرقاوي  محمد  وأكد 
دولة اإلمارات حريصة على مشاركة 
خبراتها وتجاربها الرائدة مع مختلف 
ال��ح��ك��وم��ات، ت��رج��م��ة ل��ت��وج��ي��ه��ات 
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  ورؤى 
ن��ائ��ب رئيس  م��ك��ت��وم  ب��ن راش���د آل 

حاكم  ال��وزراء  مجلس  رئيس  الدولة 
الحكومات  ب��دع��م  اهلل،  رع���اه  دب��ي 
األداء  بمستوى  لالرتقاء  وتمكينها 
لتحديات  الجاهزية  وتعزيز  والكفاءة 

المستقبل.
مسرور  معالي  أك��د  جهته،  م��ن   
بارزاني أهمية الشراكة االستراتيجية 
في التحديث الحكومي بين اإلمارات 
مستوى  لتطوير  ال��ع��راق  وكردستان 
مشيداً  كردستان،  في  والعمل  األداء 
بتجربة حكومة دولة اإلمارات الرائدة 

الحكومي ما  والتحديث  التطوير  في 
جعلها مثاالً يحتذى لكثير من الدول 
مستقبل  لبناء  الساعية  والحكومات 

أفضل لشعوبها.
فيصل  معالي  أش���اد  جهته،  م��ن   
نسيم نائب رئيس جمهورية المالديف 
ب��ال��ع��الق��ات ال��راس��خ��ة ال��ت��ي تجمع 
اإلم�����ارات وال��م��ال��دي��ف، وال��ش��راك��ة 
مختلف  ف��ي  البلدين  بين  المثمرة 
مجاالت التحديث الحكومي، ما يمثل 
الهادفة  للشراكات  عالمياً  نموذجاً 

إلى خدمة المجتمعات وبناء مستقبل 
أفضل لألجيال.

وأشار إلى أهمية اتفاقية الشراكة 
ال��ب��ل��دي��ن ودوره�����ا ف��ي تعزيز  ب��ي��ن 
بمستوى  واالرتقاء  الثنائية  العالقات 
األداء في الخدمات الحكومية، مثنياً 
تؤديه  ال���ذي  ال��م��ح��وري  ال���دور  على 
دولة اإلمارات في تمكين الحكومات 
وبناء قدرات كوادرها، ونقل تجاربها 
الدول  إلى مختلف حكومات  الرائدة 
لتعزيز مسيرة التنمية العالمية وخير 

الشعوب والمجتمعات البشرية.
القرقاوي  معالي محمد  وقع  كما   
وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل 
رئ��ي��س م��ؤس��س��ة ال��ق��م��ة ال��ع��ال��م��ي��ة 
السعيد  هالة  ومعالي  للحكومات، 
وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية 
مذكرة  العربية،  مصر  جمهورية  في 
تفاهم لتمديد الشراكة االستراتيجية 
ب���ي���ن ح��ك��وم��ت��ي دول������ة اإلم�������ارات 
مجال  في  العربية  مصر  وجمهورية 
فعاليات  ضمن  الحكومي،  التحديث 

القمة العالمية للحكومات 2022.
ال��ق��رق��اوي،  محمد  معالي  وأك���د   
يعكس  الشراكة  اتفاقية  تعزيز  أن 
في  البلدين  لقيادة  المشتركة  الرؤى 
وملهم  مشترك  عربي  نموذج  بلورة 
الحكومي  ال��ت��ح��دي��ث  ف��ي  ل��ل��ت��ع��اون 
المجتمعات  ح��ي��اة  لتعزيز  ال��ه��ادف 
واالرتقاء بمستويات اإلدارة والكفاءة 

الحكومية.
هالة  معالي  ق��ال��ت  جهتها،  م��ن   
التي  اإليجابية  النتائج  إن  السعيد: 
تحققت تحت مظلة اتفاقية الشراكة 
االستراتيجية في التحديث الحكومي 
 2018 ع��ام  البلدين  بين  الموقعة 
بهدف  الشراكة  لتعزيز  حافزاً  كانت 
استحداث نموذج عربي ملهم للتعاون 

البناء في مجال العمل الحكومي.

محمد القرقاوي ومسرور بارزاني يوقعان اتفاقية الشراكة  

محمد القرقاوي وهالة السعيد يوقعان مذكرة التفاهم 

حكومة اإلمارات حريصة 
على مشاركة خبراتها 
وتجاربها الرائدة مع 
مختلف الحكومات

الشراكة االستراتيجية 
بين اإلمارات وكردستان 

العراق محور لتطوير األداء 
والعمل

شراكتنا مع اإلمارات 
استراتيجية ودورها 
محوري في تمكين 

الحكومات  

محمد القرقاوي

مسرور بارزاني

نائب رئيس المالديف

 مذكرة تعاون 

دبي )االتحاد( 

 وقعت حكومة دولة اإلمارات مذكرة 
تعاون وشراكة مع منظمة الطيران 

املدني الدولي )إيكاو(، تختص 
بالتطوير املؤسسي وتبادل املعرفة 
واخلبرات، لتصبح بذلك اإلمارات 

أول دولة على مستوى العالم 
توقع هذه االتفاقية مع املنظمة 

منذ تأسيسها، يف إطار التعاون 
االستراتيجي وتقدمي الدعم 

الشامل مبشاركة جتربة اإلمارات 
املتميزة عامليًا يف فضاء الطيران 

املدني.
جاء توقيع املذكرة ضمن فعاليات 

القمة العاملية للحكومات 2022 التي 
تعقد حتت رعاية صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«، يف 

»إكسبو 2020 دبي«.
وقع املذكرة معالي محمد عبد اهلل 

القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء 
رئيس مؤسسة القمة العاملية 

للحكومات، وسلفاتوري شاكيتانو 
رئيس املنظمة بحضور عدد من 

املسؤولني يف حكومة دولة اإلمارات 
ومنظمة الطيران املدني الدولي.

وأكد محمد القرقاوي أن دولة 
اإلمارات تتبنى تعزيز العمل 

املشترك والتعاون اإليجابي بني 
احلكومات واملنظمات الدولية، 

ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب 

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي »رعاه اهلل«، مبشاركة 

املعارف ومناذج العمل الناجحة 
التي طورتها حكومة دولة اإلمارات، 

مبا يسهم يف دعم اجلهود الدولية 
لتحقيق أهداف التنمية العاملية.

ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2022

اإلمارات وسيشل تطلقان شراكة استراتيجية  

دبي )االتحاد(

أط��ل��ق��ت ح��ك��وم��ة دول����ة اإلم����ارات 
وجمهورية سيشل شراكة استراتيجية 
على  تقوم  الحكومي،  التحديث  ف��ي 
ت��ع��زي��ز ت��ب��ادل ال��م��ع��ارف وال��خ��ب��رات 
القدرات  الناجحة، وتطوير  والتجارب 
البشرية وتبني أفضل الممارسات في 
العمل الحكومي، باالستفادة من تجربة 
التطوير  في  اإلم���ارات  دول��ة  حكومة 
من  تعد  والتي  الحكومي،  والتحديث 

أهم التجارب اإلقليمية والعالمية.
عبد  محمد  معالي  االتفاقية  وق��ع 
ال��ق��رق��اوي وزي���ر ش���ؤون مجلس  اهلل 
الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية 
فيدوت  ديفيكا  معالي  للحكومات، 
وزي����رة االس��ت��ث��م��ار وري����ادة األع��م��ال 
والصناعة في جمهورية سيشل ضمن 
للحكومات  العالمية  القمة  فعاليات 

.2022
إلى  االستراتيجية  الشراكة  وتهدف 
نقل تجربة حكومة دولة اإلمارات في 
ومشاركتها  الحكومي،  العمل  تطوير 
جهود  يدعم  بما  سيشيل  حكومة  مع 
واألداء  الكفاءة  بمستويات  االرت��ق��اء 
من  ال��ح��ك��وم��ي،  العمل  منظومة  ف��ي 
خالل إطالق حزمة مبادرات ومشاريع 
استراتيجية تسهم في تعزيز الجاهزية 
مبتكرة  ح��ل��ول  وإي���ج���اد  للمستقبل 

للتحديات.
حكومة  إن  القرقاوي:  محمد  وقال 
وتعزيز  بناء  على  حريصة  اإلم���ارات 
الهادفة  والشراكات  التعاون  عالقات 
مع حكومات العالم، لمشاركة خبراتها 
لرؤية  تنفيذاً  الحكومي  التحديث  في 
وب��م��ا يسهم في  ال��رش��ي��دة،  ال��ق��ي��ادة 
دول  في  الحكومية  الخبرات  تطوير 
مبتكرة  نماذج  إل��ى  للوصول  العالم، 
ت��س��ه��ل ح��ي��اة ال��م��ج��ت��م��ع��ات، وت��وف��ر 

خدمات نوعية للمتعاملين.
بين  االتفاقية  توقيع  أن  وأض���اف 
يهدف  سيشل  وجمهورية  اإلم����ارات 
تطوير  في  اإلماراتية  الخبرات  لنقل 
القدرات  وتعزيز  الحكومية  الخدمات 
ونظم  الحوكمة  وتحسين  المؤسسية 
القدرات  وبناء  والتميز،  األداء  قياس 
والمهارات في الجهات الحكومية في 
الخدمات  وتطوير  سيشل،  جمهورية 
الكفاءة  بمستويات  لالرتقاء  الرقمية، 

واألداء الحكومي.

أبوظبي )االتحاد(

وّقع صندوق أبوظبي للتنمية مذكرة تفاهم مع البنك األفريقي للتنمية، 
بهدف تعزيز آفاق التعاون التنموي واالستثماري يف القطاعات االستراتيجية 

يف أفريقيا، مبا يساهم يف تسريع وتيرة التنمية االجتماعية واالقتصادية 
املستدامة يف القارة األفريقية.

وّقع مذكرة التفاهم من جانب الصندوق، محمد سيف السويدي، مدير عام 
صندوق أبوظبي للتنمية، ومن جانب البنك، الدكتور أكينوومي أديسينا، رئيس 

البنك األفريقي للتنمية، وبحضور عدد من املسؤولني يف كال اجلانبني.
وبهذه املناسبة، قال محمد سيف السويدي: »جتّسد توقيع مذكرة التفاهم 

مع إحدى املؤسسات املالّية الرائدة كالبنك األفريقي للتنمية، والذي تتماشى 
أهدافه االستراتيجية مع أهداف صندوق أبوظبي للتنمية ورؤيته الطموحة 

حرص الصندوق على حتقيق التنمية االقتصادية يف أفريقيا، وتسهم هذه 
الشراكة يف استكشاف آفاق جديدة للتعاون مع البنك يف مختلف املجاالت التي 

تعزز النمو االقتصادي املستدام، كما ستمكننا هذه الشراكة االستفادة من 
فرص االستثمار املشترك يف املشاريع االستراتيجية، إضافًة إلى تبادل املعارف 

واخلبرات مبا يعود بالنفع على كال الطرفني«. 

»أبوظبي للتنمية« يوّقع مذكرة 
تفاهم مع البنك األفريقي للتنمية

خالل توقيع االتفاقية 

 االستفادة من فرص االستثمار المشترك 
في المشاريع االستراتيجية

تجربة اإلمارات الناجحة 
ذات أثر إيجابي في تطوير 

نماذج العمل الحكومي 
عالميًا

ديفيكا فيدوت 

 قالت معالي ديفيكا فيدوت وزيرة االستثمار وريادة األعمال 
والصناعة يف جمهورية »سيشل« نشعر بالتقدير جتاه دولة 
اإلمارات العربية املتحدة، لتقدميها هذا النموذج امللهم على 
مستويات التنمية االقتصادية والبشرية، وخصوصًا يف ظل 

التحوالت التي نراها يف العالم، وهي حتوالت تفرض على كل 
الدول أن جتاري التغيرات بشكل كبير«.

وأكدت أن جتربة دولة اإلمارات ناجحة وذات تأثير إيجابي بفضل 
قدرتها على تطوير منوذجها احلكومي بشكل علمي ومدروس، 

يراعي ترقية اخلدمات وجودتها. وتشمل الشراكة بني حكومتي 
دولة اإلمارات وجمهورية سيشل تبادل اخلبرات والتجارب وأفضل 
املمارسات احلكومية يف عدة محاور حيوية لتعزيز أداء املؤسسات 

احلكومية وتطوير مناذج عملها.

تقدير

»ملك القلوب« مجدي يعقوب  القمة تحتفي بـ

دبي )االتحاد( 

دولة  وزي��رة  الرومي  خلفان  بنت  عهود  معالي  أك��دت   
للتطوير الحكومي والمستقبل نائب رئيس مؤسسة القمة 
العالمية للحكومات، أن الرهان األساسي اليوم يجب أن 
على  التركيز  أساسها  حكومية  ق��درات  بناء  على  يكون 
الناس، مشيرة إلى أن حكومة دولة اإلمارات تتبنى عقلية 
مستقبلية تدرك أن البقاء في عالم التنافسية اليوم هو 

لألسرع واألكثر استباقية وليس فقط لألقوى واألكبر.
بعنوان  ح��واري��ة  جلسة  مشاركتها  خ��الل  ذل���ك،  ج��اء 
الحكومية  اإلدارة  على  الرهان  المنطقة:  في  »التنمية 
العربية«، التي ضمت  الدكتور ناصر الهتالن القحطاني 

أولى  في  اإلداري��ة،  للتنمية  العربية  المنظمة  عام  مدير 
جلسات »منتدى اإلدارة الحكومية العربية« ضمن فعاليات 

القمة العالمية للحكومات 2022.
وق��ال��ت ع��ه��ود ال��روم��ي إن ال��ت��وج��ه األس��اس��ي لعمل 
الحكومة في دولة اإلمارات هو »أولوية اإلنسان« مع ما 
العالمية  التجارب  وأن  لخدمته،  ركائز  من  عليه  تترتب 
تؤكد وجود عالقة طردية بين تنافسية الدول وتقدمها من 
جهة وجودة خدماتها الحكومية من جهة أخرى، مشيرة 
كوريا  جمهورية  هي  ناجحة  عالمية  تجارب  ث��الث  إل��ى 
وسنغافورة واإلمارات، وهي دول تمكنت خالل عقود قليلة 
المستوى  على  ناجحة  اقتصادية  نماذج  إلى  التحول  من 
العالمي، بسبب وجود اإلدارة الحكومية القوية والمتميزة.

دبي ) االتحاد(

احتفت القمة العالمية للحكومات 2022، بمسيرة جّراح 
القلب العالمي البروفيسور مجدي يعقوب، الملقب ب�»ملك 

القلوب« وإنجازاته العلمية واإلنسانية الملهمة.
الصحة  منتدى  فعاليات  ضمن  ح��واري��ة  جلسة  وف��ي 
زميل  يعقوب  مجدي  السير  البروفيسور  سرد  العالمي، 
التي  نجاحه  مسيرة  لندن،  في  الملكية  الجراحين  كلية 
مرضى  خدمة  في  قضاها  ط��وال،  سنوات  عبر  حققها 
القلب، وتأسيس مركزه المتخصص في محافظة أسوان 
العالم،  أرج���اء  جميع  م��ن  ح��االت  الستقبال  المصرية 
النهائية  المرضى من األطفال، واالستعدادات  خصوصاً 

العاصمة  في  آخر  عالمي  مركز  الفتتاح  بها  يقوم  التي 
المصرية القاهرة.

بالعزيمة  مليئة  المهنية  حياته  إن  يعقوب  وق��ال مجدي 
الشابة  وف��اة عمته  وإن  العمل،  والمثابرة وحب  واإلص��رار 
بمرض قلبي، أّثرت في حياته منذ الصغر، وقّرر في وقتها 

أن يكون طبيب قلب.
قلب خالل  عملية  أل��ف   30 نحو  أج��رى  بأنه  وأف��اد   
مسيرته المهنية، ونحو 3 آالف عملية زراعة قلب، %60 
منها ألطفال، وأن هناك أموراً إنسانية كثيرة تحكم عملية 
الزراعة واختيار حالة عن أخرى، مشيراً إلى وجود نحو 
يستحقون  ألشخاص  االنتظار  قوائم  على  شخص   200

إجراء عملية زراعة قلب وينتظرون متبرعين.

مجدي يعقوب يسرد مسيرته في خدمة مرضى القلبعهود الرومي خالل الجلسة

محمد القرقاوي خالل توقيع االتفاقية )الصور من وام(

الرومي: مهارات املستقبل أسس جاهزية الحكومات



دينا جوني )دبي(

أكد الدكتور عبد الحكيم رجب الواعر، 
المدير العام المساعد والممثل اإلقليمي 
للشرق األدنى وشمال أفريقيا في منظمة 
في  المتحدة،  لألمم  والزراعة  األغذية 
ل��ق��اء م��ع »االت���ح���اد«، أن جميع ال��دول 
العربية اليوم بصدد مراجعة سياساتها 
لزيادة اإلنتاج المحلي من القمح والحبوب 
خالل شهر يونيو المقبل، في ظل النزاع 
والذي  وأوكرانيا،  روسيا  بين  الحاصل 
أرخى بظالله على العديد من القطاعات 
مثل الطاقة والغذاء، الفتاً إلى أنه على 
التي  وال��ب��دائ��ل  الخطط  ال���دول وض��ع 
للغذاء  بديلة  إيجاد مصادر  تمكنها من 

خالل ستة إلى تسعة أشهر. 
وعلى هامش فعاليات القمة العالمية 
للحكومات، شدد الواعر على ضرورة فتح 
جميع خطوط وقنوات التجارة اإلقليمية 
ال��دول  بين  التعاون  لتوسيع  وال��دول��ي��ة 
والتمّكن من إيجاد بدائل لمصادر الغذاء، 
الخطوط سيؤدي  تلك  إقفال  أن  منبهاً 

الغذائية األساسية في  المواد  إلى شح 
السوق العالمي وانفجار األسعار. ودعا 
إلى ضرورة االستفادة من القمة العالمية 
للحكومات وغيرها من الملتقيات لتعميق 
والجهات  المنتجة  الجهات  بين  الحوار 
المستهلكة وزيادة الشفافية فيما بينهم. 
وأشار أنه لتحقيق ذلك، يتم تطبيق مبادرة 

الزراعي«  التسويق  معلومات  »منظومة 
الصادرة عن »مجموعة العشرين«، والتي 
تهدف إلى جمع معلومات وبيانات شفافة 
من كل الدول المصّدرة للغذاء األساسي، 

تتعلق بحجم الكميات والمواسم.
وأشار أن ذلك سيمّكن الدول من رسم 
مع  األم��د  وطويلة  متوسطة  سياسات 

الجهات المصّدرة، والحؤول دون الوقوع 
العاجلة،  الصدمات  أو  العشوائية  في 
فال تضطر ال��دول إلى االستدانة لسّد 
احتياجات الشعوب. وأكد أن توفير هذه 
اآلليات والبيانات مهم جداً في محاولة 
ام��ت��ص��اص ال��ص��دم��ة، وإع��ط��اء ال��دول 
اإلنتاج  لزيادة  س��واء  للتخطيط،  الوقت 

المحلي أو توسيع المخزون االستراتيجي 
لتمديد فترة االستهالك المحلي.

العربية في ظل  ال��دول  وع��ن خطط 
ال��دول  كل  إن  ق��ال:  الدولية،  األوض���اع 
مراجعة  أوالً  ب��ص��دد،  ال��ي��وم  العربية 
ولو  المحلي،  اإلنتاج  لزيادة  سياساتها 
للوصول إلى الحد األدن��ى الذي  نسبياً 

على  فمصر  الغذاء.  توفير  من  يمكنها 
الفتة  سياسات  أص��درت  المثال  سبيل 
جداً، عبر تقديم حوافز مالية للمزارعين 
لزيادة إنتاج القمح والحبوب. كما لجأت 
إلى التقليل من تصدير المنتجات القائمة 
على القمح والحبوب للمحافظة على كّم 
السوق  داخ��ل  ال��دول��ة  معين من حاجة 
المحلي. وثانياً: تعمل الدول اليوم على 
وضع سياسات علمية لتقليل االستهالك 
والفاقد في الغذاء، ورصد ذلك ومتابعته 
بشكل علمي. وثالثاً: تسعى الدول للبحث 
ال��ق��درات  زي���ادة  مثل  بديلة  حلول  ع��ن 
التخزينية. ورابعاً أشار أن أغلب الدول 
متجهة إلى زيادة اإلنتاج المحلي في شهر 
يونيو المقبل، ما يمكنها إلى حينه، من 
االستراتيجي.  مخزونها  على  االعتماد 
وبعد ذلك يبدأ االعتماد على الحصاد 
فيه  لالستمرار  ال��دول  داخ��ل  الموجود 
من ثالثة إلى أربعة أشهر أخرى، مشيراً 
أن الدول لديها من ستة إلى تسعة أشهر 
إيجاد  من  تمّكنها  التي  الخطط  لوضع 

مصادر بديلة للغذاء. 

 :» ممثـــــل الفــــــاو لـ»

الدول العربية تراجع سياساتها لزيادة 

اإلنتاج املحلي من القمح والحبوب
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تطبيــــق »منظــومــة معلومــات التســويــق الزراعــي« لتعميق الحوار بين المنتجين والمستهلكين  

 50 
دولة في العالم تعتمد في 
غذائها على االستيراد من 
دول منطقة البحر األسود

    على الدول وضع
خطط تمكنها من إيجاد 

مصادر بديلة للغذاء خالل 6 
إلى 9 أشهر

تقرير للقمة العالمية للحكومات بالشراكة مع كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية:

6 دول عربية تحقق 60% من أهداف التنمية املستدامة

دبي)االتحاد(-

أظهر تقرير صادر عن القمة العالمية 
للحكومات 2022 وجود فجوة كبيرة في 
أداء الدول العربية على صعيد تحقيق 
الصادرة  المستدامة  التنمية  أه��داف 
التقرير  وكشف  المتحدة،  األم��م  عن 
الذي انفرد باعتماد مؤشرات إضافية 
خاصة بالمنطقة وتوسيع نطاق البحث 
كماً ونوعاً، أن ثالثة دول فقط تمكنت 
من تحقيق هدف واحد من األهداف 
إلى  المنطقة  حاجة  يؤكد  ما   ،17 ال� 
التكاتف والعمل لتحقيق المستهدفات 
بحلول 2030.ويهدف التقرير الصادر 
عن القمة العالمية للحكومات بالشراكة 
ل���إدارة  راش���د  ب��ن  كلية محمد  م��ع 
الحكومية تحت عنوان »مؤشر أهداف 
العربية  للمنطقة  المستدامة  التنمية 
في  التقدم  قياس  إل��ى   «  2022 لعام 
وإب��راز  المستدامة،  التنمية  أه��داف 
الثغرات والتحديات في كل من التنفيذ 
حوالي  المؤشر  ويتضمن  والبيانات. 
أه��داف  تغطي  فرعيا  م��ؤش��راً   111

التنمية المستدامة السبعة عشر.
ومقارنة بتقرير التنمية المستدامة 
يحتوي  ال���ذي   ،2021 لعام  العالمي 
على مؤشر أهداف التنمية المستدامة 
ال���دول  لجميع  ال��م��ت��اب��ع��ة  ول���وح���ات 
يحتوي  المتحدة،  األمم  في  األعضاء 
 29 ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي��ة  المنطقة  م��ؤش��ر 
مؤشراً فرعيا إضافياً يعكس األولويات 
والتحديات اإلقليمية وتم اختيار هذه 
ومشاورات  مناقشات  بعد  المؤشرات 

مع الخبراء اإلقليميين.
ويوفر المؤشر إجمالي درجة إنجاز 
للبلدان  المستدامة  التنمية  أه��داف 
العربية باختالف درجاتها في المؤشر 

العالمي واختالف توافر البيانات التي 
تساعد في مراقبة األداء.

للدراسة  الرئيسة  النتائج  وأظهرت 
وجود تحديات مشتركة بينها التوازن 
والنمو  الالئق  والعمل  الجنسين  بين 
الغذائي  االق��ت��ص��ادي ون��ظ��م اإلن��ت��اج 
المستدام، وتعكس الفروق بين الدول 
الكبيرة  االختالفات   22 ال���  العربية 
من  بالعديد  يتعلق  ما  في  األداء  في 

المؤشرات االجتماعية واالقتصادية.
وح����دد ال��ت��ق��ري��ر ن��ق��اط��ا أس��اس��ي��ة 
للتطوير في نتائج الدول العربية على 
المستدامة،  التنمية  أه��داف  صعيد 
وهو  الخامس  ال��ه��دف  مقدمتها  ف��ي 
ال��ذي وصفه  الجنسين،  بين  ال��ت��وازن 
بأنه »التحدي األكثر أهمية في جميع 
الثاني  الهدف  يليه  المنطقة«،  أنحاء 
وهو القضاء التام على الجوع، والهدف 

الالئق  العمل  يتمثل في  الذي  الثامن 
ونمو االقتصاد. وال تزال هناك تحديات 
في ما يتعلق بهدف التنمية المستدامة 
الثالث وهو الصحة الجيدة والرفاهية 
الصحية  والنظافة  النظيفة  والمياه 
التحتية  والبنية  واالبتكار  والصناعة 
والعدل  والسالم  الماء  تحت  والحياة 
والمؤسسات القوية، األمر الذي يتطلب 
للسياسات  وح��ل��والً  توصيات  ب���دوره 
تحدياته.  لمواجهة  بلد  بكل  الخاصة 
وأشار التقرير إلى أن ست دول تقود 
الدرجات اإلقليمية هي األردن وتونس 
واإلم��ارات العربية المتحدة والجزائر 
والمغرب وسلطنة ُعمان، بترتيب تنازلي 
حيث يبلغ مجموع درجات المؤشر 66 
درجة أو أكثر، علماً أن المنطقة العربية 
ككل ال تسجل درج��ة عالية من حيث 
المستدامة،  التنمية  أه��داف  تحقيق 

بمتوسط درجة بلغ 58.2 من 100، ما 
يتطلب تكثيف الجهود والتعاون لتحقيق 
خالل  المستدامة  التنمية  أه���داف 

السنوات الثماني المقبلة.
وحققت ثالث دول فقط هدفا واحدا 
التنمية، وتمكنت كل من  من أه��داف 
دولة اإلمارات ولبنان من تحقيق هدف 
القضاء على الفقر، في حين حققت 
الخاص   14 رق��م  ال��ه��دف  فلسطين 

بحماية أشكال الحياة تحت الماء.
والمتأثرة  الفقيرة  ال���دول  وت��واج��ه 
بأوضاعها السياسية والنزاعات تحدي 
التخلف عن الركب، فقد حصلت الدول 
العربية ال� 22 عموماً على درجة حمراء 
في ما يقرب من نصف مجموع أهداف 
التنمية المستدامة ال� 17، وتسجل 5 
إضافة  نمواً  األق��ل  بين  درج��ات  دول 
إلى بلدين آخرين يعانيان من نزاعات 
وستحتاج  وليبيا،  سوريا  هما  داخلية 
إلى جهود هائلة لضمان  ال��دول  هذه 

تحقيق األهداف المستدامة.
المنطقة سجلت  أن  التقرير  وذك��ر 
مجاالت  ثالثة  في  إيجابية  اتجاهات 
تتعلق بالتعليم والطاقة النظيفة وتغير 
المناخ، وتسير العديد من الدول على 
الطريق الصحيح لتحقيق هدف التعليم 
الجيد الرابع وهدف الطاقة النظيفة 
وبأسعار معقولة السابع والهدف الثالث 
المستدامة  التنمية  عشر من أهداف 
إلى  إض��اف��ة  ال��م��ن��اخ��ي،  العمل  وه���و 
زي��ادات معتدلة في األداء في العديد 
ولم  المستدامة  التنمية  أه��داف  من 
ثالثة  اآلن سوى  حتى  يتحقق عموماً 
السبعة عشر  أه���داف من األه���داف 
في ثالث دول في المنطقة ما يعني أن 
19 دولة لم تحقق بعد أي هدف من 

أهداف التنمية المستدامة.

»اليونيسيف«: استثمارات أكثر لحماية 
صحة األطفال والتعليم

دبي )االتحاد(

للطفولة  المتحدة  األم��م  منظمة  ع��ام  مدير  راس��ل  كاثرين  أك��دت 
في  االستثمارات  من  مزيد  ضخ  إلى  بحاجة  العالم  أن  »اليونيسيف«، 
المراحل  في  السليمة  والتغذية  والتعليم  األطفال  حماية صحة  برامج 

العمرية المبكرة لضمان بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة.
أكثر  نحو مستقبل  األطفال..  في  »االستثمار  وأش��ارت خالل جلسة 
استدامة« التي عقدت ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022، 
ترتبط  استدامة  وأكثر  أفضل  مستقبل  بناء  على  العالم  قدرة  أن  إلى 
طردياً بمدى اهتمامنا باالستثمار في رفاهة األطفال من حيث الصحة 
أهم  األطفال  أن  راسل  كاثرين  وأضافت  الصحية«.  والتغذية  والتعليم 
مورد عالمي لبناء المستقبل وهم يواجهون العديد من التحديات التي 
التقدم  في  بفاعلية  المساهمة  على  المستقبلية  قدرتهم  من  تحجم 
 24 أن  توضح  األخيرة  العالمية  اإلحصاءات  أن  إلى  مشيرة  والتطور، 
مليون طفل يعيشون حالياً في مناطق تعاني من النزاعات، ما يعرضهم 
للقتل أو التجنيد القسري، أو على أقل تقدير قصف مدارسهم ومنازلهم 
وهو الرقم األكبر الذي تم تسجيله خالل األعوام ال 75 الماضية منذ 

تأسيس منظمة اليونيسيف.
األكبر  تأثيرها  يقع  اليوم  المتزايدة  العالمية  التحديات  وقالت:»إن 
على األطفال في المقام األول ومع تزايد الظواهر المناخية المتطرفة 
خالل السنوات الماضية نجد أن نصف سكان العالم من األطفال في 
دول تتعرض بشكل فعلي لتحديات التغير المناخي وتداعياته الكارثية، 
وهناك ما يزيد على 100 مليون طفل يعيشون في فقر حقيقي، وفي 
عام 2020 وحده لم يتمكن 23 مليون طفل من تلقي اللقاحات لحمايتهم، 
وفي الدول متدنية الدخل ال يجيد 50% من تعداد أطفالها القراءة أو 

الكتابة «.

كاثرين راسل تتحدث إلى القمة )من المصدر(

الحـــــــــرب

أشار الدكتور عبد احلكيم رجب 
الواعر إلى أن احلرب الروسية 

األوكرانية ترخي بظاللها على 
الغذاء، بوجود 50 دولة يف العالم 

تعتمد يف غذائها على االستيراد من 
دول منطقة البحر األسود، الفتًا أن 
روسيا وأوكرانيا تنتجان 30 يف املئة 

من قيمة التصدير العاملي للغذاء، ما 
يؤثر على كمية صادرات الغذاء من 

القمح والذرة والزيوت. كما أن روسيا 
أكبر مصّدر للطاقة، وكذلك لألسمدة 

الضرورية للزراعة.  ولفت أن النقص 

يف توفير األسمدة وارتفاع أسعار 
الطاقة سيؤثران على أسعار الغذاء، 

مشيرًا أن أسعار الغذاء خالل جائحة 
كورونا ارتفعت أكثر من 30%، ومن 

املتوقع أن تستمر، خصوصًا أمام عدم 
وضوح الرؤية جتاه ما سيؤول إليه 

مصير النزاع احلالي، داعيًا الدول إلى 
االبتعاد عن السياسات االنفعالية 

املباشرة مع األزمة يف موضوع الغذاء. 
وأشار الواعر إلى أهمية اجتماع الدول 
حتت مظلة القمة العاملية للحكومات، 

الفتًا أن املنظمة وقعت قبل فترة 

اتفاقية مع اإلمارات للتعامل مع الهدر 
الغذائي ورفع الوعي يف هذا الشأن، 

باإلضافة إلى القضاء على اآلفات 
العابرة للحدود لبعض النباتات 

األساسية مثل متور النخيل.

التوازن بين الجنسين 
والنمو االقتصادي ونظم 
اإلنتاج الغذائي المستدام 

تحديات عربية مشتركة

المنطقة العربية ال 
تسجل درجة عالية من 
حيث تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة

يذكر التقرير الذي سلط الضوء على التحديات األساسية وجود ثغرات 
كبيرة يف البيانات الالزمة لقياس أداء التنمية املستدامة يف املنطقة، وال 

سيما يف ما يتعلق بتوزيع الدخل والثروة حيث تظهر أهم ثغرات البيانات 
حاليًا يف الهدف األول من أهداف التنمية املستدامة )القضاء على الفقر(، 

والهدف العاشر )احلد من حاالت عدم املساواة(، والهدف السابع )الطاقة 
النظيفة بأسعار معقولة(. ويوصي التقرير دول املنطقة باالستثمار السريع 

يف املزيد من املوارد لتوليد البيانات وإتاحتها يف املجاالت املبينة أعاله، وذلك 
لتتبع أداء أهداف التنمية املستدامة ومتكني التخطيط واتخاذ القرارات 

القائمة على البيانات واملستندة إلى العلم والبيانات أيضًا.

 توزيع الدخل

إطالق إطار عمل لتأسيس نظام تعليمي جديد 

دبي )االتحاد(

أطلقت »دبي العطاء« أمس إطار عمل 
جديد  تعليمي  ن��ظ��ام  لتأسيس  ش��ام��ل 
المستقبل ومحوره اإلنسان،  يتماشى مع 
على  التعليم  في  ت��ح��ُوّل  إح��داث  بهدف 
األطفال  وضع  خالل  من  العالم  مستوى 

والشباب في صميم التنمية البشرية. 
»قيادة  بعنوان  جلسة  خالل  ذلك  جاء 
عجلة التنفيذ من أجل ازدهار اإلنسانية« 
ضمن فعالية »أهداف التنمية المستدامة 
في التنفيذ« والتي استضافتها المجالس 
العالمية ألهداف التنمية المستدامة في 
معرض  في  للحكومات  العالمية  القمة 
إكسبو 2020 دبي. وتطرقت الجلسة إلى 
كيفية  حول  المختلفة  المجالس  خطط 
أله��داف  الناجح  التنفيذ  عملية  تسريع 

التنمية المستدامة.
 ومن المقرر اإلعالن عن نظام التعليم 
الجديد على هامش الجمعية العامة لألمم 
سبتمبر  شهر  في  ستُعقد  التي  المتحدة 
2022 خالل قمة األمم المتحدة لتحويل 
األمين  قبل  من  عقدها  المزمع  التعليم 

العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. 
وسيُسهم هذا النظام في وضع اإلنسانية 
التعليم، حيث يوجه االهتمام  في صميم 
وإع���داد  العالمي  التعليم  تحويل  نحو 
أفراد مستعدين للمستقبل بما يحمله من 
فرص، وذلك من خالل ترسيخ الكفاءات 
تحقيق  م��ن  ستمكنهم  ال��ت��ي  األس��اس��ي��ة 

الكامنة.  قدراتهم  من  استفادة  أقصى 
االحتياجات  ه��ذا  التعليم  نظام  ويلبي 
جميع  في  والشباب  لألطفال  المتزايدة 
بالتكنولوجيا،  يتعلق  فيما  العالم  أنحاء 
وال���ت���واص���ل، وال��ش��م��ول��ي��ة، وال��ك��ف��اءات 
والقيادة،  والقيم،  والمهارات،  األساسية، 
وغ��ي��ره��ا.  الجنسين،  ب��ي��ن  وال��م��س��اواة 

غير  األط��ف��ال  على  تركيزه  ينصب  كما 
تسهيل  خالل  من  بالمدرسة  الملتحقين 
الوصول إلى فرص التعلم الرسمية عبر 
العديد من المسارات التي تُتوج في نهاية 
معتمدة  شهادة  على  بحصولهم  المطاف 
مماثلة  فرص  إلى  الوصول  من  تمكِنّهم 
التعليم  إل��ى  ان��ض��م��وا  ال��ذي��ن  ألق��ران��ه��م 

بعد  النور  اإلط��ار  ه��ذا  وج��اء  الرسمي. 
والجهود  الموسعة  النقاشات  سلسلة من 
ال��م��ش��ت��رك��ة م��ع ال�����دول، وال��م��ؤس��س��ات 
التعليمية، والمنظمات متعددة األطراف، 
وال���وك���االت ال��ت��اب��ع��ة ل��ألم��م ال��م��ت��ح��دة، 
والقطاع  العالمية،  والشبكات  واآلليات 
ال��خ��اص، وال��ت��ي اس��ت��م��رت ع��ل��ى م��دار 

األعوام الخمسة الماضية. 
وق���ال���ت م��ع��ال��ي ري����م ب��ن��ت إب��راه��ي��م 
التعاون  لشؤون  دول��ة  وزي��رة  الهاشمي، 
إكسبو  لمكتب  ال��ع��ام  وال��م��دي��ر  ال��دول��ي 
2020 دبي: »لطالما كانت دولة اإلمارات 
حلول  إليجاد  الساعية  الدول  طليعة  في 
م��ب��ت��ك��رة ل��ع��دد م��ن ال��م��ش��ك��الت األك��ث��ر 

إلحاحاً التي يواجهها العالم. 
إلى  الملحة  الحاجة  عن  حديثه  وفي 
مستوى  على  التعليم  في  تحُوّل  إح��داث 
ال��ع��ال��م، ص���رح ال��دك��ت��ور ط���ارق محمد 
رئيس  ونائب  التنفيذي  الرئيس  القرق، 
بقي  ق��ائ��اًل:  العطاء  دب��ي  إدارة  مجلس 
على  معتمداً  حاله،  على  التعليم  نظام 
المبادئ األساسية ذاتها التي كان يتبعها 

منذ 120 عاماً. 

طارق القرق يتحدث إلى الحضور في الجلسة



دبي )االتحاد(

التنوع  »مؤشر  بعنوان  معرفي  تقرير  أكد 
أطلقته   ،»2022 ال��ع��ال��م��ي  االق���ت���ص���ادي 
مع  بالشراكة  للحكومات  العالمية  القمة 
الحكومية،  ل��إدارة  راش��د  بن  محمد  كلية 
التي  ال��دول  نجاح  ف��ي  كبير  ت��ف��اوت  وج��ود 
تحقيق  في  الطبيعية  مواردها  على  تعتمد 
العقدين  خالل  االقتصادي  للتنويع  أهدافها 

الماضيين.
الشرق  منطقة  أن  إل��ى  التقرير  وأش���ار 
بخفض  نجحت  أفريقيا  وش��م��ال  األوس���ط 
اإلجمالي،  المحلي  ناتجها  من  النفط  حصة 
مقابل صعود الصادرات المصنعة وصادرات 
وجود  مع  والعالية،  المتوسطة  التكنولوجيا 
حين سجلت  ف��ي  ال���دول،  ه��ذه  بين  ت��ف��اوت 
السعودية  العربية  والمملكة  اإلمارات  دولة 
وتناول  الصعيد.  هذا  على  النتائج  أفضل 
الوفرة،  بمفارقة  المعروفة  الظاهرة  التقرير 
التي تعني أن الدول أو المناطق التي تمتلك 
وفرة في الموارد الطبيعية تميل إلى تحقيق 
يجعل  ما  تقلباً،  وأكثر  أق��ل  اقتصادي  نمو 
األساسي  المفتاح  االقتصادي  التنويع  من 
الكلي،  االقتصاد  استقرار  قضايا  لمعالجة 

والتنمية. االقتصادي،  والنمو 

االقتصادي التنويع  أهمية 
ورك�����ز ال��ت��ق��ري��ر ع��ل��ى أه��م��ي��ة ال��ت��ن��وي��ع 
يومياً  مصطلحاً  أصبح  ال��ذي  االقتصادي 
مجلس  وبلدان  النفط  مصدري  معجم  في 
المعتمدة  وال��ب��ل��دان  ال��خ��ل��ي��ج��ي  ال��ت��ع��اون 
على  تعمل  وال��ذي  الطبيعية،  الموارد  على 
لقياس  أداة  تطبيقه منذ سنوات دون وجود 
مؤشر  يهدف  التي  الفجوة  وه��ي  تقدمها، 
خالل  من  سدها  إل��ى  االقتصادي  التنويع 
النظر إلى التنويع من زاوية متعددة األبعاد، 
والتجارة  النشاط،  أو  الدخل  واستكشاف 
دراس��ة  عبر  الحكومية  اإلي����رادات  وتنويع 
األبعاد  من  مزيجاً  تغطي  مؤشراً   25 نحو 
الثالثة للتنويع، »الناتج والتجارة واإليرادات 

الحكومية«.
على  دولة   89 تجربة  التقرير  ويستعرض 
نطاقاً  وي��درس  الماضيين،  العقدين  م��دى 
السلع  على  المعتمدة  ال��ب��ل��دان  م��ن  أوس��ع 
األس��اس��ي��ة، م��ق��اب��ل م��ج��م��وع��ة ف��رع��ي��ة من 
النفط  م���وارد  على  القائمة  االق��ت��ص��ادات 
بأنها  ال����دول  ال��ت��ق��ري��ر  وي��ص��ّن��ف  وال���غ���از، 
الموارد  كانت  إذا  ال��م��وارد«  على  »معتمدة 
الطبيعية تشكل أكثر من 60 % من إجمالي 

القيمة. صادراتها من حيث 
 2000 عامي  بين  للفترة  البيانات  وحسب 
و2019، فإن الفجوة اتسعت بين أكثر الدول 
تضيق،  أن  م��ن  ب��دالً  تنوعاً،  وأقلها  تنوعاً 
المراكز  في  ال��دوام  على  دول   7 ظلت  وقد 
وكلها  ال��ف��ت��رة،  ه��ذه  ط��وال  األول���ى  العشرة 
ومن  المرتفع،  الدخل  ذات  ال��دول  بين  من 
واليابان  المتحدة  الواليات  الدول  هذه  بين 
وس��ن��غ��اف��ورة، ك��م��ا ان��ض��م��ت ال��ص��ي��ن إل��ى 

مجموعة ال� 10 األفضل منذ عام 2008.

وأشار التقرير إلى أن 7 دول بقيت ضمن 
قائمة أدنى 10 دول في التنويع االقتصادي، 
دول  م��ن   2( للنفط  منتجة  دول   4 بينها 
ال��دول  من  و2  الخليجي(  التعاون  مجلس 
على  والمعتمدة  المنخفض  ال��دخ��ل  ذات 
الزراعة، وشملت الدول التي استطاعت أن 
مؤشر  درجات  في  غيرها  من  أكثر  تتحسن 
ال��ت��ن��وي��ع االق��ت��ص��ادي »ال��ص��ي��ن وال��والي��ات 
ال��م��ت��ح��دة وال��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة 
بينها  من  فقط  اثنتان  وُع��م��ان«،  وألمانيا 
الحاجة  على  يؤكد  ما  للنفط،  مصدرة  دول 
الشمال  دول  وحلت  التنويع.  لجهود  الملحة 
المؤشر  في  األول��ى  المرتبة  في  األوروب��ي 
ارت��ف��اع  إل��ى  بالنظر  ل��إي��رادات،  الفرعي 
حل  حين  في  ضرائبها،  وتنوع  مستوياتها 
في  األس��اس��ي��ة  السلع  منتجي  م��ن  العديد 
اإلقليمي  األداء  ح��دد  فيما  السلم،  أسفل 
أداًء،  األفضل  أنها  على  الشمالية  أميركا 
الكبرى  الصحراء  جنوب  أفريقيا  ومنطقة 
مقارن  أساس  على  أداًء،  األسوأ  أنها  على 
االقتصادي  التنويع  م��ؤش��ر  إجمالي  عبر 
وتسارعت  الفرعية.  ال��م��ؤش��رات  ومعظم 
ال��ش��رق  منطقة  أداء  ف��ي  االرت��ف��اع  وت��ي��رة 
السنوات  خ��الل  أفريقيا  وشمال  األوس��ط 
ظل  ف��ي   2019  �  2016 الماضية  القليلة 
الخاص  للقطاع  النمو  دف��ع  على  تركيزها 
تعزيز  تدابير  إل��ى  إض��اف��ة  النفطي،  غير 
القيمة  ضريبة  فرض  خالل  من  اإلي��رادات 
وأظهر  مؤخراً.  اإلنتاج  وضرائب  المضافة 
مؤشر  بين  إيجابي  ارتباط  وج��ود  التقرير 
التنوع االقتصادي ونصيب الفرد من الناتج 
العربية  اإلمارات  وتعد  اإلجمالي.  المحلي 
في  ال��دول  على  مثالين  والنرويج  المتحدة 
متوسط  م��ن  واالق���ت���راب  ال��ت��ن��وي��ع  عملية 
عام  في  االقتصادي  التنويع  مؤشر  درجات 
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أحمـد أبـو الغيـط: اإلمـارات مـوطـن الـريـادة  

)االتحاد( دبي 

عام  أمين  الغيط  أب��و  أحمد  معالي  أك��د 
االس��ت��ش��راف  أن  ال��ع��رب��ي��ة،  ال���دول  جامعة 
الرئيسية  الدعائم  تمثل  والمرونة  واالبتكار 
عالم  ف��ي  الحكومية  اإلدارة  أداء  لتعزيز 

. متغير
جاء ذلك في افتتاح أعمال منتدى اإلدارة 
فعاليات  ضمن  أم��س،  العربية  الحكومية 
التجمع   ،2022 للحكومات  العالمية  القمة 
العالمي األبرز والحدث األهم من نوعه في 
أجندة صناع القرار في أكثر من 190 دولة.

العربية  ال��دول  جامعة  عام  أمين  وأش��اد 
ب����أداء ح��ك��وم��ة اإلم�����ارات ووزرائ���ه���ا، وم��ا 
ي��ع��ك��س��ه م���ن م��س��ت��وى ت��ع��ل��ي��م وان��ض��ب��اط 
واإلداري��ة  الحكومية  بالممارسات  والتزام 
موطن  هي  اإلم���ارات  أن  م��ؤك��داً  الُفضلى، 
لصاحب  الثاقبة  ال��رؤي��ة  بفضل  ال��ري��ادة 
مكتوم  آل  راش��د  بن  محمد  الشيخ  السمو 
ال��وزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 
أفكاراً  أطلق  ال��ذي  اهلل،  »رع��اه  دبي  حاكم 
دعائم  إلرس���اء  مبكرة  ومناهج  استباقية 
العمل الحكومي بقيادة كفاءات شابة ترسم 

المستقبل. مالمح 
الغيط: »يطيب لي أن أشارككم  أبو  وقال 
في افتتاح منتدى اإلدارة الحكومية العربية 
الحكومي  ال��ع��م��ل  مستقبل  ع��ن  لنتحدث 
وريادة التطوير، ونحن نجتمع في اإلمارات 
أن  إلى  وأش��ار  الريادة«،  موطن  تمثل  التي 
ووزرائ��ه��ا  اإلم���ارات  حكومة  ألداء  المتابع 
ال���ش���ب���اب، ي��ش��ع��ر ب���اإلع���ج���اب ب��م��س��ت��وى 
بالممارسات  وااللتزام  واالنضباط  التعليم 

الُفضلى. واإلدارية  الحكومية 
قاطرة  هي  الحكومية  »اإلدارة  وأض��اف: 
في  يكن  لم  إن  ال��دول،  غالبية  في  التنمية 
العالمية  التجارب  إل��ى  وبالنظر  جميعها. 
عندما  أنه  نرى  الماضية،  األزم��ات  خالل 
اإلدارة،  إلى  الجميع  يلجأ  المخاطر  تشتد 
عام  العالمية  المالية  األزمة  أثبتته  ما  وهو 

فادحة  خسائر  ال��دول  كبدت  التي   ،2008
فسارعت  والبنوك،  الشركات  إف��الس  مع 
الحتواء  ط��ارئ  بشكل  للتدخل  الحكومات 
التداعيات االجتماعية واالقتصادية، وتكّرر 
»ك��وف��ي��د-19«  جائحة  م��ع  الح��ق��اً  المشهد 
التي تسّببت في حالة من اإلرباك، ما دفع 
الناس إلى اللجوء لحكوماتهم إليجاد حلول 
وسالسل  والتعليم  الصحة  على  للتأثيرات 
فهو  ذلك على شيء  دّل  وإن  الغذاء،  إمداد 
يدل على أّن الحكومات هي وحدها القادرة 
ع��ل��ى ق��ي��ادة ال��م��ج��ت��م��ع��ات واالق��ت��ص��ادات 

للخروج من األزمات الطارئة«.

أحمد أبو الغيط يلقي الكلمة االفتتاحية )من المصدر (

تحوالت جذرية
تابع أبو الغيط: »لم تكن جتربة كورونا سلبية مبجملها إقليميًا، فعلى 

رغم قلة الوسائل مقارنة بالدول املتقدمة، أثبت العالم العربي جناحه 
يف مواجهة األزمة واحلد من مستوى الوفيات، ويف ظل التحّوالت 

اجلذرية الناجمة عن أزمة كورونا، التي أحدثت تغييرًا يف السلوك 
البشري واإلنساني نتيجة اتساع نطاق تبني التكنولوجيا واالعتماد 

على العمليات االفتراضية يف التجارة والتعليم والعمل، تتجه احلكومات 
نحو التركيز على قضايا الصحة واألوبئة واالستجابة للكوارث 

واألزمات«. ودعا أبو الغيط إلى دعم بناء القدرات احلكومية، بناء على 
أولويات تولي االهتمام األكبر لعناصر االستشراف واالبتكار واملرونة، 

وقال: »تبرز اإلدارة احلكومية باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز منوذج 
احلكومات املرنة القادرة على مجابهة األزمات برؤية استشرافية للتنبؤ 

باألزمات قبل وقوعها. وهنا، أدعوكم جميعًا إلى بناء القدرات احلكومية 
وإعادة ترتيب األولويات استنادًا إلى دعائم قوامها االستشراف واالبتكار 

واملرونة لتعزيز أداء اإلدارة احلكومية وكفاءتها يف مجابهة عالم متغير 
ميثل عدم اليقني سمته السائدة«.

ويعكس املنتدى توجهات القمة العاملية للحكومات، لتعزيز الريادة 
يف العمل احلكومي العربي، وترسيخ التعاون العربي الهادف للنهوض 

باإلدارة احلكومية العربية، ويجسد ريادة القمة كمنصة عاملية لصناعة 
املستقبل جتمع أكثر من 30 منظمة عاملية، وتستضيف أكثر من 4000 
مشارك من كبار املسؤولني احلكوميني واخلبراء وقادة القطاع اخلاص، 

الستشراف مستقبل احلكومات ضمن أكثر من 110 جلسات رئيسية 
حوارية وتفاعلية. وركزت القمة العاملية للحكومات منذ إطالقها عام 

2013، على استشراف حكومات املستقبل وبناء مستقبل أفضل للبشرية، 
وساهمت يف تأسيس منظومة جديدة للشراكات الدولية القائمة على 

إلهام واستشراف حكومات املستقبل.

نتابع بإعجاب أداء حكومة اإلمارات 
ووزرائها.. وما يعكسه من تميز في 

اإلدارة الحكومية
أحمد أبو الغيط

تعزيز نموذج الحكومات 
المرنة القادرة على مجابهة 
األزمات برؤية استشرافية 

للتنبؤ باألزمات

مؤشر عالمي يكشف أن اإلمارات والسعودية األفضل في خفض حصة النفط من الناتج اإلجمالي

 تفــاوت كبيــر بيـن الــدول فـي تحقيــق التنويــع االقتصــادي 

خبراء: مسيرة التنمية الشاملة تتطلب 
منظومة متكاملة من السياسات

وشارك يف اجللسة معالي الدكتور محمود 
محيي الدين املدير التنفيذي لصندوق النقد 

الدولي، وفريد بلحاج نائب رئيس مجموعة 
البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا، والدكتورة خالدة بوزار 
األمني العام املساعد لألمم املتحدة، املديرة 

املساعدة ومديرة املكتب اإلقليمي للدول 
العربية ببرنامج األمم املتحدة اإلمنائي.

عربية أولويات 
وقال محمود محيي الدين: »هناك العديد 

من األولويات التي ينبغي على الدول العربية 
التركيز عليها حاليًا ومن أهمها صياغة 

السياسات العامة القادرة على تنظيم وإدارة 
جهود التنمية والتنسيق بني املؤسسات من 

القطاعني احلكومي واخلاص، واالرتقاء 
مبستويات عمل وكفاءة املؤسسات وتوجيه 

االستثمارات إلى القطاعات ذات األولوية 
وتطوير رأس املال البشري مبا يتناسب مع 

اخلطط املوضوعة«. وأضاف: »يرجع التفاوت 
يف جهود التنمية يف املنطقة العربية بشكل 

رئيسي إلى نوعية السياسات املعمول بها، 
وجهود التنسيق لتفعيلها، ومستوى تطور 
البنية التحتية التكنولوجية، واجلاهزية 
للتصدي للصدمات مثل اجلائحة وغيرها 

من األزمات«. وخلص محيي الدين أبرز 
اخلطوات التي ينبغي للدول العربية اتخاذها 

من أجل تسريع عملية التنمية، وحتقيق 
أهداف التنمية املستدامة التي حددتها األمم 

املتحدة، ويف مقدمتها االستثمار يف أحدث 
أدوات جمع البيانات واملعلومات وحتليلها 

إلرشاد أصحاب القرار من أجل تفعيل 
السياسات العامة، إضافة إلى تفعيل قنوات 

التنسيق بني القطاعات املختلفة واالستفادة 

من النماذج الناجحة من الدول العربية، 
وتوجيه االستثمارات التي ميكن للقطاع 

اخلاص املساهمة فيها، باإلضافة إلى التوقف 
عن االستدانة واالعتماد على مناذج متويل 
محلية، ووضع معايير عالية لضمان اجلودة 

يف تنفيذ املشاريع التنموية.
وقال فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة 

البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا إن مشكلة املنطقة العربية 

والتنمية تعود إلى غياب سياسات عامة 
تتناول القضايا الكبرى يف املنطقة وحتاول 

تنظيمها وضبط إيقاعها مبا يلبي احتياجات 
التنمية يف الدول العربية.

وقال: »ليس لدينا قدرة الستباق األزمات 
يف املنطقة العربية وهذا سبب رئيسي يشرح 
غياب السياسات العامة. إضافة لذلك، لدينا 

بعض احلقائق التي ميكن لو مت التعامل 
معها بشكل رشيد أن تتحول إلى فرص غير 

مسبوقة للتنمية«.
وأضاف: »يف عام 2050 سيكون لدينا 300 

مليون شابة وشاب يطرقون أبواب سوق 
العمل، ولذلك علينا االستعداد لهذا بتطوير 

مؤسسات القطاع اخلاص وإيجاد فرص 
تطوير رأس املال البشري، وحتديد الدور 

املنوط بالدولة يف تنمية االقتصاد مع إعطاء 
الفرصة للقطاع اخلاص للمساهمة بشكل 

أكبر يف جهود التنمية«.
من جهتها، قالت الدكتورة خالدة بوزار 

األمني العام املساعد لألمم املتحدة، املديرة 
املساعدة مديرة املكتب اإلقليمي للدول 

العربية ببرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، إن 
الدول العربية تتفاوت يف سرعة تنفيذها 

ملخططاتها الرامية لتحقيق أهداف التنمية 
املستدامة.

جلسة في مفترق الطرق..  حكومات المنطقة وأهداف التنمية المستدامة

ارتباط إيجابي بين 
مؤشر التنوع 

االقتصادي ونصيب 
الفرد من الناتج 

المحلي اإلجمالي

الدول التي تمتلك 
وفرة في الموارد 

الطبيعية تميل إلى 
تحقيق نمو اقتصادي 

أقل وأكثر تقلبًا

تحويل ريع الموارد إلى 
محرك للنمو

تواجهه  الذي  التحدي  ويتمثل 
الدول التي تعتمد على املوارد يف 

كيفية النجاح يف حتويل ريع املوارد 
إلى محرك للنمو بداًل من أن يكون 

االقتصادية،  التنمية  أمام  عائقًا 
وجتنب »لعنة املوارد«، حيث إن 

أمثلة على دول تغلبت على  هناك 
الطبيعية  املوارد  على  االعتماد 

وتشيلي  وأستراليا  »النرويج  مثل 
وماليزيا« وهناك دول أخرى، مثل 

نيجيريا، ال تزال تعتمد على 
املوارد.

وأوضح أنه رغم أن أداء منطقة 
أفريقيا  الشرق األوسط وشمال 

الفرعي لإلنتاج حتسن  املؤشر  ضمن 
2000 حتى  خالل الفترة من عام 
2019، إال أنها ال تزال واحدة من 

التقييم،  أدنى  الواقعة يف  املناطق 
آسيا  جنوب  منطقة  ظلت  بينما 

راكدة خالل هذه الفترة، أما املؤشر 
حتسنًا  فأظهر  للتجارة  الفرعي 

آسيا واحمليط  كبيرًا ملنطقة »شرق 
التي  الوحيدة  املنطقة  أما  الهادئ«، 
سجلت درجة أسوأ مع مرور الوقت 

آسيا. فهي جنوب 
انخفاض  إلى  التقرير  وتطرق 

صادرات منطقة الشرق األوسط 
الوقود كحصة  أفريقيا من  وشمال 

الناجت احمللي اإلجمالي، حيث  من 
47% للفترة من عام  انخفض من 

2007 إلى 38.5 للفترة  2004 ــ 
2016 ــ 2019.

دبي )االتحاد(

 أكد المشاركون في جلسة »في مفترق الطرق: حكومات المنطقة وأهداف 

التنمية المستدامة« التي عقدت ضمن أعمال منتدى اإلدارة الحكومية العربية 

في القمة العالمية للحكومات 2022، ضرورة تركيز الدول العربية على تطوير 

منظومة متكاملة من السياسات العامة داعمة لحراك تنموي شامل يستهدف 

كافة القطاعات التي حددتها األمم المتحدة في التنمية المستدامة.



مدير عام وكالة 
أنباء أوزبكستان: 

الكونجرس 
العالمي لإلعالم 

يعزز التعاون 

أبوظبي )وام(

كوشيموف  عبدالسعيد  أكد 
م���دي���ر ع�����ام وك����ال����ة أن���ب���اء 
الكونجرس  أن  أوزب��ك��س��ت��ان 
ال���ع���ال���م���ي ل����إع����ام ال����ذي 
ت��س��ت��ض��ي��ف��ه أب���وظ���ب���ي ف��ي 
المقبل  نوفمبر  األولى  دورته 
العاقات  تعزيز  في  سيسهم 
بين وسائل اإلعام اإلماراتية 
وأوزب��ك��س��ت��ان��ي��ة، م��ش��ي��راً إلى 
سيغطون  الوكالة  مراسلي  أن 
المهم.  العالمي  الحدث  هذا 
وت���ح���دث م��دي��ر ع���ام وك��ال��ة 
ال��دورة  عن  أوزبكستان  أنباء 
األول��������ى م����ن ال���ك���ون���ج���رس 
تنعقد  التي  لإعام  العالمي 
 17 إل��ى   15 من  أبوظبي  في 
رعاية  تحت   2022 نوفمبر 
زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو 
مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل 
الرئاسة  شؤون  وزير  ال��وزراء 
وت��ن��ظ��م��ه ش���رك���ة أب��وظ��ب��ي 
للمعارض في شراكة  الوطنية 
أنباء  وكالة  مع  استراتيجية 

اإلمارات »وام«. 
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تلقى اتصااًل هاتفيًا من فلوديمير زيلينسكي 

محمــد بــن زايـــد: 
نــدعـــم جميـــع املبـــادرات لتســويـــة

»أزمة أوكرانيا« بالطرق الدبلوماسية

أبوظبي )وام(

محمد  الشيخ  السمو  صاحب  تلقى 
أبوظبي  عهد  ول��ي  نهيان  آل  زاي��د  بن 
المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب 
م��ن فخامة  ات���ص���االً ه��ات��ف��ي��اً  أم����س، 
جمهورية  رئيس  زيلينسكي  فلوديمير 
ب��ح��ث��ا خاله  ال��ص��دي��ق��ة..  أوك��ران��ي��ا 
تطورات األزمة األوكرانية ومستجدات 
بشأنها،  الجارية  المفاوضات  مسار 
وذلك في إطار اتصاالت سموه مع قادة 
التطورات على  بشأن  الصديقة  الدول 
المبذولة  والجهود  األوكرانية  الساحة 

لتسوية األزمة. 
الرئيس  فخامة  م��ن  س��م��وه  واط��ل��ع 
األوكراني على آخر التطورات الجارية، 
الحوار  لغة  تغليب  مؤكداً سموه أهمية 

والتسويات  الحلول  ودع��م  والتفاهم 
وتداعياتها  األزم��ة  الح��ت��واء  السلمية 
على مختلف المستويات وعودة السام 
على  أوكرانيا، مشدداً  إلى  واالستقرار 
أولوية ضمان سامة المدنيين وأمنهم، 
والتنسيق  ال��ج��ه��ود  تكثيف  وأه��م��ي��ة 

والمنظمات  ال����دول  ب��ي��ن  ال��م��ش��ت��رك 
اإلن���س���ان���ي���ة ل��ت��وف��ي��ر ال��م��س��اع��دات 
المتزايدة  اإلن��س��ان��ي��ة  واالح��ت��ي��اج��ات 

للمتضررين من األزمة. 
اإلم��ارات  دول��ة  دعم  أكد سموه  كما 
المساعي  لجميع  المتحدة  العربية 
ال��س��ل��م��ي��ة وال����م����ب����ادرات ال���ت���ي من 
بالطرق  األزم��ة  تسوية  سرعة  شأنها 
ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة م���ن خ����ال ال���ح���وار 
والمفاوضات التي تعد الوسيلة األمثل 
وتقريب  واألزم�����ات  ال��خ��اف��ات  ل��ح��ل 

وجهات النظر بين جميع األطراف. 
من جانبه، أعرب الرئيس زيلينسكي 
ع��ن خ��ال��ص ش��ك��ره وت��ق��دي��ره ل��دول��ة 
الرعايا  إج���راءات  لتسهيل  اإلم���ارات 
وتيسير  ال���دول���ة،  ف���ي  األوك��ران��ي��ي��ن 
دخولهم إلى أراضيها واستضافتهم منذ 
اندالع األزمة، إضافة إلى المساعدات 
إلى  قدمتها  التي  العاجلة  اإلنسانية 

المتضررين من األزمة.

ولـــي عهـد أبوظبي: الحـوار والمفاوضـات 
الوسيلة األمثل لحل الخالفات واألزمات

محمــد بـــن زايــــد 
يــؤكــــــد أهميــــة تغليـــــب لغــــة 
الحــوار والتسويـــات السلميـة 
الحتــــواء األزمــــــة وتــداعيــاتهـــا 

ضـــــــــرورة  تكثيـــــــــف الجهــــــــود 
والتنسيـــــــق المشتــــــرك بيــــن 
الـــدول لتوفيــــــر االحتيـــــاجــــات 
اإلنســــــــانيـــــــــة للمتضــــــــرريــــــــن

فلوديمير زيلينسكي

فلوديمير زيلينسكي 
يعرب عن شكره 

لتسهيل إجراءات الرعايا 
األوكرانيين في الدولة

عرضت تجربتها أمام المؤتمر

»دبي لرعاية املرأة« تشارك يف اجتماع خليجي 

دبي )االتحاد(

ش��ارك��ت م��ؤس��س��ة دب���ي ل��رع��اي��ة 
رفيع  اجتماع  في  واألطفال  النساء 
مجلس  دول  لحكومات  المستوى 
ال���ت���ع���اون ال��خ��ل��ي��ج��ي وأص���ح���اب 
المجتمع  مؤسسات  من  المصلحة 
ال��م��دن��ي، ب��م��ش��ارك��ة ب��ع��ث��ة األم���م 
قطر،  دول��ة  ف��ي  للهجرة  المتحدة 
وذل�����ك ب���ه���دف إت���اح���ة ال��ف��رص��ة 
ل���ل���م���ؤس���س���ة ل����ع����رض ج���ه���وده���ا 
ومبادراتها الرائدة في مجال خدمة 
النساء خال جائحة فيروس كورونا 

)كوفيد- 19(.
وقدمت شيخة سعيد المنصوري، 
لرعاية  دب���ي  م��ؤس��س��ة  ع���ام  م��دي��ر 
ال��ن��س��اء واألط��ف��ال ب��اإلن��اب��ة، ورق��ة 
ع��م��ل ع��ن ال��م��ؤس��س��ة ط��رح��ت من 
خ��ال��ه��ا م��ج��م��وع��ة م���ن ال��م��ح��اور 
تقدمها  التي  الخدمات  أبرز  تتناول 
المؤسسة لرعاياها في هذا الشأن.
 وق����ال����ت ال���م���ن���ص���وري خ���ال 
استراتيجية  »ت��ه��دف  االج��ت��م��اع: 
الوقاية  في  للمساهمة  المؤسسة 
والعنف  اإلس��اءة  أض��رار  من  للحد 
وتسعى  واألط���ف���ال،  ال��ن��س��اء  ض��د 
ورائ��دة  نموذجية  خ��دم��ات  لتقديم 
والمعايير  القوانين  م��ع  يتفق  بما 
ال���دول���ي���ة، ح��ي��ث ح���رص���ت خ��ال 

الجائحة على االستمرار في تقديم 
المعنفات، وشملت  للنساء  خدماتها 
هذه الخدمات اإليواء المؤقت تحت 
على  متكامل  عمل  ف��ري��ق  إش���راف 
توفير  إلى  باإلضافة  الساعة،  مدار 
من  األساسية  احتياجاتهم  جميع 
وتماشياً  وملبس.  ومشرب،  مأكل، 
وضع  ف��ي  ال��دول��ة  استراتيجية  م��ع 
للتعامل  ووقائية  احترازية  إجراءات 
مع األزمة، خصصت المؤسسة فيا 
استقبال  عند  ال��ص��ح��ي«  »للحجر 

حالة جديدة في اإليواء، للتأكد من 
خلوها من أي أمراض معدية.

وأك������دت ال���م���ن���ص���وري، ح���رص 
ال��م��ؤس��س��ة ع��ل��ى رف���ع وع���ي جميع 
العنف ضد  المجتمع بقضايا  أفراد 
إعداد  تم  حيث  واألط��ف��ال،  النساء 
وإط����اق ب��رن��ام��ج ل��ل��ف��ئ��ات األك��ث��ر 
عام  ف��ي  بالبشر  ل��ات��ج��ار  ع��رض��ة 
قبل  من  اعتماده  تم  وال��ذي   ،2015
االتجار  لمكافحة  الوطنية  اللجنة 
بالبشر في الدولة. وأشارت إلى أن، 
من خال هذا البرنامج، استطاعت 
المؤسسة إلى اآلن تدريب 62 ممثًا 
م��ن ال��س��ف��ارات وت��وزي��ع م��ا يقارب 
1550 نسخة من المنشورات ضمن 
بالتعاون  عقدتها،  التي  األنشطة 
واألندونيسية،  الهندية  السفارة  مع 
وب���ح���ض���ور ع�����دد م����ن ال��ق��ن��اص��ل 
وال��م��درب��ي��ن، وف���ي ه���ذا ال��م��ح��ور 
ح��رص��ت ال��م��ؤس��س��ة ع��ل��ى إط��اق 
بالتزامن  سنوية،  إعامية  حمات 
مع اليوم العالمي لمناهضة االتجار 
مواقع  على  ي��ول��ي��و(،   30( بالبشر 
بها،  الخاص  االجتماعي  التواصل 
وت��وع��وي��ة  تثقيفية  ن��ص��ائ��ح  تحمل 
الجريمة  هذه  للمجتمع عن خطورة 
الوقع  من  والوقاية  الحماية  وطرق 
اإلب��اغ  ط��رق  إل��ى  باإلضافة  فيها، 

عنها.

تقديم خدمات نموذجية 
ورائدة بما يتفق مع 
القوانين والمعايير 

الدولية
شيخة المنصوري

بحث التعاون الدفاعي مع إندونيسيا 

أبوظبي )وام(

اس��ت��ق��ب��ل ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن طيار 
قائد  نائب  اليماحي  حسن  سعيد 
أمس -  المشتركة صباح  العمليات 
اللواء   - بأبوظبي  ال��وزارة  في مقر 
رئيس  تامبايونج  جوليكسي  الجوي 
وك��ال��ة ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر ب����وزارة 
ال��دف��اع اإلن��دون��ي��س��ي��ة ال���ذي ي��زور 
ال��ب��اد ح��ال��ي��اً. وت��م خ��ال اللقاء، 
والتنسيق  التعاون  ع��اق��ات  بحث 
الصديقين  البلدين  بين  المشترك 
والعسكري  الدفاعي  المجال  ف��ي 
المصالح  يحقق  بما  تنميتها  وسبل 

استعراض  إلى  إضافة  المشتركة، 
عدد من القضايا اإلقليمية والدولية 
وت��ب��ادل  المشترك  االه��ت��م��ام  ذات 
نائب  وأكد  بشأنها.  النظر  وجهات 
حرص  المشتركة  العمليات  قائد 
دولة اإلمارات على تطوير عاقات 
التعاون مع جمهورية إندونيسيا في 
شتى المجاالت، خاصة ذات الصلة 
بالشؤون العسكرية والدفاعية وسبل 
تعزيزها وتنميتها. كما أكد الجانبان 
أعمال  وتنظيم  دع��م  ض��رورة  على 
لبرامج البحث والتطوير في مجال 
بين  واألمنية  الدفاعية  الصناعات 

البلدين.

خالل اللقاء  )وام(

»البلديات والنقل« تكشف عن إنجازات نوعية ضمن تقرير2021

فالح األحبابي: أبوظبي تصدرت املؤشرات العاملية للمدن الذكية والبنية اآلمنة

)االتحاد( أبوظبي 

أص������درت دائ������رة ال��ب��ل��دي��ات 
السنوي  تقريرها  أم��س  والنقل 
لعام 2021، والذي يسلط الضوء 
ع��ل��ى إن���ج���ازات ن��وع��ي��ة ل��ل��دائ��رة 
المستمر  النمو  لتحفيز  وجهودها 
تعزيز  في  أسهمت  التي  لإمارة، 
مسيرتها  ودعم  أبوظبي  تنافسية 
التداعيات  ومواجهة  التنموية، 
الثانية  للسنة  للجائحة  العالمية 

التوالي. على 
اعتماد  السنوي  التقرير  ويبرز 
المشاريع  من  مجموعة  وإنجاز 
األهمية  ذات  الحيوية  الخدمية 
العام لتعزيز  االستراتيجية خال 
وكذلك  ب��اإلم��ارة،  الحياة  ج��ودة 
لتوفير  المتواصلة  الجهود  دعم 

بيئة صحية وآمنة في اإلمارة.
ون���ف���ذت ال����دائ����رة وال��ج��ه��ات 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا م��ج��م��وع��ة واس��ع��ة 
م����ن ال���م���ش���اري���ع م����ن ض��م��ن��ه��ا 
المخططات  م��ن  ال��م��زي��د  وض��ع 
ال��ع��م��ران��ي��ة ال��م��ت��ك��ام��ل��ة ال��ت��ي 
ت��س��ه��م ف���ي ت��ن��م��ي��ة االس��ت��دام��ة 

ف��ي اإلم����ارة، ال��ت��ي ت��أت��ي ضمن 
العمراني  التطوير  استراتيجية 
لها.  التابعة  وال��ج��ه��ات  ل��ل��دائ��رة 
من  المزيد  توفير  إلى  باإلضافة 
من  والذكية،  الرقمية  الخدمات 
التقنيات  أح��دث  توظيف  خ��ال 
واع��ت��م��اد أف��ض��ل ال��م��م��ارس��ات 
حيوية  مشاريع  وتنفيذ  العالمية، 
تعكس  التي  الُصعد  مختلف  على 
رؤية اإلمارة في استكمال مسيرة 
ال��ت��ط��وي��ر، ب��ف��ض��ل ال��ت��وج��ي��ه��ات 
القيادة  من  الامحدود  والدعم 
الرشيدة، التي مكنت الدائرة من 
تحقيق أعمال استثنائية تعزز من 
مكانة أبوظبي كواحدة من أفضل 

واالستثمار. للعيش  العالم  مدن 
محمد  ف���اح  م��ع��ال��ي  وأش�����ار 
البلديات  دائرة  رئيس  األحبابي، 
والنقل، إلى أن الجهود المشتركة 
في  الحكومية  ال��ج��ه��ات  ل��ك��اف��ة 
أب���وظ���ب���ي، م��ك��ن��ت اإلم������ارة من 
خططها  تنفيذ  ف��ي  االس��ت��م��رار 
طويلة األمد، وتطبيق رؤيتها نحو 
بالرغم  المقبلة  عاماً  الخمسين 
المرتبطة  العالمية  التحديات  من 
في  المبذولة  والجهود  بالجائحة 

مواجهتها.
وق������ال: »ل����م ت���ت���وق���ف ع��ج��ل��ة 
ال��ن��م��و وال���ت���ط���ور ف���ي اإلم�����ارة 
وه��ذا  األخ��ي��رة  المرحلة  خ��ال 
اإلمارة  مستوى  على  شهدناه  ما 
ال��ق��ط��اع��ات. وسجلت  ك��اف��ة  ف��ي 
اإلنجازات  من  مجموعة  أبوظبي 
 2021 ف����ي  وال����م����ش����روع����ات 
ال��ص��دارة  ت��ح��ق��ي��ق  م��ن  مكنتها 
على  العالمية  ال��م��ؤش��رات  ف��ي 
الذكية  والمدن  االبتكار  مستوى 
وتعزيز  اآلمنة،  التحتية  والبنية 
في  الحياة  لجودة  مستوى  أعلى 

المنطقة«.

 دعم الجهود 
المتواصلة لتوفير بيئة 

صحية وآمنة 
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الخميس 28 شعبان 1443 هـ الموافق 31 مارس 2022ماإلمارات

توزيع 43 ألف شجرة سمر في اإلمارة

بيئة أبوظبي تسجل 200 شجيرة »سلم« مهددة باالنقراض

هالة الخياط )أبوظبي(

أبوظبي   - البيئة  هيئة  سجلت 
وجود 200 شجيرة سلم في موقعين 
جديدين في مدينة العين خالل العام 
بأنها  تصنيفها  تم  والتي  الماضي، 
تسجيلها  وتم  باالنقراض«،  »مهددة 
سابقاً مرتين فقط في إمارة أبوظبي.

في  السلم  لطلح  الهيئة:  وأش��ارت 
بالغة؛  أهمية  الصحراوية  المناطق 
التربة  تماسك  على  تحافظ  فهي 
ب��ف��ض��ل ت��ع��دد ج��ذوع��ه��ا وج��ذوره��ا 
لمسافات  األرض  ف��ي  المتشعبة 
غذائي  مصدر  كذلك  وه��ي  كبيرة، 
لكثير من الحيوانات الصحراوية مثل 
اإلبل وغيرها من الحيوانات الرعوية، 
وتعديل  ال��ري��اح،  ص��د  ف��ي  دور  ولها 
كما  بها.  المحيط  الصحراوي  الجو 
ت��وف��ر ال��ظ��ل ل��إن��س��ان وال��ح��ي��وان��ات 
أغصانها  من  ويستفاد  الصحراوية، 
أو  للتدفئة  النار  إشعال  في  اليابسة 

الطبخ.
ويُمكن ُصنع من لحائه حبال ليفية، 
وي��س��ت��خ��دم ك��ع��ل��ف، ويُ��س��ت��خ��رج منه 
سائل القطران يستخدم لطالء جلود 
ويستخدم  الجرب،  لعالج  الحيوانات 
القطران أيضاً لطالء أشجار الفاكهة 
لحمايتها من الفطريات والحشرات.

وأضافت: من خالل رسم خرائط 
توزيع وتعداد أشجار السمر الطبيعية 
في إمارة أبوظبي، نجحت الهيئة في 

في  سمر  ش��ج��رة  أل��ف   43 تسجيل 
اإلمارة، وإعداد خريطة عالية الدقة 
ألماكن توزيعها، ال سيما وأن أشجار 
»مهددة«  أنها  على  المصنفة  السمر 
األش��ج��ار  م��ك��ون��ات  أه���م  م��ن  تعتبر 
ومن  أبوظبي،  إم���ارة  ف��ي  الطبيعية 

النباتات  تأهيل  إعادة  خالل مشروع 
البرية  الطبيعية  والموائل  المحلية 
الذي تنفذه الهيئة، أفادت أنها خالل 
العام 2021 استهدفت إعادة 17 نوعاً 
أكثر  نثر  وتم  المحلية،  النباتات  من 
من مليون بذرة في 3 محميات وهي 

جبل  متنزه  ال��ع��رب��ي،  المها  محمية 
الحبارى،  ومحمية  الوطني،  حفيت 
نوعاً   16 ل�  نبتة   3000 زراعة  وتمت 
تأهيل  وإعادة  المحلية،  النباتات  من 
الموائل في بوحصا عن طريق زراعة 
أن����واع ن��ب��ات��ي��ة م��ح��ل��ي��ة، واس��ت��خ��دام 

بذور  لنثر  طيار  دون  من  الطائرات 
من  طائرات  بوساطة  محلية  نباتات 
دون طيار. وأكدت: من خالل مشتل 
500 ألف  إنتاج  النباتات المحلية تم 
ن��وع��اً   76 ل���  ال��م��اض��ي  ال��ع��ام  شتلة 
البرية،  النباتات  ب��ذور  من  مختلفاً 
بذور  إنتاج  إلى  المشتل  حيث يهدف 
نباتات محلية مستهدفة الستخدامها 
في مختلف مشاريع الهيئة، كما شهد 
شجرة   2000 ترقيم  الماضي  العام 
محلية ومعمرة تشمل بشكل أساسي 
الغاف والسمر والسدر والسلم ضمن 
خريطة  وعمل  الطبيعية،  مناطقها 

وقاعدة رقمية لألشجار المرقمة.
إعادة  عمليات  في  الهيئة  وتعتمد 
وتحديد  الطبيعية  ال��م��وائ��ل  تأهيل 
الطبيعية  للموائل  الصحية  الحالة 
ع��ل��ى اس��ت��خ��دام ال��ط��رق وال��وس��ائ��ل 
األقمار  كصور  الحديثة  التكنولوجيا 
االص��ط��ن��اع��ي��ة، ال���ص���ور ال��ج��وي��ة، 

الطائرات من دون طيار.

أشجار السلم تتميز بتشعب جذوعها وجذورها في األرض لمسافات كبيرة )من المصدر(

3 ورش للتوعية 
بقيد المهندسين 

في أبوظبي

أبوظبي )االتحاد(

أبوظبي،  مدينة  بلدية  نظمت 
التابعة لدائرة البلديات والنقل، من 
خالل قطاع تخطيط المدن، ثالث 
ورش افتراضية خالل الربع األول 
للتوعية بنظام  العام الجاري،  من 

قيد المهندسين للعام 2022.
العاملين  ال���ورش  واستهدفت 
في المنشآت الهندسية والمزاولة 
ألنشطة المقاوالت واالستشارات 
العاملين  والمهندسين  الهندسية 
بالقطاعين  أب��وظ��ب��ي  إم���ارة  ف��ي 
ال��ح��ك��وم��ي وال����خ����اص، وذل���ك 
المقاوالت  شركات  مع  بالتعاون 
الهندسية  االستشارية  والمكاتب 
وال���ج���ه���ات ال��ح��ك��وم��ي��ة وش��ب��ه 
وهدفت  الصلة.  ذات  الحكومية 
تنظيمها  تم  التي  الثالث،  الورش 
خ����الل أش���ه���ر ي��ن��اي��ر وف��ب��راي��ر 
نحو  وح��ض��ره��ا   2022 وم����ارس 
600 مشارك، إلى توعية العاملين 
بأهمية  الهندسية  المنشآت  في 
تهدف  والتي  التصنيف،  أنظمة 
الممارسات  أفضل  تطبيق  إل��ى 
وسالمة  حماية  أجل  من  المهنية 
الهندسية  والمؤسسات  الشركات 
والمهندسين، ورفع مستوى الجودة 
المتصلة  القطاعات  في  واألداء 
لمواكبة  واإلنشاء،  البناء  بأعمال 
أعلى المعايير الهندسية العالمية، 
ولتحقيق سبل االرتقاء األمثل في 

مستوى الخدمات المقدمة. 
 

حاكم رأس الخيمة يستقبل 
رئيس وزراء كوراساو

حاكم أم القيوين يأمر باإلفراج عن 
عدد من نزالء »اإلصالحية والعقابية«

رأس الخيمة )وام(

الشيخ  السمو  صاحب  استقبل 
عضو  القاسمي  صقر  بن  سعود 
ال��م��ج��ل��س األع���ل���ى ح��اك��م رأس 
بمدينة  سموه  قصر  في  الخيمة، 
أم���س معالي  ب���ن م��ح��م��د  ص��ق��ر 
وزراء  رئ��ي��س  ب��ي��س��اس،  غ��ي��ل��م��ار 
جزيرة كوراساو، الذي يقوم بزيارة 
وذل���ك بحضور  ل��ل��ب��الد،  رس��م��ي��ة 
ال��وي��س��ي��س س��وه��ان��س ادري��ان��س 

هولندا  مملكة  سفير  أمبرختس 
لدى الدولة. ورحب صاحب السمو 
حاكم رأس الخيمة، بمعالي رئيس 
عالقات  تعزيز  وبحثا  ال����وزراء، 
التعاون بين دولة اإلمارات وجزيرة 
ك���وراس���او ف��ي ش��ت��ى ال��م��ج��االت. 
الصداقة  ب��رواب��ط  سموه  وأش���اد 
وعالقات التعاون الثنائي بين دولة 
اإلمارات وجزيرة كوراساو الواقعة 
بأميركا  ال��ك��اري��ب��ي  ال��ب��ح��ر  ف��ي 
الالتينية والتابعة لمملكة هولندا.

أم القيوين )وام(

الشيخ  ال��س��م��و  ص��اح��ب  أم���ر 
س��ع��ود ب��ن راش���د ال��م��ع��ال عضو 
المجلس األعلى حاكم أم القيوين 
ب����اإلف����راج ع���ن ع����دد م���ن ن���زالء 
والعقابية  اإلصالحية  المنشآت 
ف��ي أم ال��ق��ي��وي��ن، م��م��ن ص��درت 
والغرامة،  بالحبس  أحكام  بحقهم 
وذلك  متفاوتة،  عقوبات  ويقضون 
المبارك.  رمضان  شهر  بمناسبة 
ال��س��م��و حاكم  وأع����رب ص��اح��ب 
للمفرج  تمنياته  ع��ن  القيوين  أم 
للمجتمع  الصالحة  بالعودة  عنهم 
العفو  أمر  ويأتي  العامة.  والحياة 
عن النزالء في إطار حرص سموه 
فرصة  عنهم  المفرج  منح  على 

بدء حياة جديدة، وإدخال السرور 
والبهجة إلى قلوب أسرهم بصفة 

عامة، لتكتمل الفرحة لديهم.

حاكم رأس الخيمة مستقبال رئيس وزراء جزيرة كوراساو  )وام(

حميد بن عمار النعيمي يعزي في وفاة 
فاطمة النعيمي ومريم أمين

حميد بن عمار خالل تقديم التعازي )وام(

صممته زها حديد كأحد أكثر المباني استدامًة وذكاًء بالمنطقة

»بيئة« حاكم الشارقة يفتتح املقر الرئيسي لـ

الشارقة )وام(

اف��ت��ت��ح ص��اح��ب ال��س��م��و ال��ش��ي��خ 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، 
ع���ض���و ال��م��ج��ل��س األع����ل����ى ح��اك��م 
سمو  بحضور  أمس  الشارقة، عصر 
الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان 
حاكم  نائب  العهد  ول��ي  القاسمي، 
اهلل  عبد  الشيخ  وس��م��و  ال��ش��ارق��ة، 
نائب  القاسمي  بن سلطان  بن سالم 
حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان 
بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب 
الرئيسي  ال��م��ق��ر  ال��ش��ارق��ة،  ح��اك��م 
على  الواقع  بيئة  لمجموعة  الجديد 

طريق الذيد - الشارقة. 
ال��س��م��و حاكم  وت��ف��ض��ل ص��اح��ب 
على  بالتوقيع  وصوله  لدى  الشارقة 
اللوح اإللكتروني إيذاناً بافتتاح المقر 
إلى  سموه  بعدها  لينتقل  الجديد، 
حيث  المبنى  في  المتطور  المسرح 
ُعزف السالم الوطني وتليت آيات من 
الذكر الحكيم. وشاهد سموه عرضا 
بيئة  مجموعة  مسيرة  تناول  مرئيا 
كشركة  انطالقتها  منذ  وإنجازاتها 
إلى  الشارقة،  بإمارة  نفايات  إدارة 
دولية  مجموعة  لتصبح  تطورت  أن 
قابضة متعددة األعمال والقطاعات 
مستقبل  ه����دف  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ت��س��ع��ى 
صاحب  وت��ج��ول  للجميع.  مستدام 
في  ذلك  بعد  الشارقة  حاكم  السمو 
أروقة المقر الجديد الذي يعد مركزاً 
فروعها  بمختلف  المجموعة  إلدارة 
وشركاتها التابعة، مطلعاً سموه على 
ما يضم المبنى من مرافق وتقنيات 
مميزة  تجربة  تقدم  رحبة  وساحات 
رفع  في  وتساهم  والزوار  للموظفين 
أفضل  وتحقيق  اإلن��ت��اج��ي��ة  م��ع��دل 
الجديد  المبنى  ويُ��ع��د  اإلن��ج��ازات. 
العالمية  المعمارية  صممته  ال��ذي 
الراحلة زها حديد أحد أكثر المباني 
استدامًة وذكاًء في الشرق األوسط، 

كما أنه يرسي معايير جديدة لمكاتب 
المتطورة  للتقنيات  نظراً  المستقبل 
بيئة  مبنى  ويعتمد  يتضمنها.  التي 
الشمسية  ال��ط��اق��ة  ع��ل��ى  ال��ج��دي��د 
وي��ت��ض��م��ن ال��ع��دي��د م���ن ال��ت��ق��ن��ي��ات 
حرص  تعكس  التي  التطور  فائقة 
باعتبار  العصر  مواكبة  على  »بيئة« 
التحول الرقمي ركيزة رئيسية ضمن 

استراتيجيات المجموعة.
وت��س��اع��د ج��م��ي��ع ت��ل��ك ال��ع��وام��ل 
تحقيق  في  وتدعمها  بيئة  مجموعة 
أه���داف���ه���ا ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ح��ي��اد 

ال��ك��رب��ون��ي، وت��ق��دم ن��م��وذج��اً رائ���داً 
المستقبل  مكاتب  عليه  ستكون  لما 
مقر  ويعتبر  المستدامة.  وال��م��دن 
أكثر  ه��و  ال��ج��دي��د  بيئة  م��ج��م��وع��ة 
المباني اإلدارية في الشرق األوسط 
المعززة بالذكاء االصطناعي ويعكس 
بين االس��ت��دام��ة  خ��اص��اً  ان��س��ج��ام��اً 
والتقنيات، كما أنه بُني وفقاً لمعايير 
LEED البالتينية /وهو نظام دولي 
وتشغيل  وإن��ش��اء  تصميم  ل��ق��ي��اس 
األداء/،  وعالية  للبيئة  مباٍن مراعية 
وب��م��ا ي��ح��ق��ق ال��ح��ي��اد ال��ك��رب��ون��ي. 

المباني  آخ��ر  أح��د  المبنى  ويعتبر 
العالمية  المصممة  أبدعتها  التي 
فكرة  استوحت  وال��ت��ي  ح��دي��د،  زه��ا 
التي  الرملية  الكثبان  من  التصميم 
ه��ي ج���زء أص��ي��ل م��ن طبيعة دول��ة 
ويضم  المتحدة.  العربية  اإلم��ارات 
المبنى تقنيات مميزة تشمل ممرات 
على  التعرف  وتقنية  تالمسية،  ال 
وغ��رف  ال��دخ��ول،  لتسجيل  ال��وج��ه 
االج��ت��م��اع��ات ال��ذك��ي��ة، إض��اف��ة إلى 
آخر  ي��وف��ر  بالمبنى  خ��اص  تطبيق 

التحديثات والمعلومات للموظفين.

سلطان القاسمي يلتقي وزيرة التجارة  الموريتانية

الشارقة ) وام (

 التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن 
محمد القاسمي عضو املجلس األعلى حاكم الشارقة، 

أمس، يف دارة الدكتور سلطان القاسمي معالي الناها 
بنت حمدي ولد مكناس وزيرة التجارة والصناعة 

املوريتانية. ورحب سموه يف بداية اللقاء بوزيرة 
التجارة والصناعة التي تنوب عن معالي املختار ولد 

داهي وزير الثقافة والشباب والرياضة املوريتاني 

مؤكدًا سموه على العالقات التاريخية الوطيدة بني 
دولة اإلمارات العربية املتحدة واجلمهورية اإلسالمية 

املوريتانية. 
وتناول اللقاء تعزيز مجاالت التعاون يف العديد من 

القطاعات الثقافية مبا يسهم يف تعزيز الثقافة 
العربية، واحلفاظ على موروثها الغني، ودعم مختلف 

األدباء والكتاب والشعراء. حضر اللقاء عبداهلل محمد 
العويس رئيس دائرة الثقافة، ومحمد حسن خلف 

مدير عام هيئة الشارقة لإلذاعة والتلفزيون.

حاكم الشارقة خالل لقاء وزيرة التجارة والصناعة الموريتانية ) وام(

سلطان القاسمي خالل افتتاح المقر بحضور ولي عهد الشارقة وعبداهلل بن سالم القاسمي وسلطان بن أحمد القاسمي )وام(

أشجــار »السلــم« 
مهمــة للغـايــة 

بالمنـاطـق الصحراوية 
ألنها تحافظ على 

تماسك التربة

عجمان )وام(

ق���دم ال��ش��ي��خ ح��م��ي��د ب��ن عمار 
ال��ع��زاء ف��ي وف��اة  النعيمي، واج��ب 
فاطمة راشد النعيمي ومريم محمد 
أمين. وأعرب الشيخ حميد بن عمار 
النعيمي خالل زيارته مجلس عزاء 
النعيمي  راش��د  فاطمة  المرحومة 
المطوع في  راش��د عبداهلل  وال��دة 

منطقة الحميدية في عجمان.. عن 
ذوي  إلى  ومواساته  عزائه  ص��ادق 

المغفور لها بإذن اهلل تعالى. 
المرحومة  ع��زاء  خيمة  زار  كما 
من  ك��ل  وال���دة  أمين  محمد  مريم 
في  علي  آل  وع��ب��داهلل  إسماعيل 
منطقة الجرف، وقدم صادق عزائه 
ومواساته إلى أسرة وذوي المغفور 

لها بإذن اهلل تعالى.
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استئناف إلقاء الدروس اليومية بعد العصر أو العشاء 

تحديث بروتوكول تنظيم الصالة باملساجد يف رمضان 

أضاف: »عالوة على السماح بتوزيع 
مياه الشرب على المصلين شرط أن 
تكون معلبة، مع التأكيد على ضرورة 
لمراقبة اإلج��راءات  وج��ود متطوعين 
ومصليات  المساجد  في  االحترازية 
الكمام،  بلبس  االل��ت��زام  مثل  النساء 
وإلزامية استخدام السجادة الشخصية 
وااللتزام  الواحد،  االستخدام  ذات  أو 
بكافة اإلج��راءات الحترازية المعمول 
التحديث  ن��ص  وق����ال:  مسبقاً.  بها 
الجديد على إبقاء مسافة المتر الواحد 
بين المصلين مع السماح بإقامة صالة 
التراويح طيلة الشهر الفضيل، وصالة 
التهجد في العشر اآلواخ��ر من شهر 

رمضان المبارك وفق ضوابٍط معينة.
 وأشار إلى أن الضوابط تتضمن أن 
وإقامة  العشاء  آذان  بين  الوقت  يكون 
صالة العشاء 20 دقيقة، وأن تخصص 
مدة 45 دقيقة لصالة العشاء مع صالة 
التراويح 8 ركعات للشفع والوتر وتقام 
صالة التراويح بعد سنة العشاء مباشرة 
كما تقرر تخصيص وقت ال يتجاوز 45 
في  التهجد  إقامة صالة  أثناء  دقيقة 

العشر األواخر من الشهر الفضيل.
ن���ص على  ال��ت��ح��دي��ث  أن  وب��ي��ن   
لتكون  المصلين  اص��ط��ف��اف  تعديل 
عوضاً  »العمودي«  المستقيم  بالشكل 
تسهيل  بغرض  وذل��ك   »X« عن شكل 
والتنظيم،  وال��خ��روج  ال��دخ��ول  عملية 
في  المصاحف  توفير  إع��ادة  تم  كما 
المساجد والمصليات شرط تعقيمها 
بعد االستخدام، تقرر إعادة توقيتات 
اليومية  الخمس  للصلوات  اإلق��ام��ة 

لسابق عهدها قبل الجائحة. 
ونوه بأن جميع اإلج��راءات المعلنة 
س��ت��خ��ض��ع ل����إش����راف وال��م��راق��ب��ة 
المستمرة خالل أول أسبوع من شهر 
التعديل  وسيتم  ال��م��ب��ارك،  رم��ض��ان 
اإلج���راءات حسب  على  التحديث  أو 
ال��وب��ائ��ي وح��س��ب معطيات  ال��وض��ع 

المتابعة المستمرة. 
ال��ف��ض��ي��ل هو  ال��ش��ه��ر  أن  وأك�����د 
درء  هي  العبادة  وخير  للعبادة،  شهٌر 
اتباع  إل��ى  داعيا  الخطر  عن  النفس 
والتدابير  الالزمة  االحتياطات  كافة 
كوفيد-19  مواجهة  ف��ي  االح��ت��رازي��ة 
المتمثلة في التباعد الجسدي وتجنب 

التجمعات قدر اإلمكان والحرص على 
التجمعات،  أماكن  في  الكمامة  لبس 
بها  الموصى  التعليمات  كافة  واتباع 
البريك  طاهر  الدكتور  وأك��د  مسبقاً. 
العامري أنه على مدار 3 أعوام سخرت 
دولة اإلمارات كافة ممكناتها وجهودها 
عن  المسؤولة  القطاعات  جميع  في 
ج��ائ��ح��ة ك���وف���ي���د-19، وع�����ززت من 
مسؤوليتها تجاه صحة كل من يعيش 
على أرض ال��دول��ة وه��ي أول��وي��ة لدى 
تأمين  خ��الل  م��ن  ال��رش��ي��دة،  القيادة 
وتوفير منظومة استباقية متكاملة تعمل 
على مدار الساعة للتعامل مع الجائحة 

ومواجهة تحدياتها بمرونة عالية.

 أبوظبي )وام(

 أعلن الدكتور طاهر البريك العامري، المتحدث الرسمي عن الهيئة 

الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث خالل اإلحاطة اإلعالمية 

لحكومة اإلمارات حول مستجدات فيروس كورونا المستجد عن 

تحديثات عدة على بروتوكول تنظيم الصالة في المساجد والمصليات 

لشهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أنه تم توسيع نطاق استقبال 

المصلين واستأنفنا العديد من اإلجراءات التي كانت متوقفة بحكم 

ظروف الجائحة كوفيد19-.  وقال: »يحل علينا شهر رمضان المبارك 

للعام الثالث على التوالي منذ بدء جائحة كوفيد19- على العالم، 

وقد شهدنا في العامين الماضيين التزامًا مقبواًل من المجتمع 

وتجاوبًا لاللتزام باإلجراءات االحترازية خاصًة ونأمل أن يستمر االلتزام 

والوعي هذا العام في ظل الموجات المختلفة التي يشهدها 

العالم«. وأوضح بأن التحديث الجديد ينص على عودة مصليات النساء 

إلى طبيعتها خالل الشهر الفضيل، كما ينص التحديث على استئناف 

إلقاء دروس المساجد اليومية بعد صالة العصر أو العشاء ومحاضرات 

ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة »حفظه الله« في المساجد. 

نسبة 
اللقاحات

 قال طاهر البريك العامري: 
شهدت الدولة يف اآلونة 

األخيرة انخفاضًا ملحوظًا 
يف عدد اإلصابات نتيجة 
االلتزام املجتمعي ونسبة 

اللقاحات العالية، وقد 
عملت كافة القطاعات 

املعنية بناًء على هذه 
املعطيات املتغيرة على 

حتديث القيود اخلاصة 
بجائحة كوفيد-19 تبعًا 

لها، حيث مت إلغاء العديد 
من القيود على الطاقة 
االستيعابية لألنشطة 

والفعاليات يف الدولة 
وبتدرج محكم ومدروس، 

مشددًا على أهمية أن 
نستمر على هذه الوتيرة من 

احلرص املجتمعي لضمان 
استمرارية التدرج احملكم 

للعودة إلى احلياة الطبيعية 
اجلديدة يف الدولة. 

وأوضح، أن الدولة تعمل 
على رصد مؤشرات الوضع 

الوبائي وتقييمه بصورة 
مستمرة لوضع اخلطط 

واإلجراءات الالزمة لضمان 
صحة وسالمة املجتمع، 
وتتغير كافة اإلجراءات 
حسب املعطيات للوضع 

الوبائي إذ إن كل قراٍر يتم 
اتخاذه ُيتَخذ بناء على 

توازن وتشارك تكاملي 
بني كافة قطاعات الدولة 

لتحديد سبل احملافظة على 
صحة وسالمة اجلميع. 

وأكد أن دولة اإلمارات 
حترص دائمًا على أخذ 

تأثيرات جائحة كوفيد-19 
وتداعياتها كدروس 

مستفادة للتعامل معها 
مبرونة واتزان تام وتقدمي 

الدعم الالزم لكافة 
القطاعات لضمان سالمة 

املجتمع واستقراره. 
كما أكد أهمية احملافظة 

على مكتسبات كافة اجلهود 
الوطنية التي تقوم بها كافة 

القطاعات املختلفة مشيرًا 
إلى أن الوعي املجتمعي 
الذي نشهده وااللتزام 

امللحوظ من أفراد املجتمع 
ومساهمتهم الفعالة 

يف تطبيق اإلجراءات 
االحترازية والوقائية قد 

أسهم بشكل ملحوظ يف 
االنخفاض املستمر ألعداد 
اإلصابات املسجلة بالدولة، 

وهذا الوعي واحلماية 
الذاتية تأتي أهميتها بشكل 

أكبر اآلن مع قرب الشهر 
الفضيل أكثر.

تخصيــص وقــــت ال يتجاوز 45 دقيقة 
أثناء صالة التهجد في العشر األواخر 

عـــــــــــودة مصليـــــــات النســـــــــــاء إلـــــــــى 
طبيعتهـــــا خــالل الشهـــــــــر الفضيــــــــــل 

إبقــــــاء مسافـــــة المتــــر الواحــــد بيـــــن 
المصليــــن وإقامـــة صــــالة التراويـــــــح 

 أضاف طاهر البريك العامري: أن الصحة العامة أولوية ومسؤولية 
مجتمعية، وبتكاتف املجتمع نبني درعًا حصينة لنحمي بها أنفسنا 

ونحمي بها كافة فئات املجتمع خصوصًا أصحاب الهمم وكبار 
املواطنني واملقيمني وجميع الفئات األكثر عرضة للخطر، إذ إن 

حمايتهم من أي خطر هي مسؤولية مجتمعية علينا جميعًا، وضمان 
سالمتهم وعافيتهم هي ضماٌن لنعمة السالمة واألمان التي ننعم بها. 

ودعا يف ختام اإلحاطة اإلعالمية أفراد املجتمع إلى ضرورة التعاون 
وااللتزام باإلجراءات الوقائية ملواجهة فيروس كوفيد-19، ومع قرب 

الشهر الفضيل، مؤكدًا أن احلفاظ على صحتهم وسالمتهم أولوية 
قصوى لدى قيادتنا الرشيدة.

مسؤولية مجتمعية

770 حالة شفــاء 
مـــــن »كـــورونـــا«..

 وال وفيـــــــــــــــــات

  أبوظبي )وام(

الصحة  وزارة  مع خطة  تماشياً 
وزي��ادة  لتوسيع  المجتمع،  ووقاية 
ن���ط���اق ال���ف���ح���وص ف���ي ال���دول���ة 
وحصر  المبكر  االكتشاف  بهدف 
ال����ح����االت ال��م��ص��اب��ة ب��ف��ي��روس 
كورونا المستجد، »كوفيد - 19«، 
أعلنت  وعزلهم،  لهم  والمخالطين 
 308.848 إج����راء  ع��ن  ال������وزارة 
فحصاً جديداً خالل الساعات ال� 
مختلفة  فئات  على  الماضية   24
أفضل  باستخدام  المجتمع  ف��ي 
الطبي.  الفحص  تقنيات  وأح��دث 
التقصي  إج��راءات  تكثيف    وأسهم 
وال��ف��ح��ص ف��ي ال���دول���ة وت��وس��ي��ع 
مستوى  على  الفحوصات  نطاق 
الدولة في الكشف عن 288 حالة 
ك��ورون��ا  بفيروس  ج��دي��دة  إص��اب��ة 
مختلفة،  جنسيات  من  المستجد 
وجميعها حاالت مستقرة وتخضع 
وبذلك  الالزمة،  الصحية  للرعاية 
المسجلة  ال��ح��االت  مجموع  يبلغ 

890.987 حالة.   
كما أعلنت الوزارة عدم تسجيل 
أي حالة وفاة خالل األربع والعشرين 
يبلغ عدد  وبذلك  الماضية،  ساعة 
حالة.   2.302 الدولة  في  الوفيات 
  كما أعلنت ال��وزارة عن شفاء 770 
بفيروس  لمصابين  ج��دي��دة  حالة 
 »19  - »كوفيد  المستجد  ك��ورون��ا 
وتعافيها التام من أعراض المرض 
الصحية  ال��رع��اي��ة  تلقيها  ب��ع��د 
المستشفى،  دخولها  منذ  الالزمة 
وبذلك يكون مجموع حاالت الشفاء 

866.872 حالة.

 13.753
جرعــة مـــن لقـاح »كـوفيـــد-19«

أبوظبي )وام(

 أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 13.753 جرعة من لقاح »كوفيد-19«، 
خالل الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى 
أمس 24.512.442 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 247.84 جرعة لكل 100 شخص. يأتي 

ذلك تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح »كوفيد-19«، وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة 
المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحاالت، والسيطرة على 

فيروس »كوفيد- 19«.

جميع اإلجراءات المعلنة 
تخضع لإلشراف 

والمراقبة 

طاهر البريك العامري

إبقاء مسافة المتر الواحد بين المصلين خالل الشهر الفضيل )االتحاد(



دبي )االتحاد(

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك 
والتعايش  التسامح  وزي��ر  نهيان،  آل 
دبي   2020 إلكسبو  ال��ع��ام  المفوض 
أعمال القمة العالمية لإلنسانية 2022  
في  للمعارض  دب��ي  مركز  ف��ي  أم��س 

إكسبو.
وقال معاليه: إن العمل اإلنساني هو 
ما يميز ثقافة دولة اإلم��ارات العربية 
المتحدة التي وصلت إلى ما هي عليه 
اليوم بفضل قيادتنا الرشيدة وشعبنا 
العظيم الذي يهتم باآلخرين ويشاركهم 
ما هم فيه، وال يبخل بوقته وم��وارده 
المساعدة.  إلى  يحتاج  من  كل  لدعم 
ولقد كان المغفور له  الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان، طيب اهلل ثراه، يؤمن 
بشدة بأهمية العمل اإلنساني بصفته 
المشاعر  تعكس  أخ��اق��ي��ة  فضيلة 
توجيهاته  وبفضل  النبيلة.  اإلنسانية 
ونهجه، أضحت دولة اإلمارات داعًما 
حول  اإلنساني  للعمل  أساسًيا  وركناً 
العالم. ولقد شجعنا الشيخ زايد على 
بصفته  اإلنساني  بالجانب  االهتمام 
استثماًرا مهًما ومستداماً في مجتمعنا 
الحاضر والمستقبل. كما ألهمنا كذلك 
على القيام بذلك بحكمة ورؤية واضحة 
المعالم. وإني أرى صدى رسالة الشيخ 
زايد النبيلة يظهر بوضوح في أعمال 

هذه القمة التي تجمعنا اليوم«.
وقال معاليه: »إننا كمستثمرين ذوي 
المطالبات  م��ن  الكثير  ن��واج��ه  رؤي��ة 
التي نخصصها  بالموارد  يتعلّق  فيما 
ن���درك أن  للعمل اإلن��س��ان��ي. ون��ح��ن 
األط��ف��ال حول  م��ن  المايين  ه��ن��اك 
في  حقهم  على  يحصلون  ال  العالم 
توفير  ن��ري��د  فإننا  ول��ذل��ك  التعليم، 
كما  جميًعا.  لهم  ومعلمين  م���دارس 
في  البشر  بني  م��ن  اآلالف  أن  نعلم 
من  يعانون  المجتمعات  من  العديد 

ونحن  صحية  غير  معيشية  ظ��روف 
ولذلك  مساعدتهم،  على  بجد  نعمل 
القضاء  االنساني  ال��واج��ب  من  ن��رى 
على هذه األمراض وعاج المصابين 
من  كثيًرا  أن  جميًعا  نعرف  كما  بها. 
المجتمعات تحتاج إلى خدمات طرق 
وعلى  تواصل  ووسائل  ومياه  وكهرباء 
العالم بذل الجهد لتوفيرها لهم لرفع 
أن  أي��ًض��ا  ونعلم  معيشتهم.  مستوى 
ال  امجتمعات  من  العديد  في  المرأة 
تحصل على حقها في االسهام بدورها 
والمشاركة في المسيرة اإلنسانية، وال 
وال  وتمكينها،  لدعمها  العمل  من  بد 
ننسى ضحايا النزاعات المسلحة، من 
األطفال والنساء والمدنيين الذين هم 
وكلنا  والدعم،  للعون  الحاجة  بأمس 
على علم بحاجتنا الملحة إلى تعزيز 
اإلنساني  والتعايش  التسامح  قيم 
وإزالة مخاوف عدم الثقة بين األديان 
والثقافات المختلفة في جميع أنحاء 

العالم«.

والتعايش:  التسامح  وزي���ر  وق���ال 
مجتمع  »بناء  هو  القمة  ه��ذه  »شعار 
أفضل«.  أجل عالم  إنساني قوي من 
أن  جميًعا  منا  الهدف  ه��ذا  ويتطلب 
إنسانية  كأسرة  سوًيا  ونفكر  نتكاتف 
»أس��رة  عن  أتحدث  وعندما  واح���دة. 
التأكيد على  ف��أود  واح���دة«،  إنسانية 
إيماني الكبير بقوة التعاون اإلنساني 
في تشكيل المستقبل والمساهمة في 
العالمية  التحديات  م��ن  الكثير  ح��ل 
الكبيرة.  وأضاف معاليه: »إن إكسبو 
لمثل  المثالي  المكان  هو  دبي   2020
ه���ذه ال��م��ن��اق��ش��ات، فقد أث��ب��ت هذا 
مزيد  إل��ى  حاجتنا  العالمي  الحدث 
مختلف  لحل  وال��ح��وار  التفاهم  م��ن 

المشكات والتحديات العالمية.
 عقب ذلك القت  األميرة لمياء بنت 
ماجد آل سعود، األمين العام لمؤسسة 
الوليد لإلنسانية  وزون��دوا مانديا«، 
كلمتين  م��ان��دي��ا  م��ؤس��س��ة  رئ��ي��س 

بالمناسبة.
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خالل افتتاحه »القمة العالمية اإلنسانية« في »إكسبو«

نهيان بن مبارك يؤكد أهمية التعاون 

اإلنساني يف تشكيل املستقبل

نهيان بن مبارك وأحمد بن سعيد وحسين الحمادي والحضور خالل افتتاح القمة )من المصدر(

استضاف احلدث مجموعة من 
اجللسات النقاشية واحلوارات التي 

تضمنت مشاركة املدينة العاملية 
للخدمات اإلنسانية والتي قدّمت 

أمنوذج دبي الذي ميثل أكبر مركز 
إنساني يف العالم. كما تضمنت أعمال 

القمة حوار مع »فاليري نكامباجن 
بيمو«، نائب مدير التنمية العاملية، 

مبؤسسة »بيل وميليندا غيتس« والتي 
تناولت فيه »دور املؤسسات اخليرية 

خالل األوقات املتقلبة واألزمات. 
واختتمت القمة أعمالها مبناقشة 

خاصة حول »الدور األساسي للقطاع 
اخلاص، واملسؤولية االجتماعية 
للشركات، واملنظمات الدولية يف 

خلق مجتمع إنساني أفضل« والتي 
قّدمها هاني خباز، مدير عام صندوق 

االئتمان إلعادة إعمار سوريا إلى 
جانب »روبرتو كروسي«، مدير 

عام شؤون الشركات الناشئة يف 
»مايكروسوفت الشرق األوسط، تركيا 

وباكستان«.

جلسات

زار عددًا من األجنحة والتقى »إدارة العالقات الحكومية« 

صقر غباش: »إكسبو« أبرز الوجه الحضاري لإلمارات

دبي )االتحاد(

رئيس  غ��ب��اش  صقر  معالي  أش���اد 
بجهود  االت��ح��ادي  الوطني  المجلس 
فريق معرض إكسبو2020 دبي خال 
المعرض،  مقر  في  أم��س  بهم  لقائه 
بدورهم المهم والمحوري في استقبال 
جميع الزوار من أغلب الفئات العمرية 
الفعاليات  م��ن  الهائل  ال��ع��دد  وإدارة 
المتنوعة التي أقيمت خال المعرض 
والترحيب بكل الزائرين على اختاف 
التعاون  من  ب��روح  وعاداتهم  ثقافاتهم 
اإلمارات  أبهى صور  ورسم  والتفاؤل، 

أمام العالم خال المعرض.
وق��ال معاليه إن فريق عمل إكسبو 
الراسخة  والمبادئ  القيم  يجسدون 
التي قامت عليها دولة اإلم��ارات التي 
ودولياً،  إقليمياً  ب��ارزة،  تحظى بمكانة 
بفضل ما تقدمه قيادتنا الرشيدة من 
إلى  مشيراً  للجميع،  ومساندة  دع��م 
اإلم��ارات  أبناء  العديد من  أن حرص 
والمقيمين على ارضها على المشاركة 

جميع  يمثلون  وال��ذي��ن  المعرض  ف��ي 
اإلم��ارات  الجنسيات على أرض دولة 
هو  دب���ي،   2020 إكسبو  معرض  ف��ي 
للعمل،  ال��س��ام��ي��ة  للمعاني  تجسيد 
الحدث  ه��ذا  إن��ج��اح  على  وحرصهم 
العالمي، بصورة مشرقة تعكس مفاهيم 
التحضر والرقي في الدولة، ما يعكس 
في  اإلم���ارات  لدولة  الكبيرة  المكانة 
قلوب كل مواطن ومقيم، بصفتها بلد 

التعايش والسام.
عملكم  إكسبو  لفريق  معاليه  وأك��د 

آثار  له  ستكون  المعرض  فترة  خال 
إيجابية كبيرة، نظراً للخبرات الكبيرة 
الحدث  ه��ذا  ف��ي  اكتسبتموها  التي 
العالمي الكبير، ويمثل إضافة كبيرة لكم 
في حياتكم العملية، سواء في تحسين 
حياة اآلخرين في مجتمعاتكم المحلية 
أو على المستوي العالمي، مشيراً إلى 
أن كل فرد من المشاركين سوف ينظر 
إلى تجربته في معرض إكسبو 2020 

بكل فخر واعتزاز.
م��ن ج��ان��ب��ه��م، أع���رب ف��ري��ق إدارة 

إلكسبو  المحلية  الحكومية  العاقات 
2020 دبي عن بالغ امتنانهم وشكرهم 
واعتزازهم العميق لمعالي صقر غباش 
رئيس المجلس الوطني االتحادي علي 
بدورهم،  والثناء  بهم  اللقاء  حرصه 

خال عملهم في معرض إكسبو.
أجنحة  غباش  صقر  معالي  وزار   
م��ؤس��س��ة أح��م��د ب��ن زاي���د لألعمال 
الخيرية واإلنسانية وطيران اإلمارات، 
وال��ف��رص وك��ازاخ��س��ت��ان ف��ي معرض 

إكسبو 2020 دبي.

صقر غباش خالل لقائه فريق إدارة العالقات الحكومية المحلية )من المصدر(

أحمد بن سعيد وأبو الغيط يشهدان 
إطالق مبادرة »العيش باستقاللية« 

دبي )االتحاد(

شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران 
المدني الرئيس األعلى الرئيس التنفيذي لطيران اإلمارات والمجموعة، 

راعي معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، ومعالي أحمد أبو الغيط األمين 
العام للجامعة العربية، وعبد اهلل المزروعي رئيس اتحاد غرف التجارة 

والصناعة في دولة اإلمارات، أمس، حفل إطالق مبادرة »العيش باستقاللية«، 
وتوقيع اتفاقية التعاون بين »اتحاد الغرف العربية« وإدارة »معرض إكسبو 

أصحاب الهمم الدولي«، في مقر إكسبو 2020 دبي.
 وجرى خالل الحدث تكريم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ومنحه 

لقب »راعي االبتكار العربي لتمكين أصحاب الهمم« من قبل معالي أحمد أبو 
الغيط، والدكتور خالد حنفي األمين العام التحاد الغرف العربية.

وجاء تكريم سمو الشيخ أحمد بن سعيد، تقديرًا لرعايته الكريمة لمبادرة 
»العيش باستقاللية«، ولجهود سمّوه الطيبة لتمكين أكثر من 50 مليون 

نسمة من أصحاب الهمم يعيشون في دول الشرق األوسط، ويتطلعون إلى 
مساعدتهم على العيش باستقاللية من خالل التقنيات والتكنولوجيا 

الحديثة وبرامج إعادة التأهيل المتطورة. بعد ذلك بارك كل من سمو الشيخ 
أحمد بن سعيد ومعالي أحمد أبو الغيط، التوقيع على اتفاقية التعاون 
المشترك بين إدارة معرض اكسبو أصحاب الهمم الدولي واتحاد الغرف 

العربية ممثاًل لمبادرة العيش باستقاللية من قبل الدكتور خالد حنفي 
وغسان سليمان أمهز المنسق العام للمعرض.

 وكان سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، قد التقى الدكتور أحمد أبو 
الغيط، وعددًا من المسؤولين، واستعرضا اإلنجازات التي تحققها دولة 
اإلمارات على صعيد تمكين أصحاب الهمم، وأيضًا أهمية مبادرة العيش 
باستقاللية في خدمة أصحاب الهمم في الوطن العربي ككل وأهدافها 

الرامية إلى تمكين أصحاب الهمم، وإتاحة الفرصة أمامهم لتحقيق أحالمهم 
وطموحاتهم. وفي ختام اللقاء، شكر سموه األمانة العامة التحاد الغرف 

العربية على إطالق هذه المبادرة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك 
من أجل خدمة أبنائنا من أصحاب الهمم في الدول العربية. وقال سموه:»سعيد 

برؤية المزيد من الجهود والمبادرات المتميزة، التي تستهدف تمكين أصحاب 
الهمم وتطويع االبتكار التكنولوجي، بما يلبي احتياجاتهم ويحقق آمالهم 

وطموحاتهم«.

أحمد بن سعيد وأبو الغيط والحضور خالل إطالق المبادرة )من المصدر(

»الموروث الشرطي« ألبوظبي
في إكسبو 2020 دبي

دبي )االتحاد(

شارك قسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعالقات العامة في شرطة 
أبوظبي، بجناح فزعة في معرض إكسبو 2020 دبي واشتملت المشاركة على 

عرض الروبوت اآللي وزي شرطي المستقبل الذي يعكس التطور الكبير 
لشرطة أبوظبي في شتى المجاالت وجهودها في استشراف المستقبل. كما 

استعرض اهتمام شرطة أبوظبي بالموروث الشرطي وتعريف المجتمع به 
منذ بداية تأسيس ونشأة شرطة أبوظبي منذ عام 1957 ومراحل التطور التي 

جعلت من أبوظبي أكثر المدن أمنًا على مستوى العالم ومسيرة االنجازات التي 
حققتها.

وعرض خالل محاضرة - بعنوان »تاريخ شرطة أبوظبي وموروثها« - مجموعة 
من صور اآلليات واألسلحة واألزياء التى كانت مستخدمة قديمًا، وإنجازات 

الموروث الشرطي، وتم خاللها توزيع كتيبات تحكي عن مراحل تطور شرطة 
منذ التأسيس. وأشار المحاضر المساعد أول حميد عبد اهلل المزيني الباحث 

في تاريخ شرطة أبوظبي الى أهمية المحافظة على الموروث الشرطي والذي 
يعد جزءًا أصياًل في تشكيل الهوية الوطنية والشخصية اإلماراتية المعاصرة 

الفتًا إلى أنه أسهم بصورة فاعلة في تنشئة جيل واع يمتلك فكرًا ويبرز سجلها 
في الحفاظ على المنجزات الوطنية والمعالم الحضارية والتاريخية.

على هامش فعاليات أسبوع المناخ في الشرق األوسط وشمال إفريقيا

»الطريق إلى كوب 27 و28« يف جلسة حوارية 

دبي )االتحاد(

والهيئة  والبيئة  المناخي  التغير  وزارة  نظمت 
للتغير  العربي  االتحادية للشباب ومجلس الشباب 
المناخي، جلسة حوارية بعنوان »الطريق إلى كوب 
27 وكوب 28« حول تعزيز تمكين الشباب في العمل 
المناخي ورسم مستقبل المنطقة، بمشاركة معالي 
المناخي  التغير  وزيرة  المهيري  محمد  بنت  مريم 
والبيئة، ومعالي شما المزروعي وزيرة دولة لشؤون 
وزي��رة  ف��ؤاد  ياسمين  الدكتورة  ومعالي  الشباب، 

البيئة في جمهورية مصر العربية.
وشارك في الجلسة التي أقيمت في جناح الشباب 
الشباب  مجلس  أعضاء  دب��ي،   2020 إكسبو  في 
الشباب  من  واسع  وعدد  المناخي،  للتغير  العربي 

المعنيين والمهتمين بمجال العمل المناخي.
محمد  بنت  م��ري��م  معالي  ق��ال��ت  كلمتها  وف��ي 
مشاركتهم  وتعزيز  الشباب  تمكين  »إن  المهيري: 
في رسم وتنفيذ التوجهات المستقبلية يمثل أولوية 
استراتيجية لدولة اإلمارات، وتوفر قيادتنا الرشيدة 
الدعم والرعاية الازمة دائماً لضمان مساهمة فئة 

الشباب في إيجاد مستقبل أفضل مستدام«.
وأضافت: »ويمثل الشباب محركاً رئيساً لطموح 
على  األقدر  الفئة  كونهم  عالمياً،  المناخي  العمل 
إحداث تأثير فعال عبر توظيف قدراتهم في إيجاد 
باإلضافة  المناخ،  تغير  لتحديات  ابتكارية  حلول 
العام  المجتمعي  الوعي  رفع  في  مساهمتهم  إلى 
المجتمع  ومكونات  أفراد  كافة  مشاركة  بضرورة 

ف��ي العمل م��ن أج��ل ال��م��ن��اخ، ل��ذا ت��ح��رص دول��ة 
تمثيل  ووج��ود  مشاركتهم  تعزيز  على  اإلم���ارات 
قوي لهم في كافة الفعاليات واألحداث المرتبطة 

مع  ح��واره��ا  وف��ي  وال��م��ن��اخ��ي«.  البيئي  بالعمل 
معاليها  أكدت  الجلسة،  في  المشاركين  الشباب 
في  ستقامان  اللتين  و28   27 ك��وب  دورت���ي  أن 
محاورهما  أحد  في  ستركزان  واإلم���ارات  مصر 
كافة  في  الشباب  مشاركة  تعزيز  على  الرئيسة 
نواحي العمل المناخي وإتاحة المجال لهم لتقديم 
المساهمة في  دورها  التي من  االبتكارية  الحلول 

التنمية المستدامة. تحقيق 
وم��ق��ال��ت م��ع��ال��ي ش��م��ا ال����م����زروع����ي:»إن دور 
الشباب محوري في ملف العمل المناخي وتحقيق 
اإلمارات  دولة  توليه  الذي  األمر  وهو  االستدامة، 
االستراتيجية  أول��وي��ت��ه��ا  ضمن  ك��ب��ي��راً  اه��ت��م��ام��اً 
التوجهات  في  مشاركتهم  وتعزيز  الشباب  لتمكين 

المستقبلية«.

مريم المهيري وشما المزروعي خالل الجلسة )من المصدر(

أسبوع المناخ
 تستضيف دولة اإلمارات فعاليات أسبوع املناخ 

يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا 2022، للمرة 
األولى يف املنطقة، متهيدًا ملناقشة أهم القضايا 

املناخية للمنطقة التي سيتم طرحها على طاولة 
مؤمتر دول األطراف كوب 27 والذي سيقام يف  

مصر نوفمبر املقبل، واستعدادًا لدورة املؤمتر 
كوب 28 التي ستستضيفها اإلمارات 2023.

مرافئ

يوم الخميس.. 
يوم اإلبهار 

في ساحة الوصل

يشهد  الفرح، سوف  أزهار  وتفتح  اإلبهار،  أمكنة  من  مكان  في 
جليلة  وعبارة  وعنبر،  مسك،  الختام  وفي  الختام،  حفل  العالم 
يختم  الناسك  هناك  دبي  في  ألن  وتذهل  وتدهش،  اللب،  تخلب 
تاوته بعد فيض من غنائم الفرح، بعد نعيم ترعرع عند مضارب 
عند  المعنى،  خاصرة  عند  هناك  العطاء،  ورونق  المهارات،  أهل 
متناهية،  ال  زاهية،   ،»2020 »إكسبو  أقمار  تبرز  ولهفة  شغاف 
التي  األن��وار  قصة  س��اردة  والكواكب  النجوم،  ن��ور  على  قابضة 
عصر  في  النور  حزمة  العالم  لتهدي  دب��ي  في  واتسعت  شعت 
في  أصبحت  وطموحات  حلماً  يتوالى  الفضي،  وزمنها  أنوارها، 
الدنى معلماً تاريخياً ملهماً لآلخر، مبدعاً في مختلف المجاالت، 
والصعد، ألن الفارس، والشاعر، فكر وتدبر، وعمل على أن تكون 
الخيل،  بين  ما  وليدمج  النبيل،  وج��واده  األعظم،  قصيدته  دبي 
بالذائقة  االرتقاء  أجل  من  تنافس  ميدان  منهما  ويجعل  والشعر، 
الرياضية  المسألة  هي  دبي  تصبح  بحيث  االبتكار  منسوب  ورفع 
ونحن  واليوم  األشمل،  الكونية  الفيزياء  وهي  العالم،  في  األهم 
يتحرك  نبيًا  كائناً  دبي  في  نرى  الجمالي  المساق  هذا  نتابع 
الشمعة  قلب  في  ويدخلنا  مشاعرنا  فيحرك  أفئدتنا،  باتجاه 
يلقي  الجمال  وحيث  وال��دفء  النور،  حيث  إكسبو،  في  المضاءة 
بشاله الحريري على الناظرين ويمأل الوجدان في الثنايا قوارير 
أزهار  المأل  في  ونحن  نمضي  وهكذا  السعادة،  لب  وقواني، هي 
على  الحياة شاهدة  بتات  لتفتح  األسئلة،  طين  من  تخرج  لوتس 
عصر إماراتي بامتياز وال منافس، ألن الجياد أسرجت والفرسان 
واستشرفت  الرؤية  أشعة  طلعت  أن  منذ  السباق  خوذات  ارتدوا 
نور المستقبل، وتكحلت األرض بأثمد المشاريع الكبرى، وارتدت 
الرحلة،  تابعت  بل  الركاب،  تتوقف  ولم  االزدهار  معطف  السماء 
قوة  الفكر  تمنح  عنادها  في  ألنها  شيقة  ولكنها  طويلة،  والرحلة 
بذل  وهكذا  والعواهن،  العواتي،  على  االنتصار  وحلم  المجابهة، 
جدار  على  المعلقة  قصيدته  دبي  تصبح  لكي  جهده  جل  الفارس 
التاريخ لتحكي قصة فارس فكر، فعبر المضائق، فوصل، وها هو 
غابت  وما  والسهر،  الكد  نتاج  ويحصد  التعب،  ثمار  يجني  اليوم 
بذلهم،  فمنحوها  الحياة  أحبوا  رجال  أفكار  مصابيحها  شمس 
نخيلهم،  جذور  تروي  أنهار  جداول  عرقهم  من  وجعلوا  وأعطوا 

وتمأل عروق الوطن بالماء الزالل.
ف��ي س��اح��ة ال��وص��ل ه��ن��اك خ��ص��ات ال��ع��ال��م ت��ت��واص��ل بعضها 
البشرية  األع���راف  في  لها  جديلة  األم��ل  من  وتجعل  بالبعض، 
أن نشترك في حب  العالم في  ونعيم  الذوق،  الجمال وأصل  سر 
الجمال، ونمأل جعبة األيام جدالً معرفياً يقودنا إلى اإلفصاح عن 
ماذا  لنعرف  الهند  جوز  قشرة  نكسر  لم  إذا  العالم،  غموض  سر 

والعميق. الغامض،  المكنون  يكمن في 

علي أبو الريش

Ali.AbuAlReesh@alIttihad.ae



دبي )وام(

كيرِكنتزس،  ديميتري  معالي  أك��د 
األمين العام للمكتب الدولي للمعارض، 
إكسبو  معارض  على  المشرفة  الهيئة 
شكل  دب��ي   2020 إكسبو  أن  الدولية، 
حيث  والتفاؤل،  للصمود  نبياًل  رم��زاً 
الطريق نحو  المشاركين  أضاء لجميع 
معاليه  وأش��اد  أفضل.  مستقبل  صنع 
دبي،   2020 إلكسبو  المبهر  بالنجاح 
النسخة األولى من إكسبو الدولي التي 

تُقام في المنطقة. 
ووص����ف ك��ي��ف وّح����د ال��م��ن��ظ��م��ون، 
 192 عددها  البالغ  المشاركة  وال��دول 
الجهات  من  غيرها  من  وطيف  دول��ة، 
معالجة  أج��ل  م��ن  جهودهم،  المعنية 
التحديات التي اعترضت طريق إقامة 
على  الممتد  الضخم  االحتفال  ه��ذا 

جائحة  ف��ي خضم  أش��ه��ر  ستة  م���دار 
تصريحات  ف��ي  وأش���اد  ك��وف��ي��د-19. 
إكسبو  ختام  حفل  بمناسبة  صحفية، 
2020 دبي اليوم، بالجهود الهائلة التي 
بُذلت في موقع إكسبو 2020 دبي ومن 
كافة فرق العمل. وحول تطور معارض 
 ..1851 ال��ع��ام  منذ  ال��دول��ي��ة  إكسبو 
سبب  في  التفكير  نعيد  »عندما  قال: 
انطالق هذه الفعاليات، نرى أنها كانت 
وسيلة تمّكن العالم بأسره وبلدانه من 
وكانت  ابتكاراتها  أح��دث  استعراض 
ولذلك  حدثت،  قد  الصناعية  الثورة 
ك��ان ك��ل م��ا ف��ي األم��ر ه��و استعراض 
كيف يجري تصنيع العالم، لكن ما نراه 
فتركز  الفترة،  لتلك  تطّور  هو  اليوم 
معارض إكسبو الدولية اآلن بشدة على 
التي  واآللية  معاً  الناس  جمع  طريقة 
يمكننا بها توحيد جهودنا«. وأضاف أن 

ذلك يعد سبباً مهماً من أسباب تأثير 
جمع  بالفعل  فهو  دب��ي،   2020 إكسبو 
192 دولة معاً من أجل خير البشرية. 
وحول تبني النسخة الحالية من إكسبو 
دول���ة«..  لكل  »ج��ن��اح  ال��دول��ي سياسة 
دولة  كل  لمنح  مبِهرة  محاولة  أنه  أكد 

وهذا  بالفعل،  صوتها  إليصال  فرصة 
عبر   2020 إكسبو  ف��ي  ف��ع��اًل  المهم 
هويتهم،  عن  بالتعبير  للجميع  السماح 
وليس محاولة عرض ما نظن أنه يمثل 
اآلخر أمام الجمهور. وتابع: »ما يسّرنا 
بالفعل هو مشاهدة كيف مثلت الدول 
نفسها وكيف ركزت بشدة على الجزء 
الموضوع، وهذه  يهّمها من هذا  الذي 
حال جميع البلدان، مهما كان حجمها 
اإلجمالي  ناتجها  أو  سكانها  عدد  أو 
يمكننا  هويتنا،  تكن  ومهما  المحلي. 
البشرية، وفي  تأدية دور في مستقبل 
مع  بعضنا  به  يتصل  ال��ذي  المستقبل 
العيش معاً  فيه  والذي نستطيع  بعض 
للغاية  لذا سعدُت  نحو مستدام.  على 
معاً  ال��دول  هذه  اجتمعت  كيف  برؤية 
إكسبو  دور  وع���ن  ذل����ك«.  سبيل  ف��ي 
جديدة  معايير  إرس��اء  في  دبي   2020

المستقبلية..  الدولية  إكسبو  لمعارض 
في  نجح  دب��ي   2020 إكسبو  أن  أك��د 
التحديات  رغم  جديدة  معايير  إرس��اء 
في إكسبو 2025 باليابان، وسيتواصل 
العمل وسيظهر هذا اإلرث في نسخة 
أوساكا.  وحول التحديات التي واجهها 
إكسبو 2020 دبي، قال معالي ديميتري 
كيرِكنتزس: »على مدى 170 عاماً من 
لم نضطر  الدولي، فإننا  تاريخ إكسبو 
أبداً إلى التعامل مع مثل هذه العقبات 
وب��ك��ل ص���راح���ة، ف���إن ال��ف��ض��ل يعود 
للجميع في القرارات التي تم اتخاذها 
دبي   2020 إكسبو  أن  تسمع  فعندما 
ي��ت��م��ح��ور ح���ول ال��ت��ض��ام��ن واألخ����وة، 
كيفية  في  بالفعل  متجّسداً  ذلك  تجد 
تغلبنا على هذه العقبات، عبر تكييف 
القوانين، وتأجيل الحدث الدولي لمدة 

عام«. 
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أشاد بالنجاح المبهر للحدث

المكتـــب الــدولــــي للمعــــارض:
إكسبو 2020 دبي رمز نبيل للصمود والتفاؤل 

رسالة  

وعن رسالته لكل من 
أسهم يف جناح إكسبو 

2020 دبي.. قال 
كيرِكنتزس:  دمييتري 

ليست  لكم..  »شكرًا 
أستطيع  وال  كافية 

أن أتخيل اجلهود 
ُبذلت  التي  الهائلة 

هنا يف هذا املوقع«. 
وأضاف: »أعبر عن 

لدولة  امتناني  جزيل 
اإلمارات - قيادة 
وشعبًا، إذ أرست 

سالمة  بروتوكوالت 
لم يتخيلها أحد يف 
املاضي.. ولدي اآلن 
تصور جديد ملا أود 
حدوثه يف معارض 

العاملية  إكسبو 
رأيي  ويف  املستقبلية، 

أن احلدث الدولي 
قد أحدث تغييرًا 

يف حياة الكثير من 
الناس من شتى أرجاء 
أولئك  وخاصة  العالم 
مشاركة  تتكرر  الذين 

دولهم يف معارض 
وأكد  إكسبو«. 

منذ  »أنه  معاليه: 
تلقى  التي  اللحظة 

الدولي  »املكتب  فيها 
خطاب  للمعارض« 

نرى  ونحن  الترشيح، 
2020 دبي  أن إكسبو 

هو مسعى جريء 
جلب معه طاقة 
وأفكارًا  جديدة، 

وأمناطًا  مستحدثة، 
التعاون  من  مبتكرة 

وبعد ما يقرب من 
10 سنوات، ومع 

القياسي  الرقم  هذا 
مشاركة  يف  املتمثل 

192 دولة خاضت 
جماعية،  رحلة  معًا 

فإن هذا االحتفال 
للعيان  الواضح 

البشري  بالتقدم 
دليل على أن األمل 

لديهما  والتعاون 
القدرة على إطالق 

العنان خلير ما يف 
اإلنسانية«.

إكسبو 2020 دبي 
أرسى معايير جديدة 

للمعارض الدولية 
المستقبلية

ديميتري كيرِكنتزس

الهند تختتم احتفاالت األيام الوطنية يف املعرض

جناح البرازيل يختتم فعالياته باستقباله مليوني زائر

دبي )وام(

القلب  الوصل،  ساحة  شهدت 
دب��ي،   2020 إلك��س��ب��و  ال��ن��اب��ض 
اح��ت��ف��االت  آخ���ر  األول،  أم���س 
المشاركة،  للدول  الوطنية  األيام 
الهند  جمهورية  احتفلت  حيث 
بيومها الوطني في إكسبو 2020 
بحضور  مهيب  باحتفال  دب���ي، 
أع������داد غ��ف��ي��رة م���ن ال������زوار، 
وع���ق���دت ال���م���راس���م ال��رس��م��ي��ة 
وع��زف  ال��دول��ت��ي��ن  علمي  ل��رف��ع 
متبوعاً  لكليهما  الوطني  النشيد 
تقديم  وتم  الترحيبية،  بالكلمات 
أث��ار  مبهر  ث��ق��اف��ي  ف��ن��ي  ع���رض 

الزوار.  إعجاب 
أق���ي���م االح���ت���ف���ال ال��رس��م��ي 
بن  نهيان  الشيخ  معالي  بحضور 
التسامح  وزير  نهيان  آل  مبارك 
وال��ت��ع��اي��ش وال���م���ف���وض ال��ع��ام 
إلك���س���ب���و2020 دب����ي، وم��ع��ال��ي 
ب��ي��وش غ���وي���ال، وزي���ر ال��ت��ج��ارة 

المستهلك  وش���ؤون  وال��ص��ن��اع��ة 
واألغ�����ذي�����ة وال����ت����وزي����ع ال���ع���ام 
يرافقه  الهندي،  والمنسوجات 

المستوى.  رفيع  وفد 
بن  نهيان  الشيخ  معالي  وق��ال 
بالهند  مبارك في كلمته: تربطنا 
األم��د،  ط��وي��ل��ة  ثنائية  ع��الق��ات 
على  حريصين  نظل  أننا  ونؤكد 
مستوى  على  تعاوننا  ُسبُل  تنويع 
والخاص،  الحكومي  القطاعين 
وذلك في مختلف المجاالت ذات 

لبلدينا«.  المشترك  االهتمام 

دبي )االتحاد(

»إكسبو  في  البرازيل  جناح  أعلن 
إن��ج��ازاً  تحقيقه  ع��ن  دب���ي«   2020
الفتاً مع استقطابه ألكثر من مليوني 
الستار  إس��دال  مع  بالتزامن  زائ��ر، 
على فعاليات الحدث الدولي األكبر 
ال��زوار  ع��دد  ويشير  اإلط��الق.  على 
به  يحظى  ال��ذي  واالهتمام  الكبير 
إلى  المستثمرين  جانب  من  الجناح 
الصعيد  على  هائلة  ف��رص  وج���ود 
الواقعة  ال��دول��ة  لشركات  العالمي 

الجنوبية. أميركا  في 
زائر لجناح  المليوني  واكتمل عدد 
دبي«،   2020 »إكسبو  في  البرازيل 
بزيارة عائلة هندية مكونة من ثالثة 
عن  الهندية  الزوجة  وعبرت  أفراد. 
البرازيلي،  الجناح  بزيارة  سعادتها 

وإع��ج��اب��ه��ا ب��م��ف��ه��وم ال��م��ي��اه ال��ت��ي 
البرازيل،  في  األم��ازون  نهر  تجسد 
تحقيق  من  استغرابها  عدم  مؤكدة 

الجناح لهذا اإلنجاز الفارق في ظل 
التي  واالستثنائية  الرائعة  المفاهيم 

يطرحها.

 نهيان بن مبارك خالل االحتفال )وام(

تربطنا بالهند عالقات 
ثنائية طويلة األمد

نهيان بن مبارك 

احتفاء بالضيف رقم 2 مليون  )من المصدر(

وزير االستثمار األردني:
نعتز بمشاركتنا في المحافل 

الدولية على أرض اإلمارات

دبي )وام(

أكد معالي خيري عمرو وزير 
أهمية  األردن�����ي،  االس��ت��ث��م��ار 
م��ش��ارك��ة ال��م��م��ل��ك��ة األردن��ي��ة 
مهمين  محفلين  في  الهاشمية 
اإلم�����ارات  دول����ة  أرض  ع��ل��ى 
القمة  وهما  المتحدة  العربية 
وملتقى  العالمية،  الحكومية 
ال��س��ن��وي، ضمن  االس��ت��ث��م��ار 
م��ش��ارك��ة ب����الده ف���ي م��ع��رض 
وأوض��ح  دب���ي.   2020 إكسبو 
المملكة  مشاركة  أن  معاليه 
السنوي  االستثمار  ملتقى  في 
ي��ع��ك��س ال���م���زي���د م���ن ف��رص 
االقتصادية،  الشراكات  تعزيز 
االستثمارية  ال��ف��رص  وإب���راز 
عرض  بجانب  األردن،  داخ��ل 
ال��ت��ن��اف��س��ي��ة في  ال��م��م��ي��زات 
المحافل  ت��ل��ك  ف��ي  المملكة 
ال����دول����ي����ة. ول���ف���ت إل�����ى أن 
االس��ت��ث��م��ار  وزارة  م��ش��ارك��ة 
السنوي،  االستثمار  بملتقى 
عبر أجنحة فرعية للمشاركين 
على  وال��م��ق��ام��ة  ب��ال��م��ع��رض 
ه���ام���ش���ه، وم���ش���ارك���ة ق��وي��ة 
وال��خ��اص،  ال��ع��ام  للقطاعين 
قطاعات  على  الضوء  لتسليط 
ال����خ����دم����ات ال��ل��وج��س��ت��ي��ة، 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��رق��م��ي��ة، 
التحتية،  والبنية  والسياحة، 
والمدني،  الحضري  والتطوير 
وغ���ي���ره���ا م����ن ال���ق���ط���اع���ات 
إيجاد  إلى  تهدف  األساسية، 
ترابط اقتصادي وشراكات مع 
أهمية  وحول  العربية.  ال��دول 
جناحها  عبر  المملكة  مشاركة 
قال:  دب��ي،   2020 إكسبو  في 
نافذة  م��ثَ��ل  األردن  ج��ن��اح  إن 
إمكانيات  على  العالم  لتعريف 
األردن،  في  االستثمار  وفرص 
وم����ا ت���ق���دم���ه م���ن م��م��ي��زات 
والصناعة  التكنولوجيا  ف��ي 
بحكم  والسياحة،  وال��ت��ج��ارة، 
تواجدها في منطقة لوجستية 
منطقة  قلب  في  واستراتيجية 

عما  فضاًل  األوس��ط،  الشرق 
مع  قوية  عالقات  من  تمتلكه 

كافة دول العالم. 
إكسبو  أن  معاليه  وأض��اف 
استثنائية  فرصة  دبي   2020
ل����الط����الع ع���ل���ى ال���ج���وان���ب 
االج���ت���م���اع���ي���ة وال���ث���ق���اف���ي���ة 
والحضارية المملكة بجانب ما 
استثمارية.  فرص  من  تتيحه 
وع���ن ال��م��ن��اف��ع االق��ت��ص��ادي��ة 
إكسبو  في  المملكة  لمشاركة 
دب��ي، أوض��ح أن��ه ك��ان فرصة 
األردن،  ومنها  ال��دول  لغالبية 
ل��ع��ق��د ش���راك���ات اق��ت��ص��ادي��ة 
البلدان  مع  تجارية  واتفاقيات 
كونه  إل��ى  إض��اف��ة  المختلفة، 
ن��ق��ط��ة ل��ل��ت��واص��ل ال��ث��ق��اف��ي، 
بلد  كل  لتاريخ  عاكسة  وم��رآة 
مضيفاً  ومستقبله،  وحاضره 
أن وزارة االستثمار عملت على 
إبراز مكانة األردن عالمياً من 
اتفاقيات  ع��دة  توقيع  خ��الل 
إكسبو  ه��ام��ش  ع��ل��ى  ت��ج��اري��ة 
دب����ي، وال��ت��ي ك���ان ل��ه��ا األث��ر 
اإلي��ج��اب��ي ف��ي ت��ع��زي��ز ف��رص 
والبلدان  األردن  بين  التجارة 
التعافي  مرحلة  مع  األخ��رى، 

.19 من آثار جائحة كوفيد- 

 إبراز الفرص 
االستثمارية داخل 

األردن

خيري عمرو

جناح األردن في إكسبو 2020 دبي نافذة 
لتعريف العالم بإمكانيات المملكة

صورة

 قدم جناح البرازيل للزوار صورة 
بوصفها  البرازيل  عن  مفّصلة 

بالد مترامية األطراف ذات تنوع 
غنية،  وثقافة  هائل،  سكاني 

سياحية  ومعالم  فاخرة،  ومطابخ 
مذهلة وعدد ال متناٍه من الفرص 

االستثمارية.
140 جهاز  ويستخدم اجلناح 
عارض ضوئي عمالقًا لعرض 

واألنهار،  للغابات،  بالفيديو  صور 
والغذاء  احلضرية،  واملراكز 

أغشية  على  البرازيلية  والثقافة 
شبه شفافة داخل ممراته.  

  قال معالي بيوش غويال:»خالل األسبوع املاضي قمنا بصنع التاريخ، فللمرة 
األولى متكنا من تصدير بضائع تبلغ قيمتها 400 مليار دوالر»1470 مليار 

درهم« خالل عام واحد فقط، كما أن صادراتنا من اخلدمات آخذة يف النمو 
املطرد، ونأمل بأن تتجاوز قيمتها الـ 250 مليار دوالر»918.259 مليار درهم« 

خالل العام احلالي، أعتقد أننا اليوم على عتبات حتقيق النمو والتنمية 
خالل السنوات القادمة، وهي فرصة الجتذاب الشركات واملستثمرين من دولة 
اإلمارات، فأنا متأكد أنه مع التكلفة املعقولة والثقة التي تتمتع بها الهند، فإن 

هذا هو الوقت الصحيح للتواجد يف الهند«. 

400 مليار 
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حذرت من التسول اإللكتروني 

شرطة أبوظبي: ال تنخدعوا بحيل املتسولني

أبوظبي )االتحاد(

اإللكتروني  التسول  من  أبوظبي  شرطة  حذرت 
التواصل  ومنصات  المعلومات  تقنية  وسائل  عبر 
المستخدمين  استعطاف  ب��ه��دف  االج��ت��م��اع��ي، 
بإرسال  والعينية  المادية  المنافع  على  للحصول 
رسائل نصية وصور إنسانية، وغيرها من عبارات 
عالج  أو  أي��ت��ام  لمساعدة  المفبركة  االس��ت��ج��داء 
فقيرة  دول  وم��دارس في  بناء مساجد  أو  مرضى 
الدولة  وخارج  داخل  لها مجهولون  يروج  وغيرها، 

ينبغي التصدي له من خالل التوعية.
وسائل  م��ن  يتخذون  المتسولين  أن  موضحة   
غير  أه��داف  لتحقيق  أداة  االجتماعي  التواصل 
من  اإللكتروني  التسّول  ظاهرة  وتُعدُّ  مشروعة، 
أخطر ظواهر التسّول على اإلطالق، بل هي وسيلة 

التسّول  ط��رق  بكثير  تفوق  خيالية  مبالغ  لجني 
أب��واب  أم��ام  المتسولون  بها  يقوم  التي  المعتادة 
المساجد أو في األسواق والطرقات، وحثت أفراد 
المجتمع على عدم إرسال أو حتى تحويل األموال 
يعلم  ال  ذات��ه  ال��وق��ت  وف��ي  مجهولين،  ألش��خ��اص 

المرسل أساساً فيما سيتم استخدامها.
وأوضحت أن القانون حدد عقوبة ارتكاب جريمة 
أشهر،  ثالثة  على  تزيد  ال  مدة  بالحبس  التسول 
وبالغرامة التي ال تقل عن 5000 درهم. كما اعتبر 
التسول في  ارتكاب جريمة  مشدداً  القانون ظرفاً 
البنية  صحيح  المتسول  كان  إذا  اآلتية:  األح��وال 
قد  المتسول  كان  وإذا  للعيش،  ظاهر  مورد  له  أو 
أو  أو عاهات مستديمة،  بجروح  اإلصابة  اصطنع 
وسيلة  أية  استعمل  أو  للغير،  بأداء خدمة  تظاهر 
التأثير  والتغرير بقصد  الخداع  أخرى من وسائل 

على اآلخرين الستدرار عطفهم.
المنظم،  التسول  جريمة  عقوبة  أما  وأضافت: 
فلقد فرض القانون عقوبة الحبس مدة ال تقل عن 
 100.000 تقل عن  التي ال  والغرامة  أشهر،  ستة 
المنظم،  التسول  جريمة  أدار  من  كل  على  درهم 
يستقدم  من  كل  على  ذاتها  العقوبة  ف��رض  كما 
األجانب  وإق��ام��ة  دخ��ول  لقانون  وفقاً  أشخاصاً 
أما  المنظم.  التسول  جريمة  ف��ي  ليستخدمهم 
المنظم،  التسول  جريمة  في  ش��ارك  من  عقوبة 
فهي وفقاً للقانون الحبس مدة ال تزيد على ثالثة 
أو  درهم   5000 عن  تقل  ال  التي  والغرامة  أشهر 
بإحدى هاتين العقوبتين. كما اعتبر ظرفاً مشدداً 
أو  ولياً  المنظم  التسول  جريمة  مرتكب  كان  إذا 
وصياً أو مكلفاً بمالحظة أو رعاية المتسول أو له 

سلطة مباشرة عليه.

صباح الخير

رسائل منصور بن زايد

في كل مشاركة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
للحكومات  العالمية  القمة  في  الرئاسة  شؤون  وزير  ال��وزراء  مجلس 
ودالالت  معاني  كل  تحمل  للمواطنين،  رسائل  توجيه  على  يحرص 
وجوهر  بهم  اهتمامها  وعمق  أبنائها  على  الرشيدة  القيادة  حرص 

الوطن. ثروات  أغلى  باعتبارهم  االستثمار فيهم 
التي  الثمينة  والنصيحة  الرسالة  أسماعنا  في  ت��دوي  زال��ت  وال   
وجهها سموه للمواطنين في القمة الحكومية عام 2013، وعلى طريق 
»ورطة  ألنها  القروض  عن  لالبتعاد  بدعوتهم  المنتج،  المواطن  بناء 

كبيرة«. وورطة 
2022 التي اختتمت بنجاح في دبي   في القمة العالمية للحكومات 
الصناعية  المنظومة  »تطوير  جلسة  في  سموه  حديث  وخالل  أمس، 
رسالتين،  سموه  وجه  الوطني«،  االقتصاد  دعم  في  الصناعة  ودور 
رأسها  وعلى  ال��دول��ة  »ق��ي��ادة  ب��أن  فيها  لهم  أك��د  للمواطنين  األول��ى 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
المواطنين  إنتاجية  رفع  على  والتركيز  المواطن  بدعم  تهتم  اهلل«، 
التي  الصناعية  التنمية  من  ممكنة  استفادة  أكبر  تحقيق  لضمان 
تشهدها الدولة، والتي تشّكل فرصة لتنويع االقتصاد«، وطالب »كافة 
التي سنقبل  الصناعية  التنمية  بالمساهمة في مسيرة  اإلمارات  أبناء 
»أن  سموه  مؤكداً  المقبلة«،  والعشر  الخمس  السنوات  خالل  عليها 
العمل  وقادر على  منتج  مواطن  تأهيل  يتطلب  المحلية  الصناعة  دعم 
ثقافة  وتعزيز  التعليم  مستوى  رفع  يتطلب  ما  وهو  محترف،  بشكل 

الخارجي«. االستثمار  على  وانفتاحه  المجتمع 
أكد  القمة،  الدولة حضور  لضيوف  كانت  فقد  الثانية  الرسالة  أما 
خاللها سموه أن دولة اإلمارات »تتسم بالشفافية الكاملة والموثوقية«، 
بكافة  االستثمار  بيئة  ندعم  إننا  حيث  عليها..  االعتماد  و»يمكن 
واضحة  اإلماراتية  والقوانين  المستثمرين..  مع  ونتعاون  األشكال 
مصلحة  يخدم  بما  متواصل  بشكل  التشريعية  البيئة  بتطوير  ونقوم 
لألجيال  الشاملة  التنمية  استدامة  بتحقيق  صلة  على  وهي  الدولة«، 

القادمة. 
ببيئة  المعنية  الجهات  لكل  دعوات  الرسالة،  هذه  سطور  بين  من   
االستثمار ومناخات العمل وتعزيز تنافسية الدولة لتسهيل اإلجراءات 
سموه  وقدم  والميدان،  المجال  هذا  في  القيادة  توجهات  واستيعاب 
من  المزيد  توفير  »إل��ى  سموه  داعياً  الصناعي،  القطاع  عن  ص��ورة 
مساهمة  نسبة  ألن  الصناعية«  والمشاريع  الصناعي  للقطاع  الدعم 
نحو  سنوات   10 »منذ  للدولة  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  القطاع 
1% فقط  النسبة  ازدادت هذه  تقريباً  وبعد مرور عقد  واآلن   ..%8
في  ورفاهيته  المواطن  تضع  قيادة  رؤية  إنها   ،»%9 نحو  إلى  لتصل 

أولوياتها. مقدمة 

علي العمودي

ali.alamodi@alittihad.ae

شرطة عجمان تحقق املركز األول كأفضل بيئة عمل

عجمان )االتحاد( 

لشرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  حققت 
بيئة  كأفضل  األول  المركز  عجمان 
وزارة  قطاعات  مستوى  على  عمل 
ال��داخ��ل��ي��ة، وذل���ك ف��ي إط���ار سعي 
الوزارة في تحقيق الريادة المؤسسية 
وتحقيق  عمل  بيئة  أف��ض��ل  بتوفير 
للسعادة  الوطني  البرنامج  متطلبات 
لعام  العمل  بيئة  في  الحياة  وج��ودة 
2021، وبناًء على نتائج استطالعات 
جودة الحياة في بيئة العمل المنفذة 
والتطوير  ال��ب��ح��وث  م��رك��ز  قبل  م��ن 
إلى  يهدف  وال��ذي  الداخلية،  ب��وزارة 

تحقيق رضا العاملين وسعادتهم.
بن  سلطان  الشيخ  ال��ل��واء  وأش���اد 
شرطة  عام  قائد  النعيمي،  عبداهلل 
تحقق،  ال����ذي  ب��اإلن��ج��از  ع��ج��م��ان، 
مؤكداً أن شرطة عجمان تسعى دائماً 

وتحسينها  العمل  بيئة  تطوير  إل��ى 
بالمبادرات،  االرتقاء  على  والتركيز 
اإليجابية  تعزيز  شأنها  م��ن  ال��ت��ي 
لضمان  للموظف  واإللهام  والتحفيز 
ورفع  الموظفين،  رض��ا  استمرارية 
مستوى سعادتهم واإليجابية في بيئة 

العمل.
وأضاف أن حصول شرطة عجمان 
على المركز األول كأفضل بيئة عمل، 
البشري،  بالعنصر  االهتمام  يؤكد 
وتوفير بيئة عمل مثالية من مختلف 
النواحي مع توفير اإلمكانيات والبيئة 
العمل،  المشجعة على اإلنتاجية في 
على  عجمان  شرطة  حصلت  حيث 
بيئة  كأفضل  المشرف  المركز  هذا 
الداخلية،  وزارة  قطاعات  بين  عمل 
رضا  استطالعات  نتائج  خ��الل  من 
مستوى  ع��ل��ى  ال��ب��ش��ري��ة  ال���م���وارد 
تمثلت  ال��وزارة، وشملت عدة محاور 

في جودة حياة بيئة العمل، والسعادة 
باإلضافة  العمل،  وبيئة  الوظيفية، 
إلى محور الفئة اإلشرافية، وظروف 

العمل.
محمد  العميد  ق��ال  جانبه،  وم��ن 
الموارد  إدارة  شيبان سويدان، مدير 
تطبق  الداخلية  وزارة  إن  البشرية: 
ب���رام���ج م��ت��ق��دم��ة ف���ي ق��ي��اس رض��ا 
ال���س���ع���ادة ال��وظ��ي��ف��ي��ة م���ن خ��الل 
واستطالعات  الدورية،  االستبيانات 
الرأي الدقيقة، حققت خاللها شرطة 
بيئة  كأفضل  األول  المركز  عجمان 
عمل على مستوى الوزارة، من خالل 
وم��ش��اري��ع وضعتها  م��ب��ادرات  ع��دة 
ش��رط��ة ع��ج��م��ان ل��ت��ع��زي��ز ال��س��ع��ادة 
أساليب  أفضل  وتوفير  الوظيفية، 
التقنيات  أف��ض��ل  وت��ط��ب��ي��ق  ال��ع��م��ل 
الحديثة لتطوير بيئة العمل في جميع 
الوحدات التنظيمية بشرطة عجمان.

 تطوير بيئة العمل 
وتحسينها والتركيز على 

االرتقاء بالمبادرات

سلطان النعيمي

شرطة أبوظبي تسعد طفاًل عربيًا 
بجولة في مديرية العاصمة 

أبوظبي )االتحاد(

سنوات،   )5( محمد  محمود  يوسف  الطفل  أبوظبي  شرطة  أسعدت 
من الجالية العربية باصطحابه لمركز شرطة الروضة بمديرية شرطة 
العمل  طبيعة  على  وتعرف  المركز،  وصوله  عند  واستقباله  العاصمة، 
الشرطي ومهام »دورية الطفل« المرورية التي توفر بيئة محببة للطفل، 
عند  لديه  الشديد  الخوف  حاجز  كسر  في  أبوظبي  شرطة  ونجحت 
مشاهدة الدورية الشرطية لتتحول تلك الحالة إلى مشاعر فرح وسعادة 
األمل  ومنحه  على شفاهه،  البسمة  ورسم  قلبه،  على  البهجة  وإدخ��ال 

والسعادة وتم تكريمه وتوديعه بنفس حفاوة االستقبال.

45 ضابطًا يبحثون مخاطر »املصانع السرية للمخدرات«

دبي )االتحاد(

اخ��ت��ت��م��ت أم�����س ورش������ة ال��ع��م��ل 
اإلقليمية التي نظمها مركز المعلومات 
العامة  اإلدارة  مع  بالتعاون  الجنائية، 
دبي  بشرطة  ال��م��خ��درات  لمكافحة 
لظهور  المحتملة  »المخاطر  بعنوان 
المختبرات السرية لتصنيع المخدرات 
من  ال��ع��دي��د  ب��م��ش��ارك��ة  بالمنطقة«، 
ال��ج��ه��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة وال��م��ن��ظ��م��ات 
واألجهزة  الدولية  والمراكز  والهيئات 
األم��ن��ي��ة ال��م��ت��خ��ص��ص��ة ف���ي م��ج��ال 

مكافحة المخدرات.
حضر حفل الختام القاضي الدكتور 
لمكتب  اإلقليمي  المدير  علي،  حاتم 
المخدرات  لمكافحة  المتحدة  األم��م 
وال��ج��ري��م��ة ب����دول م��ج��ل��س ال��ت��ع��اون 
ال��خ��ل��ي��ج��ي، وال��ع��م��ي��د ص��ق��ر راش���د 
المعلومات  م��رك��ز  م��دي��ر  ال��م��ري��خ��ي 
بدول  المخدرات  لمكافحة  الجنائية 
والعقيد  الخليجي،  التعاون  مجلس 
خالد علي بن مويزه نائب مدير اإلدارة 
بشرطة  المخدرات  لمكافحة  العامة 
مطر  حسن  ع��ب��داهلل  والعقيد  دب���ي، 
الدولي  حماية  مركز  مدير  الخياط 
المخدرات،  لمكافحة  العامة  ب��اإلدارة 
عبدالرحمن  الدكتور  العقيد  ونائبه 
العميد  وزع  حيث  المعمري،  ش��رف 
بن  خ��ال��د  العقيد  يرافقه  المريخي 

المشاركين  على  ال��ش��ه��ادات  م��وي��زة 
بالورشة وعددهم 45 ضابطاً.

السعد  صالح  الدكتور  واستعرض 
تضمنت  والتي  الختامية،  التوصيات 
لرؤساء  لرفعها  تمهيداً  توصية   17
ب��دول  ال��م��خ��درات  مكافحة  إدارات 
وللمكتب  الخليجي  التعاون  مجتمع 
لمكافحة  المتحدة  لألمم  اإلقليمي 
مجلس  ب��دول  والجريمة  المخدرات 

التعاون الخليجي.
ووجه العميد صقر راشد المريخي 
مدير مركز المعلومات، الشكر لمعالي 
القائد  المري  خليفة  عبداهلل  الفريق 
العام لشرطة دبي، واللواء خبير خليل 
القائد  مساعد  المنصوري  إبراهيم 
العام لشؤون البحث الجنائي، وللعميد 

عيد محمد ثاني مدير اإلدارة العامة 
جهودهم  نظير  المخدرات،  لمكافحة 
المميزة،  الورشة  إنجاح  في  الكبيرة 
والتي استشرفت المستقبل بدراسات 
وتنبؤات حول واقع المخدرات وأثرها 
وأف��رادن��ا  مجتمعاتنا  على  السلبي 
تناولت  ال��ورش��ة  أن  ك��م��ا  وش��ب��اب��ن��ا، 

ن���زوح ال��ع��دي��د م��ن ت��ج��ار ال��م��خ��درات 
وما  لمناطقنا،  السرية  ومصانعهم 
الذي يحدق  علينا عمله تجاه الخطر 
بأن هذه الورشة تمكنت  بنا، موضحاً 
الكيميائي،  التحويل  طرق  تناول  من 
ك��م��ا أط��ل��ع��ت ال��ح��ض��ور ع��ل��ى تجربة 
الجريمة  لمكافحة  الوطنية  الوكالة 

مع الميثامفيتامين في منطقة الخليج 
والمحيط الهندي، مشيداً بورقة عمل 
رئيس  بوسمرة  عبيد  خولة  العقيد 
ب���اإلدارة  الكيميائية  السالئف  قسم 
بشرطة  المخدرات  لمكافحة  العامة 
دبي، والتي تناولت جهود شرطة دبي 

في مكافحة المصانع السرية.

 استشراف المستقبل 
بدراسات وتنبؤات حول 
واقع المخدرات وأثرها 

السلبي على مجتمعاتنا  

صقر راشد المريخي 

وتناول الدكتور حامت علي ورقة، 
استعرض خاللها واقع املختبرات 

السرية وانتشارها من منظور 
املكتب املعني باملخدرات واجلرمية 

لدول مجلس التعاون اخلليجي، 
وكان لهذه الورقة وقع مهم بني 

أروقة املشاركني، وذلك ملا تضمنته 
من معلومات مهمة وقيمة، 

باإلضافة لعرض السيد أحمد 
الديب من الهيئة الدولية ملراقبة 

املخدرات، جانبًا من تصنيع 
وتهريب املخدرات على املستوى 

الدولي، باإلضافة للعديد من 
أواق العمل والدراسات التي 

أضافت خلبرات الضباط املشاركني 
بالورشة.

مختبرات

مشاركون في الورشة )من المصدر(



أيام،  ثالثة  استمر  وال��ذي  المعرض  وحقق 
بين  ال��ت��واص��ل  آف��اق  فتح  ف��ي  مميزاً  نجاحاً 
والشركات  الوطنية  الخدمة  وخريجي  طالب 
الحكومية  القطاعات  مختلف  من  المشاركة 
استثنائياً  وغير الحكومية، كما سجل حضوراً 

فاق ال�10.000 مشارك و50 عارضاً.
سفير  المدني،  عبدالسالم  الدكتور  وصرح 
دول  ف��ي  المتوسط  األب��ي��ض  البحر  برلمان 
اندكس  ورئ��ي��س  الخليجي  ال��ت��ع��اون  مجلس 
ال��ق��اب��ض��ة، ق��ائ��اًل: »اس��ت��ط��اع ه��ذا المعرض 
الفرص  وتوفير  الثالثة على منح  األيام  خالل 
والتواصل  لاللتقاء  الوطنية  الخدمة  لمجندي 
مع الشركات والجهات والمؤسسات المشاركة 
معارض  أهمية  على  شدد  مما  المعرض،  في 
قدرات  من  طياتها  في  تحمله  لما  التوظيف، 
والشركات  العمل  عن  الباحثين  من  كل  تجمع 
والمؤسسات المساهمة والعارضة تحت سقف 
واحد، تعزيزاً لفكرة التوطين ومشاركة الكوادر 
مستقبل  وتأمين  العمل،  س��وق  ف��ي  الوطنية 
وظيفي آمن لهم من خالل استقطاب الكوادر 
الوطنية ودعمها للمشاركة في سوق العمل في 
إيماناً  وذلك  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة 

بقدرات وخبرات شباب الوطن«.
الثالث  يومها  المعرض في  وتضمنت أجندة 
الغنية  وال��ن��ق��اش��ات  عمل  ورش  م��ن  ال��ع��دي��د 
الطالب  معارف  من  تعزز  التي  بالمعلومات 
والمجندين، وتزودهم بأبرز الخبرات المطلوبة 
والمتطلبات  وال��وظ��ائ��ف  ال��ع��م��ل  س���وق  ف��ي 
األك��ادي��م��ي��ة. وك����ان م��ن أب����رز ه���ذه ال���ورش 
قبل  من  المقدمة  المهني«  التعليم  »مستقبل 
معهد أبوظبي للعليم والتدريب المهني وورشة 
»خطى نحو تغيير العالم، حقائق مدهشة حول 

دراسة هندسة الشبكات والحاسوب« و»مرحباً 
الذكاء  حول  المزيد  على  تعرف  بالمستقبل، 
قبل  من  المقدمتان  والروبوتات«  االصطناعي 
»مستقبل  ورشة  إلى  باإلضافة  العين،  جامعة 
العمل والتعليم« المقدمة من قبل جامعة زايد.

مساعد  الكعبي،  خليفة  عائشة  وصرحت 
إداري في قسم شؤون الطلبة في معهد أبوظبي 
بتجربتنا  »سعدنا  المهني:  والتدريب  للتعليم 

الخدمة  مجندي  توظيف  معرض  في  المميزة 
بإيصال  خاللها  من  تمكنا  وال��ذي  الوطنية، 
سخروا  الذين  الشجعان  الشباب  إلى  رسالة 
وتبني  ال��وط��ن،  خ��دم��ة  ف��ي  وج��ه��ده��م  وقتهم 
االرتقاء  إلى  خاللها  من  نسعى  طموحة  رؤية 
المواطن اإلماراتي، وخدمة  بمهارات وقدرات 
شريحة كبيرة من المجتمع من الجنسين مما 

يبني مستقباًل مليئاً باإلنجازات«.

وجاءت مشاركة جامعة العين في المعرض، 
سعياً من اإلدارة إلى مد جسور التواصل بينها 
والمؤسسات  الوطنية  الخدمة  مجندي  وبين 
من  تخصصاتها،  بكافة  والخاصة  الحكومية 
والخدمات  النشاطات  على  اطالعهم  خ��الل 
الجامعة،  ل��دى  المتاحة  الوظيفية  وال��ف��رص 
التدريبية  وال��دورات  والمنح  الخدمات  وكافة 

لمجندي الخدمة الوطنية.
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اختتام الفعاليات

آالف مشـــارك و50 عارضًا 
في »توظيف مجندي 

الخدمـة الوطـنية«

 10
مشاركون في المعرض )من المصدر(

أبوظبي )االتحاد(

اختتمت أمس فعاليات الدورة الخامسة من معرض توظيف 

مجندي الخدمة الوطنية في مركز أبوظبي الوطني 

للمعارض - أدنيك، والذي نظمته وزارة الدفاع ممثلة بهيئة 

الخدمة الوطنية واالحتياطية، بالتعاون مع شركة اندكس 

لتنظيم المؤتمرات والمعارض، عضو في اندكس القابضة.

شرطة أبوظبي: »المنصة الذكية« الستقطاب الكفاءات الوطنية 

أبوظبي )االتحاد(

تشارك شرطة أبوظبي يف معرض توظيف 
مجندي اخلدمة الوطنية 2022،  بهدف 

استقطاب الكوادر الوطنية الذين أنهوا 
اخلدمة الوطنية للعمل يف مختلف قطاعات 

القيادة وتأمني مستقبل املجندين املهني 
والتعليمي.

وأكد املقدم سالم سيف الكعبي، مدير إدارة 
االختيار والتعيني بقطاع املوارد البشرية، أن 

املشاركة تأتي ضمن حزمة السياسات والبرامج 
واملبادرات التي تطبقها شرطة أبوظبي يف 
دعم ملف التوطني، باالستفادة من الكادر 

البشري املواطن وتأهيله وإيجاد فرص العمل 
التي تالئمه، الفتًا إلى أن توظيف مجندي 

اخلدمة الوطنية يأتي وفق أفضل املمارسات 
واملعايير الشرطية، فضاًل عن السعي 

لالستفادة من تلك الكوادر التي تتمتع بروح 
عالية من املسؤولية واالنضباط واملهارات 

والقيم التي غرست يف نفوسهم أثناء تأديتهم 
للخدمة الوطنية.. الفتًا إلى أهمية ودور 

معارض التوظيف يف إيجاد فرصة عمل مهمة 
وحيوية لدعم سياسات التوطني.

وقال النقيب الدكتور جمعة محمد احلوسني، 
من قسم االستقطاب بإدارة االختيار والتعيني، 

إن شرطة أبوظبي حريصة على استقطاب 
أفضل الكوادر الوطنية لتلبية احتياجاتها، 

مشيرًا إلى أن الفرصة متوفرة ملجندي اخلدمة 
الوطنية لشغل الشواغر لإلسهام يف حتقيق 
مساعي شرطة أبوظبي يف تعزيز التوطني، 

وتوفير فرص العمل املالئمة للمواطنني.
ولفت إلى االهتمام بتيسير اإلجراءات 

وتبسيطها الستقطاب الكفاءات الوطنية 
عن طريق برنامج املنصة الذكية، والتي متتاز 

بسرعة اإلجراء وإمكانية متابعة طلبات 
التقدمي املميزة جدًا، مع تقدمي املساعدة 

وتوفير جميع املستلزمات من قبل فريق عمل 
متخصص، واستضافة املوهوبني يف قاعة 

خاصة ومقابلتهم ملختصني يف مركز املواهب 
بإدارة االختيار والتعيني.

وكان جناح شرطة أبوظبي استقطب عددًا 
كبيرًا من الراغبني يف االنتساب للعمل 

الشرطي مبختلف القطاعات، ومتت مقابلة 
املتقدمني للوظائف الشاغرة يف شرطة 

أبوظبي.

جناح شرطة أبوظبي في المعرض )من المصدر(

تعاون بحثي بين »تريندز«
وكلية أبوظبي لإلدارة 

أبوظبي )االتحاد(

وّقع »مركز تريندز للبحوث واالستشارات« اتفاقية تعاون مشترك مع 
والعلمية  البحثية  المجاالت  في  التعاون  بهدف  لإلدارة«  أبوظبي  »كلية 
االستراتيجية  األهداف  تخدم  التي  المشترك  االهتمام  ذات  والقضايا 
للجانبين، وبما يعزز فرص نشر المعرفة الصحيحة ويخدم صناع القرار 

والمهتمين.
عبداهلل  محمد  الدكتور  »تريندز«  مركز  جانب  من  االتفاقية  وق��ع 
أبوظبي  »كلية  جانب  من  وقعها  فيما  للمركز،  التنفيذي  الرئيس  العلي 
لإلدارة« الدكتور عبداهلل أبونعمة رئيس الكلية. ويأتي توقيع االتفاقية 
الذي جرى في مقر »كلية أبوظبي ل��إلدارة«، تأكيداً على الروابط بين 
توسيع  إلى  وسعياً  واألكاديمي،  العلمي  البحث  أدوار  وتكامل  الطرفين 
القاعدة المعرفية واالستفادة من الخبرات المتراكمة لديهما، وتعزيزاً 
لسبل التعاون والتنسيق فيما بينهما، بما يخدم استراتيجياتهما ويحقق 
الدكتور  وأوضح  والبحثية.  العلمية  المجاالت  في  المشتركة  أهدافهما 
من  جاء  ل��إلدارة«  أبوظبي  »كلية  مع  التعاون  أن  العلي  عبداهلل  محمد 
الوطنية،  المؤسسات  مع  تعزيز شراكاته  على  »تريندز«  منطلق حرص 
والجاد،  الرصين  العلمي  البحث  خدمة  في  الشراكات  هذه  وتوظيف 
ُمعرباً عن سعادته للتعاون مع الكلية، لما تشكله من قيمة إدارية وبحثية 
عريقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة والمنطقة في مجال توفير 

التعليم األكاديمي والمهني الهادف إلى إعداد أجيال قادرة ومتمكنة.

العلي خالل توقيع االتفاقية )من المصدر(

تحت شعار »تمكين أصحاب الهمم للخمسين القادمة«

»زايد العليا« تنظم ملتقى التنمية الفكرية افتراضيًا

أبوظبي )االتحاد( 

ممثلة  الهمم  ألصحاب  العليا  زايد  مؤسسة  نظمت 
في مركزي أبوظبي والعين للرعاية والتأهيل التابعين 
بُعد  عن  المرئي  االتصال  تقنيات  عبر  افتراضياً،  لها 
االفتراضي  الفكرية  التنمية  ملتقى  يومين  مدى  على 
لنتعلم 2022، تحت شعار »تمكين أصحاب الهمم  معاً 
للخمسين القادمة«، وذلك بحضور عبداهلل عبدالعالي 
المؤسسة  وك��وادر  للمؤسسة،  العام  األمين  الحميدان 
المتخصصة، إضافة إلى عدد من أولياء أمور الطالب 
وورش  صباحية  جلسات  تضمن  المؤسسة،  منتسبي 
الفرص  أه��م  لمناقشة  ذه��ن��ي  عصف  وجلسة  عمل 
اإلع��اق��ات  ذوي  م��ن  أبنائنا  تمكين  ف��ي  وال��ت��ح��دي��ات 

الذهنية.
شارك في الملتقى عدد من المؤسسات والجمعيات 
اإلمارات  جمعية  منها  الهمم،  أصحاب  رعاية  ومراكز 
لمتالزمة داون، ومركز النور لرعاية المعاقين، ومركز 
المستقبل لتأهيل أصحاب الهمم، وقرية سند لتأهيل 
أص��ح��اب  ه��م��ة ألم��ه��ات  ال��ه��م��م، وجمعية  أص��ح��اب 

للتطوير  جينوفا  ومعهد  اإلماراتية،  والمدرسة  الهمم، 
والتدريب، وكلية التربية بجامعة مطروح في جمهورية 

مصر العربية.
الثانية  دورتة  في  الفكرية  التنمية  ملتقى  ويهدف 
األمور  وأولياء  المعلمين  وتمكين  إكساب  على  العمل 
واطالعهم  واالس��ت��رات��ي��ج��ي��ات،  األس��ال��ي��ب  ب��أح��دث 
مجال  في  والعالمية  المحلية  الممارسات  أهم  على 
العملية  التكنولوجيا في  التعلمية واستخدام  الوسائل 
التي  ال��م��ه��ارات  إكسابهم  بهدف  وذل��ك  التعليمية، 
ذوي  من  الهمم  أصحاب  أبنائنا  تعليم  من  تمكنهم 
ليكونو  الفعلية  الحياة  متطلبات  مع  الذهنية  اإلعاقة 

بالمجتمع. فعاالً  جزءاً 
إط��ار  ف��ي  تعمل  ال��م��ؤس��س��ة  أن  ال��ح��م��ي��دان  وأك���د 
سمّو  ومتابعة  وبإشراف  الرشيدة،  قيادتنا  توجيهات 
نهيان رئيس مجلس اإلدارة،  الشيخ خالد بن زايد آل 
في كافة االتجاهات وتتعاون مع الوزارات والمؤسسات 
دامج  مجتمع  إيجاد  هدف  لتحقيق  المعنية  والجهات 
الكريمة  والحياة  التمكين  يضمن  الحواجز،  من  خال 

لألشخاص أصحاب الهمم وأسرهم.

مشاركون في الملتقى )من المصدر(

»موارد الشارقة« 
تبحث تعزيز 

العمل التطوعي 

الشارقة )االتحاد(

بحثت دائرة املوارد البشرية 
بالشارقة ضمن جهودها 

لترسيخ مساهماتها يف العمل 
اإلنساني مع جمعية الشارقة 

اخليرية، تعزيز العمل اخليري 
ودعم مبادرات اجلمعية 

التطوعية ودعم املسؤولية 
املجتمعية.

جاء ذلك خالل االجتماع 
التنسيقي بني اجلانبني، 

والذي عقد باملقر الرئيسي 
للدائرة، بحضور الدكتور طارق 

سلطان بن خادم عضو املجلس 
التنفيذي إلمارة الشارقة رئيس 
دائرة املوارد البشرية، وعبداهلل 

سلطان بن خادم، املدير 
التنفيذي جلمعية الشارقة 

اخليرية.

دبي )االتحاد(

أشاد زوار معرض توظيف مجندي اخلدمة 
الوطنية 2022، مبنصة القيادة العامة 

لشرطة دبي، يف مركز أبوظبي الوطني 
للمعارض، واهتمامها مبجندي اخلدمة 
الوطنية، كونهم ميثلون جيل املستقبل 

الذي حترص على تأهيلهم ومتكينهم يف 
كافة املجاالت االقتصادية والتجارية 

والتعليمية.
وتقدم املقدم حمد بن دعفوس املنصوري، 
مدير إدارة االختيار والتوظيف يف اإلدارة 

العامة للموارد البشرية يف شرطة دبي، 
بالشكر والتقدير إلى هيئة اخلدمة 
الوطنية واالحتياطية لتنظيم هذا 

املعرض، ملساهمته يف تأمني مستقبل 
املجندين املهني والتعليمي بعد إمتامهم 

متطلبات برنامج اخلدمة الوطنية، 
ومتكينهم من اإلسهام يف خدمة الوطن 

واملجتمع، وتأدية دورهم على أكمل وجه، 
كونهم الثروة احلقيقية للوطن واالستثمار 

احلقيقي واملستدام للمجتمع.
وأضاف أن القيادة العامة لشرطة دبي، 

أطلقت مبادرة »مستقبل اخلمسني«، 
الرامية إلى متكني الكوادر الوطنية 

وتأهيلها مهنيًا وعلميًا لتتمكن من أداء 
واجباتها وخدمة الوطن بكفاءة واقتدار، 

الفتًا إلى أن هذه املبادرة تأتي بالتزامن 
مع احتفاالت دولة اإلمارات العربية 

املتحدة ووزارة الداخلية باليوبيل الذهبي، 
وبالتعاون مع هيئة اخلدمة الوطنية 

واالحتياطية خلريجي اخلدمة الوطنية، 
ملنحهم الفرصة لالنضمام إلى الكادر 
الوظيفي لشرطة دبي، واملساهمة يف 

خدمة الوطن.
 

شرطة دبي:
»مستقبل الخمسين« 

لتمكين الكوادر

تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية 
في سوق العمل

عبدالسالم المدني

رؤية طموحة لالرتقاء بمهارات 
وقدرات المواطن 

عائشة الكعبي



الحكومة اليمنية 
تتمسك بسالم دائم 

وفق المرجعيات الثالث

الرياض )وكاالت(

جدد رئيس الوزراء اليمني معني 
عبدامللك أمس حرص احلكومة 

على إحالل السالم الدائم املبني 
على املرجعيات الثالث، وتقدميها 

يف سبيل ذلك التنازالت وتعاطيها 
اإليجابي مع كل املبادرات الدولية 

واإلقليمية وآخرها املشاركة يف 
املشاورات اليمنية حتت مظلة 

مجلس التعاون اخلليجي. وأشار 
خالل لقائه رئيس بعثة االحتاد 

األوروبي اجلديد لدى اليمن 
السفير غابريال فينالس إلى 
أن ميليشيات احلوثي قابلت 
تلك الدعوة وإعالن حتالف 

دعم الشرعية وقف العمليات 
العسكرية، مبزيد من التحشيد 
يف اجلبهات والتصعيد اإلرهابي 

باستهداف مصادر الطاقة 
واملنشآت احليوية يف السعودية، 

الفتا إلى أن مسؤولية املجتمع 
الدولي تكمن يف الضغط على 

امليليشيات إليقاف مسار العنف 
والتصعيد، وااللتزام مبسار 

السالم. فيما جدد رئيس بعثة 
االحتاد األوروبي تأكيد استمرار 

دعم دول االحتاد للجانب 
التنموي واإلنساني يف اليمن 

واجلهود األممية إلحالل السالم. 
مشيرًا إلى أهمية جناح مشاورات 

الرياض.

الرياض )وكاالت(

برعاية  اليمنية   - اليمنية  المشاورات  انطلقت   
في  أم��س  العربية  الخليج  ل��دول  التعاون  مجلس 
العام للمجلس نايف  الرياض، وسط تأكيد األمين 
ال��ح��ج��رف ع��ل��ى ال��م��وق��ف ال��ث��اب��ت ف��ي دع���م أم��ن 
ينهي  ح��ل  إي��ج��اد  على  والعمل  اليمن،  واس��ت��ق��رار 
حالة  إلى  الحرب  حالة  من  البالد  وينقل  الصراع 
بالمبادرة  المتمثلة  الثالث  للمرجعيات  السلم وفقاً 
الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس 
يشكل  الرياض  اتفاق  أن  إلى  الفتا   .2216 األم��ن 
ومؤكدا  يمنياً،  وطنياً  واستحقاقاً  طريق،  خريطة 
الدوليين  والمبعوثين  الدولي  المجتمع  جهود  دعم 
النطالق  قوية  أرضية  وإيجاد  السلمي  الحل  لدفع 
ومشدداً  المكونات،  جميع  بين  السياسي  المسار 
على أن ال حل غير الحل السلمي، وأن الحل يمني 
نجاح  »إن  وقائاًل  اليمن،  وألجل  اليمنيين  وبأيدي 
المشاورات ليس خياراً، بل واجب، وإن الطريق إلى 
األمن والسالم في اليمن ليس مستحياًل، أو بعيداً«. 
وقال الحجرف »إن المشاورات اليمنية - اليمنية 
من 29 مارس إلى 7 أبريل المقبل تنطلق في ظل 
انشغال العالم بظروف ومتغيرات دولية متسارعة، 
صعبة«.  واقتصادية  وعسكرية  سياسية  وأوض��اع 
الجميع  وج��ود  يثمن  التعاون  مجلس  »أن  وأض��اف 
للمشاركة في المشاورات، ويؤكد جملة من الثوابت 
الثابت  الموقف  وهي  المتغيرات،  من  عالم  وسط 
في  واالستقرار  األم��ن  دع��م  في  التعاون  لمجلس 
اليمن، والعمل على إيجاد حل لالزمة اليمنية ينهي 
وتداعياته  الحرب  حالة  من  اليمن  وينقل  الصراع 
إلى حالة السلم وتحدياته وفقاً للمرجعيات الثالث 
التنفيذية،  وآليتها  الخليجية  بالمبادرة  المتمثلة 
مجلس  وقرار  الشامل  الوطني  الحوار  ومخرجات 
خريطة  يشكل  الرياض  اتفاق  وأن   ،2216 األم��ن 
بنوده  واستكمال  يمنياً،  وطنياً  واستحقاقاً  طريق، 

متطلباً يمنياً«.
وأشار الحجرف إلى دعم جهود المجتمع الدولي 
السلمي  الحل  لدفع  الدوليين  المبعوثين  وجهود 
السياسي  المسار  النطالق  قوية  أرضية  وإيجاد 
مؤسسات  ودع��م  اليمنية،  المكونات  جميع  بين 
الدولة الدستورية والحرص على فاعليتها وضمان 
قيامها بمهامها ومسؤولياتها، وأن ال حل غير الحل 
السلمي، وأن الحرب وسنواتها السبع الشداد بكل 
ما تحمله الكلمة من معنى الشدة ال يمكن أن تحقق 
تؤسس  أن  متمنياً  المنشود،  واالس��ت��ق��رار  األم��ن 

المشاورات لعام فيه يغاث الناس بإذن اهلل.
وبين األمين العام للمجلس أن المشاورات اليمنية 
- اليمنية بمحاورها الستة )السياسي، االقتصادي 

وال��ت��ن��م��وي، اإلغ���اث���ي واإلن��س��ان��ي، االج��ت��م��اع��ي، 
لتشخيص  اليمن  ألبناء  منصة  تمثل   ) واإلعالمي 
المستقبل  واس��ت��ق��راء  ص��ع��وب��ات��ه،  وف��ه��م  ال��واق��ع 

تنقل  وبلورة خطوات عملية  لتحدياته،  واالستعداد 
السلم  حالة  إلى  وأهوالها  الحرب  حالة  من  اليمن 
وتشمر  للعطاء  الفكر  مشاعل  لها  تضاء  وآمالها، 

ما  إال  حل  فال  للبناء،  اليمن  أبناء  سواعد  ألجلها 
يتفق  ما  وفق  إال  مستقبل  وال  اليمن،  أبناء  يقرره 
اليمنيين  وبأيدي  يمني  فالحل  اليمن،  أبناء  عليه 

وألجل اليمن.
المقدرة  ال��دول��ي  المجتمع  جهود  إن  وأض���اف، 
إلنهاء  دولياً  الموجودين تشكل دعماً  مبعوثيه  عبر 
الصراع في اليمن عبر قرارات مجلس األمن ودعم 
األمر  واالستقرار،  األمن  تحقيق  شأنه  من  ما  كل 
الذي يشكل فرصة تاريخية يجب اغتنامها والبناء 
اليمني كأولوية تحظى  الملف  عليها للحفاظ على 
تضع  أن  إل��ى  ال��دول��ي  المجتمع  ومتابعة  باهتمام 
واإلعمار.  البناء  معركة  وتنطلق  أوزاره��ا  الحرب 
انشغال  ظل  في  تنطلق  المشاورات  أن  إلى  ولفت 
العالم بظروف ومتغيرات دولية متسارعة، وأوضاع 
من  تتطلب  واقتصادية صعبة،  وعسكرية  سياسية 
أبناء اليمن فهم هذه الظروف ودراسة أثرها وتقييم 
انعكاساتها على العالم أجمع واليمن بوجه خاص، 
للوصول  يحدوهم  واألمل  يتابعون  اليمن  أبناء  وأن 

إلى كلمة سواء.
اليمنية  المشاورات  نجاح  »إن  الحجرف  وق��ال 
اليمنية ليس خياراً، بل واجب يتطلب استشعار   -
الجميع للمسؤولية الوطنية، ونبذ كل أسباب الفرقة 
في  والفاعل  الجاد  واإلسهام  الداخلية،  والتباينات 
لبلورة  والملح  المطلوب  الوطني  التوافق  تحقيق 
الس��ت��ع��ادة  ال��م��ع��ال��م  واض��ح��ة  للمستقبل  خ��ارط��ة 
والطريق  شعبه،  ورخ��اء  وتنميته  اليمن  استقرار 
مستحياًل  ليس  اليمن  ف��ي  وال��س��الم  األم���ن  إل��ى 
طالت  وإن  بعيداً  وليس  التحديات،  كبرت  وإن 
الخيارات،  تعددت  وإن  خياراً  وليس  المسافات، 
بل هو هدف أوحد وغاية سامية، لكي ينعم اليمن 
الذي  األم��ر  واالستقرار،  باألمن  الشقيق  وشعبه 
يتطلب من أبناء الشعب اليمني، وأن تكون مصلحة 
اليمن ومستقبله وأمنه واستقراره فوق كل اعتبار، 
أولويات وجدول زمني  وتترجم بسواعدهم، ضمن 
اليمن وبدعم من  أبناء  بعزيمة  لتنفذ  وآلية متابعة 

أشقائهم والمجتمع الدولي«.
الشعب  أبناء  بإن  يقين  على  »نحن  قائاًل  وتابع 
ال��ي��م��ن��ي وب��م��ا ع���رف ع��ن��ه��م م��ن ح��ك��م��ة وإي��م��ان 
سيحققون، األهداف السامية النبيلة التي من أجلها 
الجهود  وأن  اليمنية،  اليمنية -  المشاورات  تنطلق 
الكبيرة المبذولة لتهيئة األجواء المناسبة النطالق 
محل  هي  نجاحها  على  والعمل  المشاورات  ه��ذه 
لقيادة«تحالف  السريعة  االستجابة  وتأتي  تقدير، 
النار  إطالق  وقف  اليمن»لنداء  في  الشرعية  دعم 
 6 الساعة  النفاذ  حيز  دخل  وال��ذي  أطلقناه  الذي 
صباحا وبالتزامن من انطالق المشاورات، استجابة 
مقدرة ومشكورة وداعمة لتلك الجهود«. وقدم شكره 

وتقديره لكل من شارك في انطالق المشاورات.
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عربي ودولي

األردن يرحب 
بالمشاورات وبوقف 
»التحالف« للعمليات

عّمان )وكاالت(

رّحبت احلكومة األردنية بانعقاد 
املشاورات اليمنية – اليمنية يف 

الرياض، برعاية مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية، وبإعالن 

حتالف دعم الشرعية يف اليمن 
وقف العمليات العسكرية 

بالداخل اليمني دعمًا جلهود 
إيجاد حٍلّ سياسٍي ُينهي األزمة. 

وأّكد الناطق الرسمي باسم 
وزارة اخلارجية هيثم أبو الفول 
دعم األردن جلهود إنهاء األزمة 
اليمنية التي تتفاقم تداعياتها 

اإلنسانية عبر حٍل سياسٍي 
يستند إلى املرجعيات املعتمدة 

املتمثلة باملبادرة اخلليجية 
وآليتها التنفيذية، ومخرجات 
احلوار الوطني الشامل، وقرار 

مجلس األمن رقم 2216، 
ُمشيدًا باجلهود التي تبذلها 

السعودية، وما قّدمته من 
مبادراٍت إلنهاء األزمة ولتحقيق 

األمن واالستقرار يف اليمن. 
وأضاف أبو الفول أن بالده تدعم 

جهود ومساعي األمم املتحدة 
حلّل األزمة، وتدعو األطراف 

اليمنية للبناء على انطالق 
هذه املشاورات، وتشجعها على 
االستجابة ملساعي إيجاد حٍل 

سياسٍي لألزمة.

انطالق المشاورات اليمنية - اليمنية برعاية مجلس التعاون الخليجي في الرياض 

الحجرف: الطريق إلى السـالم فـي اليمـن ليـس مستحيـاًل

نجاح المشاورات ليس خيارًا 
بل واجب والحل يمني وبأيدي 

اليمنيين 

6 محاور للنقاش وتأكيد على 
المرجعيات الثالث ودعم الجهود 

الدولية

الحجرف خالل افتتاح المشاورات اليمنية - اليمنية في الرياض )أ ف ب(

دعوات للمبعوثين الدوليين لتثبيت وقف إطالق النار

جروندبرج: اليمن بحاجة إلى هدنة

المبعوث األممي الخاص  )أ ف ب( المبعوث األميركي إلى اليمن )أ ف ب(

الرياض )وكاالت( 

لألمم  العام  لألمين  الخاص  المبعوث  وصف 
أمس  ج��رون��دب��رج  هانس  اليمن  إل��ى  المتحدة 
على  ك��ال  ال��ص��ادري��ن  المؤقتة  الهدنة  إع��الن��ي 
اليمن«،  في  الشرعية  دع��م  »تحالف  عن  ح��دة 
وقبلها بثالثة أيام عن ميليشيات الحوثي بأنهما 
كلمة  في  وقال  الصحيح«،  االتجاه  في  »خطوة 
اليمنية   - اليمنية  ال��م��ش��اورات  افتتاح  خ��الل 
برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 
نقطة  عند  اليمن  في  السالم  »عملية  الرياض 
النزاع،  الصفر منذ زمن طويل جداً. كلما طال 
أصبح  وكلما  المدنيين،  على  أث��ره  ازداد  كلما 
يحتاج  اليمني  الشعب  األض��رار.  إصالح  صعباً 

إلى رؤية مخرج واضح«. 
وأشار جروندبرج إلى أنه سيستأنف مشاوراته 
عن  معرباً  المقبلة،  األسابيع  خ��الل  الخاصة 
اليمنيون  األطراف  كل  بها  يشارك  أن  في  أمله 
الحوثيين  إلى  خصوصاً  إشارة  )في  الرئيسون 
وسّجل   . الرياض(  اجتماعات  عن  غابوا  الذين 
مع  منخرط  أنه  إلى  مشيرا  إيجابية،  تطورات 
متعددة  هدنة  إلى  للتوصل  كافة  النزاع  أطراف 
أبريل  ب��داي��ة  ف��ي  ب��دء رم��ض��ان  األط���راف قبل 
المقبل، وقال »اليمن بحاجة إلى هدنة. أتواصل 

هذه  إلى  للتوصل  اإللحاح  بشعور  الجانبين  مع 
من  ستخفف  الهدنة  رمضان.  بداية  مع  الهدنة 

أزمة الوقود وتعمل على تسهيل حرية التنقل«.
المنظمات  مع  التعاون  »إن  جروندبرج  وقال 
اليمن«، مشيراً  أزمة  اإلقليمية سيسهم في حل 
إلى  أدت  يمنية  حوارات  قادت  الرياض  أن  إلى 
يريد  اليمني  الشعب  أن  وذك��ر  إيجابية.  نتائج 
اليمنيون  »أكد  مضيفاً  ومستمراً،  عادالً  سالماً 
ال��ح��رب«.  إن��ه��اء  ف��ي  رغبتهم  المتحدة  ل��ألم��م 
إلى  ال��خ��اص  ال��س��وي��دي  المبعوث  أع��ل��ن  فيما 
اليمن بيتر سيمنبي إن المشاورات الحالية هي 
أن  موضحا  األزم��ة،  بدء  منذ  نوعها  من  األكبر 
الفئات  لكل  شاملة  تكون  أن  يجب  المشاورات 
تمثل  أن  أمله في  وأعرب عن  المرأة.  فيها  بما 

المشاورات فرصة لمناقشة كافة الحلول.
اليمن  إلى  األميركي  المبعوث  قال  من جهته، 
اإلعالنات  إن  أيضاً   كلمة  في  ليندركينج  تيم 
النار خطوة  الجانب بشأن وقف إطالق  أحادية 
تبقى  ب��الده  إن  وأض��اف  الصحيح،  االتجاه  في 
لتقديم  المتحدة  األمم  بقيادة  بالجهود  ملتزمة 
مقترح  وتدعم  اليمني،  للنزاع  وشامل  دائم  حل 
أن  إل��ى  مشيراً  ف��وري��ة.  لهدنة  المتحدة  األم��م 
قد  المتحدة  األم��م  من  المقدم  الهدنة  مقترح 
شامل  وق��ف  باتجاه  أول��ى  خطوة  بمثابة  يكون 

أكثر  ج��دي��دة  سياسية  وعملية  ال��ن��ار  إلط���الق 
العام  األمين  باسم  المتحدث  وك��ان  شمولية«. 
عن  أعرب  جوتيريش  أنطونيو  المتحدة  لألمم 
المتحاربة  األط��راف  إع��الن  ي��ؤدي  أن  في  أمله 
زخم  إع��ط��اء  إل��ى  العسكرية،  العمليات  وق��ف 
السياسية  المفاوضات  وتحريك  العنف،  إلنهاء 
من  ح���ادة  إنسانية  أزم���ة  وتخفيف  المتوقفة 
الوقود.  القيود على واردات مثل  خالل تخفيف 
وقال في بيان »نحث الجانبين على اغتنام هذه 
شروط  دون  ومن  بناء  بشكل  للتعامل  الفرصة 
التي  الوساطة  وجهود  جروندبرج  مع  مسبقة 

يقوم بها«.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات »تحالف 
تركي  الركن  العميد  اليمن«  في  الشرعية  دعم 
العمليات  وق��ف  ع��ن  سابق  وق��ت  ف��ي  المالكي 
صباح  من  اعتباراً  اليمني  بالداخل  العسكرية 
أمس دعماً للجهود والمساعي الداعمة للوصول 
األزمة  إلنهاء  ومستدام  شامل  سياسي  حل  إلى 
لليمن.  واالس��ت��ق��رار  األم��ن  وتحقيق  اليمنية، 
ستلتزم  المشتركة  ال��ق��وات  ق��ي��ادة  أن  وأوض��ح 
الخطوات  كافة  وستتخذ  ال��ن��ار  إط��الق  بوقف 
الظروف  وتهيئة  النار  واإلجراءات إلنجاح وقف 
شهر  خ��الل  اإليجابية  البيئة  وخلق  المناسبة 

رمضان المبارك لصنع السالم وإنهاء األزمة.



الجيش اليمني يكسر 
هجومًا لـ»الحوثي« 

جنوب مأرب
مأرب )وكاالت(

كسرت قوات الجيش اليمني 

هجومًا لميليشيات الحوثي 

اإلرهابية في الجبهة 

الجنوبية لمحافظة مأرب. 

وقال مصدر عسكري للمركز 

اإلعالمي للقوات المسلحة 

»إن الجيش تصدى لعملية 

هجومية شّنتها الميليشيات 

منذ الساعات األولى فجر 

أمس في محاولة الستعادة 

المواقع التي خسرتها خالل 

اليومين الماضيين«. وأضاف 

أنه تم كسر الهجوم وإجبار 

الميليشيات على التراجع 

بعد تكّبدها عشرات القتلى 

والجرحى، فيما تمكنت 

قوات الجيش من أسر عدد من 

العناصر الحوثية.

إلى ذلك، اختتمت اللجنة 

الفرعية لإلغاثة في الجوف 

فعاليات وأنشطة في 

مخيمات النزوح بمحافظتي 

الجوف ومأرب. وتم إنشاء 

10 مدارس رياض أطفال 

استوعبت 380 طفال وطفلة 

في 10 مخيمات للنازحين 

بهدف المساهمة في 

التخفيف من معاناة األسر 

النازحة في تحمل أعباء 

الحصول على التعليم 

ألطفالهم.

نازحون يمنيون يتسلمون مساعدات غذائية في مخيم بالحديدة )أ ف ب(

غضب أميركي متصاعد إزاء دفع الميليشيات ماليين اليمنيين إلى المجاعة

إدارة بايدن تتجه إلعادة »الحوثي« إلى القائمة السوداء

دينا محمود )لندن(

دعوات  تصاعد  عن  النقاب  أميركية  إعالمية  مصادر  كشفت 
التي  اليمن،  في  الحرب  الستمرار  الرافضة  الكونجرس  أعضاء 
سبع  من  أكثر  منذ  نيرانها  اإلرهابية  »الحوثي«  ميليشيات  تُذكي 
سنوات، وذلك بعدما وضعت ماليين اليمنيين على شفا المجاعة. 
النواب  مجلسْي  أروقة  في  الحرب  معارضة  أن  المصادر  وأكدت 
عن  الناجم  ال��ص��راع  استمرار  مع  التزايد،  في  آخ��ذة  والشيوخ 
المتوقع،  من  أكثر  »فترة  ل�  اليمن،  في  الدموي  الحوثي  االنقالب 
وتسببه في حدوث خسائر واسعة النطاق، فضال عن عدم وجود 
لهذه  تسوية  إل��ى  التوصل  إمكانية  على  األف��ق  في  مؤشرات  أي 

األزمة«.
ضمني،  بشكل  الصدد  هذا  في  األميركيون  عون  الُمشِرّ وأشار 
بها  وأجهضوا  االنقالبيون،  يتخذها  التي  المتعنتة  المواقف  إلى 
لحقن  ُطِرَحت  التي  والدولية  اإلقليمية  المبادرات  كل  اآلن،  حتى 
الدماء ووقف إطالق النار، وإتاحة الفرصة الستئناف المفاوضات 
الرامية إلحالل السالم واالستقرار في اليمن. وشددت المصادر 
أن  على  اإللكتروني،  وور«  »أنتي  موقع  نشرها  تصريحات  في 
المنطقة  في  األفقر  الدولة  من  اليمن  تحول  إل��ى  أدت  الحرب 
عما  فضال  دائمة،  مجاعة  شفا  على  يتأرجح  بلد  إلى  العربية، 
أسفرت عنه الممارسات العدوانية الحوثية، من قتل وجرح مئات 
من  النزوح  على  آخرين  ماليين  وإجبار  األشخاص،  من  اآلالف 

ديارهم.
المسؤولية  بايدن  جو  الرئيس  إدارة  تحميل  المصادر  وأب��رزت 
في  الراهن  الصراع  استمرار  عن  اإلرهابية  الحوثي  لميليشيات 

إنسانية، تصفها  كارثة  الحال من  يترتب عليه بطبيعة  اليمن، وما 
تكون  ربما  بأنها  لها،  التابعة  اإلغاثية  والوكاالت  المتحدة  األمم 
موقف  أن  إل��ى  وأش���ارت  ب��أس��ره.  العالم  ف��ي  نوعها  م��ن  األس���وأ 
أي  نجاح  ف��رص  بتعزيز  يتعلق  ما  في  حاسم  األميركية  اإلدارة 
فور  أكد  بايدن  وأن  سيما  ال  للحرب،  حد  وضع  تستهدف  جهود 
توليه منصبه قبل أكثر من عام، ضرورة وقف القتال، واختار قبل 
الدبلوماسي  البيضاوي،  المكتب  دخوله  على  أسبوعين  من  أقل 
المخضرم والخبير في شؤون الشرق األوسط تيموثي ليندركينج، 

مبعوثاً خاصاً للواليات المتحدة إلى اليمن.
مكثفة،  تحركات  الكونجرس  شهد  الماضية،  األسابيع  وخالل 
تستهدف دفع البيت األبيض لتشديد الخناق على العصابة الحوثية، 
األجنبية  اإلرهابية  التنظيمات  قائمة  عبر وضعها من جديد على 
في  مطروحاً  قرار  مشروع  يشمل  ما  وهو  المتحدة،  الواليات  في 
عون بارزون  هذا الشأن على مجلس الشيوخ، ورسالة وجهها مشِرّ
بايدن  إدارة  تتبنى  بأن  لمطالبتها  األميركية،  الخارجية  وزارة  إلى 
له  تُشِكّ ما  لمواجهة  »الحوثي«،  حيال  نطاقا،  أوسع  استراتيجية 

هذه الميليشيات، من تهديٍد متناٍم لألمن واالستقرار اإلقليمييْن.
عون ودبلوماسيون سابقون ومحللون في واشنطن، أن  وأكد ُمشِرّ
الشرق  وحلفائها وشركائها في  الحوثي ألميركا  التهديد  استمرار 
األوسط، يوجب على إدارة بايدن الرد على ذلك، والتحرك بجدية 
النفط  إم��دادات  على  خطراً  يشكل  الذي  الحالي،  الوضع  إلنهاء 
العالم  في  البحري  والشحن  المالحة  وحركة  الدولية،  لألسواق 

كذلك.
األميركية  اإلدارة  مسؤولو  يبحث  الماضي،  فبراير  مطلع  ومنذ 
»الحوثي«  ميليشيات  تصنيف  إعادة  بإمكانية  الخاصة  التفاصيل 
أنها  إع��الن  إم��ا  يشمل  بما  ال��س��وداء،  القائمة  على  اإلج��رام��ي��ة، 
»إرهابيين  يشمل  كياناً  أو  أج��ن��ب��ي��اً«،  إره��اب��ي��اً  »تنظيماً  تشكل 
ما  تمزج  خانة  في  وضعها  أو  خ��اص«،  بشكل  ُمصنفين  عالميين 

التصنيفين. بين 
وزارة  أن  ف��ي  التصنيفين،  بين  ال��رئ��ي��س  االخ��ت��الف  ويتمثل 
»التنظيمات  قائمة  على  اإلش���راف  تتولى  التي  هي  الخارجية، 
نفسه،  بالدور  الخزانة  وزارة  تضطلع  بينما  األجنبية«،  اإلرهابية 
العالميين  »اإلرهابيين  تضم  التي  األخ��رى،  بالقائمة  يتعلق  فيما 
األف���راد  أص���ول  م��ص��ادرة  وت��ت��ول��ى  خ����اص«،  بشكل  الُمصنفين 

المدرجين عليها. والجماعات 
مجلس  اعتماد  م��ع  والتصريحات،  التحركات  ه��ذه  وتواكبت 
ميليشيات  يُصنِّف  قرارا  األوروب��ي،  االتحاد  وبعده  الدولي  األمن 
األسلحة  توريد  على  حظرا  ويفرض  إرهابية،  جماعة  »الحوثي« 
كاملة  عزلة  على طريق فرض  يشكل خطوة حاسمة  ما  وهو  لها، 
في  شرارتها  أشعلوا  التي  الحرب  أدت  الذين  االنقالبيين،  على 

اليمن إلى مقتل أكثر من 377 ألف شخص. 

عون يطالبون باستراتيجية  مشرِّ
له  لمواجهة ما تشكِّ

الميليشيات من تهديد متنام 
لألمن واالستقرار اإلقليميين
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تشييع القتلى وبينيت يحذر من موجة إرهاب

تل أبيب )وكاالت(

أبيب، أمس،  أدانت سفارة اإلمارات في تل 
الهجمات اإلرهابية في دولة إسرائيل، وأعربت 
من  المتوفين  ألهالي  الصادقة  تعازيها  عن 
للمصابين وأهاليهم،  الهجوم ومواساتها  جراء 

متمنية لهم الشفاء العاجل.
جاء ذلك، فيما شيع إسرائيليون، أمس، اثنين 
من قتلى هجوم باألسلحة نفذه فلسطيني من 
الضفة الغربية في ضاحية قرب تل أبيب، فيما 
»موجة  بينيت من  نفتالي  ال��وزراء  رئيس  حذر 

إرهاب عربي قاتل«.
الثالث  الهجمات  الضحايا في  وارتفع عدد 
 11 إلى  أسبوع  خالل  إسرائيل  شهدتها  التي 
الجنسيتين  تحمل  وشرطية  أوكرانيان  بينهم 
ال��ف��رن��س��ي��ة واإلس��رائ��ي��ل��ي��ة وش��رط��ي عربي 

مسيحي.
أبيب،  تل  ق��رب  ب��راك  بني  ضاحية  وكانت 
عن  أسفر  لهجوم  مسرحاً  األول،  أمس  مساء 

مقتل أربعة مدنيين وشرطي.
ال��وزراء  بمجلس  اجتمع  الذي  بينيت،  وقال 
األم��ن��ي المصغر أم���س، ف��ي ت��غ��ري��دة: »األل��م 

كبير«.
الهجوم:  أعقبت  سابقة  تغريدة  في  ونشر 

»إسرائيل تواجه موجة إرهاب عربي قاتل«
»مهاجماً  بأن  اإلسرائيلية  الشرطة  وأفادت 
في  المدنيين  على  النار  فتح  ببندقية  مسلحاً 
شارع هشنايم في ضاحية بني براك، وهو ما 

أدى إلى مقتل عدد من المدنيين«.
للشرطة، إلى »شارع  المهاجم، وفقاً  وانتقل 
هرتسل، وفتح النار على مدنيين آخرين، قبل 
أن تقوم الشرطة بتحييده«. وقتل أحد عناصر 

الشرطة في تبادل إطالق النار.
عن  مسؤوليتها  جهة  أي  تعلن  ل��م  وفيما 
الهجمات ولم يعلن رسمياً عن اسم المهاجم، 
يدعى ضياء  أنه  محلية  إع��الم  وسائل  ذك��رت 
بلدة  27 عاماً، من  العمر  ويبلغ من  حمارشة، 
الغربية  الضفة  شمال  جنين  مدينة  في  يعبد 
المحتلة، وهو أسير سابق قضى أربع سنوات 

في السجون اإلسرائيلية.
وقتل في هجوم، أمس األول، أيضاً شرطي 
عربي مسيحي من سكان »نوف هجليل« يدعى 
خالل  قضى  ع��ام��اً،   32 ويبلغ  خ���وري،  أمير 

محاولته الرد على المهاجم.
اآلخ��ري��ن  القتيلين  ف��إن  للشرطة،  ووف��ق��اً 
عاماً،   23 العمر  من  يبلغ  »أحدهما  أوكرانيان 

والثاني 32 عاماً«.
األوكرانيين  »القتيلين  إن  الشرطة  وقالت 
وصال إلى إسرائيل في وقت سابق، ولم يكونا 
استقبلتهم  ال��ذي��ن  ال��ح��رب  الجئي  ضمن  م��ن 

إسرائيل«.
وقال مصدر فلسطيني إن القوات اإلسرائيلية 
اعتقلت عدداً من أفراد عائلة المشتبه بتنفيذه 
الهجوم في بني براك، فيما أكد نادي األسير 
نحو  اإلسرائيلية  القوات  اعتقال  الفلسطيني 
الضفة  من  متفرقة  أنحاء  من  فلسطينياً   30

الغربية المحتلة.
وأعلنت الشرطة اإلسرائيلية، أمس، اعتقال 
بعد  الغربية،  الضفة  من  به  فلسطيني مشتبه 
توك«،  »تك  تطبيق  على  فيديو  مقاطع  نشره 
وبحيث كانت »تتطابق مع الهجوم اإلرهابي في 

بني براك«.
مواطناً  اعتقلت  إنها  الشرطة  قالت  كما 
رهط  مدينة  من  ع��ام��اً،   18 يبلغ  إسرائيلياً، 

البدوية بشبهة دعمه لتنظيم »داعش«.

اإلسرائيلية  الشرطة  دفعت  الهجوم،  وعقب 
وقال  براك،  بني  كبيرة في ضاحية  بتعزيزات 
الضفة  إل��ى  إضافية  بقوات  دف��ع  إن��ه  الجيش 

الغربية ومحيطها.
عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس  ودان 
المدنيين  »قتل  إن  بيان  ف��ي  وق��ال  ال��ه��ج��وم، 
إلى  إال  يؤدي  ال  واإلسرائيليين  الفلسطينيين 

المزيد من تدهور األوضاع«.

األميركي  الخارجية  وزي��ر  دان  جهته،  من 
يوم  بعد  وق��ع  ال��ذي  الهجوم  بلينكن  أنتوني 
الهجوم  »بشدة  إسرائيل  مغادرته  من  واح��د 

اإلرهابي، فهذا العنف غير مقبول«.
المتحدة  ل��أم��م  ال��ع��ام  األم��ي��ن  دان  ك��م��ا 
المتحدث  وقال  الهجوم.  جوتيريش  أنطونيو 
أب��داً  يمكن  »ال  دوج��اري��ك:  ستيفان  باسمه 
يدينها  أن  ويجب  ه��ذه،  العنف  أعمال  تبرير 

الجميع«.
الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  وأع��رب 
اإلدان���ة  »ب��ال��غ  ع��ن  ح��اف��ظ  أح��م��د  المصرية 
لكافة أعمال العنف واإلرهاب التي تستهدف 
لكافة  الكامل  »الرفض  وأكد على  المدنيين«، 

أشكال العنف واإلرهاب«.
وفي هذه األثناء، أشادت الصحافة العبرية 
أمير  اإلسرائيلي  العربي  الشرطي  بشجاعة 

خوري.
أح��رون��وت«،  »ي��دي��ع��وت  صحيفة  ون��ش��رت 
بعنوان:  م��ق��ااًل  إس��رائ��ي��ل،  ف��ي  مبيعاً  األك��ث��ر 
كبيراً  هجوماً  منع  أمير:  الشرطي  »بطولة 

ودفع حياته ثمناً«.
وقال رئيس الوزراء في تغريدة عبر حسابه 
القتلى  من  ثالثة  صور  نشر  حيث  الرسمي، 
الراحل  الضابط  »ضحى  أمير:  صورة  بينهم 
إنقاذ  أج��ل  من  ببطولة  بنفسه  خ��وري  أمير 

األرواح«.
وقال والده جريس خوري: »فقط قبل شهر 
زواجه من  بعد  إليه  لينتقل  منزالً  له  اشترينا 
في  بشهادة  وت��خ��رج  ذك��ي��اً،  ك��ان  صديقته.. 

القانون«.
الذي  ألبرين،  شلومو  قال  ب��راك  بين  وفي 
على  ش��اه��داً  ك��ان  إن��ه  التشييع،  ف��ي  ش��ارك 
وضواحيها  أبيب  تل  تشهده  هجوم  »أعنف« 

منذ سنوات.
في  لطفلين،  أم  وه��ي  ليفي،  نيتا  وق��ال��ت 
»إن��ه ألمر  ب��راك:  لبني  المجاورة  غان  رم��ات 
أقلل  وس��وف  ال��ش��ارع،  ف��ي  أك��ون  أن  مخيف 

نزهاتي«.
وأدى إطالق نار وقع، يوم األحد الماضي، 
عنصري  مقتل  إل��ى  ال��خ��ض��ي��رة،  مدينة  ف��ي 
تنظيم  وأعلن  من عمرهما.  ال�19  في  شرطة 
في  األح��د،  عملية  ع��ن  مسؤوليته  »داع���ش« 
أول تبٍن لهجوم في إسرائيل منذ عام 2017. 
منفذي  مقتل  اإلسرائيلية  الشرطة  وأك��دت 

الخضيرة. عملية 
والثالثاء الماضي، قتل متعاطف مع تنظيم 
طعن  عملية  في  إسرائيليين  أربعة  »داع��ش« 

ودهس في مدينة بئر السبع.

عبدالله الثاني وهرتزوج يدعوان للهدوء

عّمان  )وكاالت( 

دعا العاهل األردني امللك عبداهلل الثاني إلى 
الهدوء يف أعقاب قمة تاريخية مع الرئيس 

اإلسرائيلي إسحق هرتزوج، بعد أن أجج أكبر 
تصاعد للعنف يف الشوارع منذ سنوات املخاوف 

من تفجر أوسع لألوضاع قبيل شهر رمضان.
وقال امللك عبداهلل لرئيس إسرائيل، بعد 
استقباله يف قصر احلسينية يف أول زيارة 

رسمية يقوم بها رئيس إسرائيلي لألردن، إن 
السالم بات أكثر إحلاحًا اآلن إلنهاء صراع قال 

إنه طال كثيرًا.
وجاء يف بيان للديوان امللكي أن العاهل األردني 

استنكر العنف بجميع أشكاله، ومنها أحدث 

هجوم وقع أمس األول، وقتل خالله مسلح عربي 
ما ال يقل عن خمسة أشخاص يف ضاحية بتل 

أبيب.
ونقل البيان عن امللك عبداهلل قوله: »هذا 

الصراع قد طال كثيرًا، والعنف الناجم عنه 
مستمر يف التسبب بالكثير من األلم وتوفير 

أرضية خصبة للتطرف«.
وأفاد بيان إسرائيلي بأن عاهل األردن قدم 

لهرتزوج تعازيه، وذلك وسط مخاوف يف كال 
البلدين من تصاعد الهجمات قبيل شهر 

رمضان.
ونقل البيان عن هرتزوج قوله: »دائمًا ما 

أقول إن لقاء زعماء مسلمني بزعماء يهود 
وإسرائيليني ما هو إال بديل لهاوية الكراهية 

وإراقة الدم«.
وأضاف: »ونحن نقترب من هذه األيام املباركة.. 

ال بد لنا أن منضي صوب متكني اجلميع من 
ممارسة معتقداتهم وشعائرهم يف سالم وأمان 

وسكينة«.
وانخرط البلدان يف سلسلة من احملادثات 

الدبلوماسية واألمنية رفيعة املستوى يف األيام 
القليلة املاضية للحد من التوتر الذي يخشى 

األردن أن يتفاقم وتكون له تداعيات.
واندلعت العام املاضي اشتباكات بني الشرطة 

اإلسرائيلية وفلسطينيني حول املسجد األقصى 
خالل شهر رمضان. وساعدت أعمال العنف يف 

إشعال فتيل حرب استمرت 11 يومًا يف مايو  بني 
نشطاء يف غزة وبني إسرائيل.

بعد اجتماع تاريخي بالعاصمة األردنية

سفارة اإلمارات تدين الهجمات يف إسرائيل

 الرئيس الفلسطيني: قتل 
المدنيين ال يؤدي إال إلى المزيد 

من تدهور األوضاع

الخارجية المصرية: الرفض 
الكامل لكافة أشكال العنف 

واإلرهاب

األمم المتحدة: ال يمكن أبدًا 
تبرير أعمال العنف ويجب 

إدانتها

انتشار أمني مكثف للقوات اإلسرائيلية جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة )أ ف ب(
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الرئيس التونسي
يعلن حّل البرلمان

تونس )وكاالت( 

أعلن الرئيس التونسي قيس سعّيد، أمس، حّل مجلس النواب بعد 8 
أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية 

يف يوليو 2021. جاء ذلك خالل ترؤسه اجتماعًا لـ»مجلس األمن 
القومي« بعد ساعات من حتدي نواب قرار تعليق أعمال املجلس، 

وعقدهم جلسة عبر تقنية الفيديو صوتوا خاللها على إلغاء 
اإلجراءات االستثنائية التي أعلنها سعّيد يف األشهر األخيرة.

وحضر نحو 124 من إجمالي 217 عضوًا يف البرملان اجللسة 
االفتراضية، وهي األولى لهم منذ قرار سعيد بتعليق عمله الصيف 

املاضي. ومتثل اجللسة أكبر حتد مباشر للرئيس الذي وصف البرملان 
بأنه »من املاضي« وقال، يوم االثنني املاضي: إن اجللسة ستكون غير 

قانونية وأصدر حتذيرًا صارمًا بأن القوات واملؤسسات ستصد من 
يدفعون الشعب للقتال الداخلي.

وحتظى حتركات الرئيس سعيد بشعبية كبيرة يف بلد سئم 
اخلالفات السياسية التي اتسمت بها حقبة منت فيها الوظائف 

وتراجعت اخلدمات العامة.
وقال سعيد، أمس، إنه أمر وزيرة العدل بأن تدعو النيابة العمومية 
ألن تقوم بدورها عقب اجللسة العامة االفتراضية للبرملان املجمد.

ويف كلمة له، خالل لقائه برئيسة احلكومة جنالء بودن، أدان سعيد 
خطوة البرملان املجمد ووصفها »بالتآمر على أمن الدولة«.

وقال سعيد: »نحن مؤمتنون على أمن تونس، ولن نترك العابثني 
يواصلون غيهم وعدوانهم على الدولة ومقدرات الشعب«. وأضاف: 

»إذا كانوا يريدون تقسيم البالد وزرع الفتنة، والفتنة أشد من القتل، 
فنجوم السماء أقرب إليهم من ذلك«.

لالتفاق على خطة إنقاذ مالية

»صندوق النقد« يبدأ مفاوضات حاسمة يف لبنان 

بيروت )وكاالت( 

الدولي،  النقد  صندوق  من  وفد  بدأ 
أمس، مهمة جديدة في لبنان الغارق في 
اقتصادية غير مسبوقة، في إطار  أزمة 
مفاوضات للتوصل إلى اتفاق على خطة 
إنقاذ مالية، حسبما قال مصدر مطلع.

وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف 
عن هويته، أن »فريقاً من صندوق النقد 
تمتد  لبنان في مهمة  إلى  الدولي وصل 

ألسبوعين«.
انهياراً   2019 عام  منذ  لبنان  ويشهد 
البنك  صّنفه  مسبوق،  غير  اقتصادياً 
منذ  العالم  في  األس��وأ  بين  من  الدولي 
ذلك  ويترافق  الماضي.  القرن  منتصف 
م��ع ش��ل��ل س��ي��اس��ي ي��ح��ول دون ات��خ��اذ 
التدهور  م��ن  تحّد  إصالحية  خ��ط��وات 
وتحّسن من نوعية حياة السكان، الذين 
منهم  المئة  في  ثمانين  من  أكثر  يعيش 
عام  لبنان  وتخلف  الفقر.  خ��ط  تحت 

ديونه  س��داد  ع��ن  األول���ى  للمرة   2020
الخارجية.

سعادة  الحكومة  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  وق��ال 
من  المفاوضات  يترأس  الذي  الشامي، 
إلى  التوّصل  »نأمل  اللبناني:  الجانب 
من  أسبوعين  غضون  في  أول��ي  اتفاق 

النقاشات«.
أرنستو  يترأسه  الذي  الوفد  واستهل 
رئيس  بلقاء  بيروت  في  مهمته  راميريز 
أعلنت  الجمهورية ميشال عون، حسبما 
ال��رئ��اس��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، م��ش��ي��رة إل���ى أن 
مع  المفاوضات  »مسار  تناول  البحث 
التعافي  خطة  إلطالق  اللبناني  الجانب 

االقتصادي والمالي«.
عن  فبراير   11 في  الصندوق  وأعلن 
خ��ارط��ة ط��ري��ق ع��رض��ه��ا ع��ل��ى ل��ب��ن��ان، 
غير  الخسائر  »حجم  أن  على  م��ش��دداً 
أن  يجب  المالي  القطاع  في  المسبوق 
يعالج، بطريقة شفافة، مع حماية صغار 

المودعين«.
على  التأكيد  النقد  ص��ن��دوق  وي��ك��ّرر 
لم  طالما  مالي  دع��م  أي  يقدم  لن  أن��ه 
مباشرة  على  اللبنانية  الحكومة  توافق 
إلخ��راج  ض��روري��ة  طموحة  إص��الح��ات 
ال��ب��الد م��ن األزم���ة االق��ت��ص��ادي��ة، على 
هيكلة  وإعادة  الموازنة،  تصحيح  رأسها 

القطاع المصرفي، وإصالح المؤسسات 
ال���ع���ام���ة، وال���ت���ص���دي ب���ح���زم ل��ل��ف��س��اد 

المستشري.
على  اللبنانيون  المفاوضون  وات��ف��ق 
تقدير حجم الخسائر المالية ب�69 مليار 
كيفية  بعد على  التوافق  دون  دوالر، من 

توزيعها.
والخالف  السياسي  االنقسام  ويحول 
في وجهات النظر دون المضي قدماً في 
تطبيق اإلصالحات المطلوبة، خصوصاً 
إقرار اقتراح قانون لتقييد الودائع أو ما 

يُعرف ب�»الكابيتال كونترول«.
إل����ى ذل�����ك، دع����ا ال��رئ��ي��س م��ي��ش��ال 
ال��ن��ازح��ي��ن  تشجيع  إل���ى  أم���س،  ع���ون، 
ال��س��وري��ي��ن على ال��ع��ودة إل��ى ب��الده��م، 
االنتخابات  إجراء  على  التصميم  مؤكداً 
النيابية في موعدها المقرر في 15 مايو 
المالية  االعتمادات  تأمين  بعد  المقبل 
الترتيبات  كثير من  وإنجاز  لها،  الالزمة 

المرتبطة بها.

شلل سياسي يحول دون 
اتخاذ خطوات إصالحية 

تحّد من التدهور

عون يتعهد بإجراء 
االنتخابات النيابية في 

موعدها



أسماء الحسيني )القاهرة، الخرطوم(

عبدالفتاح  المصري  الرئيس  أك��د 
رئيس  مع  مباحثاته  خالل  السيسي، 
مجلس السيادة السوداني الفريق أول 
عبدالفتاح البرهان في القاهرة، أمس، 
المصري  ال��دع��م  وتطوير  اس��ت��م��رار 

للسودان في كافة المجاالت.
منفردة،  مباحثات  جلسة  وعقدت 
أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي 
مجمل  الجانبان  واستعرض  البلدين، 
ال��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن 
تعزيز  أهمية  تأكيد  مع  الشقيقين، 
التبادل  وزيادة  االقتصادية  العالقات 
ال��ت��ج��اري، ب��م��ا ي��رق��ى إل���ى مستوى 
الزخم القائم في العالقات السياسية 
وال���رواب���ط ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ت��ي تجمع 
الشعبين الشقيقين لوادي النيل، فضاًل 
التكامل  تحقيق  ج��ه��ود  تعظيم  ع��ن 
الزراعي والربط السككي والكهربائي 
بين البلدين، إلى جانب تعميق التعاون 
األمني  الصعيدين  على  المشترك 
تحقيق  ف��ي  يسهم  بما  والعسكري، 
مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال الجانبان، في بيان مشترك، إن 
الجانب المصري أكد في هذا اإلطار 
للظرف  الكامل  مصر  إدراك  على 
الدقيق الذي يمر به السودان حالياً، 
أال  على  المشترك  العمل  وض���رورة 
تؤثر التطورات الجارية على الساحة 
ال��دول��ي��ة على ج��ه��ود دع��م ال��س��ودان 
لتحقيق االستقرار السياسي واألمني 
واالقتصادي في البالد، مع استمرار 
المساعدات  حزم  إرس��ال  ف�ي  مصر 
وال����دع����م ال��ل��وج��س��ت��ي واإلن���س���ان���ي 
الدعم  تقديم  جانب  إل��ى  ل��ل��س��ودان، 

الفني للكوادر السودانية، وتفعيل كافة 
من  انطالقاً  الثنائي،  التعاون  برامج 
مساندة مصر غير المحدودة للسودان 
ف��ي ك��ل ال��م��ج��االت وع��ل��ى مختلف 
الصعد، وكذا االرتباط الوثيق لألمن 

القومي المصري والسوداني.
ال��ج��ان��ب  أن  ال���ب���ي���ان،  وأض������اف 
السوداني أعرب عن اعتزازه بالتقارب 
الشعبي والحكومي الراسخ بين مصر 
الصدد  ه��ذا  في  وال��س��ودان، مشيداً 
بأواصر  لالرتقاء  المتبادلة  بالجهود 
التعاون المشترك بين البلدين، والدعم 
المصري الصادق والحثيث من خالل 
مختلف المحافل للحفاظ على سالمة 

واستقرار السودان. 
وش���دد ف��ي ه��ذا ال��خ��ص��وص على 
التعاون  لتطوير  رح��ب��ة  آف���اق  وج���ود 
الشقيقين،  البلدين  بين  المشترك 
المناخ  توفير  على  السودان  وح��رص 
المجاالت  مختلف  في  لذلك  الداعم 

عن  فضاًل  االستراتيجية،  التنموية 
تعويله على االستفادة من نقل التجربة 
االقتصادي  اإلص��الح  في  المصرية 
وتدريب الكوادر السودانية والمساعدة 
ع��ل��ى م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات ف��ي ه��ذا 
الصدد، بما يعكس عمق العالقات بين 

البلدين.
مستجدات  ب��آخ��ر  يتعلق  وف��ي��م��ا 
االهتمام  ذات  اإلقليمية  األوض����اع 
بشأن  الجانبان  تباحث  المشترك، 
تطورات ملف سد النهضة، حيث تم 
التوافق حول استمرار التشاور المكثف 
السياق  هذا  في  المتبادل  والتنسيق 
التأكيد  م��ع  المقبلة،  الفترة  خ��الل 
على األهمية القصوى لقضية المياه 
بالنسبة للشعبين المصري والسوداني 
ومن  قومي،  أم��ن  مسألة  باعتبارها 
ب��ال��ت��وص��ل إل��ى  ال��ب��ل��دي��ن  ث��م تمسك 
وملزم  ومنصف  ع��ادل  قانوني  اتفاق 
لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحقق 

المصالح المشتركة لجميع األطراف.
الجانبان  الليبي، شدد  الشأن  وفي 
استقرار  على  الحفاظ  ض��رورة  على 
ليبيا ووحدة وسالمة أراضيها، وأكدا 
على دعم الجهود الرامية للتوصل إلى 
تتفق  وأن  ليبي«،  »ليبي  سياسي  حل 
بعضها  م��ع  الليبية  األط���راف  جميع 
بعضاً على االنطالق نحو المستقبل، 
وشعبها،  ليبيا  مصلحة  يحقق  بما 
تدخالت  أو  إم����الءات  أي  دون  م��ن 
خارجية، فضاًل عن أهمية دعم دور 
مؤسسات الدولة الليبية واضطالعها 

بمسؤولياتها. 
خروج  على ضرورة  الجانبان  وأكد 
القوات األجنبية والمرتزقة والمقاتلين 
األجانب في مدى زمني محدد تنفيذاً 
للقرارات األممية والدولية واإلقليمية 
ذات ال��ص��ل��ة، إض��اف��ة إل���ى ض���رورة 
العسكرية   »5+5« لجنة  اس��ت��م��رار 
المشتركة في عملها، والتزام األطراف 
كافة بوقف األعمال العسكرية، حفاظاً 
ومقدرات  ليبيا  واستقرار  أم��ن  على 

شعبها.
هاجة،  أب��و  الطاهر  العميد  وأك��د 
مجلس  لرئيس  اإلعالمي  المستشار 
البرهان  زيارة  أن  االنتقالي،  السيادة 
تاريخي  منعطف  في  تأتي  للقاهرة 
اإلقليمي  ال��م��س��ت��وى  ع��ل��ى  مفصلي 
السودانية  العالقات  وأن  وال��دول��ي، 
ال��م��ص��ري��ة ع���الق���ات ص��ل��ب��ة وق��وي��ة 

ومستمرة في نموها وتطورها.
يأتي ذل��ك في وق��ت، ق��ال أعضاء 
إنهم  ال��س��ودان،  أص��دق��اء  مجموعة 
الضغوط  إزاء  ب��ال��غ  بقلق  ي��ش��ع��رون 
يواجهها  ال��ت��ي  الهائلة  االق��ت��ص��ادي��ة 

الشعب السوداني حالياً.

أبوظبي )االتحاد(

بن  أن��ور  الدكتور  معالي  أك��د 
م��ح��م��د ق���رق���اش، ال��م��س��ت��ش��ار 
السمو  ل��ص��اح��ب  ال��دب��ل��وم��اس��ي 
اإلم����ارات  أن  ال���دول���ة،  رئ��ي��س 
الجسور  بناء  نحو  توجهها  في 
وت���ع���زي���ز أج���ن���دة االس���ت���ق���رار 
واالزده�����������ار، ت���ن���أى ب��ن��ف��س��ه��ا 
ع�����ن خ����ط����اب����ات ال���م���واج���ه���ة 
معاليه،  وأوضح  واالستقطاب.  
إي��ران  الجارة  مع  العالقات  أن 
مشيراً  التوجه،  هذا  صلب  في 
الدبلوماسي  التواصل  أن  إل��ى 
والتعاون االقتصادي هو السبيل 

إلى التعامل مع رواسب الماضي وطموح المستقبل. وكتب معاليه 
في تغريدة بحسابه على »تويتر«: »في توجهنا نحو بناء الجسور 
بنفسها عن  اإلمارات  تنأى  واالزدهار،  وتعزيز أجندة االستقرار 
خطابات المواجهة واالستقطاب، وعالقتنا مع جارتنا إيران في 
االقتصادي  والتعاون  الدبلوماسي  التواصل  التوجه،  هذا  صلب 
المستقبل«.  وطموح  الماضي  رواس��ب  مع  التعامل  إلى  سبيلنا 

وأضاف: »اسمعوا من اإلمارات وال تسمعوا عنها«.

حسن الورفلي )بنغازي، القاهرة( 

التعقيد  من  مرحلة جديدة  ليبيا  في  السياسية  العملية  دخلت 
مستشارة  م��ب��ادرة  إل��ى  االنضمام  ال��ن��واب  مجلس  رف��ض  عقب 
والتي  وليامز،  ستيفاني  ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األم��م  بعثة 
دستورية  قاعدة  وضع  على  االتفاق  لبحث  لجنة  تشكيل  طرحت 
عن  للبحث  األممية  البعثة  يدفع  ما  وهو  المقبلة،  لالنتخابات 
عبر  المطروحة  األممية  المبادرة  في  اختراق  تحقيق  محاولة 
حسبما  الليبي،  النواب  مجلس  في  أعضاء  مع  لقاءات  تنظيم 

ل�»االتحاد«. برلمانية مطلعة  أكدت مصادر 
الليبي  البرلمان  كبيرا من أعضاء  أن عددا  المصادر،  وأكدت 
على  لالتفاق  المتحدة  األم��م  مبادرة  في  االن��خ��راط  يرفضون 
مجلس  تمسك  إلى  مشيرة  االنتخابات،  حول  دستورية  قاعدة 
التشريعات والقوانين الالزمة  المنوط به في سن  النواب بدوره 
تمكين  بعد  ليبيا،  ف��ي  وتشريعية  رئاسية  انتخابات  إلج���راء 

الجديدة من ممارسة مهامها داخل طرابلس. الحكومة 
البرلمان  أع��ض��اء  م��ن  ع��دد  إع��الن  م��ع  بالتزامن  ذل��ك  يأتي 
رفضهم مناقشة تشكيل أي لجان خارج إطار التعديل الدستوري 
تمسكهم  مؤكدين  مؤخراً،  البرلمان  أقره  وال��ذي  عشر،  الثاني 
والتعديل  الطريق  خريطة  اعتماد  بشأن  البرلمان  ب��ق��رارات 

وتكليف حكومة جديدة. الثاني عشر  الدستوري 
في  أخذت  الطريق  خريطة  أن  على  بيان،  في  النواب،  وأكد 
أي  إج��راء  ممكناً  يكون  لن  إذ  الملفات،  أهم  معالجة  االعتبار 
وإرس��اء  الوطنية  المصالحة  تحقيق  بعد  إال  ليبية،  انتخابات 
كيفية  على  البرلمان  ات��ف��ق  م��ا  وه��و  ال��دس��ت��ور،  وكتابة  األم��ن 

دعمه. وسبل  معالجته 
قبل  أي حوار  في  الدخول  رفض  على  الليبيون  النواب  وشدد 
الحكومة  التوافقي واستالم  الليبي  القرار  يتم احترام سيادة  أن 
نفوذها  وبسط  طرابلس،  العاصمة  داخل  من  لمهامها  الشرعية 
التزامها  بضرورة  األممية  البعثة  مطالبين  البالد،  كامل  على 
اتفاق  أي  ودع��م  واح��ت��رام  السياسية  للعملية  ال��داع��م  ب��دوره��ا 

إليه. التوصل  يتم  ليبي-ليبي 
وترفض حكومة الوحدة الوطنية تسليم مهامها داخل العاصمة 
طريقة  على  تحفظها  بسبب  باشاغا  فتحي  حكومة  إلى  الليبية 
انتخابات  إلنجاز  تحركها  عن  فضاًل  الحكومة،  ه��ذه  اختيار 

المقبل. يونيو  في  ليبية  برلمانية 

واشنطن )وكاالت(

 فرضت الواليات المتحدة عقوبات على رجل مقيم في إيران، 
تتهمها بمساعدة طهران في الحصول  له،  تابعة  وشبكة شركات 
تحرك  ف��ي  الباليستية،  للصواريخ  لبرنامجها  مكونات  على 
تعمل  أنها  يشتبه  جماعات  شنتها  صاروخية  هجمات  بعد  يأتي 

إيران. لصالح  بالوكالة 
بالتزامن مع  بيان، صدر  الخزانة األميركية، في  وقالت وزارة 
المبرم  اإليراني  النووي  االتفاق  إحياء  بشأن  المحادثات  تعثر 
الصاروخي  الهجوم  بعد  القرار  هذا  اتخذت  إنها   :2015 عام 

اإليراني على أربيل في العراق.
وأضافت الوزارة: إن العقوبات تستهدف محمد علي حسيني، 
الشركات  م��ن  وشبكة  إي���ران،  ف��ي  مقيم  مشتريات  وكيل  وه��و 
تقول الوزارة إنه يستخدمها لشراء مواد مرتبطة بأجهزة الدفع 
برنامج  لدعم  المكونات  من  وغيرها  الباليستي  الصاروخي 
مواد  بشراء  أيضاً  الخزانة  وزارة  واتهمته  اإليراني.  الصواريخ 
وتطوير  أب��ح��اث  ع��ن  مسؤولة  ال��ث��وري«،  »ال��ح��رس  م��ن  ل��وح��دة 
لعقوبات  بالفعل  الثوري  الحرس  ويخضع  الباليستية.  الصواريخ 
الكشف  عدم  شريطة  تحدث  أميركي،  مسؤول  وقال  أميركية. 
االتفاق  إحياء  بجهود  مرتبطة  ليست  العقوبات  إن  هويته،  عن 
على  النووي  برنامجها  من  بموجبه  إي��ران  حّدت  الذي  النووي 
نحو يزيد من صعوبة قدرتها على تطوير قنبلة نووية، وذلك في 

العالمية. االقتصادية  العقوبات  تخفيف  مقابل 
اإلره��اب  لشؤون  الخزانة  وزارة  وكيل  نيلسون،  براين  وق��ال 
الواليات  سعي  استمرار  »مع  بيان:  في  المالية  واالستخبارات 
العمل  لخطة  الكامل  االمتثال  معاودة  إلى  إيران  لدفع  المتحدة 
الذين  أول��ئ��ك  اس��ت��ه��داف  ف��ي  ن��ت��ردد  ل��ن  المشتركة،  الشاملة 

اإليراني«. الباليستية  الصواريخ  برنامج  يدعمون 
يملكها  المتحدة  بالواليات  أصول  أي  أمس،  خطوات،  وتجّمد 
بصفة  األميركيين،  وتمنع  العقوبات  عليهم  وقعت  الذين  أولئك 
في  يشاركون  من  إن  الخزانة  وقالت  معهم.  التعامل  من  عامة، 

صفقات معينة مع هؤالء قد تقع عليهم عقوبات أيضاً.

قرقاش: اإلمارات تنأى بنفسها 

عن خطابات املواجهة

»النواب« الليبي يرفض االنضمام 

للمبادرة األممية

عقوبات أميركية تستهدف برنامج 

الصواريخ الباليستية اإليراني

خالل مباحثاته مع البرهان في القاهرة

السيسي يؤكد استمرار وتطوير 

الدعــــــــم املصـــــري للســــودان

ضرورة التوصل إلى اتفاق 
قانوني وملزم لملء 

وتشغيل  »سد النهضة«

تأكيد على دعم الجهود 
الرامية للتوصل إلى حل 

سياسي في ليبيا

 القاهرة: مواصلة إرسال 
المساعدات والدعم 
اإلنساني للسودان

تعظيم جهود التكامل 
الزراعي والربط السككي 
والكهربائي بين البلدين

السيسي لدى استقبال البرهان في قصر االتحادية بالقاهرة )أ ف ب(

أكد أن العالقات مع إيران
 في صلب هذا التوجه

اشترط تسلم حكومة
باشاغا لمهامها في طرابلس

القاهرة )وكاالت( 

المركزي  البنك  السعودية،  أودع��ت 
المصري خمسة مليارات دوالر، ووّقع 
البلدان اتفاقية حول استثمارات تصل 
إلى 10 مليارات دوالر، حسبما ذكرت 

مصادر رسمية أمس.
تعكف  وقت  في  ذلك  إع��الن  ويأتي 
التدابير  من  سلسلة  تبني  على  مصر 
بسبب  ال��م��ال��ي��ة ص�����ارت ض���روري���ة 
ت���داع���ي���ات ال��ه��ج��وم ال���روس���ي على 

أوكرانيا في فبراير.
السعودية  األن��ب��اء  وك��ال��ة  وأوردت 
الملك  ألوام��ر من  إن��ف��اذاً  أن��ه  »واس« 
س��ل��م��ان وول���ي ع��ه��ده األم��ي��ر محمد 
»خمسة  ال��ري��اض  أودع��ت  سلمان  بن 
المركزي  البنك  ل��دى  دوالر  مليارات 

المصري«.
بالروابط  الرسمية  الوكالة  ونّوهت 
البلدين،  بين  ال��راس��خ��ة  التاريخية 
دعم  ف��ي  للمملكة  الحثيثة  والجهود 

جمهورية مصر العربية الشقيقة.
وهي ثاني وديعة من هذا النوع في 
خمسة أشهر، فقد أعلنت الرياض في 
نوفمبر عن وديعة بقيمة ثالثة مليارات 
المصري،  المركزي  البنك  في  دوالر 

بحسب »واس«.
من جهتها، أعلنت الحكومة المصرية 
إلى  تهدف  اتفاقية  توقيع  بيان  ف��ي 
مصر  في  سعودية  استثمارات  جذب 

بقيمة تقدر بنحو 10 مليارات دوالر.

السعودية تودع 5 
مليارات دوالر في 

»المركزي المصري«

البرملان العراقي يخفق للمرة الثالثة بانتخاب رئيس للجمهورية

هدى جاسم، وكاالت )بغداد(

في  أمس،  الثالثة،  للمرة  العراقي  البرلمان  أخفق 
النصاب  اكتمال  لعدم  للجمهورية  رئيس  انتخاب 
نتيجة مقاطعة عدد كبير من النواب، رافعاً الجلسة 
الجلسة  لسيناريو  تكرار  في  آخ��ر«،  إشعار  »حتى 
السياسية  ال��خ��الف��ات  ت��واص��ل  وس���ط  ال��س��اب��ق��ة، 
واالن����س����داد ال��س��ي��اس��ي. وب��ع��د س��ت��ة أش��ه��ر من 
ال   ،2021 أكتوبر  في  المبكرة  النيابية  االنتخابات 
يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون 
رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية. وغالباً 
ما يكون المسار السياسي معقداً وطوياًل في العراق 
بسبب االنقسامات الحادة واألزمات المتعددة وتأثير 
مجموعات مسلحة. وجاء في بيان صادر عن الدائرة 
رفع  النواب  »مجلس  أن  النواب  لمجلس  اإلعالمية 
جلسته إلى إشعار آخر، بعد تصويته على مهام عدد 
من اللجان النيابية وأسماء أعضائها«.ولم يتّم حتى 

اآلن تحديد موعد للجلسة المقبلة.
السادس  حتى  البرلمان سوى  أمام  ليس  قانونياً، 
من إبريل النتخاب رئيس، بحسب قرار من المحكمة 

االتحادية، أعلى سلطة قضائية في البالد.
ما  الدستور  في  ليس  التاريخ،  هذا  تخطى  وإذا 
تبقى  ول��ذل��ك  المسألة،  م��ع  التعامل  كيفية  ي��ح��ّدد 

األطراف  تتوصل  لم  حال  في  مفتوحة  االحتماالت 
التيار  زعيم  كتب  الجلسة،  وإث��ر  الت��ف��اق.  المعنية 
أتوافق  »ل��ن  تغريدة:  في  الصدر  مقتدى  الصدري 
بكّل  للتوافق  ال  البلد،  نهاية  يعني  فالتوافق  معكم، 
في  السياسيين  خصومه  إلى  إش��ارة  في  أشكاله«، 

اإلطار التنسيقي.
وأضاف: »ما تسمونه باالنسداد السياسي، أهون 
من التوافق معكم، وأفضل من اقتسام الكعكة معكم، 

فال خير في حكومة توافقية محاصصتية«.
وهناك أربعون مرشحاً لمنصب رئاسة الجمهورية، 
شخصيتين  بين  تنحصر  الفعلية  المنافسة  لكن 
منذ  الحالي  الرئيس  كرديين:  حزبين  أب��رز  تمثالن 
ع��ام 2018 ب��ره��م ص��ال��ح، م��رش��ح ح��زب االت��ح��اد 
الحزب  مرشح  أحمد،  وريبر  الكردستاني،  الوطني 
يحصل  أن  والمطلوب  الكردستاني.  الديموقراطي 

المرشح على أصوات ثلثي النواب ليفوز.
ويدفع التيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى 
الصدر، الفائز األكبر في االنتخابات التشريعية، إلى 
تشكيل حكومة أغلبية، مؤكداً أنه يملك الكتلة األكبر 
الديموقراطي  مع الحزب  نائباً   155 مع تحالف من 
م���ن مجموعة  ك��ب��ي��ر  وت��ك��ت��ل س��ن��ي  ال��ك��ردس��ت��ان��ي 
محمد  البرلمان  رئيس  يقوده  حزب  أبرزها  أحزاب 

الحلبوسي.

جانب من جلسة البرلمان العراقي في غياب النصاب القانوني الالزم النتخاب رئيس العراق )أ ف ب(
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أهمية الوقف الفوري 
لألعمال العدائية كافة في 

جميع أنحاء أوكرانيا

ضرورة التزام األطراف 
بالقانون الدولي خصوصًا 

حماية المدنيين

وق��ال��ت، ف��ي ب��ي��ان أدل���ى ب��ه وف��د ال��دول��ة 
بشدة  »يؤسفنا  الدولي:  األمن  مجلس  أمام 
م��ع��دل ال��ف��اري��ن ال���ذي شمل م��ا ي��ق��رب ربع 
ماليين  عشرة  من  فأكثر  أوك��ران��ي��ا،  سكان 
نازح والجئ، معظمهم من النساء واألطفال، 
فقط  واحد  شهر  خالل  منازلهم  من  هربوا 

من القتال«.
الفوري  الوقف  أهمية  اإلم���ارات  وك��ررت 
أنحاء  جميع  ف��ي  كافة  العدائية  لألعمال 
غريفيث  مارتن  بتكليف  مرحبة  أوك��ران��ي��ا، 
أمس  المتحدة،  لألمم  العام  األمين  ِقبَل  من 
في  المعنية  األط����راف  م��ع  للبحث  األول، 
النار في  إمكانية التوصل إلى وقف إلطالق 
أوكرانيا العتبارات إنسانية. وقالت: »يسرنا 
ردود  أبديا  قد  الجانبين  كال  أن  نسمع  أن 

فعل إيجابية في هذا الشأن«. 
كما أعربت الدولة أيضاً عن دعمها القوي 
بالمبادئ  تتمسك  التي  اإلغاثية  للوكاالت 
واالستقاللية،  والحياد  والنزاهة  اإلنسانية 
أط���راف  ك��اف��ة  م���ع  تنسيقها  ف���ي  وك���ذل���ك 
الصراع لضمان وصول العاملين في الجهات 

اإلنسانية بشكل آمن ومن دون عوائق. 
وأش����ادت ب���دور ال��م��ن��ظ��م��ات اإلن��س��ان��ي��ة، 
في  اإلن��س��ان��ي��ة،  ال���ش���ؤون  تنسيق  وم��ك��ت��ب 
ال���ت���ح���رك س���ري���ع���اً وت���ح���ت ض��غ��ط ه��ائ��ل 
ِظل  في  المدنيين،  الحتياجات  لالستجابة 
الظروف الحالية، مضيفة: »إن الجهود التي 

تبذلها هذه المنظمات خالل الصراع أتاحت 
مليون  يقارب  ما  إل��ى  المساعدات  وص��ول 
نظام  وضع  بمساعي  أشادت  كما  شخص«. 
المساعدات  تقديم  عمليات  لتيسير  متكامل 

في جميع أنحاء البالد.
تنسيق  مكتب  جهود  أيضاً  دعمها  وأكدت 
»إخطار  آلية  إنشاء  في  اإلنسانية  الشؤون 
التي من شأنها أن تسمح بإيصال  إنساني«، 
ودعت  آم��ن.  بشكٍل  اإلنسانية  المساعدات 
التي  التنسيق  جهود  على  البناء  إلى  أيضاً 

ت��ق��وم ب��ه��ا األم����م ال��م��ت��ح��دة م���ع أوك��ران��ي��ا 
إيصال  إلى  أدت  والتي  الروسي،  واالتحاد 
قوافل مساعدات إنسانية إلى مدينة سومي، 

ومؤخراً إلى مدنية خاركيف.
وقال وفد الدولة، في البيان: »إن اإلمارات 
بالقانون  األطراف  كافة  التزام  أهمية  تكرر 
الدولي اإلنساني، السيما فيما يتعلق بحماية 
المدنيين واقتصار نطاق العمليات العسكرية 
على األهداف العسكرية فقط، واتخاذ كافة 

الوقائية«.  التدابير 

إبقاء خطوط  الدولة على أهمية  وشددت 
حتى  كافة،  األطراف  بين  مفتوحة  التواصل 
َعَملي  بشكٍل  الالزم،  التنسيق  إجراء  يتَسّنى 
وم��ل��م��وس، ل��ض��م��ان إي��ص��ال ال��م��س��اع��دات 
بشأن  المقدمة  المقترحات  ومتابعة  بأمان، 
ال��ت��ع��ام��ل ب��اح��ت��رام م��ع ال��ق��ت��ل��ى م��ن جميع 
عائالتهم  وإب��الغ  عليهم  للتعرف  األط��راف، 

وإعادة جثثهم. 
ك��م��ا أك����دت ع��ل��ى ض�����رورة ال��ع��م��ل على 
بشكٍل  النار  إطالق  لوقف  التوصل التفاقات 

لتمكين  وذل��ك  ُمحددة،  مناطق  وفي  مؤقت 
آمنة،  مناطق  إل��ى  ال��خ��روج  م��ن  المدنيين 
ال  بشكٍل  للُمحتاجين  المساعدات  وإليصال 
حماية  عن  فضاًل  المدنيين،  سالمة  يُهدد 

العاملين في المجال اإلنساني.
التواصل  تكثيف  على  اإلم����ارات  وح��ث��ت 
حٍل  إلى  للوصول  الطرفين  بين  الدبلوماسي 
الوساطة  جهود  كافة  دعمها  مؤكدة  سلمي، 
التقارير  إلى  أش��ارت  كما  االتجاه.  هذا  في 
في  جرت  التي  المحادثات  حول  اإليجابية 
تركيا أمس األول، وغيرها من جهود الوساطة 
أملها  خالص  عن  أعربت  حيث  المستمرة، 
في أن تؤدي هذه الجهود إلى حل دبلوماسي، 
المهم  ال��دور  على  السياق  هذا  في  وأك��دت 
إحالل  ومفاوضات  األزم��ات  حل  في  للمرأة 

السالم، بما يشمل ضمان استدامتها.
وقالت في البيان: »علينا جميعاً أن نشعر 
األغ��ذي��ة  ب��رن��ام��ج  م��ن  إح��اط��ة  ب��ع��د  بالقلق 
ال��ع��ال��م��ي، وال��ت��ي أش���ارت إل��ى أن ك��اًل من 
مهمين  مصدرين  يشكالن  وأوكرانيا  روسيا 
األمن  انعدام  تزايد  أن  كما  عالمياً،  للقمح 
الغذائي يهدد بإلحاق الضرر بجهود التعافي 
على  يؤثر  م��ا  وه��و  الجائحة،  م��ن  البطيئة 
الجزرية  والدول  نمواً  واألقل  النامية  الدول 

النامية«.  الصغيرة 
قالت  وأفريقيا،  األوسط  للشرق  وبالنسبة 
اإلم����ارات إن »ال���ص���راع ي��ق��وض ال��م��ص��ادر 
من  للعديد  ذل��ك  ف��ي  بما  للقمح،  الرئيسة 
الدول المدرجة في جدول أعمال المجلس، 
وه���و م��ا ق��د ي���ؤدي إل���ى ح���دوث م��زي��د من 

االضطرابات وعدم االستقرار حول العالم.
وفي ختام البيان، كررت اإلمارات التأكيد 
ع��ل��ى ال��ت��زام��ه��ا ب��االس��ت��ج��اب��ة اإلن��س��ان��ي��ة، 
المستويين  على  مساهمات  قائلة:»قدمنا 
العاجل  النداء اإلنساني  الثنائي، ومن خالل 
على  التأكيد  ك��ررت  كما  المتحدة«،  لألمم 
نحو  ع��ل��ى  األم���ن  مجلس  م��ش��ارك��ة  أه��م��ي��ة 
األزمة  حدة  من  التخفيف  مساعي  في  بّناء 
أوسع،  نطاق  وعلى  أوكرانيا،  في  اإلنسانية 
حل  إل��ى  ال��ت��وص��ل  تشجيع  ف��ي  يساعد  أن 

دبلوماسي عاجل لهذا الصراع.

نيويورك )االتحاد(

أعربت دولة اإلمارات، أمس، عن قلقها البالغ إزاء 

تزايد أعداد الضحايا وما َلِحَق من دمارٍ وأضرار بالبُنية 

التحتية المدنية في أوكرانيا، قائلة »مع كل اجتماع 

نعقُدُه وإحاطة نستمع إليها حول األوضاع اإلنسانية 

المتفاقمة في أوكرانيا، تتضح اآلثار السلبية الَجّمة 

على حياة المدنيين َجّراء استمرار الحرب، وفشل 

المجتمع الدولي في التخفيف من معاناتهم«. ودعت 

إلى تكثيف التواصل الدبلوماسي للوصول إلى حٍل 

سلمي. 

اإلمــارات تدعــو إلـى تكثيـف الدبلوماسيــة لحــل األزمــة األوكرانيـة

أعربت عن دعمها القوي للوكاالت اإلغاثية وقلقها إزاء تزايد أعداد الضحايا 

جانب من جلسة مجلس األمن الدولي في نيويورك برئاسة وفد اإلمارات )أ ف ب(

دعوة إلبقاء خطوط 
التواصل مفتوحة 

للتنسيق الالزم بشأن 
المساعدات

تزايد انعدام األمن 
الغذائي يهدد جهود 
التعافي البطيئة من 

الجائحة

الصراع يقوض 
المصادر الرئيسة للقمح 

بالشرق األوسط 
وأفريقيا



قصف على تشيرنيهيف وماريوبول وكييف

كييف، موسكو )وكاالت(

التي  المفاوضات  أن  أم��س،  الكرملين،  أعلن 
ج��رت بين ال��وف��دي��ن ال��روس��ي واألوك���ران���ي في 
إسطنبول لم تفض إلى نتائج »واع��دة ج��داً« وال 

أي »تقدم«.
الروسية دميتري  الرئاسة  باسم  الناطق  وقال 
ال  الراهن،  الوقت  »في  للصحافيين:  بيسكوف 
يمكننا اإلشارة إلى أي نتائج واعدة جداً، أو تقدم 

من أي نوع، فهناك كثير من العمل إلنجازه«.
الجانب  أن  »إي��ج��اب��ي«  أم��ر  أن��ه  اعتبر  لكنه 
األوكراني »بدأ أخيراً بصياغة اقتراحاته بشكل 

ملموس ووضعها خطياً«.
وقال: »نحرص على تجنب اإلدالء بتصريحات 
علنية بخصوص جوهر« المواضيع التي تبحث في 
المفاوضات ألننا »نعتقد بأن المفاوضات يجب أن 

تجري« بعيداً عن األضواء.
وت���ت���ن���اق���ض ه���ذه 
ال���ت���ص���ري���ح���ات م��ع 
األجواء اإليجابية التي 
مسؤولون  عنها  عبر 
في  ش����ارك����وا  روس 
ال���م���ح���ادث���ات ال��ت��ي 
األول،  أم��س  ج���رت، 

في إسطنبول.
وق��������������ال ك���ب���ي���ر 
ال��روس  المفاوضين 
ف��ي ال��م��ح��ادث��ات مع 
فالديمير  أوك��ران��ي��ا 
ميدينسكي، أمس، إن 
كييف أبدت استعداداً 
ل��ل��وف��اء ب��ال��م��ط��ال��ب 
األساسية،  الروسية 
موسكو  م��وق��ف  لكن 
بشأن منطقة دونباس 
القرم  وش��ب��ه ج��زي��رة 
يزال  ال  التي ضمتها 

من دون تغيير.
وأضاف ميدينسكي 
للتلفزيون الروسي إن 
كتابة  عبرت  أوكرانيا 

عن استعدادها للتخلي عن طموحها في االنضمام 
»عدم  وض��ع  وتبني  األطلسي  شمال  حلف  إل��ى 
عن  تخليها  عن  فضاًل  تحالفات«،  في  الدخول 
األسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل األخرى، 
وااللتزام بعدم استضافة قوات أو قواعد عسكرية 

أجنبية على أراضيها.
تجري  أال  على  وافقت  أوكرانيا  أن  وأوض���ح 
تدريبات عسكرية مع جيوش أجنبية، إال باالتفاق 

مع دول ضامنة منها روسيا.
وفحوى  جوهر  ه��و  »ه��ذا  ميدينسكي:  وق��ال 
وأهمية الوثيقة التي وافقت عيلها أوكرانيا على 
مستوى رفيع، غير أن العمل مستمر والمفاوضات 

مستمرة«.
في  محادثات  غداة  يتحدث  ميدينسكي  وكان 
ستقلص  إنها  روسيا  خاللها  قالت  إسطنبول، 
ومدينة  كييف  قرب  العسكرية  العمليات  بشدة 
وهو  الثقة،  لتعزيز  أوكرانيا  بشمال  تشيرنيهيف 

التزام شككت فيه كييف والحكومات الغربية.
وقال إن روسيا لن تتخلى عن إصراراها على 
ضمتها  التي  القرم،  بخسارة  أوكرانيا  اعتراف 
الجمهوريتين  واستقالل   ،2014 ع��ام  موسكو 
االنفصاليتين المعلنتين من جانب واحد في شرق 

أوكرانيا واللتين تشكالن منطقة دونباس.
روسيا  أم��س،  األوكرانية،  السلطات  واتهمت 
للصليب  وم��رك��ز  تشيرنيهيف  مدينة  بقصف 
عن  موسكو  إع��الن  رغم  ماريوبول،  في  األحمر 

خفض األنشطة العسكرية.
ليودميال  األوك��ران��ي��ة  المظالم  أمينة  وق��ال��ت 
استهدف  م��اري��وب��ول،  »ف��ي  بيان:  في  دنيسوفا، 
للصليب  ال��دول��ي��ة  للجنة  ت��اب��ع��اً  مبنى  ال����روس 
بغارات  استُهدف  المبنى  إن  مضيفة  األحمر«، 
جوية وبالمدفعية، رغم أن عليه عالمة الصليب 
وممتلكات  وج��ود جرحى  يعني  »وذل��ك  األحمر، 
ليس  إن  قالت  لكنها  بداخله.  إغاثية«  أو  مدنية 

لديها معلومات عن ضحايا محتملين.

وفي الشمال، قال فياتشيسالف تشاوس حاكم 
المدينة  إن  تشيرنيهيف،  تضم  التي  المنطقة، 
بالمدفعية  ال��ل��ي��ل«  ط���وال  للقصف  »ت��ع��رض��ت 
والطيران، موضحاً أن بنى تحتية مدنية دمرت، 

وأن المدينة ال تزال بدون كهرباء وال ماء.
الجنوب، تشيرنيهيف هي  وبعد ماريوبول في 
بدء  منذ  قصف  ألعنف  تتعرض  التي  المدينة 
الحرب في 24 فبراير. وكانت المدينة تعد 280 

ألف نسمة قبل الحرب.
دوت  ب��ه��ا،  المحيطة  والمناطق  كييف  وف��ي 
صفارات اإلنذار عدة مرات ليل أمس األول. وقال 
حاكم المنطقة أوالكساندر بافليوك على تليغرام: 
»في الساعات األربع والعشرين الماضية، قصف 
في  مدنية  تحتية  وبنية  سكنية  مناطق  ال��روس 

منطقة كييف 30 مرة«، ال سيما في الشمال.
يُسمع صباح  ي��زال  ال  االنفجارات  دوي  وك��ان 
الضاحية  في  الواقعة  إيربين  جهة  من  أم��س، 
الشمالية الغربية لكييف، والتي قال رئيس بلديتها 
أولكسندر ماركوشين: »أعتقد أن ما بين مئتين 
إلى 300 شخص قضوا ويا لألسف« فيها. وقال 
ذروة  »ف��ي  صحافي:  مؤتمر  في  البلدية  رئيس 
المواجهات، وحين كان يسجل قصف طوال اليوم، 

المتنزهات.  أو  الحدائق  في  الناس  دفن  جرى 
وأعتقد أن ما بين مئتين إلى 300 شخص قضوا«.

وقالت الرئاسة في بيان: »منذ المساء وطوال 
الليل، دوت صافرات اإلنذار من هجمات جوية 
في عموم أراضي أوكرانيا، لكن الليل كان هادئاً 

في غالبية المناطق«.
على  السيطرة  األوكراني  الجيش  استعاد  كما 
خاركيف  بين  يربط  استراتيجي  سريع  طريق 
وتشوغويف في شرق أوكرانيا، بحسب صحافيين. 
وقال ضابط استخبارات أوكراني: »هناك جثث 
روسية منتشرة، وكانت المعارك ضارية، أحياناً 
من على بعد عشرة أمتار، وقد استمرت قرابة 

ثالثة أيام«.
وأضاف إن »الجنود الروس كانوا منهكين«، ال 
سيما »الشباب الذين كانوا يتضورون جوعاً: كانوا 

ينهبون المنازل«.
ألف مدني  يزال نحو 160  وفي ماريوبول، ال 
عالقين تحت القصف ويواجهون »كارثة إنسانية«، 
وبال  كهرباء  ب��دون  المالجئ  في  يختبئون  فيما 
طعام وال ماء، وفقاً لشهادات من أشخاص تمكنوا 

من الفرار من المدينة.
وقال مجلس بلدية ماريوبول، أمس، إن الروس 

بشكل  توليد  مستشفى  وط��اق��م  مرضى  نقلوا 
قسري لى روسيا من المدينة المحاصرة. وكتبت 
 70 من  أكثر  نقل  »ج��رى  تلغيرام:  على  البلدية 
شخصاً، نساء وأفراد من الطاقم الطبي، بالقوة«. 
ألفاً  أكثر من 20  إج��الء  البلدية: »ج��رى  وقالت 
من ماريوبول رغماً عن إرادتهم« إلى روسيا، وإن 
ال��روس ص��ادروا أوراقهم وأع��ادوا إرسالهم إلى 
»مدن روسية بعيدة«. ولم يتسن التأكد من هذه 
ماريوبول  ألن  مستقل،  مصدر  من  المعلومات 
محاصرة منذ نهاية فبراير مع تعطل االتصاالت.

وضمن مبادرة مشتركة مع تركيا واليونان، طلب 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إجالء سكان 
اشترطت  موسكو  لكن  منظم،  بشكل  المدينة، 
لذلك أن »يوقف المقاتلون القوميون األوكرانيون 
كل أشكال المقاومة ويلقوا بأسلحتهم«، بحسب 

بيان صدر عن الكرملين مساء أمس األول.
القوات  استعادت  ال��ب��الد،  ش��رق  شمال  وف��ي 
عدد  كان  التي  تروستيانتس،  مدينة  األوكرانية 
سكانها قبل الحرب 20 ألفاً، في نهاية األسبوع 
السيطرة عليها، رحل  الماضي. فبعد شهر من 
لشهادات  وفًقا  قتال،  دون  من  تقريباً  ال��روس 

متعددة في المدينة المدمرة جزئياً.

الكرملني: أوكرانيا مستعدة للوفاء باملطالب

بيسكوف: المفاوضات 
يجب أن تجري بعيدًا عن 

األضواء

موقف موسكو بشأن 
دونباس وجزيرة القرم ال 

يزال من دون تغيير

الكرملني: لن نطلب تحوياًل فوريًا ملدفوعات الغاز بالروبل

موسكو، برلين )وكاالت( 

روسيا  أن  أم��س،  الكرملين،  أك��د 
لن تطلب على الفور من الدول دفع 
الغاز  من  الروسية  ال��ص��ادرات  ثمن 
بالروبل، ووعد بتحول تدريجي وقال: 
أن تعمل على فكرة  إن روسيا يجب 
تسدد  التي  صادراتها  قائمة  توسعة 

قيمتها بالروبل.
وكان فياتشيسالف فولودين، رئيس 
مجلس ال��ن��واب ال��روس��ي »ال��دوم��ا«، 
حذر االتحاد األوروبي أمس من أنه 
إذا كان يريد الغاز الروسي فعليه دفع 
ثمنه بالروبل، وحذر من أن صادرات 

النفط والحبوب والمعادن واألسمدة 
كذلك  تسعر  قد  واألخشاب  والفحم 

بالعملة المحلية الروبل.
أمس،  ألمانيا،  فّعلت  جهتها،  من 
الطارئة  خطتها  من  األول  المستوى 
في  الطبيعي،  الغاز  إم��داد  لضمان 
اإلم��دادات  بتوقف  التهديد  مواجهة 

الروسية كما أعلن وزير االقتصاد.
وقال الوزير روبرت هابيك: »خلية 
ال����وزارة«  ضمن  اآلن  شكلت  أزم���ة 
لإلشراف على الوضع، فيما رفضت 
ال��روس��ي  الطلب  السبع  مجموعة 

للمدفوعات بالروبل.
الطارئة  الخطة  هذه  إن  وأض��اف 

وفي  إن��ذار،  مستويات  ثالثة  تشمل 
ه���ذه ال��م��رح��ل��ة »أم���ن اإلم�����دادات« 

بالغاز تضمنه ألمانيا.
ممتلئة  الخزانات  إن  الوزير  وقال 
مشيراً  المئة،  في   25 بنسبة  حالياً 
له  ستكون  التسليم  وق��ف  أن  إل��ى 
ألمانيا  لكن  خ��ط��ي��رة«،  »ت��داع��ي��ات 

»ستتمكن من مواجهتها«.
وت���اب���ع: »ال���غ���از وال��ن��ف��ط يصالن 
و»اإلج��راء  للطلبيات«،  وفقاً  حالياً، 

المتخذ هو مسألة وقائية«.
األس���واق  ف��ي  ال��دول��ة  تتدخل  وال 
المستوى  في  إال  التوزيع،  »لتنظيم« 

الثالث من اإلنذار.

ألمانيا تفّعل خطة طارئة لضمان اإلمدادات

األمم املتحدة: 4 ماليني شخص فّروا من أوكرانيا

جنيف )وكاالت( 

فّر أكثر من 4 ماليين أوكراني من 
العسكرية  العملية  من  هرباً  بلدهم 
ذكرت  حسبما  روسيا،  تشنها  التي 

األمم المتحدة أمس.
وق���ال���ت ال��م��ف��وض��ي��ة ال��س��ام��ي��ة 
الالجئين  ل��ش��ؤون  المتحدة  ل��ألم��م 
من  ف��روا  أوك��ران��ي   4,019,287 إن 
لبالدهم  الحدودية  المعابر  مختلف 
منذ الهجوم الذي بدأ في 24 فبراير، 
منهم  ألف  و300  مليونين  من  وأكثر 

توجهوا غرباً إلى بولندا.
وك��ت��ب م��ف��وض األم����م ال��م��ت��ح��دة 

غراندي،  فيليبو  الالجئين  لشؤون 
على »تويتر«: »أصبح عدد الالجئين 
من أوكرانيا اآلن أربعة ماليين، بعد 
الهجوم  ب��دء  على  أس��اب��ي��ع  خمسة 

الروسي«.
وأض��������اف: »وص����ل����ت ل��ل��ت��و إل���ى 
مع  لفيف  في  وسأناقش  أوكرانيا، 
وشركاء  المتحدة  واألم��م  السلطات 
للناس  دعمنا  زي���ادة  سبل  آخ��ري��ن، 
جراء  من  والنازحين«  المتضررين 

العملية العسكرية.
التقديرات  الرقم  ه��ذا  ويتخطى 
أن  توقعت  والتي  للمفوضية،  األولى 
إلى  يصل  ما  بفرار  الحرب  تتسبب 

أربعة ماليين شخص.
وحجم  سرعة  إن  الوكالة  وتقول 
النزوح غير مسبوقين في أوروبا منذ 

الحرب العالمية الثانية.
م��ن  ال���م���ئ���ة  ف����ي   90 وح����وال����ى 
األش��خ��اص ال��ذي��ن ف���روا ه��م نساء 
تتراوح  الذين  الرجال  ألن  وأطفال، 
يمكن  عاماً  و60   18 بين  أعمارهم 
وال  العسكرية  للخدمة  يستدعوا  أن 

يمكنهم الرحيل.
للهجرة:  الدولية  المنظمة  وقالت 
األوكرانيين،  الالجئين  إلى  »إضافة 
غادر أيضاً قرابة 200 ألف شخص 

من غير األوكرانيين«.

90% من الالجئين نساء وأطفال

فرق اإلنقاذ تبحث عن ناجين إثر قصف استهدف مبنى حكوميًا في مدينة ميكوالييف )أ ف ب(

رئيس بلدية 
إيربين: 
مقتل 200 
إلى 300 
شخص
 في المدينة

القوات 
األوكرانية 
تستعيد مدينة 
تروستيانتس 
بعد انسحاب 
الروس
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الصين: ندعم 
استمرار محادثات 
السالم الروسية 

األوكرانية
بكين )وكاالت( 

أفاد وزير اخلارجية 
الصيني وانغ يي، يف 

أعقاب اجتماع يف الصني 
مع نظيره الروسي 

سيرجي الفروف، أمس، 
أن الصني وروسيا »أكثر 
تصميمًا« على تطوير 

العالقات الثنائية 
وتعزيز التعاون. وأضاف 

وانغ: إن العالقات 
الثنائية صمدت أمام 

اختبارات جديدة وسط 
وضع دولي متغير، لكنها 

حافظت على االجتاه 
»الصحيح« للتنمية، 
مؤكدًا مجددا دعم 

الصني ملواصلة محادثات 
السالم بني روسيا 

وأوكرانيا.
 إلى ذلك، أعلنت وزارة 

اخلارجية الهندية، 
أمس، أن وزير اخلارجية 

الروسي سيرجي 
الفروف سيزور الهند، 

اليوم وغدًا، بعد زيارته 
احلالية للصني.

»األغذية 
العالمي« 

مساعدة غذائية 
لمليون أوكراني

روما )وكاالت( 

أعلن برنامج األغذية 
العاملي، أمس، أنه يقدم 

مساعدة غذائية طارئة 
إلى مليون شخص يف 

أوكرانيا، منذ بدء 
هجوم القوات الروسية 

على هذا البلد.
وقال يف بيان: »تسلم 

شاحنات وقطارات 
وشاحنات صغيرة املواد 

الغذائية لألشخاص 
الذين هم يف أمس 

احلاجة إليها يف كل 
أنحاء أوكرانيا، وينتظر 

وصول قوافل إنسانية 
يف األيام املقبلة«.

وأضاف: »أكثر من 6,5 
مليون شخص« نزحوا 
داخل أوكرانيا، وتأمني 
املواد الغذائية يشكل 

»أحد أبرز ثالثة مواطن 
قلق«، لدى الشعب إلى 
جانب األمن وإمدادات 

احملروقات.
يطلب برنامج األغذية 
العاملي اآلن من املانحني 

»590 مليون دوالر لدعم 
3.1 مليون شخص« 

يحتاجونها.
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مدينة  تشهد  ال��ع��ال��م،  وح��ك��وم��ات  دول  غالبية  بحضور 
األم��م  مؤتمر  انعقاَد  ال��ق��ادم،  الشهر  الصينية  »كونمنج« 
 United Nations Biodiversity( المتحدة عن التنوع الحيوي
وهم  المؤتمر،  هذا  على  القائمون  ويهدف   .)Conference
خروج  إلى  والفطرية،  البيئية  الحياة  في  المتخصصين  من 
لخفض  المعالم،  وواضحة  األمد  طويلة  بخطة  المجتِمعين 
سطح  على  المختلفة  الحياة  ألشكال  المتصاعد  التهديد 

كوكب األرض.
أشكال  منظومات  إلى  الحيوي  التنوع  مصطلح  ويشير   
الحيوانات،  ذل��ك  في  بما  األرض،  على  المختلفة  الحياة 
الكائنات  من  وغيرها  والبكتيريا  والفطريات،  والنباتات، 
الدقيقة. أشكال الحياة هذه، توفر لإلنسان ما يحتاجه للبقاء 
الطبية،  والعقاقير  والطعام،  العذب،  الماء  مثل  والحياة، 
وغيرها. لكن، ال يمكننا الحصول على هذه االحتياجات من 
إلى  نحتاج  بل  فقط،  واألن��واع  األصناف  من  محدود  عدد 
تنوع واسع وشامل من النباتات والحيوانات التي تتفاعل مع 
بعضها بعضاً، ضمن نظام بيئي متوازن ونشط ومستقر، وهو 

بالتحديد ما يعرف بالتنوع البيولوجي.
الحياة،  وأن��واع  أصناف  جميع  تتطور  أن  الطبيعي  ومن   
لتبلغ قمَة ازدهارها في مرحلة ما، ثم تنقرض بمرور الوقت، 
الحياة  أشكال  من   %98 من  ألكثر  بالفعل  ح��دث  ما  وه��و 
التي ظهرت ثم اختفت من على سطح الكوكب، خالل مئات 
معدل  أن  ف��ي  تكمن  اآلن  المشكلة  لكن  السنين.  ماليين 
إلى  بألف  يزيد  حالياً  الحية  الكائنات  أصناف  ان��ق��راض 
عشرة آالف ضعف عن المعدل الطبيعي المتوقع. بمعنى أنه 

خالل الفترة التي يتوقع أن تنقرض فيها مثاًل عشرة أصناف 
من أشكال الحياة -طبيعياً- نجد أن ما انقرض بالفعل هو 
حتى  ربما  التقديرات  بعض  حسب  أو  صنف،  آالف  عشرة 

مئة ألف صنف.
منذ  تصدر  التي  الحمراء«  »القائمة  تؤكده  الواقع  هذا   
 ،)IUCN( عام 1964 عن االتحاد الدولي للحفاظ على البيئة
يقدر  الحياة،  أشكال  من  صنف  أل��ف   142 على  وتحتوي 
ما  وهو  باالنقراض،  مهددة  منها   %29 أن  الدولي  االتحاد 
يعني أن قدرتها على البقاء واالستمرار تتعرض لخطر داهم 
وماحق. وأمام هذا الوضع، يأمل المشاركون في مؤتمر األمم 
على  العالم  وحكومات  دول  اتفاق  القادم،  الشهر  المتحدة 
العلماء  عليه  يطلق  ما  توقف  األمد،  طويلة  بخطة  الخروج 
الموجَة السادسة من االنقراض واسع النطاق، باإلشارة إلى 
تعرضت  التي  السابقة  الكبرى  الخمس  االنقراض  موجات 
على  ظهورها  بداية  منذ  المختلفة  بأشكالها  الحياة  لها 
»إطار  باسم  والمعروفة  الخطة،  هذه  األرض.  كوكب  سطح 
 Biodiversity  2020-Post(  »2020 بعد  الحيوي  التنوع 
الكائنات  انقراض  تسارع  إبطاء  إلى  تهدف   ،)Framework
عام  بحلول  أن��ه  على  والتأكيد   ،2030 ع��ام  بحلول  الحية 
قاطبًة  وثقافاته  ومجتمعاته  العالم  شعوب  ستثمن   ،2050
التنوَع الحيويَّ وستعمل على الحفاظ عليه واستعادته بأكبر 
ر فوائَد أساسية واحتياجات ضرورية  يوفِّ قدر ممكن، كونه 

لبقاء واستمرار الجنس البشري.

* كاتب متخصص في القضايا الصحية والعلمية

ت��ت��رس��خ ال��ق��ن��اع��ة ح��ال��ي��اً ل��دى 
عالمياً  نظاماً  ب��أن  المتخصصين 
بعد  اآلن  تبلور  األق��ط��اب  متعدد 
في  ال��روس��ي��ة  العسكرية  العملية 
أوك��ران��ي��ا، ح��ي��ث ن��م��ت ب���ذرة ه��ذا 
التشكل في السنوات األخيرة نتيجًة 
ل��ت��غ��ي��رات ج��ذري��ة ف��ي ال��ع��الق��ات 
بهدوء  ت  تمَّ الدولية  االقتصادية 
متعدد  جديد  لعالَم  أرضيًة  لتشكل 
مثيله  عن  تماماً  مختلف  األقطاب 
العالمية  ال��ح��رب  بعد  ظهر  ال��ذي 

الثانية.
لكن ما الفروقات بين النظامين؟ 
القوتين  بين  ال��ص��راع  اقتصر  لقد 
ال��ع��ظ��م��ي��ي��ن، ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة 
واالتحاد السوفييتي، على الجوانب 
دون  والجيوسياسية،  العسكرية 
نظامان  هناك  كان  إذ  االقتصادية، 
بهيمنة  رأس��م��ال��ي  اق��ت��ص��ادي��ان؛ 
القوة  بحكم  األق��وى  وهو  أميركية، 
ال��م��ال��ي��ة ل��ل��والي��ات ال��م��ت��ح��دة التي 
عالمية  منظمات  ع��ل��ى  س��ي��ط��رت 
م��ه��م��ة، ك��ص��ن��دوق ال��ن��ق��د وال��ب��ن��ك 
اشتراكي  نظام  يقابله  الدوليين، 
ل���م ي��ت��م��ك��ن م���ن اس���ت���غ���الل ك��اف��ة 
القدرات االقتصادية المتوفرة لديه 

البنية  تطوير  أعاقت  التي  العامة  الملْكية  طبيعة  بسبب 
االقتصادية، فكان نظاماً هامشياً من الناحية االقتصادية، 

رغم قوته العسكرية والجيوسياسية.
األقطاب،  متعدد  نظام  تشكل  أمام  العالَم  يقف  واآلن 
تشكالن  اللتان  وروسيا  فالصين  تماماً؛  مختلف  لكنه 
المتحدة  الواليات  جانب  إلى  النظام  هذا  مثلث  ضلعي 
اندمجتا كلياً في النظام المالي واالقتصادي الرأسمالي 
وم��ؤس��س��ات��ه. ل���ذا ل��م ي��ع��د ه��ن��اك ن��ظ��ام��ان، رأس��م��ال��ي 
واشتراكي، وإنما نظام رأسمالي وحيد اندرج فيه الجميع.

األميركية،  المالية  للهيمنة  تهديد  أخطر  يكمن  وهنا 
وباألخص من جانب التنين الصيني الذي أوجد مؤسسات 
لمثيالتها  بقوة  مناِفسة  واقتصادية  ومالية  تكنولوجية 
السوفييتي  لالتحاد  متاحاً  يكن  لم  ما  وهو  األميركية، 

بسبب  التسلح  سباق  أنهكه  ال��ذي 
ما  وه��و  االقتصادية،  بنيته  ضعف 

تحاول روسيا تفاديه اآلن.
التكنولوجيا  ش��رك��ات  وم��ق��اب��ل 
لت شركات  األميركية العمالقة، تشكَّ
وأس��ع��ار  ع��ال��ي��ة  بتقنيات  صينية 
واشنطن  ت��ص��دت  حيث  تنافسية، 
بقوة إلسقاط اتفاق شركة »هواوي« 
مجال  في  أم��ا  لندن.  مع  الصينية 
فإنه  والمالية،  النقدية  المعامالت 
األميركي،  »تشيبس«  نظام  مقابل 
أس��س��ت ال��ص��ي��ُن ن��ظ��ام »س��ي��ب��س« 
في  »ال���ي���وان«  عملتها  الس��ت��خ��دام 
التعامالت الدولية، مما يتيح بدياًل 
بل  »ت��ش��ي��ب��س«،  األم��ي��رك��ي  للنظام 
لالتصاالت  »سويفت«  لنظام  وحتى 

المالية العالمية.
أنه سيكون هناك،  يعني  كل ذلك 
وألول مرة، نظامان ماليان عالميان 
األموال،  انتقال  من خاللهما  يمكن 
بدالً من نظام واحد تتحكم فيه قوة 
جزءاً  ستفقد  التي  بعملتها  واح��دة 
من هيمنتها، وهو تطور قادم  مهماً 
ال محالة، حيث تحاول روسيا اآلن 
بعد  الصيني  النظام  من  االستفادة 
وإلى  »سويفت«.  نظام  من  إبعادها 
جانب روسيا، فإن دوالً أخرى مهمة اقتصادياً ومالياً، مثل 
الهند، أبدت رغبتها في استخدام النظام المالي الصيني، 
رغم توتر عالقاتها مع الصين جراء الخالفات الحدودية 
بينهما والتي لم تمنع البحث عن بدائل تدعم تعدد أقطاب 

النظام المالي العالمي الجديد.
صراعاً  ستشهد  القادمة  السنوات  ف��إن  وبالنتيجة، 
عنيفاً، جيوسياسياً وعسكرياً وجيواقتصادياً، بين قوتين، 
األولى متراجعة واألخرى منطلقة بقوة، وهو ما سينعكس 
إيجابياً على المعامالت المالية والتجارية الدولية بفضل 
النظاُم  سيتيحها  بدائَل  ��ِر  وتَ��وفُّ السابق  االحتكار  كسر 

الجديُد لتعدد األقطاب. 

* خبير ومستشار اقتصادي

على  العالمية  األزم���ة  مع  تزامناً 
أرض أوكرانيا والنظام العالمي الذي 
يتبلور بشكل مقلق يتقاذفه المعسكر 
وتبعية  أم��ي��رك��ي��ة  ب�����إدارة  ال��غ��رب��ي 
أوروب��ي��ة، وال��ش��رق��ي ب���إدارة روسية 
وتأييد صيني، تم األسبوع الماضي 
استهداف المملكة العربية السعودية 
هة إلى مصادر  بصواريخ بالستية موجَّ
ميليشيات  قبل  من  والطاقة  النفط 
توزيع  محطة  ض��رب  بعد  الحوثي، 
جدة  شمالي  البترولية  المنتجات 
وم��ح��ط��ة »ال��م��خ��ت��ارة« ف��ي منطقة 
حريق  ل��ن��ش��وب  أدى  م��م��ا  ج�����ازان، 
النفطية،  للمنشأة  تابعين  بخزانين 
وسقوط مقذوف على محطة لتوزيع 
الكهرباء بمنطقة صامطة، باإلضافة 
الشركة  خ��زان��ات  اس��ت��ه��داف  إل���ى 
الجنوب،  بظهران  للمياه  الوطنية 
بالمقذوفات  الهجمات  من  والعديد 
والمسيرات. وجاء الهجوم استكماالً 
الميليشيات  شنتها  سابقة  لهجمات 
واإلم��ارات،  السعودية  ضد  الحوثية 
للقوانين  ص��ارخ��ة  ان��ت��ه��اك��ات  ف��ي 

والمواثيق الدولية!
وب��ع��د ه���ذه األع��م��ال اإلره��اب��ي��ة، 
وعقب إعالن تحالف دعم الشرعية 

في اليمن قيامه بتدمير مخزن أسلحة نوعية بمحيط ميناء 
الصليف، تمخضت األمم المتحدة مباشرة ببيان تعبر فيه 
عن قلقها وتدعو إلى هدنة لوقف ما وصفته ب�»التصعيد«، 
بينما تغافلت عن استهداف المدنيين العزل في المملكة 
العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة، وكأن 
الهجمات على شعبي أهم دولتين في تصدير وإنتاج النفط 

في العالم خارج إطار هذا الحرص و»القلق«! 
اليمن تتقاذفه الخالفات الداخلية بين أحزابه، والهيمنة 
اإليرانية التي اتضحت بعد االنقالب على الشرعية في 
والطائفية  التوسعية  والمطامع  والطموحات   ،2015 عام 
عواصم  في  المتبع  السلوك  بذات  إي��ران  تمارسها  التي 
عربية أخرى، عبر زرع أذرع لها في المنطقة من خالل 
تمويل شبكات إرهابية، ولم يكن اليمن استثناًء. وميليشيات 

التي  اإلرهابية  ال��ذراع  هي  الحوثي 
تهدد أمن المنطقة، وباألخص دول 
تحالف دعم الشرعية، وعلى رأسها 
سياسة  رغم  واإلم��ارات،  السعودية 
ضبط النفس التي تنتهجها الدولتان 
ضبط  لكن  الحوثي،  العبث  مقابل 
النفس له معايير ال يمكن تجاوزها، 
على  صبر  وال  ح��دود،  له  والصبر 
عدو منفلت مثل ميليشيات إرهابية 
خ����ارج أُط����ر ال��ق��وان��ي��ن وال��ش��رائ��ع 
تدمير  س��وى  وال��دول��ي��ة،  اإلنسانية 
على  واإلجهاز  العسكرية  منظومته 
ق��وت��ه ال��م��دع��وم��ة خ��ارج��ي��اً، وه��ذا 
)ال��ث��الث  مهلة  بعد  ت��م  م��ا  بالفعل 
التحالف  فرضها  ال��ت��ي  س��اع��ات( 
إلخ������الء ال���م���ن���اط���ق ال��ع��س��ك��ري��ة 
وبالتالي  المدنيين،  من  المستهدفة 
لمعسكرات  الجوية  الضربات  بدء 
مما  بصنعاء،  الحوثيين  وم��ع��اق��ل 
صفوف  في  جّمة  خسائر  إلى  أدى 
المليشيا، أهمها مقتل ثالثة خبراء 
مختصين بتفخيخ الزوارق وإطالقها 
القوة  وتدمير  الصليف،  ميناء  في 
المسيَّرة  وال��ط��ائ��رات  الصاروخية 
مستودعات  في  مخبَأًة  كانت  التي 
المواد الغذائية في ميناء الحديدة، 
ميناء  في  عسكرية  معاقل  على  ضربات  ع��دة  وتنفيذ 
على  وشيكة  كانت  وإحباط هجمات  والصليف  الحديدة 
ناقالت نفط، ما اضطر الحوثي إلى إعالن وقف جميع 

العمليات العسكرية ضد المملكة.
 تلتزم دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بتعهداتها 
العالمية،  الطاقة  إم��دادات  تجاه  واألخالقية  االقتصادية 
ج أمام العبث  لكنها في الوقت نفسه لن تقف موقف المتفرِّ
دولي  مجتمع  تجاهل  ظل  في  النفطية  ومنشآتها  بأمنها 
ينتفض ألوكرانيا ويغض الطرف في الخليج ويتحرك وفق 
حسابات وموازين القوى وليس وفق األخالقيات والمواثيق 

الدولية!

*كاتبة سعودية

الموجة السادسة من انقراض الكائنات الحية

التدفئة.. رغم التلوث واالنهيارات

عوارض خشبية سيتم استخدامها كدعائم في أحد مناجم الفحم بمقاطعة »بغالن« شمالي أفغانستان، حيث تكثر مناجم الفحم الحجري. أغلبية األفغان ال تسمح 

دخولهم بشراء الوقود األحفوري للطهي والتدفئة، لذلك يلجؤون إلى الفحم الحجري، رغم أضراره البيئية والصحية المعروفة. وهم يُقِبلون على شرائه خالل الشتاء 

تفاديًا للموت بردًا، لذا فقد تزايد عدد أنفاق المناجم في »بغالن« خالل األشهر والسنوات الماضية، وكثيرًا ما اشتكى عمال هذه األنفاق من نقص العوارض الخشبية 

الالزمة لتأمينهم، خاصًة أن المقاطعة شهدت انهيار عدة مناجم خالل األعوام األخيرة! )الصورة من خدمة »نيويورك تايمز«(

أضخم  على   ،2022 مارس   31 الخميس،  اليوم  الستار  يُسَدل 
َحَدث عالمي نّظمته دولة اإلمارات العربية المتحدة، هو »إكسبو 
والسّياح،  الزائرين  ماليين  أرضها  على  جمع  الذي  دبي«،   2020
وأضفت  بالنجاحات  التي عّجت  دبي،  إمارة  في  إّياهم  مستقِطباً 
على الواقع والمتخّيل المزيد من الثقة بأن اإلبداع والريادة هما 
ما يمّيزان اإلمارات، التي تحُكمها قيادة رشيدة تمتلك كّل مقومات 
التنافسية  سلّم  على  الدولة  مكانة  ترسيخ  نحو  وتوّجه  الطموح 

العالمي في المجاالت والقطاعات كافة.
أبًدا  يعني  دبي« ال   2020 »إكسبو  فعاليات  الستار على  إسدال 
تنتهي،  ال  آمال  اإلم��ارات  دولة  فلدى  هنا،  توّقف  قد  الطموح  أن 
أّن الخطط واالستراتيجيات  ومستهَدفات ال تحّدها حدود، ذلك 
ماضية ال تتوّقف، ومبادئ »الخمسين« العشرة شاهدة على ذلك، 
ففي قول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
إّن  اهلل،  رع��اه  دب��ي،  حاكم  ال���وزراء  رئيس مجلس  ال��دول��ة  رئيس 
التاريخية  اللحظات  ستذُكر  القادمة  واألجيال  القادمة  الخمسين 
الفارقة في مسيرتنا، خير دليل على إصرار اإلمارات على متابعة 

خّطها الصريح، ونهجها الواضح في التمّيز والريادة.
فعاليات  أبَهرت  لقد 
دب��ي«   2020 »إك��س��ب��و 
رّواَده  ومنحت  العالَم، 
المستقبَل  ب��أن  ال��ث��ق��َة 
ي��ن��ب��ض ب��ال��ك��ث��ي��ر م��ن 
ش���اه���دوا  إذ  األم�������ل، 
ب�����أّم أع��ي��ن��ه��م م���ق���داَر 
ال��ت��ق��ّدم ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي 
ال����ذي ب����رز ف���ي ج��ن��اح 
ونوعيَة  اإلم��ارات،  دولة 
قّدمتها  التي  ال��ع��روض 
والتي  المشاِركة،  الدول 
المكان،  سحَر  أظهرت 
وم��ّك��ن��ت ال��زائ��ري��ن من 
االس���ت���م���ت���اع ب��ع��روض 
حجَم  أب���رزت  مدهشة 

الرغبة والحرص على متابعتها بشكل يومي ومن دون توّقف.
الهدف األسمى  أن  إل��ى  ب��ّد من اإلش��ارة  المقام، ال  وف��ي ه��ذا 
لإلمارات من تنظيم معرض »إكسبو 2020 دبي«، هو التأكيد على 
أّنها ستبقى الحاضنة لكل الثقافات، والجامعة لكّل المختِلفين في 
األديان واللغات واألعراق، محاِفظًة على مبادئها العليا في تأصيل 
قيم التعايش والتسامح، ومؤّكدًة للجميع أّنها كانت وستبقى المنارةَ 
العلميَة واإلنسانيَة، التي تقّدم لكّل َمن وطئ أرَضها أجمَل تجارب 

الترفيه والمعرفة، وأغناها.
في  الرغبَة  وإبداَءهم  المعرض،  إلى  الزائرين  قدوم ماليين  إّن 
أن يستمر إلى أكثر من ذلك، يؤكدان أّن النجاح الذي حققته دولة 
اإلمارات كان ِنتاجاً للطريق الذي سلكته منذ أن تأّسست، وحقق 
لها مكانًة متقّدمًة وجعلها على ثقة بأن اقتصادها سيتحول خالل 
الفترة المقبلة إلى األفضل واألنشط في العالم، ذلك أّن شعارها 
المزيد منها خالل  المكتسبات، وتحقيق  يقوم على الحفاظ على 
األعوام الخمسين المقبلة. فاألصل في األشياء هو الحفاظ على 
تفوق اإلمارات، وترسيخ سمعتها العالمية في المجاالت االقتصادية 
والعلمية،  والتقنية  والثقافية  واالستثمارية  والصناعية  والسياحية 

حتى تصبح العاصمة القادمة للمستقبل.

»إكسبو 2020 دبي«  
الطموح لن يتوّقف هنا

عن نشرة »أخبار الساعة« الصادرة عن مركز اإلمارات 
للدراسات والبحوث االستراتيجية  

اإلمارات

اليـــوم

رّواد »إكسبو 2020 
دبي« شاهدوا مقداَر 
التقّدم التكنولوجي 

الذي عكسه جناح 
اإلمارات، ونوعيَة 

العروض التي قّدمتها 
الدول المشاِركة 

وأظهرت سحَر المكان 

السنوات القادمة ستشهد 
صراعًا عنيفًا بين قوتين، األولى 

متراجعة واألخرى منطلقة، 
مما سينعكس إيجابيًا على 

المعامالت المالية والتجارية 
الدولية بفضل كسر االحتكار 

السابق 

الضربات الجوية على 
معسكرات ومعاقل الحوثيين 
بصنعاء، أدت إلى خسائر جّمة 

في صفوف الميليشيات 
الحوثية، واضطرتها إلى 

إعالن وقف جميع العمليات 
العسكرية ضد المملكة

»األمن وااللتزامات« في ميزان القوى!طبيعة النظام الجديد متعدد األقطاب

هيلة المشوح*د. محمد العسومي*

»القائمة الحمراء«
الصادرة عن االتحاد الدولي 

للحفاظ على البيئة، تضم 142 
ألف صنف من الحياة، %29 

منها مهددة باالنقراض

د. أكمل عبد الحكيم*
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ارتفاع األسعار سيتفاقم أكثر قبل أن 
يأخذ في الهبوط. فقد تسبب الهجوم 
ال��روس��ي على أوك��ران��ي��ا ف��ي ارت��ف��اع 
أخ��رى.  وسلع  والقمح  النفط  أسعار 
ال  السكن  لكلفة  الرسمية  واألرق���ام 
كلفة  في  الكامل  االرتفاع  بعد  تعكس 
العام  في  حديثاً  المستأجرة  الشقق 
الماضي. ولذا مازال هناك قدر كبير 
لكن  الطريق.  في  ق��ادم  التضخم  من 
االحتياط االتحادي يعتقد أن التضخم 
على  ع��اوة  مؤقتة.  ظاهرة  المرتفع 
االتحادي  االحتياط  بنك  يعتقد  ذلك، 
بشكل  التضخم  خ��ف��ض  ب��وس��ع��ه  أن 
يسمى  ما  وتحقيق  نسبياً،  مؤلم  غير 
يناقض  أال  ل��ك��ن  ال��س��ل��س.  ال��ه��ب��وط 
التاريخية حول  هذا التجربة والخبرة 
التي  األخ��ي��رة  المرة  ففي  التضخم؟ 
على  للسيطرة  أميركا  فيها  اضطرت 
الثمانينيات،  المرتفع، خال  التضخم 
ارتفع معدل  الكلفة هائلة. فقد  كانت 
إلى  يعد  ول��م   %10.8 إل��ى  البطالة 
مستويات 1979 حتى عام 1987. هل 
بأن  لاعتقاد  وجيهة  أسباب  هناك 

هذه المرة مختلفة؟ في الواقع، هناك 
المحتمل  من  االعتقاد.  لهذا  أسباب 
يتصور  كما  سلساً  الهبوط  يكون  أال 
المرة  هذه  لكن  االتحادي،  االحتياط 
يجب أال، أو ليس من الضروري، على 
األقل، أن يكون خفض التضخم عملية 

مؤلمة للغاية. 
ولمعرفة السبب، يتعين علينا إمعان 
النظر في التاريخ ومعرفة االختافات 
السابق  الكبير  التضخم  بين  المهمة 
عاماً،  أربعين  قبل  الحالي.  ووضعنا 
كما سيخبرك عدد من االقتصاديين، 
كان التضخم »راسخاً« في االقتصاد. 
أي أن الشركات والعمال والمستهلكين 
ك��ان��وا ي��ت��خ��ذون ق��رارات��ه��م ب��ن��اء على 
االع��ت��ق��اد ب���أن ال��ت��ض��خ��م ال��م��رت��ف��ع 
سيستمر لسنوات كثيرة قادمة. تتمثل 
إح��دى ط��رق رؤي��ة ه��ذا ال��رس��وخ في 
مدتها   – األج���ور  ع��ق��ود  إل��ى  النظر 
ث��اث س��ن��وات ع���ادة - وال��ت��ي كانت 
النقابات تتفاوض بشأنها مع أصحاب 
العمل. حينذاك، لم يكن معظم العمال 
منضمين لنقابات، لكن هذه الصفقات 

تعد مؤشراً مفيداً لما يمكن أن يحدث 
على األرجح لتحديد األجور واألسعار 
بدت صفقات  كيف  إذن  ع��ام.  بشكل 
توصلت   ،1979 ف��ي  ه���ذه؟  األج����ور 
التسويات النقابية مع الشركات الكبيرة 
التي لم تتضمن تعديل كلفة المعيشة 
إلى متوسط   زيادة في األجور بنسبة 
ومتوسط    األول��ى  السنة  في   %10.2

عمر  م��دى  على   %8.2 ق��دره  سنوي 
العقد. وفي أواخر عام 1981، تفاوض 
»عمال المناجم المتحدون« على عقد 
يرفع األجور بنسبة 11% سنوياً خال 

السنوات القادمة. 
 كان الجميع يرفعون األسعار تحسباً 
ألي ش��خ��ص آخ���ر ي��رف��ع األس���ع���ار. 
وتطلب إنهاء هذه الدورة صدمة كبيرة 
يعاني  اقتصاد  إلى  في وصول  تمثلت 
التضخم  وانخفض  شديد  رك��ود  من 
واضطر العمال لقبول تنازالت كبيرة. 
األمور مختلفة جداً اآلن. فحينذاك، 
توقع الجميع تقريباً استمرار التضخم 
إال  يتوقع هذا  اآلن فا  أما  المرتفع، 
قلة من الناس. وتتوقع أسواق السندات 

المطاف  نهاية  ف��ي  التضخم  ع���ودة 
إل���ى م��س��ت��وي��ات م��ا ق��ب��ل ال��ج��ائ��ح��ة. 
والمستهلكون يتوقعون تضخماً مرتفعاً 
خال العام المقبل،. وسيتراجع جانب 
في  ح��دث  ال���ذي  التضخم  م��ن  كبير 
أسعار  تتوقف  حين  األخ��ي��رة،  اآلون��ة 
وحين  االرت��ف��اع،  عن  وال��غ��ذاء  النفط 
المستعملة  السيارات  أسعار  تنخفض 
خ��ال   %41 بنسبة  ارت��ف��ع��ت  ال��ت��ي 
العام الماضي نتيجة نقص السيارات 
الجديدة، ومع انخفاض أسعار أخرى. 
وتجاوزنا إلى حد كبير االرتفاع الكبير 
ف��ي اإلي��ج��ارات، على ال��رغ��م م��ن أن 
الرسمية  البطء لن يظهر في األرقام 
يكون  لن  ربما  لذلك  ال��وق��ت.  لبعض 
االقتصاد  يتعرض  أن  ال��ض��روري  من 
ل��ص��دم��ة ع��ل��ى غ����رار م��ا ح���دث في 
لخفض  الماضي  ال��ق��رن  ثمانينيات 

التضخم. 
وهذا يعني أن االحتياط الفيدرالي 
م��ت��ف��ائ��ل ل��ل��غ��اي��ة ع��ل��ى األرج�����ح في 

على  السيطرة  يمكننا  بأنه  االعتقاد 
التضخم دون أي ارتفاع في البطالة. 
مثل  اإلح��ص��ائ��ي��ة  ال��ق��ي��اس��ات  وتشير 
العدد غير المسبوق من فرص العمل 
نقص  عن  ال���واردة  واألدل��ة  الشاغرة، 
الزيادات في األجور،  العمالة، وأيضاً 
ال  بشكل  نشط  العمل  س��وق  أن  إل��ى 

يمكن استدامته. 
ومن المحتمل أن يتطلب تهدئة هذا 
البطالة،  معدل  ارتفاع  قبول  السوق 
كامل.  رك���ود  ح���دوث  بغير  يكن  وإن 
رسالتي لمن يرددون تحذيرات رهيبة 
عن عودة الركود التضخمي على غرار 
يجب  أن��ه  ه��ي  السبعينيات،  ن��م��وذج 
عليهم مراجعة قراءتهم للتاريخ بعناية 
 2021 ع��ام��ي  بين  فالتضخم  أك��ب��ر. 
عليه  والتغلب  تماماً،  مختلف  و2022 
عامي  بين  التضخم  عن  بكثير  أسهل 

1979 و1980. 
 ينشر بترتيب خاص مع خدمة 
»نيويورك تايمز« 

  التضخم السابق والحالي.. اختالفات وتشابهات

بول كروجمان*

رسالتي لمن يرددون تحذيرات 
رهيبة عن عودة الركود 

التضخمي على غرار نموذج 
السبعينيات، هي أنه يجب 

عليهم مراجعة قراءتهم للتاريخ 
بعناية أكبر

 *أكاديمي أميركي حائز على جائزة نوبل في االقتصاد

في لبنان، تلك الجغرافيا الصغيرة 
الحكاية  والمؤثرة والمركزية، تتحول 
إلى مسرح لصراع الثنائية اإلغريقية 

القديمة: إسبرطة وأثينا.
إسبرطة التي يمثل فكرتها »حزب 
المقاومة«  »عسكرتاريا  وأمير  اهلل«، 
ورغبته »المستوردة« من مركز تصدير 
بتحويل  ط��ه��ران،  اإلسامية  ال��ث��ورة 
لبنان كله إلى دولة عسكرية تتبعه با 
تردد وال تفكير وبصرامة عسكرية ال 
إسبارطة  فيها.)فكرة  جدل  هوامش 
أيضا كانت تستوطن القوات اللبنانية 
والمردة وفي فترة ما الكتائب كذلك(.

وأثينا، وال نعني تلك الديمقراطية 
التي  تلك  بل  الموهومة،  المباشرة 
وقد  »المتحذلقين«  نخبة  يحكمها 
كطبقة  ث��روات��ه��م  بتجميع  انشغلوا 
يغذي  وال  ح��اك��م��ة،  أرس��ت��ق��راط��ي��ة 
السفسطائي  ال��ج��دل  إال  سلطتهم 
مرمياً بين األتباع من الناس لينشغلوا 
به محتارين دوم��اً في تحديد جنس 

المائكة!!
في  واالسبارطيين  األثينيين  بين 
اللبنانية  المدن  باقي  هنالك  لبنان، 
بلبنانييها جميعاً )إغريق الشرق مجازاً 
غضباً  ينتفضون  تراجيدياتهم(  بكل 

على كل تلك اآللهة السياسية التي تتحكم فيهم وبقوت أيامهم 
وتفاصيل عيشهم، لم يعد جنس المائكة جدالً مطروحاً 
عند اللبنانيين، صارت لقمة الخبز والعيش هي الفاصل بين 

أن يكونوا أو ال يكونوا.
حاكم الضاحية الجنوبية الحالم بمجتمع اسبارطة في 
صرخة  تعداد  في  نفسه  هو  يكون  أن  يتحمل  لم  لبنان، 
اللبنانيين »كلن يعني كلن« فيخرج دوماً في خطاباته مهدداً 
با مواربة، يحاول لملمة مشروعه اإلسبارطي في مواجهة 
غير منطقية أمام خصومه »األثينيين« المطالبين با كلل 
باستئناف حكم النخبة، والنخبة دوماً هم أنفسهم وإعادة 

إنتاج بالتوريث والتسلسل الجيني ال أكثر.
)ال حيلة  الشارع  إلى  اللبنانيون في عام 2019 خرجوا 
تلك  إلى األبد في وجدانهم..  الشارع(، وأسقطوا  إال  لهم 

يريدون  القديمة،  اإلغريقية  الثنائية 
اس��ت��ع��ادة دول��ت��ه��م، دول���ة مدنية با 
أحزاب وزعامات الجينات الموروثة، 

وال طائفية المقدس المهترئ.
اللبنانيون يعرفون اآللهة جيداً، مرت 
عليهم في التاريخ المنقوش والبعيد 
آلهة كثر، لذا فكل لبناني يعرف طريق 
فهم  اختافها  على  ج��ي��داً،  اآلل��ه��ة 
يتقنون التعامل مع اآللهة بطرق إيمان 

متعددة ومتباينة.
يميزون  فاللبنانيون  كذلك،  وألنهم 
بين الصنم واإلل��ه، فاض بهم الكيل 

فحملوا فؤوسهم ليكسروا األصنام.
في  ج��داً-  العاديون   - اللبنانيون 
واقعهم البائس جداً اليوم لم يقوموا 
وال  عقائدية  وال  أيديولوجية،  بثورة 
بمعنى محلية  ثورتهم وطنية  قومية، 
أمنيات  على  معلق  غضبهم  ج���داً، 
لبنانية خالصة بعيش كريم، ال مرتهنة 
بمواقف سياسية إقليمية وال يرغبون 
بحروب جديدة، ال أهلية وال إقليمية.

اللبنانيون يبحثون عن دولتهم.. في 
وطنهم.

حسن نصر اهلل، اللبناني المنقلب 
على لبنانيته كلها، تناسى ذلك. سيد 
الضاحية مرعوب أن يكسر اللبنانيون 
يلملم  أن  يحاول  ع��ون،  ميشال  الجمهورية  رئيس  صنمه. 
المشهد المتشظي بخطابات ال جديد فيها، يناديه مريدوه 
المفارقة أن »الجنرال« وحيٌد جداً،  بالجنرال، لكن  تحبباً 

ليس لديه من يكاتبه.
اللبنانيين..على  وأح���ب  لبنان،  أح��ب  أن��ا  وللتوضيح، 
اختافهم وتنوعهم. أحد أحامي الشخصية أن أمضي بقية 
عمري بعد التقاعد في لبنان.. هذا »القطعة من السما« وهو 
يبحث اآلن عن مكانه في األرض من جديد. ومما أذكره من 
قراءات قديمة أحتفط بها أن السيدة فيروز كتبت ذات وجع 
شخصي مرة: »عيلتنا مثل التراجيدا اإلغريقية..«. عبارتها 

المحزنة، هل كانت تعني »العيلة اللبنانية«؟

* كاتب أردني مقيم في بلجيكا

جمعت قمة النقب التاريخية وزراء 
مرة  وألول  عربية  دول   4 خارجية 
وزي��رْي  نظرائهم  مع  إسرائيل،  في 
خارجية اسرائيل والواليات المتحدة، 
تسارع  مع  يتزامن  دقيق  توقيت  في 
األحداث العالمية، وتداعيات األزمة 
أسعار  الرتفاع  أدت  التي  األوكرانية 
ال��ط��اق��ة وال���غ���ذاء، ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
إعان  ق��رب  من  المنطقة  مخاوف 

اتفاق إيراني نووي جديد.
ج����اءت ق��م��ة ال��ن��ق��ب ال��س��داس��ي��ة 
ك��ف��رص��ة ق��ي��م��ة ل��وزي��ر ال��خ��ارج��ي��ة 
لطمأنة  بلينكن،  أنتوني  األميركي 
حلفاء الواليات المتحدة التاريخيين 
بشأن ملف االتفاق النووي، فالمنطقة 
باتت تستعد استباقياً لليوم األول ما 
بعد االتفاق النووي، واليوم األول بعد 
انتهاء األزمة األوكرانية، وما سيجلب 
جيوسياسية  تغيرات  م��ن  الملفين 
أن  علماً  األوس����ط،  ال��ش��رق  إلقليم 
االت��ف��اق ال��ن��ووي الجديد وص��ل إلى 
مسألة  أن  ويبدو  األخ��ي��رة،  مراحله 
م��ن قوائم  ال��ث��وري  ال��ح��رس  شطب 
اإلرهاب األميركية، والتبادل التجاري 
بين روسيا وإيران، يشكان المطبات 

الوحيدة الستكمال االتفاق.
 الجدير بالذكر أن قمة النقب سبقتها قمة ثاثية في 
واإلم��ارات،  وإسرائيل  مصر  قادة  بحضور  الشيخ،  شرم 
المنطقة،  في  المتحدة  الواليات  حلفاء  أب��رز  أحد  وهم 
ب��دون  ال��ن��ووي  لاتفاق  ال��ع��ودة  مخاطر  ناقشوا  حيث 
الثوري  إزالة الحرس  ضمانات أمنية، وتحديات إمكانية 
من قوائم اإلرهاب األميركية، خصوصاً أن وزير الخارجية 
اإليراني أمير عبداللهيان، تحدث علناً حول هذا الملف، 
حين قال: »إن إسقاط التصنيف اإلرهابي األميركي عن 
مما  العالقة«،  القليلة  األمور  هو ضمن  الثوري،  الحرس 
يؤكد وجود مفاوضات ما بين واشنطن وطهران حول هذه 

النقطة بالتحديد. 
قمة  أعمال  لحضور  الخارجية  وزراء  وص��ول  تزامن 
على  موافقتها  اإلسرائيلية  الحكومة  إعان  مع  النقب، 

الفلسطينيين  العمال  حصة  زي��ادة 
تتنوع  ألفاً،   20 إلى  غزة  قطاع  من 
وال��زراع��ة،  البناء  مجاالت  بين  ما 
أن  يؤكد  مما  وخدماتها،  والمعابر 
أهمية  تولي  العربي  االعتدال  دول 
معيشة  م��س��ت��وى  لتحسين  ك��ب��ي��رة 
لألسف  ولكن  الفلسطيني،  الشعب 
والتطرف  اإلره���اب  أي���ادي  ج���اءت 
جريمة  لترتكب  داع��ش،  تنظيم  من 
شمال  الخضيرة  في  دنيئة  إرهابية 
وزراء  كافة  أدانها  والتي  أبيب،  تل 
القمة،  في  المتواجدين  الخارجية 
إيقاف  الجريمة  ه��ذه  تستطع  ول��م 
تقرر  والتي  الناجحة،  القمة  أعمال 
تحويلها إلى منتدى سنوي تستضيفه 
زيادة  إمكانية  مع  بالتناوب،  ال��دول 

الدول المشاركة.
إنشاء  القمة  أبرز مخرجات  ومن 
ضد  للتعاون  إقليمي،  أمني  إط��ار 
والطائرات  الباليستية  الصواريخ 
البحر  ف��ي  وال��ق��رص��ن��ة  ال��م��س��ي��رة 
األح���م���ر، ف��ي إش����ارة واض��ح��ة أن 
ات��ف��اق��ي��ات ال��س��ام اإلب��راه��ي��م��ي��ة 
ساهمت ف��ي إرس���اء دع��ائ��م األم��ن 
واالس���ت���ق���رار، وع�����ززت ال��ت��ع��اون 
اإلق��ل��ي��م��ي ل��م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات 
لكافة  آمنة  حياة  تحقيق  أجل  من  بالمنطقة،  والنهوض 

شعوب المنطقة.
بن  عبداهلل  الشيخ  سمو  قالها  التاريخ،  ستدخل  كلمة 
يكون  »عندما  النقب:  قمة  أعمال  نهيان، خال  آل  زايد 
ي��زورون اإلم��ارات في السنة  300 ألف إسرائيلي  هناك 
زائر  مليونا  هناك  الوقت  نفس  وفي  األخير،  والنصف 
لجناح إسرائيل في إكسبو خال ستة أشهر فقط، هذا 
بعضنا  نعرف  أن  في  والرغبة  الفضول  حجم  لنا  يبين 
البعض«، وما هذه الكلمات البسيطة الصادقة، إال تعبير 
عن مشاعر كل إنسان يبحث عن السام الحقيقي، والذي 

يتعزز بالعاقات بين الشعوب.

* إعالمية وكاتبة بحرينية

اللبنانيون في عام 2019 
خرجوا إلى الشارع يريدون 

استعادة دولتهم، دولة مدنية 
بال أحزاب وزعامات الجينات 

الموروثة، وال طائفية 
المقدس المهترئ

قمة النقب سبقتها قمة 
ثالثية في شرم الشيخ 

بحضور قادة مصر وإسرائيل 
واإلمارات وهم أحد أبرز 

حلفاء الواليات المتحدة في 
المنطقة

قمة النقب التاريخيةلبنان.. القطعة المنسية من »السما«

عهدية أحمد السيد*مالك العثامنة*
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من القلب

الثقافة 
وتواصل العالم

ما  وأش��د  التفكير،  ق��ادم  من  يورثه  وم��ا  الصعب،  الضجيج  بين  ما 
يهيج األيام القلق، ما يحدث من تصلب جسيم تجاه الثقافة، ال يفسر 
صنيعه، وكأننا أمام عالم يحتضر حضارياً وفكرياً، فما أبعد التراكمات 
التاريخية من تراجعات تبحث عن النور، فاأليام لم تعد تنطفئ جذوتها، 
بين  تجددت  كلما  وثقافة،  وقيماً  حضارة  الحياة  محيط  اتسع  وكلما 
مسارات  للمفارقة،  أحياناً،  واحتدمت  التخاطب،  لغات  العالم  شعوب 
سلبية أيقظت ماضيها المكفهر والمتجهم! ولذا فإن ربط الثقافة ببعض 
كل شيء جميل  وأد  نحو  الزمن  تجر  قد  مجازفة،  العالمية  األح��داث 
متمثل في مشتركات الثقافة العالمية، في عالقاتها اإلنسانية، وحوارها 
ومثاقفتها، وهذا عالم وذاك عالم فلماذا يسعى البعض للتشويش على 

جمال الحضارة اإلنسانية المشتركة بالسعي للتالغي ال التالقي.
الثقافية،  ومكتسباته  الحر  بالعالم  نشيد  كنا  قريب  وق��ت  وإل��ى 
الجميلة،  بدالالتها  تحضر  عديدة،  أخرى  أمم  دون  بحضارته  ونشيد 
كنا نشعر بهذا الزهو اإلنساني في  دون استدعاء وال تكلف، واعتياداً 
قمته، مستائين مما قد يحدث من تراجع في غياهب التاريخ، الذي تم 
تجاوز صور كثيرة من أعباء ذاكرته، لكن رائحة الدخان تعلو من جديد، 
الثقافي  التالغي  ويحضر  األصيلة،  القيم  لتنبش  زمنية،  فجوات  بين 
بين أطراف مختلفة من العالم، وكأنه يسترجع شيئاً من أعباء ذاكرته 

الغابرة.
فال يمكن أن تقصى ثقافة من العالم، وأن تعاقب العقول وإدراكاتها، 
أن تقف أمام التواصل الثقافي اإلنساني الجميل السمح، وأن تحد منه 
كرسالة  الثقافة  تقصى  أن  يمكن  وال  المعرفي،  التجلي  طور  في  وهو 
تواصل بين الشعوب، رسالة متناغمة ما بين أجيال تعيش حقبة ثقافية 
الجميل  التعايش  هذا  المشتركة.  األممية  بحضارتها  لتستمتع  رائعة، 
الذات  تعيشه  الذي  اإلنساني  والنضج  الشعوب  ولغة  الذاكرة  لغة  في 

البشرية، هل يمكن أن تعاقب مهما كانت المسببات؟!
أصبحت الثقافة تُحجر بالجامعات في بعض دول العالم الحر، ورموز 
قبل  ذلك  ومع  نفسها،  المتحضرة  األمم  بعض  قبل  من  تعاقب  األدب 
أعوام أدانت هذه األمم، وكل األمم، تحطيم المنحوتات وجرمت من قام 
بتلك األفعال ووصفته بأشد األوصاف، وهو يستحق ذلك وأكثر، ولكن 
عادت أيضاً، للمفارقة، لتخبرنا بأن زمن التناقضات يحضر من جديد.
فماذا يحدث حين تتخلى بعض العواصم الثقافية العريقة عن روحها، 
لتعتنق الحد الثقافي، ولتحد من التواصل الرياضي والمشاريع العلمية 

الملحة والهادفة؟
أما حان الوقت لتتحرر ثقافة العالم من فتور العالقات، وأن ينضج 
أن  يجب  ما  إن  إذ  الصعبة،  التداعيات  من  القيم،  الثقافي  الخطاب 
يسود هو ثقافة القيم والمشتركات اإلنسانية العظيمة، والمعززة للمحبة 
اإلنسانية، والبحث الحميد عن جوهر التقارب الفكري الذي تؤمن به 
الحضارات مجتمعة، فالثقافة رسالتها بعيدة كل البعد عن الخطابات 
المتأزمة والمتأججة، وهي أبعد ما تكون عن الصور النمطية وترجيحات 
اإلقصاءات  فيها  قد تحضر  مؤثرة  تشكالت  من  تعنيه  وما  المفاهيم، 

الثقافية األممية والدولية، في سياق عالمي، وألي ظرف كان.

حارب الظارهري

hareb@ymail.com     

أبوظبي )وام(

موسمه  إط��ار  في  الثانية  ندوته  الوطنية  والمكتبة  األرشيف  نظم 
الثقافي 2022 بعنوان: »الصناعات الثقافية من النظرية إلى التطبيق« 
ألهميتها في حفظ الهوية الوطنية، وبوصفها جزءاً مهماً من ثقافة 
داعمة  وهي  القومي،  الدخل  مصادر  وأح��د  واقتصادها،  الشعوب 
لإلبداع، ولها قيمة مادية ومعنوية كبيرة، ويتوجب غرس مبادئها في 
نفوس النشء، وتناقلها عبر األجيال، وقد غدت الدول المتقدمة في 
العالم تصنف مردودها ضمن مؤشرات الدخل الوطني. وأكدت الندوة 
- التي أدارها حمد المطيري مدير إدارة األرشيفات في األرشيف 
والمكتبة الوطنية - أن اإلمارات تولي الصناعات الثقافية أهمية كبيرة، 
وأن القيادة الرشيدة تقدم الدعم لهذه الصناعات، والرعاية للمهتمين 
بها. وشارك في الندوة نخبة من الخبراء 
الصناعات  م��ج��ال  ف��ي  والمختصين 
ال��ث��ق��اف��ي��ة، وع��رض��وا م��ش��اري��ع أثبتت 
والتجربة  الصينية،  كالتجربة  نجاحها، 
النجاح  اإليطالية، وسلطوا الضوء على 
ال��ذي حققته دول��ة اإلم���ارات في هذا 
المجال. وثمنت صافية درويش القبيسي، 
في  التقليدية  والحرف  التراث  خبيرة 
التشجيع المستمر واالهتمام  اإلم��ارات 
الرشيدة  ال��ق��ي��ادة  توليه  ال��ذي  الكبير 
الثقافية  في دولة اإلم��ارات للصناعات 
وللحرفيين، مشيرة إلى أن هذا االهتمام ليس حديثاً في اإلمارات، 
إذ كان المؤسس والباني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
»طيب اهلل ثراه« مهتماً بهذه الصناعات، وقد قدم الدعم للرائدات في 
الصناعات التقليدية وكان يشجعهن في جميع المناسبات. ومن جهته، 
استعرض الدكتور أحمد السعيد، مؤسس ومدير عام مجموعة بيت 
الحكمة للصناعات الثقافية، أحوال وتفاصيل التجربة الصينية في 
تنمية الصناعات الثقافية، التي أصبحت أحد مصادر الدخل القومي 
المهمة للصين، وشرح سبل االستفادة منها عربياً. ومن ناحيته قدم 
الدكتور محمد التداوي، وهو مؤرخ مصري وخبير متاحف مقيم في 
إيطاليا، عرضاً لمشروع إيطالي تبنته شركة )أرسينال 23( اإليطالية 
منذ خمسة أع��وام، تضافر فيه التراث اإليطالي مع أكثر التقنيات 
حداثة، ويتمثل هذا المشروع بالحافالت التي صمم زجاجها بحيث 
الحضارة  رحاب  في  يجول  وكأنه  والصورة  بالصوت  الراكب  يشعر 
الرومانية قبل مئات السنين. واختتم المشاركون الندوة بالتوصيات 

التي يمكن أن ترتقي بهذا المجال.
  واختتم مدير إدارة األرشيفات الندوة بقول المغفور له الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان »طيب اهلل ثراه«: »إن العلم والثقافة أساس تقدم 
األمة وأساس الحضارة وحجر األساس في بناء األمم، إنه لوال التقدم 
العلمي، لما كانت هناك حضارات وال صناعة متقدمة أو زراعة تفي 

بحاجة المواطنين«.

»األرشيف والمكتبة الوطنية« 
ينظم ندوة »الصناعات الثقافية« 

 جانب من الندوة )وام(

اإلمارات تولي 
الصناعات 

الثقافية أهمية 
كبيرة

الشارقة )وام(

بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  أك��د 
حاكم  األعلى  المجلس  عضو  القاسمي  محمد 
الشارقة رئيس أكاديمية الشارقة للفنون األدائية، 
وتطوير  االرتقاء  في  تتمثل  األكاديمية  أهمية  أن 
المسرح العربي في كافة أقطاره من خالل تأهيل 
المنتسبين لها بالعلم الصحيح باستخدام أفضل 
سموه  كلمة  خالل  ذلك  جاء  والمهارات.  الطرق 
عرض  حضوره  خ��الل  أم��س  صباح  ألقاها  التي 
مسرحية »النمرود« على مسرح أكاديمية الشارقة 
الثالثة  للفنون األدائية، والذي قدمه طلبة السنة 

في األكاديمية.
األك��ادي��م��ي��ة  طلبة  أداء  ع��ل��ى  س��م��وه  وأث��ن��ى   
لقدرة  سعادته  عن  معرباً  »النمرود«،  لمسرحية 
الطلبة على إخراج العرض بصورة واضحة وفق ما 
يريده الكاتب وتحويل الكتابة على الورق إلى واقع 
للمسرح  حبه  إل��ى  سموه  وأش��ار  مسموع.  مرئي 
ويدرس  يتابع  جعله  مما  الصغر،  منذ  به  وتعلقه 
كل المسارح طيلة حياته، مؤكداً على دعمه الدائم 
للمسرح ولطلبة األكاديمية من كافة أقطار الوطن 

العربي لما للمسرح من أهمية كبيرة. 
ب��اول��و مدير  بيتر  ال��دك��ت��ور  م��ن ج��ان��ب��ه، ق��دم 
أكاديمية الشارقة للفنون األدائية، الشكر والتقدير 
لصاحب السمو حاكم الشارقة على دعمه الدائم 
العروض  أول  ولتشريفه  ولطلبتها  لألكاديمية 

إلى  العودة  مع  الطلبة  يقدمها  التي  المسرحية 
المسرح بعد تداعيات جائحة »كوفيد-19«. وأشار 
مدير أكاديمية الشارقة للفنون األدائية إلى حرص 
الطلبة على تقديم المزيد من األعمال واالجتهاد 
رئيس  السمو  لدعم صاحب  تقديراً  أكبر  بصورة 

األكاديمية ولالرتقاء بمهاراتهم ومعارفهم.
عرض  الشارقة  حاكم  السمو  صاحب  وت��اب��ع 
مسرحية »النمرود« التي تعد من مؤلفات سموه، 
وتعد إحدى المسرحيات الشهيرة ضمن مؤلفاته 
قصصاً  فيها  استدعى  التي  العديدة  المسرحية 
ويعبر  ال��واق��ع،  على  ليعكسها  معروفة  تاريخية 
اإلنسانية  القضايا  م��ن  جملة  ع��ن  خاللها  م��ن 
أشهر  أحد  قصة  باستدعاء  وذلك  والصراعات، 
الملوك في التاريخ وهو النمرود بن كنعان حاكم 
بابل وملك مملكة آشور. وتعرض المسرحية قصة 
من  ليخلصهم  أهله  به  استعان  ال��ذي  »النمرود« 

الحاكم الظالم، فأصبح هو أكثر ظلماً واستبداداً، 
وسفك  والطغيان  الظلم  مواقف  العمل  ولخص 
ليكون  بابل،  أهل  من  والمسالمين  األبرياء  دماء 
»النمرود« صورة للحاكم الظالم، بعد أن ساهم في 
ظلم وجور المجتمع الذي أتى به حاكماً. ويتناول 
النمرود  دم��اغ  إل��ى  بعوضة  دخ��ول  قصة  العمل 
عالجه  ليكون  مملكته،  وأرك���ان  حياته  ه���ددت 
والمضطهدين،  الفقراء  من  رأس��ه  على  الضرب 
وتميز  البعوضة.  إخراج  أجل  بناء على طلبه من 
والرقص  األداء  العديد من فنون  بتقديم  العرض 
في  ساهمت  التي  والسمعية  البصرية  والتقنيات 
بالفكرة  تصل  راقية  بصورة  المسرحية  إخ��راج 
الحضور. حضر عرض  إلى  المسرحية  ومحتوى 
المسرحية كل من عبداهلل محمد العويس رئيس 
دائرة الثقافة، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة 

التشريفات والضيافة، وعدد من المسؤولين.

حاكم الشارقة خالل العرض المسرحي )وام(

سلطان القاسمي في صورة جماعية مع طلبة أكاديمية الشارقة للفنون األدائية )وام(

شهد عرض مسرحية »النمرود«

سلطـــان القـــاسمي: »الشارقة للفنون 

األدائية« لتطوير املسرح العربي 

حاكم الشارقة يثني على 
أداء طلبة األكاديمية 
وقدرتهم على إخراج 
العرض بصورة واضحة 
وفق ما يريده الكاتب 

أبوظبي )االتحاد(

أعلن فن أبوظبي، الذي يقام تحت رعاية كريمة 
آل  زاي��د  ب��ن  محمد  ب��ن  خالد  الشيخ  سمو  م��ن 
أبوظبي،  التنفيذي إلمارة  المجلس  نهيان، عضو 
تنظيم  ع��ن  التنفيذي،  أب��وظ��ب��ي  مكتب  رئ��ي��س 
قصر  ف��ي  الناشئون«  الفنانون  »آف���اق:  معرض 
كافالي فرانشيتي بمدينة البندقية، خالل الفترة 
من 20 أبريل ولغاية 22 مايو 2022، بالتزامن مع 

فعاليات بينالي البندقية 2022.
ألول  يسّجل حضوره  الذي  أبوظبي،  فن  يقدم 
مرة في إيطاليا، مجموعة األعمال التكليفية التي 
جوشوا  كريستوفر  الناشئون  الفنانون  صممها 
بنتون وميثاء عبداهلل وهاشل اللمكي، خالل دورة 
فن أبوظبي 2021، تحت إشراف القيمين الفنيين 
سام بردويل وتيل فيلراث، المؤسسين الشريكين 
لمنصة التقييم الفني متعددة التخصصات »آرت 

ري أوريانتد«.
وتوّجه مبادرة »آفاق: الفنانون الناشئون« الدعوة 
مجموعة  الختيار  والدوليين  المحليين  للقيمين 
اإلمارات  بدولة  المقيمين  الناشئين  الفنانين  من 
والتعاون معهم ضمن برنامج فني على مدار العام، 
مقدماً بذلك فرصة رائعة أمام الجيل الجديد من 
وصقل  المهارات  الكتساب  والفنانين  المبدعين 
ممارساتهم اإلبداعية بتوجيهات وإرشادات هؤالء 
المشاركون  الفنانون  ويحظى  الفنيين.  القيمين 
أفكارهم  لترجمة  والتوجيهي  المالي  بالدعم 
عرضها ضمن  يتم  جديدة  أعمال  إلى  اإلبداعية 
فعاليات فن أبوظبي، وبالتالي إضافة المزيد من 

النجاحات واإلنجازات إلى مسيرتهم الفنية.

وقالت دياال نسيبة مديرة معرض فن أبوظبي: 
»يواصل فن أبوظبي التزامه بتمكين الفنانين من 
أجل تطوير ممارساتهم الفنية، عبر إتاحة الفرص 
حضور  وت��ع��زز  المهنية  مسيرتهم  ت��دع��م  ال��ت��ي 
أعمالهم دولياً. ويحظى برنامجنا السنوي ›آفاق: 
الفنانون الناشئون‹ بتمويل من المبادرة الداعمة 
تحت  م��ؤخ��راً  إطالقها  ت��م  التي  والثقافة  للفن 
عنوان ›أصدقاء فن أبوظبي‹، لنستمر في تمكين 
الجيل الناشئ من الفنانين والمبدعين المقيمين 
بدولة اإلمارات عبر منّصة دولية منقطعة النظير، 
ونحن  أبوظبي.  فن  أصدقاء  إلى  يرجع  والفضل 
وميثاء  ج��وش��وا  كريستوفر  باستضافة  س��ع��داء 
مرة  أعمالهم  وتقديم  اللمكي  وهاشل  عبداهلل 

أخرى، ولكن هذه المرة في البندقية«.
المعرض  في  بنتون  كريستوفر  الفنان  ويقدم 
التي  حديقتي«،  كان  »العام  بعنوان  فنية  أعماالً 
التركيبية  األعمال  مفاهيم  مكّوناتها  في  تنصهر 
العديد  تحمل  نخل  تطل شجرة  حيث  والنحتية، 
منها  ح��ول موضوعات  ت��دور  التي  ال��دالالت  من 
االسترقاق.  وتاريخ  العمل  واقتصادات  الهجرة 
الفنان  معرض  في  الرئيسية  القطعة  وستكون 
بعنوان »هجرة النباتات«، وهي عبارة عن شجرة 
نخل يبلغ طولها 3 أمتار تقريباً معلقة في الهواء.

فنياً  عرضاً  فتقدم  عبداهلل  ميثاء  الفنانة  أما 
الشمس«،  من  ج��داً  قريبة  مسافة  »على  بعنوان 
مع  المصّور  ال��ع��رض  أش��ك��ال  فيه  تلتقي  ال��ذي 
القماش  على  معتمداً  النحتية،  الفنية  اللمسات 
والصور الفوتوغرافية. وهي تحاول أن تستكشف 
البرية  الطبيعة  مالمح  حول  ومفاهيمها  آراءه��ا 
للمرأة التي لطالما حاول المجتمع في كثير من 

األحيان ترويضها، متبعة في ذلك منهجية شاملة 
الطبيعة  تمتزج فيها قصص وأبعاد مختلفة مثل 
البشرية البرية، والصورة األولية للطابع النفسي 
النسوي، وصفات الحيوانات البرية التي يصعب 

ترويضها.
بينما يقدم الفنان هاشل اللمكي أعماالً نحتية 
ولوحات قماشية بعنوان ›نبتون‹، تأخذ مشاهديها 
على متن رحلة الستكشاف عوالم الطبيعة والواقع 
والخيال، بهدف إظهار الفكرة المتمّثلة في ندرة 
الموارد الطبيعية ومدى تأثير مثل هذه التحديات 

على النفس البشرية. 
ت��أت��ي اس��ت��ض��اف��ة م��ع��رض »آف�����اق: ال��ف��ن��ان��ون 
اإلم��ارات،  حدود  خارج  الثانية  للمرة  الناشئون« 
المقيمين  الناشئين  الفنانين  تمكين  ب��ه��دف 
المحافل  في  وتعزيز حضورهم  اإلم��ارات  بدولة 
لمسيرة  استكماالً  الدولية،  الثقافية  والميادين 
الماضي  العام  أبوظبي  فن  بدأها  التي  النجاح 
الستضافة  بليس«  »كرومويل  مع  تعاون  حينما 
المملكة  في  الناشئون«  الفنانون  »آف��اق:  معرض 
مثالية  منّصة  البندقية  بينالي  ويُعد  المتحدة. 
وإتاحة  الواعدين  الفنانين  أعمال  الستعراض 
والثقافة،  الفن  مع خبراء  للتواصل  لهم  الفرصة 
بمن فيهم هواة الجّمع وعّشاق الفنون وزمالؤهم 

من مجاالت الفن المختلفة.
تجدر اإلشارة أنه سيتم عرض أعمال برنامج 
كافالي  قصر  ف��ي  الناشئون«  الفنانون  »آف���اق: 
فرانشيتي بمدينة البندقية خالل الفترة بين 20 
أبريل و22 مايو 2022. وسيعود فن أبوظبي إلى 
منارة السعديات مرة أخرى خالل الفترة ما بين 

16 و20 نوفمبر 2022.

ميثاء عبداهلل »على مسافة قريبة جدًا من الشمس« 2021 )من المصدر(

»فن أبوظبي« ينظم المعرض ألول مرة في إيطاليا

»آفــــاق: الفنانون الناشئون« يف بينالي البندقية 

تمكين الجيل 
الناشئ من 

الفنانين 
والمبدعين عبر 
منّصة دولية 

منقطعة النظير
 

دياال نسيبة



هناء الحمادي )أبوظبي( 

بفضل  ودولية  محلية  سمعة  المهرجان  اكتسب 
والرعاية  ال��ام��ح��دود  وال��دع��م  الثاقبة  ال��رؤي��ة 
الرشيدة،  القيادة  من  بها  يحظى  التي  الكريمة 
صعيد  على  مرموق  مستوى  من  إليه  وص��ل  وم��ا 
وضعت  سياحية  كوجهة  والمشاركات  الفعاليات 
السياح  يجذب  عالمي  قالب  في  التراثي  الطابع 
ليشهدوا  والعراقة،  واألصالة  بالتراث  والمهتمين 
تعبق  منطقة  في  الشعوب  لتاريخ  حياً  تجسيداً 

بروح الماضي.
مهماً  وثقافياً  تراثياً  ح��دث��اً  المهرجان  وب��ات 
ومناسبة  العالمية،  المهرجانات  خريطة  على 
من  ال��زوار  آالف  تستقطب  المنطقة  في  متفردة 
والعالمية  والعربية  الخليجية  وال��دول  اإلم���ارات 
الفعاليات  بعد عام.  والقت  ينتظرونه عاماً  ممن 
العليا  اللجنة  أقامتها  التي  الجديدة  واألجنحة 
من  وانبهاراً  كبيراً  اهتماماً  للمهرجان  المنظمة 
األحياء  بين  والتنسيق  التنظيم  بدقة  الجمهور، 
واألجنحة والمحال ومعروضاتها التي تبرز جوانب 
والعالمي.  والعربي  اإلم��ارات��ي  التراث  من  كثيرة 
وأثنى المشاركون والزوار والمتابعون على حرص 
المهرجان على نقل التراث إلى األجيال الجديدة 

بصور تعليمية جاذبة. 

نافورة اإلمارات
متعددة  انطاقته جوانب  منذ  المهرجان  وقدم 
من الثقافة اإلماراتية، باإلضافة إلى المشاركات 
تستعرض  التي  العالمية«  الشعبية  »األحياء  من 
جوانب مختلفة من الموروث، إلى جانب العروض 
تطويرها  تم  التي  اإلم��ارات«  »نافورة  ل�  المبهرة 
التراثية.  لألغاني  المصاحبة  التقنيات  بأحدث 
لألطفال،  ترفيهية  وأنشطة  فعاليات  وتضمن 
مواهبهم،  واكتشاف  مهاراتهم  تنمية  إلى  تهدف 
مع توفير الكثير من المطاعم المحلية والعالمية. 
حيث  واسعاً،  توافداً  الزهور«  »حديقة  وشهدت 
النفوس  في  البهجة  تبث  آس��رة  بمشاهد  تألقت 
الحدث  مساحات  وت��زي��ن  ف��واح��اً،  أري��ج��اً  وتنثر 
الكبير  واإلنساني  واالجتماعي  الثقافي  الدولي 
»بيت  فيها  بما  عريض،  وسط حضور جماهيري 

الرعب«. 

عروض فلكورية 
من  زواره  ال��م��ه��رج��ان  م��ّك��ن  ان��ط��اق��ت��ه،  منذ 
والعروض  الفعاليات  بباقة واسعة من  االستمتاع 
الفلكلورية والثقافية والتعليمية والتراثية الكبرى 
حياً   24 ضم  حيث  العائلة،  أف��راد  تناسب  التي 
إماراتية  فلكلورية  وع��روض��اً  وم��س��ارح  شعبياً، 
من  أكثر  واستقطب  وعالمية،  وعربية  وخليجية 
22.500 ُمشارك وعارض من حول العالم وشهد 
وأكثر  عالمية،  ثقافية  فعالية   4.500 من  أكثر 
من 650 عرضاً جماهيرياً، باإلضافة إلى تنظيم 
أكثر من 130 ورشة عمل لألطفال تُشجعهم على 
تنمية مهاراتهم واستكشاف َمواهبُهم. واستضاف 

احتفاالً  الفعاليات،  م��ن  مجموعة  المهرجان 
بالذكرى ال� 50 لقيام االتحاد، ومنها »جناح عام 
الخمسين«، الذي يستعرض رحلة اإلمارات خال 
دور  على  الضوء  ويُسلط  الماضية،  عاماً   50 ال� 
نهيان  آل  سلطان  بن  زاي��د  الشيخ  ل��ه،  المغفور 
والمجتمع  اإلن��س��ان  بناء  ف��ي  ث���راه«  اهلل  »طيب 
لدولة  مشرق  مستقبل  بناء  في  الثاقبة  ورؤيته 
فريداً  فنياً  معرضاً  الجناح  ويمثل  اإلم���ارات. 

عاماً   50 ال���  خ��ال  اإلم���ارات  رحلة  يستعرض 
الماضية.

أحياء شعبية 
كبرى،  وم��ع��ارض  أجنحة  المهرجان  ص  خصَّ
وجوانب  اإلمارات،  إلبراز حضارة  وأحياء شعبية 
وتضمن  الشعبي،  وموروثها  ثقافتها،  من  ُمتعددة 
أس���واق���اً ش��ع��ب��ي��ة وع���روض���اً ح��ي��ة ع��ن ال��ح��رف 

التي  اإلماراتية  التقليدية  والصناعات  القديمة، 
تعكس أدوات العيش والحياة قديماً.

 ومنح المهرجان الزوار فرصة للتفاعل مع طيف 
والتقاليد  العادات  عن  تعبر  التي  الفعاليات  من 
اإلم���ارات���ي���ة األص��ل��ي��ة وال��م��ك��ون��ات ال��ح��ض��اري��ة 
للدول  والتراثية  والفكرية  والثقافية  واإلنسانية 
حضارة  من  متعددة  جوانب  وتعكس  المشاركة، 

دولة اإلمارات.

مجالس أبوظبي 
وللمرة األولى جاءت مشاركة »مجالس أبوظبي« 
في مهرجان الشيخ زايد، انطاقاً من دورها المهم 
المشاركة  وتشجيع  الوطنية  الهوية  ترسيخ  في 
والعادات  االجتماعية  القيم  وغرس  المجتمعية، 
الجلسات  م��ن  مجموعة  خ��ال  م��ن  والتقاليد، 
االجتماعية  والفعاليات  والتثقيفية  التوعوية 

الوطنية والمسابقات المتنوعة. 
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»مهرجان الشيخ زايد«.. سفير الثقافة اإلماراتية

عامل جذب
شكلت أجنحة الدول 

المشاركة في المهرجان 

هذا العام عامل جذب للزوار 

الذين تنقلوا بينها للتعرف 

إلى عادات وتقاليد وتراث 

هذه الدول، والمنتجات 

التي تشتهر بها، وكذلك 

االستمتاع بالعروض 

الفلكلورية واالستعراضية 

التي تقدمها الفرق 

المشاركة على مسارح عدة 

توزعت بين األجنحة، ما 

يعكس الجانب التثقيفي 

للمهرجان.

عادات وتقاليد
منح المهرجان فرصة 

التفاعل مع طيف واسع 

من العادات والتقاليد، التي 

تعّبر عن المكونات الثقافية 

والحضارية واإلنسانية 

والفكرية والتراثية للدول 

المشاركة، إذ ضم باقة 

واسعة من الفعاليات 

التثقيفية والترفيهية 

الجماهيرية الكبرى التي 

تناسب أفراد العائلة، 

باإلضافة إلى أجنحة ومعارض 

كبرى لحضارة اإلمارات، 

وجوانب متعددة من 

ثقافتها.

يختتم »مهرجان الشيخ زايد« في 

الوثبة بأبوظبي فعالياته  منطقة 

غدًا الجمعة، والتي استمرت منذ 18 

نوفمبر 2021، تحت شعار »أرض اإلمارات 

ملتقى الحضارات«. وحقق المهرجان 

لهذا الموسم استقطابًا جماهيريًا 

فاق التوقعات، من مختلف الجنسيات 

والثقافات من داخل الدولة وخارجها. 

وشهد تفاعاًل كبيرًا من العائالت مع 

التراث اإلماراتي والعالمي.

 ضّم 22.500 
ُمشارك و4.500 فعالية 

و650 عرضًا و130 ورشة لألطفال 
و24 حيًا شعبيًا

»جناح عام الخمسين« 
استعرض رحلة اإلمارات وأضاء 
على دور الشيخ زايد في بناء 

اإلنسان والمجتمع

دائرة الثقافة 
والسياحة

 احتضن جناح دائرة الثقافة 

والسياحة – أبوظبي، التراث 

اإلماراتي األصيل من خالل 

رحلة تثقيفية تعليمية 

يقدمها لزواره، وعرض لهم 

الحرف اليدوية والفنون 

الشعبية، والملفات التي 

سجلتها الدولة ضمن 

القائمة التمثيلية للتراث 

الثقافي غير المادي للبشرية 

في منظمة »اليونسكو«، 

وهي ملف الصقارة، األفالج، 

المجلس، السدو، والقهوة 

العربية. وقدم الجناح تجربة 

حية حول الحرف والفنون 

والملفات التراثية للدولة، 

من خالل عروض أداء الفنون 

الشعبية اإلماراتية »الرزفة«، 

»العيالة«، و»اليولة«، وورش 

عمل لصون التراث ونقله 

ألجيال المستقبل، وتقديم 

القهوة العربية للزوار، 

واستقبالهم في المجلس 

اإلماراتي.

جانب من عروض المهرجان )تصوير: مصطفى رضا(

أجواء فلكلورية تستقبل الزوار

من أجواء المهرجان في الوثبة 
)تصوير: عادل النعيمي(

يختتم فعالياته غدًا
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رئيس التحرير 

حمد الكعبي

@aletihadae

إحدى مطبوعات

خميسيات

واح��داً  تغلب  أن��ك  ح��اول  نشبة،  أص��ح��اب  القصار  أخ��ي..  ي��ا 
منهم، ولو على غفلة، ما تقدر، ال في القول وال في المواجهة، 
أن  يمكن  كيف  تحتار  يجعلك  األرض  في  المدفون  نصفه  ألن 
بالصوت  فيغلبك  طوي،  في  طايح  تقول  يصارخ  تجده  تخرسه، 
تعرف من  يزيده شبراً فوق هامته، وال  أنه  يعتقد  الذي  العالي 
أين يمكنك أن تمسك به، فهو دائماً مشروع أن يفرط من بين 
يديك، تقول داهن عمره ِبَصّل، وأنت في الحقيقة مرات تحاول 
يأتيه، وال يعرف هو  أن تاوي عليه من الضرب الذي يمكن أن 
كم سيقاسي من الدباغ إن طاح في يد واحد ال يرحم، لكنه ما 
يجوز، تلقاه مّرتَّزاً مثل وتد نسيه المخيمون وراحوا عنه، وبعد 
أعقل  الذين  الناس  على  يرد  ال  أنه  وع��وف،  بغيض  شيء  فيه 
عنه  ويودر  الدعنة،  في  ِبيَصّه  يحط  أن  دوماً  وينصحونه  منه، 
الصمخاء،  األذن  عاطنهم  تلقاه  لكن  عنه،  أطول  الذين  منازلة 
يظهر  أن  ويريد  الدبّي،  نفتة  ويخاوش  الناس،  يهاوش  ويظل 

سليماً معافى من الضرب واللدغ!
 ما أحد يربك أهل المسافرين الكرام في السفر، مثل الذي 
يريد أن يصلي الصالة في وقتها، مع تحذير وتنبيه لكل الناس 
رغم  ساعة،  بنصف  بعدها  لوم  أو  وشكر  ساعة،  بنصف  قبلها 
واتباعاً  ُسّنة،  تأخير،  أو  تقديم  إما  ويقصر  يجمع  أن  قادر  أنه 
الكرام  المسافرين  بأعصاب  يتالعب  أن  يصر  لكنه  للُرَخص، 
أنه  الربكة  من هذه  ويزيد  منفردة،  الصالة  ويؤدي  معه،  الذين 
البد وأن يتوضأ عند كل صالة أو يجدد الوضوء، ويظل يخّرس 
وّده،  الود  أكثر من واحد، ولو  القبلة  الدنيا مياهه، ويسأل عن 
كان أقام الصالة جماعة، وصلى الظهر والعصر جهراً ال سراً!
في عصر  التاريخ  مدرس  على  أحّن  بصراحة  أنا  أخي..  يا   
يراجع  أن  ولّما يطلب منه  العمل،  »الدجيتال«، ومتطلبات سوق 
بشأن أي معاملة ال� »HR«، وهو بذاك الشنب الخفيف، والجاكيت 
الواسع، والذي أخذ في االتساع عاماً بعد عام، وحده القميص 
من  البعيدة  الخانة  في  ألنه  للونه،  مخلصاً  ظل  الفاتح  األزرق 
إلى  لعام إضافي آخر، فربما تحول  لو استخدمه  لكنه  الزرقة، 
لون رصاصي منهك، مدرس التاريخ وحده الذي يمكن أن تراه 

وهو يحمل معه قلمين في الجيب العلوي، وال يتخلى 
عنهما، وال أدري من أقنعه أنه يمكن أن يصحح كثيراً 

المتكررة!  التاريخ  من أخطاء 

amood8@alIttihad.ae

العمـود الثامـن

ناصر الظاهري

التوزيع واالشتراكات

من داخل الدولــة: 20 22 800 

من خارج الدولة: 4145050 9712+      

www.tawzea.ae
الطباعة

هاتف: 20 22 800 

info@upp.ae

اإلمارات العربية المتحدة ص. ب: 791 أبوظبي

هاتف: 4455555  9712 + فاكس: 4144112 - 9712 +

مكتب دبي: بدالة / ت 3561666  9714 +         فاكس : 3319090 9714 +

تُصدر دار »غاليمار« في فرنسا رواية غير منشورة للكاتب لوي فردينان سيلين بعنوان »حرب«، 
بعدما بقيت مخطوطات هذه القصة التي تتناول الحرب العالمية األولى مفقودة عشرات السنوات.
وتستند »حرب« إلى مخطوطات سيلين الشهيرة التي عثر عليها وعرضت للجمهور في 2021.

والمخطوطات عبارة عن »رزمة من 250 صفحة ُكتبت عام 1934، تتضمن رواية تدور أحداثها 
في مقاطعة فالندر أثناء الحرب العظمى«. 

وأبرزت »غاليمار« أن »سيلين يكشف في هذه الرواية التي تجمع بين السيرة الذاتية والخيال، عن 
التجربة المحورية في حياته، وهي الصدمة الجسدية والمعنوية للجبهة«، خالل الحرب.

باريس )أ ف ب( 

»حرب« لسيلين تنشر للمرة األولى

جايـــــــــــدا 
سميث 

تخـــــرج عن صمتهـــــــا

خرجت جايدا بينكت سميث عن صمتها للمرة األولى منذ أن أقدم زوجها الممثل ويل 
إذ  توزيع جوائز األوسكار،  الفكاهي كريس روك على مسرح احتفال  سميث على صفع 

نشرت عبر حسابها على إنستغرام تعليقاً يتسم بدرجة كبيرة من الغموض.
وكتبت جايدا في منشورها عبر الشبكة االجتماعية: »إنه موسم الشفاء وأنا هنا من 

أجل ذلك«.
ولم تُرفق هذه العبارة بأي كلمات إضافية، وتم تعطيل إمكانية التعليق على المنشور.

ونشرت جايدا هذا التعليق بعد اعتذار زوجها، علناً من روك وجمهور احتفال األوسكار 
عن لجوئه إلى العنف.

لوس انجليس )أ ف ب( 

غادر رائد فضاء أميركي ورائدان 
روسيان محطة الفضاء الدولية معًا 

على متن كبسولة الفضاء سويوز 
في طريق عودتهم إلى األرض، 

أمس األربعاء. وانفصلت سويوز عن 
محطة الفضاء الدولية بنجاح وعلى 

متنها رواد الفضاء، ومن المقرر أن 
تهبط في وسط قازاخستان الساعة 

1128 بتوقيت جرينتش، وفقًا 
لما أعلنته وكالة الفضاء الروسية 

روسكوسموس. وتخضع رحلة العودة 
المشتركة بين الواليات المتحدة 

وروسيا من محطة الفضاء الدولية 
للمراقبة عن كثب، لمعرفة ما إذا 

كان الخالف المتصاعد بين موسكو 
وواشنطن بشأن األزمة األوكرانية 
قد امتد إلى التعاون طويل األمد 

في الفضاء بين الخصمين السابقين 
في الحرب الباردة.

)رويترز(

عودة رواد فضاء إلى األرض

براكين »بلوتو«.. من الجليد

.. وتأجيل إطالق أول رحلة خاصة لـ»المحطة الدولية« 

 تأّجل انطالق أول رحلة خاصة إلى محطة الفضاء الدولية لعدة أيام.
وأصبح من المقرر إطالق مهمة »إيه أكس - 1« في 6 أبريل من ميناء الفضاء العالمي في كيب 

كانافيرال بوالية فلوريدا األميركية، حسبما قال المنظمون يوم الثالثاء، من دون إعطاء 
سبب للتأجيل.

وستكون هذه هي المرة األولى التي يزور فيها طاقم خاص محطة الفضاء الدولية.
ويتم تنظيم الرحلة من قبل شركة السفر الفضائي الخاصة »أكسيوم« بالتعاون

مع )ناسا(. وسيحلق الطاقم في مركبة كرو دراجون التي طورتها »سبيس إكس« التابعة 
لرجل األعمال إيلون ماسك.

وسيقضي 4 رواد فضاء تابعين ألكسيوم أسبوعًا على متن محطة الفضاء الدولية 
وسيقومون بإجراء تجارب علمية. واشنطن )د ب أ( 

تشير كتل سائلة متخثرة غريبة موجودة 
على سطح كوكب بلوتو، ولم تُرصد من 
إلى  الشمسية،  المجموعة  ف��ي  قبل 
حتى  نشطة  كانت  جليدية  براكين  أّن 
عصر غير بعيد نسبياً من هذا الكوكب 
القزم. ويظهر تحليل أُجري على صور 
التابع  هورايزن«  »نيو  مسبار  التقطها 
أّن  )ناسا(،  األميركية  الفضاء  لوكالة 
درجة حرارة بلوتو الداخلية ظلت أكثر 
مدة  ط���وال  يُعتقد  ك��ان  مما  ارت��ف��اع��اً 

كافية لتشكل هذه البراكين.
قالت عالمة كواكب، شاركت في إعداد 
الدراسة، إّن وجود براكين جليدية على 
أقمار عدة في المنظومة الشمسية كان 
»تبدو  بلوتو  براكين  لكّن  معروفاً،  أم��راً 
ُرصدت  براكين  أي  عن  تماماً  مختلفة 

من قبل«.
باريس )أ ف ب( 

على موعد بلقاء يتجدد العام القادم يسدل مهرجان الشيخ زايد الستار عن فعالياته غدًا الجمعة حيث جسدت 
الفعاليات موروث دولة اإلمارات الثقافي واإلنساني، والتعريف به بطرق عصرية أمام الجمهور من كافة أطياف 

المجتمع، والزوار الذين يقصدونه للمشاركة في العديد من الفعاليات التراثية والعالمية فضاًل عن األنشطة التراثية 
واستعراض ثقافة الدول المشاركة. )تصوير: عادل النعيمي(

لقاء يتجدد
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