
17108العدد:
الثالثاء 9 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022م

المغرب 6:59الظهر 12:21الفجر 4:18 العشاء 8:20العصر 3:45الشروق 5:38 صحيفة يومية سياسية جامعـة    ـ    تأسست فـــي 20 أكتـوبر 1969 www.alittihad.ae

48 صفحة - درهمان - السنـــة الثانيــــة والخمسـون

قرارات جوهرية
افتتاحية

السعودية : رياالن      الكويت: ٢٠٠ فلس      البحرين: ٢٠٠ فلس      عمان: ٢٠٠ بيسة      اليمن: ٥٠ رياال      العراق: ٦٠٠ دينار      المغرب: درهمان      مصر: ٣ جنيهات      لبنان: ١٠٠٠ ليرة      األردن: ٢٠٠ فلس      سوريا: ١٠ ليرات      باكستان: ٢٠ روبية      المملكة المتحدة: جنيه استرليني      تايالند: ٥ دوالرات

pdf

أبوظبي (وام)

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
القائد األعلى  نائب  أبوظبي  نهيان ولي عهد 
كيرياكوس  ومعالي  أمس،  المسلحة،  للقوات 
اليونان  جمهورية  وزراء  رئيس  ميتسوتاكيس 
الصديقة، مسارات التعاون والعمل المشترك 
إطار  في  الجوانب  مختلف  في  البلدين  بين 
الشراكة االستراتيجية التي تجمعهما، إضافة 
اإلقليمية  والــتــطــورات  القضايا  مجمل  إلــى 

والدولية محل االهتمام المشترك. 
وتبادل سموه ورئيس الوزراء اليوناني، خالل 
وجهات  الوطن،  قصر  في  الذي جرى  اللقاء 
النظر بشأن مجمل األحداث والتطورات على 
االهتمام  ذات  والدولية  اإلقليمية  الساحتين 
األوكرانية  األزمــة  مقدمتها  وفي  المشترك، 
اإلنسانية  الجوانب  مختلف  على  وتداعياتها 
دولة  بين  الــرؤى  توافق  وأكــدا  واالقتصادية، 
اإلمارات واليونان بشأن العديد من القضايا 

والملفات، خاصة ما يتعلق بالعمل على إيجاد 
التي  واألزمــــات  للنزاعات  سلمية  تسويات 
المساعي  ودفــع  والعالم،  المنطقة  تشهدها 
التي تسهم في تحقيق تطلعات  الدبلوماسية 
الشعوب إلى السالم واالزدهار والتنمية، وتعزز 

األمن واالستقرار اإلقليمي والعالمي. 
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان أن اإلمارات تتابع األزمة األوكرانية بقلق 
األمن  على  الخطرة  تداعياتها  بسبب  شديد 
واإلنساني  االقتصادي  والوضع  واالستقرار 
في العالم، وموقف الدولة منذ البداية يتسق 
مع توجهاتها الثابتة في الدعوة إلى السالم، 
الــدبــلــومــاســيــة،  للحلول  األولـــويـــة  وإعـــطـــاء 
المساعدات  بتقديم  الدولة  ستستمر  لذلك 
المتضررين. من  المدنيين  وإغاثة  اإلنسانية، 
جانبه، أكد رئيس وزراء اليونان حرصه على 
تعزيز التعاون مع اإلمارات في إطار الشراكة 
االستراتيجية، وتوسيع آفاقها لما فيه الخير 

واالزدهار لشعبيهما الصديقين.

أبوظبي (وام)

الشيخ  السمو  صاحب  برئاسة  الـــوزراء  مجلس  اعتمد 
رئيس  الــدولــة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشــد  بــن  محمد 
اجتماعه  خالل  اهللا»،  «رعاه  دبي،  حاكم  الــوزراء  مجلس 
في قصر الوطن بالعاصمة أبوظبي، عدداً من المبادرات 
تطوير  مواصلة  إلــى  الهادفة  والسياسات  والتشريعات 
منظومة العمل الحكومي في الدولة منها، اعتماد سياسة 
التأمين  جديدة لقروض اإلسكان االتحادي، وإقرار نظام 
في  التوطين  مستهدفات  ورفع  العمل،  عن  التعّطل  ضد 

الخاص.  القطاع  المهارية في  الوظائف 
كان   ..» راشد:  بن  محمد  الشيخ  السمو  وقال صاحب 
ضمن  جــديــدة  إسكانية  سياسة  جلستنا  فــي  قــرار  أول 
لقروض  جديد  تمويلي  وبرنامج  لإلسكان،  زايد  برنامج 
ألف   13 منه  تستفيد  درهم  مليار   11.5 بقيمة  اإلسكان 

مواطنة».  أسرة 
وجود  تعزيز  بشأن  جــديــداً  نظاماً  «أقــررنــا  وأضــاف: 
رفع  عبر  وذلــك  الــخــاص،  القطاع  في  الوطنية  كــوادرنــا 
2% سنوياً للوظائف المهارية في منشآت  نسب التوطين 

 2026 المائة في عام  10 في  لـ  الخاص، وصوالً  القطاع 
وذلك بالتعاون مع برنامج نافس، وعبر مميزات مالية من 

الكوادر».  للمنشآت لدعم توظيف هذه  نافس 
عن  التعطل  ضد  للتأمين  نظاماً  سموه:«اعتمدنا  وقال 
نقدي  بمبلغ  عليه  المؤّمن  العامل  تعويض  وهدفه  العمل، 
لفترة محدودة في حال تعطله عن العمل.. والهدف تعزيز 
للعاملين  اجتماعية  مظلة  وتوفير  العمل،  سوق  تنافسية 

للجميع».  بيئة عمل مستقرة  وترسيخ  فيه، 
لحوكمة  جديدة  منظومة  «واعتمدنا  سموه:  وأضــاف 
الوطنية  وجامعاتنا  الحكومية  العالي  التعليم  مؤسسات 
مؤشرات  وضع  مع  لهم..  أكبر  واستقاللية  مرونة  لتوفير 
لهذه  المالية  الكفاءة  يعزز من  وبما  لعملهم،  أداء واضحة 

التعليمية». أهدافها  تحقيق  في  ويدعمها  المؤسسات.. 
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «اعتمدنا 
المال  أسواق  ألنظمة  المخالفين  أسماء  نشر  يتيح  قراراً 
نشر  مع  والسلع..  المالية  األوراق  هيئة  وأنظمة  لدينا، 
وقائع هذه المخالفات، والهدف رفع الوعي االستثماري.. 
وضمان  المخالفين..  وردع  المالية..  أسواقنا  وحماية 

حماية كافة المستثمرين».  (طالع ص 05-02)

بحثا تعزيز الشراكة.. واستعرضا التطورات اإلقليمية والدولية مبادرات وتشريعات لتطوير المنظومة الحكومية

مجلـــــس 
الــــــوزراء:

محمد بن زايد وكيرياكوس:
تسويات سلميـة ألزمات العالم

محمد بن راشد: 
ترسيــخ بيئــة عمــل مستقـرة 

سياسة جديدة لإلسكان.. برنامج للقروض.. تأمني ضد التعطل

ولي عهد 
أبوظبـــي: 

مستمــــرون في 
إغاثة المتضررين 
من أزمة أوكرانيا

رئيس وزراء 
اليونان: 

حريصـــــــون علــــــى 
تعزيز التعاون مع 

اإلمــــــــارات 

اإلمارات واليونان: 
صندوق مشترك بـ 4 مليارات يورو لتسهيل 
االستثمـــــــــارات فـــــــــي االقتصـــــــاد اليونانـــــي

أبوظبي (االتحاد)

محمد  الشيخ  السمو  صاحب  برعاية 
أبوظبي  عهد  ــي  ول نهيان  آل  زايـــد  بــن 
المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب 
أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب أسماء 

عشرة،  السادسة  دورتها  في  الفائزين 
والروائية  الشاعرة  اآلداب»  «فرع  وهم: 
ــة مــيــســون صــقــر، فــرع «أدب  ــي اإلمــارات
ــنــاشــئــة» الــكــاتــبــة الــســوريــة  الــطــفــل وال
الشاب»  «المؤلف  فرع  دعــدوش،  ماريا 
ــمــزطــوري  ــور مــحــمــد ال ــت ــدك ــكــاتــب ال ال

ــونــس، فـــرع «الــتــرجــمــة» الــدكــتــور  مــن ت
«الفنون  فرع  مصر،  من  العدوي  أحمد 
المغربي  الكاتب  النقدية»  والــدراســات 
العربية  «الثقافة  فــرع  الــداهــي،  محمد 
فــي الــلــغــات األخـــرى» الــدكــتــور محسن 
العراق/الواليات  من  الموسوي  جاسم 

ــمــتــحــدة األمـــيـــركـــيـــة،، فــيــمــا ذهــبــت  ال
الثقافية»  والتقنيات  «النشر  فرع  جائزة 
لمكتبة اإلسكندرية في مصر. وبلغ عدد 
مشاركة  آالف   3 من  أكثر  الترشيحات 
عربية،  دولة   20 بينها  من  دولة   55 من 

أجنبية. و35 

اإلماراتيـــــة 
ميســــون صقـــــــر 

تحصــد جائزة «اآلداب»

«زايـد للكتــاب» تعـــــلن أسمـــــاء الفائـــــزين

مؤتمر «الوحدة اإلسالمية»: اإلمارات تدعم المجتمعات المسلمة             استثمار 160 مليار دوالر في الطاقة النظيفة والمتجددة

رفع التوطين بالقطاع الخاص 2% سنويًا للوظـــــائف المهــــارية
تشكيل مجلس اإلمارات للعمل المناخي ومتابعة خطط الحياد
اتفاقيات في مجاالت االستثمار والطاقة والصحة والصناعة والتقنياتدمج «الشؤون اإلسالميــــــة واألوقــــــاف مع صنـــــدوق الزكـــــــــاة

محمد بن زايد ورئيس وزراء اليونان خالل جلسة المباحثات في قصر الوطن  (تصوير حمد الكعبي) محمد بن راشد يترأس االجتماع بحضور مكتوم بن محمد ومنصور بن زايد وعبد اهللا بن زايد والقرقاوي   (وام)

39

20
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16-07

30-29

26

32-31

3023

24

خالد الرميثي مدير إدارة الموارد في صندوق االستثمار 
االجتماعي في هيئة المساهمات المجتمعية «معًا»، أكد العمل 

على تزويد أفراد المجتمع بأدوات مبتكرة تمّكنهم من المساهمة 
بطريقة مستدامة في األولويات االجتماعية التي وضعتها 

دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي .  (جمعة النعيمي) بدء تشغيل محطة الطويلة لتحلية المياه بأبوظبي«أبوظبي العمالية» تسلم مستحقات 3806 عمال

حـــــــوار

االستثمار االجتماعي

اللجنة األمنية «اإلماراتية السعودية» 
تبحـــــــث تعـــــــزيز التعـــــــــاون  

يوسف العربي (دبي)

والــســيــاحــة-أبــوظــبــي»،  «الــثــقــافــة  ـــرة  دائ أعلنت 
واستراتيجية  جــديــدة  رؤيـــة  أمـــس،  و«مـــيـــرال»، 
متكاملة لجزيرة السعديات، تستهدف استقطاب 
 4.2 بنحو  الجزيرة  تساهم  وأن  زائر،  مليون   19
مليار درهم إيرادات مباشرة للقطاع السياحي في 

عام 2025.
العام  المدير  الجزيري  محمد  صالح  وقــال 
للسياحة في الدائرة، خالل مؤتمر صحفي ُعقد 
لسوق   29 ـــدورة  ال فعاليات  هامش  على  أمــس 
السعديات  «إن   ،«2022 «الملتقى  العربي  السفر 

العالم،  في  لها  نظير  ال  فريدة  بمقومات  تتمتع 
ومتاحفها  الــخــالبــة،  الطبيعية  شواطئها  منها 
العالمية،  والتعليمية  والثقافية  الفنية  ومنشآتها 
مرافق  وأرقــى  والترفيهية  الرياضية  وتجاربها 

الضيافة والمطاعم».

أعلنت استراتيجيتها الجديدة في «سوق السفر»

 4.2 
مليار درهم مساهمة الجـــزيرة 
في القطـــــاع السياحـــي 2025

«السعـــديــات»
تستهــــــدف 19 مليــــــون زائـــــــر

خدمـــــات لوجستيــــــة 
في «الصيد والفروسية»

«الفـــــــاو»: اإلمارات األولى 
يف «األمن الغذائي» 2051

اليمن يطالب بضغط دولي لحماية «الهدنة»

دبي (وام)

أكدت منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة«الفاو»، أن اإلمارات 
لتحتل  الغذائي،  لألمن  استراتيجية وطنية شاملة  وضعت خطة 
المرتبة األولى في مؤشر األمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، 
والقيادة  للتنسيق  اإلمــاراتــي  الغذائي  األمــن  أنشأت مجلس  كما 
لألمن  الوطنية  االستراتيجية  لتنفيذ  المركزية  السلطة  بصفته 
الغذائي، بالتعاون مع الجهات االتحادية والمحلية.  وأشاد الدكتور 
دينو فرانشيسكوتي ممثل المنظمة في اإلمارات ومنسق المكتب 
العربية  الخليج  التعاون لدول  الفرعي في دول مجلس  اإلقليمي 
واليمن بجهود الدولة في مجال األمن الغذائي، باعتبارها أول دولة 
في العالم عّينت وزير دولة لألمن الغذائي والمائي لضمان غذاء 

كاٍف وآمن، وبأسعار معقولة ومغٍذ للجميع. (طالع ص 21)

عدن، صنعاء (االتحاد، وكاالت)

على  بالضغط  ــي  ــدول ال المجتمع  اليمنية   الحكومة  طالبت 
األممية  الهدنة  على  للمحافظة  اإلرهابية  الحوثية  الميليشيات 
وفقاً  مطار صنعاء،  رحالت  وتشغيل  للسالم،  نافذة  واستغاللها 
لإلجراءات المتفق عليها، وفتح طرق تعز كأولوية إنسانية ال تحتمل 
التأخير، مؤكدة التزامها بتنفيذ الهدنة رغم استمرار الخروقات 
المتكررة. وأشارت الحكومة إلى أن الميليشيات مستمرة في فرض 
لتحقيق  بمعاناتهم  المتاجرة  والعمل على  اليمنيين  المعاناة على 
أجندتها السياسية، فيما أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
وتحقيق  واالستقرار،  األمــن  لتعزيز  كافة،  الهادفة  الجهود  دعم 

التنمية والسلم للشعب اليمني. (طالع ص 33)

قصوى،  أولوّية  حياتهم  بجودة  واالرتــقــاء  المواطنين  إسعاد 
القيادة الرشيدة عالقة تآلف وترابط،  والعالقة بينهم وبين 
يحظى فيها أبناء الوطن برعاية توفر  مقومات تضمن لهم 
الرفاهية وأعلى مستويات المعيشة، ضمن رؤية شاملة هدفها 

تنمية اإلنسان واالستثمار فيه، وتوفير احتياجاته.
وألن اإلمارات اعتادت أن تبهر العالم، بما تقدمه من خدمات 
لمواطنيها، تأتي القرارات المهمة التي اعتمدها مجلس الوزراء 
برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
الـــوزراء حاكم دبــي، رعــاه اهللا،  رئيس الدولة رئيس مجلس 
ومنها سياسة جديدة لقروض اإلسكان االتحادي، وإقرار نظام 
التوطين  العمل، ورفع مستهدفات  التعطل عن  التأمين ضد 
في الوظائف المهارية في القطاع الخاص، لتجسد االهتمام 
البالغ الذي توليه القيادة لملفات اإلسكان والتوطين والتوظيف، 
باعتبارها من أهم أسس استقرار المجتمع، بما يضمن لكل 

فرد في األسرة حياة كريمة.
اهتمام الحكومة الدائم بتطوير منظومة اإلسكان والتوطين 
وتشريعات  قوانين  إلــى  االهتمام  هــذا  وترجمة  والتوظيف، 
الدولة،  تطور  تواكب  المدى  وقصيرة  طويلة  واستراتيجيات 
وتلبي االحتياجات المستقبلية للمواطنين، يؤكدان أن اإلمارات 
تسابق الزمن بمبادراتها لمواطنيها، وتمضي قدماً عبر منظومة 
متكاملة مهمتها األساسية إسعاد مواطنيها، وتوفير احتياجات 

الشرائح المجتمعية كافة، وتلبية متطلباتها.

صفحات خاصة



اعتمد املجلس قرارًا أيضًا بدمج كل من الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية 
واألوقاف وصندوق الزكاة، وإنشاء هيئة جديدة تضم اجلهتني معًا، وتشكيل 

مجلس جديد إلدارة »الهيئة« يتم اختيار أعضائه وفقًا ملعايير تتعلق باخلبرات 
املطلوبة يف مجاالت الشؤون اإلسالمية والفتاوى، وشؤون االستثمار، والشؤون 

املالية، واإلدارية، إلى جانب اعتماد تشكيل عدٍد من اللجان تتبع مجلس اإلدارة 
لضمان حوكمة العمل يف الهيئة اجلديدة، مثل جلنة الزكاة، وجلنة التدقيق 

واملخاطر وجلنة الفتاوى والشؤون اإلسالمية. إضافة إلى إنشاء صندوق الوقف 
اخليري، ويتبع مجلس اإلدارة، ويعنى باالستثمارات الوقفية من أموال الوقف 

والعمل على النهوض بقطاع األوقاف، بوصفه من أهم محركات التنمية 
املستدامة، ووضع سياسة متكاملة وتشريعات داعمة لقطاع الوقف يف الدولة 

وتطوير سياسة االستثمار يف األوقاف لتحقيق توجهات احلكومة املستقبلية. 
ويجوز للصندوق تعهيد إدارة بعض األصول واحملافظ االستثمارية إلى جهات 

متخصصة يف االستثمار مبوافقة مجلس اإلدارة.

واعتمد املجلس قرارًا أيضًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران 
املدني ملدة ثالث سنوات، برئاسة معالي وزير االقتصاد، وعضوية سمو رئيس 

هيئة دبي للطيران املدني، ومعالي رئيس دائرة البلديات والنقل بأبوظبي، 
ورئيس دائرة الطيران املدني يف الشارقة، وسعادة رئيس دائرة الطيران املدني يف 

رأس اخليمة، ورئيس دائرة الطيران املدني يف الفجيرة، ووكيل وزارة الداخلية 
وقائد القوات اجلوية والدفاع اجلوي، وممثل عن كل من وزارة الطاقة والبنية 

التحتية واملجلس األعلى لألمن الوطني.

 اعتمد املجلس قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة االحتاد للمعلومات 
االئتمانية ملدة ثالث سنوات، برئاسة معالي وزير الدولة للشؤون املالية، 

وعضوية  وكيل وزارة املالية نائبًا للرئيس، وممثل عن جهاز اإلمارات لالستثمار، 
ومدير عام هيئة أبوظبي الرقمية، ومدير عام هيئة دبي الرقمية، ومدير عام 

الهيئة االحتادية للهوية واجلنسية واجلمارك وأمن املنافذ، ومحمود إبراهيم 
احملمود، والدكتورة مرمي بطي السويدي.

دمج »الشؤون اإلسالمية« وصندوق الزكاة 

تشكيل مجلس إدارة الطيران المدني

مجلس إدارة االتحاد للمعلومات االئتمانية 

مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد:

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: 
بعد  أعمالها  االتحاد  حكومة  اليوم  »استأنفت 
اجتماعاً  وترأست  السعيد،  الفطر  عيد  إج��ازة 
العاصمة  ف��ي  ال��وط��ن  بقصر  ال����وزراء  لمجلس 
سياسة  جلستنا  في  ق��رار  أول  وك��ان  أبوظبي.. 
لإلسكان  زاي��د  برنامج  ضمن  جديدة  إسكانية 
بقيمة  اإلسكان  لقروض  جديد  تمويلي  وبرنامج 
أسرة  ألف   13 منه  تستفيد  دره��م  مليار   11.5

مواطنة«. 
وأض���اف س��م��وه: »ك��م��ا أق��ررن��ا ال��ي��وم نظاماً 
الوطنية في  كوادرنا  تواجد  تعزيز  بشأن  جديداً 
التوطين  رفع نسب  وذلك عبر  الخاص،  القطاع 
منشآت  ف��ي  ال��م��ه��اري��ة  للوظائف  س��ن��وي��اً   %2
في  المائة  في   10 ل�  وص��والً  الخاص..  القطاع 
نافس،  برنامج  مع  بالتعاون  وذل��ك   ،2026 عام 
لدعم  للمنشآت  نافس  من  مالية  مميزات  وعبر 
»واعتمدنا  سموه:  وقال  الكوادر«.  هذه  توظيف 
عن  التعطل  ض��د  للتأمين  نظاماً  أي��ض��اً  ال��ي��وم 
عليه  المؤمن  العامل  تعويض  وهدفه  العمل.. 
لفترة محدودة في حال تعطله عن  بمبلغ نقدي 
العمل،  سوق  تنافسية  تعزيز  والهدف  العمل.. 
وترسيخ  فيه  للعاملين  اجتماعية  مظلة  وتوفير 

بيئة عمل مستقرة للجميع«. 
وأضاف سموه: »واعتمدنا اليوم أيضاً منظومة 
جديدة لحوكمة مؤسسات التعليم العالي الحكومية 
وجامعاتنا الوطنية لتوفير مرونة واستقاللية أكبر 
لعملهم  واضحة  أداء  م��ؤش��رات  وض��ع  مع  لهم.. 
وبما يعزز من الكفاءة المالية لهذه المؤسسات.. 
وقال  التعليمية«.  أهدافها  تحقيق  في  ويدعمها 
»كما  راش���د:  ب��ن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
يتيح  ق���راراً  ال���وزراء  مجلس  في  اليوم  اعتمدنا 
المال  أس���واق  ألنظمة  المخالفين  أس��م��اء  نشر 
والسلع.. مع  المالية  األوراق  وأنظمة هيئة  لدينا 
نشر وقائع هذه المخالفات، والهدف رفع الوعي 
وردع  المالية..  أسواقنا  وحماية  االستثماري.. 

المخالفين.. وضمان حماية كافة المستثمرين«. 

وأضاف سموه: »وفي القطاع البيئي، اعتمدنا 
المناخي  للعمل  اإلم��ارات  مجلس  تشكيل  اليوم 
برئاسة وزيرة التغير المناخي وعضوية الجهات 
وضع  وال��ه��دف  المعنية..  والمحلية  االتحادية 
الخطط القطاعية العامة للتعامل مع آثار التغير 
المناخي والتكيف مع آثاره ومتابعة تنفيذ خطط 
الحياد المناخي الدولة بحلول 2050 التي أعلنا 

عنها سابقاً«. 
إنشاء  أي��ض��اً  ال��ي��وم  »اعتمدنا  س��م��وه:  وق���ال 
البيئي والبلدي بعضوية  للعمل  مجلس اإلمارات 
كافة البلديات في الدولة ومجموعة من الوزارات 
االتحادية، وذلك بهدف تبادل الخبرات.. واقتراح 
األنظمة والتشريعات التي ترتقي بمستوى العمل 
البلدي على المستوى االتحادي«. وأضاف سموه: 
العامة  الهيئة  بدمج  ق��راراً  اليوم  اعتمدنا  »كما 
الزكاة  للشئون اإلسالمية واألوقاف مع صندوق 
لدينا  الهيئة..  إلدارة  جديد  مجلس  وتشكيل 
وتنمية  بالدولة  الوقف  لنمو قطاع  كبيرة  فرصة 
موارد الزكاة.. والهيئة الجديدة لديها مهمة كبيرة 
لتطوير هذا القطاع«. وقال صاحب السمو الشيخ 
بشأن  اليوم  ق��راراً  »واعتمدنا  راشد:  بن  محمد 
فلورياد   2022 إكسبو  في  اإلم��ارات  دولة  جناح 
ال���ذي ي��ق��ام ف��ي أم��س��ت��ردام ب��ه��ول��ن��دا.. ويهدف 
للتعريف بجهود الدولة في التغلب على تحديات 
ارتفاع الحرارة وندرة المياه والحفاظ على التنوع 
البيولوجي لدينا.. ويقام هذا المعرض البيئي كل 

10 أعوام بهولندا«. 

 سياسة القروض السكنية
السياسة  ال���وزراء  مجلس  اعتمد  تفصياًل،   
االتحادي،  الحكومي  اإلسكان  لقروض  الجديدة 
وال��ت��ي ت��ه��دف إل���ى ت��وف��ي��ر ال��ت��م��وي��ل للقروض 
اإلسكانية من خالل الشراكة مع القطاع الخاص 
المستهدفات  يدعم  بما  الوطنية،  والمصارف 
للطلبات..  االنتظار  فترة  بتقليص  المرتبطة 
بتمويل  لإلسكان  زاي��د  الشيخ  برنامج  وسيقوم 

عن  نيابة  القروض  على  المترتبة  األرب��اح  قيمة 
المواطنين، األمر الذي يساهم في مضاعفة عدد 
للقروض  سنوياً  إصدارها  يمكن  التي  القرارات 
وتسريع إنجاز الطلبات، ال سيما خالل السنوات 
التمويل  استدامة  إلى  إضافة  المقبلة،  الخمس 
الشراكة  خ��الل  م��ن  اإلس��ك��ان  طلبات  وتغطية 
التمويل  برنامج  يستهدف  الخاص.  القطاع  مع 
إصدار  الجديدة  السياسة  ضوء  في  اإلسكاني 
المقبلة  سنوات  للخمس  إسكاني  قرار  ألف   13
دره��م،  مليار   11.5 بتكلفة   »2026  -  2022«
وتلبية االحتياجات المستقبلية لمواطني الدولة، 
االستقرار  تعزيز  إل��ى  بمجملها  تهدف  وال��ت��ي 
األسري وتحقيق الرخاء والحياة الكريمة واآلمنة 
للمواطنين. وتجسد السياسة جهود حكومة دولة 
اإلمارات في إسعاد مواطنيها، وبما يسرع ويعزز 
السكني  االستقرار  تحقيق  نحو  خطواتها  من 
للمواطنين، ويدعم مستهدفات الدولة للخمسين 
عاماً المقبلة، ومئوية اإلمارات 2071 وتطلعاتها 
ال��راح��ة  تحقيق  ف��ي  ال��ع��ال��م��ي��ة  ال���ري���ادة  ن��ح��و 

والرفاهية لشعبها.
 

 حوكمة مؤسسات التعليم 
ك��ذل��ك، اعتمد  ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة  ال���ش���ؤون  وف���ي 
التعليم  مؤسسات  حوكمة  بشأن  قراراً  المجلس 
والذي  الدولة،  في  االتحادية  الحكومية  العالي 
بيئة  وبناء  شامل  تنظيمي  إطار  وضع  يستهدف 
تشريعية مرنة ومتطورة لمؤسسات التعليم العالي 

الحكومية االتحادية في الدولة تعزز تنافسيتها، 
لتكون  فيها،  الفاعلة  واإلدارة  الحوكمة  وتضمن 
وش��راك��ات  تعليمية،  لمؤسسات  ج��ذب  م��رك��ز 
استراتيجية، وطلبة من مختلف أنحاء العالم، بما 
يتماشى مع االستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 
وتوفير   ،2071 اإلم���ارات  ومئوية  ال��دول��ة،  ف��ي 
وج��ود  ضمان  م��ع  لها،  واالستقاللية  ال��م��رون��ة 
آليات واضحة للمساءلة ومتابعة األداء، وتمكينها 
واالرت��ق��اء  االستراتيجية،  خططها  تحقيق  من 
بمستوى مخرجات التعليم، وتخريج طلبة مؤهلين 
لالنخراط في سوق العمل، وتحفيزها على تنويع 
البحث  تحفيز جهود  مصادر دخلها، فضاًل عن 

والتطوير لديها. 
ويعزز القرار الكفاءة المالية لمؤسسات التعليم 
العالي الحكومية في الدولة، ومتابعة أدائها، بما 
ينعكس على إمكانات ومؤشرات تنافسيتها محلياً 
هيئة  أعضاء  استقطاب  على  وقدرتها  وعالمياً، 
العالية،  الكفاءات  ذوي  من  والقيادة  التدريس 
لهذه  الحكومة  من  المخصصة  الميزانية  وإدارة 

المؤسسات وفق آلية أكثر كفاءة. 
واع���ت���م���د م��ج��ل��س ال��������وزراء س��ي��اس��ة نشر 
المخالفات المتعلقة بأحكام قانون وأنظمة هيئة 
صالحية  الهيئة  ومنح  والسلع،  المالية  األوراق 
لقانون  بالمخالفة  ال��م��رت��ك��ب��ة  ال��وق��ائ��ع  ن��ش��ر 
مواقعها  ضمن  عنها  الصادرة  واألنظمة  الهيئة 
أسماء  النشر  يتضمن  أن  جواز  مع  اإللكترونية، 
المخالفين ومضمون تلك المخالفات، وذلك وفقاً 

لضوابط محددة وآليات للتظلم، وهو ما يعزز جهود 
رفع الوعي االستثماري وحماية المستثمرين وكفالة 
أسس التعامل السليم في األسواق المالية، ويضمن 
تحقيق الردع، ويحد من ارتكاب المخالفات في إطار 

األسواق المالية.
 

تشكيل مجلسين 
وفي الشؤون التنظيمية الحكومية، اعتمد مجلس 
المناخي  للعمل  اإلم���ارات  مجلس  تشكيل  ال���وزراء 
والبلدية،  البيئي  للعمل  اإلم���ارات  مجلس  وإن��ش��اء 
للعمل  اإلم��ارات  مجلس  تشكيل  على  القرار  ونص 
وزيرة  معالي  برئاسة  سنوات،  ثالث  لمدة  المناخي 
وزارة  ممثلين عن  والبيئة وعضوية  المناخي  التغير 
الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة االقتصاد، ووزارة 
الطاقة  ووزارة  المتقدمة،  والتكنولوجيا  الصناعة 
والهيئة  والتعليم،  التربية  ووزارة  التحتية،  والبنية 
الخاص  المبعوث  ومكتب  المدني،  للطيران  العامة 
 5 وع��دد  إم���ارة،  ك��ل  ع��ن  وممثل  المناخي،  للتغير 
من  اختيارهم  يتم  الخاص  القطاع  لتمثيل   أعضاء 

قبل معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة. 
اقتراح  المناخي  للعمل  اإلم��ارات  مجلس  ويتولى 
األسس العامة للخطط والمشاريع العامة والقطاعية 
المتعلقة بالتخفيف من التغير المناخي والتكيف مع 
آثاره، وتطوير ومتابعة تنفيذ المبادرة االستراتيجية 
تقارير  وتحديث  ومراجعة   ،2050 المناخي  للحياد 
وفقا  المناخي  التغير  ب��ش��أن  ال��دول��ة  مساهمات 

وإع���داد  ال��م��ن��اخ��ي..  للتغير  اإلط��اري��ة  لالتفاقية 
التقارير الوطنية بشأن مساهمات الدولة في تنفيذ 
ومواءمة  واقتراح  المناخي،  للتغير  باريس  اتفاقية 
االستراتيجيات االتحادية والمحلية وتشجيع مشاريع 
الشراكة مع القطاع الخاص، فضاًل عن إبراز جهود 
المشاركات  وتنظيم  المناخي  التغير  ف��ي  ال��دول��ة 
الدولية، وتعزيز وتطوير الدراسات والبحوث العلمية. 
للعمل  اإلم��ارات  مجلس  تشكيل  اعتماد  تم  كما 
برئاسة  ثالث سنوات  لمدة  وذلك  والبلدية،  البيئي 
وعضوية  والبيئة،  المناخي  التغير  وزي��رة  معالي 
والتكنولوجيا  الصناعة  وزارة  من:  كل  عن  ممثلين 
المتقدمة، ووزارة االقتصاد، ووزارة الطاقة والبنية 
ووزارة  المجتمع،  ووقاية  الصحة  ووزارة  التحتية، 
التربية والتعليم، وممثل عن شؤون البلديات والبيئة 
البيئي  للعمل  اإلمارات  مجلس  ويتولى  إمارة.  بكل 
العمل  لتعزيز  ال��ع��ام��ة  األس���س  اق��ت��راح  والبلدية 
الخدمات  مجال  وفي  البيئة  مجال  في  المشترك 
والسياسات  والتشريعات  واقتراح األنظمة  البلدية، 
الخاص  للقطاع  فاعلية  أك��ث��ر  م��ش��ارك��ة  لضمان 
ال��م��ب��ادرات  واق��ت��راح  الصلة،  ذات  المشاريع  ف��ي 
البيئي  بالمجال  المرتبطة  التكاملية  والمشاريع 
الخبرات  لتبادل  التنسيق  إلى  باإلضافة  والبلدي، 
البلدي،  العمل  م��ج��ال  ف��ي  ال��م��م��ارس��ات  وأف��ض��ل 
العلمية،  وال��ب��ح��وث  ال��دراس��ات  وت��ط��وي��ر  وت��ع��زي��ز 
الدولية  المفاوضات  في  الدولة  موقف  وتحديد 

واإلقليمية ذات الصلة. 

 مندوبية دائمة للدولة
  واعتمد المجلس قراراً بإصدار مرسوم اتحادي 
المنظمة  ل��دى  للدولة  الدائمة  المندوبية  بإنشاء 
يضمن  بما  المتحدة،  المملكة  في  الدولية  البحرية 
المنظمة في مداوالت  فعاليات  كافة  المشاركة في 
إقرار االتفاقيات والبروتوكوالت والمدونات البحرية 
بما  واعتمادها  عليها  تطرأ  تعديالت  وأية  الدولية 
يحقق مصالح الدولة االقتصادية والبحرية والبيئية 
ومجاالت التحسين في مستويات السالمة البحرية 
تحقيق  ف��ي  والمساهمة  ال��ب��ح��ري،  النقل  وت��ج��ارة 
البحري  االقتصاد  م��ج��االت  ف��ي  ال��دول��ة  توجهات 
وتسويق إمكانيات الدولة في االستثمارات البحرية 
والوقوف  للدولة،  البحرية  التجارة  مصالح  وتحقيق 
المستدام  التطوير  لخدمة  المستجدات  كافة  على 
موقع  وتعزيز  الدولة،  في  البحري  النقل  قطاع  في 
بيئة  وخلق  الصلة  ذات  المؤشرات  كافة  في  الدولة 

جاذبة للمشاريع البحرية فيها.
 ووافق المجلس على قائمة الصالحيات والقواعد 
التشغيلية والتنفيذية ونقلها من هيئة األوراق المالية 
بأحكام  إعماالً  وذلك  المالية  األس��واق  إلى  والسلع 
 2020 لسنة   »22« رق��م  ات��ح��ادي  بقانون  المرسوم 
بشأن توزيع االختصاصات والصالحيات بين الهيئة 
وأسواق األوراق المالية المرخصة في الدولة، والتي 
شملت أكثر من 30 صالحية تشغيلية وتنفيذية نقلت 

إلى األسواق المالية. 
من  ع��دٍد  على  جلسته،  خ��الل  المجلس،  واط��ل��ع 
توصيات المجلس الوطني االتحادي في شأن موضوع 
»دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن 
تطوير الصناعة الوطنية«، إلى جانب اعتماد تعديل 
التوجيهية  اللجنة  تشكيل  شأن  في  الصادر  القرار 
للمواصفات والمقاييس، واالطالع على تقرير ديوان 
المحاسبة النهائي بشأن الحساب الختامي الموحد 
لالتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
2021، والموافقة على مشروع قانون اتحادي بشأن 
للسنة  لالتحاد  الموحد  الختامي  الحساب  اعتماد 

المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

واعتمد املجلس قرارًا بشأن جـناح دولة اإلمارات إكسبو 2022 فلورياد، 
بـعنوان »مـدن الـمياه الـمالـحة: حـيث تـلتقي األرض بـالبحـر«، يف 

املعرض الدولي الذي يقام حتت عنوان »تنمية املدن اخلضراء«، ويتم 
تنظيمه مرة كل عشر سنوات يف مدينة أمستردام بهولندا. ويستعرض 

اجلناح جهود الدولة فـي الـتغلب عـلى التحـديـات الـطبيعية، املتمثلة يف 
نـدرة الـمياه وارتفاع درجة احلرارة وارتفاع نسبة ملوحة التربة، وإنشاء 

أنظمة الزراعة امللحية الدائرية، وتنمية مدن أكثر اخضرارًا، ويلقي 
الضوء على جهود العلماء والباحثني واملبتكرين يف تطوير حلول حتافظ 
على التنوع البيولوجي، وتطوير حلول مستدامة لألمن الغذائي، وقضايا 

البيئة وندرة املياه. 
كما يسعى اجلناح إلى تعريف الزوار مبا تزخر به الدولة من تنوع 

بيولوجي يف النباتات امللحية، ودورها يف تخضير املدن اإلماراتية، وذلك 
لتشجيع االبتكارات اجلديدة التي تعالج قضايا األمن الغذائي واملائي 

وجعل مدننا أكثر استدامة ومرونة، كما يعزز اجلناح فرص إنشاء روابط 
أعمق مع املشاركني من شأنها املساهمة يف ابتكار حلول للتحديات البيئية 

التي تواجه دولة اإلمارات واستلهام األفكار اخلالقة.

جـناح دولة اإلمارات
إكسبو 2022 فلورياد 

اعتمـــــاد سيــاســة 

جديــدة لإلسكــان 
أبوظبي )وام( 

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء والذي 

عقد في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي،  أمس، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس 

مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل 

نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. تم ضمن أجندة االجتماع اعتماد عدٍد من المبادرات والتشريعات والسياسات الهادفة إلى 

مواصلة تطوير منظومة العمل الحكومي في دولة اإلمارات، وجاء في مقدمتها اعتماد سياسة جديدة لقروض اإلسكان االتحادي، وإقرار نظام 

التأمين ضد التعطل عن العمل، ورفع مستهدفات التوطين في الوظائف المهارية في القطاع الخاص.

اطلع املجلس على اإلجراءات املتخذة الستكمال متطلبات تنفيذ مشروع الفوترة اإللكترونية والذي يهدف إلى تبادل الفواتير 
بني املوردين واملشترين يف صورة إلكترونية متكاملة، مبا يدعم االمتثال الضريبي وتعزيز حماية املستهلك ودعم مكافحة 

جرائم غسل األموال. كما اطلع مجلس الوزراء على تقارير أعمال مجالس إدارات عدد من الهيئات واملؤسسات لعام 2021، منها 
تقرير مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران املدني، وتقرير مجلس أمناء أكادميية أنور قرقاش الدبلوماسية، وتقرير مجلس أمناء 

جامعة اإلمارات العربية املتحدة، باإلضافة إلى تقرير بشأن االجتماعات السنوية للهيئات املالية العربية املشتركة واجتماع 
الدورة االعتيادية احلادية عشرة ملجلس وزراء املالية العرب 2022. ويف الشؤون الدولية، صادق املجلس على اتفاقيات مع عدد 

من الدول الصديقة واملنظمات الدولية، حيث صادق على اتفاقيتني بني حكومة الدولة وكل من حكومة مملكة إسبانيا، وحكومة 
جمهورية سلوفاكيا يف شأن احلماية املشتركة للمعلومات املصنفة، كما وافق املجلس على توقيع عدد من االتفاقيات منها اتفاقية 

مع حكومة إمبراطورية اليابان يف شأن نقل معدات وتكنولوجيا الدفاع، واتفاقية مع اللجنة الدولية للصليب األحمر يف شأن 
إنشاء مكتب للجنة الدولية للصليب األحمر يف الدولة، واتفاقية مع جمهورية الفلبني للتشجيع واحلماية املتبادلة لالستثمارات 

.»MENA RSOO« ومذكرة اتفاق مع املنظمة اإلقليمية ملراقبة السالمة اجلوية لدول الشرق األوسط وشمال أفريقيا

اعتمد مجلس الوزراء تعديالت على بعض أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن مبادرات وبرامج تنافسية 
الكوادر اإلماراتية »نافس«، وإقرار رفع مستهدف نسب التوطني مبعدل 2 يف املائة سنويًا للوظائف 

املهارية يف شركات ومنشآت القطاع اخلاص التي تضم 50 موظفًا فأكثر، ورفع نسبة التوطني تصاعديًا 
مبعدل إجمالي ال يقل عن 10 يف املائة حتى عام 2026، وذلك بهدف خلق فرص وظيفية سنويًا 

للمواطنني يف القطاع اخلاص ومختلف القطاعات االقتصادية بالدولة. 

 ومن جانب آخر، ويف الشؤون التشريعية، اعتمد مجلس الوزراء إصدار قانون احتادي بشأن نظام التأمني ضد 
التعطل عن العمل من خالل الباقات التأمينية، والذي يستهدف ضمان توفر دخل للعامل أوقات تعطله حلني 

توفر فرص عمل بديلة، وتعزيز تنافسية الكوادر اإلماراتية يف سوق العمل وتوفير مظلة احلماية االجتماعية 
لهم مبا يكفل استدامة احلياة الكرمية لهم، وجذب أفضل املواهب العاملية من العمالة املاهرة واحلفاظ عليها 
يف سوق العمل يف الدولة للوصول إلى اقتصاد معريف تنافسي، حيث يتضمن النظام اجلديد تعويض العامل 

املؤمن عليه بالدولة مببلغ نقدي لفتره محدودة يف حالة تعطله عن العمل وقيمة ومدد التعويض.

التأمين ضد التعطل عن العملمستهدفات وظائف المواطنين في القطاع الخاص

رفع الوعي االستثماري
وحماية أسواقنا المالية

وردع المخالفين
وضمان حماية كافة المستثمرين

11.5
مليار درهم تكلفة 
البرنامج التمويلي 

للقروض اإلسكانية 

 13
ألف أسرة مواطنة 

تستفيد من  البرنامج 
التمويلي للقروض 

اإلسكانية

رفع نسب التوطين 
2% سنويًا للوظائف 
المهارية في القطاع 
الخاص  وصواًل لـ%10 

في عام 2026 

تشكيل مجلس اإلمارات للعمل المناخي  للتعامل مع آثار التغير المناخي محمد بن راشد: نشر أسماء المخالفين ألنظمة أسواق المال وهيئة األوراق المالية والسلع

مشروع الفوترة اإللكترونية

منظومة جديدة لحوكمة مؤسسات 
التعليم العالي الحكومية وجامعاتنا 

الوطنية لتوفير مرونة واستقاللية أكبر

عبدالرحمن العويس ونورة الكعبي وجميلة المهيري وحصة بوحميدمنصور بن زايد ونهيان بن مبارك ومحمد هادي الحسيني وسهيل المزروعي

محمد بن راشد خالل ترؤسه االجتماع بحضور مكتوم بن محمد ومنصور بن زايد وعبداهلل بن زايد ونهيان بن مبارك ومحمد القرقاوي وسهيل المزروعي ومحمد هادي الحسيني )الصور من وام(

محمد هادي الحسيني وسهيل المزروعي وسلطان الجابر وحسين الحمادي ومحمد البواردي وعبداهلل بن طوق

محمد بن راشد بحضور مكتوم بن محمد في حديث مع منصور بن زايد ونهيان بن مبارك وسلطان الجابر
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اعتمد املجلس قرارًا أيضًا بدمج كل من الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية 
واألوقاف وصندوق الزكاة، وإنشاء هيئة جديدة تضم اجلهتني معًا، وتشكيل 

مجلس جديد إلدارة »الهيئة« يتم اختيار أعضائه وفقًا ملعايير تتعلق باخلبرات 
املطلوبة يف مجاالت الشؤون اإلسالمية والفتاوى، وشؤون االستثمار، والشؤون 

املالية، واإلدارية، إلى جانب اعتماد تشكيل عدٍد من اللجان تتبع مجلس اإلدارة 
لضمان حوكمة العمل يف الهيئة اجلديدة، مثل جلنة الزكاة، وجلنة التدقيق 

واملخاطر وجلنة الفتاوى والشؤون اإلسالمية. إضافة إلى إنشاء صندوق الوقف 
اخليري، ويتبع مجلس اإلدارة، ويعنى باالستثمارات الوقفية من أموال الوقف 

والعمل على النهوض بقطاع األوقاف، بوصفه من أهم محركات التنمية 
املستدامة، ووضع سياسة متكاملة وتشريعات داعمة لقطاع الوقف يف الدولة 

وتطوير سياسة االستثمار يف األوقاف لتحقيق توجهات احلكومة املستقبلية. 
ويجوز للصندوق تعهيد إدارة بعض األصول واحملافظ االستثمارية إلى جهات 

متخصصة يف االستثمار مبوافقة مجلس اإلدارة.

واعتمد املجلس قرارًا أيضًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران 
املدني ملدة ثالث سنوات، برئاسة معالي وزير االقتصاد، وعضوية سمو رئيس 

هيئة دبي للطيران املدني، ومعالي رئيس دائرة البلديات والنقل بأبوظبي، 
ورئيس دائرة الطيران املدني يف الشارقة، وسعادة رئيس دائرة الطيران املدني يف 

رأس اخليمة، ورئيس دائرة الطيران املدني يف الفجيرة، ووكيل وزارة الداخلية 
وقائد القوات اجلوية والدفاع اجلوي، وممثل عن كل من وزارة الطاقة والبنية 

التحتية واملجلس األعلى لألمن الوطني.

 اعتمد املجلس قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة االحتاد للمعلومات 
االئتمانية ملدة ثالث سنوات، برئاسة معالي وزير الدولة للشؤون املالية، 

وعضوية  وكيل وزارة املالية نائبًا للرئيس، وممثل عن جهاز اإلمارات لالستثمار، 
ومدير عام هيئة أبوظبي الرقمية، ومدير عام هيئة دبي الرقمية، ومدير عام 

الهيئة االحتادية للهوية واجلنسية واجلمارك وأمن املنافذ، ومحمود إبراهيم 
احملمود، والدكتورة مرمي بطي السويدي.

دمج »الشؤون اإلسالمية« وصندوق الزكاة 

تشكيل مجلس إدارة الطيران المدني

مجلس إدارة االتحاد للمعلومات االئتمانية 

مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد:

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: 
بعد  أعمالها  االتحاد  حكومة  اليوم  »استأنفت 
اجتماعاً  وترأست  السعيد،  الفطر  عيد  إج��ازة 
العاصمة  ف��ي  ال��وط��ن  بقصر  ال����وزراء  لمجلس 
سياسة  جلستنا  في  ق��رار  أول  وك��ان  أبوظبي.. 
لإلسكان  زاي��د  برنامج  ضمن  جديدة  إسكانية 
بقيمة  اإلسكان  لقروض  جديد  تمويلي  وبرنامج 
أسرة  ألف   13 منه  تستفيد  دره��م  مليار   11.5

مواطنة«. 
وأض���اف س��م��وه: »ك��م��ا أق��ررن��ا ال��ي��وم نظاماً 
الوطنية في  كوادرنا  تواجد  تعزيز  بشأن  جديداً 
التوطين  رفع نسب  وذلك عبر  الخاص،  القطاع 
منشآت  ف��ي  ال��م��ه��اري��ة  للوظائف  س��ن��وي��اً   %2
في  المائة  في   10 ل�  وص��والً  الخاص..  القطاع 
نافس،  برنامج  مع  بالتعاون  وذل��ك   ،2026 عام 
لدعم  للمنشآت  نافس  من  مالية  مميزات  وعبر 
»واعتمدنا  سموه:  وقال  الكوادر«.  هذه  توظيف 
عن  التعطل  ض��د  للتأمين  نظاماً  أي��ض��اً  ال��ي��وم 
عليه  المؤمن  العامل  تعويض  وهدفه  العمل.. 
لفترة محدودة في حال تعطله عن  بمبلغ نقدي 
العمل،  سوق  تنافسية  تعزيز  والهدف  العمل.. 
وترسيخ  فيه  للعاملين  اجتماعية  مظلة  وتوفير 

بيئة عمل مستقرة للجميع«. 
وأضاف سموه: »واعتمدنا اليوم أيضاً منظومة 
جديدة لحوكمة مؤسسات التعليم العالي الحكومية 
وجامعاتنا الوطنية لتوفير مرونة واستقاللية أكبر 
لعملهم  واضحة  أداء  م��ؤش��رات  وض��ع  مع  لهم.. 
وبما يعزز من الكفاءة المالية لهذه المؤسسات.. 
وقال  التعليمية«.  أهدافها  تحقيق  في  ويدعمها 
»كما  راش���د:  ب��ن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
يتيح  ق���راراً  ال���وزراء  مجلس  في  اليوم  اعتمدنا 
المال  أس���واق  ألنظمة  المخالفين  أس��م��اء  نشر 
والسلع.. مع  المالية  األوراق  وأنظمة هيئة  لدينا 
نشر وقائع هذه المخالفات، والهدف رفع الوعي 
وردع  المالية..  أسواقنا  وحماية  االستثماري.. 

المخالفين.. وضمان حماية كافة المستثمرين«. 

وأضاف سموه: »وفي القطاع البيئي، اعتمدنا 
المناخي  للعمل  اإلم��ارات  مجلس  تشكيل  اليوم 
برئاسة وزيرة التغير المناخي وعضوية الجهات 
وضع  وال��ه��دف  المعنية..  والمحلية  االتحادية 
الخطط القطاعية العامة للتعامل مع آثار التغير 
المناخي والتكيف مع آثاره ومتابعة تنفيذ خطط 
الحياد المناخي الدولة بحلول 2050 التي أعلنا 

عنها سابقاً«. 
إنشاء  أي��ض��اً  ال��ي��وم  »اعتمدنا  س��م��وه:  وق���ال 
البيئي والبلدي بعضوية  للعمل  مجلس اإلمارات 
كافة البلديات في الدولة ومجموعة من الوزارات 
االتحادية، وذلك بهدف تبادل الخبرات.. واقتراح 
األنظمة والتشريعات التي ترتقي بمستوى العمل 
البلدي على المستوى االتحادي«. وأضاف سموه: 
العامة  الهيئة  بدمج  ق��راراً  اليوم  اعتمدنا  »كما 
الزكاة  للشئون اإلسالمية واألوقاف مع صندوق 
لدينا  الهيئة..  إلدارة  جديد  مجلس  وتشكيل 
وتنمية  بالدولة  الوقف  لنمو قطاع  كبيرة  فرصة 
موارد الزكاة.. والهيئة الجديدة لديها مهمة كبيرة 
لتطوير هذا القطاع«. وقال صاحب السمو الشيخ 
بشأن  اليوم  ق��راراً  »واعتمدنا  راشد:  بن  محمد 
فلورياد   2022 إكسبو  في  اإلم��ارات  دولة  جناح 
ال���ذي ي��ق��ام ف��ي أم��س��ت��ردام ب��ه��ول��ن��دا.. ويهدف 
للتعريف بجهود الدولة في التغلب على تحديات 
ارتفاع الحرارة وندرة المياه والحفاظ على التنوع 
البيولوجي لدينا.. ويقام هذا المعرض البيئي كل 

10 أعوام بهولندا«. 

 سياسة القروض السكنية
السياسة  ال���وزراء  مجلس  اعتمد  تفصياًل،   
االتحادي،  الحكومي  اإلسكان  لقروض  الجديدة 
وال��ت��ي ت��ه��دف إل���ى ت��وف��ي��ر ال��ت��م��وي��ل للقروض 
اإلسكانية من خالل الشراكة مع القطاع الخاص 
المستهدفات  يدعم  بما  الوطنية،  والمصارف 
للطلبات..  االنتظار  فترة  بتقليص  المرتبطة 
بتمويل  لإلسكان  زاي��د  الشيخ  برنامج  وسيقوم 

عن  نيابة  القروض  على  المترتبة  األرب��اح  قيمة 
المواطنين، األمر الذي يساهم في مضاعفة عدد 
للقروض  سنوياً  إصدارها  يمكن  التي  القرارات 
وتسريع إنجاز الطلبات، ال سيما خالل السنوات 
التمويل  استدامة  إلى  إضافة  المقبلة،  الخمس 
الشراكة  خ��الل  م��ن  اإلس��ك��ان  طلبات  وتغطية 
التمويل  برنامج  يستهدف  الخاص.  القطاع  مع 
إصدار  الجديدة  السياسة  ضوء  في  اإلسكاني 
المقبلة  سنوات  للخمس  إسكاني  قرار  ألف   13
دره��م،  مليار   11.5 بتكلفة   »2026  -  2022«
وتلبية االحتياجات المستقبلية لمواطني الدولة، 
االستقرار  تعزيز  إل��ى  بمجملها  تهدف  وال��ت��ي 
األسري وتحقيق الرخاء والحياة الكريمة واآلمنة 
للمواطنين. وتجسد السياسة جهود حكومة دولة 
اإلمارات في إسعاد مواطنيها، وبما يسرع ويعزز 
السكني  االستقرار  تحقيق  نحو  خطواتها  من 
للمواطنين، ويدعم مستهدفات الدولة للخمسين 
عاماً المقبلة، ومئوية اإلمارات 2071 وتطلعاتها 
ال��راح��ة  ف��ي تحقيق  ال��ع��ال��م��ي��ة  ال���ري���ادة  ن��ح��و 

والرفاهية لشعبها.
 

 حوكمة مؤسسات التعليم 
ك��ذل��ك، اعتمد  ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة  ال���ش���ؤون  وف���ي 
التعليم  مؤسسات  حوكمة  بشأن  قراراً  المجلس 
والذي  الدولة،  في  االتحادية  الحكومية  العالي 
بيئة  وبناء  شامل  تنظيمي  إطار  وضع  يستهدف 
تشريعية مرنة ومتطورة لمؤسسات التعليم العالي 

الحكومية االتحادية في الدولة تعزز تنافسيتها، 
لتكون  فيها،  الفاعلة  واإلدارة  الحوكمة  وتضمن 
وش��راك��ات  تعليمية،  لمؤسسات  ج��ذب  م��رك��ز 
استراتيجية، وطلبة من مختلف أنحاء العالم، بما 
يتماشى مع االستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 
وتوفير   ،2071 اإلم���ارات  ومئوية  ال��دول��ة،  ف��ي 
وج��ود  ضمان  م��ع  لها،  واالستقاللية  ال��م��رون��ة 
آليات واضحة للمساءلة ومتابعة األداء، وتمكينها 
واالرت��ق��اء  االستراتيجية،  خططها  تحقيق  من 
بمستوى مخرجات التعليم، وتخريج طلبة مؤهلين 
لالنخراط في سوق العمل، وتحفيزها على تنويع 
البحث  تحفيز جهود  مصادر دخلها، فضاًل عن 

والتطوير لديها. 
ويعزز القرار الكفاءة المالية لمؤسسات التعليم 
العالي الحكومية في الدولة، ومتابعة أدائها، بما 
ينعكس على إمكانات ومؤشرات تنافسيتها محلياً 
هيئة  أعضاء  استقطاب  على  وقدرتها  وعالمياً، 
العالية،  الكفاءات  ذوي  من  والقيادة  التدريس 
لهذه  الحكومة  من  المخصصة  الميزانية  وإدارة 

المؤسسات وفق آلية أكثر كفاءة. 
واع���ت���م���د م��ج��ل��س ال��������وزراء س��ي��اس��ة نشر 
المخالفات المتعلقة بأحكام قانون وأنظمة هيئة 
صالحية  الهيئة  ومنح  والسلع،  المالية  األوراق 
لقانون  بالمخالفة  ال��م��رت��ك��ب��ة  ال��وق��ائ��ع  ن��ش��ر 
مواقعها  ضمن  عنها  الصادرة  واألنظمة  الهيئة 
أسماء  النشر  يتضمن  أن  جواز  مع  اإللكترونية، 
المخالفين ومضمون تلك المخالفات، وذلك وفقاً 

لضوابط محددة وآليات للتظلم، وهو ما يعزز جهود 
رفع الوعي االستثماري وحماية المستثمرين وكفالة 
أسس التعامل السليم في األسواق المالية، ويضمن 
تحقيق الردع، ويحد من ارتكاب المخالفات في إطار 

األسواق المالية.
 

تشكيل مجلسين 
وفي الشؤون التنظيمية الحكومية، اعتمد مجلس 
المناخي  للعمل  اإلم���ارات  مجلس  تشكيل  ال���وزراء 
والبلدية،  البيئي  للعمل  اإلم���ارات  مجلس  وإن��ش��اء 
للعمل  اإلم��ارات  مجلس  تشكيل  على  القرار  ونص 
وزيرة  معالي  برئاسة  سنوات،  ثالث  لمدة  المناخي 
وزارة  ممثلين عن  والبيئة وعضوية  المناخي  التغير 
الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة االقتصاد، ووزارة 
الطاقة  ووزارة  المتقدمة،  والتكنولوجيا  الصناعة 
والهيئة  والتعليم،  التربية  ووزارة  التحتية،  والبنية 
الخاص  المبعوث  ومكتب  المدني،  للطيران  العامة 
 5 وع��دد  إم���ارة،  ك��ل  ع��ن  وممثل  المناخي،  للتغير 
من  اختيارهم  يتم  الخاص  القطاع  لتمثيل   أعضاء 

قبل معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة. 
اقتراح  المناخي  للعمل  اإلم��ارات  مجلس  ويتولى 
األسس العامة للخطط والمشاريع العامة والقطاعية 
المتعلقة بالتخفيف من التغير المناخي والتكيف مع 
آثاره، وتطوير ومتابعة تنفيذ المبادرة االستراتيجية 
تقارير  وتحديث  ومراجعة   ،2050 المناخي  للحياد 
وفقا  المناخي  التغير  ب��ش��أن  ال��دول��ة  مساهمات 

وإع���داد  ال��م��ن��اخ��ي..  للتغير  اإلط��اري��ة  لالتفاقية 
التقارير الوطنية بشأن مساهمات الدولة في تنفيذ 
ومواءمة  واقتراح  المناخي،  للتغير  باريس  اتفاقية 
االستراتيجيات االتحادية والمحلية وتشجيع مشاريع 
الشراكة مع القطاع الخاص، فضاًل عن إبراز جهود 
المشاركات  وتنظيم  المناخي  التغير  ف��ي  ال��دول��ة 
الدولية، وتعزيز وتطوير الدراسات والبحوث العلمية. 
للعمل  اإلم��ارات  مجلس  تشكيل  اعتماد  تم  كما 
برئاسة  ثالث سنوات  لمدة  وذلك  والبلدية،  البيئي 
وعضوية  والبيئة،  المناخي  التغير  وزي��رة  معالي 
والتكنولوجيا  الصناعة  وزارة  من:  كل  عن  ممثلين 
المتقدمة، ووزارة االقتصاد، ووزارة الطاقة والبنية 
ووزارة  المجتمع،  ووقاية  الصحة  ووزارة  التحتية، 
التربية والتعليم، وممثل عن شؤون البلديات والبيئة 
البيئي  للعمل  اإلمارات  مجلس  ويتولى  إمارة.  بكل 
العمل  لتعزيز  ال��ع��ام��ة  األس���س  اق��ت��راح  والبلدية 
الخدمات  مجال  وفي  البيئة  مجال  في  المشترك 
والسياسات  والتشريعات  واقتراح األنظمة  البلدية، 
الخاص  للقطاع  فاعلية  أك��ث��ر  م��ش��ارك��ة  لضمان 
ال��م��ب��ادرات  واق��ت��راح  الصلة،  ذات  المشاريع  ف��ي 
البيئي  بالمجال  المرتبطة  التكاملية  والمشاريع 
الخبرات  لتبادل  التنسيق  إلى  باإلضافة  والبلدي، 
البلدي،  العمل  م��ج��ال  ف��ي  ال��م��م��ارس��ات  وأف��ض��ل 
العلمية،  وال��ب��ح��وث  ال��دراس��ات  وت��ط��وي��ر  وت��ع��زي��ز 
الدولية  المفاوضات  في  الدولة  موقف  وتحديد 

واإلقليمية ذات الصلة. 

 مندوبية دائمة للدولة
  واعتمد المجلس قراراً بإصدار مرسوم اتحادي 
المنظمة  ل��دى  للدولة  الدائمة  المندوبية  بإنشاء 
يضمن  بما  المتحدة،  المملكة  في  الدولية  البحرية 
المنظمة في مداوالت  فعاليات  كافة  المشاركة في 
إقرار االتفاقيات والبروتوكوالت والمدونات البحرية 
بما  واعتمادها  عليها  تطرأ  تعديالت  وأية  الدولية 
يحقق مصالح الدولة االقتصادية والبحرية والبيئية 
ومجاالت التحسين في مستويات السالمة البحرية 
تحقيق  ف��ي  والمساهمة  ال��ب��ح��ري،  النقل  وت��ج��ارة 
البحري  االقتصاد  م��ج��االت  ف��ي  ال��دول��ة  توجهات 
وتسويق إمكانيات الدولة في االستثمارات البحرية 
والوقوف  للدولة،  البحرية  التجارة  مصالح  وتحقيق 
المستدام  التطوير  لخدمة  المستجدات  كافة  على 
موقع  وتعزيز  الدولة،  في  البحري  النقل  قطاع  في 
بيئة  وخلق  الصلة  ذات  المؤشرات  كافة  في  الدولة 

جاذبة للمشاريع البحرية فيها.
 ووافق المجلس على قائمة الصالحيات والقواعد 
التشغيلية والتنفيذية ونقلها من هيئة األوراق المالية 
بأحكام  إعماالً  وذلك  المالية  األس��واق  إلى  والسلع 
 2020 لسنة   »22« رق��م  ات��ح��ادي  بقانون  المرسوم 
بشأن توزيع االختصاصات والصالحيات بين الهيئة 
وأسواق األوراق المالية المرخصة في الدولة، والتي 
شملت أكثر من 30 صالحية تشغيلية وتنفيذية نقلت 

إلى األسواق المالية. 
من  ع��دٍد  على  جلسته،  خ��الل  المجلس،  واط��ل��ع 
توصيات المجلس الوطني االتحادي في شأن موضوع 
»دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن 
تطوير الصناعة الوطنية«، إلى جانب اعتماد تعديل 
التوجيهية  اللجنة  تشكيل  شأن  في  الصادر  القرار 
للمواصفات والمقاييس، واالطالع على تقرير ديوان 
المحاسبة النهائي بشأن الحساب الختامي الموحد 
لالتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
2021، والموافقة على مشروع قانون اتحادي بشأن 
للسنة  لالتحاد  الموحد  الختامي  الحساب  اعتماد 

المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

واعتمد املجلس قرارًا بشأن جـناح دولة اإلمارات إكسبو 2022 فلورياد، 
بـعنوان »مـدن الـمياه الـمالـحة: حـيث تـلتقي األرض بـالبحـر«، يف 

املعرض الدولي الذي يقام حتت عنوان »تنمية املدن اخلضراء«، ويتم 
تنظيمه مرة كل عشر سنوات يف مدينة أمستردام بهولندا. ويستعرض 

اجلناح جهود الدولة فـي الـتغلب عـلى التحـديـات الـطبيعية، املتمثلة يف 
نـدرة الـمياه وارتفاع درجة احلرارة وارتفاع نسبة ملوحة التربة، وإنشاء 

أنظمة الزراعة امللحية الدائرية، وتنمية مدن أكثر اخضرارًا، ويلقي 
الضوء على جهود العلماء والباحثني واملبتكرين يف تطوير حلول حتافظ 
على التنوع البيولوجي، وتطوير حلول مستدامة لألمن الغذائي، وقضايا 

البيئة وندرة املياه. 
كما يسعى اجلناح إلى تعريف الزوار مبا تزخر به الدولة من تنوع 

بيولوجي يف النباتات امللحية، ودورها يف تخضير املدن اإلماراتية، وذلك 
لتشجيع االبتكارات اجلديدة التي تعالج قضايا األمن الغذائي واملائي 

وجعل مدننا أكثر استدامة ومرونة، كما يعزز اجلناح فرص إنشاء روابط 
أعمق مع املشاركني من شأنها املساهمة يف ابتكار حلول للتحديات البيئية 

التي تواجه دولة اإلمارات واستلهام األفكار اخلالقة.

جـناح دولة اإلمارات
إكسبو 2022 فلورياد 

اعتمـــــاد سيــاســة 

جديــدة لإلسكــان 
أبوظبي )وام( 

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء والذي 

عقد في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي،  أمس، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس 

مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل 

نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. تم ضمن أجندة االجتماع اعتماد عدٍد من المبادرات والتشريعات والسياسات الهادفة إلى 

مواصلة تطوير منظومة العمل الحكومي في دولة اإلمارات، وجاء في مقدمتها اعتماد سياسة جديدة لقروض اإلسكان االتحادي، وإقرار نظام 

التأمين ضد التعطل عن العمل، ورفع مستهدفات التوطين في الوظائف المهارية في القطاع الخاص.

اطلع املجلس على اإلجراءات املتخذة الستكمال متطلبات تنفيذ مشروع الفوترة اإللكترونية والذي يهدف إلى تبادل الفواتير 
بني املوردين واملشترين يف صورة إلكترونية متكاملة، مبا يدعم االمتثال الضريبي وتعزيز حماية املستهلك ودعم مكافحة 

جرائم غسل األموال. كما اطلع مجلس الوزراء على تقارير أعمال مجالس إدارات عدد من الهيئات واملؤسسات لعام 2021، منها 
تقرير مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران املدني، وتقرير مجلس أمناء أكادميية أنور قرقاش الدبلوماسية، وتقرير مجلس أمناء 

جامعة اإلمارات العربية املتحدة، باإلضافة إلى تقرير بشأن االجتماعات السنوية للهيئات املالية العربية املشتركة واجتماع 
الدورة االعتيادية احلادية عشرة ملجلس وزراء املالية العرب 2022. ويف الشؤون الدولية، صادق املجلس على اتفاقيات مع عدد 

من الدول الصديقة واملنظمات الدولية، حيث صادق على اتفاقيتني بني حكومة الدولة وكل من حكومة مملكة إسبانيا، وحكومة 
جمهورية سلوفاكيا يف شأن احلماية املشتركة للمعلومات املصنفة، كما وافق املجلس على توقيع عدد من االتفاقيات منها اتفاقية 

مع حكومة إمبراطورية اليابان يف شأن نقل معدات وتكنولوجيا الدفاع، واتفاقية مع اللجنة الدولية للصليب األحمر يف شأن 
إنشاء مكتب للجنة الدولية للصليب األحمر يف الدولة، واتفاقية مع جمهورية الفلبني للتشجيع واحلماية املتبادلة لالستثمارات 

.»MENA RSOO« ومذكرة اتفاق مع املنظمة اإلقليمية ملراقبة السالمة اجلوية لدول الشرق األوسط وشمال أفريقيا

اعتمد مجلس الوزراء تعديالت على بعض أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن مبادرات وبرامج تنافسية 
الكوادر اإلماراتية »نافس«، وإقرار رفع مستهدف نسب التوطني مبعدل 2 يف املائة سنويًا للوظائف 

املهارية يف شركات ومنشآت القطاع اخلاص التي تضم 50 موظفًا فأكثر، ورفع نسبة التوطني تصاعديًا 
مبعدل إجمالي ال يقل عن 10 يف املائة حتى عام 2026، وذلك بهدف خلق فرص وظيفية سنويًا 

للمواطنني يف القطاع اخلاص ومختلف القطاعات االقتصادية بالدولة. 

 ومن جانب آخر، ويف الشؤون التشريعية، اعتمد مجلس الوزراء إصدار قانون احتادي بشأن نظام التأمني ضد 
التعطل عن العمل من خالل الباقات التأمينية، والذي يستهدف ضمان توفر دخل للعامل أوقات تعطله حلني 

توفر فرص عمل بديلة، وتعزيز تنافسية الكوادر اإلماراتية يف سوق العمل وتوفير مظلة احلماية االجتماعية 
لهم مبا يكفل استدامة احلياة الكرمية لهم، وجذب أفضل املواهب العاملية من العمالة املاهرة واحلفاظ عليها 
يف سوق العمل يف الدولة للوصول إلى اقتصاد معريف تنافسي، حيث يتضمن النظام اجلديد تعويض العامل 

املؤمن عليه بالدولة مببلغ نقدي لفتره محدودة يف حالة تعطله عن العمل وقيمة ومدد التعويض.

التأمين ضد التعطل عن العملمستهدفات وظائف المواطنين في القطاع الخاص

رفع الوعي االستثماري
وحماية أسواقنا المالية

وردع المخالفين
وضمان حماية كافة المستثمرين

11.5
مليار درهم تكلفة 
البرنامج التمويلي 

للقروض اإلسكانية 

 13
ألف أسرة مواطنة 

تستفيد من  البرنامج 
التمويلي للقروض 

اإلسكانية

رفع نسب التوطين 
2% سنويًا للوظائف 
المهارية في القطاع 
الخاص  وصواًل لـ%10 

في عام 2026 

تشكيل مجلس اإلمارات للعمل المناخي  للتعامل مع آثار التغير المناخي محمد بن راشد: نشر أسماء المخالفين ألنظمة أسواق المال وهيئة األوراق المالية والسلع

مشروع الفوترة اإللكترونية

منظومة جديدة لحوكمة مؤسسات 
التعليم العالي الحكومية وجامعاتنا 

الوطنية لتوفير مرونة واستقاللية أكبر

عبدالرحمن العويس ونورة الكعبي وجميلة المهيري وحصة بوحميدمنصور بن زايد ونهيان بن مبارك ومحمد هادي الحسيني وسهيل المزروعي

محمد بن راشد خالل ترؤسه االجتماع بحضور مكتوم بن محمد ومنصور بن زايد وعبداهلل بن زايد ونهيان بن مبارك ومحمد القرقاوي وسهيل المزروعي ومحمد هادي الحسيني )الصور من وام(

محمد هادي الحسيني وسهيل المزروعي وسلطان الجابر وحسين الحمادي ومحمد البواردي وعبداهلل بن طوق

محمد بن راشد بحضور مكتوم بن محمد في حديث مع منصور بن زايد ونهيان بن مبارك وسلطان الجابر
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محمد بن راشد خالل ترؤسه االجتماع بحضور مكتوم بن محمد ومنصور بن زايد وعبداهلل بن زايد ومحمد القرقاوي )وام(

ال���وزراء حزمة من  أق��ر مجلس  وتفصياًل،   
الحوافز غير المسبوقة تشمل تخفيض رسوم 
خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين تصل 
الخاص  القطاع  لشركات   %80 نسبة  إل��ى 
إنجازات  والتي تحقق  ال��وزارة،  المسجلة لدى 
إلى  المواطنين،  وت��دري��ب  توظيف  في  نوعية 
الوظائف  توطين  نسبة  مستهدف  رفع  جانب 
المهارية بنسبة 2% سنوياً في شركات القطاع 
الخاص التي تضم منشآتها 50 موظفاً فأكثر، 
وذلك بهدف خلق فرص وظيفية تتجاوز 12 ألف 
الخاص  القطاع  في  للمواطنين  سنوياً  وظيفة 

ومختلف القطاعات االقتصادية بالدولة. 
كما اعتمد المجلس إقرار مساهمة شهرية 
بمبلغ 6000 درهم على الشركات غير الملتزمة، 
بدءاً من يناير 2023، وذلك عن كل مواطن لم يتم 

تشغيله وفقاً للمستهدف. 
وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان 
العور وزير الموارد البشرية والتوطين، أن الكوادر 
مدعوة  الخاص  القطاع  ومؤسسات  اإلماراتية 
إلى االستفادة القصوى من حزمة البرامج التي 
في  الفاعلة  قدرتها  مؤكداً  »ن��اف��س«،  يوفرها 
زيادة تنافسية بيئة العمل في الدولة، ومضاعفة 
جاذبية بيئة العمل للمواطنين لاللتحاق بالقطاع 
الخاص، مشيراً إلى أن إقرار حزمة من الحوافز 
غير المسبوقة تشمل العديد من المميزات، منها 
تخفيض رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية 
والتوطين تصل إلى ما نسبته 80% لشركات 
القطاع الخاص والتي تحقق إنجازات نوعية في 
تدريب وتوظيف المواطنين، يسهم في تحقيق 

مستهدفات »نافس«. 
الداعمة  الجديدة  القرارات  أن  وأكد معاليه 
بدورها  تدعم  »ن��اف��س«،  االت��ح��ادي  للبرنامج 
في  عمل  ع��ن  الباحثين  اإلم��ارات��ي��ي��ن  ف��رص 
مختلف المجاالت، ومن مختلف التخصصات، 
وتعزز نسب وجودهم في القطاع الخاص، بما 
الكوادر  دور  تفعيل  اإلم���ارات في  رؤي��ة  يحقق 
الدولة،  في  االقتصادية  التنمية  في  المواطنة 
بمثابة  تعد  الجديدة  القرارات  أن  إلى  مشيراً 
آلية فاعلة لتحقيق المستهدفات، حيث يضمن 
رفع مستهدف نسب التوطين للوظائف المهارية 
سنوياً في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، 
وظيفة  ألف   12 تتجاوز  وظيفية  فرص  وخلق 
سنوياً للمواطنين في القطاع الخاص، وتحقيق 
 5 خ��الل   %10 بنسبة  إجمالي  زي���ادة  معدل 

سنوات، ومع نهاية عام 2026.
العام  األمين  المزروعي  غنام  ق��ال  ب���دوره،   
لمجلس تنافسية الكوادر اإلماراتية: إن برنامج 
»نافس«، يواصل من خالل القرارات الجديدة، 
دعمه للكوادر اإلماراتية، من خالل ضمان آلية 

عملية ملزمة، لتوفير فرص عمل وتدريب لهم 
مهمة  حوافز  توفير  مع  الخاص،  القطاع  في 

للشركات المتميزة في تطبيق البرنامج.
 وق����ال ال��م��زروع��ي: »ب��اإلض��اف��ة إل���ى دور 
القرارات الجديدة في دعم البرنامج االتحادي 
)نافس( الهادف إلى رفع الكفاءة التنافسية لدى 
المواطنين ودعم اإلماراتيين الباحثين عن عمل 
للحصول على المهارات والكفاءات الالزمة يلبي 
)نافس( احتياجات القطاع الخاص بتوفير كوادر 
لتلبية  ق��ادرة ومؤهلة  منافسة، وم��وارد بشرية 
الحاجة المتزايدة لشغل الوظائف لديه«. وتوقع 
ومؤسسات  شركات  معظم  التزام  المزروعي 
الجديدة  بالقرارات  المعنية  الخاص  القطاع 
إقرار  بنسب  يتعلق  فيما  بالتزاماتها،  والوفاء 
2% مستهدف سنوي لرفع نسب التوطين في 
ال�%10  إلى نسبة  المهارية، وصوالً  الوظائف 
أن  م��ؤك��داً   ،2026 ع��ام  بنهاية  المستهدفة، 
ستجني  الخاص،  القطاع  ومؤسسات  شركات 
ثمار االلتزام ببرنامج »نافس«، والذي يسهم في 
وتعزيز  للدولة،  األه��داف االستراتيجية  إنجاز 

دور الكوادر المواطنة في التنمية االقتصادية.
امتيازات  ح��زم  »ن��اف��س«  برنامج  ويضمن   
المنضمون  منها  يستفيد  واس��ع��ة  تحفيزية 
للقطاع الخاص بعد تاريخ 13 سبتمبر 2021، 
حيث تتحمل الحكومة تكلفة تدريب المواطنين 
ف��ي ال��ق��ط��اع ال��خ��اص ل��غ��اي��ة ع���ام ك��ام��ل في 
درهم   8000 شهري  براتب  التدريبية،  الفترة 
في  المواطنين  روات��ب  دعم  وأيضاً  للجامعي، 
القطاع الخاص لمدة 5 سنوات بعد التوظيف، 
وبحد أقصى 5000 درهم شهرياً إضافية فوق 
الراتب، باإلضافة إلى تخصيص برنامج لدعم 
المواطنين العاملين في تخصصات مميزة في 
القطاع الخاص، مثل المبرمجين والممرضين 

والمحاسبين وغيرهم.
صندوق  اشتراكات  الحكومة  تتحمل  كما   
القطاع  في  المواطن  الموظف  عن  التقاعد 
الحكومة  ستتحمل  كما  سنوات،   5 ل�  الخاص 
الجزء األكبر من اشتراكات جهة العمل  أيضاً 
في صندوق التقاعد للموظفين المواطنين في 
القطاع الخاص خالل ال�5 سنوات األولى، كما 

المواطنين  ألبناء  ع��الوات  ص��رف  اعتماد  تم 
العاملين في القطاع الخاص تصل لغاية 800 
درهم،   3200 أقصى  وبحد  لكل طفل،  دره��م 

درهم  مليون  و250  مليار  مبلغ  وتخصيص 
تخصصية  تدريبية  ب��رام��ج  لطرح 

للمواطنين في قطاعات متنوعة، 
توفير  خاللها  من  سيتم 

ش����ه����ادات وب���رام���ج 
بها  معترف  مهنية 

عالمياً للمواطنين 
ف����ي ال��ق��ط��اع 

الخاص.

مّت إطالق حزمتني من املبادرات ضمن »مشاريع اخلمسني«، األولى يف سبتمبر 2021، والثانية يف مارس 2022. تضمنت 
احلزمة األولى عدة برامج للدعم املالي، ومنها برنامج »دعم رواتب املواطنني«، وهو دعم حكومي لرواتب املواطنني 

الراغبني يف العمل يف القطاع اخلاص، و»برنامج مزايا«، وهو عالوة مالية ثابتة للموظف املواطن يف بعض التخصصات 
املستهدفة، إضافة إلى »برنامج اشتراك« حيث تتحمل احلكومة من خالله اشتراكات صندوق التقاعد، و»عالوات أبناء العاملني يف القطاع 

اخلاص«، ويتّم من خالله تخصيص عالوة حكومية ألبناء املواطنني العاملني يف القطاع اخلاص، إلى جانب »برنامج الدعم املؤقت«، وهو 
دعم مالي مؤقت للبحث عن وظيفة يف حاالت فقدان العمل يف القطاع اخلاص، وكذلك »برنامج فرص العمل«، حيث يتّم توفير منصة لنشر 

الوظائف وربط املواطنني اإلماراتيني بفرص العمل يف القطاع اخلاص. أما احلزمة الثانية من املبادرات، فتضمنت أربعة برامج تدريبية، 
تشمل: »برنامج كفاءات« الذي يعمل على تطوير كفاءات الكوادر املواطنة وتطوير كفاءاتهم التخصصية للحصول على شهادات مهنية 

عاملية، و»برنامج تطوير كوادر قطاع التمريض« الذي يهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية يف مجال التمريض عبر املنح الدراسية املدفوعة، 
ومن خالل برنامج املساعد الصحي خلريجي الثانوية، والدبلوم/ الدبلوم العالي يف طب الطوارئ، وبرنامج البكالوريوس للتمريض، ويهدف 

إلى تأهيل ومتكني 10000 مواطن يف القطاع الصحي خالل السنوات اخلمس القادمة.. إضافة إلى »برنامج خبرة«، وهو برنامج تدريبي تصل 
مدته إلى 12 شهرًا مع مكافآت مالية يف شركات خاصة وشبه حكومية لدعم تطوير خبرات اخلريجني اإلماراتيني يف قطاعات متنوعة.. 

و»برنامج اإلرشاد املهني« الذي يقوم على توفير خدمات اإلرشاد والتوجيه املهني التي تساعد على اكتشاف املهارات والفرص واملسارات 
الوظيفية املناسبة، باإلضافة إلى توفير أدلة إرشادية لكتابة السيرة الذاتية وأساسيات إجراء املقابالت وأخالقيات العمل.

مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد:

رفــع نسـب التوطيـن %2 

سنويًا يف القطاع الخاص 

 دبي )وام(

 اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عددًا من 

القرارات، وأقر حزمة من الحوافز الداعمة التي من 

شأنها تعزيز مشاركة الكوادر اإلماراتية في القطاع 

الخاص، بما يحقق رؤية اإلمارات في تفعيل دورهم 

في التنمية االقتصادية في الدولة.  وتأتي القرارات 

في إطار دعم البرنامج االتحادي »نافس« الهادف 

إلى رفع الكفاءة التنافسية لدى المواطنين، ودعم 

اإلماراتيين الباحثين عن عمل للحصول على المهارات 

والكفاءات الالزمة لتلبية احتياجات القطاع الخاص، 

وتمكينهم من شغل وظائف فيه.

تخفيض في رسوم خدمات وزارة الموارد 
البشرية والتوطين لشركات القطاع الخاص

ألف وظيفة سيتم توفيرها سنويًا 
للمواطنين في القطاع الخاص

درهم مساهمة شهرية على الشركات
غير الملتزمة بدءًا من يناير 2023

%80126000

آلية فاعلة 
لمضاعفة جاذبية بيئة

العمل للمواطنين
 

عبدالرحمن العور

توفير فرص
عمل وتدريب للمواطنين

في القطاع الخاص
 

غنام المزروعي

حزمة حوافز وقرارات 
لدعم تنافسية الكوادر 

اإلماراتية

حزمتان من المبادرات

برنامج تدريب مهني
اعتمد »نافس« إطالق برنامج تدريب مهني، بالتعاون مع شركات خاصة وشبه حكومية 

ملدة تصل إلى 12 شهرًا، مع تقدمي مكافآت مالية شهرية للمواطنني املتدربني؛ بهدف 
دعمهم بخبرة تؤهلهم لاللتحاق بوظائف مميزة يف القطاع اخلاص.

 اجلدير بالذكر أن برنامج »نافس« حقق عددًا من اإلجنازات يف مجال دعم املواطنني، 
حيث أظهرت األرقام أن إجمالي عدد املواطنني اجلدد املنضمني للقطاع اخلاص منذ 

إطالق »نافس« يف سبتمبر 2021 وحتى نهاية مارس 2022 بلغ 5558، فيما ارتفع عدد 
الشركات التي عينت املوظفني اجلدد إلى 1774 شركة. 

وتشير األرقام املرصودة يف منصة »نافس« إلى أن عدد املواطنني املسجلني يف املنصة 
واملؤهلني لالستفادة من مبادرات نافس بلغ 25.876، وأن عدد الشواغر يف املنصة وصل 

إلى 2.524 وظيفة، فيما ارتفع عدد املستفيدين ليصل إلى 
4,074 شخصًا.
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 سهيل المزروعي:

دعم القيادة الرشيدة يسهم

يف توفير إسكان حكومي مستدام 

والتقدير  الشكر  آي���ات  أس��م��ى  معاليه  ورف���ع 
ال��رش��ي��دة على دعمها  ال��ق��ي��ادة  إل��ى  واالم��ت��ن��ان 
تحتية  بنية  وتوفير  اإلس��ك��ان،  لقطاع  المتواصل 
متطورة وإسكان حكومي مستدام يحقق السعادة 
للمواطنين وجودة حياتهم بوصفها أولوّية قصوى، 
تشريعات  اعتمادها  من خالل  ذلك  انعكس  وقد 
وقوانين منظمة لهذا القطاع الحيوي، وكان آخرها 
اإلعالن عن سياسة إسكانية جديدة ضمن برنامج 
لقروض  جديد  تمويلي  وبرنامج  لإلسكان،  زاي��د 
اإلسكان بقيمة 11.5 مليار درهم تستفيد منه 13 

ألف أسرة مواطنة. 
الرشيدة  القيادة  ق���رارات  تأتي  معاليه:  وق��ال 
لتؤكد مدى االهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع 
لتطويره  الحكومة  وس��ع��ي  المواطنين،  إس��ك��ان 

وتنظيمه من خالل قوانين وتشريعات ناظمة قادرة 
اإلم��ارات  دولة  في  الحاصل  التطور  مواكبة  على 
بمختلف المجاالت، وتلبية لالحتياجات المستقبلية 
إلى  مجملها  في  تهدف  والتي  الدولة،  لمواطني 
تعزيز االستقرار األسري وتحقيق المستوى الالئق 
السكنية  االحتياجات  تلبية  خالل  من  للمعيشة، 
والبنية  الطاقة  وزي��ر  معالي  وأك��د  للمواطنين.  
التحتية، أنه سيتم وضع الخطط العملية لتطبيق 
ويعزز  يسرع  وبما  الرشيدة،  القيادة  توجيهات 
خطوات برنامج الشيخ زايد لإلسكان نحو تحقيق 
مستهدفات  ويدعم  للمواطنين،  السكني  األم��ان 
اإلمارات  ومئوية  المقبلة،  للخمسين عاماً  الدولة 
2071 وتطلعاتها نحو الريادة العالمية في تحقيق 

السعادة والرفاهية لشعبها.

 ناعمة المنصوري:

السياسة اإلسكانية

تسعد شعب االتحاد 

أبوظبي )االتحاد(

أك���دت ن��اع��م��ة ال��م��ن��ص��وري عضو 
المجلس الوطني االتحادي، أن اعتماد 
إسكانية  س��ي��اس��ة  ال������وزراء  م��ج��ل��س 
لإلسكان  زاي��د  برنامج  ضمن  جديدة 
اإلس��ك��ان  ل��ق��روض  تمويلي  وب��رن��ام��ج 
بقيمة 11.5 مليار درهم تستفيد منه 
13 ألف أسرة مواطنة، يجسد حرص 
السعادة  توفير  على  الرشيدة  القيادة 
واالس���ت���ق���رار وال���رخ���اء وال��رف��اه��ي��ة 
السياسة  إن  وقالت:  االتحاد.  لشعب 
أن  م��ن شأنها  ال��ج��دي��دة  اإلس��ك��ان��ي��ة 
وال��ت��الح��م األس��ري  تعزز االس��ت��ق��رار 
في مجتمع اإلمارات، من خالل توفير 
الحياة  يوفر  ال��ذي  المالئم  المسكن 

الكريمة ألبناء وبنات اإلمارات.
في  اإلس��ك��ان  قطاع  إن  وأض��اف��ت: 

اإلمارات يشهد قفزات نوعية تتماشى 
مع التطور الهائل الذي تشهده الدولة 
والقطاعات،  المجاالت  مختلف  في 
وهو ما يعكس الوجه الحضاري لدولة 
ال��رائ��دة  مكانتها  وي��ع��زز  اإلم�����ارات، 

عالمياً.

أبوظبي )وام(

ثمن معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، 

وزير الطاقة والبنية التحتية، دعم الدولة المتواصل 

بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 

المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى 

لالتحاد حكام اإلمارات، لقطاع إسكان المواطنين 

ورعايتها الكريمة ألبناء وبنات اإلمارات.

:» رجال أعمال ورؤساء شركات لـ » 

حوافز التوطني بالقطاع الخاص

تعزز دور الكوادر اإلماراتية يف التنمية

سيد الحجار )أبوظبي(

إقرار  أهمية  ومستثمرون  أعمال  رج��ال  أكد 
ال��ح��واف��ز لتعزيز  ال����وزراء ح��زم��ة م��ن  مجلس 
مشاركة الكوادر اإلماراتية في القطاع الخاص، 
بما يسهم في تفعيل دور الكوادر المواطنة في 
التنمية االقتصادية الشاملة، وتعزيز دور القطاع 
الخاص في التنمية عبر الشراكة بين القطاعين 
الحكومي والخاص، مشيرين إلى أهمية البرنامج 
االتحادي »نافس« في رفع الكفاءة التنافسية لدى 
المواطنين، ودعم اإلماراتيين الباحثين عن عمل.

وقالوا ل� »االتحاد«، إن إقرار حزمة من الحوافز 
الموارد  وزارة  خدمات  رس��وم  تخفيض  تشمل 
 %80 إل��ى  تصل  بنسبة  والتوطين  البشرية 
لشركات القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة 
والتي تحقق إنجازات نوعية في توظيف وتدريب 
المواطنين، يشجع الشركات على توظيف المزيد 
من المواطنين، السيما مع إقرار مساهمة شهرية 
بمبلغ 6000 درهم على الشركات غير الملتزمة، 
بدءاً من يناير 2023، وذلك عن كل مواطن لم يتم 

تشغيله وفقاً للمستهدف.
توطين  نسبة  مستهدف  رف��ع  أن  وأوض��ح��وا 
الوظائف المهارية بنسبة 2% سنوياً في شركات 
القطاع الخاص التي تضم منشآتها 50 موظفاً 
فأكثر؛ وذلك بهدف خلق فرص وظيفية تتجاوز 
القطاع  في  للمواطنين  وظيفة سنوياً  ألف   12
الخاص ومختلف القطاعات االقتصادية بالدولة، 
الكفاءات  استقطاب  في  ب��ارز  دور  له  سيكون 

المواطنة للعمل بالقطاع الخاص.
القطاع  ومؤسسات  شركات  التزام  وتوقعوا 
والوفاء  الجديدة  بالقرارات  المعنية  الخاص 
 %2 إق���رار  بنسب  يتعلق  فيما  بالتزاماتها، 
مستهدفاً سنوياً لرفع نسب التوطين في الوظائف 
المهارية، وصوالً إلى نسبة ال�10% المستهدفة، 

بنهاية عام 2026.
وأكد رجال أعمال أن تحمل الحكومة تكلفة 
تدريب المواطنين في القطاع الخاص لغاية عام 
كامل في الفترة التدريبية، براتب شهري 8000 
درهم للجامعي، وأيضاً دعم رواتب المواطنين في 
القطاع الخاص لمدة 5 سنوات بعد التوظيف، 
وبحد أقصى 5000 درهم شهرياً إضافية فوق 

الراتب، 
يعالج أهم التحديات التي تحول دون توظيف 

المواطنين بالقطاع الخاص.
وأش��اروا إلى أهمية تخصيص برنامج لدعم 
المواطنين العاملين في تخصصات مميزة في 
المبرمجين والممرضين  القطاع الخاص، مثل 
والمحاسبين وغيرهم، سيكون له دور بارز في 

زيادة نسبة المواطنين.

فرص عمل
من جانبه، قال الدكتور علي العامري رئيس 
اإلع���الن ع��ن حزمة من  إن  مجموعة ش��م��وخ، 
الحوافز لتعزيز مشاركة الكوادر اإلماراتية في 
القطاع الخاص، يعكس حرص القيادة الرشيدة 
وتعزيز  المواطنة،  ال��ك��وادر  وتمكين  دع��م  على 
فرص عمل المواطنين بالقطاع الخاص، وتوفير 

الحياة الكريمة للمواطنين.
وأض�����اف أن إق�����رار ح��زم��ة م���ن ال��ح��واف��ز 
وزارة  رسوم خدمات  تخفيض  مثل  والمميزات 
إلى  تصل  بنسبة  والتوطين  البشرية  ال��م��وارد 

تحقق  والتي  الخاص  القطاع  لشركات   %80
إنجازات نوعية في تدريب وتوظيف المواطنين، 
على  الخاصة  الشركات  تشجيع  في  سيسهم 

توظيف المواطنين.
»نافس«  برنامج  أهمية  إلى  العامري  وأش��ار 
في دعم الكوادر اإلماراتية، وتوفير فرص عمل 
توفير  مع  ال��خ��اص،  القطاع  في  لهم  وت��دري��ب 
تطبيق  في  المتميزة  للشركات  مهمة  حوافز 
القطاع  احتياجات  تلبية  عن  فضاًل  البرنامج، 

الخاص من الكفاءات المواطنة.

استقطاب الكفاءات
بدوره، أكد بدر فارس الهاللي، رئيس مجلس 
إدارة مجموعة اإلمارات للصناعات والخدمات، 
من  ح��زم��ة  ال����وزراء  مجلس  إق���رار  أن  أهمية 
الحوافز لتعزيز مشاركة الكوادر اإلماراتية في 
القطاع الخاص، بما يسهم في تفعيل دور الكوادر 
المواطنة في التنمية االقتصادية الشاملة، وتعزيز 
دور القطاع الخاص في التنمية عبر الشراكة بين 

القطاعين الحكومي والخاص.
االتحادي  البرنامج  أهمية  إلى  وأش��ار 

التنافسية  الكفاءة  رفع  في  »نافس« 
لدى المواطنين، ودعم اإلماراتيين 

الباحثين عن عمل.

وأشار الهاللي إلى استفادة القطاع الخاص 
ال��خ��اص��ة م��ن تخصيص مبلغ  ال��م��ب��ادرة  م��ن 
مليار و250 مليون درهم لطرح برامج تدريبية 
متنوعة،  قطاعات  في  للمواطنين  تخصصية 
فضاًل عن استفادة الشباب المواطن عبر تأهيله 

لسوق العمل.

تنمية مستدامة
ومن جانبه، أكد رجل األعمال عبداهلل عمر 
باعبيد الرئيس التنفيذي لمجموعة »إيه أم جي«، 
أن القرارات الجديدة تدعم فرص اإلماراتيين 
في  التخصصات  بكافة  عمل  ع��ن  الباحثين 
القطاع الخاص، وهو ما يسهم في تحقيق رؤية 
المواطنة في  الكوادر  دور  تفعيل  الدولة بشأن 

التنمية المستدامة.
وأوض����������������ح 

إق������رار  أن 
تخفيض 
رس����وم 

خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين بنسبة 
الخاص  ال��ق��ط��اع  ل��ش��رك��ات   %80 إل��ى  تصل 
إنجازات  تحقق  والتي  ال���وزارة  ل��دى  المسجلة 
المواطنين، يشجع  نوعية في توظيف وتدريب 
الشركات على توظيف المزيد من المواطنين، 
السيما مع تزامن ذلك بإقرار مساهمة شهرية 
بمبلغ 6000 درهم على الشركات غير الملتزمة 
بدءاً من يناير 2023، وذلك عن كل مواطن لم يتم 

تشغيله وفقاً للمستهدف.

تدريب المواطنين
المرزوقي  إبراهيم  أوضح عدنان  من جهته، 
إنترناشيونال  ل���»ج��روب  التنفيذي  ال��رئ��ي��س 
تدريب  تكلفة  الحكومة  تحمل  أن  القابضة« 
المواطنين في القطاع الخاص لغاية عام كامل 
في الفترة التدريبية، براتب شهري 8000 درهم 
في  المواطنين  روات��ب  دع��م  وأيضاً  للجامعي، 
القطاع الخاص لمدة 5 سنوات بعد التوظيف، 
وبحد أقصى 5000 درهم شهرياً إضافية فوق 
دون  تحول  التي  التحديات  أهم  يعالج  الراتب، 

توظيف المواطنين بالقطاع الخاص.
القرارات الخاصة بتحمل  إلى أهمية  وأشار 
عن  التقاعد  ص��ن��دوق  اش��ت��راك��ات  الحكومة 
 5 ل���  ال��خ��اص  القطاع  ف��ي  المواطن  الموظف 
الجزء  أيضاً  الحكومة  ستتحمل  كما  سنوات، 
في صندوق  العمل  جهة  اشتراكات  من  األكبر 
القطاع  ف��ي  المواطنين  للموظفين  التقاعد 
الخاص خالل ال�5 سنوات األولى، كما تم اعتماد 
صرف ع��الوات ألبناء المواطنين العاملين في 
القطاع الخاص تصل لغاية 800 درهم لكل طفل، 
وبحد أقصى 3200 درهم. وأكد المرزوقي أهمية 
أن تكون آلية تنفيذ هذه الحوافز واضحة لكافة 
الشركات، بما يضمن االستفادة القصوى منها، 
مع وجود شرائح لتطبيق القرارات على الشركات 
بناًء على حجمها وعدد العاملين بها، فضاًل عن 
لتشجيع  المشجعة  الحوافز  المزيد من  إق��رار 

الشركات الخاصة على توظيف المواطنين.

القرارات الجديدة تسهم 
في دعم وتمكين الكوادر 

المواطنة
 

علي العامري

برنامج »نافس« يرفع 
الكفاءة التنافسية لدى 

المواطنين
 

بدر الهاللي

تخفيض الرسوم 
للشركات الملتزمة يشجع 

على توظيف المواطنين
 

عبدهللا باعبيد

دعم الرواتب يعالج أهم 
تحديات التوطين بالقطاع 

الخاص
 

عدنان المرزوقي

 إنجازات نوعية في توظيف وتدريب المواطنين  )االتحاد(

حقق برنامج »نافس« عددًا من اإلجنازات يف مجال دعم املواطنني، حيث أظهرت األرقام أن 
إجمالي عدد املواطنني اجلدد املنضمني للقطاع اخلاص منذ إطالق »نافس« يف سبتمبر 2021 

وحتى نهاية مارس 2022 بلغ 5558، فيما ارتفع عدد الشركات التي عينت املوظفني اجلدد إلى 
1774 شركة. وتشير األرقام املرصودة يف منصة »نافس« إلى أن عدد املواطنني املسجلني يف املنصة 

واملؤهلني لالستفادة من مبادرات »نافس« بلغ 25.876، وأن عدد الشواغر يف املنصة وصل إلى 
2.524 وظيفة، فيما ارتفع عدد املستفيدين ليصل إلى 4.074 شخصًا.

1774 شركة و4074 مستفيدًا
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جسدت ثقة محمد بن راشد بقدرة الشباب على صنع مستقبل أفضل للمجتمعات العربية

قصص نجاح ملهمة ملشاركي »مليون مبرمج عربي« 

ومن المبادرة قصص إلهام كثيرة يرويها أصحابها بصدق، قصص 
نجاح يجمعها قاسم مشترك: عطاء دولة اإلمارات الذي ال يعرف 

حدودًا والتصميم على النجاح الذي ال يعرف المستحيل. وهي 
تجارب تؤكد الدور المحوري لدولة اإلمارات في قيادة عملية 

التطوير والرقمنة في المنطقة العربية بمشاريع تكنولوجية 
يصنعها المواطن العربي، تخدم اإلنسانية، وتعزز نوعية الحياة 

وتساهم بشكل أكبر في بناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة 
وصناعة المستقبل.

إعالن يغّير حياة محمود 
من سوريا إلى األردن إلى تركيا، هكذا بدأت رحلة محمود شحود 

المهندس السوري الالجئ، بعدما أجبرته الحرب على مغادرة 
بلده، سعيًا إلى حياة أفضل. محمود كان على موعد مع محطة 

غيرت مسيرته، وفتحت له آفاقًا جديدة، ومنحته األمل بغد 
أفضل. ويقول محمود: »رأيت في العام 2018 إعالنًا في منصة 

فيسبوك عن مبادرة مليون مبرمج عربي، فاشتركت في المبادرة 
ألنني أريد أن أزيد معرفتي في مجال تطوير المواقع اإللكترونية 

الذي كان من أقل اهتماماتي في السنوات السابقة«.
يؤكد محمود أن الطرح المميز للمحتوى في البرنامج مكنه 
من التغلب على عائق تعلم تطوير المواقع اإللكترونية، كما 

ساعدته المهارات الجديدة التي اكتسبتها في تطوير تطبيق 
Habit 360 الذي يمّكن األشخاص من بناء عادات جديدة في 

حياتهم، ومتابعة إنجازاتهم ومشاعرهم ويقدم الدعم الكافي لهم 
لتحفيزهم من أجل تغيير حياتهم لألفضل.

إيمان تصنع فرصًا أفضل  
ومن قصص النجاح البارزة أيضًا في مسيرة المبادرة، تجربة 

إيمان وجدي من مصر، التي لطالما كانت فكرة العمل لساعات 
طويلة في مكتب خارج المنزل بعيدًا عن أطفالها صعبة عليها، ما 

اضطرها لقضاء 9 سنوات في المنزل لتعتني بأطفالها، فيما 
كانت تقوم بأعمال يدوية ومنزلية مختلفة لتعيل أسرتها 

إلى جانب زوجها.
لكن كل شيء تبدل بعدما اشتركت 

بمبادرة مليون مبرمج عربي في 
العام 2017. وتقول إيمان: »في 

تلك الفترة كنت أعمل في 
النهار على مشروعي 

المنزلي لتحضير 
الطعام 

وتوصيله 
للزبائن، 

وفقط 
بعد أن أضع 
أطفالي في 

أسّرتهم مساًء 
أبدأ بالدراسة ألوقات متأخرة 

من الليل«.
وتشدد إيمان على أنها 

تعلمت كثيرًا من المبادرة، 
إذ اكتسبت مهارات تطوير 

الموقع اإللكتروني والتطبيقات 
الهاتفية التي ساعدتها على 

تحويل مشروعها الصغير إلى مشروع 
تديره باستخدام تطبيق هاتفي.

ونجحت إيمان في توسيع مشروعها إلى سائر مناطق مصر، وتم 
تقديم أكثر من 9.000 طلب من نساء مصريات لمساعدتها في 
تحضير الطعام، في مثال حي على قدرة الحلول المبتكرة على 

تغيير مسار حياة مطلقيها وكذلك اآلالف من حولهم.

هندسة المستقبل
ولعل قصة عمار سالم، األستاذ الجامعي في كلية الهندسة 
المعمارية- جامعة بغداد، مثال حي آخر أثبتت من خالله 

المبادرة قدرة اإلرادة على تغيير الواقع، فبالنسبة لعمار، كانت 
مبادرة »مليون مبرمج عربي« ترجمة واقعية لما تخيله على مدار 
سنوات. فرغم من أنه كان يتعلم الرسم والخط العربي في الوقت 

الذي كان يتعلم فيه اإللكترونيات وصنع نماذج الطائرات، إال أن 
عمار كان يبحث دائمًا عن وسيلة تسمح له بتعلم كيفية صنع 

برامج التصميم الثنائية والثالثية األبعاد، بعدما أمضى سنوات 
في استخدامها.

وحظي عمار بالفرصة المثالية لتعلم البرمجة عند اإلعالن عن 
مبادرة مليون مبرمج عربي، ويتحدث عن تلك اللحظة قائاًل: 
»أسرعت باالنضمام إليها وكنت من طالب الدورة األولى فيها. 
كانت فرحتي ال توصف حين تعلمت ألول مرة كيف أصنع أول 

برنامج لي على األندرويد«. بفضل المبادرة، طور عمار حتى اآلن 
أكثر من سبعة برامج وألعاب إلكترونية، منها برنامج »قراءتي 

الناطقة« الذي فاق عدد مستخدميه في سنة واحدة المائتي 
ألف مستخدم، باإلضافة إلى لعبة »A Cube« وهي لعبة مخصصة 

لتنمية مهارة التخيل، أما برنامج »األصابع الناطقة« فقد طور 
فيه لغة إشارة جديدة يمكن لألصم أن يكتب وينطق فيها جميع 

الحروف والكلمات عن طريق اإلشارة بإصبعين فقط أمام جهاز 
يحول تلك اإلشارات إلى حروف وكلمات منطوقة.

نقل المعرفة المستقبلية
تسعى مبادرة »مليون مبرمج عربي« إلحداث 
تغيير في توجهات جيل كامل، عبر تحويل 

المليون مبرمج إلى قاعدة 
علمية تتولى بدورها نقل 

المعارف إلى المحيط 
واالرتقاء بقدرات من 

حولهم، وهذا بالفعل ما 
حققته الليبية أميمة 

كيالني، التي تصف 
نفسها بأنها »مناصرة 

الفتيات في ليبيا«.
فقد تخرجت أميمة 

في المبادرة، 
وحصلت على 

شهادة »نانو 
ديجري« 

لتؤسس بعدها 
جمعية »شي 

 )SheCode( »كود
الخيرية لتعليم 

الفتيات لغة البرمجة 
وتمكينهم.

ولم يتوقف حلم أميمة 
عند هذا الحد، فهي وبعد أن 

حصلت على الشهادة، ركزت جهودها 

على محو األمية التقنية في بلدها، وأسست منصة »أمي« التي 
تركز على تعليم البرمجة وإدارة األعمال للجنسين.

البرمجة إلنقاذ الحياة
ليست البرمجة وسيلة لتحقيق الذات وتوفير فرص جديدة 

للعمل أو زيادة الدخل فحسب، بل يمكنها أن تنقذ فعليًا حياة 
البشر، وهذا ما اختبره فعليًا اليمني مروان الحكيمي، أحد أوائل 

خريجي المبادرة، الذي مكنته معارفه الجديدة من تطوير 7 
تطبيقات لتعليم اللغات مجانًا.

وبفضل المهارات البرمجية التي اكتسبها من المبادرة، يوضح 
مروان أنه »عمل في تطوير تطبيق آخر لحل مشكلة األلغام في 

اليمن، وذلك من خالل تحذير المارة من المناطق التي تنتشر 
فيها األلغام، ودعوة السلطات المعنية لتمشيط المنطقة 

وتنظيفها«.
وال تختلف تجربة مروان في البحث عن سبل إلنقاذ حياة 

اآلخرين من خالل البرمجة عن تجربة الشاب اللبناني ريان 
المربهي، الذي يعيش في دولة اإلمارات، والذي حّول تخرجه 

في مسارات مبادرة »مليون مبرمج عربي« إلى فرصة إلنقاذ حياة 
المرضى الذين يحتاجون إلى عمليات زرع األعضاء.

وعمل ريان على تطوير تطبيق دونر )Dhonor( الذي يستخدم 
تقنية البلوك تشين لتنظيم عملية التبرع باألعضاء، والقضاء 
على تجارة األعضاء وربط المتبرعين بالمرضى المستفيدين. 

حاليًا يتعاون ريان مع وزارة الصحة في دولة اإلمارات في هذا 
المجال.

االستثمار في التعليم
تجربة الفلسطيني أمين أبو ضياق واحدة من التجارب الملهمة 

أيضًا في مجال إحداث التغيير المجتمعي، فبعد 3 أشهر على 
تخرجه في مبادرة »مليون مبرمج عربي« أبصرت منصة »جسور« 

النور على يديه لتبدأ خدماتها بتوفير أرقى المناهج التعليمية 
العالمية للطالب في الضفة الغربية، وذلك من خالل فصول 

دراسية تعتمد على تقنيات الواقع االفتراضي.
وبفعل المهارات التي اكتسبها، يتعاون أمين حاليًا مع وزارة التعليم 

اإلماراتية على تطوير مشاريع التعليم بالواقع االفتراضي في 
دولة اإلمارات.

أمل جديد ألصحاب الهمم
تمثل تجربة المغربية حسيبة منصیت، وهي من أصحاب الهمم، 

بقعة ضوء حقيقية تؤكد أهمية تمكين جميع أفراد المجتمع 
لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، فقد فقدت حسيبة 
بصرها منذ صغرها، ما جعلها تواجه مشكلة البطالة بحكم 

محدودية فرص العمل المتوفرة ألصحاب الهمم سنويًا.
ولكن مشاركتها في »مبادرة مليون مبرمج« سمحت لحسيبة بعد 

تخرجها بتطوير مهارات جديدة واكتساب مزايا تفوق عبرها 
أقرانها في سوق العمل، وتؤكد حسيبة أن »قدراتها تطورت كثيرًا 

وتمكنت من الحصول على منحة النانو ديجري«.
هذه القصص الواقعية مجرد إطاللة سريعة على عدد من 

التجارب الرائدة التي بدلت حياة أصحابها والمحيطين بهم 
وفتحت لهم آفاقًا جديدة وفرصًا مميزة لالرتقاء بقدراتهم 

وتنمية فرصهم من خالل البرمجة.
وتجسد القصص رؤية مبادرة »مليون مبرمج عربي« التي 

انطلقت لتحقق هدفًا واضحًا: تأهيل جيل جديد من الشباب 
العربي القادر على االستفادة من اقتصاد المعرفة وصنع الفرص 

المستقبلية لنفسه ولمجتمعاته.

الجائزة الكبرى مليون دوالر لتكريم أفضل المشاركين

خبرات وطنية وعربية تشارك يف تحكيم تحدي »مليون مبرمج عربي«

دبي)االتحاد(

لجنة  انتهاء  عن  للمستقبل  دبي  مؤسسة  أعلنت   
للمرحلة  المتأهلة  المشاريع  تقييم  من  التحكيم 
الذي  عربي«،  مبرمج  »مليون  تحدي  من  النهائية 
آل  راش��د  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أطلقه 
ال��وزراء  مجلس  رئيس  ال��دول��ة  رئيس  نائب  مكتوم 
أتاح  والذي  الماضي،  العام  »رعاه اهلل«،  دبي  حاكم 
لخريجي مبادرة »مليون مبرمج عربي« من مختلف 
المبتكرة  بأفكارهم  المشاركة  فرصة  العالم  أنحاء 
القائمة على تقنيات وتطبيقات البرمجة، والتنافس 
 1.35 إل��ى  اإلجمالية  قيمتها  تصل  بجوائز  للفوز 

مليون دوالر أميركي.
الوطنية  التحكيم نخبة من الخبرات  وتضم لجنة 
والعربية في مختلف مجاالت البرمجة والتكنولوجيا 
وري��ادة األع��م��ال، وه��م ف��ادي غندور رئيس مجلس 
العضو  كيالني  وب��ش��ار  ك��اب��ي��ت��ال«،  »وم��ض��ة  إدارة 
األوس���ط،  ال��ش��رق  »أكسنتشر«  لشركة  المنتدب 
والدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات 
العليا، ورونالدو مشحور نائب رئيس شركة  التقنية 

»أمازون« بمنطقة الشرق األوسط.
المشاريع  أب���رز  اخ��ت��ي��ار  ع��ل��ى  اللجنة  وع��م��ل��ت 
في  بما  المعايير  من  مجموعة  على  بناء  البرمجية 
وتوظيف  االقتصادية  والجدوى  الفكرة  نوعية  ذلك 
للتحدي  النهائية  المرحلة  وشهدت  التكنولوجيا، 

على  أف��ض��ل��ه��ا  سيحصل  م��ش��روع��اً   20 م��ش��ارك��ة 
جائزة المليون دوالر، إضافة إلى تكريم خمسة من 
ألف   25 منح  سيتم  كما  األول��ى.  المراكز  أصحاب 
دوالر ألفضل 4 مدربين، تقديراً لدورهم البارز في 
تأهيل المبرمجين العرب وتمكينهم بمهارات االبتكار 

واإلبداع.

للمستقبل  دبي  لمؤسسة  التنفيذي  الرئيس  وأكد 
إيمان  يجسد  ع��رب��ي«  مبرمج  »م��ل��ي��ون  ت��ح��دي  أن 
مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
»رعاه اهلل« بقدرات الشباب العربي على المساهمة 
مستقبل  وصناعة  مجتمعاتهم  تنمية  في  اإليجابية 
الستعراض  منصة  للعالم  وق��دم  للبشرية،  أفضل 
أبرز المهارات التي اكتسبها المبرمجون العرب في 
مجال توظيف التكنولوجيا الحديثة. وإعطاء الشباب 
فرصة المشاركة بأفكارهم المبتكرة والتنافس للفوز 

بجوائز تتجاوز قيمتها مليون دوالر.
وأشاد خلفان بلهول بجهود أعضاء لجنة التحكيم 
مختلف  م��ن  المشاركة  األع��م��ال  جميع  تقييم  ف��ي 
أنحاء العالم، مؤكداً أن العمل المنظم والدقيق للجنة 
التحكيم وفريق العمل على مدار شهور طويلة، كان 
وراء نجاح خريجي مبادرة »مليون مبرمج عربي« في 
وتطبيقات  تقنيات  على  القائمة  مشاريعهم  تطوير 
في  مشاركتهم  خ��الل  اكتسبوها  والتي  البرمجة، 
أتاح  كما  المنطقة،  في  نوعها  من  األكبر  المبادرة 
وأفكارهم  مهاراتهم  إلب���راز  فرصة  التحدي  لهم 
تقنيات  توظيف  في  خبراتهم  ومشاركة  المستقبلية 
جديدة  حلول  وض��ع  في  وتطبيقها  البرمجة  لغات 
للتحديات المطروحة، بما يسهم في تحسين جودة 
المستقبل  لغة  على  باالعتماد  المجتمعات  حياة 

وتطبيقاتها.

دبي)االتحاد(

 على مدار السنوات التي أعقبت 

انطالقتها عام 2017، تحّولت 

مبادرة »مليون مبرمج عربي« من 

فكرة ملهمة أطلقها صاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم دبي، »رعاه 

الله«، إلى أداة تغيير حقيقية 

بدلت حياة الكثيرين، وصنعت 

مستقباًل أفضل لمئات اآلالف 

من شباب العالم العربي الذين 

بات لكل واحد منهم قصة نجاح 

تثبت قدرة المعرفة وامتالك 

أدواتها المستقبلية على 

تحقيق الفارق في حياة األفراد 

والمجتمعات.

فالمبادرة التي انطلقت لتجسد 

ثقة صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم بأحالم 

الشباب العربي، وقدرته على 

المساهمة اإليجابية في مسيرة 

التنمية والتطوير بمجتمعاته، 

تردد صداها من مصر إلى 

المغرب، مرورًا بلبنان وفلسطين 

وسوريا والعراق، وصواًل إلى 

اليمن وليبيا، حيث نجحت 

المبادرة بتحقيق هدفها األول 

واألهم، وهو تمكين أكثر من 

مليون شاب وشابة بمهارات لغة 

المستقبل، وإعداد المبرمجين 

ألسواق العمل، وتشجيعهم 

على تحويل أفكارهم إلى 

مشاريع تكنولوجية تعزز 

مساهمتهم في تنمية 

المجتمع، وتجعلهم عنصرًا 

فاعاًل في صناعة المستقبل.

تطبيقات خريجــي المبــــــادرة ساهمــــــت في 
نقل المعرفة وتطوير حلول الصحة والتعليم

برامج المبادرة أعطت أماًل جديــدًا ألصحـــــاب 
الهمـــــم وزودتهــــــــــــم بمهـــــارات تنافسيـــــــــة 

مروان الحكيميمحمود شحودعمار سالمحسيبة منصيتإيمان وجديأمين أبو ضياقأميمة الكيالني

عبد اللطيف الشامسيخلفان جمعة بلهول

بشار كيالنيفادي غندور

 كشفت لجنة التحكيم 
أن المشاريع البرمجية 

المشاركة في تحدي 
»مليون مبرمج عربي« 
تميزت بالتركيز على 

تعزيز االقتصاد القائم 
على المعرفة، وتفوقت 

بعض التطبيقات 
والمشاريع المشاركة في 

استخدام التكنولوجيا 
بشكل نوعي في مختلف 

القطاعات الحيوية، فيما 
أبدعت مشاريع أخرى في 

استثمار لغة المستقبل في 
خدمة المجتمع.

لغة المستقبل



12 اتفـاقيــــــــــــة فــــي مجــــــــاالت االستثمـــــــــار 
والطاقـــــــة والصحـــة والصنــاعـــة والتقنيــــــــات

صندوق مشترك بـ 4 مليارات يورو لتسهيل 
االستثمــــــــارات فــــي االقتصـــــاد اليــــونـــانــــــي

شراكــــــــــة استــــراتيجيــــــــة
ميتسوتاكيس: محمد بن زايد:

حريصوناألولوية
للحلـــــــــــــــــــــــــــــــول 
الدبلومـــاسيـــــة 
لألزمـــــــــــــــــــــــات 

علـــــــى تعــــزيــــز 
التعـــــــــــــــــــــــاون 
مـــع اإلمـــــــارات 
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بحث ورئيس وزراء اليونان الشراكة االستراتيجية بين البلدين والتطورات اإلقليمية والدولية

محمد بن زايد:

األولويـــة للحـلـــــــــول 

الدبلوماسية لألزمات

 وتبادل سموه ورئيس الوزراء اليوناني وجهات النظر بشأن 
مجمل األحداث والتطورات على الساحتين اإلقليمية والدولية 
األوكرانية  األزم��ة  مقدمتها  وفي  المشترك،  االهتمام  ذات 
واالقتصادية،  اإلنسانية  الجوانب  مختلف  على  وتداعياتها 
ال��رؤى بين دول��ة اإلم��ارات  وأك��دا في ه��ذا السياق توافق 
واليونان بشأن العديد من القضايا والملفات، خاصة ما يتعلق 
بالعمل على إيجاد تسويات سلمية للنزاعات واألزمات التي 
تشهدها المنطقة والعالم، ودفع المساعي الدبلوماسية التي 
واالزده��ار  السالم  إلى  الشعوب  تطلعات  تحقيق  تسهم في 

والتنمية، وتعزز األمن واالستقرار اإلقليمي والعالمي. 
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، إن العالقات 
الدبلوماسية بين دولة اإلمارات واليونان والتي بدأت خالل 
عام 1976 قوية ومتطورة ومتعددة المجاالت، مشيراً إلى أن 
الشراكة االستراتيجية التي أعلنها البلدان خالل عام 2020.. 
اإلم��ارات  دولة  وأن  العالقات،  نوعية في هذه  نقلة  حققت 
في  األم��ام  إلى  الشراكة  هذه  دفع  على  كبير  لديها حرص 

مختلف المجاالت. 
وأضاف سموه أن القفزة التي حققها التبادل التجاري بين 

البلدين خالل عام 2021، تعبر عن التطور الكبير الذي حققته 
الشراكة االستراتيجية والذي ارتفع بنسبة 67% مقارنة بعام 
2020، كما يمثل قاعدة لالنطالق نحو مزيٍد من الشراكات 
االقتصادية الفاعلة والمستدامة، خاصة في مجاالت الطاقة 

المتجددة والتكنولوجيا والصحة واألمن الغذائي وغيرها. 
نهيان،  آل  زاي��د  بن  محمد  الشيخ  السمو  وأك��د صاحب 
بقلق شديد  األوك��ران��ي��ة  األزم���ة  تتابع  اإلم����ارات  دول���ة  أن 
والوضع  واالستقرار  األمن  على  الخطرة  تداعياتها  بسبب 
االقتصادي واإلنساني في العالم.. وموقف الدولة من األزمة 

منذ البداية يتسق مع توجهاتها الثابتة في الدعوة إلى السالم 
واالهتمام  لألزمات،  الدبلوماسية  للحلول  األولوية  وإعطاء 
بالبعد اإلنساني في مناطق الصراعات؛ لذلك ستستمر دولة 
المدنيين  وإغاثة  اإلنسانية  المساعدات  بتقديم  اإلم��ارات 

المتضررين. 
وشدد سموه على استعداد دولة اإلمارات الدائم للقيام بأي 
جهد بالتعاون مع أصدقائها في العالم، وفي مقدمتهم اليونان 
األزمة،  التوتر في  اتجاه تخفيف حدة  للدفع في  الصديقة 

وتقليل آثارها السلبية على مختلف المستويات. 

محمد بن زايد خالل استقباله كيرياكوس ميتسوتاكيس في قصر الوطن بحضور منصور بن زايد وعبداهلل بن زايد وفي الصورة جانب من أعضاء الوفد اليوناني )تصوير: حمد الكعبي ومحمد الحمادي وعبداهلل النيادي(

عبدالرحمن العويس وسلطان الجابر ونورة الكعبيمحمد بن حمد بن طحنون وشخبوط بن نهيان وسليمان المزروعي وسميرة الرميثي  خالل اللقاء جانب من أعضاء الوفد اليونانيمنصور بن زايد وعبداهلل بن زايد خالل االستقبال

وقال سموه، إنه في ضوء تأثيرات أزمة أوكرانيا على سوق 
الطاقة، فإن دولة اإلمارات، كما تؤكد دائماً،  حريصة على 
بما  وتوازنه،  العالمي  الطاقة  سوق  واستقرار  الطاقة  أمن 
التوترات  رغم  أنه  وأض��اف سموه  الجميع.  يحقق مصلحة 
المتوسط،  والبحر  األوس��ط  الشرق  منطقة  تعانيها  التي 
والتعاون،  للسالم  فرصاً  نفسه  الوقت  في  تمتلك  أنها  إال 
ودولة اإلمارات تعمل في كل تحركاتها من أجل تهيئة البيئة 
وإيجاد  اإلقليمي..  السالم  لتعزيز  المنطقة  في  والظروف 
الجميع  مصالح  وتخدم  االستقرار  تحقق  إيجابية  شراكات 

دون استثناء، وبال شك فإن اإلمارات واليونان يجمعهما توجه 
مشترك في العمل من أجل السالم واالستقرار في المنطقة. 
تطلعه  عن  المباحثات،  جلسة  ختام  في  سموه،  وأع��رب 
بين  العالقات  التطور والنماء واالزده��ار في  إلى مزيٍد من 
دولة اإلمارات واليونان في مختلف المجاالت خالل الفترة 

المقبلة. 
من جانبه، أعرب رئيس وزراء اليونان عن شكره وتقديره 
لكرم الضيافة وحفاوة االستقبال اللذين حظي بهما والوفد 
المرافق.. وهنأ سموه بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنياً 

لدولة اإلمارات دوام التقدم والرخاء. وأكد معالي كيرياكوس 
ميتسوتاكيس اعتزاز بالده بعالقات الصداقة المتميزة التي 
تجمعها مع دولة اإلمارات وما حققته شراكتهما االستراتيجية 
مختلف  في  التعاون  مستويات  في  مهمة  نوعية  نقلة  من 
توليه  من  السادسة  هي  هذه  زيارته  بأن  منوهاً  المجاالت، 

رئاسة الحكومة في بالده. 
دولة  مع  تعاونها  تعزيز  على  حريصة  اليونان  إن  وق��ال: 
آفاقها  اإلمارات في إطار شراكتهما االستراتيجية وتوسيع 
لما فيه الخير واالزدهار لشعبيهما الصديقين.. وأشار إلى أن 

هذه العالقة تشهد دفعاً إلى األمام، وهي تقوم في األساس 
على األهداف المشتركة والنظرة المشتركة لمختلف القضايا 
اليونان عن  وزراء  رئيس  وتحدث  المشترك.  االهتمام  ذات 
تداعيات األزمة األوكرانية، خاصة في مجال الطاقة، مشيراً 
إلى التعاون المشترك لتعزيز أركان األمن واالستقرار والسالم 
في المنطقة والعالم.  ودون معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس 
كلمة في سجل الزوار، أعرب فيها عن سعادته بزيارة دولة 
البلدين،  تجمع  التي  الثنائية  العالقات  ومستوى  اإلم��ارات 

متمنياً لها مزيداً من التقدم والتطور. 

اإلمــــارات واليونـــــان يجمعهمـــــا توجـــــــه مشــتــــرك 
للعمل من أجل السالم واالستقرار في المنطقة

ارتفاع التــبادل التجــــاري بين البلديـــن خالل 
2021 بـنسبـــــــــــة 67% مــقــــــــــــــارنة بـ2020

إيجـــاد شـراكـــات إيجــابيــــة تحقــــق االستقـــــرار
وتــــخـدم مصــــالـح الجــمــيـــــــــــع دون اســتـثــنــــــــاء

اإلمـــــارات تعمــــــــــل في كـــل تحركــاتهـا لتهيئـــة 
البيئـــة والظـــروف لتعزيـــــز الســـالم اإلقليمــي

أبوظبي )وام( 

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 

األعلى للقوات المسلحة، أمس، ومعالي كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء 

جمهورية اليونان الصديقة، مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين في 

مختلف الجوانب في إطار الشراكة االستراتيجية التي تجمعهما، إضافة إلى مجمل 

القضايا والتطورات اإلقليمية والدولية محل االهتمام المشترك. 

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خالل اللقاء الذي جرى في 

قصر الوطن، بمعالي رئيس وزراء اليونان والوفد المرافق، معربًا عن ثقته في 

أن الزيارة ستكون إضافة جديدة للتعاون والعمل المشترك الفاعل والمثمر بين 

البلدين الصديقين في مختلف المجاالت والبناء على الشراكة االستراتيجية التي 

تجمعهما. واستعرض سموه ومعالي كيرياكوس ميتسوتاكيس مختلف أوجه 

التعاون بين دولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية اليونان والفرص الواعدة 

لتطويرها، خاصة في المجاالت الحيوية، االقتصادية واالستثمارية والتنموية 

والبيئة والطاقة، إلى جانب الطاقة المتجددة واألمن الغذائي والتي ُتعد داعمًا 

رئيسًا لالقتصادات الوطنية، ومحركًا لعجلة التنمية المستدامة في البلدين.

ميتسوتاكيس: اليونان حريصة على تعزيز تعاونها مع اإلمارات في إطار شراكتهما االستراتيجية  محمد بن زايد:  اإلمارات على استعداد للتعاون مع أصدقائها لتخفيف حدة التوتر في األزمة األوكرانية

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد 
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبداهلل بن 

زايد آل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
الدولي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن 

زايد آل نهيان، عضو املجلس التنفيذي 
إلمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي 

التنفيذي، وسمو الشيخ حمدان بن 
محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ 

محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان 
مستشار الشؤون اخلاصة يف وزارة شؤون 

الرئاسة، ومعالي الشيخ شخبوط بن 
نهيان آل نهيان وزير دولة. 

كما حضر اللقاء معالي عبدالرحمن 
بن محمد العويس وزير الصحة 

ووقاية املجتمع، ومعالي الدكتور 
سلطان بن أحمد اجلابر وزير الصناعة 

والتكنولوجيا املتقدمة، ومعالي نورة 
بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة 

والشباب، ومعالي عبداهلل بن طوق 
املري وزير االقتصاد، ومعالي الدكتور 

ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة 
للتجارة اخلارجية، ومعالي الدكتور 

أنور بن محمد قرقاش املستشار 
الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس 

الدولة، ومعالي خلدون خليفة املبارك 
رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو 

املجلس التنفيذي، ومعالي الدكتور 
خليل الفوالذي مستشار سمو العضو 

املنتدب جلهاز أبوظبي لالستثمار، 
وسليمان املزروعي سفير الدولة لدى 
اليونان، ومعالي سميرة الرميثي أمني 

عام الهيئة االحتادية للمراسم والسرد 
االستراتيجي، ومرمي عيد املهيري مدير 

عام املكتب اإلعالمي حلكومة أبوظبي، 
ومحمد حسن السويدي الرئيس 

التنفيذي لـ»أبوظبي القابضة«، ومحمد 
جميل الرمحي الرئيس التنفيذي 

لشركة أبوظبي لطاقة املستقبل 
»مصدر«. 

وحضر اللقاء الوفد املرافق للضيف 
الذي يضم معالي سبيدون أدونيس 

جورجاديس وزير التنمية واالستثمار، 
ومعالي كونستانتينوس سكريكاس وزير 

البيئة والطاقة، ومعالي باناجيوتيس 
ثيودوريكاكوس وزير حماية املواطن، 

وأسيمينا غاغا وزير الصحة املناوب، 
وديونيسيوس زويس سفير اجلمهورية 
اليونانية لدى دولة اإلمارات، والدكتور 

أثناسيوس نتوكوس مستشار األمن 
القومي، بجانب عدٍد من كبار املسؤولني 

يف اليونان.

الحضور

الجانبان

استعرضا التعاون 
في المجاالت 

الحيوية االقتصادية 
واالستثمارية 

والتنموية والبيئة 
والطاقة

أكدا توافق الرؤى 
بالعمل على إيجاد 

تسويات سلمية 
للنزاعات واألزمات

محمد بن زايد في حديث مع كيرياكوس ميتسوتاكيس
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بحث ورئيس وزراء اليونان الشراكة االستراتيجية بين البلدين والتطورات اإلقليمية والدولية

محمد بن زايد:

األولويـــة للحـلـــــــــول 

الدبلوماسية لألزمات

 وتبادل سموه ورئيس الوزراء اليوناني وجهات النظر بشأن 
مجمل األحداث والتطورات على الساحتين اإلقليمية والدولية 
األوكرانية  األزم��ة  مقدمتها  وفي  المشترك،  االهتمام  ذات 
واالقتصادية،  اإلنسانية  الجوانب  مختلف  على  وتداعياتها 
ال��رؤى بين دول��ة اإلم��ارات  وأك��دا في ه��ذا السياق توافق 
واليونان بشأن العديد من القضايا والملفات، خاصة ما يتعلق 
بالعمل على إيجاد تسويات سلمية للنزاعات واألزمات التي 
تشهدها المنطقة والعالم، ودفع المساعي الدبلوماسية التي 
واالزده��ار  السالم  إلى  الشعوب  تطلعات  تحقيق  تسهم في 

والتنمية، وتعزز األمن واالستقرار اإلقليمي والعالمي. 
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، إن العالقات 
الدبلوماسية بين دولة اإلمارات واليونان والتي بدأت خالل 
عام 1976 قوية ومتطورة ومتعددة المجاالت، مشيراً إلى أن 
الشراكة االستراتيجية التي أعلنها البلدان خالل عام 2020.. 
اإلم��ارات  دولة  وأن  العالقات،  نوعية في هذه  نقلة  حققت 
في  األم��ام  إلى  الشراكة  هذه  دفع  على  كبير  لديها حرص 

مختلف المجاالت. 
وأضاف سموه أن القفزة التي حققها التبادل التجاري بين 

البلدين خالل عام 2021، تعبر عن التطور الكبير الذي حققته 
الشراكة االستراتيجية والذي ارتفع بنسبة 67% مقارنة بعام 
2020، كما يمثل قاعدة لالنطالق نحو مزيٍد من الشراكات 
االقتصادية الفاعلة والمستدامة، خاصة في مجاالت الطاقة 

المتجددة والتكنولوجيا والصحة واألمن الغذائي وغيرها. 
نهيان،  آل  زاي��د  بن  محمد  الشيخ  السمو  وأك��د صاحب 
بقلق شديد  األوك��ران��ي��ة  األزم���ة  تتابع  اإلم����ارات  دول���ة  أن 
والوضع  واالستقرار  األمن  على  الخطرة  تداعياتها  بسبب 
االقتصادي واإلنساني في العالم.. وموقف الدولة من األزمة 

منذ البداية يتسق مع توجهاتها الثابتة في الدعوة إلى السالم 
واالهتمام  لألزمات،  الدبلوماسية  للحلول  األولوية  وإعطاء 
بالبعد اإلنساني في مناطق الصراعات؛ لذلك ستستمر دولة 
المدنيين  وإغاثة  اإلنسانية  المساعدات  بتقديم  اإلم��ارات 

المتضررين. 
وشدد سموه على استعداد دولة اإلمارات الدائم للقيام بأي 
جهد بالتعاون مع أصدقائها في العالم، وفي مقدمتهم اليونان 
األزمة،  التوتر في  اتجاه تخفيف حدة  للدفع في  الصديقة 

وتقليل آثارها السلبية على مختلف المستويات. 

محمد بن زايد خالل استقباله كيرياكوس ميتسوتاكيس في قصر الوطن بحضور منصور بن زايد وعبداهلل بن زايد وفي الصورة جانب من أعضاء الوفد اليوناني )تصوير: حمد الكعبي ومحمد الحمادي وعبداهلل النيادي(

عبدالرحمن العويس وسلطان الجابر ونورة الكعبيمحمد بن حمد بن طحنون وشخبوط بن نهيان وسليمان المزروعي وسميرة الرميثي  خالل اللقاء جانب من أعضاء الوفد اليونانيمنصور بن زايد وعبداهلل بن زايد خالل االستقبال

وقال سموه، إنه في ضوء تأثيرات أزمة أوكرانيا على سوق 
الطاقة، فإن دولة اإلمارات، كما تؤكد دائماً،  حريصة على 
بما  وتوازنه،  العالمي  الطاقة  سوق  واستقرار  الطاقة  أمن 
التوترات  رغم  أنه  وأض��اف سموه  الجميع.  يحقق مصلحة 
المتوسط،  والبحر  األوس��ط  الشرق  منطقة  تعانيها  التي 
والتعاون،  للسالم  فرصاً  نفسه  الوقت  في  تمتلك  أنها  إال 
ودولة اإلمارات تعمل في كل تحركاتها من أجل تهيئة البيئة 
وإيجاد  اإلقليمي..  السالم  لتعزيز  المنطقة  في  والظروف 
الجميع  مصالح  وتخدم  االستقرار  تحقق  إيجابية  شراكات 

دون استثناء، وبال شك فإن اإلمارات واليونان يجمعهما توجه 
مشترك في العمل من أجل السالم واالستقرار في المنطقة. 
تطلعه  عن  المباحثات،  جلسة  ختام  في  سموه،  وأع��رب 
بين  العالقات  التطور والنماء واالزده��ار في  إلى مزيٍد من 
دولة اإلمارات واليونان في مختلف المجاالت خالل الفترة 

المقبلة. 
من جانبه، أعرب رئيس وزراء اليونان عن شكره وتقديره 
لكرم الضيافة وحفاوة االستقبال اللذين حظي بهما والوفد 
المرافق.. وهنأ سموه بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنياً 

لدولة اإلمارات دوام التقدم والرخاء. وأكد معالي كيرياكوس 
ميتسوتاكيس اعتزاز بالده بعالقات الصداقة المتميزة التي 
تجمعها مع دولة اإلمارات وما حققته شراكتهما االستراتيجية 
مختلف  في  التعاون  مستويات  في  مهمة  نوعية  نقلة  من 
توليه  من  السادسة  هي  هذه  زيارته  بأن  منوهاً  المجاالت، 

رئاسة الحكومة في بالده. 
دولة  مع  تعاونها  تعزيز  على  حريصة  اليونان  إن  وق��ال: 
آفاقها  اإلمارات في إطار شراكتهما االستراتيجية وتوسيع 
لما فيه الخير واالزدهار لشعبيهما الصديقين.. وأشار إلى أن 

هذه العالقة تشهد دفعاً إلى األمام، وهي تقوم في األساس 
على األهداف المشتركة والنظرة المشتركة لمختلف القضايا 
اليونان عن  وزراء  رئيس  وتحدث  المشترك.  االهتمام  ذات 
تداعيات األزمة األوكرانية، خاصة في مجال الطاقة، مشيراً 
إلى التعاون المشترك لتعزيز أركان األمن واالستقرار والسالم 
في المنطقة والعالم.  ودون معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس 
كلمة في سجل الزوار، أعرب فيها عن سعادته بزيارة دولة 
البلدين،  تجمع  التي  الثنائية  العالقات  ومستوى  اإلم��ارات 

متمنياً لها مزيداً من التقدم والتطور. 

اإلمــــارات واليونـــــان يجمعهمـــــا توجـــــــه مشــتــــرك 
للعمل من أجل السالم واالستقرار في المنطقة

ارتفاع التــبادل التجــــاري بين البلديـــن خالل 
2021 بـنسبـــــــــــة 67% مــقــــــــــــــارنة بـ2020

إيجـــاد شـراكـــات إيجــابيــــة تحقــــق االستقـــــرار
وتــــخـدم مصــــالـح الجــمــيـــــــــــع دون اســتـثــنــــــــاء

اإلمـــــارات تعمــــــــــل في كـــل تحركــاتهـا لتهيئـــة 
البيئـــة والظـــروف لتعزيـــــز الســـالم اإلقليمــي

أبوظبي )وام( 

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 

األعلى للقوات المسلحة، أمس، ومعالي كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء 

جمهورية اليونان الصديقة، مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين في 

مختلف الجوانب في إطار الشراكة االستراتيجية التي تجمعهما، إضافة إلى مجمل 

القضايا والتطورات اإلقليمية والدولية محل االهتمام المشترك. 

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خالل اللقاء الذي جرى في 

قصر الوطن، بمعالي رئيس وزراء اليونان والوفد المرافق، معربًا عن ثقته في 

أن الزيارة ستكون إضافة جديدة للتعاون والعمل المشترك الفاعل والمثمر بين 

البلدين الصديقين في مختلف المجاالت والبناء على الشراكة االستراتيجية التي 

تجمعهما. واستعرض سموه ومعالي كيرياكوس ميتسوتاكيس مختلف أوجه 

التعاون بين دولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية اليونان والفرص الواعدة 

لتطويرها، خاصة في المجاالت الحيوية، االقتصادية واالستثمارية والتنموية 

والبيئة والطاقة، إلى جانب الطاقة المتجددة واألمن الغذائي والتي ُتعد داعمًا 

رئيسًا لالقتصادات الوطنية، ومحركًا لعجلة التنمية المستدامة في البلدين.

ميتسوتاكيس: اليونان حريصة على تعزيز تعاونها مع اإلمارات في إطار شراكتهما االستراتيجية  محمد بن زايد:  اإلمارات على استعداد للتعاون مع أصدقائها لتخفيف حدة التوتر في األزمة األوكرانية

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد 
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبداهلل بن 

زايد آل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
الدولي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن 

زايد آل نهيان، عضو املجلس التنفيذي 
إلمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي 

التنفيذي، وسمو الشيخ حمدان بن 
محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ 

محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان 
مستشار الشؤون اخلاصة يف وزارة شؤون 

الرئاسة، ومعالي الشيخ شخبوط بن 
نهيان آل نهيان وزير دولة. 

كما حضر اللقاء معالي عبدالرحمن 
بن محمد العويس وزير الصحة 

ووقاية املجتمع، ومعالي الدكتور 
سلطان بن أحمد اجلابر وزير الصناعة 

والتكنولوجيا املتقدمة، ومعالي نورة 
بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة 

والشباب، ومعالي عبداهلل بن طوق 
املري وزير االقتصاد، ومعالي الدكتور 

ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة 
للتجارة اخلارجية، ومعالي الدكتور 

أنور بن محمد قرقاش املستشار 
الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس 

الدولة، ومعالي خلدون خليفة املبارك 
رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو 

املجلس التنفيذي، ومعالي الدكتور 
خليل الفوالذي مستشار سمو العضو 

املنتدب جلهاز أبوظبي لالستثمار، 
وسليمان املزروعي سفير الدولة لدى 
اليونان، ومعالي سميرة الرميثي أمني 

عام الهيئة االحتادية للمراسم والسرد 
االستراتيجي، ومرمي عيد املهيري مدير 

عام املكتب اإلعالمي حلكومة أبوظبي، 
ومحمد حسن السويدي الرئيس 

التنفيذي لـ»أبوظبي القابضة«، ومحمد 
جميل الرمحي الرئيس التنفيذي 

لشركة أبوظبي لطاقة املستقبل 
»مصدر«. 

وحضر اللقاء الوفد املرافق للضيف 
الذي يضم معالي سبيدون أدونيس 

جورجاديس وزير التنمية واالستثمار، 
ومعالي كونستانتينوس سكريكاس وزير 

البيئة والطاقة، ومعالي باناجيوتيس 
ثيودوريكاكوس وزير حماية املواطن، 

وأسيمينا غاغا وزير الصحة املناوب، 
وديونيسيوس زويس سفير اجلمهورية 
اليونانية لدى دولة اإلمارات، والدكتور 

أثناسيوس نتوكوس مستشار األمن 
القومي، بجانب عدٍد من كبار املسؤولني 

يف اليونان.

الحضور

الجانبان

استعرضا التعاون 
في المجاالت 

الحيوية االقتصادية 
واالستثمارية 

والتنموية والبيئة 
والطاقة

أكدا توافق الرؤى 
بالعمل على إيجاد 

تسويات سلمية 
للنزاعات واألزمات

محمد بن زايد في حديث مع كيرياكوس ميتسوتاكيس
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استقبل رئيس وزراء اليونان  

محمد بن زايد: فــــــرص واعـــــــــدة 

لتطــوير عالقتنــــا االستراتيجيــة 

أبوظبي )وام(  

الشيخ  ال��س��م��و  اس��ت��ق��ب��ل ص��اح��ب 
عهد  ول��ي  نهيان  آل  زاي��د  بن  محمد 
للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي 
كيرياكوس  معالي  أم��س،  المسلحة، 
جمهورية  وزراء  رئيس  ميتسوتاكيس 
بزيارة  يقوم  ال��ذي  الصديقة  اليونان 
رسمية إلى دولة اإلمارات. وقال سموه 
عبر »تويتر«: »سعدت بلقاء كيرياكوس 
اليونان..  وزراء  رئيس  ميتسوتاكيس، 
بحثنا الفرص العديدة الواعدة لتطوير 
إلى  إضافة  االستراتيجية..  عالقتنا 
وأهمية  والدولية  اإلقليمية  التطورات 
احتواء تداعياتها.. كما شهدنا توقيع 
بين  الحيوية  االت��ف��اق��ي��ات  م��ن  ع��دد 
ال��ب��الد -  ال��ب��ل��دي��ن«.وج��رت لضيف 
لدى وصوله قصر الوطن - مراسم 
اصطحب  حيث  رسمية،  استقبال 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
منصة  إلى  الضيف  نهيان  آل  زاي��د 

الشرف وُعزف السالم الوطني لكل 
بينما  واليونان،  اإلم��ارات  دولة  من 
أطلقت المدفعية 21 طلقة، ترحيباً 
من  ثلة  واصطفت  الضيف  ب��زي��ارة 

حرس الشرف تحية له. 
وق���د ك���ان ف��ي االس��ت��ق��ب��ال سمو 
نهيان  آل  زاي��د  ب��ن  منصور  الشيخ 
وزي��ر  ال���وزراء  مجلس  رئيس  نائب 
الشيخ  وس��م��و  ال���رئ���اس���ة،  ش����ؤون 
وزي��ر  نهيان  آل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل 
وسمو  الدولي،  والتعاون  الخارجية 
زاي��د  ب��ن  محمد  ب��ن  خ��ال��د  الشيخ 
التنفيذي  المجلس  عضو  نهيان  آل 

التنفيذي،  أب��وظ��ب��ي  مكتب  رئ��ي��س 
محمد  ب��ن  ح��م��دان  الشيخ  وس��م��و 
الشيخ  ومعالي  نهيان،  آل  زاي��د  بن 
محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان 
مستشار الشؤون الخاصة في وزارة 
الشيخ  وم��ع��ال��ي  ال��رئ��اس��ة،  ش���ؤون 
آل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ب��ن  شخبوط 

نهيان وزير دولة. 
ويرافق الضيف وفد يضم معالي 
س��ب��ي��دون أدون���ي���س ج��ورج��ادي��س 
ومعالي  واالستثمار،  التنمية  وزي��ر 
وزي��ر  سكريكاس  كونستانتينوس 
البيئة والطاقة، ومعالي باناجيوتيس 
ث���ي���ودوري���ك���اك���وس وزي�����ر ح��م��اي��ة 
وزي��ر  غ��اغ��ا  وأسيمينا  ال��م��واط��ن، 
وديونيسيوس  ال��م��ن��اوب،  ال��ص��ح��ة 
اليونانية  الجمهورية  سفير  زوي��س 
ل���دى دول����ة اإلم������ارات، وال��دك��ت��ور 
األمن  مستشار  نتوكوس  أثناسيوس 
ال��ق��وم��ي، ب��ج��ان��ب ع���دد م��ن كبار 

المسؤولين في اليونان.

حضور

قرقاش: 
الزيارة دفعة 
قوية للتعاون

كما كان يف االستقبال 
عبدالرحمن  معالي 
العويس  محمد  بن 

الصحة ووقاية  وزير 
الدولة  وزير  املجتمع 

الوطني  املجلس  لشؤون 
ومعالي  االحتادي، 

بن  سلطان  الدكتور 
أحمد اجلابر وزير 

والتكنولوجيا  الصناعة 
نورة  ومعالي  املتقدمة، 

الكعبي  محمد  بنت 
والشباب،  الثقافة  وزيرة 

عبداهلل  ومعالي 
بن طوق املري وزير 
ومعالي  االقتصاد، 

الدكتور ثاني بن أحمد 
الزيودي وزير دولة 
اخلارجية،  للتجارة 

أنور بن  الدكتور  ومعالي 
املستشار  قرقاش  محمد 

لصاحب  الدبلوماسي 
الدولة،  رئيس  السمو 

خليفة  خلدون  ومعالي 
املبارك رئيس جهاز 
التنفيذية  الشؤون 

املجلس  عضو 
ومعالي  التنفيذي، 

الفوالذي  خليل  الدكتور 
العضو  سمو  مستشار 

أبوظبي  جلهاز  املنتدب 
وسليمان  لالستثمار، 

الدولة  سفير  املزروعي 
ومعالي  اليونان،  لدى 
أمني  الرميثي  سميرة 

االحتادية  الهيئة  عام 
والسرد  للمراسم 

ومرمي  االستراتيجي، 
مدير  املهيري  عيد 

املكتب اإلعالمي  عام 
أبوظبي،  حلكومة 

السويدي  حسن  ومحمد 
التنفيذي  الرئيس 

القابضة،  ألبوظبي 
الرمحي  جميل  ومحمد 

التنفيذي  الرئيس 
لطاقة  أبوظبي  لشركة 

»مصدر«.  املستقبل 

أبوظبي)االتحاد(

 قال معالي الدكتور 
أنور بن محمد قرقاش 
الدبلوماسي  املستشار 
رئيس  السمو  لصاحب 

الدولة: إن كلمة صاحب 
محمد  الشيخ  السمو 

بن زايد آل نهيان ولي 
نائب  أبوظبي  عهد 

للقوات  األعلى  القائد 
استقبال  خالل  املسلحة، 

اليونان  رئيس وزراء 
مضامينها  يف  حملت 

احلكمة  العميقة 
ُيعبر  الذي  واملنطق 
عن توجه اإلمارات 

مسؤواًل  عضوًا  بصفتها 
املجتمع  وفاعاًل يف 

فالسالم  الدولي، 
واالزدهار وتبني احللول 

واستقرار  السياسية 
الدولي  االقتصاد 

ألجندة  أساسية  ركائز 
اإلمارات.

 وأضاف معاليه يف 
موقع  على  تغريدة 

»العالقات  أن  »تويتر« 
اليونانية  اإلماراتية 

سياستنا  لتوجه  مثال 
إلى  الساعي  اخلارجية 
عالقاتنا  شبكة  تعزيز 

املثمرة  الثنائية 
واإليجابية خارج األطر 
تشكل  حيث  التقليدية، 

كيرياكوس  فخامة  زيارة 
إلى  ميتسوتاكيس 

دفعة  الدولة 
للتعاون  قوية 
البلدين،  بني 

إلى  واالنطالق 
استراتيجية  آفاق 

واستثمارية 
واعدة«.

 بحث التطورات 
اإلقليمية والدولية 

وأهمية احتواء تداعياتها 

أنور قرقاش وعبدالرحمن العويس ونورة الكعبي وعبداهلل بن طوق وثاني الزيودي وخلدون المبارك وخليل الفوالذي وسليمان المزروعي محمد بن زايد خالل استقبال رئيس وزراء اليونان بحضور منصور بن زايد وعبداهلل بن زايد وخالد بن محمد بن زايد
وسميرة الرميثي ومريم المهيري ومحمد السويدي ومحمد الرمحي       

من مراسم االستقبال الرسمية

محمد بن زايد خالل استقبال رئيس وزراء اليونان

  رئيس وزراء اليونان يدّون كلمة في سجل الزوار

محمد بن زايد خالل استقبال رئيس وزراء اليونان بحضور خالد بن محمد بن زايد وحمدان بن محمد بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون وشخبوط بن نهيان والوزراء وكبار المسؤولين   
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استقبل رئيس وزراء اليونان  

محمد بن زايد: فــــــرص واعـــــــــدة 

لتطــوير عالقتنــــا االستراتيجيــة 

أبوظبي )وام(  

الشيخ  ال��س��م��و  اس��ت��ق��ب��ل ص��اح��ب 
عهد  ول��ي  نهيان  آل  زاي��د  بن  محمد 
للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي 
كيرياكوس  معالي  أم��س،  المسلحة، 
جمهورية  وزراء  رئيس  ميتسوتاكيس 
بزيارة  يقوم  ال��ذي  الصديقة  اليونان 
رسمية إلى دولة اإلمارات. وقال سموه 
عبر »تويتر«: »سعدت بلقاء كيرياكوس 
اليونان..  وزراء  رئيس  ميتسوتاكيس، 
بحثنا الفرص العديدة الواعدة لتطوير 
إلى  إضافة  االستراتيجية..  عالقتنا 
وأهمية  والدولية  اإلقليمية  التطورات 
احتواء تداعياتها.. كما شهدنا توقيع 
بين  الحيوية  االت��ف��اق��ي��ات  م��ن  ع��دد 
ال��ب��الد -  ال��ب��ل��دي��ن«.وج��رت لضيف 
لدى وصوله قصر الوطن - مراسم 
اصطحب  حيث  رسمية،  استقبال 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
منصة  إلى  الضيف  نهيان  آل  زاي��د 

الشرف وُعزف السالم الوطني لكل 
بينما  واليونان،  اإلم��ارات  دولة  من 
أطلقت المدفعية 21 طلقة، ترحيباً 
من  ثلة  واصطفت  الضيف  ب��زي��ارة 

حرس الشرف تحية له. 
وق���د ك���ان ف��ي االس��ت��ق��ب��ال سمو 
نهيان  آل  زاي��د  ب��ن  منصور  الشيخ 
وزي��ر  ال���وزراء  مجلس  رئيس  نائب 
الشيخ  وس��م��و  ال���رئ���اس���ة،  ش����ؤون 
وزي��ر  نهيان  آل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل 
وسمو  الدولي،  والتعاون  الخارجية 
زاي��د  ب��ن  محمد  ب��ن  خ��ال��د  الشيخ 
التنفيذي  المجلس  عضو  نهيان  آل 

التنفيذي،  أب��وظ��ب��ي  مكتب  رئ��ي��س 
محمد  ب��ن  ح��م��دان  الشيخ  وس��م��و 
الشيخ  ومعالي  نهيان،  آل  زاي��د  بن 
محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان 
مستشار الشؤون الخاصة في وزارة 
الشيخ  وم��ع��ال��ي  ال��رئ��اس��ة،  ش���ؤون 
آل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ب��ن  شخبوط 

نهيان وزير دولة. 
ويرافق الضيف وفد يضم معالي 
س��ب��ي��دون أدون���ي���س ج��ورج��ادي��س 
ومعالي  واالستثمار،  التنمية  وزي��ر 
وزي��ر  سكريكاس  كونستانتينوس 
البيئة والطاقة، ومعالي باناجيوتيس 
ث���ي���ودوري���ك���اك���وس وزي�����ر ح��م��اي��ة 
وزي��ر  غ��اغ��ا  وأسيمينا  ال��م��واط��ن، 
وديونيسيوس  ال��م��ن��اوب،  ال��ص��ح��ة 
اليونانية  الجمهورية  سفير  زوي��س 
ل���دى دول����ة اإلم������ارات، وال��دك��ت��ور 
األمن  مستشار  نتوكوس  أثناسيوس 
ال��ق��وم��ي، ب��ج��ان��ب ع���دد م��ن كبار 

المسؤولين في اليونان.

حضور

قرقاش: 
الزيارة دفعة 
قوية للتعاون

كما كان يف االستقبال 
عبدالرحمن  معالي 
العويس  محمد  بن 

الصحة ووقاية  وزير 
الدولة  وزير  املجتمع 

الوطني  املجلس  لشؤون 
ومعالي  االحتادي، 

بن  سلطان  الدكتور 
أحمد اجلابر وزير 

والتكنولوجيا  الصناعة 
نورة  ومعالي  املتقدمة، 

الكعبي  محمد  بنت 
والشباب،  الثقافة  وزيرة 

عبداهلل  ومعالي 
بن طوق املري وزير 
ومعالي  االقتصاد، 

الدكتور ثاني بن أحمد 
الزيودي وزير دولة 
اخلارجية،  للتجارة 

أنور بن  الدكتور  ومعالي 
املستشار  قرقاش  محمد 

لصاحب  الدبلوماسي 
الدولة،  رئيس  السمو 

خليفة  خلدون  ومعالي 
املبارك رئيس جهاز 
التنفيذية  الشؤون 

املجلس  عضو 
ومعالي  التنفيذي، 

الفوالذي  خليل  الدكتور 
العضو  سمو  مستشار 

أبوظبي  جلهاز  املنتدب 
وسليمان  لالستثمار، 

الدولة  سفير  املزروعي 
ومعالي  اليونان،  لدى 
أمني  الرميثي  سميرة 

االحتادية  الهيئة  عام 
والسرد  للمراسم 

ومرمي  االستراتيجي، 
مدير  املهيري  عيد 

املكتب اإلعالمي  عام 
أبوظبي،  حلكومة 

السويدي  حسن  ومحمد 
التنفيذي  الرئيس 

القابضة،  ألبوظبي 
الرمحي  جميل  ومحمد 

التنفيذي  الرئيس 
لطاقة  أبوظبي  لشركة 

»مصدر«.  املستقبل 

أبوظبي)االتحاد(

 قال معالي الدكتور 
أنور بن محمد قرقاش 
الدبلوماسي  املستشار 
رئيس  السمو  لصاحب 

الدولة: إن كلمة صاحب 
محمد  الشيخ  السمو 

بن زايد آل نهيان ولي 
نائب  أبوظبي  عهد 

للقوات  األعلى  القائد 
استقبال  خالل  املسلحة، 

اليونان  رئيس وزراء 
مضامينها  يف  حملت 

احلكمة  العميقة 
ُيعبر  الذي  واملنطق 
عن توجه اإلمارات 

مسؤواًل  عضوًا  بصفتها 
املجتمع  وفاعاًل يف 

فالسالم  الدولي، 
واالزدهار وتبني احللول 

واستقرار  السياسية 
الدولي  االقتصاد 

ألجندة  أساسية  ركائز 
اإلمارات.

 وأضاف معاليه يف 
موقع  على  تغريدة 

»العالقات  أن  »تويتر« 
اليونانية  اإلماراتية 

سياستنا  لتوجه  مثال 
إلى  الساعي  اخلارجية 
عالقاتنا  شبكة  تعزيز 

املثمرة  الثنائية 
واإليجابية خارج األطر 
تشكل  حيث  التقليدية، 

كيرياكوس  فخامة  زيارة 
إلى  ميتسوتاكيس 

دفعة  الدولة 
للتعاون  قوية 
البلدين،  بني 

إلى  واالنطالق 
استراتيجية  آفاق 

واستثمارية 
واعدة«.

 بحث التطورات 
اإلقليمية والدولية 

وأهمية احتواء تداعياتها 

أنور قرقاش وعبدالرحمن العويس ونورة الكعبي وعبداهلل بن طوق وثاني الزيودي وخلدون المبارك وخليل الفوالذي وسليمان المزروعي محمد بن زايد خالل استقبال رئيس وزراء اليونان بحضور منصور بن زايد وعبداهلل بن زايد وخالد بن محمد بن زايد
وسميرة الرميثي ومريم المهيري ومحمد السويدي ومحمد الرمحي       

من مراسم االستقبال الرسمية

محمد بن زايد خالل استقبال رئيس وزراء اليونان

  رئيس وزراء اليونان يدّون كلمة في سجل الزوار
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شمـلــت التعـــاون األمنــي ومكــافحـــة اإلرهــاب واالستثمـــار 
والطاقة المتجددة والصحة والصناعة والتقنيات المتقدمة

محمد بن زايد وميتسـوتاكيـس
يشهـــدان تبــادل مــذكـرات واتفـاقيـات

تعــاون بيـن اإلمـارات واليـونــان

أبوظبي )وام(

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 
كيرياكوس  ومعالي  أم��س،  المسلحة،  للقوات 
اليونان،  جمهورية  وزراء  رئيس  ميتسوتاكيس 
التفاهم  االتفاقيات ومذكرات  تبادل عدٍد من 
بين ع��دد م��ن ال��ج��ه��ات ف��ي دول���ة اإلم���ارات 
تشمل  اليونان،  وجمهورية  المتحدة  العربية 
م���ج���االت االس��ت��ث��م��ار وال��ط��اق��ة ال��م��ت��ج��ددة 
المتقدمة،  والتقنيات  والصناعة  والصحة 
تحظى  التي  الحيوية  الجوانب  من  وغيرها 

باهتمام البلدين. 
التي جرت  والمذكرات  االتفاقيات  تضمنت 

مراسم تبادلها في قصر الوطن:
التعاون األمني   - مذكرة تفاهم في مجال 
الدكتور  معالي  تبادلها  اإلره���اب،  ومكافحة 
ال��ج��اب��ر وزي���ر الصناعة  ب��ن أح��م��د  س��ل��ط��ان 
والتكنولوجيا المتقدمة.. ومن الجانب اليوناني 
معالي باناجيوتيس ثيودوريكاكوس وزير حماية 

المواطن. 
ال��ص��ن��اع��ة  وزارة  ب��ي��ن  ت��ف��اه��م  م���ذك���رة   -
التنمية  ووزارة  ال��م��ت��ق��دم��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
الصناعات  اليونانية في مجال  واالستثمارات 

الدكتور  معالي  تبادلها  المتقدمة..  والتقنيات 
سبيدون  ومعالي  الجابر،  أحمد  بن  سلطان 
التنمية واالستثمار  أدونيس جورجاديس وزير 

اليوناني. 
الصناعة  وزارت����ي  ب��ي��ن  ت��ف��اه��م  م��ذك��رة   -
اإلم��ارات  دول��ة  في  المتقدمة  والتكنولوجيا 
مجال  في  اليونانية  واالستثمارات  والتنمية 
بن  الدكتور سلطان  معالي  تبادلها  التقييس.. 
والتكنولوجيا  الصناعة  وزي��ر  الجابر  أحمد 
المتقدمة ومعالي سبيدون أدونيس جورجاديس 

وزير التنمية واالستثمار اليوناني. 
- مذكرة تفاهم في مجال التعاون االقتصادي 
بن طوق  معالي عبداهلل  تبادلها  البلدين،  بين 
المري وزير االقتصاد ومعالي سبيدون أدونيس 
جورجاديس وزير التنمية واالستثمار اليوناني. 
- مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في دولة 
معالي  تبادلها  اليونانية،  ونظيرتها  اإلم��ارات 
الصحة  وزير  العويس  بن محمد  عبدالرحمن 
اليوناني  ال��ج��ان��ب  وم���ن  المجتمع،  ووق��اي��ة 

أسيمينا غاغا وزير الصحة المناوب. 
- مذكرة تفاهم بين مكتب المبعوث الخاص 
البيئة  ووزارة  المناخي  للتغير  اإلمارات  لدولة 
الدكتور  معالي  تبادلها  اليونان..  في  والطاقة 
الخاص  المبعوث  الجابر  أحمد  بن  سلطان 

ومعالي  المناخ  بتغير  المعني  اإلم��ارات  لدولة 
كونستانتينوس سكريكاس وزير البيئة والطاقة 

اليوناني. 
- اتفاقية إطارية للتعاون االستراتيجي بين 
أبوظبي  بترول  وشركة  أوي��ل«  »موتور  شركة 
استكشاف  إل���ى  ت��ه��دف  »أدن�����وك«  ال��وط��ن��ي��ة 
ف��رص ال��ت��ع��اون ف��ي م��ج��ال ت��وري��د إم���دادات 
بجانب  اليونان،  إلى  المسال  الطبيعي  الغاز 
بين  المشترك  والعمل  التعاون  ف��رص  بحث 
الدكتور سلطان بن  تبادلها معالي  الجانبين.. 
أحمد الجابر »الرئيس التنفيذي لشركة بترول 
أبوظبي الوطنية« أدنوك »ومجموعة شركاتها« 
اليوناني  ال��ج��ان��ب  وم��ن  ال��م��ن��ت��دب..  العضو 
إدارة  مجلس  رئيس  باردينوقيانس  يونيس 

محركات الطاقة المتجددة. 
- مذكرة تفاهم بين مصدر للطاقة النظيفة 
والجمهورية اليونانية بشأن »الجزر البيئية«.. 
مجلس  رئيس  الجابر  سلطان  معالي  تبادلها 
إدارة مصدر ومعالي ونستانتينوس سكريكاس 

وزير البيئة والطاقة اليوناني. 
- م���ذك���رة ت��ف��اه��م ب��ي��ن ش��رك��ة »م��ص��در« 
و»موتورأويل« للتعاون في مجال إزالة الكربون 
من سوق الكهرباء في اليونان.. تبادلها معالي 
مصدر  إدارة  مجلس  رئيس  الجابر  سلطان 

ومعالي كونستانتينوس سكريكاس وزير البيئة 
والطاقة اليوناني. 

- م��ذك��رة ت��ف��اه��م ب��ش��أن ت��ج��دي��د ش��راك��ة 
وبنك  »م��ب��ادل��ة«  بين  المشترك  االس��ت��ث��م��ار 
على  تركز  والتي  لالستثمار  اليوناني  التنمية 
االستثمار في عدٍد من القطاعات بقيمة 400 
المبارك  خلدون  معالي  تبادلها  ي��ورو  مليون 
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة 
اليوناني  الجانب  وم��ن  لالستثمار..  مبادلة 
لبنك  التنفيذي  الرئيس  ليمبيروبولو  أنتيجون 

التنمية اليوناني لالستثمارات. 
- مذكرة تفاهم بشأن اإلعالن عن تأسيس 
في  لالستثمار  مشترك  استثماري  صندوق 
اليونان  ف��ي  الحيوية  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن  ع���دٍد 
محمد  تبادلها  ي��ورو  م��ل��ي��ارات  أرب��ع��ة  بقيمة 
ل�»أبوظبي  التنفيذي  الرئيس  السويدي  حسن 
فراجكوجيانيس  نتينوس  وكونستا  القابضة« 
نائب وزير الدبلوماسية االقتصادية واالنفتاح 

في وزارة الخارجية اليونانية. 
- مذكرة تفاهم بين شركة »مصدر« وكيوتو 
إلنشاء مشروع مشترك بهدف تطوير مشاريع 
معالي  تبادلها  اليونان..  في  متجددة  طاقة 
نتا  كونستا  وأخيل  الجابر  سلطان  الدكتور 

.»TEMES  كوبولوس رئيس »تيمز

 محمد بن زايد وميتسـوتاكيـس يشهدان توقيع المذكرات واالتفاقيات بحضور منصور بن زايد وعبداهلل بن زايد وخالد بن محمد بن زايد ومحمد الرمحي

 محمد بن زايد وميتسـوتاكيـس لدى توقيع المذكرات واالتفاقيات بحضور  عبداهلل بن زايد وخالد بن محمد بن زايد وحمدان بن محمد بن زايد وعبدالرحمن العويس  محمد بن زايد وميتسـوتاكيـس يشهدان توقيع المذكرات واالتفاقيات بحضور خالد بن محمد بن زايد وحمدان بن محمد بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون وشخبوط بن نهيان وسلطان الجابر

 محمد بن زايد وميتسـوتاكيـس يشهدان توقيع المذكرات واالتفاقيات بحضور منصور بن زايد وعبداهلل بن زايد وخالد بن محمد بن زايد وحمدان بن محمد بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون وشخبوط بن نهيان  وسلطان الجابر

محمد بن زايد وميتسـوتاكيـس خالل توقيع المذكرات واالتفاقيات بحضور منصور بن زايد وعبداهلل بن زايد وخالد بن محمد بن زايد 
وحمدان بن محمد بن زايد وخلدون المبارك

محمد بن زايد وميتسـوتاكيـس لدى توقيع المذكرات واالتفاقيات بحضور منصور بن زايد وعبداهلل بن زايد وخالد بن محمد بن زايد 
وحمدان بن محمد بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون ومحمد السويدي

محمد بن زايد وميتسـوتاكيـس يشهدان توقيع المذكرات واالتفاقيات بحضور خالد بن محمد بن زايد وحمدان بن محمد بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون 
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شمـلــت التعـــاون األمنــي ومكــافحـــة اإلرهــاب واالستثمـــار 
والطاقة المتجددة والصحة والصناعة والتقنيات المتقدمة

محمد بن زايد وميتسـوتاكيـس
يشهـــدان تبــادل مــذكـرات واتفـاقيـات

تعــاون بيـن اإلمـارات واليـونــان

أبوظبي )وام(

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 
كيرياكوس  ومعالي  أم��س،  المسلحة،  للقوات 
اليونان،  جمهورية  وزراء  رئيس  ميتسوتاكيس 
التفاهم  االتفاقيات ومذكرات  تبادل عدٍد من 
بين ع��دد م��ن ال��ج��ه��ات ف��ي دول���ة اإلم���ارات 
تشمل  اليونان،  وجمهورية  المتحدة  العربية 
م���ج���االت االس��ت��ث��م��ار وال��ط��اق��ة ال��م��ت��ج��ددة 
المتقدمة،  والتقنيات  والصناعة  والصحة 
تحظى  التي  الحيوية  الجوانب  من  وغيرها 

باهتمام البلدين. 
التي جرت  والمذكرات  االتفاقيات  تضمنت 

مراسم تبادلها في قصر الوطن:
التعاون األمني   - مذكرة تفاهم في مجال 
الدكتور  معالي  تبادلها  اإلره���اب،  ومكافحة 
ال��ج��اب��ر وزي���ر الصناعة  ب��ن أح��م��د  س��ل��ط��ان 
والتكنولوجيا المتقدمة.. ومن الجانب اليوناني 
معالي باناجيوتيس ثيودوريكاكوس وزير حماية 

المواطن. 
ال��ص��ن��اع��ة  وزارة  ب��ي��ن  ت��ف��اه��م  م���ذك���رة   -
التنمية  ووزارة  ال��م��ت��ق��دم��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
الصناعات  اليونانية في مجال  واالستثمارات 

الدكتور  معالي  تبادلها  المتقدمة..  والتقنيات 
سبيدون  ومعالي  الجابر،  أحمد  بن  سلطان 
التنمية واالستثمار  أدونيس جورجاديس وزير 

اليوناني. 
الصناعة  وزارت����ي  ب��ي��ن  ت��ف��اه��م  م��ذك��رة   -
اإلم��ارات  دول��ة  في  المتقدمة  والتكنولوجيا 
مجال  في  اليونانية  واالستثمارات  والتنمية 
بن  الدكتور سلطان  معالي  تبادلها  التقييس.. 
والتكنولوجيا  الصناعة  وزي��ر  الجابر  أحمد 
المتقدمة ومعالي سبيدون أدونيس جورجاديس 

وزير التنمية واالستثمار اليوناني. 
- مذكرة تفاهم في مجال التعاون االقتصادي 
بن طوق  معالي عبداهلل  تبادلها  البلدين،  بين 
المري وزير االقتصاد ومعالي سبيدون أدونيس 
جورجاديس وزير التنمية واالستثمار اليوناني. 
- مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في دولة 
معالي  تبادلها  اليونانية،  ونظيرتها  اإلم��ارات 
الصحة  وزير  العويس  بن محمد  عبدالرحمن 
اليوناني  ال��ج��ان��ب  وم���ن  المجتمع،  ووق��اي��ة 

أسيمينا غاغا وزير الصحة المناوب. 
- مذكرة تفاهم بين مكتب المبعوث الخاص 
البيئة  ووزارة  المناخي  للتغير  اإلمارات  لدولة 
الدكتور  معالي  تبادلها  اليونان..  في  والطاقة 
الخاص  المبعوث  الجابر  أحمد  بن  سلطان 

ومعالي  المناخ  بتغير  المعني  اإلم��ارات  لدولة 
كونستانتينوس سكريكاس وزير البيئة والطاقة 

اليوناني. 
- اتفاقية إطارية للتعاون االستراتيجي بين 
أبوظبي  بترول  وشركة  أوي��ل«  »موتور  شركة 
استكشاف  إل���ى  ت��ه��دف  »أدن�����وك«  ال��وط��ن��ي��ة 
ف��رص ال��ت��ع��اون ف��ي م��ج��ال ت��وري��د إم���دادات 
بجانب  اليونان،  إلى  المسال  الطبيعي  الغاز 
بين  المشترك  والعمل  التعاون  ف��رص  بحث 
الدكتور سلطان بن  تبادلها معالي  الجانبين.. 
أحمد الجابر »الرئيس التنفيذي لشركة بترول 
أبوظبي الوطنية« أدنوك »ومجموعة شركاتها« 
اليوناني  ال��ج��ان��ب  وم��ن  ال��م��ن��ت��دب..  العضو 
إدارة  مجلس  رئيس  باردينوقيانس  يونيس 

محركات الطاقة المتجددة. 
- مذكرة تفاهم بين مصدر للطاقة النظيفة 
والجمهورية اليونانية بشأن »الجزر البيئية«.. 
مجلس  رئيس  الجابر  سلطان  معالي  تبادلها 
إدارة مصدر ومعالي ونستانتينوس سكريكاس 

وزير البيئة والطاقة اليوناني. 
- م���ذك���رة ت��ف��اه��م ب��ي��ن ش��رك��ة »م��ص��در« 
و»موتورأويل« للتعاون في مجال إزالة الكربون 
من سوق الكهرباء في اليونان.. تبادلها معالي 
مصدر  إدارة  مجلس  رئيس  الجابر  سلطان 

ومعالي كونستانتينوس سكريكاس وزير البيئة 
والطاقة اليوناني. 

- م��ذك��رة ت��ف��اه��م ب��ش��أن ت��ج��دي��د ش��راك��ة 
وبنك  »م��ب��ادل��ة«  بين  المشترك  االس��ت��ث��م��ار 
على  تركز  والتي  لالستثمار  اليوناني  التنمية 
االستثمار في عدٍد من القطاعات بقيمة 400 
المبارك  خلدون  معالي  تبادلها  ي��ورو  مليون 
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة 
اليوناني  الجانب  وم��ن  لالستثمار..  مبادلة 
لبنك  التنفيذي  الرئيس  ليمبيروبولو  أنتيجون 

التنمية اليوناني لالستثمارات. 
- مذكرة تفاهم بشأن اإلعالن عن تأسيس 
في  لالستثمار  مشترك  استثماري  صندوق 
اليونان  ف��ي  الحيوية  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن  ع���دٍد 
محمد  تبادلها  ي��ورو  م��ل��ي��ارات  أرب��ع��ة  بقيمة 
ل�»أبوظبي  التنفيذي  الرئيس  السويدي  حسن 
فراجكوجيانيس  نتينوس  وكونستا  القابضة« 
نائب وزير الدبلوماسية االقتصادية واالنفتاح 

في وزارة الخارجية اليونانية. 
- مذكرة تفاهم بين شركة »مصدر« وكيوتو 
إلنشاء مشروع مشترك بهدف تطوير مشاريع 
معالي  تبادلها  اليونان..  في  متجددة  طاقة 
نتا  كونستا  وأخيل  الجابر  سلطان  الدكتور 

.»TEMES  كوبولوس رئيس »تيمز

 محمد بن زايد وميتسـوتاكيـس يشهدان توقيع المذكرات واالتفاقيات بحضور منصور بن زايد وعبداهلل بن زايد وخالد بن محمد بن زايد ومحمد الرمحي

 محمد بن زايد وميتسـوتاكيـس لدى توقيع المذكرات واالتفاقيات بحضور  عبداهلل بن زايد وخالد بن محمد بن زايد وحمدان بن محمد بن زايد وعبدالرحمن العويس  محمد بن زايد وميتسـوتاكيـس يشهدان توقيع المذكرات واالتفاقيات بحضور خالد بن محمد بن زايد وحمدان بن محمد بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون وشخبوط بن نهيان وسلطان الجابر

 محمد بن زايد وميتسـوتاكيـس يشهدان توقيع المذكرات واالتفاقيات بحضور منصور بن زايد وعبداهلل بن زايد وخالد بن محمد بن زايد وحمدان بن محمد بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون وشخبوط بن نهيان  وسلطان الجابر

محمد بن زايد وميتسـوتاكيـس خالل توقيع المذكرات واالتفاقيات بحضور منصور بن زايد وعبداهلل بن زايد وخالد بن محمد بن زايد 
وحمدان بن محمد بن زايد وخلدون المبارك

محمد بن زايد وميتسـوتاكيـس لدى توقيع المذكرات واالتفاقيات بحضور منصور بن زايد وعبداهلل بن زايد وخالد بن محمد بن زايد 
وحمدان بن محمد بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون ومحمد السويدي

محمد بن زايد وميتسـوتاكيـس يشهدان توقيع المذكرات واالتفاقيات بحضور خالد بن محمد بن زايد وحمدان بن محمد بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون 
وشخبوط بن نهيان وسلطان الجابر

 محمد بن زايد وميتسـوتاكيـس يشهدان توقيع المذكرات واالتفاقيات وفي الصورة عبداهلل بن طوق
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أبوظبي )وام(

اليونان  أك��دت دول��ة اإلم��ارات وجمهورية 
بينهما،  ال��ع��اق��ات  تعميق  إل���ى  سعيهما 
من  العديد  لتشمل  وتوسيعها  وترسيخها 
المجاالت في إطار شراكتهما االستراتيجية.. 
لمواجهة  ج��ه��وده��م��ا  ت��وح��ي��د  ج��ان��ب  إل���ى 
المشتركة،  واإلقليمية  العالمية  التحديات 
لتعزيز  سعياً  ج��دي��دة،  ف��رص  واستكشاف 

السلم واالستقرار واالزدهار. 
أمس  مشترك  بيان  في  البلدان  وأع��رب 
التزامهما المشترك بدعم الجهود الساعية 
على  واالستقرار  السلم  أواص��ر  تعزيز  إلى 
للقانون  الصعيدين اإلقليمي والدولي، وفقاً 
الدولي.. وأكدا أن الحفاظ على االستقرار 
ال��زاوي��ة في تحقيق  يمثل حجر  واالزده���ار 
نص  يلي  وفيما  اإلقليميين.  واألم��ن  السلم 
البلدان  أص���دره  ال���ذي  المشترك  ال��ب��ي��ان 
بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها معالي 
كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان 

إلى دولة اإلمارات:
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  »استقبل 
نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زاي��د  بن 
معالي  المسلحة،  للقوات  األع��ل��ى  القائد 
كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان 
وأشاد   .2022 مايو   09 بتاريخ  أبوظبي  في 
آل  زاي��د  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
بالعاقات  اليوناني..  ال��وزراء  نهيان ورئيس 
البلدين  تجمع   ال��ت��ي  ال��راس��خ��ة  الثنائية 
الصديقين والشراكة االستراتيجية الشاملة 
التي تم التوصل إليها خال شهر نوفمبر عام 
2020، والتي أسهمت بشكل فاعل في تعزيز 
العاقات االستراتيجية الثنائية بين البلدين. 
التهاني  خ��ال��ص  ع��ن  س��م��وه  أع���رب  كما 
والتبريكات إلى معالي رئيس الوزراء وشعب 
اليونان الصديق بمناسبة االحتفال بالذكرى 
ال� 201 الستقال جمهورية اليونان في 25 

من شهر مارس الماضي. 
اليوناني  ال���وزراء  رئيس  هنأ  جهته،  من 
ص��اح��ب ال��س��م��و ال��ش��ي��خ محمد ب��ن زاي��د 
بالنجاح  اإلم����ارات  دول��ة  وشعب  نهيان  آل 
البارز الذي حققتها الدولة في استضافتها 
اإلمارات  دولة  وباختيار  دبي«  »إكسبو2020 
لمؤتمر  ال����28  ال����دورة  أع��م��ال  الستضافة 
األم��م  اتفاقية  ف��ي   »COP28« األط����راف 
في  المناخ  تغير  بشأن  اإلط��اري��ة  المتحدة 
ال����وزراء  ال��ع��ام 2023. ك��م��ا أش���اد رئ��ي��س 
اليوناني بالنجاح الافت الذي حققه معرض 
إكسبو2020 دبي، وإسهامه الفاعل في توفير 
واالبتكار،  العالمي  ال��ح��وار  لتعزيز  منصة 
العربية  اإلم��ارات  دولة  دور  ترسيخ  وكذلك 
الدولي  للمجتمع  فاعًا  شريكاً  المتحدة 
ومواجهة  المشترك،  التعاون  مجاالت  في 
الجناح  أسهم  فيما  العالمية.  التحديات 

اليوناني الذي حمل شعار »يونان المستقبل، 
ابتداًء من اليوم« في إتاحة الفرصة للزائرين 
األساسية  والركائز  المقومات  للتعرف على 
ومجتمعها  ال��ي��ون��ان  ج��م��ه��وري��ة  الق��ت��ص��اد 
العصور  من  اليونان  انتقلت  كيف  وإيضاح 
ونجحت  المستقبل..  يونان  نحو  القديمة 
ف��ي معرض  م��ن خ��ال مشاركتها  ال��ي��ون��ان 
إنجازاتها  ع��رض  ف��ي  دب��ي،   2020 إكسبو 
في مجاالت االبتكار والتكنولوجيا والتحول 
الرقمي، مما جعلها وجهة استثمارية آمنة. 
وأكد الجانبان عزمهما المشترك على تعميق 
العاقات بين الجانبين وترسيخها وتوسيعها 
لتشمل مجاالت عديدة، إضافة إلى توحيد 
العالمية  التحديات  لمواجهة  جهودهما 
فرص  واستكشاف  المشتركة  واإلقليمية 
واالستقرار  السلم  لتعزيز  سعياً  ج��دي��دة، 
والقضايا  الخارجية  السياسة  واالزده���ار. 
أع��رب  واالس���ت���ق���رار..  وال��س��ل��م  اإلقليمية 
نحو  الراسخ  التزامهما  تجديد  عن  البلدان 
تعميق شراكتهما االستراتيجية فيما يخص 
اإلقليمية  والقضايا  الخارجية  السياسة 

واألمنية والدفاعية. 
وهنأ رئيس الوزراء اليوناني دولة اإلمارات 

العربية المتحدة بانتخابها عضواً غير دائم 
-2022 للفترة  ال��دول��ي  األم��ن  مجلس  ف��ي 

2023.. فيما أعرب صاحب السمو الشيخ 
دول��ة  نهيان ع��ن دع��م  آل  زاي���د  ب��ن  محمد 
اليونان لمقعد غير دائم  لترشيح  اإلم��ارات 
-2025 للفترة  ال��دول��ي  األم��ن  مجلس  ف��ي 

المشترك  حرصهما  البلدان  وأك��د   ،2026
السلم  لتعزيز  مشترك  بشكل  العمل  على 
واألمن الدوليين في كافة أرجاء العالم. كما 
االستراتيجية  اآلث��ار  إل��ى  الطرفان  تطرق 
جائحة  من  العالمي  للتعافي  المدى  بعيدة 
»كوفيد 19«. وأعرب الجانبان عن التزامهما 
المشترك بدعم الجهود المبذولة والساعية 
على  واالستقرار  السلم  أواص��ر  تعزيز  إلى 
للقانون  الصعيدين اإلقليمي والدولي، وفقاً 
كما  البحار..  قانون  ذلك  في  بما  الدولي، 
وفقاً  والحوار،  السياسية  الوسائل  أن  أكدا 
المتحدة،  األمم  لميثاق  األساسية  للمبادئ 
يظان المرجع التوجيهي الهادف إلى تحقيق 
التوصل إلى حلول مستدامة لجميع النزاعات 
السلمي  الحل  أهمية  وأك��دا  والخافات.. 
للخافات بين الدول. وشدد الطرفان على 
أن الحفاظ على االستقرار واالزدهار يمثل 

واألم��ن  السلم  تحقيق  ف��ي  ال��زاوي��ة  حجر 
اإلقليميين.. وفي هذا السياق، اتفق الجانبان 
على أن تقويض سيادة ووحدة أراضي أي من 
اإلقليمي.  واألم��ن  السام  يزعزع  البلدين 
عن  اليوناني مجدداً  ال��وزراء  وأعرب رئيس 
إدانته الشديدة الهجمات اإلرهابية ضد دولة 
اليونان  تضامن جمهورية  مؤكداً  اإلم��ارات، 
ودعمها الكامل لدولة اإلمارات في تصديها 
الجانبان  وأكد  الهجمات.  لتلك  ومواجهتها 
مواجهة  على  المشتركة  القدرة  في  ثقتهما 
التحديات المستقبلية والمنبثقة من الشراكة 
المتينة والواسعة، والتي تسهم بشكل فاعل 
في تعزيز األمن المشترك واالستقرار، إلى 
جانب التنمية االقتصادية والتعاون والتنسيق 

بين البلدين. 

والصناعة  واالس��ت��ث��م��ار  االق��ت��ص��اد 
والطاقة

المتحدة  العربية  اإلم���ارات  دول��ة  ترتبط 
وجمهورية اليونان بعاقات تجارية واستثمارية 
هامة، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري بين 
عام  في  أميركي  دوالر  مليون   560 البلدين 
2021، بنسبة نمو بلغت 67.4% مقارنة بعام 
الوظائف  وتوفير  االبتكار  يعزز  مما   ،2020
والتنمية االقتصادية في كا البلدين.. وحدد 
التجارية  التبادالت  لتعزيز  الطرفان أهدافاً 
بين الجانبين، وبحثا فرص وآفاق التعاون في 
مجاالت جديدة، بما في ذلك االستثمارات 
اإلستراتيجية المشتركة في قطاعات الطاقة 
والصناعة والتكنولوجيا، مع التركيز خاصة 
والطاقة  للبيئة،  الصديقة  التقنيات  على 
نسبة  وخفض  والهيدروجين،  المتجددة، 

انبعاثات الكربون في قطاع الصناعة. 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وشهد 
زايد آل نهيان ورئيس الوزراء اليوناني توقيع 
االقتصادي  ال��ت��ع��اون  ح��ول  تفاهم  م��ذك��رة 
والفني لتعزيز التعاون االقتصادي وترسيخه 
اإلم���ارات  دول��ة  اتفقت  كما  البلدين.  بين 
على  اليونان  وجمهورية  المتحدة  العربية 
بقيمة  مشترك  استثماري  صندوق  إنشاء 
في  االستثمارات  لتسهيل  ي��ورو  مليارات   4
االقتصاد اليوناني في مجموعة واسعة من 
التحتية،  البنية  ذل��ك  في  بما  القطاعات، 
والطاقة المتجددة وأنواع جديدة من الطاقة، 
الدوائية،  والصناعات  الصحية  والرعاية 
والخدمات  الزراعية  والمشاريع  واألغذية 
اللوجستية وغيرها.  وتم توقيع مذكرة تفاهم 
بين شركة أبوظبي القابضة اإلماراتية وبنك 
الشأن..  بهذا  لاستثمار  اليوناني  التنمية 
مبادلة  شركة  اتفقت  ذل��ك،  إل��ى  وإض��اف��ًة 
لاستثمار وبنك التنمية اليوناني لاستثمار/
HDBI/ على تمديد شراكتهما في منصة 
في  إنشاؤها  تم  التي  المشترك  االستثمار 

عام 2018 بقيمة 400 مليون يورو. 

فـــي بيــان مشتــــرك

اإلمارات واليونان: دعم جهود السلم واالستقرار

محمد بن زايد يهنئ بمناسبة االحتفال بالذكرى الـ 201 الستقالل جمهورية اليونان

COP28 ميتسوتاكيس يهنئ اإلمارات بالنجاح البارز لـ»إكسبو2020 دبي« واستضافة

محمد بن زايد خالل مراسم االستقبال الرسمية لرئيس الوزراء اليوناني في قصر الوطن

العمل المناخي

العمل  الطرفني بأهمية  إدراكًا من 
املناخي ودوره كونه محركًا رئيسًا 
وخلق  املستدام  االقتصادي  للنمو 
املستدامة،  والتنمية  العمل  فرص 
التعاون  أكد اجلانبان تعزيز  فقد 

يف هذا املجال لتسهيل إجراءات 
الطاقة وتنفيذ  التحّول يف مجال 

الطرفان  واتفق  باريس..  اتفاق 
على العمل عن كثب يف سياق 

مؤمتر األطراف وتقدمي الدعم 
الطاقة  ومبادرات  للبعثات  املتبادل 
على  اجلانبان  اتفق  كما  النظيفة. 

لتسريع  الثنائي  التعاون  تعزيز 
وحماية  املناخي  التغّير  تدابير 

مذكرة  بتوقيع  ورحبا  البيئة، 
تدابير  بشأن  للتعاون  تفاهم 

التغّير  ظاهرة  مواجهة  وإجراءات 
وتداعياتها.  املناخي 

الشيخ محمد  السمو  وأكد صاحب 
بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء 

بالعمل  اجلاد  اليوناني..التزامهما 
العاملية  اجلهود  لتسريع  معًا 

تغير  لتداعيات  للتصدي  الهادفة 
على  والعمل  البيئة،  وحماية  املناخ 
مستدام.  اقتصادي  مستقبل  خلق 

 القطاع الصحي

 أكد اجلانبان جناح البلدين يف 
كورونا  فيروس«  جائحة  مكافحة 

التعاون  بتعزيز  »والتزامهما 
وتبادل اخلبرات بني البلدين يف 

الصحي، كما شهد صاحب  القطاع 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل 

اليونان توقيع  نهيان ورئيس وزراء 
اجلهود  لتنسيق  تفاهم  مذكرة 

الطبي،  املجال  التعاون يف  وتعميق 
مجتمعات  لبناء  محفزًا  كونها 

التكّيف  أكثر مرونة وقدرة على 
والتعايف. 

مجاالت الدفاع 
واألمن

التعاون  البلدان أهمية   يدرك 
اجلانبني،  بني  الثنائي  الدفاعي 
التعبير عنه مبوجب  والذي مت 

عمليات  تسهل  التي  االتفاقيات 
التعاون، وقد أعرب اجلانبان عن 

عالقاتهما  تعزيز  يف  رغبتهما 
الدفاعية خاصًة يف مجاالت 

والتمارين  الفني  التدريب 
مذكرة  بتوقيع  ورحبا  املشتركة، 
التعاون األمني،  تفاهم يف مجال 

املنظمة  اجلرمية  ومكافحة 
اإلرهاب«. ومكافحة 

شهد الطرفان توقيع مذكرة تفاهم يف مجال الصناعة والتكنولوجيا املتقدمة، 
ومذكرة تفاهم يف مجال املقاييس وشهادات املطابقة. ويف إطار الشراكة 

االستراتيجية الشاملة، تعمل كل من دولة اإلمارات العربية املتحدة واليونان 
بشكل دؤوب على توسيع العالقات الثنائية وتعزيزها يف قطاع الطاقة. ووقعت 

شركة بترول أبوظبي الوطنية»دنوك«وشركة»موتور أويل« اتفاقية إطارية 
استراتيجية الستكشاف فرص توريد شحنات الغاز الطبيعي املسال إلى اليونان 

مبا يف ذلك وحدة تخزين الغاز الطبيعي املسال العائمة ووحدة إعادة تخزين 
الغاز املسال/FSRU/ التابعة لشركة»ديوريغا للغاز«، واستكشاف فرص التعاون 

األخرى يف محطة شركة»ديوريغا للغاز«. وسيتم توسيع التعاون الثنائي وتعزيزه 
يف مجال الطاقة املتجددة من خالل ثالث اتفاقيات جديدة وقعتها شركة 

أبوظبي لطاقة املستقبل»مصدر«، وهي مذكرة تفاهم مع احلكومة اليونانية 
بشأن نشر مصادر الطاقة املتجددة يف اجلزر البيئية وحلول كفاءة الطاقة، 
 KYOTO/مع الشريك احمللي /J.V/ومذكرة تفاهم إلنشاء مشروع مشترك

S.A/ لتطوير مشاريع الطاقة املتجددة يف املناطق الساحلية يف اليونان ومذكرة 
تفاهم مع شركة«موتور أويل»لتطوير توليد الرياح البحرية وغيرها من مشاريع 

توليد الطاقة املتجددة يف اليونان. 

توسيع التعاون الثنائي

اليونان تؤكد تضامنها 
ودعمها الكامل لإلمارات 
في تصديها ومواجهتها 

الهجمات اإلرهابية

الجانبان أكدا التزامهما 
الجاد بالعمل معًا لتسريع 
الجهود العالمية للتصدي 

لتداعيات تغير المناخ 

مليــــارات يــــورو فــــي صنــــدوق استثمـــــاري مشتــــــرك
لتسهيـــــل االستثمــــــارات فـــي االقتصــــــاد اليـــونـــانـــي  4
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العالقات  أن  على  المستثمرون  وأج��م��ع 
المختلفة،  الدول  مع  المتميزة  الجيوسياسية 
ت��ع��د م��ن أه���م ال��م��ج��االت ال��ت��ي ي��ن��ظ��ر لها 
بين  ال��م��ف��اض��ل��ة  ع��ن��د  األج��ن��ب��ي  المستثمر 
الوجهات االستثمارية العالمية، وهو ما تركز 
الشراكات  عقد  عبر  اإلم���ارات  دول��ة  عليه 
عدٍد  مع  والتجارية  االستثمارية  والتحالفات 
منوهين  األخيرة،  اآلونة  في  الدول  من  كبير 
تبادل  على  اإلمارات  دولة  قيادة  بأن حرص 
اإلماراتية  الشركات  بين  التفاهم  مذكرات 
ونظيرتها في اليونان في مجاالت االستثمار 
الحرص على  يؤكد مدى  والطاقة  والصناعة 
دعم االستثمارات وإتاحة التيسيرات لها في 
الجديدة،  القطاعات  وفي  المختلفة  الدول 

التنمية االقتصادية. ما يسهم في استدامة 

 الشراكة االستراتيجية
وتفصياًل، أكد أيمن أبوجيب، المدير العام 
وجود  تريدنج«  جنرال  »بروموبالس  لشركة 
االستثمارية  العالقات  لتعزيز  متنامية  فرص 
واليونان،  اإلمارات  بين  التجارية  والتبادالت 
استثمارية  م��ج��االت  ف��ي  ل��ل��ت��ع��اون  وك��ذل��ك 
البلدين  شعوب  على  سينعكس  ما  جديدة، 
التبادل  إجمالي  أن  إلى  مشيراً  باإليجاب، 
دوالر  مليون   560 بلغ  البلدين  بين  التجاري 
بلغت  نمو  بنسبة   ،2021 ع��ام  في  أميركي 
67.4% مقارنة بعام 2020، وهناك توقعات 
ال��ع��ام  خ���الل  كبير  بشكل  ال��ن��س��ب��ة  ب��زي��ادة 
الحالي بعد توقيع عدد من مذكرات التفاهم 
لتعزيز  والفني  االق��ت��ص��ادي  ال��ت��ع��اون  ح��ول 

البلدين. بين  وترسيخه  االقتصادي  التعاون 

وأش����ار أب��وج��ي��ب، إل���ى أن ات���ف���اق دول���ة 
إنشاء  على  ال��ي��ون��ان  وج��م��ه��وري��ة  اإلم����ارات 
صندوق استثماري مشترك بقيمة 4 مليارات 
االقتصاد  ف��ي  االس��ت��ث��م��ارات  لتسهيل  ي��ورو 
اليوناني في مجموعة واسعة من القطاعات، 
اإلم��ارات��ي��ة  ال��ش��رك��ات  أم���ام  م��ج��االً  سيفتح 
لالستفادة،  المالية  والمؤسسات  والبنوك 
الفرص االستثمارية  تنويع  كما سيساعد في 
المتجددة،  الطاقة  مثل  مختلفة  مجاالت  في 
الدوائية،  والصناعات  الصحية  والرعاية 
والخدمات  الزراعية  والمشاريع  واألغ��ذي��ة 

الصندوق  أن  معتبراً  وغيرها،  اللوجستية 
يمثل مرحلة جديدة من الشراكة االقتصادية 
ويظهر  واليونان،  اإلم��ارات  بين  المستدامة 
عزم اإلمارات على »االستثمار االستراتيجي 
مختلف  سيغطي  ح��ي��ث  ال��م��دى«،  ال��ط��وي��ل 
مجاالت العمل االقتصادي والتعاون التجاري 

واالستثماري.

 فرص استثمارية
ال��ج��روان،  سيف  جمال  أك��د  جهته،  وم��ن 
للمستثمرين  اإلمارات  لمجلس  العام  األمين 

بالخارج، أن توقيع عدد من مذكرات التفاهم 
معالي  زي��ارة  خ��الل  واليونان  اإلم��ارات  بين 
كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان 
إل���ى دول���ة اإلم�����ارات، ي��ظ��ه��ر م���دي ح��رص 
االستثمار  مناخ  تعزيز  على  ال��دول��ة  ق��ي��ادة 
وتسهيل االستثمارات اإلماراتية في الخارج، 
الجيوسياسية  العالقات  ب��أن  ذل��ك  مفسراً 
أهم  من  تعد  المختلفة،  الدول  مع  المتميزة 
األجنبي  المستثمر  لها  ينظر  التي  المجاالت 
االستثمارية  الوجهات  بين  المفاضلة  عند 
اإلمارات  دولة  عليه  تركز  ما  وهو  العالمية، 
عبر عقد الشراكات والتحالفات االستثمارية 
والتجارية مع عدد كبير من الدول في اآلونة 

األخيرة.
وت���وق���ع ال���ج���روان، أن ت��ش��ه��د ال��ع��الق��ات 
ال��ت��ج��اري��ة واالس��ت��ث��م��اري��ة ال��م��ت��ب��ادل��ة بين 
اإلمارات واليونان طفرة ملحوظة خالل العام 
الحالي واألعوام المقبلة، السيما أن الطرفين 
بين  التجارية  التبادالت  لتعزيز  أهدافاً  حددا 
في  التعاون  وآف��اق  ف��رص  وبحثا  الجانبين، 
مجاالت جديدة، الفتاً إلى أن توقيع مذكرات 
في  وتعزيزه  الثنائي،  التعاون  لتوسيع  تفاهم 
مجال الطاقة المتجددة وفي مجال الصناعة 
والتكنولوجيا المتقدمة واالستثمارات، سيفيد 
مستثمراً  يعد  ال���ذي  اإلم��ارات��ي  المستثمر 
نشطاً بطبيعته، ودائماً ما يبحث عن الفرص 
العالم، السيما في  المتميزة في  االستثمارية 
ما  اليونانية،  السوق  مثل  الواعدة،  األس��واق 
واسعاً  مجاالً  تفتح  االتفاقيات  تلك  أن  يعني 
لالستثمارات اإلماراتية في واح���دة من أبرز 

األسواق الصاعدة بقوة.

دعم المستثمرين

قال قتيبة العلي، الرئيس التنفيذي 
لشركة »سوبر ميل«، إن العالقات 
االقتصادية اإلماراتية اليونانية 

ستشهد تطورًا مستمرًا، وهي قادرة 
على تقدمي فرص كبيرة ومتنوعة، 

السيما يف ظل املقومات التي تتميز بها 
كلتا الدولتني، مدلاًل على ذلك بتوقيع 
عدد من مذكرات التفاهم بني اإلمارات 
واليونان خالل زيارة معالي كيرياكوس 

ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان 
إلى دولة اإلمارات، حيث ستمثل 

تلك االتفاقيات شراكة ستسهم يف 
زيادة استقرار املنطقة، وتعزيز السلم 
واالستقرار واالزدهار على الصعيدين 

اإلقليمي والدولي.
وأوضح العلي، أن بحث صاحب 

السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 

القائد األعلى للقوات املسلحة، 
وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس 

وزراء جمهورية اليونان، مسارات 
التعاون والعمل املشترك بني البلدين 
يف مختلف اجلوانب يف إطار الشراكة 

االستراتيجية التي جتمعهما سيعطي 
دفعة قوية للعالقات االقتصادية 

التي بدأت منذ إنشاء جلنة مشتركة 
للتعاون االقتصادي والثقايف والفني 
يف 14 يوليو من عام 1976 ودخولها 

حيز التنفيذ باملرسوم االحتادي 
رقم 79 لسنة 1980، الفتًا إلى أن 

إنشاء صندوق استثماري مشترك، 
واحلرص على تبادل مذكرات التفاهم 

بني الشركات اإلماراتية ونظيرتها 
يف اليونان يف مجاالت االستثمار 

والصناعة والطاقة، يؤكدان مدى 
حرص قيادة دولة اإلمارات على دعم 

االستثمارات وإتاحة التيسيرات لها يف 
الدول املختلفة، ما يسهم يف استدامة 

التنمية االقتصادية.

الصندوق المشترك 
يتيح فرصًا في 

مجموعة واسعة من 
القطاعات

إتاحة فرص 
استثمارية متميزة 

ومتنوعة في سوق 
واعدة

جمال الجروان أيمن أبوجيب

إنشاء صندوق استثماري مشترك يدعم االستثمارات اإلماراتية في الخارج

مستثمـرون: دفعة قوية للعالقـات التجارية بني اإلمارات واليونان

»القابضة« توقع شراكة استثمارية بقيمة 4 مليارات يورو مع اليونان

أبوظبي )االتحاد(

 ،)ADQ( »ال���ق���اب���ض���ة«  أع��ل��ن��ت 
وه����ي ش���رك���ة اس��ت��ث��م��اري��ة ق��اب��ض��ة 
اتفاقية  توقيع  أب��وظ��ب��ي،  إم���ارة  ف��ي 
التنمية  بنك  م��ع  استثمارية  ش��راك��ة 
التنمية  بنك  وهو   ،)HDB( الهيليني 
التنمية  بنك  وم��ع  اليوناني،  الوطني 
 ،)HDBI( لالستثمارات  الهيليني 
للتمويالت  السيادي  الصندوق  وه��و 
لتمويل  ال��ي��ون��ان،  ف��ي  االس��ت��ث��م��اري��ة 
استثمارات بقيمة 4 مليارات يورو في 
في  متعددة  أص��ول  وفئات  قطاعات 

االقتصاد اليوناني.
وت���م ت��وق��ي��ع االت��ف��اق��ّي��ة ف��ي إم���ارة 
صاحب  م��ن  ك��ري��م  بحضور  أبوظبي 
ب��ن زاي���د آل  ال��ش��ي��خ محمد  ال��س��م��و 
القائد  نائب  أبوظبي  ولي عهد  نهيان 
ورئيس  المسلّحة،  ل��ل��ق��وات  األع��ل��ى 
كيرياكوس  معالي  اليوناني،  ال���وزراء 
م��ي��ت��س��وت��اك��ي��س. وت���ب���ادل االت��ف��اق��ي��ة 
فراجكوجيانيس،  نتينوس  كونستا 
االقتصادية  الدبلوماسية  وزي��ر  نائب 
ال��خ��ارج��ي��ة  وزارة  ف���ي  واالن���ف���ت���اح 
نائب  تساكيريس،  وأيوانيس  اليونانية 

اليوناّن  في  واالستثمار  التنمية  وزير 
الّسويدي،  حسن  ومحمد  جهة،  من 
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ِل� 

»القابضة« )ADQ( من جهة أخرى.
العالقات  تنامي  االتفاقية  وتؤكد 
ال��ت��ي تربط  ال��م��م��ّي��زة  االق��ت��ص��ادي��ة 
البلدين، كما ستسهم في زيادة اهتمام 
المستثمرين بالفرص االستثمارّية في 
الثالثة  األطراف  وستستثمر  اليونان. 
بشكل مستقل ومشترك في القطاعات 
المستهدفة، بما في ذلك قطاع الطاقة 
والزراعة  الّتحتية  والبنية  المتجّددة 
الحياة،  وعلوم  والّصحة  والتكنولوجيا 
إلى جانب قطاعات اقتصادية أخرى.

نائب  تساكيريس،  أيوانيس  وق��ال 
»تواصل  واالس��ت��ث��م��ار:  التنمية  وزي��ر 
دولة اإلمارات واليونان العمل معاً على 
راسخة  استراتيجّية  شراكات  إقامة 
توّفر  ال��ت��ي  باالستثمارات  مدعومة 
العديد من فرص النمو لكال البلدين. 
الشريك   )ADQ( »القابضة«  وتعد 
في  اإلس��ه��ام  على  لقدرتها  األف��ض��ل 
بفضل  وذلك  االقتصادي،  نمونا  دعم 
شراكات  إقامة  في  الحافل  سجلّها 

استثمارية سيادّية قوّية وملموسة«.

م���ن ج��ان��ب��ه، ق����ال م��ح��م��د حسن 
والرئيس  المنتدب  العضو  السويدي، 
 :)ADQ( »ال��ق��اب��ض��ة«  ِل���  التنفيذي 
»شهدت األعوام األخيرة بناء عالقات 
اإلم����ارات  دول���ة  ب��ي��ن  م��م��ّي��زة  ثنائية 
واليونان، وخاّصة في مجاالت الّتجارة 
والّتنمية االقتصادية. ويؤكد توقيع هذه 
القابضة  التزام  على  اليوم  االّتفاقية 
استراتيجية  شراكات  ببناء   )ADQ(
محفظتنا  تكّمل  رئيسيين  شركاء  مع 
على  قدرتنا  من  وتزيد  االستثمارية 
تحقيق عوائد مالّية مستدامة. ونحن 
المشترك  التعاون  هذا  بأن  ثقة  على 
تسريع  ف��ي  مباشر  بشكل  سيساهم 
وتيرة االستثمارات التي ستدعم النمو 

االقتصادي في البلدين«.
القيمة  أن  إل���ى  اإلش�����ارة  وت��ج��در 
بين  النفطية  غير  للتجارة  اإلجمالّية 
دولة اإلمارات واليونان بلغت ما يقرب 
 ،2021 عام  في  درهم  مليار   2.1 من 
مسّجلة بذلك نمّواً بنسبة وصلت إلى 
 ،2020 بعام  مقارنة  المائة  ف��ي   67
مما يشير إلى تحقيق نسب نمو كبيرة 
مقارنة بمستويات ما قبل »الجائحة«.

 قالت أثينا تشاتزيبيترو، رئيسة مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي يف بنك التنمية الهيليني: »نتطلع إلى تطوير 
مستويات التعاون مع »القابضة« )ADQ( لالستفادة من 

اإلمكانات االقتصادية الكبيرة التي تتمّتع بها اليونان. وسيسهم 
تعميق العالقات االقتصادية بني بلدينا يف إنشاء ممّر جتاري 

راسخ بني منطقتي البحر األبيض املتوسط   والشرق األوسط، 
األمر الذي سيرتقي بدوره مبستوى العالقات التجارية 

الثنائّية وسيفتح آفاقًا جديدة لالستثمار يف اليونان. ويستفيد 
بنك التنمية الهيليني من قاعدة بيانات فريدة، ورغم بدئه 
ألعماله باستثمار 280 مليون يورو فقط، إاّل أّنه أصبح اليوم 

يدير استثمارات بقيمة 8.6 مليار يورو على شكل قروض، حيث 
مت منح أكثر من 38 ألف قرض جديد حتى اآلن، ويتبع البنك 

سياسة التآزر االستراتيجي يف جميع أعماله«.

قال د. هاريس المبروبولوس، رئيس بنك التنمية الهيليني 
لالستثمارات )HDBI(: »ميثل توقيع االتفاقية اليوم مناسبة 

مهّمة أخرى من شأنها تعزيز التعاون بني دولة اإلمارات واليونان. 
ونتطلع إلى العمل مع القابضة )ADQ( لالستفادة من خبراتها 

يف قطاع االستثمارات التي تدعم التنّوع االقتصادي، وتسهم يف 
الوصول إلى أهدافنا املشتركة يف النمو وحتقيق العوائد املالية 

القوّية«.

تعميق العالقات

التنوع االقتصادي

»القابضة« ملتزمة 
ببناء شراكات 

استراتيجية  تمكنها 
من تحقيق عوائد 

مالّية مستدامة

محمد حسن السويدي

حسام عبدالنبي )دبي(

أكد مستثمرون أهمية اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي وقعتها دولتا اإلمارات واليونان، أمس، 

خالل زيارة معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان إلى دولة اإلمارات، أمس، في منح دفعة قوية 

للعالقات االستثمارية والتجارية بين البلدين، مشيرين إلى أن االتفاق على إنشاء صندوق استثماري مشترك 

بقيمة 4 مليارات يورو لتسهيل االستثمارات في االقتصاد اليوناني في مجموعة واسعة من القطاعات، سيفتح 

مجااًل أمام الشركات اإلماراتية والبنوك والمؤسسات المالية لالستفادة.
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»مبادلة«: توسيع نطاق الشراكة مع »التنمية اليوناني لالستثمارات«

وك����ان����ت ات���ف���اق���ي���ة ال���ش���راك���ة 
االس��ت��ث��م��اري��ة ب��ي��ن ال��ط��رف��ي��ن قد 
بشكل  وت��رّك��ز   2018 ع��ام  ُدش��ن��ت 
في  أقلية  اس��ت��ث��م��ارات  على  أول���ي 
ال��ش��رك��ات ال��خ��اص��ة ف��ي ال��ي��ون��ان. 
مبادلة  أنجزت  االتفاقية  وبموجب 
وبنك التنمية اليوناني لالستثمارات 
االستثمار  خ��الل  م��ن  صفقة،  أول 
»فينتشور  ص��ن��دوق  ف��ي  المشترك 
ف��ري��ن��دز ال��ث��ال��ث«، وه���و ص��ن��دوق 
الناشئة  التكنولوجيا  لالستثمارات 
في مرحلة مبكرة. وبهذه المناسبة، 
نائب  المهيري،  المقرب  وليد  قال 
في  للمجموعة  التنفيذي  الرئيس 
اليوناني  االقتصاد  »اتسم  مبادلة: 
وعلى مر السنوات بمرونته العالية، 
للمستثمرين  االقتصاد  هذا  ويوفر 
جاذبة،  ونمو  استثمار  فرص  اليوم 
الموسعة  ش��راك��ت��ن��ا  ت��ت��ي��ح  وس���وف 
اليوناني  التنمية  بنك  مع  والممتدة 
لمبادلة  ال��م��ج��ال  ل��الس��ت��ث��م��ارات، 
ل��ت��س��ري��ع ن��ط��اق اس��ت��ث��م��ارات��ه��ا في 
ال��ي��ون��ان، واالس��ت��ف��ادة م��ن مجاالت 
االب���ت���ك���ار وري�������ادة األع����م����ال ف��ي 
ق��ط��اع��ات أع��م��ال م��ت��ع��ددة.. نحن 
مع  ال��دائ��م  تعاوننا  لتعزيز  نتطلع 
لالستثمارات  اليوناني  التنمية  بنك 
نتطلع  حيث  المقبلة،  الفترة  خالل 
م���ع���اً ل���الس���ت���ف���ادة م���ن ق��ط��اع��ات 
على  القائمة  ال��م��زده��رة  األع��م��ال 

اليونان«.  في  التكنولوجي  االبتكار 
هاريس  الدكتور  قال  جانبه،  من 
التنمية  بنك  رئيس  المبروبولوس، 
»يرتكز  ل��الس��ت��ث��م��ارات:  اليوناني 
تعاوننا مع مبادلة على أسس الثقة 
تمديد  ويعد  المشترك،  والتفاهم 
ن��ط��اق ش��راك��ت��ن��ا االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
المشترك،  االستثمار  مجال  ف��ي 
ب����داي����ة ح���ق���ب���ة ج����دي����دة ت��ت��س��م 
االستثمار  نهج  في  التام  بالتوافق 

فرصة  ي��وف��ر  أن��ه  كما  وم��ج��االت��ه، 
عالقاتنا  تعزيز  لمواصلة  مميزة 
ديناميكية  من  واالستفادة  الثنائية، 
في  ومرونته  اليوناني  االقتصاد 
م��واج��ه��ة ال��ت��ق��ل��ب��ات وال��ت��ح��دي��ات 

العالمية«.
 بدوره، قال أنتيغوني ليمبيروبولو، 
التنمية  لبنك  التنفيذي  الرئيس 
حقق  »لقد  لالستثمارات:  اليوناني 
المشترك  االس��ت��ث��م��ار  ف��ي  نهجنا 
ف��ي تعزيز  ق��وي��ة، وس��اه��م  ن��ت��ائ��ج 
ال���ن���ظ���ام ال���ح���ي���وي االس��ت��ث��م��اري 
الكوادر  على  يركز  الذي  اليوناني، 
ريادة  ومجاالت  المميزة،  البشرية 
ويركز صندوق  المبتكرة«.  األعمال 
االستثمار  على  فريندز«  »فينتشور 
مجال  ف��ي  الناشئة  الشركات  ف��ي 
للمستهلكين  ال��م��وج��ة  األع���م���ال 
بسجل  تمتع  وال��ت��ي  وال��ش��رك��ات، 
تكنولوجيا  مثل  مجاالت  في  حافل 
المالية،  والتكنولوجيا  العقارات، 
كخدمة..  والبرمجيات  واألس��واق، 
االستثمارات  الصندوق  ويستهدف 
ف���ي ال��ي��ون��ان وف���ي ج��م��ي��ع أن��ح��اء 
جميع  في  انتقائي  وبشكل  أوروب��ا، 
دول��ة  ذل��ك  ف��ي  بما  العالم،  أن��ح��اء 
اإلمارات، وكان الصندوق قد دخل 
»إنستاشوب«  في  مبكر  كمستثمر 
2016، ومؤخراً كمستثمر  منذ عام 

مبكر في »هاسبي«. 

أبوظبي )وام(

 أعلنت شركة مبادلة لالستثمار »مبادلة«، شركة االستثمار السيادي في أبوظبي، وبنك التنمية اليوناني لالستثمارات، 

صندوق االستثمار السيادي في اليونان الذي كان يُعرف سابقًا باسم صندوق تنمية االقتصاد الجديد »تانيو«، توقيع 

اتفاقية لتوسيع نطاق الشراكة الحالية القائمة بينهما في مجال االستثمار، والبالغة قيمتها 400 مليون يورو، 

لتشمل االستثمار في مجال الشركات الناشئة واألسهم الخاصة في الصناديق اليونانية األعلى أداًء والتي تركز على 

االستثمار في القطاعات ذات النمو المرتفع. جاء ذلك خالل الزيارة الرسمية لمعالي رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس 

ميتسوتاكيس إلى اإلمارات.

قال جورج دميوبولوس، 
الشريك املؤسس لفينتشور 

فريندز: »يسعدنا الترحيب 
بشركة مبادلة وبنك التنمية 
اليوناني لالستثمارات، ونحن 

متحمسون لشراكتهم معنا 
يف صندوق فينشتور فريندز 

الثالث، ونتطلع للبناء على هذه 
الشراكة، وباستطاعتنا من 

خالل هاتني اجلهتني، مواصلة 
دعم املؤسسني والشركات التي 

ستصبح رائدة يف مجالها، مبا 
يف ذلك /بلوجراوند/ يف مجال 
تكنولوجيا العقارات، و/بيلفو/ 

يف مجال التكنولوجيا املالية، و/
إنستا شوب/ يف مجال األعمال 
املوجهة للمستهلكني«. وأضاف: 

»من خالل شراكة االستثمار 
املشترك، قامت مبادلة وبنك 

التنمية اليوناني لالستثمارات، 
باستعراض عدد من الفرص 
االستثمارية وبشكل متزايد 

على مدى السنوات األربع 
املاضية، ويراجع الطرفان حاليًا 

املزيد من فرص االستثمار 
املباشر واالستثمار يف الصناديق 

االستثمارية«.

صندوق 
فينشتور 

فريندز الثالث

االقتصاد اليوناني 
يتسم بمرونته 

العالية

وليد المقرب المهيري



17
www.alittihad.ae

الثالثاء 9 شوال 1443هـ الموافق 10 مايو 2022م اإلمارات

25 جهة  بـ   2014 عام  في  المعرض  وبــدأ 
وصل  بينما  زائـــر،   2500 وبمعدل  عــارضــة 
الــدورة  في   2021 عام  في  المشاركين  عدد 
وبمعدل  جهة   220 مــن  أكــثــر  االفــتــراضــيــة 
الـــ245 ألف زيــارة، األمر الذي  زيــارات فاق 
العلمية  المنصة  هــذه  ونــجــاح  متانة  يــؤكــد 
التعليم«  »واجهة  في  شارك  وقد  المرموقة، 
جامعة   200 االفتراضية  السابعة  دورته  في 

ومؤسسة تعليمية.
وأكدت الدكتورة موزة سعيد البادي -رئيس 
اللجنة المنظمة للمؤتمر في تصريح لها، أننا 
حريصون في اللجنة على استمرار واستدامة 
شباب  ومؤتمر  التعليم  واجهة  معرض  وزخم 
المعرفية  المنصة  هـــذه  األوســــط  الــشــرق 
المهمة التي تجمع أبناءنا الطلبة مع الخبراء 
والمختصين والمؤسسات األكاديمية العريقة 
القيادة  رؤية  لتحقيق  سعي  في  العالم  حول 
الرشيدة لدولة اإلمارات العربية المتحدة في 
تحقيق أهداف ومتطلبات التنمية المستدامة، 
قــدرات  وتنمية  بتطوير  يتعلق  فيما  خاصة 
المستقبلي  للعمل  وتهيئته  اإلماراتي  الشباب 

ووظائف ومهن المستقبل.
منظومة  في  الشركاء  مع  نعمل  وأضافت: 
مستهدفات  مــع  انــســجــامــاً  تكاملية  عــمــل 
تعزيز  في  اإلمــارات  لدولة  الوطنية  األجندة 
تحققت  التي  ومنجزاتها  الريادية  مسيرتها 
في  ماضية  وهي  مضت،  عاماً  عبر خمسين 
وثبات  بهمة  المقبلة  للعقود  نجاحاتها  تعزيز 
ذلك  في  بما  والتميز،  الريادة  مسيرة  ووفق 
أرقــى  وفــق  التعلمية  النظم  وتطوير  تعزيز 
المستويات العالمية نحو بناء طالب إماراتي 
مستعد للمستقبل قادر وموهوب ومدرب على 
والذكاء  واالبتكار  والتميز  التحسين  فــرص 

االصطناعي.

إضافة نوعية
مدير  النقبي  خلفان  الدكتور  العقيد  وقال 
ــــاإلدارة العامة  ب الــمــؤهــات األمــنــيــة  مــركــز 
إننا  الــداخــلــيــة:  بــــوزارة  الــكــفــاءات  لتطوير 
نجتمع اليوم مجدداً في هذا اللقاء اإلعامي 
»واجهة  ومــعــرض  مؤتمر  بانطاق  المتعلق 
في  األوسط  الشرق  شباب  ومنتدى  التعليم« 
وزارة  أن  مؤكداً   ،2022 للعام  الثامنة  دورتــه 

الداخلية تحرص في كل دورة على استمرار 
التعليمي  دعمها ومشاركتها في هذا الحدث 
األكاديمي العالمي، والتي تستضيفه العاصمة 
المنظمة  اللجنة  وحرصت  أبوظبي،  الحبيبة 
على استمرار انعقاده كل عام بشتى الوسائل 
نوعية في مسيرة دعم  لما يقدم من إضافة 
جهود اإلمارات في تطوير وتعزيز المنظومة 
كافة  في  بها  واالرتقاء  والتعليمية  األكاديمية 

المجاالت.
كما أشار إلى أن وزارة الداخلية من خال 
اإلدارات المعنية بالتطوير والدراسة والبحث 
المشاركة  على  حريصة  واألكاديمي  العلمي 
وزارة  ومشاريع  وبــرامــج  مجهودات  وعــرض 
األكاديمية  والدراسة  التدريب  في  الداخلية 
والمعارف  الخبرات  تــبــادل  على  وحرصها 

والتجارب وأفضل الممارسات.

وأضاف: إن عدداً من اإلدارات المتخصصة 
ســواء  بالفعاليات،  ســتــشــارك  ــــوزارة  ال مــن 
عبر  أو  المتخصصة  المنصات  خــال  مــن 

المشاركة في تقديم الورش والمحاضرات.

مشاركات واسعة
واسعة  مشاركات  الثامنة  الــدورة  وتشهد 
من داخل وخارج الدولة، ويستهدف المعرض 
المحلية  والــمــعــاهــد  والــكــلــيــات  الــجــامــعــات 
دراستهم  استكمال  في  والراغبين  والدولية 
ومعاهد  العلمية  ودرجاتها  مستوياتها  بكافة 
التدريس عن بُعد والوزرات وهيئات التطوير 
والتقني  الفني  التدريب  ومعاهد  األكاديمي 

والبعثات الديبلوماسية.
إلى  التعرف  لزواره فرصة  المعرض  ويتيح 
وتطبيقاتها  العلوم  إليه  توصلت  ما  أحــدث 
في  والــبــحــوث  التقني  والــتــقــدم  المختلفة 
المستقبل  ومــــهــــارات  الــتــعــلــيــم  مــســتــقــبــل 
توائم  التي  والمهنية  األكاديمية  والمسارات 
2071 كما يناقش المعرض  »مئوية اإلمارات 
والتعليم،  للعمل  المتغير  المشهد  محورين« 

و»مستقبل التعليم العالي«.
أحمد  حصة  الدكتورة  أكــدت  جانبها،  من 
رشيد المدير التنفيذي للفرع الثاني مؤسسة 
اإلمارات للتعليم المدرسي، حرص المؤسسة 
والــذي  استراتيجياً،  شريكاً  تكون  أن  على 
في  في  المشاركة  مسؤولية  استشعار  يؤكد 
تطوير االستراتيجيات وخطط عمليات التعلم 
الجهات  جهود  مع  جنب  إلى  جنباً  والتعليم 
والمؤسسات الداعمة لهذا الحدث التعليمي.

التعليم  قسم  رئيس  الرياسي،  نورة  وقالت 
وشــؤون  العمل  وثقافة  التنظيمي  والتطوير 
أبوظبي األول:  والتوطين في بنك  الموظفين 
نحن فخورون بدعمنا لمعرض واجهة التعليم، 
والمساهمة في مد جسور التواصل البّناء بين 
ومختلف  األكاديمية  والمؤسسات  الطاب 
الطريق  لتمهيد  االقــتــصــاديــة،  الــقــطــاعــات 
وإعدادهم  الواعدة  اإلماراتية  المواهب  أمام 

ليصبحوا قادة المستقبل«. 
التنفيذي  الــرئــيــس  أهــلــي  مــريــم  ــت  ــال وق
منّصة  أصبح  المعرض  إن  التعليم:  لواجهة 
الجهات  من  والباحثين  القرار  لصناع  جذب 
الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص.

جانب من المؤتمر الصحفي )تصوير: علي عبيدو(

خالل المؤتمر

بــرعــايــــة سيـــف بـــن زايـــد 

»واجهـــة التعليــــم«
ينطلـق فـي دورتـه الثـامنـة 16 مـايـو

جهـــة ومـؤسســـة تعليميـــة وعشـــرات 
المحــاضــريـــن يشــاركـــون فـي المؤتمــر 220

رسالة عالمية

إطالق كتاب »بن 
حمودة... تاريخ في 

العطاء والتنمية«

أكد حمد سالم بن كردوس 
العامري مدير عام مؤسسة 

زايد لألعمال اخليرية 
واإلنسانية، أن رسالة التعليم 

من أهم األهداف اإلنسانية 
وطنيًا وعامليًا؛ لذلك فقد 

أولى املغفور له الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان »طيب اهلل 
ثراه« التعليم جّل اهتمامه، 

مشيدًا املدارس واملعاهد 
وأسس جامعة اإلمارات، التي 

كان يحرص بنفسه على 
تخريج أبنائه منها، إميانًا 

بأن بالتعليم هو أساس البنية 
التحتية للقفزة النوعية 

لتحقيق سعادة البشر، ومن 
أجل ذلك كان هدف التعليم 

يف »مؤسسة زايد اإلنسانية« 
من أوائل األهداف يف 

تقدمي املساعدات اخليرية 
واإلنسانية، حيث يتم تقدمي 

املنح للطلبة املعسرين من أجل 
مواصلة حتصيلهم املدرسي 

واجلامعي.
وقال: إن ريع وقف »زايد 

اإلنسانية« يتابع النهج يف 
تعزيز مسيرة الدولة داخلها 

وخارجها، إميانًا منه بانه 
اللبنة األولى يف توفير احلياة 

اإلنسانية الكرمية ملستقبل 
األجيال، وخاصة الطلبة 

املقبلني على املراحل اجلامعية؛ 
ألنهم سوف يحققون 

بتخرجهم وسالح تعليم بناء 
بالدهم، ويرفعون عن كاهل 

مجتمعهم معاناة مقومات 
املعيشة ويجسدون بتعليمهم 
قيم احلياة النبيلة يف تعزيز 

األمن واالستقرار والتسامح 
والسالم والعطاء اإلنساني.

جرى على هامش املؤمتر 
الصحفي توقيع اتفاقيتني 

لرعاية احلدث، كانت األولى 
بني مؤسسة واجهة التعليم 

ومؤسسة بن حمودة والثانية 
مع بنك أبوظبي األول، كما 

جرى أثناء املؤمتر الصحفي 
اإلعالن عن إطالق كتاب »بن 

حمودة... تاريخ يف العطاء 
والتنمية« من إصدار مؤسسة 
واجهة التعليم والذي يتناول 

مسيرة مؤسسة وطنية 
رائدة ودورها املجتمعي يف 

تعزيز مسيرة التنمية، حيث 
ُتعد مجموعة شركات بن 

حمودة منوذجًا يحتذى 
به عند احلديث عن دور 

القطاع اخلاص يف التنمية، 
ومساهمتها يف دعم االقتصاد 

الوطني.

إبراهيم سليم )أبوظبي( 

تنطلق فعاليات الدورة الثامنة من معرض 

واجهة التعليم ومؤتمر شباب الشرق 

األوسط في صالة جوجيستو أرينا في 

أبوظبي تحت شعار »خمسون عامًا من 

تمكين التعليم«، بنسخته الهجينة- 

حضوريًا وافتراضيًا، وذلك يومي 16 و17 

من مايو الحالي، تحت رعاية الفريق سمو 

الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس 

مجلس الوزراء وزير الداخلية. ويجمع الحدث 

أكثر من 220 جهة ومؤسسة تعليمية إلى 

جانب عشرات المحاضرين المتخصصين 

ليقدموا من خالل ورش خالصة خبراتهم 

للطلبة والراغبين في تكملة تعليمهم 

بكافة الدرجات األكاديمية والعلمية، فضاًل 

عن إلقاء الضوء حول مستقبل التعليم 

والمهن وآفاق التطوير المنشود، جاء ذلك 

في مؤتمر صحفي عقد أمس »االثنين« 

في نادي الشباب في أبوظبي لإلعالن عن 

تفاصيل الدورة الثامنة. 

أكدت الدكتورة ودميه غامن بن حمودة ممثلة مجموعة بن حمودة وعضو هيئة التدريس 
يف جامعة محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية، احلرص على تعزيز الشراكة املجتمعية مع 

كافة املؤسسات والهيئات الوطنية والفعاليات التربوية واألكادميية، وذلك برؤية القيادة 
الرشيدة التي تدعم وتعزز اجلهود يف سبيل متكني وتطوير قدرات الشباب اإلماراتي 

لإلسهام يف املستقبل املشرق، مؤكدًة أن املشاركة يف دعم ورعاية واجهة التعليم يصب يف 
حتقيق هذه الرؤية يف تعزيز مسيرة التنمية، وبناء اقتصاد مستدام ومتنوع، وقائم على 

املعرفة واإلسهام يف اجلهود الوطنية الساعية لتحقيق رؤية اإلمارات العربية املتحدة 
ومساعيها نحو حتقيق أهدافها اإلنسانية وتعزيز النجاحات واإلجنازات التي حتققت 

عبر اخلمسني عامًا املاضية والسير بثبات وثقة نحو املزيد من النجاحات.

تعزيز مسيرة التنمية

تحديث استراتيجية االبتكار يف جامعة أبوظبي 

أبوظبي )االتحاد(

أكثر  عــالــم  »تحفيز  شــعــار  تــحــت 
أبوظبي  جامعة  حدثت  اســتــدامــة«، 
»جامعة  لــابــتــكــار  استراتيجيتها 
أبوظبي تبتكر«، والتي تركز على ثاثة 
محاور أساسية قائمة على االبتكار، 
والبحث العلمي، واحتضان الشركات 
األســاس  حجر  يمثل  بما  الناشئة، 
في  األعــمــال  ــادة  ري وتعليم  لابتكار 
المتحدة.  العربية  اإلمــــارات  دولـــة 
ومنذ تدشينها، تركز جامعة أبوظبي 
مساعيها لرفد جهود االبتكار وتزويد 
التدريسية  الهيئة  وأعــضــاء  الطلبة 
مستدامة  بــحــلــول  كــكــل  والمجتمع 
وشاملة لمواجهة مختلف التحديات.

تعيين  أبــوظــبــي  وأعــلــنــت جــامــعــة 
منصب  في  بيرالتا  ألبرتو  الدكتور 
مــديــر االبـــتـــكـــار وريــــــادة األعــمــال 
وتنفيذ  تطوير  جهود  يترأس  والــذي 
ــة »جـــامـــعـــة أبــوظــبــي  ــجــي ــي ــرات اســت
بيرالتا  الدكتور  يتمتع  حيث  تبتكر«، 

العملية  الخبرات  من  حافل  بسجل 
في  واالبتكار  األبحاث  مجاالت  في 
القطاعين العام والخاص، إلى جانب 
ــــادة األعــمــال  ــي ري ــة ف خــبــرة واســع

المستدامة واالبتكار االجتماعي.
»يسعدني  بيرالتا:  الدكتور  وقــال 

أبوظبي  جامعة  فريق  إلى  االنضمام 
االبتكار  استراتيجية  في  للمساهمة 
التي تسعى إلى تعزيز تأثير االبتكار 
وريــادة األعمال في دولــة اإلمــارات. 
اإلنــجــازات  على  البناء  ــى  إل أتطلع 
أبوظبي  جامعة  حققتها  التي  الهامة 
فــي هــذا اإلطـــار والــعــمــل لمواصلة 
ـــقـــاء بــالــمــنــظــومــة األكــاديــمــيــة  االرت

الشاملة«.
أبوظبي  جامعة  »تجسد  وأضــاف: 
ــكــار  ــت قــيــم الــتــمــيــز والـــتـــعـــاون واالب
والترابط، التي ستساهم في تحقيق 
لألمم  المستدامة  التنمية  أهــداف 
الوطنية  واالستراتيجية  المتحدة 

لابتكار في الدولة«.
وقار  البروفيسور  قال  جهته،  من 
ــي:  ــوظــب ــة أب أحـــمـــد، مـــديـــر جــامــع
ــي بــتــزويــد  ــوظــب ــزم جــامــعــة أب ــت ــل »ت
فيها  التدريس  وأعضاء هيئة  طلبتها 
ببيئة  الصلة  ذات  الجهات  ومختلف 
خصبة لتعزيز االبتكار في كل مناحي 

دراساتهم وأبحاثهم«.

مواصلة االرتقاء 
بالمنظومة األكاديمية 

الشاملة

ألبرتو بيرالتا

تكريم فائزة بجائزة حمدان بن راشد لألداء التعليمي 

العين )االتحاد(

كّرم معالي زكي نسيبة، المستشار 
رئيس  الــســمــو  لــصــاحــب  الــثــقــافــي 
لجامعة  األعــلــى  الــرئــيــس  ــة-  ــدول ال
اإلمــــــــارات، فـــي مــكــتــبــه بــجــامــعــة 
نورة  الطالبة  أمس،  اإلمارات صباح 
ماجستير  على  الحاصلة  الحمادي، 
ــي كلية  ــي الــتــربــيــة االبــتــكــاريــة ف ف
العربية  اإلمــارات  جامعة   - التربية 
جــائــزة  عــلــى  لحصولها  الــمــتــحــدة، 
التعليمي  ــألداء  ل راشــد  بن  حمدان 
فئة   -24 ـــ  ال الـــدورة  فــي  الُمتمّيز 

المتمّيز. الُمعلّم 
للجامعة  األعــلــى  الرئيس  وأشـــاد 
بالمستوى العملي المتميز لخريجات 
المكانة  يعكسن  والــاتــي  الجامعة، 
المتميزة  والجهود  الــرائــدة  العلمية 
وتحفيز  دعـــم  خـــال  مــن  للجامعة 
طلبتها على التطّور والتعليم الُمستمر 
الطليعة،  فــي  ـــدوام  ال على  ليكونوا 

متمنياً لها دوام التوفيق والنجاح.

ــول: »نــفــتــخــر بــأن  ــق ــال ــم ب ــت واخــت
نخبة  ـــــارات  اإلم جــامــعــة  تحتضن 
يحرصن  الــوطــن  بنات  مــن  متميزة 
المستقبل  إلى  وينظرن  اإلبداع  على 
بــطــرق ُمــبــتــكــرة، ويـُــبـــرزن الــصــورة 

القادرة  اإلماراتية  للمرأة  الُمشرقة 
على تحقيق طموحات الوطن وآماله، 
نظر  بعد  على  حــّيــاً  دلــيــًا  ويُمثلن 
وإيمانه  اهلل،  رحمه  الدولة،  مؤسس 

بطاقاتها وإمكاناتها اإلبداعية«.

نسيبة لدى تكريم نورة الحمادي )من المصدر(



إبراهيم سليم )أبوظبي(

أجمع المشاركون في مؤتمر »الوحدة اإلسالمية المفهوم والفرص 
وقيادتها  اإلم��ارات  لدولة  األهمية  بالغ  ال��دور  على  والتحديات«، 
على  وحرصها  المستقبل،  في  بالتفكير  الدائم  وانشغالها  الملهمة 
دعم المجتمعات المسلمة، وتأمين مستقبلها، وتحقيق استقرارها، 
وإحياء وترسيخ القيم، مقدمين أسمى آيات الشكر والعرفان لدولة 
قيم  لترسيخ  وسعيها  دوره���ا،  على  الرشيدة  وقيادتها  اإلم���ارات 

التسامح والتعايش والتعاون بين بني البشر.
كما أكد المشاركون في البيان الختامي ألعمال المؤتمر أن الوحدة 
اإلسالمية كانت حقيقة تاريخية حضارية، شملت مختلف مجاالت 
المجتمعات  من  مجتمع  كل  خصوصية  على  والتأكيد  الحياة.. 

المسلمة.
األمين  البشاري  د. محمد  تاله  الذي  البيان  في  وتفصياًل، جاء 
العام للمجلس، أنه على مدى يومي الثامن والتاسع من شهر مايو 
2022 التقى أكثر من 500 من القيادات السياسية والدينية والفكرية 
المسلمة، يمثلون مختلف مناطق  للدول والمجتمعات  واالجتماعية 
العالم في القارات الخمس، وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة لتأسيس 
المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة.... وعلى مدى أكثر من 30 
ووزراء، ومفتون،  رئيسة قدمها رؤساء دول،  وكلمة  جلسة حوارية، 
ورؤساء جامعات، وعمداء كليات، وأساتذة، وباحثون، تناولوا بعمق 
الفرص،  المفهوم،  اإلسالمية:  »الوحدة  موضوع  وثراء  وموضوعية 

التحديات«.
هذا الموضوع الذي يعتبر أهم قضية شغلت العقل المسلم منذ 
حركات  مع  فكرية  كقضية  ب��دأت  حيث  العشرين،  القرن  بدايات 
االستقالل عن االستعمار الغربي، وأثارت خياالت الكتاب والمثقفين 
بعد  ما  مرحلة  في  اإلسالمي  العالم  دخ��ول  ومع  والمفكرين..... 
االستعمار، وما صاحبها من تغيرات جوهرية في مكوناته السياسية 

واالجتماعية والفكرية.
وأضاف البيان أنه ومع ظهور األحزاب السياسية التي تتخذ من 
الوحدة  مفهوم  يعد  لم  السلطة،  إلى  للوصول  أيديولوجية  اإلسالم 
اإلسالمية بذلك الوضوح والجالء، الذي كان عند السابقين، وهو 
والمجتمعات،  بين األفراد  دينية تجمع  أنها وحدة معنوية، روحية، 
وال تحول دون انتمائهم لدول وأوطان مختلفة متنوعة متعددة، حيث 
يكون المقصد والغاية هو التعاون والتبادل لتحقيق مصالح اإلنسان 

المسلم واالرتقاء بمعيشته. 
المعنى  بهذا  صنعت  اإلسالمية  الوحدة  أن  إل��ى  البيان  وأش��ار 
خطوات  اإلنسانية  ركب  دفع  في  ساهمت  رائ��دة  حضارة  األصيل 
ولكنها  ومتعددة،  متنوعة  ثقافية  أنساقاً  األمام. صنعت  إلى  كبيرة 
إسهامات  معالمها  تحدد  واح��دة  كبيرة  حضارة  سياق  في  تنتظم 
والفلسفة  واآلداب  والفنون  العلوم  في  للبشرية  قدمتها  عظيمة 

والعمارة والفلك والرياضيات والطب والموسيقى... إلخ. 
وذكر البيان أن هذه الوحدة الحضارية التي امتدت لقرون عدة 
وثقافات،  من الزمان، وكانت تتمدد بصورة دائمة لتحتضن شعوباً 

اآلخر،  واستيعاب  التعددية  أمة  فكانت  وفنونها،  علومها  وتتبنى 
والحوار المستمر مع المخالف لها دينياً الذي يتوج دائماً بالتبادل 
للثقافات،  واالستيعاب  والتبني  وباالندماج  وعطاًء،  أخذاً  الثقافي 

والمجتمعات، والتقاليد، واألعراف. 
البعيدة  التاريخية  الحقائق  هذه  من  »انطالقاً  أنه:  البيان  وأكد 
والواسع  العميق،  التاريخي  التأصيل  تحقيق  نحو  والقريبة، وسعياً 
في  وتجلياتها  التاريخية،  اإلسالمية  الوحدة  لحقيقة  والمتشعب 
كانت  إنسانية  حضارة  بناء  في  ودوره��ا  الحياة،  مجاالت  مختلف 
هي أساس الحضارة العالمية الحديثة ورافدها األصيل بكل العلوم 

والفنون«.
الوصول  أجل  من  بحثية  ورق��ات   110 من  أكثر  المؤتمر  وناقش 
إلى جوهر حقيقة الوحدة اإلسالمية في صورتها التاريخية البّناءة، 
وفي صورها المستقبلية التي سوف تنهض بالمجتمعات المسلمة، 

وتسهم في تنميتها وتطويرها والقضاء على الفقر فيها، والنهوض 
بالتعليم والبحث العلمي، وكذلك تواجه التحديات التي تعاني منها 
مجتمعات المسلمين، سواء التطرف والعنف، أو التعصب والتحزب 

والطائفية.
لدولة  والعرفان  والتقدير  الشكر  بتوجيه  المجتمعون  وأوص��ى 
اإلمارات وقيادتها الملهمة التي تنشغل دائماً بالتفكير في المستقبل، 
وتحرص على دعم المجتمعات المسلمة، وتأمين مستقبلها، وتحقيق 
الكلل  تعرف  ال  بصورة  وتعمل  دولها،  في  وازدهارها  استقرارها، 
أو الملل على إحياء وترسيخ القيم اإلسالمية األصيلة التي تحقق 
التسامح  قيم  وترسخ  للمجتمعات،  واالس��ت��ق��رار  واألم��ن  السالم 

والتعايش والتعاون بين بني البشر.
تاريخية  حقيقة  كانت  اإلسالمية  ال��وح��دة  أن  التأكيد  وكذلك 
والفكرية  االقتصادية  الحياة  مجاالت  مختلف  شملت  حضارية، 
واالجتماعية والثقافية والتعليمية، كما كانت تلك الحقيقة ماثلة في 
العمارة والفنون واآلداب، ولكنها لم تكن حقيقة سياسية إدارية.... 
وقد أدى الخلط بين الحضاري والسياسي إلى التشتت واالرتباك 
الحديث،  العصر  في  اإلسالمية  ال��وح��دة  مفهوم  ح��ول  وال��ص��راع 
األخيرة  العقود  التي نشأت في  والحركات  الجماعات  فقد حّولت 
مفهوم الوحدة اإلسالمية إلى مشروع سياسي يطمح في بناء مجد 

شخصي، أو حزبي. 
المسلمة،  المجتمعات  من  مجتمع  كل  خصوصية  على  وأجمعوا 
وأن التحديات التي تواجهها تتعدد بتعدد دولها ومناطقها، وتتعدد 
كذلك بتعدد مستويات التنمية وتحدياتها التي تعيشها دولها، ولذلك 
يؤكد المؤتمر على ضرورة احترام تلك الخصوصيات والعمل دائماً 
ضمن األطر الدستورية، والقانونية للدولة الوطنية، بما يحافظ على 
استقرارها وأمنها، وفي نفس الوقت يحقق االستفادة المتبادلة بين 
الدول والمجتمعات التي يعيش فيها المسلمون، وكذلك التأكيد على 
الحقيقية  المعاني  والديني  العام،  التعليم  مناهج  تضمين  ضرورة 
للوحدة اإلسالمية بما يفتح اآلفاق أمام األجيال القادمة لالنشغال 
ويواجه  بمجتمعاتهم،  النهوض  ويحقق  المسلمين،  يفيد  ما  بكل 
بمستويات  ويرتقي  وازدهارهم،  تقدمهم  من  تنال  التي  التحديات 

معيشتهم، ويضعهم في مكانة »خير أمة أخرجت للناس«.
جميع  ف��ي  الديني  الخطاب  وتطوير  إص���الح،  ض���رورة  وأك���دوا 
مجتمع،  كل  احتياجات  مع  يتناسب  بما  المسلمة،  المجتمعات 
المساجد،  في  س��واء  الديني،  الخطاب  يكون  بحيث  ومتطلباته، 
للمجتمع  الثقافي  للمستوى  مناسباً  والتثقيف  التعليم،  حلقات  أو 
واإلشكاليات  األسئلة  عن  اإلجابة  على  وق��ادراً  معه،  يتعامل  الذي 

والمفاهيم التي تشكل الوعي الجمعي للمسلمين.
وكذلك التأكيد على أهمية توظيف اإلعالم بكل أنواعه، الجديد 
مختلف  في  للمسلمين  الجمعي  الوعي  تشكيل  إلع��ادة  والتقليدي 
المجتمعات، وبمختلف اللغات، ليكونوا على فهم وإدراك حقيقيين 
القرن  في  المسلم  العقل  تشكل  أن  ينبغي  التي  الكبرى  للقضايا 
الحادي والعشرين، بما يحقق مصالح تلك المجتمعات وطموحات 

وأحالم أفرادها في العيش اآلمن السعيد.

آفاق جديدة

الشيخ  املشاركون بالشكر ملعالي  يف اخلتام، توّجه 
التسامح والتعايش  نهيان بن مبارك آل نهيان وزير 

للمؤمتر  تشريفه  على  املتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة 
الضافية  العميقة  كلمته  وعلى  الكرمية،  بالرعاية 

للمؤمتر وحواراته،  التي قدمت رؤية وتأطيرًا  الوافية، 
وفتحت اآلفاق أمام مداخالته لتنطلق يف فضاءات أكثر 

واستنارة. رحابًة 

محمد البشاري
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اإلمارات وقيادتها
البيان الختامي لمؤتمر »الوحدة اإلسالمية: المفهوم والفرص والتحديات«:

تحرص على دعم المجتمعات المسلمة وتأمين مستقبلها 

نهيان بن مبارك وعلي النعيمي وعبداهلل بن بيه وكبار الحضور خالل المؤتمر )االتحاد(
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خريطة طريق مستدامة لتعزيز حقوق األفراد بالدولة

»حقوق اإلنسان« يف اإلمارات تستعرض منجزات الـ 100 يوم

آمنة الكتبي )دبي(

 
الهيئة  رئيس  ك��روز،  مقصود  أعلن 
دول��ة  ف��ي  اإلن��س��ان  لحقوق  الوطنية 
اإلمارات، عن ما تم إنجازه في ختام 
»خطة المئة يوم« لألعمال التأسيسية 
واستعرض  ل�»الهيئة«،  والتنظيمية 
أمس  عقد  مؤتمر صحفي  في  ك��روز 
منجزات  للصحافة،  دب��ي  ن��ادي  ف��ي 
»خطة المئة يوم« لألعمال التأسيسية 
أهدافها  استكملت  والتي  والتنظيمية 

بنجاح في 22 أبريل الماضي.
وق�����ال رئ���ي���س ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة 
اإلمارات:  دولة  في  اإلنسان  لحقوق 
حقوق  صون  أجل  من  للعمل  »نسعى 
عن  وذلك  متطلباته،  وتلبيه  اإلنسان 
تدشين  إل��ى  )الهيئة(  سعي  ط��ري��ق 
وتعزيزها  االستراتيجية،  الشراكات 
الحكومية  ال��م��ؤس��س��ات  جميع  م��ع 
ونحن  اإلن��س��ان،  حقوق  تدعم  التي 
ن��ع��ل��ن خ���ت���ام ال��م��ئ��ة ي�����وم، ون��ق��وم 
ب��ت��دش��ي��ن ان��ط��اق��ة اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
بمعالجة  والمعنية  الحقوقي  العمل 
ك��اف��ة ال��م��ل��ف��ات ال��ح��ق��وق��ي��ة، وف��ق 
ملموسة  ومخرجات  مدروسة  أجندة 
ف��ي إط����ار ال��م��ن��ه��ج��ي��ة االس��ت��ب��اق��ي��ة 
أن  إلى  الحقوقية«، الفتاً  واألولويات 
يوم  المئة  فترة  طوال  إنجازه  تم  ما 
والتنظيمية،  التأسيسية  لألعمال 
نحو  األساس  وضع حجر  بمثابة  هو 
لتعزيز  م��س��ت��دام��ة  ط��ري��ق  خ��ري��ط��ة 
حقوق األفراد والمجتمعات في دولة 

المتحدة. العربية  اإلمارات 
عملنا  فقد  ك���روز:  مقصود  وت��اب��ع 
م��دار  وعلى  الماضية  الفترة  ط��وال 
وآليات  الممكنات  وضع  على  الساعة 
ت��س��ري��ع وت���ي���رة اإلن���ج���از ل��ل��ج��وان��ب 
التنظيمية واإلدارية الضرورية لتحقيق 
»الجاهزية المؤسسية« للهيئة الوطنية 
لحقوق اإلنسان، حيث تم تحقيق عدٍد 
من المنجزات التنظيمية والتأسيسية، 
اجتماعات   4 عقد  ت��م  أن��ه  موضحاً 
رئيسية لمجلس األمناء، والتي تم من 
التوجيهية  ال��ق��رارات  إص��دار  خالها 
واع��ت��م��اد ال��ل��وائ��ح ال��داخ��ل��ي��ة وإق���رار 

الهيكل التنظيمي الرسمي.
»المقر  اعتماد  ت��م  كما  وأض���اف: 
لحقوق  ال��وط��ن��ي��ة  للهيئة  ال��رئ��ي��س« 
اإلن����س����ان، وال���ع���م���ل ع��ل��ى ت��ج��ه��ي��زه 
الستقبال  متاحاً  ليكون  كامل  بشكل 
الجمهور بعد 3 أشهر، وعقد اللقاءات 
التعريفية مع عدٍد من الوفود الدولية 
وممثلي البعثات الدبلوماسية في دولة 

في  للمشاركة  ب��اإلض��اف��ة  اإلم����ارات، 
داخلياً  الحقوقية  الفعاليات  من  عدد 
وخارجياً في إطار الجوالت التعريفية 
التواصل وبناء  ب�»الهيئة«، ومد جسور 

شبكة العاقات اإلستراتيجية.
أيضاً  المنجزات  بين  من  أنه  وبين 
االنتهاء من تصميم الموقع اإللكتروني 
التواصل  وتدشين حسابات  الرسمي، 
االجتماعي والتي ستكون بمثابة أدوات 
لتعزيز  وكذلك  التفاعلية،  التواصل 
ونشر ثقافة حقوق اإلنسان، من خال 

دوري،  التوعية بشكل  إطاق حمات 
كما تم اعتماد الرقم المجاني وخطة 
تدشين »مركز االتصال« والذي سيتم 
أشهر،   3 بعد  وتفعيله  عنه  اإلع��ان 
المتنوعة  الخدمات  من  قائمة  وف��ق 
الشكاوى«،  »تلقي  والتي تشمل خدمة 
وخ���دم���ة »ال��م��ش��ارك��ة ب��ال��م��ع��ل��وم��ة«، 
وخدمة  المقترحات«،  »تقديم  وخدمة 

»طرح االستفسارات«. 
إنجازه في  تم  لما  باإلضافة  وتابع: 
فترة »المئة يوم« لألعمال التأسيسية 
والتنظيمية، فقد عقد مجلس األمناء 
يوم«  »للمئة  الرابع  الختامي  االجتماع 
بتاريخ 21 أبريل 2022م، والذي جاءت 
مخرجاته على النحو التالي، حيث تم 
الرؤية والرسالة والقيم،  اعتماد قرار 
واعتماد كل من قرار الهيكل التنظيمي، 
الست  الدائمة  اللجان  عضوية  وقرار 
واخ��ت��ص��اص��ات��ه��م، واع��ت��م��اد ال��ل��وائ��ح 

التنظيمية للموارد البشرية والمالية.

قال مقصود كروز: »كما مت تكليف اللجان الدائمة 
الست للمرحلة املقبلة من العمل احلقوقي، وذلك 
من خالل وضع خطة اجتماعات اللجان الدائمة 

الستة للنصف الثاني من عام 2022م، ووضع اخلطة 
التشغيلية للجان الدائمة الست للنصف الثاني من 

عام 2022م، كما مت إلغاء »اللجنة االستشارية« 
املؤقتة و»جلنة االتصال االستراتيجي« املؤقتة 

الستكمال مهامها بانقضاء مدة »املئة يوم«.
وقال كروز: كما مت إلغاء دورة انعقاد اجتماعات 

أعضاء مجلس األمناء كل )21( يومًا الستكمال 
مهامها بانقضاء مدة»املئة يوم«، ومت اعتماد دورة 

انعقاد اجتماعات استثنائية ألعضاء مجلس 
األمناء كل ثالثة أشهر واملنصوص عليها يف القانون 

االحتادي رقم )12( لسنة 2021م، ومبشاركة املمثلني 
اخلمسة عن اجلهات احلكومية والذين ليس لهم 

حق التصويت، وذلك متاشيًا مع قرار رئيس الدولة 
)22( لسنة 2021م بشأن ممثلي اجلهات احلكومية 

يف اجتماعات مجلس األمناء، ومبا يتوافق مع مبادئ 
باريس.  وأعلن كروز أن الهيئة الوطنية حلقوق 

اإلنسان تتيح الفرصة أمام اجلميع لالنضمام إلى 
فريق العمل املتميز، مبا يضمن التمثيل املتساوي 

جلميع الشرائح يف املجتمع دون أي متييز، كما ندعو 
جميع املهتمني من أصحاب االختصاص بحقوق 

اإلنسان أو االختصاصات األخرى التي تخدم 
الوحدات التنظيمية لدينا بزيارة صفحة »انضم 

إلينا« باملوقع اإللكتروني للتسجيل.

وضع خطة اجتماعات اللجان

 »الهيئة« تتيح الفرصة 
أمام الجميع لالنضمام 
إلى فريق العمل المتميز

مقصود كروز

مونتيفيديو )وام(

 وقعت وكالة أنباء اإلمارات »وام« اتفاقيات مع ثالث مؤسسات إعالمية 
في جمهورية األوروغواي بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال 

التبادل اإلخباري. جاء ذلك في إطار زيارة وفد »وام« برئاسة محمد 
جالل الريسي مدير عام الوكالة إلى جمهورية األوروغواي وعدد من 

دول أمريكا الالتينية. وقع االتفاقيات محمد جالل الريسي ومارتن 
أجوري مدير عام صحيفة إلبايس العريقة، وخافير أوليفيرا مدير عام 

قناة 4 التلفزيونية، وجيراردو سوتيلو رئيس مجموعة اإلعالم الوطنية 
في أوروغواي. 

يأتي توقيع االتفاقيات انطالقًا من حرص »وام« على ترسيخ نموذج 
متطور للتعاون والشراكة مع مختلف وسائل اإلعالم العالمية، خاصة 

مع تنظيم الكونجرس العالمي لإلعالم في أبوظبي، خالل الفترة من 15 
إلى 17 نوفمبر 2022. 

وأكد محمد جالل الريسي أن دولة اإلمارات وجمهورية األوروغواي 
ترتبطان بعالقات صداقة وتعاون متميزة في مختلف المجاالت ومنها 

المجال اإلعالمي.. مشيرًا إلى أن توقيع هذه االتفاقيات مع نخبة 
من المؤسسات اإلعالمية العريقة باألوروغواي، يسهم في تعزيز أطر 

التعاون اإلعالمي المشترك وتبادل األفكار والخبرات وإثراء المنظومة 
اإلعالمية في كال البلدين.  وقال: »إن وكالة أنباء اإلمارات حريصة على 

توسيع شبكة عالقاتها مع المؤسسات اإلعالمية العالمية خاصة مع 
تنظيم الكونجرس العالمي لإلعالم في أبوظبي نوفمبر المقبل، الذي 

يشكل منصة إعالمية مهمة الستشراف مستقبل قطاع اإلعالم في 
المنطقة والعالم، واالستفادة من الفرص المتاحة لبناء عالقات شراكة 

مثمرة ومستدامة بين كافة المؤسسات اإلعالمية المشاركة«. وأعرب 
عن تطلعه لمشاركة المؤسسات اإلعالمية في جمهورية أوروغواي في 

هذا الحدث العالمي البارز، في ظل ما تمتلكه من تاريخ عريق من العمل 
اإلعالمي الذي يمتد لعشرات السنين.

في إطار زيارة وفد الوكالة

»وام« توقع اتفاقيـــات تعـــاون مع 

مؤسسات إعالمية  يف األوروغواي

محمد جالل الريسي خالل توقيع بعض االتفاقيات)وام(

عالقات صداقة وتعاون متميزة بين البلدين 
في مختلف المجاالت

في دراسة لـ »تريندز«

تمكني اإلعالميني رقميًا لتعزيز ثقافة التعايش والتسامح

أبوظبي)االتحاد(

 أوص���ت دراس���ة ح��دي��ث��ة، أص��دره��ا 
واالستشارات،  للبحوث  تريندز  مركز 
تحت عنوان: »فرص التعايش والتسامح 
وتحدياتهما في ظل اإلعام الرقمي«، 
واإلع��ام��ي��ي��ن  الصحفيين  ب��ت��دري��ب 
وال��ن��اش��ط��ي��ن ف���ي اإلع�����ام ال��رق��م��ي 
استخدام  م��ن  يمكنهم  بما  وتأهيلهم 
تقنيات اإلعام ودعمهم بورش، ودورات 
مع  التعامل  م��ن  وتمكينهم  لتأهيلهم 
اإلعام الجديد من أجل تعظيم فرص 
التعايش والتسامح ومجابهة التحديات 
لقيم  ال��رق��م��ي  اإلع����ام  يمثلها  ال��ت��ي 

التعايش والتسامح.
التي أعدتها نوف  ال��دراس��ة  وأك��دت 
في  باحث  مساعدة  السعدي،  يعقوب 
واالستشارات،  للبحوث  تريندز  مركز 
أهمية نشر ثقافتي التعايش والتسامح 
ف���ي م��ن��ص��ات اإلع�����ام ال��رق��م��ي من 
والتربوية،  الدينية،  المؤسسات  ِقبل 
والتعليمية من خال دعم الثقافة وتنظيم 
إلى جانب  تدعمها  وفعاليات  مبادرات 
تعميق الجوانب اإليجابية التي ظهرت 
والتي  الموضوع،  حول  ال��دراس��ات  في 
وثقافة  اإلنساني،  الجانب  على  تحث 

الحوار، والتعايش، والتسامح.
ودعت الدراسة إلى ضرورة الحفاظ 
وتماسكها،  المجتمعات  وح���دة  على 

والحفاظ على الهوية الوطنية في ظل 
إلى  الرقمي، إضافة  اإلع��ام  تحديات 
اإلع��ام  منصات  مستخدمي  تثقيف 
مجابهة  بأهمية  وتوعيتهم  ال��رق��م��ي، 
وكيفية  والتسامح  التعايش  تحديات 
وتقبل  السلمي  التعايش  ثقافة  تعزيز 
اآلخ��ر، فضًا عن غرس ثقافة تقديم 
ال��م��ص��ل��ح��ة ال��ع��ام��ة ع��ل��ى ال��م��ص��ال��ح 
اإلع��ام  وسائل  خ��ال  من  الشخصية 

والجهات ذات العاقة.
وش�����ددت ال���دراس���ة ع��ل��ى ض���رورة 
والعرقية  الطائفية،  المحاصصة  نبذ 
والتخلص منها تدريجياً، وتقوية نشاط 
عبر  ودوره  الرقمي  الوطني  اإلع���ام 
المنصات الرقمية، والعمل على توعية 
أفراد المجتمع بأهمية تقصي المعلومات 
من المصادر الرسمية لتجنب التضليل 
من  ما  المفبركة،  واألخ��ب��ار  اإلعامي 
والتسامح  التعايش  قيم  تعزيز  شأنه 
والسام ونشر ثقافة تقبل اآلخر ونبذ 
العنف والكراهية عبر منصات اإلعام 

الرقمي. 

الرقمي  اإلع��ام  أن  الدراسة  وبينت 
من  الرغم  على  ألنه  حدين،  ذو  ساح 
إتاحته الفرصة لتعزيز ثقافتي التعايش 
من  الكثير  يستدعي  فإنه  والتسامح 
التحديات التي من الممكن لها أن تعوق 
عملية تفعيل ثقافتي التسامح والتعايش 
اإلعام  فإن  ذلك  ورغ��م  وترسيخهما، 
نبذ  ف��ي  كبير  بشكل  يسهم  ال��رق��م��ي 
والتطرف  القومي  والتعصب  الطائفية 
المتنوعة  الثقافات  وت��ب��ادل  ال��دي��ن��ي، 
ونشر ثقافة االختاف والتنوع، وعرض 
ثقافات الشعوب األخرى وخبراتها في 

التسامح والتعايش.
الطائفية  نبذ  أن  ال���دراس���ة  ورأت 
من  االختاف  ثقافة  ونشر  والتطرف 
أهم الفرص التي من الممكن أن يوفرها 
اإلعام الرقمي، فمن الممكن أن يكون 
وصل  حبل  ومنصاته  الرقمي  اإلع��ام 
الديانات  مختلف  معتنقي  بين  يربط 
للحوار  ونافذة  واألع��راق،  والجنسيات 
الواحد  السلمي بين مكونات المجتمع 
والشعوب بعضها مع بعض. كما يمكن 
أن يكون وسيلة ناجعة لتفكيك الخطابات 
المتطرفة واألفكار التي ال تتفق مع قيم 
التعايش والتسامح، ونشر قيم السام 
ثقافات  ع���رض  يمثل  فيما  وال���وئ���ام، 
الشعوب األخرى وخبراتها في التسامح 
والتعايش واحداً من أهم الفرص التي 
من الممكن أن يوفرها اإلعام الرقمي.

تحديات
استعرضت الدراسة أيضًا 

بعض التحديات التي حتول 
دون نشر ثقافتي التعايش 

والتسامح عبر منصات 
اإلعالم الرقمي، ومنها 
استخدام هذه املنصات 

اإلعالمية من ِقبل محاربي 
قيم التعايش والتسامح 

من جماعات متطرفة لبث 
الكراهية والعنف عبر 
اخلطابات التأجيجية 
التي تثير القالقل بني 

مختلف األديان واجلنسيات 
واألعراق، مبينة أن اإلعالم 
الرقمي أسهم بدرجة كبيرة 

يف عوملة التطرف. كما أن 
تصاعد أنشطة اجلماعات 

املتطرفة والتنظيمات 
اإلرهابية يف الفترة األخيرة 

كان مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا 
باإلعالم الرقمي، حيث 

جنحت هذه اجلماعات يف 
استغالل املنصات بفعالية يف 
عمليات التجنيد والدعاية 
أليديولوجياتها والتنسيق 
فيما بينها مما كان مصدرًا 

مهمًا يتغذى عليه االحتقان 
الطائفي واملذهبي.

وأشارت الدراسة إلى 
أن انفتاح العالم على 

بعضه رقميًا، وظهور ما 
يسمى حروب اجليلني 

الرابع واخلامس، فاقما 
من التحديات التي تقف 

عقبة أمام تشكل رأس املال 
االجتماعي ومتانته، كما 

أثرا يف مفهوم األمن القومي 
للدول، مضيفة أن العالقات 

االجتماعية االفتراضية 
جعلت الفضاء العام لبعض 

الدول مستباحًا وتثار 
فيه النزاعات الطائفية 

والعرقية، لدرجة كان من 
الصعب معها احلفاظ على 

متانة رأس املال االجتماعي 
يف بعض الدول.

 الدعوة إلي ضرورة 
الحفاظ على وحدة 

المجتمعات وتماسكها

مقصود كروز خالل المؤتمر الصحفي )تصوير: حسن الرئيسي(
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تكريم المتميزين من الجالية 
الهندية في اإلمارات

العين )االتحاد(

بحضور الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري 
تكريم  حفل  أقيم  التطوعي  وطن«  يا  »عونك  فريق  رئيس 
اإلم���ارات  دول���ة  ف��ي  المتميزين  الهندية  الجالية  ألب��ن��اء 
بمشاركة جي شينشو راني وزيرة تربية الحيوان في والية 
كيرال الهندية إلى جانب مجموعة من الشخصيات البارزة 

في مجلس المااليالي العالمي، وذلك بفندق دانات العين.
الثقافة  من  الحفل فقرات متنوعة ضمت عروضاً  تخلل 
أبناء  تقديم  من  كيرال  والية  في  الشعبية  والفنون  الهندية 
الجالية الهندية.وبهذه المناسبة قال الشيخ الدكتور محمد 
بن حم: العالقات اإلماراتية الهندية تشهد تطوراً مستمراً 
في مختلف المجاالت والقطاعات بدعم من قيادتي البلدين 
الصديقين واستناداً إلى إرث تاريخي من الروابط المتينة 

والتعاون الوثيق والتفاهم المشترك.
بين  وال��ت��راب��ط  العالقات  طبيعة  تتسم  ح��م:  ب��ن  وت��اب��ع 
اإلمارات والهند بالخصوصية، وبأنها متجذرة وقديمة قدم 
وعبور  التجارة  حركة  بدايات  شهد  الذي  العربي،  الخليج 
مئات  منذ  والمنافع  السلع  وتبادل  البلدين،  بين  السفن 
السنين، وتعززت تلك العالقات ووضع لها القائد المؤسس 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب اهلل ثراه، شكاًل 

وإطاراً تنسيقياً وتعاوناً واضحاً.
أصبحت  الهندية  اإلماراتية  العالقات  بأن  حم  بن  وأكد 
ن��م��وذج��اً ل��ل��ع��الق��ات ال��م��ت��م��ي��زة ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ال��ش��راك��ة 

االستراتيجية، التي تتجه بقوة وثقة نحو المستقبل.
حم  بن  محمد  الدكتور  الشيخ  ك��رم  الحفل  ختام  وف��ي 
الدولة في مختلف  المتميزين داخل  الهندية  الجالية  أبناء 
المجاالت مشدداً على أنهم شركاء في بناء الوطن يساهمون 

في تعزيز روح المسؤولية الفردية والمشاركة المجتمعية.

محمد بن حم والحضور خالل التكريم )من المصدر(

العالقات اإلماراتية الهندية تشهد 
تطورًا مستمرًا في مختلف المجاالت 

 
محمد بن حم

»أبوظبي للصيد والفروسية« يُعلن آليات 

امُلشاركة والبيع يف قطاع األسلحة

أبوظبي )االتحاد(

يُعتبر معرض أبوظبي الدولي للصيد 
والفروسية المكان األمثل القتناء أحدث 
االبتكارات والُمنتجات عالية الجودة في 
قطاع أسلحة الصيد الذي ينمو سنوياً 
بشكل ملحوظ استجابة لرغبة جمهور 
الحصول  بإمكانهم  حيث  ال��م��ع��رض، 
على كل ما يحتاجونه لممارسة هوايتهم 
ال��ب��ن��ادق،  م��ن  الصيد  ف��ي  الُمفّضلة 
مزخرفة  بنادق  الذخائر،  المسدسات، 
للعرض، خناجر تراثية، سكاكين الصيد، 
أحدث  عن  فضاًل  الهوائية،  والبنادق 
المناظير ومالبس وُمستلزمات رحالت 
الصيد، والتي تُقّدمها أفضل العالمات 

التجارية.
ويتنافس ُمصّممو أسلحة الصيد في 
العالم وُمصّنعوها من الشركات والخبراء 

في تقديم السالح األفضل للصيادين. 
وت��ج��در اإلش����ارة إل��ى أّن���ه ف��ي دورة 
تّم   )2021 )أب��وظ��ب��ي  الماضي  ال��ع��ام 
أسلحة  من  2000 قطعة  من  أكثر  بيع 
في  مباشرة  مبيعات  بإجمالي  الصيد، 
موقع الحدث تجاوزت 29 مليون درهم 
الصفقات،  عقد  عن  فضاًل  إم��ارات��ي، 
واع��ت��م��اد وك���الء وم��وّزع��ي��ن. وسّجلت 
الشركات الُمصّنعة ألسلحة الصيد نسبة 
العديد  ع��رض  ت��ّم  حيث  عالية،  إقبال 
من األسلحة الُمصممة حديثاً بتقنيات 
مبتكرة وحرفية عالية استقطبت ُعّشاق 

الصيد بالسالح.
وتُ��ق��ام ال���دورة القادمة )ال��� 19( من 
والفروسية  للصيد  ال��دول��ي  المعرض 
من  ال��ف��ت��رة  خ��الل   ،»2022 »أب��وظ��ب��ي 
26 سبتمبر ولغاية 2 أكتوبر القاِدَمين، 
بتنظيم م��ن ن��ادي ص��ق��اري اإلم���ارات، 
أبوظبي،  في  البيئة  هيئة  من  وبرعاية 
الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، 
ومركز أبوظبي الوطني للمعارض حيث 

يُقام الحدث.
وأشاد معالي ماجد علي المنصوري 
رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، 
اإلم��ارات،  لنادي صقاري  العام  األمين 
وزارة  تبذلها  التي  الكبيرة  بالجهود 
ال��داخ��ل��ي��ة وال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة لشرطة 

أبوظبي، من خالل مكاتبها التي تتواجد 
لتسهيل  المعرض  إق��ام��ة  فترة  خ��الل 
ت��راخ��ي��ص ش����راء أسلحة  إج������راءات 

الصيد والتعريف بها، وفق التشريعات 
واآلليات المعمول بها. وأكد أّن المعرض 
يستقطب سنوياً مئات الشركات الدولية 
والُمشترين  األعمال  رّواد  من  واآلالف 
وُصّناع القرار والُمهتمين من أكثر من 
120 جنسية، مما يُشّكل فرصة كبرى 
لالكتشاف واالبتكار، وبناء شبكة أعمال 
واسعة على مستوى العالم انطالقاً من 
أبوظبي. وأطلقت اللجنة العليا المنظمة 
للمعرض، »دليل وتعليمات قطاع أسلحة 
الصيد« الُموّجه للعارضين، حيث تخضع 
عمليات بيع أسلحة الصيد للعديد من 
الشروط واألحكام واإلجراءات التي يتم 
المعنيين  للعارضين  بوضوح  تقديمها 

لضمان االلتزام التام بها.
بدولة  الداخلية  وزارة  ط���ّورت  وق��د 
اإلم�����ارات وال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة لشرطة 
أبوظبي برامج إلكترونية خاصة بعمليات 
ترخيص اقتناء أسلحة الصيد، وتسريع 

إجراءات الحصول عليها.
وتُتاح الفرصة لكل من تجاوز سن 21 
عاماً من مواطني دولة اإلمارات باقتناء 
3 قطع سالح من المعرض. كما ويُسمح 
لجميع الجنسيات من كافة الدول بشراء 
أسلحة الصيد، شرط تقديم وثيقة عدم 
ممانعة من السلطة الُمختّصة في بلد 
الُمشتري، يتم فيها توضيح عدد قطع 

السالح واألنواع المسموح بها.
ويُشترط على الشركات والمؤسسات 
المحلية والدولية الراغبة بالمشاركة في 
قطاع أسلحة الصيد بمعرض أبوظبي، 
من  ُم��ش��ارك��ة  تصريح  على  الحصول 
مكتب األسلحة والمواد الخطرة بوزارة 
بهدف  اإلم����ارات  دول���ة  ف��ي  الداخلية 
في  ُح��ج��وزات��ه��م  إج�����راءات  استكمال 
يتضمن  أن  الضروري  ومن  المعرض. 
نشاط  ترخيص  عن  نسخة  التصريح 
بمنح  المعنية  السلطات  م��ن  الشركة 
التراخيص س��واء في اإلم��ارات أو في 

الدول األخرى.

جانب من دورة سابقة )من المصدر(

تشمل األسلحة التي ُيسمح بشرائها من معرض أبوظبي، بنادق الصيد، 
املسدسات لغاية عيار 9 ملم، السيوف واخلناجر التراثية، سكاكني الصيد، 

وحدات الرماية اخلشبية والبالستيكية، األسلحة الهوائية التي تقل عن 8 
»جول«، وهي ال حتتاج إلى ترخيص ويحق ملن هم دون السن القانوني شراؤها 

مبوافقة ولي األمر أو الوصي، وكذلك األسلحة الهوائية التي تزيد على 8 
»جول«، وهي تتطلب احلصول على ترخيص ُمسبق وفق اإلجراءات امُلّتبعة.

األسلحة ااملسموح بها

المعرض يستقطب سنويًا 
مئات الشركات الدولية 

واآلالف من رّواد األعمال 
والُمشترين وُصّناع القرار 

والُمهتمين
 

ماجد المنصوري
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مرافئ

في كل صباح تسقط 
ورقة لتنبت أخرى

جرت  ورقة،  سقطت  فكلما  وسقوط،  نمو  في  حياتنا  هي  هكذا 
نأسف  أن  الجهل  ومن  الوجود،  في  خضرتها  لتنشر  ورقة  بعدها 
على زوال ورقة، ألنه ما من سقوط إال ويعقبه نشور، وهذا ديدن 
العمر لكل الكائنات وهذا هو قانون االنتخاب الطبيعي للمخلوقات، 
حيث ال بهجة إال من بعد ذبول، وال ابتسامة إال من وراء غياب وال 

بسر إال ويعقبه يسر.
تسمق،  وأخرى  تعجز،  ونخيل  تنهض،  وأخرى  تخفت،  حضارات 
ويمتد  يجزر،  بحر  إال  الحياة  وما  تحدق،  وأخ��رى  تغمض  وعيون 

ينوع. إلى  بالتحول من بهوت  لتستمر الحياة وتتجدد، وتعمر 
عبقرية  من  شأناً  أق��ل  ألننا  التغير،  استقبال  عن  نعجز  نحن 
الكون  هذا  في  النظر  بعد  نملك  ال  ألننا  نكتئب،  ونحن  الوجود، 
الحياة  بائسة على صفحة  نقطة حبر  نكفهر، ألننا  الرهيب، ونحن 
المزدهر  الحقل  هذا  في  يابس  عود  ألننا  ننكسر،  ونحن  الواسعة، 

العمالقة. بالجذور 
ما يحدث في داخلنا هو شيء من المقارنة الظالمة، وهو المعيار 
في  وجداً  نهيم  يجعلنا  ما  وهو  أزلي،  شمسي  كسوف  إلى  المائل 
التقاعس عن فهم الموجود، وبالتالي ننكفئ، ثم نغوص في محيط 
من األوهات والتي هي جزء من أسباب كهولتنا، وكذلك فناء خاليا 

نهوضنا من جديد. 
إذا فقد الواحد منا عزيزاً احترقت كل أوراق صبره، وترمدت، 
أحدنا  وإذا خسر  تالشيها،  في  هائمة  ذرات  الهواء،  في  وتبعثرت 
ذهب  وإذا  زوال،  إلى  ينتهي  وقد  تقعد،  ولم  دنياه  قامت  وظيفة 
رمقه،  يسد  ما  يجد  ولم  مخابئها  في  ونبش  إلى محفظته،  أحدنا 
وتقصفت  جبينه،  وتجعد  ابتسامته،  وت��وارت  فرحته،  انحسرت 
خاٍو،  أنه  اكتشف  ألنه  ومقعرة  محدودبة،  طريقاً  لتصبح  خدوده 

للتباهي. المنتفخة فسدت تفاحته، ولم تعد صالحة  وأن األنا 
هذا  وج��ود  نكران  عن  نكف  وال  يومية،  بصرية  خ��داع  في  نحن 
سر  هي  المتناقضات  بأن  نعترف  وال  المتناقضات،  في  التساوي 
دون  من  الحياة  واستمرار  النجاح  أصل  هو  بها  واإليمان  وجودنا 

إحباط، ويأس، وتخاذل.
ال��ج��م��ي��ل، ول���وال وج��ود  ل��م��ا ع��رف��ن��ا ش��ك��ل  ف��ل��وال وج���ود القبيح 
وجود  هو  األبيض  جمال  وسر  القوة،  معنى  لمسنا  لما  الضعيف 
تنبثق  التي  للبحيرة  مجاورته  هو  المحيط  عظمة  وسبب  األسود، 

منه، وتتميز عذوبة النهر من اختالفها عن أجاج البحر.
من  تتخلص  تعد  لم  ألنها  اإلنهاك،  درجة  إلى  متعبة  اإلنسانية 
يضفي  والذي  المراوغ،  األنا  يرسلها  التي  البصرية  الخداع  براثن 

هالة سميكة من الكذب، كي ال نتقبل ضعفنا أمام عظمة
فيها وحدتنا. التي  واختالفاته  الوجود، 

فاإلنسان واحد في مجموع، والشخصية حزمة من تنوعات الكل.

علي أبو الريش

Ali.AbuAlReesh@alIttihad.ae

دبي )وام(

أك����������د ال�������دك�������ت�������ور دي����ن����و 
منظمة  م��م��ث��ل  ف��ران��ش��ي��س��ك��وت��ي 
األغذية والزراعة لألمم المتحدة 
ومنسق  اإلم�����ارات  ف��ي  »ال���ف���او« 
ال��م��ك��ت��ب اإلق���ل���ي���م���ي ال��ف��رع��ي 
التعاون  دول مجلس  في  للمنظمة 
واليمن  ال��ع��رب��ي��ة  الخليج  ل���دول 
خ��ط��ة  وض���ع���ت  اإلم���������ارات  أن 
لألمن  شاملة  وطنية  استراتيجية 
األول��ى  المرتبة  لتحتل  الغذائي 
في مؤشر األمن الغذائي العالمي 
أنشأت  كما   ،2051 ع��ام  بحلول 
اإلماراتي  الغذائي  األمن  مجلس 
السلطة  بصفته  والقيادة  للتنسيق 
االستراتيجية  لتنفيذ  المركزية 
بالتعاون  الغذائي  لألمن  الوطنية 
والمحلية.  االتحادية  الجهات  مع 
وأش�����اد ب��ج��ه��ود اإلم�������ارات في 
م��ج��ال األم���ن ال��غ��ذائ��ي، ح��ي��ث إن 
قصوى  أولوية  يمثل  الغذائي  األمن 
دولة  أول  باعتبارها  قيادتها  ل��دى 
لألمن  دول��ة  وزي��ر  العالم عينت  في 
تسهيل  أج��ل  من  والمائي  الغذائي 
جميع الجهود نحو ضمان غذاء كاف 
وآمن وبأسعار معقولة ومغٍذ للجميع 
كما أنه تم دمج هذه المسؤولية اآلن 
والبيئة  المناخي  التغير  وزارة  مع 
دينو  الدكتور  وأض��اف  ال��دول��ة.  في 
أنه  »ال��ف��او«  ممثل  فرانشيسكوتي 
مبادرة  إط��ار  2021 ضمن  عام  في 
األغذية  منظمة  وقعت  بيد«  »ي���داً 
وال��زراع��ة ودول��ة اإلم���ارات العربية 
استراتيجي  تمويل  اتفاقية  المتحدة 
شعار  تحت  زيمبابوي  في  لمشروع 
أصحاب   - زيمبابوي  في  بيد  »ي��داً 
الحيازات الصغيرة الستعادة البستنة 
الحد  إلى  يهدف  والذي  وإدماجها« 
المزارعين  بين  والجوع  الفقر  من 
الصغار من خالل المشاركة الفعالة 

في السوق. 
وعلى الصعيد نفسه، قدمت دولة 
اإلمارات أيضاً مساهمة أخرى لدعم 
لمكافحة  »اإلقليمي  الفاو  برنامج 
ال��ح��م��راء  ال��ن��خ��ي��ل  س��وس��ة  وإدارة 
وشمال  األدن��ى  الشرق  منطقة  في 
المساهمة  إل��ى  ول��ف��ت  أف��ري��ق��ي��ا«. 
ليبيريا  إلى  اإلم��ارات  قدمتها  التي 
من خالل منظمة األغذية والزراعة 
لألمم المتحدة لدعم المرأة الريفية 
الشمسية  الطاقة  حلول  قدمت  كما 

ل���دع���م ال�����ري وال��ت��خ��زي��ن ال���ب���ارد 
ال��زراع��ي��ة  والعمليات  وال��م��ط��اح��ن 
»م��ص��در«.  عبر  األخ���رى  الرئيسية 
موضحاً أن الهدف من هذا التمويل 
المحاصيل  غالت  زي��ادة  في  يتمثل 
بذور  وتوفير  للتطوير  قابلة  بطرق 
لزراعة  رئيسية  منطقة  محسنة في 
الخبرات  مع  جنب  إلى  جنباً  األرز، 
ق��درة  لتعزيز  وال��وط��ن��ي��ة  ال��دول��ي��ة 
في  ال��زراع��ة  ومسؤولي  المزارعين 
المناطق الذين يعملون لصالح وزارة 
األموال  وساهمت  للزراعة،  ليبيريا 
ولقاحات  الكتاكيت  شراء  في  أيضاً 
الدواجن واألسمدة والطاقة الحراثة 
والمركبات للتسويق من أجل تسهيل 

في  المنتجين  م��ج��م��وع��ات  إن��ش��اء 
تسويقية  ج��م��ع��ي��ات  أو  ت��ع��اون��ي��ات 
وبالتالي تعزيز قدرة المرأة الريفية 
على االنخراط في األعمال التجارية 

األساسية وريادة األعمال. 
وع��ل��ى ال��ن��ط��اق ال��ع��ال��م��ي، أك��د 
دينوفرانشيسكوتي تعاون الدولة مع 
وشركاء  وال��زراع��ة  األغذية  منظمة 
حملة  خ���الل  م��ن  آخ��ري��ن  وطنيين 
الغذاء من أجل الحياة لزيادة الوعي 
النظم  في  الجميع  مشاركة  وتعزيز 
الغذائية الصحية من النظم الغذائية 
التغيير  تعزيز  بهدف  المستدامة 
غذائية  خيارات  نحو  اإلم��ارات  في 

مستدامة وصحية.

دينو فرانشيسكوتي )من المصدر(

»الفاو«: بحلول 2051

اإلمارات األولى يف مؤشر األمن الغذائي العاملي 

أكد أن مكتب »الفاو« اإلقليمي الفرعي يتصدر دعم املنظمة ملبادرات 
دولة اإلمارات يف مجال االبتكار املطبق يف إدارة األغذية والزراعة 

واملوارد الطبيعية لتحقيق النمو املستدام، الفتا إلى أن املشاريع تهدف 
إلى تعزيز البحث والتكنولوجيا واالبتكار من أجل األمن الغذائي 

وتطوير قطاعي تربية األحياء املائية والثروة احليوانية وتقييم نظام 
مراقبة سالمة األغذية والتخطيط للتنمية املستدامة للزراعة مع 

إيالء اهتمام خاص إلمارة أبوظبي فيما يتعلق بالبحث والتكنولوجيا 
واالبتكار كما تقدم الفاو الدعم الفني لإلمارات والسعودية من أجل 

وضع جدول أعمال مشترك للبحث والتكنولوجيا واالبتكار حيث ميثل 
هذا املشروع عالمة فارقة يف اجلهود التي يبذلها البلدان لتسخير 

وإطالق إمكانات البحث والتكنولوجيا واالبتكار لتمكني حتول النظم 
الغذائية الزراعية وحتقيق العديد من أهداف استراتيجيات األمن 

الغذائي الوطنية لكال البلدين.

لجان متنوعةتعزيز البحث واالبتكار

بشأن تقييم منظمة األغذية 
والزراعة لألمم املتحدة 

جلهود التي تبذلها دولة 
اإلمارات بخصوص ملف األمن 

الغذائي محليًا وعامليًا.. قال 
دينوفرانشيسكوتي، إن اإلمارات 

أنشأت عددًا من اللجان لدعم 
وتقدمي التوجيه االستراتيجي 
واملشورة بشأن القضايا املتعلقة 
باألمن الغذائي يف الدول، حيث 

شاركت اإلمارات بفاعلية يف قمة 
األمم املتحدة ألنظمة الغذاء 

التي عقدت العام املاضي وأجرت 
حوارها الوطني بحضور 100 

من أصحاب املصلحة من جميع 
القطاعات. 

وأشار إلى أن دولة اإلمارات 
استضافت بنجاح بالتعاون 

مع منظمة األغذية والزراعة 
وشركاء آخرين، قمة الغذاء من 

أجل املستقبل خالل »إكسبو دبي 
2020« والتي جمعت اخلبراء 

الوطنيني واإلقليميني والدوليني 
ملناقشة األولويات واإلجراءات 

والشراكات واالستثمارات الالزمة 
والتفكير فيها ومت حتفيز 

التغييرات اإليجابية واملستدامة 
لتمكني حتول النظم الغذائية 

لتصبح أكثر كفاءة وشمولية 
ومرونة واستدامة من أجل إنتاج 

أفضل وبيئة أفضل وتغذية أفضل 
وحياة أفضل. 

دبي )االتحاد(

للسعادة  الوطني  البرنامج  أع��ل��ن 
تنمية  ل����وزارة  التابع  الحياة  وج���ودة 
المجتمع، تمديد مشاركة الجمهور من 
المواطنين والمقيمين في »االستبيان 
 ،»2022  - ال��ح��ي��اة  ل��ج��ودة  ال��وط��ن��ي 
بنسخته الثانية حتى 16 مايو المقبل، 
مع  تزامناً  مؤخراً  إطالقه  تم  وال��ذي 
م��ارس«،   20« للسعادة  العالمي  اليوم 
وب��ال��ش��راك��ة م��ع ال��م��رك��ز االت��ح��ادي 

للتنافسية واإلحصاء.
يجري تنفيذ االستبيان الوطني لجودة 
الحياة، بصفة دورية كل عامين، وذلك 
في إطار التعرف على جودة حياة أفراد 
المجتمع على مستوى دولة اإلمارات، 
المؤثرة  الرئيسية  العوامل  وتحديد 
الحيوية  ال��ق��ط��اع��ات  بمختلف  فيها 
ضمن المحاور الرئيسية لالستراتيجية 

الوطنية لجودة الحياة 2031.
س��ؤاالً   122 االس��ت��ب��ي��ان  ويتضمن 
هي:  مستويات   3 على  تتوزع  رئيسياً 
الدولة المتقدمة، والمجتمع المترابط، 
ويستهدف  األف�����راد.  ح��ي��اة  وج����ودة 
م��ش��ارك��ة واس���ع���ة م���ن ج��م��ي��ع فئات 
من  ومقيمين«  »مواطنين  المجتمع 

عمر 15 عاماً فما فوق، بهدف قياس 
المجتمع  أفراد  مستويات جودة حياة 
في دولة اإلمارات، ضمن 7 قطاعات 
الصحة،  )ال��م��ج��ت��م��ع،  ه���ي:  ح��ي��وي��ة 
وال��ع��دل  األم���ن  االق��ت��ص��اد،  التعليم، 
واإلسكان،  التحتية  البنية  والسالمة، 
توفير  إل��ى  سعياً  البشرية(،  ال��م��وارد 
مبادرات ومخرجات تُرسخ جودة حياة 

متميزة لجميع أفراد المجتمع.
المجتمع،  ت��ن��م��ي��ة  وزارة  ودع����ت 
االستبيان  ف��ي  للمشاركة  الجمهور 
بما يدعم  ال��ح��ي��اة،  ل��ج��ودة  ال��وط��ن��ي 
التنموية  األه�����داف  إل���ى  ال���وص���ول 
ال��م��ح��ددة، وذل���ك م��ن خ���الل قياس 
مستوى جودة الحياة، والخروج بالنتائج 
والسياسات  والمبادرات  والتوصيات 
على  الحياة  ج��ودة  أفضل  تعزز  التي 

نطاق أوسع من المجتمع.
في  ال��م��ش��ارك��ة  للجميع  وي��م��ك��ن 
االستبيان من خالل الموقع اإللكتروني 
ويستغرق  المجتمع  تنمية  ل�����وزارة 
االستبيان وقتاً من 20 إلى 30 دقيقة، 
ك��ون��ه ي��ع��د اس��ت��ب��ي��ان��اً ش��ام��اًل لكافة 
يشتمل  حيث  الحياة،  ج��ودة  مجاالت 
على  تؤثر  التي  المجاالت  أه��م  على 

جودة حياة الفرد والمجتمع والدولة.

حتى 16 مايو الجاري

تمديد مشاركة الجمهور يف االستبيان الوطني لجودة الحياة 2022 

»تنمية المجتمع« في أبوظبي 
ُتعلن تمديد منصة »وياكم«

أبوظبي )االتحاد(

المجتمع  تنمية  دائ��رة  أعلنت 
ف��ي أب��وظ��ب��ي، ت��م��دي��د م��ب��ادرة 
األول��ى،  مرحلتها  في  »وّي��اك��م«، 
وذل��ك  ال��ج��اري،  مايو   31 حتى 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز ال��ت��واج��د 
وهي  خليفة،  مدينة  في  البلدي 
ال��م��ن��ص��ة ال��ت��ي الق����ت إق��ب��االً 
أف��راد مجتمع  قبل  من  وتفاعاًل 
مدينة خليفة، مما تطلب منحهم 
أكبر  وفرصة  الوقت  من  مزيداً 
ل��ت��ق��دي��م ال��م��زي��د م��ن األف��ك��ار 
للتحديات  المبتكرة  وال��ح��ل��ول 

االجتماعية المختلفة.
وأوضحت الدكتورة ليلى عبد 
العزيز الهياس، المدير التنفيذي 
ل���ق���ط���اع ال����رص����د واالب���ت���ك���ار 
تنمية  دائ����رة  ف��ي  االج��ت��م��اع��ي 
»وّي��اك��م«  منصة  أن  المجتمع، 
التي تم إطالقها منتصف مارس 
يقارب  ما  استقبلت  الماضي، 
في  ومتنوعة  مختلفة  فكرة   80
ج��ودة  تالمس  م��ج��االت  خمسة 
كالتوازن  المجتمع،  أف��راد  حياة 
ب��ي��ن ال��ع��م��ل وال���ح���ي���اة، األم���ن 
السكن،  الشخصية،  والسالمة 
والرفاه  االجتماعي،  والتواصل 
تعد  المنصة  أن  مؤكدًة  الذاتي، 
التي  الرقمية  ال��م��ب��ادرات  م��ن 
تسريع  سبيل  ف��ي  إطالقها  ت��م 
وتحديد  دراس���ة  نحو  ال��ج��ه��ود 
بصورة  االجتماعية  ال��ظ��واه��ر 

أفضل، وتطوير حلول وتدخالت 
المجتمع،  ط��ري��ق  ع��ن  مبتكرة 
م��م��ا ي��ع��زز رؤي���ة ال���دائ���رة نحو 
أفراد  لكافة  كريمة  حياة  توفير 

المجتمع.
األف���ك���ار  أن  إل����ى  وأش������ارت 
على  اشتملت  تقديمها  تم  التي 
فكرة   33 ل��إس��ك��ان،  فكرة   11
فكرة   16 االجتماعي،  للتواصل 
تتعلق  فكرة  و12  الذاتي  للرفاه 
العمل  ب��ي��ن  ال���ت���وازن  بكيفية 
والحياة، 8 أفكار ترتبط بمجال 
والشخصية.  والسالمة  األم��ن 
جميعها  األف��ك��ار  تقييم  وسيتم 
ِقبل  م��ن  المقبلة  المرحلة  ف��ي 
لجنة متخصصة من الخبراء في 

القطاع االجتماعي.

 استقبال 80 فكرة 
مختلفة ومتنوعة 
في خمسة مجاالت

ليلى الهياس

»زايد اإلنسانية« تختتم املوسم الرمضاني 5 ماليني درهم من »الشارقة الخيرية« ملحدودي الدخل

الشارقة )االتحاد(

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية أن 
فئة  تستهدف  الشهرية  مساعداتها 
المحدود  الدخل  أصحاب  المعوزين 
بما يضمن لهم الحياة الكريمة ويفي 
باحتياجاتهم المعيشية، وتعد المساعدة 
مادي ألصحاب  دعم  بمثابة  الشهرية 
لديهم  ليس  ال��ذي��ن  البسيط  ال��دخ��ل 
األسر  وكذلك  للدخل،  أخرى  مصادر 
والمطلقات  السن  كبار  من  المواطنة 
من  المستفيدين  غير  م��ن  واألرام����ل 

المساعدات الحكومية.
وتمكنت الجمعية بفضل مساهمات 
المتبرعين أصحاب األيادي البيضاء، 
خالل  شهرية  مساعدات  تقديم  من 
األشهر الثالثة األولى من العام الجاري 

بقيمة مالية بلغت 5 ماليين درهم فيما 
 3110 ب�  المستحقين  أع���داد  ُق���درت 
مستفيدين، ووفق التوجيهات السامية 

لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 
المجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن 
وتنفيذاً  ال��ش��ارق��ة،  ح��اك��م  األع���ل���ى، 
للسياسة التي أقرها مجلس اإلدارة بما 
يوفر للمستحقين الحياة الكريمة على 

أرض شارقة الخير والعطاء.
وأك���د ع��ب��داهلل س��ل��ط��ان ب��ن خ��ادم 
تعول  الجمعية  أن  التنفيذي  المدير 
على تبرعات المحسنين ومساهماتهم 
المستحقة،  األس���ر  ل��دع��م  الخيرية 
حيث تضم بين سجالتها عدداً كبيراً 
من األرام��ل واأليتام واألسر المتعففة 
لهم  والمطلقات ممن ال دخل يضمن 
الحياة الكريمة، وتوفر الجمعية لتلك 
الحاالت مساعدات نقدية بمثابة رواتب 
شهرية تعينهم على توفير احتياجاتهم 

الضرورية للمعيشة الكريمة.

أبوظبي )وام(

أن��ه��ت م��ؤس��س��ة زاي����د ل��ألع��م��ال 
موسمها  أعمال  واإلنسانية  الخيرية 
اإلنسانية  للمساعدات  الرمضاني 
العقابية  المنشآت  بزيارة  والخيرية 
للنزالء.  الدورية  مساعداتها  لتقديم 
وشملت المساعدات 12 ألف نسخة 
من الكتب الهادفة في الثقافة العامة 
ولتزويد  معرفياً  زاداً  لتكون  والدينية 
العقابية  المنشآت  ف��ي  المكتبات 
إلى  إضافة  المؤسسة،  ب��إص��دارات 
و9000  ن��زي��ل  ل��ك��ل  حقيبة   2000

سجادة صالة. 
وبذلك تكون المؤسسة قد اختتمت 
المساعدات الرمضانية المكثفة هذا 
وكوبونات  رمضاني  مير  من  ال��ع��ام، 

رمضانية  ووجبات  المتعففة،  لألسر 
وت���م���ور وس���ج���ادات ص���الة وس���الل 

غذائية وصلت إلى آالف األسر.
وق����ال ح��م��د س��ال��م ب���ن ك����ردوس 
العامري مدير عام المؤسسة: سعت 

المساعدات  لمضاعفة  المؤسسة، 
للمساعدات  منارة  اإلم��ارات  لتبقى 
اإلن���س���ان���ي���ة وف����ي ط��ل��ي��ع��ة ال����دول 
الدولة  داخل  اإلنسان  كرامة  لتعزيز 

وخارجها.

رواتب شهرية 
لتوفير احتياجاتهم 

الضرورية

عبدهللا بن خادم
خالل الزيارة )من المصدر(
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دعم حكومي ومجتمعي ألبطال خط الدفاع األول

يوم اإلمارات الطبي
رسالة شكر وعرفان للقطاع الصحي

وت��م��ي��زت ف��ع��ال��ي��ات ال���ح���دث، ب���رس���االت ال��دع��م 
المجتمعي إلبراز التقدير الواجب للعاملين في مجال 
الرعاية الصحية واالعتراف بجهودهم المتواصلة في 
حماية صحة المجتمع، وذلك في مختلف المستشفيات 
ال��دول��ة،  وال��ع��ي��ادات على مستوى  ال��رع��اي��ة  وم��راك��ز 
كما  والخاصة.  الحكومية  الصحية  الجهات  بمختلف 
لرسائل  فعاليات  الطبية،  اإلم���ارات  جمعية  نظمت 
التجارية  المراكز  من  العديد  في  والعرفان  الشكر 
بعدة إم��ارات، وقام العديد من المواطنين والمقيمين 
للعاملين  شكر  رسائل  بكتابة  الجنسيات  مختلف  من 
الصحيين الذين تعاملوا معهم خالل مرضهم أو وقوفهم 

مع أقاربهم وذويهم. 
يوم  ليكون  مايو  من  التاسع  اختيار  فكرة  وج��اءت 
تأسيس جمعية  ذك��رى  مع  ليتوافق  الطبي،  اإلم��ارات 
اإلم��ارات الطبية في 9 مايو عام 1981، وقد اعتمد 
المبادرة المجلس الوزاري للتنمية، والتي تُعد المبادرة 

األولى من نوعها على مستوى دولة اإلمارات. 
وأكدت جميعة اإلمارات الطبية، أن هذا اليوم يشكل 
مصدر إلهام للطالب والشباب للمضي قدماً في هذا 
المجال اإلنساني والوطني، وهو في الوقت ذاته حافز 
ليس  المسيرة  لمواصلة  والسريرية  الطبية  للطواقم 
فقط في العمل، ولكن أيضاً لتدريب األجيال الصاعدة.  
الطبية  الطواقم  إلى أهمية اإلش��ادة بفضل  وأش��ارت 

ودوره��م اإلنساني وإب��راز فخر الوطن بهم، الفتة إلى 
أن الجمعية كانت وما زالت تبذل جهدها لتكون بيئة 
محفزة داعمة للكوادر الصحية، وهذا ما يدعونا إلى 
الرائد  الدور  بقدراتهم ولإلبراز  الثقة  وتعزيز  دعمهم 

والمشرف لهم والذي تفتخر به الدولة. 
للتعريف  وطنية  مناسبة  اليوم  هذا  »يمثل  وقالت: 
الدولة  ف��ي  والفنية  والسريرية  الطبية  بالكفاءات 
الكفاءة  في  نموذجاً  يعدون  ممن  والعالم،  والمنطقة 
التفاني  قصص  أروع  وسجلوا  وس��ّط��روا  واإلن��ج��از، 
والعطاء لحماية صحة المجتمع، لما يتمتعون به من 

مستويات علمية ومهنية متميزة«. 
االحتفال  يكون هذا  أن  تقرر  أنه  الجمعية،  وذكرت 
سنوياً، مشيرة إلى أن احتفال هذا العام جاء تحت شعار 
»اإلمارات تقدركم«، للداللة على أن دولة اإلمارات تقدر 
كفاءة  أثبتوا  الذين  فئاتها،  بمختلف  الطبية  الكوادر 
في العمل والتضحية في خدمة قيادتهم ووطنهم في 

مختلف مفاصل القطاع الصحي والطبي. 
دولة  في  الرشيدة  القيادة  واهتمام  حرص  وأك��دت 
اإلمارات على دعم مسيرة الكوادر الصحية، واالحتفاء 
الوطن  خدمة  في  مساهماتهم  وتقدير  بإنجازاتهم 

واإلنسانية. 
تم  أنه  الجمعية،  وحول أجندة االحتفال، أوضحت 
التعاون مع كافة المؤسسات الصحية الحكومية بالدولة 

لالحتفال بهذا اليوم في المرافق التابعة لهم، كما أنه 
تم الوجود خالل الفترة من 3 إلى 9 مايو الجاري في 
بعض مراكز التسوق بالدولة لزيادة التفاعل ومشاركة 
الجمهور بهذه المناسبة، من خالل مشاركة اسم من 
الكوادر الصحية لتوجيه رسالة شكر وامتنان نوصلها 
القطاع  مع  التعاون  تم  كما  بالشكر.    المعني  إل��ى 
السياحي لتوفير مجموعة من الخصومات والعروض 
الحصرية لحاملي بطاقة ممارسة المهنة للعاملين في 

المجال الصحي. 
 وأفادت أنه تم أمس إرسال رسائل تهنئة نصية بيوم 
وتنظيم  المجال،  هذا  في  للعاملين  الطبي  اإلم��ارات 
حملة تفاعلية عبر منصات وسائل التواصل االجتماعي 
المخصصة لهذا اليوم، وعبر منصات وسائل التواصل 

االجتماعي للمؤسسات الصحية بالدولة. 
وأشارت إلى إنتاج فيديو قصير كرسالة شكر موجهة 
إلى العاملين في القطاع الطبي والصحي. يتم عرضه 
عرض  إلى  باإلضافة  التفاعلية،  المنصات  هذه  على 
التابعة  بالوقود  ال��ت��زود  محطات  ف��ي  قصير  فيديو 
لمؤسسة اإلمارات العامة للبترول )إمارات(، لتصل إلى 

أكبر شريحة ممكنة.
وأكدت جمعية اإلمارات الطبية، أن جميع الممارسين 
الصحيين والهيئات الصحية في اإلمارات، ساهموا في 

النمو الهائل الذي حققه قطاع الرعاية الصحية.

خصومات وعروض 
حصرية للعاملين 
بالمجال الصحي

أنشطة وفعاليات 
ميدانية وحملة على 

وسائل التواصل 
االجتماعي 

إبراز الدور الرائد 
والمشرف لجهود 
وتضحيات الكوادر 

الطبية

عبدالرحمن العويس: 
 درع لحماية صحة الوطن

محمد سليم العلماء: 
أبطال يستحقون التكريم

دبي )االتحاد( 

أكد معالي عبد الرحمن بن محمد 
العويس وزير الصحة ووقاية 

املجتمع، أن االحتفال بيوم اإلمارات 
الطبي ميثل مناسبة تتوحد فيها 
قلوب شعب اإلمارات للتعبير عن 

الوفاء والعرفان والتقدير للكوادر 
الطبية والعاملني يف مجال الرعاية 

الصحية؛ تقديرًا جلهودهم 
وتفانيهم وكفاءة عملهم يف حماية 
صحة املجتمع مبا يخدم املصلحة 
العليا للوطن. وقال معاليه: »إنهم 

جديرون باإلشادة مبآثرهم وعطائهم، ولتبقى مكانتهم حية يف ذاكرة 
الوطن، وقد أوصلونا إلى بر األمان والتعايف. وتشكل إجنازاتهم مثااًل على 
الشجاعة واإليثار والتضحية، وهي القيم الراسخة واملتأصلة يف املجتمع، 

والتي قام عليها نهج اإلمارات منذ االحتاد«.
وأشار معاليه إلى أن تخصيص يوم لالحتفاء بجميع أفراد املنظومة 

الصحية وعلى جميع املستويات، بناًء على توجيهات القيادة احلكيمة، 
يأتي لتعزيز قيم االستدامة والرؤية املستقبلية يف مسيرة الدولة، مستندة 

على اإلجنازات واملكتسبات، وقد جّسد هؤالء األبطال يف مختلف أنحاء 
الدولة، معاني العطاء واإلنسانية، وقدموا مصدر إلهام للجميع، بفضل 

الدعم غير احملدود من القيادة احلكيمة، والتكاتف بروح الفريق الواحد يف 
مواجهة »اجلائحة«، ما جعل اإلمارات تتبوأ الصدارة يف االستجابة بكفاءة 

وفاعلية.

قال الدكتور محمد سليم العلماء، 
وكيل وزارة الصحة ووقاية املجتمع: 

»إن »يوم اإلمارات الطبي« مناسبة 
وطنية نعبر من خاللها عن 

شكرنا وتقديرنا للكوادر الطبية 
والعاملني يف مجال الرعاية الصحية 
جلهودهم االستثنائية وتضحياتهم 

اإلنسانية من أجل احلفاظ على 
صحة املجتمع وسالمته«، مشيرًا 

إلى أن »هذه املناسبة متثل صفحة 
مشرقة يف مسيرة دعم الكوادر 

الصحية وحتفيزهم ملواصلة 
جهودهم متزودين بالدعم غير 
احملدود والطاقة اإليجابية من 

القيادة احلكيمة«. وأشار العلماء إلى أن اجلهود الرائدة التي بذلتها كوادرنا 
الصحية »خط دفاعنا األول«، وتفانيهم وإخالصهم بالعمل، شّكل مصدر 

فخر واعتزاز لنا، إذ قدموا للعالم أجمع مناذج ملهمة يف جتسيد أسمى 
أخالقيات املهن الصحية اإلنسانية، مشيرًا إلى أن الكوادر الصحية يف 

اإلمارات استطاعت أن تقدم نقلة نوعية يف القطاع الطبي، وتساهم يف تعزيز 
املسيرة التنموية الرائدة للمنظومة الصحية يف الدولة؛ بفضل القيادة 
احلكيمة التي حرصت على إطالق العديد من املبادرات واملشاريع لدعم 

الكوادر الطبية. وعّبر وكيل وزارة الصحة ووقاية املجتمع عن بالغ شكره 
وتقديره، وثنائه على اجلهود املميزة التي تبذلها كوادرنا الصحية للتصدي 

جلائحة »كوفيد -19«، فهم أبطال يستحقون التكرمي.

أبوظبي )االتحاد(

أصدرت مجموعة »يف بي أس« للرعاية الصحية، أحد رعاة فعاليات يوم 
اإلمارات الطبي، فيديو غنائيًا بعنوان »شكرًا« لتكرمي واإلشادة بالعاملني يف 

مجال الرعاية الصحية. ويحوي الفيديو الغنائي، الذي انتجه املجموعة 
خصيصًا مبناسبة يوم اإلمارات الطبي األول، صورًا ومواقف تعبر عن 
الشجاعة والتضحية واملرونة التي أظهرها العاملون يف مجال الرعاية 

الصحية مبختلف مرافق املجموعة الصحية. ومت غناء الفيديو بثالث 
لغات، هي: العربية واإلجنليزية واألوردية، وتبلغ مدته خمس دقائق، 

وكتب األغنية الشاعر أشوك بيتي نيلسون، وهي من أحلان الفرقة الهندية 
ثايكودام بريدج.  وحلنت األغنية باللغة العربية إميان الهاشمي، وغناها 

أمير زرقاني، املغني العربي املقيم يف دبي. فيما غنى هذه األغنية باللغتني 
اإلجنليزية واألوردية، أنيش جوباال كريشنان وكريشنا بوجناني.

وقال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
ملجموعة »يف بي اس« للرعاية الصحية، والذي أطلق الفيديو الغنائي على 
منصات التواصل االجتماعي: »أردنا بهذا العمل أن نشكر العاملني يف مجال 

الرعاية الصحية لدينا، لدورهم يف نشر األمل وخدمة املرضى خالل األوقات 
الصعبة«.

فيديو غنائي بـ3 لغات  سامي عبد الرؤوف )دبي(

شهد يوم اإلمارات الطبي 

األول، الذي أُقيم أمس )االثنين(، 

مشاركة الفتة من الجهات 

الصحية والجمهور، لشكر وتكريم 

الطواقم الطبية المختلفة على 

مستوى الدولة، تقديرًا لجهود 

في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز 

صحة المجتمع وجودة الحياة. 

ووصف مسؤولون بالجهات 

الصحية، هذه المناسبة، بأنها 

»يوم وفاء وامتنان« لجميع 

العاملين في القطاع الصحي 

بالدولة، وتجسيد لما توليه دولة 

اإلمارات من اهتمام كبير ألبنائها 

من الطواقم الطبية على اختالف 

تخصصاتهم وأدوارهم، سواء من 

المواطنين والمقيمين.

تستهدف 600 مؤسسة فندقية 

»أبوظبي للصحة العامة« يطلق ورش 

عمل حول املعلومات الغذائية

أبوظبي )االتحاد(

للصحة  أبوظبي  مركز  أعلن 
في  ن��وع��ه  م���ن  األول  ال��ع��ام��ة، 

ال��م��ن��ط��ق��ة، وال�����ذي ي��ه��دف إل��ى 
اإلم��ارة  سكان  صحة  على  الحفاظ 

من  فيها،  العاملين  س��الم��ة  وض��م��ان 
العامة  ال��ص��ح��ة  م��ف��اه��ي��م  ت��ع��زي��ز  خ���الل 

سلسة  أول  إط��الق  عن  الوقائية،  والصحة 
»صحي«،  برنامج  إط��ار  في  العمل  ورش  من 

تهدف إلى تدريب المؤسسات الغذائية الفندقية 
على عرض المعلومات الغذائية ضمن قوائم الطعام 

المقدمة للمستهلكين.
أبوظبي  مركز  قدمه  الذي  برنامج »صحي«  ويهدف 
للصحة العامة إلى تدريب 600 مؤسسة غذائية فندقية 
مسجلة لدى دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، على 
عرض معلومات السعرات الحرارية والمكونات الغذائية 
أفراد  لتثقيف  تقدمها،  التي  الطعام  قوائم  في  الكلية 
المجتمع، وتمكينهم من اتخاذ قرارات وخيارات غذائية 
برنامج  ويأتي  الصحية.  الحياة  أنماط  واتباع  سليمة، 
للصحة  أبوظبي  مركز  التزام  مع  انسجاماً  »صحي« 
العامة بدعم برامج ومبادرات الصحة العامة، اعتماداً 
على التعاون المشترك مع مجموعة واسعة من الهيئات 

والمؤسسات في إمارة أبوظبي.
صحة  إدارة  مدير  الواحدي،  مريم  الدكتورة  وقالت 
»ت��درك  العامة:  للصحة  أبوظبي  مركز  في  المجتمع 
غالبية الناس أن تناول عدد كبير من السعرات الحرارية 
ق��د ي��ؤدي إل��ى زي���ادة ال���وزن وع��واق��ب صحية أخ��رى. 
الحرارية  السعرات  عدد  تحديد  الضروري  من  ول��ذا، 
والحفاظ  لضمان صحتنا،  نتناولها  التي  الوجبات  في 
هذه  وستتيح  مالئم.  ووزن  صحي  غذائي  نظام  على 

ق��رارات  اتخاذ  من  المجتمع  لتمكين  فرصة  المبادرة 
غذائية سليمة. ولن تقتصر فائدة المبادرة على إطالع 
فحسب،  الحرارية  السعرات  عدد  حول  المستهلكين 
للوجبات،  الصحية  القيمة  لمعرفة  كافية  غير  فهي 
بل ستتيح لهم معرفة المكونات الغذائية الكاملة، مثل 
وسيشرف  وال��ك��رب��وه��ي��درات«.  والبروتينات  ال��ده��ون 
اإلرشادات  تطبيق  على  العامة  للصحة  أبوظبي  مركز 
المعلومات  ع���رض  ب��ط��ري��ق��ة  ال��خ��اص��ة  ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة 
الغذائية، بما يضمن توحيد األسلوب المتبع في جميع 
على  البرنامج  سيعمل  كما  أبوظبي.  في  المؤسسات 
توجيه المؤسسات المشاركة من خالل المواد التثقيفية 
الرقمي  التحليل  برنامج  استخدام  ح��ول  والتعليمية 

لألغذية لضمان تحقيق األهداف الشاملة للبرنامج.
جهوده  العامة  للصحة  أبوظبي  مركز  سيواصل  كما 
المشاركة  الغذائية  المؤسسات  لتمكين جميع  الهادفة 
تقدم  لمتابعة  الدورية  االجتماعات  تنظيم  خالل  من 
برامج  ألحدث  المؤسسات  وصول  وتمكين  البرنامج، 
الميدانية  الزيارات  وتنظيم  الرقمية،  التغذية  تحليل 

التدريبية.

»صحية الوطني« 
تناقش تعديل 

»قانون المنتجات 
الطبية«
دبي )االتحاد( 

واصلت جلنة الشؤون الصحية والبيئية 
يف املجلس الوطني االحتادي، خالل 

اجتماعها أمس يف مقر األمانة العامة 
للمجلس يف دبي، برئاسة ناعمة 

عبداهلل الشرهان النائب الثاني لرئيس 
املجلس رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع 

قانون احتادي بتعديل بعض أحكام 
القانون االحتادي رقم )8( لسنة 2019 

يف شأن املنتجات الطبية ومهنة الصيدلة 
واملنشآت الصيدالنية.

شارك يف االجتماع أعضاء اللجنة 
ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، 

وأحمد حمد بوشهاب، وسمية عبداهلل 
السويدي، وشذى سعيد النقبي، وعذراء 
حسن بن ركاض، ومحمد أحمد اليماحي 

أعضاء املجلس الوطني االحتادي.
وأشارت املذكرة اإليضاحية ملشروع 

القانون إلى أنه يف إطار مواكبة 
املستجدات التي تشهدها البالد مبجال 

االستثمار، والسماح بتملك املستثمر 
األجنبي للشركات يف القطاع الصحي، 

يأتي مشروع القانون املقترح تعديله إلى 
تعديل بعض األحكام املتعلقة بالتمتع 

بجنسية الدولة لفتح منشأة صيدالنية، 
وتضمن مشروع القانون )3( مواد، بشأن 
استبدال نصوص وإضافة مواد قانونية 

جديدة.
كما اعتمدت اللجنة تقرير توصيات 

املجلس حول موضوع سياسة وزارة 
الصحة ووقاية املجتمع يف شأن تعزيز 

الصحة النفسية.

جرعة من لقاح »كوفيد - 19« خالل يوم

أبوظبي )وام(

 أعلنت وزارة الصحة ووقاية املجتمع، أمس، تقدمي 5.037 
جرعة من لقاح »كوفيد - 19« خالل الساعات الـ 24 املاضية، 

وبذلك يبلغ مجموع اجلرعات التي مت تقدميها حتى يوم 
أمس 24.757.900 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 250.32 

جرعة لكل 100 شخص. يأتي ذلك متاشيًا مع 
خطة الوزارة لتوفير لقاح »كوفيد - 

19«، وسعيًا إلى الوصول إلى 
املناعة املكتسبة الناجتة عن 

التطعيم والتي ستساعد 
يف تقليل أعداد 

احلاالت والسيطرة 
على فيروس »كوفيد 

.»19 -

5.037

حالة شفاء من »كورونا« 284

أبوظبي )وام(

أعلنت وزارة الصحة ووقاية املجتمع، أمس،   شفاء 284 حالة جديدة ملصابني 
بفيروس كورونا املستجد »كوفيد - 19« وتعافيها التام من أعراض املرض بعد تلقيها 

الرعاية الصحية الالزمة منذ دخولها املستشفى، وبذلك يكون مجموع حاالت 
الشفاء 884.512 حالة. وأعلنت الوزارة عن إجراء 205.169 فحصًا جديدًا خالل 

الساعات الـ 24 املاضية على فئات مختلفة.     وساهم تكثيف إجراءات التقصي 
والفحص يف الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة يف الكشف عن 

233 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا املستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها 
حاالت مستقرة، وبذلك يبلغ مجموع احلاالت املسجلة 900.484 حالة.   وأعلنت 

وزارة الصحة ووقاية املجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة خالل األربع والعشرين 
ساعة املاضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2.302 حالة.
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جمعة النعيمي )أبوظبي(

بدور  معاً  المجتمعية  المساهمات  هيئة  »تقوم  الرميثي:  وقال 
رئيسي في تمكين وترسيخ نهج متعدد األطراف يضم مؤسسات 
القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني، من خالل بناء 
شبكة قوية من الشركاء الساعين لالرتقاء بحياة السكان في 
للمبادرات  التخطيط  على  )الهيئة(  وتحرص  أبوظبي،  إم��ارة 
والبرامج التي تطلقها بدقة في كل مرحلة وبصورة تعود بأكبر 
الفئات المستهدفة. وترتكز أعمال  النفع على  قدر ممكن من 
الحاضنة  برنامج  تشمل  استراتيجية  ركائز   5 على  معاً  هيئة 
والمسرع االجتماعي، والعقود االجتماعية، وصندوق االستثمار 
التواصل  إدارة  وكذلك  المجتمعية،  والمشاركة  االجتماعي، 

والشراكات«. 
وتابع: »توفر حملة »لدارنا نساهم« لكافة الراغبين في البذل 
والعطاء في شهر رمضان المبارك، فرصة االنضمام إلى قائمة 
المساهمين في تمويل مختلف المشاريع والمبادرات المرتبطة 
كالرعاية  أبوظبي  إم��ارة  في  االجتماعية  األولويات  بمعالجة 
الصحية والتعليم، وغيرها من التحديات االجتماعية المحددة. 
المتخصصة  والخبرات  معاً  لهيئة  الواضحة  التوجهات  وتعد 
المساهمات  لهذه  اإليجابي  األثر  تعظيم  على  أساسياً  ضامناً 

السخية على اختالف قيمتها«. 
حيث  الحملة،  في  المشاركة  يمكن  أنه  إلى  الرميثي  ولفت 
الخاصة  المبتكرة  التفاعلية  اإللكترونية  المنصات  هذه  تتوزع 
إمارة  مناطق  مختلف  في  موزعة  حيوية  مواقع  في  بالحملة 
الموقع  رابط  زيارة  من خالل  أو  التجارية،  كالمراكز  أبوظبي 

 ./https://fundraise.maan.gov.ae اإللكتروني
المنتشرة  التفاعلية  اإللكترونية  المنصات  تتوزع  وأض��اف: 
الحيوية  المواقع  من  وغيرها  التجارية،  المراكز  من  عدٍد  في 
في أبوظبي، تتيح ألفراد المجتمع فرصة المساهمة بمبلغ 15 
المساهمة وفق  في كل مرة، بحيث يمكن تكرار عملية  درهماً 

رغبة كل مساهم. كما تتيح هيئة »معاً« ألفراد المجتمع تقديم 
إليجاد  دعماً  بها  يرغبون  التي  وبالمبالغ  المالية  مساهماتهم 
الحلول المستدامة لألولويات االجتماعية عبر الموقع اإللكتروني 
إلى  وباإلضافة   ،./https://fundraise.maan.gov.ae
المساهمة عبر الرسائل النصية على األرقام التالية: 6658 )50 

درهماً( و6652 )30 درهماً( و6653 )20 درهماً( 
وتابع: إن المساهمات المالية وعائدات حملة »لدارنا نساهم« 
المساهمات  هيئة  وحمالت  مشاريع  مختلف  إل��ى  ستذهب 
في  بما  االجتماعية،  األولويات  تعالج  التي  »معاً«  المجتمعية 

ذلك المرتبطة بالتعليم والصحة، وغيرها.
المجتمعية معاً جهداً  المساهمات  وأضاف: لم تدخر هيئة 
خالل  من  حقيقي  اجتماعي  تأثير  لتحقيق  الفرص  خلق  في 
االستفادة من األدوات والموارد المتاحة البتكار حلول اجتماعية 
لتقرير  تعزز رفاهية أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي، ووفقاً 
األثر االجتماعي الصادر عن »الهيئة« لعام 2021، فقد تمكنت 
»الهيئة« من توجيه 36 مليون درهم إماراتي خالل عام 2021 
لدعم األولويات االجتماعية في إمارة أبوظبي، في حين استفاد 
نحو 32 ألف مواطن ومقيم في أبوظبي من المبادرات والبرامج 

والخدمات التي تقدمها »الهيئة«. 
وأكد الرميثي أن هيئة المساهمات المجتمعية »معاً« تسعى 
وتوجيهها  والمؤسسات،  األف��راد  من  المساهمات  حشد  إلى 
لبرامج األثر االجتماعي في إمارة أبوظبي، باإلضافة إلى إيجاد 
حلول مستدامة لألولويات االجتماعية، ولهذا ومن خالل هذه 
الحمالت والبرامج والمبادرات تساهم »الهيئة« في بناء مجتمع 
يمتاز بالمرونة واالستدامة. ولفت إلى أنه ووفقاً لتقرير األثر 
االجتماعي الصادر عن »الهيئة« للعام 2021، فقد استقطبت 
»الهيئة« خالل عام 2021 إلى نحو 622 ألف فرد من مجتمع 
إمارة أبوظبي و12 مؤسسة، ساهموا بمبلغ بحوالي 29 مليون 
درهم لدعم مشاريع ومبادرات وبرامج »الهيئة« المرتبطة بشكل 

أساسي باألولويات االجتماعية في أبوظبي.

خالد الرميثي

:» مدير إدارة الموارد في صندوق االستثمار االجتماعي في »معًا« لـ »

أدوات مبتكرة الستدامة األولويات االجتماعية

أكد خالد الرميثي مدير إدارة الموارد في صندوق االستثمار االجتماعي في هيئة المساهمات المجتمعية »معًا«، أن إطالق 

الحملة الرمضانية »لدارنا نساهم« في شهر رمضان المبارك؛ ألنه يمتاز بطابعه الروحاني المرتبط بالعطاء، وهو األمر الذي 

تحرص هيئة »معًا« على البناء عليه من خالل تزويد أفراد المجتمع بأدوات مبتكرة تمكنهم من المساهمة بطريقة مستدامة 

تجاه األولويات االجتماعية التي وضعتها دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، والتي تغطي مجاالت مختلفة في قطاعات 

الصحة والبيئة والتعليم ودمج أصحاب الهمم وكبار المواطنين والمقيمين مع مجتمعهم، وغير ذلك من األولويات.

وتابع: أطلقنا حملة رمضانية مبتكرة انطلقت من اليوم األول من شهر رمضان المبارك لعام 2022، تحت شعار »لدارنا نساهم« 

موضحًا أن الحملة تهدف إلى إتاحة المجال أمام أفراد المجتمع للمساهمة في إيجاد التمويل الالزم لدعم ومعالجة 

األولويات االجتماعية المحددة في أبوظبي، وتتميز حملة »لدارنا نساهم« بارتباطها ودعمها لتوجهات حكومة أبوظبي 

وقيادتها الرشيدة حول ترسيخ مبادئ العمل الخيري المستدام، والمسؤولية المجتمعية، وتعزيز التطوع والمشاركة 

المجتمعية بين أفراد المجتمع، األمر الذي يتيح المجال بشكل أكبر أمام هيئة »معًا« للتقديم المزيد من االبتكارات االجتماعية 

الرامية لتحقيق أثر اجتماعي مستدام وطويل األمد على مختلف مكونات مجتمع اإلمارة. 

 وبين أن هيئة »معًا« 
استطاعت خالل عام 

2021 فيما يتعلق بتقرير 
األثر االجتماعي الصادر 
عن »الهيئة« للعام 2021، 

تقديم المساعدة أللفين 
و630 مستفيدًا من برامج 

األولوية االجتماعية 
في إمارة أبوظبي، كما 

استقطبت نحو 337 
متطوعًا مشاركًا مع 

»الهيئة«، حيث يتوزع 
المستفيدون على برنامج 

رحلة أجيال، وبرنامج 
غاية، وبرنامج لنتواصل 

التي تعالج األولويات 
االجتماعية إلمارة 

أبوظبي. 
وقال الرميثي: تفخر 

هيئة »معًا« بدورها 
الملهم والريادي 

في الدفع بالبيئة 
االجتماعية إلمارة 

أبوظبي نحو المزيد 
من التطور واالبتكار، 

وتعتبر ركيزة المشاركة 
المجتمعية في »معًا« 

أحد المنطلقات 
األساسية لما تم 

تحقيقه من إنجازات، 
إذ تعمل على تمكين 

أفراد المجتمع من لعب 
دور فعال وحيوي من 

خالل الشراكات وفرص 
التطوع وتصميم الحلول 

التي تعالج التحديات 
االجتماعية، وتهدف 

إلى تشجيع األفراد 
على إحداث فرق في 
مجتمعاتهم، وتعزيز 
الشعور بالمسؤولية 
وبناء النظام البيئي 

التطوعي في أبوظبي. 
وتابع: تساهم ركيزة 
المشاركة المجتمعية 

في »معًا« في تسهيل 
المشاركة المجتمعية 

في وضع البرامج 
الخدمات التي تعالج 

التحديات االجتماعية، 
فمن خالل خلق فرص 

العمل التطوعي الهادفة 
والشراكات، بحيث يمكن 

ألفراد المجتمع أن 
يلعبوا دورًا رئيسًا في 

إحداث التغيير اإليجابي 
في أبوظبي، وهيئة »معًا« 

تجعل ذلك ممكنًا من 
خالل إقامة الشراكات 

مع الشركات الخاصة 
والحكومية ومؤسسات 
القطاع الثالث لضمان 

توفير فرص التطوع 
الهادفة إلى تحقيق 

أثر اجتماعي مستدام 
وإيجابي.

مساعدات

»لدارنا نساهم« توفر التمويل الالزم لدعم األولويات االجتماعية

ترسيخ نهج متعدد األطراف يضم القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني

دعم مبادئ العمل الخيري المستدام والمسؤولية المجتمعية وتعزيز التطوع

36 مليون درهم خالل عام 2021 
لدعم األولويات االجتماعية 

في أبوظبي

 29 مليون درهم لدعم مشاريع 
ومبادرات وبرامج »الهيئة« 
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اللجنة األمنية اإلماراتية السعودية املشتركة تبحث تعزيز التعاون  

أبوظبي )وام(

المشتركة  األمنية  اللجنة  عقدت 
ب��ي��ن وزارت�����ي ال��داخ��ل��ي��ة ف���ي دول���ة 
والمملكة  المتحدة  العربية  اإلم��ارات 
العربية السعودية الشقيقة اجتماعها 
ال��وزارة  بمقر  أم��س  السادس صباح 
ل��ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون ال��م��ش��ت��رك في 
البلدين  بين  كافة  األمنية  المجاالت 
الشقيقين. وترأس وفد دولة اإلمارات 
ف��ي االج��ت��م��اع ال��ل��واء ال��رك��ن خليفة 
الداخلية  وزارة  الخييلي وكيل  حارب 
ف���ي ح��ي��ن ت����رأس م��ع��ال��ي ال��دك��ت��ور 
وكيل  الفالح  الرحمن  بن عبد  هشام 
العربية  المملكة  الداخلية وفد  وزارة 

السعودية.   
كلمته  في  الخييلي،  اللواء  ورح��ب 
بالجلسة االفتتاحية، بمعالي الدكتور 
هشام الفالح والوفد المرافق له في 
ونقل  اإلم���ارات،  دول��ة  الثاني  بلدهم 
للوفد السعودي تحيات الفريق سمو 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 

وتمنياته لهم بالتوفيق والسداد.
 وقال: إن هذا االجتماع يأتي ترجمة 
الصادقة  األخوية  للعالقات  حقيقية 
التي تربط بين دولة اإلمارات العربية 
العربية السعودية  المتحدة والمملكة 
دعائمها  أُرس��ي��ت  وال��ت��ي  الشقيقة، 
بنهج قويم، وتوطدت قواعدها برغبة 
صادقة نحو المزيد من التعاون البناء 
المشتركة  المصالح  من  أسس  على 
وخدمة للبلدين والشعبين الشقيقين 
لصاحب  الحكيمة  القيادة  ظ��ل  ف��ي 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
وأخيه  اهلل«،  »حفظه  الدولة  رئيس 
الملك  الشريفين،  الحرمين  خ��ادم 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ووفق 
والصالح  الخير  فيه  لما  مساعيهما 

لبلديهما.
 وأض�������اف: »ي��ج��س��د االج��ت��م��اع 
البلدين  في  العليا  القيادة  توجيهات 
الشقيقين، وحرصها على دفع عالقات 
المجاالت  في  البلدين  بين  التعاون 
واستمرار  المشترك،  االهتمام  ذات 
في  واألفكار  اآلراء  وتبادل  التواصل 
ك��ل م��ا من  م��ا بين األش��ق��اء لبحث 

المشترك،  العمل  أوج��ه  دف��ع  شأنه 
وتعزيز التعاون في المجاالت األمنية 
والشرطية«، متمنياً أن يحقق النتائج 
ال��م��رج��وة م��ن��ه ويحقق  واأله�����داف 
في  الشقيقين  للشعبين  الرفاهية 
أجواء من األمن واألمان واالستقرار. 
أمله  أع��رب عن  كلمته،  وفي ختام 
بأن تدوم نعمة األمن واألمان وتحقيق 
المزيد من التقدم واالزدهار للبلدين 
الشقيقين. ومن جانبه، توجه معالي 
الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح 
المملكة  في  الداخلية،  وزارة  وكيل 
والتقدير  بالشكر  السعودية،  العربية 
للمسؤولين بوزارة الداخلية في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة على حسن 
االستقبال، وكرم الضيافة، متمنياً أن 
نتائج تصب  يثمر هذا االجتماع عن 

في مصلحة البلدين الشقيقين. 
يأتي امتداداً  اللقاء  وقال: إن هذا 
االتفاق  تم  والتي  السابقة  للقاءات 
التي  المبادرات  من  ع��دٍد  على  فيها 
تحقق تطلعات صاحب السمو الملكي 
األمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف 
وأخيه  الداخلية  وزير  عبدالعزيز  بن 
زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق 
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
العالقات  يعزز  وبما  الداخلية،  وزير 
البلدين  بين  ت��رب��ط  ال��ت��ي  األخ��وي��ة 
والشعبين الشقيقين، ويرفع من وتيرة 
أعلى  إل��ى  المشترك  األمني  العمل 
المستويات في سبيل تحقيق المزيد 

من التكامل واالزدهار والرخاء. 
وأش��ار إلى أن ما تحقق من نتائج 
توصلت إليه الفرق الفنية المتخصصة 
المشتركة في تنفيذ المبادرات التي 
تم االتفاق عليها يوضح ارتفاع نسبة 
ال��ق��درة في التغلب  اإلن��ج��از، م��ؤك��داً 
المقترحات  ووض��ع  التحديات،  على 
التي تسهم في تذليل العقبات، وبذل 

المزيد من الجهود لخدمة المواطنين 
والمقيمين والزائرين وتحقيق تطلعات 

قيادات البلدين الشقيقين. 
مناقشة  االج���ت���م���اع  خ����الل  وت����م 
والمشاريع  الموضوعات  م��ن  ع��دٍد 
وال��م��ب��ادرات وأف��ض��ل ال��م��م��ارس��ات 
التي  األمنية  المجاالت  مختلف  في 
عن  المنبثقة  الفنية  الفرق  طرحتها 
المشتركة  العليا  األم��ن��ي��ة  اللجنة 
المتمثلة في تطوير منظومة البيانات 
بين  اإللكتروني  والربط  والمعلومات 
غرف العلميات في وزارتي الداخلية 
ومنظومة  الشقيقين،  البلدين  ف��ي 
الربط اإللكتروني الثنائي للمخالفات 
الشبكي،  الربط  ومشروع  المرورية 
بين  األمني  المستقبل  واستشراف 

الجانبين. 
وحضر االجتماع اللواء سعيد راكان 
وشؤون  اإلقامة  عام  مدير  الراشدي 
االتحادية  بالهيئة  باإلنابة  األجانب 
حمد  وال��ع��م��ي��د  والجنسية  للهوية 
عجالن العميمي مدير عام الشرطة 

الداخلية  ب��وزارة  االتحادية  الجنائية 
سلطان  فيصل  ال��دك��ت��ور  وال��ع��م��ي��د 
االستراتيجية  ع��ام  مدير  الشعيبي 
ال��داخ��ل��ي��ة  ب�����وزارة  األداء  وت��ط��وي��ر 
والعميد حسين أحمد الحارثي مدير 
عام الخدمات الذكية واألمن الرقمي 
السويدي  سعيد  والعميد  ب��ال��وزارة 
م��دي��ر ع����ام م��ك��اف��ح��ة ال��م��خ��درات 
االتحادية بالوزارة والعميد عبدالعزيز 
األح��م��د ن��ائ��ب م��دي��ر ع��ام الشرطة 
محمد  والعميد  االتحادية،  الجنائية 
ضاحي الحميري من شرطة أبوظبي 
وعدد من الضباط بالوزارة والقوات 

المسلحة. 
الداخلية  وزارة  جانب  من  وحضر 
اللواء  العربية السعودية  في المملكة 
الحماد  ع��ب��دال��رح��م��ن  ب��ن  ع��ب��داهلل 
عبدالرحمن  بن  عبداهلل  والمهندس 
فهد  بن  عبداهلل  والعميد  الربيعة، 
ال���ف���ارس وال��ع��م��ي��د ح��م��د ب���ن علي 
الحربي، وعدد من المسؤولين بوزارة 

الداخلية السعودية.

 وقعت وزارة الداخلية يف دولة اإلمارات 
العربية املتحدة مع نظيرتها يف اململكة 

العربية السعودية الشقيقة على مشروع 
مذكرة تفاهم بشأن حماية البيانات 

واملعلومات املتبادلة يف املشاريع األمنية 
املشتركة، بهدف تعزيز التعاون فيما 

بينهما من خالل تنفيذ مشاريع ومبادرات 
مشتركة، لضمان حماية البيانات 

واملعلومات املتبادلة بني اجلانبني.  ووقع 
املذكرة اللواء الركن خليفة حارب اخلييلي 

وكيل وزارة الداخلية بدولة اإلمارات 
العربية املتحدة، ومعالي الدكتور هشام بن 

عبد الرحمن الفالح وكيل وزارة الداخلية 
يف اململكة العربية السعودية الشقيقة، 

وذلك يف مقر الوزارة على هامش االجتماع 
السادس للجنة األمنية املشتركة بني 

وزارتي الداخلية يف دولة اإلمارات العربية 
املتحدة واململكة العربية السعودية 

الشقيقة. 
ويأتي توقيع هذه املذكرة يف إطار دعم 

العالقات األخوية بني البلدين والشعبني 
الشقيقني، لتعزيز التعاون بينهما، وسعيًا 

منهما لتحقيق التوازن بني املتطلبات 
األمنية والتنظيمية وحماية البيانات 

واملعلومات املتبادلة، متاشيًا مع توجهات 
القيادة الرشيدة لكال البلدين نحو التكامل 

األمني الذي يخدم مصلحة البلدين 
الشقيقني. وتهدف مذكرة التفاهم إلى 
وضع اإلطار القانوني حلماية البيانات 

واملعلومات املتبادلة يف املشاريع األمنية 
املشتركة، وحتديد اإلجراءات املطلوب 

اتخاذها لضمان مستوى عال من احلماية 
للبيانات واملعلومات بني اجلانبني. وتنص 

املذكرة على تعزيز التعاون بني البلدين 
يف مجال حماية البيانات واملعلومات 

املتبادلة يف املشاريع األمنية املشتركة، 
وفقًا للضوابط واإلجراءات املنصوص عليها 

يف مجال الربط الشبكي الثنائي ومشروع 
تطوير منظومة الربط اإللكتروني الثنائي 

للمخالفات املرورية.

حماية البيانات واملعلومات املتبادلة

مناقشة موضوعات 
ومشاريع ومبادرات 
وأفضل الممارسات 
بمختلف المجاالت

خليفة الخييلي مترئسًا اجتماع اللجنة األمنية اإلماراتية السعودية )وام(



إلى  المتكامل  النقل  مركز  وأش���ار 
أن توفير هذه الخدمة يأتي في إطار 
الجهود المبذولة إلرساء منظومة نقل 
متكاملة ومستدامة في إمارة أبوظبي، 
سهلة  بطريقة  نوعية  خ��دم��ات  توفر 

وقريبة من المتعاملين.
وتشجع هذه الخدمة المجتمع على 
الذكي،  النقل  أساليب  نحو  التوجه 
وتسهم في الحد من اقتناء المركبات 
المروري،  االزدح��ام  وتقليل  الخاصة، 
والحفاظ على بيئة نظيفة، كما تشكل 
فرصة للزائرين من سياح ورجال أعمال 
للتنقل من مكان آلخر في اإلمارة بكل 

يسر وسهولة.
المركبات  تأجير  خدمات  وتتوافر 
وط��وال  اليوم  م��دار  على  بالساعات 
األسبوع في مناطق مختلفة عبر إمارة 
من  العديد  بها  تتوفر  كما  أبوظبي، 
على  المستخدم  لتشجيع  المميزات 
بمشاركة  وال��ب��دء  تنقله  نمط  تغيير 
الدفع  إمكانية  مثل:  م��ن  المركبات 
لكل دقيقة أو االستئجار على المدى 
حسب  أسبوعياً«  أو  »يومياً  الطويل 
من  واس��ع��ة  تشكيلة  ت��وف��ر  ال��رغ��ب��ة، 
أو  الكهربائية  أو  العادية  المركبات 

المركبات  توفر  إلى  الفاخرة، إضافة 
من  والعديد  السكنية  المناطق  ف��ي 
تسلم  وإمكانية  األخ����رى،  المناطق 
وإرج������اع ال��م��رك��ب��ة ف���ي أي م��ك��ان، 
وأس����ع����ار م��ن��اس��ب��ة ل��ل��خ��دم��ة ال��ت��ي 
في  فلساً   120  -0.65 م��ن:  ت��ت��راوح 
مجانية  إل���ى  ب��اإلض��اف��ة  ال��دق��ي��ق��ة، 
وشهد  والتأمين.  والمواقف  الوقود 
نوفمبر الماضي اإلعالن عن الالئحة 
نشاط  بتنظيم  الخاصة  التنفيذية 
ت��أج��ي��ر ال��م��رك��ب��ات ب��ال��س��اع��ات في 
الشروط  والتي تحتوي على  اإلم��ارة، 
وال���ض���واب���ط ال��م��ن��ظ��م��ة ل��م��م��ارس��ة 
بالساعات،  المركبات  تأجير  نشاط 
الجهات  على  المترتبة  وااللتزامات 
والمخالفات  ومستخدميها  المشغلة 

والغرامات في حالة عدم االلتزام.
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الخدمة تقلل االزدحام المروري )من المصدر(

ألف مستخــــــــدم للمــركبـــــــــات

57 املستأجرة بالساعة يف أبوظبي 

وفقًا لالئحة يتولى مركز النقل املتكامل مهام إصدار التصاريح 
واملوافقات الالزمة للجهات التي ترغب يف مزاولة هذا النشاط، 
وتنظيم العمل يف هذا القطاع، والرقابة واإلشراف على تطبيق 

أحكام الالئحة التنفيذية وضمان االلتزام بها. وُيحظر على 
أي جهة أو شخص مزاولة هذا النشاط إال مبوجب احلصول 

على موافقة من دائرة التنمية االقتصادية وتصريح مسبق من 
مركز النقل املتكامل مع التقّيد باشتراطات وإجراءات إصدار 

التصريح. 
كما ُيحظر مزاولة هذا النشاط إال بوساطة املركبات امُلرخص 

لها بذلك من مركز النقل املتكامل ويف املناطق املصرح بها مع 
إنشاء سجالت الصيانة الدورية للمركبة، كما يجب أن ُتقدم 

اخلدمة مبوجب عقد امتياز بني اجلهة الراغبة يف مزاولة هذا 
النشاط واملركز، يبنّي حقوق والتزامات الطرفني، مع احلاجة 

إلى جتديد تصريح مزاولة اخلدمة خالل »30« يومًا من تاريخ 
انتهائه. ُيلزم القرار الصادر بشأن تطبيق الالئحة التنفيذية 
اخلاصة بتنظيم نشاط تأجير املركبات بالساعات، مستأجر 

املركبة بأن يحمل رخصة قيادة معترفًا بها، والتسجيل 
يف التطبيق الذكي للجهة املشغلة املصرح لها، وااللتزام 

بالتشريعات والقوانني املنظمة للسير واملرور يف اإلمارة، فضاًل 
عن استخدام املركبة، وفقًا للعقد املبرم بينه واجلهة املؤجرة، 
وإبالغ اجلهات املعنية عن األشياء التي ُيعثر عليها يف املركبة، 

وعدم السماح للغير بقيادتها.

مهام إصدار التصاريح والموافقات
الخدمة تسهم في الحد 

من اقتناء المركبات 
الخاصة وتقلل االزدحام 

المروري

الشارقه )االتحاد( 

أطلقت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وثيقة السلوك املهني واألخالقيات 
الوظيفة، بهدف تنمية الثقافة املؤسسية للموظفني، ودعم القيم املهنية 

وتنمية روح املسؤولية لديهم، مبا ينعكس إيجابيًا على روح اإلنتاجية، 
وضمانًا لتعزيز املعايير األخالقية والقيم املهنية للموظفني بهدف رفع 

األداء، انطالقًا من رؤية واستراتيجية الهيئة، وحرصها على االرتقاء 
للوصول ملعايير التميز واجلودة خلدمة أفراد املجتمع.

وأوضح سعيد السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن هذه 
الوثيقة مت إعدادها كقاعدة معرفية جلميع املوظفني العاملني يف الهيئة، 

وتتضمن القيم األساسية التي يجب على املوظف أن يعمل يف إطارها، والتي 
حتكم سلوكه املهني والوظيفي، والقيم التطويرية التي تسعى الهيئة من 

خاللها لتقدمي أعلى مستويات اخلدمة، وتنمية وتطوير القيم املهنية 
واألخالقيات الوظيفية السليمة وأطر االنضباط الذاتي للموظف.

وأشار إلى أن الوثيقة تضمنت عددًا من القيم األساسية للسلوك املهني 
وأخالقيات الوظيفة تشمل الصدق واألمانة واملوضوعية واحليادية 

واالقتصاد والنزاهة والوالء والكفاءة واالمتياز والريادة والشفافية والعدالة 
واملساواة.

وأكد أنه مت عقد سلسلة ورش تدريبية افتراضية لكافة املستويات 
الوظيفية، لتعريفهم باملبادئ والقيم التي تضمنتها الوثيقة واالستماع 

آلرائهم ومالحظاتهم، مشيرًا إلى أن التزامات الهيئة بالوثيقة تضمنت اطالع 
كافة موظفيها على قواعد أخالقيات العمل والسلوك الوظيفي الواردة يف 

الوثيقة، وتعريفهم بالسلوكيات الواجب مراعاتها أثناء تأديتهم ملهامهم 
وواجباتهم الوظيفية وتهيئة البيئة املناسبة للموظفني، ومعاملة جميع 
املوظفني بعدالة ومساواة وتوفير التدريب اجليد لتنمية املهارات ووضع 

املوظف املناسب يف املكان املناسب، طبقًا لطبيعة املهنة والدراسة وملصلحة 
العمل ووضع تعليمات واضحة وصريحة الستثمار الوقت وإدارته لزيادة 

الكفاءة اإلنتاجية للموظف وتوفير بيئة مناسبة ومحفزة لألشخاص من 
ذوي االحتياجات اخلاصة.

كما تضمنت الوثيقة عددًا من الواجبات التي يجب أن يلتزم بها املديرون 
والفئة اإلشرافية، شملت االلتزام بقيم اإلطار العام ألخالقيات الوظيفة 

وسلوكيات العمل، وأن يكون قدوة حسنة ملرؤوسيه والتعامل معهم دون 
محاباة أو متييز وتوعية املوظفني والتأكد من تطبيقهم لقيم أخالقيات 

وسلوكيات العمل ضمن القوانني واللوائح املعتمدة، واتخاذ التدابير اإلدارية 
والقانونية للحد من املخالفات أو التجاوزات التي متس بأخالقيات املهنة 

والسلوك الوظيفي، والتنسيق مع اإلدارة القانونية واإلدارات أو اللجان 
املعنية يف الهيئة إلبداء الرأي والبت يف مواضيع التجاوزات بحيادية.

»كهــربـــاء الشـــارقـــة«
 تطلـق وثيقــة السلــوك املهنــي 

واألخــالقيــات الـوظيفيـــة

 قاعدة معرفية لجميع
 الموظفين العاملين في الهيئة

سعيد السويدي

لعدم التزامهما باالشتراطات وخطورتهما على الصحة العامة

إغالق مطعمي »باك« و»الثناء« يف الظفرة والعني

أبوظبي )االتحاد(

للزراعة  أبوظبي  هيئة  أص���درت   
باإلغالق  ق��راراً  الغذائية  والسالمة 
باك«  »مطعم  منشأتي  بحق  اإلداري 
الظفرة،  بمنطقة  زاي���د  مدينة  ف��ي 
رقم  التجارية  الرخصة  تحمل  والتي 
CN-1310623، و»مطعم الثناء« في 
الرخصة  تحمل  والتي  العين  مدينة 
التجارية رقم CN-1111776 وذلك 
لسنة   )2( رقم  القانون  لمخالفتهما 
2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي 
والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك 

لخطورتها على الصحة العامة.
وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة 
ال��غ��ذائ��ي��ة أف���اد ب���أن ق���رار اإلغ���الق 
جاء  ب��اك«  »مطعم  حق  في  اإلداري 
بتطبيق  المنشأة  التزام  عدم  نتيجة 
وعدم  الغذائية،  السالمة  اشتراطات 
لمكافحة  الفعالة  ال��ب��رام��ج  تطبيق 
اآلف�����ات وال���ح���ش���رات وال���ق���وارض، 
باإلضافة إلى رصد استخدام معدات 
أو أدوات غير مالئمة وغير مصنفة 

لالستخدام الغذائي.
أما قرار اإلغالق اإلداري في حق 
تكرار  بسبب  ج��اء  ال��ث��ن��اء«  »مطعم 
الخطورة  عالية  مخالفات  ارت��ك��اب 
منها  الغذائية  السالمة  على  تؤثر 
رصد حشرات صغيرة بجانب منطقة 
مواد  ورص��د  المطبخ،  في  الخضار 

غذائية من دون تاريخ صالحية.
ورغ�����م ت��ع��اق��ب ال��ت��ف��ت��ي��ش على 
ال��م��ن��ش��أت��ي��ن ل��م ي��ت��م ال��ت��ج��اوب مع 
المتصلة  ال��م��ف��ت��ش��ي��ن  م��الح��ظ��ات 
الغذاء،  وسالمة  صحة  باشتراطات 
ثالث  بتحرير  المفتشون  ق��ام  حيث 

اإلداري  ب��اإلغ��الق  وتنبيه  مخالفات 
ب��اك«، و3 مخالفات  في حق »مطعم 
الثناء«، إال أنهما لم  في حق »مطعم 
تقوما بتصويب أوضاعهما واستيفاء 

المالحظات الواردة بحقهما.
اإلغ���الق  أم���ر  أن  الهيئة  وأك����دت 
المفعول حتى  اإلداري سيظل ساري 

المخالفة  األوض�����اع  تصحيح  ي��ت��م 
لجميع  ال��م��ن��ش��أت��ي��ن  واس���ت���ي���ف���اء 
صحة  لضمان  ال��الزم��ة  المتطلبات 

وسالمة الغذاء.
وذكرت أن قرارات اإلغالق اإلداري 
يأتي  المرصودة  التجاوزات  وكشف 
الرامية  التفتيشية  الجهود  إطار  في 
الغذائية  السالمة  منظومة  لتعزيز 
ف��ي إم���ارة أب��وظ��ب��ي، وت��أك��ي��د ال��دور 
الرقابي لضمان التزام كافة المنشآت 
ب��اش��ت��راط��ات ال��س��الم��ة ال��غ��ذائ��ي��ة، 
موضحة أن جميع المنشآت باختالف 
تخضع  الغذائية  ومنتجاتها  طبيعتها 
مفتشي  قبل  م��ن  ال���دوري  للتفتيش 
الهيئة للتأكد من تقيدها باشتراطات 

السالمة الغذائية.

لم يتم التجاوب مع 
مالحظات المفتشين 

المتصلة باشتراطات صحة 
وسالمة الغذاء

»إسعاف دبي« 
تشارك في 
مبادرة بيئية

دبي)االتحاد(

 ش���ارك���ت م��ؤس��س��ة دب��ي 
لخدمات اإلسعاف في مبادرة 
»دبي تبادر« التي أطلقها سمو 
بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ 
ول���ي عهد  م��ك��ت��وم  راش���د آل 
دبي رئيس المجلس التنفيذي 
المجتمع  ل��ت��وع��ي��ة  ل���إم���ارة، 
بضرورة الحفاظ على الموارد 
استدامتها  وضمان  الطبيعية، 
وإح������داث ت��غ��ي��ي��ر م���ن ش��أن��ه 

الحفاظ على البيئة.
 وق�����ال ف������اروق ال��م��ع��ي��ن��ي 
ال����دع����م  إدارة  -م�����دي�����ر 
»نؤمن  ب��اإلن��اب��ة:  المؤسسي 
ب���ض���رورة ت��ض��اف��ر ال��ج��ه��ود 
ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ق��ط��اع��ات 
للحفاظ  والخاصة  الحكومية 
ال��م��وارد، من  على اس��ت��دام��ة 
خ���الل ت��ب��ن��ي اس��ت��رات��ي��ج��ي��ات 
وممارسات من شأنها الحفاظ 
على البيئة، لذلك قمنا بتوفير 
ع���ب���وات ال��م��ي��اه ال��زج��اج��ي��ة 
استخدام  وإيقاف  للضيوف، 

العبوات البالستيكية.

فاروق المعيني

هالة الخياط )أبوظبي(

بلغ عدد مستخدمي خدمة تأجير المركبات بالساعة 57 ألف مستخدم لمركبات يو 

درايف، وإي كار، بواقع عدد 83.5 ألف رحلة، ويوجد في إمارة أبوظبي 265 مركبة تابعة 

ألسطول خدمة تأجير المركبات بالساعة، والتي يشغلها شركتان مرخصتان لدى مركز 

النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل. وخدمة تأجير المركبات بالساعة هي 

خدمة ذكية تمّكن المتعامل من خالل تطبيق ذكي على الهاتف المحمول من تحديد 

السيارة األقرب إليه الستئجارها واالنطالق بها والدفع وفق االستخدام.

مطعم الثناء في مدينة العين )من المصدر(

مبنى »كهرباء الشارقة« )من المصدر(

صباح الخير

األسرة.. ورسائل 
القيادة

في غمرة البهجة والفرحة باستقبال عيد الفطر المبارك، ونحن 
قيادتنا  من  عظيمة  جليلة  رسائل  أمام  كنا  السعيدة،  أيامه  نشهد 
أوالً  أنها  أي  األس���رة،  ثم  األس��رة  ثم  األس���رة،  محورها  الرشيدة، 
الخير  مسيرة  قائد  بتوجيهات  السامية  المكرمة  فمن  وأخ��ي��راً، 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه 
اهلل، وأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة بصرف قروض سكنية 
للمواطنين بقيمة 2.36 مليار درهم لصالح 1347 مواطناً ومواطنة 
اإلسكانية  التسهيالت  األولى من  الحزمة  أبوظبي ضمن  إمارة  في 
أبي خالد للحرص على  السامية من لدن  الدعوة  إلى   ،2022 لعام 
»االحتفاء باألعياد والمناسبات مع األسرة باعتبارها قيمة عظيمة، 
االنشغال  ع��دم  وتأكيداته  الحياة.  معاني  كل  ثناياها  بين  تنبض 
الفرح  كونهم مصدر  واألطفال،  العائلة  والمسؤوليات عن  باألعمال 
ومنبع السعادة، داعياً الجميع ليكونوا مع أسرهم، ألن األسرة »هبة 

غالية مّن اهلل تعالى بها علينا«.
في  المواطنين  اإلخ���وة  أح��د  زي���ارة  على  سموه  ح��رص  وج��اء 
باألسرة  االعتزاز  على  الحريص  االتجاه  ذات  في  العين  مدينة 
المواطنين،  بأبنائها  القيادة  تربط  التي  الواحدة  األس��رة  وروح 
والمناسبات. وكذلك رعاية  والتواصل معهم في مختلف األحوال 
وحضور سموه حفل الزفاف الجماعي لعدد من أبنائه المواطنين 
ضمن أفراح آل نهيان، والتي ترددت أصداؤها مؤخراً بين جنبات 

التاريخي في عاصمة الجمال والفرح. قصر الحصن 
في كل تلك المحطات والوقفات التي ذكرت تبرز مكانة األسرة 
نحو  وق��وة  بثقة  تنطلق  واإلم���ارات  الرشيدة  قيادتنا  رؤي��ة  ف��ي 
والوطن،  للمجتمع  األهم  المكّون  باعتبارها  القادمة،  الخمسين 
تمّيز  التي  الوطنية  اللحمة  ومتانة  الوطني  التالحم  دعائم  وأهم 

مجتمع اإلمارات، وكانت صمام أمانه في مختلف المراحل.
استلهام  ومحل  تكون حاضرة،  أن  يجب  السامية  الرسائل  هذه 
على  إشرافية  مسؤولية  في  الظروف  وضعته  من  كل  واسترشاد 
على  وال��م��رأة  األس���رة  بقضايا  مباشرة  غير  أو  مباشرة  صلة 
في  األسريين  للمصلحين  مباشرة  دع��وة  هي  الخصوص.  وج��ه 
في  النظر  عند  القيم  هذه  باستحضار  المجتمع  تنمية  مؤسسات 
وبالذات  األسرة،  باستقرار  مساس  عليها  يترتب  مصيرية  أمور 
تحظى  الذي  الكبير  الدعم  دالالت  نستلهم  الشخصية،  األحوال 
ندعو  وعندما  السعيدة.  اإلم��ارات��ي��ة  األس��رة  بناء  م��ب��ادرات  ب��ه 
المدرسي  الدوام  وكذلك  العامالت،  األمهات  أعباء  من  للتخفيف 
الطويل فإنها تصب في ذات المسار المنشود لتحقيق االستقرار 

والسعادة لألسرة، ودامت األفراح في بالد »زايد الخير«.

علي العمودي

ali.alamodi@alittihad.ae
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ألف درهم لسيدة تعرضت 
للنصب واالحتيال

 242
إيهاب الرفاعي )منطقة الظفرة(

بعد  آخرين،  أشخاص  قبل  من  واالحتيال  النصب  إلى  تعرضت سيدة 
أن قاموا بسحب مبلغ 192 ألف درهم من حسابها  وتحويل المبلغ إلى 
حساباتهم الشخصية، وهو ما دفع السيدة إلى رفع دعوى قضائية طالبت 
 192 مبلغ  لها  ي��ؤدوا  بأن  بالتضامن  عليهم  المدعى  بإلزام  من خاللها  
ألف درهم وإلزامهم بالتضامن بتعويضها بمبلغ 200 ألف درهم وإلزامهم 
ومقابل  والمصاريف  بالرسوم  وإلزامهم   %12 بواقع  القانونية  بالفائدة 
األتعاب على سند من القول إن المدعى عليهم قاموا بالنصب واالحتيال 
تمت  وقد  درهم من حسابها  ألف   192 مبلغ  وتمكنوا من سحب  عليها، 
إدانتهم جزائياً، مما حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها أمام محكمة أبوظبي 

لألسرة والدعاوى المدنية واإلدارية.
وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يردوا للمدعية 
إلزام  وثانياً:  دره��م.  ألف  وتسعين  واثنين  مائة  دره��م(  ألف   192( مبلغ 
المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا للمدعية مبلغ )50 ألف درهم( خمسين 
ألف درهم، كتعويض مادي، وألزمت المدعى عليهم بالتضامن بالمصاريف 
والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وأكدت 
المدعى عليهم بأن  إلزام  المدعية بطلب   في حيثيات حكمها أن طلب 
يردوا لها مبلغ 192 ألف درهم، وكان البين من الحكم الجزائي المرفق أن 
المدعى عليهم قاموا بسحب ما مجموعه مبلغ 192 ألف درهم من حساب 
المدعية دون وجه حق ثم قاموا بتحويله لحساباتهم وكان المدعى عليهم لم 
يمثل أياً منهم ليدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً، ومن 
ثم يثبت للمحكمة صحة ما تدعيه المدعية من قيامهم بأخذ هذا المبلغ، 
األمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامهم بأن يردوا لها المبلغ الذي قاموا 
بسحبه دون وجه حق وقدره 192 ألف درهم. وحيث إنه عن طلب التعويض 
المادي، فإن المحكمة ترى أن تعويض المدعية عن كافة األضرار المادية 

كافياً في مبلغ 50 ألف درهم وبه تقضي المحكمة.

12 ألف مكالمة تلقتها غرفة 
عمليات شرطة رأس الخيمة

رأس الخيمة )االتحاد(

استقبلت غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة، خالل إجازة عيد الفطر، 
وتحديداً في الفترة من 30 أبريل وحتى 8 مايو، 12402 مكالمة هاتفية 
متنوعة. وأشاد اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس 
الخيمة، بالجهود المبذولة خالل إجازة عيد الفطر المبارك لضمان انسيابية 
الحركة المرورية، مثمناً التعاون المثمر من قبل أفراد الجمهور في االلتزام 
باألنظمة والقواعد المرورية، واتباع إرشادات رجال المرور المنتشرين في 
جميع أنحاء اإلمارة، مؤكداً أنه تم التعامل مع كافة الحاالت والنداءات في 
زمن قياسي، وذلك انطالقاً من استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى دعم 

مؤشر األمن واألمان وتعزيز ثقة الجمهور.
وقد تلقت غرفة العمليات هذا العدد من المكالمات من أفراد المجتمع 
خالل إجازة عيد الفطر، وتنوعت بين مكالمات عن حوادث مرورية وشكاوى 

من االزدحامات الخانقة واالستفسارات المختلفة.
وتم التعامل مع جميع المكالمات الواردة من قبل األقسام والجهات المعنية 
وفقاً لطبيعة كل مكالمة بالشكل األمثل والمطلوب، فضاًل عن الرد على 
استفسارات الجمهور، وأكد النعيمي أن شرطة رأس الخيمة بكافة إداراتها 
المادية  وإمكاناتها  البشرية  خبراتها  جميع  سخرت  وأفرعها  وأقسامها 
المتاحة، وكانت على أهبة االستعداد والجاهزية لتوفير أعلى معايير األمن 
واألمان والسالمة في الطرقات ألهالي رأس الخيمة وزوارها خالل عطلة 
العيد، انطالقاً من حرصها على أداء واجبها المهني والوظيفي واإلنساني، 
وتماشياً مع توجيهات وزارة الداخلية التي تضع الفرد وسالمته على سلم 

أولوياتها. 
 وتهيب شرطة رأس الخيمة بالجمهور اقتصار اتصاالتهم على الرقم 999 
للبالغات الطارئة فقط، واالتصال على الرقم 901 المخصص لالستفسارات 

العامة وغير الطارئة ضماناً لتقديم أفضل مستويات الخدمة لهم.

غرفة عمليات الشرطة )من المصدر(

المقر الجديد لمحكمة أبوظبي العمالية )من المصدر(

سلمتها محكمة أبوظبي العمالية

مالييــن درهم 

مستحـقـــــــات

لـ 3806 عمال 

 أبوظبي )االتحاد(

كشفت محكمة أبوظبي العمالية، عن 
تسليم مستحقات مالية لعدد 3 آالف 
قدرها  إجمالية  بقيمة  عمال،  و806 
106 ماليين و505 آالف و923 درهماً، 
المعجل  التنفيذ  أوام��ر  وذل��ك ضمن 
لألحكام القضائية الصادرة في جميع 
الملفات العمالية خالل األشهر الثالثة 

األولى من العام الجاري 2022.
وأظ��ه��رت اإلح��ص��ائ��ي��ات ال��ص��ادرة 
خالل  العمالية،  أبوظبي  محكمة  عن 
الربع األول من العام الجاري، أن عدد 
القضايا االبتدائية المقيدة بلغ 1932 
منها،   %98 ف��ي  الفصل  ت��م  قضية 
المقيدة  االستئناف  قضايا  عدد  أما 
نسبة  بلغت  قضايا   506 سجل  فقد 
الفصل فيها 97%، فيما وصل عدد 
الطلبات اإللكترونية المنجزة إلى 24 
ألفاً و687 طلباً بنسبة إنجاز %100، 

»استفسر«  منصة  سجلت  حين  ف��ي 
 806 المتعاملين،  تساؤالت  على  للرد 
استفسارات، بنسبة إنجاز 97% خالل 

الفترات الزمنية المحددة.
وأك����د ال��م��س��ت��ش��ار ي��وس��ف سعيد 
ال��ع��ب��ري، وك��ي��ل دائ����رة ال��ق��ض��اء في 
ال��دوري��ة  األداء  تقارير  أن  أب��وظ��ب��ي، 
تعكس حجم اإلنجاز والجهد المبذول 
ال��ن��اج��زة  ال��ع��دال��ة  تحقيق  ل��ض��م��ان 
واستيفاء الحقوق ألصحابها في وقٍت 
سمو  توجيهات  مع  تماشياً  قياسي، 
نهيان،  آل  زاي���د  ب��ن  منصور  الشيخ 

ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس ال�����وزراء، وزي��ر 
القضاء  دائ��رة  الرئاسة، رئيس  شؤون 
في أبوظبي، بتطوير منظومة قضائية 
الجودة،  عالمية  تقدم خدمات  رائ��دة 
وفقاً لرؤية حكومة أبوظبي، بما يدعم 

حركة النمو واالستثمار.
وأشار إلى أن اآللية المعتمدة للتعامل 
محاكم  ف��ي  العمالية  ال��ن��زاع��ات  م��ع 
أبوظبي، تضمن سهولة قيد الدعاوى 
المتاحة،  اإللكترونية  القنوات  عبر 
أو  المرئية  المحاكمة  جلسات  وعقد 
االنتقال عن طريق المحكمة المتنقلة 

إلى مقر العمال في القضايا الجماعية، 
األحكام  وإص���دار  الفصل  سرعة  مع 
مع النفاذ المعجل، تطبيقاً للنصوص 
ال�����واردة ب��ق��ان��ون ال��ع��م��ل وال���ق���رارات 
التنظيمية، التي تضمن حقوق طرفي 
متوازن،  نحو  على  التعاقدية  العالقة 
واستدامة  وم��رون��ة  ك��ف��اءة  ي��ع��زز  بما 
إلى  ولفت  ال��دول��ة.  ف��ي  العمل  س��وق 
ح����رص ال��م��ح��ك��م��ة ال��ع��م��ال��ي��ة على 
وتطوير  القضائية  االتجاهات  توحيد 
اإلج��راءات المطبقة، بما يتماشى مع 
المواد المستحدثة في المرسوم بقانون 
بشأن  لسنة 2021  رق��م 33  ات��ح��ادي 
دخل  وال��ذي  العمل،  عالقات  تنظيم 
حيز التنفيذ في الثاني من شهر فبراير 
2022، وق��رار مجلس ال���وزراء رقم 1 
لسنة 2022 بشأن الالئحة التنفيذية 
األه���داف  يحقق  بما  ال��ق��ان��ون،  لهذا 
المنشودة لتعزيز استقرار سوق العمل 

وحماية حقوق جميع األطراف.

تعزيز وعي سائقي »الدليفري« يف أبوظبي بالقيادة اآلمنة 

أبوظبي )االتحاد(

للسالمة  المشتركة  واللجنة  أبوظبي  شرطة  نفذت 
المرورية، ورش توعية لسائقي الدراجات النارية الخاصة 
بتوصيل الطلبات حول قواعد السالمة المرورية، وتفادي 
الحوادث المرورية ومسبباتها واآلثار والخسائر الناجمة 
مدير  الحميري،  العميد محمد ضاحي  وأوض��ح  عنها. 
المركزية  العمليات  بقطاع  وال��دوري��ات  المرور  مديرية 
ال��ورش ركزت على تعزيز نشر  في شرطة أبوظبي، أن 
السالمة لهذه الفئة من مستخدمي الطريق، وتضمنت 
توعية لحوادث  تثقيفية وعرض فيديوهات  محاضرات 
»شركة  الطلبات  توصيل  لشركات  النارية  ال��دراج��ات 

طلبات وشركة ديليفرو وشركة نون«.
التي  ال��ح��وادث  أسباب  بأهم  التعريف  تم  أن��ه  وذك��ر 
السلوكيات  ومخاطر  التوصيل  دراج���ات  بها  تسببت 
توصيل  دراج��ات  سائقي  بعض  من  المرتكبة  الخاطئة 
الطلبات، والتي تتسبب في إرباك حركة السير أو وقوع 

أبوظبي بنشر  المرورية. وأكد اهتمام شرطة  الحوادث 
والقوانين  باللوائح  والتعريف  المرورية  السالمة  ثقافة 
واشتراطات  الطريق  على  اتباعها  يجب  التي  المرورية 
ال��ح��وادث  وتجنب  ال��ن��اري��ة،  ال��دراج��ة  لقيادة  السالمة 

المرورية ونتائجها الوخيمة.
وشدد على أهمية االلتزام بقواعد المرور واشتراطات 
السالمة لقيادة الدراجة النارية، مثل التأكد من صالحية 
وأهمية  للدراجة،  الدورية  والصيانة  اإلض��اءة  مصابيح 
األخ��رى،  والمركبات  ال��دراج��ة  بين  أم��ان  ت��رك مسافة 
وااللتزام بمسار الطريق، وعدم تغييره بشكل مفاجئ، أو 
تجاوز السرعات المحددة على الطريق، وعدم الدخول 

إلى األماكن الممنوعة.
النيادي رئيس محور  المهندسة سمية سعيد  وقالت 
التدريب والتعليم والتوعية في لجنة السالمة المرورية 
النقل  ال��م��روري��ة ف��ي م��رك��ز  ال��س��الم��ة  ورئ��ي��س قسم 
يقارب  ما  استهدفت  التوعية هذه  إن ورش  المتكامل: 

300 سائق.

خالل إحدى فعاليات التوعية لسائقي »الدليفري« في أبوظبي )من المصدر(

 %98
نسبة الفصل في القضايا 
العمالية خالل الربع األول

 ملتقى عربي 
ألصحاب الهمم

دبي )االتحاد(

 نظم مجلس أصحاب الهمم ومبادرة 
الروح اإليجابية بشرطة دبي، ملتقًى 
عربيًا مبناسبة عيد الفطر السعيد، 

حتت شعار »عيدكم فرح وسرور« 
مبشاركة جمعية أهالي أصحاب الهمم، 

والعاملني وأبناء العاملني وعائالتهم، 
ودول عربية عدة.

ويأتي امللتقى يف إطار دعم التوجه 
االستراتيجي لشرطة دبي إلسعاد 
املجتمع، ومنهم فئة أصحاب الهمم، 

بالتعاون مع الشركاء إلطالق حمالت 
ومبادرات تسعد هذه الفئة وتعزز دمجها 

يف املجتمع، وتفعياًل الستراتيجية دبي 
)مجتمعي، مكان للجميع( لتكون دبي 

صديقة بالكامل ألصحاب الهمم.
وتضمن امللتقى عروضًا الحتفاالت 

الشعوب العربية وعادات كل دولة 
وتقاليدها يف العيد، ومنهم جمهورية 

مصر العربية، وتونس، واململكة العربية 
السعودية، واململكة املغربية، واليمن، 

كما شارك أصحاب الهمم مبواهبهم يف 
مجاالت مختلفة.

ويف اخلتام، أعرب املشاركون عن 
سعادتهم بهذا امللتقى، موجهني شكرهم 

وامتنانهم لشرطة دبي.

نتيجة  وقعت  الحوادث  معظم  أن  وأوض��ح 
ارتكاب سائقي المركبات المتسببة في تلك 
منها  متنوعة،  مرورية  لمخالفات  الحوادث 
وت��ه��ور،  بطيش  ال��ق��ي��ادة  ال��زائ��دة،  السرعة 
وع��دم  للخطر،  اآلخ��ري��ن  ح��ي��اة  وت��ع��ري��ض 
وع��دم  المركبات،  بين  كافية  مسافة  ت��رك 
االنتباه، واالنحراف المفاجئ، باإلضافة إلى 

المخالفات الخطرة األخرى.

128 ألف مكالمة
المهيري،  اهلل  عبد  محمد  العقيد  وق��ال 
مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة بالنيابة 

في اإلدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، 
إن شرطة دبي تلقت خالل الفترة ذاتها من 
و775  ألفاً   128 الفطر السعيد،  عطلة عيد 
مكالمة هاتفية، منها 118 ألفاً و78 مكالمة 
هاتفية على رقم الطوارئ )999(، و10 آالف 

و697 مكالمة على مركز االتصال )901(.
مركز  أن  المهيري  محمد  العقيد  وبين 
البريد  عبر  رسالة   1276 استقبل  االتصال 
اإللكتروني، و1730 رسالة من خالل خدمة 
لشرطة  اإللكتروني  الموقع  عبر  »الدردشة« 
من  العديد  المتعاملون  ط��رح  حيث  دب���ي، 
الموظفين  على  واالقتراحات  االستفسارات 

الُمختصين في مركز االتصال، وأجابوا عنها 
بشكل فوري وبمهنية عالية.

وأضاف العقيد محمد المهيري، أن إدارة 
العديد  سجلت  والسيطرة،  القيادة  مركز 
م��ن ال��ح��وادث ال��م��روري��ة ت��راوح��ت م��ا بين 

السائقين  جميع  مناشداً  والبالغة،  البسيطة 
ومستخدمي الطريق االبتعاد عن الممارسات 
الخاطئة عند قيادة المركبة وتوخي الحيطة 
التقاطعات،  م��ن  االق���ت���راب  ل���دى  وال��ح��ذر 
والتأكد من خلو الشارع من المشاة، خاصة 

ف��ي م��ن��اط��ق ع��ب��ور ال��م��ش��اة وف���ي األح��ي��اء 
السكنية.

الجمهور  المهيري  محمد  العقيد  وناشد 
في  إال   )999( ب��ال��رق��م  االت���ص���ال  ع����دم 
الرقم  على  واالت��ص��ال  ال��ط��ارئ��ة،  ال��ح��االت 
الطارئة وفي حال  الحاالت غير  )901( في 
قبل  من  المقدمة  الخدمات  عن  االستفسار 
يقدمها  والتي  المجتمع،  ألفراد  دبي  شرطة 
ضباط وأفراد شرطة مؤهلون في الرد على 
وإسعادهم،  الجمهور  ومساعدة  المكالمات 
يتمتع  والسيطرة  القيادة  مركز  أن  م��ؤك��داً 
بأهمية قصوى وطبيعة عمل حساسة، كونها 
لذلك  الطارئة؛  للبالغات  األول  المستجيب 
في  فقط  االت��ص��ال  ب��ض��رورة  التنويه  وج��ب 

الحاالت الطارئة على الرقم 999.

خالل عطلة عيد الفطر

 31 حادثًا مروريًا و129 ألف مكاملة سجلتها »شرطة دبي« 

دبي )االتحاد(

قال العميد سيف مهّير المزروعي، مدير اإلدارة العامة للمرور في شرطة 

دبي، إن مرور دبي سجلت خالل عطلة عيد الفطر السعيد، والتي امتدت من 

2 وحتى 8 من  مايو  الجاري، )31( حادثًا مروريًا، توفي جراءها 3 أشخاص، 

وأُصيب )30( آخرون بإصابات متفاوتة. وتفصياًل، قال العميد سيف المزروعي، 

إن شرطة دبي حرصت على تأمين الطرق خالل عطلة عيد الفطر، بخطة 

انتشار مكثفة في الطرق السريعة والشوارع الداخلية، وكذلك المناطق التي 

شهدت فعاليات وإقبااًل من الجماهير، مثل تلك التي تحوي المراكز التجارية 

والترفيهية واألسواق، الفتًا إلى أن الحوادث التي وقعت خالل العطلة أسفرت 

عن وفاة 3 أشخاص، وإصابة )30( شخصًا، منها )4( بالغة و)20( متوسطة و)6( 

بسيطة.

سيف مهير المزروعيمحمد المهيري
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60 % من املغتربني اللبنانيني يقترعون للبرملان

بيروت )وكاالت(

بلغت نسبة االقتراع في االنتخابات 
التي  اللبنانيين  للمغتربين  النيابية 
أن���ج���زت ي���وم���ي ال��ج��م��ع��ة واألح����د 

الماضيين نحو %60.
في  المغتربين  ش��ؤون  مدير  وق��ال 
وزارة الخارجية هادي هاشم في مؤتمر 
االق��ت��راع  نسبة  »إن  أم���س،  صحفي 
مختلف  في   %60 نحو  بلغت  العامة 
نهائية،  غير  نسبة  وه��ي  ال���ق���ارات، 
لجان  عن  ستصدر  النهائية  والنسبة 
المغتربين،  أص��وات  ف��رز  عند  القيد 
فرز  م��ع  بالتزامن  سيحصل  وال���ذي 
في  اللبنانيين  المقترعين  أص���وات 
العملية االنتخابية  انتهاء  الداخل بعد 

في 15 مايو الحالي«.
العمل  في  »االس��ت��م��رار  عن  وأعلن 
كافة  الستقبال  المقبلة  األي��ام  خ��ال 

صناديق االقتراع من الخارج«.
المرحلة  األول،  أم���س  وان��ط��ل��ق��ت 
النيابية  االن��ت��خ��اب��ات  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة 
المخصصة للبنانيين في 48 دولة في 
عطلة.  يوم  األح��د  يوم  تعتمد  العالم، 
للمغتربين  االق��ت��راع  عملية  وانتهت 
آخر  إقفال  مع  الخارج  في  اللبنانيين 
صندوق في الساحل الغربي للواليات 

المتحدة وكندا، صباح أمس.
وب���ل���غ ع����دد ال��م��س��ج��ل��ي��ن ل����إدالء 
يتوزعون   ،194348 األحد  بأصواتهم 

على 191 مركز اقتراع.
 وان��ط��ل��ق��ت ال��م��رح��ل��ة األول����ى من 
الجمعة  صباح  النيابية  االنتخابات 
الماضية وانتهت مساء الجمعة، وكانت 
مخّصصة للبنانيين في 10 دول تعتمد 

يوم الجمعة يوم عطلة رسمية. 
59%، ومن  االقتراع  وبلغت نسبة   
في  ل��اق��ت��راع  مسجًا   30929 بين 
الدول العشر خال المرحلة األولى من 

االنتخابات صوت 18225.
وبعد انتهاء العملية االنتخابية تنقل 
ص��ن��ادي��ق االق��ت��راع م��ن ال��خ��ارج إلى 
بعد  ش��ح��ن،  ش��رك��ة  بوساطة  ب��ي��روت 
ختمها بالشمع األحمر، ويتم إيداعها 
لفرزها  تمهيداً  لبنان  م��ص��رف  ف��ي 
تزامناً مع عمليات الفرز في لبنان بعد 
انتهاء العملية االنتخابية في 15 مايو 
المقبل. يذكر أن هذه هي المرة الثانية 
التي يشارك فيها المغتربون اللبنانيون 

باالقتراع في بلدان االغتراب.
 وستجري المرحلة الثالثة واألخيرة 
مايو   15 في  النيابية  االنتخابات  من 
في الداخل الختيار 128 نائباً يشكلون 

البرلمان اللبناني.

بغداد: ندعو إلى اليقظة والحذر 
في مواجهة »داعش«

العراق يطالب بتنظيم ملف 
المياه مع دول الجوار

بغداد )االتحاد(

دع��ا ال��رئ��ي��س ال��ع��راق��ي برهم 
العراقية  ال��ق��وات  أم���س،  ص��ال��ح 
وال��ح��ذر،  اليقظة  ض����رورة  إل���ى 
وعدم ترك أي ثغرة أمام اإلرهاب 
الل��ت��ق��اط أن��ف��اس��ه، وال��ع��م��ل على 
العراقيين.  واستقرار  أمن  تهديد 
اجتماعه  خ��ال  ص��ال��ح،  وش���دد 
على  عناد،  جمعة  ال��دف��اع  بوزير 
على  الضغط  م��واص��ل��ة  ض���رورة 
»داع������ش«، وت��وف��ي��ر ك���ل ال��دع��م 

بمهامهما.  للقيام  األمنية  للقوات 
للرئاسة  ب��ي��ان  بحسب  وأش����اد، 
األمنية  القوات  بجهود  العراقية، 
األخيرة في تفكيك خايا إرهابية، 
اإلرهابيين.  م��ن  ع��دد  واع��ت��ق��ال 
أن��ه ج��رى خال  البيان  وأض��اف 
األمنية  األوض�����اع  ب��ح��ث  ال��ل��ق��اء 
والجهود  وتطوراتها،  الباد  في 
في  المسلحة  للقوات  المتواصلة 
وسير  اإلره����اب،  ف��ل��ول  ماحقة 
الجارية على  العسكرية  العمليات 

مختلف المحاور.

هدى جاسم )بغداد(

برهم  ال��ع��راق��ي  الرئيس  طالب   
المياه  ملف  بتنظيم  أم��س،  صالح 
انطاقاً  الجوار،  ودول  العراق  بين 
ومراعاة  ال��ج��وار  حسن  مبادئ  من 

المصالح المشتركة.
وأك���د ال��رئ��ي��س ال��ع��راق��ي، خال 
اجتماعه بوزير الموارد المائية مهدي 
رشيد، على أن ملف المياه يجب أن 
أحد  باعتباره  قصوى،  أولوية  يكون 

مرتكزات األمن القومي العراقي.
التواصل مع  إل��ى ض���رورة  ودع��ا 
دول الجوار لتنظيم العاقات المائية 
ومراعاة  الجوار  حسن  مبادئ  على 
وعدم  للجميع  المشتركة  المصالح 

اإلضرار بالعراق.
ك��م��ا دع���ا إل���ى ض�����رورة حماية 
ال��م��س��ط��ح��ات ال��م��ائ��ي��ة وص��ي��ان��ة 
السدود، ووضع خطط استراتيجية 
الدولة،  مؤسسات  كل  فيها  تشترك 

الدولية  ال��خ��ب��رات  م��ع  وبالتنسيق 
الجفاف  أزم��ات  في مجال مواجهة 
وشدد  المناخي.  والتغير  والتصحر 
أن  ض���رورة  على  العراقي  الرئيس 
أولوية  المناخ  لتغير  التصدي  يكون 
ال��ع��راق، وال��ش��روع في  وطنية ف��ي 

مبادرة إنعاش باد الرافدين.
ويتعرض العراق حالياً ألزمة مائية 
تركيا  من  كل  إيقاف  ج��راء  خطيرة 
الحصص  تجاه  التزاماتهما  وإي��ران 
وال��ف��رات  دجلة  نهري  ف��ي  المائية 

وروافدهما في العراق.
المناخية،  التغيرات  تتسبب  كما 
جراء انحسار هطول األمطار وارتفاع 
درجات الحرارة، في جفاف عدد من 
»س��اوه«  بحيرة  أب��رزه��ا  البحيرات 
العراق  المثنى جنوبي  في محافظة 
ف��ي محافظة  »ح��م��ري��ن«  وب��ح��ي��رة 
ديالى و»هور أبو زرق« في محافظة 
الناصرية و»العين الزرقاء« في واحة 

»الرحالية« بصحراء األنبار.

أنقرة )وكاالت(

أعلنت وزارة الدفاع التركية، 
أمس، حتييد 12 من املسلحني 

األكراد شمالي سوريا.
وأكدت الوزارة، عبر حسابها 
يف تويتر، استمرار »حتييد 

اإلرهابيني الذين يحاولون شن 
هجمات شمالي سوريا«.

وقالت، وفقًا ملا نقلته وكالة 
»األناضول، إنه »بفضل التدخل 

الناجح لقوات الكوماندوز، 
مت حتييد 12 إرهابيًا من 

وحدات حماية الشعب 
الكردية السورية«، التي تقول 

السلطات التركية إنها الذراع 
السوري ملنظمة »حزب العمال 

الكردستاني« االنفصالية 
التركية.

وتسيطر قوات تركية وأخرى 
مدعومة منها على مناطق 
بشمال سوريا، منذ أطلقت 

أنقرة عمليات عسكرية إلبعاد 
املسلحني األكراد الذين سيطروا 

يف وقت سابق على مناطق 
حدودية سورية متاخمة 

لتركيا.
ويف سياق آخر، وعد الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان 

أمس، بأنه لن يرسل أبًدا 
الالجئني السوريني إلى بالدهم 

بالقوة.
وقال رئيس تركيا التي تستقبل 

أكثر من 3,6 مليون الجئ 
سوري »سنحمي حتى النهاية 
إخواننا املطرودين من سوريا 

بسبب احلرب، لن نطردهم 
أبًدا من هذه األرض«، مستنكًرا 
تصريحات قادة املعارضة الذين 

يطالبون بانتظام بإعادة 
الالجئني السوريني إلى سوريا.

وتدعو عدة أحزاب معارضة 
تركية بشكل منتظم إلى إعادة 
ماليني الالجئني السوريني من 

تركيا إلى سوريا.
وأّكد األسبوع املاضي »حزب 

الشعب اجلمهوري« وهو أكبر 
أحزب املعارضة أنه إذا وصل 
إلى السلطة يف االنتخابات 

التشريعية والرئاسية يف 
يونيو 2023، فسيغادر جميع 
السوريني تركيا خالل عامني.

تركيا: تحييد 12 
مسلحًا كرديًا 

شمالي سوريا

أكدت أن الميليشيات اإلرهابية تتاجر بمعاناة المدنيين لتحقيق أجندتها السياسية

عدن، صنعاء )االتحاد، وكاالت(

أك�����دت ال��ح��ك��وم��ة ال��ي��م��ن��ي��ة أن 
م��ي��ل��ي��ش��ي��ات ال���ح���وث���ي اإلره���اب���ي���ة 
على  ال��م��ع��ان��اة  ف��رض  ف��ي  مستمرة 
اليمنيين والعمل على المتاجرة بتلك 
السياسية،  أجندتها  لتحقيق  المعاناة 
الهدنة  بتنفيذ  التزامها  إلى  مشيرًة 
الخروقات  اس��ت��م��رار  رغ��م  األممية 
ال��م��ت��ك��ررة، ج���اء ذل���ك ب��ي��ن��م��ا أك��د 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
لتعزيز  الهادفة  الجهود  كافة  دع��م 
التنمية  وتحقيق  واالستقرار،  األمن 
وزير  اليمني.وجدد  للشعب  والسلم 
أحمد  الدكتور  اليمني  الخارجية 
على  التأكيد  م��ب��ارك،  ب��ن  ع��وض 
الهدنة  بتنفيذ  الحكومة  ال��ت��زام 
انتقائية، رغم  بكل عناصرها دون 
العسكرية  ال��خ��روق��ات  اس��ت��م��رار 

اإلرهابية. الحوثي  لميليشيات 
ف��ي تصريح  م��ب��ارك  ب��ن  ودع����ا 
»س��ب��أ«،  اليمنية  األن��ب��اء  ل��وك��ال��ة 
على  للضغط  ال��دول��ي  المجتمع 
على  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة  ال��م��ي��ل��ي��ش��ي��ات 
الهدنة واستغالها كنافذة للسام، 
صنعاء  م��ط��ار  رح����ات  وت��ش��غ��ي��ل 
عليها  المتفق  ل��إج��راءات  وف��ق��اً 
وفتح طرق تعز كأولوية إنسانية ال 

التأخير. تحتمل 
»انقضى  الخارجية:  وزي��ر  وق��ال 
أك��ث��ر م��ن ش��ه��ر م��ن ف��ت��رة الهدنة 
الميليشيات  ت��زال  وال  اإلنسانية 
رح��ات  تشغيل  ت��ع��رق��ل  ال��ح��وث��ي��ة 
مطار صنعاء، وفتح طرق تعز رغم 
حرص الحكومة على تنفيذ الهدنة 
بكل بنودها بما يسهم في التخفيف 

من المعاناة اإلنسانية لليمنيين«.
االت����ف����اق على  »ت����م  وأض�������اف: 
تشغيل رحات مطار صنعاء، وفقاً 
مطاري  في  التشغيلية  لإجراءات 
الحكومة  وعملت  وسيئون،  ع��دن 
الفنية  اإلج���راءات  استكمال  على 
التصاريح  واس��ت��خ��راج  ال��داخ��ل��ي��ة 
والموافقات من الدولة المستقبلة، 
تشغيل  الحوثيين  بتعطيل  وفوجئت 
ركاب  تسجيل  وف��رض  ال��رح��ات، 
معترف  غ��ي��ر  ج�����وازات  ي��ح��م��ل��ون 
المقدمة  ال��خ��ي��ارات  ورف���ض  ب��ه��ا 
م��ن ال��ح��ك��وم��ة إلص����دار ج���وازات 
ج��وازات  يحملون  ال  لمن  حكومية 
إلى  للسفر  الحاجة  دون  السفر 
قدمت  كما  المحررة،  المحافظات 
المقترحات  من  العديد  الحكومة 

البديلة ومازالت كذلك«.
وأع��رب اب��ن م��ب��ارك، ع��ن أسفه 

الحوثية  الميليشيات  الس��ت��م��رار 
اليمنيين  ع��ل��ى  ال��م��ع��ان��اة  ب��ف��رض 
والعمل على المتاجرة بتلك المعاناة 
لتحقيق أجندتها السياسية، مشيراً 

في  كعادتها  »الميليشيات  أن  إلى 
تحميل  تحاول  المغالطات  حياكة 
األط������راف ال��وط��ن��ي��ة وال���دول���ي���ة، 
األم��م��ي،  المبعوث  ذل��ك  ف��ي  بما 

بنود  بقية  تنفيذ  عرقلة  مسؤولية 
الهدنة«.

»ال��م��ي��ل��ي��ش��ي��ات  أن  إل���ى  ول��ف��ت 
الحوثية االنقابية أثبتت من خال 

محاور  مع  التعامل  في  االنتقائية 
تحصيل  هي  أولويتها  أن  الهدنة، 
وإثراء  الحرب  آلة  لتمويل  األموال 
قادتها على حساب تعذيب الشعب 

اليمني، حيث تجني 90 مليار ريال 
يمني من المشتقات النفطية خال 
شهري الهدنة وتتهرب من االلتزام 
وبالمقابل  الموظفين،  رواتب  بدفع 
دخول  بتسهيل  الحكومة  التزمت 
االت��ف��اق  حسب  المشتقات  سفن 

وبصورة سلسة«.
ف��ي غ��ض��ون ذل���ك، أك��د األم��ي��ن 
ال���ع���ام ل��م��ج��ل��س ال���ت���ع���اون ل���دول 
نايف  ال��دك��ت��ور  ال��ع��رب��ي��ة  الخليج 
ف����اح م���ب���ارك ال���ح���ج���رف، دع��م 
الجهود  ل��ك��اف��ة  ال��ت��ع��اون  مجلس 
واالستقرار  األمن  لتعزيز  الهادفة 
والسلم  التنمية  اليمن وتحقيق  في 

اليمني. للشعب 
المبعوث  لقائه،  ذلك خال  جاء 
ال���خ���اص ل��أم��ي��ن ال���ع���ام ل��أم��م 
ال���م���ت���ح���دة إل����ى ال���ي���م���ن ه��ان��س 
جروندبرج، أمس، في مقر األمانة 

بالرياض. العامة 
استعراض  اللقاء  خ��ال  وج��رى 
أب����رز ال��ج��ه��ود األم��م��ي��ة إلن��ه��اء 
بالهدنة  متمثلًة  اليمن  في  الصراع 
األممي،  المبعوث  عنها  أعلن  التي 
 - اليمنية  المشاورات  ومخرجات 
بمقر  مؤخراً  عقدت  التي  اليمنية 
مجلس  وب��رع��اي��ة  العامة  األم��ان��ة 
العربية  الخليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون 
الدوليين  المبعوثين  وبمشاركة 

لليمن.
أهمية  على  التأكيد  ج��رى  كما 
الخاصة  ال��ق��رارات  تنفيذ  متابعة 
ب��ه��ذا ال���ش���أن، وال��س��ع��ي ال��دائ��م 
التي تعكس حرصاً  الجهود  لتنمية 
لدفع  ودول��ي��اً  وإقليمياً  خليجياً 
ال��م��ج��االت ال��ت��ن��م��وي��ة واإلغ��اث��ي��ة 
واالق��ت��ص��ادي��ة ف��ي ال��ي��م��ن، وف��ق��اً 
لتطلعات الشعب اليمني، ومناقشة 
المشترك،  االهتمام  ذات  القضايا 
وآخ�����ر ت����ط����ورات األوض�������اع ف��ي 

المنطقة.
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عربي ودولي

تأجيل زيارة البابا 
فرنسيس
إلى لبنان 

ألسباب صحية

الفاتيكان )وكاالت(

قال مصدران أمس: إن زيارة البابا 
فرنسيس إلى لبنان التي كانت 

مقررة الشهر املقبل ستؤجل على 
األرجح ألن البابا يعاني مؤخرًا 

من صعوبة يف املشي.
وعانى البابا )85 عاما( يف 

األسابيع األخيرة من نوبات ألم 
يف الركبة اليمنى باإلضافة إلى 
حالة »عرق النسا« املزمنة التي 

تسبب أملا يف الساق كذلك.
وكانت احلكومة اللبنانية قد 
أعلنت أن البابا سيزور البالد 

يومي 12 و13 يونيو. 
ولم يعلن الفاتيكان رسميا بعد 

عن الزيارة لكن البابا كان قد أشار 
إلى اعتزامه القيام بها يف هذا 

املوعد خالل مقابالت يف الفترة 
األخيرة.

وقال املصدران: إن صحة البابا هي 
مبعث القلق الرئيسي.

امليليشيات اإلرهابية تواصل خروقاتها للهدنة األممية

عدن، صنعاء )االتحاد، وكاالت(

رصد اجليش اليمني ارتكاب ميليشيات احلوثي 
اإلرهابية 68 خرقًا للهدنة األممية يف جبهات 

مأرب وصعدة وحجة واحلديدة وتعز.
وذكر املركز اإلعالمي للقوات املسلحة أن 

اخلروقات توّزعت بني 31 خرقًا يف جبهات 
محور تعز، و17 يف جبهات القتال غرب محافظة 

حجة، و15 يف محوري »البرح« غرب تعز 
و»حيس« جنوب احلديدة، و3 خروقات يف جبهة 

»املالحيظ« جنوب غرب صعدة، وخرقان شمال 
وغرب مأرب.

وبحسب املركز فقد شملت اخلروقات إطالق 
النار على مواقع اجليش باملدفعية وبالطائرات 

املسّيرة املفخخة، ومحاوالت تسلل إلى مواقع يف 
»مقبنة« غرب تعز، وعمليات استحداث مواقع 

وحشد تعزيزات يف مختلف اجلبهات، إضافة إلى 
تنصيب منّصة إطالق صواريخ غرب محافظة 

حّجة. ويف محافظة البيضاء، قتل طفل أمس، 
بانفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيات 

احلوثي اإلرهابية.  وقالت مصادر محلية: إن 
الطفل »عبداهلل محمد طاهر« ُقتل نتيجة 

انفجار لغم يف قرية »ضحوة« مبديرية »الزاهر« 
جنوبي محافظة البيضاء.  وجاءت هذه احلادثة 

بعد يومني من حادثة مماثلة أدت إلى مقتل 
وإصابة ثالثة مدنيني يف محافظة تعز.  وتواصل 

ألغام احلوثي وعبواته الناسفة التي زرعها يف 
الطرقات والقرى السكنية يف مختلف احملافظات 

التي سيطر عليها، وحاول إخفاءها بأشكال 
وألوان وطرق مختلفة، حصد أرواح املدنيني 

وخاصة النساء واألطفال.ويف غضون ذلك، أظهر 
تقرير جديد لألمم املتحدة أن النساء واألطفال 

يف اليمن يشكلون نسبة  77% من النازحني 
داخليًا.

وقدر التقرير أن 77% من 4.3 مليون نازح يف 
اليمن هم من النساء واألطفال، وأن ما يقرب من 

26% من األسر النازحة تتولى مسؤوليتها اآلن 
نساء، مقارنة بنسبة 9% قبل تصاعد الصراع 

يف عام 2015، عقب انقالب ميليشيات احلوثي 
اإلرهابية. كما اعتبر أن هذه الزيادة »مؤشر على 

زيادة هشاشة الوضع بسبب فقدان املعيل من 
الذكور، يف حني أن املواقف املجتمعية التمييزية 

جتاه مشاركة املرأة االقتصادية وحركتها بقيت 
على حالها«. ويقدر عدد النازحني منذ بداية 

احلرب بنحو 4.3 مليون شخص، يقيم 60 %  
منهم يف مركز محافظة مأرب، حيث فروا من 

جحيم امليليشيات احلوثية التي حولت البالد 
إلى واحدة من أكبر األزمات اإلنسانية يف العالم.

أمين عام مجلس التعاون مستقباًل المبعوث األممي لدى اليمن )من المصدر(

مقتل طفل بانفجار لغم »حوثي« في البيضاء

أولوية االنقالبيين تحصيل 
األموال لتمويل آلة 

الحرب وإثراء قياداتهم

»التعاون الخليجي« يجدد 
دعم جهود تعزيز األمن 

واالستقرار باليمن

حكومة اليمن: ملتزمون بالهدنة رغم خروقات »الحوثي«

لبنانيون يدلون بأصواتهم في االنتخابات النيابية بالقنصلية اللبنانية في دبي )أ ف ب(



مجلس النواب يحيل مشروع قانون الميزانية إلى لجنة الموازنة والتخطيط

واشنطن تدعو للتوافق

على »قاعدة دستورية« إلجراء االنتخابات الليبية

حسن الورفلي )بنغازي، القاهرة(

األميركية  المتحدة  ال��والي��ات  دع��ت 
األطراف الليبية إلى التوافق على قاعدة 
واستئناف  االنتخابات،  إلجراء  دستورية 

عملية عملية إنتاج وتصدير النفط.
األميركي  والمبعوث  السفير  وأج��رى 
ن��ورالن��د  ري��ت��ش��ارد  ليبيا  إل���ى  ال��خ��اص 
مجلس  رئيسي  مع  سياسية  م��ش��اورات 
العاصمة  في  الليبيين  وال��دول��ة  النواب 
ال��م��ص��ري��ة ال��ق��اه��رة، ل��ب��ح��ث ال��ت��واف��ق 
إلج��راء  ال��ازم  الدستوري  اإلط��ار  على 
إنتاج  عملية  واس��ت��ئ��ن��اف  االن��ت��خ��اب��ات، 

وتصدير النفط.
للدولة  األعلى  المجلس  رئيس  واتفق 
خالد المشري مع نورالند، خال لقائهما، 
أمس، على الحاجة إلى دعم العملية التي 
تهدف  وال��ت��ي  المتحدة  األم���م  ت��ق��وده��ا 
ورئاسية  برلمانية  انتخابات  إج��راء  إلى 
يطالب  ممكن، حسبما  وقت  أق��رب  في 
تغريدة  بحسب  الليبيون،  الناخبون  به 
نشرتها السفارة األميركية عبر حسابها 

على »تويتر«.
»أش����ّج����ع جميع  ن�����ورالن�����د:  وك���ت���ب 

المقبل  القاهرة  اجتماع  في  المشاركين 
األعلى  والمجلس  ال��ن��واب  مجلس  بين 
الشعب  ع��ن  نيابة  العمل  على  للدولة 
ال��ازم  اإلج��م��اع  إل��ى  والتوصل  الليبي، 

لوضع القاعدة الدستورية لانتخابات«.
بدوره، أكد المكتب اإلعامي لمجلس 
الدولة، أن الطرفين طالبا بتوافق مجلسي 
ق��اع��دة دستورية  وال��دول��ة على  ال��ن��واب 
الطرق  كأقرب  قوانين سليمة،  وإص��دار 
للوصول إلى االنتخابات، مشيراً إلى أنه 
تم التطرق إلى أزمة إغاق النفط، حيث 
دعا الطرفان إلى فتح الحقول والموانئ 
المصدر  ه��و  ال��ن��ف��ط  ل��ك��ون  النفطية، 
األساسي للدخل في ليبيا، مع إيجاد آلية 
النفطية.  العوائد  إنفاق  شفافية  تضمن 

الليبيون. في غضون ذلك،  الناخبون  به 
قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة 
بعد  النفطية ستفتح  الحقول  إن  صالح، 
بشكل  النفط  عوائد  توزيع  آلية  تثبيت 

عادل على كافة األقاليم.
وأك���د ص��ال��ح، خ��ال ل��ق��اء جمعه في 
القاهرة مع نورالند، أنه »سيسعى جاهداً 
والموانئ  الحقول  إغ��اق  أزم��ة  لحلحلة 

النفطية«.
مجلس  باسم  للناطق  تصريح  ووف��ق 
النواب، عبداهلل بليحق، »فقد تناول لقاء 

صالح ونورالند مستجدات
األوضاع في ليبيا، وعدداً من الملفات، 
أهمها: إغاق الحقول والموانئ النفطية 
الحالي،  للعام  للدولة  العامة  والميزانية 

وعمل الحكومة من مدينة سرت«.
وفي هذا الشأن، أشار صالح إلى أن 
سوف  س��رت  مدينة  من  الحكومة  عمل 
يمكنها من العمل بحرية تامة، ولن يتركها 
غيرها،  أو  الميليشيات  البتزاز  ضحية 
سرت  مدينة  اقترح  »عندما  أن��ه  مؤكداً 
كمقر مؤقت للمجلس الرئاسي وحكومة 
ترحيباً  المقترح  القى  الوطنية  الوحدة 

محلياً ودولياً واسعاً«.

السيسي يؤكد أهمية التعاون 
العسكري بين مصر وأميركا

خفر السواحل المغربي ينقذ 221 
مهاجرًا غير شرعي

»دول الميدان« تبحث في موريتانيا
 مكافحة اإلرهاب

القاهرة )االتحاد(

التقى الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي أمس، بقائد القيادة املركزية 
األميركية الفريق أول مايكل كوريال، الذي يزور القاهرة حاليًا.

وبحث اجلانبان، خالل اللقاء، ُسبل الدفع واالرتقاء بالتعاون العسكري 
واألمني بني مصر والواليات املتحدة، وإمكانيات التعاون يف مجاالت 

مكافحة اإلرهاب وتأمني احلدود وبرامج التدريبات املشتركة، فضاًل عن 
استعراض آخر التطورات يف املنطقة، خاصًة أمن البحر األحمر.

وأكد الرئيس املصري أهمية التعاون العسكري املشترك بني مصر 
والواليات املتحدة، خاصًة يف ظل الظروف التي متر بها منطقة الشرق 

األوسط، وتتطلب تضافر اجلهود ملواجهتها، ويف مقدمتها اإلرهاب، فيما 
شدد قائد القيادة املركزية األميركية على تضامن بالده الكامل مع 

مصر يف اجلهود التي تبذلها ملكافحة اإلرهاب بوصفه التحدي املشترك 
األخطر الذي يواجه املنطقة ويهدد األمن اإلقليمي بأسره.

الرباط )وكاالت(

أنقذت وحدات خلفر السواحل املغربية تعمل يف البحر األبيض املتوسط 
واحمليط األطلسي، خالل الفترة من 02 إلى 08 مايو اجلاري، 221 شخصًا 
من املهاجرين غير الشرعيني، ينحدر معظمهم من بلدان أفريقيا جنوب 

الصحراء، من بينهم نساء وقاصرون.
وأوضح مصدر عسكري من البحرية امللكية املغربية لوسائل اإلعالم، 
أن هؤالء األشخاص، كانوا على منت قوارب تقليدية الصنع، وقوارب 

للتجديف، ودراجات مائية، فيما كان بعضهم يغامر بالهجرة سباحة 
يف محاوالت للوصول إلى السواحل األوروبية، مضيفًا أنه جرى تقدمي 

اإلسعافات الالزمة لهم قبل أن ينقلوا إلى املوانئ األقرب باململكة املغربية، 
للقيام باإلجراءات اإلدارية اجلاري العمل بها.

نواكشوط )وكاالت(

بدأت أمس، يف العاصمة املوريتانية نواكشوط أعمال الدورة العادية 
الجتماع رؤساء أركان دول امليدان، التي تضم موريتانيا واجلزائر والنيجر 

ومالي، وذلك بهدف التنسيق يف مجال الدفاع، ومحاربة اإلرهاب واجلرمية 
املنظمة والهجرة غير القانونية. وأوضح مصدر قريب من االجتماع أن 
قادة األركان سيبحثون التنسيق املشترك بني أركان الدول املعنية يف 

كافة املجاالت ذات الصلة بالتعاون العسكري، خاصة يف مجاالت مكافحة 
اإلرهاب والهجرة غير الشرعية واجلرمية املنظمة. كما تضمن جدول 

أعمال االجتماع بحث التدابير الكفيلة بالتصدي للتهديدات األمنية 
املشتركة، واحلد من تفشي اجلرمية املنظمة يف الفضاء املشترك لهذه 
الدول. وتأسس جتمع قادة أركان دول امليدان بقيادة عسكرية موحدة 

لهيئات دول امليدان يف 2010 ومقرها متنراست بجنوب اجلزائر.
ويجتمع قادة أركان دول امليدان كل 6 أشهر للتنسيق بشأن محاربة 

التهريب العابر للحدود وتنظيم »القاعدة« اإلرهابي. وتستهدف عدة 
دول إفريقية هجمات إرهابية تنفذها جماعات مسلحة بعضها موال 

لتنظيمي »القاعدة« و»داعش« أودت بحياة اآلالف، ونزوح املاليني.

خسائر وقف إنتاج 
النفط تتجاوز %70 

من اإليرادات

االتحاد األفريقي 
يبحث تطورات 

األوضاع في ليبيا

 أكد رئيس جهاز تنمية وتطوير مناطق 
الهالل النفطي واجلنوب الشرقي علي الصلح 

لـ»االحتاد« أن اخلسارة املالية جراء أزمة 
إغالق تصدير النفط يف الهالل النفطي 

تشكل حوالي 70% من إيراد الدولة، مشيرًا 
إلى أن ذلك له آثار سلبية جدًا على متويل 

امليزانية العامة، موضحًا أن اإلغالق يساهم 
يف ضعف البينة التحتية للنفط من الناحية 
الفنية، وهو ما يكلف الدولة الليبية ميزانية 

إضافية إلعادة اإلنتاج.
يف غضون ذلك، قال الناطق باسم مجلس 

النواب، عبداهلل بليحق، إن املجلس علق 
جلسته أمس، إلى اليوم الثالثاء وأحال مشروع 
قانون امليزانية العامة للدولة للعام احلالي إلى 

جلنة املوازنة والتخطيط واملالية باملجلس، 
وذلك بعد مناقشته من قبل األعضاء 

احلاضرين للجلسة.

بنغازي )االتحاد(

يعقد مجلس السلم واألمن التابع لالحتاد 
األفريقي يف 28 من شهر مايو اجلاري، 

اجتماعًا حول تطورات الوضع يف ليبيا.
ويناقش االجتماع، الذي تترأسه الكاميرون، 

عددًا من القضايا التي تواجه البلدان 
األفريقية، يف مقدمتها اإلرهاب والتغيير غير 

الدستوري للحكومات واألزمات اإلنسانية.
ويتزامن االجتماع مع مساعي االحتاد 
اإلفريقي من أجل تعيني مبعوث لألمم 

املتحدة إلى ليبيا من إحدى دول القارة، حيث 
سبق أن اقترح على األمني العام لألمم املتحدة 
أنطونيو جوتيريش تعيني شخصية أفريقية 

كمبعوث خاص للمنظمة األممية يف ليبيا، 
وسط رفض الواليات املتحدة وبريطانيا 
وفرنسا ودول أوروبية أخرى، فيما يجد 

الترشيح دعمًا من قبل روسيا والصني.
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.. ومقتل 12 بكمين في بوركينافاسو

كينشاسا )وكاالت(

األقل  على  شخصاً   52 قتل 
شرقي  ش��م��ال  مسلح  ب��ه��ج��وم 

الديمقراطية. الكونغو 
الكونغولية  السلطات  وذكرت 
ش��ن��ت  م��س��ل��ح��ة  ج���م���اع���ة  أن 
ه��ج��وم��اً ع��ل��ى م��ج��م��وع��ة من 
ال��ق��رى ف��ي إق��ل��ي��م »إي���ت���وري« 
ش���م���ال ش���رق���ي ال����ب����اد، م��ا 
شخصاً   52 م��ق��ت��ل  إل���ى  أدى 
ونهب  آخرين،   100 واختطاف 

الممتلكات. من  العديد 
وي���ش���ه���د ش�����رق ال��ك��ون��غ��و 
ال��دي��م��ق��راط��ي��ة م��ن��ذ س��ن��ي��ن 
بين  وم��واج��ه��ات  عنف  أع��م��ال 
ضد  أو  المسلحة،  الجماعات 
المدنيين،  أو  الجيش  ق���وات 
اآلالف  ع���ش���رات  أج���ب���ر  م���ا 
م���ن ال��م��دن��ي��ي��ن إل����ى ال��ن��زوح 
للنازحين  مراكز  في  والعيش 
ش��م��ال ش��رق��ي ال���ب���اد، ال��ت��ي 
ت���ت���ع���رض أي����ض����اً ل��ه��ج��م��ات. 

مسلّحون  قتل  األول،  وأم���س 
تنمية  »ت��ع��اون��ي��ة  ف��ص��ي��ل  ف���ي 
شخصاً   35 المتمرد  الكونغو« 
منجماً  اس��ت��ه��دف  ه��ج��وم  ف��ي 
ل��ل��ذه��ب ف��ي »إي���ت���وري«، وف��ق 
م����ا أع���ل���ن م����س����ؤول م��ح��ل��ي. 
بيكيليسيندي  بيار  جان  وق��ال 
قرية  ف��ي  المحلي  ال��م��س��ؤول 
نطاق  ضمن  الواقعة  مونغوالو 
تصريح:  ف��ي  دج��وغ��و  منطقة 
قتلوا  الفصيل  »م��ت��م��ردي  إن 
الذهب،  منجم  ف��ي  أشخاصاً 
إلى  نقلها  ت��م  جثة   29 هناك 
م��دي��ن��ة ب���ل���وت���و، وُدف���ن���ت في 

6 جثث متفحمة«. الموقع 
بين  إن  بيكيليسيندي  وق��ال 
أشهر،   4 يبلغ  رضيعا  القتلى 
غير  الحصيلة  أن  على  وش��دد 
نهائية، نظراً إللقاء جثث قتلى 
م��دن��ي��ي��ن ف���ي ح��ف��ر ال��م��ن��ج��م، 
آخرين،  مدنيين  أث��ر  وف��ق��دان 
البحث  أعمال  أن  إلى  مشيراً 

مستمرة.

واغادوغو )وكاالت(

كمين  ف��ي  شخصاً   12 ُق��ت��ل 
في  مجهولون  مسلحون  نصبه 
ش��م��ال ب��ورك��ي��ن��اف��اس��و، وذل��ك 
وف��ق م��ا أك��دت��ه وك��ال��ة األن��ب��اء 
مصادر  عن  نقًا  البوركينية، 

محلية. أمنية 
وأوضحت الوكالة أن الهجوم 
تسبب في مقتل 10 من عناصر 
بوركينافاسو  لجيش  م��وال��ي��ة 

اثنين. ومدنَيّين 
مقتل  محلي  م��س��ؤول  وأك���د 
»متطوعو  جهاز  أف��راد  من   10
موضحاً  ال��وط��ن«،  عن  الدفاع 
وت��م  ج���رح���وا  آخ���ري���ن   4 أن 
ت���وف���ي���ر ال����رع����اي����ة ل���ه���م ف��ي 
»دوري«. وأشار المصدر أيضاً 
من  آخ��ري��ن  ث��اث��ة  مقتل  إل���ى 
الوطن«  عن  الدفاع  »متطوعي 
في  الجمعة  آخ��ر  ه��ج��وم  ف��ي 
»نامينتينغا«  بإقليم  »ريتكولغا« 

الباد أيضاً. شمال 

ويدفع أفراد هذه القوة، وهم 
الجيش،  ي��س��اع��دون  م��دن��ي��ون 
وت��ل��ق��وا ت���دري���ب���اً غ��ي��ر ك���اف، 
ثمناً  سيئ،  بشكل  ومسلحون 
اإلرهابيين  مكافحة  في  باهظاً 

بوركينا فاسو. في 
وت��ش��ه��د ع����دد م���ن م��ن��اط��ق 
ب��ورك��ي��ن��اف��اس��و، خ��ص��وص��اً في 
ال���ش���م���ال وال���ش���رق ه��ج��م��ات 
 ،2015 ال���ع���ام  م��ن��ذ  م��س��ل��ح��ة 
يوالي  بعضها  تنفذها جماعات 
و»داع��ش«  »القاعدة«  تنظيمي 
بحياة  أودت  وقد  اإلرهابيين، 
ش��خ��ص،   2000 م����ن  أك���ث���ر 
مليون   1.8 نزوح  في  وتسببت 

آخرين.

52 قتياًل بهجوم في الكونغو

الهجمات اإلرهابية 
تسببت في نزوح 

الماليين منذ 2015 

بهدف إيجاد أرضية مشتركة تحافظ على وحدة البالد

أسماء الحسيني )الخرطوم، القاهرة(

س��ي��اس��ي��ة  أح�������زاب   110 وق�����ع 
مجتمعية  وت��ك��ت��ات  وت��ح��ال��ف��ات 
في  مقاومة  ولجان  أهلية  وإدارات 
ال����س����ودان أم����س، ع��ل��ى »اإلع����ان 
واالنتقال  ال��س��ي��ادة  ل��دع��م  الوطني 

الديمقراطي«.
في  المتحدثين  م��ن  ع���دد  وق���ال 
سيتم  اإلع����ان  ه���ذا  إن  ال��ف��ع��ال��ي��ة 
ت��س��ل��ي��م��ه إل����ى م��ج��ل��س ال���س���ي���ادة 
االنتقالي والجهات المختصة بغرض 
على  تحافظ  مشتركة  أرضية  إيجاد 
وحدة الوطن في ظل الوضع الحالي.

رئيس  ال��ب��ارون  آدم  أح��م��د  وت��ا 
تحالف لجان الثورة المستقل أسماء 
ال��ك��ي��ان��ات ال��م��وق��ع��ة، م��ش��ي��راً إل��ى 
ض���رورة م��واج��ه��ة األزم���ة وال��خ��روج 
ب��ر األم���ان وتحقيق  إل��ى  ب��ال��س��ودان 
حكومة  وف���ق  ال��س��ي��اس��ي  االن��ت��ق��ال 
تطلعات  ت��ح��ق��ق  م��س��ت��ق��ل��ة  م��دن��ي��ة 

ال��ش��ع��ب ال���س���ودان���ي، م��ش��ي��راً إل��ى 
خ��ارج��ي��ة،  إم������اءات  أي  رف��ض��ه��م 
في  الجميع  مشاركة  أهمية  مؤكداً 
المخلوع  الرئيس  حزب  عدا  الحوار 

الوطني«. »المؤتمر 
ويضم التكتل تيارات ثورية عديدة 
شبابية   وك��ي��ان��ات  م��ق��اوم��ة  ول��ج��ان 
كل  تمثل  مدني  مجتمع  ومنظمات 
والمهتمون  المرأة  فيها  بما  الفئات 
ب��ح��ق��وق اإلن���س���ان، ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
شعبيه  وتكوينات  سياسية  أح��زاب 

مختلفة.
ورح�����ب اإلع������ان ب��ك��ل ال��ج��ه��ود 
الدولية خاصة جهود اآللية الثاثية 
تضم  والتي  بيرتس،  فولكر  بقيادة 
األفريقي  واالت��ح��اد  المتحدة  األم��م 
وم��ن��ظ��م��ة »اإلي�����ج�����اد«، وال��رام��ي��ة 
األزم��ة  وح��ل  ال��ت��واف��ق  تحقيق  إل��ى 
المساس  دون  بالسودان  السياسية 

الوطنية. بالسيادة 
وفي سياق آخر، قتل 3 أشخاص، 

على  هجوم  في  آخ��رون   5 وأصيب 
معسكرات  أك��ب��ر  »ك��ل��م��ة«  معسكر 
ال���اج���ئ���ي���ن ف����ي دارف���������ور، غ���رب 
من  المخاوف  ج��دد  مما  ال��س��ودان، 
اإلقليم  ف��ي  ال���دم  ن��زي��ف  اس��ت��م��رار 
الذي يشهد اضطرابات منذ 2003.

وق����ال����ت م��ن��س��ق��ي��ة م��ع��س��ك��رات 
ال��اج��ئ��ي��ن ب���دارف���ور ف��ي ب��ي��ان إن 
والجرائم  واالن��ت��ه��اك��ات  »الهجمات 
ال��م��روع��ة ض��د ح��ق��وق اإلن��س��ان من 
ق��ب��ل ال��م��ي��ل��ي��ش��ي��ات ال��م��س��ل��ح��ة تتم 

بطريقة منظمة ومرتبة«. 
وح��ّم��ل��ت ال��م��ن��س��ق��ي��ة ال��س��ل��ط��ات 

مطالبة  ال��ج��رائ��م،  ت��ل��ك  م��س��ؤول��ي��ة 
بتحقيق نزيه وشغاف. 

تحقيق  ف��ي  »التقاعس  إن  قالت 
المزيد  ارتكاب  على  يشجع  العدالة 

من االنتهاكات«.
استمرار  من  المخاوف  وتزايدت 
ن��زي��ف ال����دم ف���ي إق��ل��ي��م دارف�����ور، 
شخص   200 م��ن  أك��ث��ر  مقتل  ب��ع��د 
»ك��ري��ن��ك«  منطقة  ف��ي  م��اي��و  مطلع 
ال��واق��ع��ة ع��ل��ى ب��ع��د 80 ك��ي��ل��وم��ت��راً 
تتميز  ال��ت��ي  »الجنينة«  مدينة  م��ن 
الناحيتين  من  استراتيجية  بأهمية 
ال��ج��غ��راف��ي��ة وال���ت���ج���اري���ة. ودف���ع 
واإلنسانية  األمنية  األوض��اع  تفاقم 
للدعوة  وإنسانية  حقوقية  بمنظمات 
إلى وضع اإلقليم تحت البند السابع 
م��ن م��ي��ث��اق األم���م ال��م��ت��ح��دة وس��ط 
م��خ��اوف ك��ب��ي��رة م��ن ات��س��اع رق��ع��ة 
في  دخل  الذي  اإلقليم  في  االقتتال 
أشرس  من  واح��دة  في   2003 العام 

الحروب األهلية في العام.

خالل التوقيع على اإلعالن الوطني لدعم السيادة واالنتقال الديمقراطي في السودان )من المصدر(

السودان: 110 كيانات تجدد دعم االنتقال الديمقراطي

قتلى وجرحى بهجوم 
على معسكر لالجئين 

في دارفور

نورالند مصافحًا رئيس البرلمان الليبي خالل استقباله في القاهرة )من المصدر(

حقول النفط ستفتح بعد 
تثبيت آلية توزيع العوائد 

بشكل عادل 

 عقيلة صالح



حضر عرضًا عسكريًا في موسكو لالحتفال بذكرى االنتصار على النازية

بوتني: الجيش الروسي يدافع عن »الوطن األم« يف أوكرانيا

عواصم )وكاالت(

أن  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  أعلن 
»الوطن  عن  دفاعاً  أوكرانيا  في  يقاتل  جيشه 
الغرب،  يدعمها  دول��ة  تهديد  بمواجهة  األم« 
فولوديمير  األوك��ران��ي  الرئيس  تعهد  بينما 
»تستأثر  روسيا  تدع  لن  بالده  بأن  زيلينسكي 
باالنتصار على النازية« عام 1945، معرباً عن 

ثقته بالنصر الوشيك في أوكرانيا.
وألقى بوتين خطاباً من الساحة الحمراء أمام 
العرض  في  المشاركين  ال��روس  الجنود  آالف 
العسكري بمناسبة ذكرى االنتصار السوفييتي 
»أتوجه  1945 قائاًل:  النازية عام  ألمانيا  على 
أجل  من  تقاتلون  أنتم  المسلحة،  قواتنا  إل��ى 

الوطن األم، من أجل مستقبله«.
إلى قراره بشأن شن  بوتين  وعاد فالديمير 
مكرراً  فبراير،   24 في  أوكرانيا  على  هجوم 
لمهاجمة  تستعد  ك��ان��ت  كييف  إن  ال���ق���ول: 
االنفصاليين الموالين لروسيا في شرق البالد 
وتتلقى  الذرية  القنبلة  على  للحصول  وسعت 
الدعم من حلف شمال األطلسي »الناتو«، وهو 

ما يشّكل برأيه تهديداً وجودياً لروسيا.
مقبول  غ��ي��ر  ت��ه��دي��د  يتشّكل  »ك���ان  وق����ال: 
مكرراً  حدودنا«،  على  مباشرة  اإلط��الق،  على 

الحديث عن »نازيين جدد في أوكرانيا«.
على  المنتشرة  الشرطة  عناصر  وارت���دى 
علق  ب��زات  موسكو  وس��ط  في  العرض  طريق 
على كتفها األيمن الحرف Z الذي أصح رمزاً 

لمناصري الحرب على أوكرانيا. 
وهذا الحرف مطبوع على مركبات الوحدات 

المشاركة في النزاع.
وب��ع��ي��داً ع��ن م��وس��ك��و، خ���الل ال��ع��رض في 
نوفوسيبيرسك في سيبيريا، سارت في وسط 
العالمية  ال��ح��رب  زم��ن  م��ن  مركبات  المدينة 

.Z الثانية ممهورة بالحرف
جندي   11000 م��ر  ب��وت��ي��ن،  خ��ط��اب  وب��ع��د 
قاذفات  ذل��ك  ف��ي  بما  المركبات،  وع��ش��رات 
الساحة  عبر  ودبابات،  استراتيجية  صواريخ 
الحمراء، ومن بينها وحدات عائدة من الجبهة 
بسبب  الجوي  العرض  إلغاء  وتم  األوكرانية، 

سوء األحوال الجوية.
ومنذ أن نُصب فالديمير بوتين رئيساً لروسيا 
في عام 2000، ُكّرس العرض العسكري إلحياء 
9 مايو على  ذكرى يوم النصر السوفييتي في 
ألمانيا النازية، وكذلك لعرض القوة العسكرية 
إثر  بها  منيت  التي  االنتكاسة  بعد  الروسية 

انهيار االتحاد السوفييتي.
وفي مقطع فيديو نُشر قبل ساعة من خطاب 
ال��رئ��ي��س ال��روس��ي، ق��ال ال��رئ��ي��س األوك��ران��ي 
يستأثر  أحداً  ندع  »لن  زيلينسكي:  فولوديمير 

بهذا االنتصار، ويستولي عليه«.
ظهر  فيديو  رسالة  في  زيلينسكي  وأض��اف 
في  ال��م��رك��زي��ة  ال��ج��ادة  ف��ي  يسير  وه��و  فيها 
نقاتل  نحن  النصر،  يوم  »في  كييف:  العاصمة 
من أجل نصر آخر، والطريق إلى النصر طويل 
ولكن ليس لدينا شك في انتصارنا«، وأضاف 

»انتصرنا آنذاك وسننتصر اآلن«.
وبعد شهرين ونصف الشهر على بدء الهجوم 
الروسية  القوات  تركز  أوكرانيا،  الروسي على 
إذ اضطرت هيئة  البالد،  هجومها على شرق 
أهدافها  مراجعة  إلى  الروسي  الجيش  أركان 
البالد  على  بالسيطرة  طموحاتها  وخ��ف��ض 
والعاصمة بعدما فشلت أمام أبواب كييف في 

وجه قوات أوكرانية أكثر حماسة وصموداً مما 
الدول  قدمتها  بأسلحة  ومجهزة  متوقعا  كان 

الغربية.
وقال النائب األول لوزير الداخلية األوكراني 
يفغين ينين، في مقطع فيديو نُشر على حساب 
أن  »كان من األفضل  »تيلجرام«:  ال��وزارة على 
يشرك بوتين عشرات الجنود الروس الجرحى 
ف��ي ال��ع��رض ال��ع��س��ك��ري ف��ي روس��ي��ا، أو أن 
يستعرض 20 ألف نعش في الساحة الحمراء 
ح��ت��ى ت���رى األم��ه��ات ال��روس��ي��ات ك��ي��ف م��ات 

أبناؤهن أو أصيبوا في أوكرانيا«.
ميخايلو  األوكرانية  الرئاسة  مستشار  وقال 
على  رداً  »تويتر«  على  تغريدة  في  ب���ودوالك 

أمس:  بوتين  فالديمير  كررها  التي  الحجج 
»لم يكن لدى دول )الناتو( أي نية في مهاجمة 
مهاجمة  في  نية  ألوكرانيا  يكن  ول��م  روس��ي��ا، 
الروسي يموت ليس دفاعاً  الجيش  إن  القرم، 
عن بالده، بل في محاولة الحتالل دولة أخرى«.

وأض����اف: »ل���م ي��ك��ن ه��ن��اك س��ب��ب منطقي 
اإلمبريالية  الطموحات  باستثناء  الحرب  لهذه 
االستقالل  م��ي��دان  وك��ان  ل��روس��ي��ا«.  المؤلمة 
الشهير شبه خال في كييف، ويخضع لمراقبة 
دوي  قطع  فيما  الشرطة،  دوري���ات  من  ع��دٍد 

صفارات اإلنذار الهدوء من حين آلخر.
الدول  عشرات  من  بتأييد  أوكرانيا  ودع��ت 
لمجلس  استثنائية  جلسة  عقد  إل��ى  أم���س، 

حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة رًدا على 
الهجوم الروسي الخميس المقبل.

وق��ال��ت ال��س��ف��ي��رة األوك��ران��ي��ة ل���دى األم��م 
المبادرة  »ه��ذه  فيليبينكو:  يفينييا  المتحدة 
تدعمها نحو 60 دولة من جميع مناطق العالم. 
معاً، نوجه رسالة قوية أخرى إلى بوتين وزمرته 
لم  كما  معزولون  أنتم  ال��ح��رب:  مجرمي  من 

يحدث من قبل«.
ميدانياً، دارت أمس، معارك قوية جداً حول 
روبيجني وبيلوغوريفكا في منطقة لوجانسك، 

حسبما قال الحاكم سيرغي غايداي. 
إلى  باإلضافة  الطيران  »ينشط  وأض���اف: 
العديد من  الهاون، وهناك  المدفعية وقذائف 

مقاتلي الجانبين«.
إن  أم��س:  األوكرانية  ال��دف��اع  وزارة  وقالت 
القوات الروسية مدعومة بالدبابات والمدفعية 
لالستيالء  مداهمة في محاولة  تنفذ عمليات 
على مصنع »آزوفستال« للصلب في ماريوبول، 
مدينة  ع��ن  المدافعين  مئات  يتحصن  حيث 

دمرها الحصار المستمر منذ شهور.

قاذفات صواريخ باليستية عابرة للقارات خالل العرض العسكري في الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية )أ ف ب(

خادم الحرمين ومحمد بن سلمان يهنئان بوتين بـ »يوم النصر«

الرياض )وكاالت(

بعث خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز آل 
سعود، ملك اململكة العربية السعودية وولي عهده األمير محمد 
بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقيتي تهنئة إلى الرئيس 

الروسي، فالدميير بوتني، مبناسبة يوم النصر الذي احتفلت به 
روسيا أمس. وقالت وكالة األنباء السعودية: بعث خادم احلرمني 

الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده األمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ببرقيتي تهنئة إلى 

الرئيس الروسي فالدميير بوتني مبناسبة ذكرى عيد انتصار 
بالده.

وأشارت الوكالة إلى أن امللك سلمان وولي عهده متنيا لبوتني 
الصحة والعافية وحلكومة وشعب روسيا املزيد من التقدم 

واالزدهار.

قصف صاروخي يعرقل زيارة رئيس 
المجلس األوروبي إلى »أوديسا«

موسكو )وكاالت(

عن  أمس،  روسيا،  أعربت 
لتعرض  الشديد  احتجاجها 
سفيرها لدى بولندا العتداء 
ف���ي أث���ن���اء م��راس��ي��م وض��ع 
إكليل من الزهور على ضريح 
في  السوفييت  العسكريين 

وارسو. البولندية  العاصمة 
الخارجية  وزارة  وذك���رت 
الروسية في بيان أن السفير 
اندرييف  سيرغي  ال��روس��ي 
ت����ع����رض الع�����ت�����داء خ���الل 
وضع  مراسيم  في  مشاركته 
السلطات  مطالبة  االكليل، 
قيامه  ب��ض��م��ان  ال��ب��ول��ن��دي��ة 

المراسيم  ه��ذه  باستكمال 
بشكل  أمنه  وضمان  بالذات 
ك���ام���ل وح���م���اي���ت���ه م����ن أي 
 477 أن  يذكر  اس��ت��ف��زازات. 
لقوا  سوفييتي  عسكري  ألف 
عنيفة  معارك  خالل  حتفهم 
بولندا  تحرير  إب��ان  اندلعت 
م���ن االح���ت���الل ال���ن���ازي في 

عامي 1944 و1945.
وش������ه������دت ال����ع����الق����ات 
أزمة  البولندية   - الروسية 
السلطات  قيام  نتيجة  حادة 
النصب  بتدمير  البولندية 
ال����ت����ذك����اري ل��ل��ع��س��ك��ري��ي��ن 
ال���س���وف���ي���ي���ت ف����ي ال���م���دن 

البولندية. والبلدات 

بروكسل )وكاالت(

ت��س��ب��ب ق��ص��ف ص��اروخ��ي 
ف���ي ع��رق��ل��ة زي������ارة رئ��ي��س 
ال��م��ج��ل��س األوروب������ي ش��ارل 
في  أودي��س��ا  لمدينة  ميشيل 

مؤقت. بشكل  أوكرانيا 
رئيس  مع  اجتماع  وخ��الل 
ال�����وزراء األوك���ران���ي دن��ي��س 
ش��م��ي��ه��ال، أم�����س، اض��ط��ر 
ال����م����ش����ارك����ون ل���الح���ت���م���اء 
على  ص��واري��خ  سقوط  ج��راء 
ال��م��ن��ط��ق��ة، وف���ق���اً ل��م��ص��ادر 
ف��ي االت��ح��اد األوروب���ي، قبل 
ال��م��ح��ادث��ات في  م��واص��ل��ة 

آمن. ملجأ 
التحديات  الساسة  وناقش 
اإلن���س���ان���ي���ة واالق���ت���ص���ادي���ة 
وال��ع��س��ك��ري��ة ال���ت���ي ت��واج��ه 
أوك����ران����ي����ا م���ن���ذ ال���ه���ج���وم 
الرئيس  وان��ض��م  ال���روس���ي. 
األوك������ران������ي ف���ول���ودي���م���ي���ر 
زي��ل��ي��ن��س��ك��ي إل���ى االج��ت��م��اع 

كييف.  من  فيديو  رابط  عبر 
أيضاً  األعمال  جدول  وشمل 
صندوق  إنشاء  خطط  بحث 
ت���ض���ام���ن إلع��������ادة إع���م���ار 

أوكرانيا. 
ون����ش����ر م��ي��ش��ي��ل ص�����وراً 
ظهر  »ت��وي��ت��ر«  عبر  ل��زي��ارت��ه 
ومسؤولين  شميهال  مع  فيها 

آخرين.
باالتحاد  لمصادر  ووف��ق��اً 
أيضاً  ميشيل  زار  األوروب��ي، 
شهد  ال���ذي  أودي��س��ا،  ميناء 
ت���وق���ف ش��ح��ن��ات ال��ح��ب��وب 
في  الروسي  الحصار  بسبب 

األسود. البحر 
وأك������د رئ���ي���س ال��م��ج��ل��س 
لن  »الكرملين  أن  األوروب���ي 
روح  إل��غ��اء  م��ن  أب���داً  يتمكن 

لديكم«. الحرية 
وقال: »يريد الكرملين قمع 
والديمقراطية  الحرية  روح 
بأنه  تماماً  مقتنع  أنا  لديكم، 

لن ينجح أبداً«.

روسيا تحتج بشدة ضد االعتداء 
على سفيرها لدى بولندا 
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هجمات سيبرانية 
تستهدف  وزارات 

وجهات حكومية 
بألمانيا  

برلين )وكاالت(

أكدت احلكومة األملانية، أمس، 
تعرض وزارات وجهات حكومية 
أخرى يف األيام القليلة املاضية 

لهجمات سيبرانية من دون ذكر 
مصادر هذه الهجمات.

وقال املتحدث باسم وزارة 
الداخلية األملانية ماكسميليان 
كال يف مؤمتر صحفي دوري: إن 

»الهجمات الصغيرة نسبيًا مت 
التصدي لها بنجاح ولم تؤدِّ إلى 
إحداث أضرار بشبكات الوزارات 

واجلهات املستهدفة أو لسرقة 
معلومات حساسة«.

وأكد املسؤول أنه يوجد 
تقرير ملجلة »دير شبيغل« 

األملانية ذكرت فيه أن قراصنة 
من الروس هاجموا االثنني 
مواقع وزارة الدفاع األملانية 

والبرملان االحتادي »بوندستاغ« 
والشرطة االحتادية واملستشار 

االحتادي اوالف شولتس 
وجهات أخرى، واعترفت 

مجموعة القراصنة الروسية 
»كيلنت« بذلك على تطبيق 

املراسلة »تليجرام«. 
وقال املتحدث، إن السلطات 

األملانية لم ترصد أي هجمات 
سيبرانية أكبر منذ بدء احلرب 

يف أوكرانيا يف 24 فبراير 
املاضي.

وسجلت الشرطة األملانية 
وقوع 143 ألف و363 جرمية 

سيبرانية على مستوى أملانيا 
يف العام املاضي بارتفاع بنسبة 

تزيد عن 12% مقارنة بعام 
2020، ورصدت األجهزة زيادة 

قوية السيما يف الهجمات 
املعروفة باسم »رانسوم وير« 

وهجمات »دي دي أو إس«.

 مقتل 3 أشخاص وإصابة 150 في أعمال عنف

سريالنكا: 
استقالة رئيس الوزراء إثر احتجاجات

كولومبو )وكاالت(

لقي ثالثة أشخاص حتفهم، بينهم 
نائب، وُجرح أكثر من 150 في أعمال 
استقال  أم��س،  سريالنكا  في  عنف 
ماهيندا  ال���وزراء  رئيس  إثرها  على 

راجاباكسا.
أماراكيرثي  إن  الشرطة،  وق��ال��ت 
أت���وك���وراال، وه���و ن��ائ��ب ف��ي الحزب 
الحاكم، فتح النار وأصاب شخصين 
في  سيارته  اعترضا  خطيرة  بجروح 
بلدة نيتامبوا، ثم انتحر خالل مواجهة 
خارج العاصمة. وأضافت الشرطة أن 
أحد الضحايا توفي متأثراً بجراحه، 

ويبلغ من العمر 27 عاماً.
وص���رح م��س��ؤول ف��ي ال��ش��رط��ة أن 
»ال��ن��ائ��ب ه��رب م��ن م��ك��ان ال��ح��ادث، 
آالف  أح��اط  قريب،  مبنى  إلى  ولجأ 
بالمبنى فأقدم عندها على االنتحار 
أن حارسه  إل��ى  ب��م��س��دس��ه«، الف��ت��اً 
الشخصي ُوجد أيضاً ميتاً في المكان 

نفسه.
عدة  منذ  السريالنكيون  وتظاهر 
راجاباكسا  الرئيس  متهمين  أسابيع 
ماهيندا  ال����وزراء  رئ��ي��س  وشقيقه، 
راج��اب��اك��س��ا، ب���إدخ���ال ال���ب���الد في 
ومطالبين  متفاقمة  اقتصادية  أزم��ة 

باستقالتهما.
لكن ف��ي األم���س، ان��دل��ع��ت أوس��ع 
ص���دام���ات م��ن��ذ ب��داي��ة األزم����ة في 

كولومبو. 
وكالة فرانس برس  وأف��اد مراسلو 
أن العشرات من الموالين لراجاباكسا 
ه���اج���م���وا ب��ال��ع��ص��ي وال�����ه�����راوات 
ك��ان��وا  مسلحين  غ��ي��ر  م��ت��ظ��اه��ري��ن 
في  الرئيس  مكتب  خ���ارج  يخيمون 
متنزه غالي فيس المواجه للبحر في 

وسط كولومبو منذ 9 أبريل.
المسيل  ال��غ��از  الشرطة  وأطلقت 
أنصار  المياه على  للدموع وخراطيم 
خطوط  اخ��ت��رق��وا  ال��ذي��ن  الحكومة 
الشرطة لتحطيم الخيام التي أقامها 

المتظاهرون المناهضون للحكومة.
وصول  بعد  العنف  أعمال  وب��دأت 
ال��وزراء  عدة آالف من أنصار رئيس 
نقلوا  ال��ذي��ن  راج��اب��اك��س��ا  ماهيندا 
وقد  ريفية،  مناطق  في حافالت من 
الرسمي  إق��ام��ت��ه  مقر  م��ن  خ��رج��وا 

القريب.
سريالنكا  وزراء  رئيس  واستقال 
م��اه��ي��ن��دا راج��اب��اك��س��ا أم����س، وف��ق 
المتحدث باسمه روهان ويليويتا الذي 
قال إن ماهيندا البالغ من العمر 76 

إلى  استقالته  خ��ط��اب  أرس���ل  ع��ام��اً 
غوتابايا  ال��رئ��ي��س  األص��غ��ر  شقيقه 
أمام  الطريق  يمهد  مما  راجاباكسا، 

تشكيل حكومة وحدة جديدة.
وكالة  عليها  اّطلعت  رس��ال��ة  وف��ي 
فرانس برس، قال ماهيندا لغوتابايا 
تتمكن  الفور حتى  على  أستقيل  »أنا 
من تعيين حكومة من جميع األحزاب 
إلخراج البالد من األزمة االقتصادية 
ال��ح��ال��ي��ة«. وت��ع��ن��ي اس��ت��ق��ال��ة رئيس 
على  استقالت  الحكومة  أن  ال���وزراء 
باسم  المتحدث  أيضاً. وصرح  الفور 
بوشبا  الوطني  كولومبو  مستشفى 
األقل  على  جريحاً   150 أن  سويسا 

نقلوا إلى المستشفى.
وفرضت سلطات سريالنكا أمس، 
في  ت��ج��ّول ألج��ل غير مسمى  حظر 

كولومبو ونشرت الجيش.
ل��دى  األم��ي��رك��ي  ال��س��ف��ي��ر  وأدان 
المتظاهرين  ضد  العنف  سريالنكا 
السلميين، داعياً الحكومة إلى إجراء 
توقيف  ذل��ك  في  بما  كامل،  تحقيق 
ومحاكمة كل من يحرض على العنف.

جنود يسحبون متظاهرًا خالل اشتباك مع أنصار الحزب الحاكم في كولومبو )رويترز(

نشر الجيش وفرض حظر 
تجول في كولومبو

واشنطن تدعو 
إلى محاكمة المحرضين 

على العنف

زيلينسكي واثقًا بالنصر: 
»لن ندع موسكو تستأثر 

باالنتصار على النازية« 

مجلس حقوق اإلنسان 
يعقد جلسة خاصة حول 

أوكرانيا الخميس 
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من المؤكد أن الواليات المتحدة تجد الكثير من الطرق لتزيد 
من صعوبة األمر على الناخبين. ومن المقرر إجراء االنتخابات في 
سان أنطونيو، حيث أعيش، هذا األسبوع. لدي ثماني قضايا في 
بطاقة االقتراع الخاصة بي: ستة إجراءات محلية، ومسألتان يتم 
االقتراع بشأنهما على مستوى الوالية. لن يكون هناك مرشحون 
لكي أختار منهم. كل ما علي فعله هو معرفة كيفية التصويت على 
المسائل الثماني، منها ست ال تمثل مشاكل بالنسبة لي، فأنا 
أحب رئيس بلديتنا وأثق به؛ لذلك سأفعل ما يوصي به بالنسبة 
للقضايا المحلية. أما القضايا األخرى، فأكثر تعقيداً، وتتطلب 
القليل من العمل، وهذا هو أحد األسباب التي تجعلني أتوقع أن 
معظم الناس لن يحضروا - على الرغم من أن االنتخابات بشأن 
إجراءات السندات المحلية- وستكون لها تأثيرات مهمة ومباشرة 

على الحياة في هذا المجال لسنوات قادمة.
وهناك سبب آخر يجعلني أتوقع انخفاض اإلقبال، وهو السبب 
األكثر إرباكاً: هذه انتخابات منفصلة تماماً عن جوالت اإلعادة في 
االنتخابات التمهيدية التي ستُجري هنا يوم الثالثاء 24 مايو. نعم، 
لدينا يومان انتخابيان هذا الشهر، يومان مختلفان وحول قضايا 
مختلفة. المجموعة الثانية من االنتخابات مهمة أيضاً، حيث 
سيحدد الحزبان خياراتهما بالنسبة للمدعي العام في تكساس. 
وهذه ليست خيارات سهلة أيضاً، نظراً ألنها، كانتخابات أولية، 
ال يوجد دليل واضح للناخبين. إذا كنت تريد التصويت، فعليك 
إجراء بحث منفصل تماماً عن ذلك المطلوب النتخابات 7 مايو.

واتبعتا  مؤخراً،  انتخابات  وإنديانا  أوهايو  والياتا  أج��رت 
وسائل تشكل تحدياً للناخبين أيضاً. أغلقت صناديق االقتراع 
في والية إنديانا في الساعة 6 مساء. ولسبب ما، فإن أوهايو 

تمتد  غريبة  تصويت  ساعات  لها  والي��ات  ث��الث  من  واح��دة 
من 6:30 صباحاً حتى 7:30 مساء. وهذا على األقل يسهل 
التصويت بعد العمل بالنسبة لمعظم األشخاص الذين لديهم 

ساعات عمل تقليدية.
بموعد  يتعلق  فيما  فقط  ليس  مختلفة،  قواعد  والي��ة  لكل 
التصويت، ولكن أيضاً بشأن ما يجب التصويت له، مع وجود 
اختالفات هائلة حول طبيعة إجراءات االقتراع. ناهيك عن أن 
المصطلحات يمكن أن تكون مختلفة تماماً. إذا نشأت في مكان 
واحد وبقيت هناك، فهذه ليست مشكلة كبيرة، ولكن بالنسبة 
ألولئك الذين ينتقلون من والية إلى أخرى، فقد يكون األمر محيراً 

للغاية.
القضائية  وسلطاتها  ووالياتها  المتحدة  الواليات  وّحدت  إذا 
االق��ت��راع،  إج���راءات  معظم  وألغت  االنتخابات،  أي��ام  المحلية 
وقلصت عدد المناصب التي يتم االقتراع عليها بالنسبة للوالية 
وللنطاق المحلي، فسيظل على األميركيين اإلدالء بأصواتهم في 
عدٍد كبير من أيام االنتخابات وفقاً للمعايير العالمية، لكن سيتم 
تخفيف العبء على الناخبين بشكل كبير. كما أن إلغاء االنتخابات 
غير الحزبية والسماح لألحزاب بالعمل في االنتخابات المحلية 
سيساعد المواطنين أيضاً على اإلدالء بأصواتهم بشكل أفضل 

مع تقليل العمل الذي يقومون به.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة »واشنطن بوست وبلومبيرج 
نيوز سيرفس«

أدل���ى ال��ب��ري��ط��ان��ي��ون م��ن��ذ أي��ام 
محلية  انتخابات  ف��ي  بأصواتهم 
الشمالية،  إليرلندا  حاسمة  بدت 
ف���ي���ن«،  »ش���ي���ن  ح����زب  ح���ق���ق  إذ 
للجيش  السابق  السياسي  الجناح 
فوز  أول  اإلي��رل��ن��دي،  الجمهوري 
ان��ت��خ��اب��ي ل��ه ف��ي ت��اري��خ إي��رل��ن��دا 
الفوز  هذا  أن  غرو  وال  الشمالية. 
ي��ع��ت��ب��ر م��رح��ل��ة ف���ارق���ة ف���ي ه��ذه 
أوروب���ا  م��ن  ال��ح��س��اس��ة  المنطقة 
بريطانيا  ل��س��ي��ط��رة  وال��خ��اض��ع��ة 
وال��ت��ي ي��ب��ل��غ ع���دد س��ك��ان��ه��ا 1.9 
أّول مّرة خالل  مليون نسمة، وهي 
مائة عام يتصّدر فيها »شين فين« 

المقاطعة. االنتخابات في هذه 
ول��و أن ان��ت��ص��ار ش��ي��ن ف��ي��ن لن 
ال��م��ن��ط��ق��ة شيئاً  وض���ع  م��ن  ي��غ��ي��ر 
لمغادرة  المطلوب  االستفتاء  ألن 
الحكومة  لتقدير  يخضع  بريطانيا 
أال  المحتمل  وم��ن  ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة، 
ق��ب��ل س��ن��وات ع���دة، فإنه  ي��ج��ري 
اس���ت���ن���اداً إل���ى اّت��ف��اق��ي��ة ال��س��الم 
فمن   ،1998 ع���ام  ف��ي  ال��م��ب��رم��ة 
ميشيل  ت��ت��زع��م  أن  ال���م���ف���روض 
أون��ي��ل، زع��ي��م��ة ال��ح��زب، رئ��اس��َة 
يتقاسم  حيث  المحلية،  الحكومة 

السلطَة. والوحدويون  القوميون 
االنتخابات،  بنتائج  سعادتَها  أب��دت  أونيل  السيدة 
شددت  الدولية،  اإلع��الم  وسائل  نقلته  تصريح  وفي 
على أن حزبَها سيكون عند مستوى المسؤولية، مبديًة 
أملها في أن يكون اآلخرون على هذا النحو، خاصة في 
أوكرانيا  في  بالحرب  موسومة  صعبة  أوروبية  ظرفية 
تدخلها  من  المهم  لكن  بريطانيا.  في  المعيشة  وغالء 
إيرلندا  على  خيمت  التي  الضبابية  من  موقعها  هو 
رئيس  استقالة  بعد  الماضي  فبراير  في  الشمالية 
اعتراضاً  غيفان  بول  الديمقراطي  الوحدوي  الوزراء 
على وضعية المقاطعة في مرحلة ما بعد »بريكست«. 
القيام  ضرورة  إلى  أونيل  أشارت  الجانب،  هذا  ففي 
ب�»نقاش هادف« حول إعادة توحيد إيرلندا، بعد قرن 

الشمالّية  إي��رل��ن��دا  إل��ح��اق  ع��ل��ى 
البريطاني. بالحكم 

 ون���ظ���راً ل��ح��س��اس��ي��ة ال��وض��ع، 
به  م��رت  ال��ذي  الصعب  والتاريخ 
القوميين  بين  خاصًة  المنطقة، 
إيرلندا،  توحيد  إلعادة  الداعمين 
البقاَء  يريدون  الذين  والوحدويين 
المتحدة، دعت  المملكة  جزءاً من 
المسؤولين  ال��م��ت��ح��دة  ال��والي��ات 
تقاسم  إلى  الشمالّية  إيرلندا  في 
ينّص  م��ا  إل��ى  اس��ت��ن��اداً  السلطة 

عليه اّتفاق السالم لعام 1998. 
كان  الشمالية  إيرلندا  موضوع 
الشفوي  ال��ج��زء  ف��ي  س��ؤال  محل 
معهد  م��ن  للتخرج  امتحاني  م��ن 
ال��ع��ل��وم ال��س��ي��اس��ي��ة ف���ي ت��ول��وز 
عقدين،  من  أزي��د  قبل  الفرنسية 
ال��ف��اع��ل��ي��ن  أه���م  ُس��ئ��ل��ت ع���ن  إذ 
المنطقة،  ه��ذه  ف��ي  السياسيين 
وع�����ن ال����ت����وازن����ات ال��س��ي��اس��ي��ة 
وانطلقت  المستقبل.  في  الممكنة 
في اإلجابة من مبدأ أن ما يجري 
على  قائم  الشمالية  إيرلندا  في 
ال��ت��ع��ت��ي��م وت��ش��وي��ه ال��ح��ق��ائ��ق، إذ 
الجيش  أعلن  عاماً  خمسين  قبل 
ال��ب��ري��ط��ان��ي خ��ط��ًأ ب���أن ال��ق��وات 
»إرهابيين«  قبل  من  ن��ار  إلط��الق  تعّرضت  المظلية 
لم  الحقيقة  لكن  اإليرلندي«،  الجمهوري  »الجيش  من 
طويلة  مدة  بعد  رسمي  تحقيق  خلص  حين  إال  تظهر 
أصيب  بعضهم  وأن  عّزال  كانوا  المتظاهرين  أن  إلى 
بإطالق نار من الخلف أو عندما كانوا على األرض أو 

بيضاء!  بمناديل  يلوّحون 
لالتحاد  المتحدة  المملكِة  مغادرةُ  سلّطت  واليوم 
التوازن الحساس  األوروبي الضوَء على مدى هشاشة 
وك��ل هذا   ..1998 ع��ام  اتفاق س��الم  له  أس��س  ال��ذي 
إيرلندا  مستقبل  تنتظر  عسيرة  سياسية  بأيام  يوحي 

الشمالية. 

*أكاديمي مغربي

السياسي  ب��رز م��ج��ال االق��ت��ص��اد 
ل��ت��رك��ي��ز االن���ت���ب���اه ع��ل��ى ال��ق��ض��اي��ا 
العوامل  فيها  تلعب  التي  السياسية 
يصل  قد  واضحاً  دوراً  االقتصادية 
إلى أن تكون بمثابة القوى المحركة 
للسلوك السياسي، سواء الداخلي أو 
الصدد  هذا  في  واألمثلة  الخارجي. 
عديدة. وقد فسر لينين مثاًل الحرَب 
العالميَة األولى بأنها كانت حرباً إلعادة 
توزيع المستعمرات بعد أن ُشِغلَت كل 
بالمستعمرات،  كوكبنا  األراض��ي في 
كما كان اكتشاف النفط في منطقة 
ال��ش��رق األوس�����ط داف���ع���اً الح��ت��دام 
إما  المنطقة  على  الدولي  التنافس 
للسيطرة على أكبر ع��دٍد ممكن من 
بلدانها أو على األقل اكتساب النفوذ 
فيها وصوالً لإلطاحة بنظم ال تتسق 
سياساتها مع المصالح الدولية، كما 
إيران  في  مع حكومة مصدق  حدث 
الماضي  ال��ق��رن  خمسينيات  مطلع 
بعد أن قام بتأميم النفط. كذلك بدأ 
للتنافس  موضوع  من  يتحول  النفط 
كما  لالستخدام،  سالح  إلى  الدولي 
حدث في حرب أكتوبر 1973، وأدى 
ذلك إلى اعتبار العرب -وفقاً لتقرير 
رفيعة  االستراتيجية  المعاهد  أح��د 

السمعة- قوةً عالميًة سادسة.
وبرزت الطاقة كمتغير فاعل في الصراع العالمي الدائر 
حالياً على األرض األوكرانية، لكن على نحو معقد يستحق 
إمعان النظر؛ فمن المعروف أن روسيا تحتل مكانة عالمية 
كمصدر للطاقة، وتعتمد على عائدات تصدير الطاقة لتمويل 
معظم أنشطتها، إذ يمثل قطاع النفط والغاز حوالي %16  
الفيدرالية  الميزانية  وي��زود  المحلي اإلجمالي،  الناتج  من 
بأكثر من نصف عائداتها ويمثل أكثر من 70%  من إجمالي 
صادرات البالد. وهكذا تُعد روسيا قوةً عظمى في مجال 
الطاقة، حيث تمتلك أكبر احتياطي غاز طبيعي مؤكد عالمياً، 
وهي أكبر ُمَصدر للغاز الطبيعي، كما أنها ثاني أكبر ُمَصدر 

للنفط.
في  الحالية  الروسية  العسكرية  العملية  بدأت  وعندما 
أوكرانيا كان السالح األساسي للتحالف الغربي لمواجهة 

روسيا هو سالح العقوبات طالما أن 
سوف  المباشر  العسكري  التدخل 
يفضي لحرب عالمية ال تبقي غرباً 
أن  الغربي  الرهان  وكان  شرقاً.  وال 
القدرة  لشل  العقوبات  ه��ذه  ت��ؤدي 
تمويل  في  االستمرار  على  الروسية 
الحرب. غير أن المكانة الروسية في 
قطاع الطاقة بقيت حجر عثرة أمام 
تحقيق هذا الهدف، فقد توقع خبراء 
أن تصل إيرادات روسيا من صادرات 
إلى  والغاز خالل عام 2022  النفط 
321 مليار دوالر بزيادة الثلث مقارنة 
روسيا  تحقق  وأن  الماضي،  بالعام 
الجاري  الحساب  ميزان  في  فائضاً 
بسبب  دوالر  مليار   240 ب��ح��وال��ي 
ارتفاع األسعار. ولذلك امتد التفكير 
األميركي إلى توسيع العقوبات لتشمل 
فرض حظر على الصادرات الروسية 
المعضلَة  لكن  وال��غ��از.  النفط  م��ن 
العتماد  العالية  الدرجة  في  تمثلت 
حلفائها األوروبيين على النفط والغاز 
الروسيين، فروسيا تزودهم بحوالي 
40%  من احتياجاتهم من الغاز، وهي 
مورد النفط الرئيسي لهم باإلضافة 
يكاد  األوروبية  ال��دول  بعض  أن  إلى 
اعتمادها أن يكون حصرياً على الغاز 
الروسي، ولذا حدث انقسام أوروبي 
حول مسألة حظر استيراد الطاقة الروسية، إذ رفضتها 
ظ عليها العديُد من الدول األوروبية األخرى،  المجر وتحفَّ
على األقل من منظور توقيت الحظر بمعنى عدم تطبيقه 
إال بعد توفير البدائل اآلمنة. والواقع أن توفيرها صعب 
أنها قد  ناهيك عن  المتوسط،  وربما  القصير  األمد  في 
تكون أكثر تكلفًة بكثير، مما يرفع التضخم المتزايد أصاًل 
في دول العقوبات. وبالتالي فإن ما يحدث اآلن هو لعبة 
»َمن يصرخ أوالً«: هل هو روسيا تحت وطأة تكلفة الحرب 
وتأثير العقوبات؟ أم الواليات المتحدة وأوروبا بفعل األعباء 
الذي  التضخم  ولهيب  أوكرانيا والجئيها  لدعم  المتزايدة 

يحيل حياة المواطن األوروبي العادي إلى جحيم؟

*أستاذ العلوم السياسية -جامعة القاهرة

االنتخابات األميركية.. تخفيف ال بد منه

عيد بال فواكه!

ه فوَق رقعة من العشب على جانب الطريق في العاصمة كابول، بعد أن ُمنعت النساُء من الدخول إلى  نُة من الوالدين وأطفالِهما الخمسة، تتنزَّ عائلة »مرزادة« المكوَّ

ه الترفيهي القريب بغية قضاء عطلة عيد الفطر. أجواء األزمة االقتصادية المخيِّمة على البالد ليست مواتيًة بالمرة ألي نوع من االحتفال أو الفرح. بل تسبب  المتنزَّ

االرتفاع المتواصل ألسعار السلع األساسية في إجبار العائالت األفغانية على التخلي ألول مرة عن تقاليد العيد متمثلًة في المالبس الجديدة والفواكه المجففة. 

)الصورة من خدمة »نيويورك تايمز«(

احتفلت دولة اإلمارات، أمس االثنين، ب� »يوم اإلمارات الطبي« 
الذي أُقيم ألول مرة، وسيكون حدثاً سنوّياً، وكان المجلس الوزاري 
قد  المجتمع،  تنمية  وزارة  من  وبدعم   2021 يونيو  في  للتنمية، 
اعتمد التاسع من مايو من كل عام لالحتفال بهذا اليوم؛ بهدف 
الصحية  الخدمات  وم��زودي  والتمريضية  الطبية  الكوادر  تكريم 
واالحتفاء بما يبذلونه من جهود كبيرة ومتواصلة من أجل تعزيز 
صحة أبناء المجتمع ووقايته من األمراض والتعريف بطبيعة هذه 

الجهود وما تنطوي عليه من عطاء إنساني غير محدود. 
ومما ال شك فيه أن »يوم اإلمارات الطبي«، يؤكد اهتمام الدولة 
الكبير بالدور الحيوي الذي تقوم به الكوادر الطبية من مواطنين 
معالي  أكد  وقد  وتخصصاتهم،  فئاتهم  اختالف  على  ومقيمين 
الشيخ عبداهلل بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة بأبوظبي 
وتسليط  لالحتفاء  مهمة  مناسبة  الطبي«، هو  اإلم��ارات  »يوم  أن 
الضوء على جهود أبطال خط الدفاع األول، ودورهم الكبير في 
أن  معاليه  وأض��اف  الدولة،  في  الصحية  الرعاية  قطاع  مسيرة 
واستطاع  نمّواً،  القطاعات  أكثر  من  يُعدُّ  الصحية  الرعاية  قطاع 
الكفاءات  من  نخبة  استقطاب  الماضية  القليلة  األع��وام  خالل 
والخبرات وتعزيز الشراكات المثمرة، ورفع الطاقات االستيعابية، 
وإثراء جهود البحث العلمي، األمر الذي أرسى مكانته بين النظم 
الصحية المتميزة حول 

العالم. 
االحتفال  شهد  وق��د 
ب�»يوم اإلمارات الطبي« 
الصحية  الجهات  قيام 
ع����ل����ى ال���ص���ع���ي���دي���ن 
ال��م��ح��ل��ي واالت���ح���ادي، 
ب��ت��ن��ظ��ي��م ال��ع��دي��د من 
شعار  تحت  الفعاليات، 
»اإلم������ارات ت��ق��درك��م«، 
الفعاليات  ه��ذه  وكانت 
التقدير  ل��ه��ذا  ت��أك��ي��داً 
به  تحظى  الذي  الكبير 
التي  الصحية  ك��وادرن��ا 
في  كبير  ب���دور  ق��ام��ت 
مواجهة جائحة »كوفيد 
واس��ت��ط��اع��ت   ،»19  -
ن���م���وذج���اً  ت����ق����دم  أن 
م��ل��ه��م��اً ف���ي م��واج��ه��ة 
بنجاح  لها  التصدي  من  اإلم��ارات  تمكنت  »الجائحة«، حتى  هذه 
أكد مدى متانة  الذي  التام، األمر  التعافي  إلى مرحلة  والوصول 
قطاعنا الصحي وجاهزيته الدائمة وقدرته الكبيرة على توظيف 
الرشيدة  قيادتنا  ِقبل  من  به  يحظى  الذي  المحدود  غير  الدعم 
لمصلحة تعزيز صحة المجتمع وتحصينه في مواجهة األمراض 

واألوبئة المختلفة. 
القطاع  أن  المجتمع،  ووقاية  الصحة  وزارة  إحصائيات  وتُظهر 
الطبية والسريرية  الكوادر  من  ألفاً   125 أكثر من  الصحي يضم 
يعملون في المستشفيات الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، 
و11.827  أسنان،  طبيب  و6.576  بشرّياً،  طبيباً   25.414 منهم 
التمريضي،  الكادر  من   56.142 القطاع  يضم  كما  صيدالنّياً، 
للغاية من  و25.928 من الفنيين، وتمثل هذه الكوادر جزءاً مهّماً 
رأسمالنا البشري الذي يمثل رهاننا الرئيسي لتحقيق المزيد من 
اإلنجازات والتميز في نصف القرن المقبل، ولذلك تحرص الدولة 

على تعزيز كفاءة وخبرات العاملين في هذا القطاع.

يوم اإلمارات الطبي

عن نشرة »أخبار الساعة« الصادرة عن مركز اإلمارات 
للدراسات والبحوث االستراتيجية  

اإلمارات

اليـــوم

»يوم اإلمارات 
الطبي«، يؤّكد 

اهتمام الدولة الكبير 
بالدور الحيوي الذي 

تقوم به الكوادر 
الطبية من مواطنين 

ومقيمين على 
اختالف فئاتهم 

وتخصصاتهم

مغادرُة المملكِة المتحدة 
لالتحاد األوروبي كشفت 
هشاشة التوازن الحساس 

الذي أسس له اتفاق سالم 
1998.. مما يوحي بأيام عسيرة 

تنتظر إيرلندا الشمالية

ما يحدث في أوكرانيا هو لعبة 
»َمن يصرخ أواًل«: أهو روسيا 

تحت وطأة تكلفة الحرب 
والعقوبات؟ أم الغرب بفعل 

أعباء التضخم ودعم أوكرانيا

الطاقة والصراع العالمي في أوكرانيامستقبل إيرلندا الشمالية

د. أحمد يوسف أحمد*د. عبد الحق عزوزي*

صت الواليات  حتى ولو قلَّ
المتحدة معظم إجراءات 
االقتراع، فسيظل على 

األميركيين اإلدالء بأصواتهم 
في عدد كبير من االنتخابات 

وفقًا للمعايير العالمية

جوناثان بيرنشتاين*

*كاتب عمود للرأي يغطي القضايا السياسية
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ال تزال األحزاب اللبنانية تعيش حالة 
االنتخابات،  موعد  اقتراب  مع  تناحر 
غير مّتعظة مما حدث في لبنان خالل 
ال��ع��ام��ي��ن األخ��ي��ري��ن، وم���دى الشحن 
إليها  وصل  التي  والمذهبي  الطائفي 
يوم  حتى  وأهله.  هو  المتهالك  البلد 
المرشحون  مايو،   15  - القادم  األحد 
لبنان،  في  المشاهد  جميع  سيحتلون 
مستمر  الحزبي   - الطائفي  والشحن 
على أشّده حتى ذلك اليوم على الرغم 
من الغضب الشعبي في الشارع اللبناني 

عامة.
أل��ف  ت��ض��م  انتخابية  الئ��ح��ة  م��ائ��ة 
االنتخابات  معركة  مرشح سيخوضون 
التي يعلق الجميع عليها أهمية قصوى. 
االن��ت��خ��اب��ات فرصة  تلك  ت��ك��ون  وق���د 
الذين  اللبنانيين  آم��ال  تترجم  جديدة 
ب��األح��زاب  ثقتهم  بأغلبيتهم  ف��ق��دوا 

على  يسيطرون  ال��ذي��ن  والسياسيين 
المشهد السياسي.

ليس من السهل على اللبنانيين تقّبل 
أن يتحول بلدهم من »سويسرا الشرق« 
إلى دولة فاشلة، وهو أمر محسوم إذا 
م��ا ه��و عليه  ال��وض��ع على  م��ا استمر 
اليوم، ومسألة يدركها المجتمع الدولي 
الذي يدفع باتجاه تغيير األوض��اع في 
نفق  في  بدخوله  ينذر  فيه  ما  كل  بلد 
خبر  تسريب  بعد  وخصوصاً  مظلم، 
عن إع��الن إف��الس��ه، إل��ى جانب عدم 
بالتزاماتها  الوفاء  قدرة مصارفه على 
يعانون  الذين  المودعين  تجاه  المالية 
أيضاً  شح مواد مهمة، كالخبز والبنزين 
حاد  هبوط  ظل  في  الغذائية،  والسلع 
بقيمة الليرة اللبنانية التي باتت واحدة 
من العمالت األسوأ في هذا العام مع 
قيمتها  م��ن  بالمئة   90 نحو  فقدانها 

الشرائية، وهو ما أسهم في تآكل رواتب 
الموظفين، وارتفاع نسبة الفقر، وتنامي 
عريض  قطاع  لدى  باإلحباط  الشعور 
يعبرون  أصبحوا  الذين  اللبنانيين  من 
إرادتهم  ألن  غضبهم  عن  شتى  بطرق 
بصراعات  استغاللهم  ويتم  مختطفة، 

سياسييهم.
الوضع مأساوي في لبنان وال قدرة 
األوض��اع  في  الصمود  فيه على  ألحد 
ومقلقة  قاتمة  الصورة  حيث  الحالية، 
الذي  الشقيق  البلد  ذل��ك  ب��أن  وتشي 
يعيش ضائقة ال مثيل لها بين البلدان 
على  ق���ادراً  يعد  ل��م  وشعبه  العربية، 
تحّمل تبعات ما يحدث، مع خسارة أكثر 
من 50 ألف شخص أعمالهم في الفترة 
إلى صفوف نصف  لينضّموا  األخيرة، 
مليون عاطل عن العمل، وليصل الفقر 
إلى مستويات مرتفعة تزيد عن %60، 

والسبب بالدرجة األول��ى في ذلك هو 
التي  -الطائفية  السياسية  الطبقة 
البلد  م��ق��درات  على  خناقها  أحكمت 
منذ أكثر من ثالثة عقود، وعجزت عن 

إيجاد حلول لمشكالت باتت مزمنة.
حائراً  اللبناني  الشعب  يقف  اليوم 
ع��ن��د م��ف��ت��رق ط���رق، وه���و معلق بين 
ي��وم��ي��اً،  يعيشها  وك��واب��ي��س  أح��الم��ه 
ال��ه��روب م��ن مصير مخيف  وي��ح��اول 
سيئ  مصير  م��ن  تنجيه  ط��ري��ق  نحو 
االنهيار  إن  يهدد مستقبل كل أجياله. 
السياسية  الطبقة  ب��ه  تسببت  ال���ذي 
بيئته  مع  لخصومة  كله  لبنان  ع��ّرض 
ال��ع��رب��ي��ة، ك��م��ا ل��م ت��ع��د ع��الق��ات��ه مع 
المجتمع الدولي بأفضل حاالتها، ومع 
اليوم  العربي  الخليج  ذلك تحاول دول 
وأكثر من أي وقت مضى تقديم العون 
للبنان ولشعبه، متجاوزة اإلساءات التي 

تعرضت إليها من بعض سياسييه، على 
أمل أن يلتزم لبنان هذه المرة بما تعّهد 
بدورها  واع��ت��راف  لها  اح��ت��رام  به من 
الخليج  ومنطقة  عقود.  طوال  الداعم 
تجدد التزامها بمساعدته ليبقى عربي 

الهوى واللسان.
قبل  عليه  ك��ان  كما  سيعود  لبنان 
والثقافة  للفكر  الحرب األهلية عنواناً 
واألدب والسياسة والنهضة، وإن تطلب 
ذلك سنوات كثيرة، ذلك أن إخراجه من 
أزماته المتراكمة يحتاج إلى زمن حتى 
يبرأ منها، لكن إْن لم يغير السياسيون 
نهجهم فلن يتقدم البلد، وسيبقى رهن 
حساب  على  الطائفية  االنقسامات 
كافة،  والشعب بشرائحه  الوطن  لبنان 
ولهذا ليس أمامهم سوى وضع مصلحة 
فلبنان  المقدمة،  في  والشعب  الدولة 

وشعبه هم األبقى.

لبنان هو األبقى

علي بن سالم الكعبي

لبنان سيعود كما كان عليه 
قبل الحرب األهلية عنوانًا 
للفكر والثقافة واألدب 

والسياسة والنهضة

 حين أّلف سيد قطب كتابه:»العدالة 
االجتماعية في اإلسالم« عام 1948 
إهداءه:»إلى  الغالف  طّرة  على  كتب 
خيالي  ف��ي  ألمحهم  ال��ذي��ن  الفتية 
جديداً  الدين  ه��ذا  يريدون  قادمين 
اهلل،  سبيل  في  يجاهدون  ب��دأ،  كما 
وال يخافون لومة الئم«، هذه العبارة 
انضمام  سنة  ح��ول  ال��ج��دل  أشعلت 
سيد قطب لتنظيم اإلخوان المسلمين، 
كتابه:»سيد  في  النمنم  حلمي  ينقل 
قطب وثورة يوليو«، أن التحاقه بهذه 

السنة غير دقيق.
مّثل الضجيج المصاحب لألعمال 
الدرامية التي تناولت اإلرهاب، ومنها 
فرصة  »االختيار«  من  الثالث  الجزء 
االنتفاضات  بعد  م��ا  س��ج��ال  لبعث 
إلحراج  »إخوانية«  محاولة  العربية، 
قديم  »بوست«  ببعث  الصاوي  خالد 
له على »الفيسبوك«، ومحاولة ضربه 
وتحشيد الناس أوالً، واألجهزة األمنية 
ضده ثانياً، ولكنه واجههم برد متقن 
»االختيار«  مسلسل  ع��رض  حاسم. 
بجزئه الثاني الذي سبق هذا الموسم 
القاهرة«،  »اس��ت��اد  تفجير  لمحاولة 
ال���ع���ائ���دون ه���ذه السنة  وم��س��ل��س��ل 
القضاء  دار  تفجير  لمحاولة  تطرق 

العالي، وأثناء كتابة هذه المقالة أعلنت قوات إنفاذ القانون 
نفذته  إرهابي  إحباط هجوم  بمصر عن  القناة  في شرق 
بعض العناصر التكفيرية على نقطة رفع مياه شرق القناة، 
المتحدث العسكري العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، 
بالهجوم  قامت  التكفيرية  العناصر  من  إن:»مجموعة  قال 
على نقطة رفع مياه شرق القناة، وتم االشتباك والتصدي 
لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، ما أسفر عن 
استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد وجار مطاردة 
العناصر اإلرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة 

في سيناء«!
الرئيس المصري المحارب لإلرهاب والشجاع عبدالفتاح 
السيسي ألقى كلمًة في رمضان، وعلّق على أحداث مسلسل 
االجتماعي  المسار  أن  معناه  بما  وأوض���ح  »االخ��ت��ي��ار«، 
المصري هو الذي خلق حتمية »هزيمة اإلخ��وان«، قيادات 
»إخوانية« كبرى تعتبر »اإلخوان« فشلة في القيادة والحكم 
ومن هؤالء عبداهلل النفيسي الذي يقول إن اإلخوان يجيدون 
إطالق المدافع للهدم، لكنهم ال يحسنون البناء، كذلك كان 
اإلخوان بمصر وتونس والسودان والمغرب وغيرها، بل نرى 

استراتيجياتهم الرتقاء عبر ممارسات 
وتضييعها  اإلخوانية  حماس  حركة 
لحقوق الفلسطينيين باسم »المقاومة« 

وهي تستهدف المدنيين.
»االخ��ت��ي��ار«  دّم����ر مسلسل  ل��ق��د   
وضعه  ال���ذي  المحاججة  ب��ن��اء  ك��ل 
»اإلخ��وان« ضد المؤسسة العسكرية 
وضد الرئيس السيسي تحديداً، وذلك 
عبر التوثيق والتأسيس لرواية تثبت 
لكذبة  بالترويج  »اإلخ��وان« قاموا  أن 
»االنقالب« )بعض الليبراليين يتبنون 
هذه المقولة( أو»خيانة مرسي«، والتي 

علّق عليها السيسي بالتفصيل.
ل��ك��ن ل��م��اذا ي��ح��اول��ون اس��ت��ه��داف 

القنوات والمؤسسات المدنية؟!
على  سنعثر  ل��ل��ت��اري��خ  رج��ع��ن��ا  ل��و 
الذي  الجهنمي  مخطط سيد قطب 
أو   »65 »تنظيم  تنفيذ  قبل  كشف 
له،  قطب«  سيد  ب�»تنظيم  يعرف  ما 
الخيرية،  القناطر  لتفجير  خططاً 
وإغ��راق الدلتا، حتى يتمكن التنظيم 
التالية  الفوضى  ضمن  التحرك  من 
ل��ل��ح��دث، ول��ن��ع��د ل��وث��ي��ق��ة: »ل��م��اذا 
قطب،  سيد  ي��د  بخط  أع��دم��ون��ي« 
نقتبس من تلخيص محمود إسماعيل 
الوثيقة هي  للوثيقة حين كتب:»هذه 
اإلفادة التي قدمها سيد قطب للمحققين في قضية تنظيم 
1965 التي انتهت أحكام القضاء فيها إلى إعدامه، ومن ثمَّ 
فإن هذا مما يضاعف من أهميتها، لكن ما يضعها دائماً 
ذكراه  في  اليوم  بالقراءة  ويجعلها جديرة  الضوء  بؤرة  في 
ال�51، أنها تقطع الصلة بحقيقة اعتقاده بضرورة اللجوء إلى 
العنف في مواجهة السلطة، وسعيه بالفعل إلى تكوين خاليا 
مسلحة تتصدى للدولة، وال مانع لديه من تدمير المنشآت 
والمصالح الحيوية »لشل حركة األجهزة الحكومية عن متابعة 
الجماعة« –كما ورد نصاً في الكتاب- وهو سياق ال يختلف 
عن محاوالت التنظيمات المسلحة المنسوبة لإلخوان اليوم 

لتدمير أبراج الكهرباء وغيرها من المرافق المهمة«.
واستهداف  المدن  إغ��راق  وأفكار  قطب،  سيد  فكرة 
النفط، ال تزال  المياه، ومحطات الكهرباء، وآبار  قنوات 
حّية لدى جموع اإلرهابيين، األهم أن نبقى يقظين لهذه 

الخطط الملعونة.

في  الحرب  أن  البعض  يعتقد  قد 
المخاوف  أسباب  أهم  هي  أوكرانيا 
ال��م��ت��زاي��دة م��ن ح���دوث أزم���ة غ��ذاء 
عالمية. لكن في حقيقة األمر األزمة 
يوم  ك��ل  تكبر  ثلج  ك���رة  مثل  ك��ان��ت 
منذ أكثر من عشرين عاماً، ما بين 
للمدن  األري���اف  من  عكسية  هجرة 
وتصاعد في مؤشر اآلفات الزراعية، 
ونقص  وت��آك��ل،  وجفاف  ومجاعات 
الصالحة  التربة  مساحة  ف��ي  ح��اد 
للزراعة ومياه الري والطاقة، وتنافس 
وسالسل  مسبوق،  غير  اقتصادي 
توريد عالمية تختنق بسبب التحديات 
العديدة في أسواق العالم المختلفة، 
وزالزل اقتصادية تتبعها أزمات مالية 
وك��وارث  ونزاعات  وح��روب  طاحنة، 
العالم،  اجتاحت  وجائحة  طبيعية 
وتزايد سكاني متسارع والذي بحلول 
عن  األرض  ك��وك��ب  سيعجز   2050

استيعابه بالموارد المتوافرة عليه. 
وح��ت��ى ق��ب��ل أن ت��ت��دخ��ل روس��ي��ا 
ع��س��ك��ري��اً ف��ي ن��ط��اق واس���ع داخ��ل 
أوكرانيا، كان عام 2022 في طريقه 
ارتفاعاً  السنوات  أكثر  أحد  ليكون 
في أسعار المواد الغذائية، وأكثرها 
الشديد  والجوع  الغذاء  في  نقصاً 

العالم  في  يجري  ما  ومع  العالم،  من  كثيرة  أج��زاء  في 
يكفي من  ما  يكون هناك  لن  أنه  المؤكد  يكون من  يكاد 
واضحة  إشارة  وهناك  العام،  هذا  العالم  الغذاء إلطعام 
لما يحتمل أن يأتي هذا الصيف، وذلك ليس لتأثر إنتاج 
أهم المحاصيل في العالم فقط، بل ألن روسيا على سبيل 
المثال تعد واحدة من أكبر منتجي األسمدة في العالم، 
تقريباً  المحاصيل  ارتفاع أسعار جميع  إلى  مما سيؤدي 

في األشهر المقبلة.
والزراعة لها مواسم، وعند مرور الموسم دون حصاد 
تظهر معضلة من أين يمكن أن يعوض هذا النقص؟ وإذا 
الزراعية ومنافذ الخروج  ما دمر صراع معين األراضي 
البناء؟ ومن  الوقت إلعادة  والدخول فكم سيستغرق من 
للقمح على  جهة أخرى، هناك دول هي األكثر استيراداً 
أكبر  نفسه  الوقت  في  ولكنها  العالم،  في  المثال  سبيل 
الدول في إعادة تصديره لدول كثيرة في قارتها، مما يعني 
أن األزمات الغذائية ليس لها حدود وال تخضع للتكهنات 
المتعارف عليها لصعوبة معرفة متى ستنتهي حرب معينة 
على سبيل المثال، أو متى سيحدث الفيضان أو الزلزال 

التالي المدمر، أو انتكاسة وبائية أو 
مناخية أو من صنع اإلنسان، والتي 
ويبدأ  الساعة  عقارب  عندها  تقف 
أو  األزم��ة  إدارة  في  العكسي  العد 

توابع الكارثة.
غذاء،  أزم��ة  شفا  على  العالم  إن 
50 عاماً على  وستكون األسوأ منذ 
األقل، وخاصًة أن الركود االقتصادي 
جائحة  أعقاب  في  األف��ق  في  يلوح 
قد  مما  كورونا،  التاجي  الفيروس 
عن  بعيدة  األساسية  التغذية  يجعل 
األرض،  سكان  من  العديد  متناول 
عالمية  غ��ذائ��ي��ة  ط���وارئ  وح���االت 
آث��ار  ل��ه��ا  ي��ك��ون  أن  يمكن  وش��ي��ك��ة 
طويلة األمد على مئات الماليين من 
حوالي  ويواجه  والبالغين،  األطفال 
50 م��ل��ي��ون ش��خ��ص خ��ط��ر ال��وق��وع 
العام  هذا  المدقع  الفقر  براثن  في 
اآلثار  ولكن  كورونا،  جائحة  بسبب 
حيث  أس��وأ،  ستكون  المدى  طويلة 
مراحل  ف��ي  التغذية  س��وء  يتسبب 

الطفولة في معاناة مدى الحياة.
وب���ال���ف���ع���ل، ف���ارت���ف���اع أس���ع���ار 
الماضي  في  ك��ان  الرئيسة  السلع 
السياسية  الحياة  تغّير  في  سبباً 
لبعض  واالقتصادية  واالجتماعية 
كيف  أهمها:  ت��س��اؤالت  وثمة  رجعة.  بال  المجتمعات 
إلى  الوصول  من  العالم  في  المزارعين  سيتمكن صغار 
األسمدة والبنية التحتية التي يحتاجون إليها، فضاًل عن 
العالمية  المالي لتحمل االضطرابات في السوق  الدعم 
نظام  غياب  ظل  في  واألسمدة،  والمحاصيل  لألغذية 
المدى  على  عالمية  وخطط  مستدام  عالمي  غذائي 
أقل  واعتماد  البيولوجي،  التنوع  فقدان  لوقف  الطويل 
منها  الموجود  وجعل  اآلف��ات،  ومبيدات  األسمدة  على 
لخدمة  موجهة  وتكون  بالبيئة،  وأقل ضرراً  فعالية  أكثر 
وهو  العالم،  يحتاجها  التي  الصحية  الغذائية  األنظمة 
ومصالح  االقتصادية  الليبرالية  طبيعة  مع  يتضارب  ما 
ستباع  ولمن  والعالمية.  اإلقليمية  القوى  من  العديد 
بسوء  مرتبطة  عمالقة  وصناعات  واللقاحات،  األدوي��ة 
العالم،  لسكان  الغذائية  القيمة  في  والنوعية  التغذية 

ونقص وزيادة في العرض والطلب! 

الرئيس المصري المحارب 
لإلرهاب والشجاع عبدالفتاح 

السيسي ألقى كلمًة 
في رمضان، وعّلق على 

أحداث مسلسل »االختيار«، 
وأوضح بما معناه أن المسار 
االجتماعي المصري هو الذي 
خلق حتمية »هزيمة اإلخوان«

العالم على شفا أزمة غذاء، 
وستكون األسوأ منذ 50 عامًا 
على األقل، وخاصًة أن الركود 
االقتصادي يلوح في األفق 

في أعقاب جائحة كورونا

أزمة الغذاء تحاصر العالمشبح سيد قطب في هجوم سيناء
سالم سالمين النعيمي*فهد سليمان الشقيران*

* كاتب وباحث إماراتي في شؤون التعايش السلمي وحوار الثقافات* كاتب سعودي



أبوظبي )االتحاد( 

ال��دول��ي  أبوظبي  م��ع��رض  يحتفي 
أبوظبي  مركز  ينظمه  الذي  للكتاب، 
الثقافة  لدائرة  التابع  العربية  للغة 
األدب  بعميد  أبوظبي،   - والسياحة 
العربي الدكتور طه حسين شخصية 
الفترة  خالل  ال�31،  لدورته  محورية 
في  المقبل،  مايو   29 إل��ى   23 م��ن 
للمعارض،  الوطني  أبوظبي  مركز 
األدب���اء،  ك��ب��ار  م��ن  نخبة  بمشاركة 
جميع  م��ن  والناشرين  والمفكرين، 

العالم. أنحاء 
ويمثل هذا االختيار حرص المركز 
وفكرية  أدبية  بقامة  التعريف  على 
بصمة  تترك  أن  استطاعت  مرموقة 
والفكر  األدب  صعيد  ع��ل��ى  الف��ت��ة 
منجزاتها  وبقيت  العربية،  والثقافة 
خالدة بعد أكثر من أربعة عقود على 
رحيل صاحبها، إذ أسس طه حسين 
العربي  العالم  في  تنويرياً  مشروعاً 
خ���الل ال���ق���رن ال��ع��ش��ري��ن، وب��ق��ي��ت 
أساسية  قاعدة  ومنجزاته  أعماله 

ي��م��ك��ن االن���ط���الق م��ن��ه��ا ل��م��واص��ل��ة 
التي  والمعرفية  الثقافية  الجهود 
األدب  مكانة  ترسيخ  باتجاه  تدفع 

العربية. واللغة 
إل���ى ذل����ك، ق���ال س��ع��ي��د ح��م��دان 
لمركز  التنفيذي  المدير  الطنيجي، 
أبوظبي للغة العربية باإلنابة، ومدير 
للكتاب:  ال��دول��ي  أب��وظ��ب��ي  م��ع��رض 

ال  رحيله  على  عاماً   50 نحو  »بعد 
حسين  طه  ومنجز  وأدب  فكر  ي��زال 
اليوم، ومنبعاً ينهل  ماثاًل أمامنا إلى 
بعلوم  وال��ب��اح��ث��ون  ال���دارس���ون،  منه 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة وف��ك��ره��ا األص��ي��ل، 
بهذه  نحتفي  إذ  المركز  في  ونحن 
نقّدم  فإننا  المحورية،  الشخصية 
معارفه،  خالصة  الجديدة  لألجيال 

الشخصية  وحياته  وأعماله  وفكره، 
ليتعّرفوا  واسعة  بوابة  أمامهم  ونفتح 
العربي  الثقافي  تاريخهم  تراث  على 
المعارف  من  ويستفيدوا  األص��ي��ل، 
لنا  تركها  التي  الجليلة  والخبرات 

عميد األدب العربي«.
الشخصيات  »اس��ت��ض��اف��ة  وت��اب��ع: 
الحضور  ذات  وال��ث��ق��اف��ي��ة  األدب��ي��ة 

ع��ل��ى س���اح���ات ال��ف��ك��ر وال��م��ع��رف��ة 
اآلراء  تقريب  ف��ي  يسهم  وال��ف��ن��ون، 
معرض  مكانة  تعزيز  باتجاه  ويدفع 
بات  الذي  للكتاب،  الدولي  أبوظبي 
الكتاب،  صناعة  ف��ي  أص��ي��اًل  ج���زءاً 
مكانته  يؤكد  أن  استطاع  حدث  فهو 
المحلي  الثقافي  ل��ل��ح��راك  ك��راف��د 
يحشده  لما  والعالمي،  واإلقليمي 
س��ن��وي��اً م���ن ن��خ��ب أدب���ي���ة وف��ك��ري��ة 
بالوعي  للتحاور  كلها  تتالقى  وفنية 
المعرض  ليبقى  واإلبداع،  والمعرفة 
أب��وظ��ب��ي  إم����ارة  م��ن  تنطلق  ش��ع��ل��ة 
ويعكس أهمية الكتاب بوصفه األداة 
والمجتمعات،  األم���م  ل��ب��ن��اء  األه���ّم 
الحوار  لغة  اليوم  تُعدُّ  التي  والثقافة 
بين مختلف الحضارات والشعوب«.

وينظم المعرض في سياق االحتفاء 
جناح  وضمن  المحورية  بشخصيته 
نخبًة  تضم  ن��دوات  أرب��ع  مخصص، 
من النقاد والمفكرين واألدباء العرب 
واألجانب لتسليط الضوء على أربعة 
الدكتور  تجربة  من  أساسية  محاور 
ط���ه ح��س��ي��ن ال��ف��ك��ري��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة 
واألدب���ي���ة، إل��ى ج��ان��ب م��ق��ال ي��وم��ّي 

بتجربة  العارفين  من  نخبة  بأقالم 
اليومية  ال��ن��ش��رة  ف��ي  ح��س��ي��ن،  ط��ه 
الجناح  إل���ى  ب��اإلض��اف��ة  ل��ل��م��ع��رض. 

المخصص للشخصية المحورية.
وم����ن ب���ي���ن أب�����رز ال��ش��خ��ص��ي��ات 
وزيرة  الدايم،  عبد  إيناس  المشاركة 
والناقد  والشاعر  المصرية،  الثقافة 
ال��س��وري أدون��ي��س، وال��دك��ت��ور علي 
للغة  أبوظبي  مركز  رئيس  تميم،  بن 
ال��ع��رب��ي��ة، وال��دك��ت��ور ص���الح فضل 
رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة، 
مجلس  رئيس  المر،  محمد  ومعالي 
إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد 

آل مكتوم.
سلسلة  تدشين  المعرض  ويشهد 
م���خ���ص���ص���ة ل���ن���ش���ر ال�����دراس�����ات 
وأعمال  فكر  تتناول  التي  واألبحاث 
وس��ي��رة ط��ه ح��س��ي��ن، ب��ال��ت��ع��اون مع 
فضاًل  العرب،  الناشرين  من  نخبة 
من  جديدة  طبعات  نشر  رعاية  عن 
أعمال عميد األدب العربي، وتحويل 
الحديثة  لألشكال  منها  م��خ��ت��ارات 
والرقمية  السمعية  المطبوعات  من 

والمصورة. اإللكترونية 
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سلطان القاسمي يترأس االجتماع الدوري ملجمع اللغة العربية بالشارقة

الشارقة )وام(

 ت����رأس ص��اح��ب ال��س��م��و ال��ش��ي��خ 
القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 
عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة 
العربية  اللغة  لمجمع  األعلى  الرئيس 
االجتماع  أم���س،  ص��ب��اح  ب��ال��ش��ارق��ة، 
مقره  ف��ي  وذل���ك  للمجمع  ال����دوري 

الشارقة.  في  الجامعية  بالمدينة 
ت����ن����اول االج����ت����م����اع ع��������دداً م��ن 
المعنية بأنشطة وجهود  الموضوعات 
ال��م��ج��م��ع ف��ي ت��ن��ف��ي��ذ اخ��ت��ص��اص��ات��ه 
العربية  اللغة  على  للحفاظ  الرئيسية 

وأركانها.  كافة مجاالتها  ودعم 
الرئيس  السمو  ص��اح��ب  واع��ت��م��د 
األع���ل���ى ل��م��ج��م��ع ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ب��ال��ش��ارق��ة ع���دداً م��ن ال��م��ش��روع��ات 
تنفيذها  على  سيعمل  التي  الجديدة، 
من  الشركاء  مع  بالتنسيق  المجمع 
العربية  باللغة  المعنية  المؤسسات 

واستمع  العالم.  أقطار  مختلف  من 
سير  ح��ول  مفصل  ش��رٍح  إل��ى  سموه 
اإلدارية  وشؤونه  المجمع  في  العمل 
البيئة  توفير  على  حرصاً  المتنوعة 
ال��م��ح��ف��زة ل��ل��ع��ام��ل��ي��ن ف��ي��ه، وت��وف��ي��ر 
أدواره��م،  لتأدية  الالزمة  الخدمات 

المتنوعة.  األنشطة  وتنفيذ 
سبل  مناقشة  االج��ت��م��اع  وتضمن 
سبيل  في  العربية  اللغة  مجامع  دعم 
اللغوية  المجامع  بين  التكامل  تحقيق 
على  والعمل  ال��ض��اد،  بلغة  للنهوض 
وللخروج  العالمي،  انتشارها  تعزيز 
مستوى  ع��ل��ى  ال��م��ن��ج��زات  ب��أف��ض��ل 
إص������دارات ال��م��ع��اج��م وال���دراس���ات 
وال��ب��ح��وث. وب��ح��ث االج��ت��م��اع دع��م 
القارتين  ف��ي  العربية  اللغة  ج��ه��ود 
مع  بالتزامن  واألوروب��ي��ة،  األفريقية 
الكثير  ف��ي  للغة  ال��ك��ب��ي��ر  االن��ت��ش��ار 
قبل  م��ن  عليها  واإلق��ب��ال  ال��دول  م��ن 

والمهتمين.  األفراد  مختلف 

واط���ل���ع ص���اح���ب ال��س��م��و ح��اك��م 
ال��ش��ارق��ة ع��ل��ى آخ���ر ال��م��س��ت��ج��دات 
للغة  التاريخي  المعجم  إن��ج��از  ف��ي 
أطلق  قد  سموه  كان  ال��ذي  العربية، 
17 األولى منه في نوفمبر  األجزاء ال�
ال��م��اض��ي خ����الل اف��ت��ت��اح ال��ن��س��خ��ة 
الدولي  الشارقة  لمعرض  األربعين 
إنجاز  على  بالحرص  ووجه  للكتاب، 
أكبر قدر ممكن خالل الفترة القادمة 
م���ع ال���ح���ف���اظ ع��ل��ى دق����ة ال��ت��أري��خ 

والتوثيق. 
تطوير  خ��ط��ط  االج��ت��م��اع  ون��اق��ش 
يصدرها  التي  لساني«  »العربية  مجلة 
المعرفي  المحتوى  حيث  من  المجمع 
واألساليب  المجاالت  وتنويع  واللغوي 
االجتماع  حضر  واإلعالمية.  اللغوية 
هيئة  ع��ام  مدير  خلف  حسن  محمد 
الشارقة لإلذاعة والتلفزيون، والدكتور 
أمحمد صافي المستغانمي أمين عام 

مجمع اللغة العربية بالشارقة.

سلطان القاسمي لدى وصوله إلى مقر مجمع اللغة العربية بالشارقة )الصور من وام(

سلطان القاسمي خالل ترؤسه اجتماع مجمع اللغة العربية بالشارقة

 مناقشة سبل دعم 
مجامع اللغة العربية 
لتحقيق التكامل بينها

دعم جهود اللغة العربية 
في القارتين األفريقية 

واألوروبية

النهوض بلغة الضاد 
والعمل على تعزيز 
انتشارها العالمي

تضمن االجتماع:

تطوير مجلة »العربية 
لساني« من حيث 
المحتوى المعرفي 

واللغوي

تكريمًا إلسهاماته في األدب والثقافة العربية

معرض أبوظبي الدولي للكتاب رافد مهم للحراك الثقافي المحلي واإلقليمي والعالمي )أرشيفية(

طه حسين.. 
»أبوظبي الدولي للكتاب 31« الشخصية املحورية لـ

استضافة الشخصيات 
األدبية الكبيرة تعزز مكانة 

المعرض 

سعيد الطنيجي
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برعاية محمد بن زايد 

»زايد للكتاب« تعلن أسماء الفائزين بدورتها السادسة عشرة

)االتحاد( أبوظبي 

محمد  الشيخ  السمو  صاحب  برعاية   
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
أعلنت  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد 
أسماء  ع��ن  للكتاب  زاي��د  الشيخ  ج��ائ��زة 
عشرة،  السادسة  دورت��ه��ا  ف��ي  الفائزين 
مركز  ينّظمها  التي  الجائزة  تلّقت  حيث 
أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة 
والسياحة – أبوظبي، مشاركة واسعة من 
دول  مختلف  م��ن  ال��ش��ب��اب  ال��ك��ّت��اب  فئة 
أكثر من  الترشيحات  بلغ عدد  إذ  العالم، 
3 آالف مشاركة من 55 دولة من بينها 20 
دولة عربية، و35 أجنبية، وفاز فيها ستة 
باإلضافة  ومترجمين،  ومفكرين  أدب��اء 

اإلسكندرية. مكتبة  إلى 

وفئات فائزون 
الشاعرة  حصدت جائزة »فرع اآلداب« 
عن  صقر،  ميسون  اإلماراتية  والروائية 
مصر«،  على  عين  ري��ش،  »مقهى  كتابها 
للنشر«  مصر  نهضة  »دار  ع��ن  ال��ص��ادر 
ال��س��وري��ة  ال��ك��ات��ب��ة  وف���ازت   ،2021 ع��ام 
»أدب  فرع  عن  بالجائزة  دع��دوش  ماريا 
الطفل والناشئة«، عن قصتها »لغز الكرة 
الزجاجية«، الصادر عن دار الساقي عام 
محمد  الدكتور  الكاتب  نال  فيما   ،2021
فرع  عن  الجائزة  تونس  من  المزطوري 
»المؤلف الشاب«، عن كتابه »البداوة في 
كل  عن  الصادر  القديم«،  العربي  الّشعر 
واإلنسانيات-  والفنون  اآلداب  كلّية  من 
)مجمع   GLD ومؤّسسة  مّنوبة  جامعة 

.2021 األطرش للكتاب المختّص( عام 
»الترجمة«  ف��رع  ع��ن  ب��ال��ج��ائ��زة  وف���از 
الذي  مصر،  من  العدوي  أحمد  الدكتور 
ت��رج��م ك��ت��اب »ن��ش��أة اإلن��س��ان��ي��ات عند 
ال��م��س��ل��م��ي��ن وف���ي ال��غ��رب ال��م��س��ي��ح��ي«، 
ل��ل��م��ؤل��ف ج����ورج م��ق��دس��ي، وأص���درت���ه 
مدارات لألبحاث والنشر في عام 2021، 
العربية،  اللغة  إلى  اإلنجليزية  اللغة  من 
ال��م��غ��رب��ي محمد  ال��ك��ات��ب  ف��ي��م��ا ح��ص��د 
والدراسات  »الفنون  فرع  جائزة  الداهي، 
الروح  وتوأم  »السارد  كتابه  عن  النقدية« 
من التمثيل إلى االصطناع« والصادر عن 
والتوزيع  والنشر  للكتاب  الثقافي  المركز 

عام 2021.
ون�����ال ف����رع »ال��ث��ق��اف��ة ال��ع��رب��ي��ة في 
جاسم  محسن  الدكتور  األخ��رى«  اللغات 
المتحدة  العراق/الواليات  من  الموسوي 
وليلة  ليلة  ك��ت��اب��ه:»أل��ف  ع��ن  األميركية، 
التسليع  المعاصر:  العالم  ثقافات  ف��ي 
الثقافي«،  والتصنيع  والترجمة  العولمي 
كمبريدج  جامعة  نشر  دار  عن  ال��ص��ادر 
في  ال��ج��ائ��زة  ذه��ب��ت  فيما   ،2021 ف��ي 
لمكتبة  الثقافية«  والتقنيات  »النشر  فرع 

اإلسكندرية في مصر.

الحضور ترسيخ 
ف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق، ق��ال س��ع��ود عبد 
الثقافة  دائرة  وكيل  الحوسني،  العزيز 
مجلس  عضو  أبوظبي،   – والسياحة 
أم���ن���اء ال���ج���ائ���زة: »م��ن��ذ ان��ط��اق��ت��ه��ا 

على  ال��ج��ائ��زة  عملت   2006 ال��ع��ام  ف��ي 
ت��رس��ي��خ ح��ض��وره��ا ك���واح���دة م���ن أه��م 
على  والثقافية  األدبية  الجوائز  وأع��رق 
واليوم،  والعالمي.  اإلقليمي  المستويين 
في الدورة السادسة عشرة، نحن نحتفي 
المبدعين في مختلف  بكوكبة جديدة من 
ال���م���ج���االت وال���ف���روع ال���ذي���ن أض��اف��وا 
العربي.  لألدب  إبداعية جديدة  منجزات 
ونبارك للفائزين الذين ساهمت أعمالهم 
الثقافة  واق��ع  ع��ن  مشرفة  ص��ورة  بنقل 

للعالم«. العربية 
تميم،  بن  الدكتور علي  قال  من جانبه، 
رئ��ي��س م��رك��ز أب��وظ��ب��ي ل��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، 
أخ��رى  بعد  »دورة  ال��ج��ائ��زة:  ع��ام  أم��ي��ن 
التي  للكتاب  زاي��د  الشيخ  جائزة  تشهد 
الثقافية  الجوائز  أب��رز  من  واح��دة  تعّد 
منجزات  ال��ع��رب��ي،  ال��ع��ال��م  ف��ي  ال��رائ��دة 
المشهدين  رفد  في  تسهم  ونوعية  أصيلة 
المعارف  من  بالكثير  واإلبداعي  الثقافي 
وال��ج��م��ال��ي��ات«، م��ض��ي��ف��اً: »ل��م��س��ن��ا في 
ال��ت��ن��ّوع  م���ن  ال��ك��ث��ي��ر  ال���ع���ام  ه���ذا  دورة 
واللغة  وال��ط��رح  باألساليب  يتعلّق  فيما 
بالتجديد  امتازت  التي  البحثية  واألنماط 
التي  الموضوعات  وح��داث��ة  والشمولية 
ت��م ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ي��ه��ا، وه���ذا ع��ام��ل مهم 
حضورها  ويؤكد  الجائزة،  مكانة  يثري 

لما  وعالمياً  عربياً  النوعي  وعمقها 
باالرتقاء  تعنى  مضامين  من  تتناوله 
بمجاالت  والنهوض  الترجمة،  بواقع 
على  وال��ت��أك��ي��د  ال��م��خ��ت��ل��ف��ة،  األدب 
للعمل  أساسية  كركيزة  النشر  أهمية 

إذ  وإن��ن��ا  ع��ام��ة،  بصفة  الثقافي 
الجديد  اإلنجاز  هذا  نثّمن 
ال�����ذي ي��ح��س��ب ل��ل��ث��ق��اف��ة 
ال��ع��رب��ي��ة وت��ق��دي��م أس��م��اء 
إلى  نتطلع  جديدة،  مبدعة 

المزيد من اإلبداعات  رؤية 
في القادم من األعوام«. 

لمسنا الكثير من التنّوع 
فيما يتعّلق باألساليب 
والطرح واللغة واألنماط 

البحثية
علي بن تميم

كوكبة جديدة من 
المبدعين أضافوا منجزات 

إبداعية جديدة لألدب 
العربي

سعود الحوسني
سيتم اإلعالن عن الفائز بلقب »شخصية العام الثقافية« خالل األسابيع 

املقبلة. وستكرم اجلائزة الفائزين يف حفل سيعقد بالتزامن مع انطالق 
فعاليات الدورة الـ 31 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، يف مايو اجلاري. 

وسيتم تكرمي الفائز بلقب »شخصية العام الثقافية« ومنحه »ميدالية 
ذهبية« حتمل شعار اجلائزة وشهادة تقدير، باإلضافة إلى مبلغ مالي بقيمة 

مليون درهم، يف حني يحصل الفائزون يف الفروع األخرى على »ميدالية 
ذهبية« و»شهادة تقدير«، وجائزة مالية بقيمة 750 ألف درهم إماراتي.

حفل تكريم 

ميسون صقر: أشرف بالجائزة كأول 
كاتبة إماراتية تنالها في فرع اآلداب

سعـــي متــواصـــل للجائــــزة لــرفــد 
المعـــرفــــة وتفعيلهــــا

أبوظبي )االتحاد(

أك������دت ال����ش����اع����رة وال����روائ����ي����ة 
اعتزازها  صقر  ميسون  اإلماراتية 
وف���خ���ره���ا ك�����أول إم���ارات���ي���ة ت��ف��وز 
ال��ش��ي��خ زاي���د ف��رع اآلداب  ب��ج��ائ��زة 
تصريح  ف��ي  وق��ال��ت   ،2022 ل��ع��ام 
الجائزة  ل��ه��ذه  ل���»االت��ح��اد«:  خ��اص 
وق���ع م��خ��ت��ل��ف ل���ي ك���إم���ارات���ي���ة، إذ 
أصيلة  عربية  شخصية  اسم  تحمل 
أسست لقيام دولة اإلمارات العربية 
خالدة  تاريخية  شخصية  المتحدة، 
المؤسسين،  اآلباء  ولباقي  لها  ندين 
ول��ص��اح��ب ال��س��م��و رئ��ي��س ال��دول��ة 
المجلس  وألع��ض��اء  اهلل«،  »حفظه 
بالفضل  اإلم����ارات،  ح��ك��ام  األع��ل��ى 
خريطة  على  ال��ق��وة  بهذه  ل��وج��ودن��ا 
المجتمع  ومساندة  العالمي،  الواقع 
حيث  والعالمي،  واإلنساني  المدني 
ت��ظ��ل دول��ت��ن��ا س��ب��اق��ة ف��ي م��س��ان��دة 
المجتمعات لتجاوز أزماتها ومواجهة 
ال���ك���وارث ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة واإلن��س��ان��ي��ة، 
م��ؤم��ن��ة ب���أن ذل���ك واج����ب ع��ل��ي��ه��ا، 
وال��ف��زع��ة  ال��م��راع��اة  ف��ك��رة  مستنة 
ومساندته(،  الضعيف  نصرة  )وتعني 
بلد  اإلم���ارات  تكون  ب��أن  واالهتمام 
تقوم  ال��وس��ي��ع،  بمعناها  اإلنسانية 
حاسمة  وج���ه،  أك��م��ل  على  ب��دوره��ا 

تكون  أال  ع��ل��ى  دوّي،  دون  وق����ادرة 
واألفعال،  النوايا  بين  مسافة  هناك 
بين القول والعمل، فدامت اإلمارات 
نموذجاً  المؤسس  الوالد  نهج  على 
عالية  ودام��ت  والتسامح،  للسماحة 
له  المغفور  الس��م  العطرة  السيرة 
نهيان،  آل  سلطان  بن  زاي��د  الشيخ 
ميسون  وتضيف  ث���راه«.  اهلل  »طيب 
والفخر،  باالمتنان  أشعر  إنني  صقر: 

وأشرف بهذه الجائزة التي هي وسام 
إم��ارات��ي��ة  كاتبة  ك���أول  ص���دري  على 
نشأة  م��ن��ذ  اآلداب  ف���رع  ف��ي  تنالها 
الشرف  ذلك  حاز  وإن  الجائزة،  هذه 
ثمانية آخرون في الفروع األخرى في 
والتقنيات  والنشر  ال��ع��ام،  شخصية 
وفي  الدولة،  وبناء  والتنمية  الثقافية، 
إليهم  وأنضم  والناشئة،  الطفل  أدب 

اآلن بفخر وفرح واعتزاز.

سعد عبد الراضي وإيهاب المالح 

وساسي جبيل )االتحاد(

زايد  الشيخ  بجائزة  فائزون  عبر 
تصريحات  في   ،2022 لعام  للكتاب 
خ��اص��ة ل���� »االت����ح����اد«، ع���ن ب��ال��غ 
أن  مؤكدين  وافتخارهم،  سعادتهم 
كبيرين  وتأثير  ذات حضور  الجائزة 

والعالمي. العربي  المستويين  على 
وق����ال ال��دك��ت��ور م��ح��س��ن ج��اس��م 
الجديد  كتابي  فوز  جاء  الموسوي: 
محيطها  ف��ي  وليلة  ليلة  أل��ف  ع��ن 
ال��ث��ق��اف��ي واق���ت���ص���ادي���ات ال��س��وق 
العولمي بمثابة تقدير فعلي للمعرفة 
جائزة  ب��ه  تنهض  م��ا  وه��و  ال��ج��ادة، 
ف��ي سعيها  ل��ل��ك��ت��اب  زاي���د  ال��ش��ي��خ 

وتفعيلها،  المعرفة  لرفد  ال���دؤوب 
ذي��وع��اً  يحقق  ال��ف��وز  ه��ذا  أن  ك��م��ا 
فيها،  ص��در  ال��ت��ي  باللغة  للكتاب 
الترجمة  أن  كما  »اإلنجليزية«،  أي 
م��ش��روع  ع��ن  للكتاب  ت��ص��در  ال��ت��ي 
كلمة تزيد من تفعيل القراءة الجادة 
إن  أق��ول:  ولهذا  الكتاب  هذا  لمثل 
الجائزة ذات مردود وحصاد كبيرين 
والعربي،  العالمي  الصعيدين  على 

المعرفي. التفعيل  من خال هذا 
المزطوري  الشاذلي  محمد  أما   
ف���ي���ق���ول: ع��م��ل��ت ف���ي ب��ح��ث��ي ف��ي 
وأسسها  العربّية  الّشعرية  مدارات 
في  المعاني  عن  التعبير  وكيفيات 
في  وبحث  القديم  العربي  الشعر 
أساساً  باعتبارها  ال��ب��داوة،  مفهوم 

الشعرية. للمعاني  منتجاً  ثرياً 
ف��وزه  خبر  أن  ال��م��زط��وري  وأك���د 
جاء  للكتاب  زاي��د  الشيخ  ب��ج��ائ��زة 
وق��ع��ه ع��ظ��ي��م��اً، م��ع��رب��اً ع��ن فخره 
أن  مضيفاً  اإلن��ج��از،  ه��ذا  بتحقيق 
الساحة األدبية في اإلمارات تشهد 
يجمع  متجدداً  ونفساً  جلياً،  زخماً 
أنه  كما  وال��ح��داث��ة،  األص��ال��ة  بين 
دعم  بفضل  اإلن��ت��اج؛  متنوع  مشهد 
العربية  اإلم���ارات  دول��ة  مؤسسات 

واإلبداع. للثقافة  المتحدة 
وأب���دى ال��دك��ت��ور أح��م��د ال��ع��دوي 
الذي  الفوز  بهذا  الكبيرة  سعادته 
لجهوده  وتشريفاً  تتويجاً  اعتبره 
فيها عدداً  أخرج  التي  الترجمة  في 

وافراً من األعمال الرصينة.

أشعر باالمتنان والفخر 
وأنضم إلى من فازوا 

بها بفرح واعتزاز 

غالف كتاب »مقهى ميسون صقر
ريش«

د. أحمد العدويد. محمد المزطوريد. محسن الموسوي

ماريا دعدوش 3000 محمد الداهي
مشــــــــاركـــــــــة مـــــــــــن 55 دولــــــــــة مـــن بينهــــــــا
20 عــــربيـــــة وحصــــد جـوائــزهـــــا ستـــــة أدبــــــاء 
ومفكـريـــن ومترجميـن ومكتبــة اإلسكندريــة

:» فـــائـــــزون لـــــ »
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مهرجان أبوظبي يقدم سيمفونية 
عن إرث الشيخ زايد

القمة الثقافية في أبوظبي
من 16 إلى 18 مايو

أبوظبي )االتحاد(

ضمن فعاليات دورته التاسعة عشرة تحت شعار »فكر اإلمارات: ريادة 
في  العالمية  فعالياته  وبرنامج  حضارة«  بناء  إنجاز-  حرفية  إب��داع- 
الخارج، يقدم مهرجان أبوظبي، بالتعاون مع أوركسترا لندن السيمفونية 

في  واألع����رق  عالمياً  ال��رائ��دة  األورك��س��ت��را 
منصاته  عبر  مايو   19 في  المتحدة،  المملكة 
للسيمفونية  األول  العالمي  العرض  الرقمية، 
ال��خ��ام��س��ة ل��ل��م��ؤل��ف ال��م��وس��ي��ق��ي اإلم���ارات���ي 
العالمي محمد فيروز، والتي تستلهم محطات 
ومواقف خالدة من إرث وحياة األب المؤسس 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

طيب اهلل ثراه.
مؤسس  الخميس،  إبراهيم  ه��دى  وع��ّب��رت 
المؤسس  والفنون،  للثقافة  أبوظبي  مجموعة 
والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، عن اعتزاز 
المهرجان بتقديم المؤلف الموسيقي اإلماراتي 
االستثنائي  عمله  في  فيروز  محمد  المبدع 
بإرث  يحتفي  ال��ذي  الخامسة«  »السيمفونية 
وحياة ورؤية المغفور له الشيخ زايد، طّيب اهلل 
ثراه، مسلطاً الضوء على قيم التسامح واألخوة 
الوالد  إياها  أورثنا  التي  والسالم  اإلنسانية 

المؤسس الشيخ زايد.
الخامسة  السيمفونية  عمل  وقالت:»نقّدم 
الحركات  العالمي األول، متضمناً  في عرضه 
األم��ة،   - تناغم  التالقي،   - عالمين  األرب��ع: 
اقرأ - تعدد ال نهائي والتنوير، بإنتاج وتكليف 
مع  بالتعاون  أبوظبي،  مهرجان  من  حصري 
بقيادة  العريقة  السيمفونية  لندن  أوركسترا 
المايسترو لي رينولدز، إسهاماً منا في تعزيز 
ال��ح��ض��ور اإلم���ارات���ي ع��ال��م��ي��اً، وب��ن��اء جسور 

التالقي اإلنساني وحوار الثقافات«.
من جانبه، قال منصور عبداهلل خلفان بالهول، سفير دولة اإلمارات لدى 
المملكة المتحدة: »إنَّ محمد فيروز يعد من أكثر الملحنين اإلماراتيين 
أحد  الخامسة  سمفونيته  في  خاصة  استثنائياً،  وأج��ده  عالمياً  شهرة 
العروض العالمية األولى لمهرجان أبوظبي، والتي ُسجلت في العاصمة 
البريطانية لندن بمشاركة أوركسترا لندن السيمفونية وقيادة المايسترو 
جوناثون هيوارد، حيث استوحى إلهامه فيها من حياة المغفور له الشيخ 

زايد، األب المؤسس لدولة اإلمارات العربية المتحدة«.
وتأتي السيمفونية الخامسة، التي ُسجلت في يناير الماضي بالعاصمة 
اإلنتاج  أعمال  ضمن  رينولدز،  لي  المايسترو  بقيادة  لندن  البريطانية 
لتستكشف  للمهرجان،  األولى  العالمية  والعروض  الحصري  والتكليف 
العربية  اإلم���ارات  دول��ة  تأسيس  وحلم  قصة  دقيقة،   70 م��دار  على 
الحركات  خالل  من  والتنوير،  والتسامح  السالم  في  وقيمها  المتحدة 
األربع: عالمين - التالقي، تناغم - األمة، اقرأ - تعدد ال نهائي والتنوير.

أبوظبي )االتحاد(

تحتضن العاصمة اإلماراتية أبوظبي النسخة الخامسة من القمة الثقافية 
تحت عنوان »آفاق الثقافة في عالم ما بعد الجائحة«، في منارة السعديات 
بأبوظبي من 16 وحتى 18 مايو، بمشاركة قادة عالميين في قطاع الثقافة 

واالقتصاد اإلبداعي. 
مع شركاء  بالتعاون  القمة  أبوظبي   - والسياحة  الثقافة  دائ��رة  وتنظم 
عالميين مثل منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم 
)ال��ي��ون��س��ك��و(، وم��ت��ح��ف ومؤسسة  وال��ث��ق��اف��ة 
و»إيكونومست  جوجنهايم،  آر  س��ول��وم��ون 
إمباكت«، و»جوجل«، ومتحف التصميم في 
لندن، ومؤسسات فنية وتقنية وإعالمية 
العالم. وتجمع  أنحاء  أخرى من جميع 
القادة  أب��رز  من  ع��دداً  الثقافية  القمة 
في قطاع الثقافة واالقتصاد اإلبداعي 
المعرفة،  وتبادل  والتحاور،  للمشاركة 
الطرق  الستكشاف  السياسات  وتطوير 
األنسب التي يمكن للثقافة من خاللها تغيير 
المجتمعات حول العالم. ومن أبرز المتحدثين 
-2009( ليتوانيا  رئيسة  وسكايتي  غريبا  داليا 

 -2010( وإيفو يوسيبوفيتش رئيس كرواتيا   ،)2019
2015(، ومعالي نورة الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، ومعالي محمد خليفة 
المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وإرنستو أتون راميرز، 
المدير العام المساعد للثقافة في منظمة اليونسكو، وجاستن ماكجريك، 
كبير أمناء متحف لندن للتصميم ومدير برنامج مرصد المستقبل التابع 
للمتحف، وجوسلينا كروز مديرة متحف مانيال للفنون، وإيال وايزمان، مدير 
مركز »فورسينيك أركيتكتشر«، وهيلينا ناصيف، المدير التنفيذي لمؤسسة 

المورد الثقافي.
كما ستشارك في القمة شخصيات لها حضور كبير في الحياة الثقافية 
مشروع  ومديرة  المؤسسة  الشريكة  القواسمي،  مثل سحر  العالم،  حول 
ساقية، ونائلة التازي مديرة مهرجان كناوة موسيقى العالم كما تستضيف 
القمة المخرجة السينمائية األفغانية صحراء كريمي، وتيم مارلو مدير 
متحف لندن للتصميم، وبينغ شياو الرئيس التنفيذي لمجموعة جي »42«، 
ومونيكا حنا الباحثة في علم اآلثار المصرية، عميد األكاديمية العربية للعلوم 
والتكنولوجيا والنقل البحري، وإدوارد كواكوا، المدير العام المساعد للمنظمة 

العالمية للملكية الفكرية، وهانز فريكن رئيس لجنة أبوظبي لألفالم.

أثناء جولتها في أميركا الالتينية

بدور القاسمي 
تدعو لتمكني املرأة يف قطاع النشر 

الشارقة )االتحاد(

االتحاد  رئيسة  القاسمي،  ب��دور  الشيخة  أك��دت 
الجهود  مضاعفة  أهمية  للناشرين،  ال��دول��ي 
الرامية للتغلب على التحديات التي تواجه المرأة 
حضورها  وترسيخ  النشر،  قطاع  ف��ي  العاملة 
ونجحت  دوره��ا  أثبتت  أن  بعد  القطاع،  في هذا 
فاعلة  بصورة  ومساهمة  وناشرة  ومؤلفة  مبدعة 
في صناعة الكتاب، وفي نشر ثقافة القراءة في 
الكتاب  وتسويق  المكتبات  وإدارة  المجتمعات 
باقتدار، مشيرًة إلى أن ذلك يتطلب تمكين المرأة 

لتعزيز دورها بشكل أوسع في مجال النشر.
كولومبيا  من  كل  إلى  زيارتها  خالل  ذلك  جاء 
التقت  حيث  الجنوبية،  أميركا  في  واألرجنتين 
ماريا  كولومبيا،  لجمهورية  األول���ى  بالسيدة 
نارينو«  دي  »كاسا  في  ساندوفال،  رويز  خوليانا 
معها  وناقشت  بوغوتا،  الكولومبية  العاصمة  في 
التي  ال��م��رأة  لتمكين  الناجحة  االستراتيجيات 
الفعالة  المبادرات  واستعرضت  كولومبيا،  تبنتها 
التي أطلقتها »مؤسسة كلمات« لتعزيز التنوع في 

قطاع النشر في العالم العربي.
وعقدت رئيسة االتحاد الدولي للناشرين لقاءات 
مع ناشرين كولومبيين، أكدت خاللها أهمية تطوير 
مختلف  م��ن  واالس��ت��ف��ادة  النشر،  صناعة  آل��ي��ات 
بصناعة  االرتقاء  تدعم  التي  والقوانين  الفرص 
والناشرين،  المؤلفين  ح��ق��وق  وحماية  الكتاب 
ودعت لتمكين الناشرات من خالل التدريب وبناء 
القدرات، وتقليص الفوارق في المهارات، واالرتقاء 

منظومات نشر شاملة ومتكاملة.
نائبة  إسكوبار،  بديانا  ب��دور  الشيخة  والتقت 
رئيس التنمية المستدامة في شركة »إيكوبيترول« 
»المركز  مسؤولي  م��ن  ومجموعة  الكولومبية، 
الالتينية  أميركا  ف��ي  الكتب  لترويج  اإلقليمي 
ومنطقة البحر الكاريبي Cerlalc«، حيث ناقشت 

معهم آفاق التعاون في مجال تدريب الناشرات.
بأنجيليكا  أيضاً  ب��دور  الشيخة  اجتمعت  كما 
واستهدف  الكولومبية،  الثقافة  وزي��رة  مايولو، 
االجتماع عرض وبحث فرص التعاون مع »االتحاد 

الدولي للناشرين«، وبشكل خاص في مجال التنوع 
واإلدماج، ما يحقق تعزيز حضور المرأة ودورها 

في صناعة النشر.
مع  نقاشية  جلسة  وخ���الل  األرج��ن��ت��ي��ن  وف��ي 
إديتوريال  »غروبو  رئيسة  كابانيالس،  ماريا  آنا 
األرجنتينية،  النشر  دور  أبرز  إحدى  كالريداد«، 
للناشرين  ال���دول���ي  االت���ح���اد  رئ��ي��س��ة  ح����ددت 
النشر،  قطاع  في  المرأة  تمكين  استراتيجيات 
القطاع يدفع  المرأة في  إلى أن تمكين  وأشارت 

التكامل  وتحقيق  اإلبداعي،  دورها  تعزيز  باتجاه 
البناّء في هذا القطاع، وزيادة فرص ابتكار حلول 

جديدة في مجال تسويق الكتاب.
األع��ض��اء في  ال��ن��اش��ري��ن  م��ع  لقائها  وخ���الل 
الشيخة  ناقشت  الكولومبية«،  الكتاب  »غ��رف��ة 
وتحديات  ب��االس��ت��دام��ة،  متعلقة  قضايا  ب���دور 
قطاع  على  وتأثيرها  الورقية  اإلم���داد  سلسلة 
النشر، وفي لقاء جمعها بناشرين في األرجنتين، 
التزامها  للناشرين  الدولي  االتحاد  رئيسة  أكدت 
تأثرت  التي  النشر  أس���واق  ونمو  تعافي  بدعم 
لالستفادة  الناشرين  ودعت  الجائحة،  بتداعيات 
التي  القدرات  وبناء  المهارات  تنمية  فرص  من 
توفرها »أكاديمية االتحاد الدولي للناشرين« التي 

انطلقت مؤخراً.
»معرض  افتتاح  حفل  بدور  الشيخة  وحضرت 
في  وتجولت  للكتاب«،  ال��دول��ي  آي���رس  بوينس 
أهمية  وأكدت  للكتاب«،  الدولي  بوغوتا  »معرض 
من مساحة  تمثله  لما  للكتاب  الدولية  المعارض 
للقاء الناشرين، وإتاحة فرص للنقاش حول تطوير 
واستكشاف  الخبرات  وتبادل  المشترك  التعاون 

أسواق جديدة للكتاب.

بدور القاسمي خالل لقائها مع الناشرين األعضاء في »غرفة الكتاب الكولومبية«

بدور القاسمي خالل لقائها السيدة األولى لجمهورية كولومبيا، ماريا خوليانا رويز ساندوفال )من المصدر(

 تعزيز دور المرأة اإلبداعي 
وتحقيق التكامل البنّاء 

في القطاع وابتكار حلول 
جديدة في مجال تسويق 

الكتاب

أبوظبي )االتحاد(

فعاليات،  الوطنية  والمكتبة  األرش��ي��ف  أط��ل��ق 
أمس، مؤتمر الترجمة الدولي الثاني تحت شعار 
اإلمارات  الوطن: صورة  ذاكرة  »الترجمة وحفظ 
في الثقافات واآلداب والتراث الفكري العالمي« 
الذي ينظمه، افتراضياً، وافتتح المؤتمر عبداهلل 
والمكتبة  األرش��ي��ف  ع��ام  مدير  علي  آل  ماجد 
بالمشاركين،  فيها  رحب  بكلمة  باإلنابة  الوطنية 
وأك��د أن دول��ة اإلم��ارات على مر العصور ظلت 
موئاًل لذوي العقول واأللباب، حتى غدت نبراساً 
وثقافة  واآلداب  والمعارف  العلوم  لنشر  ثقافياً 
التسامح واإلخاء، وقد شهد العالم بأسره بروعة 

إنجازاتها في مختلف األصعدة.
وأشاد بالبرنامج الحافل للمؤتمر، الذي يشارك 
من  وأكاديمياً  ومختصاً  باحثاً   70 من  أكثر  فيه 
25 دولة من جميع قارات العالم، مشيراً إلى أن 
المؤتمر أتاح فرصة لعدٍد من المترجمين الشباب 
وخارجها  اإلم��ارات  دول��ة  داخ��ل  من  المجتهدين 

للمشاركة ببحوث واعدة.
جلسات  ثالث  األول  اليوم  فعاليات  وتضمنت 
متتالية: أدار أوالها حمد المطيري، مدير إدارة 
افتتاحية  كلمة  على  اشتملت  وق��د  األرشيفات، 
البحوث  إدارة  م��دي��ر  الحميري  حمد  أل��ق��اه��ا 
والمكتبة  ب��األرش��ي��ف  ال��م��ع��رف��ي��ة  وال��خ��دم��ات 
الوطنية، ثم كلمة المؤتمر الرئيسة بعنوان »رحلة 
في ذاكرة اإلمارات بلغات عدة: األشعار الوطنية 
التاريخ  بين  مكتوم  آل  راش��د  بن  محمد  للشيخ 
جوهر  صديق  البروفيسور  ألقاها  واألس��ط��ورة« 
الوطنية،  والمكتبة  باألرشيف  الترجمة  خبير 
وفي  المؤتمر.  في  األكاديمية  الفعاليات  ومنسق 
نهاية الجلسة، تم عرض فيلم وثائقي عن تاريخ 

اإلمارات واألرشيف والمكتبة الوطنية. 
ضم  أن  الحميري،  أك��د  االف��ت��ت��اح،  كلمة  وف��ي 
المكتبة الوطنية إلى األرشيف اقتضى توسيع آفاق 
الترجمة نحو فضاءات جديدة من أجل نقل المعرفة 

بمختلف فروعها، وتوطينها لدفع عجلة التقدم إلى 
األمام، مشيراً إلى أن مؤتمر الترجمة السنوي الذي 
مهمة  إضافة  الوطنية  والمكتبة  األرشيف  ينظمه 
لقطاع الترجمة في العالم العربي، خاصة في ظل 

الدراسات التي تنتقد واقعها العربي.
وفي أول أيام المؤتمر، ُعقدت الجلسة العلمية 
الحداثة  بين  الترجمة  »مسارات  بعنوان  الثانية 
الظاهري  عائشة  أدارتها  التي  التراث«  وتأصيل 
رئيس قسم الترجمة والنشر باألرشيف والمكتبة 
من  كل  قدمها  بحوثاً  الجلسة  وضمت  الوطنية. 
باربرا ميشاالك بيكولسكا، من جامعة جاغيلونيان 
ب��ع��ن��وان »ص���ورة  ب��ول��ن��دا  ف��ي  ك��راك��وف  بمدينة 
والتراث  األدب  على  بناًء  بولندا  في  اإلم���ارات 
وقدم عبدالرحمن  المترجم«،  اإلماراتي  الثقافي 
في  بأونتاريو  لوريير  ويلفريد  جامعة  من  بيجار 
كندا دراسة بعنوان »القادمون الجدد إلى األماكن 
ترجمها  كما  العربية  الجزيرة  شبه  الجغرافية: 
أيضاً  الجلسة  وضمت  زويمر«.  وآم��ي  صموئيل 
ثالثة بحوث أخرى مقدمة من: البروفيسور وائل 
المتحدة،  بالواليات  إلينوي  جامعة  من  حسن 

ليوبليانا  جامعة  من  مافير  إيغور  والبروفيسور 
بعد  »ما  بعنوان:  لبحث  باإلضافة  في سلوفينيا، 
البروفيسور  ألقاه  المترجمين«  الحداثة: معضلة 
في  أليسون  م��اون��ت  جامعة  م��ن  كريج  تيرينس 

مقاطعة نيوبرونزويك بكندا.
في  عقدت  التي  الثالثة  العلمية  الجلسة  وفي 
في  أكاديمية  »م��ق��ارب��ات  ب��ع��ن��وان:  األول  ال��ي��وم 
سمية  أدارتها:  التي  واألدب«،  والثقافة  الترجمة 
باألرشيف  والنشر  الترجمة  قسم  من  الهاشمي 
بحثية  أوراق  ست  نوقشت  الوطنية،  والمكتبة 
تناولت قضايا عدة في ميدان الترجمة، استهلها 
خالد  الملك  جامعة  م��ن  عطيف  فهد  الدكتور 
بالمملكة العربية السعودية ببحث بعنوان »تحليل 
الترجمة: من  البيانات في  القائم على  الخطاب 
خالل  من  فعال  بشكل  المترجمين  تدريب  أجل 
ثم قدمت  البيانات«،  قائمة على  تدريبية  دورات 
الدكتورة أسماء الدحيم من جامعة الخليج للعلوم 
»ترجمة  بعنوان  دراس��ة  بالكويت  والتكنولوجيا 
19: دراسة  أثناء جائحة كوفيد  الخطاب الطبي 
اللغة  إل��ى  الطبية  المصطلحات  لترجمة  حالة 
العربية«، ودار البحث الثالث الذي قدمته الدكتورة 
مصر  جمهورية  من  فريري،  نبيل  محمود  لمياء 
النصوص  في  السردية  »الترجمة  حول  العربية 
جابر  محمد  جمال  الدكتور  قدم  ثم  الدرامية«. 
من جامعة اإلمارات العربية المتحدة بحثاً بعنوان 
إلى  اإلنجليزية  من  التجارية  اإلعالنات  »ترجمة 
العربية في اإلمارات العربية المتحدة: مشكالت 
التكافؤ اللغوي والتواصل بين الثقافات«، وقدمت 
أوسلو  جامعة  من  عبدالوهاب  شيرين  األستاذة 
مسرحيات  »ترجمة  بعنوان  بحثاً  النرويج  في 
هينريك إبسن: التحديات والمقاربات المقارنة«، 
واختتمت فعاليات اليوم األول من المؤتمر ببحث 
قدمه الدكتور محمد زاقود من جامعة اإلمارات 
ترجمة  في  »التلطف  بعنوان:  المتحدة  العربية 
أدب األطفال: حالة الترجمة العربية لرواية توين 

األمير والفقير«.

يفتتح برنامجه بثالث جلسات علمية

»الترجمة الدولي 2«

اإلمارات نبراس ثقافي 
لنشر العلوم والمعارف 

وثقافة التسامح 

عبد هللا آل علي

الخامسة لمحمد فيروز

محمد فيروز

هدى الخميس

70 دقيقة تستكشف قصة تأسيس 
دولة اإلمارات وقيمها في السالم 

والتسامح والتنوير 



تامر عبد الحميد )أبوظبي(

ال��درام��ي��ة  األع��م��ال  م��ن  كبير  ل��ع��دد  ق��وي��ة  منافسة  ب��ع��د 
بعض  ال��ع��ام، حققت  ه��ذا  رم��ض��ان  ف��ي شهر  ُع��رض��ت  التي 
وصدى  نجاحاً  والعربية  والخليجية  المحلية  المسلسالت 
إيجابية  أفعال  وردود  عالية  مشاهدة  نسب  ونالت  كبيرين، 
خصوصاً مع المضمون القوي والقصص المتنوعة والقضايا 
المختلفة التي استعرضتها، إلى جانب األداء المميز لنخبة من 
نجوم التمثيل الذين حققوا تفرداً في »الماراثون الرمضاني«. 
وفي استطالع جريدة »االتحاد« لدراما رمضان 2022، الذي 
أطلقته عبر حسابها الرسمي على »إنستجرام« وشارك فيه ما 
يزيد على 23 ألف شخص، خرجت بنتائج حول األفضل في 
الجمهور،  التي حسمها  الفئات  كل  تصفية  بعد  الموسم  هذا 
المميزة والممثلين  الفضل في اختيار األعمال  وكان صاحب 

المبدعين والبرامج التي نالت إشادات المشاهدين.

دراما محلية
عن فئة الدراما المحلية.. تصدر مسلسل »ساعي البريد« 
الذي ُعرض على شاشة »قناة اإلمارات« المركز األول بنسبة 
الرميثي  خليل  نغموش،  جابر  من  كل  بطولته  ولعب   ،%57
»الفنر«،  مسلسل  الثاني  المركز  حصد  فيما  علي.  وجمعة 
بنسبة 43%، ولعب بطولته كل من فاطمة الحوسني ومرعي 

الحليان.

أفضل ممثل إماراتي
خالل شهر رمضان نال كل من الممثلين اإلماراتيين جابر 

ن����غ����م����وش وح���ب���ي���ب 
غ�����ل�����وم، إش���������ادات 
مواقع  عبر  الجمهور 
االجتماعي  التواصل 
ع����ن ت��م��ي��زه��م��ا ف��ي 
لهذا  رم��ض��ان  درام����ا 

منافسة  وب��ع��د  ال��ع��ام. 
ك��ب��ي��رة ب��ي��ن��ه��م��ا، ذه��ب 

إلى  ممثل«  »أفضل  لقب 
 %57 بنسبة  نغموش  جابر 

مسلسل  في  »نيوتن«  دوره  عن 
غلوم  نال  فيما  البريد«،  »ساعي 

في مسلسلي  دوري��ه  25% عن  نسبة 
وحصد  الجريش«،  و»س��ن��وات  »ال��زق��وم« 

الممثل جمعة علي نسبة 18% من األصوات.

أفضل ممثلة إماراتية
اختار الجمهور لقب »أفضل ممثلة إماراتية« للممثلة 

ميثاء محمد التي نالت نسبة 44% عن دورها في مسلسل 
»ساعي البريد«، بعد منافسة قوية مع فاطمة الحوسني التي 

نالت نسبة 29%، وأمل محمد التي حصدت نسبة %25.

الدراما الخليجية
على صعيد األعمال الخليجية، تصدر مسلسل »من شارع 
الهرم إلى..« للممثلة هدى حسين المركز األول بنسبة %71، 
المركز  الفضالة  إللهام   »2 حاف  »أمينة  مسلسل  نال  فيما 

الثاني بنسبة %29.

أف����ض����ل م��م��ث��ل 
خليجي

قوية  منافسة  بعد 
الجمهور  منح  بينهما، 
ممثل  »أف���ض���ل  ل��ق��ب 
بين  مناصفة  خليجي« 
النبهان  ج��اس��م  ال��م��م��ث��ل 
مسلسالت  ف��ي  أدواره  ع��ن 
و»كيد   »2 رود  علي  »محمد 
ال���ح���ري���م« و»دح����ب����اش« و»ح��ب��ي 
دوره  عن  القصبي  وناصر  الباهر«، 
 %50 بنسبة  »العاصوف«  مسلسل  في 

لكل منهما.

أفضل ممثلة خليجية
هدى  للممثلة  خليجية«  ممثلة  »أفضل  لقب  ذه��ب 
حسين عن دورها البارز والمتميز في مسلسل »من شارع 
بنسبة  وبجدارة  األول  المركز  حصدت  حيث  إل��ى..«،  الهرم 

تصويت 81%، فيما نالت ليلى عبد اهلل نسبة %19.

األعمال العربية 
»أفضل مسلسل عربي  لقب   ،»3 »االختيار  حصد مسلسل 
مع  قوية  منافسة  بعد   ،%61 بنسبة  تراجيدي«  اجتماعي 
مسلسل »توبة« الذي احتل المركز الثاني بنسبة 24%. فيما 

ذهب المركز الثالث لمسلسل »فاتن أمل حربي« بنسبة %15.

أفضل مسلسل كوميدي
األول  المركز  مكي،  ألحمد  أوي«  »الكبير  مسلسل  تصدر 
عن فئة أفضل مسلسل عربي كوميدي، بنسبة تصويت %61، 
فيما نال المركز الثاني مسلسل »مكتوب عليا« ألكرم حسني 

بنسبة %39.

أفضل ممثل عربي
في  عربي«  ممثل  »أفضل  السقا  أحمد  الجمهور  اختار 
رمضان هذا العام عن دوره في مسلسل »االختيار 3« بنسبة 
»الكبير  في  دوره  عن   %16 نسبة  مكي  أحمد  ون��ال   ،%33
أوي«، وحصد ياسر جالل نسبة 14% عن دوره في »االختيار 

.»3

أفضل ممثلة عربية
نالت يسرا لقب »أفضل ممثلة عربية« وبجدارة عن دورها 
في مسلسل »أحالم سعيدة« بنسبة 49%، بعد منافسة مع مي 
عز الدين عن دورها في مسلسل »جزيرة غمام« التي حصدت 
 %21 نيللي كريم نسبة  30%. فيما حصدت  نسبة تصويت 

عن دورها في مسلسل »فاتن أمل حربي«.

أفضل برنامج
تصدر »قلبي اطمأن« لقب »أفضل برنامج«، بنسبة %72، 
28% من  ن��ال نسبة  ال���ذي  ب��رن��ام��ج »ال��ش��ارة«  ث��ان��ي��اً  وح��ل 

األصوات.

»ساعي البريــد« فــــي املركــــــز األول

وميثاء محمد »أفضل ممثلة إماراتية« 
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الفائز )28( رمضان:
 عامر علي الظهوري

الفائز )29( رمضان: 
سوسن ربيع

الفائز )30( رمضان:
 محمد بدر الدين 

محمود

فكر مع 
االتحاد

جابر نغموش.. »أفضل 
ممثل« بنسبة 

%57

أحمد السقا.. »أفضل 
ممثل عربي« بنسبة 

 %33

»قلبي اطمأن«.. 
»أفضل برنامج« بنسبة

%72 

يسرا.. »أفضل ممثلة 
عربية« بنسبة 

%49

 جاسم النبهان وناصر القصبي.. »أفضل ممثل خليجي« مناصفة بنسبة 50% لكل منهما 

شاركوا في التصويت

جاسم النبهان  ناصر القصبي  

هدى حسين

ياسر جالل في »االختيار 3«

»ساعي البريد«

»من شارع الهرم إلى..«



تامر عبد الحميد )أبوظبي(

ال��درام��ي��ة  األع��م��ال  م��ن  كبير  ل��ع��دد  ق��وي��ة  منافسة  ب��ع��د 
بعض  ال��ع��ام، حققت  ه��ذا  رم��ض��ان  ف��ي شهر  ُع��رض��ت  التي 
وصدى  نجاحاً  والعربية  والخليجية  المحلية  المسلسالت 
إيجابية  أفعال  وردود  عالية  مشاهدة  نسب  ونالت  كبيرين، 
خصوصاً مع المضمون القوي والقصص المتنوعة والقضايا 
المختلفة التي استعرضتها، إلى جانب األداء المميز لنخبة من 
نجوم التمثيل الذين حققوا تفرداً في »الماراثون الرمضاني«. 
وفي استطالع جريدة »االتحاد« لدراما رمضان 2022، الذي 
أطلقته عبر حسابها الرسمي على »إنستجرام« وشارك فيه ما 
يزيد على 23 ألف شخص، خرجت بنتائج حول األفضل في 
الجمهور،  التي حسمها  الفئات  كل  تصفية  بعد  الموسم  هذا 
المميزة والممثلين  الفضل في اختيار األعمال  وكان صاحب 

المبدعين والبرامج التي نالت إشادات المشاهدين.

دراما محلية
عن فئة الدراما المحلية.. تصدر مسلسل »ساعي البريد« 
الذي ُعرض على شاشة »قناة اإلمارات« المركز األول بنسبة 
الرميثي  خليل  نغموش،  جابر  من  كل  بطولته  ولعب   ،%57
»الفنر«،  مسلسل  الثاني  المركز  حصد  فيما  علي.  وجمعة 
بنسبة 43%، ولعب بطولته كل من فاطمة الحوسني ومرعي 

الحليان.

أفضل ممثل إماراتي
خالل شهر رمضان نال كل من الممثلين اإلماراتيين جابر 

ن����غ����م����وش وح���ب���ي���ب 
غ�����ل�����وم، إش���������ادات 
مواقع  عبر  الجمهور 
االجتماعي  التواصل 
ع����ن ت��م��ي��زه��م��ا ف��ي 
لهذا  رم��ض��ان  درام����ا 

منافسة  وب��ع��د  ال��ع��ام. 
ك��ب��ي��رة ب��ي��ن��ه��م��ا، ذه��ب 

إلى  ممثل«  »أفضل  لقب 
 %57 بنسبة  نغموش  جابر 

مسلسل  في  »نيوتن«  دوره  عن 
غلوم  نال  فيما  البريد«،  »ساعي 

في مسلسلي  دوري��ه  25% عن  نسبة 
وحصد  الجريش«،  و»س��ن��وات  »ال��زق��وم« 

الممثل جمعة علي نسبة 18% من األصوات.

أفضل ممثلة إماراتية
اختار الجمهور لقب »أفضل ممثلة إماراتية« للممثلة 

ميثاء محمد التي نالت نسبة 44% عن دورها في مسلسل 
»ساعي البريد«، بعد منافسة قوية مع فاطمة الحوسني التي 

نالت نسبة 29%، وأمل محمد التي حصدت نسبة %25.

الدراما الخليجية
على صعيد األعمال الخليجية، تصدر مسلسل »من شارع 
الهرم إلى..« للممثلة هدى حسين المركز األول بنسبة %71، 
المركز  الفضالة  إللهام   »2 حاف  »أمينة  مسلسل  نال  فيما 

الثاني بنسبة %29.

أف����ض����ل م��م��ث��ل 
خليجي

قوية  منافسة  بعد 
الجمهور  منح  بينهما، 
ممثل  »أف���ض���ل  ل��ق��ب 
بين  مناصفة  خليجي« 
النبهان  ج��اس��م  ال��م��م��ث��ل 
مسلسالت  ف��ي  أدواره  ع��ن 
و»كيد   »2 رود  علي  »محمد 
ال���ح���ري���م« و»دح����ب����اش« و»ح��ب��ي 
دوره  عن  القصبي  وناصر  الباهر«، 
 %50 بنسبة  »العاصوف«  مسلسل  في 

لكل منهما.

أفضل ممثلة خليجية
هدى  للممثلة  خليجية«  ممثلة  »أفضل  لقب  ذه��ب 
حسين عن دورها البارز والمتميز في مسلسل »من شارع 
بنسبة  وبجدارة  األول  المركز  حصدت  حيث  إل��ى..«،  الهرم 

تصويت 81%، فيما نالت ليلى عبد اهلل نسبة %19.

األعمال العربية 
»أفضل مسلسل عربي  لقب   ،»3 »االختيار  حصد مسلسل 
مع  قوية  منافسة  بعد   ،%61 بنسبة  تراجيدي«  اجتماعي 
مسلسل »توبة« الذي احتل المركز الثاني بنسبة 24%. فيما 

ذهب المركز الثالث لمسلسل »فاتن أمل حربي« بنسبة %15.

أفضل مسلسل كوميدي
األول  المركز  مكي،  ألحمد  أوي«  »الكبير  مسلسل  تصدر 
عن فئة أفضل مسلسل عربي كوميدي، بنسبة تصويت %61، 
فيما نال المركز الثاني مسلسل »مكتوب عليا« ألكرم حسني 

بنسبة %39.

أفضل ممثل عربي
في  عربي«  ممثل  »أفضل  السقا  أحمد  الجمهور  اختار 
رمضان هذا العام عن دوره في مسلسل »االختيار 3« بنسبة 
»الكبير  في  دوره  عن   %16 نسبة  مكي  أحمد  ون��ال   ،%33
أوي«، وحصد ياسر جالل نسبة 14% عن دوره في »االختيار 

.»3

أفضل ممثلة عربية
نالت يسرا لقب »أفضل ممثلة عربية« وبجدارة عن دورها 
في مسلسل »أحالم سعيدة« بنسبة 49%، بعد منافسة مع مي 
عز الدين عن دورها في مسلسل »جزيرة غمام« التي حصدت 
 %21 نيللي كريم نسبة  30%. فيما حصدت  نسبة تصويت 

عن دورها في مسلسل »فاتن أمل حربي«.

أفضل برنامج
تصدر »قلبي اطمأن« لقب »أفضل برنامج«، بنسبة %72، 
28% من  ن��ال نسبة  ال���ذي  ب��رن��ام��ج »ال��ش��ارة«  ث��ان��ي��اً  وح��ل 

األصوات.

»ساعي البريــد« فــــي املركــــــز األول

وميثاء محمد »أفضل ممثلة إماراتية« 
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الفائز )28( رمضان:
 عامر علي الظهوري

الفائز )29( رمضان: 
سوسن ربيع

الفائز )30( رمضان:
 محمد بدر الدين 

محمود

فكر مع 
االتحاد

جابر نغموش.. »أفضل 
ممثل« بنسبة 

%57

أحمد السقا.. »أفضل 
ممثل عربي« بنسبة 

 %33

»قلبي اطمأن«.. 
»أفضل برنامج« بنسبة

%72 

يسرا.. »أفضل ممثلة 
عربية« بنسبة 

%49

 جاسم النبهان وناصر القصبي.. »أفضل ممثل خليجي« مناصفة بنسبة 50% لكل منهما 

شاركوا في التصويت

جاسم النبهان  ناصر القصبي  

هدى حسين

ياسر جالل في »االختيار 3«

»ساعي البريد«

»من شارع الهرم إلى..«
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رئيس التحرير 

حمد الكعبي

@aletihadae

إحدى مطبوعات

الهويات المرتعشة -1-

«ضعف  من  الخصوص  في  والخليجية  العموم  في  العربية  المجتمعات  تعاني 
الخصوصية  وتعطي  الــفــرديــة،  الشخصية  تشكل  الــتــي  الــلــغــويــة»  المناعة 
وتراث  قيم  من  ثوابت  على  ترتكز  التي  هوياتها  تبني  وبالتالي  للمجتمعات، 
وعادات وتقاليد اجتماعية، ومبادئ دينية، وإرث شفاهي يمتد قدماً في تاريخ 

المكان والناس.
لقد مّر المجتمع العربي والخليجي كجزء من نسيج عربي وإسالمي لهزات 
والتخلف  الجهل  عوامل  نتيجة  داخلية  بتأثيرات  ثقافي،  وحــراك  مجتمعية 
والشعور بوقع الهزائم على مختلف الصعد، وعبر تاريخ طويل غير مستقر، وال 
والتغيير،  التغير  بغية  والرّجة  التململ  ذلك  معالمه، فحدث  في مجمل  واضح 
نقرأ  التي  واإلسالمية  العربية  الشخصية  لتلك  موصلة  وإيجاد خريطة طريق 
عنها في التاريخ والكتب، وال نجدها على ظهر الواقع المرير الذي تعيشه هذه 

المجتمعات في واقعها المعيش، سياسياً وثقافياً واقتصادياً واجتماعياً.
كانت تلك اإلرهاصات بداية تبلور الشخصيات المهتزة، والهويات المرتعشة 
في مجتمعاتنا العربية والخليجية، ثم إن مسببات خارجية لطلب التغير والتغيير، 
الهجرة  أو  االستعمار  طريق  عن  سواء  العالم،  مع حضارات  باتصاالتنا  جاءتنا 
أو التبادل االقتصادي والثقافي والتواصل اإلنساني بحضارات متقدمة وراقية، 
المعرفية  المنفعة  بهدف  إليها  ذهبنا  أو  المختلفة  المصالح  بهدف  لنا  جاءت 
وطلب الحداثة ودفع وتيرة التغيير في مجتمعاتنا التي ظلت تعبد النص المغلق 
ومحاولة  التاريخ،  كتب  وبطون  القبور  والكثير من سكان  الوثنية،  والشخصيات 
مع  يتواءم  وبناء مجتمع مدني حديث  والديمقراطية،  الحرية  أجل  الصراخ من 

حركة الحضارة والتقدم العلمي وفلسفة الحياة والعصرنة الجديدة.
على  يبكي  البعض  ذاتــه،  على  منشطر  والخليجي  العربي  المجتمع  اليوم 
أطالل غابرة، يحاول أن يرجع التاريخ المضيء كثيراً إلى الوراء، ليقحمه في 
الساعة،  القتصاد  الصحيحة  التفسيرات  يجد  فال  الجديدة،  العصرية  الحياة 
والتعامل والتداول االقتصادي المبني على الشفافية والرقمية، وال يدري كيفية 
التصرف مع مخترعات العصر التي تقدم المتعة المطلقة التي ال تحدها حدود 
القبيلة،  وزعيم  األب  سلطات  تزلزلت  لقد  سامية،  قيم  أو  وثقافية  اجتماعية 
وغدت ال تعطي أي اعتبار لمنزلة البيت الكبير وجد األسرة وكبيرها، وال في 
أن  يتمنون  ال  كحنين  وأحّبوه  الناس  عرفه  الذي  والبسيط  البدائي  المجتمع 
الكثيرة  وأسئلته  العلمي  التقدم  ذلك  عندنا  للمجتمعات  جاء  حياتهم،  يغادر 
المشاغبة التي تحطم الثوابت، وتغير المفاهيم، وتتعارض مع نصوص «التراث 
الديني»، وتصطدم بأبواب الكنائس والمساجد معلنة ثورتها العصرية في بناء 
إنسان حضاري كوكبي كوني، رقمي، وربما افتراضي، متناهي الهوية، متماهي 
الثقافة، ذي هوية قد نجدها اليوم مرتعشة، لكنها قادرة أن تثّبت نفسها وتخلق 

قيمها، وتصنع إنسانها الذي تريد أن تجعله خارقاً أو مسالماً 
برمجيات  أو  مسيرات  أو  ألجهزة  مطواعاً  أو  الشر  منزوع  أو 
هويته  باتجاه  اإلنسانية  هويته  تريد سلبه  افتراضية  أو عقول 

الرقمية أو الكوكبية المرتعشة.. وغداً نكمل

amood8@alIttihad.ae

العمـود الثامـن

ناصر الظاهري

التوزيع واالشتراكات

من داخل الدولــة: ٢٠ ٢٢ ٨٠٠ 

من خارج الدولة: 4145050 9712+      

www.tawzea.ae
الطباعة

هاتف: ٢٠ ٢٢ ٨٠٠ 

info@upp.ae
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تداعب المغنية 
فالدانا المصورين 

أثناء التقاط صورها 
على «البساط 

الفيروزي» في حفل 
افتتاح مسابقة 

األغنية األوروبية 
2022 بمدينة تورين 

اإليطالية، الذي 
تمثل فيه بلدها 

مونتينيغرو.
(رويترز)

فالدانا 
على البساط 

الفيروزي

تداعب المغنية 
فالدانا المصورين 

أثناء التقاط صورها 

الفيروزي» في حفل 
افتتاح مسابقة 

األغنية األوروبية 
 بمدينة تورين 

اإليطالية، الذي 
تمثل فيه بلدها 

على البساط 

تربع فيلم «دكتور ستراينج إن ذي مالتيفيرس أوف 
مادنس» على عرش شباك التذاكر في األيام الثالثة 
إيــرادات  األولــى التي تلت إطــالق عروضه، وحقق 
والفيلم  األحــد،  إلى  الجمعة  مليون دوالر من   185
تتمة لمغامرات الساحر ذي العباءة الحمراء ويؤدي 
البريطاني  الممثل  فيه  الخارق  «مارفل»  بطل  دور 
بنديكت كامبرباتش، ويحقق «دكتور ستراينج» المرتبة 
الثانية بين األفالم التي حققت اإليرادات األعلى فور 
انطالقها منذ بداية الجائحة، بعد «سبايدر-مان: نو 
واي هوم» الذي حصد 260 مليون دوالر عام 2021، 
التذاكر  شبابيك  أن  ستراينج»  «دكتور  نجاح  ليؤكد 

طوت صفحة الجائحة، وبدأت تستعيد عافيتها.
لوس أنجلوس (أ ف ب)

«دكتور ستراينج» 
يتصدر شباك التذاكر

خالل عطلة أول أسبوع من مايو 
توّجه المئات من أهالي السلفادور 

إلى مدينة بانشيمالكو لحضور 
مهرجان الزهور والنخيل، الذي 

يتزامن مع موسم األمطار، لتصبح 
المدينة أكثر إشراقًا بطقوس موكب 

الزهور والنخيل الذي يحتفي 
بأيقونة السيدة العذراء مريم، 
وتكريمًا لقدسيتها يزّين أهالي 

المدينة وزوارها نخيل جوز الهند 
بالورود متعددة األلوان، كما يشهد 

المهرجان عروض الرقصات المحلية 
والموسيقى الحية، وإطالق البالونات 

وحرق البارود وفن الطهي المحلي، 
والعديد من األنشطة األخرى، 

ويعد هذا المهرجان الملون أحد 
أكثر االحتفاالت تمثيًال للفلكلور 

السلفادوري، وامتزاج الثقافة 
اإلسبانية بالثقافة المحلية من 

خالل الزخارف واأللوان والتقاليد. 
(وكاالت)

السلفادور تحتفي بـ«الزهور والنخيل»

تتجّول دايزي، وهي كلبة من نوع البرادور شقراء، بحثاً عن شيء تأكله أو 
غرض تلعب به، داخل مكاتب شركة «تانغستن كوالبراتيف» التي تسمح 
لموظفيها الذين عملوا من منازلهم خالل جائحة كوفيد-19، بإحضار 
كالبهم وحيواناتهم األليفة إلى مكاتبها، وإلى جانبها، يقترب ديالياله، 
إلى الحصول على  وهو كلب صيد ذو أذنين طويلتين متدليتين، سعياً 
بعض االهتمام. ويقول رئيس الشركة بيل ديكي إّن «العالقة بين الكلب 
وصاحبه تتطّور في المنزل، وعندما يعود الشخص إلى مكان عمله عليه 
أن يتركه يجول وحده في المنزل، وهذا ظلم للحيوان»، ويقول %18 
من الموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً إّنهم سيتركون 
عملهم في حال رفضت الشركة التي يعملون فيها إحضار كالبهم إلى 

مكاتبها. أوتاوا (أ ف ب)

الكالب تداوم مع أصحابها في كندا

«يوسا»

يقاوم «كورونا» بالكتابة

فارغاس  ماريو  اإلسباني  البيروفي  الكاتب  واصــل 
المستشفى  إدخاله  رغــم  الكتابة  عاماً)   86) يوسا 
إصابته  مدريد جراء مضاعفات  في  أسبوعين  قبل 
بـ«كوفيد-19»، وفي تصريح كان يعلّق فيه على مقالة 
 2010 عام  لــآلداب  نوبل  جائزة  الحائز  قال  نقدية، 
«لم أتوقف يوماً عن كتابة المقاالت حتى في أصعب 
المقالة  لكتابة هذه  كبيراً  بذلت مجهوداً  الظروف، 
وأنهيتها في المستشفى»، وكان يوسا قد قّدم مطلع 
الشهر الفائت كتابه «النظرة الهادئة»، عن الكاتب 
اإلسباني بينيتو بيريز غالدوس، وأشار يوسا 
إلى أّنه قرأ على مدى 18 شهراً كانت 
أعــمــال  الــجــائــحــة،  تنتشر خــاللــهــا 
غالدوس كلّها ليتمكن من إنجاز كتابه.

بوينوس آيرس (أ ف ب)

دلما
جزيرة اللؤلؤ والتاريخ 

من جزيرة اللؤلؤ 
وأرض التاريخ والعراقة 
ينطلق مهرجان سباق 

دلما التاريخي، أهم 
األحداث على مستوى 
الرياضات التراثية، ليعزز 
الهوية الوطنية ويرسخ 
استراتيجية صون التراث 

اإلماراتي.
(وام)
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