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بمناسبـــــة عيـــــــــد األضحـــــى المبـــــارك 

رئيس الدولة يأمر باإلفــــــراج عـــــن 737 نزياًل في المنشــــــآت اإلصالحيـــــــــة

رئيس الدولة 
ونائبـــــــــــــه 

يهنئــــــــــان رئيسـي 
الجزائر وجمهورية 
الــــــرأس األخضـــــــــر 

 صـــــــــــــــــــرف
 مخصصـات

 برنامج المساعدات 
االجتماعية سبتمــبر 

المقبــــل

زنجبار )وام(

الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد  بتوجيهات سمو 
والطفولة  لألمومة  األعلى  المجلس  رئيسة  العام  النسائي 
الفخرية  الرئيسة  األسرية  التنمية  لمؤسسة  األعلى  الرئيس 
لـ»الهالل األحمر« اإلماراتي، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن 
زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة 
الهالل األحمر اإلماراتي، تم أمس وضع حجر أساس مركز 
وتدريب  لتعليم  اإلمـــارات«  »أم  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة 
المرأة في إقليم زنجبار بتنزانيا. ويستفيد من المركز الذي 
قررت »الهيئة« تشييده، ضمن مبادرات سمو الشيخة فاطمة 
المرأة بصورة عامة وتحسين  بنت مبارك في مجال تمكين 
حظوظها في الحياة والعيش الكريم، حوالي 4 آالف من النساء 

في اإلقليم واألقاليم المجاورة سنوياً. ) طالع ص 10(
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بتوجيهات الشيخة فاطمة 
ومتابعة حمــــــدان بن زايــــــد

وضع حجـــــر أســــاس مركـــــز 

»أم اإلمارات« للمرأة يف زنجبار

برعاية منصور بن زايد.. انطالق »ليوا للرطب« 16 يوليو

برئاسة عبدهللا بن زايد.. استعراض إنجازات مواجهة غسل األموال
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األولى في عوامل الموارد السلعية

اإلمارات الثانية عامليـــــًا

على مؤشر تجارة السلـع

آمنة الكتبي)دبي( 

يوفر الفريق العلمي لمشروع مهمة محاكاة الفضاء نتائج 
الفضاء صالح  ــد  رائ بها  قــام  التي  واألبــحــاث  التجارب 
العامري في »سيريوس 21« للمجتمع العلمي العالمي خالل 
والعينات  النتائج  تحليل  يتم  أن  بعد  المقبلة،  أشهر  الـ4 
الطبية والبيولوجية، وفقاً لما أكدت شيخة الفالسي مديرة 

الفريق. وأوضحت أنه سيتم توفير المعلومات من خالل 
مراكز البيانات المفتوحة الخاصة بمركز محمد بن راشد 
للفضاء، فضاًل عن نشرها في المؤتمرات العلمية العالمية، 
إن  وقالت:  قريب.  وقت  في  منها  االستفادة  يمكن  حتى 
لفحوصات طبية لمدة 14 يوماً،  العامري يخضع حالياً 
وذلك للتأكد من جاهزيته واالطمئنان على صحته بعد فترة 

العزل التي استمرت 8 شهور. ) طالع ص 15(
أبوظبـــــي 

تتيح ترخيص 1200 نشـــــاط 
من دون اشتراط عقد إيجار

الدولـــــــة تــــــدين الهجــــــــــــومين 
اإلرهابيين في بوركينا فاسو

الدولة تتصدر قائمة »فوربس« ألقوى رؤساء تنفيذيين في الشرق األوسط

حسام عبدالنبي )دبي( 

أفضل  الثانية ضمن  المرتبة  في  اإلمــارات  دولــة  جــاءت 
الثالثة  لنتائج النسخة  مراكز عالمية لتجارة السلع، وفقاً 
»مستقبل  تقرير  تضمنه  الــذي  السلع  تجارة  مؤشر  من 
المتعددة.   للسلع  دبي  مركز  عن  الصادر   »2022 التجارة 
وحسب نتائج المؤشر جاءت الواليات المتحدة األميركية 
في صدارة الترتيب مسجلة درجة 58% وتلتها اإلمارات 
والمملكة   )%48( وسويسرا  هولندا  ثم   ،%50 مسجلة 

المتحدة )45%(، وتلتها وهونغ كونغ )44%( وسنغافورة 
 )%21( أفــريــقــيــا  وجــنــوب   )%32( والــصــيــن   )%41(
درجة  أعلى  على  اإلمــارات  وحصلت   .)%16( ونيجيريا 
واضح  بشكل  متفوقة   ،)%74( السلعية  الموارد  لعوامل 
النفط  لكمية  نظراً  األخــرى  التجارة  مراكز  جميع  على 
الكبيرة التي تقوم بتصديرها، كما احتلت المرتبة الثالثة 
من حيث العوامل المؤسسية )72%(، ويُعزى ذلك بشكل 
القوي  واألداء  المناسبة  الضرائب  مــعــدالت  إلــى  كبير 

للخدمات اللوجستية للتجارة.  ) طالع ص 18(
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إجراءات 
السفر

الدستور 
التونسي

»أبوظبي للصحة العامة« يوصي باتباع 
اإلجراءات االحترازية أثناء السفر خالل 

فصل الصيف لتجنب اإلصابة بفيروس 
»كوفيد-19«.

 »منى الحمودي«

رئيس تونس يدعو للتصويت بكثافة 
على الدستور، والشعب يطالب بحالة 

سياسية مستقرة ويتجه نحو الجمهورية 
الجديدة.

»شعبان بالل«

نتائج »سيريوس 21«..
 أمام المجتمع العلمي خالل 4 أشهر

»زايد لإلسكان«
يعلــــــن 500 قرار بقيمة
400 مليــــــون درهــــــــــــم

وائل بدران )أبوظبي(

أكد المتحدث باسم االتحاد األوروبي 
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 

لويس ميغيل بوينو، أن االتحاد األوروبي 
واإلمارات شريكان مهمان ولهما أهداف 

استراتيجية مشتركة، ولديهما إمكانات 
كبيرة لمزيد من التعاون لدعم االستقرار 

واألمن واالزدهار في أفريقيا.
 وأشار في حوار مع »االتحاد« إلى فرص 

الشراكة في مجال البنى التحتية 
المستدامة والطاقات المتجددة، ال سيما 

في إطار استراتيجية االتحاد األوروبي 
العالمية« لالستثمار  »البوابة 

في العالم.
كما أكد بوينو على 

االستراتيجية  الشراكة 
التي تربط التكتل 

التعاون  ومجلس 
الخليجي.

االتحاد األوروبي: 

اإلمارات 
شريك استراتيجــــــــي في 
دعم االستقرار واالزدهار 

تنفيـــــــذًا لتوجيهـــــات 
بدء استقبال طلبات عالوات بدل التضخمرئيــــــــــس الدولـــــــــــــــــــة

 أبوظبي )االتحاد(

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة »حفظه اهلل«، بدأت وزارة تنمية المجتمع استقبال 
طلبات عالوات بدل التضخم ابتداًء من أمس الثالثاء لمن تنطبق 
المساعدات  برنامج  تنفيذ  بــدء  سيتم  حيث  الــشــروط،  عليهم 
االجتماعية الجديد خالل شهر سبتمبر المقبل. وأوضحت معالي 

حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع أنه سيتم بدء 
أن  إلى  الفتة  المقبل،  سبتمبر  في شهر  المخصصات  صرف 
مالية تصرف  مبالغ  عبارة عن  االجتماعية ستكون  المساعدة 
للمستحقين من ذوي الدخل المحدود بحسب الشروط واألحكام، 

وأن شروط االستحقاق تحدد بحسب الحالة االجتماعية.
ويتم صرف الدعم لألسر ذات الدخل الذي يقل عن 25.000 
الدعم األسر  أفــراد على رأس عملهم، وتستحق  ولديها  درهم 

التي أحد أفرادها /الزوج أو الزوجة/ أو كالهما يعمل ومجموع 
المتقاعدين  دخلهما أقل من 25.000 درهم شهرياً، كما يضم 
ممن لديهم أبناء تقل أعمارهم عن 21 سنة وغير متزوجين وال 
ويتم  درهم شهرياً.   25.000 من  أقل  دخلهم  ومجموع  يعملون، 
ذلك باحتساب الرواتب الشهرية والمعاشات التقاعدية وعائدات 
من  والــدخــل  المؤجرة  األمـــالك  وعــائــدات  التجارية  الرخص 

العقارات المستثمرة. 

أبوظبي )وام(

ــســمــو الــشــيــخ  ــد صـــاحـــب ال ــ أك
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 
الدولة، حفظه اهلل، أهمية تعزيز 
شباب  بين  والــحــوار  الــتــواصــل 
خالل  من  التعاون،  مجلس  دول 
لمناقشة  الــمــنــصــات  مــخــتــلــف 
أفكارهم ورؤاهم وتطلعاتهم نحو 
التحديات  بجانب  المستقبل، 
خالل  ذلك  جاء  تواجههم.  التي 
استقبال سموه وفداً من الشباب 
مجلس  دول  مـــن  الــمــوهــوبــيــن 
العربية  الخليج  لــدول  الــتــعــاون 
الــذي  الملتقى  فــي  المشاركين 
العربي  الــشــبــاب  مــركــز  ينظمه 
تحت رعاية سمو الشيخ منصور 
رئيس  نائب  نهيان  آل  ــد  زاي بــن 
مــجــلــس الــــــوزراء وزيــــر ديـــوان 

الرئاسة رئيس المركز. 
دور  أهمية  ســمــوه  أكــد  كما   
مجتمعاتهم  خدمة  في  الشباب 
الرئيس  المحرك  فهم  ودولــهــم، 
مرتكز  وهــم  والتنمية،  للتطور 
وعماد  أوطــانــهــم  لتقدم  رئــيــس 
مستقبلها،  وضــمــان  حــاضــرهــا 
تمكين  ضـــــرورة  ــى  ــ إل مــشــيــراً 
الشباب واالستفادة من طاقاتهم 
وقدراتهم خالل المرحلة المقبلة 

لمواجهة التحديات التي تشهدها 
الشباب  دعــا  كما  المجتمعات، 
مجتمعاتهم  بقيم  التمسك  إلــى 
وتقاليدها  وعــاداتــهــا  األصــيــلــة 

وثوابتها الوطنية.
السمو  صاحب  استقبل  كما   
نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ محمد 
في  اهلل،  حفظه  الــدولــة،  رئيس 
الفائزين  البحر  قصر  مجلس 
العالمية«  ــز  ــرفــول »ووت بــجــائــزة 
الــمــعــنــيــة بــالــتــعــلــيــم الــصــحــي، 
وعدداً من أعضاء لجنة التحكيم 
وفـــريـــق عــمــل الـــجـــائـــزة. وهــنــأ 
ســمــوه الــفــائــزيــن بــالــجــائــزة من 
أطــبــاء ومــمــرضــيــن، وعــائــالت 
فقدوا  الذين  األول  الدفاع  خط 
مهامهم  أداء  خـــالل  أرواحـــهـــم 
اإلنسانية، وفريق عمل الجائزة.

 ) طالع ص 05-04(

استقبل وفد الموهوبين من »التعاون« والفائزين بجائزة »ووترفولز العالمية«

تعزيز التواصل 
والحوار بين شباب 

دول مجلس
التعاون

رئيـس الدولـــة: الشباب املـحرك 

الرئيس للتطور والتنميـة

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه اهلل، خالل استقباله، أمس في قصر البحر في أبوظبي، معالي 
الدكتور نايف فالح مبارك الحجرف أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
ويلبي تطلعاتها  المجلس،  الخير لشعوب دول  لما فيه  المشترك  الخليجي  العمل  تعزيز  الحجرف، وبحث معه  نايف  بالدكتور  نهيان 

نحو التنمية واالزدهار. ) تصوير: حمد الكعبي( ... ) طالع ص 04(

محمد بن زايد يبحث مع الحجرف تعزيز العمل الخليجي

الجديد  االجتماعي  الدعم  لبرنامج  اإليجابية  اآلثار 
لذوي الدخل المحدود، الذي جاء بتوجيهات صاحب 
نــهــيــان رئيس  زايـــد آل  ــن  ب الــشــيــخ مــحــمــد  الــســمــو 
من  عديدة  فئات  لتشمل  تمتد  اهلل«،  »حفظه  الدولة 
استقرار  دعم  في  المهم  دوره  جانب  إلى  المجتمع، 
للمستفيدين،  كريم  معيشي  مستوى  وتأمين  األســر 
وضخ المزيد من السيولة في المنظومة االقتصادية.

مختلف  يـــراعـــي  مــتــكــامــل،  اجــتــمــاعــي  ــامــج  ــرن ب
الجوانب والظروف المرتبطة باألسرة اإلماراتية من 
عناصر  أفضل  توفير  بهدف  المحدود،  الدخل  ذوي 
من  ككل؛  المجتمع  وتمكين  لألفراد،  الحياة  جــودة 
الكفيل  الــدخــل  لمستوى  معياري  حــد  وضــع  خــالل 
رب  ــان  أك ســواء  األســـر،  احتياجات  جميع  بتوفير 
حتى  أم  عامل  غير  أم  متقاعداً  أم  موظفاً  األســرة 

باحثاً عن عمل.
أهــمــيــة الــبــرنــامــج وشــمــولــيــتــه تــكــمــن أيــضــاً في 
والتشجيع  األســـر،  تكوين  على  ــراد  األفـ مساعدته 
الطلبة  دعم  خالل  من  والريادة  التعلم  استمرار  على 
الــجــامــعــيــيــن، ويــكــافــئ الــمــواطــنــيــن والــمــتــقــاعــديــن 
أصحاب الخبرة والخدمة الطويلة، ويسهم في تمكين 
أو ربة األسرة، ومساعدتها في رعاية  العاملة  المرأة 
مع  التعامل  في  مرونته  جانب  إلــى  عائلتها،  أفــراد 
يهيئ  ما  التضخم،  بنسب  والمتغيرات  االرتفاعات 
للمشاركة  اإلمــاراتــي  المجتمع  أبناء  أمــام  الظروف 
المواطن  تضع  التي  التنموية  المسيرة  في  بفعالية 
أولوياتها. رأس  على  ومستقبله  واحتياجاته وطموحه 
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تعزيز التعاون الخليجي
تبنت اإلمارات في عهد المغفور له الشيخ 
خليفة موقفاً داعماً للتعاون بين دول العالم. 
التعاون  وكانت لديه رؤية ثابتة تجاه أهمية 
يوليو   17 وفــي  العربية،  الخليج  دول  بين 
»الــتــعــاون بين دول  بــأن  1976 صــّرح  عــام 
االقتصادية  المجاالت  في  وخاصة  العالم، 
اآلن،  نعيشه  الذي  العصر  سمة من سمات 
ونحن نتطلع ونسعى إلى إنجاح كل الجهود 
والخطوات التي تبذل في هذا الصدد، سواء 
على المستوى الثنائي أو الجماعي كتوحيد 
والتنسيق  الخليجية  السوق  وإنشاء  النقد، 
بين صناديق التنمية، وتعزيز مختلف وسائل 
النقل بين دول المنطقة لتسهيل ربط بعضها 
ببعض«. وقبل تأسيس مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية، يسجل التاريخ أن اإلمارات 
ونوفمبر عام  أكتوبر  استضافت في شهري 
1983 أولى المناورات الخليجية المشتركة، 
التي أطلق عليها آنذاك اسم »مناورات درع 
الجزيرة«، ووصفها الشيخ خليفة بـ»اإلنجاز 
التحرك  قوة  ميالد  به  تحقق  الــذي  الرائع 

السريع لدول الخليج العربية«.

تطوير السياسة النفطية
األعلى  المجلس  ترؤسه  من  وانطالقاً 
ــد  زاي ــن  ب خليفة  للشيخ  كـــان  لــلــبــتــرول، 
في  كبير  دور  ثــراه،  اهلل  طيب  نهيان،  آل 
وتطوير  النفطية  السياسة  صياغة  إعادة 
ــارات وشــركــات  ــ ــة اإلمـ الــعــالقــة بــيــن دولـ
إنــصــافــاً،  أكــثــر  لتصبح  العالمية  النفط 
للعمل  داعـــمـــاً  ثــــراه،  اهلل  طــيــب  وكــــان، 
العربي المشترك، من خالل جامعة الدول 
عالقاتنا  تعزيز  ألهمية  ومدركاً  العربية، 
الثنائية مع كل الدول العربية. وعندما مر 
الشيخ  أكد  وتوترات،  باضطرابات  العراق 
ثراه،  نهيان، طيب اهلل  آل  زايد  بن  خليفة 
على وحدة العراق أرضاً وشعباً، وعّبر عن 

األوضــاع  تدهور  من  والقلق  األلــم  عميق 
وأعمال  التفجيرات  واستمرار  األمنية، 
التي  والقتل  والخطف  واإلرهـــاب  العنف 

األبرياء.  تستهدف 

 مبادئ التسامح والتعايش
مــبــادئ  مــن  تنطلق  خــارجــيــة  ســيــاســة   
التسامح والتعايش بين الشعوب والثقافات. 
في  الخارجية  اإلمــارات  عالقات  وتطورت 
زايــد،  بــن  خليفة  الشيخ  لــه  المغفور  عهد 
اإلمارات  ودشنت  وأوروبياً،  وآسيوياً  عربياً 
الوسطى،  آســيــا  دول  مــع  جــيــدة  عــالقــات 
مكانة  تعزز  نشطة،  خارجية  سياسة  ضمن 
اإلمارات ودورها اإليجابي، إقليمياً وعالمياً. 
هذه الرؤية الثاقبة في السياسة الخارجية 
يمكن للمحللين قراءتها بوضوح عبر تصريح 
أثناء  زايــد  بــن  خليفة  الشيخ  لــه  للمغفور 
في  الــدولــة  ســفــراء  مــع   2012 عــام  لقائه 
المنظمات  من  عــدٍد  في  وممثليها  الخارج 
»نجاح  أن  خالله  أكد  والدولية،  اإلقليمية 
يُشّكل  اإلمــارات  لدولة  الخارجية  السياسة 
أحد أبرز اإلنجازات المشهودة للدولة التي 
للسياسة  الثوابت  من  مجموعة  على  قامت 
الدولة  تنتهجها  التي  والمعتدلة  المتوازنة 
منذ قيامها تجاه القضايا العربية والدولية 
والتي أْكسبت بالدنا االحترام والتقدير في 

مختلف المحافل الدولية«.

احترام المواثيق الدولية
ورسخت اإلمارات في عهد الشيخ خليفة 
بالمواثيق  تلتزم  خارجية  سياسة  زايــد  بن 
ــرام  ــتـ الـــدولـــيـــة، وبــحــســن الـــجـــوار، واالحـ
ــدم الــتــدخــل فــي الــشــؤون  ــادل، وعــ ــب ــمــت ال
الداخلية للدول. ونجحت هذه السياسة في 
ثقة  على  والحصول  العالم،  احترام  كسب 
الدولي، ما جعل اإلمارات جديرة  المجتمع 
وإقليمية،  لمنظمات دولية  باستضافة مقار 
الكبرى  العالمية  للمبادرات  جاذبة  ومنصة 
فــي حـــوار األديـــان واالســتــدامــة بصنوفها 
والتسامح.  والتشييد  الطاقة  في  المتنوعة 
وهذا الرصيد مّكن اإلمارات في عام 2020 
من الوصول إلى المرتبة األولى في المنطقة 
القوة  مؤشر  فــي  عالمياً  عشرة  والثامنة 

الناعمة. 

ــه هـــذه الــســيــاســة  ــت ــم رصــيــد كــبــيــر راك
اإلمـــارات  الــتــي عـــززت مكانة  الــخــارجــيــة 
دولة  كونها  العالم،  باحترام  تحظى  وجعلها 
المبادرات  إطــالق  في  طاقتها  كل  تُكرس 
اإلقليمي  محيطها  مع  والتواصل  التنموية 
والدولي بإيجابية، وفي الوقت نفسه تحرص 

على االلتزام بالمواثيق الدولية.
عهد  فــي  الــخــارجــيــة  اإلمــــارات  سياسة 
عززت  زايــد  بن  خليفة  الشيخ  له  المغفور 
تشغيل  من  ومكنتها  الدولة،  في  العالم  ثقة 
وجعلتها  السلمية،  النووية  للطاقة  مشروع 
الدولية  الــوكــالــة  مقر  باستضافة  جــديــرة 
للطاقة المتجددة »آيرينا« الذي تم افتتاحه 
سياسة  أيــضــاً  وهــي   .2015 يونيو   3 ــوم  ي
مكنتها من إطالق »مجلس حكماء المسلمين« 
المجتمعات  فــي  السلم  تعزيز  بطموحات 
و»منتدى   ،2014 يوليو   19 فــي  المسلمة 
أبوظبي للسلم« من أجل تعزيز خطاب يدعو 
للتضامن واالنفتاح على اإلنسانية. وظهرت 

ثمرة هذه السياسة في إطالق »وثيقة األخوة 
اإلنسانية« في 5 فبراير 2019، واستضافة 
»إكسبو 2020 دبي«، و)كوب28( في 2023. 

توسيع نطاق الَشراكات
ــه الــشــيــخ خليفة  وفـــي عــهــد الــمــغــفــور ل
ــد، وّســـعـــت اإلمــــــارات شــراكــاتــهــا  ــ بـــن زايـ
المكاسب  لتعظيم  ونوعتها  االستراتيجية 
الــشــامــلــة، مــن خـــالل الــتــعــاون مــع الــقــوى 
تعزيز  أجل  من  واإلقليمية  الكبرى  العالمية 
وبناء  االستثمارات  وتحفيز  التنمية  مسيرة 
عنوانها  والشعوب  األمم  بين  قوية  عالقات 
التنمية وتحقيق المصالح المشتركة وحفظ 
األول  منذ  ــارات  ــ اإلم ــّورت  طـ االســتــقــرار. 
روسيا  مع  عالقتها   2018 عــام  يونيو  من 
االتحادية، خاصة بعد توقيع اتفاقية الشراكة 
االستراتيجية وزيارة الرئيس الروسي للدولة 
 ،2018 يوليو  ومنذ   .2019 أكتوبر  منتصف 
الشراكة االستراتيجية  تم تأسيس عالقات 
الشاملة مع الصين، وذلك خالل زيارة شي 
الشعبية  الصين  جمهورية  رئيس  بينغ  جين 
لدولة اإلمارات. وعززت اإلمارات عالقاتها 
مع فرنسا، من خالل حوار استراتيجي بين 
المتابعة  لضمان   2012 عــام  منذ  البلدين 
البلدين،  بين  الــتــعــاون  لمشاريع  العملية 
لشراكة  التأسيس  تم   2020 يونيو   3 وفي 
وخريطة  فرنسية،   - إماراتية  استراتيجية 

طريق لتعزيز هذه العالقة خالل الفترة من 
2021، سعت  مايو  وفي   .2030 إلى   2020
مع  االقتصادية  شراكتها  لتعزيز  ــارات  اإلم
القوية  عالقاتها  اإلمارات  وطورت  ماليزيا، 
مع الهند، ففي 18 فبراير 2022 تم التوقيع 
الشاملة  االقتصادية  الشراكة  اتفاقية  على 

بين البلدين.

سياسة لخدمة االقتصاد
أهداف واضحة للسياسة الخارجية ترسخت 
في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، 
»وثيقة  خالل  من  مستقراً،  نهجاً  وأصبحت 
 ،2021 سبتمبر   5 يوم  الصادرة  الخمسين« 
فالمبدأ الثالث منها ينص على أن )السياسة 
لخدمة  أداة  هي  اإلمـــارات  لدولة  الخارجية 
األهداف الوطنية العليا، وعلى رأسها المصالح 
االقتصادية لدولة اإلمــارات. هدف السياسة 
هو  االقتصاد  وهــدف  االقتصاد.  خدمة  هو 

توفير أفضل حياة لشعب االتحاد(.
نرى  عندما  بوضوح  تتحقق  الرؤية  وهذه 
الداعمة  الدول  أول  اإلمــارات كانت من  أن 
 ،»360 الدائري  االقتصاد  »تسريع  لمبادرة 
استهالك  كفاءة  تعزيز  حول  تتمحور  التي 
 25 وفي  الهدر.  وتقليل  الطبيعية  الموارد 
يناير 2021، اعتمد مجلس الوزراء سياسة 
دولة اإلمارات لالقتصاد الدائري، والتي تُعد 
إطاراً شاماًل يحدد اتجاهات دولة اإلمارات 
واالستخدام  المستدامة  اإلدارة  تحقيق  في 
تبني  خالل  من  الطبيعية،  للموارد  الفعال 
ــاج،  ــت واإلن االســتــهــالك  وتقنيات  أســالــيــب 
الحالية  األجــيــال  حياة  جــودة  يضمن  بما 
استهالك  ــفــاءة  ك وتــعــزيــز  والمستقبلية، 

الموارد الطبيعية وتقليل الهدر.

أسس واضحة في مبادئ الخمسين
ويأتي المبدأ الخامس من وثيقة الخمسين 
دول  مــع  الــجــيــدة  الــعــالقــات  أهمية  ليؤكد 

)حسن  أن  على  المبدأ  ينص  حيث  الجوار، 
المحيط  لـــالســـتـــقـــرار.  ــاس  ــ أسـ الـــجـــوار 
تعيش  الــذي  والثقافي  والشعبي  الجغرافي 
عن  األول  الدفاع  خط  يعتبر  الدولة  ضمنه 
فيها.  التنمية  ومستقبل  وسالمتها  أمنها 
وتطوير عالقات سياسية واقتصادية وشعبية 
مستقرة وإيجابية مع هذا المحيط يعتبر أحد 

أهم أولويات السياسة الخارجية للدولة(. 
الخارجية  الــســيــاســة  الــوثــيــقــة  ــرفــد  وت  
مضامين  ليرسخ  الثامن  المبدأ  بمعطيات 
إنسانية راقية، عندما ينص على أن )منظومة 
القيم في دولة اإلمارات ستبقى قائمة على 
االنفتاح والتسامح، وحفظ الحقوق وترسيخ 
البشرية،  الكرامة  وحفظ  الــعــدالــة،  ــة  دول
واحترام الثقافات، وترسيخ األخّوة اإلنسانية 

واحترام الهوية الوطنية.
سياستها  عبر  داعــمــًة  الــدولــة  وستبقى 
الــخــارجــيــة لــكــل الــمــبــادرات والــتــعــهــدات 
للسلم  ــة  ــداعــي ال الــعــالــمــيــة  والــمــنــظــمــات 

واالنفتاح واألخّوة اإلنسانية(.
بن  زايــد  الشيخ  له  المغفور  مدرسة  في 
نهل  ثـــراه،  اهلل  طيب  نــهــيــان،  آل  سلطان 
المغفور له الشيخ خليفة بن زايد مرتكزات 
العالم،  تجاه  واإليجابية  المتسامحة  الرؤية 
 200 من  أكثر  تستضيف  التي  فــاإلمــارات 
الخارجية  وزارة  حسب  ولــديــهــا،  جنسية 
40 كنيسة ودور  أكثر من  الدولي،  والتعاون 

مثل  عالمية  أكاديمية  ومؤسسات  عــبــادة، 
جامعة السوربون أبوظبي وجامعة نيويورك 
ومتحف اللوفر، تتواصل مع الثقافات كافة 

وترسخ قيم االعتدال والتعاون والحوار. 

مبادرات عالمية 
المغفور  عهد  فــي  الخارجية  السياسة 
بطابعها  تميزت  زايد،  بن  خليفة  الشيخ  له 
ــخ حــضــور  اإلنـــســـانـــي الــكــبــيــر الــــذي رســ
اإلمارات اإلنساني في جميع أرجاء العالم. 
خليفة  »مؤسسة  دشــن   ،2007 عــام  ففي 
اإلنسانية«،  لألعمال  نهيان  آل  زايـــد  بــن 
إقليمياً  رائــدة«،  »مبادرات  إطالق  أجل  من 
حيث  كالصحة،  عّدة  مجاالت  في  وعالمياً 
تكفلت بمصاريف عالج الكثيرين، والمجال 
التعليمي عبر التكّفل برسوم الطاّلب ودعم 
المنطقة.  فــي  المهني  التعليم  مــشــاريــع 
دعم  التعليمية  استراتيجيتها  وتتضمن 
المنطقة،  دول  في  المهني  التعليم  مشاريع 

المتعلقة  الصحية  االحتياجات  تشمل  كما 
ورعايتهم،  األطفال  وحماية  التغذية  بسوء 

إضافة إلى توفير المياه اآلمنة عالمياً.
زايد، طيب اهلل  الشيخ خليفة بن  انتهج   
من  قــدم  وإنمائية  إغاثية  سياسات  ثـــراه، 
المحتاجة،  والشعوب  للدول  دعماً  خاللها 
آل  زايـــد  بــن  خليفة  مؤسسة  تعتبر  حيث 
جهة  أكبر  ثالث  اإلنسانية  لألعمال  نهيان 

الدولة  في  الخارجية  للمساعدات  مانحة 
70 دولة في مختلف  بمساعدات ألكثر من 

أنحاء العالم.
خليفة،  الشيخ  له  المغفور  عهد  وطــوال 
ــون لــلــدول  ــع ــد ال ــادرت اإلمـــــارات بــمــد ي ــ ب
للطوارئ  لحاالت  تعرضت  والتي  المنكوبة، 
ــل إنــقــاذ  ــات اإلنــســانــيــة، مـــن أجــ ــ ــ واألزمـ
تقديم  تم  حيث  كــانــوا،  أينما  المتضررين 
في  تسونامي  كارثة  بعد  اإلغاثية  المعونات 
عام  ــزال  وزل  ،2004 عام  الهندي  المحيط 
مــن شمال  كبيراً  جـــزءاً  دمــر  ــذي  ال  2005

باكستان، والمناطق المجاورة في الهند. 
ومن أهم اإلنجازات الخارجية لـ»مؤسسة 
ــان لــألعــمــال  ــي ــه خــلــيــفــة بـــن زايـــــد آل ن
الشيخ  بناء سلسلة مستشفيات  اإلنسانية«: 
خليفة بن زايد آل نهيان في المغرب، ولبنان، 
وكازاخستان  الــقــمــر،  وجـــزر  وســوقــطــرى، 
القدس،  في  المساجد  وكذلك  وباكستان، 
 ،2014 عام  ومنذ  والصين.  وكازاخستان، 
ماليين  لتطعيم  مبادرة  خليفة  الشيخ  أطلق 
إعطاء  تــم  حيث  الباكستانيين،  األطــفــال 
ــال فـــي 66  ــفـ ــقــاحــات ضـــد شــلــل األطـ ــل ال
العالية  الخطورة  ذات  المناطق  من  منطقة 
من  وذلــك  اإلسالمية،  باكستان  بجمهورية 
أقرتها  التي  العالمية  المبادرة  دعــم  أجــل 
الجمعية العامة للصحة العالمية الستئصال 

شلل األطفال بنهاية عام 2018.

ــد عهــ
فــي

طه حسيب )أبوظبي(

 رؤية واضحة في السياسة الخارجية، تبنتها 

اإلمارات في عهد المغفور له الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان، طيب له ثراه، لتصبح 

مخرجاتها من أبرز النجاحات التي أحرزتها 

الدولة. ورّسخ الراحل الكبير، خالل الفترة 

من 2004 إلى 2022 نهجًا في السياسة 

الخارجية، يعكس حرص اإلمارات على مد 

جسور الصداقة والتعاون والتسامح بين 

الشعوب، وتدشين عالقات متوازنة مع الدول 

الشقيقة والصديقة. ونتيجة لهذه الرؤية، 

تتجه بوصلة هذه السياسة دومًا صوب تطوير 

العالقات االقتصادية والثقافية مع دول 

العالم كافة. ودشنت اإلمارات، سياسة خارجية 

متطلعة للمستقبل تسعى دومًا لتعزيز 

الترابط والتعاون بين اإلمارات وأشقائها في 

دول مجلس التعاون الخليجي، وفي الدول 

العربية واإلسالمية. وضمن هذا اإلطار، تطورت 

العالقات االستراتيجية بين اإلمارات والمملكة 

العربية السعودية، حيث استضافت أبوظبي 

في فبراير 2017 الخلوة االستثنائية المشتركة 

بين البلدين تحت اسم »خلوة العزم«، كخطوة 

أولى في تفعيل بنود االتفاقية الموقعة بين 

البلدين بإنشاء المجلس التنسيق السعودي 

اإلماراتي الذي دشن اجتماعه األول في جدة 

يوم 7 يونيو 2018.

بــأفــــق إنســانـــــي وتنمـــــوي
سيـــاســــة خــارجيــةسيـــاســــة خــارجيــة

تعزيز االستقرار 
اإلقليمـــــــــــــــــــــــي

خالل عهد الشيخ خليفة بن زايد، 
للدولة  اخلارجية  السياسة  حرصت 

اإلقليمي،  االستقرار  تعزيز  على 
منطق  وتغليب  التوترات  وتهدئة 

الشعوب،  ومصلحة  والتنمية  احلوار 
وتلك رؤية مت تسكينها ضمن 

اخلمسني،  لوثيقة  العاشر  املبدأ 
التي تنص على أن »الدعوة للسلم 

والسالم واملفاوضات واحلوار حلل 
كافة اخلالفات األساس يف السياسة 

والسعي  اإلمارات،  اخلارجية لدولة 
واألصدقاء  اإلقليميني  الشركاء  مع 

واالستقرار  السالم  لترسيخ  العامليني 
محركًا  يعتبر  والعاملي  اإلقليمي 

اخلارجية«.  للسياسة  أساسيًا 
باألفعال قبل األقوال حققت 

اخلارجية  سياساتها  عبر  اإلمارات 
ودولية،  إقليمية  مصداقية 

حفظ  يف  للمشاركة  مؤهلة  جعلتها 
االستقرار اإلقليمي واالنخراط يف 

اإلرهاب  ملكافحة  العاملية  اجلهود 
اإلمارات  والتطرف، فقد ساهمت 
 2009 2006 إلى  خالل الفترة من 
يف إزالة األلغام من جنوب لبنان 

من أجل تسهيل عمليات إعادة 
اإلعمار، وخالل اضطرابات ما 
لعبت  العربي«  »الربيع  يسمى 

اإلمارات دورًا يف حماية االستقرار 
الفوضى  انتشار  ومنع  اإلقليمي، 
يف املنطقة، وضمن هذا اإلطار، 

2011 ضمن  شاركت اإلمارات يف عام 
قوات »درع اجلزيرة« ملساندة مملكة 

الداخلية  التوترات  ضد  البحرين 
التي تعرضت لها آنذاك، ويف أكتوبر 
2014 ساهمت بقوة يف إعادة إعمار 

قطاع غزة، كما انضمت يف عام 
الدولي ضد تنظيم  للتحالف   2014

»داعش«، ولعبت دورًا محوريًا 
ودافعت  التنظيم،  محاربة  يف 

اإلمارات عن الشرعية يف اليمن، 
التدخالت  ضد  ثابتًا  موقفًا  وتبنت 

العربية.  الدول  اإلقليمية يف شؤون 

سيــــاســــــة خارجيـــــة تلتـــــزم بالمواثيـــــق الدوليـــــة وبحســـــن الجـــــوارنهج راسخ حاز احترام العالم ومبادرات نالت ثقة المجتمع الدولي

تبوأت اإلمارات  املرتبة األولى عامليًا خالل األعوام التالية: 2013 و2014 
و2016 و2017، وال تزال من ضمن كبريات الدول املانحة للمساعدات اإلمنائية 

الرسمية. واستفاد من هذه املساعدات، خالل العقود اخلمسة املاضية، أكثر من 
196 دولة من خلفيات دينية وثقافية متنوعة، بعيدًا عن أي حتيز سياسي. 

وتبلورت املساعدات اإلنسانية يف »وثيقة اخلمسني«، من خالل املبدأ التاسع، 
الذي ينص على أن »املساعدات اإلنسانية اخلارجية لدولة اإلمارات هي جزء ال 

يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها األخالقية جتاه الشعوب األقل حظًا. وال ترتبط 
مساعداتنا اإلنسانية اخلارجية بدين أو عرق أو لون أو ثقافة. واالختالف 
السياسي مع أي دولة ال يبرر عدم إغاثتها يف الكوارث والطوارئ واألزمات«. 

ريادة يف العمل اإلنساني

قدمت اإلمارات يف عهد الشيخ خليفة بن زايد مقاربة رصينة يف السياسة 
اخلارجية ترتكز على أربعة عوامل محورية: التنمية واالستقرار والتعايش 

واملبادرات اإليجابية. مسيرة مكتنزة بالبعد اإلنساني والتعاون ومرتكزة 
دومًا على االحترام املتبادل وحسن اجلوار، وعدم التدخل يف الشؤون 

الداخلية لآلخرين، وإقامة العالقات على أساس املصالح املتبادلة، وتنمية 
روح التعاون، وحل املشكالت والنزاعات بالطرق السلمية، وااللتزام 

باملواثيق العربية واإلسالمية والدولية، والوقوف إلى جانب احلق والعدل، 
واملشاركة يف حتقيق األمن والسلم الدوليني.

مسيرة الثوابت والعطاء
مقاربة رصينة في 

السياسة الخارجية ترتكز 
على التنمية واالستقرار 
والتعايش والمبادرات 

اإليجابية

تعزيز االستقرار اإلقليمي 
وتهدئة التوترات وتغليب 

منطق الحوار ومصلحة 
الشعوب

توسيع وتنويع الشراكات 
االستراتيجية مع 

القوى العالمية الكبرى 
واإلقليمية لتعزيز مسيرة 

التنمية 

 وثيقة الخمسين تضع 
أطرًا وأهدافًا واضحة 

للسياسة الخارجية
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تعزيز التعاون الخليجي
تبنت اإلمارات في عهد المغفور له الشيخ 
خليفة موقفاً داعماً للتعاون بين دول العالم. 
التعاون  وكانت لديه رؤية ثابتة تجاه أهمية 
يوليو   17 وفــي  العربية،  الخليج  دول  بين 
»الــتــعــاون بين دول  بــأن  1976 صــّرح  عــام 
االقتصادية  المجاالت  في  وخاصة  العالم، 
اآلن،  نعيشه  الذي  العصر  سمة من سمات 
ونحن نتطلع ونسعى إلى إنجاح كل الجهود 
والخطوات التي تبذل في هذا الصدد، سواء 
على المستوى الثنائي أو الجماعي كتوحيد 
والتنسيق  الخليجية  السوق  وإنشاء  النقد، 
بين صناديق التنمية، وتعزيز مختلف وسائل 
النقل بين دول المنطقة لتسهيل ربط بعضها 
ببعض«. وقبل تأسيس مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية، يسجل التاريخ أن اإلمارات 
ونوفمبر عام  أكتوبر  استضافت في شهري 
1983 أولى المناورات الخليجية المشتركة، 
التي أطلق عليها آنذاك اسم »مناورات درع 
الجزيرة«، ووصفها الشيخ خليفة بـ»اإلنجاز 
التحرك  قوة  ميالد  به  تحقق  الــذي  الرائع 

السريع لدول الخليج العربية«.

تطوير السياسة النفطية
األعلى  المجلس  ترؤسه  من  وانطالقاً 
ــد  زاي ــن  ب خليفة  للشيخ  كـــان  لــلــبــتــرول، 
في  كبير  دور  ثــراه،  اهلل  طيب  نهيان،  آل 
وتطوير  النفطية  السياسة  صياغة  إعادة 
ــارات وشــركــات  ــ ــة اإلمـ الــعــالقــة بــيــن دولـ
إنــصــافــاً،  أكــثــر  لتصبح  العالمية  النفط 
للعمل  داعـــمـــاً  ثــــراه،  اهلل  طــيــب  وكــــان، 
العربي المشترك، من خالل جامعة الدول 
عالقاتنا  تعزيز  ألهمية  ومدركاً  العربية، 
الثنائية مع كل الدول العربية. وعندما مر 
الشيخ  أكد  وتوترات،  باضطرابات  العراق 
ثراه،  نهيان، طيب اهلل  آل  زايد  بن  خليفة 
على وحدة العراق أرضاً وشعباً، وعّبر عن 

األوضــاع  تدهور  من  والقلق  األلــم  عميق 
وأعمال  التفجيرات  واستمرار  األمنية، 
التي  والقتل  والخطف  واإلرهـــاب  العنف 

األبرياء.  تستهدف 

 مبادئ التسامح والتعايش
مــبــادئ  مــن  تنطلق  خــارجــيــة  ســيــاســة   
التسامح والتعايش بين الشعوب والثقافات. 
في  الخارجية  اإلمــارات  عالقات  وتطورت 
زايــد،  بــن  خليفة  الشيخ  لــه  المغفور  عهد 
اإلمارات  ودشنت  وأوروبياً،  وآسيوياً  عربياً 
الوسطى،  آســيــا  دول  مــع  جــيــدة  عــالقــات 
مكانة  تعزز  نشطة،  خارجية  سياسة  ضمن 
اإلمارات ودورها اإليجابي، إقليمياً وعالمياً. 
هذه الرؤية الثاقبة في السياسة الخارجية 
يمكن للمحللين قراءتها بوضوح عبر تصريح 
أثناء  زايــد  بــن  خليفة  الشيخ  لــه  للمغفور 
في  الــدولــة  ســفــراء  مــع   2012 عــام  لقائه 
المنظمات  من  عــدٍد  في  وممثليها  الخارج 
»نجاح  أن  خالله  أكد  والدولية،  اإلقليمية 
يُشّكل  اإلمــارات  لدولة  الخارجية  السياسة 
أحد أبرز اإلنجازات المشهودة للدولة التي 
للسياسة  الثوابت  من  مجموعة  على  قامت 
الدولة  تنتهجها  التي  والمعتدلة  المتوازنة 
منذ قيامها تجاه القضايا العربية والدولية 
والتي أْكسبت بالدنا االحترام والتقدير في 

مختلف المحافل الدولية«.

احترام المواثيق الدولية
ورسخت اإلمارات في عهد الشيخ خليفة 
بالمواثيق  تلتزم  خارجية  سياسة  زايــد  بن 
ــرام  ــتـ الـــدولـــيـــة، وبــحــســن الـــجـــوار، واالحـ
ــدم الــتــدخــل فــي الــشــؤون  ــادل، وعــ ــب ــمــت ال
الداخلية للدول. ونجحت هذه السياسة في 
ثقة  على  والحصول  العالم،  احترام  كسب 
الدولي، ما جعل اإلمارات جديرة  المجتمع 
وإقليمية،  لمنظمات دولية  باستضافة مقار 
الكبرى  العالمية  للمبادرات  جاذبة  ومنصة 
فــي حـــوار األديـــان واالســتــدامــة بصنوفها 
والتسامح.  والتشييد  الطاقة  في  المتنوعة 
وهذا الرصيد مّكن اإلمارات في عام 2020 
من الوصول إلى المرتبة األولى في المنطقة 
القوة  مؤشر  فــي  عالمياً  عشرة  والثامنة 

الناعمة. 

ــه هـــذه الــســيــاســة  ــت ــم رصــيــد كــبــيــر راك
اإلمـــارات  الــتــي عـــززت مكانة  الــخــارجــيــة 
دولة  كونها  العالم،  باحترام  تحظى  وجعلها 
المبادرات  إطــالق  في  طاقتها  كل  تُكرس 
اإلقليمي  محيطها  مع  والتواصل  التنموية 
والدولي بإيجابية، وفي الوقت نفسه تحرص 

على االلتزام بالمواثيق الدولية.
عهد  فــي  الــخــارجــيــة  اإلمــــارات  سياسة 
عززت  زايــد  بن  خليفة  الشيخ  له  المغفور 
تشغيل  من  ومكنتها  الدولة،  في  العالم  ثقة 
وجعلتها  السلمية،  النووية  للطاقة  مشروع 
الدولية  الــوكــالــة  مقر  باستضافة  جــديــرة 
للطاقة المتجددة »آيرينا« الذي تم افتتاحه 
سياسة  أيــضــاً  وهــي   .2015 يونيو   3 ــوم  ي
مكنتها من إطالق »مجلس حكماء المسلمين« 
المجتمعات  فــي  السلم  تعزيز  بطموحات 
و»منتدى   ،2014 يوليو   19 فــي  المسلمة 
أبوظبي للسلم« من أجل تعزيز خطاب يدعو 
للتضامن واالنفتاح على اإلنسانية. وظهرت 

ثمرة هذه السياسة في إطالق »وثيقة األخوة 
اإلنسانية« في 5 فبراير 2019، واستضافة 
»إكسبو 2020 دبي«، و)كوب28( في 2023. 

توسيع نطاق الَشراكات
ــه الــشــيــخ خليفة  وفـــي عــهــد الــمــغــفــور ل
ــد، وّســـعـــت اإلمــــــارات شــراكــاتــهــا  ــ بـــن زايـ
المكاسب  لتعظيم  ونوعتها  االستراتيجية 
الــشــامــلــة، مــن خـــالل الــتــعــاون مــع الــقــوى 
تعزيز  أجل  من  واإلقليمية  الكبرى  العالمية 
وبناء  االستثمارات  وتحفيز  التنمية  مسيرة 
عنوانها  والشعوب  األمم  بين  قوية  عالقات 
التنمية وتحقيق المصالح المشتركة وحفظ 
األول  منذ  ــارات  ــ اإلم ــّورت  طـ االســتــقــرار. 
روسيا  مع  عالقتها   2018 عــام  يونيو  من 
االتحادية، خاصة بعد توقيع اتفاقية الشراكة 
االستراتيجية وزيارة الرئيس الروسي للدولة 
 ،2018 يوليو  ومنذ   .2019 أكتوبر  منتصف 
الشراكة االستراتيجية  تم تأسيس عالقات 
الشاملة مع الصين، وذلك خالل زيارة شي 
الشعبية  الصين  جمهورية  رئيس  بينغ  جين 
لدولة اإلمارات. وعززت اإلمارات عالقاتها 
مع فرنسا، من خالل حوار استراتيجي بين 
المتابعة  لضمان   2012 عــام  منذ  البلدين 
البلدين،  بين  الــتــعــاون  لمشاريع  العملية 
لشراكة  التأسيس  تم   2020 يونيو   3 وفي 
وخريطة  فرنسية،   - إماراتية  استراتيجية 

طريق لتعزيز هذه العالقة خالل الفترة من 
2021، سعت  مايو  وفي   .2030 إلى   2020
مع  االقتصادية  شراكتها  لتعزيز  ــارات  اإلم
القوية  عالقاتها  اإلمارات  وطورت  ماليزيا، 
مع الهند، ففي 18 فبراير 2022 تم التوقيع 
الشاملة  االقتصادية  الشراكة  اتفاقية  على 

بين البلدين.

سياسة لخدمة االقتصاد
أهداف واضحة للسياسة الخارجية ترسخت 
في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، 
»وثيقة  خالل  من  مستقراً،  نهجاً  وأصبحت 
 ،2021 سبتمبر   5 يوم  الصادرة  الخمسين« 
فالمبدأ الثالث منها ينص على أن )السياسة 
لخدمة  أداة  هي  اإلمـــارات  لدولة  الخارجية 
األهداف الوطنية العليا، وعلى رأسها المصالح 
االقتصادية لدولة اإلمــارات. هدف السياسة 
هو  االقتصاد  وهــدف  االقتصاد.  خدمة  هو 

توفير أفضل حياة لشعب االتحاد(.
نرى  عندما  بوضوح  تتحقق  الرؤية  وهذه 
الداعمة  الدول  أول  اإلمــارات كانت من  أن 
 ،»360 الدائري  االقتصاد  »تسريع  لمبادرة 
استهالك  كفاءة  تعزيز  حول  تتمحور  التي 
 25 وفي  الهدر.  وتقليل  الطبيعية  الموارد 
يناير 2021، اعتمد مجلس الوزراء سياسة 
دولة اإلمارات لالقتصاد الدائري، والتي تُعد 
إطاراً شاماًل يحدد اتجاهات دولة اإلمارات 
واالستخدام  المستدامة  اإلدارة  تحقيق  في 
تبني  خالل  من  الطبيعية،  للموارد  الفعال 
ــاج،  ــت واإلن االســتــهــالك  وتقنيات  أســالــيــب 
الحالية  األجــيــال  حياة  جــودة  يضمن  بما 
استهالك  ــفــاءة  ك وتــعــزيــز  والمستقبلية، 

الموارد الطبيعية وتقليل الهدر.

أسس واضحة في مبادئ الخمسين
ويأتي المبدأ الخامس من وثيقة الخمسين 
دول  مــع  الــجــيــدة  الــعــالقــات  أهمية  ليؤكد 

)حسن  أن  على  المبدأ  ينص  حيث  الجوار، 
المحيط  لـــالســـتـــقـــرار.  ــاس  ــ أسـ الـــجـــوار 
تعيش  الــذي  والثقافي  والشعبي  الجغرافي 
عن  األول  الدفاع  خط  يعتبر  الدولة  ضمنه 
فيها.  التنمية  ومستقبل  وسالمتها  أمنها 
وتطوير عالقات سياسية واقتصادية وشعبية 
مستقرة وإيجابية مع هذا المحيط يعتبر أحد 

أهم أولويات السياسة الخارجية للدولة(. 
الخارجية  الــســيــاســة  الــوثــيــقــة  ــرفــد  وت  
مضامين  ليرسخ  الثامن  المبدأ  بمعطيات 
إنسانية راقية، عندما ينص على أن )منظومة 
القيم في دولة اإلمارات ستبقى قائمة على 
االنفتاح والتسامح، وحفظ الحقوق وترسيخ 
البشرية،  الكرامة  وحفظ  الــعــدالــة،  ــة  دول
واحترام الثقافات، وترسيخ األخّوة اإلنسانية 

واحترام الهوية الوطنية.
سياستها  عبر  داعــمــًة  الــدولــة  وستبقى 
الــخــارجــيــة لــكــل الــمــبــادرات والــتــعــهــدات 
للسلم  ــة  ــداعــي ال الــعــالــمــيــة  والــمــنــظــمــات 

واالنفتاح واألخّوة اإلنسانية(.
بن  زايــد  الشيخ  له  المغفور  مدرسة  في 
نهل  ثـــراه،  اهلل  طيب  نــهــيــان،  آل  سلطان 
المغفور له الشيخ خليفة بن زايد مرتكزات 
العالم،  تجاه  واإليجابية  المتسامحة  الرؤية 
 200 من  أكثر  تستضيف  التي  فــاإلمــارات 
الخارجية  وزارة  حسب  ولــديــهــا،  جنسية 
40 كنيسة ودور  أكثر من  الدولي،  والتعاون 

مثل  عالمية  أكاديمية  ومؤسسات  عــبــادة، 
جامعة السوربون أبوظبي وجامعة نيويورك 
ومتحف اللوفر، تتواصل مع الثقافات كافة 

وترسخ قيم االعتدال والتعاون والحوار. 

مبادرات عالمية 
المغفور  عهد  فــي  الخارجية  السياسة 
بطابعها  تميزت  زايد،  بن  خليفة  الشيخ  له 
ــخ حــضــور  اإلنـــســـانـــي الــكــبــيــر الــــذي رســ
اإلمارات اإلنساني في جميع أرجاء العالم. 
خليفة  »مؤسسة  دشــن   ،2007 عــام  ففي 
اإلنسانية«،  لألعمال  نهيان  آل  زايـــد  بــن 
إقليمياً  رائــدة«،  »مبادرات  إطالق  أجل  من 
حيث  كالصحة،  عّدة  مجاالت  في  وعالمياً 
تكفلت بمصاريف عالج الكثيرين، والمجال 
التعليمي عبر التكّفل برسوم الطاّلب ودعم 
المنطقة.  فــي  المهني  التعليم  مــشــاريــع 
دعم  التعليمية  استراتيجيتها  وتتضمن 
المنطقة،  دول  في  المهني  التعليم  مشاريع 

المتعلقة  الصحية  االحتياجات  تشمل  كما 
ورعايتهم،  األطفال  وحماية  التغذية  بسوء 

إضافة إلى توفير المياه اآلمنة عالمياً.
زايد، طيب اهلل  الشيخ خليفة بن  انتهج   
من  قــدم  وإنمائية  إغاثية  سياسات  ثـــراه، 
المحتاجة،  والشعوب  للدول  دعماً  خاللها 
آل  زايـــد  بــن  خليفة  مؤسسة  تعتبر  حيث 
جهة  أكبر  ثالث  اإلنسانية  لألعمال  نهيان 

الدولة  في  الخارجية  للمساعدات  مانحة 
70 دولة في مختلف  بمساعدات ألكثر من 

أنحاء العالم.
خليفة،  الشيخ  له  المغفور  عهد  وطــوال 
ــون لــلــدول  ــع ــد ال ــادرت اإلمـــــارات بــمــد ي ــ ب
للطوارئ  لحاالت  تعرضت  والتي  المنكوبة، 
ــل إنــقــاذ  ــات اإلنــســانــيــة، مـــن أجــ ــ ــ واألزمـ
تقديم  تم  حيث  كــانــوا،  أينما  المتضررين 
في  تسونامي  كارثة  بعد  اإلغاثية  المعونات 
عام  ــزال  وزل  ،2004 عام  الهندي  المحيط 
مــن شمال  كبيراً  جـــزءاً  دمــر  ــذي  ال  2005

باكستان، والمناطق المجاورة في الهند. 
ومن أهم اإلنجازات الخارجية لـ»مؤسسة 
ــان لــألعــمــال  ــي ــه خــلــيــفــة بـــن زايـــــد آل ن
الشيخ  بناء سلسلة مستشفيات  اإلنسانية«: 
خليفة بن زايد آل نهيان في المغرب، ولبنان، 
وكازاخستان  الــقــمــر،  وجـــزر  وســوقــطــرى، 
القدس،  في  المساجد  وكذلك  وباكستان، 
 ،2014 عام  ومنذ  والصين.  وكازاخستان، 
ماليين  لتطعيم  مبادرة  خليفة  الشيخ  أطلق 
إعطاء  تــم  حيث  الباكستانيين،  األطــفــال 
ــال فـــي 66  ــفـ ــقــاحــات ضـــد شــلــل األطـ ــل ال
العالية  الخطورة  ذات  المناطق  من  منطقة 
من  وذلــك  اإلسالمية،  باكستان  بجمهورية 
أقرتها  التي  العالمية  المبادرة  دعــم  أجــل 
الجمعية العامة للصحة العالمية الستئصال 

شلل األطفال بنهاية عام 2018.

ــد عهــ
فــي

طه حسيب )أبوظبي(

 رؤية واضحة في السياسة الخارجية، تبنتها 

اإلمارات في عهد المغفور له الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان، طيب له ثراه، لتصبح 

مخرجاتها من أبرز النجاحات التي أحرزتها 

الدولة. ورّسخ الراحل الكبير، خالل الفترة 

من 2004 إلى 2022 نهجًا في السياسة 

الخارجية، يعكس حرص اإلمارات على مد 

جسور الصداقة والتعاون والتسامح بين 

الشعوب، وتدشين عالقات متوازنة مع الدول 

الشقيقة والصديقة. ونتيجة لهذه الرؤية، 

تتجه بوصلة هذه السياسة دومًا صوب تطوير 

العالقات االقتصادية والثقافية مع دول 

العالم كافة. ودشنت اإلمارات، سياسة خارجية 

متطلعة للمستقبل تسعى دومًا لتعزيز 

الترابط والتعاون بين اإلمارات وأشقائها في 

دول مجلس التعاون الخليجي، وفي الدول 

العربية واإلسالمية. وضمن هذا اإلطار، تطورت 

العالقات االستراتيجية بين اإلمارات والمملكة 

العربية السعودية، حيث استضافت أبوظبي 

في فبراير 2017 الخلوة االستثنائية المشتركة 

بين البلدين تحت اسم »خلوة العزم«، كخطوة 

أولى في تفعيل بنود االتفاقية الموقعة بين 

البلدين بإنشاء المجلس التنسيق السعودي 

اإلماراتي الذي دشن اجتماعه األول في جدة 

يوم 7 يونيو 2018.

بــأفــــق إنســانـــــي وتنمـــــوي
سيـــاســــة خــارجيــةسيـــاســــة خــارجيــة

تعزيز االستقرار 
اإلقليمـــــــــــــــــــــــي

خالل عهد الشيخ خليفة بن زايد، 
للدولة  اخلارجية  السياسة  حرصت 

اإلقليمي،  االستقرار  تعزيز  على 
منطق  وتغليب  التوترات  وتهدئة 

الشعوب،  ومصلحة  والتنمية  احلوار 
وتلك رؤية مت تسكينها ضمن 

اخلمسني،  لوثيقة  العاشر  املبدأ 
التي تنص على أن »الدعوة للسلم 

والسالم واملفاوضات واحلوار حلل 
كافة اخلالفات األساس يف السياسة 

والسعي  اإلمارات،  اخلارجية لدولة 
واألصدقاء  اإلقليميني  الشركاء  مع 

واالستقرار  السالم  لترسيخ  العامليني 
محركًا  يعتبر  والعاملي  اإلقليمي 

اخلارجية«.  للسياسة  أساسيًا 
باألفعال قبل األقوال حققت 

اخلارجية  سياساتها  عبر  اإلمارات 
ودولية،  إقليمية  مصداقية 

حفظ  يف  للمشاركة  مؤهلة  جعلتها 
االستقرار اإلقليمي واالنخراط يف 

اإلرهاب  ملكافحة  العاملية  اجلهود 
اإلمارات  والتطرف، فقد ساهمت 
 2009 2006 إلى  خالل الفترة من 
يف إزالة األلغام من جنوب لبنان 

من أجل تسهيل عمليات إعادة 
اإلعمار، وخالل اضطرابات ما 
لعبت  العربي«  »الربيع  يسمى 

اإلمارات دورًا يف حماية االستقرار 
الفوضى  انتشار  ومنع  اإلقليمي، 
يف املنطقة، وضمن هذا اإلطار، 

2011 ضمن  شاركت اإلمارات يف عام 
قوات »درع اجلزيرة« ملساندة مملكة 

الداخلية  التوترات  ضد  البحرين 
التي تعرضت لها آنذاك، ويف أكتوبر 
2014 ساهمت بقوة يف إعادة إعمار 

قطاع غزة، كما انضمت يف عام 
الدولي ضد تنظيم  للتحالف   2014

»داعش«، ولعبت دورًا محوريًا 
ودافعت  التنظيم،  محاربة  يف 

اإلمارات عن الشرعية يف اليمن، 
التدخالت  ضد  ثابتًا  موقفًا  وتبنت 

العربية.  الدول  اإلقليمية يف شؤون 

سيــــاســــــة خارجيـــــة تلتـــــزم بالمواثيـــــق الدوليـــــة وبحســـــن الجـــــوارنهج راسخ حاز احترام العالم ومبادرات نالت ثقة المجتمع الدولي

تبوأت اإلمارات  املرتبة األولى عامليًا خالل األعوام التالية: 2013 و2014 
و2016 و2017، وال تزال من ضمن كبريات الدول املانحة للمساعدات اإلمنائية 

الرسمية. واستفاد من هذه املساعدات، خالل العقود اخلمسة املاضية، أكثر من 
196 دولة من خلفيات دينية وثقافية متنوعة، بعيدًا عن أي حتيز سياسي. 

وتبلورت املساعدات اإلنسانية يف »وثيقة اخلمسني«، من خالل املبدأ التاسع، 
الذي ينص على أن »املساعدات اإلنسانية اخلارجية لدولة اإلمارات هي جزء ال 

يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها األخالقية جتاه الشعوب األقل حظًا. وال ترتبط 
مساعداتنا اإلنسانية اخلارجية بدين أو عرق أو لون أو ثقافة. واالختالف 
السياسي مع أي دولة ال يبرر عدم إغاثتها يف الكوارث والطوارئ واألزمات«. 

ريادة يف العمل اإلنساني

قدمت اإلمارات يف عهد الشيخ خليفة بن زايد مقاربة رصينة يف السياسة 
اخلارجية ترتكز على أربعة عوامل محورية: التنمية واالستقرار والتعايش 

واملبادرات اإليجابية. مسيرة مكتنزة بالبعد اإلنساني والتعاون ومرتكزة 
دومًا على االحترام املتبادل وحسن اجلوار، وعدم التدخل يف الشؤون 

الداخلية لآلخرين، وإقامة العالقات على أساس املصالح املتبادلة، وتنمية 
روح التعاون، وحل املشكالت والنزاعات بالطرق السلمية، وااللتزام 

باملواثيق العربية واإلسالمية والدولية، والوقوف إلى جانب احلق والعدل، 
واملشاركة يف حتقيق األمن والسلم الدوليني.

مسيرة الثوابت والعطاء
مقاربة رصينة في 

السياسة الخارجية ترتكز 
على التنمية واالستقرار 
والتعايش والمبادرات 

اإليجابية

تعزيز االستقرار اإلقليمي 
وتهدئة التوترات وتغليب 

منطق الحوار ومصلحة 
الشعوب

توسيع وتنويع الشراكات 
االستراتيجية مع 

القوى العالمية الكبرى 
واإلقليمية لتعزيز مسيرة 

التنمية 

 وثيقة الخمسين تضع 
أطرًا وأهدافًا واضحة 

للسياسة الخارجية



أبوظبي )وام( 

اســتــقــبــل صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ 
ــد آل نــهــيــان رئــيــس  ــ مــحــمــد بـــن زاي
قصر  في  أمــس  اهلل،  حفظه  الــدولــة، 
الدكتور  معالي  أبوظبي،  فــي  البحر 
نايف فالح مبارك الحجرف أمين عام 
العربية.  الخليج  لدول  التعاون  مجلس 
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  ورحب 
نايف  بــالــدكــتــور  نــهــيــان  آل  زايـــد  بــن 
العمل  تعزيز  معه  وبحث  الحجرف، 
الخير  فيه  لما  المشترك  الخليجي 
تطلعاتها  ويلبي  المجلس  دول  لشعوب 

واالزدهار. التنمية  نحو 
سمو  البحر،  قصر  مجلس  حضر 
الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل 
وسمو  الــظــفــرة،  منطقة  فــي  الحاكم 
نهيان  آل  محمد  بــن  طحنون  الشيخ 
ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو 
نهيان،  آل  محمد  بــن  ســرور  الشيخ 

وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان 
بن  زايد  مؤسسة  أمناء  مجلس  رئيس 
الخيرية  لألعمال  نهيان  آل  سلطان 
الشيخ  ســمــو  والــفــريــق  واإلنــســانــيــة، 
رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف 
وسمو  الداخلية،  وزير  الوزراء  مجلس 
نهيان عضو  الشيخ حامد بن زايد آل 
أبوظبي،  إلمــارة  التنفيذي  المجلس 
وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، 
نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ خالد  وسمو 
زايــد  مــؤســســة  إدارة  مجلس  رئــيــس 
الشيخ  وسمو  الهمم،  ألصحاب  العليا 
نهيان  آل  زايــد  بــن  محمد  بــن  خــالــد 
التنفيذي رئيس مكتب  المجلس  عضو 
أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ ذياب 
رئيس  نهيان  آل  ــد  زاي بــن  محمد  بــن 
والشيخ  أبــوظــبــي،  عــهــد  ولــي  ديـــوان 
دائرة  رئيس  النعيمي  حميد  بن  راشد 
البلدية والتخطيط في عجمان، وعدد 

والمسؤولين. الشيوخ  من 

رئيــس الدولــة في حديث مع أميـن عــام مجــلـس التعــاون )تصوير حمد الكعبي(

 رئيس الدولة يتوسط الشباب في صورة جماعية بحضور راشد النعيمي وشما المزروعي )تصوير راشد المنصوري(

أبوظبي )وام(

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
دول  من  الموهوبين  الشباب  من  ــداً  وف اهلل،  حفظه  الــدولــة، 
الملتقى  في  المشاركين  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس 
الشيخ  سمو  رعاية  تحت  العربي  الشباب  مركز  ينظمه  الــذي 
وزير  الــوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايــد  بن  منصور 

المركز. الرئاسة رئيس  ديوان 
ورحب سموه بوفد الشباب، خالل اللقاء الذي جرى في قصر 
دول  شباب  بين  والحوار  التواصل  تعزيز  أهمية  مؤكداً  البحر، 
مجلس التعاون، من خالل مختلف المنصات لمناقشة أفكارهم 
التي  التحديات  بجانب  المستقبل،  نحو  وتطلعاتهم  ورؤاهــم 

تواجههم.
مجتمعاتهم  خدمة  في  الشباب  دور  أهمية  سموه  أكــد  كما 
مرتكز  وهم  والتنمية،  للتطور  الرئيس  المحرك  فهم  ودولهم، 
مستقبلها،  وضمان  حاضرها  وعماد  أوطانهم  لتقدم  رئيس 
طاقاتهم  من  واالستفادة  الشباب،  تمكين  ضــرورة  إلى  مشيراً 
التي  التحديات  لمواجهة  المقبلة  المرحلة  خــالل  وقدراتهم 
بقيم  التمسك  إلــى  الشباب  دعــا  كما  المجتمعات،  تشهدها 

الوطنية.  وثوابتها  وتقاليدها  وعاداتها  األصيلة  مجتمعاتهم 
بلقاء  سعادتهم  عن  الخليجيون  الشباب  أعرب  جانبهم،  من 
اللذين  واالهتمام  الدعم  مثمنين  الدولة،  رئيس  السمو  صاحب 
سموه،  قبل  من  اإلمارات  دولة  في  الشباب  قطاع  بهما  يحظى 
إنجازات  من  الشباب  حققه  فيما  األثر  كبير  لهما  كان  واللذين 

رائدة. استثنائية 

استقبل وفدًا من الموهوبين من مجلس التعاون

رئيس الدولة: الشباب املحرك الرئيس للتطور والتنمية

 رئيس الدولة خالل استقبال الشباب بحضور راشد النعيمي وشما المزروعي

أهمية تعزيز التواصل 
والحوار بين شباب دول 

مجلس التعاون من خالل 
مختلف المنصات

ضرورة تمكين الشباب 
واالستفادة من طاقاتهم 

وقدراتهم 
خالل المرحلة المقبلة
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اإلمارات

حمدان بن زايد وسرور بن محمد ونهيان بن زايد وسيف بن زايد وحمدان بن مبارك 

رئيس الدولة
وأميـن عام مجلـس 

التعاون يبحثان العمل 
الخليجي المشترك
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رئيس الدولة يستقبل الفائزين بجائزة »ووتر فولز«

أبوظبي )وام(

الشيخ  السمو  صاحب  استقبل   
رئيس  نهيان  آل  زايــد  بــن  محمد 
مجلس  فــي  اهلل،  حفظه  ــة،  ــدول ال
قــصــر الــبــحــر الــفــائــزيــن بــجــائــزة 
المعنية  الــعــالــمــيــة«  »ووتـــرفـــولـــز 
ــصــحــي، وعـــــدداً من  بــالــتــعــلــيــم ال
عمل  وفريق  التحكيم  لجنة  أعضاء 
الفريق  بحضور  وذلـــك  الــجــائــزة، 
ــن زايـــد آل  ســمــو الــشــيــخ ســيــف ب
الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان 

الداخلية. وزير 
بالجائزة  الفائزين  سموه  وهنأ   
ــاء ومــمــرضــيــن وعــائــات  مــن أطــب
فقدوا  الــذيــن  األول  الــدفــاع  خــط 
مــهــامــهــم  أداء  ــال  خــ ــم  ــ ــه أرواحــ

الجائزة.  وفريق عمل  اإلنسانية 
الجائزة  عمل  فريق  واستعرض 
أهــدافــهــا اإلنــســانــيــة ومــبــادراتــهــا 
إعــاء  ــى  إل الــهــادفــة  المستقبلية 
تضحيات  وتقدير  اإلنسانية  القيم 
ــة في  وجــهــود الــصــفــوف األمــامــي

المجتمعات. 

ــرب الــفــائــزون  مــن جــانــبــهــم، أعـ
الــبــلــدان  مختلف  يــمــثــلــون  ــن  ــذي ال
بهذه  بفوزهم  سعادتهم  بالغ  عــن 
الجائزة، مؤكدين أنها تمثل تكريماً 
خدمة  فــي  ــبــذل  وال الــعــطــاء  لقيم 
للتضحيات  وتــقــديــراً  اإلنــســانــيــة، 
األول  الــدفــاع  خــط  يقدمها  الــتــي 
ــاظ عــلــى حــيــاة  ــحــف فـــي ســبــيــل ال

وسامتها. مجتمعاتهم 
فولز«  ــر  »ووتـ جــائــزة  أن  يــذكــر   
ــة اإلمـــــارات خــال  ــ أطــلــقــتــهــا دول
تنفيذاً   ،2021 عــام  نوفمبر  شهر 
الشيخ  السمو  صاحب  لتوجيهات 
فيما  نــهــيــان  آل  ــد  زايـ ــن  ب محمد 
العالمية  الدولة  إسهامات  من  تُعد 
خطوط  فــي  العاملين  تكريم  فــي 
أنحاء  جميع  فــي  ــى  األولـ ــدفــاع  ال
الحيوي  لــدورهــم  تــقــديــراً  الــعــالــم 
وتضحياتهم  اإلنسانية  وخدماتهم 
مجتمعاتهم  حــمــايــة  ســبــيــل  فـــي 
جائحة  خــال  خــاصــة  وســامــتــهــا 
للجائزة  وترشح   ..»19  - »كوفيد 
تأهل  العالم،  حــول  مشارك   300

 .15 78 وفاز بالجائزة  منهم 

رئيس الدولة يطلع على تفاصيل الجائزة رئيس الدولة يستمع إلى شرح حول الجائزة

محمد بن زايد يهنـــئ الفائزيــــن مــــن أطبـــــاء وممرضيــــن وعائـــالت خــط الـدفــــــاع األول 

الفائزون: تكريم لقيـــم العطــــاء والبـــــذل وتقدير للتضحيات فـــي خــدمــة اإلنســـانيـــــــة 

سيف بن زايد خالل االستقبال

المبادرة
تتعاون مبادرة »ووتر فولز« 

العاملية الطبية العاملية 
»مبادرة اإلمارات للعالم«، 

مع مؤسسات علمية 
وأكادميية عاملية ملنح 

املشاركني شهادات تدريب 
وساعات معتمدة توفر 

التعليم املستمر للعاملني يف 
القطاع الصحي حول العالم، 

وتوفر منصة افتراضية 
للتدريب التخصصي، حيث 

استفاد منها أكثر من 1.3 
مليون شخص من 197 

دولة، وتشارك 80 منظمة 
وجهة دولية يف مبادرات 

»ووترفولز«، من بينها: برملان 
دول البحر األبيض املتوسط 

واللجنة الدولة للصليب 
األحمر ومنظمة أطباء بال 

حدود واالحتاد الدولي 
للمستشفيات وإدارات 

الصحة يف الدولة وملتقى 
نيويورك لطب اإلنسان 

والصحة العامة واالحتاد 
املغاربي العربي ألطباء 

األسنان.

 جائزة »ووتر فولز« 
أطلقتها اإلمارات خالل 

نوفمبر عام 2021

مشارك ترشحوا وتأهل 
منهم 78 وفاز 15  

 محمد بن زايد في صورة جماعية مع الفائزين بحضور طحنون بن محمد وسيف بن زايد وصقر غباش )تصوير: حمد الكعبي وراشد المنصوري(
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رئيس الدولة ونائبه
يهنئان رئيسي الجزائر والرأس األخضر بذكرى االستقالل

أبوظبي )وام(

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه 

الله، برقية تهنئة إلى فخامة عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية 

الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، بمناسبة ذكرى استقالل بالده. 

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقية تهنئة مماثلة 

إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه 

الله، برقية تهنئة إلى فخامة خوسيه ماريا نيفيس رئيس جمهورية 

الرأس األخضر بمناسبة ذكرى استقالل بالده. كما بعث صاحب السمو 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة خوسيه 

ماريا نيفيس. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

برقية تهنئة مماثلة إلى معالي يوليسيس كوريا إي سيلفا رئيس وزراء 

جمهورية الرأس األخضر.

أبوظبي )وام(

 استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش يف قصره، 
أمس األول، مارسي غروسمان سفيرة كندا مبناسبة انتهاء فترة عملها سفيرة لبالدها 

لدى الدولة. 
ورحب معاليه - يف بداية اللقاء - بسفيرة كندا، مؤكدًا أن اإلمارات وكندا تربطهما 

عالقات استراتيجية تزداد رسوخًا وتطورًا بدعم ورعاية من قيادتي البلدين 
الصديقني، مبا يلبي تطلعات شعبيهما، ويحقق مزيدًا من االزدهار والتقدم والنماء. 
وأشاد معاليه بجهود السفيرة وإسهاماتها املتميزة خالل فترة عملها لدى الدولة يف 

تعزيز التعاون وتوطيد العالقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبني الصديقني.. 
متمنيًا لها دوام النجاح والتوفيق يف مهمتها املستقبلية.. مؤكدًا أهمية مواصلة اجلهود 
لدفع العالقات اإلماراتية - الكندية قدمًا نحو شراكة استراتيجية شاملة يف مختلف 

املجاالت والقطاعات. 
من جهتها، أعربت سفيرة كندا عن خالص امتنانها وشكرها لدولة اإلمارات قيادة 

وحكومة وشعبًا على ما حظيت به من حسن استقبال وتعاون ودعم على كافة الصعد 
والذي أسهم بدوره يف إجناح مهمتها خالل فترة عملها سفيرة لبالدها لدى الدولة، 

مشيدة بسياسة قيادة اإلمارات احلكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة، حفظه اهلل، ورؤية سموه االستشرافية، مشيرة إلى مسيرة 

اإلمارات احلضارية الزاخرة باإلجنازات التي وضعتها يف مصاف الدول املتقدمة.

دبي )االتحاد(

شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق االقتصادية 
املتكاملة »دييز«، تخريج جامعة روتشستر للتكنولوجيا-دبـي املنتسبني يف برامج 

البكالوريوس واملاجستير والدبلوم االحترايف للعام الدراسي 2021-2022 فـي حرمها 
اجلديد يف واحة دبـي للسيليكون، املنطقة احلرة التكنولوجية املتكاملة، املنضوية 

حتت مظلة سلطة دبي للمناطق االقتصادية املتكاملة »دييز«.
وأشاد سموه بسجل اإلجنازات احلافل للجامعة ومساهمتها الفاعلة يف دعم تعزيز 

مكانة إمارة دبي كوجهة عاملية للمبدعني واملبتكرين والعقول والنوابغ واملواهب الفذة 
التي تصمم مستقباًل أفضل لإلنسان.

وخّرجت اجلامعة 229 طالبًا وطالبة يف برامج البكالوريوس واملاجستير للعام الدراسي 
2021-2022 فـي برامج الدراسات العليا يف الهندسة الكهربائية والقيادة واالبتكار 
والهندسة امليكانيكية واإلدارة الهندسية وعلوم املدينة الذكية وحتليل البيانات، 

ويف بكالوريوس الهندسة امليكانيكية والهندسة الكهربائية وهندسة اإللكترونيات 
الدقيقة واحلوسبة وأمن احلوسبة وتكنولوجيا املعلومات وإدارة األعمال الدولية 

والتسويق واإلدارة املالية والهندسة الصناعية.
وبذلك يصل عدد خريجي جامعة روتشستر للتكنولوجيا-دبي منذ عام 2010 إلى 

1475 خريجًا وخريجة فـي درجات البكالوريوس واملاجستير والدبلوم فـي تخصصات 
أكادميية نوعية تلبي وتستشرف احتياجات سوق العمل واالقتصاد القائم على املعرفة 

واالبتكار؛ احلالية منها واملستقبلية.
وأكد عبدالرحمن صالح آل صالح، رئيس مجلس إدارة جامعة روتشستر للتكنولوجيا 
- دبـي أن توقعات مؤسسات بحثية عاملية ملستقبل العمل يف الفترة املقبلة تشير إلى 

أن أنظمة العمل الهجينة ستتطلب برمجيات جديدة، وأن أمتتة مختلف العمليات 
ستتسارع، وأن منظومات البيانات ستحقق حتواًل جذريًا يف البنى التحتية الشاملة 

العابرة للقطاعات، وأضاف: »هذه هي التخصصات التي نرى خريجينا اليوم روادًا لها 
يف الغد، ليكونوا قادة تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة واالبتكار املبني على املعرفة 

والتكنولوجيا يف دبي ودولة اإلمارات واملنطقة«.
منصة انطالق

 كما أشاد الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق 
االقتصادية املتكاملة »دييز«، بدور جامعة روتشستر دبي يف استشراف مستقبل 

أسواق العمل وريادة األعمال يف تأهيل جيٍل أكثر إبداعًا وتنوعًا من حيث املواهب 
والتخصصات األكادميية.

نهيان بن مبارك: عالقات اإلمارات 
وكندا استراتيجية وتزداد تطورًا

أحمد بن سعيد: اإلمارات وجهة عالمية 
للمبدعين والمبتكرين والنوابغ

نهيان بن مبارك خالل لقاء سفيرة كندا )وام(

أحمد بن سعيد خالل تكريم الخريجين )من المصدر(

1475 خريجًا وخريجة فـي درجات البكالوريوس 
والماجستير والدبلوم 

حميــد النعيمــي يفتتـــح »زويـــا الصحــــي« 

»تنفيذي الشارقة« يعتمد دفعة جديدة من الدعم السكني 

عجمان )وام(

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن 
راشد النعيمي عضو المجلس األعلى 
حاكم عجمان، أن إمارة عجمان تبنت 
تنسجم  طموحة  استراتيجية  خطة 
ــارات إزاء القطاع  مع رؤيــة دولــة اإلم
المعايير  مــع  ــتــوافــق  وت الــســيــاحــي، 
العالمية في هذا المجال، مشيراً إلى 
أن ما يميز إمارة عجمان وقوعها في 
إمــارات  تتوسط  استراتيجي  موقع 
الــدولــة وأصــغــرهــا مــســاحــة، وهــذا 
جانب  إلـــى  داخــلــهــا،  التنقل  يسهل 
التعليمية  السياحة  قطاعات  توفر 
والعالجية والترفيهية والشواطئ، مما 

يؤسس لتنمية سياحة مستدامة. 
جـــاء ذلـــك خـــالل افــتــتــاح صاحب 
منتجع  أمــس،  عجمان،  حاكم  السمو 
زويا الصحي، في منطقة الزوراء في 

إمارة عجمان، والذي يعتبر أول منتجع 
صحي خمس نجوم في منطقة الشرق 
مجموعة  ويقدم  وأفريقيا،  األوســط 
ــن الـــتـــجـــارب والــبــرامــج  ــة مـ ــعـ واسـ
تم  ــتــي  وال المتخصصة،  العالجية 

تصميمها لتعزيز نمط الحياة الصحي 
والرفاهية في المجتمع. وتجّول سموه 
منطقة  قلب  في  القائم  المنتجع  في 
الزوراء والذي يضم 61 غرفة، بموقعه 
المتميز مع إطاللة رائعة على مالعب 

حيث  القرم،  شجر  وغابات  الجولف 
اطلع على المرافق الصحية المتوفرة 
مجموعة  يــقــدم  الـــذي  المنتجع  فــي 
التي  العالجية  الجلسات  متنوعة من 
تعتمد على عدة ركائز رئيسية، تشمل 
واللياقة،  التأهيل،  ــادة  وإعـ الوقاية 

والترفيه، واالسترخاء. 
أحمد  الشيخ  االفــتــتــاح..  حضر 
صاحب  ممثل  النعيمي  حميد  بــن 
الــســمــو حــاكــم عــجــمــان لــلــشــؤون 
ــة والــمــالــيــة، والــشــيــخ عبد  ــ اإلداريـ
رئيس  النعيمي  حميد  بــن  الــعــزيــز 
والشيخ  السياحية،  التنمية  دائــرة 
راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة 
حميد  والشيخ  والتخطيط،  البلدية 
عبداهلل  والشيخ  النعيمي،  عمار  بن 
النعيمي مدير عام مكتب  بن ماجد 
كبار  من  وعــدد  المواطنين،  شــؤون 

المسؤولين.  

الشارقة )وام(

إلمـــارة  التنفيذي  المجلس  ثــمــن 
السمو  صاحب  توجيهات  الــشــارقــة 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
هيكلة  بإعادة  اهلل«،  »حفظه  الدولة 
لمحدودي  االجتماعي  الدعم  برنامج 
الدخل ليصبح برنامجاً متكاماًل بمبلغ 
ــذي يدعم  ال 28 مليار درهــم، األمــر 
الحياة  وتوفير  االجتماعي  االستقرار 
الكريمة ألبناء الوطن. جاء ذلك خالل 
اجتماع المجلس برئاسة سمو الشيخ 
سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي 
نــائــب حــاكــم الــشــارقــة نــائــب رئيس 
المجلس التنفيذي، الذي عقد صباح 

أمس في مكتب سمو الحاكم. 
محاور  بشمولية  المجلس  وأشـــاد 
بــرنــامــج الــدعــم االجــتــمــاعــي التي 
رئيس  السمو  صاحب  حرص  تعكس 
اإلماراتية  األســرة  دعــم  على  الدولة 
يلزمها  مـــا  ــوفــيــر  وت ومــســاعــدتــهــا، 
برفاه  والعيش  االســتــقــرار  لتحقيق 
ضمن  المجلس  ونــاقــش  وطمأنينة. 
وضع  يخص  فيما  المستمرة  خططه 
والعمل  لــإمــارة  العامة  السياسات 
والهيئات  الــدوائــر  مع  تنفيذها  على 
الحكومي  العمل  وتطوير  الحكومية 
وتقديم أفضل الخدمات والمبادرات، 
عدداً من الموضوعات المهمة المعنية 

بتطوير مختلف القطاعات واألنظمة. 
السمو  صاحب  لتوجيهات  وتنفيذاً 
محمد  بــن  سلطان  الــدكــتــور  الشيخ 
القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم 
االستقرار  لتوفير  الرامية  الشارقة، 
لألسرة  المالئم  والمسكن  األســـري 
الدفعة  المجلس  اعتمد  اإلمــاراتــيــة، 
من  للمستفيدين   2022 للعام  الثانية 
 519 ضمت  والــتــي  السكني  الــدعــم 
مستفيداً بمبلغ إجمالي يصل إلى أكثر 
من 370 مليون درهم. شملت الدفعة 
من  المستفيدين  مختلف  الــجــديــدة 
إمارة  مستوى  على  والمنح  القروض 
المساعدة  أغراض  وتنوعت  الشارقة 
واالستكمال  الجديد  البناء  أجل  من 
على  والحصول  والصيانة  واإلضافة 

مسكن حكومي ووحدة سكنية مصغرة. 
منذ  السكني  الدعم  قيمة  وبلغت 
سنة 2012 حتى اآلن 7 مليارات و806 
من  أكثر  منها  استفاد  درهــم  ماليين 
ومناطق  مدن  في  مستفيد  آالف   10
الــشــارقــة. واعــتــمــد المجلس  إمـــارة 
القروض  ســداد  من  المعفيين  قائمة 
من  اإلعــفــاء  قيمة  وبلغت  السكنية 
سداد القروض السكنية لسنة 2022م 
25 مليوناً و600 ألف درهم للحاالت 
التي تنطبق عليها شروط اإلعفاء من 
الذين انخفض دخلهم الشهري بصفة 
وأصدر  المحدد.  السقف  عن  دائمة 
لسنة   »21« رقـــم  الــقــرار  المجلس 
2022م بشأن مبادرة المخيم الصيفي 

»صيفكم أحلى«.  

من جهته، أكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، أن دولة اإلمارات 
رّسخت موقعها وجهة عاملية للسياحة العالجية؛ بفضل الثقة الدولية 

بإمكاناتها املختلفة وتشريعاتها وأنظمتها وبيئتها اآلمنة املتسامحة 
متعددة الثقافات التي جنحت يف استقطاب كبريات املؤسسات الطبية 

ذات املكانة العاملية املرموقة والشركات السياحية. 
من جهته، قال رائد األعمال السعودي محمد أمير سعيد مؤسس 
منتجع زويا الصحي، إن الهدف من تأسيس هذا املنتجع هو تعزيز 

صحة وسالمة أفراد املجتمع، وتوفير بيئة صحية متخصصة تهدف 
إلى تعزيز صحة العقل واجلسد والروح، لضمان مجتمع صحي يتمتع 

بكافة سبل الرفاهية وجودة احلياة.

وجهة عالمية للسياحة العالجية

حميد النعيمي خالل االفتتاح بحضور أحمد بن حميد وعبد العزيز بن حميد وراشد بن حميد وحميد بن عمار وعبد اهلل النعيمي )وام(

ثّمن توجيهات رئيس الدولة بإعادة هيكلة برنامج الدعم االجتماعي

سلطان بن أحمد القاسمي يترأس اجتماع المجلس التنفيذي )وام(

 النموذج الرعوي

تقرير  على  املجلس  واطلع 
الرعوي  النموذج  مفصل حول 

يف إمارة الشارقة الذي اعتمده 
الشارقة،  حاكم  السمو  صاحب 

املراعي وما  وخطط تنفيذ 
وخدمات.  مرافق  من  ستتضمنه 

مشروع  مكونات  التقرير  وضم 
النزهة يف منطقة  مرعى 
العزب  املدام والتي تشمل 

واملناطق  واملستقبلية،  األولية 
السقي  وجتمعات  الرعوية 
املسيجة  الزراعة  ومناطق 
ومجمع اإلدارة واخلدمات 

الشتوية  واالستراحة  والواحة 
ملربي احلالل وحديقة احلياة 

كذلك  املجلس  واطلع  البدوية. 
العامة لشرطة  القيادة  على رد 
املجلس  توصيات  على  الشارقة 

الشارقة  إلمارة  االستشاري 
القيادة  سياسة  مناقشة  حول 

العامة.
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أبوظبي )وام( 

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه اهلل، باإلفراج عن 737 نزياًل من 
نزالء املنشآت اإلصالحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام يف قضايا مختلفة، وتكفل سموه بتسديد 

الغرامات املالية التي ترتبت عليهم تنفيذًا لتلك األحكام، وذلك مبناسبة حلول عيد األضحى املبارك. 
تأتي مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه اهلل، يف إطار املبادرات اإلنسانية لدولة اإلمارات والتي تستند 

إلى قيم العفو والتسامح، وإعطاء نزالء املنشآت اإلصالحية والعقابية فرصة للبدء من جديد يف املشاركة 
اإليجابية باحلياة، مبا ينعكس على أسرهم ومجتمعهم. ويحرص صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه اهلل، 
كل عاٍم على العفو عن عدٍد من نزالء املنشآت اإلصالحية والعقابية، مبناسبة حلول عيد األضحى املبارك، 

تعزيزًا للروابط األسرية، وإدخال السعادة والسرور إلى قلوب األمهات واألبناء، ومنح النزالء فرصة االستفادة 
من هذه املناسبة املباركة للعودة إلى الطريق الذي يضمن لهم حياة اجتماعية ومهنية ناجحة.

بمناسبة عيد األضحى المبارك

يأمـــر باإلفــراج عن 737 نــزياًل
في المنشــــــآت اإلصـــالحيـــة

رئيس الدولة 

تحصل على صالحية طرح وإدارة المؤهالت

سيف بن زايد يشهد توزيع شهادات 

االعتماد للمعاهد الشرطية 

وشـــهـــد ســـمـــوه تــســلــيــم شـــهـــادات 
الشرطة  كلية  ممثلي  إلــى  االعــتــمــاد 
بن  سيف  وأكاديمية  الداخلية  بــوزارة 
شرطة  وأكاديمية  أبوظبي،  في  زايــد 
الشرطية  الــعــلــوم  وأكــاديــمــيــة  دبـــي، 
المدني،  الدفاع  وأكاديمية  بالشارقة، 
ومعهد  الخاصة،  األمن  قوات  ومعهد 
والمعهد  والتقنية،  الشرطية  العلوم 

الوطني األمني. 
في  الــخــطــوة  هــذه  أهمية  وتتمثل 
ــمــؤســســي فـــي ضــمــان  االعـــتـــمـــاد ال
والتأهيل  ــتــدريــب  ال ــرامــج  ب تــوحــيــد 
وعلى  األكاديميات  هذه  في  الشرطي 
للشرطة  الــعــامــة  الــقــيــادات  مستوى 
إلى جانب رفع كفاءة وجودة  بالدولة، 
مــخــرجــات الــتــدريــب فــي الــمــجــاالت 
في  واالستثمار  واألمنية،  الشرطية 
تأهيلهم  خالل  من  البشرية،  الكوادر 
والعملية،  العلمية  األساليب  بأحدث 
وفقاً ألفضل الممارسات العالمية في 

التدريب المهني.
وأصبحت هذه المؤسسات التعليمية 
بالدولة،  مسجلة  تدريب  مراكز  أول 
طرح  صالحية  على  بموجبه  تحصل 
واألمنية  الشرطية  المؤهالت  وإدارة 
منظومة  متطلبات  وفـــق  المعتمدة 

المؤهالت المهنية.
المبذولة  الجهود  نتيجة  ذلك  جاء 

مـــن هــــذه الـــمـــؤســـســـات وحــرصــهــا 
ــدث أدوات  عــلــى االســتــثــمــار فــي أحـ
وممارسات ضمان الجودة في مختلف 
المهني،  والتعليم  الــتــدريــب  بــيــئــات 
اإلماراتية  المنظومة  من  المستمدة 
الوطنية للمؤهالت، لضمان التوظيف 
التدريب  ومنهجيات  لممكنات  األمثل 
وإدارة  ــرح  طــ خـــدمـــة  فـــي  الــمــهــنــي 
ــق أفضل  الــمــعــتــمــدة وفـ ــمــؤهــالت  ال

أساليب التدريب والتعليم الحديثة. 
حضر الحفل معالي الفريق ضاحي 
الشرطة  رئيس  نائب  تميم،  خلفان 
واألمن العام في دبي، ومعالي الفريق 
العام  القائد  المري  خليفة  عبداهلل 
فــارس  الــلــواء  ومعالي  ــي،  دب لشرطة 
العام لشرطة  القائد  المزروعي  خلف 

أبوظبي.

سيف بن زايد خالل الفعالية بحضور ضاحي خلفان وعبداهلل المري وفارس المزروعي وسالم الشامسي والقيادات الشرطية )وام(

تـتبــنـــــــــى التكــنـــــــــــولـوجــــيـــــا 
المتقدمة للتنمية الشاملة

حكومة اإلمارات
عمر سلطان العلماء: 

 دبي )االتحاد(

للذكاء  دولـــة  وزيـــر  العلماء  سلطان  عمر  معالي  ــد  أك
عن  العمل  وتطبيقات  الرقمي  واالقــتــصــاد  االصطناعي 
بعد، أن حكومة دولة اإلمارات تتبنى التكنولوجيا المتقدمة 
تشهدها  التي  الشاملة  والتنمية  التطوير  لعمليات  أساساً 
لتوجيهات صاحب  الدولة في مختلف المجاالت، تجسيداً 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
الــوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«، في توظيف  رئيس مجلس 
بمستوى  االرتقاء  في  منها  واالستفادة  الحديثة  التقنيات 
وبناء  الناس  حياة  لتحسين  متميزة  وتقديم خدمات  األداء 

مستقبل أفضل لألجيال القادمة.
جاء ذلك لدى توقيع معالي عمر سلطان العلماء مذكرة 
تفاهم مع باس ليمنس المدير العام لشركة »تشيناليسيس« 
في قارة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا، لتقديم برنامج 
تدريبي افتراضي لموظفي الجهات الحكومية في مجاالت 

قدرات  بناء  بهدف  االفتراضية  واألصــول  تشين«  »البلوك 
الخبرات  مــن  باالستفادة  مهاراتهم  وتطوير  الموظفين 

العالمية في هذا المجال المستقبلي.
تقنيات  توظيف  إلى  تهدف  التفاهم  مذكرة  إن  وأضاف: 
ــارات  اإلم لدولة  ذكــي  مستقبل  لتصميم  تشين«  »البلوك 
وتحقيق رؤي وتوجهات القيادة الرشيدة في التحول الرقمي 
اإلمارات  لدولة  الرقمية  التحتية  البنية  وتعزيز  المستدام 
توظيف  خــالل  من  الــدولــة،  في  الرقمي  االقتصاد  ودعــم 
مستقبل  مالمح  لرسم  المستقبلية  والــمــهــارات  األدوات 
عن  عبر  جرونيجر،  مايكل  جهته،  مــن  ــارات.  ــ اإلم دولــة 
سعادته باختيار شركة »تشيناليسيس« للمشاركة في تطوير 
على  والعمل  تشين«،  »البلوك  وتقنيات  الرقمية  المهارات 
رقمي  اقتصاد  بناء  ودعم  الرقمية  التحتية  البنية  ترسيخ 
النوعية  والنقالت  القياسية  بالخطوات  وأشــاد  مستدام، 
التي اتخذتها الدولة لترسيخ مكانتها كمركز عالمي »للبلوك 

تشين« و»كريبتو«.

أبوظبي )وام(

شهد الفريق سمو الشيخ 

سيف بن زايد آل نهيان نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير 

الداخلية في أبوظبي، حفل 

توزيع شهادات االعتماد 

المؤسسي للكليات 

واألكاديميات والمعاهد 

الشرطية واألمنية من قبل 

مركز المؤهالت األمنية بالوزارة 

»الجهة المانحة للمؤهالت 

الشرطية واألمنية«، لتكون هذه 

المعاهد مراكز تحصل على 

صالحية طرح وإدارة المؤهالت 

الشرطية واألمنية وفق 

متطلبات منظومة المؤهالت 

المهنية.

 االستثمار في الكوادر 
البشرية من خالل 
تأهيلهم بأحدث 

األساليب العلمية 
والعملية 

 

عمر سلطان العلماء يوقع االتفاقية مع شركة تشيناليسيس )من المصدر(

بمناسبة عيد األضحى المبارك

حاكم الشارقة يأمر باإلفراج عن 194 نزياًل

حاكم عجمان يأمر باإلفراج عن 93 نزياًل 

الشارقة )وام(

الشيخ  الــســمــو  صــاحــب  أمـــر 
محمد  بـــن  ســلــطــان  ــور  ــتـ ــدكـ الـ
األعلى  المجلس  عضو  القاسمي 
حاكم الشارقة، باإلفراج عن 194 
نزياًل من جنسيات مختلفة، ممن 
بإدارة  محكوميتهم  فترة  يقضون 
واإلصالحية  العقابية  المؤسسة 
بالشارقة وانطبقت عليهم شروط 
للتمتع  أهليتهم  وثــبــتــت  الــعــفــو 
بالعفو وفق شروط حسن السيرة 
عيد  بمناسبة  ــك  وذل والــســلــوك، 

األضحى المبارك. 
ــف الــــزري  ــواء ســي ــ ــل ــ ورفـــــع ال
ــام شــرطــة  ــشــامــســي قــائــد عــ ال

التهاني  آيـــات  أســمــى  الــشــارقــة، 
لمقام  المناسبة  بهذه  والتبريكات 
الشارقة،  حاكم  السمو  صاحب 

اإلنسانية  المكرمة  هــذه  مثمناً 
المحكومين.  عن  بالعفو  لسموه 
تأتي  المكرمة  هــذه  أن  وأضــاف 
المستمر  سموه  لنهج  استكماالً 
كيان  على  الحفاظ  على  القائم 
وإدخــال  ترابطها  ودعــم  األســـرة 
وعلى  عليهم  ــســرور  وال البهجة 
المباركة.  األيام  أسرهم في هذه 
الفور  على  سيتم  أنه  إلى  وأشــار 
الصادر عن  السامي  األمر  تنفيذ 
ســمــوه، مــعــربــاً عــن أمــلــه فــي أن 
للخير  باعثاً  المكرمة  هذه  تكون 
في نفوس المفرج عنهم، وسبياًل 
تجربتهم  دروس  مــن  لالستفادة 
وأهليهم  مجتمعهم  إلــى  والــعــودة 

أفراداً صالحين.

عجمان )وام(

الشيخ  الــســمــو  صــاحــب  أمـــر 
عضو  النعيمي  راشــد  بــن  حميد 
عجمان  حاكم  األعــلــى  المجلس 
باإلفراج عن 93 نزياًل بالمنشآت 
القيادة  في  والعقابية  اإلصالحية 
بمناسبة  عجمان،  لشرطة  العامة 
عيد األضحى المبارك، وذلك لما 
أثبتوا من حسن السيرة والسلوك 
العقوبة  ــدة  مـ تــنــفــيــذهــم  ــالل  خـ
العفو  شـــروط  عليهم  وانطبقت 
وثبتت أهليتهم للتمتع به وإعفائهم 
المتبقية  المحكومية  مـــدة  مــن 

عليهم. 
من  حرصاً  اإلفـــراج  أمــر  يأتي 
صاحب السمو حاكم عجمان على 
نفوس  إلى  واألمل  البهجة  إدخال 
وعائالتهم  خاصة  بصفة  النزالء 
وأقــربــائــهــم وأصــدقــائــهــم بصفة 
ــراج  ــ اإلف فــرحــة  لتكتمل  عــامــة 
عائالتهم  مع  الشمل  ولــم  لديهم 
سموه،  لرعاية  وتأكيداً  وذويهم، 
واهتمامه البالغين بأوضاع أفراد 
المجتمع على اختالف شرائحهم 

وأعرب  االجتماعية.  وأوضاعهم 
حــاكــم عجمان  الــســمــو  صــاحــب 
بعودة  عنهم  للمفرج  تمنياته  عن 
صالحة وقويمة للمجتمع والحياة 
ــوا مــدة  ــضـ ــعــد أن أمـ ب الــعــامــة 
العيد  فرحة  ولتكتمل  عقوبتهم، 

بعودة النزالء إلى أسرهم. 
الــشــيــخ سلطان  الـــلـــواء  ورفـــع 
عام  قــائــد  النعيمي  عــبــداهلل  بــن 
المناسبة،  بهذه  عجمان  شرطة 
إلى  والتقدير  الشكر  آيات  أسمى 
بن  حميد  الشيخ  السمو  صاحب 

المجلس  عضو  النعيمي  راشـــد 
أمر  على  عجمان  حاكم  األعــلــى 
المحكومين  عــن  بالعفو  ســمــوه 
ــه عــلــى  ــرصـ ــكــس حـ ــع والـــــــذي ي
ليكونوا  الفرصة  السجناء  منح 
وليلتئم شملهم  أسوياء،  أشخاصاً 
مــع عــائــالتــهــم. وأوضـــح أن أمر 
عميقاً  إحــســاســاً  ــؤكــد  ي ســمــوه 
بأهمية أن يتمتع اإلنسان بحريته، 
مفتوحة  العودة  ــواب  أب تظل  وأن 
والتراجع عن األخطاء واالستفادة 
بها  مر  التي  والعبر  الــدروس  من 
الماضية  الفترة  خالل  السجناء 
والتوبة  االســتــقــامــة  ــى  إل سبياًل 

النصوح في حياتهم. 
سلطان  الشيخ  الــلــواء  وأعـــرب 
تمنياته  عن  النعيمي  عبداهلل  بن 
كافية  العقوبة  فــتــرة  تــكــون  ــأن  ب
للمجتمع  وعــودتــهــم  إلصــالحــهــم 
ــقــومــون  ــاء ي ــ ــوي كـــأشـــخـــاص أســ
بدورهم في خدمة الوطن، مؤكداً 
ــاشــرة إجـــــراءات  ــب ــه ســتــتــم م ــ أن
عنهم  المفرج  عن  ــوراً  ف اإلفـــراج 
عيد  قبل  أســرهــم  ــى  إل لعودتهم 

األضحى.

بناء قدرات الموظفين 
وتطوير مهاراتهم 

باالستفادة من الخبرات 
العالمية

برايا )وام( 

قدم سلطان علي 
احلربي أوراق اعتماده 

إلى فخامة خوسيه 
ماريا نيفيس رئيس 

جمهورية الرأس 
األخضر، سفيرًا فوق 

العادة ومفّوضًا غير 
مقيم لدولة اإلمارات 
لدى جمهورية الرأس 

األخضر، وذلك 
خالل مراسم أقيمت 

يف القصر الرئاسي 
يف العاصمة برايا. 

ونقل السفير احلربي 
حتيات صاحب السمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل«، وصاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم دبي »رعاه اهلل«، إلى فخامة نيفيس ومتنياتهما لبالده وشعبه 
باملزيد من التقدم واالزدهار. 

من جانبه، حمل فخامة نيفيس السفير حتياته إلى صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل« وصاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي »رعاه اهلل«، ومتنياته لدولة اإلمارات حكومة وشعبًا باملزيد من التطور 

والنماء. ومتنى فخامته لللسفير احلربي التوفيق يف مهام عمله.

 رئيس جمهورية الرأس األخضر خالل لقاء سفير الدولة )وام(

رئيس الرأس األخضر يتسلم
أوراق اعتماده سفير الدولة 
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ــدعــم  وتـــتـــم تــغــطــيــة بــرنــامــج ال
تنمية  وزارة  خـــال  مــن  بــالــكــامــل 
البرنامج  يــضــم  فيما  المجتمع، 
3 مــحــاور أســاســيــة لــدعــم األســر 
المحدود،  الدخل  ذات  اإلماراتية 
للدعم،  جديدة  مخصصات  تشمل 
وعاوات تمت زيادتها، واستحداث 
واالحــتــيــاجــات  للتضخم  عــــاوات 
الغذائية  ــمــواد  ال مثل  األســاســيــة 

والماء والكهرباء والوقود.

الفئات المستفيدة 
المجتمع  تنمية  وزارة  أوضحت 
أنه سيتم بدء صرف المخصصات 
الــقــادم،   2022 سبتمبر  شهر  فــي 
المساعدة االجتماعية  أن  موضحة 
ــارة عــن مــبــالــغ مالية  ســتــكــون عــب
تـــصـــرف لــلــمــســتــحــقــيــن مـــن ذوي 
الشروط  بحسب  المحدود  الدخل 
االستحقاق  شروط  وأن  واألحكام، 

تحدد بحسب الحالة االجتماعية.
فـــيـــمـــا كـــشـــفـــت الـــــــــــوزارة أن 
ــلـــمـــســـاعـــدات  الـــمـــســـتـــحـــقـــيـــن لـ
الفئات  االجتماعية تضم عددا من 

ــي بــلــغ  ــتـ ــي األســــــر الـ ــ وهـ
ســـن الــمــعــيــل فــيــهــا 25 
ــوق، ويعمل  فـ عــامــا ومـــا 
ولـــــــدى األســـــــــرة دخـــل 

المساعدة  قيمة  عــن  يقل 
األسرة،  أفراد  لعدد  المقررة 
أسرة  يعيل  الذي  والمتقاعد 
ــل عن  ــق ودخـــــل األســــــرة ي
المقررة  المساعدة  قيمة 
لعدد أفراد األسرة بموجب 

الشروط واألحكام.
ــدة  ــاعـ ــسـ ــمـ ــا يـــســـتـــحـــق الـ ــ ــم ــ ك
ــار الــمــواطــنــيــن،  ــب االجــتــمــاعــيــة ك
الهمم  وأصحاب  صحياً،  والعاجز 
الـــذيـــن لــيــس لــديــهــم دخـــل يــفــوق 
لعدد  الــمــقــررة  الــمــســاعــدة  قيمة 
المسجونين،  وأسر  األســرة،  أفــراد 
الذين  النسب  ومجهولي  واأليــتــام، 
يـــفـــوق قيمة  ــل  ــهــم دخــ ــدي ل ــيــس  ل

المساعدة المقررة.
األرامل  المساعدة  يستحق  كما 
مـــمـــن لـــديـــهـــن ابــــن/أبــــنــــاء مــن 
دخلهم  ومجموع  الهمم  أصــحــاب 
لعدد  المقررة  المساعدة  عن  يقل 
ممن  والمطلقات  األســرة،  أفــراد 
ــاء مــن أصــحــاب  ــن ــن/أب لــديــهــن اب
عن  يقل  دخلهن  ومجموع  الهمم 
أفــراد  لعدد  المقررة  المساعدة 
العدة  فترة  في  واألرامــل  األســرة، 
قيمة  عــن  يقل  دخلهن  ومــجــمــوع 
أفــراد  لعدد  المقررة  المساعدة 
األسرة، وكل شخص ال يعمل وبلغ 
لديه  وليس  عــامــاً   45 العمر  مــن 

المساعدة. يفوق قيمة  دخل 

قيمة المساعدة االجتماعية
أوضحت الوزارة أنه يتم احتساب 
قيمة المساعدة االجتماعية بحسب 
واستحقاقها  ــرة  األسـ ــراد  أفـ عــدد 
للعاوات وتختلف من أسرة ألخرى 
ــاالت االجــتــمــاعــيــة،  ــحـ بــحــســب الـ
األســاســي  المستفيد  وسيحصل 
وتصرف  درهــم،   5,000 مبلغ  على 
3,500 درهم،  بمبلغ  للزوجة عاوة 
فيما تبلغ عاوة االبن األول 2,400 
درهم، واالبن الثاني والثالث 1,600 
ــن الـــرابـــع ومـــن يليه  ــ ــم، واالب ــ دره
األبناء  وتــرفــع عــاوة  درهـــم،   800
إلى  الجامعية  بالدراسة  الملتحقين 
المتفوقين  للطاب  درهــم   3,200
مــحــددة.  بــجــامــعــات  والملتحقين 
التي  السكن  بــدل  عــاوة  وتــضــاف 
تصل إلى 2,500 درهم بحد أقصى 
العاوة،  شــروط  انطبقت  حال  في 
وتضاف عاوة الخبرة لرب األسرة 
 2,000 بمقدار  والمتقاعد  العامل 
في  األســاســي  المبلغ  على  درهـــم 
المبلغ  يصل  حتى  سنوات   10 كل 
ــم  درهـ  13,000 ــى  ــ إل األســـاســـي 

شهرياً.

األساسي  المستفيد  يحصل  كما 
البالغ من العمر 45 عاماً وال يعمل 
مساعدة اجتماعية مشروطة بقيمة 
2,000 درهم وتزيد بمقدار 1,000 
درهم كل خمس سنوات لتصل الى 
 60 سن  بلوغه  عند  درهــم   5,000
عاوة  على  زوجته  وتحصل  عاما، 
حتى  درهــم   1,000 بمبلغ  الــزوجــة 
بلوغ  عند  درهــم   3,500 الــى  تصل 
كما ويحصل  60 عاما.  الــزوج سن 
عن  الباحث  األســاســي  المستفيد 
اجتماعية  مــســاعــدة  عــلــى  الــعــمــل 
 5,000 بقيمة  6 شهور  لمدة  مؤقتة 
العاوات  باقي  وتنطبق عليه  درهم 

المتعلقة بالزوجة واألبناء.

دعم الكهرباء والماء
أشارت وزارة تنمية المجتمع إلى 
الكهرباء  دعم  من  المستفيدين  أن 
والمياه سيتم من خال التنسيق مع 
تقديم  يتم  بحيث  المعنية  الجهات 
دعم شهري بنسبة 50% الستهاك 
الكهرباء األقل من 4,000 كيلو واط، 
 %50 بقيمة  للمياه  شهري  ودعــم 
الستهاك المياه األقل من 26,000 
لطلب  التسجيل  ويمكن  ــون.  جــال
ــاء مــن خال  ــم دعــم الــكــهــربــاء وال
تنمية  ــوزارة  لـ اإللكتروني  الموقع 
الثاثاء  يــوم  من  ابــتــداء  المجتمع، 
المستحقين  أن  مضيفًة  يوليو،   5
لهذا الدعم ينطبق على األسرة التي 
أحد أفرادها )الزوج أو الزوجة( 
ومــجــمــوع  ــعــمــل  ي كــاهــمــا  أو 
درهم   25,000 من  أقل  دخلهما 
باحتساب  ذلـــك  ويــتــم  شــهــريــاً، 
والمعاشات  الشهرية  الــرواتــب 
الرخص  ــدات  وعــائ التقاعدية 
ــائـــدات األمـــاك  الــتــجــاريــة وعـ
العقارات  من  والدخل  المؤجرة 
دعم  يستحق  كما  المستثمرة. 
المتقاعدين  والمياه  الكهرباء 
أعمارهم  تقل  أبناء  لديهم  ممن 
عن 21 سنة وغير متزوجين وال 
يعملون ومجموع دخلهم أقل من 
شــهــريــاً،  درهـــم   25,000
وزارة  ــاغ  ــ إب ــجــب  وي
تــنــمــيــة الــمــجــتــمــع 
عـــن الــتــغــيــيــرات 
في دخل األسرة 
والــــتــــغــــيــــرات 
ــة  ــ ــال ــحــ ــ فــــــي ال

االجتماعية.

تنفيذًا لتوجيهات رئيس الدولة بإعادة هيكلة برامج الدعم االجتماعي 

تــــوفيــــــر أفضــــــل جــــــودة حيـــــــــــاة للمـــــواطنيــــــن فـــــــــــي الدولــــــــة
حصة بوحميد: وزارة تنميـــــــــة المجتمع بدأت فــــــورًا تنفيـــــذ توجيــــه رئيس الدولــــة 
البــــــرنامــــــــــــج خطـــــــوة محــــوريــــــة مهمـــــــة فـــــــــــــي قطــــــاع العمــــــــــل االجتمــــــاعــــــــــــــي

بدء استقبال طلبات عـالوات بدل التضخم 
تنفيذ برنامج املساعدات االجتماعية فــي سبتمبــر املقبل

صــرف دعم املواد الغذائيـــة بنسبــة  دعم الوقود لبعض فئات املجتمع 

ــة  ــمــي ــن ت وزارة  أوضـــــحـــــت 
لبعض  الوقود  دعم  أن  المجتمع، 
الدخل  ذوي  من  المجتمع  فئات 
المحدود سيكون في حال ارتفاع 
درهــم/  2.1 عن  الــوقــود  أسعار 

مبلغ  احتساب  سيتم  حيث  لتر، 
الــوقــود  أســعــار  بحسب  الــدعــم، 
الحكومة  تقدم  بحيث  الشهرية، 
85% من  الدعم الشهري بنسبة 
الحالة،  هــذه  فــي  الــوقــود  قيمة 
على  الــدعــم  قيمة  تختلف  وقــد 
رب  يستحق  إذ  الــحــالــة.  حسب 
األســـرة الــمــوظــف دعــم لـــ 300 
لتر، فيما تحصل الزوجة العاملة 

200 لتر إضافي. على 
من  الموظف  العائل  ويحصل   
لـ  دعــم  على  الــزوجــة  أو  الـــزوج 
غير  أحدهما  كــان  إذا  لتر   300
أو  )متقاعد  الدعم  على  حاصل 

ــى ذلك  يــعــمــل(. بــاإلضــافــة إل ال 
أو  ــزوج  ال من  المتقاعد  يحصل 
ليتر   300 لـــ  دعــم  على  الــزوجــة 
الـ  سن  دون  أبناء  لديه  كان  إذا 
متزوجين  وغير  يعملون  وال   21
حـــاصـــل على  ــر  غــي وأحـــدهـــمـــا 
يعمل(.  ال  أو  )متقاعد  الــدعــم 
الوقود  دعم  اعتماد طلب  وسيتم 
ــذكـــي لــشــركــة  فـــي الــتــطــبــيــق الـ
مرتبطاً  وسيكون  للتوزيع،  أدنوك 

الهوية. برقم 
ويــتــم صـــرف الـــدعـــم لــأســر 
عن  ــل  ــق ي ــذي  ــ الـ ــل  ــدخـ الـ ذات 
أفـــراد  ولــديــهــا  درهـــم   25.000
ويــســتــحــق  عــمــلــهــم،  رأس  عــلــى 
أفرادها  أحد  التي  األسر  الدعم 
كاهما  أو  الــزوجــة(  أو  )الـــزوج 
من  أقل  دخلهما  ومجموع  يعمل 

25.000 درهم شهرياً.

سيتم صرف  أنه  الوزارة  أوضحت 
 %75 بنسبة  الغذائية  المواد  دعــم 
ــمــواد  مــن نــســبــة تــضــخــم أســعــار ال
قيمة  وترتبط  األساسية.  الغذائية 
للمواد  التضخم  نسب  بتغير  الدعم 
الغذائية األساسية، ويزيد الدعم مع 
األسرة  دعم  وسيتم  التضخم.  زيادة 
من خال المستفيد الرئيسي )مقدم 
الطلب(. ويمكن االستفادة من عاوة 
ــواد الــغــذائــيــة عــبــر مــنــافــذ بيع  ــم ال
المعتمدة  الغذائية  والــمــواد  السلع 
اإلعان  سيتم  والتي  المبادرة  لهذه 

القادمة. الفترة  عنها خال 
ويــتــم صــرف الــدعــم لــأســر ذات 
 25.000 عـــن  ــقــل  ي الــــذي  الـــدخـــل 
ــى رأس  ــراد عــل ــ ــا أفـ ــه ــدي درهــــم ول
التي  األسر  الدعم  ويستحق  عملهم، 
ــزوج أو الــزوجــة(  أحــد أفــرادهــا )الـ
دخلهما  ومجموع  يعمل  وكاهما  أ 

كما  شهرياً،  درهم   25.000 من  أقل 
أبناء  لديهم  ممن  المتقاعدين  يضم 
وغير  سنة   21 عــن  أعــمــارهــم  تقل 
متزوجين وال يعملون ومجموع دخلهم 
25.000 درهم شهرياً. ويتم  أقل من 
الشهرية  ــرواتــب  ال باحتساب  ذلــك 
والــمــعــاشــات الــتــقــاعــديــة وعــائــدات 
التجارية وعائدات األماك  الرخص 
ــمــؤجــرة والـــدخـــل مــن الــعــقــارات  ال

المستثمرة.
وأشارت وزارة تنمية المجتمع إلى 
المساعدة  لطلب  التقديم  آلية  أن 
المتعلقة  واالستفسارات  االجتماعية 
ــن خـــال الــمــوقــع  بــالــدعــم ســتــتــم م
لوزارة  الذكي  والتطبيق  اإللكتروني 
www.mocd. المجتمع  تنمية 

باستخدام  والتسجيل   ،;gov.ae
بالهوية  التسجيل  أو  الرقمية  الهوية 

اإلماراتية.

فالح األحبابي: 

أحمد الخاطري: 

أحمد الطنيجي: 

أبوظبي )االتحاد(

 أكد معالي فالح األحبابي، رئيس مجلس 
إدارة هيئة أبوظبي لإلسكان، حرص 

القيادة الرشيدة، ممثلة بصاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة، حفظه اهلل، على تلبية احتياجات 
املواطنني واالستجابة إلى تطلعاتهم، 

لتحقيق الرفاه االجتماعي، وتوفير سبل 
العيش الكرمي للمواطنني يف الدولة.

وتوجه بالشكر والعرفان لصاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على 

توجيهاته الكرمية بإعادة هيكلة برنامج 
دعم ذوي الدخل احملدود ورفع امليزانية من 

14 مليار درهم إلى 28 مليار درهم. 
وأكد يف تصريح لـ »االحتاد« أهمية 

توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة يف 
تعزيز االستقرار األسري، مبا يضمن رفع 

جودة احلياة لكافة فئات املجتمع.

هدى الطنيجي )رأس الخيمة(

 قال املستشار أحمد محمد اخلاطري، 
رئيس دائرة محاكم رأس اخليمة، إن حزمة 

املكارم التي أمر بها صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 

حفظه اهلل، بإعادة هيكلة الدعم الذي 
يستهدف ذوي الدخل احملدود ملواجهة 

متطلبات احلياة وضمان العيش الكرمي، 
أثلجت صدورنا جميعًا، وأسعدت قلوب 

املستهدفني بها، وجاءت املبادرة السامية 
لتؤكد حرص قيادتنا الرشيدة العميق 

على االرتقاء بحياة املواطنني، وقد جتلى 
ذلك يف شمولية حزم املبادرة لكافة 

جوانب احلياة، كالتعليم ومصروفات 
احملروقات وتكاليف الكهرباء واملاء واحلياة 

املعيشية ألفراد األسرة.
وأضاف اخلاطري: أعتقد جازمًا أن 

املبادرة ستساهم بشكل كبير يف إيجاد 
التوازن املطلوب بني فئات املجتمع وفقًا 

لدخل األسرة ومنط عيشها االجتماعي 
واالقتصادي والسمة البارزة فيها النسبة 
السخية للهيكلة التي بلغت 100%، وهي 
نسبة تاريخية منذ قيام دولة اإلمارات، 

متجاوزة جميع التوقعات.
 واختتم تصريحه قائاًل: »ال يسعنا يف 

هذا املقام سوى أن نرفع أسمى آيات الشكر 
والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 
حفظه اهلل، على هذه املكرمة، ونسأل اهلل 
العلي القدير أن يحفظ قيادتنا ووطننا، 

وأن يحقق رؤى وتطلعات صاحب السمو 
رئيس الدولة«.

رأس الخيمة )االتحاد( 

قال املقدم الدكتور أحمد سبيعان 
الطنيجي، مدير مركز الدعم االجتماعي 

بشرطة رأس اخليمة، إن املبادرة التي أمر 
بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة، حفظه اهلل، بإعادة 
هيكلة الدعم الذي يستهدف ذوي الدخل 

احملدود، هي بشارة خير وسعادة يف دولة 
السعادة، هذه املكرمة التي استبشر بها 

شعب اإلمارات، وهي ليست بغريبة على 
قيادتنا التي تبادر قبل الطلب باملكرمات 

واملبادرات االستثنائية.
 وأضاف: أبناء اإلمارات على موعد مع 

عهد جديد من اخلير والعطاء والتقدم 
والرخاء، فاهتمام سيدي صاحب السمو 

رئيس الدولة، حفظه اهلل، بهذه الفئة من 
املجتمع يدل على استشعاره الحتياجاتهم 
 اليومية، وسيكون لها أكبر األثر يف حتقيق 

االستقرار املعيشي والدعم االجتماعي 
لألسر واألفراد. وذكر أنه على جميع 

املواطنني واملقيمني أن يشكروا اهلل أواًل 
على نعمة القيادة الرشيدة وما حبانا اهلل 
به يف هذا املجتمع من اخليرات واملكرمات 

والتطور الكبير على مستوى املنطقة 
والعالم، هذه املبادرة ستحقق أثرًا إيجابيًا 

كبيرًا، ال سيما لدى الشباب الباحث 
عن العمل، وهو ما تؤكد عليه قيادتنا 
أنها معهم يف كل أحوالهم، وأيضًا لكبار 
املواطنني وذوي الدخل احملدود، ومنذ 

اإلعالن عن املكرمة ملسنا الرضى والفرح 
والسعادة يف املجتمع، مبتهلني إلى اهلل 

تعالى بأن يدمي علينا النعم، وأن يوفق 
رئيس دولتنا، حفظه اهلل، لكل خير.

دبي )االتحاد(

بوحميد،  بنت عيسى  أكدت معالي حصة 

أن توجيه صاحب  المجتمع  تنمية  وزيرة 

آل نهيان رئيس  زايد  الشيخ محمد بن  السمو 

برنامج  هيكلة  بإعادة  الله،  حفظه  الدولة، 

رؤية  يرسخ  المتكامل،  االجتماعي  الدعم 

قيادة دولة اإلمارات بأن تكون دولة اإلمارات 

بكافة  للمجتمع  تمكينًا  الدول  أفضل  من 

فئاته، ودعم وتوفير أفضل جودة حياة 

للمواطنين.

االجتماعي  الدعم  »برنامج  معاليها  وصرحت 

سيشمل عددًا أكبر من األسر، والهدف 

أفضل جودة حياة  بتوفير  رؤية قيادتنا  ترجمة 

اإلمارات«. للمواطنين في دولة 

البرنامج يُعد خطوة  أن  إلى  وأشارت معاليها 

االجتماعي  العمل  قطاع  في  مهمة  محورية 

تؤكد عزم دولة اإلمارات على مواصلة إطالق 

تعزيز  بهدف  الكبرى،  الحكومية  المبادرات 

الفئات  بين  الوطن، السيما  أبناء  جودة حياة 

الدخل، محدودة 

المجتمع  تنمية  وزارة  أن  معاليها  مؤكدًة 

السمو  بدأت فورًا في تنفيذ توجيه صاحب 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كي يتم 

أرجاء  كافة  في  للمستحقين  الدعم  تقديم 

الجهات  جميع  مع  بالتنسيق  وذلك  الدولة، 

العالقة. ذات 

الوزيرة: »وزارة  كما أضافت معالي 

استقبال  في  بدأت  المجتمع  تنمية 

ابتداًء  التضخم  بدل  طلبات عالوات 

تنطبق عليهم  لمن  أمس،  من، 

تنفيذ  بدء  وسيتم  الشروط، 

االجتماعية  المساعدات  برنامج 

سبتمبر  شهر  في  الجديد 

القادم«.

تنمية  وزارة  أوضحت  وتفصياًل، 

الدعم  برنامج  أن  المجتمع 

لمحدودي  االجتماعي 

الدخل في دولة اإلمارات 

تصل  المتحدة  العربية 

إلى  اإلجمالية  قيمته 

28 مليار درهم، حيث 

الدعم  قيمة  ُرفعت 

السنوي  االجتماعي 

من 2.7 مليار إلى 

5 مليارات درهم 

سنويًا.

تحقيـــــق الرفـــــــاه 
االجتماعي 

تعـــزيز االستقـــــــرار 
األســـري 

بشــــــــــارة خيــــــــــــر 

المتقاعدون

كما يضم 
املتقاعدين ممن 
لديهم أبناء تقل 

أعمارهم عن 
21 سنة وغير 
متزوجني وال 

يعملون ومجموع 
دخلهم أقل من 

25000 درهم 
شهريًا. ويتم ذلك 

باحتساب الرواتب 
الشهرية واملعاشات 

التقاعدية 
وعائدات الرخص 

التجارية 
وعائدات األمالك 

املؤجرة والدخل 
من العقارات 

املستثمرة، عالوة 
املواد الغذائية

برنامج الدعم 
االجتماعـــي:

يستهـــــــــــــدف أصحـــــــــــــاب الـــدخـــــل 
المحدود ممن يقل مصدر دخلهم 
عـــــــن 25 ألـــــف درهــــم شهـــــــريـــــًا 

يراعي االرتفــاعات في نسب 
التضخــــــــــــــــــــم ويــــواكــــــــــــــــــــــب 
التغيـــــرات االقتصــــــــــاديـــــــــــــــة

يشجـــــــــــع على استمـــــــــرار التعليـــــــم 
ويكافــــــئ المواطنيــــــن مــــــــــــن ذوي 
الخبــــــرات علــــى عطائهم للــــوطـــــــــن

أضاف بعض العالوات كعالوة 
السكــــــــــن ومخصص التعليـــــــم 
الجـــــامعـــــــــي للمتفـــــــــوقيـــــــــــن

يحشد المزيد من الحوافز والبرامج والمبادرات بالتعاون والشراكة مع مختلف الجهات المعنية 

 احتســـاب مبلــغ 
الدعـــــم بحســــب 

أسعــــــــــــار 
الوقـــــــود 
الشهـــرية 

% % 7575
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ــدعــم  وتـــتـــم تــغــطــيــة بــرنــامــج ال
تنمية  وزارة  خـــال  مــن  بــالــكــامــل 
البرنامج  يــضــم  فيما  المجتمع، 
3 مــحــاور أســاســيــة لــدعــم األســر 
المحدود،  الدخل  ذات  اإلماراتية 
للدعم،  جديدة  مخصصات  تشمل 
وعاوات تمت زيادتها، واستحداث 
واالحــتــيــاجــات  للتضخم  عــــاوات 
الغذائية  ــمــواد  ال مثل  األســاســيــة 

والماء والكهرباء والوقود.

الفئات المستفيدة 
المجتمع  تنمية  وزارة  أوضحت 
أنه سيتم بدء صرف المخصصات 
الــقــادم،   2022 سبتمبر  شهر  فــي 
المساعدة االجتماعية  أن  موضحة 
ــارة عــن مــبــالــغ مالية  ســتــكــون عــب
تـــصـــرف لــلــمــســتــحــقــيــن مـــن ذوي 
الشروط  بحسب  المحدود  الدخل 
االستحقاق  شروط  وأن  واألحكام، 

تحدد بحسب الحالة االجتماعية.
فـــيـــمـــا كـــشـــفـــت الـــــــــــوزارة أن 
ــلـــمـــســـاعـــدات  الـــمـــســـتـــحـــقـــيـــن لـ
الفئات  االجتماعية تضم عددا من 

ــي بــلــغ  ــتـ ــي األســــــر الـ ــ وهـ
ســـن الــمــعــيــل فــيــهــا 25 
ــوق، ويعمل  فـ عــامــا ومـــا 
ولـــــــدى األســـــــــرة دخـــل 

المساعدة  قيمة  عــن  يقل 
األسرة،  أفراد  لعدد  المقررة 
أسرة  يعيل  الذي  والمتقاعد 
ــل عن  ــق ودخـــــل األســــــرة ي
المقررة  المساعدة  قيمة 
لعدد أفراد األسرة بموجب 

الشروط واألحكام.
ــدة  ــاعـ ــسـ ــمـ ــا يـــســـتـــحـــق الـ ــ ــم ــ ك
ــار الــمــواطــنــيــن،  ــب االجــتــمــاعــيــة ك
الهمم  وأصحاب  صحياً،  والعاجز 
الـــذيـــن لــيــس لــديــهــم دخـــل يــفــوق 
لعدد  الــمــقــررة  الــمــســاعــدة  قيمة 
المسجونين،  وأسر  األســرة،  أفــراد 
الذين  النسب  ومجهولي  واأليــتــام، 
يـــفـــوق قيمة  ــل  ــهــم دخــ ــدي ل ــيــس  ل

المساعدة المقررة.
األرامل  المساعدة  يستحق  كما 
مـــمـــن لـــديـــهـــن ابــــن/أبــــنــــاء مــن 
دخلهم  ومجموع  الهمم  أصــحــاب 
لعدد  المقررة  المساعدة  عن  يقل 
ممن  والمطلقات  األســرة،  أفــراد 
ــاء مــن أصــحــاب  ــن ــن/أب لــديــهــن اب
عن  يقل  دخلهن  ومجموع  الهمم 
أفــراد  لعدد  المقررة  المساعدة 
العدة  فترة  في  واألرامــل  األســرة، 
قيمة  عــن  يقل  دخلهن  ومــجــمــوع 
أفــراد  لعدد  المقررة  المساعدة 
األسرة، وكل شخص ال يعمل وبلغ 
لديه  وليس  عــامــاً   45 العمر  مــن 

المساعدة. يفوق قيمة  دخل 

قيمة المساعدة االجتماعية
أوضحت الوزارة أنه يتم احتساب 
قيمة المساعدة االجتماعية بحسب 
واستحقاقها  ــرة  األسـ ــراد  أفـ عــدد 
للعاوات وتختلف من أسرة ألخرى 
ــاالت االجــتــمــاعــيــة،  ــحـ بــحــســب الـ
األســاســي  المستفيد  وسيحصل 
وتصرف  درهــم،   5,000 مبلغ  على 
3,500 درهم،  بمبلغ  للزوجة عاوة 
فيما تبلغ عاوة االبن األول 2,400 
درهم، واالبن الثاني والثالث 1,600 
ــن الـــرابـــع ومـــن يليه  ــ ــم، واالب ــ دره
األبناء  وتــرفــع عــاوة  درهـــم،   800
إلى  الجامعية  بالدراسة  الملتحقين 
المتفوقين  للطاب  درهــم   3,200
مــحــددة.  بــجــامــعــات  والملتحقين 
التي  السكن  بــدل  عــاوة  وتــضــاف 
تصل إلى 2,500 درهم بحد أقصى 
العاوة،  شــروط  انطبقت  حال  في 
وتضاف عاوة الخبرة لرب األسرة 
 2,000 بمقدار  والمتقاعد  العامل 
في  األســاســي  المبلغ  على  درهـــم 
المبلغ  يصل  حتى  سنوات   10 كل 
ــم  درهـ  13,000 ــى  ــ إل األســـاســـي 

شهرياً.

األساسي  المستفيد  يحصل  كما 
البالغ من العمر 45 عاماً وال يعمل 
مساعدة اجتماعية مشروطة بقيمة 
2,000 درهم وتزيد بمقدار 1,000 
درهم كل خمس سنوات لتصل الى 
 60 سن  بلوغه  عند  درهــم   5,000
عاوة  على  زوجته  وتحصل  عاما، 
حتى  درهــم   1,000 بمبلغ  الــزوجــة 
بلوغ  عند  درهــم   3,500 الــى  تصل 
كما ويحصل  60 عاما.  الــزوج سن 
عن  الباحث  األســاســي  المستفيد 
اجتماعية  مــســاعــدة  عــلــى  الــعــمــل 
 5,000 بقيمة  6 شهور  لمدة  مؤقتة 
العاوات  باقي  وتنطبق عليه  درهم 

المتعلقة بالزوجة واألبناء.

دعم الكهرباء والماء
أشارت وزارة تنمية المجتمع إلى 
الكهرباء  دعم  من  المستفيدين  أن 
والمياه سيتم من خال التنسيق مع 
تقديم  يتم  بحيث  المعنية  الجهات 
دعم شهري بنسبة 50% الستهاك 
الكهرباء األقل من 4,000 كيلو واط، 
 %50 بقيمة  للمياه  شهري  ودعــم 
الستهاك المياه األقل من 26,000 
لطلب  التسجيل  ويمكن  ــون.  جــال
ــاء مــن خال  ــم دعــم الــكــهــربــاء وال
تنمية  ــوزارة  لـ اإللكتروني  الموقع 
الثاثاء  يــوم  من  ابــتــداء  المجتمع، 
المستحقين  أن  مضيفًة  يوليو،   5
لهذا الدعم ينطبق على األسرة التي 
أحد أفرادها )الزوج أو الزوجة( 
ومــجــمــوع  ــعــمــل  ي كــاهــمــا  أو 
درهم   25,000 من  أقل  دخلهما 
باحتساب  ذلـــك  ويــتــم  شــهــريــاً، 
والمعاشات  الشهرية  الــرواتــب 
الرخص  ــدات  وعــائ التقاعدية 
ــائـــدات األمـــاك  الــتــجــاريــة وعـ
العقارات  من  والدخل  المؤجرة 
دعم  يستحق  كما  المستثمرة. 
المتقاعدين  والمياه  الكهرباء 
أعمارهم  تقل  أبناء  لديهم  ممن 
عن 21 سنة وغير متزوجين وال 
يعملون ومجموع دخلهم أقل من 
شــهــريــاً،  درهـــم   25,000
وزارة  ــاغ  ــ إب ــجــب  وي
تــنــمــيــة الــمــجــتــمــع 
عـــن الــتــغــيــيــرات 
في دخل األسرة 
والــــتــــغــــيــــرات 
ــة  ــ ــال ــحــ ــ فــــــي ال

االجتماعية.

تنفيذًا لتوجيهات رئيس الدولة بإعادة هيكلة برامج الدعم االجتماعي 

تــــوفيــــــر أفضــــــل جــــــودة حيـــــــــــاة للمـــــواطنيــــــن فـــــــــــي الدولــــــــة
حصة بوحميد: وزارة تنميـــــــــة المجتمع بدأت فــــــورًا تنفيـــــذ توجيــــه رئيس الدولــــة 
البــــــرنامــــــــــــج خطـــــــوة محــــوريــــــة مهمـــــــة فـــــــــــــي قطــــــاع العمــــــــــل االجتمــــــاعــــــــــــــي

بدء استقبال طلبات عـالوات بدل التضخم 
تنفيذ برنامج املساعدات االجتماعية فــي سبتمبــر املقبل

صــرف دعم املواد الغذائيـــة بنسبــة  دعم الوقود لبعض فئات املجتمع 

ــة  ــمــي ــن ت وزارة  أوضـــــحـــــت 
لبعض  الوقود  دعم  أن  المجتمع، 
الدخل  ذوي  من  المجتمع  فئات 
المحدود سيكون في حال ارتفاع 
درهــم/  2.1 عن  الــوقــود  أسعار 

مبلغ  احتساب  سيتم  حيث  لتر، 
الــوقــود  أســعــار  بحسب  الــدعــم، 
الحكومة  تقدم  بحيث  الشهرية، 
85% من  الدعم الشهري بنسبة 
الحالة،  هــذه  فــي  الــوقــود  قيمة 
على  الــدعــم  قيمة  تختلف  وقــد 
رب  يستحق  إذ  الــحــالــة.  حسب 
األســـرة الــمــوظــف دعــم لـــ 300 
لتر، فيما تحصل الزوجة العاملة 

200 لتر إضافي. على 
من  الموظف  العائل  ويحصل   
لـ  دعــم  على  الــزوجــة  أو  الـــزوج 
غير  أحدهما  كــان  إذا  لتر   300
أو  )متقاعد  الدعم  على  حاصل 

ــى ذلك  يــعــمــل(. بــاإلضــافــة إل ال 
أو  ــزوج  ال من  المتقاعد  يحصل 
ليتر   300 لـــ  دعــم  على  الــزوجــة 
الـ  سن  دون  أبناء  لديه  كان  إذا 
متزوجين  وغير  يعملون  وال   21
حـــاصـــل على  ــر  غــي وأحـــدهـــمـــا 
يعمل(.  ال  أو  )متقاعد  الــدعــم 
الوقود  دعم  اعتماد طلب  وسيتم 
ــذكـــي لــشــركــة  فـــي الــتــطــبــيــق الـ
مرتبطاً  وسيكون  للتوزيع،  أدنوك 

الهوية. برقم 
ويــتــم صـــرف الـــدعـــم لــأســر 
عن  ــل  ــق ي ــذي  ــ الـ ــل  ــدخـ الـ ذات 
أفـــراد  ولــديــهــا  درهـــم   25.000
ويــســتــحــق  عــمــلــهــم،  رأس  عــلــى 
أفرادها  أحد  التي  األسر  الدعم 
كاهما  أو  الــزوجــة(  أو  )الـــزوج 
من  أقل  دخلهما  ومجموع  يعمل 

25.000 درهم شهرياً.

سيتم صرف  أنه  الوزارة  أوضحت 
 %75 بنسبة  الغذائية  المواد  دعــم 
ــمــواد  مــن نــســبــة تــضــخــم أســعــار ال
قيمة  وترتبط  األساسية.  الغذائية 
للمواد  التضخم  نسب  بتغير  الدعم 
الغذائية األساسية، ويزيد الدعم مع 
األسرة  دعم  وسيتم  التضخم.  زيادة 
من خال المستفيد الرئيسي )مقدم 
الطلب(. ويمكن االستفادة من عاوة 
ــواد الــغــذائــيــة عــبــر مــنــافــذ بيع  ــم ال
المعتمدة  الغذائية  والــمــواد  السلع 
اإلعان  سيتم  والتي  المبادرة  لهذه 

القادمة. الفترة  عنها خال 
ويــتــم صــرف الــدعــم لــأســر ذات 
 25.000 عـــن  ــقــل  ي الــــذي  الـــدخـــل 
ــى رأس  ــراد عــل ــ ــا أفـ ــه ــدي درهــــم ول
التي  األسر  الدعم  ويستحق  عملهم، 
ــزوج أو الــزوجــة(  أحــد أفــرادهــا )الـ
دخلهما  ومجموع  يعمل  وكاهما  أ 

كما  شهرياً،  درهم   25.000 من  أقل 
أبناء  لديهم  ممن  المتقاعدين  يضم 
وغير  سنة   21 عــن  أعــمــارهــم  تقل 
متزوجين وال يعملون ومجموع دخلهم 
25.000 درهم شهرياً. ويتم  أقل من 
الشهرية  ــرواتــب  ال باحتساب  ذلــك 
والــمــعــاشــات الــتــقــاعــديــة وعــائــدات 
التجارية وعائدات األماك  الرخص 
ــمــؤجــرة والـــدخـــل مــن الــعــقــارات  ال

المستثمرة.
وأشارت وزارة تنمية المجتمع إلى 
المساعدة  لطلب  التقديم  آلية  أن 
المتعلقة  واالستفسارات  االجتماعية 
ــن خـــال الــمــوقــع  بــالــدعــم ســتــتــم م
لوزارة  الذكي  والتطبيق  اإللكتروني 
www.mocd. المجتمع  تنمية 

باستخدام  والتسجيل   ،;gov.ae
بالهوية  التسجيل  أو  الرقمية  الهوية 

اإلماراتية.

فالح األحبابي: 

أحمد الخاطري: 

أحمد الطنيجي: 

أبوظبي )االتحاد(

 أكد معالي فالح األحبابي، رئيس مجلس 
إدارة هيئة أبوظبي لإلسكان، حرص 

القيادة الرشيدة، ممثلة بصاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة، حفظه اهلل، على تلبية احتياجات 
املواطنني واالستجابة إلى تطلعاتهم، 

لتحقيق الرفاه االجتماعي، وتوفير سبل 
العيش الكرمي للمواطنني يف الدولة.

وتوجه بالشكر والعرفان لصاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على 

توجيهاته الكرمية بإعادة هيكلة برنامج 
دعم ذوي الدخل احملدود ورفع امليزانية من 

14 مليار درهم إلى 28 مليار درهم. 
وأكد يف تصريح لـ »االحتاد« أهمية 

توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة يف 
تعزيز االستقرار األسري، مبا يضمن رفع 

جودة احلياة لكافة فئات املجتمع.

هدى الطنيجي )رأس الخيمة(

 قال املستشار أحمد محمد اخلاطري، 
رئيس دائرة محاكم رأس اخليمة، إن حزمة 

املكارم التي أمر بها صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 

حفظه اهلل، بإعادة هيكلة الدعم الذي 
يستهدف ذوي الدخل احملدود ملواجهة 

متطلبات احلياة وضمان العيش الكرمي، 
أثلجت صدورنا جميعًا، وأسعدت قلوب 

املستهدفني بها، وجاءت املبادرة السامية 
لتؤكد حرص قيادتنا الرشيدة العميق 

على االرتقاء بحياة املواطنني، وقد جتلى 
ذلك يف شمولية حزم املبادرة لكافة 

جوانب احلياة، كالتعليم ومصروفات 
احملروقات وتكاليف الكهرباء واملاء واحلياة 

املعيشية ألفراد األسرة.
وأضاف اخلاطري: أعتقد جازمًا أن 

املبادرة ستساهم بشكل كبير يف إيجاد 
التوازن املطلوب بني فئات املجتمع وفقًا 

لدخل األسرة ومنط عيشها االجتماعي 
واالقتصادي والسمة البارزة فيها النسبة 
السخية للهيكلة التي بلغت 100%، وهي 
نسبة تاريخية منذ قيام دولة اإلمارات، 

متجاوزة جميع التوقعات.
 واختتم تصريحه قائاًل: »ال يسعنا يف 

هذا املقام سوى أن نرفع أسمى آيات الشكر 
والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 
حفظه اهلل، على هذه املكرمة، ونسأل اهلل 
العلي القدير أن يحفظ قيادتنا ووطننا، 

وأن يحقق رؤى وتطلعات صاحب السمو 
رئيس الدولة«.

رأس الخيمة )االتحاد( 

قال املقدم الدكتور أحمد سبيعان 
الطنيجي، مدير مركز الدعم االجتماعي 

بشرطة رأس اخليمة، إن املبادرة التي أمر 
بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة، حفظه اهلل، بإعادة 
هيكلة الدعم الذي يستهدف ذوي الدخل 

احملدود، هي بشارة خير وسعادة يف دولة 
السعادة، هذه املكرمة التي استبشر بها 

شعب اإلمارات، وهي ليست بغريبة على 
قيادتنا التي تبادر قبل الطلب باملكرمات 

واملبادرات االستثنائية.
 وأضاف: أبناء اإلمارات على موعد مع 

عهد جديد من اخلير والعطاء والتقدم 
والرخاء، فاهتمام سيدي صاحب السمو 

رئيس الدولة، حفظه اهلل، بهذه الفئة من 
املجتمع يدل على استشعاره الحتياجاتهم 
 اليومية، وسيكون لها أكبر األثر يف حتقيق 

االستقرار املعيشي والدعم االجتماعي 
لألسر واألفراد. وذكر أنه على جميع 

املواطنني واملقيمني أن يشكروا اهلل أواًل 
على نعمة القيادة الرشيدة وما حبانا اهلل 
به يف هذا املجتمع من اخليرات واملكرمات 

والتطور الكبير على مستوى املنطقة 
والعالم، هذه املبادرة ستحقق أثرًا إيجابيًا 

كبيرًا، ال سيما لدى الشباب الباحث 
عن العمل، وهو ما تؤكد عليه قيادتنا 
أنها معهم يف كل أحوالهم، وأيضًا لكبار 
املواطنني وذوي الدخل احملدود، ومنذ 

اإلعالن عن املكرمة ملسنا الرضى والفرح 
والسعادة يف املجتمع، مبتهلني إلى اهلل 

تعالى بأن يدمي علينا النعم، وأن يوفق 
رئيس دولتنا، حفظه اهلل، لكل خير.

دبي )االتحاد(

بوحميد،  بنت عيسى  أكدت معالي حصة 

أن توجيه صاحب  المجتمع  تنمية  وزيرة 

آل نهيان رئيس  زايد  الشيخ محمد بن  السمو 

برنامج  هيكلة  بإعادة  الله،  حفظه  الدولة، 

رؤية  يرسخ  المتكامل،  االجتماعي  الدعم 

قيادة دولة اإلمارات بأن تكون دولة اإلمارات 

بكافة  للمجتمع  تمكينًا  الدول  أفضل  من 

فئاته، ودعم وتوفير أفضل جودة حياة 

للمواطنين.

االجتماعي  الدعم  »برنامج  معاليها  وصرحت 

سيشمل عددًا أكبر من األسر، والهدف 

أفضل جودة حياة  بتوفير  رؤية قيادتنا  ترجمة 

اإلمارات«. للمواطنين في دولة 

البرنامج يُعد خطوة  أن  إلى  وأشارت معاليها 

االجتماعي  العمل  قطاع  في  مهمة  محورية 

تؤكد عزم دولة اإلمارات على مواصلة إطالق 

تعزيز  بهدف  الكبرى،  الحكومية  المبادرات 

الفئات  بين  الوطن، السيما  أبناء  جودة حياة 

الدخل، محدودة 

المجتمع  تنمية  وزارة  أن  معاليها  مؤكدًة 

السمو  بدأت فورًا في تنفيذ توجيه صاحب 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كي يتم 

أرجاء  كافة  في  للمستحقين  الدعم  تقديم 

الجهات  جميع  مع  بالتنسيق  وذلك  الدولة، 

العالقة. ذات 

الوزيرة: »وزارة  كما أضافت معالي 

استقبال  في  بدأت  المجتمع  تنمية 

ابتداًء  التضخم  بدل  طلبات عالوات 

تنطبق عليهم  لمن  أمس،  من، 

تنفيذ  بدء  وسيتم  الشروط، 

االجتماعية  المساعدات  برنامج 

سبتمبر  شهر  في  الجديد 

القادم«.

تنمية  وزارة  أوضحت  وتفصياًل، 

الدعم  برنامج  أن  المجتمع 

لمحدودي  االجتماعي 

الدخل في دولة اإلمارات 

تصل  المتحدة  العربية 

إلى  اإلجمالية  قيمته 

28 مليار درهم، حيث 

الدعم  قيمة  ُرفعت 

السنوي  االجتماعي 

من 2.7 مليار إلى 

5 مليارات درهم 

سنويًا.

تحقيـــــق الرفـــــــاه 
االجتماعي 

تعـــزيز االستقـــــــرار 
األســـري 

بشــــــــــارة خيــــــــــــر 

المتقاعدون

كما يضم 
املتقاعدين ممن 
لديهم أبناء تقل 

أعمارهم عن 
21 سنة وغير 
متزوجني وال 

يعملون ومجموع 
دخلهم أقل من 

25000 درهم 
شهريًا. ويتم ذلك 

باحتساب الرواتب 
الشهرية واملعاشات 

التقاعدية 
وعائدات الرخص 

التجارية 
وعائدات األمالك 

املؤجرة والدخل 
من العقارات 

املستثمرة، عالوة 
املواد الغذائية

برنامج الدعم 
االجتماعـــي:

يستهـــــــــــــدف أصحـــــــــــــاب الـــدخـــــل 
المحدود ممن يقل مصدر دخلهم 
عـــــــن 25 ألـــــف درهــــم شهـــــــريـــــًا 

يراعي االرتفــاعات في نسب 
التضخــــــــــــــــــــم ويــــواكــــــــــــــــــــــب 
التغيـــــرات االقتصــــــــــاديـــــــــــــــة

يشجـــــــــــع على استمـــــــــرار التعليـــــــم 
ويكافــــــئ المواطنيــــــن مــــــــــــن ذوي 
الخبــــــرات علــــى عطائهم للــــوطـــــــــن

أضاف بعض العالوات كعالوة 
السكــــــــــن ومخصص التعليـــــــم 
الجـــــامعـــــــــي للمتفـــــــــوقيـــــــــــن

يحشد المزيد من الحوافز والبرامج والمبادرات بالتعاون والشراكة مع مختلف الجهات المعنية 

 احتســـاب مبلــغ 
الدعـــــم بحســــب 

أسعــــــــــــار 
الوقـــــــود 
الشهـــرية 

% % 7575



تمكين المرأة 
الشامسي،  ميثاء  الدكتور  معالي  وأكدت 
تقدمه  ما  أن  المناسبة،  بهذه  كلمتها  في 
سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك من دعم 
ومتابعة في مجاالت عديدة من أجل تمكين 
الخير  لمسيرة  طبيعي  ــداد  امــت الــمــرأة، 
دولة  بها  تضطلع  التي  اإلنساني  والعطاء 
اإلمارات حول العالم بقيادة صاحب السمو 
رئيس  نهيان  آل  زايـــد  بــن  محمد  الشيخ 
مستهل  في  ونقلت،  اهلل.  حفظه  الــدولــة، 
بنت  فاطمة  الشيخة  تحيات سمو  كلمتها، 
مبارك للحكومة والشعب التنزاني، متمنية 
لهم مزيداً من التقدم واالزدهار وأضافت: 
»يسعدنا أن نكون بينكم اليوم لوضع حجر 
فاطمة  الشيخة  )مركز  لمشروع  األســاس 
الــمــرأة( في  وتــدريــب  لتعليم  مــبــارك  بنت 
المرأة  تمكين  إلى  يهدف  والــذي  زنجبار، 
على  الحصول  خالل  من  قدراتها  وتعزيز 
المعرفة والعلم والتدريب، مما يمكنها من 
لتكون  ويؤهلها  العمل،  سوق  إلى  الدخول 
متعددة،  إنتاج  وسائل  امتالك  على  قــادرة 
للتمكين  الـــوصـــول  لــلــمــرأة  يــحــقــق  ــمــا  وب

االقتصادي واالجتماعي«. 
جاءت  ذلــك،  أجل  »من  معاليها:  وقالت 
مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  مبادرة 
لتعليم  المركز  هذا  إنشاء  اإلمــارات(  )أم 
والتشاور  بالتنسيق  وذلك  المرأة،  وتدريب 
زنجبار«،  رئيسة  سامية حسن  فخامة  مع 
وأشارت إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن 
وضع  لتحسين  المستمرة  سموها  جهود 
المرأة عموماً، وتوفير ظروف حياة أفضل 
لها وألسرتها ويجسد حرص سموها على 

االجتماعية  والــمــشــاركــة  الــتــعــاون  تعزيز 
وأضافت  وتنزانيا.  ــارات  ــ اإلم دولــة  بين 
خالل  من  اليوم  نجتمع  إذ  »إننا  معاليها: 
هذه الفعالية إيذاناً بتدشين العمل في هذا 
نتطلع  فإننا  والتنموي،  اإلنساني  الصرح 
لتعاون الجميع من أجل إنجازه في أسرع 
وقت ممكن حتى يؤدي دوره المرتقب في 
تنمية المرأة في هذا اإلقليم بالصورة التي 
وتفي باالحتياجات  تحقق تطلعاتنا جميعاً 
التعليمية والتدريبية للنساء المستهدفات، 
وإننا على يقين بأن هذا المشروع سيحقق 
نقلة  وسيحدث  واستقراراً،  ورخــاء  تنمية 
ويساهم  النساء،  قدرات  تعزيز  في  نوعية 
في دعم جهود التنمية البشرية، من خالل 
تمكين كوادر بشرية نسوية مهمة في بناء 

المجتمع«. 

 مبادرات خالقة
الجنيبي  عبداهلل  حمود  أكد  جانبه،  من 
أن هذا الصرح التنموي والحضاري، يضاف 
إلى سجل إنجازات دولة اإلمارات اإلنسانية 
زنجبار  وفي  عموماً  تنزانيا  في  والتنموية 
في  تضمنت  والتي  الخصوص  وجــه  على 
والتعليم  كالصحة  السابق مجاالت حيوية، 

والخدمات االجتماعية واإلسكان وغيرها.
وقال: »اليوم ننتقل إلى محور آخر ال يقل 
محور  وهو  أال  المجاالت،  تلك  عن  أهمية 
تمكين المرأة وتعزيز قدراتها وتمهيد الطريق 
وخدمة  والعطاء  البذل  من  للمزيد  أمامها 
من  بأسرتها،  والنهوض  المحلي  مجتمعها 

وإعطائها  جيداً،  وتدريبها  تأهيلها  خالل 
الكامنة من  كاملة إلبراز طاقاتها  الفرصة 
اجل مستقبل أفضل لها«. وأضاف أن هذه 
نحن  الذي  المشروع  هذا  بإنشاء  المبادرة 
بصدد وضع أولى لبناته اليوم ليست غريبة 
على سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك »أم 
تبني  على  دائماً  عودتنا  التي  اإلمـــارات«، 
في  فرقاً  تحدث  التي  الخالقة  المبادرات 
جهود التنمية واإلعمار في الدول الشقيقة 
تعنى  التي  المشاريع  خاصة  والصديقة، 
بتمكين النساء، وتعزيز دورهن في مجاالت 
فسموها  واإلنــســانــيــة،  البشرية  التنمية 
المرأة  لحقوق  المناصرين  أكبر  من  تعتبر 
وتحسين  واالستقرار  الكريمة  الحياة  في 

حظوظها في العيش بسالم ووئام.   
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بتوجيهات الشيخة فاطمة ومتابعة حمدان بن زايد

»الهــالل األحمر« يضع حجـــر أســـــاس مـــركــــز

»أم اإلمارات« لتعليم وتدريب املرأة فـي زنجبار 

زنجبار )وام(

بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك 

رئيسة االتحاد النسائي العام رئيسة المجلس 

األعلى لألمومة والطفولة الرئيسة األعلى 

لمؤسسة التنمية األسرية الرئيسة الفخرية 

للهالل األحمر اإلماراتي، ومتابعة سمو الشيخ 

حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في 

منطقة الظفرة رئيس هيئة الهالل األحمر 

اإلماراتي، قررت »الهيئة« تشييد مركز الشيخة 

فاطمة بنت مبارك »أم اإلمارات« لتعليم وتدريب 

المرأة في إقليم زنجبار بتنزانيا والذي تستفيد 

منه حوالي 4 آالف من النساء في اإلقليم 

واألقاليم المجاورة سنويًا، وذلك ضمن مبادرات 

سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في مجال 

تمكين المرأة بصورة عامة وتحسين حظوظها 

في الحياة والعيش الكريم، تم أمس في زنجبار 

وضع حجر األساس للمركز إيذانًا ببدء العمل في 

إنشائه، بحضور معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم 

الشامسي وزيرة دولة، وحمود عبد الله الجنيبي 

األمين العام المكلف لـ»الهالل األحمر«، وعدد من 

المسؤولين في »الهيئة«، وسط حضور كبير من 

الرسميين والشعبيين في اإلقليم.   

رسالة تضامنية 

وأكد اجلنيبي أن هذه املبادرة 
املتعاظم  الدور  جتسد  النوعية 

الرشيدة  وقيادتها  اإلمارات  لدولة 
التنموية  االحتياجات  تلبية  يف 

وحتقق  التنزاني،  للشعب  واإلنسانية 
استدامة  يف  اإلمارات  استراتيجية 

العطاء، من خالل تنفيذ برامج 
وذات  طموحة  تنموية  ومشاريع 

التحتية  البنى  تأهيل  أثر عميق يف 
لألشقاء  الضرورية  اخلدمات  وتوفير 
اليوم  وأضاف: »ميثل وجودنا بينكم 

رسالة تضامنية قوية من شعب 
اإلمارات مع األوضاع اإلنسانية 
زجنبار«..  إقليم  يف  والتنموية 

مشيرًا إلى أن برامج هيئة الهالل 
اإلماراتي ومشاريعها يف  األحمر 

زجنبار جتد الدعم الكبير من قيادة 
اإلمارات الرشيدة، التي حترص 

»الهيئة«  جهود  تعزيز  على  دائمًا 
التنزانية؛  الساحة  على  ومبادراتها 

على  الوطنية  هيئتنا  كانت  لذلك 
الدوام داعمًا أساسيًا وسندًا قويًا 

أن  يذكر  الشقيق.  التنزاني  للشعب 
سيحتوي  والتأهيل  التدريب  مركز 

 3 على عدٍد من املرافق تتضمن 
فصول دراسية، وعيادة صحية، 

وورشة تدريب وحضانة، وقاعات 
متعددة األغراض، إلى جانب مكاتب 

للمستفيدات  داخلي  وسكن  اإلدارة، 
من خدماته من خارج إقليم زجنبار 

36 غرفة. يتكون من 

ما تقدمه الشيخة فاطمة من أجل تمكين المرأة امتداد 
طبيعــــي لمسيـــــرة الخيـــر والعطـــاء اإلنســـاني لإلمـــارات 

 ميثاء الشامسي فريق الهالل خالل وضع حجر األساس )وام(

ميثاء الشامسي خالل وضع حجر األساس

حضر توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة

البواردي يشهد تكريم الفائزين بجائزة القوات املسلحة للتميز واالبتكار 

أبوظبي )وام(

 شهد معالي محمد بن أحمد البواردي وزير 
الدولة لشؤون الدفاع، أمس، تكريم كوكبة من 
والمدنيين  والجنود  الصف  وضباط  الضباط 
من  الوطنية  الخدمة  ومجندي  والمتقاعدين 
التخصصات  مختلف  مــن  ــاث  ــ واإلن ــور  ــذك ال
الفائزين بالدورة الخامسة من »جائزة القوات 
جــاءت  والــتــي  ــكــار«،  ــت واالب للتميز  المسلحة 
وتشجيع  المتميز  ــأداء  لـ وتحفيزاً  تــقــديــراً 

التنافس اإليجابي.
 جاء ذلك، خالل الحفل الذي أقيم في فندق 
الظاهري  سالم  مطر  بحضور  أبوظبي،  ارث 
وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار ضباط وزارة 

الدفاع والقوات المسلحة.
 وألقى اللواء الركن الدكتور مبارك الجابري 
ــاد والــصــنــاعــات  ــإســن ــل الــمــســاعــد ل ــي ــوك ال
العليا  اللجنة  رئيس  الدفاع  بــوزارة  الدفاعية 
إرث  إلى  استناداً  إنه  فيها،  قال  كلمة  للجائزة 
عريق من التميز واالبتكار وجهت القيادة العليا 
المسلحة  القوات  جائزة  باستحداث  للدولة 
وأفرادها  ضباطها  لتكريم  واالبتكار  للتميز 
إيماناً  والمدنيين،  العسكريين  من  ومنتسبيها 
وتحقيق  المبتكرين،  هؤالء  دعم  بأهمية  منها 
رؤية القيادة العسكرية بتعزيز ومواصلة العمل 
ومبنية على  قــدرات مستنبطه  وبناء  واإلبــداع 

أفكار المتميزين والمبتكرين اإلماراتيين. 
الدورة  الفائزين في  اليوم نكرم  وقال: نحن 
للتميز  المسلحة  الــقــوات  لجائزة  الخامسة 
الجميل  الماضي  نستذكر  فإننا  واالبــتــكــار، 
والحاضر الباهر والمستقبل المشرق في ظل 
القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد 
الدولة »حفظه اهلل«  نهيان رئيس  آل  زايد  بن 
تجاه  الواضحة  االستراتيجية  سموه  ورؤيـــة 
دعم المتميزين والمبتكرين والتي كانت حجر 
إنجازات  من  تحقيقه  تم  ما  كل  في  األســاس 
خالل الخمس سنوات الماضية من عمر هذه 
الفائزة  االبتكارات  معظم  أن  مؤكداً  الجائزة، 
ــدورة فــي طريقها ألخــذ دورهــا  ــ فــي هــذه ال
ضمن مجموعة متميزة لتصبح منتجاً ذا قيمة 
ومنظومة  المسلحة  قواتنا  على  بالنفع  تعود 

الصناعات الدفاعية بالدولة. 
من جانبها، أعربت اللجنة المنظمة للجائزة 
عن شكرها وتقديرها لرئيس وأعضاء المجلس 
وإلى  المسلحة  القوات  وقادة  للجائزة  األعلى 
على  ومدنيين  عسكريين  مــن  اللجان  جميع 
وصلت  مــا  لــوالهــا  والــتــي  المبذولة  الجهود 
الجائزة إلى هذا المستوى من التميز واإلبداع 
وإلى كافة الشركاء من جامعة خليفة وجامعة 
والتي شارك عدد  ربدان  وأكاديمية  اإلمــارات 
من كوادرها في لجنة التقييم والتحكيم. وفي 
بالشكر  المكرمون  توجه  التكريم،  حفل  ختام 
للجائزة  العليا  واللجنة  الدفاع  لوزارة  الجزيل 
في  بذلوها  التي  الكبيرة  المجهودات  على 
مؤكدين  الفائزين،  واختيار  بالجائزة  التعريف 
أن التميز واالبتكار من أهم المعايير الرئيسة 
المسلحة،  الــقــوات  تــطــور  مـــدى  قــيــاس  فــي 

التطوير  بجوانب  وثيق  بشكل  يرتبطان  ألنهما 
بداية  الدفاع،  وزارة  في  المختلفة  والتحديث 
تأهيله  على  والــعــمــل  الــبــشــري  العنصر  مــن 
وتدريبه وفق برامج عالية المستوى، حتى يكون 
قادراً على التميز واالبتكار، وأن الفوز بجائزة 
أعطاهم  واالبتكار  للتميز  المسلحة  القوات 
التعليم  العطاء في  أكبر تشجيع على مواصلة 
لهم،  منحتها  التي  الفرصة  مثمنين  واالبتكار، 
شجعتهم  التي  المختلفة  لوحدتهم  وممتنين 

على المشاركة والمنافسة في الجائزة. 
وعلى هامش االحتفال، حضر معالي محمد 
بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع 
وزارة  بين  استراتيجية  شراكة  اتفاقية  توقيع 
المتطورة  التكنولوجيا  أبحاث  ومجلس  الدفاع 
دولة  في  واالبتكار  العلمية  األبــحــاث  لتعزيز 
االتفاقية  الدفاع  وزارة  وّقعت  اإلمارات، حيث 

مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وهي 
متقدمة  منظومة  إنشاء  عن  المسؤولة  الهيئة 
التكنولوجي  القطاع  في  والتطوير  لأبحاث 
في  العلمية  األبــحــاث  مسيرة  تعزيز  بــهــدف 

الدولة. 
ثقافة  غــرس  إلــى  الــشــراكــة  هــذه  وتسعى 
وتشجيع  اإلمــارات  دولــة  في  االبتكار  تحفز 
المعرفة والخبرات بين الطرفين. كما  تبادل 
في  الدفاع  وزارة  مع  التعاون  هذا  سيسهم 
الجامعات  مع  جديدة  بشراكات  االضطالع 
على  للتركيز  البحثية  والمراكز  اإلماراتية 
األبــحــاث  فـــي  ــة  ــ ــوي ــ األول ذات  الـــمـــجـــاالت 
إلجــراء  عــديــدة  فــرصــاً  يتيح  مــا  والتطوير، 
مكانة  تعزز  أن  شأنها  من  متقدمة  أبحاث 
لمجتمع  رائـــد  إقــلــيــمــي  كــمــركــز  اإلمـــــارات 

االصطناعي. الذكاء  في  العاملين 

وّقع االتفاقية، اللواء الركن الدكتور 
مبارك سعيد بن غافان اجلابري، الوكيل 

املساعد لإلسناد والصناعات الدفاعية 
يف وزارة الدفاع، وفيصل البناي، األمني 

العام ملجلس أبحاث التكنولوجيا املتطورة، 
ومبوجب االتفاقية، يتعاون مجلس 

أبحاث التكنولوجيا املتطورة ووزارة الدفاع 
لتأسيس جلنة توجيهية تضم ممثلني 

من الطرفني، ويتولى مجلس أبحاث 
التكنولوجيا املتطورة أيضًا مهمة وضع 

التوجيهات االستراتيجية للشراكة، 
وتطوير سياسات لتسهيل األبحاث متعددة 

التخصصات وإنشاء امللكية الفكرية 
وتسويقها جتاريًا واإلشراف على تنفيذ 

هذه التوجيهات. 
وتعليقًا على االتفاقية، قال فيصل البناي، 

األمني العام ملجلس أبحاث التكنولوجيا 
املتطورة: »يواصل مجلس أبحاث 

التكنولوجيا املتطورة استكشاف الفرص 
املناسبة للتعاون مع أصحاب املصلحة 

بهدف االضطالع مبجتمع فكري ومعريف 
جديد يف دولة اإلمارات. وإلى جانب 

مساهمات اجلهات التابعة لنا املتمثلة 
مبعهد االبتكار التكنولوجي وأسباير 

وفنتشر ون، فإننا ندعم مسيرة االبتكار 
ودفع آفاق املعرفة وتطوير تقنيات متقدمة 

تعزز األثر اإليجابي على الصعيدين 
احمللي والعاملي. وسننشئ من خالل هذه 

الشراكة مع وزارة الدفاع منظومة أبحاث 
وتطوير مرنة وديناميكية توفر الفرص 

للجميع وتسهم يف نفس الوقت يف حل 
التحديات املستقبلية«. ومن املقرر أن تسهم 

االتفاقية يف تعزيز جهود مجلس أبحاث 
التكنولوجيا املتطورة لتأسيس منظومة 

أبحاث وتطوير حيوية تساعد على ترسيخ 
مكانة أبوظبي ودولة اإلمارات يف قطاع 

التكنولوجيا املتقدمة ودعم حتول البالد 
نحو اقتصاد مبني على املعرفة.

 اتفاقية

محمد البواري في لقطة جماعية مع المكرمين بحضور مطر الظاهري )وام(



بــرعـــايــــة منصـــور بـــن زايـــــد

انطالق »مهرجان ليوا للرطب« 16 يوليو

  ناقشت مع رؤساء جمعيات الصيادين تحديات القطاع

دبي )االتحاد(

محمد  بنت  مــريــم  معالي  عــقــدت 
المناخي  التغير  ــرة  ــ وزي الــمــهــيــري، 
والبيئة، اجتماعاً مع رؤساء جمعيات 
الصيادين  من  ومجموعة  الصيادين، 
المواضيع  من  عــدداً  خالله  ناقشت 
بــشــؤون  الــصــلــة  ذات  ــات  ــحــدي ــت وال
المهنة، وتطوير قطاع الصيد البحري 

بشكل عام.
ــم الــمــهــيــري:  وقــالــت مــعــالــي مــري
»نــحــرص عــلــى االســتــمــاع إلـــى آراء 
ــن ومــتــطــلــبــاتــهــم  ــادي ــصــي مــجــتــمــع ال
ــات الــتــي  ــحــدي ــت ــى ال والـــتـــعـــرف عــل
تواجههم ومساعدتهم على تجاوزها. 
وفي هذا اإلطار تم العمل على وضع 
الالئحة  أحكام  بعض  تعديل  مشروع 
رقم  االتــحــادي  للقانون  التنفيذية 
استغالل  شــأن  في   1999 لسنة   23
وحماية وتنمية الثروات المائية الحية 
المنظمة  االشتراطات  بعض  لتنظيم 
لمهنة الصيد، فضاًل عن ذلك فقد تم 
تنظيم تنازل الصياد عن رخصة قارب 

اشتراطات  لتعديل  إضافة  الصيد، 
تجديد رخص قوارب الصيد«.

وأكدت المهيري للحضور، أن وزارة 
أهمية  تولي  والبيئة  المناخي  التغير 
كبرى لضمان استدامة مهنة الصيد، 
في  يساهم  المجال  هذا  وأن  خاصة 
تعزيز األمن الغذائي والناتج المحلي 
اإلجــمــالــي لـــإمـــارات وخــلــق فــرص 
بــدور  معاليها  ــادت  أشـ كما  العمل. 
الصيادين في تنمية الدولة وامتثالهم 
تفرضها  الــتــي  ــح  ــوائ ــل وال لــلــقــواعــد 
األسماك  مخزون  لحماية  الحكومة 
تقديم  االجــتــمــاع  الــمــحــلــي. وشــهــد 
للصيادين  المحروقات  لدعم  الوزارة 
أبوظبي  بترول  شركة  مع  بالشراكة 

ــة بــتــرول  الــوطــنــيــة )أدنـــــوك( وشــرك
وذلــك  ــوك(،  ــن )إي الوطنية  اإلمـــارات 
الصيادين  مساعدة  في  للمساهمة 
في  الحالي  ــفــاع  االرت مجابهة  على 
التكاليف  وخــفــض  الـــوقـــود  ــار  أســع

التشغيلية.
المناخي  التغير  وزارة  وتنظم  هذا 
والــبــيــئــة اجـــتـــمـــاعـــات دوريــــــة مع 
تحديد  بهدف  وجمعياتهم  الصيادين 
ونشر  ومعالجتها  الــتــحــديــات  أهـــم 

أحــدث  حــول  الصيادين  بين  الــوعــي 
الــســيــاســات والــقــوانــيــن والــقــرارات 
تعزيز  إلــى  تهدف  التي  ــادات  واإلرشـ
مشاركتهم في تحقيق أهداف الدولة 

نحو االستدامة.
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مريم المهيري خالل لقاء رؤساء جمعيات الصيادين )من المصدر(

تعديل اشتراطات 
تجديد رخص قوارب 

»نظام النقاط«الصيد

املناخي  التغير  وزارة  صممت 
النقاط«  »نظام  والبيئة 

املؤهلني  املرشحني  لتحديد 
أصحاب  وحتديد  الدعم  لتلقي 

األولوية من احلاصلني على 
التقييم. حيث  النقاط يف  أعلى 
للصيادين  نقاط  تخصيص  يتم 

املعايير  بناًء على عدد من 
سبق  وهل  اإلجمالي،  كدخلهم 

أن حصلوا على محركات بحرية 
حصولهم  وتاريخ  مدعومة 

على هذه احملركات، وتاريخ 
قيد قوارب الصيد يف سجالت 

الوزارة، ومستوى تكرار ممارسة 
الصيد، وعدد أفراد أسر 

خالصة  يف  املسجلني  الصيادين 
النظام  على  وبناًء  القيد. 

إجمالي  سيستفيد  اجلديد، 
478 صيادًا خالل العام اجلاري 

.2022

املهيــري: ضمــان استدامــة مهنــة الصيــد يعزز األمن الغذائي 

إيهاب الرفاعي )منطقة الظفرة(

 حتت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، 

وبتنظيم جلنة إدارة املهرجانات والبرامج الثقافية 
والتراثية يف أبوظبي، تنطلق الدورة الـ 18 من 

مهرجان ليوا للرطب خالل الفترة من 16 إلى 24 
يوليو اجلاري يف مدينة ليوا مبنطقة الظفرة. 

وأعلنت جلنة إدارة املهرجانات والبرامج الثقافية 
والتراثية بأبوظبي عن تفاصيل الدورة اجلديدة 

خالل مؤمتر صحفي عقد أمس، عبر تقنية 
االتصال املرئي. 

293 جـــائــــــزة بقيمــــــة تبلـــــــغ نحـــــــو 8 مــالييـــــن درهــــم

21 ألـف مشــارك منـذ انطالقـة المهـرجـــان في 2005

ــمــزروعــي  قـــال عــيــســى ســيــف ال
نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات 
في  والــتــراثــيــة  الثقافية  والــبــرامــج 
أبوظبي - في كلمته خالل المؤتمر 
الصحفي - إن إمارة أبوظبي تواصل 
التراث  على  الحفاظ  مسيرة  تعزيز 
اإلمـــاراتـــي، إلـــى جــانــب االهــتــمــام 
الزراعة،  بقطاع  الدولة  توليه  الذي 
لتعزيز المساهمة في األمن الغذائي 
واالقتصاد الوطني في ظل توجيهات 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صــاحــب 
زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه 

اهلل. 
وأضاف أن المؤتمر جاء للحديث 
من  عــشــرة  الــثــامــنــة  النسخة  عــن 
مهرجان ليوا للرطب في مدينة ليوا، 
منذ  للمهرجان  الحاضنة  المدينة 
انطالقته األولى لمكانتها التاريخية 
ووفرة  الُمزدهر  الزراعي  ونشاطها 
واحاتها بأجود أنواع النخيل. وأكد 
استراتيجية  يجسد  المهرجان  أن 
بــرامــجــهــا  تستلهم  ــي  ــت ال الــلــجــنــة 
فكر  من  وفعالياتها  ومهرجاناتها 
زايد بن سلطان  الشيخ  له  المغفور 
ــراه«، في  ــ ث »طــيــب اهلل  نــهــيــان  آل 
اإلماراتي  التراث  على  المحافظة 
وبخاصة  واســتــمــراريــتــه،  الــعــريــق 
دعامة  تمثل  والتي  النخيل،  شجرة 
ــم الــمــجــتــمــع  ــائـ ــن دعـ أســاســيــة مـ
وهو  المتوارثة،  وتقاليده  اإلماراتي 
الشيخ  له  المغفور  عليه  سار  نهج 
»رحمه  نهيان،  آل  زايــد  بن  خليفة 
الزراعي  القطاع  أولى  الذي  اهلل«، 
وإنتاج  النخيل  وزراعة  عام،  بشكل 
التمور بشكل خاص، أهمية قصوى 
والــرطــب  النخيل  مكانة  لترسيخ 
الماضي  ألصــالــة  كــرمــز  والــتــمــور 
لما  للغد،  وضمانة  للحاضر  وخير 
بتراث  وثــيــق  ــبــاط  ارت مــن  للنخيل 
ــارات األصــيــل. كما يعد  ــة اإلمـ دول
ــوا لــلــرطــب مــن أهــم  ــي مــهــرجــان ل
تنظمها  التي  التراثية  المهرجانات 
والبرامج  المهرجانات  إدارة  لجنة 
الظفرة  بمنطقة  والتراثية  الثقافية 
التي تحظى بمتابعة حثيثة من سمو 
نهيان  آل  زايــد  بن  حمدان  الشيخ 

ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.
وأشار إلى أن عدد المشاركين منذ 
حتى   2005 عــام  المهرجان  إطــالق 
الــدورة الـ 17 وصل إلى أكثر من 21 
الدولة،  مناطق  جميع  يمثلون  ألــفــاً، 
ويشهد المهرجان سنوياً إقباالً متزايداً 
التي  الفعاليات  فــي  الجمهور  مــن 
تمنحهم فرصاً مواتية للفوز بالجوائز 
القيمة التي رصدتها اللجنة، وأصبح 
بمثابة ذروة المواسم التي يتنافس فيها 
لعرض  الدولة  في  المزارع  أصحاب 
وتقديم أفضل ما تزخر به مزارعهم 
كما  والــفــواكــه،  الرطب  منتجات  من 
قدمها  الــتــي  الــجــوائــز  قيمة  بلغت 
المهرجان منذ انطالقته األولى حتى 
الدورة الحالية نحو 116 مليون درهم. 

خلفان  عبيد  ــال  قـ جــانــبــه،  ــن  م  
المزروعي مدير مهرجان ليوا للرطب 
مدير إدارة التخطيط والمشاريع في 
والبرامج  المهرجانات  إدارة  لجنة 
إن  أبوظبي:  في  والتراثية  الثقافية 
هذا  ينطلق  للرطب  لــيــوا  مهرجان 
العام بـ 23 مسابقة رئيسية مخصصة 
لمسابقات الرطب والفاكهة والمزرعة 
رطب  مخرافة  وأجــمــل  النموذجية 

وقد خصص  تراثي،  مجسم  وأجمل 
 8 نحو  تبلغ  بقيمة  جائزة   293 لها 
ماليين و300 ألــف درهــم. وأكــد أن 
إلى  يــهــدف  للرطب  لــيــوا  مــهــرجــان 
لشجرة  التاريخية  المكانة  ترسيخ 
وصون  عليها،  والمحافظة  النخيل 
العريق  والتراثي  الثقافي  الــمــوروث 
ــاء اإلمــــــارات، ودعـــم أصــحــاب  ــن ألب
والفاكهة  للنخيل  المنتجة  الــمــزارع 

والمنتجات الزراعية المحلية وتحقيق 
التنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز 
وتفعيل  ــغــذائــي  ال ــن  ــ األم مــنــظــومــة 
في  االقــتــصــاديــة  الحركة  وتنشيط 
المزارعين  وتوعية  الظفرة،  منطقة 
بالزراعة الحديثة والعناية بمزارعهم 
الممارسات  أفضل  على  وإطالعهم 
أكثر  لالهتمام  المزارعين  وتشجيع 

بجودة اإلنتاج.

 السوق الشعبي 
المهرجان  أن  المزروعي،  وأوضح 
ــد مـــن الــفــعــالــيــات  ــعــدي يــتــضــمــن ال
السوق  في  تقام  التي  والمسابقات 
الــشــعــبــي، بــاإلضــافــة إلـــى الــحــرف 
ــة والــمــســرح  ــيــدي ــقــل ــت ــة ال ــدويـ ــيـ الـ
ــزه الــيــومــيــة،  ــ ــوائ ــقــاتــه وجــ ومــســاب
الشائقة  الــفــعــالــيــات  مــن  وغــيــرهــا 
العمرية،  الفئات  لمختلف  والجاذبة 
ــام  وســيــفــتــح الــمــهــرجــان أبـــوابـــه أم
الرابعة  الساعة  مــن  يومياً  ــزوار  الـ
خالل  مساًء  العاشرة  وحتى  مساًء 
الفترة من 16إلى 24 يوليو الجاري، 
على  تــتــوزع  المسابقات  أن  ــر  وذكـ
النحو التالي: 11 مسابقة لمزاينات 
الرطب/الدباس، الخالص، الفرض، 
أكبر  الشيشي،  بومعان،  الخنيزي، 
عذج، مسابقتي الظفرة وليوا لنخبة 
وخالص  فــرض  ومسابقتا  الرطب، 
لــلــفــواكــه/ الــعــيــن/ و7 مــســابــقــات 

المانجو  والمحلي،  المنوع  الليمون 
الــمــنــوع والــمــحــلــي، الــتــيــن األحــمــر 
ــر، سلة فــواكــه الـــدار/ و3  واألصــف
فــئــات ضــمــن مــســابــقــة الــمــزرعــة 
الــنــمــوذجــيــة/الــمــحــاضــر الــغــربــيــة 
والمحاضر الشرقية ومدن الظفرة/ 
ومسابقة  مخرافة  أجمل  ومسابقة 

أجمل مجسم تراثي.

إمارة أبوظبي تواصل 
تعزيز مسيرة الحفاظ 
على التراث اإلماراتي 

عيسى المزروعي

دعم أصحاب المزارع 
المنتجة للنخيل والمنتجات 

الزراعية المحلية       

عبيد المزروعي

إبراز المستندات 
الخاصة بملكية األرض 
الزراعية عند التسجيل      

مبارك المنصوري

آية التسجيل 

 حول التسجيل 
واإلجراءات.. قال 
مدير املهرجان: إن 

جلنة إدارة املهرجانات 
أطلقت تطبيقًا ذكيًا 

يتيح للراغبني من 
املزارعني وأصحاب 

احلرف باملشاركة.. 
االطالع على كافة 
شروط املسابقات 

مع إمكانية املتابعة 
املباشرة لنتائج 

وحتديثات املهرجان، 
مؤكدًا حرص مهرجان 

ليوا للرطب على 
االستمرارية يف تطبيق 
اإلجراءات االحترازية 

والوقائية واإلبقاء 
على إرشادات السالمة 

العامة والتعليمات ذات 
الصلة من التباعد 

اجلسدي وارتداء 
الكمامات وإبراز حالة 

املرور األخضر على 
تطبيق احلصن، سواء 

خالل تنظيم املسابقات 
املختلفة أو الفعاليات 

املتنوعة أو السوق 
الشعبي، وذلك دعمًا 

للجهود املبذولة يف 
الدولة للوصول إلى 

مرحلة التعايف، وحرصًا 
على السالمة العامة.

11 مسابقة  

 أكد مبارك علي 
القصيلي املنصوري 

مدير مزاينة الرطب 
يف املهرجان، أن مزاينة 

الرطب هذا العام 
تشهد 11 مسابقة؛ إذ 

تتمثل الشروط العامة 
للمسابقة يف أن يقدم 

املشارك رطبًا من إنتاج 
مزرعته اخلاصة لهذا 

العام 2022، وإبراز 
املستندات اخلاصة 

مبلكية األرض الزراعية 
عند التسجيل، ولكل 

فرد حق املشاركة 
والفوز يف فئتني فقط 

من فئات املسابقة، ومن 
لم يحالفه احلظ يحق 

له املشاركة يف الفئات 
األخرى، كما حتق 

املشاركة يف شوط واحد 
من شوطي النخبة، 

شوط الظفرة لنخبة 
الرطب أو شوط ليوا 

لنخبة الرطب.
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اجتماع لجنة مواجهة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب:

اإلمـارات فاعلـة يف مواجهة الجرائم املاليـة عـامليًا

أبوظبي )االتحاد(

بالعمى،  محمد  خــالــد  معالي  ــال  ق
ورئيس  المركزي  المصرف  محافظ 
الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــمــواجــهــة غسل 
اإلرهــاب  تمويل  ومكافحة  ــوال  األمـ
المشروعة،  غير  التنظيمات  وتمويل 
إن دولة اإلمارات تعمل على ترسيخ 
في  فاعلة  كــدولــة  االســتــبــاقــي  دور 
ومكافحة  األمــــوال  غــســل  مــواجــهــة 
تمويل اإلرهاب على المستوى الدولي، 
الوطنية  الــمــنــظــومــة  تــطــويــر  عــبــر 
فاعلية،  وأكــثــر  مــســتــمــرة  بــصــورة 
وتضافر جهود الجهات المعنية كافة، 
وحشد الطاقات والموارد والخبرات 
الخاص،  أم  العام  القطاع  في  سواء 
المبادرات  باإلضافة لطرح وتحسين 
ــتــطــورات  الــوطــنــيــة، بــمــا يــواكــب ال

المستجدة والمتفاعلة.
اجتماع  خــال  معاليه،  وأضـــاف 
اللجنة الوطنية لمواجهة غسل األموال 
وتمويل  اإلرهـــاب  تمويل  ومكافحة 
»تعكس  المشروعة:  غير  التنظيمات 
واألنــظــمــة  المتحققة  اإلنـــجـــازات 
التي تصدرها  القانونية  واإلرشادات 
التي  والمبادرات  الحكومية  الجهات 
جهودنا  متواصلة،  بــصــورة  تطلقها 
الحثيثة في مكافحة الجرائم المالية 
وفقاً لاستراتيجية الوطنية لمكافحة 
غسل األموال وتمويل اإلرهــاب، كما 
الحيوي  ــارات  اإلمـ دور  تجسد  أنها 
استقرار  على  الحفاظ  في  والفاعل 

وسامة النظام المالي العالمي«.
لمواجهة  الوطنية  اللجنة  وعقدت 
تمويل  ومــكــافــحــة  ــوال  ــ ــ األم غــســل 
غير  التنظيمات  وتمويل  اإلرهـــاب 
لعام  الــرابــع،  اجتماعها  المشروعة 
خالد  معالي  برئاسة  أمــس،   ،2022
مصرف  مــحــافــظ  بــالــعــمــى،  محمد 
اإلمارات العربية المتحدة المركزي، 

رئيس اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة 
وممثلي الجهات المعنية. 

توصيات »فاتف«
واستعرضت اللجنة الوطنية، خال 
ــيــم افــتــراضــيــاً،  ــذي أُق االجــتــمــاع الـ
دولة  عمل  خطة  تنفيذ  مستّجدات 
اإلمارات الموضوعة لتنفيذ توصيات 
ــدولــي  مــجــمــوعــة الــعــمــل الــمــالــي ال
ــازات  ــجـ ــب اإلنـ »فـــاتـــف«، إلـــى جــان
ــقــرارات  وال والــتــحــديــات  المتحققة 

الصادرة بهذا الشأن.
ــعــت الــلــجــنــة الــوطــنــيــة على  ــل واّط
ــة الــثــمــان  ــفــرعــي جــهــود لــجــانــهــا ال
غسل  لمواجهة  التنفيذي  والمكتب 
ومبادراتهم  اإلرهاب  وتمويل  األموال 
العمل  خــطــة  ضــمــن  وإنـــجـــازاتـــهـــم 

الوطنية. 
الخطة  مجريات  على  اّطلعت  كما 
التنفيذي  المكتب  استعراض  عبر 

لــمــواجــهــة غــســل األمـــــوال وتــمــويــل 
اإلرهاب مؤشرات قياس األداء لنظام 
إدارة المشاريع، والتوصيات الخاصة 

بالنتائج المباشرة. 
ــازات إنــشــاء  ــرز اإلنـــجـ وتــشــمــل أبـ
لتنفيذ  متخصصة  عمل  مجموعات 
المعتمدة،  الوطنية  الخطة  مبادرات 
المالي  العمل  مجموعة  وتوصيات 
الوطني  الدليل  واعــتــمــاد  »فــاتــف«، 
المالية،  والتحقيقات  للمعلومات 

وتلك المتعلقة بغسل األموال.

فرق العمل
الزعابي، مدير  قال حامد  بــدوره، 
عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل 
»تواصل  اإلرهـــاب:  وتمويل  األمــوال 
كافة فرق العمل في الدولة جهودها 
لتعزيز  والتشغيلية  االستراتيجية 
فعالية منظومة مواجهة غسل األموال 
انتشار  وتــمــويــل  اإلرهــــاب  وتــمــويــل 

التسلح، حيث عمل المكتب التنفيذي 
على تعزيز منظومة االمتثال الوطني 
من خال التحقق من ومتابعة التزام 
النظام  عبر  المعنية  الجهات  كافة 
ما  وهــو   ،)PPM Tool  ( اإللكتروني 
أداء  مــؤشــرات  قــيــاس  على  ســاعــد 
عاوة  عالية،  وكفاءة  بدقة  الجهات 
االستراتيجية  الشراكات  تعزيز  على 

للدولة«. 
مريم  الدكتورة  قالت  جانبها،  من 
التنفيذي  الرئيس  الــســويــدي  بطي 
لهيئة األوراق المالية والسلع: »تعكس 
التي جرى  ــجــازات  واإلن الــمــبــادرات 
اللجنة  اجتماع  خــال  استعراضها، 
ــة اإلمــــارات  ــ الــوطــنــيــة، الـــتـــزام دول
جهودها  تعزيز  على  بالعمل  الثابت 
ــة لــلــحــفــاظ عــلــى اســتــقــرار  ــي ــرام ال
وتسهم  ــمــالــي،  ال الــنــظــام  ــة  وســام
في  والــســلــع  المالية  األوراق  هيئة 
قامت  حيث  شاملة،  عبر خطة  ذلك 
مؤخراً باستحداث إدارة مستقلة بدالً 
التنظيمي  الهيكل  ضمن  قسم،  من 
الجديد لـ)الهيئة( لإلشراف والرقابة 
على إجراءات مواجهة غسل األموال 
بقطاع  ــاب،  اإلرهــ تمويل  ومكافحة 

أسواق رأس المال بالدولة«.

خالل االجتماع الرابع للجنة الوطنية )من المصدر(

مناقشة 
مستجدات خطة العمل 
الوطنية لتنفيذ توصيات 
مجموعة العمل المالي 

الرميثي يبحث في تركيا 
تعزيزعالقات التعاون العسكري

أنقرة )وام(

أركان  الرميثي، رئيس  ثاني  الركن حمد محمد  الفريق  التقى معالي 
معالي خلوصي  أمس،  تركيا،  زيارته جمهورية  المسلحة خال  القوات 
أكار وزير الدفاع في الجمهورية التركية الصديقة. ورحب معالي وزير 
الدفاع التركي بمعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي والوفد 
دولة  بين  القائمة  العسكرية  العاقات  معه  واستعرض  لــه،  المرافق 

اإلمارات وجمهورية تركيا والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها. 
رئيس  الرميثي،  ثاني  محمد  حمد  الركن  الفريق  معالي  التقى  كما 
أركان القوات المسلحة، بعد ذلك بالفريق أول يشار غولر رئيس أركان 
القوات المسلحة التركية وناقشا خال اللقاء المواضيع ذات االهتمام 
تطويرها  وسبل  العسكرية  بالجوانب  المتعلقة  سيما  ال  المشترك، 

وتعزيزها بين البلدين الصديقين.

برئاسة عبدهللا بن زايد

»اللجنة العليا« تناقش مستجدات خطة مواجهة 

غســل األمـــوال ومكــافــحــــة تمــــويــــل اإلرهــــاب

أبوظبي )وام(

ترأس سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان، وزير 
الخارجية والتعاون الدولي، االجتماع الخامس عشر 
الوطنية  االستراتيجية  على  لإلشراف  العليا  للجنة 

لمواجهة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب.
 وقّدم حامد سيف الزعابي، مدير عام المكتب 
ومكافحة  األمــــوال  غــســل  لــمــواجــهــة  الــتــنــفــيــذي 
مستجدات  ــرز  أب حــول  عــرضــاً  ــاب،  اإلرهـ تمويل 
والتي تضمنت عرضاً  الوطنية  العمل  تنفيذ خطة 
ــة فــي زيـــادة مــســتــوى الــتــعــاون  ــدول إلنــجــازات ال
الدولي، وطلبات المساعدة القضائية بنسبة تزيد 
في  الرقابية  الجهات  واســتــمــرار   ،%100 على 
القطاعات  سيما  ال  والتفتيش،  الرقابة  عمليات 
الرادعة  الجزاءات  وإيقاع  األعلى،  المخاطر  ذات 
والتي بلغت حوالي 41 مليون درهم خال الشهور 
الستة األولى من العام الحالي، ومواصلة عمليات 
االنتهاء  إلى  باإلضافة  الخاص،  للقطاع  التوعية 
قــطــاعــات:  شملت  مــخــاطــر  تقييمات  ســتــة  مــن 
والمعادن  الــذهــب  وتــجــار  المالية،  المؤسسات 
ــوكـــاء الــعــقــاريــيــن، والــمــحــامــيــن،  الــثــمــيــنــة، والـ
ــزودي  والــمــحــاســبــيــن ومــدقــقــي الــحــســابــات، ومـ

االستئمانية.  الصناديق  خدمات 
كما تضمن العرض إبراز جهود مسجلي الشركات، 
الشخصيات  مخاطر  تقييم  من  االنتهاء  تم  حيث 
وزيادة  القانونية،  والترتيبات  »الشركات«  االعتبارية 
من  الشركات  مسجلي  مستوى  على  االمتثال  نسبة 
أنظمة  ومنها  والسياسات،  األنظمة  تطبيق  حيث 

بــرامــج  ــخــدام  واســت ــشــركــات  ال مــخــاطــر  تصنيف 
وعلى  وغيرها.   GoAML نظام  مثل  إلكترونية، 
صعيد المعلومات والتحقيقات المالية، تم استعراض 
والتي  القانون  إنفاذ  جهات  عمل  ومخرجات  جهود 
ــاالت قضايا غسل  وإحـ بــاغــات  زيـــادة  فــي  تمثلت 
األموال، واالستمرار في التعاون مع الجهات النظيرة 

لتحقيق الفعالية في التحقيقات والمصادرات والتي 
ذات  القضايا  من  عدٍد  في  الدولة  نجاح  عنها  نتج 
القبض  إلقاء  مثل  الدولي،  المستوى  على  األولوية 
على الشقيقين أتول وراجيش جوبتا، وهما من أبرز 
أفريقيا في قضايا  لدى سلطات جنوب  المطلوبين 
جنائية وغسل أموال، واعتقال سانجاي شاه المشتبه 
بقيمة  أمــوال  وغسل  احتيال ضريبي  في قضية  به 
تطبيق  ملف  أمــا  الدنمارك.  في  دوالر  مليار   1.7
العمل  تكثيف  المستهدفة، فشهد  المالية  العقوبات 
مع القطاع الخاص لضمان تطبيق العقوبات المالية 
المستهدفة وتعزيز الوعي بها، إذ تم عقد أكثر من 
 7000 على  يزيد  ما  حضرها  تدريبية  ورشــة   11
مشارك من القطاع الخاص، عاوة على إصدار عدٍد 
من األدلة اإلرشادية، والتنسيق مع الجهات الرقابية 
للتحقق من امتثال القطاع الخاص لهذه المتطلبات. 
وأشادت اللجنة العليا بهذه التطورات اإليجابية على 
للجهود التي  المستوى الوطني والتي تُعد استمراراً 
تقوم بها الجهات المعنية االتحادية والمحلية، والتي 
تعكس التزام الدولة المستمر بمكافحة جرائم غسل 

األموال وتمويل اإلرهاب.
التي  الــعــمــل  خــطــة  عــلــى  اللجنة  اطــلــعــت  كــمــا   
األمــوال  غسل  لمواجهة  التنفيذي  المكتب  عمل 
ومكافحة تمويل اإلرهاب عليها بالتعاون مع كلٍّ من 
ومكافحة  األمــوال  غسل  لمواجهة  الوطنية  اللجنة 
ــاب والــتــنــظــيــمــات غــيــر الــمــشــروعــة  ــ تــمــويــل اإلرهـ
الشركاء  وكافة  الدولي  والتعاون  الخارجية  ووزارة 
االستراتيجيين لتسليم تقرير المتابعة للدولة خال 

المرحلة المقبلة.

حضر االجتماع، معالي عبداهلل 
سلطان بن عواد النعيمي، وزير 

العدل، ومعالي محمد بن هادي 
احلسيني، وزير دولة للشؤون 

املالية، ومعالي حصة بوحميد، 
وزيرة تنمية املجتمع، ومعالي 

أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، 
ومعالي خالد بالعمى التميمي، 

محافظ مصرف اإلمارات العربية 
املتحدة املركزي، ومعالي علي 
سعيد النيادي، رئيس الهيئة 

الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات 
والكوارث، ومعالي الفريق عبداهلل 
خليفة املري، القائد العام لشرطة 

دبي.  كما حضر االجتماع  الدكتور 
عبدالناصر الشعالي، مساعد 

الوزير للشؤون االقتصادية 
والتجارية يف وزارة اخلارجية 

والتعاون الدولي، وراشد العامري، 
وكيل وزارة ديوان الرئاسة، 

وعبداهلل آل صالح، وكيل وزارة 
االقتصاد، وحامد سيف الزعابي، 

مدير عام املكتب التنفيذي 
ملواجهة غسل األموال ومكافحة 

متويل اإلرهاب.

الحضور إيقاع جزاءات رادعة 
بلغت 41 مليون درهم 

خالل 6 أشهر

االنتهاء من تقييم مخاطر 
الشخصيات االعتبارية 

»الشركات« والترتيبات 
القانونية

عقد أكثر من 11 ورشة 
تدريبية حضرها 7000 
مشارك من القطاع 

الخاص

خطة العمل

أوضح املستشار عبد اهلل أحمد الراشد، رئيس قسم مواجهة 
غسل األموال يف وزارة العدل، أن جهود الوزارة أثمرت يف حتقيق 

مستهدفات خطة العمل الوطنية واملتمثلة يف عدٍد من األنشطة 
واملبادرات، كتقييم مخاطر قطاع مهنة احملاماة يف الدولة، والعمل 
على تعزيز الوعي والتدريب للمحامني على املواجهة االستباقية 

جلرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب لضمان عدم استغالل مهنة 
احملاماة يف مثل هذه اجلرائم. 

بدورها، أكدت صفية الصايف - مدير إدارة مواجهة غسل األموال 
قطاع الرقابة واملتابعة بوزارة االقتصاد أن ما مت إجنازه من قبل 

الوزارة يف إطار خطة العمل الوطنية يشكل أكثر من 80% من 
املستهدفات يف تعزيز الدور الرقابي على قطاعات األعمال واملهن 
غير املالية احملددة اخلاضعة حتت رقابة الوزارة، والذي يتبنّي من 

خالل مخرجات التقييمات القطاعية التي مت إجراؤها لكل قطاع، 
حيث أظهرت نتائج التفتيش بأن هناك فهمًا أكبر من القطاع اخلاص 

ملتطلبات مواجهة غسل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب.

حمد الرميثي خالل لقاء وزير الدفاع التركي )وام(

»دبي ألمن المنافذ« يبحث تعزيز 
التعاون مع »العامة للجمارك«

دبي )االتحاد(

بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس 
مجلس دبي ألمن المنافذ الحدودية، التقى  عمر علي سالم العديدي، 
 األمين العام لمجلس دبي ألمن المنافذ الحدودية، وأحمد عبداهلل بن 
الهيئة  باإلنابة في  للجمارك  العامة  اإلدارة  الفاسي، مدير عام  الحج 
أبراج  في  أمس  المنافذ،  وأمن  والجمارك  والجنسية  للهوية  االتحادية 
اإلمارات بدبي، وذلك في إطار اللقاءات الرامية لمناقشة سبل التعاون 
حماية  مجال  في  اإلمــارات  لدولة  األمنية  اإلمكانيات  تعزيز  أجل  من 
المنافذ الحدودية، ويُعزز أمن وسامة المجتمع ويرّسخ مكانة اإلمارات 
بين أكثر دول العالم أمناً وأماناً. وتم خال االجتماع التأكيد على أهمية 
العمل  منهجيات  أفضل  لتفعيل  والتجارب  الخبرات  وتبادل  التعاون 
لدولة  الحدودية  المنافذ  أمن  حماية  في  المنشودة  األهداف  وتحقيق 
الموضوعات  من  عدد  استعراض  إلى  النقاش  تطرق  فيما  اإلمــارات، 
المنوطة  والعمليات  للدولة  الحدودية  المنافذ  أمن  بشؤون  المتعلقة 
للدولة  الحدودية  المنافذ  وحماية  وتطوير  االتحادية،  الجمارك  بإدارة 
لضمان أعلى مستويات كفاءة األداء، بما يسهم في تحقيق األمن واألمان 
للمجتمع، وبلوغ أعلى درجات االستعداد لمواجهة كافة أشكال المخاطر 
والتحديات، في إطار من التنسيق والتعاون المستمر مع كافة الجهات 

الحكومية ذات الصلة على الصعيدين المحلي واالتحادي.
وسعيه  الــحــدوديــة  المنافذ  ألمــن  دبــي  مجلس  نهج  اللقاء  ويعكس 
واالتحادية  المحلية  الجهات  كافة  مع  التنسيق  مستوى  لرفع  المستمر 
أجل  من  االتحادية  الجمارك  وإدارة  الحدودية  المنافذ  بأمن  المعنية 
ضمان أعلى مستويات األداء لكافة األطراف وفق أعلى المعايير وأفضل 

الممارسات العالمية في هذا المجال.

عمر العديدي وأحمد الفالسي خالل اللقاء ) من المصدر(



أكد في تقريره نصف السنوي على تنفيذ رؤية الشيخة فاطمة

االتحــاد النســـــائــــي العــــام
حرص على الفرص التنموية للمرأة اإلماراتية
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 برامج مختلفة لتعزيز وتطوير قدرات المرأة في مختلف المجاالت )من المصدر(

أبوظبي )االتحاد(

عامًا بعد عاٍم يستمر االتحاد النسائي العام في ترجمة رؤية وتوجيهات 

سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة االتحاد النسائي العام، رئيسة 

المجلس األعلى لألمومة والطفولة، الرئيس األعلى لمؤسسة التنمية 

األسرية »أم اإلمارات«، وتوظيف اإلمكانات والقدرات لخدمة المرأة اإلماراتية، 

ودعم جهود دولة اإلمارات العربية المتحدة تجاه قضايا المرأة في مختلف 

المحافل المحلية واإلقليمية والدولية، الستشراف مستقبل أفضل للمرأة 

اإلماراتية في جميع المجاالت والقطاعات، بهدف استمرار تحقيق اإلنجازات 

والنجاحات باعتبار المرأة شريكة رئيسة في مسيرة عطاء الوطن الغالي.  

وأصدر االتحاد النسائي العام تقريره نصف السنوي لعام 2022، سلط الضوء 

فيه على اإلنجازات التي حققها خالل الستة أشهر األولى من العام الجاري.

 المناسبات 
المجتمعية

انطالقًا من حرصه 
مع  التفاعل  على 

املجتمعية،  املناسبات 
النسائي  االحتاد  نظم 

شعرية  جلسة  العام 
باالحتفال  خاصة 

بـ»يوم األم«، أقيمت 
مبقره يف أبوظبي، 

مميزة  نخبة  مبشاركة 
والشاعرات الشعراء  من 

مبادرات 
توعوية

يف إطار جهوده 
املخلصة  املجتمعية 

النسائي  قام االحتاد 
العام بالتعاون مع وزارة 

ورشة  بتنظيم  العدل، 
عمل حتت عنوان 
املعلومات  »حماية 

والتي  الشخصية«، 
املرأة  بجناح  أقيمت 

2020 دبي،  يف إكسبو 
بالتعاون  نظم  كما 
مع وزارة الداخلية 

جلسة حوارية حتت 
)التربية يف  عنوان 

وذلك  الرقمي(،  العصر 
ضمن برنامج »اعريف 

أطلقه  الذي  حقوقك«، 
العام،  النسائي  االحتاد 
برعاية كرمية من سمو 

بنت  فاطمة  الشيخة 
يعتبر  والذي  مبارك، 
الرائدة  البرامج  أحد 

واملتميزة يف مجال 
متكني املرأة يف اجلانب 

تنفيذًا  القانوني، 
الوطنية  لالستراتيجية 

املرأة. لتمكني 

المرأة الرياضية

الرياضي،  يف اجلانب 
النسائي  حرص االحتاد 

استضافة  على  العام 
اإلمارات  فعالية احتاد 

لالحتفاء  املرأة  لرياضة 
الفرق  بإجنازات 

ضمن  املشاركة  النسائية 
وفد دولة اإلمارات 

يف  املتحدة  العربية 
األلعاب  منافسات دورة 

الثالثة  اخلليجية 
الفترة  خالل  بالكويت 

 ،2022 16-31 مايو 
انطالقًا من جهوده 

مكانة  لتعزيز  املتواصلة 
املرأة اإلماراتية يف 

املجاالت ومن  جميع 
الرياضي،  املجال  ضمنها 

مساعيها  ولدعم 
التميز واإلبداع  يف 
بناء  يف  للمساهمة 

الوطن. نهضة 

ضمن مبادرات االحتاد النسائي العام، لتعزيز الثقافة الدينية 
للمرأة واملجتمع، خاصة يف شهر رمضان الفضيل، نظم االحتاد 

النسائي العام بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية 
واألوقاف، مجموعة مميزة من احملاضرات الدينية تناولت 

العديد من املوضوعات منها »صيام اجلوارح«، »أركان السعادة«، 

إلى جانب تنظيم محاضرة »كما أحسن اهلل إليك« تزامنًا مع 
يوم زايد للعمل اإلنساني، الذي يوافق 19 رمضان من كل عام، 

املوافق لذكرى رحيل مؤسس الدولة املغفور له الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان »طيب اهلل ثراه«، والتي جاءت انطالقًا 

من حرص االحتاد النسائي العام، بتوجيهات سمو الشيخة 

فاطمة بنت مبارك، على إحياء هذه املناسبة وفاًء وتخليدا 
إلرث القائد املؤسس، الذي كرس نهج العمل اإلنساني وقدم 

منوذجًا عامليًا يف مساعدة ومد يد العون لكافة شعوب العالم 
من مختلف الدول واألديان واألطياف، وجعل من اإلمارات 

وطنًا للتسامح، ومنارة للتعايش، واحملبة، والسالم.

يوم زايد للعمل اإلنساني 

برامج صحية
النسائي  االتحاد  نظم  الصحة،  قطاع  في   
شخبوط  الشيخ  مدينة  مــع  بــالــتــعــاون  الــعــام 
الطبية والمجموعة العربية الدبلوماسية، لقاًء 
للوقاية  المبكر  الكشف  أهمية  حول  افتراضياً 
من سرطان عنق الرحم، بمناسبة شهر التوعية 
بسرطان عنق الرحم الذي يصادف شهر يناير 

من كل عام.

 شعار يوم المرأة اإلماراتية 2022
العام، بتوجيهات من  النسائي  أطلق االتحاد 
يوم  شعار  مبارك،  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو 
»واقــع  ليكون   2022 لعام  اإلمــاراتــيــة  الــمــرأة 
 28 يوافق  والــذي  مستدام«،  مستقبل  ملهم.. 
أغسطس من كل عام، ويحمل بين طياته قصة 
نجاح دولة اإلمارات العربية المتحدة في ملف 
واقــع  عــن  ليعبر  وجــاء  الــمــرأة،  وتمكين  دعــم 

المرأة اإلماراتية الملهم لجميع نساء العالم.

القيادة الرقمية
ــام الــدفــعــة  ــع ــق االتـــحـــاد الــنــســائــي ال أطــل
الرقمية  القيادة  برنامج  دورات  من  الثانية 
الذي  الرائد  النجاح  عقب  اإلماراتية،  للمرأة 
من  األولـــى  الدفعة  دورات  سلسلة  حققته 
من  كريمة  برعاية  أقيمت  التي  البرنامج، 
وبالتعاون  مبارك،  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو 
حيث  »أقـــدر«،  للتمكين  خليفة  برنامج  مــع 
الثانية  للدفعة  التدريبي  البرنامج  تضمن 
من  التوعوية،  المحاضرات  من  عدد  إقامة 
»التصيد  ضمنها  مــن  مهمة  جــوانــب  عـــدة 
الحماية  وآليات  وأسبابه  أنواعه  االحتيالي.. 

الرقمية«. منه«، و»األمن والسالمة 

النبض السيبراني
بضرورة  الرشيدة  القيادة  رؤيــة  مع  تماشياً 
تأهيل المرأة لمواكبة النهج االستباقي للدولة 
في مواجهة التحديات المختلفة التي تفرضها 
واالســتــفــادة  المتسارعة  الرقمية  التقنيات 
المتقدمة  الرقمية  التحتية  البنية  من  المثلي 
النسائي  االتحاد  أطلق  الدولة،  تمتلكها  التي 
العام مبادرة النبض السيبراني للمرأة واألسرة 
مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  بتوجيهات 
األمــن  مجلس  مــع  وبالتعاون  ــارات«،  ــ اإلم »أم 
السيبراني وهيئة تنظيم االتصاالت والحكومة 
الرقمية وبرنامج خليفة للتمكين »أقدر«، وذلك 
فــي مجال  اإلمــاراتــيــة  الــمــرأة  تــواجــد  لتعزيز 
األمن السيبراني وتأهيلها للمساهمة في نشر 

التوعية الرقمية بين أفراد المجتمع.

التوازن بين الجنسين
مسيرة  في  العام  النسائي  االتحاد  يمضي 
المشرف  الوجه  وإبــراز  المرأة  وتمكين  دعــم 
بين  التوازن  اإلمــارات في مجال  دولة  لتجربة 

الجنسين بمختلف القطاعات وعلى المستويات 
ضمن  الملف  هذا  أولوية  تعكس  والتي  كافة، 
وتوجيهات  رؤية  تترجم  التي  الوطنية  األجندة 
االجتماعي  الـــدور  بتعزيز  الرشيدة  القيادة 

واالقتصادي والسياسي للمرأة.

تعاون إقليمي 
ضمن الجهود الوطنية لالتحاد النسائي العام 
في المزيد من التعاون الدولي وتبادل الخبرات 
ومضافرة الجهود، بما يساهم في تضييق فجوة 
فقد  المختلفة،  الدول  في  النساء  بين  التنمية 
االجتماع  في  العام  النسائي  االتــحــاد  شــارك 
ـــ66  ال لــلــدورة  العربي  التحضيري  اإلقليمي 
األمــانــة  تنظمه  ــذي  الـ الــمــرأة،  وضــع  للجنة 
الشؤون  »قطاع  العربية  الدول  لجامعة  العامة 
والطفولة«،  المرأة واألسرة  وإدارة  االجتماعية 
عنوان  تحت  الــســودان،  جمهورية  باستضافة 
»تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع 
النساء والفتيات في سياق البرامج والسياسات 
المناخ  تغير  أخــطــار  مــن  الحد  ــى  إل الــرامــيــة 
والكوارث البيئية«، والذي عرض خالله جهود 
دولة اإلمارات العربية المتحدة في دعم المرأة 
بقطاعي السالم واألمن، وذلك بإطالق العديد 
من المبادرات القيمة، ولعل من ضمنها إطالق 
والسالم  للمرأة  مــبــارك  بنت  فاطمة  »مــركــز 
واألمن« في يونيو 2021، بتوجيهات كريمة من 
سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وذلك ضمن 
مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة 

والسالم واألمن، بالتعاون بين االتحاد النسائي 
العام وهيئة األمم المتحدة للمرأة.

اتفاقية »السيداو« 
النسائي  االتــحــاد  اختصاصات  إطـــار  فــي 
العام وعمله الفعال في اللجان المعنية بحقوق 
من  وبتكليف  المرأة  حقوق  وخاصة  اإلنسان 
وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أعد االتحاد 
اتحادية  35 جهة  مع  وبالتعاون  العام  النسائي 
ومحلية ومؤسسات مجتمع مدني تقرير اتفاقية 
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
االتحاد  شــارك  اإلطــار  هذا  وفي  )السيداو(، 
الــدوري  التقرير  مناقشة  في  العام  النسائي 
الرابع أمام اللجنة المعنية في جنيف في الفترة 

21 -22 يونيو 2022.

التعاون الدولي 
إسهاماته  العام  النسائي  االتــحــاد  يواصل 
والتنسيق  التعاون  عالقات  تعزيز  في  الكبيرة 
ــيــن دولــــة اإلمــــــارات الــعــربــيــة  الــمــشــتــرك ب
في  والصديقة  الشقيقة  والـــدول  المتحدة 
في  يسهم  بما  الــمــرأة،  وتمكين  دعــم  مجال 
بكافة  متقدمة  لمراتب  الــمــرأة  مسيرة  دفــع 
االتحاد  استقبل  والقطاعات، حيث  المجاالت 
من  وفــداً  أبوظبي،  في  بمقره  العام  النسائي 
الدكتورة  برئاسة  البحريني  الخارجية  وزارة 
مدير  خليفة،  آل  خليفة  بنت  منيرة  الشيخة 
خليفة  آل  مــبــارك  بــن  محمد  أكاديمية  عــام 

للدراسات الدبلوماسية، والسيدة أنيتا بهاتيا، 
نائب  المتحدة،  لألمم  المساعد  العام  األمين 
المدير التنفيذي لهيئة األمم المتحدة للمرأة، 
وبورجو كريمان اردغدو تونشير، حرم السفير 
المتحدة  العربية  اإلمــارات  دولة  لدى  التركي 
ومستشار أول في السفارة التركية، ووفداً من 

زوجات ضباط كلية الدفاع الهندي.

مكافحة المخدرات
العربية  ــارات  اإلم دولــة  جهود  مع  انسجاماً 
ــدرء مــخــاطــر اإلدمـــــان وحــمــايــة  ــ الــمــتــحــدة ل
مع  العام  النسائي  االتــحــاد  تعاون  المجتمع، 
العامة  المديرية  في  ممثاًل  أبوظبي،  شرطة 
للتأهيل  الوطني  والمركز  المخدرات  لمكافحة 
وتعزيز  النساء  بقسم  الخاصة  البرامج  فــي 
األسرة  بين  المستمر  التكاتف  بأهمية  الوعي 
األبناء، من خالل  المختصة لحماية  والجهات 

استضافة ملتقى »المخدرات نهاية مؤلمة«، 

»حياة سعيدة موفقة«
االستقرار  لدعم  ــدؤوب  ال منطلق سعيه  ومن 
أسر  وتكوين  ــزواج  الـ على  والتشجيع  األســـري 
مستقرة وسعيدة، من أجل مجتمع إماراتي متالحم 
أطلق  وأصالته،  الوطنية  هويته  على  ومحافظ 
صحيحة  »بداية  مبادرة  العام  النسائي  االتحاد 
لحياة سعيدة موفقة«، للتعريف بأهمية التقليل 
من تكاليف الزواج واالستفادة من تجربة جائحة 

كوفيد-19 بإقامة األعراس بأقل التكاليف.

»إدارة األزمات«
تأسيساً على عمله الدؤوب لمواكبة الظروف 
وتوظيف  العالم،  بها  يمر  التي  االستثنائية 
بالشراكة  النوعية،  والــبــرامــج  األدوات  كافة 
والتعامل  المعنية،  والجهات  المؤسسات  مع 
والتداعيات  والتحديات  التوجهات  كافة  مع 

المستقبلية، وتحليل آثارها

جائزة التمييز للمرأة العربية
جامعة  نظمت  اإلقــلــيــمــي،  الصعيد  وعــلــى 
للمرأة  التميز  جائزة  فعالية  العربية،  ــدول  ال
العربية بدورتها األولى في المجال الطبي لعام 
النسائي  االتــحــاد  مع  بالتعاون  وذلــك   ،2020
للمرأة  المتحدة  األمم  وهيئة  اإلماراتي  العام 

بجناح المرأة في إكسبو 2020 دبي.

بوابة االستشارات األسرية 
على  للحفاظ  الــنــوعــيــة  للجهود  تــعــزيــزاً   
قيم  وتعزيز  اإلماراتية،  األســرة  وتماسك  قوة 
النسائي  االتحاد  يواصل  المجتمعي،  التالحم 
تفعيل  المعنية  الجهات  مــع  بالتعاون  الــعــام 
بوابة االستشارات األسرية المتحدة من خالل 
اعتماد استراتيجيات وبرامج ومبادرات تحقق 

هذه المستهدفات.

 اليوم العالمي للمرأة

العالم يف االحتفال بيوم  العام على مشاركة  حرص االحتاد النسائي 
املرأة:  املرأة، وذلك بتنظيم ملتقى استشراف مستقبل متكني وريادة 
2020 دبي،  التخطيط للخمسني، الذي أقيم بجناح املرأة يف إكسبو 

مبشاركة نخبة مميزة من املختصني يف املجال األكادميي وذوي اخلبرات 
العام الذي يعمل وفق  العلمية، وذلك ضمن جهود االحتاد النسائي 

وتستفيد  املتاحة  الفرص  تستكشف  ثاقبة  ونظرة  استشرافية  رؤية 
الطاقات  إلى فرص، عبر تسخير اجلهود وبذل  التحديات فتحولها  من 

التميز والريادة، وذلك  العمل واإلجناز، ملواصلة السير يف نهج  ومضاعفة 
االحتادية  احلكومية  اجلهات  من  االستراتيجيني  شركائه  مع  بالتعاون 

والقطاع اخلاص. املدني  املجتمع  واحمللية ومؤسسات 

تأهيل المرأة لمواكبة 
النهج االستباقي للدولة 
في مواجهة التحديات 

المختلفة 

 جهود نوعية للحفاظ 
على تماسك األسرة  
وتعزيز قيم التالحم 

المجتمعي

دفــــــــع مسيــــرة المــــــرأة لمــــراتــــب متقــــدمـــــة بالمجـــــاالت والقطــــاعــــات كـــــافــــة



»الطاقـة والبنيـة التحتيـة« توقـع مذكـرة تفـاهـم 
مع 4 بنوك ومصارف لتمويل القروض السكنيـة

قـــــــــرار سكنـــــــــي للمـــواطنيـــــن

بقيمــــــة 400 مليــــــــــون درهــــــــم 500

»زايـــــــــــد لإلسكـــــــــــــان«:
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أبوظبي )االتحاد(

 ثمن معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير 

الطاقة والبنية التحتية، اهتمام الدولة بقيادة صاحب السمو 

الشيخ محمد 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«، 

وأصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام 

اإلمارات، بتوفير إسكان حكومي مستدام إلسعاد المواطنين 

وجودة حياتهم بوصفها أولوّية قصوى، وقد تجّسد ذلك 

من خالل اعتمادها موازنات ضخمة لهذا القطاع الحيوي، 

وسياسات إسكانية طموحة قادرة على تلبية مستهدفات 

الدولة للخمسين عامًا القادمة، واحتياجات وتطلعات أبناء 

وبنات اإلمارات، وتحقيق االستقرار المعيشي واألسري 

والسعادة وجودة الحياة.   وأشاد معاليه - على هامش توقيع 

وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة ببرنامج الشيخ زايد 

لإلسكان، مذكرة تفاهم مشتركة مع 4 بنوك مصارف وطنية، 

وهي بنك أبوظبي األول، وبنك اإلمارات دبي الوطني إضافة 

إلى بنك دبي اإلسالمي، ومصرف أبوظبي اإلسالمي، والتي 

بموجبها سيتم تمويل القروض السكنية، في إطار تنفيذ 

السياسة اإلسكانية الجديدة التي اعتمدها مجلس الوزراء 

لتمويل قروض برامج اإلسكان الحكومي - باهتمام القيادة 

الرشيدة، بتوفير حياة كريمة ألبناء اإلمارات، وبكل ما يحقق 

لهم العيش الكريم بوصفهم أولوّية قصوى. 

البرنامج  خطة  عن  معاليه،  وكشف 
الرشيدة  الــقــيــادة  توجيهات  لتنفيذ 
السياسة  بشأن  الوزراء  مجلس  وقرار 
وأنــه  اإلسكانية،  للقروض  الــجــديــدة 
 2022 الـــجـــاري  ــام  ــع ال خـــال  سيتم 
آالف   3 ــن  عـ اإلعــــــان  ــهـــداف  ــتـ اسـ
القروض  مــن  المستفيدين  مــن  اســم 
سكني  قـــرار   500 بمعدل  السكنية، 
أســمــاء  عــن  ســعــادتــه  معلناً  شــهــريــاً، 
الدفعة األولى ضمن  المستفيدين من 
والتي  الجديدة،  اإلسكانية  السياسة 
مليون   400 بقيمة  قــرار   500 تشمل 
درهم. وأكد معاليه أنه قد تم إخطار 
من  األولــى  الدفعة  من  المستفيدين 
بصدور  إلفادتهم  نصية  رسائل  خال 
ــي اإلجـــــراءات،  الـــقـــرارات، لــلــبــدء ف
ــنــوك  ــب مـــن خــــال اخـــتـــيـــار أحــــد ال
الداعمة   4 الـــ  الوطنية  والــمــصــارف 
والتي  الجديدة،  اإلسكانية  للسياسة 
المذكرة،  وقع  أمس.  معها  التوقيع  تم 
المنصوري  محمد  المهندس  من  كل 
لإلسكان،  زايــد  الشيخ  برنامج  مدير 
ومسؤولي البنوك والمصارف الوطنية، 
بحضور المهندس حسن محمد جمعة 
المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية 
التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، 
والمهندسة نادية مسلم النقبي الوكيل 
المساندة،  الخدمات  لقطاع  المساعد 
ــمــهــنــدس مــحــمــد الــمــيــل الــوكــيــل  وال
المساعد لقطاع أصول البنية التحتية 
والمهندس يوسف عبداهلل  االتحادية، 
الوكيل المساعد لقطاع مشاريع البنية 
حصة  والمهندسة  االتحادية،  التحتية 
آل مالك مستشار الوزير لشؤون النقل 

البحري. 
وأوضح المهندس محمد المنصوري، 
التعاون  تعزيز  إلى  تهدف  المذكرة  أن 
بين البرنامج وبين البنوك والمصارف 
التمويل  مصادر  واستدامة  الوطنية، 
الحالية  السكنية  االحتياجات  وتلبية 
بين  التشارك  وتعزيز  والمستقبلية، 
القطاعين الحكومي والخاص لتسهيل 
اإلسكانية  الــقــروض  تــمــويــل  عملية 
البرنامج.  المستفيدين من  للمواطنين 
تحقيق  إلــى  ترمي  المذكرة  إن  وقــال 
التعاون والتكامل الفعال بين األطراف 
كـــافـــة، وتـــوحـــيـــد الـــجـــهـــود لــخــدمــة 
برنامج  من  المستفيدين  المواطنين 
ــان، مــن خــال  ــإلســك ــد ل ــ الــشــيــخ زاي
للقروض  الوطنية  المصارف  تمويل 
الناجحة  الحلول  وإيجاد  اإلسكانية، 
ــاء  ــي مـــن شــأنــهــا تــخــفــيــف األعــب ــت ال
المالية على المستفيدين، مشيداً بدور 
المصارف الوطنية في تعزيز استقرار 
منظومة  ــم  ودعــ ــة،  ــمــواطــن ال ــر  األســ
والمساهمة  الحياة،  وجــودة  الرفاهية 
في تلبية االحتياجات السكنية الحالية 
والمستقبلية، وتمكين المستفيدين عن 
القطاع  مع  التمويلية  البرامج  طريق 

المصرفي. 
وأضاف أن المذكرة تدعم السياسة 
البنوك  تولي  على  القائمة  الجديدة 
تمويل  عملية  الوطنية  والــمــصــارف 

بالكامل،  المواطنين  إسكان  قــروض 
زايــد  الشيخ  بــرنــامــج  يــقــوم  أن  على 
ــفــوائــد  ــان بــتــمــويــل قــيــمــة ال ــإلســك ل
ــقــرض نــيــابــًة عن  الــمــتــرتــبــة عــلــى ال
في  يساهم  الـــذي  األمـــر  الــمــواطــن، 
يُمكن  التي  القرارات  عدد  مضاعفة 
سيما  ال  للقروض،  سنوياً  إصدارها 
كما  المقبلة،  سنوات  الخمس  خال 
وتوفير  التنافسية  تعزيز  في  تساهم 
وتقليص  للمواطنين،  متعددة  خيارات 
المستفيدين  المتعامل  رحــلــة  ــن  زم
برنامج  أن  إلى  ولفت،  البرنامج.  من 
ــهــدف من  ــد لــإلســكــان ي ــ الــشــيــخ زاي
ــى خفض  خــال هــذه االتــفــاقــيــات إل
على  للحصول  المواطن  رحلة  زمــن 
الــمــســكــن الــمــائــم، وتــغــطــيــة كــافــة 
ــع كــفــاءة  الــطــلــبــات الــمــتــراكــمــة، ورفـ
المستفيدين  داعياً  القروض،  تمويل 

الطموحة  المبادرات  من  لاستفادة 
الـــتـــي يــقــدمــهــا الـــبـــرنـــامـــج، ومــنــهــا 
مكتبة  وخــدمــة  الــجــاهــزة  التصاميم 
ولفت  الــمــســاكــن.  لتصاميم  دارك 
التفاهم  مــذكــرة  أن  إلــى  المنصوري 
تتمتع  التي  الوطنية  البنوك  تستهدف 
بــخــبــرة كــبــيــرة فــي مــجــال الــتــمــويــل 
مع  سابقة  شراكات  ولديها  السكني 
ووفقاً  المحلية،  اإلسكانية  الجهات 
على  سيتوجب  الــجــديــدة  للسياسة 
المستفيد اختيار أحد البنوك األربعة 
السكني  التمويل  قـــرار  صـــدور  بعد 
ستوفر  بدورها  والتي  البرنامج،  من 
منصات رقمية وأرقام مباشرة وأفرع 
مع  للتواصل  الدولة  أنحاء  جميع  في 

المستفيدين على مدار الساعة. 
والبنية  الطاقة  وزارة  أن  وأوضـــح 
احتياجات  تغطية  تستهدف  التحتية 

الحكومية،  المساكن  من  المواطنين 
وتــوفــيــر خـــيـــارات تــمــويــلــيــة مــتــعــددة 
وبــأســعــار تــنــافــســيــة، وتــقــلــيــل وقــت 
المساعدة  على  للحصول  االنــتــظــار 

السكنية. 
الرئيس  اهلل،  عــوض  ســامــح  وقـــال 
المصرفية  الخدمات  لقطاع  التنفيذي 
أبوظبي  لمصرف  بــاإلنــابــة  لــأفــراد 
باختياره  المصرف  »يفخر  اإلسامي: 
الطاقة  ووزارة  المالية  وزارة  ِقِبل  من 
والبنية التحتية للدخول في شراكة مع 
لتقديم  لإلسكان  زايد  الشيخ  برنامج 
المؤهلين.  للمواطنين  تمويلية  حلول 
ــداث تأثير  نــولــي أهــمــيــة كــبــيــرة إلحــ
مجتمعاتنا  على  إيــجــابــي  اجتماعي 
في  مــنــزل  امــتــاك  ويــعــد  المحلية. 
للجميع،  فارقة  عامة  هو  ــه  ذات حد 
ــة  ويــســعــدنــا أن نــدعــم مــواطــنــي دول
في  أهــدافــهــم  تحقيق  فــي  اإلمــــارات 
امتاك منازل خاصة بهم. نتطلع إلى 
من  الــفــرص  مــن  الــمــزيــد  استكشاف 
التحتية  البنية  إلى  قيمة  إضافة  أجل 
السكنية واالقتصاد في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة«. 
سانجاي  قــال  المناسبة،     وبــهــذه 
المصرفية  الخدمات  رئيس  مالهوترا، 
ــي بــنــك دبـــي اإلســامــي:  لـــأفـــراد ف
لتعاوننا من جديد  كبير  بفخر  »نشعر 
زايـــد لإلسكان  الــشــيــخ  بــرنــامــج  ــع  م
مع  تــتــوافــق  تمويل  منتجات  لتوفير 
لمواطني  اإلسامية  الشريعة  أحكام 
بدعم  التزامنا  نواصل  كما  اإلمــارات، 
ومبادراتها  اإلمـــارات  حكومة  جهود 
المدى  على  باالستقرار  تدفع  التي 
الطويل وتوفير أفضل مستويات الحياة 
ونتطلع  المواطنين.  لجميع  الكريمة 
مائمة  بحلول  متعاملينا  تزويد  إلــى 
لتلبية احتياجاتهم  ومصممة خصيصاً 
المختلفة، وتتوافق في الوقت ذاته مع 

أحكام الشريعة اإلسامية«.

خالل توقيع برنامج الشيخ زايد لإلسكان مذكرات تفاهم مشتركة مع مصارف وطنية )وام(

نستهدف 3 آالف 
مستفيد العام الجاري 

بمعدل 500 قرار 
سكني شهريًا

سهيل المزروعي

بيئة معيشية 
مستقرة 

من جهته قال فهد الشاعر، 
املصرفية  الدائرة  رئيس 

اإلسالمية وقروض اإلسكان 
أبوظبي  بنك  يف  للمواطنني 

اهتمامًا  البنك  األول: »يولي 
التي  باملجتمعات  كبيرًا 

ويعتبر  ضمنها،  يعمل 
جزءًا ال يتجزأ من النسيج 

اإلمارات،  لدولة  االجتماعي 
لذا، فإنه يدرك أهمية 
بالنسبة  منزل  امتالك 

ببيئة  للتمتع  للمواطنني 
ومستقرة.  إيجابية  معيشية 

املذكرة مع  وستساهم هذه 
لإلسكان  زايد  الشيخ  برنامج 

يف تسهيل امتالك أو بناء 
للمواطنني،  عقار  تطوير  أو 
ويسعدنا أن نكون جزءًا من 

السكن  التي توفر  احللول 
اإلمارات«.  ألبناء 

السكن للجميع 
 قال أحمد محمد املرزوقي 

أول  نائب رئيس تنفيذي 
للخدمات  العام  املدير 

املصرفية لألفراد يف بنك 
اإلمارات دبي الوطني: 

»بصفتنا بنكًا رائدًا يف دولة 
املتحدة،  العربية  اإلمارات 

أن نتعاون مع برنامج  يسعدنا 
لتعزيز  لإلسكان،  زايد  الشيخ 

السكن  بتوفير  التزامنا 
جلميع مواطني دولة اإلمارات 

املتحدة«. العربية 

إيجاد حلول ناجحة 
من شأنها تخفيف 
األعباء المالية على 

المستفيدين

 محمد المنصوري
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مرافئ

دعونا هللا أن يحفظ
أبا خالد

كلمات ترعرعت في الوجدان في ذلك الصباح، مثل وريقات اللوز الشادية 
للسماء عرفاناً للغيث.

ربات بيوت ومطلقات وأرامل، مفارقات االبن والزوج، هؤالء وجدن ضالتهم 
في شيم الكريم وقيم الحليم. 

أبوخالد الذي تخرج في مدرسة الحكيم، ودرس حب اإلنسانية، واحترام 
اإلنسان وسائر المخلوقات على األرض. 

كان  القشيب،  باألخضر  المنعمة  البراري  في  الطير  شدو  للصدى  كان 
للصوت نعيم  األشجار وهي تصيغ السمع لغناء الطبيعة، كان للبشارة رونق 
الدر في اللجج، كان لهدية العيد مذاق العفوية وهي تبلل ريق الحياة، وتلون 
وانثيال  العيش،  ونعيم  بالرفاهية  زاهية  مستقبلية  بمواعيد  الوطن  سبورة 
الناس  قلوب  في  الفرح  لصناعة  نفسه  وهب  زعيم  لدن  من  البهي  الحلم 
أجمعين، وهيأ حياته ليكون في زحام العالم خير رسول للمحبة، يبلغ قلوب 
الناس من دون استئذان، ويمضي في تفاصيل حياتهم كأنه النسيم يهدهد 
مشاعرهم، ويحفظ مطالبهم، ويجعل من الهدية إشراقة شمس جديدة في 
أيام فضيلة يجمع على فضائلها أكثر من مليار إنسان في مشارق األرض 

وفي مغاربها. 
اليوم وقد أصبح برنامج ذوي الدخل المحدود قيد التنفيذ، والعيون تشع 
معيشة  قضية  جعل  لَم  والشكر،  باالمتنان  ممتلئة  والقلوب  الفرح،  ببريق 
ومختلف  التطلعات  كافة  تسبق  ملحة  وحاجة  قصوى،  أولــويــة  المواطن 

المشاريع.
 في هذه النقلة النوعية، طفرة في المشاعر، وانحياز واع للفكر اإلماراتي 
لكل ما يهم اإلنسان في معيشته وفي تعليمه، وفي صحته، وسكنه. كل ذلك 
يجعل من اإلمارات منطقة منزوعة األلم تفيض بأسباب السعادة والتالحم 
بين القيادة والشعب، واالنسجام في وطن واحد مبدأه الوعي بقيمة اإلنسان 
السديد،  القوي  والمعرفة،  العلم،  بسط  على  الطافي  المعافي،  الصحيح 
الواقف على األرض كأنه الشهاب يضيئ الجغرافيا بقناديل العزيمة، وسراج 

المحبة. 
هذه البشارة ستغدو في دنيا المواطن الجدول الذي يحرك في أعطافة 
عذوبة الحياة، ورفاهية اليوم، وبذخ األحالم. هذه البشارة هي المسار وهي 
المدار، وهي المشوار الطويل المؤدي من البيت حتى أوسع مشاريب الحياة، 
هذه البشارة هي ترياق المناعة من العوز، ومخالب الحاجة. هذه البشارة 
هي الكتاب المفتوح بين سؤال األبناء وجواب اآلباء وانتهاء إلى حيث تكمن 
العالقة بين أفراد أسرة من اهلل عليهم بزعيم يتلمس حاجات الناس، ليمأل 
جعب الحياة بأثمار شجرة الوطن ويجود وال يقتر، وييسر وال يعسر، ويفتح 
كرامة  تكمن  إلى حيث  بالجياد  ويمضي  الغيمة،  لتبلغ شغاف  الحلم  نوافذ 

اإلنسان فيحفظها من الزلل، ويحميها من الخلل. 
وهذه هي شيم الكرماء، هذه أخالق العظماء، هذه سجايا النجباء، هذه 

جبلة النبالء. فشكراً لذوي النعيم بما أنعموا.

علي أبو الريش

Ali.AbuAlReesh@alIttihad.ae

صالح العامري يخضع لفحوص طبية لمدة 14 يومًا

نتائج تجارب »سيريوس 21« خالل الـ 4 أشهر املقبلة

وأشــارت الفالسي إلى بدء مرحلة 
تحليل الدراسات العلمية للتجارب التي 
نفذها صالح العامري، مبينة أن مركز 
محمد بن راشد للفضاء سينشئ شبكة 
معلوماتية، تضم كل الدراسات العلمية 
المنطقة، بهدف  لعلماء  المتخصصة 
الباحثين  مع  المعرفي  التبادل  تعزيز 
بأبحاثهم  وصلوا  الذين  اإلماراتيين، 
نظيرتها  تضاهي  متقدمة  لمرحلة 

العالمية.
وأكدت وجود 4 باحثين من الفريق 
سيتولون  المحاكاة،  لمهمة  العلمي 
تقييم وتحليل نتائج التجارب، خاصة 
قدر،  بنفس  المهمة  بعد  ما  فترة  أن 
أو حتى أهم من المهمة ذاتها، وذلك 
تبحث  جديدة،  علمية  بيانات  لتوفير 
في آثار العزل على رواد الفضاء ومن 
ثم التجهيز لرحالت استكشاف فضاء 

مستقبلية مأهولة وغير مأهولة.
ــدراســات  وقــالــت إن مــخــرجــات ال
رائد  نفذها  التي  العلمية  والتجارب 
محاكاة الفضاء صالح العامري، برفقة 
زمالئه من فريق المهمة ضمن برنامج 
المحطة  في  الدولي  العلمي  البحث 
روسيا،  في  »سيريوس21«  األرضية 
لن تنتهي بمجرد خروجهم من العزل 
الذي استمر 8 أشهر، وأنه سيتم البدء 
بمراجعة وتحليل المعلومات والبيانات 
التي تم التوصل إليها من خالل فريق 
فريق  كــل  سيقوم  ــه  أن مبينة  علمي، 
بدراسة  المهمة،  في  المشاركين  من 
باحثين،   10 تقريباً  وهم  المعلومات 
مركز  من  العلمي  الفريق  يضم  فيما 

محمد بن راشد للفضاء 4 باحثين.

والتجارب  ــدراســات  ال أن  وذكـــرت 
العلمية الخاصة بالمهمة تتم دراستها 
من خالل 3 مراحل، تشمل األولى قبل 
بدء المهمة ثم خاللها، وصوالً للمرحلة 
الثالثة والتي ستكون عقب أسبوعين، 
االستنتاجات  هــذه  أن  إلــى  مشيرة 
والبيانات التي سيتم الحصول عليها 
ستشكل نقلة علمية في عالم الفضاء 
والمهمات المستقبلية، كما ستمنحنا 
الخاصة  الالزمة  واإلجابات  المعرفة 
الفضاء  الستكشاف  كثيرة  بأسئلة 
الدراسات  هذه  أهم  ومن  الخارجي، 
على  الــعــزلــة  ــار  ــآث ب منها  يتعلق  مــا 
جسم اإلنسان من كل النواحي، حيث 
استراتيجية  مــن  جـــزءاً  المهمة  تعد 
استكشاف الفضاء، فيما تعتبر تجارب 
الــمــحــاكــاة، سلسلة مــن االخــتــبــارات 

قبل  إجــراؤهــا  يتم  التي  الميدانية، 
إطالق البعثات الفضائية.

البحوث  أن  الــفــالســي  وأضــافــت 
والدراسات التي قام بها فريق المهمة 
اإلمـــاراتـــي صــالــح الــعــامــري وزميله 
عبداهلل الحمادي الذي تواجد ضمن 
فريق المتابعة، مردودها ليس محصوراً 
فقط لإلمارات، ولكن للمجتمع العلمي 
العالمي، ولذلك شارك فريقان، روسي 
وأميركي في هذه المهمة، مؤكدة أن 
هدفهم األســاســي هــو دعــم الــكــوادر 
الوطنية والعلمية في الدولة، وتطوير 
الذين  وعلمائنا،  جامعاتنا  كــفــاءات 
وصولوا لمرحلة متقدمة في الدراسات 
ومن  المساقات،  كافة  فــي  البحثية 
بينها الطبية والتي ممكن أن تضاهي 

وتنافس الدراسات العالمية.

آمنة الكتبي )دبي( 

قالت شيخة الفالسي مدير 

الفريق العلمي لمشروع مهمة 

محاكاة الفضاء إن صالح العامري 

يخضع اآلن لفحوص طبية لمدة 

أسبوعين، وذلك للتأكد من جاهزيته 

واالطمئنان على صحته بعد فترة 

العزل التي استمرت 8 أشهر، مبينة 

أن هناك متابعة دقيقة لمراقبة 

الحالة الطبية والصحية لصالح 

العامري. وقالت إنه سيتم توفير 

نتائج التجارب واألبحاث التي قام 

بها العامري في »سيريوس 21« 

للمجتمع العلمي العالمي خالل 

الـ4 أشهر المقبلة، بعد أن يتم 

تحليل من النتائج والعينات الطبية 

والبيولوجية، موضحة انه سيتم 

توفير المعلومات من خالل مراكز 

البيانات المفتوحة الخاصة بمركز 

محمد بن راشد للفضاء، فضاًل عن 

نشرها في المؤتمرات العلمية 

العالمية التي سيشاركون فيها، 

حتى يمكن االستفادة منها في 

وقت قريب.

 تشغيل روبوت الفضاء

قالت مدير الفريق العلمي ملشروع مهمة محاكاة الفضاء تضمنت جتارب 
العامري والتي نفذها بنجاح وكفاءة عالية، محاكاة تشغيل روبوت 

الفضاء، وتقليل التوتر يف العزلة، كذلك جتارب الواقع االفتراضي، 
والتي تضمنت إطالق مركبة وتأمني التحامها مع محطة الفضاء 

الدولية، والتحليق فوق القمر واملريخ، كما أجرى جتربة التخطيط 
الكهربائي للدماغ، بهدف احلصول على صورة واضحة لوظائف الدماغ 

يف حالة العزلة، ما يساعد العلماء على التعرف إلى تفاعل الدماغ 
والتغيرات يف وظائف اإلدراك، عند البقاء يف البيئات املعزولة ملدة 

طويلة، باإلضافة إلى فحص العينات التي جمعها مع زمالئه، خالل 
قيامهم بتجربة محاكاة للهبوط على سطح القمر، وجمعها ونقلها إلى 
القاعدة القمرية، فضاًل عن جتربة استخدام الذراع اآللية اللتقاط 

مركبات الشحن ونقل املعدات »كندارم 2«، والكثير غيرها من التجارب.

بتنظيم »بحوث الطاقة الموجهة« بمعهد االبتكار التكنولوجي

مؤتمر عاملي للفيزياء الكهرومغناطيسيـة  

فــي أبــوظبـــــــي نـــوفـــــمـبـــــر املـــقــبـــــــــل

وسيمثل أول حدث رفيع المستوى 
ينظمه مركز بحوث الطاقة الموجهة 
عقب تصدره عناوين األخبار مؤخراً 
متطورة  بحثية  منشأة  إطالقه  بعد 
التأهيل  اختبارات  بإجراء  مختصة 
الصناعي  توازن  مجمع  في  المسبق 
من  المنشأة  تتألف  حيث  بأبوظبي، 
يخدم  متخصصة  مختبرات  خمسة 
في  معيناً  بحثياً  مــجــاالً  منها  كــل 

فيزياء الطاقة العالية. 
لهذا  ــى  ــ األول ــدورة  ــ الـ أن  ــر  ــذك وي
في  ُعقدت  كانت  المرموق  المؤتمر 
»اجتماع  مسمى  تحت   1978 عــام 
النبض الكهرومغناطيسي النووي« في 
نيومكسيكو  بوالية  ألباكيركي  مدينة 
األمريكية بدعم من العالم البارز في 
الكهرومغناطيسية،  الحقول  مجال 
الدكتور كارل باوم، ومؤسسة »سوما« 

التي أسسها آنذاك.
 وسيتولى الدكتور شوقي قاسمي، 

بحوث  مــركــز  فــي  الــبــاحــثــيــن  كبير 
العام  الرئيس  دور  الموجهة،  الطاقة 
إي  »جلوبال  لمؤتمر  المنظمة  للجنة 
بيل  الدكتور  أيضاً  تضم  والتي  أم«، 
»ميتاتك«  مــؤســســة  مــن  راداســـكـــي 
مورا  نيكوالس  والدكتور  األميركية، 
الموجهة،  الطاقة  بحوث  مركز  من 
للجنة  مشتركين  رئيسين  بصفتهما 
الدكتور  إلى  إضافة  الفنية،  البرامج 

بحوث  مــركــز  مــن  فــيــجــا  فيليكس 
الرس  والــدكــتــور  الموجهة،  الطاقة 
هيلموت- جامعة  مــن  فيخت  ــي  أول

شــمــديــت فــي هــامــبــورغ، ألــمــانــيــا، 
جامعة  مــن  ليهر  جــايــن  والــدكــتــورة 
بصفتهم  األمــريــكــيــة،  نيومكسيكو 

مستشارين للمؤتمر.
ــام  ــعـ ــذا الـ ــ ــ وتــــهــــدف نـــســـخـــة ه
ــحــث الــتــحــديــات والـــفـــرص  ــى ب ــ إل

مجال  فــي  والمستقبلية  الــراهــنــة 
ــضــاًل عن  الــكــهــرومــغــنــاطــيــســيــة، ف
ــن مــجــاالت  ــراء م ــخــب اســتــقــطــاب ال
متنوعة مثل تقنيات الطاقة النبضية، 
والمولدات عالية الفولتية، وإشعاعات 
التحليلية  والنمذجة  الميكرويوف، 

والرقمية، والتحقق التجريبي.
وستتجه األنظار خالل المؤتمر إلى 
جائزة »أفضل ورقة بحثية طالبية«، 
أو   - بحثية  ورقة  إلى  والتي ستُقدم 
األول  المؤلف  فيها  يكون   - اثنتان 
فقط  الجائزة  هذه  وستُمنح  طالباً. 
لألوراق البحثية كاملة األركان والتي 

تم تقديمها وعرضها.
جائزة  ستُمنح  أخــرى،  جهة  ومــن 
الباحثين  ألحد  شاب«  عاِلم  »أفضل 
الذين  35 عاماً،  الشباب، تحت سن 
كـــان لــهــم إســهــامــات ابــتــكــاريــة في 
مجاالت مرتبطة بالكهرومغناطيسية 

عالية الطاقة.

»بحوث الطاقة الموجهة« يؤهل الكوادر اإلماراتية )من المصدر(

تفاهم بين »محمد بن زايد للذكاء 
االصطناعي« و»إيه آي كيو« لبحوث الطاقة

أبوظبي )االتحاد(

وّقعت شركة »إيه آي كيو« )AIQ(، المشروع المشترك بين كل من شركة 
بترول أبوظبي الوطنية »أدنوك« ومجموعة »جي 42«، والمتخصصة في 
مجال الذكاء االصطناعي، وجامعة محمد بن زايد للذكاء االصطناعي، 
مشتركة  بحوث  إجراء  في  الطرفين  بين  التعاون  لتعزيز  تفاهم  مذكرة 
التقنية  الحلول  على  التركيز  مع  االصطناعي  الذكاء  تقنيات  بمجال 
الطاقة. وجرى توقيع االتفاقية بحضور كل من عمر  التي تخدم قطاع 
إريك  والبروفيسور  كيو«،  آي  »إيه  لشركة  التنفيذي  الرئيس  المرزوقي، 
جانب  إلــى  االصطناعي،  للذكاء  زايــد  بن  محمد  جامعة  رئيس  زينغ، 
يأتي  المرزوقي:  وقال عمر  المؤسستين.  العليا من كال  اإلدارة  أعضاء 
التعاون لدفع عجلة البحوث في تقنيات الذكاء االصطناعي بهدف تقديم 
العمليات  كفاءة  تعزيز  في  تسهم  الطاقة  قطاع  لخدمة  مبتكرة  حلول 
وتيرة  لتسريع  واسعة  إمكانات  كذلك  الشراكة  وتوفر هذه  واستدامتها. 
تطوير حلول الذكاء االصطناعي لخدمة قطاع الطاقة«. ومن جانبه، قال 
البروفيسور زينغ: »تلتزم جامعة محمد بن زايد للذكاء االصطناعي بدعم 
ابتكارات الذكاء االصطناعي وتنمية المواهب والكوادر البشرية في دولة 

اإلمارات«.

تعاون أكاديمي بين جامعتي أبوظبي 
وريدنغ البريطانية

أبوظبي )االتحاد(

أعلنت جامعة أبوظبي عن شراكة جديدة أبرمتها مع جامعة ريدنغ، واحدة 
من بين أفضل 30 جامعة في المملكة المتحدة والمؤسسة األكاديمية الرائدة 
الغذاء  وعلوم  الزراعة  قطاعات  في  والتعلم  البحث  مجاالت  في  عالمياً 
والتغير المناخي وقال البروفيسور وقار أحمد، مدير جامعة أبوظبي: »تركز 
شراكتنا على مواصلة توفير فرص التدريس والبحث على مستوى عالمي في 
المجاالت ذات األهمية االستراتيجية، ليس فقط لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة بل للمنطقة ككل«. من جهته، قال البروفيسور بول إنمان، نائب 
رئيس الجامعة )الدولي( في جامعة ريدنغ: »سعدنا باستقبال مدير جامعة 
أبوظبي، البروفيسور وقار أحمد في حرمنا الجامعي، ونعتز بالعمل الذي قام 
به زمالؤنا وخبراؤنا في جامعة ريدنغ في الوقوف على جملة من القضايا 

العالمية، بما في ذلك اإلنتاج الغذائي المستدام.

خالل توقيع مذكرة التعاون بين الجانبين )من المصدر(

وقار أحمد وبول إنمان خالل توقيع مذكرة التفاهم )من المصدر(

أبوظبي )االتحاد(

ضمن جهوده الرامية إلى تعزيز 

مكانة أبوظبي بصفتها مركزًا 

رائدًا الستضافة الفعاليات العلمية 

والتكنولوجية الدولية، أعلن 

معهد االبتكار التكنولوجي، مركز 

األبحاث العلمية الرائد عالميًا وذراع 

األبحاث التطبيقية التابع لمجلس 

أبحاث التكنولوجيا المتطورة في 

أبوظبي، أمس، أن مركز بحوث الطاقة 

الموجهة التابع له سيستضيف 

الدورة القادمة من مؤتمر»جلوبال 

إي أم« المتخصص بمجال الفيزياء 

الكهرومغناطيسية والموجات عالية 

الطاقة. ومن المقرر عقد المؤتمر 

في فترة ما بين 13 - 17 نوفمبر 

2022 في فندق سانت ريجيس 

أبوظبي.

 قال الدكتور شوقي قاسمي: »سيسهم مؤمتر »جلوبال إي أم« يف دفع التغيير 
يف املنطقة، إذ إن مجال الكهرومغناطيسية عالية الطاقة يعد من أهم 

املجاالت التي يركز عليها حاليًا مركز بحوث الطاقة املوجهة، وذلك نظرًا 
إلى تطبيقاته املتنوعة يف العديد من القطاعات، مثل املولدات واحملركات 

واحملوالت املستعملة يوميًا والقطارات املغناطيسية »ماجليف« وعلم الفلك 
والرعاية الصحية وغيرها.

 المولدات والمحركات
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»صّيف بأمان« بعيدًا عن الحوادث والمتاعب

تدعو إلى االلتزام بإجراءات السالمة الوقائية

شرطة أبوظبي أطلقت شرطة أبوظبي مؤخرًا 

النسخة الثالثة من حملة »صّيف بأمان« 

بهدف توعية الجمهور بااللتزام 

بالتدابير الوقائية واشتراطات السالمة 

الضرورية لقضاء صيف آمن من دون 

متاعب وتستمر الحملة خالل الفترة 

الصيفية، مؤكدة اهتمامها بتعزيز أمن 

وسالمة المجتمع وأهمية المشاركة 

المجتمعية والتعاون في تعزيز الوقاية 

ومنع وقوع الجريمة، وحثت على 

االلتزام بالنصائح واإلرشادات الشرطية 

واألمنية لتعزيز مستويات الحماية 

لمساكنهم وممتلكاتهم وأرواحهم.

وتشارك في الحملة جهات عدة من 

شرطة أبوظبي وهي: قطاع األمن 

الجنائي، ومديرية المرور والدوريات، 

وإدارة الشرطة المجتمعية، وإدارة 

المعلومات األمنية وإدارة اإلعالم 

األمني.

وأوضحت شرطة أبوظبي بأن الحملة 

تركز على محاور مختلفة لتوعية 

الجمهور باإلرشادات الضرورية لقضاء 

فصل الصيف بعيدًا عن الحوادث 

والمتاعب، منها التوعية بتأمين 

المنازل أثناء التمتع باإلجازة الصيفية 

خارج المنازل، مثل التأّكد من إحكام 

األبواب والنوافذ ومداخل ومخارج 

المنازل، وإيداع األموال والمقتنيات 

الثمينة لدى البنوك أو في الخزائن 

المؤمنة جيدًا، إلى جانب التأكد 

من عدم وجود آثار تدل على عدم 

وجود أحد في المنزل مثل الصحف 

والمطويات وملصقات الدعاية.

كما تحث الحملة األسر لحماية األطفال 

وضرورة تعزيز اإلجراءات الوقائية 

واتخاذ التدابير الالزمة وعدم تركهم 

بمفردهم في المركبات وحمايتهم 

من حوادث االختناق خاصة مع دخول 

فترة الصيف، أو حوادث الغرق في 

المسابح.

وتتضمن أنشطة توعية لسائقي 

المركبات والشاحنات بأهمية فحص 

اإلطارات والتأكد من سالمتها مع 

دخول فصل الصيف، حفاظًا على األرواح 

وانخفاض معدالت الحوادث المرورية 

وتعزيز وعي السائقين باستخدام 

أفضل أصناف اإلطارات من أجل 

سالمتهم وسالمة مرافقيهم على 

الطرق. كما تشتمل على نشر الوعي 

بضرورة األخذ باإلجراءات والتدابير 

الوقائية الكفيلة بالحفاظ على الثروة 

الحيوانية من تعرضها للسرقة.

ودعت شرطة أبوظبي الجمهور لتجنب 

المخاطر التي تلحق بهم باستيالء 

القراصنة على بيانات حساباتهم 

المصرفية عبر شبكة اإلنترنت، مشيرًة 

إلى أن فترة اإلجازات الموسمية، 

خصوصًا في الصيف، تعتبر من أهم 

مواسم التسّوق اإللكتروني، والتي قد 

توقع الضحايا في عمليات االحتيال أو 

القرصنة.

وناشدت الحملة أفراد المجتمع بتعزيز 

سبل التعاون مع شرطة أبوظبي، من 

خالل تمرير المعلومات األمنية عبر 

خدمة أمان الهاتفية 8002626 أو إرسال 

الرسائل النصية إلى الرقم 2828، التي 

تسهم في تحقيق أمن المجتمع، 

وتوفير بيئة آمنة ومستقرة، ووقايته 

من أخطار الجرائم بشتى أنواعها. 

أكدت شرطة أبوظبي تكثيف الرقابة 
املرورية بتطبيق املادة 82 من قانون املرور 

)الغرامة 500 درهم و4 نقاط مروریة 
وحجز املركبة أسبوعًا لعدم صالحیة 

إطارات املركبة أثناء السیر وذلك ضمن 
جهودها يف تعزيز السالمة للسائقني 

ومستخدمي الطريق ويف إطار تطبيق 
األولوية االستراتيجية جلعل الطرق أكثر 

أمنا.
ودعت إلى ضرورة اتخاذ اإلجراءات 

الوقائية للمركبات والشاحنات بفحص 
اإلطارات والتأكد من سالمتها واستبدالها 

يف حالة انتهاء صالحيتها أو وجود أي 
تشققات عليها أو انتفاخ واحلرص على 

استخدام األصناف اجليدة واملطابقة 
للمواصفات لتجنب احلوادث املرورية التي 

تقع بسبب انفجارها.
وأوضحت مديرية املرور والدوريات أهمية 

التوعية بسالمة إطارات املركبات وحث 
السائقني على تبديل إطارات مركباتهم 

املنتهية الصالحية، والتأكد من حالة 
اإلطارات اجلديدة قبل شرائها وعدم 

تأثرها بالرطوبة ودرجات احلرارة مما 
يؤدي إلى عدم صالحيتها.

وشددت على ضرورة استخدام األصناف 
املطابقة للمواصفات واتباع التعليمات 
الصحيحة مبا يوفر سالمتهم، وتشمل 

اإلجراءات الوقائية مالءمة اإلطار 
املستخدم وقياسه، ودرجة احلرارة التي 

يتحملها واحلمولة املناسبة، وسنة الصنع، 
والتأكد من مالءمة إطارات مركباتهم 

للرحالت الطويلة يف حاالت السائقني 
املسافرين برًا.

تكثيف الرقابة المرورية لضمان سالمة إطارات المركبات

حثت شرطة أبوظبي ضمن حملة 
»ّصيف بأمان« على اتباع خطوات 

ضرورية لتجنب غرق األطفال 
باملسابح، مؤكدة اهتمامها بزيادة الوعي 

واملسؤولية املجتمعية ملنع األطفال من 
ممارسة السباحة مبفردهم وذكرت أن 

زيادة الوعي واملسؤولية املجتمعية يعدان 
اخلط األول للتصدي حلوادث الغرق.

وأشارت إلى عدد من اخلطوات التي تبعد 
األطفال عن خطر الغرق يف املسابح، منها وضع سياج 

آمن حول أحواض السباحة باملنازل حتى ال يتمكن 
األطفال من الدخول إليها مبفردهم وأن تكون األرضية 

مانعة لالنزالق وقفل األبواب املؤدية إلى أحواض السباحة التي يجب أن تكون 
مزودة بساللم ثابتة ومقابض معدنية موزعة على محيطها ودعت أولياء األمور 

إلى عدم انشغالهم بالهاتف أو بالعالم االفتراضي أثناء ممارسة األطفال السباحة 
مشيرة إلى أنه خالل دقائق قليلة قد حتصل حادثة الغرق يف حال عدم اليقظة، 

مؤكدة أهمية ارتداء معدات السباحة وتزويد األطفال بأطواق وأدوات وسترات 
النجاة أثناء ممارسة السباحة. وأضافت: يجب على اآلباء واألمهات ومقدمي 

الرعاية واألطفال األكبر سنًا وأصحاب أحواض السباحة تعلم اإلسعافات األولية، 
وكيفية إجراء اإلنعاش القلبي الرئوي الفوري للغريق قبل وصول فرق اإلسعاف، 

إلى جانب تعليم األطفال دروسًا يف السباحة واملهارات األساسية يف السالمة املائية.
وذكرت أن غرق األطفال باملسابح يعد من أكثر مسببات احلزن واملشاكل النفسية 

لألبوين واحمليطني بهم محذرة من الالمباالة وجتاهل تعليمات السالمة يف هذا 
الشأن حلماية األطفال من وقوع حوادث الغرق. 

خطوات ضرورية 
لحماية األطفال 

من الغرق

أمن وسالمة المجتمع مسؤولية مشتركة»أمن حاللك« لحماية الممتلكات الحيوانية

عززت مديرية شرطة العني بقطاع األمن اجلنائي التوعية 
االستباقية باإلجراءات والتدابير الوقائية الكفيلة لتأمني 

املمتلكات احليوانية من خالل حملة صيف بأمان ومبادرة 
»أمن حاللك«.

وتأتي املبادرة ضمن حرص شرطة أبوظبي على تعزيز 
نشر األمن واألمان والطمأنينة يف املجتمع وذلك بالتعاون 

والتنسيق مع هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية 
وعدد من اجلهات املعنية ومالك املواشي يف العزب واملزارع 

من املواطنني. وتركز املبادرة على عدد من األنشطة 

التوعوية من خالل تنفيذ البرامج املرئية وتوزيع املطويات 
على مالك ومربي )احلالل( ونشر إرشادات ملرتادي املراكز 

التجارية باالستعانة بالشاشات اإللكترونية وذلك وصواًل 
إلى أكبر عدد من اجلمهور املستهدف.

يشار إلى وجود عدة إجراءات وقائية يجب اتباعها منها 
وجود إنارة كافية يف منطقة العزب أو املزارع وتركيب 

كاميرات مراقبة والتأكد من سالمة السياج اخلارجي ووجود 
مسكن للعمال بالقرب من العزب واملزارع لتسهيل عملية 

املراقبة والتأكد بشكل دوري من أعداد املواشي.

أكدت شرطة أبوظبي استمرار اجلهود يف التوعية وتقدمي النصائح 
واإلرشادات للمواطنني واملقيمني والزوار لتأمني سالمة ممتلكاتهم 

قبل ترك املنازل، وإن كانت أليام معدودة، منها التأّكد من إحكام 
األبواب والنوافذ ومداخل ومخارج املنازل، وإيداع األموال واملقتنيات 

الثمينة لدى البنوك أو يف اخلزائن املؤمنة جيدًا، واستخدام 
التقنيات واألنظمة الذكية املتصلة بأجهزة اإلنذار، وتوفير اإلضاءة 
اإللكترونية الداخلية دون اإلخالل بتأمني اإلنارة الكافية وكاميرات 

املراقبة يف محيط املساكن.
وتطّرقت إلى اشتراطات السالمة العامة الضرورية الواجب اتباعها 

قبل السفر، كتركيب أجهزة إنذار داخل املنازل للوقاية من أسباب 
نشوب احلرائق، والتأّكد من إغالق مصادر املياه الرئيسية، وفصل 

التيار الكهربائي عن مسببات االشتعال، وإحكام إغالق أسطوانات 
الغاز وإبعادها عن مصادر أشعة الشمس املباشرة. ولفتت إلى أهمية 

إجراء صيانة دورية للمنازل والتأكد من كفاءة وفعالية أنظمة 
الكهرباء والغاز للحماية من مخاطر احلريق وااللتماس الكهربائي يف 
الصيف، وإبالغ األقارب واجليران للتعاون يف إزالة الصحف واملجالت 

وامللصقات املتروكة أمام املنزل يف حال السفر، كي ال تلفت نظر 
املتربصني الذين يترقبون غياب السكان..

مؤكدًة أن أمن وسالمة املجتمع مسؤولية مشتركة، ويتوّجب على 
شرائح املجتمع كافة، املشاركة والتعاون ملنع وقوع اجلرمية، وااللتزام 
بالنصائح واإلرشادات الشرطية واألمنية لتعزيز مستويات احلماية 

ملساكنهم وممتلكاتهم.



  أبوظبي )وام(

 متاشيًا مع خطة وزارة الصحة ووقاية املجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص 
يف الدولة بهدف االكتشاف املبكر وحصر احلاالت املصابة بفيروس كورونا 

املستجد »كوفيد - 19« واملخالطني لهم وعزلهم.. أعلنت الوزارة عن إجراء 
221.968 فحصًا جديدًا خالل الساعات الـ 24 املاضية على فئات مختلفة 

يف املجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.   وأسهم تكثيف 
إجراءات التقصي والفحص يف الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى 
الدولة يف الكشف عن 1.732 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا املستجد 
من جنسيات مختلفة، وجميعها حاالت مستقرة وتخضع للرعاية الصحية 

الالزمة، وبذلك يبلغ مجموع احلاالت املسجلة 954.692 حالة.   كما 
أعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة خالل األربع والعشرين ساعة 

املاضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2.319 حالة، وشفاء 
1.769 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 935.026 حالة.
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صباح الخير

.. وذّكر

ترٍد  التواصل االجتماعي من  المرء عبر مواقع  ويتابعه  مع ما يشاهده 
في الطروحات ومستوى النقاشات وتبادل لإلساءات، ومنها ما يتسبب في 
بالدعوات  نُذّكر أنفسنا جميعاً  الزاهية لإلمارات،  إلحاق األذى بالصورة 
نائب  آل مكتوم  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو  للفارس صاحب  السامية 
الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«، بضرورة أن  الدولة رئيس مجلس  رئيس 
تتحلى الشخصية اإلماراتية على هذه الوسائل بالقيم اإلماراتية األصيلة 
و»أن تمثل صورة زايد وأخالقه في تفاعلها مع الناس، وأن تعكس تواضع 

الشعوب«. بقية  وانفتاحه على  اإلماراتي وطيبته ومحبته لآلخرين 
هذه  على  يحدث  ما  يتوقع  وكأنما  المستقبل،  ــراءة  ق في  وكعادته   
الشخصية  بــهــا  تــلــتــزم  أن  يــجــب  »10 صــفــات  ســمــوه  حــدد  الــمــنــصــات 
اإلماراتية على وسائل »التواصل االجتماعي«، منها أن »تمثل صورة زايد 
وأخالق زايد في تفاعلها مع الناس، وتعكس االطالع والثقافة والمستوى 
ما  وكل  والشتائم  السباب  عن  وتبتعد  اإلمارات،  وصلته  الذي  المتحضر 

يخدش الحياء في الحديث«.
 وقال إن على الشخصية اإلماراتية أن تكون »شخصية علمية تستخدم 
الجميلة  والصورة  الطيبة  الكلمة  وتقدر  الحوار،  في  والمنطق  الحجة 
لآلخرين  ونافعة  والمجتمعات  والثقافات  األفكار  مع  اإليجابي  والتفاعل 
التي  واإلنسانية  المجتمعية  والــمــبــادرات  لألفكار  ونــاشــرة  بالمعلومة 
وتتناول  لغته  تتحدث  العالمي  محيطها  مع  ومندمجة  الوطن،  بها  يزخر 
تتقبل االختالف  واثقة من نفسها  إيجابياً مع مستقبله،  وتتفاعل  قضاياه 
اإلماراتي وطيبته  تواضع  الشعوب، وتعكس  وتبني جسوراً مع غيرها من 
وتفتخر  وطنها  وتعشق  الشعوب،  بقية  على  وانفتاحه  لآلخرين،  ومحبته 

به وتضحي من أجله«.
تذكير الجميع بتلك المالمح واجبنا جميعاً، خاصة ونحن نتابع انزالق 
شخصيات على قدر من الوعي والنضج والمسؤولية نحو نقاشات ال تليق 
عنها  غنى  في  هم  لمواقف  معها  أنفسهم  يعرضون  منها،  طائل  وال  بهم، 
فيلجؤون  الموضوعي،  الطرح  على  القدرة  يملكون  ال  أشخاص  وجود  مع 
يطرح  أحدهم  تجد  وطروحاتهم.  ردودهــم  في  سلبية  وأساليب  لطرق 
فإذا  األســواق،  في  حيوية  سلع  وغالء  اليومية  الحياة  قضايا  من  قضية 
وفي  فيه  التشكيك  لدرجة  واسعة  انتقادات  لحملة  لألسف  يتعرض  به 

انتماءاته.
بعيداً  البناء  و»التواصل«  اإليجابي  للتفاعل  وجــدت  المنصات  هــذه 
والشعارات  الحوارات  عن  وبعيداً  والتخوين،  والتهوين  التجريح  لغة  عن 
الجوفاء. الكل لديه الحرص والغيرة على بالده وأهلها، ومن ذلك الحرص 
السامية  النصائح  تلك  استحضار  جميعاً  وعلينا  وسمعتها،  اسمها  على 

ألجل إمارات الخير والمحبة وإثراء كل حوار إيجابي يضيف لها.

علي العمودي

ali.alamodi@alittihad.ae

»أبوظبي للصحة العامة«:

اإلجراءات االحترازية أثناء السفر ضرورة لتجنب كورونا

منى الحمودي )أبوظبي( 

أكدت الدكتورة شرينة المزروعي، 
مدير إدارة تعزيز الصحة في مركز 
بــدء  مــع  الــعــامــة  للصحة  أبــوظــبــي 
السفر  ومــوســم  الصيفية  اإلجـــازة 
على  المسافرون  يتعرف  أن  أهمية 
الطيران  شركات  متطلبات  جميع 
ذلك  في  بما  المقصودة،  والوجهة 
وثائق  أو  الكمامات  ارتــداء  إلزامية 
الفحص  ونــتــائــج  التطعيم  تــأكــيــد 
األفضل  ومــن  الصحي،  الحجر  أو 
ــود  ــي حــــال وجـ ــر فـ ــســف تــجــنــب ال
لإلصابة  المسافر  لــدى  أعـــراض 

بعدوى »كوفيد-19«.
ــة بــالــســفــر  ــب ــرغ ــد ال وقـــالـــت عــن
المسافر  تــعــرض  قــد  مناطق  ــى  إل
المناطق  بأمراض  اإلصابة  لخطر 
الـــحـــرص على  يــجــب  ــة،  ــداريـ ــمـ الـ
السفر  فــي  طبي  خبير  اســتــشــارة 
من  للتأكد  كاٍف  بوقت  الرحلة  قبل 
الحصول على اللقاحات المناسبة.

ــغــي عـــنـــد حـــزم  ــب ــن وأضــــافــــت ي
ــمــامــات  ــك الــحــقــائــب تــحــضــيــر ال
كما  للرحلة،  كافية  أيدي  ومعقمات 
اإلسعافات  بحقيبة  الــتــزود  يمكن 
المفيدة،  اللوازم  بعض  مع  األولية 
مثل الضمادات والمراهم الموضعية 
والشعور  للدوار  المضادة  واألدويــة 

بالغثيان.

المزروعي  شرينة  الدكتورة  لفتت 
طوال  الكمامات  ارتــداء  أهمية  إلى 
المطار  فــي  المسافر  وجــود  فترة 
اإلصابة  لتجنب  الطائرة  متن  وعلى 
ــرورة  ــد-19«، وضــ ــيـ ــوفـ بــعــدوى »كـ
خالل  بالمسؤولية  والتحلي  الحذر 
ــادة  إع تشهد  الــتــي  المرحلة  هــذه 
فــتــح الـــحـــدود وتــخــفــيــف الــقــيــود. 
ــاظ على  ــحــف ال ــرورة  ــضـ بـ ــوهــًة  ــن م
اإلمــكــان،  ــدر  ق الــجــســدي  التباعد 
وخاصة أثناء الصعود إلى الطائرة، 
وعــلــى الــمــســافــريــن الــحــرص على 
عن  متكرر  بشكل  أيديهم  تنظيف 
أو  والصابون  بالماء  غسلها  طريق 

التي  اليدين  معقمات  باستخدام 
لمس  وتجنب  الكحول،  على  تحتوي 
أفــواهــهــم،  أو  أنــوفــهــم  أو  أعينهم 
وخـــاصـــة بــعــد مــالمــســة األســطــح 
ــمــكــشــوفــة والـــمـــعـــرضـــة لــلــمــّس  ال
الحماية  ولضمان  متواصل.  بشكل 
مــن عـــدوى »كــوفــيــد-19«، أشــارت 
الــدكــتــورة شــريــنــة الــمــزروعــي إلــى 
التباعد  على  الحفاظ  ينبغي  ــه  أن
االجــتــمــاعــي لــمــســافــة ال تــقــل عن 
وإن  اآلخــريــن، حتى  واحــد من  متر 
لم يكونوا مرضى، كما ينبغي تجنب 
التجول  أثــنــاء  المزدحمة  األمــاكــن 

والنزهات.

أهمية الحذر والتحلي 
بالمسؤولية بعد إعادة 
فتح الحدود وتخفيف 

القيود
 

شرينة المزروعي

المراقبة الذاتية

أّكدت الدكتورة شرينة على أهمية انتقاء األطعمة واملشروبات 
املناسبة خالل فترة اإلجازة، واحلرص على تناول وجبات نظيفة 

ومحّضرة جيدًا، مع شرب املياه النقية والصحية، كما ينبغي 
تنظيف األيدي قبل األكل، والتأكد من تنظيف علب الطعام 

واملشروبات باملعقمات قبل فتحها أو تخزينها، ومراعاة غسل الفواكه 
واخلضراوات جيدًا باستخدام مياه نظيفة.

 وقالت عند انتهاء اإلجازة والعودة إلى الديار، ينبغي االحتفاظ 
باحلالة اخلضراء على تطبيق احلصن واملراقبة الذاتية ألعراض 

»كوفيد-19«، ويف حال ظهور أية أعراض يجب البدء بالعزل 
الشخصي وإجراء فحص »كوفيد-19« يف أقرب مركز للفحص.

»التثـقــيــــف الصحــــي«
تطلق »أسلوب حياة«

لمياء الهرمودي )الشارقة(

األســرة  لــشــؤون  األعــلــى  بالمجلس  الصحي  التثقيف  إدارة  أعلنت 
يهدف  الذي  حياة«  »أسلوب  التوعوي  برنامجها  إطالق  عن  بالشارقة، 
إلى  وتوجيههم  المجتمع،  أفراد  لدى  الصحي  الوعي  مستوى  رفع  إلى 
تبني  تدعم  استشارات صحية  وتقديم  نمط حياة صحي،  اتباع  كيفية 
السعرات  محسوب  غذائي  نظام  اتباع  وأهمية  الصحي،  الحياة  نمط 
على  بناء  المغلوطة  التغذوية  المفاهيم  تصحيح  جانب  إلى  الحرارية، 
النشاط  بممارسة  االلتزام  بأهمية  والتوعية  موثوقة،  علمية  مصادر 
البدني بشكل منتظم لجميع فئات المجتمع، وتأثير البيئة المحيطة في 

تعزيز الصحة العامة للفرد.
 جاء ذلك خالل المؤتمر الصحفي الذي عقدته صباح أمس، في قاعة 

الجادة بالشارقة.
وأكدت إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي خالل كلمتها 
تبني  المجتمع وتحفيزهم على  حرص اإلدارة على تعزيز صحة أفراد 
نمط حياة صحي، من خالل توجيه الجهود نحو إطالق البرامج التثقيفية 
أفراد  والتوعوية بطرق مبتكرة وأساليب علمية متطورة تضمن تمكين 
المجتمع من الوعي الصحي المتكامل المبني على أسس علمية دقيقة.

»السالمة الغذائية« تغلق »مطعم 
وكافتيريا كافتيبيك« في الظفرة

أبوظبي )االتحاد(

باإلغالق  قــراراً  الغذائية  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة  أصدرت 
اإلداري بحق منشأة »مطعم وكافتيريا كافتيبيك« في مدينة بعيا السلع 
 ،3845673-CN بمنطقة الظفرة، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم
وذلك لمخالفتها القانون رقم )2( لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة 
أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة 
العامة. وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار اإلغالق 
السالمة  اشتراطات  بتطبيق  المنشأة  التزام  عدم  نتيجة  جاء  اإلداري 
الغذائية، مما يؤثر على مستوى سالمة الغذاء وصحة المستهلك، حيث 

لوحظ عدم االلتزام بنظافة المنشأة والمعدات.
مع مالحظات  التجاوب  يتم  لم  المنشأة  على  التفتيش  تعاقب  ورغم 
قام  حيث  الــغــذاء،  وسالمة  صحة  باشتراطات  المتصلة  المفتشين 
المفتشون بتحرير 3 مخالفات وتنبيه باإلغالق اإلداري، إال أنها لم تقم 

بتصويب أوضاعها.
المفعول حتى  اإلداري سيظل ساري  اإلغالق  أمر  أن  الهيئة  وأكدت 
المتطلبات  لجميع  المنشأة  واستيفاء  المخالفة،  األوضاع  تصحيح  يتم 

الالزمة لضمان صحة وسالمة الغذاء.

خالل إطالق البرنامج )من المصدر(

عدم االلتزام بنظافة المنشأة والمعدات

»الخدمات الصحيـة« تتفــقـــد »الرفاع« 

ومستشــــفيي الكـــويــــت والقاســـمي

دبي )االتحاد(

مــحــمــد سليم  الــدكــتــور  تــفــقــد 
العلماء رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
الصحية،  لــلــخــدمــات  اإلمـــــارات 
يــوســف محمد  الــدكــتــور  يــرافــقــه 
السركال مدير عام المؤسسة، كاًل 
ومستشفى  الكويت  مستشفى  من 
الـــقـــاســـمـــي لـــلـــنـــســـاء والـــــــوالدة 
الصحي  الرفاع  ومركز  واألطفال 
ــالع  ــ ــهــدف االّط فـــي الـــشـــارقـــة، ب
الصحية  الــخــدمــات  كــفــاءة  عــلــى 
والتمريضية  الــطــبــيــة  ــجــهــود  وال
على  والوقوف  والفنية،  ــة  واإلداري
الجديدة،  الصحية  الخدمات  أبرز 
ممارسات  أفضل  توفير  لضمان 
ــة  ــة، ومــواصــل الـــرعـــايـــة الــصــحــي
الــجــودة  مــؤشــرات  ــق  وف التطوير 

العالمية.
سلسلة  إطــار  في  الزيارة  وتأتي 
المتواصلة  التفقدية  الزيارات  من 
التي تشمل جميع المرافق الصحية 
الوقوف  بهدف  للمؤسسة  التابعة 
الصحية  الــرعــايــة  مــســتــوى  عــلــى 
المتعاملين،  وخــدمــات  للمرضى 
وتعزيز قنوات التواصل معهم حول 
كفاءة  على  واالطــالع  األداء،  جودة 
اإلجراءات والبرامج الطبية، فضاًل 

المنشآت  احــتــيــاجــات  رصـــد  عــن 
الصحية وتوفير المتطلبات الالزمة 
لضمان تقديم أعلى معايير الرعاية 
كفاءة  ورفـــع  المتميزة،  الصحية 

األعمال والخدمات.
مــحــمــد سليم  الـــدكـــتـــور  وقــــال 
العلماء: »إن الزيارة تأتي في سياق 
التفقدية  الـــجـــوالت  ــن  م سلسلة 
كفاءة  على  االطـــالع  إلــى  الهادفة 
ــودة  ــى جـ ــوف عــل ــ ــوق ــ الـــعـــمـــل، وال
الذكاء  على  تعتمد  التي  الخدمات 
الحديثة  والتقنيات  االصطناعي 
مستشفى  في  المناظير  وحدة  في 
الكويت بالشارقة، وكذلك الصيدلية 
القاسمي  مستشفى  في  الروبوتية 
للنساء والوالدة واألطفال، ألغراض 
الذكية  الخدمات  تعزيز  استدامة 

وتوفير الممّكنات من خالل أحدث 
الطبية  ــارســات  ــم ــم وال األجـــهـــزة 

العالمية«.
يوسف  الدكتور  أكد  جانبه،  من 
من  الــهــدف  أن  الــســركــال  محمد 
إطار  في  يأتي  الــدوريــة  الــزيــارات 
المستدامة،  التطويرية  الخطط 
خاللها  من  المؤسسة  تسعى  التي 
بما  الصحية  خدماتها  تعزيز  إلــى 
يلبي متطلبات المتعاملين، ويضمن 
ــايـــة صحية  رعـ خـــدمـــات  ــوفــيــر  ت
البروتوكوالت  معايير  أعلى  تطبق 
العالجية في مختلف التخصصات 
رفع  مواصلة  في  وتسهم  الطبية، 
التنافسية لقطاع الخدمات  القدرة 
اإلقليمي  المستويين  الصحية على 

والعالمي.
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حالة شفاء 
من »كورونا«

 »تطمين« لتعقب 
مراحل تصنيع الدواء

دبي )االتحاد(

نظمت وزارة الصحة ووقاية 
املجتمع ورشة عمل افتراضية 

لبدء مرحلة اإلعداد والتنفيذ 
ملنصة »تطمني«، املنصة الوطنية 
لتتبع وتعقب األدوية، استعدادًا 

لتفعيل نقلٍة نوعية يف قطاع 
األدوية بدولة اإلمارات. وتأتي 

الورشة يف إطار التحضيرات 
اجلارية لبرنامج اإلعداد 

والتنفيذ اخلاص بشركاء سلسلة 
التوريد املختارين للنظام، والذي 

يستمر إلى شهر ديسمبر من 
العام اجلاري.

وقال أحمد علي الدشتي 
الوكيل املساعد لقطاع اخلدمات 
املساندة يف وزارة الصحة ووقاية 

املجتمع: »تعكس ورشة العمل 
التزامنا بتوفير كافة السبل 

الضامنة لنجاح إطالق منصة 
»تطمني« ودخولها طور التنفيذ، 

وتعزيز وعي املعنيني والشركاء 
بآليات عمل املنصة واحللول 

التي توفرها لسالسل اإلمداد 
والتوريد الدوائية.

 تعزز الزيارات الدورية من قنوات التواصل مع الكوادر الطبية 
والتمريضية واإلدارية، باإلضافة إلى تعزيز أدوات االتصال املباشر 
مع املتعاملني، لالطالع على متطلباتهم وآرائهم، مما يقود إلى مزيد 

من التطوير واالرتقاء بجودة األداء والكفاءة يف بيئة العمل، ويضمن 
لهم املشاركة املباشرة يف تطوير مستوى األداء، ويعزز من قدرة وجودة 

اخلدمات الصحية والعالجية.

زيارات دورية



دينا محمود )عدن، لندن(

أكد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، 
أن الحكومة قدمت تنازالت إلنجاح جهود 
أن  إلى  السالم، مشيراً  وإحالل  التهدئة 
ميليشيات الحوثي اإلرهابية لم تِف بأٍيّ 
األممية  الهدنة  بموجب  التزاماتها  من 
وقابلت تلك التنازالت بتصعيد خروقاتها.

الرئاسي  القيادة  وبحث عضو مجلس 
أمس،  صالح،  طــارق  العميد  اليمن  في 
مع السفير األميركي لدى اليمن ستيفن 
والعالقات  األوضــاع  مستجدات  فاجن، 
بين البلدين، وُسبل الدفع بجهود التهدئة 

ومسار بناء السالم في اليمن.
اللقاء  خــالل  طـــارق  العميد  ــح  وأوضـ
مغلقة،  اتــصــال  ــرة  دائـ عبر  عقد  الـــذي 
الهدنة  سريان  منذ  قّدمت  الحكومة  أن 
التنازالت  والثانية،  األولى  مرحلتيها  في 
السالم  وإحــالل  التهدئة  جهود  إلنجاح 
وتخفيف  األممي  المبعوث  يقودها  التي 
المعاناة اإلنسانية عن اليمنيين، وتأكيداً 
الشامل  الــســالم  إحــالل  على  لحرصها 

والعادل والمستدام.
الرئاسي،  القيادة  مجلس  عضو  وأكد 
من  ــأٍيّ  ب تــِف  لم  الحوثي  ميليشيات  أن 
تلك  وقابلت  الهدنة،  بموجب  التزاماتها 
والتعّنت  خروقاتها،  بتصعيد  التنازالت 
الــحــصــار عــن محافظة  رفــع  فــي ملف 
تعز، وتصعيد عمليات التحشيد لجبهات 
عدم  لتؤكد  ــال،  األطــف وتجنيد  القتال 

جديتها وجاهزيتها للسالم.
ودعـــا صــالــح إلـــى مــمــارســة ضغوط 
على  إلجبارها  الحوثي  ميليشيات  على 
بحسن  التهدئة  جــهــود  فــي  االنــخــراط 
نــيــة، ورفـــع الــحــصــار بشكل فـــوري عن 
تنقل  حرية  وضمان  المعابر  وفتح  تعز، 
المحافظات،  بين  والبضائع  المدنيين 
وتبادل األسرى على قاعدة »الكل مقابل 
الثقة  لبناء  جوهرية  كخطوات  الــكــل« 
وإبداء حسن النوايا، وتنفيذاً لبنود اتفاق 

السويد.
التي  النسبي  االرتــيــاح  مشاعر  ورغــم 
رغــم  الــهــدنــة  اســتــمــرار صــمــود  يبعثها 
االنتهاكات الحوثية اليومية، فإن إصرار 
انتهاك  عــلــى  ــة  ــي اإلرهــاب الميليشيات 
بنودها، يُبقي حالة الهدوء الحذر الحالية 
هشة، ويحول دون أن تمهد إليجاد وقف 

دائم إلطالق النار.
هذه  يــواصــلــون حتى  فــاالنــقــالبــيــون، 
للهدنة،  انتهاكات  على  اإلقــدام  اللحظة 
الواحد  الــيــوم  فــي  حصيلتها  تصل  قــد 
إلى 100 خرق، كما يَعمدون للتقليل من 

يبديها  التي  اإلنسانية،  المبادرات  شأن 
صالبة  لتعزيز  الشرعية،  دعــم  تحالف 
غربيون  محللون  وحذر  الحالي.  الوضع 
من أن هذه الممارسات الحوثية، تشكل 
تهديداً للهدنة وتُذكي حالة التوتر القائمة 
على الساحة اليمنية، في ضوء مواصلة 
العصابة االنقالبية تنفيذ اعتداءاتها على 
قوات الشرعية. وفي تصريحات نشرها 
أبرز  اإللكتروني،  ريفيو«  »يوراشيا  موقع 
المتعنت  الموقف  تيلر،  نيفيل  المحلل 
إزاء  »الــحــوثــي«  مسلحو  يتخذه  ــذي  الـ
الحالية،  الهدنة  لتدعيم  الرامية  الجهود 
التي تفيد تقديرات مستقلة، بأن سريانها 
والجرحى  القتلى  حصيلة  لتقليص  أدى 
تقريباً، مقارنة   %50 بنسبة  اليمن،  في 
بما كان عليه الوضع في الفترة السابقة 
لالتفاق على بدئها في الثاني من أبريل 

الماضي.
الشوط  تيلر،  المقابل، استعرض  وفي 
الكبير الذي قطعه تحالف دعم الشرعية 
على طريق تعزيز الهدنة، والمرونة التي 
بينها  ومــن  الصعيد،  هــذا  على  أُبــديــت 
األممي  المبعوث  لــدعــوات  االستجابة 
جروندبرج،  هانس  اليمن  إلــى  الخاص 
بالفتح  الــخــاصــة  اإلجـــــراءات  لتسهيل 
الرحالت  أمــام  صنعاء  لمطار  الجزئي 
الجوية التجارية. يُضاف إلى ذلك، سماح 
مشتقات  تحمل  سفن  بإيصال  التحالف 
الخاضع  الــحــديــدة  ميناء  إلـــى  نفطية 
وشدد  اإلرهابية.  الميليشيات  لسيطرة 
العصابة  على  يتعين  بات  أنه  على  تيلر 
االنقالبية، االختيار إما البقاء كميليشيات 
اتخاذ خطوات  أو  القانون،  على  خارجة 
ــى قــوة  ــتــحــول إلـ ــق ال ــة عــلــى طــري جــدي
سياسية، تستطيع االضطالع بدور بناء، 
إلنهاء الصراع الذي يعصف باليمن منذ 

االنقالب الدموي عام 2014.

أكد أن ميليشيات الحوثي اإلرهابية لم تِف بأيٍّ من التزاماتها

»القيادة اليمني«: قدمنا تنازالت إلحالل السالم

جندي يمني مرابط في إحدى جبهات القتال ضد الحوثيين )من المصدر(

الميليشيات 
تقلل من أهمية 

المبادرات اإلنسانية 
وتقابل التنازالت 

بالتصعيد

خبراء: 
على االنقالبيين االختيار 

بين البقاء كميليشيا 
مسلحة أو التحول إلى 

قوة سياسية

6 قتلى و32 مصابًا بانفجار في عدن

عدن )االتحاد(

32 آخرون أمس، بانفجار مستودع بسوق  6 أشخاص وأصيب  قتل 
لبيع األسلحة والذخائر يف مديرية »لودر« مبحافظة أبني يف 

اليمن. جنوب 
وقال مصدر محلي: إن االنفجار وقع عقب نشوب حريق ضخم 

داخل املستودع الذي ميلكه أحد األشخاص ورجح أن يكون 
السبب حدوث متاس كهربائي.

وأشار إلى أن سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا جاء نتيجة 

انفجاره مرة  تسابق عشرات األشخاص نحو املستودع قبل 
أخرى، مما تسبب أيضا يف وقوع أضرار بالغة للمباني السكنية 

املجاورة.
ويف سياق آخر، دشنت األجهزة األمنية والعسكرية مبحافظة 

لتأمني مدينة »عتق«  االنتشار األمني  شبوة، تنفيذ خطة 
والعناصر اإلجرامية. اإلرهابية  عاصمة احملافظة، من األعمال 

العمالقة«   وتتضمن اخلطة نشر دوريات مشتركة من »ألوية 
واملصالح  والتقاطعات  والنقاط  املدينة  أرجاء  الشرطة يف  وأجهزة 

احلكومية.

»حزب هللا« يسعى لتعطيل عمل البرلمان اإلشرافي

القاهرة( )بيروت،  أبو ضيف  الله  عبد 

ــان عن  ــن ــب ل ــي  فـ ــو  يــعــل ــوت  ال صــ
الجديدة  الحكومة  تشكيل  مشاورات 
ميقاتي  نجيب  تسمية  إعــالن  بعد 
رئيساً لحكومة تسيير األعمال، على 
أمل أن تحقق ما عجزت عنه عديد 
ــأِت بجديد  تـ ــم  ل الــتــي  الــحــكــومــات 

اللبناني. الشعب  رغبات  يحقق 
ــواب لــبــنــانــيــيــن، فــإن  ــ وبــحــســب ن
وحــدة  حكومة  تشكيل  على  العمل 
وطنية لن يؤدي إال إلى فشل جديد، 
فعلياً  لبنان  إلــيــه  يحتاج  مــا  بينما 
على  تــقــوم  تــكــنــوقــراط  حكومة  هــو 
اللبناني  للبرلمان  ويمكن  الكفاءات، 
عن  بــعــيــداً  ويحاسبها  يراقبها  أن 

الطائفية. والنزعات  القبليات 
اللبناني  الـــــوزراء  ــيــس  رئ ــم  وســل
الــمــكــلــف نــجــيــب مــيــقــاتــي، رئــيــس 
التشكيلة  عــون  ميشال  الجمهورية 
 6 بعد  وذلــك  الــجــديــدة،  الحكومية 

الحكومة. بتشكيل  تكليفه  من  أيام 
ــك، عــضــو  ــ ــزبـ ــ ــاث يـ ــ ــي ــ وقـــــــال غ
تكتل  عــن  اللبناني  الــنــواب  مجلس 
المباحثات  إن  القوية«،  »الجمهورية 
لتشكيل  ميقاتي  نجيب  يجريها  التي 
للبنان  حقيقية  أزمة  تشكل  الحكومة 
الرئيس  الــداء  يُعد  فاألمر  وشعبه، 
الذي تعانيه لبنان على مدار سنوات 
ــوحــدة  ــة، فــفــكــرة حــكــومــة ال ــل طــوي
وثبتت  حقيقية  غير  هــي  الوطنية 

. فشلها
وأضـــاف يــزبــك لـــ»االتــحــاد«، أن 
إدخال  على  تعمل  الحالية  الطريقة 
وإدخال  النيابي،  للمجلس  الحكومة 
بحيث  للحكومة،  النيابي  المجلس 
وتتجاوز  المراقبة  على  القدرة  يفقد 
للحكم، هذا  الدستور  يعطيها  ما  كل 
ــجــاه يــريــده »حـــزب اهلل« الــذي  االت
اإلرث  هــذا  على  طاقته  بكل  يعمل 

الحكومة.  عمل  لتعطيل  لقاء يجمع الرئيس اللبناني برئيس حكومة تصريف األعمال )أ ف ب(

لبنان.. نواب يطالبون بحكومة تكنوقراط

«: حكومة  نواب لـ»
الوحدة أثبتت فشلها 
على مدار السنوات 

الماضية

دعوات برلمانية 
للقوى الكردية
لحسم مرشح 

الرئاسة العراقية
هدى جاسم )بغداد(

دعا كتلة »اإلطار 
البرملان  يف  التنسيقي« 

الكردية  القوى  العراقي، 
الرئاسة  إلى حسم مرشح 

العراقية.
وذكر اإلطار يف بيان أن 

عقد  التنسيقي  »اإلطار 
بحضور  الدوري  اجتماعه 

الكتل  القيادات ورؤساء  كل 
فيه«. املنضوية  السياسية 

وأضاف، أنه »مت خالل 
استعراض  االجتماع 

املستجدات  من  الكثير 
السياسية،  الساحة  على 

والقضايا  التطورات  وآخر 
تشكيل  بإجراءات  املتعلقة 

األكبر  النيابية  الكتلة 
شكلها  التي  اللجان  وعمل 

املتعلقة  مؤخرًا  اإلطار 
باحلوارات اجلارية مع 

وإعداد  السياسية  القوى 
الذي  احلكومي  البرنامج 

أبناء  طموحات  يلبي 
وحتديد  العراقي،  الشعب 

اختيار  وآليات  معايير 
رئيس الوزراء والوزراء 
أهمية  مبا يتناسب مع 

ووضع  املرحلة  وحساسية 
لذلك«. حاسمة  توقيتات 

»الحرية والتغيير« ترفض إعالن البرهان وتدعو لمواصلة التظاهر

السودان وإثيوبيا: اتفاق على طي صفحة الخالفات

أسماء الحسيني )الخرطوم(

الــســيــادة في  رئــيــس مجلس  أجـــرى 
السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان 
ــوزراء اإلثــيــوبــي آبـــي أحمد  ــ ورئــيــس الـ
ــك عــلــى هامش  ــس، وذلـ مـــشـــاورات أمـ
للتنمية  الحكومية  الهيئة  اجتماعات 

»اإليجاد« في نيروبي.
وأعلن البرهان وأحمد، في تصريحات 
صحفية عقب االجتماع طي الخالف بين 

السودان وإثيوبيا وفتح صفحة جديدة في 
العالقات. وقال رئيس الوزراء اإلثيوبي، 
ــزام  ــت إنـــه اتــفــق مــع الــبــرهــان عــلــى االل
بالحوار والحل السلمي للقضايا العالقة، 
مع  المشتركة  الــروابــط  أن  إلــى  مشيراً 

السودان تجاوزت أي انقسامات. 
ــرهــان على  ــب ــع ال ــه اتــفــق م ــال إنـ ــ وق
العناصر  من  كثير  لديهما  البلدين  أن 

التعاونية تستلزم العمل عليها سلمياً. 
مع  المشتركة  ــا  ــطــن »رواب وأضــــاف: 

السودان تتجاوز أي انقسامات«، مؤكداً 
السلمي  والــحــل  بالحوار  بــالده  الــتــزام 

لكافة القضايا مع السودان.
وتناقش القمة القضايا والملفات التي 
لمعالجة  القادة  جهود  تعزيز  في  تسهم 
السلم  في  تتمثل  التي  اإلقليم  تحديات 
والتصحر  الــجــفــاف  وقــضــايــا  ــن  ــ واألم
قضايا  جانب  إلى  المناخية،  والتغيرات 
ــا«  األمـــن الــغــذائــي، وتــداعــيــات »كــورون
ــصــادي في  ــت ــوضــع االق ــي ال وأثـــرهـــا ف

قوى  رفضت  آخــر،  سياق  وفي  اإلقليم. 
»الحرية والتغيير« في السودان، قرارات 
الفريق عبد الفتاح البرهان التي أعلنها، 
السوداني  الشعب  داعــيــًة  األول،  أمــس 

لمواصلة التظاهر.
وأفــادت في بيان أمــس، أن »قــرارات 
ــاورة، واجــبــنــا جميعاً  ــن الــبــرهــان هــي م
بكافة  الجماهيري  التصعيد  مواصلة 
السلمية من اعتصامات ومواكب  طرقه 
للعصيان  وصوالً  السياسي،  واإلضــراب 

المدني الذي يجبر السلطة على التنحي«. 
والتغيير«  »الــحــريــة  قــوى  بــيــان  وصـــدر 
عقدته  صحفي  مؤتمر  مــع  بــالــتــزامــن 
العاصمة  غــرب  درمـــان  أم  مدينة  فــي 
السودانية للرد على إعالن البرهان بعدم 
مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار 
الوطني إلفساح المجال للقوى السياسية 
الكفاءات  من  حكومة  وتشكيل  والثورية 
الوطنية المستقلة تتولى إكمال متطلبات 

الفترة االنتقالية. 

أكدت رفضها جميع أشكال العنف وزعزعة األمن واالستقرار

أبوظبي )وام(

 أدانــــــت دولـــــة اإلمــــــــارات بــشــدة 
وقعا  اللذين  اإلرهــابــيــيــن  الهجومين 
الغربي،  شمال بوركينا فاسو وشمالها 
من  ــشــرات  ــع ال مــقــتــل  عنهما  ــجــم  ون

األبرياء. 
والتعاون  الخارجية  وزارة  وأكـــدت 
عن  تعرب  اإلمـــارات  دولــة  أن  الدولي 
اســتــنــكــارهــا الــشــديــد لــهــذه األعــمــال 
لجميع  الــدائــم  ورفضها  اإلجــرامــيــة، 

أشكال العنف واإلرهاب التي تستهدف 
مع  وتتنافى  واالستقرار  األمن  زعزعة 
وأعربت  اإلنسانية.  والمبادئ  القيم 
لحكومة  تعازيها  خالص  عن  ــوزارة  الـ
بــوركــيــنــا فــاســو وشــعــبــهــا الــصــديــق، 
الجريمة  هذه  ضحايا  وذوي  وألهالي 

النكراء.
وقتل 34 شخصاً على األقّل األسبوع 
مسلّحين  هــجــومــيــن  فــي  ــمــاضــي،  ال
البالد  شــمــال  فــي  إرهــابــيــون  شّنهما 
أفــادت  ما  بحسب  الغربي،  وشمالها 

بابو  وقـــال  وأمــنــيــة.  رسمية  مــصــادر 
دو  »بوكل  منطقة  حاكم  باسينغا،  بيار 
 - األحــد  »ليل  إّنــه  بيان  في  موهون«، 
بوراسو  منطقة  سّكان  تعرض  االثنين 
فاسو  بوركينا  غــرب  شــمــال  الريفية 
لهجوم جبان وهمجي شّنه مسلّحون«، 
مشيراً إلى أّن الحصيلة األولية للهجوم 
من  والعديد  قتياًل   22 هي  اإلرهــابــي 
الجرحى باإلضافة إلى خسائر مادية.

وكـــان مــصــدر أمــنــي قــال فــي وقت 
سقوط  عن  أسفر  الهجوم  إّن  سابق، 

ــال ونــســاء  ــيــاًل، مــن رجــ نــحــو 15 قــت
أّن  محلّي  مصدر  أفاد  بينما  وأطفال، 
حصيلة الهجوم هي حوالي 20 قتياًل.

ــإّن  ــ ــان، ف ــ ــّك ــســ ــ ــد ال ــ وبـــحـــســـب أحـ
األمــر  بـــادئ  فــي  تــجــّولــوا  المسلّحين 
في  نارية  أعيرة  مطلقين  القرية  في 
ــت الحــق من  ــادوا فــي وق ــواء، وعــ ــه ال
عشوائي  بشكل  النار  ليطلقوا  الليل 
السّكان. وذكر مصدر أمني آخر  على 
أّن هجوماً مميتاً آخر وقع السبت في 
في  ياتينغا  مقاطعة  في  ناميسيغينا، 

أن  المصدر،  وأوضــح  الــبــالد.  شمال 
 12 إلــى  وصلت  الهجوم  هــذا  حصيلة 
متطّوعي  من  ثالثة  بينهم  من  قتياًل، 
ــوطــن« وهـــم مدنيون  ال »الـــدفـــاع عــن 

يحاربون إلى جانب الجيش. 
ودخلت بوركينا فاسو منذ عام 2015 
وراءهـــا  تقف  العنف  مــن  دوامـــة  فــي 
بتنظيمي  مرتبطة  إرهــابــيــة  حــركــات 
»القاعدة« و»داعش«، األمر الذي خلف 
حوالي  تهجير  إلى  وأدى  القتلى  آالف 

1.9 مليون شخص.

اإلمارات تدين الهجومني اإلرهابيني يف بوركينا فاسو

أعمال إجرامية تتنافى 
مع القيم والمبادئ 

اإلنسانية

 34
قتياًل بينهم نساء وأطفال 

بهجمات مسلحة

21www.alittihad.ae

األربعاء 7 ذي الحجة 1443 هـ الموافق 6 يوليو 2022 م

عربي ودولي



22
www.alittihad.ae

األربعاء 7 ذي الحجة 1443 هـ الموافق 6 يوليو 2022 معربي ودولي

حمالت وطنية لدعم االستفتاء.. وتوقعات بمشاركة شعبية واسعة

شعبان بالل )تونس، القاهرة(

سعيد  قيس  التونسي  الرئيس  دعا 
أمس، التونسيين إلى المشاركة بكثافة 
الجديد،  الدستور  على  االستفتاء  في 
والحريات  الحقوق  يحمي  أنه  مؤكداً 

وسيحقق أهداف الثورة التونسية.
جاء ذلك في رسالة نشرتها الرئاسة 
أسباب  سعيد  فيها  أوضــح  التونسية، 
ووضــع  الــنــواب  مجلس  عمل  تجميد 

دستور جديد.
إنــقــاذ  وأكـــــد ســعــيــد أن واجـــــب 
ــة الــمــوشــكــة على  مــؤســســات الـــدولـ
االنهيار والمحاوالت المتكررة لضرب 
وحدة تونس واإلفــات من المحاسبة 
وانتشار الفساد أمور دفعته إلى تنظيم 
ــى حــوار  اســتــشــارة وطنية إضــافــة إل
وطني قبل وضع مشروع دستور جديد.

ودعا سعيد التونسيين إلى التصويت 
مشروع  على  االستفتاء  في  »نعم«  بـ 
الدستور »حتى ال يصيب الدولة هرم 
وحتى تتحقق أهداف الثورة«، وفق ما 

جاء في نص الرسالة.
في  وشعبية  سياسية  قوى  ودشنت 
تونس حمات وطنية لدعم المشاركة 
الجديد  الدستور  على  االستفتاء  في 

في 25 يوليو الجاري. 
التونسي  السياسي  المحلل  ورأى 
يُساند  الشارع  أغلبية  أن  ثابت  منذر 
االتجاه الذي قرره الرئيس قيس سعيد 
يؤكد  أغلبية واضــحــة، وهــو ما  وهــي 
السياسية  النخبة  بين  قطيعة  وجــود 

وعموم الجماهير، الفتاً إلى أن هناك 
مــوقــفــاً حــاســمــاً فــي عــاقــة الشعب 

بالنخبة.
وأشار ثابت إلى أن الشعب التونسي 
ويتجه  جديدة  سياسية  بحالة  يطالب 
نحو الجمهورية الجديدة وستكون هناك 
مشاركة مهمة في االستفتاء، موضحاً 
أن »المشاركة الكبيرة المتوقعة ستتجه 
نحو اإلجابة بنعم، ألن الشارع يرى أن 
يتصفون  واإلخـــوان  السياسية  القوى 
باألنانية وعدم القدرة على إدارة الدولة 
االقتصادية  اإلصاحات  إنجاز  وعدم 

الضرورية لإلقاع االقتصادي«.
نزار  السياسي  المحلل  أكد  بــدوره، 
أقل  التونسي  الــشــارع  أن  الجليدي 
تشرذماً من الفترة الماضية التي كانت 
في زمن »اإلخوان« وبرلمان »السياحة 
الحزبية«، موضحاً أن الشعب التونسي 

له رغبة في مرافقة مسار 25 يوليو.
نقاط  ثــاث  إلــى  الجليدي  ولــفــت 
في  للمشاركة  التونسي  الشعب  تدفع 
االستفتاء، أولها أنه يرى في الدستور 
الجديد إنهاء منظومة 2014 الذي كلف 
واجتماعية  اقتصادية  أزمــات  تونس 
نظاماً  أســس  أنــه  وثانيها  وسياسية، 
رئاسياً يتحمل فيه كل رئيس مسؤوليته 

تجاه كل ما يقدم، وثالثهما هو تعديل 
الشعب  لمعاناة  االنتخابي  الــقــانــون 

األمرين من األزمات السياسية.
ــازم الــقــصــوري،  ــد حــ إلـــى ذلـــك أكـ
محامي ورئيس منتدى »تونس الحرة«، 
أن تونس تعيش كرنفاالً عادت فيه روح 
ومرجعياته  الــبــاد  بــشــؤون  االهتمام 
الباد  مستقبل  خــاصــة  التاريخية، 
الــذي سحب   2022 دستور  نشر  بعد 
المرجعية  البساط من األحــزاب ذات 

ــوري لـ  ــصـ ــقـ الـــديـــنـــيـــة. وأوضــــــح الـ
»االتحاد«، أن »وسائل اإلعام أسهمت 
بأهمية  الناس  لــدى  الوعي  رفيع  في 
الدستور  فــصــول  فهم  فــي  المرحلة 

لــرســم معالم تــونــس الــجــديــدة وهــذا 
الديمقراطية«.  الممارسة  صميم  في 
عادل  السياسي  المحلل  أوضــح  فيما 
البريني أن الموقف من قراءة الدستور 
لألبواب  دقيقة  لمراجعة  يخضع  لم 
القراءة  لكن  احتواها  التي  والفصول 
الذوقية تستند إلى الموقف السياسي، 
وأخرى  مؤيدة  فئة  هناك  أن  موضحاً 
الثالث  الخط  تمثل  وثالثة  معارضة 

كـ»اتحاد الشغل«.

رئيس لجنة الدستور صادق بلعيد يقدم المسودة الجديدة إلى الرئيس التونسي )أرشيفية(

رئيس تونس يدعو للتصويت بكثافة على الدستور

«: ينهي منظومة قديمة أدخلت البالد في أزمات عديدة خبراء لـ »

التأييد الشعبي يبرز 
القطيعة بين النخبة 
السياسية والجماهير

استعراض 
عسكري في 

الجزائر بذكرى 
االستقالل

الجزائر )االتحاد(

أحيت اجلزائر أمس، 
60 لعيد الـ  الذكرى 

برنامج  بتدشني  االستقالل 
وإقامة  متنوع  احتفالي 

ضخم  عسكري  استعراض 
والبحرية  البرية  للقوات 
واجلوية بعدما مت تعليق 

االستعراضات  هذه  مثل 
33 سنة. منذ ما يزيد على 

الرئيس اجلزائري  وقال 
يف  تبون،  عبداملجيد 

أمام احلضور  كلمة 
إن  واجلماهيري،  الرسمي 

العسكري  »االستعراض 
استثنائيًا  وجهًا  يضفي 

بالذكرى  االحتفال  على 
60 السترجاع السيادة  الـ 

الوطنية يف وقت وصلت 
مبؤسساتها البالد  فيه 

الدستورية  وهيئاتها 
ارتسم معها وجه  مرحلة 
جزائر الثقة يف احلاضر 

املستقبل«. واألمل يف 

االحتفاالت  وشهدت 
صباح  أقيمت  التي  الرسمية 

البحرية  الواجهة  أمس، يف 
العديد  حضور  للعاصمة 

من رؤساء الدول إلى جانب 
وزراء أجانب وممثلي 

والسلك  إقليمية  منظمات 
املعتمد  الدبلوماسي 

باجلزائر.
البرية  القوات  وقامت 

واجلوية  والبحرية 
مختلف  باستعراض 

احلربي  والعتاد  األسلحة 
من طائرات حربية 

والدبابات  وعمودية 
والعربات  واملدرعات 

أنواع  ملختلف  احلاملة 
واجلوية  األرضية  الصواريخ 

ومختلف  والباليستية 
الهجومية. السفن 

الشعب يطالب بحالة 
سياسية جديدة

»الرئاسي الليبي«: خطة عمل تعالج االنسداد السياسي

حسن الورفلي )بنغازي، القاهرة(

الليبي  الــرئــاســي  المجلس  أعــلــن 
التوافق حول إطار عام لخطة  أمس، 
عــمــل تــعــالــج االنـــســـداد الــســيــاســي 
المجلس  عضو  وتكليف  الباد،  في 
مشاورات  بــإجــراء  الــافــي،  عبداهلل 
الليبية  ــراف  األطــ كــافــة  مــع  عاجلة 
للتوافق على تفاصيلها، وإطاقها في 
شكل »خريطة طريق« تنهي المراحل 
رئاسية  انــتــخــابــات  عبر  االنتقالية 

وبرلمانية في إطار زمني محدد.
الليبي في  الرئاسي  المجلس  وقال 
بيان، إنه خلص إلى تلك الخطة بعد 
استجابة  أعضائه  بين  اجتماعات 
الشعب  ألبناء  المشروعة  للمطالب 

للتغيير،  لتطلعاتهم  وتحقيقا  الليبي، 
مشيراً إلى أن أبرز العناصر الحاكمة 
الباد  وحــدة  على  الحفاظ  للخطة 
وإنهاء شبح الحرب واالنقسام، وتعزيز 
حالة السام القائم وتجنب الفوضى، 
والحد من التدخل األجنبي والدفع في 

اتجاه حل وطني يقدم على ما سواه.
جاء ذلك، بعد لقاء رئيس المجلس 
ممثلين  المنفي،  محمد  الــرئــاســي 
حيث  أمس،  سياسياً،  حزباً   31 عن 
طالب الحضور بتنظيم حوار وطني، 
الممكنة  الــمــخــارج  عـــن  ــحــث  ــب وال
األجسام  مع  مباشر  بشكل  والتحاور 
األزمـــة  لتسوية  لــلــوصــول  الــقــائــمــة 
والدفع نحو إجراء انتخابات رئاسية 
وذلــك  مــتــزامــن،  بشكل  وتشريعية 

أكـــده مــصــدر سياسي  ــا  م بــحــســب 
لـــ»االتــحــاد«. تصريحات  فــي  ليبي 

وفي سياق آخر، أعلن ديوان مجلس 
سرية  وثائق  إحــراق  الليبي  الــنــواب 
ــة، وأخـــــرى خــاصــة  ــ ــي ــ مــحــلــيــة ودول
إلى  إضــافــة  الـــدول،  مــع  بالعاقات 
سرقة مستندات مهمة خال اقتحام 

الديوان يوم الجمعة الماضية.
وقال الديوان في بيان إن »متظاهرين 
مدفوعين من جهات مشبوهة ال تمثل 

طبرق هم من أحرقوا الديوان وسرقوا 
مستندات سرية«.

ــف  األرشــي حـــرق  الـــديـــوان  ودان 
على  تجمع  والــذي  للمجلس،  الورقي 
الماضية،  الثمانية  األعــــوام  مـــدى 
القوانين  مختلف  طياته  في  ويضم 
المتعلقة  والــمــســتــنــدات  والــلــوائــح 
بــعــمــل مــجــلــس الـــنـــواب، بــمــا فيها 
السرية  والتقارير  بــالــدول،  عاقاته 
األجهزة  مختلف  من  إليه  تــرد  التي 
القومي  ــاألمــن  ب المتعلقة  األمــنــيــة 
أن  مبينا  ــدولــي،  وال المحلي  الليبي 
مواقع  عبر  المسربة  »المستندات 
نهبها  تم  والتي  االجتماعي  التواصل 
هي  ما  المجلس،  مقر  اقتحام  عقب 

إال مستندات تنفيذية.

عبد الله أبو ضيف )القاهرة(

في  الوطني  الــحــوار  انطلق 
قوى  بمشاركة  أمـــس،  مصر 
وحقوقية  ونــقــابــيــة  سياسية 

ومدنية.
للحوار  العام  المنسق  وأكد 
ــيــن ضــيــاء  ــب الــصــحــفــي ــي ــق ن
الوطني  الــحــوار  أن  ــوان  رشــ
واضحاً  التمثيل  فيه  سيكون 
حــرمــان.  دون  مــن  ومتكافئاً 
للجميع  يتسع  »الحوار  وقــال: 
التي  الفئات  مع استبعاد كافة 
تحريض  أو  قتال  في  شاركت 
إرهاب  أو ممارسة  على عنف 
بــشــرعــيــة  ــرف  ــت ــع ت ألنـــهـــا ال 

ودستور هذه الدولة«.

كما لفت إلى إقبال كبير من 
المصري  الشعب  فئات  جانب 
لــهــا الــحــق فــي أن تــكــون من 
ضــمــن الـــحـــوار، مــوضــحــاً أن 
صورة  في  ستكون  مخرجاته 
تشريعية أو تنفيذية ترفع إلى 
الرئيس المصري التخاذ قرار 

بشأنها.
مجلس  تشكيل  أن  بين  كما 
ــاء الــحــوار الــوطــنــي وكــل  أمــن
فيها  سيكون  الحوار  جلسات 
من  ومتكافئاً  واضحاً  التمثيل 
دون حرمان أي رأي يقال في 
القاعة على أن يتم رفع جميع 
رئيس  إلــى  النهاية  في  اآلراء 
تصويت  دون  من  الجمهورية 

أو استبعاد أي من اآلراء.

الحوار الوطني يف مصر: 

تمثيل متكافئ اليقصي أحدًا

مجلس النواب: 
إحراق وسرقة مستندات 
سرية ومهمة باحتجاجات 

الجمعة

خدمات أمنية وطبية متميزة لخدمة ضيوف الرحمن

الرياض )االتحاد(

الخميس،  غـــداً  حـــاج،  مليون  يــبــدأ   
بيوم  المناسك  الحجة  ذي  من  الثامن 
فيه  يتواصل  التروية في منى في وقت 
توافدهم على مكة المكرمة، بعد اكتمال 
والصحية  األمنية  األجهزة  استعدادات 

السعودية الستضافة ضيوف الرحمن.
وارتفعت وتيرة توافد الحجاج إلى مكة 
المكرمة، حيث وصل مئات اآلالف منهم 
استعدادا للتوجه إلى منى لبدء مناسك 

الحج.
وبعد يوم التروية والوقوف في عرفة 
األعظم،  الحج  ركــن  التاسع  اليوم  في 
ومع غروب يوم التاسع ينفر الحجاج إلى 
والعشاء  المغرب  يصلون  حيث  مزدلفة 
إلى  يتوجهون صباحا  ثم  جمعا وقصرا 

منى.
أيام  أول  الحجاج في  وفي منى يقوم 
عيد األضحى برمي جمرة العقبة الكبرى 
التقصير،  أو  الحلق  ثــم  الــهــدي  وذبـــح 
أصغر.  تحلا  إحرامهم  من  ويتحللون 
المكرمة  مكة  إلــى  يتجهون  ذلــك  وبعد 
الصفا  بين  والسعي  اإلفــاضــة  لطواف 
أكبر. تحلا  يتحللون  وبذلك  والــمــروة 
وتشارك قوات وزارة الحرس الوطني في 
موسم الحج بالعديد من المهام األمنية 
واألعمال  الجهود  ضمن  بها  المناطة 
التي تقوم بها مختلف الجهات الحكومية 

لخدمة حجاج بيت اهلل الحرام.
األمنية  المهام  ضمن  الـــوزارة  وتقوم 
سامة  على  بالحفاظ  إليها  المسندة 
المشاعر  في  الرحمن  ضيوف  وراحــة 
المقدسة، كما تشارك في تنظيم المشاة 
المسجد  لــســاحــات  الــحــشــود  وإدارة 

تنظيم  إلى  الشمالية، باإلضافة  الحرام 
الجمرات  جسر  إلى  المتجهة  الحشود 
في مشعر منى، والمهام األمنية بمنطقة 
الحرم المكي الشريف والمدينة المنورة.
والعمرة  الحج  وزارة  أطلقت  بدورها، 
أمس، حملة توعوية تحت شعار »الحج 
ــتـــداًدا للجهود  ــك امـ يــبــدأ مــنــك«، وذلـ
المستمرة لتكثيف أنشطتها في التوعوية 

لموسم الحج.
الهيئة  مع  بالتعاون  ــوزارة  الـ ونشرت 
العامة لألوقاف، ضمن فعاليات الحملة 
منّصاتها  عبر  لغات   7 بـ  مرئًيا  مقطًعا 
على مواقع التواصل االجتماعي بهدف 
المتعلقة  ــادات  اإلرشـ من  عــدد  توضيح 
والسلوكيات  الشخصية  باالستخدامات 
ــه ألداء  ــت ــال رحــل ــحــاج خــ ــل ــة ل ــام ــع ال

المناسك.
المنتج  يعتبر  الــذي  العمل  ويتضمن 
الرسائل  مــن  ــدًدا  عـ للحملة،  الرئيس 
لتصحيح السلوكيات الخاطئة في الحج، 
من بينها اآلداب والسلوكيات المستحبة 

في المشاعر المقدسة.
التأكيد  التوعوية  الحملة  وتستهدف 
من  تبدأ  الناجحة  الحج  رحلة  أن  على 
الــحــاج نفسه مــن خــال الــحــرص على 
االلتزام واالهتمام بالتعليمات الصحيحة 
والتوجيهات الهامة لتسهيل رحلة الحاج، 
ولبقية  له  والطمأنينة  الراحة  وتأمين 
الطرق  أداء  على  والــحــرص  الحجاج، 

ألداء  والمشاعر  الحرم  في  الصحيحة 
مناسك الحج بسهولة ويُسر.

السعودية  الــصــحــة  وزارة  وجــّهــزت 
من  المرضى  الستقبال  استعداداتها 
بالتجهيزات  الــحــرام،  اهلل  بيت  حجاج 

الطبية وغير الطبية.
لمستشفى  السريرية  السعة  وتبلغ 
»منى الوادي« في المشاعر المقدسة، 
160 سريراً، ويضم قسم الطوارئ 24 
القلبي  لإلنعاش  أســـّرة  و6  ــًرا،  ســري
االشتباه  لحاالت  أســّرة  و4  الــرئــوي، 
باإلضافة  التنفسية،  ــراض  األمـ فــي 
فيما  الــكــلــوي،  للغسل  أســـرة   4 ــى  إل
للعناية  المخصصة  األســّرة  عدد  بلغ 
وخــصــصــت  ــًرا.  ــ ــري ســ  25 الـــمـــركـــزة 
لضربات  ســريــراً   24 الصحة  وزارة 
الـــوادي«،  »منى  بمستشفى  الشمس 
وذلك تحسباً لمواجهة الحر وضربات 
الشمس التي تُسبب اإلنهاك واإلجهاد 
عدد  يبلغ  بينما  للحجاج،  الــحــراري 
 15 بالمستشفى  الخارجية  العيادات 

عيادة.
تشمل  خدماته  المستشفى  ــقــّدم  ويُ
ــقــبــال وعــــاج حــــاالت الـــطـــوارئ  اســت

واألمراض األخرى.
عادتهم  على  جريا  آخــر،  سياق  وفي 
انتظم  عقود  لستة  الممتدة  السنوية 
الــعــربــيــة  بــالــجــمــعــيــة  كـــشـــاف   2200
السعودية في أعمال حج، موزعين على 
ومكة  وفي  المقدسة  المشاعر  امتداد 

المكرمة والمدينة المنورة.
وتسخر جهود الكشافة خدمة لضيوف 
معاني  تحمل  جوهرها  وفــي  الرحمن، 
العمل  التطوع وحب  روح  لغرس  سامية 

وخدمة اآلخرين لدى الكشاف.

ضيوف الرحمن يؤدون الصالة في المسجد الحرام قبل ثالثة أيام من وقفة عرفات )أ ف ب(

مليون حاج يستعدون لقضاء يوم التروية يف »منى«

مؤسسة زايد الخيرية واإلنسانية توفد 600 حاج ألداء فريضة الحج

أبوظبي )وام(

أوفدت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال اخليرية 
واإلنسانية 600 حاج من املواطنني من داخل الدولة ألداء فريضة 

احلج ممن استوفوا شروط املنحة من برنامج زايد للحج الذي 
تنتهجه املؤسسة منذ عام 2005 على نهج القائد املؤسس الوالد 

املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب اهلل ثراه«.
وقال حمد سالم بن كردوس العامري مدير عام املؤسسة إن ذلك 

جاء مبتابعة كرمية من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس 
مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال اخليرية 
واإلنسانية وأخيه سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس 

مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال اخليرية 
واإلنسانية. وأضاف أن املؤسسة عملت على تسهيل سفرهم وتأمني 

الراحة يف املطار، وذلك بقيام إداريني من املؤسسة واحلمالت 
خلدمتهم، واحملافظة على تيسير أمورهم على أفضل وجه، حيث 

اتخذت املؤسسة كل االحتياطات الالزمة للمحافظة على احلجاج 
خاصة من الناحية الصحية يف هذه الفترة خشية عليهم من أي 

عدوى، حيث اجلهاز الطبي يرافقهم طيلة فترة سفرهم.
وقال: »ندعو لصاحب هذا الوقف الشيخ زايد، طيب اهلل ثراه، 

التحجيج  البرنامج وهذا  وأن يكون هذا  واملغفرة  بالرحمة 
التي تقوم بها املؤسسة يف  وسائر األعمال اخليرية واإلنسانية 

حسناته«. ميزان 

2200 كشاف 
يشاركون في خدمة 

ضيوف الرحمن
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«: أهداف وفرص تعاون هائلة المتحدث اإلقليمي باسم التكتل لـ»

االتحاد األوروبي: اإلمارات شريك استراتيجي لدعم االستقرار واالزدهار

حوار  في  ــي،  األوروبـ االتحاد  باسم  المتحدث  قــال 
خاص مع الـ»االتحاد«، إن االتحاد األوروبي واإلمارات 
شريكان مهمان ولهما أهداف استراتيجية مشتركة 
وإمكانيات هائلة لمزيٍد من التعاون لدعم االستقرار 
إلــى فرص  أفريقيا، مشيراً  في  ــار  واالزدهـ واألمــن 
المستدامة  التحتية  البنى  مــجــال  فــي  الــشــراكــة 
والطاقات المتجددة، ال سيما في إطار استراتيجية 
في  لالستثمار  العالمية«  »البوابة  األوروبــي  االتحاد 

العالم.
إلى  زيارتها  أوربيالينين  »اختتمت  بوينو:  وأضاف 
اإلمارات بجولة في جامع الشيخ زايد الكبير، وقالت، 
إنه يجسد رسالة اإلسالم للسالم والتنوع والتسامح«.
االتحاد  بين  االستراتيجية  الشراكة  وثيقة  وحول 
األوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، التي جرى 
توقيعها في مايو وأقرها وزراء خارجية االتحاد في 
المتحدث  أوضــح  الماضي،  األسبوع  لوكسمبورج، 
وشمال  األوســط  الشرق  في  التكتل  باسم  اإلقليمي 
لتقوية  قــويــاً  أســاســاً  تشكل  الوثيقة  أن  أفريقيا، 

العالقات خالل السنوات المقبلة. 

استثمارات
االتحاد  بين  الشراكة  تعزيز  إن  لـ»االتحاد«:  وقال 
التعاون الخليجي يسهم في  األوروبــي ودول مجلس 
االزدهار واألمن للجانبين، ويحدث فرقاً حقيقياً في 
التعامل مع التحديات العالمية، مثل التغير المناخي 
والتحول األخضر والتحول الرقمي والتعافي لمرحلة 
كثيرة  قضايا  إلى  إضافة  »كوفيد«،  جائحة  بعد  ما 

أخرى.
مجلس  دول  تلعب  المثال،  سبيل  »على  وأضــاف: 
التحول  في مجاالت  رئيسياً  دوراً  الخليجي  التعاون 
العالم  في  منتج  وكأكبر  اإلقليمي  واألمــن  األخضر 
للوقود األحفوري، كما تضطلع دول مجلس التعاون 
اليوم بدور مهم في تحقيق استقرار أسواق النفط، 

ولكن على المديين المتوسط والطويل، فإن الخليج 
والمصدرين  المنتجين  من  أيضاً  يصبح  أن  يمكن 
ــدامــة، بــمــا فـــي ذلــك  ــمــســت الــمــهــمــيــن لــلــطــاقــة ال

الهيدروجين«. 
وتابع: »لدى دول الخليج العربي بعض من أفضل 
العالم،  في  الرياح  وطاقة  الشمسية  الطاقة  مــوارد 
تعتبر  المنطقة  دول  مع  أقــوى  شراكة  فــإن  وعليه، 
حيوية من أجل تطبيق االستراتيجية األوروبية إلنهاء 

االعتماد على الوقود األحفوري، واستراتيجية الطاقة 
العالمية«.

وذكر أن االتحاد األوروبي والخليج معاً يمثالن 
20 في المئة من االقتصاد العالمي، ويغطيان أكثر 
على  المباشرة  األجنبية  االستثمارات  نصف  من 
حّل   2020 عام  في  أنه  موضحاً  العالم،  مستوى 
االتحاد األوروبي في المرتبة األولى كأكبر شريك 
االستيراد  حيث  من  الخليجي،  التعاون  لمجلس 

التصدير.  الرابعة من حيث  المرتبة  وفي 
التجارة واالستثمار مفيدة  زيادة عالقة  إن  وقال، 
للطرفين، خصوصاً على ضوء أهداف دول مجلس 
عن  بعيداً  اقتصاداتها  تنويع  في  الخليجي  التعاون 

االعتماد على إيرادات النفط والغاز.

الرقمنة
وأفاد المتحدث باسم االتحاد األوروبي في الشرق 
المتعلق  الــتــعــاون  ــأن  ب أفريقيا،  وشــمــال  ــط  األوسـ
التحتية  والبنى  الشبكات  نشر  السيما  بالرقمنة، 
الرقمية من خالل استراتيجية البوابة العالمية، يمكن 
اقتصاد  في  التعاون  من  لمزيٍد  إمكانيات  يفتح  أن 
البيانات، ونهج يرتكز على اإلنسان فيما يتعلق بالذكاء 

االصطناعي. 
وأضاف: التعاون الفضائي في مجال نظام تحديد 
المجاالت  من  أيضاً  و»غاليليو«  العالمي  المواقع 

المهمة للتعاون المحتمل.
واالتــحــاد  المنطقة  دول  بإمكان  أن  إلــى  وأشـــار 
المتعلقة  بالقضايا  يتعلق  فيما  معاً  العمل  األوروبــي 
باألمن، السيما عبر التعامل مع األزمات والتحديات 
أفغانستان  مثل  المجاورة،  المناطق  في  تنشأ  التي 
ــأن الــتــعــاون المتعلق  ــقــرن األفــريــقــي، مــنــّوهــاً ب وال
بالسالمة واألمن البحري والتعاون، في مجال القضايا 

اإلنسانية والتنموية يعتبر مهماً في ذلك السياق. 
ــي على  وألــمــح بوينو إلــى قــدرة االتــحــاد األوروبـ
في  فاعل  كعنصر  الــرائــد  ودوره  األطـــراف  جمع 
في  للتعاون  التكتل  استعداد  مؤكداً  السالم،  بناء 
ومنع  األمــن  لتعزيز  المنطقة  تقودها  مــبــادرة  أي 
المحافل  فــي  مــعــاً  العمل  جــانــب  ــى  إل الــنــزاعــات، 
اإلنمائية واإلنسانية العالمية، في ضوء الدور المهم 
الذي تلعبه دول الخليج كمانحين عالميين موثوقين 
خالل  مــن  وذلــك  اإلنسانية،  الــمــخــاوف  لمعالجة 

الوكاالت متعددة األطراف.

لويس ميغيل بوينو

جامع الشيخ زايد الكبير 
يجسد رسالة اإلسالم 

للسالم والتنوع 
والتسامح

استكشاف سبل التعاون 
لمعالجة األمن الغذائي 
وتغير المناخ والتحول 

األخضر 

وائل بدران )أبوظبي(

أكد المتحدث باسم االتحاد األوروبي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، لويس 

ميغيل بوينو، على الشراكة االستراتيجية التي تربط التكتل ومجلس التعاون الخليجي، 

الفتًا إلى أن زيارات المسؤولين من االتحاد األوروبي إلى اإلمارات خالل الفترة الماضية 

تهدف إلى تعزيز الشراكة، وتعميق التعاون في المجاالت ذات األهمية المشتركة. 

وأوضح بوينو أن مفوضة الشراكات الدولية في االتحاد يوتا أوربيالينين خالل زيارتها 

إلى اإلمارات، الشهر الماضي، ناقشت الفرص الجديدة للعالقات بين الجانبين، إضافة 

إلى التصدي ألزمة الغذاء العالمية، واستكشفت سبل التعاون لمعالجة األمن الغذائي 

وتغير المناخ والتحول األخضر والرقمي. 

بدائـــــــــــل

رسالة

على صعيد خفض إمدادات 
الغاز الروسية إلى دول االحتاد 

األوروبي، قال بوينو، إن موسكو 
خفضت إمداداتها من الغاز إلى 

دول التكتل بأكثر من 50 يف 
املئة مقارنة بالعام املاضي، فيما 

تتعرض اليوم 12 دولة عضوًا 
لقطع هذه اإلمدادات. 

وأضاف: »من الواضح لنا أن روسيا 
تستخدم الطاقة كسالح ضد 

أوروبا«. 
وخفضت روسيا تدفقات الغاز 

عبر خط أنابيب »نورد سترمي 
1«، نهاية الشهر املاضي، إلى 

40%، مشيرة إلى مشكالت تتعلق 
باملعدات، بعد أن خفضت إمدادات 

الغاز عدٍد من الدول األوروبية، 
بسبب رفضها االلتزام بأسلوب 

دفع جديد، على خلفية العقوبات 
املتبادلة جراء الهجوم الروسي 

على أوكرانيا.
وكان التكتل يعتمد على روسيا يف 
إمداده بنحو 40% من احتياجاته 

من الغاز قبل هجوم موسكو على 
أوكرانيا، يف الـ24 من فبراير 

املاضي.
لكن املتحدث باسم االحتاد 

األوروبي، أشار إلى أن أمن 
إمدادات الغاز ليس يف خطر، 

قائاًل: »نواصل التخزين، حيث 
بلغ ما خزّناه حتى اآلن %56 

من املستهدف، ويف الوقت ذاته، 
حققت شحنات الغاز املسال رقمًا 
قياسيًا خالل الشهور املاضية، أي 

12.8 مليار متر مكعب«.
وتابع: »استعدادًا لقرارات أخرى 

روسية بقطع الغاز، اقترحت 
املفوضية األوروبية اتخاذ تدابير، 

من بينها إجراءات لتعزيز كفاءة 
االستهالك وزيادة اإلمدادات من 

موردين موثوق بهم، مثل مصر 
وإسرائيل واجلزائر ودول أخرى، 

إضافة إلى استثمارات ضخمة يف 
الطاقة املتجددة«.

 حول تطور األحداث السياسية 
يف القارة األوروبية، أشار املتحدث 

باسم االحتاد األوروبي يف 
حواره مع »االحتاد«، إلى أن 

اقتراح فرنسا إنشاء مجموعة 
سياسية أوروبية يف إطار الهجوم 

الروسي على أوكرانيا، يأتي ضمن 
محاوالت دول االحتاد األوروبي 

تعزيز التكامل السياسي أمام 
ما وصفه بـ»الهجوم العسكري 

الروسي على القارة األوروبية«. 
وكان الرئيس الفرنسي إميانويل 

ماكرون اقترح إنشاء مجموعة 
سياسية أوروبية تتيح إعادة 

إشراك بريطانيا بعد »بريكست« 
وكذلك دول، مثل جورجيا 

وأوكرانيا. وقال بوينو: »ال نرى 
هنا بدياًل لالحتاد األوروبي، 
وإمنا فكرة تأسيس مجموعة 

سياسية تشمل بلدانًا أوروبية غير 
أعضاء يف التكتل التي تشارك 

يف القيم واملبادئ الدميقراطية 
ذاتها«، مضيفًا: »سيكون هدف 
هذه املجموعة تعزيز التعاون 
بني الدول األوروبية للتصدي 

التحديات املتعلقة باألمن 
واالستقرار، ومن املتوقع أن تستمر 
املناقشات حول هذه املبادرة خالل 

الشهور املقبلة«.
 وفيما يتعلق بقرار منح أوكرانيا 

صفة مرشح رسمي لالنضمام 
إلى االحتاد األوروبي، فاعتبر 

بوينو ذلك أمرًا تاريخيًا، ورسالة 
قوية باجتاه العالم تظهر وحدة 
األوروبيني أمام الهجوم الروسي. 
وذكر بوينو »لم يكن من املتوقع 

قبل سنة أن تصبح أوكرانيا دولة 
مرشحة للعضوية بهذه السرعة، 

فكانت الفترة التي مضت بني 
طلبها لالنضمام ومنحها صفة 

دولة مرشحة أقل من 3 أشهر«. 
وشدد على أن املهم اآلن مواصلة 

هذه العملية من خالل الدعم 
التقني واملالي، حتى تتمكن 

أوكرانيا من إجراء اإلصالحات 
املطلوبة قبل نهاية العام، والتي 

تتعلق بتعديل بعض التشريعات، 
واتخاذ إجراءات يف مجال مكافحة 

الفساد واستقاللية القضاء 
ووسائل اإلعالم«. 

»الشعبة البرلمانية«:

اإلمـــــــارات 
متصـــــــــــدرة في دعـــــــــــــم 
حقوق المرأة وتمكينهـــا

أبوظبي )االتحاد(

للمجلس  البرلمانية  الشعبة  شاركت 
الوطني االتحادي في جلستي »المساواة 
ومنطقة  أوروبــا  دول  في  الجنسين  بين 
الخليج.. وجهات نظر في حقبة ما بعد 
الجائحة« و»المساواة بين الجنسين في 
من  والخليج  متوسطية  اليورو  المنطقة 
منظور ما بعد وباء كوفيد- 19«، وذلك 
ضمن أعمال منتدى النساء البرلمانيات 
المتوسط  األبــيــض  الــبــحــر  لــبــرلــمــان 
المنعقد في العاصمة البرتغالية لشبونة. 
رئيس  ثنية  بــن  ماجد  مريم  وقــالــت 
للمجلس  البرلمانية  الشعبة  مجموعة 
البحر  برلمان  في  االتــحــادي  الوطني 
ــة  ــت دولـ ــامـ ــيـــض الــمــتــوســط: »قـ األبـ
اإلمـــارات  مجلس  بتشكيل  اإلمــــارات 
 ،2015 عام  في  الجنسين  بين  للتوازن 
مكانتها  دعــم  فــي  المساهمة  بــغــرض 
بين  الفجوة  وتقليص  ــاً،  ــي ودول محلياً 
في  بينهما  التوازن  وتحقيق  الجنسين، 

ــالق مؤشر  وإطـ ــرار،  ــق ال مــراكــز صنع 
الجهات  فــي  الجنسين  بــيــن  الـــتـــوازن 
واضحة  آليات  وضع  بهدف  الحكومية 
ومعايير محددة يمكن من خاللها رصد 
وفق  المجال  هذا  في  المحرز  التقدم 

الخطط التي سيتبناها المجلس«.
اإلماراتية  البرلمانية  الشعبة  وأكدت 
ــصــدرت مــراتــب  أن دولـــة اإلمـــــارات ت
متقدمة في عدٍد من المؤشرات الحيوية 
وتمكينها  المرأة  حقوق  بدعم  المتعلقة 

قيادياً وبرلمانياً«.
الفالسي  بالهول  ضــرار  قال  ــدوره،  ب
نائب رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية 
برلمان  في  االتحادي  الوطني  للمجلس 
أمام  »نقف  المتوسط:  األبيض  البحر 
ظــاهــرٍة ال تــقــل خــطــورًة عــن ظــاهــرة 
تتاجر  ألنــهــا  أنــواعــهــا،  بكل  ــاب  اإلرهــ
بأرواح األطفال وأحالمهم، ومستقبلهم، 
ــاواة  ــمـــسـ ــة، والـ ــريـ ــحـ ــم فـــي الـ ــه وحــق
والوجود والحياة، أال وهي ظاهرة زواج 

القاصرات«. مريم ماجد بن ثنية خالل مشاركتها بالمنتدى )من المصدر(

»وثيقة الشراكة 
االستراتيجية« أساس 
متين لتقوية العالقات 

األوروبية الخليجية 

المفوضية اتخذت
 4 تدابير استعدادًا 

لقرارات أخرى روسية 
بقطع الغاز

دول مجلس التعاون 
تمتلك أفضل موارد 

الطاقة الشمسية وطاقة 
الرياح في العالم

 منح أوكرانيا صفة مرشح 
لعضوية االتحاد األوروبي 

رسالة تؤكد وحدة 
األوروبيين

فرص للشراكة في البنى 
التحتية المستدامة 

والطاقة المتجددة عبر 
»البوابة العالمية«

 المقترح الفرنسي 
بإنشاء مجموعة 

سياسية جديدة ليس 
بدياًل لالتحاد األوروبي

اإلمدادات 
األوروبية من 
الغاز ليست 

في خطر ولدينا 
خطط بديلة 

للطاقة الروسية 

العمل معًا 
في المحافل 

اإلنمائية 
الدولية لمعالجة 

المخاوف 
اإلنسانية
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ــار الــمــجــلــس الــرئــاســي في  اخــت
ليبيا أن ينأى بنفسه عن الخالفات 
الساحة  تسود  التي  والــصــراعــات 
له  أتـــاح  مــا  وبــمــقــدار  السياسية. 
هذا الموقف من قبول لدى مختلف 
أدى  مختلفة،  بــدرجــات  األطـــراف 
رمزياً  صار  الذي  دوره  تقزيم  إلى 
الُمسنَدة  األســاســيــة  المهمة  فــي 
االنتقالية  المرحلة  وثيقة  في  إليه 
وهي   ،2021 يناير  في  ت  أُقــرَّ التي 
الوطنية.  المصالحة  مسار  إطالق 
بعيدةَ  المصالحة  هذه  بقيت  وقد 
وخارجية،  داخلية  ألسباٍب  المنال، 
الرئاسُي  المجلُس  تحرك  أن  إلى 
وأن  لها.  مشروعاً  وأعلن  أخــيــراً، 
تأتي متأخراً لهو خيُر من أالَّ تأتي، 
جاء  اإلعـــالن  هــذا  كــان  إذا  حتى 
الطريق،  خريطة  أجل  انتهاء  بُعيد 
وعدم تقديم األمم المتحدة تصوراً 
دول  خمس  واكــتــفــاء  بــعــدهــا،  لما 
يونيو   25 في  بيان  بإصدار  كبرى 
ــددت فــيــه الـــدعـــوةَ إلـــى إجـــراء  جـ
دة.  موحَّ حكومة  وإقامة  انتخابات 
حالة  إلــى  فعلياً  ليبيا  عــادت  فقد 
حكومة  إلصرار  المؤسسي  التنازع 
مع  مــدتــهــا،  انتهت  الــتــي  الدبيبة 

لتصبح  االستمرار  على  الخريطة،  هــذه  أجــل  انقضاء 
الذي  الوقت  في  قانوني،  أســاٍس  بال  واقــع  أمــٍر  سلطة 
أعطى مجلس النواب الُمنتخب الثقة لحكومٍة تهدف إلى 

تحقيق االستمرار برئاسة فتحي باشاغا.
في  الرئاسي  المجلس  تحرك  يساعُد  ربما  ولــهــذا 
اللذين يزداد  إلى الحد من االستقطاب والتوتر  السعي 
في  أُعــلــن  الــذي  الــمــشــروَع  أن  ورغــم  اآلن.  خطرهما 
بالعمومية،  يتسُم  المنصرم  يونيو   23 يوم  موسع  مؤتمٍر 
أسانيد  وهــي  الخمسة،  بنوده  في  مــدروســاً  يبدو  فهو 
وإنهاء  واألهــداف،  والرؤية  الصراع،  وجــذور  المقترح، 
الصراع، وخطة العمل، وكذلك في المبادئ الحاكمة له 
)وهي الشمول واالستدامة، وسيادة القانون، والمواطنة 

الــمــتــســاويــة، والـــصـــالـــح الـــعـــام، 
والمراكمة واإلدماج(.

هما  مهمان،  مبدآن  ينقصه  لكن 
بين  تمت  التي  التوافقات  احــتــرام 
األعلى  والمجلس  الــنــواب  مجلس 
حكومة  تشكيل  وأهــمــهــا  لــلــدولــة، 
ــرار، ووحـــــدة الــمــؤســســة  ــقـ ــتـ االسـ
الحال  يستقيم  ال  حيث  العسكرية، 
جيش  فيه  كــان  إذا  إال  بلٍد  أي  في 
ــخــداَم  ــد يــحــتــكــر اســت ــي واحــ وطــن
المصالحة  مسار  فإطالق  السالح. 
ما  على  الحفاَظ  يتطلّب  الوطنية 
الفترة  ــي  ف عليه  ــوافــق  ــت ال أمــكــن 
أو  المجلسين،  بين  الماضية، سواء 

في إطار مجموعة 5+5. 
أجل  مــن  الــجــاد  العمل  أن  غير 
أمــريــن،  يتطلب  وطــنــيــٍة  مصالحٍة 
المهمة  إنجاز  كيفية  تحديد  أولهما 
الميليشيات  تفكيك  وهي  األصعب، 
والثاني  األطراف.  لمختلف  التابعة 
البناءُ على ما أُنجز في ملف مشروع 
ــا بــقــىي من  ــور، وحــســم م ــدســت ال
خالٍف بعد اللقاء الذي جمع رئيسي 
للدولة«  »النواب« و»األعلى  مجلسي 
جنيف  في  المتحدة  األمــم  برعاية 
األسبوع الماضي، وتقديم صياغات 
القواعد  على  اعتماداً  الباقية  القليلة  للبنود  موضوعية 
المعمول بها في دول العالم، وخاصًة في ما يتعلق بعدم 
استبعاد أي مواطن من الترشح لرئاسة الجمهورية إال في 

حال ارتكابه جريمًة مخلًة بالشرف على سبيل الحصر.
ولعل تحرك المجلس الرئاسي في هذا االتجاه يساعد، 
إذا كان جاداً، في تجنب تكرار سيناريو استمرار حكومة 
فايز السراج لخمس سنوات كاملة بعد انتهاء مدتها، بكل 
ما ترتب عليه من أضراٍر ما زالت آثاُرها السلبيُة واضحًة 

في طرابلس وغرب البالد.

*مستشار مركز األهرام للدراسات 

السياسية واالستراتيجية

النهــر والساعــة.. الرمزان

مشاة ومتنزهون يسيرون بمحاذاة نهر التايمز في لندن، مع إطاللة على برج الساعة، أي برج ساعة بيغ بين الشهير الواقع في الطرف الشمالي من قصر 

وستمنستر، والمعروف رسميًا باسم »برج إليزابيث«. وقد ُسّمي بهذا االسم لدى االحتفال باليوبيل الماسي للملكة اليزابيث الثانية في عام 2012؛ وكان يعرف 

ببرج الساعة منذ إنشائه في عام 1859. وكما أصبح البرُج رمزًا ثقافيًا وإعالميًا للمملكة المتحدة، فإن نهر التايمز، ثاني أطول أنهارها، يعد أحد رموزها الشهيرة 

أيضًا. )الصورة من خدمة »نيويورك تايمز«(

يأتي توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس 
الدولة، حفظه اهلل، بإعادة هيكلة »برنامج الدعم االجتماعي لمحدودي 
ص  الدخل« ليصبح برنامجاً متكاماًل بمبلغ 28 مليار درهم، ورفع مخصَّ
الدعم االجتماعي السنوي من 2.7 مليار إلى 5 مليارات درهم، تأكيداً 
لحرص قيادتنا الحكيمة على توفير سبل العيش الكريم للمواطنين من 
مع  يتماشى  الذي  األُســري  االستقرار  لتعزيز  المحدود،  الدخل  ذوي 
منظومة الرفاه المجتمعي التي تحرص دولة اإلمارات العربية المتحدة 

على إرساء دعائمها.
وفي التفاصيل، اشتملت خطة الهيكلة على ثالثة برامج رئيسة، يتعلق 
األول منها بمخّصصات جديدة تذهب لصالح فئة ذوي الدخل المحدود 
في مجاالت اإلسكان والتعليم الجامعي والمتعطلّين الباحثين عن عمل. 
فيما يشمل البرنامج الثاني عالواٍت تذهب لرّب األسرة وفقاً لسنوات 
خبرته، وزيادة عالوة للزوجة وزيادة عالوة لألبناء. أما بشأن البرنامج 
الناجم عن ارتفاع أسعار  الثالث، فقد تضّمن عالوات بدل التضّخم، 

الوقود والكهرباء والماء والمواد الغذائية.
ــت دولـــة  ولــطــالــمــا وضــع
تأّسست  أن  منذ  اإلمـــارات 
مــجــمــوعــًة مـــن الــقــواعــد 
مواطنيها  أمــن  تــعــّزز  الــتــي 
ــادي، مـــن خــالل  ــصــ ــ ــت ــ االق
اجتماعية،  ــة  رعــاي بــرامــج 
ــّدم مـــســـاعـــداٍت مــالــيــًة  ــقـ تُـ
المواطنين  من  لمستحّقيها 
المحدود،  الدخل  ذوي  من 
فبناًء على القانون االتحادي 
 ،2001 ــام  ــعـ لـ  )2( ــم  ــ رقـ
شهرية  مــســاعــدات  م  تُــقــدَّ
ــات،  ــق ــمــطــلّ ــل، وال ــ ــألرام ــ ل
وأصحاب الِهمم، والُمسّنين، 
ــن  ــي ــمــصــاب ــام، وال ــ ــ ــت ــ ــ واألي
وأُســـر  الــمــرضــي،  بالعجز 
والــعــاجــزيــن  المسجونين، 
أزواج  من  المتزوجات  والمواطنات  النساء،  من  والمهجورات  مادّياً، 

أجانب غيِر قادرين على كسب قوِتهم ألسباب خارجة عن إرادتهم.
الرعاية  نظام  تنفيذ  على  المجتمع  تنمية  وزارة  تُشِرف  واتحادّياً، 
االجتماعية، وتقوم بتوزيع مخّصصات على المنّظمات النسائية لضمان 
االقتصادي  األمــن  من  نوع  على  النائية  المناطق  في  النساء  حصول 

والمساندة. 
المجتمع  تنمية  دائــرة  أَطلقت  فقد  أبوظبي،  إمــارة  أما على صعيد 
الدخل  لتوفير دعم مالي لذوي  للدعم االجتماعي«،  أبوظبي  »برنامج 
المحدود، يندرج ضمن برنامج »أبوظبي للمسّرعات التنموية غًدا 21«، 

الهادف إلى تعزيز الحياة الكريمة لأُلسر المواِطنة في اإلمارة.
لقد اهتّمت قيادة الدولة الرشيدة بتوفير كّل مقومات العيش الكريم 
ألبناء الدولة كافة، انطالقاً من قاعدة أساسية، مفادها أن االهتمام 
المنشودين،  والتقّدم  الريادة  تعزيز  نحو  األولى  الخطوة  هو  باإلنسان 
عد،  وهو السبيل إلى أن يعيش المواِطن آمناً مستقّراً على مختلف الصُّ
وعبْر  اإلمـــارات،  فدولة  منها.  واالقتصادية  االجتماعية  خصوصاً 
معيشّياً  ومستوى  كريمة  مساكَن  ألبنائها  وّفــرت  التنموية،  سياساتها 
الئقاً، نافست فيه كبريات الدول المتقّدمة، َوَحّدت فيه من ظاهرتَي 
الفقر والبطالة اللتَين تَشهدان تنامياً ملموساً على المستويَين العربي 

والعالمي على حدٍّ سواء.

اهتمام كبير بدعم ذوي 
الدخل المحدود

عن نشرة »أخبار الساعة« الصادرة عن مركز اإلمارات 
للدراسات والبحوث االستراتيجية  

اإلمارات

اليـــوم

اإلمارات وعْبر 
سياساتها التنموية 

وّفرت ألبنائها 
مساكَن كريمة 

ومستوى معيشّيًا 
الئقًا نافست بها 

كبريات الدول 
المتقّدمة

د. وحيد عبد المجيد*

العمل الجاد من أجل 
مصالحٍة ليبية يتطلب أمرين، 
أولهما تحديد كيفية تفكيك 
الميليشيات، وثانيهما البناُء 

على ما ُأنجز في ملف مشروع 
الدستور

شهري  تجاري  عجز  أوَل  سجلت  أنها  ألمانيا  ذكــرت 
ارتفاعاً في  الشركاُت  لها منذ ثالثة عقود، حيث واجهت 
وسط  منتجاتها  على  الطلب  وتراجع  الـــواردات  تكاليف 
ألكبر  العجُز  بلغ  وقــد  قتامًة.  أكثَر  اقتصادية  توقعات 
مليار دوالر( خالل  يورو )1.04  مليار  أوروبا  اقتصاد في 
 3.0 قدره  بفائض  بتوقعات  مقارنًة  الماضي،  مايو  شهر 
أول عجز  األلماني  التجاري  الميزان  ليسجل  يورو،  مليار 
شهري منذ عام 1991، بعدما سجل فائضاً بلغ 3.1 مليار 
المكتب  لبيانات  ووفقاً  الماضي.  أبريل  شهر  في  يــورو 
في  ألمانيا  انخفضت صادرات  فقد  لإلحصاء،  االتحادي 
لتصل  السابق،  بأبريل  مقارنًة  المئة  في   0.5 بنسبة  مايو 

إلى 125.8 مليار يورو.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الواردات، على أساس شهري، 
بنسبة 2.7 في المئة، لتصل في مايو إلى 126.7 مليار يورو، 

أكثر بكثير مما توقعه االقتصاديون.
ألمانيا  في  التضخِم  معدُل  حافظ  الماضي،  يونيو  وفي 
 8.2 عند  عاماً،   40 ذروتــه خالل  من  قريب  مستوى  على 
في المئة، رغم تباطؤه من 8.7 في المئة في مايو. وتعتمد 
ألمانيا بنسبة 75 في المئة على المصادر األحفورية )نفط 
وغاز وفحم( في مجال الطاقة، تستورد معظمها من الخارج، 
خصوصاً من روسيا. وسجلت أسعار النفط ارتفاعا بنسبة 
تتجاوز 40 في المئة منذ بداية العام، فيما ارتفعت أسعار 

الغاز الطبيعي بأكثر من 50 في المئة.
»أكسفورد  في  االقتصادي  الخبير  راكــاو،  أوليفر  وقــال 

أن  المفاجئ  من  »ليس  فرانكفورت:  في  إيكونوميكس« 
يجب  الحالية.  البيئة  في  التراجع  في  آخــذةٌ  الــصــادرات 
تــطــورات  على  خــاص  وبشكل  الـــــواردات،  على  التركيز 

األسعار«.
وما  أوكرانيا  في  الروسية  العسكرية  العملية  أدت  وقد 
رافقها من إغالقات مرتبطة بـ»كوفيد-19« في الصين، إلى 
له  كان  مما  الدولية،  التوريد  في سالسل  فوضى  إحــداث 

ه للتصدير. تداعيات كبيرة على االقتصاد األلماني الموجَّ
واألغــذيــة  الطاقة  مــن  الــــواردات  أســعــار  ارتفعت  وقــد 
والمدخالت التي يستخدمها المصنعون بأكثر من 30 في 
المئة في شهر مايو مقارنًة بالشهر نفسه من العام الماضي، 
في حين زادت التعريفات المفروضة على الصادرات بنحو 

نصف هذا المعدل فقط.
ــدْت  بَ لــو  أنــه حتى  ــاو«  ــ ويــرى الخبير االقــتــصــادي »راك
لمعدالت  وفقاً  تعديلها  عند  أقل  بشكل  ملحوظًة  البيانات 
التضخم، فستظل للتجارة الخارجية مساهمتها السلبية في 
بالقيمة  أيضاً  حسابه  يتم  والذي  األلماني،  االقتصاد  نمو 
»أكسفورد  فــي  االقــتــصــادي  الخبير  وأضـــاف  الحقيقية. 
إيكونوميكس« أنه مع ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع حالة 

عدم اليقين، فإن »آفاق التجارة قاتمة إلى حدٍّ ما«.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة »واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس«

*صحفيان لدى »بلومبيرج« متخصصان في تغطية 

األخبار االقتصادية 

أول عجز تجاري ألماني منذ ثالثة عقود

ألكسندر ويبر 

وكريستيان سايدينبيرج*

العملية العسكرية 
الروسية في أوكرانيا 
واإلغالقات المرتبطة 

بـ»كوفيد-19« في 
الصين، تركتا تداعيات 
كبيرة على االقتصاد 

ه  األلماني الموجَّ
للتصدير

الــعــامــة  اآلداب  عــلــى  ــروج  ــخـ الـ
في  الــقــانــون  ينّص  هكذا  جريمة. 
نصف سطر. ولو شاء القانون وضع 
حدوٍد لآلداب يُعاَقب َمن يتجاوزها، 
لضرب لنا أمثلًة في مجلدات، وإنما 
الذي يبّين الحدوَد هو القاضي أثناء 
تخطيها  في  مشتبهاً  واقــعــًة  نظرة 

لآلداب. 
جواز  عــدم  على  القانون  وينّص 
نعرف  وال  معصية.  على  التعاقد 
قانوناً  الممنوعة  المعصية  ماهيَة 
أّن  فرغم  القضاة،  أحــكــام  مــن  إال 
المعصيَة شأٌن ديني، فالقاضي هو 
في  نبحث  دمنا  ما  يحّددها،  الذي 
والتعاقدات  الناس  بين  التعامالت 

في السوق. 
واحد  سطر  في  القانون  وينّص 
على أّن للخاطب استرداَد ما أهداه 
إن كان الطرف اآلخُر قد َعَدَل عن 
وال  مــشــروع،  سبب  بغير  الخطبة 
يقول لنا متى يكون السبب مشروعاً 
يقول  القضاء  وإنما  يكون،  ال  ومتى 
ذلك حين يفصل في دعوى استرداد 

هدايا بين خاطبين. 
يضع  القاضي  أّن  يعني  ال  وهــذا 
رأيَه في مقابل النّص، فهو ال يجوز 

بالتفسير  للقانون  الواضحة  العبارة  عن  االنحراف  له 
يترك  الذي  النّص  في  الكالم  وإنما  والقياس،  والتأويل 
الذي  للقاضي  معالمه  ورسَم  تحديد حدوده  أمَر  بنفسه 
ما يستخلص من  مدلولَه على هدي  فيه مفّسراً  يجتهد 

ع.  قصد المشرِّ
حق  على  القضائية  الُسلطة  من  افتئاتاً  هذا  يُعّد  وال 
الُسلطة التشريعية في سّن القوانين، وإنما هو من طبيعة 
دور األولى؛ فالقضاة يسكبون على القوانين من أرواحهم 
أثناء التطبيق، ما دام القانوُن فّوَضهم عمليَة تفصيله بما 
يناسب الوقائَع المعروضَة أمامهم، إذ القانون ليس نشرة 
تشغيل ماكينة، وإنما هو نصٌّ بشري بيد بشٍر يُطبَّق على 

بشر.
وإذا كان القانوُن هو الذي يحكم األفراَد، والقاضي هو 

وفي  التطبيق،  موضَع  يضعه  الذي 
بــإزاء  فإننا  ويفّسره،  يبّينه  األثناء 
الطريق  للقضاة في رسم  كبير  دور 
القويم،  العيش  نحو  األفـــراد  أمــام 
ال كأنهم أساتذة على الناس، وإنما 
ضمائر  عــن  المعّبرين  باعتبارهم 
العام  بالشعور  والناطقين  األفــراد، 
للمجتمع، مثلهم مثل نّواب البرلمان 
الذين يمثلون تطلّعات الشعب وليس 

آمالهم الشخصية. 
النظام  فــي  كــبــيــٌر  الــقــضــاة  دوُر 
الدول  في  كما  الالتيني،  القضائي 
صريح،  غير  دوٌر  لكنه  الــعــربــيــة، 
فــبــيــنــمــا ال يــعــتــرف هـــذا الــنــظــام 
باالجتهاد القضائي مصدراً للقانون، 
فالواقع أن استقرار أحكام القضاة 
في اتجاه معين يجعل منها مصدراً 
الناحية  الــقــانــون مــن  مــن مــصــادر 
القضائية،  السوابق  فتلك  العملية. 
للمحاكم  مــلــزمــة  غــيــر  ــهــا  أن ــم  رغـ
قانوناً، فهي تلتزم بها عملياً، واألمر 
إعــادة  عــدم  بفكرة  يكون  مــا  أشبه 
محكمة  دامت  فما  العجلة،  اختراع 
ما،  حٍل  أو  تفسير  إلى  توصلت  ما 
به محكمٌة أخــرى، حتى  ثم أخــذت 
النحو،  ذلــك  على  التفسير  استقّر 

فال حاجة البتداع تفاسير أخرى لمجرد التغيير. 
في  كما  األنجلوسكسوني،  القضائي  النظام  في  أمــا 
يقّل  ال  القاضي صريٌح، فحكمُه  فدور  وأميركا،  إنجلترا 
عن مرتبة القانون وهو ملِزٌم لكافة المحاكم في الوقائع 
المشابهة مستقباًل باعتباره سابقًة قضائيًة. وترتيباً على 
ذلك  في  جــداً  رفيٌع  مقاٌم  للقضاة  أّن  نجد  الــدور،  هذا 
النظام، مع كل ما يحيط بهذا المقام من ميزات، وكذلك 
مكانتُهم،  الالتيني  النظام  في  للقضاة  بينما  التزامات. 
لكنهم ال يضاهون نظراَءهم في النظام األنجلوسكسوني 
مقاماً معترفاً به رسمياً، رغم أّن ألحكامهم القوة نفسها 

تقريباً.

*كاتب إماراتي

حكُم القاضي في النظام 
القضائي األنجلوسكسوني ال 
يقّل عن مرتبة القانون، وهو 

ملِزٌم لكافة المحاكم في 
الوقائع المشابهة مستقباًل 

باعتباره سابقًة قضائيًة

القاضيان.. الالتيني واألنجلوسكسوني

أحمد أميري*

المصالحُة الليبية.. ودوُر المجلس الرئاسي



جلست ذات يوم بين أفراد على 
يجر  أحدهم  فأخذ  غــداء،  مأدبة 
مع  العلمانية  مفهوم  نحو  الحديث 
الطعام، وقد مثلت  أصــوات مضغ 
حديثهم عن العلمانية بصوٍر، كلما 
استطاع أحدهم بأن يعكس صورًة 
عن العلمانية على سطح ماء بحيرة، 
وما  يمزقها،  بنقٍد  أحدهم  رشقها 
تجميع صورًة  منهم  آخر  يعاود  إن 
يرجمها  ــْن  َمـ ويــأتــي  إال  ــدة،  جــدي
مرة  لتتمزق  والنقص  بالغموض 
كنت  الحديث  وحيال هذا  أخــرى. 
قد دخلت مع نفسي بما أملك من 
معرفة في تركيب صورة للعلمانية، 
مقعرة  مــرايــا  فــي  بها  والتحديق 

وأخرى محدبة.
زالــت  مــا  والــعــلــوم،  العلمانية 
منذ  لــلــحــداثــة  ــواً  صــن العلمانية 
اعتمدت  الــتــي  الغربية،  النهضة 
علمي  منطقي  عقالني  نهج  على 
يلغي التفسيرات الدينية في العلوم 
وذلــك  واالجــتــمــاعــيــة،  التطبيقية 
تحت  متخلفة  مظلمة  عصور  بعد 

السلطة الدينية. 
وفي السياسة الدولية، استطاعت 
العلمانية تكوين الدولة القومية ذات 
محوراً  أصبحت  والــتــي  الــســيــادة، 

للعالقات الدولية الحديثة والمعاصرة المعتمدة على قاعدة 
الدولية  العالقات  أن  المتبادل. ورغم  المصالح واالعتماد 
توصف بأنها علمانية، فذلك ال يلغي دور الدين فيها، واألمثلة 
كثيرة ومنها، استخدام الواليات المتحدة والغرب المؤسسات 
الحرب  في  الكاثوليكية  للقومية-الكنيسة  العابرة  الدينية 
الدولية  اإلغاثة  دور  الشيوعي،  اإللحاد  ومحاربة  الباردة 
القرار  صناع  وعقائد  خصائص  والمسيحية،  اإلسالمية 
السياسي، األحزاب السياسية المحافظة، المنظمات الدولية 
واإلقليمية كالمؤتمر اإلسالمي، ومنظومة البيت اإلبراهيمي 
التي تسعى إلى وضع أخالقيات ومبادئ دولية تتسم وتخدم 

التسامح والسالم. 
جعل  تستطع  لم  الديموقراطية،  الليبرالية  العلمانية 

الشعوب خالية من االنتماء العقدي 
نظام  تحت  والــعــرقــي  والــثــقــافــي 
والسبب  واحــد،  وقانوني  سياسي 
الرئيسي هو قلة التزاوج »التجانس 
خلق  يستطيع  الـــذي  الــجــنــســي«، 
الثقافات  متعددة  جديدة  أجيال 
ــون بــشــرة  ــ ــق ل ــبــطــًة فـــي خــل مــرت
وجغرافيا جسدية جديدتين. ومع 
استحالة خلق أجيال جينية جديدة، 
للفاشية  ــروزاً  ــ ب نشهد  أصبحنا 
في  والثقافي«  العرقي  »التجانس 
الحيف على  أوروبا وغيرها. ومن 
الليبرالية الداعمة لحقوق اإلنسان 
ــة الــبــيــولــوجــيــة  ــة، مــحــارب ــئ ــي ــب وال
اإلنسانية وتماسك المجتمع، فقد 
بصورة  العمل  سوق  المرأة  دخلت 
مادية بحته، فجعلت شريحة كبيرة 
تكوين  ــي  ف تــرغــب  ال  ــدة  ــزاي ــت وم

وتماسك األسرة.
 وِعلَّة الليبرالية الغربية ارتباطها 
بالبراجماتية، التي تعتمد على قبول 
المنفعة  أو وسيلة تحقق  كل فكرة 
والمصلحة المادية من دون أخذ أي 
معيار أخالقي في ميزانها. كما أن 
الليبرالية جعلت الكثير من الناس 
المال والشركات  أمام سوق أرباب 
في إطار مادي براجماتي، فأخلَّت 
سلطة  وتدخل  ونفوذ  قوة  من  ُمقلصًة  االجتماعي  بالعقد 
الدولة، التي من مهامها إدارة شؤون شعبها وتحقيق العدالة. 
إلى  السياسية  الجماعات  بعض  قــادت  المعضلة،  وهــذه 
فرض هيبة الدولة أمام الليبرالية الرأسمالية الغربية، والتي 
أصحبت تعالج سياساتها في أخذ مسار اشتراكي اجتماعي 

كالنموذج األلماني. 
التي  الصور  حــول  بنقٍد  يرشقني  القراء  من  أحــد  لئال 
منها  يدنو  إيديولوجية  كل  بــأن  أوكــد  للعلمانية،  وضعتها 
التطرف المادي والفكري والتصادم مع العدالة والطبيعة 

اإلنسانية فإنها تفقد استمراريتها.

* كاتب ومحلل سياسي
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ــرب، ومـــن قبلهم  ــغـ يــجــد كـــّتـــاب الـ
النتقاد  واســعــة  مساحة  السياسيون، 
عدم  تجاه  العربية  المواقف  من  عــدد 
مساندة دول الغرب سياسياً واقتصادياً 
في التصعيد ضد روسيا، خالل األزمة 
األوكرانية، وينظرون إلى هذا المواقف، 
التي رفضت إدانة الحرب في أوكرانيا 
أو دعت إلى السالم وإيحاد الحلول أو 
حتى تلك التي اختارت الصمت، بأنها 
دول تحابي الجانب الروسي أو تدعمه 

بشكل مباشر.
والمحللين  السياسيين  أن  يــبــدو 
تلك  يعيشون هوس  زالــوا  ما  الغربيين 
الحقبة من االستعمار الغربي وينظرون 
االستعالء  نظرة  العربي،  الوطن  إلــى 
القديمة، التي كان يحمل فيها جنودهم 
الضعف  مرحلة  خالل  رشاشة  مدافع 
والتشتت التي سادت في القرن التاسع 
العشرين،  القرن  سبعينيات  إلى  عشر 
التطورات  حجم  منهم  أي  يلحظ  ولــم 
والمتغيرات في عدد من الدول العربية، 
والتي جعلت بعضا منها، تفرض جلوسها 
مصير  يكون  حين  الكبار،  طاولة  إلــى 

العالم على المحك فعاًل.
ــة، لمن  ــي الــحــرب الــروســيــة األوكــران
يتأمل آثارها القريبة والبعيدة، خاصة 
على المستويين السياسي واالقتصادي، 
الغربية  العقلية  تــلــك  عــلــى  فــرضــت 
يتمكنوا  لم  جــديــداً  واقــعــاً  المتحجرة، 
بعد من استيعابه، والتي يبدو أيضا أنها 
تاهت معالمها بقدوم اإلدارة األميركية 
األميركي  الرئيس  إدارة  ورثـــت  الــتــي 
دونالد ترامب، السياسي ورجل األعمال 
المحنك، الــذي فهم بكل ذكــاء، المدى 
ــدول العربية  ــ ال الـــذي وصــلــتــه بــعــض 
وخاصة اإلمارات والسعودية، في حجز 
المقعدين األساسيين، للتوازن والحفاظ 
على أمن الطاقة العالمي، وأمن الشرق 

األوسط، على طاولة الكبار.
مدة  خــالل  تــرامــب،  الرئيس  تمكن 
زمنية لم تتجاوز األربع سنوات، من تهدئة 
المخاوف الروسية والصينية، ومحاصرة 
له،  الخضوع  ــدل  ب اإليــرانــي،  التعنت 
الشرق  فــي  النظر  وجــهــات  وتــقــريــب 
األوسط، والمساهمة برعاية مفاوضات 
القوة  تعنيه  ما  ومعرفة  وفهم  السالم، 

الخليجية الصاعدة، القادرة على ضبط 
إيقاع المنطقة، وتخليصها من اإلرهاب 
وليس  الـــدولـــي،  التحالف  خـــالل  مــن 
الركون إلى الناتو، ودعم تلك القوة، التي 
تمثلها اإلمارات والسعودية، في تحقيق 
الــتــوازن السياسي واالقــتــصــادي، على 

أكمل وجه.
أمام  سانحة  الفرصة  زالــت  ما  هل 
بــايــدن لتصحيح  الــرئــيــس األمــيــركــي 
ــل البيض  الــنــهــج الـــذي بـــات يــضــع ك
للرئيس  يمكن  كيف  واحــدة؟  في سلة 
األميركي بايدن أن يوقع االتفاق النووي 
مع إيران ويضمن وقف تدخالتها في 
الدول العربية وفي ذات الوقت يضمن 
زيــادة  من  الخليجية«  »الــقــوة  موافقة 
وأيضا  األسعار،  لخفض  النفط  إنتاج 
على  إسرائيل  موافقة  ضمان  يمكنه 
مع  دائــم  ســالم  مقابل  الدولتين  حــل 
التي  العربية  الــدول  وباقي  السعودية 
لم توقع سالما بعد؟!؟ وإذا كان قادرا 
على فعل ذلك، وهذا أمر مشكوك فيه 
إلى حد ما، فهل بمقدوره أيضا إقناع 
خطوة  التراجع  من  الخليجية«  »القوة 

وشراكتها  عالقاتها  في  فقط  واحــدة 
مع  والمتجددة  والمتجذرة  التاريخية 
ــا والــصــيــن؟ أعــتــقــد بـــأن ذلــك  روســي
يحتاج إلى معجزة حقيقية ليست بعد 
بمتناول اإلدارة األميركية خالل زيارتها 

للمنطقة في منتصف الشهر الجاري.
على كّتاب ومحللي الغرب، أن يتخلوا 
تــروج إلمكانية  التي  العقلية  عن  فــوراً 
االصطفاف  الخليجية  الــقــوة  إجــبــار 
يتعلق  فيما  سواء  الغربي  الجانب  إلى 
ضد  التصعيد  في  أو  والــغــاز  بالنفط 
للعالقة  بالنسبة  األمر  وكذلك  روسيا 
مع إيران، وأن يدركوا أن حل األزمات 
كورونا،  من  بدءا  المتالحقة،  العالمية 
الذي  العالمي  بالتضخم  انتهاء  وليس 
يكون  والجوع، سوف  الفقر  ينشر  بدأ 
تغيرت  الــتــي  الخليجية  ــوة  ــق ال بــيــد 
وتطورت وكانت لها الكلمة الفصل، في 
الخطوة العالمية القادمة، التي ستغير 

وجه العالم.
وخاصة  العربية،  ــدول  ال أن  صحيح 
واألردن  ومصر  والسعودية  اإلمـــارات 
والــعــراق وغــيــرهــا، تــراقــب عــن كثب، 

الذي  الناتو،  دول  التصعيد في موقف 
لن يؤدي سوى نحو المزيد من التصعيد 
لحرب  المصيرية  اللحظة  ــراب  ــت واق
ذات  وفــي  أيضا  ولكنها  ثالثة،  عالمية 
الوقت، ستبذل محاوالت استثنائية لكبح 
التصعيد من خالل ورقتي  جماح هذا 
ــرز ما  أب الطاقة والــســالم، ولعل ذلــك 
سيجده الرئيس األميركي، على أجندة 
طرفه،  مــن  وسيحتاج  الكبار،  طــاولــة 
والتفاوض  المعجزة،  تلك  عن  البحث 
قبل  المستويات،  أعلى  على  بشأنها، 
أن يركب طائرته المتوجهة إلى الشرق 

األوسط.
والــذي  المجامالت،  تنفع  لن  اليوم، 
سينفع حــقــا، هــو الــجــّديــة واإلصـــرار 
في  ليس  الــســالم،  لتحقيق  والمثابرة 
الشرق األوســط فحسب بل في العالم 
أجمع، فمن يدري، قد يكون لقاء الرئيس 
بايدن في الرياض، هو بداية حل األزمة 
العالم يسعى لذلك  األوكرانية، إن كان 

حقا.

* لواء ركن طيار متقاعد

طــــــاولـــــة الكـــــــــــبار

عبدالله السيد الهاشمي*

على كّتاب ومحللي الغرب، 
أن يتخلوا فورًا عن العقلية 

التي تروج إلمكانية إجبار القوة 
الخليجية االصطفاف إلى 

الجانب الغربي فيما يتعلق 
بالنفط والغاز 

مــَرّ زمــٌن ليس بطويٍل في عمر 
 )1999( بين  الــِعــراق،  انــقــالبــات 
ينقلب  كــيــف  ــرى  ــن ل و)2022(، 
ــقــاد الــنَّــاس،  الــخــطــاب، وكــيــف تُ
حــِدّ  ــى  إل الــمــرفــوع  فيها  ليتحول 
إلـــى حد  الــتــقــديــس أو مـــخـــذوالً 
لحظات  إال  هــي  فما  الــتَّــدنــيــس. 
وتتغير كميائيات األدمغة، ليحذف 
كّل موقف سابق، أّما النَّاس فليس 
ور، تنتظر  لهم غير إنزال ورفع الَصّ

يوم إنزالها، عاجاًل أم آجاًل.  
الـــجـــواهـــرّي)ت:1997(  ألتقط 
على  فعكسهما  الموسمين،  هذين 
خصَيّة العراقَيّة، ولسُت معنيا  الَشّ
بصحتها أو خطئها، فال هو مختص 
مثل  ما  بقدر  ــا،  أن وال  باالجتماع 
ياسة  هذا االقتران مواقف في الِسّ
ــَة إْذ فــاَر  ــة. قــال: »ودجــل الــعــراقــَيّ
فاغتلى/  َحَرٍد  ُذو  ُحَمّ  كما  آذيُّها/ 
ــبــايــا الــمــالِح/  ــِو الــَصّ ــَة زهـ ودجــل
تُريَك  َصــرى/  بماٍء  تَــَخــَوُّض منها 
ي في الحالتيِن/ يُسِرُف في  العراَقّ
ُشّحِه والنَّدى«)المقصورة 1947(. 

ــدر،  ــَصّ ال مقتدى  خطابي  بين 
 ،)2006 حــســيــن)أعــدم:  لــصــدام 
ئــيــس الــذي يـُـذكــر على لسان  الــَرّ
وبرهم  اآلن،  ب»المقبور«  مقتدى 

في خطاب  الفظيع  التقلب  أجد  الحالي،  ئيس  الَرّ صالح 
عالم  وليس  شاعٌر  شخصه  الــذي  العراقَيّة،  ياسة  الِسّ
وإال هي أضاحيك  إن صحت تسميتها سياسة،  اجتماع، 

متواترة، بين األمس واليوم! 
در)1999(، لم يكن مقتدى معروفاً  عندما ُقتل محمد الَصّ
خارج أسرته، حتى البرقية التي رفعها شاكراً لصدام بعد 
مقتل والده نشرتها الصحف ببرقية »أسرة الّصدر«. جاء 
فيها: »القائد الفذ صدام حسين رئيس جمهورية الِعراق 
حفظه اهلل ورعاه، كانت مواساتكم لنَّا باستشهاد آية اهلل 
األثر  أعظم  لها  ونجليه  در  الَصّ محمد  يد  الَسّ العظمى 
في نفوسنا. جنبكم اهلل تعالى كَلّ سوء، ودفع عن ِعراقنا 
وإذالل. حفظكم اهلل  دمار  ِمن  األشــرار  يريده  ما  العزيز 

لتبقى  الخير،  نحو  وسدد خطاكم 
ولقادتها  ينَيّة،  الِدّ للحوزة  راعياً 
الذي  البلد،  هذا  في  المخلصين، 
بــأنــوار أهل  يــزال مشعاً  كــان وال 
وسيبقى  ــالم،  الــَسّ عليهم  البيت 
القادمة،  لألجيال  إشعاع  مصدر 
بقاءكم  أدام  تعالى.  اهلل  شــاء  إن 
وبركاته.  ورحمة  عليكم  ــالم  والــَسّ
ذي   13 وأســرتــه  ــدر  ــَصّ ال مقتدى 
القعدة الحرام«)صحيفة القادسية، 

العدد المؤرخ في 3/2/ 1999(. 
من، وَمن حَلّ  لكن كيف تغير الَزّ
رئيس  يُخاطب  كي  األلسن،  ُعقد 
وتتبدل  آخــر،  زمــن  في  جمهورية 
الخطابين؟!  بين  البسملة  عبارة 
ِقبل  ِمن  منتخب،  ــه  أنَّ والمفروض 
جــمــهــور مــقــتــدى أيـــضـــاً. خاطب 
»بسمه  بــاآلتــي:  الرئيس  مقتدى 
تعالى، ِمن المخجل جداً جداً، أن 
ى برئيس جمهورية  يرفض ما يُسَمّ
العراق)برهم/ القوسين في النَّص( 
التَّوقيع على قانون تجريم التَّطبيع، 
 َّ عب  الَشّ على  عب  الَصّ ِمن  فيكون 
بل  وطني  وغير  تطبيعياً،  رئيسهم 
رق. وأني أبرأ  تبعي للغرب أو الَشّ
أمــام اهلل وأمام  ِمن جريمة هــذه، 
عب العراقي، وأسف لترشيحه  الَشّ
در«)حسابه  ئاسة سابقاً وال حقاً. مقتدى الَصّ لمنصب الَرّ

في تويتر 2022/6/28(. 
كتبت عن »تجريم التَّطبيع«، لكثرة أحكام اإلعدام فيه، 
ميليشياتها  تعبث  التي  والممانعة،  للمقاومة  غزل  ــه  وألنَّ
بالبلد، وما يخشاه مقتدى من تهديد ِمن ِقبل الكتائب، التي 
ال يقف أمامها تيار وال إطار. مع ذلك مقالنا ال عالقة له 
من، ويعتبر نفوذ مقتدى أحد  إال بلفت األنظار لتبدل الَزّ
أبرز عجائبه. أعود لمقصورة الجواهرّي: »لشِرّ الّنهايات 
هذا المطاف/ فكُلّ مطاف إلى منتهى/ متى ترعوي أمٌة 

بالِعراق/ تُساُق إلى حتفها بالعصا«.

* كاتب عراقي

در خطابان.. لَصدام وبرهم! مقتدى الصَّ العلمانية بين المرآة المقعرة والمحدبة

حميد المنصوري*

طبيع«،  كتبت عن »تجريم التَّ
لكثرة أحكام اإلعدام فيه، 

ه غزل للمقاومة  وألنَّ
والممانعة، التي تعبث 
ميليشياتها بالبلد، وما 

يخشاه بعضهم من تهديد 
ِمن ِقبل الكتائب، التي ال 
يقف أمامها تيار وال إطار

ة الليبرالية الغربية  ِعلَّ
ارتباطها بالبراجماتية، التي 
تعتمد على قبول كل فكرة 
أو وسيلة تحقق المنفعة 

والمصلحة المادية من دون 
أخذ أي معيار أخالقي في 

ميزانها

رشيد الخيُّون*



الشارقة )االتحاد(

األسبوعي«  »الناشر  مجلة  رّكــزت 
الــتــي تــصــدر عــن »هــيــئــة الــشــارقــة 
على  الجديد،  عددها  في  للكتاب«، 
بالشارقة  الجنوبية  كــوريــا  احتفاء 
بــاخــتــيــارهــا ضــيــف شــرف »مــعــرض 
دورتــه  في  للكتاب«  الــدولــي  سيؤول 

المقبلة، عام 2023.
وكتب رئيس هيئة الشارقة للكتاب، 
رئــيــس الــتــحــريــر، أحــمــد بــن ركــاض 
»أول  الـــعـــدد  افــتــتــاحــيــة  الــعــامــري 
الجنوبية  ــا  ــوري »ك بــعــنــوان  ــكــام«  ال
تحتفي بالشارقة«، جاء فيها: »وجهٌة 
أقصى  فــي  جــديــدة  عالمية  ثقافية 
ــرق آســيــا، يــصــل إلــيــهــا مــشــروع  شـ
الذي  والتنويري  الثقافي  الشارقة 

يقوده صاحب السمو الشيخ الدكتور 
عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان 

المجلس األعلى حاكم الشارقة. هذه 
المرة إلى كوريا الجنوبية«، مضيفاً أن 

الشمسّي  »الشارقة تستعد لموعدها 
تربطها  الــتــي  الجنوبية  كــوريــا  فــي 
العربية  الثقافة  مع  عميقة  عاقات 
اإلسامية، تعود إلى منتصف القرن 

السابع الميادي«.
»احتفاء  أن  العامري  أحمد  وأكــد 
احتفاء  هو  بالشارقة  الجنوبية  كوريا 
بمشروع  واحتفاء  العربية،  بالثقافة 
الشارقة الثقافي الذي يشّكل منطلق 
الجسور الثقافية إلى العالم«. وتابع: 
تواصل  الحكيم،  الحاكم  رؤية  »وفق 
وتعمير  الثقافي،  إشعاعها  الشارقة 
ــي جــســور  ــ الـــجـــســـور األجـــمـــل، وه
والــفــنــون،  والــفــكــر  واألدب  المحبة 
وعــبــر الــكــتــاب، الــجــســر األبــجــدي، 
أو  عــائــق  أّي  أمــامــه  يقف  ال  الـــذي 

جدار أو حدود«.     

غالف المجلة )من المصدر(
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الشارقة )االتحاد(

أعلن »مركز اللسان العربي«، التابع 
بــالــشــارقــة،  الــعــربــيــة  الــلــغــة  لمجمع 
اللغة  لتعليم  التاسعة  دورتــه  انطاق 
وتستهدف  بغيرها،  للناطقين  العربية 
25 طالباً من جنسيات متعددة، منها 
والفلبين  وباكستان  والهند  الصين 

وبريطانيا وأميركا ونيجيريا.
وألول مّرة في تاريخه، يتيح المركز 
في  الراغبين  الطلبة  أمــام  الفرصة 
بلدان  مختلف  من  العربية  اللغة  تعلم 
المشاركة  بــاب  يفتح  حيث  الــعــالــم، 
دراســيــة،  مقاعد  لعشرة  بـُـعــد(  )عــن 
بالشارقة،  مقره  في  يستضيف  فيما 
برنامج  مــن  يستفيدون  طــالــبــاً،   15
45 ساعة  على  يتوزع  مكّثف  دراســّي 

تعليمية، تطبيقية ونظرية.
مهارات  تعزيز  على  الــّدورة  وترّكز 

الطاب  لــدى  والمحادثة  الــتــواصــل 
إلى  إضــافــًة  فصيحة،  عــربــّيــة  بلغة 
والقراءة  الّنطق  أساسيات  تعليمهم 
ــزز مــمــارســتــهــم  ــع ــي ت ــت الــّســلــيــمــة ال
فضًا  اليومية،  حياتهم  في  للعربية 
على  كثب  عن  للّتعّرف  آفاق  فتح  عن 
ثقافة دولة اإلمارات العربية المتحدة 
والقيم  األصيلة،  العربّية  والــعــادات 
المجتمعات  أسس  هي  التي  النبيلة 

العربية.
فيها  الــمــحــاضــرات  إلــقــاء  ويتولى 
نخبة من الخبراء والمتخصصين في 
الناطقين  لغير  العربية  اللغة  تدريس 
الــّدورة  على  القائمون  ويحرص  بها، 
عــلــى تــوظــيــف الــوســائــل الــحــديــثــة 
اكتساب  الدارسين  على  تسهل  التي 
إتقان  لهم  وتضمن  اللغوية،  الخبرات 

مهارات ممارستها.
التعليمية  الـــدورة  انــطــاق  وحــول 

الدكتور امحمد صافي  التاسعة، أكد 
لمجمع  العام  األمين  المستغانمي، 
الــلــغــة الــعــربــيــة بــالــشــارقــة، أهــمــّيــة 

اللغة  فــيــهــا  تلتقي  ــتــي  ال الـــــدورات 
العربية مع أبناء اللغات األخرى لتعّزز 
الــعــربــّي  محيطها  ــارج  خـ حــضــورهــا 

عالمية  ــبــرز  ي أن  شــأنــه  ــن  م الـــذي 
االنطاق  على  وقدرتها  الضاد،  لغة 
العالم  ومخاطبة  الرحب،  األفــق  في 
تدرس  ظلت  التي  وعلومها،  بآدابها 

الباد  فــي شتى  الــزمــن  مــن  ــاً  قــرون
واألصقاع. وهذا ما يجعل من دورات 
»مركز  ينظمها  التي  العربية  تعليم 
اللغة  مجمع  فــي  الــعــربــي«  الــلــســان 
للّتدّفق  استمراراً  بالشارقة  العربية 
العربية  تزّود  بقيت  الذي  الحضاري 
معارفها  بــكــنــوز  الــعــالــم  خــالــه  مــن 

وآدابها.
وأضــــاف الــمــســتــغــانــمــي: »نــرحــب 
مختلفة  جنسيات  من  طابّية  بكوكبة 
ــة الكــتــســاب  ــي ــرب ــع ــبُّ ال جــمــعــهــم حــ
لتكون  وأساليبها،  علومها  جماليات 
يعّززون  التي  الثالثة  أو  الثانية  لغتهم 
بها تواصلهم مع أبناء العرب، ولتمثل 
العبور  بّوابة  العربية  اللغة  دورة  لهم 
إلى التراث العربّي الغنّي انطاقاً من 
مركز حضارّي وثقافي يعد واحداً من 
اللغة  رعاية  في  الــرائــدة  اإلنــجــازات 

العربية«. 

تفاصيل

ليست كالكلمات! 

كلمات تجعلنا نُزهر وترفعنا إلى السماء، وأخرى تجعلنا ننطفئ 
فتهوي بنا. فهل يعلم أصحابها ما يفعلون بنا؟!

الصغير  الصبي  ذهــب  االنفصال،  »سيا«  ــدي  وال قــرر  عندما   
في  والبعيد  جــداً  المتواضع  أهلها  بيت  إلى  والدته  مع  -كرهاً- 
إحدى قرى محافظة »كوازولو ناتال« بجنوب أفريقيا، وهناك تبدأ 
تقرر  عندما  أيضاً،  غيره  وحياة  حياته  في  تماماً  مختلفة  رحلة 
ما  عن  بعيداً  عنه  والترويح  وقت حفيدها  »الفطينة« شغل  جدته 
ألّم بعائلته. وألن الصبي الذي تعلم في العاصمة كان يجيد القراءة 
بشكل جيد، طلبت منه مساعدتها في متجرها الصغير الذي كان 
عندما  »سيا«  مغامرة  تبدأ  وهكذا  القرية«.  »بريد  يستقبل  أيضاً 
طلبت الجدة من حفيدها أن يقرأ الرسائل ألولئك الذين يستلمون 

بريدهم من ذويهم وأحبائهم وال يعرفون القراءة.
هكذا تبدأ أحداث الفيلم القصير من »جمهورية جنوب أفريقيا« 
غير الُمكلف على اإلطاق، والذي ال يستعرض في خلفياته سوى 
عنها  تغيب  التي  البعيدة  الريفية  القرية  لتلك  الطبيعة  تضاريس 
القرية امتألت بنسوة تركهن  الحديثة. وألن  كل أشكال الحضارة 
كان  »جوهانسبرغ«  العاصمة  في  عمل  فرص  عن  بحثاً  أزواجهن 
الترقب واالنتظار يأكل من شبابهن وحيويتهن، فبَدين مستسلمات 
يائسات جداً، وهو ما أعتقد أن عبرة العمل بمجمله تدور حوله. إذ 
وصلت إلحداهن رسالة من زوجها الذي غادرها، يعلمها بانفصاله 
عنها ويطلب منها أن تبدأ حياة جديدة. غير أن »سيا« الذي بدأ 
بقراءة الرسالة للزوجة »البائسة« لم يخبرها بفحوى ما فيها، بل 
بدأ يقرأ كلمات وكأن الزوج يبث فيها من ولهه وشوقه لزوجته في 
رسالة افتراضية لم تكن إال في خيال الصبي وحده، وجعلها حقيقة 

في واقع الزوجة.
خبأ »سيا« الرسالة الحقيقية وأخذ يكتب رسائل للزوجة باسم 
زوجها، ويوهمها بأنها وصلت منه، مستخدماً كلمات وتعابير دافئة 
تعلمها من خال ما كان يصل من رسائل أخرى. كانت تلك الرسائل 
الزوجة فأصبحت أجمل  الذي مأل قلب  النور  بمثابة  -الوهمية- 
وأكثر إشراقاً، فبدأت تتعاطى مع يومها بحيوية وحب، كأنها نبتة 
الفيلم عندما يعود  جافة وجدت ماءها.. فأزهرت. وتنتهي قصة 
له،  عودتها  ويطلب  منها  ليعتذر  عمله  فقد  أن  بعد  للقرية  الزوج 
غيابه،  في  أينع  الذي  وجمالها  المحب  باستقبالها  يفاجأ  ولكنه 
إنها  والــداه.  يتصالح  أن  بعد  العاصمة  إلى  »سيا«  يعود  وكذلك 

الكلمات الطيبة.. ذلك السحر األبدي.

السعد المنهالي

alsaadalmenhaly@gmail.com

حضور بارز في الشعر والمرويات 

»رحــــالت المقيـــــــظ«..
سفــر مشـــّوق فــي الذاكــرة الشعبيـة

»الناشر األسبوعي« تركز على احتفاء كوريا الجنوبية بالشارقة

فــي مقدمة  الــمــنــصــوري  وتــشــيــر 
المخيال  مــن  إلـــى صـــورة  الــكــتــاب 
المحلي حول تلك الرحات القديمة، 
ــر الــصــحــراء  ــة عــب ــلـ وتـــقـــول: »رحـ
اإلماراتية، تتهادى فيها قوافل اإلبل، 
سنوية،  صيفية  رحـــات  فــي  تعبر 
الوديان  إلــى  السواحل  سكان  تنقل 
الحرارة  شــدة  من  هرباً  والــواحــات 

والرطوبة«.
الرحات  هذه  هدف  أن  مضيفة 
المصطافين،  عــوائــل  تنعم  أن  هــو 
بــنــســائــم لــطــيــفــة، وتــســتــظــل تحت 
بيوت  في  والفواكه،  النخيل  أشجار 
من سعف النخيل، أعّدت الستقبالهم 

في كل عام.
الــمــنــصــوري أن رحــات  وتــؤكــد 
الــمــقــيــظ حــمــلــت إرثــــاً اجــتــمــاعــيــاً 
دولــة  فــي  ــاً  ثــرّي وحــضــاريــاً  وثقافياً 
أشكال  مــن  بكثيٍر  زخــر  ــارات،  ــ اإلم
التواصل بين أكثر البيئات الجغرافية 
تنوعاً وتبايناً، مترجماً وحدة الزمان 

والمكان واإلنسان منذ القدم.
كتابها  فــي  الــمــنــصــوري  وتــوضــح 

الــمــهــم هـــذا والـــصـــادر عـــن هيئة 
الــتــغــيــرات  أن  ــراث  ــت ــل ل الـــشـــارقـــة 
بفترة  المتعلقة  والبيئية  المناخية 
الصيف )القيظ( في اإلمارات زمن ما 
قبل الطفرة، أّدت إلى تنّوع األنشطة 
حيث  حينها،  والمهنية  االقتصادية 
المتعلقة  البحرية  الــرحــات  نجد 
وتقابلها  اللؤلؤ،  عن  بحثاً  بالغوص 
المصايف  إلـــى  الــبــّريــة  الــرحــات 
في  الــخــارجــيــة  ــرى  واألخــ المحلية 
الباطنة،  منطقة  نحو  عمان  سلطنة 
وغيرها،  مسندم،  منطقة  وبــلــدات 
ــرحــات  ال ــذه  هـ عــبــق  أن  مضيفة 
وقصصها وذكرياتها ما زالت موثقة 

والقصائد  المرويات  من  الكثير  في 
سواء الشفهية منها أو المدّونة.

وتذكر المنصوري أن أهل الساحل 
يطلق  كــان  السواحل  من  القادمين 
عليهم المزارعون المستضيفون لهم، 
اسم »الحّضار« ولهم موسم معروف 
رحيلهم،  وحتى  وصولهم  يــوم  منذ 
يطلق  يقودهم  الــذي  الدليل  وكــان 
أي  »الكري«  أو  »الجري«  اسم  عليه 
والمكاري  اإليجار،  أو  المكاراة  من 
هو البدوي الذي يأتي بالمطايا ألهل 
رحلة  في  عليهم  ويؤجرها  الساحل 
»الــجــري«  ــؤالء  هـ ويــكــون  المقيظ، 
ــا،  ــالــمــطــاي ــدروب وب ــ ــال ــ عــارفــيــن ب
الحدا«  أو  »السيع  بالغناء  وعارفين 
توجههم  أثــنــاء  المسافرين  لتسلية 

لمناطق »المقيظ« البعيدة.
المرأة  أن  إلى  المنصوري  وتشير 
اإلماراتية كان لها دور حيوي وكبير 
أثبتت  حيث  المقيظ،  رحــات  فــي 
الــقــيــادة، فهي  وقـــدرة على  تــمــّيــزاً 
منذ  ومهندستها،  الرحلة،  صاحبة 

بدايتها وحتى نهايتها.

غالف الكتاب

رحالت صيفية سنوية للتمتع بالنسائم وظالل النخيل )أرشيفية(

تجلّيات شعرية 

الفصل  املنصوري يف  توضح 
اجلغرافية  بالطبيعية  اخلاص 
أنه  واملناخية لدولة اإلمارات، 

الطبيعة  رغم اختالف هذه 
اجلغرافية وتوزعها، إال أن هذا 

انقسامات  عنه  تنتج  لم  التوزيع 
املجتمع، بل  نفسية يف بيئة 

اجلغرافيا  جاءت  بالعكس 
بعضًا،  بعضه  وليكمل  لتوّحده، 
وهذا ما جعل مجتمع اإلمارات 

يستهان  ال  مبجموعة  يحظى 
بها من اخلبرات، لتشمل بيئات 

الساحل،  من  بدءًا  مختلفة، 
للجبال. بالبّر، ووصوال  ومرورا 

أنه  ونّوهت املنصوري يف كتابها 
يف القرى والوديان الزراعية، 

كانت هناك صورة جميلة 
لظاهرة مهمة من مظاهر موسم 

الصيف من كل عام، امتدت على 
مدى مئات السنني ولم تتوقف 

إال قبل أقل من ربع قرن من 
فقط. الزمان 

وعن جتلّيات املقيظ يف الشعر 
تورد  اإلماراتي،  النبطي 

القصائد  من  العديد  املنصوري 
السياق،  املنظومة يف هذا 

اجتماعية  لظواهر  واملوثقة 
كانت سائدة، وملدارك جمالية، 

اختزنها  عاطفية،  وانفعاالت 
أبيات  وأطلقوها يف  الشعراء 

ومطّرزة  باملعاني  مزخرفة 
والتفاصيل. بالصور 

المرأة اإلماراتية كان لها 
دور حيوي في رحالت 
المقيظ وأثبتت تمّيزًا 
وقدرة على القيادة 

إبراهيم المال )الشارقة(

تستعرض الدكتورة موزة بن خادم 

المنصوري في كتابها »رحلة 

المقيظ في التراث الثقافي 

اإلماراتي« العديد من الظواهر 

التجسيدية، التي ساهمت رحالت 

المقيظ من المدن الساحلية إلى 

المناطق الداخلية في تحويلها 

إلى فلكلور ثقافي واجتماعي 

مؤثر وحاضر في القصائد النبطية 

والمرويات الشعبية، وهو فلكلور 

عتيق ما زال صداه يتردد في ذاكرة 

كبار السن الذين احتفظوا في 

أذهانهم وأرواحهم بالعديد من 

المشاهد والمحطات والمواقف 

المرتبطة برحالت القوافل، وحتى 

بسيارات الدفع الرباعي التي ظهرت 

أوائل الستينيات من القرن الماضي، 

عندما أحضرها معهم اإلنجليز فترة 

تواجدهم بالمنطقة، والسيارات 

الشبيهة األخرى التي استوردتها 

شركات التنقيب عن النفط وظلت 

موجودة حتى أواسط السبعينيات 

وبداية الثمانينيات المنصرمة. 

»مركز الماجد« يتسلم دفعة 
كتب من البلدية

دبي )االتحاد(

الماجد  جمعة  مــركــز  تسلم 
األسبوع  بدبي  والتراث  للثقافة 
من  الــرابــعــة  الدفعة  الــمــاضــي، 
دبي  بلدية  من  المقدمة  الكتب 
الخير«،  »كــتــاب  مــبــادرة  ضمن 
التي تحمل شعار استثمر كتابك 

المهمل في نشر ثقافة القراءة.
بلدية  بين  التعاون  هذا  يأتي 
ــي ومـــركـــز جــمــعــة الــمــاجــد  ــ دب
ــادرات  ــمــب ــرات ال ــم ــن ث ثــمــرة م
إطــار  فــي  الــدولــة  تطلقها  التي 
الــقــراءة،  ثقافة  على  التشجيع 
واالستفادة من الكتاب حتى بعد 
من  وذلــك  قــراءتــه،  من  االنتهاء 

خال إتاحته لقارئ آخر.
كامل  محمد  الدكتور  وشكر 
وفد  المركز،  عــام  مدير  جــاد، 
عماد  فــي  متمثًا  دبـــي  بــلــديــة 
جــمــعــة مــحــمــد، مـــديـــر قسم 

وناجي  والتصاريح،  الــدراســات 
شعبة  رئيس  علي،  آل  إبراهيم 
شاكر  وهاني  الفنية،  الدراسات 
تثقيف  ضــابــط  الــنــصــيــرات، 
الــبــلــديــة، على  ــي  وتـــوعـــيـــة فـ
تعاونهم في تحقيق هذه الفائدة 

للمجتمع.
يذكر أن »كتاب الخير« مبادرة 
االستفادة  إلى  تهدف  مجتمعية 
المهملة  الــكــتــب  مــن  الــقــصــوى 
وخارج  داخل  الخيرية  لألعمال 
المركز،  مع  بالتنسيق  الــدولــة، 
ــرى تــخــصــيــص عـــدة  ــ ــد جـ ــ وقـ
صناديق لجمع الكتب المستعملة 
من الجمهور، وذلك في عدد من 
دبي  بلدية  مراكز  مثل  المواقع 
والمنارة،  والكفاف  الطوار  في 
العامة  المرافق  من  عــدد  وفــي 
باإلضافة  دبــي،  لبلدية  التابعة 
إلى مشاركة عدد من المؤسسات 

التعليمية واألهلية الخيرية.

خالل تسليم الكتب للمركز )من المصدر(

 تواصل الشارقة 
إشعاعها الثقافي 

وتعمير الجسور المحبة 
واألدب والفكر والفنون

أحمد العامري

إبراز عالمية لغة الضاد، 
وقدرتها على االنطالق 

في األفق الرحب
امحمد المستغانمي

تستهدف 25 طالبًا من الناطقين بغيرها

»مركــز اللســان« يطلــق دورته التاسعة لتعليــم اللغــة العــربيــة

خالل الدورة )من المصدر(



30
www.alittihad.ae

األربعاء 7 ذي الحجة 1443 هـ الموافق 6 يوليو 2022مألوان

هــدايـــا المشاهيـــر ألطفـالهـــم.. فخــامـــة وغــرابـــة

»وارنر براذرز«.. ترحب بشخصيات 
»دي سي سوبر هيروز« المحبوبة

أبوظبي )االتحاد(

 أعلنت عالم وارنر براذرز أبوظبي، عن استقبال ثالث شخصيات 
جديدة من شخصيات »دي سي سوبر هيروز« احملبوبة، حيث 

وسوبرغيرل  وميرا،  أكوامان،  من  بكل  ميتروبوليس  منطقة  سترحب 
التي ستظهر للمرة األولى مع ابتداء موسم »دي سي سوبر 

الصيف،  الترفيهية خالل موسم  املدينة  أطلقته  الذي  هيروز« 
اللقاء  وفرص  االحتفالية  الفعاليات  من  بالعديد  سيتميز  والذي 
العروض  لييغ«، وغيرها من  بشخصيات فريق األبطال »جستس 

الفرح  أجواء  ستنشر  التي  املختلفة  العائلية  الترفيهية  والفعاليات 
املدينة. أرجاء  والبهجة يف 

بشخصيات  اخلاصة  األوشحة  بأجمل  التألق  من  الضيوف  يتمكن 
»دي سي سوبر هيروز«، والتقاط الصور التذكارية، والسير على 

خطى األبطال اخلارقني من خالل تعلم بعض احليل من شخصيات 
التي  غيرل«،  و»بات  »وندرومان«  مثل  النسائية  ميتروبوليس 

انضمت مؤخرًا إلى مجموعة شخصيات دي سي سوبر هيروز، 
اللذين  كما يستمتع الضيوف مبشاهدة كل من »أكوامان« و»ميرا« 

املؤثرات اخلاصة. سيعرضان قواهما اخلارقة مع أقوى 
الترفيهية كافة اإلجراءات االحترازية  وتوفر مدن ومرافق ياس 

على  يتعني  حيث  للجميع،  آمنة  ترفيهية  جتارب  توفير  لضمان 
»املرور األخضر« عبر  الدخول باستخدام نظام  جميع الضيوف 

اإلماراتي«. »احلصن  تطبيق 

استقبال شخصيات جديدة من »دي سي سوبر هيروز« المحبوبة )من المصدر(

»أمنيــــة«.. تحقـــق أحــــالم 
الطفـــل عبـــد العــزيـــــز

دبي )االتحاد(

 حّققت مؤسسة »حتقيق أمنية« حلم الطفل عبد العزيز )7 سنوات(، يف 
قضاء أروع األوقات مع أفراد أسرته، بالتعاون مع منتجع أتالنتس النخلة 

بدبي.
قال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي ملؤسسة »حتقيق أمنية«: »نظرًا 
لرحلة العالج الطويلة، كان عبد العزيز يتمنى قضاء عطلة ُمّيزة مع 

عائلته يف منتجع أتالنتس النخلة الذي طاملا حلم بزيارته، واالستمتاع 
مع إخوته باألنشطة الترفيهية واملغامرات الرائعة التي يوّفرها مثل: 

لعب البولينغ، اللعب يف مدينة أكوافنتشر املائية، زيارة حوض ذا لوست 
تشامبرز، وفرصة السباحة مع الدالفني«.

وتوّجه الزبيدي بالشكر إلى منتجع أتالنتس النخلة على استضافة 
عبد العزيز وأفراد أسرته، وتوفيرهم باقة ُمتكاملة شملت اإلقامة ملدة 

ليلتني وكافة الوجبات واألنشطة الترفيهية، ُمشيدًا بحرصهم على الوفاء 
مبسؤوليتهم االجتماعية جتاه مجتمع اإلمارات، ونشر السعادة يف قلوب 

األطفال املرضى مع عائالتهم.
وأشاد الزبيدي باجلهود الكبيرة التي يبذلها القائمون على منتجع 

أتالنتس النخلة لدعم جهود مؤسسة حتقيق أمنية يف تنفيذ رسالتها 
اإلنسانية النبيلة، ُمثّمنًا الشراكة طويلة األمد مع املنتجع على مدار 

السنوات املاضية، والتي حرص خاللها املنتجع على رّد اجلميل للمجتمع 
واملساهمة يف حتقيق أمنيات األطفال امُلصابني بأمراض خطيرة ُتهّدد 

حياتهم، مؤكدًا حرص املؤسسة على إقامة املزيد من الشراكات امُلثمرة 
التي تزرع السعادة واألمل يف النفوس.

من جانبه، شكر الطفل عبد العزيز مؤسسة حتقيق أمنية والقائمني على 
منتجع أتالنتس النخلة، وقال: »كانت زيارة أتالنتس النخلة وُمشاهدة 

مرافقه الفخمة واالستمتاع بأنشطته الترفيهية الفريدة حلمًا شبه 
ُمستحيل، وأحسست بأنني شخصية ُمهّمة وُمّيزة، واستمتعت ألول مرة 

منذ زمن بعيد بقضاء وقت رائع مع كافة أفراد أسرتي«.

عبد العزيز يسبح مع الدالفين )من المصدر(

ديفيد بيكهام وابنته »هاربر« )الصور من المصدر(

ترجمة: عزة يوسف

ألطفالهم  المشاهير  ــا  هــداي تتميز 
غرابة  أكثر  تكون  قد  لكن  بالرفاهية، 
موقع  ــر  ذكـ حسبما  الـــبـــذخ،  وشـــديـــدة 
المرأة  المعني بشؤون   »Mama Mia«
والمشاهير، لبعض الهدايا األكثر سخاًء 
والتي منحها النجوم ألبنائهم، ومن بينهم:

 
- كارداشيان وويست:

في عام 2019، اشترت نجمة تليفزيون 
كارداشيان وزوجها  الواقع األميركية كيم 
كاني ويست سترة مخملية من مجموعة 
نــورث،  البنتهما  كهدية  جاكسون  مايكل 
أعــوام،  ثمانية  حالياً  العمر  من  البالغة 
مقابل 65 ألفاً و625 دوالراً، والتي ارتداها 
جاكسون عام 1997 أثناء االحتفال بعيد 

ميالد صديقته إليزابيث تايلور.

- واين:
واين  ليل  األميركي  الراب  مغني  أنفق 

ما يقرب من 500 ألف دوالر أميركي في 
تضمن  والذي  ريجينا،  ابنته  ميالد  عيد 
بــعــض الـــعـــروض الــخــاصــة والــمــالبــس 
يميزه  ما  أبرز  وكان  بالنجوم،  المرصعة 
على  عــامــاً   16 البالغة  االبــنــة  حــصــول 
يسمح  ال  أنــه  رغــم  فارهتين،  سيارتين 

بالقيادة في هذا العمر.

- بيكهام وفيكتوريا:
ــر« ابــنــة العب  ــارب فــي عيد مــيــالد »ه
ديفيد  الشهير  اإلنــجــلــيــزي  الــقــدم  كــرة 
بيكهام وزوجته فيكتوريا المغنية وعارضة 
لوحة  والداها  أهداها  المعروفة،  األزيــاء 
اإلنجليزي  الفن  من  الثمن  باهظة  فنية 
المعاصر بلغت تكلفتها حوالي 600 ألف 

جنيه إسترليني ويبلغ طولها سبعة أقدام، 
للوحات  بحبها  بيكهام  عائلة  وتشتهر 
المميزة، حيث تمتلك لوحات تقدر قيمتها 

بأكثر من 30 مليون جنيه إسترليني. 

- كايلي:
ــواصــل  ــت ــل ال ــائـ ــرت نــجــمــة وسـ ــتـ اشـ
من  متشابهين  خاتمين  كايلي،  األميركية 
األول  ستورمي،  والبنتها  لها  األلــمــاس 
بـ350 ألف دوالر واآلخر بـ35 ألف دوالر، 
والغريب في األمر أن ذلك كان بمناسبة 

عيد ميالد الطفلة الثالث.

- جيبسون:
في عام 2015، عندما بلغت ابنة الممثل 
والمطرب األميركي تيريز جيبسون الثامنة 
من عمرها، أهداها جزيرة خاصة تدعى 
»جزيرة الحب« أثناء ترويجه لفيلم »السرعة 
والغضب«، وال زالت تلك الهدية هي األغرب 
تتراوح أسعار الجزر  واألكثر تكلفة، حيث 
من 100 ألف إلى 16 مليون دوالر أميركي.

تيريز جيبسونليل واين

موسم جديد يجمع بين الفائدة والترفيه 

»إمـــــارات أف أم«..
باقة »صيفية« غنية بالمفاجآت

ــة  تــضــم الــــــدورة الـــجـــديـــدة إلذاعــ
»إمارات أف أم«، إحدى محطات شبكة 
لـ»أبوظبي  التابعة  اإلذاعــيــة  أبوظبي 
لــإعــالم« - شركة خــدمــات اإلعــالم 
الــعــامــة الــرائــدة فــي دولـــة اإلمـــارات 
العربية المتحدة، مجموعة متنوعة من 
تشكيلة  تُغطي  التي  المسلية  الفقرات 
الصلة  ذات  الــمــواضــيــع  مــن  واســعــة 
بقضايا المجتمع والثقافة وفن العيش 
والسينما  والــســفــر  السياحة  وعــالــم 
المجاالت  من  ذلــك  وغير  والموضة، 
والطقس،  والعادات  والتراث  كــاألدب 
وتتيح إذاعة »إمارات أف أم« لمتابعيها 
مــشــاهــدة بــرامــجــهــم الــمــفــضــلــة، من 
خالل خاصية البث المباشر والتفاعل 
الشخصي عبر المنصات الرقمية، بما 
ينسجم مع توجهات »أبوظبي لإعالم« 
ــر وبــث  ــطــوي الــرامــيــة إلـــى إنـــتـــاج وت
المحتوى اإلعالمي العصري والهادف 
شريحة  أذواق  يُرضي  الذي  والمتميز 
والعربي  المحلي  الجمهور  من  واسعة 
ويُعزز الهوية اإلماراتية ويرفدها بروح 
»أبوظبي  ريادة  اإلبداع، ويحافظ على 
على  اإلعـــالمـــي  للمشهد  لـــإعـــالم« 

مستوى الدولة والمنطقة.

أحلى صباح
وتبث »إمارات أف أم«، ضمن دورتها 
البرامجية الجديدة عبر أثير محطتها 
 ،»FM »إمــارات  اإللكتروني  وتطبيقها 
في شهري يوليو وأغسطس، 3 برامج 
صباح«  »أحــلــى  هــي  ُمــبــاشــرة  يومية 
على  ّتـــذاع  متنوعة  صباحية  مجلة 
الهواء مباشرة من اإلثنين إلى الجمعة 
 09:00 ولــغــايــة   6:30 الــســاعــة  ــن  م
الضوء  يسلّط  برنامج  وهــو  صباحاً، 
الرسائل  وينشر  الدولة  فعاليات  على 
إيجابي  بشكل  الــهــادفــة  المجتمعية 
مشّوق يبث النشاط والحيوية لمتابعي 

اإلذاعة في الفترة الصباحية.
تتميز  الترفيهية،  البرامج  ولمحبي 
والمرح  بالخفة  بريك«  »خــذ  حلقات 
أخــبــاره،  وطــرافــة  مواضيعه  وبــتــنــوع 
الهواء مباشرة من اإلثنين  وّيذاع على 
إلى الجمعة من الساعة 02:00 ولغاية 
04:00 عصراً.  أما »أحلى مسا«، فهو 
برنامج ضحك ومرح ولعب يعتمد على 
متنوعة  وألــعــاب  ترفيهية  مسابقات 
تهدف إلى رسم االبتسامة والفرح على 
على  اإلذاعة  وتبثه  المستمعين،  وجوه 
الهواء مباشرة من اإلثنين إلى الجمعة 
 07:00 ولــغــايــة   05:00 الــســاعــة  مــن 

مساًء.

4 برامج 
كما تبث اإلذاعــة 4 برامج أسبوعية، 
المستمعين  يأخذ  الــذي  وي«  »تــو  هي 
من  العالم،  دول  مختلف  إلى  رحلة  في 
في  واحدة  دولة  بثقافة  تعريفهم  خالل 
كل حلقة، وتسليط الضوء على عاداتها 
السياحية،  معالمها  وأبــرز  وموسيقاها 
الصورة  تنقل  إخراجية  رؤية  من خالل 
بأسلوب شائق وواقعي، ويُذاع يوم السبت 
من الساعة 09:00 ولغاية 10:30 مساًء. 
المتنوع »عقه  التراثي  البرنامج  ويعتمد 
بحر« على األسئلة التراثية التي يطرحها 

بطريقة تفاعلية مع المستمعين، ويُذاع 
ولغاية   09:00 الساعة  من  األحــد  يــوم 
»غنيلي  يــقــدم  فيما  مـــســـاًء.   10:30
أغّنيلك« فقرات غنائية ممتعة، ويعتمد 
وتــحــّدي  المستمعين  مــشــاركــات  على 
الغناء في أجواء حماسية طريفة، ويُذاع 
ولغاية   09:00 الــســاعــة  مــن  األربــعــاء 
10:30 مساًء. ويخصص البرنامج الفني 
لبث  حلقة  كــل   »Play list« الغنائي 
أغاٍن لفنان معين ويتخلله عرض سيرته 
الــذاتــيــة، ويـــذاع كــل جمعة مــن 09:00 

ولغاية 10:30 مساًء.

مذيعو »إمارات أف أم« )من المصدر(

إنفوجراف إذاعة إمارات أف أم

تامر عبد الحميد )أبوظبي(

موسم جديد من البرامج الغنية التي تجمع بين الفائدة والترفيه، أعلنت عنه إذاعة »إمارات أف أم« ضمن 

دورتها البرامجية الجديدة لصيف 2022، والتي تتضمن باقة مختارة ومتنوعة من البرامج والفقرات 

التفاعلية، التي يقدمها نُخبة من نجوم التقديم اإلذاعي، أبرزهم راشد عتيق وبدور المرزوقي والمزون 

الحميري وأحمد العبيدلي وريان حسن وشمس السعدي وحارب السويدي.

تتضمن دورة برامج هذا الصيف إلذاعة »إمارات أف أم«، مجموعة 
فقرات ميزة، من بينها فقرة »على بالي« التي تعرض مقاطع من أغاني 

أو مسلسالت أو مقابالت تركت أثرًا يف ذاكرة املستمعني، وفقرة »أجندة 
 )FUN( سفر« التي تقّدم نصائح قّيمة وإرشادات مهمة للسفر، وفقرة

التي ُتسلط الضوء على أبرز األماكن السياحية وأنشطتها املتنوعة مثل 
الرياضات الصيفية والتزلج واحلدائق املغلقة.

»عيش فقرات مميزة
ببساطة«

تبث إذاعة »إمارات 
أف أم« يف الدورة 
فقرة  اجلديدة، 

التي  ببساطة«  »عيش 
تطرح نصائح حول 
طرق عيش احلياة 

ومريح،  بسيط  بأسلوب 
وفقرة »أقوال«، وهي 
اقتباسات  عن  عبارة 
ألقوال كّتاب بارزين 

يف شتى املجاالت، 
التي  »أسامي«  وفقرة 

تسمية  عادات  تتناول 
العالم،  حول  املواليد 

إلى فقرة  باإلضافة 
التي  الطقس«  »حالة 

درجات  تستعرض 
احلرارة يف دول 

وفقرة  العربي،  اخلليج 
جديد  مع  »سينما« 

يف  السينمائية  األفالم 
الدور احمللية، وفقرة 

التي  الصيفية«  »طّلتك 
يتعلق  ما  كل  تستهدف 

السيدات  بإطالالت 
واألطفال  والرجال 

الصيف. خالل موسم 

»أحلى صباح«
برنامج صباحي متنوع 
ينشر رسائل مجتمعية 

هادفة

»غنيلي أغّنيلك«
تحّدي الغناء بين 

المستمعين في أجواء 
حماسية طريفة
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رئيس التحرير 

حمد الكعبي

@aletihadae

إحدى مطبوعات

نسخو على الذكريات.. 
ال نسخو بها!

لوال الركض في األسفار، والتؤدة في الِحّل والمقام، بغية تخزين شيٍء للمقبل 
من األيام، نهرول في المسافات، نتأمل األمكنة والناس نطلب شيئاً يبقى 
ولو  الغرباء  نصادق  الحياة،  من  لنتعلم  الكثير  ندفع  والذاكرة،  للذكرى  لنا 
دفعنا ثمن تلك العالقات، ال نرتضي بالمكوث وقبول حالة الثابت، دائماً من 
يريد الجديد والمتجدد يغامر صوب المتحول، هكذا حال من يريد أن يفهم 
الحياة ويعيشها كما يشتهي، ال كما يشتهي اآلخرون، وهكذا حال من ال يريد 
أن يذهب وحيداً بائساً آخر العمر بال ذكريات تقال وتعاد، مؤنسة الوحدة، 
الضحك  مبعث  المستعادة،  األحالم  مخدة  الخطوات،  وثقل  العمر  عكازة 
والدمع اللذين يكفان ويجفان حين تقف وحدك مع الحكمة والرشد ومحاولة 
فك طالسم الحياة والعمر، حتى تتساوى عندك األمــور، وتغدو كطفل ال 
يتعرف على سقف، وال تحده حدود، لقد أصبحت الحياة جلّية أو هي بسيطة 

مثل شربة ماء.
بسهولة،  االستسالم  وعــدم  المقاومة،  على  المحرض  تبقى  الذكريات 
وببطء، يبقى ذلك الشيء الذي اجتهد اإلنسان على صنعه وتكوينه، ليكون 
سنده ومسنده حين تتحرك رحى الثوابت الثقال، وتختل الموازين والقيم 
يربيه  ظل  الذي  الشيء  ذلك  يبقى  األجيال،  وتعاقب  الحياة  دوران  بحكم 
ويكبره، يزيده، ألنه زوادته حين يهرب الجميع، وال يكون أمام اإلنسان إال ذلك 
الخزين الذي تعب عليه، واآلن يفرحه، ويستنطقه، وال يجعله مثل اآلخرين 
يمضغ »لبانة المالئكة« في ضجر وأسف، ألنهم لم يَُقّدروا معنى أن يخزن 
اإلنسان ذكريات وذاكرة للناس واألمكنة وتجارب الحياة وتحديات النفس 
أمام النفس وأمام اآلخرين، حتى العداوات الصغيرة والطائشة والتي دفع 
ثمنها، وأحياناً دفعه باهظاً، تصبح من الذكريات التي يتسلى بها المرء في 

خريف العمر.
وحدهم الذين فاتهم األمر، ولم يفطنوا لقيمة بعض األشياء في مختلف 
أطوار العمر، يدقون األرض اآلن أسفاً وحسرة، ألنهم ال يستطيعون شراء 
الذكريات بعد ما توقف قطار اإلنسان في محطته األخيرة، ال شيء واضح 
غير صمت الجدران، وعقارب الساعة التي تسير ببطء يقتل الصبر، وذلك 
الرأس الفارغ من قصص وحكايات وتجارب، وعوالم ما تزال تتراقص فيه بكل 
ضجيجها وصخبها، ال شيء في تلك الفراغات الخالية من أي ذكرى صديق أو 
عطر امرأة أو مكان يخبئ الدفء، وحدهم اآلن خالين من ذكريات، يتصارعون 
مع ظاللهم الهاربة، ال يتبعهم شبح من عداوات العمر الفارط، وال تتعبهم أوجاع 
نساء نائمات في ثنايا الذاكرة، وال ترهقهم أخطاء العمل والتجارب ومحاولة 

مسك األشياء ورّجها حين كانت األمور بحاجة لهبوب عاصفة 
أو حين كانت األمكنة بحاجة لزعزعة، ولو كانت بهدم المعبد 
على الرؤوس انتصاراً للمبدأ، وانحيازاً للصدق والوعد، وتعففاً 
أن ال تتنجس بأن يصاب اإلنسان بظلم، وأن يشار لك بإصبع، 

إصبع كنت تتمناها أن تذكر اهلل أو تقطع!

amood8@alIttihad.ae

العمـود الثامـن

ناصر الظاهري

التوزيع واالشتراكات

من داخل الدولــة: 20 22 800 

من خارج الدولة: 4145050 9712+      

www.tawzea.ae
الطباعة

هاتف: 20 22 800 

info@upp.ae

اإلمارات العربية المتحدة ص. ب: 791 أبوظبي

هاتف: 4455555  9712 + فاكس: 4144112 - 9712 +

مكتب دبي: بدالة / ت 3561666  9714 +         فاكس : 3319090 9714 +
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