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حققنا المركز األول عالميـًا 
فــــي 156 مؤشـــــــرًا تنمـويًا 

أول طائرة شحـــن في المنطقة 
تعمل بالكهرباء النظيفة إماراتية

محمد بن راشد:
اإلمارات بقيادة محمد بن زايد 

األســــرع يف تجــاوز »الجائحـة«

أبوظبي )وام(

بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  بحث 
حفظه  ــة،  ــدول ال رئيس  نهيان  آل  زايــد 
اهلل، وفخامة الكسندر فوتشيتش رئيس 
مختلف  الــصــديــقــة،  صربيا  جمهورية 
والفرص  البلدين،  بين  التعاون  جوانب 
الواعدة لتنميته وتنويع قاعدته بما يخدم 
عدٍد  إلى  إضافة  المتبادلة،  مصالحهما 
اإلقليمية  والمستجدات  القضايا  مــن 
ذلك  جــاء  البلدين.  تهم  التي  والدولية 
عقدها  التي  المحادثات  جلسة  خــال 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
مع  أبوظبي  في  الوطن  في قصر  نهيان 
الذي بدأ أمس زيارة رسمية  فوتشيتش 

إلى الدولة. 
الدولة  رئيس  السمو  صاحب  ورحــب 
الــمــرافــق،  ــوفــد  وال الــصــربــي  بالرئيس 
متطلعاً إلى أن تشكل الزيارة دعماً نوعياً 
مجاالت جديدة  لفتح  الثنائية  للعاقات 
للتعاون بين البلدين بما يلبي تطلعاتهما 

وشعبيهما إلى مزيٍد من التقدم والتنمية 
المستدامة واالزدهار. 

الدولة،  رئيس  السمو  صاحب  وقــال 
إن العاقات اإلماراتية - الصربية قوية 
إلى  سموه  مشيراً  مستمر،  تطور  وفــي 
أن مجاالت التعاون بين البلدين متنوعة 
الحيوية  القطاعات  من  العديد  تشمل 
والتي تشهد توقيع عشر اتفاقيات لتعزيز 

جسور التعاون بين البلدين. 
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وشهد 
الكسندر  وفخامة  نهيان،  آل  ــد  زاي بــن 
ــان اتــفــاقــيــة شــراكــة  فــوتــشــيــتــش، إعــ
لتوسيع  البلدين  بين  استراتيجية شاملة 
في  المشترك  والــعــمــل  الــتــعــاون  ــاق  آفـ

مختلف المجاالت.
من جانبه، أعرب الكسندر فوتشيتش 
ــافــة وحــســن  ــضــي ــن شـــكـــره لـــكـــرم ال عـ
إلى  مشيراً  به،  حظي  الــذي  االستقبال 
الدعم الذي تقدمه اإلمارات إلى باده، 

خاصة في األوقات الصعبة.
)طالع ص 09-03(

التقى فوتشيتش.. وأعلنا شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين

محمد بن زايد: مجــــاالت جديـــدة 
للتعاون تلبي تطلعات الشعبين 

رئيس صربيا: اإلمارات تقدم لنا 
الدعــــــم فـــــــي األوقـــــات الصعبــــــــة

رئيس الدولة: العالقات مع صربيا يف تطور مستمر

استعراض المستجدات اإلقليمية والدولية.. وتوقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون 

ترأس اجتماع مجلس الوزراء.. 
واطلع على إنجازات السياحة

 »التربية«:  16 موعدًا و64 جلسة الختبار »إمسات«                   الخميس.. انتهاء مهلة تعديل أوضاع »النقل بالحافالت«               شركات عالمية تؤكد حضورها في »أبوظبي للصيد«

58 مــــاليين ســــوداني 
استفادوا من مساعدات 
»خليفــــــــــة اإلنسانيــــــــــــة«

طائرات إغاثية 
جديدة من اإلمارات 
إلـــــــــى باكستـــــــــــــــان

فرص واعدة لالستثمار 
في األسواق الماليـــــة

رئيس الدولة ورئيس صربيا خالل مراسم االستقبال الرسمية )تصوير محمد الحمادي(

محمد بن زايد وضيف البالد خالل جلسة المباحثات

اإلمارات 
الوجهـة السياحيـــة 
األولــــى لسكانهـــــا

ــان  بـــالـــتـــوازن بــيــن صــحــة اإلنـــسـ
نجحت  ــة،  ــصــادي ــت االق ومــصــالــحــه 
اإلمـــارات في عبور آثــار »كــورونــا«، 
تجاوز  فــي  عالمياً  األســـرع  وكــانــت 
زالت  ما  التي  »الجائحة«  سلبيات 

كثير من الدول تعاني تداعياتها.
وباألرقام.. نحن حالياً، األول عالمياً 
في 156 مؤشراً مقارنة بـ121 مؤشراً 
المراكز  وضــمــن  »الــجــائــحــة«،  قبل 
ــي 432  الــعــشــرة األولــــى عــالــمــيــاً ف
في  العالم  تتصدر  وإماراتنا  مؤشراً، 
جذب المواهب، وفي البنية التحتية، 
وفي مرونة القوانين، وفي قدرتها على 
التكيف، وتجارتنا الخارجية تجاوزت 
مبلغ تريليون درهم، وإيرادات قطاعنا 
السياحي وصلت إلى 19 مليار درهم 
خال النصف األول من العام الحالي.
الكثير،  وغيرها  اإلنجازات  هذه 
صاحب  ورؤى  لتوجيهات  انعكاس 

آل  زايــد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
اهلل،  حفظه  الــدولــة،  رئيس  نهيان 
رفاهية  على  الدائم  سموه  وحرص 
الوطن والمواطن، كما أنها انعكاس 
لمرونة حكومتنا وفكرها االستباقي 
التكيف  على  وقدرتها  وجاهزيتها 
عليه  أكــد  ما  وهــو  المتغيرات،  مع 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 
دبي،  حاكم  الـــوزراء  مجلس  رئيس 

رعاه اهلل.
ونمونا  أقوى،  التنافسية  مؤشراتنا 
االقتصادي أسرع، وقطاعاتنا التجارية 
والتنموية أضخم من مرحلة ما قبل 

جديد  إنجاز  »الجائحة«، 
حققته اإلمارات بسواعد 
فرق حكومية قــادرة على 
التنبؤ بالتحديات وتحويلها 

إلى فرص حقيقة.

مؤشراتنا التنموية األقوى
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اإلمــارات وصـربيــا
شـــراكـــة إستراتيجيـــــة شــاملـــــــــة

محمــد بـن زايــد والكسنـــدر فــــوتشيتش:
 التعاون املشترك واالستثمـار فـي الفرص املتنوعـة

رئيس صربيا:رئيس الـــدولـــــة:

نشكرنشكرتحقيقتحقيق
 التنميــــــــة واالزدهــــــــار 

لشعوبنا 
اإلمارات على دعمها لبالدنا  

فــــي األوقـــــــــات الصعبــــــــــة
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رئيس الدولة والرئيس الصربي يبحثان العالقات الثنائية والتطورات اإلقليمية والعالمية

محمد بن زايد: عالقاتنا قوية ويف تطور مستمر

أبوظبي )وام(

محمد  الشيخ  السمو  صاحب  بحث 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه 
اهلل، وفخامة الكسندر فوتشيتش رئيس 
مختلف  الصديقة  صربيا  جمهورية 
البلدين  بين  المشترك  التعاون  جوانب 
والفرص الواعدة لتنميته وتنويع قاعدته 
بما يخدم مصالحهما المتبادلة.. إضافة 
والمستجدات  القضايا  من  عــدٍد  إلــى 

اإلقليمية والدولية التي تهم البلدين. 
جاء ذلك خالل جلسة المحادثات التي 
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  عقدها 
بن زايد آل نهيان في قصر الوطن في 
أبوظبي مع فخامة الكسندر فوتشيتش 
الذي بدأ أمس زيارة رسمية إلى الدولة. 
الدولة  ورحب صاحب السمو رئيس 
المرافق في  والوفد  بالرئيس الصربي 
دولة اإلمــارات.. متطلعاً إلى أن تشكل 
الثنائية  للعالقات  نوعياً  دعماً  الزيارة 
بين  لــلــتــعــاون  ــدة  لفتح مــجــاالت جــدي
البلدين بما يلبي تطلعاتهما وشعبيهما 
إلى مزيد من التقدم والتنمية المستدامة 
واالزدهـــار. واستعرض صاحب السمو 
رئــيــس الــدولــة والــرئــيــس الــصــربــي.. 
مسارات التعاون الثنائي في المجاالت 
والتجارية..  واالقتصادية  االستثمارية 
إضافة إلى العلوم والتكنولوجيا واألمن 
المتجددة  والطاقة  والــزراعــة  الغذائي 
التعاون  جوانب  من  وغيرها  والفضاء 
بين البلدين. كما تناول الجانبان عدداً 
محل  والدولية  اإلقليمية  القضايا  من 
االهتمام المشترك. وقال صاحب السمو 

اإلماراتية  العالقات  إن  الدولة،  رئيس 
مستمر،  تطور  وفــي  قوية  الصربية   -
مشيراً سموه إلى »أن مجاالت التعاون 
بين البلدين متنوعة تشمل العديد من 
اليوم  تشهد  والتي  الحيوية  القطاعات 
جسور  لتعزيز  اتفاقيات  عشر  توقيع 

التعاون بين البلدين«. 
الكسندر  فخامة  أعــرب  جانبه،  من 
صاحب  بلقاء  سعادته  عن  فوتشيتش 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
معرباً عن شكره لكرم الضيافة وحسن 
االستقبال الذي حظي به. وأشــار إلى 
الدعم الذي تقدمه دولة اإلمــارات إلى 
بالده خاصة في األوقات الصعبة، مؤكداً 
اهتمام بالده بتوسيع آفاق عالقاتها مع 
الــفــرص والمقومات  الــدولــة فــي ظــل 

العديدة المتاحة لتعزيزها. 
الشراكة  باتفاقية  الجانبان  ورحــب 
االستراتيجية الشاملة التي أعلنتها دولة 
اإلمارات وصربيا أمس، مؤكدين أهميتها 
المشترك  الــتــعــاون  ــاق  آفـ توسيع  فــي 
المتنوعة  ــرص  ــف ال ــي  ف ــثــمــار  واالســت
العديد  فــي  البلدين  لــدى  تتوفر  التي 
مصالحهما  يحقق  بما  المجاالت،  من 
إلى  ويلبي تطلعات شعبيهما  المتبادلة 
وسجل  ــار.  ــ واالزده التنمية  من  مزيد 
كبار  سجل  فــي  كلمة  صربيا  رئــيــس 
الزوار الخاص في قصر الوطن، أعرب 
خاللها عن سعادته بزيارة دولة اإلمارات 
واعتزازه بعالقات الصداقة التي تجمع 
البلدين، متمنياً مزيداً من النمو والتطور 
لهذه العالقات ودوام التقدم واالزدهار 

للدولة. 

رئيس الدولة خالل جلسة المباحثات مع الرئيس الصربي )تصوير محمد الحمادي وعبداهلل النيادي(

الحضور
حضر اللقاء سمو الشيخ 
منصور بن زايد آل نهيان 

نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير ديوان الرئاسة، وسمو 

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

املجلس التنفيذي رئيس 
مكتب أبوظبي التنفيذي، 

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

حمد بن طحنون آل نهيان 
مستشار الشؤون اخلاصة 

يف ديوان الرئاسة، ومعالي 
رمي بنت إبراهيم الهاشمي 
وزيرة دولة لشؤون التعاون 

الدولي، ومعالي نورة بنت 
محمد الكعبي وزيرة الثقافة 

والشباب، ومعالي مرمي 
بنت محمد سعيد حارب 

املهيري وزيرة التغير املناخي 
والبيئة، ومعالي عبد اهلل 

بن سلطان بن عواد النعيمي 
وزير العدل، ومعالي محمد 

مبارك املزروعي مستشار يف 
ديوان الرئاسة، والدكتور 

محمد حمد الكويتي رئيس 
األمن السيبراني حلكومة 

دولة اإلمارات، ومحمد سيف 
السويدي مدير عام صندوق 

أبوظبي للتنمية، ومبارك 
سعيد الظاهري سفير 

الدولة لدى صربيا، وعدد 
من كبار املسؤولني. كما حضر 

اللقاء الوفد املرافق للرئيس 
الصربي الذي يضم عددًا من 

الوزراء وكبار املسؤولني.

 منصور بن زايد وعبداهلل بن زايدمنصور بن زايد وعبداهلل بن زايد وخالد بن محمد بن زايد وحمدان بن محمد بن زايد وفي الصورة محمد مبارك المزروعي ومحمد الكويتي وخديم الدرعي

ريم الهاشمي ونورة الكعبي الوفد المرافق  لضيف البالدرئيس الدولة خالل لقاء الرئيس الصربي

رئيس الدولة في حديث مع الرئيس الصربي

رئيس الدولة والرئيس الصربي يستعـــرضان مســـــــارات التعاون الثنائي االستثمارية واالقتصاديــــة والتجــــاريـــــــة
التعـــــاون بين البلــــديـــن يشمــــل العلوم والتكنـــولوجيـــــــا واألمـــن الغذائي والزراعة والطاقة المتجددة والفضاء 
الرئيـــــس الصـــربــــي يشـيــــــد بدعـــــم اإلمــــــــــارات لبـــــــالده ويـــؤكــــــــــد الحـــــرص علـــــى توسيـــــع آفــــــــاق العـــالقـــــات

رئيس الدولة والرئيس الصربي خالل جلسة المباحثات

الجانبان يرحبان باتفاقية الشراكة 
االستراتيجية الشاملة لتوسيع آفاق التعاون 

المشترك 
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رئيس الدولة والرئيس الصربي يبحثان العالقات الثنائية والتطورات اإلقليمية والعالمية

محمد بن زايد: عالقاتنا قوية ويف تطور مستمر

أبوظبي )وام(

محمد  الشيخ  السمو  صاحب  بحث 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه 
اهلل، وفخامة الكسندر فوتشيتش رئيس 
مختلف  الصديقة  صربيا  جمهورية 
البلدين  بين  المشترك  التعاون  جوانب 
والفرص الواعدة لتنميته وتنويع قاعدته 
بما يخدم مصالحهما المتبادلة.. إضافة 
والمستجدات  القضايا  من  عــدٍد  إلــى 

اإلقليمية والدولية التي تهم البلدين. 
جاء ذلك خالل جلسة المحادثات التي 
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  عقدها 
بن زايد آل نهيان في قصر الوطن في 
أبوظبي مع فخامة الكسندر فوتشيتش 
الذي بدأ أمس زيارة رسمية إلى الدولة. 
الدولة  ورحب صاحب السمو رئيس 
المرافق في  والوفد  بالرئيس الصربي 
دولة اإلمــارات.. متطلعاً إلى أن تشكل 
الثنائية  للعالقات  نوعياً  دعماً  الزيارة 
بين  لــلــتــعــاون  ــدة  لفتح مــجــاالت جــدي
البلدين بما يلبي تطلعاتهما وشعبيهما 
إلى مزيد من التقدم والتنمية المستدامة 
واالزدهـــار. واستعرض صاحب السمو 
رئــيــس الــدولــة والــرئــيــس الــصــربــي.. 
مسارات التعاون الثنائي في المجاالت 
والتجارية..  واالقتصادية  االستثمارية 
إضافة إلى العلوم والتكنولوجيا واألمن 
المتجددة  والطاقة  والــزراعــة  الغذائي 
التعاون  جوانب  من  وغيرها  والفضاء 
بين البلدين. كما تناول الجانبان عدداً 
محل  والدولية  اإلقليمية  القضايا  من 
االهتمام المشترك. وقال صاحب السمو 

اإلماراتية  العالقات  إن  الدولة،  رئيس 
مستمر،  تطور  وفــي  قوية  الصربية   -
مشيراً سموه إلى »أن مجاالت التعاون 
بين البلدين متنوعة تشمل العديد من 
اليوم  تشهد  والتي  الحيوية  القطاعات 
جسور  لتعزيز  اتفاقيات  عشر  توقيع 

التعاون بين البلدين«. 
الكسندر  فخامة  أعــرب  جانبه،  من 
صاحب  بلقاء  سعادته  عن  فوتشيتش 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
معرباً عن شكره لكرم الضيافة وحسن 
االستقبال الذي حظي به. وأشــار إلى 
الدعم الذي تقدمه دولة اإلمــارات إلى 
بالده خاصة في األوقات الصعبة، مؤكداً 
اهتمام بالده بتوسيع آفاق عالقاتها مع 
الــفــرص والمقومات  الــدولــة فــي ظــل 

العديدة المتاحة لتعزيزها. 
الشراكة  باتفاقية  الجانبان  ورحــب 
االستراتيجية الشاملة التي أعلنتها دولة 
اإلمارات وصربيا أمس، مؤكدين أهميتها 
المشترك  الــتــعــاون  ــاق  آفـ توسيع  فــي 
المتنوعة  ــرص  ــف ال ــي  ف ــثــمــار  واالســت
العديد  فــي  البلدين  لــدى  تتوفر  التي 
مصالحهما  يحقق  بما  المجاالت،  من 
إلى  ويلبي تطلعات شعبيهما  المتبادلة 
وسجل  ــار.  ــ واالزده التنمية  من  مزيد 
كبار  سجل  فــي  كلمة  صربيا  رئــيــس 
الزوار الخاص في قصر الوطن، أعرب 
خاللها عن سعادته بزيارة دولة اإلمارات 
واعتزازه بعالقات الصداقة التي تجمع 
البلدين، متمنياً مزيداً من النمو والتطور 
لهذه العالقات ودوام التقدم واالزدهار 

للدولة. 

رئيس الدولة خالل جلسة المباحثات مع الرئيس الصربي )تصوير محمد الحمادي وعبداهلل النيادي(

الحضور
حضر اللقاء سمو الشيخ 
منصور بن زايد آل نهيان 

نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير ديوان الرئاسة، وسمو 

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

املجلس التنفيذي رئيس 
مكتب أبوظبي التنفيذي، 

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

حمد بن طحنون آل نهيان 
مستشار الشؤون اخلاصة 

يف ديوان الرئاسة، ومعالي 
رمي بنت إبراهيم الهاشمي 
وزيرة دولة لشؤون التعاون 

الدولي، ومعالي نورة بنت 
محمد الكعبي وزيرة الثقافة 

والشباب، ومعالي مرمي 
بنت محمد سعيد حارب 

املهيري وزيرة التغير املناخي 
والبيئة، ومعالي عبد اهلل 

بن سلطان بن عواد النعيمي 
وزير العدل، ومعالي محمد 

مبارك املزروعي مستشار يف 
ديوان الرئاسة، والدكتور 

محمد حمد الكويتي رئيس 
األمن السيبراني حلكومة 

دولة اإلمارات، ومحمد سيف 
السويدي مدير عام صندوق 

أبوظبي للتنمية، ومبارك 
سعيد الظاهري سفير 

الدولة لدى صربيا، وعدد 
من كبار املسؤولني. كما حضر 

اللقاء الوفد املرافق للرئيس 
الصربي الذي يضم عددًا من 

الوزراء وكبار املسؤولني.

 منصور بن زايد وعبداهلل بن زايدمنصور بن زايد وعبداهلل بن زايد وخالد بن محمد بن زايد وحمدان بن محمد بن زايد وفي الصورة محمد مبارك المزروعي ومحمد الكويتي وخديم الدرعي

ريم الهاشمي ونورة الكعبي الوفد المرافق  لضيف البالدرئيس الدولة خالل لقاء الرئيس الصربي

رئيس الدولة في حديث مع الرئيس الصربي

رئيس الدولة والرئيس الصربي يستعـــرضان مســـــــارات التعاون الثنائي االستثمارية واالقتصاديــــة والتجــــاريـــــــة
التعـــــاون بين البلــــديـــن يشمــــل العلوم والتكنـــولوجيـــــــا واألمـــن الغذائي والزراعة والطاقة المتجددة والفضاء 
الرئيـــــس الصـــربــــي يشـيــــــد بدعـــــم اإلمــــــــــارات لبـــــــالده ويـــؤكــــــــــد الحـــــرص علـــــى توسيـــــع آفــــــــاق العـــالقـــــات

رئيس الدولة والرئيس الصربي خالل جلسة المباحثات

الجانبان يرحبان باتفاقية الشراكة 
االستراتيجية الشاملة لتوسيع آفاق التعاون 

المشترك 



 رئيس الدولة والرئيس الصربي خالل إعالن الشراكة

رئيس الدولة والرئيس الصربي لدى توقيع عبداهلل بن زايد ونيكوال سيالكوفيتش االتفاقية

رئيس الدولة والرئيس الصربي لدى توقيع محمد الكويتي ووزير الخارجية المذكرة

رئيس الدولة والرئيس الصربي خالل توقيع عبداهلل النعيمي ووزيرة العدل االتفاقية
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توسيع آفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف المجاالت

رئيس الدولة والرئيس الصربي يشهدان إعالن

شراكـــة استراتيجيـــة شاملـــــة بيـــن البلــديـــن 

-التي  الشراكة  اتفاقية  تبادل   
الوطن  قصر  في  مراسمها  جرت 
بــن  الـــشـــيـــخ عـــبـــداهلل  - ســـمـــو 
الخارجية  ــر  وزي نهيان  آل  ــد  زاي
نيكوال  ومعالي  الدولي،  والتعاون 
الخارجية  ــر  وزيـ سيالكوفيتش 

الصربي. 
ــلـــت االتـــفـــاقـــيـــات  ــمـ كـــمـــا شـ
والمذكرات التي تبادلها الجانبان 

التالي: 
أنــور  أكــاديــمــيــة  بين  مــذكــرة   -
واألكاديمية  الدبلوماسية  قرقاش 
تبادلها  صربيا،  في  الدبلوماسية 
زايــد  بــن  اهلل  عبد  الشيخ  سمو 
الــخــارجــيــة  ــر  ــ ــ وزي نـــهـــيـــان  آل 
نيكوال  ومعالي  الدولي،  والتعاون 
الخارجية  ــر  وزيـ سيالكوفيتش 

الصربي. 
ــي مــجــال  ــ ــرة تـــفـــاهـــم ف ــ ــذك ــ م
تبادلها  بالبشر،  االتجار  مكافحة 
ــن ســلــطــان  بـ ــد اهلل  عــب ــي  ــال ــع م
العدل،  ــر  وزي النعيمي  عــواد  بــن 
ومعالي وزير الخارجية الصربي. 
القانوني  للتعاون  اتفاقية   -
المدنية  المسائل  في  والقضائي 
ــة، تــبــادلــهــا مــعــالــي  ــاريـ ــجـ ــتـ والـ
عــبــداهلل بــن ســلــطــان بــن عــواد 
بوبوفيتش  ماجا  ومعالي  النعيمي 

الصربية.  العدل  وزيرة 
القانونية  المساعدة  اتفاقية   -

الجنائية،  المسائل  في  المتبادلة 
تبادلها معالي عبداهلل بن سلطان 
الجانب  ومن  النعيمي،  عــواد  بن 

العدل. الصربي معالي وزيرة 
المجرمين،  تسليم  اتفاقية   -
تبادلها معالي عبداهلل بن سلطان 
وزيرة  ومعالي  النعيمي  عواد  بن 

الصربية.  العدل 
ــقــل األشـــخـــاص  ن ــة  ــي ــاق ــف ات  -
الــمــحــكــوم عــلــيــهــم، تــبــادلــهــا من 
جانب دولة اإلمارات معالي وزير 
بوبوفيتش  العدل مع معالي ماجا 

وزيرة العدل في صربيا. 
المجال  فــي  تفاهم  مــذكــرة   -
نــورة  معالي  تبادلتها  الثقافي، 
ــرة  ــ ــد الــكــعــبــي وزيـ ــحــم بـــنـــت م
نيكوال  ومعالي  والشباب  الثقافة 
الخارجية  ــر  وزيـ سيالكوفيتش 

الصربي.
فــي مجال  تــفــاهــم  ــرة  مــذك  -  
األمـــــن الـــســـيـــبـــرانـــي، تــبــادلــهــا 
الكويتي  حــمــد  محمد  الــدكــتــور 
لحكومة  السيبراني  األمن  رئيس 
الخارجية  وزير  ومعالي  اإلمارات 

الصربي. 
ــعــاون بــيــن صــنــدوق  - اتــفــاقــيــة ت
أبوظبي للتنمية والحكومة الصربية، 
تبادلها محمد سيف السويدي، ومن 
سينيشا  معالي  الصربي  الجانب 

مالي وزير المالية.

مذكـــرات بين أكاديميــــة أنــــور قرقاش الدبلــــوماسيــة واألكاديميــة الدبلوماسية في صربيا واألمن السيبراني والثقافة
اتفاقيتان للتعاون القانوني والقضائي في المسائل المـــــــدنية والتجارية وصندوق أبوظبي للتنمية والحكومة الصربية
اتفـــاقيــــات للمســــاعدة القانونيـــــة المتبـــــــادلة في المســائــــل الجـــنائيـــــة وتسليـــم المجرميــــن ونقــــــل المحكــوم عليهم

 رئيس الدولة والرئيس الصربي عقب توقيع محمد سيف السويدي االتفاقية

أبوظبي )وام(

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة، حفظه الله، وفخامة ألكسندر فوتشيتش رئيس 

جمهورية صربيا الصديقة، أمس، إعالن اتفاقية شراكة 

استراتيجية شاملة بين البلدين لتوسيع آفاق التعاون 

والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجاالت 

التي تشكل مقومات أساسية للتنمية والتقدم، إضافة 

إلى عدٍد من االتفاقيات ومذكرات تفاهم تهدف إلى 

استثمار فرص التعاون المتوفرة وتنويعه في العديد من 

المجاالت.

رئيس الدولة والرئيس الصربي لدى توقيع نورة الكعبي ونيكوال سيالكوفيتش المذكرة

رئيس الدولة والرئيس الصربي لدى توقيع محمد سيف السويدي االتفاقيةرئيس الدولة والرئيس الصربي عقب توقيع نورة الكعبي ونيكوال سيالكوفيتش المذكرة

 رئيس الدولة والرئيس الصربي عقب توقيع عبداهلل النعيمي ووزيرة العدل االتفاقية رئيس الدولة والرئيس الصربي يشهدان توقيع محمد الكويتي ووزير الخارجية المذكرة



 رئيس الدولة والرئيس الصربي خالل إعالن الشراكة

رئيس الدولة والرئيس الصربي لدى توقيع عبداهلل بن زايد ونيكوال سيالكوفيتش االتفاقية

رئيس الدولة والرئيس الصربي لدى توقيع محمد الكويتي ووزير الخارجية المذكرة

رئيس الدولة والرئيس الصربي خالل توقيع عبداهلل النعيمي ووزيرة العدل االتفاقية
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توسيع آفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف المجاالت

رئيس الدولة والرئيس الصربي يشهدان إعالن

شراكـــة استراتيجيـــة شاملـــــة بيـــن البلــديـــن 

-التي  الشراكة  اتفاقية  تبادل   
الوطن  قصر  في  مراسمها  جرت 
بــن  الـــشـــيـــخ عـــبـــداهلل  - ســـمـــو 
الخارجية  ــر  وزي نهيان  آل  ــد  زاي
نيكوال  ومعالي  الدولي،  والتعاون 
الخارجية  ــر  وزيـ سيالكوفيتش 

الصربي. 
ــلـــت االتـــفـــاقـــيـــات  ــمـ كـــمـــا شـ
والمذكرات التي تبادلها الجانبان 

التالي: 
أنــور  أكــاديــمــيــة  بين  مــذكــرة   -
واألكاديمية  الدبلوماسية  قرقاش 
تبادلها  صربيا،  في  الدبلوماسية 
زايــد  بــن  اهلل  عبد  الشيخ  سمو 
الــخــارجــيــة  ــر  ــ ــ وزي نـــهـــيـــان  آل 
نيكوال  ومعالي  الدولي،  والتعاون 
الخارجية  ــر  وزيـ سيالكوفيتش 

الصربي. 
ــي مــجــال  ــ ــرة تـــفـــاهـــم ف ــ ــذك ــ م
تبادلها  بالبشر،  االتجار  مكافحة 
ــن ســلــطــان  بـ ــد اهلل  عــب ــي  ــال ــع م
العدل،  ــر  وزي النعيمي  عــواد  بــن 
ومعالي وزير الخارجية الصربي. 
القانوني  للتعاون  اتفاقية   -
المدنية  المسائل  في  والقضائي 
ــة، تــبــادلــهــا مــعــالــي  ــاريـ ــجـ ــتـ والـ
عــبــداهلل بــن ســلــطــان بــن عــواد 
بوبوفيتش  ماجا  ومعالي  النعيمي 

الصربية.  العدل  وزيرة 
القانونية  المساعدة  اتفاقية   -

الجنائية،  المسائل  في  المتبادلة 
تبادلها معالي عبداهلل بن سلطان 
الجانب  ومن  النعيمي،  عــواد  بن 

العدل. الصربي معالي وزيرة 
المجرمين،  تسليم  اتفاقية   -
تبادلها معالي عبداهلل بن سلطان 
وزيرة  ومعالي  النعيمي  عواد  بن 

الصربية.  العدل 
ــقــل األشـــخـــاص  ن ــة  ــي ــاق ــف ات  -
الــمــحــكــوم عــلــيــهــم، تــبــادلــهــا من 
جانب دولة اإلمارات معالي وزير 
بوبوفيتش  العدل مع معالي ماجا 

وزيرة العدل في صربيا. 
المجال  فــي  تفاهم  مــذكــرة   -
نــورة  معالي  تبادلتها  الثقافي، 
ــرة  ــ ــد الــكــعــبــي وزيـ ــحــم بـــنـــت م
نيكوال  ومعالي  والشباب  الثقافة 
الخارجية  ــر  وزيـ سيالكوفيتش 

الصربي.
فــي مجال  تــفــاهــم  ــرة  مــذك  -  
األمـــــن الـــســـيـــبـــرانـــي، تــبــادلــهــا 
الكويتي  حــمــد  محمد  الــدكــتــور 
لحكومة  السيبراني  األمن  رئيس 
الخارجية  وزير  ومعالي  اإلمارات 

الصربي. 
ــعــاون بــيــن صــنــدوق  - اتــفــاقــيــة ت
أبوظبي للتنمية والحكومة الصربية، 
تبادلها محمد سيف السويدي، ومن 
سينيشا  معالي  الصربي  الجانب 

مالي وزير المالية.

مذكـــرات بين أكاديميــــة أنــــور قرقاش الدبلــــوماسيــة واألكاديميــة الدبلوماسية في صربيا واألمن السيبراني والثقافة
اتفاقيتان للتعاون القانوني والقضائي في المسائل المـــــــدنية والتجارية وصندوق أبوظبي للتنمية والحكومة الصربية
اتفـــاقيــــات للمســــاعدة القانونيـــــة المتبـــــــادلة في المســائــــل الجـــنائيـــــة وتسليـــم المجرميــــن ونقــــــل المحكــوم عليهم

 رئيس الدولة والرئيس الصربي عقب توقيع محمد سيف السويدي االتفاقية

أبوظبي )وام(

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة، حفظه الله، وفخامة ألكسندر فوتشيتش رئيس 

جمهورية صربيا الصديقة، أمس، إعالن اتفاقية شراكة 

استراتيجية شاملة بين البلدين لتوسيع آفاق التعاون 

والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجاالت 

التي تشكل مقومات أساسية للتنمية والتقدم، إضافة 

إلى عدٍد من االتفاقيات ومذكرات تفاهم تهدف إلى 

استثمار فرص التعاون المتوفرة وتنويعه في العديد من 

المجاالت.

رئيس الدولة والرئيس الصربي لدى توقيع نورة الكعبي ونيكوال سيالكوفيتش المذكرة

رئيس الدولة والرئيس الصربي لدى توقيع محمد سيف السويدي االتفاقيةرئيس الدولة والرئيس الصربي عقب توقيع نورة الكعبي ونيكوال سيالكوفيتش المذكرة

 رئيس الدولة والرئيس الصربي عقب توقيع عبداهلل النعيمي ووزيرة العدل االتفاقية رئيس الدولة والرئيس الصربي يشهدان توقيع محمد الكويتي ووزير الخارجية المذكرة
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رئيس الدولة: ماضون يف تعزيز عالقات الصداقة

استقبل رئيس صربيا

أبوظبي )وام(

الشيخ  الــســمــو   اســتــقــبــل صــاحــب 
محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 
حفظه اهلل، فخامة الكسندر فوتشيتش 
رئيس جمهورية صربيا الصديقة الذي 
بــدأ أمــس زيـــارة رسمية إلــى الــدولــة، 
»سعدت  ــتــر«:  »تــوي عبر  ســمــوه  ــال  وقـ
فوتشيتش  ألكسندر  الــصــديــق  بلقاء 
الشراكة  اتفاقية  وتوقيع  رئيس صربيا 
بلدينا..  بين  الشاملة  االستراتيجية 
الصداقة  عالقات  تعزيز  في  ماضون 
القوية التي تجمعنا وتعاوننا المشترك 

على جميع المستويات«.
وصوله  لدى  البالد،  لضيف  وجــرت 
ــوطــن فــي أبــوظــبــي، مــراســم  قــصــر ال
اســتــقــبــال رســمــيــة، حــيــث اصطحب 
زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  صاحب 
الشرف،  إلى منصة  الضيف  نهيان  آل 
وُعزف السالم الوطني لصربيا.. فيما 
ترحيباً  طلقة   21 المدفعية  أطلقت 
بزيارة فخامته واصطفت ثلة من حرس 
وكان  الضيف.  للرئيس  تحية  الشرف 
في استقبال فخامة الكسندر فوتشيتش 
سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين 
الدولة. فقد  إلى  بزيارته  الذين رحبوا 

كان في االستقبال سمو الشيخ منصور 
رئيس مجلس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن 
ــر ديـــوان الــرئــاســة، وسمو  الـــوزراء وزي
الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان وزير 
وسمو  ــي،  ــدول ال والــتــعــاون  الخارجية 
الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان 
عضو المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي 

رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو 
آل  زايــد  بن  بن محمد  الشيخ حمدان 
الشيخ محمد بن حمد  نهيان، ومعالي 
بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون 
ومعالي  الرئاسة،  ــوان  دي في  الخاصة 
ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة 
لشؤون التعاون الدولي، ومعالي نورة بنت 

محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، 
ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب 
المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، 
عواد  بن  سلطان  بن  عبداهلل  ومعالي 
النعيمي وزير العدل، ومعالي أحمد بن 
علي محمد الصايغ وزير دولة، ومعالي 
المزروعي مستشار في  محمد مبارك 
حمد  محمد  والدكتور  الرئاسة،  ديوان 
الكويتي رئيس األمن السيبراني لحكومة 
دولة اإلمارات، ومحمد سيف السويدي 
للتنمية،  أبوظبي  صــنــدوق  عــام  مدير 
ومبارك سعيد الظاهري سفير الدولة 
لدى صربيا، وعدد من كبار المسؤولين، 
معالي  الصربي..  الرئيس  يرافق  فيما 
رئيس  نائب  نيديموفيتش  برانيسالف 
وإدارة  والغابات  الزراعة  وزير  الــوزراء 
المياه في صربيا، ومعالي سينيشا مالي 
وزير المالية، ومعالي ماجا بوبو فيتش 
سيالكو  نيكوال  ومعالي  العدل،  ــرة  وزي
سيناد  ومعالي  الخارجية،  وزير  فيتش 
وزارة  فــي  دولـــة  وزيـــر  فيتش  محمود 
ونيناد  المياه،  وإدارة  والغابات  الزراعة 
ميالرو رادوفيتش مساعد وزير الدفاع 
جوفيتش  وتاتيانا  المائية،  لــلــمــوارد 
مستشارة السياسة الخارجية للرئيس، 

وعدد من المسؤولين.

رئيس الدولة يصافح أعضاء الوفد المرافق للرئيس الصربي رئيس الدولة ورئيس صربيا خالل االستقبال

رئيس الدولة ورئيس صربيا يستعرضان حرس الشرف رئيس الدولة لدى مصافحة رئيس صربيا عبداهلل بن زايد

رئيس الدولة والرئيس الصربي خالل مراسم االستقبال رئيس الدولة يصافح أعضاء الوفد المرافق للرئيس الصربي

 رئيس الدولة لدى تدوين رئيس صربيا كلمته في سجل كبار الزوار 

رئيس الدولة لدى مصافحة رئيس صربيا خالد بن محمد بن زايد بحضور حمدان بن محمد بن زايد

رئيس الدولة خالل استقبال رئيس صربيا

خليفة بن طحنون يستقبل رئيس صربيا في واحة الكرامة
أبوظبي )وام(

 استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء 
أمس، يف واحة الكرامة يف العاصمة أبوظبي، فخامة الكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية 
صربيا، وذلك يف إطار زيارته الرسمية للدولة. ولدى وصوله إلى واحة الكرامة، استعرض 

فخامته مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكلياًل 
أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحًا يستند كل منها على اآلخر كرمز للوحدة 
والتكاتف والتضامن بني قيادة دولة اإلمارات وشعبها وجنودها األبطال. وقدم الشيخ 

خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، خالل جولة قام بها فخامة الكسندر فوتشيتش 
رئيس جمهورية صربيا يف مختلف أنحاء الواحة، شرحًا وافيًا عن مرافقها التي ترمز 

إلى بطوالت أبناء دولة اإلمارات البواسل وتضحياتهم وتعبر عن الكثير من القيم 
والدالالت الوطنية اجلليلة، مختتمًا جولته بتسجيل كلمة يف سجل الزوار تعبر عن 

تقديره لبطوالت وتضحيات شهداء دولة اإلمارات العربية املتحدة. وتعتبر واحة الكرامة 
أحد أبرز املعالم الوطنية واحلضارية يف العاصمة أبوظبي، حيث مت تشييدها تخليدًا 
لبطوالت شهداء اإلمارات وتضحياتهم يف سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته 

خليفة بن طحنون خالل استقبال الرئيس الصربي بواحة الكرامة )وام(ومنجزاته.
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رئيس الدولة: ماضون يف تعزيز عالقات الصداقة

استقبل رئيس صربيا

أبوظبي )وام(

الشيخ  الــســمــو   اســتــقــبــل صــاحــب 
محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 
حفظه اهلل، فخامة الكسندر فوتشيتش 
رئيس جمهورية صربيا الصديقة الذي 
بــدأ أمــس زيـــارة رسمية إلــى الــدولــة، 
»سعدت  ــتــر«:  »تــوي عبر  ســمــوه  ــال  وقـ
فوتشيتش  ألكسندر  الــصــديــق  بلقاء 
الشراكة  اتفاقية  وتوقيع  رئيس صربيا 
بلدينا..  بين  الشاملة  االستراتيجية 
الصداقة  عالقات  تعزيز  في  ماضون 
القوية التي تجمعنا وتعاوننا المشترك 

على جميع المستويات«.
وصوله  لدى  البالد،  لضيف  وجــرت 
ــوطــن فــي أبــوظــبــي، مــراســم  قــصــر ال
اســتــقــبــال رســمــيــة، حــيــث اصطحب 
زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  صاحب 
الشرف،  إلى منصة  الضيف  نهيان  آل 
وُعزف السالم الوطني لصربيا.. فيما 
ترحيباً  طلقة   21 المدفعية  أطلقت 
بزيارة فخامته واصطفت ثلة من حرس 
وكان  الضيف.  للرئيس  تحية  الشرف 
في استقبال فخامة الكسندر فوتشيتش 
سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين 
الدولة. فقد  إلى  بزيارته  الذين رحبوا 

كان في االستقبال سمو الشيخ منصور 
رئيس مجلس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن 
ــر ديـــوان الــرئــاســة، وسمو  الـــوزراء وزي
الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان وزير 
وسمو  ــي،  ــدول ال والــتــعــاون  الخارجية 
الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان 
عضو المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي 

رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو 
آل  زايــد  بن  بن محمد  الشيخ حمدان 
الشيخ محمد بن حمد  نهيان، ومعالي 
بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون 
ومعالي  الرئاسة،  ــوان  دي في  الخاصة 
ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة 
لشؤون التعاون الدولي، ومعالي نورة بنت 

محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، 
ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب 
المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، 
عواد  بن  سلطان  بن  عبداهلل  ومعالي 
النعيمي وزير العدل، ومعالي أحمد بن 
علي محمد الصايغ وزير دولة، ومعالي 
المزروعي مستشار في  محمد مبارك 
حمد  محمد  والدكتور  الرئاسة،  ديوان 
الكويتي رئيس األمن السيبراني لحكومة 
دولة اإلمارات، ومحمد سيف السويدي 
للتنمية،  أبوظبي  صــنــدوق  عــام  مدير 
ومبارك سعيد الظاهري سفير الدولة 
لدى صربيا، وعدد من كبار المسؤولين، 
معالي  الصربي..  الرئيس  يرافق  فيما 
رئيس  نائب  نيديموفيتش  برانيسالف 
وإدارة  والغابات  الزراعة  وزير  الــوزراء 
المياه في صربيا، ومعالي سينيشا مالي 
وزير المالية، ومعالي ماجا بوبو فيتش 
سيالكو  نيكوال  ومعالي  العدل،  ــرة  وزي
سيناد  ومعالي  الخارجية،  وزير  فيتش 
وزارة  فــي  دولـــة  وزيـــر  فيتش  محمود 
ونيناد  المياه،  وإدارة  والغابات  الزراعة 
ميالرو رادوفيتش مساعد وزير الدفاع 
جوفيتش  وتاتيانا  المائية،  لــلــمــوارد 
مستشارة السياسة الخارجية للرئيس، 

وعدد من المسؤولين.

رئيس الدولة يصافح أعضاء الوفد المرافق للرئيس الصربي رئيس الدولة ورئيس صربيا خالل االستقبال

رئيس الدولة ورئيس صربيا يستعرضان حرس الشرف رئيس الدولة لدى مصافحة رئيس صربيا عبداهلل بن زايد

رئيس الدولة والرئيس الصربي خالل مراسم االستقبال رئيس الدولة يصافح أعضاء الوفد المرافق للرئيس الصربي

 رئيس الدولة لدى تدوين رئيس صربيا كلمته في سجل كبار الزوار 

رئيس الدولة لدى مصافحة رئيس صربيا خالد بن محمد بن زايد بحضور حمدان بن محمد بن زايد

رئيس الدولة خالل استقبال رئيس صربيا

خليفة بن طحنون يستقبل رئيس صربيا في واحة الكرامة
أبوظبي )وام(

 استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء 
أمس، يف واحة الكرامة يف العاصمة أبوظبي، فخامة الكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية 
صربيا، وذلك يف إطار زيارته الرسمية للدولة. ولدى وصوله إلى واحة الكرامة، استعرض 

فخامته مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكلياًل 
أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحًا يستند كل منها على اآلخر كرمز للوحدة 
والتكاتف والتضامن بني قيادة دولة اإلمارات وشعبها وجنودها األبطال. وقدم الشيخ 

خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، خالل جولة قام بها فخامة الكسندر فوتشيتش 
رئيس جمهورية صربيا يف مختلف أنحاء الواحة، شرحًا وافيًا عن مرافقها التي ترمز 

إلى بطوالت أبناء دولة اإلمارات البواسل وتضحياتهم وتعبر عن الكثير من القيم 
والدالالت الوطنية اجلليلة، مختتمًا جولته بتسجيل كلمة يف سجل الزوار تعبر عن 

تقديره لبطوالت وتضحيات شهداء دولة اإلمارات العربية املتحدة. وتعتبر واحة الكرامة 
أحد أبرز املعالم الوطنية واحلضارية يف العاصمة أبوظبي، حيث مت تشييدها تخليدًا 
لبطوالت شهداء اإلمارات وتضحياتهم يف سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته 

خليفة بن طحنون خالل استقبال الرئيس الصربي بواحة الكرامة )وام(ومنجزاته.
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محمد بن راشد خالل ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء: 

اإلمارات األسرع في تجاوز آثار »الجائحة«
بقيــــادة محمـد بن زايــد

وأضــاف سموه »مــا زالــت الكثير من 
الدول في شرق العالم وغربه تعاني من 
آثار الجائحة.. وما زالت التجارة العالمية 
لم تستعد قوتها بعد.. ولكن دولة اإلمارات 
في  عالمياً  واستثناًء  نموذجاً  أصبحت 

سرعة وقوة النمو بعد الجائحة«.
التنموية  »مــؤشــراتــنــا  ســمــوه:  ــال  وقـ
في  عالمياً  األول  المركز  حققت  اليوم 
قبل  بـ121 مؤشراً  مقارنة  156 مؤشراً 
الجائحة.. و432 مؤشراً ضمن المراكز 
العشرة األولى عالمياً مقارنة بـ314 قبل 
الجائحة.. نحن األول عالمياً في جذب 
المواهب وفي البنية التحتية وفي مرونة 
القوانين وقدرتنا على التكيف وغيرها«.

وذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن 
الـ 6  راشد »تجارتنا الخارجية للشهور 
األولى من العام الحالي تجاوزت تريليون 
بـــ840 مليار درهــم قبل  درهــم مقارنة 
الجائحة.. نمونا االقتصادي تجاوز نسبة 
22% خالل العام 2022«، فيما أضاف 
ســمــوه »قــطــاعــنــا الــســيــاحــي تــجــاوزت 
إيراداته 19 مليار درهم خالل النصف 
إجمالي  وبلغ  الجاري،  العام  من  األول 
نزالء الفنادق 12 مليون نزيل محققاً نمواً 
42%.. والتوقعات انتعاشة سياحية قوية 

مع موسم الشتاء القادم«.
ــيـــوم(  ــال ســـمـــوه: »وأقــــررنــــا )الـ ــ وقـ
ــوزراء إصــدار  الـ خــالل اجتماع مجلس 
القطاعين  بين  للشراكة  جديد  قانون 
الحكومي والخاص، هدفنا خلق فرص 
الدخول  الخاص على  القطاع  وتشجيع 
واالقتصادية  التنموية  المشاريع  فــي 
تــؤدي  شــراكــات  وتطوير  واالجتماعية 

لتحسين جودة الخدمات العامة«.
»واعتمدنا في  السمو:  وقال صاحب 
مجلس الوزراء الترخيص المؤقت ألول 
طائرة شحن في المنطقة تعمل بالطاقة 
أية  وبدون  بالكامل  النظيفة  الكهربائية 
انبعاثات.. خطوة مهمة قد تساهم في 
تغيير مستقبل قطاع الشحن مستقباًل 

وتأثيراته البيئية«.
كما قــال سموه: »وأقــررنــا عــدداً من 
االتفاقيات الدولية منها اتفاقية الشراكة 
الشاملة مع جمهورية إندونيسيا، واتفاقية 
مجال  في  للتعاون  إسبانيا  مملكة  مع 

مكافحة الجريمة واتفاقية مع الصليب 
في  لهم  مكتب  إلنشاء  الدولي  األحمر 
تجنب  اتفاقيات  من  وغيرها  الــدولــة، 

االزدواج الضريبي مع عدد من الدول«.

تنافسية دولة اإلمارات
ــوزراء،  ال مجلس  استعرض  تفصياًل، 
خالل جلسته، نتائج ومؤشرات تنافسية 
دولة اإلمــارات على المستوى العالمي، 
حيث حققت دولة اإلمارات نتائج مميزة 
فــي عـــدٍد مــن الــمــؤشــرات، بلغت 156 
للعام  عالمياً  األول  المركز  في  مؤشرا 
عام  في  مؤشراً  ـــ121  ب مقارنة   ،2022
التي  المؤشرات  عدد  بلغ  فيما   ،2020
تم فيها تحقيق المراكز الخمسة األولى 
بـ189 مؤشراً في  288 مؤشراً، مقارنة 
عام 2020، و432 مؤشراً ضمن المراكز 
الجاري  للعام  عالمياً  األولـــى  العشرة 

مقارنة بـ314 مؤشراً في عام 2020.
وفي الجانب االقتصادي، حققت دولة 
المؤشرات  في  كبيراً  تقدماً  اإلمـــارات 
االقتصادية والتجارية، حيث بلغت نسبة 
باألسعار  اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو 
الحالي  الــعــام  مــن  األول  للربع  الثابتة 
درهــم،  مليار   399 بإجمالي   ،%8.4
الربع  في  درهــم  مليار   368 بـ  مقارنة 
التجارة  األول من عام 2021، وسجلت 
الخارجية لدولة اإلمارات قفزة تاريخية 
 1.060 بإجمالي   %50 نسبة  تجاوزت 
تريليون درهم خالل النصف األول من 
العام الجاري، مقارنة بـ702 مليار درهم 

في النصف األول من عام 2020.
كــمــا اطــلــع مجلس الــــــوزراء، خــالل 
قطاع  وإنــجــازات  نتائج  على  الجلسة، 
العام  بداية  منذ  الــدولــة  في  السياحة 
الجاري، حيث نجح القطاع في تحقيق 
ــاوزت مـــا قــبــل جائحة  ــجـ مـــعـــدالت تـ
والمؤشرات  النتائج  وأظهرت  »كورونا«، 
األول  النصف  إنــجــازات خــالل  تحقيق 
ارتفاع  على  اشتملت   ،2022 عــام  من 
مساهمة السياحة في االقتصاد الوطني 
بنسبة 12%، وزيادة نسبة نمو عدد نزالء 
الفنادق في الدولة بنسبة 42% بإجمالي 
12 مليون نزيل مقارنة بنسبة 6.2% قبل 
»الجائحة«، فيما حقق القطاع السياحي 

درهــم خالل  مليار   19 بلغت  إيـــرادات 
النصف األول من العام الجاري.

الــتــشــريــعــيــة اعتمد  الـــشـــؤون  وفـــي 
اتــحــادي في  المجلس إصـــدار قــانــون 
شأن تنظيم الشراكة بين القطاع العام 
الدولة،  الخاص في  والقطاع  االتحادي 
حيث يهدف القانون إلى تنظيم مشاريع 
الشراكة بين الجهات االتحادية والقطاع 
القطاع  وتشجيع  الــدولــة،  في  الخاص 
المشاريع  في  المشاركة  على  الخاص 
التنموية واالستراتيجية، وزيادة االستثمار 
االقتصادية  القيمة  ذات  المشاريع  في 

واالجتماعية والخدمية، وتمكين الحكومة 
من تنفيذ مشاريعها االستراتيجية بكفاءة 
من  االستفادة  إلى  باإلضافة  وفاعلية، 
واإلداريــة  المالية  والخبرات  الطاقات 
والتكنولوجية  والــفــنــيــة  والتنظيمية 
المتوفرة لدى القطاع الخاص، بما يمّكن 
أفراد المجتمع من الحصول على أفضل 
قيمة  أفضل  يحقق  وبشكل  الخدمات 
مقابل التكلفة، وزيادة اإلنتاجية وتحسين 
جودة الخدمات العامة، مع ضمان إدارة 
ونقل  الــخــدمــات،  تلك  لتطوير  فاعلة 
الخاص  القطاع  من  والخبرة  المعرفة 

إلى الجهات االتحادية، وتدريب وتأهيل 
الدولة  في  االتحادية  الجهات  موظفي 
والتحول  المشاريع،  وتشغيل  إدارة  على 
التحتية  البنية  إدارة بعض مشاريع  في 
والخدمات العامة من التنفيذ والتشغيل 
أخرى  أشكال  إلــى  المباشرة  واإلدارة 
معتمدة  لسياسات  وفــقــاً  التنفيذ  مــن 
وتحفيز  ــجــودة،  ال لتحقيق  وبــضــوابــط 
القدرة التنافسية للمشاريع في األسواق 

المحلية واإلقليمية والعالمية.
وفي القطاع المصرفي، وافق المجلس 
ــون اتــحــادي  ــداد مــشــروع قــان ــ عــلــى إع
بقانون  المرسوم  أحكام  بعض  بتعديل 
اتحادي رقم )14( لسنة 2018 في شأن 
المنشآت  وتنظيم  المركزي  المصرف 
تعزيز  إلى  الهادف  المالية،  واألنشطة 
فعالية اإلجراءات التي يتخذها المصرف 
المركزي بخصوص التسهيالت الممنوحة 
لألشخاص الطبيعيين، وتخفيض نسبة 
التعثر بين العمالء، وضمان تعامل البنوك 
والمتعاملين،  المجتمع  تجاه  بمسؤولية 
بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات 
في القطاع المصرفي، حيث يستهدف 
القانون حماية عمالء المنشآت المالية 
والمؤسسات  الــبــنــوك  مــن  المرخصة 
ال  قــروضــاً  األفـــراد  تمنح  التي  المالية 
امتثالها  وضمان  دخلهم،  مع  تتناسب 

محمد بن راشد مترئسًا اجتماع مجلس الوزراء بحضور سيف بن زايد ومنصور بن زايد وعبداهلل بن زايد وفي الصورة محمد القرقاوي )الصور من وام(

مكتوم بن محمد ومحمد الحسيني وسهيل المزروعي خالل االجتماع

التنافسيــة والتنمـــــويــة اليــــــوم أقــوى 
مـمــــــــــا كانـــــت عليـــه قــبــــــل »الجـائحـة«

اإلمارات األولى عالميــــًا في جــــــذب المواهب والبنيــــة التحتيـــــة ومرونة القوانين وقدرتنا على التكيف
قطــــاعنــــــا السيــــاحـــــي تجـــــاوزت إيــــراداتــــــه 19 مليـــــــــار درهـــم خــــــــالل النصـــــــف األول من العــــام الجاري

لتعليمات وتوجيهات وقرارات المصرف 
المركزي الخاصة بحمايتهم، والحد من 
كاهلهم  إثقال  نتيجة  المتعثرين  ظاهرة 
بأقساط ال تتناسب مع مستويات دخلهم، 
وتؤدي إلى تبعات اجتماعية واقتصادية 

وغيرها.
واعتمد مجلس الــوزراء خالل جلسته 
تعديل أحــكــام الــقــانــون االتــحــادي في 
شأن المنشآت الصحية الخاصة، حيث 
ــدرج في  ــت ال الــتــعــديــالت  تتضمن أهـــم 
المطبقة  والمالية  اإلداريـــة  الــجــزاءات 
يواكب  حيث  المخالفة،  المنشآت  على 
القانون الجديد التطور الملحوظ الذي 
تشهده المنشآت الصحية الخاصة، وما 
يستدعيه من إيجاد إطار قانوني متالئم 
وتمكن  الصحي،  القطاع  احتياجات  مع 
ردع  من  القانون  في  المقررة  الجزاءات 
فيها،  العاملين  أو  المخالفة  المنشآت 
وتحافظ في نفس الوقت على استمرار 
الخدمات  على  التأثير  وعــدم  النشاط 
المقدمة وتعطيل مصالح أفراد المجتمع 

الذين يتلقون تلك الخدمات.
المجلس  اعتمد  نفسه،  اإلطــار  وفــي 
إصــدار قانون اتحادي في شأن مزاولة 
أهم  تضم  حيث  البيطري،  الطب  مهنة 
بنود القانون اشتراطات طالب الترخيص 
لــمــزاولــة الــمــهــنــة، وإنــشــاء ســجــل عــام 
لقيد  والبيئة  المناخي  التغير  وزارة  في 
بالمهن  والعاملين  البيطريين  األطــبــاء 
الطبية البيطرية المساعدة في الدولة، 

المرخصين بالدولة، وذلك بالتنسيق مع 
الجهات المعنية.

ــق مجلس الــــــوزراء، خــالل  ــ كــمــا واف
جلسته، على إجراءات الترخيص المؤقت 
لتشغيل نوع جديد من طائرات الشحن، 
وذلك ضمن مشاريع مختبر التشريعات 
في األمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث 
تعمل هذه الطائرات بالطاقة الكهربائية 
ومن دون انبعاثات، مما يساهم في ترسيخ 
الدولة  في  المتطورة  التنظيمية  البيئة 

والتزامها بالحياد المناخي )2050(.
لتشغيل  المؤقت  الترخيص  ويتيح 
مبتكر  مشروع  تنفيذ  الشحن  طائرة 

المتحدة  العربية  اإلمـــارات  دولــة  في 
المنطقة،  مــســتــوى  عــلــى  مــرة  وألول 
تحقيق  ــشــروع  ــم ال يــســتــهــدف  حــيــث 
والشحن  اللوجستية  الخدمات  فعالية 
الدولة  داخل  المحلي  الصعيدين  على 
بالطاقة  المجاورة  للدول  واإلقليمي 
النظيفة، وبما يحقق متطلبات الطاقة 
البديلة والبيئة الخضراء وينعكس على 
من  كل  على  الشحن  تكاليف  تخفيض 

والمستهلك. المورد 
ــؤون الــحــكــومــيــة، وافـــق  وفـــي الـــشـ
المجلس على إضافة كافة تخصصات 
الدولة  في  والصحي  الطبي  القطاع 

تنافسية  وبـــرامـــج  ــادرات  ــبـ مـ ضــمــن 
الكوادر اإلماراتية »نافس«.

ومن جانب آخر، وفي سياق التقارير 
الحسابات  المجلس  اعتمد  الحكومية، 
للمعلومات  االتــحــاد  لشركة  الختامية 
االئتمانية وتقرير مدقق الحسابات للسنة 
 ،31/12/2021 في  المنتهية  المالية 
واطلع على نتائج اعتماد شركة العربية 
للدولة،  وطني  كناقل  أبوظبي  للطيران 
واستعرض إنجازات كل من مجلس إدارة 
الهيئة االتحادية للضرائب لعام 2021، 
االئتمانية  للمعلومات  االتحاد  وشركة 
لعام 2021، والمجلس االستشاري للغة 

العربية للفترة من 2022-2020.

4 اتفاقيات دولية
ــادق  ــة، صـ ــيـ ــدولـ ــي الـــعـــالقـــات الـ فـ
بين  اتفاقيات   4 على  ووافــق  المجلس 
حكومات  مــن  وعـــدد  ــة  ــدول ال حكومة 
الدولية  والمؤسسات  الصديقة  الدول 
إسبانيا  مملكة  مــع  اتفاقية  تضمنت 
األمنية  المسائل  فــي  الــتــعــاون  بشأن 
ومكافحة الجريمة، واتفاقية مع اللجنة 
الدولية للصليب األحمر في شأن إنشاء 
مكتب لها في دولة اإلمارات، واتفاقية 
ــشــراكــة االقــتــصــاديــة الــشــامــلــة مع  ال
واتفاقية  إندونيسيا،  جمهورية  حكومة 
االزدواج  لتجب  جامايكا  حكومة  مــع 
فيما  المالي  التهرب  ومنع  الضريبي 

يتعلق بالضرائب على الدخل.

محمد بن راشد مترئسًا  االجتماع بحضور مكتوم بن محمد وسيف بن زايد ومنصور بن زايد وعبداهلل بن زايد ومحمد القرقاوى وعبدالرحمن العويس والوزراء

أحمد الفالسي ومحمد البواردي وعبداهلل بن طوق وعبدالرحمن العورسهيل المزروعي وسلطان الجابر وأحمد بالهول الفالسي

أبوظبي )االتحاد( 

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس 

الوزراء الذي ُعقد في قصر الوطن 

في العاصمة أبوظبي، بحضور 

سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن 

راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

المالية، والفريق سمو الشيخ سيف 

بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ 

منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس 

مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد: »ترأست بقصر الوطن 

في العاصمة أبوظبي االجتماع 

األول لمجلس الوزراء.. استعرضنا 

في بدايته مؤشراتنا التنافسية 

والتنموية.. مؤشراتنا اليوم أقوى 

من مؤشراتنا قبل الجائحة ونمونا 

االقتصادي أسرع منه قبل الجائحة 

وقطاعاتنا التجارية والتنموية 

أضخم منها قبل الجائحة«.

وأكد سموه »دولة اإلمارات بقيادة 

أخي محمد بن زايد كانت األسرع 

في تجاوز آثار الجائحة األكبر التي 

مرت على البشرية، وكانت األكثر 

توازنًا بين صحة اإلنسان ومصالحه 

االقتصادية«.

إعادة تشكيل مجلس اإلمارات للشباب
ويف الشؤون التنظيمية، اعتمد مجلس الوزراء قرارًا باملوافقة على إعادة 

تشكيل مجلس اإلمارات للشباب، برئاسة معالي شما بنت سهيل املزروعي، 
حيث يتولى مجلس اإلمارات للشباب، ضمن املهام واالختصاصات، 

مراجعة االستراتيجيات والسياسات املقترحة املتعلقة بشؤون الشباب 
يف الدولة، وإجراء البحوث والدراسات املتعلقة بفئة الشباب، بهدف 

التعرف على آرائهم بشأن أهم القضايا املتعلقة بهم، وحتديد التحديات 
التي يواجهونها، واقتراح احللول واملبادرات والبرامج املناسبة لها، 

واقتراح احللول الالزمة لتفعيل املشاركة اإليجابية للشباب يف املجتمع 
يف مختلف القطاعات يف الدولة، واملساهمة يف تعزيز الهوية الوطنية 

واملواطنة الصاحلة لدى الشباب، إلى جانب التنسيق يف تطوير تقارير 
ونشرات تسهم يف رفع وعي الشباب بأهم القضايا واملوضوعات املتعلقة 

بهم، واملشاركة يف متثيل شباب اإلمارات يف الفعاليات الوطنية واحملافل 
الدولية والوفود الرسمية للدولة حسب التكليف.

ويف الشؤون احلكومية، وافق املجلس على حتديث اإلصدار الثاني من تقرير 
املساهمات احملددة وطنيًا )NDC(، وكلف املجلس وزارة التغير املناخي 

والبيئة باالنتهاء من االستراتيجية الوطنية للحياد املناخي 2050، ورفع 
تقرير املساهمات احملددة وطنيًا خالل 6 أشهر، حيث سترفع الدولة تقرير 

املستجدات ملساهماتها احملددة وطنيًا بهدف رفع هدفها يف خفض االنبعاثات 
يف القطاعات االقتصادية كافة إلى مستوى أعلى من الطموح، ليصل معدل 

انخفاض غازات الدفيئة إلى )31%( مقارنة بالوضع االعتيادي لألعمال 
بحلول عام 2030، وذلك حتقيقًا ملتطلبات اتفاق باريس لتغير املناخ وتلبيًة 

مليثاق غالسكو للمناخ بشأن دعوة جميع الدول لرفع مستوى الطموح املناخي 
بحلول عام 2030.

االلتزام البيئي

مـؤشراتنا 

الدولة األكــثـــــــــر تـــوازنـــــــــــًا بين صحــــــة اإلنــســـــان ومصــــالــحــــــــه االقــتــــصـــــــاديــــة

سهيل المزروعي: ثمرة رؤى 
وتوجيهات القيادة الرشيدة

أبوظبي )وام(

أكد معالي سهيل بن محمد املزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية أن تصُدر 
دولة اإلمارات مؤشرات التنافسية العاملية هو ثمرة التوجيهات السديدة والرؤى 
املستنيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه 
اهلل، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، وانعكاس ملرونة حكومة اإلمارات وفكرها 
االستباقي وجاهزيتها وقدرتها على التكيف مع املتغيرات.  وتقدم معاليه بالتهنئة 

والتبريكات لدولة اإلمارات قيادة وشعبًا لتصدرها نتائج املركز األول عامليًا يف 156 
مؤشرًا مقارنة بـ121 مؤشرًا قبل جائحة »كوفيد 19«، و432 مؤشرًا ضمن املراكز 
العشرة األولى عامليًا مقارنة بـ314 قبل »اجلائحة«، واملركز األول عامليًا يف جذب 

املواهب ويف البنية التحتية ويف مرونة القوانني والقدرة على التكيف وغيرها. 
ولفت معاليه إلى اجلهود الكبيرة التي تبذلها فرق العمل احلكومية وتوحيدها لوضع 
اخلطط املستقبلية القادرة على التنبؤ بالتحديات وحتويلها إلى فرص حقيقة، ودور 

هذه اجلهود يف ريادة دولة اإلمارات عامليًا يف مختلف القطاعات، واالزدهار والتنمية 
املستدامة. وقال معاليه: إن تعزيز مرونة قطاعات الطاقة والبنية التحتية واإلسكان 
والنقل، يأتي ضمن أولويات الوزارة انطالقًا من التزامها باملساهمة يف اجلهود املبذولة 

لتعزيز تنافسية دولة اإلمارات، من خالل إطالقها مبادرات نوعية وسن قوانني 
وتشريعات طموحة تستهدف املشروعات التنموية والتطويرية التي تقود دفتها 
وزارة الطاقة والبنية التحتية، وحتقيق ما تصبو إليه الدولة من التميز والريادة 

واإلجنازات املستقبلية الطموحة لبلوغ مئوية اإلمارات 2071 بكل اقتدار.
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محمد بن راشد خالل ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء: 

اإلمارات األسرع في تجاوز آثار »الجائحة«
بقيــــادة محمـد بن زايــد

وأضــاف سموه »مــا زالــت الكثير من 
الدول في شرق العالم وغربه تعاني من 
آثار الجائحة.. وما زالت التجارة العالمية 
لم تستعد قوتها بعد.. ولكن دولة اإلمارات 
في  عالمياً  واستثناًء  نموذجاً  أصبحت 

سرعة وقوة النمو بعد الجائحة«.
التنموية  »مــؤشــراتــنــا  ســمــوه:  ــال  وقـ
في  عالمياً  األول  المركز  حققت  اليوم 
قبل  بـ121 مؤشراً  مقارنة  156 مؤشراً 
الجائحة.. و432 مؤشراً ضمن المراكز 
العشرة األولى عالمياً مقارنة بـ314 قبل 
الجائحة.. نحن األول عالمياً في جذب 
المواهب وفي البنية التحتية وفي مرونة 
القوانين وقدرتنا على التكيف وغيرها«.

وذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن 
الـ 6  راشد »تجارتنا الخارجية للشهور 
األولى من العام الحالي تجاوزت تريليون 
بـــ840 مليار درهــم قبل  درهــم مقارنة 
الجائحة.. نمونا االقتصادي تجاوز نسبة 
22% خالل العام 2022«، فيما أضاف 
ســمــوه »قــطــاعــنــا الــســيــاحــي تــجــاوزت 
إيراداته 19 مليار درهم خالل النصف 
إجمالي  وبلغ  الجاري،  العام  من  األول 
نزالء الفنادق 12 مليون نزيل محققاً نمواً 
42%.. والتوقعات انتعاشة سياحية قوية 

مع موسم الشتاء القادم«.
ــيـــوم(  ــال ســـمـــوه: »وأقــــررنــــا )الـ ــ وقـ
ــوزراء إصــدار  الـ خــالل اجتماع مجلس 
القطاعين  بين  للشراكة  جديد  قانون 
الحكومي والخاص، هدفنا خلق فرص 
الدخول  الخاص على  القطاع  وتشجيع 
واالقتصادية  التنموية  المشاريع  فــي 
تــؤدي  شــراكــات  وتطوير  واالجتماعية 

لتحسين جودة الخدمات العامة«.
»واعتمدنا في  السمو:  وقال صاحب 
مجلس الوزراء الترخيص المؤقت ألول 
طائرة شحن في المنطقة تعمل بالطاقة 
أية  وبدون  بالكامل  النظيفة  الكهربائية 
انبعاثات.. خطوة مهمة قد تساهم في 
تغيير مستقبل قطاع الشحن مستقباًل 

وتأثيراته البيئية«.
كما قــال سموه: »وأقــررنــا عــدداً من 
االتفاقيات الدولية منها اتفاقية الشراكة 
الشاملة مع جمهورية إندونيسيا، واتفاقية 
مجال  في  للتعاون  إسبانيا  مملكة  مع 

مكافحة الجريمة واتفاقية مع الصليب 
في  لهم  مكتب  إلنشاء  الدولي  األحمر 
تجنب  اتفاقيات  من  وغيرها  الــدولــة، 

االزدواج الضريبي مع عدد من الدول«.

تنافسية دولة اإلمارات
ــوزراء،  ال مجلس  استعرض  تفصياًل، 
خالل جلسته، نتائج ومؤشرات تنافسية 
دولة اإلمــارات على المستوى العالمي، 
حيث حققت دولة اإلمارات نتائج مميزة 
فــي عـــدٍد مــن الــمــؤشــرات، بلغت 156 
للعام  عالمياً  األول  المركز  في  مؤشرا 
عام  في  مؤشراً  ـــ121  ب مقارنة   ،2022
التي  المؤشرات  عدد  بلغ  فيما   ،2020
تم فيها تحقيق المراكز الخمسة األولى 
بـ189 مؤشراً في  288 مؤشراً، مقارنة 
عام 2020، و432 مؤشراً ضمن المراكز 
الجاري  للعام  عالمياً  األولـــى  العشرة 

مقارنة بـ314 مؤشراً في عام 2020.
وفي الجانب االقتصادي، حققت دولة 
المؤشرات  في  كبيراً  تقدماً  اإلمـــارات 
االقتصادية والتجارية، حيث بلغت نسبة 
باألسعار  اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو 
الحالي  الــعــام  مــن  األول  للربع  الثابتة 
درهــم،  مليار   399 بإجمالي   ،%8.4
الربع  في  درهــم  مليار   368 بـ  مقارنة 
التجارة  األول من عام 2021، وسجلت 
الخارجية لدولة اإلمارات قفزة تاريخية 
 1.060 بإجمالي   %50 نسبة  تجاوزت 
تريليون درهم خالل النصف األول من 
العام الجاري، مقارنة بـ702 مليار درهم 

في النصف األول من عام 2020.
كــمــا اطــلــع مجلس الــــــوزراء، خــالل 
قطاع  وإنــجــازات  نتائج  على  الجلسة، 
العام  بداية  منذ  الــدولــة  في  السياحة 
الجاري، حيث نجح القطاع في تحقيق 
ــاوزت مـــا قــبــل جائحة  ــجـ مـــعـــدالت تـ
والمؤشرات  النتائج  وأظهرت  »كورونا«، 
األول  النصف  إنــجــازات خــالل  تحقيق 
ارتفاع  على  اشتملت   ،2022 عــام  من 
مساهمة السياحة في االقتصاد الوطني 
بنسبة 12%، وزيادة نسبة نمو عدد نزالء 
الفنادق في الدولة بنسبة 42% بإجمالي 
12 مليون نزيل مقارنة بنسبة 6.2% قبل 
»الجائحة«، فيما حقق القطاع السياحي 

درهــم خالل  مليار   19 بلغت  إيـــرادات 
النصف األول من العام الجاري.

الــتــشــريــعــيــة اعتمد  الـــشـــؤون  وفـــي 
اتــحــادي في  المجلس إصـــدار قــانــون 
شأن تنظيم الشراكة بين القطاع العام 
الدولة،  الخاص في  والقطاع  االتحادي 
حيث يهدف القانون إلى تنظيم مشاريع 
الشراكة بين الجهات االتحادية والقطاع 
القطاع  وتشجيع  الــدولــة،  في  الخاص 
المشاريع  في  المشاركة  على  الخاص 
التنموية واالستراتيجية، وزيادة االستثمار 
االقتصادية  القيمة  ذات  المشاريع  في 

واالجتماعية والخدمية، وتمكين الحكومة 
من تنفيذ مشاريعها االستراتيجية بكفاءة 
من  االستفادة  إلى  باإلضافة  وفاعلية، 
واإلداريــة  المالية  والخبرات  الطاقات 
والتكنولوجية  والــفــنــيــة  والتنظيمية 
المتوفرة لدى القطاع الخاص، بما يمّكن 
أفراد المجتمع من الحصول على أفضل 
قيمة  أفضل  يحقق  وبشكل  الخدمات 
مقابل التكلفة، وزيادة اإلنتاجية وتحسين 
جودة الخدمات العامة، مع ضمان إدارة 
ونقل  الــخــدمــات،  تلك  لتطوير  فاعلة 
الخاص  القطاع  من  والخبرة  المعرفة 

إلى الجهات االتحادية، وتدريب وتأهيل 
الدولة  في  االتحادية  الجهات  موظفي 
والتحول  المشاريع،  وتشغيل  إدارة  على 
التحتية  البنية  إدارة بعض مشاريع  في 
والخدمات العامة من التنفيذ والتشغيل 
أخرى  أشكال  إلــى  المباشرة  واإلدارة 
معتمدة  لسياسات  وفــقــاً  التنفيذ  مــن 
وتحفيز  ــجــودة،  ال لتحقيق  وبــضــوابــط 
القدرة التنافسية للمشاريع في األسواق 

المحلية واإلقليمية والعالمية.
وفي القطاع المصرفي، وافق المجلس 
ــون اتــحــادي  ــداد مــشــروع قــان ــ عــلــى إع
بقانون  المرسوم  أحكام  بعض  بتعديل 
اتحادي رقم )14( لسنة 2018 في شأن 
المنشآت  وتنظيم  المركزي  المصرف 
تعزيز  إلى  الهادف  المالية،  واألنشطة 
فعالية اإلجراءات التي يتخذها المصرف 
المركزي بخصوص التسهيالت الممنوحة 
لألشخاص الطبيعيين، وتخفيض نسبة 
التعثر بين العمالء، وضمان تعامل البنوك 
والمتعاملين،  المجتمع  تجاه  بمسؤولية 
بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات 
في القطاع المصرفي، حيث يستهدف 
القانون حماية عمالء المنشآت المالية 
والمؤسسات  الــبــنــوك  مــن  المرخصة 
ال  قــروضــاً  األفـــراد  تمنح  التي  المالية 
امتثالها  وضمان  دخلهم،  مع  تتناسب 

محمد بن راشد مترئسًا اجتماع مجلس الوزراء بحضور سيف بن زايد ومنصور بن زايد وعبداهلل بن زايد وفي الصورة محمد القرقاوي )الصور من وام(

مكتوم بن محمد ومحمد الحسيني وسهيل المزروعي خالل االجتماع

التنافسيــة والتنمـــــويــة اليــــــوم أقــوى 
مـمــــــــــا كانـــــت عليـــه قــبــــــل »الجـائحـة«

اإلمارات األولى عالميــــًا في جــــــذب المواهب والبنيــــة التحتيـــــة ومرونة القوانين وقدرتنا على التكيف
قطــــاعنــــــا السيــــاحـــــي تجـــــاوزت إيــــراداتــــــه 19 مليـــــــــار درهـــم خــــــــالل النصـــــــف األول من العــــام الجاري

لتعليمات وتوجيهات وقرارات المصرف 
المركزي الخاصة بحمايتهم، والحد من 
كاهلهم  إثقال  نتيجة  المتعثرين  ظاهرة 
بأقساط ال تتناسب مع مستويات دخلهم، 
وتؤدي إلى تبعات اجتماعية واقتصادية 

وغيرها.
واعتمد مجلس الــوزراء خالل جلسته 
تعديل أحــكــام الــقــانــون االتــحــادي في 
شأن المنشآت الصحية الخاصة، حيث 
ــدرج في  ــت ال الــتــعــديــالت  تتضمن أهـــم 
المطبقة  والمالية  اإلداريـــة  الــجــزاءات 
يواكب  حيث  المخالفة،  المنشآت  على 
القانون الجديد التطور الملحوظ الذي 
تشهده المنشآت الصحية الخاصة، وما 
يستدعيه من إيجاد إطار قانوني متالئم 
وتمكن  الصحي،  القطاع  احتياجات  مع 
ردع  من  القانون  في  المقررة  الجزاءات 
فيها،  العاملين  أو  المخالفة  المنشآت 
وتحافظ في نفس الوقت على استمرار 
الخدمات  على  التأثير  وعــدم  النشاط 
المقدمة وتعطيل مصالح أفراد المجتمع 

الذين يتلقون تلك الخدمات.
المجلس  اعتمد  نفسه،  اإلطــار  وفــي 
إصــدار قانون اتحادي في شأن مزاولة 
أهم  تضم  حيث  البيطري،  الطب  مهنة 
بنود القانون اشتراطات طالب الترخيص 
لــمــزاولــة الــمــهــنــة، وإنــشــاء ســجــل عــام 
لقيد  والبيئة  المناخي  التغير  وزارة  في 
بالمهن  والعاملين  البيطريين  األطــبــاء 
الطبية البيطرية المساعدة في الدولة، 

المرخصين بالدولة، وذلك بالتنسيق مع 
الجهات المعنية.

ــق مجلس الــــــوزراء، خــالل  ــ كــمــا واف
جلسته، على إجراءات الترخيص المؤقت 
لتشغيل نوع جديد من طائرات الشحن، 
وذلك ضمن مشاريع مختبر التشريعات 
في األمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث 
تعمل هذه الطائرات بالطاقة الكهربائية 
ومن دون انبعاثات، مما يساهم في ترسيخ 
الدولة  في  المتطورة  التنظيمية  البيئة 

والتزامها بالحياد المناخي )2050(.
لتشغيل  المؤقت  الترخيص  ويتيح 
مبتكر  مشروع  تنفيذ  الشحن  طائرة 

المتحدة  العربية  اإلمـــارات  دولــة  في 
المنطقة،  مــســتــوى  عــلــى  مــرة  وألول 
تحقيق  ــشــروع  ــم ال يــســتــهــدف  حــيــث 
والشحن  اللوجستية  الخدمات  فعالية 
الدولة  داخل  المحلي  الصعيدين  على 
بالطاقة  المجاورة  للدول  واإلقليمي 
النظيفة، وبما يحقق متطلبات الطاقة 
البديلة والبيئة الخضراء وينعكس على 
من  كل  على  الشحن  تكاليف  تخفيض 

والمستهلك. المورد 
ــؤون الــحــكــومــيــة، وافـــق  وفـــي الـــشـ
المجلس على إضافة كافة تخصصات 
الدولة  في  والصحي  الطبي  القطاع 

تنافسية  وبـــرامـــج  ــادرات  ــبـ مـ ضــمــن 
الكوادر اإلماراتية »نافس«.

ومن جانب آخر، وفي سياق التقارير 
الحسابات  المجلس  اعتمد  الحكومية، 
للمعلومات  االتــحــاد  لشركة  الختامية 
االئتمانية وتقرير مدقق الحسابات للسنة 
 ،31/12/2021 في  المنتهية  المالية 
واطلع على نتائج اعتماد شركة العربية 
للدولة،  وطني  كناقل  أبوظبي  للطيران 
واستعرض إنجازات كل من مجلس إدارة 
الهيئة االتحادية للضرائب لعام 2021، 
االئتمانية  للمعلومات  االتحاد  وشركة 
لعام 2021، والمجلس االستشاري للغة 

العربية للفترة من 2022-2020.

4 اتفاقيات دولية
ــادق  ــة، صـ ــيـ ــدولـ ــي الـــعـــالقـــات الـ فـ
بين  اتفاقيات   4 على  ووافــق  المجلس 
حكومات  مــن  وعـــدد  ــة  ــدول ال حكومة 
الدولية  والمؤسسات  الصديقة  الدول 
إسبانيا  مملكة  مــع  اتفاقية  تضمنت 
األمنية  المسائل  فــي  الــتــعــاون  بشأن 
ومكافحة الجريمة، واتفاقية مع اللجنة 
الدولية للصليب األحمر في شأن إنشاء 
مكتب لها في دولة اإلمارات، واتفاقية 
ــشــراكــة االقــتــصــاديــة الــشــامــلــة مع  ال
واتفاقية  إندونيسيا،  جمهورية  حكومة 
االزدواج  لتجب  جامايكا  حكومة  مــع 
فيما  المالي  التهرب  ومنع  الضريبي 

يتعلق بالضرائب على الدخل.

محمد بن راشد مترئسًا  االجتماع بحضور مكتوم بن محمد وسيف بن زايد ومنصور بن زايد وعبداهلل بن زايد ومحمد القرقاوى وعبدالرحمن العويس والوزراء

أحمد الفالسي ومحمد البواردي وعبداهلل بن طوق وعبدالرحمن العورسهيل المزروعي وسلطان الجابر وأحمد بالهول الفالسي

أبوظبي )االتحاد( 

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس 

الوزراء الذي ُعقد في قصر الوطن 

في العاصمة أبوظبي، بحضور 

سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن 

راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

المالية، والفريق سمو الشيخ سيف 

بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ 

منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس 

مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد: »ترأست بقصر الوطن 

في العاصمة أبوظبي االجتماع 

األول لمجلس الوزراء.. استعرضنا 

في بدايته مؤشراتنا التنافسية 

والتنموية.. مؤشراتنا اليوم أقوى 

من مؤشراتنا قبل الجائحة ونمونا 

االقتصادي أسرع منه قبل الجائحة 

وقطاعاتنا التجارية والتنموية 

أضخم منها قبل الجائحة«.

وأكد سموه »دولة اإلمارات بقيادة 

أخي محمد بن زايد كانت األسرع 

في تجاوز آثار الجائحة األكبر التي 

مرت على البشرية، وكانت األكثر 

توازنًا بين صحة اإلنسان ومصالحه 

االقتصادية«.

إعادة تشكيل مجلس اإلمارات للشباب
ويف الشؤون التنظيمية، اعتمد مجلس الوزراء قرارًا باملوافقة على إعادة 

تشكيل مجلس اإلمارات للشباب، برئاسة معالي شما بنت سهيل املزروعي، 
حيث يتولى مجلس اإلمارات للشباب، ضمن املهام واالختصاصات، 

مراجعة االستراتيجيات والسياسات املقترحة املتعلقة بشؤون الشباب 
يف الدولة، وإجراء البحوث والدراسات املتعلقة بفئة الشباب، بهدف 

التعرف على آرائهم بشأن أهم القضايا املتعلقة بهم، وحتديد التحديات 
التي يواجهونها، واقتراح احللول واملبادرات والبرامج املناسبة لها، 

واقتراح احللول الالزمة لتفعيل املشاركة اإليجابية للشباب يف املجتمع 
يف مختلف القطاعات يف الدولة، واملساهمة يف تعزيز الهوية الوطنية 

واملواطنة الصاحلة لدى الشباب، إلى جانب التنسيق يف تطوير تقارير 
ونشرات تسهم يف رفع وعي الشباب بأهم القضايا واملوضوعات املتعلقة 

بهم، واملشاركة يف متثيل شباب اإلمارات يف الفعاليات الوطنية واحملافل 
الدولية والوفود الرسمية للدولة حسب التكليف.

ويف الشؤون احلكومية، وافق املجلس على حتديث اإلصدار الثاني من تقرير 
املساهمات احملددة وطنيًا )NDC(، وكلف املجلس وزارة التغير املناخي 

والبيئة باالنتهاء من االستراتيجية الوطنية للحياد املناخي 2050، ورفع 
تقرير املساهمات احملددة وطنيًا خالل 6 أشهر، حيث سترفع الدولة تقرير 

املستجدات ملساهماتها احملددة وطنيًا بهدف رفع هدفها يف خفض االنبعاثات 
يف القطاعات االقتصادية كافة إلى مستوى أعلى من الطموح، ليصل معدل 

انخفاض غازات الدفيئة إلى )31%( مقارنة بالوضع االعتيادي لألعمال 
بحلول عام 2030، وذلك حتقيقًا ملتطلبات اتفاق باريس لتغير املناخ وتلبيًة 

مليثاق غالسكو للمناخ بشأن دعوة جميع الدول لرفع مستوى الطموح املناخي 
بحلول عام 2030.

االلتزام البيئي

مـؤشراتنا 

الدولة األكــثـــــــــر تـــوازنـــــــــــًا بين صحــــــة اإلنــســـــان ومصــــالــحــــــــه االقــتــــصـــــــاديــــة

سهيل المزروعي: ثمرة رؤى 
وتوجيهات القيادة الرشيدة

أبوظبي )وام(

أكد معالي سهيل بن محمد املزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية أن تصُدر 
دولة اإلمارات مؤشرات التنافسية العاملية هو ثمرة التوجيهات السديدة والرؤى 
املستنيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه 
اهلل، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، وانعكاس ملرونة حكومة اإلمارات وفكرها 
االستباقي وجاهزيتها وقدرتها على التكيف مع املتغيرات.  وتقدم معاليه بالتهنئة 

والتبريكات لدولة اإلمارات قيادة وشعبًا لتصدرها نتائج املركز األول عامليًا يف 156 
مؤشرًا مقارنة بـ121 مؤشرًا قبل جائحة »كوفيد 19«، و432 مؤشرًا ضمن املراكز 
العشرة األولى عامليًا مقارنة بـ314 قبل »اجلائحة«، واملركز األول عامليًا يف جذب 

املواهب ويف البنية التحتية ويف مرونة القوانني والقدرة على التكيف وغيرها. 
ولفت معاليه إلى اجلهود الكبيرة التي تبذلها فرق العمل احلكومية وتوحيدها لوضع 
اخلطط املستقبلية القادرة على التنبؤ بالتحديات وحتويلها إلى فرص حقيقة، ودور 

هذه اجلهود يف ريادة دولة اإلمارات عامليًا يف مختلف القطاعات، واالزدهار والتنمية 
املستدامة. وقال معاليه: إن تعزيز مرونة قطاعات الطاقة والبنية التحتية واإلسكان 
والنقل، يأتي ضمن أولويات الوزارة انطالقًا من التزامها باملساهمة يف اجلهود املبذولة 

لتعزيز تنافسية دولة اإلمارات، من خالل إطالقها مبادرات نوعية وسن قوانني 
وتشريعات طموحة تستهدف املشروعات التنموية والتطويرية التي تقود دفتها 
وزارة الطاقة والبنية التحتية، وحتقيق ما تصبو إليه الدولة من التميز والريادة 

واإلجنازات املستقبلية الطموحة لبلوغ مئوية اإلمارات 2071 بكل اقتدار.
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مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني لـ»  «:

مباحثات فنية لتنفيذ مشروع طائرة 

شحــن تعمـــل بالطـــاقـــة النظـيـفـــة 

رشا طبيلة )أبوظبي( 

الهيئة  عــام  مدير  الــســويــدي  سيف  قــال 
»الهيئة« تجري  إن  المدني،  للطيران  العامة 
لوضع  عمل  فــرق  وتُشكل  فنية  مباحثات 
لطائرة شحن  لمشروع   التشغيلية  الخطط 
تعمل بالطاقة النظيفة داخل الدولة، بالتعاون 
مع إحدى شركات العالمية في مجال الشحن 
التشريعات  مختبر  مع  وبالتنسيق  الجوي 

باالختبارات التجريبية.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ»التحاد«: 
التنظيمية  البيئة  بتأهيل  )الهيئة(  »ستقوم 
لتلك العمليات التجريبية وتقييم المتطلبات 
على  والــرقــابــة  واإلشــــراف  لها  التشغيلية 

العمليات الفنية خالل المرحلة التجريبية«.
برئاسة صاحب  ــوزراء،  ال واعتمد مجلس 
مكتوم،  آل  راشــد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
ــوزراء  ال مجلس  رئيس  الــدولــة  رئيس  نائب 
الترخيص  أمـــس،  اهلل،  رعـــاه  دبـــي،  حــاكــم 
المؤقت ألول طائرة شحن في المنطقة تعمل 
بالطاقة الكهربائية النظيفة بالكامل ومن دون 
أي انبعاثات، في خطوة مهمة تسهم في تغيير 
وتأثيراته  مستقباًل  الشحن  قطاع  مستقبل 
لتشغيل  المؤقت  الترخيص  ويتيح  البيئية. 
طائرة الشحن تنفيذ مشروع مبتكر في دولة 
على  مرة  وألول  المتحدة  العربية  اإلمــارات 
المشروع  المنطقة، حيث يستهدف  مستوى 
تحقيق فعالية الخدمات اللوجستية والشحن 

الــدولــة  داخـــل  المحلي  الــصــعــيــديــن  عــلــى 
واإلقليمي للدول المجاورة بالطاقة النظيفة، 
وبما يحقق متطلبات الطاقة البديلة والبيئة 
تكاليف  تخفيض  على  وينعكس  الخضراء 

الشحن على كل من المورد والمستهلك. 
نوع  لتشغيل  المؤقت  الترخيص  ويــأتــي 
مشاريع  ضمن  الشحن  طائرات  من  جديد 
مختبر التشريعات في األمانة العامة لمجلس 
الوزراء، حيث تعمل هذه الطائرات بالطاقة 
الكهربائية ومن دون انبعاثات، مما يسهم في 
ترسيخ البيئة التنظيمية المتطورة في الدولة 

والتزامها بالحياد المناخي 2050. 
للطيران  العامة  الهيئة  عــام  مدير  ولفت 
ــوم  حالياً  ــق ت »الــهــيــئــة«  أن  ــى  إلـ الــمــدنــي 

بالمباحثات الفنية وتشكيل فريق عمل لوضع 
خالل  المشروع  لعمل  التشغيلية  الخطط 

الفترة القادمة. 
الطائرة  مميزات  حول  »الهيئة«  وبحسب 
كهربائية  شحن  طــائــرة  فهي  الكهربائية، 
من  انبعاثات  أي  دون  من  وتعمل  بالكامل 
خاصًة  كهربائية  محركات  استخدام  خالل 
تمكن الطائرة من قطع مسافة قياسية تبلغ 
متطورة  بتكنولوجيا  وتتميز  كيلومتراً،   380
عدة  لنقل  ومصممة  الطيران  في  للتحكم 
ومطارات  التوزيع  مراكز  بين  نقل  منصات 
الدولة، بما يحقق متطلبات الطاقة البديلة 
والبيئة الخضراء والذي يعزز بدوره تخفيض 

تكاليف الشحن.

تأهيل البيئة التنظيمية 
للعمليات التجريبية 
وتقييم المتطلبات 

التشغيلية

الطائرة مزودة بمحركات 
كهربائية تقطع مسافة 

قياسية تبلغ 380 
كيلومترًا

 
سيف السويدي

مسؤولون وخبراء:

نموذج عالمي في التعافي واستعادة مسار االنتعاش

اقتصاد اإلمارات 

شراكة العام والخاص
صالح  آل  صالح  عبدالرحمن  معالي  أّكــد 
المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، أن 
اعتماد مجلس الوزراء إصدار قانون اتحادي 
العام  القطاع  بين  الشراكة  تنظيم  شأن  في 
االتحادي والقطاع الخاص في الدولة، خطوة 
التفّوق  ضوء  في  سيما  ال  مهمة،  اقتصادية 
التنافسية  مؤشرات  في  العالمي  اإلمــاراتــي 
التنموية التي حلّت الدولة فيها بالمركز األول.

في  اإلمــاراتــي  بالنموذج  معاليه  ــاد  وأشـ  
عالمية  منارة  أصبح  الــذي  الحكومي  العمل 
توّجه الحكومات في العالم في سبل حوكمة 
مشّدداً  المستدامة،  التنمية  أهــداف  تنفيذ 
على أن تعزيز منظومة الشراكة بين القطاعين 
الوطني،  المستوى  على  والخاص  الحكومي 
الحراك  ويُكسب  االستثمارية  الفرص  يُثري 
على  والقدرة  المرونة  المستمر  االقتصادي 
الصمود، ويدعم المساعي الرامية إلى مواصلة 

تطوير البنية التحتية في الدولة.
وقال المدير العام لدائرة المالية في دبي: 
»قطعت حكومة دبي، بتوجيهات صاحب السمو 
خطوات  مكتوم  آل  راشــد  بن  محمد  الشيخ 
القطاعين  بين  الــشــراكــة  مــجــال  فــي  مهّمة 
إلــى أن مــن شأن  ــخــاص«، مشيراً  الــعــام وال
توجيهات سمّوه تهيئة أفضل الظروف لتشجيع 
قطاعات األعمال المختلفة في الدولة وتحفيز 
التي  الــرائــدة  المكانة  إطــار  في  االستثمار، 
تتبّوأها الدولة بوصفها مركزاً مالياً وتجارياً 

عالمياً مرموقاً.

نقلة نوعية
مصبح  محبوب  أحــمــد  قـــال  جهته،  مــن 
المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي 
لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: 
»يمثل إصدار مجلس الــوزراء الموقر قانوناً 
الحكومي  القطاعين  بين  للشراكة  جــديــداً 
والخاص نقلة نوعية جديدة لتطوير االقتصاد 
الوطني عبر فتح آفاق جديدة لشراكة القطاع 
الحكومي مع القطاع الخاص في تنمية كافة 

ستتاح  حيث  االقتصادي،  النشاط  مجاالت 
للقطاع الخاص فرص الدخول في المشاريع 
التنموية واالقتصادية واالجتماعية ما يدعم 
أهــداف  تحقيق  في  المشاركة  على  قدرته 
القيادة  أطلقتها  التي  الخمسين  مشاريع 
وصوالً  التنموية  المسيرة  لتعزيز  الحكيمة 

مئوية اإلمارات 2071«.
الشراكة مع  دبي  »تولي جمارك  وأضــاف: 
القطاع الخاص اهتماماً كبيراً لتحقيق هدف 
الوصول بتجارة دبي الخارجية إلى 2 تريليون 
درهم، حيث تعمل الدائرة على إشراك القطاع 
لتعزيز  ومبادراتها  مشاريعها  بكافة  الخاص 
الخدمات  كافة  مــن  االســتــفــادة  قــدرتــه على 
التجارية والجمركية الرائدة التي يتم توفيرها 

للعمالء من أجل ترسيخ موقع الدولة في الريادة 
العالمية على مستوى الخدمات الجمركية«.

المرونة والتنويع
من جهته، أكد محمد مصبح النعيمي رئيس 
مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، أن دولة 
اإلمارات نجحت، خالل العقود الماضية، في 
وضع دعائم اقتصاد مستدام يتمتع بالمرونة 
التحديات  مواجهة  على  والــقــدرة  والتنويع 
والمتغيرات العالمية، الفتاً إلى أن المؤشرات 
االقتصادية التي تحققت خالل النصف األول 
من العام الجاري تجسد الديناميكية التي يتمتع 
بها االقتصاد الوطني، وصالبته أمام تداعيات 
جائحة »كوفيد - 19« والتي شكلت إحدى أكبر 

األزمات التي واجهت االقتصاد العالمي منذ 
عقود طويلة.

ــري، مــديــر  ــمــهــي وأكــــد مــحــمــد هـــالل ال
ــام غــرفــة تــجــارة وصــنــاعــة أبــوظــبــي، أن  ع
قيادتها  توجيهات  بفضل  اإلمـــارات،  ــة  دول
في  اإلنجازات  تحقيق  ستواصل  الرشيدة، 
الريادية  مكانتها  وترسيخ  كافة،  المجاالت 
على الخريطة العالمية، حيث جاءت قرارات 
مجلس الوزراء لتؤكد المضي نحو المستقبل 
التنمية  تحقيق  سبيل  فــي  ثــابــتــة  بخطى 
واالزدهار، مستفيدة من التنوع الذي تتمتع 
حافزاً  يشكل  ما  االقتصادية،  مقوماتها  به 
لتشجيع االستثمارات في مختلف القطاعات 

االقتصادية الحيوية.

مصطفى عبد العظيم )دبي(

أكد مسؤولون وخبراء، أن اقتصاد دولة اإلمارات يعد أحد أبرز 

االقتصادات العالمية القليلة التي تمكنت خالل فترة قصيرة 

من تجاوز تداعيات جائحة »كوفيد - 19« والعودة السريعة 

إلى مسار االنتعاش، الفتين إلى أن المؤشرات االقتصادية 

القوية للنصف األول من العام الجاري، تعكس صالبة االقتصاد 

الوطني في مواجهة التحديات وأوضح هؤالء أن معدالت 

النمو المرتفعة التي سجلتها القطاعات الرئيسية خالل 

النصف األول وتجاوز العديد منها مستويات ما قبل »الجائحة«، 

فضاًل عن القرارات واإلجراءات التي تتخذها الحكومة لترسيخ 

مسار النمو، تعكس جميعها صورة متفائلة بقدرة االقتصاد 

اإلماراتي على مواصلة االنتعاش واحتواء موجة التباطؤ 

التي يشهدها االقتصاد العالمي منذ بداية الربع الثاني من 

العام الجاري، مستفيدًا من قاعدة التنويع االقتصادي التي 

يتمتع بها مقارنة من العديد من االقتصادات النفطية، والتي 

ساهمت بشكل كبير في دفع عجلة التعافي، خاصة خالل 

الفترة التي سبقت االرتفاعات األخيرة في أسعار النفط.

حنان منصور أهلي: اإلمارات ضمن أفضل
10 دول بالعالم في 432 مؤشرًا تنافسيًا

دبي )االتحاد( 

قالت حنان منصور أهلي، مدير املركز 
االحتادي للتنافسية واإلحصاء: »نحن يف 

دولة اإلمارات نفخر بقيادة استثنائية جعلت 
من الدولة منوذجًا عامليًا ومرجعًا مهمًا يف 

القدرات التنافسية. وعندما تكون احلكومة 
على كفاءة عالية، وتتمتع باملرونة يف التعاطي 
مع املتغيرات العاملية، وتقوم مببادرات مبتكرة، 

وتصدر قوانني وتشريعات حتّسن من حياة 
الناس وتزيد من الرفاهية يف املجتمع، وتّطور 

من منظومتها املجتمعية كاملة، هذا الكالم 
ينعكس كمخرجات طبيعية على تعزيز 

تنافسية الدولة واالرتقاء بها إلى مصايف 
دول العالم، وتبوؤها أفضل املراكز يف التقارير 

الدولية«.
وتابعت أهلي: »نرصد يف املركز االحتادي 

للتنافسية واإلحصاء 1502 مؤشر تنافسي 

ضمن أهم التقارير العاملية وجاءت دولة 
اإلمارات من أفضل 10 دول يف العالم يف 

432 من هذه املؤشرات، أي بحوالي %30 
من إجمالي املؤشرات العاملية، متقدمة على 

العديد من الدول التي لها تاريٌخ عريق يف 
التنافسية، كما حققت اإلمارات املركز األولى 
عربيًا يف 505 مؤشرات من إجمالي املؤشرات 

العاملية«. وأشارت أهلي إلى أن كل ذلك نتيجة 
للجهود الكبيرة التي تقوم بها أجهزة الدولة 

ومؤسسات القطاع اخلاص لدعم تنافسية 
دولة اإلمارات، وتعزيز االقتصاد الوطني، يف 
شتى املجاالت من جتارة، وصناعة، وسياحة 

وتعليم وصحة، وغيرها من القطاعات 
احليوية، وتشهد بها أرقام النمو االقتصادي 

التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«، أمس، 
خالل ترؤس سموه اجتماع مجلس الوزراء.

وأكدت أن اإلمارات متضي نحو التنافسية 
العاملية برؤية طموحة تستشرف املستقبل، 

وترسخ ثقافة التميز يف أن تكون مبقدمة دول 
العالم يف التنافسية وعلى مختلف األصعدة، 
مشيرة إلى أن صدارة اإلمارات للمرتبة األولى 

عامليًا يف 156 مؤشرًا جاءت يف قطاعات 
عدة، من بينها االقتصاد، واملالية واملصارف، 
والصحة، والتكنولوجيا املتقدمة، والطاقة 
والبنية التحتية، واألمن الرقمي، والتعليم، 

والتوازن بني اجلنسني، والقوانني والتشريعات، 
ورأس املال البشري، والتعليم، والبيئة والتغير 

املناخي، وجذب املواهب.

عبدالسالم الكياليمحمد مصبح النعيميعبد الرحمن آل صالحأحمد محبوب  محمد هالل المهيري

قال اخلبير السياحي عبد السالم 
الكيالي، إن األرقام التي حققها قطاع 

السياحة يف اإلمارات، خالل النصف األول 
من العام اجلاري، تشكل ترجمة حقيقية 
لنجاح اجلهود واإلجراءات التي قامت بها 

احلكومة االحتادية والهيئات والدوائر 
السياحية احمللية لعودة االنتعاش سريعًا 

للقطاع والتي كان لها أثر كبير يف وضع 
اإلمارات يف صدارة قائمة الوجهات 

السياحية األسرع تعافيًا على مستوى 
العالم.

وأوضح أن القطاع السياحي يف اإلمارات 
جنح يف أن يشكل منوذجًا عامليًا يحتذى 
به يف جتاوز آثار جائحة »كوفيد - 19«، 

متوقعًا أن يواصل القطاع انتعاشه مع 
بداية موسم الذروة، والزخم املتوقع يف 

التدفقات السياحية خالل الفترة املقبلة 
من األسواق الرئيسية.

ولفت إلى أن األنشطة الترويجية 
والتسويقية التي تقوم بها الدوائر 

والهيئات السياحية يف الدولة يف األسواق 
العاملية املختلفة، تساهم بشكل كبير يف 

ترسيخ اإلمارات وجهة سياحية جاذبة 
وتنافسية يف قلب خريطة السياحة 

الدولية.

انتعاش 
سياحي
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خالل زيارته مقر سفارة المملكة المتحدة في أبوظبي

عبدالله بن زايد يقدم التعازي يف وفاة امللكة إليزابيث الثانية

أبوظبي )وام(

قدم سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل 
نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، 
تعازيه في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، 
خالل زيارته، أمس، مقر سفارة المملكة 

المتحدة في أبوظبي. 
وعّبر سموه عن خالص تعازيه وصادق 
إليزابيث  الملكة  وفـــاة  فــي  مــواســاتــه 
الكبيرة  الــراحــلــة  أن  مــؤكــداً  الثانية، 
عالقات  ــارات  ــ اإلم دولـــة  مــع  جمعتها 
رمزاً  وكانت  وطيدة،  تاريخية  صداقة 

عالمياً للحكمة واالعتدال والتسامح. 
إليزابيث  الملكة  أن  وأضــاف سموه، 
نموذج  ترسيخ  على  حرصت  الثانية 
فريد للتعاون المشترك المثمر والبناء 
مؤكداً  بلدينا،  وتقدم  ازدهــار  أجل  من 
أن العالقات الثنائية بين دولة اإلمارات 
وقوية  تاريخية  المتحدة  والمملكة 
تمنياته  عّبر سموه عن  كما  ومتطورة. 
للمملكة المتحدة وشعبها الصديق دوام 
التقدم واالزدهــار بقيادة جاللة الملك 
تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة 

لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

عبداهلل بن زايد يدون كلمة في دفتر العزاء عبداهلل بن زايد خالل تقديم التعازي )وام(

الراحلة الكبيرة جمعتها مع اإلمارات عالقات صداقة تاريخية وطيدة

رسخت نموذجًا فريدًا للتعاون المثمر من أجل ازدهار بلدينارمز عالمي للحكمة واالعتدال والتسامح

غباش يترأس وفد »الوطني« 

يف زيارة عدٍد من دول أميركا الالتينية

أبوظبي )االتحاد(

يترأس معالي صقر غباش رئيس 
وفد  ــحــادي  االت الــوطــنــي  المجلس 
المجلس الذي سيقوم بزيارة رسمية 
الالتينية،  أميركا  إلى عدد من دول 
خالل الفترة من 12إلى 22 سبتمبر 
تعزيز  إلى  الزيارة  وتهدف  الجاري، 
المجلس  بــيــن  الثنائية  الــعــالقــات 
كل  وبرلمانات  االتــحــادي  الوطني 
االتحادية،  البرازيل  جمهورية  من 
وجمهورية  األورغـــواي،  وجمهورية 

كولومبيا،  وجــمــهــوريــة  بـــاراغـــواي، 
ــات الـــشـــراكـــة  ــالقـ ــعـ تـــجـــســـيـــداً لـ
العالقات  ومــواكــبــة  االستراتيجية 
المتنامية بين دولة اإلمارات العربية 
المتحدة والدول التي ستتم زيارتها.
ومن المقرر أن يعقد معالي صقر 
ــيــس الــمــجــلــس الــوطــنــي  ــاش رئ غــب

جلسات  الــزيــارات  خالل  االتحادي 
البرلمانات،  رؤســـاء  مــع  مباحثات 
ــدداً مـــن الــمــســؤولــيــن،  ــ ويــلــتــقــي عـ
ــز عــالقــات  ــعــزي لــمــنــاقــشــة ســبــل ت
سيما  المجاالت  جميع  في  التعاون 
قيادة  رؤيــة  يحقق  بما  البرلمانية، 
الصديقة  والبلدان  اإلمـــارات  دولــة 

وتطلعات شعوبها.
ــد الــمــجــلــس الــوطــنــي  ــضــم وفـ وي
ــادي فــي عــضــويــتــه أعــضــاء  ــحـ االتـ
ــة مــع  ــداقـ ــصـ ــة الـ ــجــن مــجــمــوعــة ل
الالتينية،  أميركا  دول  برلمانات 

ــارق حميد  الــدكــتــور طــ كـــاًل مـــن: 
وسعيد  المجموعة،  رئيس  الطاير 
ــس  ــي ــــدي نـــائـــب رئ ــاب ــ ــع ــ راشــــــد ال
ثنية  بن  ماجد  ومريم  المجموعة، 
المجلس  أعضاء  المجموعة،  عضو 
عمر  والدكتور  االتــحــادي،  الوطني 
العام  األمين  النعيمي  الرحمن  عبد 
البسطي  راشــد  وعــفــراء  للمجلس، 
لالتصال  المساعد  الــعــام  األمــيــن 
المرزوقي  أحمد  وطارق  البرلماني، 
األمين العام المساعد لقطاع شؤون 

الرئاسة.

تعزيز العالقات الثنائية 
في المجاالت البرلمانية

العين )وام(

بن حمدان  الشيخ سلطان  قدم 
بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى 
مملكة البحرين واجب العزاء إلى 
محمد أحمد برشيد الظاهري في 
وذلك  »زوجته«،  لها  المغفور  وفاة 
بمدينة  الخبيصي  مجلس  فــي 
الــعــيــن. كــمــا تقبل الــعــزاء أبــنــاء 

الفقيدة والعصري سعيد الظاهري 
سفير الدولة لدى المغرب. 

ــطــان بن  وأعـــــرب الــشــيــخ ســل
حمدان بن زايد عن خالص تعازيه 
ــرة وذوي  وصـــادق مــواســاتــه ألسـ
القدير  العلي  اهلل  داعياً  الفقيدة، 
وأن  رحمته،  بواسع  يتغمدها  أن 
يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها 

وذويها الصبر والسلوان.

أبوظبي )وام( 

تعزيز  االستراتيجية سبل  والبحوث  للدراسات  اإلمــارات  مركز  بحث 
التعاون مع مراكز الدراسات في الصين، وذلك خالل اللقاء الذي جمع 
للدراسات  اإلمــارات  مركز  عام  مدير  النعيمي،  الدكتور سلطان محمد 
غو  ييمينغ  وتشانغ  بأبوظبي  المركز  مقّر  في  االستراتيجية،  والبحوث 
سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة. وأعرب السفير الصيني عن 
اعتزاز بالده بالروابط القوية التي تجمعها بدولة اإلمارات، وما تحمله من 
تقدير لما تقوم به الدولة من أدوار إيجابية مؤثرة في الصعيدين اإلقليمي 
والدولي بشتى مجاالت العمل التنموي، فضاًل عّما تقّدمه من إسهامات 
إنسانية جليلة في مناطق متفرقة من العالم؛ ما جعلها نموذجاً يُحتذى 
به على الصعيد الدولي.  ورّحب النعيمي في بداية اللقاء بالسفير، وأكد 
أن مركز اإلمــارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، بصفته مؤسسة 
بحثية، يسعى إلى أداء دور فاعل في تنمية العالقات الثنائية بين البلدين 
في المجاالت األكاديمية والبحثية، وتوطيد التعاون المشترك مع مراكز 

البحوث الصينية، بما يسهم في تعزيز أواصر التعاون المشترك.  

سلطان بن حمدان بن زايد يعزي محمد 

برشيد الظاهري يف وفاة زوجته

سلطان بن حمدان بن زايد خالل تقديمه واجب العزاء )وام(

سلطان النعيمي خالل جولة السفير الصيني في المركز )وام(

في إطار مذكرة التفاهم بين حكومتي البلدين 

السنغال تتعرف على تجارب اإلمارات يف تطوير العمل الحكومي

دبي )االتحاد(

جمهورية  مــن  حكومي  وفــد  اطــلــع 
الناجحة  ــجــارب  ــت ال عــلــى  الــســنــغــال 
العمل  ونــمــاذج  الممارسات  وأفــضــل 
ــارات خالل  ــ اإلم دولــة  فــي  الحكومي 
زيارة رسمية أجراها للدولة، في إطار 
بين حكومتي  الموقعة  التفاهم  مذكرة 
البلدين للتعاون في مجاالت التحديث 

والتطوير الحكومي.
خلفان  بنت  عهود  معالي  والتقت 
الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي 
الزائر،  السنغالي  الوفد  والمستقبل، 
الثنائي  الــتــعــاون  ــاق  آفـ معه  وبحثت 
الحكومي،  التحديث  في  البلدين  بين 
المشترك  المعرفي  التبادل  ومجاالت 
والسنغال،  اإلمــــارات  حكومتي  بين 
الدائم  اإلمــارات  مؤكدة سعي حكومة 
حكومات  مع  البناءة  العالقات  لتعزيز 
وترسيخ  والصديقة،  الشقيقة  الــدول 
يقوم على  هــادف  دولــي  تعاون  نموذج 

مشاركة الخبرات والتجارب.
إلى  السنغالي  الوفد  زيــارة  وهدفت 
والتعرف  والخبرات  المعارف  تبادل 
على نماذج العمل المبتكرة في العمل 
التطويرية  واألفكار  والــرؤى  الحكومي 
والتجارب الناجحة في اإلمارات، كما 
الخطط  استعراض  الزيارة  خالل  تم 
الــمــبــادرات  أهــم  وبــحــث  المستقبلية 
القطاعات  مختلف  في  االستراتيجية 
ــم االتـــفـــاق عليها  ــحــاور الــتــي ت ــم وال

طورتها  التي  التجارب  من  باالستفادة 
دولة اإلمارات في العمل الحكومي.

تــــرأس الـــوفـــد الــســنــغــالــي محمد 
وزارة  في  العام  األمين  ديــوب  محمود 
الخدمة  وتحديث  العمومية  الوظيفة 
العامة. يرافقه المين سار األمين العام 
المساعد في األمانة العامة للحكومة، 
في  الــوزيــر  مستشار  فــاي  اهلل  وعبد 
وإبراهيما  للرئاسة،  العامة  األمــانــة 
ندياي العضو المنتدب لمكتب التنظيم 
للرئاسة،  العامة  األمانة  في  والطرق 

إلى جانب عدٍد من المسؤولين.

جانب من زيارة الوفد السنغالي )من المصدر(

تعزيز التعاون بني »اإلمارات 

للدراسات« ومراكز صينية

قرقاش: تفاعل مع شخصية عامة خدمت بالدها بحكمة والتزام
أبوظبي )االتحاد(

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، 
املستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس 

الدولة، أن االهتمام العاملي الكبير برحيل 
امللكة إليزابيث الثانية، تفاعل مع شخصية 
عامة كرست حياتها خلدمة بالدها بحكمة 

والتزام، وأن ثنائية القيادة واملؤسسات، رافعة 
تطور الدول ونهضتها.

وقال معاليه، يف تغريدة على »تويتر« 
أمس: »االهتمام العاملي الكبير برحيل 

امللكة إليزابيث الثانية يف جوهره تفاعل 
مع شخصية عامة كرست حياتها خلدمة 

بالدها بحكمة والتزام عبر عقود، وتفاعل 
مع املؤسسة التي تضمن االستقرار والتقاليد 

التي تعّزز مسيرة األوطان. باحملصلة، فإن 
ثنائية القيادة واملؤسسات هي رافعة تطور 

الدول ونهضتها«.

تعزيز الشراكات عامل 
محوري للنهوض 

بالحكومات

عبدهللا لوتاه

ثنائية القيادة 
والمؤسسات رافعة 

تطور الدول

تعاون

أكد عبد اهلل ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء يف وزارة شؤون مجلس 
الوزراء، أن تعزيز التعاون والشراكات الدولية يف التحديث احلكومي ميثل عاماًل محوريًا 

يف النهوض باحلكومات وتعزيز مرونتها وجاهزيتها للمستقبل مبا ينعكس إيجابًا على 
حياة أفراد املجتمع، مشيرًا إلى أن حكومة دولة اإلمارات حريصة على مشاركة معارفها 

وجتاربها الناجحة مع احلكومات والدول لالرتقاء مبستوى الكفاءة واألداء وتعزيز 
جاهزية احلكومات للمستقبل، باالستفادة من التجارب التي طورتها دولة اإلمارات يف 

التحديث احلكومي لتحسني حياة الناس وبناء مستقبل أفضل.
وقال عبد اهلل لوتاه: إن زيارة وفد حكومة جمهورية السنغال لإلمارات، تأتي يف إطار 

اجلهود املشتركة بني البلدين لتفعيل اتفاقية التعاون الثنائي، وتبادل الرؤى واألفكار 
حول مجاالت التعاون يف التحديث احلكومي، وتنفيذ بنود ومحاور االتفاقية.

وتغطي مذكرة التفاهم والتعاون بني حكومتي اإلمارات والسنغال عدة محاور، تشمل 
»اخلدمات احلكومية، والتميز احلكومي، واملسرعات احلكومية، واألداء احلكومي، 

والقيادات وبناء القدرات احلكومية، والبرمجة، واالستراتيجية احلكومية، واالبتكار 
احلكومي«.

وتركز الشراكة بني حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة وجمهورية السنغال، على 
مجموعة واسعة من املجاالت التي تسهم يف تعزيز تبادل املعرفة واالستفادة من اخلبرات 

والنماذج والتجارب الناجحة يف العمل احلكومي، وتطبيق أفضل املمارسات يف اخلدمات 
احلكومية واخلدمات الذكية واألداء املؤسسي واالبتكار والتميز، وبناء القيادات والقدرات 

مبا يسهم يف تعزيز مسيرة التنمية والتطوير يف السنغال، وشهد التعاون الثنائي تنظيم 
65 ورشة عمل وتدريب أكثر من 4000 متدرب سنغالي، من خالل أكثر 14 ألف ساعة عمل.

صقر غباش
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يحظر تواجد األأهايل والطائرات العمودية مبنطقة الرماية  

)NF5(  وذلك  خالل الفرتة من 13/2022/0٩ 

من ال�ساعة: 0700 اإلى ال�ساعة 1300

وذلك  ح�سب االحداثي:

اإذ �ستقوم وزارة الدفاع/ مديرية التدريب بتنفيذ رماية 

حية باملنطقة املذكورة اأعاله علماً اأن ارتفاع املقذوف 

)5000( قدم وم�سافة االأمان )3000( مرت.
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النقطــة الثانيـة
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النقطــة الرابعة

�سرقيات�شمالياتالنقطة

مع حتيات.. مديرية ال�سوؤون العامة لالت�سال

�إعالن حتذيري

مالييـــن ســــودانـــــــي استـــفـــادوا

5 مــن مساعدات »خليفة اإلنسانية«
وفي عام 2008، نظمت المؤسسة بالتعاون مع 
مكتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الدولة 
أفغانستان  مندوبون عن  ورشــة عمل حضرها 
وفلسطين،  والسودان  وسيراليون  القمر  وجزر 
إلى جانب وفد من البرنامج. وفي العام نفسه، 
تمكنت المؤسسة من حفر آبار مياه في دارفور 
ظل  في  اإلقليم  ألهالي  الشرب  مياه  لتوفير 

الظروف الصعبة التي كانوا يحيونها.
موائد  تنظيم   2010 عــام  المؤسسة  ــدأت  وب
اإلفطار الجماعية خالل شهر رمضان الفضيل 
من  وعــدد  الخرطوم  السودانية  العاصمة  في 
المدن األخرى، وال تزال المبادرة متواصلة مع 

حتى يومنا هذا مع حلول الشهر الكريم.
وفي عام 2011، دعمت مؤسسة خليفة بن زايد 
آل نهيان لألعمال اإلنسانية برنامج استئصال 
دودة غينيا في أربع من الــدول األفريقية التي 
ومالي  إثيوبيا وغانا  المرض، وهي  بها  يتوطن 
ــك من خــالل عقد شراكة مع  ــســودان، وذل وال
للحصول  المشروع  تنفذ  التي  كارتر  مؤسسة 
على شهادة منظمة الصحة العالمية باستئصال 
الــمــرض مــن هــذه الــبــلــدان.  شمل المشروع 
التدريب واإلشــراف على المتطوعين القرويين 
الكشف عن  ورفــع مستوى  الصحية،  والتوعية 
المرض في مختلف القرى التي يتوطن بها، ومن 

ثم تقديم العالج.
وخالل عام 2014، تبرعت المؤسسة بمعدات 
للمكفوفين في السودان، وهي المبادرة اإلنسانية 
التي استفادت منها شريحة واسعة من المجتمع 

السوداني. 

وفي 2015، تم تنظيم مشروع إفطار الصائم 
أفريقيا  جامعة  هي  عــدة،  جهات  الــذي شمل 
العالمية، وشهد توزيع وجبات استفاد منها 116 
ألف شخص خالل الشهر الفضيل، إلى جانب 
الدراسين  الجامعيين  الداخلي للطالب  القسم 
منه  واستفاد  عمير«  بن  »مصعب  بالخرطوم 
174 ألفاً في شهر رمضان، عالوة على داخلية 
طالبات جامعة الرباط بواقع 145 ألف شخص 
ليبلغ إجمالي عدد الطلبة المستفيدين حوالي 

435 ألف شخص. 
مساعدات   2016 عام  في  المؤسسة  وزعت 
عاجلة في إحدى عشرة منطقة في والية كسال 
خمسة  خاللها  أغاثت  السودانية، 
من  متضررة  أســـرة  آالف 
السيول والفيضانات 
اجتاحت  التي 
عدداً من 

واليات جمهورية السودان في ذاك العام، وشملت 
المساعدات مختلف المواد الغذائية الرئيسية 
مستلزمات صحية،  إلــى  إضافة  إيـــواء،  وخيم 

وغيرها من المواد اإلنسانية.
وتسلمت وزارة اإلرشاد واألوقــاف السودانية 
المقدم  اإلمــاراتــي  الدعم  من  الثانية  الدفعة 
من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال 
للشؤون  العامة  الهيئة  بالتنسيق مع  اإلنسانية، 
 5 وشملت   ،2017 عــام  واألوقـــاف  اإلسالمية 
ســيــارات مختلفة االســتــخــدام وأكــثــر مــن 50 
ألف مصحف، وسجاداً فاخراً لفرش عدٍد من 
المساجد في واليات السودان المختلفة. وجرى 
أيضاً توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة خليفة 
اإلنسانية ووزارة اإلرشاد واألوقاف السودانية، 
فــي مجاالت  الــخــبــرات  تــبــادل  بمقتضاها  تــم 
تدريب األئمة والدعاة وتنظيم دورات في مجال 
الدعوة واإلرشاد وإعالء قيم التراث اإلسالمي، 
المجتمعات. كانت وزارة  بالنفع على  بما يعود 
اإلرشــاد واألوقـــاف السودانية قد تسلمت في 
الدفعة األولى من الدعم اإلماراتي المقدم من 

المؤسسة، وشملت 115 ألف مصحف 

تم توزيعها في المدن واألرياف السودانية، إلى 
جانب صيانة أكثر من 50 مسجداً في السودان، 
أثرها  لها  كــان  ســيــارة   17 تقديم  عــن  فضاًل 
الملموس في دفع وتيرة العمل بوزارة األوقاف 
لتدريب  مركز  إنشاء  إلــى  إضافة  السودانية، 
الكثيرين  وتدريب  السودان  في  والدعاة  األئمة 

منهم في اإلمارات. 
وشهد عام 2018 إرسال طائرة إغاثة إماراتية 
المساعدات  مــن  طناً   30 متنها  على  حملت 
في  والفيضانات  السيول  لمتضرري  اإلغاثية 
السودان، ووفداً تابعاً لمؤسسة خليفة اإلنسانية 
المتأثرين  إغاثة  برنامج  تنفيذ  على  لإلشراف 
من  المتضررة  األســـر  آالف  استهدف  الـــذي 
السيول التي اجتاحت العاصمة الخرطوم وأجزاء 
متفرقة من البالد. وتم توزيع 30 طناً من المواد 
اإلغاثية األساسية والمستلزمات اإليوائية على 
مستحقيها منها 3 آالف بطانية و700 خيمة، 
إضافة إلى مواد نظافة وتعقيم ومبيدات حشرية 
لمساعدة المتضررين من السيول على مواجهة 
األوضــاع آنــذاك. وفي 2019 وزعت المؤسسة 
من  المتضررة  المناطق  في  إغاثية  مساعدات 
الفيضانات في 4 واليات، هي الخرطوم والجزيرة 
والنيل األبيض وسنار، ووصل عدد المستفيدين 
في الواليات األربع إلى حوالي 30 ألف أسرة. وتم 
توجيه الفريق اإلغاثي حينئذ بالبدء بشراء المواد 
اإلغاثية من السوق المحلي في السودان اختصاراً 
للوقت ولسرعة وصول المساعدات للمتضررين 
في وقت قصير.  كما قدمت المؤسسة في عام 
إغاثة عاجلة شملت مساعدات غذائية   2022
وطبية إلى السودان الشقيق، شملت 380 طناً من 
المواد الغذائية األساسية و4.5 طن من األدوية 
مخصصة للمتأثرين والنازحين بواليات دارفور. 
وباإلضافة إلى المساعدات الغذائية والطبية تم 
البدء بحفر 8 آبار الستخراج المياه الصالحة 
للشرب، 4 منها في شرق دارفور و4 في غربها. 

أبوظبي )وام(

 قدمت مؤسسة خليفة بن زايد آل 

نهيان لألعمال اإلنسانية مساعدات 

إنسانية وإغاثية ألكثر من خمسة 

ماليين شخص في السودان الشقيق 

خالل السنوات الـ 15 الماضية، شملت 

إغاثات عاجلة إلى جانب مجاالت 

التعليم والصحة وخدمة المجتمع. 

ومنذ انطالقة المؤسسة في عام 

2007 كان السودان الشقيق وال يزال 

ضمن برنامج أجندتها اإلنسانية عبر 

تقديم مساعدات تنموية وإغاثية 

لوالياته كافة. 

 شملت مساعدات المؤسسة 

قطاعات التعليم والصحة من خالل 

التعاون مع مؤسسات محلية وعالمية 

ووزارة األوقاف السودانية.. فيما تم 

تقديم عدد من السيارات متعددة 

االستخدام وأكثر من 50 ألف مصحف 

وسجاد فاخر لفرش عدٍد من المساجد 

في واليات السودان المختلفة، إضافة 

إلى حفر آبار المياه وتنظيم مشروع 

إفطار صائم، عالوة على تقديم 

معدات خاصة بالمكفوفين. 

وكانت اإلمارات دائمًا وال تزال من الدول 

األولى التي وصلت عبر مؤسساتها 

اإلنسانية إلى المناطق المتضررة 

والمنكوبة، وأطلقت حمالت إغاثية 

متكررة عبر عقود لمساعدة الشعب 

السوداني الشقيق في مواجهة 

الكثير من الكوارث الطبيعية، وهو 

ما كان له طيب األثر في التخفيف 

من الظروف الصعبة التي يعيشها 

األشقاء في السودان.

خـالل 15 عامًا 

خالل تقديم المساعدات  )وام(

»طرق دبي« 
تصدر »تقرير 

االستدامة 
السنوي«

دبي )وام( 

أصدرت هيئة الطرق 
واملواصالت »تقرير االستدامة 

السنوي السابع 2021« 
الذي يسلط الضوء على 

أبرز ممارساتها وتطبيقاتها 
على صعيد البيئة واملجتمع 

واحلوكمة، كجزء من 
استراتيجية »الهيئة« 

الساعية إلى تعزيز الشفافية 
واإلفصاح عن أدائها السنوي 

يف مجال االستدامة. ويعكس 
التقرير التقدم الذي حققته 

هيئة الطرق واملواصالت يف 
مسيرة ريادتها كأول جهة 

حكومية يف قطاع النقل 
حتقق إجنازات موثوقة تغطي 

كافة البيانات واملعلومات 
واإلحصاءات املعروضة يف 

تقرير »الهيئة« لالستدامة 
على مدار خمس سنوات 

.2021-2017

أبوظبي )االتحاد(

ضمن توجيهات القيادة الرشيدة بتسيير رحالت جوية إلغاثة املتضررين من 
الفيضانات والسيول يف باكستان، وصلت إلى 8 طائرات حتمل أطنانًا من املواد الغذائية 
والطبية وخيم اإليواء. وأكدت سفارة الدولة لدى باكستان وصول 4 طائرات إلى إسالم 

آباد، ومثلها إلى كراتشي.
وقالت السفارة يف تغريدة على حسابها يف »تويتر« أمس: »ضمن توجيهات القيادة 

الرشيدة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة بتسيير رحالت جوية إلغاثة املتضررين 
من الفيضانات والسيول يف باكستان، وصول 4 طائرات إغاثية إلى مدينة إسالم آباد 

و4 طائرات إلى مدينة كراتشي محملة بأطنان من املواد الغذائية والطبية واخليم، 
ليصل عدد الطائرات إلى 42 طائرة«.

طائرات مساعدات 
8 إماراتية تصل باكستان 



مرافئ

كيف نحمي أنفسنا 
من الغضب؟

الغضب موجة عارمة تجتاح الوجدان ساعة غفلة من القلب، حيث تقفز 
األنا وتحرض، وتستفز، وتوجه العقل نحو غارات حمقاء قد تؤدي إلى مجزرة 
الفرد عقبات كأداء في حياته، وال  أبرياء، ال بد أن يواجه  يذهب ضحيتها 
بد أن يشعر الفرد بضيق تنفس فيما لو لم يعبر عن غضبه تجاه مشكلة من 
المشكالت، ولكن بعض هذه المشكالت فيما لو طبق المرء فيها مبدأ السن 
بالسن والنهارت حصون وتهاوت بيوت، وتغربلت وشائج وضاعت مشاعر في 
هياج العقل المتضور، والمحاصر بصور وهمية من صنع الخيال، وال عالقة 

لها بالواقع. 
قد يحدث خالف مع صديق، وقد تخرج كلمة ربما تكون نابية ولكنها عن 
غير قصد، ولكن العقل المأزوم بالوهم فقد يتخيلها أنها كلمة مقصودة ويهدف 
منها قائلها اإلهانة وتوجيه ضربة قاصمة لمحدثه. وينتج عن رد الفعل ردود 
فعل حاسمة، جازمة تكسر عظم الحقيقة وتطيح بالعالقة، وتجعل من الصديق 

عدواً لدوداً. 
بين الزوجين، حيث قد ينطق الزوج أو الزوجة بكلمة  ويحدث هذا أيضاً 
نافرة في ساعة الغضب، فيكون الغضب المقابل من جهة الزوجة أعنف وأنكأ 
وأشد شراسة مما يغلق أبواب التقارب، ويمنع جداول التصالح من الدنو من 

بعضها. 
هذه معضلة البشر منذ فجر التاريخ وحتى يومنا هذا، ألن االستمرار في 
عن محيط  ويدفعه خارجاً  التفاؤل  ويصد  األمــل،  بحياة  يــودي  األنــا  طاعة 
العالقة بين شخصين، مما يجعل الحياة ليست إال تصادم أواٍن زجاجية في 

مطبخ صخري ال تنجو منه آنية أثناء الصراع. 
هذه نكبة العقل المحاصر بأنا مخادع، وأليم، وأثيم ال يرحم وال يعفو، وال 
لتخفيف المعاناة بين الفرد واآلخر، ولكن في العالم اليوم تبرز  يدع مجاالً 
نظرية ربما ليست جديدة، ولكنها تمارس اليوم بشكل علمي يعلها قاعدة لعالج 
نفسي يرحم بني البشر من المعضالت، والنكبات، والكبوات، ويفتح طريقاً 

للتصالح مع الذات. والعالج يتمحور حول كلمة واحدة وهي المراقبة. 
عندما تشعر بالظلم من غريم أو ينتابك غضب من فعل أول قول، فما عليك 
إال أن تراقب ماذا يحدث في داخلك من ردة فعل، واستمر في المراقبة، وكلما 
طالت هذه الفترة ضعف مفعول األنا، وتالشت هي وبرز الوعي. بمعنى أنك 
عندما تراقب ما يفعله األنا، ال بد وأن ينهزم هذا المعتدي ويذهب تأثيره 
جفاء، وكأنك تراقب لصاً، فعندما يشعر اللص أنك واع له وتراقبه فلن يتجرأ 

على سرقتك، فيضطر للهروب وترك المكان آمناً من شره. 
العقل وبقائه رهن يدي األنا  الغضب ال يتمكن منك إال في حالة ضعف 
األنــا،  هــذه  به  تقوم  ما  متابعة  من  بد  ال  وبالتالي  والمحتقنة،  المتضخمة 
ومراقبتها، وأخذ قسطاً من التأمل في مجريات الداخل، لمعرفة كيف تسير 
األمور، وكيفية معالجة الخلل، في هذه الحالة نكون قد انتصرنا على الغضب، 
وحققنا سالمنا النفسي، وأنجزنا عالقة سوية مع اآلخر، وشيدنا بيوتاً من 

خرسانة صلبة وليس من قش. 
في الشرق مورست هذه القيمة منذ عهود قديمة، بينما في الغرب صار اآلن 
لها الصوت العالي بعد أن طفح وعاء العالقات اإلنسانية بفيروسات الغضب.

علي أبو الريش

Ali.AbuAlReesh@alIttihad.ae

خالل إحدى الجلسات السابقة الختبار »إمسات« )من المصدر(

حددت 16 موعدًا و64 جلسة اختبارية

»التربية« تعتمد الجدول الزمني الختبار »إمسات« 

دينا جوني )دبي( 

والتعليم  التربية  وزارة  وضــعــت 
اإلمــارات  الختبار  الزمني  الــجــدول 
القياسي »إمسات« ضمن فئة »إنجاز« 
»الثاني  صفوف  لطلبة  المخصصة 
الحكومية  الـــمـــدارس  فـــي  عــشــر« 
الــخــاصــة، وذلـــك للعام  والـــمـــدارس 
 .2023-2022 الــجــديــد  ــدراســي  ال
اختبارية  جلسة   64 الـــوزارة  وتعقد 
تتيح  موزعة على 16 موعداً مختلفاً 
إلتمام  بينها  فيما  االختيار  للطلبة 

االختبار قبل نهاية العام الدراسي. 
ــســات اخــتــبــار  ــدأ أولـــــى جــل ــبـ وتـ
المقبل،  أكــتــوبــر   9 فــي  »إمـــســـات« 
في  األخيرة  الجلسة  تكون  أن  على 
 .2023 المقبل  الــعــام  مــن  يوليو   2
إمكانية  للطلبة  الــوزارة  أتاحت  كما 
عقد االختبار في 4 جلسات مختلفة 
خالل يوم االختبار، تبدأ في الثامنة 

صباحاً، ثم في الحادية عشرة ظهراً، 
والساعة الثانية بعد الظهر، والجلسة 
بعد  الخامسة  الساعة  في  األخيرة 

الظهر.
فئات  لست  إلزامياً  االختبار  ويعّد 
الطلبة  هــي:  عشر  الثاني  طلبة  من 
في  المقيمون  والطلبة  اإلماراتيون 
ــدارس الــحــكــومــيــة والـــمـــدارس  ــمـ الـ
الــوزارة،  منهاج  تطّبق  التي  الخاصة 
والطلبة الراغبون في إكمال دراستهم 
الحكومية  الــجــامــعــات  إحـــدى  فــي 
والطلبة  الــدولــة،  فــي  الــخــاصــة  أو 
لالبتعاث  المتقّدمون  اإلمــاراتــيــون 
اإلماراتيون  والطلبة  الــدولــة،  خــارج 

وغــيــر اإلمــاراتــيــيــن الـــدارســـون في 
الحكومية  المستمر  التعليم  مراكز 
طلبة  إلى  باإلضافة  المنازل،  وطلبة 
إلى  والمتقّدمين  الوطنية  الخدمة 

الكليات العسكرية. 
ــرونــي  ــكــت و»إنــــجــــاز« اخـــتـــبـــار إل
ــالك  ــت مـــعـــيـــاري لــتــقــيــيــم مــــدى ام
في  والمفاهيم  للمهارات  الطالب 
الثالثة  ــة  ــدراســي ال الــحــلــقــة  نــهــايــة 
تلك  وتعّد  مــحــددة.  دراســيــة  لمواد 
»إمسات«  في  القياسية  االختبارات 
الــجــامــعــي األول  لــلــقــبــول  ــاراً  ــي ــع م
والــخــاصــة،  الحكومية  للجامعات 
و»آيلتس«  »توفل«  الختباري  وبدياًل 

ــدٍد مـــن جــامــعــات الـــدولـــة.  ــ فـــي ع
عــام،  بشكل  االخــتــبــار  ويــســتــهــدف 
الثاني  الصف  طلبة  إلى  باإلضافة 
الــخــارجــيــة  الــبــعــثــات  طلبة  عــشــر، 

والدكتوراه.  والماجستير 
ووضعت الوزارة 5 مواعيد متبقية 
و23   9 هي  الجاري  الدراسي  للعام 
أكتوبر، و6 و13 و20 نوفمبر المقبل، 
المقبل  الدراسي  العام  مواعيد  أما 
فستكون في 15 و29 يناير، 12 و19 
فبراير، 5 و26 مارس، 7 و21 مايو، 
4 و18 يونيو، وأخيراً في الثاني من 

يوليو 2023.
معلومات  االختبارات  هذه  وتقيس 
ومهارات طالب الصف الثاني عشر 
بعد انتهائهم من مرحلة التعليم العام 
واالنتقال إلى مرحلة التعليم العالي. 
كما تعطي هذه االختبارات أصحاب 
مرحلة  فــي  تفيد  معلومات  الــقــرار 

التسجيل بالجامعة.

أولى الجلسات 9 أكتوبر المقبل
واألخيرة 2 يوليو المقبل

وضمن شراكاتها مع المنتدى، الذي ينطلق تحت شعار 
عربية«  نيوز  »سكاي  أكاديمية  تنظم  وحلول«،  »تحديات 
وإلى  من  رقــمــي..  محتوى  »ابتكار  بعنوان  عمل  ورشــة 
الهاتف«، يقدمها اإلعالميان في قناة »سكاي نيوز عربية« 
أبانوب منصور، وإيمان خّطاب، حيث تُعرف المشاركين 
بوساطة  احترافي  الالزمة البتكار محتوى  األدوات  على 

الهاتف المحمول.
تحويل  طــرق  معرفة  من  المشاركين  الورشة  ن  وتمكِّ
المحتوى الرسمي للمؤسسات إلى محتوى رقمي بأسلوب 
يفضلون  ممن  الجمهور  لــدى  بالقبول  يحظى  جـــاذب 
استخدام الهواتف الذكية، إضافة إلى تسليط الضوء على 
التواصل  منصات  منشورات  على  التفاعل  زيــادة  كيفية 
لتكون  توافرها  ينبغي  التي  المادة  وشروط  االجتماعي، 

جاذبة لمتصفحي األجهزة الذكية.
وبهدف تزويد المشاركين بالمهارات والمعارف الالزمة 
لتطوير منظومة االتصال الحكومي في عصر التطورات 
التقنية التي غيَّرت مالمح التواصل، يستضيف المنتدى 
الرقمي«  العصر  في  الفعال  الحكومي  »االتصال  ورشة 
التابعة  اإلداريــة،  للتنمية  العربية  المنظمة  تنظمها  التي 
التواصل  سمات  فيها  وتتناول  العربية،  الــدول  لجامعة 
التي  والمهارات  الرقمي،  العصر  في  الفعال  الحكومي 

ينبغي أن يتمتع بها موظف االتصال الحكومي المعاصر 
لتحليل الجمهور الذي يتلقى المعلومات.

مجدي،  منى  الدكتورة  تقدمها  التي  الــورشــة،  وتركز 
المدربة المعتمدة من المعهد البريطاني للعالقات العامة، 
على تعريف الحضور بمهارات صياغة الرسائل المقنعة 
لبناء الصورة الذهنية الالئقة بالمؤسسة لدى الجمهور، 
وأحدث الطرق المبتكرة إلحداث التغيير اإليجابي المرجو 
من الخطاب اإلعالمي، إضافة إلى شرح معزز باألمثلة 
العملية حول أفضل الممارسات في التواصل الجماهيري 
الحديث، وآليات قياس مؤشرات تقييم التواصل الفّعال 

التي ينبغي أن يحيط خبير االتصال الحكومي بها.
للبحث  االصطناعي  الذكاء  »صحافة  مؤسسة  وتنظم 
عمل  ورشـــة  المنتدى  فعاليات  خــالل  واالســتــشــراف« 
»صحافة  في  األول  )المصغر(  المهني  الدبلوم  بعنوان 
اإلعالميين،  من  عدداً  وتستهدف  االصطناعي«،  الذكاء 
الحكومي،  االتــصــال  ومسؤولي  الحكومية،  والــقــيــادات 
عــدٍد  على  االعــتــمــاد  مــن  لتمكينهم  المحتوى،  وصــنــاع 
صناعة  في  االصطناعي  الذكاء  وحلول  تطبيقات  من 
األهداف  وإدارة  الحكومية،  الخدمات  وإدارة  المحتوى، 
واالستراتيجيات العليا للمؤسسات، معتمدة على أحدث 

تقنيات الذكاء االصطناعي.

تقدمها جهات دولية متخصصة 

»الدولي لالتصال الحكومي 2022« 

يف الشارقة ينظم ورش عمل 

الشارقة )االتحاد(

وجه المنتدى الدولي لالتصال الحكومي 2022، دعوة للجمهور وخاصة طالب 

كليات االتصال في اإلمارات، إلى حضور ورش العمل التي تقام على مدار يومين، 

ضمن فعاليات دورته الـ 11 التي تعقد في مركز »إكسبو الشارقة« خالل الفترة 

بين 28 و29 سبتمبر الجاري، والتي تمهد أمام المشاركين الطريق للوصول إلى 

أفضل ممارسات الخطاب اإلعالمي المؤثر، وتعرفهم على خالصة تجارب نخبة من 

مؤسسات التدريب اإلعالمي داخل اإلمارات وخارجها.

15
www.alittihad.ae

االثنين 16 صفر 1444هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م اإلمارات



16
www.alittihad.ae

االثنين 16 صفر 1444هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 ماإلمارات

»كاراكال الدولية« ترعى القطاع

ُكبريات شركات األسلحة الدولية  يف »أبوظبي للصيد«

ألسلحة  الُمصّنعون  العارضون  وسّجل 
هذا  دورة  في  عالية  إقبال  نسبة  الصيد 
تجارية  وعالمات  شركات  قبل  من  العام 
حيث  العالم،  أنحاء  مختلف  من  مرموقة 
سيتم عرض العديد من األسلحة الُمصممة 
خصيصاً للمعرض بتقنيات مبتكرة وحرفية 

عالية تستقطب ُعّشاق الصيد بالسالح.
الفترة  خــالل  الجديدة  ــدورة  الـ وتُــقــام 
من 26 سبتمبر ولغاية 2 أكتوبر المقبل، 
ــارات،  ــ اإلمـ نـــادي صــقــاري  بتنظيم مــن 
وبرعاية رسمية من هيئة البيئة - أبوظبي، 
الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، 
حيث  للمعارض،  الوطني  أبوظبي  مركز 
ــي قــطــاع »أسلحة  ــ ــقــام الــحــدث، وراع يُ
الراعي  الدولية،  كاراكال  شركة  الصيد« 
وشركاء  للعقارات،  »كيو«  شركة  الفضي 
تعزيز تجربة الزوار كل من أكاديمية فاطمة 
شركة  النسائية،  للرياضة  مــبــارك  بنت 
بوالريس للُمعّدات الرياضية الُمتخّصصة، 
ــة الـــفـــاخـــرة، وراعـــي  ــعــرب ومــجــمــوعــة ال
الفعاليات كل من شركة »سمارت ديزاين« 
وشركة »الخيمة الملكية«، وشريك صناعة 
السيارات »إيه أر بي اإلمارات«، وبدعم من 
غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ونادي تراث 

اإلمارات.
قطاع  في  العارضة  الشركات  وتمكنت 
»أسلحة الصيد« من زيــادة مبيعاتها على 
نحٍو كبير في معرض أبوظبي على مدى 
كبار  لقاء  عبر  وذلـــك  السابقة،  دوراتـــه 
الُمشترين وقادة الصناعة وخبراء التسويق، 
وعقد صفقات وشراكات مع أبرز الوكالء 
ُمنتجاتها  لتسويق  المحليين  والموزعين 

الُمبتكرة.

شركة إماراتية إقليمية رائدة
وتُشارك في قطاع »أسلحة الصيد« في 
شركة   ،)2022 )أبوظبي  القادمة  ــدورة  ال

للقطاع.  وراٍع  كعارض  الدولية«  »كاراكال 
في  رائــدة  إقليمية  إماراتية  شركة  وهــي 
مجال أسلحة الصيد عالية األداء، تأسست 
بتصميم وهندسة  تتفّرد  في عام 2007، 
مختلفة،  نارية  أسلحة  وصناعة  وابتكار 
مع خبرة في اإلنتاج تمتد لنحو 15 عاماً، 
وتنعكس تجربتها في جودة وأداء وموثوقية 
مجموعتها الُمتنامية من أسلحة الصيد، 
التقنيات  أحـــدث  مــواكــبــة  ذلــك  فــي  بما 

التكنولوجية.
وتُعتبر شركة كاراكال، من أهم الجهات 
بــدور  وتــقــوم  الــمــعــرض،  فــي  المساهمة 
في  المميزة  التجارب  دعــم  في  محوري 
تصنيع أسلحة الصيد بالدولة التي تقوم 
بها الشركات األخرى، كجزء من المسؤولية 
الوطن  أبــنــاء  دعــم  فــي  للشركة  الوطنية 
أو  أفــراداً  الناشئة سواء كانت  والمواهب 

مؤسسات، لوجستياً وفنياً.
وتحضر بقوة في المعرض شركة »بينونة 
والصيد«،  العسكرية  المعدات  لتجارة 
مجال  في  المرموقة  اإلماراتية  الشركة 
الصيد والرماية في الهواء الطلق، وتجارة 

وُمستلزماتها.  الصيد،  وأسلحة  الذخائر، 
لهواة  وُمعّداتها  ُمنتجاتها  »بينونة«  و تُقّدم 
الصيد والرماية في دولة اإلمارات، بفضل 
روابطها التجارية مع كبار ُصّناع األسلحة 
الواليات  في  رئيس  وبشكل  العالم،  في 
المتحدة وبريطانيا، لتغدو الشركة وجهة 
متكاملة لكل ما يلزم في هذا القطاع الُمهم، 
وتُواصل بنجاح دائم تقديم خدماتها لهواة 
هذه الرياضات الشّيقة في دولة اإلمارات 

والمنطقة.

»براشيا الشرق األوسط«
فعاليات  ضمن  الثالثة  مشاركتها  وفي 
الشرق  »براشيا  شركة  تـُـقــّدم  المعرض، 
األوسط« من لبنان، مجموعة من األسلحة 
لجمهور  خصيصاً  أحضرتها  المتميزة 
المعرض تقديراً لمكانته المتميزة باعتبار 
المختصة  الفعاليات  أهــم  أحــد  الحدث 
العالم.  مستوى  على  والفروسية  بالصيد 
ومن أبرز ما قدمته الشركة العام الماضي، 
ــة عــلــى األطـــبـــاق وبــنــادق  ــرمــاي ــادق ال ــن ب
من  إلـــى مجموعة  إضــافــة  الـــرصـــاص، 
المسدسات من موديالت مختلفة ومصنعة 

في أكثر من دولة.

أبوظبي )االتحاد(

 يستقطب معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 

سنويًا، كبريات الشركات الُمصّنعة ألسلحة الصيد، حيث 

يُعتبر هذا القطاع أحد أبرز الفعاليات التي ينتظرها 

ُعّشاق المعرض كل عام. وتشمل أسلحة الصيد المرخص 

لها بالمشاركة، بنادق الصيد بأنواعها، المسدسات 

بأنواعها، السيوف والخناجر التراثية، سكاكين الصيد، 

وحدات الرماية الخشبية والبالستيكية، واألسلحة الهوائية 

ضمن معايير محددة.

تصميم حسب 
الطلب

تبرز ُمشاركة شركة »بالسر 
جاغدوافني« األملانية، 

مدفوعة بالشغف لتحسني 
وتطوير معدات الصيد 

والريادة يف تقدمي األفكار 
اجلديدة ملساعدة الصيادين، 

حيث تضع الشركة األملانية 
العريقة معايير متجددة 

يف عمليات تطوير أسلحة 
الصيد عبر التمّسك بجودة 
التصنيع والتحسني املستمر، 

لترسخ مكانتها كإحدى 
الشركات الرائدة عامليًا 

يف مجال صناعة معدات 
الصيد. وجنحت »بالسر« يف 
استقطاب هواة اقتناء بنادق 

الصيد من خالل ما ُتقّدمه 
من خدمات لزبائنها، تتمثل 

يف تصميم البندقية بناًء 
على مواصفات تتناسب مع 

مالكها، كاختيار نوع اخلشب 
أو املواد األخرى املشكلة 

للقاعدة األساسية للبندقية 
والنقوش التي يرغب بها، 

وطول السبطانة وغيرها من 
املواصفات التي ُيطلبها هواة 

الصيد.
أيضًا، ومن أملانيا، توجد 

شركة »هانز وارغ وشركاه«، 
إحدى الشركات العاملية 

الرائدة يف مجال التصدير 
واالستيراد بقطاع الصيد، 

والبنادق مبختلف أنواعها، 
وكذلك اخلراطيش 

والبصريات واملالبس 
واإلكسسوارات وُمعّدات 

الصيد والرماية. تأسست 
الشركة منذ أكثر من 70 

عامًا، ولها عالقات جتارية 
ممتازة مع الشركات املصنعة 

الرائدة يف جميع أنحاء 
العالم.

خالل النصف األول من 2022

»تدوير«: معالجة 1.860 مليون طن نفايات يف أبوظبي

أبوظبي )االتحاد(

 أعلن مركز أبوظبي إلدارة النفايات 
»تدوير« معالجة أكثر من مليون و860 
 88 بينها  ــنــفــايــات،  ال ــن  م طــن  ألـــف 
الطبية  النفايات  من  طناً  و382  ألفاً 
ــتــعــامــل مــع 50 ألــف  والــخــطــرة، وال
العامة،  الصحة  آفات  لمكافحة  طلب 
العام  من  األول  النصف  خالل  وذلــك 
الجاري، ليواصل مسيرته الرامية إلى 
النفايات  إلدارة  متكاملة  أنظمة  بناء 
في  العامة  الصحة  آفــات  ومكافحة 

إمارة أبوظبي.
األول  النصف  المركز، خالل  ونجح 
تحويل  في   ،2022 الجاري  العام  من 
النفايات في إمارة  34% من إجمالي 
أبوظبي بعيداً عن المطامر، حيث نجح 
في تحويل 50% من إجمالي النفايات 
والــبــنــاء،  الــهــدم  أعــمــال  عــن  الناتجة 
و93% من النفايات الخطرة، و3% من 
النفايات الخضراء، و6% من النفايات 
وذلك  المطامر،  عن  بعيداً  الحيوانية 
في إطار جهود المركز المستمرة، وبما 
أبوظبي  إمارة  مع مستهدفات  ينسجم 

.2030
الــتــي حققها  ــازات  ــجـ وشــمــلــت اإلنـ
العام  من  األول  النصف  المركز خالل 
الجاري توقيع عقود تشغيلية لخدمات 
مكافحة آفات الصحة العامة، وخفض 
اآلفات الناقلة لألمراض، واعتماد نظام 
عدم  لشهادات  اإللكترونية  الموافقات 
الممانعة للمرافق والبنى التحتية إلمارة 

أبوظبي، إلى جانب حمالت التوعية.
الكعبي  الدكتور سالم خلفان  وقال   
ــي إلدارة  ــوظــب أب مــركــز  ــام  عــ مــديــر 
النفايات »تدوير« باإلنابة: »إن المركز 
برهن من خالل اإلنجازات التي حققها 

خالل النصف األول من العام الجاري 
في  المحورية  ومكانته  دوره  فعالية 
النفايات  إلدارة  مستدام  نظام  بناء 
بإمارة  العامة  الصحة  آفات  ومكافحة 
الحفاظ على نظافة  أبوظبي، لضمان 
وذلك  العام،  ومظهرها  أبوظبي  إمارة 

بما ينسجم مع خطط العمل المدروسة 
التي يضعها المركز ليضمن من خاللها 

تقديم خدمات ذات قيمة للمجتمع«.
وأضــــاف الــكــعــبــي: »تـــواصـــل فــرق 
نخبة  تضم  والتي  المركز  في  العمل 
المختصة  والــخــبــرات  الــكــفــاءات  مــن 
الحلول  من  المزيد  إليجاد  جهودها 
التي تسهم في تحقيق االستدامة، من 
الطبيعية  الموارد  الحفاظ على  خالل 
تقليل  في  يساهم  واٍع  مجتمع  وخلق 
رافــد  إلــى  وتحويلها  النفايات  إنــتــاج 
بيئة  لخلق  أبوظبي،  إلمــارة  اقتصادي 

آمنة وصحية ومستدامة«.

ويلقى جناح شركة »إنترناشيونال جولدن جروب« لألسلحة يف معرض أبوظبي، 
سنويًا اهتمام العديد من كبار الشخصيات واآلالف من زوار ورواد املعرض، نظرًا 

ألسلحة الصيد احلديثة واملتنوعة واملنتجات املتعددة التي يعرضها اجلناح. 
وحترص الشركة دومًا على املشاركة يف املعرض؛ بهدف عرض جميع أنواع أسلحة 

الصيد الرائدة واملتنوعة واملسدسات املختلفة.
وُتشارك شركة »MP3« من جديد يف قطاع أسلحة الصيد باملعرض، وهي شركة 

إماراتية ذات مكانة مرموقة تأسست يف عام 2004، وتختص بابتكار وتوفير أفضل 
األجهزة واملعدات وأسلحة الصيد. والشركة مورد كذلك ألفضل املنتجات مباشرة 

من أوروبا وأميركا، حيث توفر أحدث أسلحة الصيد ومعدات األمان والذخيرة 
واملالبس اخلاصة للفرق الرياضية وجمعيات الصيد.

وتوجد شركة »القّناص« اإلماراتية ألدوات الصيد يف معرض أبوظبي، للمرة الـ 
15، حيث تعرض مجموعة متنوعة من بنادق الصيد منساوية وفنلندية الصنع، 

وبنادق هوائية تعمل بضغط غاز األكسجني، تستخدم يف تعلم التصويب نحو 
األهداف. ويعرض اجلناح كذلك مجموعة من إكسسوارات الصيد، مثل مالبس 

الصيد، والنظارات املكبرة، وكشافات اإلضاءة املوفرة للطاقة والشمسية، باإلضافة 
إلى مجموعة من السكاكني متعددة االستخدامات.

ومن دولة الكويت، توجد شركة »رماي لألسلحة وذخائر الصيد«، الوكيل املعتمد 
يف دول اخلليج العربي للعديد من العالمات التجارية اإليطالية واألوروبية، مثل 

شركة بيريتا وبينيللي لبنادق الصيد، وشركة فيووكي ونوبل سبورت للذخائر.
كما توجد من جديد يف قطاع »أسلحة الصيد« بقوة، ومن دون انقطاع منذ 

الدورة األولى عام 2003، شركة »فاوستي« اإليطالية، التي ُتعّد من أعرق 
الشركات املتخصصة يف مجال تصنيع بنادق اخلرطوش والبنادق املجهزة مبخزن 
واملخصصة للصيد، إضافة إلى بنادق التصويب والرماية. 
وتسحر »فاوستي« ُمقتني ابتكاراتها يف مجال أسلحة 

الصيد، بلمساتها اجلميلة، وتأخذهم إلى التاريخ 
البعيد ببنادق حديثة متزج يف تصاميمها بني املاضي 

واحلاضر واملستقبل.

»إنترناشيونال جولدن جروب«

تقنيات مبتكرة وحرفية 
عالية تستقطب ُعّشاق 

الصيد بالسالح

الخرطوش والبنادق 
المجهزة بمخزن 

والمخصصة للصيد تتصدر 
المعروضات

أدوات الصيد من الجلد الطبيعي
من رومانيا تأتي ُمشاركة »تابل«، الشركة األوروبية التي تشتهر بإنتاج 

معدات وأدوات الصيد من اجللد الطبيعي للصيادين وكالبهم املرافقة 
لرحلة الصيد، وتركز يف شعارها دومًا على اجلودة واألسلوب املميز. ومن 

مصنوعاتها ملحقات الصيد، كأحزمة جلدية لكافة أنواع خراطيش 
الصيد، وأحزمة للبنادق لوضعها على الظهر، حقائب الصيد، أغطية 

ألسلحة الصيد مبا يف ذلك السكاكني.
أما من سويسرا فتوجد بقوة يف قطاع »أسلحة الصيد« مبعرض أبوظبي 

شركة »بورشلر- وافن«، والتي تأسست عام 1948 على يد روبرت بورشلر، 
احلائز امليدالية الفضية يف األلعاب األوملبية لعام 1952، وبطل العالم 

مرتني يف الرماية ملسافة 300م. ومتتاز ابتكارات الشركة بالدقة واجلودة 
واجلمال والثقة، واعتادت أن تعرض أجمل بنادق الصيد املنقوشة بأيدي 

أمهر النقاشني يف العالم.

أبوظبي )وام(

 أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، شفاء 428 حالة جديدة 
لمصابين بفيروس كورونا المستجد »كوفيد - 19« وتعافيها التام من 

أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية الالزمة منذ دخولها 
المستشفى، وبذلك يكون مجموع حاالت الشفاء 999.668 حالة.

 وتماشيًا مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة 
بهدف االكتشاف المبكر وحصر الحاالت المصابة بفيروس كورونا 
المستجد »كوفيد - 19« والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة 

إجراء 218.081 فحص جديد خالل الساعات الـ 24 الماضية على فئات 
مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. 

  وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق 
الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 400 حالة إصابة جديدة 

بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حاالت 
مستقرة وتخضع للرعاية الصحية الالزمة، وبذلك يبلغ مجموع الحاالت 

المسجلة 1.020.025 حالة.   كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 
عدم تسجيل أي حالة وفاة في األربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك 

يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2342 حالة.

218 ألف فحــــص تكشـــــــــف 
عـــــن 400 إصابة وال وفيـــات 

 428 جهود
 ويواصل مركز أبوظبي إلدارة 

النفايات »تدوير« جهوده يف معاجلة 
وإعادة تدوير النفايات بأنواعها 
املختلفة، وتعد النفايات الطبية 
واخلطرة من أبرز النفايات التي 

يتم معاجلتها من قبل املركز وذلك 
باتباع أفضل احللول واملمارسات 

املعتمدة عامليًا يف هذا املجال، وذلك 
من خالل محطاته الثالث املوزعة 

يف إمارة أبوظبي، حيث يقوم 
املركز بجمع ونقل ومعاجلة كافة 

النفايات الطبية يف اإلمارة الناجتة 
عن املستشفيات والعيادات ومراكز 

الرعاية الصحية والصيدليات 
واملؤسسات التعليمية وغيرها. ويتم 

حرق النفايات يف درجات حرارة 
عالية تصل إلى 1200 درجة مئوية، 

وذلك مع اتباع أفضل املمارسات 
البيئية والصحية املطبقة يف 

الدولة.
ومتاشيًا مع رؤية اإلمارة لتحقيق 

األهداف البيئية املتعلقة باإلدارة 
السليمة للنفايات وإعادة تدويرها 

وحتويلها بعيدًا عن املطامر، قام 
املركز خالل النصف األول من هذا 

العام بإعادة تدوير ما يقارب 29 
ألف طن من املخلفات الزراعية 

واحليوانية، والتي أسهمت بإنتاج 
ما يقارب 13 ألف طن من السماد 

العضوي، باإلضافة إلى إنتاج نحو 
مليون و200 طن من احلصى املعاد 
تدويره من مخلفات الهدم والبناء 

يف إمارة أبوظبي خالل النصف األول 
من العام اجلاري.

وبلغ إجمالي النفايات القابلة 
إلعادة التدوير التي مت جمعها من 

مراكز جتميع املواد القابلة للتدوير 
خالل النصف األول من العام اجلاري 

39 طنًا من النفايات، شكلت املواد 
الورقية واملصنوعة من الكرتون 

نحو 67% منها إلى جانب النفايات 
البالستيكية، واخلشبية، واملالبس، 

واألدوية منتهية الصالحية، 
والبطاريات املستعملة، واملعادن، 

وعلب األملنيوم، واملواد الزجاجية، 
وغيرها.

اعتماد نظام الموافقات 
اإللكترونية لشهادات 

عدم الممانعة 

حالــــة شفـــاء مــــــن »كـــورونــــا« 

 بناء نظام مستدام إلدارة النفايات )من المصدر(

مواطنان يطلعان على أسلحة الصيد المعروضة  )من المصدر(
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صباح الخير

»أبوظبي للصادرات«

تتضافر الجهود وتتعدد أدوار مختلف المؤسسات الوطنية، ليظل الحضور 
القليلة  السنوات  وخالل  كافة،  والمجاالت  الميادين  في  متميزاً  اإلماراتي 
إلى  يدفع  أن  اقتدار  وبكل  للصادرات  أبوظبي  مكتب  استطاع  الماضية، 
اإلمام مستوى وحجم الصادرات الوطنية كّماً ونوعاً، تجسيداً لرؤية القيادة 

الرشيدة في تنويع مصادر اقتصاد اإلمارات وفق استراتيجية 2030.
 ومنذ قيام صندوق أبوظبي للتنمية في عام 2019 بإنشاء »مكتب أبوظبي 
الذي  المكتب  دعم  من  اإلماراتية  الشركات  استفادت  »أدكــس«  للصادرات 
انتشارها على خريطة  وتعزيز  أعمالها  توسيع نطاق  تمكينها من  نجح في 
التجارة العالمية، وكذلك تنافسيتها في األسواق العالمية. كما ينهض بدور 
مهم في حماية مصالحها من المخاطر، ومنها تلك الناجمة عن التأخير أو 

عدم السداد.
المنتجات اإلماراتية في أسواق  المرء عندما يرى  تغمر الفرحة والفخر 
بلدان صناعية متقدمة كالواليات المتحدة وبريطانيا وبلجيكا وغيرها في 
أفريقيا وآسيا. كما أن االعتماد على هذه المنتجات في المشاريع التي يمولها 
للصادرات  قوية  دفعة  ومثلت  السامية،  للرؤية  آخر  بعداً  الصندوق أضفت 
بأبوظبي،  الصناعية  المناطق  في  والعاملة  المنتجة  والشركات  اإلماراتية 
وغيرها من المناطق وتغدق عليها من الرعاية واالهتمام والدعم، ما أتاح لها 
المستوى الرفيع الذي وصلت إليه. دعم مقدر عزز أيضاً المستوى الرفيع 
العالمية بجود عالية وأسعار  التي توجد في األسواق  للمنتجات اإلماراتية 

تنافسية.
 وترجمة لتلك الرؤية السامية، يقدم مكتب أبوظبي للصادرات تمويالته 
بمزايا تنافسية، تحقيقاً للهدف األول الذي يعمل ألجله في دعم الشركات 
التبادل  حجم  وزيــادة  الوطني،  االقتصاد  »تنمية  في  للمساهمة  اإلماراتية 
التجاري بين اإلمارات ومختلف دول العالم«. وذلك انطالقاً من رؤيته لتعزيز 
تنافسية الصادرات اإلماراتية عالمياً ورسالته للمساهمة في تنمية االقتصاد 
الوطني بتقديم الحلول التمويلية لتسهيل وصول السلع والخدمات اإلماراتية 
إلى األسواق العالمية، واعتماداً على قيمه وقناعاته الراسخة القائمة على 
تبني الكفاءة، واالرتقاء بجودة العمل وتحقيق األداء المتميز، والحرص على 
تعزيز ثقافة االبتكار واإلبداع والتميز وبناء عالقات شراكة وتعاون مستدامة 

مع الشركاء مبنية على الثقة المتبادلة.
لقد وفر مكتب أبوظبي للصادرات »أدكس« وعبر موقعه اإللكتروني سجاًل 
يتضمن بيانات شركات التصدير اإلماراتية لتكون مرجعاً للشركاء والمشترين 
الخارجيين لتسهيل الوصول إلى الموردين والمصدرين في اإلمارات، ودعا 
الشركات التي تحمل العالمة الوطنية »صنع في دولة اإلمارات« للمشاركة 
في السجل. تحية تقدير للجنود المجهولين في »أبوظبي للصادرات«، ولكل 

حريص على أن يظل اسم اإلمارات عالياً في اآلفاق.

علي العمودي

ali.alamodi@alittihad.ae

حافالت نقل الركاب

توفير متطلبات تشغيل الخدمة عبر »أساطيل«

15 سبتمبر آخر مهلة لتعديل أوضاع 

شركـــات نقــــل الركــــاب بالحـــافـــالت

ــحــد مـــن الـــحـــوادث  وتــســهــم الــالئــحــة فـــي ال
للجمهور  متعددة  نقل  خيارات  وإتاحة  المرورية، 
بحافالت تتمتع بمزايا ومواصفات حديثة بمعايير 

عالية.
وحددت الالئحة التنفيذية 27 مخالفة غراماتها 
تتراوح بين 500 درهم إلى 20 ألف درهم، الرتكاب 
بالحافالت،  الركاب  نقل  بنشاط  تضر  تجاوزات 

وتؤثر في مستوى أمن وسالمة الركاب.
الشركات  جميع  المتكامل  النقل  مركز  ودعــا 
نقل  أنشطة  مــن  أيــاً  تـــزاول  التي  والمؤسسات 
الركاب بالحافالت أو أياً من المهن ذات الصلة، 
لما  المتطلبات وفقاً  العمل على توفير كافة  إلى 
جاء في أحكام الالئحة، والتقدم بطلب الحصول 
على رخصة تشغيلية من المركز وتصريح تشغيل 
سائق«  مهنة  »تصريح  واستخراج  حافلة  لكل 
والسياحية  العامة  الحافالت  لسائقي 
التابعة للمنشأة طالبة التصريح، 
مشيراً إلى أن الخدمات 
الـــخـــاصـــة بــهــذا 
ــشــاط  ــن ال

الــمــوقــع اإللــكــتــرونــي لمنصة  ــوافــرة ضــمــن  مــت
 .https://asateel.itc.gov.ae ،»أساطيل«

من  تصريح سابق صادر  لديهم  لمن  وبالنسبة 
مركز النقل المتكامل وال يزال ساري الصالحية، 
صالحيته  انتهاء  عند  ولكن  بــه  العمل  فسيتم 
يتوجب على صاحب التصريح المنتهي الصالحية 
الشروط  حسب  التصريح  تجديد  بطلب  التقدم 
الواردة ضمن الالئحة التنفيذية. كما يتعين على 
الجهات المشغلة توفير المتطلبات التقنية والفنية 

لضمان األمن والسالمة.
قبل  من  تأمين  توفير  االشتراطات،  بين  ومن 
ــركــاب،  وال الــســائــق  يغطي  المشغلة  الــشــركــات 
تبين  منتظمة  بسجالت  االحتفاظ  إلــى  إضافة 
عدد ساعات العمل والقيادة واالستراحة، ووضع 
للحافالت،  ــة  ــدوري ال للصيانة  مفصلة  بــرامــج 

وإيقاف الحافالت في األماكن المصرح لها. 

الرقابة واإلشراف
النقل  رقابة  قسم  مراقبي  أن  المركز  وأوضــح 
بمركز  بالحافالت  النقل  إدارة  فــي  الجماعي 
واإلشراف  الرقابة  مهمة  يتولون  المتكامل  النقل 
بــمــا فــي ذلــك  ــحــة،  ــالئ ال عــلــى تطبيق أحــكــام 
التصريح  إبراز  وطلب  المخالفات،  ضبط 
الركاب  نقل  خدمة  لتقديم  الــالزم 
ــة  ــان ــع بــالــحــافــالت واالســت
تطلّب  متى  بالشرطة 

األمر ذلك. 
 

هالة الخياط )أبوظبي(

تنتهي 15 سبتمبر الجاري مهلة تعديل 

أوضاع الشركات والجهات العاملة في 

نقل الركاب بالحافالت في إمارة أبوظبي 

وفقًا لالئحة التنفيذية الخاصة بتشغيل 

هذه الخدمة بعد بدء العمل فيها 14 

يونيو الماضي.

وتعزز الالئحة التنفيذية لتشغيل خدمات 

نقل الركاب بالحافالت في إمارة أبوظبي 

التي أعلنها مركز النقل المتكامل 

التابع لدائرة البلديات والنقل سابقًا، 

أمن وسالمة الركاب وتشجع الشركات 

على االستثمار في مشاريع نقل الركاب، 

وتحمي حقوق الشركات العاملة في 

هذا القطاع من تلك غير المرخص لها، 

فضاًل عن التصدي لعمليات نقل 

الركاب بوسائل نقل 

غير شرعية وغير 

مصرحة لما في ذلك 

من خطر على أمن 

وسالمة الركاب.

تصريح مسبق
حظرت الالئحة مزاولة أي من أنشطة نقل الركاب باحلافالت من 

قبل املؤسسات أو الشركات أو تشغيل أي حافلة نقل ركاب بإمارة 
أبوظبي من دون احلصول على تصريح مسبق من مركز النقل 
املتكامل، يف حني أجازت للمركز التصريح للحافالت املسجلة 

خارج اإلمارة بالتشغيل ملدد مختلفة. ناهيك عن حتديدها لعدٍد 
من االشتراطات األخرى الواجب االلتزام بها، ويف الوقت نفسه، 

حظرت الالئحة تشغيل احلافالت غير املزودة بأنظمة تكييف 
للهواء، أو تلك التي غير مطابقة للمواصفات واملعايير املعتمدة من 

دائرة البلديات والنقل.

بحث التعاون بين »مواصالت اإلمارات« 
و»سابتكو« السعودية

دبي )وام(

اجلماعي  للنقل  السعودية  والشركة  اإلمارات«  »مواصالت  بحثت 
وفرص  اجلانبني  بني  االستراتيجية  العالقة  ترسيخ  سبل  »سابتكو« 

اخلبرات.  وتبادل  املستقبلية  باملشاريع  املشترك  التعاون 
وجرى خالل االجتماع تقدمي عروض تعريفية عن كل من شركة 

»سابتكو«  اجلماعي  للنقل  السعودية  والشركة  اإلمارات  مواصالت 
سبل  ومناقشة  »سيتكو«،  املتكامل  للنقل  اإلماراتية  السعودية  والشركة 

إلى االتفاق  املشتركة، باإلضافة  واملشاريع  الفرص  وآفاق  املمكنة  التعاون 
زيادة احلصة  التعاون يف سبيل  املشتركة، السيما  املستقبلية  املشاريع  على 

الشركتني.  لكلتا  السوقية 

التصدي للوسائل غير الشرعية حفاظًا على سالمة الركاب
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خالل 6 أشهر

»قضاء أبوظبي« تنجز 169908 طلبات عن بُعد 

وأظهر تقرير أداء العمليات الحيوية 
لعام  القضاء  لدائرة  السنوي  نصف 
2022، أن عدد الدعاوى المنجزة في 
والدعاوى  لألسرة  أبوظبي  محكمة 
المدنية واإلداريــة بلغ 5 آالف و630 
دعــوى، فيما سجلت الــدعــاوى أمام 
دعــوى،   2400 التجارية  المحكمة 
في  المنجزة  القضايا  عــدد  ووصــل 
المحكمة العمالية إلى 5 آالف و243 
قضية، في حين بلغ إجمالي طلبات 
تنفيذ األحكام 107 آالف و447 طلباً 

بنسبة إنجاز %98.
سعيد  يــوســف  المستشار  وأكـــد 
ــرة الــقــضــاء في  ــ الــعــبــري، وكــيــل دائ
أبوظبي، أن معدالت اإلنجاز المرتفعة 
للعمليات القضائية والعدلية، في ظل 
بُعد  عن  التقاضي  منظومة  تطبيق 
أبوظبي،  محاكم  في   %100 بنسبة 
في  المحققة  النوعية  النقلة  تعكس 
ــاألداء  ب واالرتــقــاء  الخدمات  تطوير 
المؤسسي، تماشياً مع توجيهات سمو 
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب 
ــر ديــوان  رئيس مجلس الـــوزراء، وزي

في  القضاء  دائــرة  رئيس  الرئاسة، 
أبوظبي، لتطبيق أفضل الممارسات 
الــقــضــائــي، بما يدعم  الــنــظــام  فــي 
لتحقيق  أبوظبي  حكومة  توجهات 

الريادة عالمياً.
العبري  يوسف  المستشار  وأشــار 
إطار  القضاء في  دائــرة  اهتمام  إلى 
تنفيذ خطتها االستراتيجية الجديدة 
االستدامة  بضمان   ،2023 -  2021
واســتــمــراريــة األعــمــال فــي مختلف 
القضائية،  والعمليات  ــراءات  ــ اإلجـ
مستشرفة  مستهدفات  وضـــع  مــع 
الــرقــمــي  ولــانــتــشــار  للمستقبل 
والوسائل  التقنيات  من  واالستفادة 

وتوظيفها  الــحــديــثــة  التكنولوجية 
خيارات  يتيح  بما  مبتكرة،  بطريقة 
متعددة أمام المتعاملين في الوصول 

إلى الخدمات القضائية والعدلية.
خال  اإلحصائي،  التقرير  وأفاد 
ــى مــن الــعــام  ــ األشــهــر الــســتــة األول
الــواردة  القضايا  عدد  بأن  الجاري 
بلغ  العامة في أبوظبي،  النيابة  إلى 
وإجمالي  قضية،  و154  ألــفــاً   66
و993،  ألفاً   19 الجزائية  األوامــر 
و206،  ألــفــاً   37 ــة  اإلحــال ــر  ــ وأوام
ــام 39  ــكـ وإجـــــــراءات تــنــفــيــذ األحـ
سجلت  فيما  ــراء،  إجــ و556  ألــفــاً 
في  المنجزة  اإللكترونية  الطلبات 
طلباً،  و61  ألفاً   49 العامة  النيابة 
والتحقيقات عن بُعد 6 آالف و182 
يتعلق بإحصائيات  تحقيقاً.أما فيما 
الكاتب  إدارة  في  العدلية  الخدمات 
تضمنت  فقد  والــتــوثــيــقــات،  الــعــدل 
إنجاز 44 ألفاً و958 معاملة للكاتب 
العدل، و41 ألفاً و893 معاملة توثيق 
عبر تقنية االتصال المرئي، و2514 

معاملة إلتمام عقود الزواج.

أبوظبي )االتحاد(

أنجزت دائرة القضاء في 

أبوظبي، 169 ألفًا و908 

طلبات قضائية عن بُعد، 

بمعدل إنجاز بلغ 92 % 

خالل النصف األول من العام 

الجاري 2022، فيما وصلت 

نسبة اإلنجاز في الدعاوى 

المنظورة أمام محاكم 

أبوظبي إلى 99 % بإجمالي 

20 ألفًا و563 دعوى، إلى 

جانب عقد 25 ألفًا و628 

جلسة محاكمة مرئية.

تطبيق منظومة 
التقاضي عن ُبعد 

بنسبة 100% في 
محاكم أبوظبي

 
يوسف سعيد العبري

قـــائـــد شــــرطة رأس الخيمة
يتفقد مركز الجزيرة الحمراء

رأس الخيمة )االتحاد(

شرطة  عام  قائد  النعيمي  علوان  بن  اهلل  عبد  علي  اللواء  تفقد 
الحمراء  الجزيرة  بمركز شرطة  العمل  إجراءات  سير  الخيمة،  رأس 
التفتيش  فــريــق  أعــضــاء  التفقدية  الجولة  خــال  رافــقــه  الــشــامــل، 
مركز  رئيس  النوخذا  خالد  المقدم  استقباله  في  وكــان  السنوي، 
شرطة الجزيرة الحمراء الشامل، وعدد من الضباط وصف الضباط 

بالمركز. واألفراد 
الــعــامــة،  لــلــقــيــادة  الــســنــوي  التفتيش  إطـــار خــطــة  فــي  ذلــك  جــاء 
االستراتيجية  األداء  مؤشرات  نتائج  على  العام  القائد  اطلع  حيث 
التطويرية  والمشاريع  والمبادرات   ،2020 لعام  للمركز  والتشغيلية 
وزارة  مستوى  على  المطبقة  الممارسات  ألفضل  وفقاً  للخدمات 
المجتمع  وأفراد  شرائح  لكل  الحياة  جودة  تحقيق  بهدف  الداخلية، 
الحرص  بضرورة  موجهاً  المركز،  اختصاص  منطقة  مستوى  على 
العمل  استدامة  تحقق  التي  المبتكرة  الخدمات  أفضل  تقديم  على 
في  المستقبل  واســتــشــراف  التطور  مــع  يتناسب  بشكل  الشرطي، 

الخيمة. العامة لشرطة رأس  القيادة 
علوان،  بن  علي  اللواء  حث  التفقدية،  الزيارة  برنامج  ختام  وفي 
نحو  به  واالرتقاء  العمل  الوقوف على متطلبات وفرص تحسين  على 
والكفاءة  الدقة  من  وجه  أكمل  على  بالعمل  وذلك  والريادة،  التميز 
للمتعاملين، بما  المعتمدة، وحسن االستقبال  تحقيقاً لمعايير الجودة 
الخيمة،  رأس  لشرطة  الحضاري  والوجه  اإليجابية  الصورة  يعكس 
بهدف  الداخلية،  وزارة  الستراتيجية  تطبيقاً  واألمان،  األمن  وتعزيز 
االحتياجات  على  والــوقــوف  العمل  إجــراءات  سير  على  االطمئنان 
ومتطلبات التطوير والتحديث في المركز، وذلك ضمن إطار البرنامج 
المعتمدة. المعايير  وفق  السنوي  العام  القائد  تفتيش  لنظام  الزمني 

 نشر الثقافة
اإلسعافية بين أفراد المجتمع

علي بن علوان خالل تفقد المركز )من المصدر(

»اإلسعـــــــاف الوطــنـــي« 
ينظــــــم ورشــــة تـــوعيــــــة 

أبوظبي )وام(

نظم »اإلسعاف الوطني« ورشة توعية مفتوحة للجمهور على منصات 
القلبي  واإلنــعــاش  األولية  اإلسعافات  أســس  حــول  المرئي  االتصال 
الرئوي وجهاز مزيل رجفان القلب اآللي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي 
الضوء  لتسليط  سنوياً  به  العالم  يحتفي  والــذي  األولية  لإلسعافات 
على أهمية اإلسعافات األولية في إنقاذ األرواح والحفاظ على سامة 
اآلخرين. وتأتي هذه المبادرة ضمن التزام اإلسعاف الوطني المتواصل 
بنشر وترسيخ المعرفة والثقافة اإلسعافية بين أفراد المجتمع، والتي 
الطارئة،  للحاالت  الحرجة  األولى  الدقائق  في  خاصة  محورية،  تُعد 
وقد تسهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين أو تقليل المضاعفات.

تعقد في مجالس األحياء والملتقيات السكانية بأبوظبي

»البلديات والنقل« تطلق »نشاوركم« للتواصل مع املجتمع

أبوظبي )وام(

والنقل  البلديات  ــرة  دائـ أطلقت 
مبادرة  أمس،  لها،  التابعة  والجهات 
»نشاوركم« للتواصل المجتمعي التي 
المباشر  التواصل  تعزيز  إلى  تهدف 
والجهات  المجتمع  فئات  جميع  مع 
ــهــم  ــى آرائ الــمــعــنــيــة، لــاســتــمــاع إلـ
مراحل  ضمن  ووضعها  وتطلعاتهم 
من  يعزز  بما  والتنفيذ،  التخطيط 
جودة الحياة ضمن هذه المجتمعات 
مبادرة  وتــركــز  رفاهيتها.  ويضمن 
الدائرة  ستعقدها  التي  »نشاوركم« 
مجالس  فــي  لها  التابعة  والجهات 
األحياء أو الملتقيات السكانية على 
عـــدة نــقــاط تــهــدف إلـــى الــتــواصــل 
مناطق  مختلف  فــي  المجتمع  مــع 
مع  حـــوارات  فتح  وتتضمن  اإلمـــارة 
واالستماع  المجتمعية،  الفئات  كافة 
مــبــاشــر ضــمــن مــحــاور  لــهــم بشكل 
البيانات  حسب  وضعها  يتم  محددة 
تقارير  ضمن  الصادرة  والــدراســات 
مراكز خدمة المتعاملين، ليتم العمل 
الحقاً  العمليات  وتنفيذ  والتخطيط 
سكان  احتياجات  مــع  يتناسب  بما 

دائمة  شــراكــة  بــاب  ويفتح  اإلمـــارة، 
المجتمع  أفــراد  وكافة  الدائرة  بين 
ليكونوا جزءاً من التنمية المستدامة 

والمتكاملة. 
سلسلة  ضمن  الــحــوارات  وتغطي 
قطاعات  عــدة  »نشاوركم«  مجالس 
الخدمات  قطاعات  تتضمن  حيوية 
والمظهر  التحتية،  والبنية  البلدية، 
ــة الــنــقــل  ــك الـــعـــام لــــإلمــــارة، وشــب
والنمو  العقاري،  والقطاع  المتكامل، 

مديري  النقاشات  وتضع  العمراني، 
التنفيذيين،  والــمــديــريــن  الــعــمــوم، 
واالختصاصيين من الدائرة والجهات 
بــلــديــات مدينتي  فــي  لــهــا  الــتــابــعــة 
الظفرة،  ومنطقة  والعين  أبوظبي 
المتكامل،  النقل  مركز  جانب  إلــى 
واألخذ  السكان  آراء  على  لاطاع 
إلى  باإلضافة  بآرائهم ومقترحاتهم، 
توثيق متطلبات السكان والعمل على 

أساسها. 

توفير آليات االطالع على 
مدى رضا السكان عن 

القطاعات الحيوية
 

فالح األحبابي

أشار معالي فالح محمد األحبابي، رئيس دائرة البلديات والنقل، إلى أهمية 
التواصل املباشر مع املجتمع بكافة فئاته، مبا يضمن إشراكهم يف عملية 

التنمية املستدامة وقال: »نعمل بشكل مستمر على توفير املزيد من اآلليات 
التي تسمح لنا باالطالع على مدى رضا السكان عن القطاعات احليوية التي 

تعمل الدائرة ضمنها، وستشكل سلسلة مجالس )نشاوركم( خطوة جديدة 
تساعدنا على التعرف على آرائهم وفهم تطلعاتهم، إلى جانب إشراك املزيد 
من الطاقات الشبابية التي ستساهم يف وضع تصوراتنا ملدن املستقبل بناًء 

على االبتكار«. وأضاف معاليه: »يشكل املجتمع عنصرًا مهمًا نضع على أساسه 
خططنا االستراتيجية مبا يضمن احلفاظ على استقراره ورفاهيته، وتعزيز 

مكانة أبوظبي عامليًا كأحد أفضل الوجهات للحياة والعمل واالزدهار«.

 تواصل مباشر

خيالة شرطة دبي )من المصدر(

حررت 352 مخالفة

»خيالة شرطة دبي« ضبطت 71 مطلوبًا و915 مركبة

دبي )االتحاد(

دوراً  دبي،  الخيالة في شرطة  يلعب مركز شرطة 
مهماً في تعزيز األمن واألمان في المجتمع، ومشاركة 
الناس،  بين  الطمأنينة  بث  في  الشرطية  الدوريات 
حتى أصبح جزءاً أساسياً من منظومة عمل الدوريات 

األمنية على مستوى إمارة دبي.
العظب،  عيسى  محمد  خبير  الدكتور  اللواء  وقال 
مدير مركز شرطة الخيالة، إن شرطة دبي من أقدم 
األجهزة الشرطية التي استخدمت الخيل في عملها، 
كما حصلت  الماضي،  القرن  سبعينيات  منذ  وذلــك 
الخيول  منظمة  قبل  مــن  الــدولــي  ــراف  االعــت على 
البريطانية، لتطبيقها أحدث أنظمة العمل في مجال 
تدريب المدربين بالمركز، وتدريب  الخيول، وتطبيق 
أحدث أنظمة الموارد البشرية والسامة المهنية في 

مختلف األقسام والشعب.
وبين اللواء العظب أن المركز يخدم هدفاً استراتيجياً 
رئيسياً هو الحد من الجريمة، نظراً لمهامه وأدواره 
الفعالة في إلقاء القبض على المتهمين والمطلوبين، 
وقدرة دورياته على السير في األماكن الضيقة، والتي 
إلى  إليها،  الوصول  »المركبات«  دوريــات  تستطيع  ال 
باألمان  األفــراد  شعور  تعزيز  في  مساهمتها  جانب 
االختصاص،  مناطق  في  بجوالتهم  الطمأنينة  وبث 

والمناطق الصناعية والتجارية والسياحية.
مهامه  جانب  إلى  الخيالة  شرطة  مركز  أن  وبين 
السابقة، فإنه يقوم بمهام التدقيق على المشبوهين 
والمركبات المشبوهة والمركبات المهجورة، وتأمين 

الفرسان  وتأهيل  وتــدريــب  الــريــاضــيــة،  المنشآت 
والمرشحين والُمستجدين، وتقديم التدريب العاجي 

ألصحاب الهمم.
وقال اللواء محمد عيسى العظب، إن مركز شرطة 
الخيالة قام بتسيير 1182 دورية خيالة في مختلف 

مناطق اختصاص مراكز الشرطة والمناطق الصناعية 
والتجارية والسياحية منذ بداية العام الجارية، وحتى 
مهامه  جانب  إلى  الماضي،  »أغسطس«  شهر  بداية 
في تفعيل نقاط االشتباه، والتدقيق على المشبوهين 
الرياضية،  المنشآت  وتأمين  المشبوهة،  والمركبات 
األمر الذي أدى إلى ضبط 71 شخصاً مطلوباً على 
مستوى مراكز الشرطة، و915 مركبة مطلوبة جنائياً 

ومرورياً، وتحرير 352 مخالفة.

أهم القضايا
قبل  مــن  تــم ضبطها  الــتــي  القضايا  أهــم  وحـــول 
المركز، قال اللواء العظب: إن ضابطين من المركز 
اختصاص  بمنطقة  تفقدية  بجولة  قيامهما  أثــنــاء 
مركز شرطة الراشدية، اشتبها بسيارة كانت تتحرك 
بطريقة تثير الريبة، فقررا التدقيق عليها في النظام 
غير  مواصفاتها  أن  ليكتشفا  االتــحــادي،  الــمــروري 
التي يُفترض أن تحمل  مطابقة لمواصفات السيارة 
رقم اللوحة الموضوعة عليها، والُمسجلة في النظام 
المروري.  ومن جانبه، قال الرائد ضاحي الجاف، 
نفذ  المركز  إن  الخيالة،  شرطة  مركز  مدير  نائب 
ومنها  الــجــاري،  العام  خــال  المبادرات  من  العديد 
الملتقى  الهمم،  ألصحاب  العاجي  التدريب  مبادرة 
الشتوي، ملتقى الربيع، تحقيق أمنية طفل، إلى جانب 
مبادرة »شارك مع الخيالة« الهادفة إلى منح فرصة 
فريق  مع  والمشاركة  للتطوع  المجتمع  أفــراد  أمــام 
شرطة الخيالة، حيث شارك المتطوعون في المبادرة 

في تسيير 90 دورية.

الرعاية الصحية
أوضح الرائد اجلالف أن مركز شرطة 

اخليالة لديه أطباء بيطريون وطاقم من 
املمرضني لالهتمام باخليول وعالجها من 

اإلصابات ومتابعة صحتها ووقايتها من 
األمراض، والتأكد من سالمتها قبل النزول 

امليداني، وإعداد جداول للتحصني من 
األمراض وغيرها، مما يؤدي إلى تعزيز 
قدرة اخليول وكفاءة أدائها يف مختلف 

املهام، ويعزز من استمرارية خدمتها 
لسنوات أطول، وهو ما يحرص الطاقم 

الطبي على تأديته على أكمل وجه، مشيرًا 
إلى أن من أهم برامج املركز يف تأهيل 

اخليول هي ترويض اخليل، تأهيل خيول 
الدوريات، تأهيل خيول مكافحة الشغب، 

تأهيل خيول التدريب العالجي، تأهيل 
خيول سباقات القدرة، تأهيل خيول 

الطاعة، وغيرها من البرامج.

مبنى دائرة القضاء



 وطالبت المنظمة، قيادة الميليشيات 
كافة  عــن  ــراج  ــ اإلف ســرعــة  الحوثية 
إلى  وإعادتهم  المحتجزين  األطفال 
أهاليهم فوراً وااللتزام باالتفاق الذي 
»اليونيسيف«  منظمة  مــع  أبــرمــتــه 
بإنهاء  يلزمها  والذي  المتحدة  واألمم 
تجنيد األطفال في صفوفها خالل 6 

أشهر.
حقوقية  ــقــاريــر  ت أن  ــى  إلـ ــشــار  ي  
تحدثت عن تجنيد ميليشيات الحوثي 
اإلرهابية ألكثر من 30 ألف طفل في 
ـــ15  ال ســن  تحت  جميعهم  صفوفها 

سنة، خالل السنوات الماضية.
األممي،  الخبراء  فريق  تقرير  وكان 
الصادر في يناير الماضي، كشف عن 
مقتل 2000 طفل جندتهم الميليشيات 

في أقل من عامين.
لمجلس  قــدم  ــذي  ال التقرير  ــال  وق
يقيمون  زالوا  ما  الحوثيين  إن  األمن، 

لتشجيع  دورات  ويعقدون  معسكرات 
الشباب واألطفال على القتال.

اليمني  السياسي  المحلل  ووصف 
عن  األرقــام  أن  اليوسفي  عبدالملك 
بـ»المفزعة«،  الحوثية  االنــتــهــاكــات 
الوضع  حقيقة  تعكس  ال  أنها  رغــم 
الحاالت  جميع  رصد  لصعوبة  كاماًل 
الميليشيات  ســيــطــرة  منطقة  فــي 
معتبراً  تمارسه،  الــذي  القمع  نتيجة 
بكثير،  ــك  ذل مــن  أســـوأ  ــع  ــواق »ال أن 
الصعبة  اإلنسانية  الحالة  ويعكس 
بسبب  اليمني  الشعب  يعيشها  التي 
حقوق  وانتهاك  الميليشيات  تعسف 

اإلنسان«.
تصريحات  فــي  اليوسفي  وأوضـــح 
الحوثي  انــتــهــاكــات  أن  لـــ»االتــحــاد«، 
الــحــق في  عــلــى  الــتــعــدي  فــي  تتمثل 
والسياسية  المدنية  والحقوق  الحياة 
وحقوق  واالجتماعية  واالقــتــصــاديــة 
مشيراً  الضعيفة،  والفئات  األقليات 
في  أوغلت  كلما  الميليشيات  أن  إلى 
انتهاك حقوق اإلنسان والكرامة، فإنها 
الرافض  الشعبي  التكاتف  من  تزيد 

لوجودها.
ــرب الــمــحــلــل الــســيــاســي عن  ــ وأعـ
استيائه من تنصل األمم المتحدة من 
في  اإلنسان  حقوق  تجاه  مسؤولياتها 

اليمن.
واالنتهاكات التي تمارسها الجماعة 
بحرية  فــقــط  تتعلق  ال  االنــقــالبــيــة 
والمحلل  الكاتب  أكــد  كما  التعبير، 
إسماعيل،  عبداهلل  اليمني  السياسي 
المتنوعة  التعذيب  بأساليب  منوهاً 
قتل  توثيق  بعد  وذلك  الضحايا،  ضد 
التعذيب  تحت  300 شخص  من  أكثر 
ألف   20 ورصــد  الحوثي  سجون  في 

حالة اختطاف.
ميليشيات  إن  ــحــاد«،  ـــ»االت ل وقـــال 
اإلعــالم  وسائل  كل  صــادرت  الحوثي 
والتظاهر  التعبير  حق  على  واعتدت 
انتهاكات  ومارست  األطفال  وجندت 
مباشرة مثل تفجير المنازل وتفخيخها 
ــم  وإخــراجــه ــان  ــســك ال رؤوس  عــلــى 
تغيير  محاولة  أســوأ  ومارست  منها، 
أن  وتــحــاول  اليمن،  في  ديموغرافي 
اليمنيين  على  الفكرية  رؤيتها  تفرض 
ــل اإلعــــــالم والــمــســاجــد  ــائـ ــي وسـ فـ

والمدارس.
ولفت إسماعيل إلى أن هناك تهجيراً 
ميليشيات  تمارسه  وطائفياً  قسرياً 

الحوثي على مختلف األصعدة.
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عربي ودولي

انتهاكات الميليشيات اإلرهابية بحق اليمنيين ال تفرق بين امرأة أو مسن

400 طفل بمعسكر »حوثي« لزجهم يف جبهات القتال

«: االنقالبيــون يسعــون إلى فرض التغييـــر الديموغـــرافي ورؤيتـهم الطائفيـــــة خبــراء لـ» 

إرهاب الحوثي لم يفرق بين طفل أو امرأة أو مسن  )أرشيفية(

القـــــوات اليمنيـة تقتحم معاقل »القاعـــدة« في أبيـــن
عدن )االتحاد(

نفذت القوات اليمنية عملية عسكرية مباغتة يف 
أبني، ضد معاقل تنظيم »القاعدة« اإلرهابي يف عدٍد 

من مناطق احملافظة، استمر ساعات عدة، بالتزامن مع 
شن عملية انتشار واسعة مبنطقة »خبر املراقشة«، 

حيث كبدت عناصر التنظيم خسائر يف العتاد 
واألرواح.

وقال املقدم محمد النقيب، يف تغريدة على »تويتر«: 
»استكمااًل لعملية سهام الشرق، تسيطر قواتنا 

املسلحة على واديي النسيل وموجان، حيث توجد 

معاقل العناصر اإلرهابية«، دون تفاصيل إضافية.
وواديا »موجان والنسيل« مواقع مهمة يتحصن فيها 

عناصر تنظيم »القاعدة« يف سلسلة »جبال املراقشة« 
شرقي زجنبار عاصمة أبني.

وينتسب إلى املنطقة زعيم تنظيم »القاعدة« يف أبني 
»جالل محسن بلعيدي املرقشي«، أحد أبرز عناصر 
تنظيم »القاعدة« الذي ُقتل بطائرة مسّيرة مطلع 

يونيو 2016، مع اثنني من مرافقيه.
وأكد مصدر عسكري، أن القوات املسلحة تؤمن املنطقة 

الوسطى، حيث انتشرت يف مديريات »لودر، الوضيع، 
مودية، واحملفد«، وتقوم مبالحقة العناصر اإلرهابية 

يف الوديان والشعاب التي تتحصن فيها، بعد هروبها 
من املنطقة عقب دخول القوات املسلحة إليها.

بدوره، قال العقيد عقيد علي البدح نائب عمليات 
محور أبني، إن »القوات املسلحة تنتشر على محورين 
يف محافظة أبني، األول انطلق من الطريق الساحلي 

بشقرة إلى مديرية الوضيع، بقيادة العميد 
عبداللطيف السيد، والثاني انطلق من الطريق 

الساحلي إلى مديرية مودية بقيادة العميد مختار 
النوبي«.  ويف 22 أغسطس أعلنت القوات اليمنية 

انطالق عملية أسمتها »سهام الشرق« ملكافحة 
التنظيمات اإلرهابية يف أبني.

نفذت عملية انتشار واسعة في »خبر المراقشة«

الميليشيات تعيد إحياء 
الخالفات بيـن القبائــل

عدن )االتحاد(

القبائل  بين  الصراعات  خلق  اإلرهابية،  الحوثي  ميليشيات  تواصل 
بإحياء الثارات والخالفات القبلية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ال 

سّيما في محافظات ذمار والجوف وعمران. 
 وأفادت مصادر محلية في محافظة ذمار، أمس، بمقتل شيخ قبلي 
على خلفية ثارات قبلية بمديرية »الحدا«، تقف ميليشيات الحوثي وراء 

إحيائها، وفق ما ذكر موقع »2 ديسمبر« اليمني. 
 وذكرت أن الشيخ القبلي يحيى أحمد صالح الفراصي أحد مشايخ 
قبيلة »عبيده - الحدا«، ُقتل وأصيب نجله إصابة بالغة في كمين نصبه 
على  ذمــار  بمدينة  المديرية  يربط  الــذي  بالطريق  قبليون  مسلحون 
خلفية قضية ثأر بين »آل الفراصي«، و»آل المار«. وأكدت المصادر أن 
في  القبيلتين  بين  القبلية  الثارات  أحيت  اإلرهابية  الحوثي  ميليشيات 

إطار سياستها إلنهاك القبائل بالصراعات والخالفات والثارات.

سوريا: تسجيل 15 حالة إصابة 
بالكوليرا في حلب

دمشق )االتحاد(

في  بالكوليرا  إصابة  حالة   15 تسجيل  السورية  الصحة  وزارة  أعلنت 
محافظة حلب، الفتة إلى أنه يجري تقديم العالج لهم في المشافي.

وفي بيان لها، قالت وزارة الصحة السورية، إنه »في إطار العمل المستمر 
لفرق التقصي الوبائي، تم رصد حالة اشتباه باإلصابة بالكوليرا في حلب 
لطفل عمره 9 سنوات يعاني أعراض إسهال حاد مترافق بإقياء متكرر، 
حيث تمت االستجابة اللحظية وقبول الطفل في المشفى وإرسال عينة منه 
إلى مديرية مخابر الصحة العامة إلجراء التحليل الالزم، فجاءت النتيجة 
إيجابية«، موضحة أنه »تم تخريج الطفل بعد أيام، وهو بحالة صحية عامة 
طبيعية ومستقرة بعد إعطاء العالج الالزم، وأنها قامت بتكثيف الترصد 
الوبائي ألي حالة في المشافي، وتقصي المخالطين، وتخصيص غرف 
عزل خاصة بالحاالت المشتبهة وتطهير المرافق الخاصة بالمريض«. 
وأشارت الوزارة إلى أنه »بالتعاون مع الجهات المعنية، سيتم قطف عينات 
من الصرف الصحي وشبكة المياه، ال سيما من منطقة سكن المصاب، 
العالج  الكلور فيها وإعطاء  المياه ووضع  الرقابة على سالمة  وتشديد 

الوقائي للمخالطين«.
 وأضافت الصحة السورية في بيانها أن حصيلة العينات والتحاليل التي 
ثبتت إيجابيتها، بلغت 15 حالة إيجابية قيد العالج في المشفى، كما تم 
إثبات عينة إيجابية واحدة من الصرف الصحي، وأخرى من معمل لصنع 

مكعبات الثلج، حيث تم إغالقه على الفور.

شددا على ضرورة أن يسبقها تشكيل حكومة تتمتع بكامل الصالحية

الحلبوسي وبارزاني يؤكدان أهمية االنتخابات املبكرة يف العراق

هدى جاسم )بغداد(

أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، 
مسعود  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  ورئيس 
في  مبكرة  انتخابات  إجــراء  أهمية  أمــس،  بارزاني، 
العراق، شرط أن يسبقها تشكيل حكومة تتمتع بكامل 

الصالحية.
والتقى الحلبوسي، رفقة رئيس »تحالف السيادة« 
خميس خنجر، مع بارزاني في مدينة أربيل، عاصمة 
إقليم كردستان العراق، لبحث األزمة السياسية في 
العراق، منذ االنتخابات البرلمانية في أكتوبر من العام 
الماضي، حيث لم يتمكن أعضاء البرلمان من تشكيل 

حكومة ائتالفية، أو انتخاب رئيس جديد للبالد.
النواب،  مجلس  لرئيس  اإلعالمي  المكتب  وقــال 
في بيان: إن »الجانبين استعرضا الوضع السياسي 
في العراق وتداعياته السلبية على البالد، وضرورة 
اعتماد لغة الحوار البنَّاء، لتجاوز الخالفات والوصول 
إلى حلول تصبُّ في مصلحة الشعب العراقي، واتباع 
األساليب الدستورية والقانونية في تجاوز تداعيات 

المرحلة الراهنة«.
انتخابات  إجــراء  أهمية  أكدا  »الجانبين  أن  وتابع 

مبكرة بعد تهيئة المتطلبات القانونية ومستلزماتها 
حكومة  تشكيل  يسبقها  الدستورية،  اآللــيــات  وفــق 
واطمئنان  بثقة  وتحظى  الصالحية  بكامل  تتمتع 
الجميع ببرنامج حكومي متفق عليه، مع التأكيد على 
ضرورة استمرار مجلس النواب بعمله لحين موعد 

االنتخابات«.
وأشار البيان إلى أن »المجتمعين أبدوا استعدادهم 
للمساهمة البّناءة في تقريب وجهات النظر بين جميع 
األطراف، وتبني أي خطوة تخدم المصلحة الوطنية، 
أمن  على  والحفاظ  المجتمعي،  السلم  في  وتسهم 
المواطنين ومصالحهم«. وشدد الحلبوسي وبارزاني 
خالل لقائهما على ضرورة استمرار مجلس النواب 
بعمله لحين موعد االنتخابات. وأشار البيان إلى أن 
المجتمعين أبدوا استعدادهم للمساهمة البّناءة في 
تقريب وجهات النظر بين جميع األطراف، وتبني أي 
خطوة تخدم المصلحة الوطنية، وتُسهم في السلم 
المجتمعي، والحفاظ على أمن العراقيين ومصالحهم.

الديمقراطي  والحزب  السيادة  »تحالف  أن  وبين 
والتنسيق  الــتــواصــل  اســتــمــرار  أكـــدا  الكردستاني 
المصالح  تخدم  مشتركة  مواقف  وتبني  المشترك 

الوطنية العليا«.

إلى ذلك، شهد محيط المنطقة الخضراء في بغداد 
تجدد  عن  أنباء  وسط  كبيراً،  أمنياً  انتشاراً  أمــس، 
االحتجاجات أمام مبنى البرلمان، تزامناً مع إمكانية 

عقد جلسة لمجلس النواب خالل األيام القادمة.
إن   لـــ»االتــحــاد«:  وأمنية  سياسية  مصادر  وقالت 
الجهات األمنية شكلت لجنة لدراسة الموقف األمني 
داخل المنطقة الخضراء بعد تداعيات التظاهرات 

واالعتصامات األخيرة.
واعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد 
إحسان  الدكتور  السياسي«  التفكير  »مركز  ورئيس 
الشمري في تصريح لـ»االتحاد«، أن األمور في العراق 
السياسية«،  »اإلرادة  أولهما  مسارين،  نحو  متجه 
والثاني هو »التصعيد وصدام سياسي قد ينزلق إلى 

اشتباكات«.
وقال إن »المحكمة االتحادية أعطت مبررات لحل 
البرلمان وكانت واضحة بأن البرلمان يجب أن يحل 
مع  بالتعاطي  قضائي  بحذر  تعاملت  لكنها  نفسه، 

الدعاوى المقدمة أمامها«.
بدوره، أكد الخبير القانوني علي التميمي، أنه إذا 
تجاوز عدد المستقيلين من البرلمان 165 نائباً، فإن 
البرلمان سيكون قد انحل بشكل تلقائي وفق الدستور.

جانب من لقاء الحلبوسي وبارزاني في أربيل )من المصدر(

أحمد شعبان )عدن، القاهرة(

تواصل ميليشيات الحوثي اإلرهابية 

ممارسة انتهاكاتها بحق الشعب 

اليمني دون تفرقة بين طفل 

وامرأة أو مسن، وتمارس كافة 

صنوف التعذيب والقتل واالختطاف 

والتهجير وإغالق الطرق ومنع مرور 

المؤن واألدوية.

وكشفت منظمة »ميون لحقوق 

اإلنسان« عن احتجاز ميليشيات 

الحوثي اإلرهابية لنحو 400 طفل 

في معسكر للتجنيد بمدينة 

»الصالح«، شمالي مدينة تعز. 

 وقالت المنظمة في بيان أمس: 

إن الميليشيات اإلرهابية تتهيأ 

لنقل األطفال إلى مركز تدريبي في 

محافظة ذمار نهاية األسبوع.

 وأوضحت أن من بين األطفال 

المحتجزين طفاًل يُدعى عبدالله 

علي أبو زيد هو يتيم األم من 

مديرية »الحشاء«، في محافظة 

الضالع، اختطفته الميليشيات، 

ونقلته إلى المعسكر وترفض 

تسليمه لذويه.
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األميركيون يحيون ذكرى االعتداءات وبايدن يتعهد باستخدام القوة ضد أي تهديدات 

»هجمات سبتمبر«.. 21 عامًا و»القاعدة« ضعيفة ومرتبكة

أحمد عاطف )واشنطن، القاهرة(

على   21 الـ  الذكرى  أمس،  األميركيون،  أحيا 
اعتداءات 11 سبتمبر التي أسفرت عن مقتل 
تنظيم  يعيش  فيما  شخص،  آالف  ثالثة  نحو 
الهجمات  نفذ  ــذي  الـ اإلرهــابــي  ــقــاعــدة«  »ال
بعد  خصوصاً  والضعف،  االرتــبــاك  من  حالة 
اعتراف  الظواهري، وعدم  أيمن  مقتل زعيمه 
التنظيم حتى اآلن بمقتله أو اإلعالن عن زعيم 

جديد له.
أمس،  بايدن،  جو  األميركي  الرئيس  وشدد 
وزارة  مقر  من  الهجمات  ذكــرى  إحياء  خــالل 
الدفاع »البنتاجون«، على االستمرار في مراقبة 

األنشطة اإلرهابية حول العالم. 
في  تترد  لن  المتحدة  الــواليــات  إن  ــال،  وق  
تهديدات  أي  ضد  العسكرية  قوتها  استخدام 
الحرب  انتهاء  من  الرغم  على  حتى  إرهابية 
األميركي:  الرئيس  وأضــاف  أفغانستان.  في 
بن  أسامة  لرصد  سنوات   10 األمر  »استغرق 

الدن وقتله، لكننا تمكنا من ذلك«. 
ووضع بايدن إكلياًل من الزهور بمقر الجيش 
األميركي خارج واشنطن، حيث تحطمت طائرة 
»أميركان  األمريكية  الجوية  الخطوط  رحلة 
الذي  الهجوم،  يــوم  صباح   77 رقــم  أيرالينز« 

أسفر عن مقتل 184 شخصاً.
وبات تقليداً بشكل سنوي، أن يحضر رؤساء 
ذكــرى  إلحــيــاء  مناسبات  المتحدة  ــات  ــوالي ال
األراضــي  على  الدامية  اإلرهابية  الهجمات 

األميركية.
وقـــال بــايــدن: »لــيــس كــافــيــاً أن نــدافــع عن 
الحين  بين  أو  السنة،  في  مرة  الديمقراطية 

واآلخر، إنه أمر يجب القيام به كل يوم«. 
الضحايا  ــارب  ــ أق تــجــّمــع  ــويــورك  ــي ن وفـــي 
من  ومسؤولون  واإلطــفــاء  الشرطة  وعناصر 
والمتحف  الــتــذكــاري  النصب  عند  المدينة 
لـ11 سبتمبر في الجزء الجنوبي من  الوطني 
األشخاص  أسماء  تالوة  تّمت  حيث  مانهاتن، 
الذين قتلوا كما هي الحال كل عام منذ وقع 
الهجوم األكثر الدموية الذي شهدته الواليات 
المتحدة في تاريخها، وُقرعت األجراس بينما 

وأُضيئت  صمت.  دقيقة  المشاركون  وقــف 
بشعاعين  األول،  أمس  مساء  نيويورك  سماء 
مركز  بــرجــي  إلـــى  يــرمــزان  األزرق  بــالــلــون 

التجارة.
آالف  مــع  الرهيبة  الخسائر  جــانــب  وإلـــى 
في  آخــرون  آالف  توفي  والجرحى،  الوفيات 
السنوات التالية بسبب أمراض سببها الدخان 

السام الناجم عن انهيار البرجين التوأمين.
األكبر  اإلرهابي  للهجوم  الـ21  الذكرى  وفي 
اإلعالن  يرفض  التنظيم  اليزال  »القاعدة«،  لـ 
عن مقتل زعيمه أيمن الظواهري بغارة جوية 
زعيم  إعالن  أو  كابول  األفغانية  العاصمة  في 

جديد له،
وهو ما يشير إلى حالة من التخبط الكبيرة 

داخل ما تبقى من التنظيم.
وأشار خبراء ومقربون من التنظيم اإلرهابي 
الرحمن  عبد  الــظــواهــري،  صهر  تــولــي  ــى  إل
وثائق  التنظيم، حيث كشفت  المغربي لزعامة 
الدن  بن  أسامة  قتل  عملية  أثناء  عليها  ُعثر 
التنظيم  في  صاعداً  نجماً  كان  »المغربي«  أن 

لها  العام  القائد  لسنوات عدة، وشغل منصب 
في أفغانستان وباكستان.

وكان المغربي مطلوباً من مكتب التحقيقات 
الفيدرالي األميركي الستجوابه بشأن عضويته 

في »القاعدة«.
فإن  لـــ»االتــحــاد«،  تحدثوا  خــبــراء  وبحسب 
عملية اختيار الزعيم الجديد للتنظيم اإلرهابي 
تعتمد على عوامل عدة، أبرزها موقف التنظيم 
لمن  تجذره  وأولوية  المطروح،  الشخص  من 
الجماعة،  قـــادة  مــن  األول  الجيل  مــن  تبقى 
والمواجهة،  والتخطيط  التدريب  من  وموقفه 
إضافة لثقل أسمه وعالقته وقرابته بالقيادات 

العليا والوسطى في التنظيم.
وأشار الخبراء إلى أن القاعدة المتبعة على 
مدى السنوات الماضية هي اختيار المقربين 
المقربين من الظواهري  من بن الدن ومؤخراً 

في المراكز القيادية الحساسة في التنظيم.
ــؤون الــجــمــاعــات  ــبــر الــخــبــيــر فــي شــ واعــت
اإلرهابية الدكتور صبره القاسمي، أن المغربي 
نظراً  التنظيم،  لقيادة  المرشحين  أهم  أحد 

لقربه من الظواهرى في أيامه األخيرة، فضاًل 
عن أنه صهره.

وكان المغربي محل ثقة الظواهري، وينافسه 
بأن  وثائق  إليه  أشــارت  الــذي  العدل«  »سيف 
ابن الدن كان يرفض توليه المناصب القيادية 

السياسية وتوليه فقط المناصب العسكرية.
المغربي  أن  لـ»االتحاد«،  القاسمي  وأضاف 
كان قد تولى القيادة العامة للتنظيم اإلرهابي 
إضافة  لسنوات،  وباكستان  أفغانستان  فــي 
الرئيسة  اإلعــالمــيــة  الــلــجــان  إدارة  لتوليه 

لـ»القاعدة« لفترة طويلة.
وأعرب الدكتور صبرة القاسمي عن اعتقاده 
ــوف يــتــأخــر في  ــالن »الـــقـــاعـــدة« سـ ــأن إعــ بـ
مقتله،  إعالن  أو  الظواهري  بمقتل  االعتراف 
بها  يمر  التي  والضعف  االرتباك  لحالة  نظراً 
غير  أسباباً  هناك  أن  إلــى  إضافة  التنظيم، 
معلنة بسبب السلسلة المعقدة من االتصاالت 

بين أعضاء التنظيم وبين المرشحين.
بدوره، كشف الباحث في شؤون الجماعات 
من  فريقاً  أن  عن  سلطان،  أحمد  المتطرفة 

ال  ربما  المغربي  أن  يــرى  »القاعدة«  عناصر 
الحالي،  الــوقــت  فــي  التنظيم  لقيادة  يصلح 
معتبرين أن خبرته تقتصر فقط على الجانب 
العمليات  في  قــائــداً  يكن  لم  ــه  وأن الدعائي، 

الخارجية وليس له باع تنظيمي طويل.
وأشار إلى أن مصاهرته للظواهري ال ترفع 
قدره التنظيمي في ظل األزمة الحالية، فضاًل 
عن أن تواجده في دولة بعينها اغتيل بداخلها 
شرعيته  في  يطعن  مؤخراً  للقاعدة  عناصر 
وأفراد  لقيادات  ريبة  محل  ويجعله  التنظيمية 

»القاعدة«.
اختيار  ســلــطــان  يستبعد  ال  ذلـــك،  ورغـــم 
حتى  تنظيمية  واجهة  المغربي  عبدالرحمن 
أن »سيف  عليه، خاصة  المالحظات  مع هذه 
ويتم  الواجهة  في  يكون  أن  يُحب  ال  الــعــدل« 
»القاعدة«  في  للتحكم  الستار  وراء  من  العمل 

ويتحمل عبدالرحمن اإلخفاقات والفشل.
وأشار سلطان لـ»االتحاد« إلى أن هناك أزمة 
داخل التنظيم مع محاولته تأجيل حسم خالفة 

الظواهري.

بايدن يضع إكلياًل من الزهور على نصب ضحايا اعتداءات سبتمبر في »البنتاجون« )أ ف ب(

األردن يحذر 
من تدني الدعم 
الدولي لالجئين 

عّمان )االتحاد(

حّذر األردن، أمس، من التدني 
الالفت يف الدعم الدولي 

لالجئني باملنطقة وللمؤسسات 
األممية الشريكة يف جهود تلبية 

احتياجاتهم.
جاء ذلك خالل لقاء وزير 

اخلارجية أمين الصفدي، مع 
املفوض السامي لألمم املتحدة 

لشؤون الالجئني فيليبو غراندي 
بالعاصمة عّمان، يف إطار زيارة 

ُيجريها األخير للمملكة، وفق بيان 
للخارجية.

وحسب املصدر ذاته، شدد 
الصفدي على ضرورة العمل 

املشترك من أجل ضمان الدعم 
الالزم لتوفير احلياة الكرمية 

لالجئني ومساعدة الدول 
املستضيفة على حتمل تبعات 

أعباء اللجوء.
وثمن الصفدي الشراكة القوية 

التي يعمل األردن واملفوضية العليا 
لشؤون الالجئني من خاللها على 
توفير اخلدمات الالزمة حلوالي 

مليون وثالثمائة ألف سوري 
يعيشون على أراضيه، 10 % منهم 

فقط يف مخيمات اللجوء.
من جهته، ثّمن غراندي الدور 

اإلنساني الذي تقوم به اململكة 
يف استضافة الالجئني السوريني 
وتوفير ما يحتاجونه من عناية 

وخدمات صحية وتعليمية.
ويعيش يف األردن 750 ألف الجئ، 

مدرجني يف سجالت املفوضية، 
من نحو 52 جنسية، غالبيتهم 

سوريون.
كما يوجد يف األردن 66 ألف 

الجئ عراقي، و14 ألف ميني، و6 
آالف سوداني، إضافة إلى بضعة 
آالف من جنسيات أخرى، بينها 

الصومالية.

التنظيم اإلرهابي 
يرفض االعتراف بمقتل 

زعيمه الظواهري

 :» خبراء لـ»
أزمة داخل التنظيم 

تؤخر اإلعالن عن زعيم 
جديد له

أكد اهتمامه باستكمال ملف المصالحة الوطنية

»الرئاسي الليبي«:
ضرورة إنهاء األزمة عبر املسار الدستوري

حسن الورفلي )بنغازي(

على  وتركيزه  اهتمامه  الليبي  الرئاسي  المجلس  أكــد 
إحدى  أنه  معتبراً  الوطنية،  المصالحة  ملف  استكمال 
إنهاء حالة  على ضرورة  الدولة، ومشدداً  بناء  أساسات 
االنسداد السياسي الراهنة عبر حسم المسار الدستوري 

وتحديد مدد زمنية محددة لالستحقاقات االنتخابية.
وأشاد عضو المجلس الرئاسي عبداهلل الالفي خالل 
لقائه أمس، السفير اإليطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو 
غريمالدي في طرابلس، دور إيطاليا بتحقيق االستقرار 
في ليبيا، من خالل العمل مع جميع األطراف المشاركة 
في العملية السياسية، على إجراء انتخابات التي يتطلع 

إليها كل الليبيين.
بدوره، جدد سفير إيطاليا، تأكيده على استمرار دعم 
بالده للمجلس الرئاسي. وأجرى السفير اإليطالي خالل 
األيام الماضية عدة لقاءات في طرابلس، شملت كل من 
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضو المجلس 
عبد  الوطنية  الــوحــدة  حكومة  ورئيس  الكوني،  موسى 

الحميد الدبيبة لبحث مستجدات العملية السياسية.

وفي سياق آخر، استقبل القائد العام للجيش الليبي 
خليفة حفتر، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا 

بول سولير وسفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس دوهيلين.
وبين مكتب إعالم القيادة العامة للقوات المسلحة أن 
اللقاء عقد بمكتب قائد الجيش في مدينة بنغازي دون 

كشف مزيد من التفاصيل حول محاور اللقاء.
وكان المبعوث الخاص الفرنسي لليبيا زار بول سولير، 
منهم  الغربية  بالمنطقة  المسؤولين  من  عـــدداً  التقى 
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس 
الدولة خالد المشري ورئيس المفوضية الوطنية العليا 

لالنتخابات عماد السائح.
وفي سياق آخر، استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم 
عقيلة  الليبي  النواب  مجلس  رئيس  ثاني،  آل  حمد  بن 
صالح، والوفد المرافق له، بحضور رئيس مجلس الشورى 
القطري حسن بن عبداهلل الغانم. وبين المركز اإلعالمي 
الــذي عقد في  اللقاء  أن  الليبي  النواب  لرئيس مجلس 
الديوان األميري أمس، بحث أوجه تنمية وتعزيز التعاون 
ليبيا،  في  الراهنة  المستجدات  ومناقشة  البلدين،  بين 

باإلضافة إلى عدد من القضايا اإلقليمية والدولية.

جانب من لقاء الالفي والسفير اإليطالي لدى ليبيا )من المصدر(

مصر: ضرورة التوصل 
إلى اتفاق شامل حول سد 

النهضة بأقرب وقت

الصومال: مؤتمر تشاوري يركز
على الجفاف ومكافحة اإلرهاب

القاهرة )االتحاد(

المصري  الخارجية  وزيـــر  جــدد 
سامح شكري أمس، موقف بالده 
اتفاق  إلى  التوصل  بشأن ضرورة 
شامل حول سد النهضة اإلثيوبي 

في أقرب وقت ممكن. 
وذكرت وزارة الخارجية المصرية 
لقاء  بيان أن ذلك جاء خالل  في 
األمين  مبعوثة  مع  شكري  الوزير 
الخاصة  المتحدة  لــأمــم  الــعــام 

للقرن اإلفريقي هنا تيتي. 
جدد  »شكري  إن  البيان،  وقــال 
مصر  موقف  تأكيد  اللقاء  خــالل 
الــثــابــت والــمــتــمــســك بـــضـــرورة 
التوصل إلى اتفاق شامل حول سد 
النهضة في أقرب وقت ممكن نظراً 
لما يمثله بقاء الوضع الحالي من 

عنصر عدم استقرار يهدد مصالح 
المنطقة ليس فقط اآلن،  شعوب 

ولكن لأجيال القادمة«. 
وأشــــار إلـــى أن »شــكــري قــدم 
للجهود  مستفيضاً  عرضاً  أيضاً 
التي تبذلها مصر لدعم السودان 
وجـــنـــوب الــــســــودان لــمــواجــهــة 
واألمنية  السياسية  الــتــحــديــات 
ــا فــي دعم  ــ واالقــتــصــاديــة ودوره
الـــكـــوادر الــصــومــالــيــة والــجــنــوب 

سودانية في مجاالت متعددة«. 
وأعرب شكري عن حرص مصر 
الدائم على دعم استقرار منطقة 
جزءاً  باعتبارها  األفريقي  القرن 
وهو  القومي  أمنها  من  يتجزأ  ال 
ما يبرهن عليه اإلسهام المصري 
الكبير في عمليات حفظ السالم 

في القارة األفريقية.

مقديشو )االتحاد(

انطلق في العاصمة الصومالية مقديشو، أمس، مؤتمر تشاوري بين القادة 
السياسيين في مؤشر على مساعي الرئيس حسن شيخ محمود لتجاوز 

الخالفات فيما يتهدد البالد مخاطر الجفاف واإلرهاب.
وترأس المؤتمر الذي يستغرق يومين، الرئيس شيخ محمود، بمشاركة 
بــري، ورؤســاء الواليات الفيدرالية، وفق ما  ــوزراء حمزة عبدي  ال رئيس 
ذكرتة وكالة األنباء الصومالية الرسمية »صونا«. وبحسب بيان من الرئاسة 
الصومالية، ناقش القادة على جدول أعمال المؤتمر ضبط أمن البالد، 
والتعامل مع أزمة الجفاف ومحاربة اإلرهاب وقضايا أخرى منها القضايا 
السياسية واالقتصادية ذات األولوية الوطنية خالل الفترة المقبلة. ويعد 
المؤتمر األول منذ تشكيل الحكومة الصومالية الجديدة مطلع أغسطس 

الماضي لتصحيح مسار العالقات بين الحكومة الفيدرالية واألقاليم. 
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نعش إليزابيث الثانية يجوب أسكتلندا في »رحلة أخيرة« قبل الجنازة

إعالن تشارلز الثالث ملكًا لنيوزيلندا وأستراليا رسميًا

ــــى، غـــادر نعش  وفــي ســاعــات الــصــبــاح األول
الملكة قصر بالمورال، المقر الملكي الصيفي 
يوم  بأسكتلندا،  المنية  فيه  وافــتــهــا  الـــذي 
عاماً،   96 ناهز  عمر  عن  الماضي  الخميس 
 280 مــن  أكــثــر  جــنــائــزي قطع  مــوكــب  ضمن 
كيلومتراً على مدى نحو ست ساعات، سنحت 
للبريطانيين،  األولــى  للمرة  الفرصة  خاللها 
جثمان  يحوي  الذي  النعش  على  نظرة  إللقاء 

الراحلة. ملكتهم 
والموكب البطيء، الذي انطلق من بالمورال، 
هو الحدث األول ضمن سلسلة من الفعاليات 
كنيسة  فــي  الرسمية  بالجنازة  تنتهي  الــتــي 

وستمنستر بلندن في 19 سبتمبر.
احتشدوا  الذين  األشــخــاص،  آالف  ووســط 
فيها  ســار  الــتــي  الــطــريــق  طــول  على  بصمت 
ــّر الــنــعــش الــمــصــنــوع مــن خشب  ــمــوكــب، مـ ال
ــي الــعــلــم الملكي  ــف ف الــســنــديــان، والــــذي لُـ

األسكتلندي، على عدد من المدن والبلدات في 
اإلقليم، من بينها أبردين وَدندي وبيرث، قبل أن 
يصل إلى عاصمته إدنبرة، حيث ُوِضَع الجثمان 
في قاعة العرش، بقصر هوليرود هاوس؛ الذي 
يمثل المقر الرسمي للعائلة المالكة في المدينة.

األسكتلندي  الملكي  الفوج  من  جنود  ونقل 
النعش إلى غرفة العرش بالقصر حيث سيُسجى 

طوال الليل.
ويواصل اآلالف التجمع عند قصور ملكية في 
وإبداء االحترام  الزهور  بريطانيا لوضع  أنحاء 

والتعازي.
ومن المقرر أن يُنقل النعش اليوم، بحضور 
كاميال  القرينة  والملكة  الثالث  تشارلز  الملك 
كاتدرائية  إلــى  المالكة،  العائلة  مــن  ــراد  وأفـ
 24 ليبقى  إدنبرة،  في  العريقة  جايلز  سانت 
إللقاء  للعامة  الفرصة  خاللها  تُتاح  ساعة، 
نقله مساء  يتم  أن  قبل  عليه،  األخيرة  النظرة 

غد الثالثاء جواً إلى لندن، ليبقى هناك حتى 
من  عشر  التاسع  في  المقررة  الجنازة  موعد 

الشهر الجاري.
ــت رئــيــســة الــحــكــومــة  ــال ــن جــانــبــهــا، ق ومـ
في  ستيرجن  نيكوال  أسكتلندا  في  المحلية 

على  الرسمي  حسابها  على  نشرتها  تغريدة 
موقع »تويتر«، إن الرحلة »المثيرة للمشاعر« 
مواطني  منحت  أمــس،  النعش  قطعها  التي 
بصمتهم،  لهم  »تكون  أن  في  فرصة  اإلقليم، 
الــذي  الــمــشــتــرك  الــفــقــد  ذلــك  عــلــى صعيد 

بالدنا«. تعانيه 
حشود  ــزال  تـ ال  وبينما  ــرى،  أخــ جــهــة  مــن 
قصر  حـــول  تلتف  البريطانيين  مــن  كــبــيــرة 
لندن  بقلب  الرسمي  الملكي  المقر  باكنجهام، 
الملكة  على وفاة  الزهور حداداً  أكاليل  لوضع 
القصر،  داخل  استقبل خليفتها في  إليزابيث؛ 
باتريشيا  الكومنولث  لمنظمة  الــعــام  األمــيــن 
حفل  الجديد  الملك  حضر  كما  سكوتالند. 
استقبال، شارك فيه ممثلو 14 دولة عضو في 

المنظمة، يعتبر عاهل بريطانيا رئيساً لها.
بالتزامن مع ذلك، شهدت عواصم أقاليم ويلز 
وأسكتلندا وإيرلندا الشمالية، إدنبرة وكارديف 

وبلفاست على الترتيب، مراسم إعالن اختيار 
على  المتحدة،  للمملكة  ملكاً  الثالث  تشارلز 
غرار ما جرى في العاصمة لندن قبل يومين. 

 وتنضم ليز تراس، التي كان تعيينها رئيسة 
علني  آخر عمل  الماضي  الثالثاء  يوم  للوزراء 
للملكة، إلى الملك تشارلز ليقوما معاً بالجولة 

في المملكة المتحدة.
الملك  تسمية  عن  الرسمي  اإلعالن  َل  وَشَكّ
الجديد في األقاليم الثالثة، التي تتألف منها 
تمهيداً  إنجلترا،  بجانب  المتحدة  المملكة 
ألولى جوالت تشارلز الثالث فيها، والتي تبدأ 
سيلتقي  حيث  اليوم،  أسكتلندا  إلى  بوصوله 
يعقدها  جلسة  وسيحضر  حكومتها،  رئيسة 
وفاة  في  له  التعازي  لتقديم  هناك،  البرلمان 
آخر،  اجتماع  من  ساعات  بعد  وذلك  والدته، 
والــلــوردات  العموم  مجلسا  يعقده  أن  يُنتظر 

البريطانيان في لندن للغرض نفسه.

حـــــــــشـــــود تصطــــــــف في 
صمـت بشـــوارع إدنبـــــرة 
لتوديع  إليزابيث الثانية

موكب جنائزي بأسكتلندا 
قــــــــطع 280 كيلـــو مـــتــــرًا 
في ســــــــــــت ســـــــــاعـــــــــــات

الجثمان يسجى بكـاتدرائيـــة 
سانـــــــــــــــــت جـايـلــــــــز إللـــــــــــقاء 
النظــــــــرة األخـــــيـــــرة الـيـــــــــوم

العاهـــــل البريـــــطاني يبـــدأ 
أولى جوالته في األقاليم 
األربـــــــعــــــــــــــة للممــلـــكــــــــــــة

اآلالف يواصلــون التجمع 
عنــــــد القصـــــور الملكــــيــــة  
لوضــــع الزهـــور والتـــعازي 

موكب جنائزي إلليزابيث الثانية يجوب أسكتلندا )رويترز(

الفوج الملكي األسكتلندي يحمل نعش إليزابيث الثانية لحظة دخول قصر هوليرود هاوس بإدنبرة )رويترز(

دينا محمود )لندن(

ُعيِّن الملك تشارلز الثالث رسميًا ملكًا ألستراليا ونيوزيلندا، أمس، في احتفاالت أُقيمت في البلدين 

بمناسبة اعتالئه العرش.

وفي كانبيرا، أعلن الحاكم العام ديفيد هيرلي أن »األمير تشارلز فيليب آرثر جورج هو الملك تشارلز 

الثالث ملك أستراليا«. وفي حفل مماثل في ولنغتون، حيت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن تشارلز 

الثالث، مؤكدة أنه »يكن الود منذ فترة طويلة لنيوزيلندا، وأظهر باستمرار اهتمامه الكبير بأمتنا«.

وهاتان المستعمرتان البريطانيتان السابقتان مستقلتان منذ عقود، لكنهما أبقتا الملك رئيسًا 

للدولة.

وأعلن رئيس الوزراء األسترالي، أنتوني ألبانيز، الذي سيتوجه إلى لندن لحضور جنازة الملكة إليزابيث 

الثانية، أن 22 سبتمبر سيكون عطلة رسمية في أستراليا حدادًا على الملكة.

وعشية توجه ملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث اليوم جوًا من العاصمة لندن إلى مدينة إدنبرة 

األسكتلندية، في مستهل أولى جوالته في األقاليم األربعة المؤلِفة لمملكته، وصل نعش والدته 

الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، عصر أمس، إلى المدينة نفسها، بعدما بدأ قبل ذلك بساعات الرحلة 

األخيرة، ألطول حكام المملكة المتحدة جلوسًا على العرش، في تاريخ البالد.

عواصم )وكاالت(

ترفض  ال  أنها  الروسية  القيادة  أعلنت 
أعلن  فيما  كييف،  مع  مفاوضات  إجــراء 
الجيش األوكراني استعادة أكثر من 3000 
الروسية  ــقــوات  ال قبضة  مــن  مــربــع  كلم 

الشهر الجاري.
سيرجي  الروسي  الخارجية  وزير  وقال 
الحكومي:  للتليفزيون  أمــس،  الفـــروف، 
»روسيا ال ترفض المفاوضات مع أوكرانيا، 
ولكن كلما تم تأجيل العملية لمدة أطول، 

زادت صعوبة التوصل التفاق«.
والمفاوضات التي بدأت بعد وقت قصير 
أوكرانيا،  ضد  الروسي  الهجوم  بــدء  من 
تُحمل  وبشكل رسمي،  أشهر.  منذ  معلقة 
موسكو كييف مسؤولية وقف المفاوضات.

وبرر الفروف أكثر من مرة في التلفزيون 
ــحــدث عــن حالة  ــراء الـــروســـي، وت ــ اإلجـ
أن  وأوضـــح  بأكمله.  الغرب  مع  مواجهة 
الغرب يحاول الحفاظ على سيادته تحت 
كل الظروف. وأفاد الفروف بأن البشرية 

تتجه نحو نظام عالمي أكثر عدالة يضم 
مراكز قوة متعددة األقطاب.

للجيش  العام  القائد  قال  جانبه،  ومن 
األوكراني، أمس، إن قواته واصلت توغلها 
وتقدمت  خــاركــيــف،  منطقة  فــي  شــمــاالً 
إلى جنوبها وشرقها، وذلك غداة تقدمها 
السريع الذي دفع روسيا إلى التخلي عن 

معقلها الرئيسي في المنطقة.
زيلينسكي  فولوديمير  الرئيس  وأشــاد 
بالتقدم السريع الذي حققته أوكرانيا في 
إقليم خاركيف شمال شرق البالد باعتباره 
إنجازاً محتماًل في المعارك المستمرة منذ 
ستة أشهر، قائاًل إن هذا الشتاء قد يشهد 
لألراضي،  السريعة  المكاسب  من  مزيداً 
إذا تمكنت كييف من الحصول على أسلحة 

أقوى.

األوكــرانــي  للجيش  العام  القائد  وقــال 
تيليجرام:  زالوجني على  الجنرال فاليري 
»في اتجاه خاركيف، بدأنا في التقدم ليس 
فقط إلى الجنوب والشرق، ولكن أيضاً إلى 
الشمال.. هناك 50 كيلومتراً تفصلنا عن 

حدود الدولة )مع روسيا(«.
القوات المسلحة استعادت  وأضاف إن 
كيلومتر  آالف   3 من  أكثر  على  السيطرة 

مربع منذ بداية هذا الشهر.
ــدفــاع  ال وزارة  ــت  ــال ق مــوســكــو،  وفـــي 
الروسية  ــوات  ــق ال إن  ــس،  أمـ الــروســيــة، 
ــرانـــي في  تــضــرب مــواقــع الــجــيــش األوكـ
منطقة خاركيف بضربات دقيقة التوجيه 
تنفذها القوات المحمولة جواً وبالصواريخ 
الناحية  والمدفعية. والمكاسب مهمة من 
إلى  يسعى  الــذي  لزيلينسكي  السياسية 

إبقاء أوروبا موحدة في دعمها ألوكرانيا، 
حتى  والمال،  األسلحة  توفير  طريق  عن 
مع أزمة الطاقة التي تلوح في األفق هذا 
الروسي  الغاز  إمــدادات  الشتاء بعد قطع 

عن المستهلكين األوروبيين.
وقال زيلينسكي في تصريحات لمنتدى 
سياسي نُشرت على موقعه على اإلنترنت 
فــي ســاعــة مــتــأخــرة مــن مــســاء السبت: 
تحول،  نقطة  هو  الشتاء  هذا  أن  »أعتقد 
في  المعارك  إنهاء  إلــى  يــؤدي  أن  ويمكن 
أوكرانيا بسرعة«، مضيفاً: »إذا كنا أقوى 
قلياًل باألسلحة، فسننهي المعارك بشكل 

أسرع«.
أوليكسي  األوكراني  الدفاع  وزير  وقال 
تأمين  إلــى  بحاجة  بــالده  إن  ريزنيكوف، 
مضاد  هجوم  مــن  المستعادة  األراضـــي 
ــداد  ــ اإلم عــلــى خــطــوط  ــي محتمل  روســ
لصحيفة  وأضـــاف  الممتدة.  األوكــرانــيــة 
األوكرانية  القوات  أن  تايمز،  فاينانشال 
يمكن أن تطوقها قوات روسية جديدة إذا 

واصلت تقدمها لمسافات أبعد.

قوات أوكرانية تسيطر على دبابات روسية في خاركييف )أ ف ب(

فرنسا ورومانيا: 
تسهيل صادرات 

الحبوب األوكرانية

باريس )أ ف ب(

 
ُتوّقع فرنسا ورومانيا، اليوم، اتفاقًا على تسهيل 

تصدير احلبوب من أوكرانيا من طريق البر، 
حسبما أعلن وزير النقل الفرنسي أمس.

وقال كليمان بون ضيف برنامج »األسئلة 
السياسية« على إذاعة »فرانس إنتر«، »سأوّقع 

االثنني اتفاقًا مع رومانيا للسماح ألوكرانيا بنقل 
مزيد من احلبوب«.

وأضاف أن هذه احلبوب ستكون وجهتها »أوروبا 
والدول النامية، ال سيما يف منطقة البحر األبيض 

املتوسط التي حتتاج إليها من أجل الغذاء ومن 
أجل البقاء«.

ويأتي ذلك بعد يومني من بيان للكرملني، قال 
فيه الرئيس الروسي فالدميير بوتني، إنه يخّطط 

للتحدث إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان 
بشأن االتفاق الذي يسمح ألوكرانيا بتصدير 

حبوبها، والذي يتعّرض النتقادات متزايدة من 
موسكو.

وسمح هذا االتفاق الذي جرى التوصل إليه يف 
22 يوليو يف إسطنبول، برفع احلظر عن صادرات 

القمح والذرة األوكرانية التي أعاقها الهجوم 
العسكري الروسي، وهو ّما أثار مخاوف من حدوث 

أزمة غذائية.
لكن روسيا تقول، إّن صادراتها من املواد الغذائية 

واألسمدة ال تزال تتعّثر بسبب العقوبات الغربية 
التي تستهدف موسكو على خلفية عملياتها 

العسكرية.
وأعلن القادة الروس، يوم األربعاء املاضي، أّن 

الصادرات األوكرانية تذهب يف غالبيتها باجتاه 
أوروبا وليس إلى الدول الفقيرة.

وقال بون: »هذا جزء من السردية الروسية، ولكنه 
ليس صحيحًا«، مضيفًا أن »بوتني قال إّن ثالثة يف 
املئة فقط من احلبوب املعاد تصديرها تذهب إلى 

البلدان النامية، إنها أكثر من ذلك بكثير، إنها أكثر 
من الثلث«.

وأوضح الوزير الفرنسي أن اإلجراءات التي 
اتخذها األوروبيون ساهمت يف »استعادة أوكرانيا 

مستويات صادرات احلبوب قبل احلرب تقريبًا، 
عبر إيجاد طرٍق برية«.

الجيش األوكراني يعلن استعادة آالف الكيلومترات

موسكو: ال نرفض إجراء 

مفاوضات مع كييف

زيلينسكي يشيد بالتقدم السريع للقوات 
األوكرانية في إقليم خاركيف
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مع ارتفاع درجة حرارة األرض، ستصبح مساحات شاسعة 
الناس؟  أين سيذهب  إذن  للسكن.  غير صالحة  الكوكب  من 
وكيف سيعيشون؟ في كتابها »قرن الُرّحل: كيف ستعيد هجرة 
جايا  البريطانية،  الصحفية  تفترض  عالمنا«،  تشكيل  المناخ 
فينس، أنهم سيهاجرون إلى المناطق الشمالية مثل سيبيريا 
وجرينالند والقطب الشمالي، حيث ستوفر درجات الحرارة 
المرتفعة ظروفاً أكثر مالئمة للعيش. لكن مثل هذا السيناريو 
يوحي بحدوث اضطرابات هائلة في الثقافات واألنظمة. يعد 
لكيفية  بيان عام ومخطط علمي  بمثابة  الرّحل«  كتاب »قرن 
كريستيان  صحيفة  أجرت  ومؤخراً،  المشاكل.  هذه  معالجة 
ساينس مونيتور حواراً مع فينس عن كتابها ورؤيتها لمستقبل 

تعاوني لإلنسانية.
»فينيس« ترى كتابها مختلفاً عن إصدارات مثل: »االنقراض 
ماكيبين«،  و»فولتر»لبيل  كــولــيــبــر«،  اللــيــزابــيــث  ــســادس:  ال
تتفق  أنها  وأوضحت  وايزمان.  آالن  للكاتب  بدوننا«  و»العالم 
الحلول.  إلى  المشكلة  تجاوز  تحاول  لكنها  يقولونه،  ما  مع 
الحديد في  التي أقترحها مثل غرس  الحلول  الواقعية.»هذه 
تكون مستساغة،  ال  قد  السحب  في  والكبريتات  المحيطات 
النووي.  حمضنا  في  إنــه  للغاية،  متعاونون  بطبيعتنا  لكننا 
لقد حققنا هذا التفوق، الذي يظهر في المدن التي بنيناها، 

والتقنيات التي أنشأناها«.
وجود  مع  حتى  إنــه،  يقولون  الذين  األشخاص  على  ورداً 
العيش  الناس لم يتخذوا خيار  جميع األدلة أمامهم، ما زال 
بطريقة أكثر استدامة من الناحية البيئية، أكدت الكاتبة أننا 
بحاجة إلى التوقف عن تشتيت انتباهنا، والبحث عن وسيلة 
لتحقيق ذلك، لكن علينا القيام بذلك بشكل تعاوني. ال يمكن 
حل هذه المشكالت من قبل دولتين أو ثالث دول، إذ إن األمر 

وأشادت  فيها.  الجميع  تمثيل  يتم  دولية  منظمة  إلى  بحاجة 
»فينس« باألمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ألنه 

يعالج قضايا المناخ بحزم شديد.
ــذي يحمل عــنــوان  ــ ــر مــن كــتــابــهــا، وال فــي الــفــصــل األخــي
»التجديد«، قامت الكاتبة الصحفية بإدراج استراتيجيات مثل 
المانجروف،  وأشجار  البحرية  األعشاب  من  المزيد  إدخال 
السطحية،  واألغشية  البيضاء،  واألسطح  السحابي،  والبذر 

وتغيير نمط الحياة.
وقالت:  االستراتيجيات.  كل  تجربة  يجب  أنــه  تــرى  وهــي 
»سيكون هذا قرناً صعباً بشكل ال يصدق مع وجود اضطرابات 
قدماً  المضي  هــو  اآلن  الرئيسي  الــشــيء  فــإن  لــذا  هائلة. 
بالمحادثة. نحن بحاجة إلى االستيقاظ على حقيقة أنه يتعين 

علينا االنتقال إلى بيئة عالمية جديد«.
 الصحفية البريطانية ال تتفق بالضرورة مع جاريد دايموند، 
الذي يقول في كتابه »االنهيار« إن الحضارة اإلنسانية تميل 
نحو االنحالل والتفكك. وأوضحت: »نحن نتحدث باستخدام 
للتسوق  ونذهب  األميال.  آالف  عبر  ونتواصل  الجهاز،  هذا 
التعاون  أمثلة على  تقريباً. هذه  فيه  نرغب  أي شيء  وشراء 
واالستثمارات من قبل الناس في العلوم والتكنولوجيا. هناك 
هياكل مذهلة في المكان والتي هي نتيجة للتعاون البشري. 
النمل والنحل ينظمون ويتعاونون ويعملون بكفاءة عالية، لكنهم 
هم  البشر  عائلة.  ويشكلون  البعض،  بعضهم  يحاكون  جميعاً 
النوع الوحيد الذي يتعاون مع الغرباء تماماً، وهذه هي أعظم 

صفة لدينا«.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة »كريستيان ساينس مونيتور«

*كاتب متخصص في قضايا المناخ

بهذا  يحتك  مــا  عــزل  يمكن   ال 
الــعــالــم مــن تــحــديــات وتــجــاذبــات 
واسعة المدى عن خصوصية دينية 
»مظلة  ذات  كانت  مهما  قومية  أو 
مظاهر  أن  حين  وفـــي  جــامــعــة«. 
الحداثة عوملت في بداية طريقها 
واإلســالمــيــة،  الــعــربــيــة  للمنطقة 
أن  إال  واســـع،  ورفــض  بتناقضات 
النقد والقراءات المتمعنة لعبت دوراً 
اللصيقة  في تفكيك األفكار  مهماً 
وبين  بينها  مشتركات  وإيجاد  بها، 
اإلسالمية،  الحضارية  الطموحات 
»الدقيقة«  مقاصدهما  أن  سيما 
تحيد بعقرب بوصلتها نحو المعرفة، 
والتطور، والحفاظ على جسر التعلم 

مع القديم ال قطيعته. 
التراث  وظيفُة  باتت  هنا  ومــن 
منهجية  فــي  مــحــوري  دور  ذات 
ــاب الــمــوقــف الــتــوفــيــقــي  ــحـ أصـ
بين الــتــراث اإلســالمــي وتــيــارات 
مجتمعًة  أنــهــا  سيما  ــة،  ــحــداث ال
ال  اإلسالمية  الهوية  لصون  تؤول 
اندثارها، وتأخذ بيد المجتمعات 
ــكــرار  لــتــجــاوز الــتــحــديــات ال ت
معطيات  على  والبناء  دواعــيــهــا، 
»نهضة«  نــحــو  الــقــويــمــة  الــتــراث 

بارعة في اإلضافة النوعية الحقة. 
أمام  التقليدي تقف حاجزاً صلداً  إن منهجية اإلســالم 
فسحة اإلسالم االجتهادي، إذ ال يمكن تحقيق أي شكل من 
أشكال اإلصالح الحداثي في المجتمعات اإلسالمية، طالما 
هي مصممة على فهم النصوص بطريقة جامدة، تجعل من 
التفكر بها أمراً مستهجناً، بل محرماً قطعاً، فكيف لنا من 

الوصول للحداثة؟ 
المسلمين،  العديد من الفالسفة والمفكرين  وقد حقق 
خطوات فارقة في قراءة الحداثة بصورة متوازنة من خالل 
التوفيق بين التراث والحداثة، وذلك دون أي تجاوزات للثابت 
المقدس، بل انطالقاً من النص الذي يحوز مكانة مركزية في 
وجدان وفكر العربي والمسلم، فالقرآن الكريم يحمل الكثير 
من المساحات التي تقبل تعدد التأويل، وتتحدد بمعيارية 

فالقرآن  للنزول.  وسببية  زمنية، 
بذاته نص مقدس راعى التحوالت 
الزمانية وصلح بتعدد أوجه تأويله 
لكل زمان ومكان، وهي من معجزاته، 

ال من قبيل تطويع النص. 
ــرؤيــة اإلســالمــيــة  ــل ــم يــكــن ل ولـ
المعاصرة أن تنضج في مقارباتها 
بكال  ــرور  ــمـ الـ دون  الــتــوفــيــقــيــة 
والمقاطع  الــمــوافــق  االتــجــاهــيــن 
لــلــحــداثــة، والــــذي مــثــل ســالحــاً 
ــة تــجــاوز  ــي ــزام ــن فـــي إل ذا حــدي
معايناته  على  والبناء  مغالطاته، 
تتخطى  معاصرة  لقراءة  وصــوالً 
لمواكبة  وتنطلق  التحجر  جــدران 
ذات  متقدمة  معرفية  حــداثــيــة 
ــة واســتــشــرافــات  ــل ــذور أصــي ــ جـ
السلطة  أسياج  تتخطى  مبدعة، 
لما  التقديس  قبيل  من  المطلقة 
هو خارج إطار التقديس، وخروجاً 
القيم،  بنفائس  مــمــزوج  بخطاب 
الدافعة  والــوســائــل  والمفاهيم، 
بالتطور والوصول لمستقبل وواقع 
أفضل حداثي، بعيد عن التمرد أو 

التخلف. 
إن التوازن في تناول التحديثات 
الطارئة على المجتمعات اإلنسانية 
ككل، تقر بعد كثير من التجارب اإلنسانية، بضرورة السمو 
على كافة النوازع الطائفية والفوارق الجغرافية، واالجتماع 
التي تشاركت في اختالفها،  البشرية  ازدهــار  لــوازم  على 
واختلفت في عقولها واتفقت على أنها متحدة في أصلها، 
ومن ذلك فالبد من حداثة شاملة، تعي وسائلها وأدواتها 
قيمة العقل دون إفراط أو تفريط، وتؤمن بضرورة التغيير 
باعتباره الثابت الوحيد على أرض الواقع، باإلضافة العتماد 
األسس والمنطلقات الحداثية الديمقراطية التي نجحت في 
معامالتها كيفما اتجهت، مع خالصها من سطوة الجمود، 
األصالة  ذات  الحداثة  لبرحة  ــالع  واإلقـ الفكر،  وتحجر 

والتفوق. 

*أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

نعى كل قادة دول العالم تقريباً 
الــمــلــكــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة فــور 
إعالن قصر باكنجهام نبأ وفاتها 
لكن  الــمــاضــي.  الخميس  مــســاء 
ــه صاحب  ــذي صـــرح ب الــنــعــي الـ
السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، رئيس الدولة، حفظه اهلل، 
مختلفاً.  بدا  »تويتر«  موقع  عبر 
بصيغة  روتينياً  نعياً  ليس  فهو 
عن  عبر  حيث  مكررة،  أو  معادة 
حياة  فــي  عمقاً  األكــثــر  المعنى 
الملكة الراحلة وتجربتها الطويلة 
شهدت  كــبــرى  ــة  دولـ رأس  عــلــى 
أن  منذ  عــدة  تاريخية  تــحــوالت 
اعتلت العرش في فبراير 1952. 
نوه  الــذي  التسامح  معنى  إنــه 
به رئيس دولة اإلمارات في نعيه 
حسابه  عــبــر  الــراحــلــة،  الملكة 
مبدأ  تصدر  فقد  »تــويــتــر«.  فــي 
الملكة  قيم  منظومة  التسامح 
من  كثيٍر  في  وتجلى  إليزابيث، 
مــواقــفــهــا وأعــمــالــهــا فــي خدمة 
ــبــريــطــانــي مـــن دون  ال الــشــعــب 
أو  ديني  أســاس  على  تمييز  أي 
أيضاً  وهــو  عــرقــي.  أو  مذهبي 
ــادة  ــي ــه ق الــمــبــدأ الــــذي أعــطــت

كــبــرى فــي األعـــوام األخــيــرة،  ــارات أهمية  ــ دولـــة اإلم
يكون  أن  فــي  أمـــاًل  ــه،  ب التعريف  ــادة  إعـ ــى  إل وســعــت 
في  الرئيس  الدور  ولعبت  البشر،  بين  للعالقة  ُموجهاً 
يكون  أن  على  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  موافقة 
اإلنسانية،  لألخوة  دولياً  يوماً  عــاٍم  كل  من  فبراير   4
وهو اليوم الذي وقع فيه فضيلة الدكتور أحمد الطيب 
بابا  فرنسيس،  البابا  وقداسة  الشريف،  األزهر  شيخ 
أبوظبي  في  التاريخية  الوثيقة  الكاثوليكية،  الكنيسة 
األخــوة  هــذه  عــن  كبير  مؤتمٍر  خــتــام  فــي   2019 عــام 
التسامح  مقدمتها  وفــي  عليها،  تقوم  التي  والمبادئ 
بين  وثيقًة  العالقة  كانت  وقبول اآلخر والسالم. ولهذا 
الراحلة  والملكة  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  قادة 
الشيخ  له  المغفور  استقبلت  عندما   1969 عــام  منذ 

نهيان، طيب  زايد بن سلطان آل 
بصفته  األولــى  للمرة  ثــراه،  اهلل 
وساماً  وأهدته  ألبوظبي،  حاكماً 
وكانت  الــمــمــتــازة.  ــدرجــة  ال مــن 
أحد  في  الوطيدة،  العالقة  هذه 
جــوانــبــهــا الــمــهــمــة، تــعــبــيــراً عن 
التسامح  بأهمية  مشترك  إيمان 
في  أخـــوًة  بوصفهم  البشر  بين 
ــظــر عن  ــن ــغــض ال اإلنــســانــيــة ب

وأعراقهم.  ومذاهبهم  أديانهم 
الملكة  ســيــرة  نتأمل  وعــنــدمــا 
الراحلة، نالحظ أنها تعاملت مع 
األساس.  هذا  على  البريطانيين 
فكانت رئاستها للكنيسة اإلنجيلية 
لم  إذ  تاريخية،  ألسباب  شرفية 
الكنيسة  هــذه  أتــبــاع  بــيــن  تميز 
سواء  البريطانيين،  من  وغيرهم 
مسيحيين بروتستانت من مذاهب 
وهي  »المشيخية«،  مثل  أخــرى 
اسكتلندا،  في  الغالب  المذهب 
أو  كاثوليك،  أو  »المثيودية«،  أو 
أرثوذكس، أو غير مسيحيين مثل 
والسيخ،  والــيــهــود،  المسلمين، 
وكذلك  والبوذيين،  والــهــنــدوس، 

والملحدين. الالدينيين، 
تعاملها  في  الحال  كان  وكذلك 
عندها  فرق  ال  إذ  مختلفة،  أصول  من  البريطانيين  مع 
بين إنجليزي أنجلوساكسوني وغيره، سواء كان من أصل 
أو  عربي  أو  أفريقي  أو  صيني  أو  باكستاني  أو  هندي 
التيني. فكانت مشاريعها الخيرية وخدماتها االجتماعية 
النظر  أو يستحق االستفادة منها، بغض  لمن يحتاجها، 
عن انتمائه. ولم يتأثر تسامحها هذا بتصاعد التطرف 
بريطانيا.  إلــى  ووصوله  أوروبـــا،  في  والعرقي  الديني 
في  للتسامح  رمـــزاً  التاريخ  ذاكـــرة  فــي  ستبقى  ولــهــذا 
ازدياد  المبدأ في مواجهة  إلى هذا  عالٍم تشتد حاجته 

التعصب والتطرف والعنف.

* مستشار مركز األهرام للدراسات 

السياسية واالستراتيجية

تغير المناخ.. والتعاون المنشود

وداع.. بالزهور 

أمام قصر باكينجهام في العاصمة البريطانية لندن، اجتمع حشد غفير من البريطانيين في اليوم التالي لوفاة الملكة إليزابيث الثانية. حشٌد هدُفه األول واألخير 

اإلفصاح عن الحزن على رحيل الملكة. أحدهم اصطحب ابنته حاملة زهرًة كي تشارك في هذا المشهد الحزين المكتنز بالوفاء للملكة الراحلة التي استمرت في 

منصبها 70 عامًا، عاصرت خاللها أحداثًا كبرى وتطورات وحكومات متالحقة. البعض كتب كلمات للتأبين وآخرون جلبوا الزهور للمشاركة في هذه اللحظات الحزينة 

في تاريخ البريطانيين )الصورة من خدمة نيويورك تايمز(.

جانب  إلــى  وقوفها  المتحدة  العربية  اإلمـــارات  دولــة  تواصل 
سّكانها  تعّرض  التي  الصديقة،  اإلسالمية  باكستان  جمهورية 
لدمار كبير من جّراء السيول والفيضانات األخيرة، وأودت بحياة 
ما يزيد على 1400 إنسان، وأهلكت الحيوانات والنباتات والبنى 
التحتية، في مشهد ال يمكن فيه لإلمارات البقاء مكتوفة األيدي 

أمام هول ما جرى هناك.
ففضاًل عن المساعدات اإلغاثية واإلنسانية العاجلة التي أمر 
الدولة،  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
حفظه اهلل، بتقديمها إلى باكستان في نهاية أغسطس الماضي، 
انضّم مئات المتطوعين من أنحاء الدولة كافة إلى مبادرة »نحن 
واألطفال  للنساء  الطارئة  اإلغاثة  حزِم  بتجهيز  الخاصة  معكم«، 
إلى السلطات  الفيضانات، ستُسلّم بشكل عاجل  المتضررين من 
في باكستان؛ إذ استطاعت الحملة تجهيز 1200 طن من المواد 

الصحية والغذائية ومواد النظافة العامة.
حملة »نحن معكم«، التي نُّظمت في ثالثة مواقع في الدولة؛ وهي: 
ومركز  دبــي«،  »إكسبو  ومدينة  للمعارض،  الوطني  أبوظبي  مركز 
ــة«،  ــارقـ ــشـ »إكـــســـبـــو الـ
الهالل  »هيئة  وأطلقتها 
األحـــمـــر اإلمــــاراتــــي« 
و»دبــــــــــــي الــــعــــطــــاء« 
و»جـــمـــعـــيـــة الـــشـــارقـــة 
بالتنسيق  الــخــيــريــة«، 
الخارجية  ــي  ــ وزارتَ مــع 
والتعاون الدولي وتنمية 
مثاالً  تكن  لم  المجتمع، 
مواطني  تــكــاتــف  عــلــى 
ــة والــمــقــيــمــيــن  ــ ــدول ــ ال
في  اإلخــوة  لدعم  فيها 
ــقـــط، بل  بــاكــســتــان فـ
على  كذلك  دلياًل  كانت 
القدرة على تجميع حزٍم 
الحد  في  تسهم  إغاثية 
منّظم،  بأسلوب  باكستان،  في  والفيضانات  السيول  تداعيات  من 

وضمن فرق ومجموعات عمل عديدة.
هذه  تنظيم  أثناء  في  ُشوهد  الــذي  التحالف  مشهد  ويجّسد 
ال  الــذي  اإلمــاراتــي،  اإلنساني  العمل  وحــدة  وتنفيذها،  الحملة 
يبتغي غير رفع المعاناة عن ضحايا الكوارث، الذين أوصى بهم 
ثراه،  اهلل  طيب  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له،  المغفور 
خيراً؛ حين أرسى في النفوس ثقافة السخاء والتضامن والتكاتف 
مع األخ والصديق في كل مكان من هذه األرض، مهما كان دينه 
أو عرقه أو لغته، وأّياً تكن توجهاته الفكرية والسياسية؛ فكرامة 
اإلنسان هي األصل، وحماية حياته هي الحق األول الذي يجب 

أن يُصان.
إن قيم التعاون واإلخاء، وممارسات الخير المتجذرة في مجتمع 
اإلمارات، ليست جديدة، كما أنها لن تتوقف أو تنتهي ذات يوم؛ 
في  اإلنسانية  الكرامة  وحماية  المعاناة  وتخفيف  األرواح  فإنقاذ 
يؤكدها  اإلمــارات،  ظل األزمات هي أهداف ال تحيد عنها دولة 
تبقى  أن  في  الخمسين«،  »وثيقة  والتاسع ضمن  الثامن  المبدآن 
منظومة قيم الدولة قائمة على حفظ الكرامة البشرية وترسيخ 
الخارجية  اإلنسانية  للمساعدات  والنظر  اإلنسانية،  األخـــّوة 
بوصفها جزءاً ال يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها األخالقية تجاه 

الشعوب األقل حّظاً.

»نحن معكم«.. مبادرة إماراتية 
خّيرة لعون باكستان

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

اإلمارات

اليـــوم

حملة »نحن معكم« 
أكدت القدرة على 
تجميع حزٍم إغاثية 

تسهم في الحد 
من تداعيات السيول 

والفيضانات في 
باكستان

البد من حداثة شاملة
تعي وسائلها وأدواتها 

قيمة العقل دون إفراط أو 
تفريط، وتؤمن بضرورة التغيير 

باعتباره الثابت الوحيد على 
أرض الواقع

  الملكة إليزابيث 
ستبقى في ذاكرة التاريخ 
رمزًا للتسامح في عالٍم 

تشتد حاجته إلى هذا المبدأ 
في مواجهة ازدياد التعصب 

والتطرف والعنف

الملكة اإلنسانة.. رمز التسامحالحداثة.. خطوات نحو التوفيق
د. وحيد عبد المجيد *د. محمد البشاري *

ما زال الناس لم يتخذوا 
خيار العيش بطريقة أكثر 

استدامة من الناحية 
البيئية، وينبغي البحث عن 

وسيلة لتحقيق ذلك من خالل 
التعاون

ريتشارد هوران*
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الثانية،  إليزابيث  الملكة  رحيل  بعد 
التي تربعت سبعين عاماً على العرش 
تشارلز  نجلها  وتــتــويــج  البريطاني، 
نموذج  عــن  الحديث  كثُر  لها،  خلفاً 
الملكية البريطانية في الديمقراطيات 
التاريخية  خصوصياته  بكل  الغربية 

والدستورية.
بجارتها  بريطانيا  تُقاَرن  ما  كثيراً 
ــط  ــب ــن ارت ــي ــت ــل الـــلـــدود فــرنــســا، وال
كثيراً  تحاربتا  إذ  طــويــًا،  تاريخهما 
وتداخل  العالم،  على  النفوَذ  وتنازعتا 

مساراهما السياسي والفكري.
الحداثة  مهد  كانا  البلدين  أن  ومع 
انطلقا  فإنهما  والدستورية،  التقنية 
الخلفية  متمايزتين؛  خلفيتين  مــن 
)بريطانيا(  المحافظة  الليبرالية 
والخلفية الثورية الراديكالية )فرنسا(. 
في  الكبرى  التاريخية  التحوالت  كل 
الغالب  في  تمت  اإلنجليزية  المملكة 
وعبر  المجتمعية  الــتــقــالــيــد  ضــمــن 
اتسم  بينما  الوطني،  اإلجماع  حركية 
بالقطائع  الــعــاصــف  فــرنــســا  ــخ  ــاري ت

والثورات العنيفة.

ــثــورة  »ال بريطانيا  عــرفــت  عــنــدمــا 
أفضت  والتي   ،1688 عام  المجيدة« 
إلى وثيقة الحقوق الشهيرة، استندت 
التراكم  من  قــرون  ثاثة  تجربة  إلــى 
اإليجابي لإلصاح السياسي والديني، 
فــتــأســســت الــلــيــبــرالــيــة اإلنــجــلــيــزيــة 
الملكية  ثاثة:  ثوابت  المحافظة على 
اإلصاحية  والكنيسة  استعادتها  بعد 
يحمي  الــذي  الفردية  الحقوق  ونظام 
المجتمع من سيطرة الدولة المطلقة.

الذي  النموذج  بريطانيا  أصبحت 
يدعو إليه فاسفة األنوار في أوروبا. 
ــت فــرنــســا ثــورتــهــا  ــدمــا عــرف وعــن
لها  يتحمس  لم   ،1789 عام  الشهيرة 
اعتبروها  بل  البريطانيون،  المفكرون 
طريقاً للفوضى واالستبداد والطغيان.  
والواقع أن فرنسا عاشت منذ ثورتها 
إلـــى الــعــصــر الــحــاضــر هـــذه األزمـــة 
والتي  السياسي،  البناء  في  العميقة 
المستمرة  المراجعة  تجارب  تبرز في 
وفي  والــدســتــوري  السياسي  للنظام 
االنــتــقــال الــعــاصــف الــدائــم مــن بنية 

مؤسسية عمومية إلى أخرى. 

الجزيرة  هذه  كثيراً  استفادت  ولقد 
استقرارها  من  ــا  أوروب عن  المعزولة 
ــاســي ومـــســـارهـــا اإلصـــاحـــي  ــســي ال
ــثـــورة  ــتـــوافـــقـــي، فــكــانــت مــهــد الـ الـ
البحري  التوسع  وحركية  الصناعية 
تشكل  أن  فــي  ونجحت  العالم،  عبر 
أكبر إمبراطورية استعمارية »ال تغرب 

عنها الشمس«.
ومن هنا ندرك أهمية النظام الملكي 
باعتباره رمز استمرار وصابة التقليد 
المحلي،  ــخــي  ــاري ــت وال االجــتــمــاعــي 
تضم  الــتــي  المملكة  وحـــدة  وضــمــان 
أقاليم  البريطاني  اإلقليم  جانب  إلى 

اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية.
سلطة  ليست  يُعتََقد،  لما  وخــافــاً 
الملك في بريطانيا شرفية أو رمزية، 
بل هي جوهرية ومؤسسة في النظام 
كانت خارج مركز  لو  السياسي، حتى 
ولقد  والــتــنــفــيــذي.  اإلداري  ــرار  ــق ال
في  الملكية  المؤسسة  منزلة  عالج 
الــنــظــام الــســيــاســي الــبــريــطــانــي في 
التاسع عشر االقتصادي  القرن  نهاية 
كتابه  في  باجوت«،  »والتر  والقانوني 

مميِّزاً  اإلنجليزي«،  »الدستور  حــول 
الفعل«.  المجد« و»سلطة  بين »سلطة 
هـــو حصيلة  الــبــريــطــانــي  فــالــنــظــام 
ضمن  وتداخلهما  السلطتين  التقاء 
ومتضامنة،  مركبة  مؤسسية  دوائـــر 
في  محورياً  دوراً  الملكية  تؤدي  حيث 
للدولة  والتقليدية  الرمزية  الشرعية 
بما فيها جوانبها الدينية والقيمية، في 
الوقت الذي تتولى الحكومُة التنفيذيُة 

القرارات اإلدارية العملية. 
ومع أن الملك ال يتدخل في الصراع 
الحياد  يلتزم  بل  اليومي،  السياسي 
وفق  فإنه  العامة،  الحياة  في  الكامل 
هو  البريطانية  الدستورية  األعــراف 
الحكومة  رئيس  يعين  الدولة؛  رئيس 
ويحل البرلمان، وله دوره األساس في 
تعيين األساقفة بصفته رئيس الكنيسة 
القومية، وفي تعيين السفراء وممثلي 

الباد في الخارج.
عكس  على  البريطانية،  والملكية 
ــدرج في  ــن ــرى، ت ــدان أوروبـــيـــة أخــ ــل ب
عمق الهوية السياسية لألمة، وتشكل 
النظام  مرتكزات  من  أساسياً  مرتكزاً 

الشعبية  نــدرك  هنا  ومــن  السياسي، 
الواسعة التي تتمتع بها وحالة اإلجماع 

الوطني حولها.
وقد ال يتمتع الملك الجديد تشارلز 
فــي سن  الــعــرش  ورث  ــذي  ال الثالث، 
والدته،  بشعبية  عاماً(،   73( متقدمة 
كبرى في  إشــكــاالت  يــواجــه  ــه  أن كما 
ــح. صــحــيــح أنــه  ــ الــحــكــم عــلــى األرجـ
واقتصادية  سياسية  أوضــاعــاً  يــرث 
من  بريطانيا  انسحاب  بعد  متأزمة 
االتحاد األوروبي، وبعد حرب أوكرانيا 
تفكك  مصاعب  يواجه  كما  األخيرة، 
رابطة الكومنولث التي يرأسها شرفياً 
واســتــقــال عــدد مــن الـــدول الخمس 
اسمياً،  َمِلكها  يــزال  ال  التي  عشرة 
ــول االســتــقــالــيــة  ــمــي مـــع تــصــاعــد ال
إال  نفسها.  المتحدة  المملكة  داخــل 
قوة  أن  أثبتت  التاريخية  التجربة  أن 
تقليدها  صابة  في  تكمن  بريطانيا 
تشكل  الــذي  والمجتمعي  التاريخي 

الملَكيُة مرتَكَزه األساسي.

*أكاديمي موريتاني

بريطانيا في عهد تشارلز الثالث

التجربة التاريخية أثبتت أن 
قوة بريطانيا تكمن في صالبة 
تقليدها التاريخي والمجتمعي، 

الذي تشكل المَلكيُة مرتَكَزه 
األساسي

يُترك للمصادفة، فخطة  ال شيء 
منذ  مرسومة  المنّظم  االستخاف 
عقود بكل مراحلها، وجرى تحديثها 
تشارلز  الملك  انتظر  باستمرار. 
الملكة  والــدتــه  قــَدر  طويًا  الثالث 
في  عّمرت  التي  الثانية  إليزابيث 
جميعاً،  سبقيها  ــن  ِم أكثر  الحكم 
ورحلت بإرث قيمي ضخم استحّقت 
تكن  لم  الجميع.  من  المدائح  عليه 
كبيرة  السياسة،  أمــور  في  تتدخل 
موقعها  يفترضه  كما  صغيرة،  أم 
في النظام، لكنها كانت تحصل في 
يرضيها.  ما  على  الكبيرة  الشؤون 
هذا  عن  الجديد  العاهل  يخرج  لن 
بأن  مــدرك  أنــه  خصوصاً  التقليد، 
إبقاء  فــي  ساهمت  والــدتــه  حكمة 
متحدًة  المتحدة  المملكة  ــزاء  أجـ
بالفعل، ويترّتب عليه واجب الحفاظ 
الصعوبات  رغم  الوضع،  هذا  على 

الماثلة في األفق.
من أولى مهمات الملك الجديد أن 
يزور أقاليم مملكته األربعة، إنجلترا 
واسكوتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية، 
هذه  المسؤوليَة  سيستشعر  لكنه 
يرى  حين  مختلف  نحٍو  على  المّرة 
المحلي  بــبُــعــَديــهــا  ــة  ــ األزم مــعــالــَم 
والخارجي. إن المطالبة باالنفصال 

تنامت في اسكوتلندا منذ استفتاء 2014 الذي أبقاها في 
االتحاد بنسبة ضئيلة، أما أي استفتاء بموافقة لندن في 
»بريكست«،  منذ  حرجة.  نتيجة  إلى  يفضي  فقد   2023
االسكوتلنديين  االستقال  فكرةُ  تخامر  بعده،  وباألخّص 
الذين صّوتت غالبيتهم ضد الخروج من االتحاد األوروبي 

وتطمح لعضويته بعد االستقال.  
تبعات  من  تضّررت  لكنها  باالستقال  ويلز  تطالب  ال 
ارتباطها  ألن  الشمالية  إيــرلــنــدا  ومثلها  »بــريــكــســت«، 
يعني  األوروبــــي(  االتــحــاد  عــن  )المنفصلة  ببريطانيا 
إنشاء »حدود« بينها وبين جمهورية إيرلندا )الباقية في 
أنهى  الــذي  السام  تهديد التفاق  ذلــك  وفــي  االتــحــاد(، 
حربَها األهلية )1998(. أما قبول بريطانيا بوضع خاص 

فسيضطّرها  الشمالية  إليــرلــنــدا 
ويبقيها  »الحدود«  تلك  عن  للتخلي 
الجمركية  الــوحــدة  في  جزئياً  ولــو 
األوروبية، وفي ذلك إخاٌل بشروط 
دور  للملك  أيضاً،  هنا  »بريكست«. 
يلعبه من دون أن يتدخل في السلطة 

التنفيذية.
تعّين  أن  إليزابيث  للملكة  ُقـــّدر 
رئيسَة الوزراء الجديدة »ليز تراس« 
انتقال  لــيــتــزامــن  رحــيــلــهــا،  عــشــيــَة 
ومن  عهد  إلــى  عهد  مــن  بريطانيا 
حكومة إلى حكومة، مع وضع داخلي 
وصــفــتــه »تـــــراس« بـــ»الــعــاصــفــة«، 
عالمية خطيرة«.  »ريــاح  عن  فضًا 
ــي  ــت ال ــات  ــديـ ــحـ ــتـ الـ ــف  ــل ــخــت ت وال 
لحزب  الجديدة  الزعيمة  تواجهها 
تعانيها  التي  تلك  عن  المحافظين 
بــدرجــات  وإْن  ــة،  ــي ــرب ــغ ال الـــــدول 
اقتصادية  تداعيات  من  متفاوتة، 
وصّحية لجائحة »كورونا«، معطوفًة 
ــّراء حــرب  ــات الــطــاقــة جــ ــ إلـــى أزم
ثنائية  إلـــى  بــاإلضــافــة  أوكــرانــيــا، 
أبرز  التي شّكلت  السيول والجفاف 
ما  وفــي  المناخي.  التغّير  مظاهر 
خّص بريطانيا يُشار أيضاً إلى تأثير 
لم  إذ  االقــتــصــاد،  فــي  »بريكست« 
األوروبــي  االتحاد  من  الخروج  يكن 
إن  ثم  واضحة،  كانت  السلبية  التوقعات  أن  رغم  منّظماً 
»الجائحة« حالت دون ضبطه وتصحيحه. وتأمل »تراس« 
أن تلجم إجراءاتُها األوليُة االستياَء العامَّ من ارتفاع كلفة 
المعيشة، إال أن رهاناتها األخرى قد تصطدم بأجندات 
»الوضع  إللغاء  كانت قّدمت تشريعاً  وإذ  أقطاب حزبها. 
الخاص« إليرلندا الشمالية بموجب اتفاقات »بريكست«، 
األوروبـــي  االتــحــاد  مــن  مبّكرين  تحذيرين  تلقت  فإنها 
وواشنطن، وقالت األخيرة: إن تقويض ذلك االتفاق يفسد 
البيئَة المواتيَة لمحادثات التجارة بين الواليات المتحدة 

وبريطانيا. 

*محلل سياسي -لندن

لألمم  العامة  الجمعية  صوتت 
سبتمبر،   9 الــجــمــعــة  الــمــتــحــدة، 
النمساوي  تعيين  على  بالموافقة 
فولكر تورك، مفوضاً سامياً لحقوق 
باشليه.  لميشيل  خلفاً  ــســان  اإلن
المتحدة  لألمم  العام  األميُن  وكان 
الدوَل  أبلغ  قد  غوتيريش  أنطونيو 
األعضاء في األمم المتحدة، مساء 
تــورك  تعيين  يــريــد  ــه  أن األربـــعـــاء، 
فـــي هـــذا الــمــنــصــب. وقـــد تــولــى 
العام  األمــيــن  وكيل  منصَب  ــورك  ت
السياسات  لشؤون  المتحدة  لألمم 
في  ــة  ــي ــدول ال الــســيــاســة  لتنسيق 
منذ  لغوتيريش  التنفيذي  المكتب 
منصب  شغل  كما   .2022 فبراير 
للتنسيق  المساعد  الــعــام  األمــيــن 
االســتــراتــيــجــي بــيــن عــامــي 2019 
منصب  إلــــى  إضـــافـــة  و2021، 
لشؤون  السامي  المفوض  مساعد 
في  تــورك  خبرة  وتمتد  الاجئين. 
ثاثين  مــن  ألكثر  المتحدة  األمــم 

عاماً. 
ــفـــوض الـــســـامـــي لــحــقــوق  ــمـ والـ
األساسيَّ  المسؤوَل  يَعد  اإلنسان 
المعني بحقوق اإلنسان في منظمة 
أمام  مسؤول  وهو  المتحدة.  األمم 
ــن الـــعـــام، كــمــا أّنـــه مــســؤول  ــي األم

التي  اإلنــســان  لحقوق  السامية  المفوضية  إدارة  عن 
المفوض  دور  ويتلخص   .1993 ديسمبر  فــي  أُنشئت 
الجمعية  ــرارات  ــق ل وفــقــاً  ــســان،  اإلن لحقوق  الــســامــي 
لألمين  المشورة  إســداء  في  المتحدة،  لألمم  العامة 
حقوق  مجال  في  المتحدة  األمم  سياسات  بشأن  العام 
اإلنسان، وتقديم الدعم لمشاريع برنامج حقوق اإلنسان 
العام  األمين  يمثل  أنه  كما  وهيئاته،  وأجهزته  وأنشطته 
فعاليات  وفــي  اإلنــســان  حقوق  أجهزة  اجتماعات  في 
أخرى معنية بحقوق اإلنسان أيضاً. ويعين األميُن العامُّ 
المفوَض السامي لحقوق اإلنسان، وتوافق عليه الجمعية 
لوالية  وذلــك  الجغرافي،  التناوب  مراعاة  مع  العامة، 

مدتها أربع سنوات مع إمكانية تجديدها مرة واحدة.

ــام  ــع ــن ال ــيـ ــتـــيـــاُر األمـ ــار اخـ ــ ــ وأث
ــاؤالِت حــول  ــســ ــ ــورك ت ــ لــفــولــكــر تـ
لغموض  نتيجًة  االخــتــيــار،  معايير 
التشاور  وغــيــاب  الترشيح  عملية 
المنظماُت  انتقدت  حيث  حولها، 
بشدة  الحكومية  غير  الحقوقية 
غـــمـــوَض عــمــلــيــة الــتــرشــيــح ألهــم 
حماية  منظومة  في  ــي  دول منصب 
ــرام  ــرض احــت ــ حــقــوق اإلنـــســـان وف
وتحقيق  للجناة  المسؤولية  مبدأ 
يتناقض  إذ  لــلــضــحــايــا..  الــعــدالــة 
غير  لدبلوماسي  غوتيريش  اختيار 
مع  الــعــام  الجمهور  لــدى  مــعــروف 
سنوات  أربــع  قبل  السابق  اختياره 
هي  مــعــروفــة  سياسية  لشخصية 
ميشيل  لتشيلي  السابقة  الرئيسة 
باشليه التي كانت فترة واليتها )من 
1 سبتمبر 2018 حتى 31 أغسطس 
تزامنت  إذ  للجدل،  مثيرًة   )2022
وأزمــات  »كــوفــيــد-19«  مــع جائحة 
حقوق اإلنسان الساخنة، خاصة في 
ميانمار واليمن وأفغانستان وإثيوبيا 
الحرب  وكذلك  الــســودان،  وجنوب 
في أوكرانيا. كما تعرضت النتقادات 
االفتتاحي  خطابها  بسبب  واسعة 
لمجلس  الخمسين  الــــدورة  أمـــام 
حقوق اإلنسان في جنيف، منتصف 
يونيو الماضي، حيث أعلنت أنها لن تترشح لوالية أخرى. 
ويتعرض المفوضون السامون لحقوق اإلنسان لضغوط 
من  السيما  الــعــالــم،  دول  مختلف  مــن  قــويــة  سياسية 
وغير  الحكومية  المنظمات  من  وكذلك  الكبرى،  الــدول 
من  كبيراً  قدراً  الوظيفة  هذه  مهام  وتتطلب  الحكومية. 
الشجاعة واالستقالية، إذ من الماحظ أنه منذ إنشاء 
هذا المنصب لم يتمكن أي من المفوضين السامين من 
الحقيقة  فبين قول  أربع سنوات.  فترتين مدتهما  إكمال 
للسلطة وفضح انتهاكات حقوق اإلنسان في الدول توازن 

صعب، إن لم يكن مستحيًا.

*كاتبة إماراتية

ُقّدر للملكة  أن تعّين رئيسَة 
الوزراء الجديدة عشيَة

رحيلها، ليتزامن انتقال بريطانيا 
من عهد إلى آخر ومن حكومة 

إلى أخرى، مع وضع داخلي 
صعب

المفوضون السامون لحقوق 
اإلنسان يتعرضون لضغوط 
سياسية قوية من مختلف 

دول العالم، وكذلك من 
المنظمات الحكومية وغير 

الحكومية

»تورك«.. مفوضًا ساميًا!بريطانيا.. عهد وحكومة جديدان
عائشة المري *عبدالوهاب بدرخان *

د. السيد ولد اباه*



28
www.alittihad.ae

االثنين 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022مثقافة

تحت رعاية نهيان بن مبارك آل نهيان

محمد بن نهيان بن مبارك يشهد حفل 

توزيع جوائز برنامج املرشد الثقايف العربي

أبوظبي )االتحاد(

بن  نهيان  بن  محمد  الشيخ  شهد 
توزيع  حفل  مؤخراً  نهيان  آل  مبارك 
الثقافي  الــمــرشــد  بــرنــامــج  ــز  جــوائ
الوطن  في قصر  نظم  الذي  العربي، 
بـــأبـــوظـــبـــي، تــحــت رعـــايـــة مــعــالــي 
نهيان  آل  مــبــارك  بــن  نهيان  الشيخ 
ــك  ــعــايــش، وذل ــت ــر الــتــســامــح وال ــ وزي
بــن سلطان  ــد  ــ الــشــيــخ زاي بــحــضــور 
في  دبــلــومــاســي  مستشار  نهيان  آل 
الــدولــي،  والــتــعــاون  الخارجية  وزارة 
الثقافة  ــرة  وزي الكعبي  نــورة  ومعالي 
الوطنية  اللجنة  رئــيــســة  والــشــبــاب 
والدكتور  والعلوم،  والثقافة  للتربية 
محمد ولد أعمر مدير عام المنظمة 
والعلوم  والــثــقــافــة  للتربية  العربية 
ــكــســو«. وكــانــت الــســفــيــرة فــوق  »األل
العادة للثقافة لدى منظمة )األلكسو( 
نهيان  آل  نهيان  بنت  اليازية  الشيخة 
الثقافي  المرشد  برنامج  أطلقت  قد 
العربي بالشراكة مع المنظمة العربية 
)األلكسو(  والعلوم  والثقافة  للتربية 
تحت  للمتاحف،  العربية  والمنظمة 
شعار »بالماضي نعبر للمستقبل« في 

شهر مارس الماضي.
كما حضر الحفل يعقوب الحوسني 
المنظمات  لــشــؤون  الــوزيــر  مساعد 
الدولية في وزارة الخارجية والتعاون 
رئيس  دهمالي  والــشــرقــي  ــي،  ــدول ال
وعضو  للمتاحف  العربية  المنظمة 
المجلس االستشاري للمجلس الدولي 
وديــن  ــي،  ــدول ال ــوم  ــك -األي للمتاحف 
الخاصة  للمشاريع  أول  فيلوس مدير 
للمتاحف،  األمــيــركــي  التحالف  فــي 
المرشد  برنامج  مديرة  والي  وذكــرى 
الحفل  استهل  وقد  العربي.  الثقافي 
ترحيبية  وكــلــمــة  الــوطــنــي  بــالــســام 
ــوف والــفــائــزيــن  ــضــي بــالــحــضــور وال
الوطن  أرجــاء  كافة  من  والمكرمين 

العربي.
وزيرة  الكعبي  نورة  معالي  وقدمت 
اللجنة  رئــيــســة  والــشــبــاب  الــثــقــافــة 
الوطنية للتربية والثقافة والعلوم كلمة 
أن  كلمتي  بداية  في  أوّد  فيها:  قالت 
آل  نهيان  بنت  اليازية  الشيخة  أشكر 
على  العربية  الثقافة  سفيرة  نهيان، 
الثقافي  »الــمــرشــد  بــرنــامــج  إطـــاق 
العربي« بالتعاون مع المنظمة العربية 
)األلكسو(،  والعلوم  والثقافة  للتربية 
وبمشاركة المنظمة العربية للمتاحف، 
دولــة  بضيوف  أرحــب  أن  ويسعدني 
ــقــاء الــذي  ــل ــذا ال اإلمــــــارات، فــي هـ
العربّي  شبابنا  مــن  بنخبة  يجمعنا 
والوعي،  بالمعرفة  المتسلّح  الواعد، 
يجعلنا  ــذي  ــ الـ األصـــيـــل،  والــفــكــر 
األجــيــال  بمستقبل  خــيــراً  نستبشر 
بأن  يــؤمــن  جــيــٌل  الــقــادمــة،  العربية 
الحضارة  مهد  العربية، هي  منطقتنا 
المعرفة  انتشرت  منها  اإلنسانية، 
قــادر  جيل  اإلنسانية،  واالبــتــكــارات 
المنجزات  تلك  على  المحافظة  على 

واستئناف الحضارة.
فــي هذا  الــيــوم  وأضــافــت: نجتمع 
لــنــكــّرم نخبة من  الــوطــنــي،  الــصــرح 
يعّد  برنامج  ضمن  وشاباتنا  شبابنا 
الداعمة  األنشطة  أهــم  مــن  واحـــداً 
والذي  الشاملة،  المجتمعية  للتنمية 
نقف  أن  يجب  استثنائياً  شعاراً  رفع 
إلى  نعبر  »بالماضي  ونتأمله:  عنده 
مقولة  نستذكر  وهــنــا  المستقبل«، 
الشيخ  المؤسس  القائد  له  المغفور 
طّيب  نــهــّيــان،  آل  سلطان  بــن  ــد  زايـ
أذهــان  ُحــِفــرت في  والتي  ثــراه،  اهلل 
والعربّي على  اإلماراتي  الشعب  أبناء 
حّد ســواء: »من ليس له مــاٍض ليس 
صون  يمثل  مستقبل«  وال  حاضر  له 
عليه  والــمــحــافــظــة  ــمــاضــي  ال إرث 
التي  الركيزة  القادمة  لألجيال  ونقله 
المشرق،  الغد  لصناعة  عليها  نعمل 
ــمــاضــي والــمــســتــقــبــل تــتــواصــل  ــال ب
لتكمل  الثقافات  وتتقارب  األجــيــال، 

بعضها البعض.
ــة  لـــي أن أوّجـــــه رســال اســمــحــوا 
اليوم،  بيننا  الموجودين  للمرشدين 
ــذا الــجــيــل،  ــ ــحــن نــفــخــر بـــوعـــي ه ن
والثقافية  الــفــكــريــة  هويتهم  تــجــاه 
اإلرث  هــذا  حماة  أنتم  والحضارية، 
أصــيــًا  نــمــوذجــاً  تــجــّســدون  الكبير 
من  األول  الفوج  باعتباركم  لزمائكم 
المرشدين الثقافيين، الذين نعتز بهم، 
نفخر  وأصيل  نبيل  فكر  عن  تعّبرون 
العربية  األجيال  ضمن  وبــوجــوده  به 

الجديدة.
جهودكم  لكم  أشــكــر  ــرى،  أخـ ــرة  م
مرتكزات  على  الحفاظ  في  الفاعلة 

الــهــويــة الــعــربــيــة األصــيــلــة، ونــبــارك 
هذا  الراية  حملة  العرب  للمرشدين 
إلى  يدعو  الــذي  االستثنائي  اإلنجاز 

الفخر.

طموح وتفاؤل
أعمر  ولــد  محمد  الدكتور  وألقى 
للتربية  العربية  المنظمة  عام  مدير 
كلمة،  )األلــكــســو(  والعلوم  والثقافة 
أتقدم  أن  بداية يطيب لي  قال فيها: 
ــارات  اإلمـ دولـــة  ــى  إل الشكر  بجزيل 
وزارة  فــي  ُممّثلًة  المتحدة  العربية 
اليازية  والشيخة  والشباب  الثقافة 
بنت نهيان آل نهيان سفيرة )األلكسو( 
فوق العادة للثقافة العربية على ُحسن 
ــرم الــضــيــافــة، وعلى  االســتــقــبــال وكـ
الجهود الكبيرة في تأثيث هذا الحفل 
)برنامج  بمسابقة  لاحتفال  البهيج 
ــان قد  ــذي ك الــمــرشــد الــثــقــافــي( والـ
من  بدعم  أشهر  بضعة  منذ  انطلق 
وإشــراف  وتأطير  السفيرة  برنامج 
من المنظمة العربية للتربية والثقافة 
العربية  المنظمة  من  وتعاون  والعلوم 

للمتاحف، والشكر موصول أيضاً إلى 
هذه  مع  تجاوبت  التي  العربية  دولنا 
المبادرة ووّفرت كل الظروف إلنجاح 
مشاركتها فيها، وكذا الشأن بالنسبة 
إلى المرشدين الثقافيين بمتاحفنا في 
المبادرات  وأصحاب  العربية  بلداننا 
ولعدة  رافــقــونــا  الــذيــن  المستدامة 
ومحطات  مراحل  مختلف  في  أشهر 
إلى  وصــوالً  الــواعــد،  البرنامج  هــذا 
فيه  نحتفُل  ــذي  ال هــذا  التتويج  يــوم 
بــالــفــائــزيــن والــمــكــرمــيــن وضــيــوف 
البرنامج من مختلف الجهات والدول 

العربية.
رئيس  دهمالي  الشرقي  ألقى  كما 
وعضو  للمتاحف  العربية  المنظمة 
المجلس االستشاري للمجلس الدولي 
قال  كلمة  الدولي  -األيكوم  للمتاحف 
المتميز،  البرنامج  لهذا  دعمنا  فيها: 
أهم  أحــد  على  الضوء  يسلط  الــذي 
ــاد  ــي اإلرشــ وظــائــف الــمــتــحــف، وهـ
كونه  إلى  باألساس  يرجع  المتحفي، 
يتطابق مع أهم عنصر في مخططنا 
وهــو  المنظمة،  فــي  االســتــراتــيــجــي 
في  البشري  الــكــادر  وتأهيل  تكوين 
المتاحف العربية للحفاظ على فعالية 
لجميع  االعتبار  ورد  المهني،  أدائهم 
فئة  خــاصــة  فيها،  العاملة  الــفــئــات 
يكونون  الذين  المتحفيين  المرشدين 
مع  مباشر  اتصال  على  الواجهة  في 

كل شرائح الزوار.

نقل ودعم المعرفة 
مدير  فيلوس  دين  قال  جانبه،  من 
التحالف  في  الخاصة  للمشاريع  أول 
األميركي للمتاحف في كلمته: بالنيابة 
للمتاحف،  األمــيــركــي  التحالف  عــن 
الفائزين  يشرفني أن أكون مع جميع 
بــالــجــوائــز لــاحــتــفــال بــإنــجــازاتــكــم 
االلتزام  من خال  وأضاف:  المهمة. 
الــتــراث  حــول  المعرفة  ودعـــم  بنقل 
الثقافي المادي وغير المادي، نتعرف 

وعاقتنا  واآلخـــريـــن،  أنفسنا  على 
بالعالم، وكل ما هو خالد عن التجربة 

اإلنسانية.
ومواقع  المتاحف  أن  نعلم  ونحن 
كثيرة:  أشــيــاء  هــي  الثقافي  الــتــراث 
ومصادر  ــهــام،  واإلل المعرفة  أمــاكــن 
الحيويين  والشركاء  الوطني،  الفخر 
على  والمشرفين  مجتمعاتنا،  فــي 
أعظم  يقدم  الذي  المشترك  التراث 

إنجازات البشرية وأعظم الكنوز.

زايد بن سلطان ومحمد بن نهيان وفي الصورة يعقوب الحوسني خالل توزيع الجوائز

زايد بن سلطان ومحمد بن نهيان خالل حفل التكريم وتوزيع الجوائز

زايد بن سلطان ومحمد بن نهيان ونورة الكعبي وكبار الحضور خالل حفل توزيع الجوائز )الصور من المصدر(

زايد بن سلطان ومحمد بن نهيان خالل توزيع الجوائز

 فرقة الورشة خالل تقديمها فقرة تراثية فنية

زايد بن سلطان ومحمد بن نهيان أثناء تسليم الجوائز وتكريم المتميزين

شعار برنامج المرشد الثقافي العربي

تكريم رواد اإلعالم واإلرشاد الثقافي
 مت يف حفل توزيع جوائز برنامج املرشد الثقايف العربي تكرمي 5 من رواد اإلعالم 

واإلرشاد الثقايف، وهم: حمد الكعبي رئيس حترير جريدة االحتاد، وتسلم التكرمي 
نيابة عنه عبدالرحيم النقبي رئيس قسم احملليات يف جريدة االحتاد، وليلى 

الفداغ مديرة املتحف الوطني السعودي، وعلي آل سلوم مستشار ثقايف ومؤسس 
موقع »اسأل علي« ومقدم برنامج »دروب«، والدكتور مصطفى الشريف مرمم 

أثري، نائب أمني صون التراث الثقايف يف الهيئة العامة لآلثار واإلعالم يف السودان، 
والدكتور عيد اليحيى باحث وكاتب ومقدم سلسلة »على خطى العرب«، ومايا 
حتاحت معد رئيسي يف قناة العربية ومعدة سلسلة برنامج على خطى العرب.

عرض تراثي
اختتم احلفل بتقدمي عرض تراثي ثقايف فني مميز للسيرة الهاللية قدمته فرقة 

»الورشة« املسرحية، وكلمة ختامية لذكرى والي مديرة برنامج املرشد الثقايف 
العربي، أعقبته جولة يف قصر الوطن وتقدمي عرض فني ضوئي.

المكرمــــــــون 
والفائــــــــــزون

خالل احلفل، مت توزيع اجلوائز 
وتكرمي الفائزين وعدد من 

الشخصيات على النحو التالي:
* جائزة التميز يف اإلرشاد املتحفي 

والثقايف )الهيئات والوزارات(: الفائز 
األول: وزارة الثقافة والشباب )قطاع 

التراث والفنون إدارة التراث الثقايف( 
دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
وتسلمت اجلائزة أسماء املناعي 

رئيس قسم اآلثار يف وزارة الثقافة 
والشباب، الفائز الثاني: هيئة 

البحرين للثقافة واآلثار )إدارة 
املتاحف واآلثار( مملكة البحرين، 

وتسلمت اجلائزة فدوى إبراهيم 
رئيس قسم خدمات الزبائن، الفائز 

الثالث: هيئة متاحف قطر )دولة 
قطر(.

* جائزة التميز يف اإلرشاد 
املتحفي والثقايف )املتاحف واملواقع 

األثرية(: الفائز األول: متحف 
وموقع سبسطية )دولة فلسطني(، 

وتسلم اجلائزة فراس عقل مدير 
اإلدارة العامة للمتاحف يف وزارة 
السياحة، الفائز الثاني: متحف 

جربة للتراث التقليدي )اجلمهورية 
التونسية(، وتسلمت اجلائزة سنية 

العلوي محافظة املتحف، الفائز 
الثالث: متحف سيدي محمد 

بن عبد اهلل الصويرة )اململكة 
املغربية(، وتسلمت اجلائزة غيثة 

الرابولي محافظة املتحف.
* جائزة التميز يف اإلرشاد املتحفي 
والثقايف )تكرمي املشاركات املتفردة 

(: التكرمي األول: مرمي الرئيسي 
)متحف التاريخ الطبيعي( سلطنة 

ُعمان، التكرمي الثاني: شادية خلف 
اهلل )املتحف العمومي الوطني 

سطيف( اجلمهورية اجلزائرية 
الدميقراطية الشعبية، التكرمي 

الثالث: رياض باكروم )متحف 
املكال( اجلمهورية اليمنية.

* مسابقة املرشد الثقايف لألفكار 
واملشاريع املستدامة: الفائز األول: 

عز الدين حجاج - جمهورية 
السودان عن مشروع تطوير البنية 

التفاعلية للمتاحف العربية، الفائز 
الثاني: ليلى صالح - جمهورية 

العراق عن مشروع تعايف املوروث 
الثقايف بعد الصراع، مبادرة تعاون 

مع متحف بغديدا للتراث السرياني، 
الفائز الثالث: سمية البجاوي - 

اجلمهورية التونسية عن مشروع 
املرشد الثقايف املتنقل. 

* مت تكرمي أفضل مرمم عربي: 
من جمهورية العراق املرمم األثري 

املختص يف العمارة واملنقوالت 
املهندس فيصل فرحان.

جتدر اإلشارة إلى أن جميع الفائزين 
العاملني باملتاحف سيحصلون على 

عضويتي املنظمة الدولية للمتاحف 
والتحالف األميركي للمتاحف.

البرنامج ُيعد واحدًا من 
أهم األنشطة الداعمة 

للتنمية المجتمعية 
الشاملة

نورة الكعبي

اإلمارات تفوز بجائزة 
التميز في اإلرشاد 

المتحفي والثقافي في 
فئة الهيئات والوزارات

فلسطين بالمركز األول 
في جائزة المتاحف 

والمواقع األثرية 
و»السودان« تحصد جائزة 

األفكار المستدامة 
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ظالل

كنا نمتطي »يريد« النخل ونصنع من أنفسنا فرساناً، ومن أهم تلك 
الحوارات أننا كنا نسأل الفارس الذي يقابلنا، وفي يدنا »يريدة مسحوتة« 
أصغر من تلك التي نركبها: »َمن أنت ِمن الفرسان؟« فيقول: »أنا عنتر 
بن شداد!«، وكان ردي عليهم بعد انتحالهم شخصية عنترة: »ماسمعنا 
عنك«، فيسألني الفارس بلهجة إماراتية خالصة: »عويش.. منوه تتحرين 
عمرك يعني؟«، فيبدأ النزال.. وغالباً كنت المنتصرة؛ ألني ال أتوقف عن 
الضرابة، وال أيأس، وأكره الهزيمة والُمعاير الذي يذكرها في األيام التي 
تلي ذلك. كان اللعب مختلطاً، ولم يفرق أو يفند أو يعزل أو يغرب أحد 

منا.. كل ماهو متوفر للعب نلعب به صبياناً وبنات.
في  مهاراتنا  َكمنَت  »كنادير«  لها  ونخيط  الصور،  نحيي  كنا  عندما 
يقولون  وكانوا  مستقيم،  في خط  والخياطة  اإلبرة  في  الخيط  تدخيل 
لنا: »إن كنت خياطا بصيرا عليك بالخيط القصير«، ويوم نتضارب كل 
فترد  إليزابت؟!«  الملكة  عمرك..  تتحرين  »منوه  للثانية:  تقول  واحدة 
عليها الفتاة األخرى: »عندكم منظرة في بيتكم.. يمكن نسيتي تشوفين 
أكاد أجزم أن هذا  ياللي ماتتشاهدين!«،  يالخسفة  يالعبرة  ويهك فيها 
سكيك  في  صامدين  البقاء  لضمان  حفظه  علينا  مقرراً  كان  الحوار 
األطراف  النظر عن  النزاعات بصرف  يدور في جميع  فهو  الشندغة، 
المتناحرة، أو األسباب التي أدت إلى تلك الضرابة، وإن كانت مقصودة 
في  المستجدات  للبنات  التدريبية  المناوشات  كانت ضمن  أو  وكيدية، 

صراع البقاء.
سفراتي  إحــدى  في  أنني  أذكــر  إليزابيث،  الملكة  رحيل  وبمناسبة 
للمملكة المتحدة، وكان حينها السفر شيئاً جديداً، ركبت سيارة األجرة 
التي أضحكني جلوسي بها بعكس اتجاه سير المركبة. أعطيت السائق 
أن  بإمكانك  هل  »سيدي،  له:  وقلت  وعنوانه،  الفندق  اسم  بها  بطاقة 
نايتسبردج،  في  »الفندق  سألني:  عندها  المكان؟«،  هذا  إلى  تأخذني 
أليس كذلك؟« فقلت له: »ال سيدي، بل هو قصر بكنجهام!«، نظر إلي 
بابتسامة عريضة، وقال: »علّي أن أعاملك معاملة الملكات واألميرات 
ذي  الفندق  إلى  بي  وانطلق  الجاللة؟«،  صاحبة  مع  ستسكنين  طالما 
قد  ها  ياكونتيسة..  »تفضلي  لي:  قال  حتى  وصلنا  إن  وما  النجمتين، 

وصلنا«.
لحظة  في  الذاكرة  بحر  لفظها  الذكريات  هذه  كل  أقــول:  للعارفين 
مع  قصتي  تــذكــرت  إنني  حتى  إليزابيث،  الملكة  رحيل  عــن  سماعي 
سائق سيارة األجرة، وكيف بحثت عن كلمة كونتيسة، وذهبت لمشاهدة 
فيلم»الكونتيسة الحافية« لمؤلفه ومنتجه ومخرجه جوزيف مانكيفيتس 
للتعرف على المصطلح أكثر. لقد كانت الملكة جزءاً ال يتجزأ من مفردات 
طفولتنا، رغم »بُعد الثريا عن بنات نعش« جغرافياً. كانت الملكة سيدة 
من الطراز األول، وذات مبدأ وقيم عالية، فقد عملت على خدمة بالدها 
منذ كانت في عز شبابها حتى ودعت العالم والعرش. وهذا دليل قاطع 
على أن الوفاء واإلخالص والعمل الجاد تصنع من المرء أيقونة للزمان، 

وطفرة للتاريخ.

د. عائشة بالخير

aishabilkhair1@gmail.com

ذاكرة الشندغة 
والملكة إليزابيث

استعراض جهود البلدين في مجال تطوير الدبلوماسية الثقافية 

نورة الكعبي 
تلتقي وفدًا من الكونجرس األمريكي 

ملناقشة سبل التعاون الثقايف

أبوظبي )االتحاد(

محمد  بنت  نـــورة  معالي  التقت 
والشباب،  الثقافة  ــرة  وزي الكعبي، 
مــقــّر  فــي  األول،  ــس  أمـ ــوم  يـ ظــهــر 
وفــداً  أبوظبي،  بالعاصمة  ــوزارة  الـ
األمريكي،  الكونجرس  أعضاء  من 
بريت  برئاسة  أعضاء  ثمانية  ضمن 
ــون، رئــيــس مــكــتــب الــحــزب  ــ ــورت هــ
زيــارة  إطــار  في  وذلــك  الجمهوري، 
ــقــوم بــهــا الــوفــد لــلــدولــة  رســمــيــة ي
ســبــتــمــبــر  مـــن   11 حــتــى  تــســتــمــر 
الدولة  سفارة  من  بدعوة  الجاري، 

واشنطن. األمريكية  العاصمة  في 
ــالل  ونــــاقــــشــــت مـــعـــالـــيـــهـــا خــ
ــة اإلمــــارات  ــ ــات دول ــه ــوّج ــقــاء ت ــل ال
الوطنية  وسياساتها  االستراتيجية 
ــق بــالــثــقــافــة  ــمــا يــتــعــلّ والــمــحــلــيــة ب
تمكين  ــى  ــ إل ــيـــة  الـــرامـ والـــجـــهـــود 
الشباب في مختلف القطاعات، كما 
الرامية  السبل  بحث  اللقاء  تناول 
بين  المشترك  التعاون  أطر  لتعزيز 
األمريكي  والجانب  ــارات  اإلم دولــة 
ــذا الـــمـــجـــال، واســتــعــراض  فـــي هــ
التعاون  مجاالت  في  البلدين  جهود 
الثقافية  الــدبــلــومــاســيــة  وتــطــويــر 
بشكل أكبر بما يخدم إرساء السالم 

والعالم. المنطقة  في 
األهــداف  من  جملة  اللقاء  وبحث 
يتعلّق  بما  البلدين  بين  المشتركة 

واالستقرار،  السالم  دعائم  بإرساء 
الشرق  منطقة  فــي  التسامح  وقيم 
االتفاقيات  أبــرزهــا  كــان  ــط،  األوسـ
التي حظيت بدعم كبير  اإلبراهيمية 

في  الرئيسيين  الحزبين  قبل  مــن 
الواليات المتحدة، وقادت إلى تطبيع 
العالقات الدبلوماسية بين اإلمارات 
مما  وإســرائــيــل،  المتحدة  العربية 

واالستثمار  التجارة  واقــع  من  عــّزز 
ــة بــيــن كــال  ــي ــاف ــق ــث ــادالت ال ــ ــب ــ ــت ــ وال
الزيارة  تتزامن هذه  الطرفين، حيث 
مع الذكرى الثانية لتوقيع االتفاقية.

نورة الكعبي خالل االجتماع بوفد الكونجرس األمريكي )من المصدر(

االستثمار في الشباب
يف تصريح لها خالل اللقاء قالت معالي نورة بنت محمد 

الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب: »تأتي هذه الزيارة التي 
تعتبر األولى لبعض األعضاء لدولة اإلمارات، يف إطار 

تكامل العالقات املشتركة التي تربط دولة اإلمارات مع 
اجلانب األمريكي يف مختلف املجاالت، ونحن سعداء بهذا 
االجتماع الذي عكس مدى التقارب املشترك الذي يجمع 

كال البلدين«.
وتابعت معاليها:»نؤمن يف دولة اإلمارات إميانًا راسخًا 

بأهمية التعايش السلمي والتسامح الديني وحرّية التعبير 
باعتبارهم ركائز أساسية وتنموية للمجتمعات العاملية 
كافة، وهذا ما جعل دولتنا تولي الدبلوماسية الثقافية 

اهتمامًا كبيرًا، نظرًا ملا تلعبه من دور يف تقريب املسافات 
ووجهات النظر بني الشعوب«.

وأضافت معاليها:»ناقشنا خالل االجتماع العديد من 
امللفات املهمة، حيث أبدى الوفد حرصه للتعّرف على 

السياسات املختلفة التي أدت إليجاد هذا النمو املتسارع 

يف اإلمارات، كما بحثنا جملة من املواضيع التي تسهم يف 
تعزيز عالقات الصداقة بني البلدين، وتناولنا احلديث عن 

كيفية استثمار الدولة يف الشباب، من خالل طرح وتبني 
االستراتيجيات واملبادرات املختلفة التي تدعم حضورًا 

ومتثياًل أكبر لهذه الشريحة التي تعتبرها قيادتنا الثروة 
األهم، ولهذا توليها اهتمامًا خاصًا وتوفر لها مختلف سبل 

الدعم الالزم والبنية التحتية الالزمة ليكونوا عناصر 
فاعلة يف املستقبل«.

وستشمل زيارة الوفد إلى الدولة عقد لقاءات مع كبار 
املسؤولني والوزراء ملناقشة العالقات الثنائية التي 

تربط الواليات املتحدة ودولة اإلمارات، حيث ستتطرق 
االجتماعات لبحث مختلف القضايا ذات االهتمام العاملي، 

واالطالع على جهود دولة اإلمارات العربية املتحدة يف 
مختلف املجاالت احليوية املؤثرة على الصعيد العاملي ال 

سيما القضايا امللّحة مثل تغير املناخ، واالستدامة، والصراع 
اإلقليمي.

االجتماع يعكس مدى 
التقارب المشترك الذي 

يجمع كال البلدين

نورة الكعبي

مسلم بن حم يتوسط الحضور خالل تدشين الموقع )من المصدر(

العين )االتحاد(

أعلن مجلس إدارة مركز سالم بن حم الثقافي عن إطالق 
اإلنترنت  شبكة  على  بالمركز  الخاص  اإللكتروني  الموقع 

.https://salembinhamculturalcenter.com
ومنافسة  حديثة  وبمواصفات  ومبتكرة  عصرية  بتصاميم 
في  الرقمية  الثورة  إليه  توصلت  ما  أحدث  تحاكي  عالمياً 
على  اإللكترونية  المواقع  وإدارة  وتصميم  برمجة  مجال 

العالم.  مستوى 
حم  بــن  سالم  بــن  مسلم  الشيخ  التدشين  عملية  حضر 
رئيس  أبوظبي  إلمارة  االستشاري  المجلس  عضو  العامري 
الدكتور  والشيخ  الثقافي،  حم  بن  سالم  مركز  إدارة  مجلس 
مبارك بن سالم بن حم، والشيخ الدكتور عبداهلل بن سالم 
الدكتور  والشيخ  حم،  بن  سالم  بن  صقر  والشيخ  حم،  بن 

محمد بن مسلم بن حم.
بالمركز  الخاص  اإللكتروني  الموقع  أن  المجلس  وأكــد 
الثقافي يتيح لزواره تجربة فريدة من ناحية سهولة التصفح 
والمعرفية  التفاعلية  والمشاركة  المعلومة،  إلى  والوصول 
من خالل خطوات سلسة وبسيطة تضمن فعالية وانسيابية 

الزوار. يلبي تطلعات  بما  البحث 
الموقع يندرج في  وقال الشيخ مسلم بن حم: »إن إطالق 
بمختلف  التميز  تحقيق  في  المستمر  المركز  سعي  إطــار 
مع  يتماشى  بما  والثقافة،  التراث  مجال  في  العمل  جوانب 

الرشيدة. الحكومة  تطلعات 
للمعايير  ــا  ــق وف وتــطــويــره  ــع  ــمــوق ال تــصــمــيــم  تـــم  وقـــد 
التصّفح،  سهولة  لزواره  يُتيح  حيث  الحديثة،  التكنولوجية 
أن  التصميم  في  روعي  كما  واإلنجليزية،  العربية  باللغتين 
واألجهزة  الهواتف  جميع  مع  ومتوافق  كامل  بشكل  يعمل 

متعددة. متصفحات  باستخدام  الذكية  اللوحية 
إمكانية  خــالل  من  فريدة  تجربة  ــزواره  ل الموقع  ويقدم 
والثقافية  التراثية  المؤلفات  مــن  العديد  على  االطـــالع 
الرقمية،  المكتبة  إلى  الولوج  خالل  من  والعالمية،  العربية 
التي تضم مؤلفات تغطي مجاالت ثقافية مختلفة، باإلضافة 
يستضيفها  التي  والفعاليات  األخبار  بآخر  خاص  قسم  إلى 

المركز.
ومواكبة للتطورات الحاصلة في مجال اإلعالم الرقمي أطلق 
مركز سالم بن حم الثقافي حساباته الرسمية على مواقع التواصل 
في  للمساهمة   sbhculturalc@ انستغرام  توتير،  االجتماعي 
زيادة انتشار المحتوى اإلماراتي الذي يعنى بالثقافة والتراث 

المحلي على وسائل التواصل االجتماعي.

إطالق املوقع اإللكتروني الخاص 

»مركز سالم بن حم الثقايف« بـ

ان الدولي للكتاب« »تريندز« يختتم مشاركته الثانية يف »عمَّ

أبوظبي )االتحاد(

 
ــدل مـــركـــز تــريــنــدز لــلــبــحــوث  ــ أسـ
مشاركته  على  الستار  واالستشارات 
الثانية في معرض عمان الدولي للكتاب 
2022، الذي أقيم في مركز المعارض 
األردنــيــة.  بالعاصمة  مــول  مكة  فــي 
وقد حظيت المشاركة باهتمام متميز 
السلك  وأعضاء  المسؤولين  قبل  من 
الدبلوماسي والمثقفين واألكاديميين، 
الذين توافدوا على الجناح على مدى 
أيامه العشرة، التي ابتدأت مع مطلع 
دور  مثمنين  الــجــاري،  سبتمبر  شهر 
»تريندز« المعرفي العالمي وإصداراته 

المتنوعة.

علي  أحـــمـــد  الـــجـــنـــاح  زار  ــد  ــق ف
لدى  اإلمــارات  دولة  سفير  البلوشي، 
وجــال  الهاشمية،  األردنــيــة  المملكة 
من  يحويه  بما  مشيداً  جنباته،  بين 
متنوعة،  علمية  بحثية  ــدارات  ــ إصـ
رؤى  وتــقــدم  الــراهــن  الــوضــع  تتناول 
بمشاركة  أشاد  كما  وازنة،  وتحليالت 
ــدز« فــي الــمــعــرض، وقـــال إن  ــن ــري »ت
دور  من  العديد  بين  بفاعلية  وجــوده 
الثقافي  المحفل  هــذا  وفــي  النشر 
الكبير يؤكد رسالته وعالميته كجسر 

ثقافي معرفي.
أصحاب  من  عدد  الجناح  زار  كما 
من  واإلعــالم  الثقافة  وزراء  المعالي 
كبير  جــمــع  إلـــى  إضــافــة  دول،  عـــدة 

والمؤسسات  الجامعات  مديري  من 
وقد  والباحثين،  واإلعالمية  الثقافية 
تريندز  مــركــز  على  الجميع  تــعــرف 
ــادوا  لــلــبــحــوث واالســـتـــشـــارات، وأشــ
كما  الموثق،  البحثي  نتاجه  بمستوى 

في  المختلفة  عمله  مــجــاالت  ثمنوا 
استطالعات الرأي والتدريب وغيرها. 
»تريندز«  أن  الــزوار  من  عدد  واعتبر 
بات اليوم منصة عالمية ينشدها كل 
باحث عن المعرفة الرصينة، معربين 

عن تقديرهم لهذه الجهود.
في  ــنــدز«  »تــري مــشــاركــة  وتكتسب 
الثانية  للسنة  الدولي  عّمان  معرض 
المعرض  هــذا  لكون  خاصة،  أهمية 
تُعنى  ثقافية  وفعالية  وعالمياً،  عربياً 
»تريندز«  لــوفــد  سمح  مــا  بــالــِكــتــاب، 
بــالــتــعــرف إلــــى الـــعـــديـــد مـــن دور 
والكّتاب،  المثقفين،  وكذلك  النشر، 
مختلف  من  والناشرين  والباحثين، 

أنحاء العالم.

  صورة جماعية في جناح تريندز بمعرض عمان الدولي للكتاب )من المصدر(

األرشيف واملكتبة الوطنية يحتفي بطلبة »إدارة الوثائق«

أبوظبي )وام(

الوطنية  والمكتبة  األرشيف  نظم 
 - الــســوربــون  جامعة  مــع  بالتعاون 
أبوظبي حفل استقبال لطلبة الدفعة 
بكالوريوس  برنامج  من  الخامسة 
إدارة الوثائق وعلوم األرشيف. وأكد 
الجهاز اإلداري والتدريسي للبرنامج 
في  والتوثق  األرشفة  علوم  أهمية 
حفظ ذاكرة الوطن لألجيال القادمة، 
ودور األكاديميين الذي تلقوا العلوم 

وتتسم  العملية.  والخبرة  النظرية 
المعرفي  بمحتواها  الشهادة  هــذه 
الكفاءات  بناء  والعلمي على صعيد 
قطاعات  في  المستدام  والتطوير 
ــة،  ــدول األرشـــيـــف وإداراتــــــه فــي ال

وتأهيل الخريجين في مجال التعامل 
والحفاظ  ومعالجتها،  الوثائق  مع 
على اإلرث التاريخي لألجيال وفق 

المعايير العلمية والعالمية. 
وأشاد خبير األرشفة اإللكترونية 
في األرشيف والمكتبة الوطنية حاتم 
يونس بالمواد العلمية والعملية، التي 
بالتعاون  للطلبة  البرنامج  يقدمها 
الوطنية،  والمكتبة  األرشــيــف  مــع 
الذي  المختبر  أهمية  إلــى  مشيراً 
هذا  فــي  للطلبة  الجامعة  وفــرتــه 

الــتــخــصــص الــعــلــمــي والــحــضــاري 
الذي يعد من التخصصات الفريدة 
على الصعيد اإلقليمي. ومن جانبه 
األرشــيــف  فــي  الفني  الخبير  أكــد 
والمكتبة الوطنية حسن المصعبي، 
اإلماراتية  المؤسسات  مادة  أستاذ 
هذا  أهمية  والخاصة،  الحكومية 
التخصص بالنسبة للثورة الصناعية 
ــدى انــســجــامــه مع  ــ ــة، ومـ ــعـ ــرابـ الـ
حكومة  نحو  المستقبلية  التوجهات 

بال ورق.

 نظم حفل استقبال 
للدفعة الخامسة من 
»بكالوريوس علوم 

األرشيف«

 المشاركة حظيت 
باهتمام المسؤولين 

وأعضاء السلك 
الدبلوماسي والمثقفين 

والباحثين 

تحقيق التميز بمختلف جوانب العمل 
في مجال التراث والثقافة

مسلم بن حم
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هل تعود األيام؟

الُمر؟  الرحيل  شكل  كــان  ــاً  أي الــراحــلــون،  أحبتنا  يعود  هل 
كل  نطالع  ونحن  تْسكن،  هل  ومواجعنا  النسيان،  نستطيع  هل 
شيء يربطنا بهم، أوقات، لحظات، أزمات، خالفات، محّبات، 
الجميلة،  التفاصيل  تعود  هل  ائتالف؟  وفاق،  اختالف،  اتفاق، 
ذاكرتنا  تغادر  أن  لها  كيف  وتؤلمنا  تجمعنا  التي  الصور  وتلك 
أكثرها  التي  تلك  الحلوة،  اللحظات  بهم؟ بصخب  امتألت  التي 

ال يعود، وإن عاد فإّما خدعًة أو حلماً أجوف.
نحن مسكونون بمن نحب، كل الذين يعبرون الحياة، ويقيمون 
في  يعيشون  والّمرة،  الحلوة  األوقــات  ويشاركوننا  الــروح،  في 
مرت  كلما  ونستدعيهم  اشتياق،  حل  كلما  نستنبتهم  دواخلنا، 
بعضهم  وانتماء،  وحاجًة  حنيناً  إليهم  تأخذنا  صفٍو  لحظات 
يأخذه الرحيل األبدي، بعضهم يأخذون قلوبهم ويرحلون، حالة 
الفعِل  بشاعَة  يمارسون  ويغيبون،  يرتكبون،  للمشاعر  إقصاء 

جافة. بقلوٍب 
ويفاعنا  طفولتنا  قضينا  فيها،  عشنا  التي  األمــاكــن  حتى 
الممتلئة  أيامها  إلى  الحنين  يؤلمنا  التي  األماكن  تلك  وشبابنا، 
وجداننا  في  تــزال  ال  األلــم،  وربما  والحب  والسعادة،  بالفرح 
ترافقها،  التي  والهدأة  سمتُها،  كان  الذي  الصخب  بكل  تعيش 
أخذتها  األيام  لكن  فيها،  معنا  كانت  وعشناها  أحببناها  وجوه 
إلى  غــادرت  ألفناها  وقلوب  منه،  عــودة  ال  الــذي  طريقها  في 

حيث ال عالمات للعودة، وال أمنيات بالرجوع.
أخــرى  ــى  إل وظيفة  مــن  بينها  تنقلنا  الــتــي  كــذلــك  مكاتبنا 
نجاحاتنا  شِهدت  المكاتب  تلك  عمل؟  تغيير  أم  كانت  ترقيًة 
سنحمل  أننا  ظنّنا  التي  اإلنسانية  وعالقاتنا  وإخفاقاتنا، 
بعضها معنا حينما نذهب إلى مكان آخر، ولكن مع األيام التي 
ال تعود نكتشُف أنها مجرد عالقات عابرة صّدقنا في وقت أو 
يوم ما بأنها صداقة حقيقية طالعة من نبض قلب، عِلمنا فيما 

بعد أنها مجرد درٍب أغلق مساره وانتهى.
نحن  نتمنى،  التي  الوجوه  وال  نُحب،  التي  األيام  تعود  ال  لذا 
شاء،  كيفما  مشاعره  يلّون  وغيرنا  تتلون،  ال  بمشاعر  محّملون 
ربما األيام علّمتنا لكننا لم نستوعب الدرس كما ينبغي، ورحنا 
والسيُر  األيــام  هي  كما  تعد  لم  أيضاً  هي  أخرى  أياماً  نصنُع 
الرحيل،  ولــون  شكل  حتى  تغّير  حولنا  من  شــيء  كــّل  ــى،  األول
والمشاعر  الــعــادّيــِة  زمــن  في  جــداً  عــاديــاً  بــات  الــذي  وطعمُه 

الباردة.
نُحب  التي  اللحظات  استدعاء  على  القدرة  نملك  ال  نحن 
الدعاء  نعمة  نملُك  لكننا  يكون،  أن  لذاك االستدعاء  كما نشاء 
بكل حقائقها  األيام  ذاكرة  بنا عبر  مّر  كل من  بأن يحفظ اهلل 
وأشكالها وتعدد الوجوه فيها، وأن يحفظنا معهم أليام تجمعنا 

معهم في »خير وأْسعاد«.

»الشارقة السينمائي لألطفال 

والشباب« يكرس للفن الهادف

الشارقة )وام(

عبد  بنت  جواهر  الشيخة  أكــدت 
)فن(،  مديرة مؤسسة  القاسمي  اهلل 
ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي 
االلتفات  أهمية  والشباب،  لألطفال 
وكافة  للسينما  المتزايد  التأثير  إلى 
الــفــنــون اإلعــالمــيــة فــي ظــل كثافة 
اإلنتاج السينمائي والدرامي وانتشار 
وسهولة  المختلفة،  العرض  منصات 
للجمهور  تتيح  التي  األجهزة  اقتناء 
يعكس  سينمائي  محتوى  مشاهدة 
التي  والرسائل  الثقافية  المفاهيم 

يتبناها منتجو ذلك المحتوى. 

تشكيل الوعي
ــارت مـــديـــرة مــؤســســة )فـــن(  ــ أشـ
المعنية بتعزيز ودعم الفن اإلعالمي 
ــة  ــ ــي دول ــ ــئـــة ف ــنـــاشـ ــال والـ ــفـ لـــألطـ
الشارقة  مهرجان  أن  إلى  اإلمارات، 
ــألطــفــال  ــي ل ــ ــدول ــ ــي ال ــمــائ ــن ــســي ال
السينمائية  األعمال  يتبنى  والشباب 
والتي  إنسانية،  رسائل  تتضمن  التي 
ترسخ في وجدان األطفال والشباب 
ووسيلة  حــضــاريــة  قيمة  الــفــن  أن 
الــذائــقــة  وتــنــمــيــة  ــوعــي  ال لتشكيل 
الفنية على تلقي األعمال التي تسهم 
فــي الــتــعــريــف بــالــثــقــافــات األخـــرى 

والحوار معها. 
من  الجديدة  الدورة  أن  وأوضحت 
رعاية  تحت  يقام  ــذي  ال المهرجان 
قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، 
محمد  بنت  جــواهــر  الشيخة  سمو 
األعلى  المجلس  رئيسة  القاسمي 
ــرة، خــالل الــفــتــرة من  لــشــؤون األســ
المقبل، تستكمل  أكتوبر   15 إلى   10
ترجمة رؤية المهرجان في تبني الفن 
سينمائية  عــروض  واختيار  الهادف 

وتحقق  والــشــبــاب  األطــفــال  تــالئــم 
التوازن بين الطابع الترفيهي للسينما 
في  تسهم  جماليات  تضمينها  وبين 

صقل وعيهم وإعدادهم للمستقبل. 

سالح ذو حدين
)فــن(،  مؤسسة  مــديــرة  وأشـــارت 
حدين،  ذو  ســالح  السينما  أن  إلــى 
المضمون  على  التركيز  دون  ومــن 
الفكري والقيمي لما يتم عرضه من 
المجتمعات  تصبح  أن  يمكن  أفالم 
عرضة لتسويق الثقافات والمفاهيم 
المصاحب  للتأثير  نتيجة  الدخيلة 
والرسوم  السينما  أفالم  الستهالك 
محتواها  يتعارض  التي  المتحركة، 

الــفــن  يتضمنه  أن  يــنــبــغــي  مــا  مــع 
الهادف من رسائل إيجابية. 

وأضافت أن مؤسسة )فن( تعي أن 
تأثراً  األكثر  هم  والشباب  األطفال 
العديد  وأن  اإلعــالمــي،  بالمحتوى 
اليقظة  أهمية  تؤكد  الــدراســات  من 
خالل  الفنون  به  تسهم  الــذي  للدور 
السلوك  تشكيل  في  التنشئة  مرحلة 
هاتين  لــدى  التفكير  ونمط  والوعي 
ــرفــع مــن حجم  الــشــريــحــتــيــن، مــا ي
على  الحرص  ويستدعي  المسؤولية 
أن يقدم المهرجان من خالل عروضه 
نموذجاً في تبني السينما التي ترتقي 
بــالــفــكــر وتــنــمــي الــقــيــم اإلنــســانــيــة 

المشتركة.

جواهر بنت عبداهلل القاسمي

جواهر بنت عبدهللا القاسمي:

الفن قيمة حضارية ووسيلة 
لتشكيل الوعي وتنمية الذائقة 

تعزيز رسالتنا
أكدت الشيخة جواهر بنت عبداهلل 

القاسمي أن االهتمام بالفنون الهادفة 
مهمة اجلميع، ألن الترفيه يؤثر يف 

الثقافة التي بدورها تؤثر يف التنمية، 
ما يجعل من اهتمامنا بتشكيل 

ثقافة األطفال والشباب يعكس 
كذلك االهتمام مبساعيهم وانتمائهم 

للمشروع احلضاري للدولة، ومن هنا 
فإن املجتمع ممثاًل باجلمهور واألهالي 

والقائمني على اختيار األفالم شركاء 
يف تعزيز رسالة املهرجان.

الوسمي 
يطلق »المغرم« بطابع تراثي

دبي )االتحاد(

عن  كاشفاً  التراث،  بأغنيات  اهتمامه  الوسمي  الفنان  أوضــح 
تقديم أربع أغنيات، جمعها في أغنية واحدة أطلقها تحت عنوان 
»المغرم«، وقال: »أقدم في كل فترة أغاني من التراث الذي تربينا 
عليه وتعلمنا منه الكثير، حيث تشهد أغنية »المغرم« أربع أغنيات 
من أغاني الفنان القدير علي بن روغة، والتي تم تسجيلها بشكل 

حديث ومطّور مع المحافظة على أصول اللحن«.
وكشف الوسمي أن المقطع األول من األغنية بعنوان »مرحبا يا 
الثاني  والمقطع  العرب،  فتاة  الشاعرة  كلمات  من  ساداتي«  سيد 
الجمري،  سالم  الشاعر  كلمات  بفداك«  كم  بّسك  »بّسك  عنوانه 
كلمات  من  الطرف«  كحيل  »يا  أغنية  من  الثالث  المقطع  واختار 
أغنية  من  واألخير  الرابع  والمقطع  الكندي،  علي  أحمد  الشاعر 

»أهال بنسيم«، وهي كلمات الشاعر سالم الجمري.
وتعاون الوسمي في تنفيذ موسيقى أغنية »المغرم« مع الملحن 
اإلنتاجية،  التفاصيل  الذي أشرف على جميع  المعمري،  عبداهلل 
عبر  وعرضها  دبي،  أستوديوهات  في  وتنفيذها  بتسجيلها  وقام 
قناته الرسمية في الـ»يوتيوب« من خالل 
المغناة  الكلمات  حمل  ممنتج  فيديو 

من األربعة مقاطع.
استعداده  عــن  الوسمي  وكشف 
لتقديم أغنيات منفردة في القريب 
تسجيلها  من  االنتهاء  بعد  العاجل، 
وتوزيعها موسيقياً، وقال: »أسعى 
دائــمــاً الخــتــيــار األغــنــيــات 
الــمــنــاســبــة الــتــي يــفــرح 
ــا  ــا الــجــمــهــور، وأنـ ــه ب
ــاً فــي  ــ ــمـ ــ أبـــحـــث دائـ
إلـــى جانب  الــتــراث 
تــســجــيــل الــجــديــد، 
ــظــة  ــحــاف ــم مــــع ال
الغنائي  اللون  على 
عليه  اعتاد  الــذي 
ونجحت  الجمهور 
بـــــــــه وبــــشــــكــــل 
وكشف  عصري«، 
أنه لديه مفاجآت 
في الفترة المقبلة 
ــات مــع  ــ ــاون ــ ــع ــ وت
أسماء مهمة على 
الشعراء  صعيد 

والملحنين.

أروى 
تستعد ألغنيات جديدة من دبي

مراد اليوسف )دبي(

أروى  الــيــمــنــيــة  ــة  ــان ــن ــف ال تــنــقــلــت 
من  عــدد  بين  الماضية  ــام  األي خــالل 
لمقابلة  اإلمـــارات  في  االستديوهات 
الملحنين والموزعين الختيار أغنياتها 
الجديدة، حيث كشفت خالل تواجدها 
مـــع الــمــلــحــن والـــمـــوزع الــمــوســيــقــي 
العراقي حسام كامل أن اختيار عملين 
بهما  العمل  بدأ  توزيعه،  من  جديدين 
وتنفيذهما من وقت تواجدها، وقالت 
النور قريباً  أغنيات مهمة سترى  إنها 

وهي متحمسة جداً لها.
الــفــنــان  مـــع  أروى  اجــتــمــعــت  كــمــا 
ــن أجــل  اإلمـــاراتـــي فــايــز الــســعــيــد م
أعدها  التي  الخاصة  األلحان  سماع 
لها، حيث سيتم التعاون في أغنية لم 
تنفيذها  بعد  لطرحها  موعد  يتحدد 

موسيقياً.
للعيش في  انتقلت  قد  أروى  وكانت 
أن  بعد  الماضية،  الفترة  خــالل  دبــي 

كانت مقيمة مع عائلتها في بيروت.
بعنوان  أغنياتها  آخــر  قدمت  وقــد 
الــتــراث  وألــحــان  كلمات  مــن  »قلبي« 
اليمني، وتوزيع موسيقي »عمرو عبد«، 
مزجت في كلماتها بين اللغتين العربية 
عالمي  موسيقي  بتوزيع  واإلنجليزية 
عبر  وحــقــقــت  ــنــدن،  ل فــي  وسجلتها 
عرضها في قناتها باليوتيوب قرابة 3 
ماليين مشاهدة، عبر فيديو كليب قام 
بعملية مونتاج المشاهد من حفلها في 

معرض إكسبو 2020 في دبي.

5 عادات.. تؤذي »العني«
ترجمة: عزة يوسف

ميارس الكثيرون عادات يومية قد تؤدي إلى ضعف صحة العني، 
 »Eat This« أو اإلصابة بالعمى يف بعض األحيان، وأوضح موقع

األميركي لنصائح التغذية والصحة، ضرورة معرفة املخاطر 
احملتملة ومالحظة أسباب ضعف البصر، ومنها:

فرك العينني: 
العيون من أكثر األعضاء حساسية يف اجلسم وميكن أن يؤدي 

فركها باستمرار إلى إتالف األنسجة الرخوة حول العني مما يسبب 
ضررًا ال ميكن إصالحه.

عدم احلماية: 
سواء كنت تعمل بأدوات كهربائية أو متارس الرياضة، فمن 

الضروري ارتداء نظارات واقية للوقاية من إصابات العني 
اخلطيرة، ففي حني أن بعض أسباب فقدان البصر، مثل الضمور 
البقعي املرتبط بالعمر، ال ميكن الوقاية منها، إال أن العديد من 

األسباب األخرى ميكن الوقاية منها عن طريق توفير احلماية 
املناسبة واتخاذ احتياطات بسيطة حلماية عيوننا.

التدخني: 
ُيدمر التدخني األوعية الدموية يف العني مما يجعلها أقل قدرة 

على إمداد الشبكية باألوكسجني واملواد املغذية، وميكن أن يؤدي 
هذا الضرر إلى فقدان البصر أو حتى العمى.

األشعة: 
ميكن أن يؤدي التعرض املفرط لألشعة فوق البنفسجية نتيجة 

التعرض لفترات طويلة ألشعة الشمس يف أوقات الذروة إلى 
التهاب القرنية الضوئي وعدم وضوح الرؤية، والذي قد يتحول 

إلى التهاب القرنية الضوئي الدائم ثم تلف العني.

سوء التغذية: 
ُيعد سوء التغذية من األسباب اخلطيرة لإلصابة بالعمى، إذ قد 

يؤدي نقص بعض الفيتامينات واملعادن إلى مشاكل خطيرة يف 
العني مثل اجلفاف وإعتام العدسة والزرق.
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رئيس التحرير 

حمد الكعبي

@aletihadae

إحدى مطبوعات

النفخ حسب النفح

منذ أن أعلنها الشاعر عمرو بن كلثوم عربية جاهلية صريحة:
إن بلغ الرضيع لنا فطاماً   تخّر له الجبابرة صاغرينا

غيرهم  بّزوا  لذلك  المبالغة،  وصيغ  التفضيل،  صيغ  في  يــدورون  والعرب 
يزيد،  وال  واحــدة،  مــرة  »جــداً«  اإلنجليزي  قــال  فــإن  والشعوب،  األقــوام  من 
حين  في  اهلل،  شاء  ما  إلى  ويزيد  جداً«  جداً..  »جــداً..  يعطس  العربي  تجد 
ال  الحياة،  في  والواقعي  نفسه،  مع  والــصــادق  العمل،  في  الجاد  األلماني 
تجد  حين  في  واضحة،  لغة  من  وهب  بما  ويكتفي  جــداً،  الستعمال  يضطر 
العرب يستعملون في لغتهم لكلمة كثير، مفردات عديدة: »وايد، بّزاف، ياسر، 
بصيغ  قوله  في  يدعمها  بل  بذلك  العربي  يكتفي  وال  واجــد..«،  كتير،  هلبه، 
رأيت  ما  فإذا  الفعل،  على  ينطبق  القول  على  ينطبق  وما  األخرى،  المبالغة 
حين  في  قناعاً،  يرتدي  شخصاً  بينهم  من  وجدت  فربما  دانماركياً،  عشرين 
تنتقي  أن  عليك  يلزم  لكن  فرداً،  عشرين  منهم  ترى  عندنا  الجماعات  بعض 
هذا  عليهم«،  »لك  والبقية  شما«،  »أخو  فيهم  من  الواحدة  اليد  أصابع  على 

التشطر واالنفصال كم هو مؤٍذ للنفس وللقيم التي نحملها .
تجد الواحد إن شحذ، كسر يده من أجل االستعطاف، وكسب الشفقة، وإن 
تظاهر بالفقر فمن أجل فلس زائد بمذلة أو من أجل مكسب مادي، ويفرط 
في المعنوي، كما تجده يستغل الوضع العام، للمنفعة الشخصية، فمرة كانت 
غذت  لنا،  تنتبه  أن  دون  أمامنا  غدت  حتى  تخطتنا  ثم  خلفنا،  تمشي  أسرة 
سيرها في إحدى المدن األوروبية، وحديثها كله نسمعه بالعربية، والذي في 
الجيران،  عن  الحسد  وحديث  المال،  وقلة  األسرية،  المشكالت  عن  مجمله 
األوروبية  المدينة  تلك  إلى  الصغيرة  القرية  تلك  في  مشكالتهم  نقلوا  بحيث 
بعد  ثم  شيئاً،  لمواطنها  الحسد  يعني  وال  فيها،  يعمل  الكل  والتي  الكبيرة، 
قليل وجدنا تلك األسرة مستغلة صالة الجمعة في المسجد، وباسطة ملحفاً 
وأنهم  الجئين،  باعتبارهم  األبناء،  من  وثالثة  والزوجة  الزوج  حوله  ومتجمعة 
خاضوا البحر، وبقية القصة تعرفونها، أما الذي ال تعرفونه أن هذه األسرة 
وأن  بالسرطان،  أنه مصاب  تحمل طفاًل مدعية  المرة  وهذه  ثانية،  سنلتقيها 
أمه ستتبرع له بكبدها، وعندهم عجوز محتاجة للدواء، وبقية الفيلم الهندي 
شاهدتموه كثيراً، وفي مدن مختلفة، وال أعرف لما اإلنسان ال يكون صادقاً، 
ويقول: إنني محتاج، دون أن يجلب البالء على نفسه وأهله أو يقول: مضطر، 
دفع  وعليه  اثنان،  فيه  وقتل  أنه عمل حادثاً،  يدعي  أن  دون  الحياة،  وغلبتني 

الدّية أو السجن.
صّعدك  مــدح،  إذا  أنــه  العربي،  عند  التفضيل  وأفعل  المبالغة  صيغ  من 
السماء، وإذا ذم، أنزلك القاع، دائماً ينشد الصدر دون العالمين أو القبر، ال 
منطقة وسطى بين بين، على أقلها يضمن له خط رجعة، فال صديق دائم وال 

األمور  وينفخ في  يتزين،  ال  الذي  لك  يزين  تجده  مبين،  عدو 
»وايد..  تعبان  أو  إما مبسوط »جداً.. جداً«  تتورم، فهو  حتى 

النفح! وايد«، والنفخ حسب 

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 +

حضرت الممثلة 
الهندية نيالم كوثاري 

وسط مجموعة من 
نجوم بوليوود حفل 

 »OTT« توزيع جوائز
في مدينة مومباي، 

وتحترف نيالم، 
إلى جانب التمثيل، 

تصميم المجوهرات، 
وبدأت مشوارها عام 
1989 عندما شاركت 

في فيلم »جاواني«.
)أ ف ب(

نيالم 
وســــــط 
النجوم

 287
قطعة عملة في خبيئة أثرية بمصر

نجحت بعثة أثرية مصرية تابعة 
للمجلس األعلى لآلثار  في الكشف عن 

خبيئة تضم عمالت تعود إلى عقود 
تاريخية مختلفة من العصر اإلسالمي، 

وأجزاء من قوالب سك العملة ووزنها، في 
مدينة إسنا جنوبي مصر.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري، األمين 
العام لمجلس اآلثار، أهمية هذا الكشف 
الذي ربما يشير إلى وجود دار سك ووزن 

للعملة في مدينة إسنا.
وتضم الخبيئة عملة ذهبية تعود إلى 
عصر العزيز باهلل بن المعز لدين اهلل 

الفاطمي، وحوالي 286 عملة فضية 
تعود إلى عصور 19 ملكًا وسلطانًا في 

العصر المملوكي.
القاهرة ) د ب أ (

الملكــــــة مــــــارغريت 50 عامـــــــًا علـــــى العـــــرش

ــي األمـــيـــر  ــاركـ ــمـ ــدنـ ــي الـــعـــهـــد الـ ــ ولـ
ماري،  األميرة  العهد  وولي  فريدريك، 
إيزابيال  واألميرة  كريستيان،  واألمير 
في  الملكي  الــمــســرح  وصــولــهــم  عند 
االحتفاالت  في  للمشاركة  كوبنهاجن 
لتولي  الخمسين  بالذكرى  الرسمية 
الملكة مارغريت العرش. وتعد الملكة 
العرش  على  جلست  التي  مارغريت 

في 14 يناير 1972 ثاني امــرأة تحكم 
الدنمارك، وتحظى بشعبية جارفة على 
المستوى الشعبي نظراً للنجاحات التي 
مقدمتها  وفــي  عهدها،  فــي  تحققت 

تحديث النظام الملكي.
عــدد من  االحتفاالت  ويــشــارك في 

قادة وملوك وأمراء أوروبا. 
)رويترز(

»البحار« على أبواب »التاريخ«

منافسة  البحار«  »لعبة  مسلسل  واجــه 
»إيمي«،  جوائز  توزيع  حفل  في  شرسة 
لألوسكار  تلفزيونياً  بأهميتها  الموازية 
فرصة  أمــامــه  وستكون  السينما،  فــي 

لدخول التاريخ.
عالمياً  نــجــاحــاً  العمل  هــذا  وحــقــق 
ساحقاً، قد يصبح أول إنتاج بغير اللغة 
اإلنجليزية يفوز بجائزة »إيمي« ألفضل 

مسلسل درامي.
في  يفوز  لكي  المسلسل  على  ويتعين 
قوي  بمنافس  يطيح  أن  أنجلوس  لوس 
مكافأته  تمت  الــذي  »ساكسيشن«  هو 
قبل عامين على قصته المتمحورة حول 
المؤامرات  أفرادها  يتبادل  قوية  عائلة 

والمكائد.
لوس أنجلوس )أ ف ب( 

.. و »أفتر صن« 
يحصـــــد جـــــــائزة »دوفيـــــــــــــــل«

شمعة 
أمام »الملكة«

شمعة أمام صورة بالحجم 
الطبيعي لملكة بريطانيا 
الراحلة إليزابيث الثانية 

داخل إحدى الكنائس، وجرى 
أمس نقل جثمان الملكة من 
قصر بالمورال في اسكتلندا 

إلى المقر الملكي بإدنبرة في 
رحلة مدتها 6 ساعات، قبل 

نقله إلى لندن، حيث تقام 
مراسم الدفن الرسمية في 19 

سبتمبر الحالي.
)رويترز(

حصل فيلم »أفتر صن« 
للمخرجة تشارلوت ِولز 

على الجائزة الكبرى 
للدورة الثامنة واألربعين 

من مهرجان السينما 
األميركية في مدينة 

دوفيل الفرنسية، وهو 
فيلم مؤثر يتناول 

تفاصيل إجازة أب وابنته 
البالغة 11 عامًا.

وطغت أفالم المخرجين 
المغمورين على قائمة 
األعمال التي تنافست 

على الجائزة هذه السنة، 
إذ بلغ عددها ثمانية من 

أصل 13 كانت مدرجة 
ضمن المسابقة.

ويتناول هذا الفيلم ذو 
الطابع الشخصي إجازة 

صيفية أمضاها في 
نهاية تسعينيات القرن 

العشرين رجل إنجليزي 
ثالثيني أدى دوره بول 

ميسكال مع ابنته البالغة 
11 عامًا والتي جّسدت 

شخصيتها فرانكي 
كوريو.

)أ ف ب(
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