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حتتفل دولة اإلمارات العربية املتحدة 
غدا ٢ من ديسمبر ٢٠٢٢ بالذكرى الـ ٥١

لتأسيسها، حيث امتدت رحلة دولتنا الواثقة 
نحو التقدم والتنمية، عبر هذه السنوات 
املضيئــة واحلافلة باإلجنــازات وبرؤية 
واضحة نحو املســتقبل، رسم مالمحها 
األولى وأرســى دعائمها مؤسس الدولة 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب اهللا 
ثراه» وإخوانه اآلباء املؤسسون، واستمرت 
على ذات النهج في عهد املغفور له الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان.
السمو  بقيادة صاحب  الدولة  وتسير 
الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة «حفظه اهللا»، وصاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
«رعاه اهللا»، وأصحاب السمو حكام دولة 
اإلمارات، بخطى ثابتة نحو مستقبل يزخر 

بالنهضة والريادة.
وميثــل عيد االحتاد الـ ٥١ مناســبة 
لالحتفاء بإجنــازات الدولة التي حققتها 
خالل األعوام املاضية، حيث جنحت دولة 
اإلمــارات في تخطيطها االســتراتيجي 
بقراءة املستقبل واستشــرافه ومواكبة 
التقنيات احلديثة وتسخيرها خلدمة  كل 
اإلنسان وسعادته، حيث ركزت على تطوير 
جميع القطاعات، وترجمت هذا التوجه إلى 
واقع ملموس، من خالل إجنازات قياسية 
على املستوى اإلقليمي والعاملي، أسهمت 
في تعزيز مكانة الدولة بني أكثر دول العالم 
تقدما، وفق أرقى مستويات التنمية، مبا 
ينسجم وطموحات القيادة الرشيدة ملستقبل 

دولة اإلمارات ومسيرتها.
وقد اعتمــدت دولة اإلمــارات رؤى 
إســتراتيجية واضحة، وخريطة طريق 
محددة لتحقيق إجنازات نوعية شــاملة 
في القطاعات احليوية التي من شأنها تعزيز 
ازدهار الدولة بشكل مستدام، وضمان بناء 
مستقبل أكثر إشراقا ألجيالها بعيدا عن 
االعتماد على املوارد النفطية، حتى حتقيق 

مئويتها في ٢٠٧١.
وعززت دولة اإلمارات رؤيتها في تبني 
استراتيجيات اقتصادية محفزة على التنويع 
االقتصادي، والعمل على بناء اقتصاد قائم 
على املعرفة والتنوع يعززه التقدم العلمي 

والتكنولوجي.
وقد بــدأت دولة اإلمــارات في إبرام 
اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع شركاء 
استراتيجيني، كجزء من استراتيجية طويلة 
األمد في مســيرتها للتنوع االقتصادي 
وتطوير شــراكات دولية قوية من خالل 

التجارة والصناعة واالستثمار.
وتؤمن دولة اإلمارات بأن مستقبل األمن 
اإلقليمي يعتمد على شراكات قوية متعددة 
األطراف والتزام مشترك بتحقيق االستقرار 
واالزدهار، وستواصل اتفاقيات الشراكة 
االقتصادية الشاملة متهيد الطريق ملزيد 
من الفرص لشعوب املنطقة وفتح املجال 
التنمية االقتصادية احليوية  أمام  واسعا 
للشرق األوسط، وتسريع وتعزيز جتارة 
الدول وزيادة سهولة ممارسة األعمال في 
جميع أنحاء املنطقة، وفي أسواق أخرى مثل 
أوروبا وآسيا وأفريقيا وأميركا الالتينية.
اإلمارات في نهجها  وستستمر دولة 
الراسخ في تعزيز جسور الشراكة واحلوار 
والعالقات الفاعلة واملتوازنة ومد يد الصداقة 
لتحقيق االستقرار واالزدهار وتعزيز ثقافة 

التسامح ومتكني املرأة.
في عام ٢٠٢٢ اختتمت دولة اإلمارات 
فعاليات إكسبو ٢٠٢٠ دبي، وقد شهد نحو 

٢٤ مليون زيارة، مسجال جناحا آخر لدولة 
اإلمارات، وقد عبرت الكويت عن تقديرها 
للجهود التي قامت بها دولة اإلمارات وأبهرت 
بها العالم أجمع في النجاح االستثنائي الذي 
حتقق باستضافة وتنظيم أول إكسبو في 
منطقة الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب 
آسيا، وقد كانت مشاركة الكويت الشقيقة 
متميزة بواحد من أكبر األجنحة، والذي 

شهد إقباال كبيرا من الزوار.
اإلمارات في حتفيز  وتســتمر دولة 
التعاون وحشد اجلهود الدولية لتخفيف 
تداعيات التغير املناخي ودعم جهود العالم 
في هذا املجال، وقد شــاركت في مؤمتر 
الدول األطراف في اتفاقية األمم املتحدة 
اإلطارية للتغير املناخي COP٢٧ الذي انعقد 
فــي جمهورية مصر العربية، وتســتعد 
الستضافة COP٢٨ في مدينة إكسبو دبي 
لتستمر اجلهود والزخم الذي تشارك به 
دولة اإلمارات بفاعلية في املساهمة خلفض 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم.

وفي مجال الديبلوماسية التكنولوجية 
فإن التوجهات املستقبلية لدولة اإلمارات 
تســعى إلى ترســيخ قطاع التكنولوجيا 
املتقدمة كقطاع استراتيجي في  والعلوم 
الدولة، كما ميثل االستثمار في قطاع الفضاء 
أحد هذه املجاالت التي تركز عليها الدولة. 
وتستعد دولة اإلمارات خالل األيام املقبلة 
لتسجيل إجناز جديد في قطاع الفضاء مع 
اقتراب فتح نافذة إطالق املستكشف راشد 
الــذي مت تصنيعه بالكامل بأياد وخبرات 

إماراتية.
في مجال الصحة مثل عام ٢٠٢٢ إجنازا 
مهما في التعافــي من جائحة كوفيد-١٩، 
وقد ساهمت دولة اإلمارات بجهود كبيرة 
في دعم اجلهود الدولية ملكافحة اجلائحة، 
حيث أرســلت دولة اإلمارات نحو ٣٠٠٠
طن من املساعدات الطبية إلى أكثر من ١٤٢
دولة لدعم جهودها في التصدي جلائحة 
كوفيد-١٩. هذه اجلهود اإلماراتية تضاف 
إلى ديبلوماسية العطاء اإلنساني بال حدود 
التي متثل أحد املبادئ العشرة للخمسني 

عاما القادمة.
تعد العالقات بني دولة اإلمارات والكويت 
منوذجا استثنائيا وثريا للتعاون والتكاتف 
على جميع األصعدة، والتي تستمد قوتها 
من جذورها التاريخية املتأصلة، ومن حرص 
قيادتي البلدين على دفعها نحو املزيد من 
التطور والتقدم، واستثمار الفرص املتاحة 
في هذا الشأن، مبا يلبي طموحات الشعبني 

الشقيقني.
فالعالقات اإلماراتية - الكويتية تقوم 
على روابط الدم والنسب والتاريخ املشترك، 
وهي في تطور مستمر وتستند إلى دعم 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، وأخيه صاحب السمو األمير الشيخ 

نواف األحمد.
فالزيارات واللقاءات واالتصاالت بني 
املسؤولني في البلدين الشقيقني مستمرة 
للتشاور والتنسيق على مختلف املستويات 
وفي مختلف املجــاالت. ويعكس احتفاء 
الكويت الشقيقة بعيد االحتاد الـ ٥١ لدولة 
اإلمارات العالقات االستراتيجية واالجتماعية 
املتجذرة بني بلدينا، والتي اســتندت إلى 
تاريخ شيد بنيانه اآلباء املؤسسون، وتغذت 

أوردته من أواصر النسب وروابط الدم.
في اخلتام، نســأل اهللا أن يعيد على 
دولتنا احلبيبة هذه املناسبة باخلير واليمن 
والبركات، ونتمنى موفور الصحة والعافية 
لقيادتنا الرشــيدة، وأن يدمي على شعبي 

البلدين الشقيقني األخوة واحملبة.

اإلمارات نحو مستقبل 
يزخر بالنهضة والريادة

بقلم: سفير دولة اإلمارات لدى الكويت
د.مطر حامد النيادي

البغلي لـ «األنباء»: تسكني شواغر «املعاقني» باألكفأ واألحق
وزيرة الشؤون زارت الهيئة وتفّقدت طبيعة عمل جلانها وآليات استقبال وإجناز املعامالت

الوزيرة البغلي تتفقد إحدى صاالت املراجعني الوزيرة مي البغلي خالل تفقدها مبنى هيئة ذوي اإلعاقة برفقة هنادي املبيلش

حلـول جذريـة للمعوقـات والصعوبـات التـي تواجـه عمـل «هيئـة املعاقـني» وفـق رؤيـة واقعيـة قابلـة للتطبيـق
سـنعمل على جعـل هيئـة املعاقني جهـة جاذبـة للكـوادر الوطنيـة وبيئـة عمـل مالئمـة الحتـواء ذوي الكفاءة

بشرى شعبان

قامــت وزيــرة الشــؤون، 
ووزيرة الدولة لشؤون املرأة 
والطفولة، ورئيســة املجلس 
األعلى لشــؤون ذوي اإلعاقة 
مي البغلي، بزيارة إلى الهيئة 
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة، 
تفقدت خاللها صاالت استقبال 
املراجعــني، واللجــان الطبية 
العاملة في الهيئة، واستمعت 
إلى شــرح من مديــرة الهيئة 
باإلنابة هنادي املبيلش، حول 
طبيعة العمــل داخل اللجان، 
وآليــات اســتقبال وإجنــاز 

املعامالت بالصاالت.
فــي  البغلــي،  وقالــت 
تصريح صحافي لـ «األنباء» 
عقب اجلولــة، إن «اجتماعها 

واقعية قابلة للتطبيق ليتسنى 
االرتقاء بكل ما يخص املعاقني 

واملوظفني على حد سواء».
وأكــدت البغلي، حرصها 
اجلــاد علــى تقــدمي خدمــة 
أفضل للمعاقني، عبر وضع 

داخل الهيئــة، أكدت البغلي 
أنهــا تولــي هــذا املوضوع 
أهمية خاصة، وهو اآلن قيد 
الدراسة: «ليتم التسكني وفق 
الكفاءة واالستحقاق، وحتى 

ال يظلم أحد».
وبشأن زيادة عدد اللجان 
الطبية، أضافت ان «هذا األمر 
ضمن القضايــا املهمة التي 
ســتتم متابعتها مبا يحقق 
مصلحــة املعاقــني وذويهم 
الوقــت واجلهد  ويختصــر 
عليهم»، مؤكدة حرصها اجلاد 
على اختيار أفضل الكفاءات 
الطبية للعمل بهذه اللجان، 
حتى يكــون تقييم املعاقني 
فنيــا بحتا يعكــس حقيقة 
حاالتهم الطبية وفقا للمعايير 

العاملية.

اخلطط الالزمة التي تســهم 
في حتقيــق ذلــك، ملنح كل 
ذي حــق حقه، مشــيرة إلى 
أنه سيتم باستفاضة دراسة 
جميــع الطلبــات اخلاصــة 
باحلقــوق املالية للموظفني 
من البــدالت وغيرهــا وفقا 
للقوانني والقرارات املنظمة 
للعمل، ثم رفعها إلى اجلهات 
املعنية في الدولة، مشــددة 
على أنها ستعمل على جعل 
الهيئــة جهة جاذبة للكوادر 
الوطنية وليســت طــاردة، 
وبيئة عمل مالئمة الحتواء 

ذوي الكفاءة.
تسكني الشواغر

وحول تســكني شــواغر 
الوظائف القيادية واإلشرافية 

الوزيرة مي البغلي متحدثة إلى الزميلة بشرى شعبان

بقياديــي ومســؤولي الهيئة 
جــاء للتعرف عــن كثب على 
التي  املعوقــات والصعوبات 
تواجه عملها ومنتسبيها من 
املعاقني وذويهم، وكيفية وضع 
حلــول جذرية لها وفق رؤية 

املزيد لـ «األنباء»: ٧ أسباب إلسقاط حق االستفادة من مكافأة اخلريجني
بشرى شعبان

العالقات  إدارة  كشــفت مديرة 
العامة واإلعالم املتحدث الرســمي 
في الهيئة العامة للقوى العاملة أسيل 
الهيئة حددت  أن  لـ«األنباء»  املزيد 
٧ أسباب إلســقاط حق اخلريجني 

في االســتفادة من صرف مكافأة 
اخلريجني.

وقالت املزيد إن األسباب السبعة 
تتمثل فــي: رفض فرصة وظيفية 
في القطــاع احلكومي أو فرصتني 
في «اخلاص» أيهما كان أسبق الى 
جانب تبديل أو إلغاء الترشيح في 

ديوان اخلدمة املدنية، والتعيني في 
القطاع احلكومي أو اخلاص أو القيد 
بجمعية احملامني، أو يكون معينا قبل 
التخرج ومستقيال بعد التخرج، أو من 
يعامل معاملة الكويتي وأكمل ٢١ عاما، 
باإلضافة الى عدم استمرار الصرف 

أسيل املزيدمن جهة التعليم حتى التخرج.

طهبوب لـ «األنباء»: الكويت عمود فقري لصمود الفلسطينيني
آالء خليفة

أوضح السفير الفلسطيني 
لــدى البــالد رامــي طهبوب 
أن اليــوم العاملــي للتضامن 
الفلســطيني  الشــعب  مــع 
يأتــي لتذكير العالــم بنكبة 
فلسطني وإبقاء قضية الشعب 
الفلســطيني حيــة في أعني 
ووجدان العالم اجمع، مشيدا 
مبتانة العالقات الكويتية - 
الفلسطينية والتي يشهد لها 

التاريخ.
جــاء ذلــك علــى هامش 
فعالية «الكويــت والقضية 
الفلســطينية» التــي نظمها 
اخلليــج  دراســات  مركــز 
واجلزيــرة العربية بجامعة 
الكويت صباح امس مبناسبة 
إحياء اليوم العاملي للتضامن 
الفلســطيني  الشــعب  مــع 
بالتعــاون مع ســفارة دولة 
الكويــت،  لــدى  فلســطني 
وبحضور عدد من الســفراء 
والديبلوماســيني وأعضــاء 
التدريــس باجلامعة  هيئــة 
وطالبها برعاية مدير جامعة 
الكويــت باإلنابــة د.ســعاد 
القائم  الفضلــي وبحضــور 
بأعمــال نائب مدير اجلامعة 
لقطــاع األبحــاث د.عثمــان 
اخلضــر. وقــال طهبوب في 

الكويت حلظة واحدة عن دعم 
الشــعب الفلسطيني أو دعم 
القضية الفلســطينية سواء 
سياسيا أو اقتصاديا وكانت 
الكويت ومازالت وســتبقى 
الرئيســني  الداعمــني  أحــد 
للقضية الفلسطينية، مؤكدا 
أن فلسطني تتمسك وبكل قوة 
بتلــك العالقات. واســتطرد 
السفير الفلسطيني قائال: إن 
ما مييز الكويت عن جميع دول 
العالم أن دعم الكويت للشعب 
الفلسطيني خال من أي أجندة 
سياسية فهي تدعم فلسطني 
إميانا منهــا بعدالة القضية 
وبحق الشعب الفلسطيني في 
إقامة دولته املستقلة عاصمتها 

العربية بجامعة  واجلزيرة 
الكويت د.فيصل أبوصليب 
لـ «األنباء» إن هذه املناسبة 
فرصة لنــا بجامعة الكويت 
إلعــادة تأكيد دعــم الكويت 
الفلسطينيــــة  للقضـيــــة 
خصوصا ان تلــك الفعالية 
مقامة حتت عنوان «الكويت 
والقضية الفلسطينية»، وهي 
تتضمن معرضا مصورا عن 
املسار التاريخي والسياسي 
والشــعبي  واالجتماعــي 
الكويــت  والرســمي لدعــم 
الفلسطيـنـــية  للقضـيـــــة 
ومناصــرة حقوق الشــعب 
الفلســطيني، باإلضافة إلى 
تنظيــم مهرجــان خطابــي 
مصغر مبشــاركة عــدد من 
املتحدثني لتأكيد دعم الكويت 
للقضية الفلسطينية وحقوق 
الشعب الفلسطيني العادلة.

وأكد أبوصليب أن الكويت 
موقفها ثابت في دعم القضية 
الفلسطينية وضد التطبيع 
وأن احلــل العادل ال يتحقق 
إال بتطبيق القرارات الشرعية 
وإقامة دولة عاصمتها القدس 
الشرقية، مؤكدا أن فلسطني 
مهــد الرســاالت الســماوية 
وهي ارض احملشر واملنشر 
وشرفها اهللا بوجود املسجد 

األقصى.

القدس وان يعيش مثله مثل 
باقي شعوب العالم، موضحا 
أن الشعب الفلسطيني يطالب 
باستقالليته وحريته وبالتالي 
فإن الكويت العظيمة مبواقفها 

تدعم القضية الفلسطينية.
الكويــت  وختــم قائــال: 
بالنسبة لنا هي العمود الفقري 
لصمود الشعب الفلسطيني، 
الكويت قدمت على املستوى 
السياسي والشعبي والبرملاني 
دعما قويا لقضية فلسطني في 

جميع احملافل الدولية.
موقف ثابت

مــن جانبه، قــال رئيس 
مركــز دراســات اخلليــج 

خالل فعالية «الكويت والقضية الفلسطينية» التي نظمها مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية في جامعة الكويت

املتحدثون في ندوة «الكويت والقضية الفلسطينية»    (ريليش كومار)

تصريح خاص لـــ «األنباء» 
إن احتفالية مركز دراســات 
العربية  اخلليج واجلزيــرة 
بجامعة الكويت  يعكس عمق 
ومتانة العالقات الكويتية - 
املميزة والتي  الفلســطينية 
بدأت مع بدايات القرن املاضي 
عندما مت جمع التبرعات من 
أجل ترميم املســجد األقصى 
إلــى وصــول  انتقلنــا  ثــم 
البعثــة األولى مــن املعلمني 
الفلسطينيني إلى الكويت عام 
١٩٣٦ وبداية تأســيس نظام 
التعليم في الكويت واستمر 
هذا األمر طوال السنوات وأعيد 
إحياؤه منذ ٤ سنوات واستمر 
حتى يومنا هذا ولم تتوقف 

ملشاهدة الڤيديو

باقة 
شكر

للدكتورة حوراء 
والدكتور  املنصور 
عبدالرحمن احلربي 
التخصصي  باملركز 
على  األسنان  لطب 
الراقي مع  تعاملهما 
والعمـل  املراجعني 
على راحتهم مـــع 
التنظيم وما يقدمونه 
من رعايــة صحية 
واهتمام مع كــــل 
املراجعني.. كثر اهللا 

من أمثالكم.


