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اإلنسان هو الرهان للوصول إلى أعالي القمم

اإلمارات :حاكم دبي يك ّرم األوائل ويحيي إنجازات الوطن
�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي �أن
« �إن�سان الإمارات» هو �أكرب �إجناز
يفخر به زايد و�أن �أبناء الإمارات
هم فخر زايد ،ونتاج فكره ،وحلمه
ال��ذي حتقق ،وه��م �صانعو جمد
الإمارات ومنوذج جناح للب�رشية.
جاء ذلك خالل تكرمي �سموه لـ «»31
من الإجن���ازات �ضمن حفل �أوائ��ل
الإمارات ،وذلك يف حفل وطني مت
تنظيمه يف العا�صمة �أبوظبي ليختم
االجتماعات ال�سنوية حلكومة دولة
الإمارات واحتفاالت الدولة باليوم
الوطني الـ ،47حيث �أكد �سموه �أن
�إن�سان الإمارات هو رهاننا للو�صول
لأعايل القمم .
و�أ���ش��اد �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد ب��ن را���ش��د �آل مكتوم بكل
الإجن�����ازات ال��ت��ي مت تر�شيحها
ا�ستجابةً لتغريدات �سموه ،والتي
ج��اءت يف �أع��ق��اب �إع�لان �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل
نهيان رئي�س الدولة عام 2018
عام زاي��د ،حيث قال �سموه بهذه
املنا�سبة« :ا�ستح�رضنا اليوم ذكرى
وكرمنا
�صانع احللم الإم��ارات��ي
ّ

ال�����س��واع��د ال��وف��ي��ة للعهد ال��ذي
قطعناه ال�ستكمال م�سرية زايد»،
م�ضيفاً� « :إجن��ازات��ك��م ك��ان زايد
ليفخر بها ،ويت�رشف بها �شعب
الإمارات ،و�سي�شكركم عليها �أجيال
امل�ستقبل».
كما قال �سموه« :كل �إجناز كرمناه
هو ق�صة جن��اح يف م�سرية دولة
الإمارات يف ا�ستكمال م�سرية زايد،
وجتربة ملهمة لكل الأج��ي��ال يف
احلا�رض وامل�ستقبل ،ودافع ملزيد
من البذل خلدمة وطننا».
ح�رض حفل التكرمي �سمو ال�شيخ
ح��م��دان بن را�شد �آل مكتوم ويل
عهد دبي و�سمو ال�شيخ �سلطان بن
�سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب
حاكم ال�شارقة و�سمو ال�شيخ عمار
النعيمي ويل عهد عجمان و�سمو
ال�شيخ حممد بن حممد ال�رشقي ويل
عهد الفجرية و�سمو ال�شيخ را�شد بن
�سعود املعال ويل عهد �أم القيوين
و�سمو ال�شيخ حممد بن �سعود بن
القا�سمي ويل عهد ر�أ�س اخليمة.
كما ح�رض احل��ف��ل ال��ف��ري��ق �سمو
ال�شيخ �سيف بن زاي��د �آل نهيان
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
الداخلية و�سمو ال�شيخ حامد بن

زاي��د �آل نهيان رئي�س دي��وان ويل
عهد �أبوظبي �سمو ال�شيخ عبدالله
بن زايد �آل نهيان وزير اخلارجية
والتعاون ال��دويل و�سمو ال�شيخ
�أحمد بن �سعيد �آل مكتوم رئي�س
هيئة دبي للطريان الرئي�س الأعلى
ملجموعة طريان الإمارات وال�شيخ
نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير
الت�سامح وحم��م��د ب��ن عبدالله
ال��ق��رق��اوي وزي��ر ���ش ��ؤون جمل�س
ال����وزراء وامل�ستقبل وع���دد من
الوزراء وعدد من امل�س�ؤولني .
وكرم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم ،وبح�ضور 500
من م�س�ؤولني حكوميني وم�شاركني
يف االجتماع ال�سنوي حلكومة دولة
الإمارات� 31 ،إجنازا �إماراتيا وفرق
العمل القائمة عليها وهي كالتايل:
الإن�����س��ان الإم���ارات���ي االحتفاء
بالإن�سان الإماراتي هو �أكرب �إجناز
ك��ان ليفتخر ب��ه ب��اين الإم���ارات
ال�شيخ زايد لأن ا�ستثماره الأكرب
كان يف الإن�سان ،لذا وجه ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم ب�أن تكون
خامتة احلفل خم�ص�صة لالحتفاء
بالإن�سان الإماراتي بعلمه ومعرفته
وطموحه و�إجنازاته.

وفد من المؤسسة األميركية للدفاع
عن الديمقراطيات إلى المنامة
ا�ستقبل ال�شيخ خالد بن �أحمد وزير اخلارجية ،مبكتبه بالديوان
العام للوزارة ،ام�س الأربعاء وفدا من امل�ؤ�س�سة الأمريكية للدفاع
عن الدميقراطيات ،التي تعد من �أهم املراكز البحثية والفكرية يف
جمال العالقات الدولية ،برئا�سة كليفورد دميي م�ؤ�س�س امل�ؤ�س�سة
ورئي�سها.
وخ�لال اللقاء ،رحب وزي��ر اخلارجية بوفد امل�ؤ�س�سة الأمريكية
للدفاع عن الدميقراطيات ،معربا عن اعتزاز مملكة البحرين بعالقات
ال�صداقة القوية والتحالف اال�سرتاتيجي بني مملكة البحرين
والواليات املتحدة الأمريكية ،منوها باجلهود الطيبة التي تبذلها
امل�ؤ�س�سة الأمريكية للدفاع عن الدميقراطيات ،وما تقوم به من
مبادرات ودرا�سات ،متمنيا للقائمني عليها كل التقدم والنجاح.
من جانبهم� ،أعرب وفد امل�ؤ�س�سة الأمريكية للدفاع عن الدميقراطيات
عن اعتزازهم بلقاء معايل وزير اخلارجية ،م�ستعر�ضني العالقات
الثنائية املتميزة التي جتمع بني مملكة البحرين والواليات املتحدة
الأمريكية ،وما تت�سم به من تطور على خمتلف امل�ستويات ،متمنني
ململكة البحرين دوام التقدم واالزدهار.
كما جرى خالل اللقاء بحث عدد من الق�ضايا الإقليمية والدولية ذات
االهتمام امل�شرتك.

• ال�شيخ خالد بن �أحمد مع رئي�س الوفد

وزير خارجية البحرين :المملكة تدعم حل الدولتين
وقرارات الشرعية الدولية
بعث ال�شيخ خالد �آل خليفة وزير اخلارجية
ر�سالة �إلى فودي �سيك رئي�س اللجنة املعنية
مبمار�سة ال�شعب الفل�سطيني حلقوقه غري
القابلة للت�رصف وذلك مبنا�سبة اليوم العاملي
للت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني وقال الوزير
 :ي�رسنا ونحن نحتفل جمددا باليوم العاملي
للت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني �أن نتقدم لكم،
ولأع�ضاء اللجنة املحرتمني ببالغ ال�شكر
والتقدير على ال��دور الكبري ال��ذي تقومون
به يف الدفاع عن احلقوق امل�رشوعة لل�شعب
الفل�سطيني ال�شقيق ،وعلى اجلهود املتوا�صلة
التي تبذلونها وامل��ب��ادرات املهمة التي
تقومون بها لتحقيق هذه الأهداف النبيلة،
جمددين دعم مملكة البحرين الدائم بقيادة
امللك حمد بن عي�سى حلقوق ال�شعب الفل�سطيني
امل�رشوعة والتاريخية غري القابلة للت�رصف،
وعلى ر�أ�سها حقه يف �إقامة دولته امل�ستقلة
وعا�صمتها القد�س ال�رشقية على حدود الرابع

من يونيو  1967وفقا حلل الدولتني وقرارات
ال�رشعية الدولية ومبادرة ال�سالم العربية.
و�أ�ضاف  :جندد التذكري مب�س�ؤوليتنا جميعا
كمجتمع دويل جت��اه ه��ذا ال�شعب وق�ضيته
العادلة و�رضورة حلها ،وخا�صة بعد �أن بلغت
معاناته ح ًدا غري م�سبوق ي�ستوجب الوقوف
معه يف حمنته التي ط��ال �أم��ده��ا ،ويحمل
ا�ستمرارها تهدي ًدا خطري ًا على اال�ستقرار
وال�سلم لي�س مبنطقة ال�رشق الأو�سط فح�سب،
بل على امل�ستوى الدويل ب�شكل عام فتدهور
الو�ضع يف الأرا���ض��ي الفل�سطينية املحتلة
وا�ستمرار �إ�رسائيل يف �سيا�ساتها املرفو�ضة
بتهجري الفل�سطينيني وا���س��ت��خ��دام القوة
املفرطة وغري امل�بررة وم�صادرة الأرا�ضي
و�إقامة امل�ستوطنات غري ال�رشعية وغريها من
املمار�سات اخلطرية ،متثل انتهاكات �صارخة
مليثاق الأم��م املتحدة ول�ل�إع�لان العاملي
حلقوق الإن�سان ومعاهدات جنيف ،وهو ما

يوجب على املجتمع ال��دويل بال�ضغط على
ا�رسائيل للتوقف ف��ورا عن تلك املمار�سات
وتنفيذ قرارات ال�رشعية الدولية.
ونوه الوزير يف هذا ال�صدد بالقرارات العديدة
التي تبنتها اجلمعية العامة للأمم املتحدة
خالل الفرتة املا�ضية وب�أغلبية كبرية ،مبا
يعك�س الدعم ال��دويل الكبري وت�ضامن الأمم
املتحدة مع الق�ضية الفل�سطينية.
و�أكد �أن الو�صول �إلى ال�سالم العادل وال�شامل،
هو �أولوية لنا و�سيظل يف �صدارة �أولويات
مملكة البحرين وعلى ر�أ���س اهتماماتها،
وهو غاية نبيلة علينا بذل كل اجلهد لأجل
حتقيقها ،كما �أنه �رضورة ا�سرتاتيجية لإر�ساء
الأمن واال�ستقرار يف املنطقة والعامل ،م�شددين
على �أن مبادرة ال�سالم العربية هي ال�سبيل
الأف�ضل لإنهاء ال�رصاع العربي الإ�رسائيلي،
والو�صول �إلى ال�سالم املن�شود الذي نتطلع
�إليه جميعاً.

• حاكم دبي يف لقطة مع املكرمني

عمان :ضوابط سياسية حاكمة
لموازنة العام 2019
�أك��د باحث متخ�ص�ص يف ال�ش�ؤون
العمانية ع��دم امكانية ا�ستبعاد
الأبعاد ال�سيا�سية من �أية موازنة
ع��ام��ة لأي���ة دول���ة��� ،س��واء كانت
هذه الأبعاد م�ستهدفة لذاتها �أم
تلقائية ،والأخ��ط��ر دائ��م��ا يكون
يف غياب اال�ستهداف ال�سيا�سي
ال��ع��ق�لاين وامل�ب�رم���ج بتواقيت
وح�سابات املراحل ،وم�ستويات
اخلطورة ،مت�س الدول التي ت�شعر
ـن لديها �إجنازات اجتماعية كربى
ت�سعى الى احلفاظ عليها يف وجه
املتغريات والتحوالت االقت�صادية
وال�سيا�سية ،ال��داخ��ل��ي��ة منها
واخلارجية ،مثل ال�سلطنة التي
ينبغي �أن تكون موازنتها ال�سنوية
م��ع�برة ع��ن ان�شغاالت �سيا�سية
مرحلية ،ت�ستوجب التذكري بها.
وقال د.عبدالله باحجاج ان غياب
اال�ستهداف ال�سيا�سي للموازنات
يكون بديله ،طغيان اال�ستهداف
املايل واالقت�صادي لذاتهما النفعية
ال�����ض��ي��ق��ة ،بحيث ت��ك��ون درج��ة
خطورته املرتفعة ع��دم وجود
انعكا�سات ملمو�سة و�شاملة على
املجتمع ،مبعنى ،ارتفاع النمو

االقت�صادي ال يقابله انعكا�سات
نتائج اجتماعية وا�ضحة.
و�أ�ضاف :يف مناق�شة موازنة �سلطنة
عمان لعام  2019عن طريق وزير
الدولة لل�ش�ؤون املالية للموازنة
اجلديدة للعام  2019داخل جمل�س
ال�����ش��ورى ،مت توجيه جمموعة
ن�صائح للأع�ضاء ،ه��ي مبثابة
�أفكار توجيهية لهم بعد �أن مل�سنا
يف تلك الليلة �إغراق الكثري منهم
يف امل�ؤ�رشات املقلقة للميزانية
اجل��دي��دة ،مم��ا حاولنا الت�أثري
على هذه ال�سلبية ،وتبيان اختالف
امل��ه��ام واالدوار ب�ين م��ن ميثل
احلكومة يف املوازنة اجلديدة وبني
من ميثل املجتمع يف مناق�شتها،
حم��اول�ين حترير الذهنيات من
حالة القلق التي انتقلت من الفريق
امل���ايل احل��ك��وم��ي ال��ى الأع�ضاء
املنتخبني ،فكل من يغرق يف القلق
لن يرى امل�شهد كما يجب ،وامنا
كما يقوده القلق ،والقلق حالة
نف�سية انفعالية من �شيء قد يقع
وقد ال يقع ،ويف كلتا احلالتني،
ميكن عن طريق التخطيط ال�سليم
�إدارة تداعياته.

• مناق�شة امليزانية يف جمل�س ال�شورى

وقال باحجاج :اخلريات االقت�صادية
املعلنة كلها تعزز التفا�ؤل – ولله
احلمد – فباال�ضافة الى اكت�شافات
الغاز ال�ضخمة وبع�ض املعادن
الواعدة كالبوتك�س ،تقول �إدارة
معلومات الطاقة الأمريكية �إنها
�أ�ضافت �أربع دول جديدة �إلى نطاق
تغطيتها يف متابعة تقييم النفط
والغاز ال�صخري القابل لال�ستخراج
يف جميع �أنحاء العامل ،ومن هذه
الدول ال�سلطنة ،وك�شف لنا م�صدر
مطلع �أم�س عن وجود كميات �ضخمة
قد تنفرد بها بالدنا.
من هنا الب��د �أن نتفاءل ،وتلكم
معطيات ق��وي��ة ل��ل��ت��ف��ا�ؤل ،ولو
تفاءلنا� ،سنقر�أ ب�سهولة طبيعة
التحديات ال�سيا�سية التي �ستواجه
املوازنة اجلديدة ،ونحدد ب�سهولة
و�سائل احتوائها م�سبقا ،اما اذا
غرقت احلكومة – ممثلة هنا يف
الفريق امل��ايل – وكذلك جمل�سي
عمان ” ال�شورى وال��دول��ة ” يف
القلق �سواء كان وهميا �أو يدخل يف
منظور احلذر ،ف�إننا �سنقود بالدنا
لتجاهل هذه التحديات التي تواجه
العامل كله.

