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كشــفت هيئة الهــالل األحمــر اإلماراتي 
عن تحّول نوعي في المبادرات اإلنســانية 
الهادفــة إلــى تخفيــف معانــاة اليمنيين 
ومحاصرة وباء الكوليرا الذي اجتاح معظم 
الدولة أمس  اليمنية، ودّشنت  المحافظات 

جســراً جويــاً لنقــل األدويــة والمحاليل 
الخاصــة بمكافحة  الطبية  والمســتلزمات 
«الكوليرا»، حيــث وصلت إلى مطار عدن 
طائــرة تحمــل 50 طنــاً من المســاعدات 
الطبية، ستخصص لجميع المحافظات التي 
ينتشــر فيها الوباء، بما فيها المناطق التي 

يسيطر عليها الحوثيون.

أطلق ناشــطون وحقوقيون ليبيــون حملة لجمع 
المســتندات والوثائــق لرفع دعــوى قضائية ضد 
دولــة قطــر أمــام محاكم دوليــة فــي مقدمتها 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، بعد ثبــوت تورط 
الدوحة ألكثر من ست سنوات في تسليح وتمويل 
الميليشــيات اإلرهابيــة المرتبطة بقوى اإلســالم 

السياسي المدعومة مباشرة من الدوحة.
وقالت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنســان الليبية، 
فــي بيــان، إن األدلــة تشــير إلى دعــم الدوحة 
بـ«اإلخوان»  المرتبطــة  اإلرهابيــة  للميليشــيات 

و«داعش» و«القاعدة»، والجماعات التي شــاركت 
في عمليات االغتيال التي طالت شخصيات وضباطاً 

وجنوداً، ومن بينهم اللواء عبد الفتاح يونس.
وذكرت اللجنة أن تدخالت قطر عاقت التحّول 
الديمقراطي والسياســي في المرحلــة االنتقالية، 
وقّوضت المصالحة، وجّرت ليبيا إلى حرب أهلية 

جديدة وتفاقم خطر التنظيمات اإلرهابية. 
ونشــرت مؤسســة دعــم الديمقراطيــة فــي 
الواليات المتحدة دراســة في ثالثة أجزاء بعنوان 

«قطر وتمويل اإلرهاب»، تناولت فيها تلقي فروع 
تنظيم القاعدة اإلرهابي دعماً من مانحين قطريين 

أو مقيمين في قطر. 
كما كشــفت تقاريــر عن تزويد قطــر جماعة 
المتطرفة، بمبالــغ مالية  اإلخــوان والتنظيمــات 
ضخمــة تزيــد على مليــار دوالر، بهدف إســقاط 
األنظمة العربية وإيصال «اإلخوان» إلى الســلطة 
عبــر أعمــال فوضــى وعنــف وتخريــب وإذكاء 

الصراعات واألزمات.

27

دشن صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكــم دبي، رعاه الله، وصاحب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن زايد آل نهيــان، ولي عهــد أبوظبي 
نائــب القائــد األعلى للقــوات المســلحة، أحد 
أهم مشــروعات عام الخير 2017، وهي المنصة 
الوطنيــة للتطوع الهادفة إلى تســجيل 200 ألف 
متطوع من المواطنين والمقيمين مع نهاية العام.

وســّجل صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتــوم نفســه متطوعاً فــي مجال 
صناعــة األمل، إضافة إلى العمــل البيئي، فيما 
سّجل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان نفسه متطوعاً في مجال العمل اإلنساني.
وقــال صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد عبر «تويتــر»: «هدفنا ترســيخ التطوع 
في مجتمع اإلمــارات خالل عام الخير وبعده، 
وهدفنــا 200 ألف متطوع فــي كل المجاالت 
قبل نهاية هذا العام». وأضاف سموه: «التطوع 

نبل وقيمة لإلنسان، وال يشعر اإلنسان بأهميته 
إال إذا أعطــى بال مقابل، وال يشــعر المجتمع 
بالحيــاة إال إذا تكاتــف وأســند القــوي فيــه 

الضعيف».
ونقلت صفحة أخبار صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد عبر «تويتر» قوله: «اإلمارات 
قدمت محطات عديدة في العطاء، وكســبت 
بقيمها اإلنسانية الرفيعة قلوب الماليين حول 
العالــم، والتطــوع قيمة تدعــم وتؤصل هذا 

النهج». 10-12>■ محمد بن راشد خالل تدشين المنصة الوطنية للتطوع بحضور سيف ومنصور وعبد الله بن زايد  |  تصوير: محمد هشام

<21 دان صاحب الســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهــد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المســلحة، في 
اتصــال هاتفــي مع الرئيــس محمد أشــرف غني رئيس 
جمهورية أفغانستان اإلسالمية، االنفجار اإلرهابي الدنيء 
الذي وقــع في الحي الدبلوماســي فــي العاصمة كابول 

وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.
وأكد سموه وقوف دولة اإلمارات إلى جانب أفغانستان 
فــي جهودها لمحاربة األعمال اإلرهابية والمحافظة على 

أمن واســتقرار البالد وحماية مؤسســاتها، مجدداً موقف 
دولة اإلمارات الثابت الذي ينبذ اإلرهاب بكافة أشــكاله 

وصوره.
وأعــرب صاحب الســمو الشــيخ محمد بــن زايد عن 
خالص تعازيه ومواســاته ألهالــي وذوي الضحايا، متمنياً 
الشــفاء العاجــل للمصابين الذين ســقطوا جــراء العمل 
اإلرهابــي الذي يتنافى مع كافة المبــادئ الدينية والقيم 
األخالقية واإلنســانية. من جانبه أعرب الرئيس األفغاني 
عن خالص شــكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان، على ما أبداه من مشــاعر نبيلة، مؤكداً 

عمق العالقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين.
وأكــد معالي د. أنــور قرقاش، وزير الدولة للشــؤون 
الخارجية، أّن دولة اإلمارات مستمرة في دعمها للشعب 
األفغاني وأمنه واستقراره، وذلك بعد يوم من تفجير هز 
العاصمة األفغانية، وأســفر عن مقتل وإصابة العشــرات. 
وشــّدد معاليه، في تغريدات عبر حســابه على «تويتر»، 
أّن دولــة اإلمــارات ســتبقى حاضرة بقوة علــى الصعد 
الدبلوماســية والسياسية واإلغاثية في أفغانستان، مضيفاً: 
«موقفنا مع الصديق وضد اإلرهاب ثابت»، مشيراً إلى أن 
مكافحة التطرف واإلرهاب أمر أساسي لسياسة اإلمارات.

استنكرت دولة اإلمارات التفجير اإلرهابي الذي استهدف 
األمــن واالســتقرار في مدينــة القطيف في الســعودية 
الشــقيقة. ونددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في 

بيان لها أمس، بهذا العمل اإلرهابي المجرم الذي ســعى 
إلى زعزعة األمن واالســتقرار الذي تنعم به الســعودية. 
وثّمنــت الــوزارة الجهــود التــي تقوم بهــا المملكة في 
التصــدي لإلرهــاب بكل صوره وأشــكاله، مؤكدًة وقوف 
دولــة اإلمــارات التام إلــى جانب المملكــة. وأكدت أن 

أمن المملكة واســتقرارها يمثالن الركيزة األساسية ألمن 
الخليــج العربي. وكانــت محافظة القطيف قد شــهدت 
مســاء أمس انفجار سيارة متوقفة محملة بمتفجرات كان 
اإلرهابيون ينوون نقلها إلى العوامية. وأفادت المعلومات 

25>بوقوع قتيلين من المطلوبين في العوامية.
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214
ألف زائر من عامن خالل أول 3 

شهور من العام الجاري

440
ألف سائح سعودي زار ديب خالل الربع 

األول من العام الجاري

868
ألف زائر من مجمل «دول التعاون» 

إعداد: لؤي عبدالله- غرافيك: حازم عبيد

شكلت دول مجلس التعاون الخليجي مظلة أمان للقطاع السياحي يف إمارة ديب يف ظل األزمات االقتصادية التي مرت بها العديد 
من األسواق السياحية العاملية.

%10
منو السياح من الكويت الذي وصل 

إىل 119 ألف زائر

%6
منو الزوار من قطر من يناير حتى 

مارس املاضيني

%19
حصة دول الخليج العربية من مجمل 

السياح القادمني إىل ديب
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إعداد: عبد الفتاح منترص- غرافيك: حازم عبيد

 فروق جوهرية بني طبيعة تطبيق وأهداف رضيبة القيمة املضافة والرضيبة االنتقائية بالدولة، فتعد «املضافة» أكرث شموالً، 
ألنها ستفرض بنسبة محدودة عىل معظم السلع والخدمات، بهدف زيادة املوارد الحكومية لزيادة اإلنفاق عىل املرافق 

العامة والبنية األساسية، بينام ستفرض «االنتقائية» بنسب كبرية عىل سلع محدودة، للحد من أرضارها عىل الصحة والبيئة.

بدء تطبيقها، وستكون األعامل املعنية بتطبيقها مسّجلة 
لغايات الرضيبة قبل ذلك.

نسبتها عىل توريد جميع السلع والخدمات، مثل األغذية 
واملباين التجارية والخدمات الفندقية وغريها. %5

الربع الرابع من 2017، التسجيل اإللزامي لجميع األعامل 
التي تورد أي سلع أو خدمات لغايات الرضيبة، إذا كان 

إجاميل توريداتها يجاوز 375 ألف درهم.

1 يناير
2018

الربع األخري من 2017: بدء التطبيق اإللزامي.

100 % و50 % من سعر بيع التجزئة قبل فرض الرضيبة 
ملجموعة من السلع الضارة بالصحة والبيئة، وتستحق عند 
استرياد السلع االنتقائية، أو عند خروجها من املصنع محلياً.

من السلع الضارة تشملها الرضيبة، وهي «التبغ» 
و«مرشوبات الطاقة»، وتفرض عليها رضيبة 100 % من 
سعرها األصيل، و«املرشوبات الغازية» بنسبة 50 %.

3
فئات

سيتم فرض نسبة الصفر عىل 
كل من النقل الدويل للركاب 

والسلع والتصدير ومعظم خدمات 
الصحة والتعليم، وتوريد «ذهب 
االستثامر» والتوريد األول من 

املباين السكنية أي البيع 
أو التأجري.

تستطيع األعامل التي تقوم 
بتوريدات خاضعة، اسرتداد 

رضيبة القيمة املضافة التي دفعتها 
يف املراحل اإلنتاجية والتجارية 

املختلفة بنسبة متناقصة، 
وصوالً إىل صفر.

من 

تفتح الهيئة االتحادية 
للرضائب، باب التسجيل 

لألعامل التي تستورد أو تنتج 
أو تخّزن السلع االنتقائية 
خالل الربع الثالث من 
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وحضــر الحفــل عــدد مــن قــادة 
والرؤســاء  الحكومات  الدول ورؤســاء 
التنفيذييــن والخبــراء والمستشــارين 
االقتصاديــة  والمنظمــات  للهيئــات 

اإلقليمية والدولية.

والتقى سمو الشيخ حامد بن زايد آل 
نهيان - خالل حضوره حفل االستقبال - 
عدداً من كبار المسؤولين في الحكومة 
الروســية ومن دول العالم والمنظمات 
العالمية  الدولية والشــركات  والهيئات 
الكبرى في مجاالت االقتصاد واالستثمار 

والتنمية.
تبــادل  اللقــاءات  خــالل  وجــرى 
األحاديــث عــن فعاليات منتدى ســان 
فــي  ودوره  االقتصــادي  بطرســبورغ 
تســليط الضــوء على مســار العالقات 
الدوليــة واتجاهاتهــا في  االقتصاديــة 

المستقبل.
كما جرى خالل اللقاءات اســتعراض 

القضايا ذات االهتمام المشترك، خاصة 
ما يتعلق بمجاالت التنســيق والتعاون 
بيــن الهيئات والمؤسســات االقتصادية 
في دولة اإلمــارات، وعدد من الهيئات 
االقتصادية في روسيا والدول المشاركة 

في المنتدى.

ونــوه ســموه - خــالل حديثــه مع 
عــدد مــن المســؤولين االقتصاديين - 
بالمكانة االقتصاديــة التي وصلت إليها 
دولة اإلمارات بفضل سياســاتها المرنة 
وعالقاتها الطيبة مع الدول والمؤسسات 

االقتصادية العالمية.

وجرى خــالل اللقاء بحــث عالقات 

الصداقة والتعاون بيــن دولة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة وروســيا االتحادية، 
والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها، في 
إطار الحرص المشترك لقيادتي البلدين 
على تنمية هذه العالقات آلفاق أوســع 

وأرحب.
واســتعرض الجانبان أوجــه التعاون 
والتنســيق بين البلدين فــي المجاالت 
والتجارية،  واالســتثمارية  االقتصاديــة 
وأهميــة تعزيــز الخطــوات التــي تم 
تطويرهــا  علــى  والعمــل  إنجازهــا، 
كل  وتوفيــر  المرجــوة،  للمســتويات 
للشــركات  الدعم والتســهيالت  ســبل 

والمؤسسات في االستثمار المشترك.
وتطــرق الحديث إلى أهــم القضايا 
التــي يبحثها المنتدى االقتصادي خاصة 
القضايا االقتصادية الرئيسية التي تواجه 

العالم ككل.

ويبحــث المنتدى هــذا العام أربعة 
ديناميكية  رئيســة، وهــي:  اتجاهــات 
االقتصاد العالمي، وخطة العمل الراهنة 
لالقتصاد الروسي والتكنولوجيا الحديثة، 

والعامل البشري كأساس للتنمية.

وثّمنــت الــوزارة الجهود التــي تقوم بها 
المملكــة في التصــدي لإلرهاب بكل صوره 
وأشــكاله، مؤكــدة وقــوف دولــة اإلمارات 
التــام إلى جانب المملكــة وتأييدها الكامل 
كل اإلجــراءات التي تتخذها ضــد التطرف 
واإلرهــاب. وأكدت أن أمن المملكة العربية 
الســعودية واســتقرارها يمثــالن الركيــزة 

األساسية ألمن الخليج العربي ودوله.
وشهدت محافظة القطيف شرق السعودية 
أمــس قبيل صــالة المغرب، انفجار ســيارة 
كانت متوقفــة في منطقة ميــاس. وأفادت 
المعلومات عن وقوع قتيلين، مشيرة إلى أن 
الجثتيــن تعودان الثنين مــن المطلوبين في 

العوامية. بدورها، أفادت مصادر مطلعة عن 
أّن االنفجار وقع في ســيارة محملة بذخائر 
ومتفجــرات كان اإلرهابيــون ينــوون نقلها 
إلى العوامية لإلمداد، وقد شــوهدت جثتان 
داخل السيارة. وأضافت المصادر أّن الجثتين 
تعــودان لمطلوبين أمنياً هما فاضل ومحمد 
الصويمــل، في حين ســجل هروب عدد من 
المطلوبيــن، من ضمنهم فاضــل آل حمادة. 
وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع 

التواصــل االجتماعي، النيران وقد اشــتعلت 
في سيارة، فيما أكدت العديد من الحسابات 

أّن االنفجار صاحبه صوت إطالق رصاص.
وســارعت الجهــات األمنية إلــى تطويق 
المنطقة، فيما هرعت في الحال فرق الدفاع 
المدنــي. ولفت البعض إلى أّن االنفجار وقع 
بالقرب من مســجد الشــيخ حسين العمران 
الذي ســبق أن تم استهدافه بعملية إرهابية 

رمضان الماضي.
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ووّقــع ترامب أمراً بمنــع البدء في 
إجراءات نقل سفارة بالده في إسرائيل 
من تــل أبيب إلــى القدس قبل ســتة 

شهور. وقال البيت األبيض في بيان له، 
أمــس، إن ترامب يعتزم نقل الســفارة 
في نهاية المطاف، وإنه يجب أال ينظر 
إلى هــذه الخطــوة على أنهــا تراجع 
بــأي حال عن دعمه القوى إلســرائيل، 
اإلســرائيلي.  األميركــي  وللتحالــف 
البيــت األبيض  وأضاف الناطق باســم 
الرئيس ترامب  شــون سبايســر: اتخذ 
قراره لتعزيز فرص التوصل إلى صفقة 
عبــر مفاوضــات ناجحة بين إســرائيل 
بالدفاع  بالتزامه  ووفاء  والفلسطينيين، 

عن مصالح األمن القومي األميركي.

بدوره، أعرب رئيس وزراء إسرائيل 
بنياميــن نتانياهــو عــن خيبــة أملــه 
بعــد قــرار ترامب عدم نقل الســفارة 
األميركيــة إلــى القــدس. وزعــم في 
بيــان أن اإلبقاء على الســفارات خارج 
القدس يبعد الســالم أكثر ألنه يســهم 
في إحياء ما سّماه األوهام الفلسطينية. 
وأضــاف: رغــم خيبة األمــل من عدم 
نقل الســفارة في هــذه المرحلة، فإّن 
إسرائيل تثمن التصريحات الوّدية التي 
أدلى بها ترامب والتزامه بنقل السفارة 

في المستقبل. 

ترحيبــاً  األميركــي  القــرار  ولقــي 
فلســطينياً، إذ اعتبــر الناطــق باســم 
الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن 
ترامب وبامتناعه عن تنفيذ أحد وعود 
حملته االنتخابية، اتخذ خطوة إيجابية 

مهمة ستعزز فرص تحقيق السالم.
في السياق، أعلن السفير الفلسطيني 
في الواليات المتحدة حسام زملط، أنه 
مســتعد إلطالق آلية تشاور مع اإلدارة 
األميركيــة للتوصل إلى الســالم، وقال: 
نحن جديون وصادقون في التزامنا من 

أجل سالم عادل ودائم.

وأضاف ترامب: «اعتباراً من اليوم، 
تنفيذ  المتحدة عن  الواليات  ســتكف 
مضمــون اتفــاق باريس، ولــن تلتزم 
بالقيود المالية واالقتصادية الشــديدة 
التــي يفرضهــا االتفاق علــى بالدنا»، 
اعتــزام واشــنطن على  عــن  معربــاً 
التفــاوض حول اتفاق جديــد للمناخ. 
ورأى أن االتفاق الراهن لم يكن حازماً 

بما يكفي مع الصين والهند.
وتوالــت ردود األفعــال المنــّددة 

بقــرار ترامب من عدة عواصم، ففيما 
شــّددت المفوضية األوروبية على أّن 
العالــم يمكنــه التعويل علــى أوروبا 
اتفاق  انســحاب واشــنطن مــن  بعد 
الواليات  أّن  أّكــدت برليــن  المنــاخ، 
المتحــدة تلحق ضــرراً بالعالم أجمع 
عبر انسحابها من االتفاق، بينما لفتت 
عمــدة باريس إلــى أّن قــرار ترامب 
االنســحاب مــن اتفاقيــة المناخ خطأ 
له عواقب وخيمة.  في الســياق، نّدد 
الرئيس األميركي السابق باراك أوباما 
بقــرار ترامب االنســحاب مــن اتفاق 
باريس، إّال أّنــه أّكد أن هذا القرار لن 
يحول دون التقــدم على صعيد البيئة 
في بقيــة أنحاء العالم.وأضاف: «اعتبر 
أن علــى الواليات المتحــدة أن تكون 
في الطليعــة، ولكن حتــى في غياب 

القيــادة األميركية، حتــى لو انضمت 
هــذه اإلدارة إلى حفنــة صغيرة من 
الدول التي ترفض المستقبل، أنا واثق 
بأّن دولنا ومدننا وشــركاتنا ســتكون 
على قدر المســؤولية وســتبذل مزيداً 
مــن الجهــد لحماية كوكبنــا من أجل 

األجيال القادمة».
كما انتقد مرشح الحزب االشتراكي 
الديمقراطــي فــي ألمانيــا لمنصــب 
المستشــارية مارتــن شــولتس إعالن 
الواليات المتحدة خروجها من اتفاقية 
باريس الدولية للمناخ. وكتب شولتس 
على حسابه بموقع «تويتر»: «يمكنك 
أن تخرج مــن اتفاقية المناخ الدولية، 
ولكن ال يمكنك أن تخرج من تغيرات 
المنــاخ، يا ســيد ترامــب، الحقيقة ال 
تتمّثل في رجل دولة يمكن أن يزاح».

وأعربت األســر المستفيدة عن شكرها 
وامتنانها لدولــة اإلمارات قيادًة وحكومًة 
وشعباً الســباقة إلى عون الشعب اليمني 
وتقديم الدعم له بشــكل مســتمر. وقال 

منســق الحملــة أحمــد ناصر عــوض إّن 
هذه الحملــة جاءت في وقتهــا ومكانها 
الصحيــح، خاصة أنها اســتهدفت األســر 
األشــد فقراً كمرحلة أولــى، الفتاً إلى أن 
الفئة المستهدفة هي أكثر حاجة إلى هذه 

السالل الغذائية.
وشكرت األسر المستهدفة فريق الهالل 

األحمر اإلماراتي على الجهود الجبارة التي 
يقدمها لمســاعدتهم، مؤكدين أن السالل 
الغذائيــة جاءت فــي الوقت المناســب، 
وسط معاناة سكان أبين وحاجتهم الماسة 
إلى مختلف المساعدات وخاصة الغذائية، 
متوجهين بالشــكر لكل من أســهم وذّلل 
الصعاب حتى تصل السلة الغذائية إليهم.

وصعد الــدوالر 0.1 
مقابــل اليورو إلــى 1.1233 دوالر أي ما 

يقل بنحو 0.3 ســنت عن أعلى مســتوى 
في ســتة أشهر ونصف الشــهر الذي بلغ 
1.1268 دوالر األســبوع الماضي. وزادت 
العملــة األميركيــة 0.2 % مقابــل اليــن 
إلى 110.92 ينــات وجرى تداولها مقابل 
الجنيه االســترليني عنــد 1.2865 دوالر.

وكان الــدوالر األســترالي أكبر العمالت 
تحــركاً في المعامالت اآلســيوية وتضرر 
من مســح خــاص أظهر انكماش نشــاط 
قطــاع الصناعــات التحويليــة في الصين 

على نحو غير متوقع في مايو الماضي. 

وانخفض كال مــن الخامين بنحو 3% 
إلى أدنى مســتوى في ثالثة أسابيع أول 
من أمــس، بعد أنباء عــن أن زيادة في 
الليبي أســهمت في  النفــط  إمــدادات 
تعزيز إنتاج «أوبك» الشــهري من الخام 

فــي مايو، وهي أول زيادة شــهرية منذ 
مطلــع هذا العام. وأظهــرت بيانات من 
إدارة معلومات الطاقة األميركية، أمس، 
أن مخزونــات النفط الخام في الواليات 
المتحــدة انخفضــت 6.4 ماليين برميل 
األســبوع الماضــي إلــى 509.9 ماليين 
برميل، مسجلًة أكبر هبوط أسبوعي منذ 

ديسمبر 2016.
وبلغ اســتهالك مصافــي التكرير من 
الخام أعلى مستوياته على اإلطالق عند 
17.5 مليون برميل يومياً، متجاوزاً ذروته 
السابقة البالغة 17.3 مليون برميل يومياً، 
فــي األســبوع المنتهي فــي 21 أبريل. 
وأشــارت البيانــات إلــى أن معــدالت 
تشغيل المصافي زادت 1.5 نقطة مئوية 
إلى %95 األسبوع الماضي، لتسجل أعلى 

مستوى موسمي منذ مايو 2005.

■حامد بن زايد خالل حضوره الحفل | وام■ مارة متجمعون أمام مكان وقوع االنفجار اإلرهابي في القطيف العربية 

■ خالل توزيع المساعدات  |  وام
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إعداد: دارين شبري - غرافيك: أسيل الخلييل

برنامج توعوي ذو طابع إنساين اجتامعي، ويعرض بعض القصص التي 
شاركت يف مبادرة «صناع األمل» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، 
ويسلط الضوء عىل ومضات األمل املنترشة يف عاملنا العريب.

يستمر الربنامج يف جزئه الثاين يف تحفيز أفراد املجتمع عىل املساهمة 
بإبداعاتهم من خالل تقديم محتوى إعالمي إيجايب ومؤثر، ومقاطع 

فيديو تسلط عىل قضايا وموضوعات منوعة، ومناقشتها بطريقة واعية.

برنامج يعرض قصصاً حياتية عىل هيئة أفالم متحركة، ويستعرض السلوكيات البرشية والرصاعات 
الداخلية التي ترافق اإلنسان ومحاولته الكتساب السلوك الجيد والتخلص من السيئ.

برنامج يعرض مجموعة من األغنيات الدرامية، تحيك كل منها قصة من 
واقعنا املعاش، وتتطّرق ملعاناة بعض األشخاص يف حياتهم، واملشكالت التي 

يتعرضون لها يف مجتمعاتهم.

مشاهد درامية صامتة، تعالج قضايا اجتامعية حساسة يف املجتمعات، وتثري 
تساؤالت عميقة حول القضايا املختلفة االجتامعية والصحية والبيئية وغريها، 

ومتتاز بالصور املؤثرة القادرة عىل إثارة انفعاالت كثرية.

سلسلة اختبارات إنسانية واجتامعية صعبة يتعرض لها بعض األشخاص، يف 
محاولة ملحاكاة األوضاع والتحديات السيئة التي يتعرض لها الالجئون 

وسط أسوأ الظروف، وإبراز مشاعر املشاركني بعد االختبار. 

بعد برنامجه «خواطر» الذي حجز له مقعداً يف قلوب وعقول املشاهدين يف 
رمضان، يطل اإلعالمي أحمد الشقريي هذا العام بـ 6 برامج إنسانية هادفة، تصنع 

األمل وترتك بصمة خالدة يف فضائه، وتحفز اإلبداع والعطاء، وتثري املشاعر واالنفعاالت 
بهموم تحفر يف النفس عميقاً، إال أنها ترسم بسمة، ومتنح أمالً يف نهاية املطاف. ويف هذا 

العام، اكتفى الشقريي مبهمة اإلرشاف عىل الربامج أو الظهور الصويت، تاركاً البطولة الحقيقية 
للمبدعني من أصحاب األفكار امللهمة، ولإلنسانية حيث كانت.
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