
17243العدد:
الخميس 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022م

صحيفة يومية سياسية جامعـة    ـ    تأسست فـــي 20 أكتـوبر 1969 www.alittihad.ae

48 صفحة - درهمان - السنـــة الثانيــــة والخمسـون

اإلمارات.. الهدف والطموح
افتتاحية

السعودية : رياالن      الكويت: 200 فلس      البحرين: 200 فلس      عمان: 200 بيسة      اليمن: 50 رياال      العراق: 600 دينار      المغرب: درهمان      مصر: 3 جنيهات      لبنان: 1000 ليرة      األردن: 200 فلس      سوريا: 10 ليرات      باكستان: 20 روبية      المملكة المتحدة: جنيه استرليني      تايالند: 5 دوالرات

pdf

توطين الوظائف
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مواطنون يؤكدون أهمية قرارات التوطين 
في مساعدة الباحثين عن العمل في القطاع 

الخاص .
 »سامي عبدالرؤوف«
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8 إجراءات للتطبيق في دليل البيئات الصديقة 
ألصحاب الهمم من ذوي التوحد.

 »آمنة الكتبي«

مليون درهم توزيعات 
نقدية لـ »اليـــاه سات« 

مواطنًا وظفهم »المركزي« 
فــــي البنــــــــــــوك والتأمـــــــــين 
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اإلمارات البلد المفضل للشباب العربي

المباحثات تناولت القضايا 
الخليجية والمستجدات 

 57 % إقليميًا ودوليًا 
مـــــــن الشـــــــــــــــباب 
والشابات العرب 
يرغبون بالعيش 

في الدولة

محمد بن راشد: 
التصويت األكبر واألصدق 

علـــى نجـــــاح تجربتنــــا

دبي )االتحاد(

جاءت دولة اإلمارات في المرتبة 
األولى عالمياً بين البلدان المفضلة 
للعيش عند الشباب العربي، وذلك 
للعام الحادي عشر على التوالي، 
حسب استطالع أصداء »بي سي 
دبليو« الرابع عشر لرأي الشباب 
العربي الــذي صدر أمــس. وقال 
محمد  الشيخ  السمو  صــاحــب 
بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
تغريدة عبر  رعاه اهلل، في  دبي، 
»تويتر«: »حركة الناس بعيداً عنك 
أو باتجاهك هو التصويت األكبر 
تجربتك،  نجاح  على  ــدق  واألصـ
هذه رسالتي لجميع الحكومات«. 
ــاف ســمــوه: »اطــلــعــت على  وأضــ
العربي،  الشباب  رأي  استطالع 

يـــرى أكــثــر مــن نــصــف الشباب 
ال  بلدانهم  اقتصاد  أن  العربي 
الصحيح،  ــاه  االتـــجـ فـــي  يــســيــر 
أنهم  المشاركين  وأكد 45% من 
يحاولون أو يفكرون جدّياً بالهجرة 
كل  قبل  االقتصاد  بلدانهم،  من 

شيء وهو كل شيء«.
وأظهر االستطالع أن اإلمارات 
ثلثي  المفضل لحوالي  البلد  هي 
العرب  والشابات  الشباب   %57
ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و24 
عاماً، متفوقة بذلك على الواليات 
 %20 وكــنــدا   %24 الــمــتــحــدة 

وفرنسا 15% وألمانيا %15.
)طالع ص 07(

اإلمـــــارات تشـــــارك السعـــــودية 
االحتفال بيومها الوطني الـ 92 

»هي لنا دار«
المملكة محور رئيسي 

في السياسات 
اإلقليمية والدولية 

عطـــــــاء الملك سلمان 
يعزز مكانة السعودية 

مملكة الخير
االقتصاد السعودي

 قوة ..استدامة 
نمـــــــــو

لكبيرة التونسي )أبوظبي(

اختارت مجموعة من الشابات اإلماراتيات 
خوض تجربة الدراسة في المجال 

البحري، ليتخصصن في هذا الميدان 
ضمن األكاديمية العربية للعلوم 

والتكنولوجيا والنقل البحري في 
الشارقة، األمر الذي يفتح أمامهن آفاقًا 
واسعة لبناء مسيرتهن المستقبلية في 

قطاع يشهد طلبًا متزايدًا على الكفاءات 

المحترفة في جميع التخصصات 
البحرية. ووفق مجموعة طالبات، فإن 

األكاديمية تعمل على تعزيز قدرات 
القطاع، وتعمل على تمكين المرأة 

اإلماراتية، عبر تأهيل جيل من المهنيات 
القادرات على االستفادة من اإلمكانات 

التي توفرها التقنيات المتطورة، لالرتقاء 
بالقطاع البحري، والمشاركة في تعزيز 

االقتصاد الوطني.
)طالع ص 46(

سيد الحجار )أبوظبي(

كشفت شركات تطوير عقاري مؤخرًا عن 4 مشاريع عقارية جديدة بجزيرة 
ياس، تضيف نحو 1900 وحدة سكنية جديدة، وسط ارتفاع ملحوظ في 

الطلب على شراء العقارات بالجزيرة. وتصدرت جزيرة ياس قائمة المناطق 
األكثر تداواًل للعقارات بأبوظبي بـ 1.8 مليار درهم خالل النصف األول من 

العام الحالي. وبحسب تقرير صادر مؤخرًا عن البوابتين العقاريتين »بيوت« 
و»دوبيزل«، احتلت »جزيرة ياس« المركز الثاني ضمن قائمة أفضل المناطق 

لشراء الفلل الفاخرة في أبوظبي، كما جاءت الجزيرة في المرتبة الثانية أيضًا 
من حيث أفضل المناطق لشراء الشقق الفاخرة بأبوظبي. )طالع ص 27(

 »أبوظبي للصيـد والفروسية« 
ينطلــــــــــــق االثنين المقــبل

نيويورك )وام(

وزير  نهيان،  آل  زايــد  بن  عبداهلل  الشيخ  سمو  أكد 
ــة اإلمـــارات  الــدولــي، دعــم دول الخارجية والــتــعــاون 
لمجلس القيادة الرئاسي، وجهوده الوطنية المخلصة 
لتحقيق األمن واالستقرار في ربوع األراضي اليمنية، 
التنمية  إلى  الشقيق  اليمني  الشعب  تطلعات  وتلبية 
ــك خــالل لــقــاء سموه  ــار. جــاء ذل ــ والــتــقــدم واالزدهـ
فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس 
الشقيقة،  اليمنية  الجمهورية  في  الرئاسي  القيادة 

على هامش أعمال الدورة الـ 77 من الجمعية العامة 
التزام  أكد سموه  كما  نيويورك.  في  المتحدة  لألمم 
دولة اإلمارات الراسخ بدعم ومساندة الشعب اليمني 
أشــاد  جانبه،  مــن  الصعد.  مختلف  على  الشقيق 
دولة  بدعم  العليمي  محمد  رشــاد  الدكتور  فخامة 
اإلمارات المتواصل للشعب اليمني. إلى ذلك، بحث 
سموه في نيويورك مع عدد من وزراء خارجية الدول 
العامة  للجمعية   77 الـ  الدورة  أعمال  في  المشاركة 
لألمم المتحدة، كل على حدة، آفاق التعاون الثنائي 

والشراكة بين دولة اإلمارات. )طالع ص 31-30(

المصرف المركزي يرفع سعـــر 
األســـــــاس بواقـــــع 75 نقطـــــة

 % 2.89 
ارتفاع في متوسط 
سعــــــــــــــر القـدم إلى 

1274 درهمًا

أسماء الحسيني )الخرطوم(

أعــــرب وزيــــرا الــمــالــيــة والــثــقــافــة 
واإلعالم في السودان، عن شكرهما 
وتقديرهما للمساعدات المتواصلة 
اإلمارات إلغاثة  دولة  التي قدمتها 
ــول والــفــيــضــانــات  ــســي مــنــكــوبــي ال
الــســودان. وقــدم وزيــر المالية  في 
إبراهيم،  الدكتور جبريل  السوداني 
لـ»االتحاد«،  خاصة  تصريحات  في 
اإلغاثية  ــارات  اإلمـ لجهود  الشكر 

فــي الـــســـودان، ولــلــجــســر الــجــوي 
إلغاثة  اإلمارات  دولة  قدمته  الذي 
امتنانه  عــن  مــعــربــاً  الــمــنــكــوبــيــن، 
أشــاد  كما  الكبيرة.  الجهود  لهذه 
السوداني  واإلعــالم  الثقافة  وزيــر 
في  القادر  عبد  جراهام  المكلف، 
عن  »االتــحــاد«،  لـــ  مماثل  تصريح 
شــكــره وتــقــديــره وعــرفــانــه لــدولــة 
اإلمارات، وكل الدول الشقيقة التي 
يــزال  وال  للسودان  الــدعــم  قدمت 

دعمها متواصاًل. )طالع ص ٣٢(

تصدرت قائمة 
األكـــــثر تـــداواًل 
للعقــــــــــــــــــارات 
مشاريع جديدة 4في أبوظبـــــي 

تضيف 1900 وحـــــدة 
سكنية بجزيـــــرة يـاس
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محمــد بن زايد يبحث مع خالد بن سلمان التعاون اإلماراتي السعودي 
رئيس الدولة ونائبه يهنئان حاكمة بليز ورئيسي أرمينيا ومالطا بذكرى االستقالل

محمد بن زايد يتلقى رسالة خطية من رئيس طاجيكستان تسلمها منصور بن زايد

التقى العليمي ووزراء خارجية في نيويورك

عبدالله بن زايد يؤكد دعم اإلمارات لليمن

نـــان  وزيــران سودانيـــان يثمِّ

جسر املساعـدات اإلمـاراتي

أبوظبي )وام(

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
رئيس الدولة، حفظه اهلل، أمس، أخاه صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين 
الشقيقة الذي يقوم بزيارة أخوية للدولة. وتناول اللقاء 
الكفيلة  والسبل  المشترك  والعمل  التنسيق  جوانب 
بدعمه وتنويع آفاقه في جميع المجاالت، بما يعزز 
جهود التنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق تطلعات 
شعبيهما ومصالحهما المشتركة، انطالقاً من الروابط 
األخوية المتينة التي تجمع البلدين وإيمانهما بوحدة 
من  عــدداً  الجانبان  بحث  كما  المشترك.  المصير 
على  والمستجدات  والعربية  الخليجية  القضايا 
الساحتين اإلقليمية والدولية، وتبادال وجهات النظر 

بشأن عدد من المسائل ذات االهتمام المتبادل. 
 وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة وأخوه جاللة 
ملك البحرين عن اعتزازهما بأواصر األخوة الراسخة 
بين البلدين، ومستوى ما وصل إليه تعاونهما المثمر 
على مختلف المسارات. وأشاد جاللة الملك حمد بن 
عيسى بالدور المحوري الفاعل الذي تقوم به دولة 
اإلمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان على الساحتين اإلقليمية والدولية، ومساعيها 
ونشر  واالستقرار،  األمن  مقومات  لترسيخ  الخّيرة 
مبادراتها  جانب  إلى  والعالم،  المنطقة  في  السالم 
العالمية لتعزيز القيم اإلنسانية في التعايش والتسامح 

والتعاون بين الشعوب. )طالع ص 04(

رئيـــس الدولـــــة ومــــلك البحــــرين: 
تعزيــز جهود التنميــة املستدامـة

ضمــــــــــــــــن بيئــــــة 
 إماراتيـــات يبدعـــــن يف عالم املالحــــة البحـــريةمحفزة ومثالية

توزيع المساعدات على المتضررين )وام(

طالبات مواطنات يدرسن المالحة البحرية في األكاديمية )تصوير صادق عبداهلل(

محمد بن زايد خالل لقائه حمد بن عيسى )تصوير حمد الكعبي(

عبداهلل بن زايد يلتقي رشاد العليمي )تصوير سعيد جمعوه(

196.6
813

17-09

اإلمــــارات، طــمــوح الــشــبــاب الــعــربــي ممن 
في  والعيش  والعمل  اإلقامة  إلى  يتطلعون 
جاذبيتها  في  العالم  بلدان  تصدرت  دولــة 
ألهم الفئات في المجتمعات، جراء تجربة 
أهم  بفتح  التنمية  فيها  اقترنت  نموذجية 
وتمكينهم  الشباب،  أمام  اإلبــداع  مجاالت 
الــطــرق  وتمهيد  المستقبل،  أدوات  مــن 
المتقدم،  العالم  دول  بركب  للحاق  لهم 
وإطالقها  ومشاريعهم،  أفكارهم  واحتضان 

العالمية. نحو 
للسنة الحادية عشرة على التوالي، تبقى 
العربي  للشباب  المفضل  البلد  ــارات  اإلم
للعيش، وفق استطالع شمل 50 مدينة في 
تجربتها،  لنجاح  انعكاساً  عربية،  دولة   17
وسمعتها في المنطقة والعالم، واقتصادها 
المتكاملة،  التحتية  وبنيتها  المتنامي، 
تضمن سهولة  ــراءات  إجــ مــن  تــوفــره  ومــا 

أفضل  على  واحتوائها  األعمال،  ممارسة 
الطفولة،  ورعاية  والصحة  التعليم  أنظمة 
في  عالمية  مؤشرات  تصدرها  جانب  إلى 
الــشــعــور بــاألمــن والــعــدالــة، وســط أجــواء 
واالنسجام  والتعايش  واإلنسانية  التسامح 

بين أفراد المجتمع، وبأرقى صورة.
رؤية  تحققت  عاماً،  خمسين  مدى  على 
ــارات  ــ ــقــيــادة الــرشــيــدة بـــأن تــكــون اإلم ال
الفرص  وأرض  والحلم،  والهدف  المبتغى 
يصوتون  الذين  الشباب  فئات  لدى  واألمل 
بتميز تجربتنا  ثقتهم  ويعّبرون كل عام عن 
وتصاعد إنجازاتنا، وتصميمنا على التقدم، 
مع  بالتوازي  وقدرتنا على رسم مستقبلنا، 
في  وأزماته  وقضاياه  باإلنسان  االهتمام 
مع  الشراكة  لتعميق  والسعي  العالم،  كل 
أجل  من  للتحديات  حلول  إليجاد  الجميع 

استقرار وازدهار األجيال والمقبلة.
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اإلمارات

رئيس الدولـة ونائبـــه
يهنئـــان حاكمــــة بليـــز ورئيســــي أرمينيــــا ومالطــــا 

أبوظبي )وام(

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة إلى فخامة 

فرويال تزاالم الحاكمة العامة لدولة بليز وإلى فخامة 

فاهاجن خاتشاتوريان رئيس جمهورية أرمينيا وإلى 

فخامة جورج فيال رئيس جمهورية مالطا، بمناسبة 

ذكرى استقالل بلدانهم.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

دبي، رعاه الله، برقيات تهنئة مماثلة إلى فخامة 

فرويال تزاالم. وإلى معالي جون أنطونيو بريسينيو 

رئيس وزراء دولة بليز وإلى فخامة الرئيس فاهاجن 

خاتشاتوريان وإلى معالي نيكول باشينيان رئيس وزراء 

جمهورية أرمينيا وإلى فخامة الرئيس جورج فيال وإلى 

معالي روبرت أبيال رئيس وزراء جمهورية مالطا.

رئيس مجلس الشيوخ في بروندي 
يلتقي وفد »الوطني االتحادي«

اتفاقيتان بين اإلمارات
وإثيوبيا لتسليم المجــرميــــن 

والمســـاعدة القانونيـــــة

أبوظبي )االتحاد(

سينزو  إميانويل  معالي  استقبل 
الشيوخ يف  هيجيرا رئيس مجلس 
حمد  عدنان  بروندي،  جمهورية 

احلمادي رئيس وفد املجلس 
الوطني االحتادي املشارك يف 

لرابطة  التاسع  التشاوري  اللقاء 
والشورى  الشيوخ  مجالس 

أفريقيا  يف  املماثلة  واملجالس 
بحضور  )آسيكا(،  العربي  والعالم 

عضو  اليماحي  محمد  ناصر 
الوفد.

اللقاء بحث تعزيز  وجرى خالل 
املجلس  بني  الثنائية  العالقات 

ومجلس  االحتادي  الوطني 
على  والتأكيد  البروندي،  الشيوخ 

بني  والتنسيق  التواصل  أهمية 
اجلانبني من خالل جلان الصداقة 

الفعاليات،  مختلف  يف  البرملانية 
البرملانني  وتبادل اخلبرات بني 

الصديقني.

وأكد عدنان حمد احلمادي على 
أهمية التعاون بني دولة اإلمارات 
وجمهورية بوروندي يف املجاالت 

االقتصادية واالستثمارية، فضاًل 
عن التعاون يف املجاالت ذات 

االهتمام املشترك، كما أعرب 
عن شكره للجانب البروندي على 

حفاوة االستقبال وتهنئته بنجاح 
أعمال اللقاء التشاوري.

من جانبه، أكد رئيس مجلس 
الشيوخ يف جمهورية بروندي 

على أهمية تفعيل التنسيق 
البرملاني بني مجلس الشيوخ 
واملجلس الوطني االحتادي، 

وتطوير العالقات بني البلدين يف 
كافة املجاالت خاصة يف مجال 

االستثمار، واصفًا التعاون البرملاني 
بأنه اجلسر الذي يدفع التعاون 
بني البلدين إلى آفاق أوسع، من 
خالل تبادل اخلبرات البرملانية 

وتفعيل الزيارات املتبادل، وبحث 
املشتركة. املوضوعات 

أبوظبي )وام(

وقعت اإلمارات وإثيوبيا، 
اتفاقيتني يف مجالي تسليم 

املجرمني واملساعدة القانونية 
املتبادلة يف املسائل اجلنائية. وقع 

االتفاقيتني يف مقر وزارة العدل 
بأبوظبي كل من معالي عبداهلل 

بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير 
املنتياغدووندميو،  العدل، ومعالي 

وزير الدولة للعدل اإلثيوبي. 
وأشاد معالي وزير العدل، خالل 

مراسم التوقيع، بالتعاون الثنائي 
مع جمهورية إثيوبيا، والعالقة 
الوثيقة بني البلدين، واحلرص 

على تعزيز هذا التعاون يف 
املجاالت القضائية والقانونية 

املتنوعة، ومن بينها اتفاقية 
تسليم املجرمني، واتفاقية 

املساعدة القانونية املتبادلة يف 
املسائل اجلنائية.

 وأكد معاليه حرص وزارة 
التعاون يف  العدل على تعزيز 

مع  والقضائية  القانونية  املجاالت 
جسور  ومد  إثيوبيا،  جمهورية 

العالقات  وتطوير  لتنمية  التعاون 
إلى  مشيرًا  اجلانبني،  بني  الثنائية 

ومتابعة  اخلبرات  تبادل  أهمية 
االتفاقيات  تنفيذ  عمليات 
املشتركة مبا يخدم رسالة 

ومفهومها.  العدالة 
 حضر مراسم التوقيع من جانب 
اإلمارات املهندس عبد الرحمن 

محمد احلمادي، القائم بأعمال 
وكيل وزارة العدل، والقاضي جاسم 

سيف أبو عصيبة، مدير دائرة 
التفتيش القضائي، والقاضي عبد 

الرحمن مراد البلوشي، القائم 
بأعمال وكيل الوزارة املساعد 
القانونية، واملستشار  للشؤون 

عبداهلل حسن املرزوقي، رئيس 
قسم االتفاقيات الدولية، 

واملستشارة منى اجلابري، رئيس 
قسم التعاون القضائي الدولي.

 كما حضر من اجلانب اإلثيوبي 
سليمان ديت يفو وشي، سفير 
الفيدرالية  إثيوبيا  جمهورية 

لدى الدولة، وبقية أعضاء الوفد. 
وتضمنت االتفاقيتان مجاالت 

عدة من ضمنها تسليم املجرمني 
واجلرائم القابلة للتسليم، ورفض 

طلب التسليم وأسبابه، والنص 
صراحة على عدم جواز تسليم 
املواطنني، وكيفية تقدمي طلب 

التسليم واملستندات الالزمة 
واإلجراءات اخلاصة بالتسليم، 

واألحكام اخلتامية التي من 
خاللها تبني كيفية دخول 

االتفاقيتني حيز النفاذ والتعديل 
واإلنهاء واملساعدة القانونية 

املتبادلة يف املسائل اجلنائية، 
وحاالت رفض املساعدة، وشكل 

ومحتوى الطلبات وتنفيذها، 
وقيود استخدام املعلومات واألدلة 

وسريتها، واإلدالء بالشهادة، 
ونقل األشخاص املوقوفني، وتبليغ 

املستندات والتفتيش والضبط، 
واملساعدة يف املصادرة والتوافق مع 

االتفاقيات األخرى.

عدنان الحمادي خالل لقاء إيمانويل هيجيرا   )من المصدر(

ضمن اجتماع رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني واألمة بدول مجلس التعاون

اإلمارات تؤكد أهمية بناء رؤية برملانية خليجية مشتركة 

تهنئة
  يف بداية االجتماع، رحب الشيخ خالد 
بن هالل املعولي، رئيس مجلس الشورى 

الُعماني، بأصحاب املعالي والسعادة 
رؤساء املجالس التشريعية الستكمال 

مسيرة التعاون اخلليجي املشترك، 
وقدم التهنئة لقيادة وشعب اململكة 

العربية السعودية مبناسبة اليوم 
الوطني الـ 92، متمنيًا للمملكة وشعبها 

مزيدًا من التقدم واالزدهار، كما هنأ 
دولة قطر على جهودها واستضافتها 

مونديال كأس العالم 2022. 
واستعرض رؤساء املجالس التشريعية 

اخلليجية خالل االجتماع، التقرير 
السنوي لرئيس االجتماع الدوري 

اخلامس عشر ألصحاب املعالي 
والسعادة رؤساء املجالس التشريعية 

واللجان التابعة له، وأكد أصحاب 
املعالي والسعادة حرصهم على دعم 

مسيرة التعاون والتنسيق بني الدول 
األعضاء لتحقيق األهداف والغايات 

املنشودة يف دعم العمل اخلليجي 
املشترك يف ظل توجيهات ورعاية 
أصحاب اجلاللة والسمو قادة دول 

مجلس التعاون لدول اخلليج العربية. 
كما مت اعتماد بنود جدول األعمال 

بشأن اللجنة البرملانية اخلليجية 
األوروبية، واملواضيع اخلليجية 

املشتركة، والتعاون مع برملانات دول 
أميركا الالتينية، وبند رفع التوصيات 
النهائية للندوات اخلليجية املشتركة 
للمجلس األعلى لقمة مجلس التعاون 

لدول اخلليج العربية.
 ووّجه الرؤساء يف بند تعزيز العالقات 

مع البرملانات واالحتادات البرملانية 
اإلقليمية والدولية، بتكليف مجلس 

دولة الرئاسة بالتنسيق مع األمانة 
العامة ملجلس التعاون لضمان 

استمرارية الزيارات املتبادلة مع 
البرملان األوروبي، والتنسيق لعقد 

اجتماع بني مجالس الدول األعضاء 
والبرملان األوروبي عبر االتصال املرئي 

أو على هامش اجتماعات االحتاد 
البرملان الدولي IPU. ووافق الرؤساء 

على مقترح من املجلس الوطني 
االحتادي بشأن رفع التوصيات 

النهائية للندوات اخلليجية املشتركة 
للمجلس األعلى لقمة مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية، كما وافقوا على 

اختيار موضوع دور املجالس التشريعية 
اخلليجية يف توطيد االستثمار 
البيني ودعم االقتصاد الوطني 

ليكون املوضوع اخلليجي املشترك لعام 
2023، وستتم مناقشته يف إطار أعمال 

املجالس.  

مسقط )وام(

ــاش، رئيس  أكـــد مــعــالــي صــقــر غــب
المجلس الوطني االتحادي، أهمية بناء 
تعزز  مشتركة،  خليجية  برلمانية  رؤية 
من مسيرة العمل الخليجي المشترك، 
وتستشرف آفاق المستقبل، بما يسهم 

في تقدم مجتمعاتنا وأوطاننا.
 جاء ذلك في كلمة معاليه التي ألقاها 
األول  النائب  الرحومي،  أحمد  حمد 
االتــحــادي،  الوطني  المجلس  لرئيس 
الدوري  خالل مشاركته، في االجتماع 
المعالي  ألصــحــاب  عــشــر  الـــســـادس 
الــشــورى  مجالس  ــاء  رؤســ والــســعــادة 
والنواب والوطني واألمة بدول مجلس 
الذي  العربية  الخليج  ــدول  ل التعاون 
استضافته العاصمة الُعمانية الشقيقة 
بن  خالد  الشيخ  وتــرأســه  »مسقط«، 
هالل المعولي، رئيس مجلس الشورى 

الُعماني.
هذا  اجتماعنا  »إن  معاليه:  وقــال   
جسام،  دولية  أحــداث  ظل  في  ينعقد 
تتعقد فيها العالقات الدولية واإلقليمية، 
ويختلط فيها الشأن السياسي بالشأن 
ــصــادي، بــاإلضــافــة إلـــى ثـــورات  ــت االق

آثــارهــا  تستعر  بـــدأت  الــتــي  الطبيعة 
اإلنسان  اقترفه  مــا  بفعل  ونتائجها، 
التغيرات  هــذه  لمثل  أدت  أعمال  من 
بناء  إلى  اليوم  أحوجنا  فما  المناخية، 
تعزز  مشتركة  خليجية  برلمانية  رؤيــة 
من مسيرة العمل الخليجي المشترك، 
بما يسهم  المستقبل  آفاق  وتستشرف 
وعلى  وأوطاننا،  مجتمعاتنا  تقدم  في 
التي  الكبيرة  اإلنــجــازات  مــن  الــرغــم 
الخليجي  العمل  منظومة  في  تحققت 
المشترك، إال أن طموحاتنا تتعاظم إلى 
المزيد من التنسيق والتعاون البرلماني، 
لمجاالت  أســاســيــاً  رافــــداً  بــاعــتــبــاره 
التنموية  واالستراتيجيات  الــتــعــاون، 

الخليجية المشترك«.
الــرأي  توافقوني  »لعلكم  وأضــاف:   
خليجية  تشريعية  أطــر  بــنــاء  أن  فــي 

مشتركة، سيما في الشأنين االقتصادي 
ــمــاعــي، أصــبــح أمــــراً مــلــحــاً،  واالجــت
التداعيات  لمراجعة  ضرورياً  ومتطلباً 
والدولية،  واالجتماعية  االقتصادية 
الدولية  العالقات  مسارات  أن  خاصة 
بين القوى الفاعلة في المجتمع الدولي 
المحتملة  المخاطر  من  بالمزيد  تنذر 
وما  الــدولــي،  واالستقرار  السلم  على 
تــداعــيــات وأزمـــات  ذلـــك مــن  يخلفه 
اقتصادية واجتماعية، قد تمتد آثارها 
دولنا  بينها  ومــن  العالم،  دول  كل  إلــى 

وشعوبنا الخليجي«.
تستكمل  أن  أهمية  معاليه  وأكـــد   
السابقة  البناء  مراحل  االجتماعات 
التي تمت في مسيرة العمل البرلماني 
استشعار  من  بد  ال  حيث  الخليجي، 
للبرلمانات  الموكلة  المسؤولية  حجم 
التي تمثل مجتمعاتنا وأوطاننا، من أجل 
أهداف  وترجمة  نوعية،  قفزة  تحقيق 
وأنشطة  وبــرامــج  خطط  ــى  إل العمل 
برلمانية، تواكب متطلبات واحتياجات 
دولنا وشعوبنا، وذلك لن يتأتى إال من 
خالل برامج ومشروعات عمل برلمانية 
وقابلة  مــدروســة  مشتركة،  خليجية 

للتطبيق على أرض الواقع. 

 بناء أطر تشريعية 
مشتركة خاصة بالقطاعين 
االقتصادي واالجتماعي 

أصبح أمرًا ملحًا   

حمد الرحومي والمشاركون في االجتماع )وام( 

عبداهلل النعيمي والمنتياغدوونديمو  عقب التوقيع )وام(

سيف بن زايد يلتقي املديرة التنفيذية لـ »اليوروبول« 

أبوظبي )وام(

بحث الفريق سمو الشيخ سيف بن 
مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايــد 
كاثرين  مــع  الداخلية  ــر  وزي ــوزراء  الـ
لوكالة  التنفيذية  المديرة  بــول  دي 
سبل  »اليوروبول«  ــي  األوروب االتحاد 
الداخلية  وزارة  بين  التعاون  تعزيز 
المجاالت  في  األوروبــيــة  والمنظمة 

الشرطية واألمنية. 
أمس  لقاء سموه  جاء ذلك خالل 
في أبوظبي مع المسؤولة األوروبية، 
القضايا  مــن  عــدد  بحث  تــم  حيث 
األمني  التعاون  بتطوير  المتعلقة 
والمنظمة  الــداخــلــيــة  وزارة  بــيــن 
ــادل  ــب ــاالت ت ــجـ ــي مـ األوروبــــيــــة فـ
والتدريب  والــخــبــرات  المعلومات 
أشكالها. بكافة  الجريمة  ومكافحة 

المسؤولة  مــع  ســمــوه  ــع  وق كما   
ضابط  ــارة  إعـ اتفاقية  األوروبـــيـــة 
بدولة  الداخلية  وزارة  بين  ارتباط 
األوروبي  االتحاد  ووكالة  اإلمــارات 
»اليوروبول« من أجل تعزيز التعاون 
بــيــن الــطــرفــيــن فــي مــجــال إنــفــاذ 
البناء  للتعاون  واستكماالً  القانون 
بــيــن الــطــرفــيــن واتــفــاقــيــة الــتــعــاون 

بينهما. الموقعة  االستراتيجي 

االتفاقية  وتوقيع  اللقاء  وحضر 
وكيل  الخييلي  حارب  خليفة  اللواء 
الشيخ  ــواء  ــل وال الــداخــلــيــة،  وزارة 
مدير  نهيان  آل  بن طحنون  محمد 
قــطــاع شــــؤون األمــــن والــمــنــافــذ 

فيليب  وجــيــن  أبــوظــبــي،  بــشــرطــة 
لمنطقة  التنفيذي  المدير  نائب 
ــان اوســلــر  ــوروبـــول، وبــيــتــر فـ ــيـ الـ
األوروبي  بالمركز  العمليات  رئيس 
لــمــكــافــحــة اإلرهـــــاب، واونــتــونــيــو 

اورتيز مستشار الرئيس التنفيذي، 
الملحق  الساعدي  مصبح  والرائد 
ــارات لــدى  ــ ــة اإلمـ ــدول الــشــرطــي ل
وزارة  ضباط  مــن  وعــدد  فرنسا، 

الداخلية.

 سيف بن زايد خالل لقاء المدير التنفيذي لـ »اليوروبول«  )وام(
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رئيس الدولة وملك البحرين يبحثان العالقات 

األخويــــة واملستجــدات اإلقليميــة والدوليـة

التنسيق  جوانب  اللقاء  تناول 
ــل  ــســب والـــعـــمـــل الــمــشــتــرك وال
في  آفاقه  وتنويع  بدعمه  الكفيلة 
جميع المجاالت، بما يعزز جهود 
في  ويسهم  المستدامة،  التنمية 
البلدين  شعبي  تطلعات  تحقيق 
انطالقاً  المشتركة،  ومصالحهما 
المتينة  ــة  األخــوي الــروابــط  مــن 
بوحدة  وإيمانهما  تجمعهما  التي 

المشترك.  المصير 
رئيس  السمو  صاحب  وأعــرب 
ــة مــلــك  ــاللـ ــة وأخــــــوه جـ ــ ــدول ــ ال
بأواصر  اعتزازهما  عن  البحرين 
البلدين  بين  الــراســخــة  ــوة  األخـ
تعاونهما  إليه  وصل  ما  ومستوى 
المسارات.  مختلف  على  المثمر 
وأشـــاد جــاللــة الــمــلــك حــمــد بن 
الفاعل  المحوري  بالدور  عيسى 
ــة اإلمـــارات  ــه دولـ ــذي تــقــوم ب الـ
الشيخ  الــســمــو  صــاحــب  بــقــيــادة 
على  نهيان  آل  زايــد  بــن  محمد 
والدولية،  اإلقليمية  الساحتين 
ومــســاعــيــهــا الــخــيــرة لــتــرســيــخ 

مقومات األمن واالستقرار ونشر 
والــعــالــم،  المنطقة  فــي  الــســالم 
العالمية  مــبــادراتــهــا  جــانــب  إلــى 

ــة في  ــي ــســان لــتــعــزيــز الــقــيــم اإلن
التعايش والتسامــح والتعاون بين 

الشعوب. 

ــدداً من  ــ ــان عـ ــب ــجــان ــحــث ال وب
والــعــربــيــة  الخليجية  الــقــضــايــا 
الساحتين  على  والــمــســتــجــدات 

ــادال  ــب اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، وت
من  عــدد  بــشــأن  النظر  وجــهــات 
المسائل ذات االهتمام المتبادل.

ناصر بن حمد بن عيسى وخالد بن حمد وجانب من الوفد البحرينيخالد بن محمد بن زايد وحمدان بن محمد بن زايد 

منصور بن زايد وناصر بن حمد بن عيسى وخالد بن حمد 

حضـــــور
حضر اللقاء سمو الشيخ 

منصور بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير 

ديوان الرئاسة، 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. 

فيما حضر اللقاء من اجلانب 
البحريني، سمو الشيخ 

ناصر بن حمد آل خليفة 
ممثل جاللة امللك لألعمال 
اإلنسانية وشؤون الشباب، 

وسمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة النائب األول لرئيس 

املجلس األعلى للشباب 
والرياضة رئيس الهيئة 

العامة للرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية، وعدد 
من الشيوخ وكبار املسؤولني 

مبملكة البحرين.

محمد بن زايد وحمد بن عيسى: نعتــــــز بأواصر األخــــــوة الراسخـــــة بيــــن البلديــن
ملك البحرين: دور محوري فاعل لإلمارات على الساحتين اإلقليمية والدوليـة 

أبوظبي )وام( 

التقى صاحب السمو 

الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان، رئيس 

الدولة، حفظه الله، 

أمس، أخاه صاحب 

الجاللة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة 

عاهل مملكة 

البحرين الشقيقة 

الذي يقوم بزيارة 

أخوية للدولة. 

وتبادل سموه وجاللة 

الملك حمد بن 

عيسى، خالل اللقاء، 

األحاديث األخوية 

الودية التي تعبر 

عما يجمع دولة 

اإلمارات ومملكة 

البحرين وشعبيهما 

من عالقات تاريخية 

متجذرة، متمنيين 

للبلدين دوام التقدم 

والرفعة.

الجانبان
بحثــــــــــــــــا

جـــــوانــــــب التنسيـــــــــــق 
والعمـــــل المشتــــــــرك 
والسبـــــــل الكفيلــــــــــــــة
بدعمه وتنويع آفاقـــه

عــــــددًا مــــــــن القضـــايــــــا 
الخليجيــــة والعـــربيــــــــــــة 
وتبــــــــــــــادال وجهــــــــــــــات 
النظـــــــــــــر بشــــــــأنهــــــــــــــــا 

رئيس الدولة وملك البحرين خالل مباحثاتهما أمس )تصوير: حمد الكعبي(

عالقــــــــات تاريخيــــــــة 
متجـــــــــــــــذرة بيــــــــــــــــــــن 
اإلمــــــارات والبحريــــن
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تلقى تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده

رئيس الدولة وخالد بن سلمان يبحثان العالقات األخوية

أبوظبي )وام(

بن  محمد  الشيخ  السمو  استقبل صاحب 
اهلل،  حفظه  الــدولــة،  رئيس  نهيان  آل  زايــد 
السمو  الــشــاطــئ، صاحب  قصر  فــي  أمــس 
الملكي األمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز 
العربية  المملكة  دفاع  وزير  نائب  سعود  آل 

السعودية الشقيقة.

 ونقل صاحب السمو الملكي األمير خالد 
بن سلمان إلى صاحب السمو الشيخ محمد 
الحرمين  خــادم  تحيات  نهيان،  آل  زايــد  بن 
عبدالعزيز  بــن  سلمان  الملك  الشريفين 
السعودية  العربية  المملكة  ملك  سعود  آل 
بن  محمد  األمير  الملكي  السمو  وصاحب 
العهد  ولي  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان 
ــاع  نــائــب رئــيــس مجلس الـــــوزراء وزيـــر دف

الصحة  بــدوام  لسموه  وتمنياتهما  المملكة، 
بمزيد  وشعبها  اإلمــارات  ولدولة  والسعادة 
من التقدم واالزدهار في ظل قيادته.. فيما 
حمله سموه أطيب تحياته إلى خادم الحرمين 
للمملكة  متمنياً  عــهــده،  وولـــي  الشريفين 
وشعبها الشقيق دوام العزة والرفعة والرخاء.

العالقات  اللقاء،  الجانبان، خالل  وبحث   
األخوية الراسخة بين دولة اإلمارات والمملكة 

أوجه  ومختلف  الشقيقة،  السعودية  العربية 
بينهما  والتنسيق  االســتــراتــيــجــي  الــتــعــاون 
االهتمام  ذات  الــمــجــاالت  مــن  الــعــديــد  فــي 

المشترك. 
حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن زايد 
وسمو  الوطني،  ــن  األم مستشار  نهيان  آل 
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس 

مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

رئيس الدولة وخالد بن سلمان خالل مباحثاتهما التي جرت في قصر الشاطئ أمس بحضور طحنون بن زايد ومنصور بن زايد   )تصوير محمد الحمادي(

رئيس الدولة متحدثًا إلى خالد بن سلمان بحضور طحنون بن زايد

 الجانبان بحثا مختلف أوجه 
التعاون االستراتيجي بين 
البلدين في العديد من 

المجاالت 

»الدفاع« تستقبل وفدًا عسكريًا يابانيًا
أبوظبي )وام(

المساعد  الوكيل  القحطاني  محمد  فــالح  طيار  الركن  اللواء  التقى 
برئاسة  يابانياً  وفــداً  الدفاع،  وزارة  في  الدفاعي  واالتصال  للسياسات 
جون ميورا مدير عام الشؤون الدولية بمكتب السياسة الدفاعية بوزارة 
الدفاع الذي يزور الدولة حالياً. جرى خالل اللقاء بحث عالقات التعاون 
والصداقة التي تربط دولة اإلمارات العربية المتحدة واليابان، خاصة فيما 
يتعلق بالشؤون العسكرية والدفاعية وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم 
اإلقليمية  الملفات  من  عدداً  الجانبان  واستعرض  المشتركة.  المصالح 
والدولية والتطورات الخاصة بعدد من القضايا ذات االهتمام المشترك.

الظاهري يحضر افتتاح المعرض
الكوري للدفاع 2022

أبوظبي )وام(

ترأس مطر سالم الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، وفداً من كبار ضباط 
ومسؤولي وزارة الدفاع، لحضور افتتاح المعرض الكوري للدفاع 2022 
غرب  شمال  كويانغ  في  كينتيكس  في  أمس،  فعالياته،  انطلقت  الذي 

سيؤول بمشاركة حوالي 350 شركة محلية وأجنبية من 40 دولة. 
هامش  على  الــدفــاع،  وزارة  وكيل  الــظــاهــري،  سالم  مطر  والتقى 
في  الجوية  القوات  أركــان  رئيس  هوا،  سانج  يونج  الجنرال  المعرض، 
وسبل  التعاون  عالقات  بحث  اللقاء،  خالل  وجــرى،  الجنوبية.  كوريا 
وجهات  وتبادل  والعسكرية،  الدفاعية  المجاالت  في  خاصة  تعزيزها، 
الظاهري  وأكد  المشترك.  االهتمام  القضايا ذات  النظر في عدد من 
الدفاعي  المجال  في  والسيما  البلدين،  بين  التاريخية  العالقة  عمق 
واألمني، وأهمية تعزيز أوجه التعاون والشراكة االستراتيجية المتميزة 
تعزيزها  وسبل  الجنوبية،  كوريا  وجمهورية  اإلمارات  دولة  بين  القائمة 
وتطويرها، بما يخدم المصالح الوطنية للبلدين الصديقين. كما التقى 
خالل  جرى،  حيث  الكورية،  الدفاعية  الصناعات  مسؤولي  الظاهري، 
التعاون  أوجه  استعراض  الضباط،  كبار  من  عدد  حضره  الذي  اللقاء 
المشترك والسبل الكفيلة بتطويرها، إضافة إلى بحث آفاق التعاون في 
مجال الصناعات العسكرية. وعبر الجانبان، خالل اللقاء، عن التزامهما 
بين  الدفاع  قطاع  في  المتاحة  الجديدة  التعاون  فــرص  باستكشاف 
البلدين من أجل تبادل الخبرات، والتعرف إلى أحدث ما توصلت إليه 
الظاهري  وقام  الدفاعية.  الصناعات  مجال  في  الحديثة  التكنولوجيا 
بعد ذلك بجولة في المعرض شملت عدداً من أجنحة الدول ومنصات 
عرض الشركات اإلقليمية والدولية المتخصصة في مجال الصناعات 
الدفاعية، اطلع خاللها على أحدث األسلحة والمعدات وغيرها، وآخر 

ما توصلت إليه تقنيات الصناعات في قطاع الدفاع والطيران.

بالتعاون مع البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة بوزارة تنمية المجتمع

تدشني زيارات العيادات املتنقلة ملركز التدخل املبكر بدبي 

دبي )االتحاد(

ــي حــصــة بنت  ــال ــع شـــهـــدت م
تنمية  ــرة  ــ وزي بــوحــمــيــد،  عيسى 
جامعة  برنامج  زيــارة  المجتمع، 
والعلوم  للطب  راشــد  بن  محمد 
التي  المتنقلة،  للعيادات  الصحية 
تستهدف األطفال من فئة التأخر 
النمائي المسجلين بمركز التدخل 
الــمــبــكــر بــدبــي ضــمــن الــفــئــات 
لتقديم  للبرنامج،  المستهدفة 
لهم  المجانية  الصحية  الرعاية 
واختصاصيين  أطــبــاء  قبل  مــن 
 20 من  الفترة  خــالل  متطوعين 

إلى 22 سبتمبر الجاري.
ويتم تقديم حزمة من الخدمات 
الــمــيــدانــيــة الــمــجــانــيــة فــي إطــار 
البرنامج  بين  المشترك  التعاون 
الحياة  وجـــودة  للسعادة  الوطني 
المجتمع،  تنمية  ــوزارة  ــ ل الــتــابــع 
للطب  راشــد  بــن  محمد  وجامعة 
تستمر  حيث  الصحية،  والــعــلــوم 
المتنقلة المجهزة بشكل  العيادات 
كامل، في تقديم خدماتها للفئات 
ــن قــبــل األطــبــاء  الــمــســتــهــدفــة، م
الجامعة، إضافة  والمختصين من 
إلى طلبة الطب وطلبة الدراسات 
العليا في طب األسنان، وبمساندة 
المسجلين  المتطوعين  من  عــدد 
ــصــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــطــوع  ــمــن ــال ب
لتنظيم  )مــتــطــوعــيــن.إمــارات(، 
العيادات  وتسهيل إيصال خدمات 
من  المستهدفين  ــى  إل المتنقلة 
الخدمات  وتتضمن  كافة،  الفئات 
األسنان،  طب  الحيوية،  العالمات 
التغذية الصحية، وأنشطة تعليمية 

وترفيهية.

 أكدت موزة األكرف السويدي، وكيلة وزارة تنمية المجتمع، أهمية ما يقدمه برنامج الجامعة للعيادات المتنقلة، من خدمات 
صحية نوعية واستباقية لمختلف فئات المجتمع، وذلك بجهود المتطوعين من األطباء والمختصين، وبدعم من عدد من 

المؤسسات على مستوى الدولة.
وأضافت أن المبادرة تسعى لتعزيز جودة حياة أفضل للفئات المستهدفة بالخدمات الصحية المجانية، مشيرة إلى أهمية 

الشراكات المجتمعية والمؤسسية التي تعزز أهداف التنمية المستدامة، وتلبي احتياجات ومتطلبات مختلف فئات 
المجتمع، توافقًا مع رؤية وأهداف الوزارة القائمة على أساس تسريع وتسهيل وصول الخدمات بصورة استباقية تعزز من 

جهود الرعاية والتنمية والتمكين للجميع، وال سيما فئات الطفولة، وأصحاب الهمم، وكبار المواطنين، واأليتام.
من جانبه، أعرب الدكتور عامر أحمد شريف، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية األكاديمية، مدير جامعة محمد بن 

راشد للطب والعلوم الصحية، عن سعادته بما حققه برنامج الجامعة للعيادات المتنقلة منذ إطالقه، وأشاد بجهود فريق 
العمل من متطوعين وطلبة وأطباء واختصاصيين وقال: »يسعدنا في الجامعة أن نرى نتائج شراكتنا االستراتيجية مع وزارة 

تنمية المجتمع من خالل تفعيل أنشطة البرنامج والفعاليات الصحية المزمع عقدها والتي ستتيح الوصول إلى شريحة أكبر 
من فئات المجتمع«. وأضاف أن الجامعة اليوم هي جزء من مؤسسة دبي الصحية األكاديمية التي تسعى لخدمة اإلنسان 

وصناعة مستقبل الصحة بتكامل الرعاية والتعلم واالكتشاف، ومثل هذه البرامج تترجم هذه الرسالة على أرض الواقع.

خدمـــات صحيـــة نــوعيـــــة

حصة بوحميد وموزة األكرف وعامر الشريف والمشاركون في البرنامج )من المصدر(
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رئيس الدولـــة يتلقـــى رســالــــة 

خطية من رئيس طاجيكستان

أبوظبي )وام( 

بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  تلقى 
اهلل«  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايــد 
الرئيس إمام علي  رسالة خطية من فخامة 
رحمون رئيس جمهورية طاجيكستان، تتعلق 
بتطوير العالقات بين البلدين. تسلم الرسالة 
سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب 
الرئاسة  ديــوان  وزير  الــوزراء  رئيس مجلس 
لدى استقبال سموه أمس في قصر الوطن، 

معالي دولت علي سعيد النائب األول لرئيس 
مجلس وزراء طاجيكستان. بحث اللقاء عدداً 
من القضايا ذات االهتمام المشترك، وسبل 

تطوير عالقات التعاون في جميع المجاالت 
ــة اإلمــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة  ــ بــيــن دول
التنمية  يدعم  بما  طاجيكستان،  وجمهورية 
الصديقين.  البلدين  في  والتقدم  واالزدهــار 
فرج  محمد  بن  سهيل  معالي  اللقاء  حضر 
والبنية  الــطــاقــة  ــر  وزيـ ــمــزروعــي  ال ــارس  فـ
بالعمى  سالم  محمد  خالد  ومعالي  التحتية 
العربية  اإلمارات  محافظ مصرف  التميمي 
السويدي  سيف  ومحمد  المركزي  المتحدة 

مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية.

منصور بن زايد لدى استقباله دولت علي سعيد بحضور سهيل المزروعي وخالد بالعمي ومحمد السويدي والوفد المرافق )وام(

منصور بن زايد في حديث مع دولت علي سعيد خالل االستقبال )وام(

 الجانبان بحثا سبل 
تطوير عالقات التعاون 

في جميع المجاالت بين 
اإلمارات وطاجيكستان

منصـور بن زايـد ونـائب رئيس الــــوزراء الطاجيكـــــي يبحثـــــان 
سبــــــــــــل تطـــــــويـــــر عـــالقـــــــــات التعــــــــاون بيـــن البلـــديـــــــــن



07
www.alittihad.ae

الخميس 26 صفر 1444هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م اإلمارات

محمد بن راشد: 

أبوظبي )االتحاد(

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

دبي، رعاه الله، أن »االقتصاد قبل كل شيء وهو كل شيء«، وأضاف سموه:»حركة الناس بعيدًا عنك أو 

باتجاهك هو التصويت األكبر واألصدق على نجاح تجربتك.. هذه رسالتي لجميع الحكومات«.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في »تويتر« أمس: 

»اطلعت على استطالع رأي الشباب العربي الذي تجريه شركة أصداء بي سي دبليو ويغطي 50 مدينة عربية 

في 17 دولة.. يرى أكثر من نصف الشباب العربي أن اقتصاد بلدانهم ال يسير في االتجاه الصحيح، وأكد

45 % من المشاركين أنهم يحاولون أو يفكرون جدّيًا بالهجرة من بلدانهم. االقتصاد قبل كل شيء وهو كل 

شيء«. وأضاف سموه: »في نفس االستطالع جاءت دولة اإلمارات في المرتبة األولى عالميًا التي يرغب الشباب 

العربي العيش فيها.. حركة الناس بعيدًا عنك أو باتجاهك 

هو التصويت األكبر واألصدق على نجاح تجربتك.. 

هذه رسالتي لجميع 

الحكومات«.

وفقًا الستطالع »أصداء بي سي دبليو 2022« 

للعام الـ11.. ثلثا الشباب العربي يفضلون العيش يف اإلمارات

ترحيب بتوجهات الحكومة 
ورحب معظم اإلماراتيين بتوجهات الحكومة 
من   %94 أبــدى  إذ  المستدامة،  التنمية  في 
المستطلعة آراؤهم، موافقتهم على التعديالت 
الحكومية األخيرة بشأن تمديد فترات اإلقامة 
للحصول  جديدة  قوانين  وتطبيق  للوافدين، 
قرار   %84 ــد  أّي بينما  أكبر،  بسهولة  عليها 
السماح لألجانب بتملك 100% من الشركات 
داخــل الدولة. كما وافــق 83% على ضريبة 
وأّيــد 9  التي سيتم طرحها قريباً.  الشركات 
من كل 10 )87%( اعتماد أسبوع العمل من 
االثنين إلى الجمعة. عالوة على ذلك، أقّر أكثر 
من النصف )54%( حق الرجل والمرأة غير 

المتزوجين بالعيش معاً.
 

تفاؤل بالمستقبل 
إزاء  تفاؤالً  العربي  الشباب  معظم  وأبــدى 
أيامهم القادمة، وال سيما الشباب اإلماراتي، 
إن  اإلمــاراتــي  الشباب  قــال 91% من  حيث 
أن  جميعهم  ووجــد  أفضل،  المقبلة  أيامهم 
اقتصاد بالدهم يسير في االتجاه الصحيح. 
اإلماراتيين  المواطنين  نصف  نحو  وأشـــار 
سهولة  إلــى  بالدراسة  المشمولين   )%48(

العثور على فرصة عمل في بالدهم.
بال  عديدة  بامتيازات  يتمتعون  أنهم  ورغم 
شك، مقارنة مع باقي أقرانهم العرب، ال يغفل 
المنطقة  تواجه  التي  التحديات  اإلماراتيون 
ارتفاع  أن  منهم   %45 يــرى  حيث  عموماً، 
تكاليف المعيشة هو أكبر عقبة أمام المنطقة، 
المناخي  والتغير   ،)%27( البطالة  تليها 

.)%18(

الدين والجنسية 
في  المشاركين  اإلمــاراتــيــيــن  ثلث  ــال  وقـ
االستطالع )33%( إن دينهم وجنسيتهم هما 
هويتهم،  عن  التعبير  في  األهــم  العنصران 
العربي  الشباب  مقارنة مع 41% من عامة 

الذين اعتبروا أن الدين هو األساس.
وعلى غرار أقرانهم العرب في جميع أنحاء 
اإلمــاراتــي  الشباب  غالبية  تقول  المنطقة، 
الدينية  الهوية  على  الحفاظ  إن   )%75(
والثقافية للعالم العربي أهم من خلق مجتمع 
أكثر عولمة. ومع ذلك، في حين أن 55% من 
عامة الشباب العربي يقولون إن اللغة العربية 
أقل أهمية بالنسبة لهم من آبائهم، فإن نصف 

الشباب اإلماراتيين يقولون عكس ذلك.
لدى  الواضحة  المحافظة  النزعة  ولعل 
الشباب اإلماراتي يقابلها القبول شبه التام 
للمساواة بين الجنسين. ويشير نحو تسعة 
من   )%89( مشاركين   10 كــل  بين  مــن 
حقوق  تساوي  إلى  اإلماراتيين  المواطنين 

إلى  بينما يشير 84% منهم  الرجل والمرأة، 
تساوي الطرفين في فرص العمل.

6 محاور
انضوت نتائج استطالع أصداء بي سي دبليو 
العربي  الشباب  لــرأي  عشر  الرابع  السنوي 
تحت ستة مواضيع رئيسة هي هويتي، وسبل 
معيشتي، توجهاتي، ومواطنتي العالمية، ونمط 
وكشفت  المستقبلية،  وطموحاتي  حياتي، 
نتائجها عن جيٍل يحاول بدء حقبة جديدة يقف 
فيها على مفترق طرق مشتتاً بين الحفاظ على 

قيمه وثقافته وبين تبني قيم عصرية جديدة.

هويتي
إن  العرب  والشابات  الشّبان  معظم  يقول 
الدين يلعب دوراً أكبر مما ينبغي له في منطقة 

الشرق األوسط وينشدون إصالح المؤسسات 
الدينية.

ويرى 41% من الشباب العربي إن الدين 
هو العنصر األهم لهويتهم الشخصية بزيادة 
كما   .2021 عام  استطالع  عن   %7 قدرها 
يعتبر أكثر من نصف الشباب العربي )%55( 
أن اللغة العربية أقل أهمية بالنسبة لهم من 
االنتماء  الثانية  المرتبة  في  وجــاء  آبائهم. 
القبيلة  أو  العائلة  ثم  ومن   ،)%18( الوطني 
وكان   .)%7( الثقافي  والــمــوروث   ،)%17(
ارتباطاً  أقــل  المتوسط  شــرق  دول  شــبــاب 
التعاون  أقرانهم في دول مجلس  بالدين من 
الخليجي وشمال أفريقيا، حيث يقول ربعهم 
لهويتهم.  األهم  العنصر  هو  الدين  إن  فقط 
من  فقط   %5 على  العربية  اللغة  وحصلت 

أصوات الشباب العربي. 

دينا جوني )دبي(

كشف استطالع أصداء بي سي دبليو الرابع 

عشر لرأي الشباب العربي، أن اإلمارات هي 

البلد المفضل لنحو ثلثي )57%( الشباب 

والشابات العرب ممن تتراوح أعمارهم بين 

18 و24 عامًا، متفوقة بذلك على الواليات 

المتحدة )24%( وكندا )20%( وفرنسا 

)15%( وألمانيا )%15(.

وأظهر المسح األشمل من نوعه للشريحة 

السكانية األكبر في العالم العربي والتي 

تضم أكثر من 200 مليون شاب وشابة، أن 

الشباب العربي وللعام الحادي عشر على 

التوالي اختاروا دولة اإلمارات كبلد يرغبون 

بالعيش فيه ويريدون لبلدانهم أن تقتدي 

بها. 

وتنتشر جاذبية دولة اإلمارات عبر منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا، مع اختيارها 

من قبل 51% من شباب دول شمال أفريقيا، 

لتأتي بعدها الواليات المتحدة )24%(. كما 

كانت اإلمارات الخيار األول لشباب دول شرق 

المتوسط )57%(، تليها كندا )31%(، والبلد 

المفضل للعيش لدى 63% من مواطني دول 

مجلس التعاون الخليجي، تليها الواليات 

المتحدة )19%(. جاء ذلك خالل المؤتمر 

الصحفي الذي عقد أمس في فندق ريتز 

كارلتون في دبي بمشاركة سونيل جون، 

رئيس شركة »بي سي دبليو الشرق األوسط« 

ومؤسس »أصداء بي سي دبليو«، لإلعالن عن 

نتائج االستطالع الذي تّم فيه إجراء 3400 

مقابلة شخصية مع شبان وشابات عرب 

تراوحت أعمارهم بين 18- 24 عامًا في 

50 مدينة عبر 17 دولة عربية خالل الفترة 

من 13 مايو إلى 16 يونيو. وتوزعت عينة 

المشاركين بالتساوي بين الجنسين.

ووجد االستطالع أن أهم 5 عوامل 

جذب في دولة اإلمارات هي اقتصادها 

المتنامي )27%(، وبيئتها اآلمنة 

)26%(، وحزم الرواتب المجزية )%22(، 

والمجموعة الواسعة التي توفرها من 

فرص العمل )22%(، والقيادة الحكيمة 

للبالد )17%(. أما عوامل الجذب األخرى 

لدولة اإلمارات، فتشمل احترامها 

للتقاليد الثقافية في المنطقة، 

وجودة نظامها التعليمي، وسهولة 

بدء األعمال، والضرائب المنخفضة.

ينظر الشباب العربي اآلن إلى الصني 
وتركيا وروسيا باعتبارها احللفاء األبرز 

لبلدانهم، بداًل من أصحاب النفوذ 
التاريخي مثل الواليات املتحدة واململكة 

املتحدة وفرنسا. 
ووصف ثالثة أرباع )78%( الشباب 

العربي الصني بأنها إما حليف حقيقي 
أو حليف إلى حد ما لبلدانهم، تليها 

تركيا يف املرتبة الثانية )77%( وروسيا 
يف املرتبة الثالثة )72%(. وحلت 

اململكة املتحدة وفرنسا معًا يف املرتبة 
الرابعة بنسبة 70%، ومن ثم الواليات 
املتحدة التي اعتبرها ثلثا املشاركني يف 

االستطالع )63%( حليفًا لبلدانهم.

قال 89% من املشاركني يف استطالع 
هذا العام إنهم يتسوقون عبر اإلنترنت 

مقارنة مع 50% يف عام 2018، وترتفع 
هذه النسبة إلى 98% بني شباب دول 
مجلس التعاون اخلليجي. ومن املثير 

للدهشة منو استخدام الدفع النقدي 
لسداد قيمة املشتريات عبر اإلنترنت، 

حيث قال 63% إنهم يفضلون الدفع 
نقدًا باملقارنة مع 37% يف استطالع عام 

.2019
وبّينت نتائج االستطالع عن تغير عادات 

الشباب العربي يف استخدام وسائل 
التواصل االجتماعي، حيث يقول 

نصفهم اآلن إنهم يستخدمون »تيك 
توك« يوميًا، أي أكثر من ضعف عدد 

الذين قالوا إنهم استخدموا التطبيق يف 
عام 2020 )21%(. ويعتبر »تيك توك« 

اليوم خامس أكثر تطبيقات التواصل 
االجتماعي شعبيًة بعد »واتس آب«، 

و»فيسبوك«، و»إنستجرام«، و»يوتيوب«.

يقول نصف الشباب العربي تقريبًا 
)45%( إنهم إما يحاولون جديًا الهجرة 

أو يفكرون جديًا بها، مقارنًة مع 42% من 
املشاركني يف استطالع عام 2020 و%33 

العام املاضي. ويعد الشبان والشابات 
العرب يف دول شمال أفريقيا األكثر 
رغبًة يف السعي لبدء حياة جديدة 
خارج بلدانهم )58%(، يليهم شباب 

دول شرق املتوسط )53%(، وشباب دول 
مجلس التعاون اخلليجي )%21(.

أما عن الدول التي يفضل الشباب العربي 
الهجرة إليها، فتصدرتها كندا يف املرتبة 

األولى )22%(، تلتها أملانيا )19%( ثم 
الواليات املتحدة )17%(، بينما حلت 

اإلمارات العربية املتحدة يف املرتبة 
الرابعة )%14(.

مواطنتي العالمية

نمط حياتي

طموحاتي 
المستقبلية

شعبية اإلمارات تصل ألعلى مستوياتها باعتبارها الدولة النموذجية لـ 57% من المشاركين

%91
%75
من الشباب اإلماراتي 
متفـــــــائل بالمستقبل

يرون أن الحفاظ على 
الهوية الدينية والثقافية 

للعالم العربي أهم من 
خلق مجتمع أكثر عولمة

ثقة في قيادة ورؤية السعودية  
 أعرب جميع الشباب السعوديني املشاركني يف االستطالع تقريبًا )99%( عن ثقتهم 

بأن رؤية 2030 ستضمن بناء اقتصاد قوي للمملكة، وتعتقد نسبة مماثلة منهم 
)97%( أن أيامهم القادمة أفضل. ويرى 97% من الشباب السعودي أيضًا أن اقتصاد 

اململكة يسير يف االجتاه الصحيح، بينما يعتقد تسعة من كل عشرة مشاركني أنهم 
سيحظون بحياة أفضل من آبائهم. ويرى 98% من الشبان والشابات السعوديني أن 

قيادتهم تهتم آلرائهم، وأن حكومتهم متتلك السياسات املناسبة ملعاجلة مشاكلهم مثل 
جودة التعليم وتوفير الوظائف والنمو االقتصادي. وحتظى اإلصالحات احلكومية 

األخيرة للقطاع اخلاص بشعبية كبيرة بني أوساط الشباب السعودي، حيث قال 
96% منهم إنهم يؤيدون اإلجراءات التي حتفز مشاركة القطاع اخلاص يف االقتصاد 

الوطني. ويقول أكثر من ثلثي الشباب السعوديني )68%( إن الرجال والنساء 
يتمتعون بحقوق متساوية، ويقول 61% إنهم متساوون أيضًا يف فرص العمل. ويرى 

96% أن حضور النساء بشكل أكبر يف سوق العمل سيعود بالنفع على اململكة.

 االقتصاد قبل كل شيء وهو كل شيء 

قبلة الشباب العربي 
اإلمارات



الفجيرة )وام( 

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس 
األعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، كاًل على حدة، أندري 
لوتشينوك سفير جمهورية بيالروسيا لدى الدولة، ولويس ألفونسو دي 
ألبا غونغورا سفير الواليات المتحدة المكسيكية لدى الدولة، ولوفمور 
السمو  ورحب صاحب  الدولة.  لدى  زيمبابوي  جمهورية  مازيمو سفير 
لهم  متمنياً  للسالم على سموه،  الذين قدموا  بالسفراء  الفجيرة  حاكم 
بحث  اللقاءات  خالل  وجرى  مهامهم.  أداء  في  والنجاح  اإلقامة  طيب 
يخدم  بما  ببلدانهم،  اإلمــارات  دولة  تربط  التي  العالقات  تعزيز  سبل 
المصالح المشتركة في مختلف المجاالت. كما استقبل صاحب السمو 
حاكم الفجيرة، سعود حسن النصف، القنصل العام البحريني الذي قدم 
للسالم على سموه بمناسبة تسلم مهامه قنصاًل عاماً لمملكة البحرين. 
ورحب سموه بالقنصل العام، متمنياً له التوفيق في أداء مهام عمله فيما 
يخدم العالقات القائمة بين دولة اإلمارات ومملكة البحرين الشقيقة. 
عضو  الشرقي،  محمد  بن  حمد  الشيخ  السمو  صاحب  استقبل  كما 
المجلس األعلى حاكم الفجيرة، عبداهلل علي الحمودي، سفير الدولة 
لدى جمهورية بنغالديش، الذي قدم للسالم على سموه بمناسبة تعيينه. 
وتعزيز  عمله،  مهام  في  التوفيق  له  متمنياً  بالحمودي،  سموه  ورّحــب 

عالقات التعاون بين دولة اإلمارات وجمهورية بنغالديش الشعبية.

حاكم الفجيرة يستقبل
عددًا من السفراء 

برعاية حمد الشرقي

عرس جماعي في الفجيرة
25 نوفمبـــر المقبـل

الفجيرة )وام(

برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو املجلس األعلى 
حاكم الفجيرة، وحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، 

ولي عهد الفجيرة، يقام العرس اجلماعي الـ 24 يف إمارة الفجيرة يوم 25 من 
نوفمبر املقبل، تزامنًا مع احتفاالت الدولة باليوم الوطني الـ51. وحث عبيد 

راشد اليماحي، رئيس جلنة العرس اجلماعي بالفجيرة، الشباب املقبلني 
على الزواج يف إمارة الفجيرة لالنضمام إلى األعراس اجلماعية، ملا تقدمه من 
دعم إيجابي لتخفيف تكاليف الزواج، داعيًا الراغبني باالنضمام إلى العرس 

اجلماعي القادم للتسجيل يف الديوان األميري يف مقره بالفجيرة.
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لفحص اللياقة الطبية وإصدار اإلقامةتعزيز ريادة اإلمارة لتكون ضمن أفضل 10 مدن بالقطاع التكنولوجي

مكتوم بن محمد يدشن مركز سالم الذكيحمدان بن محمد يطلق برنامج دبي للروبوتات واألتمتة

دبي )االتحاد(

 أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد 
دبي  ولــي عهد  مكتوم،  آل  راشــد  بن 
رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس 
أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، إطالق 
واألتمتة«،  للروبوتات  دبــي  »برنامج 
وذلك بهدف دعم تطوير واختبار وتبني 
وتسريع  واألتمتة،  الروبوتات  تقنيات 
التكنولوجية  التطبيقات  هــذه  تبني 
القطاعات  مختلف  فــي  المتقدمة 
في  يسهم  بما  الرئيسة،  االقتصادية 
تعزيز ريادة دبي إقليمياً وعالمياً لتكون 
واحـــدة مــن أفــضــل مــدن المستقبل 
وتطوير  لتوظيف  استعداداً  وأكثرها 

تكنولوجيا المستقبل.
جاء ذلك خالل زيــارة سمو الشيخ 
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم 
التابعة  للمستقبل«  دبــي  »مختبرات 
لمؤسسة دبي للمستقبل، وقال سموه: 
»أطلقنا برنامج دبي للروبوتات واألتمتة 
بهدف زيادة مساهمة هذا القطاع إلى 
 10 خــالل  المحلي  الناتج  مــن   %9
سنوات.. ونريد أن تصبح دبي ضمن 
لتكنولوجيا  عالمية  مــدن   10 أفضل 
تبني  واألتمتة من خــالل  الــروبــوتــات 
وتطوير تكنولوجيا الروبوتات وتمكين 
ــتــكــار حلول  الــمــواهــب الــوطــنــيــة واب

ومنتجات وخدمات جديدة«.
ويتضمن البرنامج 5 مبادرات رئيسة 
مستقبلية  مــجــاالت   5 على  ــركــز  وي
ــهــدف إلــى  لــأبــحــاث والــتــطــويــر، وي
توفير 200 ألف جهاز آلي »روبوتات« 
واإلنتاجية  الكفاءة  مستويات  لرفع 
والصناعية  الخدمية  القطاعات  في 
تعزيز  في  والمساهمة  واللوجستية، 

تنافسية اقتصاد دبي خالل السنوات 
العشر المقبلة.

ــد ســمــو الــشــيــخ حـــمـــدان بن  ــ وأك
دبي  أن  مكتوم  آل  راشــد  بن  محمد 
قادرة بفضل بنيتها التحتية المتقدمة 
والمتخصصة،  الموهوبة  وكــوادرهــا 
عــلــى الــمــنــافــســة فـــي هـــذا الــســوق 
متسرعاً  تنامياً  الذي يشهد  العالمي 
مجاالت   5 على  التركيز  خــالل  مــن 
رئيسة لأبحاث والتطوير تتمثل في 
اإلنتاج والتصنيع، السياحة وخدمات 
الصحية،  ــة  ــرعــاي وال المتعاملين، 
والخدمات  العمل،  ظــروف  وتحسين 

اللوجستية والنقل.
وقال سموه: »إن الهدف الرئيس وراء 
إطالق البرنامج يتمثل في تحقيق رؤية 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  آل مكتوم، 
مجلس الــوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، 
بأن تكون دبي وجهة عالمية لإلبداع 
في تطبيقات الروبوتات واألتمتة التي 
التنافس  ميادين  أهــم  مــن  أصبحت 
العالم  اقتصادات  أكثر  بين  العلمي 
تصدر  استثنائية  ومنصة  تــقــدمــاً، 
التقنيات الذكية والمبتكرة إلى جميع 

ــى دعــم تنوع  دول الــعــالــم، إضــافــة إل
وتطوير  دبــي  في  المستقبل  اقتصاد 
بخلق  تسهم  متكاملة  معرفية  قاعدة 
واالرتــقــاء  اقتصادية جــديــدة،  فــرص 

بجودة حياة المجتمع«.

مبادرات البرنامج
وّجه سمو الشيخ حمدان بن محمد 
بن راشد آل مكتوم بتخصيص مختبرات 
واألتمتة،  الروبوتات  تقنيات  لتطوير 
واالخــتــبــار  الــبــحــث  عمليات  ــم  ودعــ
والتطوير والتجريب والتوجيه والتطبيق 
والتكامل فيما بينها، إضافة إلى توفير 
مساحة داعمة لتشغيل مشاريع تعاونية 
وإنــشــاء  البحث  تطوير  إلـــى  تــهــدف 
النماذج األولية، وإشراك الجمهور في 

تجارب المنتجات المبتكرة.
وأكد سموه أهمية تمكين المواهب 
بأحدث  الناشئة  والشركات  المحلية 
في  طلباً  األكثر  والمهارات  األدوات 
المستقبل، وتوفير مجموعة من البرامج 
المتخصصة  العمل  وورش  التدريبية 
بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية 
والخاصة والجامعات ومراكز األبحاث 

والتطوير في دولة اإلمارات والعالم.

دبي )االتحاد(

دشن سمو الشيخ مكتوم بن محمد 
بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي 
ــوزراء وزيــر  ــ نــائــب رئــيــس مجلس ال
سالم  »مركز  أمــس،  مساء  المالية، 
في  الطبية«  اللياقة  لفحص  الذكي 

منطقة مركز دبي المالي العالمي.
من  الثانية  النسخة  المركز  ويُعد 
األحدث  وهو  دبي،  إمارة  في  نوعها 
عالمياً في مجال فحص اللياقة، بما 
الصناعية  الثورة  تقنيات  من  يمتلكه 
ــاء االصــطــنــاعــي،  ــذك ــال الــرابــعــة، ك
وأنظمة الروبوت، و»إنترنت األشياء«، 
سهلة  رحلة  جميعها  تضمن  والتي 
وسريعة للفحوص الطبية واستخراج 
اإلقامة  معامالت  وإنــجــاز  النتائج، 
والهوية، في مدة ال تتجاوز 30 دقيقة، 
مع  تماشياً  وذلــك  أوراق،  دون  ومن 
توجهات حكومة دبي ودولة اإلمارات 

وأهدافها االستراتيجية الطموحة.
ثمرة  يُعد  ــذي  ال المركز  ويــهــدف 
ــن الــقــطــاعــيــن  ــي ــة ب ــق ــي شـــراكـــة وث
شركة  بمشاركة  والخاص  الحكومي 
»سمارت سالم« الخاصة، إلى توفير 
خدمات فحص اللياقة الطبية عالية 
 ،)VIP( الشخصيات  لكبار  الجودة 
رجال  من  عريض  قطاع  جانب  إلى 
والعاملين  والمستثمرين،  األعــمــال 
والمؤسسات  الشركات  مختلف  في 

المرموقة التي تحتضنها دبي.
الشيخ  سمو  استقبال  فــي  ــان  وكـ
مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، 

المركز،  إلى مقر  لدى وصول سموه 
المري،  أحمد  محمد  الفريق  معالي 
لإلقامة  العامة  اإلدارة  عــام  مــديــر 
وشؤون األجانب بدبي، وعوض صغير 
الصحة  لهيئة  العام  المدير  الكتبي، 
بدبي، وكبار مسؤولي شركة »سمارت 

سالم«، وعدد من المسؤولين.
وتعرف سمو نائب حاكم دبي، إلى 
رحلة المتعامل داخل المركز، والتي 
وخلت  والــراحــة،  بالسهولة  اتسمت 
األوراق،  مــن  محطاتها  جميع  فــي 
الذكية  التقنيات  أحــدث  واعتمدت 
إلنجاز كل مرحلة، بداية من تسجيل 
فحص  ثــم  ومــن  المتعامل،  بيانات 
واألشــعــة(،  )الـــدم،  الطبية  اللياقة 
الخاصة  المعامالت  إنــجــاز  وحتى 

باإلقامة وبطاقة الهوية.
واطــلــع ســمــوه على غــرف فحص 
الـــدم، وهــي عــبــارة عــن سبع غرف 
ــدث الــتــقــنــيــات الــخــاصــة  تــضــم أحــ
بأخذ عينات الدم ونقلها سريعاً إلى 
النتائج،  وإصــدار  للفحص  المختبر 
السالمة  بــروتــوكــوالت  أفضل  وفــق 

عالمياً،  بها  المعمول  والمأمونية 
داخــل  العمل  سير  سموه  تابع  كما 
مفصل  شرح  إلى  واستمع  المختبر، 
التجهيزات  حــول  المختصين  مــن 
يضمها  الـــتـــي  ــوى  ــمــســت ال ــة  ــي عــال
المختبر، والدقة الفائقة التي يتم بها 
النتائج  وإصدار  الدم  عينات  تحليل 

في غضون دقائق معدودة.
بن  مكتوم  الشيخ  سمو  تفقد  كما 
وحدة  مكتوم،  آل  راشــد  بن  محمد 
األشــعــة الــتــي تضم 3 غـــرف، تــدار 
جميعها بوساطة الذكاء االصطناعي، 
بداية من التقاط صورة األشعة إلى 
في  وتضمينها  النتائج،  اســتــخــراج 

تقرير اللياقة الطبية للمتعامل.
)آمر(  خدمة  عند  سموه  وتوقف 
لتكون  بالمركز،  إلحاقها  تم  التي 
الطبي،  الــفــحــص  خــدمــات  جميع 
ومـــعـــامـــالت وإجـــــــراءات اإلقــامــة 
واحد،  سقف  تحت  الهوية،  وبطاقة 
ــســرعــة والـــدقـــة الــمــطــلــوبــة،  ــال وب
وتوفيراً  المتعاملين،  على  تسهياًل 

لوقتهم وجهدهم.

 دعا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم جميع اجلهات احلكومية 
والشركات اخلاصة يف دبي إلى تعزيز التعاون مع مختلف املراكز البحثية واألكادميية 
بالدولة والعالم إلنشاء بيئة تنظيمية وقانونية داعمة للروبوتات واألمتتة يف دبي، 

وتطوير قاعدة معرفية محلية لدراسة املعايير واملواصفات الفنية ومختلف التقنيات 
احلديثة، مؤكدًا أهمية الشراكة مع اجلامعات الوطنية والعاملية يف دبي لدعم 

املواهب الواعدة، وقيادة جهود البحث العملي مبختلف القطاعات التكنولوجية، 
وتوظيف احللول املبتكرة لالرتقاء بتنافسية االقتصاد الوطني.

أكد عوض صغير الكتبي، املدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن منظومة الرعاية 
الصحية يف دبي، بفضل رؤية القيادة احلكيمة، مستمرة يف توفير أفضل املعايير 

واإلمكانات التي ترسخ مكانة اإلمارة يف مجال الرعاية الصحية عبر منظومة متكاملة 
من منشآت صحية متطورة وكوادر طبية، وجتهيزات وتقنيات حديثة.

تعاون

أفضل المعايير واإلمكانات

 حمدان بن محمد خالل زيارته »مختبرات دبي للمستقبل« )من المصدر(

مكتوم بن محمد خالل تدشينه مركز سالم الذكي لفحص اللياقة الطبية في منطقة مركز دبي المالي العالمي )من المصدر(

يبلغ ارتفاعها 850 مترًا

سلطــــــان القاسمي: »استراحة 

جبل ديم« هدية جديدة لكلباء 

وقال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
- في مداخلة هاتفية عبر برنامج »الخط المباشر« الذي يبث 
عبر إذاعة وتلفزيون الشارقة - كنا قد اخترنا في السابق أعلى 
قمة جبلية في مدينة كلباء إلنشاء استراحة، وهي قمة جبل كتابة 
التي يبلغ ارتفاعها نحو 1050 متراً، ولكن استبدلناها بعد ذلك 
بقمة جبل ديم، وذلك ألسباب عديدة، منها صعوبة الوصول إلى 
قمة جبل كتابة ليس ألنها شاهقة االرتفاع، وإنما نظراً لطبيعة 
الجبل التي تتطلب إنشاء جسور بتكلفة مرتفعة لتمهيد الوصول 
كلباء وإنما  أنها ال تطل على منظر يعرض مدينة  إليها، كما 
تعرض أعداداً من الجبال فقط. وأضاف صاحب السمو حاكم 
الشارقة: »في الوقت الذي تكشفت لنا فيه هذه العوائق، وجدنا 
أن قمة جبل ديم سهلة الوصول، وترى مدينة كلباء كاملة، وتطل 
على البحر بوضوح، ودرجة الحرارة بها منخفضة، ويبلغ ارتفاعها 
850 متراً، وبذلك ال يوجد فرق بين قمة جبل كتابة وقمة جبل 
ديم من حيث الوصول إلى السحب، فالسحب تكون دائماً على 
ارتفاع 600 متر، فيصطدم السحاب بالجبل عند ارتفاع 600 
متر ثم يصعد فوق الجبل في مشهد جميل، وبذلك نكون قد 
حققنا ما نسعى إليه دون عناء في الوصول إلى قمة الجبل، 

وكذلك من دون تكلفة«. 
وقال سموه: »كما أن قمة جبل كتابة ال يمكننا بناء أي شيء آخر 
عليها، بينما سنبني في جنوب موقع استراحة جبل ديم مركزاً 
حيوياً يتكون من ملعب لكرة القدم على مساحة كبيرة، وفندقاً 
الستقبال الفرق التي تريد أن تعسكر أو تخيم هناك، فسيكون 
هذا المكان بدياًل ألوروبا حتى في شهور فصل الصيف؛ نظراً 

النخفاض درجة الحرارة في هذا الموقع«. 
وأوضح سموه أن العمل جاٍر اآلن على التصميم، وهذا العمل 
هو »هدية لكلباء« وستشتهر االستراحة، بإذن اهلل، بـ »المنتدى 
زراعتها هناك، وسيستخدم  التي ستتم  وبالفواكه  الرياضي«، 
السحب،  استغالل  خــالل  من  للري  جديداً  نظاماً  المشروع 
حيث سيتم إدخال السحابة في جهاز يسحب منها المياه إلى 
المزروعات مباشرة، كما ستضم المنطقة مشروعاً استثمارياً 
لأرض  االنتماء  أهمية  وحــول  هناك.  السكن  في  للراغبين 
والوطن، قال صاحب السمو حاكم الشارقة: هذه بلدان ال بد 
ألهلها أن يفتخروا بها، وال بد لكل إنسان أن يفتخر ببلده، وينتمي 
إلى األرض التي حوته، فاألرض مثل األم ولكن بشكل »عكسي«، 
البداية  تشكل  إحداهما  ولكن  اإلنــســان،  تحتضن  فكلتاهما 
واألخــرى النهاية، فــاألم تحمل االبــن في بطنها حتى إذا كبر 
وضعته على ظهرها، بينما األرض تحمل اإلنسان على ظهرها ثم 
تضمه في بطنها، وفي ذلك قال اهلل سبحانه وتعالى في سورة 
طه: »ِمنَْها َخلَْقنَاُكْم َوِفيَها نُِعيُدُكْم َوِمنَْها نُْخِرُجُكْم تَاَرةً أُْخَرى؟«. 

محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  واختتم 
القاسمي، عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة، حديثه، قائاًل: 
لكل  والسكينة  واالستقرار  للجميع  والتوفيق  الخير  »نتمنى 
البشر  ينعم على  وتعالى  بإذن اهلل - فاهلل سبحانه  البلدان- 
في كل الظروف حتى في أصعبها نجد لطفه يحيط بنا وكذلك 
رحمته التي وسعت كل شيء، فكما نالحظ األخبار اآلن تتوارد 
من فيضانات إلى حرائق وزالزل وحروب، ونحن نحمد اهلل كثيراً 

على نعمه ولطفه بعباده«.

الشارقة )وام(

قال صاحب السمو الشيخ الدكتور 

سلطان بن محمد القاسمي، عضو 

المجلس األعلى حاكم الشارقة: 

»إنه تم اختيار قمة جبل ديم إلنشاء 

استراحة في مدينة كلباء بداًل عن 

قمة جبل كتابة؛ نظرًا لسهولة 

الوصول إليها، وقلة تكلفة 

اإلنشاء عليها، وروعة المنظر من 

فوقها، حيث تطل على البحر، 

كاشفة المدينة بأكملها، إلى 

جانب إمكانية إنشاء مرافق بها، 

ستتضمن منتدى رياضيًا وفندقًا 

للتخييم ومشروعًا استثماريًا 

سكنيًا، باإلضافة إلى المنظر البديع 

الذي تجسده مزارع الفواكه التي 

سيتم إنشاؤها في المنطقة«، 

واصفًا سموه هذه االستراحة بـ 

»هدية لكلباء«.

حاكم الفجيرة مستقباًل سفير الدولة لدى بنغالديش )وام(

سعود بن صقر يحضر أفراح غباش والفالسي يف أبوظبي 

رأس الخيمة )وام(

عضو  القاسمي،  صقر  بن  سعود  الشيخ  السمو   حضر صاحب 
المجلس األعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، حفل االستقبال الذي أقيم 
بمناسبة زفاف سيف سعيد أحمد بن غباش، إلى كريمة محمد بن 
غانم الفالسي، وذلك في فندق قصر اإلمارات بأبوظبي. وقدم سموه 
التهاني والتبريكات للعريس وذويه وذوي العروس بهذه المناسبة، وتمنى 
للعروسين حياة أسرية سعيدة ومستقرة وهانئة. كما حضر الحفل إلى 
جانب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، الشيخ خالد بن سعود بن 
صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب االستثمار والتطوير في 
رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ راشد 
بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وعدد من 

سعود بن صقر القاسمي خالل حضوره الحفل )وام(المسؤولين، وجمع من األهل واألصدقاء.
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»هي لنا دار«..
العربية  المملكة  اختارته  شعار 

لالحتفال  عنوانًا  السعودية، 
92 الذي  الـ  بعيدها الوطني 
من  والعشرين  الثالث  يوافق 
تعبيرًا  ليكون  سبتمبر،  شهر 

»مملكة  مكانة  عن  صادقًا 
كبيرًا  وطنًا  باعتبارها  العز«، 

المقيمين  وكل  والعرب  ألهلها 
إليها من  والقادمين  أرضها  على 

العالم. دول  مختلف 
وألن  السعودية بحق دار لكل 

تحتفي  والمسلمين،  العرب 
قيادة  المتحدة  العربية  اإلمارات 

الوطني  باليوم  سنويًا  وشعبًا 
السمو  صاحب  ووصف  للمملكة. 

الشيخ محمد بن زايد آل 
حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان، 

اهلل- في إحدى مقوالت سموه- 
الخيمة  »عمود  بـ  السعودية 
مؤكدًا  والعربية«،  الخليجية 

أن أمنها واستقرارها من  سموه 
أمن واستقرار اإلمارات. كما 

الشيخ  السمو  أشار صاحب 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 

الدولة رئيس مجلس  رئيس 
الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، 

في تصريح سابق، إلى أن اليوم 
مناسبة  السعودي  الوطني 

فيها  نجدد  جميعًا،  علينا  عزيزة 
المحبة..  فيها  ونرسخ  األخوة، 

مستقبل  نحو  منها  وننطلق 
يجمعهما  لشعبين  وأجمل  أفضل 

طموح ال يحده حدود. وتوطدت 
الراسخة  عالقات األخوة 

اإلمارات  بين  الكاملة  والشراكة 
ورؤى  والسعودية، بفضل جهود 

الشيخ  السمو  صاحب  وتوجيهات 
محمد بن زايد آل نهيان، رئيس 

الدولة، حفظه اهلل، وأخيه 
الشريفين  الحرمين  خادم 

آل  الملك سلمان بن عبدالعزيز 
العربية  المملكة  ملك  سعود، 

السعودية.
والسعودية  اإلمارات  وترتبط 

واستراتيجية  أخوية  بعالقات 
وروابط أصيلة  راسخة، 

مقومات  إلى  تستند  ومتجذرة، 
الثقافي  اإلرث  أساسها  ثابتة، 

والتطلعات  المشترك،  والتاريخ 
الهادفة  الواحدة  التنموية 

إلى توفير كل سبل االستقرار 
البلدين،  لشعبي  والرخاء 

لألجيال  مزدهر  مستقبل  وضمان 
القادمة.

بين  الثنائية  العالقات  وُتعد 
للعالقات  متينًا  أساسًا  البلدين 

مجلس  دول  بين  المتميزة 
العربية،  الخليج  لدول  التعاون 

والتنمية  لالستقرار  وداعمًا 
المنطقة، وعلى  واالزدهار في 

والعالمي. اإلقليمي  الصعيدين 

اإلمـــــــــــــــــارات تشـــــــــــارك السعــــــوديــــــة 
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مساعد  شلبي،  السيد  السفير  أوضح 
ــقــاً،  ــمــصــري ســاب ــة ال ــخــارجــي وزيــــر ال
للمجلس  األســبــق  التنفيذي  والــمــديــر 
الــمــصــري لــلــشــؤون الـــخـــارجـــيـــة، في 
المملكة  أن  لـــ»االتــحــاد«،  تــصــريــحــات 
مدى  على  ارتبطت  السعودية  العربية 
ــود الــتــســعــة الــمــاضــيــة بــســيــاســة  ــق ــع ال
ــات إقــلــيــمــيــة  ــاقـ ــة نــشــطــة وعـ خــارجــي
جلياً  يظهر  الذي  األمر  متوازنة،  ودولية 
التي  الدبلوماسية  العاقات  شبكة  في 
العالم،  دول  مختلف  مع  المملكة  تقيمها 
»محل  السعودية  الدبلوماسية  أن  مؤكداً 
تقدير« من قبل مختلف القوى اإلقليمية 
المجتمع  وهيئات  ومنظمات  والعالمية 

الدولي.
وتُعد السعودية أكثر دولة عربية لديها 
183 بعثة  بعثات دبلوماسية في الخارج بـ
المواقع  تصنيف  وبحسب  العالم،  حول 
جاءت  الدبلوماسية،  بالشؤون  المعنية 
من  عالمياً   30 ـــ ال المركز  في  المملكة 
الدبلوماسية في الخارج. البعثات  ناحية 
السعودية  الدبلوماسية  البعثات  وتضم 
قنصلية،  و18  سفارة،   158 الخارج  في 
وتتصدر  ــاً،  ــجــاري ت ومــكــتــبــاً  ــود،  ــ وف و6 
 49 بـ السعودية  السفارات  عدد  أفريقيا 
 ،37 بـ آسيا  ثم   ،43 بـــ أوروبــا  ثم  سفارة، 
 ،24 بـــ والجنوبية  الشمالية  أميركا  ثــم 

5 سفارات. بـ وأخيراً قارة أستراليا 
وأشار مساعد وزير الخارجية المصري 
بإقامة  العالم  دول  غالبية  اهتمام  إلــى 
عاقات كاملة وشاملة مع المملكة العربية 
السعودية  قابلته  الذي  األمر  السعودية، 
ــر تــحــركــات  ــن االهـــتـــمـــام عــب ــد مـ ــمــزي ب
دبلوماسية نشطة وسياسة خارجية فاعلة 
اإلقليمية  المكانة  عــزز  مما  ومــتــوازنــة، 
السعودية  رئاسة  ولعل  للمملكة،  والدولية 
لقمة مجموعة العشرين تؤكد مدى الثقل 

اإلقليمي والتأثير الدولي للمملكة.
 ،2019 عــام  ديسمبر  مــن  األول  وفــي 
الــســعــوديــة،  الــعــربــيــة  المملكة  تسلمت 
مجموعة  رئــاســة  تاريخية،  سابقة  فــي 
في  دولــــة  أول  ــحــت  وأصــب ــن،  ــعــشــري ال
مجموعة  أكبر  تقود  العربية  المنطقة 
مــن حجم   %75 دولــهــا  تــشــكــل  دولــيــة 
الناتج  مــن  و%80  العالمية،  الــتــجــارة 

العالمي. االقتصادي 

ــارس من  ــرأســت الــســعــوديــة فــي مـ وت
افتراضية  استثنائية  قمة   2020 عــام 
لتنسيق  ــن  ــعــشــري ال مــجــمــوعــة  لـــقـــادة 
مكافحة  مــجــال  فــي  الــدولــيــة  الــجــهــود 
تأثيرها  من  والحد  »كــورونــا«،  جائحة 
القمة  وتعهدت  واالقتصادي،  اإلنساني 
دوالر  تريليونات   5 بضخ  االستثنائية 

»كورونا«. أزمة  تداعيات  لمواجهة 
الــســيــد شــلــبــي على  الــســفــيــر  وشـــدد 
تلعبه  ــذي  ــ ال ــدور  ــ الـ ــة  ــي وأهــم ــة  حــيــوي
مختلف  فــي  الــســعــوديــة  الــدبــلــومــاســيــة 
الــقــضــايــا اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، وهــو 
ــا ظــهــر بــشــكــل واضـــح خـــال رئــاســة  م
التي  الــعــشــريــن  لمجموعة  الــســعــوديــة 
التنموية  المساهمات  من  العديد  قدمت 
الــدول  لصالح  اإلنسانية  والــمــبــادرات 

»كورونا«. جائحة  من  المتضررة 

دور حيوي
بركات  الفلسطيني،  الدبلوماسي  أشار 
الفرا، سفير فلسطين لدى القاهرة سابقاً، 
ــدور  ال ــى  إل ــحــاد«،  ـــ»االت ل فــي تصريحات 
المملكة  تلعبه  ــذي  ال والحيوي  الــريــادي 
العربية السعودية في دعم جهود المجتمع 
الدولي ومعالجة مختلف القضايا اإلقليمية 
والدولية عبر عضويتها الفاعلة واإليجابية 
في هيئة األمم المتحدة، مؤكداً أن المملكة 
منذ توقيعها على ميثاق المنظمة الدولية 
في عام 1945 تحرص على إنجاح الجهود 
األممية إلحال األمن والسام سواء على 
معتمدة  الــدولــي،  أو  اإلقليمي  المستوى 
ثقلها السياسي، وقوتها االقتصادية،  على 

ودورها الحيوي.
وكانت المملكة العربية السعودية ضمن 
51 دولة وقعت على ميثاق األمم المتحدة، 
الملك  آنــذاك،  وزير خارجيتها  مثلها  وقد 
وتعهدت  سعود،  آل  عبدالعزيز  بن  فيصل 
المنظمة  دعـــم  عــلــى   بالعمل  المملكة 
على  وقد حصلت  المتخصصة،  ووكاالتها 
األمم  في  ولجان  منظمات  عــدة  عضوية 
الدولية،  التجارة  منظمة  منها:  المتحدة، 
الدائمين،  للمندوبين  الدولية  والرابطة 
في  المادي  غير  الثقافي  التراث  ولجنة 

منظمة »اليونسكو«، وغيرها.
أن  الفلسطيني  الــدبــلــومــاســي  ــد  ــ وأك
تمثل  بــاتــت  السعودية  العربية  المملكة 
السياسة  مــعــادالت  فــي  رئيسياً  مــحــوراً 
الدولية، ال سيما بعدما نجحت على مدى 
العقود الماضية في بناء عاقات متوازنة 
إقليمياً ودولياً، مما جعلها تشارك بفاعلية 

وإيجابية في صناعة القرار العالمي.

دعم األصدقاء 
رئيس  نائب  غباشي،  مختار  الــدكــتــور 
السياسية  ــدراســات  ــل ل الــعــربــي  الــمــركــز 
واالســتــراتــيــجــيــة، أكـــد لــــ»االتـــحـــاد«، أن 
ترتكز  الــســعــوديــة  الــخــارجــيــة  الــســيــاســة 
وراسخة  ثابتة  عــدة  ومــبــادئ  أســس  على 
مجاالت  في  النشط  التحرك  أبرزها  لعل 
الجسيمة  والتحديات  األزمـــات  مواجهة 
دعم  على  والعمل  العالم،  يشهدها  التي 
اإلقليمي  المستويين  على  واألمــن  السلم 
والدولي، وتعزيز أوجه التعاون مع مختلف 
دول العالم، فضًا عن الحرص على دعم 

أوقــات  فــي  والصديقة  الشقيقة  الـــدول 
المرتكزات  من  وغيرها  والمحن،  الشدة 
السعودية  العربية  المملكة  أكسبت  التي 
مرموقة  ودبــلــومــاســيــة  سياسية  مــكــانــة 

إقليمياً ودولياً.
السعودية  العربية  المملكة  وتــحــرص 
للدول  الدعم  أوجــه  مختلف  تقديم  على 
أزمــات  تعاني  التي  والشقيقة  الصديقة 
اقتصادية أو إنسانية، وعلى سبيل المثال 
المشروعات  عــدد  وصــل  ـ  الحصر  ال  ـ 
اإلنسانية التي أقامها مركز الملك سلمان 
لإلغاثة واألعمال اإلنسانية منذ تأسيسه 
في مايو 2015 حتى أغسطس 2020 إلى 
1350 مشروعاً إنسانياً في 53 دولة حول 
العالم، وجاء في مقدمة الدول المستفيدة 
اليمن، تليها فلسطين، ثم سوريا، وبعدها 

الصومال.
الروهينجا،  أقلية  بأزمة  يتعلق  وفيما 
بــلــغــت قــيــمــة الــمــســاعــدات الــســعــوديــة 
المخصصة للنازحين الروهينجا ما يقارب 

88 مليون دوالر لتنفيذ 27 مشروعاً إغاثياً، 
نُفذت من خال مركز  17 مشروعاً  منها 
الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية 
18 مليون دوالر أميركي  بمبلغ يزيد على 

خال الفترة بين عامي 2016 و2020.
تــعــزيــز  ــاشــي أن  الـــدكـــتـــور غــب وأكــــد 
مرتكزات  يتصدر  الخليجي  التضامن 
السعودية،  الخارجية  السياسة  وأولويات 
السعودية  تــحــرص  المنطلق  هــذا  ومــن 
التنسيق  مجالس  إنشاء  في  التوسع  على 
دول  فــي  أشقائها  مــع  الــتــعــاون  لتطوير 
اإلماراتي  التنسيق  مجلس  مثل  الخليج، 
السعودي  التنسيق  ومجلس  السعودي،  ـ 
ـ  السعودي  التنسيق  ومجلس  الكويتي،  ـ 
التي  الــمــبــادرات  من  وغيرها  الُعماني، 
وتحقق  الخليجي  الــصــف  وحــدة  تــخــدم 
الذي  الخليجي  التعاون  مجلس  أهــداف 
تجربته  نــجــاح  على  السعودية  تــحــرص 
الخامس  فــي  تــأســس  أن  منذ  الــرائــدة 

والعشرين من مايو عام 1981.

المملكة محور رئيسي في السياسات اإلقليمية والدولية 

بيت العرب
الدبلوماسيـة النشطـة والفاعلــة عــززت 
المكانة اإلقليمية والدولية للسعوديـة

خطــــــــــــــــــــط 
استراتيجية

أنور  الدكتور  اللواء  أوضح 
رئيس  عشقى،  ماجد 
األوسط  الشرق  مركز 

االستراتيجية  للدراسات 
يف  جدة،  يف  والقانونية 

أن  لـ»االحتاد«،  تصريحات 
اإلرهاب  واجهت  السعودية 

استراتيجية،  بخطط 
عدة:  مراحل  وعلى 

تتمثل  األولى  املرحلة 
عن  اإليجابي  الدفاع  يف 

من  مبنعه  املواجهة  طريق 
وتقدمي  أهدافه،  حتقيق 
واملرحلة  للعدالة،  أفراده 

الضربة  يف  تتمثل  الثانية 
طريق  عن  االستباقية 

مخططاته،  إحباط 
تتمثل  الثالثة  واملرحلة 
للدول  العون  تقدمي  يف 

والشقيقة. الصديقة 
السعودية  واستضافت 

املؤمتر   2005 يف فبراير 
اإلرهاب  ملكافحة  الدولي 

أكثر  فيه  شارك  الذي 
50 دولة عربية  من 

فضاًل  وأجنبية،  وإسالمية 
كبير  لعدٍد  ممثلني  عن 

الدولية  املنظمات  من 
اململكة  وبذلت  واإلقليمية، 

هذا  إلجناح  متميزًا  جهدًا 
منها  إميانًا  الدولي،  املؤمتر 

األسرة  عزم  ميثل  بأنه 
على  للقضاء  الدولية 

على  القضاء  وأن  اإلرهاب، 
بتعاون  إال  لن يتم  اإلرهاب 
جذوره  استئصال  يف  دولي 

أسبابه. ومعاجلة 

أحمد مراد )القاهرة(

أشاد خبراء ودبلوماسيون بنجاح 

السياسة الخارجية للمملكة العربية 

السعودية في بناء عالقات واسعة 

ومتوازنة إقليميًا ودوليًا، مما جعلها تشارك 

بفاعلية وإيجابية في صناعة القرار العالمي، 

مؤكدين أن المملكة باتت تمثل محورًا رئيسيًا في 

معادالت السياسة اإلقليمية والدولية. وأكد الخبراء 

والدبلوماسيون لـ»االتحاد«، أن تحركات الدبلوماسية 

السعودية النشطة والفاعلة عززت المكانة اإلقليمية 

والدولية للمملكة، األمر الذي جعلها تقود أكبر 

مجموعة دولية ممثلة في »مجموعة العشرين«، مما 

يؤكد مدى الثقل اإلقليمي والتأثير الدولي للمملكة 

العربية السعودية.

اهتمــام دول العالــم بـإقـامــة عــالقــات شاملــة مــع المملكــة

واسعة ومتوازنة
عالقات
مع مختلف دول العالم

أكثـــر دولـــة عربيـــة لديهـــا بعثـــات دبلوماسيـــة
فـــي الخــــــارج بعـــــدد 183 بعثــــة حــــول العالــــم

»العشرين«
أكبـــــــر مجمــــوعـــــــة دوليــــــة
تقـــودهـــــــــا السعـــوديــــــــــــة

عالقات 
واسعة

كانت اململكة العربية 
استضافت  السعودية 
يف عام 2021 قمتني 

خليجيتني، األولي 
يف 5 يناير 2021، 

وهي القمة اخلليجية 
الـ41 التي ُعقدت يف 

مدينة العال، والثانية 
يف 14 ديسمبر2021، 

وهي القمة اخلليجية 
الـ42 التي ُعقدت 

يف مدينة الرياض، 
وقد رسمت خريطة 

طريق شاملة لتحقيق 
التكامل، وتوحيد صف 

دول مجلس التعاون 
اخلليجي. وقبل انعقاد 
القمة اخلليجية الـ42، 

وحتديدًا يف 22 نوفمبر 
2021، افُتتح مقر القيادة 
العسكرية املوحدة لدول 
مجلس التعاون اخلليجي 

مبدينة الرياض بهدف 
تعزيز التكامل الدفاعي 

واألمن اجلماعي املشترك 
بني دول املجلس.

تعزيز 
الترابط 

حترص اململكة على 
دعم العمل العربي، 

وتعزيز أواصر الترابط 
بني الدول العربية عبر 

العديد من املبادرات 
واالقتصادية  السياسية 

والدبلوماسية، ومن 
هذا املنطلق جاء إعالن 
السعودية يف مطلع عام 

2020 عن تأسيس مجلس 
الدول العربية واألفريقية 
املطلة على البحر األحمر 

وخليج عدن، ويضم 
املجلس دول: السعودية، 

واألردن، ومصر، والسودان، 
والصومال،  وجيبوتي، 

واليمن.
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العمل على دعم 
السلم واألمن

مختار غباشي

 ثقل إقليمي ودولي 
للدبلوماسية 

السعودية

السيد شلبي



مساعد  شلبي،  السيد  السفير  أوضح 
ــقــاً،  ــمــصــري ســاب ــة ال ــخــارجــي وزيــــر ال
للمجلس  األســبــق  التنفيذي  والــمــديــر 
الــمــصــري لــلــشــؤون الـــخـــارجـــيـــة، في 
المملكة  أن  لـــ»االتــحــاد«،  تــصــريــحــات 
مدى  على  ارتبطت  السعودية  العربية 
ــود الــتــســعــة الــمــاضــيــة بــســيــاســة  ــق ــع ال
ــات إقــلــيــمــيــة  ــاقـ ــة نــشــطــة وعـ خــارجــي
جلياً  يظهر  الذي  األمر  متوازنة،  ودولية 
التي  الدبلوماسية  العاقات  شبكة  في 
العالم،  دول  مختلف  مع  المملكة  تقيمها 
»محل  السعودية  الدبلوماسية  أن  مؤكداً 
تقدير« من قبل مختلف القوى اإلقليمية 
المجتمع  وهيئات  ومنظمات  والعالمية 

الدولي.
وتُعد السعودية أكثر دولة عربية لديها 
183 بعثة  بعثات دبلوماسية في الخارج بـ
المواقع  تصنيف  وبحسب  العالم،  حول 
جاءت  الدبلوماسية،  بالشؤون  المعنية 
من  عالمياً   30 ـــ ال المركز  في  المملكة 
الدبلوماسية في الخارج. البعثات  ناحية 
السعودية  الدبلوماسية  البعثات  وتضم 
قنصلية،  و18  سفارة،   158 الخارج  في 
وتتصدر  ــاً،  ــجــاري ت ومــكــتــبــاً  ــود،  ــ وف و6 
 49 بـ السعودية  السفارات  عدد  أفريقيا 
 ،37 بـ آسيا  ثم   ،43 بـــ أوروبــا  ثم  سفارة، 
 ،24 بـــ والجنوبية  الشمالية  أميركا  ثــم 

5 سفارات. بـ وأخيراً قارة أستراليا 
وأشار مساعد وزير الخارجية المصري 
بإقامة  العالم  دول  غالبية  اهتمام  إلــى 
عاقات كاملة وشاملة مع المملكة العربية 
السعودية  قابلته  الذي  األمر  السعودية، 
ــر تــحــركــات  ــن االهـــتـــمـــام عــب ــد مـ ــمــزي ب
دبلوماسية نشطة وسياسة خارجية فاعلة 
اإلقليمية  المكانة  عــزز  مما  ومــتــوازنــة، 
السعودية  رئاسة  ولعل  للمملكة،  والدولية 
لقمة مجموعة العشرين تؤكد مدى الثقل 

اإلقليمي والتأثير الدولي للمملكة.
 ،2019 عــام  ديسمبر  مــن  األول  وفــي 
الــســعــوديــة،  الــعــربــيــة  المملكة  تسلمت 
مجموعة  رئــاســة  تاريخية،  سابقة  فــي 
في  دولــــة  أول  ــحــت  وأصــب ــن،  ــعــشــري ال
مجموعة  أكبر  تقود  العربية  المنطقة 
مــن حجم   %75 دولــهــا  تــشــكــل  دولــيــة 
الناتج  مــن  و%80  العالمية،  الــتــجــارة 

العالمي. االقتصادي 

ــارس من  ــرأســت الــســعــوديــة فــي مـ وت
افتراضية  استثنائية  قمة   2020 عــام 
لتنسيق  ــن  ــعــشــري ال مــجــمــوعــة  لـــقـــادة 
مكافحة  مــجــال  فــي  الــدولــيــة  الــجــهــود 
تأثيرها  من  والحد  »كــورونــا«،  جائحة 
القمة  وتعهدت  واالقتصادي،  اإلنساني 
دوالر  تريليونات   5 بضخ  االستثنائية 

»كورونا«. أزمة  تداعيات  لمواجهة 
الــســيــد شــلــبــي على  الــســفــيــر  وشـــدد 
تلعبه  ــذي  ــ ال ــدور  ــ الـ ــة  ــي وأهــم ــة  حــيــوي
مختلف  فــي  الــســعــوديــة  الــدبــلــومــاســيــة 
الــقــضــايــا اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، وهــو 
ــا ظــهــر بــشــكــل واضـــح خـــال رئــاســة  م
التي  الــعــشــريــن  لمجموعة  الــســعــوديــة 
التنموية  المساهمات  من  العديد  قدمت 
الــدول  لصالح  اإلنسانية  والــمــبــادرات 

»كورونا«. جائحة  من  المتضررة 

دور حيوي
بركات  الفلسطيني،  الدبلوماسي  أشار 
الفرا، سفير فلسطين لدى القاهرة سابقاً، 
ــدور  ال ــى  إل ــحــاد«،  ـــ»االت ل فــي تصريحات 
المملكة  تلعبه  ــذي  ال والحيوي  الــريــادي 
العربية السعودية في دعم جهود المجتمع 
الدولي ومعالجة مختلف القضايا اإلقليمية 
والدولية عبر عضويتها الفاعلة واإليجابية 
في هيئة األمم المتحدة، مؤكداً أن المملكة 
منذ توقيعها على ميثاق المنظمة الدولية 
في عام 1945 تحرص على إنجاح الجهود 
األممية إلحال األمن والسام سواء على 
معتمدة  الــدولــي،  أو  اإلقليمي  المستوى 
ثقلها السياسي، وقوتها االقتصادية،  على 

ودورها الحيوي.
وكانت المملكة العربية السعودية ضمن 
51 دولة وقعت على ميثاق األمم المتحدة، 
الملك  آنــذاك،  وزير خارجيتها  مثلها  وقد 
وتعهدت  سعود،  آل  عبدالعزيز  بن  فيصل 
المنظمة  دعـــم  عــلــى   بالعمل  المملكة 
على  وقد حصلت  المتخصصة،  ووكاالتها 
األمم  في  ولجان  منظمات  عــدة  عضوية 
الدولية،  التجارة  منظمة  منها:  المتحدة، 
الدائمين،  للمندوبين  الدولية  والرابطة 
في  المادي  غير  الثقافي  التراث  ولجنة 

منظمة »اليونسكو«، وغيرها.
أن  الفلسطيني  الــدبــلــومــاســي  ــد  ــ وأك
تمثل  بــاتــت  السعودية  العربية  المملكة 
السياسة  مــعــادالت  فــي  رئيسياً  مــحــوراً 
الدولية، ال سيما بعدما نجحت على مدى 
العقود الماضية في بناء عاقات متوازنة 
إقليمياً ودولياً، مما جعلها تشارك بفاعلية 

وإيجابية في صناعة القرار العالمي.

دعم األصدقاء 
رئيس  نائب  غباشي،  مختار  الــدكــتــور 
السياسية  ــدراســات  ــل ل الــعــربــي  الــمــركــز 
واالســتــراتــيــجــيــة، أكـــد لــــ»االتـــحـــاد«، أن 
ترتكز  الــســعــوديــة  الــخــارجــيــة  الــســيــاســة 
وراسخة  ثابتة  عــدة  ومــبــادئ  أســس  على 
مجاالت  في  النشط  التحرك  أبرزها  لعل 
الجسيمة  والتحديات  األزمـــات  مواجهة 
دعم  على  والعمل  العالم،  يشهدها  التي 
اإلقليمي  المستويين  على  واألمــن  السلم 
والدولي، وتعزيز أوجه التعاون مع مختلف 
دول العالم، فضًا عن الحرص على دعم 

أوقــات  فــي  والصديقة  الشقيقة  الـــدول 
المرتكزات  من  وغيرها  والمحن،  الشدة 
السعودية  العربية  المملكة  أكسبت  التي 
مرموقة  ودبــلــومــاســيــة  سياسية  مــكــانــة 

إقليمياً ودولياً.
السعودية  العربية  المملكة  وتــحــرص 
للدول  الدعم  أوجــه  مختلف  تقديم  على 
أزمــات  تعاني  التي  والشقيقة  الصديقة 
اقتصادية أو إنسانية، وعلى سبيل المثال 
المشروعات  عــدد  وصــل  ـ  الحصر  ال  ـ 
اإلنسانية التي أقامها مركز الملك سلمان 
لإلغاثة واألعمال اإلنسانية منذ تأسيسه 
في مايو 2015 حتى أغسطس 2020 إلى 
1350 مشروعاً إنسانياً في 53 دولة حول 
العالم، وجاء في مقدمة الدول المستفيدة 
اليمن، تليها فلسطين، ثم سوريا، وبعدها 

الصومال.
الروهينجا،  أقلية  بأزمة  يتعلق  وفيما 
بــلــغــت قــيــمــة الــمــســاعــدات الــســعــوديــة 
المخصصة للنازحين الروهينجا ما يقارب 

88 مليون دوالر لتنفيذ 27 مشروعاً إغاثياً، 
نُفذت من خال مركز  17 مشروعاً  منها 
الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية 
18 مليون دوالر أميركي  بمبلغ يزيد على 

خال الفترة بين عامي 2016 و2020.
تــعــزيــز  ــاشــي أن  الـــدكـــتـــور غــب وأكــــد 
مرتكزات  يتصدر  الخليجي  التضامن 
السعودية،  الخارجية  السياسة  وأولويات 
السعودية  تــحــرص  المنطلق  هــذا  ومــن 
التنسيق  مجالس  إنشاء  في  التوسع  على 
دول  فــي  أشقائها  مــع  الــتــعــاون  لتطوير 
اإلماراتي  التنسيق  مجلس  مثل  الخليج، 
السعودي  التنسيق  ومجلس  السعودي،  ـ 
ـ  السعودي  التنسيق  ومجلس  الكويتي،  ـ 
التي  الــمــبــادرات  من  وغيرها  الُعماني، 
وتحقق  الخليجي  الــصــف  وحــدة  تــخــدم 
الذي  الخليجي  التعاون  مجلس  أهــداف 
تجربته  نــجــاح  على  السعودية  تــحــرص 
الخامس  فــي  تــأســس  أن  منذ  الــرائــدة 

والعشرين من مايو عام 1981.

المملكة محور رئيسي في السياسات اإلقليمية والدولية 

بيت العرب
الدبلوماسيـة النشطـة والفاعلــة عــززت 
المكانة اإلقليمية والدولية للسعوديـة

خطــــــــــــــــــــط 
استراتيجية

أنور  الدكتور  اللواء  أوضح 
رئيس  عشقى،  ماجد 
األوسط  الشرق  مركز 

االستراتيجية  للدراسات 
يف  جدة،  يف  والقانونية 

أن  لـ»االحتاد«،  تصريحات 
اإلرهاب  واجهت  السعودية 

استراتيجية،  بخطط 
عدة:  مراحل  وعلى 

تتمثل  األولى  املرحلة 
عن  اإليجابي  الدفاع  يف 

من  مبنعه  املواجهة  طريق 
وتقدمي  أهدافه،  حتقيق 
واملرحلة  للعدالة،  أفراده 

الضربة  يف  تتمثل  الثانية 
طريق  عن  االستباقية 

مخططاته،  إحباط 
تتمثل  الثالثة  واملرحلة 
للدول  العون  تقدمي  يف 

والشقيقة. الصديقة 
السعودية  واستضافت 

املؤمتر   2005 يف فبراير 
اإلرهاب  ملكافحة  الدولي 

أكثر  فيه  شارك  الذي 
50 دولة عربية  من 

فضاًل  وأجنبية،  وإسالمية 
كبير  لعدٍد  ممثلني  عن 

الدولية  املنظمات  من 
اململكة  وبذلت  واإلقليمية، 

هذا  إلجناح  متميزًا  جهدًا 
منها  إميانًا  الدولي،  املؤمتر 

األسرة  عزم  ميثل  بأنه 
على  للقضاء  الدولية 

على  القضاء  وأن  اإلرهاب، 
بتعاون  إال  لن يتم  اإلرهاب 
جذوره  استئصال  يف  دولي 

أسبابه. ومعاجلة 

أحمد مراد )القاهرة(

أشاد خبراء ودبلوماسيون بنجاح 

السياسة الخارجية للمملكة العربية 

السعودية في بناء عالقات واسعة 

ومتوازنة إقليميًا ودوليًا، مما جعلها تشارك 

بفاعلية وإيجابية في صناعة القرار العالمي، 

مؤكدين أن المملكة باتت تمثل محورًا رئيسيًا في 

معادالت السياسة اإلقليمية والدولية. وأكد الخبراء 

والدبلوماسيون لـ»االتحاد«، أن تحركات الدبلوماسية 

السعودية النشطة والفاعلة عززت المكانة اإلقليمية 

والدولية للمملكة، األمر الذي جعلها تقود أكبر 

مجموعة دولية ممثلة في »مجموعة العشرين«، مما 

يؤكد مدى الثقل اإلقليمي والتأثير الدولي للمملكة 

العربية السعودية.

اهتمــام دول العالــم بـإقـامــة عــالقــات شاملــة مــع المملكــة

واسعة ومتوازنة
عالقات
مع مختلف دول العالم

أكثـــر دولـــة عربيـــة لديهـــا بعثـــات دبلوماسيـــة
فـــي الخــــــارج بعـــــدد 183 بعثــــة حــــول العالــــم

»العشرين«
أكبـــــــر مجمــــوعـــــــة دوليــــــة
تقـــودهـــــــــا السعـــوديــــــــــــة

عالقات 
واسعة

كانت اململكة العربية 
استضافت  السعودية 
يف عام 2021 قمتني 

خليجيتني، األولي 
يف 5 يناير 2021، 

وهي القمة اخلليجية 
الـ41 التي ُعقدت يف 

مدينة العال، والثانية 
يف 14 ديسمبر2021، 

وهي القمة اخلليجية 
الـ42 التي ُعقدت 

يف مدينة الرياض، 
وقد رسمت خريطة 

طريق شاملة لتحقيق 
التكامل، وتوحيد صف 

دول مجلس التعاون 
اخلليجي. وقبل انعقاد 
القمة اخلليجية الـ42، 

وحتديدًا يف 22 نوفمبر 
2021، افُتتح مقر القيادة 
العسكرية املوحدة لدول 
مجلس التعاون اخلليجي 

مبدينة الرياض بهدف 
تعزيز التكامل الدفاعي 

واألمن اجلماعي املشترك 
بني دول املجلس.

تعزيز 
الترابط 

حترص اململكة على 
دعم العمل العربي، 

وتعزيز أواصر الترابط 
بني الدول العربية عبر 

العديد من املبادرات 
واالقتصادية  السياسية 

والدبلوماسية، ومن 
هذا املنطلق جاء إعالن 
السعودية يف مطلع عام 

2020 عن تأسيس مجلس 
الدول العربية واألفريقية 
املطلة على البحر األحمر 

وخليج عدن، ويضم 
املجلس دول: السعودية، 

واألردن، ومصر، والسودان، 
والصومال،  وجيبوتي، 

واليمن.
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العمل على دعم 
السلم واألمن

مختار غباشي

 ثقل إقليمي ودولي 
للدبلوماسية 

السعودية

السيد شلبي



القطاع  فــي  الــطــلــب  يــأتــي  ــارات،  ــ اإلمـ فــي   
بقطاعات  مــدفــوعــاً  واللوجستي  الصناعي 
العامة  ــتــجــارة  وال والــتــكــنــولــوجــيــا  التصنيع 
والبناء  والهندسة  والــمــشــروبــات  واألغــذيــة 
هذه  تشكل  حيث  والــغــاز،  النفط  وقطاعات 
الطلب  من   %  64 إلى  يصل  ما  القطاعات 

في السنوات األخيرة.
للقطاع  استثمارات  عن  المملكة  وأعلنت 
للبنية  دوالر  ــيــار  مــل  36 بــلــغــت  ــاص،  ــخـ الـ
لتطوير  توجه  أن  يمكن  اللوجستية،  التحتية 
سالسل  في  السعودية  العربية  المملكة  دور 
وأوروبا،  وآسيا  أفريقيا  التجارية في  التوريد 
على  الخاصة  الكيانات  تشجيع  يتم  لذلك 
التحتية  البنية  لتطوير  الحكومة  مع  التعاون 

المملكة. في  للنقل 
البلدين  فــي  اللوجستيات  قــطــاع  ويــركــز   
وفي  الــحــديــثــة،  التكنولوجيا  توظيف  على 
و»إنــتــرنــت  االصــطــنــاعــي  الــذكــاء  مقدمتها 
األمن  تحسين  في  تشين«  و»البلوك  األشياء« 
االستيراد  عملية  في  والتحكم  والشفافية، 

البالد. والتصدير في 
قدرت  إنتيليجنت«   »مــوردر  تقرير  ووفــق 
اللوجستية  والخدمات  الشحن  ســوق  قيمة 
مليار   84.2 السعودية  العربية  المملكة  في 
عــام  بــنــهــايــة  دوالر«  مــلــيــار   22.95« ــم  درهـ
كبيرة  مكانة  الصناعة  هــذه  وتحتل   ،2019
وديناميكية، مدعومة بقوة باالستثمارات التي 
للسكك  التحتية  البنى  في  المملكة  تقودها 
واللوجستيات  والطرق  والبحرية  الحديدية 
االقتصادي  النمو  عــن  فضاًل  والــمــطــارات، 
واالستثمارات الحكومية، الهادفة إلى التوسع 

البالد. النقل في  الهائل لشبكات 
شبكة  السعودية  العربية  المملكة  وتمتلك 
رئيسية  موانئ  تسعة  تضم  عمالقة،  موانئ 
من  أكثر  مــع  يتعامل  رصيف   200 وحــوالــي 
الموانئ  بين  ومن  المملكة،  تجارة  من   %90
موانئ  ستة  الــبــالد،  فــي  الرئيسية  التسعة 

موانئ صناعية. وثالثة  تجارية، 
العربية  المملكة  في  الموانئ  قطاع  وشهد   
العقود  مدار  على  ملموساً  تطوراً  السعودية 
السفن  أرصفة  عدد  ارتفع  حيث  الماضية، 
من 33 في عام 1976 إلى أكثر 224 رصيفاً، 
المملكة  لــمــوانــئ  اإلجمالية  الــطــاقــة  وتبلغ 
طن  مليون   600 حــوالــي  السعودية  العربية 

متري.
بشبكة  اإلمــارات  دولــة  تتمتع  جانبها،  من 
لعجلة  محركاً  تمثل  متطورة،  بحرية  موانئ 
ــة عن  ــســؤول ــم االقــتــصــاد فـــي الـــدولـــة، وال
البضائع،  ومعظم  النفط  وتصدير  استيراد 

البحرية،  الموانئ  الدولة مجموعة من  وتضم 
لمجموعة  الــتــابــعــة  الــمــوانــئ  ذلـــك  فــي  بــمــا 
بي  »دي  لـ  التابعة  والموانئ  أبوظبي«  »موانئ 
يصل  حيث  الخيمة،  ورأس  وخورفكان  ورلد« 
بحرياً  منفذاً   12 إلى  البحرية  المنافذ  عدد 
النفطية  الموانئ  إلــى  باإلضافة  وتــجــاريــاً، 
تبلغ  بحمولة  بحرية،  مــراس   310 ومجموع 

80 مليون طن من البضائع. حوالي 
ــد مـــن الــمــوانــئ  ــعــدي ــارات ال ــ ــ ــضــم اإلم وت
الكبيرة،  االستيعابية  الطاقات  ذات  البحرية 
ميناء   50 أكــبــر  قائمة  ضمن  تــنــدرج  والــتــي 
الموانئ  تستحوذ  كما  العالم،  في  حــاويــات 
من   %60 نسبته  ما  على  اإلماراتية  البحرية 
والبضائع  الحاويات  مناولة  حجم  إجمالي 

الخليجي. التعاون  إلى دول مجلس  المتجهة 

استراتيجية  شراكات 
بين  الوثيقة  التعاون  عالقات  إطــار  وفــي 
ــارات والــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة  ــ ــ اإلم
استراتيجية  اتفاقية  أبوظبي،  موانئ  وقعت 
الكيميائية  للمحطات  العربية  الشركة  مــع 
الــمــحــدودة »أيـــه ســي تـــي«، إلنــشــاء محطة 
تجارية مخصصة لتخزين السوائل الكيميائية 
من  األولى  لتكون  خليفة،  ميناء  في  السائبة 

نوعها في إمارة أبوظبي. 
العربية  الشركة  بين  االتفاقية  على  وبناء 
سي  »أيــه  المحدودة  الكيميائية  للمحطات 
مساحة  تخصص  أبــوظــبــي،  ــئ  ــوان وم ــي«،  تـ
الميناء  لرصيف  متاخمة  مربع،  متر   50.000
إتاحة  خيار  مع  متراً،   16 عمقه  يبلغ  الــذي 

150.000 متر مربع كمساحة إضافية.
ــى  ويــنــفــذ الــمــشــروع عــلــى خــطــوتــيــن، األول
وبــدأت  تخزين،  وحــدة   44 استخدام  تشمل 
 ،2022 عام  من  الثاني  النصف  في  أعمالها 
من  عــدداً  ستضم  التي  الثانية  المرحلة  أما 
الضخمة، فسيتم  الصناعية  التخزين  وحدات 
المنطقة  توسعة  من  االنتهاء  عقب  تشغيلها 

بالمحطة.  المحيطة 
الكيميائية  السوائل  تخزين  وتضيف محطة 
عــنــد بــــدء تــشــغــيــلــهــا قــّيــمــة لــلــتــســهــيــالت 
أبوظبي  مــوانــئ  تــوفــرهــا  الــتــي  والــخــدمــات، 
أعمالهم، حيث ستسهم  نمو  لدعم  لمتعامليها 
المنتجات  وتخزين  نقل  تكاليف  خفض  في 
الــســائــلــة والـــغـــازيـــة، إضـــافـــة إلـــى مــنــاولــة 
الــزيــوت  تشمل  الــتــي  الــســائــلــة،  المنتجات 
والغازات  األولية  الكيميائية  والمواد  النباتية 

وغيرها. السائلة 
وبــمــوازاة ذلــك، وفــي إطــار حرصها على   
لدعم  االستراتيجية،  الشراكات  بناء  مواصلة 
التجارة  لحركة  المتنامية  المتطلبات  وتلبية 
أعلنت  العربي،  الخليج  منطقة  في  البحرية 
موانئ أبوظبي تأسيس شركة »سفين فيدرز« 
لخدمات إعادة الشحن البحري، بهدف تعزيز 

والمنطقة.  اإلمارات  البحرية في  الخدمات 
أعمال  دعــم  على  فــيــدرز«  »سفين  وتعمل 
مــتــعــامــلــيــهــا مـــن مــشــغــلــي خــطــوط الــشــحــن 
حركة  تمكين  جانب  إلى  الرئيسية،  العالمية 
ربط  زيــادة  خالل  من  المنطقة،  في  التجارة 
كفاءة  أكثر  شحن  خدمات  وتوفير  الموانئ، 
الخطوة  هذه  وتأتي  وخارجها،  المنطقة  في 
طويلة  الــنــمــو  ــؤشــرات  م ضـــوء  فــي  المهمة 
الصناعي  الــقــطــاع  يــشــهــدهــا  الــتــي  ــمــدى  ال

المنطقة. التجارة في  وحركة 

توظيف الذكاء االصطناعي 
و»إنترنت األشياء« و»البلوك 

تشين« في تحسين األمن 
والشفافية

 36 مليار دوالر 
استثمارات القطاع 

الخاص السعودي للبنية 
التحتية اللوجستية 

9 موانئ رئيسية و200 
رصيف تتعامل مع  %90 

من تجارة المملكة

 84.2 مليار درهم قيمة 
سوق الشحن والخدمات 
اللوجستية في المملكة

في   ،2030 رؤيــة  سياسات  تطبيق  في  االستمرار  ويساعد 
الطريق  تمهيد  يعني  ما  مصادره،  وتنويع  االقتصاد  تحرير 
للمزيد من االستقرار في النمو، وتخطو المملكة بثبات نحو 
فضاًل  األجنبية،  االستثمارات  وجذب  األعمال  بيئة  تحسين 

عن توفير فرص العمل في القطاع الخاص. 
بالحوكمة وتحسين  المبادرات، مصحوبة  وتسهم مثل هذه 
سوق العمل، في تسهيل ممارسة األعمال التجارية »3 دقائق 
فقط إلنشاء نشاط تجاري جديد«، وزيادة المرافق الصناعية، 
بجانب زيادة حصة مشاركة المرأة في القوة العاملة، بحسب 

التقرير.  
تؤكد  التي  والتشريعات  الرسمية  القيود  إللغاء  وباإلضافة 
العاملة  القوة  مشاركة  استفادت  العمل،  فرص  في  المساواة 
80% من تكلفة  التي تصل لنحو  المساعدات  النسائية، من 
لذلك،  ونتيجة  النساء.  لتشغيل  كمحفز  األجـــرة،  ســيــارات 
قدرها  بنسبة  العمل،  في  السعودية  المرأة  مشاركة  ارتفعت 
النسبة  الماضية، متجاوزة   4 الـ  السنوات  33% في غضون 
نسبة  ومتوسط   ،%30 عند   2030 ــة  رؤي تستهدفها  التي 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، التي ال تتعدى سوى %27 
فقط، وفقاً لتقرير الصندوق.  صوبفضل استخدام التقنيات 
الرقمية، من المرجح ارتفاع معدالت اإلنتاج، في ظل توفير 
العمالة الشابة التي ال تعوزها الخبرة والدراية باستخدام هذه 
التقنيات. وانتعشت التقنية الرقمية، أثناء انتشار وباء »كوفيد 
اإلنترنت  شبكة  عبر  الصحية  الخدمات  ذلك،  في  بما   ،»19
الرقمية  والمنصة  بُعد  عن  والتعليم  االفتراضية  والمحاكم 
)اعتماد( لتقديم الخدمات المالية. تتسم النظرة المستقبلية 
في  النمو  وسرعة  واالستدامة  بالقوة  السعودي،  لالقتصاد 

كافة القطاعات الخاصة منها والعامة.

بشكل  المملكة،  ونمو  ازدهـــار  على  المحافظة  وتعتمد 
تعيشها  التي  اإلصالحات  زخم  على  الحفاظ  على  أساسي، 
البالد في الوقت الحالي. وبفضل الطفرة الكبيرة في معدالت 
اإلنــشــاءات،  قطاع  يسهم  أن  المنتظر  من  العقاري،  الرهن 

بنسبة مقدرة في مسيرة نمو المملكة.
ومن المتوقع، بلوغ فائض الميزانية خالل هذا عام 2022، 
نسبة قدرها 5.5%، مدعوماً بعمليات التطوير، التي شهدتها 
أسعار  ارتفاع  بجانب  والثاني،  األول  الفصلين  خالل  البالد 
النفط واستمرار زيادة اإليرادات غير النفطية. وبتطبيق رؤية 
المحلي  الناتج  في  المباشرة  النفط  حصة  تراجعت   ،2030
اإلجمالي بنحو 20%، وكذلك في تحصيل اإليرادات العامة 
والصادرات، وفقاً لرئيس بعثة صندوق النقد الدولي للمملكة 

العربية السعودية أمين معاطي.
ويقول معاطي: »كنا نتوقع أن تناهز نسبة التضخم %2.8 
خالل العام الحالي 2022، لكنها لم تتعد حاجز 2.3% في 

الوقت الحالي، ما يجعل تأثيره رهن السيطرة«. 
وعلى صعيد السياحة، أصبح القطاع يلعب دوراً مهماً في 
كبيرة  بحصة  يسهم  أن  المنتظر  من  المملكة، حيث  اقتصاد 
في الناتج المحلي اإلجمالي، بنمو متوقع أكثر من 5%. وتقوم 
المملكة في الوقت الحالي، بإطالق العديد من الفعاليات مثل، 
مهرجان موسم الرياض، فضاًل عن المساهمة الفعالة لموسم 
مفروضة  كانت  التي  القيود  رفع  بعد  خاصة  والعمرة،  الحج 

بسبب جائحة »كورونا«. 
من المرجح استمرار التطورات على صعيد االقتصاد غير 
النفطي، بما في ذلك االستثمارات قيد التخطيط، ما يبشر 
باستمرار هذا التأثير اإليجابي الذي تشهده البالد في هذا 
العام، أيضاً في عام 2023، حسبما جاء في تقرير الصندوق.

االقتصاد السعودي
قــوة.. استـــدامة.. نمــو

حسونة الطيب )أبوظبي(

من المتوقع أن تسجل المملكة العربية السعودية حضورًا 

قويًا ضمن أسرع االقتصادات نموًا في العالم، خالل العام 

الجاري، في الوقت الذي تسهم فيه إصالحات األعمال 

وارتفاع أسعار النفط وقوة اإلنتاج، في التعافي من الركود 

الذي لحق باقتصادات العالم جراء فيروس كورونا، ليحقق 

الناتج المحلي اإلجمالي، نموًا قدره 7.6 %، مسجاًل 

أعلى معدل له منذ ما يقارب 10 سنوات، بحسب التقرير 

االستشاري للمادة 4 الصادر من صندوق النقد الدولي. 

وبصرف النظر عن ارتفاع أسعار السلع، يبقى التضخم رهن 

السيطرة عند 2.8 % خالل عام 2022، في الوقت الذي 

يشدد فيه البنك المركزي للمملكة سياساته التي تتماشى 

مع سياسات االحتياطي الفيدرالي األميركي، وتعزز زيادة 

العائدات غير النفطية وارتفاع إيرادات صادرات النفط، وضع 

المالية العامة.

وبالرقابة اللصيقة للبنك المركزي، يظل القطاع المالي 

السعودي، في نمو مستمر وبعيدًا عن المخاطر. وربما 

ال يكون لزيادة أسعار الفائدة، تأثير كبير على اقتصاد 

المملكة، في بيئة تتسم بارتفاع أسعار النفط وقوة 

السيولة. ومن الضروري استمرار صندوق االستثمارات العامة 

السعودي، الذي بوصفه صندوق الثروة السيادية للبالد، في 

التركيز على تحقيق إيرادات عالية وإشراك القطاع الخاص، 

بما في ذلك المشروعات الضخمة.

طـــاقـــة خضـــــراء
فيما يتعلق بالطاقة الخضراء، يضيف معاطي 

بقوله »إن هناك برنامجًا متكاماًل تعده الحكومة 
للوصول لنسبة 50% بحلول عام 2030، حيث 

تقدر سعة الطاقة الخضراء الحالية، بنحو 700 
ميجاواط، أي ما يعادل 1% من جملة الطاقة 

المستهلكة في المملكة. ويتطلب القطاع، 
استثمارات تتراوح بين 50 و100 مليار دوالر لبلوغ 
السعة المستهدفة. وتطلق المملكة، حملة ترمي 

لزراعة 10 مليارات شجرة بحلول عام 2030، ما 
يحد من تأثير التغير المناخي ويحقق أهداف 

اتفاقية باريس في خفض درجة الحرارة«.
تسهم القطاعات كافة في الدفع بعجلة االقتصاد 

السعودي، مثل التجزئة والصناعة التحويلية 
والخدمات والسياحة واإلنشاءات والزراعة 

والمشتقات وغيرها، بجانب إعداد البنية التحتية 
المالئمة التي تتطلبها هذه القطاعات.

تساعد في تحرير 
االقتصاد وتنويع 

مصادره

الموانـــــــئالموانـــــــئ
»شريان« التجارة

يوسف العربي )أبوظبي(

والمملكة  المتحدة،  العربية  اإلمارات  تتعاون   

المجاالت  مختلف  في  السعودية،  العربية 

اللوجستيات،  قطاع  سيما  ال  االقتصادية، 

برًا وبحرًا وجوًا،  البضائع وشحنها  نقل  ومنها 

إلى  التخزين، وصواًل  أنظمة  إلى  باإلضافة 

الصلة. ذات  المضافة  القيمة  خدمات 

إنتيليجنت« ألبحاث  »موردر  لـ  تقرير  ووفق 

في  اللوجستيات  صناعة  تستند  السوق، 

قوية،  تحتية  وبنى  لدعائم  والمملكة  اإلمارات 

السنوات  خالل  مطرد  نمو  لتسجيل  تؤهلهما 

التجارة  وتيرة  بزيادة  مدفوعًا  المقبلة، 

المنطقة. أنحاء  جميع  في  اإللكترونية 

والمملكة  المتحدة  العربية  اإلمارات  وتشترك 

بقطاع  اهتمامهما  في  السعودية،  العربية 

للتنوع  رئيسًا  محركًا  واعتباره  اللوجستيات، 

االقتصادي، األمر الذي يظهر من خالل 

البحرية  الموانئ  في  المكثفة  االستثمارات 

على  وقدرتها  االستيعابية،  طاقاتها  لزيادة 

وترقية   ،)ULCVs( العمالقة  السفن  استقبال 

اللوجستية.  التحتية  البنى 

مينـــــــاء جدة 
اإلســــالمي 

الشحن البـــــــري 

 أعلنت موانئ دبي العالمية »دي بي ورلد« 
والهيئة العامة للموانئ السعودية »موانئ«، 

خالل شهر يونيو الماضي توقيع اتفاقية 
لمدة 30 عامًا باستثمار 490 مليون درهم 

إلنشاء منطقة لوجستية رفيعة المستوى في 
ميناء جدة اإلسالمي.

وتستهدف االتفاقية إنشاء منطقة لوجستية 
تمتد على مساحة 415 ألف متر مربع، 

وتتضمن مستودعًا للحاويات الداخلية بسعة 
250 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدمًا، 

ومنطقة التخزين والمستودعات بمساحة 
100 ألف متر مربع، مع إمكانية مضاعفتها إلى 

200 ألف متر مربع.
وتتمكن محطة الحاويات في ميناء جدة 

اإلسالمي عند اكتمال مشروع التحديث من 
مضاعفة الحجم الحالي لمناولة الحاويات 

من 2.5 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدمًا 
إلى 4 ماليين حاوية نمطية قياس 20 قدمًا، 

ما سيخدم في ترسيخ مكانة ميناء جدة 
اإلسالمي كمركز تجاري ولوجستي رئيسي 

على البحر األحمر.

تشهد حركة الشحن البري للبضائع بين 
اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية 

السعودية نشاطًا مكثفًا على مدار العام، حيث 
ُتعد اإلمارات مركزًا لشركات الشحن البري، 
كما تمثل المملكة أهم ممرات برية ألسواق 

المنطقة.
 وال تزال السوق المحلية السعودية، على 

الرغم من وجود مجموعة من الشركات 
المحلية المتخصصة في مجال الشحن 
البري، في حاجة إلى دخول المزيد من 

مقدمي الخدمات اللوجستية لدعم عمليات 
التجزئة في جميع أنحاء المملكة.

حاويات في ميناء جدة اإلسالمي )أرشيفية(

»اللــوجستيــــات« محــــرك 
رئيس للتنوع االقتصادي
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القطاع  فــي  الــطــلــب  يــأتــي  ــارات،  ــ اإلمـ فــي   
بقطاعات  مــدفــوعــاً  واللوجستي  الصناعي 
العامة  ــتــجــارة  وال والــتــكــنــولــوجــيــا  التصنيع 
والبناء  والهندسة  والــمــشــروبــات  واألغــذيــة 
هذه  تشكل  حيث  والــغــاز،  النفط  وقطاعات 
الطلب  من   %  64 إلى  يصل  ما  القطاعات 

في السنوات األخيرة.
للقطاع  استثمارات  عن  المملكة  وأعلنت 
للبنية  دوالر  ــيــار  مــل  36 بــلــغــت  ــاص،  ــخـ الـ
لتطوير  توجه  أن  يمكن  اللوجستية،  التحتية 
سالسل  في  السعودية  العربية  المملكة  دور 
وأوروبا،  وآسيا  أفريقيا  التجارية في  التوريد 
على  الخاصة  الكيانات  تشجيع  يتم  لذلك 
التحتية  البنية  لتطوير  الحكومة  مع  التعاون 

المملكة. في  للنقل 
البلدين  فــي  اللوجستيات  قــطــاع  ويــركــز   
وفي  الــحــديــثــة،  التكنولوجيا  توظيف  على 
و»إنــتــرنــت  االصــطــنــاعــي  الــذكــاء  مقدمتها 
األمن  تحسين  في  تشين«  و»البلوك  األشياء« 
االستيراد  عملية  في  والتحكم  والشفافية، 

البالد. والتصدير في 
قدرت  إنتيليجنت«   »مــوردر  تقرير  ووفــق 
اللوجستية  والخدمات  الشحن  ســوق  قيمة 
مليار   84.2 السعودية  العربية  المملكة  في 
عــام  بــنــهــايــة  دوالر«  مــلــيــار   22.95« ــم  درهـ
كبيرة  مكانة  الصناعة  هــذه  وتحتل   ،2019
وديناميكية، مدعومة بقوة باالستثمارات التي 
للسكك  التحتية  البنى  في  المملكة  تقودها 
واللوجستيات  والطرق  والبحرية  الحديدية 
االقتصادي  النمو  عــن  فضاًل  والــمــطــارات، 
واالستثمارات الحكومية، الهادفة إلى التوسع 

البالد. النقل في  الهائل لشبكات 
شبكة  السعودية  العربية  المملكة  وتمتلك 
رئيسية  موانئ  تسعة  تضم  عمالقة،  موانئ 
من  أكثر  مــع  يتعامل  رصيف   200 وحــوالــي 
الموانئ  بين  ومن  المملكة،  تجارة  من   %90
موانئ  ستة  الــبــالد،  فــي  الرئيسية  التسعة 

موانئ صناعية. وثالثة  تجارية، 
العربية  المملكة  في  الموانئ  قطاع  وشهد   
العقود  مدار  على  ملموساً  تطوراً  السعودية 
السفن  أرصفة  عدد  ارتفع  حيث  الماضية، 
من 33 في عام 1976 إلى أكثر 224 رصيفاً، 
المملكة  لــمــوانــئ  اإلجمالية  الــطــاقــة  وتبلغ 
طن  مليون   600 حــوالــي  السعودية  العربية 

متري.
بشبكة  اإلمــارات  دولــة  تتمتع  جانبها،  من 
لعجلة  محركاً  تمثل  متطورة،  بحرية  موانئ 
ــة عن  ــســؤول ــم االقــتــصــاد فـــي الـــدولـــة، وال
البضائع،  ومعظم  النفط  وتصدير  استيراد 

البحرية،  الموانئ  الدولة مجموعة من  وتضم 
لمجموعة  الــتــابــعــة  الــمــوانــئ  ذلـــك  فــي  بــمــا 
بي  »دي  لـ  التابعة  والموانئ  أبوظبي«  »موانئ 
يصل  حيث  الخيمة،  ورأس  وخورفكان  ورلد« 
بحرياً  منفذاً   12 إلى  البحرية  المنافذ  عدد 
النفطية  الموانئ  إلــى  باإلضافة  وتــجــاريــاً، 
تبلغ  بحمولة  بحرية،  مــراس   310 ومجموع 

80 مليون طن من البضائع. حوالي 
ــد مـــن الــمــوانــئ  ــعــدي ــارات ال ــ ــ ــضــم اإلم وت
الكبيرة،  االستيعابية  الطاقات  ذات  البحرية 
ميناء   50 أكــبــر  قائمة  ضمن  تــنــدرج  والــتــي 
الموانئ  تستحوذ  كما  العالم،  في  حــاويــات 
من   %60 نسبته  ما  على  اإلماراتية  البحرية 
والبضائع  الحاويات  مناولة  حجم  إجمالي 

الخليجي. التعاون  إلى دول مجلس  المتجهة 

استراتيجية  شراكات 
بين  الوثيقة  التعاون  عالقات  إطــار  وفــي 
ــارات والــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة  ــ ــ اإلم
استراتيجية  اتفاقية  أبوظبي،  موانئ  وقعت 
الكيميائية  للمحطات  العربية  الشركة  مــع 
الــمــحــدودة »أيـــه ســي تـــي«، إلنــشــاء محطة 
تجارية مخصصة لتخزين السوائل الكيميائية 
من  األولى  لتكون  خليفة،  ميناء  في  السائبة 

نوعها في إمارة أبوظبي. 
العربية  الشركة  بين  االتفاقية  على  وبناء 
سي  »أيــه  المحدودة  الكيميائية  للمحطات 
مساحة  تخصص  أبــوظــبــي،  ــئ  ــوان وم ــي«،  تـ
الميناء  لرصيف  متاخمة  مربع،  متر   50.000
إتاحة  خيار  مع  متراً،   16 عمقه  يبلغ  الــذي 

150.000 متر مربع كمساحة إضافية.
ــى  ويــنــفــذ الــمــشــروع عــلــى خــطــوتــيــن، األول
وبــدأت  تخزين،  وحــدة   44 استخدام  تشمل 
 ،2022 عام  من  الثاني  النصف  في  أعمالها 
من  عــدداً  ستضم  التي  الثانية  المرحلة  أما 
الضخمة، فسيتم  الصناعية  التخزين  وحدات 
المنطقة  توسعة  من  االنتهاء  عقب  تشغيلها 

بالمحطة.  المحيطة 
الكيميائية  السوائل  تخزين  وتضيف محطة 
عــنــد بــــدء تــشــغــيــلــهــا قــّيــمــة لــلــتــســهــيــالت 
أبوظبي  مــوانــئ  تــوفــرهــا  الــتــي  والــخــدمــات، 
أعمالهم، حيث ستسهم  نمو  لدعم  لمتعامليها 
المنتجات  وتخزين  نقل  تكاليف  خفض  في 
الــســائــلــة والـــغـــازيـــة، إضـــافـــة إلـــى مــنــاولــة 
الــزيــوت  تشمل  الــتــي  الــســائــلــة،  المنتجات 
والغازات  األولية  الكيميائية  والمواد  النباتية 

وغيرها. السائلة 
وبــمــوازاة ذلــك، وفــي إطــار حرصها على   
لدعم  االستراتيجية،  الشراكات  بناء  مواصلة 
التجارة  لحركة  المتنامية  المتطلبات  وتلبية 
أعلنت  العربي،  الخليج  منطقة  في  البحرية 
موانئ أبوظبي تأسيس شركة »سفين فيدرز« 
لخدمات إعادة الشحن البحري، بهدف تعزيز 

والمنطقة.  اإلمارات  البحرية في  الخدمات 
أعمال  دعــم  على  فــيــدرز«  »سفين  وتعمل 
مــتــعــامــلــيــهــا مـــن مــشــغــلــي خــطــوط الــشــحــن 
حركة  تمكين  جانب  إلى  الرئيسية،  العالمية 
ربط  زيــادة  خالل  من  المنطقة،  في  التجارة 
كفاءة  أكثر  شحن  خدمات  وتوفير  الموانئ، 
الخطوة  هذه  وتأتي  وخارجها،  المنطقة  في 
طويلة  الــنــمــو  ــؤشــرات  م ضـــوء  فــي  المهمة 
الصناعي  الــقــطــاع  يــشــهــدهــا  الــتــي  ــمــدى  ال

المنطقة. التجارة في  وحركة 

توظيف الذكاء االصطناعي 
و»إنترنت األشياء« و»البلوك 

تشين« في تحسين األمن 
والشفافية

 36 مليار دوالر 
استثمارات القطاع 

الخاص السعودي للبنية 
التحتية اللوجستية 

9 موانئ رئيسية و200 
رصيف تتعامل مع  %90 

من تجارة المملكة

 84.2 مليار درهم قيمة 
سوق الشحن والخدمات 
اللوجستية في المملكة

في   ،2030 رؤيــة  سياسات  تطبيق  في  االستمرار  ويساعد 
الطريق  تمهيد  يعني  ما  مصادره،  وتنويع  االقتصاد  تحرير 
للمزيد من االستقرار في النمو، وتخطو المملكة بثبات نحو 
فضاًل  األجنبية،  االستثمارات  وجذب  األعمال  بيئة  تحسين 

عن توفير فرص العمل في القطاع الخاص. 
بالحوكمة وتحسين  المبادرات، مصحوبة  وتسهم مثل هذه 
سوق العمل، في تسهيل ممارسة األعمال التجارية »3 دقائق 
فقط إلنشاء نشاط تجاري جديد«، وزيادة المرافق الصناعية، 
بجانب زيادة حصة مشاركة المرأة في القوة العاملة، بحسب 

التقرير.  
تؤكد  التي  والتشريعات  الرسمية  القيود  إللغاء  وباإلضافة 
العاملة  القوة  مشاركة  استفادت  العمل،  فرص  في  المساواة 
80% من تكلفة  التي تصل لنحو  المساعدات  النسائية، من 
لذلك،  ونتيجة  النساء.  لتشغيل  كمحفز  األجـــرة،  ســيــارات 
قدرها  بنسبة  العمل،  في  السعودية  المرأة  مشاركة  ارتفعت 
النسبة  الماضية، متجاوزة   4 الـ  السنوات  33% في غضون 
نسبة  ومتوسط   ،%30 عند   2030 ــة  رؤي تستهدفها  التي 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، التي ال تتعدى سوى %27 
فقط، وفقاً لتقرير الصندوق.  صوبفضل استخدام التقنيات 
الرقمية، من المرجح ارتفاع معدالت اإلنتاج، في ظل توفير 
العمالة الشابة التي ال تعوزها الخبرة والدراية باستخدام هذه 
التقنيات. وانتعشت التقنية الرقمية، أثناء انتشار وباء »كوفيد 
اإلنترنت  شبكة  عبر  الصحية  الخدمات  ذلك،  في  بما   ،»19
الرقمية  والمنصة  بُعد  عن  والتعليم  االفتراضية  والمحاكم 
)اعتماد( لتقديم الخدمات المالية. تتسم النظرة المستقبلية 
في  النمو  وسرعة  واالستدامة  بالقوة  السعودي،  لالقتصاد 

كافة القطاعات الخاصة منها والعامة.

بشكل  المملكة،  ونمو  ازدهـــار  على  المحافظة  وتعتمد 
تعيشها  التي  اإلصالحات  زخم  على  الحفاظ  على  أساسي، 
البالد في الوقت الحالي. وبفضل الطفرة الكبيرة في معدالت 
اإلنــشــاءات،  قطاع  يسهم  أن  المنتظر  من  العقاري،  الرهن 

بنسبة مقدرة في مسيرة نمو المملكة.
ومن المتوقع، بلوغ فائض الميزانية خالل هذا عام 2022، 
نسبة قدرها 5.5%، مدعوماً بعمليات التطوير، التي شهدتها 
أسعار  ارتفاع  بجانب  والثاني،  األول  الفصلين  خالل  البالد 
النفط واستمرار زيادة اإليرادات غير النفطية. وبتطبيق رؤية 
المحلي  الناتج  في  المباشرة  النفط  حصة  تراجعت   ،2030
اإلجمالي بنحو 20%، وكذلك في تحصيل اإليرادات العامة 
والصادرات، وفقاً لرئيس بعثة صندوق النقد الدولي للمملكة 

العربية السعودية أمين معاطي.
ويقول معاطي: »كنا نتوقع أن تناهز نسبة التضخم %2.8 
خالل العام الحالي 2022، لكنها لم تتعد حاجز 2.3% في 

الوقت الحالي، ما يجعل تأثيره رهن السيطرة«. 
وعلى صعيد السياحة، أصبح القطاع يلعب دوراً مهماً في 
كبيرة  بحصة  يسهم  أن  المنتظر  من  المملكة، حيث  اقتصاد 
في الناتج المحلي اإلجمالي، بنمو متوقع أكثر من 5%. وتقوم 
المملكة في الوقت الحالي، بإطالق العديد من الفعاليات مثل، 
مهرجان موسم الرياض، فضاًل عن المساهمة الفعالة لموسم 
مفروضة  كانت  التي  القيود  رفع  بعد  خاصة  والعمرة،  الحج 

بسبب جائحة »كورونا«. 
من المرجح استمرار التطورات على صعيد االقتصاد غير 
النفطي، بما في ذلك االستثمارات قيد التخطيط، ما يبشر 
باستمرار هذا التأثير اإليجابي الذي تشهده البالد في هذا 
العام، أيضاً في عام 2023، حسبما جاء في تقرير الصندوق.

االقتصاد السعودي
قــوة.. استـــدامة.. نمــو

حسونة الطيب )أبوظبي(

من المتوقع أن تسجل المملكة العربية السعودية حضورًا 

قويًا ضمن أسرع االقتصادات نموًا في العالم، خالل العام 

الجاري، في الوقت الذي تسهم فيه إصالحات األعمال 

وارتفاع أسعار النفط وقوة اإلنتاج، في التعافي من الركود 

الذي لحق باقتصادات العالم جراء فيروس كورونا، ليحقق 

الناتج المحلي اإلجمالي، نموًا قدره 7.6 %، مسجاًل 

أعلى معدل له منذ ما يقارب 10 سنوات، بحسب التقرير 

االستشاري للمادة 4 الصادر من صندوق النقد الدولي. 

وبصرف النظر عن ارتفاع أسعار السلع، يبقى التضخم رهن 

السيطرة عند 2.8 % خالل عام 2022، في الوقت الذي 

يشدد فيه البنك المركزي للمملكة سياساته التي تتماشى 

مع سياسات االحتياطي الفيدرالي األميركي، وتعزز زيادة 

العائدات غير النفطية وارتفاع إيرادات صادرات النفط، وضع 

المالية العامة.

وبالرقابة اللصيقة للبنك المركزي، يظل القطاع المالي 

السعودي، في نمو مستمر وبعيدًا عن المخاطر. وربما 

ال يكون لزيادة أسعار الفائدة، تأثير كبير على اقتصاد 

المملكة، في بيئة تتسم بارتفاع أسعار النفط وقوة 

السيولة. ومن الضروري استمرار صندوق االستثمارات العامة 

السعودي، الذي بوصفه صندوق الثروة السيادية للبالد، في 

التركيز على تحقيق إيرادات عالية وإشراك القطاع الخاص، 

بما في ذلك المشروعات الضخمة.

طـــاقـــة خضـــــراء
فيما يتعلق بالطاقة الخضراء، يضيف معاطي 

بقوله »إن هناك برنامجًا متكاماًل تعده الحكومة 
للوصول لنسبة 50% بحلول عام 2030، حيث 

تقدر سعة الطاقة الخضراء الحالية، بنحو 700 
ميجاواط، أي ما يعادل 1% من جملة الطاقة 

المستهلكة في المملكة. ويتطلب القطاع، 
استثمارات تتراوح بين 50 و100 مليار دوالر لبلوغ 
السعة المستهدفة. وتطلق المملكة، حملة ترمي 

لزراعة 10 مليارات شجرة بحلول عام 2030، ما 
يحد من تأثير التغير المناخي ويحقق أهداف 

اتفاقية باريس في خفض درجة الحرارة«.
تسهم القطاعات كافة في الدفع بعجلة االقتصاد 

السعودي، مثل التجزئة والصناعة التحويلية 
والخدمات والسياحة واإلنشاءات والزراعة 

والمشتقات وغيرها، بجانب إعداد البنية التحتية 
المالئمة التي تتطلبها هذه القطاعات.

تساعد في تحرير 
االقتصاد وتنويع 

مصادره

الموانـــــــئالموانـــــــئ
»شريان« التجارة

يوسف العربي )أبوظبي(

والمملكة  المتحدة،  العربية  اإلمارات  تتعاون   

المجاالت  مختلف  في  السعودية،  العربية 

اللوجستيات،  قطاع  سيما  ال  االقتصادية، 

برًا وبحرًا وجوًا،  البضائع وشحنها  نقل  ومنها 

إلى  التخزين، وصواًل  أنظمة  إلى  باإلضافة 

الصلة. ذات  المضافة  القيمة  خدمات 

إنتيليجنت« ألبحاث  »موردر  لـ  تقرير  ووفق 

في  اللوجستيات  صناعة  تستند  السوق، 

قوية،  تحتية  وبنى  لدعائم  والمملكة  اإلمارات 

السنوات  خالل  مطرد  نمو  لتسجيل  تؤهلهما 

التجارة  وتيرة  بزيادة  مدفوعًا  المقبلة، 

المنطقة. أنحاء  جميع  في  اإللكترونية 

والمملكة  المتحدة  العربية  اإلمارات  وتشترك 

بقطاع  اهتمامهما  في  السعودية،  العربية 

للتنوع  رئيسًا  محركًا  واعتباره  اللوجستيات، 

االقتصادي، األمر الذي يظهر من خالل 

البحرية  الموانئ  في  المكثفة  االستثمارات 

على  وقدرتها  االستيعابية،  طاقاتها  لزيادة 

وترقية   ،)ULCVs( العمالقة  السفن  استقبال 

اللوجستية.  التحتية  البنى 

مينـــــــاء جدة 
اإلســــالمي 

الشحن البـــــــري 

 أعلنت موانئ دبي العالمية »دي بي ورلد« 
والهيئة العامة للموانئ السعودية »موانئ«، 

خالل شهر يونيو الماضي توقيع اتفاقية 
لمدة 30 عامًا باستثمار 490 مليون درهم 

إلنشاء منطقة لوجستية رفيعة المستوى في 
ميناء جدة اإلسالمي.

وتستهدف االتفاقية إنشاء منطقة لوجستية 
تمتد على مساحة 415 ألف متر مربع، 

وتتضمن مستودعًا للحاويات الداخلية بسعة 
250 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدمًا، 

ومنطقة التخزين والمستودعات بمساحة 
100 ألف متر مربع، مع إمكانية مضاعفتها إلى 

200 ألف متر مربع.
وتتمكن محطة الحاويات في ميناء جدة 

اإلسالمي عند اكتمال مشروع التحديث من 
مضاعفة الحجم الحالي لمناولة الحاويات 

من 2.5 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدمًا 
إلى 4 ماليين حاوية نمطية قياس 20 قدمًا، 

ما سيخدم في ترسيخ مكانة ميناء جدة 
اإلسالمي كمركز تجاري ولوجستي رئيسي 

على البحر األحمر.

تشهد حركة الشحن البري للبضائع بين 
اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية 

السعودية نشاطًا مكثفًا على مدار العام، حيث 
ُتعد اإلمارات مركزًا لشركات الشحن البري، 
كما تمثل المملكة أهم ممرات برية ألسواق 

المنطقة.
 وال تزال السوق المحلية السعودية، على 

الرغم من وجود مجموعة من الشركات 
المحلية المتخصصة في مجال الشحن 
البري، في حاجة إلى دخول المزيد من 

مقدمي الخدمات اللوجستية لدعم عمليات 
التجزئة في جميع أنحاء المملكة.

حاويات في ميناء جدة اإلسالمي )أرشيفية(

»اللــوجستيــــات« محــــرك 
رئيس للتنوع االقتصادي
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أحمد شعبان )القاهرة(

السعودية،  العربية  المملكة  قدمت 
ضخمة  جهوداً  الحافل  تاريخها  عبر 
ــي والــخــيــري على  ــاث فــي الــعــمــل اإلغ
نموذًجا  جعلها  مــا  الــعــالــم،  مستوى 
الُمستمد  المشرف  اإلنساني  للعمل 

من قيم الدين اإلسالمي الحنيف.
السعودية  المساعدات  حجم  وبلغ 
ملياراً   94  ،2021-1996 عامي  بين 
استفادت  أميركي،  دوالر  مليون  و600 
وتشير  العالم.  حول  دولــة   165 منها 
ــدور اإلنــســانــي  ــ هـــذه األرقــــام إلـــى ال
الملك  الشريفين  الــحــرمــيــن  لــخــادم 
بــن عــبــدالــعــزيــز آل ســعــود،  ســلــمــان 

بالعطاء. الحافل  وتاريخه 
وأكد خبراء لـ»االتحاد«، أن المملكة 
تاريخها،  طـــوال  الــســعــوديــة  العربية 
ــعــون والــمــســاعــدات  ــد ال وهـــي تــمــد ي
اإلنــســانــيــة والــخــيــريــة لـــدول الــعــالــم 
ــادل عامر  الــدكــتــور عـ أجــمــع، وثــمــن 
لــلــدراســات  المصريين  مــركــز  مــديــر 
الكبير  الــدور  والقانونية  السياسية 
تقديم  فــي  المملكة  بــه  تــقــوم  الـــذي 
مؤكداً  للعالم،  اإلنسانية  المساعدات 
للجانب  نتيجة  يأتي  التوجه  هــذا  أن 
به  تضطلع  الــذي  والديني  اإلنساني 
السعودية، بتقديم المساعدات للفئات 
األكثر احتياجاً وفقراً، وإرسال رسالة 

من  ورمــز  دولــة  بأنها  للعالم  إنسانية 
رموز اإلسالم والتي تأتي في هوياتها 
في  المحتاجين  مساعدة  اإلنسانية 

كافة دول العالم.
هذه  تقدم  السعودية  أن  وأوضـــح   
التكافل  مــن  انــطــالقــاً  الــمــســاعــدات 
ــه كــدولــة  ــقــوم ب االجــتــمــاعــي الـــذي ت
وأن  الشريفين،  الحرمين  تحتضن 
ــن مــبــادئ  هـــذه الــمــســاعــدات تــعــد م
ينشأ  أن  قــبــل  اإلســالمــيــة  الــشــريــعــة 

ــون الـــدولـــي اإلنــســانــي  ــان ــق ال
الغنية  الــدول  يحث  الــذي 

ــدول  ال مــســاعــدة  على 
الفقيرة.

الملك  مركز  ويعد 
ــان لـــإغـــاثـــة  ــمـ ــلـ سـ

اإلنسانية  واألعــمــال 
بتوجيه  أنــشــئ  الـــذي 

مـــن خـــــادم الــحــرمــيــن 
 2015 عـــام  الــشــريــفــيــن 

ــًزا رائـــــًدا لــإغــاثــة  ــركـ مـ
واألعـــــمـــــال اإلنـــســـانـــيـــة 
ــكــة  ــمــمــل ــم ال ــيـ ــل قـ ــقـ ــنـ ويـ

اإلنساني  ــذراع  والـ للعالم، 
الوحيدة  والجهة  للسعودية 
المساعدات  لتسلم  المخولة 

الداخل  من  والعينية  النقدية 
المحتاجة  للفئات  وتسليمها 

في الخارج.

عطـــــاء الملـــك سلمـــان
يعزز مكانة السعودية عالميًا

الالجئون

اململكة العربية السعودية من أكثر الدول 
استقبااًل لالجئني حيث يقدر عددهم 

اإلجمالي داخل السعودية بـ 1074153 
الجئًا، منهم 561911 من اليمن، و262573 من 

سوريا، و249669 من ميامنار، وتتيح اململكة 
لهم العالج والتعليم مجانًا.

اليمن

الصومال

يف مارس 2022 أعلنت 
منظمة اليونيسف ومركز 
امللك سلمان عن مساهمة 
جديدة بقيمة 7 ماليني 

دوالر لدعم برامج التعليم 
يف اليمن، وزيادة حصول 

الفتيات واألوالد على 
التعليم اجليد، حيث 

يستهدف املشروع الوصول 
إلى 578 ألف طفل، و7 آالف 

معلم، و54 ألف فرد من 
املجتمع اليمني.

وارتفعت مساهمات اململكة 
لليونيسف إلى 22 مليون 

دوالر، وفرت خدمات صحية 
ذات جودة لألمهات واألطفال 

حديثي الوالدة، كما وفرت 
آلالف األطفال يف اليمن 

إمكانية احلصول على املياه 
املأمونة.

يف الصومال أطلق مركز 
امللك سلمان املرحلة الثانية 

إلغاثة الشعب الصومالي 
واملساهمة يف احلد من 

انتشار اجلفاف واملجاعة، 
ومت توزيع مساعدات 

غذائية تبلغ أكثر من 5 آالف 
طن يستفيد منها أكثر من 

نصف مليون شخص، مع 
تأمني وتوزيع املياه الصاحلة 

للشرب على مناطق النزوح 
واجلفاف.

جائحة كورونا

قدمت اململكة أكثر من 850 
مليونًا و825 ألف دوالر 

ملكافحة جائحة كورونا، 
شملت مساعدات طبية 

ووقائية متنوعة ألكثر من 
34 دولة حول العالم.

 815 سلمان  الملك  مركز  ونفذ 
مــشــروعــاً مــخــصــصــاً لــلــمــرأة حــول 
من  أكــثــر  منها  اســتــفــادت  الــعــالــم، 
تجاوزت  بقيمة  امــرأة،  مليون   113
نفذ  533 مليون دوالر أمريكي، كما 
بالطفل  يعني  مشروعاً   730 المركز 
مليون   146 مــن  أكثر  منه  استفاد 

769 مليون دوالر. طفل بقيمة 

والسودان باكستان 
التي  بالمساعدات  عامر  وأشــاد 
أرسلتها المملكة إلى كل من باكستان 
المدمرة  اآلثار  لمواجهة  والسودان 
أن  مــؤكــداً  والــســيــول،  للفيضانات 
توجيهات  ــن  م ــابــع  ن الــتــوجــه  هـــذا 
بضرورة  الشريفين،  الحرمين  خادم 
والمساعدة  العون  يد  ومد  التواجد 
ما  الطبيعية،  ــوارث  ــك ال لمواجهة 
شعوب  لــدى  المملكة  مكانة  يعزز 
ــذه الــــدول الـــذيـــن يــشــعــرون  هـ
لفي  معهم  السعودية  بوقوف 

مواجهة هذه األزمات.
الملك  مركز  وقــدم 
مساعدات  سلمان 
طارئة  غذائية 

واألسر  الفيضانات  من  للمتضررين 
األكـــثـــر احــتــيــاجــا فـــي الـــســـودان 
المدمرة  اآلثار  لمواجهة  وباكستان، 
والتخفيف  الــطــبــيــعــيــة،  ــوارث  ــك ــل ل
ــب الـــســـودانـــي  ــشــع ــن مـــعـــانـــاة ال مـ
السيول  مــوجــة  مــن  والــبــاكــســتــانــي 
ــار الـــغـــزيـــرة ودعــــم أمــنــه  ــطــ ــ واألم
الغذائي. ووزع المركز 30.515 سلة 
واليــات  على  الــســودان  فــي  غذائية 
غرب ووسط وشمال دارفور، ووالية 
ــة الــمــنــاقــل بــواليــة  ــري ــار، ومــدي ســن
نهر  بوالية  بربر  ومدينة  الجزيرة، 
النيل، يستفيد منها 183.490 فرداً.

الملك  مــركــز  قــام  باكستان  وفــي 
من  الثالثة  الدفعة  بتسليم  سلمان 
الهيئة  إلــى  اإلغــاثــيــة  الــمــســاعــدات 
وشملت  الــكــوارث،  إلدارة  الوطنية 
 950 تــزن  غــذائــيــة  ســلــة  آالف   10
المتضررين  عــلــى  لتوزيعها  ــا،  طــّن
منطقة   17 فــي  الــفــيــضــانــات  مــن 
والبنجاب،  بختونخوا،  خيبر  بأقاليم 
استفاد  حيث  وبلوشستان،  والسند، 

منها 70 ألف فرد.

قدمت 94 مليار 
دوالر مساعدات 

لـ165 دولة 
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أحمد شعبان )القاهرة(

السعودية،  العربية  المملكة  قدمت 
ضخمة  جهوداً  الحافل  تاريخها  عبر 
ــي والــخــيــري على  ــاث فــي الــعــمــل اإلغ
نموذًجا  جعلها  مــا  الــعــالــم،  مستوى 
الُمستمد  المشرف  اإلنساني  للعمل 

من قيم الدين اإلسالمي الحنيف.
السعودية  المساعدات  حجم  وبلغ 
ملياراً   94  ،2021-1996 عامي  بين 
استفادت  أميركي،  دوالر  مليون  و600 
وتشير  العالم.  حول  دولــة   165 منها 
ــدور اإلنــســانــي  ــ هـــذه األرقــــام إلـــى ال
الملك  الشريفين  الــحــرمــيــن  لــخــادم 
بــن عــبــدالــعــزيــز آل ســعــود،  ســلــمــان 

بالعطاء. الحافل  وتاريخه 
وأكد خبراء لـ»االتحاد«، أن المملكة 
تاريخها،  طـــوال  الــســعــوديــة  العربية 
ــعــون والــمــســاعــدات  ــد ال وهـــي تــمــد ي
اإلنــســانــيــة والــخــيــريــة لـــدول الــعــالــم 
ــادل عامر  الــدكــتــور عـ أجــمــع، وثــمــن 
لــلــدراســات  المصريين  مــركــز  مــديــر 
الكبير  الــدور  والقانونية  السياسية 
تقديم  فــي  المملكة  بــه  تــقــوم  الـــذي 
مؤكداً  للعالم،  اإلنسانية  المساعدات 
للجانب  نتيجة  يأتي  التوجه  هــذا  أن 
به  تضطلع  الــذي  والديني  اإلنساني 
السعودية، بتقديم المساعدات للفئات 
األكثر احتياجاً وفقراً، وإرسال رسالة 

من  ورمــز  دولــة  بأنها  للعالم  إنسانية 
رموز اإلسالم والتي تأتي في هوياتها 
في  المحتاجين  مساعدة  اإلنسانية 

كافة دول العالم.
هذه  تقدم  السعودية  أن  وأوضـــح   
التكافل  مــن  انــطــالقــاً  الــمــســاعــدات 
ــه كــدولــة  ــقــوم ب االجــتــمــاعــي الـــذي ت
وأن  الشريفين،  الحرمين  تحتضن 
ــن مــبــادئ  هـــذه الــمــســاعــدات تــعــد م
ينشأ  أن  قــبــل  اإلســالمــيــة  الــشــريــعــة 

ــون الـــدولـــي اإلنــســانــي  ــان ــق ال
الغنية  الــدول  يحث  الــذي 

ــدول  ال مــســاعــدة  على 
الفقيرة.

الملك  مركز  ويعد 
ــان لـــإغـــاثـــة  ــمـ ــلـ سـ

اإلنسانية  واألعــمــال 
بتوجيه  أنــشــئ  الـــذي 

مـــن خـــــادم الــحــرمــيــن 
 2015 عـــام  الــشــريــفــيــن 

ــًزا رائـــــًدا لــإغــاثــة  ــركـ مـ
واألعـــــمـــــال اإلنـــســـانـــيـــة 
ــكــة  ــمــمــل ــم ال ــيـ ــل قـ ــقـ ــنـ ويـ

اإلنساني  ــذراع  والـ للعالم، 
الوحيدة  والجهة  للسعودية 
المساعدات  لتسلم  المخولة 

الداخل  من  والعينية  النقدية 
المحتاجة  للفئات  وتسليمها 

في الخارج.

عطـــــاء الملـــك سلمـــان
يعزز مكانة السعودية عالميًا

الالجئون

اململكة العربية السعودية من أكثر الدول 
استقبااًل لالجئني حيث يقدر عددهم 

اإلجمالي داخل السعودية بـ 1074153 
الجئًا، منهم 561911 من اليمن، و262573 من 

سوريا، و249669 من ميامنار، وتتيح اململكة 
لهم العالج والتعليم مجانًا.

اليمن

الصومال

يف مارس 2022 أعلنت 
منظمة اليونيسف ومركز 
امللك سلمان عن مساهمة 
جديدة بقيمة 7 ماليني 

دوالر لدعم برامج التعليم 
يف اليمن، وزيادة حصول 

الفتيات واألوالد على 
التعليم اجليد، حيث 

يستهدف املشروع الوصول 
إلى 578 ألف طفل، و7 آالف 

معلم، و54 ألف فرد من 
املجتمع اليمني.

وارتفعت مساهمات اململكة 
لليونيسف إلى 22 مليون 

دوالر، وفرت خدمات صحية 
ذات جودة لألمهات واألطفال 

حديثي الوالدة، كما وفرت 
آلالف األطفال يف اليمن 

إمكانية احلصول على املياه 
املأمونة.

يف الصومال أطلق مركز 
امللك سلمان املرحلة الثانية 

إلغاثة الشعب الصومالي 
واملساهمة يف احلد من 

انتشار اجلفاف واملجاعة، 
ومت توزيع مساعدات 

غذائية تبلغ أكثر من 5 آالف 
طن يستفيد منها أكثر من 

نصف مليون شخص، مع 
تأمني وتوزيع املياه الصاحلة 

للشرب على مناطق النزوح 
واجلفاف.

جائحة كورونا

قدمت اململكة أكثر من 850 
مليونًا و825 ألف دوالر 

ملكافحة جائحة كورونا، 
شملت مساعدات طبية 

ووقائية متنوعة ألكثر من 
34 دولة حول العالم.

 815 سلمان  الملك  مركز  ونفذ 
مــشــروعــاً مــخــصــصــاً لــلــمــرأة حــول 
من  أكــثــر  منها  اســتــفــادت  الــعــالــم، 
تجاوزت  بقيمة  امــرأة،  مليون   113
نفذ  533 مليون دوالر أمريكي، كما 
بالطفل  يعني  مشروعاً   730 المركز 
مليون   146 مــن  أكثر  منه  استفاد 

769 مليون دوالر. طفل بقيمة 

والسودان باكستان 
التي  بالمساعدات  عامر  وأشــاد 
أرسلتها المملكة إلى كل من باكستان 
المدمرة  اآلثار  لمواجهة  والسودان 
أن  مــؤكــداً  والــســيــول،  للفيضانات 
توجيهات  ــن  م ــابــع  ن الــتــوجــه  هـــذا 
بضرورة  الشريفين،  الحرمين  خادم 
والمساعدة  العون  يد  ومد  التواجد 
ما  الطبيعية،  ــوارث  ــك ال لمواجهة 
شعوب  لــدى  المملكة  مكانة  يعزز 
ــذه الــــدول الـــذيـــن يــشــعــرون  هـ
لفي  معهم  السعودية  بوقوف 

مواجهة هذه األزمات.
الملك  مركز  وقــدم 
مساعدات  سلمان 
طارئة  غذائية 

واألسر  الفيضانات  من  للمتضررين 
األكـــثـــر احــتــيــاجــا فـــي الـــســـودان 
المدمرة  اآلثار  لمواجهة  وباكستان، 
والتخفيف  الــطــبــيــعــيــة،  ــوارث  ــك ــل ل
ــب الـــســـودانـــي  ــشــع ــن مـــعـــانـــاة ال مـ
السيول  مــوجــة  مــن  والــبــاكــســتــانــي 
ــار الـــغـــزيـــرة ودعــــم أمــنــه  ــطــ ــ واألم
الغذائي. ووزع المركز 30.515 سلة 
واليــات  على  الــســودان  فــي  غذائية 
غرب ووسط وشمال دارفور، ووالية 
ــة الــمــنــاقــل بــواليــة  ــري ــار، ومــدي ســن
نهر  بوالية  بربر  ومدينة  الجزيرة، 
النيل، يستفيد منها 183.490 فرداً.

الملك  مــركــز  قــام  باكستان  وفــي 
من  الثالثة  الدفعة  بتسليم  سلمان 
الهيئة  إلــى  اإلغــاثــيــة  الــمــســاعــدات 
وشملت  الــكــوارث،  إلدارة  الوطنية 
 950 تــزن  غــذائــيــة  ســلــة  آالف   10
المتضررين  عــلــى  لتوزيعها  ــا،  طــّن
منطقة   17 فــي  الــفــيــضــانــات  مــن 
والبنجاب،  بختونخوا،  خيبر  بأقاليم 
استفاد  حيث  وبلوشستان،  والسند، 

منها 70 ألف فرد.

قدمت 94 مليار 
دوالر مساعدات 

لـ165 دولة 
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تامر عبد الحميد )أبوظبي(

انسجامًا مع الدعم الالمحدود من الجهات المتخصصة بتطور مجالي الثقافة والفنون 

في المملكة العربية السعودية، وتماشيًا مع »رؤية 2030«، اتخذت المملكة في 

السنوات األخيرة قرارات غير مسبوقة لتحقيق نقلة نوعية في المشهد الفني، حيث 

ست  نُظِّمت مهرجانات موسيقية وسينمائية، وافُتتحت صاالت »الفن السابع«، وأُسِّ

مراكز حاضنة لإلبداع ومنصات للمتميزين والموهوبين، أوجدت صناعة حقيقية ُتعنى 

بالسينما والدراما والغناء، وأسهمت في توظيف المناخ الفني لخدمة المجتمع، وتعزيز 

حركة البناء والتنمية التي تشهدها المملكة، ما يؤكد حضورها الفني خليجيًا وعربيًا 

وعالميًا. 

شـــــــــراكة
فنية 

قفزة نوعية

أغــــاٍن إمـــــاراتية 
سعــــــــــــــــــــودية

جدة والريــــــــاض

صنــــــــاع التــــرفيه

تطــــور الغنــــــاء

تبادل خبرات

انفتـــــــــــاح

شراكة فنية استثنائية تحققت 
بين اإلمارات والسعودية، جسدت 
قوة ترابط العالقات اإلماراتية 
السعودية، وهو ما تجلى واضحًا 
في تنفيذ تعاونات فريدة بين 
جهات فنية في مجاالت مختلفة، 
لتصوير أعمال سينمائية ودرامية 
يشترك في بطولتها نخبة من نجوم 
اإلمارات والسعودية، وفي إطار 
 )twofour54( هذا التعاون قدمت
بالشراكة مع O3 لإلنتاج والتوزيع 
الدرامي والسينمائي المندرجة 
تحت مظلة MBC 4 أعمااًل درامية 
تلفزيونية سعودية خالل السنوات 
الـ 5 الماضية، والتي حققت نجاحات 
كبيرة، منها: »بنات المالكمة« 
و»حارة الشيخ« و»العاصوف«، والذي 
تم تصويرهم في أبوظبي، إلى 
جانب مسلسل »الميراث« الذي صور 
موسمه الثالث في أبوظبي، وهو 
 Twofour 54،( إنتاج مشترك بين
،Image Nation Abu Dhabiو 
MBC STUDIOS(، وبدورها قامت 
)twofour54( أبوظبي بتقديم كل 
التسهيالت الالزمة إلنجاز األعمال 
على أفضل صورة.

الممثلة السعودية ريما عبد اهلل 
التي تشارك في بطولة مسلسل 
»الميراث«، عّبرت عن فخرها بالنقلة 
النوعية التي حققتها السعودية 
في مجال الثقافة والفنون، معتبرة 
أن هذه التحوالت التي تشهدها 
منذ انطالق »رؤية 2030« عالمة 
فارقة ستؤرخ لمرحلة وعصر جديد 
للسعودية والمنطقة.

عدد من األغاني واألوبريتات 
الوطنية التي قدمت في السنوات 

األخيرة، شارك فيها نخبة من نجوم 
الغناء من اإلمارات والسعودية، والتي 

عّبرت عن مدى التالحم والترابط 
الذي يجمع بين البلدين، ومن 

أبرزها: »تشبه األوطان دومًا أهلها« 
التي أداها عبادي الجوهر وحسين 
الجسمي، و»عهد بيننا« التي أداها 

محمد عبده وعيضة المنهالي، 
و»طموحاتي سعودية« لفايز السعيد 
والجوهرة، و»حلوة اإلمارات« لماجد 

المهندس.

سعيًا نحو تحويلها إلى وجهة 
ترفيهية سياحية عالمية، أقامت 
المملكة العربية السعودية عددًا 

من المهرجانات الفنية، أبرزها: 
»مهرجان موسم الرياض« و»مهرجان 

جدة«، حيث يحرص كل مهرجان 
منهما على دعم قطاع الفعاليات 

الترفيهية والمناسبات الفنية، وقد 
حظي كل من المهرجانين بإقبال 

منقطع النظير، وكان خير دليل على 
عودة السعودية إلى إقامة الحفالت 

الغنائية والمهرجانات الموسيقية 
والتي شارك في إحيائها نخبة من 

نجوم الغناء والموسيقى في اإلمارات 
والخليج والوطن العربي والعالم.

أقيم خالل عام 2022 في الرياض 
 Joy« حفل جوائز صناع الترفيه

Awards 2022«، الذي جمع ألمع 
النجوم والمشاهير في مكان واحد، 

وهو أضخم حفل يحتفي بصناع 
الترفيه في العالم العربي، حيث 

ح فيه أفضل الفنانين والفنانات  يرَشّ
في مختلف المجاالت، ضمن 13 

جائزة.

تنوعت الموسيقى وألوان الغناء 
في السعودية باختالف مناطقها، 

ويعتبر طارق عبد الحكيم، األب 
األكاديمي لألغنية السعودية، 

كما برز عدد من المطربين 
الذين أسهموا في انتشار األغنية 

السعودية، منهم طالل مداح 
ومحمد عبده وخالد عبد الرحمن 
وراشد الماجد ورابح صقر وعبادي 

الجوهر وعبد المجيد عبد اهلل، 
وخالل مرحلة تكريس انطالقة 
األغنية السعودية أسس طالل 

مداح ولطفي زيني شركة »رياض 
فون«، واستطاع مداح أن يقدم 

تجربة الفتة في تطوير األغنية 
السعودية من خالل نقالت مهمة 

في أغنياته، مثل »وردك يا 
زارع الورد«، و»عطني المحبة« 

و»مقادير«، و»أغراب« و»الموعد 
الثاني«، وقدم مداح الدعم الكبير 

لعدٍد من المطربين السعوديين 
الذي أصبحوا نجومًا في سماء 

األغنية السعودية والعربية.

الممثل السعودي عبد المحسن 
النمر، الذي شارك في بطولة 
المسلسل اإلماراتي »المنصة«، 
وُعرض على شاشة »قناة أبوظبي«، 
والمنصات الرقمية، أكد أن التعاون 
الفني بين اإلمارات والسعودية 
يخلق أعمااًل ذات جودة عالية 
في المضمون ومستوى التنفيذ، 
ويشكل نوعًا آخر من تبادل 
الخبرات والثقافات وتقارب وجهات 
النظر الفنية حول تقديم أعمال 
ذات مستوى عاٍل تحظى بإقبال 
جماهيري وترسخ لثمرة هذا التعاون 
المشترك، مهنأ السعودية بيومها 
الوطني الـ92، ومتمنيًا لها دوام 
الرخاء واألمن واالستقرار والسالم، 
مؤكدًا أنها شهدت في السنوات 
الماضية إنجازات في عالم الفن 
السابع والدراما والغناء، وذلك بفضل 
القرارات التي اتخذها حكام المملكة 
والتي تتوجه بدعم الحركة الفنية 
والثقافية.

ترى الفنانة السعودية شهد أمين 
مخرجة فيلم »سيدة البحر«، 
أن التعاون المثمر بين اإلمارات 
والسعودية في عمليات اإلنتاج 
السينمائي والدرامي من خالل 
شركات داعمة، مثل »إيمج نيشن 
أبوظبي«، و»twofour54«، يعزز 
من قوة مشاريع اإلنتاج المشترك، 
مؤكدة أن للشركات المنتجة دورًا 
مهمًا في دعم األفكار الجديدة 
ووصولها إلى أرض الواقع، وطرح 
سينما مختلفة ومتطورة، موضحة 
أنه في ظل التطورات التي تشهدها 
المملكة، وفتح دور عرض للسينما، 
فهي تسير نحو آفاق من النجاح 
والتطور اإليجابي في ضوء هذا 
االنفتاح.

محمد عبده وأحالم ونوال في حفل بموسم الرياض

ملصق فيلم »المرشحة المثالية«

لقطة من فيلم »سيدة البحر«

من أجواء احتفاالت موسم الرياض

اإلبـــــــــــــــــــــــداع
»سعودي«

تطور درامي
درامية  أعماالً  السعوديون  الدراما  صناع  قدم 
والعربية  الخليجية  الساحتين  في  رواجــاً  حققت 
نحو  التوجه  عن  فضاًل  الفضية،  الشاشة  عبر 
حبكتها  فــي  مزجت  والــتــي  الرقمية،  المنصات 
وروح  والتقاليد،  والعادات  والتراث  األصالة  بين 
الحاضر والمعاصرة، فكان أول مسلسل سعودي 
أنتجه  الذي  الحمداني«  »الفارس  إنتاجه  يتم 
تلفزيون الرياض عام 1969 وشارك فيه خالد 

بوتاري وعبد الهادي أحمد وحمد الهذيل.
تم  اآلن،  وحتى  التسعينيات  فترة  ومنذ 
االجتماعية  األعــمــال  من  العديد  إنتاج 
حققت  التي  والتاريخية  والكوميدية 
اإلنتاجات  عالم  في  مميزة  بصمة 
النقلة  كــانــت  حــيــث  ــة،  ــي ــدرام ال
ــســالت  ــمــســل ــل الـــنـــوعـــيـــة ل
فتحت  والتي  السعودية 
ــاب لــظــهــور  ــ ــبـ ــ الـ
ــة  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ نـ

المسلسل  هــو  السعوديين،  الممثلين  مــن  كبيرة 
بــدأ عرضه  الــذي  طــاش«  مــا  »طــاش  الكوميدي 
بعدد حلقات  20 عاماً  استمر  والذي   ،1993 عام 
توالت  بعدها  ومــن  موسماً،   18 مــدار  على   540
نجاحاً  حققت  الــتــي  الــســعــوديــة  األعــمــال  إنــتــاج 
»حصاد  الماليين«،  »أبو  »أســوار«،  أبرزها  كبيراً، 
»السلطانة«،  »المجهولة«،  الشيخ«،  »حارة  الزمن«، 
»هوامير  رجــل«،  المرأة  »لعبة  الشيطان«،  »لعبة 

الصحراء«، و»سيلفي«.
في  عرضت  التي  المسلسالت  بعض  ونجحت 
صدًى  تحقيق  في  األخيرة  الرمضانية  المواسم 
كبيٍر، خصوصاً مع اختالف موضوعاتها وجرأتها 
األعمال،  تلك  أبرز  ومن  والمضمون،  الطرح  في 
الذي  و»دون«  القصبي،  لناصر  التجول«  »ممنوع 
واأللغاز  الحركة  جانب  على  كبير  بشكل  اعتمد 
البوليسية، و»عندما يكتمل القمر« الذي مزج بين 
الذي  فلتر«  دون  و»من  والرعب،  والخيال  الواقع 
شهد عودة الفنان عبداهلل السدحان، عبر حلقاته 
المنفصلة والقصص المتنوعة، والتي ألقت الضوء 
داخــل  االجتماعية  القضايا  مــن  الــعــديــد  على 

يــدور  الـــذي  نــســوق«  و»يـــال  الــســعــودي،  المجتمع 
الفتيات  مــن  مجموعة  حــول  كوميدي  إطــار  فــي 
السيارات  قيادة  لتعليم  مركز  افتتاح  قررن  الالتي 

للسيدات.
وبعد التطور الالفت الذي وصلت إليه السعودية، 
قــرر صناع الــدرامــا الــخــروج مــن اإلطــار الــدرامــي 
المنصات  لعرضها عبر  وإنتاج مسلسالت  التقليدي 
أبرزها: »رشاش«  الرقمية، والتي نالت رواجاً كبيراً 
بطولتها  في  شارك  والتي  و»وســاوس«،  و»الميراث« 
المخضرمين  السعودية  الــدرامــا  نجوم  مــن  نخبة 

والشباب.

السينما.. جوائز دولية
عام  إنتاجه  تم  سعودي  فيلم  أول  »الــذبــاب«  كــان 
 1966 عام  وفي  الغانم،  حسن  بطولته  ولعب   1950
أُنتج فيلم »تأنيب الضمير« إخراج سعد الفريح، وفي 
»تطوير  فيلم  المحيسن  عبداهلل  أخــرج   1975 عــام 
أفــالم عدة  إنــتــاج  تــم  ذلــك  ــاض«، وبعد  ــري ال مدينة 
المملكة،  في  السينمائية  الحركة  تطور  ساهمت في 
أبرزها: »موعد مع المجهول« 1980، و»اإلسالم جسر 
المستقبل« 1982.. في حين كان أول فيلم سعودي 
يحصل على جائزة دولية هو »اغتيال مدينة« 
المحيسن، وحاز حينها  للمخرج عبداهلل 
فيلم قصير  »نفرتيتي« ألفضل  جائزة 
القاهرة  مهرجان  فــي   1977 عــام 
السينمائي، كما تُوج فيلم »حرمة« 
لمهرجان  الــذهــبــيــة  بــالــجــائــزة 

بيروت السينمائي عام 2013.
الكبرى  النهضة  ظل  وفــي 
الـــتـــي تــشــهــدهــا الــمــمــلــكــة، 
وبــــعــــد افــــتــــتــــاح صـــــاالت 
مهرجانات  وإقــامــة  الــعــرض 
مجموعة  ظــهــرت  السينما، 
والممثلين  الــمــخــرجــيــن  مــن 
بدخول  المهتمين  والمنتجين 
ومــن  للسينما،  جــديــد  عــصــر 
أبرز هذه المهرجانات: مهرجان 
أفالم  ومهرجان  السعودية،  أفالم 
األفـــالم  لــيــالــي  وملتقى  األطـــفـــال، 
ــة فـــي الـــريـــاض، وتــدشــيــن  ــســعــودي ال
الحقيقية  البداية  كانت  السينما«،  »بيت 
عام  الشبابية  خصوصاً  السعودية  للسينما 
بعدها  الحال«،  »كيف  فيلم  أُنتج  عندما   2006
أبرزها فيلم  المنتجون إلنتاج أفالم أخرى،  تحمس 
و»وجــدة«   ،2009 المالكي  فايز  بطولة  »مناحي« 
 ،2012 عام  المنصور  هيفاء  السعودية  للمخرجة 
سعودي  متحركة  رســوم  فيلم  أول  إنــتــاج  تــم  كما 

.2015 3D بعنوان »بالل« عام  بتقنية 
ــي حــقــقــتــهــا األعــمــال  ــت ــنــجــاحــات ال وتـــوالـــت ال
وعــرض  إنــتــاج  تــم  حيث  الــســعــوديــة،  السينمائية 
ــز عربية  ــــالم الــتــي حــصــدت جــوائ ــدٍد مــن األف عـ
شيلي«  و»مــاري  »وجــدة«  بينها:  وعالمية،  ودولية 
المنصور  هيفاء  للمخرجة  المثالية«  و»المرشحة 
الجوائز،  مــن  العديد  خاللهم  مــن  حصدت  التي 
فازت  التي  أمين  شهد  للمخرجة  البحر«  و»سيدة 
إبداعاً،  األكثر  الفيلم  »فيرونا«  بجائزة  خالله  من 
في النسخة الـ 76 من مهرجان البندقية السينمائي 
أسبوع  مسابقة  ضمن  عــرضــه  عقب  ــي،  ــدول ال
الفهد  حياة  بطولة  و»نجد«  المرموق،  النقاد 
وهو  الحربي،  وإبراهيم  الغامدي  ومريم 
وإخراج سمير  الراجح  خالد  تأليف  من 
»الصقر  جائزة  حصد  الذي  عارف 
الــدورة  في  الطويل«  الخليجي 
الثانية من مهرجان العين 

السينمائي.
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حياة الفهد

عبدالمحسن النمر

طالل مداح

ناصر القصبي

ملصق فيلم »وجدة«

ملصق 
مسلسل 
»رشاش«



تامر عبد الحميد )أبوظبي(

انسجامًا مع الدعم الالمحدود من الجهات المتخصصة بتطور مجالي الثقافة والفنون 

في المملكة العربية السعودية، وتماشيًا مع »رؤية 2030«، اتخذت المملكة في 

السنوات األخيرة قرارات غير مسبوقة لتحقيق نقلة نوعية في المشهد الفني، حيث 

ست  نُظِّمت مهرجانات موسيقية وسينمائية، وافُتتحت صاالت »الفن السابع«، وأُسِّ

مراكز حاضنة لإلبداع ومنصات للمتميزين والموهوبين، أوجدت صناعة حقيقية ُتعنى 

بالسينما والدراما والغناء، وأسهمت في توظيف المناخ الفني لخدمة المجتمع، وتعزيز 

حركة البناء والتنمية التي تشهدها المملكة، ما يؤكد حضورها الفني خليجيًا وعربيًا 

وعالميًا. 

شـــــــــراكة
فنية 

قفزة نوعية

أغــــاٍن إمـــــاراتية 
سعــــــــــــــــــــودية

جدة والريــــــــاض

صنــــــــاع التــــرفيه

تطــــور الغنــــــاء

تبادل خبرات

انفتـــــــــــاح

شراكة فنية استثنائية تحققت 
بين اإلمارات والسعودية، جسدت 
قوة ترابط العالقات اإلماراتية 
السعودية، وهو ما تجلى واضحًا 
في تنفيذ تعاونات فريدة بين 
جهات فنية في مجاالت مختلفة، 
لتصوير أعمال سينمائية ودرامية 
يشترك في بطولتها نخبة من نجوم 
اإلمارات والسعودية، وفي إطار 
 )twofour54( هذا التعاون قدمت
بالشراكة مع O3 لإلنتاج والتوزيع 
الدرامي والسينمائي المندرجة 
تحت مظلة MBC 4 أعمااًل درامية 
تلفزيونية سعودية خالل السنوات 
الـ 5 الماضية، والتي حققت نجاحات 
كبيرة، منها: »بنات المالكمة« 
و»حارة الشيخ« و»العاصوف«، والذي 
تم تصويرهم في أبوظبي، إلى 
جانب مسلسل »الميراث« الذي صور 
موسمه الثالث في أبوظبي، وهو 
 Twofour 54،( إنتاج مشترك بين
،Image Nation Abu Dhabiو 
MBC STUDIOS(، وبدورها قامت 
)twofour54( أبوظبي بتقديم كل 
التسهيالت الالزمة إلنجاز األعمال 
على أفضل صورة.

الممثلة السعودية ريما عبد اهلل 
التي تشارك في بطولة مسلسل 
»الميراث«، عّبرت عن فخرها بالنقلة 
النوعية التي حققتها السعودية 
في مجال الثقافة والفنون، معتبرة 
أن هذه التحوالت التي تشهدها 
منذ انطالق »رؤية 2030« عالمة 
فارقة ستؤرخ لمرحلة وعصر جديد 
للسعودية والمنطقة.

عدد من األغاني واألوبريتات 
الوطنية التي قدمت في السنوات 

األخيرة، شارك فيها نخبة من نجوم 
الغناء من اإلمارات والسعودية، والتي 

عّبرت عن مدى التالحم والترابط 
الذي يجمع بين البلدين، ومن 

أبرزها: »تشبه األوطان دومًا أهلها« 
التي أداها عبادي الجوهر وحسين 
الجسمي، و»عهد بيننا« التي أداها 

محمد عبده وعيضة المنهالي، 
و»طموحاتي سعودية« لفايز السعيد 
والجوهرة، و»حلوة اإلمارات« لماجد 

المهندس.

سعيًا نحو تحويلها إلى وجهة 
ترفيهية سياحية عالمية، أقامت 
المملكة العربية السعودية عددًا 

من المهرجانات الفنية، أبرزها: 
»مهرجان موسم الرياض« و»مهرجان 

جدة«، حيث يحرص كل مهرجان 
منهما على دعم قطاع الفعاليات 

الترفيهية والمناسبات الفنية، وقد 
حظي كل من المهرجانين بإقبال 

منقطع النظير، وكان خير دليل على 
عودة السعودية إلى إقامة الحفالت 

الغنائية والمهرجانات الموسيقية 
والتي شارك في إحيائها نخبة من 

نجوم الغناء والموسيقى في اإلمارات 
والخليج والوطن العربي والعالم.

أقيم خالل عام 2022 في الرياض 
 Joy« حفل جوائز صناع الترفيه

Awards 2022«، الذي جمع ألمع 
النجوم والمشاهير في مكان واحد، 

وهو أضخم حفل يحتفي بصناع 
الترفيه في العالم العربي، حيث 

ح فيه أفضل الفنانين والفنانات  يرَشّ
في مختلف المجاالت، ضمن 13 

جائزة.

تنوعت الموسيقى وألوان الغناء 
في السعودية باختالف مناطقها، 

ويعتبر طارق عبد الحكيم، األب 
األكاديمي لألغنية السعودية، 

كما برز عدد من المطربين 
الذين أسهموا في انتشار األغنية 

السعودية، منهم طالل مداح 
ومحمد عبده وخالد عبد الرحمن 
وراشد الماجد ورابح صقر وعبادي 

الجوهر وعبد المجيد عبد اهلل، 
وخالل مرحلة تكريس انطالقة 
األغنية السعودية أسس طالل 

مداح ولطفي زيني شركة »رياض 
فون«، واستطاع مداح أن يقدم 

تجربة الفتة في تطوير األغنية 
السعودية من خالل نقالت مهمة 

في أغنياته، مثل »وردك يا 
زارع الورد«، و»عطني المحبة« 

و»مقادير«، و»أغراب« و»الموعد 
الثاني«، وقدم مداح الدعم الكبير 

لعدٍد من المطربين السعوديين 
الذي أصبحوا نجومًا في سماء 

األغنية السعودية والعربية.

الممثل السعودي عبد المحسن 
النمر، الذي شارك في بطولة 
المسلسل اإلماراتي »المنصة«، 
وُعرض على شاشة »قناة أبوظبي«، 
والمنصات الرقمية، أكد أن التعاون 
الفني بين اإلمارات والسعودية 
يخلق أعمااًل ذات جودة عالية 
في المضمون ومستوى التنفيذ، 
ويشكل نوعًا آخر من تبادل 
الخبرات والثقافات وتقارب وجهات 
النظر الفنية حول تقديم أعمال 
ذات مستوى عاٍل تحظى بإقبال 
جماهيري وترسخ لثمرة هذا التعاون 
المشترك، مهنأ السعودية بيومها 
الوطني الـ92، ومتمنيًا لها دوام 
الرخاء واألمن واالستقرار والسالم، 
مؤكدًا أنها شهدت في السنوات 
الماضية إنجازات في عالم الفن 
السابع والدراما والغناء، وذلك بفضل 
القرارات التي اتخذها حكام المملكة 
والتي تتوجه بدعم الحركة الفنية 
والثقافية.

ترى الفنانة السعودية شهد أمين 
مخرجة فيلم »سيدة البحر«، 
أن التعاون المثمر بين اإلمارات 
والسعودية في عمليات اإلنتاج 
السينمائي والدرامي من خالل 
شركات داعمة، مثل »إيمج نيشن 
أبوظبي«، و»twofour54«، يعزز 
من قوة مشاريع اإلنتاج المشترك، 
مؤكدة أن للشركات المنتجة دورًا 
مهمًا في دعم األفكار الجديدة 
ووصولها إلى أرض الواقع، وطرح 
سينما مختلفة ومتطورة، موضحة 
أنه في ظل التطورات التي تشهدها 
المملكة، وفتح دور عرض للسينما، 
فهي تسير نحو آفاق من النجاح 
والتطور اإليجابي في ضوء هذا 
االنفتاح.

محمد عبده وأحالم ونوال في حفل بموسم الرياض

ملصق فيلم »المرشحة المثالية«

لقطة من فيلم »سيدة البحر«

من أجواء احتفاالت موسم الرياض

اإلبـــــــــــــــــــــــداع
»سعودي«

تطور درامي
درامية  أعماالً  السعوديون  الدراما  صناع  قدم 
والعربية  الخليجية  الساحتين  في  رواجــاً  حققت 
نحو  التوجه  عن  فضاًل  الفضية،  الشاشة  عبر 
حبكتها  فــي  مزجت  والــتــي  الرقمية،  المنصات 
وروح  والتقاليد،  والعادات  والتراث  األصالة  بين 
الحاضر والمعاصرة، فكان أول مسلسل سعودي 
أنتجه  الذي  الحمداني«  »الفارس  إنتاجه  يتم 
تلفزيون الرياض عام 1969 وشارك فيه خالد 

بوتاري وعبد الهادي أحمد وحمد الهذيل.
تم  اآلن،  وحتى  التسعينيات  فترة  ومنذ 
االجتماعية  األعــمــال  من  العديد  إنتاج 
حققت  التي  والتاريخية  والكوميدية 
اإلنتاجات  عالم  في  مميزة  بصمة 
النقلة  كــانــت  حــيــث  ــة،  ــي ــدرام ال
ــســالت  ــمــســل ــل الـــنـــوعـــيـــة ل
فتحت  والتي  السعودية 
ــاب لــظــهــور  ــ ــبـ ــ الـ
ــة  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ نـ

المسلسل  هــو  السعوديين،  الممثلين  مــن  كبيرة 
بــدأ عرضه  الــذي  طــاش«  مــا  »طــاش  الكوميدي 
بعدد حلقات  20 عاماً  استمر  والذي   ،1993 عام 
توالت  بعدها  ومــن  موسماً،   18 مــدار  على   540
نجاحاً  حققت  الــتــي  الــســعــوديــة  األعــمــال  إنــتــاج 
»حصاد  الماليين«،  »أبو  »أســوار«،  أبرزها  كبيراً، 
»السلطانة«،  »المجهولة«،  الشيخ«،  »حارة  الزمن«، 
»هوامير  رجــل«،  المرأة  »لعبة  الشيطان«،  »لعبة 

الصحراء«، و»سيلفي«.
في  عرضت  التي  المسلسالت  بعض  ونجحت 
صدًى  تحقيق  في  األخيرة  الرمضانية  المواسم 
كبيٍر، خصوصاً مع اختالف موضوعاتها وجرأتها 
األعمال،  تلك  أبرز  ومن  والمضمون،  الطرح  في 
الذي  و»دون«  القصبي،  لناصر  التجول«  »ممنوع 
واأللغاز  الحركة  جانب  على  كبير  بشكل  اعتمد 
البوليسية، و»عندما يكتمل القمر« الذي مزج بين 
الذي  فلتر«  دون  و»من  والرعب،  والخيال  الواقع 
شهد عودة الفنان عبداهلل السدحان، عبر حلقاته 
المنفصلة والقصص المتنوعة، والتي ألقت الضوء 
داخــل  االجتماعية  القضايا  مــن  الــعــديــد  على 

يــدور  الـــذي  نــســوق«  و»يـــال  الــســعــودي،  المجتمع 
الفتيات  مــن  مجموعة  حــول  كوميدي  إطــار  فــي 
السيارات  قيادة  لتعليم  مركز  افتتاح  قررن  الالتي 

للسيدات.
وبعد التطور الالفت الذي وصلت إليه السعودية، 
قــرر صناع الــدرامــا الــخــروج مــن اإلطــار الــدرامــي 
المنصات  لعرضها عبر  وإنتاج مسلسالت  التقليدي 
أبرزها: »رشاش«  الرقمية، والتي نالت رواجاً كبيراً 
بطولتها  في  شارك  والتي  و»وســاوس«،  و»الميراث« 
المخضرمين  السعودية  الــدرامــا  نجوم  مــن  نخبة 

والشباب.

السينما.. جوائز دولية
عام  إنتاجه  تم  سعودي  فيلم  أول  »الــذبــاب«  كــان 
 1966 عام  وفي  الغانم،  حسن  بطولته  ولعب   1950
أُنتج فيلم »تأنيب الضمير« إخراج سعد الفريح، وفي 
»تطوير  فيلم  المحيسن  عبداهلل  أخــرج   1975 عــام 
أفــالم عدة  إنــتــاج  تــم  ذلــك  ــاض«، وبعد  ــري ال مدينة 
المملكة،  في  السينمائية  الحركة  تطور  ساهمت في 
أبرزها: »موعد مع المجهول« 1980، و»اإلسالم جسر 
المستقبل« 1982.. في حين كان أول فيلم سعودي 
يحصل على جائزة دولية هو »اغتيال مدينة« 
المحيسن، وحاز حينها  للمخرج عبداهلل 
فيلم قصير  »نفرتيتي« ألفضل  جائزة 
القاهرة  مهرجان  فــي   1977 عــام 
السينمائي، كما تُوج فيلم »حرمة« 
لمهرجان  الــذهــبــيــة  بــالــجــائــزة 

بيروت السينمائي عام 2013.
الكبرى  النهضة  ظل  وفــي 
الـــتـــي تــشــهــدهــا الــمــمــلــكــة، 
وبــــعــــد افــــتــــتــــاح صـــــاالت 
مهرجانات  وإقــامــة  الــعــرض 
مجموعة  ظــهــرت  السينما، 
والممثلين  الــمــخــرجــيــن  مــن 
بدخول  المهتمين  والمنتجين 
ومــن  للسينما،  جــديــد  عــصــر 
أبرز هذه المهرجانات: مهرجان 
أفالم  ومهرجان  السعودية،  أفالم 
األفـــالم  لــيــالــي  وملتقى  األطـــفـــال، 
ــة فـــي الـــريـــاض، وتــدشــيــن  ــســعــودي ال
الحقيقية  البداية  كانت  السينما«،  »بيت 
عام  الشبابية  خصوصاً  السعودية  للسينما 
بعدها  الحال«،  »كيف  فيلم  أُنتج  عندما   2006
أبرزها فيلم  المنتجون إلنتاج أفالم أخرى،  تحمس 
و»وجــدة«   ،2009 المالكي  فايز  بطولة  »مناحي« 
 ،2012 عام  المنصور  هيفاء  السعودية  للمخرجة 
سعودي  متحركة  رســوم  فيلم  أول  إنــتــاج  تــم  كما 

.2015 3D بعنوان »بالل« عام  بتقنية 
ــي حــقــقــتــهــا األعــمــال  ــت ــنــجــاحــات ال وتـــوالـــت ال
وعــرض  إنــتــاج  تــم  حيث  الــســعــوديــة،  السينمائية 
ــز عربية  ــــالم الــتــي حــصــدت جــوائ ــدٍد مــن األف عـ
شيلي«  و»مــاري  »وجــدة«  بينها:  وعالمية،  ودولية 
المنصور  هيفاء  للمخرجة  المثالية«  و»المرشحة 
الجوائز،  مــن  العديد  خاللهم  مــن  حصدت  التي 
فازت  التي  أمين  شهد  للمخرجة  البحر«  و»سيدة 
إبداعاً،  األكثر  الفيلم  »فيرونا«  بجائزة  خالله  من 
في النسخة الـ 76 من مهرجان البندقية السينمائي 
أسبوع  مسابقة  ضمن  عــرضــه  عقب  ــي،  ــدول ال
الفهد  حياة  بطولة  و»نجد«  المرموق،  النقاد 
وهو  الحربي،  وإبراهيم  الغامدي  ومريم 
وإخراج سمير  الراجح  خالد  تأليف  من 
»الصقر  جائزة  حصد  الذي  عارف 
الــدورة  في  الطويل«  الخليجي 
الثانية من مهرجان العين 

السينمائي.
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حياة الفهد

عبدالمحسن النمر

طالل مداح

ناصر القصبي

ملصق فيلم »وجدة«

ملصق 
مسلسل 
»رشاش«



وتوّجه معالي ماجد علي المنصوري 
رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض 
اإلمــارات،  لنادي صقاري  العام  األمين 
بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه 
للمعرض  المحدود  غير  لدعمه  اهلل، 
الشيخ  ولسمو  الــتــراث،  صــون  وجهود 
حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم 
في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري 
اإلمارات راعي الحدث، للُمتابعة الدائمة 
لجهود تطوير دور المعرض في مجال 
الحفاظ على الموروث الثقافي وتعزيز 
دوره في صون البيئة والصيد الُمستدام 

وتقديم التراث.
خالل  ــه  ل كلمة  فــي  معاليه،  وقـــال 
أمس  ُعقد  الـــذي  الصحفي  المؤتمر 
»مّرت  الحدث:  فعاليات  عن  لإلعالن 
سبتمبر  في  وتحديداً  عاماً..  عشرون 
األولــى  الـــدورة  انطلقت  حينما   2003
من المعرض، والتي تُّوج نجاحها بزيارة 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 
شكلت  حيث  ثـــراه،  اهلل  طّيب  نهيان، 
لمسيرة  عقدين  مــدى  على  ُمنطلقاً 
صون التراث وترسيخ مفاهيم األصالة 

واالعتزاز بالهوية الوطنية«.
دورة  أن  المنصوري،  معالي  وأوضــح 
مــشــاركــة 100  تشهد  الــحــالــي  ــام  ــع ال
يزيد  لما  باإلضافة  ومُختص،  خبير 
والحرفيين  الرّسامين  من   130 على 
والفنانين الُمشاركين في قطاع »الفنون 
والــحــرف الــيــدويــة«، فضاًل عــن جمع 
والشركات  التجارية  العالمات  ُكبريات 
الـ 11 على  الُمتخصصة في قطاعاته 
المعارف  لــتــبــادل  ــد  واحـ مــوقــع  أرض 
وخدمات  منتجات  وإطــالق  والخبرات 
جديدة وتوسيع األعمال. وعلى مدى 7 
أّيام من المعرض، بانتظار الجمهور نحو 
150 نشاطاً حّياً وورشة عمل، وعروض 
وفعاليات شائقة في »ساحة العروض«، 
وُمسابقات  تعليمية  ألنشطة  باإلضافة 
مبتكرة وعروض تراثية ورياضية مباشرة 

تستقطب الجميع.

فئات مستثناة
ــؤاد أحــمــد مدير  ــ ــح عــمــر ف ــ وأوضـ

على  يزيد  ما  بين  من  ــه  أّن المعرض، 
150 فعالية خالل أيام المعرض، هناك 
الكثير من األنشطة التي تُناسب الجميع 
أفــراد  وكافة  األطــفــال  وبشكل خــاص 

ئلة،  لعا ا
منها: 

ــع الــطــبــيــعــة  ــ فــعــالــيــات »تــــواصــــل م
ساحة  في  فعالية  و60  والحيوانات«، 
ــروض، تــشــمــل االســتــعــراضــات  ــ ــع ــ ال
وكالب  الجارحة  للطيور  االستثنائية 
والخيول  البوليسية  والــكــالب  الصيد 
واإلبل، والعديد من الحيوانات التي ال 
يُمكن ُمشاهدتها إال في المعرض، كما 
من  العديد  العروض  ساحة  في  وتُقام 
الفعاليات الشائقة في ُمقّدمتها ُمسابقة 
جمال السلوقي العربي، ومزادات الخيول 

العربية، الصقور، والهجن العربية.

وأشــار إلــى أن المعرض طــرح العام 
الحالي فئات متعددة من التذاكر تبدأ 
الدخول  تــذكــرة  قيمة  درهــمــاً  مــن 25 
لليوم الواحد وحتى 75 درهماً لبطاقة 
الدخول لأليام السبعة، وفئات األطفال 
يمكنهم  السن  وكبار  الهمم  وأصحاب 

دخول المعرض مجاناً.
وأشار إلى أن المعرض يُتيح برنامج 

زيارة طلبة المدارس.
وتُقام دورة العام الحالي من المعرض 
ــارات،  ــادي صــقــاري اإلمـ بتنظيم مــن ن

 - البيئة  هيئة  مــن  رسمية  وبــرعــايــة 
للحفاظ  الــدولــي  الصندوق  أبوظبي، 
الوطني  أبوظبي  مركز  الحبارى،  على 
وراعــي  الحدث،  يُقام  حيث  للمعارض 
القطاع شركة كاراكال الدولية، الراعي 
الفضي شركة »كيو« للعقارات، وشركاء 
أكاديمية  من  كل  الـــزوار  تجربة  تعزيز 
فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، 
الرياضية  للُمعّدات  بــوالريــس  شركة 
الُمتخّصصة، ومجموعة العربة الفاخرة، 
وراعي الفعاليات كل من شركة »سمارت 
الملكية«،  »الخيمة  وشــركــة  ــن«  ــزاي دي
بي  أر  »إيــه  السيارات  وشريك صناعة 
اإلمــارات«، وبدعم من شرطة أبوظبي 
ووزارة الداخلية وغرفة تجارة وصناعة 

أبوظبي ونادي تراث اإلمارات.
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برعاية حمدان بن زايد ومشاركة 900 شركة وعالمة تجارية من 58 دولة

ينــطــلــق االثنيـــــــن المــقــبــــل
»الصيد والفروسية«

مـاجد المنصـــــوري: المــعـــــرض كـــــــرس مــســــــيـــــــــرة
صـــــــون التـــــــراث واالعــتــــــــزاز بالهــــويـــــة الوطنــيــــــة

المشاركون في المؤتمر الصحفي )تصوير: وليد أبو حمزة(

هالة الخياط )أبوظبي(

 تنطلق االثنين المقبل فعاليات 

الدورة الـ 19 من المعرض الدولي 

للصيد والفروسية )أبوظبي 2022(، 

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن 

زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في 

منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري 

اإلمارات، بمشاركة ما يزيد على 900 

شركة وعالمة تجارية من 58 دولة، 

بتنظيم من نادي صقاري اإلمارات، 

خالل الفترة من 26 سبتمبر ولغاية 

2 أكتوبر.

أبوظبي )وام(

 تشارك كاراكال الشركة املتخصصة يف تصنيع األسلحة 
الصغيرة والتابعة ملجموعة »ايدج«، إحدى أكبر 25 مجموعة 

دفاعية يف العالم، للمرة الثامنة عشرة يف معرض أبوظبي 
الدولي للصيد والفروسية، باعتبارها املنتج األول يف دولة 
اإلمارات للمسدسات والرشاشات والبنادق وبنادق القنص 
عالية األداء. تأتي مشاركة »كاراكال« يف الدورة الـ 19 من 
احلدث التي تقام يف الفترة من 26 سبتمبر اجلاري إلى 2 

أكتوبر املقبل مبركز أبوظبي الوطني للمعارض، باعتبارها 
راعي القطاع.  وتستعرض »كاراكال« مجموعتها التجارية 
من أحدث األسلحة الصغيرة، إلى جانب منتجات من لهب 

للذخائر اخلفيفة وأسلحة ليوا، والشركة التابعة لها 
»ميركل« التي تنتج بنادق صيد أملانية فاخرة. 

وقال حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة كاراكال: 
»حققت )كاراكال( تقدمًا كبيرًا يف السنوات األخيرة على 

صعيد تقدمي أسلحة صغيرة دقيقة وموثوقة وعالية األداء 
يف السوق اإلماراتية وخارجها، فمن خالل تطبيق مبادرات 

الصناعة 4.0 و)اصنع يف اإلمارات( إلى جانب توافر العقلية 
االبتكارية، متكنت )كاراكال( من إنتاج مجموعة متنوعة من 

األسلحة النارية املتقدمة القادرة على املنافسة يف السوق 
الدولية لألسلحة الصغيرة بفضل تصميماتها الفريدة 
والرائدة يف هذه الصناعة.. فخورون بعرض املنتجات 

اإلماراتية املنافسة عامليًا أمام اجلمهور هذا العام«. 
وتعرض »ميركل« مجموعتها من بنادق الصيد وثالثة 

إصدارات خاصة من بنادق الصيد HELIX املخصصة مع 
أعمال فنية مستوحاة من أشهر املعالم واحلياة البرية يف 
اإلمارات.. يف حني تعرض أسلحة »ليوا« بندقية الصيد 

Chayeh Z20 بثالثة أنواع، وتعرض »لهب« مجموعة 
متنوعة من الذخائر ذات العيار الصغير. 

كما تعرض »كاراكال« زوجًا من مسدسات »روح اإلماراتيني« 
املزين بنقوش باخلط العربي مع تطعيمات من الذهب عيار 
 CAR ،24 قيراطًا إلى جانب بندقيتها الهجومية الرئيسية

 ،817 CAR 816، بأطوال متعددة، والبندقية الهجومية
 ،CARACAL F 9 بأنواع متعددة ومسدس CMP ورشاش

وبنادق قنص بعيارات مختلفة.

»كاراكال« 
تعــــرض أســلـــحـــــة 
نارية وبنادق صيد 
عالميــــة الطـــــــــــراز 

 بني العميد سالم حمود البلوشي 
مدير إدارة األسلحة واملتفجرات 

يف القيادة العامة لشرطة أبوظبي 
عضو اللجنة العليا امُلنّظمة، أن 

األسلحة التي ُيسمح بشرائها 
من املعرض تشمل بنادق الصيد، 

املسدسات لغاية عيار 9 ملم، 
السيوف واخلناجر التراثية، 

سكاكني الصيد، وحدات الرماية 
اخلشبية والبالستيكية، األسلحة 

الهوائية التي تقل عن 8 جول، 
وهي ال حتتاج إلى ترخيص، 

ويحق ملن هم دون السن القانونية 
شراؤها مبوافقة ولي األمر أو 

الوصي، وكذلك األسلحة الهوائية 
التي تزيد على 8 جول، وهي 

تتطلب احلصول على ترخيص 
ُمسبق وفق اإلجراءات امُلّتبعة.

أطلقت اللجنة العليا املنظمة 
للمعرض »دليل وتعليمات قطاع 

أسلحة الصيد« امُلوّجه للعارضني، 
حيث تخضع عمليات بيع أسلحة 

الصيد للعديد من الشروط 
واألحكام واإلجراءات التي 

يتم تقدميها بوضوح للعارضني 
املعنيني لضمان االلتزام التام بها.

وأوضح العميد الدكتور حميد 
محمد املهيري مدير مديرية 

األسلحة واملتفجرات بوزارة 
الداخلية عضو اللجنة العليا 

امُلنّظمة، أن الفرصة متاحة 
لكل من جتاوز سن 21 عامًا من 

مواطني دولة اإلمارات باقتناء 
3 قطع سالح من املعرض عبر 

تقدمي الطلب من خالل موقع 
وزارة الداخلية أو تطبيقاتها 

اإللكترونية. كما وُيسمح جلميع 
اجلنسيات من كافة الدول بشراء 

أسلحة الصيد، شرط تقدمي 
وثيقة عدم ممانعة من السلطة 

امُلختّصة يف بلد امُلشتري، يتم 
فيها توضيح عدد قطع السالح 

واألنواع املسموح بها.

شراء األسلحة

اقتناء األسلحة

فئات متعددة لتذاكر 
المعرض تبدأ من 25 
درهمًا حتى 75 درهمًا

ميكن لزوار جناح الصندوق 
الدولي للحفاظ على 

احلبارى االستمتاع 
باألنشطة التعليمية 

والترفيهية املتنوعة طوال 
فترة املعرض الذي يستمر 
على مدى سبعة أيام. كما 

يتوقع أن يحتل العرض 
احلي لطيور احلبارى مركز 

االهتمام لألطفال والكبار 
للتعرف على هذه األنواع 

الفريدة من الطيور، وستتاح 
لهم الفرصة لالطالع على 

ألوانها وأشكالها املرقطة 
بالريش املميز، مما يوفر 
لها القدرة على التمويه 

واالختفاء من املفترسات 
يف بيئتها الطبيعية. ويتم 

تشجيع العائالت على 
اصطحاب أطفالهم واملشاركة 
يف األلعاب التعليمية املسلية 
التي ستثير فضول أطفالهم 

ملعرفة موطن احلبارى واملواد 
الغذائية التي تفضلها. كما 

ميكن لألطفال من جميع 
األعمار املشاركة يف تعلم 

املزيد عن احلبارى من خالل 
جلسات رواية القصص، 
وعمل مجسمات ورقية 

للحيوانات خالل جلسات 
لتعلم مهارات طي الورق يف 

ورش عمل فن األوريجامي. 
وستتاح الفرصة أمام اخلبراء 

والطالب حلضور العديد 
من ورش العمل واألنشطة 

التعليمية األخرى.

 أنشطة 
تعليمية »الدولي للحفـــاظ على الُحبــــارى« يعـــزز 

جهـــــود االستــدامـــــة يف حمــاية التراث 

العام  المدير  البيضاني،  حسن  صالح  محمد  قــال   
خالل  »من  الحبارى:  على  للحفاظ  الدولي  للصندوق 
مشاركتنا في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، 
عليها  والحفاظ  الحبارى  أعداد  بزيادة  التزامنا  نظهر 
برنامجنا  نعرض  إذ  والطبيعي.  الثقافي  تراثنا  لصون 
العالمي الشامل للحفاظ على األنواع المهددة والمعرضة 
زايد  الشيخ  له  المغفور  برؤية  مسترشدين  للمخاطر، 
اإلمارات  لدولة  المؤسس  القائد  نهيان،  آل  سلطان  بن 
على  العمل  ضــرورة  القبيسي  وأكد  المتحدة«،  العربية 
وقال:  للحبارى،  البرية  المجموعات  طيور  أعداد  زيادة 
التدخل االستباقي إلى استدامة  »إننا نسعى من خالل 
هذه األنواع من الطيور المصنفة ضمن األنواع المعرضة 

للخطر من قبل االتحاد الدولي لصون الطبيعة. ويعتبر 
حماية  في  األهمية  بالغ  أمــراً  الحبارى  على  الحفاظ 
التراث التقليدي للصقارة، المدرج في القائمة التمثيلية 
منظمة  قبل  من  للبشرية  المادي  غير  الثقافي  للتراث 

اليونسكو«،
وتماشياً مع شعار الدورة الحالية، »استدامة وتراث... 
على  للحفاظ  الدولي  الصندوق  سيقوم  متجددة«،  بروح 
أبوظبي  مركز  في   A02 جناح   8 القاعة  في  الحبارى 
من  سلسلة  عبر  الـــزوار  بمصاحبة  للمعارض،  الوطني 
جهود  على  الــضــوء  تسلط  التي  ــة  اإلرشــادي المحطات 
الجهود  هذه  وأثــر  الطبيعة  على  الحفاظ  في  اإلمــارات 

اإليجابية على المستقبل المستدام لألرض.  

أبوظبي )االتحاد(

 يشارك الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، الجهة الرائدة عالميًا في 

الحفاظ على األنواع البرية، في النسخة التاسعة عشرة من معرض أبوظبي 

الدولي للصيد والفروسية، الذي يُقام في الفترة ما بين 26 سبتمبر وحتى 

2 أكتوبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حيث سيكون المعرض بمثابة 

منصة للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى من أجل تشكيل مجتمع قادر 

على التغيير من خالل التعلم التفاعلي. وكواحد من أبرز الرعاة الرسميين 

للمعرض، يهدف الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى إلى رفع مستوى 

الوعي العام بالدور المهم لطيور الحبارى في التراث الطبيعي والثقافي.

جانب من المؤتمر الصحفي
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تحـــت رعاية الشيخـــة فاطمـــــة

»التنميـــة األسريـــة« تعتمـــد 

تشكيل فريق اإلعالم األسري

أبوظبي )االتحاد(

ــتــنــمــيــة  اعـــتـــمـــدت مـــؤســـســـة ال
ــق اإلعـــام  ــري ــة تــشــكــيــل ف ــريـ األسـ
الشيخة  سمو  رعاية  تحت  األسري 
االتحاد  رئيسة  مبارك  بنت  فاطمة 
المجلس  رئــيــســة  ــام  ــع ال الــنــســائــي 
الرئيس  والطفولة  لألمومة  األعلى 
األسرية  التنمية  لمؤسسة  األعلى 
لتوجهات  ودعــمــاً  اإلمــــارات«،  »أم 
الدولة  ومساعي  الرشيدة  الحكومة 
ثقافة  تعزيز  إلى  الرامية  الحثيثة 
استثمار  خال  من  التطوعي  العمل 

مواهب وقدرات الشباب.
ــق اإلعــــام  ــريـ ــرة فـ ــكـ تـــرتـــكـــز فـ
األسري حول تشكيل فريق إعامي 
رغبة  لديه  المجتمع  من  اجتماعي 
ولديه  المجتمعية  المساهمة  فــي 
وممكنات  ومــهــارات  موهبة  أيــضــاً 
االجتماعي،  اإلعامي  المجال  في 
ــة مــؤســســة  ــ ــ ــداف ورؤي ــ ــ لـــدعـــم أه
لبرامجها  والترويج  األسرية  التنمية 

وخدماتها.
ــام األســـري  ــ ــهــدف فــريــق اإلع ي
التنمية  مؤسسة  ــة  رؤي تعزيز  إلــى 
االستراتيجية  وأهدافها  األســريــة 
وتسليط الضوء على بعض القضايا 
السلبية  والــظــواهــر  المجتمعية 
على  والمحافظة  المجتمع  لتوعية 
والتي  وتماسكها،  األســر  استقرار 
ضمن  جــاذب  بأسلوب  طرحها  يتم 
هــادف  تــوعــوي  اجتماعي  محتوى 
إحدى  الفريق  يعتبر  حيث  وشائق، 
أكبر  إلى  للوصول  المهمة  الوسائل 
المستهدف  الجمهور  من  شريحة 
وحدة  ستشكل  ألنها  عاٍل،  وبتركيٍز 
خالها  من  يتم  متكاملة  اجتماعية 
اإلمكانيات  وتسخير  الجهود  تظافر 

تأثيرات هادفة ومباشرة. إلحداث 
وقالت مريم محمد الرميثي مدير 
»إن  األســريــة:  التنمية  مؤسسة  عــام 
ــذي يعمل  ال فريق اإلعــام األســري 

تحت مظلة المؤسسة سيتولى العديد 
التحّول  تدفع عجلة  التي  المهام  من 
المجتمعية  القضايا  من  العديد  في 
قدماً نحو االستقرار، وذلك من خال 
تنفيذ خطط المؤسسة المتماشية مع 
استراتيجية أبوظبي، وبما يساهم في 

تحقيق العديد من المؤشرات الرامية 
لكافة  واالستقرار  األمان  تعزيز  إلى 

أفراد األسرة والمجتمع«.
التنمية  مؤسسة  أن  إلى  وأشارت 
من  حثيٍث  بشكٍل  ستسعى  األسرية 
االجتماعي  اإلعـــام  فــريــق  خــال 

القضايا  على  الضوء  تسليط  إلــى 
المسؤولية  روح  وتعزيز  المجتمعية، 
دائرة  وتوسيع  للجميع،  المجتمعية 
إلى  والوصول  الجغرافي  االنتشار 
الجمهور،  من  ممكنة  شريحة  أكبر 
مواقع  على  المؤثرين  جميع  وحصر 
المعتمدين  االجتماعي  الــتــواصــل 
ــي،  ــاعـ ــمـ ــتـ ــل االجـ ــمـ ــعـ ــة الـ ــدمـ ــخـ لـ
ــشــراكــات  ــى عــقــد ال ــة إلـ ــاإلضــاف ب
رؤية  لتحقيق  المؤثرين  مع  الهادفة 
وفتح  الرشيدة  حكوماتنا  وتطلعات 
دعم  فــي  لإلسهام  جــديــدة  قــنــوات 
تطبيقات  وتطوير  األسرة،  استقرار 
االجتماعي  التواصل  وســائــل  عبر 
تعّزز االنتماء الوطني والتركيز على 

الوطنية. الهوية 

دعم أهداف ورؤية مؤسسة التنمية األسرية والترويج لبرامجها )من المصدر(

قضايا

رسائل

وأوضحت الرميثي أن مؤسسة 
التنمية األسرية تهدف من خالل 
فريق اإلعالم األسري إلى تكوين 
منظومة إعالمية اجتماعية ُتعد 
األولى من نوعها يف إمارة أبوظبي 

تعنى بالقضايا األسرية، حيث يتم 
منح أعضاء فريق اإلعالم األسري 

العديد من املزايا منها، إصدار بطاقة 
عضوية طبقًا للتخّصص يف مجاالت 

اإلعالم األسري، ودعم العضو وإبرازه 
إعالميًا وتسليط الضوء على مهاراته، 

وأولوية التسجيل يف الورش واحلصول 
على الدعوات اخلاصة باملناسبات 

التي تنظمها املؤسسة، باإلضافة إلى 
شهادات شكر وتقدير للمتميزين، 

وشهادات مشاركة جلميع املنتسبني 
يف الفريق، وإكساب العضو اخلبرات 

الفنية والعملية.
وبهذه املناسبة، دعت مدير عام 
مؤسسة التنمية األسرية كافة 

أفراد املجتمع ممن لديهم رغبة 
يف املساهمة املجتمعية ولديهم 

املوهبة واملهارات واملمكنات يف املجال 
اإلعالمي االجتماعي، االنضمام إلى 
فريق اإلعالم األسري وفق الضوابط 

والشروط التي وضعتها املؤسسة لدعم 
أهدافها ورؤيتها والترويج لبرمجها 

وخدماتها من خالل أحد التخّصصات 
التالية، واملتمثلة يف )التحرير 

الصحفي، كتابة القصة أو املسرحية، 
السيناريو، وصناعة احملتوى 

االجتماعي، واإلبداع واالبتكار يف 
اإلعالم األسري، والتأثير يف مواقع 

التواصل االجتماعي، والتصميم 
اجلرافيكي، والرسم اليدوي أو 

الديجيتال، والتصوير الفوتوغرايف، 
وتصوير الفيديو، واملونتاج، 

والتمثيل يف جلسات التصوير الفنية 
االجتماعية، والتعليق الصوتي 

وتقدمي الفعاليات(.

وأكدت الرميثي على أن فريق اإلعالم 
األسري سيقوم ببث رسائل اجتماعية 

توعوية موجهة لألسرة على وسائل 
التواصل االجتماعي، وكذلك عقد 
اجتماعات ملناقشة قضية ما شغلت 

وسائل اإلعالم واخلروج بأفكار 
وحلول، وتشكيل فريق إعالمي لدعم 

توجهات ورؤية مؤسسة التنمية 
األسرية الرامية إلى استثمار طاقات 

املجتمع وتوجيهها بالطرق املثلى، 
وتعزيز اجلهود يف احملافظة على 

االستقرار األسري الذي ُيعد ركيزة 
أمن املجتمع.

وأضافت: أن فريق اإلعالم األسري 
سيعمل على تعزيز قيم املسؤولية 

املجتمعية من خالل إشراك الشباب 
يف نشاط اجتماعي تطوعي يفيد 

املجتمع، وتعميق مفهوم العمل 
االجتماعي والتطوعي، وتنمية 

مهارات التعبير بالصورة وتوظيفها 
يف نقل األفكار والرسائل الهادفة 

اإليجابية، وتزويد أرشيف مؤسسة 
التنمية األسرية بأفالم وصور أسرية 

اجتماعية تدعم رسالة ورؤية 
املؤسسة، واستثمار طاقات ومواهب 

الشباب بهدف تنميتها وتطويرها 
لتعزيز روح التطوع واالنتماء 

املجتمعي والوطني، وترشيد النفقات 
املالية، وتشجيع الشباب على العمل 

واإلبداع واالبتكار للمساهمة يف 
خدمة املجتمع والوطن.

تعزيز روح المسؤولية 
المجتمعيـــة للجميـــــع

مريم محمد الرميثي

دبي )وام(

للقرآن  الدولية  دبــي  جائزة  بــدأت 
الكريم استعداداتها النهائية النطاقة 
النسخة السادسة من مسابقة الشيخة 
للقرآن  الدولية  مبارك  بنت  فاطمة 
الكريم لإلناث التي تقام في قاعة ندوة 
الثقافة والعلوم بدبي خال الفترة من 
األول إلى الخامس من أكتوبر المقبل. 
ــم محمد  ــراهــي إب الــمــســتــشــار  ــال  ــ وق
بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم 
واإلنسانية  الثقافية  لــلــشــؤون  دبــي 
إن  للجائزة  المنظمة  اللجنة  رئيس 
مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  مسابقة 
للجائزة  الرئيسة  الــفــروع  مــن  تعتبر 
وتــحــظــى بــاهــتــمــام خــــاص تــقــديــراً 
وأضــاف  ــارات«.  ــ اإلمـ »أم  لشخصية 
أن جميع فرق العمل بالجائزة أكملت 
استعداداتها النطاقة المسابقة التي 
تتنافس فيها حافظات القرآن الكريم 

من أكثر من 50 دولة وجالية إسامية، 
وأن العدد مرشح للزيادة خال األيام 
الــجــائــزة  ــواصــل  ت أن  عــلــى  المقبلة 
للمشاركة.  ــدول  الـ ترشيحات  تلقي 
ــعــدادات  االســت أن  بوملحة  ــح  وأوضــ

وقت  قبل  بــدأت  قد  كانت  للمسابقة 
المهام  بعض  تنفيذ  خــال  من  مبكر 
ومــنــهــا، الـــدعـــوات الــمــرســلــة لــلــدول 
العالم،  حــول  اإلسامية  والجاليات 
بمقر استضافة  الخاصة  والحجوزات 
الــمــشــاركــات ومــرافــقــيــهــن وأعــضــاء 
رحات  حجز  وكذلك  التحكيم،  لجنة 
المتسابقات  وبرمجة وصول  الطيران 
ــة، فيما تــم الــتــواصــل مع  ــدول ــى ال إل
للتنسيق  الحكومية  الدوائر  من  عدد 
تقدمها  التي  بالخدمات  يتعلق  فيما 
دبي  مؤسسة  ومنها،  المسابقة  خال 
الرسمي،  اإلعامي  الشريك  لاعام 
والمسموعة  المرئية  اإلعام  وأجهزة 
لإلقامة  العامة  واإلدارة  والمقروءة، 
دبي  وبلدية  بدبي،  األجــانــب  وشــؤون 
التي تتولى تصميم وتجهيز الديكورات 
وتوفير  المسابقة  بمسرح  الخاصة 
وإلى  من  المتسابقات  لنقل  حافات 

مقر المسابقة.

فرق »جائزة دبي الدولية« أكملت استعداداتها

مسابقة الشيخة فاطمة للقرآن الكريم لإلناث  أكتوبر

 تطرقت الرميثي إلى ضرورة تعريف أعضاء فريق اإلعالم األسري باملؤسسة 
وبرامجها وخدماتها وفعالياتها وطبيعة املهام املنوطة بهم ودورهم ومسؤولياتهم، 
وضرورة موافاتهم بالقضايا االجتماعية املطلوب تسليط الضوء عليها، من خالل 

أحد موظفي املؤسسة الذي يقوم بدوره مبتابعة ومناقشة كافة التحديات والعقبات 
التي من املمكن أن تواجه عضو الفريق أثناء تأديته ملهام أعماله ضمن الفريق، إذ يتم 

تقييم األعضاء بناًء على معايير محّددة.

برامج

العين)االتحاد(

حصل ماكس وليامز عضو هيئة التدريس يف جامعة اإلمارات العربية املتحدة على لقب 
»منوذجي« ضمن جوائز بالكبورد العاملية عن فئة برنامج املساقات التدريسية النموذجية، 
وذلك عن مساقه املعنَون »مدخل إلى اللغة اإلجنليزية األكادميية«. ويعد برنامج املساقات 

النموذجية أحد البرنامج املرموقة التي حتظى باهتمام املدرسني ومعدي املساقات الدراسية 
الساعني لتطبيق أفضل املمارسات يف مساقاتهم ومناهجهم. وُيعتمد عليه منذ ما يقارب 

العقدين من الزمن لتقييم وتطوير مساقات آالٍف من املدرسني واحملاضرين ومعدي املناهج. 
وقد مت توسيع نطاق جوائز برنامج املساقات النموذجية بدمجها بفئة املختارات يف عام 

2021. ولكي يتأهل املتقدمون للحصول على هذه اجلائزة املرموقة، ال بد لهم من اتباع نظام 
إدارة التعليم املقدم من بالكبورد، حيث يجري تقييم املساقات بوساطة نخبة من مطوري 

املناهج واملعلمني واألساتذة باالعتماد على األسس املعتمدة من بالكبورد بشأن حتديد 
برنامج املساقات التدريسية النموذجية، كما يجدر باملتقدمني إبداء أداٍء متميز يف مجال 

تصميم املساق، والتفاعل والتعاون، والتقييم، ودعم الطلبة.

الشارقة )االتحاد(

استضاف »املنتدى الدولي لالتصال احلكومي 2022«، أكثر من 250 من الشباب والطالب 
اجلامعات ومديري العموم يف جهات حكومية بالشارقة، يف سلسلة من الورش والفعاليات التي 

ينظمها املركز الدولي لالتصال احلكومي، التابع للمكتب اإلعالمي حلكومة الشارقة، قبل 
االنطالقة الرسمية للمنتدى يف 28 و29 سبتمبر اجلاري.

وتستهدف الفعاليات االستباقية، التي تتوزع على 11 ورشة تختتم أعمالها يف 27 سبتمبر 
اجلاري، تزويد املشاركني باملهارات الالزمة إلدارة عملية االتصال احلكومي باستخدام أحدث 
الوسائل والتقنيات املتاحة ويف مختلف األوقات، خصوصًا يف أوقات األزمات والطوارئ، حيث 

يقدمها خبراء ومتخصصون يف مجاالت: إدارة قضايا املجتمع، واستخدام اإلنفوغرافيكس 
والذكاء االصطناعي وامليتافيرس يف خدمة االتصال احلكومي، وغيرها من املواضيع املتعلقة 

باالتصال احلكومي.
وتستهدف الفعاليات االستباقية، التي تتوزع على 11 ورشة تختتم أعمالها يف 27 سبتمبر 

اجلاري، تزويد املشاركني باملهارات الالزمة إلدارة عملية االتصال احلكومي باستخدام أحدث 
الوسائل والتقنيات املتاحة ويف مختلف األوقات، خصوصًا يف أوقات األزمات والطوارئ، حيث 

يقدمها خبراء ومتخصصون يف مجاالت: إدارة قضايا املجتمع، واستخدام اإلنفوغرافيكس 
والذكاء االصطناعي وامليتافيرس يف خدمة االتصال احلكومي، وغيرها من املواضيع املتعلقة 

باالتصال احلكومي.

جائزة عالمية لمحاضر بجامعة اإلمارات 

»الدولي لالتصال الحكومي 2022« 
ينظم ورشًا استباقية

 المسابقة تتنافس فيها 
حافظات القرآن الكريم 
من  50 دولة وجالية 

إسالمية

 االنتهاء من اختيار 
لجنة التحكيم الدولية 

من كبار المحكمين 
ذوي الخبرة

لتعزيز جهود الدولة في إدارة األزمات والكوارث

»بيورهيلث« تطلق مركز عمليات يف أم القيوين 

أم القيوين )االتحاد(

ــطــبــي«، الــتــابــع  أعــلــن »الــمــكــتــب ال
منصة  أكبر  هيلث«،  »بيور  لمجموعة 
رعـــايـــة صــحــيــة مــتــكــامــلــة فـــي دولـــة 
جميع  إدارة  تتولى  والتي  اإلمـــارات، 
اإلمــارات  في  المبادرات  مستشفيات 
الشمالية تحت رعاية ديوان الرئاسة، 
إدارة  أمس عن إطاق مركز عمليات 
»بــادر«  والكوارث  واألزمــات  الطوارئ 
في مستشفى الشيخ خليفة العام بأم 

القيوين.
تم  الـــذي  »بــــادر«،  مــركــز  وسيعمل 
إطاقه بتوجيهات من ديوان الرئاسة 
ــطــوارئ  ال إلدارة  الــوطــنــيــة  والــهــيــئــة 
تنسيق  عــلــى  ــوارث،  ــكـ والـ ــات  ــ واألزمـ
منظمي  جميع  بين  االستجابة  جهود 
العباً  الــدولــة،  في  الصحية  الرعاية 
وحاالت  الكوارث  إلدارة  محورياً  دوراً 

الطوارئ واألزمات.
تطورات  مراقبة  المركز  وسيتولى 

األوضاع الصحية والكوارث الطبيعية، 
التحديثات حول حاالت  ذلك  بما في 
الطوارئ مثل كوفيد-19 والفيضانات 
ذات  المعلومات  ومشاركة  ــزالزل  والـ
االتحادي  العمليات  مركز  مع  الصلة 
ووقــايــة  الصحة  وزارة  تــديــره  الـــذي 

المجتمع.

أقيم  الــتــي  ــاق   وشــهــد حفل اإلطـ
في مستشفى الشيخ خليفة العام بأم 
راشد  الشيخ  اللواء  حضور  القيوين، 
شرطة  عــام  قائد  المعا،  أحمد  بن 
أم الــقــيــويــن، مــن الـــديـــوان األمــيــري 
ــعــجــمــان، وســـيـــف مــحــمــد أرحــمــه  ب
الهيئة  عــام  مــديــر  نــائــب  الشامسي، 

واألزمـــات  الــطــوارئ  إلدارة  الوطنية 
ــوان  ــن ديـ ــوارث، ومــســؤولــيــن م ــ ــك ــ وال
الصحة  وزارة  عن  وممثلين  الرئاسة، 
الوطنية  والهيئة  المجتمع،  ووقــايــة 
والكوارث،  واألزمــات  الطوارئ  إلدارة 
مجموعة  من  ممثلين  إلــى  باإلضافة 

»بيور هيلث«، و»المكتب الطبي«.

جانب من الورش )من المصدر(

خالل اطالق المركز الجديد )من المصدر(

مت التنسيق مع هيئة 
الصحة بدبي ومؤسسة 

دبي لإلسعاف، فيما يتعلق 
بتقدمي خدمات احلاالت 
الطبية الطارئة. ونوه إلى 

أنه جرى كذلك التنسيق مع 
جمعية النهضة النسائية 

بدبي واإلدارة العامة ألمن 
الهيئات واملنشآت بشرطة 

دبي ودائرة التشريفات 
والضيافة بدبي. فيما مت 
االنتهاء من اختيار جلنة 

التحكيم الدولية من كبار 
احملكمني ذوي اخلبرة يف 

املسابقات العاملية إلى 
جانب جلنة أخرى مختصة 

بإجراء االختبارات املبدئية 
للمتسابقات فور وصولهن 

إلى الدولة للتأكد من 
حفظهن للقرآن الكرمي.

خدمات

اليوم انطالق الدورة التدريبية ألطباء 
األمراض الجلدية في دول  التعاون 

دبي )وام( 

تنطلق يف دبي اليوم الدورة التدريبية ألطباء األمراض اجللدية اجلدد يف دول مجلس 
التعاون اخلليجي والدول العربية، والتي ينظمها وميولها مؤمتر الشرق األوسط لألمراض 

اجللدية والتجميل »ميدام 2022« الذي ينطلق غدًا اجلمعة يف فندق »انتركونتننتال 
فستيفال سيتي«. وقال الدكتور خالد النعيمي استشاري األمراض اجللدية والتجميل 
رئيس املؤمتر: إن تنظيم هذه الدورة التدريبية التي يشارك فيها 55 طبيبًا يهدف إلى 

إكساب أطباء االمراض اجللدية اجلدد يف دول مجلس التعاون اخلليجي والدول العربية 
اخلبرات واملهارات العملية يف عمليات احلقن وأماكن احلقن الصحيحة والدقيقة، مؤكدًا أن 
احلياة التعليمية تختلف متامًا عن احلياة العملية وبالتالي ال بد من تدريب األطباء على 

كيفية التعامل مع األمراض اجللدية والتجميل. وأشار إلى أن الورشة التدريبية تعقد قبل 
يوم واحد من انطالق فعاليات مؤمتر الشرق األوسط لألمراض اجللدية والتجميل الذي 

يشارك فيه أكثر من 2200 طبيب مسجل وحضور رئيس الكلية امللكية يف بريطانيا ورئيس 
اجلمعية األميركية لألمراض اجللدية والتجميل إضافة إلى ممثل الصحة العاملية ورؤساء 

اجلمعيات العربية واألوروبية.
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لتعزيز مشاركة الطلبة اإلماراتيين في الرعاية الصحية

توقــع 5 مذكـــــرات تفاهم 
مع مؤسســـات أكـــاديمية 

أبوظبي )االتحاد(

وقعت مبادرة »نافس« التي تهدف لتعزيز مشاركة اإلماراتيين 

ضمن القوى العاملة في القطاع الخاص، أمس، خمس مذكرات 

تفاهم مع مؤسسات تعليمية في الدولة، لتوسعة نطاق 

مشاركة المواطنين في قطاع الرعاية الصحية، ضمن مبادرة 

»البرنامج الصحي« التي تم فتح باب التسجيل لالنضمام إليها 

في نهاية يوليو الماضي.

 3721 اآلن،  حتى  الصحي«،  »البرنامج  تلقى 
فاطمة  كلية  عبر  اإلماراتيين  الطلبة  من  طلباً 
للعلوم الصحية، وكليات التقنية العليا، وجامعة 
وعجمان،  الشارقة  لجامعتي  إضافًة  الفجيرة، 
الخيمة  رأس  وجامعة  الطبية،  الخليج  وجامعة 
 1621 قبول  تم  حيث  الصحية،  والعلوم  للطب 
منهم، بينما سيتم إدراج الطلبة الذين لم يستوفوا 
مرتبط  تطويري  برنامج  فــي  األهلية  معايير 

بالمبادرة.
»نافس«  ستعمل  التفاهم،  لمذكرات  ووفــقــاً 
التعليمية الخمس،  بشكل وثيق مع المؤسسات 
الشارقة  وجامعة  العليا  التقنية  كليات  وهــي 
وجامعة عجمان وجامعة الخليج الطبية وجامعة 
لتقديم  الصحية  والعلوم  للطب  الخيمة  رأس 
منح دراسية مدفوعة األجــر، إلى جانب توفير 
وورش  والمختبرات  المتخصصين  المدربين 
كفاءتهم  وتعزيز  الطلبة  مهارات  لصقل  العمل 

وتقديم التأهيل الالزم.
في  المشمولة  األكاديمية  البرامج  وتشمل 
الصحي  المساعد  برنامج  الصحي«  »البرنامج 
العالي  والــدبــلــوم/الــدبــلــوم  الثانوية،  لخريجي 
في  البكالوريوس  وبرنامج  الــطــوارئ،  طب  في 
البرامج  مــن  مجموعة  جانب  إلــى  التمريض، 
والصحية  الصحية  والتخصصية  المهنية 
المساعدة المعتمدة األخرى التي سيتم طرحها 
مستقباًل؛ بهدف تعزيز فرص دخول المواطنين 

لهذا القطاع الحيوي.
لمجلس  العام  األمين  المزروعي،  غنام  وقال 
االتحادية  الهيئة  اإلماراتية،  الــكــوادر  تنافسية 
دولة  »تحرص  »نافس«:  برنامج  على  المشرفة 
الرعاية  نظام  وتعزيز  تطوير  على  ــارات  ــ اإلم
الصحية الوطني، بما يلبي متطلبات واحتياجات 
شعبها، وانسجاماً مع هذا التوجه تبرز الحاجة 
إلى دمج مواطني الدولة وزيادة حضورهم ضمن 

لذلك  الحيوي؛  القطاع  في هذا  العاملة  القوى 
كــادر  لتنشئة  األســاســي  المصدر  إلــى  اتجهنا 
وطني مؤهل في هذا المجال، وهو المؤسسات 
تدريبية  وبرامج  مناهج  تقدم  التي  األكاديمية 
يشكل  بما  الصحية،  الرعاية  فــي  متخصصة 
الصحية  الــرعــايــة  خطط  لدعم  مهمة  خطوة 

الطموحة في الدولة«.
وأشــار المزروعي إلى أن شراكة »نافس« مع 
المؤسسات التعليمية »تنسجم مع رؤية القيادة 
الجهات  جميع  بين  التعاون  لتعزيز  الرشيدة 
الحكومية والخاصة ودعم تنفيذ مبادرات »نافس« 
وبرامجها«، مؤكداً أن »نافس« ستعمل على توفير 
الميزانية الالزمة لتغطية نفقات برامج التأهيل 
التعليمية  المؤسسات  تقدمها  التي  والــدراســة 
للطالب اإلماراتيين في مجال الرعاية الصحية.

وقال سيف أحمد السويدي وكيل وزارة الموارد 
»ازدادت  التوطين:  لشؤون  والتوطين  البشرية 

أهمية قطاع الرعاية الصحية بشكل كبير خالل 
السنوات القليلة الماضية، وخاصة في ظل انتشار 
بــرز خاللها فريق  جائحة »كــوفــيــد-19«، حيث 
الرعاية الصحية كجزء أساسي من خط الدفاع 
األول في مواجهة الوباء، كما شهدنا أيضاً زيادة 
كبيرة في أعداد المنتمين لقطاع الرعاية الصحية 
والتمريض نتيجة الدعم غير المحدود الذي يلقاه 

هذا القطاع من حكومة دولة اإلمارات«.
وأضاف: »تقديراً لجهود الحكومة في تطوير 
أولوياتنا  أهّم  فإن من  الصحية،  الرعاية  قطاع 
زيادة مشاركة مواطني دولة اإلمارات ضمن مجال 
وتمكينهم  إمكاناتهم،  وتعزيز  الصحية،  الرعاية 
للحصول على جميع المؤهالت والمهارات التي 

يحتاجون إليها«.
وسيتم اإلعالن عن طريقة التسجيل وجميع 
التفاصيل المتعلقة بااللتحاق بالبرامج المذكورة 

في وقت الحق.

غنام المزروعي وسيف السويدي والحضور عقب التوقيع )من المصدر(

»نافس« 

مبادرة »البرنامج الصحي« 
تلقت 3721 طلبًا 

من الطلبة اإلماراتيين.. 
وقبول 1621 

إدراج الطلبة الذين لم
يطابقوا المعايير في 

برنامج تطويري مرتبط 
بالمبادرة

تطوير مستمر لخدمة السلع الغذائية المدعمة لألسر المواطنة )وام(

مركزًا ومنفذًا للمواد مركزًا ومنفذًا للمواد 

الغـــذائية املـــدعمـة الغـــذائية املـــدعمـة 

للمواطنني يف العنيللمواطنني يف العني

العين )وام(

الغذائية  الـــمـــواد  ــز  مــراك ــواصــل  ت
لبلدية  التابعة  للمواطنين  المدعومة 
مدينة العين تقديم خدماتها المتميزة، 
وذلك عبر استخدام األنظمة الحديثة 
التي  الترويجية،  العروض  توفير  مع 
البلدية في تقديم  أولويات  تأتي وفق 
ــاد  ــة إلســع ــيـ ــات مــتــمــيــزة وذكـ ــدمـ خـ
مدينة  بلدية  وتسعى  المتعاملين. 
العين باستمرار لتطوير خدمة السلع 
المواطنة،  لألسر  المدعومة  الغذائية 
من  واسعة  مجموعة  إدراج  تم  حيث 
المواد  عــدد  ليصل  الغذائية  السلع 
 299 النظام  في  المعتمدة  الغذائية 
والسكر،  الطحين  مثل  غذائية  سلعة 
والمياه  النباتية  والــزيــوت  والــقــهــوة 
المعدنية والسمن والعسل بجانب مادة 
األزر وغيرها الكثير ذات جودة عالية 
وبأسعار منافسة عن األسواق المحلية، 
التي تلبي احتياجات األسرة اإلماراتية 
الخدمة  توفير  إلى  إضافة  المواطنة، 
في عدد كبير من المراكز والمنافذ وفق 

أوقات عمل مرنة تناسب جميع فئات 
المتعاملين.  وأكدت علياء الكتبي رئيس 
قسم المسؤولية المجتمعية في بلدية 
مدينة العين، حرص البلدية على تقديم 
المتعاملين،  لمتطلبات  وفقاً  الخدمة 
حــيــث يــتــم اســتــقــبــال الــمــقــتــرحــات 
واالستفسارات والشكاوى التي تساهم 
مركز  خــالل  من  الخدمة  تطوير  في 
اتصال حكومة أبوظبي 800555، كما 
المتعاملين  المباشر مع  التواصل  يتم 
من قبل فريق العمل القائم على تقديم 
وتوفير  المالحظات  لحل  الــخــدمــة 

المتطلبات. وأوضحت أن مراكز توزيع 
المواد الغذائية توفر خدماتها في 37 
مركزاً ومنفذاً بمختلف مناطق مدينة 
العين خالل أيام األسبوع من الساعة 
الثامنة  الساعة  إلى  صباحاً  السابعة 
الرئيسي »صناعية  المركز  مساًء في 
صباحاً  الثامنة  الساعة  ومن  العين«، 
إلى الساعة الثالثة مساء في المراكز 
العين،  مدنية  لبلدية  التابعة  األخــرى 
الحصول  المتعاملين  بإمكان  كذلك 
ــواد الــمــدعــومــة في  ــم على خــدمــة ال
عدد من فروع جمعية العين التعاونية 

العين من  الموزعة في مناطق مدينة 
الساعة الثامنة صباحاً حتى منتصف 
الليل طوال أيام األسبوع، إضافة إلى 
خالل  مــن  إلكترونياً  الخدمة  تــوفــر 
»تــم« و»سمارت هــب«، وذلك  منصتي 
لضمان وصول الخدمة ألكبر عدد من 
المتعاملين. عالوة على توفير خدمة 
رمزية،  برسوم  المنازل  إلى  التوصيل 
المواطنين  لكبار  بالمجان  فيما تقدم 
الكتبي،  وقــالــت  الــهــمــم.  وأصــحــاب 
إنه بناًء على رغبة شريحة كبيرة من 
المواطنين تمت إضافة مجموعة من 
المواد العضوية، »34« مادة عضوية يتم 
بيعها في المركز الرئيسي بالصناعية، 
مثل األجبان واأللبان، للمساهمة في 
المجتمع،  لدى  العامة  الصحة  تعزيز 
مع  العين  مدينة  بلدية  تتعاون  كما 
ــة أغــذيــة  الــمــشــغــل الــرئــيــســي شــرك
والموردين المعتمدين لتقديم عروض 
ترويجية موسمية على عدد كبير من 
سيما  وال  الغذائية،  والسلع  الــمــواد 

خالل المناسبات الدينية والوطنية. 
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 دعت بلدية مدينة العني األسر املواطنة لالستفادة من خدمة السلع 
الغذائية من خالل التسجيل واحلصول على اخلدمة عن طريق 
منصة مت، حيث يحق لكل مواطن يحمل خالصة قيد التسجيل 

احلصول على اخلدمة، كما يحق لرب األسرة إصدار أكثر من بطاقة 
مواد غذائية مدعومًة بناء على عدد الزوجات املسجالت يف خالصة 

القيد.

أبوظبي )االتحاد(

أصـــــدر »تـــريـــنـــدز« الــتــرجــمــة 
العربية للمخلص التنفيذي لتقرير 
المضادة  الفضائية..  »الــقــدرات 
 ،»SWF« عن  الصادر  العالمية«، 
مفتوح  تقييماً  التقرير  يقدم  حيث 
الكبيرة  المتغيرات  حول  المصدر 
الفضاء.يأتي  مجال  يشهدها  التي 
والــشــراكــة  للتعاون  تفعياًل  ذلــك 
تريندز  مركز  بين  االستراتيجية 
ومؤسسة  واالستشارات،  للبحوث 
ومقرها   ،»SvWF« اآلمــن  العالَم 
الواليات المتحدة األميركية. وأكد 
العلي،  عبداهلل  محمد  الدكتور 
تريندز  لمركز  التنفيذي  الرئيس 
ــارات، أن  ــشــ ــ ــت لــلــبــحــوث واالســ
االستراتيجية  والشراكة  التعاون 
ــم  الــفــاعــلــة مـــع مــؤســســة الــعــالَ
إيجاباً  انعكسا   ،»SWF« اآلمن 
فــي تــرجــمــة تــقــريــر »الــقــدرات 
العالمية«،  المضادة  الفضائية.. 
ــى الــثــقــة  ــد تـــأكـــيـــداً عــل ــع ــا ي مـ

مستقلة  بحثية  كمؤسسة  »تريندز«  بهما  يحظى  التي  والموثوقية 
العلمي المتعارف عليها دولياً، وتتوخى الدقة  تطبق معايير البحث 

والعلمية. البحثية  مخرجاتها  في  والموضوعية 
الشراكات مع  تعزيز  يعمل على  »تريندز«  أن  العلي،  الدكتور  وأوضح 
مراكز الفكر والمؤسسات البحثية واألكاديمية والعلمية على المستويين 
اإلقليمي والعالمي، والتعاون معها في القضايا ذات االهتمام المشترك، 
وذلك من منطلق استراتيجية مركز تريندز العالمية التي تحرص على 
الصعيد  على  واألكاديمي  والمعرفي  العلمي  للتواصل  جسراً  يكون  أن 

الدولي.
 أشار فهد المهري رئيس قطاع البحوث واالستشارات في »تريندز«، 
والمدير العام لفرع »تريندز - دبي«، إلى أن مؤسسة العالَم اآلمن تعد 
مصدراً موثوقاً لصّناع القرار والمراكز البحثية والعلمية حول المعلومات 
والبيانات المتعلقة بأمن الفضاء واالستدامة، ما يجعل شراكة »تريندز« 
اآلمنة  االستخدامات  حــول  المعرفة  نشر  فــي  فــاعــاًل  إسهاماً  معها 

والمستدامة للفضاء.

»مصدر« و»اإلمارات للفضاء« تطلقان حزمة أعمال جديدة 

في  االقتصادية  الفضاء  منطقة  إطــالق  تم  قد  ــان  وك  
مدينة مصدر في يناير الماضي بالتعاون مع وكالة اإلمارات 
للفضاء، وهي أول منطقة لتكنولوجيا الفضاء تطلقها دولة 
االقتصادية.  الفضاء  مناطق  برنامج  إطــار  في  اإلمــارات 
عالمية  تحتية  وبنية  متكاملة  أعمال  بيئة  المنطقة  وتوفر 
لدعم  جّذابة  وجهة  وتمثل  مكتبية،  ومساحات  المستوى 
التي  الناشئة  والشركات  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات 

تتخذ من المنطقة مقراً لها.
مصدر:  لمدينة  التنفيذي  المدير  باقحوم،  أحمد  وقال 
»طورت مدينة مصدر بيئة أعمال فريدة من نوعها لتمكين 
الشركات ودعم وتحفيز االبتكار، ونسعى من خالل شراكتنا 
مع وكالة اإلمارات للفضاء إلى احتضان أول منطقة فضاء 
من  الموهوبين  المهنيين  واستقطاب  اإلمــارات،  دولــة  في 
جميع أنحاء العالم، فضاًل عن دعم ريادة األعمال وتعزيز 
التنمية االقتصادية في قطاع الفضاء سريع النمو. ومن شأن 
للشركات  إضافية  ميزة  توفر  أن  الجديدة  األعمال  حزمة 
العاملة في مجال الفضاء، حيث نتطلع إلى استضافة هذه 
والتي  المدينة  المتميزة في  األعمال  بيئة  الشركات ضمن 

تساعدها على تحقيق مزيد من النجاح«.

اإلمارات  وكالة  عام  مدير  نائب  القاسم،  إبراهيم  وقال 
بالنسبة  استراتيجياً  قــطــاعــاً  الــفــضــاء  »يمثل  للفضاء: 
من  واعـــدة  إمــكــانــات  مــن  يمتلكه  لما  ــارات،  ــ اإلمـ لــدولــة 
المستدامة  والتنمية  االبتكار  تعزيز  في  المساهمة  شأنها 
األعــمــال  حــزمــة  تصميم  تــم  وقــد  الوطنية.  واإلنـــجـــازات 
الجديدة التي توفرها منطقة الفضاء االقتصادية في مدينة 
من  المزيد  وتأسيس  استقطاب  في  تساهم  بحيث  مصدر 
الشركات ضمن قطاع الفضاء. وإننا نتطلع إلى التعاون مع 
مدينة مصدر في دعم هذه الشركات وتمكينها من تحقيق 
النجاح ضمن قطاع الفضاء الوطني المتنامي، بالتوازي مع 
العمل من أجل ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للمواهب 

واالستثمار واالبتكار«.
إلــى منطقة  الــتــي تنضم  الــشــركــات  بــإمــكــان  وســيــكــون 
التسجيل  خــدمــات  مــن  االســتــفــادة  االقــتــصــاديــة  الفضاء 
والترخيص، حيث ستوفر المنطقة الحرة في مدينة مصدر 
مجاالت  أحد  في  تعمل  التي  للشركات  تراخيص مصممة 
واالتصال  الفضائي،  اإلطالق  تشمل  والتي  الفضاء  قطاع 
الفضائي، والخدمات اللوجستية، وتحليل البيانات، والعلوم، 

والتكنولوجيا، والهندسة، والعديد غيرها.

أبوظبي )االتحاد(

 أعلنت مدينة مصدر بالشراكة مع 

وكالة اإلمارات للفضاء، طرح حزمة 

تراخيص جديدة الحتضان وتسريع 

أعمال الشركات الناشئة الناشطة 

في مجال الفضاء والشركات 

الصغيرة والمتوسطة لتنضم إلى 

منطقة الفضاء االقتصادية في 

مدينة مصدر بأبوظبي.

توفر المنطقة الحرة في »مصدر« تراخيص مصممة للشركات العاملة في أحد مجاالت قطاع 
الفضاء )من المصدر(

»تريندز«
ُيترجــــم لـ»العـــــربيــــة« 
»القدرات الفضائية«

تعزيز الشراكات مع 
المؤسسات البحثية 
واألكاديمية والعلمية 

اإلقليمية والعالمية

 
محمد العلي
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جانب من المشاركين في اليوم الثاني للمعرض )تصوير: حسن الرئيسي(

قطاع البنوك األكثر جاذبية

للباحثين عن عمل بمعرض »اإلمارات للوظائف«

مقابالت 
فــوريــــــــة 

سامي عبد الرؤوف )دبي( 

رؤيــة  لمعرض  الثاني  الــيــوم  شهد 
اإلمارات للوظائف 2022، أمس بدبي، 
عن  للباحثين  فورية  مقابالت  إجــراء 
بالوظائف  لاللتحاق  تمهيداً  عمل 
المقبلة،  الفترة  لها خالل  المرشحين 
سرعة  فــي  نوعياً  تــطــوراً  يـُـعــد  فيما 
االســتــجــابــة لــتــوظــيــف الــمــواطــنــيــن، 
والمؤهالت  المقومات  يملكون  الذين 

الضرورية.
الكبير  بالتجاوب  المعرض  واتسم 
من تسجيل الباحثين عن عمل والنظر 
باالحتياجات  ومقارنتها  رغباتهم  في 
الرد  على  والعمل  للجهات،  الحالية 
مــبــاشــرة فــي حــالــة تــوافــق مــؤهــالت 
وإمـــكـــانـــات الــشــخــص الــمــتــقــدم مع 

متطلبات الوظائف المستهدفة. 
 وقدم العديد من الجهات تفاصيل 
إلــى  قبلهم  مــن  الــمــتــاحــة  الــوظــائــف 
لشغل  المؤهلين  العمل  عن  الباحثين 

هذه الوظائف. 
اهتمام جهات  الهمم  ونال أصحاب 
العمل المشاركة بالمعرض، حيث قام 
أصحاب  بمساعدة  الــجــهــات  ممثلو 
التوظيف،  استمارات  ملء  في  الهمم 
والوقوف على الوظائف التي يمكن أن 

يشغلوها. 
ووفقاً للجولة الميدانية لـ »االتحاد« 
مركز  في  حالياً  المقام  المعرض  في 
دبي التجاري العالمي، تعتبر الوظائف 
والمصارف  البنوك  بقطاع  المتعلقة 
ــف الــهــنــدســيــة، عــلــى رأس  ــوظــائ وال
الوظائف التي تقدم لها الباحثون عن 

عمل. 
عن  الباحثين  من  الكثير  رحب  كما 
الــجــدد،  الخريجين  وخــاصــة  عــمــل، 
خاصة  الخاص،  بالقطاع  بااللتحاق 
في البداية، حتى يتمكنوا من الحصول 
ــة، مــؤكــديــن  ــالزمـ ــرات الـ ــخــب عــلــى ال
يتوافق  أن  أهمية  نفسه  الــوقــت  فــي 
التي  العلمية  المؤهالت  مع  توظيفهم 

حصلوا عليها.
ووفــــــــرت الـــجـــهـــات الـــمـــشـــاركـــة 
ــد مـــن الــوظــائــف  ــدي ــع بــالــمــعــرض ال
الستقطاب  الحديثة  والتخصصات 

الكفاءات الوطنية الشابة، مثل الذكاء 
االصطناعي، وعلم البيانات، والمرونة 
المؤسسية، وتحليل البيانات باإلضافة 
المختلفة  الهندسية  التخصصات  إلى 

والوظائف القيادية.

تطلعات وآمال 
بالمعرض،  »االتحاد«  جولة  وخالل 
الباحثين  من  شريحة  أراء  استطلعت 
ووجــهــات  تطلعاتهم  حــول  عمل  عــن 
يحتاجون  التي  الوظائف  في  نظرهم 
ــو بكر  إلــيــهــا.   وأكـــد فــي الــبــدايــة أب
عــلــى هندسة  الــحــاصــل  الــنــعــمــانــي، 
العمل  فــي  يمانع  ال  أنــه  ميكانيكا، 
ذلك  يكون  أن  على  الخاص،  بالقطاع 

في تخصصه الدراسي.
ويوافقه الرأي المواطن الشاب ربيع 
العامري، خريج الهندسة الميكانيكية، 
مشيراً إلى أنه يطمح ألن يجد وظيفة 
ضمن تخصصه وتضمن له االستقرار 
وصقل  والتأهيل  والتدريب  الوظيفي 

مهاراته. 
من جانبه، أكد المواطن الشاب علي 
عبد الرحمن المناعي البالغ من العمر 
أن  كهرباء،  هندسة  وخريج  عاماً   25
مطلع  التي صدرت  التوطين  قــرارات 
العام الجاري، ستساعد الباحثين عن 

عمل في الحصول على وظيفة.
بجهة  يعمل  الــذي  المناعي  وتمنى 
توفر  أن  أعـــــوام،   4 مــنــذ  حــكــومــيــة 
التدريب  بها  يلتحق  التي  العمل  جهة 
والتأهيل، وأن يعمل في المجال الذي 

يناسب تخصصه الدراسي.

 نسب التوطين 
مدير  الحوسني،  إسماعيل  أمــا 
ــعــالقــات الــحــكــومــيــة بــبــنــك دبــي  ال
فرصة  المعرض  أن  فأكد  التجاري، 
المواهب  مع  للتواصل  للهيئة  مميزة 
ــة مـــن الــبــاحــثــيــن  ــشــاب ــيــة ال الــوطــن
ــة إلــى  ــاإلضــاف عــن فـــرص عــمــل، ب
بهدف  الوطنية  الكفاءات  استقطاب 
إعداد وتوظيف كوادر إماراتية شابة 
النجاح  وتحقيق  التميز  إلى  تتطلُّع 

المتنوعة. العمل  تخصصات  في 
5 ســنــوات هناك  بــأنــه منذ  ــاد  وأفـ
اهتمام بالتوطين في بنك دبي التجاري 
وخالل هذه الفترة زاد عدد المواطنين 
بنسبة تتراوح بين 40 و50%، مشيراً 
يسمى  بــرنــامــج  لــديــه  البنك  أن  ــى  إل
ــقــطــاب الــخــريــجــيــن  »طـــمـــوح« الســت
 5 على  الشخص  فيه  يحصل  الجدد، 
وظيفة  لشغل  قبوله  منذ  درهم  آالف 
ــدة يتم  ــمــدة أشــهــر عـ ــبــنــك، ل فــي ال
وإنهاء  الوظيفة  لشغل  الترتيب  فيها 
اإلجراءات الالزمة. وقال: »عند شغل 
 4 أو   3 الراتب  يكون  فعلياً  الوظيفة 
أضعاف المبلغ الذي كان يحصل عليه 

عالوة في البداية«. 
بــدوره، أكــد سلطان األكــرف مدير 
إدارة الموارد البشرية والتطوير بقطاع 
خدمات الدعم اإلداري المؤسسي في 
أن  بدبي،  والمواصالت  الطرق  هيئة 
»الهيئة« تعمل على تخصيص وظائف 
للتوطين  دعــمــاً  الــجــدد،  للخريجين 
وخلق  الوطنية،  الــكــوادر  دور  وتعزيز 

وفرص عمل لهم.

 وظائف ألصحاب الهمم
برز خالل اليوم الثاني ملعرض رؤية اإلمارات للوظائف 2022، وجود أصحاب الهمم من الذكور 

واإلناث، الذين جاؤوا للحصول على فرصة عمل، ومن أصحاب الهمم الذين زاروا املعرض، أمس، 
محمد أحمد البالغ من العمر 26 عامًا من خورفكان، وصديقه حمد عوض سعيد البالغ من 

العمر 27 عامًا، وكالهما يلعب يف فريق كرة السلة للكراسي املتحركة بخورفكان.  وبإصرار قام 
الشابان املواطنان، بالذهاب إلى العديد من اجلهات املشاركة باملعرض، وتعرفا على الفرص املتاحة 

واملتطلبات الالزمة.

سلطان األكرفإسماعيل الحوسنيربيع العامريأبو بكر النعمانيرقية الجناحي

فرص عمل 
للخريجين 

يف لفتة مميزة ونوعية، استغلت 
جامعة الوصل يف دبي، معرض 

رؤية اإلمارات للوظائف، للبحث 
عن شواغر ووظائف جديدة 

خلريجيها من دفعتي العامني 
الدارسيني املاضيني، مساهمة 

منها يف متكني هؤالء الشباب من 
احلصول على الوظيفة املناسبة. 

وقالت رقية اجلناحي، رئيس 
قسم الشؤون الطالبية 

باجلامعة: »جئنا لنبحث عن 
وظائف لطالب اجلامعة، يف ظل 

وجود الكثير من جهات القطاع 
اخلاص، باإلضافة إلى القطاع 
احلكومي االحتادي واحمللي يف 

دبي«. 

»الدفاع« توفر فرصًا وظيفية وبرامج تدريبية

دبي )وام( 

شاركت وزارة الدفاع في فعاليات الــدورة الـ 21 من 
معرض اإلمارات للوظائف »رؤية« 2022 المنصة الرائدة 
لتوظيف وتدريب الشباب اإلماراتي، والتي انطلقت أمس 

األول وتختتم اليوم في مركز دبي التجاري العالمي. 
واطلع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، 
في  اإلماراتية  البشرية  الموارد  تنمية  مجلس  رئيس 
العام  المدير  الفالسي،  زايد  بن  علي  وعبداهلل  دبي، 
زيارتهما  خالل  دبي  لحكومة  البشرية  الموارد  لدائرة 
الوزارة من فرص  الدفاع على ما تقدمه  لجناح وزارة 
متطورة.  تعليمية  ونــظــم  تدريبية  وبــرامــج  وظيفية 
وانطالقاً من إيمانها بأهمية التدريب والتأهيل العلمي 
التقني وفق قواعد علمية منهجية متعارف عليها دولياً، 
دعت وزارة الدفاع الطالب المواطنين لالنضمام إلى 
برامج التدريب المتنوعة لديها، خاصة مشروع التدريب 
إدارة  وفرت  فيما  التمريض،  وبرنامج  الفني  والتأهيل 
من  للوظائف  للتقدم  ذكية  إلكترونية  طريقة  الجناح 

الذي  الذكي  القارئ  تستخدم  حيث  المعرض،  خالل 
يقوم بقراءة بطاقة الهوية للشخص الراغب في التقدم 
للوظيفة لجلب المعلومات عنه. وتحرص وزارة الدفاع 
استقطاب  على  المعرض  فــي  مشاركتها  خــالل  مــن 
من  إليها،  االنتساب  في  راغبين  ومواطنات  مواطنين 
خالل وحداتها الرئيسية، وهي القوات البرية والبحرية 
والجوية والدفاع الجوي وحرس الرئاسة وقيادة حماية 
المنشآت الحيوية والطيران المشترك وقيادة اإلمداد 
الوطنية  المناسبات  جميع  في  والمشاركة  المشترك، 

المختلفة. 
المجتمعي من خالل ما  الدفاع دورها  وأكدت وزارة 
توفره وحداتها المختلفة من فرص عمل في تخصصات 
مختلفة ألبناء اإلمارات من الراغبين في االنضمام إلى 
صفوفها، موضحة أن االنخراط في صفوف المؤسسة 
تنبع  فريدة  سمات  على  ينطوي  شرفاً  يعد  العسكرية 
الوحدات  ممثلو  ويقّدم  اإلنسانية.  اإلمـــارات  قيم  من 
العسكرية للزوار شرحاً وافياً حول الفرص المتوافرة في 

كل وحدة.

»اينوك« تستقطب 
13 من خريجي 

»ساب« 
دبي )وام( 

احتفت مجموعة اينوك 
وبالشراكة مع شركة التقنية 

العاملية »ساب« »SAP« بـ 18 
خريجًا حققوا متطلبات 

برنامج املهنيني الشباب 
الذي تنظمه شركة »ساب« 

للتدريب والتطوير، وذلك عبر 
احتفالية ُنّظمت افتراضيًا 

على هامش فعاليات املعرض 
وعّينت مجموعة اينوك 13 

من خريجي »برنامج املهنيني 
الشباب« كمحللني وظيفيني يف 
»ساب« لدعم اجلهود املتواصلة 
للمجموعة يف إحداث التحّول 

الرقمي.

برامج استقطاب للكفاءات الوطنية
»التقنية العليا«

دبي )االتحاد(

تشارك كليات التقنية العليا ومركز التفوق لألبحاث التطبيقية والتدريب 
»سيرت« التابع لها بجناح خاص في معرض »رؤيــة اإلمــارات للوظائف 
الكليات  تعرض  حيث  العالمي،  التجاري  دبي  مركز  في  المقام   »2022
مجموعة من الوظائف األكاديمية واإلدارية، وتعريفاً بمبادراتها الداعمة 
للتوطين، كما يعرض مركز »سيرت« ما يوفره من فرص لمؤسسات العمل 

المختلفة لتصميم برامج تدريب وتأهيل لموظفيها وفق احتياجاتهم.
 وأوضح جاسم الحمادي الرئيس التنفيذي للعمليات في كليات التقنية 
معارض  مختلف  في  سنوياً  المشاركة  على  الكليات حريصة  أن  العليا، 
وإتاحة  الوطنية،  الكفاءات  استقطاب  في  ألهميتها  بالدولة  »التوظيف« 
الفرصة للباحثين عن عمل أو عن فرص وظيفية جديدة للقاء أصحاب 
العمل والمؤسسات وأخذ فرصهم الوظيفية، بما يساهم في تعزيز التوطين 
على مستوى القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن كليات التقنية تعرض 
اليوم عدداً من مبادراتها وبرامجها التي ساهمت في استقطاب الكوادر 
الوطنية ورفع نسب التوطين. وأضاف الحمادي، أن الكليات تعرض كذلك 
من  المتاحة لديها حالياً  الشواغر  الوظيفية وفق  الفرص  مجموعة من 
فرصة  المعرض  يمثل  أن  في  يأملون  وأنهم  وأكاديمية،  إداريــة  وظائف 

الستقطاب كوادر إماراتية من ذوي المهارات والخبرات.

جانب من جناح كليات التقنية بالمعرض )من المصدر(

إقبال على منصة »شرطة دبي«
دبي )االتحاد( 

واصلت القيادة العامة يف شرطة دبي، لليوم الثاني على التوالي، استقبال طلبات 
املواطنني الراغبني يف االلتحاق بالوظائف العسكرية، وذلك عبر منصتها يف معرض 
رؤية اإلمارات للوظائف، الذي انطلقت فعاليته يف مركز دبي التجاري العاملي، أمس 

األول الثالثاء. وأكد املقدم حمد بن دعفوس مدير إدارة االختيار والتوظيف يف 
اإلدارة العامة للموارد البشرية، مسؤول منصة شرطة دبي يف املعرض، أن املنصة 

شهدت إقبااًل من قبل مقدمي طلبات التوظيف على مدار اليوم األول والثاني من 
املعرض. وأضاف املقدم ابن دعفوس أن املنصة شهدت أيضًا يف اليوم الثاني إقبااًل 

من العنصر النسائي للتقدمي للوظائف العسكرية، ذلك عبر »برنامج االختيار 
والتوظيف الذكي«، وعبر املوقع اإللكتروني أو التطبيق الذكي لشرطة دبي. ولفت 

املقدم ابن دعفوس إلى أن شرطة دبي تواصل استقبال مختلف الطلبات لدعم 
التوجهات االستراتيجية للدولة يف متكني الشباب، واستقطاب الكوادر اإلماراتية.
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نحتاج إلى الحب
كحاجتنا للماء والهواء

لها؟  سيحدث  مــاذا  الماء،  من  عارية  أرض  على  شجرة  تترك  أن  تخيل 
بالطبع سوف تذوي، وتذبل أوراقها وتصفر، وتصبح بعد حين جرداء خاوية، 

عارية من األخضر.
تخيل أنك تحبس قطة في قفص محكم اإلغالق، وال فيه متنفس بحجم 
ثقب اإلبرة، ماذا سيحدث لها؟ سوف تفارق الحياة، وتكون أنت المسؤول عن 
نفوقها، ألنك حرمتها من الهواء، وتركتها في قبضة ثاني أكسيد الكربون، 

والذي قام بدوره في ملء رئتي القطة بسمومه القاتلة.
خاوية،  جافة،  بيئة  في  يتربى  وعندما  الحب،  من  اإلنسان  يحرم  عندما 
مشاعر أهلها مثل نشارة الخشب، أو مثل نخالة القمح، أو ضحالة الماء. 
فإن هذا الشخص ينشأ في حالة أنيمية وجدانية، ال يرى في الحياة غير 
الشح، والقتر، والفقر، في اإلحساس األمر الذي يحوله إلى كائن بالستيكي، 

أعجف، ال حياة فيه.
فاإلنسان  والــهــواء،  الماء  من  أهــم  األحــيــان  من  كثير  في  يصبح  الحب 
باستطاعته الغوص في األعماق لمدة دقيقة أو أكثر، وقد يصمد ليوم أو أكثر 
من دون ماء، ولكن حاجته إلى الحب ال تقبل المساومة ألقل من ثانية، فربما 
موقف بسيط ال يتجاوز وقته الدقيقة، يحول هذا الشخص إلى آلة حادة، 
من  يخلق  الوالدين  أحد  قبل  من  موقف  وربما  الكراهية،  بنيران  محترقة 
الطفل الغرير، كائناً السعاً، الذعاً، جشعاً، ال يرى غير نفسه في هذه الحياة.

الذات تحت سطوة  تمرغت هذه  فإن  ذاته،  يحب  فردانياً،  اإلنسان خلق 
أسئلة من أنا فسوف يحيق بهذا اإلنسان شر مستطير، ألن مثل هذه األسئلة 
الزمن  مــرور  ومــع  الــذات،  في  عميق  ثقب  بحفر  تقوم  والحاذقة  الــحــادة، 
وتفرغها  النخل،  جذوع  تنخر  التي  الحمراء  الحشرات  الثقب  في  تتكدس 
من مضمونها فتتهاوى وتقع على األرض مثل أسد هصور شاخت مفاصله، 

وهرمت أعضاؤه ولم يبق منه سوى الشكل الخارجي كأسد.
الحب كما هو أكسير، فإنه أيضاً رقية ال يفهم معناها سوى الذين جربوا 

الحياة في عزلتها، وفي موت أشجار الحب على تربتها.
 الحب ليست كلمة، وإنما هو بريق في العينين، عندما يشع تعرف أن في 
مقابلك كائن عاشق وعندما ينطفئ البريق، فتأكد أن في قلب من يواجهك 
جبل  وانهيار  التوحش،  غابة  في  البوصلة  وضياع  الحب  اختفاء  حسرة 

الهيمااليا عند قدمي كائن مأزوم باألنا المتفحمة.
كلمة حب  أن  نجد  المجتمعات،  مختلف  في  المادي  التطور  ورغم  اليوم 
مقرونة بكلمة أخرى مرادفة وهي العيب، وهذا ما يدفع بالحب كعاطفة بأن 
يأتي جاراً أذياله بالخفاء، إن حدث حتى ال يرمى بالسهام، ولكن عندما يكره 

الفرد، فلن يحدث له ما يحدث للحب.
أن تحب فذلك األمر الصعب ألنك في الحب تدخل حالة التجديد، وتغيير 
بحاجة  فأنت  الخارج.  قبل  من  لك  منحت  عاطفة  من  واالنعتاق  الداخل، 

لعزيمة تقوى على مواجهة ردود الفعل من اآلخر.
الحب هو األصل، والكراهية صناعة بشرية.

علي أبو الريش

Ali.AbuAlReesh@alIttihad.ae

الهمم من ذوي  بيئات صديقة ألصحاب  دليل  قدم 
التوحد 8 إجراءات لتطبيقها في مراكز الرعاية الصحية 
تخصيص  ضــرورة  تضمنت  التوحد،  لذوي  الصديقة 
مواقف بالقرب من المداخل الرئيسة ألصحاب الهمم 
من ذوي التوحد، وإعطائهم أولوية المواعيد والدخول 
بعض  بإدخال  التوحد  لذوي  والسماح  الطبيب،  عند 
وتجهيز  بهم،  الخاصة  البسيطة  الوجبات  أو  األلعاب 
واســتــرخــاء،  لعب  غــرفــة  لــأطــفــال  مــكــان مخصص 
المستشفى بشكل غير  والعمل على تعريفهم بمرافق 
رسمي والتجول في المرافق قبل الموعد، والعمل على 
تهيئة غرفة الفحص، والتأكد من وجود مكان مناسب 
ومنظم إلجراء الفحص، خاٍل من المشتتات واإلزعاج، 
مع ضرورة التقليل من األدوات واألجهزة غير الالزمة.

ــاء األمـــور إلــى تــزويــد الفريق  ــي ــا الــدلــيــل أول ودعـ
موعد  قبل  الطفل  عــن  كافية  بمعلومات  الفاحص 
الزيارة، مثل المشكالت الصحية، السلوكية، الحسية، 
ينزعج  أو  يحبها  التي  األمــور  يتناولها،  التي  األدويــة 
منها، طرق التواصل واللغة المستخدمة، وتهيئة الطفل 
قبل الموعد لزيارة الطبيب بفترة كافية، وإدراج موعد 

الزيارة في الجدول الزمني والبرنامج اليومي الخاص 
بالطفل لغايات تذكيره وضمان استعداده المسبق.

واستهدف دليل بيئات صديقة ألصحاب الهمم من 
ذوي التوحد أصحاب القرار والعاملين في المؤسسات 
المجتمع،  وأفــراد  والخاصة،  الحكومية  والقطاعات 
لغايات توفير بيئات صديقة ألصحاب الهمم بما فيهم 
بيئات  إيجاد  أن  التوحد، مؤكداً  ذوو اضطراب طيف 
صديقة لذوي التوحد يتحقق من خالل تكاتف وتعاون 
المجتمع،  أفراد  وكل  والخاصة  الحكومية  القطاعات 
مشدداً على أن الزيارة العالجية األولى لذوي التوحد 
يجب أن تكون إيجابية لتفادي نوبات الغضب والرفض 

خالل الزيارات المستقبلية.
بحقوق  المجتمعي  الوعي  رفع  بهدف  الدليل  وجاء 
تهيئة  معهم،  التعامل  وطرق  وحاجاتهم  التوحد  ذوي 
والشعور  ويسر  بسهولة  واالنتقال  للتكيف  المرافق 
االختالفات  تدعم  بيئات  وخلق  المكان،  في  براحة 
وتتيح فرصة الدمج والمساواة والمشاركة للجميع، إلى 
جانب التقليل من عزلة ذوي التوحد وتنمية مهاراتهم 

االجتماعية.

آمنة الكتبي )دبي(

أصدرت إدارة رعاية وتأهيل أصحاب 

الهمم في وزارة تنمية المجتمع 

دليل بيئات صديقة ألصحاب الهمم من 

ذوي التوحد، والذي حدد أبرز اإلجراءات 

والتدابير الواجب اتباعها عند تقديم 

الرعاية الصحية لذوي التوحد في 

المستشفيات والمراكز الطبية. وركز 

الدليل على أولياء أمور األشخاص 

من ذوي التوحد، والذين يلعبون دورًا 

أساسيًا في تهيئتهم وتدريبهم على 

االستجابة المناسبة لمواقف معينة 

مثل سلوكيات الصبر وعدم االستسالم 

وانتظار الدور، وكيفية التصرف عند 

الشعور باإلحراج من نظرات أو ردود 

أفعال المحيطين، مشيرًا إلى أن التجربة 

األولى لزيارة ذوي التوحد لألماكن 

العامة تكون صعبة ومحبطة، ولكن مع 

التدريب والتجارب المتكررة والنصائح 

واإلرشادات المذكورة ستخفف من 

حدتها.

  88
رسالة سالم من أطفال الشارقة للعالم

الشارقة )االتحاد( 

نظمت دائرة اخلدمات االجتماعية بالشارقة، فعاليات وأنشطة مجتمعية، 
مبناسبة اليوم الدولي للسالم، الذي يصادف 21 سبتمبر من كل عام، والذي 

أطلقته اجلمعية العامة لألمم املتحدة، لتعزيز السالم بني شعوب العالم.
وقالت مرمي إبراهيم الزرعوني، أخصائية السعادة واملثقف االجتماعي 

بالدائرة، إن املناسبة حتظى باهتمام الكثير من املؤسسات واجلهات يف الدولة، 
ملا لها من أهمية يف غرس مفهوم السالم واحملبة يف نفوس أفراد املجتمع، 

وزيادة وعيهم بأهميته، من أجل نشر السالم والتسامح بني الشعوب.
وأضافت أن املناسبة تعبر عن هدف نبيل، لتشجيع الشعوب على التسامح 

والسالم وعدم نشر الكراهية، الفتًة إلى أن الدائرة نظمت عددًا من الفعاليات 
يف مختلف املؤسسات التعليمية والرياضية، شارك فيها مجموعة من 

األطفال، احتفلوا بهذه املناسبة، وبعثوا رسالة سالم للعالم، من خالل رفع 
األعالم والبالونات البيضاء.

»جمعية القلب اإلماراتية«
تطلق حملة توعية 

دبي )االتحاد( 

تستضيف »جمعية القلب اإلماراتية« مبناسبة اليوم العاملي للقلب، حملة 
توعية يشارك فيها خبراء يف مجال صحة القلب، وتتناول مواضيع  منها 

الفهم اخلاطئ ألمراض القلب واألوعية الدموية ووسائل الوقاية منها. 
وستتم مناقشة عدد من املوضوعات التعليمية واإلجابة على أسئلة اجلمهور 
املتعلقة بأمراض القلب املختلفة. وستعقد اجللسة يف 29 سبتمبر من الساعة 
الثامنة مساًء بتوقيت اإلمارات، عبر وسائل التواصل، وبإمكان جميع األفراد 

مشاهدتها.
وقالت الدكتورة جويرية العلي، رئيس جمعية القلب اإلماراتية واستشاري 

أمراض القلب غير التداخلية، »من الضروري أن نبدأ يف إحداث تغيير إيجابي 
ورفع مستوى الوعي لدى جميع املقيمني على أرض اإلمارات العربية املتحدة، 

حول أهمية اتباع أسلوب حياة صحي.   

أطفال يحتفلون باليوم الدولي للسالم في الشارقة )تصوير: إحسان ناجي(

جويرية العليعبداهلل شهاب

بموجب مذكرة تفاهم بين الجانبين 

تدريب منتسبي »زايد العليا« يف »سيمنز أبوظبي«

أبوظبي )االتحاد(

زار وفد من شركة سيمنز العالمية، 
مؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم، 
في  المؤسسة  تجربة  على  لإلطالع 
رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، وبحث 
التعاون  وتعميق  الــخــبــرات،  تــبــادل 
المشترك بين الطرفين والتعرف على 
»زايد  تقدمها  التي  الخدمات  كافة 
الخدمات  حيث  مــن  وذلـــك  العليا« 
والــرعــايــة  والــتــأهــيــلــيــة  التعليمية 
كان  واالجتماعية،  النفسية  الصحية 
عبد  اهلل  عبد  الــوفــد  استقبال  فــي 
العالي الحميدان أمين عام المؤسسة 

وعدد من قياداتها.
ــرام  وعــلــى هــامــش الــزيــارة، تــم إب
مذكرة تفاهم  بين مؤسسة زايد العليا 
ألصحاب الهمم وشركة سيمنز بشأن 
منتسبي  الــطــالب  وتوظيف  تــدريــب 
في  بمقرها  الشركة  لدى  المؤسسة 
عبد  المؤسسة  عن  وقعها  أبوظبي، 
األمين  الحميدان  العالي  عبد  اهلل 
هيلموت  سيمنز  شركة  وعــن  العام، 
التنفيذي  الــرئــيــس  ــروف،  ســت فـــون 
العربية  اإلمـــارات  دولــة  في  للشركة 
األوســط،  الشرق  ومنطقة  المتحدة 
وحضر مراسم التوقيع أعضاء الوفد 
الــزائــر وعــدد مــن قــيــادات مؤسسة 

زايد العليا.
توفير  التفاهم  مذكرة  وتتضمن 
شـــركـــة ســيــمــنــز لـــفـــرص وظــيــفــيــة 
شركاتها  بــإحــدى  للعمل  مناسبة 

ــي أبـــوظـــبـــي لــلــطــالب  ــة فـ ــل ــام ــع ال
ــد  »زايـ منتسبي  الــهــمــم  أصــحــاب 
ــن قــبــل  ــ الـــعـــلـــيـــا« الــمــرشــحــيــن م
بتدريب  المؤسسة  المؤسسة، وقيام 
بمختلف  الوظيفية  الكوادر  وتأهيل 
سيمنز  شــركــة  ومــديــري  درجــاتــهــم 
مع  والــعــمــل  الــتــفــاعــل  كيفية  عــلــى 

الهمم بشكل عام والسيما  أصحاب 
البيئة  لتهيئة  المرشحين،  الطالب 
المناسبة لنجاح البرنامج التدريبي، 
وتنفيذ  بإعداد  سيمنز  تقوم  بينما 
خــطــة تــدريــبــيــة لــتــدريــب أصــحــاب 
ورش  وبتنظيم  الشركة،  لدى  الِهمم 
بشكل  تدريبية  دورات  أو  توعوية 

للمؤسسة  افــتــراضــي  أو  حــضــوري 
الشركة. اختصاص  ضمن 

ــدان  ــحــمــي ال اهلل  عــبــد  ــكـــر  وشـ  
على  سيمنز  شركة  في  المسؤولين 
في  نموذجاً  تمثل  التي  الخطوة  تلك 
التعاون المجتمعي الناجح الذي تقوم 
به مؤسسة زايد العليا، كما أنه يرتبط 
الوطنية  للسياسة  المؤسسة  بتنفيذ 
الهمم ضمن محور  لتمكين أصحاب 
التأهيل المهني والتشغيل، مؤكداً أن 
وإعداد  تأهيل  على  تعمل  المؤسسة 
صاحب الهمة لالندماج في المجتمع 
عليه  تعمل  ما  وهــذا  كاملة،  بصورة 
المؤسسة لمن تسمح ظروفهم بذلك 
تأهيلية  بــرامــج  تطبيق  خـــالل  مــن 

متطورة.

عبداهلل الحميدان وهيلموت فون ستروف يتوسطان الحضور عقب التوقيع )من المصدر(

  قال هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز يف دولة 
اإلمارات العربية املتحدة ومنطقة الشرق األوسط: »تفخر شركة سيمنز 

ببدء هذه الشراكة مع مؤسسة زايد العليا ألصحاب الِهمم، وخلق فرص 
ألصحاب الهمم من شأنها إثراء حياتهم واملجتمع يف اإلمارات العربية 

املتحدة«.

 فرص ألصحاب الهمم

إجـــــــــــــــــراءات لـ »بيئـــــــــة
صديقة لذوي التوحد« 

تلتزم بها المستشفيات والمراكز الطبية

المعاشات: توزيع 4.872 
بطاقة »إسعاد« في دبي

دبي )وام(

والتأمينات  للمعاشات  العامة  الهيئة  أعلنت   
بطاقة   4872 تــوزيــع  بــصــدد  أنــهــا  االجتماعية، 
إسعاد على مستحقيها من المتقاعدين المسجلين 
التوزيع  شركات  إحدى  مع  بالتعاون  الهيئة،  لدى 
منازلهم،  في  المتقاعدين  إلى  البطاقات  لتصل 
بن  حمدان  الشيخ  سمو  لتوجيهات  ترجمة  وذلك 
رئيس  دبي  عهد  ولي  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
»إســعــاد«  بــطــاقــة  بتوفير  الــتــنــفــيــذي،  المجلس 
من  االستفادة  بهدف  دبي،  إمارة  في  للمتقاعدين 
جودة  وتحسين  توفرها،  التي  الخصومات  برامج 
لدى  والرفاه  المعيشة  مستوى  وتعزيز  حياتهم، 
القيادة  مع  وبالتنسيق  دبي،  إمارة  في  المواطنين 

دبي.  العامة لشرطة 
وبلغ إجمالي عدد البطاقات التي قدمتها القيادة 

ستوزع  بطاقة  و34  ألفاً   23 دبي  لشرطة  العامة 
على كبار المواطنين والمتقاعدين وأصحاب الهمم 
ــي، وذلــك ضمن جهود  الــدخــل فــي دب ومــحــدودي 
بهدف  المواطنين  وشــؤون  للتنمية  العليا  اللجنة 
االستقرار  وتعزيز  المواطنين  حــيــاة  جــودة  رفــع 
المجتمعي واألسري والسكاني على المدى البعيد.
لشرطة  العامة  القيادة  بين  التعاون  ويجسد 
وصندوق  بــدبــي،  المجتمع  تنمية  وهيئة  ــي،  دب
للعسكريين  االجتماعية  والتأمينات  المعاشات 
أبوظبي  وصــنــدوق  دبـــي،  ــارة  إمـ فــي  المحليين 
وشـــؤون  لــإلقــامــة  الــعــامــة  واإلدارة  لــلــتــقــاعــد، 
للمعاشات  الــعــامــة  والــهــيــئــة  ــي،  ــدب ب األجــانــب 
هذه  لتنفيذ  التنسيق  في  االجتماعية  والتأمينات 
التوجيهات نموذجاً ملهماً للعمل الحكومي القائم 
على التعاون والمشاركة في تقديم خدمات تدعم 

وأفراده. المجتمع 

تفاهم بين »أبوظبي 
للصحة العامة« 
و»بيور هيلث«

أبوظبي )االتحاد(

للصحة  أبوظبي  مركز  أعلن 
العامة، توقيع مذكرة تفاهم مع 

بهدف  هيلث«  »بيور  مجموعة 
مركز  أهداف  لتحقيق  التعاون 

السيطرة  يف  العامة  للصحة  أبوظبي 
املعدية.  األمراض  على  والتقصي 
التفاهم مطر سعيد  ووّقع مذكرة 

أبوظبي  مركز  عام  مدير  النعيمي 
هيلث  بيور  وعن  العامة،  للصحة 

التنفيذي  الرئيس  آصف،  شايستا 
هيلث،  بيور  مجموعة  يف  للعمليات 
الطرفني. بحضور جانب من ممثلي 
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بحضور ممثلي جهات حكومية وخاصة وشركات عالمية بمقر المبرمجين

منصة تجمع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع العام بأبوظبي

ورشة عمل تناقش آليات تقييم عمل املوظفني عن بُعد

افتتــاح مركز املستقبل لالبتكــار فـــي اإلمـــارات

شـــارك فــي الــورشــة ممثلو عــدد من 
الخاص  والــقــطــاع  الحكومية  الجهات 
والشركات العالمية من مديري وموظفي 
االتحادية  الهيئة  في  البشرية  الــمــوارد 
وماجد  الحكومية،  البشرية  لــلــمــوارد 
الفطيم و»مايكروسوفت« و»زوم« و»ديل« 
ــازون«  ــ وشــركــة »ديــيــل« و»طــلــبــات« و»أم
لمناقشة  ويـــر«،  إم  و»فــي  وأكسنتشر« 
في  ــدة  ــرائ ال المنصات  مــع  التحديات 
وإلهامهم  التكنولوجية  التقنيات  مجال 
العمل  أنظمة  تحديات  حلول  لصياغة 
عن بُعد، ومعرفة إمكانية تطبيق الخطط 
العمل عن  التكنولوجية لدعم سياسات 

بُعد واالستمرارية في رحلة النجاح.
وأكد صقر بن غالب المدير التنفيذي 
االصطناعي  للذكاء  دولــة  وزيــر  لمكتب 
واالقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن 
بُعد، أن مفهوم العمل عن بُعد يمثل توجهاً 
جديداً ومستقبلياً يتطلب تكثيف الجهود 
والقطاع  الحكومية  الجهات  ــراك  وإشـ

لصياغة  العالم  دول  كافة  من  الخاص 
الحلول وضمان االستباقية في مواجهة 
مستويي  على  بُعد  عن  العمل  تحديات 
تعزيز  بما يسهم في  والموظف،  الجهة 
المرونة في بيئة العمل ويضمن االرتقاء 

بالتنافسية ورفع مستويات اإلنتاجية.
وأضاف ابن غالب أن العمل عن بُعد 
يمثل عنصراً داعماً ومهماً لتحقيق التحول 
الرقمي، ويتطلب تهيئة بيئة رقمية آمنة 
وتبني نظام مرن يطور األداء، ويعزز جودة 
حياة للموظفين، ويدعم تحقيق األهداف 

برقمنة األنظمة والنهوض باألداء.
أن هذه  إلــى  غالب  ابــن  ولفت صقر 
الحوارات والورش المثرية ومشاركة رحلة 
التحديات واألفكار والتجارب مع الجهات 
المختلفة والشركات العالمية، يسهم في 
خلق نقلة نوعية في آليات العمل عن بُعد 
ومستقبلياً  أساسياً  مجاالً  يعتبر  الــذي 
ومهماً في كافة الجهات في الدولة ويبني 
نموذجاً وطنياً رائداً في تعزيز الجاهزية 

للتوجهات المستقبلية.
ــد القحطاني مدير  أكــد زاي وبـــدوره، 
الهيئة  في  والمتابعة  األداء  تقييم  إدارة 
الحكومية،  البشرية  للموارد  االتحادية 
توفير فرصة  في  الــورشــة  هــذه  أهمية 
االطالع على أفضل الممارسات المطبقة 
على مستوى القطاع الخاص، فيما يتعلق 

بقياس أداء الموظفين العاملين عن بعد، 
الشأن،  بهذا  التجارب  أفضل  وتــبــادل 
كما تجسد فكرة الشراكة الحقيقية بين 
القطاعين الحكومي والخاص، وتساعد 
يثري  بما  التجارب،  أفضل  تبادل  في 
يتعلق  فيما  االتحادية،  الحكومة  تجربة 

بتطبيقات العمل عن بُعد.

جمعة النعيمي )أبوظبي(

الحميد  عبد  محمد  الدكتور  افتتح 
أبوظبي  هيئة  عـــام  مــديــر  العسكر 
 Oracle الرقمية، أمس، بالتعاون مع
ــار في  ــك ــت ــالب ــز الــمــســتــقــبــل ل ــركـ »مـ
تعزيز  إلى  المركز  ويهدف  اإلمــارات« 
الرقمي  االبــتــكــار  وجــهــود  مــبــادرات 
إلى  الــرامــيــة  الجهود  وتعزيز  ودعــم 
بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة 
في اإلمارة، وذلك خالل حفٍل حضره 
مسؤولون بارزون في عدد من الجهات 
ــي، ومــديــري  ــوظــب الــحــكــومــيــة فــي أب

Oracle التنفيذيون.
الحميد  عبد  محمد  الدكتور  وأكــد 
العسكر - المدير العام لهيئة أبوظبي 
الرقمية: أن مركز المستقبل لالبتكار، 
يعد الوجهة المثالية التي تجتمع فيها 
المعرفة  لتتبادل  المبدعة  الــعــقــول 
لتُمكن  بينها  فيما  وتتعاون  واإللــهــام 
االبتكارات الجديدة في إمارة أبوظبي. 
من جهٍة أخرى، يعكس المركز التزامنا 
داعمة  عمل  منظومة  بإنشاء  الراسخ 
نفسه  الوقت  وفــي  للنجاح،  للشباب 
نمو  دعم  في  المساهمة  من  تمكينهم 

االقتصاد الرقمي«. 
المركز  رؤيــة  إلــى  وأضاف:»نتطلع 

والشركات،  للمؤسسات  يعمل كمنصة 
الصغيرة  ــات  ــشــرك ال ــك  ذلـ فــي  بــمــا 
العام  القطاعين  فــي  والــمــتــوســطــة، 
ــفــادة مـــن أحـــدث  والـــخـــاص، لــالســت
االبتكارات وتسريع التحول الرقمي«.  
تجمع  كمنصة  الــمــركــز  وســيــعــمــل 
القطاع  ومؤسسات  الحكومية  الجهات 
 Oracle وعــمــالء  أبوظبي  فــي  الــعــام 
وشــركــائــهــا لــلــوصــول إلـــى فهم أوســع 
وأعمق ولالستفادة من إمكانات التقنيات 
الناشئة. بــدوره، سيقدم المركز برامج 
ودوراٍت تدريبية تصقل مهارات الطالب 
ورجال األعمال والسيدات في أبوظبي 

في مجال التكنولوجيا الرقمية. 
مــن جــهــتــه، قـــال لــيــوبــولــدو بـــوادو 
لتطبيقات  األول  الــرئــيــس  نــائــب   -
األعمال بوسط وشرق أوروبا والشرق 
األوسط وإفريقيا في Oracle:»نلتزم 

الرقمية  أبوظبي  هيئة  جهود  بدعم 
الناشئة  التكنولوجيا  من  لالستفادة 
تُساهم في تسهيل حياة األفراد  التي 
خدمات  وتقديم  أبوظبي،  مجتمع  في 
وُمخصصة  استباقية  رقمية  حكومية 

وآمنة. لقد تم تصميم مركز المستقبل 
وجهة  ليكون  ــارات  اإلمـ في  لالبتكار 
والــتــعــاون  المعرفة  لــتــبــادل  رئيسية 
واستكشاف  المختلفة  الجهات  بين 
يمكن  التي  التطوير  سبل  من  العديد 

التقنيات  بأحدث  باالستعانة  تنفيذها 
ــاء  ــذك الــســحــابــيــة، بــمــا فـــي ذلـــك ال
وتقنية  اآللـــي  والتعلم  االصطناعي 
سالسل الكتل )البلوك تشين( وإنترنت 

األشياء«.

خالل الورشة )من المصدر(

محمد عبد الحميد العسكر في لقطة تذكارية مع مسؤولي وطاقم Oracle )من المصدر(

دبي )االتحاد(

نظم مكتب وزير دولة للذكاء االصطناعي واالقتصاد 

الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ورشة في مقر 

المبرمجين، أحد مبادرات البرنامج الوطني للمبرمجين 

بعنوان »استلهام آليات تطوير العمل عن بُعد«، جمعت 

عددًا من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركات 

التكنولوجية العالمية، لبحث أفضل الممارسات في 

تنسيق العمل وابتكار طرق فعالة لمتابعة أداء 

الموظفين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، 

وتطوير آليات تتسم بالمرونة في تقييم أداء العمل عن 

بُعد في الوظائف اإلدارية وغير التشغيلية.

 تعزيز الجاهزية 
للتوجهات المستقبلية

دبي )االتحاد(

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان متيم، نائب رئيس الشرطة واألمن العام يف دبي، رئيس 
جمعية اإلمارات لرعاية املوهوبني، االجتماع السابع ملجلس اإلدارة الذي عقد صباح أمس يف 

قاعة السالم، وحضره أعضاء مجلس اإلدارة.
كما حضر االجتماع العميد مروان ناصر جاسم، مدير اإلدارة العامة ملكتب نائب رئيس 

الشرطة واألمن العام بالنيابة.
ومت خالل االجتماع استعراض جدول األعمال السابق، وبنود االجتماع احلالي، وأهمها 

االستعداد إلجراء اختبارات الذكاء للطلبة يف الدورة القادمة، مع التأكيد على استخدام 
أحدث األساليب التقنية والذكاء االصطناعي لقياس نسب الذكاء عند الطلبة وفق معايير 

عالية. كما جرى استعراض مقترح »نوابغ االمارات« الذي قدمه الدكتور منصور العور، والذي 
يستهدف الطالب االماراتيني يف املدارس احلكومية واخلاصة، وإعدادهم للتغيير والتمتع 

باملزايا القيادية وفتح آفاق جديدة من االبتكار، ويقوم بتمكني األجيال اجلديدة من خالل 
إتاحة االدوات الضرورية لهم المتالك القدرة على التفكير املستقبلي وإجادة استخدام 

التقنيات الناشئة وتطويرها، وتقرر أن توضع خطة للبدء بتطبيق البرنامج خالل املرحلة 
القادمة. وناقش املجتمعون عددًا من االقتراحات التي تقدم بها أعضاء مجلس اإلدارة 

لالحتفال باليوبيل الفضي للجمعية الذي يصادف يف نوفمبر من العام املقبل 2023م.
ثم استعرض االجتماع مسودة حتديث الالئحة الداخلية جلمعية اإلمارات لرعاية 

املوهوبني، والتي تنظم العمل اإلداري واللوائح التنظيمية الداخلية للجمعية.

رعايــــــة الموهــــوبيــــــن تناقش 
استعداداتها للمرحلة المقبلة

ضاحي خلفان مترئسًا االجتماع )من المصدر(

االجتماع استعرض مسودة تحديث
 الالئحة الداخلية للجمعية 

خالل مؤتمر صحفي لـ »حمدان بن راشد لألداء التعليمي المتميز«

إعالن الفائزين يف الدورة األولى من جوائز »العاملي للموهوبني«

دبي )االتحاد(

البحرين  مملكة  مــن  باحثان  فــاز   
لألبحاث  الدولية  بالجائزة  وإسبانيا 
الموهوبين،  رعــايــة  فــي  التطبيقية 
وكذلك مدرستان من المملكة العربية 
الدولية  بالجائزة  السعودية وأستراليا 
ــادرات الــمــدرســيــة فــي رعــايــة  ــمــب ــل ل
األولــى من  الــدورة  الموهوبين، ضمن 
للموهوبين  العالمي  المركز  جــوائــز 
آل  راشد  بن  حمدان  لمؤسسة  التابع 
مكتوم لألداء التعليمي المتميز، والتي 
تم اإلعالن عن نتائجها خالل المؤتمر 
الصحفي الذي عقدته المؤسسة أمس 

األول بمقرها في دبي.
وقال الدكتور جمال المهيري، نائب 
العام  واألمين  األمناء  مجلس  رئيس 
آل مكتوم  راشد  بن  لمؤسسة حمدان 
لألداء التعليمي المتميز: »يسعدنا أن 
المركز  في جوائز  الفائزين  نعلن عن 
والــتــي   2022 للموهوبين  الــعــالــمــي 
لألبحاث  الدولية  الجائزة  فئة  تضم 
الموهوبين وفئة  التطبيقية في رعاية 
المدرسية  للمبادرات  الدولية  الجائزة 
تهدف  والتي  الموهوبين،  رعاية  في 
ــمــمــارســات  ــى تــشــجــيــع أفــضــل ال ــ إل
تربية  مجال  في  المتميزة  والجهود 
ورعـــايـــة الــمــوهــوبــيــن واإلســـهـــام في 

بمجال  الــخــاصــة  الــمــشــاريــع  تطوير 
تربية ورعاية الموهوبين حول العالم. 
كما استهدفت الجوائز حملة الدكتوراه 
ورعــايــة  تربية  مــجــال  فــي  الباحثين 
في  العاملين  جانب  إلى  الموهوبين، 
الــمــدارس مــن أصــحــاب الــمــبــادرات 
والمشاريع الخاصة في تربية ورعاية 

الموهوبين«.
ــد مــن  ــديـ ــعـ وتـــلـــقـــت الـــجـــوائـــز الـ
المشاركات من دول كثيرة حول العالم، 
حيث تم التقييم من قبل هيئة تحكيم 
في  عالميين  ــراء  خــب ضــمــت  ــة  ــي دول
المجال. وتأتي هذه الجوائز في إطار 
حمدان  مؤسسة  تبذلها  التي  الجهود 
التعليمي  لــألداء  مكتوم  آل  راشــد  بن 

المتميز في دعم ورعاية الموهوبين.
الصحفي  الــمــؤتــمــر  ــي  ف ــحــدث  وت
والتي  الدولية  التقييم  لجنة  أعضاء 
ــاًل مــن األســتــاذ فــي جامعة  ك ضمت 
البروفسيور  بالسعودية  فيصل  الملك 
اللجنة،  رئيس  الجغيمان  عبداهلل  د. 
ريغنزبيرغ  جــامــعــة  فــي  واألســـتـــاذة 
بــألــمــانــيــا الــبــروفــيــســور »هـــايـــدرون 
ستروجر« عضو اللجنة، والدكتور رودا 
مايرا باكسال – عضو مساعد العميد 
وأستاذ  العليا  ــدراســات  وال للبحوث 
العربية  اإلمــارات  مشارك في جامعة 

المتحدة.

تلقت اجلوائز مشاركات نوعية من العديد من الدول حول العالم، حيث شهدت 9 
مشاركات يف اجلائزة الدولية لألبحاث التطبيقية يف رعاية املوهوبني، انقسمت إلى 
مشاركة من مملكة البحرين ومشاركتني من جمهورية مصر العربية و4 مشاركات من 

اململكة العربية السعودية ومشاركة واحدة من كل من إسبانيا وماليزيا.
أما بالنسبة للجائزة الدولية للمبادرات املدرسية يف رعاية املوهوبني، فقد مت استالم 21 

مشاركة انقسمت إلى 7 مشاركات من فلسطني، و4 مشاركات من اململكة العربية السعودية 
ومشاركة من األردن، ومشاركة واحدة من أملانيا، و3 مشاركات من ماليزيا ومشاركة واحدة 

من كل من تركيا ومن كوريا وأستراليا. كما مت استالم مشاركة واحدة من األرجنتني 
وأخرى من كينيا. وقد فاز يف اجلائزة الدولية لألبحاث التطبيقية يف رعاية املوهوبني 
كل من أحمد محمد العباسي من مملكة البحرين ، كما فاز »أليخاندرو فياس إنييستا« 

من إسبانيا. أما بالنسبة للجائزة الدولية للمبادرات املدرسية يف رعاية املوهوبني، فقد 
فازت بها مدرسة األجنال الوطنية باململكة العربية السعودية، كما نالت مدارس سيدني 
الكاثوليكية يف أستراليا اجلائزة عن مشروعها بعنوان »برنامج نيومان لتعليم املوهوبني 

االنتقائي.

مشاركات نوعية 

جانب من المؤتمر الصحفي )من المصدر(

حلول 
تكنولوجية

أضاف نيك ريدشو - نائب 
الرئيس األول لتكنولوجيا 

السحابة ملنطقة الشرق األوسط 
وأفريقيا لدى Oracle:»تعمل 

Oracle يف أبوظبي منذ ما يقرب 
من ثالثة عقود، وتدخل احللول 

التكنولوجية التي نقدمها يف 
صميم مجموعة من أبرز وأهم 

التحوالت الرقمية يف اإلمارة ويف 
 Oracle الدولة ككل. وستواصل
االستثمار يف أبوظبي من خالل 
تعزيز البنية التحتية الرقمية 

احلديثة، وتوظيف اإلمكانات 
واخلبرات وتسخير احللول 

التقنية«. 
وأضاف:»إن تدشني مركز البيانات 
السحابية امُلخصصة احلديثة يف 

أبوظبي وافتتاح مركز املستقبل 
لالبتكار يف اإلمارات يف أبوظبي، 

هما منوذجان جديدان على 
حرصنا على مواصلة االستثمار 

يف اإلمارة، ونثق عميقًا بأن املركز 
اجلديد سيعمل كمحفز لألفكار 
اإلبداعية وسيمكنها، مبا يدعم 

املستقبل الرقمي يف أبوظبي«.
يشار إلى أن مركز املستقبل 

لالبتكار يف اإلمارات يعد ثاني 
مركز لالبتكار يف Oracle يتم 

افتتاحه يف اإلمارات العربية 
املتحدة. وقد استضاف مركز 

 Oracle زايد لالبتكار التابع لـ
يف دبي املئات من املديرين 
التنفيذيني من القطاعني 

العام واخلاص من جميع أنحاء 
اإلمارات وحول العالم خالل 

السنوات املاضية، بهدف تقدمي 
ورش التدريب وجلسات اإلشراف 

واالستكشاف املشتركة لألفكار 
املبتكرة. ومن خالل مركز زايد 

لالبتكار، ساهمت Oracle يف 
صقل مهارات وإمكانات أكثر 
من 1000 خريج إماراتي من 

كليات التقنية العليا يف مجال 
التكنولوجيا الرقمية احلديثة.

المركز وجهة مثالية 
تجتمع فيها العقول 

المبدعة لتتبادل المعرفة 
واإللهام

محمد العسكر

مخرجات
ذكر زايد القحطاني أن 
مخرجات هذه الورشة 

مهمة، جلهة طرح أفكار 
خالقة وممارسات حديثة 

مبتكرة، فيما يخص 
التطبيقات الذكية للعمل 
عن ُبعد، ودورها يف ضمان 

استمرارية تقدمي اخلدمات 
بجودة عالية للمتعاملني، 

واالستعداد التام ملواجهة أي 
طارئ، قد يحصل مستقباًل، 
الفتًا إلى أهمية التجربة، ال 
سيما فيما يخص استعراض 

أفضل املمارسات املرتبطة 
بالتطبيقات الذكية لقياس 

اإلنتاجية.
وأوضح أنه سيكون هناك 

لقاءات مكثفة مشابهة جتمع 
القطاعني احلكومي واخلاص، 

لتبادل الرؤى واألفكار، 
ومناقشة آخر املستجدات 

يف عالم تطبيقات العمل 
عن ُبعد، وقياس اإلنتاجية، 

مشيرًا إلى دور الهيئة 
االحتادية للموارد البشرية 

احلكومية، التي كانت 
سباقة يف إطالق سياسة 

العمل عن ُبعد على مستوى 
احلكومة االحتادية يف عام 
2015، حيث كانت مستعدة 

لتطبيقه قبل جائحة 
»كوفيد-19« إذ حتولت 

حينها إلى العمل عن ُبعد 
بكل كفاءة واقتدار.

وبحث املشاركون يف الورشة 
حتديات تطبيق أنظمة العمل 
عن ُبعد يف اجلهات احلكومية 

والقطاع اخلاص يف الدولة.



صباح الخير

» المركزي«.. 
والمخاطر 

المصرف  دعــوات  الواقع   أرض  على  والتنفيذ  النور  ترى  أن  نتمنى 
إدارات  لتوطين  الدولة  في  العاملة  التمويل  وشركات  للبنوك  المركزي 
وأقسام  منح القروض واالئتمان والمخاطر، وبصورة فعلية ومباشرة بدالً 
من المهلة التي منحها حتى عام 2026، والتي جاءت ضمن  بنود جديدة 

بالنقاط. التوطين  استراتيجية  تنفيذ  آللية 
االقتصادية  القطاعات  أعلى  مــن  يعد  المصارف  قطاع  أن  ورغــم   
الدعوات  هــذه  أن  إال   %30 لنحو  تصل  حيث  التوطين،  معدالت  في 
وقوع  من  الحد  في  رهان  محل  وتعد  أهمية خاصة،  تكتسي  والتوصيات 
الدراهم   بماليين  ومشاريع  وشركات  ألفراد  وتمويل  إقراض  ممارسات 
حتى  لها  الصحيح  والتقييم  الضمانات  أخذ  دون  من  المواطنين  لغير 
يدرك حجم  من  أول  المركزي  والمصرف  بدراسات جدوى،  أرفقت  وإن 
وتضررت  المصارف،  من هذه  العديد  قدمتها  التي  والتسهيالت  األموال 
والمطالبات  المالحقات  من  طويلة  رحلة  في  معها  ودخلت  ذلك.  جراء 

أمام المحاكم داخل الدولة وخارجها.
حاالت  نشهد  الذين  األفــراد  إلى  والمؤسسات  الشركات  تمويل  ومن   
أقسام  علم  مع  بها  لهم  قبل  ال  وقروض  بتسهيالت  إغراقهم  إلى  أقرب 
إلى  ذلك  بعد  ليتحولوا  سدادها  على  قدرتهم  بعدم  الشخصية  القروض 
الذي  المقترضين  من  شرائح  عن  ناهيك  ومطالبات،  قضايا  في  أرقام 
بااللتزامات  الوفاء  لعدم  مبيتة  نية  مع  منها  االستفادة  على  يقدمون 

البالد. ومغادرة 
وجود كوادر إماراتية يقظة في أقسام تقييم المخاطر يمثل أداة تعزيز 
الخصوص،  وجه  على  التجارية  والمصارف  الوطني  لالقتصاد  وحماية 
ويمثل أحد صور االستثمار في الطاقات المواطنة. وعلى هذه المصارف 
تعامل  الذي  الصوري  التوطين  ذلك  عن  بعيداً  األمر  مع  بجدية  التعامل 
بهذا  الدولة  قرارات  حول  وااللتفاف  التزاماته  من  للتنصل  معه  بعضهم 

الشأن.
اعتمد  قــد  كــان    2015 عــام  فــي  الــــوزراء  مجلس  ــرار  قـ أن  يــذكــر   
نظام  وفق  التأمين  وشركات  المصرفي  القطاع  في  التوطين  استراتيجية 
النقاط بدالً من النسب، ودخل حير التنفيذ كاماًل عام 2018 بعد انتهاء 
تحقيق  على  االستراتيجية  وتعتمد  غرامات.   دون  من  التجريبية  الفترة 
كلما  المستهدفة  النقاط  عدد  يرتفع  بحيث  للمصارف  التشغيلية  األرباح 
تصل  الملتزمين  غير  على  غرامات  القرار  يفرض  بينما  األرباح  ارتفعت 

لعشرين ألف درهم عن كل نقطة.
وتعزيز  للتوطين  المختصة   الجهات  أعلى  من  صدرت  عدة  قــرارات 
الخاص،  بالقطاع  العمل  مواقع  مختلف  في  اإلماراتية  الكوادر  تواجد 
مختلف  ظهور  وأتــاحــت  األدراج  حبيسة  جعلها  المتابعة  ضعف  ولكن 
كهذه  مهمة  قضية  مع  باستخفاف  والتعامل  الصوري  التوطين  أشكال 

والشابات. الشباب  مئات  ومستقبل  بمصير  تتعلق 

علي العمودي

ali.alamodi@alittihad.ae

برعاية نهيان بن مبارك ومشاركة 85 متطوعًا

لتعزيز الشراكة اإلنسانية

إطالق البرنامج التدريبي ملتطوعي اإلمارات

تعاون بني »الهالل األحمر« وجامعة أبوظبي

دبي )وام( 

فعاليات  األول  أمـــس  انطلقت 
ــي الـــرابـــع  ــبـ ــدريـ ــتـ ــج الـ ــامـ ــرنـ ــبـ الـ
تحت  بــدبــي  اإلمــــارات  لمتطوعي 
المجتمع  خدمة  في  »التطوع  شعار 
صندوق  ينظمه  والذي  واإلنسان«، 
التسامح  وزارة  مع  بالتعاون  الوطن 
والتعايش تحت رعاية معالي الشيخ 
وزيــر  نهيان  آل  مــبــارك  بــن  نهيان 
مجلس  رئيس  والتعايش،  التسامح 
وبمشاركة  الــوطــن،  صندوق  إدارة 
ــن الــجــهــات االتــحــاديــة  الــعــديــد م
شارك  حيث  والخاصة،  والمحلية 
أنشطة  في  متطوعاً   85 من  أكثر 
البرنامج الذي يركز على االستفادة 
ــارات  ــ ــدرات مــتــطــوعــي اإلم ــ ــن ق م
لصالح مجتمعاتهم وبيئتهم المحلية 

واإلنسان بشكل عام. 
المدير  الصابري  عفراء  وأكدت 
والتعايش،  التسامح  ــوزارة  ب العام 
قيمة  وإعــالء  التطوعي  العمل  أن 
المصلحة العامة تعد من العالمات 
الــمــمــيــزة لـــإمـــارات، بــفــضــل ما 

دعم  من  الرشيدة  قيادتنا  تقدمه 
يقدمه  ــا  ومـ لــلــجــمــيــع،  ــدة  ومــســان
أرضها  على  والمقيمون  مواطنوها 
الجميع،  من جهود مخلصة لصالح 
اإلماراتي  المجتمع  لدى  أن  مؤكدة 
يعبر  الــتــطــوع،  ــأن  ب كاملة  قناعة 
حقيقية  إنسانية  عن  جوهره  في 
هذا  ومن  للجميع،  الدعم  يد  تمد 
التسامح  وزارة  تــركــز  الــمــنــطــلــق 
ــايـــش وصــــنــــدوق الـــوطـــن  ــعـ ــتـ والـ
الغايات،  هــذه  لتحقيق  جهودهما 
خدمة  في  »التطوع  مبادرة  ضمن 
خــالل  مــن  ــان«،  واإلنـــسـ المجتمع 
ــذي حقق  الـ الــتــدريــبــي  الــبــرنــامــج 
بــالــفــعــل نــجــاحــات مــتــمــيــزة خــالل 
جوالته الثالث السابقة في أبوظبي 
وجوده  أن  مؤكدة  والظنة،  والعين 

تفعيل  على  يركز  دبــي  فــي  حالياً 
طاقات متطوعي اإلمارات من أجل 
مجتمعاتنا  لدعم  جديدة  مبادرات 
أن  الصابري  وأضــافــت  المحلية. 
تدعم  والتعايش  التسامح  وزارة 
الــتــطــوعــي  الــعــمــل  دور  ــوة  قـ بــكــل 
في  اإليجابي  التغيير  إحــداث  في 
بجهود  كــثــيــراً  وتــفــخــر  المجتمع، 
أبناء  من  والمتطوعات  المتطوعين 
كافة  إتاحة  على  وتعمل  اإلمــارات، 
قادرين  ليكونوا  أمامهم  الــفــرص 
وبيئتهم  مجتمعاتهم  خــدمــة  على 
قيم  تــعــزيــز  أن  مــؤكــدة  المحلية، 
ــال  ــدى األجــي الــعــمــل الــتــطــوعــي لـ
يكونوا  أن  من  سيمكنهم  الجديدة 
المجتمع  نهضة  فــي  مهماً  جـــزءاً 
ــه في  ــاد أهــل ــعـ ــراره، وإسـ ــقـ ــتـ واسـ
منبهة  الـــدولـــة،  مــنــاطــق  مختلف 
المتطوعون  يتحلى  أن  أهمية  إلى 
واألخــوة  والتعايش  التسامح  بقيم 
والقدوة  المثال  ليكونوا  اإلنسانية 
يركز  ــذا  ول الــشــبــاب،  مــن  لغيرهم 
القيم  على هذه  التدريبي  البرنامج 

في يومه األول. 

أبوظبي )وام(

ــالل األحــمــر  ــهـ وقـــعـــت هــيــئــة الـ
بمقر  أبوظبي  وجامعة  اإلمــاراتــي، 
الهيئة اتفاقية تعاون لتعزيز الشراكة 
بين الجانبين في المجال اإلنساني. 
وتــنــص االتــفــاقــيــة على االســتــفــادة 
الهندسة  كلية  وخبرات  مهارات  من 
الهيئة  مـــبـــادرات  فـــي  بــالــجــامــعــة 
مساكن  وتأثيث  بتصميم  الخاصة 
تنفيذها  يتم  التي  المتعففة،  األسر 
التابع  النعمة  حفظ  مــشــروع  عبر 

للهالل األحمر. 
الهالل  جانب  من  االتفاقية  وقع 
الجنيبي  اهلل  عبد  حمود  األحــمــر 
وقعها  فيما  المكلف،  العام  األمين 
البروفيسور  الجامعة  جــانــب  مــن 
وقار أحمد مدير الجامعة، بحضور 
عدد من مسؤولي الجانبين. وتهدف 
في  التعاون  تطوير  إلــى  االتفاقية 
االهتمام  ذات  والمبادرات  البرامج 
وتنسيق  عــامــة،  بــصــورة  المشترك 
الجهود لخدمة المجتمع بما يحقق 
برامج  وتعزيز  المتبادلة  المنفعة 
واالستفادة  المجتمعية،  المسؤولية 
ــتــي يــقــدمــهــا كل  ــخــدمــات ال ــن ال م

العمليات  ــم  دعـ عــبــر  مــجــالــه  فــي 
جانب  إلــى  المجتمعية،  اإلنسانية 
المفاهيم  نشر  مجال  في  التعاون 
برامج  عبر  اإلنــســانــيــة  والــمــبــادئ 
واإلنــســانــي  المجتمعي  التثقيف 
ومتابعة  الــطــرفــان،  يقدمها  الــتــي 
الصلة  ذات  والــبــرامــج  الــمــبــادرات 
االتصال  وتعزيز  ــداف،  األهــ بهذه 
لتحقيق  الجانبين  بين  والــتــواصــل 

األهداف المشتركة. 
بمبادرة  الجنيبي  حمود  وأشـــاد 
لتعزيز شراكتها مع  أبوظبي  جامعة 
هيئة الهالل األحمر خدمة للقضايا 
اإلنسانية التي تتبناها الهيئة.وقال: 
كبير في  بدور  الجامعة تضطلع  إن 
دعم مسيرة التعليم العالي بالدولة، 
جانب  تعزيز  في  دورهــا  تغفل  ولــم 
واإلنسانية،  المجتمعية  المسؤولية 
مع  الخالق  للتعاطي  مثاالً  فكانت 
وتعزيز  الــحــيــويــة  ــوطــن  ال قــضــايــا 
خالل  من  اإلنسانية  الدولة  مسيرة 
األنشطة  في  المستمرة  مساهمتها 
الهيئة.  تــنــفــذهــا  الــتــي  ــرامــج  ــب وال
تفتح  االتفاقية  أن  الجنيبي  ــد  وأك
بين  والتنسيق  للتعاون  أرحب  آفاقاً 

الجانبين.

مهارات

نجاحات

قال الدكتور حمدي 
الشيباني عميد كلية 

الهندسة يف جامعة أبوظبي: 
نعتز بهذه الشراكة مع هيئة 

الهالل األحمر والتي تأتي 
يف إطار جهود اجلامعة 

يف خدمة املجتمع من 
ناحية، وضمن جهودها 

املستمرة يف تعزيز املسيرة 
األكادميية لطلبتنا يف كلية 

الهندسة وصقل مهاراتها 
عبر انخراطهم يف مشاريع 

ومبادرات عملية، وليس 
هناك خير من هذه املبادرة 

اإلنسانية حتى يتمكن 
طلبتنا من تطبيق ما 

اكتسبوه من علوم ومعارف 
ومهارات على أرض الواقع، 

من خالل عملهم على 
تصميم وتأثيث مساكن 

األسر املتعففة التي يتم 
تنفيذها عبر مشروع 

حفظ النعمة التابع للهالل 
األحمر اإلماراتي، وهو ما 
يعزز مهاراتهم وقدراتهم، 

وهو ما حترص الكلية عليه 
من خالل اجلمع ما بني 

اجلانبني النظري والعملي 
لضمان تأهيل الطالب تأهياًل 

عاليًا لتقدمي إضافة نوعية 
ومباشرة لسوق العمل عند 

تخرجه.

 أكد ياسر القرقاوي املدير 
العام لصندوق الوطن، أن 
البرنامج التدريبي حقق 
جناحات بارزة يف كل من 
أبوظبي والعني والظنة، 

وأجنز املشاركون بالدورات 
السابقة للبرنامج عددًا 

كبيرًا من املبادرات اخلالقة، 
وهو ما دفعنا لكي نصل 

بالبرنامج إلى كافة مناطق 
الدولة، لنلتقي مبتطوعي 
اإلمارات يف كل مكان على 

أرض الوطن، مؤكدًا أن معالي 
الشيخ نهيان بن مبارك آل 
نهيان يولي اهتمامًا كبيرًا 
بهذا البرنامج الذي يعتبر 

نافذة مهمة لكافة املتطوعني 
على أرض الدولة، خلدمة 

مجتمعاتهم احمللية، ودعم 
اإلنسان يف كل مكان، وأن 
معاليه وجه بتقدمي كل 

الدعم ملبادرات املتطوعني 
لترى النور يف مختلف 

املجاالت. مؤكدًا أن البرنامج 
مستمر على مدى 3 أيام 

يحصل فيها املتطوعون على 
جرعات تدريبية مكثفة.

الشارقة )االتحاد(

 أعلنت جمعية الشارقة اخليرية، عن تنفيذ مشاريع خيرية وإنسانية يف جمهورية 
طاجيكستان، والتوسع يف مشاريعها لتشمل بقية املناطق النائية املجاورة للجمهورية، 

وذلك ضمن خطتها لزيادة رقعة انتشارها وزيادة نسبة مشاريعها اخليرية يف تلك 
املناطق.

جاء ذلك خالل زيارة وفد من اجلمعية جلمهورية طاجيكستان، يضم محمد حمدان 
الزري، رئيس قطاع املشاريع واملساعدات يرافقه سليمان محمد بن جمعوه، رئيس 

مجلس مدينة دبا احلصن التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى.
وقال محمد حمدان الزري، إن الزيارة اشتملت على افتتاح مدرسة »أقرأ« مت تنفيذها 

بقرية تنابجي التابعة ملدينة تيمور ملك، يف إطار مساعي اجلمعية لدعم برامج 
التعلم من خالل مشروع »هيا نتعلم«، مع توزيع 200 زي مدرسي مع احلقيبة واألدوات 

املدرسية لـ 200 من أبناء األسر املتعففة، الفتًا إلى أن الوفد شهد افتتاح مستوصف 
»الصحابة« الطبي، الذي مت بناؤه يف قرية »جول ريز« التابعة ملدينة »مير سيد علي 

حمداني«، بحضور عدد من مسؤولي وأهالي املدينة. 
وأضاف: أنه مت استكمال برامج الزيارة من خالل تفقد بعض املشاريع التي جار 

تنفيذها، للوقوف على مراحل العمل ومدى التزام اجلهات املنفذة باخلطة الزمنية، 
التي مت االتفاق عليها لضمان استالم املشاريع يف املواعيد احملددة يف بنود التعاقد، 

وقد مت تفقد مدرسة »احملسنون«، وكذلك مستوصف الريح املرسلة، اللذين جار 
تنفيذهما مبدينة جالل الدين بلخي، لدعم برامج التعليم والرعاية الصحية يف 

املنطقة التي تفتقر إلى الكثير من اخلدمات واالحتياجات الهامة للمعيشة الكرمية.
وأشار إلى أن الوفد التقى خالل زيارته مسؤولي هيئة الشؤون الدينية لدى حكومة 

جمهورية طاجيكستان، للتعرف على احتياجات املناطق النائية، وحجم اخلدمات 
التي تفتقر لها كل منطقة لبدء إعداد دراسة تفصيلية بحجم ونوعية املشاريع ذات 

احلاجة امللحة لدى سكان تلك املناطق، كما تفقد معهد تعليم الفنون واملهارات احلرفية 
املخصص لأليتام واملعاقني لبحث احتياجات املعهد والعمل على بدء توفيرها.

وعلى هامش الزيارة وضع وفد اجلمعية عدة توصيات، تضمنت تعزيز مدرسة »أقرأ« 
التي مت افتتاحها بإنشاء مستوصف طبي، يتم إنشاؤه بجوارها، مع أهمية بناء شبكة 

تستهدف توفير املياه الصاحلة لتحقيق اكتفاء السكان من االحتياج املائي، إضافة إلى 
مشروعات أخرى.

»خيريــــة الشـــــارقـــة« تنفــذ 
مشاريع فــــي طاجيكستــــان

إعالء قيمة المصلحة 
العامة من العالمات 

المميزة لإلمارات
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التطوع يعبر في جوهره عن إنسانية حقيقية تمد يد الدعم للجميع )أرشيفية(

حمود الجنيبي ووقار أحمد عقب التوقيع )وام(
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أبوظبي )وام( 

بحث المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة مع مظفر مصطفى 
الجبوري سفير جمهورية العراق لدى الدولة، توسيع آفاق التعاون وتعزيز العمل المشترك 

في المجاالت القضائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، وسبل تنمية 
التعاون المشترك لتعزيز منظومة العمل القضائي للنيابة العامة بين الجانبين. جاء ذلك 

خالل اللقاء الذي جرى بمكتب النائب العام في أبوظبي، بحضور المستشار سلطان الجويعد 
القائم بأعمال المحامي العام األول، وعلي سعيد الزيودي مدير إدارة التعاون القضائي 

الدولي، وأحمد خالد سلمان نائب القنصل، وأحمد خضير عباس من القسم القانوني 
بالسفارة العراقية.  وأشاد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بعمق العالقات األخوية 

والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، األمر الذي من شأنه أن يساهم في تنمية آفاق 
العمل المشترك في المجال القضائي بين الجانبين نحو مزيد من االزدهار، بما يحقق 

مصالح البلدين في مجال العدالة الجنائية، ويعزز من جهودهما على صعيد ترسيخ مبادئ 
سيادة القانون، وتحقيق العدالة الناجزة، ال سيما أن تعزيز قيم العدالة والمساواة وسيادة 

القانون يمثل ركيزة أساسية في نهج دولة اإلمارات في ظل القيادة الرشيدة التي تؤكد أن 
تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون ركن جوهري من أركان العملية التنموية.

عجمان )االتحاد(

 أبرمت اإلدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، اتفاقية شراكة مع مؤسسة حميد بن راشد 
النعيمي الخيرية، يتم بموجبها تعاون الطرفين في مجال التنسيق وتفعيل أنشطة العمل 

الخيري، وتقديم المساعدات المختلفة لألسر المحتاجة باإلمارة وتبادل المعلومات.
وقع االتفاقية العقيد رائد عبيد الزعابي، مدير عام الدفاع المدني بعجمان، وطارق 

عبداهلل العوضي، المدير العام للمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وذلك انطالقًا 
من توجهات القيادة الرشيدة نحو التكامل والتعاون بين القطاعات الحكومية والجهات 
الخيرية، لتعزيز مفهوم مساعدة اآلخرين كقيمة حضارية وإنسانية بما يحقق األمن 

والسالمة لألسرة، ويعود عليها  باالستقرار  االجتماعي.
 وقال  العقيد رائد عبيد الزعابي، إن  اإلدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، هي الجهة 

المنوط بها ترسيخ مفاهيم السالمة العامة في مجال الوقاية والسالمة من الحريق بهدف 
حماية األرواح والممتلكات،  الفتًا إلى أن  توقيع االتفاقية جاء حرصًا  من الطرفين  على إرساء 

دعائم التعاون االستراتيجي المشترك بينهما في مجال توفير المساعدات االجتماعية 
والمعنوية واالستفادة بشكل فعال، بما يضمن تحقيق التكامل بين الطرفين.

 و أشار  طارق  العوضي، إلى أن المؤسسة مستمرة في تقديم خدماتها الخيرية للمجتمع، ومن 
هذا المنطلق حرصت على عقد مجموعة من الشراكات مع المؤسسات والجهات المختلفة، 

بهدف دعم العمل الخيري وتنسيق الجهود لتقديم أفضل الخدمات المتنوعة لألسر 
المحتاجة والمتعففة.

رأس الخيمة )االتحاد(

دشن الدكتور محمد المحرزي المدير العام لدائرة الجمارك في رأس الخيمة منصة 
التفتيش الجمركي في جمرك المناطق الحرة الشمالية، بحضور عدد من الشركاء 

االستراتيجيين ومديري اإلدارات.
وقام المحرزي ويرافقه جون ديفس القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لموانئ رأس الخيمة 
وجستن ووردل مدير ميناء صقر وميناء رأس الخيمة ومروان دوربيني مساعد المدير العام 

وعدد من الشركاء االستراتيجيين بقص الشريط التقليدي، إيذانًا بافتتاح المرفق الجديد 
الذي يخدم منطقة التفتيش في مركز المناطق الحرة الشمالية.

يسمح المرفق الجديد لموظفي العمليات الجمركية بتقديم أفضل الخدمات وأكثرها كفاءة 
من حيث السرعة والجودة في إتمام اإلجراءات، ويضيف هذا المشروع قيمة للخدمات 

المتميزة التي تقدمها دائرة الجمارك، من خالل مراكزها المتميزة في تقديم الخدمات 
للجمهور بمختلف فئاته، حيث يعمل مرفق التفتيش الجمركي الجديد على مدار الساعة 

لمواكبة الزيادة المستمرة في الطاقة االستيعابية، لتعزيز وضع رأس الخيمة وجهة 
رائدة للمال واألعمال، من خالل تبسيط وتسريع اإلجراءات مع الحفاظ على أمن وسالمة 

المجتمع واالقتصاد، ولتحقيق هذه األهداف االستراتيجية، فإن جمارك رأس الخيمة 
تستخدم في هذا المرفق الجديد أحدث التقنيات الجمركية على المستويين اإلقليمي 

والعالمي. وجاء المشروع ضمن تحقيق األهداف االستراتيجية لجمارك رأس الخيمة بشأن 
تشجيع االلتزام ومكافحة التجارة غير المشروعة.

النائب العام يبحث التعاون
 القضائي مع سفير العراق

اتفاقية بين الدفاع المدني 
و»حميد النعيمي الخيرية«

منصة تفتيش جمركي في المناطق 
الحرة الشمالية برأس الخيمة

حمد الشامسي لدى استقباله السفير العراقي )وام(

خالل تدشين منصة التفتيش الجمركي )من المصدر(

 25 ألف رسالة تنبيهية لسائقي املركبات بأبوظبي

أبوظبي )االتحاد(

لشرطة  ــامــة  ــع ال الــقــيــادة  أكــــدت 
وعي  تعزيز  على  حرصها  أبــوظــبــي، 
انطالقاً  المركبات،  وسائقي  األفــراد 
السلوكيات  تعزيز  نحو  دورهـــا  مــن 
مواصلة  على  ينعكس  وبما  اإليجابية، 
االرتقاء بمنظومة األمن والسالمة في 

إمارة أبوظبي.
ووجهت شرطة أبوظبي نحو 25383 
المركبات  لسائقي  تنبيهية  رســالــة 
خالل  المرورية،  المخالفات  من  بدالً 
النصف األول من عام 2022، موضحة 
المخالفات  ــدال  ــب »اســت مــبــادرة  أن 
تحذيرية«  برسائل  البسيطة  المرورية 
أداة  تــعــد  الــمــخــالــفــيــن،  لــلــســائــقــيــن 
المخالفين  تنبيه  إلــى  تهدف  توعية 
الــمــروريــة،  األنــظــمــة  ــاع  ــب ات بأهمية 
ــة  ــروري ــم ــوكــيــات ال ومـــراجـــعـــة الــســل
الخاطئة، والتي قد تؤدي إلى ارتكاب 
األرواح  بسالمة  واإلضــرار  مخالفات 

والممتلكات.
ــح الــعــمــيــد مــحــمــد ضــاحــي  ــ وأوضـ

ــمــرور  الــحــمــيــري، مــديــر مــديــريــة ال
والدوريات بقطاع العمليات المركزية، 
أن المبادرة تهدف إلى تعزيز اإليجابية 
ــاحــة  ــات، وإت ــب ــرك ــم لـــدى ســائــقــي ال
سلوكياتهم  لمراجعة  لهم  الــفــرصــة 
المرورية  التعليمات  واتباع  المرورية، 

التي تضمن لهم قيادة آمنة.
ــي  ــوظــب ــة أب ــرطـ ــرص شـ ــ ــد حـ ــ ــ وأك
السعادة  مستوى  بــرفــع  واهتمامها 
لدى المتعاملين مع الحفاظ على أمن 
وسالمة مستخدمي الطرق، مؤكداً أن 
السعادة واإليجابية ثقافة مجتمع نبني 
األسمى  الهدف  وأنها  األجيال،  عليها 

لتعزيز جودة حياة المجتمع.
تدارك  إلى ضرورة  السائقين  ودعا 
األخــطــاء الــمــروريــة، وعـــدم ارتــكــاب 
المخالفات التي يترتب عليها تسجيل 
بالقوانين  وااللــتــزام  ــة  مــروري نــقــاط 
والتحلي باإليجابية والتقيد بالسرعات 
ــرق الــداخــلــيــة  ــطـ ــى الـ الـــمـــقـــررة عــل

والخارجية.

»شرطة أبوظبي« تحذر من »األلعاب اإللكترونية العنيفة« 

ترسيخ الثقافة اإللكترونية الستشراف مستقبل 

آمـــن لألطفال فـــــي محاضـــرة بجامعــــة خليفـــــــة

أبوظبي )االتحاد(

دعت شرطة أبوظبي أولياء األمور 
استخدام  مــن  ــنــاء  األب حماية  ــى  إل
التي  العنيفة  اإللكترونية  األلــعــاب 
على  والمراهقين  األطفال  تُحرض 
العدوانية وارتكاب الجرائم، مشيرة 
التي  الوخيمة  النفسية  ــار  اآلث إلــى 
تصل إلى حد اإلدمان وفرض حالة 

من العزلة واالنفصال عن الواقع.
ــارت إلـــى أن األطـــفـــال في  ــ وأشـ

كثير من األحيان يقومون بتقليد ما 
بالنسبة  العنف  ويصبح  يشاهدونه 
في  يسهم  مما  للتسلية،  وسيلة  لهم 
زيادة رغبتهم في التنمر على أطفال 
مــؤكــدًة  ــاً،  وجــســدي لفظياً  آخــريــن 
ــاء األمــور  ــي على ضـــرورة قــيــام أول
أطفالهم  متابعة  في  المهم  بدورهم 
اختيار  فــي  والــتــدخــل  ومراقبتهم 
اإللكترونية  والتطبيقات  األلــعــاب 

ذات المحتوى الجيد وغير الضار.

أبوظبي )االتحاد(

للعلوم  خليفة  جامعة  استضافت 
الكاف  المهندس عادل  والتكنولوجيا 
الهاشمي، نائب رئيس مجلس اإلدارة 
اآلمــن،  لإلنترنت  اإلمـــارات  لجمعية 
»هل  بعنوان  توعية  محاضرة  إللقاء 
نحن آمنون في العالم الرقمي؟« تهدف 
إلى تعزيز مجتمع رقمي آمن وإيجابي 
إلعداد نشء مؤهل للتعامل بمسؤولية 

ووعي في العالم االفتراضي. 
تتمثل  طموحة  ــة  رؤي منطلق  ومــن 
دولياً  مركزاً  الجمعية  تصبح  أن  في 
على  األطــفــال  حماية  في  مستداماً 
دولة  رؤيــة  مع  وتماشياً  »اإلنترنت«، 

توفير  إلـــى  تسعى  الــتــي  اإلمـــــارات 
العالم  في  لألطفال  أماناً  أكثر  بيئة 
ــراف مــســتــقــبــل الــســالمــة  ــشـ ــتـ السـ
الرقمية، أثنى المهندس عادل الكاف 
الهاشمي، خالل محاضرته عن األمن 
العالمية  الــريــادة  على  السيبراني، 
لرؤية ودعم وحرص القيادة الرشيدة 

في  األخــالقــيــة  القيم  رسخت  التي 
التميز  طريق  لهم  ورسمت  أبنائنا، 
واإلبداع، وغرست في قلوبهم المحبة 
والتسامح والتعايش وآمنت بقدراتهم 
آمــن  رقــمــي  مستقبل  ــشــراف  الســت
ومواطنة إيجابية لتعزيز جودة الحياة 

الرقمية.
وسلطت المحاضرة على مجموعة 
من محاور التوعية، تضمنت مخاطر 
اإللكترونية،  األلــعــاب  على  ــان  اإلدمـ
ــن  ــ ــح لـــالســـتـــخـــدام اآلمـ ــ ــائ ــصــ ــ ون
الجرائم  عن  والتوعية  لـ»اإلنترنت«، 
والتشريعات  اإللكتروني،  واإلرهــاب 
اإلماراتية، مع عرض عدٍد من أفالم 

التوعية.

عادل الهاشمي في لقطة تذكارية مع مسؤولي وطلبة وطالبات جامعة خليفة )من المصدر(

فريق الجينوم 
اإلماراتي يزور 

شرطة الشارقة

الشارقة )االتحاد( 

استقبل اللواء سيف الزري 
الشامسي، قائد عام شرطة 

الشارقة بمكتبه أمس، 
وفدًا من فريق »الجينوم 

اإلماراتي«، برئاسة الدكتور 
أحمد حسن العوضي، مدير 

برنامج الجينوم اإلماراتي، 
وبحضور العميد عبد اهلل 

مبارك بن عامر نائب قائد 
عام شرطة الشارقة، وخالد 

محمد المنصوري قائد فريق 
الجينوم اإلماراتي.

وتهدف الزيارة إلى إطالع 
شرطة الشارقة على أفضل 

الممارسات والتطبيقات في 
مجال الخطط العالجية 
والوقائية للحكومة التي 

تهدف لخلق مجتمع إماراتي 
خاٍل من األمراض، واالرتقاء 
بالرعاية الصحية المقدمة 

لمواطني الدولة.
ورحب اللواء الشامسي بالوفد 

الزائر، حيث أشاد بالمكانة 
الريادية التي يتمتع بها 
مشروع جينوم اإلماراتي 
ودوره في تحسين جودة 

الحياة الصحية، وتطوير 
آليات استشراف األمراض 
الوراثية والمزمنة وطرق 
الوقاية منها، وتسخيرها 

في عالج األجيال الحالية 
والمستقبلية. 

 وأكد قائد عام شرطة 
الشارقة حرص القيادة العامة 

لشرطة الشارقة على دعم 
كافة المشاريع التي تسهم في 

دعم منظومة الطب الوقائي 
في دولة اإلمارات ورعايتها 

من خالل تنفيذ عدد من 
البرامج النوعية التي تعود 

بأثرها الكبير واإليجابي على 
المجتمع.

من جانبه، أعرب الدكتور 
أحمد العوضي عن شكره 

وتقديره للقيادة العامة 
لشرطة الشارقة لحرصها 

الدائم على دعم هذه 
المشاريع الريادية التي 

تخدم صحة المواطن، 
وتجعله في مقدمة أولوياتها، 

ولرؤيتها البصيرة لمستقبل 
األجيال القادمة.

ضرورة  
متابعــــة أوليـــاء األمــــور 
ألطفالهم ومراقبتهم 

مهام تتطلب مستوى عاليًا من القدرات والذكاء والحس األمني

أول عناصر نسائية يلتحقن بمركز القيادة والسيطرة يف »شرطة دبي«

والتحقت كل من المالزم ميرة محمد 
مدني، والمالزم سمر عبدالعزيز جاشوه، 
ــود أحــمــد آل عــبــداهلل،  ــالزم خــل ــمـ والـ
بعد  الغفلي،  خليفة  بخيتة  والــمــالزم 
بالعمل  العسكرية،  الـــدورة  من  التخرج 
في اإلدارة العامة للعمليات، بإدارة مركز 
لعملية  وانضممن  والسيطرة،  القيادة 
 24 تضمنت  أشهر،   6 استمرت  تدريب 
دورة تخصصية وداعمة، وتدريباً عملياً 
والتوجيه  البالغات،  لتلقي  النجدة  في 
المناوب،  الضابط  ومكتب  والسيطرة، 
تالها تقييم لقياس مدى الجاهزية العمل 

في هذا المجال والمهام.
الــدكــتــور محمد ناصر  ــواء  ــل ال ــال  وقـ
الرزوقي، مدير اإلدارة العامة للعمليات، 
تفخر  دبــي،  لشرطة  العامة  القيادة  إن 
واالستثنائي،  المتميز  البشري  بموردها 
والذي يحقق إنجازات نوعية في مستوى 
األداء المهني، والحرفية والخبرة العالية 
ــاءة الــتــي مــن شــأنــهــا أن تحقق  ــكــف وال
دبي،  لشرطة  االستراتيجية  األهـــداف 
الجديدة،  الــكــوادر  تأهيل  في  وتمضي 
عبر هذه الخبرات المهنية، وتسخر كافة 

الشبابية  الطاقات  الستثمار  إمكاناتها 
الجديدة التي تدفع بعجلة العمل بصورة 

مميزة.
إن  الــرزوقــي:  الدكتور  اللواء  وأضــاف 
أن  استطاعت  دبــي  فــي شرطة  الــمــرأة 
المجاالت  مختلف  فــي  حــاضــرة  تكون 
والــتــخــصــصــات بــمــا فــيــهــا الــمــجــاالت 
الصعبة، والتي كانت حكراً على الرجال، 
بكل  والعمل  العطاء  على  قدرتها  لتثبت 
كفاءة واقتدار، جنباً إلى جنب مع زميلها 

الرجل.

بــدوره، أشاد العميد تركي بن فارس، 
اللواتي  النسائية  العناصر  بمستوى 
ــز الــقــيــادة  الــتــحــقــن بــالــعــمــل فـــي مــرك
أن هذه  والسيطرة بشرطة دبي، مؤكداً 
المهام تتطلب مستوى عالياً من القدرات 
والذكاء  والتنظيمية  الذهنية  والمهارات 
والحس األمني العالي، وقد استطعن من 
خالل التدريب والتأهيل من قبل ضباط 
إلى  الــوصــول  والسيطرة  القيادة  مركز 
مستوى حرفي في األداء للتعامل مع كافة 

البالغات التي ترد إلى العمليات.

دبي )االتحاد(

أهلت القيادة العامة لشرطة 

دبي، ممثلة باإلدارة العامة 

للعمليات، أول عناصر 

نسائية للعمل في إدارة 

مركز القيادة والسيطرة، 

إحدى أهم اإلدارات 

الشرطية، ليصبحن بذلك أول 

ضابطات في شرطة دبي 

يلتحقن بالعمل في هذا 

المجال المعني بالنجدة 

وتلقي البالغات، والتوجيه 

والسيطرة، ومكتب الضابط 

المناوب للعمليات، ما يعد 

إضافة مهمة ومميزة لما 

تقوم به المرأة في العمل 

الشرطي.

قال العميد تركي بن فارس: إن مركز القيادة والسيطرة إحدى أهم الركائز يف العمل 
الشرطي، ويعمل به نخبة من الضباط وضباط الصف واألفراد املتميزين، الذين 

ميتلكون خبرة ومستوى أداء عاٍل يف التعامل مع البالغات واحلوادث، ومتابعة األنظمة 
والتقنيات التي ُتعد من أحدث التقنيات على مستوى املنطقة، والتي توفر تغطية 

أمنية عبر الدوريات أو الكاميرات ملنع وقوع اجلرمية وكذلك املساهمة يف القبض على 
مرتكبيها.

وتقدمت كل من املالزم ميرة محمد مدني، واملالزم سمر عبدالعزيز جاشوه، واملالزم 
بخيتة خليفة الغفلي، واملالزم خلود أحمد آل عبداهلل، بالشكر واالمتنان ملعالي 

القائد العام وقيادات شرطة دبي، على الدعم والثقة والتحفيز التي حصلن عليها، 
معبرات عن فخرهن بالعمل يف القيادة العامة لشرطة دبي، ويف مركز القيادة 

والسيطرة، ومؤكدات أنهن سيعملن بكل جد واجتهاد وسيسخرن إمكاناتهن ومهاراتهن 
يف خدمة املجتمع، جنبًا إلى جنب مع زمالء املهنة.

أداء عاٍل في التعامل

إعداد نشء مؤهل 
للتعامل بمسؤولية 
ووعي في العالم 

االفتراضي

تقديم أفضل الخدمات وأكثرها كفاءة 
من حيث السرعة والجودة 

عناصر نسائية بمركز القيادة والسيطرة )من المصدر(
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عبداهلل بن زايد لدى لقائه رشاد العليمي في نيويورك )تصوير: سعيد جمعوه(

عبدهللا بن زايد 
يلتقي رشاد العليمي على 

هامش أعمال الجمعية العامة 
اإلمـــــــــــارات:لألمم المتحدة بنيويورك

التزامنا راسخ بدعم ومساندة الشعب اليمني الشقيق

وزير الخارجية يؤكد دعم مجلس القيادة الرئاسي وجهوده لتحقيق األمن واالستقرار

نيويورك )وام( 

التقى سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان وزير 
رشــاد  الدكتور  فخامة  الــدولــي  والــتــعــاون  الخارجية 
في  الرئاسي  القيادة  مجلس  رئيس  العليمي  محمد 
الجمهورية اليمنية الشقيقة. جرى خالل اللقاء، الذي 
الجمعية  77 من  الـ  الــدورة  أعمال  عقد على هامش 
مسارات  بحث  نيويورك،  في  المتحدة  لألمم  العامة 
التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى 
االهتمام  ذات  والدولية  اإلقليمية  القضايا  من  عدد 
المشترك. وأكد سموه خالل اللقاء دعم دولة اإلمارات 
المخلصة  الوطنية  وجهوده  الرئاسي  القيادة  لمجلس 
لتحقيق األمن واالستقرار في ربوع األراضي اليمنية، 
التنمية  إلى  الشقيق  اليمني  الشعب  تطلعاته  وتلبية 
والــتــقــدم واالزدهـــــار. وأشـــار ســمــوه إلــى العالقات 
دولة  بين  تجمع  التي  الراسخة  واألخــويــة  التاريخية 
التزام  الشقيقة، مؤكداً  اليمنية  والجمهورية  اإلمارات 
دولة اإلمارات الراسخ بدعم ومساندة الشعب اليمني 
الشقيق على مختلف األصعدة. من جانبه أشاد فخامة 
اإلمــارات  دولــة  بدعم  العليمي  محمد  رشــاد  الدكتور 
العالقات  على  مــؤكــداً  اليمني،  للشعب  المتواصل 
البلدين  بين  تجمع  التي  المتينة  واألخوية  التاريخية 
إبراهيم  بنت  ريــم  معالي  اللقاء  حضر  الشقيقين. 

الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

العليمي يشيد 
بالعالقات 
التاريخية 
واألخوية 
المتينة ويثمن 
دعم الدولة 
المتواصل 
لليمن

بحث مسارات 
التعاون 
المشترك 
وعدد من 
القضايا 
اإلقليمية 
والدولية ذات 
االهتمام 
المشترك

عبدهللا بن زايد
يبحث آفاق التعاون في الطاقة واالقتصاد واالستثمار

مناقشة الشراكات الثنائية في قطاعات األمن الغذائي والتعليم والسياحة والثقافة

خالل لقائه عددًا من وزراء الخارجيــــة فـــــي نيويـــورك

نيويورك )وام( 

التقى سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدولي، يف 
نيويورك، عددًا من وزراء خارجية الدول املشاركة يف أعمال الدورة الـ77 للجمعية 

العامة لألمم املتحدة كل على حدة. 
فقد التقى سموه معالي دمييكي ميكونني نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إثيوبيا، 

ومعالي الدكتور فؤاد حسني وزير خارجية العراق ومعالي إيليا داركياشفيلي وزير 
خارجية جورجيا، ومعالي جنالء املنقوش وزيرة خارجية ليبيا، ومعالي ميالني 

جولي وزيرة خارجية كندا، ومعالي بيكا هافيستو وزير خارجية فنلندا، ومعالي 
فالدميير نوروف وزير خارجية أوزبكستان، ومعالي ليفيا أجوستي وزيرة الدولة 
للشؤون اخلارجية االحتادية السويسرية، ومعالي محمد سالم ولد مرزوق وزير 

الشؤون اخلارجية والتعاون واملوريتانيني يف اخلارج. 

دولة  بين  والشراكة  الثنائي  التعاون  آفــاق  بحث  اللقاءات  خالل  وجــرى 
اإلمارات وهذه الدول في عدة قطاعات، ومنها الطاقة والطاقة المتجددة 
واألمن الغذائي واالقتصادية والتعليمية والسياحية واالستثمارية والثقافية. 
التغير  مكافحة  مجال  في  المبذولة  العالمية  الجهود  استعراض  تم  كما 
األطراف  الدول  لمؤتمر  اإلمــارات  دولة  استضافة  مع  المناخي، خصوصاً 
COP28 العام المقبل في أبوظبي. وناقش سموه وأصحاب المعالي وزراء 
الخارجية عدداً من الملفات المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ77 من 
الجمعية للعام لألمم المتحدة، وتم تبادل وجهات النظر تجاه المستجدات 
اإلقليمية والدولية وقضايا المنطقة.  وفي سياق متصل، التقى سمو الشيخ 
بيسلى،  ديفيد  الدولي  والتعاون  الخارجية  وزير  نهيان  آل  زايد  بن  عبداهلل 
المدير التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي، حيث جرى بحث التعاون المشترك 
بين دولة اإلمارات وبرنامج األغذية العالمي، في إطار التزام الدولة بالعمل 
متعدد األطراف في مواجهة األزمات اإلنسانية الطارئة، والعمل على تقديم 
بنت  ريم  اللقاءات معالي  األكثر تضرراً.  حضر  للمجتمعات  الالزم  الدعم 
إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور أحمد 
الشيخ  والتعليم، ومعالي  التربية  وزير  الفالسي  بالهول  بن عبد اهلل حميد 
بن علي  دولة، ومعالي أحمد  وزير  نهيان  آل  بن مبارك  نهيان  بن  شخبوط 
محمد الصايغ وزير دولة، ومعالي السفيرة النا زكي نسيبة، مساعدة وزير 
الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة للدولة لدى 
الدائمة  المندوبة  نائب  أبو شهاب،  المتحدة، وسعادة السفير محمد  األمم 

لدولة اإلمارات لدى األمم المتحدة.

تبــادل وجهــات النظــر تجــاه 
المستجــدات اإلقليميــة والدوليــة

 وقضايا المنطقة

استعراض الجهود العالمية لمكافحة
 »COP28« التغير المناخي مع استضافة اإلمارات 

العام المقبل

نيويورك )وام( 

أجرى وفد دولة اإلمارات، لليوم الثاني، عدداً من 
اللقاءات واالجتماعات رفيعة المستوى، على هامش 
العامة  للجمعية  والسبعين  السابعة  بالدورة  مشاركته 

المتحدة.  لألمم 
وزيــر  الــمــرر،  شاهين  خليفة  معالي  شــارك  فقد 
االستقرار  حول  مستديرة  طاولة  اجتماع  في  دولة، 
له  وكانت  األوســط،  الشرق  في  والتعاون  اإلقليمي 
بين  المشترك  ــوزاري  ــ ال االجــتــمــاع  خــالل  مــداخــلــة 
مجلس التعاون والمملكة المتحدة، كما حضر معاليه 
طاولة مستديرة وزارية مغلقة حول إيجاد طريق إلى 
مبادرة  على  عاماً   20 المستدامين:  واألمن  السالم 
ريم  معالي  التقت  جانبها،  مــن  العربية.  الــســالم 
التعاون  لشؤون  دولة  وزيرة  الهاشمي،  إبراهيم  بنت 

جمهورية  خارجية  ــر  وزي جيرميك،  فــوك  الــدولــي، 
رئيس  نائبة  فاجون،  تانيا  ومعالي  السابق،  صربيا 
سلوفينيا،  جمهورية  خارجية  وزيرة  الــوزراء  مجلس 
وزير  كوليندريس،  مونكادا  رونالدو  دينيس  ومعالي 

نيكاراغوا.  جمهورية  خارجية 
الرئيسة  غــيــتــس،  ميلندا  معاليها،  الــتــقــت  كــمــا 
واستعرضا  غيتس،  وميلندا  بيل  لمؤسسة  المشاركة 
والمؤسسة،  اإلمـــارات  دولــة  بين  الوثيقة  الشراكة 
وتمكين  العالمية  الصحة  تجاه  المشتركة  والجهود 

والفتيات.  النساء 
بن  الشيخ شخبوط  معالي  التقى  أخرى،  جهة  من 
نهيان آل نهيان، وزير دولة، فخامة وافيل رمكاالوان، 
العالقات  الجانبان  وتناول  سيشل،  جمهورية  رئيس 
مجاالت  في  السيما  البلدين،  تربط  التي  الثنائية 

واالستثمار.  والسياحة  التجاري،  التبادل 

رئيس  بــونــغــو،  عــلــي  فــخــامــة  معاليه  الــتــقــى  كــمــا 
جمهورية الغابون، حيث دار نقاش مثمر حول تعزير 
الروابط الثنائية والتنسيق القائم في مجلس األمن. 
دورة  أعمال  هامش  على  أيــضــاً،  معاليه  والتقى 
رئيس  بــــازوم،  مــحــمــد  فــخــامــة  ــعــامــة،  ال الجمعية 
من  عــدد  مــع  معاليه  واجتمع  النيجر.   جمهورية 
تيمون،  بايبو  سيلفي  معالي  ذلك  في  بما  الــوزراء، 
ومعالي  الوسطى،  أفريقيا  جمهورية  خارجية  وزيرة 
جمهورية  خارجية  وزير  كوياتي،  موريساندا  الدكتور 
خارجية  وزيـــرة  ســال،  تــال  عائشة  ومعالي  غينيا، 
السنغال، ومعالي لوجن مبيال مبيال، وزير  جمهورية 
ومعالي  الكاميرون،  لجمهورية  الخارجية  العالقات 
الــشــؤون  وزيـــر  ســواريــس،  فيغيريدو  ألبيرتو  روي 
الخارجية لجمهورية الرأس األخضر، ومحمد صالح 
النظيف، الممثل الخاص لألمين العام لغرب أفريقيا 

والساحل، رئيس مكتب األمم المتحدة لغرب أفريقيا 
 والساحل. 

محمد  علي  بن  أحمد  معالي  حضر  جانبه،  من 
الصايغ، وزير دولة، أمس، اجتماع مجموعة أصدقاء 
الدائمة  البعثة  مقر  في  العالمية،  التنمية  مبادرة 

المتحدة.  الشعبية لدى األمم  الصين  لجمهورية 
التي   »I2U2 »مجموعة  اجتماع  معاليه  كما حضر 
وإسرائيل  والهند  اإلمـــارات  دولــة  حكومات  تضم 

المتحدة.  والواليات 
مساعد  الــشــامــســي،  سلطان  حضر  جــانــبــه،  مــن 
التنمية  لشؤون  الــدولــي  والتعاون  الخارجية  وزيــر 
إلى  »الطريق  بعنوان  مناقشة خاصة  أمس،  الدولية، 
للناس  التمويل  بعدها: حشد  وما  العشرين  مجموعة 
والكوكب«، وذلك خالل أسبوع المناخ لألمم المتحدة 

نيويورك. في 

وفد اإلمارات يواصل نشاطه المكثف في نيويورك
عقد لقاءات رفيعة المستوى لليوم الثاني خالل مشاركته في الدورة الـ77 للجمعية العامة

اإلمارات: حريصون على تعزيز التعاون االستراتيجي مع بريطانيا

نيويورك )وام( 

دولــة،  ــر  وزي المرر  شاهين  خليفة  معالي  حضر 
االجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة، الذي ُعقد 
على هامش أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة 

في دورتها السابعة والسبعين. 

وأكـــد معالي الــمــرر، فــي مــداخــلــة، حــرص دولــة 
ــعــمــل مـــع الــشــركــاء  ــة ال ــواصــل اإلمـــــــارات عــلــى م
البريطانيين، لتطوير العالقات الثنائية التاريخية بين 
مجاالت،  في  االستراتيجي  التعاون  وتعزيز  بلدينا، 
مثل تغير المناخ واالستدامة واالقتصاد والتنمية، بما 
في ذلك عبر العمل ضمن برنامج »الشراكة من أجل 
الماضي،  العام  عليه  االتفاق  تم  الذي  المستقبل«، 

بقيمة تبلغ 10 مليارات جنيه إسترليني. 
الوثيق  والتنسيق  التعاون  »نثمن  معاليه:  ــال  وق
وتقارب الرؤى بين دولة اإلمارات والمملكة المتحدة 
حول القضايا ذات االهتمام المشترك، خصوصاً في 
مجلس األمن، ومنها المسائل الموضوعية والقضايا 
العربية، فنحن نقدر الدور المحوري للمملكة المتحدة 
تجاه  والتزامها  القضايا،  تلك  بشأن  المجلس  في 

تحقيق األمن واالستقرار والسلم اإلقليمي والدولي، 
بما في ذلك كونها الحامل للقلم في عدد من القضايا 

العربية في المجلس«. 
التعاون  مجلس  ودول  اإلمــــارات  ــة  دولـ وتتطلع 
الخليجي إلى مواصلة العمل مع المملكة المتحدة، بما 
يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في ترسيخ أركان 

األمن واالستقرار والسالم في المنطقة والعالم.
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عربي ودولي

جانب من لقاء سموه مع فالديمير نوروف

.. وسموه يلتقي نجالء المنقوش 

.. وسموه يلتقي فؤاد حسين 

.. وسموه يلتقي إيليا داركياشفيلي  .. وسموه يلتقي محمد سالم ولد مرزوق  جانب من لقاء سموه مع ديفيد بيسلى

عبداهلل بن زايد يلتقي ديميكي ميكونين في نيويورك 

جانب من لقاء سموه مع ميالني جولي 

عبداهلل بن زايد لدى لقائه بيكا هافيستو 

عبداهلل بن زايد وريم الهاشمي أثناء اللقاء 

.. وسموه يتبادل الحديث مع العليمي خالل اللقاء عبداهلل بن زايد ورشاد العليمي وكبار الحضور

عبداهلل بن زايد  في حديث مع العليمي

عبداهلل بن زايد يلتقي ليفيا أجوستي  

شاركت في االجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة
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عبداهلل بن زايد لدى لقائه رشاد العليمي في نيويورك )تصوير: سعيد جمعوه(

عبدهللا بن زايد 
يلتقي رشاد العليمي على 

هامش أعمال الجمعية العامة 
اإلمـــــــــــارات:لألمم المتحدة بنيويورك

التزامنا راسخ بدعم ومساندة الشعب اليمني الشقيق

وزير الخارجية يؤكد دعم مجلس القيادة الرئاسي وجهوده لتحقيق األمن واالستقرار

نيويورك )وام( 

التقى سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان وزير 
رشــاد  الدكتور  فخامة  الــدولــي  والــتــعــاون  الخارجية 
في  الرئاسي  القيادة  مجلس  رئيس  العليمي  محمد 
الجمهورية اليمنية الشقيقة. جرى خالل اللقاء، الذي 
الجمعية  77 من  الـ  الــدورة  أعمال  عقد على هامش 
مسارات  بحث  نيويورك،  في  المتحدة  لألمم  العامة 
التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى 
االهتمام  ذات  والدولية  اإلقليمية  القضايا  من  عدد 
المشترك. وأكد سموه خالل اللقاء دعم دولة اإلمارات 
المخلصة  الوطنية  وجهوده  الرئاسي  القيادة  لمجلس 
لتحقيق األمن واالستقرار في ربوع األراضي اليمنية، 
التنمية  إلى  الشقيق  اليمني  الشعب  تطلعاته  وتلبية 
والــتــقــدم واالزدهـــــار. وأشـــار ســمــوه إلــى العالقات 
دولة  بين  تجمع  التي  الراسخة  واألخــويــة  التاريخية 
التزام  الشقيقة، مؤكداً  اليمنية  والجمهورية  اإلمارات 
دولة اإلمارات الراسخ بدعم ومساندة الشعب اليمني 
الشقيق على مختلف األصعدة. من جانبه أشاد فخامة 
اإلمــارات  دولــة  بدعم  العليمي  محمد  رشــاد  الدكتور 
العالقات  على  مــؤكــداً  اليمني،  للشعب  المتواصل 
البلدين  بين  تجمع  التي  المتينة  واألخوية  التاريخية 
إبراهيم  بنت  ريــم  معالي  اللقاء  حضر  الشقيقين. 

الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

العليمي يشيد 
بالعالقات 
التاريخية 
واألخوية 
المتينة ويثمن 
دعم الدولة 
المتواصل 
لليمن

بحث مسارات 
التعاون 
المشترك 
وعدد من 
القضايا 
اإلقليمية 
والدولية ذات 
االهتمام 
المشترك

عبدهللا بن زايد
يبحث آفاق التعاون في الطاقة واالقتصاد واالستثمار

مناقشة الشراكات الثنائية في قطاعات األمن الغذائي والتعليم والسياحة والثقافة

خالل لقائه عددًا من وزراء الخارجيــــة فـــــي نيويـــورك

نيويورك )وام( 

التقى سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدولي، يف 
نيويورك، عددًا من وزراء خارجية الدول املشاركة يف أعمال الدورة الـ77 للجمعية 

العامة لألمم املتحدة كل على حدة. 
فقد التقى سموه معالي دمييكي ميكونني نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إثيوبيا، 

ومعالي الدكتور فؤاد حسني وزير خارجية العراق ومعالي إيليا داركياشفيلي وزير 
خارجية جورجيا، ومعالي جنالء املنقوش وزيرة خارجية ليبيا، ومعالي ميالني 

جولي وزيرة خارجية كندا، ومعالي بيكا هافيستو وزير خارجية فنلندا، ومعالي 
فالدميير نوروف وزير خارجية أوزبكستان، ومعالي ليفيا أجوستي وزيرة الدولة 
للشؤون اخلارجية االحتادية السويسرية، ومعالي محمد سالم ولد مرزوق وزير 

الشؤون اخلارجية والتعاون واملوريتانيني يف اخلارج. 

دولة  بين  والشراكة  الثنائي  التعاون  آفــاق  بحث  اللقاءات  خالل  وجــرى 
اإلمارات وهذه الدول في عدة قطاعات، ومنها الطاقة والطاقة المتجددة 
واألمن الغذائي واالقتصادية والتعليمية والسياحية واالستثمارية والثقافية. 
التغير  مكافحة  مجال  في  المبذولة  العالمية  الجهود  استعراض  تم  كما 
األطراف  الدول  لمؤتمر  اإلمــارات  دولة  استضافة  مع  المناخي، خصوصاً 
COP28 العام المقبل في أبوظبي. وناقش سموه وأصحاب المعالي وزراء 
الخارجية عدداً من الملفات المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ77 من 
الجمعية للعام لألمم المتحدة، وتم تبادل وجهات النظر تجاه المستجدات 
اإلقليمية والدولية وقضايا المنطقة.  وفي سياق متصل، التقى سمو الشيخ 
بيسلى،  ديفيد  الدولي  والتعاون  الخارجية  وزير  نهيان  آل  زايد  بن  عبداهلل 
المدير التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي، حيث جرى بحث التعاون المشترك 
بين دولة اإلمارات وبرنامج األغذية العالمي، في إطار التزام الدولة بالعمل 
متعدد األطراف في مواجهة األزمات اإلنسانية الطارئة، والعمل على تقديم 
بنت  ريم  اللقاءات معالي  األكثر تضرراً.  حضر  للمجتمعات  الالزم  الدعم 
إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور أحمد 
الشيخ  والتعليم، ومعالي  التربية  وزير  الفالسي  بالهول  بن عبد اهلل حميد 
بن علي  دولة، ومعالي أحمد  وزير  نهيان  آل  بن مبارك  نهيان  بن  شخبوط 
محمد الصايغ وزير دولة، ومعالي السفيرة النا زكي نسيبة، مساعدة وزير 
الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة للدولة لدى 
الدائمة  المندوبة  نائب  أبو شهاب،  المتحدة، وسعادة السفير محمد  األمم 

لدولة اإلمارات لدى األمم المتحدة.

تبــادل وجهــات النظــر تجــاه 
المستجــدات اإلقليميــة والدوليــة

 وقضايا المنطقة

استعراض الجهود العالمية لمكافحة
 »COP28« التغير المناخي مع استضافة اإلمارات 

العام المقبل

نيويورك )وام( 

أجرى وفد دولة اإلمارات، لليوم الثاني، عدداً من 
اللقاءات واالجتماعات رفيعة المستوى، على هامش 
العامة  للجمعية  والسبعين  السابعة  بالدورة  مشاركته 

المتحدة.  لألمم 
وزيــر  الــمــرر،  شاهين  خليفة  معالي  شــارك  فقد 
االستقرار  حول  مستديرة  طاولة  اجتماع  في  دولة، 
له  وكانت  األوســط،  الشرق  في  والتعاون  اإلقليمي 
بين  المشترك  ــوزاري  ــ ال االجــتــمــاع  خــالل  مــداخــلــة 
مجلس التعاون والمملكة المتحدة، كما حضر معاليه 
طاولة مستديرة وزارية مغلقة حول إيجاد طريق إلى 
مبادرة  على  عاماً   20 المستدامين:  واألمن  السالم 
ريم  معالي  التقت  جانبها،  مــن  العربية.  الــســالم 
التعاون  لشؤون  دولة  وزيرة  الهاشمي،  إبراهيم  بنت 

جمهورية  خارجية  ــر  وزي جيرميك،  فــوك  الــدولــي، 
رئيس  نائبة  فاجون،  تانيا  ومعالي  السابق،  صربيا 
سلوفينيا،  جمهورية  خارجية  وزيرة  الــوزراء  مجلس 
وزير  كوليندريس،  مونكادا  رونالدو  دينيس  ومعالي 

نيكاراغوا.  جمهورية  خارجية 
الرئيسة  غــيــتــس،  ميلندا  معاليها،  الــتــقــت  كــمــا 
واستعرضا  غيتس،  وميلندا  بيل  لمؤسسة  المشاركة 
والمؤسسة،  اإلمـــارات  دولــة  بين  الوثيقة  الشراكة 
وتمكين  العالمية  الصحة  تجاه  المشتركة  والجهود 

والفتيات.  النساء 
بن  الشيخ شخبوط  معالي  التقى  أخرى،  جهة  من 
نهيان آل نهيان، وزير دولة، فخامة وافيل رمكاالوان، 
العالقات  الجانبان  وتناول  سيشل،  جمهورية  رئيس 
مجاالت  في  السيما  البلدين،  تربط  التي  الثنائية 

واالستثمار.  والسياحة  التجاري،  التبادل 

رئيس  بــونــغــو،  عــلــي  فــخــامــة  معاليه  الــتــقــى  كــمــا 
جمهورية الغابون، حيث دار نقاش مثمر حول تعزير 
الروابط الثنائية والتنسيق القائم في مجلس األمن. 
دورة  أعمال  هامش  على  أيــضــاً،  معاليه  والتقى 
رئيس  بــــازوم،  مــحــمــد  فــخــامــة  ــعــامــة،  ال الجمعية 
من  عــدد  مــع  معاليه  واجتمع  النيجر.   جمهورية 
تيمون،  بايبو  سيلفي  معالي  ذلك  في  بما  الــوزراء، 
ومعالي  الوسطى،  أفريقيا  جمهورية  خارجية  وزيرة 
جمهورية  خارجية  وزير  كوياتي،  موريساندا  الدكتور 
خارجية  وزيـــرة  ســال،  تــال  عائشة  ومعالي  غينيا، 
السنغال، ومعالي لوجن مبيال مبيال، وزير  جمهورية 
ومعالي  الكاميرون،  لجمهورية  الخارجية  العالقات 
الــشــؤون  وزيـــر  ســواريــس،  فيغيريدو  ألبيرتو  روي 
الخارجية لجمهورية الرأس األخضر، ومحمد صالح 
النظيف، الممثل الخاص لألمين العام لغرب أفريقيا 

والساحل، رئيس مكتب األمم المتحدة لغرب أفريقيا 
 والساحل. 

محمد  علي  بن  أحمد  معالي  حضر  جانبه،  من 
الصايغ، وزير دولة، أمس، اجتماع مجموعة أصدقاء 
الدائمة  البعثة  مقر  في  العالمية،  التنمية  مبادرة 

المتحدة.  الشعبية لدى األمم  الصين  لجمهورية 
التي   »I2U2 »مجموعة  اجتماع  معاليه  كما حضر 
وإسرائيل  والهند  اإلمـــارات  دولــة  حكومات  تضم 

المتحدة.  والواليات 
مساعد  الــشــامــســي،  سلطان  حضر  جــانــبــه،  مــن 
التنمية  لشؤون  الــدولــي  والتعاون  الخارجية  وزيــر 
إلى  »الطريق  بعنوان  مناقشة خاصة  أمس،  الدولية، 
للناس  التمويل  بعدها: حشد  وما  العشرين  مجموعة 
والكوكب«، وذلك خالل أسبوع المناخ لألمم المتحدة 

نيويورك. في 

وفد اإلمارات يواصل نشاطه المكثف في نيويورك
عقد لقاءات رفيعة المستوى لليوم الثاني خالل مشاركته في الدورة الـ77 للجمعية العامة

اإلمارات: حريصون على تعزيز التعاون االستراتيجي مع بريطانيا

نيويورك )وام( 

دولــة،  ــر  وزي المرر  شاهين  خليفة  معالي  حضر 
االجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة، الذي ُعقد 
على هامش أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة 

في دورتها السابعة والسبعين. 

وأكـــد معالي الــمــرر، فــي مــداخــلــة، حــرص دولــة 
ــعــمــل مـــع الــشــركــاء  ــة ال ــواصــل اإلمـــــــارات عــلــى م
البريطانيين، لتطوير العالقات الثنائية التاريخية بين 
مجاالت،  في  االستراتيجي  التعاون  وتعزيز  بلدينا، 
مثل تغير المناخ واالستدامة واالقتصاد والتنمية، بما 
في ذلك عبر العمل ضمن برنامج »الشراكة من أجل 
الماضي،  العام  عليه  االتفاق  تم  الذي  المستقبل«، 

بقيمة تبلغ 10 مليارات جنيه إسترليني. 
الوثيق  والتنسيق  التعاون  »نثمن  معاليه:  ــال  وق
وتقارب الرؤى بين دولة اإلمارات والمملكة المتحدة 
حول القضايا ذات االهتمام المشترك، خصوصاً في 
مجلس األمن، ومنها المسائل الموضوعية والقضايا 
العربية، فنحن نقدر الدور المحوري للمملكة المتحدة 
تجاه  والتزامها  القضايا،  تلك  بشأن  المجلس  في 

تحقيق األمن واالستقرار والسلم اإلقليمي والدولي، 
بما في ذلك كونها الحامل للقلم في عدد من القضايا 

العربية في المجلس«. 
التعاون  مجلس  ودول  اإلمــــارات  ــة  دولـ وتتطلع 
الخليجي إلى مواصلة العمل مع المملكة المتحدة، بما 
يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في ترسيخ أركان 

األمن واالستقرار والسالم في المنطقة والعالم.

30www.alittihad.ae

الخميس 26 صفر 1444هـ 
الموافق 22 سبتمبر 2022 م

عربي ودولي

جانب من لقاء سموه مع فالديمير نوروف

.. وسموه يلتقي نجالء المنقوش 

.. وسموه يلتقي فؤاد حسين 

.. وسموه يلتقي إيليا داركياشفيلي  .. وسموه يلتقي محمد سالم ولد مرزوق  جانب من لقاء سموه مع ديفيد بيسلى

عبداهلل بن زايد يلتقي ديميكي ميكونين في نيويورك 

جانب من لقاء سموه مع ميالني جولي 

عبداهلل بن زايد لدى لقائه بيكا هافيستو 

عبداهلل بن زايد وريم الهاشمي أثناء اللقاء 

.. وسموه يتبادل الحديث مع العليمي خالل اللقاء عبداهلل بن زايد ورشاد العليمي وكبار الحضور

عبداهلل بن زايد  في حديث مع العليمي

عبداهلل بن زايد يلتقي ليفيا أجوستي  

شاركت في االجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة



« امتنانهما لجهود الدولة في إغاثة المتضررين من السيول أكدا لـ»

وزيران سودانيان يثمنان جسر املساعدات اإلماراتي

أسماء الحسيني )الخرطوم(

ــام في  ــرب وزيـــرا الــمــالــيــة والــثــقــافــة واإلعــ أعـ
للمساعدات  وتقديرهما  شكرهما  عن  الــســودان، 
إلغاثة  اإلمـــارات  دولــة  قدمتها  الــتــي  المتواصلة 

السودان. والفيضانات في  السيول  منكوبي 
جبريل  الدكتور  الــســودانــي  المالية  ــر  وزي وقــدم 
ــي تــصــريــحــات خــاصــة لـــ»االتــحــاد«،  ــم، ف ــراهــي إب
الــســودان،  فــي  اإلغــاثــيــة  اإلمـــارات  لجهود  الشكر 
اإلمارات إلغاثة  دولة  الذي قدمته  الجوي  وللجسر 
المنكوبين، معرباً عن امتنانه لهذه الجهود الكبيرة.

ــام الــســودانــي  ــر الــثــقــافــة واإلعــ ــاد وزيـ كــمــا أشـ
ــام عــبــد الـــقـــادر، فـــي تــصــريــح  ــراهـ ــمــكــلــف، جـ ال
لدولة  وعرفانه  وتقديره  شكره  عــن  لـــ»االتــحــاد«، 
الدعم  قدمت  التي  الشقيقة  الدول  وكل  اإلمارات، 

للسودان، وال يزال دعمها يتواصل.
الختم،  أحمد سر  محمد سيد  أعرب  جانبه،  من 
ــي، رئــيــس كيان  ــوطــن ــوافــق ال ــت ــادي بــقــوى ال ــقــي ال
تقديره  عن  لـــ»االتــحــاد«،  تصريحات  في  الشمال، 
الهال  هيئة  بها  قامت  التي  اإلنسانية  للعمليات 

األحــمــر اإلمـــاراتـــي، وفــرقــهــا الــتــي ظــلــت تجوب 
قدمت  كامل،  أكثر من شهر  لفترة  السودان  واليات 
خالها المساعدات للمتضررين في جميع الواليات 
ومــواد  الغذائية  الــمــواد  شملت  والــتــي  المنكوبة، 
المستلزمات  وحتى  الطبية،  والمستلزمات  اإليــواء 

للطاب. المدرسية 
غريبة  ليست  المواقف  »هــذه  الختم:  سر  وقــال 
العطاء  فــي  الــدائــم  ونهجها  ــارات،  اإلمـ ــة  دول على 
وعــمــل الــخــيــر والــعــمــل اإلنــســانــي، والــوقــوف إلــى 
التحديات  كل  مواجهة  في  السوداني  الشعب  جانب 
ــارات  ــ ــمــحــن، وهـــي تــعــكــس تــضــامــن دولـــة اإلم وال
عمق  تؤكد  كما  السودان،  في  أشقائهم  مع  وشعبها 

الشقيقين«. الشعبين  بين  األخوية  العاقات  وقوة 
للشعب  ــيـــة  اإلمـــاراتـ ــســاعــدات  ــم ال وتــواصــلــت 
ــارات  ــ ــار جــهــود اإلم ــي الــشــقــيــق، فــي إطـ ــســودان ال
الجسر  الــمــســتــمــرة، ضــمــن  واإلنــســانــيــة  اإلغــاثــيــة 
لمساعدة  الــدولــة  سيرته  الـــذي  اإلغــاثــي  الــجــوي 
واألمطار  السيول  جــراء  تــضــرروا  الذين  األشــقــاء 

التي ضربت عدداً من الواليات والقرى. 
األحمر  الهال  لهيئة  الميدانية  الفرق  وواصلت 

الغذائية  السال  توزيع  عبر  جهودها،  اإلمــاراتــي 
احتياجاً  األشـــد  ــر  األسـ عــلــى  اإليــوائــيــة  والــمــواد 
الــســيــول والــفــيــضــانــات، والتي  والــمــتــضــررة جــراء 

استفاد منها عشرات اآلالف من األشخاص.
تخطئها  ال  التي  وآثــارهــا،  الكارثة  عظم  ورغــم 
وجهك،  يممت  أينما  ناظريك  أمام  وتتراءى  العين 
وقدره  اهلل  بقضاء  واإليمان  الرضا  من  تسود حالة 
التي  والسيول  الفيضانات  من  المتأثرين  نفوس 
السودانية، رغم  والقرى  الواليات  ضربت عدداً من 
في  وقلق  خــوف  مــن  ونفوسهم  قلوبهم  يخالج  مــا 
األغنام  وتربية  الزراعة  على  إال  تعتمد  ال  مناطق 

والماشية التي فقدت ضمن ما فقدوا. 
بهذه  األليم  الواقع  ومشاهد  الفقد  مرارة  ورغم 
ومنازل  أزهقت،  أرواح  في  متمثلة  المنكوبة  القرى 
وأســر  دمــرت،  وطــرق  أتلفت،  ومحاصيل  هــدمــت، 
تلتحف العراء، يبقى األمل في عودة الحياة مرهوناً 
والمساعدات  الرحيمة  القلوب  أصحاب  بمبادرات 
جلياً  ظهر  الــذي  المجتمعي  والتكاتف  اإلنسانية 
الحياة  ولتستمر  البقاء،  أجل  من  صــوره،  أنبل  في 

فصولها. وتتواصل 

استمرار  مــع  ــاً  جــاري األضـــرار  حصر  يـــزال  وال 
أن  المسؤولين  من  عــدد  وأكــد  واألمــطــار،  السيول 
لحماية  جديدة  استراتيجية  وضع  على  جاٍر  العمل 
الواقعة في مناطق هشة  القرى  القاطنة في  األسر 
واألمطار  السيول  ضربت  حيث  السيول،  ومجاري 
الغزيرة مناطق لم تشهدها من قبل، وهو ما يتطلب 
إلى  المنازل واألسقف، استناداً  ثقافة تشييد  تغيير 
المياه  حصاد  في  وتتمثل  الجذرية،  الحلول  خطة 
واالستفادة منها، وترحيل القرى المعرضة للسيول، 
مرتفعة،  مــواقــع  فــي  نموذجية  بقرى  واستبدالها 
المخاطر،  تخطيط  إعــادة  على  العمل  إلى  إضافة 
تفعيل  عن  فضًا  اآلمــنــة،  البناء  مناطق  وتحديد 
شأنه  من  والذي  المخاطر،  متعدد  المبكر  اإلنذار 
بالكوارث  يتعلق  فيما  كــاف،  بوقت  إنــذار  إعــطــاء 
الخدمة  سيدخل  والذي  وغيرها  والبيئية  الصحية 

 . قريباً
وشدد هؤالء المسؤولون على أنه في إطار الخطط 
ثابتة  بمواد  المنازل  لبناء  جاهدين  نسعى  الوقائية، 
الواقعة  القرى  ترحيل  إلى  إضافة  آمنة،  مواقع  في 

على حرم األنهار وفي مجرى السيول.

أبوظبي )وام( 

ما  توظيف  عزمه  والسام«،  للتسامح  العالمي  »المجلس  جدد 
لديه من خبرات دبلوماسية وبرلمانية وقانونية وسياسية وتنفيذية 
من مختلف دول العالم إلدارة منظومة عمل عالمية رسالتها السام 

وشعارها العطاء من أجل مستقبل أبنائنا. 
 ونوه المجلس، في بيان بمناسبة اليوم الدولي للسام، إلى إعان 
األمم المتحدة أن موضوع اليوم الدولي للسام لعام 2022 هو »إنهاء 
العنصرية وبناء السام«، مشيراً إلى قرار المنظمة الدولية الصادر 
في 1981، الذي أعلنت فيه دعوتها الدول والمنظمات الحكومية 
وغير الحكومية والشعوب واألفراد لاحتفال باليوم الدولي للسام، 
السيما عن طريق السبل التعليمية، وبعد مرور عقدين من الزمن 
 21 يكون  أن  المتحدة  األمم  قررت   ،2001 في  التاريخ  هذا  على 
سبتمبر من كل عام يوماً دولياً للسام تدعو فيه لوقف إطاق النار 
في العالم. وقال المجلس، إنه »إذ يسلم بأن حماية السام تمثل 
مسؤولية عالمية، لن تحقق غايتها إال بالعمل على معالجة األسباب 
نشر  بــأن  يؤمن  وإذ  النزاعات،  نشوب  إلــى  تــؤدي  التي  الجذرية 
السام  أسس  لترسيخ  األمثل  السبيل  الشعوب  بين  التسامح  قيم 
المستدام لكافة بلدان العالم، فإنه يهيب بجميع األطراف المنخرطة 
في النزاعات المسلحة إلى وقف إطاق النار وبذل أقصى الجهود 
من أجل التوصل لتسويات سلمية من خال الحوار والمفاوضات 
المسلحة  النزاعات  أطراف  ويدعو جميع  الدبلوماسية،  والوسائل 
القانون  وقواعد  اإلنساني  الدولي  القانون  لقواعد  االمتثال  إلى 
الدولي لحقوق اإلنسان لتوفير الحماية الكاملة للمدنيين«.  وحث 
المجلس الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني، ومختلف الهيئات 
لنشر  متطورة  آليات  استحداث  على  الحكومية،  وغير  الحكومية 
ثقافة التسامح والحوار بين الثقافات واألديان، خصوصاً باستخدام 
وسائل التكنولوجيا الحديثة، مطالباً وسائل اإلعام بتعظيم دورها 
أداة من أدوات حماية السام، وبشكل خاص، دورها المحوري في 

نشر ثقافة التسامح بين الشعوب. 
التواصل  ووسائل  اإلعــام،  وسائل  توقف  ضــرورة  على  وشــدد 
االجتماعي، عن بث أي رسائل إخبارية، من شأنها التحريض على 

العنف أو تأجيج النزاعات.

بيروت )االتحاد( 

انتقد صندوق النقد الدولي، في بيان، أمس في ختام زيارة فريق 
تنفيذ  في  اللبنانية  السلطات  تقدم  بطء  لبنان،  إلى  خبرائه  من 

اإلصاحات المطلوبة لإلفراج عن أموال إغاثة من الصندوق.
واتفق لبنان مع الصندوق على تنفيذ قائمة من عشرة إصاحات 

كي يحصل على ثاثة مليارات دوالر، للحد من انهياره المالي. 
وقال صندوق النقد الدولي إنه يجب حماية صغار المودعين في 

لبنان، بشكل كامل، والحد من اللجوء إلى الموارد العامة.
الوزير  إن  أمس،  األميركية،  الخارجية  وزارة  قالت  جانبها،  من 
أنتوني بلينكن حث على إجراء االنتخابات الرئاسية في لبنان دون 
إبطاء، وذلك خال اجتماع مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي 
رئيس  حث  بلينكن  إن  الــوزارة  وقالت  نيويورك.  في  األول  أمس 
ميقاتي والقادة اآلخرين على تنفيذ اإلصاحات الرئيسية الازمة، 

وإنعاش االقتصاد اللبناني مع استعادة ثقة الشعب«.

دعا إلى معالجة األسباب الجذرية لنشوب النزاعات

»العاملي للتسامح«: 

حماية السالم مسؤولية عاملية

صندوق النقد ينتقد بطء السلطات 

اللبنانية يف تنفيذ اإلصالحات
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اإلمارات أرست قيم السالم باحتضان »األخوة اإلنسانية« 

البنــوك اللبنانيــة تواصــل اإلغــالق خوفـًا مـن اقتحامــات املودعيـــن

يسرى عادل )أبوظبي(

أشاد المستشار محمد 

عبدالسالم، األمين العام 

لمجلس حكماء المسلمين، 

بدور اإلمارات الكبير في 

نشر قيم التعايش والسالم، 

مشيرًا إلى احتضانها 

وثيقة األخوة اإلنسانية 

التاريخية، والتي كان أحد 

أهم مخرجاتها »جائزة زايد 

لألخوة اإلنسانية«. 

وقال عبدالسالم، في 

حوار خاص مع »االتحاد«، 

بمناسبة اليوم الدولي 

للسالم: إن اإلمارات احتضنت 

توقيع وثيقة األخوة 

اإلنسانية التاريخية، وهو ما 

أحدث تغييرًا كبيرًا وتطورًا 

ملحوظًا في مجاالت 

األخوة اإلنسانية ونشر 

قيم التعايش والسالم في 

المنطقة.

شعبان بالل )القاهرة، بيروت( 

أعلنت جمعية مصارف لبنان، 

أمس، أن البنوك اللبنانية 

ستظل مغلقة إلى أجل 

غير مسمى، مشيرة إلى 

استمرار »المخاطر« المحدقة 

بالموظفين بعد سلسلة من 

االقتحامات التي تعرضت لها 

البنوك األسبوع الماضي.

وقالت الجمعية، في بيان: 

»بنتيجة االتصاالت المكثفة 

التي أجرتها الجمعية مع 

الجهات المعنية، وألن 

المخاطر ال تزال محدقة 

بموظفي المصارف 

وزبائنها، فإن المصارف 

سُتبقي أبوابها مغلقة 

قسريًا في الوقت الحاضر، 

خصوصًا في ظل غياب أي 

إجراءات أو حتى تطمينات من 

قبل الدولة والجهات األمنية 

كافة، بهدف تأمين مناخ آمن 

للعمل«.

وأوضح أن جائزة »زايد لألخوة اإلنسانية« 
على  والمؤسسات  والكيانات  األفراد  تشجع 
بذل الجهد، وتقديم مبادرات إنسانية ملهمة 
لآلخرين، من أجل تعميم تلك التجارب على 
من  ممكن  عــدد  أكبر  وإدمـــاج  المجتمعات، 
اإلنساني،  اإلخــاء  عمل  مجال  في  األفـــراد 
واألخــوة  السلمي  التعايش  تعزيز  أجــل  من 

اإلنسانية.
ولفت إلى أن اليوم الدولي للسام فرصة 
لترويج قيم األخوة والتعايش، وإدماج الشباب 
اليوم يجب أن يوضع في االعتبار،  في هذه 
بل إن الشباب ال بد أن يكونوا الركيزة األولى 
للترويج لهذا اليوم العالمي، وال بد من تبني 
من  الشباب  لتمكين  واضــحــة  استراتيجية 
تتبناها  المستقبل،  في  السام  رايــة  حمل 
سوى  ذلــك  يتم  ــن  ول الــدولــيــة،  المؤسسات 
ومشاركتهم  الشبابية،  الرؤى  إلى  باالستماع 
الحلم، وتمكينهم من القيام بأدوار رائدة في 

مجال تعزيز السام.
ــائـــزة زايــــد لــألخــوة  ــى أن جـ ــ وأشـــــار إل
وثيقة  مخرجات  أهــم  أحــد  هــي  اإلنسانية 
اإلمام  فضيلة  وقعها  التي  اإلنسانية  األخوة 
البابا  األكبر شيخ األزهر الشريف، وقداسة 
فرنسيس، في أبوظبي، مضيفاً: »نسعى من 
خال الجائزة إلى تشجيع األفراد والكيانات 
والــمــؤســســات إلـــى بـــذل الــجــهــد، وتــقــديــم 
أجل  من  لآلخرين،  ملهمة  إنسانية  مبادرات 

تعميم تلك التجارب على المجتمعات، وإدماج 
أكبر عدٍد ممكن من األفراد في مجال عمل 

اإلخاء اإلنساني«.
وقال: »لدينا مبادرات كثيرة من أجل تعزيز 
فقد  اإلنسانية،  واألخــوة  السلمي  التعايش 
ومجلس  الشريف  األزهــر  بين  التعاون  أثمر 
حكماء المسلمين عن إطاق مبادرة )شباب 
صناع السام(، ففي عام 2018، والتي جمعنا 
فيها 25 شاباً من الشرق و25 من الغرب في 
سوياً  وجلسوا  لندن،  في  كامبريدج  جامعة 
مع  مفتوحاً  لقاًء  وأجـــروا  أسبوعين،  لمدة 
كبير  ويلبي،  جاستن  والدكتور  األزهــر  شيخ 
أساقفة كانتربيري، باإلضافة إلى حضورهم 

لمجموعة من ورش العمل التي تستهدف بناء 
القدرات لتعزيز قيم السام واألخوة«.

وتابع: »أصبح هؤالء منذ ذلك الوقت سفراء 
مبادرة  أيضاً  »لدينا  وأضــاف:  لإلنسانية«، 
الصاة من أجل اإلنسانية، التي اجتمع فيها 
العالم كل وفق شعائر دينه، للدعاء من أجل 
وقت  اإلنسانية  عــن  الغمة  اهلل  يكشف  أن 
على  ــراف  واإلشــ )كــورونــا(،  جائحة  تفشي 
والــذي  اإلبراهيمية(،  العائلة  )بيت  مبادرة 
أكبر مركز لحوار األديان حول  بمثابة  يعتبر 
وثيقة  توقيع  ذكــرى  باعتماد  ــّوه  ون العالم«. 
األخوة اإلنسانية في الرابع من فبراير يوماً 
على  يترتب  وما  اإلنسانية،  لألخوة  عالمياً 
ذلك من التعاون مع الدول األعضاء في األمم 
الضوء  وتسليط  اليوم،  المتحدة إلحياء هذا 
على قيم التعايش السلمي والتسامح واألخوة، 
فضًا عن المبادرات األخرى التي نقوم بها 

بشكل دوري.
وذكر عبدالسام، في حواره مع »االتحاد«، 
أن وثيقة األخوة اإلنسانية كانت حاضرة في 
األديان  لزعماء  السابع  المؤتمر  كل جلسات 
بالعاصمة الكازاخية أستانة، وجرى اعتمادها 
بحضور 108 من قادة وزعماء األديان من 60 
دولة، من خال البيان الختامي للمؤتمر بأنها 
أصبحت نهجاً للبناء من أجل السام والوئام 
المؤمنين  بين  والتسامح  المتبادل  واالحترام 

وغير المؤمنين. 

أثار تعرض البنوك لاقتحامات الجدل 
أمــوال  اللبناني حــول مصير  الــشــارع  في 
تلك  تأثير  من  مخاوف  المودعين، وسط 
وكانت  االجتماعي.  األمــن  على  الوقائع 
اليوم،  أبوابها،  فتح  إعــادة  تعتزم  البنوك 
بعد إغاق أعلنت عنه، األسبوع الماضي، 
واستمر ثاثة أيام، وذلك بعد تعرض نحو 
اقتحام  لعمليات  المجمل  في  بنوك   10
على  للحصول  يسعون  مودعين  قبل  من 

مدخراتهم.
ويؤكد الباحث السياسي محمود فقيه، 
أمــوال  ــادرت  صـ اللبنانية  المصارف  أن 
المودعين، وبعد أن عاش المودعون، على 
مدار أكثر من عامين، حالة من اإلنكار ظنوا 
خالها أن ودائعهم سوف تعود، أدركوا أنهم 
قد يموتون أمام المستشفيات لعجزهم عن 
تسديد فواتير العاج.وأضاف لـ»االتحاد«، 
السلطات  انهيار  على  يــدل  يجري  ما  أن 
كافة، بما فيها القضائية، التي أثبتت أنها 

عاجزة أمام جمعية المصارف اللبنانية.
وفي أواخر عام 2019، استفاق اللبنانيون 
ليجدوا أن الجزء األكبر من أصول ودائعهم 

قد تبخر، وبلغت قيمتها نحو 120 مليار 
أرقــام وهمية،  إلى  دوالر جميعها تحولت 
حسب الباحث السياسي اللبناني إبراهيم 

بيرم. 
ودائعهم  إلى  اللبنانيين  حاجة  أن  وذكر 
زادت خال الفترة األخيرة، بسبب تدهور 
التضخم  معدالت  وارتفاع  المالي  الوضع 
يفتح  المصارف  إغــاق  أن  والغاء.ويرى 

ــام مزيد مــن الفوضى وارتــفــاع  الــبــاب أم
معتبراً  السيولة،  ونقص  الــصــرف  سعر 
في  فشلت  المتعاقبة  الــحــكــومــات  أن  
األكاديمي  أوضــح  ذلك  المشكلة.إلى  حل 
والمحلل السياسي اللبناني الدكتور بشير 
إلى  يلجؤون  المودعين  أن بعض  عصمت 
استعادة ودائعهم بالقوة، بعد عجز الحكومة 

عن معالجة جذرية لقضيتهم.

محمد عبدالسالم

بائع فاكهة أمام أحد البنوك المغلقة وسط بيروت في غياب الزبائن مع تفاقم األزمة المالية )رويترز(

:» األمين العام لمجلس حكماء المسلمين في حوار مع »

محللون لـ»االتحاد«: الحكومة تعجز عن معالجة األزمة

فرق الهالل األحمر اإلماراتي توزع المساعدات على 
المتضررين من السيول والفيضانات في السودان )وام(
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بعد إعالن بوتين تعبئة »االحتياط« وتنديد غربي بـ»التصعيد الروسي«

مئات  استدعاء  أمــس،  الــروســي،  الرئيس  وأعلن 
آالف الروس للقتال في أوكرانيا، محذراً الغرب من 
لها  المتاحة  الوسائل«  كل  »ستستخدم  موسكو  أن 

للدفاع عن نفسها، بما في ذلك السالح النووي.
أن  بوتين  أكد  األمة،  إلى  وّجهه  نادر  وفي خطاب 
بمحاولة  الغربية  الدول  متهماً  ليس خدعة«،  »األمر 

»تدمير« روسيا.
»إقــراراً  التعبئة  إعــالن  في  الغربية  الــدول  ورأت 
بالضعف« في مواجهة الهجمات المضادة األوكرانية. 
وتشّكل التعبئة الجزئية، التي بدأت أمس، وستكون 
فيه  المنخرطة  النزاع  في  كبيراً  تصعيداً  تدريجية، 

القوات الروسية منذ أشهر.
عن  األول،  أمــس  ــالن،  اإلعـ بعد  التصعيد  وبــدأ 
عليها  يسيطر  مناطق  أربــع  في  استفتاءات  إجــراء 
اعــتــبــاراً من  أوكــرانــيــا وجنوبها،  فــي شــرق  الــروس 
الجمعة بشأن ضمها لروسيا، في تطّور دانته الدول 

الغربية.
مسبقاً،  مسجلة  متلفزة  كلمة  فــي  بوتين،  وأكــد 
اقتراح  الضروري دعم  أنه من  »أعتبر  أمس:  صباح 
في  للمواطنين  الجزئية  بالتعبئة  ــدفــاع  ال وزارة 
الخبرة  ولديهم  خدموا،  أن  سبق  والذين  االحتياط، 

المناسبة«.
أن  الروسي سيرغي شويغو،  الدفاع  وأوضح وزير 
روسيا ستستدعي 300 ألف جندي احتياط »أي 1.1 

في المئة من القدرات التي يمكن استدعاؤها«.
نــددت  بواشنطن،  مـــروراً  برلين  إلــى  لندن  ومــن 
عواصم غربية بقرار التعبئة. وقال مسؤول العالقات 
إن  بوريل،  جوزيب  األوروبي،  االتحاد  في  الخارجية 

التعبئة الجزئية تشكل »مؤشر يأس جديداً«.
شولتس  أوالف  األلماني  المستشار  اعتبر  كذلك 
لضم  »استفتاءات«  عن  واإلعــالن  التعبئة  هــذه  أن 

أراٍض في شرق أوكرانيا »عمل يائس«.
ميدانياً، من شأن التعبئة أن تؤدي إلى تزايد حدة 

المعارك، مع دخول النزاع شهره الثامن.
أكبر  ثاني  خاركيف،  في  األمــور  مسار  أن  ويبدو 
الروسية،  الحدود  قرب  الواقعة  أوكرانيا  في  مدينة 
في  الجزئية،  التعبئة  إعالن  إلى  بوتين  دفع  ما  هو 

خطوة كان قد استبعدها الكرملين من قبل.
الهجوم  إطار  الروسي خسائر، في  الجيش  وتكبد 
األوكرانية في منطقتي  القوات  تشنه  الذي  المضاد 
شمالها  في  وخاركيف  البالد  جنوب  في  خيرسون 
الشرقي، حيث اضطرت موسكو إلى تنفيذ عمليات 

انسحاب.

الغرب،  مع  أيضاً  تصعيداً  بوتين  خطاب  وشّكل 
بالده  تدمير  إلــى  بالسعي  الغربية  ــدول  ال اّتهم  إذ 

»وإخضاع موسكو البتزاز نووي«.
وقال الرئيس الروسي: »أود تذكير الذين يقومون 
وسائل  أيضاً  تملك  بالدنا  بأن  كهذه،  بتصريحات 

دمار مختلفة، بينها وسائل أكثر تطوراً من تلك التي 
تملكها دول حلف شمال األطلسي«.

من  لدينا  مــا  كــل  بالتأكيد  »سنستخدم  ــابــع:  وت
»األمــر  وأضــاف:  وشعبنا«،  روسيا  لحماية  وسائل 
ليس خدعة«. وقال وزير الدفاع الروسي، إن روسيا 

»تواجه الغرب أكثر منه أوكرانيا«.
األوكراني  الرئيس  قال  بوتين،  خطاب  على  ورداً 
بيلد  محطة  مع  مقابلة  في  زيلينسكي،  فولوديمير 
بوتين  أن  يعتقد  ال  إنه  أمس،  األلمانية،  التلفزيونية 
تصريحات  بعد  وأكــد  النووي.  السالح  سيستخدم 
لمساندة  جهوده  يضاعف  أن  الغرب  »على  بوتين: 
ــي، بحسب  ــ ــران ــ الــرئــيــس األوك ــال  ــ ــيـــا«. وق أوكـــرانـ
هذه  أن  أعتقد  »ال  المقابلة:  هــذه  مــن  مقتطفات 

ستستخدم«. األسلحة 
إن  أمــس،  األبــيــض،  البيت  باسم  متحدث  ــال  وق
تهديد  الجد«  محمل  على  »تأخذ  المتحدة  الواليات 
لحلف شمال  العام  األمين  بوتين. وشجب  فالديمير 
وقال  بوتين،  تصريحات  ستولتنبرغ  ينس  األطلسي 
لألمم  الــعــامــة  الجمعية  اجــتــمــاعــات  هــامــش  على 
هدوئنا  على  »سنحافظ  نــيــويــورك:  فــي  المتحدة 

وسنواصل دعم أوكرانيا«.

االتحاد، وكاالت )عواصم(

دعت الصني، أمس، إلى »وقف إلطالق النار 
عبر احلوار والتفاوض«، بعدما أعلن الرئيس الروسي 

فالدميير بوتني تعبئة جزئية الحتياطي اجليش 
الروسي.

وقال املتحدث باسم وزارة اخلارجية الصينية، وانع وينبني 
يف مؤمتره الصحايف الدوري: »ندعو كل األطراف املعنيني 
إلى وقف إلطالق النار عبر احلوار والتشاور، وإيجاد حل 
يراعي املخاوف األمنية املشروعة لكل األطراف يف أسرع 

وقت ممكن«. وقال املتحدث، إن الصني تشدد على »وجوب 
احترام سيادة ووحدة أراضي كل البلدان، والتقّيد بأهداف 

ومبادئ ميثاق األمم املتحدة، ومراعاة املخاوف املشروعة 
لكل البلدان بجدية، ودعم كل اجلهود الرامية إليجاد 

حل سلمي لألزمات«. وتابع: »تدعو الصني الدول املعنية 
إلى حل خالفاتها باحلوار والتشاور، وتبدي استعدادها 

للعمل مع املجتمع الدولي ملواصلة أداء دور بناء على 
صعيد احتواء التصعيد«.

الرئيس الروسي فالديمير بوتين أثناء إلقاء خطابه )أ ف ب(

زيلينسكي: على 
الغرب مضاعفة 

جهوده لمساعدة 
كييف

واشنطن: نأخذ 
تصريحات الرئيس 

الروسي على 
»محمل الجد«

»الناتو«: سنحافظ 
على هدوئنا 

وسنواصل دعم 
أوكرانيا

الصني تدعو للتفاوض ووقف إطالق النار يف أوكرانيا

حسن الورفلي )بنغازي(

الحكومتين  بين  المتفاقم  الــصــراع  أن  من  ليبي  سياسي  مصدر  حــذر 
المتنافستين في ليبيا قد يدفع نحو انهيار المسار العسكري بين األطراف، 
القاعدة  على  التوافق  نحو  للدفع  عاجاًل،  أممياً  تدخاًل  يتطلب  ما  وهــو 
الدستورية الالزمة إلجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت 

ممكن.
لحل  المتحدة  األمــم  تنظمها  اجتماعات  في  المنخرط  المصدر  وأشــار 
االنسداد السياسي، في تصريحات لـ»االتحاد«، إلى أن البعثة األممية لدى 
بين  الراهن  للصراع  لحل  التوصل  تضمن  واضحة  آلية  عن  تبحث  ليبيا 
وقف  على  للحفاظ  إضافة  باشاغا،  وفتحي  الدبيبة  الحميد  عبد  حكومتي 

إطالق النار الموقع بين األطراف العسكرية في جنيف أكتوبر 2020.
ومن جانبها، أعربت البعثة األممية، أمس، عن التزامها بتحقيق السالم في 
ليبيا، عبر عملية شاملة يقودها ويملك زمامها الليبيون، مؤكدة في تدوينة 
نشرتها عبر »فيسبوك« بمناسبة اليوم الدولي للسالم، أنها تواصل العمل مع 
جميع األطراف الليبية الفاعلة لتحقيق تقدم في عملية السالم، والوصول 

لالنتخابات، التي يطالب بها الشعب الليبي.
المنفي،  محمد  الليبي  الرئاسي  المجلس  رئيس  أكد  األثناء،  هذه  وفي 
يزال  وال  الليبيين،  لوحدة  الفرصة  يمنح  لم  السلبي  الخارجي  التدخل  أن 
يعيق التقدم السياسي وجسر الهوة والشراكة، مشدداً في الوقت نفسه على 
الليبي  الرئاسي ملتزم بدوره المرسوم، وفق االتفاق السياسي  أن المجلس 
باعتباره السلطة العليا في البالد، ويمثل وحدتها محلياً ودولياً وقيادة القيادة 

العليا للجيش الليبي.
وأشار المنفي، في كلمة بالدورة الـ77 للجمعية العامة لألمم المتحدة في 
المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، إلى أن المجلس الرئاسي يدعم 
ليبيا لما  النفط والغاز من كافة مناطق  التي أفضت إلى استئناف  الجهود 
أن  على  مؤكداً  الدولية،  األســواق  في  واستقرار  وطنية  من مصالح  يحققه 
متوازن  وطني  مسار  في  العمل  الرئاسي  المجلس  على  تحتم  المسؤوليات 

وغير منحاز.
ولفت إلى أن المجلس الرئاسي الليبي يحرص على إدارة شفافة وعادلة 
الصراع  عن  العام  المال  يحيد  بشكل  الليبيين  كل  ثــروة  النفط،  لعوائد 
السياسي، ويضمن توظيفه لمصلحة جميع الليبيين بمختلف مناطق البالد، 

ويضمن توظيفه لمصلحة جميع الليبيين في مختلف مناطق البالد.

البعثة األممية تجدد التزامها بتحقيق السالم

تحذيرات من انهيار وقف

إطالق النار يف ليبيا

تبادل لألسرى بني روسيا وأوكرانيا بوساطة سعودية

األمم املتحدة: مليون شخص يواجهون املجاعة يف 5 دول

الرياض )االتحاد( 

أن  الــســعــوديــة  الــخــارجــيــة  وزارة  كشفت 
روســيــا أفــرجــت، أمــس، عــن 10 مــن أســرى 
وساطة  بعد  أوكرانيا،  في  األجانب  الحرب 
بن  محمد  األمير  السعودي  العهد  ولــي  من 

سلمان.
قائمة  أن  بــيــان،  فــي  الــــوزارة،  وأضــافــت 
األسرى تضم مواطنين من الواليات المتحدة 
ــا  ــي ــد وكــروات ــســوي والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة وال
تقل األســرى  إن طــائــرة  وقــالــت  والــمــغــرب، 

المملكة. في  هبطت 
أنه  السعودية،  الخارجية  وزارة  وأعلنت 
األمير  العهد  ولــي  اهتمامات  من  انطالقاً 
سعود،  آل  العزيز  عبد  بن  سلمان  بن  محمد 
الــمــبــادرات  تبّني  فــي  لــجــهــوده  ــمــراراً  واســت
اإلنسانية تجاه األزمة الروسية - األوكرانية، 
ذات  الدول  مع  المستمرة  المساعي  وبفضل 
عن  اإلفـــراج  في  وساطته  نجحت  العالقة، 
المغربية،  المملكة  عشرة أسرى من مواطني 
والمملكة  األمــيــركــيــة،  المتحدة  ــات  ــوالي وال
ــد، وجــمــهــوريــة  ــســوي الــمــتــحــدة، ومــمــلــكــة ال

إطار  في  عنهم  اإلفراج  يأتي  حيث  كرواتيا، 
عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا.

المملكة  فــي  المعنية  الــجــهــات  ــامــت  وق
المملكة،  إلى  روسيا  من  ونقلهم  باستالمهم 
إلى  عودتهم  إجــراءات  تسهيل  على  والعمل 
الخارجية  وزير  أعرب  جانبه،  من  بلدانهم. 
البريطاني جيمس كليفرلي، أمس، عن شكره 
وامتنانه لألمير محمد بن سلمان، على دوره 
ــي  ــران األوك ولــلــرئــيــس  ــتــبــادل،  ال عملية  فــي 
لتأمين  لجهودهم  زيلينسكي،  فولوديمير 

اإلفراج عن األسرى.

لندن )وكاالت( 

لألمم  تابعتان  وكالتان  حــذرت 
المتحدة، أمس، من أن قرابة مليون 
وإثيوبيا  أفغانستان  فــي  شخص 
ــال  ــصــوم ــودان وال ــســ ــ وجـــنـــوب ال
أو  المجاعة،  من  يعانون  واليمن 
في  الجاري،  العام  منها  سيعانون 
ووسط  المساعدات،  غياب  ظل 
مستوى  على  الــغــذاء  أزمــة  تفاقم 

العالم.
المحلية  ــزاعــات  ــن ال ــزال  تـ وال 
القاسية  الــمــنــاخــيــة  ــروف  ــظـ والـ
السببين الرئيسيين للجوع الحاد، 
الذي تفاقم هذا العام بسبب عدم 

المرتبط  االقتصادي  االستقرار 
باآلثار الممتدة لجائحة كوفيد-19 

والهجوم الروسي على أوكرانيا.

األغــذيــة  منظمة  رئــيــس  ــال  وقـ
والزراعة باألمم المتحدة »الفاو«: 
ــاف الـــحـــاد فـــي الــقــرن  ــفـ ــجـ »الـ

حافة  إلــى  الناس  دفــع  األفريقي 
الغذائي  األمن  وانعدام  المجاعة، 
في  وينتشر  بسرعة  يتزايد  الحاد 
دون  ومــن  الــعــالــم،  أنــحــاء  جميع 
استجابة إنسانية ضخمة وواسعة 
النطاق، فإن من المرجح أن يتفاقم 

الوضع في األشهر المقبلة«.
ووفقاً للتقرير الفصلي لـ»الفاو« 
عن »البؤر الساخنة للجوع«، الذي 
شارك في إعداده برنامج األغذية 
المتحدة،  لألمم  التابع  العالمي 
الغذاء  أسعار  ارتــفــاع  أجبر  فقد 
االقتصادات  واألســمــدة  والــوقــود 
السياسة  تشديد  على  المتقدمة 

النقدية.

بريطانيا تشكر محمد بن سلمان

وسط تفاقم أزمة الغذاء على مستوى العالم

نيجيريون يتلقون مساعدات حكومية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة )رويترز(
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وافقت حكومة زيمبابوي على اقتراح من مستثمرين صينيين 
دوالر  مليار   2.83 بقيمة  للبطاريات  معادن  مجمع  إلنشاء 
لمعالجة المعادن، بما فيها الليثيوم والبالتين والنيكل، وهي 

أحدث خطة لها إلنعاش االقتصاد الزيمبابوي.
 وتعتزم شركتا »هونج كونج إيجل انترناشونال انفيستمينت« 
و»باسيفيك جول انفيستمينت«  Pacific Goal  تطويَر مجّمع 
وكبريتات  والملح  الليثيوم  مصانع  يشمل  متكامل  صناعي 
النيكل ومصهر سبائك النيكل والكروم، حسبما ذكرت »إيجل 
»بلومبيرج«  عليها  اطلعت  التي  الوثائق  في  إنترناشونال« 
الزيمبابوي بفونجوا  المناجم  التحقق منها عبر وزير  وجرى 

كوناكا.  
للمنطقة  الصناعي  المجمع  »الهدف من  إن  الشركة  قالت 
االقتصادية الخاصة الجديدة للطاقة هو تطوير سلسلة قيمة 
الليثيوم  مثل  الجديدة،  الطاقة  معادن  في  متمثلة  صناعية 
والنيكل، لزيادة القيمة المضافة للمنتجات المعدنية وتكوين 
يقع  بينما  الــعــالـَـم،  تحتضن  الطاقة  إلنــتــاج  حديثة  قــاعــدة 

مركزها في أفريقيا«.
الــســيــارات  نــحــو  الــمــتــســارعــة  الــتــحــويــل  وجــذبــت عملية 
المستثمرين  اهتماَم  الليثيوم،  أسعار  وصعود  الكهربائية، 
جروب«   ليثيوم  شين  »تشان  شركتا  وتؤسس  زيمبابوي.  إلى 
مشتركاً الستكشاف  مشروعاً  ريسورس جروب«  و»سينومين 
المعدن، وتخطط شركة »تشجيانج هوايو كوبالت« الستثمار 
300 مليون دوالر لتطوير منجم ليثيوم بمنطقة أركاديا بشمال 

شرق البالد.
ويذكر أن زيمبابوي كانت قد أعلنت عن العديد من المشاريع 

الرئيس إيمرسون منانجاجوا منذ  الكبرى، وتحدثت حكومة 
وصوله إلى السلطة عام 2017 عما يفوق 27 مليار دوالر من 
مناجم  مشاريع  تُظهر  لم  لكن  لها.  المخطط  االستثمارات 
البالتين التي يدعمها المستثمرون الروس والقبارصة سوى 
تقدم ضئيل، كما هو الحال مع خطة لتنشيط شركة معالجة 

اللحوم المملوكة للدولة.
وعــلــى مـــدار عــقــديــن، عــانــى االقــتــصــاد مــن االضــطــراب 
أدت  أن  بعد  واالقــتــصــادي  السياسي  االســتــقــرار  وانــعــدام 
مصادرة األراضي المملوكة للمزارعين البيض في عام 2000 
المتحدة  الواليات  قبل  من  البالد  على  عقوبات  فرض  إلى 

والمملكة المتحدة واالتحاد األوروبي.
عام  نهاية  البطاريات  معادن  مجمع  من  االنتهاء  ع  ويُتوقَّ

2025، وفقاً للوثائق.
ومن المشاريع المخطط لها في المجمع محطتان للطاقة 
بقوة 300 ميجاوات سيتم تشييدهما بتكلفة 250 مليون دوالر 
لكل منهما، لتوفير الكهرباء لمختلف المصافي. من المتوقع 
العام  2024 والثانية في  اكتمال المحطة األولى بحلول عام 
مصنعاً  األخــرى  المقترحة  التحتية  البنيُة  وتشمل  التالي. 
لكبريتات النيكل بتكلفة مليار دوالر، ومصهراً لسبائك النيكل 
والكروم بتكلفة 500 مليون دوالر، ومصنَع ملح الليثيوم بقيمة 

450 مليون دوالر، وفقاً للوثائق.

العناية التي يعطيها صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس 
أمٍد طويٍل  منذ  الدولة، حفظه اهلل، 
للتعليم كبيرةٌ جداً. ورأى، حفظه اهلل، 
وشعوباً  دوالً  الحاضر  العصر  فــي 
التعليم  بنهوض  كبيرة  نهضًة  تحقق 
والعناية به، وبغيره ال تكون نهضة وال 
مكانة ألِيّ شعٍب أو دولــٍة. إنَّه يريد، 
حفظه اهلل، أن يصنع جياًل بل أجياالً 
متالحقة من النوابغ والمبدعين في 

هذا الوطن.
ومن هنا كانت كلمة صاحب السمو 
نهيان،  آل  زايـــد  بــن  محمد  الشيخ 
هيئة  إلــى  هها  وجَّ التي  اهلل،  حفظه 
التعليم، طالباً ومعلمين وإداريين، وآباء 
العام  ومؤسسات المجتمع، بمناسبة 
نهجاً  ترسم  إنَّها  الجديد.  الدراسي 
هذا  اإلمــاراتــي،  النُّبوغ  جيل  إليجاد 
األسس،  قوي  األبعاد  متكامل  النَّهج 
التَّعليم  »إنَّ  اهلل:  حفظه  قــال  حيث 
منظومة متكاملة..«. وبدأ الحديث مع 
أبنائه التالميذ والطلبة والمتعلمين، 
فبّين لهم الطريق األقوم الذي يعتمد 
الجدَّ والمثابرة، واستثمار فترة التعليم 
يُثمر  الــذي  بأقصى طاقاتهم، وهــذا 

اإلبداع والعزيمة كما يقول، حفظه اهلل، في كلمته األبويَّة.
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه 
د على الجيل الذي يتعلم اليوم أن يكون ذا طموٍح  اهلل، أكَّ
وتفاٍن،  المستقبل بحبٍّ  ليصنع  واسع، ومهاراٍت متميزٍة، 
وإنَّ تنمية الطموح من أهم أعمال التربية والمربين، ألن 
مجموع هذه الطموحات في الجيل هي طموح الوطن كله.

أهــداف  عظمة  هــو  مآلها  ــراد  األفـ أهـــداف  عظمة   
الشيخ  السمو  صاحب  كلمة  فإن  ولهذا  والوطن،  األمة 
محمد بن زايد آل نهيان، حفظه اهلل، للمتعلمين »حددوا 
من  شاٍف  وبلسٌم  وقلوبهم،  لعقولهم  نور  هي  أهدافكم« 
أسباب الحيرة والتردد، وغموض المستقبل أمامهم. وإن 
المعِلّم  هو  التعليمية  المنظومة  أركان  من  الثاني  الركن 
ونبل  عملهم  أهمية  اهلل،  حفظه  بيَّن،  وقد  والمعلِّمة، 
رسالتهم ورفيع مكانتهم فقال لهم: »إن جهودكم مقدرة 

ومسؤوليتكم  عظيمة  ورســالــتــكــم 
كبيرة..«.

 كلمة صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان، حفظه اهلل، وهو 
هي  والمعلِّمات  المعلِّمين  يخاطب 
تذكير بالقيم واألساليب التربوية التي 
يحملونها تجاه التالميذ، وأهميتها في 

الحاضر والمستقبل.
بدأ  المدرسة  خــارج  التعليم  وإنَّ 
يتسع نطاقه التساع أنواع التكنولوجيا، 
وبذلك أصبحت األسرة جزءاً أصياًل 
من  جــزءاً  والمدرسة  المدرسة،  من 

األسرة.
فهذه دعوة صاحب السمو الشيخ 
حفظه  نهيان،  آل  ــد  زاي بــن  محمد 
إلى  اآلبــاء واألمهات واألســرة  اهلل، 
مسالك  في  ودفعهم  أبنائهم  رعاية 
األســرة  دور  ألن  والــفــالح،  النجاح 
والتَّفوق  النُّبوغ  في  وكبيٌر  حاسٌم 
االختيار  وفي  والضياع،  الفشل  أو 
المستقبلي  التوجه  وتحديد  العلمي 

لألبناء.
المجتمع  أنَّ  اهلل،  حفظه  ــد،  وأكَّ
دفع  في  كبيٌر  دوٌر  لهما  والمحيط 

األجيال إلى العلم والتَّفوق.
إنَّ النُّبوغ العلمي هو الذي يرفع شأن الوطن.

وأغدق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
الكثير،  الشيء  التعليم  على  اهلل،  حفظه  الدولة،  رئيس 
ليضع نهضًة علمية شاملة يتقدمها جيل النُّبوغ اإلماراتي 
اهر على رفعِة هذا  الذي يُقر عين هذا القائد الفّذ السَّ
الوطن، ويريد أن يجعله كلّه معهداً للنَّوابغ في كلِّ العلوم 

والفنون.

اِد مان بفكرِه الوقَّ هلل درُّك يا ابن زايد قائداً * سطَع الزَّ
      ورفعت لألوطاِن ذكراً عالياً * فغدت مناراً للنَّوابِغ هاِدي

ورسمَت لألجياِل نهَج نبوِغَها * وليبلُغوا العلياَء في الميعاِد
ة * لترى رجال تفّوٍق ورَشاِد       وحثثتهم نحو الُعال بأبوَّ

فاهلل يَحفظ قائداً َفاق الوَرى * يرعى البالَد بحكمٍة وسداِد
ها من زايٍد * مهوى القلوِب وواحة األمجاِد       ويُصون داراً أُسُّ

الليثيوم واالستثمارات األجنبية في زيمبابوي

صوت »ديفي«

داخل معمل صغير في منزلها بجنوب لندن، تسابق المصممُة البريطانية »إس ديفلي« عقارَب الساعة استعدادًا لمعرض فني ستنظمه في غضون األيام 

القليلة القادمة، وهو معرض يقوم على فكرة تركيب ابتكارية بين الرسم والتصوير، ويستهدف تقديم رسومات لـ243 نوعًا من المخلوقات، بين طيور وحشرات 

وزواحف، كلُّها تواجه تهديدات حقيقية داخل بيئاتها الطبيعية، ما يجعلها عرضًة لالنقراض. فهل تنجح »ديفي« في إضافة صوت جديد مؤثر إلى آالف 

المطالبين حول العالم بالحفاظ على التنوع الحيوي كجزء من التوازنات الضرورية لسالمة كوكب األرض؟ )الصورة من خدمة »نيويورك تايمز«(

في أدبّيات منهج الحكم في دولة اإلمارات، يحظى المواطن بالدرجة 
تفصيل،  كــّل  في  حــاضــراً  شأنه  تجد  إذ  االهتمام،  من  القصوى 
باعتباره قطب الرحى في كّل سياسة أو مشروع أو نشاط، وراحته 
ورفاهيته وسعادته، الغاية والهدف اللذان تسعى إليهما الدولة بكّل 
مؤّسساتها، وتُسّخر من أجلهما ُجّل ما أوتيت من قدرات وإمكانات.

هذا االهتمام الذي تكاد ال تجد له نظيراً في أي مكان آخر من 
تاريخي  إرٌث  هو  وإّنما  عهد،  حديث  هو  وال  جديداً  ليس  عالمنا، 
إلى  جوهرها  في  تستند  ومبادئ  قيم  من  ينطلق  عميق  وحضاري 
العقيدة السمحة التي تكّرم اإلنسان أّيما تكريم، وتعّده محور الحياة 
على األرض، وتسّخر له كّل ما تحمله على ظهرها وما تضّمه في 
باطنها من خيرات، وكذلك من رؤيٍة قياديٍة حصيفة ومتمّيزة رأت 
فيه الثروة األساسية والعمود الفقري الذي يقوم عليه بناء األوطان 

وتقّدمها وازدهارها، ووضعته بالتالي على رأس قائمة األولويات.
أولوية اإلنسان في اإلمارات ليست مجّرد نظرية أو خطاب، وإّنما 
كلّها،  حياته  تفاصيل  في  يومّياً  األرض  هذه  ابن  يعيشه  واقــع  هو 
ويلمسه في كل صغيرة وكبيرة ومنذ أن تتفتح عيناه على الحياة، فكل 
شؤونه هي محّط االهتمام والرعاية بال حدود، فصّحته وفق أعلى 
النظم  ــى  وأرق المعايير 
أولوية،  عالمّياً  المّتبعة 
وتـــعـــلـــيـــمـــه وتـــأهـــيـــلـــه 
ــفــتــح لـــه أبــــواب  بــمــا ي
من  ويمّكنه  المستقبل 
أيضاً،  أولوية  المنافسة 
ــاة  فــيــمــا تــوفــيــر الــحــي
والمستقبل  الــكــريــمــة 
المشرق ألجياله الحالية 
الشغل  هـــو  والــمــقــبــلــة 
الشاغل لقيادٍة آلت على 
جهداً  تّدخر  أال  نفسها 
الصف  في  دائماً  ليكون 
على  وليزاحم  األمامي، 
في شّتى  واحد«  »الرقم 

الحقول والميادين.
أولــويــة  تــخــتــلــف  وال 
اإلنــســان اإلمــاراتــي في 
وقيادته  دولــتــه  منظور 
على أرض الوطن أو في الخارج، فهي بالدرجة نفسها، بل يمكن القول 
إن االهتمام يتعّمق في الحالة الثانية، وهو ما يبدو واضحاً جلياً في 
في  الدبلوماسية  وبعثاتها  الدولة  سفارات  تبذله  فيما  أبهى صوره 
شّتى أصقاع المعمورة من جهود وما تقّدمه من خدمات جليلة، ليظّل 
مين أينما حلّوا أو ارتحلوا، ولتظّل رؤوسهم  زين مكرَّ »عيال زايد« معزَّ
فيحرصون  وسخاء،  بجوٍد  أعطاهم  بوطن  العالَم  يباهون  مرفوعة 

على رّد الجميل بالوفاء والوالء واالنتماء.
أنصع تجلٍّ الهتمام قيادة اإلمارات بأبناء شعبها، توجيه صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه اهلل، 
وا اليمين القانونية أمام سمّوه، بمنح رعاية  السفراَء الجدد الذين أدَّ
فيها  اإلمــارات  سيمّثلون  التي  الــدول  في  اإلماراتيين  المواطنين 
أولوية قصوى في  لهم،  الراحة  كّل سبل  وتوفير  بشؤونهم  والعناية 
عملهم، وهو أمر يؤّكد أّن ابن اإلمارات يأوي إلى ركن شديد، وأنه 
العين، وتسعد  به  تقّر  النعم ما  تعالى حباه من  محظوظ، ألن اهلل 

به النفوس.

اإلنسان اإلماراتي أولوية 
قيادتنا على الدوام

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

اإلمارات

اليـــوم

سفارات الدولة 
وبعثاتها في شّتى 

أصقاع المعمورة 
تبذل الجهوَد وتقّدم 

الخدمات الجليلة، 
ليظّل »عيال زايد« 

مين أينما  زين مكرَّ معزَّ
حّلوا وارتحلوا

أغدق صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، رئيس 

الدولة، حفظه هللا، على 
التعليم الشيء الكثير، ليضع 
نهضًة علمية شاملة يتقدمها 

بوغ اإلماراتي جيل النُّ

محمد بن زايد.. والنبوغ اإلماراتي
 المستشار الدكتور

فاروق محمود حمادة

زيمبابوي أعلنت منذ عام 
2017 عما يفوق 27 مليار 

دوالر من االستثمارات 
المخطط لها.. لكنها لم

تؤِت ثماَرها بعد

جودفري ماراوانيكا*

ــداً الــجــمــعــة الــثــالــث  ــ ــادف غـ يـــصـ
 92 مــرور  سبتمبر  مــن  والعشرين 
العربية  المملكة  على تأسيس  عاماً 
السعودية على يد المغفور له الملك 
عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، 
ومنهج  الحكم  قواعد  أرسى  والذي 
الثالثة  دولته  شتات  داً  موحِّ العدل، 
الممتدة  آبــائــه  أمــجــاَد  ومستعيداً 
مــنــذ تــأســيــس الـــدولـــة الــســعــوديــة 
ــام 1157هـــــــــــ/1744م  ــ األولــــــى ع
سعود،  بــن  محمد  اإلمـــام  يــد  على 
التي  الثانية  السعودية  الــدولــة  ثم 
ــام 1240هـــــــــ/1824م  تــأســســت عـ
على يد اإلمــام تركي بن عبد اهلل، 
وهي  الثالثة  السعودية  الــدولــة  ثم 
التي  السعودية«  العربية  »المملكة 
الــمــؤســس الملك  رّســـخ قــواعــدهــا 
أعظم رجال  كواحد من  عبدالعزيز 
بعده  أتى من  العشرين، وقد  القرن 
أبناؤه: الملك سعود، والملك فيصل، 
والملك خالد، والملك فهد، والملك 
ثم  جميعاً،  اهلل  رحمهم  عــبــداهلل، 
الملك  الشريفين  الحرمين  خــادم 
اهلل  حفظه  العزيز  عبد  بن  سلمان 

ورعاه. 
تأسيسها  ذكرى  في  السعودية  العربية  المملكة  وتتخذ 
والتجديد تحت  العراقة  بين  التي جمعت  الحالية هويتَها 
عبارة »هي لنا دار«، لتترجم مشاعَر كل سعودي تجاه وطنه 
للحاضر  ودار  وبطوالته،  بعراقته  الجميل  للماضي  كدار 
للمستقبل  ودار  ورفــاهــه،  ومتغيراته  بتحوالته  الــزاهــر 
المشرق الذي تتراءى طالئعه بانطالق رؤية المملكة 2030 

برعاية ولي العهد األمير محمد بن سلمان رعاه اهلل. 
مسيرة طويلة من البناء والتنمية بدأتها المملكة العربية 
صحرائها  رمــال  تحت  النفُط  تدفق  أن  بعد  السعودية 
تتمتع  ما  إلــى  اهلل  بفضل  ووصلت  المؤسس،  عهد  في 
ونهضة شملت جميع  وازدهــار  نماء  من  اليوَم  البالُد  به 
مناحي الحياة، وتُّوجت برؤية المملكة 2030 التي ركزت 
على بناء الفرد وتنمية القدرات البشرية، ورّسخت مبادئ 
وتراثها  أرضها  من  المستمدةَ  وهويتَها  السعودية  الدولة 

مناطقها  وموروثات  شعبها  وتقاليد 
وتعدديتها، كما رّكزت رؤية المملكة 
المجتمع  لصالح  الحياة  جودة  على 
التسهيالت  كافة  وتقديم  السعودي، 
والمقيم  للمواطن  مستقرة  لحياة 
الــرفــاه  سبل  كــل  وتذليل  ــر،  ــزائ وال
والخدمات ضمن منظومات خدمية، 
تعليمية وصحية واجتماعية، تحقق 
الكريمَة لكل َمن يعيش فوق  الحياةَ 
اإلصــرار  على  قامت  دولــة  أرضها. 
ــة كـــل الــعــقــبــات  ــواجــه والـــحـــزم وم
عبدالعزيز  دولــة  وشجاعة،  بثبات 
الـــذي خــرج فــي الثاني  الــمــؤســس 
الكويت،  من   1901 عــام  يناير  من 
بمعية ثالثة وستين رجاًل بأسلحتهم 
التهمته  التقليدية ليستعيدوا كل ما 
آنـــــذاك، ليقع  الــتــركــيــة  الــحــامــيــة 
المؤسس المقدام بين ناري مواجهة 
واالســتــجــابــة  العثمانية  الــجــيــوش 
عبدالرحمن  ــام  اإلم ــده  وال لرسالة 
إلى  برجاله  العودة  منه  تطلب  التي 
مقاتليه  عبدالعزيز  فيخير  الكويت، 
جميعاً،  ليبقوا  والبقاء،  العودة  بين 
ويرسل عبدالعزيز رسالته الشهيرة: 
»موعدنا إن شاء اهلل في الرياض«، 
أســوار  اقتحام  يوماً  عشر  بثالثة  بعدها  تحقق  والتي 
الرياض واستعادة حكم الدولة السعودية بالنداء الشهير 

على أعلى أسوارها: »الحكم هلل ثم لعبد العزيز«. 
دولــة  إثــرهــا  على  تأسست  عظيمة  تاريخية  ملحمة 
قوتها  تستمد  عظيمة  قــيــادة  تحت  ــزال  ت وال  عظيمة، 
وّحد  الــذي  البطل  ذلــك  سيرة  من  نجاحاتها  وتستلهم 
العربية  )المملكة  كيان  تحت  شتاتها  وجمع  أركــانــهــا 
حفيد  أسماه  ووفياً  عظيماً  شعباً  تضم  التي  السعودية( 
الفذ  القائد  وإقداماً،  المؤسس )معزي(، وشبيهه صورًة 

األمير محمد بن سلمان، بـ »شعب طويق«!

مسيرة طويلة من البناء 
والتنمية بدأتها المملكة في 
عهد المؤسس، ووصلت إلى 

ما تتمتع به اليوَم من نماء 
وازدهار وُتّوجت برؤية

المملكة 2030

هي لنا دار.. ونحن لها عمار!
هيلة المشوح*

*كاتبة سعودية

ينشر بترتيب خاص مع خدمة »واشنطن بوست نيوز سينديكيت«

*صحفي لدى »بلومبيرج«
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بوضع  الــمــزارعــون  يــُقــم  ــم  ل إذا 
ــهــم، سيهبط  أراضــي فــي  األســمــدة 
إنتاج بعض المحاصيل إلى النصف. 
يساوي  األسمدة  إلغاء  فــإن  وهكذا 
ارتفاع  أو  نقصها  أن  كما  المجاعة، 
أســعــارهــا يضع الــعــالــم أمـــام أزمــة 

غذاء كبرى.
األزمــــة  ومــــع   2008 عــــام  ــــي  ف
أسعار  ارتفعت  العالمية  االقتصادية 
جائحة  ومــع  كبير،  بشكل  األسمدة 
ــم مع  ث ــد،  مــن جــدي زادت  كـــورونـــا 
حرب أوكرانيا وصلت إلى مستويات 
ــت الــمــعــارك  ــان ــن ك قــيــاســيــة، وحــي
»سيفيرودونتسك«  مدينة  في  تشتّد 
ماد«  السِّ »مدينة  باسم  المعروفة 
مصانع  أكــبــر  المدينة  تضم  حيث 
األسمدة في العالم، كان المزارعون 
إلى  آسيا  دول عديدة من شرق  في 
من  خوفاً  شديد  قلق  في  البرازيل 

غياب األسمدة عن الحقول.
ــضــاف إلــى  ــادة ت ــ ــســمــاد هـــو م ال
النباتات  مساعدة  أجــل  من  التربة 
على النمو، وهناك السماد العضوي 

ــمــاوي. يــتــم إنــتــاج  ــي ــك والــســمــاد ال
المصانع،  في  الكيماوية  األســمــدة 
من  كــافــيــة  كــمــيــات  تتضمن  حــيــث 
النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم. 
من  العضوية  األسمدة  إعــداد  ويتم 
وروث  والشجيرات  األشجار  أوراق 
ــاك،  الــحــيــوانــات والــطــيــور واألســم
ومخلفات  النباتات  جــذور  وكــذلــك 

الصرف الصحي.
ــة أن  ــزراعـ ــرى بــعــض عــلــمــاء الـ يـ
فائدة  أكثر  يكون  العضوي  السماد 
ــات، ولــكــن  ــي ــول ــق ــب مـــع الــخــضــر وال
تحتاج  ــرى  أخـ ومــنــتــجــات  الــفــواكــه 
السماد الكيماوي نظراً لحاجتها إلى 
النيتروجين، وال يتواجد النيتروجين 
ــي الــســمــاد الــعــضــوي بــأكــثــر من  ف
)3%(، لكنه يزيد على )50%( في 

الكيماوي. السماد 
تقرير مميز نشره موقع )بي.  في 
2019 قال  فــبــرايــر  ــي. ســي( فــي  ب
يمكنه  العضوي  السماد  إن  خبراء 
ما  وهــو  المرهقة،  الــتــربــة  إصـــاح 
فعله،  الكيماوي  للسماد  يمكن  ال 

التربة  معظم  فإن  الخبراء  وحسب 
تــربــة حمضية،  هــي  أفــريــقــيــا  ــي  ف
آالف  عبر  األرض  زراعـــة  أن  كما 
كبيرة  بــدرجــة  أصابها  قــد  السنين 
األسمدة  شــأن  ومــن  ر،  التصحُّ مــن 
العضوية أن تعيد ترميم هذه التربة، 

وأن ترّد لها عافيتها.
ــمــاوي  ــي ــك ال الـــســـمـــاد  ــكــفــي  ي ال 
الــتــربــة، كما  الســتــعــادة خــصــوبــة 
الــصــخــري  الـــفـــوســـفـــات  خــــام  أن 
السماد  صناعة  عليه  تعتمد  الــذي 
ــراجــع احــتــيــاطــيــاتــه  ــت ــمــاوي ت ــكــي ال
الدراسات  بعض  وتقول  باستمرار، 
إّنُه قد يواجه النفاد بعد )30( عاماً.
االعتبار  لــذلــك  أُضــيــف  مــا  وإذا 
ــروب دولـــيـــة كــبــرى،  ــات أو حــ ــ أزمـ
أزمــة  أصعب  سيواجه  العالم  فــإن 
من  الرغم  فعلى  تاريخه،  في  غــذاء 
أوكرانيا،  لحرب  المحدود  التأثير 
تمت  مــا  خاضت  عــديــدة  دوالً  فــإن 
كما  األسمدة،  بدبلوماسية  تسميتها 
الرسوم  ألغت  المتحدة  الواليات  أن 

على واردات األسمدة من روسيا. 

وإذا نشبت حروب أكبر، أو امتدت 
والزمان،  المكان  في  أوكرانيا  حرب 
تكون  لــن  الكيماوية  األســمــدة  فــإن 
متوفرة بالقدر الكافي، ويكون الحل 
فــي تــطــويــر تــكــنــولــوجــيــا األســمــدة 
على  المزارعين  وتدريب  العضوية، 
البحوث  ودعـــم  الــمــحــلــي،  اإلنــتــاج 
ومضاعفة  كفاءتها  ــادة  زي أجــل  من 
بي  بــي  تقرير  كــان  ولقد  تأثيرها. 
في  عنوانه  جعل  حين  موفقاً  ســي 
بـ»السماد  العضوية  األسمدة  وصف 

المعجزة«.
ــى مــعــجــزات  ــ ــاج الـــعـــالـــم إل ــحــت ي
األراضي  إنقاذ  منها  واحدة  عديدة، 
ــن الـــمـــوت،  ــة الــعــجــوز مـ ــيـ ــزراعـ الـ
بناء خصوبتها عبر األسمدة  وإعادة 
ما  لحقبة  واالســتــعــداد  العضوية.. 
زمن  بعد  كانت  ولو  الفوسفات،  بعد 
تأمين  عــلــى  الــعــمــل  يــجــب  ــل.  طــوي

العالم من الجوع والخوف.

ما بعد الفوسفات

إذا نشبت حروب أكبر، أو 
امتدت حرب أوكرانيا في 

المكان والزمان، فإن األسمدة 
الكيماوية لن تكون متوفرة 

بالقدر الكافي

ــة الــثــورة  ــم فـــي مــرحــل ــال ــع ــج ال ــ ول
العقد  بداية  الرابعة منذ  الصناعية 
الفائت، بعد أن اختبر ثاث ثورات 
كــبــرى، وهــي ثـــورة الــبــخــار، وثــورة 
الثورة  أو  الكبير  واإلنتاج  الكهرباء 
الصناعية الثانية، والثورة الرقمية. 

الرابعة  الصناعية  الثورة  وتقوم 
عــلــى انـــدمـــاج الــتــكــنــولــوجــيــا عبر 
ــرقــمــيــة  ــاديـــة وال ــمـ الـــمـــجـــاالت الـ
ــنــظــم  ــة، وعـــلـــى ال ــيـ ــوجـ ــولـ ــيـ ــبـ والـ
Cyber- ــمــاديــة  ــيــة-ال ــكــتــرون اإلل
تُدمج  التي   ،physical Systems
واالفــتــراضــي.  الحقيقي  العالمين 
جذرياً  تغييراً  الرابعة  الثورة  وتُمثل 
ــة الـــتـــي نــعــيــش فــيــهــا،  ــئ ــي ــب ــي ال فـ
االصطناعي،  الذكاء  على  وتستند 
الخدمات،  وإنترنت  إنترنت األشياء 
الضخمة،  الــبــيــانــات  الــروبــوتــات، 
المعزز  والواقع  االفتراضي  الواقع 
والواقع المختلط، منصة التعامات 
وتقنية  تــشــيــن(،  ــوك  ــل )ب الــرقــمــيــة 

الطباعة ثاثية األبعاد وغيرها.
والــحــق أّن اإلمــــارات كــانــت من 
أوائل دول الشرق األوسط اهتماماً 
فبادرت  الرابعة،  الصناعية  بالثورة 
ــٍة لــلــذكــاء  ــجــي ــي ــرات ــدار اســت ــإصــ ــ ب
االصطناعي، وأسست وزارة للذكاء 

فكر  مركز  وأنشأت  نوعها،  من  األولى  االصطناعي هي 
بن  محمد  )جامعة  أبوظبي  فــي  االصطناعي  للذكاء 
في  اإلماراتية  التجربة  وتُعد  االصطناعي(.  للذكاء  زايد 
انتشار  لمواجهة  االصطناعي  الذكاء  تقنيات  استخدام 

جائحة كوفيد- 19 نموذجاً يستحق الدراسة.
كما أّن مبادئ الخمسين تجعل التفوق الرقمي والتقني 
والمشاريع  الخطط  ثم  ومــن  التنمية،  أســاس  والعلمي 
المقبلة.  عــامــاً  الخمسين  خــال  الــدولــة  فــي  التنموية 
ويمكن النظر إلى معرضي يومكس وسيمتكس، والمؤتمر 
المصاحب لهما، ومتحف المستقبل على أّنهما من مراكز 
أن  عن  الحديث  دون  الرابعة.  الصناعية  للثورة  الفكر 
فّعاليات إكسبو 2020 أسهمت في إثراء التاقح الفكري 

حول  والــزائــريــن  المشاركين  بين 
صناعات المستقبل ومكونات الثورة 

الصناعية الرابعة.
وتأكيداً على ريــادة اإلمــارات في 
األساسية  المكونات  أهم  واحٍد من 
وهــو  ــة،  ــع ــراب ال الصناعية  لــلــثــورة 
فلقد تصدرت  االصطناعي،  الذكاء 
األوســـط  ــشــرق  ال منطقة  الـــدولـــة 
لتقرير  وفــقــاً  أفــريــقــيــا،  وشــمــالــي 
 ،2021 للعام  العالمية  التنافسية 
التنافسية  مــجــال  فـــي  ــمــا  والســي
ــدث تــقــاريــر  ــ ــي أحـ ــ ــة. وف ــي ــم ــرق ال
المؤشر العالمي للذكاء االصطناعي 
الــصــادر عــن مــؤســســة تــورتــويــس، 
دول  مقدمة  فــي  ــارات  ــ اإلم جـــاءت 
العالم في االستراتيجيات الحكومية 
في  واالستثمار  باإلنفاق  المتعلقة 
وحلت  االصطناعي،  الذكاء  تقنيات 
األنظمة  تطوير  معيار  فــي  تاسعاً 
األساسية والخوارزميات التي تعتمد 
االصطناعي  الذكاء  مشاريع  عليها 
المبتكرة. وفي مؤشر المدن الذكية 
للعام 2021، تصدرت أبوظبي ودبي 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
ــام  ــو إســه ــن ذلــــك هـ واألهــــــم مـ
إلى  وصــولــه  منذ  ــل«،  األمـ »مسبار 
في  فبراير2021،  في  المريخ  مدار 
بما يخدم  األحمر  الكوكب  الضخمة، عن  البيانات  عالم 
التطلعات اإلنسانية في استكشاف إمكانية الحياة هناك. 
ولم تكتف اإلمارات بالحط على المريخ، بل أعلنت عن 
المضي قدماً في سبر أغوار الكون من حولنا، عن طريق 
خطة طموحة الستكشاف الُزهرة وحزام الكويكبات في 
مجموعتنا الشمسية، تبدأ في 2028 وتنتهي عام 2033. 
المهمة  تعد  التي  القمر،  استكشاف  مهمة  تمضي  كما 
العلمية األولى من نوعها، في طريقها المرسوم  العربية 

لها منذ اإلعان عنها قبل نحو عامين.

تحتفل منظومة دول مجلس التعاون 
عزيزة  بذكرى  األيــام  هذه  الخليجي 
جداً على الجميع، وهي ذكرى اليوم 
السعودية  العربية  للمملكة  الوطني 
فــإن  المناسبة  هـــذه  وفـــي   ،92 الــــ 
الكاتب والمحلل السياسي والمراقب 
السعودية  في  يجري  لما  كثب  عن 
من تطور وازدهــار في كافة مناحي 
الــحــيــاة فــي الــمــمــلــكــة يــقــف عنده 
ُمتأمًا وُمفكراً في كنه هذا التغيير 
تنعكس  ال  الــذي  الكبير،  الحضاري 
السعوديين  على  المثمرة  نتائجه 
وحدهم بل يمتد لكافة بادنا العربية 

واإلسامية خيراً وبركة.
واألرقــام حصيلة  االحصائيات  إن 
مــا حـــدث مــن تــقــدم فــي الــســنــوات 
الماضية، ويحدث في الوقت الراهن 
السعودية  العربية  المملكة  أن  يؤكد 
على موعد جديد مع ريادة كونية في 
وبشكل  االقتصادية  المجاالت  كافة 
الصناعية  ــمــجــاالت  ال فــي  ــاص  خـ
الحديثة التي تتواكب مع عصر الذكاء 
االصطناعي، ال مبالغة في ذلك ألن 
كل المؤشرات تدل على ذلك، خاصة 
إذا نظرنا إلى أن السعودية في مكانة 
مرموقة بين أعلى اقتصادات العالم، 
العالمي  التنافسية  تقرير  وبحسب 

بالمشاركة  عالمياً  األول  المركز  السعودية  حققت   2019
مع دول أخرى في مؤشر استقرار االقتصاد الكلي.

الطبيعية قيمة في  الموارد  أكثر  ثاني  تمتلك  السعودية 
العالم، بقيمة إجمالية تبلغ 35 تريليون دوالر، وتمتلك ثاني 
للنفط  أكبر ُمصّدر  أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة، وهي 
من  مؤكدة  احتياطيات  أكبر  خامس  لديها  و  العالم،  في 

الغاز الطبيعي، وتعتبر قوة عظمى في مجال الطاقة.
أخيراً  المعلنة  الــدولــي  النقد  صندوق  توقعات  ووفــق 
سجلت المملكة أعلى معدل نمو بين االقتصادات المتقدمة 
واقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية بنسبة 
7.6 في المائة ألداء الناتج المحلي اإلجمالي المرشح في 
2022، لتتوافق بذلك مع تقديرات األمير محمد بن سلمان 

بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي 
والتي  الماضي،  مــارس  في  المعلنة 
األســرع  ستكون  المملكة  أن  تؤكد 
نمواً في العالم بفضل ما تمتلكه من 

ُممكنات قوية.
األمير  سمو  تقديرات  توافق  إن 
تحققه  مــا  حــول  سلمان  بــن  محمد 
ننظر  يجعلنا  متسارع  نمو  من  باده 
التي  القرارات  تحدثه  ما  األفق  في 
الكبيرة  القفزات  تحقيق  تستهدف 
بينها  ومن  المشرق،  المستقبل  في 
بمجرد  الــتــي  الضخمة  الــمــشــاريــع 
حدة  خففت  عنها  السعودية  إعــان 
العالم  بــاد  من  الكثير  في  الــركــود 
إذن  الخارجي،  باالستثمار  المهتمة 
نحن أمام تغير استراتيجي كبير في 
الساحة العالمية، فإن دخول المملكة 
القرار  في قائمة الدول المؤثرة في 

العالمي قد بات وشيكاً جداً.
ونــحــن كــخــلــيــجــيــيــن نــعــتــز غــايــة 
ودورها  السعودية،  بمكانة  االعتزاز 
فهي  الدولي،  المجتمع  في  الريادي 
اقــتــصــاديــة فحسب  لــيــســت ريــــادة 
اإلســام  قبلة  كونها  فــي  ــادة  ريـ بــل 
ملياري  بــهــا  ويــرتــبــط  والمسلمين 
ونصف المليار نسمة منتشرين حول 
العمل  في  ــادة  ري السعودية  العالم، 
لكل  بل  معينة  جغرافية  على  يقتصر  ال  الــذي  اإلنساني 
الناس  جمع  في  ريادة  السعودية  العالم،  باد  في  محتاج 

على الخير والمحبة ونصرة الُضعفاء والمظلومين.
المكانة  هــذه  الــســعــوديــة  العربية  المملكة  تستحق   
وتعالى،  سبحانه  اهلل  بها  حباها  التي  العظيمة  الرفيعة 
التي ستمكنها من لعب أدوار مؤثرة في السياسة الدولية 
القرارات  اتخاذ  العالمي وزيادة مشاركتها في  واالقتصاد 

الدولية المؤثرة.
كل عام والسعودية وكل بادنا الخليجية بخير.

اإلمارات جاءت في مقدمة 
دول العالم في االستراتيجيات 
الحكومية المتعلقة باإلنفاق 
واالستثمار في تقنيات الذكاء 

االصطناعي، وحلت تاسعًا 
في معيار تطوير خوارزميات 
تعتمد عليها مشاريع الذكاء 

االصطناعي المبتكرة

 تستحق السعودية هذه 
المكانة الرفيعة العظيمة التي 
حباها بها هللا  والتي تمكنها 

من لعب أدوار مؤثرة في 
السياسة الدولية واالقتصاد 

العالمي وزيادة مشاركتها
في اتخاذ القرارات

الدولية المؤثرة

اليوم الوطني السعودي.. ريادة كونيةاإلمارات والثورة الصناعية الرابعة
د. محمد مسعود 

األحبابي*

عهدية أحمد السيد*

أحمد المسلماني

 دول عديدة 
خاضت ما 

تمت تسميتها 
بدبلوماسية 

األسمدة، كما أن 
الواليات المتحدة 

ألغت الرسوم 
على واردات 
األسمدة من 

روسيا

* كاتب مصري

*خبير في الشؤون السياسية واالستراتيجية*خبير في الشؤون السياسية واالستراتيجية
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من القلب

ابن غليطة
والذكريات المشرقة

في لقاء جميل عبر الشاشة المتلفزة، والذي بث قبل سنوات قليلة، 
الحياة  مع  جميل  تزامن  ذات  شخصية  وهو  غليطة،  بن  علي  تحدث 
والمجتمع ورفاق الدرب، تحدث عن الماضي بدقة التفاصيل، بذاكرة 
يقظة بمشاهدها، وبما رأت، وآلت عليه، ذاكرة تستدعي أحداثاً شائقة 
من عمر مضى، يرويها بتفاصيلها البسيطة، وبمسيرته الحياتية، بدءاً 
من منطقة هيلي، حيث ولد وترعرع بمدينة العين، النبع الصافي. كان 
يسرد ذكرياته من سنوات الستينيات، وما بعدها، كما لو لم يسردها 
من قبله أحد، وهو الذي يحفل بقيم المنطقة وتاريخها، وبشخوصها، 
هذه  بعد  حياته،  أثر  ويستشرف  شوقاً،  يتدفق  بحب،  يحتضنها  كأنه 
السنوات الطوال من العمر، بشوق وحنين إلى زمن مضى، زمن اكتسى 
قلة  رغــم  وقــال  العرب.  ونخوة  الرجال  وطيب  واألخــاق،  بالتواضع 
اآلباء  لزمن  والمنتمية  الحاضرة  هي  المبادئ،  أصالة  أن  إال  الموارد 

واألجداد، حيث يشعر بقوة اإلرادة المجتمعية.
وعاداتهم  واألجــداد  اآلبــاء  لحديث  المتقن  الرجل  هو  غليطة  ابن 
العربية األصيلة النابعة من جذورهم، الفتاً إلى بعض مظاهر ومفردات 
الحياة في ذلك الوقت، قائًا إن الرجل كان يؤتمن على النساء إلى أن 
يصل بهن إلى بيوتهن، إذا ما دعت الحاجة ليرافقهن في مسير البر، 
من مدينة العين إلى أبوظبي، مجتمع كان يسوده التعاون األسري في 

مجابهة صعوبة الحياة وقساوتها آنذاك.
آل  سلطان  بن  زايــد  الشيخ  له  المغفور  عهد  عن  غليطة  بن  وقــال 
نهيان، طيب اهلل ثراه، إنه كان عهداً مشرقاً، حيث شعر الجميع باألمن 
ينتظم  العمل  والبنات، وبدأ  المدارس تجذب األبناء  وباألمان، وبدأت 
المجتمعي.  واإلرث  التراث،  على  الحفاظ  بمنهجية  الناس  حياة  في 
كانوا يعملون ضمن الحرف البسيطة، ورغم العوز، كانوا يسطرون جل 
العمل من أجل أن ال يجوع أبناؤهم، فكم كانت قلوبهم ومشاعرهم مع 
مجتمعهم وذريتهم. وتحدث بن غليطة عن تجربته في العمل بالشرطة 
ذاكراً رفاق دربه ممن رحلوا، ووفاء لهم ذكر أسماءهم وجسد أفعالهم 

في تأسيس العمل الشرطي.
ينفصل  لم  الماضي،  فيه  الحاضر  والسرد  بالبوح،  أشبه  لقاء  كان 
التي  المراحل  كل  على  يثني  كان  بل  مجتمعه،  حياة  عن  غليطة  بن 
تاريخ  من  مهمة  مفاصل  راصداً  العميقة،  المحلية  وبلهجته  عاشها، 
باإلمارات،  والمجتمع  الناس  حياة  من  كثيراً  عاصر  حديث  الوطن. 
رواية المحب للحياة وللتأصيل والتفاؤل، إنها ذاكرة اإلنسان األصيل 
أبجدية  ترتب  أنها  لو  كما  بمكانها  ووضعها  األشياء  ترتيب  تعيد 
الحلم وجوهر  الذاكرة بصفاء  التعامل مع  المرء  الكتب. ويسهل على 
الذات المنبعث منها ضوء الزمن المشرق على كل التفاصيل الجميلة 
والمؤثرة، هكذا يتحلى بن غليطة بأسلوبه وهدوئه ومكانته وحضوره.

حارب الظارهري

hareb@ymail.com     

الشارقة )وام(

فتح  الشارقة،  سيدات  لنادي  التابع  للمواهب  كوالج  مركز  أعلن 
باب التسجيل في »جائزة نون للفنون« لجميع الفنانات والمبدعات 
ــارات،  اإلم دولــة  في  الفوتوغرافي  والتصوير  الرسم  مجال  في 
شعار  ويتمحور  الجاري.  سبتمبر  نهاية  حتى  التسجيل  ويستمر 
الجائزة -التي تحمل هذا العام شعار »الماضي والحاضر«- حول 
مر  على  اإلنسان  بها  يمر  التي  والممارسات  واألفكار  التغييرات 
الزمان. وتستقبل الجائزة المشاركات من الفنانات المقيمات في 
الدولة ابتداًء من عمر 18 سنة فما فوق. ودعت خولة السركال، 
مدير عام نادي سيدات الشارقة، الفنانات الموهوبات من جميع 
الجنسيات للمشاركة في النسخة الخامسة من الجائزة، باعتبارها 

منصة إبداعية مهمة.  
لعرض  بفرصة  الجائزة  في  والفائزات  المشاركات  وستحظى 
أعمالهن الفنية في معرض »نون للفنون« في مركز كوالج للمواهب 
لمدة 3 أيام في نوفمبر القادم. كما ستحصل الفائزات في المرتبة 
الجائزة على جوائز نقدية قيمة. وعلى  والثانية من فئات  األولى 
الموقع  عبر  التسجيل  المشاركة  في  الراغبات  الفنانات  جميع 

.www.slc.ae :اإللكتروني التابع لنادي سيدات الشارقة

الشارقة )االتحاد(

استمراراً لفعالياته الشعرية، واحتفاًء بالتجارب المهمة في المشهد 
الماضي  الثاثاء  مساء  الثقافة  بدائرة  الشعر  بيت  نظم  الشعري، 
وأبوبكر  العراق،  من  الصّراف،  وليد  الدكتور  فيها  شارك  أمسية 
بوركينافاسو،  من  بيا،  عبداهلل  والدكتور  السودان،  من  الجنيد، 
الشاعر  وقدمها  البيت،  مدير  البريكي،  عبداهلل  محمد  بحضور 
صهيب نبهان الذي عّرف بشعراء األمسية، وأشاد بدور بيت الشعر 
في االحتفاء بالتجارب ومواصلة العطاء الشعري. تنوعت مضامين 
الشعراء بين الذاتي والوطني والحنين إلى األوطان، وتغّنت بالعاطفة 
في  الحاشد  الجمهور  إعجاب  فنالت  حروفهم،  على  فاضت  التي 
الذي  الصراف  وليد  الشاعر  القراءات  افتتح  الشعر.  بيت  ساحة 
قرأ قصيدة أهداها إلى »أم الربيعين« مدينته الموصل. وقرأ نّصاً 
ثم  بالشعراء.  الذي يحتفي  الشعر  الشارقة وببيت  أشاد فيه بدور 
قرأ الشاعر أبوبكر الجنيد مجموعة من القصائد اّتسمت بذاتيتها، 
إلى  باإلضافة  قصيدة  للشارقة  وقــرأ  الــروح،  هموم  على  واشتغل 

مجموعة من القصائد المتنوعة.
موجودات  المــس  الــذي  بيا،  عبداهلل  الشاعر  الــقــراءات  واختتم 
المكان والطبيعة في توظيف شعري رمزي واٍع. وفي ختام األمسية، 

م محمد البريكي الشعراء ومقّدم األمسية. كرَّ

»جائزة نون للفنون« تفتح باب 
التسجيل في نسختها الخامسة 

بيت الشعر بالشارقة
يواصل أمسياته اإلبداعية

الجائزة منصة للفنانات الموهوبات )وام(

الشارقة )وام(

شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي 
عهد ونائب حاكم الشارقة، صباح أمس األربعاء، افتتاح فعاليات 
للراوي تحت  الدولي  الشارقة  لملتقى  والعشرين  الثانية  الدورة 
إكسبو  مركز  في  فعالياته  تقام  والذي  البحر«،  »حكايات  شعار 
الشارقة، ويستمر ثاثة أيام بمشاركة إقليمية ودولية واسعة. بدأ 
حفل االفتتاح بآيات من الذكر الحكيم، تاه عرٌض مرئي جّسد 
فكرة شعار الدورة الحالية للملتقى، التي تجمع حكايات البحر 
اإلماراتية، وفي مختلف  الشعبية  الذاكرة  الزاهر في  وتاريخها 
الدول العربية. وتابع سمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، خال 
قدمتها مجموعة  والتي  النهمة  فن  فقرة عن  االفتتاح،  عروض 
هذا  من  نماذج  تناولت  غنائية  فنية  وصلة  وهي  الفنانين،  من 
المحتوى،  المتنوعة  وأشــعــاره  وأنغامه  العريق،  البحري  الفن 
الماضي.  البحرية في  الصيادين خال رحاتهم  والتي رافقت 
وتضمنت الفقرة التي أتت بمصاحبة عرض مرئي على الشاشة، 
إلى  األصيلة،  والقيم  للديار،  الشوق  على  تحث  منوعة  أناشيد 

جانب بعض األهازيج التي تمجد المناسبات الدينية. 

اعتزاز بالهوية
قدم بعدها الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة 
الشيخ  السمو  لصاحب  الكبير  الدعم  فيها  أكد  كلمًة،  للتراث، 
األعلى  المجلس  عضو  القاسمي،  محمد  بن  سلطان  الدكتور 
وتكريم  والعربية،  اإلماراتية  المحلية  للثقافة  الشارقة،  حاكم 
على  المبني  الوطنية  األجيال  تاحم  وعلى  المبدعين،  رموزها 
الوطيدة  العاقة  مستعرضاً  بالهوية،  واالعتزاز  بالتراث،  الفخر 
بين اإلماراتيين والبحر، حيث كانت حياتهم مرتبطة به وبعوالمه 
الشعبية  الحكايات  من  الكثير  نسجوا  ومنه  ارتــيــاده،  ومواسم 
والخرافية. وقدم الشكر والتقدير إلى سمو ولي العهد لتشريفه 
حفل االفتتاح وتكريم الشخصيات المختارة. وقال المسلم: »تأتي 
والعربي  اإلماراتي  الحكائي  بالموروث  محتفية  الجديدة  الدورة 
أعماق  في  معكم  لنغوص  والمتنّوع،  والزاخر  الغني  واإلنساني 

البحر، ونرتاد معاً عوالمه الغرائبية والعجائبية، كونها تبرز جانباً 
، والتمّثل الذكي لرموز  مهماً وملهماً من المخيال الشعبيِّ الغنيِّ
الحكايات وداللِتها، وارتباطها بواقع المجتمعات، وما ترمز إليه، 
أو تحيل إليه من معاٍن ترتبط بحياة الناس في عاقتهم بالبحر في 
صور مختلفة، حيث يبرز في الحكايات واألمثال والفنون واألهازيج 
والحرف والمهن والّدرور والمواسم وغيرها من العناصر التراثية 
ما  أبــرز  كلمته،  خــال  المسلم  وتناول  والخليجية«.  اإلماراتية 
تتضمنه الدورة من فعاليات ومشاركات متنوعة وعروض مختلفة.

تكريم وزيارة أجنحة 
 وتفضل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي 
إبراهيم  اإلمــاراتــي  الفنان  وهم  الشخصيات  من  عدد  بتكريم 
الكويتي  الشاعر  وعائلة  الملتقى(،  الحاج )ضيف شرف  جمعة 
للملتقى(،  االعتبارية  )الشخصية  العلي  فايز  محمد  الراحل 
إضافة إلى نخبة من الرواة البارزين والشخصيات المبدعة في 
مجال الحكاية الشعبية، وهم: راشد محمد الشحصي الزعابي، 
الرميثي،  كداس  محمد  وحثبور  بوشبص،  عبيد  خليفة  وناصر 
وحميد بن خليفة بن سالم بن ذيبان. وبعد نهاية حفل االفتتاح، 
تّجول سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي في 
أجنحة وأركان الملتقى، مطلعاً على المعرض المصاحب الذي 
تمحور حول شخصية الماح والعالم الفلكي اإلماراتي أحمد بن 
الجناح من  يتضمنه  ما  إلى شرٍح مفّصل حول  واستمع  ماجد. 
مقتنيات ومخطوطات وشروحات تبين دور ومكانة هذا الماح 
المتنوعة  األجنحة  من  عدد  بزيارة  سموه  تفضل  كما  الشهير. 
الــراوي،  مقهى  منها:  الملتقى،  من  الــدورة  هذه  في  المشاركة 
وهيئة  الطبيعية،  والمحميات  البيئة  وهيئة  الملتقى،  ومكتبة 
الشارقة للوثائق واألرشيف، ومشروع ثقافة با حدود، باإلضافة 
إلى المكتبة الوطنية، ونادي تراث اإلمارات، ومركز حمدان بن 
محمد إلحياء التراث، والعديد من المرافق المتنوعة األخرى. 
وتوقف سموه عند ركن )حكايات بحار(، حيث تابع سموه عرضاً 
لعدد من األهازيج البحرية التراثية التي تشكل جزءاً من الذاكرة 

الشعبية البحرية في دولة اإلمارات.

ولي عهد الشارقة يشهد انطالق الدورة الـ 22 لملتقى الشارقة الدولي للراوي )وام(

الدورة الـ22 تحمل شعار »حكايات البحر«

تم اكتشافها في موقع مويلح األثري

سلطان بن محمد بن سلطان يشهد 

انطالق »ملتقى الشــارقة الدولي للراوي« 

متحف الشــــــارقة لآلثـــــار يعرض

أضخم جــــــرة فخـــــــــارية يف املنطقة 

تنطلق الدورة الحالية بمشاركة أكثر من 160 خبيرًا وباحثًا تراثيًا وحكواتيًا وإعالميًا من 46 دولة، 
للمشاركة في العديد من البرامج الثقافية والفكرية، والورش التدريبية، والفعاليات الجماهيرية، 

من بينها 13 ورشًة، منها 3 ورٍش استباقيٍة، و10 ورٍش خالل الملتقى، بمشاركة نخبة من الباحثين 
والخبراء والدارسين، باإلضافة إلى مقهى الراوي، ومكتبة الملتقى، وركن التواقيع واإلطالقات، إلى 

جانب كمٍّ كبيٍر من الكتب والُكتيبات القّيمة، والنشرات اإلخباريِة التي تحتفي بشعار هذه الدورة، 
وهي تزيد على 40 عنوانًا. حضر حفل االفتتاح والجولة، إلى جانب سمو ولي العهد كل من الشيخ 

سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي 
مدير هيئة اإلنماء التجاري والسياحي، كما حضر كل من: خالد جاسم المدفع رئيس هيئة اإلنماء 

التجاري والسياحي، وعدد من المسؤولين في الدوائر الحكومية المحلية، والفنانين والرواة من 
مختلف الدول العربية، والمهتمين بالتراث واإلعالمييـن.

مشـــــــــــاركــــات من 46 دولة

ولي عهد 
الشارقة 

يكرم 
عددًا من 

الشخصيات 
ويطلع على 

المعرض 
المصاحب 

حول 
شخصية 

أحمد
بن ماجد

عبد العزيز 
المسلم: 
االحتفاء 

بالموروث 
الحكائي 

اإلماراتي 
والعربي 

واإلنساني 
الغني 

والمتنّوع

الشارقة )االتحاد(

لهيئة  التابع  لــآثــار،  الشارقة  متحف  يستعرض 
الشارقة للمتاحف، أضخم جرة فخارية أثرية في 
والتي  العربي،  الخليج  وســواحــل  ــارات  اإلمـ ــة  دول
يبلغ  األثــري، حيث  مويلح  موقع  في  اكتشافها  تم 
ارتفاعها 155 سم وقطرها 141 سم، كما يبلغ قطر 

فوهتها 94 سم.
على  العثور  من  االستكشافية  البعثات  وتمكنت 
تم  قاعة  أرضــيــة  فــي  مغروسة  الفخارية  الــجــرة 
اكتشافها ضمن مستوطنة تضم عدداً من المباني، 
حيث يعتقد المنقبون أن الجرة تم تصنيعها داخل 
القاعة، نظراً الستحالة إدخالها عبر باب القاعة 
الذي يعتبر صغيراً جداً، أوقد تكون جدران القاعة 
بنيت حولها بعد تصنيعها، وال يعرف إن كانت هذه 
الجرة استخدمت لخزن الحبوب أو في طقوس ال 

تزال مجهولة.
وعبر هذه الجرة الفخارية، وعدد كبير من اللقى 
التاريخية، يفتح متحف الشارقة لآثار نافذة تطلع 
الــزوار على تاريخ موقع مويلح األثــري، الذي كان 
مــع جنوب شبه  البخور  تــجــارة  مــن طريق  جـــزءاً 
الجزيرة العربية وباد فارس، وفيه تم العثور على 
األثرية  والكنوز  المقتنيات  من  كبيرة  مجموعة 
المهمة، التي تعود إلى حقب زمنية سحيقة، وعصور 

مختلفة تصل إلى العصرين الحديدي والبرونزي.
واستقبل موقع مويلح الذي يعتبر أحد المواقع 
األثرية المتميزة في إمارة الشارقة، أولى البعثات 
في  عليه  تعاقبت  الــتــي  ــة  ــري األث االستكشافية 
عن  البعثات  وكشفت  الماضي،  القرن  تسعينيات 
أدلة مهمة حول حياة ومهارة الناس الذين سكنوا 

المنطقة خال الفترة بين 900 و600 قبل المياد، 
وأبدعوا في صياغة طرق حياتهم وأنماط مبانيهم.

وقالت منال عطايا، المدير العام لهيئة الشارقة 
القطعة  هذه  لمشاهدة  الجميع  »أدعــو  للمتاحف: 
األثرية الفريدة من نوعها والمعروضة في متحف 

المتميز  المستوى  تُظهر  والتي  لآثار،  الشارقة 
الذين  والمتخصصين  اآلثــار  علماء  إنجاز  لحجم 
قضوا سنوات عدة في تجميع أجزاء متفرقة من 
الفخار دون معرفة شكل الجرة النهائي في بداية 

األمر«.
وأضافت: »نتوجه بالشكر للفرق األثرية العاملة 
في إمارة الشارقة والتي قامت بجهود جبارة، حيث 
قاموا بتجميع قطع الجرة عبر حمات استكشافية 
ماهية  لنا  ليكشفوا  استمرت سنوات عديدة  عدة 
هذه القطعة األثرية الغنية باألسرار والتي تحمل 

معها دالالت مهمة على تاريخ اإلمارة العريق«.
وال تعتبر قاعة مويلح الوحيدة من نوعها التي 
مشابهة  قاعات  على  العثور  تم  إذ  اكتشافها،  تم 
ذات أعمدة في مواقع أثرية أخرى في اإلمارات 
البثنة  وفي  سعود،  بنت  وبدع  الرميلة،  بينها  من 
الزمنية،  الــفــتــرة  لنفس  تــعــود  وهــي  ومــســافــي، 
التي  المجالس  وظيفة  مع  وظيفتها  في  وتتشابه 
تنتشر في الوقت الحاضر في مختلف أقطار شبه 
واألصدقاء  لألهل  ملتقى  وتعد  العربية،  الجزيرة 

والضيوف.
كما تم اكتشاف كسرة فخار تحمل ثاثة أحرف 
الكتابة  أي  )السبئية(؛  الجنوبية  العربية  بالكتابة 
األقدم حتى اآلن على مستوى اإلمارات وتعود للقرن 
السابع قبل المياد، وهي ذات الفترة الزمنية التي 
المحاصيل،  لري  األفاج  نظام  تم خالها تطوير 
فترة  فــي  البشري  االستيطان  رســوخ  يثبت  مما 
العصر الحديدي، ويجعل من منطقة مويلح شاهداً 
أرضها،  التي سكنت  الحضارات  من  العديد  على 
ودليًا على النشاط االجتماعي واالقتصادي الذي 

شهدته المنطقة في تلك الحقب الزمنية.

قطعة أثرية فريدة ُتظهر 
المستوى المتميز لحجم 

إنجاز علماء اآلثار 

منال عطايا
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القراءة.. أفضل وسيلة للنوم 

أبوظبي )االتحاد( 

يزداد تألق املمثل واملخرج واملنتج 
األميركي كيفن كوستنر، ليبدو 

كأنه أصغر سنًا بالرغم من تقدمه 
يف السن ووصوله لعمر الـ 67 عامًا، 
وهو أحد املشاهير احملبوبني، حيث 

قام بالعديد من أدوار البطولة وكان 
متألقًا يف كل عمل فني يشارك به. 

وكشف موقع Eat this األميركي 
لنصائح التغذية، أن وراء ذلك املظهر 

الرشيق والصحة اجليدة لكوستنر، 
التزامه ببعض العادات منها:

اإليجابية: 
كيفني من املشاهير الذين لديهم 
اهتمامات إيجابية، فبالرغم من 
انشغاله بأعماله الفنية يحرص 

على تكريس بعض الوقت للعائلة 
ويضعها على رأس أولوياته، 

باإلضافة إلى نشاطاته اخليرية 
املتنوعة للحفاظ على الكوكب.

املوسيقى: 
إضافة لكونه ممثاًل مشهورًا، هو 

أيضًا موسيقي محبوب، حيث قام 
بجولة مع فرقة ملوسيقى الروك.

النشاط: 
كشف كوستنر حبه لركوب اخليل 

والركض وسعيه الدائم للحفاظ 
على منط حياة صحي، حيث أكد أن 

ممارسة األنشطة املفضلة واحملببة 
حتسن املزاج وتزيد شغفه باحلياة، 

وهذا ينعكس إيجابًا على الصحة 
واملظهر.

شاب في السبعين!

زة ومثالية ضمن بيئة محفِّ

إماراتيات
لكبيرة التونسي )أبوظبي(

على  تعمل  األكاديمية  فإن  طالبات،  مجموعة  وفق 
عبر  اإلمــاراتــيــات،  وتمكين  القطاع  قــدرات  تعزيز 
االستفادة  على  القادرات  المهنيات  من  جيل  تأهيل 
المتطورة،  التقنيات  توفرها  التي  اإلمكانيات  من 
تعزيز  في  والمشاركة  البحري  بالقطاع  لالرتقاء 
بالخبرة  تزويدهن  خــالل  مــن  الوطني،  االقتصاد 
خــوض  قــبــل  المهنة  مــصــاعــب  لــمــواجــهــة  العملية 
الحياة العملية، وتشجيعهن وتحفيز مهارات اإلبداع 

واالبتكار لديهن.
بيئة محفزة  الــدراســة ضمن  أن  طالبات  وأكــدت   
تتوافر على أحدث المناهج التعليمية وأفضل المرافق 
وحلول التدريب الرقمية مثل أجهزة المحاكاة البحرية 
أن  السيما  للطالب،  العملية  والــتــجــارب  المتطورة 
على  البحرية  الصناعة  احتياجات  تدرك  األكاديمية 
هيئة  أعضاء  من  نخبة  جانب  إلــى  العالم،  مستوى 
توفرها  التي  التجربة  أن  كما  المؤهلين،  التدريس 
األكاديمية للطالب من حيث الخبرة والتدريب الميداني 
على متن السفن والموانئ، تمّكنهم في المستقبل من 
القطاع  تواجه  التي  التحديات  مختلف  على  التغلب 

لتطوير حلول مبتكرة عالمية المستوى.

معايير عالمية
هندسة  تخصص  الــمــرزوقــي،  صالح  بــدور  قالت 
بحرية، إنها فخورة بااللتحاق بهذا الميدان الحيوي، 
حكراً  يعد  لم  البحري  المجال  في  العمل  أن  مؤكدة 
على الذكور، بل تخوض اإلناث هذا المجال باقتدار، 
الفتة إلى أنها اكتسبت مهارات عدة من خالل الدراسة 
ذات  تعليمية  برامج  األكاديمية  توفر  حيث  العلمية، 
معايير عالمية، إلى جانب إنجاز المشاريع واالحتكاك 
إلى  الشابات  تدعو  تجربتها،  خالل  ومن  بالخبرات، 
خوض هذه التجربة وااللتحاق باألكاديمية لدراسة ما 

يتعلق بالمالحة البحرية. 

بيئة مثالية 
المالحة  قسم  الــبــلــوشــي،  حسن  ســـارة  ــارت  وأشــ
البحرية، إلى أنها سعيدة بالدراسة في األكاديمية التي 
توفر تخصصات عدة، تشعرها باالعتزاز، لكونها تسهم 
التنمية، كما أن دراستها ساعدتها على اكتساب  في 
مهارات عدة في مجال النقل البحري، الفتة إلى أنها 
ترغب في أن تكون ضمن التطور الذي تشهده الدولة 

ُيبدعـــــن فــــــي
»المالحة البحرية«

اختارت مجموعة 

من الشابات 

اإلماراتيات خوض 

تجربة الدراسة 

في المجال 

البحري، ليتخصصن 

في هذا الميدان 

ضمن األكاديمية 

العربية للعلوم 

والتكنولوجيا 

والنقل البحري 

في الشارقة، 

األمر الذي يفتح 

أمامهن آفاقًا 

واسعة لبناء 

مسيرتهن 

المستقبلية في 

قطاع يشهد 

طلبًا متزايدًا 

على الكفاءات 

المحترفة 

في مختلف 

التخصصات 

البحرية، 

حيث تهدف 

األكاديمية 

منذ تأسيسها 

عام 2019 إلى 

تأهيل نخبة من 

المتخصصين 

البحريين الذين 

يسهمون في 

تطوير القطاع 

البحري من خالل 

مزيج من التعليم 

النظري والتدريب 

العملي.

تمثل 
األكاديمية 

مزيجًا من 
التعلم وتكوين 
الصداقات، مع 

التركيز على 
بناء حياة مهنية 

للمستقبل. 
وتتميز 

األكاديمية 
بالمرونة، حيث 

يمكن العثور 
على فرصة 

لالنضمام 
إلى األندية 

والمشاركة في 
المسابقات 

المختلفة 
واألنشطة 

االجتماعية 
والثقافية 

لالستمتاع 
بتجارب واقعية 

مفيدة.

 تعليم 
وتدريب

 دراستي 
ساعدتني على 

اكتساب مهارات 
عدة في مجال 

النقل البحري
سارة البلوشي

في مختلف المجاالت وعنصراً مساهماً فيه، موضحة 
أن التركيز في األكاديمية ينصب على تدريب الطالب 
لفهم الجوانب النظرية والعملية في القطاع البحري، 

ضمن بيئة مثالية تسهم في التطور المهني.

تجربة ثرية
بحرية،  هندسة  تخصص  السويدي،  محمد  مها 
بخبرات  زودتها  التي  بدراستها  سعيدة  أنها  أكــدت 
كبيرة، حيث تجمع األكاديمية بين الجانب األكاديمي 
والميداني العملي، عبر ورش تدريبية وأنشطة مختلفة 
على مدار العام، موضحة أن األكاديمية تحرص على 
تعليمية متكاملة، وتولي أهمية قصوى  تقديم تجربة 
للمعرفة األكاديمية النظرية، وال تغفل التركيز على بناء 
مع  االحتكاك  لضمان  الميدان  في  العملية  الخبرات 

الخبراء في القطاع البحري.

طاقات مؤهلة
وقالت عنود علي سليمان، تخصص مالحة بحرية، 
الوطنية  الصناعة  نجاح  فــي  تسهم  األكاديمية  إن 
واإلقليمية والعالمية البحرية، وترفد القطاع بطاقات 
جــزءاً  لتكون  المجال  هــذا  إلــى  انضمت  لــذا  مؤهلة، 
الــذي ساعد على تمكين  البحري  القطاع  كــوادر  من 
المرأة عبر مختلف الورش التعليمية العلمية الرامية 
إلى إكساب المشاركين مهارات مختلفة على الصعيد 
هذا  في  العمل  أن  إلى  الفتة  واألكاديمي،  الشخصي 
المجال يتطلب كفاءة عالية إلى جانب قوة الشخصية 
والتحمل والصبر، موضحة أن المرأة اإلماراتية سيكون 

لها باع طويل في المجال البحري.

اقتصاد بحري  
أن  أكــدت  بحرية،  مالحة  تخصص  الشيخ،  مريم 
األكاديمية تساعدها على التميز في المجال البحري 
دراســة  ــى حــيــاة طالبية تختلف عــن  إل واالنــضــمــام 
مجاالت أخرى، وأنها متحمسة للعمل بعد التخرج في 

ميدان نابض بعالم االقتصاد البحري. 
هندسة  تخصص  علي،  لينا  أشـــارت  جهتها،  مــن 
ذاتها  لتحقيق  األكاديمية  إلى  انضمت  والتي  بحرية، 
وإثبات وجودها في مجال متميز، إلى أنها ستكون من 
اقتدار،  بكل  المجال  هذا  الالتي خضن  اإلماراتيات 
الميدان،  هذا  خــارج  نفسها  تتصور  ال  أنها  موضحة 
السيما أنها تشعر بكونها جزءاً من هذا المكان وتنتمي 

إليه.

 المرأة اإلماراتية 
سيكون لها باع 
طويل في هذا 
الميدان المهم
عنود سليمان

األجهزة اإللكترونية:
تساعدك القراءة من جهاز إلكتروني على تحسين 
من  يقلل  الــذي  األمــر  عادية،  من شاشة  أكثر  نومك 
اإلضاءة الزرقاء المزعجة. ويقول الخبراء إن القراءة 
قبل النوم تساعد في تجهيز عقلك وجسمك للنوم من 
خالل االسترخاء، حيث إن العقول اليقظة والنشيطة 
أو تجد  ليلة بال راحة  اليوم يمكن أن تقضي  طوال 

مشاكل في النوم بسبب القلق.

وضعية جلوس مريحة:
األمور  أهم  من  الجلوس  أثناء  المريحة  الوضعية  تُعد 

اتخاذ  من  تأكد  ولكن  عــام،  بشكل  بالراحة  الشعور  لتعزيز 
لنفسك  للسماح  النوم،  قبل  للقراءة  الجلوس  عند  جيدة  وضعية 

بجلب االسترخاء. 

غرفة هادئة:
على  باعثة  نومك  غرفة  تكون  أن  على  احــرص 

الهدوء، وال تركز بشكل مفرط على استعداداتك للنوم حتى 
ال تبقيك تجهيزاتك في الساعات التي تسبق النوم يقظاً وقلقاً، حتى 

ال تتأثر جودة نومك سلباً.

ترجمة: عزة يوسف

أكدت األبحاث الحديثة، أن القراءة طريقة رائعة 

لتحسين نوعية النوم، غير أن هناك بعض األشياء 

التي تحتاج إلى معرفتها قبل إضافتها إلى روتينك، 

ذكرها موقع Express البريطاني، ومنها:

تمكين الطالبات في المجال البحري 
)تصوير: صادق عبد اهلل(

سعيد ياسين )القاهرة(

يستعد املخرج أحمد عمر لتصوير 
فيلم وثائقي عن املمثل املصري 

العاملي عمر الشريف، بعنوان »عمر.. 
لورانس العرب«، تأليف محمد 

دنيا. وقال أحمد عمر، إن الفيلم 
بنكهة سينمائية، ويشارك فيه 

جنوم عامليون تعاونوا مع الشريف 
يف أعماله أو اقتربوا منه، ومنهم 

أنطونيو بانديراس واملخرج األميركي 
مارتن سكورسيزي وسيد بدرية، 

ومخرجون وممثلون مصريون، بينهم 
يسرا وميرفت أمني ولبلبة وهاني 

الشني وطارق التلمساني ورامي 
إمام. ويستعرض العمل مشوار عمر 

الشريف من مصر إلى هوليوود، 
والتحديات التي واجهته، واملواقف 
اإلنسانية يف حياته، وأهم األفالم 

التي قام ببطولتها، والنجوم العامليني 
الذين شاركوا معه، يف أعمال، مثل 

»لورانس العرب«، »دكتور زيفاجو«، 
»ليلة مقتل اجلنراالت«، »سقوط 
اإلمبراطورية الرومانية«، »الرولز 

رويس الصفراء«، »األم«، و»سري 
للغاية«. عمر الشريف املولود يف 

10 أبريل 1932 عرض عليه املخرج 
يوسف شاهني بطولة فيلم »صراع 

يف الوادي« أمام فاتن حمامة عام 
1954، وتصاعدت جنوميته بعدما 
حقق الفيلم جناحًا كبيرًا، وشارك 
بني عامي 1954 و1962 يف أكثر من 

20 فيلمًا، منها »صراع يف امليناء« و»ال 
أنام« و»سيدة القصر«.

 وعام 1962 دخل العاملية، حني 
اختياره املخرج اإلجنليزي ديفيد 

لني لدور يف فيلمه »لورانس العرب«، 
ورشح عنه جلائزة »األوسكار« كأفضل 
ممثل مساعد، وفاز عن الدور بجائزة 

»الكرة الذهبية«، وتوالت بعدها 
أدواره العاملية، التي تنوعت بني 

احلربية والدرامية والكوميدية،  
وتويف يف 10 يوليو 2015.

عمر الشريف  
»لورانس العرب«

كوستنر
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»الحنــــــاء« 

أبوظبي )االتحاد(

استضافت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي 
اجتماع مندوبي 16 دولة عربية مشتركة في ملف 
التمثيلية  القائمة  للتسجيل في  الحناء  ترشيح 
للتراث الثقافي غير المادي لـ »اليونسكو«، والذي 
أقيم خالل الفترة من 5 – 8 سبتمبر 2022 في 
العاصمة اإلماراتية، وذلك امتداداً لجهود الدائرة 
مع  بالتعاون  الوطني وصونه  بالتراث  للتعريف 
وزارة الثقافة والشباب، والمنظمة العربية للتربية 

والثقافة والعلوم )األلكسو(.

موروث أصيل
جاء هذا االجتماع تتويجاً لعدد من اللقاءات 
التنسيقية السابقة تمهيداً لتقديم الملف يوم 31 
مارس 2023، وترسيخاً لدور اإلمارات في قيادة 
ملفات ترشيح العديد من عناصر التراث الثقافي 
غير المادي المشتركة خليجياً وعربياً ودولياً، 
بدءاً من ملف الصقارة الدولي الذي استقطب 
منذ إدراجه عام 2010 في قائمة »اليونسكو« 24 
دولة، ثم التغرودة، والعيالة، والرزفة، والمجالس 
العربية، والقهوة العربية، والنخلة، وسباق الهجن، 

والخط العربي.
الثقافة  وزارة  وكيل  الناخي،  مبارك  وقــال 
والشباب: »تولي دولة اإلمارات اهتماماً كبيراً 

األصيلة  اإلمــاراتــيــة  الهوية  مكونات  ــراز  إلبـ
للعالم وشــعــوبــه، حيث  وإظــهــارهــا  والــفــريــدة 
وأطلقت  والمالية  البشرية  الموارد  خصصت 
الدبلوماسية  القنوات  وحشدت  الــمــبــادرات، 
الممكنة من أجل ذلك إلدراكها األهمية الكامنة 
ومقوماتها  الوطنية  الهوية  أسس  تعزيز  وراء 
ومكوناتها  الثقافية  خصوصيتنا  وحــمــايــة 
األصيلة. إن إدراج هذا الموروث األصيل على 
قائمة التراث الثقافي غير المادي لدى منّظمة 
اليونسكو يعتبر خطوة مهمة إلبراز األهمية التي 
العربية  وهويتنا  ثقافتنا  في  الحّناء  بها  تتمّتع 
والخليجية، والتي نتقاطع فيها مع العديد من 
ثقافات العالم، فقد تنوعت استخدامات الحّناء 
في مجتمعاتنا بين الطبابة والزينة، إضافة إلى 
االجتماعية  المناسبات  في  خــاص  رمــز  أنها 
خاصة  وأداة  االحتفال  مظاهر  مــن  ومظهر 

للتعبير عن الفرح واالبتهاج«.

إرث األجيال
الثقافة  دائرة  وكيل  الحوسني،  وقال سعود 
بتراثنا  »نحن فخورون  أبوظبي:   – والسياحة 
وزارة  مع  القائم  والتعاون  العريق،  الثقافي 
الثقافة والشباب لقيادة ملف ترشيح الحناء، 
الخليجي  تراثنا  عناصر  أحــد  تعتبر  الــتــي 
التمثيلية  القائمة  فــي  المشترك،  والعربي 
لـ»اليونسكو«.  المادي  غير  الثقافي  للتراث 
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود دائرة الثقافة 
والسياحة - أبوظبي المستمرة للحفاظ على 
لألجيال  ــاً  إرثـ واســتــدامــتــه  األصــيــل،  تراثنا 
المقبلة. وتجمع الدول العربية روابط ثقافية 
وتاريخية وجغرافية تمهد الطريق نحو المزيد 
وتسجيل  لــصــون  جــهــودنــا  فــي  التكامل  مــن 
العريقة،  وتقاليدنا  وعاداتنا  الشعبي  موروثنا 
من  المادي  غير  الثقافي  التراث  يختزله  لما 

رصيد معرفي، ومخزون حضاري«.

خالل االجتماع الذي استضافته »الثقافة والسياحة« في أبوظبي )الصور من المصدر(

»الثقافة والسياحة« تستضيف ملف ترشيحها 

تستعد لدخول قــــائمة »اليونسكو«

تعـــــــــاون

ثقافات 
إنسانية

تتبنى دائرة الثقافة 
والسياحة - أبوظبي 

استراتيجية 
تهدف إلى تعزيز 

أطر التعاون 
مع »اليونسكو« 

و»األلكسو« والهيئات 
والجهات المعنية 

بالتراث في اإلمارات 
والمنطقة والعالم، 
بما يعكس النهضة 

الثقافية التي 
تشهدها الدولة، 

والتي ُتشكل ملفات 
الترشيح الوطنية 

والمشتركة أحد 
مؤشراتها، وخطوة 

متقدمة لصون التراث 
الثقافي غير المادي.

يوفر تسجيل عناصر 
التراث في قوائم 

»اليونسكو« نافذة 
للتعريف بالثقافات 

اإلنسانية واإلنجازات 
الحضارية التي أسهمت 

فيها شعوب العالم، 
ويسهم كذلك في 

دعم جسور التواصل 
بين الثقافات، إلى 

جانب توحيد الرؤى 
واالستراتيجيات الرامية 

إلى حماية مقومات 
التراث المشتركة 

واستدامتها.

عناصر التراث الثقافي غير المادي المشتركة 
تشمل الصقارة والتغرودة والعيالة والرزفة 
والمجالس العربية والقهوة العربية والنخلة 

وسباق الهجن والخط العربي
 

حضر االجتماع في 
أبوظبي مندوبو 16 

دولة عربية 

»الحناء«.. زينة وعالج )االتحاد(
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رئيس التحرير 

حمد الكعبي

@aletihadae

إحدى مطبوعات

خميسيات

ما  وفرحه،  األمس  عز  وتألقه،  ألقه  ووهجه،  وجهه  الثقافي  للمجمع   -
زال هو رئة المدينة، نََفسها وتنفسها، وما برح العاشقون له ينتظرون.. 
وينتظرون، المجمع ليس مجرد مكان، إنه ذاكرة وذكريات، وقامات كبيرة 

مّرت عليه وأمسيات.
- لماذا بريطانيا عظمى؟ هي في الحزن كبيرة، وفي انتصاراتها كبرى، 
الوطنية،  الهوية  وتلك هي  الدول،  تلك هي  وأكبر،  أعتى  مقاومتها  وفي 
الذي  اللندني  الهاتف األحمر  يتساوى عندها صندوق  والتقاليد،  اإلرث 
يتساوى  مثلما  التقليدي،  لونه  يتغير  ال  لكي  معه  تضامناً  النواب  وقف 
يساوم  وال  األمــور،  تتساوى  داوننغ ستريت«،  لـ»10  الخشبي  الباب  ذلك 
يتابع  العالم  وقف  لذا  يصونونها،  واألبناء  أقدارها،  تصنع  األمم  عليها، 
ذلك النعش الملكي المسجي وفق التقاليد اإلنجليزية الصارمة والدقيقة 
باحترام وتقدير، ودهشة ال تنقطع من كل ذلك الترتيب والتراتبية والسير 

وفق البروتوكوالت اإلنجليزية.
- من األشياء التي ال تفهم، وال يمكن ألي اقتصادي غربي ال عربي أن 
يشرحها وفق منطق وأرقام واضحة وجلّية، وتفسير اإلجراءات المتبعة، 
بسيطة،  كانت  ولو  معهم،  أي عملية  اإلسالمية«،  »البنوك  في  المرابحة 
عليك  سيدون  الــذي  بالمبلغ  سنشتري  لك:  ويقولون  رقماً  لها  يضعون 
»ألمونيوم«، ثم سنبيعه لطرف آخر، ثم سنشتري منه لك شحنة األلمونيوم 
ال  وحينما  اإلسالمي«،  »سيستم  الـ  تصبح ضمن  وبالتالي  أعلى،  بسعر 
تفهم، وتحاول أن تقّرب المسألة لشيء في البيئة، قريباً لفهمك البسيط 
والريفي، ومحاوالً إفهام »الشايب« زائر البنك: الوالد.. يقولون الجماعة 
اليويف  بصل  مزروعة  يلبة  لك  سيشترون  إنهم  اإلسالمي«:  »البنك  في 
بـ18 ألف درهم، فيرد الشايب: بس يلبة بصل اليويف ما تساوي 18 ألف 
تومان، فتحاول أن تقول له: الوالد.. افترض.. افترض يعني أنها تساوي 
ذلك المبلغ بالدرهم، فال تستقيم مع الشايب األمور، فيلجمك: »لكنها يا 
ولدي ما تسوى ذيك الحّجيه، والخير أن نرد الغوازي المندوس القديم أو 
نحطها تحت الَدّجه«، فترتاح راحة ما بعدها راحة، وكأنك أزحت ثقاًل من 

حجر على الصدر.. بال مرابحة بال ألمونيوم، بال بصل اليويف!
بالـ»فلتر«،  التصوير  من  الحياة  في  مشاكلنا  نص  إخــوان  يا  تــرا..   -
تشوفها من بعيد ما شاء اهلل، ما أغواها، كأنها قمر، ونجوم متساقطة 
وحين  الدنيا،  هنا..  وتقول  اللون،  زيتونية  والعيون  وكتفها،  على شعرها 
تصبح جاداً، وناوياً على الخير، ويروح ذلك الـ»فلتر« وإذا الشيفة، شيفة 

ذيبة، وال نجوم تتطاير على الرأس، غير نجوم الظهر اللي 
وضوح  عدم  مع  األملح  إلى  يميل  أغبر  والوجه  تشوفها، 
في الرؤية، وإذا تلك المليحة المتأللئة بالنجوم وفصوص 
»شوارزوفيسكي« تشبه صديقك رشود الذي نسيته يلعب 

في الحارة الطينية قبل ظهور النفط!

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 +

أميركي وروسّيان 
إلى محطة الفضاء

انطلق ثالثة رواد فضاء، أميركي وروسيان، إلى محطة الفضاء 
الدولية في رحلة تشكل تعاونًا نادرًا في خضم التوترات الناجمة 

عن الغزو الروسي ألوكرانيا. وسافر األميركي فرانك روبيو من وكالة 
الفضاء األميركية »ناسا«، وسيرغي بروكوبييف ودميتري بيتيلين 
من وكالة الفضاء الروسية »روسكوسموس« إلى المحطة على متن 

صاروخ سويوز من قاعدة بايكونور الروسية في كازاخستان. وروبيو 
هو أول رائد فضاء أميركي يتوجه إلى المحطة عبر صاروخ روسي 

منذ بدء الغزو الروسي ألوكرانيا، ومن المقرر أن تسافر الرائدة 
الروسية آنا كيكينا إلى المحطة مطلع أكتوبر المقبل بمركبة تابعة 

لشركة »سبايس إكس« األميركية.
بايكونور )أ ف ب( 

رسمت دراسة 
حديثة أول خريطة 

تفصيلية لآلثار 
االقتصادية للسمنة 
على كل دول العالم، 
وكشفت الدراسة أن 

السمنة سوف تلتهم 
3.3% من الناتج 
المحلي العالمي 

بحلول عام 2060، 
ما يؤدي إلى تباطؤ 
التنمية في البلدان 

منخفضة الدخل.
وقالت رايتشل 

نوجينت كبيرة 
الباحثين في 
الدراسة التي 

ُعرضت على هامش 
الجمعية العمومية 
لألمم المتحدة، إن 
نحو ثلثي البالغين 

يعانون اآلن زيادة 
الوزن أو السمنة 

على مستوى العالم، 
وتوقعت أن يرتفع 
المعدل إلى ثالثة 

من كل أربعة بالغين 
بحلول عام 2060.

نيويورك
 )أ ف ب( 

م
عال

 ال
اد

ص
قت

م ا
ته

 تل
ة 

نــــــ
سم

ال

أطلقت منصة البث الصوتي 
»سبوتيفاي« خدمة الكتب المسموعة 
بالواليات المتحدة في خطوة جديدة 

تندرج ضمن استراتيجيتها لتوفير 
كل أنواع المنتجات الصوتية في مكان 

واحد.
وأعلنت المنصة أنها توفر اآلن 

لمستخدميها في الواليات المتحدة 
نحو 300 ألف كتاب مسموع، يمكن 

شراؤها من خالل اإلنترنت، أي من خارج 
التطبيق.

وكانت »سبوتيفاي« أعلنت أن الكتب 
المسموعة تشّكل أحد المحاور 

الرئيسة لخطتها التوسعية، 
واستحوذت المجموعة في العام 
المنصرم على منصة »فايندواي« 

المتخصصة في هذا النوع من الكتب.
نيويورك )أ ف ب( 

 300.000
كتاب مسموع 

توفرها 
»سبوتيفاي«

 230
حـــــــوتًا تجنــــــح إلــــى 
شواطئ أستراليـــــا

جنحت مجموعة تضم نحو 230 حوتًا طيارًا إلى 
الساحل الغربي لوالية تاسمانيا األسترالية، 

وأشار مسؤولون محليون إلى أّن نصف هذه 
الحيتان فقط تبدو على قيد الحياة.

وقالت وزارة الموارد الطبيعية والبيئة في الوالية 
إن الحيتان جنحت قرب ميناء ماكواري، ويبدو أن 

نصفها قد فارق الحياة.
وأظهرت لقطات جوية مشهدًا مروعًا لعشرات 

الحيتان منتشرة على امتداد الشاطئ وبحسب 
الباحثين، فإن هذه الحيوانات قد ضلت طريقها 
واقتربت كثيرًا من السواحل.. وشهدت المنطقة 

قبل نحو عامين جنوحًا جماعيًا لنحو 500 حوت 
من الفصيلة نفسها.

فاليريا 
في »طقوس الربيع«

الممثلة اإلسبانية 
فاليريا سوروال في 

لقطة من فيلم 
»طقوس الربيع« 
الذي ُعرض ضمن 
فعاليات مهرجان 
سان سيباستيان 

السينمائي الدولي 
السبعين في مدينة 

سان سيباستيان 
شمال الباسك 

اإلسبانية.
)أ ف ب(

جمال المطر 
والجبل 

هطلت أمطار مصحوبة 
بالبرد على منطقة 

شوكة في رأس الخيمة، 
وانساب الماء من قمم 

جبالها الشاهقة فرسم 
لوحة مفعمة بالجمال، 

أسعدت سكان اإلمارة 
وزوارها ومستخدمي 
طريق شوكة مليحة 
الذين حرصوا على 

توثيق تلك المشاهد 
الخالبة بهواتفهم.

تصوير: 
محمد البلوشي
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