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ارتفاع الدرهم أمام العمالت العالمية الرئيسة  
يخفض أسعار السيارات األوروبية واليابانية 

مع تسجيل الدوالر أعلى مستوى له منذ 
2002. »يوسف العربي«
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جهات تعلن خططًا لتعزيز التوطين وتمكين 
الكفاءات والكوادر الشابة، و10 وظائف يزيد 
اإلقبال عليها محليًا وعالميًا خالل السنوات 

المقبلة. »سامي عبدالرؤوف«
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اإلمارات والسعودية.. شراكة االستقرار والتنمية

أبوظبي، دبي )االتحاد(

تشارك دولة اإلمارات العربية المتحدة 
السعودية  العربية  المملكة  شقيقتها 
الذي  الـــ92  الوطني  بيومها  احتفاالتها 
الجاري،  سبتمبر  من   23 الـــ  يصادف 
كبير.  وشعبي  رســمــي  احــتــفــاء  وســـط 
بالمناسبة  اإلمــارات  احتفاالت  وتحمل 
شعار »معاً أبداً - السعودية - اإلمارات« 
في تجسيد لعمق العالقات األخوية التي 
وتوجيهات  ورؤى  جهود  بفضل  توطدت 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، رئيس الدولة، حفظه اهلل، وأخيه 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
المملكة  آل سعود، ملك  بن عبدالعزيز 

العربية السعودية.
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وقــال 
بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 
ــوزراء حاكم دبي، رعاه  رئيس مجلس ال
»في  »تــويــتــر«:  تــغــريــدة على  فــي  اهلل، 
المملكة،  أهنئ  السعودي  الوطني  اليوم 
وأهنئ الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي 

 بقيادة محمد بن زايد وسلمان بن عبدالعزيز

وّدعه رئيس الدولة .. ملك البحرين يغادر البالد  

محمد بن راشد: 
عزنا وحاضرنا ومستقبلنا معًا

معــالــــم الدولــــــة 
تتزين بألوان العلم السعودي

17.9 مليار دوالر حجم التبادل التجاري 
بيـــــــــن البلـــــدين خـــــالل النصــــــف األول

أنموذج فريد من العالقات السياسية 
والدبلوماسية واالقتصادية والثقافية 

نيويورك )وام(

زايد  بن  عبداهلل  الشيخ  سمو  أكــد 
والتعاون  الخارجية  وزير  نهيان،  آل 
ــارات وحلف  ــة اإلمـ الــدولــي، أن دول
تجمعهما  »الناتو«  األطلسي  شمال 
تعزيز  ــى  إل تهدف  متميزة  شــراكــة 
وصــون  المنطقة،  فــي  االســتــقــرار 
السلم واألمن الدوليين، مشيراً إلى 
الحرص على تنمية التعاون الثنائي 
بين الجانبين في مختلف المجاالت. 

لقاء سموه، معالي  جاء ذلك خالل 
ينس ستولتنبرغ، األمين العام لحلف 
شــمــال األطــلــســي »الـــنـــاتـــو«، على 
هامش أعمال الجمعية العامة لألمم 
المتحدة في نيويورك. كما أكد سموه 
للمساهمة  استعداد دولة اإلمــارات 
في دعم الجهود كافة الرامية إلعادة 
االستقرار وإرساء السالم من خالل 
الحل الدبلوماسي المستدام، خالل 
وزير  كوليبا،  دميتري  معالي  لقائه 

خارجية أوكرانيا. )طالع ص 32 - 33(

مصطفى عبد العظيم )دبي(

الطيران  رحــالت  على  المجدولة  المقعدية  السعة  ارتفعت 
العاملة في مطارات الدولة منذ نهاية شهر أغسطس الماضي 
لبيانات مؤسسة  5.07 مليون مقعد مجدول، وفقاً  لتصل إلى 
جديد  مقعد  مليون   1.25 إضافة  أظهرت  التي  جي«  أيه  »أو 
خالل األسبوع الجاري، ما يعكس الزخم المتواصل في تعافي 
 %85 قطاع النقل الجوي في دولة اإلمارات واستعادته لنحو 

»كوفيد-19«. من مستوياته قبل جائحة 
بيانات  تزويد  في  المتخصصة  المؤسسة  بيانات  وبحسب 
على  اإلمــارات  دولة  حافظت  الطيران،  وشركات  المطارات 
 20 أكبر  قائمة  بين  إقليمياً  واألول  عالمياً   18 الـ  مركزها 
هذا  الطيران  لشركات  المجدولة  المقعدية  السعة  في  سوقاً 
المتحدة  الــواليــات  تصدرتها  التي  القائمة  وهــي  األســبــوع، 

)29 والصين والهند. )طالع ص 

ســــــــــــوق 
أبوظبي 

األفضـــــل أداًء 
عربيـــــــًا 

أبوظبي )وام(

أعلن صندوق النقد العربي تقدم 
سوق أبوظبي لألوراق المالية 

على البورصات العربية من ناحية 
األداء بعد صعوده بنسبة %4.14 
خالل األسبوع الماضي، فضاًل عن 

تحقيقه أكبر نسبة ارتفاع على 
مستوى القيمة المتداولة وحجم 

التداول، نتيجة ارتفاع مؤشرات 
أداء قطاعات العقارات والطاقة 
والصناعة واالتصاالت والقطاع 

المالي. 
الــصــنــدوق، أن ســوق دبي  وأضـــاف 
أداء بين  أفضل  المالي سجل ثاني 
صعوده  بعد  العربية  البورصات 

بنسبة 3.82%. )طالع ص 29(

 8.2
مليــــار درهــــــــــــــم 
سيولة األسهم 

المحلية

التقى األمين العام للحلف ووزراء خارجية

استعراض أزمة الطاقــــــة والغـــــــذاء 
وسبل تحقيق االستقرار الدولي

عبدهللا بن زايـد: شراكــــــــــة 
متميزة بني اإلمــارات و»الناتــو«

5 ماليــــــني مقعـــــــــد مجـــــدول

على رحالت الطيران يف الدولة

 أبوظبي )االتحاد(

أعلنت مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، 
الثالثة من  المحطة  أمــس، بدء تشغيل 
محطات براكة للطاقة النووية السلمية 
في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، من 
قبل شركة نواة للطاقة التابعة للمؤسسة، 
والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات 

بــراكــة، األمـــر الـــذي يعد بــدايــة الرفع 
التدريجي لطاقة مفاعل المحطة وصوالً 

إلى التشغيل التجاري بعد أشهر عدة.
وأكــد سمو الشيخ حمدان بن زايــد آل 
نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، 
يؤكد  الثالثة  المحطة  تشغيل  بداية  أن 
نجاح جهود اإلمارات الرامية إلى تحقيق 
للحياد  االستراتيجية  مبادرتها  أهــداف 

تنويع  عبر  عام 2050  بحلول  المناخي 
مصادر الطاقة الصديقة للبيئة، وتسريع 
خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة 
وفــور تشغيلها  المحلي.  المستوى  على 
الثالثة  المحطة  ستضيف  ــاً،  ــجــاري ت
ــى 1400 مــيــغــاواط أخــرى  مــا يصل إل
االنبعاثات  مــن  الخالية  الكهرباء  مــن 

الكربونية. )طالع ص 16 - 17(

وصـــــواًل إلى التشغيــــــل 
التجاري بعد أشهر عدة 

حمدان بن زايــــد: نجــــاح لإلمارات فــــي مبادرتهــــــا لتحقيــــق الحيــــاد المناخــــي

بدء تشغيل ثالثة محطات »براكة« للطاقة النووية

عبداهلل بن زايد يلتقي دميتري كوليبا )تصوير: سعيد جمعوه(

 حامد بن زايد يشهد تخريج دفعة من طلبة جامعة محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية            

بتوجيهات خالد بن محمد بن زايد.. ابتعاث 6000 طالب وطالبة إلى أميركا وكندا
ذياب بن محمــــــد بن زايـــــد: تمكــــين الشباب أمر جوهري لتقــــدم العالـــــم العربـــــــي

19
20

إضافة 1.25 مليون مقعد جديد خالل أسبوع

مسيرتها  تجدد  والنهضة،  االستقرار  مملكة  السعودية، 
اقتصادية  إنجازات  بترسيخ  ـــ92،  ال الوطني  اليوم  في 
وتجارية وثقافية ورياضية، وجهود سياسية ودبلوماسية 
ورؤية  وشعوبها،  دولها  واستقرار  المنطقة  أمن  تنشد 
للمواطن، وتسعى نحو  الرخاء  تنموية تستهدف تحقيق 
وضع المملكة في مصاف دول العالم المتقدم، وتطمح 
إلى تعميق الشراكات والتعاون مع دول العالم من أجل 

مستقبل اإلنسانية.
والهدف،  الرؤية،  في  شراكة  والسعودية..  اإلمــارات 
اجتماعي  وامــتــداد  وتــاريــخ  إرث  يجمعهما  والمصير. 
والسلم،  األمن  تدعم سيادة  راسخة  وثوابت  وجغرافي، 
الطرق  أقصر  بــأن  وتؤمنان  والعنف،  اإلرهـــاب  وتنبذ 
والدبلوماسية  الحوار  نهج  من  اإلعــالء  ذلــك،  لتحقيق 
التنمية  تقودان مسيرة  كما  والصراعات،  األزمات  لحل 
العالم  وتشاركان  المنطقة،  في  الشاملة  االقتصادية 
اإلنسانية  للتحديات  حلول  إلــى  الــوصــول  فــي  جــهــوده 

المشتركة.
لمشاركة  اإلمارات  اختارته  الذي  الشعار  أبداً«  »معاً 
الوطني،  باليوم  فرحتهم  وشعبها  وقيادتها  السعودية 
بين  والتكاتف  والــعــالقــات  الــرابــط  قــوة  مــدى  ليترجم 
السنوات  خالل  بينهما  التجارة  نمت  اللتين  الشقيقتين 
شاملة  شــراكــة  إطـــار  فــي   ،%92.5 الماضية  العشر 
رسختهما أكبر االقتصادات اإلقليمية واألكثر تأثيراً في 
لألمن  قوياً  والعالم، وعززت مكانتهما ضامناً  المنطقة 
لالزدهار  وعنواناً  والدولي،  والعربي  الخليجي  القومي 
قيادة  والسعودية  عام  كل  الواعد.  والمستقبل  والتنمية 

وحكومة وشعباً بألف خير.

عهده، وأدعو اهلل أن يديم عليهم الخير.. 
للمملكة وشعبها مشاعر حب في قلوبنا.. 
بتالحمنا..  ونفخر  وأخوتنا..  أهلنا  هم 
وحاضرنا  معاً..  وعّزنا  معاً..  فخيرنا 

ومستقبلنا معاً أبداً بإذن اهلل«.
تربط  التي  األخوية  العالقات  وتعد 
فريداً  أنــمــوذجــاً  والمملكة  ــارات  ــ اإلم
وما  وتكامليتها  عمقها  ــى  إل بالنظر 
تتضمنه من تاريخ حافل بالتعاون على 
المجاالت  التي شملت  مختلف الصعد 
واالقتصادية  والدبلوماسية  السياسية 

والثقافية وغيرها.
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اإلمارات

سيف بن زايد وحمدان بن محمد بن زايد

رئيس الدولة في وداع ملك البحرين في مطار الرئاسة )تصوير: محمد الحمادي(

رئيس الدولة مصافحًا حمد بن عيسى أثناء مغادرته الدولة  

رئيس الدولة يصافح خالد بن حمد بن عيسى بحضور ناصر بن حمد

رئيـــــس 
الدولــة

في مقدمة مودعي 
ملك البحرين 

أبوظبي )وام(

 غادر صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل مملكة البحرين الشقيقة، أمس، الدولة بعد 

زيارة أخوية. وكان يف وداع جاللته لدى مغادرته مطار 
الرئاسة.. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل«. كما كان يف وداعه.. 
الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ 
حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان.



محمد بن راشد: عّزنا معًا.. وحاضرنا ومستقبلنا معًا
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أبوظبي )االتحاد(

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«، 
المملكة العربية السعودية باحتفاالتها 

بيومها الوطني الـ92، كما هنأ سموه، خادم 

الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة 

العربية السعودية، وولي عهده بهذه 
المناسبة الوطنية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم في تغريدة على 

»تويتر« أمس: »في اليوم الوطني 

السعودي أهنئ المملكة، وأهنئ الملك 
سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، وأدعو 

اهلل أن يديم عليهم الخير.. للمملكة 
وشعبها مشاعر حب في قلوبنا.. هم أهلنا 

وأخوتنا.. ونفخر بتالحمنا.. فخيرنا معًا.. 
وعّزنا معًا.. وحاضرنا ومستقبلنا معًا أبدًا 

بإذن اهلل«.

للمملكة
وشعبها مشاعر 
حب في قلوبنا

اإلمارات والسعودية.. 
المصير واحد



أبوظبي )وام(

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية 
التحتية عمق العالقات األخوية واالستراتيجية الراسخة التي تجمع 
بين دولة اإلمارات والمملكة العربية السعودية. وقال معاليه في كلمة 

له بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 92: »شهدت المملكة إنجازات 
طموحة منذ تأسيسها ويواصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 

بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية مسيرة اإلنجازات 
الطموحة في الطاقة واالقتصاد والتنمية المستدامة وغيرها من المجاالت 

في إطار »رؤية 2030« لتكون اليوم في مصاف الدول المتقدمة والدور 
المحوري الذي تلعبه على المستويين اإلقليمي والدولي في العديد من 

المجاالت، وخاصة في قطاع الطاقة«. 
وعبر عن عميق اعتزازه بما حققته السعودية من نمو وتقدم وازدهار 

والنجاحات الباهرة في بناء أجيال طموحة قادرة على مواكبة مسيرة 
اإلنجازات.. مؤكدًا أن ما حققته السعودية من إنجازات مدعاة فخر لكل 

إماراتي في إطار العالقات األخوية الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين 
الشقيقين وباتت مثااًل يحتذى به عالميًا. 

أبوظبي )وام(

قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية إن 
اليوم الوطني السعودي الـ 92، يمثل مناسبة للتعبير عن االعتزاز بالعالقات 

والروابط التاريخية المتجذرة بين دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة 
العربية السعودية، ويؤكد تمسكنا بالثوابت المشتركة ووحدة المصير 

المشترك الذي يربط قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.  وأضاف »انعكست 
قوة العالقات بين دولة اإلمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية 

من خالل النمو المتواصل في القطاعات االستراتيجية كافة، السيما 
االقتصادية والتجارية، حيث شهد حجم المبادالت التجارية بين البلدين نموًا 

بنسبة 6.6% خالل النصف األول من عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 
2021، وشكلت إجمالي الصادرات وإعادة التصدير من اإلمارات إلى السعودية 
ما نسبته 75% من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين خالل النصف 

األول من عام 2022، مقابل 25% للواردات اإلماراتية. وعلى الصعيد االستثماري 
جاءت دولة اإلمارات في طليعة الدول المستثمرة في السعودية بإجمالي 

استثمارات تراكمية قدرت بأكثر من 44 مليار درهم، فيما تعد السعودية أكبر 
شريك استثماري لدولة اإلمارات على المستوى الخليجي والعربي واإلقليمي«. 

ثاني الزيودي: سهيل المزروعي:
ثوابت مشتركة إنجازات طموحة

عجمان )وام(

تقدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان 
بخالص التهاني القلبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة 

قيادة وحكومة وشعبًا بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 92. 
وقال سموه: »عيد الشعب السعودي الشقيق عيد لنا، وأفراح 
المملكة أفراحنا، تجمعنا وحدة الهدف والمصير المشترك 

والتاريخ، معًا وتحت القيادة الحكيمة في البلدين نمضي 
نحو مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا بتوحيد الطاقات والرؤى 

واألفكار، وتنسيق الجهود وتعزيز التكامل في جميع المجاالت 
لمصلحة بلدينا وشعبينا الشقيقين«. 

وأكد سمو ولي عهد عجمان في كلمة له بهذه المناسبة، 
أن اليوم الوطني السعودي.. يوم توحيد المملكة وشعبها 
تحت راية واحدة وقيادة رشيدة أرست دعائم تلك الدولة 
الفتية رغم عظم التحديات، حيث تمّكنت بصبر وحنكة 

وعزم وتصميم من قيادتها من نجاح تلو اآلخر ومن إنجاز إلى 
إنجاز عزز النهضة الحقيقية الشاملة التي تشهدها المملكة 

في جميع المجاالت والصعد، السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية والتعليمية والتنموية عبر سنوات من العمل 
الشاق والجهد المتواصل من أجل إسعاد أبنائها. وأشاد سموه 

بالسياسة الحكيمة للسعودية والتي جعلتها تحتل اليوم 
مكانتها المرموقة المستحقة في المجال العربي واإلقليمي 

واإلسالمي والعالمي وتأثيرها الكبير والواضح في قضايا 
األمتين العربية واإلسالمية والعالم مما أكسبها احترام 

وتقدير الجميع. 
وأضاف سموه: »إننا في هذه المناسبة الوطنية الخالدة نعتز 

ونفخر بالعالقات القوية والراسخة والمتجذرة التي تجمع 
بين قيادة البلدين وبين شعبينا الشقيقين والتي أساسها 
الدين واللغة والتاريخ والهدف الواحد وتتجلي في معاني 

األخوة والود واإلخاء والعادات والتقاليد المشتركة«. وقال 
سموه في ختام كلمته: »ندعو اهلل أن يديم على المملكة 

األمن واألمان، والنهضة واالزدهار، والخير والرخاء، والمزيد 
من اإلنجازات في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين 

الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب 
السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة«.

عمار النعيمي:

عيدهم عيدنا وأفراحهم أفراحنا

أبوظبي )االتحاد(

أكدت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك بن محمد آل نهيان 
رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة على أن االحتفال 

باليوم الوطني السعودي مناسبة غالية يلتف حولها شعبا 
البلدين الشقيقين في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

والمملكة العربية السعودية فخرًا واعتزازًا بالمكتسبات 
الحضارية التي تحققت خالل هذه المسيرة المباركة 

للمملكة. وأشارت إلى أن العالقات اإلماراتية السعودية 
تقدم نموذجًا يحتذى به في العالقات العربية – العربية، 

فهي عالقات ذات جذور راسخة في عمق التاريخ، مرتكزة 
على وشائج األخوة والمحبة وعالقات القربى، والمصير 

الواحد والمصالح المشتركة التي تستهدف خير ورفاه 
الشعبين الشقيقين. وقالت: إن هذه العالقات تمضي إلى 
االزدهار دائمًا بفضل الرعاية التي يوليها صاحب السمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه اهلل، 
وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وولي عهده 

األمين صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود، حيث تولي القيادة الرشيدة في بلدينا 

الشقيقين كل الرعاية واالهتمام لهذه المسيرة المباركة 
التي تجمع الشعبين الشقيقين، وتترجم هذه الرعاية رسالة 

بلدينا ومصيرهما المشترك وغايتهما من تحقيق التنمية 
البشرية وبناء اإلنسان واالرتقاء بمختلف المجاالت التي 
تعزز من المكتسبات الحضارية للدولتين الشقيقتين، وهو 
نهج ترجمته دولة اإلمارات والمملكة تقدمًا وازدهارًا طوال 

العقود الماضية، وكّرسه شعبا البلدين عماًل خّيرًا واستثمارًا 
لمكتسبات تنمو وتزدهر. وأشارت إلى أن االحتفال باليوم 

الوطني السعودي، ترجمة صادقة لما يكّنه أبناء وبنات 
اإلمارات من فخر واعتزاز للمملكة طوال هذه المسيرة 

التي امتدت لعقود من التميز والريادة واإلبداع في خدمة 
األمة والبشرية كافة، ومع احتفاالت اليوم الوطني الثاني 

والتسعين نبعث بكل الفخر واالمتنان رسائل محبة إلى 
المملكة قيادة وحكومة وشعبًا، سائلين المولى عّز وجّل أن 

يجعل مسيرتها في ازدهار وتقدم دائم وأن يديم على بلدينا 
الغاليين نعمة األمن واالستقرار والسالم.

موزة بنت مبارك:

عقود من التميز والريادة

)وام( أبوظبي 

أكد الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة 
السعودي هو احتفاء  الوطني  باليوم  أن االحتفال  السعودية  العربية 

السعودية  العربية  والمملكة  اإلمارات  دولة  بين  والتعاون  الخير  بشراكة 
الشقيقة. 

وقال في مقال له بهذه المناسبة إن العالقات بين دولة اإلمارات 
الصعد  على  والتكاتف  للتعاون  وثريًا  استثنائيًا  نموذجًا  تعد  والمملكة 

كافة. وفيما يلي نص المقال.. »في البداية يطيب لي أن أتقدم بأسمى 
الملك سلمان بن  الشريفين  الحرمين  إلى خادم  والتبريكات  التهاني  آيات 

الملكي األمير  عبدالعزيز آل سعود »حفظه اهلل«، وإلى صاحب السمو 
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ونائب رئيس الوزراء 

المملكة نحو  92، حيث تمضي  ال  السعودي  الوطني  اليوم  بمناسبة 
المستمرة من  الجهود  والتطور بثقة وعزم، بفضل  التنمية  المزيد من 
السعودي مناسبة غالية على  الوطني  اليوم  إن  الرشيدة.  قبل قيادتها 
واالجتماعية  االستراتيجية  للعالقات  نظرًا  اإلمارات،  دولة  في  قلوبنا 

إلى تاريخ شيد بنيانه اآلباء  والتي استندت  المتجذرة بين بلدينا، 
المؤسسون، وتغذت أوردته من أواصر النسب وروابط الدم، ومن العزيمة 
والشعبين  البلدين  مصالح  تحقيق  عند  تقف  لم  التي  للتعاون  المشتركة 
أينعت ثمارًا وعطاء غير محدود لخدمة اإلنسانية  الشقيقين فقط، بل 
الشعوب.  ورفاه  والسالم  واألمن  والتنمية  أينما كانت، لتحقيق االستقرار 

المملكة  تقدمها  التي  السامية  المعاني  المناسبة  هذه  في  تتجدد 
باإلنجازات،  حافلة  مسيرة  معها  ونتذكر  اإلنساني،  المجتمع  لخدمة 

المملكة  معها  ولتتحول  المجاالت  جميع  في  شاملة  بنهضة  اليوم  تتوج 
في زمن قياسي إلى مصاف الدول المتقدمة وال سيما مع اقتراب 

المنطقة  التي تعد خريطة طريق تدفع   ،2030 السعودية  تحقيق رؤية 
والمملكة نموذجًا  العالقات بين دولة اإلمارات  للنمو واالزدهار. وتعد 
الذي وجد  الصعد كافة األمر  والتكاتف على  للتعاون  استثنائيًا وثريًا 
التي  القضايا  إزاء مختلف  الشقيقين  البلدين  صداه عمليًا في تعاضد 

والرؤى  البلدين،  التام بين  التفاهم  المنطقة من خالل  تعاملت معها 
الزيارات  أن  المنطقة. ال شك  العديد من قضايا  المنسجمة تجاه 

عالقات  لترسيخ  المشتركة  الرغبة  على  دليل  خير  تعتبر  المتبادلة، 
التاريخي وتعزيزها فضال عن كونها مؤشرًا  والترابط  والتعاون  األخوة 

الدولتان بكل عزم  المتبادل. وتمضي  والتعاون  التفاهم  إلى تقدم مستوى 
المتبادل،  القائم على األخوة واالحترام  التعاون  نحو مستقبل مشرق من 

واالستقرار،  والتقدم  بالرخاء  البلدين  شعبي  وطموحات  آمال  لتحقيق 
إلى تحقيقها،  الدولتان  التي تسعى  والطموحات  الرؤى  الكثير من  فهناك 

التعاون بين  لتعزيز  االتفاقيات،  العديد من  والتي توجت بتوقيع 
التي  الكبيرة  واإلمكانات  الموارد  من  القصوى  االستفادة  وتحقيق  البلدين 

وأكثرها  اإلقليمية  االقتصادات  أكبر  من  بوصفهما  البلدان  بها  يحظى 
الدائم بين  الروابط األخوية والتعاون  إن  المنطقة والعالم.  تأثيرًا في 

بوجه  والعربي  الخليجي  القومي  لألمن  قوية  ضمانة  تمثل  البلدين 
الشقيقين تجاه مجمل  البلدين  عام، وخاصة مع تطابق وجهات نظري 

التحديات  مع  التعامل  في  والمثمر  البناء  وتعاونهما  المنطقة،  قضايا 
والقوى  واإلرهاب،  التطرف  التصدي لخطر  التي تواجهها، وفي مقدمتها 

المنطقة.  التدخالت الخارجية في دول  الداعمة له، ومواجهة  واألطراف 
ال شك أن ما يجمع دولة اإلمارات والمملكة أكبر من أي معاهدة أو 

مستمر  الدولتين  بين  فالتنسيق  تحالف،  أي  من  وأعمق  اتفاقية 
في  واحد.  ومستقبلهما  مصيرهما  ألن  المستويات،  أعلى  وعلى  ومتواصل 

واليمن  المناسبة بالخير  المملكة هذه  أن يعيد على  الختام نسأل اهلل 
الشريفين  الحرمين  لخادم  والعافية  الصحة  موفور  ونتمنى  والبركات، 

وولي عهده األمين، وإلى الشعب السعودي المزيد من التقدم واالزدهار 
والمحبة،  الشقيقين األخوة  البلدين  وأن يديم على شعبي  والرخاء، 

والمحبة، ففرح  القربى  العديد من وشائج  فنحن شعب واحد تجمعنا 
أعيادنا«. وأعيادها  فرحنا،  هو  المملكة 

نهيان بن سيف:
شراكة الخير والتعاون

أبوظبي )وام(

أعرب معالي عبد اهلل بن طوق المري، وزير االقتصاد، عن أصدق وأطيب 
التهاني إلى األشقاء في المملكة العربية السعودية.

 وقال إن العالقات اإلماراتية السعودية نموذج للعالقات األخوية والتكامل 
في الرؤى والطموح الخليجي والعربي المشترك نحو تنمية اقتصادية 
شاملة ومستقبل أكثر تقدمًا وازدهارًا ورخاء لشعبي البلدين الشقيقين 

وشعوب المنطقة. وأكد معاليه أن الروابط التي تجمع اإلمارات والسعودية 
تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، وتعززها روابط األخوة والمصير 

المشترك، وهي نموذج يحتذى به للشراكة االستراتيجية الشاملة بين 
الدول العربية، ومثااًل على الوعي المشترك بطبيعة المتغيرات اإلقليمية 

والدولية المحيطة، وأهمية التعامل معها بسياسات ومواقف متسقة 
ومتكاملة. وأضاف أن أجندة التعاون االقتصادي والتجاري ُتترجم قوة 
الروابط الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، حيُث تمثل المملكة 

العربية السعودية الشريك التجاري األول لإلمارات على مستوى الدول 
العربية، والثالث على المستوى العالمي بعد الصين والهند، خالل األعوام 

الخمسة الماضية من 2017 حتى 2021 شهد التبادل التجاري بين البلدين 
نموًا يقدر بـ57.4%. وشهد النصف األول من عام 2022 قيمة تبادالت 

تجارية بلغت 65.6 مليون درهم وبنسبة نمو 6.6% عن الفترة ذاتها من العام 
الماضي. وُتمثل دولة اإلمارات أكبر شريك تجاري عربي للمملكة العربية 
السعودية، وبنسبة تصل إلى 43% من تجارة مجموعة الدول العربية مع 

السعودية خالل عام 2021. 

وزير االقتصاد: 
رؤى متكاملة

أبوظبي )االتحاد(

أكدت أمل العفيفي، األمين العام لجائزة خليفة التربوية على قوة ومتانة 
العالقات التي تجمع دولة اإلمارات العربية المتحدة بالمملكة العربية 

السعودية، وهي عالقات تاريخية ومزدهرة على مر العصور بفضل الرعاية 
التي توليها القيادة الرشيدة للبلدين الشقيقين، وما يرتبط بهذه الرعاية 

من تعاون وثيق ينعكس بالخير على مصلحة البلدين الشقيقين في 
جميع المجاالت التنموية، وهو ما نلمسه من محبة وتقدير بين الشعبين 

الشقيقين، واعتزاز بما تحقق من منجزات حضارية في هذه الشراكة 
األخوية التي جمعت البلدين الشقيقين ورسمت مستقباًل مشرقًا لهما على 

الدوام.
وأشارت العفيفي إلى اعتزاز األمانة العامة لجائزة خليفة التربوية بتعاون 

األشقاء في المملكة العربية السعودية مع الجائزة في مختلف الدورات 
منذ انطالق مسيرتها في عام 2007، حيث سجل المرشحون والفائزون من 

المملكة الشقيقة تميزًا دائمًا في مسيرة الجائزة في مختلف المجاالت 
المطروحة في التعليم العام والعالي، مشيرة إلى أن االحتفال باليوم 

الوطني السعودي هو احتفال بمنجزات ومكتسبات وطنية خالدة للمملكة 
الشقيقة، وهو مناسبة أيضًا نسلط فيها الضوء في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة على خصوصية العالقة وتفردها مع األشقاء في السعودية التي 
ندعو اهلل دائمًا أن يحفظها ذخرًا لألمة والعالم.

»خليفة التربوية«:
محبة وتقدير 

مسيـــــرة حــافلـــــة باإلنجـــــــازات توجتهــــــــا 
بنهضـــة شاملـــة فـــي جميـــع المجــــاالت 

اإلمارات والسعودية تمضيان بكل عزم 
لتحقيــــق آمــــال وطمـوحــــات الشعبيــــن

الشـارقـــــة تحتفــــي باألشقـــــاء أطفـال أم القيويـــن يحتفــون

أم القيوين )االتحاد( 

عبر عدد من األطفال في أم القيوين عن فرحتهم باليوم الوطني السعودي الذي 
يصادف 23 سبتمبر من كل عام، وذلك  بارتداء الزي السعودي ورفع األعالم، 

ومشاركة األشقاء فرحتهم بهذا اليوم. كما نظمت عدد من مدارس أم القيوين يومًا 
خاصًا لالحتفاء باليوم الوطني السعودي، تضمن توزيع الهدايا واألعالم وارتداء 

الزي األخضر، الذي يرمز إلى علم السعودية، معبرين عن مشاعرهم األخوية، التي 
تربط البلدين الشقيقين.

أطفال يرفعون علمي اإلمارات والسعودية )من المصدر(

الشارقة )االتحاد( 

لشرطة  العامة  الــقــيــادة  استقبلت 
العربية  المملكة  من  األشقاء  الشارقة 
عبر  الدولة  إلــى  القادمين  السعودية 
ــي، بــالــهــدايــا  ــدولـ ــشــارقــة الـ مــطــار ال
وبطاقات التهنئة، وذلك احتفاًء باليوم 
 23 يصادف  الــذي  السعودي  الوطني 
سبتمبر من كل عام، في تعبير صادق 
عن  عمق المشاعر األخوية التي تجمع 

بين الدولتين والشعبين الشقيقين. 
ــد الــمــقــدم مــحــمــد الــظــهــوري،  ــ وأك
بشرطة  العامة  العالقات  قسم  رئيس 
الـــشـــرطـــة على  الـــشـــارقـــة، حــــرص 
األخوية  والــروابــط  المشاعر  ترجمة 

هــذا  ــي  ف الشقيقين  الشعبين  بــيــن 
تعكسه  لما  إماراتي،  لكل  المهم  اليوم 
مــن الـــوحـــدة والــمــصــيــر الــمــشــتــرك. 
الوثيقة والعميقة بين دولة  فالعالقات 
والمملكة  المتحدة  العربية  اإلمــارات 
نموذجاً  أصبحت  السعودية  العربية 

يحتذى به في العالقات بين الدول.
ــبـــال اســتــحــســان  ــقـ ــتـ ــى االسـ ــ ــ والق
العربية  الــمــمــلــكــة  مــن  الــمــســافــريــن 
سعادتهم  عــن  مــعــربــيــن  الــســعــوديــة، 
التي  االحــتــفــال  لمظاهر  وتقديرهم 
في  الشقيقة  اإلمــــارات  بها  تــشــارك 
السعودي،  الوطني  باليوم  االحــتــفــاء 
بها  قــام  التي  الكريمة  اللفتة  ولــهــذه 

موظفو شرطة الشارقة. شرطة الشارقة تستقبل السعوديين في المطار )من المصدر(
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فعــاليـــات احتفاليـــة فـــي دبـــي

دبي )وام( 

تنطلق اليوم في دبي وعلى مدار أربعة أيام العديد من الفعاليات واألنشطة 
المميزة احتفاًء باليوم الوطني الـ 92 للمملكة العربية السعودية والتي تضفي 
أجواء البهجة بهذه المناسبة السعيدة، وتؤكد العالقات األخوية الوثيقة بين 

الشعبين الشقيقين. وبإمكان السكان والزوار واألشقاء السعوديين االحتفال 
باليوم الوطني السعودي في دبي من خالل حضور عدد من الحفالت الغنائية 

والموسيقية والفعاليات الترفيهية. وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي 
لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: »نشارك أشقاءنا السعوديين فرحتهم عبر 

مجموعة من الفعاليات والحفالت والعروض واألنشطة المتنوعة، حيث تنتشر 
المظاهر االحتفالية في العديد من المعالم البارزة لدبي، باإلضافة إلى قيام 

شركائنا بتقديم تخفيضات خاصة لألشقاء السعوديين بهذه المناسبة العزيزة«. 
ومن المظاهر االحتفالية بهذه المناسبة، إضاءة أشهر معالم دبي بلون علم 

السعودية، بما في ذلك »برج العرب« و»عين دبي« و»برواز دبي« و»متحف 
المستقبل«، كما ستضاء سماء دبي باأللعاب النارية في »ذا بييتش« و»بلوواترز« 

عند الساعة 8:30 مساء.

»زايد العليا« تحتفل باليوم الوطني السعودي

أبوظبي )االتحاد(

تحت شعار »معًا أبدًا« تحتفل مؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم بمناسبة اليوم الوطني 
الـ92 للمملكة العربية السعودية الشقيقة. وأهدى منتسبو مؤسسة زايد العليا ألصحاب 

الهمم إلى الشعب السعودي الشقيق وشركاء المؤسسة بالمملكة العربية السعودية، مركز 
الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة، ومدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات اإلنسانية، 

وجمعية األطفال ذوي اإلعاقة بالرياض عماًل فنيا يعبر عما يربط دولة اإلمارات العربية 
والمتحدة والمملكة العربية السعودية من تاريخ، وروابط وثيقة. ويحمل العمل الفني الذي 

يتضمن احتفال أصحاب الهمم معبرين عن فرحتهم باليوم الوطني ألشقائهم بالمملكة 
بتلك المناسبة على وقع أغنية شعب واحد رسالة تؤكد أن شعار »معًا أبدًا« أكبر بكثير من 

مجرد شعار بين اإلمارات والمملكة، وأنه شعار لخير اإلنسان واألوطان، ويتضمن العمل 
الفني توثيق لعدد من لقاءات قادة البلدين الشقيقين في مختلف المناسبات.

»معـــــــًا أبـــــــدًا« أكبـــــر بكثيـــــر مــــن مجـــــــرد شعـــار

السعودية
الشريك األول ألبوظبي 
فـــــــــي حجــــــــــم التجــــــــارة

أبوظبي )االتحاد(

 تجاوز حجم التبادل التجاري بين إمارة 
أبوظبي والمملكة العربية السعودية خالل 

الفترة من 2019 حتى أغسطس الماضي 
192 مليارًا و157 مليون درهم بحسب بيانات 

اإلدارة العامة لجمارك أبوظبي. وبلغت 
قيمة التصدير 86 مليارًا و814 مليون درهم، 
فيما وصل حجم إعادة التصدير من أبوظبي 

أكثر من 56 مليارًا و997 مليون درهم، 
واالستيراد 48 مليارًا و346 مليون درهم. 

وقال راشد الحج المنصوري مدير عام 
اإلدارة العامة لجمارك أبوظبي، إن العالقات 

التجارية بين دولة اإلمارات والمملكة 
العربية السعودية تشهد نموًا متسارعًا 

وهو ما يعكس قوة التكامل والشراكة بين 
البلدين الشقيقين منذ عقود، وما تتميز 

به من رغبة قوية في تطوير التعاون 
الثنائي، السيما في المجاالت االقتصادية 
والتجارية واالستثمارية.  وأكد أن المملكة 
العربية السعودية الشقيقة تعد ضمن أهم 
الشركات التجاريين االستراتيجيين إلمارة 

أبوظبي محافظة على الصدارة في المركز 
األول في ظل التعاون المستمر مع األشقاء 

بما يعزز منظومة العمل الجمركي، موضحًا 
أنه كان للسعودية النصيب األكبر من حجم 
التجارة مع أبوظبي حسب الدول من القيمة 

اإلجمالية خالل النصف األول من عام 
2022، إذ تجاوزت 28 مليارًا و636 مليون 

درهم بنسبة نمو %3 مقارنة بنفس الفترة 
من عام 2021 حيث سجلت 27 مليارًا و906 

ماليين درهم.  

»االتحاد« و»اإلمارات« يسيران 114 رحلة أسبوعيًا

الناقالت الوطنية تعزز رحالتها إلى السعودية

أبوظبي )وام(

عززت الناقالت الوطنية لدولة 
اإلمارات رحالتها إلى المملكة 
العربية السعودية على مدار 
السنوات الماضية في خطوة 

تستهدف مواكبة طلب العمالء 
والنمو المطرد لحركة الطيران 

بين البلدين في ظل العالقات 
التاريخية المتجذرة والروابط 

االقتصادية والثقافية الراسخة 
التي تربط القيادتين والشعبين 

الشقيقين. 
وقالت الناقلتان الوطنيتان 

»االتحاد للطيران« و»طيران 
اإلمارات«، أنهما تسّيران نحو 114 

رحلة أسبوعية إلى 4 وجهات في 
المملكة العربية السعودية، فيما 

تسير »فالي دبي« رحالتها إلى 10 
وجهات، وتصل »العربية للطيران« 

إلى 9 وجهات، بينما تسير »ويز إير 
أبوظبي« رحالتها إلى وجهة واحدة 

فقط وهي الدمام. 
وذكرت »االتحاد للطيران« و»طيران 
اإلمارات« أن رحالتهما إلى المملكة 

العربية السعودية تصل إلى وجهات 
رئيسة وهي جدة الرياض والمدينة 

المنورة والدمام، موزعة بواقع 67 
رحلة أسبوعية لـ»طيران اإلمارات« 

من خالل طائرات »بوينغ777-« و47 
رحلة لـ»طيران االتحاد«. 

وأوضحت »االتحاد للطيران« انها 
من المقرر ان تقوم بزيادة رحالتها 
إلى المملكة إلى 55 رحلة أسبوعيًا 

اعتبارًا من 30 أكتوبر وحتى 15 
يناير القادم مع استئناف الرحالت 

الموسمية إلى المدينة المنورة. 
وذكرت »االتحاد للطيران« انها 

تسّير رحالتها إلى المملكة العربية 
السعودية اعتبارًا من عام 2005، 

ومنذ ذلك الحين سافر أكثر من 12 
مليون مسافر، مشيرة إلى انه خالل 

السنوات الخمس الماضية سافر 
نحو 1.7 مليون مسافر من وإلى 

جدة، مما يجعلها أكثر الوجهات 
إشغااًل لالتحاد للطيران في 

المملكة، تليها الرياض بـ1.4 مليون 
مسافر خالل الفترة ذاتها. 

وأشارت »االتحاد« إلى أن رحالتها 
إلى الدمام والرياض على متن 

طائرة إيرباص »A321« بسعة 196 
 »A320« مقعدًا، وطائرة إيرباص

بسعة 185 مقعدًا، فيما تسير 
الرحالت إلى جدة على طائرة 

»بوينغ 787-9« بسعة 290 مقعدًا، 
وطائرة »بوينغ 787-10« بسعة 327 
مقعدًا باإلضافة إلى طائرة إيرباص 

»A321« و»A320« بسعة 196 و185 
على التوالي. من جانبها، قالت 

»فالي دبي« إنها تسير رحالتها إلى 
10 وجهات في المملكة العربية 

السعودية وهي: الرياض، وجدة، 
والدمام، وتبوك، والقصيم، وابها، 
وينبع، وحائل، المدينة المنورة، 

والطائف.  
وأوضحت »العربية للطيران« أنها 

تسير رحالتها إلى 9 وجهات في 
المملكة العربية السعودية وهي 

جدة، الرياض، والدمام، والمدينة 
المنورة، والطائف، وينبع، والجوف، 

والقصيم، وحائل.

     »االتحاد « 
تعتزم زيادة رحالتها 

للمملكة إلى 55 
رحلة أسبوعيًا 

ما حققته السعودية من إنجازات مدعاة فخر لكل إماراتي 
في إطار العالقات األخوية الوثيقة التي تجمع البلدين 

والشعبين الشقيقين. وشهدت المملكة إنجازات طموحة منذ 
تأسيسها، ويواصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، 

مسيرة اإلنجازات في إطار »رؤية 2030« لتكون المملكة في 
مصاف الدول المتقدمة. 

إنجــــــــازاتإنجــــــــازات
المملكةالمملكة

فخـورون بـــ



أبوظبي )وام(

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية 
التحتية عمق العالقات األخوية واالستراتيجية الراسخة التي تجمع 
بين دولة اإلمارات والمملكة العربية السعودية. وقال معاليه في كلمة 

له بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 92: »شهدت المملكة إنجازات 
طموحة منذ تأسيسها ويواصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 

بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية مسيرة اإلنجازات 
الطموحة في الطاقة واالقتصاد والتنمية المستدامة وغيرها من المجاالت 

في إطار »رؤية 2030« لتكون اليوم في مصاف الدول المتقدمة والدور 
المحوري الذي تلعبه على المستويين اإلقليمي والدولي في العديد من 

المجاالت، وخاصة في قطاع الطاقة«. 
وعبر عن عميق اعتزازه بما حققته السعودية من نمو وتقدم وازدهار 

والنجاحات الباهرة في بناء أجيال طموحة قادرة على مواكبة مسيرة 
اإلنجازات.. مؤكدًا أن ما حققته السعودية من إنجازات مدعاة فخر لكل 

إماراتي في إطار العالقات األخوية الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين 
الشقيقين وباتت مثااًل يحتذى به عالميًا. 

أبوظبي )وام(

قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية إن 
اليوم الوطني السعودي الـ 92، يمثل مناسبة للتعبير عن االعتزاز بالعالقات 

والروابط التاريخية المتجذرة بين دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة 
العربية السعودية، ويؤكد تمسكنا بالثوابت المشتركة ووحدة المصير 

المشترك الذي يربط قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.  وأضاف »انعكست 
قوة العالقات بين دولة اإلمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية 

من خالل النمو المتواصل في القطاعات االستراتيجية كافة، السيما 
االقتصادية والتجارية، حيث شهد حجم المبادالت التجارية بين البلدين نموًا 

بنسبة 6.6% خالل النصف األول من عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 
2021، وشكلت إجمالي الصادرات وإعادة التصدير من اإلمارات إلى السعودية 
ما نسبته 75% من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين خالل النصف 

األول من عام 2022، مقابل 25% للواردات اإلماراتية. وعلى الصعيد االستثماري 
جاءت دولة اإلمارات في طليعة الدول المستثمرة في السعودية بإجمالي 

استثمارات تراكمية قدرت بأكثر من 44 مليار درهم، فيما تعد السعودية أكبر 
شريك استثماري لدولة اإلمارات على المستوى الخليجي والعربي واإلقليمي«. 

ثاني الزيودي: سهيل المزروعي:
ثوابت مشتركة إنجازات طموحة

عجمان )وام(

تقدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان 
بخالص التهاني القلبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة 

قيادة وحكومة وشعبًا بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 92. 
وقال سموه: »عيد الشعب السعودي الشقيق عيد لنا، وأفراح 
المملكة أفراحنا، تجمعنا وحدة الهدف والمصير المشترك 

والتاريخ، معًا وتحت القيادة الحكيمة في البلدين نمضي 
نحو مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا بتوحيد الطاقات والرؤى 

واألفكار، وتنسيق الجهود وتعزيز التكامل في جميع المجاالت 
لمصلحة بلدينا وشعبينا الشقيقين«. 

وأكد سمو ولي عهد عجمان في كلمة له بهذه المناسبة، 
أن اليوم الوطني السعودي.. يوم توحيد المملكة وشعبها 
تحت راية واحدة وقيادة رشيدة أرست دعائم تلك الدولة 
الفتية رغم عظم التحديات، حيث تمّكنت بصبر وحنكة 

وعزم وتصميم من قيادتها من نجاح تلو اآلخر ومن إنجاز إلى 
إنجاز عزز النهضة الحقيقية الشاملة التي تشهدها المملكة 

في جميع المجاالت والصعد، السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية والتعليمية والتنموية عبر سنوات من العمل 
الشاق والجهد المتواصل من أجل إسعاد أبنائها. وأشاد سموه 

بالسياسة الحكيمة للسعودية والتي جعلتها تحتل اليوم 
مكانتها المرموقة المستحقة في المجال العربي واإلقليمي 

واإلسالمي والعالمي وتأثيرها الكبير والواضح في قضايا 
األمتين العربية واإلسالمية والعالم مما أكسبها احترام 

وتقدير الجميع. 
وأضاف سموه: »إننا في هذه المناسبة الوطنية الخالدة نعتز 

ونفخر بالعالقات القوية والراسخة والمتجذرة التي تجمع 
بين قيادة البلدين وبين شعبينا الشقيقين والتي أساسها 
الدين واللغة والتاريخ والهدف الواحد وتتجلي في معاني 

األخوة والود واإلخاء والعادات والتقاليد المشتركة«. وقال 
سموه في ختام كلمته: »ندعو اهلل أن يديم على المملكة 

األمن واألمان، والنهضة واالزدهار، والخير والرخاء، والمزيد 
من اإلنجازات في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين 

الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب 
السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة«.

عمار النعيمي:

عيدهم عيدنا وأفراحهم أفراحنا

أبوظبي )االتحاد(

أكدت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك بن محمد آل نهيان 
رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة على أن االحتفال 

باليوم الوطني السعودي مناسبة غالية يلتف حولها شعبا 
البلدين الشقيقين في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

والمملكة العربية السعودية فخرًا واعتزازًا بالمكتسبات 
الحضارية التي تحققت خالل هذه المسيرة المباركة 

للمملكة. وأشارت إلى أن العالقات اإلماراتية السعودية 
تقدم نموذجًا يحتذى به في العالقات العربية – العربية، 

فهي عالقات ذات جذور راسخة في عمق التاريخ، مرتكزة 
على وشائج األخوة والمحبة وعالقات القربى، والمصير 

الواحد والمصالح المشتركة التي تستهدف خير ورفاه 
الشعبين الشقيقين. وقالت: إن هذه العالقات تمضي إلى 
االزدهار دائمًا بفضل الرعاية التي يوليها صاحب السمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه اهلل، 
وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وولي عهده 

األمين صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود، حيث تولي القيادة الرشيدة في بلدينا 

الشقيقين كل الرعاية واالهتمام لهذه المسيرة المباركة 
التي تجمع الشعبين الشقيقين، وتترجم هذه الرعاية رسالة 

بلدينا ومصيرهما المشترك وغايتهما من تحقيق التنمية 
البشرية وبناء اإلنسان واالرتقاء بمختلف المجاالت التي 
تعزز من المكتسبات الحضارية للدولتين الشقيقتين، وهو 
نهج ترجمته دولة اإلمارات والمملكة تقدمًا وازدهارًا طوال 

العقود الماضية، وكّرسه شعبا البلدين عماًل خّيرًا واستثمارًا 
لمكتسبات تنمو وتزدهر. وأشارت إلى أن االحتفال باليوم 

الوطني السعودي، ترجمة صادقة لما يكّنه أبناء وبنات 
اإلمارات من فخر واعتزاز للمملكة طوال هذه المسيرة 

التي امتدت لعقود من التميز والريادة واإلبداع في خدمة 
األمة والبشرية كافة، ومع احتفاالت اليوم الوطني الثاني 

والتسعين نبعث بكل الفخر واالمتنان رسائل محبة إلى 
المملكة قيادة وحكومة وشعبًا، سائلين المولى عّز وجّل أن 

يجعل مسيرتها في ازدهار وتقدم دائم وأن يديم على بلدينا 
الغاليين نعمة األمن واالستقرار والسالم.

موزة بنت مبارك:

عقود من التميز والريادة

)وام( أبوظبي 

أكد الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة 
السعودي هو احتفاء  الوطني  باليوم  أن االحتفال  السعودية  العربية 

السعودية  العربية  والمملكة  اإلمارات  دولة  بين  والتعاون  الخير  بشراكة 
الشقيقة. 

وقال في مقال له بهذه المناسبة إن العالقات بين دولة اإلمارات 
الصعد  على  والتكاتف  للتعاون  وثريًا  استثنائيًا  نموذجًا  تعد  والمملكة 

كافة. وفيما يلي نص المقال.. »في البداية يطيب لي أن أتقدم بأسمى 
الملك سلمان بن  الشريفين  الحرمين  إلى خادم  والتبريكات  التهاني  آيات 

الملكي األمير  عبدالعزيز آل سعود »حفظه اهلل«، وإلى صاحب السمو 
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ونائب رئيس الوزراء 

المملكة نحو  92، حيث تمضي  ال  السعودي  الوطني  اليوم  بمناسبة 
المستمرة من  الجهود  والتطور بثقة وعزم، بفضل  التنمية  المزيد من 
السعودي مناسبة غالية على  الوطني  اليوم  إن  الرشيدة.  قبل قيادتها 
واالجتماعية  االستراتيجية  للعالقات  نظرًا  اإلمارات،  دولة  في  قلوبنا 

إلى تاريخ شيد بنيانه اآلباء  والتي استندت  المتجذرة بين بلدينا، 
المؤسسون، وتغذت أوردته من أواصر النسب وروابط الدم، ومن العزيمة 
والشعبين  البلدين  مصالح  تحقيق  عند  تقف  لم  التي  للتعاون  المشتركة 
أينعت ثمارًا وعطاء غير محدود لخدمة اإلنسانية  الشقيقين فقط، بل 
الشعوب.  ورفاه  والسالم  واألمن  والتنمية  أينما كانت، لتحقيق االستقرار 

المملكة  تقدمها  التي  السامية  المعاني  المناسبة  هذه  في  تتجدد 
باإلنجازات،  حافلة  مسيرة  معها  ونتذكر  اإلنساني،  المجتمع  لخدمة 

المملكة  معها  ولتتحول  المجاالت  جميع  في  شاملة  بنهضة  اليوم  تتوج 
في زمن قياسي إلى مصاف الدول المتقدمة وال سيما مع اقتراب 

المنطقة  التي تعد خريطة طريق تدفع   ،2030 السعودية  تحقيق رؤية 
والمملكة نموذجًا  العالقات بين دولة اإلمارات  للنمو واالزدهار. وتعد 
الذي وجد  الصعد كافة األمر  والتكاتف على  للتعاون  استثنائيًا وثريًا 
التي  القضايا  إزاء مختلف  الشقيقين  البلدين  عمليًا في تعاضد  صداه 

والرؤى  البلدين،  التام بين  التفاهم  المنطقة من خالل  تعاملت معها 
الزيارات  أن  المنطقة. ال شك  العديد من قضايا  المنسجمة تجاه 

عالقات  لترسيخ  المشتركة  الرغبة  على  دليل  خير  تعتبر  المتبادلة، 
التاريخي وتعزيزها فضال عن كونها مؤشرًا  والترابط  والتعاون  األخوة 

الدولتان بكل عزم  المتبادل. وتمضي  والتعاون  التفاهم  إلى تقدم مستوى 
المتبادل،  القائم على األخوة واالحترام  التعاون  نحو مستقبل مشرق من 

واالستقرار،  والتقدم  بالرخاء  البلدين  شعبي  وطموحات  آمال  لتحقيق 
إلى تحقيقها،  الدولتان  التي تسعى  والطموحات  الرؤى  الكثير من  فهناك 

التعاون بين  لتعزيز  االتفاقيات،  العديد من  والتي توجت بتوقيع 
التي  الكبيرة  واإلمكانات  الموارد  من  القصوى  االستفادة  وتحقيق  البلدين 

وأكثرها  اإلقليمية  االقتصادات  أكبر  من  بوصفهما  البلدان  بها  يحظى 
الدائم بين  الروابط األخوية والتعاون  إن  المنطقة والعالم.  تأثيرًا في 

بوجه  والعربي  الخليجي  القومي  لألمن  قوية  ضمانة  تمثل  البلدين 
الشقيقين تجاه مجمل  البلدين  عام، وخاصة مع تطابق وجهات نظري 

التحديات  مع  التعامل  في  والمثمر  البناء  وتعاونهما  المنطقة،  قضايا 
والقوى  واإلرهاب،  التطرف  التصدي لخطر  التي تواجهها، وفي مقدمتها 

المنطقة.  التدخالت الخارجية في دول  الداعمة له، ومواجهة  واألطراف 
ال شك أن ما يجمع دولة اإلمارات والمملكة أكبر من أي معاهدة أو 

مستمر  الدولتين  بين  فالتنسيق  تحالف،  أي  من  وأعمق  اتفاقية 
في  واحد.  ومستقبلهما  مصيرهما  ألن  المستويات،  أعلى  وعلى  ومتواصل 

واليمن  المناسبة بالخير  المملكة هذه  أن يعيد على  الختام نسأل اهلل 
الشريفين  الحرمين  لخادم  والعافية  الصحة  موفور  ونتمنى  والبركات، 

وولي عهده األمين، وإلى الشعب السعودي المزيد من التقدم واالزدهار 
والمحبة،  الشقيقين األخوة  البلدين  وأن يديم على شعبي  والرخاء، 

والمحبة، ففرح  القربى  العديد من وشائج  فنحن شعب واحد تجمعنا 
أعيادنا«. وأعيادها  فرحنا،  هو  المملكة 

نهيان بن سيف:
شراكة الخير والتعاون

أبوظبي )وام(

أعرب معالي عبد اهلل بن طوق المري، وزير االقتصاد، عن أصدق وأطيب 
التهاني إلى األشقاء في المملكة العربية السعودية.

 وقال إن العالقات اإلماراتية السعودية نموذج للعالقات األخوية والتكامل 
في الرؤى والطموح الخليجي والعربي المشترك نحو تنمية اقتصادية 
شاملة ومستقبل أكثر تقدمًا وازدهارًا ورخاء لشعبي البلدين الشقيقين 

وشعوب المنطقة. وأكد معاليه أن الروابط التي تجمع اإلمارات والسعودية 
تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، وتعززها روابط األخوة والمصير 

المشترك، وهي نموذج يحتذى به للشراكة االستراتيجية الشاملة بين 
الدول العربية، ومثااًل على الوعي المشترك بطبيعة المتغيرات اإلقليمية 

والدولية المحيطة، وأهمية التعامل معها بسياسات ومواقف متسقة 
ومتكاملة. وأضاف أن أجندة التعاون االقتصادي والتجاري ُتترجم قوة 
الروابط الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، حيُث تمثل المملكة 

العربية السعودية الشريك التجاري األول لإلمارات على مستوى الدول 
العربية، والثالث على المستوى العالمي بعد الصين والهند، خالل األعوام 

الخمسة الماضية من 2017 حتى 2021 شهد التبادل التجاري بين البلدين 
نموًا يقدر بـ57.4%. وشهد النصف األول من عام 2022 قيمة تبادالت 

تجارية بلغت 65.6 مليون درهم وبنسبة نمو 6.6% عن الفترة ذاتها من العام 
الماضي. وُتمثل دولة اإلمارات أكبر شريك تجاري عربي للمملكة العربية 
السعودية، وبنسبة تصل إلى 43% من تجارة مجموعة الدول العربية مع 

السعودية خالل عام 2021. 

وزير االقتصاد: 
رؤى متكاملة

أبوظبي )االتحاد(

أكدت أمل العفيفي، األمين العام لجائزة خليفة التربوية على قوة ومتانة 
العالقات التي تجمع دولة اإلمارات العربية المتحدة بالمملكة العربية 

السعودية، وهي عالقات تاريخية ومزدهرة على مر العصور بفضل الرعاية 
التي توليها القيادة الرشيدة للبلدين الشقيقين، وما يرتبط بهذه الرعاية 

من تعاون وثيق ينعكس بالخير على مصلحة البلدين الشقيقين في 
جميع المجاالت التنموية، وهو ما نلمسه من محبة وتقدير بين الشعبين 

الشقيقين، واعتزاز بما تحقق من منجزات حضارية في هذه الشراكة 
األخوية التي جمعت البلدين الشقيقين ورسمت مستقباًل مشرقًا لهما على 

الدوام.
وأشارت العفيفي إلى اعتزاز األمانة العامة لجائزة خليفة التربوية بتعاون 

األشقاء في المملكة العربية السعودية مع الجائزة في مختلف الدورات 
منذ انطالق مسيرتها في عام 2007، حيث سجل المرشحون والفائزون من 

المملكة الشقيقة تميزًا دائمًا في مسيرة الجائزة في مختلف المجاالت 
المطروحة في التعليم العام والعالي، مشيرة إلى أن االحتفال باليوم 

الوطني السعودي هو احتفال بمنجزات ومكتسبات وطنية خالدة للمملكة 
الشقيقة، وهو مناسبة أيضًا نسلط فيها الضوء في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة على خصوصية العالقة وتفردها مع األشقاء في السعودية التي 
ندعو اهلل دائمًا أن يحفظها ذخرًا لألمة والعالم.

»خليفة التربوية«:
محبة وتقدير 

مسيـــــرة حــافلـــــة باإلنجـــــــازات توجتهــــــــا 
بنهضـــة شاملـــة فـــي جميـــع المجــــاالت 

اإلمارات والسعودية تمضيان بكل عزم 
لتحقيــــق آمــــال وطمـوحــــات الشعبيــــن

الشـارقـــــة تحتفــــي باألشقـــــاء أطفـال أم القيويـــن يحتفــون

أم القيوين )االتحاد( 

عبر عدد من األطفال في أم القيوين عن فرحتهم باليوم الوطني السعودي الذي 
يصادف 23 سبتمبر من كل عام، وذلك  بارتداء الزي السعودي ورفع األعالم، 

ومشاركة األشقاء فرحتهم بهذا اليوم. كما نظمت عدد من مدارس أم القيوين يومًا 
خاصًا لالحتفاء باليوم الوطني السعودي، تضمن توزيع الهدايا واألعالم وارتداء 

الزي األخضر، الذي يرمز إلى علم السعودية، معبرين عن مشاعرهم األخوية، التي 
تربط البلدين الشقيقين.

أطفال يرفعون علمي اإلمارات والسعودية )من المصدر(

الشارقة )االتحاد( 

لشرطة  العامة  الــقــيــادة  استقبلت 
العربية  المملكة  من  األشقاء  الشارقة 
عبر  الدولة  إلــى  القادمين  السعودية 
ــي، بــالــهــدايــا  ــدولـ ــشــارقــة الـ مــطــار ال
وبطاقات التهنئة، وذلك احتفاًء باليوم 
 23 يصادف  الــذي  السعودي  الوطني 
سبتمبر من كل عام، في تعبير صادق 
عن  عمق المشاعر األخوية التي تجمع 

بين الدولتين والشعبين الشقيقين. 
ــد الــمــقــدم مــحــمــد الــظــهــوري،  ــ وأك
بشرطة  العامة  العالقات  قسم  رئيس 
الـــشـــرطـــة على  الـــشـــارقـــة، حــــرص 
األخوية  والــروابــط  المشاعر  ترجمة 

هــذا  ــي  ف الشقيقين  الشعبين  بــيــن 
تعكسه  لما  إماراتي،  لكل  المهم  اليوم 
مــن الـــوحـــدة والــمــصــيــر الــمــشــتــرك. 
الوثيقة والعميقة بين دولة  فالعالقات 
والمملكة  المتحدة  العربية  اإلمــارات 
نموذجاً  أصبحت  السعودية  العربية 

يحتذى به في العالقات بين الدول.
ــبـــال اســتــحــســان  ــقـ ــتـ ــى االسـ ــ ــ والق
العربية  الــمــمــلــكــة  مــن  الــمــســافــريــن 
سعادتهم  عــن  مــعــربــيــن  الــســعــوديــة، 
التي  االحــتــفــال  لمظاهر  وتقديرهم 
في  الشقيقة  اإلمــــارات  بها  تــشــارك 
السعودي،  الوطني  باليوم  االحــتــفــاء 
بها  قــام  التي  الكريمة  اللفتة  ولــهــذه 

موظفو شرطة الشارقة. شرطة الشارقة تستقبل السعوديين في المطار )من المصدر(
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فعــاليـــات احتفاليـــة فـــي دبـــي

دبي )وام( 

تنطلق اليوم في دبي وعلى مدار أربعة أيام العديد من الفعاليات واألنشطة 
المميزة احتفاًء باليوم الوطني الـ 92 للمملكة العربية السعودية والتي تضفي 
أجواء البهجة بهذه المناسبة السعيدة، وتؤكد العالقات األخوية الوثيقة بين 

الشعبين الشقيقين. وبإمكان السكان والزوار واألشقاء السعوديين االحتفال 
باليوم الوطني السعودي في دبي من خالل حضور عدد من الحفالت الغنائية 

والموسيقية والفعاليات الترفيهية. وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي 
لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: »نشارك أشقاءنا السعوديين فرحتهم عبر 

مجموعة من الفعاليات والحفالت والعروض واألنشطة المتنوعة، حيث تنتشر 
المظاهر االحتفالية في العديد من المعالم البارزة لدبي، باإلضافة إلى قيام 

شركائنا بتقديم تخفيضات خاصة لألشقاء السعوديين بهذه المناسبة العزيزة«. 
ومن المظاهر االحتفالية بهذه المناسبة، إضاءة أشهر معالم دبي بلون علم 

السعودية، بما في ذلك »برج العرب« و»عين دبي« و»برواز دبي« و»متحف 
المستقبل«، كما ستضاء سماء دبي باأللعاب النارية في »ذا بييتش« و»بلوواترز« 

عند الساعة 8:30 مساء.

»زايد العليا« تحتفل باليوم الوطني السعودي

أبوظبي )االتحاد(

تحت شعار »معًا أبدًا« تحتفل مؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم بمناسبة اليوم الوطني 
الـ92 للمملكة العربية السعودية الشقيقة. وأهدى منتسبو مؤسسة زايد العليا ألصحاب 

الهمم إلى الشعب السعودي الشقيق وشركاء المؤسسة بالمملكة العربية السعودية، مركز 
الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة، ومدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات اإلنسانية، 

وجمعية األطفال ذوي اإلعاقة بالرياض عماًل فنيا يعبر عما يربط دولة اإلمارات العربية 
والمتحدة والمملكة العربية السعودية من تاريخ، وروابط وثيقة. ويحمل العمل الفني الذي 

يتضمن احتفال أصحاب الهمم معبرين عن فرحتهم باليوم الوطني ألشقائهم بالمملكة 
بتلك المناسبة على وقع أغنية شعب واحد رسالة تؤكد أن شعار »معًا أبدًا« أكبر بكثير من 

مجرد شعار بين اإلمارات والمملكة، وأنه شعار لخير اإلنسان واألوطان، ويتضمن العمل 
الفني توثيق لعدد من لقاءات قادة البلدين الشقيقين في مختلف المناسبات.

»معـــــــًا أبـــــــدًا« أكبـــــر بكثيـــــر مــــن مجـــــــرد شعـــار

السعودية
الشريك األول ألبوظبي 
فـــــــــي حجــــــــــم التجــــــــارة

أبوظبي )االتحاد(

 تجاوز حجم التبادل التجاري بين إمارة 
أبوظبي والمملكة العربية السعودية خالل 

الفترة من 2019 حتى أغسطس الماضي 
192 مليارًا و157 مليون درهم بحسب بيانات 

اإلدارة العامة لجمارك أبوظبي. وبلغت 
قيمة التصدير 86 مليارًا و814 مليون درهم، 
فيما وصل حجم إعادة التصدير من أبوظبي 

أكثر من 56 مليارًا و997 مليون درهم، 
واالستيراد 48 مليارًا و346 مليون درهم. 

وقال راشد الحج المنصوري مدير عام 
اإلدارة العامة لجمارك أبوظبي، إن العالقات 

التجارية بين دولة اإلمارات والمملكة 
العربية السعودية تشهد نموًا متسارعًا 

وهو ما يعكس قوة التكامل والشراكة بين 
البلدين الشقيقين منذ عقود، وما تتميز 

به من رغبة قوية في تطوير التعاون 
الثنائي، السيما في المجاالت االقتصادية 
والتجارية واالستثمارية.  وأكد أن المملكة 
العربية السعودية الشقيقة تعد ضمن أهم 
الشركات التجاريين االستراتيجيين إلمارة 

أبوظبي محافظة على الصدارة في المركز 
األول في ظل التعاون المستمر مع األشقاء 

بما يعزز منظومة العمل الجمركي، موضحًا 
أنه كان للسعودية النصيب األكبر من حجم 
التجارة مع أبوظبي حسب الدول من القيمة 

اإلجمالية خالل النصف األول من عام 
2022، إذ تجاوزت 28 مليارًا و636 مليون 

درهم بنسبة نمو %3 مقارنة بنفس الفترة 
من عام 2021 حيث سجلت 27 مليارًا و906 

ماليين درهم.  

»االتحاد« و»اإلمارات« يسيران 114 رحلة أسبوعيًا

الناقالت الوطنية تعزز رحالتها إلى السعودية

أبوظبي )وام(

عززت الناقالت الوطنية لدولة 
اإلمارات رحالتها إلى المملكة 
العربية السعودية على مدار 
السنوات الماضية في خطوة 

تستهدف مواكبة طلب العمالء 
والنمو المطرد لحركة الطيران 

بين البلدين في ظل العالقات 
التاريخية المتجذرة والروابط 

االقتصادية والثقافية الراسخة 
التي تربط القيادتين والشعبين 

الشقيقين. 
وقالت الناقلتان الوطنيتان 

»االتحاد للطيران« و»طيران 
اإلمارات«، أنهما تسّيران نحو 114 

رحلة أسبوعية إلى 4 وجهات في 
المملكة العربية السعودية، فيما 

تسير »فالي دبي« رحالتها إلى 10 
وجهات، وتصل »العربية للطيران« 

إلى 9 وجهات، بينما تسير »ويز إير 
أبوظبي« رحالتها إلى وجهة واحدة 

فقط وهي الدمام. 
وذكرت »االتحاد للطيران« و»طيران 
اإلمارات« أن رحالتهما إلى المملكة 

العربية السعودية تصل إلى وجهات 
رئيسة وهي جدة الرياض والمدينة 

المنورة والدمام، موزعة بواقع 67 
رحلة أسبوعية لـ»طيران اإلمارات« 

من خالل طائرات »بوينغ777-« و47 
رحلة لـ»طيران االتحاد«. 

وأوضحت »االتحاد للطيران« انها 
من المقرر ان تقوم بزيادة رحالتها 
إلى المملكة إلى 55 رحلة أسبوعيًا 

اعتبارًا من 30 أكتوبر وحتى 15 
يناير القادم مع استئناف الرحالت 

الموسمية إلى المدينة المنورة. 
وذكرت »االتحاد للطيران« انها 

تسّير رحالتها إلى المملكة العربية 
السعودية اعتبارًا من عام 2005، 

ومنذ ذلك الحين سافر أكثر من 12 
مليون مسافر، مشيرة إلى انه خالل 

السنوات الخمس الماضية سافر 
نحو 1.7 مليون مسافر من وإلى 

جدة، مما يجعلها أكثر الوجهات 
إشغااًل لالتحاد للطيران في 

المملكة، تليها الرياض بـ1.4 مليون 
مسافر خالل الفترة ذاتها. 

وأشارت »االتحاد« إلى أن رحالتها 
إلى الدمام والرياض على متن 

طائرة إيرباص »A321« بسعة 196 
 »A320« مقعدًا، وطائرة إيرباص

بسعة 185 مقعدًا، فيما تسير 
الرحالت إلى جدة على طائرة 

»بوينغ 787-9« بسعة 290 مقعدًا، 
وطائرة »بوينغ 787-10« بسعة 327 
مقعدًا باإلضافة إلى طائرة إيرباص 

»A321« و»A320« بسعة 196 و185 
على التوالي. من جانبها، قالت 

»فالي دبي« إنها تسير رحالتها إلى 
10 وجهات في المملكة العربية 

السعودية وهي: الرياض، وجدة، 
والدمام، وتبوك، والقصيم، وابها، 
وينبع، وحائل، المدينة المنورة، 

والطائف.  
وأوضحت »العربية للطيران« أنها 

تسير رحالتها إلى 9 وجهات في 
المملكة العربية السعودية وهي 

جدة، الرياض، والدمام، والمدينة 
المنورة، والطائف، وينبع، والجوف، 

والقصيم، وحائل.

     »االتحاد « 
تعتزم زيادة رحالتها 

للمملكة إلى 55 
رحلة أسبوعيًا 

ما حققته السعودية من إنجازات مدعاة فخر لكل إماراتي 
في إطار العالقات األخوية الوثيقة التي تجمع البلدين 

والشعبين الشقيقين. وشهدت المملكة إنجازات طموحة منذ 
تأسيسها، ويواصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، 

مسيرة اإلنجازات في إطار »رؤية 2030« لتكون المملكة في 
مصاف الدول المتقدمة. 

إنجــــــــازاتإنجــــــــازات
المملكةالمملكة

فخـورون بـــ
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تاريخية  بعالقات  السعودية  العربية  والمملكة  المتحدة،  العربية  اإلمارات  ترتبط 
التي  والمواقف  األهداف  وحدة  على  قائم  ومصير مشترك  وتقاليد وخطط  وعادات 
العربية  والملفات  القضايا  في  الــرؤى  الدولتان  تتشارك  كما  الــرؤى،  تكامل  تحقق 
واستقرار  أمن  سيادة  إلى  تهدف  واضحة  ثوابت  من  انطالقاً  والعالمية،  واإلقليمية 
رصانة  في  متميزاً  نموذجاً  للعالم  وقدمتا  العالميين،  والسلم  األمن  وتعزيز  المنطقة 
نموذجاً  العالقات  هذه  تعكس  كما  والصديقة،  الشقيقة  الدول  بين  العالقات  وقوة 
للعالقات الثنائية المتميزة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبين الدول 
جهود  بفضل  توطدت  متميزة،  وتاريخية  أخوية  عالقات  وهي  عامة،  بصفة  العربية 
الملك  له  والمغفور  ثــراه،  اهلل  طيب  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  المغفور 
فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، طيب اهلل ثراه، وامتدت لتصل إلى الشراكة الكاملة 
وخادم  ثــراه،  اهلل  طيب  نهيان،  آل  زايــد  بن  خليفة  الشيخ  له  المغفور  رؤى  ظل  في 
العربية  المملكة  ملك  سعود،  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين 

السعودية. 
جهود  بفضل  البلدين،  بين  الكاملة  والشراكة  الراسخة  األخوة  عالقات  وتوطدت 

الدولة،  رئيس  نهيان،  آل  زايــد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وتوجيهات  ورؤى 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،  حفظه اهلل، وأخيه خادم الحرمين الشريفين 

السعودية. العربية  المملكة  ملك 

أخوية عالقات 
راسخة  واستراتيجية  أخوية  بعالقات  السعودية  العربية  والمملكة  اإلمارات  ترتبط 
والتاريخ  الثقافي  اإلرث  ثابتة أساسها  وروابط أصيلة ومتجذرة تستند على مقومات 
االستقرار  سبل  كل  توفير  إلــى  الهادفة  الــواحــدة  التنموية  والتطلعات  المشترك، 

القادمة. البلدين وضمان مستقبل مزدهر لألجيال  والرخاء لشعبي 
الوطنية  المناسبات  كافة  تشارك  على  والسعودية  اإلمــارات  في  القيادة  وتحرص 
مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وأعلن صاحب  الشقيقتين،  الدولتين  لدى 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، دعم المملكة العربية 
سموه  مؤكداً  الطلب،  بهذا  تقدمها  يوم  نفس  في  إكسبو2030،  الستضافة  السعودية 

أن نجاح المملكة هو نجاح لكل المنطقة.

توطدت برؤى محمد بن زايد والملك سلمان 

اإلمارات والسعودية.. 
عالقات أخوية رصينة 
البلـــــــدان قــدمــــــا للعــالـــــــم نمــوذجــــــًا متميـــــــزًا 
فــــي قـــوة العالقـــات بيــــن الـــدول الشقيقــــة

منى الحمودي )أبوظبي( 

السعودية،  العربية  المملكة  األشقاء في  اإلمارات  تشارك 

للمملكة، والذي يصادف   92 الـ  الوطني  باليوم  االحتفال 

في الـ 23 من سبتمبر كل عام، مؤكدًا عامًا بعد عام قوة 

الذي تمر به في مختلف  السعودية واالزدهار والتطور 

المملكة  احتفاالت  اإلمارات في  وتأتي مشاركة  المجاالت. 

والتي  البلدين،  بين  العالقات  لقوة  تأكيدًا  الوطني  بيومها 

لتعزيز  رؤية مشتركة  إطار  استراتيجيًا في  تشهد تطورًا 

المجاالت. مختلف  في  التعاون 

اليوم الوطني الـ 92 للسعودية..

أكثـــــــــر ازدهـــــــارًا وتطــــــــورًا 
فـــــي المجـــــــاالت كـــــافـــــة

المملكــــــة

ثـوابــــت واضحـــة تهـــدف إلــى سيـــــادة أمــــن 
واستقرار المنطقة وتعزيز األمــن والسلــم

العربية  اململكة  الـ92، لشقيقتها  الوطني  باليوم  أبدًا«، حتتفي اإلمارات  حتت شعار »معا 
القيادتني  التي تربط  العالقات األخوية  اليوم، يف جتسيد لعمق  السعودية والذي يصادف 

واململكة أمنوذجًا  اإلمارات  التي تربط  العالقات األخوية  الشقيقني. وتعد  والشعبني 
مختلف  على  بالتعاون  حافل  تاريخ  من  تتضمنه  وما  وتكامليتها  عمقها  إلى  بالنظر  فريدًا 

وغيرها.  والثقافية  واالقتصادية  والدبلوماسية  السياسية  املجاالت  شملت  التي  األصعدة 
الرسمية واخلاصة تزيني  املؤسسات  الدولة وقائمة طويلة من  الرئيسية يف  املعالم  وبدأت 

احتفالية  وأنشطة  فعاليات  عن  التسوق  مراكز  أعلنت  فيما  السعودي،  العلم  بألوان  مبانيها 
البرية أختامًا  الدولة ومنافذها  املعنية يف مطارات  باملناسبة، وخصصت اجلهات  خاصة 

للدولة.  القادمني  السعوديني  األشقاء  الستقبال  باملناسبة  خاصة 

»معا أبدًا«

مجلــس التنسيــق يعمـــل علـى وضــع رؤيــة مشتـركــــة لتعميـــــق واستـدامـــــة التعـــــاونتعزيز المنظومة االقتصادية المتكاملة بين البلدين

مستقبل 
أفضل

مجلس  إنشاء  يعكس 
البلدين  بني  التنسيق 
2016، حرص  يف مايو 
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 ،2018 للكتاب  الدولي 
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تاريخية  بعالقات  السعودية  العربية  والمملكة  المتحدة،  العربية  اإلمارات  ترتبط 
التي  والمواقف  األهداف  وحدة  على  قائم  ومصير مشترك  وتقاليد وخطط  وعادات 
العربية  والملفات  القضايا  في  الــرؤى  الدولتان  تتشارك  كما  الــرؤى،  تكامل  تحقق 
واستقرار  أمن  سيادة  إلى  تهدف  واضحة  ثوابت  من  انطالقاً  والعالمية،  واإلقليمية 
رصانة  في  متميزاً  نموذجاً  للعالم  وقدمتا  العالميين،  والسلم  األمن  وتعزيز  المنطقة 
نموذجاً  العالقات  هذه  تعكس  كما  والصديقة،  الشقيقة  الدول  بين  العالقات  وقوة 
للعالقات الثنائية المتميزة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبين الدول 
جهود  بفضل  توطدت  متميزة،  وتاريخية  أخوية  عالقات  وهي  عامة،  بصفة  العربية 
الملك  له  والمغفور  ثــراه،  اهلل  طيب  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  المغفور 
فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، طيب اهلل ثراه، وامتدت لتصل إلى الشراكة الكاملة 
وخادم  ثــراه،  اهلل  طيب  نهيان،  آل  زايــد  بن  خليفة  الشيخ  له  المغفور  رؤى  ظل  في 
العربية  المملكة  ملك  سعود،  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين 

السعودية. 
جهود  بفضل  البلدين،  بين  الكاملة  والشراكة  الراسخة  األخوة  عالقات  وتوطدت 

الدولة،  رئيس  نهيان،  آل  زايــد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وتوجيهات  ورؤى 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،  حفظه اهلل، وأخيه خادم الحرمين الشريفين 

السعودية. العربية  المملكة  ملك 

أخوية عالقات 
راسخة  واستراتيجية  أخوية  بعالقات  السعودية  العربية  والمملكة  اإلمارات  ترتبط 
والتاريخ  الثقافي  اإلرث  ثابتة أساسها  وروابط أصيلة ومتجذرة تستند على مقومات 
االستقرار  سبل  كل  توفير  إلــى  الهادفة  الــواحــدة  التنموية  والتطلعات  المشترك، 

القادمة. البلدين وضمان مستقبل مزدهر لألجيال  والرخاء لشعبي 
الوطنية  المناسبات  كافة  تشارك  على  والسعودية  اإلمــارات  في  القيادة  وتحرص 
مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وأعلن صاحب  الشقيقتين،  الدولتين  لدى 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، دعم المملكة العربية 
سموه  مؤكداً  الطلب،  بهذا  تقدمها  يوم  نفس  في  إكسبو2030،  الستضافة  السعودية 

أن نجاح المملكة هو نجاح لكل المنطقة.

توطدت برؤى محمد بن زايد والملك سلمان 

اإلمارات والسعودية.. 
عالقات أخوية رصينة 
البلـــــــدان قــدمــــــا للعــالـــــــم نمــوذجــــــًا متميـــــــزًا 
فــــي قـــوة العالقـــات بيــــن الـــدول الشقيقــــة

منى الحمودي )أبوظبي( 

السعودية،  العربية  المملكة  األشقاء في  اإلمارات  تشارك 

للمملكة، والذي يصادف   92 الـ  الوطني  باليوم  االحتفال 

في الـ 23 من سبتمبر كل عام، مؤكدًا عامًا بعد عام قوة 

الذي تمر به في مختلف  السعودية واالزدهار والتطور 

المملكة  احتفاالت  اإلمارات في  وتأتي مشاركة  المجاالت. 

والتي  البلدين،  بين  العالقات  لقوة  تأكيدًا  الوطني  بيومها 

لتعزيز  رؤية مشتركة  إطار  استراتيجيًا في  تشهد تطورًا 

المجاالت. مختلف  في  التعاون 

اليوم الوطني الـ 92 للسعودية..

أكثـــــــــر ازدهـــــــارًا وتطــــــــورًا 
فـــــي المجـــــــاالت كـــــافـــــة

المملكــــــة

ثـوابــــت واضحـــة تهـــدف إلــى سيـــــادة أمــــن 
واستقرار المنطقة وتعزيز األمــن والسلــم

العربية  اململكة  الـ92، لشقيقتها  الوطني  باليوم  أبدًا«، حتتفي اإلمارات  حتت شعار »معا 
القيادتني  التي تربط  العالقات األخوية  اليوم، يف جتسيد لعمق  السعودية والذي يصادف 

واململكة أمنوذجًا  اإلمارات  التي تربط  العالقات األخوية  الشقيقني. وتعد  والشعبني 
مختلف  على  بالتعاون  حافل  تاريخ  من  تتضمنه  وما  وتكامليتها  عمقها  إلى  بالنظر  فريدًا 

وغيرها.  والثقافية  واالقتصادية  والدبلوماسية  السياسية  املجاالت  شملت  التي  األصعدة 
الرسمية واخلاصة تزيني  املؤسسات  الدولة وقائمة طويلة من  الرئيسية يف  املعالم  وبدأت 

احتفالية  وأنشطة  فعاليات  عن  التسوق  مراكز  أعلنت  فيما  السعودي،  العلم  بألوان  مبانيها 
البرية أختامًا  الدولة ومنافذها  املعنية يف مطارات  باملناسبة، وخصصت اجلهات  خاصة 

للدولة.  القادمني  السعوديني  األشقاء  الستقبال  باملناسبة  خاصة 

»معا أبدًا«
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أولى امللك سلمان بن عبدالعزيز اهتمامًا كبيرًا بالقطاعني الصحي والتعليمي، وشهد القطاعان 
طفرة غير مسبوقة يف عهد امللك سلمان عبر تنفيذ العديد من املشروعات، ففي القطاع الصحي 

ُدشنت يف السنوات الثماني األخيرة مراكز صحية عديدة، كان منها 4 لقسطرة القلب، و7 لألورام، 
و3 للسمنة وأمراضها، و5 للعناية باضطرابات السلوك والنمو، فضاًل عن إطالق 4 روبوتات جراحية 

متخصصة يف العمليات اجلراحية العامة، واملسالك البولية، وإنشاء مختبر الذكاء االصطناعي 
لألبحاث التقنية الصحية، ورفع مستوى اخلدمات الصحية التي يقدمها 600 مركز صحي بتطبيق 

نظام »وصفتي«. كما بدأ العمل يف أول صيدلية ذكية تعمل بوساطة الروبوت يف مستشفى امللك فهد 
التخصصي يف تبوك. ويف قطاع التعليم، تبنى امللك سلمان العديد من البرامج واخلطط لتطوير 

التعليم وإحداث نهضة حقيقية يف هذا القطاع احليوي، ويف هذا اإلطار جاء قراره بدمج وزارتي 
التربية والتعليم والتعليم العالي يف وزارة واحدة باسم وزارة التعليم، وتخصيص برامج 

خاصة باملوهوبني من الطالب والطالبات، وافتتاح مراكز خاصة لتطوير العلوم التقنية 
والهندسية يف 32 مدرسة موزعة على مناطق اململكة، وإطالق برنامج »وظيفتك 
وبعثتك« لالبتعاث ألهم اجلامعات العاملية، وتوفير وظائف للمبتعثني بعد 

عودتهم. وكانت اململكة أعلنت يف 14 نوفمبر 2021 إطالق مشروع مدينة 
األمير محمد بن سلمان، وهي أول مدينة غير ربحية يف العالم، وتهدف 

إلى دعم املواهب السعودية الشابة، والعمل على تشجيع التعلم 
وتنمية املهارات القيادية لدى الشباب.

بدأت  اآلن،  من  عاماً   70 الـ  يقارب  ما  قبل 
مسيرة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في 
العمل العام، بعد تعيينه أميراً بالنيابة لمنطقة 
الرياض في 16 مارس عام 1954، وكان عمره 
وقتها 19 عاماً، وفي العام التالي ُعين حاكماً 
وأميراً لمنطقة الرياض برتبة وزير، وشغل هذا 
الموقع على مدى أكثر من 50 عاماً، حقق خاللها 
نقلة نوعية للعاصمة السعودية، وحولها من مدينة 
متوسطة الحجم يقطنها 200 ألف نسمة فقط 
إلى واحدة من أسرع مدن العالم نمواً وازدهاراً، 
وجعلها مركزاً إقليمياً للسفر والتجارة، ويسكنها 
الماليين من أبناء السعودية والوافدين من شتى 

دول العالم للعمل داخل المملكة.
وأولى الملك سلمان خالل توليه إمارة الرياض 
اهتماماً كبيراً بالنهوض بمستوى البنية التحتية، 
حيث أشرف على تنفيذ العشرات والمئات من 
مشاريع البنية التحتية التي جعلت من الرياض 
قياسية  ومعايير  بمواصفات  عالمية«  »مدينة 
السريعة  الطرق  من  شبكة  إنشاء  خــالل  من 
والحديثة، فضاًل عن إقامة العديد من المنشآت 
والمستشفيات،  الـــمـــدارس،  مــثــل:  الحيوية، 
والجامعات، والمتاحف، واالستادات الرياضية، 

والمدن الترفيهية.

والية العهد
في مرحلة جديدة من مسيرة الملك سلمان 
بن عبدالعزيز في العمل العام، ُعين في نوفمبر 
من عام 2011 وزيراً للدفاع، وفي العام التالي، 
وتحديداً في 18 يونيو 2012، ُعين ولياً للعهد، 
محتفظاً  وظل  الـــوزراء،  مجلس  لرئيس  ونائباً 
تحديث  على  وعمل  للدفاع،  وزيـــراً  بمنصبه 
وتطوير القوات المسلحة السعودية التي شهدت 
في عهده طفرة ملحوظة على مستوى التدريب 
والتسليح، فضاًل عن تنفيذ خطة شاملة لتطوير 

قطاعات وزارة الدفاع بالكامل.

برامج تنموية
طوال السنوات الـ8 الماضية، حرص الملك 
تنفيذ  على  سعود  آل  عبدالعزيز  بــن  سلمان 
برامج تنموية شاملة ومتكاملة للنهوض بالمملكة 
العربية السعودية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، 
وحقق العديد من اإلنجازات واإلصالحات على 
مختلف المستويات، األمر الذي جعل السعودية 
تُصنف من قبل البنك الدولي من بين أفضل 20 
بلداً إصالحياً في العالم، وتحتل المرتبة الثانية 
من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع 
ودول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ 

إصالحات تحسين مناخ األعمال.
الملك سلمان أطلق في  وكــان 
قيادة  توليه  من  الثاني  العام 
المملكة العربية السعودية، 
وتحديداً في 25 أبريل 

رأس  على  لتكون   2030 المملكة  رؤيــة   ،2016
البرامج التنموية التي تبناها من أجل تحقيق تنمية 
وطنية شاملة، وخفض اعتماد المملكة على النفط، 
وتنويع مصادر الدخل عبر حزمة من اإلصالحات 
المملكة،  تاريخ  في  مسبوقة  غير  االقتصادية 
فضاًل عن تحقيق االستقرار المالي، وغيرها من 
البرامج التنموية التي ساهمت في ارتفاع معدالت 
بنسبة 15%، وخفض  النفطية  اإليـــرادات غير 
نسبة عجز الموازنة بنسبة 48%، وارتفاع عدد 
الرخص الممنوحة لالستثمارات األجنبية بنسبة 
130%.  وتحت رعاية الملك سلمان، نجحت رؤية 
المملكة 2030 في تحقيق العديد من اإلنجازات 
خالل  وتحديداً  األولــى،  الخمس  السنوات  في 
الفترة بين عامي 2015 و2020، ومع مطلع عام 
بــدأت مرحلة جديدة في مسيرة تحقيق   2021
المرحلة الجديدة  وفي إطار هذه  رؤية 2030. 
االستراتيجية   2021 أكتوبر   11 في  صــدرت 
الوطنية لالستثمار التي من المتوقع أن تسهم 
في نمو االقتصاد الوطني وتنويع مصادره، مما 
يحقق العديد من أهــداف رؤيــة 2030، ومنها 
رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي 
اإلجمالي إلى 65%، وتعزيز االستثمار األجنبي 
المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7% من الناتج 
المحلي اإلجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير 
النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج 
المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة 
إلى 7%. وتحت مظلة االستراتيجية الوطنية 
لالستثمار سوف يتم ضخ استثمارات تفوق 12 
المحلي حتى عام  ريال في االقتصاد  تريليون 

.2030

أكبر ميزانية
العربية  المملكة  تــاريــخ  فــي  ــرة  مـ وألول 
السعودية، بدأ في عهد الملك سلمان االتجاه 
نحو إقرار الميزانية العامة للمملكة عبر دعم 
وتنمية االقتصاد الوطني دون االعتماد بشكل 
للدخل  وحيد  كمصدر  النفط  على  أســاســي 
القومي، وهو األمر الذي صنفه المراقبون ضمن 

أهم اإلنجازات في تاريخ المملكة. 
وأعلن الملك سلمان في عام 2019 عن أكبر 
ميزانية في تاريخ المملكة بإنفاق تخطى مبلغ 1.1 
تريليون ريال، وبإيرادات بلغت 975 مليار ريال. 
كما عملت السعودية بقيادة الملك سلمان على 
تحويل صندوق االستثمارات العامة السعودي إلى 
صندوق سيادي بأصول تقدر قيمتها من 2 إلى 
2.5 تريليون دوالر ليصبح بذلك أضخم وأكبر 
وفي  العالم.  مستوى  على  السيادية  الصناديق 
قطاع البترول، أعلنت شركة أرامكو السعودية في 
عام 2021 عن خططها إلنتاج ملياري قدم مكعبة 
في اليوم من الغاز الطبيعي من حقل الجافورة 
العمالق بحلول عام 2030، مما يجعل المملكة 

ثالث أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم. 

دشـــن عصر »السعـــــوديــــــة الجــــديــــــــدة«

أحمد مراد )القاهرة(

تتزامن احتفاالت المملكة العربية السعودية باليوم 

الوطني الـ92، مع قرب حلول الذكرى الثامنة لمبايعة 

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 

العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، 

ملكًا للسعودية في 23 يناير من عام 2015. وعلى 

مدى السنوات الـ8 الماضية، حقق سلسلة طويلة 

من اإلنجازات واإلصالحات غير المسبوقة، األمر الذي 

جعله واحدًا من أبرز وأهم القادة التاريخيين للمملكة 

العربية السعودية.وبُويع الملك سلمان بن عبدالعزيز 

آل سعود ملكًا للسعودية في 23 يناير من عام 2015، 

خلفًا للعاهل السعودي الراحل، الملك عبدالله بن 

عبدالعزيز، وبدأ الملك سلمان عهده بالتأكيد على 

عزمه مواصلة اإلنجازات التي شهدتها المملكة 

العربية السعودية في العقود الثالثة األخيرة، 

وتنفيذ برنامج إصالحي وتنموي متكامل، والنهوض 

واالرتقاء بالسياسة الداخلية والخارجية للمملكة، 

واتخاذ مواقف إيجابية تجاه شتى القضايا المحلية 

واإلقليمية والدولية.

مسيـــــــرة إصالحيــــــة وتنمــويـــــــــة
الملك سلمـان

مشروعات 
قومية

بن  امللك سلمان  تبنى 
العزيز آل سعود طوال 

الثمانية  األعوام 
خريطة  املاضية 

تضمنت  موسعة  عمل 
املشروعات  حزمة من 

العمالقة،  القومية 
أبرزها إنشاء  من 

الصناعية  نيوم  مدينة 
تشكل  التي  »أوكساجون« 

أكبر هيكل عائم يف 
املدينة  وترتكز  العالم، 

املفاهيم  نفس  على 
مبجتمعات  اخلاصة 

»ذا الين« التي ُأطلقت 
2021، حيث  يف يناير 

عيش  إمكانية  توفر 
متجانسة  استثنائية 

الطبيعة، من خالل  مع 
البحر  على  مثالي  موقع 

بالقرب من  األحمر 
التي مير  قناة السويس، 

 %13 عبرها ما يقرب من 
العاملية. التجارة  من 

ويضاف إلى ذلك مشروع 
عمالق إلعادة تطوير 

يف  البحرية  الواجهة 
مدينة  كورنيش  وسط 

حتويلها  بهدف  جدة 
حيوية،  منطقة  إلى 

امللك  مدينة  ومشروع 
املعروفة  للطاقة  سلمان 

باستثمارات  »سبارك«،  بـ 
1.6 مليار  تقدر بنحو 
دوالر، ومشروع مطار 

األمير محمد بن 
الدولي  عبدالعزيز 

أكثر  استيعابية  بطاقة 
8 ماليني مسافر  من 

مرحلته  يف  سنويًا 
األولى، و40 مليون 

راكب سنويًا يف املرحلة 
الثالثة.

إلى جانب مشروع 
قطاع  وتنمية  تطوير 

يف  البتروكيماويات 
مدينة رأس اخلير 

وتأسيس  الصناعية، 
الصناعية  املدن  بعض 

مدينتي  مثل  األخرى، 
والتوجه  وينبع،  اجلبيل 

مدينة  تطوير  إلى 
بهدف  السيارات  لصناعة 

االستثمارات  جذب 
الصادرات وتوفير  وزيادة 

العمل، وإصالح  فرص 
4 ماليني متر  أكثر من 

مربع من شبكات الطرق.
ويف قطاع اإلسكان، 

العديد من  ُنفذت 
السكنية  املشروعات 

الثمانية  األعوام  خالل 
أكثر  توفير  منها  املاضية، 

282 منتجًا سكنيًا  من 
مبا حتويه هذه املنتجات 

من وحدات سكنية 
وأراٍض ومتويل مدعوم 

القطاع  وتطوير  لتعزيز 
العقاري يف مناطق 

فضاًل  املختلفة،  اململكة 
عن تنظيم سوق اإليجار 

وحفظ حقوق أطرافه 
اإليجار  عملية  أثناء 

برنامج  اعتماد  عبر 
»إيجار«.  وُيعد مشروع 

دار الهجرة واحدًا من 
السكنية  املشروعات  أهم 

التي مت تدشينها يف 
امللك سلمان، وهو  عهد 

املشروعات  أكبر  من 
والفندقية  السكنية 

السعودية،  يف  والتجارية 
20 برجًا إداريًا،  ويضم 
و80 برجًا سكنيًا، و80 

40 ألف  فندقًا توفر 
إلى  للحجاج،  غرفة 

حكومية،  مكاتب  جانب 
وإدارية، وجتارية 
31 ألف  تستوعب 

يضم  ومستشفى  موظف، 
400 سرير، ومحطة 
ضخمة. »ترانزيت« 

سلمان  امللك  ويحرص 
مختلف  تطوير  على 

وحتقيق  اململكة  مناطق 
ويف  فيها،  شاملة  تنمية 
هذا اإلطار تأسست يف 

2021 مكاتب  أكتوبر 
لتطوير  استراتيجية 

واجلوف،  الباحة،  مناطق 
وجازان، فضاًل عن إطالق 

لتطوير  استراتيجية 
 50 منطقة عسير بضخ 

مليار ريال يف استثمارات 
متنوعة.

نفـذ برامج تنموية شاملة نهضت بالمملكـــة سياسيـــًا واقتصاديــًا واجتماعيــــــًا

تبنى مشروعات عمالقة في قطاعات اإلسكان والصحة والتعليم والمرافق

 جاءت في المرتبة الثانية بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع

 رفع مستوى الخدمات 
في600 مركز صحي 

بتطبيق نظام »وصفتي« 

إطالق 4 روبوتات جراحية 
متخصصة في العمليات 

الجراحية

صناعة تحلية المياه 
شهدت طفرة غير 

مسبوقة

 المؤسسة العامة 
السعودية لتحلية المياه 

المالحة تدير 33 محطة

 المملكة 
ُصنفـــت مـــن بيـــــــن أفضــــــــل 20 
بلــــــــــــدًا إصالحيــــًا فـــــــي العـــالـــــــم

فـــــي عهـــــده

صحة وتعليم

نفط أزرق
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شهدت صناعة حتلية املياه 
طفرة غير مسبوقة، حيث 

حققت اململكة أرقامًا قياسية 
يف هذه الصناعة جعلتها أكبر 
منتج للمياه احملالة يف العالم، 

ومن املتوقع أن تصبح مركزًا 
رئيسيًا لتقنيات حتلية املياه 
يف العالم والشرق واألوسط، 

مما جعل املراقبني يصفون 
هذه الصناعة بـ »نفط أزرق 

سعودي جديد«.  
ويبلغ إنتاج اململكة العربية 
السعودية من املياه احملالة 

حاليًا أكثر من 9 ماليني متر 
مكعب يوميًا، ومن املتوقع أن 

يصل حجم اإلنتاج يف عام 
2025 إلى أكثر من 14 مليون 

متر مكعب يوميًا.
وتدير املؤسسة العامة 

السعودية لتحلية املياه 
املاحلة 33 محطة حتلية، 

منها 8 محطات على ساحل 
اخلليج العربي، و25 محطة 
على ساحل البحر األحمر، 
وحصلت يف عام 2018 على 

جائزة أكبر منظومة حتلية 
مياه يف العالم من موسوعة 

»جينيس« العاملية.



أولى امللك سلمان بن عبدالعزيز اهتمامًا كبيرًا بالقطاعني الصحي والتعليمي، وشهد القطاعان 
طفرة غير مسبوقة يف عهد امللك سلمان عبر تنفيذ العديد من املشروعات، ففي القطاع الصحي 

ُدشنت يف السنوات الثماني األخيرة مراكز صحية عديدة، كان منها 4 لقسطرة القلب، و7 لألورام، 
و3 للسمنة وأمراضها، و5 للعناية باضطرابات السلوك والنمو، فضاًل عن إطالق 4 روبوتات جراحية 

متخصصة يف العمليات اجلراحية العامة، واملسالك البولية، وإنشاء مختبر الذكاء االصطناعي 
لألبحاث التقنية الصحية، ورفع مستوى اخلدمات الصحية التي يقدمها 600 مركز صحي بتطبيق 

نظام »وصفتي«. كما بدأ العمل يف أول صيدلية ذكية تعمل بوساطة الروبوت يف مستشفى امللك فهد 
التخصصي يف تبوك. ويف قطاع التعليم، تبنى امللك سلمان العديد من البرامج واخلطط لتطوير 

التعليم وإحداث نهضة حقيقية يف هذا القطاع احليوي، ويف هذا اإلطار جاء قراره بدمج وزارتي 
التربية والتعليم والتعليم العالي يف وزارة واحدة باسم وزارة التعليم، وتخصيص برامج 

خاصة باملوهوبني من الطالب والطالبات، وافتتاح مراكز خاصة لتطوير العلوم التقنية 
والهندسية يف 32 مدرسة موزعة على مناطق اململكة، وإطالق برنامج »وظيفتك 
وبعثتك« لالبتعاث ألهم اجلامعات العاملية، وتوفير وظائف للمبتعثني بعد 

عودتهم. وكانت اململكة أعلنت يف 14 نوفمبر 2021 إطالق مشروع مدينة 
األمير محمد بن سلمان، وهي أول مدينة غير ربحية يف العالم، وتهدف 

إلى دعم املواهب السعودية الشابة، والعمل على تشجيع التعلم 
وتنمية املهارات القيادية لدى الشباب.

بدأت  اآلن،  من  عاماً   70 الـ  يقارب  ما  قبل 
مسيرة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في 
العمل العام، بعد تعيينه أميراً بالنيابة لمنطقة 
الرياض في 16 مارس عام 1954، وكان عمره 
وقتها 19 عاماً، وفي العام التالي ُعين حاكماً 
وأميراً لمنطقة الرياض برتبة وزير، وشغل هذا 
الموقع على مدى أكثر من 50 عاماً، حقق خاللها 
نقلة نوعية للعاصمة السعودية، وحولها من مدينة 
متوسطة الحجم يقطنها 200 ألف نسمة فقط 
إلى واحدة من أسرع مدن العالم نمواً وازدهاراً، 
وجعلها مركزاً إقليمياً للسفر والتجارة، ويسكنها 
الماليين من أبناء السعودية والوافدين من شتى 

دول العالم للعمل داخل المملكة.
وأولى الملك سلمان خالل توليه إمارة الرياض 
اهتماماً كبيراً بالنهوض بمستوى البنية التحتية، 
حيث أشرف على تنفيذ العشرات والمئات من 
مشاريع البنية التحتية التي جعلت من الرياض 
قياسية  ومعايير  بمواصفات  عالمية«  »مدينة 
السريعة  الطرق  من  شبكة  إنشاء  خــالل  من 
والحديثة، فضاًل عن إقامة العديد من المنشآت 
والمستشفيات،  الـــمـــدارس،  مــثــل:  الحيوية، 
والجامعات، والمتاحف، واالستادات الرياضية، 

والمدن الترفيهية.

والية العهد
في مرحلة جديدة من مسيرة الملك سلمان 
بن عبدالعزيز في العمل العام، ُعين في نوفمبر 
من عام 2011 وزيراً للدفاع، وفي العام التالي، 
وتحديداً في 18 يونيو 2012، ُعين ولياً للعهد، 
محتفظاً  وظل  الـــوزراء،  مجلس  لرئيس  ونائباً 
تحديث  على  وعمل  للدفاع،  وزيـــراً  بمنصبه 
وتطوير القوات المسلحة السعودية التي شهدت 
في عهده طفرة ملحوظة على مستوى التدريب 
والتسليح، فضاًل عن تنفيذ خطة شاملة لتطوير 

قطاعات وزارة الدفاع بالكامل.

برامج تنموية
طوال السنوات الـ8 الماضية، حرص الملك 
تنفيذ  على  سعود  آل  عبدالعزيز  بــن  سلمان 
برامج تنموية شاملة ومتكاملة للنهوض بالمملكة 
العربية السعودية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، 
وحقق العديد من اإلنجازات واإلصالحات على 
مختلف المستويات، األمر الذي جعل السعودية 
تُصنف من قبل البنك الدولي من بين أفضل 20 
بلداً إصالحياً في العالم، وتحتل المرتبة الثانية 
من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع 
ودول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ 

إصالحات تحسين مناخ األعمال.
الملك سلمان أطلق في  وكــان 
قيادة  توليه  من  الثاني  العام 
المملكة العربية السعودية، 
وتحديداً في 25 أبريل 

رأس  على  لتكون   2030 المملكة  رؤيــة   ،2016
البرامج التنموية التي تبناها من أجل تحقيق تنمية 
وطنية شاملة، وخفض اعتماد المملكة على النفط، 
وتنويع مصادر الدخل عبر حزمة من اإلصالحات 
المملكة،  تاريخ  في  مسبوقة  غير  االقتصادية 
فضاًل عن تحقيق االستقرار المالي، وغيرها من 
البرامج التنموية التي ساهمت في ارتفاع معدالت 
بنسبة 15%، وخفض  النفطية  اإليـــرادات غير 
نسبة عجز الموازنة بنسبة 48%، وارتفاع عدد 
الرخص الممنوحة لالستثمارات األجنبية بنسبة 
130%.  وتحت رعاية الملك سلمان، نجحت رؤية 
المملكة 2030 في تحقيق العديد من اإلنجازات 
خالل  وتحديداً  األولــى،  الخمس  السنوات  في 
الفترة بين عامي 2015 و2020، ومع مطلع عام 
بــدأت مرحلة جديدة في مسيرة تحقيق   2021
المرحلة الجديدة  وفي إطار هذه  رؤية 2030. 
االستراتيجية   2021 أكتوبر   11 في  صــدرت 
الوطنية لالستثمار التي من المتوقع أن تسهم 
في نمو االقتصاد الوطني وتنويع مصادره، مما 
يحقق العديد من أهــداف رؤيــة 2030، ومنها 
رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي 
اإلجمالي إلى 65%، وتعزيز االستثمار األجنبي 
المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7% من الناتج 
المحلي اإلجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير 
النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج 
المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة 
إلى 7%. وتحت مظلة االستراتيجية الوطنية 
لالستثمار سوف يتم ضخ استثمارات تفوق 12 
المحلي حتى عام  ريال في االقتصاد  تريليون 

.2030

أكبر ميزانية
العربية  المملكة  تــاريــخ  فــي  ــرة  مـ وألول 
السعودية، بدأ في عهد الملك سلمان االتجاه 
نحو إقرار الميزانية العامة للمملكة عبر دعم 
وتنمية االقتصاد الوطني دون االعتماد بشكل 
للدخل  وحيد  كمصدر  النفط  على  أســاســي 
القومي، وهو األمر الذي صنفه المراقبون ضمن 

أهم اإلنجازات في تاريخ المملكة. 
وأعلن الملك سلمان في عام 2019 عن أكبر 
ميزانية في تاريخ المملكة بإنفاق تخطى مبلغ 1.1 
تريليون ريال، وبإيرادات بلغت 975 مليار ريال. 
كما عملت السعودية بقيادة الملك سلمان على 
تحويل صندوق االستثمارات العامة السعودي إلى 
صندوق سيادي بأصول تقدر قيمتها من 2 إلى 
2.5 تريليون دوالر ليصبح بذلك أضخم وأكبر 
وفي  العالم.  مستوى  على  السيادية  الصناديق 
قطاع البترول، أعلنت شركة أرامكو السعودية في 
عام 2021 عن خططها إلنتاج ملياري قدم مكعبة 
في اليوم من الغاز الطبيعي من حقل الجافورة 
العمالق بحلول عام 2030، مما يجعل المملكة 

ثالث أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم. 

دشـــن عصر »السعـــــوديــــــة الجــــديــــــــدة«

أحمد مراد )القاهرة(

تتزامن احتفاالت المملكة العربية السعودية باليوم 

الوطني الـ92، مع قرب حلول الذكرى الثامنة لمبايعة 

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 

العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، 

ملكًا للسعودية في 23 يناير من عام 2015. وعلى 

مدى السنوات الـ8 الماضية، حقق سلسلة طويلة 

من اإلنجازات واإلصالحات غير المسبوقة، األمر الذي 

جعله واحدًا من أبرز وأهم القادة التاريخيين للمملكة 

العربية السعودية.وبُويع الملك سلمان بن عبدالعزيز 

آل سعود ملكًا للسعودية في 23 يناير من عام 2015، 

خلفًا للعاهل السعودي الراحل، الملك عبدالله بن 

عبدالعزيز، وبدأ الملك سلمان عهده بالتأكيد على 

عزمه مواصلة اإلنجازات التي شهدتها المملكة 

العربية السعودية في العقود الثالثة األخيرة، 

وتنفيذ برنامج إصالحي وتنموي متكامل، والنهوض 

واالرتقاء بالسياسة الداخلية والخارجية للمملكة، 

واتخاذ مواقف إيجابية تجاه شتى القضايا المحلية 

واإلقليمية والدولية.

مسيـــــــرة إصالحيــــــة وتنمــويـــــــــة
الملك سلمـان

مشروعات 
قومية

بن  امللك سلمان  تبنى 
العزيز آل سعود طوال 

الثمانية  األعوام 
خريطة  املاضية 

تضمنت  موسعة  عمل 
املشروعات  حزمة من 

العمالقة،  القومية 
أبرزها إنشاء  من 

الصناعية  نيوم  مدينة 
تشكل  التي  »أوكساجون« 

أكبر هيكل عائم يف 
املدينة  وترتكز  العالم، 

املفاهيم  نفس  على 
مبجتمعات  اخلاصة 

»ذا الين« التي ُأطلقت 
2021، حيث  يف يناير 

عيش  إمكانية  توفر 
متجانسة  استثنائية 

الطبيعة، من خالل  مع 
البحر  على  مثالي  موقع 

بالقرب من  األحمر 
التي مير  قناة السويس، 

 %13 عبرها ما يقرب من 
العاملية. التجارة  من 

ويضاف إلى ذلك مشروع 
عمالق إلعادة تطوير 

يف  البحرية  الواجهة 
مدينة  كورنيش  وسط 

حتويلها  بهدف  جدة 
حيوية،  منطقة  إلى 

امللك  مدينة  ومشروع 
املعروفة  للطاقة  سلمان 

باستثمارات  »سبارك«،  بـ 
1.6 مليار  تقدر بنحو 
دوالر، ومشروع مطار 

األمير محمد بن 
الدولي  عبدالعزيز 

أكثر  استيعابية  بطاقة 
8 ماليني مسافر  من 

مرحلته  يف  سنويًا 
األولى، و40 مليون 

راكب سنويًا يف املرحلة 
الثالثة.

إلى جانب مشروع 
قطاع  وتنمية  تطوير 

يف  البتروكيماويات 
مدينة رأس اخلير 

وتأسيس  الصناعية، 
الصناعية  املدن  بعض 

مدينتي  مثل  األخرى، 
والتوجه  وينبع،  اجلبيل 

مدينة  تطوير  إلى 
بهدف  السيارات  لصناعة 

االستثمارات  جذب 
الصادرات وتوفير  وزيادة 

العمل، وإصالح  فرص 
4 ماليني متر  أكثر من 

مربع من شبكات الطرق.
ويف قطاع اإلسكان، 

العديد من  ُنفذت 
السكنية  املشروعات 

الثمانية  األعوام  خالل 
أكثر  توفير  منها  املاضية، 

282 منتجًا سكنيًا  من 
مبا حتويه هذه املنتجات 

من وحدات سكنية 
وأراٍض ومتويل مدعوم 

القطاع  وتطوير  لتعزيز 
العقاري يف مناطق 

فضاًل  املختلفة،  اململكة 
عن تنظيم سوق اإليجار 

وحفظ حقوق أطرافه 
اإليجار  عملية  أثناء 

برنامج  اعتماد  عبر 
»إيجار«.  وُيعد مشروع 

دار الهجرة واحدًا من 
السكنية  املشروعات  أهم 

التي مت تدشينها يف 
امللك سلمان، وهو  عهد 

املشروعات  أكبر  من 
والفندقية  السكنية 

السعودية،  يف  والتجارية 
20 برجًا إداريًا،  ويضم 
و80 برجًا سكنيًا، و80 

40 ألف  فندقًا توفر 
إلى  للحجاج،  غرفة 

حكومية،  مكاتب  جانب 
وإدارية، وجتارية 
31 ألف  تستوعب 

يضم  ومستشفى  موظف، 
400 سرير، ومحطة 
ضخمة. »ترانزيت« 

سلمان  امللك  ويحرص 
مختلف  تطوير  على 

وحتقيق  اململكة  مناطق 
ويف  فيها،  شاملة  تنمية 
هذا اإلطار تأسست يف 

2021 مكاتب  أكتوبر 
لتطوير  استراتيجية 

واجلوف،  الباحة،  مناطق 
وجازان، فضاًل عن إطالق 

لتطوير  استراتيجية 
 50 منطقة عسير بضخ 

مليار ريال يف استثمارات 
متنوعة.

نفـذ برامج تنموية شاملة نهضت بالمملكـــة سياسيـــًا واقتصاديــًا واجتماعيــــــًا

تبنى مشروعات عمالقة في قطاعات اإلسكان والصحة والتعليم والمرافق

 جاءت في المرتبة الثانية بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع

 رفع مستوى الخدمات 
في600 مركز صحي 

بتطبيق نظام »وصفتي« 

إطالق 4 روبوتات جراحية 
متخصصة في العمليات 

الجراحية

صناعة تحلية المياه 
شهدت طفرة غير 

مسبوقة

 المؤسسة العامة 
السعودية لتحلية المياه 

المالحة تدير 33 محطة

 المملكة 
ُصنفـــت مـــن بيـــــــن أفضــــــــل 20 
بلــــــــــــدًا إصالحيــــًا فـــــــي العـــالـــــــم

فـــــي عهـــــده

صحة وتعليم

نفط أزرق
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شهدت صناعة حتلية املياه 
طفرة غير مسبوقة، حيث 

حققت اململكة أرقامًا قياسية 
يف هذه الصناعة جعلتها أكبر 
منتج للمياه احملالة يف العالم، 

ومن املتوقع أن تصبح مركزًا 
رئيسيًا لتقنيات حتلية املياه 
يف العالم والشرق واألوسط، 

مما جعل املراقبني يصفون 
هذه الصناعة بـ »نفط أزرق 

سعودي جديد«.  
ويبلغ إنتاج اململكة العربية 
السعودية من املياه احملالة 

حاليًا أكثر من 9 ماليني متر 
مكعب يوميًا، ومن املتوقع أن 

يصل حجم اإلنتاج يف عام 
2025 إلى أكثر من 14 مليون 

متر مكعب يوميًا.
وتدير املؤسسة العامة 

السعودية لتحلية املياه 
املاحلة 33 محطة حتلية، 

منها 8 محطات على ساحل 
اخلليج العربي، و25 محطة 
على ساحل البحر األحمر، 
وحصلت يف عام 2018 على 

جائزة أكبر منظومة حتلية 
مياه يف العالم من موسوعة 

»جينيس« العاملية.



 25 في  الذي طرحه   »2030 المملكة  »رؤيــة  يعد مشروع 
المملكة،  في  الــرائــدة  المشروعات  من   ،2016 عــام  أبريل 
وتنفيذ إصالحات  المستدامة،  التنمية  تحقيق  إلى  ويهدف 
هيكلية إلخراج المملكة من اقتصادها المعتمد على النفط، 
وفتح مجاالت لمصادر متنوعة من الدخل، وأنواع متعددة من 

االستثمارات في المملكة.
إعالن  منذ  تتوالى  السعودي  العهد  ولي  إنجازات  وبدأت 
السعودية على  أن تضع  كان من شأنها  والتي   ،2030 رؤية 
طريق القوة لرؤية اإلمكانات الفريدة التي تتمتع بها المملكة 
وقامت  المستقبل،  ودعم  الحاضر  وتطوير  الماضي  إلحياء 
أهم تلك اإلنجازات على 3 محاور أساسية ضمن مستهدفات 
رؤية 2030 وهي: »وطن طموح، واقتصاد مزدهر، ومجتمع 

حيوي«.
ــاد دبــلــومــاســيــون وخــبــراء اقــتــصــاد بــاإلنــجــازات  وأشــ
السياسية والدبلوماسية واالقتصادية التي قام بها ولي 
العهد السعودي األمير محمد بن سلمان، اإلصالحات 
الكبيرة، خاصة في مختلف المجاالت والتي انعكست 

باإليجاب على المجتمع السعودي.
إلى  وصــلــت  المملكة  أن  ــحــاد«،  ـــ»االت ل ــدوا  ــ وأك
معدالت  مــن  وقياسية  مسبوقة  غير  مستويات 
بن  محمد  األمــيــر  تــولــي  منذ  اإليــجــابــي  النمو 
سلمان والية العهد، حيث استطاع أن ينوع في 
اإليرادات ومصادر الدخل، ويعمل على إنعاش 
االستثمارات والمشروعات في كل القطاعات، 

مما أوجد طفرة حقيقية في المشروعات القومية 
والبنية التحتية والسياحية تحقيقاً لرؤية 2030.

إصالحات كبيرة
الخارجية  وزير  أحمد حسن، مساعد  رخا  السفير  وقال 
المصري األسبق: »إن ولي العهد السعودي قام بإصالحات 
بها،  يقوم  أن  قبله  من  أحــد  يجرؤ  لم  المملكة  في  كبيرة 
طفرة  وتعد  والثقافية،  االجتماعية  المجاالت  في  خاصة 

المدنية بالسعودية، باإلضافة  في الحياة  كبيرة وانفتاحاً 
السيارات«،  بقيادة  لها  والسماح  المرأة  تمكين  إلى 
مؤكداً أن هذه اإلصالحات انعكست باإليجاب على 

المجتمع السعودي.
عّدة  إنجازات  سلمان  بن  محمد  األمير  وقــدم 
وجعلها  شأنها،  مــن  رفــع  إذ  السعودية،  للمرأة 
أفــراد  جميع  مــع  والــواجــبــات  بالحقوق  مساوية 
المجتمع السعودي تبعاً لتعاليم اإلسالم، كما رفع 

وتحسين  السيارات،  قيادة  في  المرأة  على  الحظر 
بيئة العمل، وزيادة فرص عملهن، وسمح للمرأة بإجراء 

الخدمات الحكومية الخاصة بها، والمشاركة في المسابقات 
الرياضية.

المؤسسات التعليمية
كما شهد التعليم منذ تولي األمير محمد بن سلمان والية 
وتم  التعليمية،  المؤسسات  وتطورت  كبيراً،  اهتماماً  العهد، 
المباني  وتطوير  الجديدة،  الجامعات  إنشاء  في  التوسع 
التعليمية، سواء في المدارس أو اإلدارات والهيئات التعليمية، 

باإلضافة إلى تأهيل الكوادر التعليمية.

أحمد شعبان )القاهرة(

العزيز،  بن عبد  بن سلمان  األمير محمد  الملكي،  السمو  صاحب 

إنجازات  الوزراء، حقق  نائب رئيس مجلس  العهد السعودي،  ولي 

إلى  الجديدة«، وقادتها  »السعودية  كبيرة ومميزة رسمت مالمح 

المملكة على  إلى تطوير  برامج ومشاريع تهدف  األمام من خالل 

محليًا  المحوري  لدوره  وتقديرًا  والعالمي.  المحلي  المستويين 

السعودي على مؤشرات عالية  العهد  وإقليميًا ودوليًا، حصل ولي 

من جهات دولية عدة، عن القادة المؤثرين في العالم، ففي عام 

بوليسي«،  »فورين  األميركية،  الخارجية  السياسة  مجلة  اختارته   2015

السنوية  العالم، ضمن قائمتها  تأثيرًا في  األكثر  القادة  في قائمة 

ر في العالم. وفي عام 2018، اختار الشباب العربي  ألهم 100 مفكِّ

العزيز،  بن عبد  بن سلمان  األمير محمد  الملكي،  السمو  صاحب 

األكثر  الشخصية  الوزراء،  رئيس مجلس  نائب  السعودي،  العهد  ولي 

تأثيرًا في استطالع رأي شمل آراء الشباب والشابات في 16 دولة 

أفريقيا. كما حصل على لقب  األوسط، وشمال  الشرق  بمنطقة 

األبرز للعام 2021، وفق استطالع رأي أجراه موقع  العربية  الشخصية 

العربية شهادة »درع  الجامعة  العام ذاته منحته  الروسي، وفي   RT

أبريل 2022، أعلن الموقع   4 التنموي«. وفي  العمل 

لنتائج  طبقًا  األسترالي  األبحاث  لمركز  اإللكتروني 

أن شعبية األمير محمد بن سلمان في  االستطالع، 

الواليات  رئيس  شعبية  على  تتفوق  إندونيسيا 

فالديمير  الروسي  والرئيس  بايدن،  جو  المتحدة 

الصيني  والرئيس  بوتين، 

بينغ. شي جين 

رؤيــــــةرؤيــــــة
20302030
ومدينة »نيوم«
من المشاريع العمالقة 

تاريخية..تاريخية..

اإلصالحات
في مختلف المجاالت انعكست 
باإليجاب على المجتمع السعودي

مستويات غير مسبوقة وقياسية 
مـــــن معـــــدالت النمـــــو اإليجــــابـــــي

حصــــل ولـــي العهـــد السعــــودي علـــى 
مؤشرات عالية من جهات دولية عدة 

أشاد السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير 
اخلارجية املصري األسبق خالل حديثه 

لـ»االحتاد« بحكمة األمير محمد بن سلمان يف 
الدولية  العالقات  وتقوية  السعودية،  الدبلوماسية 

بني اململكة ودول العالم، مشيرًا إلى ترؤسه قمة 
األميركي  الرئيس  ولقائه  والتنمية،  لألمن  جدة 

املرتبطة بني  جو بايدن، وتأكيده على املصالح 
األمنية  خاصة  والسعودية،  املتحدة  الواليات 

السعودية  واالستثمارات  والعسكرية،  واالقتصادية 
يف أميركا، ما يؤكد حكمة هذا القائد الشاب 

السعودي  العهد  ولي  وحقق  احلكيمة.  وسياسته 
العهد  املاضية منذ توليه والية  السنوات  خالل 

الدبلوماسية  العديد من اإلجنازات  السعودية  يف 
العالقات مع  على املستوى احمللي والدولي، وتوثيق 

الثنائية  الشراكات  إلى عقد  الدول، باإلضافة  أكبر 
العاملية التي كان من شأنها رفع نسبة االستثمار يف 

الصناعي واحليوي. القطاع  كل من 

دبلوماسية 
المملكـــــــــــــة

عقد شراكات ثنائية عالمية 
رفعت نسبة االستثمار في  

القطاع الصناعي

وحرص األمير محمد بن سلمان منذ توليه والية 
التي على  العمالقة  املشاريع  العهد على تأسيس 

رأسها مشروع البحر األحمر و»مدينة نيوم« و»ذا 
الين« و»كورال بلوم« ومبادرة الشرق األوسط 

اململكة على أعتاب  والتي وضعت  األخضر، 
والتفرد  وسياحيًا،  اقتصاديًا  العاملي  التنافس 

الذي طاملا ناشد به األمير  املتقدم  التكنولوجي 
سلمان. بن  محمد 

أكد اخلبير  »نيوم«،  أهمية مشروع  وتعليقًا على 
االقتصادي الدكتور رشاد عبده عوض أن من 

دشنها  التي  الكبيرة  االقتصادية  املشروعات 
األمير محمد بن سلمان »مدينة نيوم«، وهو 
طفرة كبيرة يف االقتصاد السعودي، وسوف 

والزراعة  بالصناعة  تتعلق  واعدة  مجاالت  يتيح 
باإلضافة  الدولية،  والتجارة  والسياحة  والتنمية 
إلى االنفتاح على بعض الدول املجاورة مثل مصر 

حقيقية. اقتصادية  نهضة  يحقق  واألردن، 

مشـــــــــــــــــــــــــــروع
»مدينة نيوم«

 االنفتاح على بعض الدول 
المجاورة مثل مصر واألردن 

يحقق نهضة اقتصادية حقيقية

شهد  فقد  اململكة،  يف  الصحي  للقطاع  بالنسبة 
النفقات يف  بلغت نسبة  نهضة كبيرة، حيث 

172 مليار ريال  2019 فقط  هذا القطاع يف عام 
االستراتيجيات  بوضع  االهتمام  مع  سعودي، 

واملعدية  املزمنة  انتشار األمراض  للحد من 
بهدف رفع معدل متوسط عمر األفراد ليصل 

80 عامًا.  إلى 

القطاع الصحي

القضائية،  بالهيئات  السعودي  العهد  ولي  اهتم 
حيث أثمرت جهوده نقلة كبيرة يف تاريخ القضاء 

وتفعيل  احملاكم،  استحداث  مثل  السعودي، 
التنفيذية، وجتديد كل ما يخص  احملاكم 

الناجزة  العدالة  لتحقيق  الشرعية  املرافعات 
املرأة  القضائية، مع متكني  وتعزيز األحكام 

والقضائية. الشرعية  حقوقها  من  السعودية 

القضاء السعودي

االهتمـــام بـوضــــع استراتيجيـــات للحــد 
من انتشار األمراض المزمنة والمعدية

مركز  رئيس  الشافعي،  خالد  الدكتور 
االقتصادية،  واألبحاث  للدراسات  العاصمة 

أكد لـ»االحتاد« أن اململكة وصلت إلى 
من  وقياسية  مسبوقة  غير  مستويات 

النمو اإليجابي منذ تولي األمير  معدالت 
العهد، حيث عمل  محمد بن سلمان والية 

إنعاش االستثمارات واملشروعات يف  على 
القطاعات، ما أوجد طفرة حقيقية  كل 

التحتية  والبنية  القومية  املشروعات  يف 
والسياحية.

وتشير التقارير إلى أن أول ثمار جتنى من 
ارتفاع معدل  اإلصالحات االقتصادية هو 
 %2.3 للمملكة بنسبة   االقتصادي  النمو 
والذي أدى بدوره إلى ارتفاع الناجت احمللي 

2.94 تريليون ريال،  بقيمة وصلت إلى 
الهيكلية  اإلصالحات  من  العديد  وتنفيذ 

على  النفقات  وتسخير  االستقرار،  لتحقيق 
بالفائدة  تعود  التي  املستدامة  املشروعات 

السعودي. الوطني  االقتصاد  على 

توجهت  الوطنية،  بالصناعة  يتعلق  وفيما 
رؤية األمير محمد بن سلمان إلى تطوير 

اللوجيستية  واخلدمات  الوطنية  الصناعات 
التي بدورها أدت إلى حتقيق أعلى نسبة 
متتلكها  التي  الطبيعية  للموارد  استغالل 

وجغرافيا. تعدين  من  اململكة  أراضي 
لـ»االحتاد«  العاصمة  وأوضح رئيس مركز 

اململكة؛  أن تنوع املشروعات االقتصادية يف 
ُيعطي دالالت متعددة نحو اقتصاد قوي 

لصالح  كبيرًا  فارقًا  أحدثت  ومنهجية 
النمو  مبعدالت  ووصلت  السعودي،  االقتصاد 
إلى هذه املستويات التي لم تتحقق من قبل، 

باإلضافة إلى قدرته على زيادة حجم الناجت 
أن السعودية  إلى  احمللي اإلجمالي، مشيرًا 

تعد أكبر اقتصاد عربي يف املنطقة، وأن 
امللكي، األمير محمد بن  السمو  صاحب 

العهد السعودي،  العزيز، ولي  سلمان بن عبد 
الوصول  الوزراء، استطاع  نائب رئيس مجلس 

كبيرة. مستويات  إلى  السعودي  باالقتصاد 

النمو االقتصادي

طفــــرة حقيقيــــــة فـــــي المشـروعــــــات القـوميـــــة والبنيــــة التحتيــــة والسيـاحيـــة 

الرقمي يف  التحول  أسهم برنامج 
السعودية والذي أشاد به وأقره ولي العهد 

األمير محمد بن سلمان يف العديد من 
لتصل  اململكة  رفعت  التي  العاملية  املكاسب 

إلى املرتبة 38 عامليًا يف مجال احلوكمة 
اإللكترونية، والذي ظهر واضحًا يف جميع 
لتصبح  حتولت  التي  احلكومية  القطاعات 

لتصل  بالكامل،  إلكترونية  خدماتها 
الثالثة يف مجموعة  املرتبة  إلى  بذلك 

الـعشرين.

زادت يف عهد األمير محمد بن سلمان املكانة اجللية للمملكة يف إدارة 
للنفط عامليًا، وذلك بسبب  أكبر مصدر  باعتبارها  للطاقة  العاملي  السوق 

إلى  إنتاج كبيرة بتكاليف قليلة نسبة  الضخم مع قدرة  االحتياطي 
والتي  الذي مت إطالقها مؤخرًا  الكبيرة  املشروعات االستثمارية  حجم 

متعددة. ومصاف  بتروكيماويات  ومصانع  تكرير  معامل  على  اشتملت 
القليلة  السنوات  خالل  كبيرة  اقتصادية  نهضة  السعودية  وشهدت 

املاضية، حيث اجتهت إلى تنوع مصادر الطاقة والدخل وعدم االعتماد 
السياحة وتعزيز  إلى االعتماد على  والغاز، باإلضافة  النفط  فقط على 

للفساد. والتصدي  بالصناعة،  دور رجال األعمال واالهتمام 
الفساد  السعودي، منذ توليه وترؤسه حملة مكافحة  العهد  وعمل ولي 
على استرداد كل ما مت سرقته أو اختالسه من أموال اململكة وإعادته 

إلى اخلزينة مرة أخرى، وقوبل ذلك بدعم ومساندة كبيرة من 
املتتالية. جناحاته  أظهرت  والتي  السعودي،  الشعب 

التحــــــــول 
الــرقمـــي

سوق الطاقة العالمي

حقــــــق العــديــــــــــد 
مــــــن اإلنجــــــــــازات 
الــدبلــومـاسيـــــــــــة 
علـى المستــــــوى 
المحلي والدولي
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اقتصاد »المملكة« إلى مستويات قياسية

محمد بن سلمان..
قائد يستشرف المستقبل



 25 في  الذي طرحه   »2030 المملكة  »رؤيــة  يعد مشروع 
المملكة،  في  الــرائــدة  المشروعات  من   ،2016 عــام  أبريل 
وتنفيذ إصالحات  المستدامة،  التنمية  تحقيق  إلى  ويهدف 
هيكلية إلخراج المملكة من اقتصادها المعتمد على النفط، 
وفتح مجاالت لمصادر متنوعة من الدخل، وأنواع متعددة من 

االستثمارات في المملكة.
إعالن  منذ  تتوالى  السعودي  العهد  ولي  إنجازات  وبدأت 
السعودية على  أن تضع  كان من شأنها  والتي   ،2030 رؤية 
طريق القوة لرؤية اإلمكانات الفريدة التي تتمتع بها المملكة 
وقامت  المستقبل،  ودعم  الحاضر  وتطوير  الماضي  إلحياء 
أهم تلك اإلنجازات على 3 محاور أساسية ضمن مستهدفات 
رؤية 2030 وهي: »وطن طموح، واقتصاد مزدهر، ومجتمع 

حيوي«.
ــاد دبــلــومــاســيــون وخــبــراء اقــتــصــاد بــاإلنــجــازات  وأشــ
السياسية والدبلوماسية واالقتصادية التي قام بها ولي 
العهد السعودي األمير محمد بن سلمان، اإلصالحات 
الكبيرة، خاصة في مختلف المجاالت والتي انعكست 

باإليجاب على المجتمع السعودي.
إلى  وصــلــت  المملكة  أن  ــحــاد«،  ـــ»االت ل ــدوا  ــ وأك
معدالت  مــن  وقياسية  مسبوقة  غير  مستويات 
بن  محمد  األمــيــر  تــولــي  منذ  اإليــجــابــي  النمو 
سلمان والية العهد، حيث استطاع أن ينوع في 
اإليرادات ومصادر الدخل، ويعمل على إنعاش 
االستثمارات والمشروعات في كل القطاعات، 

مما أوجد طفرة حقيقية في المشروعات القومية 
والبنية التحتية والسياحية تحقيقاً لرؤية 2030.

إصالحات كبيرة
الخارجية  وزير  أحمد حسن، مساعد  رخا  السفير  وقال 
المصري األسبق: »إن ولي العهد السعودي قام بإصالحات 
بها،  يقوم  أن  قبله  من  أحــد  يجرؤ  لم  المملكة  في  كبيرة 
طفرة  وتعد  والثقافية،  االجتماعية  المجاالت  في  خاصة 

المدنية بالسعودية، باإلضافة  في الحياة  كبيرة وانفتاحاً 
السيارات«،  بقيادة  لها  والسماح  المرأة  تمكين  إلى 
مؤكداً أن هذه اإلصالحات انعكست باإليجاب على 

المجتمع السعودي.
عّدة  إنجازات  سلمان  بن  محمد  األمير  وقــدم 
وجعلها  شأنها،  مــن  رفــع  إذ  السعودية،  للمرأة 
أفــراد  جميع  مــع  والــواجــبــات  بالحقوق  مساوية 
المجتمع السعودي تبعاً لتعاليم اإلسالم، كما رفع 

وتحسين  السيارات،  قيادة  في  المرأة  على  الحظر 
بيئة العمل، وزيادة فرص عملهن، وسمح للمرأة بإجراء 

الخدمات الحكومية الخاصة بها، والمشاركة في المسابقات 
الرياضية.

المؤسسات التعليمية
كما شهد التعليم منذ تولي األمير محمد بن سلمان والية 
وتم  التعليمية،  المؤسسات  وتطورت  كبيراً،  اهتماماً  العهد، 
المباني  وتطوير  الجديدة،  الجامعات  إنشاء  في  التوسع 
التعليمية، سواء في المدارس أو اإلدارات والهيئات التعليمية، 

باإلضافة إلى تأهيل الكوادر التعليمية.

أحمد شعبان )القاهرة(

العزيز،  بن عبد  بن سلمان  األمير محمد  الملكي،  السمو  صاحب 

إنجازات  الوزراء، حقق  نائب رئيس مجلس  العهد السعودي،  ولي 

إلى  الجديدة«، وقادتها  »السعودية  كبيرة ومميزة رسمت مالمح 

المملكة على  إلى تطوير  برامج ومشاريع تهدف  األمام من خالل 

محليًا  المحوري  لدوره  وتقديرًا  والعالمي.  المحلي  المستويين 

السعودي على مؤشرات عالية  العهد  وإقليميًا ودوليًا، حصل ولي 

من جهات دولية عدة، عن القادة المؤثرين في العالم، ففي عام 

بوليسي«،  »فورين  األميركية،  الخارجية  السياسة  مجلة  اختارته   2015

السنوية  العالم، ضمن قائمتها  تأثيرًا في  األكثر  القادة  في قائمة 

ر في العالم. وفي عام 2018، اختار الشباب العربي  ألهم 100 مفكِّ

العزيز،  بن عبد  بن سلمان  األمير محمد  الملكي،  السمو  صاحب 

األكثر  الشخصية  الوزراء،  رئيس مجلس  نائب  السعودي،  العهد  ولي 

تأثيرًا في استطالع رأي شمل آراء الشباب والشابات في 16 دولة 

أفريقيا. كما حصل على لقب  األوسط، وشمال  الشرق  بمنطقة 

األبرز للعام 2021، وفق استطالع رأي أجراه موقع  العربية  الشخصية 

العربية شهادة »درع  الجامعة  العام ذاته منحته  الروسي، وفي   RT

أبريل 2022، أعلن الموقع   4 التنموي«. وفي  العمل 

لنتائج  طبقًا  األسترالي  األبحاث  لمركز  اإللكتروني 

أن شعبية األمير محمد بن سلمان في  االستطالع، 

الواليات  رئيس  شعبية  على  تتفوق  إندونيسيا 

فالديمير  الروسي  والرئيس  بايدن،  جو  المتحدة 

الصيني  والرئيس  بوتين، 

بينغ. شي جين 

رؤيــــــةرؤيــــــة
20302030
ومدينة »نيوم«
من المشاريع العمالقة 

تاريخية..تاريخية..

اإلصالحات
في مختلف المجاالت انعكست 
باإليجاب على المجتمع السعودي

مستويات غير مسبوقة وقياسية 
مـــــن معـــــدالت النمـــــو اإليجــــابـــــي

حصــــل ولـــي العهـــد السعــــودي علـــى 
مؤشرات عالية من جهات دولية عدة 

أشاد السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير 
اخلارجية املصري األسبق خالل حديثه 

لـ»االحتاد« بحكمة األمير محمد بن سلمان يف 
الدولية  العالقات  وتقوية  السعودية،  الدبلوماسية 

بني اململكة ودول العالم، مشيرًا إلى ترؤسه قمة 
األميركي  الرئيس  ولقائه  والتنمية،  لألمن  جدة 

املرتبطة بني  جو بايدن، وتأكيده على املصالح 
األمنية  خاصة  والسعودية،  املتحدة  الواليات 

السعودية  واالستثمارات  والعسكرية،  واالقتصادية 
يف أميركا، ما يؤكد حكمة هذا القائد الشاب 

السعودي  العهد  ولي  وحقق  احلكيمة.  وسياسته 
العهد  املاضية منذ توليه والية  السنوات  خالل 

الدبلوماسية  العديد من اإلجنازات  السعودية  يف 
العالقات مع  على املستوى احمللي والدولي، وتوثيق 

الثنائية  الشراكات  إلى عقد  الدول، باإلضافة  أكبر 
العاملية التي كان من شأنها رفع نسبة االستثمار يف 

الصناعي واحليوي. القطاع  كل من 

دبلوماسية 
المملكـــــــــــــة

عقد شراكات ثنائية عالمية 
رفعت نسبة االستثمار في  

القطاع الصناعي

وحرص األمير محمد بن سلمان منذ توليه والية 
التي على  العمالقة  املشاريع  العهد على تأسيس 

رأسها مشروع البحر األحمر و»مدينة نيوم« و»ذا 
الين« و»كورال بلوم« ومبادرة الشرق األوسط 

اململكة على أعتاب  والتي وضعت  األخضر، 
والتفرد  وسياحيًا،  اقتصاديًا  العاملي  التنافس 

الذي طاملا ناشد به األمير  املتقدم  التكنولوجي 
سلمان. بن  محمد 

أكد اخلبير  »نيوم«،  أهمية مشروع  وتعليقًا على 
االقتصادي الدكتور رشاد عبده عوض أن من 

دشنها  التي  الكبيرة  االقتصادية  املشروعات 
األمير محمد بن سلمان »مدينة نيوم«، وهو 
طفرة كبيرة يف االقتصاد السعودي، وسوف 

والزراعة  بالصناعة  تتعلق  واعدة  مجاالت  يتيح 
باإلضافة  الدولية،  والتجارة  والسياحة  والتنمية 
إلى االنفتاح على بعض الدول املجاورة مثل مصر 

حقيقية. اقتصادية  نهضة  يحقق  واألردن، 

مشـــــــــــــــــــــــــــروع
»مدينة نيوم«

 االنفتاح على بعض الدول 
المجاورة مثل مصر واألردن 

يحقق نهضة اقتصادية حقيقية

شهد  فقد  اململكة،  يف  الصحي  للقطاع  بالنسبة 
النفقات يف  بلغت نسبة  نهضة كبيرة، حيث 

172 مليار ريال  2019 فقط  هذا القطاع يف عام 
االستراتيجيات  بوضع  االهتمام  مع  سعودي، 

واملعدية  املزمنة  انتشار األمراض  للحد من 
بهدف رفع معدل متوسط عمر األفراد ليصل 

80 عامًا.  إلى 

القطاع الصحي

القضائية،  بالهيئات  السعودي  العهد  ولي  اهتم 
حيث أثمرت جهوده نقلة كبيرة يف تاريخ القضاء 

وتفعيل  احملاكم،  استحداث  مثل  السعودي، 
التنفيذية، وجتديد كل ما يخص  احملاكم 

الناجزة  العدالة  لتحقيق  الشرعية  املرافعات 
املرأة  القضائية، مع متكني  وتعزيز األحكام 

والقضائية. الشرعية  حقوقها  من  السعودية 

القضاء السعودي

االهتمـــام بـوضــــع استراتيجيـــات للحــد 
من انتشار األمراض المزمنة والمعدية

مركز  رئيس  الشافعي،  خالد  الدكتور 
االقتصادية،  واألبحاث  للدراسات  العاصمة 

أكد لـ»االحتاد« أن اململكة وصلت إلى 
من  وقياسية  مسبوقة  غير  مستويات 

النمو اإليجابي منذ تولي األمير  معدالت 
العهد، حيث عمل  محمد بن سلمان والية 

إنعاش االستثمارات واملشروعات يف  على 
القطاعات، ما أوجد طفرة حقيقية  كل 

التحتية  والبنية  القومية  املشروعات  يف 
والسياحية.

وتشير التقارير إلى أن أول ثمار جتنى من 
ارتفاع معدل  اإلصالحات االقتصادية هو 
 %2.3 للمملكة بنسبة   االقتصادي  النمو 
والذي أدى بدوره إلى ارتفاع الناجت احمللي 

2.94 تريليون ريال،  بقيمة وصلت إلى 
الهيكلية  اإلصالحات  من  العديد  وتنفيذ 

على  النفقات  وتسخير  االستقرار،  لتحقيق 
بالفائدة  تعود  التي  املستدامة  املشروعات 

السعودي. الوطني  االقتصاد  على 

توجهت  الوطنية،  بالصناعة  يتعلق  وفيما 
رؤية األمير محمد بن سلمان إلى تطوير 

اللوجيستية  واخلدمات  الوطنية  الصناعات 
التي بدورها أدت إلى حتقيق أعلى نسبة 
متتلكها  التي  الطبيعية  للموارد  استغالل 

وجغرافيا. تعدين  من  اململكة  أراضي 
لـ»االحتاد«  العاصمة  وأوضح رئيس مركز 

اململكة؛  أن تنوع املشروعات االقتصادية يف 
ُيعطي دالالت متعددة نحو اقتصاد قوي 

لصالح  كبيرًا  فارقًا  أحدثت  ومنهجية 
النمو  مبعدالت  ووصلت  السعودي،  االقتصاد 
إلى هذه املستويات التي لم تتحقق من قبل، 

باإلضافة إلى قدرته على زيادة حجم الناجت 
أن السعودية  إلى  احمللي اإلجمالي، مشيرًا 

تعد أكبر اقتصاد عربي يف املنطقة، وأن 
امللكي، األمير محمد بن  السمو  صاحب 

العهد السعودي،  العزيز، ولي  سلمان بن عبد 
الوصول  الوزراء، استطاع  نائب رئيس مجلس 

كبيرة. مستويات  إلى  السعودي  باالقتصاد 

النمو االقتصادي

طفــــرة حقيقيــــــة فـــــي المشـروعــــــات القـوميـــــة والبنيــــة التحتيــــة والسيـاحيـــة 

الرقمي يف  التحول  أسهم برنامج 
السعودية والذي أشاد به وأقره ولي العهد 

األمير محمد بن سلمان يف العديد من 
لتصل  اململكة  رفعت  التي  العاملية  املكاسب 

إلى املرتبة 38 عامليًا يف مجال احلوكمة 
اإللكترونية، والذي ظهر واضحًا يف جميع 
لتصبح  حتولت  التي  احلكومية  القطاعات 

لتصل  بالكامل،  إلكترونية  خدماتها 
الثالثة يف مجموعة  املرتبة  إلى  بذلك 

الـعشرين.

زادت يف عهد األمير محمد بن سلمان املكانة اجللية للمملكة يف إدارة 
للنفط عامليًا، وذلك بسبب  أكبر مصدر  باعتبارها  للطاقة  العاملي  السوق 

إلى  إنتاج كبيرة بتكاليف قليلة نسبة  الضخم مع قدرة  االحتياطي 
والتي  الذي مت إطالقها مؤخرًا  الكبيرة  املشروعات االستثمارية  حجم 

متعددة. ومصاف  بتروكيماويات  ومصانع  تكرير  معامل  على  اشتملت 
القليلة  السنوات  خالل  كبيرة  اقتصادية  نهضة  السعودية  وشهدت 

املاضية، حيث اجتهت إلى تنوع مصادر الطاقة والدخل وعدم االعتماد 
السياحة وتعزيز  إلى االعتماد على  والغاز، باإلضافة  النفط  فقط على 

للفساد. والتصدي  بالصناعة،  دور رجال األعمال واالهتمام 
الفساد  السعودي، منذ توليه وترؤسه حملة مكافحة  العهد  وعمل ولي 
على استرداد كل ما مت سرقته أو اختالسه من أموال اململكة وإعادته 

إلى اخلزينة مرة أخرى، وقوبل ذلك بدعم ومساندة كبيرة من 
املتتالية. جناحاته  أظهرت  والتي  السعودي،  الشعب 

التحــــــــول 
الــرقمـــي

سوق الطاقة العالمي

حقــــــق العــديــــــــــد 
مــــــن اإلنجــــــــــازات 
الــدبلــومـاسيـــــــــــة 
علـى المستــــــوى 
المحلي والدولي
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اقتصاد »المملكة« إلى مستويات قياسية

محمد بن سلمان..
قائد يستشرف المستقبل



تجارة اإلمارات والمملكة 
تالمس التريليون درهم 

»استثنائية«»استثنائية«
شــــراكــــة شــــراكــــة 

ثقل اقتصادي عالمي
لدولة  اإلجمالي  المحلي  الناتج  يصل  بينما 
وفقاً  دوالر،  مليار   417 من  أكثر  إلى  اإلمــارات 
لتقديرات البنك الدولي، يبلغ في المملكة العربية 
السعودية أكثر من 833 مليار دوالر، ليشكال معاً 
ثقاًل اقتصادياً، بإجمالي ناتج مشترك يبلغ 1.2 
درهم،  تريليون   4.5 يعادل  ما  أو  دوالر  تريليون 
المؤثرة  الشراكة  قوة  بدوره  يعكس  الذي  األمر 
والعالمي،  اإلقليمي  االقتصادي  المشهد  في 
والــمــتــواصــل  الــمــشــتــرك  عملهما  خـــالل  فــمــن 
لتوسيع مجاالت التعاون في مختلف القطاعات 
دفع  في  معاً  البلدان  يسهم  أن  يمكن  الحيوية، 
آفاق جديدة،  نحو  المنطقة  في  التنمية  مسيرة 
تطوير  في  المشترك  التناغم  في ضوء  السيما 
واضحة  رؤية  وفق  االستراتيجية  الشراكة  هذه 
يقودها مجلس التنسيق السعودي اإلماراتي منذ 
إنشائه قبل 5 سنوات، والذي أشرف على إطالق 
خطط تنموية ومبادرات ومشاريع نوعية لها دور 
التجارية  الفرص  من  ثــروة  توليد  في  جوهري 

أمام قطاع األعمال في  والتنموية  واالستثمارية 
والوطن  الخليج  منطقة  مستوى  وعلى  البلدين 

العربي.
وشــهــدت الــشــراكــة االقــتــصــاديــة اإلمــاراتــيــة 
الــســعــوديــة خـــالل الــفــتــرة الــمــاضــيــة تــطــورات 
من  بــدعــم  الــمــجــاالت  مختلف  فــي  استثنائية 
القيادتين الرشيدتين في كل من دولة اإلمارات 
ــاون الــتــجــاري  ــع ــت والــمــمــلــكــة، حــيــث يــشــمــل ال
ــوم قطاعات  ــي ال الــبــلــديــن  بــيــن  ــمــاري  ــث واالســت
والتكنولوجيا،  كاالبتكار،  واستراتيجية،  حيوية 
واألمــن  واللوجستية،  والــخــدمــات  والصناعة، 
والغاز  والنفط  والتعدين  والسياحة،  الغذائي، 
والتشييد،  والبناء  العقاري  والقطاع  الطبيعي، 
المالي  والــقــطــاع  والــتــجــزئــة،  الجملة  وتــجــارة 
والتأمين، ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة 
التعاون  من  المتميز  المستوى  - في ضوء هذا 
والشركة - مزيداً من التنوع والفرص التي تصب 
بما  والسعودي،  اإلماراتي  االقتصادين  نمو  في 
يخدم مسيرة االزدهار والتنمية المستدامة التي 

يشهدها البلدان الشقيقان.

عالقات تجارية راسخة 
اإلماراتية  االقتصاد  وزارة  إلحصاءات  ووفقاً 
لعام  النفطية  غير  الخارجية  بالتجارة  الخاصة 
2021، جاءت المملكة العربية السعودية الشريك 
مستوى  على  اإلمـــارات  لــدولــة  األول  التجاري 
العالمي،  العربية، والثالث على المستوى  الدول 
بنسبة   ،2021 عام  خالل  والهند،  الصين  بعد 
مساهمة 6.6% من إجمالي التجارة الخارجية 

غير النفطية للدولة.
النفطي بين  التجاري غير  التبادل  وبلغ حجم 
الجانبين في عام 2021، نحو 125 مليار درهم 
بنسبة نمو 20% مقارنة بعام 2020، وما نسبته 
10.1% مقارنة مع 2019، ما يعكس متانة وتنوع 
وفي  مستمر  بشكل  ونموها  التجارية  العالقات 
المقابل، تعد دولة اإلمارات أكبر شريك تجاري 
عربي للمملكة، والثالث عالمياً مع السعودية بعد 
الصين والواليات المتحدة األميركية خالل عام.

905 مليارات درهم في 10 سنوات
إجمالي  بلغ  االقتصاد  وزارة  لبيانات  ووفقاً 
العقد  خــالل  البلدين  بين  الــتــجــاري  الــتــبــادل 
الماضي أكثر من 905 مليارات درهم )246.2 
مليار دوالر(، مسجاًل ارتفاعاً قدره 93%، بعد 
عام  في  درهــم  مليار   64.79 نحو  من  قفز  أن 
عام  بنهاية  درهــم  مليار   124.65 إلــى   2012

.2021
البلدين  بين  الــخــارجــيــة  الــتــجــارة  وحققت 
ــى الــمــســتــوى الــعــربــي  ــويــات رائـــــدة عــل مــســت
السعودية  تجارة  حصة  بلغت  حيث  والعالمي، 
مجموعة  بين  من  اإلمـــارات  مع  النفطية  غير 
العام  خــالل   %23.38 نحو  العربية  ــدول  الـ
السعودية  التجارة  حصة  وصلت  فيما   ،2021
العالم  دول  بين  من  اإلمارات  مع  النفطية  غير 

6.6% خالل الفترة نفسها.
النفطية  غير  اإلماراتية  الصادرات  وحققت 
 %47 بنسبة  نــمــواً   2021 عــام  المملكة  إلــى 
الماضي  الــعــام  مــن  ذاتــهــا  الفترة  مــع  مقارنة 

اإلماراتية  الـــواردات  في  نمواً  و%13   ،2020
إعادة  حركة  في  نمواً  و%9.5  السعودية،  من 

التصدير اإلماراتية إلى السعودية«.

11 ألف رخصة اقتصادية
قطعها  التي  الكبيرة  للخطوات  وانعكاساً 
توحيد  في  الماضية  السنوات  خــالل  البلدان 
واضحة  رؤيــة  وفق  التكامل،  وتعزيز  الطاقات 
تشمل مظلة واسعة من القطاعات، من أبرزها 
بــرامــج  ــالق  بــيــن رواد األعـــمـــال وإطــ ــط  ــرب ال
مشتركة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
وتعزيز الفرص أمام أنشطتها وتشجيع التبادل 
السياحي وتطوير القدرات في قطاع السياحة، 
البلدين قفزة  شهد حجم أنشطة الشركات في 
حيث  االقتصادية،  الرخص  أعــداد  في  كبيرة 
في  سعودي  ألف   11 من  أكثر  ويساهم  يمتلك 
رخــصــة اقــتــصــاديــة فــي دولـــة اإلمــــارات حتى 
أكثر من  تستثمر  المقابل  وفي   ،2021 سبتمبر 

140 شركة إماراتية في السعودية.

4459 عالمة جتارية سعودية مسجلة يف دولة اإلمارات و70  يوجد 
وكالة جتارية و16 شركة مسجلة تعمل يف قطاعات استثمارية من 

واألنشطة  والتجزئة  اجلملة  وجتارة  احملاجر  واستغالل  التعدين  بينها، 
والعمل االجتماعي  التأمني ويف مجال صحة اإلنسان  املالية وأنشطة 

العقارية  واألنشطة  والطعام  اإلقامة  خدمات  وأنشطة  والتعليم 
األسماك،  وصيد  والزراعة  والبناء  والتشييد  التحويلية  والصناعات 

الدعم واألنشطة  والتخزين وأنشطة اخلدمات اإلدارية وخدمات  والنقل 
واالتصاالت. املعلومات  وتكنولوجيا  والتقنية  والعلمية،  املهنية 

4459
عالمـــــــــــــة تجاريـــــــة 

 يجرى العمل على صياغة رؤية سياحية 
مشتركة ووضع برامج ترويجية متقاطعة 

تخدم قطاع السياحة يف البلدين، مبا يسهم 
يف مساعي تنوع الدخل واستراتيجيات 

التقدم والعمل يف كل من اململكة العربية 
السعودية ودولة اإلمارات، وتعزيز تكامل 

املنظومة االقتصادية للبلدين وإيجاد احللول 
املشتركة جلميع التحديات االقتصادية التي 

تعصف باملنطقة.
ولسنوات طويلة شكلت السياحة واالستثمار 

السياحي أحد احملاور احليوية للتعاون بني 
البلدين، ما انعكس على تصدر دولة اإلمارات 

قائمة الوجهات السياحية املثيرة لالهتمام 
لدى السائحني السعوديني عند السفر 

للخارج، وهو ما تعكسه أرقام نزالء الفنادق 
يف اإلمارات من السعودية التي بلغت نحو 

1.5 مليون نزيل يف العام 2019 قبل جائحة 
»كوفيد- 19«.

وفيما متتاز الشراكة االقتصادية بني دولة 
اإلمارات واململكة العربية السعودية بأنها 

قوية ومتنامية، يشمل التعاون االستثماري 
معظم القطاعات احليوية ضمن اهتمامات 

البلدين، وتعد السعودية أكبر شريك 
استثماري لدولة اإلمارات على املستوى 
اخلليجي والعربي واإلقليمي واخلامس 

عامليًا، إذ وصل رصيد االستثمارات السعودية 
املباشرة يف دولة اإلمارات حتى مطلع عام 

2020 نحو 5 مليارات دوالر، بنمو بلغ %4، 
مقارنة بعام 2019، ويف املقابل تأتي اإلمارات 

يف طليعة الدول املستثمرة يف السعودية 
برصيد تراكمي استثماري جتاوز حاجز الـ 9 

مليارات دوالر.

مصطفى عبد العظيم )دبي(

تشكل العالقات االقتصادية والتجارية واالستثمارية بين 

اإلمارات، والسعودية، نموذجًا »استثنائيًا« في منظومة 

التعاون االقتصادي بين الدول والحكومات، التي ترتكز في 

مجملها على المصالح والمنافع قصيرة المدى، لتتجاوز ذلك 

المفهوم الضيق، إلى الشراكة المتكاملة الضاربة في جذور 

التاريخ والحاضرة بقوة على خريطة المستقبل، وآفاقها 

العالمية كقوة اقتصادية مؤثرة في المشهد االقتصادي 

العالمي بناتج مشترك يزيد على 1.2 تريليون دوالر.

وتتجسد قوة الشراكة االقتصادية بين البلدين في حجم 

المبادالت التجارية واالستثمارات البينية والتدفقات السياحية، 

حيث تشكل المملكة العربية السعودية الشريك التجاري األول 

عربيًا والثالث عالميًا لدولة اإلمارات، بنحو 125 مليار درهم 

كما في نهاية العام 2021، فيما تعد اإلمارات وجهة مفضلة 

للسياحة ولالستثمارات السعودية على مستوى المنطقة، 

باستقبالها ما يزيد على 1.5 مليون سائح سعودي سنويًا.

الطاقة المتجددة

بيئة رقمية
تنافسية وآمنة

يعمل البلدان على تعزيز 
مكانتهما على خريطة التنمية 

المستدامة عبر عدد من 
المسارات، من أهمها تزويد 

الطاقة النظيفة، وتشمل 
مجاالت التعاون المحتملة في 

هذا الصدد العمل المشترك 
لتطوير مشاريع الطاقة 

المتجددة وتوليد الكهرباء 
وتحلية المياه، وفرص التطوير 
المشترك في قطاع التقنيات 

ذات الصلة بقطاع الطاقة 
المتجددة، فضاًل عن التعاون 
في مجال األبحاث والتطوير 

والتكنولوجيا المتقدمة.

حقق مجلس التنسيق 
السعودي اإلماراتي نتائج 

ملموسة في مختلف 
القطاعات واألعمال، وحرص 
ضمن إطار العمل الخاص به 

إلى استباق التحديات الحالية 
والتنافس مع أبرز مطوري 

التقنيات الحديثة بهدف تعزيز 
األمن المالي بين البلدين 
وتوفير بيئة تقنية رقمية 

تنافسية وآمنة، والتركيز على 
التنمية البشرية في هذا 

المجال من خالل دورات تدريبية 
تهدف إلى استغالل الموارد 
المتوفرة في سبيل تحقيق 

تقدم وازدهار البلدين.

السعوديــة الشريـــك التجـــاري األول السعوديــة الشريـــك التجـــاري األول 
لإلمــــارات عـربيــــــًا.. والثـالــــث عالميــــًالإلمــــارات عـربيــــــًا.. والثـالــــث عالميــــًا

13
www.alittihad.ae

الجمعة 27 صفر 1444هـ
الموافق 23 سبتمبر 2022 م 12

www.alittihad.ae

الجمعة 27 صفر 1444هـ
الموافق 23 سبتمبر 2022 م

مملكة العّز

الوطني  يومها  في  العّز«  »مملكة  مع  مشاعُرنا  تتوّحد  مجدداً، 
وإماراتية،  إماراتي  كّل  وفكر  قلب  في  عزيزة  ذكرى  يمثل  الذي 
حــدود  ــّززه  ــع ت ــد  واحـ نسيج  فــي  بلدينا  مــواطــنــو  يعيش  حــيــث 
والــعــادات  والقربى  والنسب  الــدم  روابــط  وتــوّطــده  الجغرافيا، 

مشرق. لمستقبل  مشتركاً  معاً طموحاً  ويحملون  والتقاليد، 
والمملكة  اإلمــارات  دولة  بين  العالقات  إن  قلنا:  إذا  نبالغ  ال 
المستويين  على  الــتــوأمــة  حــد  إلــى  وصلت  السعودية  العربية 
واالجتماعي  الثقافي  الترابط  هذا  ظل  في  والشعبي،  الرسمي 
وضع  التي  المتوافقة،  والرؤى  المشتركة،  والمصالح  المتأصل، 
حكيمة،  قيادة  مسيرتها  وتستكمل  المؤسسون،  اآلبــاء  أساسها 
إلى  به  وارتقت  الصلب،  الترابط  هذا  إلى  قوية  لَِبنات  أضافت 

»الخصوصية«. الكثير من  استراتيجية، وأضفت عليه  آفاق 
اليوم  المملكة  تشهده  ما  نتابع  شديدين،  واعتزاز  وبإعجاب 
وتنموي  واقتصادي  سياسي  تطور  من  حققته  ومــا  تقدم،  من 
أكثر  المستقبل  نحو  طريقها  جعل  مــا  الصعد؛  جميع  وعلى 
وضوحاً، خاصة في ظل ما تتمتع به من موارد طبيعية، مدعومة 
وتنشيط  االقتصاد،  تنويع  في  دورها  لها  كان  رشيدة  بسياسات 
تنموية  وقفزات  متتالية،  وإنجازات  اإلنسان،  وبناء  االستثمار، 

كبير. بزخم  مستمرة 
خلدهم  ملوكاً  بإجالل  نتذكر  السعودي..  الوطني  اليوم  في 
التاريخ بما قدموا من إسهامات في بناء مستقبل األمة، ويتزايد 
اللذين  األمين،  عهد  وولي  الشريفين،  الحرمين  لخادم  تقديرنا 
الحضاري،  المملكة  لرصيد  جديدة  عناوين  إلضافة  يعمالن 
واثقة  بخطى  ويمضيان  وسالمها،  اإلنسانية  شأن  من  ويُعِليان 
السعودي  باإلنسان  تليق  التي  المزيد من اإلنجازات  نحو تحقيق 

العصرية. ودولته 
الشعب  مع  والمحّبة  الّود  يتعّمق   ..92 الـــ الوطني  يومهم  وفي 
صفحات  في  معاً  ونسطر  تكاملنا،  مسارات  لتتنامى  السعودي، 
ترابطنا،  وترسخ  قّوتنا  تعزز  التي  اإلنجازات  من  المزيد  التاريخ 
األفراح  حيث  محبتنا،  عرى  من  وتزيد  أّمتنا،  الستقرار  وتعمل 

واحدة كما المصير واحد.
ونبل  قيادتها  حكمة  بفضل  الــعــّز،  مملكة  السعودية  ستظل 

نــمــوذجــاً  معها  عــالقــاتــنــا  ستبقى  فيما  شعبها، 
واألمن  الرخاء  هدفه  والتعاون،  للتكامل  استثنائياً 
وقيادتها  والمملكة  عام  كل  والتنمية..  واالستقرار 

بألف خير. وشعبها 

HAlkaabi@admedia.ae

كلمـة

حمـد الكعبي

 @Hamadalkaabi80

رئيس التحرير

مليــــار درهــــم 
التجـــــارة بيــــن 
البلـــــــديـــــــــــــــــن 
خــــــــالل 2021 
بنمــــــــــو %20

125

رؤيـــــة سياحيـــــة مشتركـــــــة



تجارة اإلمارات والمملكة 
تالمس التريليون درهم 

»استثنائية«»استثنائية«
شــــراكــــة شــــراكــــة 

ثقل اقتصادي عالمي
لدولة  اإلجمالي  المحلي  الناتج  يصل  بينما 
وفقاً  دوالر،  مليار   417 من  أكثر  إلى  اإلمــارات 
لتقديرات البنك الدولي، يبلغ في المملكة العربية 
السعودية أكثر من 833 مليار دوالر، ليشكال معاً 
ثقاًل اقتصادياً، بإجمالي ناتج مشترك يبلغ 1.2 
درهم،  تريليون   4.5 يعادل  ما  أو  دوالر  تريليون 
المؤثرة  الشراكة  قوة  بدوره  يعكس  الذي  األمر 
والعالمي،  اإلقليمي  االقتصادي  المشهد  في 
والــمــتــواصــل  الــمــشــتــرك  عملهما  خـــالل  فــمــن 
لتوسيع مجاالت التعاون في مختلف القطاعات 
دفع  في  معاً  البلدان  يسهم  أن  يمكن  الحيوية، 
آفاق جديدة،  نحو  المنطقة  في  التنمية  مسيرة 
تطوير  في  المشترك  التناغم  في ضوء  السيما 
واضحة  رؤية  وفق  االستراتيجية  الشراكة  هذه 
يقودها مجلس التنسيق السعودي اإلماراتي منذ 
إنشائه قبل 5 سنوات، والذي أشرف على إطالق 
خطط تنموية ومبادرات ومشاريع نوعية لها دور 
التجارية  الفرص  من  ثــروة  توليد  في  جوهري 

أمام قطاع األعمال في  والتنموية  واالستثمارية 
والوطن  الخليج  منطقة  مستوى  وعلى  البلدين 

العربي.
وشــهــدت الــشــراكــة االقــتــصــاديــة اإلمــاراتــيــة 
الــســعــوديــة خـــالل الــفــتــرة الــمــاضــيــة تــطــورات 
من  بــدعــم  الــمــجــاالت  مختلف  فــي  استثنائية 
القيادتين الرشيدتين في كل من دولة اإلمارات 
ــاون الــتــجــاري  ــع ــت والــمــمــلــكــة، حــيــث يــشــمــل ال
ــوم قطاعات  ــي ال الــبــلــديــن  بــيــن  ــمــاري  ــث واالســت
والتكنولوجيا،  كاالبتكار،  واستراتيجية،  حيوية 
واألمــن  واللوجستية،  والــخــدمــات  والصناعة، 
والغاز  والنفط  والتعدين  والسياحة،  الغذائي، 
والتشييد،  والبناء  العقاري  والقطاع  الطبيعي، 
المالي  والــقــطــاع  والــتــجــزئــة،  الجملة  وتــجــارة 
والتأمين، ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة 
التعاون  من  المتميز  المستوى  - في ضوء هذا 
والشركة - مزيداً من التنوع والفرص التي تصب 
بما  والسعودي،  اإلماراتي  االقتصادين  نمو  في 
يخدم مسيرة االزدهار والتنمية المستدامة التي 

يشهدها البلدان الشقيقان.

عالقات تجارية راسخة 
اإلماراتية  االقتصاد  وزارة  إلحصاءات  ووفقاً 
لعام  النفطية  غير  الخارجية  بالتجارة  الخاصة 
2021، جاءت المملكة العربية السعودية الشريك 
مستوى  على  اإلمـــارات  لــدولــة  األول  التجاري 
العالمي،  العربية، والثالث على المستوى  الدول 
بنسبة   ،2021 عام  خالل  والهند،  الصين  بعد 
مساهمة 6.6% من إجمالي التجارة الخارجية 

غير النفطية للدولة.
النفطي بين  التجاري غير  التبادل  وبلغ حجم 
الجانبين في عام 2021، نحو 125 مليار درهم 
بنسبة نمو 20% مقارنة بعام 2020، وما نسبته 
10.1% مقارنة مع 2019، ما يعكس متانة وتنوع 
وفي  مستمر  بشكل  ونموها  التجارية  العالقات 
المقابل، تعد دولة اإلمارات أكبر شريك تجاري 
عربي للمملكة، والثالث عالمياً مع السعودية بعد 
الصين والواليات المتحدة األميركية خالل عام.

905 مليارات درهم في 10 سنوات
إجمالي  بلغ  االقتصاد  وزارة  لبيانات  ووفقاً 
العقد  خــالل  البلدين  بين  الــتــجــاري  الــتــبــادل 
الماضي أكثر من 905 مليارات درهم )246.2 
مليار دوالر(، مسجاًل ارتفاعاً قدره 93%، بعد 
عام  في  درهــم  مليار   64.79 نحو  من  قفز  أن 
عام  بنهاية  درهــم  مليار   124.65 إلــى   2012

.2021
البلدين  بين  الــخــارجــيــة  الــتــجــارة  وحققت 
ــى الــمــســتــوى الــعــربــي  ــويــات رائـــــدة عــل مــســت
السعودية  تجارة  حصة  بلغت  حيث  والعالمي، 
مجموعة  بين  من  اإلمـــارات  مع  النفطية  غير 
العام  خــالل   %23.38 نحو  العربية  ــدول  الـ
السعودية  التجارة  حصة  وصلت  فيما   ،2021
العالم  دول  بين  من  اإلمارات  مع  النفطية  غير 

6.6% خالل الفترة نفسها.
النفطية  غير  اإلماراتية  الصادرات  وحققت 
 %47 بنسبة  نــمــواً   2021 عــام  المملكة  إلــى 
الماضي  الــعــام  مــن  ذاتــهــا  الفترة  مــع  مقارنة 

اإلماراتية  الـــواردات  في  نمواً  و%13   ،2020
إعادة  حركة  في  نمواً  و%9.5  السعودية،  من 

التصدير اإلماراتية إلى السعودية«.

11 ألف رخصة اقتصادية
قطعها  التي  الكبيرة  للخطوات  وانعكاساً 
توحيد  في  الماضية  السنوات  خــالل  البلدان 
واضحة  رؤيــة  وفق  التكامل،  وتعزيز  الطاقات 
تشمل مظلة واسعة من القطاعات، من أبرزها 
بــرامــج  ــالق  بــيــن رواد األعـــمـــال وإطــ ــط  ــرب ال
مشتركة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
وتعزيز الفرص أمام أنشطتها وتشجيع التبادل 
السياحي وتطوير القدرات في قطاع السياحة، 
البلدين قفزة  شهد حجم أنشطة الشركات في 
حيث  االقتصادية،  الرخص  أعــداد  في  كبيرة 
في  سعودي  ألف   11 من  أكثر  ويساهم  يمتلك 
رخــصــة اقــتــصــاديــة فــي دولـــة اإلمــــارات حتى 
أكثر من  تستثمر  المقابل  وفي   ،2021 سبتمبر 

140 شركة إماراتية في السعودية.

4459 عالمة جتارية سعودية مسجلة يف دولة اإلمارات و70  يوجد 
وكالة جتارية و16 شركة مسجلة تعمل يف قطاعات استثمارية من 

واألنشطة  والتجزئة  اجلملة  وجتارة  احملاجر  واستغالل  التعدين  بينها، 
والعمل االجتماعي  التأمني ويف مجال صحة اإلنسان  املالية وأنشطة 

العقارية  واألنشطة  والطعام  اإلقامة  خدمات  وأنشطة  والتعليم 
األسماك،  وصيد  والزراعة  والبناء  والتشييد  التحويلية  والصناعات 

الدعم واألنشطة  والتخزين وأنشطة اخلدمات اإلدارية وخدمات  والنقل 
واالتصاالت. املعلومات  وتكنولوجيا  والتقنية  والعلمية،  املهنية 

4459
عالمـــــــــــــة تجاريـــــــة 

 يجرى العمل على صياغة رؤية سياحية 
مشتركة ووضع برامج ترويجية متقاطعة 

تخدم قطاع السياحة يف البلدين، مبا يسهم 
يف مساعي تنوع الدخل واستراتيجيات 

التقدم والعمل يف كل من اململكة العربية 
السعودية ودولة اإلمارات، وتعزيز تكامل 

املنظومة االقتصادية للبلدين وإيجاد احللول 
املشتركة جلميع التحديات االقتصادية التي 

تعصف باملنطقة.
ولسنوات طويلة شكلت السياحة واالستثمار 

السياحي أحد احملاور احليوية للتعاون بني 
البلدين، ما انعكس على تصدر دولة اإلمارات 

قائمة الوجهات السياحية املثيرة لالهتمام 
لدى السائحني السعوديني عند السفر 

للخارج، وهو ما تعكسه أرقام نزالء الفنادق 
يف اإلمارات من السعودية التي بلغت نحو 

1.5 مليون نزيل يف العام 2019 قبل جائحة 
»كوفيد- 19«.

وفيما متتاز الشراكة االقتصادية بني دولة 
اإلمارات واململكة العربية السعودية بأنها 

قوية ومتنامية، يشمل التعاون االستثماري 
معظم القطاعات احليوية ضمن اهتمامات 

البلدين، وتعد السعودية أكبر شريك 
استثماري لدولة اإلمارات على املستوى 
اخلليجي والعربي واإلقليمي واخلامس 

عامليًا، إذ وصل رصيد االستثمارات السعودية 
املباشرة يف دولة اإلمارات حتى مطلع عام 

2020 نحو 5 مليارات دوالر، بنمو بلغ %4، 
مقارنة بعام 2019، ويف املقابل تأتي اإلمارات 

يف طليعة الدول املستثمرة يف السعودية 
برصيد تراكمي استثماري جتاوز حاجز الـ 9 

مليارات دوالر.

مصطفى عبد العظيم )دبي(

تشكل العالقات االقتصادية والتجارية واالستثمارية بين 

اإلمارات، والسعودية، نموذجًا »استثنائيًا« في منظومة 

التعاون االقتصادي بين الدول والحكومات، التي ترتكز في 

مجملها على المصالح والمنافع قصيرة المدى، لتتجاوز ذلك 

المفهوم الضيق، إلى الشراكة المتكاملة الضاربة في جذور 

التاريخ والحاضرة بقوة على خريطة المستقبل، وآفاقها 

العالمية كقوة اقتصادية مؤثرة في المشهد االقتصادي 

العالمي بناتج مشترك يزيد على 1.2 تريليون دوالر.

وتتجسد قوة الشراكة االقتصادية بين البلدين في حجم 

المبادالت التجارية واالستثمارات البينية والتدفقات السياحية، 

حيث تشكل المملكة العربية السعودية الشريك التجاري األول 

عربيًا والثالث عالميًا لدولة اإلمارات، بنحو 125 مليار درهم 

كما في نهاية العام 2021، فيما تعد اإلمارات وجهة مفضلة 

للسياحة ولالستثمارات السعودية على مستوى المنطقة، 

باستقبالها ما يزيد على 1.5 مليون سائح سعودي سنويًا.

الطاقة المتجددة

بيئة رقمية
تنافسية وآمنة

يعمل البلدان على تعزيز 
مكانتهما على خريطة التنمية 

المستدامة عبر عدد من 
المسارات، من أهمها تزويد 

الطاقة النظيفة، وتشمل 
مجاالت التعاون المحتملة في 

هذا الصدد العمل المشترك 
لتطوير مشاريع الطاقة 

المتجددة وتوليد الكهرباء 
وتحلية المياه، وفرص التطوير 
المشترك في قطاع التقنيات 

ذات الصلة بقطاع الطاقة 
المتجددة، فضاًل عن التعاون 
في مجال األبحاث والتطوير 

والتكنولوجيا المتقدمة.

حقق مجلس التنسيق 
السعودي اإلماراتي نتائج 

ملموسة في مختلف 
القطاعات واألعمال، وحرص 
ضمن إطار العمل الخاص به 

إلى استباق التحديات الحالية 
والتنافس مع أبرز مطوري 

التقنيات الحديثة بهدف تعزيز 
األمن المالي بين البلدين 
وتوفير بيئة تقنية رقمية 

تنافسية وآمنة، والتركيز على 
التنمية البشرية في هذا 

المجال من خالل دورات تدريبية 
تهدف إلى استغالل الموارد 
المتوفرة في سبيل تحقيق 

تقدم وازدهار البلدين.

السعوديــة الشريـــك التجـــاري األول السعوديــة الشريـــك التجـــاري األول 
لإلمــــارات عـربيــــــًا.. والثـالــــث عالميــــًالإلمــــارات عـربيــــــًا.. والثـالــــث عالميــــًا
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مملكة العّز

الوطني  يومها  في  العّز«  »مملكة  مع  مشاعُرنا  تتوّحد  مجدداً، 
وإماراتية،  إماراتي  كّل  وفكر  قلب  في  عزيزة  ذكرى  يمثل  الذي 
حــدود  ــّززه  ــع ت ــد  واحـ نسيج  فــي  بلدينا  مــواطــنــو  يعيش  حــيــث 
والــعــادات  والقربى  والنسب  الــدم  روابــط  وتــوّطــده  الجغرافيا، 

مشرق. لمستقبل  مشتركاً  معاً طموحاً  ويحملون  والتقاليد، 
والمملكة  اإلمــارات  دولة  بين  العالقات  إن  قلنا:  إذا  نبالغ  ال 
المستويين  على  الــتــوأمــة  حــد  إلــى  وصلت  السعودية  العربية 
واالجتماعي  الثقافي  الترابط  هذا  ظل  في  والشعبي،  الرسمي 
وضع  التي  المتوافقة،  والرؤى  المشتركة،  والمصالح  المتأصل، 
حكيمة،  قيادة  مسيرتها  وتستكمل  المؤسسون،  اآلبــاء  أساسها 
إلى  به  وارتقت  الصلب،  الترابط  هذا  إلى  قوية  لَِبنات  أضافت 

»الخصوصية«. الكثير من  استراتيجية، وأضفت عليه  آفاق 
اليوم  المملكة  تشهده  ما  نتابع  شديدين،  واعتزاز  وبإعجاب 
وتنموي  واقتصادي  سياسي  تطور  من  حققته  ومــا  تقدم،  من 
أكثر  المستقبل  نحو  طريقها  جعل  مــا  الصعد؛  جميع  وعلى 
وضوحاً، خاصة في ظل ما تتمتع به من موارد طبيعية، مدعومة 
وتنشيط  االقتصاد،  تنويع  في  دورها  لها  كان  رشيدة  بسياسات 
تنموية  وقفزات  متتالية،  وإنجازات  اإلنسان،  وبناء  االستثمار، 

كبير. بزخم  مستمرة 
خلدهم  ملوكاً  بإجالل  نتذكر  السعودي..  الوطني  اليوم  في 
التاريخ بما قدموا من إسهامات في بناء مستقبل األمة، ويتزايد 
اللذين  األمين،  عهد  وولي  الشريفين،  الحرمين  لخادم  تقديرنا 
الحضاري،  المملكة  لرصيد  جديدة  عناوين  إلضافة  يعمالن 
واثقة  بخطى  ويمضيان  وسالمها،  اإلنسانية  شأن  من  ويُعِليان 
السعودي  باإلنسان  تليق  التي  المزيد من اإلنجازات  نحو تحقيق 

العصرية. ودولته 
الشعب  مع  والمحّبة  الّود  يتعّمق   ..92 الـــ الوطني  يومهم  وفي 
صفحات  في  معاً  ونسطر  تكاملنا،  مسارات  لتتنامى  السعودي، 
ترابطنا،  وترسخ  قّوتنا  تعزز  التي  اإلنجازات  من  المزيد  التاريخ 
األفراح  حيث  محبتنا،  عرى  من  وتزيد  أّمتنا،  الستقرار  وتعمل 

واحدة كما المصير واحد.
ونبل  قيادتها  حكمة  بفضل  الــعــّز،  مملكة  السعودية  ستظل 

نــمــوذجــاً  معها  عــالقــاتــنــا  ستبقى  فيما  شعبها، 
واألمن  الرخاء  هدفه  والتعاون،  للتكامل  استثنائياً 
وقيادتها  والمملكة  عام  كل  والتنمية..  واالستقرار 

بألف خير. وشعبها 

HAlkaabi@admedia.ae

كلمـة

حمـد الكعبي

 @Hamadalkaabi80

رئيس التحرير

مليــــار درهــــم 
التجـــــارة بيــــن 
البلـــــــديـــــــــــــــــن 
خــــــــالل 2021 
بنمــــــــــو %20
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رؤيـــــة سياحيـــــة مشتركـــــــة



دبي )االتحاد( 

أسهمت مبادرات برنامج جودة الحياة المندرجة 
مساهمة  نمو  فــي   2030 المملكة  رؤيـــة  ضمن 
القطاع الرياضي في الناتج المحلي بالمملكة، من 
2.4 إلى 6.5 مليار ريال خالل عامين، أي بزيادة 

.%170
أظهرت نتائج الهيئة العامة لإلحصاء، أن نحو 
يمارسون  والمقيمين  المواطنين  مــن   %48.2
في  المساهمة  أجل  من  أسبوعّياً،  اآلن  الرياضة 

خلق مجتمع حيوي.
نحو  يــمــارس  لإلحصاء:  العامة  الهيئة  ــق  ووف
المملكة  أنحاء  جميع  في  األفـــراد  من   %48.2
أنشطة بدنية ورياضية لفترة ال تقل عن 30 دقيقة 
بناء  في  السّكان  حماس  يبرز  مما  األسبوع،  في 

مجتمع صحي وحيوي. 
حيوي«  »مجتمع  مــبــادرتــي  الــــوزارة  وأطــلــقــت 
حمالت  تنفيذ  وتــم  حــيــويــة«،  رياضية  و»أمــاكــن 
متاحة  مجتمعية  ريــاضــيــة  وفــعــالــيــات  إعــالمــيــة 
زيــادة  بهدف  المملكة،  مناطق  كــل  فــي  للجميع 
وتعزيز  المجتمع  في  الرياضة  ممارسة  معدالت 
أنماط الحياة اإليجابية، وتحسين الصحة العامة.

الرياضية  األنشطة  وزيادة  تعزيز  صعيد  وعلى 
للجميع  الرياضة  اتــحــاد  نظم  فقد  للوافدين، 
بطولة  أول  للكريكيت  السعودي  واالتــحــاد 

دولية لهذه الرياضة في المملكة.

 يمارسون الرياضة
%48

دبي )االتحاد(

بتأهل  اإلنجازات  من  جديداً  تاريخاً  السعودية  اليد  كرة  كتبت 
العالم، حيث  بطوالت  إلى  المراحل  كل  في  المنتخبات  جميع 
 - )بولندا  للكبار  العالم  بطولة  إلى  األول  المنتخب  تأهل 
السويد 2023(، من بوابة البطولة اآلسيوية التي أُقيمت 
الشباب  منتخب  تأهل  المنامة  وشهدت  الدمام  في 
إلى بطولة العالم )ألمانيا - اليونان 2023(، ثم 
العالم  بطولة  إلــى  الناشئين  منتخب  تأهل 
بوابة  مــن   ،2023 كــرواتــيــا  فــي  المقبلة 

البطولة اآلسيوية في المنامة.

دبي )االتحاد( 

جينيس  موسوعة  للهجن  السعودي  العهد  ولــي  مهرجان  دخــل 
العالمي كأكبر المهرجانات بالعالم في األعوام )2018 - 2019 - 2021( 
عن تسجيله أكبر عدد مطايا مشاركة في كل عام جديد عن العام الذي 
يسبقه، إضافة إلى حصوله على أكبر مجّسم بـ 51 ألف مصباح مضيء، وحصل 
المنجزات  المنجزات كأرقام عالمية ألبرز  السعودي على شهادات هذه  االتحاد 
الوطنية بهذا التتابع السريع، كما شهدت نسخة 2022 إعالن اللجنة المنظمة عن 

تسجيل رقم قياسي جديد عن العام الماضي لمشاركة أكثر من 14.475 ألف مطية. 

اليد.. عالمية 

الهجن في 
»جينيس«

الدوري األعلى
قاريـــًا وعــــربيـــًا

سداسية لـ»األخضر«
دبي )االتحاد( 

تأهل منتخب السعودية إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم في 
قطر للمرة السادسة في تاريخه، ويعتبر األخضر السعودي 

التاريخ  في  للمونديال  تأهاًل  العربية  المنتخبات  أكثر 
بعدما حسم تأهله للمرة السادسة في تاريخه والثانية 

منتخب  أكثر  السعودية  باتت  حيث  التوالي،  على 
عربي تأهاًل إلى كأس العالم عبر التاريخ بعد 

 ،1994 أعــوام  في  السادسة  للمرة  تأهلها 
.2022 ،2018 ،2006 ،2002 ،1998

دبي )االتحاد( 

السوقية  القيمة  أن  العالمي عن  »ترانسفر ماركت«  كشف موقع 
لدوري كأس األمير محمد بن سلمان لموسم 2021-2022 هي األعلى 

عربياً وآسيوياً بقيمة تبلغ 368.25 مليون يورو، بارتفاع وصل إلى %23.6 
عن الموسم الذي سبقه.

دبي )االتحاد( 

تحقيق  برامج  أحد  الحياة،  جودة  برنامج  يُعد 
ــادرات  مــب دعـــم  عــلــى   ،»2030 المملكة  ــة  ــ »رؤي
نفذتها   2021 عــام  في  كبرى  رياضية  ومشاريع 
والبارالمبية  األولمبية  واللجنة  الرياضة  وزارة 
السعودية واالتحادات التابعة لها لتحقيق هدفين، 
في  الرياضية  األنشطة  ممارسة  »تعزيز  وهما 
عدة  ريــاضــات  فــي  التمّيز  و»تحقيق  المجتمع« 
استراتيجيات  إطـــالق  ــم  وت وعــالــمــيــاً«،  إقليمياً 
في  الرياضة  ممارسة  وتعزيز  رئيسية،  رياضية 
المجتمع، من خالل الحمالت والفعاليات، إضافة 
الوافدين،  تستهدف  رياضية  فعاليات  تنفيذ  إلى 
لدعم اندماجهم في المجتمع، واستضافة فعاليات 

عالمية فريدة ومميزة.
ممارسة  معدالت  زيــادة  إلى  البرنامج  ويهدف 
األنشطة الرياضية في المجتمع، وتحقيق التمّيز 
والعالمية،  اإلقليمية  الفعاليات  فــي  الرياضي 
الرياضي في  القطاع  تنمية مساهمة  إلى  إضافة 
االقتصاد الوطني، وإبراز المملكة وجهة للفعاليات 
القطاع  في  المرأة  وتمكين  العالمية،  الرياضية 
ككل، إضافة إلى تعزيز اكتشاف ورعاية المواهب 

الرياضية.
ُدشنت  واالستراتيجيات،  الخطط  وعلى صعيد 
الرياضية  االتــحــادات  وتطوير  دعم  استراتيجية 
الرياضية  االتحادات  إلى دعم تحول  التي تهدف 
نحو حوكمة احترافية مبنية على معايير واضحة 
بنيتها  تقوية  في  الرياضية  االتــحــادات  تساعد 
مستهدفات  لتحقيق  والفنية،  واإلداريــة  القانونية 

رؤية المملكة 2030 في المجال الرياضي.

»جودة الحياة« 

دبي )االتحاد( 

برنامٍج  اعتماد  الوطني  التنمية  صندوق  أعلن 
اإللكترونية  والرياضات  األلــعــاب  قطاع  لتمويل 
لتعزيز  وذلك  ريــال،  مليون   300 قدرها  بميزانية 
مجاالت  جميع  وتطوير  عالمياً،  المملكة  مكانة 
المحلي  الناتج  في  إسهامه  زيــادة  بهدف  القطاع 
جديدة  عمل  وفــرص  مهنية  مسارات  توفير  عبر 

تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويهدف برنامج تمويل قطاع األلعاب والرياضات 
التنمية  ــدوق  صــن اعــتــمــده  الـــذي  اإللــكــتــرونــيــة 
الوطني، بالتعاون مع االتحاد السعودي للرياضات 
اإللكترونية وبرنامج المحتوى الرقمي، إلى تقديم 
والبنوك  الصناديق  عبر  تمويلية  وحلول  منتجات 
التنموية التابعة للصندوق بالشراكة مع المؤسسات 
التي ستُسهم بشكل  الخاص،  القطاع  المالية في 
مباشر في توفير منظومة اقتصادية متكاملة من 
خالل التمكين والدعم المالي إليجاد بيئة ُمحّفزة 
تجارب  وتأسيس  الوطنية،  المواهب  الستقطاب 
واعدة، واستهداف المشاريع النوعية في مجاالت 

باإلضافة  اإللكترونية،  األلعاب  وإنتاج  تطوير 
المنافسات  في  الرياضية  الِفَرق  دعم  إلى 

الدولية التي تعزز حضور قطاع األلعاب 
المملكة  في  اإللكترونية  والرياضات 

والعالم.

مليــــــــون ريـــــــــال 
لإللكترونيــــــــــــــــة 

300

دبي )االتحاد( 

من  األولــى  النسخة  منافسات  الرياض  تشهد 
 27 مــن  الفترة  خــالل  السعودية  األلــعــاب  دورة 
أكتوبر وحتى 7 نوفمبر المقبلين تحت شعار »بيننا 
أبطال«، بمشاركة أكثر من 6000 رياضي يمثلون 
200 ناٍد ويتنافسون في 45 رياضة أولمبية، وتعد 
التاريخ  فــي  حقيقية  تحول  نقطة  الـــدورة  هــذه 
موقعاً،   18 في  ستقام  حيث  للمملكة،  الرياضي 
و6000  ناٍد،  و200  رياضياً،  اتحاداً   35 بمشاركة 
وتقرر  بالمملكة،  منطقة   13 من  والعبة  العــب 

اعتماد 45 رياضة.
وستكون للهواة واألفراد فرصة للمشاركة تحت 
شعار اللجنة األولمبية والبارالمبية السعودية في 
نسختها  في  الــدورة  وتهدف  الفردية،  الرياضات 
األولـــى إلــى زيـــادة عــدد ممارسي الــريــاضــة في 
السعودية، واكتشاف المواهب وإيجاد جيل جديد 

بطل ومتميز رياضياً.

رياضي تحت شعار 
»بيننا أبطال«

6000

رضا سليم )دبي(

حالة  إلــى  السعودية  الرياضة  تحولت 
متفردة من التألق واإلبداع، ليس فقط كونها 
والعربية  والقارية  العالمية  لإلنجازات  منجماً 
التي من شأنها أن تضع اسم وعلم المملكة عالياً 
وجهة  باتت  أيضاً  بل  الخارجية،  المحافل  كل  في 
إلى  المملكة  مــدن  تحولت  بعدما  الرياضيين  لكل 
العالمية  األحــداث  الستضافة  كبيرة  رياضية  ساحة 
الضخمة، والتي تجذب أنظار المتابعين إليها من كل 
بقاع األرض، وهو ما يكشف تحوالت كبرى سواء على 
المستوى اإلداري المؤسساتي أو النقلة النوعية في عمل 
الجهات ذات العالقة بها، وتطور البنى التحتية والكوادر 

البشرية المدربة.
النهضة التي تعيشها الرياضة السعودية وهي تحتفل 
على  التحدي  تقبل  أنها  تؤكد  الــــ92،  الوطني  باليوم 
أو  المنافسة  ريــاضــات  في  ســواء  كافة،  المستويات 
استضافة األحداث الرياضية، ولعّل اإلنجازات التي 
وبالتحديد  مــؤخــراً،  السعودية  الرياضة  حققها 
خالل عام 2022 وقبلها 2021، تكشف الجهود 
في  السعودية  الحكومة  تبذل  التي  الجبارة 
سبيل تطوير الرياضة، ويستحق أن نطلق 
على 2022 عام الكرة السعودية التي 
تأهل  وإقليمياً، فقد  قارياً  هيمنت 
األخضر بجدارة لمونديال قطر 
بطولة  الــهــالل  ــال  ونـ  ،2022
دوري أبطال آسيا، والمنتخب 
آسيا  بكأس  تــوج  األولمبي 
دون  ــاً،  ــ ــام ــ ع  23 تــحــت 
الشاب  واألخضر  هزيمة، 
العرب وتوج  حصد كأس 
لكرة  السعودي  المنتخب 
بلقب  ــمــوحــدة  ال الــقــدم 

كأس العالم.
الرياضة  وزارة  وتسعى 
الـــســـعـــوديـــة إلــــى زيــــادة 
الــريــاضــة  مــمــارســة  نسبة 
وإيجاد  البدنية،  واألنشطة 
برامج رياضية مبتكرة لتوسيع 
قاعدة الممارسين من كل فئات 
وطاقات  قــدرات  وتنمية  المجتمع 
المدربين  قــاعــدة  وتوسيع  الــشــبــاب، 
والمتطوعين في المجال الرياضي، وتعزيز 
مشاركة المرأة السعودية في الرياضة وتطوير كفاءة 
وجودة المنشآت والمرافق الرياضية، وتعزيز كفاءة إدارة المنشآت والمرافق الرياضية وتحسين بيئة المالعب، 

وحسن استثمار المنشآت الرياضية والشبابية للوزارة.
وتعمل أيضاً على تعزيز االستدامة المالية للقطاع ومساهمته في دعم االقتصاد الوطني، وإيجاد فرص وبيئة جاذبة للفعاليات 
واالستثمار في القطاع، وتخصيص األندية ورفع قدرتها التنافسية، وتطوير األداء المؤسسي وترسيخ ثقافة التميز والمساءلة والشفافية، 
وتحسين كفاءة وإنتاجية الموظفين، ورفع كفاءة البرامج والخدمات، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية، وتعزيز الشراكات مع القطاعات 

الثالثة )الحكومي والخاص وغير الربحي( لدعم المشاريع والبرامج الرياضية.
وعلى مستوى تنظيم األحداث الكبرى، شهدت المملكة استضافة كم كبير من األحداث والبطوالت الدولية الشهيرة، منها تنظيم سباق »إكستريم 
إي« وهو السباق الذي أُقيم في المملكة للمرة الثانية على التوالي، بمشاركة 10 فرق يمثلهم 20 متسابقاً، حيث يعد هذا السباق العالمي إحدى مبادرات 

برنامج جودة الحياة. 
وأُقيم سباق »فورموال إي« الدرعية 2022 وللمرة الرابعة في المملكة، تحت األضواء الكاشفة على حلبة الدرعية البالغ طولها 2.83 كم، 22 متسابقاً 
يمثلون 11 فريقاً من مختلف دول العالم وأُقيم السباق لياًل للعام الثاني على التوالي، بعد أن استضافت المملكة أول سباق ليلي في تاريخ البطولة عام 2021، 
بأحدث تقنيات اإلضاءة والمصممة لتقليل استهالك الطاقة بنسبة تصل إلى 50% بالمقارنة مع تقنيات اإلضاءة األخرى، وذلك كهدف رئيسي لمواجهة التغّير 
المناخي ولتحقيق مستقبل أفضل للسباق، بتطبيق مبادرات مستمرة في العالم أجمع، حيث تعد المملكة شريكاً مثالّياً في مجال االستدامة البيئية واالقتصادية 
واالجتماعية، تماشياً مع مستهدفات وبرامج »رؤية المملكة 2030«.  وتسهم استضافة الفعاليات الرياضية العالمية في تعزيز الصورة اإليجابية للمملكة دولياً، 
والترويج لها كوجهة رياضية وسياحية، كما تسهم في جذب عشاق الرياضات المختلفة، وتحفيز حضور هذه الرياضات محلياً، عالوة على اإلسهام في تفعيل 

قطاعات السياحة والضيافة، وتنويع الخيارات الرياضية والترفيهية المتاحة أمام السكان.
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مليار ريال مساهمة 
»الرياضية السعودية« 

في الناتج المحلي
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دبي )االتحاد( 

أسهمت مبادرات برنامج جودة الحياة المندرجة 
مساهمة  نمو  فــي   2030 المملكة  رؤيـــة  ضمن 
القطاع الرياضي في الناتج المحلي بالمملكة، من 
2.4 إلى 6.5 مليار ريال خالل عامين، أي بزيادة 

.%170
أظهرت نتائج الهيئة العامة لإلحصاء، أن نحو 
يمارسون  والمقيمين  المواطنين  مــن   %48.2
في  المساهمة  أجل  من  أسبوعّياً،  اآلن  الرياضة 

خلق مجتمع حيوي.
نحو  يــمــارس  لإلحصاء:  العامة  الهيئة  ــق  ووف
المملكة  أنحاء  جميع  في  األفـــراد  من   %48.2
أنشطة بدنية ورياضية لفترة ال تقل عن 30 دقيقة 
بناء  في  السّكان  حماس  يبرز  مما  األسبوع،  في 

مجتمع صحي وحيوي. 
حيوي«  »مجتمع  مــبــادرتــي  الــــوزارة  وأطــلــقــت 
حمالت  تنفيذ  وتــم  حــيــويــة«،  رياضية  و»أمــاكــن 
متاحة  مجتمعية  ريــاضــيــة  وفــعــالــيــات  إعــالمــيــة 
زيــادة  بهدف  المملكة،  مناطق  كــل  فــي  للجميع 
وتعزيز  المجتمع  في  الرياضة  ممارسة  معدالت 
أنماط الحياة اإليجابية، وتحسين الصحة العامة.

الرياضية  األنشطة  وزيادة  تعزيز  صعيد  وعلى 
للجميع  الرياضة  اتــحــاد  نظم  فقد  للوافدين، 
بطولة  أول  للكريكيت  السعودي  واالتــحــاد 

دولية لهذه الرياضة في المملكة.

 يمارسون الرياضة
%48

دبي )االتحاد(

بتأهل  اإلنجازات  من  جديداً  تاريخاً  السعودية  اليد  كرة  كتبت 
العالم، حيث  بطوالت  إلى  المراحل  كل  في  المنتخبات  جميع 
 - )بولندا  للكبار  العالم  بطولة  إلى  األول  المنتخب  تأهل 
السويد 2023(، من بوابة البطولة اآلسيوية التي أُقيمت 
الشباب  منتخب  تأهل  المنامة  وشهدت  الدمام  في 
إلى بطولة العالم )ألمانيا - اليونان 2023(، ثم 
العالم  بطولة  إلــى  الناشئين  منتخب  تأهل 
بوابة  مــن   ،2023 كــرواتــيــا  فــي  المقبلة 

البطولة اآلسيوية في المنامة.

دبي )االتحاد( 

جينيس  موسوعة  للهجن  السعودي  العهد  ولــي  مهرجان  دخــل 
العالمي كأكبر المهرجانات بالعالم في األعوام )2018 - 2019 - 2021( 
عن تسجيله أكبر عدد مطايا مشاركة في كل عام جديد عن العام الذي 
يسبقه، إضافة إلى حصوله على أكبر مجّسم بـ 51 ألف مصباح مضيء، وحصل 
المنجزات  المنجزات كأرقام عالمية ألبرز  السعودي على شهادات هذه  االتحاد 
الوطنية بهذا التتابع السريع، كما شهدت نسخة 2022 إعالن اللجنة المنظمة عن 

تسجيل رقم قياسي جديد عن العام الماضي لمشاركة أكثر من 14.475 ألف مطية. 

اليد.. عالمية 

الهجن في 
»جينيس«

الدوري األعلى
قاريـــًا وعــــربيـــًا

سداسية لـ»األخضر«
دبي )االتحاد( 

تأهل منتخب السعودية إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم في 
قطر للمرة السادسة في تاريخه، ويعتبر األخضر السعودي 

التاريخ  في  للمونديال  تأهاًل  العربية  المنتخبات  أكثر 
بعدما حسم تأهله للمرة السادسة في تاريخه والثانية 

منتخب  أكثر  السعودية  باتت  حيث  التوالي،  على 
عربي تأهاًل إلى كأس العالم عبر التاريخ بعد 

 ،1994 أعــوام  في  السادسة  للمرة  تأهلها 
.2022 ،2018 ،2006 ،2002 ،1998

دبي )االتحاد( 

السوقية  القيمة  أن  العالمي عن  »ترانسفر ماركت«  كشف موقع 
لدوري كأس األمير محمد بن سلمان لموسم 2021-2022 هي األعلى 

عربياً وآسيوياً بقيمة تبلغ 368.25 مليون يورو، بارتفاع وصل إلى %23.6 
عن الموسم الذي سبقه.

دبي )االتحاد( 

تحقيق  برامج  أحد  الحياة،  جودة  برنامج  يُعد 
ــادرات  مــب دعـــم  عــلــى   ،»2030 المملكة  ــة  ــ »رؤي
نفذتها   2021 عــام  في  كبرى  رياضية  ومشاريع 
والبارالمبية  األولمبية  واللجنة  الرياضة  وزارة 
السعودية واالتحادات التابعة لها لتحقيق هدفين، 
في  الرياضية  األنشطة  ممارسة  »تعزيز  وهما 
عدة  ريــاضــات  فــي  التمّيز  و»تحقيق  المجتمع« 
استراتيجيات  إطـــالق  ــم  وت وعــالــمــيــاً«،  إقليمياً 
في  الرياضة  ممارسة  وتعزيز  رئيسية،  رياضية 
المجتمع، من خالل الحمالت والفعاليات، إضافة 
الوافدين،  تستهدف  رياضية  فعاليات  تنفيذ  إلى 
لدعم اندماجهم في المجتمع، واستضافة فعاليات 

عالمية فريدة ومميزة.
ممارسة  معدالت  زيــادة  إلى  البرنامج  ويهدف 
األنشطة الرياضية في المجتمع، وتحقيق التمّيز 
والعالمية،  اإلقليمية  الفعاليات  فــي  الرياضي 
الرياضي في  القطاع  تنمية مساهمة  إلى  إضافة 
االقتصاد الوطني، وإبراز المملكة وجهة للفعاليات 
القطاع  في  المرأة  وتمكين  العالمية،  الرياضية 
ككل، إضافة إلى تعزيز اكتشاف ورعاية المواهب 

الرياضية.
ُدشنت  واالستراتيجيات،  الخطط  وعلى صعيد 
الرياضية  االتــحــادات  وتطوير  دعم  استراتيجية 
الرياضية  االتحادات  إلى دعم تحول  التي تهدف 
نحو حوكمة احترافية مبنية على معايير واضحة 
بنيتها  تقوية  في  الرياضية  االتــحــادات  تساعد 
مستهدفات  لتحقيق  والفنية،  واإلداريــة  القانونية 

رؤية المملكة 2030 في المجال الرياضي.

»جودة الحياة« 

دبي )االتحاد( 

برنامٍج  اعتماد  الوطني  التنمية  صندوق  أعلن 
اإللكترونية  والرياضات  األلــعــاب  قطاع  لتمويل 
لتعزيز  وذلك  ريــال،  مليون   300 قدرها  بميزانية 
مجاالت  جميع  وتطوير  عالمياً،  المملكة  مكانة 
المحلي  الناتج  في  إسهامه  زيــادة  بهدف  القطاع 
جديدة  عمل  وفــرص  مهنية  مسارات  توفير  عبر 

تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويهدف برنامج تمويل قطاع األلعاب والرياضات 
التنمية  ــدوق  صــن اعــتــمــده  الـــذي  اإللــكــتــرونــيــة 
الوطني، بالتعاون مع االتحاد السعودي للرياضات 
اإللكترونية وبرنامج المحتوى الرقمي، إلى تقديم 
والبنوك  الصناديق  عبر  تمويلية  وحلول  منتجات 
التنموية التابعة للصندوق بالشراكة مع المؤسسات 
التي ستُسهم بشكل  الخاص،  القطاع  المالية في 
مباشر في توفير منظومة اقتصادية متكاملة من 
خالل التمكين والدعم المالي إليجاد بيئة ُمحّفزة 
تجارب  وتأسيس  الوطنية،  المواهب  الستقطاب 
واعدة، واستهداف المشاريع النوعية في مجاالت 

باإلضافة  اإللكترونية،  األلعاب  وإنتاج  تطوير 
المنافسات  في  الرياضية  الِفَرق  دعم  إلى 

الدولية التي تعزز حضور قطاع األلعاب 
المملكة  في  اإللكترونية  والرياضات 

والعالم.

مليــــــــون ريـــــــــال 
لإللكترونيــــــــــــــــة 

300

دبي )االتحاد( 

من  األولــى  النسخة  منافسات  الرياض  تشهد 
 27 مــن  الفترة  خــالل  السعودية  األلــعــاب  دورة 
أكتوبر وحتى 7 نوفمبر المقبلين تحت شعار »بيننا 
أبطال«، بمشاركة أكثر من 6000 رياضي يمثلون 
200 ناٍد ويتنافسون في 45 رياضة أولمبية، وتعد 
التاريخ  فــي  حقيقية  تحول  نقطة  الـــدورة  هــذه 
موقعاً،   18 في  ستقام  حيث  للمملكة،  الرياضي 
و6000  ناٍد،  و200  رياضياً،  اتحاداً   35 بمشاركة 
وتقرر  بالمملكة،  منطقة   13 من  والعبة  العــب 

اعتماد 45 رياضة.
وستكون للهواة واألفراد فرصة للمشاركة تحت 
شعار اللجنة األولمبية والبارالمبية السعودية في 
نسختها  في  الــدورة  وتهدف  الفردية،  الرياضات 
األولـــى إلــى زيـــادة عــدد ممارسي الــريــاضــة في 
السعودية، واكتشاف المواهب وإيجاد جيل جديد 

بطل ومتميز رياضياً.

رياضي تحت شعار 
»بيننا أبطال«

6000

رضا سليم )دبي(

حالة  إلــى  السعودية  الرياضة  تحولت 
متفردة من التألق واإلبداع، ليس فقط كونها 
والعربية  والقارية  العالمية  لإلنجازات  منجماً 
التي من شأنها أن تضع اسم وعلم المملكة عالياً 
وجهة  باتت  أيضاً  بل  الخارجية،  المحافل  كل  في 
إلى  المملكة  مــدن  تحولت  بعدما  الرياضيين  لكل 
العالمية  األحــداث  الستضافة  كبيرة  رياضية  ساحة 
الضخمة، والتي تجذب أنظار المتابعين إليها من كل 
بقاع األرض، وهو ما يكشف تحوالت كبرى سواء على 
المستوى اإلداري المؤسساتي أو النقلة النوعية في عمل 
الجهات ذات العالقة بها، وتطور البنى التحتية والكوادر 

البشرية المدربة.
النهضة التي تعيشها الرياضة السعودية وهي تحتفل 
على  التحدي  تقبل  أنها  تؤكد  الــــ92،  الوطني  باليوم 
أو  المنافسة  ريــاضــات  في  ســواء  كافة،  المستويات 
استضافة األحداث الرياضية، ولعّل اإلنجازات التي 
وبالتحديد  مــؤخــراً،  السعودية  الرياضة  حققها 
خالل عام 2022 وقبلها 2021، تكشف الجهود 
في  السعودية  الحكومة  تبذل  التي  الجبارة 
سبيل تطوير الرياضة، ويستحق أن نطلق 
على 2022 عام الكرة السعودية التي 
تأهل  وإقليمياً، فقد  قارياً  هيمنت 
األخضر بجدارة لمونديال قطر 
بطولة  الــهــالل  ــال  ونـ  ،2022
دوري أبطال آسيا، والمنتخب 
آسيا  بكأس  تــوج  األولمبي 
دون  ــاً،  ــ ــام ــ ع  23 تــحــت 
الشاب  واألخضر  هزيمة، 
العرب وتوج  حصد كأس 
لكرة  السعودي  المنتخب 
بلقب  ــمــوحــدة  ال الــقــدم 

كأس العالم.
الرياضة  وزارة  وتسعى 
الـــســـعـــوديـــة إلــــى زيــــادة 
الــريــاضــة  مــمــارســة  نسبة 
وإيجاد  البدنية،  واألنشطة 
برامج رياضية مبتكرة لتوسيع 
قاعدة الممارسين من كل فئات 
وطاقات  قــدرات  وتنمية  المجتمع 
المدربين  قــاعــدة  وتوسيع  الــشــبــاب، 
والمتطوعين في المجال الرياضي، وتعزيز 
مشاركة المرأة السعودية في الرياضة وتطوير كفاءة 
وجودة المنشآت والمرافق الرياضية، وتعزيز كفاءة إدارة المنشآت والمرافق الرياضية وتحسين بيئة المالعب، 

وحسن استثمار المنشآت الرياضية والشبابية للوزارة.
وتعمل أيضاً على تعزيز االستدامة المالية للقطاع ومساهمته في دعم االقتصاد الوطني، وإيجاد فرص وبيئة جاذبة للفعاليات 
واالستثمار في القطاع، وتخصيص األندية ورفع قدرتها التنافسية، وتطوير األداء المؤسسي وترسيخ ثقافة التميز والمساءلة والشفافية، 
وتحسين كفاءة وإنتاجية الموظفين، ورفع كفاءة البرامج والخدمات، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية، وتعزيز الشراكات مع القطاعات 

الثالثة )الحكومي والخاص وغير الربحي( لدعم المشاريع والبرامج الرياضية.
وعلى مستوى تنظيم األحداث الكبرى، شهدت المملكة استضافة كم كبير من األحداث والبطوالت الدولية الشهيرة، منها تنظيم سباق »إكستريم 
إي« وهو السباق الذي أُقيم في المملكة للمرة الثانية على التوالي، بمشاركة 10 فرق يمثلهم 20 متسابقاً، حيث يعد هذا السباق العالمي إحدى مبادرات 

برنامج جودة الحياة. 
وأُقيم سباق »فورموال إي« الدرعية 2022 وللمرة الرابعة في المملكة، تحت األضواء الكاشفة على حلبة الدرعية البالغ طولها 2.83 كم، 22 متسابقاً 
يمثلون 11 فريقاً من مختلف دول العالم وأُقيم السباق لياًل للعام الثاني على التوالي، بعد أن استضافت المملكة أول سباق ليلي في تاريخ البطولة عام 2021، 
بأحدث تقنيات اإلضاءة والمصممة لتقليل استهالك الطاقة بنسبة تصل إلى 50% بالمقارنة مع تقنيات اإلضاءة األخرى، وذلك كهدف رئيسي لمواجهة التغّير 
المناخي ولتحقيق مستقبل أفضل للسباق، بتطبيق مبادرات مستمرة في العالم أجمع، حيث تعد المملكة شريكاً مثالّياً في مجال االستدامة البيئية واالقتصادية 
واالجتماعية، تماشياً مع مستهدفات وبرامج »رؤية المملكة 2030«.  وتسهم استضافة الفعاليات الرياضية العالمية في تعزيز الصورة اإليجابية للمملكة دولياً، 
والترويج لها كوجهة رياضية وسياحية، كما تسهم في جذب عشاق الرياضات المختلفة، وتحفيز حضور هذه الرياضات محلياً، عالوة على اإلسهام في تفعيل 

قطاعات السياحة والضيافة، وتنويع الخيارات الرياضية والترفيهية المتاحة أمام السكان.
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مليار ريال مساهمة 
»الرياضية السعودية« 

في الناتج المحلي
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األبطال
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 اإلمارات سباقة في تأمين الطاقة واستدامتها

حمدان بن زايد: 
وقال سموه: »ساهمت محطات براكة والتي تعد واحدة من 
أكثر المحطات النووية تطوراً في العالم خالل مراحل تطوير 
المهندسين  من  متميز  جيل  تأسيس  في  األربــع  محطاتها 
الطاقة  قطاع  فــي  اإلمــاراتــيــيــن  والمختصين  والمشغلين 
النووية السلمية والتي تندرج ضمن قطاعات الطاقة اآلمنة 
والصديقة للبيئة، حيث كان لهذا الجيل مساهمات كبيرة في 
تطوير البرنامج النووي السلمي اإلماراتي الذي بات نموذجاً 
لكافة المشاريع المماثلة الجديدة على مستوى العالم، وذلك 
لدولة  المستدامة  التنمية  مسيرة  دعم  مواصلة  جانب  إلى 

اإلمارات لتحقق مستقبل أكثر ازدهاراً لألجيال القادمة«. 
وأضاف سموه: »إن انضمام المحطة الثالثة إلى المحطتين 
األولى والثانية في المرحلة التشغيلية، يعزز أمن الطاقة على 

المستوى المحلي، ويؤكد استمرارية جهود الدولة في تطوير 
الوفيرة  للكهرباء  النووية كمصدر استراتيجي  الطاقة  قطاع 
اإلنجاز حجم  يعكس هذا  كما  للبيئة،  والصديقة  والموثوقة 
الجهود االستثنائية التي بذلتها الكفاءات اإلماراتية في ظل 
دعم القيادة الرشيدة لمواصلة إنجاز المشروع وفق الجدول 
والممارسات  المعايير  أعلى  اتباع  مع  المعتمد،  الزمني 
لدولة  العالمية  الريادية  المكانة  لترسيخ  دولياً،  المعتمدة 

اإلمارات في قطاع الطاقة«. 
وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: »إنجاز جديد 
تحقق على أرض براكة، يسهم في تطوير اقتصاد خاٍل من 
مزدهراً،  حاضراً  لدولتنا  ويضمن  الكربونية،  االنبعاثات 

وألجيالنا مستقباًل واعداً في إطار النهضة الشاملة«.

أبوظبي )وام(

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل احلاكم يف منطقة 
الظفرة، أن املستجدات والتحديات التي يشهدها العالم، تؤكد صواب 

الرؤية بعيدة املدى للقيادة الرشيدة، ونهج صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه اهلل، يف استشراف املستقبل 

ومتطلباته، وخصوصًا فيما يتعلق بأمن الطاقة الذي ميثل صمام أمان 
وركيزة أساسية للتنمية املستدامة. وأشار سموه إلى أن بداية تشغيل 

احملطة الثالثة من محطات براكة للطاقة النووية السلمية يف منطقة 
الظفرة بإمارة أبوظبي، يؤكد جناح جهود دولة اإلمارات العربية املتحدة 

الرامية إلى حتقيق أهداف مبادرتها االستراتيجية للحياد املناخي 
بحلول عام 2050 عبر تنويع مصادر الطاقة الصديقة للبيئة، وتسريع 

خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة على املستوى احمللي.

أبوظبي )االتحاد(

في  الرقابية  مهامها  النووية  للرقابة  االتحادية  الهيئة  واصلت 
وصوالً  أجريت  التي  االختبارات  ومختلف  الوقود  تحميل  مرحلة 
في  المهمة  المراحل  من  تعد  والتي  االعتيادية،  التشغيل  لمرحلة 
النووي  االنشطار  عملية  فيها  تبدأ  والتي  النووية  الطاقة  محطة 
التزام  الهيئة  وتؤكد  )الحرجية(.  بـ  تعرف  ما  أو  الطاقة  لتوليد 
للبدء  الرقابية  المتطلبات  بكافة  المشغل،  للطاقة،  نــواة  شركة 
الهيئة  قيام  نتيجة  اإلنجاز  ويأتي هذا  المهمة.  المرحلة  في هذه 
أمن  لضمان  المستمر  التفتيش  وتشمل  مكثفة  رقابية  بأنشطة 
إصــدار  أعقاب  في  أنــه  يذكر  النووية.  الطاقة  محطة  وسالمة 
االعتيادية  التشغيل  لمرحلة  ووصـــوالً  التشغيل  لرخصة  الهيئة 
الرقابية  األنشطة  بإجراء مجموعة من  الهيئة  قامت  )الحرجية(، 
والتي شملت التفتيش من خالل مفتشيها المقيمين في المحطة، 
وإرسال مزيد من المفتشين لمتابعة عمليات تحميل الوقود النووي 

ومختلف مراحل االختبارات. وتقوم الهيئة بالتحقق بشكل مستمر 
عن  فضاًل  الطوارئ،  لحاالت  واالستعداد  الجاهزية  مستوى  من 
متابعة البيئة من خالل محطات الرصد المستقلة الموجودة حول 
التشغيل  تمثل مرحلة  البيئي.  لمختبرها  المحطة مع استخدامها 
االعتيادية )الحرجية( إنجازاً تاريخياً في مسيرة برنامج اإلمارات 
للطاقة النووية والذي سوف يساهم في تحقيق التشغيل التجاري 
الهيئة  أصــدرت   ،2009 عام  في  تأسيسها  ومنذ  الثالثة.  للوحدة 
اللوائح واألدلة اإلرشادية وقامت بعمليات تفتيش دقيقة ومراجعات 
تاريخ  في  المهمة  المرحلة  هذه  إلى  الوصول  في  والتي ساهمت 
أول محطة للطاقة النووية في المنطقة من أجل ضمان سالمتها 
بمواصلة  المرحلة،  هذه  أعقاب  في  الهيئة،  تقوم  وسوف  وأمنها. 
والتي  التالية  المراحل  من  وغيرها  والتفتيش  الرقابية  مهامها 
تشمل بداية توليد المحطة للكهرباء، ثم التشغيل التجاري الكامل، 
وذلك لضمان أمن وسالمة المحطة في إطار مهام الهيئة لحماية 

المجتمع والعاملين والبيئة.

»االتحادية للرقابة النووية«: التزام 
»نواة للطاقة« بالمتطلبات الرقابية

خالل عمليات التفتيش الدورية في محطات براكة )من المصدر(

أبوظبي )االتحاد(

المنتدب،  العضو  الحمادي،  إبراهيم  محمد  قال 
للطاقة  اإلمـــــارات  لــمــؤســســة  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس 
ضمن  الثالثة  المحطة  تشغيل  بداية  »إن  النووية: 
إنجازاً  يعتبر  السلمية  النووية  للطاقة  براكة  محطات 
استراتيجياً يقربنا أكثر من تحقيق أحد أهم أهداف 
باالعتماد  الخاص  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة 
حيث  للبيئة،  الصديقة  الطاقة  مصادر  على  الكلي 
بدور  السلمية  النووية  للطاقة  براكة  محطات  تقوم 
أسعارها  واستقرار  الطاقة  أمن  ضمان  في  محوري 
الحكيمة  الــرؤيــة  يــؤكــد  الـــذي  األمـــر  واســتــدامــتــهــا، 
سيما  وال  للمستقبل،  واستشرافها  الرشيدة  للقيادة 

مع أزمة الطاقة التي يواجهها العالم«.
في  يسهم  الــجــديــد  اإلنــجــاز  أن  الــحــمــادي  وأكـــد 
مواصلة منجزات الدولة على مستوى مشاريع البنية 
اإلمــارات  أبناء  قــدرات  من  ويعزز  الكبرى،  التحتية 

وكــفــاءاتــهــم فــي أحــد أكــثــر الــمــجــاالت تــقــدمــاً، كما 
تسريع  في  براكة  لمحطات  الــريــادي  ــدور  ال يرسخ 
باعتبارها  الطاقة،  لقطاع  الكربونية  البصمة  خفض 
بالحياد  الدولة الخاصة  ركيزة أساسية الستراتيجية 

.2050 المناخي 
وختم الحمادي بالقول: »محطات براكة هي مجرد 
البداية، حيث تمثل 20% فقط من أهداف البرنامج 
النووي السلمي اإلماراتي، فالمهمة األوسع لمؤسسة 
استكشاف  فــي  تــتــركــز  الــنــوويــة  للطاقة  اإلمــــارات 
االستثمارات االستراتيجية في الطاقة النووية محلياً 
ودولياً لدعم أهداف النمو والتنمية في الدولة، بينما 
والبحث  االبتكار  لتحفيز  منصة  براكة  محطات  تعد 
والتطوير في مجاالت جديدة مثل نماذج المفاعالت 
إلى  التالي،  الجيل  ومفاعالت  المصغرة  المعيارية 
للطاقة  لتطوير مصادر جديدة  الطريق  تمهيد  جانب 
مثل الهيدروجين، األمر الذي يرسخ المكانة الريادية 

العالمية«. لدولة اإلمارات على الخريطة 

محمد الحمادي: إنجاز استراتيجي
محمد الحمادي     تشغيل مفاعل المحطة الثالثة دليل واضح كفاءة الكوادر اإلماراتية 

إنجاز جديد لضمان أمن الطاقة وتحقيق الحياد المناخي

انطالق املرحلة التشغيلية 

للمحطة الثالثة يف »براكــة«
وتحقق هذا اإلنجاز المتمثل في بداية تشغيل المحطة الثالثة في براكة بعد 
عام واحد من بداية تشغيل المحطة الثانية، بينما تتمثل الخطوة التالية في ربط 

المحطة الثالثة بشبكة الكهرباء الرئيسية في الدولة خالل األسابيع المقبلة.
ويأتي هذا اإلنجاز في وقت تسعى العديد من الدول للتخفيف من آثار نقص 
الطاقة جراء أزمة الطاقة الحالية التي يشهدها العالم، وهو ما يؤكد على النتائج 
اإليجابية للرؤية المستقبلية المدروسة لدولة اإلمارات حين اتخذت في العام 
2008 قرار إضافة الطاقة النووية لمحفظة مصادر الطاقة المتنوعة لديها، 
األمر الذي نتج عنه توفير مصدر موثوق لكهرباء الحمل األساسي الصديقة 
للبيئة للدولة. وفور تشغيلها تجارياً، ستضيف المحطة الثالثة ما يصل إلى 1400 
ميغاواط أخرى من الكهرباء الخالية من االنبعاثات الكربونية لشبكة كهرباء 
دولة اإلمارات، األمر الذي يعد ضمانة رئيسية ألمن الطاقة في الدولة وخطوة 
كبيرة إلى األمام نحو مواجهة التغير المناخي، حيث توفر محطات براكة الطاقة 
الكهربائية الصديقة للبيئة للمنازل واألعمال والصناعات التقنية المتقدمة في 
جميع أنحاء الدولة، بينما تبرز اإلنجازات المتتالية في براكة القدرات الكبيرة 

لدولة اإلمارات في تطوير وإدارة المشاريع العمالقة.
والرئيس  المنتدب  العضو  الحمادي،  إبراهيم  المناسبة، قال محمد  وبهذه 
التنفيذي لمؤسسة اإلمــارات للطاقة النووية: »إنجاز مهم وجديد تحقق اليوم 
النووي السلمي اإلماراتي، حيث نمضي قدماً  البرنامج  خالل مسيرة تطوير 
في توفير الطاقة الصديقة للبيئة ذات األهمية االستراتيجية لدولة اإلمارات 
العربية المتحدة، حيث تقوم محطات براكة بدور ريادي في عملية خفض البصمة 
الكربونية لقطاع الطاقة في الدولة، إلى جانب إنتاج كميات وفيرة من الكهرباء 

على نحو مستدام من أجل تلبية النمو والطلب المتزايد على الطاقة«.
وأضاف الحمادي: »لقد طورت دولة اإلمارات برنامجاً نووياً سلمياً وفق أعلى 
التبادل المستمر للدروس والخبرات مع قطاع  العالمية يعتمد على  المعايير 
الطاقة النووية العالمي، األمر الذي جعل من محطات براكة نموذجاً يحتذى 
به من قبل المشاريع الجديدة على مستوى العالم. وبفضل القرارات المدعومة 
بالحقائق والبيانات الدقيقة التي اتخذتها القيادة الرشيدة، تم ترسيخ محطات 
براكة كنموذج مرجعي فيما يخص تطوير وإنجاز مشاريع الطاقة النووية الجديدة 
حول العالم«. وتابع الحمادي: »بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تسهم محطات 
براكة وعلى نحو كبير في ضمان أمن الطاقة واستدامتها للدولة على حد سواء 
خالل أزمة الطاقة التي يواجهها العالم، وهو ما يسلط الضوء على دور الطاقة 
النووية المحوري في ضمان أمن الطاقة واالستدامة معاً«، الفتاً إلى أن: »إنجاز 
وتطوير محطات براكة هو البداية فقط، حيث تعد مجاالت االبتكار والبحث 
والتطوير المفتاح لضمان تحقيق أهداف البرنامج النووي السلمي اإلماراتي على 

النطاق األوسع«.
وتمكنت »نــواة« التابعة لالئتالف المشترك بين مؤسسة اإلمــارات للطاقة 
النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية )كيبكو(، من إتمام برنامج االختبارات 
الشامل وعلى نحو آمن قبل بدء تشغيل مفاعل المحطة الثالثة في براكة، حيث 
تمت هذه االختبارات في ظل اإلشراف المستمر من الهيئة االتحادية للرقابة 
النووية، وكذلك مراجعة ما قبل بداية التشغيل من قبل الرابطة العالمية للمشغلين 
النوويين والتي سبقت صدور رخصة التشغيل للمحطة من قبل الهيئة االتحادية 
للرقابة النووية، وذلك لضمان االلتزام بأفضل الممارسات العالمية في قطاع 

الطاقة النووية.
وتعليقاً على هذا اإلنجاز، قال المهندس علي الحمادي، الرئيس التنفيذي 
لشركة نواة للطاقة: »نهنئ فرق العمل المكونة من الكفاءات اإلماراتية المؤهلة 
والخبرات العالمية على بدء التشغيل اآلمن لثالثة محطات براكة ضمن المحطات 
األربع، الذي يعد إنجازاً مهماً، حيث تعمل الفرق المختصة على زيادة طاقة 
المفاعل وتوليد المزيد من الحرارة تمهيداً إلنتاج أول ميغاواط من الكهرباء 
المحلية  للوائح  وفقاً  الثالثة،  المحطة  من  الكربونية  االنبعاثات  من  الخالية 
والمعايير الدولية«. وأضاف الرئيس التنفيذي لـ»نواة«: »يعد بدء تشغيل مفاعل 
المحطة الثالثة دلياًل واضحاً على أن كفاءاتنا اإلماراتية التي تعمل جنباً إلى 
جنب مع الخبراء والمنظمات الدولية، طورت القدرات الكفيلة بتشغيل ثالث 
محطات للطاقة النووية بشكل متزامن وآمن وموثوق. ونتطلع إلى ربط ثالثة 
محطات براكة بشبكة الكهرباء في دولة اإلمارات، حيث نواصل العمل من أجل 
توفير ما يصل إلى 25% من الطلب على الكهرباء في دولة اإلمــارات«. وفي 
مرحلة بداية التشغيل يبدأ مفاعل المحطة الثالثة بإنتاج الحرارة باستخدام عملية 
االنشطار النووي، حيث تستخدم هذه الحرارة لتوليد البخار وتدوير التوربينات 
إلنتاج الكهرباء. وباالستفادة من الخبرات المكتسبة خالل بدء تشغيل المحطتين 
األولى والثانية، أجرى فريق تشغيل المفاعالت المؤهل والمعتمد العديد من 
اختبارات السالمة بعد تحميل الوقود في مفاعل المحطة الثالثة في وقت سابق 
من هذا العام 2022. وفي األسابيع المقبلة، سيتم ربط المحطة الثالثة بشبكة 
الكهرباء الرئيسية في الدولة، وسيواصل فريق التشغيل عملية الرفع التدريجي 
لمستويات الطاقة في المفاعل والتي تعرف باسم اختبار الطاقة التصاعدي، إلى 
حين الوصول إلى طاقة المفاعل القصوى بالتزامن مع استمرار االختبارات، بما 
يتماشى مع المتطلبات الرقابية المحلية وأعلى المعايير العالمية الخاصة باألمن 
والسالمة والجودة. وتواصل المحطتان األولى والثانية التشغيل التجاري وإنتاج 
كميات وفيرة وموثوقة من الكهرباء الصديقة للبيئة على مدار الساعة، بينما 
وصلت المحطة الرابعة إلى المراحل النهائية من اإلنجاز التي تسبق اكتمال 
األعمال اإلنشائية. وتقود مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية عملية خفض البصمة 
الكربونية لقطاع الطاقة في دولة اإلمارات، وتعتبر محطات براكة ركيزة أساسية 
لمبادرة دولة اإلمارات االستراتيجية للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 
2050. كما تعد المحطات منصة لالبتكار حالل مسيرة االنتقال لمصادر الطاقة 
الصديقة للبيئة، بما في ذلك تطوير نماذج المفاعالت المصغرة والجيل الجديد 
من المفاعالت، إلى جانب تمهيد الطريق لمصادر جديدة للطاقة الخالية من 

االنبعاثات الكربونية مثل الهيدروجين.
وباإلضافة لكونها دعامة أساسية للتنمية المستدامة وأمن واستقرار الطاقة، 
توفر محطات براكة وظائف مجزية وتدعم نمو القطاع الصناعي المحلي، إلى 
جانب توفير فوائد بيئية كبيرة للدولة حالياً وعلى مدى الستين عاماً المقبلة وما 
بعدها، من خالل تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة، حيث ستحد 
المحطات األربع فور تشغيلها بالكامل سنوياً من 22.4 مليون طن من االنبعاثات 

الكربونية والتي تعد السبب الرئيسي للتغير المناخي.

أبوظبي )االتحاد(

أعلنت مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، أمس، بدء تشغيل 
احملطة الثالثة من محطات براكة للطاقة النووية السلمية 

يف منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، من قبل شركة نواة للطاقة التابعة 
للمؤسسة واملسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة، األمر الذي 

يعد بداية الرفع التدريجي لطاقة مفاعل احملطة وصواًل إلى التشغيل 
التجاري بعد عدة شهور. ويبرز هذا اإلجناز اجلديد التقدم الكبير الذي 

مت إحرازه خالل مسيرة تطوير محطات براكة األربع والتي تعد أول مشروع 
للطاقة النووية السلمية متعدد احملطات يف مرحلة التشغيل يف العالم 

العربي، ويقوم بدور محوري يف عملية تسريع خفض البصمة الكربونية 
لقطاع الطاقة يف دولة اإلمارات من أجل الوصول إلى احلياد املناخي 

بحلول عام 2050. 

 أنشطة رقابية 
مكثفة لضمان أمن 
وسالمة محطة 
الطاقة النووية

إنجاز يعكس 
حجم الجهود 
االستثنائية 
للكفاءات 
اإلماراتية

قطاع الطاقة 
النووية يقوم 
بتسريع 
خفض البصمة 
الكربونية 
لشبكة كهرباء 
الدولة 

مواصلة 
منجزات الدولة 
على مستوى 
مشاريع البنية 
التحتية الكبرى

أبوظبي )وام(

 أكد معالي املهندس عويضة مرشد 
املرر، رئيس دائرة الطاقة يف أبوظبي، 

أن بدء تشغيل احملطة الثالثة من 
محطات براكة للطاقة النووية 

السلمية يف منطقة الظفرة بإمارة 
أبوظبي، يعد إجنازًا وطنيًا يعزز 

مكانة دولة اإلمارات العربية املتحدة 
يف مستقبل الطاقة الصديقة 

للبيئة عامليًا، ويسهم يف تسريع 
خفض البصمة الكربونية لقطاع 
الطاقة يف الدولة. وقال معاليه: 

»إن دخول احملطة الثالثة يف براكة 
املرحلة التشغيلية يعزز التأثير 

اإليجابي والفوائد املتنوعة التي 
سيحققها املشروع، والتي تشمل 
اجلوانب البيئية واالقتصادية، 

ويتمثل أبرزها يف مواجهة ظاهرة 
التغير املناخي، وتزويد دولة 
اإلمارات بالطاقة الكهربائية 

الصديقة للبيئة، إلى جانب دعم 
منو سوق العمل والصناعات احمللية، 

واستقطاب الكفاءات واخلبرات 
الوطنية املميزة، وذلك من خالل 

توفير فرص عمل مجزية للكفاءات 
اإلماراتية وتعزيز خبراتهم، 

وتأهيلهم ليصبحوا قادة قطاع 
الطاقة يف املستقبل«. وأشاد معاليه 

باألهمية االستراتيجية للمشروع 
الذي يعد إحدى الركائز األساسية 
يف مسيرة منو وأمن واستقرار قطاع 

الطاقة يف الدولة، مضيفًا أنه، مع 
التشغيل الكامل للوحدة الثالثة، 

نكون قد قطعنا شوطًا كبيرًا نحو 
ريادتنا العاملية يف مجال الطاقة، 

خاصة الصديقة للبيئة، حيث تلعب 
الطاقة النووية دورًا مهمًا يف حتقيق 

أهداف استراتيجية اإلمارات للطاقة 
2050، واملبادرة االستراتيجية 

للحياد املناخي 2050.

عويضة المرر: 
تعزيز مكانة 

اإلمارات عالميًا

أبوظبي )وام(

 أكد املهندس أحمد محمد الرميثي، 
وكيل دائرة الطاقة يف أبوظبي، أن 

دولة اإلمارات العربية املتحدة تؤكد 
التزامها وسعيها املستمر نحو حتقيق 

احلياد املناخي بحلول العام 2050 
وذلك مع بدء تشغيل احملطة الثالثة 

من محطات براكة للطاقة النووية 
السلمية يف منطقة الظفرة بإمارة 
أبوظبي، من أجل مستقبل مزدهر 

ومستدام لألجيال القادمة. 
وقال الرميثي: »جتسد محطات 

براكة للطاقة النووية السلمية نهج 
دولة اإلمارات ورؤيتها املستقبلية 

لتنويع مزيج الطاقة، وذلك مبا 
ينسجم مع خطط القيادة الرشيدة 

لتوفير مصادر آمنة ومستدامة 
للطاقة الكهربائية بهدف حتقيق 

االكتفاء الذاتي على املستوى احمللي، 
ومبا يسهم أيضًا يف تعزيز أمن 

الطاقة املستدامة والصديقة للبيئة 
على مستوى املنطقة«. 

وأضاف الرميثي: »متتلك دولة 
اإلمارات كوادر بشرية وخبرات 
مؤهلة قادرة على قيادة مسيرة 

الطاقة الصديقة للبيئة واملستدامة، 
وتسهم يف تطوير البرنامج النووي 

السلمي اإلماراتي، وتلبية احتياجات 
الدولة املستقبلية من الطاقة، وذلك 

من خالل تبني أفضل املمارسات 
والتكنولوجيا املتطورة يف تطوير 

وتشغيل محطات براكة، مع االلتزام 
باتباع أعلى معايير السالمة واألمان 

يف هذا املجال«.

الرميثي: تجسد 
نهج اإلمارات 
لتنويع الطاقة
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 اإلمارات سباقة في تأمين الطاقة واستدامتها

حمدان بن زايد: 
وقال سموه: »ساهمت محطات براكة والتي تعد واحدة من 
أكثر المحطات النووية تطوراً في العالم خالل مراحل تطوير 
المهندسين  من  متميز  جيل  تأسيس  في  األربــع  محطاتها 
الطاقة  قطاع  فــي  اإلمــاراتــيــيــن  والمختصين  والمشغلين 
النووية السلمية والتي تندرج ضمن قطاعات الطاقة اآلمنة 
والصديقة للبيئة، حيث كان لهذا الجيل مساهمات كبيرة في 
تطوير البرنامج النووي السلمي اإلماراتي الذي بات نموذجاً 
لكافة المشاريع المماثلة الجديدة على مستوى العالم، وذلك 
لدولة  المستدامة  التنمية  مسيرة  دعم  مواصلة  جانب  إلى 

اإلمارات لتحقق مستقبل أكثر ازدهاراً لألجيال القادمة«. 
وأضاف سموه: »إن انضمام المحطة الثالثة إلى المحطتين 
األولى والثانية في المرحلة التشغيلية، يعزز أمن الطاقة على 

المستوى المحلي، ويؤكد استمرارية جهود الدولة في تطوير 
الوفيرة  للكهرباء  النووية كمصدر استراتيجي  الطاقة  قطاع 
اإلنجاز حجم  يعكس هذا  كما  للبيئة،  والصديقة  والموثوقة 
الجهود االستثنائية التي بذلتها الكفاءات اإلماراتية في ظل 
دعم القيادة الرشيدة لمواصلة إنجاز المشروع وفق الجدول 
والممارسات  المعايير  أعلى  اتباع  مع  المعتمد،  الزمني 
لدولة  العالمية  الريادية  المكانة  لترسيخ  دولياً،  المعتمدة 

اإلمارات في قطاع الطاقة«. 
وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: »إنجاز جديد 
تحقق على أرض براكة، يسهم في تطوير اقتصاد خاٍل من 
مزدهراً،  حاضراً  لدولتنا  ويضمن  الكربونية،  االنبعاثات 

وألجيالنا مستقباًل واعداً في إطار النهضة الشاملة«.

أبوظبي )وام(

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل احلاكم يف منطقة 
الظفرة، أن املستجدات والتحديات التي يشهدها العالم، تؤكد صواب 

الرؤية بعيدة املدى للقيادة الرشيدة، ونهج صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه اهلل، يف استشراف املستقبل 

ومتطلباته، وخصوصًا فيما يتعلق بأمن الطاقة الذي ميثل صمام أمان 
وركيزة أساسية للتنمية املستدامة. وأشار سموه إلى أن بداية تشغيل 

احملطة الثالثة من محطات براكة للطاقة النووية السلمية يف منطقة 
الظفرة بإمارة أبوظبي، يؤكد جناح جهود دولة اإلمارات العربية املتحدة 

الرامية إلى حتقيق أهداف مبادرتها االستراتيجية للحياد املناخي 
بحلول عام 2050 عبر تنويع مصادر الطاقة الصديقة للبيئة، وتسريع 

خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة على املستوى احمللي.

أبوظبي )االتحاد(

في  الرقابية  مهامها  النووية  للرقابة  االتحادية  الهيئة  واصلت 
وصوالً  أجريت  التي  االختبارات  ومختلف  الوقود  تحميل  مرحلة 
في  المهمة  المراحل  من  تعد  والتي  االعتيادية،  التشغيل  لمرحلة 
النووي  االنشطار  عملية  فيها  تبدأ  والتي  النووية  الطاقة  محطة 
التزام  الهيئة  وتؤكد  )الحرجية(.  بـ  تعرف  ما  أو  الطاقة  لتوليد 
للبدء  الرقابية  المتطلبات  بكافة  المشغل،  للطاقة،  نــواة  شركة 
الهيئة  قيام  نتيجة  اإلنجاز  ويأتي هذا  المهمة.  المرحلة  في هذه 
أمن  لضمان  المستمر  التفتيش  وتشمل  مكثفة  رقابية  بأنشطة 
إصــدار  أعقاب  في  أنــه  يذكر  النووية.  الطاقة  محطة  وسالمة 
االعتيادية  التشغيل  لمرحلة  ووصـــوالً  التشغيل  لرخصة  الهيئة 
الرقابية  األنشطة  بإجراء مجموعة من  الهيئة  قامت  )الحرجية(، 
والتي شملت التفتيش من خالل مفتشيها المقيمين في المحطة، 
وإرسال مزيد من المفتشين لمتابعة عمليات تحميل الوقود النووي 

ومختلف مراحل االختبارات. وتقوم الهيئة بالتحقق بشكل مستمر 
عن  فضاًل  الطوارئ،  لحاالت  واالستعداد  الجاهزية  مستوى  من 
متابعة البيئة من خالل محطات الرصد المستقلة الموجودة حول 
التشغيل  تمثل مرحلة  البيئي.  لمختبرها  المحطة مع استخدامها 
االعتيادية )الحرجية( إنجازاً تاريخياً في مسيرة برنامج اإلمارات 
للطاقة النووية والذي سوف يساهم في تحقيق التشغيل التجاري 
الهيئة  أصــدرت   ،2009 عام  في  تأسيسها  ومنذ  الثالثة.  للوحدة 
اللوائح واألدلة اإلرشادية وقامت بعمليات تفتيش دقيقة ومراجعات 
تاريخ  في  المهمة  المرحلة  هذه  إلى  الوصول  في  والتي ساهمت 
أول محطة للطاقة النووية في المنطقة من أجل ضمان سالمتها 
بمواصلة  المرحلة،  هذه  أعقاب  في  الهيئة،  تقوم  وسوف  وأمنها. 
والتي  التالية  المراحل  من  وغيرها  والتفتيش  الرقابية  مهامها 
تشمل بداية توليد المحطة للكهرباء، ثم التشغيل التجاري الكامل، 
وذلك لضمان أمن وسالمة المحطة في إطار مهام الهيئة لحماية 

المجتمع والعاملين والبيئة.

»االتحادية للرقابة النووية«: التزام 
»نواة للطاقة« بالمتطلبات الرقابية

خالل عمليات التفتيش الدورية في محطات براكة )من المصدر(

أبوظبي )االتحاد(

المنتدب،  العضو  الحمادي،  إبراهيم  محمد  قال 
للطاقة  اإلمـــــارات  لــمــؤســســة  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس 
ضمن  الثالثة  المحطة  تشغيل  بداية  »إن  النووية: 
إنجازاً  يعتبر  السلمية  النووية  للطاقة  براكة  محطات 
استراتيجياً يقربنا أكثر من تحقيق أحد أهم أهداف 
باالعتماد  الخاص  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة 
حيث  للبيئة،  الصديقة  الطاقة  مصادر  على  الكلي 
بدور  السلمية  النووية  للطاقة  براكة  محطات  تقوم 
أسعارها  واستقرار  الطاقة  أمن  ضمان  في  محوري 
الحكيمة  الــرؤيــة  يــؤكــد  الـــذي  األمـــر  واســتــدامــتــهــا، 
سيما  وال  للمستقبل،  واستشرافها  الرشيدة  للقيادة 

مع أزمة الطاقة التي يواجهها العالم«.
في  يسهم  الــجــديــد  اإلنــجــاز  أن  الــحــمــادي  وأكـــد 
مواصلة منجزات الدولة على مستوى مشاريع البنية 
اإلمــارات  أبناء  قــدرات  من  ويعزز  الكبرى،  التحتية 

وكــفــاءاتــهــم فــي أحــد أكــثــر الــمــجــاالت تــقــدمــاً، كما 
تسريع  في  براكة  لمحطات  الــريــادي  ــدور  ال يرسخ 
باعتبارها  الطاقة،  لقطاع  الكربونية  البصمة  خفض 
بالحياد  الدولة الخاصة  ركيزة أساسية الستراتيجية 

.2050 المناخي 
وختم الحمادي بالقول: »محطات براكة هي مجرد 
البداية، حيث تمثل 20% فقط من أهداف البرنامج 
النووي السلمي اإلماراتي، فالمهمة األوسع لمؤسسة 
استكشاف  فــي  تــتــركــز  الــنــوويــة  للطاقة  اإلمــــارات 
االستثمارات االستراتيجية في الطاقة النووية محلياً 
ودولياً لدعم أهداف النمو والتنمية في الدولة، بينما 
والبحث  االبتكار  لتحفيز  منصة  براكة  محطات  تعد 
والتطوير في مجاالت جديدة مثل نماذج المفاعالت 
إلى  التالي،  الجيل  ومفاعالت  المصغرة  المعيارية 
للطاقة  لتطوير مصادر جديدة  الطريق  تمهيد  جانب 
مثل الهيدروجين، األمر الذي يرسخ المكانة الريادية 

العالمية«. لدولة اإلمارات على الخريطة 

محمد الحمادي: إنجاز استراتيجي
محمد الحمادي     تشغيل مفاعل المحطة الثالثة دليل واضح كفاءة الكوادر اإلماراتية 

إنجاز جديد لضمان أمن الطاقة وتحقيق الحياد المناخي

انطالق املرحلة التشغيلية 

للمحطة الثالثة يف »براكــة«
وتحقق هذا اإلنجاز المتمثل في بداية تشغيل المحطة الثالثة في براكة بعد 
عام واحد من بداية تشغيل المحطة الثانية، بينما تتمثل الخطوة التالية في ربط 

المحطة الثالثة بشبكة الكهرباء الرئيسية في الدولة خالل األسابيع المقبلة.
ويأتي هذا اإلنجاز في وقت تسعى العديد من الدول للتخفيف من آثار نقص 
الطاقة جراء أزمة الطاقة الحالية التي يشهدها العالم، وهو ما يؤكد على النتائج 
اإليجابية للرؤية المستقبلية المدروسة لدولة اإلمارات حين اتخذت في العام 
2008 قرار إضافة الطاقة النووية لمحفظة مصادر الطاقة المتنوعة لديها، 
األمر الذي نتج عنه توفير مصدر موثوق لكهرباء الحمل األساسي الصديقة 
للبيئة للدولة. وفور تشغيلها تجارياً، ستضيف المحطة الثالثة ما يصل إلى 1400 
ميغاواط أخرى من الكهرباء الخالية من االنبعاثات الكربونية لشبكة كهرباء 
دولة اإلمارات، األمر الذي يعد ضمانة رئيسية ألمن الطاقة في الدولة وخطوة 
كبيرة إلى األمام نحو مواجهة التغير المناخي، حيث توفر محطات براكة الطاقة 
الكهربائية الصديقة للبيئة للمنازل واألعمال والصناعات التقنية المتقدمة في 
جميع أنحاء الدولة، بينما تبرز اإلنجازات المتتالية في براكة القدرات الكبيرة 

لدولة اإلمارات في تطوير وإدارة المشاريع العمالقة.
والرئيس  المنتدب  العضو  الحمادي،  إبراهيم  المناسبة، قال محمد  وبهذه 
التنفيذي لمؤسسة اإلمــارات للطاقة النووية: »إنجاز مهم وجديد تحقق اليوم 
النووي السلمي اإلماراتي، حيث نمضي قدماً  البرنامج  خالل مسيرة تطوير 
في توفير الطاقة الصديقة للبيئة ذات األهمية االستراتيجية لدولة اإلمارات 
العربية المتحدة، حيث تقوم محطات براكة بدور ريادي في عملية خفض البصمة 
الكربونية لقطاع الطاقة في الدولة، إلى جانب إنتاج كميات وفيرة من الكهرباء 

على نحو مستدام من أجل تلبية النمو والطلب المتزايد على الطاقة«.
وأضاف الحمادي: »لقد طورت دولة اإلمارات برنامجاً نووياً سلمياً وفق أعلى 
التبادل المستمر للدروس والخبرات مع قطاع  العالمية يعتمد على  المعايير 
الطاقة النووية العالمي، األمر الذي جعل من محطات براكة نموذجاً يحتذى 
به من قبل المشاريع الجديدة على مستوى العالم. وبفضل القرارات المدعومة 
بالحقائق والبيانات الدقيقة التي اتخذتها القيادة الرشيدة، تم ترسيخ محطات 
براكة كنموذج مرجعي فيما يخص تطوير وإنجاز مشاريع الطاقة النووية الجديدة 
حول العالم«. وتابع الحمادي: »بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تسهم محطات 
براكة وعلى نحو كبير في ضمان أمن الطاقة واستدامتها للدولة على حد سواء 
خالل أزمة الطاقة التي يواجهها العالم، وهو ما يسلط الضوء على دور الطاقة 
النووية المحوري في ضمان أمن الطاقة واالستدامة معاً«، الفتاً إلى أن: »إنجاز 
وتطوير محطات براكة هو البداية فقط، حيث تعد مجاالت االبتكار والبحث 
والتطوير المفتاح لضمان تحقيق أهداف البرنامج النووي السلمي اإلماراتي على 

النطاق األوسع«.
وتمكنت »نــواة« التابعة لالئتالف المشترك بين مؤسسة اإلمــارات للطاقة 
النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية )كيبكو(، من إتمام برنامج االختبارات 
الشامل وعلى نحو آمن قبل بدء تشغيل مفاعل المحطة الثالثة في براكة، حيث 
تمت هذه االختبارات في ظل اإلشراف المستمر من الهيئة االتحادية للرقابة 
النووية، وكذلك مراجعة ما قبل بداية التشغيل من قبل الرابطة العالمية للمشغلين 
النوويين والتي سبقت صدور رخصة التشغيل للمحطة من قبل الهيئة االتحادية 
للرقابة النووية، وذلك لضمان االلتزام بأفضل الممارسات العالمية في قطاع 

الطاقة النووية.
وتعليقاً على هذا اإلنجاز، قال المهندس علي الحمادي، الرئيس التنفيذي 
لشركة نواة للطاقة: »نهنئ فرق العمل المكونة من الكفاءات اإلماراتية المؤهلة 
والخبرات العالمية على بدء التشغيل اآلمن لثالثة محطات براكة ضمن المحطات 
األربع، الذي يعد إنجازاً مهماً، حيث تعمل الفرق المختصة على زيادة طاقة 
المفاعل وتوليد المزيد من الحرارة تمهيداً إلنتاج أول ميغاواط من الكهرباء 
المحلية  للوائح  وفقاً  الثالثة،  المحطة  من  الكربونية  االنبعاثات  من  الخالية 
والمعايير الدولية«. وأضاف الرئيس التنفيذي لـ»نواة«: »يعد بدء تشغيل مفاعل 
المحطة الثالثة دلياًل واضحاً على أن كفاءاتنا اإلماراتية التي تعمل جنباً إلى 
جنب مع الخبراء والمنظمات الدولية، طورت القدرات الكفيلة بتشغيل ثالث 
محطات للطاقة النووية بشكل متزامن وآمن وموثوق. ونتطلع إلى ربط ثالثة 
محطات براكة بشبكة الكهرباء في دولة اإلمارات، حيث نواصل العمل من أجل 
توفير ما يصل إلى 25% من الطلب على الكهرباء في دولة اإلمــارات«. وفي 
مرحلة بداية التشغيل يبدأ مفاعل المحطة الثالثة بإنتاج الحرارة باستخدام عملية 
االنشطار النووي، حيث تستخدم هذه الحرارة لتوليد البخار وتدوير التوربينات 
إلنتاج الكهرباء. وباالستفادة من الخبرات المكتسبة خالل بدء تشغيل المحطتين 
األولى والثانية، أجرى فريق تشغيل المفاعالت المؤهل والمعتمد العديد من 
اختبارات السالمة بعد تحميل الوقود في مفاعل المحطة الثالثة في وقت سابق 
من هذا العام 2022. وفي األسابيع المقبلة، سيتم ربط المحطة الثالثة بشبكة 
الكهرباء الرئيسية في الدولة، وسيواصل فريق التشغيل عملية الرفع التدريجي 
لمستويات الطاقة في المفاعل والتي تعرف باسم اختبار الطاقة التصاعدي، إلى 
حين الوصول إلى طاقة المفاعل القصوى بالتزامن مع استمرار االختبارات، بما 
يتماشى مع المتطلبات الرقابية المحلية وأعلى المعايير العالمية الخاصة باألمن 
والسالمة والجودة. وتواصل المحطتان األولى والثانية التشغيل التجاري وإنتاج 
كميات وفيرة وموثوقة من الكهرباء الصديقة للبيئة على مدار الساعة، بينما 
وصلت المحطة الرابعة إلى المراحل النهائية من اإلنجاز التي تسبق اكتمال 
األعمال اإلنشائية. وتقود مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية عملية خفض البصمة 
الكربونية لقطاع الطاقة في دولة اإلمارات، وتعتبر محطات براكة ركيزة أساسية 
لمبادرة دولة اإلمارات االستراتيجية للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 
2050. كما تعد المحطات منصة لالبتكار حالل مسيرة االنتقال لمصادر الطاقة 
الصديقة للبيئة، بما في ذلك تطوير نماذج المفاعالت المصغرة والجيل الجديد 
من المفاعالت، إلى جانب تمهيد الطريق لمصادر جديدة للطاقة الخالية من 

االنبعاثات الكربونية مثل الهيدروجين.
وباإلضافة لكونها دعامة أساسية للتنمية المستدامة وأمن واستقرار الطاقة، 
توفر محطات براكة وظائف مجزية وتدعم نمو القطاع الصناعي المحلي، إلى 
جانب توفير فوائد بيئية كبيرة للدولة حالياً وعلى مدى الستين عاماً المقبلة وما 
بعدها، من خالل تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة، حيث ستحد 
المحطات األربع فور تشغيلها بالكامل سنوياً من 22.4 مليون طن من االنبعاثات 

الكربونية والتي تعد السبب الرئيسي للتغير المناخي.

أبوظبي )االتحاد(

أعلنت مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، أمس، بدء تشغيل 
احملطة الثالثة من محطات براكة للطاقة النووية السلمية 

يف منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، من قبل شركة نواة للطاقة التابعة 
للمؤسسة واملسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة، األمر الذي 

يعد بداية الرفع التدريجي لطاقة مفاعل احملطة وصواًل إلى التشغيل 
التجاري بعد عدة شهور. ويبرز هذا اإلجناز اجلديد التقدم الكبير الذي 

مت إحرازه خالل مسيرة تطوير محطات براكة األربع والتي تعد أول مشروع 
للطاقة النووية السلمية متعدد احملطات يف مرحلة التشغيل يف العالم 

العربي، ويقوم بدور محوري يف عملية تسريع خفض البصمة الكربونية 
لقطاع الطاقة يف دولة اإلمارات من أجل الوصول إلى احلياد املناخي 

بحلول عام 2050. 

 أنشطة رقابية 
مكثفة لضمان أمن 
وسالمة محطة 
الطاقة النووية

إنجاز يعكس 
حجم الجهود 
االستثنائية 
للكفاءات 
اإلماراتية

قطاع الطاقة 
النووية يقوم 
بتسريع 
خفض البصمة 
الكربونية 
لشبكة كهرباء 
الدولة 

مواصلة 
منجزات الدولة 
على مستوى 
مشاريع البنية 
التحتية الكبرى

أبوظبي )وام(

 أكد معالي املهندس عويضة مرشد 
املرر، رئيس دائرة الطاقة يف أبوظبي، 

أن بدء تشغيل احملطة الثالثة من 
محطات براكة للطاقة النووية 

السلمية يف منطقة الظفرة بإمارة 
أبوظبي، يعد إجنازًا وطنيًا يعزز 

مكانة دولة اإلمارات العربية املتحدة 
يف مستقبل الطاقة الصديقة 

للبيئة عامليًا، ويسهم يف تسريع 
خفض البصمة الكربونية لقطاع 
الطاقة يف الدولة. وقال معاليه: 

»إن دخول احملطة الثالثة يف براكة 
املرحلة التشغيلية يعزز التأثير 

اإليجابي والفوائد املتنوعة التي 
سيحققها املشروع، والتي تشمل 
اجلوانب البيئية واالقتصادية، 

ويتمثل أبرزها يف مواجهة ظاهرة 
التغير املناخي، وتزويد دولة 
اإلمارات بالطاقة الكهربائية 

الصديقة للبيئة، إلى جانب دعم 
منو سوق العمل والصناعات احمللية، 

واستقطاب الكفاءات واخلبرات 
الوطنية املميزة، وذلك من خالل 

توفير فرص عمل مجزية للكفاءات 
اإلماراتية وتعزيز خبراتهم، 

وتأهيلهم ليصبحوا قادة قطاع 
الطاقة يف املستقبل«. وأشاد معاليه 

باألهمية االستراتيجية للمشروع 
الذي يعد إحدى الركائز األساسية 
يف مسيرة منو وأمن واستقرار قطاع 

الطاقة يف الدولة، مضيفًا أنه، مع 
التشغيل الكامل للوحدة الثالثة، 

نكون قد قطعنا شوطًا كبيرًا نحو 
ريادتنا العاملية يف مجال الطاقة، 

خاصة الصديقة للبيئة، حيث تلعب 
الطاقة النووية دورًا مهمًا يف حتقيق 

أهداف استراتيجية اإلمارات للطاقة 
2050، واملبادرة االستراتيجية 

للحياد املناخي 2050.

عويضة المرر: 
تعزيز مكانة 

اإلمارات عالميًا

أبوظبي )وام(

 أكد املهندس أحمد محمد الرميثي، 
وكيل دائرة الطاقة يف أبوظبي، أن 

دولة اإلمارات العربية املتحدة تؤكد 
التزامها وسعيها املستمر نحو حتقيق 

احلياد املناخي بحلول العام 2050 
وذلك مع بدء تشغيل احملطة الثالثة 

من محطات براكة للطاقة النووية 
السلمية يف منطقة الظفرة بإمارة 
أبوظبي، من أجل مستقبل مزدهر 

ومستدام لألجيال القادمة. 
وقال الرميثي: »جتسد محطات 

براكة للطاقة النووية السلمية نهج 
دولة اإلمارات ورؤيتها املستقبلية 

لتنويع مزيج الطاقة، وذلك مبا 
ينسجم مع خطط القيادة الرشيدة 

لتوفير مصادر آمنة ومستدامة 
للطاقة الكهربائية بهدف حتقيق 

االكتفاء الذاتي على املستوى احمللي، 
ومبا يسهم أيضًا يف تعزيز أمن 

الطاقة املستدامة والصديقة للبيئة 
على مستوى املنطقة«. 

وأضاف الرميثي: »متتلك دولة 
اإلمارات كوادر بشرية وخبرات 
مؤهلة قادرة على قيادة مسيرة 

الطاقة الصديقة للبيئة واملستدامة، 
وتسهم يف تطوير البرنامج النووي 

السلمي اإلماراتي، وتلبية احتياجات 
الدولة املستقبلية من الطاقة، وذلك 

من خالل تبني أفضل املمارسات 
والتكنولوجيا املتطورة يف تطوير 

وتشغيل محطات براكة، مع االلتزام 
باتباع أعلى معايير السالمة واألمان 

يف هذا املجال«.

الرميثي: تجسد 
نهج اإلمارات 
لتنويع الطاقة



ضمت 165 من خريجي البكالوريوس والماجستير والدكتوراه

مسلم  حــمــدان  الــدكــتــور  معالي  وتــقــدم 
الجامعة  أمناء  مجلس  رئيس  المزروعي، 
السمو  صــاحــب  ــى  إل واالمــتــنــان  بالشكر 
رئيس  نهيان،  آل  زايــد  بن  محمد  الشيخ 
لمسيرة  رعايته  على  اهلل،  حفظه  الدولة، 
الجامعة منذ تأسيسها، ودعمه المتواصل 
أصبحت  حتى  لها  المستمرة  ومساندته 
الجامعة واحدة من مؤسسات التعليم العالي 
التي يشار إليها بالبنان في الدولة، وذلك 
مسارها  تعزيز  على  حرصها  خــال  مــن 
والمضي  األكــاديــمــي،  وتميزها  العلمي 
عبر  التعليمية  رسالتها  أداء  فــي  قــدمــاً 
تخصصاتها الرئيسة في مجاالت اإلسام 
واللغة العربية والفلسفة والتسامح والعلوم 
له  المغفور  إرث  على  والحفاظ  اإلنسانية 
طيب  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايــد  الشيخ 
الركيزة  يمثل  التعليم  إن  وقــال  ثــراه.  اهلل 
األساسية التي تعزز نهضة الوطن وريادته 
جل  الرشيدة  القيادة  أولته  لذلك  وتميزه، 
الرعاية واالهتمام، ووفرت له كل المقومات 
وتطوير  لترقية  واإلمــكــانــيــات  والــمــوارد 
منظومة التعليم في الدولة. وأضاف: »من 

هذا المنطلق جاءت جامعة محمد بن زايد 
للعلوم اإلنسانية لتعزز هذا النهج من خال 
برامجها األكاديمية التي تم وضعها بعناية 
في  التعليم  لمسيرة  جديداً  بعداً  لتضيف 
الدولة، يكون منسجماً مع خطط الجامعة 
ورسالتها في تطوير استراتيجيات التعليم 
التنمية  احتياجات  يلبي  الـــذي  النوعي 
المعرفة  اقتصاد  على  والقائمة  المنشودة 
جامعة  حرص  وأكــد  واالبتكار«.  ــداع  واإلب
على  اإلنسانية،  للعلوم  زايــد  بــن  محمد 
األكاديميين  كفاءات مؤهلة من  استقطاب 
تجربتها  ــراء  إلث العالم،  دول  مختلف  من 
واتــبــاع  األكــاديــمــيــة،  ومسيرتها  العلمية 
لتخريج  وأحدثها  التدريس  طــرق  أفضل 
الـــطـــاب مسلح  مـــن  مـــوســـوعـــي  ــل  جــي
الفرص  أن  إلى  مشيراً  والمعرفة،  بالعلم 
األكاديمية والبحثية التي توفرها الجامعة 
بمخرجاتها  وترتقي  العلمي  تعزز مسارها 
بخريجين  المجتمع  رفــد  فــي  المتمثلة 
متميزين في تخصصاتهم، ومؤهلين لتبوء 
إليهم  توكل  مهام  أي  وإنجاز  مناصب  أي 

بجدارة واقتدار.

العين)االتحاد(

ــــي من  ــدول ــ يــعــتــبــر الـــتـــعـــاون ال
ــة في  ــيــجــي ــرات األولــــويــــات االســت
المتحدة  العربية  اإلمــارات  جامعة 
أفضل  مشاركة  إلى  يهدف  والــذي 
والبحثية  التعليمية  الممارسات 
المستقبلية  الـــرؤيـــة  يــدعــم  بــمــا 
بحثية.  جامعة  تكون  بأن  للجامعة 
وتتعاون جامعة اإلمارات من خال 
كلياتها المختلفة والمراكز البحثية 
جامعة   52 مــع  تعاونية  بأنشطة 
تعليمية  ومؤسسة حكومية  ومركزاً 

أو بحثية في السعودية.
مراد،  علي  أحمد  الدكتور  وأكد 
النائب المشارك للبحث العلمي في 
والشراكات  التعاون  بأن  الجامعة 
السمعة  لتعزيز  أساسية  الدولية 
يسهم  ــذي  ــ وال للجامعة  الــدولــيــة 
فـــي تــحــقــيــق قـــفـــزات نــوعــيــة في 
التعاون  أن  كما  الدولي.  تصنيفها 
ــؤدي إلــى االســتــفــادة من  الــدولــي ي
تلك  فــي  المتاحة  التحتية  البنية 
المخرجات  يعزز  بما  المؤسسات 
اإلمــارات  جامعة  وتعمل  البحثية. 
عــلــى تــعــزيــز تــعــاونــهــا األكــاديــمــي 
والمراكز  الجامعات  مع  والبحثي 
الــبــحــثــيــة فـــي الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
إلى  التعاون  هــذا  أدى  السعودية. 
نشر 628 ورقة بحثية حسب بيانات 
من  الفترة  وذلك خال  »سكوبس« 
مجموع  وصــل  وقــد   2022-2017
ــهــذه الــمــنــشــورات  ــاســات ل ــب ــت االق

اقتباسات   28903 ــى  إل البحثية 
لكل  اقتباساً   46 يــعــادل  مــا  وهــو 
بحث والذي يؤكد جودة المخرجات 
البحثية، ما يسهم في تعزيز المكانة 

العالمية للجامعة.
بين جامعة  توأمة  أن هناك  كما 
سعود،  الملك  وجامعة  اإلمـــارات 
حيث نشر الباحثون من الجامعتين 
151 ورقة بحثية خال الفترة من 
وصلت  باقتباسات   2022-2017
نشر  بينما  اقتباساً،   20250 إلــى 
اإلمــارات مع  الباحثون من جامعة 
ما  الفيصل  جامعة  مــن  باحثين 
بحثية خال  ورقــة   85 من  يقارب 
اقتباسات  بمجموع  الــفــتــرة  تلك 

وصلت إلى 19114 اقتباساً.

أبوظبي )وام( 

للمعاشات  العامة  الهيئة  أطلقت 
أمــس،  االجتماعية،  والتأمينات 
تعزيز  بهدف  »قصصنا«  مــبــادرة 
المعاشات  بقانون  الوعي  مستوى 
المشمولة  الفئات  لدى  االتحادي 
المبادرة  آلية  وتتمثل  بأحكامه. 
القصص  من  مجموعة  طــرح  في 
التقاعد  وملفات  قضايا  أهم  عن 
ــهـــا مــجــمــوعــة  بــحــيــث يــلــحــق بـ
ــجــب على  ــن األســئــلــة الـــتـــي ي مـ
بأحكام  المشمولين  المتسابقين 
للفوز  عــلــيــهــا  اإلجـــابـــة  ــون  ــان ــق ال
 2000 قيمتها  شرائية  بقسيمة 
مرتين  المسابقة  وستطرح  درهم، 
ــاً عــلــى قـــنـــوات الــتــواصــل  شــهــري

على  بالهيئة  الخاصة  االجتماعي 
إنستجرام  على  الموحد  حسابها 
وتــويــتــر وفــيــســبــوك.  واخــتــارت 
إطار  في  المسابقة  وضــع  الهيئة 

القصة لتقريب القانون وتطبيقاته 
االكتفاء  دون  حياتنا،  واقـــع  مــن 
بحتة  قانونية  مواد  على  بالتركيز 
قد يصعب فهمها أو التعامل معها. 

حامد بن زايد في لقطة تذكارية مع الخريجين بحضور حمدان المزروعي )تصوير عادل النعيمي(

حامد بن زايد لدى تكريم إحدى الخريجات بحضور حمدان المزروعي

أبوظبي )وام(

زايد  شهد سمو الشيخ حامد بن 

التنفيذي  المجلس  عضو  نهيان،  آل 

محمد  جامعة  احتفال  أبوظبي،  إلمارة 

بتخريج  اإلنسانية  للعلوم  زايد  بن 

دفعة جديدة من طالبها في برامج 

والدكتوراه  والماجستير  البكالوريوس 

165 طالبًا وطالبة.  ضمت 

حمدان المزروعي: التعليم 
الركيزة األساسية لنهضة 

وريادة وتميز الوطن 

مرحلة جيدة من التنوع
 قال معالي الدكتور حمدان مسلم املزروعي، 

إن االحتفال بتخريج كوكبة جديدة من 
سفراء القيم من طالب اجلامعة، يتزامن 
مع اليوم العاملي للسالم الذي يصادف 21 
من سبتمبر من كل عام، ويهدف إلى نشر 
قيم السالم والوئام واحملبة بني الشعوب، 

وهي القيم نفسها التي ترتكز عليها مسيرة 
اجلامعة احلضارية. وقال معاليه إن جامعة 

محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية مقبلة على 
مرحلة جيدة من التنوع يف مصادر العلم 

واملعرفة وطرق التدريس، من خالل جذب 
خبرات أكادميية تساهم يف تعزيز رسالتها 

محليًا وإقليميًا ودوليًا. وتقدم بالتهنئة 
للخريجني، متمنيًا لهم التوفيق والسداد 

يف حياتهم العملية املستقبلية، وخدمة 
الوطن الغالي من مختلف مواقعهم. حضر 

حفل التخريج الذي أقيم يف قصر اإلمارات 
بأبوظبي ومت بثه مباشرة عبر قنوات 

اجلامعة التواصلية، أعضاء مجلس أمناء 
اجلامعة، إضافة إلى نخبة من مدراء العموم 

واألكادمييني.

مجاالت

رّكزت مجاالت التعاون البحثية مع 
اجلامعات واملؤسسات التعليمية يف 

السعودية على الطب والهندسة 
والكيمياء وعلوم الكمبيوتر 

والفيزياء والفلك. ووصلت نسبة 
املنشورات البحثية حسب بيانات 

سكوبس ذات الصلة بالطب إلى 
24% من مجموع اإلصدارات 

املشتركة يف الفترة من 2022-2017، 
بينما بلغت نسبة اإلصدارات 

البحثية ذات الصلة بالهندسة، 
الكيمياء، علوم الكمبيوتر، 

الفيزياء والفلك إلى %19 %11، 
10%، 10%على التوالي.

في عدد من المجاالت البحثية

جامعة اإلمارات تتعاون مع 52 مؤسسة  سعودية 

»قصصنا« لتعزيز الوعي بقانون املعاشات

توأمة بين جامعة اإلمارات وجامعة الملك سعود )أرشيفية(

مزايا ومنافع

تستهدف املبادرة أصحاب العمل واملؤمن عليهم من املواطنني 
العاملني يف القطاعني احلكومي أو اخلاص، واملتقاعدين، 

واملستحقني، واملواطنني اخلليجيني العاملني يف الدولة الذين 
ميكنهم االستفادة من نظام مد احلماية التأمينية، وإدارات املوارد 

البشرية يف جهات العمل اخلاضعة ألحكام القانون، ومن املقبلني 
على سوق العمل من اخلريجني وشباب اجلامعات. وستركز املبادرة 

على التوعية بقانون املعاشات وما يشمله من مزايا ومنافع تأمينية، 
وأهمية التأمني االجتماعي ودوره يف حماية املؤمن عليه من 

املخاطر أثناء مدة العمل. 

حامد بن زايد يشهد تخريج دفعة من طلبة »جامعة محمد بن زايد«
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وقالت معالي سارة عوض عيسى مسلم، وزيرة دولة للتعليم المبكر، رئيس دائرة التعليم 
إذ  األجيال،  في مستقبل  مهماً  استثماراً  برنامج )خطوة(  »يعّد  أبوظبي:  في  والمعرفة 
االنضمام  من  يتمكنوا  لم  الذين  اإلماراتيين  الطلبة  من  جديدة  فئة  خالله  من  ندعم 

لبرامج البعثات الخارجية سابقاً، ونوفر لهم الفرصة لتحقيق كامل إمكاناتهم والدراسة 
االقتصاد  تطوير  في  دورهــم  لعب  من  تمكينهم  وبالتالي  العالمية،  والجامعات  الكليات  في 
الوطني كأفراد فاعلين ومنتجين في مجتمعهم«. وسيتم البدء بتطبيق البرنامج الجديد بدءاً 
من العام األكاديمي الحالي 2022/2023، حيث تم فتح باب التسجيل في البرنامج عبر الموقع 
اإللكتروني: https://ad.adek.gov.ae/khotwa. وفيما تستهدف الدائرة ابتعاث نحو 
100 طالب وطالبة إماراتيين هذا العام، ستزداد أعداد الطلبة سنوياً ليصل العدد اإلجمالي 

للطلبة المبتعثين إلى 6,000 طالب بحلول عام 2028.

شروط قبول ميّسرة
من  الثانوية  المرحلة  لخريجي  يمكن  حيث  مبّسطة،  قبول  بمعايير  »خطوة«  برنامج  يتمّيز 
المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في أبوظبي تقديم طلبات االنضمام 

للبرنامج في حال تحقيقهم معدالً عاماً ال يقل عن 65% في الصف الثاني عشر، ونتيجة 
ال تقل عن 3.0 في امتحان الكفاءة اللغوية في اإلنجليزية »آيلتس«. كما وتنطبق 

ذات الشروط على خريجي الخدمة الوطنية من غير الحاصلين على 
للمرشحين  األولوية  منح  سيتم  أنه  علماً  البكالوريوس،  درجة 

المستوفين للشروط من العائالت المستفيدة من برامج 
الدعم االجتماعي. وفي حال عدم امتالك الطلبة 
للمهارات اللغوية المطلوبة للدراسة في الخارج، 
سيتمكن الطلبة من دراسة اللغة اإلنجليزية لمدة 

تغطي  حيث  االبــتــعــاث،  بلد  فــي  تحضيري  عــام 
المنحة تكاليف هذه السنة أيضاً.

الطلبة  لــهــؤالء  ممّيزة  فــرصــًة  البرنامج  ويــوّفــر 
لاللتحاق بإحدى الكليات المجتمعية المحددة في 
الواليات المتحدة األميركية وكندا لمدة سنتين، 
ومن ثم تحويل ساعات الدراسة المعتمدة ألي 
عند  اختيارهم  من  محلية  أو  عالمية  جامعٍة 
لعامين  والدراسة  الالزمة  الشروط  استيفاء 

إضافيين للحصول على درجة البكالوريوس.
في  دراستهم  فترة  خــالل  الطلبة  وسيقيم 
في  مضيفة  عائالت  مع  المجتمعية  الكليات 
التعليم  دائـــرة  اخــتــارت  ــدراســة، حيث  ال ــة  دول
والــمــعــرفــة هــذه الــعــائــالت بــالــتــعــاون مــع أهم 

المنظمات المختصة بتأمين العائالت المضيفة 
في دول أميركا الشمالية.

دعم احتياجات االقتصاد الوطني
شاماًل  تقييماً  أجرت  والمعرفة  التعليم  دائــرة  وكانت 
لبرامج االبتعاث المتاحة أمام الطلبة اإلماراتيين بهدف 
تحديد التحديات التي تعيق الطلبة الراغبين باستكمال 
البعثات  برامج  الدائرة  فطّورت  الخارج.  في  دراستهم 
الحالية عبر تضمين حزمة من التخصصات الجديدة بما 
يلبي احتياجات القطاعات ذات األولوية لدولة اإلمارات، 
كما أطلقت برنامج »خطوة« لتوفير منح ممولة بالكامل 
في  للدراسة  اإلماراتيين  الطلبة  من  جديدة  لشريحة 
المجاالت التي تحقق طموحاتهم وتلبي احتياجات سوق 
الحالية والمستقبلية. وفي هذا اإلطــار، أضافت  العمل 
معاليها: »نحرص أثناء تصميم برامج البعثات على اختيار 
بعد  المبتعثين  توظيف  فرص  تعزز  التي  التخصصات 

االقتصاد  احتياجات  خدمة  من  وتمّكنهم  تخّرجهم، 
الوطني، حيث يتم اختيار هذه التخصصات بالتنسيق مع شركائنا من الجهات الحكومية 

والشركات الوطنية وشركات القطاع الخاص. وقد أثبت هذا النموذج نجاحه، خاصًة 
مع تجاوز معدالت توظيف خريجي برامج البعثات التي نوفرها نسبة %90«.

يتوجب على املرشحني الذين يحققون معايير برنامج »خطوة« حضور برنامج 
التدريب التحضيري على مدار 5 أيام، والذي تنظمه الدائرة يف مقرها خالل 

شهر أكتوبر القادم، بهدف تقييم جاهزيتهم للمشاركة يف برنامج الدراسة يف اخلارج 
واإلقامة مع العائالت املضيفة. ويف هذا السياق، قالت الدكتورة بشاير املطروشي، 
مدير تنفيذي باإلنابة - قطاع متكني املواهب يف دائرة التعليم واملعرفة: »يتضمن 

برنامج التدريب التحضيري مجموعًة من املقابالت السلوكية وجلسات التقييم الذاتي 
ودراسات احلالة وجلسات احملاكاة الواقعية وتنمية املهارات الشخصية. ويوّفر جتربة 

غنية للمشاركني، إذ يزودهم بعدٍد من املهارات احلياتية واالجتماعية املهمة. ويتوجب 
على جميع املتقدمني حتقيق عدٍد من الشروط واملعايير خالل البرنامج التحضيري 

مثل إبداء الرغبة والقدرة على التعلم للتمّكن من احلصول على املنحة«. وبعد اختيار 
املجموعة النهائية من املشاركني، سيغادر الطلبة الذين مت قبول ترشيحاتهم إلى الكليات 

املجتمعية املختارة يف شهر يناير من العام القادم، لبدء مسيرتهم التعليمية اجلديدة 
خارج الدولة. 

وقالت املطروشي: »حرصنا على حصول أبنائنا الطلبة على سكن مالئم مع عائالٍت 
موثوقة وقادرة على توفير أعلى مستويات الرعاية واالهتمام، بشكٍل ميّكنهم من 

تطوير مهاراتهم يف اللغة اإلجنليزية وعيش جتربة ثقافية وأكادميية غنية تعزز 
التواصل اإلنساني. ورّكزنا يف اختيارنا للعائالت املضيفة على اجلوانب الثقافية لهذه 
التجربة، خاصًة فيما يتعلق باحترام القيم الدينية والثقافية والشخصية للطلبة«.

وعالوًة على تغطية جميع تكاليف الدراسة واإلقامة، سيحصل الطلبة املبتعثون 
ضمن برنامج »خطوة« على بدالت املعيشة والدعم االستشاري املتواصل من فريق 

االستشاريني األكادمييني يف دائرة التعليم واملعرفة طيلة فترة دراستهم.

 أبوظبي )االتحاد(

بتوجيهات من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس 

التنفيذي إلمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، أطلقت دائرة 

التعليم والمعرفة برنامج »خطوة« البتعاث الطلبة اإلماراتيين للدراسة في 

الكليات المجتمعية األميركية والكندية والجامعات العالمية بتكلفة إجمالية 

تصل قيمتها إلى 1.9 مليار درهم، بهدف تطوير وتعزيز الكفاءات المواطنة 

وتزويد الطلبة بالمهارات الالزمة لمواجهة تحديات المستقبل، وتمكينهم 

من تحقيق كامل إمكاناتهم، والمساهمة في دفع عجلة تنمية االقتصاد 

الوطني القائم على المعرفة. وتسعى دائرة التعليم والمعرفة من خالل 

برنامج »خطوة« إلى ابتعاث ما يصل إلى 6,000 طالب وطالبة إماراتيين ممن 

يحققون الشروط الميّسرة للبرنامج لمواصلة دراستهم الجامعية في 

الواليات المتحدة األميركية وكندا، حيث ستغطي حكومة أبوظبي جميع 

تكاليف ابتعاث الطلبة.

بتوجيهات خالد بن محمد بن زايد وبتكلفة 1.9 مليار درهم

البتعاث 6000 طالب وطــالبة 
إلى الواليـــــات المتحــــدة وكندا

»خطوة« 

شـــروط قبــــــول ميّســــــرة تلبـــــــي تطلعـــــــــــات الطلبة الذين لم
يتمكنــــــوا من الحصــول على منحة للدراسة في الخارج سابقًا

حكـــــومة أبوظــــبي تتكـــــفــــــل بتغطيـــــة جميع نفقـــــات ابتعاث
الطلبـــــة بما في ذلك رســـــــــوم الدراســـــة ونفقــــــات اإلقــامــة 

البــــرنامــــج يغطـــــي تخصصـــــات احتياجــــــات القطـــــــاعــــــات ذات
األولــــويــــــــــة الوطنيـــــة بمــــــا يعـــــزز فـــــــرص توظيـــــف الخـريجين 

يعّد البرنامج استثمارًا 
مهمًا في مستقبل 

األجيال بدعم فئة جديدة 
من الطلبة اإلماراتيين

 
سارة مسلم

من التحضير وحتى التخّرج

تطوير وتعزيز 
الكفاءات المواطنة وتزويد الطلبة بمهارات 

المستقبل ودعم التنمية االقتصادية
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بحضور حصة بوحميد وشما المزروعي وبالتزامن مع اليوم العالمي

»االتحادية للشباب« تنظم مناظرة حول لغة اإلشارة

دبي )االتحاد(

االتــحــاديــة  المؤسسة  استضافت 
ــشــبــاب، بــحــضــور مــعــالــي حصة  ــل ل
تنمية  ــرة  وزي حميد،  بو  عيسى  بنت 
المزروعي،  شما  ومعالي  المجتمع، 
مناظرة  الشباب،  لشؤون  دولة  وزيرة 
ــة عـــقـــدت فـــي مـــركـــز دبــي  ــي ــاب شــب
لغة  »مترجم  عنوان  تحت  اإلبــداعــي 
ــاء االصــطــنــاعــي..  ــذك ــارة أم ال اإلشــ
أيهما أكثر نفعاً ألصحاب الهمم ذوي 
بالتزامن  وذلــك  السمعية«،  اإلعاقة 
مع اليوم العالمي للغة اإلشارة والذي 

يصادف 23 سبتمبر من كل عام.
شـــــارك فـــي الـــمـــنـــاظـــرة شــبــاب 
ذوي  الهمم،  أصــحــاب  مــن  وشــابــات 
الفريق  قّدم  السمعية، حيث  اإلعاقة 
اإلشــارة،  لغة  مترجم  لفكرة  المؤيد 
مركزاً  اإلشارة  بلغة  وحججه  أفكاره 
عــلــى أهــمــيــة مــتــرجــم لــغــة اإلشـــارة 
ــى اســـتـــخـــدام الـــذكـــاء  وتــفــوقــه عــل
الصم  لغة  ترجمة  في  االصطناعي 
حين  فــي  التقنيات،  تــطــورت  مهما 
المعارض لفكرة مترجم  الفريق  قدم 
لغة اإلشارة حججه المتمثلة بأهمية 
ــاء االصــطــنــاعــي في  ــذك مــشــاركــة ال
بالنفع  يعود  بما  الصم،  لغة  ترجمة 
يخدم  وبما  بالفائدة،  المجتمع  على 
في  المستقبلية  الـــدولـــة  أهــــداف 
توظيف الذكاء االصطناعي بمختلف 

جوانب الحياة.
المكونة  التحكيم  لجنة  وقــّيــمــت 
مــن خــبــراء دولــيــيــن فــي مــجــال لغة 
ــع أصــحــاب  اإلشــــــارة والــتــعــامــل مـ
بدور  السمعية:  اإلعاقة  ذوي  الهمم 
وبدرية  شــمــاس،  عائشة  الرقباني، 
المؤيد  الفريقين  خطابات  الجابر، 
أن  بعد  المناظرة،  لعنوان  والمنافس 
األسئلة  مــن  العديد  عليهم  طرحت 
التي  والحلول  أفكارهم  تشرح  التي 

وأوصت  دقة،  أكثر  بشكل  اقترحوها 
الفريقين  بــتــعــادل  التحكيم  لجنة 
خطاباتهم  طــرح  في  لتميزهم  نظراً 
ســواء  وُمــقــنــع،  بــســاســة  وحججهم 
بتأييدهم أو معارضتهم للفكرة العامة 

للمناظرة.
عيسى  بنت  حصة  معالي  وقــالــت 
المجتمع،  تنمية  وزيـــرة  حميد،  بــو 
المناظرات  من  النوع  هذا  تقديم  إن 
التي تخص فئة الصم، أمر لم يسبق 
له مثيل، ويساهم في تسليط الضوء 
على هذا النوع من المواضيع الحيوية 
والتي تهم فئة كبيرة من المجتمع، من 

خال إيصال أفكارها والتعريف بها. 
كما أن تقديم هذه المناظرة بالتزامن 
ــارة  مـــع الـــيـــوم الــعــالــمــي لــلــغــة اإلشــ
المتعلقة  النقاشات  إثراء  في  يساهم 
ذوي  من  الهمم  أصحاب  باحتياجات 

اإلعاقة السمعية.
حميد،  بو  حصة  معالي  وأضافت 
الشباب  تساعد  المناظرات  هذه  أن 
على التفكير خارج الصندوق بطريقة 
للناس،  وتقديمها  أفــكــارهــم  عــرض 
الــذي  المناسب  والمنطق  بالحجج 
يصل لكافة شرائح المجتمع، بطريقة 

سلسة وبسيطة مفهومة من الجميع.

حصة بوحميد وشما المزروعي لدى تكريم خبيرة مشاركة في لجنة التقييم )من المصدر(

إثراء النقاشات المتعلقة 
باحتياجات أصحاب الهمم 

ذوي اإلعاقة السمعية

حصة بوحميد

أصحاب الهمم أثبتوا 
قدرتهم على التميز ولعبوا 

أدوارًا مهمة بالمجتمع 

شما المزروعي

قالت معالي شما بنت سهيل 
بن فارس املزروعي وزيرة دولة 

لشؤون الشباب: أصحاب الهمم 
من ذوي اإلعاقات السمعية 
أثبتوا قدرتهم على التميز 

يف مختلف املجاالت، وكانوا 
مؤثرين بتوليهم أدوار حيوية 

يف املجتمع، وهذه املناظرة 
أعطتنا بعدًا جديدًا يف التفكير 

باحتياجات هذه الفئة من 
املجتمع، وسنعمل مبوجب 

مخرجات النقاش الشبابي 
البناء، على تصميم مبادرات 

تخدم أصحاب الهمم من ذوي 
اإلعاقة السمعية وتساعدهم 

على إيصال أفكارهم وتعزيز 
مساهماتهم ومشاركاتهم احمللية 

والدولية.
 وأضافت معاليها: أثرت أفكار 

الشباب مستوى معرفة املشاركني 
باحتياجاتهم، وأكدت على 

أهمية التفاعل الشبابي من 
خالل املناظرات لتقريب 

وجهات النظر وربط النقاط 
ببعضها من خالل االستماع 

للشباب وحتفيزهم على 
تقدمي احللول، فهذه املنصة 

تساهم يف بناء قدراتهم على 
خوض نقاشات مبنية على 

أسس علمية وتساعدهم على 
اكتساب مهارات التفاوض وعرض 

األفكار واستخالص التجارب 
مبا يعزز مساهماتهم التنموية 

يف املجتمع.
وتعد مبادرة »مناظرات الشباب« 

منصة تهدف الستعراض آراء 
الشباب حول مختلف املواضيع 

االجتماعية، والعلمية، 
واالقتصادية، واملتعلقة باحلياة 
اليومية للشباب. تهدف املنصة 

لصقل مهارات الشباب يف 
احلوار، وتعزز قدرتهم على 

اإلقناع، ومتكنّهم من التعرف 
على األبحاث والدراسات التي 
من شأنها دعم آراءهم، وميكن 
ألي شاب أو شابة من أي إمارة 

املشاركة يف املناظرات الشبابية 
وأن يكونوا جزءًا من هذه 

املبادرة، التي تشجع الشباب 
لتنمية قدراتهم يف اخلطابة، 

والتفكير النقدي والتواصل 
للمشاركة لتعزيز قدرات 

الشباب.

بناء القدرات

»تنمية المجتمع« في أبوظبي تحتفي 
باليوم العالمي للغات اإلشارة

أبوظبي )االتحاد( 

املجتمع  تنمية  دائرة  احتفت 
العاملي  باليوم  أبوظبي  يف 

للغات اإلشارة الذي يصادف 
23 سبتمبر من كل عام، وذلك 
اللغوية  للهوية  إطار دعمها  يف 

الهمم،  ألصحاب  الثقايف  والتنوع 
السيما من الصم، وذلك من 

الضوء على مكانة  خالل تسليط 
أداة  لغات اإلشارة باعتبارها 

تكمن  حيث  لتواصلهم،  رئيسية 
الذي أعلنته  اليوم،  أهمية هذا 
املتحدة،  لألمم  العامة  اجلمعية 

الوعي بأهمية لغات  يف تعزيز 
اإلشارة بوصفها واحدة من 

للصم،  األساسية  اإلنسان  حقوق 
مكتملة  طبيعية  لغات  واعتبارها 
اختالفها  رغم  واألركان،  العناصر 
املنطوق. الكالم  لغات  عن  هيكليًا 
اليوم  الدائرة لهذا  ويأتي إحياء 

التزامها بدمج ومتكني  متاشيًا مع 
أصحاب الهمم، وذلك من خالل 

الشركاء على  والعمل مع  الدعوة 
الفيزيائية  احلواجز  تذليل 

واحلواجز  والفكرية  والتنظيمية 
توّفر  عدم  مثل  التواصلية 

التي تعيق  للغة اإلشارة  ترجمة 
أصحاب الهمم من الوصول إلى 

والفرص واخلدمات.  احلقوق 
ويتّم تفعيل هذه اجلهود من 

6 محاور رئيسية ضمن  خالل 
ألصحاب  أبوظبي  »استراتيجية 

إطارًا  تعتبر  والتي  الهمم«، 
متكاماًل جلهود ومبادرات دعم 

الهمم، ونقلًة نوعية يف  أصحاب 
ومنوذجًا  ومتكينهم،  إدماجهم 

القطاعني  جهود  لتضافر 
واخلاص. احلكومي 

األفراد  االستراتيجية  وُتغطي 
الهمم بكافة  من أصحاب 
وتشمل  العمرية،  فئاتهم 

أهم املجاالت احليوية، مثل 
والتعليم،  والتأهيل،  الصحة 

واحلماية  والرعاية  والتوظيف، 
الشامل  والوصول  االجتماعية، 

املشاركة يف احلياة  لتمكني 
والرياضية،  االجتماعية  العامة 

والسياحية  والترفيهية  والثقافية 
واملمّكنات.

الهياس،  ليلى  الدكتورة  وأكدت 

التنمية  لقطاع  التنفيذي  املدير 
تنمية  دائرة  يف  االجتماعية 

باليوم  االحتفاء  أهمية  املجتمع 
العاملي للغات اإلشارة يف إبراز 

الهمم  ألصحاب  اللغوية  الهوية 
والتأكيد على احلفاظ  الصم  من 

اللغوي  التنّوع  من  كجزء  عليها 
الضوء  والثقايف، ويف تسليط 

إلى  املبكر  الوصول  على أهمية 
لغة اإلشارة والى اخلدمات بلغة 

اإلشارة، مبا يف ذلك التعليم، 
الفرد ووصوله إلى  لضمان تطّور 
أن  إلى  إمكانياته، مشيرة  أقصى 

العمل  الدائرة حترص دائمًا على 
واجلمعيات  الهمم  أصحاب  مع 
مجتمعات  ومنها  متّثلهم  التي 
على  تأكيدًا  الصّم،  وجمعيات 

مبدأ »ال شيء عّنا بدوننا« 
الرعاية  ونظم  السياسات  لوضع 

الالزمة..
الهياس: »نسترشد يف  وقالت 

بالتوجيهات  املجتمع  تنمية  دائرة 
لقيادتنا  السديدة  والرؤى 

التي حترص على  الرشيدة، 
أصحاب  لتمكني  السبل  إتاحة 

يف  مشاركتهم  وتعزيز  الهمم 
والوقوف  القطاعات،  ُمختلف 

وتلبية  احتياجاتهم  على 
وستواصل  كما  متطلباتهم، 

الدائرة أداء دورها الريادي يف 
احلياة  مستلزمات  جميع  توفير 

وبناء  الفئة  لهذه  الكرمية 
الفرص  تكافؤ  تضمن  بيئٍة 

حقوقهم  وصون  الهمم  ألصحاب 
وواجباتهم«.

إبراز الهوية اللغوية 
ألصحاب الهمم  

ليلى الهياس 

ذياب بن محمد بن زايد: تمكني الشباب

أمـــر جـوهـــري لتقـــدم العـالـــم العـربـــي

اطلع على نتائج استطالع »أصداء بي سي دبليو« السنوي 

أبوظبي )وام(

زايد  بن  بن محمد  ذياب  الشيخ  أكد سمو 
آل نهيان، رئيس مركز الشباب العربي، أهمية 
الشريحة  يشكلون  الــذيــن  الــشــبــاب  تمكين 
لدعم  العربي،  العالم  في  األكبر  السكانية 
تقدم العالم العربي، وذلك عبر تحسين جودة 
التعليم، وخلق فرص عمل واعدة، ودعم الروح 

الريادية لديهم. 
اطــاع سموه على  ذلــك على هامش  جــاء 
نــتــائــج اســتــطــاع »أصــــداء بــي ســي دبليو« 
العربي،  الشباب  لرأي  عشر  الرابع  السنوي 
ــاء، حيث  ــع والــتــي صــدرت أمــس األول األرب
التي  األساسية  المهمة  برأيه  النتائج  تعكس 
حددها مركز الشباب العربي لتمكين الشباب 

العربي وتلبية احتياجاته. 
لهذا  االستطاع  مخرجات  على  وتعقيباً 
العام، أكد سموه: »إنه علينا جميعاً أن نغتنم 
العربي ونظرته  الشباب  بين  التفاؤل  مستوى 
اإليجابية لأليام القادمة، وضمان خلق بيئات 
مواتية لتحقيق تطلعاته وإثراء حياته«. وقال 
الشباب  رأي  استطاع  نتائج  »تشير  سموه: 
مختلف  جهود  تضافر  ضــرورة  إلــى  العربي 
والعمل  المنطقة  في  والمؤسسات  الجهات 
الشباب  فئة  طــمــوحــات  على  للتركيز  مــعــاً 
جودة  في  األساسية  اهتماماتهم  تكمن  ممن 
واالســتــقــرار  العمل،  فــرص  وخــلــق  التعليم، 
االقتصادي. وال شك أن معالجة هذه األمور 
أيامهم  بــأن  الشريحة  هــذه  إللهام  ضــروريــة 
الحفاظ  مــن  نتمكن  حتى  أفــضــل،  الــقــادمــة 
التقدم  في  لتساهم  ورعايتها  مواهبنا  على 
وأشار  لمنطقتنا«.  واالقتصادي  االجتماعي 
آل  زايـــد  بــن  محمد  بــن  ذيـــاب  الشيخ  سمو 
نهيان إلى إحدى النتائج الرئيسية لاستطاع 
من  العربي  الشباب  قلق  مــدى  بينت  الــتــي 
الحفاظ  في  ورغبته  التقليدية  القيم  فقدان 
أهمية  يعكس  ما  وهو  الثقافية،  هويته  على 
التركيز على تراثنا الغني. وبين أن تأكيد أكثر 
لدول  التعاون  مجلس  دول  شباب  نصف  من 
الخليج العربية على أهمية اللغة العربية في 
حياتهم، هو تأكيد على المكانة المتميزة للغة 
لشباب  والوعي  الثقافة  تشكيل  في  العربية 
المنطقة، كما أنها تبرز االرتباط الكبير بين 
لدول  والثقافي  المعرفي  والموروث  العربية 
مع  عاقاتها  فــي  تستند  والــتــي  المنطقة، 
شعوب العالم إلى المبادئ والعادات والتقاليد 
العربية األصيلة التي قامت عليها وتعد أحد 

المكونات الرئيسية لهويتها.

علينا اغتنام مستوى تفاؤل الشباب ونظرته اإليجابية

اإلمارات 
منارة لألمل 

والتقدم 

الشيخ  سمو  اعتبر 
ذياب بن محمد 

بن زايد آل نهيان 
الشباب  أن اختيار 

العربي يف جميع 
دولة  املنطقة  أنحاء 

كوجهة  اإلمارات 
للعمل  أول  وخيار 

والعيش، ما هو إال 
دليل واضح على 

كمنارة  الدولة  مكانة 
لألمل والتقدم يف 

الشرق  منطقة 
األوسط. وقال سموه: 
العربي  الشباب  »يرى 

أن دولة اإلمارات 
تطلعاتهم  تواكب 

مبا توفره من فرص 
تدعمها  واعدة 

االستقرار  عناصر 
والنمو  واألمان 

املستمر  االقتصادي 
الثقايف  والتنوع 

اإلنسانية،  والقيم 
نعتبرها  والتي 

طبيعية  نتيجة 
ومساعي  جلهود 

الرشيدة  قيادتنا 
احلكيمة  ورؤيتها 

حياة  منظومة  لبناء 
متطورة وجاذبة يف 

أن ينعم  وأملنا  بلدنا، 
العرب  شباب  جميع 
مزدهر«. مبستقبل 

ذياب بن محمد بن زايد يـدعــــو لضمــــــان خلــــــق بيئـــــات مـــواتيـــــــة 
لتحقيــــــق تطلعـــــات الشبـــــاب العــربـــــي وإثـــــراء حيــاتـــــه
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سعيـد بـن طحنــون يعــزي بوفاة 
سهيل العامري ونــاصـر الكعبـي

مســؤول بورونــدي يستقــبل
وفــد »الوطنــي االتحــادي« 

العين )وام(

 قدم معالي الشيخ الدكتور سعيد 
بن طحنون آل نهيان،  واجب العزاء 

يف وفاة املغفور له سهيل محمد 
سهيل باحلطم العامري إلى 

الدكتور أحمد محمد باحلطم 
العامري وأجناله، وذلك خالل 

زيارته مجلس العزاء يف املرخانية 
مبدينة العني. كما قدم معاليه 
واجب العزاء يف وفاة املغفور له 

ناصر منصور حمد الكعبي إلى 
أجناله، وذلك خالل زيارته مجلس 

العزاء يف مجلس الروضة مبدينة 
العني.  وأعرب معاليه عن صادق 

تعازيه ألسرتي وذوي الفقيدين 
ومواساته لهم يف مصابهم. 

راجيًا املولى عز وجل أن يتغمد 
الفقيدين بواسع رحمته ومغفرته 

ورضوانه، وأن يسكنهما فسيح 
جناته، وأن يلهم أهلهما وذويهما 

جميل الصبر وحسن العزاء.

أبوظبي )االتحاد(

نديكوريو،  ريفيرين  استقبل 
العام للحزب احلاكم  األمني 

وفد  بوروندي،  بجمهورية 
االحتادي  الوطني  املجلس 

التشاوري  اللقاء  املشارك يف 
الشيوخ  مجالس  لرابطة  التاسع 

املماثلة يف  واملجالس  والشورى 
)آسيكا(،  العربي  والعالم  أفريقيا 

والذي يضم عدنان حمد 
اليماحي  محمد  وناصر  احلمادي 

عضوي املجلس. وأعرب األمني 
بجمهورية  احلاكم  للحزب  العام 

بوروندي عن تقديره ملشاركة 
الوطني االحتادي  وفد املجلس 

ألهمية  الرابطة،  اجتماعات  يف 
دورها وأهدافها يف تعزيز 

التواصل مع الدول األعضاء، 
وتقوية  تعزيز  تستهدف  أنها  كما 

الدول  العالقات بني برملانات 
والعربية. األفريقية 

وعبر عن سعادته مبستوى 
البوروندية  اإلماراتية  العالقات 

والتي حتظى بدعم قيادتي 
بالزيارات  واملتمثلة  البلدين 
املسؤولني. كبار  بني  املتبادلة 

بدوره، أعرب عدنان حمد 
احلمادي عن شكره الستضافة 

وجناح  التشاوري،  اللقاء 
التنظيم وحسن  بوروندي يف 

نتائج  أهمية  على  وأكد  الضيافة، 
وقرارات هذه املشاركة، فضاًل عن 

مع  البرملانية  العالقات  تعزيز 
والصديقة  الشقيقة  البرملانات 

اللقاء. املشاركة يف 

سعيد بن طنحون خالل تقديم واجب العزاء في ناصر الكعبي )الصور من وام(

سعيد بن طحنون يقدم العزاء في سهيل العامري

ريفيرين نديكوريو لدى استقباله عدنان الحمادي وناصر اليماحي )من المصدر(

بوغوتا – كولومبيا )االتحاد(

رئيس  غــبــاش،  صقر  معالي  بحث 
ومعالي  االتــحــادي،  الوطني  المجلس 
مجلس  رئيس  باريراس  ليوناردو  روي 
زيــارتــه  خــال  كولومبيا  فــي  الــشــيــوخ 
الرسمية حالياً على رأس وفد برلماني 
إلى  االتــحــادي  الوطني  المجلس  مــن 
جمهورية كولومبيا، سبل تعزيز عاقات 
من  الجانبين،  بين  البرلماني  التعاون 
التنسيق  الزيارات وتعزيز  تبادل  خال 
ذات  القضايا  مختلف  حيال  والتشاور 
االهتمام المشترك وتشكل أولوية لدى 
البلدين والشعبين الصديقين، ال سيما 
العاقات  ودعـــم  تفعيل  صعيد  على 

الثنائية بين الجانبين.
التأكيد على عمق  اللقاء  وتم خال 
عاقات التعاون البرلمانية بين المجلس 
الشيوخ،  ومجلس  االتــحــادي  الوطني 
دولــة  بين  الثنائية  الــعــاقــات  وتــطــور 
وجمهورية  المتحدة  العربية  ــارات  اإلم
كولومبيا بفضل الدعم الذي تحظى به 

من قيادتي البلدين.
الذي   - اللقاء  الجانبان خال  وأكد 
حضره سالم راشد العويس سفير دولة 
تعزيز  أهمية  كولومبيا  لدي  اإلمـــارات 
وتــطــويــر الــعــاقــات مــن خــال تبادل 
المواضيع  حــول  والتباحث  ــارات  ــزي ال
الجهود  الــمــشــتــرك،  ــمــام  االهــت ذات 
الرامية إلى تحقيق السام واألمن في 
في  التدخل  وعــدم  والعالم  المنطقة 
الشؤون الداخلية للدول واحترام حسن 
وتعزيز  الــدولــيــة.  والشرعية  الــجــوار 
لتواكب  البرلمانية،  الصداقة  روابــط 
مستوى العاقات المتميزة التي تربط 
 - اللقاء  الصديقتين. حضر  الدولتين 
وفد المجلس الوطني االتحادي أعضاء 
مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات 
دول أميركا الاتينية، كل من: الدكتور 
طارق حميد الطاير رئيس المجموعة، 
نــائــب رئيس  الــعــابــدي  راشـــد  وسعيد 
المجموعة، ومريم ماجد بن ثنية عضو 
الوطني  المجلس  أعضاء  المجموعة، 
االتحادي، وكل من: الدكتور عمر عبد 
الرحمن النعيمي األمين العام للمجلس، 
وعفراء البسطي األمين العام المساعد 
أحمد  وطـــارق  البرلماني،  لاتصال 
المرزوقي األمين العام المساعد لشؤون 

رئاسة المجلس.
وأكد معالي صقر غباش على عمق 
اإلمــارات  دولــة  بين  الثنائية  العاقات 
وجمهورية كولومبيا، الفتاً إلى أن هناك 
رغبة من البلدين على تطوير العاقات 
في المجاالت كافة وخاصة السياسية 
والثقافية  واالقــتــصــاديــة  والبرلمانية 
والقطاعات  واالستثمارية  والتعليمية 
الحيوية، واالنتقال بها إلى آفاق أرحب 
ــع، خــاصــة فـــي ظـــل الــشــراكــة  ــ وأوســ
االقتصادية الشاملة التي سيتم التوقيع 
أشهر،  في غضون  البلدين  بين  عليها 
العاقات  تعميق  فــي  ستسهم  والــتــي 
التجارية واالستثمارية بين البلدين، وبما 
يخدم األهداف المشتركة بين البلدين.

المجلس  زيــارة  تأتي  معاليه:  وقــال 
الوطني االتحادي إلى جمهورية كولومبيا 
بهدف تعزيز التعاون البرلماني وتبادل 
الزيارات والخبرات بما يصب في صالح 
البلدين والشعبين الصديقين، في ظل 
ما يشهده العالم من تطورات وتحديات 
توحيد  مــن  ــك  ذل يتطلبه  ــا  وم كبيرة، 
مختلف  حيال  والتوجهات  للمواقف 

القضايا ذات االهتمام المشترك.
واكد معاليه أن هناك رغبة مشتركة 
التبادل  إيجاد فرص  البلدين في  لدى 
التي من شأنها  التجاري واالستثماري 
المتبادلة،  التجارية  الشراكة  تعميق 
ومن أهم فرص التعاون المشترك بين 
الدولتين االستثمار في الطاقة النظيفة، 

والقطاع الزراعي، واألمن الغذائي.
من جانبه، رحب معالي روي ليوناردو 

في  الشيوخ  مجلس  رئيس  ــراس  ــاري ب
ووفد  غباش  صقر  بمعالي  كولومبيا 
المرافق،  االتحادي  الوطني  المجلس 
معرباً عن شكره وتقديره لوفد المجلس 
على تلبية دعوته لزيارة كولومبيا،مشيداً 
ــعــاون  ــت بــتــوقــيــع مـــذكـــرة الــتــفــاهــم وال
لجنة  إنشاء  وأيــضــاً  البرلمانيين  بين 
في  تسهم  التي  البرلمانية  الصداقة 
البلدين  بين  الثنائية  العاقات  تعزيز 
معاليه  وأكــد  المجاالت.  مختلف  في 
البلدين  تربط  التي  العاقات  أهمية 
تعزيز  وأهمية  الصديقين،  والشعبين 
التعاون المشترك في مختلف المجاالت 
الدور  ألهمية  نظراً  البرلمانية  خاصة 
الذي تلعبه البرلمانات في تعزيز الحوار 
الحضاري والتسامح والتعايش السلمي 

بين الشعوب.

صقر غباش وروي ليوناردو باريراس خالل اللقاء )من المصدر(

صقـر غبـاش ورئيـس »الشيـوخ الكولومبـي« 

يؤكدان عمق العالقات الثنائية بني البلدين

بوغوتا، كولومبيا )االتحاد(

بحث معالي صقر غباش، رئيس 
املجلس الوطني االحتادي، مع 

السيناتور جلوريا فلوريس، رئيسة 
جلنة العالقات اخلارجية يف مجلس 

الشيوخ، رئيسة جلنة الصداقة 
اإلماراتية الكولومبية، سبل تعزيز 

عالقات التعاون بني اجلانبني، خالل 
زيارته الرسمية حاليًا على رأس وفد 

برملاني من املجلس إلى جمهورية 
كولومبيا.

حضر اللقاء سالم راشد العويس، 
سفير دولة اإلمارات لدى كولومبيا، 

كما حضر اللقاء- وفد املجلس 
الوطني االحتادي أعضاء مجموعة 

جلنة الصداقة مع برملانات دول 
أميركا الالتينية

ومت خالل اللقاء بحث سبل تعزيز 
عالقات التعاون يف املجاالت 

السياسية والبرملانية واالقتصادية 
واالجتماعية والثقافية والسياحية 

والرياضية، من خالل تبادل الزيارات 
وتعزيز التنسيق والتشاور حيال 

مختلف القضايا ذات االهتمام 

املشترك وتشكل أولوية لدى البلدين.
وأكد اجلانبان أهمية التواصل 

والتنسيق البرملاني بني اجلانبني مبا 
يسهم يف إثراء العالقات املتميزة بني 

البلدين والشعبني الصديقني.
وأكد معالي صقر غباش أهمية دور 

جلنة الصداقة يف تعزيز التعاون 
البرملاني بني املجلس الوطني 

االحتادي ومجلسي النواب والشيوخ 
يف كولومبيا، وعلي صعيد العالقات 

الثنائية، وإبراز الدور األساسي 

للبرملانات يف تعزيز التعاون، مبا 
يخدم مصالح البلدين.

وقدم معالي صقر غباش دعوه إلى 
جلنة الصداقة الكولومبية اإلماراتية 

لزيارة دولة اإلمارات، واالطالع على 
مجاالت العمل املشتركة بيم البلدين.

بدورها، رحبت السيناتور جلوريا 
فلوريس، مبعالي صقر غباش والوفد 

املرافق، مؤكدة أهمية هذه الزيارة 
يف تعزيز العالقات البرملانية بني 

البلدين.

صقر غباش خالل لقائه جلوريا فلوريس )من المصدر(

أكدا أهمية تعزيز 
الجهود الرامية إلى 

تحقيق السالم واألمن 
في المنطقة والعالم

الجانبان

»وزراء اإلعالم العرب« يختتم أعمال دورته الـ 52 

أحمد شعبان ووام )القاهرة(

 اختتم مجلس وزراء اإلعام العرب 
التي   »52« ـــ  ال ــه  أعــمــال دورتـ أمــس 
القاهرة  المصرية  بالعاصمة  عقدت 
السيسي  عبدالفتاح  فخامة  برعاية 
رئيس جمهورية مصر العربية. ترأس 
الدكتور  الدولة في االجتماعات  وفد 
ــفــان الــنــعــيــمــي، الــمــديــر  راشــــد خــل
في  اإلعــام  تنظيم  لمكتب  التنفيذي 
وزارة الثقافة والشباب. وأقر مجلس 
التوصيات  ــعــرب  ال ــام  اإلعــ وزراء 
والتي  الدائمة  اللجنة  من  المرفوعة 
للمجلس،  التنفيذي  المكتب  أقرها 
القضية  مركزية  تأكيد  أهمها  ومــن 
العربية،  لألمة  بالنسبة  الفلسطينية 
الشرقية  للقدس  العربية  والــهــويــة 
أقر  كما  فلسطين.  لــدولــة  عاصمة 
تمديد  العرب  اإلعــام  وزراء  مجلس 
الــعــمــل بــاالســتــراتــيــجــيــة اإلعــامــيــة 
إضافية  سنوات  لمدة خمس  العربية 
للمستجدات.   ــاً  ــق وف تحديثها  مــع 
الـــوزاريـــة جملة  الـــــدورة  ــاقــشــت  ون
أعدتها  التي  المهمة  الــقــرارات  من 
الفنية لمجلس وزراء اإلعام  األمانة 
الـــعـــرب، ومـــن بــيــن هـــذه الـــقـــرارات 
العربي  اإلعــامــي  الــدعــم  مــواصــلــة 
أهداف  وتفعيل  الفلسطينية  للقضية 
العربية  اإلعــامــيــة  االســتــراتــيــجــيــة 
تعاطي  ذلك  في  بما   2026  -  2022
وسائل اإلعام خاصة منها العمومية 
مع األزمات والكوارث، ومتابعة خطة 
ودور  الخارج  في  اإلعامي  التحرك 
اإلعام في التصدي لظاهرة اإلرهاب 
ــطــرف، والــخــريــطــة اإلعــامــيــة  ــت وال
 ،2030 المستدامة  للتنمية  العربية 
المنهاج  في  التربوي  اإلعام  وإدراج 

الدراسي للدول األعضاء. 

أنجع  الوزارية  الدورة  واستعرضت 
والــمــبــادرات  التشاركية  المقاربات 
في  العربي  اإلعــام  لتطوير  العملية 
للمشهد  المتسارعة  التحوالت  سياق 
يتعلق  ما  والرقمي، خاصة  اإلعامي 
عربية  استراتيجية  إرساء  باستكمال 
موحدة للتعامل مع كبريات الشركات 
فيسبوك،  آبــل،  )جــوجــل،  اإلعامية 
 ،GAFAN ــكــس  ــفــل ــات ن أمــــــــازون، 
المدمجة،  المرصد والمنصة  وإنشاء 
وإعداد موقع اللجنة العربية لإلعام 
النظام  وضع  عن  فضًا  اإللكتروني، 

الداخلي »لجائزة التميز اإلعامي«.
وأعلن مجلس وزراء اإلعام العرب 
مدينة  اخــتــيــار  الختامي  بيانه  فــي 
لإلعام  عاصمة  اللبنانية  بــيــروت 

العربي 2022 - 2023.
ــد الــنــعــيــمــي الــمــديــر  ــ ــد راشـ ــ وأكـ
اإلعـــام  تنظيم  لمكتب  الــتــنــفــيــذي 
أن  والشباب  الثقافة  ــوزارة  لـ التابع 
المتحدة  الــعــربــيــة  اإلمـــــارات  دولـــة 
تــدعــم اإلعــــام الــعــربــي، مــن خــال 
جوائز  وتبني  المبادرات  من  العديد 
التميز اإلعامي العربي، وكذلك من 
في  اإللكتروني  اإلعــام  لجنة  خال 
الوطن  في  اإلعام  تخدم  والتي  دبي 
الــعــربــي والــتــي صـــدرت مــن خالها 
لجامعة  الــعــامــة  لــألمــانــة  تــوصــيــات 

الدول العربية وآليات عملها.
النعيمي خال تصريحات  وأضاف 
ـــ »االتـــحـــاد« عــلــى هامش  خــاصــة ل
الــــــوزاري: أن اإلمــــارات  ــمــاع  االجــت
قدمت العديد من المشاريع في مجال 
وتــهــدف جميعها  الــعــربــي،  اإلعـــام 
والقائمين  الــعــربــي  ــام  اإلعــ لــدعــم 
المتميزة  المكانة  إلى  مشيراً  عليه، 
اإلمارات في  دولة  إليها  التي وصلت 

تطور اإلعام الرقمي.

تكريم إبراهيم
العابد بجائزة

التميز اإلعالمي
قرر مجلس وزراء اإلعالم العرب 
يف ختام اجتماعات دورته الـ 52 

أمس، برئاسة مصر تكرمي اسم 
فقيد اإلعالم العربي املرحوم 

املستشار إبراهيم العابد مؤسس 
وكالة أنباء اإلمارات، واملدير العام 

للمجلس الوطني لإلعالم، ومنحه 
جائزة التميز اإلعالمي لعام 

2021، وذلك إلسهاماته الكبيرة لسنوات طويلة يف إثراء وإجناح أعمال 
مجلس وزراء اإلعالم العرب وإدارته احلكيمة طيلة عمله كرئيس 

للمكتب التنفيذي، وتسلم اجلائزة املستشار جمال ناصر.
كما فازت اإلعالمية اإلماراتية منى أبو سمرة يف فئة أفضل شخصية 
إعالمية عربية صحفية وإذاعية وتلفزيونية قدمت مبادرات تخدم 

أهداف التنمية املستدامة.

بمشاركة اإلمارات
19% نسبة ارتفاع التبادل التجاري 

بين اإلمارات وكوريا الجنوبية

سيول )وام(

لدى  ــارات  اإلمـ ــة  دول سفير  النعيمي،  سيف  عبداهلل  شــارك   
كوريا الجنوبية، في منتدى جيجو للسام الذي ينعقد في كوريا 
الجنوبية. وتحدث السفير عن العاقات االقتصادية بين اإلمارات 
الكبير  التطور  إلــى  مشيراً  الجنوبية،  وكوريا  المتحدة  العربية 
العديد من القطاعات، والسيما في  والمشهود الذي شهدته في 

مجاالت الطاقة، والبنية التحتية، والصحة، والتقنيات واإلبداع. 
ضمن  يُنّظم  الــذي  العربي  السفير  منتدى  أمــام  مداخلة  وفي 
فعاليات منتدى السام، أوضح النعيمي أّن اإلمارات هي الدولة 
الوحيدة في منطقة الشرق األوسط التي وقعت مع كوريا الجنوبية 
تعزيز  في  أسهم  الذي  األمر  استراتيجية خاصة  اتفاقية شراكة 
المجاالت االقتصادية والتجارية، مشيراً  العاقات، والسيما في 
إلى أّن التبادل غير النفطي بينهما بلغ 1.3 مليار دوالر أميركي 
بالمقارنة مع   %19 بارتفاع   2022 خال النصف األول من عام 

الفترة نفسها من العام السابق. 
ولفت النعيمي إلى أن االستثمارات اإلماراتية في كوريا الجنوبية 
بلغت منذ عام 2020 نحو 637 مليون دوالر، خاصة في قطاعات 
النفط والغاز، والعقارات، ومعدات السيارات، والتصنيع، والفحم، 
والترفيه، منّوهاً إلى أن االستثمارات الكورية المباشرة في الدولة 
بلغت ملياري دوالر في عام 2019، حيث يشارك الجانب الكوري 
في مشروعات كبرى في الدولة، مثل محطة براكة النووية، فضًا 
عن عدد من حقول النفط. وأكد النعيمي أن السياسات والرؤية 
جاذبة  وجهة  جعلتها  اإلمــارات  عليها  سارت  التي  االستراتيجية 

لاستثمارات ومركزاً إقليمياً لألعمال.
تجنب  اتفاقية   100 مــن  أكثر  وقعت  اإلمـــارات  أن  ــاف:  وأضـ

االزدواج الضريبي، و67 اتفاقية استثمار ثنائية. 
في  المعنية  السلطات  اتخذتها  التي  التدابير  السفير  وعرض 
الضريبية،  اإلعفاءات  ذلك  في  بما  المستثمرين  لجذب  الدولة 

وإتاحة تملك المشروعات لألجانب، ونظام اإلقامة الذهبية.

شراكة استراتيجية وتطور كبير
في العالقات بين البلدين

عبدهللا النعيمي

راشد النعيمي مترئسًا وفد الدولة خالل االجتماع )وام(

لجنة الصداقة تعزز التعاون بني اإلمارات وكولومبيا
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»الشؤون اإلسالمية« تشارك 
في مؤتمر بروسيا

مبادرات صحية للمنشآت 
العاملة في عجمان 

أبوظبي )االتحاد(

 شارك وفد من الهيئة العامة 
واألوقاف  اإلسالمية  للشؤون 

النيادي،  سعيد  محمد  برئاسة 
مدير عام الهيئة، يف املؤمتر 

الدولي  والتربوي  العلمي 
املؤمترات  اخلامس عشر، بقاعة 

يف املسجد اجلامع مبوسكو 
21-24 سبتمبر  الفترة  خالل 

2022م. 
النيادي خالل  وتوجه محمد 

الدينية  لإلدارة  بالشكر  كلمته 
على  االحتادية  روسيا  ملسلمي 

للمشاركة  الكرمية  دعوتهم 
يف هذا املؤمتر، مشيدًا بعمق 

بني  والتواصل  العالقات 
والشعبني. والقيادتني  الدولتني 

أهمية  النيادي على  وأكد 
بالشأن  لالرتقاء  التواصل 

وتبادل  التعاون  وتعزيز  الديني 
اخلبرات، مبا يخدم األهداف 

الرضا  ويحقق  املشتركة، 

بني  املنشودة  والطموحات 
البلدان املشاركة يف هذا املؤمتر، 

أن تعزيز اجلهود لنشر  مبينًا 
ونبذ  املعتدلة،  رسالة اإلسالم 
الفكري  التطرف  أشكال  كافة 
أمر غاية يف األهمية لتعيش 
وتناغم  سعادة  يف  املجتمعات 

ووئام.
النيادي: إن استقرار  وقال 

مقاصد  أهم  من  املجتمعات 
الدين اإلسالمي الذي يدعو 

وأن  والتعايش،  التسامح  إلى 
باخلطاب  املجتمعات  حتصني 
السمحة،  والتعاليم  املعتدل، 

وإشاعة السالم والتواصل بني 
شعوب العالم من أولى األولويات 

والبلدان،  التي تخدم األوطان 
املجتمعات  مسايرة  وتعزز 

الوطن  فبناء  العصر،  ملتغيرات 
ازدهار  وتعميره واحلرص على 
العظيمة  الغاية  هي  مستقبله 

املجتمع،  أفراد  التي تتأكد على 
وسنتهم. األنبياء  دعوة  وتلك 

عجمان )وام(

للمسؤولية  عجمان  مركز  نظم 
جتارة  لغرفة  التابع  املجتمعية 
مع  بالتعاون  عجمان،  وصناعة 

األملاني  السعودي  املستشفى 
»الفحوصات  مبادرة  عجمان، 

اإلداري  للكادر  املجانية«  الطبية 
مدرسة  يف  والعاملني  والتدريسي 

منار اإلميان اخليرية اخلاصة 
اإلميان  منار  ملؤسسة  التابعة 

احلفاظ  بهدف  اخليرية، 
العامة ودعم  الصحة  على 

عبر  التعليمية  العملية  أنشطة 
صحية  بيئة  توفير  يف  املساهمة 

ضمن  املبادرة  وتأتي  مستدامة. 
العالقات  لتنمية  املركز  جهود 

القطاع  منشآت  بني  والتعاون 
العام  النفع  وجهات  الصحي 

العاملة يف اإلمارة، بحيث شملت 
40 مستفيدًا،  املبادرة أكثر من 

ومت تقدمي مجموعة من 
»السكري،  الطبية  الفحوصات 

وتقدمي  اجلسم«  كتلة  الضغط، 
نتائج  حول  الطبية  االستشارة 

الظفري  ناصر  وقال  الفحوصات. 
عجمان  ملركز  التنفيذي  الرئيس 

إن  املجتمعية،  للمسؤولية 
الطبية  الفحوصات  مبادرة 

لتعزيز  املركز  تأتي ضمن جهود 
املجتمعية  املسؤولية  ممارسات 

من  مجموعة  تنفيذ  عبر 
تهدف  كما  والفعاليات،  املبادرات 

إلى توفير مناخ صحي يدعم 
ويحقق  األعمال  استمرارية 

مستوى  حتسني  يف  االستباقية 
االهتمام  عبر  العامة  الصحة 

املال  الفرد وتنمية رأس  بصحة 
األساسي  العنصر  كونه  البشري 

املجتمع.  يف تقدم 
أكد ناصر اجلنيبي  من جانبه، 
منار  ملؤسسة  التنفيذي  املدير 

اإلميان اخليرية يف عجمان، 
للمسؤولية  عجمان  مركز  جهود 

مبادرات  تنفيذ  يف  املجتمعية 
وبرامج ساهمت بشكل واضح 

املجتمعية  ممارسات  تنمية  يف 
يف اإلمارة وعززت من الربط 

بني القطاع اخلاص وجهات 
بالشراكة  مشيدًا  العام،  النفع 

املركز  بني  االستراتيجية 
واملؤسسة يف تنفيذ مجموعة من 

تخدم  التي  النوعية  املبادرات 
الطرفني. وقال:  أهداف وتطلعات 

»املبادرة لها أثر إيجابي على 
التدريسي واإلداري  الكادر  صحة 

ملدرسة منار اإلميان اخليرية 
الوعي  اخلاصة، كما تعزز 

الفحوصات  إجراء  بأهمية 
للحفاظ  دوري  بشكل  الطبية 

على منط حياة صحية«.

النيادي يلقي كلمته في المؤتمر )من المصدر(

أبوظبي )وام( 

ــة الـــهـــال األحــمــر  ــئ كـــرمـــت هــي
اإلماراتي، المتطوعين الذين شاركوا 
من  المتضررين  ومساندة  إيــواء  في 
ــار األخـــيـــرة التي  ــطـ الــســيــول واألمـ
وذلك  الشمالية،  اإلمـــارات  شهدتها 
استجابة  تعزيز  في  لدورهم  تقديرا 
المتأثرين  تــجــاه  اإلنسانية  الهيئة 
انجلت  حــتــى  بــجــانــبــهــم  ــوف  ــوقـ والـ
بها  تأثرت  التي  المناخية  الظروف 
الهيئة  األســر.وقــدمــت  مــن  العديد 
للمتطوعين  التقديرية  الــشــهــادات 
والدروع لعدد من الشركاء المحليين 
تم  الــتــي  المختصة،  الــجــهــات  مــن 
لتنفيذ  مــعــهــا  والــتــعــاون  التنسيق 
اإليــواء  شملت  التي  الهيئة  مبادرات 
النفسي  الــدعــم  وتقديم  واإلعــاشــة 
واللوجستي، إلى جانب تنفيذ مبادرة 
صيانة  تضمنت  التي  حياتهم«  »لــون 
وتأهيل المساكن التي تضررت جراء 
عبد  حمود  ونقل  واألمطار.  السيول 
المكلف  العام  األمين  الجنيبي  اهلل 
للهال األحمر اإلماراتي، شكر سمو 
الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل 
رئيس  الظفرة  منطقة  فــي  الحاكم 

جهودهم  على  المتطوعين  الهيئة 
والــوقــوف  المتأثرين،  مساندة  فــي 
الطارئة  الظروف  تلك  في  بجانبهم 
العليا في  اإلدارة  تقدير  وأعرب عن 
مبادراتهم  على  للمتطوعين  الهيئة 
المتميزة في مجاالت العمل التطوعي 
واإلنساني، وما يقومون به من أدوار 
في  الرائد  الدولة  دور  لتعزيز  كبيرة 
هذا المجال الحيوي. وقال الجنيبي 
كثب  عــن  تــتــابــع  العليا  اإلدارة  إن 
بها  يضطلع  التي  النبيلة  المبادرات 
المتطوعون وتثمن مواقفهم المشرفة 

وتوجه  اإلنسانية  في  إخوانهم  تجاه 
دائما بتعزيز قيم العمل التطوعي في 
تطوعية  كوادر  واستقطاب  المجتمع 
نحو  األحــمــر  الــهــال  تــقــود مسيرة 

المزيد من التميز والعطاء.
المنصوري  مــبــارك  ــد  راشـ ــد  وأكـ
نائب األمين العام لقطاع المساعدات 
المحلية في الهيئة، أن الوقفة القوية 
منذ  المتضررين  بجانب  للمتطوعين 
الــبــدايــة وحتى عـــودة األوضـــاع إلى 
الهال  هيئة  دور  عــززت  طبيعتها، 
هذه  مع  الجيد  التعامل  في  األحمر 

الظروف، ورفعت أسهمها في مجال 
ساحتها  على  اإلنسانية  االستجابة 

المحلية.
عن  لمسناه  مــا  »هـــذا  ــاف  وأضــ  
قرب من خال زيارتنا الميدانية لكم 
وأنتم تؤدون دوركم بهمة عالية وكفاءة 
في  فاعل  ــدور  ب وتقومون  واقــتــدار، 
تجسيد األهداف والمبادئ التطوعية 
دائما  الهيئة  تسعى  والتي  السامية، 
ــال نــشــر ثقافة  لــتــعــزيــزهــا مــن خـ
التطوع وغرس قيمها ومضامينها بين 
قطاعات المجتمع المختلفة، وكذلك 
من خال إيجاد كادر تطوعي مؤهل 
ومدرب يستطيع التعامل من األحداث 
اإلنسانية  عملياتها  ويقود  الطارئة 
الساحتين  على  تطلعاتها  ويحقق 

المحلية والخارجية«. 

دبي )االتحاد(

التي  السبيل«  »خبز  مبادرة  تلقت 
ــز مــحــمــد بـــن راشـــد  أطــلــقــهــا مــرك
والهبة،  الوقف  العالمي الستشارات 
وشــؤون  األوقـــاف  لمؤسسة  التابع 
ـــر بـــدبـــي، دعـــمـــاً مـــن رجــل  الـــُقـــَصّ
أحمد  بن  خلف  اإلماراتي  األعمال 
األجهزة  من  عدد  لتوفير  الحبتور، 

الخاصة بالمبادرة.
ــشــراء عشرة  وتــكــفــل الــحــبــتــور ب
أجهزة من اآلالت الذكية المبرمجة 
وتوفيره  الخبز  لتحضير  مسبقاً، 
وسيتم  والعمال  للمحتاجين  مجاناً 
ــدد مــن الــمــواقــع  تــوزيــعــهــا عــلــى عـ
بالتعاون مع مراكز  بدبي،  المعتمدة 

التسوق.
وأعرب خلف الحبتور عن سعادته 
لصنع  ماكينات  بعشر  بالمساهمة 
الخبز ضمن مبادرة »خبز السبيل«، 
وقال: إن مثل هذه المبادرات ترسخ 
اإلمــارات  لدولة  اإلنسانية  المكانة 
فئات  جميع  تــعــاضــد  فــي  وتــســهــم 
للقائمين  بالشكر  وأتوجه  المجتمع، 
وأحــث  الطيبة  الــفــكــرة  هـــذه  عــلــى 

مــؤكــداً  الــمــشــاركــة،  عــلــى  الجميع 
في  المبادرة  هــذه  لدعم  استعداده 

مختلف اإلمارات.
أثــنــى عــلــي المطوع  مــن جــانــبــه، 
األوقـــاف  لمؤسسة  ــام  ــع ال ــن  األمــي
وشؤون القّصر بدبي على االستجابة 
األعمال  لرجل  السباقة  اإلنسانية 
خلف الحبتور، ورحب بمساهمته في 
الهادفة  السبيل«  »خبز  مبادرة  دعم 
ــدة الــعــائــات واألســـر  إلـــى مــســان
المتعففة وفئة األيدي العاملة بتوفير 

الخبز مجاناً.
ــري في   ــخــي ال ــعــمــل  ال أن  وأكــــد 
في  متأصلة  ثقافة  هــو  األمــــارات 
أن  إلــى  مشيرا  المواطنين،  نفوس 
انعكاساً  تشكل  السبيل  خبز  مبادرة 
تعزيز  في  الرشيدة  القيادة  لرؤية 
الفتاً  االجتماعي،  التكافل  ثقافة 
باهتمام  حظيت  الــمــبــادرة  أن  إلــى 
وانتشاراً  ترحيباً  والقــت  المجتمع 
قيم  عمق  على  يدل  ما  وهو  واسعاً 
التآخي اإلنساني في دولة اإلمارات.

تقديرًا لدورهم في االستجابة اإلنسانية 

الهالل األحمر يكرم متطوعي إيواء املتضررين 

من األمطار والسيول 

»خبز السبيل« تتلقى 10 أجهزة من خلف الحبتور

قال نائب األمني العام للشؤون احمللية »إننا إذ نحتفي اليوم 
النبيلة  مببادراتهم  واعتزازنا  فخرنا  مدى  لهم  نؤكد  فإننا  باملتطوعني 

وسرورنا  غبطتنا  عن  لهم  ونعلن  األصيلة،  اإلنسانية  ومواقفهم 
بها  التي يحلق  الهالل  بجميل صنعهم وعظيم بذلهم، فهم أجنحة 

والرصيد احلقيقي  الرحبة،  العطاء اإلنساني  عاليًا يف فضاءات 
الهالل  املتطوعني يف  أن عدد  الوطنية«. يذكر  ملستقبل هيئتنا 

16 ألف متطوع، وبلغ عدد الساعات  األحمر اإلماراتي بلغ أكثر من 
2013 وحتى اآلن نحو مليوني ساعة يف مختلف  العام  التطوعية منذ 

عامة. بصورة  واإلنسانية  اإلغاثية  امليدانية  األعمال 

تعزيز قيم العمل  16 ألف متطوع
التطوعي في 

المجتمع 

حمود الجنيبي

خلف الحبتور والحضور أمام أحد أجهزة »خبز السبيل« دعما للمبادرة )من المصدر(

تعاضد
ثمنت زينب التميمي مدير 

مركز محمد بن راشد العاملي 
الستشارات الوقف والهبة، 
مبادرة رجل األعمال خلف 

احلبتور، وذكرت أن هذه 
املساهمات املجتمعة تعزز جهود 

املركز إلطالق املزيد من األوقاف 
املبتكرة التي من شأنها رفع 

املستوى املعيشي لألفراد والفئات 
احملتاجة وتسهم يف حتقيق 

التوازن املجتمعي، مشيرة 
إلى أهمية تعاضد اجلميع 

إلجناح املبادرة اخليرية. وكان 
مركز محمد بن راشد العاملي 

الستشارات الوقف والهبة، أطلق 
مبادرة »خبز السبيل« التي 

توظف التكنولوجيا الذكية 
يف إنتاج اخلبز وتوفيره ملن 

هم بحاجة،  من خالل أجهزة 
مبتكرة ذكية لتحضير اخلبز، 

ليحصل عليه الفرد مباشرة من 
اجلهاز يف خطوات سريعة وميكن 

ألي متبرع أن يساهم بتبرعه 
مباشرة من خالل جهاز إنتاج 

اخلبز يف مكان تواجده.

حملة الشارقة الخيرية تستمر أسبوعين

»أيــادي العطــاء« إلغاثــة املتضرريــن فــي الســودان وباكستــان

سعيد أحمد )الشارقة( 

الخيرية،  الــشــارقــة  جمعية  أعلنت 
عــن إطـــاق حملتها اإلغــاثــيــة »أيـــادي 
العطاء« لدعم متضرري الفيضانات في 
جمهوريتي السودان الشقيقة وباكستان 
مرحلتين  عــلــى  تشتمل  الــصــديــقــة، 

وتستمر أسبوعين.
الصحفي  المؤتمر  ذلــك خــال  جــاء 
الذي نظمته الجمعية أمس بمقر غرفة 
بحضور  بالشارقة،  والصناعة  التجارة 
نــائــب رئيس  بــيــات  بــن  ــد  محمد راشـ
مجلس إدارة الجمعية، وعبداهلل سلطان 
للجمعية،  التنفيذي  المدير  خــادم  بن 
قطاع  رئيس  الــراشــدي  محمد  وعلي 
رؤساء  من  وعدد  واالستثمار،  الموارد 
القطاعات ومديري اإلدارات واألقسام 
اإلعـــام  ــل  وســائ وممثلي  بالجمعية 

المحلية. 
وقال محمد راشد بن بيات، إن حملة 
»أيادي العطاء« تجسد النهج الحقيقي 
دولة  تنتهجه  ــذي  ال اإلنساني  للعطاء 

اإلمــارات، وال شك أن جمعية الشارقة 
التي  الجهود  هــذه  مــن  جــزء  الخيرية 
والمتضررين  للمعوزين  الدولة  تقدمها 
إلى  العالم، الفــتــاً  الــكــوارث حــول  مــن 
األخـــوة  إغــاثــة  تستهدف  الحملة  أن 
والسيول  الفيضانات  من  المتضررين 

في السودان وباكستان.

ــذي  ــاف: إن حــجــم الـــدمـــار ال ــ وأضـ
لحقت  التي  واألضــرار  السيول  خلفته 
وعدد  والبيوت،  والمنشآت  بالسكان 
تعتبر  الفيضان،  التي حصدها  األرواح 
جميعاً  منا  يتطلب  إنــســانــيــة،  كــارثــة 
أن  إلى  الفتاً  والمساندة،  العون  تقديم 
جمعية الشارقة الخيرية، تواصل تعبئة 

المحسنين  دعــم  الستقبال  جهودها 
وتقديم المساعدات، بالتنسيق مع وزارة 
وسفارات  الدولي،  والتعاون  الخارجية 
الدولة في البلدين، وهيئة الهال األحمر 
اإلمــاراتــي. وأشــار إلى أن هذا الدعم 
يستهدف صون كرامة المتضررين، دون 
النظر ألية اعتبارات سياسية وعرقية، 
اإلمــارات  بين  الترابط  أن  إلى  مشيراً 
متجذر  باكستان(  )السودان،  والبلدين 

بعاقات تاريخية هامة. 
من جهته أشار علي محمد الراشدي، 
أن الجمعية تسخر كل جهودها للوصول 
إلى جميع الداعمين والمحسنين، وقد 
حصالة   130 على  يزيد  ما  تجهيز  تم 
جــمــع الــتــبــرعــات فــي جــمــيــع مناطق 
يــوم الجمعة،  الــشــارقــة خــال صــاة 
الكوبونات  محصلي  خال  من  وكذلك 
في 75 موقعاً، والرابط الذكي للتبرعات 
الرقم  عبر  االتــصــال  أو  اإللكترونية 
إلى  الجميع  داعياً   ،80014 المجاني 
تقديم الدعم والمساهمة للحملة التي 

سوف تستمر على مدار أسبوعين.

المؤتمر الصحفي لإلعالن عن الحملة )من المصدر(

متابعة متواصلة
دعا عبداهلل سلطان بن خادم، احملسنني إلى تقدمي الدعم 

التي سوف تستمر على مدار  العطاء«  واملساهمة حلملة »أيادي 
إلى  أسبوعني، وتستهدف من خاللها توصيل مواد اإلغاثة 

بأوجاع اآلخرين،  والشعور  املساندة  املتضررين، إعالًء لقيم 
مؤكدًا أن اجلمعية تتابع األوضاع اإلنسانية يف السودان 

وعبر  اإلقليمية  مكاتبها  خالل  من  متواصل  بشكل  وباكستان 
املتضررين. الدولة، وندرك حجم معاناة  سفارات 

االحتياجات  حتديد  استهدفنا  دقيقة،  بدراسة  قمنا  وقال: 
سيشملها  التي  املواقع  من  عدد  وحتديد  للمتضررين  الفعلية 

إذ  التوزيع، مبينًا أن احلملة سوف تعمل على مرحلتني، 
املواد األساسية كالغذاء واألدوية  تستهدف املرحلة األولى توزيع 

االستدامة  حتقيق  الثانية  املرحلة  تستهدف  بينما  واخليام، 
إلى  من خالل إعادة تأهيل مساكن املتضررين متهيدًا لعودتهم 

بيوتهم بعد انتهاء هذه األزمة، الفتًا أنه مهما كان حجم العطاء 
املقدم من احلملة، فلن يغطي حجم الدمار الواقع والذي ما 

التحتية، مما  والبنية  البشرية  زال يحصد مزيدًا من اخلسائر 
للكثير  البلدين، والذي يحتاج  املزري يف  الوضع اإلنساني  ُيّجسد 

من اجلهود واملؤازرة من قبل أفراد املجتمع واحملسنني لتعبئة قدر 
هناك.  ملستحقيها  وإرسالها  املساعدات  حزم  من  املستطاع 

استقرار المجتمعات من أهم مقاصد الدين 

محمد النيادي

تحسين مستوى الصحة العامة
وتنمية رأس المال البشري

المكرمون في لقطة تذكارية )وام(
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ينطلق في أبوظبي االثنين المقبل

أبوظبي )االتحاد(

والفروسية  للصيد  الدولي  المعرض  يشهد 
»أبوظبي 2022«، في دورته التاسعة عشرة، التي 
تُقام خالل الفترة من 26 سبتمبر ولغاية 2 أكتوبر، 
وبرعاية  اإلمـــارات،  نــادي صقاري  من  بتنظيم 
رسمية من هيئة البيئة في أبوظبي، والصندوق 
أبوظبي  الحبارى، ومركز  للحفاظ على  الدولي 
الوطني للمعارض حيث يُقام الحدث،  حضوراً 
بارزاً للمرأة بين العارضين في مختلف القطاعات 
البرنامج  الُمشاركين في  وبين  للمعرض،  الـــ11 
اليومي لألنشطة والفعاليات في المعرض، فضاًل 
من  المعرض  زوار  من  المزيد  استقطاب  عن 
الحضور النسائي مع تحّول الحدث إلى مهرجان 

عائلي يُناسب كافة أفراد العائلة والُمجتمع. 
والخبيرات  الصّقارات  من  العديد  وتتواجد 
في عالم الصقارة والصيد الُمستدام في برنامج 
الُمصاحب  للمؤتمر  العمل  وورش  الــنــدوات 
خالل  مــن  ــمــرأة  ال دور  يــبــرز  حيث  للمعرض، 
ُمشاركات متعددة بإشراف من الجهات المختصة، 
مثل نادي صقاري اإلمارات ومدرسة محمد بن 
والمؤسسة  الصحراء،  وفراسة  للصقارة  زايــد 
الطبيعة،  على  والمحافظة  للصقارة  األوروبــيــة 
والمجلس الدولي لأللعاب والحفاظ على الحياة 
البرية واتحاد جمعيات الصيد وصون األنواع في 
االتحاد األوروبي. كما تُشارك المرأة في عروض 
الطيور الجارحة التي تُقّدمها حديقة الحيوانات 
بالعين. كذلك وفي مجال الصقارة، يحتفي جناح 
في  المرأة  بــدور  ُمــجــدداً  المعرض  في  اليابان 

الصقارة وبُمشاركة صّقارات يابانيات خبيرات.
المعرض  يشهد  ــفــروســيــة،  ال مــجــال  ــي  وفـ
مشاركات متعددة لفارسات من اإلمارات والعديد 
من الدول في العروض التي يُقّدمها لجمهوره، 
ومن أبرزها ندوة في منّصة االستدامة عن آلية 
اإلمــارات  جمعية  في  الخيول  تسجيل  خدمات 
للخيول العربية تُقّدمها األستاذة لولوة المنصوري. 
كما وتُقّدم الباحثة سارية المرزوق محاضرة حول 
علم الوراثة الخاص بالخيل، وأكثر سمات الخيول 
العربية أهمية من وجهة نظر اقتصادية، بما في 
ذلك معايير التحّمل واألداء والشكل الجسماني 
ذات الصلة بمالمح وصفات جمال الخيل. كما 
بنت  فاطمة  أكاديمية  من  القبيسي  تينا  وتُقّدم 
مبارك للرياضة النسائية ونادي ظبيان للفروسية 
الطبيعة  مــع  »تــواصــل  فــي منّصة  ورشــة عمل 
رياضة  على  »الــتــدريــب  بعنوان  والــحــيــوانــات« 
الفروسية«، كما وتُشارك في فعاليات مميزة في 
ساحة العروض تعرض لمهارات الترويض وقفز 

الحواجز.
ُمشاركة  الــعــروض  ساحة  فــي  تبرز  وكــذلــك 
الفارسة اإلماراتية آمنة الجسمي، التي استطاعت 
أن تقدم نموذجاً مشرفاً لبنت اإلمارات، خاصة مع 
دورها الريادي في نشر هذه الرياضة المتوارثة 
من األجداد بين األجيال الجديدة، وتقوم بتقديم 
عروض للرماية بالقوس والسهم على ظهر الخيل، 
وكذلك فن المبارزة بالسيف من على ظهر الخيل 

ضمن المعرض هذا العام.
كذلك يشهد معرض أبوظبي للصيد والفروسية 
من  التراث،  لحارسات  متميزة  ُمشاركة   ،2022
السيدات اإلماراتيات الالتي يحملن على عاتقهن 
الجنسيات  من مختلف  الجمهور  تعريف  مهمة 
بالحرف اليدوية والتراثية، مثل السدو والخوص 
سيدات  تناقلتها  التي  الــحــرف  مــن  وغيرهما 
اإلمارات من جيل لجيل، وما زالت رغم التطور 
الكبير الذي شهده المجتمع في السنوات األخيرة، 

حاضرة وموجودة بفضل األمهات والجدات.
ــرأة شــريــحــة كــبــيــرة من  ــمـ ــل الـ ــشــّك كــمــا وتُ
المشاركات الفنية التي يشهدها المعرض هذا 
العام من مختلف اإلمارات ومختلف دول العالم، 
ومن  المعرض.  ُمسابقات  مختلف  في  وكذلك 
أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، تُقّدم فاطمة 
العامري ورشة عمل فريدة في الرسم بالخيط، 

تُقّدم فاطمة الظنحاني ورشة عمل في  وأيضاً 
الخط العربي، وسالي العزاوي حول أساسيات 
الزخرفة والتذهيب، واألستاذة شروق عازم حول 

تشكيل الفخار.
وتُشّكل المشاريع التي تُديرها سيدات نسبة 
المشاركة  والشركات  المشاريع  ملحوظة ضمن 
في المعرض، وتتنّوع الُمنتجات التي تُقّدمها بين 
روائع الُمنتجات التراثية واليدوية، واألكسسوارات 
والــدخــون،  والعطور  التجميل،  ومستحضرات 
الفنانة  وتُقّدم  المنتجات.  من  الكثير  وغيرها 
عمل  ورشة  القبيسي  عزة  المعروفة  اإلماراتية 

مميزة بعنوان »اصنعي مجوهراتك الخاصة«.

في المقابل، تحرص العديد من الشركات على 
طرح منتجات مخصصة للمرأة الستقطاب جمهور 
المعرض من السيدات، وذلك على غرار جناح 
شركة بينونة الوطنية لتجارة المعدات العسكرية 
والصيد الذي عرض في الدورة الماضية أسلحة 
خفيفة الوزن مخصصة للنساء من هواة الصيد 

وممن يعشقن اقتناء بنادق الصيد.
رئيس  المنصوري،  معالي ماجد علي  وأكد   
اللجنة العليا المنظمة لمعرض أبوظبي للصيد، 
رئيس  اإلمـــارات،  صقاري  لنادي  العام  األمين 
على  والمحافظة  للصقارة  العالمي  االتــحــاد 
اإلماراتية شديدة  المرأة  أّن  الجارحة،  الطيور 
الوطنية  هويتها  خصوصية  عــلــى  ــحــرص  ال
وعادات وتقاليد مجتمعها، والتي تُعتبر الصقارة 
كافة  وتقتحم  تتقدم  وهي  ركائزها،  أهم  أحد 

سالم المطروشي المجاالت بثقة وقوة.

منصات لعرض األسلحة 
النارية والتكتيكية

و6 مسارات للرماية

 3
أبوظبي )االتحاد(

 أعلنت شركة »تسليح« اإلماراتية 
مشاركتها يف املعرض الدولي للصيد 
والفروسية. وكشف سالم املطروشي 

الرئيس التنفيذي للشركة عن تفاصيل 
مشاركة )تسليح( يف املعرض ضمن 
ثالث منصات متميزة، أولها، منّصة 

»تسليح«: والتي تضّم شريكها امُلصّنع 
لألسلحة النارّية، شركة فراتيلي 

تانفوجليو اإليطالّية. حيث َسُتعرض 
أسلحتهم النارّية اليدوّية األكثر انتشارًا 

يف املجاالت الدفاعّية والرياضّية 
وحّتى العسكرّية. كما ستعرض أسلحة 
البنادق األوتوماتيكية اخلاصة بشركة 

تانفوجليو. وقال إن ثاني منصات 
»تسليح« ستكون منّصة تسليح التكتيكّية 

والتي ستضّم منتجات الشركات املصّنعة 
ألسلحة اخلرز املعروفة بااليرسوفت 

والبنادق الهوائّية املختلفة. 
وقال إن ساحة الرماية اخلاّصة بشركة 

»تسليح« ستضّم 6 مسارات للرماية 
باستخدام أسلحة اإليرسوفت مع 

االستفادة من برامج جتربة رماية على 
الهدف والتي تساعد على حتديد سرعة 

الرامي ودّقته بشكٍل مضبوط.

مصحوبة بالبرد

أمطــــــار غـــزيــــــرة على منـــاطـــــق فـــي الـــدولــــة

طقــس اليـــوم رطب 
على بعض المنـاطق 
الساحليــة.. والحــرارة 
تميل لالنخفاض غدًا

جانب من جريان األودية )من المصدر(

إبراهيم سليم )أبوظبي( 

الــشــدة على  مــتــفــاوتــة  أمــطــار  أمـــس  هطلت 
مناطق متفرقة من الدولة تراوحت بين الخفيفة 
والمتوسطة والغزيرة، على بعض المناطق، ورياح 
مناطق  وشملت  أمــس،  ظهر  بعد  للغبار  مثيرة 
ومالقط  غافة  وأم  والظاهر  وسويحان  صــاع 
وخطم الشكلة بالعين٬ وأمطار غزيرة مصحوبة 
بالبرد في »شوكة«، وكدرة، ووادي العجيلي برأس 
الخيمة، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على طريق 

كلباء الشارقة.
على  الركامية  السحب  تكون  فرصة  وتهيأت 
بعض المناطق الشرقية وتمتد على بعض المناطق 
الداخلية، يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة 
السرعة وتصل سرعتها 40 كم/س مثيرة للغبار، 
امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه  نتيجة 
امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو 
رطباً  األمس،  يكون طقس  أن  إلى  وأدى  العليا، 
على بعض المناطق الساحلية صباحاً - صحواً 
صباحاً  المنخفضة  السحب  وتظهر  عام  بوجه 
على الساحل الشرقي – مع فرصة تكون بعض 
بعد  وجنوباً  شرقاً  الممطرة  الركامية  السحب 
شمالية  إلــى  شرقية  جنوبية  والــريــاح  الظهر، 
معتدلة  ــى  إل خفيفة  غربية  وشمالية  شرقية 

وسرعتها  للغبار  مثيرة  أحياناً  ونشطة  السرعة 
40 كــم/س، والبحر  إلــى  25 تصل  إلــى   15 من 
خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر ُعمان. 
وتوقع المركز الوطني لألرصاد أن يكون الطقس 
مع  الساحلية  المناطق  بعض  على  رطباً  اليوم 
احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً 
بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة  - صحواً 
صباحاً على الساحل الشرقي – قد تكون ركامية 
على الجبال بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية 
معتدلة  إلى  خفيفة  غربية  شمالية  إلى  تتحول 
نــهــاراً،  للغبار  مثيرة  أحــيــانــاً  ونشطة  السرعة 
وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، 
وفي  العربي  الخليج  في  الموج  خفيف  والبحر 

بحر ُعمان. 
وتوقع المركز أن يكون الطقس غداً رطباً على 
فرصة  مع  والداخلية،  الساحلية  المناطق  بعض 
تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً، وصحواً 
لالنخفاض،  الحرارة  درجات  وتميل  عام،  بوجه 
والــريــاح  الــظــهــر،  بعد  شــرقــاً  السحب  وتظهر 
جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة 
إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار 
وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، 
الخليج  في  الموج  متوسط  إلــى  خفيف  البحر 

العربي وخفيف الموج في بحر ُعمان.

حضور بارز للمرأة بين العارضين 
في مختلف القطاعات الـ 11 

للمعرض )من المصدر(

املــــرأة تُعــــزّز حضـورها يف معـــرض الصيـــد والفــروسيـة
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باستخدام النباتات البرية

تطويــــر مدخـــــل مدينـــة زايد بمنطقة الظفرة

إيهاب الرفاعي ) منطقة الظفرة (

مشروع  تنفيذ  من  الظفرة  منطقة  بلدية  انتهت 
والجسر  ــد  زايـ مــديــنــة  مــدخــل  وتــطــويــر  تجميل 
من  مختلفة  ــواع  أن استخدام  المشروع  ويتضمن 
من  كبير  عــدد  وزراعــة  المحلية  البرية  النباتات 
الغاف وتحسين الجزر الوسطية بمساحة  أشجار 

بلغت أكثر من 13 ألف متر مربع.
واألرطــا  المرخ  أنــواع  البرية  النباتات  وشملت   
والثمام والظفرة والغضا، وأنواع من نباتات الزينة، 

البلدية  جهود  إطار  في  وذلك  المثمرة،  والنباتات 
والمحافظة  البرية  النباتات  بزراعة  التوسع  في 
حيث  خصائص  مــن  بــه  تتميز  لما  نــظــراً  عليها 
تتحمل درجات الحرارة المرتفعة،والجفاف، كما أن 
احتياجاتها المائية قليلة هذا إلى جانب مقاومتها 
أنها  كما  الحشرية،  واإلصابات  األمراض  لغالبية 
إضافة  زراعية،  ومخصبات  أسمدة  إلى  تحتاج  ال 
إلى تحملها ملوحة المياه والتربة.  وتسهم النباتات 
البرية في تقليل تلوث الهواء والتربة بعدم استخدام 
األسمدة الكيميائية، كما أنها متأقلمة مع الظروف 

مقاومة  أكثر  فهي  وبالتالي  القاسية،  المحلية 
والفطرية.  الحشرية  واإلصابات  البيئية  للعوامل 
ودفء  بجمال  المحلية  بالطبيعة  االتصال  وتعزز 

المكان لتضيف الشعور باالرتياح.
كما أن النباتات البرية توفر بيئة مناسبة ألنواع 
من الحشرات وغيرها من الكائنات البرية النافعة 
مثل الفراش والطيور. وتسهم في إحياء الموروث 
هذه  على  بالمحافظة  ــداد  األجــ ــراث  وتـ البيئي 
التوازن  بما يحافظ على  االنقراض،  النباتات من 

البيئي للمنطقة.

ويهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة إدارة األصول 
على  والحفاظ  العامة  والمرافق  التحتية  والبنى 
وجــودة  ونمط  ــارة  اإلمـ جاذبية  لتعزيز  فعاليتها 
الحياة، والمحافظة على المظهر الجمالي لمدينة 
وتحسين  عيلها  والمحافظة  البيئة  وحماية  زايد. 
في  المساهمة  إلـــى  بــاإلضــافــة  الــمــدن،  جــمــال 
المياه  استهالك  وترشيد  الخضراء  الرقعة  زيادة 
مــن خالل  وذلــك  الطبيعية،  ــمــوارد  ال الســتــدامــة 
على  التركيز  مع  المحلية  البيئة  نباتات  استخدام 

أشجار الغاف.

خالل مشاركتها في معرض عالمي ببرلين

»االتحاد للقطارات« توقع مذكرات تفاهم

مع شركــات عامليــة للسكـــك الحــديدية

أبوظبي )االتحاد(

للقطارات،  االتحاد  شركة  وقعت 
السكك  لشبكة  والمشغل  الــمــطــّور 
الحديدية الوطنية في دولة اإلمارات 
ــع مــذكــرات  الــعــربــيــة الــمــتــحــدة، أربـ
تفاهم مع عدد من الشركات الرائدة 
الحديدية  السكك  قطاع  في  عالمياً 
والنقل البري، وذلك خالل مشاركتها 
ــي فــعــالــيــات مــعــرض إنـــو تــرانــس  ف
العالمي  التجاري  المعرض   ،2022
النقل،  بتقنيات  والمتخصص  الرائد 
الذي  برلين  األلمانية  العاصمة  في 
سبتمبر   23-20 الفترة  خالل  يقام 

الجاري.
التي  التفاهم  مــذكــرات  وتشمل 
ــاًل مــن الــشــركــة  ــرى تــوقــيــعــهــا كـ جـ
ــســكــك الـــحـــديـــديـــة  ــل الـــوطـــنـــيـــة ل
للحكومة  الــمــمــلــوكــة  الــفــرنــســيــة، 
أكبر  إحـــدى   )SNCF( الفرنسية 
الحديدية  بالسكك  النقل  شركات 
التي  ألستوم  وشــركــة  فرنسا،  فــي 
العالمية  الشركات  كبرى  من  تُعتبر 
في مجال النقل المستدام وتأسيس 
الحديدية،  للسكك  التحتية  البنية 
ــة بـــروجـــرس ريــــل، إحـــدى  وشـــركـ
أكبر  وإحـــدى  كــاتــربــيــلــر،  شــركــات 
السكك  وخدمات  منتجات  مــوردي 
ومجموعة  الــعــالــم،  فــي  الحديدية 
متعددة  الفرنسية  الشركة  تاليس، 
بتصميم  والمتخصصة  الجنسيات 
والحلول  األنظمة  وتصنيع  وتطوير 
المبتكرة  اإللكترونية  والــمــعــدات 

والنقل  والدفاع  الطيران  لقطاعات 
واألمن.

تهدف مذكرات التفاهم، التي جرى 
توقيعها من ِقَبل كبار المسؤولين في 
االتحاد للقطارات وكّل من األطراف 
التنمية  جــهــود  دعــم  ــى  إل الموقعة، 
ــارات  ــ ــة اإلمـ ــ ــة فـــي دول ــصــادي ــت االق
الحديدية  السكك  وتعزيز نمو قطاع 
حيث  عموماً،  والمنطقة  الدولة  في 
تغطي مجاالت عديدة تشمل عمليات 
وصيانتها  الحديدية  السكك  تشغيل 
ومحطات  الخدمات  مــرافــق  ودعــم 
البضائع،  نقل  وعمليات  ــاب،  ــرك ال
فضاًل عن ضمان التكامل مع أحدث 
والخبرات  المعرفة  وتبادل  التقنيات 

وتبني أفضل الممارسات واالستثمار 
بقطاع  والتطوير  البحث  أنشطة  في 

خدمات السكك الحديدية.
المدير  ــمــســاوى،  ال أحــمــد  ــال  وقـ
شركة  في  الركاب  لقطاع  التنفيذي 
التعاون  للقطارات: »إن هذا  االتحاد 
الشركات  مختلف  مع  االستراتيجي 
الـــرائـــدة فــي الــقــطــاع يــؤكــد الـــدور 
تقديم  فـــي  لــشــركــائــنــا  الــمــحــوري 
المتمثلة  مهمتنا  تحقيق  نحو  الدعم 
السكك  شبكة  وتشغيل  تطوير  فــي 
ــق أعــلــى  ــ ــة وف ــي ــوطــن ــة ال ــدي ــحــدي ال
المعايير، مع توظيف أفضل التقنيات 
حلول  توفير  لضمان  تطوراً  وأكثرها 

نقل آمنة ومستدامة وموثوقة«.

شادي ملك لدى توقيع مذكرة التفاهم مع مسؤول »بروجرس ريل« )من المصدر(

قال املدير التنفيذي لقطاع 
الركاب يف شركة االحتاد 

للقطارات: »من خالل تفعيل 
التعاون على الصعيد الدولي 

وعقد االتفاقيات وتوقيع 
مذكرات التفاهم لتبادل اخلبرات 

مع اجلهات العاملية يف مجال 
النقل بالسكك احلديدية ونقل 

البضائع، نلتزم بالعمل على 
تطوير شبكة السكك احلديدية 

الوطنية مبا يلبي متطلبات 
عمالئنا ودعمهم يف حتقيق 

أهداف أعمالهم إلى جانب قيادة 
سلسلة توريد مستدامة وفعالة 

من حيث التكلفة، لضمان توفير 
خدمات نقل تنافسية للعمالء 

وبأسعار مناسبة وجودة عالية«. 
وشاركت االحتاد للقطارات يف 

معرض إنو ترانس 2022 كإحدى 
اجلهات العارضة املتخصصة 
بقطاعي السكك احلديدية 

والنقل، حيث عرض جناح 
الشركة الذي امتد على مساحة 

جتاوزت ألف متر مربع، آخر 
املستجدات املتعلقة بتطوير 

شبكة السكك احلديدية الوطنية 
اإلماراتية. ويعد معرض إنو 

ترانس، الذي ُيقام مرة واحدة 
كل عامني يف برلني، واحدًا من 
أبرز املعارض التجارية العاملية 

املتخصصة بتقنيات النقل.

 1000 متر مربع

بلدية أبوظبي تنظم ملتقى افتراضيًا 
لسكان مدينة محمد بن زايد

أبوظبي )االتحاد(

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خالل بلدية مركز مدينة زايد، ملتقى 
مدينة محمد بن زايد االفتراضي، بهدف بناء وتعزيز جسور التواصل 
واالتصال مع كافة أفراد المجتمع والتعرف على متطلباتهم على أرض 
والتطورات  المشاريع  عن  المجتمع  أفــراد  رضــا  نسبة  ورفــع  الــواقــع، 
والخدمات التي تقدمها البلدية لسكان منطقة مدينة محمد بن زايد، 
من خالل رصد متطلباتهم وتلبية احتياجاتهم ومقترحاتهم، التي تشكل 

أولوية قصوى بالنسبة للبلدية.
وشهد الملتقى االفتراضي الذي تم من خالل بث مباشر عبر تطبيق 
ممثلون  وحضره  إنستغرام،  على  للبلدية  الرسمي  والحساب  »فريجنا« 
عن القطاعات في البلدية وشركة أبوظبي للخدمات العامة )مساندة(، 
العمل عليها، والمشاريع  الجاري  المنجزة والمشاريع  للمشاريع  عرضاً 
المخطط العمل عليها مستقباًل في منطقة مدينة محمد بن زايد، وكذلك 

أعمال الصيانة الدورية للمرافق العامة والبنية التحتية في المنطقة.
وقدمت البلدية خالل الملتقى شرحاً حول أهم الخدمات التي تقدمها 
الفرصة لطرح  لهم  وأتاحت  زايــد،  بن  إلى سكان منطقة مدينة محمد 
آرائهم ومتطلباتهم وأفكارهم لتطوير المنطقة، والتي تحرص البلدية على 
توثيقها ودراستها وتطبيقها بهدف تعزيز معايير جودة الحياة وتوفير سبل 
السعادة والرفاهية لكافة أفراد المجتمع. كما عملت البلدية قبل تنظيم 
الملتقى على إرسال رسائل نصية قصيرة لسكان منطقة مدينة محمد بن 
زايد، ونشر العديد من المنشورات عبر الحسابات الرسمية للبلدية على 
مواقع التواصل االجتماعي وتطبيق فريجنا لإلعالن عن الملتقى وموعد 
تنظيمه، بهدف استقطاب قاطني المنطقة من أفراد المجتمع للمشاركة 
وتطلعاتهم  متطلباتهم  عن  للتعبير  لهم  الفرصة  وإتــاحــة  الملتقى  في 

لمنطقتهم وما يقدم لهم من خدمات.

منح السكان الفرصة لطرح آرائهم ومتطلباتهم 
وأفكارهم لتطوير المنطقة

تعاون بين »شؤون المواطنين 
بعجمان« و»النعيمية للخدمات«

عجمان )االتحاد(

النعيمية  مــراكــز  مــع  تــعــاون  مــذكــرة  المواطنين  شــؤون  مكتب  وّقــع 
للخدمات، تقدم بموجبها لحاملي بطاقة »تستاهل« في اإلمارة خصماً 
بنسبة 10% على جميع المعامالت في مراكز النعيمية لتقديم الخدمات 
مركز  النعيمية،  توجيه  مركز  النعيمية،  تسهيل  مركز  ضمنها،  ومــن 
الفحص الطبي لإلقامة النعيمية، مركز طباعة النعيمية، مركز النعيمية 

لخدمات العمالة المساعدة.
المدير  المعمري  مريم  المواطنين،  شــؤون  مكتب  في  المذكرة  وّقــع 
النعيمية حميد  المواطنين، وعن طرف مراكز  التنفيذي لمكتب شؤون 

عبدالحكيم الرئيس التنفيذي لمراكز النعيمية للخدمات.
لخدمة  السعي  هو  المذكرة  توقيع  من  الهدف  أّن  المعمري  وأكــدت 
المواطنين في اإلمارة للحصول على أفضل الخدمات من خالل توفير 

عروض وخصومات حصرية لحاملي بطاقة تستاهل.
من جانبه أكد حميد عبدالحكيم على سعيهم لتسهيل تقديم الخدمات 
لمواطني اإلمارة، وبموجب المذكرة سيتم تقديم تخفيضات بنسبة %10 

على جميع المعامالت في مراكز النعيمية لتقديم الخدمات.

العين )وام(

 طورت بلدية مدينة العين معايير فنية تستند على 
استوائية  أفضل  لتحقيق  العالمية  الممارسات  أفضل 
المدينة، بهدف  تنفيذ وصيانة شبكة الطرق في  عند 
توفير طرق أكثر انسيابية وراحة وأمان لمستخدميها 
بما يعزز كفاءة األصول والبنى التحتية والمرافق العامة 

والحفاظ على فعاليتها على المدى البعيد. 
الطرق  إدارة  في  الكعبي  شماء  المهندسة  وقالت 
والبنية التحتية، ساهمت هذه المعايير في خلو الطرق 
الجديدة في المدينة أو التي يتم صيانتها مؤخراً من 
التموجات أو عدم االستوائية في سطح األسفلت والتي 
تعتبر أحد أشكال العجز التي تظهر على سطح الرصف 
المرن لهذه الطرق، والتي تؤثر على راحة وأمان السير 
للمركبات في شوارع مدينة العين، حيث يحقق االلتزام 
عمليات  تــوازن  في  المتمثلة  المعايير  بهذه  والتقيد 
تفادي  الطرق  مشاريع  في  المطبقة  األربعة  الرصف 
ظهور التموج وعدم االستوائية وصوالً إلى أفضل النتائج 
الكعبي  وأضافت  واألمــان.  والراحة  الجودة  حيث  من 
دعمت المعايير الفنية التي تم تطويرها توفير معدات 
إضافة  الطرقات،  لتنفيذ هذه  تقنية حديثة  بمنظومة 
إلى تأهيل وتدريب الكوادر البشرية للمقاولين لضمان 
تحقيق أفضل النتائج والمخرجات، واستمرارية تحقيق 
أعلى درجات استوائية وتجانس للطرق، كما ويتم متابعة 
النتائج وتحليلها واتخاذ اإلجراءات التحسينية بما يخدم 
ويحقق سعادة وتطلعات أفراد المجتمع ومدى رضاهم 
على شبكة الطرق بمدينة العين التي تعمل وفق منظومة 

وتقنية حديثة.

تطوير معايير 
طــــــــرق العين
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مرافئ

التوظيف ملحمة 
الوجود

شبابنا فلذات أكبادنا، تسير على األرض، وتخطب ود المستقبل بعيون 
نبعه ال يجف، وعطاؤه ال  بلد  األمل في  تفقد  لم  وقلوب  التفاؤل،  ملؤها 
سقفه،  وركيزة  عماده  وأنهم  لهم  المستقبل  بأن  األبناء  علم  بلد  يكف، 
كيف  رأيناهم  شبابنا  وتــفــرده،  وتفوقه  ونهوضه  وتطوره  وجــده  وأصــل 
التوظيف وفي عقولهم فكرة واحدة تجلل سلوكهم،  يتدفقون نحو مكاتب 
وهي أنهم ماضون في البحث عن المستقبل، مستمرون في قناعاتهم في 
وعزته  ونهضته  الوطن  بناء  في  سبقوهم  الذين  إخوانهم  مع  المشاركة 
مقولة  هذه   - ظفرك  إال  ظهرك  يحك  ما   - أنه  يؤمنون  ألنهم  وكرامته 
تسير  الزاهية  بالدنا  نرى  واليوم  األزل،  منذ  اإلماراتي  العقل  بها  نطق 
وتمنح  أجمعين،  الناس  راحــة  على  تسهر  قيادة  برؤية  تنعم  األثــر  على 
السطور  كتابة  في  الفرادة  وقيمة  التفوق،  شيمة  لديه  من  لكل  الفرص 
واإليثار  والتضحية  والوفاء،  الحب  بمصابيح  مضاء  مشرق،  لغد  األولى 

من أجل وطن الحب والتاريخ المجيد.
دفتي  من  ينفذ  الطلق  والهواء  مشرعة  النافذة  يجدون  شبابنا  اليوم 
بمزايا  أركانه  وتلمع  بالجمال،  يشع  وطن  لصورة  مرايا  زجاجها  نوافذ 
والعفوية  الفطرية  العالقة  هذه  واألبناء،  القيادة  بين  الوطيدة  العالقة 
عاش  إلنسان  ومهد  سقف  وكالهما  البحر،  ودم  األرض،  لحم  من  بنيت 
بين اليابسة والماء كطائر جناح له على الشجرة وآخر على ظهر موجة.
شبابنا اليوم وهم يلوبون بين أزقة مكاتب التوظيف، تدور في أذهانهم 
علمهم  الــذي  لوطنهم  الجميل  رد  يستطيعون  كيف  وهــي  واحــدة  فكرة 
يمناهم  وصــارت  العطاء،  سن  في  أصبحوا  حتى  عليهم  وأنفق  ورباهم 
جزيلة كما هي يسراهم وكما هي عقولهم، األمر الذي يرسخ في األذهان 
عنده،  التوقف  يستحق  الــذي  األمــر  لهو  اإلمـــارات  في  يحدث  ما  بــأن 
وأن  حدود،  بال  لإلنسان  الحياة  مستلزمات  توفير  في  القيادة  رؤية  ألنه 
األفكار مثل السيل ال توقفها عقبة وال تعرقلها كأداء ألن القريحة صافية 
والقلب نقي، والروح مألى بالحب وهذا ما يجعل اإلمارات مختلفة، وهذا 
بحبوحة  في  يعيش  الوطن  يجعل  ما  وهــذا  متميزين،  شبابها  يجعل  ما 
إلى  يتوجهون  وهم  اليوم  شبابنا  والوفاء،  بالصدق  المرفهة  العالقات 
الطالعة  البرية  الوردة  كأنها  عيونهم  في  الفرحة  تبدو  التوظيف  مكاتب 
علت  مهما  الزمن  برجفة  تبالي  وال  العناق  في  رغبتها  تنثر  صباحاً، 
صرخته ودوت ألن حب الوطن أعلى صوتاً، وأكثر تأثيراً، وأوسع حدقة، 
البحث  في  منغمسين  شبابنا  يجعل  الذي  هو  الوطن  حب  نغمة،  وأجمل 
ألن  التوظيف  مكاتب  لجج  في  عميقاً  الغوص  في  مهتمين  األفضل،  عن 
لديهم أمنية وهي العثور على ما يناسب قدراتهم، ويتالءم مع إمكاناتهم.
شبابنا روح الوطن وريحانه، وعطره وخبره، وسره وسبره، وبحره وبره، 
التي  شبابنا كل هذا، ولهذا نتمنى لهم السداد والتوفيق، ونشكر قيادتنا 

ما توانت عن جهد يحقق الطموحات لهؤالء الشباب.

علي أبو الريش

Ali.AbuAlReesh@alIttihad.ae

بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي 

اإلعالن عن املشاركني يف مهمة »فاي-1«

لعلوم  الوطنية  الوكالة  وستتولى 
مشروعها  عبر  بالبحرين  الفضاء 
»أمان«، مهمة اختبار معيار التشفير 
المتقدم المحسن والذي يقوم بتأمين 
االصطناعي  القمر  بين  االتــصــال 
المهمة  ضمن  األرضــيــة  والمحطة 
فاي-  االصطناعي  للقمر  التجريبية 
1، بينما ستتولى مؤسسة انتاريكشيا 
بارتيسثان من نيبال مسؤولية اختبار 
ونظام   PX4 التشغيل  نظام  تقنية 
كل  فــوز  بعد  الرقاقة،  على   LoRa
االصطناعي  القمر  بمهمة  منهما 

فاي - 1.
االصطناعي  القمر  مهمة  وتسلط 
الــنــمــوذجــيــة  الــمــنــصــة   ،1  - ــاي  ــ ف
واالبــتــكــارات  التقنيات  الستضافة 
الوعي  زيــادة  على  الضوء  المتعددة، 
كمحرك  الفضاء  قطاع  باستخدام 
واالجتماعية  االقــتــصــاديــة  للتنمية 
األجــل  طويل  كمحرك  إليه  والنظر 
لالبتكار وتعزيز التعاون الدولي على 
المساهمة  جانب  إلى  أساس شامل، 
والتطبيقات  األنــشــطــة  توسيع  فــي 
ــمــوارد  ال تنمية  وتــعــزيــز  الفضائية 
الــبــشــريــة بــمــا يــتــمــاشــى مـــع مهمة 
المستدامة، ومكتب  التنمية  وأهداف 
األمــــم الــمــتــحــدة لـــشـــؤون الــفــضــاء 
الخارجي الرامية إلى تعزيز المشاركة 
ــى الفضاء  ــادرة الــوصــول إل ــب فــي »م

للجميع«.
المدير  المري،  حميد  سالم  وقــال 
العام لمركز محمد بن راشد للفضاء: 
الفائزة  الجهات  عن  اإلعــالن  »يأتي 
 1  - فاي  االصطناعي  القمر  بمهمة 
بعد  المركز  التي يجنيها  الثمار  أحد 
مع  تفاهم  مذكرة  وتوقيع  إطالقها، 
مكتب األمم المتحدة لشؤون الفضاء 
هامش  على  تمت  والتي  الخارجي، 
استضافة دبي للمؤتمر الدولي للفضاء 
الماضي،  العام  من  أكتوبر  شهر  في 
بن  محمد  مركز  التزام  على  تأكيداً 
علوم  ودعـــم  بنشر  للفضاء  راشـــد 
االبتكار  وتعزيز  الفضاء  وتكنولوجيا 
بالمنطقة، فضاًل عن تشجيع التعاون 
المتخصصة  العالمية  الجهات  مــع 

بالفضاء..«
وقـــال نــيــكــوالس هــيــدمــيــن، مدير 
لألمم  التابع  الفضاء  شــؤون  مكتب 
المتحدة بالوكالة: »إن مبادرة الوصول 
المبادرات  من  للجميع،  الفضاء  إلى 
الرائدة في بناء القدرات بمجال علوم 
وتكنولوجيا الفضاء في القرن الحادي 
لدعم  ممتنون  ونــحــن  والــعــشــريــن، 
ونشكر  ــه،  ب الـــذي حظينا  الــشــركــاء 
جميع  من  والمؤسسات  الفرق  كافة 
أنحاء العالم على مساهمتها بإحداث 
تغيير. ونتطلع حقيقًة نحو رؤية نتائج 
 1  - فــاي  االصطناعي  القمر  مهمة 
الذي يعزز قطاع الفضاء في كل من 

البحرين ونيبال«.
الرئيس  العسيري،  محمد  وقـــال 

التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء 
اختيار  ويشرفنا  »يسعدنا  بالبحرين: 
لألمم  التابع  الفضاء  شــؤون  مكتب 
راشــد  بــن  محمد  ومــركــز  المتحدة 
تقنية  أول  »أمــان«،  لمشروع  للفضاء 
ومختبرة  ومتكاملة  بحرينية مصممة 
بالكامل من قبل الهيئة الوطنية لعلوم 
الفضاء، خالل الدورة األولى من مهمة 
والتي   ،1  - فاي  االصطناعي  القمر 
نعتبرها فرصة استثنائية خالل سعينا 
الجهد  في  هــادف  بشكل  للمساهمة 
المستدام  االستخدام  نحو  العالمي 
وبناء  الــخــارجــي  للفضاء  والسلمي 
القدرات الوطنية في مجال الفضاء.«

ــال أبــهــاس مــاســكــى، مؤسس  ــ وق
في  بارتيسثان  انتاريكشيا  مؤسسة 
تتقدم  أن  لنيبال  كــان  »إذا  نــيــبــال: 
على  فيجب  الفضاء،  بارتياد  كدولة 
المتاحة  الفرص  كل  تغتنم  أن  البالد 
وأداء  الــذات،  على  االعتماد  لتطوير 
من  القدرات  وبناء  والتطوير  البحث 
وبقوة  أؤمــن  أنني  كما  الفضاء.  أجل 
أن مشاركة نيبال في مهمة فاي- 1، 
نحو  صغيرة  خطوة  بمثابة  ستكون 
من  المستقبل  في  المحتمل  التعاون 
رؤية إلطالق  2050، وهي  رؤية  أجل 
أول رائد فضاء من بلدنا بحلول عام 
الجديد،  الحد  هو  الفضاء   .2050

حتى بالنسبة لنيبال«.

سالم المري والشركاء خالل االعالن )من المصدر(

سيتم إجناز مهمة القمر االصطناعي فاي-1 بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة 
لشؤون الفضاء اخلارجي، وفق شروط مذكرة التفاهم املوقعة بني الطرفني. 

وتهدف الشراكة إلى زيادة عدد الدول املستفيدة من أنشطة بناء القدرات 
لتطوير وتصنيع ابتكارات األقمار االصطناعية، كخطوة مسبقة الستكمال 

تطويرها، مبا يف ذلك دعم املعرفة التقنية والعمليات الهندسية والبنية 
التحتية ذات الصلة بها. وستساعد املبادرة أيضًا يف االرتقاء مبستوى الوعي 

إزاء الدور الذي تلعبه علوم وتكنولوجيا الفضاء يف تعزيز التنمية املستدامة، 
وإسهامها يف بناء القدرات الوطنية يف هندسة املركبات الفضائية وتصميمها 

وبنائها.

تصنيع ابتكارات األقمار االصطناعية

فيينا، دبي )االتحاد(

أعلن مركز محمد بن راشد 

للفضاء ومكتب األمم المتحدة 

لشؤون الفضاء الخارجي، الجهات 

المشاركة في مهمة القمر 

االصطناعي فاي - 1، والذي 

يقوم بأول مهمة تجريبية ضمن 

جهودهم المشتركة، حيث 

تتضمن الجهات ابتكارات كل من: 

الوكالة الوطنية لعلوم الفضاء 

بالبحرين، ومؤسسة انتاريكشيا 

بارتيسثان من نيبال.

»الوطني لألرصاد« يشارك
في معرض »ويتيكس« 2022

أبوظبي )االتحاد(

 أعــلــن الــمــركــز الــوطــنــي لــألرصــاد 
المياه  تكنولوجيا  معرض  في  مشاركته 
 ،2022 »ويــتــيــكــس«  والبيئة  والــطــاقــة 
بهدف تسليط الضوء على جهود الدولة 
االستمطار،  عمليات  فــي  وإنــجــازاتــهــا 
علوم  لبحوث  ــارات  ــ اإلم برنامج  ودور 
البحوث  وإثــراء  تعزيز  في  االستمطار 
العلمية المتعلقة بتقنيات وأدوات تلقيح 
لهذا  عالمية  منصة  باعتباره  السحب 
من  المركز  ويــوفــر  الــحــيــوي.  المجال 
»ويتيكس«  معرض  فــي  جناحه  خــالل 
الذي يقام خالل الفترة من 27 وحتى 29 
التجاري  2022 في مركز دبي  سبتمبر 
العالمي، للزوار لمحة عن دوره الهام من 

خالل برنامج اإلمارات لبحوث علوم االستمطار في النهوض ببحوث علوم 
االستمطار عالمياً من خالل المشاريع البحثية الـ 11 التي حصلت على 
منحة دوراته األربعة. وقال الدكتور عبداهلل أحمد المندوس، مدير عام 
المركز الوطني لألرصاد رئيس االتحاد اآلسيوي لألرصاد الجوية: يوفر 
البحث العلمي واالبتكار التقني إمكانات كبيرة لمعالجة اإلجهاد المائي في 
دولة اإلمارات وخارجها. ويدعم المركز من خالل برنامج اإلمارات لبحوث 
علوم االستمطار، توجهات تطوير التقنيات والحلول الجديدة المبتكرة في 
مجال االستمطار، بصورة تعزز من استدامة مواردنا المائية، وتحفظها 
لتسليط  مثالية  المعرض فرصة  »يوفر  وأضــاف:  المستقبلية.  لألجيال 
الضوء على إنجازات البرنامج، وفتح آفاق جديدة من التعاون في بحوث 
علوم االستمطار. ونؤكد من خالل مشاركتنا في المعرض على التزامنا 
المتواصل بتعزيز األمن المائي العالمي، بما يتماشى مع النهج الشامل 
لدولة اإلمارات في تمكين المجتمعات التي تعاني من قلة الموارد المائية 

في جميع أرجاء العالم، من تحقيق أمن المياه«. 

جانب من المعرض خالل دورة سابقة )من المصدر(

آفاق جديدة من 
التعاون في بحوث 

علوم االستمطار 

عبدهللا المندوس

دعا للمزيد من االبتكارات لخدمة القطاع

هزاع املنصوري يناقش استخدامات األملنيوم يف الفضاء 

أبوظبي )االتحاد(

استقبلت شركة اإلمارات العالمية 
في  صناعية  شركة  أكبر  لأللمنيوم، 
المتحدة  العربية  اإلمــــارات  دولـــة 
هــزاع  والــغــاز،  النفط  قطاع  خــارج 
المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، 
في ندوة عن بُعد مع موظفي الشركة 
في  األلمنيوم  استخدامات  لمناقشة 
عالم الفضاء.أدارت جلسة المناقشة 
الشباب  مجلس  الصايغ، عضو  أمل 
شجع  المناقشة،  وخــالل  بالشركة. 
ــزاع الــمــنــصــوري،  ــد الــفــضــاء هـ رائـ
العالمية  ــارات  اإلمـ شركة  موظفي 
استكشاف  مواصلة  على  لأللمنيوم 
لأللمنيوم،  المبتكرة  االستخدامات 
وأكد أن أبحاثهم وتفانيهم ستساعد 
العربية  ــة اإلمـــارات  قــيــادة دول فــي 
المتحدة إلى إنجازات غير مسبوقة 

في عالم الفضاء.
ــزاع  ــ وقــــــال رائــــــد الـــفـــضـــاء ه
عن  بالحديث  »سررت  المنصوري: 
مــع موظفي  الــفــضــاء  إلــى  رحــلــتــي 
شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم، 
ــكــون حــديــثــي مــحــفــزاً  ي ــل أن  ــ وآم
ابتكارات  عن  للبحث  لهم  وملهماً 
لأللمنيوم  جــديــدة  واســتــخــدامــات 
ــم الــفــضــاء، فــاأللــمــنــيــوم  ــال فـــي ع
ــة الــالزمــة  أحـــد الـــمـــواد األســاســي
أن  وأود  الــفــضــاء.  مــركــبــات  لبناء 
ــيــن على  ــمــواطــن ال أشــجــع جــمــيــع 

الفضاء  رواد  برامج  في  المشاركة 
طموح  إن  المستقبلية.  اإلماراتيين 
أن  ويمكننا  النجوم،  يتخطى  وطننا 
نحقق أي هدف باإلصرار واإليمان 
بن  الناصر  عبد  وقال  والعزيمة«.  
لشركة  التنفيذي  الرئيس  كلبان، 
ــارات الــعــالــمــيــة لــأللــمــنــيــوم:  ــ ــ اإلم
»هزاع المنصوري بطل وطني يتميز 
مشاركته  ويسرنا  ريادية،  بشخصية 
شركة  موظفي  مع  الندوة  هذه  في 
ما  لأللمنيوم،  العالمية  اإلمـــارات 
في  لأللمنيوم  المهم  الــدور  يعكس 
نتطلع  الفضائية.  الرحالت  تمكين 
إلـــى تــعــزيــز عــالقــات الــتــعــاون مع 

للفضاء،  راشـــد  بــن  محمد  مــركــز 
دولة  في  األلمنيوم  لتساهم صناعة 
طموحاتها  تحقيق  فــي  ــارات  ــ اإلم
المراتب  أعــلــى  ــى  إل الــوصــول  فــي 

الفضاء«. العالمية في مجال 
األساسية  المادة  األلمنيوم  وكان   
في رحالت الفضاء منذ إطالق أول 
قمر صناعي في العام 1957، وذلك 
ومقاومته  وقوته  وزنــه  لخفة  نظراً 
أجــزاء  معظم  ُصنعت  وقــد  للتآكل، 
مكث  التي  الدولية  الفضاء  محطة 
فيها رائد الفضاء المنصوري خالل 
رحــلــتــه الــفــضــائــيــة الــتــاريــخــيــة في 

سبتمبر 2019، من األلمنيوم.

جانب من المشاركين في الندوة عن ُبعد )من المصدر(

أجرى رائد الفضاء املنصوري 
خالل فترة وجوده يف احملطة 31 

جتربة علمية، منها 16 جتربة 
أجريت بالتعاون مع وكاالت 

الفضاء الدولية، مبا يف ذلك 
روسكوزموس الروسية، ووكالة 
ناسا، ووكالة الفضاء األوروبية 

)إيسا(، ووكالة استكشاف 
الفضاء اليابانية )جاكسا(، 

إضافة إلى 15 جتربة من تصميم 
طلبة مدارس يف اإلمارات، والتي 
مت اختيارها من مسابقة »العلوم 

يف الفضاء« التي أطلقها مركز 
محمد بن راشد للفضاء.

يذكر أن شركة اإلمارات العاملية 
لألملنيوم مع مركز محمد بن 

راشد للفضاء أجريا زيارات 
متبادلة، إضافة إلى التعاون يف 

استضافة سلسلة من الندوات 
عبر اإلنترنت تركز على دور 

االبتكار يف استكشاف الفضاء 
وصناعة األملنيوم.

31 تجربة علمية

إطالق »قائد التحول الرقمي« يف حكومة عجمان

عجمان )االتحاد( 

أطلقت دائرة املوارد البشرية حلكومة عجمان، بالتنسيق والتعاون مع 
جامعة روتشستر األميركية للتكنولوجيا يف دبي، البرنامج التدريبي 

األول يف حكومة عجمان »الدبلوم املهني لقائد التحول الرقمي« 
مبشاركة 15 موظفًا من الفئة اإلشرافية والفئة التنفيذية واملوظفني 

العاملني يف تقنية املعلومات باجلهات احلكومية يف اإلمارة. وقالت 
صفية احملرزي، مدير إدارة التدريب والتطوير بالدائرة، إن البرنامج 

يأتي يف إطار حرص الدائرة على متكني موظفي حكومة عجمان، 
وتزويدهم باملهارات التخصصية الالزمة لتحقيق األهداف املؤسسية.

وأشارت إلى أن التحول الرقمي يعد محورًا حيويًا لتطوير األداء 
احلكومي، ورفد منظومة العمل باألدوات املرنة، التي متكن اجلهات 
احلكومية من إيجاد حلول غير تقليدية ومبتكرة ملواجهة العديد 
من التحديات. وأضافت أنه مت تصميم البرنامج يف ظل التوجهات 

اجلديدة التي تشهدها القطاعات احلكومية يف الدولة بشكل عام 
وإمارة عجمان بشكل خاص، حيث يهدف إلى التعريف مبفاهيم 
التحول الرقمي، التي تساهم يف حتسني جودة العمل يف اجلهات 

احلكومية، وتعزيز استخدام االبتكار والتكنولوجيا يف تطوير 
استراتيجيات التحول الرقمي ومواجهة التحديات مع استحداث 

المشاركون في البرنامج التدريبي لحكومة عجمان )من المصدر(احللول الذكية.
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10 وظائف يزيد اإلقبال عليها محليًا وعالميًا السنوات المقبلة

خطط لتعزيز التوطني وتمكني الكفاءات والكوادر الشابة

كــمــا أعــلــنــوا، عــن تــوفــيــر عـــدد مــن الــفــرص 
الــمــجــاالت،  فــي مختلف  الـــرائـــدة  الــتــدريــبــيــة 
تمكين  في  الطموحة  التوجهات  مع  انسجاماً 
وتطويرها  مهاراتها،  وصقل  الوطنية  الكفاءات 
الخاصة  واالستراتيجيات  والــرؤى  يتناسب  بما 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة، لتحقيق التنمية 
الدولة على  وتعزيز مكانة  المستدامة،  الشاملة 
قدماً  والمضي  العالمية،  االقتصادية  الخريطة 

نحو الريادة والتميز. 
وشددوا على ضرورة توجيه الطالب المواطنين 
الذين يدرسون في المرحلة الثانوية، إلى دراسة 
التخصصات النادرة والمستقبلية، حيث ستكون 
هذه الوظائف في صدارة سوق العمل في العقود 
المقبلة. واختتم بعد عصر أمس، معرض رؤية 
اإلمارات للوظائف 2022 في مركز دبي التجاري 

العالمي، والذي انعقد لمدة 3 أيام. 
الحدث  خــالل  المشاركة  الجهات  وعرضت 
للمواهب  وجــذابــة  تفاعلية  توظيف  مــســارات 
من  العديد  فــي  مهنية  حياة  لبدء  اإلمــاراتــيــة 

القطاعات والمجاالت.

خطط للتوطين
رئيس  نائب  شعيب،  ميثاء  قالت  وتفصياًل، 
االتصال المؤسسي بمجموعة »دوكاب«: »هناك 
كبيراً  نــمــواً  تشهد  بـــدأت  مستقبلية  وظــائــف 
المقبلة،  السنوات  غضون  فــي  ذلــك  وسيزيد 
اإللكترونية  الهندسة  الوظائف  هــذه  بين  ومــن 

والكيميائية والميكانيكية والكهربائية«. 
وأشارت إلى أن »دوكاب« تعمل وفقاً لخطة يتم 
تنفيذها حالياً لتعزيز التوطين وتمكين المواهب 
المواطنة الشابة في القطاع الصناعي، وتزويدها 
من  مجموعة  عبر  والخبرات  والعلم  بالمعرفة 
تهدف  التي  العملية،  والمنح  التدريبية  البرامج 
في  الصناعي  القطاع  قيادة  من  تمكينهم  إلــى 

اقــتــصــادي غني  واســتــشــراف مشهد  ــدولــة،  ال
تشغل  الوطنية  الكفاءات  أن  وذكــرت  ومتنوع.  
في  بالمجموعة  التنفيذية  المناصب  من   %60
مختلف أقسامها وإداراتها، و27% من المناصب 
نجاح  فــي  كبير  دور  ولها  الــوســطــى،  ــة  ــ اإلداري
عمليات المجموعة، بينما بلغت الوظائف القابلة 
المجموعة  تضم  حيث   ،%37 فيها  للتوطين 
مؤكدة  إماراتيين،  ومهندسة  مهندساً   74 حالياً 
على تفوق هذه الكفاءات وإبداعها وشغفها في 
البارز  ودورهــا  مهاراتها،  وصقل  المعارف  تعلم 
على  والنوعية  االستثنائية  النتائج  تحقيق  في 

المستويات كافة. 
أن دوكاب حريصة على دعم  وأكدت شعيب، 
الكفاءات الوطنية من خالل زيادة فرص العمل 
المختلفة،  التدريبية  البرامج  وإطــالق  لديها، 
خاللها  من  يتم  تدريبية  وبرامج  لمنح  وطرحها 
اختيار الشباب والشابات اإلماراتيين المتميزين. 
سجواني،  أحمد  المهندس  قــال  جهته،  مــن 
بمجموعة  الميكانيكية  الصيانة  بمجال  العامل 
جميعها  المستقبل  »وظــائــف  إن  »دوكـــــاب«: 
مرتبطة بالذكاء االصطناعي والطاقة المتجددة 
الوظائف  والمستدامة، حيث ستكون على رأس 
التي تحظى بالحصول على فرص عمل بسرعة«. 

تأهيل وتدريب 
إلى ذلك، أكدت ريم الخاجة، مديرة التوطين 
ــارات  ــ اإلم بــشــركــة  الــوطــنــيــة  الـــكـــوادر  وتنمية 
لالتصاالت المتكاملة »دو«، التزام الشركة بدعم 
أهداف األجندة الوطنية لدولة اإلمارات العربية 
اإلماراتية  المواهب  تطوير  خالل  من  المتحدة 

في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
وأشارت إلى أن »دو« تمكنت من مضاعفة عدد 
حيث  لديها،  العاملين  اإلماراتيين  المواطنين 
يشكل الموظفون اإلماراتيون حالياً 39.2% من 
إجمالي القوى العاملة، ويعمل 47% من إجمالي 
الموظفين اإلماراتيين في دو في مناصب وأدوار 

وظيفية قيادية. 
مستقبلية  تــصــورات  لديها  »دو«  أن  وأعلنت 
التوطين لديها ودعم وتحفيز روح ريادة  لتعزيز 
األعمال لدى موظفيها من أبناء اإلمارات الذين 
ومتوسطة،  صغيرة  شركات  أصحاب  أيضاً  هم 
بالشركة  والتطوير  التعلم  فريق  أن  إلى  مشيرة 
اإلماراتيين  المواطنين  لتدريب  األولوية  يعطي 
هارفارد  برنامج  خــالل  من  مهاراتهم  وتعزيز 

للقيادة التنفيذية.

روبوت للحماية 
شهد معرض رؤية اإلمارات للوظائف 2022، عرض بعض التقنيات احلديثة 

والبرامج والتطبيقات املعتمدة على الذكاء االصطناعي، منها برنامج 
للتعرف على الشخص من خالل بصمة الوجه، وأيضًا حتديد عمره عن 

طريق الوجه خالل 5 ثواٍن فقط. ويعتمد هذا البرنامج على الذكاء 
االصطناعي، ويستخدم البرنامج للسماح بالدخول لألماكن، مثل املطارات. 

وأكدت اجلهة العارضة لبرنامج، أن هذا النوع من البرامج يصنف على أنه من 
خدمات املستقبل، التي بدأ استخدامها حاليًا، وسيزيد اإلقبال عليها يف 

الفترة املقبلة. كما شهد املعرض، عرض روبوت على شكل كلب آلي، يستعمل 
للحماية واحلراسة يف األماكن املهمة، وهو مزود بكاميرات من األمام، 

الكتشاف األشخاص اجلدد الذين يزورون املكان للمرة األولى. 
ويعد هذه الروبوت اململوك لشركة عاملية متخصصة، وعرضتها شركة 

أخرى مشاركة يف املعرض، ويقوم الروبوت باحلراسة ومهام التفتيش 
املستقل لألماكن، كما أنه يعطي إنذارًا. وأكدت الشركة العارضة، أنها 

تستهدف العمل على تكنولوجيا املستقبل وحتضير األجيال القادمة 
لوظائف وخدمات املستقبل.

ذكر أحمد القاسم، مدير أول 
استقطاب وتطوير املواهب 

مبجموعة »دبي وارلد«، 
عن مجموعة من البرامج 

لتوظيف املواطنني، من 
بينها برنامج رواد للحاصلني 

على الثانوية العامة، حيث 
يخضعون لبرنامج تدريبي 

ملدة عام. 
وأشار إلى أن هناك خطة 

لزيادة أعداد املواطنني 
باملجموعة، بحيث يكون 

املواطن هو اخليار األول 
للتوظيف يف حالة توفر 

التخصص املطلوب. 
وعن أبرز الوظائف 

املستقبلية، أفاد أنه من بني 
هذه الوظائف ما يتعلق 

بتخصصات التكنولوجيا، 
واخلدمات اللوجستية، 

وحتليل البيانات، واملعلومات. 
أما على اإلبراهيمي، مدير 

الشؤون اإلدارية بشركة 
إماراتك، املتخصصة يف 

حلول تقنية املعلومات، فيرى 
أن من أبرز التخصصات التي 

سيطلبها العالم يف سواق 
العمل املختلفة مبا فيها سوق 

العمل باإلمارات، هندسة 
البرمجيات وتقنية املعلومات 
وما يتصل بعلوم الكمبيوتر. 

أكد أحمد جمعة من بنك 
ستاندر تشارتر- اإلمارات، 

أن توطني الوظائف لديهم، 
مهم للغاية، خاصة أن 

الكوادر الوطنية متتلك 
خبرات ومؤهالت كبيرة يف 
كافة املجاالت، وخاصة يف 

قطاع املصارف والبنوك. 
وقال: »حكومة اإلمارات 

تبدي اهتمامًا كبيرًا 
بالتوطني، وعلى القطاع 

اخلاص أن يتجاوب مع ذلك، 
وهو ما بدأنا نالحظه منذ 

بداية العام، مبا يدلل على 
أن عجلة التوطني انطلقت 
بالقطاع اخلاص وستشهد 

نتائج متميزة قريبًا«. 
وأضاف: »نعمل على أن 

نقدم للمواطنني اإلماراتيني 
عروضًا مناسبة للراتب 

والبدالت واملزايا األخرى، 
جلذبهم للعمل لدينا«.

وظائف 
المستقبل

التوطين أولوية

سامي عبد الرؤوف )دبي(

حدد مسؤولو الموارد البشرية لدى العديد 

من الجهات الحكومية وشبه الحكومية 

والخاصة، 10 وظائف سيزيد عليها اإلقبال 

في سوق العمل محليًا وعالميًا في 

السنوات المقبلة، داعين في الوقت نفسه، 

الطالب المواطنين إلى دراستها والتخصص 

فيها. وأعلنوا في تصريحات خاصة لـ 

»االتحاد« على هامش اليوم الثالث واألخير 

لمعرض رؤية اإلمارات للوظائف بدبي، عن 

وجود خطط لديهم خالل الفترة المقبلة، 

الستقطاب وتعزيز الكفاءات الوطنية 

وتوفير فرص العمل المناسبة، التي تسمح 

لها بالتميز واإلبداع.

وظــــائف الذكـاء االصطنــــــــاعي 
والتكنـــــولوجيــــــــــا والبيـــــــانـــات 
تتصــــــــــدر وظائف المستقبــل

توجيــــــه الطــــــالب المواطنين 
لــــدراسة التخصصات الجديدة 
والمستقبليـــــة ضــــرورة ملحة

من فعاليات المعرض )من المصدر(جانب من جناح الوزارة في المعرض )وام(

»الخارجية« تطلق منصة
»الوظائف« اإللكترونية

»موارد دبي« تستعرض برامج 
ومبادرات رعاية الموهوبين

أبوظبي )وام(

 أعلنت وزارة اخلارجية والتعاون الدولي عن إطالق منصة »الوظائف« 
اإللكترونية لتسجيل بيانات الباحثني عن العمل يف الوزارة بجميع 

قطاعاتها وتخصصاتها، والتي أسهمت منذ إطالقها يف تسجيل أكثر 
من 4300 طلب خالل فترة مشاركة الوزارة يف رؤية - معرض اإلمارات 

للتوظيف 2022.  وأّكد عبداهلل محمد البلوكي، وكيل الوزارة املساعد 
لشؤون اخلدمات املساندة يف وزارة اخلارجية والتعاون الدولي: »تأتي 

مشاركة الوزارة يف رؤية - معرض اإلمارات للتوظيف - كخطوة 
الستقطاب املواهب الشابة وأصحاب االختصاص واخلبرة، مبا يتيح لهم 

فرصة العمل يف الوزارة واالبتكار يف بيئة العمل املؤسسية«. 
وأضاف: »أن هذه املنصة اجلديدة ستسهم يف توحيد وحتسني ورفع 

كفاءة اإلجراءات املتعلقة بالتوظيف يف الوزارة، مبا يتواكب مع توجهات 
حكومة دولة اإلمارات يف استقطاب القدرات والكوادر الوطنية القادرة 

على العطاء املتميز، استشراف املستقبل وحتقيق تطلعات وتوجهات 
قيادة دولتنا احلبيبة«. يذكر أن وزارة اخلارجية والتعاون الدولي لديها 

عدة شراكات استراتيجية مع عدد من اجلهات املختلفة مثل أكادميية 
أنور قرقاش الدبلوماسية، التي تقدم برامج متعددة يف املجال السياسي 

واالقتصادي والثقايف والقطاع القنصلي، والتي ستسهم يف التطور 
الوظيفي للموظف بشكل مستدام، وأكادميية سوق أبوظبي العاملي التي 

تقدم برامج تخصصية يف اخلدمات املساندة. كما تقدم الوزارة برامج 
متنوعة للخريجني.

دبي )االتحاد(

التقى عبداهلل علي بن زايد الفالسي، مدير عام دائرة املوارد البشرية 
حلكومة دبي مع عائشة ميران مساعد األمني العام لقطاع اإلدارة 

االستراتيجية واحلوكمة يف األمانة العامة للمجلس التنفيذي إلمارة 
دبي، التي زارت منصة حكومة دبي يف معرض رؤية اإلمارات للوظائف 

2022. ومت خالل اللقاء استعراض برامج ومبادرات الدائرة لرعاية 
املوهوبني يف جميع املجاالت، والدعم الذي تقدمه الدائرة لهم لتنمية 

قدراتهم وصقل مواهبهم، إذ تعمل دائرة املوارد البشرية حلكومة دبي 
على بناء قاعدة قوية من املواهب الوطنية يف مختلف القطاعات، 

واستقطاب أفضل اخلبرات إلى دبي مبا يسهم يف ترسيخ مكانتها كمركٍز 
إقليمي للمواهب.

وقدم الفالسي شرحًا لعائشة ميران حول منصة »خبراتي« التي 
أطلقتها دائرة املوارد البشرية حلكومة دبي لتوفير فرص مستقبلية 

لإلماراتيني من أصحاب املهارات لدخول مجال ريادة األعمال، وكذلك 
اخلطوات املتبعة يف مركز تقييم الكفاءات، الذي تقيمه الدائرة، إذ يتيح 

املركز الفرصة للمقبلني على العمل لتقييم كفاءاتهم، والتعرف على 
إمكاناتهم ومهاراتهم. وأثنت ميران على اجلهود املبذولة من قبل اجلهات 
احلكومية لتمكني الشباب اإلماراتي، وتزويدهم باألدوات الالزمة لصقل 

مواهبهم، ومبا يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لالرتقاء بالعنصر 
البشري، وتشجيع املواهب اإلماراتية الشابة لالستفادة من نتائج الثورة 

الصناعية الرابعة.

علي اإلبراهيميميثاء شعيب

ريم الخاجة

أحمد القاسم

أحمد سجواني

أحمد جمعة

»أبوظبي اإلسالمي« 
يعزز جهوده للتوطين

أبوظبي )وام(

أعلن مصرف أبوظبي اإلسالمي، استالم ما 
يزيد على 1400 طلب توظيف عبر منصته 

اإللكترونية للتوظيف يف اليوم األول من 
مشاركته يف املعرض.

وقالت بشرى الشحي، رئيس دائرة املوارد 
البشرية باملصرف:»لدينا واحدة من أعلى 
نسب التوطني على مستوى قطاع املصارف 

يف الدولة، مبا يؤكد التزامنا بتطوير 
ومتكني املواهب اإلماراتية يف القطاع 

املصريف.  وكان مصرف أبوظبي اإلسالمي 
وظف نحو 250 مواطنًا خالل عام 2022 يف 

وظائف مختلفة وبعضهم يف مناصب قيادية 
وتعد تنمية وتطوير املواهب اإلماراتية يف 

صميم استراتيجيته.

مساٍع الستقطاب وتعزيز الكفاءات الوطنية عبر فرص عمل مناسبة )تصوير: أشرف العمرة(



تعلن دائرة القضاء أبوظبي
عن طرح مناقصة عامة
عبر البرنامج اإللكتروني

إلدارة المشتريات والعقود

تعلن د�ئرة �لق�ضاء باأبوظبي عن طرح مناق�ضة عامة و�ملو�ضح بياناتها �أدناه:

�لرقمم
�لرقم 

�إلإلكرتوين
تاريخ �إلإ�ضد�ر�لتفا�ضيل

�آخر موعد لتقدمي 

�لعرو�ض

1
املناق�صة العامة رقم 

2022.20
2022/09/222022/10/04تزين مباين �لد�ئرة1065115  

�شروط عامة:

يعترب هذ� �إلإعالن جزء�ً متمماً ل�ضروط ووثائق �ملناق�ضة �لعامة �ملبينة باجلدول �أعاله

مالحظة: �أي �إخالل لهذه �لتعليمات على �ضبيل �ملثال إل �حل�ضر )ذكر �إلأ�ضعار يف �لعر�ض �لفني، عدم تقدمي �لعطاء�ت يف �لوقت �ملحدد ... �إلخ( �ضيرتتب عليه �حلق لد�ئرة �لق�ضاء يف ��ضتبعاد �لعر�ض �ملقدم.

لال�ضتف�ضــار�ت �خلا�ضة باإجر�ء�ت �مل�ضرتيات يرجـــى �لتو��ضل مع

�ل�ضـيد/ح�ضني �ضجاع على �لرقم ٦٥١٢٨٢٨-٠٢ - �ل�ضيد/ فهد �ملرزوقي على �لرقم ٦٥١٣٥٥٩-٠٢ - �ل�ضيد/ عبد�هلل �جلفري على �لرقم ٦٥١٤١٥١-٠٢

- يجب �الطالع على وثائق �ملناق�ضات �أو �ملز�يد�ت �إلكرتونيًا من خالل نظام بو�بة �ملوردين �خلا�ص بد�ئرة �لق�ضاء �أبوظبي.

- ي�ضمح فقط لل�ضركات و�ملوؤ�ض�ضات �ملتخ�ض�ضة باال�ضرت�ك يف �ملناق�ضات و�ملز�يد�ت .

- على �ملوردين غري �مل�ضجلني ب�ضجل �ملوردين لدى د�ئرة �لق�ضاء - �أبوظبي، و�ملنتهي ��ضرت�كهم �ل�ضنوي �أو رخ�ضهم �لتجارية �أو عدم �إدر�ج رقم �لت�ضجيل �ل�ضريبي بالنظام 

�ملبادرة با�ضتكمال �إجر�ء�ت ت�ضجيلهم لتجنب حجبهم من �مل�ضاركة �إلكرتونيًا قبل موعد فتح �ملظاريف، وذلك من خالل نظام بو�بة �ملوردين �خلا�ص بد�ئرة �لق�ضاء �أبوظبي.

- على جميع �ملوردين حتديث بياناتهم يف �لنظام للتمكن من �مل�ضاركة.

www.adjd.gov.ae ميكن �لو�ضول لر�بط بو�بة �ملوردين من خالل موقع �لد�ئرة �لر�ضمي -

- مدة �ضريان �لعطاء )٩٠( يومًا بعد تاريخ �الإغالق.

- يجب تقدمي كل من �لعطاء�ت �لفنية و�ملالية منف�ضلة ومدرجة باخلانة �ملخ�ض�ضة لها عرب �لنظام حيث �إن �لنظام �ضيقبل �مللفات ب�ضيغة )PDF( فقط.

- على كافة �ل�ضركات و�ملوؤ�ض�ضات �مل�ضاركة يف �ملناق�ضات �أو �ملز�يد�ت مر�عاة رفع �لعرو�ص على �لنظام قبل موعد �إغالق �ملناق�ضات �أو �ملز�يد�ت بوقت كاٍف تفاديًا الأي 

�ضعوبات، علمًا �أن وقت �الإغالق يف متام �ل�ضاعة ١٠:٠٠ �ضباحًا.

- �آخر موعد ال�ضتقبال ��ضتف�ضار�تكم بالن�ضبة للمناق�ضات �لعامة رقم ٢٠٢٢/٢٠ هو يوم �جلمعة �ملو�فق ٢٠٢٢/٠٩/٣٠،  وذلك خالل �ضاعات �لدو�م �لر�ضمي.

- يحق للد�ئرة �إلغاء �ملناق�ضات و�ملز�يد�ت �أو تعديلها �إذ� �قت�ضت �ل�ضرورة دون �اللتز�م باأي مطالب مالية �أو قانونية ناجتة عن  ذلك �الإلغاء.

.procurement@adjd.gov.ae : يف حالة مو�جهة �أية م�ضاكل تقنيــــة �أو عدم و�ضول دعو�ت للموردين، يرجى �لتو��ضل مع ق�ضم �مل�ضرتيات عرب �لربيد �الإلكرتوين -

- لال�ضتعالم عن �ملناق�ضات �لعامة �أو �ملز�يد�ت عن طريق نظام بو�بة �ملوردين �لرجاء ��ضتخد�م �لرقم �الإلكرتوين يف �جلدول �أعاله.
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صباح الخير

»معًا أبدًا«
و»هي لنا دار«

المملكة  في  أهلنا  نشارك  ونحن  األيام  الجميع هذه  تغمر  واسعة  فرحة 
العالقات  92، فرحة تنطلق من  الوطني  باليوم  العربية السعودية أفراحهم 
التاريخ  في  الجذور  الضاربة  الشقيقين  والشعبين  البلدين  بين  المتميزة 

ووشائج القربي والدم وروابط العقيدة والمصير المشترك. 
دعم  من  به  تحظى  ما  بفضل  والتقدم  التطور  دائمة  متجذرة  عالقات 
صاحب  ومتابعة  برعاية  نوعياً،  زخماً  واكتسبت  البلدين،  قيادتي  واهتمام 
وخادم  اهلل،  حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
العربية  المملكة  ملك  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين 
السعودية وولي عهده األمير محمد بن سلمان لترقي نحو آفاق رحبة من 

الشراكة االستراتيجية والتكامل في المجاالت كافة.
 العالقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين أرست نموذجاً باهراً 
للعالقات بين األشقاء، ومساراً متفرداً وداعماً لالستقرار والتنمية واالزدهار 
في المنطقة بأسرها، وبما يسهم كذلك في االستقرار العالمي بفضل الدور 

المحوري للبلدين على مختلف الصعد.
القليلة  السنوات  والسعودية خالل  اإلمــارات  بين  العالقات  لقد شهدت   
الماضية محطات مهمة امتداداً لذلك الزخم والرعاية والدعم، ومع والدة 
البلدين  قيادتي  رؤى  ترجم  والــذي  اإلمــاراتــي،  السعودي  التنسيق  مجلس 
لتعميق واستدامة الروابط المتميزة من خالل التنسيق والتشاور المستمر 

لما فيه خير وتقدم ورخاء الشعبين الشقيقين. 
على  خاصة  ديناميكية  إضفاء  في  التنسيق  مجلس  وجــود  أسهم  كما   
الجوانب االقتصادية واالستثمارية وتعزيز منظومتها المتكاملة بينهما، فقد 
تجاوز حجم التبادل التجاري غير النفطي بينهما خالل النصف األول من 
بالفترة  مقارنة   32.5 نمو  بنسبة  درهم  مليار   61.7 قيمته  ما   2021 عام 

نفسها من العام الذي سبقه.
 وأسهمت تلك الرؤى المشتركة للبلدين الشقيقين في صياغة مواقفهما 
انطالقاً  والدولية  اإلقليمية  القضايا  من  العديد  تجاه  والثابتة  المبدئية 
االستقرار  يعزز  ما  كل  دعم  في  معاً  ليسهما  تجمعهما  التي  الثوابت  من 
والسالم والتنمية في منطقتنا ووطننا العربي والعالم. وقد أكدت اإلمارات 
الكبرى  الشقيقة  السعودية  العربية  المملكة  بأن  المناسبات  مختلف  في 
أمن  من  واستقرارها  أمنها  وأن  والعربية،  الخليجية  الخيمة  عمود  هي 

واستقرار اإلمارات.
 بهذه الروح التي تغمر قلوبنا تتجدد مشاعر االعتزاز والفرح والفخر باليوم 
الوطني السعودي، وكأنه يوم وطني لإلمارات ففرحتهم فرحتنا، وسنظل نردد 
»معا أبداً« على ذات الدروب والخطى التي أرادها لنا المؤسسون اعتزازاً 
واإلماراتي  إماراتي  »السعودي  ويبقي  دار«،  لنا  و»هي  الخير  لمملكة  ووفاء 
واالزدهــار  والرخاء  التقدم  كل  الشقيق  وشعبها  للمملكة  متمنين  سعودي« 

بقيادة سلمان الحزم ومحمد العزم.

علي العمودي

ali.alamodi@alittihad.ae

شرطة دبي تقدم ورشة في لغة 
اإلشارة لـ600 طالب وطالبة

دبي )االتحاد(

أصحاب  تمكين  بمجلس  ممثلة  دبي  لشرطة  العامة  القيادة  نظمت 
الهمم ولجنة مبادرة »الروح اإليجابية«، وبالتعاون مع مدرسة المواكب – 
فرع الخوانيج، فعالية بعنوان »نتحدث بأيدينا«، تضمنت تقديم ورشة في 
لغة اإلشارة لعدد 600 طالب وطالبة، في تأكيٍد على أهمية نشر ثقافة 
الصم من أصحاب  فئة  مع  التواصل  لتذليل عقبات  اإلشــارة  لغة  تعلم 
الهمم،  أصحاب  تمكين  مجلس  مدير  الفالسي،  سيف  وأكــد  الهمم.  
حرص المجلس على تحقيق التوجهات االستراتيجية لشرطة دبي في 
إسعاد المجتمع، وتفعياًل للسياسة الوطنية لتمكينم، واستراتيجية دبي 
بالكامل ألصحاب  لتكون دبي مدينة صديقة  للجميع«  »مجتمعي مكان 
الهمم، بما يحقق المساواة والعيش الكريم لهم، ويعزز المشاركة الفاعلة، 

والفرص المتكافئة في مجتمع دامج.

لقطة تذكارية للمشاركين )من المصدر(

تتعلق بتسليم المجرمين والمسائل الجنائية ونقل المحكوم عليهم

اتفاقية قضائية شاملة بني اإلمارات وبولندا

أبوظبي )وام(

العربية  ــارات  اإلمـ ــة  دول وقعت   
ــدا،  ــن ــول ــحــدة وجــمــهــوريــة ب ــت ــم ال
ــة شــامــلــة فــي  ــي اتــفــاقــيــة قــضــائ
والقانونية،  القضائية  المجاالت 
ونقل  الــمــجــرمــيــن  بتسليم  تتعلق 
في  والمساعدة  عليهم  المحكوم 

الجنائية.  المسائل 
معالي  أبوظبي  في  االتفاقية  وقــع 
النعيمي  عبداهلل بن سلطان بن عواد 
ووس  ميشال  ومعالي  الــعــدل،  وزيـــر 
البولندية  العدل  وزارة  في  دولة  وزير 
وذلك بحضور يعقوب كاسبر سالويك 
الدولة،  لدى  بولندا  جمهورية  سفير 
الحمادي  عبدالرحمن  والــمــهــنــدس 
والقاضي  باإلنابة،  العدل  وزارة  وكيل 
القائم  البلوشي  مــراد  عبدالرحمن 
بأعمال وكيل الوزارة المساعد للشؤون 

القانونية. 
سلطان  بن  عبداهلل  معالي  وأشــاد 
العدل، خالل  وزير  النعيمي  عواد  بن 
بالتعاون  االتــفــاقــيــة،  توقيع  مــراســم 
والعالقة  بولندا  جمهورية  مع  الثنائي 
على  والحرص  البلدين،  بين  الوثيقة 
المجاالت  فــي  الــتــعــاون  هــذا  تعزيز 
ومن  المتنوعة،  والقانونية  القضائية 
المجرمين،  تسليم  اتفاقيات  بينها 
ونقل المحكوم عليهم، والمساعدة في 

المسائل الجنائية.

العدالة
أكد معالي وزير العدل حرص الوزارة  على تعزيز التعاون يف املجاالت القانونية والقضائية مع جميع الدول، من 

خالل اتباع أفضل املمارسات املطبقة يف احملاكم على مستوى العالم، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تنفيذ ما تضمنته 
االتفاقية ومواصلة العمل املشترك، مبا يكفل حتقيق االستفادة ما بني البلدين.وقال: إن توقيع هذه االتفاقية يعزز 

وبشكل كبير حتقيق العدالة يف مجاالت مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب واالجتار بالبشر وتهريب املخدرات 
واجلرمية املنظمة، مشيرًا إلى أهمية تبادل اخلبرات ومتابعة عمليات تنفيذ االتفاقيات املشتركة مبا يخدم رسالة 

العدالة ومفهومها. من جانبه، ثمن معالي ميشال ووس وزير دولة يف وزارة العدل البولندية اجلهود التي بذلت يف 
املفاوضات وأثمرت عن توقيع االتفاقية بني اجلانبني، واصفًا العالقات القضائية مع اإلمارات بأنها متينة وقوية، 

وقال: يسعدنا تكريس ذلك من خالل التوقيع على اتفاقية التعاون الثنائي يف املجاالت القانونية والقضائية، التي 
سيتواصل العمل على دعمها وتعزيزها مبا يخدم مصالح البلدين الصديقني.

1233 جولة تفتيشية بالفجيرة
الفجيرة )االتحاد(

ذت إدارة التراخيص التجارية يف بلدية الفجيرة، متمثلة   نفَّ
بقسم حماية املستهلك، 1233 جولة تفتيشية، للرقابة والتفتيش 

على املراكز واحملال التجارية على مستوى اإلمارة من بداية العام 
اجلاري حتى نهاية  أغسطس.  وتهدف احلمالت إلى التأكد من مدى 

التزام املنشآت التجارية باإلمارة بقانون حماية املستهلك ولوائحه 
التنفيذية، ومتابعة مدى استقرار األسعار.

خالل تأمين الموقع )من المصدر(

انهيار جزئي بمسجد قيد اإلنشاء في أبوظبي
أبوظبي )االتحاد(

نجحت فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، وباستجابة سريعة 
في إخالء وتأمين موقع حادث انهيار جزئي في مسجد قيد اإلنشاء بمنطقة 
»غرفة  العمليات  إدارة  في  والتحكم  القيادة  مركز  وكان  أبوظبي.  في  البطين 
انهيار  حــادث  بوقوع  الخميس  أمس  بالغاً  تلقى  أبوظبي  بشرطة  العمليات« 
االستجابة  فرق  تحركت  البالغ  تلقي  وفور  اإلنشاء  قيد  مسجد  لهيكل  جزئي 
السالمة  يُهدد  قد  خطر  أي  ــة  وإزال الموقع  وتأمين  اإلخــالء  مهام  وباشرت 

للعمال. 
تم  والمتوسطة،  البسيطة  بين  تراوحت  إصابات  وقوع  عن  الحادث  وأسفر 
التحقيقات جارية  تزال  وال  الالزم  العالج  لتلقي  المستشفى  إلى  نقلها جميعاً 
للدفاع  أبوظبي  وهيئة  أبوظبي  شرطة  ودعــت  الــحــادث.  مالبسات  لمعرفة 
على  والحصول  الرسمية  الجهات  من  المعلومات  استقاء  إلى ضرورة  المدني 
أو  نشر  وتجنب  المصداقية،  وذات  الموثوقة  اإلعالمية  المصادر  من  األخبار 

تداول اإلشاعات والمعلومات المغلوطة.

ملتقى لضباط 
العمليات

في الشارقة

الشارقة )االتحاد( 

شهد اللواء سيف الزري 
الشامسي، قائد عام شرطة 

الشارقة ملتقى »ضباط 
العمليات األول«، الذي أقيم يف 
نادي ضباط الشرطة، بحضور 

العميد الدكتور أحمد سعيد 
الناعور مدير عام العمليات 

املركزية، والعقيد الدكتور 
جاسم بن هده مدير إدارة 

العمليات، وجميع الضباط 
العاملني بإدارة العمليات.

وأكد اللواء سيف الشامسي، 
أهمية تنظيم مثل هذه 

امللتقيات التي تعتبر منصة 
لتبادل وجهات النظر مع 

املوظفني، األمر الذي يرتقي 
 باألداء الوظيفي، وبالتالي 

االرتقاء يف اخلدمات املقدمة، 
مؤكدًا على أهمية تكامل 

السعادة الوظيفية مع 
استراتيجية شرطة الشارقة 

يف تعزيز جودة احلياة يف بيئة 
العمل.

واختتم امللتقى بلقاء مفتوح 
مع قائد عام شرطة الشارقة، 
واستمع فيه إلى مالحظاتهم 

وأفكارهم التطويرية، 
والتحديات التي تواجه 

العاملني يف غرفة العمليات.

خالل عملية »الصيد الثمين«

شـرطة الشارقة تحبط ترويج

216 كيلوجرامًا من املخدرات

الشارقة )االتحاد( 

أحبطت إدارة مكافحة المخدرات بالقيادة العامة 
نظيرتيها  مع  والتعاون  بالتنسيق  الشارقة،  لشرطة 
لتهريب  دولــيــاً  مخططاً  القيوين،  وأم  أبوظبي  في 
والمؤثرات  المخدرة  الــمــواد  من  كيلوجراماً   216
العقلية عبر أحد المنافذ  البحرية في الدولة، بغرض 
الترويج واالتجار بها، في عملية نوعية أُطلق عليها 
العسم مدير  ماجد  المقدم  وقال  الثمين«.   »الصيد 
إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة، إن عملية 
»الصيد الثمين«، تأتي في إطار الجهود التي تبذلها 
شرطة الشارقة، إلحباط مخططات تجار ومروجي 
المخدرات في نشر سمومهم بين شباب الوطن، الفتاً 
إلى أن رجال مكافحة المخدرات يقفون بالمرصاد 
واستقرار  بأمن  المساس  نفسه  له  تسول  من  لكل 
موثوقة  معلومات  ورود  بعد  أنه  وأضــاف  المجتمع.  
المصدر، تفيد بوجود تشكيل عصابي خارج الدولة 

يسعى إلى تهريب وترويج المواد المخدرة في الدولة، 
تم تشكيل فريق متخصص لمراقبة ورصد وتحليل 
الرئيس الذي  البيانات،  وتم تحديد هوية المستلم 
َقِدم إلى الدولة عبر أحد المنافذ الجوية،  وهو أحد 

أعضاء التشكيل العصابي من الجنسية اآلسيوية.
وأكد المقدم العسم بأن الفريق المتخصص واصل 
عمله، حيث تم وضع المتهم تحت المراقبة الدقيقة 
على مدار الساعة تمهيداً لضبطه، حيث  اتخذ أحد 
المجاورة  اإلمـــارات  إحــدى  في  الشعبية  المساكن 
التوصل  وتــم  المسمومة،  المواد  لتخزين  له  مقراً 
إلى موعد ومكان استالم الشحنة في أحد شواطئ 
مداهمة  وتمت  سكنه،  مقر  في  وتخزينها  اإلمـــارة، 
المقر والقبض عليه ، وبعد التفتيش تبين أن بحوزته 
216 كيلوجراماً من المواد المخدرة مكونة من 170 
جراماً  و 46   كيلو  الحشيش،  مخدر  من  كيلوجراماً 
من مخدر الكريستال، و500 ألف قرص من مخدر 
الكمية  بأن  أفاد  المتهم  مع  وبالتحقيق  الكبتاجون، 

المضبوطة تعود إلى أربعة تشكيالت عصابية، وال 
يزال التحقيق جارياً لضبط باقي األطراف.

 دعت شرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى التعاون 
في حماية المجتمع، وخصوصاً الشباب من الوقوع 
الرقم  بــاإلبــالغ على  الــمــخــدرات، وذلــك  في براثن 
dea@ اإللكتروني  البريد  عبر  أو   ،8004654

حالة  أي  رصدهم  حال  في   shjpolice.gov.ae
مشتبه فيها.

المتهم مع المواد المضبوطة )من المصدر(

عبداهلل النعيمي وميشال ووس عقب التوقيع ) وام(
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جمعة النعيمي )أبوظبي(

مؤتمر  فــي  الداخلية  وزارة  أعلنت 
دولية  عملية  تفاصيل  أمــس  صحفي 
شاركت فيها تحت مسمى »ليون فيش5« 
الجنائية  الشرطة  منظمة  من  بتنسيق 
خاللها  وجــرى  »اإلنتربول«،  االتحادية 
مصادرة كميات من المخدرات وسالئف 
كيميائية بقيمة قياسية تزيد على 700 
مليون دوالر. كما أسفرت العملية عن 
جميع  في  بهم  مشتبهاً   1333 ضبط 

أنحاء العالم.
وقالت المقدم دانة المرزوقي، مدير 
ــوزارة  ــشــؤون الــدولــيــة بـ عــام مكتب ال
الداخلية، خالل مشاركتها في المؤتمر 
الداخلية  وزارة  »شــاركــت  الصحفي: 
بفعالية  العملية  هــذه  فــي  اإلمــاراتــيــة 
واستضافت االجتماعات التنسيقية لبناء 
القدرات قبل انطالق العملية ضمن عمل 
دولي مشترك يعزز من التنسيق الدولي 
واستهدفت  الــجــريــمــة.  مكافحة  فــي 
استمرت  والتي   »5 فيش  »ليون  عملية 
في الفترة من 23 يونيو حتى 31 يوليو 
العام الجاري أعمال االتجار بالمخدرات 
غير المشروعة على طول الطرق الجوية 
حول  ــة  دول  22 في  والبحرية  والبرية 

عبر  الجهود  تنسيق  خــالل  من  العالم 
أكثر  إلى ضبط  أدى  ما  وهو  الحدود، 
من 291 طناً من السالئف الكيميائية 
وشاركت  المخدرات.  من  طن  و35.5 
بفعالية  العملية  فــي  الداخلية  وزارة 
واستضافت االجتماعات التنسيقية لبناء 
القدرات قبل انطالق العملية ضمن عمل 
دولي مشترك يعزز من التنسيق الدولي 
»ال  وأضافت:  الجريمة«.  مكافحة  في 
تزال المخدرات التقليدية مثل الكوكايين 
والقنب تمثل الحصة الكبرى من سوق 
أن  إال  الــمــشــروعــة،  الــمــخــدرات غير 
ارتفاع  أكــدت   »5 فيش  »لــيــون  عملية 
إنتاج وبيع المخدرات االصطناعية مثل 
الميثامفيتامين والكبتاغون والكيتامين 
الــســالئــف  مـــن  تصنيعها  يــتــم  ــي  ــت ال

الكيميائية. ويمكن للمنظمات اإلجرامية 
ــى الــســالئــف  ــحــصــول عــل ــمــجــرد ال ب
من  نهائية  ال  كميات  إنتاج  الكيميائية 
االصطناعية  ــمــخــدرات  ال إمـــــدادات 
بهامش ربح مرتفع للغاية، السيما وأن 
إنتاج المخدرات االصطناعية ال يعتمد 
كما هو  أو خارجية  بيئية  على عوامل 
الحال في إنتاج الكوكايين والهيروين، بل 
يمكن تصنيعها في المناطق الحضرية 

القريبة من مراكز النقل الرئيسية«.
تمكنت  السلطات  أن  إلى  وأشــارت 
ــمــرت 5  ــي اســت ــت خـــالل الــعــمــلــيــة ال
من  طـــن   1.8 مـــن ضــبــط  ــع  ــي أســاب
من  كــيــلــوجــرامــاً  و683  الــكــيــتــامــيــن 
من  كيلوجراماً  و581  الميثامفيتامين 
المضبوطات  وتضمنت  الكبتاغون. 

و11.7  كوكايين،  طن   20.2 الكبيرة 
كيلوجرام  و158  الحشيش،  من  طن 
و48  قــرصــاً  و65  وألــفــاً  هــيــرويــن، 
ماليين  و9  دول،  تــرامــا  كــيــلــوجــرام 
و500 ألف قرص من السودوإفيدرين 
الميثامفيتامين،  تصنيع  في  تستخدم 
وعشرات األسلحة النارية والصواريخ 
العملية  إن  وقــالــت  والــمــتــفــجــرات. 
ضخم  ســري  مختبر  تفكيك  شهدت 
الكيلوجرامات  آالف  إنتاج  على  قادر 
حيث  كــمــبــوديــا،  فــي  الكيتامين  مــن 
شخص  على  القبض  الشرطة  ألقت 
حمراء  نشرة  بموجب  دولياً  مطلوب 
تهريب  بتهمة  اإلنتربول  عن  صــادرة 
المخدرات عبر الحدود.وقامت الهند 
للهيروين  منفرد  ضبط  عملية  بأكبر 
مصادرة  تمت  حيث  العملية،  خــالل 
ميناء  في  الهيروين  من  كجم   75.3
تجار  قيام  العملية  وأثبتت  موندرا، 
مختلفة  أنواع  باستخدام  المخدرات 
من وسائل النقل لتهريب المخدرات، 
في  البحرية  الشحنات  ذلك  في  بما 
وخدمات  الجوي  والبريد  الحاويات 
والمركبات  السريع  والبريد  البريد 
التجارية وسفن جوفاست والطائرات 

الصغيرة.

»الداخلية« استضافت اجتماع انطالق العملية الدولية وشاركت فيها بفاعلية 

»ليون فيش 5« يصطاد ويصادر مخدرات بقيمة 700 مليون دوالر

تنسيق عابر للحدود
 لفتت املقدم دانة املرزوقي إلى أن االجتماعات 

التي سبقت العملية واجتماعات بناء القدرات يف 
أبوظبي بدولة اإلمارات العربية املتحدة، أظهرت 

فعالية اجلمع بني خبراء إنفاذ القانون وفعالية 
إنفاذ القانون الدولي للعمل معًا يف تبادل املعلومات 
االستخبارية بصورة مباشرة، ما يؤدي إلى عرقلة 

طرق املخدرات العاملية، وقطع الطريق على 
املنظمات اإلجرامية املعقدة التي تسيطر عليها.

وأكدت وزارة الداخلية بدولة اإلمارات أهمية العمل 
الدولي والتنسيق العابر للحدود يف التصدي الفعال 

ومكافحة اجلرمية بأشكالها كافة، ال سيما املتعلقة 
بعصابات تهريب املخدرات واملروجني الذين يشكلون 

تهديدًا دوليًا وعابرًا للحدود، مؤكدة فعالية العمل 
والتنسيق الدولي وحرص الوزارة على تقدمي أشكال 

الدعم واملساندة كافة ملثل هذه العمليات الدولية 
واملشاركة فيها التي لها الفائدة واآلثار اإليجابية 

التي تعزز عمل أجهزة الشرطة.وأوضحت أن 
اليوم  تتطلب  اإلجرامية  للمنظمات  املعقدة  الطبيعة 

القانون.  إنفاذ  استجابة دقيقة ومنسقة من جهات 
العربية  وحلسن احلظ، متكنت دولة اإلمارات 

املتحدة من االستفادة من موقعها االستراتيجي على 
للجمع  وآسيا واألميركيتني  أوروبا  الطرق بني  مفترق 

إنفاذ قانون املخدرات الدوليني وعرقلة  بني خبراء 
األنشطة اإلجرامية التي ال تعرف حدودًا. كما 

5« برسالة واضحة  يبعث جناح عملية »ليون فيش 
التعاون  أن  الدولية مفادها  إلى اجلماعات اإلجرامية 

القانون الدولية أمر ممكن  إنفاذ  الناجح بني أجهزة 
للتطبيق. وقابل 

 وأكدت وزارة الداخلية مجددًا التزامها بدعم 
التعاون خالل  شركائها يف اإلنتربول لتعميق هذا 

»ليون  عملية  »تنفيذ  أن  مضيفة  القادمة،  السنوات 
AMEAP )أفريقيا  فيش5« جاء حتت مظلة مشروع 

والشرق األوسط وآسيا واحمليط الهادئ(، وهو مشروع 
باملخدرات  االجتار  يستهدف  عديدة  لسنوات  مستمر 

حتت مشاريع اإلنتربول من أجل عالم أكثر أمنًا«.
من جهته، قال ديفيد كاونتر، مسؤول يف اإلنتربول 

واملخدرات  الشبكات اجلنائية  الدولي: »نسقت وحدة 
مجموعة  العملية  خالل  الدولي  لإلنتربول  التابعة 
املعلومات  تبادل  بشأن  العملياتية  االجتماعات  من 

اآلمنة  العاملية  اإلنتربول لالتصاالت  عبر قناة 
بني البلدان املشاركة على مدار الساعة. كما وجنح 

 Relief اإلنتربول الدولي يف نشر قاعدة بيانات 
اخلاصة به خالل العملية، وهي أداة جنائية قادرة 
الربط بني مضبوطات املخدرات على مستوى  على 

العالم، وتبني من خاللها وجود تطابق إيجابي 
البرازيل  بني مضبوطتني سابقتني من املخدرات يف 

وأملانيا«.

دانة المرزوقي: ال تزال 
المخدرات التقليدية 

تمثل الحصة الكبرى من 
سوق التهريب 

ديفيد كاونتر:اجتماعات 
على مدار الساعة 

وتبادل المعلومات عبر 
قناة اإلنتربول

كميات من المخدرات المضبوطةمتحدثون خالل الكشف عن تفاصيل العملية )الصور من المصدر(
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نيويورك )وام( 

زايد  بن  عبداهلل  الشيخ  سمو  التقى 
والتعاون  الخارجية  ــر  وزي نهيان،  آل 
الدولي، في نيويورك، عدداً من وزراء 
أعمال  في  المشاركة  الــدول  خارجية 
لألمم  العامة  للجمعية  ـــ77  ال الــدورة 

المتحدة، كل على حدة. 
جابريليوس  معالي  ســمــوه  والتقى 
ليتوانيا،  وزير خارجية  الندسبيرجيس 
خارجية  وزيــر  ليبافسكي  يان  ومعالي 
وزيــر  راو  زبيجنيو  ومعالي  التشيك، 
أنيكين  ــي  ــال ومــع بــولــنــدا،  ــة  خــارجــي
هويتفيلد وزيرة خارجية مملكة النرويج، 
ومعالي أورماس رينسالو وزير خارجية 
خافيير  جــيــرومــي  ومــعــالــي  أستونيا، 

والكوت وزير خارجية باربادوس. 
المعالي  أصحاب  مع  سموه  وبحث 
القضايا  من  عــدداً  الخارجية  وزراء 
الجمعية  أعمال  على جدول  المدرجة 
إلى  إضافة  المتحدة،  لألمم  العامة 
المستجدات على الصعيدين اإلقليمي 
أوكرانيا  في  األزمــة  ومنها  والــدولــي، 
تحقيق  وسبل  والغذاء،  الطاقة  وأزمة 
االستقرار في السوق العالمي، وتعزيز 
لصون  الــمــبــذولــة  العالمية  الــجــهــود 

السلم واألمن الدوليين. 
الشيخ  أكد سمو  الصدد،  وفي هذا 
نــهــيــان، أهمية  عــبــداهلل بــن زايـــد آل 
والتعاون  العالمية  الشراكات  تعزيز 
الدولي، في مواجهة التحديات الحالية 
لتحفيز  متنوعة  فرص  خلق  أجل  من 

النمو االقتصادي في المجتمعات. 
ــاءات بحث  ــق ــل كــمــا جـــرى خـــال ال
والشراكة  الثنائي  التعاون  عــاقــات 
ــدول في  بين دولــة اإلمـــارات وهــذه ال
االقتصادية  ومنها  كــافــة،  المجاالت 
والثقافية  والتعليمية  واالستثمارية 
الغذائي  واألمن  والزراعية  والسياحية 

ــرهــا من  ــجــددة وغــي ــمــت والــطــاقــة ال
المجاالت. 

التعاون  استعراض سبل تحفيز  وتم 
المناخي،  التغير  مواجهة  في  الدولي 
التقدم  تحقيق  على  التركيز  وأهمية 
بشكل  يرتبط،  الــذي  الملف  هذا  في 
المستدامة  التنمية  بمسارات  مباشر، 
ــار االقــتــصــادي فــي مختلف  ــ واالزدهـ
الدول، كما جرى أيضاً خال اللقاءات 
اإلمارات  دولة  استعدادات  استعراض 
األطـــراف  ــدول  الـ مؤتمر  الستضافة 

COP28 العام المقبل. 
كما التقى سموه، على هامش أعمال 
الدورة الـ77 من الجمعية العامة لألمم 
الكساندرا  جــوانــا  معالي  المتحدة، 
وزيرة خارجية السلفادور، حيث جرى 
البلدين  بين  الثنائية  العاقات  بحث 
وسبل تعزيزها وتطويرها على الصعد 
الشيخ  وقع سمو  اللقاء،  كافة. وعقب 
ومعالي  نهيان  آل  زايـــد  بــن  عــبــداهلل 
السلفادور على مذكرة  وزيرة خارجية 
السياسية  الــمــشــاورات  بشأن  تفاهم 

بين البلدين. 
ــي جــوانــا  ــال ــع كــمــا وقـــع ســمــوه وم
بشأن  تفاهم  مذكرة  على  الكساندرا 
إنشاء لجنة مشتركة بين دولة اإلمارات 

والسلفادور. 
بنت  ــم  ري معالي  الــلــقــاءات،  حضر 
إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون 
بنت  مريم  ومعالي  الــدولــي،  التعاون 
وزيرة  المهيري،  حــارب  سعيد  محمد 
ومعالي  والــبــيــئــة،  الــمــنــاخــي  التغير 
مساعدة  نسيبة،  زكــي  النــا  السفيرة 
ــاون الــدولــي  ــع ــت وزيـــر الــخــارجــيــة وال
الدائمة  المندوبة  السياسية،  للشؤون 
وعمر  المتحدة،  األمـــم  ــدى  ل للدولة 
غـــبـــاش، مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
الثقافية  للشؤون  الــدولــي  والــتــعــاون 

والدبلوماسية العامة.

عبداهلل بن زايد يتبادل الحديث مع جيرومي خافيير والكوت

عبداهلل بن زايد أثناء تبادل الحديث مع زبيجنيو راو 

نيويورك )وام( 

وزيــر  نهيان،  آل  ــد  زاي بــن  عــبــداهلل  الشيخ  سمو  التقى 
الخارجية والتعاون الدولي، معالي كارلوس ألبيرتو فرانسا 
وزير خارجية البرازيل، وذلك على هامش أعمال الدورة 

الـ 77 للجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك. 
بين  الثنائية  العاقات  اللقاء،  خال  الجانبان،  وبحث 
التعاون  روابــط  تعزيز  وآفــاق  والبرازيل،  ــارات  اإلم دولــة 
االستثمارية  ومــنــهــا  كــافــة،  الــمــجــاالت  فــي  الــمــشــتــرك 
من  عدد  استعراض  جرى  كما  والتجارية.  واالقتصادية 
العامة  الجمعية  أعمال  جــدول  على  المدرجة  القضايا 
لألمم المتحدة، باإلضافة إلى سبل تعزيز الجهود العالمية 

المبذولة في مواجهة التغير المناخي. 
حضر اللقاء، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة 
زكي  النا  السفيرة  ومعالي  الدولي،  التعاون  لشؤون  دولة 
نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون 

السياسية، المندوبة الدائمة للدولة لدى األمم المتحدة.

عبداهلل بن زايد وكارلوس ألبيرتو فرانسا خالل اللقاء

كارلوس ألبيرتو فرانسا أثناء اللقاء عبداهلل بن زايد خالل لقائه كارلوس ألبيرتو فرانسا في نيويورك

استعراض سبل تعزيز الجهود العالمية 
المبذولة في مواجهة التغير المناخي 

خالل لقائه كارلوس ألبيرتو فرانسا في نيويورك

عبدالله بن زايد يبحث آفاق تعزيز التعاون مع البرازيل

مناقشة عدد من القضايا 
المدرجة على جدول 

أعمال الجمعية العامة  

مناقشة التعاون الثنائي والشراكات 
االقتصادية واالستثمارية والتعليمية 

عبداهلل بن زايد في حديث مع جوانا الكساندرا

عبداهلل بن زايد وأنيكين هويتفيلد

عبداهلل بن زايد خالل لقائه مع يان ليبافسكي 

عبداهلل بن زايد خالل لقائه مع جابريليوس الندسبيرجيس

عبداهلل بن زايد متحدثًا إلى أورماس رينسالو

عبداهلل بن زايد وجوانا الكساندرا عقب توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة

خالل لقائه عددًا من وزراء خارجية الدول المشاركة في الجمعية العامة لألمم المتحدة

عبدالله بن زايد يؤكد أهمية تعزيز 

الشراكات العاملية ملواجهة التحديات

تــــوقيع مذكرتي تفاهم بين اإلمــــارات والسلفــــــادور بشأن المشـــــاورات السيــــاسية وإنشـــاء لجنة مشتركة

استعراض 
استعدادات 

اإلمارات 
الستضافة 

مؤتمر 
 »COP28«

العام المقبل

بحث األزمة 
في أوكرانيا 
وأزمة الطاقة 
والغذاء 
وتحقيق 
استقرار 
السوق 
العالمي

ستولتنبرغ 
يؤكد 
اإلسهامات 
البارزة للدولة 
في تحقيق 
السالم 
وتعزيز األمن 
إقليميًا 
وعالميًا

إشادة 
بالجهود 

اإلماراتية 
اإلنسانية 
واإلنمائية 

البارزة التي 
يمتد تأثيرها 
إلى مختلف 
أنحاء العالم

التركيز على 
تحقيق 

التقدم في 
مواجهة 

التغير 
المناخي 

التأكيد على 
تعزيز الجهود 
العالمية 
المبذولة 
لصون السلم 
واألمن 
الدوليين

اإلمـــــارات: 

نيويورك )وام( 

التقى سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان، 
معالي  الــدولــي،  والــتــعــاون  الخارجية  ــر  وزي
لحلف شمال  العام  األمين  ستولتنبرغ،  ينس 

األطلسي »الناتو«. 
جرى خال اللقاء الذي عقد على هامش 
في  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  أعمال 
دولة  بين  الثنائي  التعاون  بحث  نيويورك، 
اإلمارات وحلف الناتو، بما يسهم في تعزيز 

األمن واالستقرار اإلقليمي والدولي. 
المستجدات  الــجــانــبــان  اســتــعــرض  كــمــا 
وتبادال  والعالمية،  اإلقليمية  الساحتين  على 
من  عــدداً  وناقشا  بشأنها،  النظر  وجهات 
ــدول أعــمــال  ــمــدرجــة عــلــى جــ الــقــضــايــا ال

الجمعية العامة لألمم المتحدة. 
آل  زايــد  بــن  عــبــداهلل  الشيخ  وأكــد سمو 
نهيان، خال اللقاء، أن دولة اإلمارات وحلف 

شراكة  تجمعهما  »الناتو«  األطلسي  شمال 
في  االســتــقــرار  تعزيز  إلــى  تهدف  متميزة، 
الدوليين،  واألمــن  السلم  وصــون  المنطقة، 

التعاون  تنمية  على  الــحــرص  ــى  إل مشيراً 
الثنائي بين الجانبين في مختلف المجاالت. 
ستولتنبرغ،  ينس  معالي  أكد  جانبه،  من 
ــارزة الــتــي تــقــوم بها دولــة  ــب اإلســهــامــات ال
المنطقة،  فــي  الــســام  لتحقيق  اإلمـــارات 
ــن واالســـتـــقـــرار اإلقــلــيــمــي  ــ وتــعــزيــز األمـ
اإلنسانية  بــجــهــودهــا  مــشــيــداً  والــعــالــمــي، 
إلى  تأثيرها  يمتد  التي  البارزة  واإلنمائية 

مختلف أنحاء العالم. 
إبراهيم  بنت  ريــم  معالي  الــلــقــاء،  حضر 
الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، 
مساعدة  نسيبة،  زكي  النا  السفيرة  ومعالي 
للشؤون  الــدولــي  والتعاون  الخارجية  ــر  وزي
لدى  للدولة  الدائمة  المندوبة  السياسية، 

األمم المتحدة.

عبداهلل بن زايد في حديث مع أمين عام حلف »الناتو« )تصوير: سعيد جمعوه(

عبدهللا بن زايد يلتقي ينس ستولتنبرغ في نيويورك ويؤكد الحرص على تنمية التعاون

شـــــراكة متميــــزة مع »النــــــــــــاتو«

لتعــــــزيز استقـــــــرار املنطقة

نيويورك )وام( 

التقى سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل 
نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، 
خارجية  وزيــر  كوليبا،  دميتري  معالي 
أعمال  هامش  على  وذلـــك  أوكــرانــيــا، 
لألمم  العامة  للجمعية   77 الـــ  الــدورة 

المتحدة في نيويورك. 
وجرى، خال اللقاء، بحث العاقات 
وأوكرانيا،  اإلمـــارات  دولــة  بين  الثنائية 
كافة،  الــمــجــاالت  فــي  تعزيزها  وسبل 
السيما األمن الغذائي والتبادل التجاري. 
كما اســتــعــرض الــجــانــبــان تــطــورات 
األزمة في أوكرانيا، وأكد سمو الشيخ 

عبداهلل بن زايــد آل نهيان - في هذا 
ــارات  ــ ــة اإلم الــصــدد - اســتــعــداد دولـ
للمساهمة في دعم الجهود كافة الرامية 
السام من  وإرســاء  إلعادة االستقرار، 

خال الحل الدبلوماسي المستدام. 
حضر اللقاء، معالي ريم بنت إبراهيم 
التعاون  لشؤون  دولة  وزيــرة  الهاشمي، 
الـــدولـــي، ومــعــالــي مــريــم بــنــت محمد 
التغير  ــرة  وزي المهيري،  حــارب  سعيد 
المناخي والبيئة، ومعالي السفيرة النا 
الخارجية  وزيــر  مساعدة  نسيبة،  زكي 
السياسية،  للشؤون  الدولي  والتعاون 
األمم  لــدى  للدولة  الدائمة  المندوبة 

المتحدة. ريم الهاشمي ومريم المهيري وجانب من الحضور خالل اللقاء

التقى دميتري كوليبا على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة

ندعم جهود السالم بأوكرانيا عبر الدبلوماسية

عبدهللا بن زايد:

 تعزيز العالقات في  األمن 
الغذائي والتبادل التجاري 

 دعم مساعي إعادة 
االستقرار إلى أوكرانيا

 عبداهلل بن زايد 
وجوانا الكساندرا 

يوقعان على مذكرة 
تفاهم بشأن المشاورات 
السياسية بين اإلمارات 

والسلفادور

عبداهلل بن زايد لدى لقائه ينس ستولتنبرغ في نيويورك

عبداهلل بن زايد خالل لقائه دميتري كوليبا في نيويورك

على هامش الدورة الـ77 للجمعية
العامة لألمم المتحدة

وفد اإلمارات يعقد
لقاءات رفيعة المستوى 

في نيويورك

)وام(  نيويورك 

عقد وفد دولة اإلمارات، المشارك في أعمال الدورة السابعة 
من  العديد  المتحدة،  لألمم  العامة  للجمعية  والسبعين 

والثنائية.  األطراف  متعددة  المستوى،  رفيعة  االجتماعات 
فقد التقى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير 
المتقدمة، كًا على حدة: معالي د.  والتكنولوجيا  الصناعة 
والتكنولوجيا  المناخي  والتغير  البيئة  وزيرة  أمينات شونا، 

في جزر المالديف، ومعالي د. جان دارك موجواماريا، وزيرة 
البيئة في جمهورية رواندا، وديفيد مالباس، رئيس مجموعة 

البنك الدولي، وألوك شارما، رئيس الدورة السادسة والعشرين 
لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير 

المناخ »كوب26«، وبورج براندي، رئيس المنتدى االقتصادي 
للمفوضية  التنفيذي  الرئيس  نائب  تيمرمانس،  وفرانس  العالمي، 

لمعهد  التنفيذي  والرئيس  الرئيس  داسغوبتا،  وآني  األوروبية، 
العالمية.  الموارد 

كما حضر معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، االجتماع 
العالمي لمكافحة اإلرهاب.  للمنتدى  الثاني عشر  العام  الوزاري 

وشارك معاليه في عشاء معهد السام الدولي على المستوى 
الوزاري المعني بآخر التطورات في أوروبا والمتغيرات في 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، والذي استضافته دولة 
ويلسون.  قطر ومركز 

من جانبه، اجتمع معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، 
وزير دولة، مع فخامة حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية 

الصومال االتحادية، كما كان لمعاليه نقاش مثمر مع فخامة 
ومعالي  بوروندي،  رئيس جمهورية  ندايشيميي،  إيفاريست 

ليسوتو.  وزراء مملكة  رئيس  مويكيتسي ماجورو، 
كما التقى معاليه عدداً من الوزراء، بما في ذلك معالي 

فريدريك شافا، وزير الخارجية في زيمبابوي، ومعالي سيمون 
وزير خارجية جمهورية غينيا االستوائية.  إيسونو،  أويونو 
واجتمع معاليه مع كريستيان باك، مدير إدارة الشؤون 

واألدنى«  والشرق األوسط  الاتينية  وأميركا  »أفريقيا  السياسية 
في وزارة الخارجية األلمانية. 

والتقى معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، معالي 
الخارجية في جزر  والتجارة  الخارجية  جيريمايا مانيلي، وزير 

سليمان. 
من جانٍب آخر، حضر عمر سيف غباش، مساعد وزير 

والدبلوماسية  الثقافية  للشؤون  الدولي  والتعاون  الخارجية 
للفرانكوفونية،  الدولية  المنظمة  أقامته  استقبال  حفل  العامة، 

السياسي  والتعاون  الفرنسية  اللغة  وهي مؤسسة تعمل على نشر 
والثقافي.  واالقتصادي  والتعليمي 

والتعاون  الخارجية  الشامسي، مساعد وزير  وشارك سلطان 
المتحدة رفيعة  الدولية، في فعالية األمم  التنمية  الدولي لشؤون 

في  الملّحة  اإلنسانية  لاحتياجات  االستجابة  بشأن  المستوى 
القرن األفريقي، بما في ذلك الصومال وإثيوبيا وكينيا. 

كما حضر اجتماعاً رفيع المستوى بشأن جهود منع تسرب 
النفط من خزان صافر في البحر األحمر، واجتماعاً حول 

تنمية  المستدامة من خال االستثمار في  التنمية  تحقيق أهداف 
الريف.  سكان 

المنظمات  الوزير لشؤون  الحوسني، مساعد  يعقوب  وحضر 
الدولية، االجتماع الوزاري لحركة عدم االنحياز الذي بحث 
التحديات  لمواجهة  العمل متعدد األطراف  تعزيز  التزامات 

العالمية.

خليفة شاهين المرر يحضر االجتماع الوزاري 
للمنتدى العالمي لمكافحة اإلرهاب

ريم الهاشمي تدعو في كلمة أمام مجلس األمن إلى االلتزام بالقانون الدولي

اإلمـــارات: ضرورة إنهـــــاء األزمــــة األوكرانية بالحوار

نيويورك )االتحاد(

أكدت دولة اإلمارات العربية المتحدة أن السام والتوصل إلى 
وقف األعمال القتالية في أوكرانيا الهدف األسمى، مجددة 
دعوتها لطرفي األزمة وجميع الجهات الفاعلة إلى السعي 

إليجاد حٍل سلمي ينهي األزمة من خال حواٍر جامٍع بّناء.
الدولة  وزيــرة  الهاشمي،  إبراهيم  بنت  وقالت معالي ريم 
لشؤون التعاون الدولي، في كلمة خال اجتماع مجلس األمن 
إَنّ اندالع  الدوليين:  الدولي حول تهديدات السام واألمن 
األزمــة في أوكرانيا كان لها أصــداء مختلفة في المجتمِع 
بشلٍل  تُنذر  أنها  استشعر  البعض  أن  إلى  مشيرةً  الدولي، 
في منظومة العمِل متعدد األطــراف، بينما تخوف آخرون 
من كونها بعث جديد لمخاطر وجودية اعتقد البعض أنها 
اندثرت، فيما اعتبر بعضهم أنها عودة للقطبية التاريخية 

وتداِعياتها الدولية.
وأشــارت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي إلى أن تنوع 
الرؤى انعكس في مواقف الدول التي تضمنت تبايناً حول 
كيفية معالجة األزمــة، والــذي تجسد في مــداوالت مجلس 
األمن. وقالت: »بالرغم مما تحتويه من فروقاٍت واضحٍة إال 
أن مواقف الدول تضمنت أيضاً إجماعاً راجحاً حول مرجعية 
القانوِن الدولي وضرورة احترامه، يعود لكونه الفيصل بين 
ازدهاِر الحضارِة وانعدامها في النظام العالمي«. وأردفت: 
»سن القانون الدولي، كما يعبر ميثاق األمم المتحدة، ضوابط 

السيادة  مبادئ  المبنية على  وممارساتها  الــدول  لتعامات 
واالستقال وحسن الجوار، ووحدة وسامة األرض، والتي 
شكلت روافد ألمِن الدول وإنمائها، وال تمتثل في ذلك لتفاوت 

القوة أو الحجم«.
أن  الدولي  التعاون  لشؤون  الدولة  وزيــرة  معالي  وأكــدت 
اإلمارات لن تحيد عن دعوتها الصريحة ومناشدِتها الثابتة 
لكافة أطراف األزمة لالتزام بالقانوِن الدولي، وبشكل خاص 
القانوِن الدولي اإلنساني، واحترام حدوده والعمل بمقتضياته. 
إَنّ التقارير عن  وفي هذا الصدد، قالت معالي الوزيرة: 
خروقات يومية للقانوِن الدولي اإلنساني تدعو للقلق حول 

مآالت األزمة على المدنيين خصوصاً.
وأشارت إلى »وضِع النساء واألطفال، المهجرين منهم على 
وجه الخصوص، الذين قالت التقارير إنهم تعرضوا باستمرار 
الجريمة  عصابات  قبل  من  واالستغال  الجنسي  للعنف 

المنظمة، بما في ذلك االتجار بالبشر«.
وقالت: »جميعنا يعلم كيف أن للحروب والنزاعات المسلحة 

وقعاً أكثر عنفاً وشدةً على النساء والفتيات، لذلك فإننا نرحب 
بكافة الجهود القائمة، بما في ذلك من قبل مؤسسات األمم 
المتحدة، لمعالجة الوضِع اإلنساني مع مراعاة خصوصية 

عواقب األزمة عليهن«.
وأضافت: »مع ضرورة التوصِل إلى وقف األعمال العدائية 
استدامته  تتطلب  والـــذي  األســمــى،  هدفنا  الــســام  يظل 
مصالحًة شاملًة ُمدّعمًة بالمساءلة والعدالة لضحايا األزمة. 
وكما نكرر ضرورة اضطاع المرأة بدورها في حل النزاِع 
ام بشكٍل كامٍل وفاعٍل ومتساو، والذي يعكس  وإرساء الَسّ
ومركزية  بل  األزمـــة،  في  تجربتها  خصوصية  فقط  ليس 

منظورها في صناعة السام«.
الدولة  الهاشمي، وزيرة  إبراهيم  وأكدت معالي ريم بنت 

لشؤون التعاون الدولي، استمرار
دولة اإلمارات في مسلكها الداعي للحوار وخفض التصعيد 
والتأجيج، وتشجيِع التعاون، وصياغِة توافق يضمن االستقرار 
»نذكر هنا بماحظة مهمة: ال  وقالت:  وبينها.  الــدول  في 
يختلف القانون الدولي عن نظيره المحلي في أن االستثناءات 

منه دون عواقب طبعت الممارسَة في سباٍق إلى القاع«.
إلى  الــنــداء  الــوزيــرة  معالي  الكلمة، جــددت  وفــي ختام 
الطرفين، وجميع الجهات الفاعلة، للسعي لحٍل سلمي ينهي 
هذه األزمة من خال حواٍر جامٍع بّناء يتطلب ترك قنوات 
االتصال مفتوحة وطريِق العودة ُمْشَرَعة، إبقاًء ألفق الحل 

الدبلوماسي.

استدامة السالم تتطلب مصالحًة 
شاملًة مدعومًة بالمساءلة 

والعدالة
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نيويورك )وام( 

زايد  بن  عبداهلل  الشيخ  سمو  التقى 
والتعاون  الخارجية  ــر  وزي نهيان،  آل 
الدولي، في نيويورك، عدداً من وزراء 
أعمال  في  المشاركة  الــدول  خارجية 
لألمم  العامة  للجمعية  ـــ77  ال الــدورة 

المتحدة، كل على حدة. 
جابريليوس  معالي  ســمــوه  والتقى 
ليتوانيا،  وزير خارجية  الندسبيرجيس 
خارجية  وزيــر  ليبافسكي  يان  ومعالي 
وزيــر  راو  زبيجنيو  ومعالي  التشيك، 
أنيكين  ــي  ــال ومــع بــولــنــدا،  ــة  خــارجــي
هويتفيلد وزيرة خارجية مملكة النرويج، 
ومعالي أورماس رينسالو وزير خارجية 
خافيير  جــيــرومــي  ومــعــالــي  أستونيا، 

والكوت وزير خارجية باربادوس. 
المعالي  أصحاب  مع  سموه  وبحث 
القضايا  من  عــدداً  الخارجية  وزراء 
الجمعية  أعمال  على جدول  المدرجة 
إلى  إضافة  المتحدة،  لألمم  العامة 
المستجدات على الصعيدين اإلقليمي 
أوكرانيا  في  األزمــة  ومنها  والــدولــي، 
تحقيق  وسبل  والغذاء،  الطاقة  وأزمة 
االستقرار في السوق العالمي، وتعزيز 
لصون  الــمــبــذولــة  العالمية  الــجــهــود 

السلم واألمن الدوليين. 
الشيخ  أكد سمو  الصدد،  وفي هذا 
نــهــيــان، أهمية  عــبــداهلل بــن زايـــد آل 
والتعاون  العالمية  الشراكات  تعزيز 
الدولي، في مواجهة التحديات الحالية 
لتحفيز  متنوعة  فرص  خلق  أجل  من 

النمو االقتصادي في المجتمعات. 
ــاءات بحث  ــق ــل كــمــا جـــرى خـــال ال
والشراكة  الثنائي  التعاون  عــاقــات 
ــدول في  بين دولــة اإلمـــارات وهــذه ال
االقتصادية  ومنها  كــافــة،  المجاالت 
والثقافية  والتعليمية  واالستثمارية 
الغذائي  واألمن  والزراعية  والسياحية 

ــرهــا من  ــجــددة وغــي ــمــت والــطــاقــة ال
المجاالت. 

التعاون  استعراض سبل تحفيز  وتم 
المناخي،  التغير  مواجهة  في  الدولي 
التقدم  تحقيق  على  التركيز  وأهمية 
بشكل  يرتبط،  الــذي  الملف  هذا  في 
المستدامة  التنمية  بمسارات  مباشر، 
ــار االقــتــصــادي فــي مختلف  ــ واالزدهـ
الدول، كما جرى أيضاً خال اللقاءات 
اإلمارات  دولة  استعدادات  استعراض 
األطـــراف  ــدول  الـ مؤتمر  الستضافة 

COP28 العام المقبل. 
كما التقى سموه، على هامش أعمال 
الدورة الـ77 من الجمعية العامة لألمم 
الكساندرا  جــوانــا  معالي  المتحدة، 
وزيرة خارجية السلفادور، حيث جرى 
البلدين  بين  الثنائية  العاقات  بحث 
وسبل تعزيزها وتطويرها على الصعد 
الشيخ  وقع سمو  اللقاء،  كافة. وعقب 
ومعالي  نهيان  آل  زايـــد  بــن  عــبــداهلل 
السلفادور على مذكرة  وزيرة خارجية 
السياسية  الــمــشــاورات  بشأن  تفاهم 

بين البلدين. 
ــي جــوانــا  ــال ــع كــمــا وقـــع ســمــوه وم
بشأن  تفاهم  مذكرة  على  الكساندرا 
إنشاء لجنة مشتركة بين دولة اإلمارات 

والسلفادور. 
بنت  ــم  ري معالي  الــلــقــاءات،  حضر 
إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون 
بنت  مريم  ومعالي  الــدولــي،  التعاون 
وزيرة  المهيري،  حــارب  سعيد  محمد 
ومعالي  والــبــيــئــة،  الــمــنــاخــي  التغير 
مساعدة  نسيبة،  زكــي  النــا  السفيرة 
ــاون الــدولــي  ــع ــت وزيـــر الــخــارجــيــة وال
الدائمة  المندوبة  السياسية،  للشؤون 
وعمر  المتحدة،  األمـــم  ــدى  ل للدولة 
غـــبـــاش، مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
الثقافية  للشؤون  الــدولــي  والــتــعــاون 

والدبلوماسية العامة.

عبداهلل بن زايد يتبادل الحديث مع جيرومي خافيير والكوت

عبداهلل بن زايد أثناء تبادل الحديث مع زبيجنيو راو 

نيويورك )وام( 

وزيــر  نهيان،  آل  ــد  زاي بــن  عــبــداهلل  الشيخ  سمو  التقى 
الخارجية والتعاون الدولي، معالي كارلوس ألبيرتو فرانسا 
وزير خارجية البرازيل، وذلك على هامش أعمال الدورة 

الـ 77 للجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك. 
بين  الثنائية  العاقات  اللقاء،  خال  الجانبان،  وبحث 
التعاون  روابــط  تعزيز  وآفــاق  والبرازيل،  ــارات  اإلم دولــة 
االستثمارية  ومــنــهــا  كــافــة،  الــمــجــاالت  فــي  الــمــشــتــرك 
من  عدد  استعراض  جرى  كما  والتجارية.  واالقتصادية 
العامة  الجمعية  أعمال  جــدول  على  المدرجة  القضايا 
لألمم المتحدة، باإلضافة إلى سبل تعزيز الجهود العالمية 

المبذولة في مواجهة التغير المناخي. 
حضر اللقاء، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة 
زكي  النا  السفيرة  ومعالي  الدولي،  التعاون  لشؤون  دولة 
نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون 

السياسية، المندوبة الدائمة للدولة لدى األمم المتحدة.

عبداهلل بن زايد وكارلوس ألبيرتو فرانسا خالل اللقاء

كارلوس ألبيرتو فرانسا أثناء اللقاء عبداهلل بن زايد خالل لقائه كارلوس ألبيرتو فرانسا في نيويورك

استعراض سبل تعزيز الجهود العالمية 
المبذولة في مواجهة التغير المناخي 

خالل لقائه كارلوس ألبيرتو فرانسا في نيويورك

عبدالله بن زايد يبحث آفاق تعزيز التعاون مع البرازيل

مناقشة عدد من القضايا 
المدرجة على جدول 

أعمال الجمعية العامة  

مناقشة التعاون الثنائي والشراكات 
االقتصادية واالستثمارية والتعليمية 

عبداهلل بن زايد في حديث مع جوانا الكساندرا

عبداهلل بن زايد وأنيكين هويتفيلد

عبداهلل بن زايد خالل لقائه مع يان ليبافسكي 

عبداهلل بن زايد خالل لقائه مع جابريليوس الندسبيرجيس

عبداهلل بن زايد متحدثًا إلى أورماس رينسالو

عبداهلل بن زايد وجوانا الكساندرا عقب توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة

خالل لقائه عددًا من وزراء خارجية الدول المشاركة في الجمعية العامة لألمم المتحدة

عبدالله بن زايد يؤكد أهمية تعزيز 

الشراكات العاملية ملواجهة التحديات

تــــوقيع مذكرتي تفاهم بين اإلمــــارات والسلفــــــادور بشأن المشـــــاورات السيــــاسية وإنشـــاء لجنة مشتركة

استعراض 
استعدادات 

اإلمارات 
الستضافة 

مؤتمر 
 »COP28«

العام المقبل

بحث األزمة 
في أوكرانيا 
وأزمة الطاقة 
والغذاء 
وتحقيق 
استقرار 
السوق 
العالمي

ستولتنبرغ 
يؤكد 
اإلسهامات 
البارزة للدولة 
في تحقيق 
السالم 
وتعزيز األمن 
إقليميًا 
وعالميًا

إشادة 
بالجهود 

اإلماراتية 
اإلنسانية 
واإلنمائية 

البارزة التي 
يمتد تأثيرها 
إلى مختلف 
أنحاء العالم

التركيز على 
تحقيق 

التقدم في 
مواجهة 

التغير 
المناخي 

التأكيد على 
تعزيز الجهود 
العالمية 
المبذولة 
لصون السلم 
واألمن 
الدوليين

اإلمـــــارات: 

نيويورك )وام( 

التقى سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان، 
معالي  الــدولــي،  والــتــعــاون  الخارجية  ــر  وزي
لحلف شمال  العام  األمين  ستولتنبرغ،  ينس 

األطلسي »الناتو«. 
جرى خال اللقاء الذي عقد على هامش 
في  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  أعمال 
دولة  بين  الثنائي  التعاون  بحث  نيويورك، 
اإلمارات وحلف الناتو، بما يسهم في تعزيز 

األمن واالستقرار اإلقليمي والدولي. 
المستجدات  الــجــانــبــان  اســتــعــرض  كــمــا 
وتبادال  والعالمية،  اإلقليمية  الساحتين  على 
من  عــدداً  وناقشا  بشأنها،  النظر  وجهات 
ــدول أعــمــال  ــمــدرجــة عــلــى جــ الــقــضــايــا ال

الجمعية العامة لألمم المتحدة. 
آل  زايــد  بــن  عــبــداهلل  الشيخ  وأكــد سمو 
نهيان، خال اللقاء، أن دولة اإلمارات وحلف 

شراكة  تجمعهما  »الناتو«  األطلسي  شمال 
في  االســتــقــرار  تعزيز  إلــى  تهدف  متميزة، 
الدوليين،  واألمــن  السلم  وصــون  المنطقة، 

التعاون  تنمية  على  الــحــرص  ــى  إل مشيراً 
الثنائي بين الجانبين في مختلف المجاالت. 
ستولتنبرغ،  ينس  معالي  أكد  جانبه،  من 
ــارزة الــتــي تــقــوم بها دولــة  ــب اإلســهــامــات ال
المنطقة،  فــي  الــســام  لتحقيق  اإلمـــارات 
ــن واالســـتـــقـــرار اإلقــلــيــمــي  ــ وتــعــزيــز األمـ
اإلنسانية  بــجــهــودهــا  مــشــيــداً  والــعــالــمــي، 
إلى  تأثيرها  يمتد  التي  البارزة  واإلنمائية 

مختلف أنحاء العالم. 
إبراهيم  بنت  ريــم  معالي  الــلــقــاء،  حضر 
الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، 
مساعدة  نسيبة،  زكي  النا  السفيرة  ومعالي 
للشؤون  الــدولــي  والتعاون  الخارجية  ــر  وزي
لدى  للدولة  الدائمة  المندوبة  السياسية، 

األمم المتحدة.

عبداهلل بن زايد في حديث مع أمين عام حلف »الناتو« )تصوير: سعيد جمعوه(

عبدهللا بن زايد يلتقي ينس ستولتنبرغ في نيويورك ويؤكد الحرص على تنمية التعاون

شـــــراكة متميــــزة مع »النــــــــــــاتو«

لتعــــــزيز استقـــــــرار املنطقة

نيويورك )وام( 

التقى سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل 
نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، 
خارجية  وزيــر  كوليبا،  دميتري  معالي 
أعمال  هامش  على  وذلـــك  أوكــرانــيــا، 
لألمم  العامة  للجمعية   77 الـــ  الــدورة 

المتحدة في نيويورك. 
وجرى، خال اللقاء، بحث العاقات 
وأوكرانيا،  اإلمـــارات  دولــة  بين  الثنائية 
كافة،  الــمــجــاالت  فــي  تعزيزها  وسبل 
السيما األمن الغذائي والتبادل التجاري. 
كما اســتــعــرض الــجــانــبــان تــطــورات 
األزمة في أوكرانيا، وأكد سمو الشيخ 

عبداهلل بن زايــد آل نهيان - في هذا 
ــارات  ــ ــة اإلم الــصــدد - اســتــعــداد دولـ
للمساهمة في دعم الجهود كافة الرامية 
السام من  وإرســاء  إلعادة االستقرار، 

خال الحل الدبلوماسي المستدام. 
حضر اللقاء، معالي ريم بنت إبراهيم 
التعاون  لشؤون  دولة  وزيــرة  الهاشمي، 
الـــدولـــي، ومــعــالــي مــريــم بــنــت محمد 
التغير  ــرة  وزي المهيري،  حــارب  سعيد 
المناخي والبيئة، ومعالي السفيرة النا 
الخارجية  وزيــر  مساعدة  نسيبة،  زكي 
السياسية،  للشؤون  الدولي  والتعاون 
األمم  لــدى  للدولة  الدائمة  المندوبة 

المتحدة. ريم الهاشمي ومريم المهيري وجانب من الحضور خالل اللقاء

التقى دميتري كوليبا على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة

ندعم جهود السالم بأوكرانيا عبر الدبلوماسية

عبدهللا بن زايد:

 تعزيز العالقات في  األمن 
الغذائي والتبادل التجاري 

 دعم مساعي إعادة 
االستقرار إلى أوكرانيا

 عبداهلل بن زايد 
وجوانا الكساندرا 

يوقعان على مذكرة 
تفاهم بشأن المشاورات 
السياسية بين اإلمارات 

والسلفادور

عبداهلل بن زايد لدى لقائه ينس ستولتنبرغ في نيويورك

عبداهلل بن زايد خالل لقائه دميتري كوليبا في نيويورك

على هامش الدورة الـ77 للجمعية
العامة لألمم المتحدة

وفد اإلمارات يعقد
لقاءات رفيعة المستوى 

في نيويورك

)وام(  نيويورك 

عقد وفد دولة اإلمارات، المشارك في أعمال الدورة السابعة 
من  العديد  المتحدة،  لألمم  العامة  للجمعية  والسبعين 

والثنائية.  األطراف  متعددة  المستوى،  رفيعة  االجتماعات 
فقد التقى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير 
المتقدمة، كًا على حدة: معالي د.  والتكنولوجيا  الصناعة 
والتكنولوجيا  المناخي  والتغير  البيئة  وزيرة  أمينات شونا، 

في جزر المالديف، ومعالي د. جان دارك موجواماريا، وزيرة 
البيئة في جمهورية رواندا، وديفيد مالباس، رئيس مجموعة 

البنك الدولي، وألوك شارما، رئيس الدورة السادسة والعشرين 
لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير 

المناخ »كوب26«، وبورج براندي، رئيس المنتدى االقتصادي 
للمفوضية  التنفيذي  الرئيس  نائب  تيمرمانس،  وفرانس  العالمي، 

لمعهد  التنفيذي  والرئيس  الرئيس  داسغوبتا،  وآني  األوروبية، 
العالمية.  الموارد 

كما حضر معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، االجتماع 
العالمي لمكافحة اإلرهاب.  للمنتدى  الثاني عشر  العام  الوزاري 

وشارك معاليه في عشاء معهد السام الدولي على المستوى 
الوزاري المعني بآخر التطورات في أوروبا والمتغيرات في 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، والذي استضافته دولة 
ويلسون.  قطر ومركز 

من جانبه، اجتمع معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، 
وزير دولة، مع فخامة حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية 

الصومال االتحادية، كما كان لمعاليه نقاش مثمر مع فخامة 
ومعالي  بوروندي،  رئيس جمهورية  ندايشيميي،  إيفاريست 

ليسوتو.  وزراء مملكة  رئيس  مويكيتسي ماجورو، 
كما التقى معاليه عدداً من الوزراء، بما في ذلك معالي 

فريدريك شافا، وزير الخارجية في زيمبابوي، ومعالي سيمون 
وزير خارجية جمهورية غينيا االستوائية.  إيسونو،  أويونو 
واجتمع معاليه مع كريستيان باك، مدير إدارة الشؤون 

واألدنى«  والشرق األوسط  الاتينية  وأميركا  »أفريقيا  السياسية 
في وزارة الخارجية األلمانية. 

والتقى معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، معالي 
الخارجية في جزر  والتجارة  الخارجية  جيريمايا مانيلي، وزير 

سليمان. 
من جانٍب آخر، حضر عمر سيف غباش، مساعد وزير 

والدبلوماسية  الثقافية  للشؤون  الدولي  والتعاون  الخارجية 
للفرانكوفونية،  الدولية  المنظمة  أقامته  استقبال  حفل  العامة، 

السياسي  والتعاون  الفرنسية  اللغة  وهي مؤسسة تعمل على نشر 
والثقافي.  واالقتصادي  والتعليمي 

والتعاون  الخارجية  الشامسي، مساعد وزير  وشارك سلطان 
المتحدة رفيعة  الدولية، في فعالية األمم  التنمية  الدولي لشؤون 

في  الملّحة  اإلنسانية  لاحتياجات  االستجابة  بشأن  المستوى 
القرن األفريقي، بما في ذلك الصومال وإثيوبيا وكينيا. 

كما حضر اجتماعاً رفيع المستوى بشأن جهود منع تسرب 
النفط من خزان صافر في البحر األحمر، واجتماعاً حول 

تنمية  المستدامة من خال االستثمار في  التنمية  تحقيق أهداف 
الريف.  سكان 

المنظمات  الوزير لشؤون  الحوسني، مساعد  يعقوب  وحضر 
الدولية، االجتماع الوزاري لحركة عدم االنحياز الذي بحث 
التحديات  لمواجهة  العمل متعدد األطراف  تعزيز  التزامات 

العالمية.

خليفة شاهين المرر يحضر االجتماع الوزاري 
للمنتدى العالمي لمكافحة اإلرهاب

ريم الهاشمي تدعو في كلمة أمام مجلس األمن إلى االلتزام بالقانون الدولي

اإلمـــارات: ضرورة إنهـــــاء األزمــــة األوكرانية بالحوار

نيويورك )االتحاد(

أكدت دولة اإلمارات العربية المتحدة أن السام والتوصل إلى 
وقف األعمال القتالية في أوكرانيا الهدف األسمى، مجددة 
دعوتها لطرفي األزمة وجميع الجهات الفاعلة إلى السعي 

إليجاد حٍل سلمي ينهي األزمة من خال حواٍر جامٍع بّناء.
الدولة  وزيــرة  الهاشمي،  إبراهيم  بنت  وقالت معالي ريم 
لشؤون التعاون الدولي، في كلمة خال اجتماع مجلس األمن 
إَنّ اندالع  الدوليين:  الدولي حول تهديدات السام واألمن 
األزمــة في أوكرانيا كان لها أصــداء مختلفة في المجتمِع 
بشلٍل  تُنذر  أنها  استشعر  البعض  أن  إلى  مشيرةً  الدولي، 
في منظومة العمِل متعدد األطــراف، بينما تخوف آخرون 
من كونها بعث جديد لمخاطر وجودية اعتقد البعض أنها 
اندثرت، فيما اعتبر بعضهم أنها عودة للقطبية التاريخية 

وتداِعياتها الدولية.
وأشــارت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي إلى أن تنوع 
الرؤى انعكس في مواقف الدول التي تضمنت تبايناً حول 
كيفية معالجة األزمــة، والــذي تجسد في مــداوالت مجلس 
األمن. وقالت: »بالرغم مما تحتويه من فروقاٍت واضحٍة إال 
أن مواقف الدول تضمنت أيضاً إجماعاً راجحاً حول مرجعية 
القانوِن الدولي وضرورة احترامه، يعود لكونه الفيصل بين 
ازدهاِر الحضارِة وانعدامها في النظام العالمي«. وأردفت: 
»سن القانون الدولي، كما يعبر ميثاق األمم المتحدة، ضوابط 

السيادة  مبادئ  المبنية على  وممارساتها  الــدول  لتعامات 
واالستقال وحسن الجوار، ووحدة وسامة األرض، والتي 
شكلت روافد ألمِن الدول وإنمائها، وال تمتثل في ذلك لتفاوت 

القوة أو الحجم«.
أن  الدولي  التعاون  لشؤون  الدولة  وزيــرة  معالي  وأكــدت 
اإلمارات لن تحيد عن دعوتها الصريحة ومناشدِتها الثابتة 
لكافة أطراف األزمة لالتزام بالقانوِن الدولي، وبشكل خاص 
القانوِن الدولي اإلنساني، واحترام حدوده والعمل بمقتضياته. 
إَنّ التقارير عن  وفي هذا الصدد، قالت معالي الوزيرة: 
خروقات يومية للقانوِن الدولي اإلنساني تدعو للقلق حول 

مآالت األزمة على المدنيين خصوصاً.
وأشارت إلى »وضِع النساء واألطفال، المهجرين منهم على 
وجه الخصوص، الذين قالت التقارير إنهم تعرضوا باستمرار 
الجريمة  عصابات  قبل  من  واالستغال  الجنسي  للعنف 

المنظمة، بما في ذلك االتجار بالبشر«.
وقالت: »جميعنا يعلم كيف أن للحروب والنزاعات المسلحة 

وقعاً أكثر عنفاً وشدةً على النساء والفتيات، لذلك فإننا نرحب 
بكافة الجهود القائمة، بما في ذلك من قبل مؤسسات األمم 
المتحدة، لمعالجة الوضِع اإلنساني مع مراعاة خصوصية 

عواقب األزمة عليهن«.
وأضافت: »مع ضرورة التوصِل إلى وقف األعمال العدائية 
استدامته  تتطلب  والـــذي  األســمــى،  هدفنا  الــســام  يظل 
مصالحًة شاملًة ُمدّعمًة بالمساءلة والعدالة لضحايا األزمة. 
وكما نكرر ضرورة اضطاع المرأة بدورها في حل النزاِع 
ام بشكٍل كامٍل وفاعٍل ومتساو، والذي يعكس  وإرساء الَسّ
ومركزية  بل  األزمـــة،  في  تجربتها  خصوصية  فقط  ليس 

منظورها في صناعة السام«.
الدولة  الهاشمي، وزيرة  إبراهيم  وأكدت معالي ريم بنت 

لشؤون التعاون الدولي، استمرار
دولة اإلمارات في مسلكها الداعي للحوار وخفض التصعيد 
والتأجيج، وتشجيِع التعاون، وصياغِة توافق يضمن االستقرار 
»نذكر هنا بماحظة مهمة: ال  وقالت:  وبينها.  الــدول  في 
يختلف القانون الدولي عن نظيره المحلي في أن االستثناءات 

منه دون عواقب طبعت الممارسَة في سباٍق إلى القاع«.
إلى  الــنــداء  الــوزيــرة  معالي  الكلمة، جــددت  وفــي ختام 
الطرفين، وجميع الجهات الفاعلة، للسعي لحٍل سلمي ينهي 
هذه األزمة من خال حواٍر جامٍع بّناء يتطلب ترك قنوات 
االتصال مفتوحة وطريِق العودة ُمْشَرَعة، إبقاًء ألفق الحل 

الدبلوماسي.

استدامة السالم تتطلب مصالحًة 
شاملًة مدعومًة بالمساءلة 

والعدالة
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هدى جاسم )بغداد(

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن تنظيم 
»داعش« اليزال يشكل تهديداً، داعياً دول العالم إلى 
االستمرار في مطاردة فلول التنظيم اإلرهابي حتى 

القضاء عليه بشكل نهائي.
وأضــاف حسين في مقابلة صحفية على هامش 
اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة: »يجب أن 
نأخذ األمر على محمل الجد ألنهم عندما بدأوا كانوا 
أيضاً صغاراً«. وتابع: أن »محاربة داعش ال يجب أن 
تقتصر على الوسائل العسكرية، بل من خالل طرق 
وهذا  كأيديولوجية،  ومحاربته  التعليم  من  مختلفة 
تهديداً  النهاية يشكل  المزيد، ألنه في  لبذل  يحتاج 

للبشرية«.
العمليات  قــيــادة  بــاســم  المتحدث  قـــال  بــــدوره، 
المشتركة، في العراق، اللواء تحسين الخفاجي، إن 

عدد عناصر تنظيم »داعش« في البالد قليل جداً.

لــه، أمــس: »عدد  وأوضــح الخفاجي، في تصريح 
عناصر داعش اإلرهابي في العراق قليل جداً يصل 
إلى أقل من ألف عنصر أغلبهم محليون ومنتشرون 

على 4 أو 5 مفارز«.
العمليات  »قــيــادة  أن  العسكري  المسؤول  وأكـــد 
الحدود،  إجــراءات مهمة بضبط  اتخذت  المشتركة 
ومتهيئة ألي طارئ يحدث على الحدود«، مشيراً إلى 
أن »هناك تعزيزاً للخطوط الدفاعية في الحدود مع 
سوريا، حيث تم وضع خطين دفاعيين: األول يتمثل 
بقيادة حرس الحدود، والثاني يتمثل بالجيش العراقي، 

باإلضافة إلى الحواجز الكونكريتية وأبراج المراقبة«.
ــان الجيش   أرك وفــي سياق متصل، أصــدر رئيس 
اهلل،  يار  رشيد  األمير  عبد  الركن  الفريق  العراقي 
الركن  أول  الفريق  المشتركة  العمليات  قائد  ونائب 
التوجيهات  من  جملة  أمــس،  الشمري،  األمير  عبد 

والتوصيات بتأمين العاصمة بغداد.
وقالت وزارة الدفاع، في بيان صحافي: إن »يار اهلل 
والشمري ترأسا مؤتمراً أمنياً موسعاً لكافة القيادات 

واألجهزة األمنية في قيادة عمليات بغداد«.
وأضافت أن »المؤتمر تناول مجمل األوضاع األمنية 
وأبــرز  بــغــداد  العاصمة  بتأمين  الكفيلة  والخطط 

المعوقات التي تواجه سير العمل«.
وأشارت إلى أن »رئيس أركان الجيش ونائب قائد 
التوجيهات  من  جملة  أصــدرا  المشتركة  العمليات 
وتكثيف  والحذر  الحيطة  توخي  بشأن  والتوصيات 
يؤّمن  بما  الخطط  وتحديث  االستخباري  الجهد 

العاصمة من أي تهديد«.

العراق: »داعش« ال يزال يشكل تهديدًا

أحمد مراد )عواصم(

أعربت السعودية والواليات المتحدة وفرنسا عن دعمها لبنان، ودعت إلى إجراء 
االنتخابات الرئاسية في موعدها، وتشكيل حكومة قادرة على تطبيق اإلصالحات 

الالزمة لمعالجة األزمتين السياسية واالقتصادية.
جاء ذلك في بيان مشترك، فجر أمس، عقب لقاء ممثلين من الدول الثالث 
على هامش اجتماعات الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة 

في نيويورك.
المستمر  بالدهم  »دعم  عن  البيان،  في  الثالث،  الــدول  خارجية  وزراء  وعبَّر 
اللبناني النتخاب رئيس  البرلمان  لبنان وأمنه واستقراره، ومع استعداد  لسيادة 
للجمهورية جديد«. وشددوا على »أهمية إجراء االنتخابات الرئاسية في موعدها 
المحدد وفق الدستور، وانتخاب رئيس يمكنه توحيد الشعب اللبناني ويعمل مع 

الجهات الفاعلة اإلقليمية والدولية لتجاوز األزمة الحالية«.
كما دعا الوزراء إلى »تشكيل حكومة قادرة على تطبيق اإلصالحات الهيكلية 
واالقتصادية الالزمة لمعالجة األزمة السياسية واالقتصادية في لبنان، وتحديداً 

اإلصالحات الضرورية للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي«.
جانب  من  للبنان  جديد  رئيس  انتخاب  مهلة  بدأت  الجاري،  سبتمبر  ومطلع 

أعضاء مجلس النواب، وتنتهي في 31 أكتوبر المقبل، وذلك خلفاً للرئيس الحالي 
ميشال عون الذي يتولى المنصب منذ عام 2016.

السياسية  األزمتين  يعمق  محتمل  رئاسي  فراغ  حدوث  من  مخاوف  ثمة  لكن 
رئاسي  فراغ  األذهــان  إلى  يعيد  ما  وخالفات،  متغيرات  ظل  في  واالقتصادية، 

استمر 29 شهراً وانتهى بانتخاب عون.
توافقياً  القادم  الرئيس  كان  إن  يهم  ال  أنه  لـ»االتحاد«  لبنانيون  خبراء  وأكد 
المعيشية  األوضــاع  يُرمم  إنقاذ  ببرنامج  يأتي  أن  المهم  ولكن  توافقي،  غير  أو 
الصعبة، ويعالج األزمات التي يشهدها لبنان، مشددين أنه ال وقت لـ»المسكنات«، 
العالمية،  والخريطة  العربي،  لبنان للحضن  إعادة  لرئيس قادر على  األوان  وآن 

والمجتمع الدولي.
وشدد المحلل السياسي اللبناني يوسف دياب، في تصريحات لـ »االتحاد« على 
حاجة لبنان إلى »رئيس ُمنقذ« يتعاون مع رئيس الحكومة المقبلة من أجل تشكيل 

»حكومة إنقاذ«، وال بد من عالج جذري لألزمة وأبعادها المختلفة.
وقال دياب إن »لبنان ليس بحاجة إلى رئيس توافقي بمواصفات ال قيمة لها، 
األمر الذي يُشكل أزمة في حد ذاته، فالتصورات المطروحة ال تخرج عن كونه 

رئيس تسوية مصالح، األمر الذي يُعد امتداداً للنهج السابق«.
وأكد المحلل السياسي أن لبنان يُريد رئيساً قادراً على اتخاذ قرارات إصالحية 

تُعيد ثقة الشعب في الرئاسة، ويعمل على تشكيل حكومة قوية كاملة الصالحيات، 
وغير خاضعة لتأثير وحسابات األحزاب والقوى السياسية الغارقة في الفساد 

الذي جعل البالد على وشك االنهيار.
ونوه دياب إلى ضرورة أن يكون الرئيس القادم قادراً على إعادة بناء الجسور مع 
العالم العربي، خاصة دول الخليج، بعدما تسببت السياسات الحالية و»حزب اهلل« 
في تراجعها، معتبراً أن األوان قد حان ليعود لبنان إلى الحضن العربي والخريطة 

العالمية عبر بناء عالقات جديدة للوقوف بجواره حتى يخرج من أزمته.
في  الباحثة  مرسل،  محاسن  اللبنانية  االقتصادية  المحللة  أوضحت  بدورها، 
عنيفة  ونقدية  ومالية  اقتصادية  بأزمة  يمر  لبنان  أن  الدولي،  المالي  القانون 
وكل  واقتصادياً،  وسياسياً  أمنياً  سقوطه  من  تــزداد  والمخاوف  متناهية،  وال 
إنقاذ سياسية  رئيس صاحب خطة  إلى  الحاجة  تؤكد  وغيرها  المعطيات  هذه 

واقتصادية تُقيم البلد من عثرته وكبوته قبل فوات األوان.
أو غير  وأكدت محاسن لـ»االتحاد« أنه ال يهم إن كان الرئيس القادم توافقياً 
وينهي  المعيشية  األوضــاع  يُرمم  إنقاذ  ببرنامج  يأتي  أن  المهم  ولكن  توافقي، 
األزمات، فالمسألة ال تتوقف على مجيء رئيس توافقي فقط، فال بد أن يشمل 
الحل االنطالق بعجلة اإلصالحات االقتصادية والمالية والنقدية، وتنظيف سجل 

لبنان من الجرائم المالية.

متظاهرون يرفعون األعالم اللبنانية وسط بيروت )أرشيفية(

دعت إلى إجراء االنتخابات الرئاسية في موعدها وتشكيل حكومة قادرة على تطبيق اإلصالحات

السعودية وأميركا وفرنسا تؤكد دعم لبنان

«: البالد  خبراء لـ »
ليست بحاجة إلى رئيس 
توافقي بل إلى رئيس 

ينهي األزمات

على الرئيس القادم إعادة 
بناء الجسور مع العالم 

العربي والمجتمع الدولي 

البرهان: ملتزمون بتحقيق السالم 
والتحول الديمقراطي في السودان

أسماء الحسيني )الخرطوم(

 تــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة 
الفتاح  عبد  الفريق  السودان  في 
الديمقراطي  بالتحول  البرهان، 
انتخابات  إجـــراء  عبر  ــالده  ب فــي 

شفافة.
أمام  كلمة  البرهان خالل  وقال 
المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية 
بالعمل  »ملتزمون  الـــ77:  بدورتها 
ــى تــحــقــيــق الـــســـالم وتــعــزيــز  عــل
للتحول  وصــوالً  السلمي  االنتقال 
الديمقراطي عبر انتخابات نزيهة 

وشفافة«.
وأضــــــاف: »قـــررنـــا انــســحــاب 
الحوار  من  العسكرية  المؤسسة 
للقوى  المجال  إلتاحة  والسلطة 

وجدد  حكومة«.  لتشكيل  المدنية 
مع  العمل  مواصلة  على  التأكيد 
االنتقال  لــدعــم  األمــمــيــة  البعثة 
مؤكداً  ــســودان،  ال فــي  السياسي 
مع  التعاون  استمرار  على  أيضاً 
المتواجدة  المتحدة  األمــم  قــوات 
فــي أبــيــي. وقـــال: »قــدمــنــا كافة 
التوافق  لتحقيق  الــدعــم  أشــكــال 
جوبا  اتفاق  أن  معتبراً  الوطني«، 
ــســالم  لــلــســالم حــقــق األمــــن وال
ــور.  دارفـ إقليم  فــي  واالســتــقــرار 
كافة  »قدمنا  حديثه:  في  ومضى 
الثالثية  لــآلــيــة  الــدعــم  أشــكــال 
فترة  عملها  استغرق  ذلــك  ورغــم 
المطلوب  تحقق  لم  لكنها  طويلة 
منها ما عّقد مسار حوار التوافق 

الوطني«.

 نيويورك )وام(

ويعتبر المؤتمر الدولي للعلوم، واحداً من أهم األحداث 
المتحدة،  األمــم  عليه  تشرف  التي  الــدولــيــة  العلمية 
وتستمر جلساته وأنشطته حتى 30 من سبتمبر الجاري 
في مدينة نيويورك، وعبر الجلسات االفتراضية، وتتنوع 
أنشطته بين الجلسات الموضوعية والعلمية، والتي تصل 
إلى 400 جلسة، إضافة إلى 20 محاضرة رئيسة يلقيها 
علماء بارزون ومفكرون مبتكرون، وتغطي قضايا التربة، 
والتنوع البيولوجي، والمعرفة األصلية، والمواد، والمياه 
بها  يشارك  جلسات،   4 المؤتمر  يضم  كما  النظيفة، 
100 وزير في مجاالت العلوم والصحة والبيئة والمناخ 
والصناعة والتنظيم، إضافة إلى نحو 100 ألف مشارك 
من الخبراء والمتخصصين حول العالم، سواء حضورياً 

أو عبر اإلنترنت. 
ياسر  اإلنــمــائــيــة«  المتحدة  األمـــم  »جلسة  وتـــرأس 
وأدارتــهــا  الــوطــن،  لصندوق  الــعــام  المدير  الــقــرقــاوي، 
تاتيانا أنتونيل أبيال مؤسس ومدير مجموعة »جومبوك« 

فرانسيس  ديانا  الدكتورة  من  كل  بها  وتحدث  الدولية، 
أثر  مــوضــوع  تناولت  والــتــي  خليفة،  بجامعة  األســتــاذ 
التغيرات المناخية على اإلمارات والشرق األوسط ككل، 
وطرق الحد منها، والدكتورة نيكوالت كالفيت من جامعة 
وطرحت  النظيفة،  الطاقة  أهمية  تناولت  التي  خليفة، 

الطاقة الشمسية كبديل مهم. 
برنامج  مدير  محمود  محمد  الــدكــتــور  تحدث  كما 
ووينستون  األوســط،  الشرق  بمعهد  المناخ  مع  التكيف 

كوي مدير قسم بهيئة البيئة بأبوظبي. 
إن  الجلسة،  افتتاح  خــالل  الــقــرقــاوي،  ياسر  وقــال 
والعالم  ــارات  اإلم دولــة  تواجه  التي  البيئية  التحديات 
أجمع، والتي تفاقمت بسبب االحتباس الحراري، وندرة 
المياه والجفاف، وارتفاع مستوى سطح البحر والجفاف، 
أن  المناخ، مؤكداً  تغير  لتأثيرات  جعلتنا جميعاً عرضة 
كبيراً  اهتماماً  تولي  اإلمــارات  بدولة  الرشيدة  القيادة 
من  العديد  أنــجــزت  حيث  التحديات،  هــذه  لمواجهة 
المبادرات المبتكرة والخالقة، للحد من اآلثار السلبية 

للتغير المناخي. 

وأضاف القرقاوي إن اإلمارات اتخذت من العلم سبياًل 
آثــاره على المجتمع  المناخ، والحد من  للتعامل مع تغير 
واالقتصاد، وشكلت فرقاً علمية وبحثية لتقديم االقتراحات 
وأن  بــارزة،  دولية  بخبرات  مستعينة  العلمية  والمبادرات 
صندوق الوطن يسعى، بكل قوة وبتوجيهات مباشرة من 
التسامح  وزيــر  نهيان  آل  مبارك  بن  نهيان  الشيخ  معالي 
والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، لدعم الجهود 

والمبادرات التي يتم إطالقها في هذا الصدد. 
وعن تعامل اإلمارات مع التغيرات البيئية والمناخية، 
مبكراً،  بــدأت  اإلماراتية  الجهود  أن  القرقاوي  أوضــح 
عقود  أربعة  طــوال  البيئي  العمل  مسيرة  شهدت  حيث 

تطورات مهمة على الصعيد المؤسسي. 
المشاركون  الــدولــيــون  الخبراء  أشــاد  جانبهم  مــن   
التي  المبتكرة  والمبادرات  الكبيرة  بالجهود  بالجلسة 
السلبية  ــار  اآلث من  للحد  خاللها  من  اإلمـــارات  تسعى 
أن  يمكن  متميزة  تجربة  تمثل  والتي  المناخي،  للتغير 
تكون مثاالً واضحاً تستفيد منه الدول والحكومات حول 

العالم.

مشاركة فاعلة لصندوق الوطن وجامعة خليفة في جلسات مؤتمر العلوم باألمم المتحدة

اإلمــــــــارات.. مـــواجهة التغيرات املنـــــــــاخية بالعلم

شارك صندوق الوطن وجامعة خليفة 

في الجلسة الدولية االفتراضية 

بالمؤتمر الدولي للعلوم الذي انطلق 

لمناقشة أهم 5 قضايا تهم البشرية 

في المرحلة الراهنة، وذلك ضمن 

أنشطة وفعاليات الجمعية العامة 

لألمم المتحدة في دورتها الـ77. 

وتناولت الجلسة التي تم تخصيصها 

لبحث تغير المناخ وآثاره المتوقعة 

في منطقة الشرق األوسط، مناقشة 

سبل الحد من انعكاساته السلبية 

على المجتمع واالقتصاد، إلى جانب 

أهم المبادرات اإلماراتية التي يجري 

العمل عليها حاليًا للمساعدة 

على التكيف والتخفيف من آثار 

التغير المناخي، وخفض تكلفة أزمة 

المناخ على صحة البشر ورفاههم، 

مع تمكين التنمية االقتصادية 

المستدامة. 

ياسر القرقاوي: 
الدولة تمتلك 

تجربة رائدة 
لمواجهة التغيرات 
المناخية عمرها 4 

عقود

صندوق الوطن 
يدعم جهود الحد 
من اآلثار السلبية 

ألزمة المناخ

تعزيز الخطوط الدفاعية
في الحدود مع سوريا خشية 

تسلل إرهابيين 
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وفـــــاة 34 مهـــاجرًا
قبــــــالة شواطـــئ سوريا

مئات الوفيات بسبب تفشي 
»المالريا« في باكستان

بعد أيام على انطالقهم من لبنان

دمشق )االتحاد(

أعلنت وزارة النقل السورية، أمس، 
متوفين  شخصاً   34 على  العثور 
قبالة الشواطئ السورية بعد أيام 
شمال  من  زورقــهــم  انطالق  على 
لبنان. وقال المدير العام للموانئ 
قبرصلي  سامر  العميد  البحرية 
اآلن  تعمل  »كوادرنا  إن  بيان:  في 
زورق  إنــقــاذ  على  جــهــودهــا  بكل 
المنطار  منطقة  مــقــابــل  بــحــري 
على  مواقع  وعــدة  أرواد  وجزيرة 
شــاطــئ طــرطــوس«، مــشــيــراً إلى 
أنه تم العثور على 34 حالة وفاة، 
إسعافهم  تم  الناجين  من  وعــدداً 
ــى »مــســتــشــفــى الـــبـــاســـل« في  ــ إل

طرطوس.
قولهم  ناجين  عن  البيان  ونقل 

لبنان  مــن  انــطــلــق  ــزورق  ــ ــ »ال إن 
أيــام  ــدة  عـ مــنــذ  الــمــنــيــة  منطقة 
ركاب  متنه  وعلى  الهجرة،  بقصد 
منذ  عدة«.وتتكرر  جنسيات  من 
ــهــجــرة غير  ــة ال ســـنـــوات مــحــاول

الشرعية من لبنان.
ــاع  ــ ــّل تـــــــرّدي األوضــ ــ ــي ظـ ــ وفـ
تضاعف  والمعيشية،  االقتصادية 
يحاولون  الذين  المهاجرين  عدد 
ــحــراً وغــالــبــاً مــا تكون  الــفــرار ب
األوروبية  الدولة  قبرص،  وجهتهم 

الواقعة قبالة السواحل اللبنانية.
ــع الجــئــيــن  ــر مـ ــ ــدأ األمـ ــ ــد ب ــ وق
يترددون  ال  وسوريين  فلسطينيين 
الخطيرة  الرحلة  بهذه  القيام  في 
أن  قبل  بدايات جديدة،  عن  بحثاً 
يسلك لبنانيون الطريق نفسه بعيداً 

من بلدهم الغارق في األزمات.

إسالم آباد )وكاالت(

قالت السلطات الباكستانية إن حاالت اإلصابة بمرض »المالريا« تتفشى 
في المناطق التي اجتاحتها الفيضانات في البالد، إذ وصل عدد الوفيات 

بسبب األمراض إلى 324، مضيفة أن الوضع قد يخرج عن السيطرة.
ويعيش مئات اآلالف من النازحين بسبب الفيضانات في العراء، وأدت 
مياه الفيضانات الراكدة على مسافة تقدر بمئات الكيلومترات والتي قد 
يستغرق انحسارها من شهرين إلى 6 أشهر، إلى انتشار حاالت التهابات 

»الجلد والعين واإلسهال والمالريا والتيفوئيد وحمى الدنج«.

حسن الورفلي )بنغازي، القاهرة(

األميركية  الــخــارجــيــة  وزارة  مستشار  أكـــدت 
الليبيين بحاجة ماسة  القادة  أن  ديريك شوليت 
العام  لألمين  الــخــاص  الممثل  مــع  العمل  إلــى 
المسار  بشأن  باتيلي  اهلل  عبد  المتحدة  لألمم 
دون  من  االنتخابات  إلجــراء  ليبيا  تقوده  الــذي 

تأخير.
وزيــر  مستشار  جمع  لــقــاء  خــالل  ــك  ذل جــاء 
الليبية  الخارجية  وزير  مع  األميركية  الخارجية 
للمستشار  تــغــريــدة  بحسب  المنقوش  نــجــالء 

»تويتر«. بموقع  األميركي 
الخارجية  لـــوزارة  اإلعــالمــي  المكتب  وبــيــن 
اللقاء  أنه جرى خالل  الوطنية  الوحدة  بحكومة 
األوضـــاع  ــطــورات  وت المستجدات  آخــر  بحث 
على  التأكيد  جــرى  كما  ليبيا،  فــي  السياسية 
السياسي،  المسار  إلنجاح  الجهود  دعم  أهمية 
وصـــوالً إلــى االنــتــخــابــات الــوطــنــيــة فــي أقــرب 
ــار  واالزدهــ االســتــقــرار  لتحقيق  مــمــكــن،  وقــت 
لوزارة  اإلعالمي  المكتب  بحسب  الليبي  للشعب 

الوطنية. الوحدة  بحكومة  الخارجية 
الوحدة  حكومة  رئيس  دعا  آخر،  سياق  وفي 
الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أمس، إلى 
التفكير في »حلول بديلة« لألزمة السياسية في 
للدولة  واألعلى  النواب  مجلسي  متهماً  بــالده، 
بتعمد عدم إصدار »القاعدة الدستورية« بهدف 
تأخير االنتخابات والتمديد لهما. وقال الدبيبة، 
بالعاصمة  الـــــوزراء  لمجلس  اجــتــمــاع  خـــالل 
حال  بديلة  حلول  في  نفكر  أن  »يجب  طرابلس: 
الدستورية،  القاعدة  إصــدار  تعطيل  استمرار 
اختلفا  طرفين  على  ليبيا  مصير  تعليق  وعــدم 

في مادة أو مادتين دستوريتين«.
لالنتخابات  دستورية«  »قاعدة  إصدار  وتعطل 
من  مشتركة  لجنة  أعضاء  بين  خالفات  جــراء 
الدبيبة  واتهم  للدولة.  واألعلى  النواب  مجلسي 
االنتخابات  تأخير  على  بــاالتــفــاق  المجلسين 
المجلسين. لوالية  التمديد  والذهاب في طريق 

ــدار  ــابـــع: »نــخــشــى أن يــخــلــق تــعــطــل إصـ وتـ
بين  حولها  آخر  انقساماً  الدستورية  القاعدة 
يجب  ــك  ــذل »ل وأردف:  ــا«.  ــه ل ــض  ــ وراف مــؤيــد 
من  حقيقية  مشروعية  إكسابها  فــي  التفكير 
خالل الشعب لكي تكون االنتخابات على قاعدة 
شرعيتها  تــآكــلــت  أجــســام  عــبــر  ولــيــس  متينة 
بسبب الزمن والتمديد غير الشرعي«. وزاد أن 
لضرورة  تفهماً  أكثر  أصبح  الدولي  »المجتمع 
إيجاد خريطة طريق مختصرة ال مسار فيها إال 
االنتخابات وال مجال فيها للتمديد وال يستطيع 

أي طرف احتكارها«.
وجدد الدبيبة دعوته كال من رئيسي البرلمان 
خالد  الدولة  األعلى  والمجلس  صالح،  عقيلة 
الدستورية«  »الــقــاعــدة  إصــدار  إلــى  المشري، 
عادلة  قاعدة  إلــى  بالتوصل  »أطالبهم  قــائــاًل: 
طرف  منع  أو  طــرف  لتمكين  مفصلة  ليست 

آخر«.
ليبيا  ــي  ف تــتــصــارع  الــمــاضــي  مـــارس  ومــنــذ 
وكلفها  باشاغا  فتحي  برئاسة  األولى  حكومتان 
الذي  الدبيبة  برئاسة  واألخرى  النواب،  مجلس 
يكلفها  لحكومة  إال  السلطة  تسليم  يــرفــض 
الــفــتــرات  ــل  ك ــاء  ــه إلن منتخب  جــديــد  بــرلــمــان 

فيها حكومته. بما  االنتقالية  واألجسام 
انتخابات  إجـــراء  يــقــود  أن  الليبيون  ويــأمــل 
نزاع  وإنهاء  السلطة  نقل  إلى  ورئاسية  برلمانية 

بلدهم لسنوات. مسلح عانى منه 

جانب من اجتماع حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس )من المصدر(

الدبيبة يؤكد تمسك حكومته باالنتخابات كخيار وحيد لالستقرار

واشنطن تدعو قادة ليبيا للعمل على إجراء االنتخـــابات 

حكومة الصومال
تؤكد أهمية القضاء
 على اإلرهاب فكريًا 
وماليًا وعسكريًا

مقديشو )االتحاد(

شددت الحكومة الصومالية على ضرورة القضاء 
على اإلرهاب فكريًا وماليًا وعسكريًا وأهمية مواجهة 
الفكر المتطرف. وركز االجتماع األسبوعي للحكومة 

الصومالية الذي عقد أمس، في العاصمة مقديشو، 
برئاسة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، على جهود 

محاربة اإلرهاب وضبط أمن البالد، وتوجيه العمليات 
الجارية للقضاء على اإلرهاب وتبني سياسات فعالة في 

القضاء على حركة »الشباب«، وفق ماذكرته وكالة األنباء 
الصومالية الرسمية »صونا«.

وأقر المجلس الئحة عقوبات على ممولي اإلرهاب، 
وإعالن استراتيجية »االنتصار على اإلرهاب«، باإلضافة 
إلى تشكيل هيئة وطنية رسمية مستقلة لمحاربة الفكر 

المتطرف، ودعوة مجلس األمن القومي الوطني الجتماع 

استثنائي لتوجيه االنتفاضة الشعبية ضد اإلرهاب.  
وأعلنت الحكومة تشكيل لجنة وطنية لتعبئة وتنظيم 
العمليات القتالية الجارية برئاسة رئيس الوزراء حمزة 

عبدي بري وعضوية كل من نائب رئيس الوزراء ووزراء 
»الدفاع واألمن والداخلية والصحة والمالية واالتصاالت 

واألوقاف والشباب وقادة القوات المسلحة« مع ضم كل 
من يراه رئيس الوزراء ضروريًا في هذه اللجنة مستقباًل.

كما قرر مجلس الوزراء تحويل برنامج محاربة الفكر 
المتطرف، التابع لمكتب رئيس الوزراء حاليًا، إلى هيئة 

وطنية رسمية مستقلة لمحاربة الفكر المتطرف. 
وأصدر مجلس الوزراء توجيهات لوزارة الداخلية بتنظيم 

مؤتمر وطني لتأميم وتنظيم جهود االنتفاضة الشعبية 
الحالية ضد اإلرهاب، لبحث سبل دعمها وتعزيز 

فاعليتها لتحقيق مردود إيجابي من دون خلق مشاكل 
أمنية في مرحلة ما بعد اإلرهاب.

خبراء: الميليشيات تستغل األزمة اإلنسانية للمساومة واالبتزاز السياسي

إرهـــــاب »الحوثي« يُخرج أكبر مشـــايف تعز من الخدمة

دينا محمود )عدن، لندن(

من  تعز  مدينة  فــي  الــثــورة«  »مستشفى  خــرج 
العمل كلياً، أمس، بعد نفاد الوقود المخصص 
المستشفى،  في  الكهربائية  المولدات  لتشغيل 
بسبب الحصار المفروض على المدينة من قبل 

ميليشيات الحوثي اإلرهابية.
الــعــام«،  الــثــورة  »مستشفى  هيئة  وأفـــادت   
المحافظة،  في  الحكومية  المستشفيات  أكبر 
نفاد  بسبب  الخدمة  من  »المستشفى خرج  أن 
الوقود وظالم دامس في جميع األقسام، وخطر 

يهدد حياة المرضى«.
الــمــرضــى  آالف  يستقبل  والــمــســتــشــفــى   
والمراجعين بشكل يومي في المدينة المحاصرة، 
ما يضع القطاع الصحي والمنظمات الداعمة 
التي  المشكلة  لمعالجة  كبيرة  مسؤوليات  أمام 

تتكرر باستمرار.
 يذكر أن »مستشفى الثورة« ظل يعمل بالحد 
األدنى من اإلمكانات منذ األيام األولى الجتياح 
الميليشيات مدينة تعز، وتعرض ألكثر من مرة 
الميليشيات  شنتها  منّظمة  قصف  لعمليات 

اإلرهابية من مواقعها في المحافظة.
وال يزال الحصار »الحوثي« على مدينة تعز، 
وللمنظمات  السكان  لماليين  كــابــوســاً  يمثل 

اإلنسانية اإلقليمية والدولية على حد سواء.
باتت  اإلغاثية،  المنظمات  هذه  من  فالكثير 
الــذي دخــل في مارس  تــرى أن ذلــك الحصار 
مرتبة  إلى  يرقى  بات  السابع،  عامه  الماضي 
الحوثيون  المسلحون  يرتكبها  حرب«  »جريمة 
بحق 5 ماليين شخص يقطنون في تعز، ثالث 
كبريات المدن اليمنية، وهو ما أدى إلى تصاعد 
المطالبات اإلقليمية والدولية، بوضع حد لهذا 
العدوان اإلجرامي، الذي يشكل العامل الرئيس 
تلك  تشهدها  متفاقمة،  إنسانية  أزمــة  وراء 

المدينة بمختلف أنحائها.
إلى  تعز  من  االنتقال  عملية  كانت  فبعدما 
ساعة  نصف  تستغرق  بها،  المحيطة  المناطق 
األمــر  أصبح  الحصار،  بــدء  قبل  األكــثــر  على 
ســاعــات،   8 إلـــى  يــصــل  قــد  مــا  يتطلب  اآلن 
يضطر خاللها السكان للمرور في طرق جبلية 

خطرة، تشهد الكثير من الحوادث بشكل شبه 
يومي، بسبب تكدس السيارات عليها، وضيقها 
المسلحون  ألــغــام زرعــهــا  ووعــورتــهــا، ووجـــود 

االنقالبيون بالقرب منها.
وخالل السنوات الماضية، لقي عشرات من 
سكان تعز حتفهم بسبب تلك الحوادث، وهو ما 

حدا بالقاطنين في المدينة لتنظيم مظاهرات 
غاضبة، على مدار الشهور التي تلت بدء تطبيق 
للتنديد  الماضي،  أبريل  الثاني من  الهدنة في 
برفض العصابة الحوثية، االلتزام بما ورد فيها 
فتح  وإعــادة  للحصار،  إنهائهم  ضــرورة  بشأن 
دون  من  بمدينتهم،  المحيطة  الرئيسة  الطرق 

أن يلقى ذلك أي آذاٍن صاغية.
تتنصل  تـــزال  ال  اإلرهــابــيــة،  فالميليشيات 
حد  إلــى  الصعيد،  هــذا  على  التزاماتها  مــن 
نفسها في  أعلنته هي  ما  تنفيذ  المماطلة في 
يوليو الماضي، لتخفيف الضغوط الدولية التي 
طريقاً  ستفتح  أنها  من  آنــذاك،  لها  تعرضت 

فرعية حول تعز، وهو الطريق التي أكد سكان 
بالنيت«  »فاير  منصة  نشرتها  تصريحات  في 

اإلخبارية، أنها »تغص باأللغام«.
أن  اإلرهابية،  الحوثي  لميليشيات  سبق  كما 
طرحها  متعددة  مقترحاٍت  عن  آذانها  أصمت 
مــبــعــوث األمـــم الــمــتــحــدة إلـــى الــيــمــن هانس 
لتعز  المؤدية  الطرق  فتح  إلعادة  جروندبيرج، 
بشكل تدريجي، وذلك بالرغم من المرونة التي 
تبديها الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية، 
بمبادرات،  القيام  الهدنة، في  بدء سريان  منذ 
التشغيل الجزئي لمطار  تسنى بمقتضاها بدء 
بالمشتقات  ُمحملَّة  لسفن  والسماح  صنعاء، 

النفطية بالوصول إلى ميناء الحديدة.
إلى  لتعز،  الحوثي  الحصار  استمرار  ويقود 
عرقلة وصول السلع األساسية والمواد الغذائية 

واألدوية إلى المدينة. 
كما يؤدي تزايد تكاليف النقل، بفعل إغالق 
ــطــرق الــرئــيــســة، واالضـــطـــرار الســتــخــدام  ال
إلى  ووعــرة،  طويلة  والتفافية  فرعية  مسالك 
ارتفاع أسعار هذه المواد الحيوية، وذلك فضاًل 
على  السكان،  من  المرضى  حصول  تعذر  عن 
في  تتوافر  ال  التي  الصحية،  الرعاية  خدمات 
تعز، للوصول إلى منشآت طبية ذات إمكانات 

أكبر، تقع في خارجها.
التعنت  أن  يمنيون،  ومحللون  خبراء  ويؤكد 
إلى  يعود  االنقالبية،  العصابة  تبديه  الــذي 
تضرب  التي  اإلنسانية،  األزمـــة  تستغل  أنها 
بهدف  وابتزاز«  مساومة  كـــ»أداة  المدينة  هذه 

الحصول على أي مكاسب سياسية ممكنة.
ويتهم هؤالء المحللون الحوثيين بتعمد التعامل 
مع حصار تعز، بوصفه ملفاً سياسياً أو عسكريا 
ال إنسانياً، وهو ما سيطيل أمد المأزق القائم 
على هذا الصعيد، ويفاقم معاناة الماليين من 
المدنيين، الذين يندرجون في إطار قائمة طويلة 
لضحايا االنقالب الحوثي الدموي الذي وقع في 
كله  اليمن  صنعاء في خريف عام 2014، وجر 
إلى صراع ضاٍر، أدى حتى اآلن لمقتل نحو 377 
آخرين،  مليون  قرابة 4.3  ونزوح  ألف شخص، 
فضاًل عن جعل ما يقرب من 19 مليون يمني، 

يعانون من انعدام األمن الغذائي.

طرق ترابية خطرة تعتبر شريان الحياة ألهالي تعز بسبب حصار الحوثيين للمدينة )أرشيفية(

»القيادة الرئــــــاسي«: انتهــاكـــــات »الحــــوثي« جــــــرائم حرب

عدن )االتحاد(

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي يف اليمن رشاد محمد العليمي، 
املجتمع الدولي إلى إحداث تغيير يف مقاربته لألزمة اليمنية وإنهاء 
املعاناة اإلنسانية التي صنعتها ميليشيات احلوثي اإلرهابية، مؤكدًا 

أن انتهاكات امليليشيات ترقى إلى جرائم حرب.
وقال العليمي يف خطاب أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة نشرته 

وكالة األنباء اليمنية الرسمية: إن »احللول التحويلية التي تتخذها 
اجلمعية العامة شعارًا لها، تتطلب أواًل ترسيخ القيم الواضحة لبناء 

السالم الذي ينشأ نتيجة قيام حكومة مستقرة، وامتالك رادع 
حلماية العملية السياسية، وفتح الطريق أمامها بكل السبل«، مشيرًا 
إلى أنه اليوجد »خيار أفضل من أن يدعم املجتمع الدولي احلكومة 

الشرعية لتتمكن من االنتصار لقيم احلرية والسالم والتعايش 
املدني«.

وطالب العليمي املجتمع الدولي بإدانة التدخالت اخلارجية يف 

اليمن، كما ناشد املجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء االنتهاكات 
الفظيعة التي ترقى إلى »جرائم حرب« يف املناطق اخلاضعة لسيطرة 

امليليشيات، مبا يف ذلك استمرار معاناة عشرات آالف اليمنيني 
املهجرين واملخطوفني واملخفيني قسرًا واملعتقلني.

وأشاد رئيس مجلس القيادة باملوقف املوحد للمجتمع الدولي إزاء 
القضية اليمنية، ومواقف حتالف دعم الشرعية.

ويف سياق متصل، التقى وزير اخلارجية اليمني أحمد عوض بن 
مبارك أمس، مع وزيرة الدولة يف اخلارجية السويسرية ليفيا ليو، 
على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة لألمم املتحدة يف 

نيويورك.
وجرى خالل اللقاء مناقشة آخر التطورات يف اليمن ومسار الهدنة 

والدور املنشود لعضوية سويسرا املقبلة يف مجلس األمن خالل 
العامني 2023 - 2024 يف دعم جهود األمم املتحدة لتعزيز الهدنة 

والدفع بجهود العملية السياسية لتحقيق السالم املستدام يف اليمن 
وفقًا للمرجعيات الدولية.

توقف عمل »مستشفى 
الثورة« بعد نفاد الوقود 

المخصص للمولدات 

8 ساعات لالنتقال من 
المدينة إلى خارجها عبر 

طرق جبلية وعرة

توثيق 17.6 ألف حالة تعذيب
في سجون »الحــــوثي« اإلرهابية

عدن )االتحاد(

يمنياً  ومــصــوراً  صحفياً   15 مقتل  عن  يمني،  حقوقي  تقرير  كشفت 
تعذيب  حالة   17638 وتوثيق  اإلرهابية،  الحوثي  ميليشيات  برصاص 
جسدي ونفسي في سجون الميليشيات، بينهم 587 طفاًل و150 امرأة 

خالل الفترة من سبتمبر 2015 وحتى اآلن.
له  يتعرضون  وما  اليمنيين  الصحفيين  أوضــاع  التقرير  واستعرض 
باستمرار من خطر الترهيب واالحتجاز التعسفي والمضايقة والتهديد 
لحياتهم وعائالتهم، وأوضاع المدافعين عن حقوق اإلنسان والناشطين، 
ترتكبها  التي  المدنيين  ضــد  واالنــتــهــاكــات  التعسفية،  واالعــتــقــاالت 
ميليشيات الحوثي اإلرهابية منذ انقالبها على السلطة الشرعية، وفق 

ما ذكرته وكالة األنباء اليمنية »سبأ«.
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استذكار  مجرد  للسعوديين  بالنسبة  يمثل  الوطني  اليوم  يعد  لم 
يد  على  بالدهم  توحيد  اكتمال  يــوم  لذكرى  وإحــيــاء  لماضيهم، 
المؤسس الراحل الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل، رحمه 
الماضية،  القليلة  السنوات  في  الوطني  اليوم  مفهوم  تغير  اهلل. 
معنوية«  »قاعدة  السعوديين،  من  الجديد  الجيل  بفضل  وأصبح، 

ينطلق منها المبدعون السعوديون نحو فضاءات مستقبلهم.
الماضي،  إلى  الرؤية  زاويــة  وتجددت  االحتفال،  نغمة  تغّيرت 
وصارت كلمة السر التي تتردد في كل قصيدة أو أغنية أو كلمة 
بمناسبة هذا اليوم المجيد تدور حول السؤال الوجودي »أين هو 

السعودي في عالم الغد«؟
الهوية،  على  وتأكيد  لإلرث  انحياز  للماضي  العودة  أن  صحيح 
وصحيح إن إبراز المنجزات المتحققة والنجاحات طويلة العمر التي 
صبغت مسيرة الدولة السعودية منذ نشأتها وحتى اليوم مسألة ال 
نقاش حولها، فهي التي تؤكد سالمة المنهج وصدق النوايا ورسوخ 
العالقة الوطنية الخالصة بين الحاكم والمحكوم. صحيح كل ذلك. 
الماضي بوصفه  إلى  يُشار  أن  الوطنية  األيام  في  ومطلوب دائماً 
جزءاً رئيساً من هيكل الدولة، فالبناءات السياسية التي ال تتكئ على 
قاعدة صلبة من التفاهمات والحلول التاريخية ال تمتع بالصالبة 
الكافية لمواجهة المتغيرات الدولية المتتابعة. يعرف السعوديون 
هذا األمر، ويعرفون أكثر أن »قصة التوحيد« لم تكن لتظهر في 
هذا الجزء من العالم لوال العزيمة الصلبة والرؤية الحصيفة للملك 
المؤسس، رحمه اهلل، التي اقترنت بإرادة شعب يتوق إلى التعبير 
عن نفسه كممثل أصيل لمادة اإلسالم األولى. ويعرفون أن التاريخ 
التأسيس  )يوم  البعيد  والتاريخ   )1932 المملكة  )توحيد  القريب 
1727( يمثالن نقطتي انطالق مركزية لوضع الجزيرة العربية في 

المكان الذي يليق بها في مقدمة ركب الحضارات العالمية. ومن هنا 
صار السعوديون يحتفلون بأيامهم الوطنية كل عام بوصفها نقاط 
ابتداء ال تنتهي باتجاه المستقبل »الذي ال يتخّيله إال الحالمون«. 
ومن هنا أصبحت مراكمة اإلنجازات والنجاحات فوق بعضها، فعل 

عملي أكثر من كونه فعاًل احتفالياً.
»أين هو السعودي في عالم الغد«؟، هذه كل القصة. جيل صاعد 
وقيادة تعرف بالضبط ماذا تفعل. لم ينشغل الشعب بإعادة تعريف 
وجوده كما تفعل شعوب ليست بعيدة عنه جغرافياً، فهو مطمئن 
القيادة  تنشغل  ولم  لماضيه.  مطمئناً  كان  مثلما  لحاضره  تماماً 
بإعادة ترتيب أولوياتها، فما جاء به المؤسس منذ أكثر من مائة 
عام، ظل دستوراً راسخاً في عمل الحكومات المتعاقبة: المواطن 

أوالً وثانياً وأخيراً.
»أين هو السعودي في عالم الغد«؟ هذه كل القصة. تأكيٌد على 
التسعين  السنوات  تراكمت خالل  التي  الرشيد  الحكم  مكتسبات 
تغيير  المستقبل صانع  في  السعودي  يكون  وتطلٌع ألن  الماضية، 
كافة:  المستويات  على  العالمية،  الحسابات  فــي  صعب  ورقــم 

السياسية واالقتصادية والتكنولوجية والثقافية.
بيومهم  السعوديون  يحتفل  هكذا  الغد«؟  عالم  في  نحن  »أيــن 
على  حقائق  عن  تتكشف  وأحــالم  طموح،  يتلوه  طموح  الوطني. 
األرض، تحت مظلة إيمان راسخ بفعالية وكفاءة منهج دولتهم الذي 
أنتج خالل القرون الثالثة الماضية استقراراً سياسياً ومجتمعياً 

مستمراً أفضى إلى رفاه اقتصادي متين.

بعز وفخر تحتفل المملكة العربية 
السعودية الشقيقة بيومها الوطني 
تشهد  والمملكة  عام  كل  الـــ)92(. 
إيجابياته  يعكس  وتــطــوراً  تحوالً 
على أرضها بقيادة خادم الحرمين 
ــمــان بن  ــمــلــك ســل الــشــريــفــيــن ال
ــذي  والـ آل ســعــود،  عــبــدالــعــزيــز 
للمملكة،  رفــيــعــة  قــيــمــة  ــاف  أضــ
إضــافــة  حكيمة،  ســيــاســات  عــبــر 
ولي  يتبناها  كبرى  مــبــادرات  إلــى 
الــعــهــد الــســعــودي ســمــو األمــيــر 
أحــدث  الـــذي  سلمان  بــن  محمد 
مجاالت  فــي  مــمــيــزة،  ديناميكية 
وفي  وصناعية،  اقتصادية  عــدة، 
بإقامة  والثقافة  السياحة  مجال 
مــهــرجــانــات ســيــاحــيــة وثــقــافــيــة، 
والتكنولوجيا في  الرقمنة  وإدخال 

الحكومية.  المؤسسات 
التطوير  ســيــاســات  ــرز  أبـ ومــن 
بن  محمد  األمير  بها  تميز  التي 
ــوم«، ومــن  ــيـ ــمــان، مــشــروع »نـ ســل
والذي  اليــن«،  »ذا  مشروع  ضمنه 
المجتمعات  من  سلسلة  يتضمن 
والــمــعــززة  المترابطة  اإلدراكــيــة 
بالذكاء االصطناعي، والخالية من 
المخطط  الكربونية  االنبعاثات 

لبنائها في نيوم، والتي أعلنها األمير محمد بن سلمان، 
نيوم  إدارة شركة  رئيس مجلس  السعودي،  العهد  ولي 
سكان  عــدد  أن  أوضــح  والـــذي   2021 يناير   10 فــي 
 %95 على  المحافظة  مع  نسمة،  مليون  يبلغ  المدينة 
نيوم، من دون سيارات، والمشروع  الطبيعة داخل  من 
أحد مشروعات شركة نيوم، في شمال غرب المملكة 

السعودية.  العربية 
بها  تحتفل  الــتــي  الــســعــيــدة  المناسبة  هـــذه  وفـــي 
اإلمــارات  بين  األخــوي  الترابط  نستحضر  المملكة، 
المغفور  البلدين  بين  والسعودية والذي أسس دعائمه 
عاهل  أخيه  مع  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له 
بن  فيصل  الملك  حينذاك  السعودية  العربية  المملكة 

عبدالعزيز آل سعود، طيب اهلل ثراهما. 

البلدين  بين  العالقات  تطورت 
ــي الــــمــــجــــاالت الــســيــاســيــة  ــ فـ
وعلى  واالقتصادية،  والعسكرية 
ــي قــصــر الــســالم  ــرهــا جـــرى ف إث
على  التوقيع   2016 عــام  بــجــدة 
تنسيقي  مجلس  إنــشــاء  اتفاقية 
الملك  السعودي  العاهل  بحضور 
سعود،  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان 
الشيخ محمد بن  السمو  وصاحب 

زايد آل نهيان.
ُعــقــد   ،2018 ــو  ــي ــون ي  7 ــي  ــ وف
التنسيق  لمجلس  األول  االجتماع 
جدة،  بمدينة  اإلماراتي  السعودي 
الشيخ  السمو  صــاحــب  بحضور 
مع  نــهــيــان،  آل  زايـــد  ــن  ب محمد 
سلمان  بــن  محمد  األمــيــر  أخــيــه 
بــن عــبــدالــعــزيــز آل ســعــود. ومــن 
خالل هذه الخطوة ارتقى مستوى 
مــراحــل  إلــى  الثنائية  الــعــالقــات 
ــة  غــيــر مــســبــوقــة، وتــضــمــنــت رؤي
البلدين  بــيــن  للتكامل  مشتركة 
عبر  وعسكرياً،  وتنموياً  اقتصادياً 
مشتركاً  استراتيجياً  مشروعاً   44
التي  العزم«  »استراتيجية  ضمن 
من  مـــســـؤوالً   350 عــلــيــهــا  عــمــل 
حكومية  جهة   139 من  البلدين، 

وسيادية، وعسكرية.
السعودية،  اإلماراتية  العالقات  عمق  على  وللوقوف 
الحزم«  »عاصفة  في  بينهما  المشتركة  الوقفة  نذكر 
التي انطلقت يوم 26 مارس 2015، الستعادة الشرعية 
للسعودية  األول  العضد  اإلمــارات  كانت  حيث  لليمن، 
لخنق  بـــري  ــزول  نـ أول  تنفيذ  عــنــد  ــر  األمـ كـــان  كــمــا 
التي  المؤقتة عدن  العاصمة  في  الحوثية  الميليشيات 
بقيادة  به  مشهوداً  حيوياً  دوراً  اإلمـــارات  فيها  أدت 

المملكة العربية السعودية.

يعني  ــودي ال  ــســع ال ــوطــنــي  ال الـــيـــوم 
بهذا  االحتفاظ  بل  االحتفال فحسب، 
اليوم دوم، كيف؟ ومن أدوات الحفاظ 
الصلبة  القوة  تأتي  المكتسبات  على 
ــي بــدورهــا تــحــافــظ عــلــى الــقــوة  ــت وال

الناعمة.
البحرية  أقامت  المنطلق  هذا  ومن 
استقبال  مــراســم  مــؤخــراً  السعودية 
سفينة »جاللة الملك الجبيل« التي تُعد 
القتالي  طرازها  في  عالمياً  األحــدث 
وهي باكورة مشروع »سفن السروات«، 
ضمن شراكة سعودية- إسبانية، تشمل 
حديثة،  بحرية  قطع   5 وبناء  تصنيع 
وتمتلك قدرات للتعامل مع التهديدات 
القتالية  األنظمة  أحدث  وتضم  كافة، 
على متنها ويبلغ طولها 97 متراً وبوزن 

2500 طن. 
ــت الــســعــوديــة، بـــأن قــوة  ــ لــقــد أدرك
االقتصاد ليس في النفط فقط وإنما 
واألدوم،  األقــوى  االقتصادي  بالتنوع 
شركة  ستستثمر  المجال،  هــذا  ففي 
الصناعات العسكرية األميركية »لوكهيد 
مارتن« أكثر من مليار دوالر في مجال 
تتطلع  حيث  السعودية،  في  التصنيع 
القوية  إلى استخدام مكانتها  المملكة 
كمشتٍر رئيسي لألسلحة للمساعدة في 

تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط. إن األموال ستدعم جهود 
و»الشركة  السعودية«  العسكرية  للصناعات  العامة  »الهيئة 

السعودية للصناعات العسكرية«، لتعزيز الصناعة المحلية. 
وقد أكدت كارين إليوت هاوس، في مقال لها بـ»وول ستريت 
جورنال« هذا التوجه نقاًل عن وزراء ومستشارين اقتصاديين 
بالديوان الملكي السعودي، إن المملكة، أكبر مصدر للنفط في 

العالم، تتجه نحو الصين لتنويع االقتصاد«. 
ويكفي إلقاء نظرة سريعة على ميزانية الحكومة السعودية 
لعام 2022، وحتى حلول عام 2030، ونطلق عليه عام »النجوم«، 
ما  القريب جــداً. هذا  المستقبل  المملكة في  موقع  إلدراك 
أقر به مجلس الــوزراء السعودي: اإلنفاق في الميزانية يبلغ 
955 مليار ريال، كما تقدر اإليرادات بمبلغ 1045 مليار ريال، 

وبفائض يصل إلى 90 مليار ريال.

اإلنــفــاق  يبلغ  أن  الــمــخــطــط  ــن  ومـ
تريليون   27 المملكة  فــي  اإلجــمــالــي 
استثمارات  شــامــاًل   2030 عــام  ــال  ري
والقطاع  العامة  االستثمارات  صندوق 
الخاص واإلنفاق الحكومي واالستهالك 

الخاص.
نتحدث عن مبالغ فلكية تم رصدها 
ــا األذرع  ــ ــل مـــن عــقــد قـــــادم. أم ــ ألق
االستثمارية، فهي قصة طويلة نلخص 
وقعت  الــعــام  هــذا  ففي  منها،  بعضاً 
أوزبكستان،  مع  اتفاقيات   10 المملكة 
مجال  فـــي  ريــــال  مــلــيــار   45 بقيمة 

االستثمار.
هذا وقد أفادت لجنة األوراق المالية 
صندوق  بــأن  األميركية  والــبــورصــات 
زاد  الــســعــودي،  العامة  االستثمارات 
إلى  األميركية  األســهــم  مــن  حــيــازاتــه 
الربع األول من  15.4 مليار دوالر في 
العام الجاري، حيث اشترى الصندوق 
كوبانج  شــركــة  فــي  سهم  مليون   2.9
بنك،  سوفت  مجموعة  من  المدعومة 
ويبلغ حجم الصندوق 400 مليار دوالر، 
ومن المتوقع أن يضخ ما ال يقل عن 40 
مليار دوالر سنوياً في االقتصاد المحلي 

حتى 2025. 
المصرية  الــســعــوديــة  الــشــركــة  أمــا 
السعودي  العامة  االستثمارات  لصندوق  التابعة  لالستثمار، 
»الصندوق السيادي«، فقد اتفقت على شراء 25 في المئة من 

أسهم شركة مصر إلنتاج األسمدة »موبكو«. 
 وهذه القوة االستثمارية وغيرها ال بد وأنها ترفع من سقف 
التوقعات لكي يصل نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى نحو 

.%5
التي  بالمبادرات  مليء  ليوم وطني سعودي  صورة مشرقة 
تجعل من المملكة أكثر أماناً في اقتصادها ونموها لصناعة 

مستقبل يدوم مع استدامة الوطن ومجده.

اليوم الوطني السعودي: وصفة الحكم الرشيد

كيبيك.. تشجيع السيارات الكهربائية

يومًا تلو اآلخر يتنامى االتجاه نحو توفير البنى التحتية المالئمة للسيارات الكهربائية، ففي »مونتسيرف ليتون« الواقعة ضمن منطقة وادي جواتنيه 

بإقليم كيبيك الكندي، تتزود سيارة كهربائية بما تحتاجه من طاقة كي تستكمل رحلتها. المحطة تقع على جزء من الطريق السريع عبر كندا في 

شمال كيبيك. هذا النوع من المحطات يجعل الرحالت البرية أكثر سهولة على سائقي السيارات الكهربائية. )الصورة من خدمة نيويورك تايمز(.

تشارك دولة اإلمارات المملكة العربية السعودية الشقيقة احتفاالتها 
بيومها الوطني الـ92 الذي يصادف اليوم الموافق 23 سبتمبر، وسط 
بالمناسبة  اإلمــارات  احتفاالت  وتحمل  كبير.  وشعبي  رسمي  احتفاء 
شعار »معاً أبداً - السعودية - اإلمارات« في تجسيد لعمق العالقات 
األخوية التي تربط بين القيادتين والشعبين الشقيقين، والتي تتعمق 
يوماً بعد يوم في ظل الحرص المتبادل من ِقبل القيادة الرشيدة في 

كلتا الدولتين على تعزيزها وترسيخها. 
المعالم  قيام  اإلمــارات  دولة  تقيمها  التي  االحتفاالت  هذه  وتشمل 
الرئيسة في الدولة والعديد من المؤسسات الرسمية والخاصة بتزيين 
في  المعنية  الجهات  خصصت  فيما  السعودي،  الَعلم  بألوان  مبانيها 
بالمناسبة الستقبال  البرية أختاماً خاصة  الدولة ومنافذها  مطارات 

األشقاء السعوديين القادمين إلى الدولة.
وفي الواقع، فإن العالقات اإلماراتية-السعودية تعدُّ نموذجاً لما يجب 
أن تكون عليه العالقات بين األشقاء العرب، وقد شهدت هذه العالقات 
خالل السنوات األخيرة، على وجه الخصوص، نقلة مهمة بهدف تمتين 
التعاون القائم بين الطرفين ونقله إلى آفاق أرحب، وفي هذا السياق 
السعودي- التنسيق  مجلس  تأسيس   2016 عام  في  الدولتان  أعلنت 

واستدامة  لتعميق  مشتركة  رؤيــة  وضــع  على  يعمل  الــذي  اإلمــاراتــي 
ــعـــالقـــات الــمــشــتــركــة  الـ
ــز الــمــنــظــومــة  ــ ــزي ــ ــع ــ وت
المتكاملة  االقــتــصــاديــة 

بين البلدين. 
ــا  ــادتـ ــيـ وتــــــواصــــــل قـ
صاحب  برئاسة  البلدين 
محمد  الــشــيــخ  الــســمــو 
ــان،  ــي ــه ن آل  زايــــــد  ــن  ــ ب
ــة، حفظه  ــدولـ الـ ــيــس  رئ
الحرمين  وخــــادم  اهلل، 
سلمان  الملك  الشريفين 
بن عبدالعزيز آل سعود، 
العربية  المملكة  مــلــك 
الــســعــوديــة، تــعــزيــز تلك 
ــان  ــ ــم ــات وضــ ــ ــالقـ ــ ــعـ ــ الـ
أعلى  إلــى  بها  االرتــقــاء 
الذي  األمر  المستويات، 
ــر في  ــ ــغ األث ــل ــان لــه أب كـ
دعم  المزيد من  إحــداث 
التعاون الثنائي في المجاالت كافة، ومنها على سبيل المثال، المجال 
التجاري  التبادل  أن حجم  إلى  اإلحصائيات  تشير  االقتصادي، حيث 
غير النفطي بين البلدين بلغ خالل النصف األول من عام 2022 نحو 
17.9مليار دوالر، مقابل 16.8مليار دوالر للفترة ذاتها من عام 2021، 
فيما بلغت نسبة نمو حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 
بالفترة  المئة مقارنة  العام الجاري 6.6 في  خالل النصف األول من 

ذاتها من عام 2021. 
وتستند العالقات المتميزة بين اإلمارات والسعودية إلى العديد من 
الركائز الراسخة التي تدعم تناميها وتطورها بشكل مستمر إلى آفاق 
جديدة، حيث تتطابق رؤية الدولتين في القضايا اإلقليمية والدولية، 
ولكل منهما دور بارز في تعميق التعاون العربي المشترك تحت مظلة 
جامعة الدول العربية، وتعّد كّل من أبوظبي والرياض ركيزتين أساسيتين 
للنظام اإلقليمي الخليجي الذي يجسده مجلس التعاون لدول الخليج 
ظل  في  الثنائية  عالقاتهما  تعزيز  الدولتان  تواصل  وسوف  العربية، 

العديد من المصالح والروابط التاريخية والثقافية التي تجمعهما.

اإلمارات تشارك السعودية 
احتفاالتها باليوم الوطني الـ 92  

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

اإلمارات

اليـــوم

العالقات اإلماراتية-
السعودية تعدُّ 

نموذجًا لما يجب أن 
تكون عليه العالقات 
بين األشقاء العرب، 

وقد شهدت هذه 
العالقات نقلة مهمة 

في التعاون إلى آفاق 
أرحب

تطورت العالقات بين البلدين 
في المجاالت السياسية 
والعسكرية واالقتصادية، 

وعلى إثرها جرى التوقيع على 
اتفاقية إنشاء مجلس تنسيقي 

بين البلدين

صورة مشرقة ليوم وطني 
سعودي مليء بالمبادرات 

التي تجعل من المملكة أكثر 
أمانًا في اقتصادها ونموها 
لصناعة مستقبل يدوم مع 

استدامة الوطن ومجده

السعودية.. انطالق »النجوم«»الوطني السعودي«.. إشراقة مباركة
د.عبدالله العوضيأحمد الحوسني*

»أين نحن في عالم الغد«؟ هكذا 
يحتفل السعوديون بيومهم 

الوطني. طموح يتلوه طموح، 
وأحالم تتكشف عن حقائق على 
األرض، تحت مظلة إيمان راسخ 

بفعالية وكفاءة منهج دولته

عبدالله ناصر العتيبي*

* كاتب سعودي

* كاتب إماراتي* سفير سابق
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العالمي  الفعل  رد  يفّسر  الـــذي  مــا 
االستثنائي على وفاة الملكة إليزابيث 
الثانية وجنازتها في التاسع عشر من 
مواضيع  أن  الواقع  الجاري؟  سبتمبر 
األسبوعين  خـــال  نــوقــشــت  ــدة  عــدي
سبعين  بقاؤها  ذلك  ومن  الماضيين، 
عاماً على العرش، وكونها رئيسة دولة 
حتى  مهامها  ــمــارس  ت ظــلــت  نشطة 
 96 عن  وفاتها  من  فقط  يومين  قبل 
الثانية مسافرًة  إليزابيث  كانت  عاماً. 
لدول  خاصاً  اهتماماً  تولي  عالميًة 
الكومنولث التي تتألف من مستعمرات 
السابقة  البريطانية  اإلمــبــراطــوريــة 

بشكل أساسي.
بسبب  شهيرًة  حاكمًة  أمــاً  كانت  كما 
مع  واجهتها  التي  والمتاعب  المحن 
مارغريت،  األميرة  وشقيقتها  أبنائها 
وهـــي مــحــن ومــتــاعــب شــّكــلــت غـــذاًء 
العالمية،  اإلعــام  وسائل  منه  تقتات 
المهتمة  الشعبية  الصحافة  السيما 
تنشر  كانت  والتي  المشاهير،  بأخبار 
القصر  قصص  تقريباً  يومي  بشكل 

وأخباره. 

التعاطف  مشاعر  تــدفــق  أن  غير 
ومن  العالَم،  أنحاء  كل  من  واإلعجاب 
مايين األشخاص في الشوارع الذين 
للتعبير عن حزنهم، وصفوف  خرجوا 
التي تمتد على طول خمسة  المعّزين 
أميال في صمت، تنتظر لساعات عدة 
نعشها..  على  نظرة  إلــقــاء  أجــل  مــن 
كل ذلك كان معبِّراً عن شيء مختلف 
تماماً، شيء فريد من نوعه، ربما لن 

نراه مرة أخرى. 
لذلك  البسيطة  التفسيرات  أحــد 
هو أنه في زمن بات يتسم باالنقسام 
ــي  ــدولـ ــمــع الـ ــمــجــت الـــشـــديـــد فـــي ال
ة  المضرَّ الداخلية  وبــاالضــطــرابــات 
كانت  البلدان،  من  العديد  في  أيضاً 
ــقــرار  الــمــلــكــة تــرمــز لــلــنــظــام واالســت
أنها  بــدا  ولمؤسسة  واالســتــمــراريــة 
التحديات  مــن  الــرغــم  على  ناجحة 
فيه  يقّل  فتئ  ما  وقت  وفي  الكثيرة. 
منسوب التقدير واالحترام للسياسيين 
والـــشـــركـــات واألنـــظـــمـــة الــقــانــونــيــة 
والفنانين ورواد األعمال، كانت الملكة 
ذاَت  امــرأًة  للكثيرين،  بالنسبة  تمثِّل، 

مهابة وِجدٍّ وحكمة قادت بادها بكل 
تفاٍن طوال حياتها. 

ــيــث  ــيــزاب إل ــكــة  ــمــل ال أن  ــد  ــ ــي ــ واألك
أولئك  ويعتقد  منتقدوها،  لها  ــان  ك
أن  جمهورية  ميول  تــراودهــم  الــذيــن 
الملكية  نهايَة  أخيراً  ستعني  وفاتَها 
المستقبل  يــأتــي  قــد  بريطانيا!  فــي 
بريطانيا،  حكم  في  مهمة  بتغييرات 

لكن هل ستكون إلى األحسن؟ 
الواقع أن الجنازة نفسها كانت عرضاً 
والــدقــة  والتخطيط  للفعالية  الفــتــاً 
واالستمرارية  والتقاليد  والفخامة 
وفي  المؤسسات.  واحــتــرام  الهادئة 
االنتخابات،  فيه  توصف  باتت  وقــت 
ــزورة« أو  ــ إذا مــا أُجـــريـــت، بــأنــهــا »مـ
أصبح  التي  السهولة  فإن  »مسروقة«، 
بها أكبر أبناء الملكة تشارلز ملكاً حال 
وفاتها تمنح شعوراً مختلفاً باإليجابية، 
التي  الفوضى  إلــى  بالنظر  والسيما 
تغّير  األحــيــان  مــن  كثير  فــي  تعقب 
القيادة في العديد من البلدان ومثلما 
أظهرت ذلك بوضوح انتخابات 2020 

في الواليات المتحدة. 

يُعتبر  الــمــجــتــمــعــات،  مــعــظــم  فـــي 
للحكم.  أســاســيــاً  شـــرطـــاً  ــظــام  ــن ال
فّعالة  مــؤســســات  يتطلب  ــنــظــام  وال
سلمي  بشكل  التغيير  حــدوث  تضمن 
القانونية  المؤسسات  وتُعتبر  وهادئ. 
الـــتـــي تــحــظــى بـــاحـــتـــرام الــجــمــهــور 
في  والهادئ.  السلمي  التغيير  أساس 
المؤسسة  تسهر  المجتمعات،  بعض 
التغيير  عــلــى  ــة  ــي واألمــن الــعــســكــريــة 
أو  الفوضى  فهو  البديل  أما  المنظم. 

العنف.
الوضع  الثورات ألن  معظم  وتحدث 
بالنسبة  مقبول  غير  يصبح  القائم 
والواقع  بلدهم.  في  الناس  من  لكثير 
أن ما يقلق كثير من األميركيين بشأن 
المزاج السياسي في الباد حالياً هو 
والموثوقة،  الفّعالة  المؤسسات  أن 
السلمي  االنتقال  دائماً  ضمنت  التي 
يها عقب االنتخابات  للسلطة، تم تحدِّ
األخيرة، وبطريقة لم يَُر لها مثيل منذ 
اندلعت في عام  التي  الحرب األهلية 

.1862
العليا  المحكمة  حتى  باتت  واليوم، 

ممقوتًة من قبل كثير من األميركيين، 
بدعوى أنها منحازة أيديولوجياً. وغني 
المؤسسات  ضــعــف  أن  الــبــيــان  عــن 
أي  أسس  يقوِّض  فيها  الثقة  وانعدام 

نظام ديمقراطي. 
وخاصة القول هي أن ما حدث في 
بريطانيا خال األسبوعين الماضيين 

كان فريداً من نواٍح عدة.
وبالنسبة لكثير من األميركيين، كان 
حس النظام واالستمرارية الذي رافق 
العرَش مؤشراً  الجديد  الملك  اعتاَء 
الديمقراطية  المؤسسات  أن  على 
وأن  وفعالة،  ناجحًة  تكون  أن  يمكن 
السلطة  تعيق  ال  الدستورية  الملكية 
حكومته.  اختيار  في  للشعب  النهائية 
وال شك في أن االنتقال السلس لسلطة 
رئيس الوزراء البريطاني والملكة إلى 
سيتم   ،2022 سبتمبر  في  خلَفيْهما، 

تذّكره باعتباره إنجازاً كبيراً. 

بريطانيا: حس المسؤولية واستمرار المؤسسات

ما حدث في بريطانيا كان 
فريدًا من نواٍح عدة.. واالنتقال 
السلس لسلطة رئيس الوزراء 
والملكة إلى خَلفْيهما سيتم 

تذّكره باعتباره إنجازًا كبيرًا
*مدير البرامج االستراتيجية بمركز 

ناشيونال إنترست - واشنطن

قّدمت دول مجلس التعاون الخليجي 
من  مميزًة  عالميًة  تنمويًة  تجربًة 
خال تأسيسها بنيًة تحتيًة متطورة 
فــي الــعــقــود الــمــاضــيــة، مــمــا مهد 
االقتصادية  القطاعات  بقية  لتنمية 

األخرى.  
وهذه التجارب الداخلية الناجحة 
على  تترجم  لــم  المجلس  دول  فــي 
الخليجية  التحتية  البنية  مستوى 
ــجــاِر بعْد  ــتــي لــم تُ الــمــشــتــركــة، وال
يتطلب  ما  وهو  المحلية،  مثياتها 
الخليجية  البنية  بتنمية  ــراع  اإلسـ
البنى  مــع  وانــدمــاَجــهــا  المشتركة 
المحلية لتتكامل معها، مما ستكون 
التنمية  على  كبيرة  انعكاسات  لــه 
الخليجي  التكامل  وعلى  المحلية 
الوحيد  ــجــاز  اإلن يبين  إذ  عــامــة. 
بالربط  والخاص  الصدد،  هذا  في 
المشترك،  الخليجي  الكهربائي 
مـــدى أهــمــيــة هـــذا الــتــكــامــل الــذي 
أشرنا إليه. لقد أسهم ذلك بصورة 
الشركات  عمل  استقرار  في  كبيرة 
المجلس،  بـــدول  األعــمــال  وقــطــاع 
الفائض  لدول  كما وّفر دخًا مهماً 
الكهربائية  الطاقة  تصدير  بفضل 

التي ال يمكن تخزينها عملياً.  
 والحال، فإنه كان متوقعاً أن يتم 

البناء على هذه التجربة المهمة، لكن األمور لم تسر بهذا 
البُنى  التعاون في مجال  االتجاه فيما يتعلق ببقية أوجه 
التحتية الخليجية المشتركة، علماً بأنه تم اتخاذ قرارات 
عديدة من قبل الدورات السنوية للمجلس األعلى، كإنشاء 
للسكك  متكاملة  شبكة  بناء  من خال  الخليجي  القطار 

الحديدية، وكذلك الربط المائي بين دول المجلس.
إنــجــاز هذه  لــعــدم  مــبــررات  تــوجــد  ال  ــه  أن والحقيقة 
أما  كذلك،  الفنية  والجوانب  متوفر  فالتمويل  المشاريع، 
لاقتصادات  ومنعشة  فمتعددة  االقتصادية  الــجــدوى 
المسألة تقف عند مستواها اإلداري،  أن  الخليجية، أي 
الخليجي،  القطار  بشأن  اآلن  حتى  اتخاذه  تم  ما  بدليل 
أشرفت  حيث   ،2017 عام  استكماله  مقرراً  كان  والــذي 

على  والسعودية  ــارات  اإلمـ من  كل 
ــكــات الــداخــلــيــة  ــشــب ــكــمــال ال اســت
الخاصة بها، في حين ما زالت بعض 
للمسارات  اإلعــداد  الدول في طور 
دول  غيرت  كما  بالقطار،  الخاصة 
أخرى هذا المسار عدة مرات، علماً 
بأنه لم تُتَّخذ أي خطوات عملية في 

دول أخرى.
فإنه  المائي  الربط  مشروع  أمــا 
الــوقــت  فــي  تــقــريــبــاً،  شــبــه مجمد 
الذي تشتد الحاجة إليه، لما يمثله 
من أمن مائي لكافة دول المجلس، 
في الوقت الذي لم يتخذ فيه قرار 
تـــزداد  ــي  ــت وال ــاز  ــغ ال بــشــأن شبكة 
الحديثة،  لــاقــتــصــادات  أهميتها 
اتُّخَذ  قــراراً  استثنينا  ما  إذا  وذلك 
ثاث  بين  للغاز  شبكة  إقامة  بشأن 
دول، لكنه مشروع ال يزال في طور 

اإلعداد.
الخليجية  التنمية  عملية  أن  وبما 
تعافي  مــع  جــديــداً  زخــمــاً  تكتسب 
الجولُة  تتيح  فلربما  النفط،  أسعار 
الحاليُة من ارتفاع األسعار إمكانات 
مشاريع  إنــجــاز  الستكمال  كبيرة 
المشتركة  الخليجية  التحتية  البنى 
أخرى  نوعية  نقلًة  ستشكل  والتي 
وتــقــدم  الخليجية  لــاقــتــصــادات 
اتخاذ  سرعَة  يتطلب  ذلك  أن  إال  للنجاح.  آخر  نموذجاً 
قرارات إدارية على مستوى الدول، كما يتطلب من األمانة 
الدفع  في  بفعالية  المساهمَة  التعاون  لمجلس  العامة 
باتجاه استكمال هذه المشاريع وتذليل العقبات اإلدارية 
والمبادرة  المؤجلة،  للمشاريع  بالنسبة  حلها  يمكن  التي 
الخليجية  للتنمية  أهمية  تقل  ال  جديدة  مشاريع  لطرح 
المستقبلية ولاستقرار االقتصادي واألمني والمجتمعي 

لدول المجلس.

الزيارة التي قام بها وزير الخارجية 
الهندي جاي شانكار للمملكة العربية 
تأكيد  تــتــوخَّ  لــم  مــؤخــراً،  السعودية 
الرغبة الهندية في تمتين العاقات 
أيضاً  ولكن  فحسب،  المملكة  مــع 
تعميَق العاقات أكثر مع بلد تعتبره 
نــواٍح.  عدة  من  األهمية  باِلَغ  الهند 
المحادثات  وصــف  الهندي  الــوزيــر 
فيصل  األمير  السعودي  نظيره  مع 
والمثمرة«.  بـ»الدافئة  فــرحــان  بــن 
وترأسا معاً االجتماَع الوزاري األول 
واألمني  السياسي  التعاون  لـ»لجنة 

واالجتماعي والثقافي«.
مع  التعاون  لتعميق  سعت  الزيارة 
الهند من أهم شركائها،  تعتبره  بلد 
إذ يقيم في المملكة نحو 2.6 مليون 
أجنبية  جالية  أكبر  يشّكلون  هندي 
السعودي  النفط  ويُعد  الباد.  في 
أساسياً لاقتصاد الهندي، إذ يشكل 

18% من واردات الهند النفطية. 
وقد أُقيمت العاقات الدبلوماسية 
بين البلدين  بُعيد حصول الهند على 
ذلك  وتلت   ،1947 عــام  استقالها 
آنذاك  الهندي  الــوزراء  رئيس  زيارة 
زيارة  ثم  للمملكة  نيهرو  جواهر الل 
للهند  عبدالعزيز  بن  سعود  الملك 
أوائل الخمسينيات. وأفضت الزيارة 

التاريخية التي قام بها الملك عبداهلل بن عبد العزيز إلى 
منح  الــذي  دلهي«،  »إعــان  توقيع  إلى   2006 عام  الهند 
دأب  الحين  ذلك  ومنذ  جديداً.  زخماً  الثنائيَة  العاقاِت 

البلدان على إجراء حواراٍت سياسية متعددة. 
 وقد ركز رئيُس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي 
وصل للسلطة عام 2014، على عاقات بلده بدول الخليج 
كانت  أوالهــمــا  مرتين؛  السعودية  مــودي  وزار  العربي. 
لتعزيز  السعي  على  البلدان  اتفق  وخالها   ،2016 عام 
التكنولوجيا  أو  التجارة  أو  االقتصاد  في  سواء  التعاون، 
فكانت  الثانية  زيارته  أما  اإلرهــاب.  ومحاربة  األمــن  أو 
عام 2019، وتُوِّجت باتفاق على تشكيل »مجلس الشراكة 
الهنَد، وهي أحد  المملكُة  االستراتيجية« بعد أن حّددت 

باعتبارها  نمواً،  االقتصادات  أسرع 
من البلدان الرئيسية التي ترغب في 

تعميق التعاون معها. 
وُقّدرت قيمة التجارة بين البلدين 
خال الفترة من أبريل إلى ديسمبر 
دوالر.  مليار   29.28 بنحو   2021
ــق أرقــــام الــحــكــومــة الــهــنــديــة،  ــ ووف
من  الهندية  ــواردات  ــ الـ قيمة  فــإن 
بلغت  الفترة  هــذه  خــال  السعودية 
22.65 مليار دوالر، بينما بلغت قيمة 
السعودية  إلــى  الهندية  الــصــادرات 
هناك  أن  كما  دوالر.  مليار   6.63
في  هــنــديــة  شــركــة   745 حـــوالـــي 
ملياري  تبلغ  باستثمارات  السعودية، 
تكنولوجيا  قــطــاعــات  ــي  ف دوالر، 
بينما  والنقل.  والبناء  المعلومات 
ــقــّدر االســتــثــمــارات الــقــادمــة من  ت
وقد  دوالر.  مليار  بـــ3.15  المملكة 
المملكة  مــع  تــعــاونــاً  الهند  حققت 
لتحقيق بعض أهداف »رؤية 2030« 
فــي بــعــض الــقــطــاعــات مــثــل زيـــادة 

االستثمارات الثنائية، إلخ.  
التقى  للسعودية،  زيــارتــه  وخــال 
األمير  العهد  ولي  مع  شانكار  جاي 
محمد بن سلمان الذي سلّمه رسالًة 

من رئيس الوزراء مودي. 
كــمــا الــتــقــى بــأمــيــن عـــام مجلس 
وتبادال  الحجرف،  مبارك  فاح  نايف  الخليجي  التعاون 

وجهات النظر بشأن الوضع اإلقليمي والعالمي الراهن.
وعقب زيارة جاي شانكار، سافر وزير التجارة والصناعة 
الــوزاري  االجتماع  لترؤُّس  أيضاً  السعودية  إلى  الهندي 
االفتتاحي لـ»اللجنة االقتصادية واالستثمارية« مع نظيره 
السعودي. ويرّكز الجانبان على تشجيع المشاريع وإعداد 
المبادرات  خال  من  العاقات  توطيَد  تــروم  مخططات 

المستدامة.

الجولُة الحاليُة من ارتفاع 
أسعار النفط تتيح إمكانات 
كبيرة الستكمال مشاريع 

البنى التحتية الخليجية 
المشتركة، لتشكل نقلًة نوعية 

أخرى لالقتصادات الخليجية

التعاون السعودي الهندي 
يشمل مشاريع مثل مشروع 

مصفاة الساحل الغربي، والربط 
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الشارقة )االتحاد(

»شبكة  إنشاء  الشارقة  في  الحكومية  العالقات  دائــرة  أعلنت 
الرابطة  إلى شبكة  اإلمــارة، وانضمامها  الفرنسية« في  الرابطة 
الشيخ  بحضور  المتحدة،  العربية  اإلمــارات  دولة  في  الفرنسية 
فاهم القاسمي، رئيس الدائرة، رئيس شبكة الرابطة الفرنسية في 
الشارقة، وكزافييه شاتيل، سفير الجمهورية الفرنسية في الدولة. 
وينسجم إنشاء الرابطة مع المشروع الثقافي والحضاري إلمارة 
الشارقة الذي وضع أسسه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 

بن محمد القاسمي، عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة.

تعزيز العالقات
وجرى توقيع اتفاقية االنضمام بين السفارة الفرنسية وشبكات 
الرابطة الفرنسية في أبوظبي ودبي والشارقة، في مقر الدائرة، 
بهدف االستفادة من خبرات »معهد الرابطة الفرنسية« وريادته 
تجارب  ودعم  بها،  التواصل  وتيسير  الفرنسية  اللغة  تعليم  في 
ووسائل  طرق  بأحدث  بالفرنسية  الناطقة  والمدارس  المعاهد 

إتقانها وممارستها.
وتسعى االتفاقية إلى تطوير ثقافة مهنية مشتركة بين جميع 
في  والسيما  الفرنسية  اإلماراتية  العالقات  وتعزيز  األطــراف، 
مجاالت التكنولوجيا الرقمية، وريادة األعمال، واالرتقاء بمستوى 
احترافية الموظفين من خالل توفير االستشارات، واالستفادة من 
في  المشتركة  المشاريع  ومتابعة  المتبادلة،  والخبرات  التجارب 
مختلف القطاعات. حضر التوقيع كل من ناتالي كينيدي، القنصل 
القاسمي،  عبداهلل  بن  ماجد  والشيخ  فرنسا،  لجمهورية  العام 
مدير الدائرة، وماري لوري شارييه، نائب القنصل العام، وحسين 
وسلطان  دبي،  في  الفرنسية«  الرابطة  »شبكة  رئيس  الجزيري، 

الحجي، رئيس »شبكة الرابطة الفرنسية« في أبوظبي.

أبواب جديدة للمعارف
االتفاقية  هذه  بتوقيع  »نرحب  القاسمي:  فاهم  الشيخ  وقال 
بما لها من دالالت على عمق ارتباط الشارقة بمدن الجمهورية 
المجاالت  مختلف  إلى  بيننا  التعاون  أوجه  تمتد  إذ  الفرنسية، 
االتفاقية  وتشكل  واالقتصادية،  واإلنسانية،  والثقافية،  العلمية، 
خطوة طبيعية في مساعينا الرامية لالرتقاء بهذه العالقات إلى 
مستويات أكثر تقدماً«. وأضاف: »تعتبر اللغة الفرنسية خامس 
 29 في  الرسمية  اللغة  أنها  كما  العالم،  في  انتشاراً  لغة  أكثر 
فإننا  الشارقة،  في  لتدريسها  معتمد  معهد  توفير  ومع  بلداً، 
واآلداب  والعلوم  للمعارف  جديدة  أبــواب  بفتح  فقط  نكتفي  ال 
التي تثري المشهد الثقافي في الشارقة، بل نوسع آفاق جذب 

المزيد من المعاهد والمؤسسات التعليمية والمدارس الفرنسية 
عدد  زيادة  نتوقع  فإننا  االتفاقية  هذه  توقيع  ومع  اإلمــارة،  إلى 

الناطقين بالفرنسية في الشارقة خالل األعوام المقبلة«.

شراكة ثقافية راسخة
بدوره، قال كزافييه شاتيل، إن هذا اإلنجاز الذي نشهده اليوم 
هو خالصة جهود كبيرة ستشكل نقطة بداية لمزيد من التواصل 
واإلمــاراتــيــة.  الفرنسية  الثقافتين  على  المتبادل  واالنــفــتــاح 
الشارقة  مع  وراسخة  ممتدة  ثقافية  عالقات  »لدينا  وأضــاف: 
التي احتضنت أول مدرسة فرنسية في اإلمــارات، وتملك بنية 
أكاديمية متطورة منفتحة على الثقافات األخرى، ما يمهد لمزيد 

من التعاون بيننا في القطاع التعليمي والثقافي«.
بين  النشر  قطاع  في  الوثيقة  الشراكة  شاتيل  كزافييه  وأكد 
الدولي  الشارقة  بمعرض  الدائم  واالهتمام  وفرنسا،  الشارقة 
للكتاب والمشاركة فيه، إذ تشكل الفنون واآلداب، على تنوعها، 
نقطة التقاء بين الشارقة وفرنسا، والتي ستعمل الرابطة على 

الدفع بها قدماً.

مشروع ثقافي كبير
الفرنسية«  »الرابطة  رئيس  الجزيري،  قال حسين  من جهته، 
في دبي: »يشكل تأسيس الرابطة في الشارقة امتداداً للمشروع 
الشيخ  السمو  صاحب  دعائمه  أرســى  ــذي  ال الكبير  الثقافي 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، إذ تعتبر الشارقة أول إمارة 
ستينات  في  اإلعدادية  الصفوف  لطلبة  الفرنسية  اللغة  تُدّرس 
مع  العالقة  ترسيخ  في  سباقًة  كانت  حيث  الماضي،  القرن 

الثقافة الفرنكفونية«.

دفعة قوية للعالقات
في  الفرنسية«  »الرابطة  رئيس  الحجي،  سلطان  قال  بدوره، 
أبوظبي: »أتوجه بالشكر للشارقة وللقائمين على هذه االتفاقية 
على ما بذلوه من جهود تكللت بتشكيل شبكة الرابطة الفرنسية 
بين  الثقافية  للعالقات  قوية  دفعة  التي ستعطي  اإلمــارات  في 

اإلمارات وفرنسا«.
خالل  من  الشارقة،  في  الحكومية  العالقات  دائــرة  وتسعى 
إنشاء المعهد في اإلمارة إلى إتاحة فرصة تعلم اللغة الفرنسية، 
وإثــراء  وأدبائها،  الفرانكوفونية  الثقافة  رمــوز  على  واالطــالع 
بروائع  الشارقة  به  تتميز  الــذي  والحضاري  الثقافي  المشهد 
يتيح  حيث  والمسرحية،  الموسيقية  وفنونه  الفرنسي  األدب 
المعهد توسيع آفاق الحوار الحضاري، باعتبار تعلم اللغات أول 

جسور التعرف على ثقافات وحضارات األمم.

نوف الموسى )دبي( 

التجربة  ــدراســة  ل المعرفية  المنهجية  شكلت 
الشعورية لدى المستفيد، وآلية بناء الهوية الشخصية 
للمكتبات، وأبعاد انفتاحها على التنوع والتعددية في 
المجتمعات، أبرز المحاور في ملتقى »نحو دور فعال 
للمكتبات العامة في خدمة المجتمع« الذي استضافته 
مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع »االتحاد العربي 
واعتبر  نسيج«.  و»أكاديمية  والمعلومات«،  للمكتبات 
العربي  االتــحــاد  رئيس  السريحي،  عــواد  حسن  د. 
الجوهرية  المهام  مــن  أن  والمعلومات،  للمكتبات 
التنوع  ــدرك  تـ أن  المعلومات  ومــرافــق  للمكتبات 
الوصول  أن  باعتبار  الجمهور،  هوية  في  والشمولية 
للمعلومة أو ما يعرف بالبيانات المفتوحة، يمثل جزءاً 
أصياًل من حقوق القراء، إلى جانب كون الدراسات 
بأنظمتها  المكتبات  تصميم  أن  إلى  تشير  الحالية 
الخارجية والداخلية، يقوم على أساس رئيسي وهو 
تبعاً  واألماكن،  األنشطة  لبناء  كمركز  »المستخدم« 

لثقافته وسلوكياته، واحتياجاته من المعلومات.
 وبالرجوع إلى مكتبة محمد بن راشد، فإننا نقرأ 
اليوم بعداً استثنائياً للمكتبات العامة الذي يمكن أن 
نطلق عليه وصف الهوية البصرية، سواء على مستوى 
علب  إلــى  وصــوالً  الداخلية،  التفاصيل  أو  العمارة 
لهوية  عالمة  عليها  نشهد  التي  الصغيرة  المناديل 

المكتبة، والتي تهيئ جميعها فضاء للجمهور يتفاعل 
ومن  متكاملة.  تجربة حسية  وفق  إليه،  وينتمي  معه 
رئيس  نائب  صالح  عيسى  عماد  د.  أوضــح  جهته، 
التجربة  أن  والمعلومات،  للمكتبات  العربي  االتحاد 
الشعورية، هي بمثابة نقطة تحولية في مفهومنا تجاه 
المنتج الثقافي وكيفية التعامل معه كخدمة نقدمها 
وسلوك  ثقافة  ــة  دراسـ فــإن  وعليه  للمستخدمين، 
المكتبة  وأمناء  دارســي  تهدي  للمكتبة،  المستخدم 
رؤية واضحة لكيفية بناء أنظمة تفاعلية، قائمة على 
المالحظة وفق مرجعيات ذات ارتباط بعلوم االجتماع، 

وعلم النفس.
واستمر حديث أيوب خان رئيس الخدمات الثقافية 
والمكتبات بمجلس مقاطعة ووريكشاير في المملكة 

المتحدة، ضمن مشاركته في ملتقى »نحو دور فعال 
أثر  ببيان  المجتمع«،  خدمة  في  العامة  للمكتبات 
التفاعل االجتماعي  المكتبات، على  تصميم وعمارة 
المكتبة،  خدمات  من  المستفيد  للجمهور  والثقافي 
وكيف أن المكتبات بأنماطها االجتماعية تُسهم في 
تعزيز الفعل االجتماعي بين المستفيدين، وجميعها 
دراسة  من خالل  الملتقى  أهــداف  مع  اتسقت  رؤى 
التقنيات  البيئة ومساحات األثاث، واستخدام  عامل 
والعوامل التي تدعم رواد األعمال، وتجربة المستخدم 
وارتباطها بخدمات المكتبة، وتأثير تجربة المستخدم 

على المكتبات والجمهور.
وانطالقاً من إيمان مكتبة محمد بن راشد بدورها 
التخصصات  فــي  المعرفية،  الــمــبــادرات  دعــم  فــي 
والمجاالت كافة، لالستفادة من الممارسات المحلية 
الهاشمي، عضو  إبراهيم  قال  والعالمية،  واإلقليمية 
المكتبات  إن  راشــد،  بن  مكتبة محمد  إدارة  مجلس 
لمفاهيم  وفاعاًل  شاماًل  ملتقى  اليوم  تمثل  العامة 
اقتصاد المعرفة التي تعتمد على نشر وإنتاج وتوظيف 
المعرفة بكفاءة، بوصفها محركاً رئيساً لعملية التنمية 
االقتصادية في مختلف القطاعات التنموية، ومن هنا 
فإن ملتقى »نحو دور فعال للمكتبات العامة في خدمة 
المجتمع«، فرصة لتطوير مفاهيم اجتماعية وثقافية 
بمجتمع المكتبات، حول فضاء المعلومات ومتغيراته 

في الوقت الراهن.

»عالقات الشارقة« تؤسس »الرابطة الفرنسية« يف اإلمارة

مكتبة محمد بن راشد تستضيف ملتقى »دور املكتبات العامة«

بحضور فاهم القاسمي والسفير الفرنسي في الدولة

بالتعاون مع »العربي للمكتبات« و»أكاديمية نسيج«

دروب

ذكريات قلم

وسأنثر خرز  مأٍل  على  بل سأتلوهُ  منها،  كان  إذا  الجرَح  أداوي  لن 
في  اثنين  اضــطــراب  تــرى  أن  لمهجتي  يلذُّ  عّشاقهم.  بين  المكِر 
عنفوان اندفاعهما، لكنهما يتجمدان حين تلتقي العين بالعين. وحين 
الكالم.  إثم  الكون ويغسلهما من  لغة  أكثر، يسوُد صمٌت في  يقتربان 
ويلذُّ لبصيرتي أن ترى يدها تمسُك بيدِه المتخّشبة، ثم يجريان معاً 
يسابقان النهر والموُت تحت قدميهما أثُر ذكرى ال تجيء، والريُح في 

انفتاح ذراعيهما لحن تنهيدٍة حرة، وطلوع صوٍت من كتمان صوت.
لن أغرز سيف النصر في أرض أعدائي، بل في الكتاب الذي ضلل 
صورتي في أرواحهم. أنا ابن ثمانين أغنية، ومن وقع أقدامي تدربت 
المسافات،  أحــالم  استيقظت  للبعيد  شهوتي  ومــن  الحرب،  طبول 
وشيئاً فشيئاً صارت تتراخى في اكتشافاتي أسرار المعجزات. هّبي: 
للخوف،  قلُت  الندحارك:  ُعد  حبيبتي.  شعر  أســّرَح  كي  للريح  قلُت 
الماضي، وحّراساً في محّطات  نواطير على غرف  وربطُت شياطينه 
يوماً،  الزمُن  يموت  قد  تأتي.  وهيهات  غداً،  ستأتي  التي  القطارات 
فأشفيه،  جرحاً  بالقلِم  ألدُغ  لكني  بذيلها،  نفسها  العقرب  تلدُغ  وقد 
وقد أعالُج وجداً تخّثر حنينه في القلب، بأن أبــّث األمل في انطالق 

أغانيه.
أصحابها.  لوجود  أســوَد  ثقباً  تصيُر  عاماً  ستين  بعد  الذكرياُت 
إلى  أحتاُج  مصيدةٌ  الشوك،  في  سباحٍة  حوُض  لي،  بالنسبة  لكنها 
الناعمة.  المّرة  وهمساتها  الحريرية  خيوطها  ألقطع  مقّص  ألــف 
)الفقر(  نظرية  ألفهم  الرياضيات  مدرسي  من  جيٍش  إلى  وأحتاُج 
في  سواسية  األقــالم  بــأن  أوهمنا  من  إليه.  منتمياً  أزال  ال  وكيف 
النفس،  برعمان مزروعان في  والشر  الخير  بأن  أقنعنا  السباق؟ من 

وأن حصادهما صنيعتنا نحُن وحدنا، ال من ُصنع اآلخرين؟
مؤيدون للكلمة البيضاء منَحوني لقب: الممحاة. وغاضبون بألسنٍة 
أحد.  يقلها  لم  التي  الكلمات  بحصى  بيتي  زجاج  هّشموا  مقطوعٍة 
إنه  الفاسدة،  بالمعاني  ترجموه  ال  غجريٌة:  امـــرأةٌ  صرخت  ــرًة،  م
العضو الجديد في متاهة الصواب والخطأ، وال بأس لو ارتطم رأسه 
حمرة  ليغذي  نقطة  نقطة  دمه  سال  لو  بأس  وال  وهّشمها،  بالمرايا 

الورد.
الذين  ــف.  أل بــأيــاٍد  ومعصوبة  مغمضة  وهــي  بعيني  رأيتهم  لقد 
إلى  ينظرون  والذين  فيه.  سجناء  فيصبحون  الحرية  كتاب  يقرؤون 
السماء فيرونها بعيدًة، وما هي إال مسافة خياٍل حر. ولو أنطق يوماً 
ألشير إلى أعدائي، لقلت إن الذي يحصر الكلمة، يصير في النهاية 
أسير تقلباتها في المعنى، وال سبيل إلى معرفة الحقيقـة إال بالجمع 

كافة. تناقضاتها  بين 

عادل خزام

akhozam@yahoo.com

فاهم القاسمي وكزافييه شاتيل وحسين الجزيري وسلطان الحجي خالل توقيع االتفاقية )من المصدر(

فاهم القاسمي:
تعاون ممتد 
في مختلف 

المجاالت العلمية 
والثقافية 

واالقتصادية

كزافييه شاتيل:
مزيد من التواصل 

واالنفتاح 
المتبادل على 

الثقافتين 
الفرنسية 
واإلماراتية

االتفاقية 
تفتح أبواب 

التبادل الثقافي 
واألكاديمي بين 
الشارقة والمدن 

الفرنسية

»جونجهايم أبوظبي«
ينظم ورشات فنيـــة للطلبة

خالل الورشة )من المصدر(

فاطمة عطفة )أبوظبي(

نظم متحف جوجنهايم أبوظبي في المجمع الثقافي، وعلى مدى 
ثالثة أيام، برنامجاً ثقافياً خاصاً بطلبة الجامعات، وذلك بالتعاون مع 
الفنانة التشكيلية نجاة مكي، حيث قامت بتنظيم عدد من ورش العمل 
الفنية والتفاعلية المستوحاة من سلسلة أعمالها »اليوميات«، وحضر 
أبوظبي وجامعة  السوربون  الورش مجموعة من طلبة جامعة  هذه 
زايد وعدد من الطلبة من أصحاب الهمم من وزارة التربية والتعليم.

المساعدة  المديرة  دمير،  روز  د.  قدمت  البرنامج  مستهل  وفي 
إلدارة التعليم، لمحة حول إشراك المجتمع في مشروع جوجنهايم 
أبوظبي، مشيرة إلى أهمية هذه الورشة الفنية وعملها في جوجنهايم، 
وهو من أهم المتاحف في أبوظبي وضمن األبرز في المنطقة للفن 
وقدمت  والمعاصر،  الحديث  العالمي 
بكلمة  مكي  نجاة  د.  الفنانة  دمير  د. 
اإلبداعية  مسيرتها  عن  فيها  تحدثت 
وأعمالها  إنجازاتها  وأهم  والتعليمية، 

الفنية.
الورش  وقالت د. مكي إن دور هذه 
الفنية هو تسليط الضوء على أهمية 
وتعليمه  الجيل  تنشئة  في  المتاحف 
أن  مبينة  المتحف،  لــه  يعني  ــاذا  ومـ
وتاريخاً  وفــنــاً  فــكــراً  يــقــدم  المتحف 
وهو يعتبر رحلة لإلنسان منذ القدم، 
والتماثيل  والــمــخــطــوطــات  فالتحف 
والمقتنيات إلى جانب اللوحات الفنية، 
كلها فيها ذاكرة للشعوب وتؤرخ مراحل 
معينة من الزمن وتخلد ثقافة اإلنسان 

وفنه وفكره وعمله في أي مكان. 
وأضافت د. نجاة أن المتاحف تمثل ربطاً ثقافياً مهماً بين أجيال 
السابقة، وهذه  لألجيال  المتاحف أعماالً  مختلفة، حيث نجد في 
الذاكرة المرتبة بسلسلة عبر السنين يطلع فيها المشاهد على تاريخ 
األجداد بحيث يقرأ التاريخ من خالل تأمل هذه المقتنيات الموجودة 

في المتاحف، ويتعرف أكثر على التراث الحضاري. 
وفكري  فني  محتوى  إلــى  تحتاج  المتاحف  إن  قائلة:  وأضافت 
وتاريخي لما فيها من تراث إنساني عريق، وفي الوقت نفسه تنّشط 
أن مشاهدة ما  الجمالي. كما  الحس  الفنية وتهذب  الحركة  دائرة 
تحتويه هذه المتاحف تعطي شعوراً بالرضى لما وصلت إليه اإلنسانية 

من رقي، ويظهر من خاللها رقي األمم ومنجزاتها الحضارية.
وأخيراً، عن شعور د. مكي عندما تكون بين األجيال الجديدة وهي 
جديدة  أجياالً  أن  بالفخر  أشعر  تقول:  الفن  وأهمية  تشرح رسالة 
لديها حب واهتمام بالفن واالطالع على كنوزه، وتستمتع بشكل جيد 
بما تشاهد وهي التي تحمل على عاتقها رؤية المستقبل في دولة 
اإلمــارات، ونأمل بأن نرى هذه األجيال تحمل راية الفن وتطرحها 
في المتاحف والمعارض والمحافل الدولية لتعبر عن تراث وثقافة 

اإلمارات.
وفي لقاء مع الطالبة رقية الهاشمي، المتخصصة بالفن المرئي من 
جامعة زايد، أشارت إلى أهمية هذه الورشة، مؤكدة أنها فرصة كبيرة 
ألن يلتقي الطلبة مع فنانة كبيرة مثل نجاة مكي، وهي من الفنانين 
الرواد في اإلمارات، ولذا يستفيد الجيل الجديد كثيراً من تجربتها 

الفنية الملهمة.

نجاة مكي:
في المتاحف 

محتوى 
فني وفكري 

وتاريخي 
وتراث 

إنساني عريق

خالل ملتقى »نحو دور فعال للمكتبات العامة في خدمة المجتمع« )تصوير: أفضل شام(

الملتقى أبرز أهمية »الهوية« 
و»التجربة الشعورية« في 

الفضاءات المكتبية

المكتبات العامة تمثل اليوم 
ملتقى شاماًل وفاعاًل لمفاهيم 

اقتصاد المعرفة



47
www.alittihad.ae

الجمعة 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022مألوان

على  للجمهور  ــعــرض  يُ المسلسل 
ــة، وتـــؤدي  ــرقــمــي ــد« ال ــاهـ مــنــصــة »شـ
الــعــرب،  الفنانين  مــن  نخبة  أصــواتــه 
رزق،   ورشا  خياط  وباسل  يسرا  منهم: 
الشيخ  ونــور  المغيرية  عــرفــة  إخـــراج 
الــكــرتــونــي  الــعــمــل  ويـــرســـخ  األرض، 
الحائزة  »أجــوان«،  رواية  من  المقتبس 
جائزة »اتصاالت لكتاب الطفل 2013«، 
دور مسلسالت »األنيميشن« في تعزيز 
األخــــالق وقــيــم الــعــدالــة والــتــعــاطــف، 
ــقــوة التي  ــز عــلــى مــكــامــن ال ــركِّ كــمــا ي
مواجهة  على  وقدرتها  المرأة،  تمتلكها 
مشوق  درامــي  قالب  فــي  الصعوبات، 
يستخدم أعلى وأحدث ما توصلت إليه 

تقنيات الرسوم المتحركة.

قصة أجوان
»أجــــوان«،  قــصــة  المسلسل  يـــروي 
كوكبها  تعرض  عاماً،  الـ19  بعمر  فتاة 
للتدمير وخسرت عائلتها وأصدقاءها، 
سيئة  بــأوضــاع  تمر  الجئة  وأصبحت 
ــعــرض ابــنــهــا لــالخــتــطــاف، ما  بــعــد ت
لمواجهة  الــتــحــدي  نفسها  فــي  يــعــزز 
من  لمجموعة  والتصدي  الصعوبات، 
لها  تتعرض  التي  الغامضة  األحــداث 
مسلحة  مجموعات  من  أخــرى  كواكب 
ال تــعــرف غــايــاتــهــا، ومــع ذلــك تــزداد 
عن  للبحث  وتحدياً  صموداً  »أجــوان« 
التي  الــمــعــانــاة  مــن  والــخــروج  طفلها 

تعرضت لها في عمق الفضاء.

شريك فعال
وقالت الشيخة جواهر بنت عبد اهلل 
المنجز  بهذا  اليوم  القاسمي: فخورون 
إمـــارة  ــة  رســال يجسد  الـــذي  الــعــربــي 
الشيخ  السمو  صاحب  ورؤية  الشارقة 

القاسمي،  محمد  بن  سلطان  الدكتور 
الشارقة،  المجلس األعلى حاكم  عضو 
الشيخة  قرينة سموه، سمو  وتوجيهات 
رئيسة  القاسمي،  محمد  بنت  جواهر 
في  األســرة،  لشؤون  األعلى  المجلس 
تعزيز الوعي بقوة الفن واإلبداع في بناء 
األجيال  أمام  األفق  وفتح  المجتمعات، 
الجديدة لتكون شريكاً مساهماً وفاعاًل 
في تحقيق تطلعات بلدانها. وأضافت: 
الحجم مع  بهذا  إنتاج مسلسل  ينسجم 
دعم  إلى  الرامية  »فــن«  مؤسسة  رؤيــة 
بالطاقات  واالستثمار  الــهــادف،  الفن 
القادرة  والعربية  المحلية  اإلبداعية 
مسيرة  في  نوعية  نقالت  تحقيق  على 
إذ  العربية،  والدراما  السينما  صناعة 
كبير  منجز  تــاريــخ  المسلسل  يسجل 
روادهــا  أمــام  ويفتح  العربية،  للثقافة 
ــاعــهــا الــمــجــال لــتــقــديــم أعــمــال  وصــّن
على  ملموس  أثر  ذات  ونوعية  جديدة 

األفراد والمجتمعات.

حب العلوم
وقـــالـــت الــكــاتــبــة اإلمـــاراتـــيـــة نـــورة 
رسالة  »أجــوان«  رواية  ترسل  النومان: 
وهي  واحدة،  وظيفة  لألدب  بأن  عامة 
وأن  أفــضــل،  بحالة  البشر  يجعل  أن 
إلعــمــار  ــعــاون  ــت وال بــالــتــراحــم  يتحلوا 

األرض.
لليافعين،  »أجــوان«  كتبُت  وأضافت: 
التي  الفئة  هــذه  ألهمية  مني  إدراكـــاً 
ينبغي استهدافها بروايات أدب الخيال 
على  الــصــغــار  تشجع  فــهــي  الــعــلــمــي، 
التفكير  فيهم  وتــغــرس  الــعــلــوم،  حــب 
من  يصبحوا  أن  أجــل  من  بالمستقبل 
خالل ذلك علماء يصنعون عالماً يعمر 

األرض ويخدم البشرية.

الشارقة )االتحاد(

يف منجز فني جديد يضاف إلى مشاريع الشارقة الثقافية السّباقة، احتفت 
مؤسسة »فن« بالشراكة مع »باراجون إنترتينمينت« بإطالق »أجوان«، أول مسلسل خيال 

علمي عربي بالرسوم املتحركة، خالل حفل خاص أقيم يف »أكادميية الشارقة للفلك وعلوم 
الفضاء والتكنولوجيا«، بحضور الشيخة جواهر بنت عبداهلل القاسمي، مديرة مؤسسة 
»فن«، والكاتبة اإلماراتية نورة النومان، مؤلفة رواية »أجوان«، التي استندت إليها أحداث 

املسلسل.

»أجوان«.. أول مسلسل 

خيــــــــال علمـــــــي عربـــي 

ُتطلقه »فن« و»باراجون إنترتينمينت«

)االتحاد(  أبوظبي 

االستراتيجية  رؤيتها  من  انطالقاً 
والــحــفــاظ  الــثــقــافــات  حـــوار  لتحفيز 
الموسيقي  واإلرث  الـــمـــوروث  عــلــى 
مجموعة  تدعم  العربي،  واإلنــشــادي 
خالل  مــن  والفنون  للثقافة  أبوظبي 
ــحــدث األكــبــر  ــوظــبــي، ال مــهــرجــان أب
عــالــمــيــاً واألهـــم فــي تــاريــخ اإلنــشــاد 
ــي لــلــشــيــخ مــحــمــود الــتــهــامــي،  ــن ــدي ال
مصر  جمهورية  في  المنشدين  شيخ 
سفح  تــحــت  ينظم  ــذي  ــ وال الــعــربــيــة، 
األهرامات، ويتم خالله إطالق األلبوم 
إنجازات  أهــم  أحــد  »أنــيــن«،  الجديد 
الرائد  مشروعه  سياق  في  التهامي، 
الفصحى  العربية  اللغة  بعث  بإعادة 

الشعوب.  موسيقى  في 

إنسانية قيم 
الخميس،  إبراهيم  هــدى  وأعــربــت 
للثقافة  أبــوظــبــي  مجموعة  مــؤســس 
الفني  والــمــديــر  المؤسس  والــفــنــون، 
لمهرجان، عن اعتزازها بالدور الكبير 
الذي تسهم »أبوظبي للثقافة والفنون« 

الموروث  الحفاظ على  من خالله في 
الثقافي واإلرث الموسيقي واإلنشادي 
الــعــرب،  الفنانين  دعــم  عبر  العربي 
وتــعــزيــز الــحــضــور الــعــربــي عــالــمــيــاً، 
والدبلوماسية  الحوار  عالقات  وبناء 
ــاون  ــعـ ــتـ ــة، مــــن خـــــالل الـ ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ الـ
المؤسسات  كــبــريــات  مــع  الــمــشــتــرك 
إن  وقــالــت:  الــدولــيــة.  والمهرجانات 
محمود  الشيخ  مع  المستمر  التعاون 
إلى سنوات عبر  التهامي والذي يمتد 
وأمسياته  أبوظبي  مهرجان  فعاليات 
رؤيتنا  بــوضــوح  يعكس  الــرمــضــانــيــة، 
لالحتفاء بالقيم اإلنسانية التي يمثلها 
من  يعكسه  وما  الــمــوروث،  الفن  هذا 
وقيم  الــروحــانــي  اإلنــشــاد  جماليات 
والسالم،  اإلنسانية  واألخوة  التعايش 
الحدث  بدعم  سعداء  نحن  مضيفة: 
سفح  تحت  عالمياً  األكبر  اإلنــشــادي 
والذي  الخالدة،  المصرية  األهرامات 
الجديد  األلبوم  إطالق  أيضاً  سيشهد 
العمل  يبرزه  ما  مع  »أنين«  والمتميز 
واإلنشاد  العربية  اللغة  جماليات  من 
وتراثها  الشعوب  بموسيقى  واالحتفاء 

الحضاري.

الحضارات مواكبة 
ــر الــشــيــخ مــحــمــود الــتــهــامــي،  وعــّب
عــن شــكــره لــلــجــهــود الــمــبــذولــة من 
لالحتفاء  والفنون«  للثقافة  »أبوظبي 
على  والــحــفــاظ  الــعــرب  بالمبدعين 
العربي،  واألدبـــي  الموسيقي  اإلرث 
عبر العديد من المشاريع والمبادرات 
وروحية  مكانة  تعزيز  في  تسهم  التي 

وعالمياً. محلياً  العربية  اللغة 
الـــتـــهـــامـــي، الـــــذي نــجــح فــي 
ــزج اإلنــــشــــاد بــالــلــغــة  ــ مـ
الــعــربــيــة الــفــصــحــى، 
مفرداتها  ومعاني 
بثقافات  الراقية، 
متعددة  موسيقية 
مع الحفاظ على 
التقليدي  الطابع 
خالل  واألصالة، 
حــــفــــلــــه، يـــقـــدم 
ألــــــــــوان اإلنــــشــــاد 
ــقــى  ــمــوســي بــــأنــــواع ال
الحديثة  والعالمية  العربية 
بها،  القوة  والمتطورة، ويظهر مواطن 
مع  األخـــرى،  بالثقافات  واندماجها 

الحفاظ على جمال المعاني، ومواكبة 
ــب  ــذوي ــات، وت ــاف ــق ــث الــحــضــارات وال
ــفــروقــات الــثــقــافــيــة فــي مــســاقــات  ال

ابتكارية. وأطر حوار وتناغم 

روحية موسيقى 
والتنسيق  بالتعاون  الحفل  م  ينظَّ
ــة،  ــاضـ ــريـ والـ الـــشـــبـــاب  وزارة  مـــع 
ووزارة  ــاد،  ــشــ ــ اإلن ــيــت  ب ومــؤســســة 
ويبث  الــمــصــريــة،  ــار  ــ واآلث السياحة 
الفضائية،  الــحــيــاة  قــنــاة  عــلــى  حــيــاً 
ترجمة  على  التهامي  قــدرة  ويجسد 
وأداء  التلحين  بين  العملي  التطبيق 
ودمجها  الفصحى،  بالعربية  القصيدة 
وألوان  بأنواع  الروحية،  بالموسيقى 
الموال  مثل:  المختلفة،  الموسيقى 
والسيمفوني  والــتــواشــيــح  والشعبي 
والــروك  واألوركــســتــرا  والكالسيكي 
ويــأتــي الحفل  الــجــاز.  والــبــوب وفــن 
لالرتقاء  التهامي  مساعي  إطــار  في 
بجماليات  والتعريف  الفنية  بالذائقة 
اللغات األم، ودور اإلنشاد الديني في 
والثقافة  العربية  الهوية  الحفاظ على 

الفنية.

مهرجان أبوظبي يدعم »الحدث اإلنشادي« ملحمود التهامي 

ُيقام تحت سفح األهرامات

رؤية ثقافية
تعنى مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون بدعم منجز الثقافة والفنون واستدامة 

التنمية الثقافية، عبر احتضان اإلبداع واإلسهام يف إثراء الرؤية الثقافية 
ألبوظبي، وتقّدم طيفًا واسعًا من املبادرات منها مهرجان أبوظبي والعديد من 

املنصات الشبابية والبرامج املجتمعية التي تستقطب جماهير متنوعة، كما ترعى 
اإلمكانيات اإلبداعية داخل اإلمارات وخارجها بالتعاون مع كبريات املؤسسات 

الثقافية احمللية والعاملية.

»فعاليــــات أبوظبــــي« 

180 يومــــًا من الترفيــــه

»الثقافة والسياحة« تعلن أجندة 2022 - 2023

هدى 
إبراهيم 
الخميس

خالل إطالق أجندة الفعاليات في منارة السعديات )من المصدر(

تامر عبد الحميد )أبوظبي(

كشفت دائرة الثقافة والسياحة 
- أبوظبي يف منارة السعديات، 
أمس، عن أجندة فعالياتها ملوسم 
شتاء 2022 - 2023، والتي تعكس 
التجارب الثقافية والترفيهية 
والعروض االستثنائية املتنوعة 
التي توفرها العاصمة، ومتتد على 
مدار 180 يومًا، وتضم حفالت 
موسيقية لفنانني إقليميني 
وعامليني، وأحداثًا رياضية وألعابًا 
إلكترونية ومهرجانات ثقافية 
وعروضًا عائلية ومسرحية 
وأوبرالية.

يشهد مسرح »احتاد أرينا« عروضًا 
عائلية، بينها: »ذا اليون كينج« 
ملدة شهر من 16 نوفمبر حتى 10 
ديسمبر، و»ديزني على اجلليد« 
بني 12 و16 أكتوبر. 
يجمع املهرجان العاملي الشهير 
»معرض الشرق األوسط لألفالم 
والقصص املصورة« يف مارس 
2023، عشاق السينما والتلفزيون 
والكوميديا يف اإلمارات لتقدمي 
مجموعة من عروض الفنون 
الترفيهية العصرية وأكثرها 
شعبية باملنطقة.

يقدم »اللوفر أبوظبي« سلسلة 
حفالت موسيقية احتفااًل 
بالذكرى اخلامسة لتأسيسه، 
ويقدم املطرب ماجد املهندس 
حفاًل غنائيًا يف 11 نوفمبر، فيما 
يقدم املوسيقار عمر خيرت حفاًل 
موسيقيًا يف 13 نوفمبر.
تعود إلى أبوظبي يف 11 و 12 
فبراير 2023 جوائز األكادميية 
 IIFA الدولية للفيلم الهندي
لالحتفاء باإلجنازات السنوية 
لصناعة السينما الهندية، من 
خالل حفل تقدمي اجلوائز 
والعروض املوسيقية والترفيهية 
احلية مبشاركة جنوم بوليوود يف 
»احتاد أرينا«.

أجندة

وجهة سياحية
وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة 
والسياحة - أبوظبي: نحن سعداء بإطالق أجندة »فعاليات أبوظبي« 
إلى  ونتطلع  مشوقة،  فعاليات  مجموعة  تضم  التي  الموسم  هــذا 
مشاركة أفضل ما تقدمه أبوظبي مع العالم عبر استضافة العروض 
تجذب  التي  العالمية  الرياضية  والفعاليات  الرائعة  الموسيقية 

المشجعين والعائالت من أنحاء العالم.
 

فعاليات 
من  لميرال:  التنفيذي  الرئيس  الزعابي،  اهلل  عبد  محمد  وقال 
خالل تعاوننا مع دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي والدعم الُمقدم 
عالمية  فعاليات  مجموعة  استضافة  أبوظبي  تعتزم  الشركاء،  من 
ثقافية  ومهرجانات  موسيقية  حفالت  تشمل  يــاس،  جــزيــرة  فــي 
األعمار.  والــزوار من مختلف  السكان  بتجارب  االرتقاء  إلى  تهدف 
رؤيتنا  بتحقيق  التزامنا  المعنية  الجهات  تعاوننا مع  يؤكد  وأضاف: 
كما  للترفيه،  ياس كوجهة عالمية  تعزيز مكانة جزيرة  إلى  الهادفة 
نواصل مساعينا الرامية إلى استقطاب الضيوف من أنحاء العالم 
إلى أبوظبي، والتعاون مع فنانين عالميين وتنظيم فعاليات شهيرة، 
العاصمة كوجهة  تعزز من مكانة  تجارب غامرة  توفير  لنا  يتيح  ما 

سياحية عالمية.
تولي  للترفيه«:  لـ»فالش  التنفيذي  الرئيس  ليكريش  جون  وقال 
سجلها  خالل  من  الجمهور  تطلعات  بتلبية  كبيراً  اهتماماً  الشركة 
الحافل بتقديم العروض والفعاليات العالمية في اإلمارات والمنطقة، 
في إطار خطة الشركة لتنويع عروضها وإثراء المشهد الترفيهي في 

المنطقة.
 4 أبوظبي  في  األولــى  للمرة  الالسلكي«  »مهرجان  إطــالق  وعن 
نيشن« في  »اليــف  رئيس  كريفن،  قــال جيمس   ،2023 عــام  مــارس 
منطقة الشرق األوسط وشمالي أفريقيا: يعيش على أرض اإلمارات 
ما يزيد على 200 جنسية، ومن المهم أن نتتبع باستمرار تغير األذواق 
المهرجان  وسيكون  السكاني،  التنوع  هذا  تعكس  التي  الموسيقية 
لعشاق الموسيقى في المنطقة، إذ يقدم مجموعة من  كبيراً  حدثاً 
أكبر نجوم الـ »هيب هوب« العالميين، ويوفر منصة للفنانين المحليين 

لعرض إبداعاتهم.

حفالت فنية 
»ماي  جولة  ضمن  خاصاً  حفاًل  ستينج  العالمي  المغني  ويحيي 
سونجز العالمية« في »اتحاد أرينا« بجزيرة ياس في 27 يناير المقبل. 
ويعود أندريا بوتشيلي إلى الغناء في اإلمــارات، إلحياء ليلة مفعمة 
بالموسيقى الكالسيكية الساحرة في »اتحاد بارك« في 24 نوفمبر 
جائزة  الحائز  رحمان  آر  إيه  العالمي  الموسيقار  ويحيي  المقبل. 
أوسكار مرتين أول أمسياته الحية في »االتحاد أرينا« في 29 أكتوبر 
المقبل. وتحيي فرقة البوب األيرلندية الشهيرة »ويست اليف« حفاًل 
غنائياً في »اتحاد أرينا« في 29 سبتمبر. ومن 14 أكتوبر حتى 21 
ديسمبر المقبل، تحيي مجموعة من نجوم الغناء ومنسقو األغاني في 
العالم العربي سلسلة حفالت، وتضم قائمة الفنانين: نانسي عجرم 
وجورج وسوف وملحم زين ومحمد خيري ووائل كفوري وأحمد سعد، 

ومنسق األغاني أصيل.

سيعود احلدث العائلي األبرز 
مهرجان »أم اإلمارات« يف الفترة من 
9 حتى 18 ديسمبر، بجدول حافل 

بالعروض واألنشطة الترفيهية 
العائلية املرحة والتجارب الثقافية 

واحلفالت املوسيقية. ويضم مناطق 
مخصصة لألنشطة والعروض 

الترفيهية احلية.

مهرجان
»أم اإلمارات«

وائل كفوري

نانسي عجرم

أندريا بوتشيلي

إيه آل رحمان

شيخ المنشدين في مصر.. 
محمود التهامي )من المصدر(

 الشيخة جواهر بنت عبداهلل القاسمي خالل الحفل )من المصدر(
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