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»النقد العربي«: أبوظبي ودبي تقودان ارتفاع قيمة البورصات العربية الكفاءات المواطنة.. مهارات مميزة في تشغيل محطات »براكة«

مساعدات إماراتية لمتضرري الجفاف في الصومال
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أبوظبي )وام(

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل«، 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« برقيتي تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك 
بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقيتي تهنئة 
مماثلتين إلى صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة. 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايــد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وقــال   
الشريفين  الحرمين  لخادم  »تويتر«:»أبارك  على  تغريدة  في  اهلل«  »حفظه 
اهلل  داعيـــــــــاً  الوطني  اليوم  الشقيق،  السعودي  والشعب  العهد  وولــي 

التقدم واالزدهار«. العربية السعودية  المملكة  تعالى أن يديم على 
احتفاالتها  السعودية  العربية  المملكة  شقيقتها  اإلمــارات  دولــة  وشاركت   
احتفاالت  كبير. وتحمل  احتفاء رسمي وشعبي  الـــ92، وسط  الوطني  بيومها 
اإلمارات بالمناسبة شعار »معا أبداً - السعودية - اإلمارات« في تجسيد لعمق 
العالقات األخوية التي تربط القيادتين والشعبين الشقيقين. وبدأت المعالم 

الرئيسة في الدولة وقائمة طويلة من المؤسسات الرسمية والخاصة 
تزيين مبانيها بألوان العلم السعودي، فيما أعلنت مراكز 

احتفالية خاصة  وأنشطة  فعاليات  التسوق عن 
بالمناسبة، وخصصت الجهات المعنية في 

مطارات الدولة ومنافذها البرية أختاماً 
األشقاء  الستقبال  بالمناسبة  خاصة 

السعوديين القادمين للدولة. 
صفحات خاصة ) طالع ص 03 - 13(

رئيس الدولة ونائبه يهنئان خادم الحرمين وولي عهده بذكرى اليوم الوطني الـ 92 للمملكة

محمد بن زايد: التقدم واالزدهار للسعودية

نيويورك )وام(

بحث  سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان وزير 
الكسندر  فخامة  مــع  الــدولــي  والــتــعــاون  الخارجية 
فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا الصديقة، ووزراء 
خارجية دول مشاركة في  أعمال الدورة الـ77 للجمعية 
العامة لألمم المتحدة في نيويورك، عدداً من القضايا 
التغير  المدرجة على جدول أعمال الجمعية ومنها، 
مواجهته  في  المبذولة  العالمية  والجهود  المناخي 
خاصة مع استضافة دولة اإلمــارات ألعمال مؤتمر 

الدول األطراف COP28 العام المقبل.
دولة  أن  استقبال  حفل  خــالل  سموه  أكــد  كما   
وأمــن  ــة ســـالم  رســال للعالم  رســالــتــهــا  اإلمـــــارات 
واستقرار، فهو النهج الذي اختطته الدولة منذ قيام 

االتحاد.  ) طالع ص 31-30(

الظفرة )وام(

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة 
الظفرة، أن متابعة أحوال المواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم، 
وتلبية احتياجاتهم، تحظى بتوجيهات واهتمام من صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه اهلل. وأشاد 

سموه، خالل استقباله بقصر الظنة، عدداً من المواطنين ومسؤولي 
القطاعات الحكومية في منطقة الظفرة، بجهود التنمية الشاملة، 
واإلمكانات التي سخرتها قيادة الدولة الرشيدة لهذا الغرض. ونوه 
سموه إلى أهمية العمل المستمر نحو استكمال مسيرة النجاحات 
المتحققة في المجاالت كافة والقطاعات الخدمية، وبما يحافظ على 

استقرار ونماء ورخاء مدن منطقة الظفرة كافة.) طالع ص 15(

234 رحلـــــة طيـــــران أسبوعيًا مــــــن اإلمـــــارات إلــــــى 10 وجهات بالسعــــــــــودية  رؤية السعودية 2030 رحلة التحوالت الوطنية الكبرى نحو المستقبل المزدهر

مباني المؤسسات الرسميـــــة والخاصــة تتزين بألوان 
العلم السعودي واحتفــــــاالت في مراكز التســــــوق

 خبــــــــــراء ودبلوماسيـــــــون: العالقــــــات »اإلماراتيـــــــــــــة 
السعودية« قاعدة صلبة للعمل الخليجي المشترك

»أدنيك«: 12 فعالية تقام 
ألول مـــــــــرة في أبوظبـــــــي

أبوظبي )وام(

  تواصل دولة اإلمارات عبر مؤسساتها 
اإلنسانية وبالتعاون مع هيئة إدارة 

الكوارث الصومالية وعدد من الجهات 
المعنية توزيع المساعدات اإلغاثية 
على السكان والنازحين في المناطق 

األكثر تضررًا جراء موجة الجفاف، وذلك 

في منطقتي محاس ومتابان بإقليم 
هيران في والية هير شبيلي.   وتأتي هذه 

المساعدات في إطار الجهود لتوزيع 
أكثر من ألف طن من اإلمدادات اإلغاثية 
المتنوعة التي وصلت في اآلونة األخيرة 

على متن باخرة مساعدات إماراتية إلى 
ميناء مقديشو. 

) طالع ص 02(

التقى رئيس صربيا ووزراء خارجية وأقام حفل استقبال استقبل مواطنين ومسؤولين حكوميين 

عبدالله بن زايد: رسالتنا.. سالم وأمن واستقرار  حمدان بن زايــد: استكـمال مســيرة النجاحــات 

عبداللــه بن زايـد يلتقي الكسندر فوتشيتش )تصوير: سعيد جمعوه( حمدان بن زايد خالل استقباله المسؤولين والمواطنين  )تصوير: عبداهلل الجنيبي(

تجهيز المساعدات لتوزيعها على المستحقين  )االتحاد(

خبراء لـ»             «: يزيـــــد أربــــــاح البنـــــوك 

14 مليار درهم إلنشاء شبكــة لنقل الكهرباء تحت سطح البحر

رفع سعر الفائدة يكبح التضخم يف السوق املحلية

26 - 23

الشيخة فاطمة 
تهنئ حرم خــــادم الحرمين 
وحرم ولي العهــــد باليوم 

الوطني السعـــودي

حراك دبلوماسي نشط تقوده اإلمارات داخل أروقة الجمعية العامة لألمم 
المتحدة، في إطار سعيها لتعزيز الشراكات البناءة والتعاون الدولي المثمر، 
باعتباره السبيل لمواجهة التحديات العالمية الراهنة، وتحويلها إلى فرص 

تؤّمن لشعوب العالم حياة كريمة وتنمية وازدهاراً مستداماً. 
التحديات..  من  كثيراً  العالم  فيه  يشهد  وقــت  في  الجهود  هــذه  تأتي 
نزاعات وأزمات اقتصادية وتغير مناخي وأمن الطاقة وغيرها، األمر الذي 
يستوجب تعاوناً عالمياً لمواجهتها، عبر بناء الجسور وتعزيز العمل متعدد 

األطراف، أماًل في وضع حٍد للصراعات، وبناء غٍد أفضل للجميع. 
 منطلقات عدة، تنطلق منها سياسة اإلمارات في هذا الحراك، أبرزها 
المحافظة على األمن والسلم الدوليين، عبر استثمار عالقاتها المتينة مع 
دول العالم، وإلمامها العميق بالتطورات على الساحة الدولية، وما تقتضيه 

من تغليب الحكمة والحوار والدبلوماسية.
الخارجية  وزيــر  نهيان،  آل  زايــد  بن  عبداهلل  الشيخ  سمو  تأكيد  ويأتي 
الجهود  كل  للمساهمة في دعم  اإلمــارات  دولة  استعداد  الدولي،  والتعاون 
الحلول  عبر  العالم،  أرجاء  في  السالم  وإرســاء  االستقرار  إلعادة  الرامية 
للعالم، تعكس  المستدامة، رسالَة سالم جديدًة من اإلمارات  الدبلوماسية 
للعبور  الدولة منذ قيام االتحاد، ورّسخته في رحلتها  الذي اختطته  النهج 
إلى مستقبل مزدهر، عبر نشر قيم التعايش والتسامح، بما يُفسح المجال 
االقتصادي  واالزدهــار  التنمية  التقدم ومسارات  تحقيق  التركيز على  أمام 

في مختلف الدول.



توزيع أكثر من ألف طن من اإلمدادات اإلغاثية المتنوعة

اإلمارات تواصل جهودها إلغاثة متضرري الجفاف يف الصومال

أبوظبي )وام(

ــارات عبر  ــ ــ   تـــواصـــل دولــــة اإلمـ
مع  وبالتعاون  اإلنسانية  مؤسساتها 
الصومالية  الـــكـــوارث  إدارة  هيئة 
توزيع  المعنية  الجهات  مــن  وعــدد 
السكان  على  اإلغاثية  المساعدات 
ــازحــيــن فــي الــمــنــاطــق األكــثــر  ــن وال
وذلك  الجفاف  موجة  جراء  تضرراً 
بإقليم  ومتابان  محاس  منطقتي  في 

هيران في والية هير شبيلي. 
ــمــســاعــدات فـــي إطـــار   وتـــأتـــي ال
طن  ألــف  مــن  أكثر  لتوزيع  الجهود 
المتنوعة  اإلغاثية  ــدادات  ــ اإلم مــن 
التي وصلت في اآلونة األخيرة على 
إلى  إماراتية  مساعدات  باخرة  متن 
ميناء مقديشو للمساهمة في توفير 
 2.5 االحتياجات الضرورية لحوالي 
مليون شخص تضرروا من الجفاف، 
ودعم أوضاعهم اإلنسانية، حيث تم 
وإغاثية  غذائية  مستلزمات  توزيع 
من  ــرة  أســ  1330 مـــن  ــر  ــث أك عــلــى 
مدينة  في  والمتضررين  النازحين 
بلعاد في والية هير شبيلي، وكذلك 
توزيع مساعدات على أكثر من 400 
أسرة في مدينة حدور، و470 أسرة 
ــدوا عــاصــمــة إقليم  ــي ب فــي مــديــنــة 
جنوب غرب الصومال، ضمن الخطة 
الــمــوضــوعــة لــتــوزيــع الــمــســاعــدات 
والهيئات  ــوزارات  ــ الـ مــع  بــالــتــعــاون 
الصومالية المختصة، وفي مقدمتها 

هيئة إدارة الكوارث واألزمات.

جانب من المساعدات اإلماراتية المقدمة للمتضررين في الصومال )االتحاد(

المساعدات توفر االحتياجات األساسية للمتضررينمستفيدون من المساعدات

توفير االحتياجات 
الضرورية لنحو

2.5 مليون شخص 
تضرروا من الجفاف

األســــــــــــــوأ 
منذ عقود

 الصومال يعتبر من 
أكثر دول منطقة 

تأثرًا  األفريقي  القرن 
التي  اجلفاف  بكارثة 

على  حاليًا  تخيم 
تعد  حيث  املنطقة، 

التي  أزمة اجلفاف 
الصومال  يواجهها 
األسوأ منذ عقود، 

وهناك حتذيرات من 
حتول اجلفاف إلى 

توقعت  حيث  مجاعة، 
العاملية  املنظمة 
اجلوية  لألرصاد 

املتحدة  لألمم  التابعة 
فشل موسم األمطار 

على  اخلامس  للعام 
التوالي.  وبحسب 

تقديرات مكتب األمم 
لتنسيق  املتحدة 

اإلنسانية  الشؤون 
»أوتشا« فإن أكثر 
من سبعة ماليني 

يواجهون  صومالي 
صعبة  إنسانية  ظروفًا 
للمساعدات  وبحاجة 

الغذائية.
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)االتحاد( أبوظبي 

الشيخ محمد بن  السمو  هنأ صاحب 
زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 

الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  اهلل«، 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك 

وولي  السعودية،  العربية  المملكة 
الشقيق  السعودي  والشعب  عهده، 

بيومها  المملكة  احتفاالت  بمناسبة 
الـ92.  الوطني 

الشيخ محمد  السمو  وقال صاحب 
بن زايد آل نهيان في تغريدة 

لخادم  »تويتر«:»أبارك  على 
الشريفين  الحرمين 

والشعب  العهد  وولي 
السعودي 

الوطني داعيًا اهلل  اليوم  الشقيق، 
العربية  المملكة  أن يديم على  تعالى 

واالزدهار«. التقدم  السعودية 
الشيخ محمد بن  السمو  وبعث صاحب 
زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه 

اهلل، وصاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه 
الحرمين  إلى خادم  اهلل، برقيتي تهنئة 
عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشريفين 

العربية  المملكة  ملك  سعود،  آل 
بمناسبة  وذلك  الشقيقة،  السعودية 

92 للمملكة. كما بعث  الـ  الوطني  اليوم 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

الشيخ محمد  السمو  آل نهيان وصاحب 
بن راشد آل مكتوم برقيتي تهنئة 

الملكي  السمو  صاحب  إلى  مماثلتين 
األمير محمد بن سلمان آل سعود، 

الوزراء  العهد نائب رئيس مجلس  ولي 
السعودية  العربية  المملكة  دفاع  وزير 

الشقيقة.
الدكتور  الشيخ  السمو  كما بعث صاحب 

عضو  القاسمي،  محمد  بن  سلطان 
الشارقة،  حاكم  األعلى  المجلس 

وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد 
حاكم  األعلى  المجلس  عضو  النعيمي، 

حمد  الشيخ  السمو  وصاحب  عجمان، 
المجلس  عضو  الشرقي،  محمد  بن 

السمو  وصاحب  الفجيرة،  حاكم  األعلى 
الشيخ سعود بن راشد المعال، عضو 
القيوين،  أم  المجلس األعلى حاكم 

وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر 
حاكم  األعلى  المجلس  عضو  القاسمي، 

إلى  تهنئة مماثلة  الخيمة، برقيات  رأس 
سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم 

المملكة  آل سعود، ملك  بن عبدالعزيز 
الشقيقة. السعودية  العربية 

 كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد 
القاسمي، ولي عهد ونائب  بن سلطان 

الشيخ عبداهلل  الشارقة، وسمو  حاكم 
القاسمي، نائب  بن سالم بن سلطان 

سلطان  الشيخ  وسمو  الشارقة،  حاكم 

القاسمي، نائب  بن أحمد بن سلطان 
الشيخ عمار  الشارقة، وسمو  حاكم 

النعيمي ولي عهد عجمان،  بن حميد 
النعيمي،  الشيخ ناصر بن راشد  وسمو 

الشيخ  نائب حاكم عجمان، وسمو 
محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد 

الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود 
بن راشد المعال، ولي عهد أم القيوين، 
وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر 

الخيمة،  القاسمي، ولي عهد رأس 
صاحب  إلى  مماثلة  تهنئة  برقيات 

األمير محمد بن سلمان  الملكي  السمو 
آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس 

المملكة  الوزراء وزير دفاع 
السعودية  العربية 

الشقيقة.

 تهنئة الشعب 
السعودي الشقيق بهذه 

المناسبة  الوطنية 
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محمد بن زايد: التقدم واالزدهار للسعودية

عجمان )وام(

 أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس 
األعلى حاكم عجمان أن المملكة العربية السعودية هي الشقيقة 

الكبرى والعمق االستراتيجي لدول المنطقة، وعامل االستقرار 
اإلقليمي، وركيزة االقتصاد العالمي، ورمز الخير واإلنسانية. 

وتقدم سموه بأسمى التهاني والتبريكات الصادقة إلى خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية 

السعودية وصاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة 

وإلى الشعب السعودي العزيز بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ92. 
وقال صاحب السمو حاكم عجمان في كلمة له بهذه المناسبة: إن 

احتفال اإلمارات باليوم الوطني السعودي يعكس العالقات المتجذرة 
بين البلدين والروابط األخوية المتينة التي تربط بين الشعب 

اإلماراتي والشعب السعودي والماضي والحاضر والمستقبل المشترك 
بينهما ووحدة الرؤى والتطلعات واألهداف السامية.

وأضاف سموه، أن ما حققته العالقات االستثنائية بين اإلمارات 
والسعودية من تطورات كبيرة وصلت إلى تغيير مفهوم التعامل الثنائي 

وتحقيق نقلة نوعية وصوال إلى تكوين شراكة استراتيجية كاملة في 
جميع المجاالت. 

حـــاكــم عجمـــــان: 
الشقيقة الكبرى 

ورمـــــــــــــز الخيــــــــــــر
واإلنســـــانيـــــــــــــــــة

أبوظبي )وام(

 بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة 
االتحاد النسائي العام رئيسة المجلس األعلى 

لألمومة والطفولة الرئيس األعلى لمؤسسة 
التنمية األسرية »أم اإلمارات«، برسالتي تهنئة 

إلى حرم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز آل سعود »حفظه اهلل«، صاحبة 

السمو الملكي األميرة فهدة بنت فالح بن سلطان 
آل حثلين والدة سمو ولي العهد، وحرم صاحب 

السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس 
الوزراء، وزير الدفاع »رعاه اهلل«، صاحبة السمو 
الملكي األميرة سارة بنت مشهور بن عبدالعزيز 
آل سعود، بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة 

العربية السعودية الشقيقة. 
ونصت رسالة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك 

إلى صاحبة السمو الملكي األميرة فهدة بنت 
فالح بن سلطان آل حثلين على: »ُيطيب لي أن 
أرفع لسموكم أسمى آيات التهاني والتبريكات 

بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة، مبتهلين 
إلى المولى عز وجل أن يديم للمملكة العربية 
السعودية مزيدًا من التقدم والنماء واالزدهار 

واألمن واالستقرار والعزة والمنعة في ظل القيادة 
المستنيرة لمقام خادم الحرمين الشريفين 

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه 
اهلل، وولي عهده األمين صاحب السمو الملكي 
األمير محمد بن سلمان آل سعود، نائب رئيس 

مجلس الوزراء، وزير الدفاع - رعاه اهلل. وإنه 
ليسعدني أن أجدد اعتزازي بالعالقات األخوية 
التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي 
يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجاالت 

كافة في ظل القيادة الحكيمة في الدولتين 
الشقيقتين. داعين اهلل سبحانه وتعالى أن 

يوفقكم ويسدد خطاكم، وأن يحفظكم بعين 
رعايته التي ال تنام، وأن ُيعيد هذه المناسبة 

الوطنية المجيدة وأمثالها عليكم وعلى شعبكم 
أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة. إنه سميع مجيب 

الدعاء«. 
كما نصت رسالة سمو الشيخة فاطمة بنت 

مبارك إلى صاحبة السمو الملكي األميرة سارة 
بنت مشهور بن عبدالعزيز آل سعود على: 
»يسعدني أن أتقدم إليكم بأطيب التهاني 

والتبريكات بمناسبة االحتفال باليوم الوطني 
الـ92 لبالدكم العامرة، هذه الذكرى المجيدة 

التي تحيي في األذهان والعقول تاريخ المملكة 
العربية السعودية المشرف ونهضتها الحضارية 

العظيمة، في ظل القيادة الرشيدة والرؤية 
الثاقبة السديدة لمقام خادم الحرمين 

الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود 
»حفظه اهلل«، ولولي عهده األمين صاحب السمو 

الملكي األمير محمد بن سلمان آل سعود، نائب 
رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع »رعاه اهلل«، 

كما أود أن أعرب عن اعتزازنا بما يجمع دولة 
اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية 
السعودية، من أخوة راسخة، ومحبة دائمة، 

وتعاون مشترك. وبهذه المناسبة العطرة، نسأل 
اهلل أن ينعم عليكم بموفور الصحة والعافية 

والسعادة، وأن يديم على بالدكم الخير واألمن 
واألمان والتقدم والرخاء«.

الشيخة فاطمة
تهنئ حرم خادم الحرمين الشريفين 
وحـــرم ولــي العهــد باليــوم الوطنـي



أحمد مراد )القاهرة(

اعتبر خبراء ودبلوماسيون العالقات »اإلماراتية - 

السعودية« قاعدة صلبة للعمل الخليجي المشترك، 

و»عمود الخيمة الخليجية« التي تضمن أمن واستقرار 

شعوب المنطقة، وتصد أي محاولة تستهدف النيل من 

أمنها واستقرارها.

وأشاد الخبراء، في تصريحات لـ »االتحاد«، بمناسبة اليوم 

الوطني للمملكة، بحرص قيادات البلدين الشقيقين على 

تدعيم وتقوية عالقاتهما عبر التشاورات والمباحثات 

الدائمة والتنسيق المستمر من أجل توحيد الجهود 

والمواقف، وتقريب وجهات النظر حيال القضايا المختلفة 

إقليميًا ودوليًا، وأشاروا إلى أن اإلمارات والسعودية إلى 

جانب مصر تشكل مثلثًا استراتيجيًا مهمًا وضامنًا لألمن 

واالستقرار في العديد من الملفات الساخنة في منطقة 

الشرق األوسط.

والتقى قادة اإلمارات والسعودية على مدار عام 2021 

في 5 قمم، منها 3 قمم جمعت بين صاحب السمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، 

وولي العهد السعودي، األمير محمد بن سلمان، وخالل 

هذه اللقاءات اتضح جليًا مدى التوافق بين الدولتين حيال 

القضايا العربية والخليجية واإلقليمية والدولية.

وزير  العرابي،  السفير محمد  وصف 
في  سابقًا،  المصري  الخارجية 

العالقات  لـ»االتحاد«،  تصريحات 
الخيمة  »عمود  بـ  السعودية  اإلماراتية 
أبوظبي  تحالف  أن  مؤكدًا  الخليجية«، 

للعمل  صلبة  قاعدة  يمثل  الرياض 
ضد  صد  وحائط  المشترك،  الخليجي 

النيل من أمن  أي محاولة تستهدف 
بصفة  الخليجية  المنطقة  واستقرار 

بصفة  العربية  والمنطقة  خاصة 
عامة، وذلك من منطلق الدور الحيوي 

المستوى  على  الدولتان  تلعبه  الذي 
والدولي. اإلقليمي 

تاريخية  العرابي: »هناك ثوابت  وقال 
وروابط جغرافية تجمع بين اإلمارات 

والسعودية، وقد حرصت قيادات 
الخمسة  مدى  على  الشقيقين  البلدين 

وتقوية  تدعيم  على  الماضية  عقود 
التشاورات  العالقات عبر  هذه 

والتنسيق  الدائمة  والمباحثات 
الجهود  توحيد  أجل  من  المستمر 
النظر  وجهات  وتقريب  والمواقف، 
إقليميا  المختلفة  القضايا  حيال 
البلدين  اهتمام  ودوليًا، فضاًل عن 

التي  االستراتيجية  الشراكة  بتطوير 
تربطهما، وهو ما يظهر دائمًا في 

التي تجمع بين قيادتي  القمة  لقاءات 

البلدين«.
المصري سابقًا  الخارجية  وزير  وأشار 
إلى أن اإلمارات والسعودية يحرصان 

على دعم وإنجاح أعمال وأنشطة 
أن  منذ  الخليجي  التعاون  مجلس 

1981، ويعمالن على  تأسس في عام 
المشترك،  الخليجي  العمل  تعزيز 

التعاون  مجلس  مسيرة  وصون 
واالستقرار  األمن  وتعزيز  الخليجي، 

الخليجية. المنطقة  في 
وكان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان »طيب اهلل ثراه«، صاحب 
مجلس  لتأسيس  األولى  المبادرة 

تبنى منذ عام  الخليجي، حيث  التعاون 
لتبادل  نشطًا  سياسيًا  تحركًا   1973

اآلراء والتشاور مع قادة دول الخليج 
مشترك،  خليجي  كيان  تأسيس  حول 

ووجدت دعوة الشيخ زايد صدى طيبًا 
السعودي. الجانب  وتأييدًا ودعمًا من 

وأكد العرابي أن أبوظبي والرياض 
الماضية  الـ40 عامًا  لعبتا على مدى 

الدور األبرز والرئيس في تعميق 
التعاون  التعاون بين دول مجلس  روابط 

فيما  التكامل  وتحقيق  وشعوبه، 
األمر  الميادين،  مختلف  في  بينها 

الذي ساهم في تحقيق العديد من 
التكاملية،  والمشروعات  اإلنجازات 

بما في ذلك إنشاء السوق الخليجي 
الجمركي،  واالتحاد  المشترك، 

الكهربائي. والربط  النقدي،  واالتحاد 

اعتبر الدكتور عمرو الديب، 
أستاذ العالقات الدولية بجامعة 

الروسية، في  لوباتشيفسكي 
تصريحات لـ»االتحاد«، العالقات 

اإلماراتية السعودية »عالقات حتمية 
وضرورية« بين دولتين شقيقتين 

تتمتعان بنفوذ وثقل وتأثير قوي 
ليس فقط في المنطقة الخليجية، 

وإنما في منطقة الشرق األوسط كلها.
وأشار الدكتور الديب إلى أن العالقات 

اإلماراتية السعودية في غاية 
األهمية لتحقيق االستقرار في 

العديد من الملفات الساخنة في 
منطقة الشرق األوسط، وباألخص 
الملف اليمني، واللبناني، والليبي، 

والسوري، مؤكدًا أن اإلمارات 
والسعودية إلى جانب مصر تمثل 

مثلثًا استراتيجيًا مهمًا وضامنًا لألمن 
واالستقرار في المنطقة.

وعلى سبيل المثال ال الحصر، لعبت 
اإلمارات والسعودية دورًا بارزًا في 

تحرير ما يقارب 85% من األراضي 
اليمنية من قبضة الميليشيات 

الحوثية اإلرهابية من خالل عملية 
»عاصفة الحزم« التي أطلقتها قوات 

التحالف العربي بقيادة السعودية 
واإلمارات في الخامس والعشرين 

من مارس عام 2015 بعدما استولت 
ميليشيات الحوثي على مناطق عدة 

في اليمن بقوة السالح في الحادي 

والعشرين من سبتمبر عام 2014.
وعلى الصعيد التنموي، أطلقت 

اإلمارات والسعودية في أبريل من 
عام 2015، عملية »إعادة األمل« 
التي ركزت على البعد اإلنساني 

والتنموي واإلغاثي من خالل 
تحقيق األمن الغذائي، وتقديم 

والتعليمية،  الصحية  المساعدات 
وإقامة مشروعات الطاقة والمياه، 

وتوفير برامج إعادة التأهيل النفسي 
واإلنساني لألطفال الذين أجبرتهم 

ميليشيا الحوثي على االنخراط في 
العسكرية. العمليات 

ولفت أستاذ العالقات الدولية 
الروسية  لوباتشيفسكي  بجامعة 

إلى أهمية سعي اإلمارات والسعودية 
إلى تنسيق مواقفهما بشأن القضايا 

الحيوية والجوهرية على الساحتين 
اإلقليمية والدولية بشكل يخدم 

مصالحهما، ويعزز األمن واالستقرار 
في المنطقة العربية والعالم، مؤكدًا 

أن المواقف اإلماراتية والسعودية 
تجاه العديد من أحداث وقضايا 

وملفات المنطقة العربية عادة ما 
تأتي متقاربة ومتوافقة، فضاًل عن 

عالقات الصداقة القوية التي تجمع 
بين قادة البلدين.

عمرو الديب: عالقات حتمية وضروريةمحمد العرابي: »عمود الخيمة الخليجية« عمــــــل 
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نادية حلمي:
رؤى 

استراتيجية
لوحدة الصف

على مدى األربعة عقود 
املاضية، استضافت 

دولة اإلمارات العربية 
املتحدة 6 قمم خليجية، 

بينما استضافت اململكة 
العربية السعودية 10 

قمم، ويف جميع القمم 
اخلليجية حرصت 

اإلمارات والسعودية على 
التوصل إلى آليات عمل 

سياسية ودبلوماسية 
واقتصادية حتافظ 

على الوحدة اخلليجية، 
وحتقق مصالح دول مجلس 

التعاون ومواطنيها، 
وتعزيز وترسيخ أركان 

املجلس ملواجهة مختلف 
التحديات.

وقعت اإلمارات والسعودية 
يف مايو من عام 2016 

اتفاقية مشتركة إلنشاء 
مجلس التنسيق اإلماراتي 

السعودي، بهدف وضع 
رؤية تعمل على استدامة 

العالقات بني البلدين، 
وتعزيز املنظومة 

االقتصادية املتكاملة 
بينهما، وبناء منظومة 

تعليمية فعالة ومتكاملة 
قائمة على نقاط القوة 

التي تتميز بها الدولتان، 
وتعزيز التعاون والتكامل 

بينهما يف املجال السياسي 
واألمني والعسكري، ويضم 

املجلس يف عضويته 
16 وزيرًا من القطاعات 

احليوية يف كال البلدين. 
وخالل االجتماع األول 

ملجلس التنسيق اإلماراتي 
السعودي الذي ُعقد 

يف يونيو 2018، أعلنت 
اإلمارات والسعودية عن 

إطالق استراتيجية العزم، 
وهي رؤية مشتركة للتكامل 

بني البلدين اقتصاديًا 
وتنمويًا وعسكريًا. وعبر 

استراتيجية العزم اتفقت 
اإلمارات والسعودية 

على تنفيذ 44 مشروعًا 
استراتيجيًا هدفها بناء 
منوذج تكاملي استثنائي 

بني البلدين يف شتى 
املجاالت.

الدكتورة نادية حلمي، 
أستاذة العلوم السياسية 

بجامعة بني سويف 
)جنوب القاهرة(، 

واخلبيرة يف الشؤون 
اآلسيوية، أكدت لـ 

»االحتاد« أن اإلمارات 
والسعودية ميثالن الضامن 
احلقيقي الستمرار مسيرة 

التضامن اخلليجي، 
واحلفاظ على متاسك 
وثبات مجلس التعاون 

اخلليجي، موضحة أنه منذ 
القمة اخلليجية األولى 
التي ُعقدت يف أبوظبي 
خالل مايو 1981 وحتى 

القمة اخلليجية الـ42 التي 
ُعقدت يف الرياض خالل 

ديسمبر 2021 كان لدولتي 
اإلمارات والسعودية الدور 
األبرز واألقوى يف مسيرة 
العمل اخلليجي املشترك.

وأشارت اخلبيرة يف 
الشؤون اآلسيوية 

إلى اهتمام اإلمارات 
والسعودية بتطوير 

عالقاتهما املشتركة يف 
مختلف املجاالت، ويف 
إطار اهتمام الدولتني 

بتطوير عالقاتهما 
تأسست يف مايو من عام 

2014 جلنة عليا مشتركة 
تهدف إلى تنفيذ الرؤية 
االستراتيجية للبلدين 

للوصول إلى آفاق أرحب من 
التعاون والتنسيق املشترك 

يف مختلف املجاالت 
السياسية واالقتصادية 

والعسكرية، فضاًل عن 
مواجهة التحديات التي 

تتعرض لها املنطقة 
اخلليجية والعربية.

تحالف »أبوظبي  - 
الرياض« قاعدة صلبة 

للعمل العربي
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أحمد مراد )القاهرة(

اعتبر خبراء ودبلوماسيون العالقات »اإلماراتية - 

السعودية« قاعدة صلبة للعمل الخليجي المشترك، 

و»عمود الخيمة الخليجية« التي تضمن أمن واستقرار 

شعوب المنطقة، وتصد أي محاولة تستهدف النيل من 

أمنها واستقرارها.

وأشاد الخبراء، في تصريحات لـ »االتحاد«، بمناسبة اليوم 

الوطني للمملكة، بحرص قيادات البلدين الشقيقين على 

تدعيم وتقوية عالقاتهما عبر التشاورات والمباحثات 

الدائمة والتنسيق المستمر من أجل توحيد الجهود 

والمواقف، وتقريب وجهات النظر حيال القضايا المختلفة 

إقليميًا ودوليًا، وأشاروا إلى أن اإلمارات والسعودية إلى 

جانب مصر تشكل مثلثًا استراتيجيًا مهمًا وضامنًا لألمن 

واالستقرار في العديد من الملفات الساخنة في منطقة 

الشرق األوسط.

والتقى قادة اإلمارات والسعودية على مدار عام 2021 

في 5 قمم، منها 3 قمم جمعت بين صاحب السمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، 

وولي العهد السعودي، األمير محمد بن سلمان، وخالل 

هذه اللقاءات اتضح جليًا مدى التوافق بين الدولتين حيال 

القضايا العربية والخليجية واإلقليمية والدولية.

وزير  العرابي،  السفير محمد  وصف 
في  سابقًا،  المصري  الخارجية 

العالقات  لـ»االتحاد«،  تصريحات 
الخيمة  »عمود  بـ  السعودية  اإلماراتية 
أبوظبي  تحالف  أن  مؤكدًا  الخليجية«، 

للعمل  صلبة  قاعدة  يمثل  الرياض 
ضد  صد  وحائط  المشترك،  الخليجي 

النيل من أمن  أي محاولة تستهدف 
بصفة  الخليجية  المنطقة  واستقرار 

بصفة  العربية  والمنطقة  خاصة 
عامة، وذلك من منطلق الدور الحيوي 

المستوى  على  الدولتان  تلعبه  الذي 
والدولي. اإلقليمي 

تاريخية  العرابي: »هناك ثوابت  وقال 
وروابط جغرافية تجمع بين اإلمارات 

والسعودية، وقد حرصت قيادات 
الخمسة  مدى  على  الشقيقين  البلدين 

وتقوية  تدعيم  على  الماضية  عقود 
التشاورات  العالقات عبر  هذه 

والتنسيق  الدائمة  والمباحثات 
الجهود  توحيد  أجل  من  المستمر 
النظر  وجهات  وتقريب  والمواقف، 
إقليميا  المختلفة  القضايا  حيال 
البلدين  اهتمام  ودوليًا، فضاًل عن 

التي  االستراتيجية  الشراكة  بتطوير 
تربطهما، وهو ما يظهر دائمًا في 

التي تجمع بين قيادتي  القمة  لقاءات 

البلدين«.
المصري سابقًا  الخارجية  وزير  وأشار 
إلى أن اإلمارات والسعودية يحرصان 

على دعم وإنجاح أعمال وأنشطة 
أن  منذ  الخليجي  التعاون  مجلس 

1981، ويعمالن على  تأسس في عام 
المشترك،  الخليجي  العمل  تعزيز 

التعاون  مجلس  مسيرة  وصون 
واالستقرار  األمن  وتعزيز  الخليجي، 

الخليجية. المنطقة  في 
وكان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان »طيب اهلل ثراه«، صاحب 
مجلس  لتأسيس  األولى  المبادرة 

تبنى منذ عام  الخليجي، حيث  التعاون 
لتبادل  نشطًا  سياسيًا  تحركًا   1973

اآلراء والتشاور مع قادة دول الخليج 
مشترك،  خليجي  كيان  تأسيس  حول 

ووجدت دعوة الشيخ زايد صدى طيبًا 
السعودي. الجانب  وتأييدًا ودعمًا من 

وأكد العرابي أن أبوظبي والرياض 
الماضية  الـ40 عامًا  لعبتا على مدى 

الدور األبرز والرئيس في تعميق 
التعاون  التعاون بين دول مجلس  روابط 

فيما  التكامل  وتحقيق  وشعوبه، 
األمر  الميادين،  مختلف  في  بينها 

الذي ساهم في تحقيق العديد من 
التكاملية،  والمشروعات  اإلنجازات 

بما في ذلك إنشاء السوق الخليجي 
الجمركي،  واالتحاد  المشترك، 

الكهربائي. والربط  النقدي،  واالتحاد 

اعتبر الدكتور عمرو الديب، 
أستاذ العالقات الدولية بجامعة 

الروسية، في  لوباتشيفسكي 
تصريحات لـ»االتحاد«، العالقات 

اإلماراتية السعودية »عالقات حتمية 
وضرورية« بين دولتين شقيقتين 

تتمتعان بنفوذ وثقل وتأثير قوي 
ليس فقط في المنطقة الخليجية، 

وإنما في منطقة الشرق األوسط كلها.
وأشار الدكتور الديب إلى أن العالقات 

اإلماراتية السعودية في غاية 
األهمية لتحقيق االستقرار في 

العديد من الملفات الساخنة في 
منطقة الشرق األوسط، وباألخص 
الملف اليمني، واللبناني، والليبي، 

والسوري، مؤكدًا أن اإلمارات 
والسعودية إلى جانب مصر تمثل 

مثلثًا استراتيجيًا مهمًا وضامنًا لألمن 
واالستقرار في المنطقة.

وعلى سبيل المثال ال الحصر، لعبت 
اإلمارات والسعودية دورًا بارزًا في 

تحرير ما يقارب 85% من األراضي 
اليمنية من قبضة الميليشيات 

الحوثية اإلرهابية من خالل عملية 
»عاصفة الحزم« التي أطلقتها قوات 

التحالف العربي بقيادة السعودية 
واإلمارات في الخامس والعشرين 

من مارس عام 2015 بعدما استولت 
ميليشيات الحوثي على مناطق عدة 

في اليمن بقوة السالح في الحادي 

والعشرين من سبتمبر عام 2014.
وعلى الصعيد التنموي، أطلقت 

اإلمارات والسعودية في أبريل من 
عام 2015، عملية »إعادة األمل« 
التي ركزت على البعد اإلنساني 

والتنموي واإلغاثي من خالل 
تحقيق األمن الغذائي، وتقديم 

والتعليمية،  الصحية  المساعدات 
وإقامة مشروعات الطاقة والمياه، 

وتوفير برامج إعادة التأهيل النفسي 
واإلنساني لألطفال الذين أجبرتهم 

ميليشيا الحوثي على االنخراط في 
العسكرية. العمليات 

ولفت أستاذ العالقات الدولية 
الروسية  لوباتشيفسكي  بجامعة 

إلى أهمية سعي اإلمارات والسعودية 
إلى تنسيق مواقفهما بشأن القضايا 

الحيوية والجوهرية على الساحتين 
اإلقليمية والدولية بشكل يخدم 

مصالحهما، ويعزز األمن واالستقرار 
في المنطقة العربية والعالم، مؤكدًا 

أن المواقف اإلماراتية والسعودية 
تجاه العديد من أحداث وقضايا 

وملفات المنطقة العربية عادة ما 
تأتي متقاربة ومتوافقة، فضاًل عن 

عالقات الصداقة القوية التي تجمع 
بين قادة البلدين.

عمرو الديب: عالقات حتمية وضروريةمحمد العرابي: »عمود الخيمة الخليجية« عمــــــل 
مشترك ألمـن 
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العمل اخلليجي املشترك.
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والسعودية بتطوير 
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يف مختلف املجاالت 
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اخلليجية والعربية.
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منافذ الدولة تحتفي بالسعوديين
برًا وبحرًا وجوًا

»الهــويـــــة والجنسيـــــة«
تحتفــــــي و»معــــــًا أبــــــدًا« يتصـــــدر

أبوظبي )وام(

 احــتــفــلــت الــهــيــئــة االتــحــاديــة 
لــلــهــويــة والــجــنــســيــة والــجــمــارك 
الوطني  بــالــيــوم  الــمــنــافــذ  ــن  وأمـ
الـ 92 بمنفذ الغويفات  السعودي 
ــارة أبــوظــبــي.  ــ الـــحـــدودي فــي إم
ألمن  العامة  اإلدارة  واستقبلت 
الــزوار  األشقاء  بالهيئة  المنافذ 
احتفالية  بمظاهر  السعوديين 
لعمق  تعبيراً  تــذكــاريــة،  وهــدايــا 
بين  الراسخة  األخوية  العالقات 
كما  الشقيقين،  البلدين  شعبي 
االحتفاالت  بشعار  المنفذ  توشح 
ــة  الــرســمــيــة الــتــي تــشــهــدهــا دول
»معاً  تحمل وسم  والتي  اإلمارات 

_أبداً«. 
الشامسي  حمد  خليفة  وقــال 
الــبــريــة  ــافــذ  ــمــن ال إدارة  مــديــر 

المنافذ  ألمــن  الــعــامــة  بــــاإلدارة 
في  الــيــوم  »نحتفل  الهيئة:  فــي 
باليوم  الحدودي  الغويفات  منفذ 
الوطني السعودي الـ92، ومظاهر 
الهيئة  منتسبي  كافة  تعم  الفرح 
الجهات  مــن  العاملين  ومختلف 
يسرنا  إذ  المنفذ،  في  التشغيلية 
السعوديين  إخواننا  نــشــارك  أن 
متمنين  الوطني  بيومهم  أفراحهم 
في  ــاء  ــرخــ ــ وال الــعــز  دوام  ــهــم  ل
الــرشــيــدة،  المملكة  ــادة  ــي ق ظــل 
تسخير  نحو  الــتــزامــنــا  مــؤكــديــن 
المنافذ  فــي  اإلمــكــانــيــات  كــافــة 
المسافرين  تجربة  لجعل  البرية 
والعابرين تتسم بالراحة واليسر، 
وذلك في إطار التنسيق المشترك 
االستراتيجيين  الشركاء  كافة  مع 
ــع الــخــطــط الـــدوريـــة  عــبــر وضــ
المسافرين  تدفق  مرونة  لضمان 

باألشقاء  والترحيب  المنفذ  عبر 
على  الغالية  المناسبة  هــذه  في 

قلوبنا جميعاً«. 
الحيوي  الـــدور  الهيئة  وثمنت 
لدى  للشركاء  الفاعلة  والمشاركة 
والجوية  البرية  المنافذ  مختلف 
مع  المشترك  التنسيق  ضوء  في 
اإلدارة العامة ألمن المنافذ احتفاًء 
الــمــنــاســبــة، حــيــث قدمت  بــهــذه 
أبوظبي  شرطة  موسيقى  فرقة 

حّية  وعــروضــاً  وطنّية  معزوفات 
واستقباالً  الغويفات،  منفذ  في 
ــم الـــهـــدايـــا  ــقـــديـ ــور، وتـ ــزهــ ــ ــال ــ ب
من  بالزائرين  ترحيباً  التذكارية 
جهة  من  المملكة.  أبناء  األشقاء 
ثانية، احتفلت الهيئة ممثلًة بإدارة 
جوازات المنافذ الجوية والبحرية 
الدولي  أبوظبي  لدى منفذ مطار 
المسافرين  السعوديين  باألشقاء 
وختم  بالترحاب  استقبالهم  وتم 
جــــــوازات الــســفــر بــشــعــار هــذه 
كما  العزيزة،  الوطنية  المناسبة 
تــضــمــنــت االحـــتـــفـــاالت حــزمــة 
مــن الــفــعــالــيــات الــمــقــدمــة عبر 
مـــطـــارات أبــوظــبــي فـــي ســيــاق 
أجواء  وضمن  المؤسسي  التعاون 
المملكة  مكانة  تجّسد  استثنائية 
ومختلف  الوطن  أبناء  قلوب  في 

استقبال حافل لألشقاء وختم جوازات السفر بشعار  المناسبة )من المصدر(مؤسساته.

مظاهر الفرح
تعم الجميع

خليفة حمد الشامسي

ختم )#اإلمارات _ السعودية 
معًا أبدًا( على جوازات سفر 

السعوديين 

في دبي.. أجواء احتفالية و»األخضر« يكسو البوابات الذكية 

دبي )االتحاد(

 استقبل مأمورو جوازات اإلدارة العامة 
لإلقامة وشؤون األجانب في مطارات دبي 
الزوار السعوديين القادمين إلى اإلمارات 

بالورود واألعالم والقهوة العربية والهدايا 
التذكارية تجسيدًا لطبيعة العالقات 

المميزة بين الشعبين التي تجمعهما روابط 
الدين واللغة والدم، والتاريخ، والعادات، 

والتقاليد.
وتضمنت األجواء االحتفالية أيضًا إضاءة 
البوابات الذكية باألخضر وتوزيع بطاقة 

سعادة من »شركة« دو »التابعة لشركة 
اإلمارات لالتصاالت المتكاملة« على 

المغادرين والقادمين، كما زين شعار اليوم 
الوطني السعودي الـ 92 وختم يحمل عبارة 

)#اإلمارات _ السعودية معا أبدًا( جوازات 
سفر السعوديين، فيما يصدح النشيد 

الوطني السعودي في المطار بأجواء تشوبها 
الفرح واإليجابية.

وأكد الفريق محمد أحمد المري مدير 
عام اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب 

بدبي، عمق العالقات مع المملكة السعودية 
الشقيقة التي صنعتها قيادات الدولة 

وحكام اإلمارات، رعاهم اهلل، متبوعة بمدى 
قرب الشعبين الشقيقين لبعضهما البعض، 
ومتوجة بحسن الضيافة الدائم والترحيب 

الدافئ واالبتسامة الصادقة بالمسافرين 
السعوديين وكأنهم في وطنهم الثاني.

عالقات مميزة تجمع الشعبين )من المصدر(

في الغويفات.. عبارات ترحيبية بـ »أهل العزم«

الظفرة )وام(

 يحتفل منفذ الغويفات 
البري باليوم الوطني 

السعودي الـ 92، تزامنًا مع 
االحتفاالت التي تشهدها 

دولة اإلمارات بهذه المناسبة 
والتي تجسد أسمى معاني 

الترابط والتالحم التي 
تجمع بين شعبي البلدين 

الشقيقين. 
وفي هذا الصدد، قامت بلدية 
منطقة الظفرة بتزيين منفذ 

الغويفات الحدودي باللون 
األخضر واألعالم والشعارات 

الترحيبية، باإلضافة إلى 
تركيب العديد من العبارات 

مثل أهل العزم، معًا أبدًا، 
ووطن األمان. وترتبط دولة 

اإلمارات العربية المتحدة 
والمملكة العربية السعودية، 

بعالقات تاريخية ومصير 
مشترك.

عبارات ترحيبية بألوان العلم السعودي )من المصدر(

)وام( أبوظبي 

للهوية  االتحادية  الهيئة  عام  مدير  الخييلي،  سعيد  سهيل  اللواء  أكد   
دولة  بين  الثنائية  العالقات  أن  المنافذ،  وأمن  والجمارك  والجنسية 

الشقيقة  السعودية  العربية  والمملكة  المتحدة  العربية  اإلمارات 
البلدين،  قيادتا  دعائمها  وأرسى  المؤسسون  غرسها  ومشتركة،  راسخة 

الُلحمة  مالمح  ُتجّسد  التي  العالقة  وهي  الشعبين،  بين  متجذرة  وروابط 
ذكرى  بمناسبة  كلمة  في  ذلك  جاء  المشترك.  والمصير  القربى  وأواصر 

العربية  المملكة  إلى  متقدمًا  والتسعين،  الثاني  السعودي  الوطني  اليوم 
الرفعة  ودوام  والتبريكات،  التهاني  بخالص  وشعبًا،  قيادًة  السعودية، 

والتطور.    الريادة  مسيرة  في  والتقدم 

سهيل الخييلي:
مسيرة مشتركة 

وروابط متجذرة

أبوظبي )االتحاد(

المملكة  الوطني االتحادي،  المجلس  رئيس  هنأ معالي صقر غباش 
الوطني  اليوم  بذكرى  وشعبًا،  قيادة  الشقيقة،  السعودية  العربية 

وازدهار تحت  السعودي كل تقدم ورفاهية  الـ92، متمنيًا للشعب 
عبد  بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  لخادم  الرشيدة  القيادة 

العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان آل 
سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي. 

وأشاد معاليه في برقية بعثها إلى معالي الشيخ الدكتور عبد اهلل بن 
الشورى السعودي، بالنهج  الشيخ، رئيس مجلس  آل  إبراهيم  محمد بن 

إيجابيًا  انعكس  ما  الماضية،  العقود  مدى  على  للمملكة  السياسي 
العربية  الدول  العربية وإنما على  ليس فقط على دول الخليج 

جميعًا. واإلسالمية 
وقال إن العالقات اإلماراتية السعودية تضرب بجذورها في أعماق 

المشترك بقيادة صاحب  والمصير  روابط األخوة  التاريخ، تعززها 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه اهلل، 
آل  العزيز  الملك سلمان بن عبد  الشريفين  الحرمين  وأخيه خادم 

سعود.

صقر غباش:
عالقات أخوية راسخة

أبوظبي )االتحاد(

إدارة جامعة  الظاهري، رئيس مجلس  الدكتور علي سعيد بن حرمل  أكد 
مناسبة  والتسعين،  الثاني  السعودي  الوطني  باليوم  االحتفال  أن  أبوظبي، 

بروابط  اعتزازهم  اإلمارات عن  وبنات  أبناء  غالية يعبر من خاللها 
مرموقة  مكانة  يترجم  كما  المملكة،  في  باألشقاء  تجمعنا  التي  األخوة 

إلى  وتنمو  تزدهر  تاريخية  عالقات  وهي  الشقيقين،  البلدين  لعالقات 
صاحب  من  كريمة  برعاية  الشقيقين  الشعبين  مصلحة  فيه  بما  األمام 

الدولة، حفظه اهلل، وخادم  آل نهيان، رئيس  زايد  الشيخ محمد بن  السمو 
المملكة  ملك  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين 

عهده. وولي  الشقيقة،  السعودية  العربية 
دالالت  يعكس  إنما  الغالية  المناسبة  بهذه  اإلمارات  احتفال  وأضاف: 

التاريخ  أعماق  في  ضاربة  جذورها  فريدة  وعالقة  األخوة  لوشائج  عميقة 
وليست  وتآلفًا،  وأخوة  محبة  وتزدهر  يوم  كل  تنمو  السماء  إلى  وفروعها 

وبنات  أبناء  جميع  يكنها  التي  الصادقة  المشاعر  هذه  علينا  غريبة 
قيادة  الشقيقة  السعودية  العربية  المملكة  في  إلخوانهم  اإلمارات 
نموذجًا  ُم  ُتقِدّ الشقيقين  الشعبين  بين  فالعالقات  وشعبًا،  وحكومة 

العربية. العربية-  للعالقات  به  ُيحتذى 

علي بن حرمل:
عالقات تاريخية

بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة

سيف بن زايد يحضر حفل السفارة السعودية

أبوظبي )وام(

الشيخ سيف  الفريق سمو  حضر 
نــائــب رئيس  نــهــيــان،  آل  زايـــد  بــن 
الداخلية،  وزيـــر  ــوزراء  ــ ال مجلس 
الذي  االستقبال  أمس، حفل  مساء 
الدخيل،  عبداهلل  بن  تركي  أقامه 
السعودية  العربية  المملكة  سفير 
لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني 

92 للمملكة.  الـ 
بفندق  أقيم  الذي  الحفل  وحضر 
قصر اإلمارات في أبوظبي، معالي 
نهيان،  آل  مبارك  بن  نهيان  الشيخ 
والشيخ  والتعايش،  التسامح  وزير 
بن  محمد  بــن  خليفة  بــن  محمد 
بن  زايــد  والشيخ  نهيان،  آل  خالد 
ومعالي  نهيان،  آل  زايــد  بن  سيف 
ــواد  ــن عـ ــطــان بـ ــن ســل ــداهلل بـ ــبـ عـ
وعبداهلل  الــعــدل،  ــر  وزي النعيمي، 
المساعد  الوكيل  البلوكي،  محمد 
ــوزارة  لــشــؤون الــمــراســم بــاإلنــابــة ب
وعدد  الدولي،  والتعاون  الخارجية 
الدبلوماسي  السلك  أعــضــاء  مــن 
لدى  المعتمدين  واألجنبي  العربي 
وأبناء  المسؤولين،  وكبار  الدولة، 

المقيمة.  السعودية  الجالية 
نهوض  إلــى  الدخيل  تركي  ــوه  ون
رجال  مع  التحالف  إلى  السعودية 
واألمــن  االســتــقــرار  ليتعزز  الخير 
حققته  بما  مشيداً  المنطقة،  في 
الحرمين  خـــادم  بــقــيــادة  المملكة 
ــان بن  ــم ــك ســل ــل ــم ــن ال ــي ــف ــشــري ال
ــال:  ــ وق ــود.  ــعـ سـ آل  ــز  ــزي ــع ــدال عــب
ــوم، ضــمــن الــعــشــرة  ــيـ ــا الـ ــالدنـ »بـ
تحقيق  في  تطوراً  األســرع  األوائــل 

جودة مستوى المعيشة، ناهيك عن 
والمسؤولية  اإلنسانية  المساعدات 
المناخ  على  الحفاظ  في  الدولية 
والمبادرات الحيوية والسعي لجلب 
الــســالم وتــســويــة الــنــزاعــات حول 

العالم«. 
تحتضن  »الــمــمــلــكــة  ــاف:  ــ وأضــ
ــود مع  ــق الــحــرمــيــن الــشــريــفــيــن وت
ودول  اإلمـــــارات  دولـــة  شقيقتها 
االستقرار أكبر مشروع إصالح في 

واقــتــدار..  بهمة  الحديث  التاريخ 
ــســعــودي  ال إن  ــال  ــ ق ــن  مـ وصــــدق 
فإن  سعودي،  واإلمــاراتــي  إماراتي 
وبصيرة  األخـــوة  بعين  ينظر  مــن 
في  أن  ســيــرى  الــصــادقــة  المحبة 
وأن  »الثمامة«  من  شيئاً  أبوظبي 
ــجــد«،  ــظــفــرة شــيــئــاً مـــن »ن فـــي ال
من  نفحات  الحصن«  »قصر  وفــي 
هنا  من  كل شيء  وفي  »المصمك« 
أن  هناك، فال غرو  من  ألف شيء 
نقول نحن أنتم، وأنتم نحن، فنحن 
عبد  وأحفاد  زايد  أبناء  وأبــداً  معاً 
يحفظ  أن  اهلل  داعــيــاً  ــز«،  ــزي ــع ال

الشقيقين. والشعبين  البلدين  تركي الدخيل خالل إلقاء كلمته 

سيف بن زايد في صورة تذكارية خالل الحفل بحضور نهيان بن مبارك ومحمد بن خليفة بن محمد بن خالد وزايد بن سيف بن زايد وعبداهلل النعيمي وتركي الدخيل وكبار الحضور )الصور من وام(

سيف بن زايد في حديث مع تركي الدخيل والحضور خالل الحفل

نحن معًا وأبدًا أبناء زايد 
وأحفاد عبد العزيز

تركي الدخيل

المملكة واإلمارات 
تقودان ودول االستقرار 

أكبر مشروع إصالح 
في التاريخ الحديث

السعودية ضمن العشرة 
األوائل األسرع 

تطورًا في تحقيق 
جودة مستوى 

المعيشة
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منافذ الدولة تحتفي بالسعوديين
برًا وبحرًا وجوًا

»الهــويـــــة والجنسيـــــة«
تحتفــــــي و»معــــــًا أبــــــدًا« يتصـــــدر

أبوظبي )وام(

 احــتــفــلــت الــهــيــئــة االتــحــاديــة 
لــلــهــويــة والــجــنــســيــة والــجــمــارك 
الوطني  بــالــيــوم  الــمــنــافــذ  ــن  وأمـ
الـ 92 بمنفذ الغويفات  السعودي 
ــارة أبــوظــبــي.  ــ الـــحـــدودي فــي إم
ألمن  العامة  اإلدارة  واستقبلت 
الــزوار  األشقاء  بالهيئة  المنافذ 
احتفالية  بمظاهر  السعوديين 
لعمق  تعبيراً  تــذكــاريــة،  وهــدايــا 
بين  الراسخة  األخوية  العالقات 
كما  الشقيقين،  البلدين  شعبي 
االحتفاالت  بشعار  المنفذ  توشح 
ــة  الــرســمــيــة الــتــي تــشــهــدهــا دول
»معاً  تحمل وسم  والتي  اإلمارات 

_أبداً«. 
الشامسي  حمد  خليفة  وقــال 
الــبــريــة  ــافــذ  ــمــن ال إدارة  مــديــر 

المنافذ  ألمــن  الــعــامــة  بــــاإلدارة 
في  الــيــوم  »نحتفل  الهيئة:  فــي 
باليوم  الحدودي  الغويفات  منفذ 
الوطني السعودي الـ92، ومظاهر 
الهيئة  منتسبي  كافة  تعم  الفرح 
الجهات  مــن  العاملين  ومختلف 
يسرنا  إذ  المنفذ،  في  التشغيلية 
السعوديين  إخواننا  نــشــارك  أن 
متمنين  الوطني  بيومهم  أفراحهم 
في  ــاء  ــرخــ ــ وال الــعــز  دوام  ــهــم  ل
الــرشــيــدة،  المملكة  ــادة  ــي ق ظــل 
تسخير  نحو  الــتــزامــنــا  مــؤكــديــن 
المنافذ  فــي  اإلمــكــانــيــات  كــافــة 
المسافرين  تجربة  لجعل  البرية 
والعابرين تتسم بالراحة واليسر، 
وذلك في إطار التنسيق المشترك 
االستراتيجيين  الشركاء  كافة  مع 
ــع الــخــطــط الـــدوريـــة  عــبــر وضــ
المسافرين  تدفق  مرونة  لضمان 

باألشقاء  والترحيب  المنفذ  عبر 
على  الغالية  المناسبة  هــذه  في 

قلوبنا جميعاً«. 
الحيوي  الـــدور  الهيئة  وثمنت 
لدى  للشركاء  الفاعلة  والمشاركة 
والجوية  البرية  المنافذ  مختلف 
مع  المشترك  التنسيق  ضوء  في 
اإلدارة العامة ألمن المنافذ احتفاًء 
الــمــنــاســبــة، حــيــث قدمت  بــهــذه 
أبوظبي  شرطة  موسيقى  فرقة 

حّية  وعــروضــاً  وطنّية  معزوفات 
واستقباالً  الغويفات،  منفذ  في 
ــم الـــهـــدايـــا  ــقـــديـ ــور، وتـ ــزهــ ــ ــال ــ ب
من  بالزائرين  ترحيباً  التذكارية 
جهة  من  المملكة.  أبناء  األشقاء 
ثانية، احتفلت الهيئة ممثلًة بإدارة 
جوازات المنافذ الجوية والبحرية 
الدولي  أبوظبي  لدى منفذ مطار 
المسافرين  السعوديين  باألشقاء 
وختم  بالترحاب  استقبالهم  وتم 
جــــــوازات الــســفــر بــشــعــار هــذه 
كما  العزيزة،  الوطنية  المناسبة 
تــضــمــنــت االحـــتـــفـــاالت حــزمــة 
مــن الــفــعــالــيــات الــمــقــدمــة عبر 
مـــطـــارات أبــوظــبــي فـــي ســيــاق 
أجواء  وضمن  المؤسسي  التعاون 
المملكة  مكانة  تجّسد  استثنائية 
ومختلف  الوطن  أبناء  قلوب  في 

استقبال حافل لألشقاء وختم جوازات السفر بشعار  المناسبة )من المصدر(مؤسساته.

مظاهر الفرح
تعم الجميع

خليفة حمد الشامسي

ختم )#اإلمارات _ السعودية 
معًا أبدًا( على جوازات سفر 

السعوديين 

في دبي.. أجواء احتفالية و»األخضر« يكسو البوابات الذكية 

دبي )االتحاد(

 استقبل مأمورو جوازات اإلدارة العامة 
لإلقامة وشؤون األجانب في مطارات دبي 
الزوار السعوديين القادمين إلى اإلمارات 

بالورود واألعالم والقهوة العربية والهدايا 
التذكارية تجسيدًا لطبيعة العالقات 

المميزة بين الشعبين التي تجمعهما روابط 
الدين واللغة والدم، والتاريخ، والعادات، 

والتقاليد.
وتضمنت األجواء االحتفالية أيضًا إضاءة 
البوابات الذكية باألخضر وتوزيع بطاقة 

سعادة من »شركة« دو »التابعة لشركة 
اإلمارات لالتصاالت المتكاملة« على 

المغادرين والقادمين، كما زين شعار اليوم 
الوطني السعودي الـ 92 وختم يحمل عبارة 

)#اإلمارات _ السعودية معا أبدًا( جوازات 
سفر السعوديين، فيما يصدح النشيد 

الوطني السعودي في المطار بأجواء تشوبها 
الفرح واإليجابية.

وأكد الفريق محمد أحمد المري مدير 
عام اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب 

بدبي، عمق العالقات مع المملكة السعودية 
الشقيقة التي صنعتها قيادات الدولة 

وحكام اإلمارات، رعاهم اهلل، متبوعة بمدى 
قرب الشعبين الشقيقين لبعضهما البعض، 
ومتوجة بحسن الضيافة الدائم والترحيب 

الدافئ واالبتسامة الصادقة بالمسافرين 
السعوديين وكأنهم في وطنهم الثاني.

عالقات مميزة تجمع الشعبين )من المصدر(

في الغويفات.. عبارات ترحيبية بـ »أهل العزم«

الظفرة )وام(

 يحتفل منفذ الغويفات 
البري باليوم الوطني 

السعودي الـ 92، تزامنًا مع 
االحتفاالت التي تشهدها 

دولة اإلمارات بهذه المناسبة 
والتي تجسد أسمى معاني 

الترابط والتالحم التي 
تجمع بين شعبي البلدين 

الشقيقين. 
وفي هذا الصدد، قامت بلدية 
منطقة الظفرة بتزيين منفذ 

الغويفات الحدودي باللون 
األخضر واألعالم والشعارات 

الترحيبية، باإلضافة إلى 
تركيب العديد من العبارات 

مثل أهل العزم، معًا أبدًا، 
ووطن األمان. وترتبط دولة 

اإلمارات العربية المتحدة 
والمملكة العربية السعودية، 

بعالقات تاريخية ومصير 
مشترك.

عبارات ترحيبية بألوان العلم السعودي )من المصدر(

)وام( أبوظبي 

للهوية  االتحادية  الهيئة  عام  مدير  الخييلي،  سعيد  سهيل  اللواء  أكد   
دولة  بين  الثنائية  العالقات  أن  المنافذ،  وأمن  والجمارك  والجنسية 

الشقيقة  السعودية  العربية  والمملكة  المتحدة  العربية  اإلمارات 
البلدين،  قيادتا  دعائمها  وأرسى  المؤسسون  غرسها  ومشتركة،  راسخة 

الُلحمة  مالمح  ُتجّسد  التي  العالقة  وهي  الشعبين،  بين  متجذرة  وروابط 
ذكرى  بمناسبة  كلمة  في  ذلك  جاء  المشترك.  والمصير  القربى  وأواصر 

العربية  المملكة  إلى  متقدمًا  والتسعين،  الثاني  السعودي  الوطني  اليوم 
الرفعة  ودوام  والتبريكات،  التهاني  بخالص  وشعبًا،  قيادًة  السعودية، 

والتطور.    الريادة  مسيرة  في  والتقدم 

سهيل الخييلي:
مسيرة مشتركة 

وروابط متجذرة

أبوظبي )االتحاد(

المملكة  الوطني االتحادي،  المجلس  رئيس  هنأ معالي صقر غباش 
الوطني  اليوم  بذكرى  وشعبًا،  قيادة  الشقيقة،  السعودية  العربية 

وازدهار تحت  السعودي كل تقدم ورفاهية  الـ92، متمنيًا للشعب 
عبد  بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  لخادم  الرشيدة  القيادة 

العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان آل 
سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي. 

وأشاد معاليه في برقية بعثها إلى معالي الشيخ الدكتور عبد اهلل بن 
الشورى السعودي، بالنهج  الشيخ، رئيس مجلس  آل  إبراهيم  محمد بن 

إيجابيًا  انعكس  ما  الماضية،  العقود  مدى  على  للمملكة  السياسي 
العربية  الدول  العربية وإنما على  ليس فقط على دول الخليج 

جميعًا. واإلسالمية 
وقال إن العالقات اإلماراتية السعودية تضرب بجذورها في أعماق 

المشترك بقيادة صاحب  والمصير  روابط األخوة  التاريخ، تعززها 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه اهلل، 
آل  العزيز  الملك سلمان بن عبد  الشريفين  الحرمين  وأخيه خادم 

سعود.

صقر غباش:
عالقات أخوية راسخة

أبوظبي )االتحاد(

إدارة جامعة  الظاهري، رئيس مجلس  الدكتور علي سعيد بن حرمل  أكد 
مناسبة  والتسعين،  الثاني  السعودي  الوطني  باليوم  االحتفال  أن  أبوظبي، 

بروابط  اعتزازهم  اإلمارات عن  وبنات  أبناء  غالية يعبر من خاللها 
مرموقة  مكانة  يترجم  كما  المملكة،  في  باألشقاء  تجمعنا  التي  األخوة 

إلى  وتنمو  تزدهر  تاريخية  عالقات  وهي  الشقيقين،  البلدين  لعالقات 
صاحب  من  كريمة  برعاية  الشقيقين  الشعبين  مصلحة  فيه  بما  األمام 

الدولة، حفظه اهلل، وخادم  آل نهيان، رئيس  زايد  الشيخ محمد بن  السمو 
المملكة  ملك  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين 

عهده. وولي  الشقيقة،  السعودية  العربية 
دالالت  يعكس  إنما  الغالية  المناسبة  بهذه  اإلمارات  احتفال  وأضاف: 

التاريخ  أعماق  في  ضاربة  جذورها  فريدة  وعالقة  األخوة  لوشائج  عميقة 
وليست  وتآلفًا،  وأخوة  محبة  وتزدهر  يوم  كل  تنمو  السماء  إلى  وفروعها 

وبنات  أبناء  جميع  يكنها  التي  الصادقة  المشاعر  هذه  علينا  غريبة 
قيادة  الشقيقة  السعودية  العربية  المملكة  في  إلخوانهم  اإلمارات 
نموذجًا  ُم  ُتقِدّ الشقيقين  الشعبين  بين  فالعالقات  وشعبًا،  وحكومة 

العربية. العربية-  للعالقات  به  ُيحتذى 

علي بن حرمل:
عالقات تاريخية

بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة

سيف بن زايد يحضر حفل السفارة السعودية

أبوظبي )وام(

الشيخ سيف  الفريق سمو  حضر 
نــائــب رئيس  نــهــيــان،  آل  زايـــد  بــن 
الداخلية،  وزيـــر  ــوزراء  ــ ال مجلس 
الذي  االستقبال  أمس، حفل  مساء 
الدخيل،  عبداهلل  بن  تركي  أقامه 
السعودية  العربية  المملكة  سفير 
لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني 

92 للمملكة.  الـ 
بفندق  أقيم  الذي  الحفل  وحضر 
قصر اإلمارات في أبوظبي، معالي 
نهيان،  آل  مبارك  بن  نهيان  الشيخ 
والشيخ  والتعايش،  التسامح  وزير 
بن  محمد  بــن  خليفة  بــن  محمد 
بن  زايــد  والشيخ  نهيان،  آل  خالد 
ومعالي  نهيان،  آل  زايــد  بن  سيف 
ــواد  ــن عـ ــطــان بـ ــن ســل ــداهلل بـ ــبـ عـ
وعبداهلل  الــعــدل،  ــر  وزي النعيمي، 
المساعد  الوكيل  البلوكي،  محمد 
ــوزارة  لــشــؤون الــمــراســم بــاإلنــابــة ب
وعدد  الدولي،  والتعاون  الخارجية 
الدبلوماسي  السلك  أعــضــاء  مــن 
لدى  المعتمدين  واألجنبي  العربي 
وأبناء  المسؤولين،  وكبار  الدولة، 

المقيمة.  السعودية  الجالية 
نهوض  إلــى  الدخيل  تركي  ــوه  ون
رجال  مع  التحالف  إلى  السعودية 
واألمــن  االســتــقــرار  ليتعزز  الخير 
حققته  بما  مشيداً  المنطقة،  في 
الحرمين  خـــادم  بــقــيــادة  المملكة 
ــان بن  ــم ــك ســل ــل ــم ــن ال ــي ــف ــشــري ال
ــال:  ــ وق ــود.  ــعـ سـ آل  ــز  ــزي ــع ــدال عــب
ــوم، ضــمــن الــعــشــرة  ــيـ ــا الـ ــالدنـ »بـ
تحقيق  في  تطوراً  األســرع  األوائــل 

جودة مستوى المعيشة، ناهيك عن 
والمسؤولية  اإلنسانية  المساعدات 
المناخ  على  الحفاظ  في  الدولية 
والمبادرات الحيوية والسعي لجلب 
الــســالم وتــســويــة الــنــزاعــات حول 

العالم«. 
تحتضن  »الــمــمــلــكــة  ــاف:  ــ وأضــ
ــود مع  ــق الــحــرمــيــن الــشــريــفــيــن وت
ودول  اإلمـــــارات  دولـــة  شقيقتها 
االستقرار أكبر مشروع إصالح في 

واقــتــدار..  بهمة  الحديث  التاريخ 
ــســعــودي  ال إن  ــال  ــ ق ــن  مـ وصــــدق 
فإن  سعودي،  واإلمــاراتــي  إماراتي 
وبصيرة  األخـــوة  بعين  ينظر  مــن 
في  أن  ســيــرى  الــصــادقــة  المحبة 
وأن  »الثمامة«  من  شيئاً  أبوظبي 
ــجــد«،  ــظــفــرة شــيــئــاً مـــن »ن فـــي ال
من  نفحات  الحصن«  »قصر  وفــي 
هنا  من  كل شيء  وفي  »المصمك« 
أن  هناك، فال غرو  من  ألف شيء 
نقول نحن أنتم، وأنتم نحن، فنحن 
عبد  وأحفاد  زايد  أبناء  وأبــداً  معاً 
يحفظ  أن  اهلل  داعــيــاً  ــز«،  ــزي ــع ال

الشقيقين. والشعبين  البلدين  تركي الدخيل خالل إلقاء كلمته 

سيف بن زايد في صورة تذكارية خالل الحفل بحضور نهيان بن مبارك ومحمد بن خليفة بن محمد بن خالد وزايد بن سيف بن زايد وعبداهلل النعيمي وتركي الدخيل وكبار الحضور )الصور من وام(

سيف بن زايد في حديث مع تركي الدخيل والحضور خالل الحفل

نحن معًا وأبدًا أبناء زايد 
وأحفاد عبد العزيز

تركي الدخيل

المملكة واإلمارات 
تقودان ودول االستقرار 

أكبر مشروع إصالح 
في التاريخ الحديث

السعودية ضمن العشرة 
األوائل األسرع 

تطورًا في تحقيق 
جودة مستوى 

المعيشة



رشا طبيله )أبوظبي(

السفر  واإلماراتية في مجال  السعودية  العالقات  تشهد 

السياحي  اإلقبال  ترابطًا وتكاماًل متميزًا من خالل  والسياحة 

واالستثمارات  البلدين،  بين  الطيران  رحالت  وكثرة  الكبير، 

البلدين  وتميز  الجغرافي،  الموقع  وقرب  والفندقية،  السياحية 

اإلماراتية  الوطنية  فالناقالت  متنوعة.  سياحية  بمقومات 

اإلمارات، وفالي دبي، والعربية  للطيران، وطيران  »االتحاد 

المملكة  10 مدن في  إلى  234 رحلة أسبوعيًا  للطيران«، تسير 

بالنسبة  السعودي  السوق  أهمية  يؤكد  ما  السعودية،  العربية 

لبيانات  وفقًا  واألعمال،  والتجارة  والطيران  السياحة  لقطاعات 

للطيران   االتحاد  تسّير  وتفصياًل،  المدني.  للطيران  العامة  الهيئة 

16 رحلة للدمام، و15  إلى المملكة، منها  47 رحلة أسبوعية 

رحلة إلى جدة، و16 رحلة إلى الرياض. أما طيران اإلمارات، فتسّير 

21 رحلة للدمام، و16  إلى المملكة، منها  62 رحلة أسبوعية 

رحلة لجدة، و21 رحلة للرياض، و4 رحالت للمدينة المنورة، في 

 7 وقت تسّير »فالي دبي« 53 رحلة أسبوعيًا إلى المملكة، منها 

المنورة، بينما  للرياض، و7 للمدينة  رحالت للدمام، و7 لجدة، و7 

تسّير 6 رحالت إلى القصيم، و4 رحالت للطائف، و3 رحالت إلى 

ينبع، و5 رحالت إلى حائل، و7 رحالت إلى أبها.

مرحبـًا 
بكــــــم

234 رحلة طيران 
أسبوعيًا من اإلمارات 

إلى 10 وجهات 
بالسعودية

إلى  للطيران، فتسّير 72 رحلة أسبوعياً  العربية  أما 
المملكة، منها 14 رحلة للدمام، و23 رحلة لجدة، و14 
رحلة للرياض، و7 رحالت للمدينة المنورة، و7 رحالت 

للقصيم، و3 رحالت للطائف، و4 رحالت إلى الجوف.
العالمي  والسياحة  السفر  مجلس  بيانات  وأشــارت 
لقطاع السياحة والسفر في اإلمارات للعام الماضي، إلى 
أن أهم 5 أسواق سياحية دولية قدمت لإلمارات عام 
2021 هي المملكة العربية السعودية بحصة 16%، تليها 
الهند بحصة 12%، ثم الصين بحصة 5%، ثم مصر 
وُعمان بحصة 4% لكل دولة، وتتوزع النسبة المتبقية 

والبالغة 59% بين دول العالم المختلفة األخرى.
الــقــطــاع السياحي  ــي  ــون ف ــســؤول ــراء وم ــد خــب ــ وأك
أهم  من  واحـــداً  يعد  السعودي  السوق  أن  والفندقي، 

األسواق السياحية الرئيسة لإلمارات.
التنفيذي  المدير  الرئيس،  هاتشينسون،  غاي  يقول 
لشركة روتانا إلدارة الفنادق: »يمتلك السائح السعودي 
موقعاً بارزاً على رأس قائمة الضيوف األكثر إقباالً على 

اإلقامة في فنادقنا في اإلمارات«.
اإلجــازة  فترات  قضاء  السعوديون  »يفضل  ويضيف 
واألعياد في اإلمارات، مستفيدين من المسافة القريبة 
في  يجدونها  التي  والعالمية  الجذابة  الترفيه  ووجهات 
التنافسية مع أفضل  تكلفة اإلقامة  الدولة، فضاًل عن 

الخدمات التي تقدمها الفنادق في اإلمارات«.
الضيافة  تقديم  في  »مستمرون  هاتشينسون:  ويقول 
اإلماراتية األصيلة، من خالل تنوع الخدمات الفندقية، 
خطط  إطـــالق  خــالل  مــن  للتطوير  السعي  ــواصــل  ون
توسع ثابتة باالستفادة من قطاع الضيافة المزدهر في 
المنطقة، إضافة إلى تثبيت مكانتنا من خالل مشاريعنا 
الشاطئية  والمنتجعات  الفنادق  واتفاقيات  ــبــارزة،  ال
الجديدة، وفنادقنا من الفئة المتوسطة للمسافرين من 

رواد األعمال، فضاًل عن الشقق المزودة بالخدمات«.
الثاني  الوطني  اليوم  بمناسبة  هاتشينسون  ويقول 
معروفاً  »أصبح  السعودية:  العربية  للمملكة  والتسعين 
السعودية  العربية  المملكة  أن  العالم  في  الجميع  لدى 
ديناميكياً  الصعد كافة، ونمواً  اليوم نهضة على  تشهد 
تقدمها  وتواصل  القطاعات،  جميع  ضمن  متصاعداً 
تماشياً مع رؤية 2030 لتنويع االقتصاد، وتعزيز مجاالت 

العمل ضمن قطاعي الضيافة والسياحة«.
ويقول: »تمتلك المملكة العربية السعودية مكانًة كبيرًة 
أسرع  من  ألنها  االستراتيجية  توسعنا  قلب خطط  في 
األسواق السياحية نمواً في العالم، وتعتبر سوقاً رئيسًة 
للفنادق  روتانا  عالماتها  تشمل  التي  أعمالنا  لمحفظة 
والمنتجعات، فنادق سنترو من روتانا، فنادق ومنتجعات 

روتانا،  من  الفندقية  للشقق  أرجــان  روتانا،  من  ريحان 
لتشييد  »نخطط  ويضيف:  ــا«.   ــان روت من  وريزيدنس 
سبعة فنادق جديدة في السعودية والتي ستضاعف عدد 

الغرف التي نديرها في المملكة إلى 6000 غرفة على 
مدى السنوات األربع المقبلة«.  

المدير  الكعبي،  صــالح  يؤكد  نفسه،  السياق  وفــي 

التنفيذي لـ»بافاريا« للعطالت، قوة العالقات السياحية 
السعودي  السوق  يعتبر  السعودية، حيث  اإلمــارات  بين 
بالنسبة  الرئيسة  السياحية  األســواق  أهــم  من  واحــداً 

لإلمارات.
وتعد  ومهم،  كبير  ســوق  السعودي  »الــســوق  ويــقــول: 
اإلمارات وجهة سياحية رئيسة للسياح السعوديين، فهي 
والخدمات  والفعاليات  المرافق  من  كبيراً  تنوعاً  تقدم 
والتي تناسب العائالت واألطفال والشباب وجميع الفئات 
العمرية من سياحة ترفيهية وسياحة أعمال ومؤتمرات 

وسياحة ثقافية وعالجية«.
ويشير الكعبي إلى أن عدد الرحالت الجوية الكبير بين 
البلدين، وقرب الموقع الجغرافي، يعدان أمراً في غاية 
بين  والجوية  البرية  الرحالت  تشهد  وبالتالي  األهمية، 

البلدين نشاطاً ملحوظاً.
السعودي  »السوق  الكعبي  يقول  نفسه،  الوقت  وفي 
المهمة والرئيسة لإلماراتيين، فهي  من األسواق  أيضاً 
وجهة للسياحة الدينية وسياحة المهرجانات والفعاليات 
مترابطتين  الوجهتين  يجعل  الـــذي  األمـــر  العائلية، 

ومتكاملتين«.
السياحية  الوجهات  شكلت  محلية،  بيانات  وبحسب 
بلغ  حيث  السعودي،   للسائح  األول  الخيار  اإلماراتية 
عدد الزوار السعوديين في إمارتي أبوظبي ودبي أكثر من 
نصف مليون زائر في عام 2021، وفي أبوظبي، وخالل 
السوق  الجاري، شهد  العام  األولى من  السبعة  األشهر 
فاق  النزالء  بعدد  ملحوظاً  نمواً   السعودي  السياحي 
جميع األسواق األخرى  بنمو 395%، في وقت تصدر 
السعوديون األسواق السياحية الرئيسة األكثر نمواً في 
الجاري مقارنة  العام  النصف األول من  أبوظبي خالل 
بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات دائرة 
الثقافة والسياحة أبوظبي، حيث ارتفع فيه عدد السياح 
خالل   %305 بنسبة  ألبوظبي  القادمين  السعوديين 

النصف األول من العام الجاري.
وبحسب دائرة االقتصاد والسياحة بدبي حول بيانات 
استمرت  الجاري،  العام  من  األول  بالنصف  دبي  زوار 
منطقتا دول مجلس التعاون الخليجي والشرق األوسط 
الــزوار  أعــداد  ــادة  زي في  بالمساهمة  أفريقيا  وشمال 
الدوليين، لتستحوذا على ما نسبته 34% من إجمالي 
أعداد الــزوار، ما يعكس جاذبية دبي القوية للزوار من 
لهم،  ومفضلة  آمنة  وجهة  باعتبارها  القريبة  األســواق 
حيث استقطبت دبي 7.12 مليون زائر دولي بين شهري 
دولي  زائر  مليون   2.52 بـ  مقارنة   ،2022 ويونيو  يناير 
استقبلتهم المدينة في الفترة ذاتها من العام الماضي، 

بزيادة تتجاوز %183.

العالقات في قطاع السفر والسياحة تشهد ترابطًا وتكاماًل متميزًا

السوق السعودي يعد واحدًا من أهم األسواق السياحية الرئيسة لإلمارات

اإلمـارات
مقصــد السيــــاح 
مــــــن المملكــــــــة 
العـــــــربـــيـــــــــــــــــــــــــة 
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رشا طبيله )أبوظبي(

السفر  واإلماراتية في مجال  السعودية  العالقات  تشهد 

السياحي  اإلقبال  ترابطًا وتكاماًل متميزًا من خالل  والسياحة 

واالستثمارات  البلدين،  بين  الطيران  رحالت  وكثرة  الكبير، 

البلدين  وتميز  الجغرافي،  الموقع  وقرب  والفندقية،  السياحية 

اإلماراتية  الوطنية  فالناقالت  متنوعة.  سياحية  بمقومات 

اإلمارات، وفالي دبي، والعربية  للطيران، وطيران  »االتحاد 

المملكة  10 مدن في  إلى  234 رحلة أسبوعيًا  للطيران«، تسير 

بالنسبة  السعودي  السوق  أهمية  يؤكد  ما  السعودية،  العربية 

لبيانات  وفقًا  واألعمال،  والتجارة  والطيران  السياحة  لقطاعات 

للطيران   االتحاد  تسّير  وتفصياًل،  المدني.  للطيران  العامة  الهيئة 

16 رحلة للدمام، و15  إلى المملكة، منها  47 رحلة أسبوعية 

رحلة إلى جدة، و16 رحلة إلى الرياض. أما طيران اإلمارات، فتسّير 

21 رحلة للدمام، و16  إلى المملكة، منها  62 رحلة أسبوعية 

رحلة لجدة، و21 رحلة للرياض، و4 رحالت للمدينة المنورة، في 

 7 وقت تسّير »فالي دبي« 53 رحلة أسبوعيًا إلى المملكة، منها 

المنورة، بينما  للرياض، و7 للمدينة  رحالت للدمام، و7 لجدة، و7 

تسّير 6 رحالت إلى القصيم، و4 رحالت للطائف، و3 رحالت إلى 

ينبع، و5 رحالت إلى حائل، و7 رحالت إلى أبها.

مرحبـًا 
بكــــــم

234 رحلة طيران 
أسبوعيًا من اإلمارات 

إلى 10 وجهات 
بالسعودية

إلى  للطيران، فتسّير 72 رحلة أسبوعياً  العربية  أما 
المملكة، منها 14 رحلة للدمام، و23 رحلة لجدة، و14 
رحلة للرياض، و7 رحالت للمدينة المنورة، و7 رحالت 

للقصيم، و3 رحالت للطائف، و4 رحالت إلى الجوف.
العالمي  والسياحة  السفر  مجلس  بيانات  وأشــارت 
لقطاع السياحة والسفر في اإلمارات للعام الماضي، إلى 
أن أهم 5 أسواق سياحية دولية قدمت لإلمارات عام 
2021 هي المملكة العربية السعودية بحصة 16%، تليها 
الهند بحصة 12%، ثم الصين بحصة 5%، ثم مصر 
وُعمان بحصة 4% لكل دولة، وتتوزع النسبة المتبقية 

والبالغة 59% بين دول العالم المختلفة األخرى.
الــقــطــاع السياحي  ــي  ــون ف ــســؤول ــراء وم ــد خــب ــ وأك
أهم  من  واحـــداً  يعد  السعودي  السوق  أن  والفندقي، 

األسواق السياحية الرئيسة لإلمارات.
التنفيذي  المدير  الرئيس،  هاتشينسون،  غاي  يقول 
لشركة روتانا إلدارة الفنادق: »يمتلك السائح السعودي 
موقعاً بارزاً على رأس قائمة الضيوف األكثر إقباالً على 

اإلقامة في فنادقنا في اإلمارات«.
اإلجــازة  فترات  قضاء  السعوديون  »يفضل  ويضيف 
واألعياد في اإلمارات، مستفيدين من المسافة القريبة 
في  يجدونها  التي  والعالمية  الجذابة  الترفيه  ووجهات 
التنافسية مع أفضل  تكلفة اإلقامة  الدولة، فضاًل عن 

الخدمات التي تقدمها الفنادق في اإلمارات«.
الضيافة  تقديم  في  »مستمرون  هاتشينسون:  ويقول 
اإلماراتية األصيلة، من خالل تنوع الخدمات الفندقية، 
خطط  إطـــالق  خــالل  مــن  للتطوير  السعي  ــواصــل  ون
توسع ثابتة باالستفادة من قطاع الضيافة المزدهر في 
المنطقة، إضافة إلى تثبيت مكانتنا من خالل مشاريعنا 
الشاطئية  والمنتجعات  الفنادق  واتفاقيات  ــبــارزة،  ال
الجديدة، وفنادقنا من الفئة المتوسطة للمسافرين من 

رواد األعمال، فضاًل عن الشقق المزودة بالخدمات«.
الثاني  الوطني  اليوم  بمناسبة  هاتشينسون  ويقول 
معروفاً  »أصبح  السعودية:  العربية  للمملكة  والتسعين 
السعودية  العربية  المملكة  أن  العالم  في  الجميع  لدى 
ديناميكياً  الصعد كافة، ونمواً  اليوم نهضة على  تشهد 
تقدمها  وتواصل  القطاعات،  جميع  ضمن  متصاعداً 
تماشياً مع رؤية 2030 لتنويع االقتصاد، وتعزيز مجاالت 

العمل ضمن قطاعي الضيافة والسياحة«.
ويقول: »تمتلك المملكة العربية السعودية مكانًة كبيرًة 
أسرع  من  ألنها  االستراتيجية  توسعنا  قلب خطط  في 
األسواق السياحية نمواً في العالم، وتعتبر سوقاً رئيسًة 
للفنادق  روتانا  عالماتها  تشمل  التي  أعمالنا  لمحفظة 
والمنتجعات، فنادق سنترو من روتانا، فنادق ومنتجعات 

روتانا،  من  الفندقية  للشقق  أرجــان  روتانا،  من  ريحان 
لتشييد  »نخطط  ويضيف:  ــا«.   ــان روت من  وريزيدنس 
سبعة فنادق جديدة في السعودية والتي ستضاعف عدد 

الغرف التي نديرها في المملكة إلى 6000 غرفة على 
مدى السنوات األربع المقبلة«.  

المدير  الكعبي،  صــالح  يؤكد  نفسه،  السياق  وفــي 

التنفيذي لـ»بافاريا« للعطالت، قوة العالقات السياحية 
السعودي  السوق  يعتبر  السعودية، حيث  اإلمــارات  بين 
بالنسبة  الرئيسة  السياحية  األســواق  أهــم  من  واحــداً 

لإلمارات.
وتعد  ومهم،  كبير  ســوق  السعودي  »الــســوق  ويــقــول: 
اإلمارات وجهة سياحية رئيسة للسياح السعوديين، فهي 
والخدمات  والفعاليات  المرافق  من  كبيراً  تنوعاً  تقدم 
والتي تناسب العائالت واألطفال والشباب وجميع الفئات 
العمرية من سياحة ترفيهية وسياحة أعمال ومؤتمرات 

وسياحة ثقافية وعالجية«.
ويشير الكعبي إلى أن عدد الرحالت الجوية الكبير بين 
البلدين، وقرب الموقع الجغرافي، يعدان أمراً في غاية 
بين  والجوية  البرية  الرحالت  تشهد  وبالتالي  األهمية، 

البلدين نشاطاً ملحوظاً.
السعودي  »السوق  الكعبي  يقول  نفسه،  الوقت  وفي 
المهمة والرئيسة لإلماراتيين، فهي  من األسواق  أيضاً 
وجهة للسياحة الدينية وسياحة المهرجانات والفعاليات 
مترابطتين  الوجهتين  يجعل  الـــذي  األمـــر  العائلية، 

ومتكاملتين«.
السياحية  الوجهات  شكلت  محلية،  بيانات  وبحسب 
بلغ  حيث  السعودي،   للسائح  األول  الخيار  اإلماراتية 
عدد الزوار السعوديين في إمارتي أبوظبي ودبي أكثر من 
نصف مليون زائر في عام 2021، وفي أبوظبي، وخالل 
السوق  الجاري، شهد  العام  األولى من  السبعة  األشهر 
فاق  النزالء  بعدد  ملحوظاً  نمواً   السعودي  السياحي 
جميع األسواق األخرى  بنمو 395%، في وقت تصدر 
السعوديون األسواق السياحية الرئيسة األكثر نمواً في 
الجاري مقارنة  العام  النصف األول من  أبوظبي خالل 
بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات دائرة 
الثقافة والسياحة أبوظبي، حيث ارتفع فيه عدد السياح 
خالل   %305 بنسبة  ألبوظبي  القادمين  السعوديين 

النصف األول من العام الجاري.
وبحسب دائرة االقتصاد والسياحة بدبي حول بيانات 
استمرت  الجاري،  العام  من  األول  بالنصف  دبي  زوار 
منطقتا دول مجلس التعاون الخليجي والشرق األوسط 
الــزوار  أعــداد  ــادة  زي في  بالمساهمة  أفريقيا  وشمال 
الدوليين، لتستحوذا على ما نسبته 34% من إجمالي 
أعداد الــزوار، ما يعكس جاذبية دبي القوية للزوار من 
لهم،  ومفضلة  آمنة  وجهة  باعتبارها  القريبة  األســواق 
حيث استقطبت دبي 7.12 مليون زائر دولي بين شهري 
دولي  زائر  مليون   2.52 بـ  مقارنة   ،2022 ويونيو  يناير 
استقبلتهم المدينة في الفترة ذاتها من العام الماضي، 

بزيادة تتجاوز %183.

العالقات في قطاع السفر والسياحة تشهد ترابطًا وتكاماًل متميزًا

السوق السعودي يعد واحدًا من أهم األسواق السياحية الرئيسة لإلمارات

اإلمـارات
مقصــد السيــــاح 
مــــــن المملكــــــــة 
العـــــــربـــيـــــــــــــــــــــــــة 
السعــــــــوديــــــــــــــة 
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شعراء المملكة

يف اإلمارات، كّرم مهرجان 
النبطي  للشعر  الشارقة 

الشعراء  من  العديد 
السعوديني يف هذا 

املهرجان وغيره من 
وطبعت  بل  املهرجانات، 

دائرة  الشارقة عبر 
شعراء  دواوين  الثقافة 
مناطق  مّثلوا  سعوديني 
إلى  شمالها  من  اململكة 

حتى  فجنوبها،  وسطها 
لقد تعّرف احلضور 

ما تزخر  واملهتمون على 
إبداعات  السعودية من  به 

ومتنّوعة. ثرّية 
البحث  منّصة  وُتعطي 

اإلماراتي  التراثّي 
الستضافة  كبيرة  مساحة 

السعوديني  الباحثني 
الرّواد، فكثيرًا ما كان 

الشارقة  مهرجان 
يكّرم  النبطي  للشعر 
يف دوراته باحثني يف 

يعززون  املنطقة،  تراث 
التاريخية  اجلوانب 

البنية  ويقرأون  والتراثّية 
واعية  بعني  لها  الثقافّية 

علمّية  واستنتاجات 
جغرايف  كأرشيف  مفيدة 

تاريخي تراثي، بل إّن 
الشيخ  الّسمو  صاحب 

بن  سلطان  الدكتور 
عضو  القاسمي  محمد 
حاكم  األعلى  املجلس 

الشارقة، هو باحث يف 
املنطقة وأصل  قراءة 

وتاريخ األنساب  البداوة 
اجلغرافية  واألصول 

ما  املنطقة، وهو  لسكان 
البحثّية  الندوات  أثرى 

واللقاءات  واحملاضرات 
الثقافّية يف هذا املجال.

ملتقى شعرّي

الشهري  عري  الشِّ امللتقى 
الشارقة كانت  العربي يف 

تقام خالله يف مجلس 
أمسيات  احليرة األدبي 
لها  يستضاف  مشهودة 
السعودية،  من  شعراء 

االحتفاء  يتّم  كما 
وقراءات  الوطني  بالعيد 

سعودية  تشاركية  شعرّية 
إماراتّية يف جّو من 

ف  وَتَعرُّ اإلبداعي  التفاعل 
األجيال على تراث 

املشترك  الواحد  املنطقة 
البلدين. بني 

والشيء ذاته كان 
الفنّية  يف األعمال 

واملسرحّية  التشكيلّية 
واألدبّية يف الشعر 

إذ حرصت  الفصيح، 
استضافة  على  اإلمارات 
كما  املتخصصة،  النخب 

الشارقة  مهرجانات  يف 
ومهرجان  العربي،  للشعر 

على  اإلسالمّية  الفنون 
وملتقى  املثال،  سبيل 

وغيرها  العربّي،  اخلّط 
الثقافّية  املناسبات  من 
طاقات  تستضيف  التي 

ضمن  الفتة  سعودّية 
اإلبداعي  الفضاء 

اخلليج  ملبدعي  التشاركّي 
والعالم. العربّية  واملنطقة 

المملكـــــة.. تاريـــــخ وتـــــراث وحضـــــــارة

السعودية..السعودية..
لسان العـرب الفصيــــح

تنّوع
ــة بــتــنــّوع الــمــنــتــج الــثــقــافــي، نــظــراً  تــمــتــاز الــســعــودّي
انعكس  مــا  الــثــقــافــّيــة،  والــبــيــئــات  الطبيعة  لخصائص 
العربي،  الخليج  منطقة  في  اإلنساني  حضورها  على 
العربّية  الجزيرة  شبه  منطقة  في  السكانّية  واألطياف 
من  فيه  بما  والحدودي  والجغرافي  السكاني  والتمازج 

وقوّية. متبادلة  تأثيرات 
الكثيرة  المعاني  ذات  الثقافة،  معاني  من  كــان  وإذا 
إلى  مجتمعات  ونظرة  حياة  أسلوب  أّنها  والمتعددة، 
فإّن  والحديث،  القديم  حول  األبناء  وتصّور  المستقبل 
في اإلمارات والسعودية ما يمنح اآلفاق الوطنية بينهما 
ما  على  اعتماداً  وتصميمه،  المستقبل  بناء  على  قدرًة 
لدى القيادتين الحكيمتين من إحساس بكامل المسؤولّية 
الشباب  حّس  يبرز  إذ  والتصّور،  الثقافّية  التوعية  تجاه 
النجاح  من  عالية  معدالت  وتحقيق  واالنفتاح  والعطاء 
كان  ما  ذلــك  وكــلّ  واالجتماعي،  والثقافي  االقتصادي 
وعي  نحو  االنطالق  في  الثقافي  االنسجام  لوال  ليتعزز 

مجتمعي عام ينعكس بدوره على كّل مناحي الحياة.

امتداد 
مفردات  من  مفردة  أو  ثقافي  مقطع  أّي  أخذنا  ولو 
األنشطة  في  الدؤوبة  والمشاركات  التراث  في  الثقافة، 
في كّل الحقول، فإننا سنقف على ما يجعل هذه العالقة 
هذا  تدعم  حقيقّية  مقّومات  إلى  يستند  واثقاً  نموذجاً 
يبرز  المثال  سبيل  فعلى  الثقافي،  واالمــتــداد  التكامل 
الثقافي  الــتــراث  فــي  وبــقــّوة  واضــحــاً  التراثي  العنصر 
المادي  غير  الثقافي  التراث  أّما  المادي،  وغير  المادي 
وتفاصيل  عــام،  بــوجــٍه  المنطقة  ــراث  ت يؤّصله  والـــذي 
على  الــعــوامــل،  مــن  جملة  فتدعمه  الــشــفــوي،  التعبير 
لكّل  معّينة  خصائص  مع  تقريباً  الواحدة  اللهجة  رأسها 
الواحد،  البلد  في  منطقة  لكّل  بل  بلد، 
الــصــحــراء  بــيــن  الــبــيــئــات  لتباين  تــبــعــاً 
يتبع  ومــا  والــمــديــنــة،  والــريــف  والبحر 
تمنحها هذه  ذلك من صفات 
كالصحراء  لبنيها،  البيئات 
بصفات  أهلها  تصبغ  الــتــي 
الساحلّية  والمناطق  البادية، 
البحر،  سمات  تعطيهم  التي 
الجبلية  البيئة  ــك  ذل ومــثــل 

البيئات. وغيرها من  الزرعية،  والبيئة 
الشعر  أوزان  في  آخــر،  تراثي  حقل  إلــى  ذهبنا  ولــو 
بين  مشتركة  لوجدناها  وموسيقاه،  والشعبي  النبطي 
القصيدة  ومواضيع  المشاكاة  في  والسعودية،  اإلمارات 
المتقاربة جّداً كدول  اللهجة  إّن  بل  وأغراضها،  النبطّية 
والسعودية  اإلمــارات  من  يجعل  خليجي،  تعاون  مجلس 
بحور  في  اليوم  لقراءته  ويؤّكدانه  الماضي  على  يبنيان 
إماراتي سعودي على  النبطي، في نسيج خليجي  الشعر 

التحديد. وجه 
في  واالستضافات  اإلبداعّية  المشاركات  نقرأ  وحين 
الحقل الثقافي الشعري على سبيل المثال، فإننا سنجد 
على  السعودّية  الشعرّية  للقراءات  وافراً  حضوراً  حتماً 
الشارقة  مهرجان  ففي  اإلماراتّية،  المهرجانات  منّصة 
اإلبداع  كان  سنوّياً،  يقام  الذي  والشعبي  النبطي  للشعر 
األخوّية  الــروابــط  عن  ويعّبر  وبقّوة  حاضراً  السعودي 
ناحية  ومــن  البلدين،  قيادتَي  حــول  الشعراء  والتفاف 
بالعادات  الواثقة  النبطي  الشاعر  رؤيــة  كانت  أخــرى 
والتقاليد والنخوة والشجاعة وتلبية نداء الجار، واضحًة 
للقصائد. التذوقية  القراءات  الوضوح على طاولة  تمام 

التي  األثرّية  احلفريات 
نّقبت عن اآلثار يف مناطق 

باإلمارات، ومنها أم النار يف 
الشارقة  يف  و»مليحة«  أبوظبي 

املثال، وغيرها من  على سبيل 
تاريخ  لقراءة  والبيئات  املناطق 

على  تأكيدًا  تعطينا  املنطقة، 
الواحدة  املنطقة  اشتراك هذه 

يف عمالتها وجتارتها وسّك 
نقودها، مع خصائص ال تنفي 

مسرحًا  كانت  برّمتها  املنطقة  أّن 
ألحداث كثيرة وقرب جغرايف 

من حضارات عديدة.

حفريات

 للمثقف اإلماراتي حضوره يف معرض الرياض الدولي، 
وينطبق  البلدين،  بني  األخوية  للعالقة  جتسيدًا 

الثقايف بني اإلمارات والسعودّية،  التبادل  ذلك على 
إذ شاركت اإلمارات على سبيل املثال يف مهرجان سوق 

الرسمي »اجلنادرّية«..  السعودّية  عكاظ، ويف مهرجان 
وباملقابل فقد كان للكتاب السعودي حضوره يف معارض 

الدولي  والشارقة  للكتاب  الدولي  أبوظبي  الكتاب يف 
املسرح  الثقافّية يف  التظاهرات  للكتاب، وغير ذلك من 
الشارقة واملسرح الصحراوي، وغير  املقام يف  اخلليجي 
أنواع املسرح. كما يحتضن برنامج املسابقات  ذلك من 

الشعرّية  العديد من األصوات  املليون«  اإلماراتي »شاعر 
عربّيًا  سعوديون  شعراء  اشتهر  إذ  النبطّية،  السعودّية 

على منّصة القراءات يف أبوظبي، ومثل ذلك برنامج أمير 
واملناسبات.  واملهرجانات  البرامج  من  وغيره  الشعراء، 

ويف دبي، كان الفنان السعودي حاضرًا من خالل معارض 
إبداعّية من جّدة على سبيل املثال، لفنانني شباب ورّواد 
الفنان  شاركوا بفاعلّية واحتراف واضح يدّل على إميان 

اإلمارات. الفنّية يف  الثقافّية  واملنّصة  السعودي باإلبداع 

»الرياض للكتاب«

محمد عبدالسميع )الشارقة(

العالقات الثقافّية »اإلماراتّية - السعودّية« تستند إلى تاريخ 

بعيد وعمق استراتيجي واضح، وفهم مجتمعي لطبيعة 

التراث الموجود والعمق اإلنساني في منطقة شبه الجزيرة 

العربّية، وهو ما يجعل من المؤسسة الثقافّية الحاضنة 

لإلبداعات تعبيرًا عن حضور أخوي متين وممّيز تعّبر عنه األجيال. 

وتحتفل اإلمارات باليوم الوطني للمملكة العربّية السعودّية، كتعبير عن 

االحترام األخوي الذي يحمله الجانب الثقافي في رسالته وفلسفته وأهدافه، كما 

تحتفل السعودّية باليوم الوطني لإلمارات والنموذج االتحادي الرائع الذي يذّكر 

بعظمة الرّواد وإشراقة المستقبل ومسيرة اإلنجازات وسعي األبناء دائمًا نحو 

العمل واإلنجاز والعطاء.

إّن رقصة )العّيالة( مثاًل،  القول  عملّيًا، ميكن 
رقصة  تقابلها  تراثّيًا،  إماراتّيًا  فّنًا  باعتبارها 

العرضة السعودّية، يف الطريقة واألداء وإن كانت 
هناك خصوصّيات لدى كّل منطقة، وهذا معناه 

أّن التراث اإلماراتي أو السعودي يف الغناء امتداد 
لألطياف  تبعًا  مشتركة،  صفات  وفيه  لبعضه 

على  ينطبق  فما  والتأّثر،  والتأثير  قدميًا  السكانية 
الشعرّية  وأوزانها  كلماتها  يف  اإلماراتّية  األهازيج 

أدائها وظروف وجودها، سواء  وموسيقاها وكيفّية 
أو اجلبل، ينسحب أيضًا  أو الصحراء  كانت للبحر 

على التراث السعودي يف ذلك، إذ تشترك البلدان 
ضمن تراث عريق وأصيل يف اجلوهر واملعنى ودرجات 

مثاًل  السعودية  ل»العرضة«  يقولون  فكما  التطّور، 
السعودية ودول اخلليج، منها رقصة  مسمّيات يف 

السيف واحلدوة  السعودية ورقصة  والعرضة  احلرب 
وهكذا. و»العيالة«، 

العّيالة

مقـــّومــات 
حقيـقّيـــــــــة

تدعم التكامـل واالمتــداد 
الثقــــافـــــي بيـــن البلــديــــن

»اإلماراتّية - 
السعودّية«

العالقات

تستنـــــد إلـــى تــــاريــــــخ بعيــــد
وعمـــــــــــــــق  استـــراتيجــــــــــــــي

فـــــّن إمــاراتــــــّي تــراثــــــّي تقــابلـــــــــه 
رقصـــــــة العـــرضـــــــة السعــــودّيـــــــــة 
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النبطي  للشعر  الشارقة 
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املهرجان وغيره من 
وطبعت  بل  املهرجانات، 

دائرة  الشارقة عبر 
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مناطق  مّثلوا  سعوديني 
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حتى  فجنوبها،  وسطها 
لقد تعّرف احلضور 

ما تزخر  واملهتمون على 
إبداعات  السعودية من  به 

ومتنّوعة. ثرّية 
البحث  منّصة  وُتعطي 

اإلماراتي  التراثّي 
الستضافة  كبيرة  مساحة 

السعوديني  الباحثني 
الرّواد، فكثيرًا ما كان 

الشارقة  مهرجان 
يكّرم  النبطي  للشعر 
يف دوراته باحثني يف 

يعززون  املنطقة،  تراث 
التاريخية  اجلوانب 

البنية  ويقرأون  والتراثّية 
واعية  بعني  لها  الثقافّية 

علمّية  واستنتاجات 
جغرايف  كأرشيف  مفيدة 

تاريخي تراثي، بل إّن 
الشيخ  الّسمو  صاحب 

بن  سلطان  الدكتور 
عضو  القاسمي  محمد 
حاكم  األعلى  املجلس 

الشارقة، هو باحث يف 
املنطقة وأصل  قراءة 

وتاريخ األنساب  البداوة 
اجلغرافية  واألصول 

ما  املنطقة، وهو  لسكان 
البحثّية  الندوات  أثرى 

واللقاءات  واحملاضرات 
الثقافّية يف هذا املجال.

ملتقى شعرّي

الشهري  عري  الشِّ امللتقى 
الشارقة كانت  العربي يف 

تقام خالله يف مجلس 
أمسيات  احليرة األدبي 
لها  يستضاف  مشهودة 
السعودية،  من  شعراء 

االحتفاء  يتّم  كما 
وقراءات  الوطني  بالعيد 

سعودية  تشاركية  شعرّية 
إماراتّية يف جّو من 

ف  وَتَعرُّ اإلبداعي  التفاعل 
األجيال على تراث 

املشترك  الواحد  املنطقة 
البلدين. بني 

والشيء ذاته كان 
الفنّية  يف األعمال 

واملسرحّية  التشكيلّية 
واألدبّية يف الشعر 

إذ حرصت  الفصيح، 
استضافة  على  اإلمارات 
كما  املتخصصة،  النخب 

الشارقة  مهرجانات  يف 
ومهرجان  العربي،  للشعر 

على  اإلسالمّية  الفنون 
وملتقى  املثال،  سبيل 

وغيرها  العربّي،  اخلّط 
الثقافّية  املناسبات  من 
طاقات  تستضيف  التي 

ضمن  الفتة  سعودّية 
اإلبداعي  الفضاء 

اخلليج  ملبدعي  التشاركّي 
والعالم. العربّية  واملنطقة 

المملكـــــة.. تاريـــــخ وتـــــراث وحضـــــــارة

السعودية..السعودية..
لسان العـرب الفصيــــح

تنّوع
ــة بــتــنــّوع الــمــنــتــج الــثــقــافــي، نــظــراً  تــمــتــاز الــســعــودّي
انعكس  مــا  الــثــقــافــّيــة،  والــبــيــئــات  الطبيعة  لخصائص 
العربي،  الخليج  منطقة  في  اإلنساني  حضورها  على 
العربّية  الجزيرة  شبه  منطقة  في  السكانّية  واألطياف 
من  فيه  بما  والحدودي  والجغرافي  السكاني  والتمازج 

وقوّية. متبادلة  تأثيرات 
الكثيرة  المعاني  ذات  الثقافة،  معاني  من  كــان  وإذا 
إلى  مجتمعات  ونظرة  حياة  أسلوب  أّنها  والمتعددة، 
فإّن  والحديث،  القديم  حول  األبناء  وتصّور  المستقبل 
في اإلمارات والسعودية ما يمنح اآلفاق الوطنية بينهما 
ما  على  اعتماداً  وتصميمه،  المستقبل  بناء  على  قدرًة 
لدى القيادتين الحكيمتين من إحساس بكامل المسؤولّية 
الشباب  حّس  يبرز  إذ  والتصّور،  الثقافّية  التوعية  تجاه 
النجاح  من  عالية  معدالت  وتحقيق  واالنفتاح  والعطاء 
كان  ما  ذلــك  وكــلّ  واالجتماعي،  والثقافي  االقتصادي 
وعي  نحو  االنطالق  في  الثقافي  االنسجام  لوال  ليتعزز 

مجتمعي عام ينعكس بدوره على كّل مناحي الحياة.

امتداد 
مفردات  من  مفردة  أو  ثقافي  مقطع  أّي  أخذنا  ولو 
األنشطة  في  الدؤوبة  والمشاركات  التراث  في  الثقافة، 
في كّل الحقول، فإننا سنقف على ما يجعل هذه العالقة 
هذا  تدعم  حقيقّية  مقّومات  إلى  يستند  واثقاً  نموذجاً 
يبرز  المثال  سبيل  فعلى  الثقافي،  واالمــتــداد  التكامل 
الثقافي  الــتــراث  فــي  وبــقــّوة  واضــحــاً  التراثي  العنصر 
المادي  غير  الثقافي  التراث  أّما  المادي،  وغير  المادي 
وتفاصيل  عــام،  بــوجــٍه  المنطقة  ــراث  ت يؤّصله  والـــذي 
على  الــعــوامــل،  مــن  جملة  فتدعمه  الــشــفــوي،  التعبير 
لكّل  معّينة  خصائص  مع  تقريباً  الواحدة  اللهجة  رأسها 
الواحد،  البلد  في  منطقة  لكّل  بل  بلد، 
الــصــحــراء  بــيــن  الــبــيــئــات  لتباين  تــبــعــاً 
يتبع  ومــا  والــمــديــنــة،  والــريــف  والبحر 
تمنحها هذه  ذلك من صفات 
كالصحراء  لبنيها،  البيئات 
بصفات  أهلها  تصبغ  الــتــي 
الساحلّية  والمناطق  البادية، 
البحر،  سمات  تعطيهم  التي 
الجبلية  البيئة  ــك  ذل ومــثــل 

البيئات. وغيرها من  الزرعية،  والبيئة 
الشعر  أوزان  في  آخــر،  تراثي  حقل  إلــى  ذهبنا  ولــو 
بين  مشتركة  لوجدناها  وموسيقاه،  والشعبي  النبطي 
القصيدة  ومواضيع  المشاكاة  في  والسعودية،  اإلمارات 
المتقاربة جّداً كدول  اللهجة  إّن  بل  وأغراضها،  النبطّية 
والسعودية  اإلمــارات  من  يجعل  خليجي،  تعاون  مجلس 
بحور  في  اليوم  لقراءته  ويؤّكدانه  الماضي  على  يبنيان 
إماراتي سعودي على  النبطي، في نسيج خليجي  الشعر 

التحديد. وجه 
في  واالستضافات  اإلبداعّية  المشاركات  نقرأ  وحين 
الحقل الثقافي الشعري على سبيل المثال، فإننا سنجد 
على  السعودّية  الشعرّية  للقراءات  وافراً  حضوراً  حتماً 
الشارقة  مهرجان  ففي  اإلماراتّية،  المهرجانات  منّصة 
اإلبداع  كان  سنوّياً،  يقام  الذي  والشعبي  النبطي  للشعر 
األخوّية  الــروابــط  عن  ويعّبر  وبقّوة  حاضراً  السعودي 
ناحية  ومــن  البلدين،  قيادتَي  حــول  الشعراء  والتفاف 
بالعادات  الواثقة  النبطي  الشاعر  رؤيــة  كانت  أخــرى 
والتقاليد والنخوة والشجاعة وتلبية نداء الجار، واضحًة 
للقصائد. التذوقية  القراءات  الوضوح على طاولة  تمام 

التي  األثرّية  احلفريات 
نّقبت عن اآلثار يف مناطق 

باإلمارات، ومنها أم النار يف 
الشارقة  يف  و»مليحة«  أبوظبي 

املثال، وغيرها من  على سبيل 
تاريخ  لقراءة  والبيئات  املناطق 

على  تأكيدًا  تعطينا  املنطقة، 
الواحدة  املنطقة  اشتراك هذه 

يف عمالتها وجتارتها وسّك 
نقودها، مع خصائص ال تنفي 

مسرحًا  كانت  برّمتها  املنطقة  أّن 
ألحداث كثيرة وقرب جغرايف 

من حضارات عديدة.

حفريات

 للمثقف اإلماراتي حضوره يف معرض الرياض الدولي، 
وينطبق  البلدين،  بني  األخوية  للعالقة  جتسيدًا 

الثقايف بني اإلمارات والسعودّية،  التبادل  ذلك على 
إذ شاركت اإلمارات على سبيل املثال يف مهرجان سوق 

الرسمي »اجلنادرّية«..  السعودّية  عكاظ، ويف مهرجان 
وباملقابل فقد كان للكتاب السعودي حضوره يف معارض 

الدولي  والشارقة  للكتاب  الدولي  أبوظبي  الكتاب يف 
املسرح  الثقافّية يف  التظاهرات  للكتاب، وغير ذلك من 
الشارقة واملسرح الصحراوي، وغير  املقام يف  اخلليجي 
أنواع املسرح. كما يحتضن برنامج املسابقات  ذلك من 

الشعرّية  العديد من األصوات  املليون«  اإلماراتي »شاعر 
عربّيًا  سعوديون  شعراء  اشتهر  إذ  النبطّية،  السعودّية 

على منّصة القراءات يف أبوظبي، ومثل ذلك برنامج أمير 
واملناسبات.  واملهرجانات  البرامج  من  وغيره  الشعراء، 

ويف دبي، كان الفنان السعودي حاضرًا من خالل معارض 
إبداعّية من جّدة على سبيل املثال، لفنانني شباب ورّواد 
الفنان  شاركوا بفاعلّية واحتراف واضح يدّل على إميان 

اإلمارات. الفنّية يف  الثقافّية  واملنّصة  السعودي باإلبداع 

»الرياض للكتاب«

محمد عبدالسميع )الشارقة(

العالقات الثقافّية »اإلماراتّية - السعودّية« تستند إلى تاريخ 

بعيد وعمق استراتيجي واضح، وفهم مجتمعي لطبيعة 

التراث الموجود والعمق اإلنساني في منطقة شبه الجزيرة 

العربّية، وهو ما يجعل من المؤسسة الثقافّية الحاضنة 

لإلبداعات تعبيرًا عن حضور أخوي متين وممّيز تعّبر عنه األجيال. 

وتحتفل اإلمارات باليوم الوطني للمملكة العربّية السعودّية، كتعبير عن 

االحترام األخوي الذي يحمله الجانب الثقافي في رسالته وفلسفته وأهدافه، كما 

تحتفل السعودّية باليوم الوطني لإلمارات والنموذج االتحادي الرائع الذي يذّكر 

بعظمة الرّواد وإشراقة المستقبل ومسيرة اإلنجازات وسعي األبناء دائمًا نحو 

العمل واإلنجاز والعطاء.

إّن رقصة )العّيالة( مثاًل،  القول  عملّيًا، ميكن 
رقصة  تقابلها  تراثّيًا،  إماراتّيًا  فّنًا  باعتبارها 

العرضة السعودّية، يف الطريقة واألداء وإن كانت 
هناك خصوصّيات لدى كّل منطقة، وهذا معناه 

أّن التراث اإلماراتي أو السعودي يف الغناء امتداد 
لألطياف  تبعًا  مشتركة،  صفات  وفيه  لبعضه 

على  ينطبق  فما  والتأّثر،  والتأثير  قدميًا  السكانية 
الشعرّية  وأوزانها  كلماتها  اإلماراتّية يف  األهازيج 

أدائها وظروف وجودها، سواء  وموسيقاها وكيفّية 
أو اجلبل، ينسحب أيضًا  أو الصحراء  كانت للبحر 

على التراث السعودي يف ذلك، إذ تشترك البلدان 
ضمن تراث عريق وأصيل يف اجلوهر واملعنى ودرجات 

مثاًل  السعودية  ل»العرضة«  يقولون  فكما  التطّور، 
السعودية ودول اخلليج، منها رقصة  مسمّيات يف 

السيف واحلدوة  السعودية ورقصة  والعرضة  احلرب 
وهكذا. و»العيالة«، 

العّيالة

مقـــّومــات 
حقيـقّيـــــــــة

تدعم التكامـل واالمتــداد 
الثقــــافـــــي بيـــن البلــديــــن

»اإلماراتّية - 
السعودّية«

العالقات

تستنـــــد إلـــى تــــاريــــــخ بعيــــد
وعمـــــــــــــــق  استـــراتيجــــــــــــــي

فـــــّن إمــاراتــــــّي تــراثــــــّي تقــابلـــــــــه 
رقصـــــــة العـــرضـــــــة السعــــودّيـــــــــة 
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السعوديات..
حققــــن إنجــــازات غيــــر مسبـــوقــــة 

سفيـــــرات الطمــــــوح

مرحلة تمكين
الثقفي  عــابــد  مـــاك  ــورة  ــت ــدك ال
التي ُعرفت كطبيبة وعالمة أبحاث 
في علم األمراض واألورام الوراثية 
والجينات، أشارت إلى أن إنجازات 
المملكة في شتى المجاالت أسهمت 
واستثمار  السعوديات  تمكين  فــي 
طاقاتهن وتعزيز مكاناتهن، ومنحهن 
الــحــقــوق على طريق  مــن  الــمــزيــد 
تحقيق المساواة بين الجنسين، مما 
أتاح للمرأة لعب دور مهم في التنمية، 

تحقيقاً ألهداف رؤية 2030.
ــدعــم من  ــا ب ــه ــارت إلـــى إن ــ وأشــ
أشهر  في  وعملت  درســت  القيادة، 
جامعة  مثل  العالمية،  الجامعات 
كاليفورنيا  وجامعة  ــاون،  تـ جـــورج 
وجامعة  فرانسيسكو،  ســـان  فــي 
اختيارها ضمن  تم  كما  ستانفورد، 
برنامج قادة 2030 في دفعته األولى 
الخيرية،  مسك  لمؤسسة  والتابع 
جمعيات  إدارة  مجلس  عضو  وأنها 
غــيــر ربــحــيــة مــثــل )جــمــعــيــة سند 
داعم  وجمعية  األطــفــال،  لسرطان 
اختيارها  تم  كما  األورام(،  ألبحاث 
كأحد أقوى 100 شخصية في طب 
 The« مجلة  مــن  األمــــراض  عــلــم 
أعوام  البريطانية   »Pathologist
واختيرت   ،2021  ،2019  ،2018
ضمن قائمة 40 تحت سن األربعين 
لعلم  األمــيــركــيــة  الــجــمــعــيــة  ــن  مـ
عـــام2021،  اإلكلينيكية  األمـــراض 
لتكون الشخص الوحيد من الشرق 

القائمتين،  يدخل  الـــذي  األوســـط 
التي  الكثير من اإلنجازات  وغيرها 
تفتخر بها.  وقالت: »تعيش المرأة 
غير  تمكين  مرحلة  السعودية  في 
مسبوقة في ظل المكاسب التاريخية 

التي حصلت عليها.

ثقة في المستقبل
الشعبان، عضو  بنت فيصل  نوره 
السعودي،  الشورى  لمجلس  سابق 
لمركز  العمومية  الجمعية  وعضو 
قالت  االجتماعي،  سلمان  الملك 
للمملكة:  الوطني  الــيــوم  بمناسبة 
»في هذه الذكرى التاريخية الغالية 
على قلوبنا نجدد العهد والوالء لهذا 
الرشيدة،  وقيادته  العظيم  الوطن 
وبقلوٍب ُمحبة وأنفٍس صادقة وعقول 
تُدرك وتتأمل الرصيد المتدفق بناًء 
وتطوراً ومنجزات باألعمال العظيمة 
التي تجعلنا أكثر ثقة في المستقبل، 
ــعــه خـــــادم الــحــرمــيــن  الـــــذي صــن
الشريفين، وصاحب السمو الملكي، 

عبد  بن  سلمان  بن  محمد  األمير 
ــي الــعــهــد الــســعــودي،  ــز، ولـ ــزي ــع ال
لخير  ــوزراء  الـ مجلس  رئيس  نائب 
نهضتنا  ببناء  والــمــواطــن،  الــوطــن 
الخطوات  وتحديداً  بادنا  ومجد 
المتسارعة في دعم القيادة الحكيمة 

في تمكين المرأة السعودية«. 
الماضية  »الــســنــوات  وأضــافــت: 
كانت قصيرة في عمر الزمن، لكنها 
كبيرة بحجم اإلنجازات، فقد شهدت 
المملكة انطاقة استثنائية بتحقيق 
والتطور، حيث  البناء  نحو  خطوات 
من  الكثير  ســلــمــان  الــمــلــك  حــســم 
القضايا المجتمعية التي كانت تُشّكل 
الماضية  العقود  مــدى  على  جــدالً 
للمجتمع  التوازن  وأعــاد  الزمن  من 
واللوائح  األنظمة  تفعيل  خال  من 
حياته  جودة  عززت  التي  التنفيذية 
فوثق  اآلخــر،  على  منفتحاً  وجعلته 
بالمرأة لتكون شريكاً فاعًا ومميزاً 
ــوطــن بجانب  فــي دعـــم مــســيــرة ال
مناصب  من  ومكنها  الرجل،  أخيها 

قيادية ُعليا في الحكومة، وتسارعت 
نمو  في  السعودية  المرأة  خطوات 
متواصل فقد أولت حكومة المملكة 
أقسام  باستحداث  كبيراً  اهتماماً 
الدبلوماسي  السلك  فــي  للنساء 
والسياحي،  والعسكري  والقضائي 
باإلضافة إلى دعمها الكبير لألندية 
الرياضية النسائية التي من خالها 
الرياضة  السعودية  المرأة  تُمارس 
وتتسلق الجبال وتغوص في أعماق 

البحار«.
وقالت: »بدعم من القيادة، نجحت 
اإلنجازات،  من  الكثير  تحقيق  في 
حيث ركزت على تطوير مهاراتي في 
مجال الدبلوماسية العامة والثقافية 
وأيضاً تنوع الثقافات، وشاركت في 
القيادية  المرأة  منتديات دولية عن 
تبادل  في  الدبلوماسي  العمل  في 
جسور  وبــنــاء  والــتــجــارب  الخبرات 
التواصل بين بادي المملكة العربية 
الــســعــوديــة والــــدول عــلــى مستوى 
العالم، لفتح آفاق الحوار والمعرفة 
إلى  باإلضافة  االستثمار،  وفــرص 
استقبال  فــي  الفاعلة  الــمــشــاركــة 
الــوفــود الــزائــرة، وكــان لي دور في 
المجال الدبلوماسي في نقل الصورة 
ــا  وأدوارنـ إنجازاتنا  عن  الحقيقية 
واإلقليمي  العالمي  الصعيد  على 
والمحلي، فكان لي أيضاً مشاركات 
لملف  تخصصية  لــجــان  عــدة  فــي 
تمكين المرأة في المناصب القيادية 

ومشاركتها في ُصنع القرار.

هناء الحمادي )أبوظبي(

تعيش المرأة السعودية مرحلة تمكين غير 

مسبوقة في ظل المكاسب التاريخية التي 

حصلت عليها منذ تولي خادم الحرمين 

الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 

آل سعود مقاليد الحكم، حيث حققت 

المملكة العربية السعودية مكاسب 

وإنجازات غير مسبوقة في شتى المجاالت، 

أصبحت من خاللها المرأة شريًكا فعاًلا في 

رفعة الوطن وازدهاره، وحازت ثقة قادتها 

بتحقيقها العديد من النجاحات النوعية 

في عدة مجاالت علمية واقتصادية 

وسياسية واجتماعية وتوليها العديد من 

المناصب الرفيعة. 

فــــــي رفعـــــــة الـوطــــن 
وازدهاره وحـازت ثقـة 
قـــــادتهـــــا بتحقيقهـــــــــا 
العديـد مــن النجاحــات

شـريكـــة

 تنميـــــــــــــة 
واستثمار

سهام عبد القادر بن عمر 
وفنانة  ديكور  مهندسة 

»حظيت  قالت:  تشكيلية 
من  بالكثير  السعودية  املرأة 

تستهدف  التي  امللكية  القرارات 
تنمية  مشاريع  ضمن  متكينها 

مواهبها  واستثمار  املرأة 
وطاقاتها يف احلصول على 
تسهم  مناسبة،  عمل  فرص 

التقدم  السير بعجلة  بها يف 
املجتمع  واالزدهار، ويف تنمية 

.2030 واالقتصاد ضمن رؤية 
 وأضافت: »هناك الكثير من 

اجلهود بذلت لدعم املرأة يف 
العمل، من خالل إعطائها 

األعمال  مبمارسة  الفرصة 
يف مختلف املجاالت، ووجود 

املساواة بني  أنظمة حتقق 
واملرأة، وتسهيل فرص  الرجل 

العمل يف العديد من املهن 
مكانة  وتعزيز  واملجاالت، 

االجتماعية  وأوضاعها  املرأة 
والصحية،  واالقتصادية 

وإصدار قرارات وأنظمة 
حقوقية  وإصالحات  جديدة 

ومشاركتها  املرأة  حقوق  لتعزيز 
املجتمعي  التطور  يف ركب 

واالقتصادي«. 

برامج 
االبتعاث

ربى البلوي طالبة ماجستير 
عالقات دولية، ومبتعثة يف 
جامعة كولومبيا قالت: »ال 

شك أن هناك جهودًا تبذلها 
القيادة السعودية لتحقيق 

املساواة التكاملية بني الرجال 
والنساء يف املجاالت املتنوعة، 
وتعزيز حقوق املرأة على وجه 
اخلصوص، فقد خلقت برامج 

الدعم والرعاية املوجهة 
للمرأة للتطوير واالنطالق 

واإلبداع يف مجاالت العمل، 
وعلى أسس واضحة ومنطقية 
بنت اململكة أساس متكني املرأة 

وفًقا لألنظمة السعودية، 
واتخذت قرارات عادلة تعزز 

حقوق املرأة، ومتكنها يف 
التعليم، والتدريب، والصحة، 

والدعم االجتماعي، والبرنامج 
الوطني لسالمة األسرة، وبرامج 

األعمال والسياسة«. 
وبينت البلوي، أن برامج 

االبتعاث التي أطلقها سمو ولي 
العهد األمير محمد بن سلمان، 

متثل مرحلة جديدة تسهم 
يف تعزيز تنافسية املواطنني 

من خالل رفع كفاءة رأس املال 
البشري يف القطاعات الواعدة، 
والتي تستهدف ابتعاث الطالب 

والطالبات ألفضل املؤسسات 
التعليمية يف العالم.

 وقالت: »ممتنة للفرصة التي 
أتيحت لي من خالل هذه 
البرامج لالبتعاث والتعلم 

بأفضل األكادمييات، حيث 
ُفتحت لي آفاق من الفرص 

يف مجاالت مختلفة أللتحق 
مبؤسسات ومراكز فكر 

عاملية، فال عجب حني نرى 
شبابنا يتبوؤن أعلى املناصب 

ويتصدرون الصفوف األولى 
بكل جدارة«.

ربى البلوي

سهام عبد القادر بن عمر

حققت اململكة العربية السعودية قفزة 
نوعية يف مسيرة »متكني املرأة«، حيث أولى 
امللك سلمان اهتمامًا كبيرًا بتمكني املرأة يف 

جميع املجاالت، عبر »رؤية 2030« التي 
تهدف إلى رفع مساهمة املرأة يف سوق العمل 

من 23% إلى 30% بحلول عام 2030.
وتعهد امللك سلمان، خالل خطابه أمام 

مجلس الشورى الذي ألقاه يف 20 نوفمبر 
2019، مبواصلة اجلهود لتمكني املرأة 

السعودية، ورفع نسب مشاركتها يف القطاعني 
العام واخلاص، معربًا عن اعتزازه الرتفاع 

نسبة املشاركة االقتصادية للمرأة من 
19.4% بنهاية عام 2017 إلى 23.2% بنهاية 

عام 2019.
وقبل أن يختم امللك سلمان عامه األول يف 

احلكم، وحتديدًا يف 12 ديسمبر 2015، كانت 
املرأة السعودية على موعد مع حدث تاريخي 

يحدث ألول مرة يف تاريخ اململكة، حيث 

ُأجريت أول انتخابات بلدية تشارك فيها 
املرأة كناخبة ومرشحة، وخاللها فازت 21 

امرأة مبقاعد يف املجالس البلدية.
ويف إطار حرص امللك سلمان على متكني املرأة 

السعودية يف املجالني التشريعي والنيابي، 
تقرر زيادة متثيل املرأة يف مجلس الشورى 
الذي يتألف من 150 عضوًا، من بينهم 30 

امرأة بنسبة 20% من إجمالي األعضاء.
ويف 26 سبتمبر من عام 2017، أصدر العاهل 

السعودي امللك سلمان بن عبدالعزيز قرارًا 
تاريخيًا سمح للمرأة باستصدار رخصة 

قيادة سيارة وفق الضوابط الشرعية، وبدأت 
السعوديات يف قيادة السيارات منذ 24 يونيو 
من عام 2018، تنفيذًا للقرار التاريخي الذي 

أصدره امللك سلمان بن عبدالعزيز.
ويف أغسطس من عام 2019، صدرت قرارات 

ملكية مبقتضاها حصلت املرأة السعودية 
على حزمة مكاسب تاريخية، حيث أتاحت 

لها حق استخراج جوازات سفر ومغادرة البالد 
بعد بلوغ 21 عامًا من دون شرط موافقة 

ولي األمر، فضاًل عن حقوق أخرى. مثل حق 
التبليغ عن املولود بصفتها أمه، بعد أن كانت 

يف املاضي ال تستطيع، وحق طلب احلصول 
على سجل األسرة من إدارة األحوال املدنية. 
ويف سابقة تاريخية، شهد عهد امللك سلمان 
تعيني األميرة رميا بنت بندر يف فبراير من 

عام 2019، سفيرة للمملكة لدى الواليات 
املتحدة، لتكون أول سعودية تتقلد هذا 

املنصب، ويف العام نفسه صدر قرار ملكي 
بتعيني دفعة من النساء برتبة مالزم حتقيق 

يف النيابة العامة السعودية، حيث ُعينت 
53 امرأة يف هذا املنصب ويتولني اآلن مهام 

التحقيق يف القضايا يف عدٍد من أفرع النيابة 
العامة السعودية.

تعيين األميرة ريما بنت 
بندر سفيرة للمملكة 

لدى الواليات المتحدة 

للمرة األولى.. دفعة 
من النساء برتبة »مالزم 

تحقيق« في النيابة 
العامة

 رفع مساهمة المرأة في 
سوق العمل من %23 
إلى 30% بحلول 2030

21 سعودية حققن الفوز 
بمقاعد في المجالس 

البلدية

 قفزة نوعية في مسيرة »تمكين المرأة«

املبتعثة ريحان جمعة، دكتورة 
يف مجال القيادة اإلدارية 

والريادة يف جامعة ريدينج كلية 
هنلي إلدارة األعمال، والتي 

حققت إجنازًا كونها أول سعودية 
حتصل على  شهادات تقدير من 

وزارة الصحة اإلجنليزية، قالت: 
»فخورة باإلجنازات التي تقدمها 

اململكة العربية السعودية 
عامليًا وأتطلع للعودة ألرض 

الوطن لرد اجلميل للمساهمة 
يف تنمية وتطور بالدي، 

فقد أولت رؤية 2030 منذ 
صدورها اهتمامًا كبيرًا باملرأة، 
وتبنت حزمة من اإلصالحات 

التشريعية والتنظيمية 
لتمكني املرأة ومنحها الفرصة 
الكاملة للمشاركة يف التنمية 

االجتماعية واالقتصادية، ما 
كان له أثر كبير يف الوصول لهذه 

النجاحات«.
وأضافت ريحان: »لم يقتصر 

متكني املرأة السعودية على 
التعليم فقط، بل امتد إلى 

املجال املهني، حيث أصبحت 
اليوم معلمة وطبيبة ومحامية 

وصحفية ودبلوماسية، كما 
متكنت من العمل يف بعض 

القطاعات، وأصبحت صاحبة 
أعمال بعد أن أثبتت قدرتها على 

حتدي كل الصعاب«.
وأشارت ريحان، قائلة: »بفضل 

دعم القيادة الرشيدة للمرأة 
السعودية، حققت جناحات 

ال تعد وال حتصى يف املجاالت 
كافة، حيث ابتعثت للدراسة 

خارج اململكة، وحققت الكثير من 
االمتيازات والتفوق، وأطمح إلى 

نشر ورقتي العلمية قريبًا عن 
تقدم اململكة العربية السعودية 

يف حتقيق أهداف االستدامه 
لألمم املتحده والبنك الدولي.

رد الجميل

مرحلة تمكين
غير مسبوقة للكوادر النسائية في 

المملكة

استحداث أقسام للنساء في السلك 
الدبلوماسي وقطاعات القضاء والسياحة

السنوات الماضية قصيرة في عمر 
الزمن.. كبيرة بحجم اإلنجازات

النفيعي  شروق بنت عمر بن عبداهلل 
قائدة يف مكتب إدارة املشاريع يف 
إحدى شركات االتصاالت، قالت: 
شريًكا  أصبحت  السعودية  »املرأة 

فعااًل يف رفعة الوطن وازدهاره، 
بتحقيقها  قادتها  ثقة  حازت  حيث 
النوعية يف  النجاحات  العديد من 

واقتصادية  علمية  مجاالت  عدة 
العديد  وتوليها  واجتماعية  وسياسية 

الرفيعة، وال يخفى على  املناصب  من 
القائم  التحول  من يشاهد سرعة 

والنقلة  االستثنائية  واإلجنازات 
التي  الفريدة يف مختلف املجاالت 

والتي تفخر  الوقت احلالي،  نعيشها يف 
قيادتنا  إميان  بفضل  مملكتنا  بها 

أولت تركيًزا  التي  والثقة  الرشيدة 
وإبراز مواهب  النظير إلعداد  منقطع 
العربية  اململكة  وبنات  أبناء  ومهارات 

السعودية«.
اليوم  »أفخر  النفيعي:  وأضافت 

كوني قائدة ملهمة يف مجال إدارة 
املبادرات  وتنفيذ  املشاريع  محافظ 

حتقيق  يف  للمساهمة  االستراتيجية 
 ،2030 اململكة  رؤية  مستهدفات 

للمرأة  القيادة  بتمكني  اهتمت  والتي 
أساسيًا يف االقتصاد  باعتبارها جزءًا 

املستدامة،  التنمية  لتحقيق  اإلبداعي 
والتمكني  الدعم  هذا  لتلقى  ونتيجة 
القيادة فأنا أشغل يف  والتشجيع من 

الوقت احلالي منصب قائدة ملكتب 
إدارة املشاريع يف أحد أكبر وأهم 

العربية  اململكة  شركات االتصاالت يف 
الرقمي. التحول  لدعم  السعودية، 

نقلة فريدة

تفعيل األنظمة واللوائح التنفيذية التي تعزز جودة حياة السعوديات  للمرأة دور مهم في التنمية تحقيقًا ألهداف رؤية 2030

نور الشعبانمالك عابد الثقفي
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السعوديات..
حققــــن إنجــــازات غيــــر مسبـــوقــــة 

سفيـــــرات الطمــــــوح

مرحلة تمكين
الثقفي  عــابــد  مـــاك  ــورة  ــت ــدك ال
التي ُعرفت كطبيبة وعالمة أبحاث 
في علم األمراض واألورام الوراثية 
والجينات، أشارت إلى أن إنجازات 
المملكة في شتى المجاالت أسهمت 
واستثمار  السعوديات  تمكين  فــي 
طاقاتهن وتعزيز مكاناتهن، ومنحهن 
الــحــقــوق على طريق  مــن  الــمــزيــد 
تحقيق المساواة بين الجنسين، مما 
أتاح للمرأة لعب دور مهم في التنمية، 

تحقيقاً ألهداف رؤية 2030.
ــدعــم من  ــا ب ــه ــارت إلـــى إن ــ وأشــ
أشهر  في  وعملت  درســت  القيادة، 
جامعة  مثل  العالمية،  الجامعات 
كاليفورنيا  وجامعة  ــاون،  تـ جـــورج 
وجامعة  فرانسيسكو،  ســـان  فــي 
اختيارها ضمن  تم  كما  ستانفورد، 
برنامج قادة 2030 في دفعته األولى 
الخيرية،  مسك  لمؤسسة  والتابع 
جمعيات  إدارة  مجلس  عضو  وأنها 
غــيــر ربــحــيــة مــثــل )جــمــعــيــة سند 
داعم  وجمعية  األطــفــال،  لسرطان 
اختيارها  تم  كما  األورام(،  ألبحاث 
كأحد أقوى 100 شخصية في طب 
 The« مجلة  مــن  األمــــراض  عــلــم 
أعوام  البريطانية   »Pathologist
واختيرت   ،2021  ،2019  ،2018
ضمن قائمة 40 تحت سن األربعين 
لعلم  األمــيــركــيــة  الــجــمــعــيــة  ــن  مـ
عـــام2021،  اإلكلينيكية  األمـــراض 
لتكون الشخص الوحيد من الشرق 

القائمتين،  يدخل  الـــذي  األوســـط 
التي  الكثير من اإلنجازات  وغيرها 
تفتخر بها.  وقالت: »تعيش المرأة 
غير  تمكين  مرحلة  السعودية  في 
مسبوقة في ظل المكاسب التاريخية 

التي حصلت عليها.

ثقة في المستقبل
الشعبان، عضو  بنت فيصل  نوره 
السعودي،  الشورى  لمجلس  سابق 
لمركز  العمومية  الجمعية  وعضو 
قالت  االجتماعي،  سلمان  الملك 
للمملكة:  الوطني  الــيــوم  بمناسبة 
»في هذه الذكرى التاريخية الغالية 
على قلوبنا نجدد العهد والوالء لهذا 
الرشيدة،  وقيادته  العظيم  الوطن 
وبقلوٍب ُمحبة وأنفٍس صادقة وعقول 
تُدرك وتتأمل الرصيد المتدفق بناًء 
وتطوراً ومنجزات باألعمال العظيمة 
التي تجعلنا أكثر ثقة في المستقبل، 
ــعــه خـــــادم الــحــرمــيــن  الـــــذي صــن
الشريفين، وصاحب السمو الملكي، 

عبد  بن  سلمان  بن  محمد  األمير 
ــي الــعــهــد الــســعــودي،  ــز، ولـ ــزي ــع ال
لخير  ــوزراء  الـ مجلس  رئيس  نائب 
نهضتنا  ببناء  والــمــواطــن،  الــوطــن 
الخطوات  وتحديداً  بادنا  ومجد 
المتسارعة في دعم القيادة الحكيمة 

في تمكين المرأة السعودية«. 
الماضية  »الــســنــوات  وأضــافــت: 
كانت قصيرة في عمر الزمن، لكنها 
كبيرة بحجم اإلنجازات، فقد شهدت 
المملكة انطاقة استثنائية بتحقيق 
والتطور، حيث  البناء  نحو  خطوات 
من  الكثير  ســلــمــان  الــمــلــك  حــســم 
القضايا المجتمعية التي كانت تُشّكل 
الماضية  العقود  مــدى  على  جــدالً 
للمجتمع  التوازن  وأعــاد  الزمن  من 
واللوائح  األنظمة  تفعيل  خال  من 
حياته  جودة  عززت  التي  التنفيذية 
فوثق  اآلخــر،  على  منفتحاً  وجعلته 
بالمرأة لتكون شريكاً فاعًا ومميزاً 
ــوطــن بجانب  فــي دعـــم مــســيــرة ال
مناصب  من  ومكنها  الرجل،  أخيها 

قيادية ُعليا في الحكومة، وتسارعت 
نمو  في  السعودية  المرأة  خطوات 
متواصل فقد أولت حكومة المملكة 
أقسام  باستحداث  كبيراً  اهتماماً 
الدبلوماسي  السلك  فــي  للنساء 
والسياحي،  والعسكري  والقضائي 
باإلضافة إلى دعمها الكبير لألندية 
الرياضية النسائية التي من خالها 
الرياضة  السعودية  المرأة  تُمارس 
وتتسلق الجبال وتغوص في أعماق 

البحار«.
وقالت: »بدعم من القيادة، نجحت 
اإلنجازات،  من  الكثير  تحقيق  في 
حيث ركزت على تطوير مهاراتي في 
مجال الدبلوماسية العامة والثقافية 
وأيضاً تنوع الثقافات، وشاركت في 
القيادية  المرأة  منتديات دولية عن 
تبادل  في  الدبلوماسي  العمل  في 
جسور  وبــنــاء  والــتــجــارب  الخبرات 
التواصل بين بادي المملكة العربية 
الــســعــوديــة والــــدول عــلــى مستوى 
العالم، لفتح آفاق الحوار والمعرفة 
إلى  باإلضافة  االستثمار،  وفــرص 
استقبال  فــي  الفاعلة  الــمــشــاركــة 
الــوفــود الــزائــرة، وكــان لي دور في 
المجال الدبلوماسي في نقل الصورة 
ــا  وأدوارنـ إنجازاتنا  عن  الحقيقية 
واإلقليمي  العالمي  الصعيد  على 
والمحلي، فكان لي أيضاً مشاركات 
لملف  تخصصية  لــجــان  عــدة  فــي 
تمكين المرأة في المناصب القيادية 

ومشاركتها في ُصنع القرار.

هناء الحمادي )أبوظبي(

تعيش المرأة السعودية مرحلة تمكين غير 

مسبوقة في ظل المكاسب التاريخية التي 

حصلت عليها منذ تولي خادم الحرمين 

الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 

آل سعود مقاليد الحكم، حيث حققت 

المملكة العربية السعودية مكاسب 

وإنجازات غير مسبوقة في شتى المجاالت، 

أصبحت من خاللها المرأة شريًكا فعاًلا في 

رفعة الوطن وازدهاره، وحازت ثقة قادتها 

بتحقيقها العديد من النجاحات النوعية 

في عدة مجاالت علمية واقتصادية 

وسياسية واجتماعية وتوليها العديد من 

المناصب الرفيعة. 

فــــــي رفعـــــــة الـوطــــن 
وازدهاره وحـازت ثقـة 
قـــــادتهـــــا بتحقيقهـــــــــا 
العديـد مــن النجاحــات

شـريكـــة

 تنميـــــــــــــة 
واستثمار

سهام عبد القادر بن عمر 
وفنانة  ديكور  مهندسة 

»حظيت  قالت:  تشكيلية 
من  بالكثير  السعودية  املرأة 

تستهدف  التي  امللكية  القرارات 
تنمية  مشاريع  ضمن  متكينها 

مواهبها  واستثمار  املرأة 
وطاقاتها يف احلصول على 
تسهم  مناسبة،  عمل  فرص 

التقدم  السير بعجلة  بها يف 
املجتمع  واالزدهار، ويف تنمية 

.2030 واالقتصاد ضمن رؤية 
 وأضافت: »هناك الكثير من 

اجلهود بذلت لدعم املرأة يف 
العمل، من خالل إعطائها 

األعمال  مبمارسة  الفرصة 
يف مختلف املجاالت، ووجود 

املساواة بني  أنظمة حتقق 
واملرأة، وتسهيل فرص  الرجل 

العمل يف العديد من املهن 
مكانة  وتعزيز  واملجاالت، 

االجتماعية  وأوضاعها  املرأة 
والصحية،  واالقتصادية 

وإصدار قرارات وأنظمة 
حقوقية  وإصالحات  جديدة 

ومشاركتها  املرأة  حقوق  لتعزيز 
املجتمعي  التطور  يف ركب 

واالقتصادي«. 

برامج 
االبتعاث

ربى البلوي طالبة ماجستير 
عالقات دولية، ومبتعثة يف 
جامعة كولومبيا قالت: »ال 

شك أن هناك جهودًا تبذلها 
القيادة السعودية لتحقيق 

املساواة التكاملية بني الرجال 
والنساء يف املجاالت املتنوعة، 
وتعزيز حقوق املرأة على وجه 
اخلصوص، فقد خلقت برامج 

الدعم والرعاية املوجهة 
للمرأة للتطوير واالنطالق 

واإلبداع يف مجاالت العمل، 
وعلى أسس واضحة ومنطقية 
بنت اململكة أساس متكني املرأة 

وفًقا لألنظمة السعودية، 
واتخذت قرارات عادلة تعزز 

حقوق املرأة، ومتكنها يف 
التعليم، والتدريب، والصحة، 

والدعم االجتماعي، والبرنامج 
الوطني لسالمة األسرة، وبرامج 

األعمال والسياسة«. 
وبينت البلوي، أن برامج 

االبتعاث التي أطلقها سمو ولي 
العهد األمير محمد بن سلمان، 

متثل مرحلة جديدة تسهم 
يف تعزيز تنافسية املواطنني 

من خالل رفع كفاءة رأس املال 
البشري يف القطاعات الواعدة، 
والتي تستهدف ابتعاث الطالب 

والطالبات ألفضل املؤسسات 
التعليمية يف العالم.

 وقالت: »ممتنة للفرصة التي 
أتيحت لي من خالل هذه 
البرامج لالبتعاث والتعلم 

بأفضل األكادمييات، حيث 
ُفتحت لي آفاق من الفرص 

يف مجاالت مختلفة أللتحق 
مبؤسسات ومراكز فكر 

عاملية، فال عجب حني نرى 
شبابنا يتبوؤن أعلى املناصب 

ويتصدرون الصفوف األولى 
بكل جدارة«.

ربى البلوي

سهام عبد القادر بن عمر

حققت اململكة العربية السعودية قفزة 
نوعية يف مسيرة »متكني املرأة«، حيث أولى 
امللك سلمان اهتمامًا كبيرًا بتمكني املرأة يف 

جميع املجاالت، عبر »رؤية 2030« التي 
تهدف إلى رفع مساهمة املرأة يف سوق العمل 

من 23% إلى 30% بحلول عام 2030.
وتعهد امللك سلمان، خالل خطابه أمام 

مجلس الشورى الذي ألقاه يف 20 نوفمبر 
2019، مبواصلة اجلهود لتمكني املرأة 

السعودية، ورفع نسب مشاركتها يف القطاعني 
العام واخلاص، معربًا عن اعتزازه الرتفاع 

نسبة املشاركة االقتصادية للمرأة من 
19.4% بنهاية عام 2017 إلى 23.2% بنهاية 

عام 2019.
وقبل أن يختم امللك سلمان عامه األول يف 

احلكم، وحتديدًا يف 12 ديسمبر 2015، كانت 
املرأة السعودية على موعد مع حدث تاريخي 

يحدث ألول مرة يف تاريخ اململكة، حيث 

ُأجريت أول انتخابات بلدية تشارك فيها 
املرأة كناخبة ومرشحة، وخاللها فازت 21 

امرأة مبقاعد يف املجالس البلدية.
ويف إطار حرص امللك سلمان على متكني املرأة 

السعودية يف املجالني التشريعي والنيابي، 
تقرر زيادة متثيل املرأة يف مجلس الشورى 
الذي يتألف من 150 عضوًا، من بينهم 30 

امرأة بنسبة 20% من إجمالي األعضاء.
ويف 26 سبتمبر من عام 2017، أصدر العاهل 

السعودي امللك سلمان بن عبدالعزيز قرارًا 
تاريخيًا سمح للمرأة باستصدار رخصة 

قيادة سيارة وفق الضوابط الشرعية، وبدأت 
السعوديات يف قيادة السيارات منذ 24 يونيو 
من عام 2018، تنفيذًا للقرار التاريخي الذي 

أصدره امللك سلمان بن عبدالعزيز.
ويف أغسطس من عام 2019، صدرت قرارات 

ملكية مبقتضاها حصلت املرأة السعودية 
على حزمة مكاسب تاريخية، حيث أتاحت 

لها حق استخراج جوازات سفر ومغادرة البالد 
بعد بلوغ 21 عامًا من دون شرط موافقة 

ولي األمر، فضاًل عن حقوق أخرى. مثل حق 
التبليغ عن املولود بصفتها أمه، بعد أن كانت 

يف املاضي ال تستطيع، وحق طلب احلصول 
على سجل األسرة من إدارة األحوال املدنية. 
ويف سابقة تاريخية، شهد عهد امللك سلمان 
تعيني األميرة رميا بنت بندر يف فبراير من 

عام 2019، سفيرة للمملكة لدى الواليات 
املتحدة، لتكون أول سعودية تتقلد هذا 

املنصب، ويف العام نفسه صدر قرار ملكي 
بتعيني دفعة من النساء برتبة مالزم حتقيق 

يف النيابة العامة السعودية، حيث ُعينت 
53 امرأة يف هذا املنصب ويتولني اآلن مهام 

التحقيق يف القضايا يف عدٍد من أفرع النيابة 
العامة السعودية.

تعيين األميرة ريما بنت 
بندر سفيرة للمملكة 

لدى الواليات المتحدة 

للمرة األولى.. دفعة 
من النساء برتبة »مالزم 

تحقيق« في النيابة 
العامة

 رفع مساهمة المرأة في 
سوق العمل من %23 
إلى 30% بحلول 2030

21 سعودية حققن الفوز 
بمقاعد في المجالس 

البلدية

 قفزة نوعية في مسيرة »تمكين المرأة«

املبتعثة ريحان جمعة، دكتورة 
يف مجال القيادة اإلدارية 

والريادة يف جامعة ريدينج كلية 
هنلي إلدارة األعمال، والتي 

حققت إجنازًا كونها أول سعودية 
حتصل على  شهادات تقدير من 

وزارة الصحة اإلجنليزية، قالت: 
»فخورة باإلجنازات التي تقدمها 

اململكة العربية السعودية 
عامليًا وأتطلع للعودة ألرض 

الوطن لرد اجلميل للمساهمة 
يف تنمية وتطور بالدي، 

فقد أولت رؤية 2030 منذ 
صدورها اهتمامًا كبيرًا باملرأة، 
وتبنت حزمة من اإلصالحات 

التشريعية والتنظيمية 
لتمكني املرأة ومنحها الفرصة 
الكاملة للمشاركة يف التنمية 

االجتماعية واالقتصادية، ما 
كان له أثر كبير يف الوصول لهذه 

النجاحات«.
وأضافت ريحان: »لم يقتصر 

متكني املرأة السعودية على 
التعليم فقط، بل امتد إلى 

املجال املهني، حيث أصبحت 
اليوم معلمة وطبيبة ومحامية 

وصحفية ودبلوماسية، كما 
متكنت من العمل يف بعض 

القطاعات، وأصبحت صاحبة 
أعمال بعد أن أثبتت قدرتها على 

حتدي كل الصعاب«.
وأشارت ريحان، قائلة: »بفضل 

دعم القيادة الرشيدة للمرأة 
السعودية، حققت جناحات 

ال تعد وال حتصى يف املجاالت 
كافة، حيث ابتعثت للدراسة 

خارج اململكة، وحققت الكثير من 
االمتيازات والتفوق، وأطمح إلى 

نشر ورقتي العلمية قريبًا عن 
تقدم اململكة العربية السعودية 

يف حتقيق أهداف االستدامه 
لألمم املتحده والبنك الدولي.

رد الجميل

مرحلة تمكين
غير مسبوقة للكوادر النسائية في 

المملكة

استحداث أقسام للنساء في السلك 
الدبلوماسي وقطاعات القضاء والسياحة

السنوات الماضية قصيرة في عمر 
الزمن.. كبيرة بحجم اإلنجازات

النفيعي  شروق بنت عمر بن عبداهلل 
قائدة يف مكتب إدارة املشاريع يف 
إحدى شركات االتصاالت، قالت: 
شريًكا  أصبحت  السعودية  »املرأة 

فعااًل يف رفعة الوطن وازدهاره، 
بتحقيقها  قادتها  ثقة  حازت  حيث 
النوعية يف  النجاحات  العديد من 

واقتصادية  علمية  مجاالت  عدة 
العديد  وتوليها  واجتماعية  وسياسية 

الرفيعة، وال يخفى على  املناصب  من 
القائم  التحول  من يشاهد سرعة 

والنقلة  االستثنائية  واإلجنازات 
التي  الفريدة يف مختلف املجاالت 

والتي تفخر  الوقت احلالي،  نعيشها يف 
قيادتنا  إميان  بفضل  مملكتنا  بها 

أولت تركيًزا  التي  والثقة  الرشيدة 
وإبراز مواهب  النظير إلعداد  منقطع 
العربية  اململكة  وبنات  أبناء  ومهارات 

السعودية«.
اليوم  »أفخر  النفيعي:  وأضافت 

كوني قائدة ملهمة يف مجال إدارة 
املبادرات  وتنفيذ  املشاريع  محافظ 

حتقيق  يف  للمساهمة  االستراتيجية 
 ،2030 اململكة  رؤية  مستهدفات 

للمرأة  القيادة  بتمكني  اهتمت  والتي 
أساسيًا يف االقتصاد  باعتبارها جزءًا 

املستدامة،  التنمية  لتحقيق  اإلبداعي 
والتمكني  الدعم  هذا  لتلقى  ونتيجة 
القيادة فأنا أشغل يف  والتشجيع من 

الوقت احلالي منصب قائدة ملكتب 
إدارة املشاريع يف أحد أكبر وأهم 

العربية  اململكة  شركات االتصاالت يف 
الرقمي. التحول  لدعم  السعودية، 

نقلة فريدة

تفعيل األنظمة واللوائح التنفيذية التي تعزز جودة حياة السعوديات  للمرأة دور مهم في التنمية تحقيقًا ألهداف رؤية 2030

نور الشعبانمالك عابد الثقفي
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استعراض التقرير نصف السنوي للمؤسسة

عمار النعيمي يترأس اجتماع مجلس 

أمناء »حميد بن راشد الخيرية«

عجمان )وام(

تـــرأس ســمــو الــشــيــخ عــمــار بن 
حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، 
رئيس  التنفيذي،  المجلس  رئيس 
بن  حميد  مؤسسة  أمــنــاء  مجلس 
االجتماع  الخيرية،  النعيمي  راشد 
المؤسسة  أمــنــاء  لمجلس  الثاني 
ديوان  في  عقد  الــذي   2022 لعام 

الحاكم. 
سمو  رفــع  االجتماع،  بداية  في 
شكره  عظيم  عجمان  عهد  ولــي 
وامتنانه إلى صاحب السمو الشيخ 
عضو  النعيمي،  راشــد  بــن  حميد 
عجمان،  حــاكــم  األعــلــى  المجلس 
راشــد  بــن  مــؤســســة حميد  راعـــي 
أوالهــا  التي  الثقة  على  الخيرية، 
ــاء  ــن ــاء مــجــلــس أم ــضـ ســـمـــوه ألعـ
كأعضاء  تعيينهم  بإعادة  المؤسسة 
وثّمن  الــثــانــيــة.  ــدورة  ــل ل للمجلس 
سموه الدعم واالهتمام من صاحب 
لمسيرة  عــجــمــان  حــاكــم  الــســمــو 
ــي في  ــســان الــعــمــل الــخــيــري واإلن
التي يوليها  اإلمارة، وعلى الرعاية 
النعيمي  راشد  بن  حميد  لمؤسسة 
تحقيق  مــن  مكنها  مما  الخيرية، 
أجلها،  من  أنشئت  التي  األهــداف 
وتنوع  الخيري  العمل  واســتــدامــة 
وآلياته  وسائله  وتطوير  مبادراته 
لسموه  شـــاكـــراً  واضـــحـــة،  ــة  ــرؤي ب
ولمهامها،  للمؤسسة  الكبير  الدعم 
تحققه  لما  المستمرة  والمتابعة 
إنــجــازات فــي سبيل االرتــقــاء  مــن 
ــة الــمــتــعــفــفــة  ــواطــن ــم بـــاألســـرة ال
والــمــعــوزة، وتــوفــيــر اإلمــكــانــيــات 
بما  المشاريع،  تلك  إلنجاح  كافة 
ــرار تلك  ــق يــســهــم فــي دعـــم واســت
إمارة  المناطق في  األسر بمختلف 

عجمان. 
مجلس  أعــضــاء  سموه  هنأ  كما 
السمو  صاحب  ثقة  على  األمــنــاء 
تعيينهم،  ــإعــادة  ب عــجــمــان  حــاكــم 
ــدور الــمــنــوط  ــ ــداً أهــمــيــة الـ ــؤكـ مـ
دعــم  لــمــواصــلــة  ــاء  ــن األم بمجلس 
وتطوير مسيرة المؤسسة.. متمنياً 
وأثنى  والــســداد.  التوفيق  كل  لهم 
مؤسسة  أســرة  جهود  على  سموه 

الخيرية  النعيمي  راشد  بن  حميد 
لألعمال  المخصصة  وبرامجها 
نفذتها  التي  والمشاريع  اإلنسانية 
والمستحقة  المعوزة  األسر  لدعم 
مسيرة  دعــم  فــي  ساهمت  والــتــي 
عجمان،  إمارة  في  الخيري  العمل 
وما تقوم به المؤسسة من مبادرات 

على مدار العام. 
المجلس  وأعضاء  سموه  واطلع 
ــق  ــدقــي ــت ــب ال ــت ــك عـــلـــى تـــقـــريـــر م
 2021 المالية  للسنة  الــخــارجــي 
ــتـــب.  ــكـ وأهــــــــم تــــوصــــيــــات الـــمـ
واســـتـــعـــرض الــمــجــلــس الــتــقــريــر 
حيث  للمؤسسة،  السنوي  نصف 
خالل  الــمــصــروفــات  إجمالي  بلغ 
2022 أكثر  النصف األول من عام 
ــم، واســتــفــاد  مــن 34 مــلــيــون درهــ
مستفيد،   8000 مــن  أكــثــر  منها 
تسريع  ضــــرورة  الــمــجــلــس  ــد  ــ وأك
سياسة  مشروع  على  العمل  وتيرة 
بالمؤسسة،  الخاصة  المساعدات 

احتياجات  وضرورة شمولها جميع 
على  سموه  اطلع  كما  المواطنين. 
لمركز  الــســنــوي  نــصــف  الــتــقــريــر 
لخدمة  النعيمي  راشــد  بن  حميد 
ــرآن الــكــريــم، حــيــث بــلــغ عــدد  ــق ال
العام  خــالل  للمركز  المنتسبين 
وطالبة،  طالباً   /2283/ الجاري 
وناقش المجلس مقترح إعادة فتح 
حلقات المساجد، ووجه سموه بأن 
وفي  مــدروســة،  وفــق خطة  يــكــون 

السكانية،  الكثافة  عالية  المناطق 
مع  ــدرج،  ــت ــال ب الــعــودة  تــكــون  وأن 
خدماته  بتقديم  المركز  استمرار 
ــق مــنــصــة الــتــعــلــيــم عن  عـــن طــري
مقترح  على  المجلس  ووقف  بُعد. 
لمؤسسة  التنظيمي  الهيكل  تطوير 
الخيرية،  النعيمي  راشد  بن  حميد 
ووّجه سموه المؤسسة بعمل تحليل 
مع  بالتعاون  الحالي  للوضع  شامل 
البشرية في حكومة  الموارد  دائرة 
جميع  تغطية  يضمن  بما  عجمان، 

المؤسسة.  تخصصات 
كما وّجه سمو ولي عهد عجمان 
بإضافة وقف جديد للمؤسسة في 
وافتتاح  بعجمان،  المنامة  منطقة 
راشــد  ــن  ب لــمــؤســســة حميد  فـــرع 
مبنى  الــخــيــريــة ضــمــن  الــنــعــيــمــي 
وتغيير  مصفوت،  منطقة  في  سند 
التنمية  مركز  من  السابق  المسمى 
بن  حميد  مؤسسة  ــى  إل الريفية 

راشد النعيمي فرع مصفوت.

عمار النعيمي خالل ترؤسه االجتماع )وام(

ولي عهد عجمان يعزي في وفاة زوجة عبد الرحمن أميري

عجمان )وام(

 قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد 
عجمان، واجب العزاء يف وفاة زينب عبدالرحيم، 

زوجة عبدالرحمن أميري، ووالدة كل من: صالح 
أميري،  عبدالرحمن  ومحمد  أميري  عبدالرحمن 

وذلك بخيمة العزاء مبنطقة املنارة يف دبي. وأعرب 

سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته ألسرة 
أن يتغمدها  القدير  العلي  املولى  الفقيدة، سائاًل 
ويلهم  وأن يسكنها فسيح جناته،  بواسع رحمته، 

العزاء  أهلها وذويها الصبر والسلوان. كما قدم واجب 
النعيمي، مدير  إلى جانب سموه، يوسف محمد 
التشريفات والضيافة، وعدد من كبار  عام دائرة 

املسؤولني.

عمار النعيمي خالل تقديم واجب العزاء )وام(

34 مليون درهم إجمالي 
المصروفات خالل النصف 

األول استفاد منها 
8000 مستفيد

عجمان )االتحاد( 

نظمت دائرة البلدية والتخطيط 
بعنوان  مجالس  بعجمان، سلسلة 
على  المستقبل«،  »اســتــشــراف 
التقت  متتاليين،  يومين  مـــدار 
القطاعات  في  بشركائها  خاللها 
لمؤسسات  المتضمنة  الحيوية 
في  الــرائــدة  والــجــهــات  التعليم 
ومجال  والبيئة،  الصحة  مجال 

اإلسكان وتطوير البنية التحتية.
محمد  ــرحــمــن  ــدال عــب ــال  ــ وقـ
النعيمي، مدير عام دائرة البلدية 
الدائرة  إن  بعجمان،  والتخطيط 
من  مباشرة  وبتوجيهات  تسعى 
النعيمي،  الشيخ راشد بن حميد 
ــرة، لــمــد أواصـــر  ــ ــدائ ــ ــس ال ــي رئ
ــادل مـــع كــافــة  ــب ــمــت الــتــنــســيــق ال
والمؤسسات  والــدوائــر  الجهات 
وشــركــاء الــنــجــاح، الفــتــاً إلــى أن 
تبرهن  الــمــتــواصــلــة  الــلــقــاءات 
ــادة بضمان  ــقــي ال اهــتــمــام  عــلــى 
التعاون والتكامل لتعزيز جاهزية 
للمستقبل،  الــمــؤســســات  جميع 
ــبــادل الجــتــيــاز  ــمــت والــتــنــســيــق ال
ــع  ورف المستقبلية  الــتــحــديــات 
يصب  فيما  والجاهزية،  األداء 
االستراتيجي  الهدف  تحقيق  في 
العمليات  استدامة  في  المتمثل 

أن  وأضــاف  المؤسسي.  واألداء 
يعد قضية  المستقبل  استشراف 
كافة  على  بظاللها  تلقي  مهمة 
يستوجب  مــا  ــاة،  ــحــي ال نــواحــي 
خالل  من  االستباقية  الجهوزية 
تشتمل  منظمة  منهجية  عملية 
عــلــى الــمــنــهــجــيــات والــنــظــريــات 
الدائرة  ارتــأت  وعليه  النوعية، 
شركائها  مــع  اجــتــمــاعــات  عــقــد 
لتحديد  المتنوعة  القطاعات  في 
السياسات وإعداد السيناريوهات 
لحلول  الوصول  في  تساهم  التي 
في  الفرص  واغتنام  االبتكارية 
المتالحقة وسط  المتغيرات  ظل 

عالم متسارع.
يومها  في  المجالس  وتضمنت 
النفايات  مستقبل  مجلس  األول، 
ومــجــلــس مــســتــقــبــل الــســالمــة 
باإلضافة  اإلمــارة،  في  الغذائية 
البيئة  اســتــدامــة  مستقبل  إلـــى 
وفي  السمكية،  والثروة  البحرية 
يومها الثاني على مجلس مستقبل 
الـــوظـــائـــف، والـــــذي اســتــعــرض 
من  وشركائها  الدائرة  مبادرات 
ألقى  فيما  التعليم،  مؤسسات 
الضوء  اإلسكان  مستقبل  مجلس 
ــع الــتــي تــواكــب  ــمــشــاري عــلــى ال
المتنوعة  السكنية  االحتياجات 

والمتزايدة.

نظمتها البلدية على مدار يومين

»مجالس الشركاء« الستشراف 

املستقبل يف عجمان

التنسيق المتبادل الجتياز 
التحديـــــــات المستقبليـــــة 
ورفــــع األداء والجاهــــزيـــــة

عبدالرحمن النعيمي

ضاحي خلفان يتسلم رسالة 

دكتوراه »إدارة املواهب«

إطالق النسخة الثانية لجائزة 

حميد بن راشد الدولية لالستدامة

دبي )االتحاد(

ضاحي  الفريق  معالي  تسلم 
خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة 
واألمـــن الــعــام فــي دبـــي، رسالة 
»ممارسات  حــول  دكــتــوراه  بحث 
إدارة  وكيفية  الــمــواهــب  إدارة 
الدكتور  الرائد  من  مشاريعها«، 
التميمي،  بالعمى  جاسم  ابتهال 
ــن الـــقـــيـــادة الــعــامــة لــشــرطــة  مـ

الشارقة.
وأشاد معاليه بالباحثة وموضوع 
بالشكر  إليها  وتوجه  دراستها، 
المتميز،  الموضوع  اختيار  على 
وتهدف رسالة الدكتوراه إلى بناء 
البشرية  الموارد  إلدارة  منظومة 
ــأحــدث األســالــيــب  ــمــواهــب ب وال
ــمــمــارســات  الــعــلــمــيــة، ووفــــق ال

العالمية التي تخدم عمليات إدارة 
البشرية،  والـــمـــوارد  الــخــدمــات 
في  المؤسسات  أهــداف  وتحقق 
كافة المجاالت، والتأكيد على أن 
البشري هو أساس نجاح  المورد 

المؤسسي واستمراريته.

عجمان ) االتحاد(

والتخطيط  البلدية  دائرة  أعلنت 
بـــعـــجـــمـــان، تــفــاصــيــل الــنــســخــة 
راشد  بن  من جائزة حميد  الثانية 
استالم  ويبدأ  لالستدامة،  الدولية 
 ،2022 أكــتــوبــر   15 الترشيحات 
في   2023 مــايــو   15 فــي  وينتهي 
حين يتم اإلعالن عن الفائزين في 
مارس 2024 ضمن فعاليات مؤتمر 

عجمان الدولي.
ــد معين  الــمــهــنــدس خــال ــد  ــ وأك
الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع 
بالدائرة،  والبيئة  العامة  الصحة 
تكريم  ــى  إلـ ــهــدف  ت ــزة  ــجــائ ال أن 
مستقبل  يــدعــم  مــا  كــل  وتشجيع 
مــســتــدام، ســـواء كــان أبــحــاث في 
شخصيات  أو  االســتــدامــة،  مجال 
لها إسهامات في هذا المجال، كما 
التي  للمؤسسات  تُمنح  الجائزة  أن 
االستدامة  مبادئ  وتطبق  تُرسي 
لباقي  بــه  يـُـحــتــذى  مــثــاالً  وتصبح 

المؤسسات.
ــح الــحــوســنــي أن جــائــزة  وأوضــ
حميد بن راشد الدولية لالستدامة 
وموضوعات  مجاالت  عــدة  تغطي 

لــجــذب مجموعة  فــي االســتــدامــة 
والمهندسين،  الباحثين  من  واسعة 
وتتوزع إلى ثالث فئات، األولى هي 
الخاصة  الــبــحــوث  أفــضــل  جــائــزة 
هي  والثانية  المستدامة،  بالمدن 
األثــر  ذات  البيئية  الشخصيات 
التكنولوجيا  وإدخــال  االبتكار  في 
مفهوم  ــم  ودعــ للبيئة  الــصــديــقــة 
جائزة  هــي  والثالثة  االســتــدامــة، 
أو منشأه حكومية  أفضل مؤسسة 
وأفضل مؤسسة أو منشآت خاصة 
تتبني أفضل الممارسات الخضراء 
ــوارد  ــمـ ــة الـ ــاي ــي حــم وتــســاهــم فـ
البيئة  على  والــحــفــاظ  الطبيعية 

وتحقيق التنمية المستدامة.

ضاحي خلفان

خالد الحوسني

حماية الموارد الطبيعية والحفاظ 
على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة

خالد الحوسني 

207 متحدثين يقدمون 183 محاضرة و54 ورشة عمل

انطالق »ميدام 2022« لألمراض الجلدية والتجميل بدبي

دبي )وام(

 انطلقت في دبي أمس فعاليات 
األوســط  الشرق  ومعرض  مؤتمر 
الدولي السابع لألمراض الجلدية 
 »2022 ــدام  »مــي التجميل  وطــب 
 2200 نــحــو  بــمــشــاركــة وحــضــور 
أمـــراض  فــي  ومتخصص  طبيب 
المنطقة  مــن  والتجميل  الــجــلــد 
الذي   - المؤتمر  وأقيم  والعالم. 
يــســتــمــر ثــالثــة أيــــام فـــي فــنــدق 
سيتي«  فيستيفال  »انتركونتننتال 
- تــحــت رعـــايـــة جـــائـــزة الــشــيــخ 
حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم 

الطبية. 
النعيمي  خــالــد  الــدكــتــور  وقـــال 
الحدث  هــذا  إن  المؤتمر  رئيس 
قبل  األولى  انطالقته  منذ  أصبح 
ــم وأكــبــر  ــد أهـ ســبــع ســنــوات أحـ
ــراض الــجــلــديــة  ــ ــ مـــؤتـــمـــرات األم

يــحــضــره مــمــثــلــون عـــن الــصــحــة 
جمعيات  رؤســاء  وكافة  العالمية 
مستوى  على  الجلدية  األمـــراض 
المؤتمر  أن  إلــى  الفــتــاً  الــعــالــم.. 
الثالثة  أيامه  مدى  على  سيشهد 
ورشة  و54  محاضرة   183 تقديم 
 207 بـــمـــشـــاركـــة  ــمــيــة  عــل عـــمـــل 
وإقليميين  محليين  مــحــاضــريــن 
برامج  ستة  خــالل  مــن  ودولــيــيــن 
خاللها  ســيــتــم  ــة  ــوازي ــت م عــلــمــيــة 
ــن األدويــــة  إطــــالق مــجــمــوعــة مـ
الحديثة  العالج  وطرق  واألجهزة 

العلمية  األبحاث  أهم  إلى  إضافة 
في مجال طب الجلدية والتجميل. 
ــبـــداهلل بن  ــد عـ ــ ــه أك ــب مـــن جــان
لجائزة  التنفيذي  المدير  سوقات 
الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم 
في  كلمته  خــالل  الطبية  للعلوم 
باالرتقاء  االهــتــمــام  أن  المؤتمر 
الطبي  والتعليم  العلمي  بالبحث 
يأتي  الطبي  القطاع  في  المستمر 
الشيخ  جائزة  أولويات  رأس  على 
حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم 
الطبية حيث يترجم هذا االهتمام 
ــشــطــة  ــن األن ــ ــى مــجــمــوعــة م ــ إلـ
والفعاليات التي تقوم بها الجائزة 
مـــن خــــالل مـــراكـــزهـــا الــخــمــســة 
ومركز  الــجــوائــز  مركز  فيها  بما 
والمركز  العلمية  الــبــحــوث  دعــم 
ومركز  الجينية  للدراسات  العربي 
ــز  ــرك ــوعــات والـــنـــشـــر وم ــمــطــب ال

المستمر.  الطبي  التعليم 

تقديم مجموعة من 
األدوية واألجهزة وطرق 

العالج الحديثة 
 

خالد النعيمي

استقطاب الخبراء

 قال حسام شاهني رئيس قطاع الشراكات 
مع القطاع اخلاص لدى املفوضية السامية 

لشؤون الالجئني يف منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا إن هناك اليوم 
أكثر من 100 مليون شخص حول العالم 

ممن أجبروا على الفرار من ديارهم بسبب 
احلروب واالضطهاد وانتهاكات حقوق 

اإلنسان واآلثار املرتبة عن التغير املناخي 
وهو أعلى رقم تشهده املفوضية على 

اإلطالق منذ إنشائها.
بدوره، قال أكد الدكتور أحمد املنظري 
املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية 

إلقليم شرق املتوسط إن مؤمتر »ميدام« 
يعد أحد أكثر التجمعات تأثيًرا حيث 

يستقطب خبراء األمراض اجللدية يف 
جميع أنحاء العالم.

وعلى هامش االفتتاح مت اختيار الدكتور 
العراقي مؤيد اليازجي للحصول على 

جائزة الرواد من قبل املؤمتر وذلك 
ملساهمته ألكثر من ستة عقود يف تطوير 

وحتسني مجال طب األمراض اجللدية 
والتناسلية ونشره مئات األوراق الطبية 

البحثية فضال عن إجنازاته العلمية 
الفريدة التي مت على أثرها االعتراف به 

كواحد من أهم اخلبراء الطبيني يف جميع 
أنحاء العالم.
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الظفرة )وام(

ــن زايـــد آل  ــدان ب اســتــقــبــل ســمــو الــشــيــخ حــم
بقصر  الظفرة،  منطقة  في  الحاكم  ممثل  نهيان، 
الظنة، عدداً من المواطنين ومسؤولي القطاعات 

الحكومية في منطقة الظفرة. 
وأكد سموه، أن متابعة أحوال المواطنين وتوفير 
تحظى  احتياجاتهم  وتلبية  لهم  الكريمة  الحياة 
الشيخ  السمو  صاحب  مــن  واهــتــمــام  بتوجيهات 
محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه اهلل، 
واإلمكانات  الشاملة  التنمية  بجهود  سموه  مشيداً 
التي سخرتها قيادة الدولة الرشيدة لهذا الغرض. 
نحو  المستمر  العمل  أهمية  إلــى  سموه  ــوه  ون
في  المتحققة  الــنــجــاحــات  مــســيــرة  اســتــكــمــال 
الــمــجــاالت والــقــطــاعــات الــخــدمــيــة كــافــة وبما 
مدن  كــل  ــاء  ورخـ ونــمــاء  اســتــقــرار  على  يحافظ 
بن  حمدان  الشيخ  سمو  واطلع  الظفرة.  منطقة 
زايد آل نهيان -خالل اللقاء- على أهم الخدمات 
إلى  ودعا  تنفيذها  يتم  التي  التنموية  والمشاريع 

اإلسراع في إنجازها وتطويرها. 
تواجه  التي  الصعوبات  كل  بتذليل  ووجه سموه 
إنجاز المشاريع الحكومية والعمل بين كل الجهات 
ذات العالقة بروح الفريق الواحد تحقيقاً للخطط 
الموضوعة. من جانبهم، ثمن المواطنون ومسؤولو 
اهتمام  الظفرة  منطقة  في  الحكومية  القطاعات 
نهيان  آل  زايــد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  ومتابعة 
الكريمة  الحياة  ومقومات  االستقرار  سبل  لكل 
الدائم  التواصل  على  سموه  وحــرص  للمواطنين 

معهم. 
مدير  الظاهري  مطر  أحمد  االستقبال  حضر 
الظفرة،  منطقة  في  الحاكم  ممثل  سمو  مكتب 
رئيس  سمو  مستشار  بــوشــهــاب  حمد  وعيسى 
محمد  وناصر  اإلمــاراتــي،  األحمر  الهالل  هيئة 
منطقة  في  الحاكم  ممثل  ديوان  وكيل  المنصوري 

الظفرة باإلنابة، وعدد من المسؤولين.

حمدان بن زايد في حديث مع المواطنين ومسؤولي القطاعات الحكومية بالظفرة بحضور  أحمد مطر الظاهري وعيسى حمد بوشهاب  وناصر محمد المنصوري )تصوير: عبداهلل الجنيبي(

استقبل عددًا من المواطنين ومسؤولي القطاعات الحكومية في منطقة الظفرة

حمدان بن زايد: تطوير الخدمات واملشاريع التنموية

حريصــون علــى استقرار ونمـاء ورخـاء كـــل مــدن المنطقـــة 

كبار الحضور خالل اللقاءأحمد مطر الظاهري وناصر المنصوري وحمدان سيف المنصوريعيسى بوشهاب ومحمد علي المنصوري وكبار  الحضور

متابعة أحوال المواطنين وتوفير الحياة الكريمـة لهـم وتلبيـة 
احتياجاتهـــم تحظــى بتوجيهــات واهتمــام مــن رئيـس الدولــة 

حمدان بن زايد في حديث مع المواطنين والمسؤولين حول الخدمات والمشاريع التنموية بالمنطقة

حمدان بن زايد متحدثًا إلى الحضور خالل اللقاء



16
www.alittihad.ae

السبت 28 صفر 1444 هـ الموافق 24 سبتمبر 2022م اإلمارات

التنمية  تأثير  اجتماعات  وهدفت 
المستدامة التي عقدت خالل الفترة 
الجاري  سبتمبر   23 وحتى   19 من 
إلى مناقشة أهم المبادرات العالمية 
التنمية  ــداف  أهـ لتحقيق  الــهــادفــة 
فيها  اإلنجازات  وأبــرز  المستدامة، 
وتقدمها، وجمعت أكثر من 2000 من 
قادة الحكومات، وصناع السياسات، 
المنظمات  الخاص،  القطاع  وقــادة 
المجتمعية،  المؤسسات  الدولية، 
الــشــركــاء واألعـــضـــاء، إضــافــة إلى 
من  ــال،  ــمـ األعـ ورّواد  المبتكرين 
حول  الحيوية  القطاعات  مختلف 

العالم.
وركــــــزت االجـــتـــمـــاعـــات، الــتــي 
شواب  كالوس  البروفيسور  ترأسها 
مؤسس ورئيس المنتدى االقتصادي 
حوار  إطالق  على ضرورة  العالمي، 
المستدامة  المرونة  لدعم  عالمي 
الحيوية،  القطاعات  مختلف  فــي 
دولية  تحالفات  إطــالق  خــالل  مــن 
دفع  في  المبذولة  الجهود  لتكثيف 
التنمية  ــداف  أهـ تحقيق  ــادرات  مــب
في   ،2030 عام  بحلول  المستدامة 
متكاملة  أجندة  لوضع  الجهود  إطار 
مناقشتها  سيتم  التي  للموضوعات 
لتغير  المتحدة  األمــم  مؤتمر  ضمن 
في  يعقد  الــذي   »27 »كــوب  المناخ 
مدينة شرم الشيخ في مصر، إضافة 
للمنتدى  الــســنــوي  االجــتــمــاع  إلـــى 
االقتصادي العالمي في يناير 2023.

محمد  بنت  مريم  معالي  وأكــدت 
التغير  وزيرة  المهيري  سعيد حارب 
مشاركتها  خالل  والبيئة،  المناخي 
المستديرة  الطاولة  اجتماع  ضمن 
تحت عنوان »االنضمام إلى الجهود 
العالمية«  المرونة  لدفع  المبذولة 
أن  الــمــرونــة«،  »اتــحــاد  نظمها  التي 
متطلبات  مع  المرونة  وتعزيز  بناء 
الــدول  قـــدرات  وتحفيز  المستقبل 
والمجتمعات على الصمود والتكيف 
أفضل  مستقبل  لضمان  حتمي  أمر 

مستدام.
ــارات بفضل  ــ ــة اإلم وقــالــت: »دولـ
عــززت  لقيادتها  الحكيمة  الــرؤيــة 
مرونة قدراتها عبر 3 ركائز رئيسة 
تشمل استشراف المستقبل واعتماد 
المدى  طويلة  واستراتيجيات  رؤى 
على  ــدامــة  االســت تحقيق  لــضــمــان 
مستوى القطاعات، وتعزيز مشاركة 
في  المجتمع  ومكونات  القطاعات 
ــة،  ــدول ــم وتــحــقــيــق تــوجــهــات ال رسـ
وتعد جهود العمل المناخي وشراكة 
في  والخاص  الحكومي  القطاعين 
التحديات  مواجهة  قـــدرات  تعزيز 
التي يفرضها والتكيف مع تداعياته، 
بين  الفعالة  الشراكة  إلــى  إضــافــة 

األمن  تعزيز  في  القطاعين  هاذين 
الركيزة  أن  إلــى  مشيرة  الغذائي«، 
الفاعلة  اإلدارة  فــي  تتمثل  الثالثة 
جهات  عــبــر  واألزمـــــات  للمخاطر 
عمل  وفـــرق  متخصصة  حــكــومــيــة 
تتعاون معها من مختلف القطاعات.

وأشارت معاليها إلى أن اإلمارات، 
عــبــر اســتــضــافــتــهــا لــمــؤتــمــر دول 
 2023 ــي  فـ  COP28 األطــــــراف 
مشاركة  فكرة  تعزيز  على  ستعمل 
ومكونات  وجــهــات  قــطــاعــات  كــافــة 
ــة  ــود مــواجــه ــهـ ــي جـ ــ ــمــع ف ــمــجــت ال
رأســهــا  وعــلــى  الملحة  الــتــحــديــات 

تحدي تغير المناخ.
وجمعت الجلسة قادة من مختلف 
على  للعمل  الــحــيــويــة  الــقــطــاعــات 
في  متخصص  عمل  إطـــار  تطوير 
ــى دعم  مــجــال الــمــرونــة، إضــافــة إل
االستثمارات المؤسسية للوصول إلى 
ناقشوا  استدامة،  وأكثر  شامل  نمو 
البيئية،  الــتــحــديــات  أهـــم  خــاللــهــا 

واالقـــتـــصـــاديـــة والــجــيــوســيــاســيــة، 
والصحية، التي يواجهها العالم.

وركزت الجلسة على ضرورة تعزيز 
بين  العالمية  والــشــراكــات  الجهود 
الخاص  القطاع  ــادة  وق الحكومات 
الهادف  المشترك  العمل  لتسريع 

لدفع االقتصاد العالمي وتنميتها.
إلى  »االنضمام  جلسة  في  شارك 
المرونة  لــدفــع  الــمــبــذولــة  الــجــهــود 
الــعــالــمــيــة« كـــل مـــن مــعــالــي رانــيــا 
في  الدولي  التعاون  وزيرة  المشاط 
ومعالي  العربية،  مصر  جمهورية 
تكنولوجيا  ــرة  ــ وزي إنغابيير  ــاوال  بـ
واالبتكار  واالتــصــاالت  المعلومات 
ــورجــي  فــي جــمــهــوريــة روانــــــدا، وب
االقتصادي  المنتدى  رئيس  براندي 
اللجنة  رئيس  ماورر  وبيتر  العالمي، 
مقر  في  األحمر  للصليب  الدولية 
اللجنة في جنيف، وكارين هولشوف، 
لمنظمة  التنفيذي  الرئيس  نــائــب 
بانغيستو  إلكا  ومــاري  اليونيسيف، 
سياسات  لشؤون  المنتدبة  المديرة 

التنمية والشراكات بالبنك الدولي.
باكتود  دانيال  من  كل  شارك  كما 
نيويورك،  مكتب  في  رئيسي  شريك 
والرئيس العالمي لقطاع االستدامة 
نائب  كولمان  وإيزابيل  ماكنزي،  في 
للتنمية  األمــيــركــيــة  الــوكــالــة  مــديــر 
المدير  باكستر  وغــريــغــا  ــي،  ــدول ال
العام لبنك الخليج الدولي، الواليات 
بوفيس  وبيت  األميركية،  المتحدة 
االجتماعي  التأثير  ورئيس  شريك 
العالمي واالستدامة كيرني، وجولي 
غيردمان الرئيس التنفيذي لـ »إيفير 
تور  وســفــايــن  أنــالــيــتــكــس«،  ستريم 
لشركة  التنفيذي  الرئيس  هولستر 
سارة  الدكتورة  إلى  إضافة  »يــارا«، 
بانتوليانو المديرة التنفيذية باإلنابة 

لمعهد التنمية لما وراء البحار.

 مريم المهيري خالل مشاركتها في اجتماعات تأثير التنمية المستدامة 2022 )من المصدر(

بالتزامن مع اجتماعات الدورة الـ 77 للجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك

حكومة اإلمارات تشارك يف اجتماعات 

»تأثيــر التنميــة املستـدامــة«

املناخي  ركز االجتماع على أهمية حتقيق احلياد 
على  املناخي  للتغير  الهادفة  املبادرات  وتسريع 

العاملي واإلقليمي، من خالل جمع قادة  املستويني 
املناخي يف منطقة الشرق األوسط وشمال  العمل 

أفريقيا، وعدد من الرّواد العامليني يف مجاالت 
لتحقيق  فاعلة  طريق  خريطة  لصياغة  البيئة 

مؤمتر  النعقاد  استعدادًا  للمناخ،  املقاوم  النمو 
األمم املتحدة املعني بتغّير املناخ »كوب« يف دورته 
الـ27 يف مدينة شرم الشيخ مبصر، وانعقاد املؤمتر 

الـ28 الذي تستضيفه مدينة إكسبو  يف دورته 
بدبي.

كما بحث كيفية بناء الشراكات والتعاون ما بني 

احلكومات وقطاع األعمال مبا يسهم يف تعزيز 
املناخي وتصفير  الفرص يف االنتقال إلى احلياد 

من  واالقتصادات  املجتمعات  وحماية  االنبعاثات، 
املناخي، وحتديدًا يف منطقة  التغير  أسوأ تأثيرات 
على  وانعكاساتها  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق 

العالم. شارك يف االجتماع كل من معالي رانيا 
التعاون الدولي يف جمهورية مصر  املشاط وزيرة 

لصندوق  التنفيذي  الرئيس  ستير  وأندرو  العربية، 
بيزوس لألرض »بيزوس إيرث«، وجيسبر برودين 

هولندا،  »إنكا«،  ملجموعة  التنفيذي  الرئيس 
للمنتدى  التابع  الدولي  األعمال  مجلس  عضو 

العاملي. االقتصادي 

تسريع المبادرات العالمية للتغير المناخي

صقر غباش يبحث تعزيز التعاون 
مع مجلس نواب كولومبيا

مطر الظاهري يلتقي وزير الدفاع 
الكوري في سيؤول

بوغوتا، كولومبيا )االتحاد(

بحث معالي صقر غباش، رئيس 
املجلس الوطني االحتادي، مع 

معالي أولغاليسس بالسس، 
النائبة األولى لرئيس مجلس 

النواب الكولومبي، خالل 
زيارته الرسمية حاليًا على 

رأس وفد برملاني من املجلس 
الوطني االحتادي إلى جمهورية 

كولومبيا، تعزيز التعاون بني 
البلدين. 

حيث مت خالل اللقاء التأكيد 
على أهمية تطوير العالقات 

البرملانية بني اجلانبني يف ظل 
حرص قيادتي البلدين على هذه 

العالقات والدفع بها قدمًا يف 
مختلف املجاالت ذات االهتمام 

املشترك. حضر اللقاء من اجلانب 
الكولومبي، أريكا سانشس، 

النائبة الثانية لرئيس مجلس 
النواب.

وجرى خالل اللقاء الذي حضره 
سالم راشد العويس، سفير دولة 

اإلمارات لدى كولومبيا، بحث 
عالقات الصداقة والتعاون 

البرملانية القائمة بني املجلسني، 
وتعزيز التنسيق والتشاور وتبادل 

الرأي حيال مختلف القضايا 
ذات االهتمام املشترك، وتعزيز 

التواصل وتبادل الزيارات بني 
املجلسني، والتأكيد على أهمية 

الدور املهم الذي تؤديه املؤسسات 
التشريعية يف تعزيز عالقات 

الصداقة والتعاون بني البلدين.  
وأكد معالي صقر غباش أهمية 

زيارة املجلس الوطني االحتادي 
إلى جمهورية كولومبيا، وذلك 

تعزيزًا للتعاون البرملاني وتبادل 
الزيارات واخلبرات مبا يصب 

يف صالح البلدين والشعبني 
الصديقني، مؤكدًا استمرارية 

انعقاد االجتماعات الدورية 
للجنة الصداقة البرملانية 

اإلماراتية-الكولومبية، خاصة 
بعد توقيع »الوطني« و»النواب« 

الكولومبي مذكرة تفاهم يف أبريل 
2021، لتعزيز التعاون املشترك. 

من جانبها، رحبت معالي 
أولغاليسس بالسس، النائبة 

األولى لرئيس مجلس النواب 
الكولومبي، مبعالي صقر غباش 
ووفد املجلس الوطني االحتادي 

املرافق، معربة عن شكرها 
وتقديرها لوفد املجلس لزيارة 

كولومبيا ومجلس النواب.

سيؤول )وام(

 التقى مطر سالم علي 
الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، 

الرسمية  زيارته  خالل 
اجلنوبية،  كوريا  جلمهورية 
معالي لي جونغ سوب، وزير 

كوريا  بجمهورية  الدفاع 
اللقاء  اجلنوبية. وجرى خالل 

الثنائية  العالقات  بحث 
بدعمها  الكفيلة  والسبل 

حتقيق  إلى  والسعي  وتطويرها 
واملنفعة  املشتركة  املصالح 

املجاالت،  مختلف  يف  املتبادلة 

العسكري  خاصة يف املجال 
والدفاعي. إلى ذلك، عقدت 
بني  العسكري  التعاون  جلنة 

املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
اجلنوبية  كوريا  وجمهورية 

سيؤول،  العاصمة  يف  اجتماعها 
الظاهري اجلانب  حيث ترأس 
اإلماراتي، فيما ترأس اجلانب 

الكوري شني بوم تشول 
الوطني  الدفاع  نائب وزير 

اجلنوبية،  كوريا  بجمهورية 
وذلك بحضور عدد من كبار 
ضباط وزارة الدفاع من كال 

اجلانبني. 

صقر غباش خالل جلسة مباحثات مع  أولغاليسس بالسس )من المصدر(

الظاهري خالل لقائه وزير الدفاع الكوري )وام(

دبي )االتحاد(

شاركت حكومة دولة اإلمارات في 

اجتماعات »تأثير التنمية المستدامة 

2022« التي نظمها المنتدى 

االقتصادي العالمي وعقدت 

بالتزامن مع اجتماعات الدورة الـ77 

للجمعية العامة لألمم المتحدة 

بمقرها في نيويورك، لبحث أهم 

التحديات العالمية في مجال التغير 

المناخي، وتعزيز التكامل والتعاون 

بين الحكومات والقطاع الخاص لبناء 

مجتمعات مستقبلية مستدامة.

بحث التحديات 
العالمية في مجال 

التغير المناخي  وتعزيز 
التكامل لبناء مجتمعات 

مستدامة

»COP28« يمهد الطريق 
لـ»صفر« انبعاثات كربونية

رزان المبارك

دور ريادي

 أكدت رزان املبارك، العضو 
املنتدب لهيئة البيئة يف 

أبوظبي، خالل مشاركتها 
يف اجتماع »من كوب 27 

إلى كوب 28: تسريع العمل 
املناخي اإلقليمي والعاملي«، 

الدور الريادي لدولة 
اإلمارات يف تسريع العمل 

املناخي يف املنطقة والعالم 
من خالل جهودها لدعم 

احلفاظ على الطبيعة.
وقالت: إن لدولة اإلمارات 

دورًا إقليميًا وعامليًا رئيسًا 
يف سبيل حتقيق أهداف 

األمم املتحدة للتنمية 
املستدامة، خاصة تلك 

املتعلقة بتغير املناخ 
واحلفاظ على الطبيعة، 

مضيفة: إن اجتماع 
)COP27( اخلاص 

بتغير املناخ لهذا العام يف 
جمهورية مصر العربية 

واجتماع )COP28( الذي 
تستضيفه اإلمارات العام 
املقبل سيمهدان الطريق 
يف سعي املنطقة والعالم 
نحو حتقيق »صفر« من 

االنبعاثات الكربونية وبناء 
مرونة املجتمعات جتاه 

تأثيرات التغير املناخي يف 
السنوات القليلة القادمة.
وأضافت: إن حتقيق هذه 

األهداف وحماية أنظمتنا 
الطبيعية واحلفاظ عليها، 

ركيزة أساسية ضمن جدول 
أعمال احلكومة والدولة، 

حيث تعد احللول القائمة 
على الطبيعة أمرا بالغ 

األهمية لبناء القدرة على 
الصمود يف وجه آثار تغير 

املناخ. 

وزير العدل ونظيره المغربي 
يبحثان تعزيز التعاون

أبوظبي )وام(

التقى معالي عبداهلل سلطان 
بن عواد النعيمي، وزير العدل، 

يف مكتبه بديوان عام الوزارة 
يف أبوظبي، معالي عبد 

اللطيف وهبي، وزير العدل 
يف اململكة املغربية، والوفد 
املرافق، وذلك بهدف تعزيز 

عالقات التعاون والشراكة يف 
املجاالت القانونية والقضائية 

بني البلدين الشقيقني. وأعرب 
معالي عبداهلل سلطان بن عواد 
النعيمي عن سعادته وترحيبه 

بزيارة معالي وزير العدل املغربي 
والوفد املرافق له، مؤكدًا أهمية 

العالقات  الراسخة التي تربط ما 
بني البلدين الشقيقني، وأهمية 

االتفاقيات القضائية والقانونية 
املوقعة بني البلدين، والتي 

كانت ثمرة جلهود التعاون خالل 
األعوام السابقة، حيث ساهمت 

يف مكافحة اجلرمية، وتسهيل 
تبادل املجرمني واملساعدة 

القانونية املتبادلة يف املسائل 
اجلنائية والتعاون القانوني 

والقضائي يف املجاالت املدنية 
والتجارية.  واطلع اجلانبان، 

خالل اللقاء، على التجارب 
املتميزة يف كال البلدين، يف مجال 

املنظومة القضائية، وأكدوا أهمية 
تبادل اخلبرات واملعلومات وسبل 

تعزيز التعاون املشترك. 
وتسلم معالي عبداهلل سلطان 

بن عواد النعيمي، خالل اللقاء، 
الدعوة التي ووجها له نظيره 

املغربي حلضور الدورة الـ 38 
ملجلس وزراء العدل العرب املنتظر 

انعقادها يف 19-20 من أكتوبر 
 .2022

خالل مشاركتها في الدورة الـ 48 لمؤتمر العمل العربي

اإلمارات تؤكد أهمية استشراف مستقبل العمل عربيًا 

دبي )وام(

أكدت اإلمــارات خالل مشاركتها في 
العربي،  العمل  لمؤتمر   48 الـــ  الـــدورة 
والتي تستضيفها جمهورية مصر العربية 
بين 18 إلى 25 سبتمبر الجاري، أهمية 
استشراف مستقبل العمل عربياً في ظل 
االقتصاد  يشهده  الذي  السريع  التطور 
من  التعافي  عقب  سّيما  ال  الرقمي، 
الصحية  ــار  ــ واآلث كــوفــيــد-19  جائحة 
التي خلفتها  واالجتماعية  واالقتصادية 
والدروس المستفادة منها، خاصة فيما 
يتعلق بوضع الخطط التي توفر حماية 
ألسواق العمل وأصحاب العمل والعمال 
أثر  ذلــك من  لما في  على حد ســـواء، 
العربية.  االقتصادات  تعافي  على  مهم 
وبّين معالي الدكتور عبد الرحمن عبد 
البشرية  الــمــوارد  ــر  وزي الــعــور،  المنان 
ــد دولــة  ــذي يــتــرأس وفـ ــ والــتــوطــيــن ال

الذي  المؤتمر  في  المشارك  اإلمــارات 
لمنظمة  الــعــام  المدير  تقرير  يناقش 
العمل العربية بعنوان »االقتصاد الرقمي 
اإلمــارات  دولــة  أن  التشغيل«،  وقضايا 
عبر  القادمة  عاماً  للخمسين  تستعد 
حــشــد الــطــاقــات لــبــنــاء الـــقـــدرات في 
مجاالت مستقبلية جديدة تخلق فرص 
في  مساهمتهم  وتعزز  للشباب،  عمل 
االقتصاد  وخــطــط  ســيــاســات  تحقيق 
الرقمي، مشيراً إلى أّن صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس 

كلمته  فــي  رســم  اهلل،  ــة، حفظه  ــدول ال
مواطني  ــى  إل وجهها  التي  التاريخية 
دولة اإلمارات والمقيمين على أرضها، 
خريطة طريق واضحة لمستقبل الدولة، 
لتشجيع  الخطى  تسريع  على  تعتمد 

القطاعات الجديدة ذات األولوية، وفي 
مقدمتها التكنولوجيا المتقدمة والذكاء 
بتنافسية  واالرتـــقـــاء  ــاعــي،  االصــطــن
من  ليكون  الوطني  االقتصاد  وجاذبية 

بين األقوى واألنشط عالمياً. 

عبد الرحمن العور خالل ترؤسه وفد الدولة )وام(

نستعد للخمسين عبر 
حشد الطاقات لخلق 

فرص عمل للشباب

عبد الرحمن العور

»األعلى المصري لإلعالم« 
يكرم محمد الحمادي

القاهرة )االتحاد(

لتنظيم  األعلى  املجلس  كرم 
الصحفي  الكاتب  اإلعالم، 

مجلس  رئيس  احلمادي،  محمد 
الصحفيني  جمعية  إدارة 
احتفالية  يف  اإلماراتية، 

على هامش اجتماعات وزراء 
اإلعالم العرب يف القاهرة، 

بحضور وزراء اإلعالم 
العرب والوفود املشاركة يف 

الصحفيني  وكبار  االجتماعات 
والعرب. املصريني  واإلعالميني 

الصحفي كرم  الكاتب  وقام 
جبر، رئيس املجلس، خالل 

جائزة  بتسليم  االحتفال، 
»الرواد« لـ11 من كبار 

العربي،  الوطن  اإلعالميني يف 
وهم »محمد احلمادي من 

العرميي من  اإلمارات، محمد 
البقالي  عبداهلل  عمان،  سلطنة 

الشايجي  عيسى  املغرب،  من 
البحرين، نبيل عمرو من  من 

الالمي من  فلسطني، مؤيد 
العماري  العراق، صادق محمد 

من قطر، خالد بن حمد املالك 
حسن  محمد  السعودية،  من 

سليمان الداوديه من األردن، 
القصيفي من  يوسف مارون 
من  سلماوي  ومحمد  لبنان، 

التكرمي  مصر«. يأتي هذا 
اإلعالمية  إلسهاماتهم  نظرًا 

الوعي  تشكيل  يف  اجلليلة 
األفكار  ومحاربة  واملعرفة، 

والدفاع  والهدامة،  املتطرفة 
عن قضايا األمة وقضايا دولهم 

القضية  رأسها  وعلى  العربية، 
. لفلسطينية ا

محمد الحمادي يتسلم جائزة الرواد من كرم جبر )من المصدر(
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مرافئ

معارك 
السالم أصعب 

من معارك الحروب

تحقيق السالم أصعب من الحروب، فراية السلم بحاجة إلى 
إرادة صلبة وعزيمة قوية تقف في مواجهة األنانية، والعصبية 

البينية والتي هي أشد أعداء اإلنسان لنفسه وغيره.
واآلخــر،  للذات  دمــار  حب  دون  من  المعرفة  آينشتين  قــال 
أدوات  بمختلف  معرفته  ومزيد  بقوته،  يفرح  الــذي  فاإلنسان 
الحياة هو بطبيعة الحياة جاهل، بما تكنه ذاته من غيظ وفيض، 
وال  تتورم  وال  تكبر  التي ال  األنا  التعاطي مع هذه  وفاشل في 

تنتفخ أوداجها إال عندما يفقد اإلنسان الطريق إلى الوعي.
هو  الوعي  القوة،  إلــى  وسابق  المعرفة  إلــى  سابق  فالوعي 
المصباح المنير الذي يضيء طريقك إلي الحياة، ومن ثم يفتح 

نافذة باتجاه اآلخر من دون غبار وال سعار.
هكذا تقود سفينة اإلمارات دبلوماسية السالم بوعي حاذق، 
دولة  جعلها  الــذي  األمــر  باآلخر،  عالقتها  في  فائق  وإدراك 
السالم المبني على الحب وفهم مجريات ما يحدث في العالم 
وتفسيره بذكاء وفطنة، هكذا تمضي قافلة السياسة في هذا 
الحياة، وتقدم  إلى حقول  الذاهب  الجدول  كأنها  الفتي،  البلد 
قويم،  إرث  فيض  من  المستقاة  تجاربها  والتصريح  بالتلميح 
وتاريخ مستديم رسم في المفهوم كيف تنهض األمم وهي ترتع 
أو  تصنيف  دون  ومن  بالحب  تنعم  وهي  السالم،  بساتين  في 

تجريف.
بلد  إلى  يحتاج  لعالم  والوريد  الشريان  اليوم، هي  اإلمــارات 
كاإلمارات تحررت من عوادم األنا وتخلصت من شوائب الذات 
المنغلقة وانطلقت في الوجود ملبية حاجة شعوب طالما انتظروا 
المعين والمغيث الذي يرفع عن كواهلهم عبء الحروب، وثقل 
الكوارث، والضغائن واألحقاد والتي صارت كالنار في الهشيم.

اليوم دولة اإلمارات تلقى التقدير واالحترام من كافة شعوب 
من  تنتظر  وال  اإلنساني  الواجب  تفعل  أنها  العالم  وحكومات 
وراء سلوكها جزاًء وال شكوراً، إنما تفعل ذلك إيماناً من قيادتنا 
الرشيدة بأننا جزء من هذا العالم وما يضره يضرنا وما يسعده 
يسعدنا، وال مجال لتمزيق القماشة العالمية تحت أي ذريعة أو 
حجة، ألن التجارب التاريخية أثبتت أنه ما من ضرر يصيب دولة 
إال وتتداعى له سائر بلدان العالم بالوهن والخراب وبخاصة في 
زمن أصبح العالم قرية صغيرة يؤمها أكثر من سبعة مليارات 
إنسان جميعهم يكسبون قوت يومهم من أرض واحدة ويعيشون 
إال غباء من عقل  الفوارق ما هو  واحــدة، ووضــع  تحت سماء 

الكارهين للحياة والعدميين والعبثيين.
هذه هي اإلمارات، وهذه األيقونة التي أسس أركانها المغفور 
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اهلل ثراه، وعلى أثره 

تتتبع الخطوات النبيلة قيادة رشيدة عتيدة.

علي أبو الريش

Ali.AbuAlReesh@alIttihad.ae

إعالن نتائج أول تجربة ذكية لخدمات الزكاة

1200 مستخدم لـ »زاكي« 

وأشار الحمادي إلى أن ذلك يأتي في إطار 
في  قدراته  وتعزيز  الصندوق  جهود  استمرار 
الوصول إلى أكبر شريحة من المزكين الحاليين 
الزكاة  يستحقون  من  إن  حيث  والمستقبليين، 
المزكين،  من  يكونوا  ألن  مرشحون  هم  اليوم 
الفريضة،  بهذه  للتعريف  نواة  الخدمات  وهذه 
عمل  يأتي ضمن صميم  والذي  عليها  والحث 
عددا  الصندوق  تنفيذ  إلى   ولفت  الصندوق. 
من االبتكارات المعززة لموارد الصندوق، وفي 
ذات الوقت التيسير على المزكين ومنها تطبيق 
ZAKAT FUND الذي يمكن المستخدم من 
الوصول إلى خدمة دفع الزكاة عبر البطاقات 
الرسائل  أو  البنكية  التحويالت  أو  االئتمانية 
التعرف على  إلى  القصيرة، باإلضافة  النصية 
الزكاة..  مصارف  من  مصرفاً   20 يقارب  ما 
ويتم ذلك بخمس ثوان، إذ بات بإمكان المزكي 
من حساب زكاته ودفعها، وكذلك أيضاً تقديم 
من  للعديد  والــوصــول  الــزكــاة  لــصــرف  طــلــٍب 
 ZAKAT تطبيق  عبر  المهمة...  الخدمات 
خالل  مــن  الصندوق  حــرص  وأكــد   .FUND
لمتعامليه  خدماته  توفير  على  الرقمية  قنواته 
مستحقو  أو  الــمــزَكــون  أو  المستفتون  ســواء 
رؤية  من  ينطلق  والذي  ويسر،  بسهولة  الزكاة 
متخصص  اتحادي  زكاة  كصندوق  الصندوق، 
وقبوالً  بها،  توعيًة  الزكاة،  فريضة  خدمة  في 
واستدامتهما،  ــرى  األخـ والــمــوارد  ألمــوالــهــا 

تقديم  خــالل  مــن  مصارفها  على  وصــرفــهــا 
لتعزيز  وكــفــؤة  ومــبــتــكــرة  مــتــمــيــزة  خــدمــات 

السعادة والتالحم المجتمعي في الدولة.
خدمات  في  المستمر  التطور  إلــى  وأشــار 
ــم مع  ــوائ ــت ــخــدمــات مــبــتــكــرة ت الـــصـــنـــدوق، ب
الصندوق  قدم  وقد  التكنولوجيا،  مستجدات 
والخدمات  الزكوية،  االبتكارات  من  العديد 
المتعاملين،  لفئات  وفــرهــا  الــتــي  المتميزة 
زكاة  الحتساب  اإلمـــارات  برنامج  بينها  ومــن 
الحتساب  العالمي  اإلمارات  وبرنامج  التمور، 
دفع  وخدمة  الرابع،  الجيل   – الشركات  زكاة 
وصرف الزكاة عن طريق جهاز الصراف اآللي 
البرامج  من  وغيرها  الــرابــع،  الجيل   ATM
اإللــكــتــرونــيــة الــمــتــخــصــصــة كــبــرنــامــج زكــاة 
والتي  وغيرها،  األنعام  زكاة  وبرنامج  األسهم، 
اإلسالمي  العالم  دول  مــن  العديد  أصبحت 
بما  يسترشدون  الزكوية  الصناديق  ومسؤولي 

يقدمه صندوق الزكاة.

إبراهيم سليم )أبوظبي( 

أعلن صندوق الزكاة عن نتائج التجربة الذكية 

)زاكي( التي أطلقها لمتعامليه في يوليو 

الماضي بهدف تسهيل الحصول على الخدمات 

الزكوية عبر قناته الرسمية والموثقة عبر واتساب 

األعمال، والتي تتيح التعرف على فريضة الزكاة.

ولفت الدكتور عبدالرحمن سلمان الحمادي مدير 

إدارة موارد الزكاة واإلعالم في صندوق الزكاة إلى 

سعي الصندوق نحو تسخير الذكاء االصطناعي 

في خدمة الفتوى واحتساب الزكاة، ودعا أفراد 

المجتمع إلى المشاركة مع صندوق الزكاة في 

نشر المعرفة بهذا الحساب للتعرف على هذا 

الركن، والذي يتيح المجال أمام المسلم ليعرف ما 

عليه من التزامات تجاه تلك الفريضة. وقال إن عدد 

المتعاملين الذين استخدموا المنصة وصل إلى 

1200 متعامل منذ إطالقها.

 استخدام الذكاء االصطناعي في 
خدمة الفتوى واحتساب الزكاة 

عبدالرحمن الحمادي

اختتام ملتقى 
طلبة كليات 

القرآن الكريم 
الشارقة )وام(

القرآني  امللتقى  دعا 
الدولي األول لطلبة كليات 

القرآن الكرمي إلى ضرورة 
قاعدة  تكوين  على  العمل 

بني  مشتركة  بيانات 
كليات القرآن الكرمي يف 

الدول، بحيث تضم  شتى 
التدريسية،  الهيئة  أسماء 

الدقيقة،  وتخصصاتهم 
ومؤلفاتهم  وبحوثهم 

امللتقى  وأكد  العلمية. 
كلية  نظمته  -الذي 

باجلامعة  الكرمي  القرآن 
القاسمية - يف ختام 

تفعيل  أهمية  على  أعماله 
احلديثة  التقنية  دور 

القرآن  يف خدمة تعليم 
وتعلم  وحتفيظه  الكرمي 

وتفسيره.  قراءاته 

تحت شعار »لنضيء مستقبلهم 2022«

»األعمال الخيرية العاملية« تخصص 5 ماليني 

درهم لدعم الطلبة املتعثرين

عجمان )وام(

عبداهلل  بن  الشيخ محمد  أعلن   
هيئة  أمناء  مجلس  رئيس  النعيمي 
األعـــمـــال الــخــيــريــة الــعــالــمــيــة عن 
ماليين   5 مبلغ  الهيئة  تخصيص 
المتعثرين  الــطــلــبــة  لــدعــم  ــم  درهــ
حملة  ضمن  الدولة،  داخل  دراسياً 
العودة للمدارس التي أطلقتها الهيئة 
مستقبلهم  »لــنــضــيء  شــعــار  تــحــت 

 .»2022
عبداهلل  بن  محمد  الشيخ  وقــال 
تعد  ــادرة  ــب ــم ال هـــذه  إن  النعيمي 
واحدة من أهم مشاريع حملة العودة 
للمدارس، لما تحمله من قيم ومعاني 
لمستقبل  ورسمها  والعطاء،  الخير 
عن  انقطعوا  الذين  الطلبة  أبنائنا 
أسرهم  ظـــروف  بسبب  ــدراســة،  ال
المادية، وعجزهم عن سداد الرسوم 

أن  أو المتأخرات الدراسية، مؤكداً 
هو  والتعليم  العلم  فــي  االستثمار 
من  فيه  لما  ــح  ورابـ مهم  استثمار 
لطموحات  وتلبية  للمجتمعات  بناء 
أو  بمدارسهم  االلتحاق  في  الطلبة 

استكمال تعليمهم الجامعي. 
مــن جــانــبــه نــقــل الــدكــتــور خالد 
العام  األمين  الخاجة  عبدالوهاب 
المستفيدين  الطلبة  شكر  للهيئة 
والمحسنات  للمحسنين  ــهــم  وذوي

الــذيــن كــان عــطــاؤهــم جــســراً إلى 
مبادرة  أن  مؤكداً  المعرفة،  مرافئ 
ــة داخــل  ــدراســي ســـداد الــرســوم ال
كل  في  كبيراً  نجاحاً  تحقق  الدولة 
الطلبة  مئات  منها  ويستفيد  عــام 
الذين يتم دراسة أوضاعهم من قبل 
شركاء  مع  وبالتعاون  الهيئة  باحثي 
والمؤسسات  الجامعات  من  النجاح 

التعليمية. 
»لــنــضــيء  حــمــلــة  أن  ــر  ــ ــذك ــ وي
ــد من  ــعــدي مــســتــقــبــلــهــم« تــشــمــل ال
داخل  المهمة  التعليمية  المشاريع 
الحاسوب  أجــهــزة  كتوفير  الــدولــة 
وتوفير المصاريف الدراسية والزي 
والقرطاسية،  والحقائب  المدرسي 
وغيرها، كما تشمل مشاريع مختلفة 
وصيانة  كبناء  الفقيرة  الــدول  في 
ــفــصــول الــدراســيــة  ــدارس وال ــمـ الـ

ومراكز تحفيظ القرآن الكريم.

تلبية طموحات الطلبة 
في االلتحاق بمدارسهم 

واستكمال تعليمهم 
الجامعي 

محمد النعيمي 
أبوظبي )االتحاد(

ــدم جـــامـــعـــة مـــحـــمـــد بــن  ــ ــق ــ ت
ــعــلــوم اإلنـــســـانـــيـــة، عبر  لــل ــد  ــ زايـ
من  سلسلة  اإللكترونية  منصاتها 
المجانية،  العلمية  المحاضرات 
المعارف  ونشر  المجتمع  لخدمة 
ــوم  ــل ــع فـــي مــخــتــلــف مـــجـــاالت ال
نخبة  السلسلة  يقدمها  اإلنسانية، 
بأسلوب  المختصين  األساتذة  من 

عصري.
محاور  المحاضرات  وتتضمن 
يقدمها  مــهــمــة،  وأدبــيــة  فلسفية 
الهيئة  قبيالت عضو  نزار  الدكتور 
فـــي جــامــعــة محمد  الــتــدريــســيــة 

حيث  اإلنسانية،  للعلوم  ــد  زاي بــن 
يستعرض تاريخ النقد من العصور 
الفلسفية  الـــرؤى  وحتى  القديمة 

الحديثة الخاصة بعلوم النقد.
كما تتضمن المحاضرات حلقات 
حول الفلسفة اإلسالمية وأعالمها 
يقدمها الدكتور إبراهيم بورشاشن 
الفلسفية  الــدراســات  مركز  مدير 
للعلوم  ــد  زايـ بــن  محمد  بجامعة 
اإلنسانية، عضو الهيئة التدريسية، 
ــور عــلــى  ــحـ ــمـ ــذا الـ ــ ــوي هـ ــتـ ــحـ ويـ
يستفيد  ومعمقة  دقيقة  معلومات 
ــون في  ــاحــث ــب مــنــهــا الــجــمــهــور وال
اإلسالمية  الفلسفة  سياقات  فهم 

وقضاياها.

لخدمة المجتمع ونشر المعارف 

»محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية« 

تقدم محاضرات إلكترونية مجانية

محاور فلسفية وأدبية مهمة تتضمنها المحاضرات )من المصدر( 

دعمًا للمبادرة الوطنية »نعمة«

مؤسسة اإلمارات توقع مذكرة تفاهم مع »أكيور- دبي« للحد من هدر الغذاء

أبوظبي )االتحاد(

وقــعــت مــؤســســة اإلمـــــارات مــذكــرة 
تفاهم مع »شركة أكيورو« - دبي للقيام 
التغيرات  لقياس  الالزمة  بالدراسات 
في  تسهم  أن  يمكن  والتي  السلوكية 

تقليل هدر وفقد الطعام.
»نعمة –  ــورو  ــي اك وســتــدعــم شــركــة 
المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر 
الغذاء« من خالل تقديم مجموعة من 
المصممة  والمعايير  االستراتيجيات 
لتقليل فقدان الطعام وهدره في مطاعم 
المخصصة  الــشــركــات  وكــافــيــتــريــات 
للموظفين، بما في ذلك اختيار المواقع 
التوعية  وتوفير  التجريبية،  للمشاريع 
والتدريب للموظفين، وقياس وتسجيل 

بيانات نفايات الطعام خالل التجربة.
بين  التعاون  فإن  المذكرة،  وبموجب 
مــوارد  تنمية  فــي  سيسهم  الجانبين 
المتحدة من  العربية  اإلمارات  مجتمع 
خالل معالجة مشكلة فقد وهدر الغذاء 
النطاق  واســع  اجتماعي  التزام  وبناء 

حلول  تقديم  عبر  ككل  الدولة  ليشمل 
قيم  ودعــم  للمشكلة،  استدامة  أكثر 
الحفاظ  في  النبيلة  اإلمــارات  مجتمع 
عــلــى الـــغـــذاء بــاعــتــبــاره نــعــمــة يجب 
الوطنية  مواردنا  وعلى  عليها  الحفاظ 

لألجيال القادمة.
وقــــال أحــمــد طــالــب الــشــامــســي، 
اإلمارات:  لمؤسسة  التنفيذي  الرئيس 
المؤسسات  مــع  الــتــعــاون  »مــن خــالل 
وعالمياً  وإقليمياً،  محلياً،  المختلفة 
الحد من فقد وهدر  إلى  فإننا نسعى 
من  ابــتــداًء  المراحل  كافة  في  الغذاء 
أي  االســتــهــالك،  ــى  إل ــاج  ــت اإلن عملية 

تقليل نسبة الفقد والهدر من المزرعة 
إلى  الموزع  ثم  المصنعة  الشركة  إلى 
في  حتى  أو  المطعم  أو  التجزئة  بائع 

المنزل«.

إلى  نعمة  مبادرة  »تهدف  وأضــاف: 
والمستدامة  اإليجابية  العادات  نشر 
التي تساهم في الحفاظ على مواردنا 
مع  يتماشى  بما  الثمينة،  الــغــذائــيــة 

الوطني  الغذائي  األمــن  استراتيجية 
وبالتالي  المتحدة  العربية  لــإمــارات 
إلى النصف  الغذاء  خفض فقد وهدر 

بحلول العام 2030«.

الجانبان عقب التوقيع )من المصدر(

األفضل
قال سكوت دوران الرئيس 

التنفيذي بشركة أكيورو دبي: 
»يوفر فريقنا من املهنيني 

معرفة متخصصة وفهمًا عميقًا 
يف قطاعات الرعاية الصحية 

والشركات والتعليم.. لقد بنينا 
جناحنا على شغفنا مبا نقوم به 

وسنبقى نقدم األفضل.. هذا 
الشغف والتركيز هو الذي مييزنا 

عن مقدمي اخلدمات اآلخرين يف 
السوق«.

وأطلقت مبادرة »نعمة« بالتعاون 
بني ديوان ولي عهد أبوظبي 

ووزارة التغير املناخي والبيئة، 
ومؤسسة اإلمارات، لتكرس 

منظومة استراتيجية يف حتقيق 
التزام دولة اإلمارات باحلد من 
فقد وهدر الغذاء بنسبة تصل 

إلى نحو 50% بحلول العام 2030 
استنادًا إلى الهدف 12-3 من 

أهداف التنمية املستدامة لألمم 
املتحدة.

تقليل نسبة الهدر من 
المزرعة إلى الشركة 

المصنعة ثم بائع التجزئة 
والمطعم والمنزل

أحمد طالب الشامسي
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»خطــوة« امليــــــدان التربـــوي يحتفي بـ

تأمين الفرص المتكافئة
المازمي  أحمد  العزيز  عبد  ــد  وأك
مدير مدرسة خليفة بن زايد ـ أبوظبي، 
الخارجية  للبعثات  »خطوة«  مبادرة  أن 
ال  واهــتــمــام  دائــمــة  متابعة  عــن  تعبر 
بأبناء  الــرشــيــدة  الــقــيــادة  مــن  ينقطع 
الوطن في مجال التعليم، والعمل على 
تأمين الفرص المتكافئة لجميع طالبنا 
يطمحون  وللذين  تطلعاتهم  لتحقيق 
للدراسة في الخارج، وتنمية مهاراتهم 
المستقبل،  تحديات  لمواجهة  الالزمة 
لــالجــتــهــاد  ــع طــالبــنــا  ــدف ي وأن هـــذا 
أحالمهم  لتحقيق  الدراسة  ومواصلة 
في خدمة وطنهم، واإلسهام في تطوير 

االقتصاد القائم على المعرفة.

جودة التعليم
 ومـــن جــانــبــه، أكـــد راشـــد هــاشــم، 
زايد ألفضل  بن  الحائز جائزة محمد 
معلم خليجي، أن هذه المبادرة تعكس 
الشيخ  السمو  صاحب  واهتمام  رؤيــة 
محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 
والميدان  التعليم  بقطاع  اهلل،  حفظه 
في  أسهمت  التي  ومبادراته  التربوي، 
وتخصيص  التعليم  بــجــودة  ــاء  ــق االرت
الجوائز واالبتعاث داخل وخارج الدولة 

وبناء اقتصاد المعرفة.
في  تصب  المبادرة  هذه  »إن  وتابع: 
تحقيق  إلــى  وتهدف  الوطن،  مصلحة 
كما  القادمة،  عاماً  للخمسين  الرؤية 
الحصول  فرصة  الطلبة  منحت  أنها 
على هذه المنحة في أرقى الجامعات 
ما  وهو   ،%65 إلى  بالمعدل  والنزول 
لظروف  تعرضوا  الذين  الطلبة  يمنح 
عشر  الثاني  فــي  االمتحانات  خــالل 
االمتحان،  في  مستواهم  على  ــرت  أث
ــم مــتــفــوقــون فــي األســـــاس، وهــو  وهـ
ليست  الثانوية  نتائج  أن  على  دليل 
المعيار الوحيد للتميز، وهو أمر أدركه 
الطلبة  وعلى  المبادرة،  على  القائمون 
على  للحصول  بالمتطلبات  يفوا  أن 
كما  لهم،  أتيحت  التي  الفرصة  هــذه 
أنها ستسعد أولياء األمور، واالستفادة 
اقتصاد  ــاء  ــن وب الــطــلــبــة  ــدرات  ــ ق مــن 
بالضرورة  سينعكس  والــذي  المعرفة 
ارتقائه،  الوطن وضمان  على مستقبل 
البعثات خدمة  بتلك  الملتحقين  وعلى 
األهــداف  لتحقيق  الوطني  االقتصاد 

ــقــيــادة  ــخــطــط الــتــي وضــعــتــهــا ال وال
قائم  مستدام  اقتصاد  وبناء  الرشيدة 

على المعرفة.

معاني القيادة الحّقة
أحالم  الدكتورة  أكــدت  جانبها،  من 
ياس  بني  بمدرسة  معلمة  الحوسني 
قــادة  رزقــنــا  اهلل  أن  الثالثة،  الحلقة 
وكيفية  الحّقة  القيادة  معاني  يدركون 
النافذة،  والبصيرة  بالحكمة  سيرها 
برنامج  فــي  سموه  مكرمة  ــإّن  ف ــذا  ول
بمثابة  الميّسرة  بــشــروطــه  )خــطــوة( 
لطموحات  ومــمــيــزة  ــدة،  جــدي خــطــوة 
من  الكثير  إليها  وسعى  حلم  طالما 
التخرج من  أبنائنا اإلماراتيين حديثي 
إتاحة فرصة  الثانوية، ذلك من خالل 
يعيدون  جــديــدة  صفحة  لفتح  أخــرى 

كانوا  التي  األهـــداف  ويــجــددون  فيها 
يــســعــون إلــيــهــا؛ وهـــم فــي وضـــع آمــن 
تمأل  بقيادة  ولنا  لهم  فهنيئاً  ومستقر، 

شعبها بأشياء حقيقية وصادقة.
الــبــشــريــة أو  ــوارد  ــمـ الـ وأكــــدت أن 
ــروة اإلنــســانــيــة  ــثـ ــمــار فـــي الـ ــث االســت
ــى وأفــضــل  واســتــغــاللــهــا هــي مــن أذكـ
االســـتـــثـــمـــارات الـــتـــي تــســعــى إلــيــهــا 
طلبة  فــإن  ولـــذا  الــذكــيــة،  الحكومات 
للتغلب  ــدة  أمـــام مــرحــلــة جــدي ــوم  ــي ال
هذه  من  واالستفادة  الصعوبات  على 
علمياً  بهم  ترتقي  الــتــي  ــمــبــادرات  ال

واقتصادياً.

فرصة تاريخية
المعلم  العبيدلي  علي  خالد  وأكد 
ــي  ــوظــب فـــي مـــدرســـة الــحــصــن أب

تعوض  وال  تــاريــخــيــة  فــرصــة  أنــهــا 
ــل من  أمـــام الــطــالــب، وتــخــاطــب ك
ــز، وعــلــى  ــمــي ــت لـــديـــه رغـــبـــة فـــي ال
الــطــلــبــة اســتــثــمــار هـــذه الــفــرصــة، 
أيامنا،  على  أتمناها  كنت  والــتــي 
تحقيقها،  يمكن  متطلباتها  حيث 
الهمم،  تستنهض  مبادرة  و»خطوة« 
أن هناك حرصاً على شباب  وتؤكد 
الوطن، طلبة اليوم محظوظون بهذه 
وطالبة  طالب  آالف  و6  المبادرة، 
كمعلمين  ونحن  كبيرة،  فرصة  يعتبر 
الــطــلــبــة  يــدعــم  مـــن  أول  ــكــون  ســن
استثمار  على  ونشجعهم  ونحفزهم 
ــلــوطــن  ــة ل ــدمـ ــي خـ ــ ــة وهـ ــرصـ ــفـ الـ
التوفيق،  لهم  ونتمنى  والــمــواطــن، 
بذل  عن  مسؤولون  كمعلمين  ونحن 
الطلبة  تزويد  أجل  من  طاقاتنا  كل 

بما يحتاجونه من مهارات.

العلمي بالمستوى  االرتقاء 
درويــش  أحمد  أكــد  جانبه،  ومــن 
الخوري، ولي أمر، أن هذه المبادرة 
تستهدف االرتقاء بالمستوى العلمي 
وفاعلين  مساهمين  ليكونوا  للطلبة، 
طموحاته،  وتحقيق  وطــنــهــم،  فــي 
تتسم  المبادرة  هــذه  أن  إلــى  ولفت 
بعدة سمات يمكن للطلبة االستفادة 
منها، حتى أنها احتوت على أنه في 
للمهارات  الطلبة  امتالك  حال عدم 
ــدراســة في  ــل الــلــغــويــة الــمــطــلــوبــة ل
ــبــة من  ــارج، ســيــتــمــكــن الــطــل ــخــ ــ ال
عام  لمدة  اإلنجليزية  اللغة  دراســة 
حيث  االبتعاث،  بلد  في  تحضيري 
السنة  هذه  تكاليف  المنحة  تغطي 

أيضاً.
وقـــال إن هـــذه الــمــبــادرات ومــا 
لها  يوجد  ال  مــبــادرات  مــن  سبقها 
مالي  مخصص  وضـــع  وتـــم  مــثــيــل، 
تخصيص  تم  حيث  بــه،  يستهان  ال 
وهــو  ــم،  ــ دره مــلــيــون  و900  مــلــيــار 
الرشيدة  الــقــيــادة  رؤيــة  يعكس  مــا 
واهــتــمــامــهــا بــالــتــعــلــيــم واالرتـــكـــان 
والحضارة،  النهضة  كأساس  عليه 
مدارس  من  التحتية  البنية  ووفرت 
وغير  ومختبرات،  ومعلمين  ومعامل 
الطالب  اجتهاد  إال  يبق  وال  ذلــك، 
مشاركاً  ليكون  الفرصة  واقتناص 

في بناء الوطن واستمرار تقدمه.

عيسى إبراهيم الكتبيسلطان عبداهلل الغيثي

حمدان بشير الكتبي

إبراهيم سليم )أبوظبي( 

رحب الميدان التربوي وأولياء األمور 

في إمارة أبوظبي بمبادرة »خطوة«، 

واستقبل الطلبة وأولياء األمور 

المبادرة بسعادة بالغة٬ مؤكدين أن 

المبادرة تستنهض الهمم٬ وترفع 

سقف التوقعات بالحصول على 

المنحة، وبارقة األمل في تحسين 

المستوى العلمي والتحصيل من أرقى 

الجامعات٬ وأجمع الطلبة وأولياء األمور 

والمتخصصون على أن هذه المبادرة 

تختلف إلى حد كبير من حيث العدد 

ومن حيث معدالت الترشح للحصول 

على المنحة وما تحمله من تسهيالت٬ 

وبارقة أمل لعدد كبير من الطلبة واألسر 

المواطنة المستفيدة من المبادرة٬ 

وهو ما يعني أن 6 آالف أسرة يمكنها 

االستفادة من مبادرة »خطوة«.

وتجدر اإلشارة إلى أنه 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.

تأمين الفرص 
المتكافئة لجميع 

طالبنا 
 

عبدالعزيز المازمي

استثمار 
في الثروة 
البشرية 

 
أحالم الحوسني

دليل على أن نتائج 
الثانوية ليست 

المعيار الوحيد للتميز
 

راشد هاشم

فرصة تاريخية 
ال تعوض أمام 

الطالب 

 خالد علي العبيدلي

ارتقاء 
بالمستوى العلمي 

للطلبة
 

أحمد الخوري

برنامج »خطوة«

تسعى دائرة التعليم واملعرفة من خالل برنامج »خطوة« إلى ابتعاث 
ما يصل إلى 6000 طالب وطالبة إماراتيني ممن يحققون الشروط 

امليّسرة للبرنامج ملواصلة دراستهم اجلامعية يف الواليات املتحدة 
األميركية وكندا، حيث ستغطي حكومة أبوظبي جميع تكاليف 

ابتعاث الطلبة.
يتمّيز برنامج »خطوة« مبعايير قبوله املبّسطة، حيث ميكن خلريجي 

املرحلة الثانوية من املدارس احلكومية واخلاصة ومدارس الشراكات 
التعليمية يف أبوظبي تقدمي طلبات االنضمام للبرنامج يف حال 

حتقيقهم معداًل عامًا ال يقل عن 65% يف الصف الثاني عشر، 

ونتيجة ال تقل عن 3.0 يف امتحان الكفاءة اللغوية يف اإلجنليزية 
»آيلتس«. كما وتنطبق ذات الشروط على خريجي اخلدمة الوطنية 

من غير احلاصلني على درجة البكالوريوس، علمًا أنه سيتم منح 
األولوية للمرشحني املستوفني للشروط من العائالت املستفيدة من 

برامج الدعم االجتماعي.
ويف حال عدم امتالك الطلبة للمهارات اللغوية املطلوبة للدراسة 
يف اخلارج، سيتمكن الطلبة من دراسة اللغة اإلجنليزية ملدة عام 

حتضيري يف بلد االبتعاث، حيث تغطي املنحة تكاليف هذه السنة 
أيضًا.

ويوّفر البرنامج فرصًة ممّيزة لهؤالء الطلبة لاللتحاق بإحدى 
الكليات املجتمعية احملددة يف الواليات املتحدة األميركية وكندا ملدة 

سنتني، ومن ثم حتويل ساعات الدراسة املعتمدة ألي جامعٍة عاملية أو 
محلية من اختيارهم عند استيفاء الشروط الالزمة والدراسة لعامني 

إضافيني للحصول على درجة البكالوريوس.
وسيقيم الطلبة خالل فترة دراستهم يف الكليات املجتمعية مع عائالت 

مضيفة يف دولة الدراسة، حيث اختارت دائرة التعليم واملعرفة هذه 
العائالت بالتعاون مع أهم املنظمات املختصة بتأمني العائالت املضيفة 

يف دول أميركا الشمالية.

معلمــــون وطلبـــة وأوليـــاء أمـــور: آفــــاق جديـــدة نحـــو »الخمسين«

تنمية مهارات الطلبة 
في مواجهة تحديات 

المستقبل

 دافع لطالبنا 
نحو االجتهاد لخدمة 

الوطن

النسبة المئوية العالية
قال الطالب حمدان بشير الكتبي، مدرسة خليفة بن زايد للتعليم الثانوي الصف 
الثاني عشر، إن املبادرة هي املنقذ ألبناء الوطن الذين لم يوفقوا يف احلصول على 

النسبة املئوية العالية، وذلك ألسباب رمبا تكون خارجة عن إرادتهم، وهذا يفتح 
باب األمل للطالب وإعطائهم فرصة لتحقيق النجاح والتفوق.

ومن جانبه، قال الطالب سلطان عبداهلل الغيثي، مدرسة خليفة بن زايد للتعليم 
الثانوي، إن املبادرة بارقة أمل لكثير من أبناء الوطن الذين وقفت نسبة النجاح 

والتي قد ال يكون لهم يد فيها، من دون حتقيق حلمهم والوصول لهدفهم، ووافقه 
الرأي الطالب عيسى إبراهيم الكتبي، مؤكدًا أن هذه املبادرة تعبر عن مدى اهتمام 
القيادة الرشيدة وانشغالها الدائم بأبناء الوطن وتأمني مستقبلهم ليكونوا فاعلني 

ومشاركني يف نهضة الوطن.

القادم أفضل
 قال الطالب راشد محمد إنه فور تداول 

أخبار املبادرة شعر بالسعادة، وحرص 
على متابعتها وقراءة ما جاء عنها، وأنه 
قادر على أن يكون من أولئك احلاصلني 

على املنحة، ونشكر قيادتنا الرشيدة 
على دعمها ألبنائها الطلبة، وبناء 

حاضرهم ومستقبلهم، وهناك شعور 
دائم بأن القادم أفضل، وأن حكومتنا 
تبني أسسًا ألجيال قادمة، ونحن يف 

خدمة وطننا، وأن نكون مساهمني يف 
استمرار رفعته.
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صباح الخير

تفاؤل الشباب 
العــــربــــــي

قبل سنوات ليست بالبعيدة كثيراً، ُسئل الدبلوماسي الجزائري 
بالمجمع  مــحــاضــرتــه  عــقــب  اإلبــراهــيــمــي  األخــضــر  الــمــخــضــرم 
حال  ينصلح  »متى  ومحدداً:  عميقاً  سؤاالً  أبوظبي  في  الثقافي 
األمة العربية؟«، فرد الرجل بإجابة أعمق: »ينصلح الحال عندما 
أوراق  بتزوير  عربيين  شابين  لقيام  أدت  التي  األسباب  نعالج 
آالف  واالنتقال  الحقيقية  صفتهما  غير  صفة  وانتحال  رسمية 
معرفة  سابق  ال  شخصية  الغتيال  مدمر  فقير  بلد  إلى  األميال 
إرهابي  الشابين في عمل  تورط  إلى  الرجل يشير  كان  به«.  لهما 

نفذاه في أفغانستان التي كانت تشهد حرباً بين رفاق األمس.
 كان اإلحباط واليأس الذي يسود مجتمعات عدة أحد األسباب 
اإلجرامية  واألجندات  اإلرهابية  األفكار  ألصحاب  هيأت  التي 
وتجنيدهم  الــعــربــي  الــشــبــاب  مــن  بالكثير  للتالعب  الــفــرصــة 
قذرة  حرب  أتون  في  بهم  والــزج  الخبيثة  ومراميهم  لحساباتهم 
صلة  ذات  إجرامية  أنشطة  في  أو  جمل،  وال  فيها  لهم  ناقة  ال 
باإلرهاب كتجارة المخدرات واالتجار بالبشر وتهريب المخدرات.
عدة  مــبــادرات  بزخم  العربي  الشبابي  المشهد  تغير  اليوم،   
انطلقت من بقعة الضوء واألمل بالغد الواعد الذي تمثله إمارات 
بالشباب  للنهوض  الخيرة  ومبادراتها  والعطاء  المحبة  الخير 
إليها  يرنون  وهم  فيهم.  اإليجابية  والطاقة  الــروح  وبث  العربي 
المستقبلية،  تطلعاتهم  وتحقيق  والطموح  لألمل  منارة  باعتبارها 
من  واالستفادة  وأماناتهم  قدراتهم  وإثــبــات  ذواتــهــم  يحقق  بما 

طاقاتهم.
المتخصصة  العالمية  الشركات  إحدى  أجرته  الذي  االستطالع 
وغطى 50 مدينة عربية في 17 دولة أكد ذلك التغيير، وأكد للعام 
اإلمارات  دولة  يختارون  العربي  الشباب  »ثلثي  أن  عشر  الحادي 
الواليات  مثل  دول  على  متفوقًة  بها،  للعيش  األولى  المرتبة  في 
لبلدانهم  الشباب  هؤالء  ويريد  وألمانيا،  وفرنسا  وكندا  المتحدة 

أن تقتدي باإلمارات«.
الذي تجريه شركة »أصداء بي سي دبليو«  وأوضح االستطالع 
هذا  اإلمارات  دولة  شعبية  »أن  األول  أمس  ونشرته   ،14 الـ للعام 
العام كمكان مفضل للعيش وصلت إلى أعلى مستوياتها، منذ بدأ 
حيث   ،2012 عام  في  الخصوص  بهذا  ســؤال  ُطــرح  االستطالع 
مفضل  كبلد  حينها  اإلمــارات  دولة  المشاركين  من   %37 اختار 

المتحدة«.  والواليات  فرنسا  وتلتها  للعيش، 
 لذلك من المهم للجميع االستفادة من تفاؤل الشباب العربي، 
والتوقف أمام دعوة فارس الطموح والتميز صاحب السمو الشيخ 
مجلس  رئيس  الــدولــة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشــد  بن  محمد 
بأن  الحكومات  لجميع  ورسالته  اهلل،  رعــاه  دبــي،  حاكم  الــوزراء 
األكبر  التصويت  هي  باتجاهك  أو  عنك  بعيداً  الناس  »حركة 
واألصدق على نجاح تجربتك«، وحفظ اهلل اإلمارات منارة لألمل 

واإلنجاز. والفرح 

علي العمودي

ali.alamodi@alittihad.ae

ــفــت الــعــمــيــد مــحــمــد عــبــداهلل  ل
السنوية  الخطة  أن  ــى  إل الــزعــابــي 
ــلــدفــاع الــمــدنــي  لــلــقــيــادة الــعــامــة ل
اإلقليمية  اإلدارات  مــع  بالتنسيق 
إطــالق  تتضمن  األمــنــي،  واإلعـــالم 
ــي تحوي  ــت عـــدد مـــن الــحــمــالت ال
بدورها على مبادرات فرعية، تمثلت 
إلى  والموجهة  مــبــادرات،   303 في 
وبــعــدة  المجتمع  ــح  شــرائ مختلف 
لغات ويتم تنفيذها مدار العام. وقال 
لـ»االتحاد«:  الزعابي  محمد  العميد 
والــحــمــالت  ــادرات  ــبـ ــمـ الـ ــلــك  ت إن 
مجتمع  في  الحياة  جــودة  من  تعزز 
األرواح  على  وتــحــافــظ  ــارات،  ــ اإلمـ
والــمــمــتــلــكــات، فــضــاًل عـــن الـــدور 
تنفيذ عمليات  المتمثل في  الوقائي 
في  المفاجئ  والتفتيش  التفتيش 
لضمان  والمباني  المنشآت  مختلف 

السالمة للجميع.
وذكر أنه من أهم الحمالت الرئيسة 
التي تم إطالقها »داركم أمانة« والتي 
امتدت خالل 4 أشهر، وتندرج تحتها 
ــبـــادرات  عـــدة حــمــالت فــرعــيــة ومـ
الوقائية  الثقافة  رفــع  ــى  إل تــهــدف 
الحريق،  مع  األولي  التعامل  وكيفية 
وذلك بتعريف أفراد المجتمع بكافة 
التدابير  اتــخــاذ  بكيفية  شــرائــحــه 
نشوب  خطر  من  الــالزمــة  الوقائية 
والقضاء  حدوثها،  ومنع  الحرائق، 
اإلجـــراءات  وبيان  المسببات،  على 

الحرائق،  حــاالت  لتجنب  الوقائية 
وقــوعــهــا.  ــاء  ــن أث الــتــصــرف  وكيفية 
بــإجــراءات  التوعية  تمت  وأضـــاف: 
السالمة في المنزل وأهمية كاشف 
بالقرار  المجتمع  وتعريف  الدخان، 
الــخــاص بــإلــزامــيــة تــركــيــب كاشف 
الـــدخـــان، وأهــمــيــة نــظــام حصنتك 
بيان  ويتم خاللها  السكنية،  للمنازل 
الحريق  مخاطر  من  الوقاية  أهمية 
والمطابخ  الــمــنــازل  فــي  ومسبباته 

والخيم الرمضانية.
وذكر أن هناك مبادرة معنية بفئة 
كبار المواطنين وذلك بتعريف األسر 

والــعــمــالــة الــمــســاعــدة بــاإلجــراءات 
وقــوع  عند  الفئة  هــذه  مــع  المتبعة 
اإلصابات  لتجنب  الحريق  حــوداث 
والوفيات، وذلك بالتعاون مع مختلف 
تنمية  وزارة  منها،  الداعمة  الجهات 
ووزارة  الوطني  واإلسعاف  المجتمع 

وهيئة الصحة.
ــالق  ــم إطــ ــ وأشــــــــار إلـــــى أنـــــه ت
تتضمن  غــايــتــنــا«  »وقــايــتــكــم  حملة 
إلــى  الــتــعــرض  بمخاطر  الــتــعــريــف 
المنشآت  وسالمة  الشمس،  أشعة 
بتعريف أصحاب المنشآت التجارية 
السالمة  باشتراطات  والصناعية 

والوقاية والتدريب بكيفية استخدام 
ــع مستوى  ــ ورف الــحــريــق  ــات  طــفــاي
ــإجــراءات  ب العاملين  لـــدى  الــوعــي 
أثناء  المتعلقة  ــرى  واألخــ اإلخـــالء 
التعامل مع المواد الخطرة. وأضاف 
الزعابي: هناك كذلك حملة مخاطر 
تعطلها  عند  الكهربائية  المصاعد 
بالتعاون  اإلصــابــات  تجنب  وكيفية 
إلى  مشيراً  الوطني،  اإلســعــاف  مع 
أن تــلــك الــحــمــالت وجــهــت ألفـــراد 
الورقية  المنشورات  عبر  المجمتع 
التوعية  ومــقــاطــع  ــيــة،  ــكــتــرون واإلل

المصورة والزيارات الميدانية.

دبي )االتحاد(

اهلل  عبد  الفريق  معالي  استقبل 
لشرطة  العام  القائد  المري،  خليفة 
ــرة  ــمــدي ال ــول  ــ ب كــاثــريــن دي  دبــــي، 
ــي  األوروب االتــحــاد  لوكالة  التنفيذية 
»الــيــوروبــول« والــوفــد الــمــرافــق لها، 
دبي،  شرطة  نادي ضباط  في  وذلك 
إبراهيم  خليل  خبير  اللواء  بحضور 
العام  القائد  مساعد  الــمــنــصــوري، 
ــواء  ــل ــشــؤون الــبــحــث الــجــنــائــي، وال ل
العامة  اإلدارة  مدير  الجالف،  جمال 
لــلــتــحــريــات والــمــبــاحــث الــجــنــائــيــة، 
حــارب،  ثــانــي  محمد  عيد  والعميد 
لمكافحة  ــة  ــام ــع ال اإلدارة  مــديــر 
عقيل  محمد  والعميد  الــمــخــدرات، 
العامة  اإلدارة  مــديــر  نــائــب  أهــلــي، 
للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون 
البحث والتحري، وعدد من الضباط. 

ورحب معاليه بالوفد الضيف، مؤكداً 
دبي  لشرطة  العامة  القيادة  حــرص 
عــلــى تــعــزيــز عــالقــاتــهــا وشــراكــاتــهــا 
والخبرات  المعارف  وتبادل  الدولية 
في  الشرطية  التطبيقات  وأفــضــل 
مختلف المجاالت الشرطية واألمنية، 

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين 
ووكالة  دبــي  لشرطة  العامة  القيادة 
االتــحــاد األوروبـــي »الــيــوروبــول« في 
والخبرات  المعلومات  تبادل  مجال 
بكافة  الجريمة  ومكافحة  والتدريب 

أشكالها.

أشار العميد محمد عبداهلل الزعابي إلى إطالق مبادرات مختلفة 
منها مبادرة »كسوة الشتاء للعمال« املعنية بحمايتهم من موجات 

البرد والتأكيد على أنهم جزء ال يتجزأ من منظومة العمل، وعنصر 
أساسي وإيجابي يف اإلدارة، والتأكيد على أهمية ما تقدمه إدارة 

الدفاع املدني من خدمات مجتمعية تعزز احلماية املدنية وحتافظ 
على أمن وسالمة املجتمع. وأكد مواصلة إدارة الدفاع املدني إطالق 

وتنظيم احلمالت واملبادرات وغيرها من البرامج التي ترفع من 
مستوى الوعي لدى كافة شرائح املجتمع بأهمية التحقق من 

اشتراطات األمن والسالمة يف مختلف املواقع، للتقليل واحلد من 
حوادث احلرائق، واحلفاظ على األرواح واملمتلكات.

»كسوة الشتاء للعمال«  

:» مدير الدفاع المدني في رأس الخيمة لــ »

ألـف مستفيـد مـن حمـالت 

التـوعـيــة العــام املـاضــي 144
هدى الطنيجي )رأس الخيمة(

كشف العميد محمد عبدالله 

الزعابي مدير إدارة الدفاع 

المدني في رأس الخيمة، أن 

الحمالت والمبادرات التي تم 

إطالقها خالل العام الماضي 

2021، استفاد منها نحو 

144446 مستفيدًا. 

»داركم أمانة« تهدف إلى رفع الثقافة 
الـوقــائيــــــة والتعامــــــل األولــــي مــــع الحــريـــــق

إطالق 303 مبادرات 
موجهة إلى مختلف 

شرائح المجتمع

محمد عبدهللا الزعابي

»صحتكم تهمنا« في شرطة الشارقة

الشارقة )االتحاد( 

املنطقة  إدارة شرطة  نظمت 
لشرطة  العامة  بالقيادة  الوسطى 

مجموعة  مع  بالتعاون  الشارقة، 
الرعاية  ومراكز  املستشفيات  من 

منها مستشفى »ان ام سي رويال« 
عجمان  ومستشفى  الشارقة، 

التخصصي، وشركة »يف بي ام« 
مبادرة  وغيرها،  الصحية  لرعاية 
تعزيزًا  ملوظفيها،  صحية  توعوية 

الصحية، بهدف  جلودة احلياة 
أهمية  حول  املنتسبني  توعية 

اتباع أمناط حياة صحية للحد 
والتشجيع  األمراض،  مخاطر  من 

وتبني  املبكر،  التشخيص  على 
الوقائية  الصحية  السلوكيات 

األمراض. على  للسيطرة 
وشارك يف احلملة عدد من األطباء 

الفحوصات  أجروا  واملمرضني، 
تضمنت  القيادة،  ملنتسبي  املختلفة 

الدم  فحوصات خاصة بضغط 
إلى جانب تقدمي  والسكري، 

للمرضى،  الطبية  االستشارات 
املشاكل  الذين يعانون من بعض 

الصحية.

إجراء الفحص لمنتسبي شرطة المنطقة الوسطى بالشارقة )من المصدر(

املري يبحث تعزيز التعاون بني شرطة دبي و»اليوروبول«

إحصائيات  

إحصائيات  اللقاء  استعرض 
القيادة  الدولي بني  التعاون 

وسلطات  دبي  لشرطة  العامة 
الدولية،  القانون  إنفاذ 

باإلضافة إلى تقدمي شرٍح 
العاملية  القمة  نتائج  حول 

استضافتها  التي  الشرطية 
شرطة دبي يف شهر مارس 

القمة  انعقاد  وخطة  املاضي، 
2023، ويف  الشرطية لعام 
اللقاء، أهدى معالي  ختام 

الفريق عبد اهلل خليفة 
املري، كاثرين دي بول، درعًا 

زيارتها  مبناسبة  تذكارية 
دبي. لشرطة  العامة  للقيادة 

تبني السلوكيات الصحية الوقائية
 للسيطرة على األمراض

يستــولـــي علــى إيـــراد مــزرعـة ملـدة 22 عامـًا 

ألزمته المحكمة بدفع 1.25 مليون درهم

الظفرة( )منطقة  الرفاعي  إيهاب 

ــرى في  ــدة مـــع أخــ ــركــت ســي اشــت
عــام  مــن  بــالــنــصــف  مــزرعــة  ملكية 
المزرعة  إدارة  الرجل  وتولى   2000
ولم  إيراداتها  على  استولى  أنه  إال 
المزرعة  ــراد  إي من  السيدة  تتسلم 
عاما.   22 على  يزيد  ما  أي  شيئا  
ــة ويــنــتــفــع  ــزرع ــم ــل ــو مــســتــغــل ل ــ وه
كامل  عــلــى  ويتحصل  بــمــفــرده  بــهــا 
الشهري  ــراد  ــ اإلي ســـواء  ــهــا  ــرادات إي
المتحصلة  اإليرادات  أو  المخصص 
مــن اســتــغــالل مــســاحــات الــمــزرعــة 
طالبت  وقد  المحاصيل،  زراعة  في 
إيــــرادات  مــن  بنصيبها  الــمــدعــيــة 
عليه  المدعى  تسلمها  التي  المزرعة 
إلى اآلن إال أن المدعى عليه رفض 
باالستيالء  يقوم  زال  ومــا  الــســداد 

المزرعة. كامل  على 
المدعى  بإلزام  المدعية  وطالبت 
ــدره  وق مبلغا  لها  يـــؤدي  ــأن  ب عليه 
من  نــصــيــبــهــا  ــم  ــ دره  6.000.000

ــخ  ــاري ــذ ت ــن ــة م ــمـــزرعـ إيـــــــرادات الـ
وإلــــزام  اآلن  وحـــتـــى  تــخــصــيــصــهــا 
للمدعية  ــؤدي  ي بــأن  عليه  المدعى 
درهــم   5.000.000 وقــدره  تعويضا 
الــمــاديــة التي  ــرار  عــن كــافــة األضــ

الفائت. لحقت بها وعن الكسب 
وعقب تداول القضية في الجلسات 
قضت محكمة العين االبتدائية بإلزام 
للمدعية  يــؤدي  ــأن  ب عليه  المدعى 
الـــمـــزرعـــة حتى  إيـــــــرادات  صـــافـــي 
بمبلغ  الحالي  العام  من  مايو  شهر 
درهم   1.125.507.50 قدره  إجمالي 
)مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف 

وإلـــزام  ــم  دراهـ وسبعة  وخمسمائة 
للمدعية  يــؤدي  ــأن  ب عليه  المدعى 
األضرار  كافة  عن  الجابر  التعويض 
قدره  إجمالي  بمبلغ  واألدبية  المادية 
وإثبات  درهم  ألف  مائة   )100.000(
ــول  ــة لــنــصــف أصـ ــمــدعــي ــة ال ــي أحــق
ــمــصــروفــات الــثــابــتــة(  ــمــزرعــة )ال ال
تفصيال  والـــواردة  الــدعــوى  مــوضــوع 

الخبير. بتقرير 
حيثيات  ــي  ف الــمــحــكــمــة  ــدت  ــ وأك
حكمها أن المزرعة قد حققت صافي 
 2022/5/31 تاريخ  حتى  إيــرادات 
 2.431.015 قـــدره  إجــمــالــي  بمبلغ 
منه  المدعية  نصيب  ليكون  درهــم 
ولــم  ــم  درهـ  1.215.507.50 مبلغ 
ما  للمحكمة  عليه  الــمــدعــى  يــقــدم 
للمدعية  المبلغ  لهذا  ســداده  يثبت 
ــه بـــه لها  ــت ــمــا يــثــبــت إشـــغـــال ذم وب
بــإلــزام  المحكمة  تقضي  ــم  ث ومـــن 
للمدعية  ــؤدي  ي بــأن  عليه  المدعى 
 1.215.507.50 قدره  إجماليا  مبلغا 

درهم.

إلزام المدعى عليه بأن 
يؤدي للمدعية صافي 
إيرادات المزرعة حتى 

شهر مايو الماضي

طقـس صحــو 
بوجه عام اليوم

أبوظبي )وام(

 توقع املركز الوطني لألرصاد 
أن يكون الطقس اليوم صحوًا 

بوجه عام وغائمًا جزئيًا 
أحيانًا شرقًا، ومتيل درجات 

احلرارة لالنخفاض، ورطبًا لياًل 
وصباح غد مع فرصة تشكل 
الضباب أو الضباب اخلفيف 

على بعض املناطق الساحلية 
والداخلية، والرياح خفيفة 

إلى معتدلة السرعة تنشط 
أحيانًا مثيرة للغبار نهارًا.  

وقال املركز يف بيانه اليومي إن 
الرياح ستكون جنوبية شرقية 

إلى شمالية غربية / 15 إلى 
25 تصل إلى 35 كم/س ويكون 
املوج يف اخلليج العربي خفيفًا 

إلى متوسط أحيانًا ويحدث 
املد األول عند الساعة 13:19 

واملد الثاني عند الساعة 00:16 
واجلزر األول عند 18:19 

واجلزر الثاني عند الساعة 
06:59.. ويف بحر عمان يكون 

املوج خفيفًا ويحدث املد األول 
عند الساعة 09:05 واملد الثاني 

عند الساعة 21:00 واجلزر 
األول عند الساعة 15:15 

والثاني عند الساعة 03:17.

عبد اهلل المري خالل االستقبال )من المصدر(
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لها مردود اقتصادي في إنتاج العسل 

436 نباتـًا بريـًا تحتضنهـا جبـال الساحـل الشـرقـي

فهد بوهندي )الفجيرة(

انتعاش  الصيف  نهاية فصل  مع  يبدأ 
ــبــريــة فــي الــســاحــل  مــوســم الـــزهـــور ال
بمنظر  تتمتع  حيث  لــلــدولــة،  الشرقي 
جمالي رائع وخصوصا األنواع المنتشرة 
هو  مــا  ومنها  الجبلية،  المناطق  فــي 
مشترك بين النظام الصحراوي والنظام 
المناخ  إن  حيث  الطبيعي،  الصخري 
ــارات صــحــراوي جـــاف ولكن  ــ فــي اإلمـ
الجبلية  الشرقي  الساحل  جغرافيا  في 
باقي  عن  الحرارة  درجات  فيها  تختلف 
ــر على  أث لــه  كــان  مما  ــة،  ــدول ال مناطق 
الغطاء النباتي الطبيعي، والذي عاد أثره 
على الجبال التي تكتسي بتنوع فريد من 

النباتات المحلية واألعشاب المختلفة.
الحنطوبي  فاطمة  المهندسة  وأكــدت 
والزهور  النباتات  أن  البيئية  الخبيرة 
ــواع  أن عــدة  إلــى  تصنيفها  تــم  المحلية 
ظل  أشجار  إلى  منها  االستفادة  حسب 
ونباتات عالجية، ونباتات رعوية، وزهور 
محلية، واألخيرة لها دور كبير في إنتاج 

العسل المحلي في الساحل الشرقي.
في  ــزهــور  »ال الحنطوبي:  وأضــافــت 
إمــارة  جبال  فــي  أو  الشرقي  الساحل 
ــوروث طبيعي  ــ م إال  هــي  مــا  الــفــجــيــرة 
في  الطبيعية  البيئة  بــه  تتميز  وطــابــع 
للشرح  نتطرق  وحين  الفجيرة،  إمـــارة 
واستخداماتها  الطبيعية  النباتات  عن 

ذات  واألخــرى  منها،  المزهر  خصوصاً 
من  كثير  فهناك  الجمالية،  األهــمــيــة 
أوسع  بشكل  تنمو  والتي  البرية  الزهور 
تم  وغالبيتها  الجبلية  البيئة  نطاق  في 
الفجيرة،  دبا  مدينة  جبال  في  رصدها 
يناير  إزهارها من  ذروة  فترات  وحددت 

إلى أبريل.
في  المحلية  الــنــبــاتــات  أن  ــدت  ــ وأك
البيئة اإلماراتية لها القدرة على تطوير 
المياه  ظــروف  فــي  الطبيعية  المناظر 
إلى  يــؤدي  مما  المياه،  ونقص  المالحة 

تقليل استخدام المياه في تنمية المناظر 
ــكــون لــلــحــفــاظ على  الــطــبــيــعــيــة، وســي
كنباتات  واستخدامها  المحلية  النباتات 
إضافية  ميزة  الحدائق  تنسيق  في  زينة 
في  دور  لها  كما  اقتصادي،  مــردود  لها 
في  المحلي  البيولوجي  التنوع  حفظ 
دولة اإلمارات التي تضم أكثر من 436 
تنتشر على  المحلية،  النباتات  من  نوعاً 
مساحات خضراء في منطقة واسعة من 
المزروعة  الغابات  منها  حيث  الــدولــة، 
أكثر من  المستوردة مثل زراعة  باألنواع 

لتعزيز  الــغــابــات  مــن  هكتار  ألــف   330
 2009 عــام  حتى  التربة  على  الحفاظ 
ومنها األراضي الزراعية اإلنتاجية حيث 
في  الــزراعــيــة  ــي  األراضـ مساحة  تقدر 

اإلمارات بنحو 75283 هكتاًرا.
 وأضـــــافـــــت: هـــــذه الـــمـــســـاحـــات 
الــمــســتــوردة  ــواع  ــ األن ذات  الــخــضــراء 
المياه  مــن  الــمــائــة  فــي   80 تستهلك 
تلبية  ويتم  مختلفة،  تخضير  لمشاريع 
على  الطلب  من  الكبيرة  الكمية  هذه 
البحر  مياه  تحلية  خــالل  مــن  المياه 
الطاقة  من  كبيرة  كميات  تتطلب  التي 
أكسيد  ثاني  من  هائلة  كميات  وتطلق 
الكربون، وجميعها لها تأثير سلبي على 
الرعي  إلى  باإلضافة  البيئية،  النظم 
ــحــضــري، وتــمــتــاز  الــجــائــر والــنــمــو ال
واألفالج  العيون  بوفرة  الجبلية  البيئة 
والعيون  الطبيعية،  والبيئات  المتنوعة، 
نظراً  البيئات  أهم هذه  أحد  والينابيع 
ووفرة  العالي  الحيوي  وتنوعها  لغناها 
في  يــزداد  الذي  فيها  النباتي  الغطاء 
بين  ما  الحرارة  درجات  اعتدال  فترة 
كل  مــن  أبــريــل  شهر  نهاية  إلــى  يناير 
النباتات  أو  الطبيعية  فالزهور  عــام. 
كثيرة  الشرقي  الساحل  في  المزهرة 
مختلفة  جــذابــة  ألــوان  وذات  ومميزة 
قديما  الــعــالج  فــي  يستخدم  مــا  منها 
ومنها ما هو ذو قيمة رعوية ومنها ما 

هو مثمر ومغذ. 

رقعة خضراء من النباتات البرية في جبال الساحل الشرقي )تصوير صادق عبداهلل(

فاطمة  املهندسة  قالت 
البيئية:  اخلبيرة  احلنطوبي 

البرية  النباتات  من هذه 
الذي  املنطقة اخلنصور  يف 
الرعوية  النباتات  من  يعد 

والفاكهة  واألزهار  والسيقان 
الصاحلة لألكل يف أول 

ظهورها كما ميكن شرب 
أيضا  وتستخدم  عصارتها، 

يف الطب كعالج الرتفاع 
ضغط الدم، وأمراض الكبد 

للخنصور  الهضم.  وعسر 
للزهرة  مختلفة،  ألوان 

لون يحدد نوعا معينا من 
كما  لها،  النباتية  العائلة 

يوجد نبات »العوسج« من 
الطبيعية  احمللية  النباتات 

يف الساحل الشرقي ينمو يف 
الساحل  التربة احلصوية يف 

سيقانه  تستخدم  الشرقي 
يف إنتاج الفحم واحلطب، 

نباتات  من  »العسبق«  كذلك 
اجلبل وله دور أيضًا يف إنتاج 

حيث  واإلشعال  الطاقة 
اجلافة  سيقانه  تستخدم 

يف إشعال املوقد وله منظر 
يستخدم  كما  جمالي، 
العسبق كذلك يف بناء 

إضافة  القدمية.  املساكن 
إلى نبات »األشخر« من 

العصارة  النباتات ذات  فئة 
بشكل  ينمو  احلليبية 

واسع يف الساحل الشرقي 
االستعماالت،  كثير  وهو 
ويرعى  كعالج  يستخدم 

عسل  لينتج  النحل  عليه 
نبات األشخر، ومن األعشاب 

نبات  الرعوية  اجلبلية 
»احلوا« ينمو يف اجلبال 

والوديان.

بناء القدرات

رصد معظمها في جبال 
مدينة دبا الفجيرة وذروة 
إزهارها من يناير إلى أبريل

فاطمة الحنطوبي

تأثيــــــر إيجابــــــــي لدرجــــــات الحـــــرارة علـــــى الغطـــــــاء النبــــاتـــــــي الطبيعـــــي

1078 مخالفة لـ »راقب« 
منذ بداية العام

مريم بوخطامين )رأس الخيمة( 

شددت دائرة اخلدمات العامة يف 
رأس اخليمة على جميع مرتادي 

واملناطق  والشواطئ  املتنزهات 
الغطاء  على  باحملافظة  البرية، 

النباتي وعدم إشعال النار يف 
لها،  املخصصة  األماكن  غير 

مشيرة إلى أن إشعال النار يف 
غير األماكن املخصصة لها ودون 

ُيعد  الالزمة،  االحتياطات  اتخاذ 
وعقوبتها  البيئة،  لنظام  مخالفة 

املخالفات  أنظمة  ضمن  مرصودة 
إلى غرامة  التي قد تصل  البيئية 
مالية وفق ما نصت عليه الالئحة 

املخالفات  حول  التنفيذية 
بالطبيعة. املتعلقة  البيئية 

املهندس خالد فضل  وأكد 
العلي مدير عام دائرة األشغال 

أهمية  اخليمة،  برأس  العامة 
على  باحلفاظ  اجلمهور  تثقيف 

والشوارع  البحرية  الشواطئ 
تلويثها  وعدم  العامة،  واملرافق 

املخلفات يف غير األماكن  بإلقاء 
لها. املخصصة 

ولفت أن اخلدمة سجلت منذ 
الثامن عشر  بداية يناير حتى 
 1078 من الشهر اجلاري حوالي 

الشواء  أو  النيران  مخالفة إشعال 
على األرض مباشرة يف األماكن 

العامة غير املسموح بها من 
الدائرة ضمن البند )31( والتي 
مت ضبطها يف الشواطئ واملرافق 

والشوارع، وغيرها من  العامة 
األماكن يف اإلمارة، موضحًا أنه 

مت توزيع دوريات »راقب« حسب 
على  لإلمارة  جغرايف  تقسيم 
مناطق  وتشمل  مناطق،  سبع 

رأس اخليمة كافة، وذلك يف إطار 
الوعي لبيئة  احلرص على نشر 

على  واحلرص  مستدامة،  صحية 
إمارة نظيفة وغير ملوثة  خلق 

جماليًا. 

 أحد شواطئ رأس الخيمة )من المصدر(

ضرورة تثقيف الجمهور 
بالحفاظ على الشواطئ 

البحرية والشوارع 
والمرافق العامة

خالد فضل العلي 

»السالمة الغذائية« 
تشارك في ورشة جمع 

العينات المخبرية

أبوظبي )االتحاد(

والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة  شاركت 
التي نظمتها  العمل  الغذائية يف ورشة 

بالتعاون  للدواجن«  »العجبان  شركة 
البيطرية، وذلك  اإلمارات  مع جمعية 
للتدريب على أحدث الطرق يف مجال 

للكشف  وحتليلها  املخبرية  العينات  جمع 
النباتية واحليوانية، ومبا  عن األمراض 

العاملية. املعايير  أعلى  مع  يتالءم 
الرسمي  املتحدث  وأكد بدر الشحي، 

والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة  باسم 
أهمية  »الهيئة تولي  أن  الغذائية على 

واحليوي،  الغذائي  األمن  لتعزيز  كبيرة 
املستدامة  التنمية  مفاهيم  تبني  عبر 

يف  احلديثة  التكنولوجيا  وتوطني 
والدواجن،  احليوانات  تربية  عمليات 

عن  فضاًل  الزراعية،  العمليات  ومختلف 
مكانتها  وترسيخ  احمللية  املنتجات  دعم 

يف السوق احمللية ودعم العاملني يف 
والغذاء وبناء قدراتهم  الزراعة  قطاع 

عن  معربًا  واملعرفية«،  التخصصية 
شركة  مع  املثمر  بالتعاون  سعادته 

اإلمارات  وجمعية  للدواجن،  العجبان 
إلجناح  املشترك  والعمل  البيطرية 

أهدافها. وحتقيق  الورشة 
وقال الشحي إن الهيئة تعمل من خالل 

ومراقبة  تطوير  على  استراتيجياتها 
وفعالة،  ُمستدامة،  غذاء  منظومة 

التنمية  متكني  وخطط  ومتكاملة،  ومرنة، 
واالستثمار،  االبتكار،  عبر  الزراعية 

وتعزيز  اجليدة،  املمارسات  وتعزيز 
املنتج احمللي، ورفع مستوى وعي  تنافسية 

النبات  صحة  لتعزيز  املجتمع  ومشاركة 
واحليوان مبا يسهم يف تعزيز األمن 

الغذائي. احليوي وحتقيق األمن 
العجمي،  عزت  محمد  الدكتور  وعبر 

للدواجن  العجبان  مدير عام شركة 
بالتعاون مع هيئة  الشركة  عن اعتزاز 

الغذائية  والسالمة  للزراعة  أبوظبي 
البيطرية يف مجال  اإلمارات  وجمعية 

يف  التخصصية  اخلبرات  وتبادل  التدريب 
من  والنباتات  احليوانات  حماية  مجال 

األمراض.

بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

استراتيجية لزراعة النخيل بالسودان

الخرطوم )االتحاد(

بكر  أبــو  الدكتور  معالي  شهد 
ــشــري وزيــــر الـــزراعـــة  ــب عــمــر ال
السودان،  جمهورية  في  والغابات 
الجنيبي  حميد  محمد  وحــمــد 
ــر الــــدولــــة بـــالـــخـــرطـــوم،  ــي ســف
ــور عــبــد الــوهــاب زايـــد،  ــت ــدك وال
الدولية  خليفة  جائزة  عام  أمين 
الزراعي،  واالبتكار  التمر  لنخيل 
القومية  االستراتيجية  إطـــالق 
التمور  ــاج  ــت وإن النخيل  ــزراعــة  ل
وتدشين  السودان،  جمهورية  في 
ةُ التمور( أمس  كتاب )المجهول ُدرَّ
بالعاصمة  السالم  بفندق  األول 
الخرطوم، بحضور الدكتور أحمد 
أمناء  مجلس  رئيس  قنيف،  علي 
النخيل  ورعــايــة  فــالحــة  جمعية 
أحمدو،  غانا  وبــابــا  السودانية، 
األغذية  لمنظمة  المقيم  الممثل 
بجمهورية  ــاو(  ــفـ )الـ والـــزراعـــة 

السودان.
وقال أبوبكر البشري إن الخطة 
االستراتيجية القومية للتطوير قد 
وضعف  قــوة  نقاط  على  احــتــوت 
ــالــســودان  قــطــاع نــخــيــل الــتــمــر ب
)الــتــحــلــيــل الـــربـــاعـــي لــلــقــطــاع( 
ــة والــرســالــة، إضــافــة إلى  ــرؤي وال
المحاور األساسية التي تم وضعها 
تنفيذية  استراتيجية  كــأهــداف 
وإطــاراً  وقيماً  مستهدفات  تشمل 
البيانات،  بقواعد  ومرتبطة  زمنياً 
واإلنـــتـــاج واإلنــتــاجــيــة والــجــودة، 
واإلكثار والتنوع الوراثي، والعمليات 
ــيـــدة، واآلفـــــات  ــة الـــجـ ــيـ ــزراعـ الـ
واألمراض، وعمليات الحصاد وما 
بعد الحصاد والتصنيع والتصدير 

والتطوير  والــبــحــوث  والــتــســويــق 
واإلرشـــــاد الـــزراعـــي والـــقـــدرات 
والبنيات  والمؤسسية  البشرية 

التحتية ذات الصلة.
الجنيبي  مــحــمــد  حــمــد  ــد  ــ وأك
البلدين  بــيــن  الــصــداقــة  أهــمــيــة 
التواصل مع األشقاء  ومد جسور 
مــن خـــالل الــتــعــاون واالحـــتـــرام، 
الــذي  الطيب  األثـــر  ــى  إل مشيراً 
العربية  الدول  في  الجائزة  تركته 
اإلمكانات  إلى  وأشار  والعالمية. 
التي يزخر بها السودان من أراٍض 
ــاه وثــقــافــة زراعــيــة  صــالــحــة ومــي
تمثل فخراً لتجد طريقها للتطوير 
باالستفادة  الــمــهــرجــانــات،  عبر 
ــارات في  ــ ــة اإلمـ مــن تــجــربــة دولـ

ــر الــدكــتــور  ــمــجــال. وعــب ــذا ال هـ
عــن سعادته  ــد  زاي الــوهــاب  عبد 
في  ــوة  اإلخــ مــع  ــفــرح  ال بتقاسم 
إطــالق  عــبــر  الشقيق  الـــســـودان 
لتطوير  القومية  االستراتيجية 
قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور 
تدشين  إلــى جانب  الــســودان  في 
ةُ التمور( الذي  كتاب )المجهول ُدرَّ
للجائزة  العامة  صدر عن األمانة 
خالل  الماضي  مــارس  شهر  في 
السابع  الــدولــي  المؤتمر  أعمال 
الذي  الكتاب  هذا  التمر،  لنخيل 
تأصيل  في  فارقة  عالمة  يعتبر 
صــنــف الـــمـــجـــهـــول، وتــصــحــيــح 
بين  االسم  رافقت  التي  األخطاء 

مختلف اللغات واللهجات.

 خالل إطالق االستراتيجية )من المصدر(

خارطة طريق لتطوير 
القطاع لمواجهة تحديات 

التغير المناخي 

أبو بكر عمر البشري 

مد جسور التواصل مع 
األشقاء واستثمار إمكانات 

الزراعة بالسودان

حمد محمد الجنيبي
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في ندوة عقدها »تريندز« ومركز الشرق األوسط بجامعة بنسلفانيا

خبراء يستشرفون »آفاق االستقرار اإلقليمي«

ــدوة الــدكــتــور  ــنـ ــتــح أعـــمـــال الـ افــت
التنفيذي  الــرئــيــس  الــعــلــي،  محمد 
ــد حرص  أكَّ الــذي  »تــريــنــدز«،  لمركز 
ــز عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون مع  ــمــرك ال
معرباً  العريقة،  بنسلفانيا  جامعة 
التبادل  برنامج  بتدشين  ترحيبه  عن 
تفعيله  الذي سيتم  والطالبي  البحثّي 
مع  المقبل  الــدراســي  الفصل  خــالل 
البرنامج  إن  وقال  بنسلفانيا.  جامعة 
من  جديدة  مرحلة  يشكل  المتبادل 
الباحثين  تمكين  بــهــدف  ــعــاون،  ــت ال
العلمّي.  البحث  أدوات  من  الشباب 
وأضـــاف أن الــنــدوة تـُـعــدُّ اســتــمــراراً 
بعد  بنسلفانيا  جامعة  مــع  للتعاون 
ــورد  ــع مـــركـــز لـ ــة الـــتـــعـــاون مـ ــجــرب ت
ــه في  ــل ــاً عـــن أم ــا، مــعــرب ــه ــع ل ــاب ــت ال
ــدوة بـــرؤى وتــوصــيــات  ــن أن تــخــرج ال
القرار  وصناع  العلمّي  البحث  تخدم 
ــات  ــحــدي ــت ــل مـــواجـــهـــة ال ــســهِّ ــا ي ــم ب
علياء  رحبت  جانبها،  وفهمها.من 
االتــصــال  قــســم  رئــيــســة  الجنيبي، 
االســتــراتــيــجــي بــمــركــز »تــريــنــدز«، 
مشيرة  والــحــضــور،  بــالــمــشــاركــيــن 
ــدوة تــأتــي في  ــن إلــى أن مــحــاور ال
كبيرة  بتحوالت  العالم  به  يمّر  وقت 
على  انعكست  األخير  العقد  خالل 
من  فيها  واالســتــقــرار  األمــن  حالة 
الدولية  بالقوى  وعالقاتها  ناحية، 
أن  في  أملها  عن  معربًة  المختلفة، 
خبراء  من  تضّم  بما  الندوة  تقدم 
بنَّاءة  أفكاًرا  ورأي  فكر  وأصحاب 
تــدعــم  ورؤى  تــوصــيــات  لــصــيــاغــة 
مسيرة التنمية والسالم واالستقرار 

والعالم. المنطقة  في 
ــد الــخــبــراء الــمــشــاركــون في  ـ وأكَّ
في  واالستقرار  السالم  أن  الندوة، 
تكافل  يتطلب  األوســــط  ق  الــشــر 
الــدول  بين  أكبر  وتــعــاونــاً  الجميع 
الواليات  خاصة  العالمية،  والقوى 
على  إن  وقالوا  األميركية،  المتحدة 
والخليجي  ــركــي  األمــي الــجــانــبــيــن 
ومواجهة  بينهما،  الــفــجــوات  ردم 
يحقق  بما  المشتركة  التهديدات 

واالستقرار. األمن 
دوا على أهمية إعادة ترتيب  كما شدَّ
ألنها  المحليَّة،  السياسات  أولويات 
االستقرار  مستقبل  تحدد  التي  هي 
أهمية  على  دوا  شـــدَّ كما  اإلقليمي، 
لتخفيف  المنطقة  دول  بين  الحوار 
كاّلً  أن  المشاركون،  وأوضــَح  التوتر. 
الخليجي  الــتــعــاون  مجلس  دول  مــن 
ــي حــاجــٍة  ــحــدة فـ ــت ــم والــــواليــــات ال
تبقى  الخليج  منطقة  وأن  متبادلة، 
العالمي  االقتصاد  الستقرار  مركزية 
ولــمــصــالــح الـــواليـــات الــمــتــحــدة في 
وخارجه.واستهلت  األوســط  الشرق 
الحوسني،  العنود  الــنــدوة  أعــمــال 
بمركز  اإلعــالمــيــة  االخــتــصــاصــيــة 
»تريندز«، بتسليط الضوء على أبرز 
الشرق  وضــع  وهــي  الــنــدوة  محاور 
ــن الــدولــيــة  ــوازي ــم ــي ال ــط ف األوســ
مستقبل  واســتــكــشــاف  ــدة،  ــجــدي ال
الــتــحــالــف األمــيــركــي الــخــلــيــجــي، 
حول  المنطقة  مــن  نظر  ووجــهــات 

الشرق األوسط الجديد.

الجديدة الدولية  التوازنات 
بالجلسة  المؤتمر  أعمال  وبدأت 
األولى التي تمحورت حول »الشرق 
ــة  ــي ــدول ــات ال ــ ــوازن ــ ــت ــ األوســـــط وال
رهف  الباحثة  ــإدارة  بـ الــجــديــدة«، 
رئـــيـــس قسم  ــة  ــب ــائ ن ــي،  ــزرجـ ــخـ الـ
»تــريــنــدز«.  بمركز  العلمي  النشر 
منطقة  يواجه  ما  إلى  أشارت  التي 
ــن تــحــديــات  ــط مـ ــ ــرق األوســ ــشـ الـ
االســتــقــرار  عــلــى  انعكاساتها  لــهــا 

مبينًة  ــوى،  ــق ال ــوازن  ــ وت اإلقــلــيــمــي 
ــر فــي هــذه  ــؤث ــدة ت أن عــنــاصــر عـ
الشرق  أن  وأوضــحــت  التحديات، 
المتغيرات  بسبب  يتغير  األوســط 
الــدولــي  النظامين  عــن  المنبثقة 

واإلقليمي.
ــور شـــون  ــتـ ــدكـ بـــــــدوره، قــــدم الـ
قسم  فــي  المشارك  األســتــاذ  ــوم،  ي
تمبل  بجامعة  السياسية،  العلوم 
الشرق  حول  عمل  ورقة  األميركية 
ــة  ــي ــدول ــات ال ــ ــوازن ــ ــت ــ األوســـــط وال
االنسحاب  أن  فيها  د  أكَّ الجديدة، 
منطقة  مــن  األمــيــركــي  الــتــدريــجــي 
العديد  قلق  أثــار  األوســط  الشرق 
الحديث  أن  مبيناً  األطـــراف،  مــن 
سابق  أمــيــركــا  بــعــد  مــا  حقبة  عــن 
خطر  ــر  ــب أك أن  مــضــيــفــاً  ألوانـــــه. 
ال  اليوم  اإلقليمي  االستقرار  على 
للقوى  وشيك  انتقال  أي  من  ينبع 
اليقين بشأن  العظمى، بل من عدم 
النظام  عليه  يبدو  قد  الذي  الشكل 

اإلقليمي.
كينيث  الدكتور  ــد  أكَّ جانبه،  من 

كاتزمان، المحلل األول المتخصص 
ــؤون الــشــرق األوســــط في  فــي شــ
مداخلة  في  األميركي  الكونغرس 
تنعم  أن  يمكن  ال  أنــه  بالندوة،  له 
أن  طالما  بــاألمــن  الخليج  منطقة 
مسارها  على  السير  تواصل  إيران 
رغبة  من  الهدف  أن  مبيناً  الراهن، 
االتفاق  إلــى  الــعــودة  فــي  واشنطن 
ــووي هــو ضــمــان عــدم امــتــالك  ــن ال
أنه  موضحاً  نووية،  قــدرات  إيــران 
نووية،  صفقة  إلى  التوصل  تم  إذا 
إلجــراء  فرصة  هناك  تكون  فربما 
مع  الــجــوهــريــة  الــمــحــادثــات  بعض 
ال  التي  الملفات  بقية  لحل  ــران  إي
واشنطن  بين  الخالف  ج  تؤجِّ تزال 

وطهران.
على  الضوء  كاتزمان  سلط  كما 
مبيناً  المنطقة،  في  ــران  إي نشاط 
أسلحتها  تطوير  فــي  اســتــمــرارهــا 
في  المتشددة  الــحــركــات  وتــمــويــل 
داً  مشدِّ المنطقة،  في  مختلفة  دول 
ــن دول  ــي ــة الـــحـــوار ب ــي ــى أهــم عــل

التوتر. لتخفيف  المنطقة 

بول سالم متحدثًا أثناء الندوة بحضور إيان لوستيك وإليازية الحوسني )الصور من المصدر(

العلي مع المشاركين في الندوة وفريق العمل بمركز تريندز

محمد العلي وإبراهيم بكري خالل التكريم 

العلي يكرم شون يوم األستاذ بجامعة تمبل األميركية

أبوظبي )االتحاد(

في باكورة التعاون المشترك 

بينهما، نظم مركز تريندز 

بالشراكة  للبحوث واالستشارات، 

مع مركز الشرق األوسط التابع 

لجامعة بنسلفانيا، ندوة عالمية 

في مقّر الجامعة في مدينة 

فالديفيا حول »الشرق األوسط 

الدولية  التداعيات  المتغير: 

وآفاق االستقرار اإلقليمي«، 

تناولت التحديات الرئيسة التي 

تواجه منطقة الشرق األوسط 

في زمن التحوالت العالمية 

المتسارعة، فيما دشنا رسمّيًا 

البحثّي والطالبّي  برنامجًا للتبادل 

بين مركز »تريندز« وجامعة 

بنسلفانيا في إطار اتفاقية 

التعاون المشترك بينهما التي 

تتضمن إتاحة التدريب النظري 

الجانبين،  للباحثين من  والعملي 

بما يعزز قدراتهم البحثية، 

واالستفادة من البرامج التدريبية 

لدى الطرفين على حد سواء 

في مجاالت البحث العلمّي 

المستقبل، وتحليل  واستشراف 

القضايا الراهنة بشكل أكاديمّي 

وازِن.

محمد العلي:
تفعيل برنـامج التبـــادل البحثـــّي والطـــالبي خـــالل الفصــــل الدراســــي المقبــــل

تمكيــــن الباحثيـــــن الشبــــــــاب من أدوات البحـــــــــث العلمي أبرز أهداف البرامج 

الشرق األوسط الجديد

تناولت اجللسة الثالثة التي أدارتها اليازية احلوسني، نائبة رئيسة قطاع 
اإلعالم مبركز »تريندز«، موضوع الشرق األوسط اجلديد – وجهات نظر 

مختلفة، وأوضحت يف بدايتها، أن الشرق األوسط اجلديد يتميز بالعديد من 
العوامل املهمة، أبرزها العالقات الدبلوماسية الثقافية والعالقات العامة، ودور 

دة على أهمية  الشباب، والتنمية االقتصادية والتكامل، والترابط األمني، مشدِّ
الدبلوماسية الثقافية، حيث ميكن من خاللها املساعدة على سد الفجوات 

وبناء شرق أوسط جديد بروح وهوية جديدتني.
عقب ذلك، حتدث الدكتور بول سالم، الرئيس واملدير التنفيذي ملعهد الشرق 

األوسط يف الواليات املتحدة األميركية، وقال إن هناك العديد من العوامل 
التي يجب أن نأخذها يف االعتبار عند السعي إلى فهم »الشرق األوسط 

اجلديد«. وقال إن العديد من الدول اتخذت خطوات ملموسة يف بناء ذاتها، 
وإعادة ترتيب عالقاتها مع القوى العاملية مثل الواليات املتحدة. ويف الوقت 

نفسه، نرى إمكانية تشكيل حتالفات جديدة بني اجلهات الفاعلة اإلقليمية 
برغم استمرار التهديدات.

وقال إن الشرق األوسط اجلديد يجلب معه أيضًا فرصًا رئيسية، ويجب أن 
تستفيد املنطقة من القوة العاملة املتنامية ورأس املال خللق مناذج مستدامة 

للنمو االجتماعي واالقتصادي طويل األجل، وأنه مع تغير النظام العاملي، 
تظل املنطقة مركزية جغرافّيًا لطرق التجارة العاملية وأسواق الطاقة، وحتتاج 

إلى مزيد من نبذ الصراعات والعمل بشكل متكامل، واالعتماد على مواردها 
البشرية واملالية لبناء مستقبل شامل ومستدام.

شعارات دمقرطة المنطقة

قال الدكتور إيان لوستيك، أستاذ فخري كرسي بيس و. هيمان يف قسم العلوم 
السياسية بجامعة بنسلفانيا، إن منطقة الشرق األوسط تشهد فترة استقرار، 
وحتظى باهتمام كبير من الواليات املتحدة بوصفها قوة عظمى، مشيرًا إلى أن 

َي بالربيع العربي أثرت يف الوجود  شعارات دمقرطة املنطقة يف سنوات ما ُسِمّ
األميركي أكثر مما كانت تعتقد القيادة السياسية يف واشنطن أنها ستكون 

قضية سياسية رابحة جليل كامل.
وقال الدكتور إيان لوستيك إنه ال يوجد سبب سياسي داخلي يجعل الواليات 

املتحدة منخرطة بعمق يف الشرق األوسط، بل يف الواقع لديها مصالح أمنية 
حيوية، مبينًا يف هذا الصدد أن أي قوة عظمى مثل الواليات املتحدة ستولي 
اهتمامًا كبيرًا للمنطقة يف حالتني هما األمن القومي عند التعرض للتهديد، 

وتقاطع السياسات الداخلية.
د الدكتور إبراهيم بكري، مساعد مدير مركز الشرق  ويف ختام الندوة، أكَّ

نت أن الشرق  األوسط بجامعة بنسلفانيا أن الندوة كانت غنية باملعلومات، وبيَّ
األوسط يسعى إلى إعادة تشكيل نفسه وإعادة تأكيد هويته، مشيرًا إلى أن ما 

وصَل إليه املشاركون يف الندوة ُيبرهن أهمية احلوار واملبادرات من أجل شرق 
ًنا جهود باحثات وباحثي مركز »تريندز« يف تنظيم  أوسط جديد وآمن، مثمِّ

هذه الندوة يف بداية التعاون مع مركز الشرق األوسط بجامعة بنسلفانيا، كما 
أشاد بجهود املركز املستمرة لرعاية الباحثني الشباب الصاعدين ودعمهم.

أميركا والخليج.. عالقات مشتركة

ناقشت اجللسة الثانية التي أدارها عوض البريكي، رئيس قطاع تريندز العاملي، 
د يف  موضوع: »مستقبل التحالف بني الواليات املتحدة واخلليج«، حيث أكَّ

نًا أن  بدايتها أن العالقة بني الواليات املتحدة واخلليج متّر بوقت حرج، مبيِّ
العالقات القوية املبنية على املصالح املشتركة تخدم اجلانبني. 

دت السفيرة مارسيل وهبة، سفيرة الواليات املتحدة السابقة  عقب ذلك، أكَّ
لدى دولة اإلمارات العربية املتحدة، الرئيسة الفخرية والزميلة املتميزة مبعهد 

دول اخلليج العربية يف واشنطن )AGSIW( أن منطقة اخلليج تبقى مركزية 
الستقرار االقتصاد العاملي ومصالح الواليات املتحدة يف الشرق األوسط 

وخارجه، مشيرة إلى أن هناك خطوات عملية اتخذها ِكال اجلانبني يف اآلونة 
األخيرة إلعادة بناء املزيد من الشراكات التعاونية وتعزيزها، مستشهدة بقول 

الرئيس بايدن لدى زيارته األخيرة للمنطقة بأن الواليات املتحدة ستبقى 
شريكًا نشطًا يف الشرق األوسط، وتعُهده بالقول: »لن ننسحب ونترك فراغًا«.

وتطرقت الدبلوماسية األميركية إلى انزعاج واشنطن من النفوذ الصيني 
باملنطقة وكذلك الروسي، موضحة أن إدارة الرئيس بايدن عازمة على إحياء 
القيادة األميركية يف اخلليج إلبطاء التعاون املتزايد للمنطقة مع الصني، يف 

الوقت الذي تعمل فيه على تشجيع حلفاء الواليات املتحدة على دعم احتواء 
دت أن إعادة ترتيب أولويات املنطقة تتطلب مشاركة دبلوماسية  طهران. وأكَّ

مكثفة ومتواصلة من جانب واشنطن إلظهار التزامها طويل األمد بالبقاء القوة 
العاملية األساسية يف املنطقة.

وقالت إن املبادرات الدبلوماسية بني الواليات املتحدة ودول مجلس التعاون 
اخلليجي لتأمني ضمانات دفاعية متبادلة مع احللفاء الرئيسني، مثل 

املناقشات الراهنة مع دولة اإلمارات العربية املتحدة، من شأنها أن تشير إلى 
ة التزام الواليات املتحدة أمن املنطقة. جديَّ

من جانبها، بدأت الدكتورة فرح جان، ُمحاِضَرة أولى يف برنامج العالقات 
الدولية بجامعة بنسلفانيا، يف مداخلتها بقول لسفير دولة اإلمارات يف 

واشنطن يصف فيه العالقة اإلماراتية-األميركية بأنها متّر بأيام طيبة وأيام 
سيئة كما هو معتاد يف أي عالقة. وتطرقت إلى ما يجب أن تفعله الواليات 

املتحدة ملواجهة التأثير املتزايد لروسيا والصني يف املنطقة، وأكدت الدكتورة 
فرح أن صّناع السياسة األميركية يجب أن ُيظهروا التزامهم جتاه حلفائهم.

السالم 
واالستقرار في 
الشرق األوسط 
يتطلب تعاونًا 
أكبر بين الدول 
والقوى العالمية

الحوار بين دول 
المنطقة حاجة 
ة لتخفيف  ُمِلحَّ

التوتر

ضرورة إعادة 
ترتيب أولويات 

السياسات 
ة كونها  المحليَّ
تحدد مستقبل 

االستقرار 
اإلقليمي

منطقة الخليج 
مركزية الستقرار 
االقتصاد العالمي

الشرق األوسط 
الجديد يجلب 

معه فرصًا رئيسة
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تضم الجهات الحكومية االتحادية والمحلية والخاصة

منصة توظيف 
أصحـــاب الهمـــــم تستقبـــل 431 طلبــــًا

آمنة الكتبي )دبي( 

خالل  من  المجتمع  تنمية  وزارة  استقبلت 
منصة توظيف أصحاب الهمم 431 طلب توظيف 
من قبل الجهات الحكومية االتحادية والمحلية 
والخاصة التي ترغب بتوظيف أصحاب الهمم، 
الهمم  بأصحاب  كبيراً  اهتماماً  الــوزارة  وتولي 
مجتمعياً  وإدماجهم  تمكينهم  على  وتحرص 
توفير  في  المساهمة  خالل  من  كامل،  بشكل 
منصتها  عبر  وقدراتهم  تتالءم  وظيفية  فرص 

اإللكترونية منصة توظيف أصحاب الهمم.
ومنحهم  لتأهيلهم  كبيرة  بجهود  تقوم  كما   
دورات تدريبية تهيئهم لدخول سوق العمل بقوة، 
سواء في الجهات الحكومية أو الخاصة، وتهيئة 
الظروف المناسبة أمامهم وتسخير اإلمكانات 
العمل  سوق  في  للدخول  مهنياً  وتأهيلهم  لهم 

حتى يشاركوا بفعالية في بناء وخدمة وطنهم.
لــوزارة  التابعة  اإللكترونية  المنصة  وتسعى 
تنمية المجتمع إلى توفير فرص عمل ألصحاب 
وفق  والخاص  الحكومي  القطاعين  في  الهمم 
قسمين،  إلــى  تنقسم  محددة  وآلــيــات  معايير 
بأصحاب  خاصة  وظيفة  بطلب  األول  يختص 
قدراتهم  إلــى  بــاالســتــنــاد  إلــكــتــرونــيــاً،  الهمم 
تقديم  عند  ذكــرهــا  عليهم  الــتــي  ومــهــاراتــهــم 
الوظائف  عن  بالبحث  المنصة  لتقوم  الطلب، 

التي تالئم إمكانياتهم.
تعيين  بطلب  فيتعلق  الــثــانــي  الــقــســم  أمـــا 
االتحادية  الحكومية  للجهات  الهمم  أصحاب 
المحلية والخاصة التي ترغب بتوظيف أصحاب 
الهمم، ويُطلب من الجهات تقديم المواصفات 
لمالءمة  توفرها  الواجب  المهنية  والمتطلبات 
العمل،  بيئة  ومــزاولــة  الوظيفية،  متطلباتهم 
هذه  خالل  من  الهمم  أصحاب  وزارة  وتهدف 
الباحثين  الهمم  أصــحــاب  دمــج  إلــى  المنصة 
الموجهة  التوظيف  معارض  ضمن  عمل  عن 
للشباب، بما يعزز من حضورهم في األنشطة 
الجهات  مختلف  تنظمها  التي  والمناسبات 

السياسة  مع  انسجاماً  والخاصة،  الحكومية 
الوطنية لتمكين أصحاب الهمم.

المهني  التأهيل  قضية  ــوزارة  الـ واعتمدت 
والتشغيل الدامج ألصحاب الهمم كأحد المحاور 
األساسية، بغية تحفيز هذه الفئة للتسجيل في 
المهنية  ومهاراتهم  قدراتهم  ــراز  وإب المنصة، 
المؤسسات  تشجيع  ــى  إل إضــافــة  والعملية، 
الفرص  لعرض  والخاصة  والمحلية  االتحادية 
في  الــوزارة  وتعمل  لديها،  المتوافرة  الوظيفية 
سياق توفيرها الوظائف ألصحاب الهمم على 
العمل  ببيئة  تحيط  التي  التحديات  مواجهة 
ومدى مالءمتها، ومدى توفر وسائل أو تقنيات 
بطرق  العمل  إنجاز  ليتم  لهم،  مناسبة  وبرامج 

أسهل وأسرع، ال سيما لفئة المكفوفين وضعاف 
البصر، وكذلك طول ساعات العمل لمستخدمي 

الكراسي المتحركة.
إرشادياً  دلياًل  أصــدرت  قد  الـــوزارة  وكانت 
الُمشغلة  الجهات  تتضمن  فئات   4 يستهدف 
لخدمات  المقدمة  والجهات  الهمم،  ألصحاب 
الهمم  وأصحاب  والتشغيل،  المهني  التأهيل 
أنفسهم، ثم أولياء األمور، كما وضعت ترجمة 
ذكية للدليل بلغة اإلشــارة، بعد مراجعة جميع 
رعاية  بـــإدارة  المختصين  قبل  من  ــارات  اإلشـ
وتأهيل أصحاب الهمم، لتسهيل عملية توظيف 

أصحاب الهمم من ذوي اإلعاقة السمعية.
ويهدف الدليل إلى مساعدة أصحاب الهمم 
والجهات والمؤسسات، لتسهيل آليات التقديم 
الوظيفية  المقابالت  واجتياز  الوظائف،  على 
بنجاح، ومن ثم المواصلة في تطوير أنفسهم في 
المؤسسات  تمكين  إلى  باإلضافة  العمل،  بيئة 
المناسب  الشخص  تحديد  من  العمل  وجهات 
لديهم،  المناسبة  للوظيفة  الهمم  أصحاب  من 
انطالقاً من استعداد هذه المؤسسات وطبيعة 

بيئة العمل لديها.

8 فصول
يتكون الدليل من 8 فصول متكاملة، يتعلق 

الفصل األول باالستقطاب، ثم املقابالت 
والتقييم، واالختيار وتصميم الوظائف، 
والتوجيه واإلشراف املهني، يليه الفصل 

اخلامس الذي يلخص بيئة العمل، وفصل 
عن خيارات أخرى للتوظيف، وفصل التدريب 

الوظيفي، والفصل األخير عن استدامة 
التوظيف.

وحددت األدلة التي أصدرتها الوزارة خطوات 
العمل بني منصة التوظيف اإللكترونية 

وأصحاب الهمم للوصول إلى الوظائف، حيث 
يعمل الدليل األول على التعامل مع أصحاب 

الهمم فئة اإلعاقة الذهنية يف بيئة العمل من 
حيث التعديالت والتسهيالت، ويشتمل على 

توجيه ألصحاب العمل وأخصائيي التشغيل، 
ويقدم وسائل الدعم ألصحاب الهمم يف مكان 

العمل.
أما الدليل الثاني، وهو دليل أصحاب العمل 

وأخصائيي التشغيل فيختص باملسؤولني 
وأصحاب العمل ويحدد كيفية مقابلة أصحاب 

الهمم، حيث يتضمن توجيهات عملية 
للقائمني على مقابلة الباحثني عن عمل من 

أصحاب الهمم، ومن ضمنها إرشادات وإجابات 
تدور يف ذهن املسؤولني قبل توظيف أصحاب 

الهمم.
 وُيعنى الدليل الثالث بكيف يجتاز أصحاب 

الهمم مقابالت التوظيف، نظرًا ملا متثله 
املقابلة الشخصية من أهمية يف احلكم على 

الكثير من اجلوانب الشخصية والقدرات 
املعرفية التي ميتلكها الشخص من أصحاب 

الهمم التي تؤهله لعمل يناسب قدراته، 
ويساعد هذا الدليل يف االستعداد اجليد 

ملجريات املقابلة من أجل اجتياز اخلطوة 
األولى التي تنقلهم إلى عالم العمل.

ومت تزويد الدليل اخلاص بتوظيف أصحاب 
الهمم، بتقنية الترجمة إلى لغة اإلشارة من 
خالل شخصية كرتونية افتراضية ثالثية 

األبعاد، مت تصميمه وفق رؤية الوزارة 
ومستهدفاتها لتمكني أصحاب الهمم، معتبرة 
املشروع عالمة فارقة يف سبيل جعل احملتوى 

املكتوب يصل للصم بلغة اإلشارة وبشكل أسهل.

 فرص عمل في 
القطاعين الحكومي 
والخاص وفق معايير 

وآليات محددة 

أم القيوين )االتحاد( 

والبنية  الطاقة  وزارة  أطلقت 
مؤسسة  مــع  بــالــتــعــاون  التحتية 
زايد العليا ألصحاب الهمم، كتيب 
ضمن  الهمم  ألصحاب  الترشيد 
ديــوان  فــي  تنظيمها  تــم  فعالية 
ــوزارة بــدبــي تــزامــنــاً مــع اليوم  ــ ال
العالمي للغة اإلشارة، فضاًل عن 
والجلسات  العمل  ورش  من  عدد 
إطــار  فــي  تأتي  التي  الــحــواريــة، 
التي  للترشيد  الوطنية  الحملة 
تستهدف تشجيع أفراد المجتمع، 
على  الهمم  أصــحــاب  سيما  وال 
اتباع نمط حياة مستدام قادر على 
البيئة  تأثير إيجابي على  إحداث 
والحفاظ على الموارد الطبيعية، 
مجال  في  توعيتهم  إلــى  إضافة 
والماء  الطاقة  استهالك  ترشيد 

ليصبح سلوكاً يومياً. 
وقال المهندس يوسف آل علي، 
الكهرباء  لقطاع  المساعد  الوكيل 
والمياه وطاقة المستقبل، إن كتيب 
الترشيد خطوة عملية الستكمال 
إلدارة  الوطني  البرنامج  جهود 
الطلب على الطاقة والمياه وهي 
الحملة الوطنية األكبر من نوعها 
على مستوى اإلمــارات، والتي تم 

 2021 أغسطس  عنها  اإلعـــالن 
ــادة كــفــاءة أهـــم ثالثة  ــ بــهــدف زي
قطاعات ُمستهِلكة للطاقة )النقل 
 ،%40 بنسبة  والبناء(  والصناعة 
وخــفــض اســتــهــالك الــمــيــاه في 
ورفع  والمباني،  الزراعة  قطاعي 
ــادة  كــفــاءة اســتــهــالك الــمــيــاه وزيـ
المياه  اســتــخــدام  ــادة  ــ إع نسبة 

المعالجة إلى %95». 
ــاف أن الـــــوزارة تــواصــل  وأضــ
شركائها  مــع  وتعاونها  جهودها 
بشقيها  الحكومية،  الجهات  في 
جانب  إلــى  والمحلية،  االتحادية 
ثقافة  لتعزيز  الــخــاص،  القطاع 
ترشيد استهالك الماء والكهرباء، 
والحفاظ  البيئة  حماية  بــهــدف 
على الموارد الطبيعية والحد من 
االنبعاثات الكربونية، بما يساهم 
الــمــبــادرة  مستهدفات  دعــم  فــي 
الحياد  لتحقيق  االستراتيجية 

المناخي بحلول 2050،. 

بالتعاون مع »زايد العليا«

كتيب ألصحاب الهمم لترشيد استهالك 

املاء والكهرباء

جانب من ورش التوعية بترشيد استهالك الماء والكهرباء )من المصدر(

زيادة نسبة إعادة 
استخدام المياه 

المعالجة إلى %95

يوسف آل علي

تنفذها »زايد العليا« و»مدرسة ابن سينا«

مبادرة لنشر لغة اإلشارة

أبوظبي )االتحاد(

ألصحاب  العليا  زايــد  مؤسسة  تنفذ   
ابن  مدرسة  مع  بالتعاون  مبادرة  الهمم 
الــمــدرســة  مــقــر  فــي  أولـــى  حلقة  سينا 
بمشاركة طالب ومعلمي المدرسة لرصد 
ردة فعل أصحاب الهمم فئة الصم، وذلك 
بهدف التعريف بالصم وثقافتهم وتشجيع 
فئاتهم  بمختلف  ــاء  األســوي األشــخــاص 

العمرية لتعلم واستخدام لغة اإلشارة.
الدولي  اليوم  بمناسبة  المبادرة  وتأتي 
للغات اإلشارة والذي يصادف 23 سبتمبر 
كــل عـــام، وتــحــت شــعــار »لــغــات اإلشـــارة 
ــدف إلـــى نــشــر الــوعــي  ــه تــوحــدنــا!«، وت
بفئة  والتعريف  اإلشـــارة  لغة  الستخدام 
والشفوي  الذهني  النمو  وتعزيز  الصم، 
الخاصة  الــقــدرات  ــاري ألصحاب  واإلشـ
اللغوية  هويتهم  وحماية  ودعـــم  منهم، 
وتنوعهم الثقافي ومستخدمي لغة اإلشارة 
على  مساعدتهم  إلــى  إضافة  اآلخــريــن، 
التخلص من الخوف واالكتئاب واإلحباط، 
والعمل على تطور عالقاتهم االجتماعية 
والمعرفية والثقافية، فضاًل عن الحد من 
الضغوط الداخلية والنفسية التي تصيب 

من يعانون من عدم الكالم والسمع.

وتتضمن المبادرة أربعة مشاهد األول 
ودخولهم  الحافالت  من  الطالب  نــزول 
ــمــدرســة، ومــواقــفــهــم الـــحـــواريـــة مع  ــل ل
الخارجية،  الساحة  في  البعض  بعضهم 
والطابور الصباحي والصفوف، والمشهد 

الطلبة  األمـــن  حـــارس  استقبال  الثاني 
فئة  الهمم  أصــحــاب  مــن  المستهدفين 
بلغة اإلشــارة ورصد  التحية  الصم وأداء 
ردة فعلهم، واستقبال أحد الطلبة العاديين 
لصاحب الهمة وأداء جملة )صباح الخير( 
بلغة اإلشــارة، وتصوير طالب يقوم بأداء 
مقطع من النشيد الوطني بلغة اإلشارة، 
ويتم توجيه التحية بالتصفيق له من قبل 
مدرسات الطالب الصم لتحفيز الطالب 

بإظهار ردة فعل إيجابية.
فعل  ردة  الــثــالــث  الــمــشــهــد  ــرصــد  وي
الهمم  أصحاب  من  المستهدفين  الطلبة 
فئة الصم في الصالة الرياضية ومرافق 
المدرسة، وتصوير طالب أصم يتوجه مع 
مترجم لغة اإلشــارة إلى غرفة المصادر 
ويطلب من المترجم بأن يترجم لمسؤول 
الغرفة عن احتياجه، بعدها يقوم مسؤول 
التقاط  الغرفة بالرد بلغة اإلشــارة، ويتم 
الساحة  فــي  عــاديــيــن  لطالبين  مشهد 
الرياضية أثناء أدائهم األنشطة يتواصلون 
بلغة اإلشارة، بينما المشهد األخير تأدية 
معلم أو مسؤول في المدرسة كلمة بلغة 
اإلشارة تحمل رسالة إلى أصحاب الهمم 
الصم »انتم جزء من مجتمعنا، معاً نبني 

مجتمعات شاملة للجميع«.

جانب من المبادرة )من المصدر(

احتفال في »دبي 
لرعاية النساء 

واألطفال« 
دبي )االتحاد(

حتتفي »مؤسسة دبي لرعاية النساء 
واألطفال باليوم الدولي للغات اإلشارة« 

إلذكاء الوعي بأهمية لغة اإلشارة يف 
األعمال الكامل حلقوق اإلنسان لفئة 

الصم، وذلك تضامنًا مع أصحاب الهمم 
األمر الذي يتسق مع استراتيجية 
املسؤولية املجتمعية التي تتبناها 

املؤسسة.
وأكدت شيخة املنصوري مدير عام مؤسسة 

دبي لرعاية النساء واألطفال باإلنابة، 
أن دولة اإلمارات تعتبر إحدى أكثر الدول 

حرصًا على توفير بيئة مواتية جلميع 
أصحاب الهمم، وذلك إميانًا منها بأهميتهم 

ودورهم احليوي يف دفع عجلة التنمية، 
وتقديرًا جلهودهم امللحوظة ومنجزاتهم 

التي متكنوا من حتقيقها يف مختلف 
احملافل احمللية والعاملية.

.. وشرطة 
أبوظبي تحتفي

احتفلت شرطة أبوظبي باليوم الدولي 
للغات اإلشارة والذي يصادف 23 سبتمبر 

من كل عام وذلك بهدف حماية الهوية 
اللغوية لألشخاص الصم إلى جانب 

املستخدمني اآلخرين للغات اإلشارة 
وإذكاء الوعي بأهمية لغة اإلشارة لفئة 

الصم باعتبارها وسيلتهم للتفاهم 
والتواصل وتبادل اخلبرات ونقل املعارف 

فيما بينهم.
وأكد العقيد أحمد جمعة اخلييلي مدير 

إدارة املتابعة الشرطية والرعاية الالحقة 
أن اإلدارة أطلقت أول برنامج للنقاط 
املرورية ألصحاب الهمم على مستوى 

الدولة يف عام 2022، يف مرحلته األولى 
مستهدفًا فئة الصم، من خالل الدمج بني 

اخلدمة وجودة احلياة للمتعاملني عن 
طريق تقدمي خدمة مرنة وسهلة لبرامج 

النقاط املرورية بلغة اإلشارة، وتصميم 
جتارب مجتمعية تعزز من جودة احلياة 

وتستهدف زيادة ثقة ورضا املجتمع.
ونفذت إدارة املتابعة الشرطية والرعاية 

الالحقة يف العني بقطاع أمن املجتمع 
مبادرتها بالتعاون مع جمعية اإلمارات 
للصم حتت شعار »نحو بناء مجتمعات 
شاملة للجميع« بحضور مصبح سعيد 

النيادي رئيس اجلمعية وإدارة مرور 
العني والشرطة املجتمعية وإدارة املشاريع 

الهندسية وعدد من الضباط ومنتسبي 
الشرطة من أصحاب الهمم وأعضاء 

اجلمعية وأعضاء كلنا شرطة من املجتمع 
املدني، وتضمنت املبادرة التعريف بورش 

أساسيات بناء املسكن من قبل إدارة 
املشاريع الهندسية وبرامج النقاط املرورية 
بلغة واإلشارة باإلضافة إلى جولة للتعرف 

على مهام وأدوار دورية السعادة.
وشاركت مديرية شرطة املناطق اخلارجية 
بقطاع األمن اجلنائي مبادرتها االحتفالية 

بالتعاون مع مؤسسة اإلمارات للتعليم 
املدرسي ومدرسة ابن سينا مبدينة 

الشهامة ومبشاركة منتسبي الشرطة من 
أصحاب الهمم.



31
www.alittihad.ae

السبت 28 صفر 1444هـ الموافـق 24 سبتمبر 2022ماإلمارات

عبدهللا بن زايد يقيم حفل استقبال رسمي على هامش أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة

نقل تحيات محمد بن زايد إلى ألكسندر فوتشيتش خالل لقائه في نيويورك

خالل لقائه عددًا من وزراء الخارجية في نيويورك

لليوم الرابع على هامش الدورة الـ77 للجمعية العامة لألمم المتحدة

رسالة اإلمارات للعالم.. سالم وأمن واستقرار

عبدالله بن زايــــــد يؤكد عمـق الصداقــــة مع صربيا

عبدالله بن زايد يبحث جهود صون السلم واألمن الدوليني

نشاط مكثف لوفد اإلمارات عبر لقاءات رفيعة املستوى يف نيويورك

نيويورك )وام( 

أقام سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، 
لألمم  العامة  للجمعية  الـ77  الــدورة  أعمال  هامش  على  رسمي  استقبال  حفل 
المتحدة، في نيويورك. حضر حفل االستقبال عدد من رؤساء الدول والحكومات 
ووزراء الخارجية لدى الدول الخليجية والعربية واألجنبية الصديقة، باإلضافة 
إلى جانب  األميركية،  اإلدارة  الدولية وفي  المنظمات  المسؤولين في  كبار  إلى 

أعضاء وفد الدولة الرسمي المشارك في الجمعية العامة لألمم المتحدة. 
ورحب سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان بالحضور، ونقل إليهم تحيات 

قيادة الدولة الرشيدة وتطلع دولة اإلمارات إلى تعزيز عالقات التعاون الثنائي 
مع دولهم، من أجل ازدهار المجتمعات ورخاء الشعوب. 

لمواجهة  السبيل  المثمر  الدولي  والتعاون  البناءة  الشراكات  أن  سموه  وأكد 
من  العمل معاً  الغذائي والطاقة، فيجب  الحالية، ومن أبرزها األمن  التحديات 

أجل تحويل هذه التحديات إلى فرص للتنمية والتقدم واالزدهار المستدام. 
وأشار سموه إلى أن دولة اإلمارات رسالتها للعالم رسالة سالم وأمن واستقرار، 
رحلتها  في  عليه  وترتكز  االتحاد،  قيام  منذ  الدولة  اختطته  الــذي  النهج  فهو 
للعبور إلى مستقبل مزدهر ومستدام، مؤكداً أن قيم التسامح والتعايش واألخوة 

اإلنسانية تؤمن لشعوب العالم أجمع فرص الحياة الكريمة والتنمية والتطور.

نيويورك )وام( 

آل  زايــد  بن  عبداهلل  الشيخ  سمو  التقى 
الدولي،  والتعاون  الخارجية  وزيــر  نهيان، 
فخامة ألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهورية 
نيكوال  معالي  وبحضور  الصديقة،  صربيا 
سيالكوفيتش وزير الخارجية الصربي، وذلك 
للجمعية   77 الـ  الــدورة  على هامش أعمال 

العامة لألمم المتحدة، في نيويورك. 
ونقل سموه لفخامته، خالل اللقاء، تحيات 

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة »حفظه اهلل« وتمنياته لجمهورية 

صربيا النماء والرخاء. 
إلى  من جانبه، حمل فخامته سموه تحياته 

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
لدولة  وتمنياته  اهلل«،  »حفظه  الدولة  رئيس 

اإلمارات التقدم واالزدهار. 
وجرى خالل اللقاء، بحث آفاق تعزيز التعاون 

الثنائي اإلماراتي الصربي في المجاالت كافة، 
في أعقاب توقيع اتفاقية الشراكة اإلستراتيجية 
الشاملة بين البلدين الشهر الجاري، كما بحث 
الجانبان المستجدات على الساحتين اإلقليمية 

والدولية وتبادال وجهات النظر بشأنها. 
الصربي  الرئيس  وفخامة  واستعرض سموه 
ــدداً مــن الــقــضــايــا الــمــدرجــة عــلــى جــدول  عــ
أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة، ومنها 

المبذولة  العالمية  والجهود  المناخي  التغير 
دولة  استضافة  مع  خاصة  مواجهته،  في 
األطــراف  ــدول  ال مؤتمر  اإلمـــارات ألعمال 

COP28 العام المقبل. 
ــد آل  بــن زاي وأكــد سمو الشيخ عــبــداهلل 
عالقات  عمق  على  اللقاء،  خــالل  نهيان، 
ــارات وصــربــيــا،  ــ ــة اإلمـ الــصــداقــة بــيــن دولـ
في  الثنائي  تعاونهما  تعزيز  على  والحرص 
على  توقيعهما  مع  خاصة  كافة،  المجاالت 
الشاملة،  االستراتيجية  الشراكة  اتفاقية 
التي تدعم تطلعات البلدين وشعبيهما، لتحقيق 

النمو المستدام واالزدهار االقتصادي. 
محمد  علي  بن  أحمد  معالي  اللقاء  حضر 

الصايغ وزير دولة.

نيويورك )وام( 

التقى سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون 
الدولي، في نيويورك، عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال 

الدورة الـ 77 للجمعية العامة لألمم المتحدة، كل على حدة. 
فقد التقى سموه معالي خوسيه مانويل ألباريس وزير خارجية إسبانيا، 
إنريكي مانالو  كامارا وزيرة خارجية كوت ديفوار، ومعالي  كانديا  ومعالي 
الفلبين، ومعالي خوليو سيزار وزير خارجية  الخارجية في  الشؤون  وزير 
دون  ومعالي  بلجيكا،  خارجية  وزيــرة  لحبيب  حاجة  ومعالي  الباراجواي، 
مختار  ومعالي  تايالند،  خارجية  وزير  الــوزراء  رئيس  نائب  بارموديواني 
فوبكه  ومعالي  كازاخستان،  خارجية  وزير  الــوزراء  رئيس  نائب  تليوبيردي 
هويكسترا وزير خارجية هولندا، ومعالي رانكو كريفوكابيتش وزير خارجية 

مونتينيغرو، ومعالي سراج الدين مهر الدين وزير خارجية طاجيكستان. 
عدداً  الخارجية  وزراء  المعالي  أصحاب  مع  سموه  مباحثات  وتناولت 
من القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة، 
إمــدادات  وســالســل  الغذائي  األمــن  وتحديات  المناخي  التغير  ومنها 

الطاقة، باإلضافة إلى جهود صون السلم واألمن الدوليين. 
كما جرى خالل اللقاءات بحث العالقات الثنائية والشراكات، ومسارات 
التعاون بين دولة اإلمارات وهذه الدول، في عدة مجاالت، ومنها الطاقة 
والثقافية  والسياحية  والتعليمية  واالقتصادية  واالستثمارية  المتجددة 

والتكنولوجيا. 
كما اطلع الوزراء على جهود دولة اإلمارات في ملف التغير المناخي، 
واستعداداتها الستضافة مؤتمر الدول األطراف »كوب 28« العام المقبل. 
حضر اللقاءات، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون 
نهيان،  آل  بن مبارك  نهيان  بن  الشيخ شخبوط  الدولي، ومعالي  التعاون 

وزير دولة، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة.

نيويورك )وام(

الرابع  ولليوم  اإلمــــارات،  دولــة  وفــد  واصــل 
واالجتماعات  الــلــقــاءات  عقد  الــتــوالــي،  على 
رفيعة المستوى والمهمة على هامش مشاركته 
بالدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة لألمم 

المتحدة.
دولة  وزيــرة  الهاشمي  ريم  معالي  ألقت  فقد 
لشؤون التعاون الدولي، أمس، بيان دولة اإلمارات 
األمن،  لمجلس  المستوى  رفيعة  إحاطة  خالل 

حول الحفاظ على السالم واألمن في أوكرانيا.
باإلضافة إلى ذلك، التقت معاليها بمعالي لوكا 
بيكاري وزير خارجية سان مارينو، وذلك لتوقيع 
بين  تعاون مشترك  لجنة  تفاهم إلنشاء  مذكرة 

البلدين.
بيسلي،  دافيد  السيد  التقت معاليها مع  كما 

المدير التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي.
بدوره، حضر معالي خليفة شاهين المرر وزير 
دولة، االجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون 
الخليجي واالتحاد األوروبي. كما شارك معاليه 
في االجتماع الوزاري للجنة االتصال المخصصة 
لتنسيق المساعدة الدولية للشعب الفلسطيني، 
مستوى  على  رئيسة  تنسيق  كآلية  تعمل  والتي 
السياسات، لتقديم المساعدة اإلنمائية للشعب 
الفلسطيني، حيث ألقى معاليه كلمة قال فيها: 
»أسهمت دولة اإلمارات خالل الفترة من 2016 
إلى 2022، بأكثر من 684 مليون دوالر، في إطار 
اإلنسانية  األوضــاع  لدعم  تبذلها  التي  الجهود 

للشعب الفلسطيني، حيث تلقت األونروا أكثر من 
165 مليون دوالر أميركي، منها 143 مليون دوالر 
أميركي مخصصة للتعليم، و 11.7 مليون دوالر 
أميركي للمساعدات العينية، وبرامج الخدمات 
واألردن  الغربية  والضفة  غزة  في  االجتماعية 
وسوريا ولبنان، كما تعهدت دولة اإلمارات مؤخراً 
بتقديم 25 مليون دوالر أميركي، إلى مستشفى 
المقاصد في القدس الشرقية لتعزيز خدماته«.

وأضاف معاليه: »تدعم دولة اإلمارات تجديد 
وتؤكد  )األونـــروا(،  الدولية  الغوث  وكالة  واليــة 
دورها الرائد في تقديم المساعدات اإلنسانية، 
وبرامج الحماية لماليين الالجئين الفلسطينيين، 
وهنا، أود أن أشدد على أهمية استمرار الوكالة 
واليتها  ــار  إطـ فــي  الــخــدمــات،  جميع  بتقديم 

لالجئين الفلسطينيين«.
بن  سلطان  الدكتور  معالي  انضم  جهته،  من 
والتكنولوجيا  الصناعة  ــر  وزي الجابر،  أحمد 
المتقدمة المبعوث الخاص لدولة اإلمارات للتغير 

المناخي، إلى قادة العالم والوزراء والخبراء في 
منتدى بلومبرغ لألسواق الناشئة، للتأكيد على 
أهمية االنتقال الناجح للطاقة وبأسعار معقولة، 

ودفع عجلة النمو االقتصادي والعمل المناخي.
وأكد معاليه، في تصريحاته خالل المنتدى، 
للحفاظ  واقعية  استراتيجية  إلى  الحاجة  على 
على أال يتجاوز مستوى ارتفاع درجات الحرارة 
نطاق  توسيع  مــع  مئوية،  درجـــة   1.5 عالمياً 

الوصول إلى الطاقة بتكلفة مناسبة.
أحمد  بن  سلطان  الدكتور  معالي  التقى  كما 
الــدولــة  وزيـــر  الجبير،  عـــادل  بمعالي  الجابر 
للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث 
من  المناخ.  لشؤون  السعودية  العربية  المملكة 
نهيان  بن  الشيخ شخبوط  معالي  التقى  جهته، 
آل نهيان، وزير دولة، فخامة وليام ساموي روتو 

رئيس جمهورية كينيا.
كذلك كان له نقاش مثمر مع فخامة أومارو 
سيسوكو أومبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو، 
ومعالي أوليفيا روامبا وزيرة الخارجية والتعاون 
جمهورية  في  بالخارج  والبوركينيين  اإلقليمي 
اجتماعاً  معاليه  حضر  كما  فــاســو.  بوركينا 
ودورهــا  إلثيوبيا  األخضر  اإلرث  مــبــادرة  حــول 
رفيع  آخر  واجتماعاً  المناخ،  تغير  مكافحة  في 
المستوى لألمم المتحدة، حول الوضع في منطقة 
هامر،  مايك  بالسيد  معاليه  والتقى  الساحل، 

المبعوث األميركي الخاص للقرن األفريقي.

االجتماع  في  مشاركته  خالل  معاليه،  وقــال 
»تؤكد  الساحل:  منطقة  حــول  المستوى  رفيع 
ــرورة الــقــضــاء على  دولـــة اإلمـــــارات عــلــى ضــ
التنمية  تعيق  التي  المتطرفة  األيديولوجيات 
والسالم واالزدهار في دول الساحل«، مشيراً إلى 
أن دولة اإلمــارات ال تزال تشعر بقلق بالغ إزاء 
التهديد المتزايد لألنشطة العابرة للحدود من 

قبل الجماعات اإلرهابية في منطقة الساحل.
دولة  التزام  الصدد،  هــذا  في  معاليه،  وأكــد 
اإلمارات بتقديم المساعدات اإلغاثية، ومد يد 
العون للمحتاجين، في إطار سياستها ورسالتها 
في  الراسخة  وقيمها  والحضارية،  اإلنسانية 
التخفيف من معاناة المجتمعات، من دون تمييز 
بناء على أساس البقعة الجغرافية أو العرق أو 

اللون أو الطائفة أو الديانة.
يعترف  ال  المناخ  تغير  »إن  معاليه:  وأضــاف 
بالحدود، وإن الساحل يدفع ثمناً باهظاً في هذا 
الصدد، على الرغم من مساهمته المنخفضة في 

انبعاثات غازات االحتباس الحراري العالمية«.
من جانبه، حضر سلطان الشامسي، مساعد 
وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية 
ــروا،  األون لمانحي  الـــوزاري  االجتماع  الدولية، 
الهاشمية  األردنــيــة  المملكة  استضافته  الــذي 

ومملكة السويد.
وأخيراً، فقد شارك يعقوب الحوسني، مساعد 
الوزير لشؤون المنظمات الدولية، في االجتماع 
التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول األعضاء 

في منظمة التعاون اإلسالمي.
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عربي ودولي

عبداهلل بن زايد يلتقي رئيس صربيا في نيويورك

عبداهلل بن زايد أثناء تحدثه إلى خوليو سيزار

عبداهلل بن زايد خالل لقائه مع حاجة لحبيب عبداهلل بن زايد متحدثًا إلى رانكو كريفوكابيتش

عبداهلل بن زايد في حديث مع سراج الدين مهر الدين

عبداهلل بن زايد ومختار تليوبيردي يتبادالن الحديث

عبداهلل بن زايد يتحدث إلى عمرو موسى عبداهلل بن زايد يتحدث مع النا زكي نسيبة عبداهلل بن زايد في حديث مع الضيوف

عبداهلل بن زايد يتبادل الحديث مع أحد الضيوف

عبداهلل بن زايد في حديث مع الحضور

عبداهلل بن زايد متحدثًا إلى سلطان الجابر وكبار الحضور

عبداهلل بن زايد يتحدث إلى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خالل حفل االستقبال  في نيويورك )تصوير: سعيد جمعوه(

عبداهلل بن زايد في حديث مع دون بارموديواني عبداهلل بن زايد أثناء لقائه خوسيه مانويل ألباريس

عبداهلل بن زايد وفوبكه هويكسترا خالل اللقاءعبداهلل بن زايد أثناء حديثه مع كانديا كامارا عبداهلل بن زايد خالل لقائه إنريكي مانالو

استعراض عدد من القضايا 
المدرجة على جدول أعمال 

الجمعية العامة لألمم المتحدة

تأكيد الحرص على تعزيز 
تعاونهما الثنائي

في المجاالت كافة

الجانبان بحثا المستجدات على 
الساحتين اإلقليمية والدولية 

وتبادال وجهات النظر 

اتفاقية الشراكة االستراتيجية 
الموقعة بين البلدين تدعم 

تحقيق النمو المستدام

مناقشة قضايا التغير المناخي 
وتحديات األمن الغذائي 

وسالسل إمدادات الطاقة

إطالع الوزراء على استعدادات 
الدولة الستضافة مؤتمر »كوب 

28« العام المقبل

اللقاءات تناولت مسارات التعاون 
في الطاقة المتجددة واالستثمارية 

واالقتصادية ومجاالت أخرى

تناوْل عدد من القضايا المدرجة
على جدول أعمال الجمعية العامة 

لألمم المتحدة
684 مليون دوالر مساهمة الدولة 

لدعم الشعب الفلسطيني
من 2016 إلى 2022

أهمية االنتقال الناجح للطاقة 
وبأسعار معقولة ودفع عجلة النمو 

االقتصادي والعمل المناخي

التأكيد على أهمية استمرار 
»األونروا« بتقديم جميع الخدمات 

لالجئين الفلسطينيين

سلطان الجابر ومستشار 
النمسا يناقشان فرص 

تعزيز التعاون

نيويورك )وام( 

عقد معالي الدكتور سلطان بن أحمد 
اجلابر وزير الصناعة والتكنولوجيا 

املتقدمة، لقاء مع معالي كارل نيهامر، 
مستشار جمهورية النمسا على هامش 

فعاليات اجلمعية العمومية لألمم املتحدة 
الـ77.  وناقش اجلانبان خالل اللقاء الفرص 

املتاحة لتقوية أواصر التعاون بني دولة 
اإلمارات وجمهورية النمسا يف مختلف 

املجاالت احليوية، حتت مظلة الشراكة 
االستراتيجية الشاملة بني البلدين.

 وزير الخارجية: قيم 
التسامح والتعايش 

واألخوة اإلنسانية تؤمن 
فرص الحياة الكريمة 

عبدهللا بن زايد 
ينقل تحيات القيادة 

الرشيدة لرؤساء الدول 
والحكومات وكبار 

المسؤولين

الدولة ترتكز على نهج 
السالم في رحلتها للعبور 

إلى مستقبل مزدهر 
ومستدام

الشراكات البناءة 
السبيل لمواجهة 

التحديات الحالية ومن 
أبرزها األمن الغذائي 

والطاقة

ضرورة العمل معًا من أجل تحويل التحديات إلى فرص للتنمية والتقدم واالزدهار 

الحاجة إلى استراتيجية 
واقعية للحفاظ على

أال يتجاوز ارتفاع درجات 
الحرارة عالميًا 1.5 درجة

ضرورة القضاء على 
األيديولوجيات المتطرفة 

التي تعيق التنمية والسالم 
واالزدهار في دول الساحل
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عبدهللا بن زايد يقيم حفل استقبال رسمي على هامش أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة

نقل تحيات محمد بن زايد إلى ألكسندر فوتشيتش خالل لقائه في نيويورك

خالل لقائه عددًا من وزراء الخارجية في نيويورك

لليوم الرابع على هامش الدورة الـ77 للجمعية العامة لألمم المتحدة

رسالة اإلمارات للعالم.. سالم وأمن واستقرار

عبدالله بن زايــــــد يؤكد عمـق الصداقــــة مع صربيا

عبدالله بن زايد يبحث جهود صون السلم واألمن الدوليني

نشاط مكثف لوفد اإلمارات عبر لقاءات رفيعة املستوى يف نيويورك

نيويورك )وام( 

أقام سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، 
لألمم  العامة  للجمعية  الـ77  الــدورة  أعمال  هامش  على  رسمي  استقبال  حفل 
المتحدة، في نيويورك. حضر حفل االستقبال عدد من رؤساء الدول والحكومات 
ووزراء الخارجية لدى الدول الخليجية والعربية واألجنبية الصديقة، باإلضافة 
إلى جانب  األميركية،  اإلدارة  الدولية وفي  المنظمات  المسؤولين في  كبار  إلى 

أعضاء وفد الدولة الرسمي المشارك في الجمعية العامة لألمم المتحدة. 
ورحب سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان بالحضور، ونقل إليهم تحيات 

قيادة الدولة الرشيدة وتطلع دولة اإلمارات إلى تعزيز عالقات التعاون الثنائي 
مع دولهم، من أجل ازدهار المجتمعات ورخاء الشعوب. 

لمواجهة  السبيل  المثمر  الدولي  والتعاون  البناءة  الشراكات  أن  سموه  وأكد 
من  العمل معاً  الغذائي والطاقة، فيجب  الحالية، ومن أبرزها األمن  التحديات 

أجل تحويل هذه التحديات إلى فرص للتنمية والتقدم واالزدهار المستدام. 
وأشار سموه إلى أن دولة اإلمارات رسالتها للعالم رسالة سالم وأمن واستقرار، 
رحلتها  في  عليه  وترتكز  االتحاد،  قيام  منذ  الدولة  اختطته  الــذي  النهج  فهو 
للعبور إلى مستقبل مزدهر ومستدام، مؤكداً أن قيم التسامح والتعايش واألخوة 

اإلنسانية تؤمن لشعوب العالم أجمع فرص الحياة الكريمة والتنمية والتطور.

نيويورك )وام( 

آل  زايــد  بن  عبداهلل  الشيخ  سمو  التقى 
الدولي،  والتعاون  الخارجية  وزيــر  نهيان، 
فخامة ألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهورية 
نيكوال  معالي  وبحضور  الصديقة،  صربيا 
سيالكوفيتش وزير الخارجية الصربي، وذلك 
للجمعية   77 الـ  الــدورة  على هامش أعمال 

العامة لألمم المتحدة، في نيويورك. 
ونقل سموه لفخامته، خالل اللقاء، تحيات 

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة »حفظه اهلل« وتمنياته لجمهورية 

صربيا النماء والرخاء. 
إلى  من جانبه، حمل فخامته سموه تحياته 

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
لدولة  وتمنياته  اهلل«،  »حفظه  الدولة  رئيس 

اإلمارات التقدم واالزدهار. 
وجرى خالل اللقاء، بحث آفاق تعزيز التعاون 

الثنائي اإلماراتي الصربي في المجاالت كافة، 
في أعقاب توقيع اتفاقية الشراكة اإلستراتيجية 
الشاملة بين البلدين الشهر الجاري، كما بحث 
الجانبان المستجدات على الساحتين اإلقليمية 

والدولية وتبادال وجهات النظر بشأنها. 
الصربي  الرئيس  وفخامة  واستعرض سموه 
ــدداً مــن الــقــضــايــا الــمــدرجــة عــلــى جــدول  عــ
أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة، ومنها 

المبذولة  العالمية  والجهود  المناخي  التغير 
دولة  استضافة  مع  خاصة  مواجهته،  في 
األطــراف  ــدول  ال مؤتمر  اإلمـــارات ألعمال 

COP28 العام المقبل. 
ــد آل  بــن زاي وأكــد سمو الشيخ عــبــداهلل 
عالقات  عمق  على  اللقاء،  خــالل  نهيان، 
ــارات وصــربــيــا،  ــ ــة اإلمـ الــصــداقــة بــيــن دولـ
في  الثنائي  تعاونهما  تعزيز  على  والحرص 
على  توقيعهما  مع  خاصة  كافة،  المجاالت 
الشاملة،  االستراتيجية  الشراكة  اتفاقية 
التي تدعم تطلعات البلدين وشعبيهما، لتحقيق 

النمو المستدام واالزدهار االقتصادي. 
محمد  علي  بن  أحمد  معالي  اللقاء  حضر 

الصايغ وزير دولة.

نيويورك )وام( 

التقى سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون 
الدولي، في نيويورك، عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال 

الدورة الـ 77 للجمعية العامة لألمم المتحدة، كل على حدة. 
فقد التقى سموه معالي خوسيه مانويل ألباريس وزير خارجية إسبانيا، 
إنريكي مانالو  كامارا وزيرة خارجية كوت ديفوار، ومعالي  كانديا  ومعالي 
الفلبين، ومعالي خوليو سيزار وزير خارجية  الخارجية في  الشؤون  وزير 
دون  ومعالي  بلجيكا،  خارجية  وزيــرة  لحبيب  حاجة  ومعالي  الباراجواي، 
مختار  ومعالي  تايالند،  خارجية  وزير  الــوزراء  رئيس  نائب  بارموديواني 
فوبكه  ومعالي  كازاخستان،  خارجية  وزير  الــوزراء  رئيس  نائب  تليوبيردي 
هويكسترا وزير خارجية هولندا، ومعالي رانكو كريفوكابيتش وزير خارجية 

مونتينيغرو، ومعالي سراج الدين مهر الدين وزير خارجية طاجيكستان. 
عدداً  الخارجية  وزراء  المعالي  أصحاب  مع  سموه  مباحثات  وتناولت 
من القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة، 
إمــدادات  وســالســل  الغذائي  األمــن  وتحديات  المناخي  التغير  ومنها 

الطاقة، باإلضافة إلى جهود صون السلم واألمن الدوليين. 
كما جرى خالل اللقاءات بحث العالقات الثنائية والشراكات، ومسارات 
التعاون بين دولة اإلمارات وهذه الدول، في عدة مجاالت، ومنها الطاقة 
والثقافية  والسياحية  والتعليمية  واالقتصادية  واالستثمارية  المتجددة 

والتكنولوجيا. 
كما اطلع الوزراء على جهود دولة اإلمارات في ملف التغير المناخي، 
واستعداداتها الستضافة مؤتمر الدول األطراف »كوب 28« العام المقبل. 
حضر اللقاءات، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون 
نهيان،  آل  بن مبارك  نهيان  بن  الشيخ شخبوط  الدولي، ومعالي  التعاون 

وزير دولة، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة.

نيويورك )وام(

الرابع  ولليوم  اإلمــــارات،  دولــة  وفــد  واصــل 
واالجتماعات  الــلــقــاءات  عقد  الــتــوالــي،  على 
رفيعة المستوى والمهمة على هامش مشاركته 
بالدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة لألمم 

المتحدة.
دولة  وزيــرة  الهاشمي  ريم  معالي  ألقت  فقد 
لشؤون التعاون الدولي، أمس، بيان دولة اإلمارات 
األمن،  لمجلس  المستوى  رفيعة  إحاطة  خالل 

حول الحفاظ على السالم واألمن في أوكرانيا.
باإلضافة إلى ذلك، التقت معاليها بمعالي لوكا 
بيكاري وزير خارجية سان مارينو، وذلك لتوقيع 
بين  تعاون مشترك  لجنة  تفاهم إلنشاء  مذكرة 

البلدين.
بيسلي،  دافيد  السيد  التقت معاليها مع  كما 

المدير التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي.
بدوره، حضر معالي خليفة شاهين المرر وزير 
دولة، االجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون 
الخليجي واالتحاد األوروبي. كما شارك معاليه 
في االجتماع الوزاري للجنة االتصال المخصصة 
لتنسيق المساعدة الدولية للشعب الفلسطيني، 
مستوى  على  رئيسة  تنسيق  كآلية  تعمل  والتي 
السياسات، لتقديم المساعدة اإلنمائية للشعب 
الفلسطيني، حيث ألقى معاليه كلمة قال فيها: 
»أسهمت دولة اإلمارات خالل الفترة من 2016 
إلى 2022، بأكثر من 684 مليون دوالر، في إطار 
اإلنسانية  األوضــاع  لدعم  تبذلها  التي  الجهود 

للشعب الفلسطيني، حيث تلقت األونروا أكثر من 
165 مليون دوالر أميركي، منها 143 مليون دوالر 
أميركي مخصصة للتعليم، و 11.7 مليون دوالر 
أميركي للمساعدات العينية، وبرامج الخدمات 
واألردن  الغربية  والضفة  غزة  في  االجتماعية 
وسوريا ولبنان، كما تعهدت دولة اإلمارات مؤخراً 
بتقديم 25 مليون دوالر أميركي، إلى مستشفى 
المقاصد في القدس الشرقية لتعزيز خدماته«.

وأضاف معاليه: »تدعم دولة اإلمارات تجديد 
وتؤكد  )األونـــروا(،  الدولية  الغوث  وكالة  واليــة 
دورها الرائد في تقديم المساعدات اإلنسانية، 
وبرامج الحماية لماليين الالجئين الفلسطينيين، 
وهنا، أود أن أشدد على أهمية استمرار الوكالة 
واليتها  ــار  إطـ فــي  الــخــدمــات،  جميع  بتقديم 

لالجئين الفلسطينيين«.
بن  سلطان  الدكتور  معالي  انضم  جهته،  من 
والتكنولوجيا  الصناعة  ــر  وزي الجابر،  أحمد 
المتقدمة المبعوث الخاص لدولة اإلمارات للتغير 

المناخي، إلى قادة العالم والوزراء والخبراء في 
منتدى بلومبرغ لألسواق الناشئة، للتأكيد على 
أهمية االنتقال الناجح للطاقة وبأسعار معقولة، 

ودفع عجلة النمو االقتصادي والعمل المناخي.
وأكد معاليه، في تصريحاته خالل المنتدى، 
للحفاظ  واقعية  استراتيجية  إلى  الحاجة  على 
على أال يتجاوز مستوى ارتفاع درجات الحرارة 
نطاق  توسيع  مــع  مئوية،  درجـــة   1.5 عالمياً 

الوصول إلى الطاقة بتكلفة مناسبة.
أحمد  بن  سلطان  الدكتور  معالي  التقى  كما 
الــدولــة  وزيـــر  الجبير،  عـــادل  بمعالي  الجابر 
للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث 
من  المناخ.  لشؤون  السعودية  العربية  المملكة 
نهيان  بن  الشيخ شخبوط  معالي  التقى  جهته، 
آل نهيان، وزير دولة، فخامة وليام ساموي روتو 

رئيس جمهورية كينيا.
كذلك كان له نقاش مثمر مع فخامة أومارو 
سيسوكو أومبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو، 
ومعالي أوليفيا روامبا وزيرة الخارجية والتعاون 
جمهورية  في  بالخارج  والبوركينيين  اإلقليمي 
اجتماعاً  معاليه  حضر  كما  فــاســو.  بوركينا 
ودورهــا  إلثيوبيا  األخضر  اإلرث  مــبــادرة  حــول 
رفيع  آخر  واجتماعاً  المناخ،  تغير  مكافحة  في 
المستوى لألمم المتحدة، حول الوضع في منطقة 
هامر،  مايك  بالسيد  معاليه  والتقى  الساحل، 

المبعوث األميركي الخاص للقرن األفريقي.

االجتماع  في  مشاركته  خالل  معاليه،  وقــال 
»تؤكد  الساحل:  منطقة  حــول  المستوى  رفيع 
ــرورة الــقــضــاء على  دولـــة اإلمـــــارات عــلــى ضــ
التنمية  تعيق  التي  المتطرفة  األيديولوجيات 
والسالم واالزدهار في دول الساحل«، مشيراً إلى 
أن دولة اإلمــارات ال تزال تشعر بقلق بالغ إزاء 
التهديد المتزايد لألنشطة العابرة للحدود من 

قبل الجماعات اإلرهابية في منطقة الساحل.
دولة  التزام  الصدد،  هــذا  في  معاليه،  وأكــد 
اإلمارات بتقديم المساعدات اإلغاثية، ومد يد 
العون للمحتاجين، في إطار سياستها ورسالتها 
في  الراسخة  وقيمها  والحضارية،  اإلنسانية 
التخفيف من معاناة المجتمعات، من دون تمييز 
بناء على أساس البقعة الجغرافية أو العرق أو 

اللون أو الطائفة أو الديانة.
يعترف  ال  المناخ  تغير  »إن  معاليه:  وأضــاف 
بالحدود، وإن الساحل يدفع ثمناً باهظاً في هذا 
الصدد، على الرغم من مساهمته المنخفضة في 

انبعاثات غازات االحتباس الحراري العالمية«.
من جانبه، حضر سلطان الشامسي، مساعد 
وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية 
ــروا،  األون لمانحي  الـــوزاري  االجتماع  الدولية، 
الهاشمية  األردنــيــة  المملكة  استضافته  الــذي 

ومملكة السويد.
وأخيراً، فقد شارك يعقوب الحوسني، مساعد 
الوزير لشؤون المنظمات الدولية، في االجتماع 
التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول األعضاء 

في منظمة التعاون اإلسالمي.
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عبداهلل بن زايد يلتقي رئيس صربيا في نيويورك

عبداهلل بن زايد أثناء تحدثه إلى خوليو سيزار

عبداهلل بن زايد خالل لقائه مع حاجة لحبيب عبداهلل بن زايد متحدثًا إلى رانكو كريفوكابيتش

عبداهلل بن زايد في حديث مع سراج الدين مهر الدين

عبداهلل بن زايد ومختار تليوبيردي يتبادالن الحديث

عبداهلل بن زايد يتحدث إلى عمرو موسى عبداهلل بن زايد يتحدث مع النا زكي نسيبة عبداهلل بن زايد في حديث مع الضيوف

عبداهلل بن زايد يتبادل الحديث مع أحد الضيوف

عبداهلل بن زايد في حديث مع الحضور

عبداهلل بن زايد متحدثًا إلى سلطان الجابر وكبار الحضور

عبداهلل بن زايد يتحدث إلى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خالل حفل االستقبال  في نيويورك )تصوير: سعيد جمعوه(

عبداهلل بن زايد في حديث مع دون بارموديواني عبداهلل بن زايد أثناء لقائه خوسيه مانويل ألباريس

عبداهلل بن زايد وفوبكه هويكسترا خالل اللقاءعبداهلل بن زايد أثناء حديثه مع كانديا كامارا عبداهلل بن زايد خالل لقائه إنريكي مانالو

استعراض عدد من القضايا 
المدرجة على جدول أعمال 

الجمعية العامة لألمم المتحدة

تأكيد الحرص على تعزيز 
تعاونهما الثنائي

في المجاالت كافة

الجانبان بحثا المستجدات على 
الساحتين اإلقليمية والدولية 

وتبادال وجهات النظر 

اتفاقية الشراكة االستراتيجية 
الموقعة بين البلدين تدعم 

تحقيق النمو المستدام

مناقشة قضايا التغير المناخي 
وتحديات األمن الغذائي 

وسالسل إمدادات الطاقة

إطالع الوزراء على استعدادات 
الدولة الستضافة مؤتمر »كوب 

28« العام المقبل

اللقاءات تناولت مسارات التعاون 
في الطاقة المتجددة واالستثمارية 

واالقتصادية ومجاالت أخرى

تناوْل عدد من القضايا المدرجة
على جدول أعمال الجمعية العامة 

لألمم المتحدة
684 مليون دوالر مساهمة الدولة 

لدعم الشعب الفلسطيني
من 2016 إلى 2022

أهمية االنتقال الناجح للطاقة 
وبأسعار معقولة ودفع عجلة النمو 

االقتصادي والعمل المناخي

التأكيد على أهمية استمرار 
»األونروا« بتقديم جميع الخدمات 

لالجئين الفلسطينيين

سلطان الجابر ومستشار 
النمسا يناقشان فرص 

تعزيز التعاون

نيويورك )وام( 

عقد معالي الدكتور سلطان بن أحمد 
اجلابر وزير الصناعة والتكنولوجيا 

املتقدمة، لقاء مع معالي كارل نيهامر، 
مستشار جمهورية النمسا على هامش 

فعاليات اجلمعية العمومية لألمم املتحدة 
الـ77.  وناقش اجلانبان خالل اللقاء الفرص 

املتاحة لتقوية أواصر التعاون بني دولة 
اإلمارات وجمهورية النمسا يف مختلف 

املجاالت احليوية، حتت مظلة الشراكة 
االستراتيجية الشاملة بني البلدين.

 وزير الخارجية: قيم 
التسامح والتعايش 

واألخوة اإلنسانية تؤمن 
فرص الحياة الكريمة 

عبدهللا بن زايد 
ينقل تحيات القيادة 

الرشيدة لرؤساء الدول 
والحكومات وكبار 

المسؤولين

الدولة ترتكز على نهج 
السالم في رحلتها للعبور 

إلى مستقبل مزدهر 
ومستدام

الشراكات البناءة 
السبيل لمواجهة 

التحديات الحالية ومن 
أبرزها األمن الغذائي 

والطاقة

ضرورة العمل معًا من أجل تحويل التحديات إلى فرص للتنمية والتقدم واالزدهار 

الحاجة إلى استراتيجية 
واقعية للحفاظ على

أال يتجاوز ارتفاع درجات 
الحرارة عالميًا 1.5 درجة

ضرورة القضاء على 
األيديولوجيات المتطرفة 

التي تعيق التنمية والسالم 
واالزدهار في دول الساحل



عبد الله أبو ضيف )جنيف، القاهرة(

ــارات الــعــربــيــة  ــ ــ أكــــدت دولــــة اإلمـ
الــمــتــحــدة، أن الــحــل الــســيــاســي هو 
في  ــة  ــ األزم بــإنــهــاء  الكفيل  الــوحــيــد 
سوريا، مشيرًة إلى أن استمرار عملية 
من  ــنــازالت  ت تقديم  يتطلب  الــســام 
لبناء  تدابير  واتخاذ  األطــراف  جميع 

الثقة.
للبعثة  الــرســمــي  الــحــســاب  ونــشــر 
األمم  لــدى  ــارات  اإلمـ لدولة  الدائمة 
األخرى  الدولية  والمنظمات  المتحدة 
الرسمي  حسابه  عبر  تغريدة  بجنيف 
بموقع تويتر قال فيها: »خال الحوار 
التحقيق  لجنة  تقرير  حول  التفاعلي 
السيد  أكد  بسوريا،  المعنية  الدولية 
السياسي  الحل  أن  الــجــروان،  سعيد 
في  األزمــة  بإنهاء  الكفيل  الوحيد  هو 
عملية  في  قدماً  المضي  وأن  سوريا 
من  تنازالت  يتطلب  السورية  السام 
الثقة  لبناء  وتدابير  األطــراف  جميع 
طبقاً لقرار مجلس األمن الدولي رقم 

.»2254
وأكد خبراء سوريون في تصريحات 
لـ»االتحاد« ضرورة إجراء حوار وطني 
لاتفاق  الفرقاء،  كافة  يجمع  موسع، 
التي  الــقــادمــة  المرحلة  أســس  على 
يمكن تسميتها »مرحلة البناء«، خاصة 
ــحــرب خــال  ــرة ال ــي مــع انــخــفــاض وت

العامين األخيرين.
الناشط  شيخو  إبــراهــيــم  واعــتــبــر 
الحقوقي السوري، أن الحوار الوطني 
ضرورة ملحة، شرط أال يخضع أحد 
للمحاكمات أو غيرها من األمور التي 
إلى  مشيراً  به،  المشاركة  من  ستنّفر 
أن الفرصة سانحة للتوافق بين جميع 

الفئات السورية.
ــوري في  ــسـ ــاشــط الـ ــن وأضـــــاف ال
»سوريا  أن  لـــ»االتــحــاد«:  تصريحات 
بحاجة إلى عمل مشترك يشارك فيه 

الجميع إلعادة البناء ومنع أي تدخات 
خارجية أو احتال ألجزاء من سوريا، 
التوافق  إال عن طريق  يأتي  لن  وذلك 
الــذي  الــوطــنــي  ــحــوار  وال المجتمعي 
العربية  البلدان  مــن  كثير  لــه  لجأت 

والعالمية في أزمات مشابهة«.

بدوره، قال ناجي عبيد مدير مديرية 
الشعب  المكتب الصحفي في مجلس 
في  عدة  خطوات  هناك  إن  السوري، 
الوطنية وإصدار  اللُّحمة  إعادة  سبيل 
ــعــدم مــحــاكــمــة الــعــائــديــن  قـــــرارات ب
الشعب  بدماء  أيديهم  تتلطخ  لم  ممن 

والتوافق  العمل  يتم  فيما  الــســوري، 
لعودة  الــبــنــاء  إعـــادة  على  المستمر 

سوريا قوية مستقلة.
ــمــســؤول الـــســـوري في  وأضــــاف ال
»الحوار  أن  لـــ»االتــحــاد«،  تصريحات 
الظروف  في  الجميع  بين  أصيلة  لغة 

األزمـــات  وقــت  فــي  ولــيــس  المختلفة 
ــمــوم، عــلــى أن  ــع فــقــط وإنــمــا فــي ال
يتخلى الجميع عن أيديولوجيته ويضع 
مصالح الباد أمام عينيه في مثل هذه 
الظروف، خاصة أن الجميع في حاجة 
من  ومستقلة  وكبيرة  قوية  إلى سوريا 

دون أزمات«.
الخارجية  وزير  بحث  األول،  وأمس 
نظيريه  مع  المقداد  فيصل  السوري 
واألردني  لعمامرة،  رمطان  الجزائري 
أيمن الصفدي خال أعمال الجمعية 
الــعــامــة لــأمــم الــمــتــحــدة الــعــاقــات 

الثنائية، وتطورات الساحة العربية.
ــاء الــســوريــة  ــبـ ــرت وكـــالـــة األنـ ــ وذكـ
»سانا«، أن وجهات النظر كانت متفقة 
العربي  الصف  توحيد  ضــرورة  على 
في  المشترك  العربي  العمل  وتعزيز 
التي  واألخــطــار  التحديات  مواجهة 

تتعرض لها الدول العربية.
وأكد المقداد أن »سوريا تثق بالدور 
الذي يمكن للجزائر القيام به لتوحيد 
التضامن  روح  وإعــادة  العربي  الصف 

بين الدول العربية«.
ــر  ــع وزيـ ــقــى الـــمـــقـــداد مـ ــت ــا ال ــم ك
حيث  الصفدي  أيمن  األردن  خارجية 
بين  الثنائية  الــعــاقــات  واقــع  تــنــاوال 
البلدين وشددا على ضرورة تطويرها 
بما  المجاالت  مختلف  في  وتعزيزها 

يخدم مصالحهما المشتركة.
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أكدت أن المضي في عملية السالم يتطلب تقديم تنازالت من جميع األطراف

اإلمارات: الحل السياسي السبيل إلنهاء األزمة يف سوريا

أطفال سوريون نازحون يلهون في مخيم بمحافظة إدلب )رويترز(

العليمي والحجرف يبحثان جهود 

تمديد الهدنة اإلنسانية يف اليمن

توثيق 10 آالف انتهاك »حوثي« 

عدن )االتحاد(

جّدد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن موقفه الداعم للسام 
رئيس  واستقبل  الدولية.  المرجعيات  بموجب  والشامل  العادل 
مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، األمين العام لمجلس 
الحجرف، وذلك على هامش  نايف  العربية  الخليج  لدول  التعاون 

أعمال الجمعية العامة لأمم المتحدة.
األمانة  بدور  الرئاسي  القيادة  مجلس  رئيس  أشاد  اللقاء،  وفي 
العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدفاع عن الشرعية 
اليمني وتطلعاته في السام واألمن  الدستورية، ومصالح الشعب 

واالستقرار.
الهدنة  اليمني، ومسار  الوضع  العليمي عن مستجدات  وتحدث 
القيادة  مجلس  وموقف  لتجديدها،  الرامية  والمساعي  اإلنسانية 
بموجب  والشامل  الــعــادل  للسام  الــداعــم  والحكومة  الرئاسي 

المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً.
من جانبه، أكد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
استمرار الدعم الخليجي لإلصاحات التي يقودها مجلس القيادة 
الرئاسي، وتبنِّي موقفه الملتزم بنهج السام وإنهاء المعاناة اإلنسانية 

عن الشعب اليمني، في مختلف المحافل اإلقليمية والدولية.
األزمات  مجموعة  فريق  أمس،  العليمي،  استقبل  السياق،  وفي 
لأمم  العامة  الجمعية  اجتماعات  هامش  على  وذلــك  الدولية، 

المتحدة.
وتطرق اللقاء إلى تطورات الوضع اليمني، واإلصاحات الخدمية 
والحقوقية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، ومسار 
وفرص  لتجديدها  والدولية  اإلقليمية  والجهود  اإلنسانية  الهدنة 
النار، في ظل  دائــم إلطــاق  وقــف  إلــى  التوصل  البناء عليها في 

خروقات ميليشيات الحوثي اإلرهابية.

عدن )االتحاد(

الحوثي  ميليشيات  أن  عــن  يمنية،  حقوقية  منظمة  كشفت 
اإلرهابية، ارتكبت أكثر من 10 آالف واقعة انتهاك طالت المدنيين، 
بينها 6250 عملية اختطاف في مختلف المحافظات، وذلك خال 

الفترة من 1 يناير 2019 وحتى 1 مارس 2022.
وأوضحت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أنها وثقت 10033 
واقعة انتهاك ارتكبتها الميليشيات الحوثية طالت المدنيين خال 
2022، مشيرًة إلى أن  1 مارس  2019 وحتى  يناير   1 الفترة من 
من بين االنتهاكات 6250 مختطفاً ومخفياً قسراً، بينهم سياسيون 
األنباء  وكالة  ذكرته  ما  وفق  وأطفال،  ونساء  وإعاميون  ونشطاء 

اليمنية »سبأ«.
الحوثي،  ميليشيات  قبل  من  التعسفية  االعتقاالت  واستعرضت 
واحتجازها  والنفسية،  الجسدية  التعذيب  وسائل  واستخدامها 
للمعتقلين في األقبية والطوابق األرضية للمنازل التي استخدمت 
وحشر  العامة،  السجون  عن  فضًا  والــمــدارس،  خاصة  كسجون 
فيها  ليس  ومظلمة  داخــل غرف صغيرة  المعتقلين  من  العشرات 
نوافذ للتهوية وال يسمح لهم باالتصال بأسرهم أو االستعانة بمحام.

ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، مجلس األمن الدولي، 
إلى االضطاع بدوره بشكل فعال بإلزام ميليشيات الحوثي بوقف 
االنتهاكات ووقف االعتقاالت التعسفية واإلخفاء القسري وااللتزام 
السامية  المفوضية  مطالبة  عنه،  الصادرة  الدولية  بالقرارات 
لحقوق اإلنسان بالقيام بدورها في حماية حقوق اإلنسان، والعمل 
على إلزام ميليشيات الحوثي بوقف االعتقاالت التعسفية واإلخفاء 

القسري وتعويض الضحايا.

الجيش اللبناني يوقف 8 أفراد ضالعين بتهريب أشخاص عبر البحر

ارتفاع حصيلة ضحايا القارب املنكوب إلى 81 قتياًل

بيروت، دمشق )االتحاد(

يقّل  قــارب  ارتفعت حصيلة ضحايا 
مهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل 
السورية إلى 81 قتيًا، في حصيلة تُعّد 
غير  الهجرة  ظاهرة  بــدء  منذ  األعلى 
الشرعية انطاقاً من لبنان الغارق في 

أزماته.
على  الــســوريــة  السلطات  وعــثــرت 
عشرات الجثث قبالة مدينة طرطوس 
الساحلية، بينما تم إنقاذ 20 شخصاً، 
من ركاب المركب الذي أبحر من شمال 
ــراوحــت الــتــقــديــرات بشأن  لــبــنــان، وت
شخصاً  و150   100 بين  ركــابــه  عــدد 
السوريين  والاجئين  اللبنانيين  مــن 
والفلسطينيين، من دون أن تتضح بعد 

مابسات غرقه.
السوري حسن  الصحة  وزير  وأعلن 
الغباش في تصريحات للصحفيين، أن 
وفاة،  حالة   81 إلى  ارتفعت  الحصيلة 

في   8 بينهم  20 شخصاً،  يتلقى  فيما 
العناية الفائقة، العاج في »مستشفى 

الباسل« في طرطوس.
التلفزيون  وفــق  يقل،  المركب  وكــان 
السوري، ما ال يقّل عن 150 شخصاً، 
ما يعني أن العشرات ما زالوا في عداد 

المفقودين.
وال تزال عمليات البحث عن مفقودين 
مستمرة، وقد شارك فيها عناصر من 
البحرية  جانب  إلى  الروسية  البحرية 

السورية، وفق الغباش. 
النقل  وزارة  فــي  الــمــســؤول  وقـــال 
مع  »نتعامل  خليل:  سليمان  السورية 
على  اإلنـــقـــاذ،  عمليات  أكــبــر  ــدى  إحـ
الساحل  كــامــل  عــلــى  تمتد  مــســاحــة 
»عمليات  أن  إلــى  مشيراً  ــســوري«،  ال
البحث مستمرة لكنها تصبح أصعب مع 

مرور الوقت بسبب ارتفاع األمواج«.
اللبناني  والنقل  األشغال  وزير  وقال 

علي حمية،

مصرعهم  لقوا  الــذيــن  حصيلة  إن 
في غرق القارب الذي أبحر من لبنان 

ارتفعت إلى 81 شخصاً.
وأضاف: »تم إنقاذ 20 شخصاً، 12 

سورًيا و5 لبنانيين و3 فلسطينيين«. 
بدأت  المعنية  الجهات  أن  وأوضــح، 
في لبنان بالتنسيق مع الهال األحمر 
السوري، لاتفاق على آلية لنقل جثامين 

الضحايا إلى األراضي اللبنانية.
وأعلنت قيادة الجيش اللبناني أمس، 

عن توقيف 8 أشخاص شمالي الباد 
إلى  أشــخــاص  تهريب  فــي  لضلوعهم 
غير  بطرق  البحر  عبر  لبنان  خـــارج 

شرعية. 
وقالت قيادة الجيش إن »دوريــة من 
 8 أوقــفــت  طرابلس،  فــي  المخابرات 
لبنانيين لوجود سوابق لهم في عمليات 
مركب  ــراء  شـ ولمحاولتهم  التهريب 
أشخاص  تهريب  بعملية  الحقاً  للقيام 

عبر البحر بطريقة غير شرعية«. 
إعام  وسائل  أفــادت  األول،  وأمــس 
سواحل  قبالة  زورق  بــغــرق  ــة،  ســوري

طرطوس.
فيما ذكر ناجون من الغرق، أن القارب 
غادر ميناء مدينة المنية شمالي لبنان 

قبل أيام، باتجاه السواحل األوروبية.
وشــهــد لــبــنــان قــفــزة فــي مــعــدالت 
أعمق  مــن  بــواحــدة  مدفوعة  الهجرة 
منذ  العالم  في  االقتصادية  األزمـــات 

خمسينيات القرن التاسع عشر.

رجال اإلنقاذ يبحثون عن ضحايا وناجين قبالة سواحل طرطوس )أ ف ب(

الدعوة التخاذ تدابير 
لبناء الثقة طبقًا

لقرار مجلس األمن 
رقم 2254

خبراء لـ »           «:
أهمية إجراء حوار وطني 

لالتفاق على أسس 
المرحلة القادمة

الحصيلة ُتعّد 
األعلى منذ بدء 
ظاهرة الهجرة 

غير الشرعية
من لبنان

تقديرات بوجود 
ما بين 100 

و150 شخصًا 
على متن القارب

الجيش اللبناني: لن نتخّلى عن مسؤولياتنا تجاه بلدنا
بيروت )االتحاد(

قال قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، 
أمس، إن الجيش لن يتخلى عن مسؤولياته تجاه 

الباد.
تصريحات العماد عون جاءت في كلمة له خال 
الحدود  لفوج  التابع  التينة«  »وادي  مركز  تفقده 
البرية الثاني على الحدود الشرقية، حيث اجتمع 
بالعسكريين، بحسب بيان صادر عن قيادة الجيش 
العسكريين  إلــى  عــون  العماد  وتــوجــه  اللبناني. 
مسؤولياتنا  عــن  نتخلّى  أن  يمكننا  »ال  قــائــًا: 

لمواجهة  تبنى  فالجيوش  وقسمنا،  بلدنا  تجاه 
األزمات وتخطي الظروف الصعبة«. وتابع: »لوال 
أداؤكم وتضحياتكم لم تكن هذه الحدود آمنة من 
باقي  ولفقدت  والتهريب،  واإلرهـــاب  المخدرات 
بيان صادر  بحسب  واستقرارها«،  أمنها  المناطق 

عن قيادة الجيش اللبناني.
تتعرض  ما  كل  من  الرغم  »على  قائًا:  ومضى 
له المؤسسة العسكرية من حمات يقوم بها بعض 
الموتورين، ال تزالون مصّممين على أداء مهماتكم 
ألنكم مقتنعون بها، الجميع لديهم مصالح شخصية 
إاّل أنتم مصلحتكم وطنية بالدرجة األولى، تقومون 

بواجبكم غير عابئين باالنتقادات واالتهامات التي 
توّجه إليكم«، وفقاً لعون.

اللبناني ميشال  الرئيس  وفي سياق آخر، جدد 
عون أمس، التزام باده بتنفيذ ما تم االتفاق عليه 
مع صندوق النقد الدولي وإزالة كل العراقيل التي 

تحول دون ذلك.
ما  تنفيذ  لبنان  التزام  الجمهورية  رئيس  وجدد 
تم االتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي، مكرراً 
ضرورة تطبيق اإلصاحات التي تم االتفاق عليها 
مع الصندوق وإزالة كل العراقيل التي تحول دون 

ذلك.



مصر.. 
ملتزمون في 
حل النزاعات 

بالطرق السلمية

القاهرة )االتحاد(

أكد وزير اخلارجية املصري 
سامح شكري، خالل لقائه 

نظيره األرميني آرارات 
ميرزويان، أمس، موقف مصر 

الثابت بشأن  حل النزاعات 
بالطرق السلمية، وضرورة 
الوصول إلى تسوية شاملة 

ومستدامة من خالل الوسائل 
الدبلوماسية بعيدًا عن 

استخدام القوة، على ضوء 
التوتر اجلاري بني أرمينيا 

وأذربيجان.
وقالت اخلارجية املصرية يف 
بيان صحفي أمس، إن شكري 
التقى ميرزويان على هامش 

أعمال اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، 
املتحدث الرسمي باسم وزارة 
اخلارجية، بأن اللقاء تناول 
سبل تعزيز التعاون الثنائي 

وتطوير العالقات االقتصادية 
والتجارية، مثمنًا الدور الذي 

يضطلع به منتدى رجال 
األعمال بني البلدين لدفع 
التعاون يف مجالي التجارة 

واالستثمار.
وأوضح أبو زيد، أن الوزير 

شكري استمع إلى التطورات 
األخيرة على ضوء التوتر 

اجلاري بني أرمينيا 
وأذربيجان.

ودخلت أرمينيا وأذربيجان 
منذ عقود يف نزاع حول 

منطقة ناجورنو كاراباخ.
ومع ذلك، فإن اندالع 

االشتباكات األخيرة لم يكن 
متمركزًا يف ناجورنو كاراباخ، 

ولكن يف مواقع يف أرمينيا، 
وفقًا ملصادر أرمينية.

طالب القوى السياسية بتحمل مسؤولياتها وحل خالفاتها بعيدًا عن مصالح الشعب

العراق.. الكاظمي يدعو إلى جولة ثالثة من الحوار الوطني

هدى جاسم )بغداد(

الــعــراقــي مصطفى  الــــــوزراء  ــس  ــي رئ قـــال 
ثالثة  جولة  إلى  سيدعو  إنه  أمــس،  الكاظمي، 
من الحوار الوطني، لحل األزمة السياسية في 

البالد.
»العراقية  قناة  مع  حوار  في  الكاظمي  وقال 
مشاركته  هامش  على  الرسمية،  اإلخــبــاريــة« 
لألمم   77 الـــ  الــعــامــة  الجمعية  باجتماعات 
إلى  نيويورك: »سأدعو  المنعقدة في  المتحدة، 
لحل مشكالتنا  الوطني  الحوار  من  ثالثة  جولة 

وال سبيل لدينا سوى الحوار«.
العراق،  لبناء  »لدينا فرصة  قائاًل:  واستطرد 

وعلى الجميع تحمل المسؤوليات تجاه ذلك«.
وأضاف: »سأشرح في كلمتنا بالجمعية العامة 
واالقتصادي  السياسي  الواقع  المتحدة،  لألمم 
والثقافي والمناخي والتحديات الكثيرة بالبالد«.

انعكاسات  له  المنطقة  »استقرار  أن  وأفــاد 
إيجابية على الوضع في العراق«.

تحمل  السياسية  القوى  من  »أطلب  وتــابــع: 
واالستفادة  العراق  تجاه  التاريخية  مسؤولياتها 

من فرص الحوار الوطني«.
لديها  التي  األطــراف  جميع  الكاظمي  ودعــا 
مصالح  عن  بعيداً  تصفيتها  إلى  معه  خالفات 

الشعب.
وقال، إن »السلطات اعتقلت األسبوع الماضي 
مؤسسات  إلحــدى  ينتمي  كــان  مهماً  شخصاً 
وبعض  الــمــتــظــاهــريــن  بقتل  ــرف  اعــت الـــدولـــة 

الشخصيات«.
التشريعية  الدولة  الكاظمي »مؤسسات  ودعا 
السالح  إلنــهــاء  للتعاون  واألمنية  والقضائية 
من  يعلم  »الجميع  أن  ــى  إل الفــتــاً  المنفلت«، 
في  إجــراءات  واتخذنا  المنفلت  السالح  يمتلك 

معالجته«.
وأضاف، أن حكومته تحاول معالجة السالح 
المنفلت بكل هدوء من دون أن ينعكس ذلك على 

حياة الناس وواقعها.
الجلسة  انتهت  سبتمبر،  من  الخامس  وفــي 
تشكيل  إلى  العراق  في  الوطني  للحوار  الثانية 
لمناقشة  السياسية  الــقــوى  مــن  فني«  »فــريــق 
انتخابات  إلــى  الــوصــول  بغية  النظر  وجــهــات 

مبكرة.
عقب  األحــداث  تطورات  العراقيون  ويترقب 
ويجمع  وقــت  أي  فــي  يعقد  قــد  محتمل  لــقــاء 
زعيم »التيار الصدري« مقتدى الصدر وزعماء 

محمد  الــبــرلــمــان  رئــيــس  أبــرزهــم  سياسيين 
نيجرفانن  كردستان  إقليم  ورئيس  الحلبوسي 
ــراء مــبــاحــثــات حـــول الــوضــع  ــ ــي، إلجـ ــ ــارزان ــ ب
السياسي وطرح األفكار التي من شأنها تخفيف 
و»اإلطــار  الــصــدري«  »التيار  بين  األزمــة  حــدة 

التنسيقي«.
أستاذ  الــبــدرانــي  فاضل  الــدكــتــور  واستبعد 
مسألة  العراقية،  بالجامعة  السياسي  اإلعــالم 

إن  قــائــاًل  الــصــدر،  مقتدى  للقاء  وفــد  تشكيل 
ذلك يعتبر من »األماني السياسية والطروحات 

السطحية«.
وأشار البدراني في تصريح لـ »االتحاد«، إلى 
أن القوى الحزبية ال تمتلك »النضج السياسي« 
الكافي وهي جزء من األزمة وليست من الحل.

وقال: »اإلطار التنسيقي أصبح طرفين، األول 
تمتلك  حمائم  والثاني  الموقف  متصلبة  صقور 

الحل،  على  الــقــدرة  تمتلك  ال  لكنها  المرونة 
الخيارات لصالحه  تأتي  الصدري مالم  والتيار 
لن  فإنه  منه،  رئيس حكومة مقبول  اختيار  في 
على  فــإن  لــذا  للبرلمان،  جلسة  بعقد  يسمح 
الطرفين التنازل لآلخر ألجل الوصول إلى حل 

منصف«.
رئيس  ونائب  السياسي  المحلل  أشار  بدوره، 
مــازن  المستقبلية«  لــلــدراســات  حلول  »مــركــز 
محاوالت  عــدة  وجــود  إلــى  الشمري،  صاحب 
»التيار  بين  العالقات  من  جديدة  لفتح صفحة 

الصدري« و»اإلطار التنسيقي«.
»االتحاد«:  لـ  تصريحات  في  الشمري  وقــال 
تعني  ال  المتبادلة  الشروط  ورفــض  »قبول  إن 
بل  ــراف،  األطــ جميع  تــرضــي  بحلول  الــخــروج 
ستبقى المناورات حتى اللحظة األخيرة لتشكيل 

الحكومة المقبلة«.
المطروحة  »الفكرة  أن  إلى  الشمري  وأشــار 
للنقاش بين التيار واإلطار هو أن تمنح الحكومة 
المقبلة مهلة لتطبيق ما سيتم االتفاق عليه في 
برنامجها، وأن موافقة التيار الصدري على هذه 
المهلة تؤدي إلى التهدئة المفترضة، لكن تبقى 
الحكومة المقبلة تحت مراقبة التيار الذي يمكن 

أن يتحول من حالة الهدوء إلى عكس ذلك«.
وفي السياق، استبعد الخبير األمني العراقي 
ــدوث فــوضــى أمــنــيــة،  ــف حــ ــاضــل أبـــو رغــي ف
بعد التحذيرات والتشديدات األمنية  خصوصاً 
الكبيرة والقرارات الحاسمة التي اتخذها زعيم 

»التيار الصدري«.
»االتحاد«،  لـ  تصريح  في  رغيف  أبو  واعتبر 
بأن التصعيد سيكون بين الكتل السياسية ولن 
حــدوث  دون  والــســجــال  التناكف  حــد  يتجاوز 

فوضى أمنية.

مقتل 25 إرهابيًا 
في الصومال

مقديشو )االتحاد(

أعلنت السلطات الصومالية 
مقتل 25 عنصرًا من ميليشيات 

حركة »الشباب« اإلرهابية 
املرتبطة بتنظيم »القاعدة« بعد 

محاولتهم الهجوم على قواعد 
للجيش الصومالي التي تتمركز 

يف إقليم »جلجدود« وسط 
البالد. 

جاء ذلك يف بيان صادر أمس، 
عن وزارة اإلعالم والثقافة يف 

احلكومة الفيدرالية الصومالية 
ونقلته وكالة األنباء الوطنية 

الصومالية »صونا«. وأوضح 
البيان، أن »القوات األمنية 

تلقت معلومات استخباراتية 
تفيد بهجوم عسكري محتمل 

من ميليشيات الشباب، مما 
دفع القوات إلى تنفيذ عملية 

انتشار واسعة يف إقليم جلجدود 
وجنحت يف استهداف املناطق 
احملددة ما أسفر عن مقتل 15 

عنصرًا من امليليشيات«.
ويف السياق، قال رئيس األركان 

الصومالي يوسف ادوى راغي 
يف تصريح إلذاعة مقديشو 

احلكومية، إن »وحدات من 
اجليش الصومالي أطلقت عمليًة 

أمنية استهدفت بلدة سني طقو 
ومحيطها بعد تلّقيها معلومات 
حول وجود عناصر من احلركة 

فيها«.
وأضاف راغي، أن »العملية 

أسفرت عن مقتل 10 من عناصر 
احلركة، فيما ُدّمرت معاقل لها 

خالل العملية«.
وخالل األسبوع اجلاري، أرسلت 

احلكومة الصومالية العشرات 
من وحدات اجليش إلى والية 

جلمدج لتعزيز اجلبهات 
القتالية ضد مقاتلي حركة 

»الشباب«.
وتشهد بعض الواليات 

الصومالية عمليات أمنية 
جتريها القوات احلكومية 

بالتعاون مع مسلحني عشائريني 
ضد مقاتلي حركة »الشباب«، 
ما أّدى إلى مقتل نحو 200 من 
عناصر الشباب، بحسب وزارة 

اإلعالم الصومالي.
ومنذ سنوات، يخوض الصومال 

حرًبا ضد حركة »الشباب« 
التي تأسست مطلع عام 2004، 

وهي حركة مسلحة تتبع فكرًيا 
لتنظيم »القاعدة«، وتبّنت 

عمليات إرهابية عديدة أودت 
بحياة املئات.

حكومة الوحدة تسعى لتشكيل لواء يستوعب العناصر غير النظامية
سيارات محترقة جراء االشتباكات في طرابلس )أرشيفية(

تجدد املواجهات باألسلحة الثقيلة يف طرابلس

حسن الورفلي )بنغازي، القاهرة(

أمس،  الثقيلة،  باألسلحة  عنيفة  اشتباكات  اندلعت 
بين الكتائب المسلحة المتنافسة داخل العاصمة الليبية 

طرابلس، بالقرب من مقّرات رسمية تابعة للدولة.
مدينة  مــن   »301 »كــتــائــب  بين  االشــتــبــاكــات  ودارت 
مصراتة، التابعة لـ»عبد السالم زوبي«، وكتائب من مدينة 
الزاوية التي يقودها »محمد البحرون الملقب« بـ»الفار«، 
وقد امتدت من محيط »بوابة الجبس« إلى طريق المطار 
والشركة العامة للكهرباء جنوب غربي العاصمة طرابلس، 

وسط توقعات بتوسعها إلى أحياء أخرى. 
في  والمتوسطة  الثقيلة  األسلحة  الطرفان  واستخدم 
المواجهات، كما أشارت مصادر محلية في شارع الزاوية 
القريب من االشتباكات، إلى نقل جثث قتلى من عناصر 
»قوة دعم المديريات« التي سبق أن تمركزت في طريق 

المطار بعد طرد »كتائب الفار« منها.
مدينة  من  عسكرية  تعزيزات  توجه  ناشطون  ورصــد 
مصراتة إلى طرابلس، فيما تحدث ناشطون عن إغالق 
عدد من الطرقات وإجبار المارة على العودة إلى منازلهم.

من  العديد  خرجت  المحتدمة،  المواجهات  ظل  وفي 
االستغاثات من األسر العالقة في المكان، فيما رصدت 
موقع  إلى  تتجه  وهي   »111 »كتائب  شعار  تحمل  آليات 
االشتباكات، بينما أغلق مسلحون الطريق من وإلى »بوابة 

الجبس«، وفق المصادر.
ويعتقد أن هذا القتال، قد اندلع كرّد فعل من »كتائب 
مــواقــعــه فــي محيط  ــام مــن  أيـ ــرده قبل  ــار« بعد طـ ــف ال
المطار، ومقتل عدد من عناصره، على يد »كتائب دعم 

المديريات«.

وتخطط رئاسة األركان العامة التابعة لحكومة الوحدة 
الوطنية، لتشكيل ألوية عسكرية كبيرة تستوعب العناصر 
تشكيل مسلح  أي  لجم  قادرة على  وتكون  النظامية  غير 
أوعناصر منفلتة تحاول العبث بأمن واستقرار المنطقة 

الغربية.
إلى  ومبعوثها  المتحدة  الواليات  سفير  أكد  سياسياً، 
ليبيا ريتشارد نورالند، دعم بالده لحل سياسي مع تولي 
باتيلي منصبه كمبعوث خاص ألمين عام األمم  عبداهلل 

المتحدة.
في  لقائه  أعــقــاب  فــي  ــد  ــورالن ن تصريحات  وجـــاءت 
حيث  المنفي  محمد  الرئاسي  المجلس  رئيس  نيويورك 

يشارك في اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة. 
وقال نورالند، في تسجيل مسجل نشره حساب وزارة 
الخارجية األميركية على تويتر: »الواليات المتحدة تعمل 
والزائرين  الدبلوماسي  والمجتمع  الشركاء  مع  كثب  عن 
الزخم  إعادة  لمحاولة  نيويورك  في  الموجودين  الليبيين 
للعملية االنتخابية الليبية«، مشيراً إلى أن جميع األطراف 
تدرك أهمية العمل بسرعة للوصول لالنتخابات في ظل 

العنف الحالي القائم في ليبيا.

أعلن عدم ترشحه باالنتخابات القادمة

البرهان يدعو االتحاد األفريقي 

إلى إلغاء تجميد أنشطة السودان

األمم املتحدة: 8 ماليني طفل يف

السودان بحاجة للمساعدات اإلنسانية

أسماء الحسيني )الخرطوم(

دعا رئيس مجلس السيادة في 
البرهان،  الفتاح  عبد  السودان 
إلى  األفريقي  االتــحــاد  أمــس، 
تجميد  بشأن  قراره«  »تصحيح 
إجــراءات  بــالده، عقب  أنشطة 

25 أكتوبر الماضي.
بمقر  لقائه  خالل  ذلك  جاء 
الرئيس  نيويورك  فــي  إقامته 
السنغالي رئيس الدورة الحالية 
سال،  ماكي  األفريقي  لالتحاد 
ــق بــيــان صـــادر عــن مجلس  وف

السيادة االنتقالي.
ــاد  ــان االتـــحـ ــرهـ ــبـ ودعـــــا الـ
قراره  »تصحيح  إلى  األفريقي 
أنشطة  بتجميد  قضى  الـــذي 
الـــســـودان فــي االتـــحـــاد« وفــق 

البيان.
وأضاف، أن السودان بانتظار 
األفــريــقــي  االتـــحـــاد  ــن  م بعثة 
لــلــوقــوف عــلــى الــحــقــائــق على 

األرض.
الــــبــــرهــــان، أن  وأوضــــــــح 
دعــت  العسكرية  »الــمــؤســســة 
تسريع  إلــى  السياسية  الــقــوى 

بينها  فــيــمــا  الـــحـــوار  ــرة  ــيـ وتـ
لــلــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق تـــراٍض 
وال  مــدنــيــة،  حــكــومــة  لتشكيل 

تزال في انتظار التوافق«.
وأشار إلى أن »الخطوة التي 
العسكرية  المؤسسة  اتخذتها 
ــي أكــتــوبــر الـــمـــاضـــي، كــان  فـ
الــهــدف مــنــهــا الــحــفــاظ على 
األمــن واالســتــقــرار فــي البالد 
ومــنــح الــســودانــيــيــن الــفــرصــة 
لــلــتــوصــل إلـــى تـــوافـــق وطــنــي 
االنتقال  عملية  إلدارة  عريض 

السياسي«.
البرهان  أعلن  السياق،  وفي 
أنه  أمــس،  لقاء صحفي،   في 
لن يرشح نفسه في االنتخابات 
الــمــقــبــلــة لــحــكــومــة يــقــودهــا 

مدنيون.
وتابع قائاًل: »ليس لدّي رغبة 
لتقديم نفسي كمرشح وال أريد 

االستمرار في هذا العمل«.
أنــه بمجرد  الــبــرهــان  ــد  وأكـ
تشكيل حكومة منتخبة ستكون 
مؤسسة  الــمــســلــحــة  ــوات  ــقـ الـ
من  بدالً  الحكومة  لتلك  أخرى 

االحتفاظ بمكانة أعلى.

الخرطوم )االتحاد(

أعلنت منظمة األمم المتحدة للطفولة »اليونيسيف« أن طفاًل من 
بين كل ثالثة أطفال في السودان يحتاج إلى المساعدة اإلنسانية، 
2.7 مليون  أي   %35 بنسبة  بزيادة  8 ماليين طفل  يمثل  وهو ما 

طفل مقارنة بعام 2020.
وأفادت المنظمة، في بيان لها، أن ذلك يرجع إلى انعدام األمن 
ثالثة ماليين طفل  يعاني  والصحة، حيث  المياه  وأزمات  الغذائي 
دون سن الخامسة في السودان من سوء التغذية الحاد، بينهم 650 
ألفاً يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، ربما يموت نصفهم إذا 

تركوا من دون عالج.
وأضافت أن معدالت إعطاء اللقاحات في السودان تستمر في 
جرعة  يتلقوا  لم  الذين  األطفال  عدد  تضاعف  حيث  االنخفاض، 

لقاح بين عامي 2019 و2021.
ودعت المنظمة في بيانها المجتمع الدولي للتضامن مع أطفال 
البالغة  االستجابة  لتغطية خطة  الالزم  التمويل  وتوفير  السودان، 
 %13 سوى  منها  للمنظمة  يصل  ولم  أميركي،  دوالر  مليون   102

فقط.
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الكاظمي مترئسًا إحدى جلسات الحكومة )أرشيفية(

العراقيون يترقبون 
لقاًء مفترضًا بين الصدر 

والحلبوسي وبارزاني

خبراء لـ »            «:
األحزاب جزء من األزمة 

وليست من الحل وال تملك 
»النضج السياسي«

تعزيزات عسكرية تتجه
من مصراتة إلى طرابلس

إغالق طرقات وإجبار المارة
على العودة إلى منازلهم



بعد انسحاب مالي
»دول الساحل« تبحث  استراتيجية ضد اإلرهاب

نيامي )وكاالت( 

عقد وزراء دفاع ورؤساء أركان 
الخمس،  الساحل  مجموعة  دول 
في  طــارئــاً  اجتماعاً  الخميس، 
»استراتيجية  في  للبحث  نيامي 
جديدة« تعتمدها القوة اإلقليمية 
بعد  لــإرهــابــيــيــن  الــمــنــاهــضــة 

انسحاب مالي منها في مايو.
استمّر  الذي  االجتماع  وهدف 
ليوم واحد إلى تبادل اآلراء بشأن 
التشكيل الجديد للقوة المشتركة 
قوة  ومغادرة  مالي  انسحاب  بعد 
»بـــرخـــان« لــهــذا الــبــلــد، بحسب 

البيان الختامي لالجتماع.
ــيــان: أن »هــذا  ــب وجـــاء فــي ال
اعتماد  علينا  يــفــرض  ــوضــع  ال

للمحاربة  جديدة  استراتيجيات 
اإلرهابية  للمجموعات  الفّعالة 
ــة  ــطــق ــن ــم ــي ال ــ ــة فـ ــحـ ــلّـ ــسـ ــمـ الـ
مجموعة  وتشكلت  المشتركة«. 
دول الساحل الخمس في 2014، 
جندي  آالف   5 عــديــدهــا  وكـــان 
2017 من جيوش موريتانيا  منذ 
فاسو  وبوركينا  ونيجيريا  وتشاد 
ومـــالـــي.  وانــســحــبــت مــالــي من 
هذه القوة في مايو بعدما اعتبر 
في  الحاكم  العسكري  المجلس 

باماكو أنها »أداة للخارج«.
وكانت هذه القوة، الممّولة إلى 
األوروبــي،  االتحاد  من  كبير  حّد 
الدوليين  للشركاء  بالنسبة  تمّثل 
مخرجاً في منطقة تهيمن عليها 

أعمال العنف.

استهدف مسجدًا عقب صالة الجمعة

قتلى وجرحى بانفجار يف كابول

كابول )وكاالت(

وأصــيــب  شــخــصــاً   14 قــتــل 
العشرات جراء تفجير وقع قرب 
األفغانية  العاصمة  فــي  مسجد 
كابول، أثناء خروج المصلين بعد 

أداء صالة الجمعة أمس.
خالد  الشرطة  متحدث  وقــال 
إن  صحفي،  تصريح  في  زدران، 
الطريق  على  وقع  بقنبلة  تفجير 
»الــوزيــر  قـــرب مسجد  الــرئــيــس 
المصلين  أثناء خروج  أكبر خان« 
أن  زدران  وأضــاف  الصالة.  بعد 
قتلى  وقــوع  عــن  أسفر  التفجير 
المدنيين  من  جميعهم  وجرحى 
أنـــه سيتم  والــمــصــلــيــن، مـــؤكـــداً 
اإلعالن عن المزيد من المعلومات 

حول الضحايا في وقت الحق.
ــو األحــــــدث  ــ ــار هـ ــ ــجـ ــ ــفـ ــ واالنـ
دمــويــة  ــجــارات  ــف ان سلسلة  ــي  ف
استهدفت المساجد خالل صالة 
الماضية،  الشهور  فــي  الجمعة 
اإلرهابي  »داعــش«  تنظيم  وأعلن 

مسؤوليته عنها.
وزارة  بــاســم  المتحدث  وقـــال 
الداخلية عبد النافي تاكور، إن 14 

شخصاً على االقل قتلوا وأصيب 
41 آخرون بينهم أطفال.

وأضــــاف أن »االنــفــجــار وقــع 
إلى  يعودون  المصلون  كان  فيما 
منازلهم«، موضحاً أن المتفجرات 

وضعت داخل سيارة.
ــشــرت على  وأظـــهـــرت صـــور نُ
مـــواقـــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
خارج  طريق  على  تحترق  سيارة 

المسجد.
مستشفى  أعلن  السياق،  وفــي 
تويتر،  على  كابول،  في  الطوارئ 
 14 مقتل  عن  أسفر  التفجير  أن 
حياتهم  فقدوا  منهم   4 شخصاً، 

قبل وصولهم المستشفى.
»طلوع  لقناة  عيان  وقال شهود 
كان  »الهجوم  إن  المحلية  نيوز« 
إن  وقالت  مغناطيسية«،  بقنبلة 
حصيلة ضحايا التفجير ما زالت 

غير محددة.
ــدة، وصــفــت بعثة  ــري ــغ ت ــي  وفـ
المساعدة التابعة لألمم المتحدة 
بأنه  حصل  مــا  أفغانستان  فــي 
ــدام األمـــن  ــعـ ــانـ »تـــذكـــيـــر مـــر بـ
واستمرار األعمال اإلرهابية في 

أفغانستان«.

انتشار عناصر »طالبان« في موقع االنفجار بكابول )أ ف ب(

دينا محمود )عواصم(

ــروســي، أمــس،  اتــهــم مجلس األمـــن الــقــومــي ال
بــاردة« جديدة ضد روسيا،  بإعالن »حرب  الغرب 
داعياً إلى االستفادة من »أزمة الكاريبي« من أجل 

معالجة الخالفات الحالية. 
إلى  لــألنــبــاء  الــروســيــة  »تـــاس«  وكــالــة  ونسبت 
ألكسندر  القومي  األمــن  مجلس  سكرتير  نائب 
فينيديكتوف القول بمناسبة الذكرى الستين ألزمة 
باردة جديدة ضد  الكاريبي: إن »الغرب بدأ حرباً 
أزمة  تجربة  دراســة  »يجب  أنه  وأضــاف  روسيا«. 
1962 ومرحلة  ــام  ع فــي  وقــعــت  الــتــي  الــكــاريــبــي 
الذي  الوقت  هذا  في  خاصة  تلتها  التي  االنفراج 
أعلن فيه الغرب حرباً باردة جديدة ضد روسيا«. 

حول  نموذجاً  تشكل  الكاريبي  »أزمــة  أن  وذكــر 
الخالفات  تجاهل  على  العظميين  الدولتين  قدرة 

من أجل العمل لمصلحة البشرية جمعاء«. 
باسم  أيضاً  المعروفة  الكاريبي«  »أزمة  أن  يذكر 
بين  جرت  مواجهة  هي  الكوبية«  الصواريخ  »أزمة 
السابق  السوفييتي  واالتــحــاد  المتحدة  الــواليــات 
المتحالف مع كوبا في أكتوبر 1962 ضمن أحداث 

الحرب الباردة. 
ويصف مراقبون األزمة بأنها كانت إحدى أشد 
المواجهات خالل الحرب الباردة، حيث كانت أقرب 

أزمة كادت أن تؤدي لقيام حرب نووية. 
يأتي ذلك عشية دخول األزمة في أوكرانيا شهرها 
الثامن، فيما يحذر خبراء ومحللون غربيون، من أن 
القتال الدائر في هذا البلد، تحول إلى صراع طويل 
األمد، وذلك بعدما أعلنت روسيا التعبئة الجزئية 
العالمية  الحرب  حقبة  منذ  األولى  للمرة  لقواتها، 
الثانية، في ظل مؤشرات على أن ذلك سيتواكب مع 

زيادة الدعم العسكري الغربي الموجه إلى كييف.
أن  نفسه،  الوقت  في  استبعدوا  المحللين  ولكن 
إلى  اللجوء  حد  إلى  الحالية،  المواجهة  تتصاعد 
على  القريب  المستقبل  في  فيها،  النووي  السالح 

األقل، وذلك بالرغم من أن صفقة تبادل األسرى 
ــى تهدئة حدة  إل تـــؤِد  لــم  أيـــام  أُبــرمــت قبل  الــتــي 
الروسية  االتهامات  القتال على األرض، في ضوء 
المتبادلة، بتواصل قصف أهداف على  األوكرانية 

كال الجانبين.

االستفتاء  في  التصويت  عملية  أمــس،  ــدأت،  وب
هي:  أوكرانية  أقاليم   4 في  المصير  تقرير  على 
وزابــوروجــيــا،  وخــيــرســون  ودونيتسك  لوجانسك 
والتي تهدف لالنضمام إلى روسيا، وفق ما أفادت 
كييف  اعتبرتها  خطوة  في  روسية،  أنباء  وكــاالت 
ودول غربية عدة »صورية«.ويستمر التصويت الذي 
بدأ عند الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش، حتى 
27 سبتمبر، في المناطق األربع التي تسيطر عليها 

روسيا.
ــو«، أن  ــات ــن واعــتــبــر حــلــف شــمــال األطــلــســي »ال
»االستفتاءات الصورية في أوكرانيا غير شرعية«، 
فشددت  أوروبـــا  في  والتعاون  األمــن  منظمة  أمــا 
على أنه »ال قوة قانونية لنتائج االستفتاءات، إذ ال 
تتوافق مع القانون األوكراني أو المعايير الدولية«.

وفي االستفتاء على انضمام دونيتسك، تم وضع 
الواقعة  المنطقة  أراضــي  على  اقتراع  مركز   450

شرقي أوكرانيا.
في  آخــر  اقــتــراع  مركز   200 من  أكثر  فتح  كما 
الداخل الروسي، حتى يتمكن سكان المنطقة الذين 

تم إجالؤهم إلى روسيا من التصويت.
كذلك في لوغانسك، تقرر فتح 461 مركز اقتراع 
في المنطقة، باإلضافة إلى 201 مركز اقتراع آخر 

في مناطق داخل روسيا.
المحلية  السلطات  زابوروجيا، وضعت  وبمنطقة 
يرتقب  فيما  اقتراع،  مركز   394 لروسيا،  الموالية 
وضع 85 مكتباً آخر خارج المنطقة، وتحديداً في 

روسيا ودونيتسك ولوجانسك وخيرسون.
السلطات  لمنطقة خيرسون، فأنشأت  وبالنسبة 
لجنة  و198  للتصويت  إقليمية  لجان   8 المحلية 
للتصويت  اقتراع  مراكز  فتح  سيتم  فيما  فرعية، 
روسيا  التي ضمتها  القرم  جزيرة  شبه  في  كذلك 

في عام 2014، وعدد من المدن داخل روسيا.
وأشار الخبراء إلى أن التعبئة العسكرية الروسية، 
ستشكل فرصة لكييف وتحدياً لها في الوقت ذاته، 
العدد من  لكل هذا  التدريب  توفير موسكو  إن  إذ 
الجيش  يستغله  أن  يمكن  وقتاً،  الجنود سيستغرق 
إطــار  فــي  ميدانية،  مكاسب  لتحقيق  ــي  األوكــران
ولكنه سيضع  بدأه مؤخراً،  الذي  المضاد  هجومه 
األوكــرانــيــيــن،  العسكريين  على  ضــغــوطــاً  كــذلــك 
لدفعهم إلى السعي لبسط السيطرة على مزيد من 
الخطوط  يواجهوا على  أن  األراضي بسرعة، قبل 
أكبر  ونيرانية  قتالية  قدرات  ذا  خصماً  األمامية، 

بكثير، بعد أسابيع أو ربما عدة أشهر.
وفي تصريحات نشرها موقع »تشانل نيوز إيجيا« 
اإلخباري اإللكتروني، أكد الخبراء أن لجوء موسكو 
إلى الخيار النووي، ال يبدو محتماًل، إال في حالة 
تجاوز ما يعتبره الكرملين خطوطاً حمراء، أعلنها 
من قبل، وتتمثل بشكل خاص في دخول قوات حلف 
واشتباكها  أوكرانيا  إلى  »الناتو«  األطلسي  شمال 
بشكل مباشر مع الجيش الروسي، أو توغل القوات 

األوكرانية في األراضي الروسية ذاتها.
الوقت  في  كذلك  المستبعد  من  أنــه  وأضــافــوا 
األزمــة  طرفْي  بين  مفاوضات  إطــالق  الحاضر، 
للمعارك  حد  وضع  شأنه  من  اتفاق  إلى  للتوصل 
المستمرة بينهما منذ الرابع والعشرين من فبراير 
الماضي، ما لم يقرر أٌي منهما، التخلي عن الخيار 

العسكري، ونفض يده من الصراع الحالي.
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عشية دخول األزمة األوكرانية شهرها الثامن

موسكو تتهم الغرب بإعالن »حرب باردة«

جنود أوكرانيون على متن دبابة شرق البالد )أ ف ب(

بدء االستفتاء على تقرير 
المصير في 4 مناطق 

أوكرانية

أكد خالل مشاركته بمؤتمر دولي في طوكيو أن أي إخالل بالسالم تنعكس آثاره على البشرية

التصدي لمروجي الكراهية والعنف عبر الرجوع للنصوص والتأويلجهود القيادات الدينية تبرهن على أن الدين قوة سالم

ابن بيه: اإلمارات عنوان السلم والخير

طوكيو )وام(

أكـــد مــعــالــي الــشــيــخ عــبــد اهلل بن 
للسلم،  أبوظبي  منتدى  رئيس  بيه، 
بــقــيــادة صاحب  ــارات  ــ اإلمـ ــة  دولـ أن 
آل  ــد  زايـ ــن  ب الــشــيــخ محمد  الــســمــو 
اهلل،  ــة، حفظه  ــدول ال رئــيــس  نــهــيــان، 
الخير،  لمريدي  ومأوى  للسلم  عنوان 
وثــائــق  احتضانها  خـــالل  مــن  ــك  وذلـ
ــادرات الــحــوار والــســالم، وكانت  ومــب
أول دولة تنشئ وزارة خاصة للتسامح 
أحد  السلم  قيمة  وجعلت  والتعايش، 
المبادئ العشرة الرئيسة الستراتيجية 

الدولة في الخمسين سنة القادمة. 
في  معاليه  كلمة  خــالل  ــك  ذل جــاء 
افتتاح مؤتمر »السالم متعدد األديان« 
»أديــان من أجل  الــذي عقدته منظمة 
السالم« في العاصمة اليابانية طوكيو، 
خالل يومي 21 و22 سبتمبر الجاري. 
يأتي  المؤتمر  أن  بيه  ابــن  وأوضــح 
ــع دولــــي مــضــطــرب  فـــي خــضــم وضــ
يــزيــد مــن مــســتــوى الــتــحــديــات التي 
ــواجــه الــبــشــريــة، مـــعـــدداً تــحــديــات  ت
تلقي  ــزال  ت ال  التي  الصحية  األزمـــة 
بــظــاللــهــا عــلــى أجــــزاء مــن الــعــالــم، 
الذي  والتضخم  االقتصاد  وتحديات 
باإلضافة  العالمية،  األســواق  تشهده 
ــن وخــطــر الــحــروب  إلـــى تــحــدي األمـ
من  مناطق  في  الحاصلة  والتوترات 

العالم. 
ــبـــه الــشــيــخ ابــــن بــيــه إلــــى أن  ونـ
التحديات الراهنة والحروب الحاصلة 

أي  وأن  يتجزأ،  السلم كل ال  أن  تؤكد 
إخالل به ستنعكس آثاره على البشرية 
بهذه  الوعي  أن  مؤكداً  مكان،  كل  في 
الحقيقة هو الذي يوجه هذا المؤتمر، 
إلى  الحاجة  الجميع  يستشعر  حيث 
استعادة  في  لإسهام  األدوار  تكامل 
الذي  لإنسانية  األخــالقــي  الضمير 
والغوث  الرحمة  لقيم  الفاعلية  يعيد 

ومعاني التعاون واإلحسان.
جهود  أن  بيه  ابــن  الشيخ  واعتبر   
مختلف  مـــن  الــديــنــيــة  الـــقـــيـــادات 
قوة  الــديــن  أن  على  تبرهن  األديـــان 
إلى  وذلــك من خــالل عودتهم  ســالم، 
ليستثيروها،  المقدسة  نصوصهم 
األسس  منه  ليستمدوا  تراثهم  وإلــى 
ويستلهموا  والتعايش  للتسامح  المتينة 

النماذج المضيئة التي يسهم إحياؤها 
في  والــســالم  الخير  قيم  إرســـاء  فــي 

النفوس.
النصوص  إلى  بالرجوع  أنه  وأوضح 
يمكن  والمقارب  المناسب  والتأويل 
التصدي لمروجي الكراهية والعنف. 

ــضــروري  وأكـــد مــعــالــيــه أنـــه مــن ال
المبادئ  بــهــذه  االنــتــقــال  والــمــطــلــوب 

واقع  إلى  التنظير  حيز  من  السامية 
ــكــون وثــائــق  الــتــجــســيــد، بــحــيــث ال ت
السلم ومؤتمراته مجرد مبادئ نظرية 
لها،  بالواقع، ال فاعلية  الصلة  مبتورة 
بل يجب العمل على ترجمتها وبلورتها 
تطبيقية،  وبرامج  عملية  مناهج  في 
ــيء من  ــه قــد تــحــقــق شـ مــوضــحــاً أنـ
ذلك، حيث وصلت بعض هذه الوثائق 

والمبادرات إلى صناع القرار، وتبنتها 
الدول، فانتقلت من إطار األفكار إلى 

ميدان العمل والتطبيق. 
ــيــه الــمــشــاركــيــن في  ودعــــا ابـــن ب
في  النظر  متابعة  إلى  طوكيو  مؤتمر 
القيادات  جهود  لتفعيل  السبل  أفضل 
عملية  بخطوات  والــخــروج  الدينية، 

لتحقيق ذلك.

ابن بيه متحدثًا خالل المؤتمر )وام(

 أهمية االنتقال بالمبادئ 
السامية من حيز التنظير 

إلى واقع التجسيد

الدعوة إلى متابعة 
النظر في سبل تفعيل 
جهود القيادات الدينية

المؤتمر يأتي في وضع 
دولي مضطرب يزيد من 

مستوى التحديات

الدولة احتضنت وثائق 
ومبادرات الحوار وأول 

من أنشأت وزارة 
للتسامح
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في بداية الحرب الروسية األوكرانية التي اندلعت يوم 24 فبراير 
الماضي، تحّدث الرئيس األميركي جو بايدن عن »انهيار االقتصاد 
الروسي« تحت وطأة العقوبات الغربية، لكن بعد مرور سبعة أشهر، 
ماذا تحقق من توقعاته؟ وهل استطاعت روسيا االلتفاف على هذه 

العقوبات وإفشالها؟ 
في أبريل الماضي، أي بعد شهرين على انطالق الحرب، توّقع 
الروسي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  انكماَش  الدولي  النقد  صندوق 
 %6 بنسبة  االنكماش  يكون  بأن  توقعاِته  عّدل  ثم   ،%8.5 بنسبة 

خالل العام الحالي، وأن ينخفض في العام المقبل بنسبة %3.5. 
ومما ساعد روسيا على امتصاص صدمة العقوبات في البداية، 
تلك االستعدادات التي بدأت منذ فرض العقوبات السابقة عليها إثر 
ضمها جزيرة القرم عام 2014. وأسهم ذلك في تفادي أي انهيار 
لالقتصاد، مع العلم أنه في بداية فرض العقوبات تراجعت العملة 
الروسية إلى أدنى مستوى لها أمام الدوالر، خصوصاً بعد تجميد 
الغرب أكثر من 600 مليار دوالر من الودائع الروسية، لكن الروبل عاد 

وارتفعت قيمته، رغم تهديدات الرئيس بايدن بتحويله إلى »ركام«. 
ال شك في أن قطع شريان الحياة الرئيسي لروسيا، أي عائدات 
تصدير النفط والغاز، يلحق أضراراً باقتصادها. ويستذكر الخبراءُ 
الروس أن موازنة عام 2020 سجلت فائضاً بقيمة 13.6 مليار دوالر، 
نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وترك ذلك ارتياحاً لدى موسكو التي 
تفاءلت بفترة التخطيط لتطور اإليرادات الفيدرالية من 317.7 مليار 
343.9 مليار  إلى  ثم   ،2021 331.12 مليار  إلى   2020 دوالر عام 

دوالر عام 2022.
ووفق بيانات رسمية، فقد راكمت روسيا فائضاً في موازنتها بلغ 
23 مليار دوالر بنهاية يونيو الماضي، لكنه انخفض بنهاية أغسطس 

إلى 2.3 مليار دوالر. وذلك بسبب انخفاض صادرات الطاقة بصفة 
خاصة إلى أوروبا، إذ تراجعت إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا 
إليها لتمثل نحو 20% فقط مما كانت عليه قبل الحرب. ومع توقع 
استمرار التراجع خالل سبتمبر الحالي، فإنه قد يأتي على بقية 
فائض الموازنة. ومن الطبيعي أن تزداد الخسائر بعد تطبيق الحظر 
األوروبي على نفط روسيا المشحون بالناقالت في ديسمبر المقبل، 

وعلى منتجاتها النفطية المكررة في فبراير 2023. 
بلغ في يوليو الماضي 14.9 مليار  وتعاني موازنة روسيا عجزاً 
ينتظر  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من   %8 تعادل  و»فجوة«  دوالر، 
اإلنفاق  اإلنفاق، السيما  ــادة  وزي اإليـــرادات  انخفاض  مع  تكبر  أن 
العسكري الذي كان مقدراً بنحو 3.5 مليار دوالر للعام بكامله، لكنه 

تجاوز هذا المستوى في سبتمبر الحالي. 
ويبدو أن مجلس الدائنين »سي دي إس« الذي يقوم بإدارة مبادالت 
الديون المتعثرة من خالل تنظيم مزادات عليها، أكد خالل اجتماع 
ديونها  تأخر موسكو عن سداد  الماضي  12 أغسطس  عقده في 
الخارجية، وهو حدث رمزي يعكس أثر العقوبات الغربية، علماً بأن 
ديون روسيا حالياً تبلغ نحو 40 مليار دوالر وتشكل فقط 20% من 

إجمالي ناتجها المحلي. 
وتنفي روسيا أن يكون »اقتصادها في مأزق«، وتقول إن تكتيكات 
وإنها  فشلت،  الغرب  ينتهجها  التي  الخاطفة  االقتصادية  الحرب 
تتعامل بثقة مع الضغوط الخارجية، وإن اقتصاَدها يتجه نحو مسار 

النمو.

أُقيمت أول نسخة من معرض أبوظبي 
للصيد والفروسية عام 2003 بتوجيه 
من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
زاره  وقد  ثــراه،  اهلل  نهيان، طيب  آل 
فسجل  ــذاك،  آن أجنحته  في  وتجول 
لالستمرار  ودعــا  بالمعرض  إعجابَه 
في إقامته دورياً. كانت فكرًة مبتَكرًة 
المستشار  الصديق  للراحل  ورائـــدًة 
اهلل  رحمه  المزروعي،  خلف  محمد 
زايد  للشيخ  حينها  قال  وقد  تعالى، 
للصيد  دولـــي  مــعــرض  أول  هــذا  إن 
فأمر  أبوظبي،  في  يقام  والفروسية 
معروضات  كــل  بــشــراء  ــد  زاي الشيُخ 
انتهاء  بعد  المعرض  في  المشاركين 
وتكريماً  ودعــمــاً  تشجيعاً  فعالياته، 
شهر  وفــي  التاريخ،  ذلــك  ومنذ  لهم. 
المعرض  يُقام  عــام،  كل  من  سبتمبر 
ــي لــلــصــيــد والــفــروســيــة في  ــدولـ الـ
الــصــيــد في  مــوســم  قبيل  أبــوظــبــي، 
الــمــنــطــقــة، وتـــشـــارك فــيــه شــركــات 
ودولية  وعربية  محلية  ومــؤســســات 
أدوات  وتصنيع  إنتاج  في  متخصصة 
والبنادق،  والــصــقــارة  والــبــر  الصيد 
النادرة.  الصقور  عروض  يشهد  كما 
للصيد  أبوظبي  معرض  أصبح  لــذا 

بالمنطقة،  عالميًة  تظاهرًة  والفروسية 
ألهميته وسمعته وحجم المشاركة فيه وكثافة الحضور من 
بعد  زوار وعارضين، فضاًل عن تزايد أرقام مبيعاته عاماً 

آخر.
شهدتها  التي  والعالمية  اإلقليمية  الــظــروف  ورغــم   
معرض  فإن  الماضية،  األعــوام  خالل  والعالَم  المنطقُة 
وظل  يتوقف،  لــم  والفروسية  للصيد  الــدولــي  أبوظبي 
محافظاً على ديمومته وكينونته وسمعته الدولية، وأصبح 
أشهَر حاضنة مميزة من نوعها في الشرق األوسط، وبات 
والفروسية  الصيد  هــواة  من  لكثير  فعال  جذب  مصدَر 
من  أهمية  األكثر  والثقافية  التراثية  الرياضة  وعشاق 
نوعها، وهذا بفضل اهتمام دولة اإلمارات وحرصها على 

رعاية المعرض. 
نجاح  قصَة  والفروسية  للصيد  أبوظبي  معرُض  ويمثل 
مبهرة متواصلة، لصون البيئة والمحافظة عليها، ولتشجيع 

على  وللحفاظ  المستدام،  الصيد 
ولتعزيز  الــمــوروث،  العربي  الــتــراث 
الجديدة  واألجــيــال  الــشــبــاب  وعــي 
بــالــتــقــالــيــد اإلمـــاراتـــيـــة األصــيــلــة 
وترسيخها. وهو حدث ثقافي وتراثي 
ــوعــي مــبــهــر ومــمــتــع،  واقــتــصــادي ن
ــه  ــ ألهــمــيــة مــوقــعــه ولــحــرفــيــة إدارت
الواضحة.. وكل هذا جعله  ومهنيتها 
والــعــرب  الخليجيين  أنــظــار  مــحــطَّ 
سنوياً  يستقطبهم  الذين  واألجانب، 
للمعارض،  الوطني  أبوظبي  مركز 
هذه  عشاق  مــن  الـــزواُر  يأتي  حيث 
المتجذرة  الثقافية  التراثية  الرياضة 
في موروث أهل اإلمارات وثقافتهم. 
ومن هنا فقد حرصت حكومة أبوظبي 
على المعرض، ألنها تنظر بفخر إلى 
تراث اآلباء واألجداد وقيمهم النبيلة، 
وإلى كل ما ينتمي لموروث اإلمارات 
حيث  الثقافي،  وتراثها  وفلكلورها 
على  تأسيسها  منذ  الدولة  حرصت 
تشجيع ودعم وتعزيز التراث العربي 
يتجلى  والـــذي  عليه،  والمحافظة 
أحد أوجهه في الفروسية ورياضات 
الــصــيــد والـــصـــقـــارة فـــي صــورتــهــا 
وقد  للبيئة.  الصديقة  المستدامة 
الصقور  على  بالحفاظ  اإلمارات  اهتمت 
منها، ألنها  النادرة  األنواع  ذلك  بما في  تكاثرها،  وضمان 
األصيلة،  الوطنية  الثقافية  التراثية  الهوية  من  جزءاً  تعد 

المرتبطة بتاريخ وروح تراث البلد وخصوصيته. 
ومعلوم أن دولة اإلمارات تتخذ من الصقر العربي رمزاً 
وثائق  وفي  الدولة  عملة  في  حاضرة  وصورته  لشعارها، 

مؤسساتها الحكومية. 
 والصقر في اإلمارات يعتبر »ضيفاً كريماً فوق العادة«، 
وهو جزء ال يتجزأ من مالمح نهضتها، أي معركة التطور في 
هذه الدولة المتطورة المعطاء، التي تعتز بماضيها األصيل 

وبحاضرها المزدهر وترنو لمستقبلها المشرق.

للتسارع  األســاســي  التضخم  عــودة 
سيناريو  بأفضل  أطــاحــت  مــجــدداً 
الــفــيــدرالــي  االحــتــيــاطــي  لمجلس 
في  يساعد  قد  ما  وهو  األميركي. 
في  الواسعة  البيع  عمليات  تفسير 
السوق عقب البيانات التي تشير إلى 
أن االحتياطي الفيدرالي لن يتوقف 
على األرجح عن الزيادات القوية في 
الحالة  لكن  قريباً.  الفائدة  أسعار 
للسياسة  األســاســيــة  االفــتــراضــيــة 
الــنــقــديــة، أي بــلــوغ ســعــر الــفــائــدة 
 %4 االتحادي  لالحتياطي  النهائي 
أوائل  أو   2022 عام  أواخــر  بحلول 
رغم  سليمة  ــزال  ت مــا   ،2023 عــام 

اضطرابات السوق. 
ألسعار  األساسي  المؤشر  وقفز 
األسعاَر  يستثني  والذي  المستهلك، 
والطاقة،  الغذائية  للمواد  المتقلبَة 
أغــســطــس  ــي  ــ ف  %0.6 ــة  ــســب ــن ب
إلى  مــتــســارعــاً  ليصعد  المنصرم 
من  نفسها  بالفترة  مقارنًة   %6.3
الصدمة  ورغـــم  الــمــاضــي.  ــام  ــع ال
يوم  أرقـــام  سببتها  الــتــي  الكبيرة 
للسوق،  سبتمبر(   13( ــاء  ــثــالث ال
الفيدرالي  االحتياطي  يتراجع  فقد 
ــوراء ويـــدرك أنها ال  خــطــوًة إلــى الـ

الطريقَة  االعتبار  في  ولنأخذ  الفور.  على  كثيراً  تتغير 
التي وصف بها كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي 
 9( الجمعة  يــوم  قرارته  ترتيب  الفيدرالي،  االحتياطي 
الــدراســات  لمعهد  وأجــوبــة  أسئلة  جلسة  في  سبتمبر( 
المتقدمة في العاصمة النمساوية فيينا. فقد قال إنه في 
السيناريو األول، أي إذا اتبع فيه التضخم موجز التوقعات 
سأدعم  الحالة،  هــذه  فـ»في  يونيو،  لشهر  االقتصادية 
يقول  ومضى   .»%4 من  بالقرب  سياستنا  سعر  ارتفاَع 
أو  التضخم  يتباطأ  لم  إذا  أي  الثاني،  السيناريو  إنه في 
ارتفع أكثر، »إذن، من وجهة نظري، سيتعين دفع سياسة 
سعر الفائدة فوق 4% بكثير«. وأضاف أنه في السيناريو 
الثالث، أي إذا تباطأ التضخم بسرعة، »فقد تصل سياسة 

سعر الفائدة إلى الذروة عند أقل من %4«. 
الناخبين  لــدى  صــدًى  النظرة  هــذه  تلقى  أن  ويتوقع 

نفقات  أن  الواضح  ومن  اآلخرين. 
االستهالك الشخصي ما زالت تتبع 
احتمالية  أن  رغم  األول،  السيناريو 
تتزايد  الــثــانــي  السيناريو  حـــدوث 
على حساب السيناريو الثالث. ومن 
الواضح أن تقرير الثالثاء ليس كله 
مشرقاً ووردياً. فهو يؤكد أن الواليات 
نوبة  خضم  في  زالــت  ما  المتحدة 
إلى حد  بها  التنبؤ  تضخم ال يمكن 
كبير، ويتوقف اتجاهها على عوامل 
ال يستطيع االقتصاديون وضَعها في 
نماذج، بما في ذلك تطورات الحرب 
الشتاء.  بــرودة  ومــدى  أوكرانيا  في 
وخـــالصـــة تــقــريــر مــؤشــر أســعــار 
المستهلكين هي أن التضخم ما زال 
مرتفعاً على نطاق واسع )نحو %70 
من جميع الفئات ترتفع على أساس 
شهري بمعدل 4% أو أعلى( ويرجح 
االتحادي  االحتياطي  يبقي هذا  أن 

جريئاً نسبياً. 
 ويتوقع أن يؤدي ارتفاع التضخم 
ممارسة ضغط  إلــى  اإلســكــان  فــي 
تصاعدي حتى عام 2023. لكن في 
وقت الحق من العام المقبل، إذا كان 
تضخم اإلسكان معتدالً وظل تضخم 
سبيل  على  ثابتاً،  الطبية  الرعاية 

المثال، قد تنقلب العالقة. 
وتتمتع الواليات المتحدة أيضاً بسوق عمل قوي يؤدي 
الكلفَة  الشركاُت  تنقل  أن  يعني  ما  األجــور،  ارتفاع  إلى 

المرتفعَة إلى المستهلكين.
وقد أعلن رئيس االحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنه 
يريد رؤيَة »سلسلة« تقارير أفضل حول التضخم قبل أن 
يفكر حتى في تغيير استراتيجيته الصارمة بهذا الشأن. 
لكن التقرير األخير يمثل شهراً آخر من بيانات االقتصاد 
المتقلب، واالتجاه طويل األجل بشكل عام يتماشى مع ما 

كان يتوقعه االحتياطي الفيدرالي منذ شهور.

حرب أوكرانيا.. واالقتصاد الروسي

آثار  »فيونا«

جزيرة بورتوريكو بالبحر الكاريبي، والتابعة للواليات المتحدة، كانت عرضًة إلعصار »فيونا« وما نجم عنه من فيضانات وانهيارات أرضية أدت إلى شل 

الحركة وتوقف الخدمات. وفي هذه الصورة نرى رجاًل يحمل في يده عبوَة غاز ويخوض مياَه الفيضانات في »توا باجا«، إحدى بلديات الجزيرة، بعد أن 

ى سكانُها ليَلتهم في ظالم دامس. ومع تحول »فيونا« من عاصفة إلى إعصار، أعلن الرئيس األميركي جو  انقطع التيار الكهربائي عنها بالكامل وقضَّ

بايدن، األحد الماضي، حالَة الطوارئ في الجزيرة، التخاذ استعدادات خّففت جزئيًا أضراَر اإلعصار وآثاره على السكان! )الصورة من خدمة »نيويورك تايمز«(

العربي  الشباب  بثقة  اإلمـــارات  دولــة  حظيت  عاماً،   11 مــدار  على 
سي  بي  »أصــداء  لشركة  استطالع  أحــدث  يُظهر  حيث  واختيارهم، 
دبليو«، والذي شمل 50 مدينًة في 17 دولة عربية، أن اإلمارات هي 
بانتظام البلد الذي يرغب الشباب العربي في العيش فيه. وهذه نتيجة 
عّبر عنها في صورة جميلة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، 
بقوله إن »حركة الناس بعيداً عنك أو باتجاهك هي التصويت األكبر 

واألصدق على نجاح تجربتك.. هذه رسالتي لجميع الحكومات«.
دول  بين  من  اإلمــارات  دولــة  باختيار  العربي  الشباب  ثقُة  وتُظِهر 
واالقتصادي  السياسي  االستقرار  مــدى  وأجنبية،  عربية  عــديــدة، 
 200 مــن  أكثر  تحتضن  حيث  الــدولــة،  بــه  تنعم  ــذي  ال واالجتماعي 
جنسية، تحيا وتعمل معاً بتناغم تام، في مناخ يسوده القانون، ويعتمد 
الحكَم الرشيَد منهجاً للقيادة، والشفافيَة أسلوباً لإلدارة، والتكنولوجيا 

المتقدمَة أساساً للعمل.
اإلمــارات  دولة  بها  تتمتع  التي  المكانة  أحد حجُم  على  يخفى  وال 
حيث  ــان،  واألم األمــن  مستوى  على  العالمية  الوجهات  أكثر  كإحدى 
َمن  لكل  ــُة  ــدول ال ــرت  وّفـ
كلَّ  أرضــهــا  على  يعيش 
والعمل  للعيش  الــســبــل 
ــة  ــن ــي ــأن ــة وطــم ــن ــي ــســك ب
ــة، ومــمــارســَة كافة  وراحـ
أنشطتهم في مناٍخ يكفل 
ويمنحهم  حقوقهم،  لهم 
تـُـحــصــى.  امـــتـــيـــازات ال 
على  ــد  ــاهـ شـ وأصــــــدق 
ودبي  أبوظبي  تربُّع  ذلك 
قائمة  عــلــى  ــة  ــشــارق وال
ــرز عــشــر مـــدن أمــانــاً  أبـ
على مستوى العالم خالل 
احــتــلّــت  ــث  حــي  ،2022
السادس  -للعام  أبوظبي 
المرتبَة  الــتــوالــي-  على 
المدن  قائمة  األولــى في 
األكثر أماناً، وفقاً لموقع 
ودبي  السادسَة،  المرتبَة  الشارقُة  احتلّت  فيما  األميركي،  »نومبيو« 

المرتبة السابعة.
واإلماراُت مجتمع مفَعم بالحياة، يتمتع فيه اإلماراتيون والمقيمون 
اإلمارات  دولة  أحرزت  إذ  مرّفه،  حياة  وأسلوب  عاٍل،  دخٍل  بمستوى 
الناتج  إجمالي  من  الفرد  نصيب  مؤشر  في  عالمياً  ال31  المركز 
المحلي، والبالغ 43 ألف دوالر سنوًيّا. كما تمّثل اإلمارات ِقبلة للشباب 
العربي بفضل طابعها اآلسر وعروضها السياحية المدهشة، وبنيتها 
الفندقية والترفيهية الرائعة، وعروض التسوق الالمحدودة، وأنشطتها 

وفعالياتها الثقافية والفنية والترفيهية التي ال مثيل لها في العالم.
الكبرى  العالمية  والفعاليات  األحداث  مئات  اإلمــارات  وتستضيف 
على مدار العام، مثل سباق »الفورموال 1«، والقمة العالمية للحكومات 
كما  الــدول.  مختلف  من  الحكوميين  القادة  مئات  فيها  يشارك  التي 
وبطقسها  العالم،  في  شتاء  أجمل  ا  حًقّ أصبح  الذي  بشتائها  تشتهر 
ر  الربيعي المعتدل، وخدماتها الراقية، وبنيتها التحتية الرائدة، وتحُضّ
والتعاون،  والتسامح  التعايش  قيم  تسوده  الذي  المضياف  مجتمعها 
لذلك ال غرابة في أن تكون اإلمارات، بلد الفرص والرفاهية والسعادة 

واألمان، خياَر الشباب العربي األول.

ِثقة الشباب العربي باإلمارات 
ُتظهر مدى االستقرار

عن نشرة »أخبار الساعة« الصادرة عن مركز اإلمارات 
للدراسات والبحوث االستراتيجية  

اإلمارات

اليـــوم

اإلمارات تمّثل ِقبلة 
للشباب العربي 

بفضل طابعها اآلسر 
وعروضها السياحية 
المدهشة، وبنيتها 

الفندقية الرائعة، 
وأنشطتها التي ال 

مثيل لها في العالم

معرُض أبوظبي للصيد 
والفروسية يمثل قصَة نجاح 
مبهرة متواصلة، لصون البيئة 
والمحافظة عليها، ولتشجيع 
الصيد المستدام، وللحفاظ 

على الموروث

الواليات المتحدة ما زالت
في خضم نوبة تضخم ال

يمكن التنبؤ بها، ويتوقف 
اتجاهها على عوامل ال 
يستطيع االقتصاديون

وضَعها في نماذج

سيناريوهات التصدي للتضخممعرض أبوظبي للصيد
جوناثان ليفين*د. علي القحيص*

روسيا تقول إن الحرب 
االقتصادية الخاطفة التي 

ينتهجها الغرب فشلت، وإن 
اقتصاَدها يتجه نحو

مسار النمو

عدنان كريمة*

*كاتب سعودي

*كاتب لبناني متخصص في الشؤون االقتصادية

ينشر بترتيب مع خدمة »واشنطن بوست سينديكيت«

*صحفي متخصص في شؤون المال واألسواق
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ــروس  ــأن ال ذكــرنــا فــي مــقــال ســابــق ب
ثالثة  وأمامهم  مفترق،  على  يقفون 
ــا عـــن الــمــســار  ــن ــارات، وتــحــدث ــســ ــ م
إلى  الثاني، فيقود  المسار  أما  األول. 
والجامعة  الشاملة  األوروبية  الوحدة 
ضمنها  تشمل  قد  التي  والمسيطرة 
مستبعد  أمــر  ذلــك  أن  ورغــم  روسيا. 
في  حــالــيــاً  القائمة  لــلــظــروف  وفــقــاً 
أوكــرانــيــا ومــوقــف االتــحــاد األوروبـــي 
انهيار  تداعيات  أن  إال  روســيــا،  مــن 
حلف وارسو السابق ونهاية الشيوعية 
خلقت  أوروبــا  ودول شرق  روسيا  في 
ة - للتفاهم  أوضاعاً - وإن كانت هشَّ
لخطوط  والتحالف في وقت ما وفقاً 
من محور باريس - برلين - موسكو. 
تقليدية  ــط  رواب مساعدة  ظــروف  إن 
ومــصــالــح غربية  جــغــرافــيــاً  وتــقــاربــاً 
ــة الــشــرقــيــة،  ــيـ ــواق األوروبـ ــ فــي األسـ
الضخمة  روسيا  أســواق  ومن ضمنها 
ــشــراء،  ــادرة عــلــى ال ــقـ والــمــمــتــدة والـ
يحتاجها  التي  الخام  للمواد  وأســواق 
ــغــرب األوروبـــــي، واحــتــيــاجــات في  ال
التكنولوجيا  إلــى  األوروبــــي  الــشــرق 
األوروبية الغربية وإلى رؤوس األموال 

االستثمارية.
وهــــذه الــمــعــطــيــات الــمــوضــوعــيــة 
المتعددة الجوانب جعلت عامة الروس 
فــي حــيــرة مــن أمــرهــا تــجــاه مصالح 
باألوضاع كما هي  تقبل  بالدها: فهل 
روسيا  وتجعل  غــربــاً  وتتجه  قائمة 
أم  ــوي،  ــان ث كقطر  مصالحها  تحقق 
السابق  السوفييتي  بالتراث  تتمسك 
أن  ويجب  عظمى  قــوة  روسيا  وبكون 

يتم التعامل معها على هذا األساس؟
من  الكثير  تجهلها  التي  الحقيقة 
ــي، ومــن  ــروسـ ــم عــن الــشــعــب الـ ــ األم
ضمنها شعوب عدد من الدول العربية، 
العربي،  الخليج  خاصة نحن في دول 
هي أن الحس الوطني - القومي لديه 
قوي جداً، لذلك فإن عوائق جدية يتم 
الشعور بها لدى عامة الروس تجعلها 
الخاصة  الروسية  بالهوية  بقوة  تشعر 
الشعوب  هوية  عن  كثيراً  تفرق  التي 

األوروبية األخرى شرقاً وغرباً.
لدى  الكامنة  المخاوف  فإن  لذلك، 
 1914 نتيجة ألحداث سنوات  الروس 
تماماً.  تختف  لــم  الــجــســام  و1941 
ذات  المدركة  األمــور  من  فإن  وعليه، 

ــا  أوروب أن  لديهم  الخاصة  الـــدالالت 
الغربية لن تقوم بالتضحية والمخاطرة 
بــوحــدتــهــا وتــمــاســكــهــا ومــصــالــحــهــا 
عيونهم،  ــواد  ســ أجـــل  ــن  م الــحــيــويــة 
فاالتحاد األوروبــي لن يقوم بأي حال 
عملية  نــتــائــج  بطمس  األحــــوال  مــن 
بنية  ضمن  الطويلة  األوروبية  الدمج 
بها  المناداة  تتم  متبلورة  غير  جديدة 
أوروبا  الثالث  القارات  بين  لكي تقوم 

وآسيا وشمال أميركا.
حقيقة  هــو  أهمية  األكــثــر  واألمـــر 
روسيا  فيه  بمن  األوروبــي  الشرق  أن 
للطريقة  وفقاً  أنه  بالتدريج  يكتشف 
المبنية  الجديدة  الغربية  األوروبــيــة 
على تحقيق مصالحها وحدها أوالً من 
دون مصالح اآلخرين ال يمكن لألمور 

أن تمضي بسالسة وسهولة ويسر.
بالنسبة  أنـــه  ــطــرح  ال هـــذا  ــؤكــد  وي
ــا الــتــي بـــدأت  ــغــاري لـــدولـــة مــثــل هــن
باكراً  األوروبي  الغرب  نحو  بالتدحرج 
األمور  العشرين  القرن  ستينيات  منذ 
القدرة  زاويـــة  مــن  جــداً  صعبة  كانت 
األوروبــي،  الجسد  في  االندماج  على 
لذلك فمن المتصور إدراك الصعوبات 

أن  يمكن  التي  والنفسية  االقتصادية 
الجدد  القادمون  أو  الــروس  يواجهها 
تسعينيات  منذ  وذلـــك  ــام،  عـ بشكل 

القرن العشرين.
إن اختالفات جوهرية من التجارب 
يمكن  الــقــومــي  والــشــعــور  التاريخية 
ــهــا أن تــصــعــب جــــداً مـــن مــســائــل  ل
التكنولوجية  المعرفة  امتالك  تماهي 
العدالة  وتحقيق  الصناعية  والكفاءة 
ذات  رئيسة   أمور  وهي  االجتماعية، 
المجتمعات  لدى  جــداً  باهظة  أثمان 
فهم  وحولها  ولها  والشرقية  الغربية 

مختلف في كل مجتمع.
الــطــرق والــحــركــة  ــالق  تــم إغـ وإذا 
باتجاه المسلكين السابقين، فيبدو لي 
ثالثاً  بأن روسيا اليوم ستختار مسلكاً 
خاصة  سبق،  لما  مغايراً  يكون  ربما 
على ضوء ما يحدث من تدهور سريع 
والــواليــات  أوروبـــا  مــع  فــي عالقاتها 

المتحدة.
إن محاولة الهروب من مصير التحول 
األولية  الخام  للمواد  بدائي  من مزود 
من  والشعور  الرخيصة  العاملة  واليد 
الغرب  مع  التساوي  بعدم  العامة  قبل 

في  توفق  لم  روسيا  ولكون  المتقدم، 
تمضي  فلربما  الــغــرب،  مــع  التكيف 
االعتماد  باتجاه  األمـــام  إلــى  روســيــا 
على إمكاناتها الذاتية وباتجاه الشرق 

الفسيح والجنوب الواعد.
ــحــاول فتح  ــا ت وعــلــيــه، فـــإن روســي
أبوابها المغلقة أمام العالم الخارجي، 
أمم  بين  محترماً  موقعاً  تحتل  وأن 
الذي سار  المنوال  األرض على نفس 
عليه االتحاد السوفييتي مع رفض تام 
للعزلة السابقة من قبل عامة الروس.

الــروس يعلمون  من  كبيراً  إن عــدداً 
ألنه  لهم  بالنسبة  جــذاب  الغرب  بــأن 
وتجربة  تاريخية  وتقاليد  ثقافة  ذو 
تفوق  مدهشة  وتكنولوجية  اقتصادية 
يريدون  ال  لكن  لديهم،  مما  الكثير 
هذا  أحضان  في  العشوائي  االرتماء 
الغرب الذي يعتقدون أيضاً أنه طامع 
في خيراتهم وفي ما لديهم من موارد 

اقتصادية مجزية.

المسارات الروسية المغلقة نحو الغرب

 روسيا تحاول فتح أبوابها 
المغلقة أمام العالم الخارجي، 
وأن تحتل موقعًا محترمًا بين 

أمم األرض على نفس
المنــوال الــذي ســـار عليــه 

االتحاد السوفييتي

* كاتب أردني مقيم في بلجيكا

*كاتب إماراتي

أكثر عبارة بالغية إنشائية أرفضها 
ــصــراحــة هـــي عـــبـــارة »مــشــاريــع  ب
ما  كثيراً  عبارة  وهي  استشهاد«.. 
تنقذف في وجوهنا بعد أن نخسر 
ضحايا أبرياء في مواجهة اإلرهاب 
أن  ــرأيــي  وب ــى،  واألعــم المتطرف 
وترسيخها  الــعــبــارة،  تلك  اعتماد 
ما  للناس  الجمعي  ــوجــدان  ال فــي 
اإلرهاب  يريده  لما  تحقيق  إال  هو 

بالضبط.
الشهادة، في المفهوم اإلسالمي، 
شأنه،  جل  اهلل  عند  احتساب  هي 
أن  المطلق  بــقــراره  المطلق  وهــو 
من  ــاده  عــب مــن  ويصطفي  يــخــتــار 
أو ال، وما علينا نحن  يكون شهيداً 
نراهم  من  نحتسب  أن  إال  البشر 
شهداء  أبــريــاء  ضحايا  أو  أبــطــاالً 

عند اهلل، نحتسبهم وال نقرر.
تــلــك فـــكـــرة خــطــيــرة ومــهــمــة، 
التاريخي  التناسل  من  إلينا  تتسلل 
عبدالرحمن  منذ  للخوارج  المتواتر 
بن ملجم، حتى ذلك الذي ورثته من 
تيارات التطرف الديني في عصرنا 
الحديث، وهي خطيرة، ألنها تقضي 
عــلــى فــكــرة الــحــيــاة، وهـــي جوهر 
الوجود بمنطوق اإلرادة اإللهية بأن 

اهلل جاعل في األرض خليفة، ليعمرها ويبنيها حتى يرث 
اهلل األرض ومن عليها.

أن  إنــســان  أي  مــن  وال  منك  وال  مني  مطلوباً  ليس 
يضحي بحياته في المبدأ.. إال دفاعاً عن وجوده فقط، 
إنما المطلوب أن نوفر سبل الحياة، والعيش الكريم لكل 
بما كسبت  نفس  وكل  أجله،  ينتهي  أن  إلى  فينا،  إنسان 

رهينة.
استحدثه  مصطلح  االســتــشــهــاد«  »مــشــاريــع  فــكــرة 
الفكرة  لتكون  الدموي،  تكونهم  بدايات  في  »اإلخــوان« 
على ما فيها من تخدير للوعي اإلنساني جسراً فوالذياً 
يفضي بصاحبه إلى قبول استبداد المرشد ومن حوله، 
طلباً  كله،  االستشهادي«  »المشروع  خــارج  هم  والذين 

للسلطة بأي ثمن.

الساذجة،  البالغة  هذه  ضد  أنا 
للدفاع  مــضــطــرون  فــعــلــيــاً  فنحن 
لــلــدول  أن  ويــفــتــرض  أنفسنا  عــن 
ومنضبطة،  ومنظمة  جيوشاً مدربة 
طموحنا  يكون  أن  يعني  ال  وهــذا 
االستشهاد.. فهذه فكرة  أو  الموت 
»داعشية« كارهة للحياة.. نحن مع 
مشاريع  حياة..  مشاريع  نكون  أن 
ــرة.. مـــشـــاريـــع دول  ــ ــ مـــواطـــنـــة ح
كل  نكون  ولكي  مؤسسية،  مدنية 
مشرعة،  الحياة  تكون  ولكي  ذلك، 
وألبنائنا،  لنا  ومشروعة  ومشروعاً 
علينا أن نكون مشاريع وعي أوالً.. 
الحقيقي  بــالــعــلــم  مــدجــج  ــي  وعــ
والمعرفة المفيدة.. ال علوم الجهل 

ومعرفة الشعوذة.
وفي  العليا،  القيمة  هــو  اإلنــســان 
بشري  تطور  وبعد  الــراهــن  عصرنا 
ثورة  بعد-  تنته  ولم   – ذروتها  بلغت 
والــمــعــرفــة  الــمــعــلــومــات  تكنولوجيا 
التقنية الهائلة، نكتشف أن العالم هو 
عالم واحد يتسع للجميع بال استثناء.

معلبات  مــن  أكبر  أزمـــات  لدينا 
لها،  رهائن  كنا  التي  األيديولوجيا 
ــة طاقة  ــ هــنــاك أزمـــة غـــذاء وأزم
ــقــل، ومـــــوارد لم  ــن وأزمــــة نــقــل وت
من  تعاوناً  يتطلب  كله  وهــذا  األمثل،  بالشكل  نوظفها 
أن  تستحق  حياة  مشاريع  وهذه  الجميع،  وبين  الجميع 
بدالً  القادمة،  ألجيالنا  للتوسع  وقابلة  منجزة  نورثها 
المسفوح  الدم  وتغليف  والعنف،  الكراهية  توريثهم  من 
تشبه  التي  واإلنشائيات  الوهمي،  السكر  بطبقات  عبثاً 

األفيون، وتقتل الوعي اإلنساني ببطء.
حياة..  مشاريع  بل  استشهاد..  مشاريع  لسنا  كــاّل.. 
حتى  إقصائي  دموي  متطرف  فكر  كل  مع  حربنا  وتلك 

نكون كذلك.

مواجهة  بايدن  جو  الرئيس  يواجه 
الكونجرس، وخارجه في  صعبة في 
الفترة المقبلة، وقبل إجراء انتخابات 
للكونجرس، حيث  النصفي  التجديد 
تنذر  التي  العالية  التضخم  نسب 
بــالــخــطــر عــلــى مـــا هـــو آت بــرغــم 
يعمل عليها  التي  اإليجابية  الرسائل 
معاونيه  وفريق  بايدن،  جو  الرئيس 
بالتأكيد على أن األمر وقتي ومرحلي، 
ويتعلق باألزمة الدولية الراهنة التي 
الروسية.  األوكرانية  الحرب  خلفتها 
إلى  الفعلي  الواقع  يشير  ذلك  برغم 
الفيدرالي  االحتياطي  مجلس  أن 
ــمــركــزي«، قد  األمــيــركــي »الــبــنــك ال
الموقف  على  السيطرة  عــن  يعجز 
احتماالت  ظل  في  والمالي  النقدي 
لهبوط  األميركي  االقتصاد  تعرض 
التضخم  مقياس  وصــل  بعدما  حــاد 

إلى مستويات قياسية.
بعض  تنخفض  أن  المتوقع  ومن   
الطلب  يـــؤدي  حيث  السلع  أســعــار 
الراهن لقوى المستهلكين إلى تحويل 
الــمــزيــد مــن إنــفــاقــهــم نــحــو السفر 
والترفيه، لكن كالهما يظل مرتفًعا.

جو  األميركي  الرئيس  أن  والواقع 
التجديد  االنتخابات  وقبل   – بايدن 

معدالت  خفض  فــي  يأمل  كــان   – للكونجرس  النصفي 
قانون  بنود  جدولة  حد  إلــى  وذهــب  الرئيسة،  التضخم 
خفض التضخم الذي أصدره مؤخًرا، وهو عبارة عن حزمة 
من سياسات الرعاية الصحية والمناخ. ولكن قوبل الرئيس 
بايدن باإلضافة إلى اشكالية التضخم عدة قضايا أخرى 
قانون  أبرزها  االنتخابات،  حسم  في  كبير  بشكل  ستؤثر 
التصاعدية  والــقــروض  واإلســكــان  والضرائب  اإلجهاض 

وغيرها.
في  باألغلبية  يتمتع  »الديمقراطي«  الحزب  أن  ومعلوم 
بمقاعد  االحتفاظ  إلــى  إمــا  وسيحتاج  الشيوخ،  مجلس 

جديدة، أو انتقائها للحفاظ على تقدمه. 
الرئيس  شعبية  انخفاض  أو  تــزايــد  أن  المؤكد  ومــن 
من  األميركي  االقتصاد  تعافي  بداية  على  إشــارة  بايدن 

الصيف،  ركــود حــادث خــالل شهور 
وبداية تراجع أسعار الغاز والبنزين، 
ــذي  ــتــضــخــم الـ ــون ال ــانـ وإقـــــــرار قـ
والمركبات  األدويــة  تكلفة  سيخفض 
الكهربائية واأللواح الشمسية. وعلى 
ال  التضخم  مسألة  أن  مــن  الــرغــم 
للناخبين  قصوى  أولوية  تمثل  تــزال 
تسبق  التي  الفترة  في  األميركيين 
أن  إال  النصفي،  التجديد  انتخابات 
إنه  يقولون  الذين  األميركيين  نسبة 
أكبر مصدر قلق لهم قد انخفضت، 
ســيــطــرة  أن  عـــلـــى  الـــتـــأكـــيـــد  ــع  ــ م
الكونجرس  على  »الديمقراطيين« 
الهوامش  من  مساحات  في  ستكون 

المحدودة. 
 ودائما ما يخسر الرئيس تقليدياً 
مجلس  مقاعد  تجديد  انــتــخــابــات 
ال100  المقاعد  مــن  و35  الــنــواب 
تكون  مــا  ــوخ.وعــادة  ــشــي ال بمجلس 
صعبة  النصفي  التجديد  انتخابات 
الرئيس  عانى  وقد  الحاكم،  للحزب 
جــو بــايــدن و»الــديــمــقــراطــيــون« في 
استطالعات الرأي مؤخرا لكنهم في 
بعض  استعادوا  الماضية،  األسابيع 
المخاوف  مثل  عوامل  بفضل  القوة 
من  ومجموعة  اإلجهاض،  حظر  من 
اإلصالحات مررها الرئيس بايدن عبر الكونجرس وتراجع 
حالة  في  »الجمهوريون«  يبدو  المقابل  وفــي  التضخم. 
ارتباك، إذ صرح زعيم الحزب في مجلس الشيوخ ميتش 
المجلس،  في  األغلبية  استعادتهم  احتمال  بأن  ماكونيل 
واحد،  بفارق صوت  »الديمقراطيون«  عليه  يسيطر  الذي 

ال يتجاوز %50. 
السيناريوهات  وكــل  قائمة  الــرهــانــات  كــل  إذن  تصبح 
الرئيس  بين  التجاذب  حالة  استمرار  ظــل  فــي  متوقعة 

والكونجرس، وبين فواعل النظام األميركي المعقد.

لدينا أزمات أكبر من معلبات 
األيديولوجيا التي كنا رهائن 
لها، هناك أزمة غذاء وأزمة 
طاقة وأزمة نقل وتنقل، 

وموارد لم نوظفها بالشكل 
األمثل، وهذا كله يتطلب 

تعاونًا من الجميع وبين الجميع

عادة ما تكون انتخابات 
التجديد النصفي صعبة للحزب 

الحاكم، وقد عانى الرئيس 
جو بايدن و»الديمقراطيون« 
في استطالعات الرأي مؤخرًا 
لكنهم في األسابيع الماضية، 

استعادوا بعض القوة

مواجهات معقدة.. بايدن والكونجرسمشاريع حياة ال أكثر وال أقل

د. طارق فهمي*مالك العثامنة*

د. عبدالله جمعة الحاج*

* أكاديمي متخصص في الشؤون االستراتيجية 

والعلوم السياسية
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»أديبات اإلمارات 7« يضيء على 

األدب والذكاء االصطناعي

»الشارقة للراوي 22« يقرأ ميثولوجيا البحر وحكاياته

المكتب  رئيس  غــابــش،  صالحة  قالت 
الثقافي واإلعالمي: »طوال دوراته السابقة 
أديبات  ملتقى  واكــب  اليوم،  إلى  ووصــوالً 
األدبــيــة  القضايا  مــن  الــعــديــد  اإلمــــارات 
والثقافية المتعلقة أساساً بما تنتجه المرأة 
أسئلة  من  يثار  بما  وكذلك  إبداعات،  من 
حول عالقة األدب بالحياة واإلنسان وبكل 
المستجدات التي تفرضها الحياة الحديثة. 
فال شك أن اإلبداع ليس بمعزل عن ذلك 
الحالي  الــواقــع  يعكس صــورة  إنــه  بل  كله 
المبدع  يملكه  بما  المستقبل  مستشرفاً 
المنتج  على  مبنية  رؤيــة  من  المبدعة  أو 
البشري الحالي في كل المجاالت. ولذلك 
والــذكــاء  األدب  شعار  الــعــام  هــذا  اخترنا 
االصطناعي لنطرح هذا السؤال: هل يمكن 
خدمة  في  االصطناعي  الــذكــاء  يكون  أن 
سمعنا  أن  بعد  خاصة  واإلبــــداع،  األدب 
عن قصائد تؤلفها ريبورتات كما قال أحد 

الشعراء في إحدى الدول الغربية«.

برنامج الملتقى
ويتضمن برنامج الملتقى كلمة افتتاحية 
ــى  األول الجلسة  تليها  األول،  الــيــوم  فــي 
وهي بعنوان »العالقة الجدلية بين األدب 
مسرح  على  وتــقــام  والمتلقي«  الحديث 
المجلس األعلى لشؤون األسرة، وتشارك 
فيها دكتورة مريم الهاشمي، أستاذ األدب 
والنقد في جامعة زايد، واألديبة والناقدة 
نجيبة  الناقدة  وتديرها  العاجل،  عائشة 
الرفاعي. فيما تكون الجلسة الثانية، وهي 

مساء،  الحكمة  بيت  في  شعرية  أمسية 
خميس،  حمدة  الشاعرة  فيها  وتــشــارك 
الخياط،  آمنه  الشاعرات  إلى  باإلضافة 
ــي،  ــاب ــة األحــب ــل ــاي ــوضــي، ون ــع وحـــمـــدة ال
وتديرها د. عائشة بوسميط. ويبدأ اليوم 
األدبــي  المقهى  في  الملتقى  من  الثاني 
والنشر«،  الكتابة  بين  بندوة عنوانها »هي 
وشيماء  ــدرة،  ــوك ب أمــيــرة  فيها  وتــشــارك 
الرويمة،  عائشة  وتقدمها  الــمــرزوقــي، 
فيما تكون الجلسة الثانية بعنوان »األدب 
عالقة؟«،  من  هل  االصطناعي..  والذكاء 
وتتحدث فيها مجموعة من أديبات وأدباء 

اإلمارات والمهتمين بالشؤون الثقافية. 

المدينة في الرواية
تكون  الـــذي  الــثــالــث  ــوم  ــي ال ويتضمن 
بجلسة  األدبــي  كلباء  مقهى  في  جلساته 
شعبية«،  شــعــريــة  ــوحــة  »أصــب عــنــوانــهــا 
تشارك فيها عائشة بن دو ستين، وسليمة 
الــمــزروعــي، وتــقــدمــهــا الــشــاعــرة مريم 
»األدب  عــن  الثانية  والجلسة  النقبي، 
ــشــارك فيها  اإلمـــاراتـــي إلـــى الــعــالــم« وت
والــدكــتــورة  الــهــاشــمــي،  بديعة  الــدكــتــورة 
عائشة  اإلعالمية  وتديرها  بيشك،  مريم 
األخير  اليوم  في  واحــدة  وجلسة  عثمان، 
ــى لــشــؤون  عــلــى مــســرح الــمــجــلــس األعــل
اإلماراتية في  »المدينة  األسرة، وعنوانها 
الرواية المحلية«، وتتحدث فيها األديبتان 
أسماء الزرعوني، وفتحية النمر، وتديرها 

اإلعالمية فاطمة محمد.

رئيس  المزروعي،  فاطمة  وتحدثت 
قسم األرشيفات التاريخية في األرشيف 
البحر  الوطنية، عن حكايات  والمكتبة 
العّبارة  وأســـرار  المجهولة،  وقصصه 
من  إبحارها  أثناء  غرقت  التي  )دارا( 
ــى كراتشي فــي حــادثــة مؤلمة  إل ــي  دب
أثرت في قلوب اإلماراتيين راح ضحيتها 
التي  السفينة  معتبرةً  شــخــص،  مئتا 
الخليج«  »تايتانيك  وصف  عليها  أطلق 
اليوم، ووهي  إلى  أســرار مجهولة  ذات 
األرشيف  في  تفاصيلها  موّثقة  واقعة 

البريطاني.
وشــاركــت ميسون األنــصــاري بقّصة 
واقعّية  غير  كقّصة  ــطــّواش«،  ال »بنت 
الشعبية  اللهجة  في  ُعرفت  )فنتازيا( 
بالخراريف، متحدثًة عن لؤلؤة بنت أحد 
عقرب  بلدغة  تموت  التي  الطواشين 
وتتحقق رؤيا أحد معارف والدها، في 
ظــّل وجـــود أســمــاء نــواخــذة حقيقيين 
امتلكوا سفناً للبحث عن اللؤلؤ. وتناول 
علي العبدان، الفنان التشكيلي والناقد، 
موضوع الرؤى واألحالم البحرّية ودورها 
في تشكيل الموروث الشعبي اإلماراتي، 
مدلاًل بالعديد من القصص والروايات 
المرتبطة بذلك، كرؤى بحرّية متوارثة. 

البحر.. أساطير وأشعار 
الملتقى  من  أخــرى  جلسة  وتناولت 
محور البحر: أساطيره وأشعاره، كمكّون 
من مكّونات الثقافة، بمشاركة الدكتور 
بن  حمد  والــدكــتــور  الطنيجي،  ســالــم 
والدكتور  الرميضي،  وطــالل  صـــراي، 
محمد زعل، والدكتور خالد قفة، بإدارة 

الدكتور خالد الهنداسي.
نبذًة  الطنيجي  سالم  الدكتور  وقــّدم 
عن موضوع البحر في األمثال الشعبّية 
اإلمــاراتــّيــة، كتعبير حــّي عــن الــواقــع 
الناس  نظرة  يعكس  وبما  االجتماعي 
للبحر، كثقافة متجذرة وقديمة، وقال: 
إّن للبحر نصيباً وافــراً من ذلــك، كون 

األمثال حاملة لقيم المجتمع األخالقّية 
واتجاهاته النفسية.

البحري في  ــتــراث  »ال ورقــتــه  وفــي 
إلى  المسطور  الكتاب  من  ــارات:  اإلم
الحديث المنظور«، قال الدكتور حمد 
بن صراي: إّن ثمة ارتباطاً واضحاً بين 
وقد  أهل اإلمارات والبحر، خصوصاً 
ونافذًة  والتجارة،  للرزق  مصدراً  كان 
امــتــداد  على  الــخــارجــي  العالم  على 

حقبة طويلة من الزمن.

تفاصيل وتقاليد
ــضــي عن  ــي ــرم وتـــحـــدث طــــالل ال
موضوع القصص واألشعار التي قيلت 
اللؤلؤ  عن  والبحث  الغوص  مهنة  في 
الخليج،  تاريخ  من  ماضية  فترة  في 
راوياً جوانب مما كان الغّواص يتحمله 
من حرارة الصيف والحلم بغلة ثمينة 
تباع لتجار اللؤلؤ أو من كانوا يعرفون 
ــار  األشــع إّن  ــال:  ــ وقـ بــالــطــواويــش. 
ــقــصــص حــمــلــت تــفــاصــيــل ذاتــيــة  وال
من  عريقة، وجسدت جوانب  وتقاليد 
هذا  في  النفط  قبل  ما  فترة  معاناة 

المجال.
الــدكــتــور محمد زعـــل إلى  وتــطــرق 
أساطير البحر المروية، منذ »أوريــون« 
عن  متحدثاً  وبــنــاتــهــا،  »ســالمــة«  إلــى 
كّيه  خــالل  مــن  البحر  النساء  معاقبة 
عن  نــقــاًل  المحترق،  النخيل  بسعف 
الشاعر البحريني قاسم حداد، كانتقام 
إّن  وقــال:  الغائب.  لزوجها  المرأة  من 
البحر مؤثٌر قوي في الهوية، من حيث 
وإن ظلت رحالته  وحياةً،  وجــوداً  كونه 

محفوفًة بالمخاطر.
وتحدث الدكتور خالد قّفة عن التراث 
بثقافة  والمتعلق  المشترك  اإلنساني 
والشعوب،  الــدول  ربط  كتراث  البحر، 
ــر قــصــصــاً وشـــواهـــد عــلــى صــور  ــ وذك
مختلفة من التواصل والتنافس والتعاون 

والتعارف بين الشعوب عبر البحار.

ينطلق االثنين المقبل

الشارقة )االتحاد(

 برعاية قرينة صاحب السمو 

حاكم الشارقة، سمو الشيخة 

جواهر بنت محمد القاسمي، 

رئيسة المجلس األعلى لشؤون 

األسرة بالشارقة، تنطلق 

فعاليات الدورة السابعة من 

ملتقى أديبات اإلمارات الذي 

ينظمه المكتب الثقافي 

واإلعالمي بالمجلس األعلى 

لشؤون األسرة بعنوان »األدب 

والذكاء االصطناعي«، صباح 

االثنين المقبل، وذلك على 

مدى أربعة أيام، من 26 إلى 

29 سبتمبر الحالي، بمشاركة 

نحو 25 أديبة وشاعرة إماراتية، 

وتتضمن الجلسات العالقة 

الجدلية بين األدب الحديث 

والمتلقي، إلى جانب موضوع 

المدينة اإلماراتية في الرواية 

اإلماراتية.

محمد عبدالسميع 

)الشارقة(

تواصلت جلسات ملتقى 

الشارقة الدولي للراوي 22، 

بمناقشة حكايات البحارة 

ومعتقداتهم وأحالمهم 

البحرّية، وشارك في جلسة 

تناولت هذا الجانب كل من 

الدكتور عادل الكسادي 

وميسون األنصاري وفاطمة 

المزروعي وعلي العبدان، 

بإدارة الفنان المسرحي محمد 

غباشي.

وتناول د. عادل الكسادي 

ميثولوجيات البحر وطقوسه 

في الخليج وبحر العرب، 

مقّدمًا جملًة من معتقدات 

كانت سائدة، في إطار نماذج 

من حكايات بحارة السفن 

وأشعارهم وممارساتهم في 

أوساط المجتمعات البحرية 

في الخليج وجنوب الجزيرة 

العربية، كنموذج مقارن مع 

مجتمعات بحرية في حوض 

البحر المتوسط، متتبعًا 

طبيعة األساطير والطقوس 

لتأسيس مفاهيم وأطر نظرّية 

تفسيرية.

من فعالية سابقة لـ»أديبات اإلمارات« )أرشيفية(

خالل جلسة »ميثولوجيا البحر« )من المصدر(

صالحة غابش:
يواكب الملتقى 
القضايا األدبية 
والثقافية 
المتعلقة أساسًا 
بإبداعات المرأة

البحر مؤثٌر قوي 
في الهوية 
لكونه وجودًا 
ومصدر حياة

في هدأة النفس

عذرًا أيها الخريف

أوراق الشجر تساقطت من لهيب الصيف أيها الخريف. والورد لم 
يزهر حتى في الربيع ألن كل الفصول أصبحت فصاًل واحداً بسبب 
تغير مناخ هذا الكوكب الذي كان يتغير مناخه في كل فصل. الشتاء 
والثمار،  واألزهـــار  البراعم  يقظة  الربيع  وفصل  وصقيع،  أمطار 
والصيف احترار خفيف، فماذا ترى سيغادر الشجرة حين جئت أيها 
الخريف، روحها أم ترى ثوبها الورقة كي تنمو من جديد. ألن النسغ 

أعماقها.  في 
في  اخضرارها  لتستعيد  أوراقــهــا  وتينع  البراعم  تنهض  وســوف 
بغير  يحتفي  ال  الــذي  اإلنسان  مطامع  رغــم  الــقــادم،  الربيع  موسم 
طموحاته، والذي جعل من هوس البحث عن الوقود األحفوري مشكلة 
الكون،  كواكب  بين  بالحياة  المتميز  الكوكب  هذا  مناخ  حّولت  كبرى 
في  الطبيعة  لقانون  يترك  ولم  والفصول،  واألعوام  األيام  مدار  على 
الدائم  االحترار  هو  واحــد  فصل  غير  الفصول  لمناخات  تغييرها 
في  الباحثون  فالعلماء  سيؤول!  مــاذا  إلى  نــدري  ال  زمن  مــدار  على 
بعد  يختفي  قد  أنه  يرجحون  األرض  لكوكب  والطبيعة  الكون  أسرار 
الحرائق  أشعل  الــذي  االحــتــرار  هــذا  شراسة  بسبب  السنين  مئات 
في  فتدفقت  الثلوج،  وأذاب  الجبال  في  البراكين  وفّجر  الغابات  في 
وكل  الكوكب  تهدد  كأنها  مستوياتها  ارتفعت  حتى  والبحار  األنهار 

بالغرق!  أنواعها  بتعدد  الكائنات 
فكم زمناً علينا أن ننتظر! كأنما هذا الكوكب في كل تبدل الفصول، 
الذين  البشر  نحن  نفعل  أن  علينا  فماذا  واالنقراض!  بالذبول  مهدد 
نعيد  كي  الكائنات  كل  ذكــاء  فــاق  الــذي  الذكاء  بهذا  الخالق  ميزنا 
هذا  انتشار  قبل  الفصول  تتبدل  حين  الفاتنة  طبيعته  الكوكب  لهذا 
القيظ  اشتداد  هو  واحداً  فصاًل  الفصول،  كل  جعل  الذي  االحترار 

الذي يأبى االنحسار. 
الربيع؟  يقبلها  حين  األزهار  كفتنة  األحالم  نبرعم  كي  نفعل  وماذا 
اللئيم  االحترار  اشتداد هذا  في  الفصول  كل  علينا  مرت  إذا  ولماذا 
تنوح النهايات. ال نسغ يبقى في عروقنا. وال نبض يبقى في قلوبنا، 
تذوي  كما  ــذوي،  ت أحالمنا  أظافرنا.  حتى  ــرأس  ال قمة  من  نجف 
الفصول.  كل  في  الطقس  تغير  فتنة  من  دهشتنا  وتجف  طوايانا. 
بالظالل.  يرفرف  شجر  وال  نبع  ال  الحياة،  جرف  على  نحيا  ونظل 
ويجرنا هذا االحتباس الحراري على مدار األيام والسنين إلى قراره 
المنذر بالزوال. لكن تذكر أيها الخريف رغم االحتباس الحراري، أن 
الروح في أجسادنا والذكاء في عقولنا كالنسغ في الشجرة. وسوف 

نقاوم هذا الجشع البشري، كي نعيد لألرض فتنة الربيع!

 حمدة خميس

hamdakhamis@yahoo.com

أبوظبي )االتحاد(

ثقافية  فعالية  اإلمــارات  في  الكوري  الثقافي  المركز  أعد 
الفعالية  وافتتحت  أبوظبي.  السوربون  جامعة  مع  بالتعاون 
معرضاً فنياً تحت عنوان »اللوحات الكورية التقليدية للرسامين 
الواعدين« وهو يشمل عروضاً للوحات فنية تراثية شارك في 
كوريا  جامعة  من  المبدعين  الشباب  من  طالباً   30 إعدادها 

للتراث الثقافي تحت إشراف البروفسورة كوون جي-أون.

تجارب ثقافية فريدة
و22  جماعية  أعمال   4 منها  عماًل   26 المعرض  ويضم 
التعرف  اإلمارات  للجمهور في  المعرض  ويتيح  فردياً.  عماًل 
على ما يميز اللوحات الفنية الكورية عن غيرها من األعمال 
الفنية العالمية. وشاركت في تنظيم الفعالية جامعة السوربون 
فريدة  ثقافية  تــجــارب  استقطاب  على  الحريصة  أبوظبي 
ومميزة تهدف إلى التعريف بثقافة اآلخر ونشر قيم التسامح 
والتعايش. ويستمر المعرض خالل الفترة من 21 سبتمبر إلى 

28 أكتوبر في بهو جامعة السوربون أبوظبي.
رسم  تم  الثقافي،  للتراث  الكورية  الوطنية  للجامعة  ووفقاً 
معظم األعمال الفنية التي تم إحضارها إلى أبوظبي خصيصاً 
ترمز  التي  العناصر  بعض  إضافة  الفنانون  وحاول  للمعرض 
يمكن  بحيث  اللوحات،  إلى  والعربية  اإلماراتية  الثقافة  إلى 
التقليدية  الفنون  مع  بسهولة  التفاعل  اإلمارات  في  للجمهور 

الكورية مما يعطيها جانباً آخر من الجاذبية.
المعرض بحضور سفير جمهورية كوريا ليي سوك  وافتتح 
سيلفيا  البروفسورة  أبوظبي  السوربون  جامعة  ومديرة  غو 
سيرانو وعيسى الرئيسي مدير إدارة شؤون الطلبة، باإلضافة 

إلى أعضاء نادي هانل المهتم بالثقافة الكورية.

لوحات »دانتشونغ«
وتشمل األعمال الفنية لوحات رسمت على طريقة دانتشونغ 
األلوان  متعدد  التقليدي  الطالء  من  لنوع  اسم  وهو  الكورية، 
وتم  والــقــصــور.  المعابد  مثل  الخشبية  للمباني  يستخدم 
استخدام هذا التكنيك في رسم الصقر الذي يرمز إلى دولة 

اإلمارات.
وألقى ليي سوك غو، سفير جمهورية كوريا، بهذه المناسبة 
كمدينة  أبوظبي  في  هنا  معرٍض  إقامة  »إن  فيها  قال  كلمة 
كثيرة...  معاني  لَيحمُل  كموقع  أبوظبي  السوربون  وجامعة 
كالهما في المقدمة عالمياً عندما نتحدث عن التنوع الثقافي 
وقيمهما الراسخة في التسامح«. وأضاف »إن المعرض يشمل 
رسومات فيها عناصر ترمز إلى العمر المديد والسعادة األبدية 

وهذا ما نتمناه للعالقات المتبادلة بين اإلمارات وكوريا«.

جانب من المعرض )من المصدر(

في معرض لـ»المركز الثقافي الكوري« 

فنانون كوريون يرسمون 
لوحات لإلمارات

السفير الكوري: رسومات ترمز إلى 
العمر المديد والسعادة األبدية وهذا ما 

نتمناه للعالقات المتبادلة

»األرشيف واملكتبة 

الوطنية«: »الدولي« 

سيناقش أهم 

القضايا األرشيفية

أبوظبي )وام(

 يناقش األرشيف واملكتبة 
الوطنية يف كوجنرس 

املجلس الدولي لألرشيف 
الذي يعقد بأبوظبي يف 
أكتوبر 2023.. القضايا 

األرشيفية املعاصرة 
واملستقبلية كالذكاء 

االصطناعي ودوره يف دعم 
اجلهود األرشيفية، واملعرفة 

املستدامة التي تستند 
إلى األرشيفات والتي تعّد 

من املقومات األساسية 
للتنمية املستدامة. 

واستعرض عبداهلل ماجد 
آل علي مدير عام األرشيف 
واملكتبة الوطنية يف كلمته 

باجتماعات املجلس الدولي 
لألرشيف الذي تنعقد 

دورته احلالية يف روما.. 
استعدادات األرشيف 

واملكتبة الوطنية الستضافة 
كوجنرس املجلس الدولي 

لألرشيف حتت شعار »إثراء 
مجتمعات املعرفة«، مؤكدًا 

حرص دولة اإلمارات على أن 
يكون حدثًا مميزًا وفريدًا 
من نوعه. وأوضح عبداهلل 

آل علي أن الكوجنرس 
سيبحث أهم املوضوعات 

والقضايا األرشيفية 
املعاصرة واملستقبلية، خالل 
الندوات والورش وامللتقيات 

ويف مقدمتها الذكاء 
االصطناعي ودوره يف دعم 

اجلهود األرشيفية، واملعرفة 
املستدامة، إلى جانب األدلة 

والثقة يف األرشيفات وحفظ 
السجالت وما تواجهه من 
حتديات من جانب وسائل 

التواصل االجتماعي 
وغيرها.

انطالق مهرجان 

كلباء للمسرحيات 

القصيرة

كلباء )وام(

 انطلقت أول من أمس، 
فعاليات مهرجان كلباء 

للمسرحيات القصيرة يف 
نسختها التاسعة حتت 

رعاية صاحب السمو الشيخ 
الدكتور سلطان بن محمد 

القاسمي عضو املجلس 
األعلى حاكم الشارقة، 

وتستمر حتى 27 من الشهر 
اجلاري باملركز الثقايف 

ملدينة كلباء. شهد االفتتاح، 
الشيخ سعيد بن صقر بن 

سلطان القاسمي نائب 
رئيس مكتب سمو احلاكم 

يف مدينة خورفكان بحضور 
الشيخ هيثم بن صقر بن 

سلطان القاسمي نائب 
رئيس مكتب سمو احلاكم 

يف مدينة كلباء. كما حضر 
االفتتاح جمهور غفير من 

الفنانني واملسرحيني ومحبي 
خشبة املسرح.

 وتضمن حفل االفتتاح 
عرضًا مرئيًا حول املهرجان 
واختيار شخصية املهرجان 

لعام 2023 وهو الفنان 
القدير خليفة التخلوفة 

الذي يعد من الفنانني 
املبدعني يف مجال املسرح 
ومت تكرميه وسط تفاعل 

مميز من اجلمهور. واستهل 
املهرجان عروضه املسرحية 

بعمل مسرحي بعنوان »فشل 
عرض مسرحي« من إخراج 

يوسف املغني. 
ويتميز املهرجان هذا 

العام ببرنامج حافل من 
خالل تقدمي 14 عرضًا 

مسرحيًا إلى جانب الندوات 
التطبيقية وتنظيم 

امللتقيات.

عبد اهلل ماجد آل علي



سميرة أحمد.. روح بابا 
ــد هـــي أولـــى  ســمــيــرة أحــم
ــا رمــضــان  الـــعـــائـــدات لـــدرامـ
 12 من  أكثر  غياب  بعد   2023
لمسلسل  تقديمها  مــنــذ  عـــامـــاً، 
»ماما في القسم« عام 2010، وتعود 
بابا«. وتقول:  من خالل مسلسل »روح 
واخــتــرت  الــصــغــيــرة،  للشاشة  اشــتــقــت 
روائية  وهي  نوار،  جليلة  ابنتي  تكتبه  نصاً 
الدراما  إلى  العمل  وينتمي  تشكيلية.  وفنانة 
االجتماعية، وتدور أحداثه حول قضايا الجيل 

الحالي لألبناء وتعامل اآلباء معها.
 

نبيلة عبيد.. قلب أمينة 
سنوات   3 غياب  بعد  رمضان  لشاشة  عبيد  نبيلة  تعود 
يوسف،  حمدي  تأليف  أمينة«،  »قلب  مسلسل  خالل  من 
وإخراج خالد الحجر الذي يعود من خالل هذا العمل إلى 
أعماله  آخر  وكان  سنوات.   9 غياب  بعد  التلفزيونية  الدراما 

مسلسل »شمس«، لليلى علوي عام 2014.

سهير رمزي.. الهاللية 
من  الرمضانية  للدراما  عودتها  عن  رمــزي  سهير  أعلنت 
خــالل عــمــل عــن الــصــعــيــد، وتــقــدم لــلــمــرة األولــى 
في  صعيدية  سيدة  دور  مسيرتها،  فــي 
ــة«،  ــيـ ــاللـ ــهـ ــســل »الـ مــســل

ــربـــت عـــن ســعــادتــهــا  وأعـ
الدور  ألن  فيه،  بالمشاركة 

ــعــمــل في  ــد عــلــيــهــا، وال جــدي
عمل  آخر  وكان  الكتابة.  مرحلة 

ــا  ــعــيــداً عــن درامـ شــاركــت فــيــه ب
ــل الـــذي  ــات ــق رمـــضـــان مــســلــســل »ال

على  ــرض  وُع حلقة،   30 من  أحبني« 
اإللكترونية. المنصات  إحدى 

جديدة  شخصية  أمين..  ميرفت 
ــن بــمــســلــســل درامــــي من  ــود مــيــرفــت أمــي ــع ت

المقبل  رمــضــان  شهر  خــالل  عــرضــه  المتوقع 
مسلسل  في  شاركت  منذ  ســنــوات،   4 غياب  بعد 

وتقول:  الفخراني.  يحيى  مــع  العائلي«  »بالحجم 
بعض  قــرأت  وقد  الكتابة،  مرحلة  في  يــزال  ال  العمل 

ألنني  ومختلفة،  جديدة  شخصية  فيه  ووجدت  حلقاته، 
تتالمس مع  أتحمس لشخصية  أدواري، وال  تكرار  أريد  ال 

ما قدمته من قبل.

ميمي جمال..  أم زعيم 
تعاقدت  إذ  رمضان،  لدراما  ميمي جمال  تعود  غياب سنوات،  بعد 

فيه  وتجسد  »الحشاشين«،  مسلسل  فــي  المشاركة  على 
شخصية أم زعيم الحشاشين الذي يلعب دوره كريم 

العزيز. عبد 
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ُتعتبر الطائرات املائية جتربة فريدة 
ومشوقة خالل السفر إلى املالديف. 

ومع أنها ليست وسيلة نقل زهيدة الثمن، 
إال أن التنقل عبرها يتيح للمسافر 

االستمتاع باملناظر اخلالبة، وتسافر 
الطائرة املائية أسرع بـ3 مرات من القارب، 

ليشاهد املسافر خاللها اجلزر والفيالت 
الفاخرة والشعاب املرجانية والبحيرات 

البديعة.

تضم األكواخ العائمة فوق املاء مجموعة 
من املرافق الفاخرة مثل احلمامات ذات 

القاع الزجاجي وحمامات السباحة 
اخلاصة الالمتناهية ومنصات لالستلقاء 

حتت أشعة الشمس وأراجيح شبكية 
فوق املاء، وكذلك أسّرة يف الهواء الطلق 

الكتساب ُسمرة مميزة، فضاًل عن هدوء 
يجعلك تنام على صوت األمواج وساللم 

مؤدية مباشرًة إلى احمليط.

الصيد، هو املجال األساس للعمل يف 
املالديف بعد السياحة، حيث يعمل 
ثلث عمالة البالد على صيد أسماك 
مثل النهاش والهامور، والتونة األكثر 

توفرًا. وتتيح املالديف برامج االستمتاع 
برحالت الصيد الليلية، والتي ميكن 

تنظيمها من على منت القوارب الصغيرة.

توجد معظم الثدييات والزواحف 
باملالديف، وهذه اجلزر ليست وجهة 

للسفاري، حيث تنتشر احليتان 
والدالفني، وكذلك السالحف البحرية، 

كما توجد ثعابني البحر املوسمية 
ومتاسيح املياه املاحلة. أما الطيور، فهي 

نادرة، حيث توجد 5 سالالت فقط، 
وُيعد الطير املائي هو الطائر القومي، 

ومن احملتمل أن ترى فيها خفافيش 
الفاكهة أو الثعالب الطائرة.

لطاملا كان السمك عنصرًا ثابتًا يف 
األطباق املالديفية احمللية، وليس من 
الغريب أن يكون طبق اإلفطار األكثر 
ن  شهرة يف املالديف هو التونة. ويتكوَّ

طبق »ماس هوني« من خليط من التونة 
املقطعة والبصل والفلفل احلار مع جوز 

الهند املبشور وعصير الليمون، وُيقدم مع 
اخلبر الرقيق املسطح.

تنتشر املنتجعات الصحية يف املالديف 
على معظم اجلزر، وتتسم بالهدوء 

وجتديد الشباب واالسترخاء. وتتيح 
مرافق املنتجعات الصحية الفاخرة 

الكثير من العالجات املميزة مع مجموعة 
شاملة من املنتجات التي تقدم جتربة 

تدليل فاخرة، مثل برامج التنظيف 
العميق أو الترطيب والعناية بالبشرة أو 

تقشير اجلسم وإزالة السموم.

 عالج واسترخاء اإلفطار.. تونة  ثعابين البحرصيد ليلي أكواخ فوق الماء  طائرات مائية

ضان
ت يُعدن إلى درامـارم

ما
نج

محمد قناوي 

)القاهرة( 

 تشهد دراما رمضان املقبل عودة 5 جنمات خلوض 
املنافسة الدرامية، هن سميرة أحمد، نبيلة عبيد، 

ميرفت أمني، سهير رمزي، وميمي 
جمال. وترصد »االحتاد« 
تفاصيل أعمالهن وأدوارهن 

بعد غياب لفترات متفاوتة 
تراوحت بني 3 أعوام و12 عامًا.

ترجمة: عزة يوسف

متتد جزر املالديف على مساحة 500 ميل جنوبي آسيا، وتبدو على شكل 
سلسلة من الآللئ الالمعة وسط املياه الفيروزية يف زاوية من احمليط الهندي. 

وبالرغم من شهرتها العاملية كوجهة ساحرة، إال أنها تتفرد بالعديد من 
املميزات، التي أضاء عليها موقع Travel Awaits لوجهات السفر والسياحة.

سميرة أحمد
نبيلة عبيد

ميرفت أمين

ميمي جمال

سهير رمزي





أناقة 
الجينز
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إحدى مطبوعات

التوزيع واالشتراكات

من داخل الدولــة: 20 22 800 

من خارج الدولة: 4145050 9712+      

www.tawzea.ae
الطباعة

هاتف: 20 22 800 

info@upp.ae

اإلمارات العربية المتحدة ص. ب: 791 أبوظبي

هاتف: 4455555  9712 + فاكس: 4144112 - 9712 +

مكتب دبي: بدالة / ت 3561666  9714 +         فاكس : 3319090 9714 +

مركبــــــة فضائيـــــــة تستعد لالصطدام 
بكويكب وتحويل مساره

»تكنو بارايد« 
يعــــــود إلى باريـــــــس اليـــــــوم

تحاول وكالة الفضاء األميركية »ناسا«  بعد غد 
االثنين تنفيذ مهمة لم يعرفها العالم من قبل، 
إذ تتعمد الوكالة توجيه مركبة فضائية عمدًا 

نحو كويكب لتصطدم به وتحول مساره، في 
اختبار لقدرة البشر على منع األجسام الكونية 

من تدمير الحياة على األرض.
وانطلقت المركبة »دابل أسترويد ريدايركشن 

تست«، التي يقل حجمها قلياًل عن السيارة، إلى 
الفضاء في نوفمبر الماضي، وتقترب بسرعة 

من هدفها، الكويكب ديمورفوس، لتضربه 
وسرعتها 23 ألف كيلومتر. وال داعي للخوف، 

فالهدف على مسافة نحو سبعة ماليين ميل 
من األرض.

واشنطن )أ ف ب( 

يعود مهرجان »تكنو بارايد« إلى باريس اليوم 
بعد عامين من الغياب بسبب جائحة كورونا، 

ويعد المهرجان الواجهة االحتفالية للموسيقى 
اإللكترونية، وستكون منسقة األسطوانات 

األوكرانية كزينيا Xenia ضيفة الشرف.
وخالل الفعالية تنطلق األنغام من 11 مركبة، 
بينها واحدة لمعهد العالم العربي للموسيقى، 

تتحرك على مسار يمتد إلى أكثر من 6.5 

كيلومتر، وهو واحد من أطول المسارات منذ 
إطالق المهرجان عام 1998.. وقد جمعت 
النسخة األخيرة عام 2019 نحو 300 ألف 

شخص.
وتشّكل النسخة الرابعة والعشرون من 

المهرجان دعوة إلى اعتراف أكبر بأهمية 
الموسيقى اإللكترونية.

باريس )أ ف ب( 

أبوظبي
تحتفــــــي باليــــــــــــــوم 
الوطني السعودي

أضاءت أبوظبي معالمها 
ومبانيها األيقونية بألوان 

العلم السعودي احتفاء باليوم 
الوطني الثاني والتسعين 

السعودية،  العربية  للمملكة 
في بادرة تعكس قوة عالقات 

البلدين، ومتانة الروابط 
األخوية بين الشعبين 

الشقيقين.

)مكتب أبوظبي اإلعالمي(

ظهر »الجينز« في 
تصميم عصري أنيق 

قدمته دار »تودز« 
ضمن مجموعتها لربيع 

وصيف 2023، كجزء 
من أسبوع الموضة 

في ميالنو، وتميزت 
المجموعة بجرأة 
األلوان وانسيابية 

الخطوط.
)أ ف ب(
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