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أبوظبي )وام(

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
أوالف شولتس  ومعالي  اهلل،  الدولة، حفظه  رئيس 
التعاون  أن  االتحادية،  ألمانيا  جمهورية  مستشار 
السبيل  هي  الدبلوماسية  الحلول  وتغليب  والحوار 
لمعالجة مختلف القضايا واألزمات ومواصلة النمو 
السياسي وتحقيق مستقبل  االقتصادي واالستقرار 

والمستقبلية.  الحالية  لألجيال  أفضل 
مستشار  ســمــوه،  اســتــقــبــال  ــال  خـ ــك  ذلـ ــاء  جـ
بــزيــارة  يــقــوم  الــذي  االتــحــاديــة  ألمانيا  جمهورية 
بالمستشار  سموه  رحــب  حيث  الــدولــة،  إلــى  عمل 
دوام  وشــعــبــه  الــصــديــق  لــبــلــده  متمنياً  األلــمــانــي، 
التقدم واالزدهار، وتم استعراض عدد من القضايا 
والدولية  اإلقليمية  الساحتين  على  والمستجدات 
ذات  الموضوعات  بشأن  النظر  وجــهــات  وتــبــاُدل 

المشترك.  االهتمام 
العمل  إلـــى  تطلعهما  عــن  الــجــانــبــان  ــرب  ــ وأع
مسار  فــي  التطور  مــن  مــزيــٍد  لتحقيق  المشترك 
خال  تحقق  مــا  على  والبناء  الثنائية  العاقات 
التعاون  مــســارات  بحثا  كما  الماضية،  السنوات 
االستراتيجية  الشراكة  لتعزيز  المطروحة  والفرص 
الشاملة التي تجمع البلدين خال المرحلة المقبلة، 
واالستثمارية  االقتصادية  المجاالت  في  خاصة 
واألمن  المتجددة  الطاقة  إلى  إضافة  والتجارية، 
والجهود  المتقدمة  والتكنولوجيا  والعلوم  الغذائي 
والحفاظ  المناخي  التغير  معالجة  في  المشتركة 

واستدامتها.  البيئة  على 

شهدا توقيع اتفاقية استراتيجية في مجـــال تســــريع أمن الطاقة والنمو الصناعي

رئيس الدولـــة ومستشار ألمانيا: 
الحـــوار والدبلوماسـية ملستقبــل أفضـل

محمــــــد بن زايـــــــد: تمكــــين النمــــــــو
االقتصادي المشترك والمستدام

 أوالف شولتس: تســـريع تنفيـــــــذ 
المشــــــاريـــــــــــــــــع االســــــــــــتراتيجيــــــــــة 
الــدول  مؤتمر  أهمية  إلــى  اللقاء  تطرق  كما   
اإلطارية  المتحدة  األمــم  اتفاقية  في  األطــراف 
تستضيفه  الــذي   »28 »كــوب  المناخ  تغير  بشأن 

دولة اإلمارات خال العام المقبل. 
»تجمعنا  »تويتر«:  تغريدة على  وقال سموه، في 
متميزة  اســتــراتــيــجــيــة  ــة  وشــراك وثــيــقــة  صــداقــة 
باستقبال  اليوم  سعدت  االتحادية..  ألمانيا  مع 
العاقات  هــذه  لدفع  شولتس  أوالف  المستشار 
ــصــادي الــمــشــتــرك  ــت ــاً وتــمــكــيــن الــنــمــو االق ــدم ق
ذات  مجاالت  في  التعاون  تعزيز  عبر  والمستدام 
االنبعاثات  من  والحد  الطاقة  أمن  تشمل  أولوية 

المناخي«. والعمل 
زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وشهد 
ومعالي  اهلل،  حفظه  الــدولــة،  رئيس  نهيان،  آل 
اتفاقية  توقيع  مــراســم  أمــس،  شولتس،  أوالف 
تسريع  مــجــال  فــي  جــديــدة  استراتيجية  شــراكــة 
تسريع  إلى  تهدف  الصناعي،  والنمو  الطاقة  أمن 
تنفيذ المشاريع ذات االهتمام المشترك بين دولة 
أمن  مــجــاالت  فــي  ألمانيا  وجمهورية  اإلمـــارات 

المناخي. والعمل  االنبعاثات  والحد من  الطاقة 
بالتوقيع  »أرحب  أوالف شولتس:  معالي  وقال 
»تسريع  بشأن  المشترك  النوايا  إعــان  على 
سيمكننا  الذي  الصناعي«  والنمو  الطاقة  أمن 
االستراتيجية  الــمــشــاريــع  تنفيذ  تــســريــع  مــن 
المتجددة  الــطــاقــات  على  خــاصــة  تــركــز  الــتــي 
والعمل  المسال  الطبيعي  والغاز  والهيدروجين 

) طالع ص 08-03( المناخي«. 

 ـ دعم الجهود في مجاالت الطاقة المتجددة واألمن الغذائي والتغير المناخي    ـ التأكيد على أهمية استضافة اإلمارات »كوب 28« خالل العام المقبل

رئيس الدولة 
يبدأ غدًا زيارة دولة إلى ُعمان

نيويورك )وام(

وزير  نهيان،  آل  زايد  بن  عبداهلل  الشيخ  سمو  أكد 
التعاون  تعزيز  أهمية  الدولي،  والتعاون  الخارجية 
االستقرار  دعائم  ترسيخ  أجل  من  والعمل  الدولي 
وآمــال  تطلعات  وتحقيق  المنطقة  فــي  والــســام 
شعوبها إلى التنمية واالزدهار. جاء ذلك خال لقاء 
سموه معالي حسين أمير عبداللهيان وزير خارجية 
الـ77 من  الــدورة  إيــران، وذلك على هامش أعمال 
نيويورك.   فــي  المتحدة  لــألمــم  العامة  الجمعية 
كــمــا بــحــث ســمــوه ومــعــالــي يــوانــيــس كــاســولــيــدس 
وزيـــر خــارجــيــة قــبــرص، جــهــود تعزيز االســتــقــرار 
إلى  شعوبها  وآمــال  تطلعات  وتلبية  المنطقة  في 
التنمية واالزدهار، كما استعرضا المستجدات على 

الساحتين اإلقليمية والدولية. 
) طالع ص 29(

أبوظبي )وام( 

منذ  أقيمت  باكستان  إماراتي في  تنموي  ساهم 200 مشروع 
العام 2010، وشملت مجاالت الطرق والجسور والصحة والتعليم 
والمياه والزراعة، في التخفيف من تداعيات الفيضانات والسيول 

األخيرة على سكان األقاليم والمناطق المتضررة بالكارثة. 
وعبر مشاريع الطرق والجسور، تم إنقاذ المايين من البشر من 
خال تسهيل الحركة اآلمنة على الطرق والجسور بين المناطق 
اإلغاثة  عمليات  وإدامــة  المواصات  انقطاع  ومنع  المتضررة، 
واإلسعاف، كما قدمت المدارس اإلماراتية منفعة استثنائية من 
خال استخدام مبانيها كمراكز إيواء للعائات المتضررة والنازحة 
وأطفالهم. في حين ساهمت مشاريع المستشفيات اإلماراتية في 
استقبال المصابين والجرحى جراء الكارثة وتوفير خدمة العاج 

واإلنقاذ الطارئ والدواء لهم. )طالع ص 17(
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أمراض 
القلب

اإلمارات بين األفضل عالميًا في معدل الوفيات بأمراض 
القلب بـ84 وفاة لكل 100 ألف من السكان، فيما تتخطى 

بعض دول العالم حاجز 400 وفاة. 
»سامي عبد الرؤوف«

التقى وزيري خارجيتي إيران وقبرص  

اإلمارات: السالم والتعافي 
واالزدهار شعار المرحلة

عبدهللا بــن زايد: ترسيخ االستقرار والسالم

 28 عامًا من التميز لـ»برنامج الشيخ زايد 
إلطالق الصقور« الذي سجل ريادة عالمية 

في استدامة الحياة الفطرية والتنوع 
البيولوجي. »هالة الخياط«

إطالق 
الصقور

ينطــــــــــــلق اليـــــوم بحضـــــور 900 شـــــركة وعالمة تجاريــــــة من 58 دولـــــــة
»أبوظبي للصيد«.. مهرجان تراثي حي للُمسابقات والمزادات

أبوظبي 
ودبــــــــــي

أكثر المــــــــــدن مالءمــــــة للعيــــش
في الشــــــــرق األوسط وأفريقيا

أبوظبي )االتحاد(

تصدرت أبوظبي ودبي المرتبتين األولى والثانية 
في تصنيف أكثر المدن مالءمة للعيش في الشرق 
األوسط وأفريقيا، وفق التقرير الصادر عن مجلة 
»إيكونومست« الذي شمل تقييم أداء 172 مدينة 

حول العالم. ويقيس التقييم 5 مجاالت هي الثقافة 
والبيئة والتعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية 

واالستقرار. وبحسب التقرير، حلت تل أبيب في 
المركز الثالث والبحرين في الرابع والكويت في 

المركز الخامس. 
)طالع ص 23(

مصطفى عبد العظيم )دبي(

إلى  الخارجية  األوروبــيــة  السياحة  بوصلة  تتجه 
دولة اإلمارات العربية المتحدة التي تشكل الوجهة 
المفضلة للسياح األوروبيين في المنطقة، خاصة 
خال الموسم الشتوي الذي يجذب مايين السياح 
العالم  في  شتاء  أجمل  بدفء  للتمتع  الدولة  إلى 
أصيلة  ضيافة  بتقاليد  مغلفة  آمنة،  أجواء  وسط 

وخدمات راقية ومعالم سياحية فريدة ومتنوعة.
»االتحاد«  عليها  حصلت  التي  للبيانات  ووفقا 
الدرجة  على  الطيران  تذاكر  حجوزات  ارتفعت 
االقــتــصــاديــة لــلــرحــات الــقــادمــة مــن األســـواق 
األوروبية إلى مطارات الدولة في نوفمبر وديسمبر 
المقبلين، والتي تم إجراؤها في أغسطس الماضي 
الذي  الشهر  حجوزات  مع  مقارنة   %72 بنسبة 

سبقه يوليو 2022.

المشاريع اإلماراتية التنموية
في باكستـــــــان تساهــــــم
في الحد من آثار الفيضانات

تونس تستبق االنتخابات البرلمانية بحظر الدعاية السياسية           مقتل طفلة وإصابة شقيقيها بانفجار لغم »حوثي« في الحديدة

محمد بن زايد وأوالف شولتس خالل اللقاء )تصوير محمد الحمادي( 

عبداهلل بن زايد خالل لقائه حسين أمير عبداللهيان )تصوير سعيد جمعوه(

مشروع تنموي إماراتي في باكستان )وام(

اإلمـــــارات 
وجهة السياحة األوروبية 

االستثمار طويل األجل يرتفع إلى 80% في القطاع العقاري
مبادرات مبتكرة إلكســـــاب أطفـــــال الدولة المهارات الماليــــة 

 % 72
ارتفـــــــــاع الحجــــــــــــوزات 
في نوفمبر وديسمبر

24 ـ 28

محمد بن زايد وهيثم بن طارق يبحثان تعزيز التعاون والتنسيق المشـترك

رئيس الدولــــة يبدأ غدًا زيارة دولة إلى ُعمان

تعطي  وألمانيا  اإلمارات  بين  استراتيجية  شراكة  اتفاقية 
البلدين  بين  ــراد  ــاّط ب تنمو  الــتــي  للعاقات  قــويــة  دفــعــة 
الصديقين، وتحديداً في مجاالت تشكل تحديات إنسانية 
مشتركة، وعلى رأسها أمن الطاقة واألمن الغذائي ومواجهة 
تداعيات التغير المناخي وترسيخ االستدامة نهجاً وأساساً 
في مختلف المجاالت، لكونها الضامن لتنشيط االقتصاد 

وتحفيز عجلة النمو وتعزيز عوامل االستقرار.
نهيان،  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  لقاء صاحب 
أوالف  ألمانيا  ومستشار  اهلل،  حفظه  ــة،  ــدول ال رئــيــس 
وتجارياً  اقتصادياً  العاقات  هذه  عمق  يجسد  شولتس، 
الثنائي  التعاون  من  المتميز  المستوى  ويبرز  واستثمارياً، 
وجهات  تطابق  ويؤكد  للتحديات،  حلول  إيجاد  سبيل  في 
الدبلوماسية  والحلول  للحوار  اللجوء  حول ضرورة  النظر 
لمعالجة النزاعات واألزمات، من أجل فتح اآلفاق واسعة 

أمام التعاون بين الشعوب.
ــدول، تــخــدم أهــداف  ــ هــذه الــشــراكــات المهمة مــع ال
اإلمارات في سعيها إليجاد حلول ألهم القضايا التي تؤرق 
واستثمار  التعاون  أهمية  على  الضوء  تسلط  كما  العالم، 
مميزات الدول وقدراتها وإمكاناتها، وتوظيفها في خدمة 
الوقت  ترف  يمتلك  يعد  لم  العالم  أن  خاصة  اإلنسانية، 
لمعالجة قضايا متنامية مثل أمن الغذاء وتأثيرات المناخ 
التنمية  لخدمة  الجهود  يسرع  بما  االنبعاثات،  من  والحد 
إلى مستقبل أفضل  الوصول  التي ال بديل عنها من أجل 

لألجيال المقبلة.
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 توريـــــد 250 
ألـــف طــــــــن

»أدنوك«

عام 2030

إنتاج ما يصل إلى 10 
جيجاوات من الطاقة 

المتجــــــددة بحلــــــــــــــــول 

تسريع تنفـــــيذ مشاريـــــع 
في مجاالت أمن الطاقـة 
والحـــد مــــــن االنبعـــــــاثات 
والعمـــــــــــــل المنــاخــــــــــــــــــي

اإلمــــــارات وألمانيــــا

رئيس الدولة والمستشار األلماني:

شراكـــة استراتيجيـــة

التعــــاون والحوار لمعـــالجـــــة 
مختلـف القضــايـــا واألزمــــــــات

اتفاقيـــــة استراتيجيــــة فــــــي مجـــــــــال تسريـــــــــــــــع 
أمــــــــــــــــن الطاقـــــــــــة والنمـــــــــــو الصــنـــــــــاعــــــــــــــــــــــــــي

شهريًا من وقود الديزل 
دعمًا ألمن الطاقة في 
ألمانيا خالل عام 2023

تصــــــــــــــــدر أول شحنـــــــــــــــــــــة 
مـــــــــــــــن الغــــــــــــــــاز الطبيعي 
المســـــــــــــــــــال لتشغيــــــــــــــــل 
محطــــــــــة »آر دبليــــــــــو إي« 
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رئيس الدولة واملستشار األملانـــي:

الحلول الدبلوماسية السبيل لمعالجة مختلف األزمـــــات

أبوظبي )وام(

الشيخ  السمو  استقبل صاحب   
رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد 
الدولة، حفظه اهلل، معالي أوالف 
ــشــار جــمــهــوريــة  ــس مــســت ــت شــول
يقوم  ــذي  الـ ــة  االتــحــادي ألــمــانــيــا 

بزيارة عمل إلى الدولة. 
ورحـــب ســمــوه -خـــال الــلــقــاء 
الشاطئ  قصر  فــي  جــرى  الـــذي 
أمـــس- بــالــمــســتــشــار األلــمــانــي، 
وشعبه  الــصــديــق  لــبــلــده  متمنياً 
وبحث  واالزدهـــار.  التقدم  دوام 
ــاون  ــع ــت الــجــانــبــان مـــســـارات ال
ــمــطــروحــة لــتــعــزيــز  ــرص ال ــفـ والـ
الشاملة  االستراتيجية  الشراكة 
ــع الـــبـــلـــديـــن خـــال  ــجــم ــي ت ــتـ الـ
الـــمـــرحـــلـــة الـــمـــقـــبـــلـــة، خــاصــة 
ــي الـــمـــجـــاالت االقـــتـــصـــاديـــة  ــ ف
إضافة  والتجارية،  واالستثمارية 
ــن  ــى الــطــاقــة الــمــتــجــددة واألم إل
والتكنولوجيا  والــعــلــوم  الــغــذائــي 
في  المشتركة  والجهود  المتقدمة 
معالجة التغير المناخي والحفاظ 

واستدامتها.  البيئة  على 
ومستشار  سموه  استعرض  كما 
ــن الــقــضــايــا  ــدداً مـ ــ ــ ــا ع ــي ــان ــم أل
الساحتين  عــلــى  والــمــســتــجــدات 
اإلقليمية والدولية وتبادال وجهات 

ذات  الموضوعات  بشأن  النظر 
في  وأكـــدا  المشترك،  االهتمام 
والحوار  التعاون  أن  السياق  هذا 
هي  الدبلوماسية  الحلول  وتغليب 
السبيل لمعالجة مختلف القضايا 
ــنــمــو  واألزمـــــــــات ومـــواصـــلـــة ال
االقتصادي واالستقرار السياسي 
لألجيال  أفضل  مستقبل  وتحقيق 

والمستقبلية.  الحالية 
تطلعهما  عن  الجانبان  وأعرب 
لتحقيق  الــمــشــتــرك  الــعــمــل  إلــى 
ــطــور فـــي مــســار  ــت مـــزيـــٍد مـــن ال
والبناء على ما  الثنائية  العاقات 
الماضية.  السنوات  خال  تحقق 
أهمية  إلـــى  الــلــقــاء  تــطــرق  كــمــا 
ــر الـــــدول األطــــــراف في  ــم ــؤت م
اإلطارية  المتحدة  األمم  اتفاقية 
 »28 »كـــوب  الــمــنــاخ  تغير  بــشــأن 
اإلمــارات  دولــة  تستضيفه  الــذي 

المقبل.  العام  خال 
السمو  صــاحــب  التقـــى  كــمــا 
االقتصادي  الوفد  الدولة  رئيس 
األلماني  المستشار  يرافق  الذي 
األحــاديــث  معهم  ســمــوه  ــادل  ــب وت
الـــوديـــة، حــيــث يـــشـــارك الــوفــد 
اقتصادي  وفــد  مــع  باجتماعات 
ــارة  ــ ــي عــلــى هـــامـــش زي ــ ــارات ــ إم
ــشــار جــمــهــوريــة ألــمــانــيــا  مــســت

الدولة.  إلى  االتحادية 

 رئيس الدولة والمستشــار األلماني وأعضاء  الوفد االقتصادي األلماني خالل االستقبال 

رئيس الدولة في حديث مع المستشار األلماني أوالف شولتس )تصوير: محمد الحمادي وعبداهلل النيادي(

 رئيس الدولة ومستشار ألمانيا خالل االستقبالرئيس الدولة مصافحًا أعضاء الوفد األلماني  رئيس الدولة لدى استقباله مستشار جمهورية ألمانيا  

الحضور
حضر اللقاء الفريق سمو 
الشيخ سيف بن زايد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية، 
وسمو الشيخ منصور بن 
زايد آل نهيان نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير ديوان 
الرئاسة، وسمو الشيخ حامد 

بن زايد آل نهيان عضو 
املجلس التنفيذي إلمارة 
أبوظبي، وسمو الشيخ 

حمدان بن محمد بن زايد 
آل نهيان، ومعالي الشيخ 

محمد بن حمد بن طحنون 
آل نهيان مستشار الشؤون 
اخلاصة يف ديوان الرئاسة، 
ومعالي سهيل بن محمد 
فرج فارس املزروعي وزير 
الطاقة والبنية التحتية، 
ومعالي الدكتور سلطان بن 
أحمد اجلابر وزير الصناعة 
والتكنولوجيا املتقدمة، 
ومعالي مرمي بنت محمد 
سعيد حارب املهيري وزيرة 
التغير املناخي والبيئة، 
ومعالي الدكتور أنور بن 
محمد قرقاش املستشار 

الدبلوماسي لصاحب السمو 
رئيس الدولة، ومعالي 

خلدون خليفة املبارك رئيس 
جهاز الشؤون التنفيذية 
عضو املجلس التنفيذي، 
والوفد املرافق ملستشار 

جمهورية أملانيا االحتادية.

سيف بن زايد ومنصور بن زايد وحامد بن زايد لدى استقبالهم المستشار األلماني

سيف بن زايد ومنصور بن زايد وحامد بن زايد وحمدان بن محمد بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون وأنور قرقاش 

أعضاء الوفد االقتصادي األلماني خالل االستقبال 

  رئيس الدولة والمستشــار األلماني في صورة جماعية مع أعضاء الوفد االقتصادي األلماني

رئيس الدولة لدى استقباله أعضاء الوفد

سيف بن زايد ومنصور بن زايد وحامد بن زايد وحمدان بن محمد بن زايد 

 الجانبان يعربان عن تطلعهما لتحقيق مزيٍد 
من التطور في مسار العالقات الثنائية 

محمد بن زايد يلتقي الوفد االقتصادي 

املــــرافـــــــق للمستشـــــار األملـانــــــــي

التأكيد على أهمية استضافة اإلمارات لمؤتمر »كوب 28« 

بحثـــا مســـــارات التعاون وفـــــرص تعزيز الشراكة االستراتيجيـــــــــة الشاملة بين البلديــــن
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رئيس الدولة واملستشار األملانـــي:

الحلول الدبلوماسية السبيل لمعالجة مختلف األزمـــــات

أبوظبي )وام(

الشيخ  السمو  استقبل صاحب   
رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد 
الدولة، حفظه اهلل، معالي أوالف 
ــشــار جــمــهــوريــة  ــس مــســت ــت شــول
يقوم  ــذي  الـ ــة  االتــحــادي ألــمــانــيــا 

بزيارة عمل إلى الدولة. 
ورحـــب ســمــوه -خـــال الــلــقــاء 
الشاطئ  قصر  فــي  جــرى  الـــذي 
أمـــس- بــالــمــســتــشــار األلــمــانــي، 
وشعبه  الــصــديــق  لــبــلــده  متمنياً 
وبحث  واالزدهـــار.  التقدم  دوام 
ــاون  ــع ــت الــجــانــبــان مـــســـارات ال
ــمــطــروحــة لــتــعــزيــز  ــرص ال ــفـ والـ
الشاملة  االستراتيجية  الشراكة 
ــع الـــبـــلـــديـــن خـــال  ــجــم ــي ت ــتـ الـ
الـــمـــرحـــلـــة الـــمـــقـــبـــلـــة، خــاصــة 
ــي الـــمـــجـــاالت االقـــتـــصـــاديـــة  ــ ف
إضافة  والتجارية،  واالستثمارية 
ــن  ــى الــطــاقــة الــمــتــجــددة واألم إل
والتكنولوجيا  والــعــلــوم  الــغــذائــي 
في  المشتركة  والجهود  المتقدمة 
معالجة التغير المناخي والحفاظ 

واستدامتها.  البيئة  على 
ومستشار  سموه  استعرض  كما 
ــن الــقــضــايــا  ــدداً مـ ــ ــ ــا ع ــي ــان ــم أل
الساحتين  عــلــى  والــمــســتــجــدات 
اإلقليمية والدولية وتبادال وجهات 

ذات  الموضوعات  بشأن  النظر 
في  وأكـــدا  المشترك،  االهتمام 
والحوار  التعاون  أن  السياق  هذا 
هي  الدبلوماسية  الحلول  وتغليب 
السبيل لمعالجة مختلف القضايا 
ــنــمــو  واألزمـــــــــات ومـــواصـــلـــة ال
االقتصادي واالستقرار السياسي 
لألجيال  أفضل  مستقبل  وتحقيق 

والمستقبلية.  الحالية 
تطلعهما  عن  الجانبان  وأعرب 
لتحقيق  الــمــشــتــرك  الــعــمــل  إلــى 
ــطــور فـــي مــســار  ــت مـــزيـــٍد مـــن ال
والبناء على ما  الثنائية  العاقات 
الماضية.  السنوات  خال  تحقق 
أهمية  إلـــى  الــلــقــاء  تــطــرق  كــمــا 
ــر الـــــدول األطــــــراف في  ــم ــؤت م
اإلطارية  المتحدة  األمم  اتفاقية 
 »28 »كـــوب  الــمــنــاخ  تغير  بــشــأن 
اإلمــارات  دولــة  تستضيفه  الــذي 

المقبل.  العام  خال 
السمو  صــاحــب  التقـــى  كــمــا 
االقتصادي  الوفد  الدولة  رئيس 
األلماني  المستشار  يرافق  الذي 
األحــاديــث  معهم  ســمــوه  ــادل  ــب وت
الـــوديـــة، حــيــث يـــشـــارك الــوفــد 
اقتصادي  وفــد  مــع  باجتماعات 
ــارة  ــ ــي عــلــى هـــامـــش زي ــ ــارات ــ إم
ــشــار جــمــهــوريــة ألــمــانــيــا  مــســت

الدولة.  إلى  االتحادية 

 رئيس الدولة والمستشــار األلماني وأعضاء  الوفد االقتصادي األلماني خالل االستقبال 

رئيس الدولة في حديث مع المستشار األلماني أوالف شولتس )تصوير: محمد الحمادي وعبداهلل النيادي(

 رئيس الدولة ومستشار ألمانيا خالل االستقبالرئيس الدولة مصافحًا أعضاء الوفد األلماني  رئيس الدولة لدى استقباله مستشار جمهورية ألمانيا  

الحضور
حضر اللقاء الفريق سمو 
الشيخ سيف بن زايد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية، 
وسمو الشيخ منصور بن 
زايد آل نهيان نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير ديوان 
الرئاسة، وسمو الشيخ حامد 

بن زايد آل نهيان عضو 
املجلس التنفيذي إلمارة 
أبوظبي، وسمو الشيخ 

حمدان بن محمد بن زايد 
آل نهيان، ومعالي الشيخ 

محمد بن حمد بن طحنون 
آل نهيان مستشار الشؤون 
اخلاصة يف ديوان الرئاسة، 
ومعالي سهيل بن محمد 
فرج فارس املزروعي وزير 
الطاقة والبنية التحتية، 
ومعالي الدكتور سلطان بن 
أحمد اجلابر وزير الصناعة 
والتكنولوجيا املتقدمة، 
ومعالي مرمي بنت محمد 
سعيد حارب املهيري وزيرة 
التغير املناخي والبيئة، 
ومعالي الدكتور أنور بن 
محمد قرقاش املستشار 

الدبلوماسي لصاحب السمو 
رئيس الدولة، ومعالي 

خلدون خليفة املبارك رئيس 
جهاز الشؤون التنفيذية 
عضو املجلس التنفيذي، 
والوفد املرافق ملستشار 

جمهورية أملانيا االحتادية.

سيف بن زايد ومنصور بن زايد وحامد بن زايد لدى استقبالهم المستشار األلماني

سيف بن زايد ومنصور بن زايد وحامد بن زايد وحمدان بن محمد بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون وأنور قرقاش 

أعضاء الوفد االقتصادي األلماني خالل االستقبال 

  رئيس الدولة والمستشــار األلماني في صورة جماعية مع أعضاء الوفد االقتصادي األلماني

رئيس الدولة لدى استقباله أعضاء الوفد

سيف بن زايد ومنصور بن زايد وحامد بن زايد وحمدان بن محمد بن زايد 

 الجانبان يعربان عن تطلعهما لتحقيق مزيٍد 
من التطور في مسار العالقات الثنائية 

محمد بن زايد يلتقي الوفد االقتصادي 

املــــرافـــــــق للمستشـــــار األملـانــــــــي

التأكيد على أهمية استضافة اإلمارات لمؤتمر »كوب 28« 

بحثـــا مســـــارات التعاون وفـــــرص تعزيز الشراكة االستراتيجيـــــــــة الشاملة بين البلديــــن



06
www.alittihad.ae

07االثنين 30 صفر 1444 هـ الموافق 26  سبتمبر 2022ماإلمارات - ألمانيــا
www.alittihad.ae

االثنين 30 صفر 1444 هـ الموافق 26  سبتمبر 2022ماإلمارات - ألمانيــا

رئيس الدولة ومستشار أملانيا يشهـــدان توقيــــع

اتفاقيــــــة استراتيجيـــــــة جديــــدة بيـــــن البلديـــن 

اإلمارات وأملانيا تتفقان على تسـريع تنفيــذ مشــاريـع

يف أمـن الطاقة والحد من االنبعاثات والعمــل املناخــي

أبوظبي )وام(

الشيخ  الــســمــو  صــاحــب  شــهــد 
رئيس  نهيان  آل  زايـــد  بــن  محمد 
الدولة، حفظه اهلل، ومعالي أوالف 
ألمانيا  شولتس مستشار جمهورية 
االتــحــاديــة، أمـــس، مــراســم توقيع 
اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة 
ــن الــطــاقــة  ــي مــجــال تــســريــع أمـ ف
والنمو الصناعي، تهدف إلى تسريع 
االهــتــمــام  ذات  الــمــشــاريــع  تنفيذ 
ــارات  ــ ــة اإلمـ ــ الــمــشــتــرك بــيــن دول
مجاالت  فــي  ألمانيا  وجــمــهــوريــة 
االنبعاثات  من  والحد  الطاقة  أمن 

والعمل المناخي. 
ــي جــرت  ــت ــع االتــفــاقــيــة - ال وقـ
مــراســمــهــا فــي قــصــر الــشــاطــئ - 
أحمد  بن  سلطان  الدكتور  معالي 
الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا 
لدولة  الخاص  المبعوث  المتقدمة، 
والعضو  المناخي  للتغير  اإلمــارات 
المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة 
ــوك«  »أدن الوطنية  أبوظبي  بترول 
ــا، ومــعــالــي  ــه ــات ومــجــمــوعــة شــرك
وزيرة  برانتنر  فرانزيسكا  الدكتورة 
دولة في الوزارة االتحادية للشؤون 
في  المناخي  والعمل  االقتصادية 

جمهورية ألمانيا االتحادية. 
االتفاقية..  توقيع  مراسم  شهد 
الشيخ سيف بن زايد  الفريق سمو 
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور 
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو 
الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو 
أبوظبي،  إلمارة  التنفيذي  المجلس 
محمد  بــن  حــمــدان  الشيخ  وســمــو 

الشيخ  ومعالي  نهيان،  آل  زايــد  بن 
محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان 
مستشار الشؤون الخاصة في ديوان 
محمد  بن  سهيل  ومعالي  الرئاسة، 
فرج فارس المزروعي وزير الطاقة 
بنت  التحتية، ومعالي مريم  والبنية 
محمد سعيد حارب المهيري وزيرة 
ومعالي  والبيئة،  المناخي  التغير 
قرقاش  محمد  بــن  أنـــور  الــدكــتــور 
لصاحب  الدبلوماسي  المستشار 
السمو رئيس الدولة، ومعالي خلدون 
خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون 
التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، 

والوفد المرافق لمستشار جمهورية 
ألمانيا االتحادية. 

المشتركة،  الجهود  هذه  وضمن 
لتوريد  اتفاقية  ــوك«  ــ »أدن أبــرمــت 
»آر  لشركة  المسال  الطبيعي  الغاز 
إي(  دبليو  )آر  جــي«  ايــه  إي  دبليو 
بموجبها  »أدنــوك«  تقوم  األلمانية، 
طبيعي  غــاز  شحنة  أول  بتصدير 
في  وتسليمها  ألمانيا  إلــى  مسال 
الستخدامها   2022 عــام  أواخـــر 
لمحطة  التجريبي  التشغيل  فــي 
استيراد الغاز الطبيعي العائمة في 
كما  األلمانية.  برونسبوتل  مدينة 
خصصت »أدنوك«، وفقاً لالتفاقية، 
شحنات إضافية من الغاز الطبيعي 
ــمــســال لــعــمــالئــهــا فـــي ألــمــانــيــا  ال
 .2023 عــام  فــي  تسليمها  سيتم 
من  عــدداً  كذلك  »أدنــوك«  ووّقعت 
ألمانيا،  من  عمالء  مع  االتفاقيات 
من بينهم »استياج جي إم بي إتش« 
ــيــاج( وشــركــة »اوربـــيـــس ايــه  )اســت
شحنات  لتصدير  )اوربــيــس(  جي« 
منخفضة  األمــونــيــا  مــن  تجريبية 
ناقاًل  وقــوداً  تعد  والتي  الكربون، 
للهيدروجين يلعب دوراً محورياً في 
الحد من االنبعاثات في القطاعات 
انبعاثاتها.  من  الحد  يصعب  التي 
من  تجريبية  شحنة  أول  أن  يذكر 
األمونيا منخفضة الكربون من إنتاج 
أبوظبي وصلت إلى ميناء هامبورج 
ــاً  ــق مــطــلــع الــشــهــر الـــجـــاري. ووف
الطاقة  أمــن  في  التعاون  لبرنامج 
ومسرعات النمو الصناعي، ستقوم 
دولة اإلمارات وألمانيا باستكشاف 
النمو  لتسريع  الــفــرص  مــن  مزيد 
التعاون في جميع مجاالت  وتعزيز 
سلسلة القيمة لقطاع الهيدروجين.

سيف بن زايد ومنصور بن زايد وحامد بن زايد ومريم المهيري رئيس الدولة والمستشار األلماني في صورة جماعية عقب توقيع االتفاقية بحضور سلطان الجابر 
وفرانزيسكا برانتنر 

المشاريع 
االستراتيجية

مكانة راسخة

 قال معالي أوالف شولتس: 
أرحب بالتوقيع على إعالن 

النوايا املشترك بشأن 
»تسريع أمن الطاقة والنمو 

الصناعي« الذي سيمكننا 
من تسريع تنفيذ املشاريع 
االستراتيجية التي تركز 

خاصة على الطاقات 
املتجددة والهيدروجني 

والغاز الطبيعي املسال 
والعمل املناخي. من جانبه، 
قال معالي الدكتور سلطان 

بن أحمد اجلابر: إن دولة 
اإلمارات لديها عالقات 

صداقة راسخة ومتميزة مع 
جمهورية أملانيا االحتادية، 

ومتاشيًا مع رؤية القيادة 
بتعزيز جسور التعاون 

والتواصل وبناء الشراكات 
النوعية وتوثيق العالقات 
الثنائية واستكشاف فرص 

التعاون واالستثمار املشترك 
يف جميع املجاالت احليوية، 

السيما الطاقة التقليدية 
واملتجددة، وغيرها 

من املجاالت الواعدة، 
يسرنا التوقيع على هذه 
االتفاقية التي تسهم يف 
تعزيز وترسيخ الشراكة 

االستراتيجية بني البلدين 
الصديقني، والتي شهدت 

تطورًا متسارعًا على مدى 
السنوات املاضية.. وفيما 

نعمل على مواكبة التحول 
يف قطاع الطاقة، تلتزم 

»أدنوك« مبواصلة االستثمار 
وتسريع تنفيذ املشاريع 

التي تهدف إلى ضمان أمن 
الطاقة واحلد من االنبعاثات 

ودعم العمل املناخي ضمن 
جهودها املستمرة لترسيخ 

مكانتها مزودًا موثوقًا 
ومسؤواًل للطاقة منخفضة 

االنبعاثات. 
بدوره، رحب معالي الدكتور 

روبرت هابيك نائب املستشار 
األملاني وزير الشؤون 

االقتصادية وحماية املناخ، 
بتسريع تنفيذ املشاريع 

املشتركة يف مجال العمل 
املناخي واحلد من االنبعاثات 

وأمن الطاقة، معربًا عن 
تطلعه إلى التعاون الوثيق يف 
مجال طاقة الرياح البحرية 

ومصادر الطاقة املتجددة 
األخرى والهيدروجني يف 

دولة اإلمارات وأملانيا.

على مدار العقود املاضية، 
رسخت »أدنوك« مكانتها 

موردًا مسؤواًل ملنتجات 
الطاقة لعمالئها على 

مستوى العالم، حيث ُتعد 
الشركة أول منتج للغاز 

الطبيعي املسال يف الشرق 
األوسط، بخبرة طويلة 

تزيد على 40 عامًا يف 
أسواق الغاز العاملية.. وتعمل 
»أدنوك« حاليًا على تنفيذ 
توسعات ضخمة يف أعمالها 

يف مجال الغاز الطبيعي 
لتعزيز وتسريع جهود رفع 

السعة اإلنتاجية من هذا 
املورد االستراتيجي لتلبية 

الطلب على املستويني احمللي 
والعاملي. وُتعد أبوظبي 

منتجًا وموردًا للنفط والغاز 
األقل كثافة من حيث 

االنبعاثات على مستوى 
العالم.. كما يعتبر »مربان« 
خام النفط الرئيسي الذي 

تنتجه »أدنوك« واحدًا 
من أقل خامات النفط يف 
انبعاثات الكربون عامليًا، 

حيث تقل كثافة الكربون 
فيه عن نصف املتوسط 

العاملي للقطاع. وتعمل 
»أدنوك« على تنفيذ 

خططها للحد من االنبعاثات 
يف عملياتها بنسبة %25 

إضافية بحلول عام 2030.. 
ويتم حاليًا تداول خام 

»مربان« يف بورصة »أبوظبي 
إنتركونتيننتال للعقود 

اآلجلة«، دون قيود للوجهات 
مما سمح ببيع وشراء خام 
»مربان« بكل حرية حول 

العالم.

تسريع أمن الطاقة 
والنمو الصناعي سيمكننا 

من تسريع تنفيذ 
المشاريع االستراتيجية 

 اإلمارات لديها 
عالقات صداقة راسخة 
ومتميزة مع جمهورية 

ألمانيا االتحادية 

 نتطلع إلى التعاون 
الوثيق في مجال طاقة 
الرياح البحرية ومصادر 

الطاقة المتجددة األخرى 
والهيدروجين 

أوالف شولتس

سلطان الجابر

 روبرت هابيك

 ستقوم شركة أبوظبي 
لطاقة املستقبل »مصدر«، 

بتكثيف جهودها 
الستكشاف املزيد من الفرص 

املتاحة يف أسواق طاقة 
الرياح بشمال أوروبا وبحر 

البلطيق يف أملانيا لزيادة 
اإلنتاج من مصادر الطاقة 

املتجددة إلى 10 جيجاوات 
بحلول  2030، ويخضع 

ذلك إلى تلبية املتطلبات 
والشروط التنظيمية يف 

اإلمارات وأملانيا. كما ُأعلن 
إكمال »أدنوك« أول عملية 

تسليم مباشر لشحنة من 
الديزل من إنتاجها ألملانيا 

يف سبتمبر 2022، والتوصل 
التفاق مع شركة »ويهلم 

هوير جي إم بي إتش« على 
شروط توريد ما يصل إلى 

250 ألف طن شهريًا من وقود 
الديزل خالل 2023. 

»أدنوك« تصدر أول شحنة مــن الغـاز الطبيعي املسال 

لتشغيل محطة »آر دبليو إي« العائمة الستيراد الغـــاز

إنتـــــــــــــــاج نحــــــــــــــو 10 
جيجاوات من الطاقة 
المتجـددة بحلــــــــــــول

 عـــــــــــــــــــــــــــــــــام 2030 

»أدنــــــــــــــوك« ُتصـــــــــــــّدر 
شحنـــــات تجريبيـــــــــــــــة 
من األمونيا منخفضــــة 
الكربـــــــون إلى ألمانيــــــــا 

ــــــــــــــــــــف  »مـــــصــــــــــــدر« ُتكـــــثِّ
استكشــــــــاف الفــــــــــــــــــــــرص 
بأسواق طاقة الرياح شمال 
أوروبـــــــــــا وبحـــــــــر البلطيـــــــق 

 رئيس الدولة والمستشار األلماني يشهدان توقيع سلطان الجابر وفرانزيسكا برانتنر اتفاقية الشراكة

الفرص 
المتاحة

 منصور بن زايد وحامد بن زايد

توريــــد 250 ألف طـــــــن شهـــــريًا مـــن وقـــــود الديــــزل
دعمـــــــــــًا ألمـــــــن الطــــاقــــــة بألمانيــــــــــا خـــــــــــــالل 2023
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رئيس الدولة ومستشار أملانيا يشهـــدان توقيــــع

اتفاقيــــــة استراتيجيـــــــة جديــــدة بيـــــن البلديـــن 

اإلمارات وأملانيا تتفقان على تسـريع تنفيــذ مشــاريـع

يف أمـن الطاقة والحد من االنبعاثات والعمــل املناخــي

أبوظبي )وام(

الشيخ  الــســمــو  صــاحــب  شــهــد 
رئيس  نهيان  آل  زايـــد  بــن  محمد 
الدولة، حفظه اهلل، ومعالي أوالف 
ألمانيا  شولتس مستشار جمهورية 
االتــحــاديــة، أمـــس، مــراســم توقيع 
اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة 
ــن الــطــاقــة  ــي مــجــال تــســريــع أمـ ف
والنمو الصناعي، تهدف إلى تسريع 
االهــتــمــام  ذات  الــمــشــاريــع  تنفيذ 
ــارات  ــ ــة اإلمـ ــ الــمــشــتــرك بــيــن دول
مجاالت  فــي  ألمانيا  وجــمــهــوريــة 
االنبعاثات  من  والحد  الطاقة  أمن 

والعمل المناخي. 
ــي جــرت  ــت ــع االتــفــاقــيــة - ال وقـ
مــراســمــهــا فــي قــصــر الــشــاطــئ - 
أحمد  بن  سلطان  الدكتور  معالي 
الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا 
لدولة  الخاص  المبعوث  المتقدمة، 
والعضو  المناخي  للتغير  اإلمــارات 
المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة 
ــوك«  »أدن الوطنية  أبوظبي  بترول 
ــا، ومــعــالــي  ــه ــات ومــجــمــوعــة شــرك
وزيرة  برانتنر  فرانزيسكا  الدكتورة 
دولة في الوزارة االتحادية للشؤون 
في  المناخي  والعمل  االقتصادية 

جمهورية ألمانيا االتحادية. 
االتفاقية..  توقيع  مراسم  شهد 
الشيخ سيف بن زايد  الفريق سمو 
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور 
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو 
الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو 
أبوظبي،  إلمارة  التنفيذي  المجلس 
محمد  بــن  حــمــدان  الشيخ  وســمــو 

الشيخ  ومعالي  نهيان،  آل  زايــد  بن 
محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان 
مستشار الشؤون الخاصة في ديوان 
محمد  بن  سهيل  ومعالي  الرئاسة، 
فرج فارس المزروعي وزير الطاقة 
بنت  التحتية، ومعالي مريم  والبنية 
محمد سعيد حارب المهيري وزيرة 
ومعالي  والبيئة،  المناخي  التغير 
قرقاش  محمد  بــن  أنـــور  الــدكــتــور 
لصاحب  الدبلوماسي  المستشار 
السمو رئيس الدولة، ومعالي خلدون 
خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون 
التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، 

والوفد المرافق لمستشار جمهورية 
ألمانيا االتحادية. 

المشتركة،  الجهود  هذه  وضمن 
لتوريد  اتفاقية  ــوك«  ــ »أدن أبــرمــت 
»آر  لشركة  المسال  الطبيعي  الغاز 
إي(  دبليو  )آر  جــي«  ايــه  إي  دبليو 
بموجبها  »أدنــوك«  تقوم  األلمانية، 
طبيعي  غــاز  شحنة  أول  بتصدير 
في  وتسليمها  ألمانيا  إلــى  مسال 
الستخدامها   2022 عــام  أواخـــر 
لمحطة  التجريبي  التشغيل  فــي 
استيراد الغاز الطبيعي العائمة في 
كما  األلمانية.  برونسبوتل  مدينة 
خصصت »أدنوك«، وفقاً لالتفاقية، 
شحنات إضافية من الغاز الطبيعي 
ــمــســال لــعــمــالئــهــا فـــي ألــمــانــيــا  ال
 .2023 عــام  فــي  تسليمها  سيتم 
من  عــدداً  كذلك  »أدنــوك«  ووّقعت 
ألمانيا،  من  عمالء  مع  االتفاقيات 
من بينهم »استياج جي إم بي إتش« 
ــيــاج( وشــركــة »اوربـــيـــس ايــه  )اســت
شحنات  لتصدير  )اوربــيــس(  جي« 
منخفضة  األمــونــيــا  مــن  تجريبية 
ناقاًل  وقــوداً  تعد  والتي  الكربون، 
للهيدروجين يلعب دوراً محورياً في 
الحد من االنبعاثات في القطاعات 
انبعاثاتها.  من  الحد  يصعب  التي 
من  تجريبية  شحنة  أول  أن  يذكر 
األمونيا منخفضة الكربون من إنتاج 
أبوظبي وصلت إلى ميناء هامبورج 
ــاً  ــق مــطــلــع الــشــهــر الـــجـــاري. ووف
الطاقة  أمــن  في  التعاون  لبرنامج 
ومسرعات النمو الصناعي، ستقوم 
دولة اإلمارات وألمانيا باستكشاف 
النمو  لتسريع  الــفــرص  مــن  مزيد 
التعاون في جميع مجاالت  وتعزيز 
سلسلة القيمة لقطاع الهيدروجين.

سيف بن زايد ومنصور بن زايد وحامد بن زايد ومريم المهيري رئيس الدولة والمستشار األلماني في صورة جماعية عقب توقيع االتفاقية بحضور سلطان الجابر 
وفرانزيسكا برانتنر 

المشاريع 
االستراتيجية

مكانة راسخة

 قال معالي أوالف شولتس: 
أرحب بالتوقيع على إعالن 

النوايا املشترك بشأن 
»تسريع أمن الطاقة والنمو 

الصناعي« الذي سيمكننا 
من تسريع تنفيذ املشاريع 
االستراتيجية التي تركز 

خاصة على الطاقات 
املتجددة والهيدروجني 

والغاز الطبيعي املسال 
والعمل املناخي. من جانبه، 
قال معالي الدكتور سلطان 

بن أحمد اجلابر: إن دولة 
اإلمارات لديها عالقات 

صداقة راسخة ومتميزة مع 
جمهورية أملانيا االحتادية، 

ومتاشيًا مع رؤية القيادة 
بتعزيز جسور التعاون 

والتواصل وبناء الشراكات 
النوعية وتوثيق العالقات 
الثنائية واستكشاف فرص 

التعاون واالستثمار املشترك 
يف جميع املجاالت احليوية، 

السيما الطاقة التقليدية 
واملتجددة، وغيرها 

من املجاالت الواعدة، 
يسرنا التوقيع على هذه 
االتفاقية التي تسهم يف 
تعزيز وترسيخ الشراكة 

االستراتيجية بني البلدين 
الصديقني، والتي شهدت 

تطورًا متسارعًا على مدى 
السنوات املاضية.. وفيما 

نعمل على مواكبة التحول 
يف قطاع الطاقة، تلتزم 

»أدنوك« مبواصلة االستثمار 
وتسريع تنفيذ املشاريع 

التي تهدف إلى ضمان أمن 
الطاقة واحلد من االنبعاثات 

ودعم العمل املناخي ضمن 
جهودها املستمرة لترسيخ 

مكانتها مزودًا موثوقًا 
ومسؤواًل للطاقة منخفضة 

االنبعاثات. 
بدوره، رحب معالي الدكتور 

روبرت هابيك نائب املستشار 
األملاني وزير الشؤون 

االقتصادية وحماية املناخ، 
بتسريع تنفيذ املشاريع 

املشتركة يف مجال العمل 
املناخي واحلد من االنبعاثات 

وأمن الطاقة، معربًا عن 
تطلعه إلى التعاون الوثيق يف 
مجال طاقة الرياح البحرية 

ومصادر الطاقة املتجددة 
األخرى والهيدروجني يف 

دولة اإلمارات وأملانيا.

على مدار العقود املاضية، 
رسخت »أدنوك« مكانتها 

موردًا مسؤواًل ملنتجات 
الطاقة لعمالئها على 

مستوى العالم، حيث ُتعد 
الشركة أول منتج للغاز 

الطبيعي املسال يف الشرق 
األوسط، بخبرة طويلة 

تزيد على 40 عامًا يف 
أسواق الغاز العاملية.. وتعمل 
»أدنوك« حاليًا على تنفيذ 
توسعات ضخمة يف أعمالها 

يف مجال الغاز الطبيعي 
لتعزيز وتسريع جهود رفع 

السعة اإلنتاجية من هذا 
املورد االستراتيجي لتلبية 

الطلب على املستويني احمللي 
والعاملي. وُتعد أبوظبي 

منتجًا وموردًا للنفط والغاز 
األقل كثافة من حيث 

االنبعاثات على مستوى 
العالم.. كما يعتبر »مربان« 
خام النفط الرئيسي الذي 

تنتجه »أدنوك« واحدًا 
من أقل خامات النفط يف 
انبعاثات الكربون عامليًا، 

حيث تقل كثافة الكربون 
فيه عن نصف املتوسط 

العاملي للقطاع. وتعمل 
»أدنوك« على تنفيذ 

خططها للحد من االنبعاثات 
يف عملياتها بنسبة %25 

إضافية بحلول عام 2030.. 
ويتم حاليًا تداول خام 

»مربان« يف بورصة »أبوظبي 
إنتركونتيننتال للعقود 

اآلجلة«، دون قيود للوجهات 
مما سمح ببيع وشراء خام 
»مربان« بكل حرية حول 

العالم.

تسريع أمن الطاقة 
والنمو الصناعي سيمكننا 

من تسريع تنفيذ 
المشاريع االستراتيجية 

 اإلمارات لديها 
عالقات صداقة راسخة 
ومتميزة مع جمهورية 

ألمانيا االتحادية 

 نتطلع إلى التعاون 
الوثيق في مجال طاقة 
الرياح البحرية ومصادر 

الطاقة المتجددة األخرى 
والهيدروجين 

أوالف شولتس

سلطان الجابر

 روبرت هابيك

 ستقوم شركة أبوظبي 
لطاقة املستقبل »مصدر«، 

بتكثيف جهودها 
الستكشاف املزيد من الفرص 

املتاحة يف أسواق طاقة 
الرياح بشمال أوروبا وبحر 

البلطيق يف أملانيا لزيادة 
اإلنتاج من مصادر الطاقة 

املتجددة إلى 10 جيجاوات 
بحلول  2030، ويخضع 

ذلك إلى تلبية املتطلبات 
والشروط التنظيمية يف 

اإلمارات وأملانيا. كما ُأعلن 
إكمال »أدنوك« أول عملية 

تسليم مباشر لشحنة من 
الديزل من إنتاجها ألملانيا 

يف سبتمبر 2022، والتوصل 
التفاق مع شركة »ويهلم 

هوير جي إم بي إتش« على 
شروط توريد ما يصل إلى 

250 ألف طن شهريًا من وقود 
الديزل خالل 2023. 

»أدنوك« تصدر أول شحنة مــن الغـاز الطبيعي املسال 

لتشغيل محطة »آر دبليو إي« العائمة الستيراد الغـــاز

إنتـــــــــــــــاج نحــــــــــــــو 10 
جيجاوات من الطاقة 
المتجـددة بحلــــــــــــول

 عـــــــــــــــــــــــــــــــــام 2030 

»أدنــــــــــــــوك« ُتصـــــــــــــّدر 
شحنـــــات تجريبيـــــــــــــــة 
من األمونيا منخفضــــة 
الكربـــــــون إلى ألمانيــــــــا 

ــــــــــــــــــــف  »مـــــصــــــــــــدر« ُتكـــــثِّ
استكشــــــــاف الفــــــــــــــــــــــرص 
بأسواق طاقة الرياح شمال 
أوروبـــــــــــا وبحـــــــــر البلطيـــــــق 

 رئيس الدولة والمستشار األلماني يشهدان توقيع سلطان الجابر وفرانزيسكا برانتنر اتفاقية الشراكة

الفرص 
المتاحة

 منصور بن زايد وحامد بن زايد

توريــــد 250 ألف طـــــــن شهـــــريًا مـــن وقـــــود الديــــزل
دعمـــــــــــًا ألمـــــــن الطــــاقــــــة بألمانيــــــــــا خـــــــــــــالل 2023



على هامش زيارة المستشار األلماني إلى الدولة

اإلمارات وأملانيا تتعاونان يف الطاقة واالستدامة 

أبوظبي )االتحاد(

العربية  اإلمــــارات  ــة  دولـ بحثت 
ــيــا  ــمــان الــمــتــحــدة وجـــمـــهـــوريـــة أل
بالعالقات  االرتقاء  سبل  االتحادية 
ــاق جـــديـــدة في  ــ الــثــنــائــيــة إلـــى آف
قــطــاعــات الــطــاقــة واالســـتـــدامـــة 
ــة  واالســـتـــثـــمـــار، وذلــــك فـــي طــاول
ــس عــلــى  ــ ــدت أمـ ــ ــق ــ مـــســـتـــديـــرة ُع
أوالف شولتس  معالي  زيارة  هامش 
رفيع  والــوفــد  األلماني  المستشار 
المستوى المصاحب له إلى الدولة.
بن  ثاني  الدكتور  معالي  وتــرأس 
للتجارة  دولة  وزير  الزيودي  أحمد 
في  اإلمــاراتــي  الجانب  الخارجية، 
فيما  المستديرة،  الطاولة  اجتماع 
معالي  ــي  ــمــان األل الــجــانــب  تـــرأس 
وزيرة  برانتنر،  فرانزيسكا  الدكتورة 
للشؤون  االتحادية  الوزارة  في  دولة 
ــعــمــل الــمــنــاخــي،  ــة وال ــصــادي ــت االق
بحضور معالي محمد علي الشرفاء 
 - االقتصادية  التنمية  دائرة  رئيس 

أبوظبي.
ــي الـــدكـــتـــور ثــانــي  ــال ورحــــب مــع
الــزيــودي بــالــوفــد األلــمــانــي الــذي 
يزور الدولة، مؤكداً أن هناك آفاقاً 
المشترك  والــعــمــل  للتعاون  رحــبــة 
وخصوصاً  الصديقين،  البلدين  بين 
زيادة  تستهدف  ــارات  اإلم دولــة  أن 
االقتصادية  القطاعات  مساهمة 
واالبــتــكــار  المعرفة  على  القائمة 
المحلي  الــنــاتــج  فــي  ــة  ــدام واالســت
استراتيجيتها  ضــمــن  ــي  اإلجــمــال
وهــي  الــوطــنــي،  االقــتــصــاد  لتنويع 
المجاالت التي أحرزت فيها ألمانيا 
أهم  بين  من  جعلها  ملحوظاً  تقدماً 

الرائدة فيها عالمياً. الدول 
اإلمارات  دولة  »إن  معاليه:  وقال 
ــام الــمــاضــي«مــشــاريــع  ــع أطــلــقــت ال
مرحلة  بدء  إلى  الخمسين»الهادفة 
ــمــو  ــن جـــديـــدة مـــن االزدهــــــــار وال
عبر  الوطني  لالقتصاد  المستدام 
ــام بــصــنــاعــات وقــطــاعــات  ــم ــت االه
االبتكار  على  القائمة  المستقبل 
ما  وهــو  المتقدمة،  والتكنولوجيا 
يجعل ألمانيا شريكاً مثالياً في هذا 
حالياً  تستثمر  أنها  حيث  التوجه، 
المحلي  ناتجها  مــن   %3.2 نحو 
واالبــتــكــار،  البحث  فــي  اإلجــمــالــي 
عن  كاملة  مئوية  نقطة  بزيادة  أي 
االتــحــاد  فــي    المسجل  الــمــتــوســط 
األوروبي، مع التركيز على قطاعات 
الهيدروجين  إنتاج  مثل  مستقبلية 

والحوسبة  االصــطــنــاعــي  ــاء  ــذك وال
الكمية«.

ــاف مــعــالــي الـــزيـــودي: »إن  وأضــ

هناك تشابهاً كبيراً في رؤى كل من 
في  للمستقبل  وألمانيا  ــارات  اإلمـ
صناعات  على  التركيز  يخص  مــا 

االقتصادية  والقطاعات  المستقبل 
ــمــو  ــن ــة إلـــــى تــحــقــيــق ال ــ ــادف ــ ــه ــ ال
التعاون  آفاق  فإن  ولهذا  المستدام، 
في  ــدة،  واعـ البلدين  بين  الثنائي 
صناعي  لتعاون  متين  أســاس  ظــل 
ــخ، إذ  وتــكــنــولــوجــي وتـــجـــاري راســ
الثالثة  المرتبة  فــي  ألمانيا  تحل 
التجاريين  الشركاء  أكبر  بين  عشرة 
2% من تجارة  تبلغ  للدولة، بحصة 
ــارات مــع الــعــالــم، وبــلــغ حجم  ــ اإلم
 9.6 النفطية  غير  البينية  التجارة 
مليار دوالر أميركي في عام 2021، 
بعام  مقارنة   %12 قدرها  بــزيــادة 
البينية  التجارة  وواصــلــت   ،2020
النصف  في  انتعاشها  النفطية  غير 
مسجلًة  الــجــاري،  الــعــام  مــن  األول 
بزيادة  دوالر،  مليار   4.5 من  أكثر 
6% مقارنًة بالفترة المثيلة من عام 

.»2021

ثاني الزيودي ومحمد الشرفاء وفرانزيسكا برانتنر يتوسطون المشاركين في الطاولة المستديرة في صورة جماعية )الصور من المصدر(

فرص واسعة

الحضور

أكد معالي محمد علي الشرفاء 
حرص دولة اإلمارات وإمارة 

أبوظبي على متتني العالقات 
االقتصادية مع جمهورية أملانيا 

االحتادية، قائاًل إن هناك 
»فرص واسعة لتوسيع وتعميق 
التعاون والشراكة، حيث ٌتركز 
أبوظبي على اقتصاد املعرفة 
واالبتكار، وتعزز استثماراتها 

يف املجاالت التي تتميز بفرص 
منو أعلى، مبا يف ذلك التقنيات 

الزراعية والتكنولوجيا املالية 
والرعاية الصحية والصناعة 
الدوائية والطاقة والسياحة 

وتقنية املعلومات، وهو ما يفتح 
األبواب لزيادة التعاون مع 

الشركاء يف أملانيا، حيث نحرص 
على العمل بشكل وثيق مع 

جهات رائدة يف هذه املجاالت«.
وأضاف معاليه: »تعمل 

استراتيجية أبوظبي 
الصناعية التي ُأطلقت يف 
يونيو املاضي، على تعزيز 

مفهوم االقتصاد الدائري، 
والذكي، واملستدام، وتبني 

تطبيقات الثورة الصناعية 
الرابعة، وتنمية الكفاءات 

واملواهب يف القطاع الصناعي، 
وتشجيع االستثمارات النوعية 

يف القطاع، وندعو الشركاء 
الرائدين يف أملانيا لالستفادة 

من إمكانات التعاون التي 
تتيحها مبادرات ومشاريع 

االستراتيجية الصناعية، فضاًل 
عن زيادة الشراكات يف بقية 

القطاعات احليوية«.

شارك يف اللقاء، الذي استضافه 
املقر الرئيسي لشركة أدنوك يف 

أبوظبي، كل من عمر صوينع 
السويدي وكيل وزارة الصناعة 

والتكنولوجيا املتقدمة 
وأسامة أمير فضل وكيل الوزارة 

املساعد لقطاع املسرعات يف 
وزارة الصناعة والتكنولوجيا 
املتقدمة، وحميد محمد بن 

سالم األمني العام الحتاد غرف 
التجارة والصناعة يف الدولة، 

والدكتور علي حسني مكي 
املدير التنفيذي لقطاع الدعم 

اللوجستي وتسهيل التجارة 
يف دائرة التنمية االقتصادية 

- أبوظبي، واملهندس أحمد 
بالعاجر الرميثي وكيل دائرة 
الطاقة يف أبوظبي، وكارلوس 

جاسكو املدير التنفيذي 
لسياسة الطاقة باإلنابة يف 

دائرة التنمية االقتصادية - 
أبوظبي، وسعيد عبداجلليل 

الفهيم رئيس مجلس إدارة 
املجلس األملاني املشترك 

للصناعة والتجارة، وماجد 
السويدي مدير إدارة برنامج 

.COP28 مؤمتر األطراف
كما حضره مجموعة من كبار 

الشركات اإلماراتية، وهي 
مجموعة »أيدج«، و»مبادلة 
للطاقة«، و»ياس القابضة«، 

ومجموعة »إلياه سات«، وشركة 
أبوظبي لطاقة املستقبل 

»مصدر«، وموانئ دبي العاملية، 
ومجموعة كيزاد، وشركة أدنوك 

للغاز املسال، وشركة النويس، 
وسعادة عمار املالك املدير 

العام ملدينة دبي لإلنترنت، 
ومجموعة الغرير، وسوق 

أبوظبي العاملي.
ومن اجلانب األملاني حضر 

الطاولة املستديرة الرؤساء 
التنفيذيون لشركات: إليانز، 

باير، سيمنس للطاقة، إيرباص، 
أورو بيس، ساب نيوز، إتش بي 

إيه هامبورغ بورت، ثيسينكورب 
إيه جي، إس بي جي شتينير 
جروب، بنز أتوموتيف، وجي 

+ دي.

ألمانيا شريك مثالي 
لدولة اإلمارات 

في توجهها نحو 
صناعات المستقبل 

ندعو الشركاء في 
ألمانيا لالستفادة من 
مبادرات استراتيجية 

أبوظبي الصناعية

ثاني الزيودي

محمد الشرفاء

 ثاني الزيودي وفرانزيسكا برانتنر خالل اللقاء

أعرب معالي ثاني الزيودي عن تطلعه إلى بناء شراكات إماراتية 
ألمانية جديدة خالل المرحلة المقبلة، في القطاعات ذات االهتمام 
ومجتمعي  الدولتين  اقتصادي  على  بالنفع  يعود  بما  المشترك 
فرانزيسكا  الدكتورة  معالي  قالت  جهتها،  ومن  فيهما.  األعمال 
برانتنر: »لطالما كانت دولة اإلمارات شريكاً استراتيجياً أللمانيا، 
قطاعات  في  الدولتين  بين  التعاون  لتوطيد  واعــدة  آفــاق  وهناك 
متعددة، مثل الطاقة النظيفة، واالستدامة ومكافحة التغير المناخي 
لتثمين جهود اإلمارات فيما يخص  الفرصة  وانتهز هذه  وغيرها، 

االتفاق اإلبراهيمي للسالم«.

شراكات جديدة

فرانزيسكا برانتنر: آفاق واعدة لتوطيد التعاون 
بين اإلمارات وألمانيا في قطاعات متعددة
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قال معالي ثاني الزيودي إن أملانيا حتل يف املرتبة الثانية 
لتجارة اإلمارات مع دول االحتاد األوروبي بحصة تبلغ %20، 

وتأتي يف املرتبة األولى من حيث الواردات، والثالثة يف الصادرات 
غير النفطية، والثالثة أيضًا يف عمليات إعادة التصدير، ويف 

الوقت نفسه تستحوذ دولة اإلمارات على أكثر من 20% من 
جتارة أملانيا مع الدول العربية، وهي الشريك التجاري العربي 
األول ألملانيا، كما تستحوذ الدولة على حوالي 45٪ من جتارة 

أملانيا مع دول مجلس التعاون اخلليجي، أما بالنسبة لالستثمار 
األجنبي املباشر املتبادل بني اجلانبني فيزيد عن 3.2 مليار 

دوالر بنهاية 2020، وحوالي 80٪ منها من استثمارات أملانية يف 
اإلمارات.

المرتبة الثانية 
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اإلمــــارات وُعمــــــان
عالقات تاريخية وأخوة متجذرة 

رئيس الدولة يبـدأ زيـارة دولـة إلى ُعمـان غـدًا

أبوظبي )وام( 

يقوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
سلطنة  إلى  دولة  بزيارة  الثالثاء،  غداً  اهلل،  حفظه  الدولة، 
أخيه صاحب  من  لدعوة  تلبيًة  يومين،  تستمر  الشقيقة  ُعمان 

آل سعيد سلطان  تيمور  بن  بن طارق  السلطان هيثم  الجاللة 
ُعمان. 

وتأتي هذه الزيارة انطالقاً من العالقات األخوية التاريخية 
المحبة  ألواصـــر  وتــعــزيــزاً  البلدين،  تــربــط  الــتــي  الــراســخــة 

الشقيقين.  الشعبين  تجمع  التي  القربى  ووشائج 

 مناقشــــــــــــة التطـــــــــــورات 
الخليجيــــــــــــة والعربيــــــــــــــة 
وجهـــــود البلــديــــــن فـــــــــي 
إرساء األمــــــن واالستقـــرار

محمـــــــــد بـــــن زايــــــــــــــد 
وهيثــــــــم بـــــن طــــــــارق 
يبحثان تعزيز التعــاون 
والتنسيق المشتـرك

 زيارة الشيخ زايد للسلطنة في عـــــــام 1991 
منعطـــــــف تاريخـــــــي في عالقـــــــــات البلديـــن 

اإلمارات وُعمان.. حاضر ومصير مشترك .. وحدة في المواقف واألهداف تحقق تكامل الرؤى

46 مليـــــار درهـــم التبـــــــادل التجـــــــــاري غيــــــر النفطـــــي بيــــــــن البلديــــن فــــــــــــــــي 2021 بنمــــــــــو %9
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يبدأ زيارة دولة إلى ُعمان غدًا 
رئيس الدولة 

أبوظبي )وام( 

يقوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه اهلل، غدًا الثالثاء، بزيارة دولة إلى 
سلطنة عمان الشقيقة تستمر يومني، تلبيًة لدعوة من أخيه صاحب اجلاللة السلطان هيثم بن طارق بن 

تيمور آل سعيد سلطان عمان. 
وتأتي هذه الزيارة انطالقًا من العالقات األخوية التاريخية الراسخة التي تربط البلدين، وتعزيزًا ألواصر 

احملبة ووشائج القربى التي جتمع الشعبني الشقيقني. ويبحث القائدان خالل الزيارة تعزيز التعاون 
والتنسيق املشترك يف مختلف املجاالت االقتصادية والتجارية واالستثمارية والثقافية والتنموية ودفعها 
إلى األمام، مبا يلبي تطلعات البلدين ويحقق أهدافهما إلى التنمية املستدامة. كما يناقش اجلانبان مجمل 

التطورات اخلليجية والعربية والقضايا محل االهتمام املشترك، وجهود البلدين يف إرساء األمن واالستقرار 
يف املنطقة.

المستمر  تعاونها  خــال  من  البلدان  ويؤكد 
التي  الوطيدة  التاريخية  العاقات  عمق  على 
تربط بينهما وما تتسم به من تطور مستمر على 
وتطويرها  تعزيزها  أجل  من  كافة  المستويات 
في شتى المجاالت. وشهدت العاقات األخوية 
الراسخة بين اإلمــارات وسلطنة ُعمان، خال 
قطاعات  شمل  سريعاً  نمواً  الماضية،  العقود 
إلى  الثنائية  العاقات  وصلت  حتى  عــديــدة،  
البلدين  بين  االستراتيجية  الشراكة  مستوى 
تؤكده  ــذي  ال األمــر  وهــو  كافة،  المجاالت  في 
زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، رئيس الدولة »حفظه اهلل« لسلطنة عمان 
الشقيقة تحت قيادة جالة السلطان هيثم بن 

طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان.

محطات بارزة
ــارات  ــ ــة اإلم وقــد مــرت الــعــاقــات بين دولـ
وسلطنة ُعمان بالعديد من المحطات البارزة التي 
أسهمت في ترسيخها والمضي بها قدماً، وكان 
المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
»طيب اهلل ثــراه«، والسلطان قابوس بن سعيد 
»رحمه اهلل« عقدا لقاًء تاريخياً في عام 1968. 
اتحاد  قيام  بعد  العاقات  هذه  زخم  وتواصل 
دولة اإلمارات العربية المتحدة في عام 1971 
االتفاقيات  من  العديد  على  التوقيع  تم  حيث 
الثقافية والتربوية بينهما، معززة بتبادل الزيارات 
في مختلف المجاالت الثقافية والتربوية 
الخبرات،  مــن  االســتــفــادة  بغرض 

وتطوير مجاالت التعاون. 

وشكلت الزيارة التاريخية للشيخ زايد »طيب 
عــام 1991  ُعمان في  إلــى سلطنة  ثــراه«  اهلل 
منعطفاً مهماً في مسيرة التعاون بين البلدين، 
والتي تم على إثرها تشكيل لجنة عليا مشتركة 
بين البلدين كان من أبرز إنجازاتها اتخاذ قرار 
بتنقل المواطنين بين البلدين باستخدام البطاقة 
من جــوازات السفر،  »الهوية« بدالً  الشخصية 
العديد  أجــرت  عليا  اقتصادية  لجنة  وتشكيل 
المشاريع  من  مجموعة  إلقامة  الدراسات  من 

المشتركة.

عادات وتقاليد
ترتبط دولة اإلمارات وسلطنة ُعمان بعاقات 
ومصير  وخــطــط  وتقاليد  ــادات  وعــ تاريخية 
مشترك، حيث رسمت العادات والتقاليد عاقة 
قوية بين البلدين، وقدمت القيادة الحكيمة في 
البلدين الثقة والدعم المتواصل لدفع العاقات 
رحبة  آلفــاق  البلدين  بين  والعميقة  األخــويــة 
جعلتها في مرتبة التميز والرصانة على مختلف 

ــات، مــمــا عكس  ــوي ــســت ــم ال

مستوى العاقة بين الدولتين، وساهم في تطوير 
وتعزيز التعاون بينهما، بناًء على مبدأ المصلحة 
المشتركة القائمة على األهداف والمواقف التي 

تحقق تكامل الرؤى بين البلدين.

التضامن في كل األوقات
وتعكس العاقة بين دولة اإلمارات وسلطنة 
على  قائماً  نموذجاً  باعتبارها  قوتها  ُعمان 
التضامن في كل األوقات والظروف، وتم في 
مشتركة  عليا  لجنة  تشكيل   1991 عام  مايو 
التعاون المشترك،  البلدين بهدف تعزيز  بين 
عام  من  نوفمبر  في  اجتماعاتها  أول  وبدأت 
1991، وشمل التعاون العديد من المجاالت، 
في  اآللــي  الربط  مجال  في  التعاون  أهمها 
البري  النقل  في  والتعاون  البرية،  المنافذ 
للركاب والبضائع، والتعاون في مجال أسواق 
المال، والتعاون في مجال حماية المستهلك، 
والتعاون  البحرية،  البيئة  والتعاون في مجال 
في  والتعاون  الكهربائي،  الربط  مجال  في 
مجال  في  والتعاون  المدني.  الطيران  مجال 
المجال  ــعــاون فــي  ــت وال الــمــدنــيــة،  الــخــدمــة 
حيث  الصحة،  مجال  في  والتعاون  التربوي، 
من  الــعــديــد  تحقيق  فــي  الــلــجــنــة  ســاهــمــت 
المواطنين  بتنقل  السماح  أبرزها  اإلنجازات، 
الشخصية  البطاقة  باستخدام  البلدين  بين 

»الهوية«.

اإلمارات وسلطنة ُعمان

وأخوة متجذرة

عالقات 
تاريخيــة 

زيارة الشيخ زايد التاريخية لسلطنة ُعمان عام 1991 شكلت منعطفًا مهمًا في مسيرة التعاون المشترك

تطـــــــــور مستمــــر على كــل المستــــــويــات بمختـــلــــــف المجـــــــاالت 
منى الحمودي )أبوظبي( 

ترتبط دولة اإلمارات العربية 

المتحدة وسلطنة ُعمان 

بعالقات أخوية راسخة 

تاريخية، عززها التعاون المثمر 

بينهما، وسعي قيادة البلدين 

بالمضي بها قدمًا إلى آفاق 

أرحب على مختلف الصعد 

في ظل الحرص المتبادل على 

تعزيز وتنمية آفاق التعاون 

المشترك في المجاالت كافة.

وتسير العالقات بين دولة 

اإلمارات وسلطنة ُعمان 

بخطى ثابتة وواثقة لمزيد 

من التعاون، والتنسيق بين 

البلدين في مختلف المجاالت، 

بدعم كبير من قيادتي 

البلدين، لتحقيق المزيد من 

المصالح المشتركة والمتبادلة 

للدولتين والشعبين لتعزيز 

االرتباط الوثيق والعميق 

للمصالح بينهما على 

كل المستويات، وفي كل 

المجاالت لتحقيق الرفاهية 

واالزدهار.

مذكرات التفاهم
 وقعت حكومتا البلدين العديد 

من مذكرات التفاهم حول التعاون 
االقتصادي والتجاري وغيرها، مما 

ُيعد مساهمًا أساسيًا يف تعزيز العالقات 
املتينة بني البلدين، واملبنية على حسن 

اجلوار واملصالح املشتركة بني الشعبني 
الشقيقني.

ويتطلع البلدان إلى تعاون مستقبلي 
يشمل مختلف املجاالت والقطاعات 

على جميع املستويات مبا يحقق املصالح 
املشتركة للبلدين ويعود باخلير على 

شعبيهما، وذلك برغبة وإرادة من 
قادة البلدين يف سبيل تنمية وتطوير 

العالقات اخلاصة جدًا التي رسختها عبر 
السنني صلة األرحام والقربى واملصاهرة.
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يبدأ زيارة دولة إلى ُعمان غدًا 
رئيس الدولة 

أبوظبي )وام( 

يقوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه اهلل، غدًا الثالثاء، بزيارة دولة إلى 
سلطنة عمان الشقيقة تستمر يومني، تلبيًة لدعوة من أخيه صاحب اجلاللة السلطان هيثم بن طارق بن 

تيمور آل سعيد سلطان عمان. 
وتأتي هذه الزيارة انطالقًا من العالقات األخوية التاريخية الراسخة التي تربط البلدين، وتعزيزًا ألواصر 

احملبة ووشائج القربى التي جتمع الشعبني الشقيقني. ويبحث القائدان خالل الزيارة تعزيز التعاون 
والتنسيق املشترك يف مختلف املجاالت االقتصادية والتجارية واالستثمارية والثقافية والتنموية ودفعها 
إلى األمام، مبا يلبي تطلعات البلدين ويحقق أهدافهما إلى التنمية املستدامة. كما يناقش اجلانبان مجمل 

التطورات اخلليجية والعربية والقضايا محل االهتمام املشترك، وجهود البلدين يف إرساء األمن واالستقرار 
يف املنطقة.

المستمر  تعاونها  خــال  من  البلدان  ويؤكد 
التي  الوطيدة  التاريخية  العاقات  عمق  على 
تربط بينهما وما تتسم به من تطور مستمر على 
وتطويرها  تعزيزها  أجل  من  كافة  المستويات 
في شتى المجاالت. وشهدت العاقات األخوية 
الراسخة بين اإلمــارات وسلطنة ُعمان، خال 
قطاعات  شمل  سريعاً  نمواً  الماضية،  العقود 
إلى  الثنائية  العاقات  وصلت  حتى  عــديــدة،  
البلدين  بين  االستراتيجية  الشراكة  مستوى 
تؤكده  ــذي  ال األمــر  وهــو  كافة،  المجاالت  في 
زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، رئيس الدولة »حفظه اهلل« لسلطنة عمان 
الشقيقة تحت قيادة جالة السلطان هيثم بن 

طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان.

محطات بارزة
ــارات  ــ ــة اإلم وقــد مــرت الــعــاقــات بين دولـ
وسلطنة ُعمان بالعديد من المحطات البارزة التي 
أسهمت في ترسيخها والمضي بها قدماً، وكان 
المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
»طيب اهلل ثــراه«، والسلطان قابوس بن سعيد 
»رحمه اهلل« عقدا لقاًء تاريخياً في عام 1968. 
اتحاد  قيام  بعد  العاقات  هذه  زخم  وتواصل 
دولة اإلمارات العربية المتحدة في عام 1971 
االتفاقيات  من  العديد  على  التوقيع  تم  حيث 
الثقافية والتربوية بينهما، معززة بتبادل الزيارات 
في مختلف المجاالت الثقافية والتربوية 
الخبرات،  مــن  االســتــفــادة  بغرض 

وتطوير مجاالت التعاون. 

وشكلت الزيارة التاريخية للشيخ زايد »طيب 
عــام 1991  ُعمان في  إلــى سلطنة  ثــراه«  اهلل 
منعطفاً مهماً في مسيرة التعاون بين البلدين، 
والتي تم على إثرها تشكيل لجنة عليا مشتركة 
بين البلدين كان من أبرز إنجازاتها اتخاذ قرار 
بتنقل المواطنين بين البلدين باستخدام البطاقة 
من جــوازات السفر،  »الهوية« بدالً  الشخصية 
العديد  أجــرت  عليا  اقتصادية  لجنة  وتشكيل 
المشاريع  من  مجموعة  إلقامة  الدراسات  من 

المشتركة.

عادات وتقاليد
ترتبط دولة اإلمارات وسلطنة ُعمان بعاقات 
ومصير  وخــطــط  وتقاليد  ــادات  وعــ تاريخية 
مشترك، حيث رسمت العادات والتقاليد عاقة 
قوية بين البلدين، وقدمت القيادة الحكيمة في 
البلدين الثقة والدعم المتواصل لدفع العاقات 
رحبة  آلفــاق  البلدين  بين  والعميقة  األخــويــة 
جعلتها في مرتبة التميز والرصانة على مختلف 

ــات، مــمــا عكس  ــوي ــســت ــم ال

مستوى العاقة بين الدولتين، وساهم في تطوير 
وتعزيز التعاون بينهما، بناًء على مبدأ المصلحة 
المشتركة القائمة على األهداف والمواقف التي 

تحقق تكامل الرؤى بين البلدين.

التضامن في كل األوقات
وتعكس العاقة بين دولة اإلمارات وسلطنة 
على  قائماً  نموذجاً  باعتبارها  قوتها  ُعمان 
التضامن في كل األوقات والظروف، وتم في 
مشتركة  عليا  لجنة  تشكيل   1991 عام  مايو 
التعاون المشترك،  البلدين بهدف تعزيز  بين 
عام  من  نوفمبر  في  اجتماعاتها  أول  وبدأت 
1991، وشمل التعاون العديد من المجاالت، 
في  اآللــي  الربط  مجال  في  التعاون  أهمها 
البري  النقل  في  والتعاون  البرية،  المنافذ 
للركاب والبضائع، والتعاون في مجال أسواق 
المال، والتعاون في مجال حماية المستهلك، 
والتعاون  البحرية،  البيئة  والتعاون في مجال 
في  والتعاون  الكهربائي،  الربط  مجال  في 
مجال  في  والتعاون  المدني.  الطيران  مجال 
المجال  ــعــاون فــي  ــت وال الــمــدنــيــة،  الــخــدمــة 
حيث  الصحة،  مجال  في  والتعاون  التربوي، 
من  الــعــديــد  تحقيق  فــي  الــلــجــنــة  ســاهــمــت 
المواطنين  بتنقل  السماح  أبرزها  اإلنجازات، 
الشخصية  البطاقة  باستخدام  البلدين  بين 

»الهوية«.

اإلمارات وسلطنة ُعمان

وأخوة متجذرة

عالقات 
تاريخيــة 

زيارة الشيخ زايد التاريخية لسلطنة ُعمان عام 1991 شكلت منعطفًا مهمًا في مسيرة التعاون المشترك

تطـــــــــور مستمــــر على كــل المستــــــويــات بمختـــلــــــف المجـــــــاالت 
منى الحمودي )أبوظبي( 

ترتبط دولة اإلمارات العربية 

المتحدة وسلطنة ُعمان 

بعالقات أخوية راسخة 

تاريخية، عززها التعاون المثمر 

بينهما، وسعي قيادة البلدين 

بالمضي بها قدمًا إلى آفاق 

أرحب على مختلف الصعد 

في ظل الحرص المتبادل على 

تعزيز وتنمية آفاق التعاون 

المشترك في المجاالت كافة.

وتسير العالقات بين دولة 

اإلمارات وسلطنة ُعمان 

بخطى ثابتة وواثقة لمزيد 

من التعاون، والتنسيق بين 

البلدين في مختلف المجاالت، 

بدعم كبير من قيادتي 

البلدين، لتحقيق المزيد من 

المصالح المشتركة والمتبادلة 

للدولتين والشعبين لتعزيز 

االرتباط الوثيق والعميق 

للمصالح بينهما على 

كل المستويات، وفي كل 

المجاالت لتحقيق الرفاهية 

واالزدهار.

مذكرات التفاهم
 وقعت حكومتا البلدين العديد 

من مذكرات التفاهم حول التعاون 
االقتصادي والتجاري وغيرها، مما 

ُيعد مساهمًا أساسيًا يف تعزيز العالقات 
املتينة بني البلدين، واملبنية على حسن 

اجلوار واملصالح املشتركة بني الشعبني 
الشقيقني.

ويتطلع البلدان إلى تعاون مستقبلي 
يشمل مختلف املجاالت والقطاعات 

على جميع املستويات مبا يحقق املصالح 
املشتركة للبلدين ويعود باخلير على 

شعبيهما، وذلك برغبة وإرادة من 
قادة البلدين يف سبيل تنمية وتطوير 

العالقات اخلاصة جدًا التي رسختها عبر 
السنني صلة األرحام والقربى واملصاهرة.
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وحدة في المواقف واألهداف تحقق تكامل الرؤى

اإلمارات وُعمان 

ويظل تعميق العالقات بين البلدين، على 
الدوام أولوية رئيسة لدى قيادة الدولة، في 
عالقات  تثمره  ما  إلــى  يستند  ثابت،  نهج 
التعاون المتجددة من خير للشعبين، وعوامل 
قوة لنهضة البلدين، والرسالة المشتركة في 
في  ــار  واالزدهـ والتنمية  االستقرار  تعزيز 

المنطقة بأسرها. 
والحرص  المتبادلة  الــزيــارات  وتعكس 
العالقات  الدائم،  والتنسيق  التواصل  على 
البلدين  بــيــن  الــــرؤى  وتــوحــيــد  الــوثــيــقــة 
التعاون  قضايا  تتضمن  حيث  الشقيقين، 
الثنائي وتباُدل وجهات النظر، بشأن عدٍد 
من القضايا والتطورات اإلقليمية والدولية، 
السيما مستجدات األحداث التي تشهدها 
ــط،  الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة والـــشـــرق األوســ
والجهود المبذولة إليجاد تسويات سياسية 
بما  تواجهها،  التي  والتحديات  لألزمات 
يكفل تحقيق السالم واالستقرار للمنطقة 

وشعوبها.
الُعمانية  اإلمــاراتــيــة  العالقات  وتتسم 
رؤيتهما  إطار  في  االستراتيجي،  بالتطور 
الثنائية  بالعالقات  لالرتقاء  المشتركة 
ــعــاون فــي مختلف  ــت ال ــات  وتــعــزيــز عــالق
المجاالت، تحقيقاً للمصالح االستراتيجية 
دعم  على  البلدين  وحـــرص  المشتركة، 

العمل الخليجي المشترك.
الــتــشــاور  تكثيف  فــي  ــتــطــور  ال ــل  وتــمــّث
لتنفيذ  المتبادلة،  والــزيــارات  واالتــصــاالت 
الرؤى االستراتيجية لقيادة البلدين للوصول 
ــب وأكــثــر ازدهـــــاراً وأمــنــاً  ــاق أرحـ إلـــى آفـ

واستقراراً والتنسيق لمواجهة التحديات.
وتــحــرص قــيــادتــا الــبــلــديــن عــلــى توثيق 
هذه  تستمر  حتى  بــاســتــمــرار،  الــعــالقــات 
وهو  والمضمون،  النهج  ذات  على  العالقة 
ــداً مــن عناصر االســتــقــرار  مــا يــوفــر مــزي
تستصحب  التي  العالقة،  لهذه  الضرورية 
والدبلوماسية  السياسية  التقاليد  من  إرثــاً 

في  طويلة،  عقود  مدى  على  أُرسيت  التي 
سياق تاريخي، رهنها دائماً لمبادئ التنسيق 
والتعاون والتشاور المستمر حول المستجد 
الصبغة  ذات  والموضوعات  القضايا  من 
االنسجام  تحقق  لــذا  والدولية،  اإلقليمية 
المتخذة  الــقــرارات  لجميع  والكامل  التام 
القضايا  فــي  الشقيقتين  الــدولــتــيــن  مــن 

والموضوعات ذات االهتمام المشترك.
العالم  بدول  السلطنة  لعالقات  والُمتتبع 
جميعها يجد تلك الروح الُعمانية المتسامحة 
السالم  يخدم  بما  والــمــتــآزرة  والمتعاونة 
العالمي وتحقيق االستقرار، وهذه العالقة 
تترسخ وتتكامل أكثر مع دول مجلس التعاون 
أواصــر  بالسلطنة  تربطها  التي  الخليجي 
والجغرافيا  واللغة  والــدم  والرحم  القربى 
والتاريخ الُمشترك والرسوخ الممتد تاريخياً 

واجتماعياً.
عقود، ساهمت   3 من  أكثر  مــدار  وعلى 
الــلــجــنــة الــعــلــيــا الــمــشــتــركــة لــلــتــعــاون بين 
ومواصلة  العالقات،  توطيد  في  البلدين 
العالقات  ودعم  المشترك،  التعاون  تعزيز 

االقتصادية والتجارية.
اجتماعاتها  أول  اللجنة  هــذه  وبـــدأت 
وشملت   ،1991 عام  من  نوفمبر  شهر  في 
اآللي  الربط  في مجاالت  التعاون  أعمالها 
للركاب  البري  والنقل  البرية،  المنافذ  في 
والبضائع، وأسواق المال، وحماية المستهلك 
الكهربائي،  والــربــط  الــبــحــريــة،  والــبــيــئــة 
والطيران المدني، والخدمة المدنية، فضاًل 
والدفاع  والصحية  التربوية  المجاالت  عن 
من  العديد  اللجنة  أجـــرت  كما  الــمــدنــي. 
المشاريع  من  مجموعة  إلقامة  الدراسات 
والتعاون  التنسيق  إلى  إضافة  المشتركة، 
والتعليمية  األمنية  المجاالت  مختلف  في 

واإلعالمية.

حـــــــاضــــــــــر ومصيــــــــــــر مشتـــــــــــــــرك

عبدالله أبو ضيف وأحمد عاطف )أبوظبي(

تجمع دولة اإلمارات وسلطنة ُعمان، روابط تاريخية 

عميقة، تشهد زخمًا متواصاًل على المستويين الرسمي 

والشعبي، فهي ليست وليدة اللحظة أو مرحلة معينة، 

بل نشأت منذ الميالد اإلماراتي والُعماني، بناًء على 

المبادئ التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور 

له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. 

والعالقات بين البلدين تشكل نموذجًا راسخًا يحتذى به 

لما ينبغي أن تكون عليه عالقات دول الجوار، انطالقًا من 

حاضر ومصير مشترك، قائم على المواقف واألهداف 

التي تحقق تكامل الرؤى، وهو ما تعكسه الرؤية 

الحكيمة لقيادتي البلدين باالرتقاء بهذه الروابط، وما 

تجسده من تعزيز التعاون وتنمية المصلحة المشتركة.

وترتكز العالقات بين البلدين على عمق ورصانة وتواصل 

أخوي مستمر بين قيادتي الشعبين، والتعاون المشترك، 

لتحقيق ما يطمح إليه شعبا اإلمارات وسلطنة ُعمان من 

نمو وازدهار.

دولة  بين  المشتركة  الجهود  أسهمت 
الكثير  اإلمارات وسلطنة عمان في تحقيق 

الشقيقين،  البلدين  شعبي  طموحات  من 
فهما أول دولتين من دول مجلس التعاون 
البطاقة  تعتمدان  العربية  الخليج  لدول 

بدال  مواطنيهما،  لتنقل  وثيقًة  الشخصية 
1993، وهو ما  من جوازات السفر منذ عام 

تم األخذ به وتعميمه في إطار مجلس 
العربية. الخليج  لدول  التعاون 

المنشآت  تستقبل  السياحي  المجال  وفي 
عديدة  أفواجًا  البلدين  في  السياحية 

من السياح من الدولتين في ظل العديد 
المقدمة في هذا اإلطار،  التسهيالت  من 

كما أن هناك العديد من االستثمارات 
في  أسهمت  التي  المشتركة  السياحية 

السياح. من  المزيد  استقطاب 
البلدين  الخاص في  القطاع  ويقوم 

التنمية  في  حيوي  بدور  الشقيقين 
تحقيق  في  عليه  ويعول  االقتصادية، 

االقتصادي. التنويع  توجهات 
أن  إلى  الشعبان بآمال كبيرة  ويتطلع 

الشيخ محمد  مو  الُسّ تضع زيارة صاحِب 
بن زايد آل نهيان رئيِس دولة اإلمارات 

الجاللِة  صاحِب  ألخيه  المتحدة  العربية 
لبناٍت جديدًة  لطان هيثم بن طارق،  الُسّ
الُعماني اإلماراتي في  التعاون  على مسار 

الروابط األخوية  المجاالت وتعّمق  كل 
للبلدين  المنشود  التقدم  مستوى  وترفع 

بعزيمة  المستقبل  نحو  والسير  الشقيقين 
وثبات.

جهــــود مشتـــركـــــة

محطات

آفاق

نهج قويم

ويقول محمد سليمان العضو 
السابق بجمعية الصحافيني 

العمانية لـ»االحتاد«، إن بعض 
احملطات التي شكلت نقاط 
قوة يف العالقات الثقافية 

بني البلدين، ومنها الفعاليات 
التي أقامتها سلطنة ُعمان 

مبناسبة اختيار مسقط 
كمدينة للثقافة العربية عام 
2006، حيث شاركت اإلمارات 

بأسبوع ثقايف ومجموعة 
من املعارض التي تخصصت 

يف اخلط العربي والفنون 
التشكيلية وفنون العمالت.

كما تستمر املشاركات بني 
البلدين يف األعياد الوطنية 

اخلاصة بكل بلد، ويعود 
ذلك إلى وجود وشائج قربى 
بني أبناء الشعبني، تسهم يف 
مزيد من القوة يف العالقات 

االجتماعية بني البلدين.
وما زالت األجيال يف اإلمارات 

وُعمان تتواصل مع بعضها 
البعض، جياًل بعد جيل، 

يثبت الشعبان على أهمية 
استمرار التواصل بينهما 

وتوحيد اجلهود واخلطط 
االستراتيجية للوصول إلى 

مستقبل آمن ألبناء الشعبني 
- بحسب سليمان.

من جانبه، يرى مبارك العاتي 
احمللل السياسي السعودي، 

أن اجلارتان الشقيقتان دولة 
اإلمارات العربية املتحدة 
وسلطنة ُعمان ترتبطان 

بعالقات من األخوة والتعاون 
املشترك املبني على أسس 

تاريخية ترسخت عبر التاريخ 
يف مجاالت متعددة.

ويقول العاتي لـ»االحتاد«، إن 
للزيارة التي يقوم بها صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان، رئيس الدولة، 
حفظه اهلل، لسلطنة ُعمان 

لطان  ولقائه بجاللِة الُسّ
هيثم بن طارق، أهمية كبيرة 

يف توقيتها، وهو ما سيسهم 
يف دفع العالقات الثنائية 

الوثيقة إلى آفاق أوسع وأرحب 
من التعاون، حيث ستسهم 

يف زيادة التنسيق والتكامل 
يف كل املجاالت كافة، وهو ما 

سنعكس على تقوية أواصر 
البيت اخلليجي، ويقوي 
دعائمه ويؤسس ملرحلة 

جديدة من التعاون بني دول 
املجلس.

ولفت العاتي إلى أن البلدين 
يتقاسمان موروثًا ثقافيًا 

مشتركًا من فنون وآداب شكلت 
هوية ثقافية متجانسة 

لشعبيهما وجلميع شعوب 
منطقة اخلليج العربي، فيما 

تنعكس العادات والتقاليد 
املشتركة بني الشعبني.

وتزداد الروابط الثقافية 
واالجتماعية بني اإلمارات 

وسلطنة ُعمان تداخاًل وعمقًا 
بدرجات كبيرة، تصل إلى 

مستوى العالقات األسرية 
والعائلية وتقاسم العادات 
واألزياء والفنون، نتيجة 

للتاريخ املشترك والتالمس 
اجلغرايف، بحسب العاتي.

امتثااًل لتوجيهات القيادتني 
الرشيدتني بدولة اإلمارات 

العربية املتحدة وسلطنة 
عمان الشقيقة، واستكمااًل 

للجهود املبذولة لتعزيز 
التعاون املشترك يف مختلف 

املجاالت، عقدت »جلنة 
املتابعة املنبثقة عن اللجنة 
العليا اإلماراتية - العمانية 

املشتركة« اجتماعها الدوري، 
يف السابع من يونيو املاضي، يف 

العاصمة أبوظبي.
واستمرارًا للنهج القومي الذي 

تسير عليه اللجنة، فقد 
استعرضت، خالل اجتماعها، 

املوضوعات املدرجة على 
جدول أعمالها، ويف مقدمتها 

املوضوعات االقتصادية 
والتجارية.

ويف أغسطس املاضي، عقد 
فريق العمل املنبثق عن 

اللجنة العمانية اإلماراتية 
املشتركة اجتماعًا عبر تقنية 

االتصال املرئي، وناقش 
االجتماع تطوير التعاون 

والتنسيق املشتركني يف 
املواضيع التي حتظى باهتمام 

اجلانبني. 

الزيــــــــارات المتبادلـــــة تؤكد الحـــــــرص علـــــــى التواصـــــــل والتنسيــــــق الدائــــــــم وتباُدل وجهـــــــــات النظـــــــر 

نمـــــــوذج راســـــــــخ للعالقـــــــــات األخويــــــــة المتينـــــــة بيــــــن دول الجــــــــوار 

 تكامل الرؤى وتعزيز التعاون يعكس الرؤية الحكيمة لقيادتي البلدين 

تكثيف التشاور واالتصاالت والزيارات المتبادلة للوصــــــول بالعالقـــات إلى آفاق أرحب وأكثــر ازدهــارًا 

انسجام تام لجميع 
القرارات المتخذة من 

الدولتين الشقيقتين في 
القضايا والموضوعات 

ذات االهتمام المشترك

عالقات السلطنة بدول 
العالم تتسم بالتسامح 
والتآزر بما يخدم السالم 

العالمي

اللجنة العليا المشتركة 
للتعاون بين البلدين 
ساهمت على مدار 
3 عقود في توطيد 

العالقات

تطور كبير
وتشهد العالقات تطورًا كبيرًا 

على مستوى التعاون يف األصعدة 
كافة، ومنها االقتصادية خالل 

السنوات األخيرة، حيث بلغ 
حجم التبادل التجاري غير 

النفطي بني البلدين نحو 42.3 
مليار درهم عام 2020، وبحسب 

املؤشرات والبيانات االقتصادية، 
تعتبر السلطنة ثاني أهم شريك 

يف التجارة اخلارجية غير 
النفطية لدولة اإلمارات على 

مستوى دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية، وتستحوذ 
على ما نسبته 20% من إجمالي 
التجارة غير النفطية للدولة مع 

دول مجلس التعاون اخلليجي.
واهتم البلدان بتطوير العالقات 

االقتصادية بشكل كبير، حيث 
يوجد نحو 320 عالمة جتارية 

و22 وكالة جتارية ُعمانية 
مسجلة يف دولة اإلمارات 

حتى نهاية 2018، ويبلغ عدد 
العقارات التي ميتلكها الُعمانيون 

يف اإلمارات 3470 عقارًا، وبلغ 
عدد العقارات التي ميتلكها 

اإلماراتيون يف السلطنة 113 
عقارًا و398 مزرعة.

وشاركت سلطنة ُعمان بجناح 
مميز، يف »إكسبو 2020 دبي«، 
بتصميم مستوحى من إحدى 

أيقونات الطبيعة، وهي شجرة 
»اللبان«، والذي يسرد حكاية 

البالد على مر التاريخ، ودور 
شجرة »اللبان« التي أسهمت بدور 

كبير يف تعزيز التجارة العمانية 
يف حضارات العالم القدمي.

أول دولتين في 
»مجلس التعاون« 
تعتمدان بطاقة 
الهوية وثيقًة 

لتنقل مواطنيهما

العالقـات األخوية ثمرة إرث عريق من التقـاليد السياسيـة 
والدبلوماسيــــــة التـــي ترسخــــــــــت عبـــــــــر عقــــــــــــود طويلــــــــة 



12
www.alittihad.ae

االثنين 30 صفر 1444هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م 13اإلمارات - ُعمان
www.alittihad.ae

االثنين 30 صفر 1444هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م اإلمارات - ُعمان

وحدة في المواقف واألهداف تحقق تكامل الرؤى

اإلمارات وُعمان 

ويظل تعميق العالقات بين البلدين، على 
الدوام أولوية رئيسة لدى قيادة الدولة، في 
عالقات  تثمره  ما  إلــى  يستند  ثابت،  نهج 
التعاون المتجددة من خير للشعبين، وعوامل 
قوة لنهضة البلدين، والرسالة المشتركة في 
في  ــار  واالزدهـ والتنمية  االستقرار  تعزيز 

المنطقة بأسرها. 
والحرص  المتبادلة  الــزيــارات  وتعكس 
العالقات  الدائم،  والتنسيق  التواصل  على 
البلدين  بــيــن  الــــرؤى  وتــوحــيــد  الــوثــيــقــة 
التعاون  قضايا  تتضمن  حيث  الشقيقين، 
الثنائي وتباُدل وجهات النظر، بشأن عدٍد 
من القضايا والتطورات اإلقليمية والدولية، 
السيما مستجدات األحداث التي تشهدها 
ــط،  الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة والـــشـــرق األوســ
والجهود المبذولة إليجاد تسويات سياسية 
بما  تواجهها،  التي  والتحديات  لألزمات 
يكفل تحقيق السالم واالستقرار للمنطقة 

وشعوبها.
الُعمانية  اإلمــاراتــيــة  العالقات  وتتسم 
رؤيتهما  إطار  في  االستراتيجي،  بالتطور 
الثنائية  بالعالقات  لالرتقاء  المشتركة 
ــعــاون فــي مختلف  ــت ال ــات  وتــعــزيــز عــالق
المجاالت، تحقيقاً للمصالح االستراتيجية 
دعم  على  البلدين  وحـــرص  المشتركة، 

العمل الخليجي المشترك.
الــتــشــاور  تكثيف  فــي  ــتــطــور  ال ــل  وتــمــّث
لتنفيذ  المتبادلة،  والــزيــارات  واالتــصــاالت 
الرؤى االستراتيجية لقيادة البلدين للوصول 
ــب وأكــثــر ازدهـــــاراً وأمــنــاً  ــاق أرحـ إلـــى آفـ

واستقراراً والتنسيق لمواجهة التحديات.
وتــحــرص قــيــادتــا الــبــلــديــن عــلــى توثيق 
هذه  تستمر  حتى  بــاســتــمــرار،  الــعــالقــات 
وهو  والمضمون،  النهج  ذات  على  العالقة 
ــداً مــن عناصر االســتــقــرار  مــا يــوفــر مــزي
تستصحب  التي  العالقة،  لهذه  الضرورية 
والدبلوماسية  السياسية  التقاليد  من  إرثــاً 

في  طويلة،  عقود  مدى  على  أُرسيت  التي 
سياق تاريخي، رهنها دائماً لمبادئ التنسيق 
والتعاون والتشاور المستمر حول المستجد 
الصبغة  ذات  والموضوعات  القضايا  من 
االنسجام  تحقق  لــذا  والدولية،  اإلقليمية 
المتخذة  الــقــرارات  لجميع  والكامل  التام 
القضايا  فــي  الشقيقتين  الــدولــتــيــن  مــن 

والموضوعات ذات االهتمام المشترك.
العالم  بدول  السلطنة  لعالقات  والُمتتبع 
جميعها يجد تلك الروح الُعمانية المتسامحة 
السالم  يخدم  بما  والــمــتــآزرة  والمتعاونة 
العالمي وتحقيق االستقرار، وهذه العالقة 
تترسخ وتتكامل أكثر مع دول مجلس التعاون 
أواصــر  بالسلطنة  تربطها  التي  الخليجي 
والجغرافيا  واللغة  والــدم  والرحم  القربى 
والتاريخ الُمشترك والرسوخ الممتد تاريخياً 

واجتماعياً.
عقود، ساهمت   3 من  أكثر  مــدار  وعلى 
الــلــجــنــة الــعــلــيــا الــمــشــتــركــة لــلــتــعــاون بين 
ومواصلة  العالقات،  توطيد  في  البلدين 
العالقات  ودعم  المشترك،  التعاون  تعزيز 

االقتصادية والتجارية.
اجتماعاتها  أول  اللجنة  هــذه  وبـــدأت 
وشملت   ،1991 عام  من  نوفمبر  شهر  في 
اآللي  الربط  في مجاالت  التعاون  أعمالها 
للركاب  البري  والنقل  البرية،  المنافذ  في 
والبضائع، وأسواق المال، وحماية المستهلك 
الكهربائي،  والــربــط  الــبــحــريــة،  والــبــيــئــة 
والطيران المدني، والخدمة المدنية، فضاًل 
والدفاع  والصحية  التربوية  المجاالت  عن 
من  العديد  اللجنة  أجـــرت  كما  الــمــدنــي. 
المشاريع  من  مجموعة  إلقامة  الدراسات 
والتعاون  التنسيق  إلى  إضافة  المشتركة، 
والتعليمية  األمنية  المجاالت  مختلف  في 

واإلعالمية.

حـــــــاضــــــــــر ومصيــــــــــــر مشتـــــــــــــــرك

عبدالله أبو ضيف وأحمد عاطف )أبوظبي(

تجمع دولة اإلمارات وسلطنة ُعمان، روابط تاريخية 

عميقة، تشهد زخمًا متواصاًل على المستويين الرسمي 

والشعبي، فهي ليست وليدة اللحظة أو مرحلة معينة، 

بل نشأت منذ الميالد اإلماراتي والُعماني، بناًء على 

المبادئ التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور 

له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. 

والعالقات بين البلدين تشكل نموذجًا راسخًا يحتذى به 

لما ينبغي أن تكون عليه عالقات دول الجوار، انطالقًا من 

حاضر ومصير مشترك، قائم على المواقف واألهداف 

التي تحقق تكامل الرؤى، وهو ما تعكسه الرؤية 

الحكيمة لقيادتي البلدين باالرتقاء بهذه الروابط، وما 

تجسده من تعزيز التعاون وتنمية المصلحة المشتركة.

وترتكز العالقات بين البلدين على عمق ورصانة وتواصل 

أخوي مستمر بين قيادتي الشعبين، والتعاون المشترك، 

لتحقيق ما يطمح إليه شعبا اإلمارات وسلطنة ُعمان من 

نمو وازدهار.

دولة  بين  المشتركة  الجهود  أسهمت 
الكثير  اإلمارات وسلطنة عمان في تحقيق 

الشقيقين،  البلدين  شعبي  طموحات  من 
فهما أول دولتين من دول مجلس التعاون 
البطاقة  تعتمدان  العربية  الخليج  لدول 

بدال  مواطنيهما،  لتنقل  وثيقًة  الشخصية 
1993، وهو ما  من جوازات السفر منذ عام 

تم األخذ به وتعميمه في إطار مجلس 
العربية. الخليج  لدول  التعاون 

المنشآت  تستقبل  السياحي  المجال  وفي 
عديدة  أفواجًا  البلدين  في  السياحية 

من السياح من الدولتين في ظل العديد 
المقدمة في هذا اإلطار،  التسهيالت  من 

كما أن هناك العديد من االستثمارات 
في  أسهمت  التي  المشتركة  السياحية 

السياح. من  المزيد  استقطاب 
البلدين  الخاص في  القطاع  ويقوم 

التنمية  في  حيوي  بدور  الشقيقين 
تحقيق  في  عليه  ويعول  االقتصادية، 

االقتصادي. التنويع  توجهات 
أن  إلى  الشعبان بآمال كبيرة  ويتطلع 

الشيخ محمد  مو  الُسّ تضع زيارة صاحِب 
بن زايد آل نهيان رئيِس دولة اإلمارات 

الجاللِة  صاحِب  ألخيه  المتحدة  العربية 
لبناٍت جديدًة  لطان هيثم بن طارق،  الُسّ
الُعماني اإلماراتي في  التعاون  على مسار 

الروابط األخوية  المجاالت وتعّمق  كل 
للبلدين  المنشود  التقدم  مستوى  وترفع 

بعزيمة  المستقبل  نحو  والسير  الشقيقين 
وثبات.

جهــــود مشتـــركـــــة

محطات

آفاق

نهج قويم

ويقول محمد سليمان العضو 
السابق بجمعية الصحافيني 

العمانية لـ»االحتاد«، إن بعض 
احملطات التي شكلت نقاط 
قوة يف العالقات الثقافية 

بني البلدين، ومنها الفعاليات 
التي أقامتها سلطنة ُعمان 

مبناسبة اختيار مسقط 
كمدينة للثقافة العربية عام 
2006، حيث شاركت اإلمارات 

بأسبوع ثقايف ومجموعة 
من املعارض التي تخصصت 

يف اخلط العربي والفنون 
التشكيلية وفنون العمالت.

كما تستمر املشاركات بني 
البلدين يف األعياد الوطنية 

اخلاصة بكل بلد، ويعود 
ذلك إلى وجود وشائج قربى 
بني أبناء الشعبني، تسهم يف 
مزيد من القوة يف العالقات 

االجتماعية بني البلدين.
وما زالت األجيال يف اإلمارات 

وُعمان تتواصل مع بعضها 
البعض، جياًل بعد جيل، 

يثبت الشعبان على أهمية 
استمرار التواصل بينهما 

وتوحيد اجلهود واخلطط 
االستراتيجية للوصول إلى 

مستقبل آمن ألبناء الشعبني 
- بحسب سليمان.

من جانبه، يرى مبارك العاتي 
احمللل السياسي السعودي، 

أن اجلارتان الشقيقتان دولة 
اإلمارات العربية املتحدة 
وسلطنة ُعمان ترتبطان 

بعالقات من األخوة والتعاون 
املشترك املبني على أسس 

تاريخية ترسخت عبر التاريخ 
يف مجاالت متعددة.

ويقول العاتي لـ»االحتاد«، إن 
للزيارة التي يقوم بها صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان، رئيس الدولة، 
حفظه اهلل، لسلطنة ُعمان 

لطان  ولقائه بجاللِة الُسّ
هيثم بن طارق، أهمية كبيرة 

يف توقيتها، وهو ما سيسهم 
يف دفع العالقات الثنائية 

الوثيقة إلى آفاق أوسع وأرحب 
من التعاون، حيث ستسهم 

يف زيادة التنسيق والتكامل 
يف كل املجاالت كافة، وهو ما 

سنعكس على تقوية أواصر 
البيت اخلليجي، ويقوي 
دعائمه ويؤسس ملرحلة 

جديدة من التعاون بني دول 
املجلس.

ولفت العاتي إلى أن البلدين 
يتقاسمان موروثًا ثقافيًا 

مشتركًا من فنون وآداب شكلت 
هوية ثقافية متجانسة 

لشعبيهما وجلميع شعوب 
منطقة اخلليج العربي، فيما 

تنعكس العادات والتقاليد 
املشتركة بني الشعبني.

وتزداد الروابط الثقافية 
واالجتماعية بني اإلمارات 

وسلطنة ُعمان تداخاًل وعمقًا 
بدرجات كبيرة، تصل إلى 

مستوى العالقات األسرية 
والعائلية وتقاسم العادات 
واألزياء والفنون، نتيجة 

للتاريخ املشترك والتالمس 
اجلغرايف، بحسب العاتي.

امتثااًل لتوجيهات القيادتني 
الرشيدتني بدولة اإلمارات 

العربية املتحدة وسلطنة 
عمان الشقيقة، واستكمااًل 

للجهود املبذولة لتعزيز 
التعاون املشترك يف مختلف 

املجاالت، عقدت »جلنة 
املتابعة املنبثقة عن اللجنة 
العليا اإلماراتية - العمانية 

املشتركة« اجتماعها الدوري، 
يف السابع من يونيو املاضي، يف 

العاصمة أبوظبي.
واستمرارًا للنهج القومي الذي 

تسير عليه اللجنة، فقد 
استعرضت، خالل اجتماعها، 

املوضوعات املدرجة على 
جدول أعمالها، ويف مقدمتها 

املوضوعات االقتصادية 
والتجارية.

ويف أغسطس املاضي، عقد 
فريق العمل املنبثق عن 

اللجنة العمانية اإلماراتية 
املشتركة اجتماعًا عبر تقنية 

االتصال املرئي، وناقش 
االجتماع تطوير التعاون 

والتنسيق املشتركني يف 
املواضيع التي حتظى باهتمام 

اجلانبني. 

الزيــــــــارات المتبادلـــــة تؤكد الحـــــــرص علـــــــى التواصـــــــل والتنسيــــــق الدائــــــــم وتباُدل وجهـــــــــات النظـــــــر 

نمـــــــوذج راســـــــــخ للعالقـــــــــات األخويــــــــة المتينـــــــة بيــــــن دول الجــــــــوار 

 تكامل الرؤى وتعزيز التعاون يعكس الرؤية الحكيمة لقيادتي البلدين 

تكثيف التشاور واالتصاالت والزيارات المتبادلة للوصــــــول بالعالقـــات إلى آفاق أرحب وأكثــر ازدهــارًا 

انسجام تام لجميع 
القرارات المتخذة من 

الدولتين الشقيقتين في 
القضايا والموضوعات 

ذات االهتمام المشترك

عالقات السلطنة بدول 
العالم تتسم بالتسامح 
والتآزر بما يخدم السالم 

العالمي

اللجنة العليا المشتركة 
للتعاون بين البلدين 
ساهمت على مدار 
3 عقود في توطيد 

العالقات

تطور كبير
وتشهد العالقات تطورًا كبيرًا 

على مستوى التعاون يف األصعدة 
كافة، ومنها االقتصادية خالل 

السنوات األخيرة، حيث بلغ 
حجم التبادل التجاري غير 

النفطي بني البلدين نحو 42.3 
مليار درهم عام 2020، وبحسب 

املؤشرات والبيانات االقتصادية، 
تعتبر السلطنة ثاني أهم شريك 

يف التجارة اخلارجية غير 
النفطية لدولة اإلمارات على 

مستوى دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية، وتستحوذ 
على ما نسبته 20% من إجمالي 
التجارة غير النفطية للدولة مع 

دول مجلس التعاون اخلليجي.
واهتم البلدان بتطوير العالقات 

االقتصادية بشكل كبير، حيث 
يوجد نحو 320 عالمة جتارية 

و22 وكالة جتارية ُعمانية 
مسجلة يف دولة اإلمارات 

حتى نهاية 2018، ويبلغ عدد 
العقارات التي ميتلكها الُعمانيون 

يف اإلمارات 3470 عقارًا، وبلغ 
عدد العقارات التي ميتلكها 

اإلماراتيون يف السلطنة 113 
عقارًا و398 مزرعة.

وشاركت سلطنة ُعمان بجناح 
مميز، يف »إكسبو 2020 دبي«، 
بتصميم مستوحى من إحدى 

أيقونات الطبيعة، وهي شجرة 
»اللبان«، والذي يسرد حكاية 

البالد على مر التاريخ، ودور 
شجرة »اللبان« التي أسهمت بدور 

كبير يف تعزيز التجارة العمانية 
يف حضارات العالم القدمي.

أول دولتين في 
»مجلس التعاون« 
تعتمدان بطاقة 
الهوية وثيقًة 

لتنقل مواطنيهما

العالقـات األخوية ثمرة إرث عريق من التقـاليد السياسيـة 
والدبلوماسيــــــة التـــي ترسخــــــــــت عبـــــــــر عقــــــــــــود طويلــــــــة 
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علي قايد

الدولة الشريك التجاري األول عالميًا للسلطنة

اإلمارات وُعمان
عالقــــات اقتصـــــاديـــــــــة راســخـــة

ووفقاً لبيانات وزارة االقتصاد، بلغت قيمة 
البلدين  بين  النفطي  غير  التجاري  التبادل 
درهم  مليار   46 من  أكثر   2021 عــام  في 
النمو  متوسط  وبلغ   ،2020 عن   %9 بنمو 
في تجارة البلدين خالل آخر 5 سنوات نحو 
10%. وفي المقابل، تعد سلطنة ُعمان ثاني 
أكبر شريك تجاري خليجي لدولة اإلمارات، 
تجارة  إجمالي  من   %20 على  وتستحوذ 
اإلمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي.

عربي  مستثمر  أكبر  اإلمـــارات  تُعد  كما 
سلطنة  فــي  عالمي  مستثمر  أكبر  وثــالــث 
بــأكــثــر مــن 8.2% من  وتــســاهــم  ُعـــمـــان، 
إجمالي رصيد االستثمار األجنبي المباشر 
ــان، وبــلــغــت الــقــيــمــة اإلجــمــالــيــة  ــمـ فـــي ُعـ
 15 البلدين  بين  المتبادلة  لالستثمارات 
ــم تــشــمــل جــمــيــع الــقــطــاعــات  ــ مــلــيــار دره

واألنشطة االقتصادية تقريباً.

آفاق واعدة
المتواصل  االقــتــصــادي  الــتــعــاون  ويــدفــع 
العربية  ــارات  اإلم ودولــة  ُعمان  بين سلطنة 
بهذه  مــســتــويــاتــه  مختلف  عــلــى  الــمــتــحــدة 
العالقات إلى مزيد من التطور والنماء، حيث 
ترتكز العالقات االقتصادية بين البلدين على 
التي  المشتركة  المصالح  من  قــوي  أســاس 

تعززها وتدفعها دائماً إلى األمام.
واستثماري  اقتصادي  يوجد قطاع  وقلما 
مجموعة  وبـــه  إال  اإلمــــــارات  دولــــة  فـــي 
وبالمقابل،  ُعمان،  سلطنة  من  استثمارية 
ــال األعــمــال  ــود مكثف مــن رجـ هــنــاك وجـ
مختلف  فــي  اإلمــاراتــيــيــن  والمستثمرين 
في  بما  ُعمان،  في  االقتصادية  القطاعات 

والتجارة  التسوق  مــراكــز  قطاعات  ــك  ذل
ومواد البناء ومكونات السيارات والعقارات 
والصناعة، وغيرها من القطاعات الوطنية.

نمو التجارة
ووفقاً لسجل بيانات وزارة االقتصاد، قفز 
البلدين  بين  النفطي  غير  التجاري  التبادل 
وحتى   2010 من  الفترة  خالل  الشقيقين، 
2019، بنسبة 471% بعد أن ارتفع من نحو 
أكثر  إلى   ،2010 درهم في عام  مليار   8.4
2019، في  بنهاية عام  48 مليار درهم  من 
حين بلغ خالل عام 2020 نحو 42.3 مليار 
درهم، وذلك رغم اآلثار التي أفرزتها جائحة 
»كوفيد - 19« على حركة التجارة الدولية. 
التجارة  حجم  فــي  النمو  متوسط  ويــقــدر 
الخارجية غير النفطية بين البلدين، خالل 

 ،%10 بنحو  الماضية،  العشر  السنوات 
للشراكات في عدٍد  البلدان فرصاً  ويمتلك 
شأنها  مــن  التي  الرئيسة  القطاعات  مــن 
خدمة أهدافهما التنموية، من أبرزها تنمية 
وتنويع حجم التبادل التجاري، والعمل على 
تعزيز االستثمارات المشتركة في قطاعات 
البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية 
عن  فضاًل  التجارية،  الــمــســارات  لتعزيز 

دراسة التعاون في مجال السياحة.
الصادرات  بلغت  الــوزارة،  لبيانات  ووفقاً 
إلى السلطنة  النفطية لدولة اإلمارات  غير 
درهم،  مليار   12.3 نحو   2020 عام  خالل 
مليار   23.2 نحو  الــصــادرات  إعــادة  وبلغت 
واردات  قيمة  بلغت  المقابل  وفــي  درهــم، 
مليار   6.7 نحو  ُعمان  سلطنة  من  الدولة 

درهم.

تشكل سلطنة ُعمان رافدًا مهمًا للقطاع السياحي يف دولة اإلمارات وأحد 
األسواق اإلقليمية الرئيسية للسياحة، حيث استقبلت املنشآت الفندقية 

بدولة اإلمارات يف عام 2021 أكثر من 256 ألف نزيل فندقي من سلطنة ُعمان 
الشقيقة، بنمو 32% عن 2020، يف مؤشر إضايف على عودة النشاط السياحي 

والتجاري إلى مساره اإليجابي.
ومتثل السلطنة يف املقابل وجهة رئيسية للسياح املواطنني واملقيمني يف دولة 

اإلمارات، ملا تتمتع به من مقومات سياحية فريدة وجاذبة، ومتثل اإلمارات 
أهم األسواق املصدرة للسياحة إلى السلطنة نظرًا لسرعة الوصول عبر 

شبكات طيران مميزة، فضاًل عن السفر البري السريع إلى ُعمان من املدن 
اإلماراتية عبر العديد من املنافذ احلدودية التي تشهد عبور ماليني الزوار 

القادمني يف كال االجتاهني.
وخالل األعوام املاضية، واصلت حركة السياحة بني البلدين منوها املطرد 

مدفوعة بحركة الطيران التي تربط بينهما، حيث تنظم العديد من 
الناقالت اإلماراتية رحالت يومية إلى مسقط وصاللة وغيرهما من املدن 

السياحية يف السلطنة، حيث بلغ عدد رحالت الطيران األسبوعية املجدولة 
للشركات اإلماراتية إلى السلطنة ما بني 132 و137 رحلة أسبوعية من قبل 
شركات الطيران احمللية »االحتاد للطيران«، و»طيران اإلمارات«، و»العربية 

للطيران«، و»فالي دبي«.

زخم سياحي 

 السلطنة تزخر بمقومات اقتصادية واستثمارية كبيرة )أرشيفية(

 ُيقدر رصيد االستثمارات الُعمانية يف 
دولة اإلمارات بنحو 3.1 مليار درهم، 

حيث تتركز هذه االستثمارات يف 
الصناعات التحويلية واألنشطة املالية 

وأنشطة التأمني، واألنشطة العقارية 
واملهنية والعلمية والتقنية والتشييد 

والبناء وجتارة اجلملة والتجزئة 
وإصالح املركبات واملعلومات واالتصاالت، 

فيما يوجد نحو 389 عالمة جتارية 
و19 وكالة جتارية ُعمانية و10 شركات 

مسجلة يف دولة اإلمارات حتى نهاية 
.2019

ومن أبرز الشركات اإلماراتية املستثمرة 
يف ُعمان شركات دولفني للطاقة 

وصندوق أبوظبي للتنمية ومبادلة 
ومصدر والشركة العاملية لزراعة 

األسماك والقدرة العقارية وشركة 
أبوظبي لالستثمار وشركة بترول 

رأس اخليمة وأبوظبي األول وجلفار 
ودوكاب، إلى جانب العديد من الشركات 

العائلية واخلاصة، مثل مجموعة الغرير 
ومجموعة بن حم ومجموعة جمعة 

املاجد ومجموعة ماجد الفطيم وناصر 
عبد اللطيف السركال.

وتزخر السلطنة مبقومات اقتصادية 
واستثمارية كبيرة، يساعدها يف ذلك 

موقعها اجلغرايف املهم وتنوعها املناخي 
وطبيعتها املتميزة، حيث يوجد تنسيق 

مشترك بني السلطنة ودولة اإلمارات 
العربية املتحدة يف العديد من جوانب 

االستثمار، خاصة الزراعي منها 
والسمكي نظرًا ملا تتمتع به السلطنة 

من ثروات طبيعية، والتي تعد كلها 
عوامل تؤكد أّن الفرصة مواتية اليوم 

أمام رجال األعمال واملستثمرين من 
دولة اإلمارات العربية املتحدة لتوسعة 
استثماراتهم يف سلطنة ُعمان، وتوسيع 

مجاالت التعاون واالستفادة من الفرص 
التجارية والصناعية واالستثمارية 
يف عدٍد من القطاعات االقتصادية 

احليوية.

استثمارات مشتركة

سلطنـــــة ُعمـــان ثــانــــــي
أكبــــــر شــريـــــــك تجـــــاري 
خليجي لدولة اإلمارات

مصطفى عبد العظيم )دبي(

 تعكس مؤشرات النمو المتواصل في حجم التبادل التجاري 

واالستثماري، بين دولة اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة ُعمان، 

خالل السنوات الماضية، عمق ومتانة الشراكة االقتصادية 

القائمة بين البلدين وآفاقها اإليجابية الواعدة للمستقبل، حيث 

تعد دولة اإلمارات أكبر شريك تجاري لسلطنة ُعمان على مستوى 

العالم، وأكبر مصّدر إلى ُعمان وأكبر مستورد منها، وتستحوذ 

على أكثر من 40% من مجمل واردات ُعمان من العالم، فيما 

تستأثر بنحو 20% من صادرات ُعمان إلى األسواق العالمية.

 46
مليار درهم التبادل 
التجاري غير النفطي

بين البلدين في 2021 
بنمو %9

15
مليار درهم القيمة 

اإلجمالية لالستثمارات 
المتبادلة بين البلدين

%10
متوسط نمو التبادل 

التجاري بين البلدين خالل 
السنوات الـ5 األخيرة
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مرافئ

األرشيف
والمكتبة الوطنية

القلم الثقافي

لم يعد اليوم األرشيف في اإلمارات مجرد ذاكرة تحفظ ما تم إنجازه 
المتفاعل  وهو  الوطني،  المنجز  في هذا  الفاعل  هو  بل  ثقافي،  فعل  من 
المتدفق  تناوله فكرة األرشفة، وهو  العميق في  البذل والعطاء، وهو  في 
في تحريك المياه اآلسنة، وهو النابس في بوح ثقافي مؤثر، وهو القابس 
ضفاف  وعند  التلقي،  جبهات  عند  المتمترس  وهو  الفكر،  فضاءات  في 
اإلمارات االقتصادي،  إلى منجز  المتألقة جهداً ونشاطاً يضيف  الموجة 

بنون وقلم. ما يجعله محصناً 
األرشيف والمكتبة الوطنية اليوم يشكل صرحاً معرفياً نهضوياً وإدراكاً 
الزمان  في  تبقى  لكي  للذاكرة  تحريض  هو  وما  تاريخ،  هو  لما  فلسفياً 
وتهجع  الطويل،  السفر  ركاب  فيه  تستريح  مكاناً  الزمان  ويبقى  كتاباً، 
وفيض  الداللة  بقوة  الضاد  مع  الملتحمة  المواسم  صهيل  بعد  الجياد 

المعنى.
ثرية  الغيمة  بأن  الصرح  هذا  في  الرياح  حركة  نتابع  ونحن  نشعر  هنا 
لن  واألرض  ــراً،  وافـ سيكون  الحصاد  وأن  سخي،  المطر  وأن  بالماء، 

تستغني عن ورودها الشتائية في براري اإلمارات الساحرة.
بمزيد  ينبئ  وهو  المشع  البرق  هو  وهذا  بدايته،  في  المعطى  هو  هذا 

المرحلة. من الخير، وثراء 
الناهضة،  القلعة  هذه  على  المسؤولين  من  التصريحات  نقرأ  عندما 
وبــجــرأة  بــالــتــفــاؤل،  مسلحون  ونــحــن  بالكتابة  ونــشــرع  أنفسنا  نتحدى 
ودائماً  المشهد،  قلب  في  دائماً  األرشيف  فيها  كان  التي  األيام  سابقات 
يقف عند مقدمة المركب يوجه ويسير القوافل نحو غايات وأهداف هي 
تعبئ  حركة  في  الزمن  ويختصر  العليا،  مكانته  يتبوأ  اليوم  جعلته  التي 
األفئدة بمزيد من األنشطة والفعاليات، وتمأل الدلو بعذب النبوع، وشهد 

الجداول.
هكذا يبدو مشهد األيام وكأنه البارق الطارق، الشاهق الباسق السامق، 
البهية،  األحالم  بأثمد  العيون  يكحل  ما  كل  والثنايا  الطيات  في  يحمل 
ويجسد حالة إماراتية استثنائية في زمن يعز على الغير تحقيق مثل هذا 

العمالق. التاريخي  المنجز 
األرشيف اليوم أصبح جزءاً من اإلنسان، يعيش في الوسط االجتماعي، 
كل  في  اإلنسان  عليها  يجلس  التي،  الثقافية  المائدة  نفس  من  ويتناول 
وكل  تاريخي  هو  ما  كل  بحب  المعشوشبة  وتضاريسها  اإلمارات،  أرجاء 
النسق  هو  اإلبــداع  كون  البشري،  اإلبــداع  مع  وطيدة  على عالقة  هو  ما 
الذي من خالله تتماسك جذوع الشجر، وتنمو مستندة على إرث ال يلين 

يستكين. وال 
هذه هي سمة األرشيف والمكتبة الوطنية، وهذه هي ثيمة الرواية من 
األقاصي كي  نقرأ، ونستقطب ما في  الذين  نهايتها، ونحن  بدايتها حتى 

نغذي شيئاً ما في الكيان أال وهو العقل.

علي أبو الريش

Ali.AbuAlReesh@alIttihad.ae

مشاركون في فعاليات الدورة السابقة )من المصدر(

نهيان بن مبارك يستعرض تجربة اإلمارات في التعايش

استعدادات نهائية النطالقة

»االتصال الدولي«

ويتطرق معاليه في خطاب ملهم بعنوان »ثقافات 
األول  اليوم  خــالل  متكافئة«،  عالقات  متوازنة.. 
لالتصال  الدولي  المركز  ينظمه  الــذي  للمنتدى، 
لحكومة  ــي  اإلعــالم للمكتب  الــتــابــع  الــحــكــومــي، 
الشارقة، إلى ماهية شركاء الحكومات في تصميم 
تعزيز  بهدف  وتنفيذها؛  التواصل  استراتيجيات 
تفهم االختالف الثقافي واحترامه، كما يركز على 
أهمية التناغم بين الثقافات المختلفة، وفهم اآلخر.

ويتناول معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان 
القائم في دولة  الثقافات  التعايش واحترام  نموذج 
جنسية   200 مــن  أكثر  تحتضن  التي  ــارات،  ــ اإلم
على أرضها، مع نجاحها في الوقت ذاته بالحفاظ 
اإليجابية  االنعكاسات  موضحاً  القيم،  توازن  على 
للتوازن الثقافي على االقتصاد وجذب االستثمارات 
الخارجية للدول، وخفض المنازعات في التعامالت 
التجارية. ويبين معاليه دور التوازن الثقافي في زمن 
واألمم  الشعوب  بين  المباشر  والتواصل  االنفتاح 

التعاون  قيم  وترسيخ  اإلنسانية  العالقات  لتعزيز 
بناء  بهدف  التنوع واالختالف،  إطار  والشراكة في 

عالم مستقر ال تشوبه قيم الكراهية والتطرف.
عام  مدير  سعيد عالي،  طارق  قال  ذلك،  إلى   
»المنتدى  المكتب اإلعالمي لحكومة الشارقة، إن 
هذا  دورة  في  يجمع  الحكومي  لالتصال  الدولي 
والذين  تاريخه،  في  الشركاء  من  عدد  أكبر  العام 
الحكومي،  االتصال  قطاع  لتطوير  رؤاهم  يقدمون 
لتدريب  متخصصة  جلسات  تنظيم  خــالل  مــن 
للعمل  الــالزمــة  بــالــمــهــارات  وتــزويــدهــم  الشباب 
خالل  مــن  نتطلع  وإنــنــا  اإلعــالمــي،  المجال  فــي 
يحقق  بما  النجاح،  من  مزيد  إلى  الشراكات  هذه 
األهداف التنموية إلمارة الشارقة«. وتقام فعاليات 
لالتصال  ــي  ــدول ال المنتدى  مــن   11 ـــ  ال ــدورة  ــ ال
الدولي  المركز  ينظمها  التي   ،2022 الحكومي 
اإلعــالمــي  للمكتب  التابع  الحكومي،  لالتصال 
لحكومة الشارقة، بدعم ورعاية 29 جهة ومؤسسة 

إعالمية  وجهات  والخاص  العام  القطاعين  من 
ومعاهد تدريب، في تجسيد حّي لمفهوم الشراكة 
وخــالل  الــشــارقــة.  إمــارة  تتبناه  ــذي  ال المتكاملة 
الــدورة  النطالقة  النهائية  االســتــعــدادات  تفقده 
الــشــارقــة«،  »إكــســبــو  مــركــز  فــي  للمنتدى   11 ـــ  ال
إلى  مشيراً  للشركاء،  الشكر  عــالي  وّجــه  أمــس، 
على  المنتدى  حققها  التي  الكبيرة  اإلنجازات  أن 
مدار األعوام الماضية لم تكن ممكنة، لوال الدعم 
الكبير من هؤالء الشركاء الذين كان لهم بالغ األثر 

في تحقيق أهداف المنتدى وتطلعاته.
ومـــع خــتــام الــجــولــة، وجـــه مــديــر عـــام المكتب 
للجمهور  ــدعــوة  ال الــشــارقــة  لحكومة  اإلعــالمــي 
لحضور فعاليات الدورة الـ 11 من المنتدى، الذي 
يمثل فرصة لمختلف فئات المجتمع، للتعرف على 
واالستفادة  الحكومي،  االتصال  ممارسات  أفضل 
مما سيتم طرحه في الفعاليات والورش الكتشاف 
الحلول الفاعلة للتحديات التي تواجه المجتمعات.

ورشة لتعزيز إدماج المرأة في بيئة العمل

الشارقة )االتحاد(

تُنّظم »نماء« لالرتقاء بالمرأة، بالتعاون مع شركة بي دبليو سي الشرق 
دور  الجنسين:  تدمج  عمل  بيئة  »إعــداد  بعنوان  عمل  ورشة  األوســط، 
الموارد البشرية«، يوم بعد غٍد األربعاء 28 سبتمبر 2022 الجاري في 
المساواة  حول  مفصلة  رؤى  خاللها  من  وتقدم  بدبي،  الشركة  مكتب 
الوظيفية بين الجنسين، مع توجيه المؤسسات لتوفير بيئات عمل آمنة 

تضمن إدماج المرأة من منظور الموارد البشرية.
وتهدف الورشة إلى توعية العاملين في مجال الموارد البشرية بأهمية 
العمل عبر تنفيذ  بيئات  الفوارق بين الجنسين في  دورهم في تقليص 

أحدث االستراتيجيات في هذا المجال.

طارق عالي خالل الجولة )من المصدر(

الشركاء 
وتضم قائمة شركاء الدورة الـ 11 من املنتدى، غرفة جتارة وصناعة الشارقة، وهيئة الشارقة 

لإلذاعة والتلفزيون، ومدينة الشارقة لإلعالم )شمس(، ومؤسسة مناء لالرتقاء باملرأة، 
ومؤسسة القلب الكبير، وهيئة اإلمناء التجاري والسياحي يف الشارقة، ومركز »إكسبو 

الشارقة«، و»الشارقة إلدارة األصول«، ودائرة اإلحصاء والتنمية املجتمعية، ونادي الشارقة 
للصحافة، ومركز الشارقة لريادة األعمال »شراع«، وبيت احلكمة، ودار اخلليج للصحافة 

والنشر، وقناة »سكاي نيوز عربية« وأكادمييتها، وأكادميية اإلعالم اجلديد، ووكالة أنباء 
اإلمارات، ومؤسسة دبي لإلعالم، ومؤسسة »ربع قرن«، وحكومة 01، ومعهد ماساتشوستس 

للتكنولوجيا، واملنظمة العربية للتنمية اإلدارية- جامعة الدول العربية، ومؤسسة صحافة 
الذكاء االصطناعي للبحث واالستشراف، وجامعة اإلمارات، ومدينة الشارقة للخدمات 

اإلنسانية، واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، وإينكس، وأبوظبي لإلعالم، 
و»طيران اإلمارات«، ومركز الشباب العربي.

الشارقة )االتحاد(

يشارك معالي الشيخ نهيان بن 

مبارك آل نهيان، وزير التسامح 

والتعايش، في فعاليات »المنتدى 

الدولي لالتصال الحكومي 2022«، 

التي تنطلق في مركز »إكسبو 

الشارقة« يومي 28 و29 سبتمبر 

الجاري تحت شعار »تحديات 

وحلول«، بكلمة يسلط الضوء 

فيها على أهمية التوازن واالحترام 

الثقافي المتبادل بين الشعوب، 

واالستراتيجيات االتصالية األمثل 

لتعزيزه، في سبيل ترسيخ العالقات 

اإلنسانية وتحقيق النمو واالزدهار 

في شتى المجاالت.

اإلمارات تعزز قدرات القيادات السنغالية

يف مجاالت حكومات املستقبل

دبي )االتحاد(

ــارات  ــ ــة اإلمـ ــ عــقــدت حــكــومــة دول
راشــد  بــن  محمد  كلية  مــع  بالتعاون 
ورش  سلسلة  الــحــكــومــيــة،  ــإدارة  ــ لـ
في  الحكومية  لــلــقــيــادات  تــدريــبــيــة 
»حكومة  بعنوان  السنغال،  جمهورية 
المستقبل«، في إطار مذكرة التفاهم 
للتعاون الثنائي في مجاالت التحديث 
معالي  وكرمت  الحكومي.  والتطوير 
عــهــود بــنــت خــلــفــان الـــرومـــي وزيـــرة 
والمستقبل،  الحكومي  للتطوير  دولــة 
التدريبية،  ــورش  الـ فــي  المشاركين 
بحضور عبد اهلل ناصر لوتاه مدير عام 
مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة 
شؤون مجلس الــوزراء، والدكتور علي 
بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية 

محمد بن راشد لإدارة الحكومية.
أكثر  تنظيم  الثنائي  التعاون  وشهد 
من 80 ورشة عمل وتدريب أكثر من 
4000 متدرب سنغالي، من خالل أكثر 
مذكرة  ضمن  عمل،  ساعة  ألــف   14
التعاون التي تغطي عدة محاور، تشمل 
أفضل  جائزة  الحكومية،  »الخدمات 
والتميز  حكومية،  خــدمــات  تطبيق 
الحكومية،  والمسرعات  الحكومي، 
وبناء  والــقــيــادات  الحكومي،  واألداء 
ــدرات الــحــكــومــيــة، والــبــرمــجــة،  ــقـ الـ
واالبتكار  الحكومية،  واالستراتيجية 
الحكومي«. وركزت الورش التي أشرف 

على تنفيذها برنامج قيادات حكومة 
ــن راشــد  اإلمـــــارات وكــلــيــة محمد ب
قدرات  بناء  على  الحكومية،  لــإدارة 
مــجــاالت  فــي  السنغالية  ــادات  ــقــي ال
قيادة وإدارة المؤسسات، والسياسات 
العامة، والتحول الرقمي في الحكومة، 
برامج  ودور  الحكومية،  والخدمات 
المنظمات الدولية وتقارير التنافسية 
االقتصادية،  السياسة  تطوير  فــي 
ــادات  ــي ــق ــدد مـــن ال وشـــــارك بــهــا عــ
وزارات  فــي  السنغالية  الحكومية 
الداخلية، والصحة والعمل االجتماعي، 
والعدل، والمالية والميزانية، والوظيفة 
العامة،  الخدمة  وتحديث  العمومية 
المهني  والتدريب  والعمل  والتعليم، 
القضائي،  التدريب  ومركز  والتكامل، 
والمدرسة الوطنية لإدارة الحكومية.

وأكــد عبد اهلل ناصر لوتاه حرص 
تعزيز  على  ــارات  ــ اإلم دولـــة  حكومة 
شراكاتها العالمية البناءة في التحديث 
تمكين  ــي  ف يسهم  بــمــا  الــحــكــومــي، 

حكومات المستقبل.
بن  علي  الدكتور  قــال  جانبه،  من   
سباع المري، أن كلية محمد بن راشد 
لإدارة الحكومية، بالتعاون مع حكومة 
دولة اإلمارات، تسعى بشكل متواصل 
في  وخبراتها  قدراتها  توظيف  إلــى 
وتعزيز منظومات عمل مختلف  رفد 
حكومات المنطقة والعالم، استناداً إلى 
اإلمــارات  دولة  نموذج  تجارب  أفضل 
في التحديث والتطوير الحكومي الذي 
التعامل مع مختلف  أثبت كفاءته في 
المتغيرات العالمية ومواكبته للتطورات 

التكنولوجيا واستشراف المستقبل.

عهود الرومي وعبد اهلل لوتاه وعلي المري مع منتسبي البرنامج من الكوادر السنغالية )من المصدر(
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تقديم اإلرشاد والتوجيه المهني ألبناء الشهداء

مكتـب شــؤون أســـر الشهـداء ينظم 

ملتقى »خطوات« للطالب الجامعيني

)وام( أبوظبي 

الشهداء  أسر  شؤون  مكتب  نظم   
األول  الجامعيين  الــطــاب  ملتقى 
والتوجيه  اإلرشــاد  برنامج  إطار  في 
أطلقه  ــذي  ــ ال ــوات«  ــطـ »خـ الــمــهــنــي 
المكتب، مستهدفاً الطلبة الجامعيين 
ــشــاف  ــاء الـــشـــهـــداء الكــت ــ ــن ــ ــن أب ــ م
الخيارات المتعلقة بمسارهم المهني 
تحديات  على  والتعرف  واألكاديمي، 

المختلفة.  العمل  بيئات 
ــعــمــل الــتــي  ــة ال ــارك فـــي ورشــ شــ
بإمارة  اإلمـــارات  ــراج  أب في  أُقيمت 
دبي عدد من أبناء الشهداء، بحضور 
الــقــرقــاوي  عــبــداهلل  محمد  مــعــالــي 

وزير شؤون مجلس الوزراء. 
آل  طحنون  بن  خليفة  الشيخ  وقال 
شــؤون  مكتب  تنفيذي  مــديــر  نهيان 
ــهــدف مــن خــال  ــر الــشــهــداء: ن أسـ
إلى  العمل  وورش  خــطــوات  برنامج 
إيجابية  بناء شخصية  المساهمة في 
للتعامل  وإعــدادهــم  الشهداء  ألبناء 
الجديدة  المرحلة  المتغيرات  مــع 
والمهنية  التعليمية  مسيرتهم  مــن 
المهارات  وتعزيز  كفاءاتهم  وتحسين 
والسمات الشخصية لديهم. وأكد أن 
من  انطاقاً  يأتي  »خطوات«  برنامج 
التوجيهات المباشرة لصاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
أبــنــاء  ــإيــاء  ب اهلل،  حفظه  الـــدولـــة، 
الرعاية واالهتمام  الشهداء كل أوجه 
وتهيئة كافة الظروف إلطاق طاقاتهم 

مساهماتهم  وتــعــزيــز  ــهــم  ــداعــات وإب
في  والنماء  العطاء  مسيرة  دعم  في 
الوطن، موضحاً أن البرنامج ال يركز 
ــاد األكــاديــمــي فــقــط، بل  على اإلرشـ
يهتم ببناء الشخصية وتنمية الجوانب 

االجتماعية أيضاً. 

طحنون  بــن  خليفة  الشيخ  وشـــدد 
الثروة  هم  الشباب  أن  على  نهيان  آل 
الحقيقية وبناة المستقبل ورأس المال 
القيادة  عليه  تراهن  الــذي  الحقيقي 
تحقيق  فــي  قــدمــاً  للمضي  الرشيدة 
والنجاحات  ــجــازات  اإلن مــن  المزيد 

التي  المكتسبات  على  والمحافظة 
في  اإلمـــــارات  دولـــة  لتظل  تحققت 

طليعة دول العالم.
 

السليمة الشخصية 
محمد  معالي  ــال  ق جهته،  مــن 

ــر شــؤون  عــبــداهلل الــقــرقــاوي، وزي
الــــــوزراء، إن مــثــل هــذه  مــجــلــس 
تساهم  العمل  وورش  الملتقيات 
تحديد  على  الشباب  مساعدة  في 
مساراتهم المهنية وتكوين سماتهم 
والصحيحة،  السليمة  الشخصية 

مــــا يــنــعــكــس بـــشـــكـــل إيـــجـــابـــي 
ــداد جــيــل مــهــيــأ لــتــولــي  ــ عــلــى إعـ
المؤسسات  في  واإلدارة  القيادة 
الحكومية، وكذلك صقل مهاراتهم 
ــاص فــي  ــخـ لــلــعــمــل بــالــقــطــاع الـ
من  يعزز  بدوره  والذي  المستقبل، 
إسهاماتهم في دعم مسيرة الدولة 

التنموية. 
ــاب عــلــى  ــبـ ــشـ ــث مــعــالــيــه الـ ــ وحـ
خارج  والتفكير  كبيرة  أحــام  تبني 
مصلحة  فــي  ولــكــن  أنفسهم  حـــدود 
على  قامت  اإلمارات  فدولة  وطنهم، 
لآلباء  عظيمة  ورؤى  كبيرة  أحــام 
المؤسسين جعلت منها منارة عالمية 
ونموذجاً يحتذى للعالم. وأفاد معاليه 
يتحلوا  أن  عليهم  يتعين  الشباب  أن 
ــخــاذهــا  ــيـــات وات بــالــقــيــم واألخـــاقـ
تبدلت  مهما  يتبدل  ال  حياة  كمنهج 
الرغم  وعــلــى  حولهم  مــن  الــظــروف 
سيواجهونها  الــتــي  الــتــحــديــات  مــن 
والشخصية،  المهنية  حياتهم  فــي 
الشباب  استلهام  إلى ضرورة  مشيراً 
لفكر رواد األعمال الذي يستند إلى 
من  والتعلم  ــرار  واإلصــ الــمــخــاطــرة 
الرشيدة  القيادة  فكر  وهو  األخطاء 
قيام  إعــان  منذ  والبناء  العمل  في 
الــيــوم. وأشـــاد معالي  إلــى  االتــحــاد 
بالجهود  الوزراء  مجلس  شؤون  وزير 
ــؤون أســر  ــي يــبــذلــهــا مــكــتــب شــ ــت ال
يقدمها  التي  والمبادرات  الشهداء 
في  وذويــهــم  الشهداء  أبناء  لتمكين 

المجاالت. مختلف 

محمد القرقاوي يتوسط المشاركين في ملتقى »خطوات« في صورة جماعية )الصور من وام(

خليفة بن طحنون: 
الشباب هم الثروة الحقيقية وبناة المستقبل

محمد القرقاوي: 
تهيئة جيل قيادي يعزز مسيرة الدولة التنموية

 مشاركون في الملتقى

قصص نجاح أبناء الشهداء
تضمن امللتقى محاضرة بعنوان: سمات 

الشخصية باستخدام مقياس »إم بي تي 
آي« MBTI قدمتها الدكتورة مرمي سليمان 

السعدي املؤسس والرئيس التنفيذي ملؤسسة 
كايزن للتدريب، حيث عرضت محاور عدة، 

من بينها قياس »إم بي تي آي« يف حتليل 
الشخصية وحتديد امليول املهنية، فضاًل 

عن كيفية التعامل مع املجتمع. وركزت 
احملاضرة الثانية التي قدمتها صفية محمد 
صالح الشحي املتخصصة يف مجال اإلعالم 
والتواصل االجتماعي، على مفهوم العالمة 

الشخصية يف احلياة اجلامعية، حيث 
تناولت محاور عدة، مثل كيفية حتديد 

األهداف والطرق الصحيحة للتعبير عن 
الذات، وكيفية اختيار املنصات املناسبة 
واستخدامها، باإلضافة إلى كيفية بناء 

بصمة رقمية إيجابية. كما تضمنت ورشة 
العمل عرضًا لقصص جناح قدمها عدد من 

أبناء الشهداء الذين شاركوا يف دورات سابقة 
من برنامج خطوات، حيث طرحوا جتاربهم 

وقصص جناحهم وكيفية تأثير البرنامج على 
مناحي حياتهم وتغيير اجتاهاتهم بشكل 

إيجابي. ويف نهاية الورشة، دار نقاش ثري بني 
احملاضرين واملشاركني تبادلوا خالله األفكار 

واآلراء واستمعوا إلى وجهات النظر يف مختلف 
املواضيع املطروحة.
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المياه غمرت ثلثي مساحة البالد وتسببت في نزوح 7 ماليين نسمة

املشاريع اإلماراتية التنموية يف باكستان 

تســـهم يف الحد من آثار كارثة الفيضانات

 وقد ساهمت هذه الكارثة في انتشار نسبة 
عالية من األمراض بسبب شرب المياه الملوثة 
ــا، والــتــهــاب الــصــدر،  مثل اإلســهــال، والــمــاري
وحمى  العيون  والتهاب  الجلدية،  ــراض  ــ واألم
منزل  مليون   1.9 يقارب  ما  وتعرض  الضنك، 
للضرر والدمار، وجرفت أكثر من 12.7 ألف كيلو 
متر من الطرق، كما تدمر وسقط 390 جسراً 
حيوياً، وتدمرت 24 ألف مدرسة ومعهد تعليمي، 
و1460 مركزياً صحياً، باإلضافة إلى تلف مايين 
الزراعية،  والمحاصيل  األراضي  من  الهكتارات 
الحيوانية،  الــثــروة  من  رأس  ألــف   936 ونفوق 
بحسب اإلحصائيات الصادرة عن الهيئة الوطنية 

إلدارة الكوارث الباكستانية. 
اجتاحت  أن  وبعد   2010 عــام  أواخـــر  ومنذ 
جمهورية باكستان اإلسامية كارثة الفيضانات 
اإلمــارات  دولة  العام، قدمت  ذلك  المدمرة في 
الشيخ  له  المغفور  بتوجيهات  المتحدة  العربية 
خليفة بن زايد آل نهيان، طيب اهلل ثراه، ومتابعة 
آل  زايــد  بن  الشيخ محمد  السمو  من صاحب 
ودعــم سمو  اهلل،  الدولة، حفظه  رئيس  نهيان، 
نائب رئيس  نهيان،  زايــد آل  الشيخ منصور بن 
مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، العديد من 
المبادرات اإلنسانية والتنموية لدعم ومساعدة 
أبناء الشعب الباكستاني والتخفيف من معاناتهم، 
أكثر من 200 مشروع  وإنجاز  تنفيذ  من خال 
تنموي حيوي لسكان األقاليم والمناطق المتضررة 
بكارثة الفيضانات في باكستان، شملت مجاالت 
والمياه  والتعليم  والصحة  والــجــســور  الــطــرق 

والزراعة.
ــدوث كارثة  وفـــي هـــذا الــعــام ومـــع تــجــدد حـ
الفيضانات المدمرة، وتعرض المايين من األسر 
الباكستانية للمعاناة والخطر والخوف واإلصابات 

ونقص الغذاء والدواء، أثبتت المشاريع التنموية 
اإلماراتية في األقاليم المتضررة بالفيضانات مثل 
إقليم خيبر بختونخوا وإقليم بلوشستان، جودتها 
الكبيرة  وفائدتها  المتعددة  ومنفعتها  العالية 
الرؤية  بفضل  المناطق،  تلك  لسكان  والدائمة 
والنهج والمبادئ اإلنسانية التي اعتمدت خال 
لإلنجاز  ووصـــوالً  والتنفيذ  التخطيط  مراحل 
والتجهيزات  المتطورة  بالمواصفات  الــراقــي 

الحديثة والمتكاملة.
وقال عبداهلل خليفة الغفلي، مدير المشروع 
إنجازه  تم  ما  إن  باكستان،  لمساعدة  اإلماراتي 
باكستان  جمهورية  في  التنموية  المشاريع  من 
اإلسامية خال السنوات الماضية يمثل ترجمة 
لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه اهلل، وبمتابعة 
ودعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، 
والتي حرصت باستمرار على تبني العديد من 
المبادرات اإلنسانية في إطار العطاء والتكاتف 
والتضامن مع الشعب الباكستاني، وبرؤية تتطلع 
للتخفيف من معاناتهم اإلنسانية، وتوفير سبل 
الحياة الكريمة لهم، وتطوير مرافق البنية التحتية 

في مناطقهم.

لمساعدة  اإلماراتي  المشروع  أن  إلى  وأشــار 
تنموية  خطة  انتهج   2011 عام  ومنذ  باكستان 
كبيرة لخدمة مجتمع وسكان مناطق إقليم خيبر 
بختونخوا والمناطق القبلية، وإقليم بلوشستان، 
ــاد، بهدف  آبـ ــى العاصمة إســـام  إل بــاإلضــافــة 
توفير سبل الحياة الكريمة لهم والمساهمة في 
لمناطقهم،  الحضاري  والتقدم  والتطور  الرقي 
الطرق  مجاالت  في  حيوية  مشروعات  بتنفيذ 
والجسور والتعليم والصحة ومجال توفير المياه 
من  العديد  تنفيذ  ــى  إل بــاإلضــافــة  والـــزراعـــة، 
شملت  والتي  اإلنسانية  المساعدات  حمات 
توزيع المساعدات الغذائية وخيم اإليواء للسكان 
الفقراء والمحتاجين والنازحين، وتنفيذ حمات 
سنوات   9 لمدة  األطــفــال  شلل  ضــد  التطعيم 

متواصلة منذ عام 2014. 
وقال الغفلي إن تأثير الفيضانات المدمرة التي 
حدثت في باكستان في أواخر الشهر الماضي 
للمشاريع  وكــان  وقاسياً،  وكارثياً  شــديــداً  كــان 
في  ملموس  إيجابي  ــر  أث اإلمــاراتــيــة  التنموية 
حماية سكان المناطق التي تقع فيها المشاريع، 
والتقليل من آثار كارثة الفيضانات عليهم وعلى 
التداعيات  ومع  إنه  حيث  وممتلكاتهم،  أبنائهم 
السلبية للفيضانات على توافر الرعاية الصحية 
ساهم  األولية،  واإلسعافات  الطبية  والخدمات 

تم  وعــيــادة  مستشفى   12 مــن  أكثر  نجاح  فــي 
بناؤها وتجهيزها من خال الدعم والمساعدات 
في  الباكستانية،  األقاليم  بمختلف  اإلماراتية 
توفير الرعاية الصحية المتخصصة والخدمات 
بكل  للسكان  ودواء  المتكاملة من عاج  الطبية 
كفاءة واقتدار، ومن أبرز هذه المستشفيات التي 
ساهمت في اإلنقاذ والعاج للجرحى والمصابين 
مستشفى  الفيضانات  كارثة  أثناء  والمرضى 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في مدينة سيدو 
ومستشفى  بختونخوا،  خيبر  بإقليم  شــريــف 
الشيخة فاطمة بنت مبارك في منطقة جنوب 
وزيرستان، ومستشفى باجور، ومستشفيات إقليم 
اإلماراتي  الباكستاني  والمستشفى  بلوشستان، 

العسكري بالعاصمة إسام آباد.
 كــمــا ســاعــدت مــشــاريــع الــطــرق والــجــســور 
اإلماراتية بصابتها ومناعتها القوية في المناطق 
العبور  واستمرارية حركة  إدامــة  في  المتضررة 
والنقل والمواصات، وكان لجسر الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان، وجسر الشيخ زايد بن سلطان 
الجسور في  أهم  يعتبران من  اللذين  نهيان  آل 
إقليم خيبر بختونخوا، الدور الرئيس في نجاح 
ــدادات  الطعام واإلمـ وإيــصــال  جهود اإلســعــاف 
الغذائية والدوائية والخيام للمتضررين بسرعة 

وأمان أثناء موجة الفيضانات العاتية.
كما ساهم كل من طريق الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان في إقليم خيبر بختونخوا، وطريق الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان في جنوب وزيرستان، 
وطريق الصداقة اإلماراتية الباكستانية الرابط 
في  وزيــرســتــان،  وشــمــال  جنوب  منطقتي  بين 
للسكان  والتنقل  الربط  عملية  في  المساعدة 
المحليين بين القرى والمدن التي عانت صعوبات 

في االتصال بالمناطق الرئيسية.

أبوظبي )وام( 

تعرضت جمهورية باكستان اإلسالمية 

خالل شهر أغسطس الماضي ألسواء 

كارثة فيضانات مدمرة، تسببت في خسائر 

بشرية ومادية كبيرة، تأثر بها أكثر من 33 

مليون شخص، وغمرت المياه ما يعادل 

ثلث مساحة باكستان. وبحسب اإلحصائيات 

األخيرة الصادرة عن الهيئة الوطنية 

لمواجهة الكوارث الباكستانية، فقد نتج 

عن هذه الكارثة وفاة أكثر من 1569 شخصًا، 

منهم 552 طفاًل، وإصابة أكثر من 13 ألف 

شخص، ونزوح حوالي 7 ماليين نسمة لخارج 

مناطقهم، كما تم استخدام 5500 مدرسة 

كمراكز إيواء للمتضررين.

عّبر سكان املناطق املتضررة بالفيضانات 
عن شكرهم وتقديرهم لدولة اإلمارات 

العربية املتحدة وقيادتها احلكيمة، 
ولعموم الشعب اإلماراتي للدور الكبير 

الذي حققته املشاريع التنموية اإلماراتية 
يف مناطقهم يف احلد من تداعيات كارثة 

الفيضانات ومساهمتها يف حمايتهم 
وحماية أبنائهم وممتلكاتهم، حيث أوضح 
الدكتور طارق خان رئيس قسم الطوارئ 

مبستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
مبدينة سيدو شريف أن لهذا القسم دورًا 

مهمًا يف تقدمي العالج، »فقد استقبلنا 
الكثير من اإلصابات واجلرحى بسبب 

الفيضانات، باإلضافة إلى زيادة ظهور 
األمراض املتعلقة باملياه امللوثة كاإلسهال 

واملالريا، وحمى الضنك«. وأشار إلى أن 
املستشفى استقبل حاالت اإلصابات 

احلرجة من املدن والقرى املجاورة مثل 
مدينة مدين ومدينة كاالم وقرية 

بحرين وقدم لها العالج الالزم، باإلضافة 
إلى حتريك فرق طبية من املستشفى 

للمناطق املتضررة واملنكوبة مكونة من 
أطباء وسيارات اإلسعاف وأدوية، مشيدًا 

بقيادة دولة اإلمارات العربية املتحدة التي 
أنشأت هذا املستشفى ملساعدة احلكومة 

الباكستانية، وكذلك ملساعدة سكان هذه 
املناطق، خاصة خالل األزمات والكوارث.

وقال املواطن الباكستاني فضل كرمي 
»احلمد هلل هذا اجلسر قوي، وقد كنا 
خائفني من مستوى املاء املرتفع، ولكن 
احلمد هلل لم يتأثر اجلسر ولم نتأثر 

نحن من قوة الفيضانات، لقد مت بناء هذا 
اجلسر بعزم وإرادة قوية من قبل دولة 

اإلمارات العربية املتحدة، ونشكر كثيرًا 
قيادة دولة اإلمارات على بناء هذا اجلسر 
وتقدمي املساعدات اإلنسانية لنا«. وعلى 

جسر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على 
نهر سوات، أكد املواطن الباكستاني اظهر 

خان، الفائدة واألهمية الكبرى للجسر 
خالل هذه الفيضانات، بسبب ارتفاعه، 

حيث كان مستوى املاء أعلى بكثير من 
املعدل الطبيعي، لكن بسبب ارتفاع اجلسر 

جنونا. وقال املواطن الباكستاني لياقت 
خان »يف عام 2010 كان هنا جسر ضعيف 

وصغير تدمر خالل الفيضانات، ثم أقامت 
لنا دولة اإلمارات العربية املتحدة هذا 

اجلسر بصالبة أكثر وجودة عالية وقوية«.
وعلى جسر الشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان، على نهر سوات، أشار املواطن 
الباكستاني أرشد خان إلى أنه وخالل 

فيضانات عام 2010 هدم وتدمر اجلسر 
القدمي الضعيف، فقامت دولة اإلمارات 

العربية املتحدة ببناء هذا اجلسر اجلميل، 
وكذلك جسر الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان، وقد أثبت كال اجلسرين صالبتهما 
وقوتهما خالل هذه الفيضانات.

 شكر وتقدير 

 إرادة قوية

 200 مشروع تنموي
وأكد عبداهلل الغفلي أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان، رئيس الدولة، حفظه اهلل، ومتابعة ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد 
آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، ورؤية سموهما 
اإلنسانية للمشروع اإلماراتي ملساعدة باكستان رسمت مبادئ استثنائية 

لنهج التخطيط والعمل اإلنساني والتنموي، وحددت أهداف ومسار اإلجناز 
املتميز واملتطور مبستوى عاٍل من الكفاءة واجلودة وااللتزام والدقة مبعايير 

عاملية وحديثة للمشاريع احليوية املتكاملة، والذي كان له األثر الكبير والدور 
األساسي لنجاح تنفيذ أكثر من 200 مشروع تنموي بصورة متميزة ورائدة 

يف جمهورية باكستان اإلسالمية، بأرقى صورة من صور التكاتف والتضامن 
والتعاضد املعنوي والدعم املادي للفئات الفقيرة واحملتاجة للمساعدة واملعونات 
اإلنسانية، جتسيدًا لُعمق العالقات التاريخية املتميزة التي تربط بني البلدين 

على جميع املستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

رؤية القيـــــادة الرشيدة رســـــمت مــــــبادئ استثنائية 
لنهـــــج التخطيــــط والعمـــــل اإلنســـــاني والتنمـــــــــــوي

تنفيذ أكثر من 200 مشروع تنموي بصورة متميزة 
ورائــدة في باكستان بأرقى صور التكاتف والتعاضد

اإلمارات حرصت على تبني العديد من المبادرات اإلنسانية
في إطار التضامن مع الشعب الباكستاني 

 عبدهللا الغفلي
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لتقديم خدمات العالج الوظيفي والنفسي والنطق

تعاون بني »زايد العليا« واملستشفى التشيكي

أبوظبي )االتحاد(

العليا  زايــــد  مــؤســســة  وقــعــت 
تعاون  اتفاقية  الهمم  ألصــحــاب 
للعالج  التشيكي  المستشفى  مــع 
مجموعة  منشآت  أحــد  التأهيلي 
رويال هيلث الطبية بهدف ترسيخ 
شراكة استراتيجية بينهما، وتقديم 
الــخــدمــات الــطــبــيــة والــتــأهــيــلــيــة 
ألصحاب الهمم منتسبي المؤسسة 
يقدم بموجبها المستشفى خدمات 
وعالج  والنفسي  الوظيفي  العالج 
الــطــالب،  مــن  للمنتفعين  النطق 
الطبية  فــضــاًل عــن االســتــشــارات 
الداخلية  العيادات  بإحدى  وذلــك 
ــتــوحــد الــتــابــع  ــل ــن ل ــي ــع ــز ال ــمــرك ب

للمؤسسة بمدينة العين.
وقع اتفاقية التعاون عن مؤسسة 
زايــــد الــعــلــيــا ألصـــحـــاب الــِهــمــم، 
الحميدان  الــعــالــي  عبد  عــبــداهلل 
األمـــيـــن الـــعـــام لــلــمــؤســســة، وعــن 
الــمــســتــشــفــى الــتــشــيــكــي لــلــعــالج 
بــدر  محمد  الــدكــتــور  الــتــأهــيــلــي، 
اإلدارة  مجلس  رئيس  الصيعري 
للمستشفى،  التنفيذي  والــمــديــر 
وحضر مراسم التوقيع التي جرت 
العين  بــمــديــنــة  الــمــؤســســة  بمقر 
لفيف من قيادات الجانبين. ورحب 
اتفاقية  على  بالتوقيع  الحميدان 
التشيكي  المستشفى  مع  التعاون 
للعالج التأهيلي الذي يقدم الرعاية 
الطبية والعالجية المتميزة، ويطور 
ــل عــالجــيــة مــبــتــكــرة بشكل  وســائ
الخدمات  أفضل  ويــقــدم  مستمر 
وقال  اإلمــاراتــي،  للمجتمع  الطبية 

لما  يــأتــي اســتــكــمــاالً  ــاق  ــف إن االت
خدمات  مــن  المؤسسة  بــه  تــقــوم 
والتأهيل  الرعاية  منظومة  ضمن 
لمنتسبها.  تقدمها  التي  المتنوعة 
الدكتور محمد  ومن جانبه، أعرب 
بهذا  سعادته  عــن  الصيعري  بــدر 
الطبية  الخدمات  لتقديم  التعاون 
زايد ألصحاب  لمؤسسة  التأهيلية 
التعاون  هــذا  خــالل  ومــن  الهمم، 

ألصحاب  الدائم  دعمنا  بمواصلة 
المستشفى  يــضــم  حــيــث  الــهــمــم، 
وغرف  طبياً  جناحاً   75 من  أكثر 
صــاالت   6 الــمــنــومــيــن،  للمرضي 
رياضيه ضخمة، أكثر من 40 غرفه 
الطبيعي  للعالج  مــفــردة  عالجية 
للعالج  غــرف  الوظيفي،  والــعــالج 
المائي، أجهزة الرنين المغناطيسي 

والمختبرات وغيرها كثير.

عبداهلل الحميدان ومحمد الصيعري عقب التوقيع )من المصدر(

 تكثيف الرقابة 
على المناطق 

السكنية في دبي

دبي )االتحاد(

كثفت بلدية دبي حمالتها 
التفتيشية امليدانية للتحقق من 

مخالفات وجود العزاب أو تعدد 
العائالت يف مختلف املناطق 

السكنية يف إمارة دبي، وذلك يف 
إطار جهودها الرامية إلى التأكد 

من التزام السكان باألنظمة 
واالشتراطات املتعلقة بوجود 

العزاب أو تعدد العائالت، وحرصًا 
منها على تعزيز دورها يف ضمان 

راحة وسالمة قاطني اإلمارة. 
ونفذت البلدية خالل العام 

اجلاري 19.837 زيارة ميدانية، 
حيث توزعت هذه الزيارات 
بشكل يومي خالل الفترات 

الصباحية واملسائية، بالتنسيق 
مع كافة الشركاء باتخاذ كافة 

اإلجراءات حيال املخالفني.
وتهيب بلدية دبي كافة أفراد 

املجتمع إلى االلتزام باألنظمة 
والقوانني يف مجال وجود العزاب 

أو تعدد العائالت يف املسكن، 
حرصًا منها على سالمة قاطني 
اإلمارة، واملبادرة إلى اإلبالغ عن 

املمارسات املخالفة عبر الرقم 
املجاني 800900، وذلك إميانًا من 

البلدية بأهمية إشراك أفراد 
املجتمع للمساهمة يف حتقيق 

أهداف احلمالت التفتيشية 
والرقابية.

فريق طبي بدبي ينجح يف زراعة إصبع يد بعد 24 ساعة من بتره

دبي )االتحاد(

نجح فريق طبي بمستشفى بدبي، 
فــي إجـــراء جــراحــة لــزرع إصبع يد 
 48 العمر  من  تبلغ  إيطالية  ــرأة  الم
في  تسببت  إلصابة  تعرضت  عاماً، 

بتر إصبع اإلبهام.
لحادث  تعرضت  المريضة  وكانت 
خارج اإلمارات تسبب في بتر إصبعها، 
ورأى أطباء عدم إمكانية ترميمه، إال 
بالتوجه  نصحها  أصدقائها  أحد  أن 

إلى دبي.
وفور استقبال المريضة، قام الفريق 
للجراحة  برجيل  بمستشفى  الطبي 
المتطورة بدبي بقيادة الدكتور مروان 
العظام،  جراحة  أخصائي  بوالذنين، 
المقطوع  لإلصبع  تشريح  ــإجــراء  ب
من  للتحقق  الجراحي  المجهر  تحت 
والشرايين  واألوردة  العظام  حــالــة 

واألعصاب.
بوالذنين:  مـــروان  الــدكــتــور  وقـــال 

الكسر  وإصـــالح  العظام  تثبيت  »تــم 
واألوتار، ثم إصالح الشرايين واألوردة 
وإعادة زرع اإلصبع المقطوع جراحياً، 
إذ تم استخدام الخيوط إلعادة األوتار 

ووضع شرائح إلعادة التئام العظام«.
وأشـــــار إلـــى أن هـــذه الـــنـــوع من 
 6 بعد  يــجــرى  أن  يجب  الــجــراحــات 
ســـاعـــات كــحــد أقــصــى مـــن عملية 

القطع، إال أنه حتى قدمت المريضة 
 24 نحو  الحادثة  على  مر  دبــي  إلــى 
أكثر  العملية  جعل  مــا  وهــو  ســاعــة، 
على هذا  التغلب  تم  أنه  إال  صعوبة، 
التحدي الجراحي. بدوه، أكد الدكتور 
جراحة  استشاري  الجمالي،  جميل 
بالمستشفى أن إجــراء مثل  التجميل 
ــوع مــن الــجــراحــات يشجع  ــن هـــذا ال

العالجية  السياحة  استقطاب  على 
إلى دولة اإلمارات بصفة عامة ودبي 
المريضة  وتخضع  خــاصــة.  بصفة 
بعد التئام العظام لرحلة تعاف طويلة 
لليد  الوظيفي  التأهيل  على  تعتمد 
أشهر   6-3 بين  مــا  تمتد  قــد  والــتــي 
الجسم  ألن  عــام،  إلى  تصل  وأحياناً 
يجب أن يتعرف على اإلشــارات التي 
العضالت  وحركة  الــدمــاغ  من  تصل 
واألصابع. من جهتها، قالت المريضة 
ــاال مــيــلــيــكــانــي: »فــــور ســقــوط  ــيـ دانـ
الصخرة على يدي شعرت بألم شديد 
وأصبت  باالستغاثة  بدأت  يحتمل،  ال 
بالذعر عندما رأيت الدماء وإصبعي 
منفصل عن بعضه، لقد مررت بحالة 
صعبة للغاية«. وأشارت إلى أنه عرض 
عليها خيار إتمام البتر، ولكنها اقتنعت 
إلى  بالتوجه  أقاربها،  أحد  بنصيحة 
دبي، مؤكدة أنها تشعر بالسعادة بعد 
طبيعة  أن  خصوصاً  العملية،  نجاح 

عملها تعتمد بشكل كبير على يديها.

أبوظبي )االتحاد(

منح المعهد الوطني للتخّصصات الصحية شهادة االعتماد المؤسسي إلى 
مستشفى كليفالند كلينك أبوظبي، جزء من مبادلة للرعاية الصحية، بعد 
استيفائه لمتطلبات االعتماد بما يتماشى مع أحدث المعايير والممارسات 
الدولية. ويمّكن هذا االعتماد األطباء المتدربين من تلقي البورد اإلماراتي 
وأشاد  األول.  المستوى  لقب استشاري من  للحصول على  يؤهلهم  الذي 
الدكتور محمد الحوقاني، أمين عام المعهد الوطني للتخّصصات الصحية، 
بالمستوى الصحي الرائد والخدمات عالمية المستوى التي يُقّدمها مستشفى 
كليفالند كلينك أبو ظبي، الفتاً إلى أن المعهد الوطني للتخّصصات الصحية 
تّم  التي  والبرامجي  المؤسسي  االعتماد  بمعايير  االلتزام  على  حريص 

إعدادها وفقاً ألفضل الممارسات العالمية في التعليم الطبي.
وتسلم االعتماد من الدكتور محمد الحوقاني كل من الدكتور خورخيه 
غوزمان، الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفالند كلينك أبوظبي، والدكتورة 
لهذه  أقيمت  احتفالية خاصة  وذلــك خالل فعالية  الــرازق،  سوسن عبد 

المناسبة في المستشفى.

المريضة بعد نجاح الجراحة )من المصدر(

محمد الحوقاني لدى تسليم االعتماد لـ غوزمان وسوسن عبد الرازق )من المصدر(

حالة شفاء 
من »كورونا«

أبوظبي )وام(

 أعلنت وزارة الصحة ووقاية املجتمع أمس شفاء 362 حالة جديدة 
ملصابني بفيروس كورونا املستجد »كوفيد - 19« وتعافيها التام من 

أعراض املرض بعد تلقيها الرعاية الصحية الالزمة منذ دخولها 
املستشفى، وبذلك يكون مجموع حاالت الشفاء 1.004.943 حالة. 
ومتاشيًا مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص يف الدولة 

بهدف االكتشاف املبكر وحصر احلاالت املصابة بفيروس كورونا 
املستجد »كوفيد - 19« واملخالطني لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة 

إجراء 206.017 فحصًا جديدًا خالل الساعات الـ 24 املاضية على 
فئات مختلفة يف املجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص 

الطبي.   وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص يف الدولة 
وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة يف الكشف عن 355 

حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا املستجد من جنسيات 
مختلفة، وجميعها حاالت مستقرة وتخضع للرعاية 
الصحية الالزمة، وبذلك يبلغ مجموع احلاالت 

املسجلة 1.025.568 حالة.   كما أعلنت وزارة 
الصحة ووقاية املجتمع عدم تسجيل 

أي حالة وفاة يف األربع والعشرين 
ساعة املاضية، وعدد الوفيات يف 

الدولة 2.343 حالة.

 362

وأضاف أن االستثمار يف صحة املجتمع، كبيرة وصغيرة، يعد من 
االستراتيجيات احلكومية املستدامة التي متثل عنصرًا أساسيًا يف أجندة 

حكومة أبوظبي ويتم دعمها بشكل كبير منذ قيام االحتاد وحتى يومنا 
هذا، وعليه، تأتي هذه االتفاقية بني مؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم 

واملستشفي التشيكي للعالج التأهيلي يف مدينة العني اجلميلة، لتجسد 
منوذج التكامل بني املؤسسات الوطنية واالستخدام األمثل للموارد التي 

حثت عليها حكومتنا الرشيدة، وختامًا، نرجو من اهلل العلي العظيم أن 
يوفقنا جميعًا ألداء األمانة واحلفاظ على صحة املجتمع ورفاهيته.

 صحة المجتمع

وزارة »الصحة« لـ »  «:

اإلمارات 
سامي عبد الرؤوف )دبي(

ووقـــايـــة  ــصــحــة  ال وزارة  ــت  ــن أعــل
أمــراض  وفيات  مؤشر  أن  المجتمع، 
لكل  وفــاة   84 بلغ  والشرايين  القلب 
نتيجة  وهــذه  السكان،  من  ألــف   100
تتخطى  اإليــجــابــيــة، حيث  غــايــة  فــي 
بعض دول العالم حاجز الـ 400 وفاة 

لكل 100 ألف من السكان. 
خاصة  تصريحات  في  أعلنت  كما 
سياسات   4 إصدار  عن  »االتحاد«،  لـ 
الصحية  المنظومة  لتطوير  وطنية 
بالدولة، بالتعاون التنسيق مع شركائها 
المعنيين، كاشفة في الوقت نفسه أنه 
السجل  إنشاء  على  حالياً  العمل  جاٍر 
ــداد  وإعـ النفسية  للصحة  الــوطــنــي 
ــات مــن شــأنــهــا دعــم  ــ تــقــاريــر ودراسـ

استراتيجية الصحة النفسية.
 73 إعــداد  »تم  إنه  الـــوزارة:  وقالت 
 ،2021 الماضي  العام  صحية  دراسة 
الصحية،  المجاالت  مختلف  تناولت 
وقد وإعــداد 30 دراســة صحية حتى 
ولهذه   ،2022 الحالي  للعام  اللحظة 
أهمية  الصحية  والدراسات  األبحاث 
ــة الــوضــع الصحي  كــبــيــرة فــي دراســ
دعم  تنبؤية من شأنها  ورسم خريطة 

صّناع القرار«.
أنه  إلى  ــوزارة  ال أشــارت  وتفصياًل، 
العامة  والسياسات  التوجهات  أهــم 
ــة اإلمــــــارات الــعــربــيــة  ــ لــحــكــومــة دول
وتطوير  تسريع  على  تتركز  المتحدة 

الــتــشــريــعــيــة بهدف  الــعــمــلــيــة  كــفــاءة 
عالية  وتشريعات  سياسات  إصـــدار 
تقوم  المنطلق  هـــذا  ومـــن  الـــجـــودة، 
المجتمع بوضع  ووقاية  الصحة  وزارة 
الصحية  والــســيــاســات  الــتــشــريــعــات 
لتطوير المنظومة الصحية في الدولة. 
أنجزت 6 سياسات  أنها  إلى  ولفتت 
تتضمن  المعنيين،  مع شركائها  وطنية 
الصحة  لتعزيز  الــوطــنــيــة  الــســيــاســة 
النفسية في الدولة والسياسة الوطنية 
السارية والسياسة  لمكافحة األمراض 
المجال  في  الفكرية  للملكية  الوطنية 

الصحي. 
الوطنية  السياسة  ــجــاز،  إن تــم  كما 
للدواء  الوطنية  والسياسة  للتحصينات 
والسياسة الوطنية لتعزيز أنماط الحياة 

الصحية.
وذكرت أنه تم نشر دراسة حسابات 
في  الوطنية  الصحية  العاملة  الــقــوى 
منظمة  مــع  بالتعاون  الثانية  نسخته 
الصحة العالمية، حيث تعرض الدراسة 
سوق  على  تؤثر  التي  المؤسسات  قيم 
والقوى  التعليم  عبر  الصحي  العمل 
العاملة واحتياجات السكان، وتعتبر هذه 
الــدراســة من الــدراســات الــرائــدة على 

مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
التنفيذية  الوطنية  الفرق  نتائج  وعن 
الوفيات  خفض  بــمــؤشــرات  الخاصة 
بــأمــراض الــقــلــب واألوعـــيـــة الــدمــويــة 
والسمنة، أجابت الوزارة: وضعت الفرق 
بمؤشرات  الخاصة  التنفيذية  الوطنية 
ــراض الــقــلــب والــشــرايــيــن،  ــ ــات أم وفــي
واضحة  وطنية  واستراتيجيات  خططاً 
لمكافحة والسيطرة على أمراض القلب 
ــت: »بــلــغ مؤشر  والــشــرايــيــن.  وأضــاف
 84 والشرايين  القلب  أمــراض  وفيات 
وفــاة لكل 100 ألف من السكان وهذه 
نتيجة في غاية اإليجابية، حيث تتخطى 
بعض دول العالم حاجز الـ 400 وفاة لكل 

100 ألف من السكان«. 
الصحة  وزارة  ركــزت  »كما  وقــالــت: 
ووقاية المجتمع على البرنامج الوطني 
 17-5 األطفال  لدى  السمنة  لمكافحة 
والذي يهدف إلى حوكمة أنشطة خفض 
بالسمنة  المصابين  ــال  األطــف نسبة 
اإلدارات  مختلف  مع  العمل  من خالل 
ذات  والمعنية  الصحية  والقطاعات 
الصلة، من خالل استراتيجيات التثقيف 
الصحي والسياسات والتشريعات وخلق 

بيئة داعمة للصحة«. 

عن نتائج تطبيق الوزارة ألهداف التنمية املستدامة التي حددتها 
األمم املتحدة، أكدت الوزارة، أن دولة اإلمارات العربية املتحدة تواصل 
دعم أجندة التنمية املستدامة 2030، حيث عملت دولة اإلمارات على 

دمج أهدافها املتعلقة بالصحة يف جميع األطر احلكومية على املستوى 
الوطني.   وقالت: »مت وضع أهداف التنمية املستدامة كمؤشرات 

أساسية جلدول األعمال الوطني الشامل للدولة، مع إعطاء األولوية 
االستراتيجية ألهداف التنمية املستدامة اجلديدة املتعلقة بالصحة 

ورفع مستوى التغطية الصحية الشاملة«.

التنمية المستدامة

»االتخّصصات الصحية«
يعتمد »كليفالند أبوظبي«

وشددت الوزارة، على أنه 
على الرغم من التحديات 

التي رافقت انتشار 
)كوفيد-19( حققت وزارة 

الصحة ووقاية املجتمع 
إجنازًا متميزًا يشكل إضافة 

نوعية لسجل دولة اإلمارات 
يف ميادين الريادة العاملية 

العام املاضي 2021، حيث 
غدت أول جهة احتادية يف 

املنطقة وأول جهة صحية 
عاملية حتصل على 3 شهادات 

»آيزو« دفعة واحدة يف إدارة 
وجودة البيانات املعلوماتية 

الصحية وإدارة الدراسات 
وحتليل البيانات وفق معايير 

اجلودة العاملية.

وأضافت: »كما تعتمد 
حكومة دولة اإلمارات 

العربية املتحدة على الهدف 
الثالث من أهداف التنمية 

املستدامة كمبادئ إرشادية 
يف تخطيط وصنع وحتديد 
األولويات وتنفيذ ومراقبة 

التشريعات والسياسات 
واالستراتيجيات ذات 

الصلة«.  وأشارت إلى أن 
من بني هذه التشريعات، 

سياسة الصحة النفسية، 
واالستراتيجية الوطنية 

لألمراض غير املعدية، 
واالستراتيجية الوطنية 

جلودة احلياة 2031، والعمل 
على حتقيق التغطية 

الصحية الشاملة.

 تحديات 
»كورونا«

مراقبة 
التشريعات

إصدار 4 سياسات
وطنية لتطوير المنظومة 

الصحية بالدولة
 

إعداد 30 دراسة عن 
الوضع الصحي ورسم 

خريطة تنبؤية
 

ضمــــن أقـــل الدول فــي مــعـــــدل
وفــــيــــــــات مـــــرضــــــــــــى الـــقـــلـــــب

وفــــاة بأمـــــــــراض 
القلـب لكل 100 
ألف من السكان  84
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تنطلق فعالياته اليوم تحت شعار »استدامة وتراث.. بروح ُمتجّددة«

»أبوظبي للصيد« .. مهرجان تراثي حي للُمسابقات واملزادات 

األضخم  الــحــدث  جمهور  وبانتظار 
من نوعه في الشرق األوسط وأفريقيا، 
الحّية  العروض  أجمل  من  مميزة  باقة 
أبوظبي  بمعرض  العروض  ساحة  في 
الدولي للصيد والفروسية 2022، حيث 
للطيور  االستثنائية  االســتــعــراضــات 
الجارحة والسلوقي والكالب البوليسية 
والخيول واإلبل، والعديد من الحيوانات 
التي ال يُمكن ُمشاهدتها إال في المعرض 
والمرح  المغامرة  من  أيــام  سبعة  عبر 
التي يُمكن للجميع  الــنــادرة  والــعــروض 
االستمتاع بها عن ُقرب، بل والُمشاركة 

بها.
الــعــروض  أنشطة ســاحــة  وتــتــصــّدر 
االحتفاء  فعالية   ،)2022 )أبوظبي  في 
أبوظبي  لــمــعــرض  الــعــشــريــن  بــالــعــام 
الدولي للصيد والفروسية، إذ إنه ومنذ 
انطالقته األولى في عام 2003، أصبح 
للصقارين  تفاؤل  رمــز  المعرض  اليوم 
المقناص  موسم  ــدء  ب عــن  لهم  ُمعلناً 
ــهــواة الصيد  ــات يـُـمــّثــل ل الــســنــوي، وبـ
ورحالت التخييم والفروسية والرياضات 
األصيلة بشرى خير مع اعتدال المناخ. 
المعرض  يدعو  العشرين،  عامه  وفــي 

بعرض  لالستمتاع  الخيل زواره 
الــمــوســيــقــي الــشــائــق، 
ــروض  ــع وغـــيـــره مـــن ال

بُمشاركة  المميزة 
كل من نادي ظبيان 
للفروسية، أكاديمية 
ــب، شــرطــة  ــ ــوذيـ ــ بـ
حديقة  أبــوظــبــي، 

بالعين،  الــحــيــوانــات 
بنت  فاطمة  وأكاديمية 

ــارك لــلــريــاضــة  ــبـ مـ
النسائية.

وتُــــقــــام في 
ســـــــــاحـــــــــة 

الـــعـــروض 
كـــــذلـــــك 

في  الشائقة  الفعاليات  مــن  الــعــديــد 
السلوقي  جــمــال  ُمسابقة  ُمقّدمتها 
العربية،  الخيول  ومــــزادات  الــعــربــي، 
باإلضافة  العربية،  والهجن  الصقور، 
إلى عروض جمال الخيل التي تُقّدمها 
أما  العربية.  للخيول  ــارات  اإلم جمعية 
مميزة  عروضاً  فتُقّدم  أبوظبي  شرطة 
 K9 لوحدة الخيالة والكالب البوليسية
حيث يتم استعراض مهاراتها وُقدراتها 
الفائقة التي تقف وراءها خبرات 
وكفاءات وطنية مميزة. وذلك 
فيما تُقّدم حديقة الحيوانات 
العروض  جديد  مــن  بالعين 
للطيور  الــُمــبــهــرة  الــشــائــقــة 
الجارحة، حيث تُحلّق الصقور 
والنسور والبوم في سماء 
تمتاز  والتي  الحدث، 
بسرعتها ومهاراتها 

وذكاء أدائها.
وكذلك تبرز 
فــــي ســاحــة 
ــروض  ــ ــعـ ــ الـ

ــفــارســة اإلمـــاراتـــيـــة آمنة  ــشــاركــة ال ُم
تـُـقــّدم  أن  استطاعت  الــتــي  الجسمي 
نموذجاً مشرفاً لبنت اإلمارات، خاصة 
مع دورها الريادي في نشر هذه الرياضة 
ــداد بين األجــيــال  الــمــتــوارثــة مــن األجــ
الجديدة، وتقوم بتقديم عروض للرماية 
الخيل،  ظهر  على  والــســهــم  بــالــقــوس 
على  من  بالسيف  المبارزة  فن  وكذلك 
ظهر الخيل ضمن المعرض هذا العام 
عبر فريق إسطبالت كابر، وهي رياضة 
المبارزة التاريخية وإحدى فنون الدفاع 
عن النفس التاريخية، حيث يتم خوض 
بأسلحة  القتالية  الفنون  هــذه  معظم 
قديمة منها السيف الُمقّوس، والسيف 
األسلحة  مــن  وغــيــرهــمــا  الُمستقيم، 
المماثلة. واليوم تتم إعادة تصنيع تلك 
األسلحة البيضاء بعناية كبيرة من مواد 
ُمبتكرة خصيصاً بهدف ضمان سالمة 

الالعبين.
معرض  من  الجديدة  ــدورة  الـ وتـُـقــام 
أبوظبي الدولي للصيد والفروسية خالل 
الفترة من 26 سبتمبر ولغاية 2 أكتوبر، 
ــارات،  بتنظيم مــن نــادي صــقــاري اإلمـ
البيئة-  هيئة  مــن  رســمــيــة  وبــرعــايــة 
للحفاظ  الــدولــي  الصندوق  أبوظبي، 
الوطني  أبوظبي  مركز  الحبارى،  على 
وراعــي  الحدث،  يُقام  حيث  للمعارض 
القطاع شركة كاراكال الدولية، الراعي 
الفضي شركة »كيو« للعقارات، وشركاء 
أكاديمية  من  كل  الـــزوار  تجربة  تعزيز 
فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، 
الرياضية  للُمعّدات  بــوالريــس  شركة 
الُمتخّصصة، ومجموعة العربة الفاخرة، 
وراعي الفعاليات كل من شركة »سمارت 
الملكية«،  »الخيمة  وشــركــة  ــن«  ــزاي دي
بي  أر  »إيــه  السيارات  وشريك صناعة 
اإلمـــارات«، وبدعم من شرطة أبوظبي 
ووزارة الداخلية وغرفة تجارة وصناعة 
أبوظبي ونادي تراث اإلمارات، وشريك 

السفر الرسمي »طيران االتحاد«.

caption

التنوع 
البيولوجي

الخيول العربية

أبوظبي )االتحاد(

 تشارك هيئة البيئة يف أبوظبي 
يف الدورة التاسعة عشرة من 

»معرض أبوظبي الدولي للصيد 
والفروسية«، الذي يقام حتت 

رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد 
آل نهيان، ممثل احلاكم يف منطقة 

الظفرة، رئيس نادي صقاري 
اإلمارات ورئيس مجلس إدارة 

»الهيئة«، وهي من الرعاة الرئيسني 
لهذا املعرض، الذي يستضيفه 

مركز أبوظبي الوطني للمعارض 
يف الفترة، من 26 سبتمبر إلى 2 

أكتوبر 2022، وهو يعتبر احلدث 
األكبر يف املنطقة وأحد أهم 

الفعاليات العاملية املتخصصة يف 
احلفاظ على التراث الثقايف.
وقالت الدكتورة شيخة سالم 
الظاهري، األمني العام لهيئة 
البيئة يف أبوظبي: »حترص 

)الهيئة( على املشاركة باملعرض 
الدولي للصيد والفروسية، حيث 

يوفر لنا هذا احلدث السنوي 
منصة للتواصل مع املجتمع احمللي، 
وتسليط الضوء على اجلهود التي 

نبذلها لتحقيق رؤية حكومة 
أبوظبي يف احلفاظ على البيئة 

وحماية التنوع البيولوجي، حيث 
يعتبر املعرض أكبر فعالية من 

نوعها يف املنطقة تركز على تعزيز 
التراث الثقايف«.

أبوظبي )وام( 

تنظم جمعية اإلمارات للخيول 
العربية عددًا من الفعاليات 

خالل معرض أبوظبي الدولي 
للصيد والفروسية 2022، الذي 

ينطلق اليوم مبركز أبوظبي 
الوطني للمعارض، حتت رعاية 
سمو الشيخ حمدان بن زايد آل 
نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 

الظفرة رئيس نادي صقاري 
اإلمارات. وتشمل الفعاليات 

محاضرات تثقيفية يف مختلف 
املجاالت املتعلقة باخليول العربية 

األصيلة، باإلضافة إلى عروض 
للطلق احلر مع عارضني بالزي 

الوطني اإلماراتي، ومزاد للخيل 
العربية فئة سباقات السرعة، 

وغيرها من الفعاليات. وتأتي هذه 
املشاركة يف إطار اجلهود التي 

تبذلها اجلمعية لترقية وتطوير 
الفعاليات واألنشطة املتعلقة 

باخليل العربية، وإتاحة الفرصة 
للمالك واملربني ملواكبة املعايير 

الدولية وزيادة معرفتهم وإملامهم 
بهذا النشاط.

وأكد محمد أحمد احلربي 
املدير العام للجمعية أن مشاركة 

اجلمعية تأتي تنفيذًا لتوجيهات 
سمو الشيخ منصور بن زايد آل 

نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس 
إدارة اجلمعية، ومبتابعة من الشيخ 
زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس 

اجلمعية، وتهدف لرفع قدرات 
وتثقيف املالك واملربني. وأشار 

إلى أن عالقة اجلمعية باملعرض 
قدمية، حيث حترص دائمًا على 

التواجد فيه منذ انطالقته، 
وأن املشاركة يف هذه النسخة 

تشتمل على العديد من احملاضرات 
التثقيفية.

أبوظبي )االتحاد(

يحرص معرض أبوظبي للصيد والفروسية 2022، الذي ُيقام حتت شعار »استدامة 
وتراث.. بروح ُمتجّددة« على أن تكون روائع احلرف اليدوية التي ُتّسد التاريخ العريق 

والتراث األصيل والبيئة القدمية بدولة اإلمارات، حاضرة بقوة يف فعالياته التي حتتفي 
بالتراث الثقايف واحلضارة اإلنسانية من مختلف القارات.

وتبرز يف قطاع »الفنون واحلرف اليدوية« باملعرض، جماليات التراث الثقايف لدولة 
اإلمارات، وتتعّزز جهود التوعية بأهمية صون املهن واحلرف التراثية واستدامة الصناعات 

التقليدية.
وُيشّكل قطاع »الفنون واحلرف اليدوية« منّصة فّنية بالغة األهمية لعرض نتاج نخبة من 

امُلبدعني اإلماراتيني، أفرادًا ومؤسسات، مبا ُيعتبر فرصة حقيقية للتواصل بينهم وبني 
اجلمهور الذي يعشق الفنون املرتبطة بالتراث الثقايف.

وأكد رئيس اللجنة العليا املنظمة للمعرض معالي ماجد علي املنصوري األمني العام 
لنادي صقاري اإلمارات، أّن معرض أبوظبي للصيد ال يقتصر على كونه ملتقى دوليًا 

مُلنتجي أدوات الصيد وأسلحتها واملهتمني بالرحالت البرية والبحرية واملولعني بالصقارة 
والفروسية، وإمنا يستضيف العديد من ُمشاركات احلرفيني امُلنسجمة مع جوهر احلدث 
ومضمونه، والتي ُتّسد التاريخ والتراث وحُتاكي البيئة القدمية، وُمستمدة من العادات 

والتقاليد األصيلة يف دولة اإلمارات، مبا ُيساهم يف ضمان استدامة الصناعات اليدوية 
والترويج لها.

ويهدف املعرض من خالل قطاع »الفنون واحلرف اليدوية« ضمن 11 قطاعًا غنّيًا ُتشّكل 
احلدث، إلى تهيئة منّصات للفنانني لإلبداع واالبتكار وعرض تاربهم، وتوظيف الفنون 

مبا ُيعزز من التنوع الثقايف ويزيد من جمالية الُبعد البصري والفني للمعرض وفعالياته. 
وُتّسد األعمال امُلشاركة جانبًا من خبرات الفنانني امُلعاصرين ومدارسهم املختلفة، 

وتاربهم الثقافية والفنية الثرية التي تعل املعرض لوحة فريدة من نوعها تستقطب 
ُعّشاق الفن والزوار من مختلف االهتمامات.

»الفنون والحرف اليدوية«

50 عامًا من الصداقة بني اإلمارات واليابان

أبوظبي )االتحاد(

يف عامه العشرين، يحتفي معرض أبوظبي 
الدولي للصيد والفروسية 2022، مبرور 50 عامًا 

على العالقات اإلماراتية - اليابانية املميزة، 
حيث يسعى احلدث األضخم من نوعه يف الشرق 

األوسط وأفريقيا، ومن بوابة التراث والثقافة، 
للُمساهمة يف تعزيز الزخم الذي تشهده العالقات 

بني البلدين الصديقني يف عامها اخلمسني، 
ومبا يهدف الستمرارية تنميتها وترقيتها إلى 

مستوى الطموحات امُلشتركة عبر حوار الثقافات 
واحلضارات. واحتفاًء بخمسني عامًا من عالقات 

الصداقة بني اإلمارات واليابان، سوف ُتقّدم شركة 
جودوكو - امبيكس جلمهور املعرض أبرز ركائز 

الثقافة اليابانية، عبر عروض الصقارة، تقاليد 
فن الشاي الياباني، صناعة أدوات الصيد بالصقور، 

رسومات فنية للتراثني الياباني واإلماراتي، 
والعديد من العروض املوسيقية والفنية، 

وسيتواجد يف املعرض أيضًا صانع سيوف الساموراي 
مبا يجذب ُعّشاق املعرض من مختلف اجلنسيات 

والثقافات. ولألطفال يحضر خصيصًا صانع احللوى 

لهم بأشكال الصقور واخليول، فضاًل عن فعالية 
رمي السهام أثناء ركوب اخليل، التي تستقطب 

جمهور املعرض. ويف فعالية مميزة حول »الرماية 
بالقوس والسهم التقليدي« وفق الطريقة اليابانية، 

ُيشارك الفارس إينوبو كانيكو وهو نائب رئيس 
مدرسة تاكيدًا للرماية من على ظهور اخليل.

وبهذه املناسبة، أكد معالي ماجد علي املنصوري 
رئيس اللجنة العليا املنظمة األمني العام لنادي 

صّقاري اإلمارات، أّن الصقارة رياضة ال مُيكن أن 
تبقى جامدة، وهذا جزء من سحرها وجمالها! 
ولم تكن عوائق اللغة والثقافة مانعًا يف يوم من 

األيام من التواصل مع سائر الصقارين أينما كانوا، 
إذ إّن »تلك األحاسيس اجلميلة التي تتدفق يف 

أعماقنا ونحن مُنارس الصيد بالصقور، هي واحدة 
بكل تأكيد، لدينا الكثير من الروابط امُلشتركة 

فيما بيننا«.وقال إّن ذكريات جميلة منتلكها، 
ولن تبرح ُمخيلتنا أبدًا، عشناها أثناء رحالتنا 

إلى اليابان، حفاوة استقبالنا من قبل الصقارين 
هناك كانت غامرة، وقّلما جند مثياًل لها يف أماكن 
أخرى، بدأ ذلك قبل نحو ربع قرن، لكّن العالقات 

املميزة بني دولتينا وشعبينا بدأت قبل ذلك بكثير، 
حتديدًا منذ نصف قرن. وأوضح معاليه أّن الصقارة 

اليابانية، تنحدر من عرق معروف بحضارته 
وأصالته، وهي ال تخلو من التفّرد، حيث تنعكس 

التقاليد من خالل مجموعة رائعة من األدوات، كما 
أّن للصقارة اليابانية عددًا من املدارس واألساليب 

املميزة، والتي تعّرفنا عليها يف الكثير من الفعاليات، 
وكانت مدخاًل لتعّمقنا أكثر يف التراث الثقايف 

العريق لليابان.

 االحتفاء بالتراث الثقافي والحضارة
اإلنسانية من مختلف القارات

مسابقة في جمال 
السلوقي ومزادات 
للخيول   والصقور 

والهجن العربي

استعراضات استثنائية 
للطيور الجارحة 

والسلوقي والكالب 
البوليسية والخيول 

واإلبل

ماجد المنصوري

أبوظبي )االتحاد(

برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد 

آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة 

الظفرة، رئيس نادي صقاري اإلمارات، 

تنطلق صباح اليوم االثنين فعاليات 

الدورة الـ 19 من المعرض الدولي 

للصيد والفروسية )أبوظبي 2022(، 

بمشاركة أكثر من 900 شركة وعالمة 

تجارية من 58 دولة، وبتنظيم من 

نادي صقاري اإلمارات، خالل الفترة من 

26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر.



تقنيات حديثة في االتصاالت.. واختبارات وفحـوص بيطريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة دقيقة

النهج  إطـــار  ــي  ف الــصــقــور  إطـــاق  ــم  ــت وي
في  المتأصلة  العربية  للصقارة  المستدام 
الصقارون  دأب  قــرون،  مدى  فعلى  التراث. 
الصقور  ببعض  اإلمــســاك  على  المحليون 
شبه  مناطق  في  مرورها  أثناء  خريفاً  البرية 
من  هجرتها  رحلة  ضمن  العربية  الجزيرة 
الوسطى  وآسيا  روسيا  في  تكاثرها  مواقع 

أفريقيا. اشتائها في  نحو مناطق 
للتدريب  الطيور تخضع  تلك  كانت  ثم  ومن 
على صيد الطرائد المفضلة لدى الصقارين 
الحبارى  مثل  العربية،  الــجــزيــرة  شبه  فــي 
ومع  البرية.  واألرانـــب  الصخري  والــكــروان 
بسبب  الربيع  فــي  الــطــرائــد  أعـــداد  تــراجــع 
يعاد  تكاثرها،  مــواقــع  إلــى  عــائــدة  هجرتها 

البرية. إطاق الصقور نحو 
هذا  اليوم  المحليون  الصقارون  ويواصل 
الحياة  استدامة  يعزز  الذي  العريق  التقليد 
مع  الصقور  من  مجموعات  بإطاق  الفطرية 
زايد  الشيخ  برنامج  إطــار  في  الربيع  حلول 

الصقور. إلطاق 
الصقارة بتراث  »اليونسكو«  اعتراف 

زايد إلطاق  الشيخ  برنامج  استطاع  ولقد 
هيئة  تنفيذه  على  تــشــرف  الــذي  الــصــقــور، 
الــبــيــئــة - أبــوظــبــي مــع الــصــنــدوق الــدولــي 
الجوانب  يتولى  الذي  الحبارى  على  للحفاظ 
أبــوظــبــي  ومستشفى  والــمــيــدانــيــة،  الــفــنــيــة 
ــذي يــتــولــى تــوفــيــر الــخــدمــات  ــ لــلــصــقــور ال
تراث  العربية  الصقارة  أن  إثبات  البيطرية، 
النبل  معاني  أســمــى  على  يحتوي  إنــســانــي 
ويستحق  والطبيعة،  اإلنسان  بين  واالرتباط 
ــارات  ــ اإلم حققته  ــذي  الـ اإلنــجــاز  بــجــدارة 
ملف  إعــداد  في  معها  تعاونت  التي  والــدول 
نجح  ــذي  ــ والـ  ،2010 عـــام  فـــي  الــصــقــارة 
األمــم  منظمة  اعــتــراف  على  الحصول  فــي 

والثقافة  والعلوم  للتربية  المتحدة 
ــة الــصــيــد  ــأهــمــي »الـــيـــونـــســـكـــو« ب
وتم  العالمي،  التراث  في  بالصقور 
التراث  قائمة  في  الصقارة  إدراج 

لإلنسانية. المادي  غير  الثقافي 
الماضي  ديسمبر  فــي  ــارات  اإلمـ وحققت 
ملف  تمديد  إعادة  في  يتمثل  جديداً  إنجازاً 
التمثيلية  القائمة  في  الرابعة  للمرة  الصقارة 
منظمة  فــي  الــمــادي  غير  الثقافي  لــلــتــراث 
ليصبح  »اليونسكو«  والثقافة  والعلم  التربية 
حول  من  دولة   24 المشاركة  الدول  إجمالي 

6 دول جديدة للملف. العالم، بعد انضمام 
الظاهري  ســالــم  شيخة  الــدكــتــورة  وقــالــت 
األمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، إن برنامج 
الشيخ زايد إلطاق الصقور منذ إطاقه عام 
والتأكيد  النجاح  تحقيق  في  استمر   ،1995
على أهميته كأحد البرامج الرائدة في العالم 
الثاقبة  الــرؤيــة  وعلى  ــواع،  األنـ على  للحفاظ 
آل  سلطان  بن  زايــد  الشيخ  له  للمغفور 
دولة  والتزام  ثــراه،  اهلل  طيب  نهيان، 
رياضة  بحماية  واهتمامها  ــارات  اإلم
والــحــفــاظ عليها  بــالــصــقــور  الــصــيــد 
العالمية  الممارسات  أفضل  باستخدام 

في اإلطاق وإعادة التوطين.
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سجل ريادة عالمية في استدامة الحياة الفطرية والتنوع البيولوجيسجل ريادة عالمية في استدامة الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي

»برنامــــج  »برنامــــج عــامًا مــــن التميــــز لـ عــامًا مــــن التميــــز لـ

الشيخ زايد إلطالق الصقـــور« الشيخ زايد إلطالق الصقـــور« 

سجل البرنامج تفردًا وجناحًا برصده لرحلة الهجرة 
السنوية للصقور، حيث أظهرت دراسات التتبع جناح 

أثنى صقر الشاهني يف قطعها مسافة 40 ألف كيلومتر 
خالل ثالث سنوات مستمرة من الهجرة، حيث مت 

رصد أثنى الشاهني لثالث مرات متتالية تزور الدولة 
يف مواسم هجرتها، وبهذا الرقم تكون أنثى صقر 

الشاهني قد قطعت أطول وأبعد مسافة من أي صقر 
آخر يحمل جهاز تتبع يف تاريخ برنامج اإلطالق.

وهذه الرحلة الطويلة لهذه الشاهني وقدرتها على 
التحمل ومثابرتها على الهجرة، جعلتها رمزًا لرؤية 

الشيخ زايد للعالقة املستدامة بني اإلنسان والطبيعة، 
وشاهدًا على 28 عامًا من اجلهود املتصلة لزيادة 

أعداد هذه املخلوقات املهيبة، ومؤشرًا لنجاح برنامج 
اإلطالق يف إنقاذ األنواع املعرضة للخطر، معززًا 
تقليدًا عريقًا ميتد عمره إلى نحو 8 آالف عام.

رحلة مدهشة إلى سيبيريا
وانخرطت أنثى صقر الشاهني يف برنامج الشيخ زايد 
إلطالق الصقور ألول مرة يف عام 2018، وبعد إعادة 

تأهيلها والعناية الالزمة بها مت نقلها إلى كازاخستان 
ليتَم إطالقها يف مناطق انتشارها ومعابر هجرتها من 

اجلنوب إلى الشمال. وبعد إطالق الشاهني سجل جهاز 
التتبع اخلاص بها رحلة مدهشة إلى سيبيريا، حيث 

قضت الصيف يف واحدة من أبعد املناطق الشمالية 
على احمليط املتجمد الشمالي، لتغدو هذه الشاهني 

من أهم الصقور امللهمة لدراسة أمناط هجرة الشاهني 
يف إطار برنامج الشيخ زايد إلطالق الصقور.

من روسيا إلى سلطنة ُعمان
ويف نهاية الصيف، حلقت جنوبًا عبر روسيا 

وكازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان، مرورًا بإيران 
لينتهي بها املطاف على ضفاف بحر العرب يف سلطنة 

ُعمان حيث أمسك بها بعض الصيادين. ولكنهم 
سرعان ما أعادوها إلى البرنامج عندما اكتشفوا 
من احللقة التي تزين ساقها أنها جزء من برنامج 

الشيخ زايد إلطالق الصقور. فعلى الرغم من أن هذه 
الشاهني كانت ستكون رفيقًا عزيزًا لهؤالء الصقارين، 

إال أنهم كانوا على وعي تام بالدور احليوي للبرنامج.
وبعد إعادتها إلى برنامج اإلطالق، ُأعيد تأهيل أنثى 

الشاهني ومت إطالقها مرة أخرى يف كازاخستان ويف 
نفس موقع إطالق العام السابق، لتهاجر مرة أخرى 

شمااًل وقضت الصيف يف سيبيريا يف مناطق تكاثرها 
بالقرب من احمليط املتجمد الشمالي، 

وعندما بدأ الطقس بالتغير وهبت 
الرياح الباردة يف نهاية فصل الصيف، 

حلقت جنوبًا مرة أخرى وعادت 
إلى حيث مت اإلمساك بها يف 
العام السابق. بيد أنها أمضت 
الشتاء هذه املرة بالقرب من 

حدود دولة اإلمارات العربية 
املتحدة مع سلطنة ُعمان، 

لتعود يف الربيع إلى سيبيريا 
للتكاثر.

الرحلة الثالثة
ويف خريف 2020، راقب الباحثون يف برنامج الشيخ 

زايد إلطالق الصقور تقدم الشاهني جنوبًا نحو شبه 
اجلزيرة العربية للعام الثالث على التوالي لتستقر يف 
نفس موقع العام السابق. ويف أواخر ديسمبر من ذلك 
العام، تلقى فريق برنامج الشيخ زايد إلطالق الصقور 
مكاملة من اثنني من الصقارين اإلماراتيني املوجودين 

يف املنطقة املتاخمة للحدود مع ُعمان. فبينما كان 
أحد صقورهم يطارد فريسته، اصطدم بها صقر آخر 

يف اجلو مما أدى إلى مقتل صقرهم. ولدى اصطياد 
الصقر اآلخر أدركوا أنه جزء من برنامج الشيخ 

زايد إلطالق الصقور. وعادت أنثى الشاهني ليبدأ 
حتضيرها مرة أخرى لإلطالق يف كازاخستان خالل 

الربيع املقبل، إال أنها لقيت حتفها، لتتوقف رحلة 
هجرتها وتبدأ قصص جناح جديدة لهجرة صقور 

الشاهني.

استمرارية

رحلة اإلطالق

الترقيم

الحياة البرية

والستمرارية جناح البرنامج، شجعت 
هيئة البيئة وشركاؤها جميع 

الصقارين واملهتمني باحلياة البرية 
على املشاركة بالصقور البرية من 

نوعي احلر والشاهني وحثتهم على 
تسليمها إلى مستشفى أبوظبي 

للصقور بعد انتهاء موسم الصيد أو 
يف أي وقت من السنة، ليتم فحصها 

وتأهيلها وإطالقها وفق النظم 
والبروتوكوالت العلمية املتبعة لتعزيز 

احلياة البرية ودعم جهود احملافظة 
على الصقور يف مواطنها الطبيعية.

وبدأت االستعدادات لبرنامج اإلطالق 
والذي سيكون يف مايو املقبل، حتت 

إشراف مستشفى أبوظبي للصقور 
والصندوق الدولي للحفاظ على 

احلبارى. وتتم دعوة الصقارين 
للمشاركة يف البرنامج بتقدمي الصقور 

التي يودون إطالقها إلى املستشفى.
ومن خالل معرض أبوظبي الدولي 

للصيد والفروسية، خصص الصندوق 
الدولي للحفاظ على احلبارى جانبًا 

من اجلناح للتوعية ببرنامج الشيخ 
زايد إلطالق الصقور والتوضيح 

للصقارين بشأن أهمية املشاركة يف 
البرنامج والتبرع بالصقور التي لديهم.

يتم االستعداد لبرنامج اإلطالق 
قبل نهاية موسم القنص السنوي 

حتت إشراف هيئة البيئة - أبوظبي 
والصندوق الدولي للحفاظ على 

احلبارى الذي يقوم بالتنسيق وإدارة 
عمليات التتبع الفضائي وتنفيذ 

العمليات مع الشركاء الدوليني. ويتولى 
مستشفى أبوظبي للصقور تأهيل 

الصقور املرشحة لإلطالق.
ويحدد البرنامج توقيت اإلطالق 
ليناسب موسم هجرة الصقور إلى 

مناطق التكاثر، ويتم اختيار املناطق 
بعناية فائقة من بني املواقع اآلمنة 

التي تقع على مسارات الهجرة.
كما تخضع الصقور قبل إطالقها 

إلى برنامج مكثف يتضمن اإلشراف 
البيطري والفحص للتأكد من خلوها 
من أي التهابات جرثومية أو طفيلية 

أو فيروسية.
وتخضع الصقور املختارة لتمارين 

يومية لرفع لياقتها، تستمر أسابيع 
عدة، يتم خاللها تزويدها بغذاء 

خاص لزيادة وزنها من أجل حتسني 
فرص بقائها خالل الفترة احلرجة 

إلعادة التكيف مع الطبيعة، والتي قد 
متتد ملدة أسبوعني بعد اإلطالق.

ويحتفظ املستشفى بجميع الصقور 
غير اجلاهزة لإلطالق -وتكون عادة 

بأعداد قليلة- ليعاد تأهيلها وإطالقها 
يف األعوام التالية. وبالرغم من حجم 

العمل املطلوب، فإن البرنامج يحرص 
على عدم إطالق أي طيور إال إذا كانت 

من أصل بري خالص وكانت الئقة 
متامًا من الناحية الصحية. كما يتم 

احلصول على التراخيص الالزمة 
لنقل الصقور من اإلمارات إلى مواقع 

اإلطالق بناء على اتفاقية االجتار 
الدولي يف احليوانات والنباتات املهددة 

باالنقراض املعروفة بـ»سايتس«.

يخصص لكل صقر رقم متسلسل على 
حلقة يف رجله ويف شريحة إلكترونية 

تتم زراعتها حتت اجللد وتتم قراءة 
معلوماتها مباسح ضوئي خاص 

لتحديد هوية الطير يف حالة وقوعه 
يف األسر.

كما يتم نقل الصقور وفق بروتوكول 
دقيق ُتراعى فيه سالمة الصقور 

وراحتها ووصولها يف موعد مناسب 
لإلطالق، ويتم رش الصقور باملاء 

للمحافظة على هدوئها وبرودة 
أجسامها طوال الرحلة.

ويساهم شركاء البرنامج يف دول 
اإلطالق يف املساندة الفنية والعلمية 
واإلدارية، ويعاد فحص الصقور عند 

وصولها وتقاس أوزانها ويتم التأكد من 
عدم إصابتها باجلفاف وعدم وجود 

كسور يف أرياشها. ويتم إطالق الصقور 
اجلاهزة متامًا لتحظى بفرصة كاملة 

للعودة بسالم إلى الطبيعة.

يقوم أعضاء الفريق بفحص مختلف 
املواقع عبر مئات األميال. ويبحثون 
عن األماكن املناسبة التي توفر بيئة 

مالئمة للصقر ليبدأ يف االعتماد على 
نفسه منذ اللحظة األولى وينخرط 
يف االفتراس لتأمني بقائه. وميكن أن 
تكون تلك املواقع بالقرب من مصادر 

املياه أو اجلبال أو السهول.
ويقوم فريق العمل بإعادة مسح 

املنطقة املختارة للتأكد من خلوها من 
املخاطر وحتديد اجتاه الرياح والبحث 

عن أي جوارح منافسة مثل طيور 
العقاب الكبيرة. وبذلك، تتاح للصقور 
أفضل فرصة للبقاء يف احلياة البرية.

كما ساهمت التكنولوجيا احلديثة يف 
تتبع حتركات الصقور بعد إطالقها 

للتعرف على مقدرتها على البقاء 
والتكيف مع الطبيعة، حيث يتم 

اختيار عينة من الصقور وتزويدها 
بأجهزة تتبع متصلة باألقمار 

الصناعية تعمل بالطاقة الشمسية. 
وتوفر هذه األجهزة إمكانية تتبع 

الصقور حتى تنتهي صالحية 
البطاريات التي تزودها بالطاقة والتي 

يصل عمرها االفتراضي إلى 3 - 5 
سنوات.

وتوفر أجهزة التتبع بيانات حيوية 
حول املوقع واالرتفاع ودرجة حرارة 

اجلسم. ويتم بث هذه البيانات 
يوميًا عبر األقمار الصناعية، حيث 

تتم تصفيتها وإرسالها عبر البريد 
اإللكتروني إلى املركز الوطني لبحوث 

الطيور التابع للصندوق الدولي 
للحفاظ على احلبارى يف أبوظبي. 

وبذلك جنح البرنامج يف جمع بيانات 
دقيقة من خالل تتبع مجموعة من 

الصقور لفترات متفاوتة بعد اإلطالق.
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هالة الخياط )أبوظبي(

تواصل دولة اإلمارات العربية المتحدة ريادتها العالمية في المحافظة على الطبيعة وحماية أنواع 

الحياة الفطرية، ونجحت من خالل برنامج الشيخ زايد إلطالق الصقور في المحافظة على التوازن الطبيعي 

للصقور، وديمومة رياضة الصيد بالصقور بأفضل الممارسات العالمية المستدامة، تحت رعاية صاحب 

السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل 

نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي.

وخالل الـ28 سنة الماضية أعاد البرنامج 2155 صقرًا إلى الطبيعة، ليواصل تحقيق رؤية برنامج الشيخ 

زايد إلطالق الصقور في تحقيق االستدامة البيئية وحماية التنوع البيولوجي، والمحافظة على األنواع 

المهمة في التراث اإلنساني وتخفيف تأثير المخاطر التي تواجهها، مسجاًل أطول رحلة هجرة ألنثى صقر 

الشاهين بقطعها مسافة 40 ألف كيلومتر خالل 3 سنوات مع رصد عودتها لمنطقة الخليج العربي ضمن 

مسار هجرتها.

إطــــــــــــالق الصقـــــــــور ذات األصــــــول البــــــريــــــــــة
 الخالصـــــــة بشــــــــرط أن تكــــون الئقــــة صحيـــــــــًا

إعـــــــــــــــــــادة تمديـــــــــــــــــد ملـــــــــــــــــف الصقــــــــــــــــارة 
للمــــــــرة الرابعــــــــــــة فــــــــــــــــي »اليونسكـــــــــــــــــو«

 أوضح محمد صالح البيضاني، املدير التنفيذي 
لبرنامج الشيخ زايد إلطالق الصقور، أن عدد 
الصقور التي أعادها البرنامج إلى البرية منذ 

تأسيسه وحتى العام اجلاري وصل إلى 2155 
طائرًا من صقور احلر والشاهني املعرضة للمخاطر 

يف البرية.
وقال إن برنامج الشيخ زايد إلطالق الصقور 
مبادرة واعية ومتقدمة يف رؤيتها وتطبيقها 

واعتمادها على أحدث األبحاث واملفاهيم العلمية 
والتقنيات احلديثة يف االتصاالت والدراسات 

العلمية والبيئية، حيث تخضع الصقور املرشحة 
لإلطالق الختبارات وفحوص بيطرية دقيقة، 

ويعاد تأهيلها وتدريبها الستعادة حالة التوحش 
الطبيعي ورفع مستوى لياقتها البدنية، قبل أن 
يتم ترقيمها ونقلها وإطالقها يف أجزاء مناسبة 

من مواطن تكاثرها وممرات هجرتها لضمان 
سالمتها وجناحها يف االفتراس والهجرة والتزاوج 

مع أقرانها املطابقة لها يف األصول الوراثية.
وأضاف »تعلمنا من البرنامج كيفية متييز أنواع 

وسالالت الصقور بخصائصها الشكلية والوراثية، 
وتعلمنا الكثير عن مواطن تكاثرها ومواعيد 

ومسارات هجرتها عبر البحار والوهاد وبني 
الشعاب وسفوح اجلبال والهضاب من أقصى آسيا 

وأوروبا إلى أفريقيا مرورًا باخلليج وشبه اجلزيرة 
العربية«.

وأشار البيضاني إلى النجاحات التي حتققت من 
خالل البرنامج ومنها الوصول إلى مناطق نائية 

وبعيدة يف أقاصي األرض، ما كان لنا أن نبلغها 
لوال حرصنا على جناح صقور البرنامج يف العودة 

إلى املناطق التي جتد فيها املأوى اآلمن واملناخ 

املالئم والفرائس الوفيرة.
وبدأ البرنامج بأول إطالق له يف إقليم بلوشستان 
الباكستاني بالتعاون مع الصندوق الدولي لصون 

الطبيعة فرع باكستان. وتوالت اإلطالقات يف 
باكستان ودول أخرى إلى أن استقر البرنامج يف 
كازاخستان يف عام 2009، ليداوم على اإلطالق 

السنوي لصقوره هناك، ما عدا عام 2020 الذي 
انتقل فيه إلى أوزبكستان بسبب صعوبات متعلقة 

بترتيبات مكافحة الوباء العاملي لـ»كوفيد - 19«.
وباستقراره يف كازاخستان، توثق ارتباط برنامج 

الشيخ زايد إلطالق الصقور بالصندوق الدولي 
للحفاظ على احلبارى الذي يحتفظ يف هذا 
البلد بعالقات تعاون وعمل وثيقة متتد إلى 

تسعينيات القرن املاضي، حينما أكدت الدراسات 
واألبحاث وبيانات التتبع الفضائي للحبارى 

اآلسيوية أهمية كازاخستان كموطن ونقطة 
ارتكاز محوري للحبارى اآلسيوية املتكاثرة 

واملهاجرة التي يصل بعضها إلى اإلمارات 
وبقية دول املنطقة، وتطورت هذه الشراكة 

إلى إجراء األبحاث وأعمال البحث امليداني 
املشترك، وإلى جهود احملافظة على األنواع 

وحماية املوائل الطبيعية. وتكللت بإنشاء فرع 
للصندوق الدولي للحفاظ على احلبارى يف 

كازاخستان وإنشاء املركز األكبر واألكثر تطورًا 
للمحافظة على احلبارى اآلسيوية، وهو مركز 

الشيخ خليفة إلكثار احلبارى- كازاخستان، 
والذي يضم حتت مظلته العديد من املنشآت 

البيئية واملجتمعية لدعم االقتصادات 
واملجتمعات احمللية.

بينت الدكتورة مارجريت غابرييل 
مولر، مدير مستشفى أبوظبي للصقور، 

أن مستشفى أبوظبي للصقور يتولى 
إجراء املراقبة البيطرية وإعادة تأهيل 

الصقور البرية لإلطالق، وكذلك تثبيت 
أجهزة التتبع عبر األقمار الصناعية 

ملراقبة مسارات هجرتها وتوفير البيانات 
حول معدالت بقائها على قيد احلياة.

وقالت إن »البرنامج ساهم يف فهم ما 
إذا كانت الطيور املهاجرة مثل الشاهني 

والصقر احلر ميكن أن حتافظ على 
نفس مسارات الهجرة املعتادة. ونأمل من 
خالل ذلك يف أن نكون مبثابة مساعدة 

وخط أساسي لتطوير املبادئ اإلرشادية 
الدولية إلعادة تأهيل الصقور«.

تأهيل الصقور 
البــــــريـــــــة

 أنماط الهجرة
كما يؤكد استمرار البرنامج 

يف حتقيق أهدافه خالل 28 
عامًا على إميان دولة اإلمارات 

بقضايا البيئة واحملافظة 
عليها وتشجيع ودعم البحوث 

واستخدام أحدث التقنيات 
والوسائل العلمية إلكثار 

الطيور البرية وزيادة أعدادها 
يف الطبيعة حيث غطت 

عمليات اإلطالق مناطق 
انتشار صقور احلر والشاهني 

يف باكستان وقرغيزستان 
وإيران وكازاخستان، وذلك 

ضمن استراتيجية تهدف إلى 
احلفاظ على الصقور ودراسة 

أمناط هجرتها وزيادة أعدادها 
يف الطبيعة.

وأشارت الظاهري إلى أن 
البرنامج ساهم يف توفير 

أكبر قدر ممكن من املعلومات 
املتعلقة بأمناط هجرة الطيور 

ملساعدة العلماء يف احلصول 
على معلومات علمية ودقيقة 

حول هذه األنواع، وبشكل 
خاص صقور احلر والشاهني. 

وقد ساهم إدخال أجهزة 
التتبع عبر األقمار الصناعية 

يف دراسات الصقور بشكل 
كبير يف حتديد مسارات 

الهجرة وتوزيعها اجلغرايف 
وبيولوجيتها، باإلضافة 

إلى حتديد أماكن تكاثرها 
ودراسة املخاطر التي تهدد 

وجودها ودراسة مقدرتها على 
البقاء واالنتشار والتكيف 

واالندماج مرة أخرى يف احلياة 
البرية وتقييم النجاح الكلي 

لعملية اإلطالق من أجل 
اإلعداد األفضل لإلطالقات 

املستقبلية، األمر الذي جعل 
حكومة أبوظبي من املساهمني 

الرئيسني يف جهود احملافظة 
على رياضة الصيد بالصقور 

كتراث مهم يف املنطقة العربية.
وأكدت استمرارية »الهيئة«، 

مبتابعة من سمو الشيخ حمدان 
بن زايد آل نهيان ممثل احلاكم 

يف منطقة الظفرة، رئيس 
مجلس إدارة هيئة البيئة 

- أبوظبي، باإلشراف على 
تنفيذ البرنامج للتعرف على 
املزيد من املعلومات عن هذه 

األنواع، ووضع اخلطط والبرامج 
حلمايتها وزيادة أعدادها 

يف الطبيعة، باالشتراك مع 
الصندوق الدولي للحفاظ على 

احلبارى املسؤول عن اجلوانب 
الفنية وامليدانية، ومستشفى 
أبوظبي للصقور الذي يتولى 

توفير اخلدمات البيطرية.

تمييز أنواع وسالالت 
الصقور بخصائصها 
الشكلية والوراثية

محمد البيضاني

اإلمارات خط أساسي 
لتطوير المبادئ الدولية 

إلعادة التأهيل  

مارجريت مولير

قطعت 40 ألف 
كيلـــومتــــر طيرانًا

إطالق 2155 
صقرًا بريًا إلى 
الطبيعة خالل 
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عــامـــــًا

البرنامج يوفر للعلماء 
معلومات علمية دقيقة 
حول هجرة صقور الحر 

والشاهين

شيخة الظاهري

أبوظبي )االتحاد(

أكد معالي محمد أحمد البواردي املشرف العام على 
برنامج الشيخ زايد إلطالق الصقور، أن البرنامج يجسد 

قيمة عليا للوفاء اإلنساني، جتعل الصقار مفعمًا بإحساس 
صادق بأنه يعيد للطبيعة ما يستعيره منها، وبأنه يساهم يف 

حفظ التوازن بني الكائنات واملصادر الطبيعية. وهكذا أصبح الكثير 
من الصقارين اليوم فخورين باملشاركة يف هذا البرنامج الذي 

يستمر سنويًا دون انقطاع.
وقال معالي البواردي »إنه لشرف عظيم لنا أن نسير على خطى 

والدنا املؤسس، جامعني بني غاياتنا النبيلة يف احلفاظ على تراثنا الوطني 
واحملافظة على بيئتنا بنباتاتها وحيواناتها وموائلها الطبيعية«.

وأضاف أن املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه اهلل، كان حريصًا على 
إعادة صقور الصيد إلى البرية بعد انتهاء موسم الصيد، اتباعًا لتقليد وإرث أجداده 

واألقرب إلى فطرته وحسه املرهف بالكائنات احلية. ولم يكتِف بذلك، بل وجه، رحمه 
اهلل، منذ عام 1995 بإنشاء برنامج مؤسسي يضع اآلليات والوسائل واإلجراءات واملعايير 

القياسية التي تضمن حتقيق الهدف األسمى لإلطالق، وهو رفد الطبيعة بصقور تعود لبيئتها 
البرية وبحالة متكنها من البقاء والتكاثر وتعزيز مجموعاتها البرية.

وأكد معالي البواردي، أن املغفور له كان لديه إميان قاطع بأن اللحاق بركب العالم املتقدم ال يتطلب 
التخلي عن هويتنا وتراثنا، كما ال يتطلب تدمير بيئتنا واإلخالل بتوازنها الطبيعي، فغرس يف نفوسنا 

التشبث بالتقاليد املستدامة النابعة من تراثنا وقيمنا النبيلة.

»أنثى الشاهين« 

رصـــــــــــــــد البرنــــامـــــــج 
زيارتها للدولــــة ثالث 
مرات متتاليـــة فـــــــي 
مواســــم هجـــــرتهــــــــا

محمد البواردي: البرنامج يجسد 
قيمـــة عليــا للوفـــــاء اإلنســــــــاني

حمايـــــة رياضة الصيد بالصقور بأفضل الممارسات حمايـــــة رياضة الصيد بالصقور بأفضل الممارسات 
العالميــــــــــة فـــي اإلطــــالق وإعـــــــادة التـــــوطيـــــــــــنالعالميــــــــــة فـــي اإلطــــالق وإعـــــــادة التـــــوطيـــــــــــن

الصقــــــــارة العربيـــــــة تــــراث إنســــــــانـــــي يربط بيــــــن الصقــــــــارة العربيـــــــة تــــراث إنســــــــانـــــي يربط بيــــــن 
اإلنســان والطبيعـة ويعــزز نهج الصيـد المستـــداماإلنســان والطبيعـة ويعــزز نهج الصيـد المستـــدام



تقنيات حديثة في االتصاالت.. واختبارات وفحـوص بيطريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة دقيقة

النهج  إطـــار  ــي  ف الــصــقــور  إطـــاق  ــم  ــت وي
في  المتأصلة  العربية  للصقارة  المستدام 
الصقارون  دأب  قــرون،  مدى  فعلى  التراث. 
الصقور  ببعض  اإلمــســاك  على  المحليون 
شبه  مناطق  في  مرورها  أثناء  خريفاً  البرية 
من  هجرتها  رحلة  ضمن  العربية  الجزيرة 
الوسطى  وآسيا  روسيا  في  تكاثرها  مواقع 

أفريقيا. اشتائها في  نحو مناطق 
للتدريب  الطيور تخضع  تلك  كانت  ثم  ومن 
على صيد الطرائد المفضلة لدى الصقارين 
الحبارى  مثل  العربية،  الــجــزيــرة  شبه  فــي 
ومع  البرية.  واألرانـــب  الصخري  والــكــروان 
بسبب  الربيع  فــي  الــطــرائــد  أعـــداد  تــراجــع 
يعاد  تكاثرها،  مــواقــع  إلــى  عــائــدة  هجرتها 

البرية. إطاق الصقور نحو 
هذا  اليوم  المحليون  الصقارون  ويواصل 
الحياة  استدامة  يعزز  الذي  العريق  التقليد 
مع  الصقور  من  مجموعات  بإطاق  الفطرية 
زايد  الشيخ  برنامج  إطــار  في  الربيع  حلول 

الصقور. إلطاق 
الصقارة بتراث  »اليونسكو«  اعتراف 

زايد إلطاق  الشيخ  برنامج  استطاع  ولقد 
هيئة  تنفيذه  على  تــشــرف  الــذي  الــصــقــور، 
الــبــيــئــة - أبــوظــبــي مــع الــصــنــدوق الــدولــي 
الجوانب  يتولى  الذي  الحبارى  على  للحفاظ 
أبــوظــبــي  ومستشفى  والــمــيــدانــيــة،  الــفــنــيــة 
ــذي يــتــولــى تــوفــيــر الــخــدمــات  ــ لــلــصــقــور ال
تراث  العربية  الصقارة  أن  إثبات  البيطرية، 
النبل  معاني  أســمــى  على  يحتوي  إنــســانــي 
ويستحق  والطبيعة،  اإلنسان  بين  واالرتباط 
ــارات  ــ اإلم حققته  ــذي  الـ اإلنــجــاز  بــجــدارة 
ملف  إعــداد  في  معها  تعاونت  التي  والــدول 
نجح  ــذي  ــ والـ  ،2010 عـــام  فـــي  الــصــقــارة 
األمــم  منظمة  اعــتــراف  على  الحصول  فــي 

والثقافة  والعلوم  للتربية  المتحدة 
ــة الــصــيــد  ــأهــمــي »الـــيـــونـــســـكـــو« ب
وتم  العالمي،  التراث  في  بالصقور 
التراث  قائمة  في  الصقارة  إدراج 

لإلنسانية. المادي  غير  الثقافي 
الماضي  ديسمبر  فــي  ــارات  اإلمـ وحققت 
ملف  تمديد  إعادة  في  يتمثل  جديداً  إنجازاً 
التمثيلية  القائمة  في  الرابعة  للمرة  الصقارة 
منظمة  فــي  الــمــادي  غير  الثقافي  لــلــتــراث 
ليصبح  »اليونسكو«  والثقافة  والعلم  التربية 
حول  من  دولة   24 المشاركة  الدول  إجمالي 

6 دول جديدة للملف. العالم، بعد انضمام 
الظاهري  ســالــم  شيخة  الــدكــتــورة  وقــالــت 
األمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، إن برنامج 
الشيخ زايد إلطاق الصقور منذ إطاقه عام 
والتأكيد  النجاح  تحقيق  في  استمر   ،1995
على أهميته كأحد البرامج الرائدة في العالم 
الثاقبة  الــرؤيــة  وعلى  ــواع،  األنـ على  للحفاظ 
آل  سلطان  بن  زايــد  الشيخ  له  للمغفور 
دولة  والتزام  ثــراه،  اهلل  طيب  نهيان، 
رياضة  بحماية  واهتمامها  ــارات  اإلم
والــحــفــاظ عليها  بــالــصــقــور  الــصــيــد 
العالمية  الممارسات  أفضل  باستخدام 

في اإلطاق وإعادة التوطين.
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سجل ريادة عالمية في استدامة الحياة الفطرية والتنوع البيولوجيسجل ريادة عالمية في استدامة الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي

»برنامــــج  »برنامــــج عــامًا مــــن التميــــز لـ عــامًا مــــن التميــــز لـ

الشيخ زايد إلطالق الصقـــور« الشيخ زايد إلطالق الصقـــور« 

سجل البرنامج تفردًا وجناحًا برصده لرحلة الهجرة 
السنوية للصقور، حيث أظهرت دراسات التتبع جناح 

أثنى صقر الشاهني يف قطعها مسافة 40 ألف كيلومتر 
خالل ثالث سنوات مستمرة من الهجرة، حيث مت 

رصد أثنى الشاهني لثالث مرات متتالية تزور الدولة 
يف مواسم هجرتها، وبهذا الرقم تكون أنثى صقر 

الشاهني قد قطعت أطول وأبعد مسافة من أي صقر 
آخر يحمل جهاز تتبع يف تاريخ برنامج اإلطالق.

وهذه الرحلة الطويلة لهذه الشاهني وقدرتها على 
التحمل ومثابرتها على الهجرة، جعلتها رمزًا لرؤية 

الشيخ زايد للعالقة املستدامة بني اإلنسان والطبيعة، 
وشاهدًا على 28 عامًا من اجلهود املتصلة لزيادة 

أعداد هذه املخلوقات املهيبة، ومؤشرًا لنجاح برنامج 
اإلطالق يف إنقاذ األنواع املعرضة للخطر، معززًا 
تقليدًا عريقًا ميتد عمره إلى نحو 8 آالف عام.

رحلة مدهشة إلى سيبيريا
وانخرطت أنثى صقر الشاهني يف برنامج الشيخ زايد 
إلطالق الصقور ألول مرة يف عام 2018، وبعد إعادة 

تأهيلها والعناية الالزمة بها مت نقلها إلى كازاخستان 
ليتَم إطالقها يف مناطق انتشارها ومعابر هجرتها من 

اجلنوب إلى الشمال. وبعد إطالق الشاهني سجل جهاز 
التتبع اخلاص بها رحلة مدهشة إلى سيبيريا، حيث 

قضت الصيف يف واحدة من أبعد املناطق الشمالية 
على احمليط املتجمد الشمالي، لتغدو هذه الشاهني 

من أهم الصقور امللهمة لدراسة أمناط هجرة الشاهني 
يف إطار برنامج الشيخ زايد إلطالق الصقور.

من روسيا إلى سلطنة ُعمان
ويف نهاية الصيف، حلقت جنوبًا عبر روسيا 

وكازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان، مرورًا بإيران 
لينتهي بها املطاف على ضفاف بحر العرب يف سلطنة 

ُعمان حيث أمسك بها بعض الصيادين. ولكنهم 
سرعان ما أعادوها إلى البرنامج عندما اكتشفوا 
من احللقة التي تزين ساقها أنها جزء من برنامج 

الشيخ زايد إلطالق الصقور. فعلى الرغم من أن هذه 
الشاهني كانت ستكون رفيقًا عزيزًا لهؤالء الصقارين، 

إال أنهم كانوا على وعي تام بالدور احليوي للبرنامج.
وبعد إعادتها إلى برنامج اإلطالق، ُأعيد تأهيل أنثى 

الشاهني ومت إطالقها مرة أخرى يف كازاخستان ويف 
نفس موقع إطالق العام السابق، لتهاجر مرة أخرى 

شمااًل وقضت الصيف يف سيبيريا يف مناطق تكاثرها 
بالقرب من احمليط املتجمد الشمالي، 

وعندما بدأ الطقس بالتغير وهبت 
الرياح الباردة يف نهاية فصل الصيف، 

حلقت جنوبًا مرة أخرى وعادت 
إلى حيث مت اإلمساك بها يف 
العام السابق. بيد أنها أمضت 
الشتاء هذه املرة بالقرب من 

حدود دولة اإلمارات العربية 
املتحدة مع سلطنة ُعمان، 

لتعود يف الربيع إلى سيبيريا 
للتكاثر.

الرحلة الثالثة
ويف خريف 2020، راقب الباحثون يف برنامج الشيخ 

زايد إلطالق الصقور تقدم الشاهني جنوبًا نحو شبه 
اجلزيرة العربية للعام الثالث على التوالي لتستقر يف 
نفس موقع العام السابق. ويف أواخر ديسمبر من ذلك 
العام، تلقى فريق برنامج الشيخ زايد إلطالق الصقور 
مكاملة من اثنني من الصقارين اإلماراتيني املوجودين 

يف املنطقة املتاخمة للحدود مع ُعمان. فبينما كان 
أحد صقورهم يطارد فريسته، اصطدم بها صقر آخر 

يف اجلو مما أدى إلى مقتل صقرهم. ولدى اصطياد 
الصقر اآلخر أدركوا أنه جزء من برنامج الشيخ 

زايد إلطالق الصقور. وعادت أنثى الشاهني ليبدأ 
حتضيرها مرة أخرى لإلطالق يف كازاخستان خالل 

الربيع املقبل، إال أنها لقيت حتفها، لتتوقف رحلة 
هجرتها وتبدأ قصص جناح جديدة لهجرة صقور 

الشاهني.

استمرارية

رحلة اإلطالق

الترقيم

الحياة البرية

والستمرارية جناح البرنامج، شجعت 
هيئة البيئة وشركاؤها جميع 

الصقارين واملهتمني باحلياة البرية 
على املشاركة بالصقور البرية من 

نوعي احلر والشاهني وحثتهم على 
تسليمها إلى مستشفى أبوظبي 

للصقور بعد انتهاء موسم الصيد أو 
يف أي وقت من السنة، ليتم فحصها 

وتأهيلها وإطالقها وفق النظم 
والبروتوكوالت العلمية املتبعة لتعزيز 

احلياة البرية ودعم جهود احملافظة 
على الصقور يف مواطنها الطبيعية.

وبدأت االستعدادات لبرنامج اإلطالق 
والذي سيكون يف مايو املقبل، حتت 

إشراف مستشفى أبوظبي للصقور 
والصندوق الدولي للحفاظ على 

احلبارى. وتتم دعوة الصقارين 
للمشاركة يف البرنامج بتقدمي الصقور 

التي يودون إطالقها إلى املستشفى.
ومن خالل معرض أبوظبي الدولي 

للصيد والفروسية، خصص الصندوق 
الدولي للحفاظ على احلبارى جانبًا 

من اجلناح للتوعية ببرنامج الشيخ 
زايد إلطالق الصقور والتوضيح 

للصقارين بشأن أهمية املشاركة يف 
البرنامج والتبرع بالصقور التي لديهم.

يتم االستعداد لبرنامج اإلطالق 
قبل نهاية موسم القنص السنوي 

حتت إشراف هيئة البيئة - أبوظبي 
والصندوق الدولي للحفاظ على 

احلبارى الذي يقوم بالتنسيق وإدارة 
عمليات التتبع الفضائي وتنفيذ 

العمليات مع الشركاء الدوليني. ويتولى 
مستشفى أبوظبي للصقور تأهيل 

الصقور املرشحة لإلطالق.
ويحدد البرنامج توقيت اإلطالق 
ليناسب موسم هجرة الصقور إلى 

مناطق التكاثر، ويتم اختيار املناطق 
بعناية فائقة من بني املواقع اآلمنة 

التي تقع على مسارات الهجرة.
كما تخضع الصقور قبل إطالقها 

إلى برنامج مكثف يتضمن اإلشراف 
البيطري والفحص للتأكد من خلوها 
من أي التهابات جرثومية أو طفيلية 

أو فيروسية.
وتخضع الصقور املختارة لتمارين 

يومية لرفع لياقتها، تستمر أسابيع 
عدة، يتم خاللها تزويدها بغذاء 

خاص لزيادة وزنها من أجل حتسني 
فرص بقائها خالل الفترة احلرجة 

إلعادة التكيف مع الطبيعة، والتي قد 
متتد ملدة أسبوعني بعد اإلطالق.

ويحتفظ املستشفى بجميع الصقور 
غير اجلاهزة لإلطالق -وتكون عادة 

بأعداد قليلة- ليعاد تأهيلها وإطالقها 
يف األعوام التالية. وبالرغم من حجم 

العمل املطلوب، فإن البرنامج يحرص 
على عدم إطالق أي طيور إال إذا كانت 

من أصل بري خالص وكانت الئقة 
متامًا من الناحية الصحية. كما يتم 

احلصول على التراخيص الالزمة 
لنقل الصقور من اإلمارات إلى مواقع 

اإلطالق بناء على اتفاقية االجتار 
الدولي يف احليوانات والنباتات املهددة 

باالنقراض املعروفة بـ»سايتس«.

يخصص لكل صقر رقم متسلسل على 
حلقة يف رجله ويف شريحة إلكترونية 

تتم زراعتها حتت اجللد وتتم قراءة 
معلوماتها مباسح ضوئي خاص 

لتحديد هوية الطير يف حالة وقوعه 
يف األسر.

كما يتم نقل الصقور وفق بروتوكول 
دقيق ُتراعى فيه سالمة الصقور 

وراحتها ووصولها يف موعد مناسب 
لإلطالق، ويتم رش الصقور باملاء 

للمحافظة على هدوئها وبرودة 
أجسامها طوال الرحلة.

ويساهم شركاء البرنامج يف دول 
اإلطالق يف املساندة الفنية والعلمية 
واإلدارية، ويعاد فحص الصقور عند 

وصولها وتقاس أوزانها ويتم التأكد من 
عدم إصابتها باجلفاف وعدم وجود 

كسور يف أرياشها. ويتم إطالق الصقور 
اجلاهزة متامًا لتحظى بفرصة كاملة 

للعودة بسالم إلى الطبيعة.

يقوم أعضاء الفريق بفحص مختلف 
املواقع عبر مئات األميال. ويبحثون 
عن األماكن املناسبة التي توفر بيئة 

مالئمة للصقر ليبدأ يف االعتماد على 
نفسه منذ اللحظة األولى وينخرط 
يف االفتراس لتأمني بقائه. وميكن أن 
تكون تلك املواقع بالقرب من مصادر 

املياه أو اجلبال أو السهول.
ويقوم فريق العمل بإعادة مسح 

املنطقة املختارة للتأكد من خلوها من 
املخاطر وحتديد اجتاه الرياح والبحث 

عن أي جوارح منافسة مثل طيور 
العقاب الكبيرة. وبذلك، تتاح للصقور 
أفضل فرصة للبقاء يف احلياة البرية.

كما ساهمت التكنولوجيا احلديثة يف 
تتبع حتركات الصقور بعد إطالقها 

للتعرف على مقدرتها على البقاء 
والتكيف مع الطبيعة، حيث يتم 

اختيار عينة من الصقور وتزويدها 
بأجهزة تتبع متصلة باألقمار 

الصناعية تعمل بالطاقة الشمسية. 
وتوفر هذه األجهزة إمكانية تتبع 

الصقور حتى تنتهي صالحية 
البطاريات التي تزودها بالطاقة والتي 

يصل عمرها االفتراضي إلى 3 - 5 
سنوات.

وتوفر أجهزة التتبع بيانات حيوية 
حول املوقع واالرتفاع ودرجة حرارة 

اجلسم. ويتم بث هذه البيانات 
يوميًا عبر األقمار الصناعية، حيث 

تتم تصفيتها وإرسالها عبر البريد 
اإللكتروني إلى املركز الوطني لبحوث 

الطيور التابع للصندوق الدولي 
للحفاظ على احلبارى يف أبوظبي. 

وبذلك جنح البرنامج يف جمع بيانات 
دقيقة من خالل تتبع مجموعة من 

الصقور لفترات متفاوتة بعد اإلطالق.
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تواصل دولة اإلمارات العربية المتحدة ريادتها العالمية في المحافظة على الطبيعة وحماية أنواع 

الحياة الفطرية، ونجحت من خالل برنامج الشيخ زايد إلطالق الصقور في المحافظة على التوازن الطبيعي 

للصقور، وديمومة رياضة الصيد بالصقور بأفضل الممارسات العالمية المستدامة، تحت رعاية صاحب 

السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل 

نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي.

وخالل الـ28 سنة الماضية أعاد البرنامج 2155 صقرًا إلى الطبيعة، ليواصل تحقيق رؤية برنامج الشيخ 

زايد إلطالق الصقور في تحقيق االستدامة البيئية وحماية التنوع البيولوجي، والمحافظة على األنواع 

المهمة في التراث اإلنساني وتخفيف تأثير المخاطر التي تواجهها، مسجاًل أطول رحلة هجرة ألنثى صقر 

الشاهين بقطعها مسافة 40 ألف كيلومتر خالل 3 سنوات مع رصد عودتها لمنطقة الخليج العربي ضمن 

مسار هجرتها.

إطــــــــــــالق الصقـــــــــور ذات األصــــــول البــــــريــــــــــة
 الخالصـــــــة بشــــــــرط أن تكــــون الئقــــة صحيـــــــــًا

إعـــــــــــــــــــادة تمديـــــــــــــــــد ملـــــــــــــــــف الصقــــــــــــــــارة 
للمــــــــرة الرابعــــــــــــة فــــــــــــــــي »اليونسكـــــــــــــــــو«

 أوضح محمد صالح البيضاني، املدير التنفيذي 
لبرنامج الشيخ زايد إلطالق الصقور، أن عدد 
الصقور التي أعادها البرنامج إلى البرية منذ 

تأسيسه وحتى العام اجلاري وصل إلى 2155 
طائرًا من صقور احلر والشاهني املعرضة للمخاطر 

يف البرية.
وقال إن برنامج الشيخ زايد إلطالق الصقور 
مبادرة واعية ومتقدمة يف رؤيتها وتطبيقها 

واعتمادها على أحدث األبحاث واملفاهيم العلمية 
والتقنيات احلديثة يف االتصاالت والدراسات 

العلمية والبيئية، حيث تخضع الصقور املرشحة 
لإلطالق الختبارات وفحوص بيطرية دقيقة، 

ويعاد تأهيلها وتدريبها الستعادة حالة التوحش 
الطبيعي ورفع مستوى لياقتها البدنية، قبل أن 
يتم ترقيمها ونقلها وإطالقها يف أجزاء مناسبة 

من مواطن تكاثرها وممرات هجرتها لضمان 
سالمتها وجناحها يف االفتراس والهجرة والتزاوج 

مع أقرانها املطابقة لها يف األصول الوراثية.
وأضاف »تعلمنا من البرنامج كيفية متييز أنواع 

وسالالت الصقور بخصائصها الشكلية والوراثية، 
وتعلمنا الكثير عن مواطن تكاثرها ومواعيد 

ومسارات هجرتها عبر البحار والوهاد وبني 
الشعاب وسفوح اجلبال والهضاب من أقصى آسيا 

وأوروبا إلى أفريقيا مرورًا باخلليج وشبه اجلزيرة 
العربية«.

وأشار البيضاني إلى النجاحات التي حتققت من 
خالل البرنامج ومنها الوصول إلى مناطق نائية 

وبعيدة يف أقاصي األرض، ما كان لنا أن نبلغها 
لوال حرصنا على جناح صقور البرنامج يف العودة 

إلى املناطق التي جتد فيها املأوى اآلمن واملناخ 

املالئم والفرائس الوفيرة.
وبدأ البرنامج بأول إطالق له يف إقليم بلوشستان 
الباكستاني بالتعاون مع الصندوق الدولي لصون 

الطبيعة فرع باكستان. وتوالت اإلطالقات يف 
باكستان ودول أخرى إلى أن استقر البرنامج يف 
كازاخستان يف عام 2009، ليداوم على اإلطالق 

السنوي لصقوره هناك، ما عدا عام 2020 الذي 
انتقل فيه إلى أوزبكستان بسبب صعوبات متعلقة 

بترتيبات مكافحة الوباء العاملي لـ»كوفيد - 19«.
وباستقراره يف كازاخستان، توثق ارتباط برنامج 

الشيخ زايد إلطالق الصقور بالصندوق الدولي 
للحفاظ على احلبارى الذي يحتفظ يف هذا 
البلد بعالقات تعاون وعمل وثيقة متتد إلى 

تسعينيات القرن املاضي، حينما أكدت الدراسات 
واألبحاث وبيانات التتبع الفضائي للحبارى 

اآلسيوية أهمية كازاخستان كموطن ونقطة 
ارتكاز محوري للحبارى اآلسيوية املتكاثرة 

واملهاجرة التي يصل بعضها إلى اإلمارات 
وبقية دول املنطقة، وتطورت هذه الشراكة 

إلى إجراء األبحاث وأعمال البحث امليداني 
املشترك، وإلى جهود احملافظة على األنواع 

وحماية املوائل الطبيعية. وتكللت بإنشاء فرع 
للصندوق الدولي للحفاظ على احلبارى يف 

كازاخستان وإنشاء املركز األكبر واألكثر تطورًا 
للمحافظة على احلبارى اآلسيوية، وهو مركز 

الشيخ خليفة إلكثار احلبارى- كازاخستان، 
والذي يضم حتت مظلته العديد من املنشآت 

البيئية واملجتمعية لدعم االقتصادات 
واملجتمعات احمللية.

بينت الدكتورة مارجريت غابرييل 
مولر، مدير مستشفى أبوظبي للصقور، 

أن مستشفى أبوظبي للصقور يتولى 
إجراء املراقبة البيطرية وإعادة تأهيل 

الصقور البرية لإلطالق، وكذلك تثبيت 
أجهزة التتبع عبر األقمار الصناعية 

ملراقبة مسارات هجرتها وتوفير البيانات 
حول معدالت بقائها على قيد احلياة.

وقالت إن »البرنامج ساهم يف فهم ما 
إذا كانت الطيور املهاجرة مثل الشاهني 

والصقر احلر ميكن أن حتافظ على 
نفس مسارات الهجرة املعتادة. ونأمل من 
خالل ذلك يف أن نكون مبثابة مساعدة 

وخط أساسي لتطوير املبادئ اإلرشادية 
الدولية إلعادة تأهيل الصقور«.

تأهيل الصقور 
البــــــريـــــــة

 أنماط الهجرة
كما يؤكد استمرار البرنامج 

يف حتقيق أهدافه خالل 28 
عامًا على إميان دولة اإلمارات 

بقضايا البيئة واحملافظة 
عليها وتشجيع ودعم البحوث 

واستخدام أحدث التقنيات 
والوسائل العلمية إلكثار 

الطيور البرية وزيادة أعدادها 
يف الطبيعة حيث غطت 

عمليات اإلطالق مناطق 
انتشار صقور احلر والشاهني 

يف باكستان وقرغيزستان 
وإيران وكازاخستان، وذلك 

ضمن استراتيجية تهدف إلى 
احلفاظ على الصقور ودراسة 

أمناط هجرتها وزيادة أعدادها 
يف الطبيعة.

وأشارت الظاهري إلى أن 
البرنامج ساهم يف توفير 

أكبر قدر ممكن من املعلومات 
املتعلقة بأمناط هجرة الطيور 

ملساعدة العلماء يف احلصول 
على معلومات علمية ودقيقة 

حول هذه األنواع، وبشكل 
خاص صقور احلر والشاهني. 

وقد ساهم إدخال أجهزة 
التتبع عبر األقمار الصناعية 

يف دراسات الصقور بشكل 
كبير يف حتديد مسارات 

الهجرة وتوزيعها اجلغرايف 
وبيولوجيتها، باإلضافة 

إلى حتديد أماكن تكاثرها 
ودراسة املخاطر التي تهدد 

وجودها ودراسة مقدرتها على 
البقاء واالنتشار والتكيف 

واالندماج مرة أخرى يف احلياة 
البرية وتقييم النجاح الكلي 

لعملية اإلطالق من أجل 
اإلعداد األفضل لإلطالقات 

املستقبلية، األمر الذي جعل 
حكومة أبوظبي من املساهمني 

الرئيسني يف جهود احملافظة 
على رياضة الصيد بالصقور 

كتراث مهم يف املنطقة العربية.
وأكدت استمرارية »الهيئة«، 

مبتابعة من سمو الشيخ حمدان 
بن زايد آل نهيان ممثل احلاكم 

يف منطقة الظفرة، رئيس 
مجلس إدارة هيئة البيئة 

- أبوظبي، باإلشراف على 
تنفيذ البرنامج للتعرف على 
املزيد من املعلومات عن هذه 

األنواع، ووضع اخلطط والبرامج 
حلمايتها وزيادة أعدادها 

يف الطبيعة، باالشتراك مع 
الصندوق الدولي للحفاظ على 

احلبارى املسؤول عن اجلوانب 
الفنية وامليدانية، ومستشفى 
أبوظبي للصقور الذي يتولى 

توفير اخلدمات البيطرية.

تمييز أنواع وسالالت 
الصقور بخصائصها 
الشكلية والوراثية

محمد البيضاني

اإلمارات خط أساسي 
لتطوير المبادئ الدولية 

إلعادة التأهيل  

مارجريت مولير

قطعت 40 ألف 
كيلـــومتــــر طيرانًا

إطالق 2155 
صقرًا بريًا إلى 
الطبيعة خالل 

 28
عــامـــــًا

البرنامج يوفر للعلماء 
معلومات علمية دقيقة 
حول هجرة صقور الحر 

والشاهين

شيخة الظاهري

أبوظبي )االتحاد(

أكد معالي محمد أحمد البواردي املشرف العام على 
برنامج الشيخ زايد إلطالق الصقور، أن البرنامج يجسد 

قيمة عليا للوفاء اإلنساني، جتعل الصقار مفعمًا بإحساس 
صادق بأنه يعيد للطبيعة ما يستعيره منها، وبأنه يساهم يف 

حفظ التوازن بني الكائنات واملصادر الطبيعية. وهكذا أصبح الكثير 
من الصقارين اليوم فخورين باملشاركة يف هذا البرنامج الذي 

يستمر سنويًا دون انقطاع.
وقال معالي البواردي »إنه لشرف عظيم لنا أن نسير على خطى 

والدنا املؤسس، جامعني بني غاياتنا النبيلة يف احلفاظ على تراثنا الوطني 
واحملافظة على بيئتنا بنباتاتها وحيواناتها وموائلها الطبيعية«.

وأضاف أن املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه اهلل، كان حريصًا على 
إعادة صقور الصيد إلى البرية بعد انتهاء موسم الصيد، اتباعًا لتقليد وإرث أجداده 

واألقرب إلى فطرته وحسه املرهف بالكائنات احلية. ولم يكتِف بذلك، بل وجه، رحمه 
اهلل، منذ عام 1995 بإنشاء برنامج مؤسسي يضع اآلليات والوسائل واإلجراءات واملعايير 

القياسية التي تضمن حتقيق الهدف األسمى لإلطالق، وهو رفد الطبيعة بصقور تعود لبيئتها 
البرية وبحالة متكنها من البقاء والتكاثر وتعزيز مجموعاتها البرية.

وأكد معالي البواردي، أن املغفور له كان لديه إميان قاطع بأن اللحاق بركب العالم املتقدم ال يتطلب 
التخلي عن هويتنا وتراثنا، كما ال يتطلب تدمير بيئتنا واإلخالل بتوازنها الطبيعي، فغرس يف نفوسنا 

التشبث بالتقاليد املستدامة النابعة من تراثنا وقيمنا النبيلة.

»أنثى الشاهين« 

رصـــــــــــــــد البرنــــامـــــــج 
زيارتها للدولــــة ثالث 
مرات متتاليـــة فـــــــي 
مواســــم هجـــــرتهــــــــا

محمد البواردي: البرنامج يجسد 
قيمـــة عليــا للوفـــــاء اإلنســــــــاني

حمايـــــة رياضة الصيد بالصقور بأفضل الممارسات حمايـــــة رياضة الصيد بالصقور بأفضل الممارسات 
العالميــــــــــة فـــي اإلطــــالق وإعـــــــادة التـــــوطيـــــــــــنالعالميــــــــــة فـــي اإلطــــالق وإعـــــــادة التـــــوطيـــــــــــن

الصقــــــــارة العربيـــــــة تــــراث إنســــــــانـــــي يربط بيــــــن الصقــــــــارة العربيـــــــة تــــراث إنســــــــانـــــي يربط بيــــــن 
اإلنســان والطبيعـة ويعــزز نهج الصيـد المستـــداماإلنســان والطبيعـة ويعــزز نهج الصيـد المستـــدام
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نسخته الثانية تنطلق األربعاء بمشاركة »             « والتعاون مع »المجلس األطلسي« في واشنطن

مؤتمر »تريندز«: أمن الشرق األوسط وتحديات التغير املناخي

ــور مــحــمــد عــبــداهلل  ــت ــدك ــال ال ــ وق
لمركز  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس  الــعــلــي 
إن  واالســتــشــارات،  للبحوث  تريندز 
الذي  الثاني،  السنوي  تريندز  مؤتمر 
يتزامن مع احتفاالت المركز بالذكرى 
من  ه  يضمُّ بما  لتأسيسه،  الثامنة 
خـــبـــراَء ومــفــكــريــن ســيــكــون فرصة 
األفــكــاِر  لــطــرح  تــأكــيــد،  بكل  مهمًة 
دعم  في  تساعد  التي  والتصورات، 
الراميِة  والدولية،  اإلقليمية  الجهوِد 
للتصدي لخطر االحتباِس الحراري، 
للتحديات  إلى فهٍم أفضَل  والوصوِل 
من  السابقة،  الجهوَد  أعاقت  التي 
األهـــداف  وتحقيِق  تــجــاوِزهــا  أجــل 
الــمــنــشــودة، والســيــمــا عــلــى صعيد 
في  المستدام،  البيئي  األمِن  تحقيق 

منطقة الشرق األوسط.
»تريندز«  أن  العلي،  الدكتور  وأكد 
السنوي  مؤتمره  تنظيم  مــن  يهدف 
الشرق  في  المستدام  »األمــن  الثاني 
التغير  ــاق  ــ وآف تــحــديــات  األوســــط: 
المجلس  مــع  بالتعاون  الــمــنــاخــي«، 
ــكــون جــســراً  األطــلــســي، إلـــى أن ي
يربط  واألكاديمي  المعرفي  للتواصل 
والــدراســات  الفكر  مراكز  أهــم  بين 
والدولي،  اإلقليمي  الصعيدين  على 
المسارات  اســتــشــراف  إلــى  إضــافــة 
والــقــضــايــا  لـــأزمـــات  المستقبلية 
الدولية، ووضع تصورات ومقترحات 
كيفية  على  الــقــرار  صانعي  تساعد 
أن  مضيفاً  معها،  ــاء  الــبــنَّ التعامل 
المؤتمر سيشهد مشاركة أربعة وزراء 
شخصيات  مــن  متحدثاً   30 ونــحــو 
مختلف  من  وخبراء  مهمة،  سياسية 

دول العالم.

محور اهتمام إقليمي 
تحرير  رئيس  الكعبي  حمد  وأكــد 
شــريــك  اإلعــــــام  أن  ــاد«،  ــ ــحـ ـــ »االت
بأهمية  الــوعــي  تعزيز  فــي  رئيسي 
لم  الــذي  المناخي  للتغير  التصدي 
يــاً  تــحــٍدّ بــل  مستقبلياً  تــهــديــداً  يعد 
العالم  ســكــان  جميع  يــواجــه  يــومــيــاً 
الــذي  الكعبي  ــار  وأشـ كــافــة.  ــه  ودولـ
»دور  عن  المؤتمر  في  ورقة  سيقدم 
اإلعــــام فــي دعـــم مـــبـــادرات األمــن 
اآلن  باتت  المنطقة  أن  األخــضــر«، 
كونها تستضيف  العالم  أنظار  محط 
شرم  مدينة  في   Cop27 فعاليات  
  8 الفترة من  المصرية خال  الشيخ 
وتستضيف  المقبل،  نوفمبر   18 إلى 
فعاليات  المتحدة  العربية  اإلمــارات 
دبــي«  »إكسبو  مدينة  فــي   Cop28
في نوفمبر 2023. وبات واضحاً أن 
التغير المناخي أصبح ملفاً يستوجب 
يتطلب   وأيــضــاً  اإلقليمي،  الــتــعــاون 
تضافراً في  الجهود العالمية من أجل 
وحماية  المناخي،  التغير  جماح  كبح 
خطط التنمية المستدامة، والحفاظ 
التطور واالزدهــار في  على مسارات 

منطقة الشرق األوسط. 
بكلمة  الــمــؤتــمــر  أعــمــال  وتنطلق 
بن  نهيان  الشيخ  لمعالي  افتتاحية 
مبارك آل نهيان عضو مجلس الوزراء 
وزير التسامح والتعايش، فيما ستكون 
ليفينستون  لديفيد  الرئيسية  الكلمة 
الرئاسي  للمبعوث  األول  المستشار 

األميركي الخاص لشؤون المناخ.

 األمن والتغير المناخي

األول  ــوم  ــي ال فــعــالــيــات  وتتضمن 
أيضاً الكلمة الترحيبية، ويقدمها كل 
العلي  اهلل  عبد  محمد  الدكتور  من 
تريندز،  لمركز  التنفيذي  الرئيس 
مدير  بانيكوف،  جــونــاثــان  والسيد 
ــادرة ســكــوكــروفــت ألمـــن الــشــرق  ــب م
األوسط، في برامج الشرق األوسط، 

بالمجلس األطلسي.
وســتــنــاقــش الــجــلــســة األولــــى من 
ــن الــوطــنــي  ــ ــوضــوع األم الــمــؤتــمــر م
األوسط:  والشرق  المناخي  والتغير 
المستقبل،  وآفاق  الراهنة  التحديات 
منظور  على  الــضــوء  ستلقي  حيث 
في  الوطني  واألمــن  المناخي  التغير 
القضايا  هــذه  وتــداعــيــات  المنطقة 
عــلــى الــشــرق األوســــط واســتــقــرار 
ــة إلـــى الــتــغــيــرات  الــمــنــطــقــة، إضــاف
في  العالمي  االحترار  وآثــار  البيئية 
ــة، واالرتـــبـــاط بين  ــام ــع الــصــحــة ال
وزيادة  المتطرفة  الطبيعية  الظواهر 
المناخي  والتغيُّر  الهجرة،  تدفقات 
التكيف  جيوسياسياً:  تحدياً  بوصفه 
الجلسة  وستدير  المرنة.  والتنمية 
مقيمة  غير  أولــى  باحثة  نينان،  رينا 
آرشت-مؤسسة  أدريـــان  مركز  لــدى 
األطلسي،  المجلس  للمرونة،  روكفلر 
ــســة الــتــنــفــيــذيــة لــلــمــؤســســة  ــي ــرئ ال

المشاركة، نيوز 3 داو.

 ندرة الموارد
 وســتــتــطــرق الــجــلــســة الــثــانــيــة إلــى 
ــوارد والــنــمــو  ــ ــم ــ تـــأثـــيـــرات نــــدرة ال
الــســكــانــي فـــي الـــشـــرق األوســــط. 
وتناقش تأثيرات الحرب في أوكرانيا 
في واردات الشرق األوسط الزراعية 
ــقــمــح. وكــذلــك  الــرئــيــســيــة، مــثــل ال
المنطقة  تواجهها  التي  التحديات 
الغذاء  على  الطلب  ارتفاع  حيث  من 
الزيادة  ضوء  في  خصوصاً  والمياه، 
المنطقة،  تعداد سكان  المتوقعة في 
وتداعيات  المستقبلية  والتوقعات 
ــمــو ســكــان الــمــنــطــقــة والــجــفــاف  ن
ــة الــتــحــتــيــة الــخــاصــة  ــي ــن ــب ــى ال ــل ع
واألهمية  والــمــيــاه،  الــغــذاء  بأنظمة 
مفهوم  وتنامي  للمياه  االستراتيجية 
للحدود  العابر  المياه  على  الصراع 
التغيُّر  وتأثير  األوســط،  الشرق  في 
ــيــات ســاســل  ــي عــمــل ــاخــي فـ ــمــن ال
ــيــجــيــات األمـــن  اإلمــــــداد، واســتــرات
الحرب  وتأثيرات  اإلقليمي  الغذائي 
الزراعية  الــواردات  في  أوكرانيا  في 
األوســط  الشرق  لمنطقة  الرئيسية 
وشمال أفريقيا، مثل القمح. وسيدير 
الجلسة الدكتور كريستيان ألكسندر، 
رئيس قسم الدراسات االستراتيجية 

في »تريندز«.

الطاقة النظيفة 
ــســة الـــثـــالـــثـــة مــن  ــجــل ــدأ ال ــ ــب ــ وت
بعد  للمؤتمر  األول  اليوم  فعاليات 

ــات  ــواليـ ــتــوقــيــت الـ ــر ب ــظــه ال
رئيسية  بكلمة  المتحدة 

ــالـــي  ــعـ ــا مـ ــ ــه ــ ــدم ــ ــق ــ ي
الـــدكـــتـــور ســلــطــان 
ــد الـــجـــابـــر  ــ ــم أحــ
ــر الــصــنــاعــة  ــ وزيـ

دولة  في  المتقدمة  والتكنولوجيا 
مبعوث  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
للتغير  الـــخـــاص  اإلمــــــارات  ــة  ــ دول
ستتناول  ذلـــك  وعــقــب  الــمــنــاخــي. 
والبنية  الطاقة  صناعات  الجلسة 
الــتــحــتــيــة والــســيــاســة فــي الــشــرق 
االنتقال  وتحديات  فرص  األوسط: 
ستناقش  حيث  نظيفة،  طاقة  إلــى 
نظاٍم  ــى  إل االنــتــقــال  الجلسة  هــذه 
التكنولوجيات  فيه  تلعُب  للطاقِة 
مصادر  وإمكانات  للبيئة  الصديقة 
الطاقة النظيفة المستدامة 
متزايداً.  مهماً  دوراً 
دور  ــى  ــ إل ــة  ــافـ إضـ
الـــــــشـــــــراكـــــــات 
ــة  ــ ــي ــ ــاع ــ ــن ــصــ ــ ال
ــي االنـــتـــقـــال  ــ ف

ومنخفضة  آمنة  طاقة  أنظمة  إلــى 
الــكــربــون، وتـــحـــوالت الــصــنــاعــات 
الطاقة،  استهاك  عالية  الرئيسية 
ــداف  ــواؤم مـــع أهـ ــت ــل فـــي ســعــيــهــا ل
إمــدادات  زيــادة  وتأثير  االستدامة، 
)في  ــا  ــ أوروب ــى  إل اإلقليمية  الــغــاز 
في  ألوكرانيا(  الروسي  الغزو  ضوء 
الرياح  طاقة  إلى  السريع  االنتقال 
والهيدروجينية،  الشمسية  والطاقة 
وتحديات التحول في مجال الطاقة 
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
في  المتجددة  الطاقة  توليد  وتأثير 
وأنظمة  الحضرية  التحتية  البنية 
وسيدير  الكهرباء.  وشبكات  النقل 
الجلسة دان ميرفي، مذيع ومراسل 
الشرق  في  سي(  بي  إن  )سي  قناة 

األوسط.

 أبوظبي )االتحاد(

بمشاركة صحيفة »االتحاد« وبالتعاون مع المجلس 

األطلسي، ينظم مركز »تريندز للبحوث واالستشارات« 

يومي 28 و29 سبتمبر الجاري مؤتمره السنوي الثاني، 

تحت عنوان »األمن المستدام في الشرق األوسط: 

تحديات وآفاق التغير المناخي«، وذلك في مقر 

المجلس بالعاصمة األميركية واشنطن، بمشاركة أربعة 

وزراء ونحو 30 متحدثًا من شخصيات سياسية مهمة، 

وخبراء من مختلف دول العالم. ويهدف المؤتمر إلى 

تسليط الضوء على التغير المناخي، باعتباره أزمة 

عالمية تتطلب مقاربات جديدة وخطوات مشتركة  

لمواجهة التداعيات، وفي الوقت نفسه تقديم حلول 

مبتكرة في القطاعات كافة تلعب فيها الدبلوماسية 

المناخية دورًا محوريًا من أجل مستقبل أفضل لمنطقة 

الشرق األوسط والعالم كله.  وسيناقش المؤتمر 

هذا العام مسيرة العمل المناخي في المنطقة، 

ويستكشف التحديات والفرص البيئية، ويعرض الحلول 

الطموحة. كما ستقدم جلسات المؤتمر على مدى 

يومين وجهات نظر متفردة تركز على الصمود أمام 

المخاطر المناخية، واالنتقال إلى اقتصاد منخفض 

االنبعاثات، والتعاون على حل التحديات الملّحة. 

ويهدف المؤتمر إلى استخالص رؤى من الخبراء 

والمختصين من داخل المنطقة وخارجها لصياغة 

توصيات لصنَّاع السياسات.

الدبلوماسية المناخية ومبادرات األمن األخضر والطاقة النظيفة من أهم ملفات المؤتمر

حمد الكعبي: اإلعالم شريك رئيســــي في تعزيز الوعــــــي بأهمية التصدي للتغيــر المناخـــي 

الدبلوماسية 
المناخية

مبادرات األمن 
األخضر

أما أعمال اليوم الثاني من 
مؤمتر تريندز السنوي 

الثاني يف واشنطن، 
فستبدأ بكلمة افتتاحية 

ملعالي مرمي بنت محمد 
املهيري، وزيرة التغير 

املناخي والبيئة يف دولة 
اإلمارات العربية املتحدة، 

تليها اجللسة الرابعة من 
املؤمتر بعنوان بني مؤمترْي 

»كوب-27« و»كوب-28«: 
جهود دول الشرق األوسط 

ر  الدبلوماسية ملعاجلة التغُيّ
املناخي. وتتناول اجللسة 

دور القمم املناخية يف 
تسهيل االنتقال إلى اقتصاد 

منخفض الكربون وتسليط 
الضوء على أهمية العوامل 

اجليوسياسية املتعلقة 
بالدبلوماسية املناخية، 

إضافة إلى رؤى جديدة لبناء 
إطار بيئي مستدام، وتقييم 

االلتزامات والتعهدات 
مة يف مؤمتر »كوب- املقَدّ

26«، إضافة إلى الدبلوماسية 
املناخية بوصفها حتديًا 

متزايدًا أمام السياسة 
اخلارجية. وينقسم هذا 

العنوان إلى موضوعني حول: 
مؤمتر »كوب-27« ومؤمتر 

»كوب- 28«، وستشارك 
فيها حضوريًا الشيخة شّما 

بنت سلطان بن خليفة آل 
نهيان، الرئيسة التنفيذية 
للمشروع املستقل ملسرعات 

العمل لتفادي تغير املناخ  
لدولة اإلمارات العربية 

املتحدة.  وتسلط الضوء على 
استضافة دولة اإلمارات لهذا 

املؤمتر. وسيدير اجللسة 
عوض البريكي، رئيس قطاع 

تريندز جلوبال.

وحتمل اجللسة اخلامسة 
من املؤمتر عنوان »مبادرات 

األمن األخضر متعددة 
األطراف: بداية عهد 

جديد أخضر نحو األمن 
البيئي اجلماعي يف الشرق 

األوسط«. وستناقش أهمية 
اجلهود اإلقليمية والتعاونية 

يف تفعيل مبادرات الشرق 
األوسط لألمن األخضر، 

وكذلك طرق تخفيف 
التحديات الناجمة عن 

انعدام األمن البيئي، وطرق 
تعزيز األمن اإلقليمي وُنظم 

البنية التحتية الرئيسية 
املستوِعبة ملختلف تغّيرات 

الظروف املناخية، من خالل 
التدابير البيئية واملبادرات 

اخلضراء اجلماعية. 
واستخدام مبادرات األمن 

األخضر متعددة األطراف 
لتحسني قدرة دول الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا 
على أن تكون رائدة عاملية 

يف اقتصاد ما بعد الكربون 
املرن والشامل، واجلوانب 

االقتصادية لألمن البيئي 
املستدام واالستثمارات 
الالزمة لتحقيق األمن 

البيئي، ودور اإلعالم يف دعم 
مبادرات الشرق األوسط 

لألمن األخضر. ويدير 
اجللسة محمد املاّل، مؤسس 

ومدير شبكة ديوان املاّل 
يف دولة الكويت. وُتختتم 
أعمال املؤمتر بالتوصيات 
والكلمة اخلتامية، تلقيها 

سمية احلضرمي، نائبة 
رئيس قطاع تريندز جلوبال، 
والسيد وليام وتشسلر، مدير 

أول مركز رفيق احلريري 
وبرامج الشرق األوسط، 

املجلس األطلسي.

 وزراء و30 متحـــــــدثـــــــــــــــًا  
يشاركون في المؤتمر 
من مختلف دول العالم

محمد العلي

مركز تريندز للبحوث واالستشارات هو مؤسسة بحثية مستقلة، تأسست عام 
2014 يف إمارة أبوظبي بدولة اإلمارات العربية املتحدة، ويهتم باستشراف املستقبل 

من خالل العديد من البرامج البحثية املتخصصة. هذا وقد متكن »تريندز« من 
بناء شبكة عالقات وشراكات قوية مع مختلف املراكز البحثية العاملية واملنظمات 

والهيئات الدولية احلكومية وغير احلكومية، واالستفادة من اخلبرات البحثية 
واألكادميية الدولية مبا يعزز دوره العلمي والبحثي على املستويني اإلقليمي 
والعاملي، وذلك من خالل تنظيم الفعاليات العلمية التي تثري تبادل التجارب 

واخلبرات البحثية، وإنتاج اإلصدارات املتنوعة يف مختلف مجاالت املعرفة اإلنسانية.

يلقي الكلمات الرئيسية 
للمؤتمر معالي الشيخ نهيان 

بن مبارك آل نهيان عضو 
مجلس الوزراء وزير التسامح، 

والشيخة شما بنت سلطان 
بن خليفة آل نهيان الرئيسة 

التنفيذية للمشروع 
المستقل لمسرعات العمل 
لتفادي تغير المناخ لدولة 

اإلمارات العربية المتحدة، 
ومعالي الدكتور سلطان 

أحمد الجابر وزير الصناعة 
والتكنولوجيا المتقدمة، 

مبعوث دولة اإلمارات 
الخاص للتغير المناخي، 

ومعالي مريم المهيري وزيرة 
التغير المناخي والبيئة، 

وديفيد ليفينستون 
المستشار األول للمبعوث 

الرئاسي األميركي الخاص 
لشؤون المناخ.

الكلمــــات 
الرئيسيــــــة 

4
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صباح الخير

»قضاء أبوظبي«.. 
إنجازات تتواصل

في  القضاء  لدائرة  والمتميز  المرتفع  األداء  ووتائر  إنجازات  تتواصل 
أبوظبي، كإحدى ثمار رؤية ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، 
»لتوفير  الدائرة  رئيس  الرئاسة،  ديوان  وزير  الوزراء،  مجلس  رئيس  نائب 
منظومة قضائية متطورة وداعمة القتصاد إمارة أبوظبي، من خالل تحقيق 
األخيرة  والنقطة  بُعد«.  عن  التقاضي  خدمات  وإتاحة  الناجزة  العدالة 
»التقاضي عن بُعد« كانت واحدة من السمات التي ميزت العمل القضائي 
في البالد خالل جائحة »كورونا« امتداداً لحرص القيادة الرشيدة على أال 
اقتصاده  مفاصل  شل  في  وتسببت  بالعالم  فتكت  -التي  »الجائحة«  تكون 
خالل السنوات الماضية- سبباً في تعطيل مصالح الناس وعرقلة وصولهم 
في  الحياة  جــوانــب  مختلف  شمل  حــرص  ومستحقاتهم.  حقوقهم  إلــى 
اإلمارات التي لم تتأثر كثيراً وتتعطل بـ»الجائحة«؛ بفضل من اهلل والرؤية 

السديدة للقيادة والتعامل االستباقي الذي ميز أداء الجهات المختصة.
في  القضاء  ودائـــرة  اإلنــجــاز  صــور  إحــدى  مــع  موعد  على  كنا  أمــس 
في  الفصل  سرعة  في  مرتفعة  »معدالت  محاكمها  تحقيق  تعلن  أبوظبي 
حكم  آالف   7 نحو  أصــدرت  إذ  القضائية،  اإلنتاجية  ــادة  وزي الــدعــاوى 
قضائي خالل شهر أغسطس الماضي، بمعدل 346 حكماً يومياً في أيام 
45 حكماً كل ساعة عمل، فيما استغرقت  العمل الرسمية، أي ما يقارب 
52 يوماً فقط  المحاكم جلستين في المتوسط للفصل بالنزاع على مدار 

من تاريخ قيد الدعوى إلى إصدار الحكم«.
القضايا  لمتابعة  متطورة  تقنية  »أنظمة  تتبنى  أنها  الدائرة  أكدت  كما   
واستخدامات  الحديثة  التكنولوجيا  على  اعتماداً  المحاكم،  جميع  في 
ومؤشرات  دقيقة  إحصائيات  توفير  في  ودورهــا  االصطناعي،  الذكاء 
الفصل فيها، وذلك  الدعوى وحتى  القضائية منذ قيد  للعمليات  واضحة 
االستدامة  ضمان  إلى  الرامية  االستراتيجية  األولويات  مع  يتماشى  بما 

المستقبل«. واستمرارية األعمال في ضوء استشراف 
التشاؤمية  النظرة  لدينا  القضاء  دائــرة  بددت  المشرف  األداء  بهذا   
الهادفة  المبادرات  بتبني  طويلة«  المحاكم  »حبال  بأن  السائدة  والمقولة 
منظومة  وجود  بأن  الراسخة  والقناعة  السامية  الرؤية  تلك  تحقيق  إلى 
الدولة  وتنافسية  الوطني  االقتصاد  قضائية متطورة عامل مهم في دعم 
تتصدرها  التي  العالمية  المؤشرات  تؤكده  ما  وهو  أكثر من صعيد.  على 
والقضاء  فالعدالة  بالبنان،  لها  يشار  وأصبح  والعطاء  المحبة  إمــارات 
من  مبكرة  عهود  منذ  خاص  باهتمام  حظيت  التي  المهمة  الركائز  من 
التنفيذ  أقسام  وبالذات  متواصل،  تطوير  محل  وظلت  الدولة  تأسيس 
النقطة المفصلية واألخيرة في ضمان سرعة وصول الحقوق ألصحابها، 

أبوظبي«. وشكراً »قضاء 

علي العمودي
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بمعدل 346 حكمًا يوميًا

»محاكم أبوظبي« تصدر 7 آالف حكم قضـائي خـالل شــهر

أبوظبي )االتحاد(

في  القضاء  ــرة  دائ محاكم  حققت 
أبوظبي، معدالت مرتفعة في سرعة 
الفصل في الدعاوى وزيادة اإلنتاجية 
آالف   7 نحو  أصــدرت  إذ  القضائية، 
أغسطس  شهر  خــالل  قضائي  حكم 
الماضي، بمعدل 346 حكماً يومياً في 
أيام العمل الرسمية، أي ما يقارب 45 
حكماً كل ساعة عمل، فيما استغرقت 
المتوسط  ــي  ف جلستين  الــمــحــاكــم 
يوماً   52 مــدار  على  بالنزاع  للفصل 
إلى  ــدعــوى  ال قيد  تــاريــخ  مــن  فقط 

إصدار الحكم.

ــال الــمــســتــشــار يــوســف سعيد  ــ وق
ــرة الــقــضــاء في  ــ الــعــبــري، وكــيــل دائ
في  المرتفعة  المعدالت  إن  أبوظبي، 
مختلف المؤشرات القضائية والعدلية 
العمل  حجم  تعكس  القضاء،  بدائرة 
عالمية  ــات  خــدم لــتــقــديــم  الــمــنــجــز 
الشيخ  سمو  لرؤية  تنفيذاً  الــجــودة، 
منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس 
مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، 
أبوظبي،  فــي  القضاء  ــرة  دائـ رئيس 
متطورة  قضائية  منظومة  لتوفير 
من  أبوظبي،  إمــارة  وداعمة القتصاد 
خالل تحقيق العدالة الناجزة وإتاحة 

خدمات التقاضي عن بُعد.

مركز لخدمة الموردين في شرطة دبي

دبي )االتحاد(

أعلن اللواء علي غانم مدير اإلدارة العامة للدعم اللوجستي في شرطة دبي، 
استحداث »مركز عالقات الموردين« وإنشاء مجلس خاص بالموردين، هما 
األول من نوعهما على مستوى الدوائر الحكومية لخدمة هذه الفئة المهمة 
من الشركاء االستراتيجيين، وذلك في إطار رؤية القيادة العامة لشرطة 
دبي في تعزيز التواصل مع الشركاء، والعمل على تيسير الخدمات لهم 
وإسعادهم. جاء ذلك خالل فعاليات الملتقى األول لمركز عالقات الموردين 
الذي نظمته اإلدارة العامة للدعم اللوجستي في مقرها في القيادة العامة 
لشرطة دبي، بحضور العقيد صالح المرزوقي نائب اإلدارة العامة للدعم 
اللوجستي، والرائد منصور محمد المال مدير إدارة المشتريات والمخازن، 
والمدني شما علي آل علي مدير مركز عالقات الموردين الُمستحدث، وعدد 
من الضباط، والموردين المتعاملين مع شرطة دبي. وفي بداية الملتقى، 
رحب اللواء علي غانم بالموردين مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي 
بتوجيهات من معالي الفريق عبد اهلل خليفة المري القائد العام لشرطة 
دبي على التواصل الدائم مع كافة الشركاء االستراتيجيين، والعمل على 
إسعادهم، وتقوية أواصر العالقات الُمستمرة معهم، بما يحقق التطلعات 
المستقبلية للطرفين. إلى ذلك، أكد العقيد صالح المرزوقي أهمية العالقة 
مع الموردين ممن يزودون شرطة دبي بكافة االحتياجات اللوجستية، وبما 
يساهم في تعزيز دور شرطة دبي في تقديم أفضل الخدمات وأجودها 
للمجتمع، والعمل على إسعاده وتعزيز إجــراءات األمن واألمــان، مبيناً أن 
استحداث المركز وإنشاء مجلس الموردين سيساهم في تلقي التوصيات 
التي تعزز العالقات الثنائية وتعمل على تطوير الخدمات المشتركة. وفي 
ختام الملتقى، زار الموردون »مركز عالقات الموردين« ومجلس الموردين، 
واطلعوا على محتوياتهما وكيفية االستفادة من الخدمات التي يوفرانها لهم.

خالل ملتقى الموردين بشرطة دبي )من المصدر(

»كهرباء الشارقة« 
تتناقش »المرونة 

المؤسسة«

الشارقة )االتحاد(

نظمت هيئة كهرباء ومياه 
وغاز الشارقة ورشة عمل 
بعنوان بناء نظام املرونة 
املؤسسية، وذلك يف إطار 

استعدادها للحصول على 
شهادة االعتماد الدولي 

األيزو 22316:2017 
ISO شارك فيها عدد من 
املوظفني. وأكدت عائشة 

حسني عبداهلل مدير إدارة 
االستراتيجية والتطوير 

املؤسسي بهيئة كهرباء 
ومياه وغاز الشارقة، 

أن »الهيئة« تعمل على 
تطوير قدرات الكوادر 

البشرية ومنظومة العمل 
يف مجال املرونة املؤسسية، 

وذلك متاشيًا مع توجهات 
القيادة الرشيدة يف إمارة 

الشارقة.

أبوظبي )االتحاد(

بثت شرطة أبوظبي فيديو عبر التوعية املرورية الرقمية 
حتذر من 10 أخطاء يرتكبها السائقون أثناء الضباب، وهي 
أواًل عدم التقيد بالسرعة احملددة يف اللوحات اإلرشادية، 

ثانيًا استخدام مثبت السرعة، ثالثًا عدم ترك مسافة 
أمان كافية بني املركبات، رابعًا استخدام أضواء التنبيه 

الرباعية، خامسًا عدم تشغيل األضواء واستخدام الضوء 
العالي، سادسًا عدم التقيد باملسار، سابعًا االنشغال 

بالهاتف املتحرك، ثامنًا التوقف على كتف الطريق، تاسعًا 
قيادة املركبات الثقيلة، وعاشرًا االستمرار يف القيادة عند 

لقطة من الفيديو التوعوي لشرطة أبوظبي )من المصدر(تدني مستوى الرؤية بشكل كامل.
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أخطــــاء يرتكبــها 
الســـــائقـــــــــــــون
أثنـــــاء الضبـــــاب 

شرطة أبوظبي: 

وفـــــق التقـــــــــرير الصادر عن مجلة »إيكونومسـت«

أبوظبي ودبي
أكثر املدن مالءمـة للعيش يف الشـــرق األوســــــــــــــــط وأفريقيا

جمعة النعيمي )أبوظبي( 

تصدرت أبوظبي ودبي المرتبتين األولى والثانية 
في تصنيف أكثر المدن مالءمة للعيش في 

الشرق األوسط وأفريقيا، بسبب جهود دولة 
اإلمارات في مواجهة فيروس كورنا المستجد، 
والجهود الجبارة التي بذلتها اإلمارات لإلبقاء 

على سير األعمال، وتجنب عمليات اإلغالق 
الشاملة منذ الموجة األولى لفيروس كورونا 

في عام 2020. واالنتعاش السريع نسبيًا الذي 
سجل بالمدينتين بعد تراجع حدة الوباء، وذلك 

وفق التقرير الصادر عن مجلة »إيكونومست« 
الذي شمل تقييم أداء 172 مدينة حول العالم. 

حيث يقيس التقييم 5 مؤشرات، شملت كاًل من: 
الثقافة والبيئة والتعليم والرعاية الصحية 

والبنية التحتية واالستقرار. 
وبحسب التقرير، فقد حلت تل أبيب في المركز 
الثالث وتلتها في المركز الرابع مملكة البحرين 

والكويت في المركز الخامس. الجدير بالذكر أن 
دولة اإلمارات العربية المتحدة أضحت عالمة 

فارقة وسباقة في مؤشر التنافسية العالمية في 
جودة الحياة، مما جعلها من أكثر الدول مالءمة 

للعيش على مستوى الشرق األوسط وخاصة إبان 
أزمة »الجائحة« التي اجتاحت العالم وكيفية 

تعامل دولة اإلمارات بحرفية ومهارة عالية 
للعودة لسير الحياة الطبيعية من جديد.

جهود جبارة 
بذلتها اإلمارات لإلبقاء 
على سير األعمال منذ 

الموجة األولى لفيروس 
كورونا

مؤشرات واضحة

وأشار املستشار يوسف العبري، إلى اعتماد دائرة القضاء أنظمة تقنية متطورة 
ملتابعة القضايا يف جميع احملاكم، اعتمادًا على التكنولوجيا احلديثة واستخدامات 

الذكاء االصطناعي، ودورها يف توفير إحصائيات دقيقة ومؤشرات واضحة للعمليات 
القضائية منذ قيد الدعوى وحتى الفصل فيها، وذلك مبا يتماشى مع األولويات 

االستراتيجية الرامية إلى ضمان االستدامة واستمرارية األعمال يف ضوء 
استشراف املستقبل. وتفصياًل، أظهر التقرير اإللكتروني الشهري لتحليل األحكام 

القضائية الصادرة عن احملاكم املدنية يف أبوظبي، عقد 8 آالف و330 جلسة تقاضي 
إلكترونية عن ُبعد عبر االتصال املرئي، خالل أغسطس من العام اجلاري، مبعدل 
416 جلسة يوميًا و52 جلسة كل ساعة عمل، يف حني أصدرت 4 آالف و923 حكمًا 

ابتدائيًا، 1077 أمرًا قضائيًا، 822 حكم استئناف، و140 حكمًا بالنقض. إلى ذلك، قد 
بلغ إجمالي األحكام القضائية الصادرة عن محاكم دائرة القضاء منذ بداية يناير 

وحتى نهاية شهر أغسطس 2022، نحو 44 ألف حكم، مبعدل 36 ألف حكم ابتدائي، 
6 آالف حكم استئناف، و1700 حكم نقض، وذلك يف غير املسائل اجلزائية.



التقى وزير خارجية إيران في نيويورك

عبدالله بن زايد: تعزيز التعاون الدولي لترسيخ استقرار املنطقة

نيويورك )وام( 

التقى سمو الشيخ عبداهلل بن زايد 
والتعاون  الخارجية  ــر  وزي نهيان،  آل 
الدولي، معالي حسين أمير عبداللهيان 
وزير خارجية إيران، وذلك على هامش 
أعمال الدورة الـ77 من الجمعية العامة 

لألمم المتحدة في نيويورك. 
وجرى، خالل اللقاء، بحث العالقات 
التعاون  تعزيز مسارات  الثنائية وسبل 
مصالحهما  يحقق  بما  البلدين  بين 

المشتركة. 
من  عــدداً  الجانبان  استعرض  كما 
أعمال  جدول  على  المدرجة  الملفات 

الجمعية العامة لألمم المتحدة. 
وزير خارجية  ومعالي  وتبادل سموه 
القضايا  تجاه  النظر  وجــهــات  إيـــران 
ذات االهتمام المشترك واألوضاع في 
المستجدات  إلى  باإلضافة  المنطقة، 

اإلقليمية والدولية. 
زايد  بن  عبداهلل  الشيخ  سمو  وأكد 
تعزيز  أهمية  اللقاء،  خالل  نهيان،  آل 
ــاون الـــدولـــي والــعــمــل مــن أجــل  ــع ــت ال
والــســالم  االســتــقــرار  دعــائــم  ترسيخ 
وآمال  تطلعات  وتحقيق  المنطقة،  في 

شعوبها إلى التنمية واالزدهار. 
حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم 
التعاون  لشؤون  دولــة  وزيــرة  الهاشمي 
المرر  شاهين  خليفة  ومعالي  الدولي، 
زكي  النا  السفيرة  ومعالي  دولة،  وزير 
ــر الــخــارجــيــة  ــ نــســيــبــة، مــســاعــدة وزي
السياسية،  للشؤون  الدولي  والتعاون 
األمم  لــدى  للدولة  الدائمة  المندوبة 

عبداهلل بن زايد مصافحًا حسين أمير عبد اللهيانالمتحدة.

عبداهلل بن زايد يلتقي وزير خارجية إيران في نيويورك بحضور وفدي البلدين )تصوير سعيد جمعوه(

الجانبان بحثا العالقات الثنائية وسبل تعزيز مسارات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة

استعراض 
عدد من الملفات 

المدرجة على جدول 
أعمال الجمعية 
العامة لألمم 

المتحدة

تبادل 
وجهات النظر 
تجاه القضايا 

ذات االهتمام 
المشترك واألوضاع 

في المنطقة

عبدهللا بن زايد يبحث تعزيز االستقرار في المنطقة خالل لقائه مع يوانيس كاسوليدس

اإلمارات تؤكد على عمق العالقات االستراتيجية مع قبرص

نيويورك )وام( 

التقى سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل 
الدولي،  والتعاون  الخارجية  وزير  نهيان، 
معالي يوانيس كاسوليدس، وزير خارجية 
قبرص، وذلك على هامش أعمال الدورة 
الـ77 من الجمعية العامة لألمم المتحدة. 
االستراتيجية  العالقات  اللقاء  وبحث 
بين دولة اإلمارات وقبرص، وآفاق التعاون 
المشترك بين البلدين في المجاالت كافة، 
باإلضافة إلى عدد من القضايا المدرجة 

على جدول أعمال الجمعية العامة لألمم، 
ومنها التغير المناخي والطاقة المتجددة، 

واألمن الغذائي وغيرها. 
وبحث الجانبان جهود تعزيز االستقرار 
وآمـــال  تطلعات  وتلبية  المنطقة،  فــي 
كما  ــار،  ــ ــ واالزده التنمية  إلـــى  شعوبها 
الساحتين  على  المستجدات  استعرضا 

اإلقليمية والدولية. 
وأكد سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل 
نهيان، خالل اللقاء، على عمق العالقات 
ــيــن دولــــة اإلمـــــارات  ــيــجــيــة ب ــرات االســت

البلدين  وحـــرص  ــرص،  ــب ق وجــمــهــوريــة 
الثنائي،  تعاونهما  تعزيز  على  الصديقين 
بما يحقق مصالحهما المشتركة، ويدعم 
على  المستدام  النمو  لتحقيق  جهودهما 

الصعد كافة. 
إبراهيم  بنت  ريم  معالي  اللقاء  حضر 
التعاون  لــشــؤون  دولـــة  ــرة  وزيـ الهاشمي 
الدولي، ومعالي السفيرة النا زكي نسيبة، 
مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي 
الدائمة  المندوبة  السياسية،  للشؤون 

للدولة لدى األمم المتحدة.

عبداهلل بن زايد يصافح يوانيس كاسوليدسعبداهلل بن زايد يلتقي وزير خارجية قبرص في نيويورك

المباحثـــــات تنــــــاولت آفــــــاق التعـــــاون المشتـــرك بين البلـدين في المجـــــــاالت كافــــة

الجانبان تناوال قضايا 
التغير المناخي والطاقة 
المتجددة واألمن الغذائي

استعراض المستجدات 
على الساحتين اإلقليمية 

والدولية

الحرص على دعم جهود 
تحقيق النمو المستدام 

على الصعد كافة 
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أهميـة استشراف المستقبل لضمان استدامة االستقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار رغــم خطــورة التحديــات

ريم الهاشمي تؤكد أمام الدورة الـ77 للجمعية العامة مواصلة دعم الشعوب المتضررة من األزمات

اإلمارات: السالم والتعايف واالزدهار شعار املرحلة

ريم الهاشمي لدى إلقاء كلمة الدولة أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة )تصوير: سعيد جمعوه(

تعـــــايش سلمــــي
أن  وشددت على أنه »كحكومات، علينا 

نبادر باخلطوات التي متثل خير منوذٍج 
والتعايش  التسامح  قيم  ترسيخ  يف  لشعوبنا 
املتصاعدة لنشر  السلمي، يف وجه احملاوالت 

العالم«.  حول  الكراهية  خطاب 
الهاشمي،  إبراهيم  وذكرت معالي رمي بنت 

الواحد  املصير  أنه »بناًء على حتمية 
العمل  بضرورة  اإلقرار  علينا  للبشرية، 

املشترك، وتسخير كل ما منلكه من 
حلول  لتطبيق  وطاقات  إمكانيات 

التحديات  ملستوى  ترقى  شاملة  واستجابات 
والتي  اليوم،  نواجهها  التي  الوجودية 

أو منطقة بعينها«.  ال تقتصر على دولة 
ونّوهت إلى أنه »ليس من مثال أوضح على 

املناخي،  التغير  هذه احلقيقة من تداعيات 
العالم  العديد من شعوب  حيث تتعرض 

وموجات  املدمرة  الفيضانات  الشتداد  اليوم 
التي تتعاظم معها األزمات  احلر واجلفاف، 

يف  السيما  األمنية،  والتهديدات  اإلنسانية 

املناخ«. لتغير  عرضًة  األكثر  املناطق 
الوقائع جميعها تؤكد  وقالت: »إن هذه 

بأن مصير كوكبنا على احملك، والذي 
العمل  وتعزيز  الشراكات  بناء  علينا  يفرض 
جميعًا  التزامنا  ذلك  يتطلب  كما  املشترك، 

املناخي عبر تبني أجندة  العمل  بدعم 
الكايف  التمويل  وتوفير  املتجددة،  الطاقة 

لبناء  النامية  الدول  املناخي، ودعم  للعمل 
مضيفة:  الصمود«،  على  مجتمعاتها  قدرة 

»لقد بات جليًا أن االستثمار يف الطاقة 
االقتصاد  يف  االستثمار  يعني  املتجددة 

األجيال  ومستقبل  الدوليني  واألمن  والسلم 
القادمة«. وتابعت: »علينا يف هذا الصدد 

الستنباط  املتاحة  الفرص  استغالل 
ألزمة  ومدروسة  ومنطقية  عملية  حلول 
املناخ، مبا يف ذلك خالل الدورة الـ27 من 

مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة 
املزمع عقدها  املناخ  اإلطارية بشأن تغير 

الشقيقة يف  العربية  يف جمهورية مصر 

الدول  إذ نحث جميع  املقبل،  نوفمبر 
األعضاء على املشاركة الفاعلة يف هذه 
الدورة«. وأضافت: »فيما تستعد بالدي 

العام املقبل، فإننا   28 الـ  الستضافة الدورة 
الشمولية  وضمان  الشراكات  بناء  على  نعمل 
نتائج  ستحقق  التي  املجاالت  على  والتركيز 

موضحة  الظاهرة«،  لهذه  للتصدي  هادفة 
املناخي سيخفف  العمل  التركيز على  أن 

من أزمة األمن الغذائي حول العالم، حيث 
للمناخ  الزراعي  االبتكار  مبادرة  تسعى 

املتحدة  الواليات  التي أطلقتها اإلمارات مع 
الغذائي،  اإلنتاج  إلى حتسني  األميركية 
العالم،  حول  اجلوع  مستويات  وتخفيف 

الوقت ذاته ينبغي علينا تكثيف  ويف 
واحلفاظ  للشعوب  الغذائية  املساعدات 
للمواد  العاملية  التدفقات  استمرار  على 
البحث عن وسائل عملية  الغذائية، مع 

لتأمني سالسل اإلمداد يف ظل اخلالفات 
الراهنة. اجليوسياسية 

االتفــــــــــــــاق اإلبراهيمــــــــــي
الهاشمي،  إبراهيم  وأكدت معالي رمي بنت 

التحديات  أنه بالرغم من خطورة  على 
نغفل ضرورة  أال  وأهمية معاجلتها، علينا 

استدامة  لنضمن  املستقبل،  استشراف 
املنطلق، تبني  االستقرار واالزدهار، ومن هذا 

قوامه  ومتنوعًا  معرفيًا  اقتصادًا  بالدي 
ومجتمعات  والتكنولوجي  العلمي  التقدم 

وآمنة. وقالت معاليها: »مع مرور  سلمية 
عامني على االتفاق اإلبراهيمي للسالم، وما 

التكامل  العام من مبادرات لتعزيز  رافقه هذا 
التعاون يف مجاالت  اإلقليمي وتطوير 

فإننا  منطقتنا،  يف  واالقتصاد  التنمية 
التقدم  اليوم نشأة مجتمع من أجل  نشهد 

يف منطقة الشرق األوسط، سُيشكل دعامة 
العاملية  األولويات  حول  املشترك  للعمل 

الكبرى«. 
وقالت: »نرى يف الشباب خير محرك لهذه 

الراهنة  اجلهود، فقد أثبتوا خالل األزمات 
وأبدوا  واالبتكار،  الصمود  قدرتهم على 

أقرانهم  التواصل مع  النظير يف  شغفًا منقطع 
العالم، إليجاد حلول مستدامة  حول 

لن نحيد عن  العاملية، لذلك  للتحديات 
ليكونوا  فيهم،  واستثمارنا  عليهم،  رهاننا 
»نؤمن  مضيفة:  وقادته«،  املستقبل  عماد 

واملتساوية  الكاملة  املشاركة  بأن  كذلك 
املجاالت، تساهم  للمرأة يف مختلف  والهادفة 
اليوم  استقرارها  املجتمعات وضمان  يف نهضة 

الكلمة، قالت معاليها:  وغدًا«. ويف ختام 
أنها ستواصل مسارها،  »تؤكد دولة اإلمارات 
الدبلوماسي  أو  الصعيد اإلنساني  سواء على 

أو التنموي يف دعم الشعوب املتضررة من 
األزمات والكوارث، دون أي اعتباراٍت دينية 
أو ثقافية، وسنواظب  أو عرقية أو سياسية 

العمل مع كافة األصدقاء والشركاء،  على 
والشعوب  لبناء قدرات وكفاءات احلكومات 
للعالم  اخلير  لتحقيق  املجاالت  مختلف  يف 
املسار نبراسًا جلهودنا  أجمع، وسيظل ذلك 

يف كافة احملافل«.

دولة فلسطينية
أكدت معالي رمي بنت إبراهيم الهاشمي على موقف اإلمارات الثابت والداعي إلى إقامة دولة 

فلسطينية مستقلة، على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، 
وفقًا للمرجعيات الدولية املتفق عليها، مرحبة مبا جاء يف بيان رئيس وزراء دولة إسرائيل من 

على هذا املنبر بشأن دعم رؤية حل الدولتني. 
وتابعت: »كما نتطلع هنا إلى النهوض بكافة العمليات السياسية يف منطقتنا، وتذليل الصعاب 

أمام مسارات السالم فيها، ولكن ينبغي أن يرافق ذلك تعزيز للموقف الدولي املوحد الرافض 
للتدخالت يف الشؤون الداخلية للدول العربية، والتي تقوض جهود حل النزاعات وتغذي 

التطرف واإلرهاب، وتشّكل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول ووحدة وسالمة أراضيها«. 
ونّوهت إلى أنه يف ظل تزايد وتيرة األزمات، أصبح ضروريًا »تفعيل دور املنظمات اإلقليمية 

ها باألدوات واملوارد واخلبرات، التي مُتكنها من املساهمة  والدولية، عبر التشاور معها، ومِدّ
بفعالية يف االستجابة للتحديات الراهنة، فاملنظمات اإلقليمية أكثر إملامًا بالسياقات 

احمللية، ولها من املقومات ما ُيكنها من دعم جهود الوساطة، مثلما ملسنا يف مساعي العديد 
منها، مبا يف ذلك االحتاد األفريقي، والذي نشيد مببادراته وندعمها«. 

وذكرت أنه »كما نعلم جميعًا، تتطلب حماية السلم واألمن الدوليني العمل على الوصول لعالٍم 
خاٍل من أسلحة الدمار الشامل، خاصًة يف منطقة الشرق األوسط وشبه اجلزيرة الكورية، 

وتعزيز احلوار خلفض التوترات ومعاجلة الشواغل اإلقليمية والدولية بهذا الشأن«، مضيفة: 
»ال يكن احلديث عن نظام دولي آمٍن ومستقر، يف ظل غياب موقف دولي حازم يرفض 

اإلرهاب، بجميع أشكاله ومظاهره، ويلتزم مبحاسبة مرتكبيه ومموليه«. 
وأشارت معاليها إلى أن »الفترة األخيرة شهدت زيادة يف تدفق األسلحة ملناطق النزاعات، 

والزج بأفراد من خلفيات متعددة، وكذلك ظهور جماعات بقدرات قتالية وعسكرية عالية، 
وما يتلو ذلك من عودة املقاتلني إلى مواطنهم من دون وجود آليات لضبطهم، ويزداد الوضع 
خطورة مع استخدام اإلرهابيني للصواريخ والطائرات املسيرة لشن هجمات عابرة للحدود، 
إذ تعكس هذه التطورات الطبيعة املتحورة لإلرهاب، والتي تقتضي احليلولة دون أن تصبح 

مناطق النزاعات مالذًا آمنًا لإلرهابيني، والسعي لتحديث وتطوير سبل الردع، واعتماد 
قواعد وأنظمة دولية متنع اإلرهابيني من احلصول على األسلحة املتطورة والتكنولوجيا 

املتقدمة«. 
وأضافت: »لقد برز هذا التهديد يف أوضح جتلياته من خالل الهجمات العدوانية اآلثمة التي 
شنتها جماعة احلوثي اإلرهابية مطلع هذا العام على عاصمة بالدي، أبوظبي، وكذلك على 

اململكة العربية السعودية الشقيقة، يف الوقت الذي تسعى فيه اجلماعات اإلرهابية األخرى، 
كتنظيم داعش والقاعدة وحركة الشباب، لتطوير قدراتها، وإعادة تنظيم صفوفها، األمر 

الذي يشكل تهديدًا مباشرًا للمكاسب التي حتققت نتيجة التعاون الدولي يف احلرب ضد 
اإلرهاب«. 

تحديات
واستدركت معالي ريم بنت إبراهيم 
التحديات  حجم  »نـــدرك  الهاشمي: 
وما  اليوم،  أمامنا  الماثلة  الجسيمة 
نـــراه مــن اســتــقــطــاب مــتــزايــد يُخيم 
إثَر ارتفاع وتيرة  على النظام الدولي، 
األزمات، وظهور بؤر جديدة للنزاعات 
حول العالم، يصاحبُها تصاعد خطير 
في  المسلحة،  الجماعات  ألنشطة 
الوقت الذي تعصف فيه أزمات الغذاء 
والمناخ بشعوب العالم، مهددًة بتقويض 
مكتسبات الحضارة اإلنسانية، ناهيكم 
التهديدات على  هــذه  وقــع  عــن شــدة 
على  وقدرتها  والنامية  الفقيرة  الدول 

تلبية احتياجات مواطنيها«. 
ــه فــي حين أثـــارت هذه  وأكـــدت أن
القضايا جميعها تساؤالت حول مدى 
فاعلية النظام الدولي الحالي، إال أن 
أنقاض  على  بني  ــذي  ال النظام  هــذا 
في  ساهم  الثانية  العالمية  الــحــرب 
الدوليين  واالســتــقــرار  األمـــن  تعزيز 
إلى حٍد كبير، ولكن ما نحتاجه اليوم 
الدولي،  النظام  بهذا  الثقة  إعادة  هو 
وبشرعية مؤسساته، عبر تعزيز كفاءته 
وقدرته على معالجة األزمات الراهنة 
للقرن  الــوجــوديــة  التحديات  وتــجــاوز 
الحادي والعشرين، حيث تؤمن بالدي 
الحاضرة  الــدول  نحن   - نمتلك  بأننا 
فعل  على  القدرة   - القاعة  هــذه  في 

وسخرنا  الــعــزم  عقدنا  مــا  إذا  ــك،  ذل
ما لدينا من إمكانيات لرسم مستقبل 

أفضل لشعوبنا.
ــق، أوضــحــت  ــمــنــطــل ــذا ال ــ ــن ه ــ وم
من  جملٍة  الكلمة،  بحسب  معاليها، 
المسائل التي ينبغي أن التركيز عليها 
أن مجريات  منها  المقبلة،  الفترة  في 
الحاجة  على  أكــدت  الماضية  الفترة 
الـــدولـــي، السيما  الــقــانــون  الحــتــرام 
ميثاق األمم المتحدة، وأن يتم تطبيقه 
أو  مــزدوجــة  معايير  ــدون  وبـ باتساق 
انتقائية، باعتباره أساساً ال غنى عنه 
ــي مستقر  ــود نــظــام دولـ لــضــمــان وجـ
وآمن، قائم على احترام سيادة الدول 

واستقاللها ووحدة وسالمة أراضيها. 

الجزر اإلماراتية
المطالبة  السياق،  وجــددت، في هذا 
اإلماراتية  للجزر  إيــران  احتالل  بإنهاء 
الصغرى  وطنب  الكبرى  طنب  الثالث: 
وأبو موسى، والتي يُثبت التاريخ والقانون 
مؤكدة  عليها،  اإلمــارات  سيادة  الدولي 
أنه ورغم عدم استجابة إيران لدعوات 
بالطرق  النزاع  اإلمــارات الصادقة لحل 
الخمسة  العقود  امتداد  على  السلمية 
عن  يوماً  نتوقف  لن  أننا  إال  الماضية، 
هــذه  فــي  الــمــشــروع  بحقنا  المطالبة 
الجزر، إما من خالل التفاوض المباشر 

أو محكمة العدل الدولية. 
بــذل قصارى  ينبغي  »كما  وأضــافــت: 
الجهود لتجاوز حالة الخمول التي باتت 
الــراهــن  الــدولــي  للنهج  األبـــرز  السمة 
في التعامل مع األزمــات واالنتقال نحو 
إيــجــاد حــلــول دائــمــة وشــامــلــة وعــادلــة 
حول  المتصاعدة  المسلحة  للنزاعات 
العالم، ومعالجة التداعيات الناجمة عن 

االضطرابات في المشهد الدولي«. 
المقبلة  المرحلة  أن  ــى  إل ــارت  وأشــ
من  تعزز  ُمبتكرة،  وسائل  اتّباع  تتطلب 
الــدول  وتـُـحــّول  الــدولــي،  فعالية نظامنا 
إلى  ــات  األزمـ بها  تعج  التي  والمناطق 
جهات لها دور بّناء في معالجة تحديات 
العصر، مضيفة إنه »في حين كان للعالم 
العربي والقارة األفريقية، خالل العقود 
الماضية، حصة األسد من تلك األزمات، 
إال أن ذلك علمنا دروساً صعبة ودروساً 
الــحــلــول  تغليب  ــول ضــــرورة  حـ مــهــمــة 
الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد، 
التوترات، لتفادي ظهور  وأهمية تدارك 
ولمكافحة  لــلــصــراعــات  جــديــدة  ــؤر  بـ
»تُعتبر  وقالت:  المتطرفة«.   التيارات 
التحركات اإليجابية األخيرة في منطقتنا 
لبناء الجسور أمثلة بارزة لطّي خالفات 
الماضي، وبناء شراكات جديدة قوامها 
ــمــجــاالت، ودعــم  الــتــعــاون فــي شــتــى ال
والتعليم  كالصحة  المهمة  القطاعات 

والصناعة وتعزيز دور المرأة«. 
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الدولة تتبنى اقتصادًا معرفيًا 
قوامه التقدم العلمي 

والتكنولوجي 

التحركات اإليجابية في منطقتنا 
لبناء الجسور أمثلة بارزة لطّي 

خالفات الماضي 

ضرورة تغليب الدبلوماسيـــة وأهميـــة تدارك 
التوترات لتفادي ظهور بؤر جديدة للصراعــــات

التركيــــز على العمل المنــــاخي سيخفــــف 
من أزمــــــة األمــــن الغـــــذائي حــول العــــالم

ترحيب بما جــاء في بيان رئيس وزراء دولـــة 
إسرائيــل بشــــأن دعـــم رؤيــــة حل الدولتيــن

نيويورك )وام( 

أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة 

دولة لشؤون التعاون الدولي أن المرحلة المقبلة 

تتطلب اتباع وسائل مبتكرة تعزز من فعالية 

نظامنا الدولي، وُتحول الدول والمناطق التي تعج 

بها األزمات إلى جهات لها دور بّناء في معالجة 

العصر.  تحديات 

وقالت معاليها، خالل كلمة الدولة التي ألقتها 

أمام المناقشة العامة للدورة السابعة والسبعين 

للجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك: 

»إننا ونحن على أعتاب مرحلة جديدة للنظام 

الدولي، خياُرنا في دولة اإلمارات أن يكون شعار 

هذه المرحلة هو السالم والتعافي واالزدهار، 

ضمن إطار نظام عالمي منفتح، قائم على شبكة 

متينة من العالقات الدولية التي ندشن فيها 

مسارات جديدة للتعاون المشترك في مجاالت 

والتكنولوجيا  المستدامة  والتنمية  االقتصاد 

العلمي«.  المتقدمة والبحث 

وأكدت معاليها أن دولة اإلمارات ستواصل 

مسارها، سواء على الصعيد اإلنساني أو 

الدبلوماسي أو التنموي، في دعم الشعوب 

المتضررة من األزمات والكوارث، دون أي اعتباراٍت 

دينية أو عرقية أو سياسية أو ثقافية. 

وبحسب نص الكلمة، وجهت معاليها الشكر 

إلى معالي عبدالله شاهد على إدارته المتميزة 

ألعمال الدورة السابقة، مهنئة معالي سابا 

كوروسي، »على ترؤس أعمال هذه الدورة، مع 

تمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد«. 

وقالت: »ونحن على أعتاب مرحلة جديدة للنظام 

الدولي، خياُرنا في دولة اإلمارات أن يكون شعار 

هذه المرحلة هو السالم والتعافي واالزدهار، 

ضمن إطار نظام عالمي منفتح، قائم على شبكة 

متينة من العالقات الدولية التي ندّشن فيها 

مسارات جديدة للتعاون المشترك في مجاالت 

والتكنولوجيا  المستدامة  والتنمية  االقتصاد 

العلمي«. المتقدمة والبحث 

وأضافت: »هذا هو النهج الذي تتبعه بالدي في 

تنفيذ سياساتها الخارجية، والذي يحُكم عالقاتنا 

الثنائية، ومشاركاتنا في األطر متعددة األطراف، 

وهو أيضًا النهج الذي يُلِهم توجهاِتنا خالل 

عضويِتنا الحالية في مجلس األمن«. 



دولة  إعــان  الــوفــد،  مشاركة  وشهدت 
للتحالف  انــضــمــامــهــا  عــن  اإلمـــــارات 
التلوث  إلنهاء  الطموح  عالي  العالمي 
القضاء  يستهدف  والذي  الباستيكي، 
التلوث  مــن  الــنــوع  هــذا  إشكالية  على 
بحلول 2040، عبر تطوير أدوات دولية 
طموحة، مستندة إلى نهج شامل يضمن 
المعالجة  إجــراءات  من  سلسلة  اتخاذ 
ساسل  طــول  على  والفعالة  العاجلة 
ــاج واســتــهــاك وإعــــادة اســتــخــدام  ــت إن

الباستيك. 
معالي  قالت  اإلعــان،  على  وتعليقاً 
اإلمــارات  دولة  »تفخر  المهيري:  مريم 
تتماشى  والــذي  للتحالف،  بانضمامها 
أهدافه مع االلتزامات الطوعية للدولة 
كافة  مستوى  على  الــتــلــوث  بمكافحة 
ــحــد من  ــجــاالت، وال ــم الــقــطــاعــات وال
إلى  مشيرًة  البيئة«،  على  السلبية  آثاره 
العديد  اإلمـــارات  دولــة  حكومة  اتخاذ 
من التدابير لمعالجة األسباب الجذرية 
التحول  تعزيز  عبر  الباستيكي  للتلوث 
نحو اقتصاد باستيكي دائري واعتماد 

حلول اإلدارة المتكاملة للنفايات«. 
بدعم  مــلــتــزمــون  »نــحــن  ــافـــت:  وأضـ
طريق  خريطة  إليجاد  التحالف  جهود 
ومستداماً  شامًا  نهجاً  تطبق  عالمية 
دورة  مراحل  لكافة  ودائــريــاً  ومنهجياً 
حياة الباستيك، ما يشمل تعزيز كفاءة 
المواد  من  المعروض  ــادة  وزي اإلنــتــاج، 
المعاد  واإلنتاج  التدوير،  القابلة إلعادة 
ــره، وتــشــجــيــع تــبــنــي مــمــارســات  ــدويـ تـ
االستهاك المستدام، وتطبيق منظومة 

المستدامة«.  المتكاملة  اإلدارة 
إلى  الدولي  المجتمع  معاليها  ودعت 
التلوث  عــلــى  للقضاء  حــراكــه  تــعــزيــز 
والتنسيق  الــتــعــاون  عبر  الباستيكي 

وااللتزام. 
االفتتاحية  الكلمة  معاليها  وألــقــت 

»نظم  االستشارية  الــحــواريــة  للجلسة 
وإمكاناتها«،  الزراعة  وأولويات  الغذاء 
المناخي  التغير  وزارة  نظمتها  الــتــي 
لدولة  الخاص  المبعوث  ومكتب  والبيئة 
اإلمارات المعني بتغير المناخ، وتحالف 
أعمال  هــامــش  على  الــغــذائــي،  العمل 
المتحدة،  لــأمــم  العمومية  الجمعية 
المصلحة  وأصحاب  المعنيين  بمشاركة 
الغذائية  والنظم  الزراعة  قطاعي  في 
الذي  الــدور  الستشراف  العالم،  حــول 
ستلعبه قضايا األمن الغذائي والزراعة 
الرئيسة  المحاور  مناخياً ضمن  الذكية 
 COP28 األطــراف  دول  مؤتمر  لــدورة 
في  ــارات  اإلم دولــة  ستستضيفها  التي 

 .2023
وأكدت معاليها ضرورة تعزيز قدرات 
التحديات  مــع  التعامل  فــي  الــمــرونــة 
مشاركتها  ضــمــن  الــعــالــمــيــة،  البيئية 
رفيع  المستديرة  الطاولة  اجتماع  في 
ــى الــجــهــود  الــمــســتــوى »االنـــضـــمـــام إلـ
الذي  العالمي«  المبذولة لدفع الصمود 
للمنتدى  التابع  المرونة  اتحاد  نظمه 
نموذج  العالمي، مستعرضة  االقتصادي 
مرونة  وتعزيز  بناء  في  اإلمــارات  دولة 
ممارسات  بتني  فــي  القطاعات  كافة 
أعمالها  كــافــة  فــي  االســتــدامــة  ونــظــم 
لــضــمــان تــحــقــيــق تــنــمــيــة اقــتــصــاديــة 

مستدامة. 
وخال مشاركتها في عشاء عمل رفيع 

أمام  العوائق  »معالجة  حول  المستوى 
الطموح بشأن الغذاء والطبيعة والمناخ« 
واستخدام  الغذاء  تحالف  نظمه  الذي 
ومؤسسة  المتحدة،  واألمــم  األراضــي، 
معاليها  شددت   ،»ClimateWorks«
في  الغذائية  النظم  إدماج  أهمية  على 
المناخي،  التغير  جهود وآليات مكافحة 
»االبتكار  مبادرة  على  الضوء  وسلطت 
دولة  أطلقتها  التي  للمناخ«  الــزراعــي 
اإلمارات والواليات المتحدة األميركية، 
وتهدف إلى تعزيز وزيادة وتسريع وتيرة 
الذكي  الزراعي  االبتكار  في  االستثمار 
البحث والتطوير على  مناخياً وعمليات 
المبادرة  حــددت  وقــد  العالم،  مستوى 
بحلول  دوالر  مليارات   8 لجمع  هدفاً 
موعد انعقاد دورة مؤتمر دول األطراف 
في  الــمــقــبــل  نــوفــمــبــر  فــي   ،COP27

العربية.  جمهورية مصر 
كــمــا شــــددت مــعــالــيــهــا عــلــى األمـــر 
االجتماع  فــي  مشاركتها  خــال  نفسه 
لحركة  القيادية  للمجموعة  االفتتاحي 
 .»SUN« الــتــغــذيــة  نـــطـــاق  تــوســيــع 

أعمال  المهيري  مريم  معالي  وحضرت 
التوجيهية  لــلــجــنــة  األول  االجــتــمــاع 
من  الطموح  عالي  للتحالف  الــدولــيــة 
ترأسته  والــذي  والبشر،  الطبيعة  أجل 
فرنسا، والمملكة المتحدة وكوستاريكا، 
واستهدف مراجعة وتقييم تنفيذ هدف 
اليابسة  مــســاحــة  ــن  م  %30 تــحــويــل 
محمية  ــاطــق  مــن ــى  ــ إل ــطــات  ــمــحــي وال
خال  معاليها  وشاركت   ،2030 بحلول 
اإلمارات  دولة  ورؤية  توقعات  االجتماع 
لاجتماع المقبل لمؤتمر دول األطراف 
 CBD« البيولوجي  التنوع  اتفاقية  في 
االنتهاء  سيستهدف  والــذي   »COP15
البيولوجي  التنوع  عمل  إطار  وضع  من 

العالمي لما بعد 2030. 
ـــ77  ــدورة ال وعــلــى هــامــش أعــمــال الـ
المتحدة،  لــأمــم  العمومية  للجمعية 
مجموعة  المهيري  مريم  معالي  عقدت 
واســـعـــة مـــن الـــلـــقـــاءات الــثــنــائــيــة مع 
للعديد  الــمــســتــوى  رفــيــعــي  مــســؤولــيــن 
لقائها  خال  واستعرضت  ــدول،  ال من 
وزارة  مبعوث  فــاولــر  كـــاري  بــالــدكــتــور 
ــخــاص ألمــن  الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة ال
اإلمــارات  مساهمات  العالمي،  الغذاء 
المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  في 
ــهــدف الــثــانــي »الــقــضــاء  وبـــاألخـــص ال
الــذي ستساهم  والـــدور  الــجــوع«،  على 
أجل  من  الــزراعــي  االبتكار  مــبــادرة  به 

المناخ في هذا اإلطار.

استعرضت نمــوذج اإلمـــارات في العمل المناخي واألمن الغذائي

 املهيري: ضــــــرورة تعـــــزيز قـــــــدرات 

التعامل مع التحديات البيئية العاملية

المهيري متحدثًة عن جهود الدولة لتعزيز األمن الغذائي )وام(

بحث سبل دعم نظم التغذية بما يخدم ضمان األمن الغذائي العالمي
نيويورك )االتحاد(

استعرضت معالي مريم بنت محمد 

المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، 

نموذج دولة اإلمارات وتوجهاتها 

المستقبلية في التعامل مع التحديات 

المهمة، ومنها التغير المناخي 

وجهود مواجهته بشقيها خفض 

االنبعاثات والتكيف مع التداعيات 

على المستويين المحلي والعالمي، 

ومنظومة عملها لتعزيز األمن 

الغذائي، والتزاماتها الطوعية 

وجهودها في الحد من التلوث 

البالستيكي، وما تمثله جهود العمل 

في معالجة هذه التحديات الثالثة 

كركائز للرؤية االستشرافية لإلمارات، 

وسعيها إليجاد مستقبل أفضل 

مستدام. جاء ذلك خالل مشاركة 

معاليها في مجموعة من الجلسات 

الحوارية واالجتماعات المتخصصة، 

ضمن مشاركة وفد دولة اإلمارات 

برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل 

نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، 

في أعمال الدورة الـ77 للجمعية 

العمومية لألمم المتحدة في 

نيويورك. 

إدماج النظم الغذائية 
في آليات مكافحة التغير 

المناخي

االنضمام إلى التحالف 
العالمي الطموح إلنهاء 

التلوث البالستيكي
 

تعزيز حراك المجتمع 
الدولي للقضاء على 
التلوث البالستيكي

اعتماد اإلدارة المتكاملة 
للنفايات وتعزيز 

»االقتصاد الدائري«

األمن الغذائي
بحضور معالي النا نسيبة، املندوبة 

الدائمة لدولة اإلمارات يف األمم املتحدة، 
وسيندي ماكني املندوبة الدائمة للواليات 

املتحدة األميركية لدى وكاالت األمم 
املتحدة يف روما، ناقشت معالي مرمي 

املهيري مع جيردا فيربورغ، األمني العام 
املساعد لألمم املتحدة ومنسقة حركة 

تعزيز التغذية، سبل دعم اإلمارات جلهود 
تعزيز نظم التغذية مبا يخدم ضمان األمن 

الغذائي لسكان العالم كافة. 
وخالل لقائها مع الدكتور جونهيلد 

ستوردالني، املؤسس والرئيس التنفيذي 
 ،»EAT« ملؤسسة التعليم والزراعة معًا

استعرضت معالي املهيري التقدم احملرز يف 
عمل حتالفات الغذاء العاملية منذ قمة 

الغذاء من أجل املستقبل يف »إكسبو 2020 
دبي«، كما شاركت يف حوار مع مسؤولني 

رفيعي املستوى يف سيتي بنك حول تعزيز 
حركة التمويل إلى مشاريع خضراء 

ومستدامة ومرنة من أجل املناخ. 
وناقشت معاليها مع معالي جواكيم ألفارو، 
وزير البيئة يف البرازيل، االلتزام املشترك 

للبلدين بحماية البيئة، واستكشفت 
معاليها فرص تعزيز التعاون الثاني مع 
معالي بوغدان أوريسكو وزير خارجية 

رومانيا.
 ويف لقاء مع جاسنت فايس، مؤسس ومدير 
عام منتدى باريس للسالم، ناقشت معاليه 

االرتباط اجلوهري بني تغير املناخ والصراع 
الذي تشهده مناطق عدة حول العالم، 

واستمعت إلى سبل دعم دورة مؤمتر دول 
األطراف COP28 التي تستضيفها اإلمارات 

يف 2023 خالل لقائها مع لي بولينجر 
رئيس جامعة كولومبيا. 

وشاركت معاليها يف االجتماعات الثنائية 
لوفد دولة اإلمارات برئاسة وحضور سمو 

الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان وزير 
اخلارجية والتعاون الدولي، مع الواليات 

املتحدة وفرنسا وأوكرانيا، ومجموعة 
األزمات الدولية.
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اعتبر المبادرات األخيرة في الشرق األوسط خير مثال على جهود نبذ الخالفات

املرر: اإلمارات تدعم الدبلوماسية والحوار لتخفيف التوترات

نيويورك )وام(

المرر  شاهين  خليفة  معالي  شــارك 
وزير دولة، في االجتماع الوزاري الذي 
جمع دول مجلس التعاون لدول الخليج 
الهاشمية  األردنــيــة  والمملكة  العربية 
وجمهورية  العربية  مصر  وجمهورية 
والواليات  اليمنية  والجمهورية  العراق 
المتحدة األميركية، وذلك على هامش 
العامة  للجمعية  ـــ77  ال الـــدورة  أعمال 

لأمم المتحدة. 
وأكد معالي المرر في كلمة له خال 
اإلمـــــارات تدعم  دولـــة  أن  االجــتــمــاع 
الدبلوماسية والشراكات والحوار البّناء 
اإلقليمية،  التوترات  تخفيف  أجل  من 

والسعي إلى تحقيق األمن والسام. 
»إّن  الصدد:  هــذا  في  معاليه  وقــال 
تعيق  والمواجهة  ــة  واألحــادي الــصــراع 
التوصل إلى حلول، وقد اضطلعت دولة 
اإلمارات بدور بارز في تلك األولويات، 
وتطوير  النزاعات،  إذ تشجع على حل 
اإلرهــاب  لمكافحة  الدولية  المنظومة 
لتتمكن من مواجهة التهديدات الناشئة، 
الكاملة  المرأة  مشاركة  تعزيز  وكذلك 
والمتساوية والهادفة في حل النزاعات 
وعمليات السام، ال سيما خال فترة 

عضويتنا في مجلس األمن الدولي«. 
وفيما يتعلق باألوضاع التي تشهدها 
إعطاء  أهمية  معاليه  أكــد  المنطقة، 
والحوار  الدبلوماسية  للحلول  األولوية 
التوترات  من  للحد  التصعيد  وخفض 

ومــنــع نــشــوب صــراعــات جــديــدة، كما 
الشرق  في  األخيرة  المبادرات  أّن  أكد 
األوســط هي خير مثال على المجهود 
الخافات،  لنبذ  الــدول  وضعته  الــذي 
المجدية،  غير  األساليب  عن  وتخليها 

ــات جــديــدة فــي مختلف  ــنــاء شــراك وب
الـــمـــجـــاالت مــثــل الــصــحــة والــتــعــلــيــم 

والصناعة لتحقيق النمو واالزدهار.
إلى أن دولة اإلمارات  وأشار معاليه 
تسعى إلى حشد كل دعم ممكن للحفاظ 

على السام واالستقرار في جميع أنحاء 
تفضي  أن  في  أمله  عن  معربا  العالم، 
المحادثات الخاصة بإحياء خطة العمل 
الشاملة المشتركة إلى حل يمكن قبوله 

من قبل الجهات اإلقليمية الفاعلة.

المرر في لقطة جماعية مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي واألردن ومصر والعراق واليمن والواليات المتحدة )وام(

وفد الدولة يواصل 
عقد اللقاءات 
واالجتماعات 

رفيعة المستوى 
نيويورك )وام(

واصل وفد دولة اإلمارات 
ولليوم السادس على التوالي 
عقد اللقاءات واالجتماعات 

رفيعة املستوى واملهمة على 
هامش مشاركته بالدورة الـ77  

للجمعية العامة لألمم املتحدة. 
فقد شارك معالي خليفة شاهني 

املرر، وزير دولة، يف االجتماع 
الوزاري لدول حركة عدم 

االنحياز، يف حني التقى معالي 
الشيخ شخبوط بن نهيان بن 

مبارك آل نهيان، وزير دولة، 
بفخامة الدكتور الزاروس 

مكارثي تشاكويرا رئيس 
جمهورية ماالوي. 

كما أجرى معالي الشيخ 
شخبوط بن نهيان بن مبارك آل 
نهيان مناقشات مثمرة مع عدد 

من الوزراء، من بينهم معالي 
عواطف التجاني أحمد كايبورو 

وزيرة دولة للشؤون اخلارجية 
والتكامل األفريقي والتشاديني 

باخلارج، ومعالي ظهير ذو 
الكمال وزير خارجية جمهورية 

جزر القمر. والتقى معالي الشيخ 
شخبوط بن نهيان بن مبارك آل 

نهيان، مبعالي السيد عبداهلل 
ديوب، وزير خارجية جمهورية 

مالي، ومعالي اللواء أودوجنو 
جيجي أبو بخار وزير خارجية 

جمهورية أوغندا، كما التقى 
بالسفير بانكول أديوي، مفوض 

االحتاد األفريقي للشؤون 
السياسية والسالم واألمن.
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شعبان بالل )عدن، القاهرة(

في  العامة  ــان  األرك هيئة  رئيس  أكد 
صغير  الركن  الفريق  اليمني،  الجيش 
حمود بن عزيز، أن مشروع ميليشيات 
اإلرهــاب،  على  قائم  اإلرهابية  الحوثي 
مستبعداً الوصول معها إلى أي حل من 

دون حسم المعركة.
وقال ابن عزيز، في حوار مع صحيفة 
»26 سبتمبر« اليمنية ينشر اليوم االثنين: 
»حربنا مع ميليشيات الحوثي اإلرهابية 
ــل الــســام واالســتــقــرار،  هــي مــن أجـ
األمــر الــذي يتحقق من خال استعادة 
في  ونحن  الشرعية،  الدولة  مؤسسات 
التضحيات  أغلى  ونقدم  الطريق،  هذا 

في سبيل ذلك«.
وبخصوص الهدنة األممية، أكد رئيس 
من  تنتهك  الهدنة  بنود  كل  أن  ــان  األرك
الميليشيات دون استثناء، مشيراً إلى أنه 
يومياً يسقط قتلى وجرحى من الجيش 

في مختلف جبهات القتال.
وأضاف: »التصرفات الحوثية رسالة 
ــأن ال  ــخــارج ب للجميع فــي الــداخــل وال
لصالح  تقدمه  الميليشيات  لدى  شيء 
هما  والــحــرب  المواجهة  وأن  الــســام، 
أن  ــداً  ــؤك م لــديــهــا«،  المفضلة  اللعبة 
عالية  جاهزية  فــي  المسلحة  الــقــوات 
مختلف  في  الحوثية  الميليشيات  لردع 

جبهات القتال.
العسكرية  المؤسسة  أن  على  وشــدد 
المحررة  المناطق  جميع  في  واألمنية 
ملتزمة بمحاربة اإلرهاب بكافة أشكاله 
أنها  وصــوره وفــي كل األوقـــات، مؤكداً 
حققت نجاحات كبيرة في هذا الجانب.

وفي سياق آخر، احتفت قيادة »محور 
مران«، بالجيش اليمني، بتخريج الدفعة 
أقامه  حفل  فــي  الــرابــعــة،  العسكرية 
مع  تزامناً  للمحور،  التدريبي  المركز 

الذكرى الـ60 لثورة الـ26 من سبتمبر.
التخرج، أكد قائد »محور  وفي حفل 
عوبل  عبدالكريم  الركن  اللواء  مــران« 
السدعي هذه الدفعة العسكرية الجديدة 
الجيش  لقوات  جــديــداً  رافـــداً  ستمثل 
على  وستعمل  للميليشيات  وستتصدى 
العسكرية  الوحدات  بقية  مع  هزيمتها 

في الجيش اليمني.
وفي ظل االنتهاكات اليومية من تجويع 
وفقر وتعذيب وإغاق تام للطرق، ومنع 
والمساعدات  واألدويــة  األغذية  وصول 
الميليشيات  تمارسها  التي  اإلنسانية، 
محافظة  في  اليمنيين  بحق  اإلرهابية 
الحصار  لرفع  الدعوات  تزايدت  تعز، 
الجائر المفروض منذ أكثر من 7 سنوات 

والذي تسبب بأزمة إنسانية.
وأكد المحلل السياسي اليمني محمود 
يتغير  لــم  الــوضــع فــي تعز  طــاهــر، أن 
التي  األممية  الهدنة  قبل  عما  كثيراً 

إلى  مشيراً  الماضي،  أبريل  في  بــدأت 
بشكل  مستمرة  الحوثية  االنتهاكات  أن 
يومي، وأن الميليشيات اإلرهابية تسعى 
للمدينة  الغربي  المنفذ  على  للسيطرة 
ومنع  كامل  بشكل  الحصار  الستكمال 
المدنيين من استخدام الطرق الترابية.

تصريحات  فــي  طــاهــر،  ــح  وأوضــ
لـ»االتحاد«، أن الوضع الحالي في تعز 
يثبت أن التعويل على المجتمع الدولي 
في مسألة إنهاء الحرب باليمن، غير 
االعتماد  ضــرورة  إلى  مشيراً  مجٍد، 
على  للقضاء  والتحرك  النفس  على 
ــة، وفـــرض  ــيـ ــابـ الــمــيــلــيــشــيــات اإلرهـ

السام بالقوة.

السياسي  المحلل  وصـــف  ــدوره،  ــ بـ
الحصار  األنسي  الكريم  عبد  اليمني 
عار  »وصمة  بأنه  تعز  على  المفروض 
»تعز  إن  قائًا  اإلنسانية«،  جبين  في 
هي المدينة الصناعية األولى في اليمن 
وتصدر المنتجات الخفيفة، مثل الزبادي 
والزيوت والحليب إلى بقية مدن الباد، 
ــى فــرض إتـــاوات  وحــصــارهــا يهدف إل
الــمــواد  فــي  والتحكم  المصانع  على 
الخام القادمة إليها أو البضائع الجاهزة 

للبيع«.
تصريحات  فــي  األنـــســـي،  ــدد  وشــ
لـ»االتحاد«، على أن تعز حالة إنسانية 
ملحة تتطلب تدخًا عاجًا من األمم 

لرفع  الــدولــي  والمجتمع  الــمــتــحــدة 
أن  إلى  الفتاً  المعابر،  وفتح  الحصار 
دقائق   5 تستغرق  كانت  التي  الطرق 
لعبورها تحتاج اآلن إلى أكثر من يوم 
البديلة  كامل بسبب استخدام الطرق 
الجبلية الوعرة، عاوة على نشر آالف 

األلغام الحوثية.
البحر،  الباسط  العقيد عبد  وحسب 
محور  فــي  اليمني  بالجيش  الــقــيــادي 
اإلرهابية  الحوثي  ميليشيات  فإن  تعز، 
كثفت من استهدافها للمناطق المأهولة 
الجبهات  من  عدٍد  في  الجيش  ومواقع 

بالمحافظة.
ــــي تــصــريــحــات  ــف الــبــحــر ف ــشـ وكـ
لـ»االتحاد«، عن أن الميليشيات الحوثية 
المجاورة  السكنية  األحياء  استهدفت 
بقذائف  الــجــوي«  »الـــدفـــاع  لمعسكر 
شارع  في  تمركزها  أماكن  من  الهاون 
الخمسين ومحيط »جبل هان« و»وادي 
حذران«، باإلضافة إلى إطاق الطائرات 
الذين  القناصة  واستخدام  المسيرة، 
يستهدفون المدنيين ويمنعون تحركاتهم.

خالل حفل تخريج دفعة عسكرية جديدة في محور مران )من المصدر(

أكد أن مشروع الميليشيات قائم على اإلرهاب

الجيش اليمني: »الحوثي« انتهك جميع بنود الهدنة

«: التعويل على المجتمع الدولي إلنهاء حصار تعز غير مجٍد  خبراء لـ»

مقتل طفلة وإصابة شقيقيها 
بانفجــــــــــار لغـــم فــي الحديـــــدة

عدن )االتحاد(

قتلت طفلة وُأصيب اثنان من أشقائها، إثر انفجار لغم من مخلفات ميليشيات 
احلوثي اإلرهابية، يف محافظة احلديدة غربي اليمن.

وأفاد اإلعالم العسكري للقوات املشتركة، أن لغمًا حوثيًا انفجر يف قرية »بني 
مغاري« التابعة ملديرية »حيس«، وأسفر عن مقتل الطفلة سيناء أحمد علي 

خضيرة، وإصابة شقيقيها.
وأوضح، أن الطفلني ُأصيبا بشظايا متفرقة، وجرى نقلهما على منت سيارة إسعاف 

تابعة للقوات املشتركة إلى املستشفى امليداني يف »اخلوخة«.
وذكرت مصادر إعالمية، أن هذه اجلرمية تأتي بعد يوم واحد من مقتل مدني جراء 

انفجار لغم حوثي يف األطراف الشرقية من مدينة احلديدة.
والثالثاء املاضي ُأصيب 6 مدنيني، بينهم ثالثة أطفال وامرأة بجروح بالغة، 

بانفجار لغمني من مخلفات ميليشيات احلوثي يف مديرية »التحيتا« باحملافظة 
ذاتها.

تحقيق السالم 
واالستقرار عبر استعادة 

مؤسسات الدولة 
الشرعية

انتهاكات الميليشيات 
رسالة للجميع بأن ال 
شيء لديها تقدمه 

للسالم

أسماء الحسيني )الخرطوم(

ــت الـــقـــوات الــبــحــريــة  ــن أعــل
السودانية أنها ضبطت عصابة 
من  مكونة  لألسلحة،  تهريب 
4 يــمــنــيــيــن، عــلــى مــتــن قــارب 
اإلقليمية  المياه  في  يبحر  كان 

للسودان.
ــاغ صـــادر عــن هذه  وقـــال ب
ــة أنــبــاء  الـــقـــوات، نــشــرتــه وكــال
»عناصر  إن  »سونا«،  السودان 
تمكنت،  البحرية  الــقــوات  مــن 
الـــســـبـــت، مـــن ضــبــط قـــارب 
المياه  داخل  يمنيين   4 يستقله 
ــزر  اإلقــلــيــمــيــة بــالــقــرب مــن ُج

السبعات«.
ــوات   وأوضـــح الــبــاغ أن »ق
الــبــحــريــة ضــبــطــت عــلــى متن 
المركب 90 بندقية كاشينكوف 
رشاش  ذخيرة  صندوق  و162 
أعيرة  ذخــيــرة  صــنــدوق  و182 

أســاك  كــرتــونــة  و43  متنوعة 
فــيــوز  كـــرتـــونـــة  و45  تــفــجــيــر 

تفجير«.
ــقــوات  ال أن  الـــبـــاغ  ــر  ــ  وذك
أوقات  البحرية قد نجحت في 
ــي ضــبــط كــمــيــات  ســابــقــة، فـ
وأسلحة  المخدرة  الــمــواد  مــن 
ومتفجرات يتم تهريبها من ِقبل 
عناصر يمنية وسودانية خارجة 

عن القانون.
 يُذكر أن خايا تهريب بحري 
الحوثي  بميليشيات  مرتبطة 
قبل  من  ضبطها  تم  اإلرهابية 
قطاع  اليمنية  السواحل  خفر 
مع  وبالتنسيق  األحمر  البحر 
العامة  ــارات  االســتــخــب شعبة 
ذكــرت  المشتركة  الــقــوات  فــي 
السودانية  السبعات«  »جزيرة 
طريقها  في  المحطات  كإحدى 
ميناء  ــى  إلـ الـــســـاح  لــتــهــريــب 

الحديدة.

بيروت )االتحاد(

أعلنت مصارف لبنان، أمس، 
من  ابــتــداء  أعمالها  استئناف 
االثنين، عقب أسبوع من  اليوم 

اإلقفال بسبب مخاطر أمنية.
المصارف،  جمعية  وذكـــرت 
في بيان نشرته الوكالة الوطنية 
لــإعــام، أنــهــا قـــررت مــزاولــة 
ــوم  ــي ــن ال ــا ابـــتـــداء مـ ــه أعــمــال
االثنين عبر قنوات يحددها كل 

مصرف.
الحالي،  الشهر  من   16 وفي 
لبنان  مصارف  جمعية  أعلنت 
ثاثة  لمدة  كافة  البنوك  غلق 
اقتحامات  سلسلة  عقب  أيــام، 

تعرضت لها من مودعين.
الجمعية  قـــررت  واألربـــعـــاء، 
أبوابها  إقــفــال  فــي  االســتــمــرار 

وجــود  بسبب  الــعــمــاء،  أمـــام 
مــخــاطــر وغــيــاب اإلجـــــراءات 
األمنية، من دون أن تحدد المدة 

الزمنية لإقفال.
وجاءت االقتحامات المتكررة 
ــض الـــمـــصـــارف منح  ــ ــر رف ــ إث
بــالــدوالر،  أموالهم  المودعين 
ــارف  ــصـ ــمـ ــرض الـ ــ ــف ــ ــث ت ــيـ حـ
عامين  من  أكثر  منذ  اللبنانية 
ونصف العام، قيودا على أموال 
ال  األجنبية،  بالعملة  المودعين 

سيما الدوالر.
منذ  ــون  ــي ــان ــن ــب ــل ال ويـــعـــانـــي 
اقتصادية  أزمـــة   ،2019 عــام 
إلى  أدت  مسبوقة  غير  طاحنة 
العملة  قيمة  قياسي في  انهيار 
فضًا  الدوالر،  مقابل  المحلية 
الــوقــود واألدويـــة،  عن شح في 

وانهيار قدرتهم الشرائية.

البحرية السودانية تضبط كميات 

من  السالح املهّرب يف املياه اإلقليمية

مصارف لبنان تستأنف اليوم عملها

خبراء لـ» «: أي حكومة من دون »التيار الصدري« مهددة بالفشل

جهود مكثفة لحل األزمة السياسية يف العراق

هدى جاسم )بغداد(

من  جديدة  جولة  االثنين  اليوم  تبدأ 
التحركات السياسية المكثفة في العراق 
في مسعى لتقريب وجهات النظر بين 
»التيار الصدري« و»اإلطار التنسيقي«، 
فيما أكد خبراء ومحللون عراقيون أن 
أي حكومة دون »التيار الصدري« مهددة 

بالسقوط ولن تستطيع الحركة.
السياسي  والمحلل  األكاديمي  وقــال 
إن  مصطفى،  عــاء  الدكتور  العراقي 
حراكاً سياسياً يجري على قدم وساق 
للمقاربة  طويلة  أشــواطــاً  قطع  وقــد 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  بين 
»اإلطــار  قــوى  مع  السيادة«  و»تحالف 
على  التوافق  إلــى  مشيراً  التنسيقي«، 

وثيقة إلدارة المرحلة المقبلة.
تصريحات  فــي  مصطفى  واعــتــبــر 
القوى  بين  الــتــوافــق  أن  ــحــاد«،  ـــ»االت ل
»الــتــيــار  تــجــاهــل  يعني  ال  السياسية 
تجاهل  أن  إلـــى  مــشــيــراً  ــدري«،  ــصـ الـ
»التيار« يعني سقوط أي حكومة تتشكل 

مستقبًا لما له من جمهور كبير.
السياسي  المحلل  اعــتــبــر  بــــدوره، 
العراقي مجاشع التميمي أنه ال وجود 
لمفاوضات بين الفرقاء السياسيين في 

الوقت الحالي.
ــي تــصــريــحــات  ــال الــتــمــيــمــي فـ ــ وقـ
قد  السياسية  »األزمــة  إن  لـ»االتحاد«: 
تتجه إلى الحل خصوصاً بعد أن غيرت 
ــقــوى الــمــتــشــددة فــي اإلطـــار  بــعــض ال
أن  يــدل  مما  خطابها،  مــن  التنسيقي 
أن  إلى  مشيراً  للتفاهم«،  بــوادر  هناك 
رئيس »تحالف الفتح« سيعقد قريباً مع 
أطراف في »التيار الصدري« من أجل 

الوصول إلى نقطة تفاهم.
وفي سياق آخر، وزعت في العاصمة 
بغداد أمس، منشورات تدعو لمظاهرات 
المقبل،  أكتوبر  من  األول  في  حاشدة 

إحياء لذكرى احتجاجات 2019.
وتضمنت المنشورات دعوة العراقيين 
من  األول  الموافق  السبت  يوم  للنزول 
غربي  الــنــســور«،  »ســاحــة  عند  أكتوبر 

المنشور  ــت  ــل وذي بـــغـــداد.  الــعــاصــمــة 
»للشعب كلمة داخل المنطقة الخضراء«، 
في إشارة إلى المنطقة الرئاسية وسط 

العاصمة بغداد.
احتجاجية  قــوى  تتحرك  أيــام  ومنذ 
عند  إلى مظاهرات حاشدة  للتحضير 
العاصمة بغداد، إحياء للذكرى الرابعة 
التي  أكتوبر«،  بـ»انتفاضة  تعرف  لما 
معظم  وعــمــت   ،2019 ــي  ف انطلقت 

محافظات الجنوب والوسط.
ويأتي التحرك بعد احتجاجات قادها 

أنصار »التيار الصدري« عند المنطقة 
الــخــضــراء بــعــد اقــتــحــامــهــا وإعـــان 
انتهت  النواب  داخل مجلس  االعتصام 

بعد نحو شهر.
وكانت مظاهرات أكتوبر قد انطلقت 

مركز  الناصرية  مدينة  عند  شرارتها 
محافظة ذي قار، احتجاجاً على الفساد 
الدولة،  واختطاف  الميليشيات  ونفوذ 
سرعان ما وجدت لها أصداء في بقية 

المناطق األخرى من الباد.
الغاضبة،  االحتجاجات  تلك  ودفعت 
تقديم  إلى  عبدالمهدي  عــادل  حكومة 
انتخابات  نحو  ــذهــاب  وال استقالتها 
البرلمان  مبكرة وفق قانون جديد كان 
العراقي قد أقره قبل أن يعلن حل نفسه 

بنفسه.

مقتل جنديين باشتباكات 
مع إرهابييـــن فــي ديـــــالى

بغداد )االتحاد(

ُقتل جنديان عراقيان وأصيب آخرون خالل اشتباكات مع عناصر من تنظيم 
»داعش« اإلرهابي على أطراف محافظة ديالى.

وقال مصدر أمني، إن »قوة عسكرية داهمت وكرًا لـ)داعش( عند ناحية قره 
تبه، ضمن مقتربات بحيرة حمرين«. وأوضح املصدر، أن »القوة اشتبكت مع 

عناصر من )داعش( حتصنت داخل أحد األوكار باملنطقة ذاتها، ما أسفر 

عن مقتل عنصرين من اجليش العراقي وإصابة آخرين«. ويف وقت سابق، 
كانت القوة اجلوية العراقية قصفت وكرًا لتنظيم »داعش« يف منطقة »نارين« 

شمال شرق »قرة تبه«، مبحافظة ديالى، دون معرفة حجم اخلسائر جراء تلك 
الغارة. وأمس األول، أعلنت السلطات األمنية مقتل إرهابيني اثنني وعنصر 

أمني خالل عملية أمنية يف قضاء »الطارمية« شمالي البالد. ومتثل مناطق 
حزام بغداد وخصوصًا يف جوانبها الشمالية والغربية خواصر أمنية هشة 

غالبًا ما تعتمدها اخلاليا اإلرهابية كمالذات ومقار للتخطيط وشن الهجمات.

منشورات في بغداد 
تدعو لمظاهرات حاشدة 

بداية أكتوبر

جندي عراقي خالل المواجهات مع »داعش« شمال بغداد )من المصدر(
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4 قتلى بهجوم 
إرهابي في 

بوركينا فاسو

واغادوغو )وكاالت(

فاسو  بوركينا  جيش  أعلن 
جنديني  مقتل  أمس، 

ومعاونني مدنيني يف هجوم 
إرهابي على دورية بشرق 

البالد أمس األول.
وجاء يف بيان للجيش: 

»تعرضت وحدة من مفرزة 
العسكرية  كانتشاري 

املتطوعني  من  ومجموعة 
الوطن لهجوم  للدفاع عن 

من  مجموعة  شنته 
ساكواني  بني  اإلرهابيني 

وسامبييري«.
وأضاف أن »القتال أودى 

واثنني من  لألسف بجنديني 
املتطوعني«.

ووقع الهجوم يف إقليم 
فاسو  بوركينا  بشرق  »تابوا« 
النيجر وبنني. احلدودي مع 

أكبر  وقد تكون احلصيلة 
اتصلت  أمنية  مصادر  بحسب 

بها وكالة فرانس برس. 
وقال أحد املصادر: »التقرير 
الذي أعد صباح أمس، أشار 
4 جنود واثنان  6 قتلى:  إلى 

املتطوعني«.   من 
املتطوعني  وأكد مسؤول عن 

يف شرق البالد مقتل اثنني 
منهم، مؤكدًا أن »البعض ما 

زالوا يف عداد املفقودين«.
أمني آخر،  وبحسب مصدر 

إرهابيون حتفهم يف  لقي 
املعارك، لكنه لم يحدد 

عددهم.
اإلرهابية  الهجمات  وخلفت 

 2015 املتكررة منذ عام 
آالف القتلى وشردت حوالى 

شخص. مليوني 

«: االستحقاق المرتقب مفصلي ويمثل نقلة بالعمل السياسي خبراء لـ»

تونس تستبق االنتخابات البرملانية بحظر الدعاية السياسية

عبدالله أبوضيف )تونس، القاهرة(

التونسية، أمس،  حظرت السلطات 
بالدعاية  المرتبطة  األنــشــطــة  كــل 
في  المقررة  البرلمانية  لالنتخابات 

ديسمبر المقبل.
المستقلة  العليا  الهيئة  وأعــلــنــت 
لــالنــتــخــابــات فـــي تـــونـــس، بــرئــاســة 
األنشطة  كل  بو عسكر، حظر  فاروق 
ــة الــســيــاســيــة  ــاي ــدع ــال الــمــرتــبــطــة ب
الصلة  ذات  ــرأي  ــ ال واســتــطــالعــات 
باالنتخابات البرلمانية مع بدء الفترة 

االنتخابية.
ويبدأ الحظر مع بدء سريان الفترة 
من  اعــتــبــاراً  التشريعية  االنتخابية 
لالنتخابات  تمهيداً  الليل،  منتصف 
ديسمبر   17 فــي  الــمــقــررة  المبكرة 

المقبل.
خالل  االنتخابي  القانون  ويحظر 
الفترة االنتخابية »اإلشهار السياسي«، 
كما يمنع بث ونشر نتائج استطالعات 
أو غير  لها صلة مباشرة  التي  الرأي 
مــبــاشــرة بــاالنــتــخــابــات والـــدراســـات 
بها  المتعلقة  الصحفية  والتعليقات 

عبر مختلف وسائل اإلعالم.
وستكون االنتخابات البرلمانية آخر 
السياسية  الطريق  لخارطة  محطة 
التي وضعها الرئيس قيس سعيد بعد 
إعالنه التدابير االستثنائية في 2021 
وحله   2014 بدستور  العمل  وإلــغــاء 

البرلمان وهيئات دستورية أخرى.
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد 
الناخبين  دعـــوة  الــمــاضــي  ــوع  األســب
على  المبكرة،  البرلمانية  لالنتخابات 
أن تجرى االنتخابات في الخارج أيام 

وتقام  المقبل،  ديسمبر  16و17  15و 
بالداخل في 17 من الشهر نفسه.

 21 قبل  االنتخابية  الحملة  وتنطلق 
وستكون  االنتخابات،  إجراء  من  يوماً 
االنتخابات  أّول خطة في عمل هيئة 
البالغ  الناخبين  قوائم  تحديث  هي 

عددهم نحو 7.2 مليون ناخب.
الجديد  االنتخابي  القانون  وقلص 
سينبثق  الذي  البرلمان  أعضاء  عدد 
المقبلة  البرلمانية  االنتخابات  عن 
ورفع  نائباً،   161 إلى  نائباً   217 من 
 161 ــى  إل االنتخابية  ــر  ــدوائ ال عــدد 
و10  تونس  داخــل   151 بين  مــوزعــة 
العدد  ــان  ك بعدما  خــارجــهــا،  دوائـــر 

انتخابية  دائرة   33 حدود  في  سابقاً 
6 في الخارج. وأكد خبراء  بينها  من 
لـ»االتحاد«  تصريحات  في  ومحللون 
المرتقبة،  التشريعية  االنتخابات  أن 
ستكون فاصلة وتمثل نقلة في العمل 
على  االقــتــراع  يتم  حيث  السياسي، 
بعيد  تنظيم  األفراد ال األحزاب، في 

في  يتسبب  جديد  حــزب  تمكين  عن 
فعلت  مثلما  االستقرار،  عدم  تكرار 

حركة »النهضة« اإلخوانية.
وأوضح الكاتب نور الدين الطيب أن 
تونس تمر منذ أكثر من عام بتحوالت 
سياسية عنوانها األبرز تراجع شعبية 
على  سيطرتها  بعد  »النهضة«  حركة 
الحكم خالل 10 سنوات كانت الفاعل 
الرئيس في المشهد والمتحكم الفعلي 
بسيطرتها  المتعاقبة  الحكومات  في 

على البرلمان.
وأضاف في تصريحات لـ»االتحاد« 
محاسبة  بـــاب  فــتــح  وبــعــد  اآلن  أنـــه 
»النهضة« على الجرائم التي ارتكبتها 

ستتراجع  التونسي  الشعب  حق  في 
ــتـــشـــارك في  ــر، وسـ ــثـ شــعــبــيــتــهــا أكـ
وجوه  خالل  من  المقبلة  االنتخابات 
إلى  بها  ستدفع  معروفة  غير  جديدة 
»االستقاللية«،  شعار  تحت  الواجهة 
لكنها لن تنجح في حصد مقاعد مثل 
االنتخابات  في  الحال  عليه  كــان  ما 
ــار الــطــيــب إلـــى أنــه  الــســابــقــة. وأشــ
مقابل تراجع »النهضة«، يبدو الحزب 
مفتوح  طريق  في  الحر«  »الدستوري 
المقاعد،  من  عدد  أكبر  حصد  نحو 
في  مشاركته  عــدم  أعــلــن  ــه  أن رغــم 
االنتخابات، لكن األقرب أنه سيدفع 
ويملك  الكفاءة،  ذوي  من  بمرشحين 
من  مرشحيه  يمكن  تنظيمياً  جهازاً 
ألحــزاب  يتوفر  ال  مــا  وهــو  النجاح، 
سعيد  قيس  الرئيس  تناصر  أخــرى 

لالستفادة من شعبيته.
السياسي  الخبير  اعتبر  ــدوره،  بـ
القانون  أن  الوليدي  نــزار  التونسي 
مــبــنــي على  الـــجـــديـــد  االنــتــخــابــي 
االقتراع على األفراد، عكس القانون 
السابق الذي كان متماهياً مع النظام 
القانون  هــذا  إن  حيث  البرلماني، 
طبقاً  الرئاسي  النظام  من  استنبط 
كثيراً  قلّص  والذي  الجديد  للدستور 
الحكومة  تعد  ولم  البرلمان  دور  من 

تنبثق منه وال دور لألحزاب فيه.
ــرى الـــولـــيـــدي فــي  ــ ــتـــالـــي يـ وبـــالـ
انتخابات  أن  لـ»االتحاد«  تصريحات 
وتمنع مشاركة  ديسمبر »شعبية«   17
إلى  مشيراً  بكياناتها،  فيها  األحزاب 
أن هذا ال يمنع من مشاركة األفراد 
ولوجستياً  مادياً  لهم  الدعم  وتقديم 

من طرف أحزابهم.

طابور في مركز اقتراع بالعاصمة التونسية بانتخابات عام 2011 )أرشيفية(

تراجع شعبية »النهضة« 
وال تمثيل لألحزاب 

في البرلمان

11 قتياًل بتفجير انتحاري استهدف معسكرًا في مقديشو 

جيش الصومال يعلن تحرير 15 بلدة من »الشباب«

مقديشو )االتحاد(

السيطرة  الصومالي  الجيش  استعاد 
ــران«  »هــي بمحافظتي  بــلــدة   15 عــلــى 
و»باي« من عناصر ميليشيات »الشباب« 
جراء  11 شخصاً  قتل  فيما  اإلرهابية، 
هجوم انتحاري استهدف معسكر تدريب 
حركة  وتبنته  مقديشو  فــي  عسكري 

»الشباب«.
الصومالية  األنباء  وكالة  وأوضحت   
الصومالي  الجيش  أن  أمــس،  »صــونــا« 
ــاي«  ــرر 6 بــلــدات فــي مــحــافــظــة »بـ حـ
جنوب غرب الصومال، أما في محافظة 
»هيران« وسط البالد، تم تحرير بلدتين 
استراتيجيتين سيطرت عليهما الحركة 

اإلرهابية  ألكثر من 10 سنوات. 
بوالية  »جلجدود«  محافظة  في  كما 
 9 الصومالي  الجيش  حــرر  »جــلــمــدج« 
بلدات جديدة كانت في قبضة التنظيم 
اإلرهابي.  ولقي ضابط صومالي رفيع 
المستوى مصرعه في محافظة »هيران« 

إثر تعرض سيارته بتفجير عبوة ناسفة.   
وتأتي النجاحات العسكرية على وقع 
الصومالي  الجيش  بين  الوثيق  التعاون 
وقوات محلية عشائرية مناهضة للتنظيم 

اإلرهابي. 
وأصيب  11 شخصاً  قتل  ذلــك،  إلــى 
ــراء هجوم  ــل جــ ــ ــشــرات عــلــى األق ــع ال
تــدريــب  معسكر  اســتــهــدف  ــحــاري  ــت ان
عسكري في العاصمة الصومالية، وتبنته 

حركة »الشباب« المسلحة. 
وهذا هو أحدث هجوم يهز مقديشو 
الرئيس  فيه  تعهد  ــذي  الـ الــوقــت  فــي 
بالقضاء على تمرد مستمر منذ سنوات.

ونقلت وكالة »بلومبرج« لألنباء، أمس، 
أعلن  الـــذي  حسن  جــامــع  العقيد  عــن 
حصيلة الضحايا قوله، إن االنفجار الذي 
أثناء  المعسكر بمقديشو وقع  استهدف 
تجنيد جنود جدد، وأدى إلى إصابة 18 

شخصا آخرين.
وقال شاهد عيان يدعى أحمد غوبي: 
كان  االنــفــجــار،  موقع  مــن  قريباً  »كنت 

انفجاراً هائاًل ورأيت قتلى وجرحى«.
آشــا عمر:  يدعى  آخــر  ــال شاهد  وق
»رأيت 10 أشخاص على األقل يتم نقلهم 

في سيارات إسعاف«. 
المرتبطة  »الشباب«،  حركة  وأعلنت 
مسؤوليتها  اإلرهابي  »القاعدة«  بتنظيم 
ــرت إذاعــة  عــن االنــفــجــار، حسبما ذكـ

»األندلس« التي تدعم الحركة.
وفي مطلع سبتمبر قتل مسلحون من 
حركة »الشباب« 19 مدنيا على األقل في 

هجوم في وسط الصومال.
وكانت الحركة قد شنت قبل أسبوعين 
هجوماً على فندق في العاصمة مقديشو 

 21 مقتل  إلــى  وأدى  ساعة   30 استمر 
شخصا وجرح 117 آخرين.

اإلرهابية  الهجمات  وتيرة  وتسارعت 
منذ انتخاب حسن شيخ محمود رئيسا 
وعد  وقد  مايو،  منتصف  في  للصومال 
»حــرب شاملة«  بشن  23 أغسطس  في 

للقضاء على الحركة اإلرهابية.
وفي 12 سبتمبر، أعلن شيخ محمود 
بهجمات،  الحركة ستُستهدف قريبا  أن 
من  االقتراب  عدم  إلى  المدنيين  داعياً 

مناطق سيطرة اإلرهابيين.
في غضون ذلك، التقى رئيس الوزراء 
الصومالي حمزة عبدي بري، بالعاصمة 
العام  األمين  بمبعوث  أمــس،  مقديشو 
جميس  الصومال  لدى  المتحدة  لألمم 

سوان.
وبحث الجانبان خالل اللقاء وفق وكالة 
السياسية  األوضــاع  الصومالية،  األنباء 
واألمــنــيــة واإلنــســانــيــة فــي الــصــومــال، 
المساعدة  تقديم  سبل  إلــى  باإلضافة 

للمتضررين من موجة الجفاف.

أضرار جراء انفجار سيارة مفخخة في مقديشو )أرشيفية(

واشنطن )وكاالت(

أعــلــن الــرئــيــس األمــيــركــي جو 
بــايــدن حالة الــطــوارئ فــي واليــة 
فلوريدا مع اقتراب إعصار »ايان« 
الــكــاريــبــي  الــبــحــر  منطقة  ــوق  فـ
باتجاه الوالية، داعياً وزارة األمن 
الفيدرالية  ــة  ــوكــال وال الــداخــلــي 
وتقديم  اإلغــاثــة  جــهــود  لتنسيق 

المساعدة المطلوبة. 
بيان  في  األبيض،  البيت  وقــال 
ــراء  إجـ إن  األول،  ــس  أمـ مــســاء 
ــن  األمـ وزارة  يـــخـــول  الــرئــيــس 
الفيدرالية  ــة  ــوكــال وال الــداخــلــي 
جميع  تنسيق  الـــطـــوارئ  إلدارة 
جهود اإلغاثة في حاالت الكوارث 
وتقديم  المعاناة  مــن  للتخفيف 

لحماية  الــمــطــلــوبــة  الــمــســاعــدة 
وأضــاف  والممتلكات.   األرواح 
الفيدرالية  »الــوكــالــة  أن  البيان 
بتحديد  مخولة  الــطــوارئ  إلدارة 
وتعبئة وتقديم المعدات والموارد 
الالزمة وفقاً لتقديرها للتخفيف 
ويتوقع  المحتملة«.  اآلثـــار  مــن 
أن  لألعاصير  الوطني  المركز 
ــار »ايـــــان« خــالل  يــصــل اإلعـــصـ
األيام المقبلة إلى فلوريدا، داعياً 
مسار  تحديثات  لمراقبة  السكان 
نصيحة  أي  ــاع  ــبـ واتـ الــعــاصــفــة 
المحليون.  المسؤولون  يقدمها 
وحذر المركز من أن »هناك خطر 
حــدوث عــواصــف خطيرة وريــاح 
على  غزيرة  أمطار  وهطول  قوية 

طول الساحل الغربي لفلوريدا«.

سول )وكاالت(

ــت هـــيـــئـــة األركــــــــان  ــ ــالـ ــ قـ
الجنوبية،  الكورية  المشتركة 
الشمالية  ــجــارة  ال إن  أمـــس، 
باليستياً  صـــاروخـــاً  أطــلــقــت 
قــصــيــر الـــمـــدى، فـــي تــجــربــة 

الماضي. يونيو  جديدة منذ 
بيان،  في  الهيئة،  وأوضحت 
منطقة  من  أطلق  الصاروخ  أن 
»بيونج  إقليم  في  »تايتشيون« 
وكــالــة  ــق  وفـ ــي،  الــشــمــال آن« 

المحلية. »يونهاب« 
إطــالق  إن  الــهــيــئــة  وقــالــت 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة صـــاروخـــاً 
ــاً  ــدوانـ بــالــيــســتــيــاً يــشــكــل »عـ
ــاً خــطــيــراً يــقــوض  ــزازي ــف اســت
ــي شــبــه  ــ ــســــالم واألمــــــن ف ــ ال

الكورية«. الجزيرة 
واعـــتـــبـــرت الــهــيــئــة إطـــالق 
ــاً ســـافـــراً  ــاك ــه ــت ــاروخ ان ــصــ ــ ال
لقرارات مجلس األمن الدولي، 
داعية بيونج يانج إليقاف هذا 

التهديدي«. »النهج 

روما )وكاالت(

التصويت  عمليات  شــهــدت 
في  البرلمانية  االنتخابات  في 
أمس،  ضعيفا،  إقباالً  إيطاليا 
وســط تــوقــعــات بــفــوز أحــزاب 
التصويت،  فــي  الــوســط  يمين 
حكومة  انهيار  بعد  جاء  الــذي 

رئيس الوزراء ماريو دراجي.
ــتـــراع  وفــتــحــت مـــراكـــز االقـ
صباحا  السابعة  فــي  أبــوابــهــا 
بــالــتــوقــيــت الــمــحــلــي، وأدلـــى 
الــذيــن  الــنــاخــبــيــن،  مــن   %19
يحق لهم التصويت، بأصواتهم، 
مستوى  سيكون  أنه  يبدو  فيما 
في  جديدا  منخفضا  تاريخيا 
النسبة  وهذا  الناخبين.  إقبال 
في  عليه  كانت  عما  منخفضة 
التي   ،2018 عــام  انــتــخــابــات 

شهدت أقل نسبة مشاركة على 
العالمية  الحرب  منذ  اإلطالق 
األشخاص  عدد  ويبلغ  الثانية. 
في  التصويت  لهم  يحق  الذين 
 51.5 البرلمانية  االنتخابات 
المتوقع  ــن  وم نــاخــب.  مليون 
الوسط  يمين  تحالف  يفوز  أن 
بقيادة جورجيا ميلوني وحزبها 
ــا«  ــي ــطــال الـــقـــومـــي »أخــــــوة إي
ــاق االنـــتـــخـــابـــي، وقــد  ــســب ــال ب
األغلبية  على  التحالف  يحصل 
استطالعات  بحسب  المطلقة، 
الرأي التي سبقت االنتخابات، 
أمــام  الــطــريــق  يمهد  مــا  وهــو 
رئيسة  أول  تصبح  كي  ميلوني 

وزراء في إيطاليا.
الوسط  يمين  تحالف  ويضم 
وحزب  الرابطة«  »حزب  أيضا 

»إيطاليا إلى األمام«.

بايدن يعلن حالة الطوارئ 

يف فلوريدا جراء إعصار »ايان«

بيونج يانج تختبر صاروخًا باليستيًا

إقبال ضعيف على التصويت

باالنتخابات البرملانية يف إيطاليا 

وسط توقعات بفوز أحزاب اليمين

مصر تطالب بمدى زمني لحل امليليشيات يف ليبيا

حسن الورفلي )بنغازي، القاهرة(

خروج  أهمية  على  مصر  شــددت 
والمرتزقة  األجنبية  القوات  جميع 
المسلحة  الميليشيات  ليبيا وحل  من 
في مدى زمني محدد، بما يسهم في 
استعادة ليبيا الستقرارها المنشود.

وزيــر  ألقاها  كلمة  فــي  ذلــك  جــاء 
شكري،  سامح  المصري  الخارجية 
الجمعية  أمـــام  األول،  أمــس  مــســاء 

العامة لمنظمة األمم المتحدة.
ــرار دعــم  ــمـ ــتـ ــد شـــكـــري »اسـ ــ وأكـ

اإلطــار  إلنــجــاز  ليبيا  لجهود  مصر 
ــراء  الـــدســـتـــوري حــتــى يــتــســنــى إجــ
والبرلمانية  الرئاسية  االنتخابات 
بالتزامن في أقرب وقت، على ضوء 

انتهاء المرحلة االنتقالية«.

طوياًل  عانت  »المنطقة  أن  وذكر   
هــذا  كــل  مــن  تتخلص  أن  لــهــا  وآن 
شعوبها  مصالح  تُعلي  وأن  العناء، 
على نزعات التفرد بالسلطة وحيازة 

الثروة«.
وفـــي ســيــاق آخـــر، الــتــقــى رئيس 
محمد  الليبي،  الــرئــاســي  المجلس 
االتــحــاد  مفوضية  رئــيــس  المنفي، 
األفريقي، موسى فكي،  على هامش 
العامة  الجمعية  أعمال  مشاركته في 

لألمم المتحدة في دورتها الـ77.
للمجلس  اإلعالمي  المكتب  وبين 

تـــنـــاول دعــم  ــقــاء  ــل ال الــرئــاســي أن 
الدائم  األفريقي  االتحاد  مفوضية 
الــذي  المصالحة  مــشــروع  لتحقيق 
للوصول  الرئاسي  المجلس  يــقــوده 

إلى مرحلة االستقرار.
ليبيا  دور  عــلــى  الــمــنــفــي  وأكــــد 
تأسيس  فــي  والــتــاريــخــي  الـــريـــادي 
مــثــمــنــاً جهود  ــي،  ــق ــري األف االتـــحـــاد 
اإلفريقي  االتــحــاد  مفوضية  رئيس 
وحرصه لدعم المسار السياسي من 
كل  في  الليبي  الملف  حضور  خالل 

القمم األفريقية.

  مقتل ضابط 
بانفجار عبوة ناسفة 

في هيران

  »الرئاسي الليبي« 
يثمن جهود االتحاد 
اإلفريقي في دعم 
المسار السياسي
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لطالما  باسقة  شجرة  هناك  كانت  صديقتي  منزل  حديقة  في 
أمعنت النظر بها كلما زرتها، رأيتها شجرة مختلفة عن أي واحدة 
أخرى يمتلكونها، وقعت هذه الشجرة يوم وفاة والدها، بالتحديد 
لما  قبل وفاته بمساحة زمنية ال تذكر، بسقوطها أعطت إشارة 
سيحدث، كأنها تعلن بداية مرحلة جديدة لمنزل هذه األسرة بوفاة 

األب. 
قفز هذا الحدث في ذهني حينما قرأت مؤخراً الترجمة العربية 
لرواية »سقوط شجرة الحور« للكاتبة والرائدة النسوية الشهيرة 

»سيفجي سويسال«، وقد تمت ترجمتها من التركية إلى العربية.
حين  »سيفجي«  انتهجتها  التي  الرمزية  تخيل  إال  أستطع  لم 
الجميع مهتم، ملتف  أمر ما بسقوط شجرة،  عبرت عن حدوث 
لكن ما هي  وكلنا نعرف ذلك،  الشجرة ستسقط  الشجرة،  حول 
اآلثار المترتبة على السقوط. تأخذ الشجرة في طريقها حياة أحد 
األشخاص، يرصد قلم الكاتبة شخوصاً وقفوا حول شجرة الحور، 
مثلما رصدت عيني عائلة صديقتي وتخيلت نفسي لوهلة أكتب عن 
هذه األسرة، عن حيواتهم، وعن تلك اللحظة التي أسرعوا فيها إلى 

الشجرة التي مالت فسقطت لتسبق والدهم إلى الموت.
هل كل الحكايات تصلح لنأخذ منها حكمة ما؟ أستطيع اإلجابة 
في  المقصود  نفهم  لم  لو  نعم، حتى  الكامل:  وبيقيني  تــردد  بال 
استيعاب  فيها  عقلنا  يستطيع  ما  لحظة  في  سنفهمه  لحظتها 
الحكاية. هذا ما حدث معي، تواصلت معي صديقتي وبعد تحيات 
وسؤال عن األحوال سألتها عن الشجرة، تذكرت يوم وفاة والدها، 
اشتركنا في الدعاء له بالرحمة، ثم أخبرتني بألم أن هذه الشجرة 
ارتبطت بوالدها بشكل غريب، فهو من زرعها واهتم بها دون شجر 
يعرف مدى  األب  كان  ربما  للبستاني،  أمره  ترك  الذي  الحديقة 

ارتباطها به وبمصيره، كان الرابط بينهما شعورياً، إنسانياً. صحيح 
ما  لكن  بينهما،  الربط  مدلول  بالضبط  يعرف  يكن  لم  األب  أن 
حكته لي صديقتي جعلني أصل إلى نتيجة، لكن الوصول إلى هذه 

النتيجة ارتبط بمعرفة القصة كاملة.
إن المغزى وراء القصص مبدأ ثابت ال يمكن فصله عن القصة 
الجميع  أمر ال يجيده  المعاني  والقدرة على استخالص  نفسها، 
ويحتاج تدريبات كبيرة من أجل الوصول إليه، وقد يشعر البعض 
المعنى  إلــى  الوصول  يستطيعون  ال  حين  واالرتــبــاك  بااللتباس 
الحقيقي، لكن من قال إن لكل قصة معنى واحداً، إن برحلة البحث 
ويسيره حتى  القارئ منها واحــداً  عن معنى طرقاً عديدة يختار 
رؤيتنا عن  تتكون  آخر  إلى  معنى  من  وباالنتقال  لمفهومه،  يصل 

الحياة. 
الشجر كالبشر، آثار الحياة تظهر عليه بالشكل نفسه، التجاعيد، 
لذا ال أبالغ إن قلت إن الشجرة شعرت بقرب وفاة صاحبها فكان 
سبيل  في  الحياة  عن  طوعاً  التخلي  من  السقوط،  من  لها  البد 
أشجارهم  زراعــة  في  األبناء  ليبدأ  تحب  من  مع  الموت  تشارك 
الخاصة المرتبطة بهم. قطعت صديقتي حبل أفكاري وسألتني 
بها  أتصل  ملحة جعلتني  لدرجة  بالي  الشجرة على  لما خطرت 
خصيصاً للسؤال عنها، أخبرتها أنني ال أملك إجابة قاطعة وأن 
إلحاح معرفة الحكمة الذي ربما ارتبط بقراءة الرواية كان أقوى 
زرعت شجرة  قد  كانت  ما  إذا  ثم سألتها  للحظات  مني، سكتنا 

جديدة في الحديقة وابتسمت حين عرفت إجابتها. 

واسعة  مهام  الشرعية  العلوم  تؤدي 
البشري،  للواقع  واإلدراك  األهمية 
وما يتالقفه من تحديثات محفوفة 
كفؤاً  عــمــاداً  فتكون  بالتحديات، 
ببني  واالنتقال  العقبات،  لتجاوز 
سالسة  أكثر  حياتي  لطور  البشر 
األدوار  تعدد  أن  وتفوق. وفي حين 
الوظيفية للعلم الشرعي، يجعل منه 
مظلة واسعة يسعى لنهل منها كافة 
العلم  هــذا  فــإن  المجتمع،  شرائح 
بحد ذاته يتالقى بخيوط متينة مع 
محوراً  فنجده  المجاالت،  مختلف 
»التكامل  عن  الحديث  عند  ــارزاً  ب
العلم  بــيــن  وبــخــاصــة  الــمــعــرفــي«، 
أنــه  سيما  ــي،  ــســان واإلن الــشــرعــي 
تنفك  ال  رصينة  بمنهجية  منضبط 
مصلحة  تحقيق  في  الديمومة  عن 
اإلنسان، وتذليل الصعاب، وإعانته 
تلك  يجعل  مما  رسالته،  أداء  على 
الــديــمــومــة مــصــاحــبــة الســتــدامــة 
ــراءة  قـ عــدســة  تغيير  فــي  ــرى  أخــ
استثمار«  و»حسن  الديني  الخطاب 
لخدمة  القويم  وتوظيفها  مكنوناته 

اإلنسانية. 
ــتــوارد لــأذهــان فــي ذات   قــد ي
العلم  تالقي  إمكانية  عن  السياق 

الداعي لوجود ذلك  أو  الفلسفة،  الشرعي مع »نظارة« 
باألساس، وبادئ ذي بدء فال بد من مطالعة دور العلم 
للعمليات  الصريح  المعنى  استحضار  مــع  الشرعي 
دائماً  تسعى  الشرعية  العلوم  أن  سيما  الفلسفية، 
مناحي  شتى  في  اإليجابي  التغيير  وإحــداث  للتقويم، 
ما  كل  تجمع  كما  المستحدثة،  المواكبة  مع  الحياة، 
للمفاهيم  مصححة  مغلوطة،  تــصــورات  مــن  انــطــرح 
العلم  من  محكمة  لقاعدة  وبانية  الخاطئة،  واألفكار 
للكون  السليم  للتصور  الوصول  يسهل  الذي  الشرعي 
قمة  نحو  البشرية  أطـــراف  جــاذبــة  الحياة،  وقضايا 
جامعة على الحوار والتفاهم، وناشرًة في كل ما أوتيت 
أدوات  وتطوير  القيم،  دعامات  وتثبيت  األخالق،  لقوة 
اإلسالمية،  الفكرية  للوحدة  صون  ظل  في  الخطاب، 

الــمــوروث  بــيــن  الــتــوازن  وتحقيق 
الجديد.  والمعطى 

فــتــح مصراعي  فـــإن  ذلـــك  ومـــن 
العلوم  في  الفلسفي  للدرس  الباب 
الــشــرعــيــة، بــعــيــداً عــن »الــبــحــوث 
تصورات  من  شذ  ومــا  الكالمية«، 
ذلك  فــإن  الــديــن،  قويم  عن  بعيدة 
والفقهاء،  العلماء  من  العديد  دعا 
االشتغال  بضرورة  أحاطوا  الذين 
طــاوالت  على  الفلسفي  ــالــدرس  ب
الكريم  ــقــرآن  ال ــدارس  ــ وت الــفــقــه، 
النبوية المطهرة، ومع ذلك  والسنة 
القيام  لضرورة  اإلشــارة  من  بد  ال 
قبل  من  الشرعي  الفلسفي  بالعمل 
ــرة وإحــاطــة  ــفــاءة وخــب أصــحــاب ك
بالعلم الشرعي، لخطورة ما يترتب 
انحرافات  من  الدقة  انعدام  على 

بعيدة عن المآل. 
النص  فــي  الفلسفة  تــتــجــاوز  ال 
الشرعي كونها أحد إثباتات اإلنسان 
بالنص  وثقته  الديني،  إيمانه  لعمق 
إلهية على  القادر بمعجزة  الشرعي 
استيعاب مختلف التحوالت، وإثبات 
اضطراب،  أو  تعقيد  دونما  الكفاءة 
التي  ــخــوف  ال حــالــة  أن  وبــخــاصــة 
الكفاءة  الكثير من »ضعاف  يعيشها 
الفقهية« حالت دون تحقيق المقاصد الربانية التي تدفع 
باألمة اإلسالمية نحو التميز والتقدم والمواكبة السلسة. 
ومن ذلك فإن إيالء العناية المالئمة لـ»العمليات الفكرية 
الفقهي،  االشتغال  في  إشراكها  خالل  من  والفلسفية« 
وتوظيفه في مدارسة قضايا اإلنسان، والنظر في همومه، 
يمكن صفه  بات إحدى ضرورات العمل الفقهي ال ترفاً 
على رف باٍل، إذ يحمل معه مختلف الوسائل المساهمة 
وصون  المفاسد،  ودرء  اإلنسانية،  المصالح  تحقيق  في 
الثوابت، وحسن التعامل مع اإلرث النفيس، دون إفراط 

أو تفريط.

العربية  اإلمـــــارات  ــة  ــ دول تحتفل 
الوطني  باليوم  ــاٍم  ع كــل  المتحدة 
من  رسمية  بتصريحاٍت  السعودي 
البالد ومن  السلطة في  أعلى هرم 
الحكومية  والــجــهــات  المسؤولين 
ــبـــادراٍت  الــمــتــعــددة وبــأنــشــطــٍة ومـ
ال  حقيقٍي  فــرٍح  عــن  تعّبر  شعبيٍة 
تخطؤه عيٌن ويصادف اإلنسان في 

كل مكان.
مشتركات التاريخ ومحبة الشعوب 
ــمــعــات مـــحـــفـــزات لــبــنــاء  ــمــجــت وال
التحالفات، واللغة الواحدة والثقافة 
ــراف،  واألعـ ــادات  ــع وال والتقاليد، 
راسخًة  أسساً  تشكل  مجتمعًة  كلها 
يمكن البناء عليها وتطويرها، ولكن 
وعي  ورئيسيين،  مهمين  بشرطين 

القيادات والمصالح الكبرى.
على الجانب اآلخر، هناك بعض 
الـــدول الــتــي قــد يــكــون الــعــداء قد 
مراحلها  بعض  في  بينها  استحكم 
مثال.  وفرنسا  كألمانيا  التاريخية، 
ــحــرب  ــي ال ــا فـ ــي ــان ــم انــتــصــرت أل
العالمية الثانية بعدما احتلت أجزاء 
كبيرٍة من فرنسا، ولم تمض سنواٌت 
»الــحــلــفــاء«  دول  ــتــصــرت  ان حــتــى 
أميركا وبريطانيا وفرنسا و»االتحاد 

وإيطاليا  ألمانيا  »الــمــحــور«  دول  على   ، السوفييتي« 
واليابان، ومع نهاية الحرب العالمية الثانية أعيد تشكيل 

المشهد الدولي مجدداً.
في الحرب الباردة أصبح في العالم محوران جديدان، 
وكانت  الناتو«،  و»حلف  وارسو«  »حلف  والغرب،  الشرق 
»حلف  في  رئيسيتين  حليفتين  دولتين  وفرنسا  ألمانيا 
قائدتي  الــدولــتــان  وأصبحت  األمـــر  تــطــّور  ثــم  الــنــاتــو« 
لتعزيز  مشتركة  سياساٍت  وتبنتا  ــي«  األوروبـ »االتــحــاد 
مكانة أوروبا سياسياً واقتصادياً وعلى كافة المستويات، 
التحديات  من  كثيٍر  مواجهة  في  الدولتان  نجحت  وقد 
»البريكست  ومنها  ــي«  ــ األوروب »االتــحــاد  واجــهــت  التي 

البريطاني«.
النموذج السعودي اإلماراتي في العالقات نموذج ناجح 

ومظفٌر، وله قصة تستحق أن تُروى، 
إال  المصالح  تنوع  من  الرغم  فعلى 
أن وعي القيادات المتقدم استطاع 
بسهولة تجاوز ذلك إلى المشتركات 
في  العظمى،  والمصالح  الكبرى 
»محور االعتدال« وفي قيادة ودعم 
مواجهة  فــي  الـــدولـــة«  ــقــرار  »اســت
مواجهة  وفي  الفوضى«  »استقرار 
»الخطر األصولي« و»اإلرهاب« وفي 
وفي  و»التعايش«  »التسامح«  نشر 
العسكري«  اإلســالمــي  »التحالف 
اليمن،  العربي« في  »التحالف  وفي 
العالمية،  الــطــاقــة«  »أســـواق  وفــي 
في  جديٍد  ــٍي  دول نموذج  بناء  وفــي 
العظمى  القوى  صراع  مع  التعامل 
وتصاعد بشكل  احتّد مؤخراً  الذي 

غير مسبوٍق منذ عقوٍد.
بين  عالقاٍت  أي  على  التشغيب 
العالقات  وخصوم  ممكٌن،  الــدول 
ــة  ــودي ــســع فــــوق الــمــمــيــزة فـــي ال
يــمــلـّـون،  يــكــلّــون وال  ــارات ال  ــ واإلمـ
ولــكــّنــهــم يـــبـــوؤون بــالــخــســارة في 
ــع مــــرور الــســنــوات  ــ كـــل مـــــرٍة، وم
وخيبت  الزمن  من  والعقود  الطوال 
المساعي يعاودون الكرة ويتجرعون 

الخسارة.
عّبر  الدخيل  تركي  اإلمـــارات  في  السعودي  السفير 
بصدٍق عن السعوديين المقيمين في بلدهم الثاني حين 
السعودي  إّن  قــال  من  ــَدَق  »وصـ كلمته:  ختام  في  قــال 
إماراتي واإلماراتي سعودي فإّن من ينظر بعين األخوة، 
وببصيرة المحبة الصادقة، سيرى أن في ليوا شيئاً من 
الثمامة وفي الظفرة كثيراً من نجد وفي حفيت مالمَح 
من طويق وفي قصر الحصن نفحاٍت من المصمك وفي 
كلِّ شيٍء من هنا ألُف شيٍء من هناك، فال غرو أن نقول 
نحن أنتم، وأنتم نحن، فنحن معاً وأبداً أبناء زايد وأحفاد 

عبد العزيز«.

يوم سقوط الشجرة

تداعيات »فيونا«.. في  »نوفا سكوشا«

يوم السبت الماضي عانى  إقليم نوفا سكوشا  الكندي المطل على المحيط األطلسي من إعصار فيونا. وها هو جون سياشون يتفقد حجم الضرر 

الذي طال منزل ابنته في منطقة سيدني التابعة لإلقليم الواقع في شرق كندا. وهذه الشجرة الضخمة التي اقُتلعت من جذورها  تلخص كلمات كثيرة 

في وصف قوة اإلعصار، الذي أودى بحياة ثمانية أشخاص على األقل عندما عبر منطقة البحر الكاريبي. )الصورة من خدمة »نيويورك تايمز«(.

اليوم،  عالمنا  يشهدها  التي  الجسيمة  التحديات  تزايد  ظل  في 
والسّيما االستقطاب المتزايد الذي بات يخّيم على النظام الدولي 
إثر ارتفاع وتيرة األزمات، وظهور بؤر جديدة للنزاعات، وتصاعد 
أزمات  فيه  تعصف  وقت  في  المسلحة،  الجماعات  أنشطة  خطر 
الدولي  بالنظام  الثقة  إعادة  فإن  العالم،  بشعوب  والمناخ  الغذاء 

وبشرعية مؤسساته تعّد أمراً بالغ األهمية.
بالتحديد هو ما أعربت عنه دولة اإلمارات على  الموقف  هذا 
للتعاون  الدولة  وزيــرة  الهاشمي،  إبراهيم  بنت  ريم  معالي  لسان 
الدولي، أمام الجمعية العامة لأمم المتحدة في كلمة تؤّكد نظرة 
دولة اإلمارات إلى األحداث والتطورات المتسارعة التي يشهدها 
العالم، وهي نظرة تقوم على تغليب الحلول الدبلوماسية والحوار 
أجل  من  التوترات  لتسوية  األولــويــة  وإعطاء  التصعيد،  وخفض 
تفادي ظهور بؤر جديدة للصراعات ولمكافحة التيارات المتطرفة.
الواضح  ــارات  اإلمـ موقف  الهاشمي  ريــم  معالي  كلمة  حــّددت 
قصوى  أولوية  ذات  ودولية  وإقليمية  وطنية  قضايا  من  والصريح 

بالنسبة للدبلوماسية اإلماراتية القائمة على السالم. 
فعلى مستوى القضايا الوطنية، كّررت دولة اإلمارات مطالبتها بإنهاء 
لجارتها  الصادقة  دعوتها  مجددة  الثالث،  اإلماراتية  الجزر  احتالل 
القضية  هذه  لحل  إيران 

بالطرق السلمية.
ــا عـــلـــى الــصــعــيــد  ــ أمـ
اإلقـــلـــيـــمـــي، فــــإن هــذا 
المنبر األممي كان فرصة 
جديدة لتؤكد فيه الدولة 
والداعي  الثابت  موقفها 
فلسطينية  دولــة  إلقامة 
ــع من  ــراب ال حـــدود  على 
1967، وعاصمتها  يونيو 
وفقاً  الشرقية،  القدس 
ــة  ــي ــدول لــلــمــرجــعــيــات ال
كان  كما  عليها.  المتَفق 
ما  على  للوقوف  محطة 
من  عــامــيــن  بــعــد  تحقق 
يمّهد  الذي  للسالم  اإلبراهيمي  االتفاق  وإسرائيل  اإلمــارات  توقيع 

الطريق لبناء سالم مستدام في منطقة الشرق األوسط.
القانون  احترام  أهمية  اإلمــارات  أكدت  الدولي،  الصعيد  وعلى 
الدولي، والسّيما ميثاق األمم المتحدة، داعية إلى تطبيقه باتساق 
ومن دون معايير مزدوجة أو انتقائية، إذ ال يمكن الحديث عن نظام 
دولي آمن ومستقر في ظل غياب موقف دولي حازم يرفض اإلرهاب 

بجميع أشكاله ومظاهره ويلتزم بمحاسبة مرتكبيه وممّوليه. 
كما أعادت الدولة تأكيد ضرورة تكاتف الجهود الدولية للتصّدي 
منها بأن مستقبل الكوكب يفرض على  إيماناً  المناخ،  ألزمة تغّير 
الطاقة  أجندة  تبّني  عبر  المناخي  العمل  بدعم  االلتزام  الجميع 
الدول  ودعم  المناخي،  للعمل  الكافي  التمويل  وتوفير  المتجددة 

النامية لبناء قدرة مجتمعاتها على الصمود.
وفي ختام كلمتها، أكدت معالي الوزيرة مواصلة اإلمارات العمل 
الحكومات  وكفاءات  قــدرات  لبناء  والشركاء،  األصدقاء  كل  مع 
أجمع،  للعالم  الخير  لتحقيق  المجاالت  مختلف  في  والشعوب 
التعاون  على  القائمة  اإلمــارات  دبلوماسية  عن  صادق  تعبير  في 
العالمي والسالم الشامل، والمرتكزة على دعم الشعوب المتضررة 
أو  أو عرقية  دينية  اعتبارات  أي  والكوارث من دون  األزمــات  من 

سياسية أو ثقافية.

دبلوماسية السالم 
الشامل

عن نشرة »أخبار الساعة« الصادرة عن مركز اإلمارات 
للدراسات والبحوث االستراتيجية  

اإلمارات

اليـــوم

المنبر األممي 
كان فرصة جديدة 
لتؤكد فيه الدولة 

موقفها الثابت 
والداعي إلقامة دولة 

فلسطينية 

ال تتجاوز الفلسفة في النص 
الشرعي كونها أحد إثباتات 

اإلنسان لعمق إيمانه الديني، 
وثقته بالنص الشرعي القادر 
بمعجزة إلهية على استيعاب 

مختلف التحوالت، وإثبات 
الكفاءة دونما تعقيد

أو اضطراب

النموذج السعودي اإلماراتي 
في العالقات نموذج ناجح 
ومظفٌر، وله قصة تستحق
أن ُتروى، ووعي قيادات 
البلدين يتجلى في  نشر 

التسامح والتعايش
والتعاون في أسواق الطاقة 

يوم السعودية الوطني باإلمارات الفلسفة في العلوم الشرعية 

عبدالله بن بجاد العتيبي*د. محمد البشاري* 

هل كل الحكايات تصلح لنأخذ 
منها حكمة ما؟ أستطيع 
اإلجابة بال تردد وبيقيني 
الكامل: نعم، حتى لو لم 

نفهم المقصود في لحظتها 
سنفهمه في لحظة ما

سارة مطر*

* كاتبة وروائية سعودية

* كاتب سعوديأمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة
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لدول  سمرقند  قمة  على  تعليقه  في 
لــلــتــعــاون« التي  »مــنــظــمــة شــانــغــهــاي 
سبتمبر  و16   25 يــومــي  ــت  ــأم ــت ال
ــوف«  ــوري أشــاك ــ الـــجـــاري، اعــتــبــر »ل
أن  للكرملين  الدبلوماسي  المستشار 
حقيقياً  بدياًل  تقدم  المنظمة  »هــذه 

هة لصالح الغرب«. للهياكل الموجَّ
وتــعــكــس هـــذه الــمــقــولــُة الــمــقــاربــَة 
الــدولــي،  للنظام  الــجــديــدة  الــروســيــَة 
أوكرانيا  حــرب  بعد  تــحــددت  والــتــي 
على  سابقة  خلفياتها  لكن  األخــيــرة، 
بمضمون  ــبــط  ــرت وت ــدث،  ــحـ الـ هـــذا 
للخريطة  ــوي  ــ ــيـ ــ األوروآسـ ــصــور  ــت ال
العالمية الجديدة وفق الدوائر النافذة 

في موسكو.
فــي شكل  ــدأت  ب المنظمة  أن  ومــع 
قبل   ،1996 عام  محدود  إقليمي  ناد 
من   2001 عـــام  رســمــيــاً  تتشكل  أن 
خالل الشراكة االستراتيجية الروسية 
بعد  تحولت  فإنها  الموسعة،  الصينية 
إلى   2017 عــام  إليها  الهند  انضمام 
محور دولي مهم، قبل أن تتوسع بصفة 
في  الرئيسة  الــبــلــدان  ــى  إل ملموسة 

الشرق األوسط.
لم تكن المنظمة تطمح إلى أن تكون 
صاغته  التي  الــدولــي  للنظام  بــديــاًل 
الحرب  في  المنتصرة  الغربية  القوى 
إلى  اســتــنــدت  بــل  الثانية،  العالمية 
وعدم  االنحياز  عدم  ثالثة:  مرتكزات 
الصدام وعدم العداء، مع التركيز على 

األهداف االقتصادية والتنموية.
صــدام  مــن  عــانــت  المنظمة  لــكــن 
ضمني في االستراتيجيات والتوجهات 
بين مكونيها المحوريين: الصين التي 
االقتصادي  لنموها  ذراعـــاً  تريدها 
إعالنها  بــعــد  خــصــوصــاً  ــجــاري  ــت وال
عام  الجديدة  الحرير  طــرق  مــشــروَع 
2013، وروسيا الطامحة إلى أن تكون 
األوروبية  الدولية  للمنظومة  قاعدًة 
اآلسيوية البديلة للمؤسسات العالمية 

التي يهيمن عليها الغرب.
الــصــدام فــي صــراع  وانعكس هــذا 
الوسطى  آســيــا  منطقة  فــي  الــنــفــوذ 
جغرافي  امــتــداد  تاريخياً  هــي  التي 
واستراتيجي لروسيا، في الوقت الذي 
لتكون  تأهيلها  على  الصين  تحرص 

المرور  من  بــدالً  ــا  أوروب إلى  جسَرها 
االضطراري بروسيا.

السنوات  فــي  الصين  واستطاعت 
بناَء شراكات اقتصادية قوية  األخيرة 
مع بلدان آسيا الوسطى، تجسدت في 
الذي  اآلسيوي  الصيني  الغاز  أنبوب 
اكتمل نهاية عام 2009، وخط النفط 
الصيني الكازاخي، والسكة الحديدية 
الــرابــطــة بــيــن الــصــيــن وأوزبــكــســتــان 

وقرغيزستان.
للمنظمة،  المتوقع  تركيا  وبانضمام 
وإيران،  وباكستان  الهند  انضمام  بعد 
الشرق  البلدان  مع  شراكاتها  وتوسع 
أوسطية العربية، بدأت تظهر تخوفات 
في الدوائر االستراتيجية الغربية من 
جديد  نمط  إلى  المنظمة  تتحول  أن 
والمنظومة  الــعــســكــري  الــحــلــف  مــن 
في  العالمية،  والتجارية  االقتصادية 
ما تتعالى أصوات في الدول اآلسيوية 
جديد  ــي  دول بنظام  مطالبًة  الكبرى 

يُنهي الهيمنَة الغربية على العالم.
وقد علّقت إحدى الصحف الروسية 
جمعت  إنها  قائلة  سمرقند  قمة  على 

العالم  سكان  من  بالمائة   45 ممثلي 
أنه  ثروته، مستنتجًة  بالمائة من  و25 
القوة  هــذه  تغييب  باإلمكان  يعد  لــم 
الوازنة الكبرى التي ستصنع مستقبَل 

العالَم.
لهذه  متحمسة  الصين  أن  يبدو  ال   
النغمة الراديكالية، بل إن رئيسها »شي 
بالده  تمسك  مجدداً  أكد  بينغ«  جين 
الدولية  الشرعية  ومرتكزات  بمبادئ 
وبالمنظومة األممية، بما فيها معايير 
وعدم  ــدول،  ال وحــدود  سيادة  احترام 
حسم الصراعات بالعمل المسلح، في 
نأياً عن االنحياز في حرب  ما اعتُبر 
المنظمَة  أن  كما  الحالية.  أوكرانيا 
بين  تــجــمــع  الــحــالــيــة  تركيبتها  فــي 
في  والتباين  االختالف  شديدة  دول 
توجهاتها، ومن هنا استحالة الحديث 

عن محور جديد للنظام العالمي.
الرؤية  انتصار  هــو  جلياً  يبدو  مــا 
األوروآســـيـــويـــة،  لــلــشــراكــة  الصينية 
والتجارة،  االقتصاد  على  المعتمدة 
على  المبنية  الــروســيــة  الــرؤيــة  على 

اعتبارات أيديولوجية واستراتيجية.

ما يهم الصين هو منافسة الواليات 
في  التحكم  على  األميركية  المتحدة 
من  المعولمة  االقتصادية  المنظومة 
الجديدة  التقنية  الصناعات  خــالل 
الخارجية  التجارية  القنوات  وكسب 
العسكري  تدخلها  مع حصر  الفاعلة، 
المباشر  نفوذها  مجال  في  واألمني 

في منطقة بحر الصين الجنوبي.
األهــداف  أن  البديهي  من  أنــه  إال   
جذرياً  فصلها  يمكن  ال  االقتصادية 
ومن  االستراتيجية،  التوجهات  عــن 
هنا يمكن النظر إلى مشروع شانغهاي 
في  حقيقي  لتصدع  مظهراً  بوصفه 
لتصاعد  ومـــؤشـــراً  ــي  ــدول ال الــنــظــام 
للبلدان  االحتجاجية  االستراتيجيات 
الحليفة تقليدياً للقوى الغربية الكبرى 
في  حقيقية  مــصــاعــب  تــعــانــي  الــتــي 
تأمين وحماية المنظومة التي أنشأتها 
وصاغتها في النصف الثاني من القرن 

العشرين.

قمة سمرقند.. وأزمات النظام الدولي

مشروع شانغهاي يمكن 
اعتباره مظهرًا لتصدع حقيقي 
في النظام الدولي ومؤشرًا 

لتصاعد االستراتيجيات 
االحتجاجية للبلدان الحليفة 

تقليديًا للقوى الغربية الكبرى
*أكاديمي موريتاني

 *كاتب ومحلل سياسي- لندن

اليوم  على  المتحدة  األمــم  حافظت 
الفتتاح  المصادف  للسالم،  العالمي 
الحادي  في  السنوية  العامة  جمعيتها 
والعشرين من سبتمبر، كتذكير متكّرر 
للدول األعضاء، ال سيما الكبرى منها، 
األول  الــهــدف  يبقى  »الــســالم«  بــأن 
دون  ومن  األممية،  للمنظمة  األسمى 
تحقيقه ينتفي مبرر وجودها وإنشائها 
الثانية  العالمية  الحرب  انتهاء  غداة 
ويتالشى  عاماً،  وسبعين  سبعة  قبل 
األمناء  لميثاقها.  مغزى  أو  معنى  أي 
رجاَل  عموماً  كانوا  للمنظمة  العامون 
صعوبات  من  جميعاً  وَشــَكــوا  ســالم، 
األمين  لكن  تعترضه،  وعقبات  تعّكره 
العام الحالي ذهب أبعد بتحذيره من 
الــراهــنــة »تــهــّدد جوهر  أن األزمـــات 
كوكبنا«.  ومستقبل  البشرية  مستقبل 
والمشكلُة األهُم في نظره أن المجتمع 
ــاً  الـــدولـــي لــيــس مــســتــعــداً وال راغــب
تمّس  فيما  التحديات،  مواجهة  في 

»الحاجة إلى تحالف العالَم«.
اليوم  يكن  لم  تحديداً  نة  السَّ هذه 
وقع  إذ  محظوظاً،  للسالم  العالمي 
في ذروة التهديدات، ليس فقط جراء 
أزمات  من  جّرته  وما  أوكرانيا  حرب 

غذائية وطاقوية، بل أيضاً في ما استجّد من ظواهر ناجمة 
المناخ وسط استمرار أعراض الجائحة الصحية  عن تغّير 
في أنحاء عديدة. لكن اإلصرار على السالم يبقى ضرورة 
قصوى، ذاك أنه يُنتَهك كل يوم بأشكال ووسائل شّتى. ولعل 
الصورة تتضح أكثر بالعودة إلى األسباب التي جعلت أعضاَء 
األمم المتحدة يقّرون عام 1981 تكريس ذلك اليوم للسالم 
الحروب  بوقف  يُترَجم  ال  أنــه  ــذاك  آن رأوا  وقــد  العالمي، 
بيئة  أن  اعتبروا  بــل  أهميته،  رغــم  فحسب  والــصــراعــات 
السالم يجب أن تُرعى وتُحّصن »من خالل حقوق اإلنسان 
للتأّكد من وضع  والتكنولوجيا«،  والهندسة  والطب  والتعليم 

حّد للمخاطر المحدقة به.
السالم«  »ثقافُة  سلكت  ونــّيــف  عقود  أربــعــة  مــدى  على 
دوالً  إن  القول  ويمكن  المذكورة،  القطاعات  عبر  طريَقها 
معدودًة حققت نجاحات في مجال التعايش بين األمم، لكن 

المنشودةَ،  تبلغ األهداَف  لم  غالبيتَها 
إمـــا قــصــوراً أو تــذرعــاً بــصــراعــات 
يمكن  ســالم  أي  مــع  تتعارض  قائمة 
الحديث عنه. وفي هذا المجال برزت 
مسؤوليُة الدوِل الكبرى التي مالت في 
مصالحها  تغليب  إلى  األحيان  معظم 
إلى  السعي  الصراعات على  تلك  في 
التنمية  على  جديدة  آفاق  لفتح  حلّها 
ــة وأخــطــار  ــي ومــكــافــحــة الــفــقــر واألم
منظمة  مئتا  عرضت  وقد  المجاعة. 
األخــيــرة،  ــة  اآلونـ فــي  حكومية،  غير 
تقريرها  أرقــامــاً صــادمــة، وجــاء في 
األمم  في  الــدول  ممثلي  إلى  الموّجه 
المتحدة أن »شخصاً يموت من الجوع 
كل أربع ثواٍن«، وأن »عدداً مرّوعاً من 
حالياً  يعيش  مليوناً   345 يبلغ  الناس 
في حال جوع شديد«. لذا يُستَنتَج أن 
وبالتالي  العالَم،  قيادة  في  خلاًل  ثمَة 
مجلس  هيكلة  ــادة  إعـ مسألة  تتخذ 
بارزًة في جدول  الدولي مكانًة  األمن 
األعمال األممي، بهدف تمكين األمم 

المتحدة من »إيجاد حلول«.
أن  هــذه  الهيكلة  إعـــادة  ــبــّرر  ي مــا 
ــة كــبــيــرة وأصــبــح  »عــالَــمــنــا فــي ورطـ
غوتيريش،  أنطونيو  بحسب  مشلوالً«، 
والقانون  األمــن  مجلس  عــمــَل«  »تــقــّوض  االنقسامات  ألن 
الدولي، وألنه »ال تعاون وال حوار وال حلول جماعية«. وهذا 
من  للتصاعد  المتروكة  أوكرانيا  حرُب  توضحه  ما  تحديداً 
دون ضوابط، رغم أن الصين، مثاًل، كررت دعوتها لألطراف 
المعنيين إلى وقف إطالق النار عبر »الحوار والتشاور إليجاد 
حل يراعي المخاوف األمنية المشروعة لكل األطراف وفي 
أن  الفرنسي  الرئيس  أكد  جهته  ومن  ممكن«.  وقت  أســرع 
لكن  قائماً«.  يزال  ال  سلمية  تسوية  على  التفاوض  »هدف 
فإن  وبالتالي  والــتــفــاوض،  الــحــوار  يعمل إلطــالق  ال  أحــداً 
السالم هو الضحّية، كما لو أن النظام الدولي بات عاجزاً 

عن إنتاج السالم!

الحادية  الـــدورة  انعقاد  ضــوء  على 
والخمسين لمجلس حقوق اإلنسان 
التابع لهيئة األمم المتحدة، أصدرت 
أكثُر من 130 منظمًة حقوقية بياناً 
للمجلس الذي سيكون أمام  هاً  موجَّ
تحدي إصدار قراره الخاص بحالة 
ــوم 7  حــقــوق اإلنــســان فــي اليمن ي
أكتوبر المقبل، وهو قراٌر ظل موضَع 
بغيَة  موسعة  ونــقــاشــات  تــجــاذبــات 
الوصول لمقاربة فاعلة لحالة حقوق 
اإلنسان في اليمن. ودعت المنظماُت 
اإلنسان  حقوق  مجلَس  بيانها  في 
إلى تحمل مسؤولياته لحماية حقوق 
اإلنسان في اليمن، ولتحقيق العدالة 
ــدًة  ــة، مــؤكِّ ــمــســاءل ــاف وال ــصـ واإلنـ
ضرورةَ دعم اللجنة الوطنية اليمنية 
انتهاكات  ادعــــاءات  فــي  للتحقيق 
حــقــوق اإلنــســان فــي الــبــالد، وهي 
المجتمع  منظمات  حملت  ــوة  دعـ

المدني عبأها منذ عام 2011. 
للتحقيق  الوطنية  اللجنة  وتعتبر 
ــاكــات حــقــوق  ــه ــت ــاءات ان ــ ــ فـــي ادعـ
يمنيًة  وطنيًة  آليًة  باليمن  اإلنسان 
لرصد والتحقيق في كافة االنتهاكات 

المرتكبة على أراضي اليمن، وقد تم إنشاؤها عام 2012 
استجابًة للمطالب الوطنية والدولية، واستند في إنشاؤها 
للمبادرة الخليجية وقرار مجلس األمن رقم 2051 لسنة 
بشأن  اإلنسان  حقوق  مجلس  لقرارات  إضافة   ،2012
األطــراف  جميَع  عضويتها  فــي  اللجنُة  وتضم  اليمن. 
بوالية  وتتمتع  اليمن،  اإلنسان في  بحالة حقوق  المعنية 
واسعة لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان، وفق آليات مستقلة 

وشراكة محلية وإقليمية ودولية. 
ومنذ عام 2015 أصدَر مجلُس حقوق اإلنسان العديَد 
من القرارات لتقديم الدعم الفني والتقني للجنة الوطنية 
اليمنية، كما عملت المفوضيُة الساميُة لحقوق اإلنسان 
على دعم اللجنة بالخبرات الالزمة لتحقيق واليتها بكفاءة 
وفاعلية. وظلت اللجنُة محلَّ انتقاد لعجزها عن تحقيق 
استرعى  ما  وهــو  الجناة،  ومساءلة  للضحايا  العدالة 
قــراره  2017 التــخــاذ  فــي عــام  اإلنــســان  مجلَس حقوق 

الدوليين  الــخــبــراء  »فــريــق  بإنشاء 
باليمن«،  ــن  ــارزي ــب ال واإلقليميين 
تحت  واسعًة  واليــًة  الفريَق  وأعطى 
لحقوق  السامي  المفوض  إشــراف 
اإلنسان ولمدة عام قابلة للتجديد. 
وقد انحرف فريق الخبراء برئاسة 
وسعى  الجندوبي،  كمال  التونسي 
إلى تسييس القضايا المعنية بحالة 
باليمن، وعمل على  حقوق اإلنسان 
تنفيذ واليته وفق بُعد غير إنساني 
يعتمد االستهداف المؤدلج ألطراف 
على  خـــروج  فــي  باليمن،  الــصــراع 
تطلب  ما  وهو  إليه،  الُموكلة  واليته 
إنهاء  اإلنــســان  حقوق  مجلس  مــن 
والية الفريق في أكتوبر 2021 منهياً 

بذلك فصال من التأزيم باليمن. 
مجلس  يــقــوم  أن  المنتظر  مــن   
حقوق اإلنسان خالل الدورة الحالية 
تحت  اليمن  بــشــأن  ــرار  قـ بــاتــخــاذ 
البند العاشر من أجندة اجتماعات 
أميركا  القرار  ويتجاذب  المجلس. 
جهة،  مــن  األوروبـــيـــة  والمجموعة 
والــمــجــمــوعــة الــعــربــيــة مــدعــومــًة 
الــدول األعضاء  واسع من  بتحالف 
مدعومًة  أميركا  تسعى  إذ  أخــرى،  جهة  من  بالمجلس 
باألوروبيين للضغط على اليمن للقبول بقرار تشكيل لجنة 
لليمن،  تعيين مقرر خاص  أو  اليمن  للتحقيق في  دولية 
تلك  لرفض  وتحالفها  العربية  المجموعة  تدفع  بينما 
المقترحات والمتمسك بالتجديد للقرار السابق للمجلس 
تحت البند العاشر، ودعم اللجنة الوطنية اليمنية، وهو 
ما سيمثل انتصاراً جديداً للمجموعة العربية بعد انتصار 
العام الماضي، عندما قادت تحالفاً واسعاً داخل المجلس 
نجح في إسقاط القرار األوروبي وتمرير القرار العربي. 
العام؟  هــذا  أخــرى  مــرة  العربية  المجموعة  تنجح  فهل 
الشواهد والتسريبات تدل على أن القرار العربي أصبح 

أمراً محتوماً بحكم الواقع.

ثمَة خلٌل في قيادة العاَلم، 
مما ُيظِهر أهميَة إعادة هيكلة 
مجلس األمن الدولي، بهدف 

تمكين األمم المتحدة من 
»إيجاد حلول«

»فريق الخبراء« سعى إلى 
تسييس القضايا المعنية بحالة 

حقوق اإلنسان في اليمن، 
وحاول تنفيذ واليته وفق ُبعد 

غير إنساني

اليمن: التحقيقات ومطلب العدالةهل النظام الدولي عاجز عن السالم؟

عائشة المري*عبدالو هاب بدرخان*

د. السيد ولد اباه*

 *كاتبة إماراتية
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ظالل

إلى  العودة  من  الكالم  يخلو  ال  محمد«  »أبو  بـ  يجمعني  لقاء  كل  في 
قيمه،  هويتنا  وعــززت  رمضاؤه  ولسعتنا  هــواؤه  جمعنا  الذي  الماضي، 
الفنون  خبايا  في  تغوص  مواضيع  إلــى  التطرق  من  حديثنا  يخلو  وال 
والموسيقى والطرب، التي ترويها األشعار واألغاني، واأللحان واألهازيج 
أكثر  جمعة  إبراهيم  رحلة  الــدوب«.  »تقصر  التي  والترانيم  واألناشيد 
عراقة وعمقاً وأطول زمناً من عالقتي التحليلية للطرب والموسيقى. هو 
يصنع الموسيقى وأنا أحلل مزاج صانعها ووقعها على المحبين، والذين 
يشاركون بتحريك أجسادهم للتعبير عن تأثيرها وتأثرهم بها. مؤلفات 
فناننا القدير إبراهيم جمعة تدخل في زوايا النفس كما يدخل القمر في 
منازله الثمانية والعشرين، وتهز عرش الروح نغمات البحر التي نسمعها 
في مؤلفاته. ذات مرة أرسل لي مقطوعة وما إن سمعتها حتى تفجرت 
في عيني دموٌع جهلت مصدرها، فقد كانت كالشالل المتدفق بالحنين 
واألمل، وأشياء أخرى ال أعرفها. اتصلت به وعبرت له عن تجربتي مع ما 
أرسله، فقال بكلماٍت تواسي وال توازي ما شعرت به: »هذا شيء بسيط 

يا أختي ِمن ما يعيش فينا من معاناة اآلباء واألجداد«.
وكثرت المقطوعات التي يرسلها، كلما استمعت إليها جالت في الفكر 
بها  التي  مهنهم  يمارسون  وهم  والبحارة،  والسيوب  الغواصين  أطياف 
الرزق وترتبط بها الحياة. لقد رَفَهت نهمات الغوص عن هؤالء قلياًل، 
أخرى. نحن نجلس في  بيننا وفي مسامعنا بصيغة  تحيا  اليوم  ولكنها 
عن  وتقليلها  مراوحه  ودفع  قوته  في  نتحكم  مركزي  تكييف  بها  غرف 
بُعد، وأجواء الرفاهية هذه تتيح لنا االسترخاء فتصبح موسيقى الماضي 

وكأنها »هاتٌف من األندلس«.
في ملتقى الشارقة الدولي للراوي ُكِرَم إبراهيم جمعة كشخصّية فخرّية 
التي تخطت مراحل في  الرحلة  الُمِحب تلك  بتفاصيل  للملتقى، وسرد 
الموسيقية  للجمل  تأليفه  في  وتلقائياً  ومبدعاً  ما جعله معطاء  حياته، 
النابعة من معاناة البحر والحياة على سواحله، وإلمامه بتكوينات التراث 
األصيل مثل العّيالة والحربّية والموروث الفني الفلكلوري البحري، فهو 
الذي تحيا ألحانه النهمة واإليقاعات التي تميز موسيقى اإلمارات عن 
تاريخ الطرب وفن الصوت  إبراهيم خبرة كبيرة في  سواها. وألستاذنا 

اإلماراتي الذي له جذور منذ عشرينيات القرن المنصرم.
للعارفين أقول، شخصية مثل شخصيته تستحق وبجدارة هذا التكريم، 
السيما وأنه كنز من الكنوز البشرية، التي حفظت الذاكرة الحية لوجود 
البحر في تفاصيل الحياة اليومية، وتأثير ذلك على أمزجتنا وأهوائنا، 
النابضة بالتسامح والتعايش والتأقلم  وخصوصية اإلبداع الفني وبيئته 
اإلماراتي،  والطرب  الفن  أيقونة  إبراهيم جمعة  الفنان  اآلخر.  واحتواء 
ومثال حي على حب الوطن والوفاء له، واإلبداع من أجل توثيق وتأصيل 
فخراً  العزيز  أخي  يا  عشت  العطاء.  بعمق  الموروث  واستدامة  فنونه 
وذخراً وعزوة، وحاماًل أميناً للموروث الموسيقي واأللحان، التي ال يحلو 

ليل المحبين أو نهارهم إال بإشعاره وألحانه.

د. عائشة بالخير

aishabilkhair1@gmail.com

أيقونة الموروث 
البحري

أبوظبي )االتحاد(

الفنان  من  كــلٌّ  المعرض  في  الــدولــة  يمّثل 
هاشل اللمكي، والفنان محمد كاظم، وفنانة 
يستعرضون  الذين  غــّدار،  شفا  الجداريات 
أمام الجمهور الفرنسي والعالمي نخبة من 
الفنّية،  رؤيتهم  تفّسر  التي  أعمالهم  أبــرز 
وتعكس مفهومهم لموضوع البينالي وشعاره، 
هذا  الضوء  يسلّط  الــذي  الرئيس  ومحوره 

العام على »هشاشة العالم وعدم ثباته«.
ويترجم المعرض وفقاً للقيمين عليه، وهم 
»حالة  فيلراث،  وتيل  بــردويــل  ســام  من  كل 
عدم اليقين الذي يعيشه العالم« من خالل 
األعمال المعروضة، حيث يزخر الحدث هذا 
تعكس  التي  األعمال  في  كبير  بتنّوع  العام 
شعار وتوّجه البينالي، إذ يّضم المعرض 230 
عماًل فنياً لـ 34 فناناً وأكثر من 300 وثيقة 
من  مجموعة   40 من  يقرب  مما  أرشيفية 
مختلف أنحاء العالم. وفي تصريح لها، قالت 
معالي نورة الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب: 
»تعّد هذه المشاركة فرصة مثالية الستعراض 
مشاريع الفنانين من دولة اإلمارات من خالل 
هذا الحدث العالمي الذي يحتل مكانة مميزة 
لما  وذلــك  الفنية،  الفعاليات  بين  ومرموقة 
المبدعين  أمــام  واسعة  من خيارات  يقّدمه 
في مجاالت الفنون المتعددة، كما ترّسخ هذه 
المشاركة مكانة الدولة الريادية وحضورها 
األحــداث  مختلف  في  والمؤثر  المتواصل 
التعريف  فــي  وجــهــودهــا  العالمية،  الفنية 
بالهوية اإلماراتية والعربية للجمهور المتذّوق 
بمشاركة  »نعتز  معاليها:  وتابعت  للفنون«. 
الفنانين من دولة اإلمارات أصحاب الحضور 
المعروف في أوساط الفّن المعاصر، الذين 
يقّدمون مجموعة من األعمال التي ضّمنوها 
رؤاهم وأصالة تاريخهم وهويتهم اإلماراتية 
المثمرة  النتائج  لــرؤيــة  وأتطلع  والعربية، 
للتعاون الذي يجمع الفنانين الذين يتخذون 
الدولة منطلقاً لمشاريعهم وأعمالهم الفنية 

النابضة بالحياة«.
خليفة  محمد  معالي  ــال  ق جهته،  ــن  وم

والسياحة  الثقافة  دائــرة  رئيس  المبارك، 
تمثيل  ــارات  اإلم فنانو  »يواصل  أبوظبي:   -
الدولة بفخر في المحافل الخارجية، وتأتي 
عشر  السادس  ليون  بينالي  في  مشاركتهم 
للفن المعاصر لتعكس اعتزازنا بهويتنا وإرثنا 
بمشاركة  العميقة  ورغبتنا  العريق،  الثقافي 
مدى  واستكشاف  العالم  مع  فنوننا  روائــع 
التفاعل بين الثقافات والحوار الخالق الذي 
نرسيه بالشراكة مع بقية العالم، إضافة إلى 
االستفادة الجادة من موضوعات هذا الملتقى 

التشكيلي المرموق«.
ويقّدم البينالي لجمهوره هذا العام أعماالً 
جديدة لفنانين معاصرين، إلى جانب قطع 
تاريخية من متاحف في المدينة الفرنسية، 
من  مــعــارة  مقتنيات  أيــضــاً  يــعــرض  كــمــا 
متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، و

 Staatliche Kunstsammlungen
كونستاستامونين  )ستاتليتش   ،Dresden
جانب  إلــى  األلمانية(  ــن  دردسـ مدينة  مــن 

العديد من المؤسسات الثقافية الرائدة في 
ومتحف  الجميلة  الفنون  متحف  مثل  ليون 
والــمــســارح  ــوم(  ــوغــدون )ل  Lugdunum

الرومانية، ومتاحف جاداني وغيرها.
محورين،  وضمن  المعرض  ويستعرض 
محور األعمال الفنية الذي يتضمن مساهمات 
من 87 فناناً معاصراً من 39 دولة، ومحوراً 
زمنياً يضم مئات األعمال الفنية والمقتنيات 
عام،  ألفي  مدار  تمتد على  التي  التاريخية 
وهي مجموعات معارة من عدة جهات فنّية 
متنوعة من مدينة ليون وخارجها، كما يقدم 
البينالي تقاطعاً بين المحورين؛ إذ يركز في 
الستينيات  حقبة  على  العام  هــذا  تركيبته 
أو ما يسمى بالعصر الذهبي لبيروت، كما 
يسلط الضوء على تشابك ليون التاريخي مع 
العاصمة اللبنانية، مطلعاً جمهوره وعبر عّدة 
أماكن في جميع أنحاء المدينة الفرنسية على 
يشرف  التي  الفنية  الجماليات  من  العديد 

عليها أكثر من 50 لجنة متخصصة.

بدعم من وزارة الثقافة والشباب ودائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي

فنـــانني من اإلمـارات يعرضون إبداعاتهم 

يف »بينـــــالي ليون الســـادس عشر«  3
 بدعم من وزارة 

الثقافة والشباب، 

ودائرة الثقافة 

والسياحة 

- أبوظبي، 

وبالتعاون مع 

مؤسسة بينالي 

ليون، يشارك 

ثالثة فنانين من 

دولة اإلمارات في 

الدورة السادسة 

عشرة من بينالي 

ليون للفّن 

المعاصر الذي 

يقام في فرنسا 

في الفترة من 14 

سبتمبر وحتى 

31 من ديسمبر 

2022، تحت شعار 

»هشاشة العالم«.  

فرصة مثالية الستعراض 
مشاريعهم في هذا 

الحدث العالمي
 

نورة الكعبي

مشاركتهم تعكس 
اعتزازنا بهويتنا وإرثنا 

الثقافي العريق 

محمد خليفة المبارك

»الهوية اللغوية« 
حلقة نقاشية في 

مؤسسة محمد 
بن راشد للمعرفة 

دبي )وام(

 نظمت مؤسسة محمد بن 
للمعرفة  آل مكتوم  راشد 
افتراضية  نقاشية  حلقة 

يف  اللغوية  »الهوية  بعنوان 
فعاليات  ضمن  متغير«،  عالم 

إحدى  »بالعربي«  مبادرة 
وتهدف  املؤسسة.  مبادرات 

تشجيع  إلى  »بالعربي«  مبادرة 
لغتهم  استخدام  على  العرب 

العنكبوتية  الشبكة  عبر  األم 
االجتماعي،  التواصل  وقنوات 

واإلسهام يف تنمية الدور 
لدى  العربية  للغة  املعريف 

عام  بشكل  الدولي  املجتمع 
بشكل  العربي  واملجتمع 

خاص. 
النقاشية  شارك يف احللقة 

كل من الدكتورة سوسن 
أبطح، أستاذة يف اجلامعة 

العربية  اللغة  بقسم  اللبنانية 
وكاتبة يف جريدة الشرق 

والروائي  والكاتب  األوسط، 
اجللسة  وأدار  سليمان،  نبيل 

اإلعالمي حسني درويش. 
وناقشت اجللسة عددًا من 

اللغوية  الهوية  شملت  احملاور 
الوطنية،  الهوية  مكونات  أحد 

ودور احملتوى الرقمي يف 
وفجوة  العربية،  املكتبة  إثراء 

بني  املتفاوتة  التكنولوجيا 
اجلديدة. األجيال 

 يذكر أن مبادرة »بالعربي« 
فعاليات  تقدمي  على  تركز 

متنوعة عبر قنوات اإلعالم 
التواصل  ووسائل  الرقمي 
الوعي  ونشر  االجتماعي 
العربية  اللغة  بجماليات 

بالتراث  ترتبط  التي  وكنوزها 
األصيل. العربي  والتاريخ 

أبوظبي )وام(

 
ــيـــف والــمــكــتــبــة الــوطــنــيــة في  ــارك األرشـ شــ
للمجلس  التاسع  السنوي  المؤتمر  اجتماعات 
الدولي لألرشيف، الذي تنعقد دورته الحالية 

»رومــا«،  اإليطالية  العاصمة  في 
وتمثلت أولى المشاركات بعرض 
تقديمي عن تحضيرات كونجرس 
المجلس الدولي لألرشيف، الذي 
أكتوبر  في  أبوظبي  ستستضيفه 
األرشــيــف  رحــلــة  وعـــن   ،2023
والمكتبة الوطنية وما يقدمه من 
في  وتوثيقية  أرشيفية  خدمات 
المتحدة،  العربية  دولة اإلمارات 
فضاًل عن دوره في حفظ ذاكرة 
الوطن وإتاحتها وتزويد الباحثين 
وعامة الناس بالمعلومات الموثقة 
اإلمارات  دولة  وتراث  تاريخ  عن 
العربية المتحدة ومنطقة الخليج. 
في  التقديمي  الــعــرض  وركـــز 
للخليج  الرقمي  األرشيف  نشأة 
التجارب  مــن  كــواحــدة  الــعــربــي 
األرشيفيين،  تهم  التي  المميزة 

موضحاً كيف استثمرت دولة اإلمارات العربية 
المتحدة ما يحويه أرشيفها الوطني من كنوز 
أرشيفية ومعرفية يمكنها أن تسهم في تعزيز 
وأهمية  الوطني،  واالنتماء  المحلية  الثقافة 
 ،AGDA العربي  للخليج  الرقمي  األرشيف 
وما يقدمه من معلومات أرشيفية. واستعرض 
التي  الوفود  أمام  الوطنية  والمكتبة  األرشيف 
عام  تأسيسه  منذ  تاريخه   - رومــا  التقت في 

1968 بتوجيه من المؤسس والباني المغفور له 
اهلل  »طيب  نهيان  آل  بن سلطان  زايــد  الشيخ 
ــراه«، لكي يــدّون تاريخ اإلمــارات التي كانت  ث
حينذاك مقبلة على مرحلة من النهضة والتطور 
واالزدهار، ثم تطرق ألهم المراحل التي مر بها 
للوثائق  مكتباً  نشأته  من  بــدءاً 
والدراسات، إلى مركز الوثائق 
الوثائق  فمركز  والـــدراســـات، 
الوطني  المركز  ثم  والبحوث، 
ــوالً  لــلــوثــائــق والــبــحــوث، وصـ
لألرشيف الوطني، وفي أواخر 
عام 2021 وبناء على المرسوم 
االتحادي رقم 13 حمل اسمه 
والمكتبة  »األرشــيــف  الحالي 
الــوطــنــيــة«، ثــم تــحــول العرض 
للخليج  الرقمي  األرشيف  إلى 
العربي، الذي أُنشئ على شبكة 
لعرض   2019 عــام  اإلنــتــرنــت 
المواد التاريخية والثقافية التي 
الموثق  الــتــاريــخ  قصة  تحكي 
للخليج  لــالهــتــمــام  والــمــثــيــر 
العربي، وهو يوفر مواد رقمية 
واإلنجليزية  العربية  باللغتين 
فيها  وتُوثَّق  الزمان،  من  قرنين  حقبة  تشمل 
الشخصيات،  وتــراجــم  التاريخية،  ــداث  األحـ
ــخــطــوطــات، والـــصـــور،  ــم والـــمـــذكـــرات، وال
الموقع  شهد  وقــد  الرسمية،  والــمــراســالت 
اإللكتروني في مرحلته الثانية إضافة تقنيات 
الصور،  بجانب  المواد  بيانات  لقراءة  متقدمة 
تعتبر  التي  العالم  خريطة  خاصية  وإضــافــة 

مكّملة لعملية البحث.

جانب من المؤتمر )وام(

نظمتها »بحر الثقافة« بالتعاون مع »الشيخ زايد للكتاب«استعرض بإيطاليا دوره في حفظ ذاكرة الوطن 

يشــــارك يف اجتماعات

»املجلــــــس الدولي لألرشيف« 

جلسة حوارية حول

»البداوة يف الشعر العربي«

»األرشيف والمكتبة الوطنية«

عرض تقديمي 
عن تحضيرات 

كونجرس 
المجلس 
الدولي 

لألرشيف الذي 
تستضيفه 

أبوظبي أكتوبر 
 2023

فاطمة عطفة )أبوظبي(

تــتــردد على  ــعــرب« مقولة  ال ــوان  ديـ »الــشــعــر 
والمعاهد  المؤانسة  مجالس  في  لسان  كل 
الدراسية وأحاديث األدب، ألن الشعر مرتبط 

القلب  وأشــواق  اللغة  بموسيقى 
بدأ  أن  منذ  الخيال،  وطــفــرات 
بالغناء وتطور على مدى األجيال 
ــســان  لــيــعــبــر عـــن خــلــجــات اإلن
ــه وتــرحــالــه،  الــعــربــي فـــي حــل
ومناسبات  فرحه  مواسم  وفــي 
الحياة،  أحــداث  ويسجل  حزنه، 
بواديهم  في  وصغيرها،  كبيرها 
وحواضرهم وخالل استقرارهم 
فعاليات  وضــمــن  وهــجــراتــهــم. 
مؤسسة بحر الثقافة لعام 2022، 
وبالتعاون مع جائزة الشيخ زايد 
للكتاب، بحضور الشيخة شيخة 
نهيان  آل  خالد  بن  محمد  بنت 
وعضوات المؤسسة، نظمت أول 
الكاتب  مع  حوارية  أمس جلسة 
زايــد  الشيخ  بـــ»جــائــزة  الــفــائــز 
الشاب«  المؤلف  بفرع  للكتاب 

»البداوة  كتابه  المزطوري عن  الدكتور محمد 
جلسة  وأدارت  القديم«،  العربي  الشعر  في 
إلى  مشيرة  العامري،  تقية  الكاتبة  الــحــوار 
أهمية الكتاب وجهد الباحث في رصد الشعر 

العربي القديم.
ــد  ــخ زايـ ــشــي ـــ »جـــائـــزة ال ــوزه بـ ــ ــول فـ ــ وحـ
محمد  الدكتور  قال  هذا،  كتابه  عن  للكتاب« 
المزطوري، إنه لم يكن متيقناً من الفوز، لكنه 

كان متيقناً من الجهد الذي بذله في البحث 
والمراجعات  ــراث،  ــت ال كتب  فــي  والتدقيق 
واإلنــجــلــيــزيــة،  والــعــربــيــة  الفرنسية  باللغة 
العمل  استغرق  حيث  األلمانية،  إلى  إضافة 
فيه بحثاً وتحريراً مدة سبع سنوات، مبيناً أن 
الكتاب  أن  له  أكد  الجهد  هذا 
في  اللجنة  رضــى  ينال  ســوف 
المصدر  تولي  التي  الجائزة 

العلمي أهمية خاصة.
أن  ــوري  ــزطـ ــمـ الـ د.  وأكـــــد 
بالكتاب كعالقة  الكاتب  عالقة 
كتب  وهـــنـــاك  واالبــــــن،  األب 
من  أبــعــد  وكــتــب  متخصصة، 
ــمــي، وكــتــب  ــل ــع الــتــخــصــص ال
تكون جزءاً من ميول صاحبها، 
وأضاف: هذا الكتاب هو جزء 
في  نــشــأت  ــي  أن باعتبار  مني 
فيها  تــونــس  ألن  بــدويــة،  بيئة 
فيها  نعيش  وبــواٍد  ومــدن  بحر 
نعيش  أننا  رغــم  طبيعية  حياة 
البداوة  الحداثة، لكن ما زالت 

وقيمها مؤثرة فينا.  
ــوري  ــزطـ ــمـ الـ د.  وأوضـــــــح 
المثقفين  فئة  فئتين:  إلــى  موجه  الكتاب  أن 
جزئه  فــي  بالشعر  والمهتمين  األدب  ونــقــاد 
الثاني  الجزء  يعكسها  األخــرى  والفئة  األول، 
الثقافة  وهي  وأغــراضــه،  الشعر  ثقافة  حول 
الذين  العرب،  والقراء  النقاد  بين  المتداولة 
وقد  كبيرة،  فجوة  الشعر  وبين  بينهم  حدثت 
الصدع  هــذا  أعالج  أن  استطعت  ما  حاولت 

وأحفز الشباب العربي للالهتمام بالتراث.

خالل الجلسة الحوارية )من المصدر(

عالقة الكاتب 
بالكتاب كعالقة 

األب باالبن 
وهناك كتب 
تعكس ميول 

مؤلفها

محمد 
المزطوري
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أحوال

شيخة الجابري

Qasaed21@gmail.com

في ما هي الكتابة؟

وسيلة  لديه  وغدت  البعض  امتهنها  وإن  مهنة،  ليست  الكتابة 
للرزق والتكسب، الكتابة في كل حاالتها وأشكالها هي حالة حب، 
لها  وفّياً  ويكون  ويحميها،  يحبها،  لمن  إاّل  الكلمات  تستجيب  ال 
ومخلصاً إلى أبعد حد، ال ينتهك براءتها بما ال يليق من السرد، أو 
البوح فهي محّفٌز مهم لإللهام، تدفعك نحو المساحات الشاسعة 
النابضة  والحياة  للجمال  وعاشقاً، وصديقاً  تجعلك محلقاً  التي 

بالفرح والسعادة.
بنا  تطير  التي  القصائد  ويُبدع  الكلمات،  يرسم  الذي  الشاعر 
تــارات أخــرى، ومن  الوجع  تــارة، ومن  الشوق  اتجاهات من  نحو 
الوجد والشغف والحنين أحياناً كثيرة يجعل من الحروف عوالم 
وكائنات ترافقنا، تشاغلنا، يحيل الحياة من حولنا امتدادات من 
مشاغبة،  أوقاتنا  رهينة  وتصبح  وتعيشنا  نعيشها  التي  المشاعر 
ومحبة، فكم من القصائد تركت أثراً في أعماقنا وحملناها معنا 

كصديق حميم مرًة، ومزعٍج مرات أخرى!
قبل  نتعرف عليها  لم  مناطق  يدخلنا في  الذي  الروائي  كذلك 
أن نقرأه في عمل كبيٍر يثير في دواخلنا عدة أسئلة واستفهامات 
ورؤًى وصور تجعلنا أسرى رواية بعينها ودون سواها، هذا الروائي 
أعتبره حقيقياً وليس موظفاً عند الكلمات يأخذها إلى حيث يريد 
بالطلب فال  كاتٌب  وألنه  أعماله،  في  هو  يريده  ما  ليس  اآلخــر، 
من  تحب  فالكلمات  كاملة،  اللغة  استنزف  وإن  يكتب،  ما  يصلك 

يحبها، وليس من يقتحم خصوصيتها بأي دافع كان.
بقاع  من  وروائيون  وشعراء  ُكّتاب  علينا  طلع  هذا،  زماننا  في 
كثيرة، وهذا أمر طبيعي، لكن إذا ما قرأنا واطلعنا على ما يكتب 
يبيعون  ممن  أو  كوظيفة،  الكتابة  يمتهنون  ممن  نجدهم  بعضهم 
الكالم كوسيلة للتكسب، وهو أمر واقع فعلياً وال سبيل إلى إنكاره، 
أو مبدعون صادقون، عاشقون، يكتبون ألنهم يؤمنون بقيمة الكلمة 
وقوتها، وأثرها في إحداث التغيير اإليجابي الذي يجعل اآلخرين 
رساالت  أصحاب  أنهم  يعرفون  ألنهم  قــدوات؛  بعضهم  يتخذون 
أما  واجتهاد،  وتفاٍن  بجدية  عليها  االشتغال  أجل  من  يستميتون 

المزيفون فهم مجرد زبٍد يأخذه الماء أينما اتجه.
نستطيع اختيار من نتابع، ماذا نقرأ، من نّتبع، كل الذين قطعوا 
ما  تمييز  يستطيعون  المحيط  الواقع  قــراءة  في  زمناً  أو  شوطاً 
يدور حولهم، يعرفون المزيف من الحقيقي ال تخدعهم عدسات 
كاميرات مغشوشة، أو عبارات ُملتقطة من كل واٍد أو طريق، أولئك 
حوله،  يــدور  ما  يعرف  ال  من  على  الخوف  بل  عليهم،  خــوف  ال 
ويصبح أسير متابعة يومية لشاعر أو كاتب مزيف، وهو ال يدرك 

هذه الحقيقة أو ما وراءها في زمن العجائب هذا.

حكــــاية جديدة
فـي »حدث 
بـــالفعل«

غــــــادة 

علي عبد الرحمن )القاهرة( 

تعاقدت غادة عبد الرازق على 
من  الثانية،  الحكاية  بطولة 
المصري  اإلماراتي  المسلسل 
والتي تحمل اسم  »حدث بالفعل«، 
»تحت الحزام«، وتدور أحداثه في 
التشويقية من خالل  الدراما  إطار 
 101 حول  منفصلة،  متصلة  حلقات 
9 بلدان عربية. قصة حقيقية من 
 يسلط العمل الضوء على األمراض 
على  وتأثيرها  وأسبابها  النفسية 
النجار،  فادي  تأليف  المجتمعات، 
الرشيدي،  إخراج هشام محمد 
ويشارك في بطولته أحمد عبدهلل 
حاتم. وبسنت  محمود 

وتواصل غادة تصوير مشاهدها في 
وتجسد  بالعافية«،  »جوازة  فيلم 
البنوك،  بأحد  موظفة  شخصية 
وتدور  العشرينيات،  في  ابنة  ولديها 
الكوميديا حول  أحداثه في إطار 
3 أصدقاء يتعرضون للعديد من 
المبكر،  زواجهم  بسبب  المفارقات 
تأليف محمد نبوي وعالء حسن، 
إخراج شريف إسماعيل، ويشارك فيه 
أحمد آدم وبيومي فؤاد. 
»حفلة  فيلمها  طرح  غادة  وتنتظر 
باليه  راقصة  9«، وتجسد شخصية 
الحليم،  عبد  عمر  تأليف  معتزلة، 
إخراج عبد المنعم ربيع، ويشارك في 
عنبر. ونهال  لطفي  طارق  بطولته 

9« مع   وعن تشابه أحداث »حفلة 
لسعاد  العشاء«،  على  »موعد  فيلم 
 ،1981 حسني والذي ُعرض عام 
أكدت غادة أن األحداث مختلفة 
تمامًا.
التحضيرات  غادة  وتواصل 
المسرحي،  لعرضها  النهائية 
20 عامًا منذ  بعد غياب 
»طرائيعو«  عروضها  آخر 
2002، وتجمع  عام 
الجديدة  المسرحية 
الكوميديا  بين 
واالستعراض، 
على  ويشرف 
عادل  إخراجها 
عوض، ومن 
عرضها  المقرر 
موسم  ضمن 
الرياض 
بالسعودية.

نسرين درزي )أبوظبي( 

وحفرت  أشهر  قبل  أحمد  ــة  دان سمعتها  معلومة 
التوحد  أطــفــال  حساسية  شــدة  عــن  وجدانها  فــي 
ما  سعداء،  ليكونوا  المجتمع  في  دمجهم  وضــرورة 
دفعها للقراءة أكثر عن هذه الفئة التي من حقها أن 
يتوفر لها ما يتوفر لآلخرين. ومن هنا جاءت فكرة 
 EcoSpectrum بابتكار تطبيق  الطموحة  الشابة 
والملفات  الدراسات  وآخر  المعلومات  يوفر  الذي 
من هيئة األمم المتحدة عن المناخ بطريقة مبتَكرة 
وتحديداً  للجميع،  ومفهومة  متاحة  لتكون  وسِلسة، 

للفئة المستهَدفة. 

خطوط تواصل
ليصل  التطبيق  انتشار  على  الحرص  من  بمزيد 
إلى أكبر شريحة ممكنة، تعمل دانة على مد خطوط 
حالياً  وتتعاون  أكاديمية،  من جهة  أكثر  مع  تواصل 
منهج  تتبع  اإلمـــارات  داخــل  مــدارس  مجموعة  مع 
لضرورة  الطالب  ه  يوجِّ الــذي  الدولية،  البكالوريا 
بحيث  التطوعي،  العمل  من  ساعة   150 استكمال 
على  الحفاظ  حركة  فــي  منهم  عــدد  إشـــراك  يتم 
الخاصة  المتحدة  األمم  وثائق  ترجمة  عبر  البيئة، 
بالمناخ إلى أكثر من 100 لغة، وتعدیلها لتكون سهلة 
التوحد إلفادتهم وضمان  وتتالءم مع طالب  الفهم 
على  دانــة  حــرص  يؤكد  تقدم  مــا  وكــل  سالمتهم. 
يدفعنا  التطبيق  قائلة:  مشروعها  تطوير  مواصلة 
المساهمة  عبر  شمولية،  أكثر  هــدف  تحقيق  إلــى 
في التشجيع على إضافة مادة المناخ إلى المناهج 
إلى  سباقة  الدولة  لتكون  اإلمــارات،  في  الدراسية 
تعزيز الوعي البيئي في صفوف الطلبة بشكل علمي 

مبني على تجارب واقعية. 
وثائق علمية

سيرى  الذي  مشروعها  عن  دانة  تتحدث  عندما 
النور خالل األسابيع المقبلة بعد االنتهاء من وضع 
إيمانها  مدى  جلياً  يظهر  عليه،  األخيرة  اللمسات 
دفعتها  التي  بحثها  أدوات  من  وتمّكنها  تنجزه،  بما 
بكل  وهي  النور.  تبصر  حتى  بفكرتها  المضي  إلى 
الهادف  بالتطبيق   EcoSpectrum تصف  ثقة 
إلى إحداث ثورة في التعليم لبناء مستقبل مستدام 
لطالب التوحد، يتحدث عن التغير المناخي وكيف 

يمكنهم مواجهته. 

أكثر تأثرًا
وباستعراض النقاط العريضة لمشروعها، تتوقف 
السبب  وثائق علمية، توضح من خاللها  دانة عند 
الذي دفعها إلى اإلبحار في عالم التوحد، ومن هذه 

فإن  الوطنية،  التوحد  لجمعية  وفقاً  أنه  الحقائق 
مرات   3 أكثر  هم  بالتوحد  المصابين  األشخاص 
اآلخرين،  من  المناخ  ســوء  بعملية  للتأثر  عرضة 
كما  السمعي،  أو  الهوائي  التلوث  أو  بالتعّرق  سواء 
بقوة  یتمتعون  أنهم  أثبتت  المیدانیة  الدراسات  أن 
في الحواس، وهم أكثر تأثراً لما یحدث حولهم من 
كوارث بیئیة مثل األعاصیر والفیضانات والحرائق 
مزاجهم  على  سلباً  ينعكس  ما  الحرارة،  وموجات 
نفسية وجسدية.  ويعرضهم ألمراض  وتصرفاتهم، 
االفتقار  أن  متخصصة،  مصادر  عن  دانــة  وتذكر 
إلى الموارد التعلیمیة والمدارس الصدیقة لطالب 
التوحد حول العالم، أدى إلى ارتفاع معدل تغييب 
األدوات  من  وحرمانهم  الشباب،  من  شريحة  دور 
بفعالیة  واالستجابة  للتمكين  یحتاجونها  التي 

للتغیرات البیئیة التي قد تحدث.

حلول فاعلة
ونتيجة لمتابعتها الحثيثة في هذا الموضوع، تعبِّر 
دانة عن إيمانها بمشروعها، قائلة: تأتي مسؤولیتنا 
الموارد  إلى  وصولهم  بتوفير  التوحد،  طالب  تجاه 
في  المشاركة  على  ومساعدتهم  التعلیمیة،  البیئیة 
المخاوف  لنا  توضح  التي  والمؤتمرات  المناقشات 
واالحتباس  المناخ  تغیر  بسبب  لها  یتعرضون  التي 
الحراري، ويجب علينا السعي إلیجاد حلول فاعلة، 
حتى نضمن سالمتهم في مواجهة المخاطر، وبذلك 

نكون ساهمنا بدمج طالب التوحد في المجتمع.
إنجاز  بباكورة  أمل  بابتسامة  دانة حديثها  وتختم 
واعدة، مثنية على جهود صحيفة »االتحاد« لتبنيها 

إطالق تطبيق
بما يقدمه  وإيمانها  الرقمي،   EcoSpectrum 
شرائح  مختلف  تخدم  علمية  ووثائق  معلومات  من 

المجتمع، وتحديداً فئة التوحد.

« تدعم إطالق أول تطبيق لطالب التوحد «

EcoSpectrum دانة أحمد تبتكر

دانة محمد أحمد 

الشابة المبتِكرة وابنة 

الـ 19 عامًا المولودة 

في اإلمارات، دفعها 

شغفها في العمل 

اإلنساني إلى تسجيل 

بصمة نوعية في 

عالم المحتوى 

الرقمي قبل أن تخطو 

خطواتها األولى 

على عتبة الجامعة، 

ونتيجة لتفّوقها 

الدراسي ومشاركاتها 

المبِكرة في محافل 

طالبية دولية 

واطالعها وقراءاتها 

المتخصصة، تشّكلت 

لديها فكرة 

تصميم تطبيق 

 ،EcoSpectrum

وهو األول من نوعه 

الذي يهدف إلى 

رفع مستوى طالب 

التوحد في مناقشات 

ُتعنى بالحفاظ على 

المناخ. والتطبيق 

قيد اإلنجاز وتتبنى 

دعمه وإطالقه 

صحيفة »االتحاد« عبر 

صفحاتها ومواقعها 

على وسائل التواصل 

االجتماعي، ضمن 

مبادراتها وسعيها 

لإلضاءة على 

ابتكارات الشباب من 

مختلف الجنسيات، 

وتعزيز مهاراتهم 

بما ينسجم مع 

استراتيجية الحكومة 

في مجال استشراف 

المستقبل.

تطبيق 
 ،EcoSpectrum

الذي ينطلق باللغة 
اإلنجليزية من دولة 

اإلمارات، يقدم 
ترجمة لوثائق األمم 

المتحدة الخاصة 
بحمایة المناخ، 

بأكثر من 100 لغة، 
ويعمل على تعدیلها 

بما يالئم احتیاجات 
طالب التوحد، وقد 

تسّلمت دانة حتى 
اآلن ترجمات إلى 
العربية والروسية 

والصينية واإلسبانية 
والبرتغالية 
والبنجابية 
والفرنسية. 

یعمل التطبیق 
على جذب طالب 
البكالوریا الدولیة 
في اإلمارات، 
للمشاركة في العمل 
التطوعي وترجمة 
المستندات الخاصة 
بقضایا المناخ 
بلغات مختلفة، 
مقابل حصولهم 
 ،CAS على ساعات
بهدف زيادة الوعي 
والمعرفة بشأن 
تغییر المناخ لدى 
الشباب والطالب 
عمومًا بمن فيهم 
طالب التوحد.

تستعد دانة أحمد 
للسفر إلى إسكتلندا 

لدراسة الحقوق 
والعلوم السياسية 

في جامعة جالسكو، 
وهي تطمح ألن تصبح 

سفيرة أو وزيرة في 
المستقبل.

 ،EcoSpectrum
يعد التطبیق 
األول من نوعه 
لرفع مستوى 
طالب التوحد في 
المناقشات التي 
ُتعنى بكیفیة 
الحفاظ على مناخ 
المحیطات. 

التطبيق يوفر آخر الدراسات 
والملفات من هيئة األمم المتحدة 
عن المناخ بطريقة مبتَكرة وسِلسة

يعمل على ترجمته إلى 100 لغة 
عون في اإلمارات ضمن  طالب متطوِّ

منهج البكالوريا الدولية

100 لغة
عمــــــل 
تطوعي

طمــــــوح
منــــــــاخ 
المحيطات

دانة أحمد خالل مشاركتها في مؤتمر األمم المتحدة للمحيطات في لشبونة، البرتغال )من المصدر(

دانة أحمد )تصوير: علي عبيدو(
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حمد الكعبي
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إحدى مطبوعات

»َضّو ُخوص«

كيف صارت األحوال، وإلى ما آلت إليه األمور الثقال، أصبحنا في مهب الريح، 
وغدت العالقات بين الناس مثل الذي »حبالها خوص« أو خابية كابية مثل نار 
العالقات  السعف »ضو الخوص« سرعان ما تخبو حتى بال رماد، كيف هزلت 
اإلنسانية وأصبحت مصدر رزق لمن ال يجد رزقاً حالالً طيباً، وال أدري ماذا 
نسمي ذلك المسترزق من الكلمات التي تُعد اليوم نابية، وهل يجوز شرعاً أخذها 
ملح  من  الدعوات  نعد  القديم  الزمان  في  كنا  منها؟  والصرف  بها  والتصرف 
الحياة، وأن كل الناس تقولها ساعة غضب ونفور أو توتر، وهم ال يقصدون بها 
شراً، إنما هي تعبير بعنف لفظي، لكن باطنه الطيبة، وال أدري ماذا كان سيصنع 
العرب القدامى حين يلقون عليك تلك اللعنة أو الدعوة القاسية مثل حجر الجبل؟ 
لو قال جملته االعتيادية: »ويحك..  أدري كم سيغرم »حنظلة بن األجرف«  وال 
ثكلتك أمك أو ال أبا لك« أعتقد حتى خطام بعيره سيبيعه، ويرجع بخفي ُحنين 
إلى صحرائه الطيبة، اليوم ما تروم تقول حق حرمتك في ساعة غضب زوجي، 
ال تقصد من ورائه إال اتقاء الغضب، ووقوع أبغض الحالل بينكما، بقولك لها: 
»اذلفي عن ويهي الساعة«، فما يكون من الزوجة المصون إال أن تصبح شّكاية 
في المحاكم، وتجرجرك بكندورتك وشيبتك المهتزة، ووزارك الناصل، وتغّرمك 
نصف راتبك التقاعدي من الحلقة الثانية من الدرجة العاشرة، والذي ال يكفي 
»سامان الجمعية«، هذا لو لحقوا على وقت الطيبين، حين يغضبون أو النساء حين 
تغلي قلوبهن على الزوج بقولهن: »لَّقعة تلَّقعك يا الشايب العايب، حصالن وريولك 
يتعشون  المساء  وتلقاهم في  العون«  »بنت  يأخذ على خاطره من  والقبر«، فال 
ويرمسون ويتضاحكون، وحريمنا لو أنهن مب أحشام، جان اآلن مستغنيات من 
مسباتنا، وإال حين تسبك حرمتك وتغّرمها المحكمة، وتقوم تأخذ من مخباك 

وتدفع لك، وحالها يقول: »من لحيته افتل له أو خذ من بعره وفّت على ظهره«.
اآلن.. ما تقدر تقول للوحدة: خذ اهلل هالشيفه« وأنت صادق، ألنها مب شيفه، 
وقعت على  التي  السلبية  اآلثار  من  فيه  وملف قضائي  وترفع عليك قضية  إال 
وتهدلت  غّزها،  في  يبرد  »البتوكس«  وجعلت  عندها،  الحالب  وسدت  نفسيتها، 
بسهولة،  منها  الخروج  تستطع  لم  سوداوية  في  تقع  وجعلتها  الخّوارة،  براطم 
بتلك  وأنها  »بهنسي«،  النفسي  الطبيب  لها  وصفها  للكآبة  مضادة  حبوب  لوال 
الجملة جعلتها تلغي رحلتها إلى سيئول، مما كلفها اإللغاء والتعطيل تجميد عقود 
إلى  انتقل  الذي  النفسي  الضرر  غير  هذا  مسبتك،  لوال  ستتم  كانت  وصفقات 
أطفالها، خاصة ذلك »اليعري صلّوح« وجعله ال يطيق دروس الرياضيات، وولدها 
الثاني »صّبوح« بدت عليه نوازع عدوانية، ويمكن أن ينحرف، وهو بحاجة لمربية 
إيرلندية لتعيده لحالته الطبيعية، المهم القصد من كل ذلك الملف أن الغرامة 

تساوي حمولة محمل من الكبار.
مرات.. تخاف وتقول يوم اغيظ برش »سهيلة« بمسبة باللغة األجنبية، المشكلة 
أنها أشطر مني في اللغات، وتقول بتعلم اليابانية خصيصاً لهذا الغرض، ووقت 

الحاجة، فتكتشف أن المسبات في اللغة اليابانية قليلة جداً، وال 
تبرد الجوف، وكلها تتكون من كتلة واحدة مشّبكة مثل »الزليبيا« 
معلقة، فتخاف أن تستطيبها الحرمة، وتعلقها في رقبتها، وتتم 

أنت تنافخ في محلك مثل مصارع السومو الجوعان!

amood8@alIttihad.ae

العمـود الثامـن

ناصر الظاهري

التوزيع واالشتراكات

من داخل الدولــة: 20 22 800 

من خارج الدولة: 4145050 9712+      

www.tawzea.ae
الطباعة

هاتف: 20 22 800 

info@upp.ae

اإلمارات العربية المتحدة ص. ب: 791 أبوظبي

هاتف: 4455555  9712 + فاكس: 4144112 - 9712 +

مكتب دبي: بدالة / ت 3561666  9714 +         فاكس : 3319090 9714 +
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تعرض مقتنيات الفنانة األميركية 
الراحلة بيتي وايت في مزاد 

تخصص عائداته إلى الجمعيات 
الخيرية المعنية بالبيئة ورعاية 

الحيوان التي كانت تدعمها 
وايت، وقال دارين جوليان، رئيس 

دار مزادات جوليان، إن المزاد 
يتضمن أكثر من 1600 قطعة، منها 

سيارة وايت -كاديالك سيفيل 
2000- وخاتم زواجها المرصع 
بالماس، ولوحة وايت الزيتية 

لنفسها كشابة، وبعض المالحظات 
الشخصية المكتوبة بخط اليد من 

أسماء مشهورة، مثل ليلي توملين 
وأليكس تريبيك، وتوفيت وايت، 

التي اشتهرت بلعب دور روز نيلوند 
في فيلم »The Golden Girls«، في 

31 ديسمبر 2021، قبل أيام فقط 
من عيد ميالدها المائة.

 )وكاالت(

المزادوايت في بيتي مقتنيات 

اختتم مهرجان »كوميك كون 
أفريقيا« فعالياته في عاصمة 

جنوب أفريقيا جوهانسبرج 
بعد 4 أيام استقطب خاللها 
أكثر من 60 ألف زائر ارتدوا 

مالبس شخصياتهم المفضلة من 
أبطال األنيمي والمانجا والكتب 
المصورة واألفالم والمسلسالت 

وألعاب الفيديو، وقدم المهرجان 
العديد من الفعاليات التي تركز 
على الخيال العلمي ليعيش رواد 

المهرجان أجواء استثنائية 
وسط أبطالهم الخارقين 
المفضلين، وشهد »زقاق 

الفنانين« إقبااًل كبيرًا على 
محبي الرسومات والكوميكس، 
كما استضاف المهرجان عددًا 

من المتخصصين في فن المانجا 
وألعاب الفيديو خالل ورش 

عمل أجابوا خاللها عن أسئلة 
الجمهور. 
)وكاالت(

شوارع 
»ثالثية األبعاد«
بصور ثالثية األبعاد تحولت 
شوارع منطقة هاندان الصينية 
إلى لوحات فنية مبهرة، واحتفى 
مرتادو الشوارع بالمبادرة، 
ونشروا على وسائل التواصل 
االجتماعي صورًا تفاعلية مع 
الشالالت وأجنحة الفراشات 
المجسمة.
 )ا ف ب(

أبيض وأسود 
و»تايجر«!

آند  »دولتشي  لتأسيس  العاشرة  الذكرى  بمناسبة 
مجموعتها  اإليطالية  األزيــاء  دار  قدمت  غابانا« 
لصيف وربيع 2023 خالل أسبوع ميالنو للموضة 
بالتعاون مع نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، 
كيم«،  »تشاو  الجديدة   مجموعتها  على  وأطلقت 
األســود  باللونين  إطـــالالت  الــعــارضــات  ــدت  وارتـ
من  بزخارف  تتألق  الـ»تايجر«،  ونقوش  واألبيض 
الدانتيل والكريستال، وفي نهاية العرض، ظهرت 
كاردشيان بثوب أسود المع، إلى جانب المصممين 

دومينيكو دولتشي وستيفانو غابانا. 
)وكاالت(

أضافت منصة التواصل االجتماعي ونشر الفيديوهات 
القصيرة الشهيرة تيك توك خيار »ال يعجبني« إلى 
خيارات إبداء الرأي على التعليقات للمستخدمين، 

ليعبر المستخدمون عن عدم رضاهم عن فيديو 
معين مثاًل، باعتباره غير مناسب وغير ذي 

صلة، وفي حال نقر مستخدم على زر »ال 
يعجبني« فلن يظهر ذلك بالنسبة لباقي 

المستخدمين، ويمكن للمستخدم التراجع 
عن خيار »ال يعجبني« بالنقر مرة أخرى 

على الزر، وقالت منصة تيك توك، إن 
»هذا الخيار يسمح لنا أيضًا بتحديد 
التعليقات غير المناسبة أو غير ذات 

الصلة، وهو ما يساعدنا في تعزيز 
قسم التعليقات«. 

بكين )د ب أ(

»تيك توك« 
تضيف خيار »ال يعجبني«

بايدن وماريا كاري 
في حفل غنائي للقضاء 

على الفقر

فاز الفيلم المغربي 
»زنقة كونتاكت« للمخرج 

إسماعيل العراقي 
بالجائزة الكبرى 

للمهرجان الوطني 
للسينما الثاني والعشرين، 

ويحكي الفيلم قصة نجم 
موسيقى الروك السابق 

»الرسن سنيك« الذي 
يعود إلى مسقط رأسه 

الدار البيضاء ليبدأ قصة 
حب مع رجاء في شوارع 
المدينة ثم يفران إلى 
الصحراء، وقال مخرج 

الفيلم إسماعيل العراقي: 
»كل الممثلين والتقنيين 
وضعوا بصماتهم في هذا 

العمل بطريقة رائعة 
وهذا التتويج هو لهم 

جميعًا«، وتنافس 28 فيلمًا 
طوياًل في المهرجان، وفاز 

المنتج محمد الحسن 
الشاوي بجائزة عن فيلم 
»السلعة«، كما فاز فيلما 
»ميكا« و»لوكان يطيحو 

الحيوط« على التوالي 
لمخرجيه إسماعيل 

فروخي وحكيم بلعباس 
بجائزة الفيلم الطويل. 

طنجة )رويترز(

»زنقة كونتاكت« 
يفوز بجائزة 

»طنجة 
السينمائي«

قائمة  كاري  ماريا  والمغنية  »ميتاليكا«  فرقة  تصدرت 
فنانين من الصف األول قدموا عروضاً خالل مهرجان 
لمكافحة  الجهود  تعزيز  إلى  الرامي  سيتزن«  »غلوبال 
مفاجئاً  ظهوراً  المهرجان  وشهد  المناخ،  وتغير  الفقر 
بالفيديو للرئيس األميركي جو بايدن، الذي سلط الضوء 
التشريعات  أكثر  تُعد  جديدة  مناخية  عمل  خطة  على 
الطاقة  اعتماد  لتعزيز  المتحدة  الواليات  في  طموحاً 
»نحن  بــايــدن:  جيل  األولـــى  السيدة  وقــالــت  النظيفة، 
ُملَهمون وممتنون لكل العمل الذي قمتم به ونريدكم أن 
كاري  ماريا  تقديم  وتم  معركتنا«،  معركتكم  أن  تعرفوا 
من جانب راقصة الباليه ميستي كوبالند التي وصفت 
راقصة  لوحة  ورافقتها  إلــهــام،  مصدر  بأنها  المغنية 

ألغنيتها الشهيرة »هيرو«.
 نيويورك )أ ف ب(
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