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أبوظبي )االتحاد، وام(

يبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه 
اهلل، وأخوه صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، 
سلطان عُمان، تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجاالت 
االقتصادية والتجارية واالستثمارية والثقافية والتنموية، ودفعها إلى األمام، 
بما يلبي تطلعات البلدين، ويحقق أهدافهما إلى التنمية المستدامة. كما 
يناقش القائدان، خالل زيارة الدولة التي يقوم بها سموه إلى سلطنة ُعمان 
والعربية،  الخليجية  التطورات  مجمل  يومين،  وتستمر  اليوم،  الشقيقة 
األمن  إرســاء  في  البلدين  وجهود  المشترك،  االهتمام  محل  والقضايا 

تلبية  الزيارة  هذه  وتأتي  المنطقة.  في  واالستقرار 
لدعوة من صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق بن 

تيمور آل سعيد، سلطان ُعمان، وانطالقاً من العالقات األخوية التاريخية 
الراسخة التي تربط البلدين، وتعزيزاً ألواصر المحبة ووشائج القربى التي 
تجمع الشعبين الشقيقين.  وتحظى العالقات اإلماراتية الُعمانية بطبيعة 
خاصة واستثنائية تفرضها معطيات التاريخ المشترك، والتقارب الشعبي 
والمجتمعي، والرغبة الصادقة من قيادتي البلدين في األخذ بالتعاون 
بينهما إلى آفاق أرحب وأشمل، األمر الذي أّمن تطوراً مستمراً للعالقات 
البينية بين اإلمارات والسلطنة لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين. 
وترتبط الدولتان بعالقات وثيقة على مختلف الصعد، يجسدها الحوار 
القائم بين الجانبين بشكل دائم، واللقاءات على أعلى المستويات بين 
البلدين واالجتماعات الوزارية والحكومية المتواترة، األمر الذي يعكس 
حجم االهتمام الذي يوليانه لتطوير العالقات الثنائية 

فيما بينهما. ) طالع ص 15-03(

اإلمارات وُعمان.. أمن واستقرار وتنمية 

محمد بن زايد يبدأ اليوم زيارة دولة إلى ُعمان

تعميق العالقات
مع عُمان أولوية 

رئيسة لدى قيادة 
الدولة

تاريخ مشترك 
وعالقات وثيقة 
وتقارب شعبي 

ومجتمعي

طوكيو )وام(

خالد  الشيخ  سمو  التقى 
ــن زايـــــد آل  ــن مــحــمــد بـ بـ
نـــهـــيـــان، عــضــو الــمــجــلــس 
أبوظبي،  إلمــارة  التنفيذي 
رئـــيـــس مــكــتــب أبــوظــبــي 
فوميو  مــعــالــي  الــتــنــفــيــذي، 
وزراء  ــيـــس  رئـ كــيــشــيــدا، 
اليابان. ونقل سموه تحيات 
ــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ  صـ
نهيان،  آل  زايــد  بن  محمد 
اهلل،  حفظه  الدولة،  رئيس 
وزراء  رئــيــس  مــعــالــي  إلـــى 
سموه  شهد  كما  الــيــابــان. 
ــالق اتــفــاقــيــة الــشــراكــة  إطـ
بين  الشاملة  االستراتيجية 
دولـــة اإلمــــارات والــيــابــان، 
والتي تم اإلعالن عنها عام 
رئيس  زيـــارة  خــالل   2018
السابق  الــيــابــانــي  الــــوزراء 
ــة  ــ ــى دول ــ ــي إلـ ــ شـــيـــنـــزو آبـ

اإلمارات. 
  كما التقى سموه حاكمة 
ــكــو كــويــكــي«  ــوري طــوكــيــو »ي
خــــالل زيـــــارة ســـمـــّوه إلــى 
تعزيزاً  اليابانية،  العاصمة 
للعالقات االستراتيجية بين 

دولة اإلمارات واليابان. 
) طالع ص 20(

حسام عبدالنبي )دبي( 

)اإلمارات،  أنظمة مصرفية خليجية  أربعة  أكبر  تعود ربحية 
مستويات  إلى  وقطر(،  السعودية،  العربية  المملكة  الكويت، 

2022، مدفوعة  ما قبل الجائحة تقريبًا بحلول نهاية عام 
والمشاريع  الفائدة،  أسعار  وارتفاعات  النفط،  أسعار  بارتفاع 

العام، بحسب تقرير صدر  القطاع  المدعومة من  الجديدة 
آند بي جلوبال للتصنيفات االئتمانية«. أمس عن وكالة »إس 

المتعثرة  القروض  أن اإلمارات ستبقي  الوكالة  وأكدت 
تحت السيطرة مع انتهاء خطة الدعم، وأن ارتفاع أسعار 

الوكالة،  ورصدت  المصرفي.  القطاع  ربحية  سيدعم  الفائدة 
2022 نتيجًة  تحسن أداء البنوك في النصف األول من عام 
الفائدة.  أسعار  معدالت  وارتفاع  المخاطر  تكلفة  النخفاض 

الموجهة لمصرف  الدعم االقتصادي  وقالت إن خطة 
النظام  ساعدت  المركزي،  المتحدة  العربية  اإلمارات 

المصرفي في الدولة خالل فترة الجائحة، مما حّد من 
الزيادة في القروض المتعثرة، الفتة إلى أنه في الوقت 

أسعار  ارتفاع  بفضل  تتحسن  االقتصادية  البيئة  بدأت  نفسه، 
النفطي.  غير  القطاع  وتعافي  النفط، 

) طالع ص 30(

التقى رئيس الوزراء فوميو كيشيدا وحاكمة طوكيو

خالد بن محمد بن زايد يشهد إطالق الشراكـة 

االستراتيجية الشاملــــة بني اإلمارات واليابـان

تخفيــــــف القيـــــــــود 
اعتبارًا من يــوم غٍد

ـ لبس الكمامة »اختياري« باستثناء المرافق الطبية والمساجد ووسائل النقل العام 
ـ فحص دوري كل شهـر لنظام المرور األخضــــر وإلغاء فاصل المسافة بيــــــن المصــــلين 
ـ نظام المرور األخضر شرط إلزامي للموظفيـــــن والزائرين للدخول للجهات االتحاديـــــــة

»كوفيد - 19«
حمدان بن زايــــــــد : 

ماراثـون زايـد الخيري يرسخ 
قيـــــــــم الخــــــــــــــير والعطــــــــــاء

خالد بن محمد بن زايد يلتقي فوميو كيشيدا )تصوير حمد الكعبي(

لبنان..  
تحّركات 

احتجاجّية 
لبنانيون يتجمعون أمام 

بنك في انتظار فتح أبوابه 
لسحب أموالهم، بعد 

أسبوع من اإلغالق بسبب 
مخاوف أمنية، فيما اقتحم 

متظاهرون معظمهم من 
العسكريين المتقاعدين، 

الساحات المحيطة بمجلس 
النواب اللبناني وسط 

العاصمة اللبنانية بيروت، 
اعتراضًا على الموازنة 
الحكومية للعام 2022، 

والتي يرون فيها انتقاصًا من 
حقوقهم.

 )أ ف ب( )طالع ص 32(

ربحية البنوك 
تعود لمستـويات ما قبل »الجائحـة«

هدى جاسم )بغداد(

سيعقد  أنــه  أمــس،  العراقي،  الــنــواب  مجلس  أعلن 
جلسة برلمانية جديدة، غداً األربعاء، للتصويت على 
الحلبوسي من  النواب محمد  استقالة رئيس مجلس 

المجلس. لرئيس  األول  النائب  وانتخاب  منصبه، 
وتأتي استقالة الحلبوسي بعد أسابيع من استقالة 
اســتــقــاالت  بقية  مــع  الــزامــلــي  حــاكــم  األول  نــائــبــه 
ما  البرلمان،  في  يمثلونها  التي  الصدرية«  »الكتلة 
حصة  من  النواب  مجلس  رئيس  نائب  منصب  جعل 
»اإلطار التنسيقي«. وكان الحلبوسي علَّق، في يوليو 
أنصار  اقتحام  عقب  البرلمان  جلسات  الماضي، 

المجلس.  الصدري«  »التيار 
) طالع ص 33(

»الرئاســـي اليمنــي«:
طــــــرق تعــــز ستفتــــح 
بالسلــم ٔاو الحـــــــــــرب

ت غدًا  البرملان العراقي يصوِّ

على استقالة الحلبوسي

دفع العالقات الثنائية إلى األمام وتحقيق مستقبل أفضل لشعبي البلدين

بحثا المستجدات 
إقليميـــــــًا ودوليــــًا

رئيس الدولة ورئيس وزراء ماليــزيا:

شراكـة نحــو التنميـــة املستــــدامة

خطــــــــة دعـــــم »المركــــــزي« 
ساعدت النظام المصرفي

اإلمارات وُعمان دولتان جارتان تربطهما عالقات أخوية أصيلة 
اللذين  البلدين  بين شعبي  تاريخ مشترك وتقارب  إلى  وممتدة 
يتطلعان نحو التقدم واالزدهار، ويبذالن جهوداً في تعزيز فرص 
االستقرار واألمن في المنطقة، ويسعيان للعمل الدائم في إطار 
التعاون الخليجي من أجل خدمة الدول وشعوبها، وتعزيز أواصر 

المحبة، وتوثيق عرى الشراكة في مختلف المجاالت.
زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  يبدأها  دولــة  زيــارة 
آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه اهلل، إلى ُعمان اليوم، ويلتقي 
خاللها سلطان ُعمان هيثم بن طارق، تعكس مستوى العالقات 
على  البلدين  قيادتي  حرص  وتجسد  البلدين،  بين  المتميزة 
التجارية  األنشطة  تعزيز  عبر  البينية  العالقات  هــذه  دفــع 
له  ستتطرق  ما  وهو  الشراكة،  وتطوير  بينهما  واالستثمارية 
المباحثات بما يحقق أهداف البلدين نحو التنمية المستدامة، 

وتطلعات الشعبين نحو مستقبل مزدهر.
الزيارات المتبادلة أسهمت في إعطاء زخم متواصل للتنسيق 
له  المغفور  المؤسس  عهد  منذ  البلدين  بين  القائم  والتعاون 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأكدت رغبة وإرادة قيادتي 
أن  خاصة  العالقات،  هــذه  وتطوير  تنمية  سبيل  في  البلدين 
ُعمان تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لإلمارات، كما يحرص 
البلدان على تعزيز األنشطة التجارية واالستثمارية بينهما وفي 
االستقرار  دعم  في  الرؤى  ويتشاركان  مهمة،  حيوية  قطاعات 

والتنمية واالزدهار في المنطقة.

أبوظبي )وام(

نهيان،  آل  زايــد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  أكد 
رئيس  الــظــفــرة،  منطقة  فــي  الــحــاكــم  ممثل 
أبوظبي  معرض  أن  اإلمــارات،  صقاري  نــادي 
 ،»2022 »أبوظبي  والفروسية  للصيد  الدولي 
ويعمل  المنطقة،  ألبناء  عريقاً  موروثاً  يعكس 
على المحافظة على العادات والتقاليد والقيم 
المنطقة  أهل  مارسها  التي  والمهن  والحرف 
قديماً.  كما أكد سموه، خالل زيارته المعرض، 
الكبيرة  والــعــنــايــة  ــواســع  ال االهــتــمــام  أمـــس، 
على  للمحافظة  اإلمارات  دولة  توليهما  اللذين 

االنــدثــار  مــن  وصونها  التراثية  المكتسبات 
وغرسها  األصيلة  ومكوناتها  مفرداتها  وإحياء 
فــي نــفــوس أبــنــائــنــا، حــرصــاً عــلــى اســتــدامــة 
إلى  األجـــداد  من  األصيل  الشعبي  الــمــوروث 

القادمة. األجيال 
هذه  فــي  المشاركات  بحجم  سموه  وأشــاد 
ــدورة، ونــوعــيــة الــمــعــروضــات وحــداثــتــهــا،  ــ الـ
وإقبال الشباب والناشئة على زيارة المعرض، 
ــاء  اآلب حــيــاة  مــن  مهم  جــانــب  على  والــتــعــرف 
والفروسية،  الصيد  ممارسة  فــي  ــداد  واألجـ

االجتماعية  بحياتهم  ارتــبــطــت  ــي  ــت وال
والمعيشية والثقافية  )طالع ص 18 - 19(

حمدان بن زايد يتفقد أجنحة معرض الصيد والفروسية

حمدان بن زايد: استدامة املوروث الشعبي
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اإلمارات

رئيس الدولة ورئيس وزراء ماليزيا يبحثان مسارات التعاون

أبوظبي )وام( 

زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  استقبل 
الدولة، حفظه اهلل، أمس، معالي  نهيان، رئيس  آل 
إسماعيل صبري يعقوب، رئيس وزراء مملكة ماليزيا 

الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة. 
ورحب سموه، خالل اللقاء الذي جرى في قصر 
تسهم  أن  إلــى  متطلعاً  الــبــالد،  بضيف  الشاطئ، 
في  األمــام  إلــى  البلدين  دفــع عالقات  في  زيــارتــه 
صاحب  إلــى  تحياته  وحّمله  الــمــجــاالت،  مختلف 
الجاللة السلطان عبد اهلل رعاية الدين المصطفى 
وماليزيا  لجاللته  متمنياً  ماليزيا،  ملك  شاه،  باهلل 
وشعبها مواصلة التقدم واالزدهار. وبحث الجانبان 
للشراكات  المطروحة  والفرص  التعاون  مسارات 
المجاالت  في  المقبلة  المرحلة  البلدين خالل  بين 
والطاقة  والــتــجــاريــة  واالســتــثــمــاريــة  االقــتــصــاديــة 
الجوانب  من  وغيرها  الغذائي،  واألمــن  المتجددة 
نحو  وماليزيا  اإلمـــارات  توجهات  مع  تتسق  التي 
أفضل  مستقبل  وتحقيق  الــمــســتــدامــة،  التنمية 

 . لشعبيهما
واستعرض سموه ورئيس وزراء ماليزيا عدداً من 
اإلقليمية  الساحتين  على  والمستجدات  القضايا 
والدولية، وتبادال وجهات النظر بشأن الموضوعات 

ذات االهتمام المشترك. 
عن  الماليزي  الـــوزراء  رئيس  أعــرب  جانبه،  من 
به  حظي  الــذي  االستقبال  لحفاوة  وتقديره  شكره 
السمو  صاحب  بلقاء  وسعادته  المرافق،  والــوفــد 
التعاون  على  بــالده  حــرص  مــؤكــداً  الــدولــة،  رئيس 
االقتصادية  كافة،  المجاالت  اإلمارات في  دولة  مع 

واالستثمارية، وغيرها من المجاالت الحيوية. 
آل  زايــد  بن  منصور  الشيخ  سمو  اللقاء،  حضر 
ــوان  دي وزيـــر  ــوزراء  ــ ال رئــيــس مجلس  نــائــب  نهيان، 
المرافق  والوفد  المسؤولين،  من  وعــدد  الرئاسة، 

لرئيس وزراء ماليزيا.
وكان معالي إسماعيل صبري يعقوب، رئيس وزراء 
مملكة ماليزيا الصديقة، قد وصل إلى البالد، أمس، 
في زيارة عمل إلى الدولة. وكان في استقباله والوفد 
أبوظبي،  في  الرئاسة  مطار  وصوله  لدى  المرافق 
معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير 

الطاقة والبنية التحتية، وعدد من المسؤولين.

رئيس الدولة في حديث مع رئيس وزراء ماليزيا )تصوير: راشد المنصوري(

أعضاء الوفد الماليزي خالل االستقبالمنصور بن زايد وأحد أعضاء الوفد  الماليزي خالل االستقبال

إسماعيـــل صبري: حريصــــــون على التــعـــــــاون مع اإلمــــــارات في المجــــــاالت كــافــــــــة

 محمد بن زايد لدى استقباله إسماعيل صبري يعقوب رئيس الوزراء الماليزي

بحثــا الفرص المطروحة للشراكات 
بين البلدين خالل المرحلة المقبلة 

استعــــــــرضا عـــــــددًا مــــــن القضــــــايا 
والمستجدات اإلقليمية والدولية 

تبـــــــــادال وجــــــهــــــــات النظــــــــر بشــــــــــــــــأن 
الموضوعات ذات االهتمام المشترك الجــانبــــان 



www.alittihad.ae

الثالثاء غرة ربيع األول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022م

 زيـــارة دولة تستمـــر يــوميــــــن

رئيس الدولة يف سلطنة ُعمان اليوم

دعــــــــــــم مسيـــــــــــــــــــرة 
التضامن وترسيـــــــــخ 

أمــــــــن المنطقــــــــــــــــــة  

إرادة قويــــــة لدفـــــــع 
العــــــــالقـــــــــــات إلـــــــى 
آفــــــــــــــــاق أرحــــــــــــــــــــــب 

تلبيـــــــــــــــــــــــــة لدعــــــــــــــوةتلبيـــــــــــــــــــــــــة لدعــــــــــــــوة
السلطــــــــــــــــان هيثـــــــــــم السلطــــــــــــــــان هيثـــــــــــم 
بـــــن طـــارق بـــن تيمــــور  بـــــن طـــارق بـــن تيمــــور  

تعـــــــزيــــــــــــــز التعــــــــــــاون تعـــــــزيــــــــــــــز التعــــــــــــاون 
والتنسيق المشترك والتنسيق المشترك 

في مختلف المجاالت في مختلف المجاالت 

انطــــــالقـــــًا مـــــــــــــــــــــــــــن انطــــــالقـــــًا مـــــــــــــــــــــــــــن 
العالقـــات األخويـــــــــة العالقـــات األخويـــــــــة 
التاريخيــــــــة الراسخــــــةالتاريخيــــــــة الراسخــــــة

التطـــــــــورات الخليجيـــــــــــــــــة التطـــــــــورات الخليجيـــــــــــــــــة 
والعـــربيــــــــــــــة والقضــايــــــــا والعـــربيــــــــــــــة والقضــايــــــــا 
ذات االهتمـام المشتـــركذات االهتمـام المشتـــرك

تعــــــــزيــــــــزًا ألواصــــــــــــــــــر تعــــــــزيــــــــزًا ألواصــــــــــــــــــر 
المحبــــــــة ووشــــائــــــــــج المحبــــــــة ووشــــائــــــــــج 
القـربـى بين الشعبينالقـربـى بين الشعبين

جهـــــود البلديــــن فــــي جهـــــود البلديــــن فــــي 
إرساء األمن واالستقرار إرساء األمن واالستقرار 
فـــــــــــــــــي المنطقـــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــي المنطقـــــــــــــــــــة 

أبوظبي )االتحاد(

زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  يقوم صاحب   
اليوم،  اهلل،  حفظه  الــدولــة،  رئيس  نهيان،  آل 

تستمر  الشقيقة،  ُعمان  إلى سلطنة  دولة  بزيارة 
يومين، تلبية لدعوة من أخيه صاحب الجاللة السلطان هيثم 

بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطان ُعمان. 
التاريخية  األخوية  العالقات  من  انطالقاً  الزيارة  وتأتي 
المحبة  ألواصـــر  وتــعــزيــزاً  البلدين،  تربط  التي  الــراســخــة 

الشقيقين.  الشعبين  تجمع  التي  القربى  ووشائج 
والتنسيق  التعاون  تعزيز  الزيارة،  خالل  القائدان،  ويبحث 
والتجارية  االقتصادية  الــمــجــاالت  مختلف  فــي  المشترك 
األمــام،  إلــى  ودفعها  والتنموية،  والثقافية  واالســتــثــمــاريــة 
التنمية  إلى  أهدافهما  ويحقق  البلدين،  تطلعات  يلبي  بما 
الــمــســتــدامــة. كــمــا يــنــاقــش الــجــانــبــان، مــجــمــل الــتــطــورات 

االهتمام  محل  والقضايا  والعربية،  الخليجية 
ــاء األمــن  الــمــشــتــرك، وجــهــود الــبــلــديــن فــي إرســ
ــوارع  واالســـتـــقـــرار فــي الــمــنــطــقــة. وتــزيــنــت شـ
بأعالم  وميادينها  »مسقط«  الُعمانية  العاصمة 
ُعمان  وسلطنة  المتحدة  العربية  اإلمــارات  دولة 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  بــزيــارة  احتفاء  الشقيقة 
للسلطنة.  اليوم  اهلل،  حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان،  آل  زايد 
أفردت  التي  الُعمانية  الصحف  عناوين  الزيارة  تصدرت  كما 
من  انطالقاً  تأتي  التي  بالزيارة  لإلشادة  األولــى  صفحاتها 
البلدين،  تربط  التي  الراسخة  التاريخية  األخوية  العالقات 
وتعزيزاً ألواصر المحبة ووشائج القربى التي تجمع الشعبين 
مختلف  في  المشترك  والتنسيق  للتعاون  ودعماً  الشقيقين، 
والثقافية  واالستثمارية  والتجارية  االقتصادية  المجاالت 
البلدين،  تطلعات  يلبي  بما  ــام،  األم إلــى  ودفعها  والتنموية 

المستدامة.  التنمية  على صعيد  أهدافهما  ويحقق 

الزيـــــــــــارة الزيـــــــــــارة 
تــــــــــــأتــــــــيتــــــــــــأتــــــــي

الزعيمان الزعيمان 
يبحـــــثـــانيبحـــــثـــان

اإلمـــــــارات 
وُعمــــــــــان .. 

البلـــــدان 
يمضيان

عـــالقــــات راسخـــــــة 
تتوارثهـــــــا األجيــــــال  

معـــــــــــــــــــــــًا علــــــــــــــــــــى 
طريــــــــق المستقبــــل
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آمنة الكتبي )دبي(

وتتميز طبيعة العالقة بين الشعبين اإلماراتي والُعماني بأنها أسرية، 
تاريخياً، وأبــرز ركائز هذه  البلدين عالقات عميقة جداً  حيث تربط 
العالقة هي الدين واللغة والنسب والجذور الواحدة للقبائل والعائالت 
ووحــدة  المشترك،  والتاريخ  المشتركة  الطويلة  بالحدود  والــجــوار 
المصالح، وال تقتصر هذه العالقات على مراعاة المصالح والتعاون البناء 
في المجاالت ذات االهتمام المشترك فحسب، بل لطالما كانت عالقات 
ذات طبيعة خاصة يميزها ما يجمع البلدين من أخوة صادقة وتقارب 
وتداخل جغرافي قائم على حسن الجوار والصالت االجتماعية والعائلية 
الوثيقة التي تحظى بمكانة كبيرة لدى الشعبين الشقيقين وتدعمها 

روابط التاريخ واالنتماء اإلسالمي والعربي والخليجي المشترك.
خمسة  وهناك  ُعمان،  سلطنة  مع  برية  بحدود  اإلمـــارات  وترتبط 
منافذ برية تربط الدولتين، منها: منفذ الوجاجة بين السلطنة وإمارة 
دبي، ومنفذا وادي الجزي وحفيت بين السلطنة ومدينة العين، ومنفذ 
خطمة مالحة بين السلطنة وإمارة الشارقة، ومنفذ تيبات بين السلطنة 
وإمارة رأس الخيمة. وتنامت خالل األعوام األخيرة عالقات التعاون 
االقتصادي والتجاري بين اإلمارات وسلطنة ُعمان، وأطلقت هيئة الطرق 
والمواصالت في دبي ومواصالت ُعمان، خطاً دولياً للحافالت بين دبي 
ومسقط في خطوة تهدف إلى تعزيز النقل البري وتسهيل تنقل الركاب 
بين البلدين، وتنطلق رحالت حافالت هذا الخط من محطة أبوهيل 

للحافالت، وسعر تذكرة الشخص الواحد ذهاباً 55 درهماً.
النقل  وتعزيز شبكة  توسيع  واعتبرت هذه خطوة مهمة في طريق 
الدولي بين البلدين، وبداية لمشروع تكامل في شبكة النقل بين البلدين، 
وجاءت تلك الخطوة حرصاً على سالمة وراحة الركاب المتنقلين بين 
سلطنة ُعمان ودولة اإلمارات على متن حافالت متطورة وآمنة ومريحة 

ومعدة خصيصاً لنقل الركاب على مسافات طويلة.

التراث الثقافي
وتشمل عناصر التراث الثقافي المشتركة بين السلطنة واإلمارات 

بكافة  الُعمانية  المسرحية  الفرق  مشاركات  أبرزها:  عدة،  عناصر 
الــذي  العيالة  وفــن  ــاإلمــارات،  ب والفنية  المسرحية  المهرجانات 
غير  التراث  قائمة  ضمن  مشترك  كنمط  بـ»اليونيسكو«  توثيقه  تم 

المادي، وصناعة الخنجر، والرماية بالسكتون، وغيرها الكثير.
فن  توثيق  بــشــأن  مشترك  التــفــاق  وُعــمــان  ــارات  ــ اإلم وتوصلت 
الرجال  بها  يستعرض  التي  الفلكلورية  الفنون  أحد  وهو  »العيالة«، 
أهازيج وأناشيد شعبية، لدى »اليونيسكو« كنمط مشترك، ال سيما 
أن التداخل االجتماعي واشتراك قبائل اإلمارات وُعمان في العديد 
من التجلّيات الموروثة، يجعل من التنسيق في العمل الثقافي مطلوباً 
بين  بالتعاون  عليه  والمحافظة  الــتــراث  وإحــيــاء  للتوثيق  كمدخل 

المختّصين في البلدين.

كما تُعد صناعة السفن إحدى الصناعات المشتركة بين البلدين، 
السنين،  آالف  منذ  الصناعة  هذه  في  برعوا  قد  الُعمانيين  أن  إال 
المحيط  على  المطلة  المدن  أشهر  الُعمانية  صــور  مدينة  وكانت 
الهندي في بناء السفن، وتحتل رياضة الرماية بالسكتون، وهي أداة 
تشبه البندقية وتوجد بقوة في التراث الثقافي اإلماراتي والُعماني، 
مكانة خاصة بين الُعمانيين واإلماراتيين، والتي تشهد حضوراً الفتاً 

يصل للمئات من الجنسين ذكوراً وإناثاً.

حركة السياحة 
وتشهد حركة السياحة من اإلمارات إلى السلطنة نمواً كبيراً عبر 
من  العديد  تنظم  كما  البلدين،  تربط  التي  والجوية  البرية  الطرق 

الناقالت اإلماراتية رحالت يومية إلى مسقط وغيرها من األماكن 
السياحية  األماكن  مقدمة  في  دبي  وتأتي  السلطنة،  في  السياحية 
التي يقصدها معظم الُعمانيين، بفضل قربها الجغرافي وما تتمتع 
به من معالم جذابة مميزة وفريدة وفرص تسوق متميزة، إلى جانب 
التسلية والترفيه والتي تمثل أهم األسباب  المتعددة في  الخيارات 
العوائل  من  الكثير  إنَّ  حيث  الُعمانيين.  للسياح  دبي  اجتذاب  وراء 
الُعمانية توجد في كافة المهرجانات واالحتفاالت الكبرى في دبي. 

وبلغ إجمالي عدد الزوار اإلماراتيين القادمين إلى سلطنة ُعمان 
و585  ألفاً   131  ،2022 مارس  نهاية  حتى  المختلفة  المنافذ  عبر 
قطاع  يخص  فيما  مشتركة  رؤى  الشقيقين  البلدين  ولــدى  زائــراً، 
الفعاليات  كافة  في  بقوة  يشاركون  الُعمانيين  إن  حيث  السياحة، 

السياحية في اإلمارات العربية المتحدة.
وما  الشقيقين،  البلدين  بين  والراسخة  المتينة  العالقات  وتؤكد 
المصالح  على  تقتصر  ال  إنها  حيث  خاصة،  طبيعة  من  به  تتميز 
والتعاون البنَّاء في مختلف المجاالت فحسب، بل تستند إلى نموذج 
فريد من األخوة الصادقة وحسن الجوار وأواصر القربى والصالت 
االجتماعية والعائلية الوثيقة التي تحظى بمكانة كبيرة لدى الشعبين 
الشقيقين، مشيراً إلى المستوى المتميز التي يشهده التعاون التجاري 
واالستثماري بين دولة اإلمارات وسلطنة ُعمان، والذي يوضح قوة 
الشراكة االقتصادية القائمة بين البلدين وآفاقها اإليجابية الواعدة 

للمستقبل.
وقد أسهمت الجهود المشتركة بين سلطنة ُعمان ودولة اإلمارات 
البلدين  شعبي  طموحات  من  الكثير  تحقيق  في  المتحدة  العربية 
الشقيقين، إذ تعّد سلطنة ُعمان ودولة اإلمارات أول دولتين من دول 
الشخصية  البطاقة  تعتمدان  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس 
 ،1993 عام  منذ  السفر  جــوازات  من  بدالً  مواطنيهما  لتنقل  وثيقًة 
وهو ما تم األخذ به وتعميمه في إطار مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية، فضاًل عن أن دولة اإلمارات العربية المتحدة تعد الشريك 
ــواردات  وال الصادرات  لحجم  وفًقا  ُعمان  لسلطنة  األول  التجاري 

وتجارة إعادة التصدير بين البلدين.

ُتعد دولة اإلمارات أكبر شريك تجاري لسلطنة ُعمان على مستوى العالم، فهي أكبر 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، وقد بلغت قيمة التبادل التجاري 
غير النفطي بين البلدين في عام 2021 أكثر من 46 مليار درهم بنمو 9% عن 2020، وبلغ 

متوسط النمو في تجارة البلدين خالل آخر 5 سنوات نحو %10.
وفي المقابل، تعد سلطنة ُعمان ثاني أكبر شريك تجاري خليجي لدولة اإلمارات، وتستحوذ 

على 20% من إجمالي تجارة اإلمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وعلى صعيد االستثمار، ُتعد اإلمارات أكبر مستثمر عربي وثالث أكبر مستثمر عالمي في 

سلطنة ُعمان، وتسهم بأكثر من 8.2% من إجمالي رصيد االستثمار األجنبي المباشر في ُعمان، 
وبلغت القيمة اإلجمالية لالستثمارات المتبادلة بين البلدين 15 مليار درهم تشمل القطاعات 

كافة واألنشطة االقتصادية تقريبًا.
وأظهرت اإلحصائيات أن إجمالي االستثمارات اإلماراتية بسلطنة ُعمان قد بلغ في نهاية عام 

2021 نحو مليار و207 ماليين ريال ُعماني، في حين وصل إجمالي االستثمارات خالل الربع 
األول من عام 2022 نحو مليار و230 مليون ريال ُعماني، وتعد الشركات اإلماراتية من الشركات 

األكبر استثمارًا في سلطنة ُعمان نظرًا لسهولة نقل البضائع وانسيابية انتقال المنتجات 
الوطنية وحريتها بين البلدين عبر المنافذ البرية، فيما تشّكل سلطنة ُعمان واحدة من أهم 

األسواق للتجارة اإلماراتية، حيث تأتي في المرتبة الثالثة عربّيًا والعاشرة عالميًا ضمن قائمة 
الشركاء التجاريين لإلمارات وتستحوذ على 20 بالمائة من إجمالي تجارة اإلمارات.

ووصل عدد الشركات الُعمانية العاملة في اإلمارات إلى 230 شركة و22 وكالة تجارية ُعمانية 
مسجلة في اإلمارات حتى نهاية 2021 تستثمر نحو 3.8 مليار درهم، في حين بلغ عدد الشركات 
اإلماراتية العاملة في السلطنة 3300 شركة يبلغ إجمالي استثماراتها نحو 1.7 مليار درهم. وفي 
السوق العقاري، بلغت قيمة العقارات المملوكة من الُعمانيين في اإلمارات 17 مليار درهم خالل 

عام 2021.

الجــــــــانب االقتصــــــادي 

ألفًا و585 زائرًا إماراتيًا 
إلى سلطنة ُعمان  حتى 

نهاية مارس 2022

روابـط تــاريخيـة تتوارثهـا األجيـال

العـــالقـــات اإلمــاراتيـــــة الُعمــانيـــــة.. 

أكدوا أهميتها في تعزيز العالقات بين البلدين

مسؤولون ُعمانيون يشيدون بزيارة رئيس الدولة
مسقط )وام(

 أكد مسؤولون ُعمانيون أهمية زيارة الدولة التي 
يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
الدولة، حفظه اهلل، لسلطنة  آل نهيان، رئيس 

اليوم، تلبية لدعوة من أخيه صاحب  ُعمان، 
اجلاللة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل 

التعاون  سعيد، سلطان ُعمان، يف تعزيز مسيرة 
البلدين  املشترك يف ظل ما يجمع قيادتي وشعبي 

من رؤى مشتركة تعززها روابط اإلخاء واحملبة 
إلى أساس راسخ  التاريخ، واملستندة  املمتدة عبر 

من العالقات األخوية التي تزداد صالبة على مر 
األيام، وتسهم يف بلورة آفاق واعدة من التعاون 

الثنائي يف املجاالت كافة. 
فمن جانبه، قال الدكتور حمود بن أحمد 
والتنمية  اخلدمات  جلنة  رئيس  اليحيائي، 

الُعماني، يف  الشورى  االجتماعية يف مجلس 
تصريحات له، إن زيارة صاحب السمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان إلى بلده الثاني سلطنة 
ُعمان والتي يلتقي فيها أخاه صاحب اجلاللة 
السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، 

ُعمان، من شأنها ترسيخ مسيرة  سلطان 

الشقيقني،  الشعبني  بني  والتقارب  التعاون 
التكامل على الصعد  آفاق أرحب من  لتنطلق نحو 

مبا  منوهًا  والسياسية،  واالجتماعية  االقتصادية 
الصعد كافة،  الثنائية على  العالقات  إليه  وصلت 

انطالقة قوية نحو مستقبل  بأنها  الزيارة  ووصف 
الشقيقني.  والشعبني  للبلدين  أرحب 

من ناحيته، أشاد أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس 
الشورى  مبجلس  واملالية  االقتصادية  اللجنة 
الدولة  السمو رئيس  الُعماني، بزيارة صاحب 

لسلطنة ُعمان، وقال إنها تأتي يف إطار العالقات 
البلدين، ومن شأنها دعمها  التي جتمع  املتينة 
وتعزيزها. وأشار إلى أن دولة اإلمارات من أهم 

مشيدًا  ُعمان،  لسلطنة  التجاريني  الشركاء 
يف هذا الصدد بزخم العالقات 

البلدين  بني  االقتصادية 
الشقيقني. 

بدوره، قال علي بن سالم اجلابري، رئيس جلنة 
إن  الُعماني،  الشورى  والثقافة مبجلس  اإلعالم 
الدولة  رئيس  السمو  املرتقبة لصاحب  الزيارة 
البلدين،  قيادتي  للقاء  فرصة  ُعمان  لسلطنة 

الشعبني اإلماراتي  وهو ما سينعكس خيرًا على 
والُعماني، مشيدًا بدور اإلعالم يف تسليط 

الثنائية  للعالقات  املضيئة  اجلوانب  على  الضوء 
يف املجاالت كافة. وأكد اجلابري أن العالقات 
العربية املتحدة  األخوية بني دولة اإلمارات 

ُعمان شهدت تطورات متواصلة ومنوًا  وسلطنة 
كبيرًا يف جميع املجاالت، ما جعلها منوذجًا 

يحتذى به على جميع املستويات، مشيرًا إلى أن 
بخطى  متضي  الشقيقني  البلدين  بني  العالقات 
والتنسيق  التعاون  وواثقة نحو مزيد من  ثابتة 

البلدين  املجاالت بدعم قيادتي  يف مختلف 
الشقيقني،  للشعبني  املشتركة  املصالح  لتحقيق 

ما يصب يف صالح حتقيق الرفاهية واالزدهار يف 
كافة. املجاالت 

ترسيخ مسيرة التعاون 
والتقارب بين الشعبين 

الشقيقين

البلدان
تـــربطهمـــــا عــالقـــــــات 
اجتمـــــاعية وثقــــافية 

وسياسية واقتـصـادية 
متنـــــوعـــــــة

نموذج
فريد من األخوة الصادقة 
وحســــــن الجـــــوار وأواصـــر 
القــــــربـــى بيـــن البلــــــــديــن

تنطلق العالقات األخوية بين 

سلطنة ُعمان ودولة اإلمارات 

العربية المتحدة الشقيقة 

من أسس مشتركة وراسخة 

تؤّطرها الروابط التاريخية 

والثقافية واالجتماعية 

والتعاون االقتصادي، وتبلورت 

عبر سنوات ممتدة في كل 

المجاالت، بما فيها السياسية 

واالستراتيجية واالقتصادية، 

وُتعد نموذجًا لما ينبغي 

أن تكون عليه العالقات بين 

األشقاء، وبما يلبي طموحات 

الشعبين الشقيقين. وتربط 

البلدان عالقات اجتماعية 

وثقافية وسياسية واقتصادية 

متنوعة، تجمع ما بينها روابط 

تاريخية وجغرافية، يميزها 

التقارب القائم على حسن 

الجوار والصالت االجتماعية 

وروابط األصل والدم والنسب 

واللغة والدين، كما تدعمها 

روابط التاريخ واالنتماء 

اإلسالمي والعربي والخليجي 

المشترك، التي تؤصل فيهم 

أواصر المحبة والتعاون واأللفة 

المتجذرة بين الشعبين منذ 

آالف السنين.

مليـار ريـال االستثمــارات اإلماراتيـــة 1.2
في سلطنة ُعمان حتى نهاية 2021

اإلمــــــــــــارات أكبـــــــــــر شـــــريــــــــــــك تجــــــــاري 
مليـار درهــم حجــم التبــادل التجــاري 46لسلطنة ُعمــان على مستوى العــــــــالم

غير النفطي بين البلدين في 2021
خط دولــي للحافالت بين دبي ومسقط 
لتعـــــزيز النقـــــل البـــــــري بيــــــن البلــــديــــــــن
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آمنة الكتبي )دبي(

وتتميز طبيعة العالقة بين الشعبين اإلماراتي والُعماني بأنها أسرية، 
تاريخياً، وأبــرز ركائز هذه  البلدين عالقات عميقة جداً  حيث تربط 
العالقة هي الدين واللغة والنسب والجذور الواحدة للقبائل والعائالت 
ووحــدة  المشترك،  والتاريخ  المشتركة  الطويلة  بالحدود  والــجــوار 
المصالح، وال تقتصر هذه العالقات على مراعاة المصالح والتعاون البناء 
في المجاالت ذات االهتمام المشترك فحسب، بل لطالما كانت عالقات 
ذات طبيعة خاصة يميزها ما يجمع البلدين من أخوة صادقة وتقارب 
وتداخل جغرافي قائم على حسن الجوار والصالت االجتماعية والعائلية 
الوثيقة التي تحظى بمكانة كبيرة لدى الشعبين الشقيقين وتدعمها 

روابط التاريخ واالنتماء اإلسالمي والعربي والخليجي المشترك.
خمسة  وهناك  ُعمان،  سلطنة  مع  برية  بحدود  اإلمـــارات  وترتبط 
منافذ برية تربط الدولتين، منها: منفذ الوجاجة بين السلطنة وإمارة 
دبي، ومنفذا وادي الجزي وحفيت بين السلطنة ومدينة العين، ومنفذ 
خطمة مالحة بين السلطنة وإمارة الشارقة، ومنفذ تيبات بين السلطنة 
وإمارة رأس الخيمة. وتنامت خالل األعوام األخيرة عالقات التعاون 
االقتصادي والتجاري بين اإلمارات وسلطنة ُعمان، وأطلقت هيئة الطرق 
والمواصالت في دبي ومواصالت ُعمان، خطاً دولياً للحافالت بين دبي 
ومسقط في خطوة تهدف إلى تعزيز النقل البري وتسهيل تنقل الركاب 
بين البلدين، وتنطلق رحالت حافالت هذا الخط من محطة أبوهيل 

للحافالت، وسعر تذكرة الشخص الواحد ذهاباً 55 درهماً.
النقل  وتعزيز شبكة  توسيع  واعتبرت هذه خطوة مهمة في طريق 
الدولي بين البلدين، وبداية لمشروع تكامل في شبكة النقل بين البلدين، 
وجاءت تلك الخطوة حرصاً على سالمة وراحة الركاب المتنقلين بين 
سلطنة ُعمان ودولة اإلمارات على متن حافالت متطورة وآمنة ومريحة 

ومعدة خصيصاً لنقل الركاب على مسافات طويلة.

التراث الثقافي
وتشمل عناصر التراث الثقافي المشتركة بين السلطنة واإلمارات 

بكافة  الُعمانية  المسرحية  الفرق  مشاركات  أبرزها:  عدة،  عناصر 
الــذي  العيالة  وفــن  ــاإلمــارات،  ب والفنية  المسرحية  المهرجانات 
غير  التراث  قائمة  ضمن  مشترك  كنمط  بـ»اليونيسكو«  توثيقه  تم 

المادي، وصناعة الخنجر، والرماية بالسكتون، وغيرها الكثير.
فن  توثيق  بــشــأن  مشترك  التــفــاق  وُعــمــان  ــارات  ــ اإلم وتوصلت 
الرجال  بها  يستعرض  التي  الفلكلورية  الفنون  أحد  وهو  »العيالة«، 
أهازيج وأناشيد شعبية، لدى »اليونيسكو« كنمط مشترك، ال سيما 
أن التداخل االجتماعي واشتراك قبائل اإلمارات وُعمان في العديد 
من التجلّيات الموروثة، يجعل من التنسيق في العمل الثقافي مطلوباً 
بين  بالتعاون  عليه  والمحافظة  الــتــراث  وإحــيــاء  للتوثيق  كمدخل 

المختّصين في البلدين.

كما تُعد صناعة السفن إحدى الصناعات المشتركة بين البلدين، 
السنين،  آالف  منذ  الصناعة  هذه  في  برعوا  قد  الُعمانيين  أن  إال 
المحيط  على  المطلة  المدن  أشهر  الُعمانية  صــور  مدينة  وكانت 
الهندي في بناء السفن، وتحتل رياضة الرماية بالسكتون، وهي أداة 
تشبه البندقية وتوجد بقوة في التراث الثقافي اإلماراتي والُعماني، 
مكانة خاصة بين الُعمانيين واإلماراتيين، والتي تشهد حضوراً الفتاً 

يصل للمئات من الجنسين ذكوراً وإناثاً.

حركة السياحة 
وتشهد حركة السياحة من اإلمارات إلى السلطنة نمواً كبيراً عبر 
من  العديد  تنظم  كما  البلدين،  تربط  التي  والجوية  البرية  الطرق 

الناقالت اإلماراتية رحالت يومية إلى مسقط وغيرها من األماكن 
السياحية  األماكن  مقدمة  في  دبي  وتأتي  السلطنة،  في  السياحية 
التي يقصدها معظم الُعمانيين، بفضل قربها الجغرافي وما تتمتع 
به من معالم جذابة مميزة وفريدة وفرص تسوق متميزة، إلى جانب 
التسلية والترفيه والتي تمثل أهم األسباب  المتعددة في  الخيارات 
العوائل  من  الكثير  إنَّ  حيث  الُعمانيين.  للسياح  دبي  اجتذاب  وراء 
الُعمانية توجد في كافة المهرجانات واالحتفاالت الكبرى في دبي. 

وبلغ إجمالي عدد الزوار اإلماراتيين القادمين إلى سلطنة ُعمان 
و585  ألفاً   131  ،2022 مارس  نهاية  حتى  المختلفة  المنافذ  عبر 
قطاع  يخص  فيما  مشتركة  رؤى  الشقيقين  البلدين  ولــدى  زائــراً، 
الفعاليات  كافة  في  بقوة  يشاركون  الُعمانيين  إن  حيث  السياحة، 

السياحية في اإلمارات العربية المتحدة.
وما  الشقيقين،  البلدين  بين  والراسخة  المتينة  العالقات  وتؤكد 
المصالح  على  تقتصر  ال  إنها  حيث  خاصة،  طبيعة  من  به  تتميز 
والتعاون البنَّاء في مختلف المجاالت فحسب، بل تستند إلى نموذج 
فريد من األخوة الصادقة وحسن الجوار وأواصر القربى والصالت 
االجتماعية والعائلية الوثيقة التي تحظى بمكانة كبيرة لدى الشعبين 
الشقيقين، مشيراً إلى المستوى المتميز التي يشهده التعاون التجاري 
واالستثماري بين دولة اإلمارات وسلطنة ُعمان، والذي يوضح قوة 
الشراكة االقتصادية القائمة بين البلدين وآفاقها اإليجابية الواعدة 

للمستقبل.
وقد أسهمت الجهود المشتركة بين سلطنة ُعمان ودولة اإلمارات 
البلدين  شعبي  طموحات  من  الكثير  تحقيق  في  المتحدة  العربية 
الشقيقين، إذ تعّد سلطنة ُعمان ودولة اإلمارات أول دولتين من دول 
الشخصية  البطاقة  تعتمدان  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس 
 ،1993 عام  منذ  السفر  جــوازات  من  بدالً  مواطنيهما  لتنقل  وثيقًة 
وهو ما تم األخذ به وتعميمه في إطار مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية، فضاًل عن أن دولة اإلمارات العربية المتحدة تعد الشريك 
ــواردات  وال الصادرات  لحجم  وفًقا  ُعمان  لسلطنة  األول  التجاري 

وتجارة إعادة التصدير بين البلدين.

ُتعد دولة اإلمارات أكبر شريك تجاري لسلطنة ُعمان على مستوى العالم، فهي أكبر 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، وقد بلغت قيمة التبادل التجاري 
غير النفطي بين البلدين في عام 2021 أكثر من 46 مليار درهم بنمو 9% عن 2020، وبلغ 

متوسط النمو في تجارة البلدين خالل آخر 5 سنوات نحو %10.
وفي المقابل، تعد سلطنة ُعمان ثاني أكبر شريك تجاري خليجي لدولة اإلمارات، وتستحوذ 

على 20% من إجمالي تجارة اإلمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وعلى صعيد االستثمار، ُتعد اإلمارات أكبر مستثمر عربي وثالث أكبر مستثمر عالمي في 

سلطنة ُعمان، وتسهم بأكثر من 8.2% من إجمالي رصيد االستثمار األجنبي المباشر في ُعمان، 
وبلغت القيمة اإلجمالية لالستثمارات المتبادلة بين البلدين 15 مليار درهم تشمل القطاعات 

كافة واألنشطة االقتصادية تقريبًا.
وأظهرت اإلحصائيات أن إجمالي االستثمارات اإلماراتية بسلطنة ُعمان قد بلغ في نهاية عام 

2021 نحو مليار و207 ماليين ريال ُعماني، في حين وصل إجمالي االستثمارات خالل الربع 
األول من عام 2022 نحو مليار و230 مليون ريال ُعماني، وتعد الشركات اإلماراتية من الشركات 

األكبر استثمارًا في سلطنة ُعمان نظرًا لسهولة نقل البضائع وانسيابية انتقال المنتجات 
الوطنية وحريتها بين البلدين عبر المنافذ البرية، فيما تشّكل سلطنة ُعمان واحدة من أهم 

األسواق للتجارة اإلماراتية، حيث تأتي في المرتبة الثالثة عربّيًا والعاشرة عالميًا ضمن قائمة 
الشركاء التجاريين لإلمارات وتستحوذ على 20 بالمائة من إجمالي تجارة اإلمارات.

ووصل عدد الشركات الُعمانية العاملة في اإلمارات إلى 230 شركة و22 وكالة تجارية ُعمانية 
مسجلة في اإلمارات حتى نهاية 2021 تستثمر نحو 3.8 مليار درهم، في حين بلغ عدد الشركات 
اإلماراتية العاملة في السلطنة 3300 شركة يبلغ إجمالي استثماراتها نحو 1.7 مليار درهم. وفي 
السوق العقاري، بلغت قيمة العقارات المملوكة من الُعمانيين في اإلمارات 17 مليار درهم خالل 

عام 2021.

الجــــــــانب االقتصــــــادي 

ألفًا و585 زائرًا إماراتيًا 
إلى سلطنة ُعمان  حتى 

نهاية مارس 2022

روابـط تــاريخيـة تتوارثهـا األجيـال

العـــالقـــات اإلمــاراتيـــــة الُعمــانيـــــة.. 

أكدوا أهميتها في تعزيز العالقات بين البلدين

مسؤولون ُعمانيون يشيدون بزيارة رئيس الدولة
مسقط )وام(

 أكد مسؤولون ُعمانيون أهمية زيارة الدولة التي 
يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
الدولة، حفظه اهلل، لسلطنة  آل نهيان، رئيس 

اليوم، تلبية لدعوة من أخيه صاحب  ُعمان، 
اجلاللة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل 

التعاون  سعيد، سلطان ُعمان، يف تعزيز مسيرة 
البلدين  املشترك يف ظل ما يجمع قيادتي وشعبي 

من رؤى مشتركة تعززها روابط اإلخاء واحملبة 
إلى أساس راسخ  التاريخ، واملستندة  املمتدة عبر 

من العالقات األخوية التي تزداد صالبة على مر 
األيام، وتسهم يف بلورة آفاق واعدة من التعاون 

الثنائي يف املجاالت كافة. 
فمن جانبه، قال الدكتور حمود بن أحمد 
والتنمية  اخلدمات  جلنة  رئيس  اليحيائي، 

الُعماني، يف  الشورى  االجتماعية يف مجلس 
تصريحات له، إن زيارة صاحب السمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان إلى بلده الثاني سلطنة 
ُعمان والتي يلتقي فيها أخاه صاحب اجلاللة 
السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، 

ُعمان، من شأنها ترسيخ مسيرة  سلطان 

الشقيقني،  الشعبني  بني  والتقارب  التعاون 
التكامل على الصعد  آفاق أرحب من  لتنطلق نحو 

مبا  منوهًا  والسياسية،  واالجتماعية  االقتصادية 
الصعد كافة،  الثنائية على  العالقات  إليه  وصلت 

انطالقة قوية نحو مستقبل  بأنها  الزيارة  ووصف 
الشقيقني.  والشعبني  للبلدين  أرحب 

من ناحيته، أشاد أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس 
الشورى  مبجلس  واملالية  االقتصادية  اللجنة 
الدولة  السمو رئيس  الُعماني، بزيارة صاحب 

لسلطنة ُعمان، وقال إنها تأتي يف إطار العالقات 
البلدين، ومن شأنها دعمها  التي جتمع  املتينة 
وتعزيزها. وأشار إلى أن دولة اإلمارات من أهم 

مشيدًا  ُعمان،  لسلطنة  التجاريني  الشركاء 
يف هذا الصدد بزخم العالقات 

البلدين  بني  االقتصادية 
الشقيقني. 

بدوره، قال علي بن سالم اجلابري، رئيس جلنة 
إن  الُعماني،  الشورى  والثقافة مبجلس  اإلعالم 
الدولة  رئيس  السمو  املرتقبة لصاحب  الزيارة 
البلدين،  قيادتي  للقاء  فرصة  ُعمان  لسلطنة 

الشعبني اإلماراتي  وهو ما سينعكس خيرًا على 
والُعماني، مشيدًا بدور اإلعالم يف تسليط 

الثنائية  للعالقات  املضيئة  اجلوانب  على  الضوء 
يف املجاالت كافة. وأكد اجلابري أن العالقات 
العربية املتحدة  األخوية بني دولة اإلمارات 

ُعمان شهدت تطورات متواصلة ومنوًا  وسلطنة 
كبيرًا يف جميع املجاالت، ما جعلها منوذجًا 

يحتذى به على جميع املستويات، مشيرًا إلى أن 
بخطى  متضي  الشقيقني  البلدين  بني  العالقات 
والتنسيق  التعاون  وواثقة نحو مزيد من  ثابتة 

البلدين  املجاالت بدعم قيادتي  يف مختلف 
الشقيقني،  للشعبني  املشتركة  املصالح  لتحقيق 

ما يصب يف صالح حتقيق الرفاهية واالزدهار يف 
كافة. املجاالت 

ترسيخ مسيرة التعاون 
والتقارب بين الشعبين 

الشقيقين

البلدان
تـــربطهمـــــا عــالقـــــــات 
اجتمـــــاعية وثقــــافية 

وسياسية واقتـصـادية 
متنـــــوعـــــــة

نموذج
فريد من األخوة الصادقة 
وحســــــن الجـــــوار وأواصـــر 
القــــــربـــى بيـــن البلــــــــديــن

تنطلق العالقات األخوية بين 

سلطنة ُعمان ودولة اإلمارات 

العربية المتحدة الشقيقة 

من أسس مشتركة وراسخة 

تؤّطرها الروابط التاريخية 

والثقافية واالجتماعية 

والتعاون االقتصادي، وتبلورت 

عبر سنوات ممتدة في كل 

المجاالت، بما فيها السياسية 

واالستراتيجية واالقتصادية، 

وُتعد نموذجًا لما ينبغي 

أن تكون عليه العالقات بين 

األشقاء، وبما يلبي طموحات 

الشعبين الشقيقين. وتربط 

البلدان عالقات اجتماعية 

وثقافية وسياسية واقتصادية 

متنوعة، تجمع ما بينها روابط 

تاريخية وجغرافية، يميزها 

التقارب القائم على حسن 

الجوار والصالت االجتماعية 

وروابط األصل والدم والنسب 

واللغة والدين، كما تدعمها 

روابط التاريخ واالنتماء 

اإلسالمي والعربي والخليجي 

المشترك، التي تؤصل فيهم 

أواصر المحبة والتعاون واأللفة 

المتجذرة بين الشعبين منذ 

آالف السنين.

مليـار ريـال االستثمــارات اإلماراتيـــة 1.2
في سلطنة ُعمان حتى نهاية 2021

اإلمــــــــــــارات أكبـــــــــــر شـــــريــــــــــــك تجــــــــاري 
مليـار درهــم حجــم التبــادل التجــاري 46لسلطنة ُعمــان على مستوى العــــــــالم

غير النفطي بين البلدين في 2021
خط دولــي للحافالت بين دبي ومسقط 
لتعـــــزيز النقـــــل البـــــــري بيــــــن البلــــديــــــــن
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«: وسيط إقليمي مهم وشريك استراتيجي لدول العالم خبراء لـ»

أحمد مراد )القاهرة(

سياسة رشيدة انتهجتها سلطنة ُعمان الشقيقة، 
تتميز بالحكمة والتوازن وحسن الجوار، وعلى مّر 

العقود، تبنت السلطنة سياسة خارجية متزنة 
وهادئة، جعلتها وسيطًا إقليميًا مهمًا وشريكًا 

استراتيجيًا لمختلف دول العالم. ومثلما يؤكد 
الخبراء والمحللون، دأبت السلطنة على إقامة 

عالقات متكاملة مع دول العالم على أساس المصالح 
واالحترام المتبادل، والنأي بالنفس عن الصراعات، 

وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، 
وااللتزام بقواعد حسن الجوار وبمبادئ التعايش 
السلمي بين األمم والشعوب، ولعبت دورًا مهمًا في 

حل الخالفات بالطرق السلمية.

حسن الجوار
ويقول الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز 

العربي للدراسات السياسية واالستراتيجية 
بالقاهرة، في تصريحات لـ»االتحاد«: إن سلطنة 

ُعمان اتسمت بالتزام الحياد وحسن الجوار 
وتبني سياسة خارجية متزنة وهادئة، ولها بعثات 
دبلوماسية في أغلب دول العالم، وتستضيف على 

أراضيها العشرات من مقرات القنصليات والسفارات، 
والهيئات الدولية واإلقليمية.

وفي الحادي والعشرين من يناير عام 2020، بدأ 
في سلطنة ُعمان عهد نهضة جديد بتولي جاللة 

السلطان هيثم بن طارق آل سعيد مقاليد الحكم، خلفًا 
للسلطان قابوس بن سعيد، باني النهضة اُلعمانية 

الحديثة، الذي توفي في العاشر من نفس الشهر. وفي 
خطابه األول للشعب الُعماني، شدد السلطان هيثم بن 

طارق آل سعيد على تمسك السلطنة بسياسة الحياد 
وحسن الجوار وإقامة عالقات متوازنة مع جميع دول 
العالم، مشددًا على إيمان السلطنة بمبادئ التعايش 
السلمي بين األمم، وحسن الجوار، وعدم التدخل في 

الشؤون الداخلية للغير، واحترام سيادة الدول، 
فضاًل عن إيمانها بأهمية وضرورة التعاون الدولي في 

مختلف المجاالت، والمساهمة في حل الخالفات 
بالطرق السلمية. وأوضح غباشي أن جاللة السلطان 
هيثم بن طارق نجح في غضون 3 سنوات تقريبًا في 

التأكيد على هوية السلطنة باعتبارها دولة عصرية 
وحضارية، ومتطورة اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، 

وقد بنى على ما أنجزه السلطان قابوس، األمر الذي 
جعل السلطنة تحتفظ بمكانتها المرموقة وثقلها 

الدولي واإلقليمي عبر سياسات الحياد وحسن الجوار.

قوة وازنة
وشدد الدكتور غباشي على أهمية السياسات التي 

تتبعها سلطنة ُعمان لدعم منظومة العمل العربي، 
متمثلة في جامعة الدول العربية، ومنظومة 

العمل الخليجي، والعمل الدولي متمثاًل في األمم 
المتحدة، ومواصلة التعاون مع زعماء الدول من أجل 
تحقيق االستقرار في المنطقة العربية والعالم عبر 

آلية سلمية لحل الخالفات والصراعات في العالم.
وقال الخبير االستراتيجي إنه على المستوى 

الخليجي، أظهرت سلطنة ُعمان تفاعالت إيجابية 
مع القضايا الخليجية المشتركة، فعند تأسيس 

مجلس دول التعاون الخليجي عام 1981، انضمت 
إليه لتحقيق حلم التكامل في مختلف المجاالت، 
وقد ارتبطت بعالقات واسعة مع بقية دول الخليج 

ملتزمة بدبلوماسية حسن الجوار، والتعاون مع 
جميع الدول الخليجية الشقيقة.

وكانت المسيرة التنموية لسلطنة ُعمان انطلقت في 
أعقاب تولي المغفور له بإذن اهلل السلطان قابوس 

بن سعيد، الحكم في 23 يوليو من عام 1970، 
حيث حرص على إقامة الدعائم األساس لدولة 

عصرية تتمتع بوضع سياسي واقتصادي واجتماعي 
وعسكري قوي ومستقر. وعلى مدى الخمسين 

عامًا الماضية، حققت سلطنة ُعمان قفزات نوعية 
غير مسبوقة في مختلف المجاالت السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والعسكرية، 
األمر الذي أسهم في بناء نهضة حضارية شاملة في 
دولة قوية تحظى بمكانة إقليمية ودولية مرموقة.

جمال  السفير  المصري  الدبلوماسي  وشدد 
المصري  الــخــارجــيــة  ــر  وزيـ مــســاعــد  بــيــومــي 
العرب،  المستثمرين  اتحاد  ورئيس  سابقاً، 
الزيارة  لـ»االتحاد« على أهمية  في تصريحات 
التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن 
اهلل«  »حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان،  آل  زايــد 
إلى سلطنة ُعمان، واعتبرها دفعة قوية لدعم 
المستويات  جميع  على  البلدين  بين  العالقات 

واالقتصادية. والثقافية  السياسية 
بكل  نــاجــحــة  ســتــكــون  الـــزيـــارة  أن  ــرى  ــ وي
من  البلدين  عالقات  به  تحظى  لما  المقاييس 
في  غاية  لنتائج  يمهد  ما  وهــو  وأخــوة،  عمق 
جسور  بتعميق  يتعلق  فيما  سيما  ال  األهمية، 
واالجتماعية  التاريخية  والعالقات  التعاون، 
عقود  إلــى  جــذورهــا  تمتد  الــتــي  والــثــقــافــيــة 
طــويــلــة، وقــد شــهــدت هــذه الــعــالقــات خــالل 
ــد مــن الــمــحــطــات  ــعــدي ــعــقــود الــمــاضــيــة ال ال

في  أسهمت  التي  المشتركة  والمشروعات 
وتعزيزها. ترسيخها 

وكـــان الــمــغــفــور لــه الــشــيــخ زايـــد بن 
ثــراه«  اهلل  »طيب  نهيان،  آل  سلطان 
ــع الـــراحـــل الــســلــطــان  ــى مـ ــ ــد أرسـ قـ
العالقات  دعــائــم  سعيد،  بــن  قــابــوس 
 ،1971 عام  منذ  الُعمانية  ـ  اإلماراتية 

من  إطــار  فــي  تطويرها  على  وحــرصــا 
المبادئ واألهداف المشتركة، وجذور 
الصداقة واألخوة، وتطورت في عهد 
زايد  بن  خليفة  الشيخ  له  المغفور 
وازدادت  اهلل«  »رحــمــه  نهيان  آل 
والعمل  التعاون  وتعدداً في  تنوعاً 

المشترك. 

صاحب  زيارة  أن  على  بيومي  السفير  وأكد 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس 
تأتي  ُعمان  سلطنة  إلى  اهلل«  »حفظه  الدولة، 

العربية  المنطقة  فيه  تشهد  مهم  توقيت  في 
يقتضي  الــذي  األمــر  كبرى،  تحوالت  والعالم 
التعاون  حجم  من  تزيد  أن  العربية  الدول  من 
أجل  من  المستويات  مختلف  على  المشترك 
الوصول إلى موقف موحد تجاه هذه القضايا 

والعالمية. اإلقليمية 
والمكانة  االستراتيجي  الثقل  إلى  وبالنظر   
وسلطنة  ــارات  ــ اإلم دولـــة  مــن  لكل  العالمية 
عمان، فإن زيارة صاحب السمو رئيس الدولة 
التوقيت  هذا  في  السلطنة  إلى  اهلل«  »حفظه 
فحسب،  للبلدين  ليس  كبيرة  أهمية  تكتسب 

بأسرها. للمنطقة  وإنما 
المصري  الخارجية  ــر  وزي مساعد  وأشـــار 
الشيخ  السمو  صاحب  زيــارة  أن  إلــى  األسبق 
ُعمان  سلطنة  إلى  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد 
بين  والــشــراكــة  للتعاون  جــديــدة  آفــاقــاً  تفتح 
لدى  صــادقــة  رغــبــة  وجــود  ظــل  فــي  البلدين، 
المشترك  والتنسيق  التعاون  لتعزيز  الطرفين 
في مختلف المجاالت االقتصادية، والتجارية، 
وتحرص  والتنموية،  والثقافية،  واالستثمارية، 
إلى  العالقات  هذه  دفع  على  البلدين  قيادات 
البلدين ويحقق  األمام، وهو ما يحقق تطلعات 

المشتركة. أهدافهما 
ونـــوه الــدبــلــومــاســي الــمــصــري إلـــى حــرص 
تجاه  مواقفهما  تنسيق  على  وُعمان  اإلمــارات 
وغــيــرهــا  والــعــربــيــة  الخليجية  ــطــورات  ــت ال
المشترك،  االهــتــمــام  مــحــل  الــقــضــايــا  مــن 
األمــن  إلرســـاء  الجهود  تنسيق  عــن  فضاًل 
أن  المؤكد  ومن  المنطقة،  في  واالستقرار 
في  تقدم  إحــراز  على  حريصان  البلدين 

الملفات. كل 

حدث مهم

أهداف 
مشتركة

وصفت الدكتورة نهى بكر، 
أستاذة العالقات الدولية 

بجامعة القاهرة، زيارة 
صاحب السمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان، 
إلى سلطنة ُعمان بأنها 

بالغة األهمية من حيث 
التوقيت والداللة، يف 
ظل ما يشهده العالم 
من أحداث وتطورات 

متسارعة، األمر الذي 
يجعل هذه الزيارة 

استراتيجية ومتثل 
مرحلة جديدة، يف 

التعاون بني البلدين 
وتطورات على مختلف 

املستويات والصعد. 
وأكدت أستاذة العالقات 

الدولية لـ»االحتاد« أن 
اإلمارات وُعمان حترصان 

على استمرار التشاور 
والتنسيق املشترك، ودفع 

العالقات الثنائية إلى 
األمام على املستويات 

كافة، األمر الذي يظهر 
جليًا ويعكس مدى أهمية 

هذه الزيارة، وتوقيتها 
ودالالتها.

وأشارت الدكتورة نهى 
بكر إلى أن زيارة صاحب 

السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان، إلى 

السلطنة تشكل قاعدة 
صلبة لبناء مواقف 

متقاربة بني البلدين مبا 
يدعم مسيرة التضامن 

اخلليجي والعربي، 
واستقرار ومصالح 

املنطقة.

أوضحت الدكتورة 
نادية حلمي، اخلبيرة 

يف الشؤون اآلسيوية 
وأستاذة العلوم السياسية 

بجامعة بني سويف 
لـ»االحتاد« أن زيارة 

صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، 

رئيس الدولة، إلى 
سلطنة ُعمان تكتسب 

أهمية خاصة ألنها تأتي 
يف توقيت مهم، يشهد 

فيه العالم واملنطقة 
العربية حتركات 
سياسية وتغيرات 

استراتيجية، تتطلب 
التنسيق بني الدول 

العربية على املستويات 
كافة ملواجهة نتائج 

املتغيرات واألحداث، 
كما متثل بداية جديدة 
آلفاق واسعة من التعاون 

يف خدمة األهداف 
املشتركة، على مستوى 

تعزيز مسيرة النهضة 
يف البلدين الشقيقني، 

أو التنسيق حول قضايا 
املنطقة والعالم.

 دعم مسيرة التضامن الخليجــي والعربي وأمن المنطقـــــة واستقــــرارها

 تنسيق مواقــــــف البلــــــدين تجاه القضــــــايا محــــــل االهتمــــــــام المشتــــــرك

خبراء لـ»           «: زيارة رئيس الدولة إلى السلطنة تعمق العالقات وتدعم مسيرة التضامن

اإلمــارات وُعمـان.. 
ركيــــزة أساسية للتعــــاون الخليجـــــي

أحمد مراد )القاهرة(

اعتبر خبراء ودبلوماسيون الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة »حفظه الله« إلى سلطنة ُعمان، تشكل دفعة 

قوية لدعم العالقات بين البلدين، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون والشراكة 

الشاملة في مختلف المجاالت االقتصادية والسياسية والدبلوماسية 

والتنموية.

وتوقع الخبراء في تصريحات لـ»االتحاد« أن تسفر هذه الزيارة عن نتائج في 

غاية األهمية ال سيما فيما يتعلق بتعميق جسور التعاون بين البلدين، فضاًل 

عن أنها تشكل قاعدة صلبة لتأكيد وبناء المواقف المتقاربة، بشكل يدعم 

مسيرة التضامن الخليجي والعربي، وأمن المنطقة واستقرارها، ويخدم مصالح 

الشعبين الشقيقين.

 أهمية كبيرة للزيارة 
في ضوء المكانة العالمية 

لإلمارات وعمان

مشروعات مشتركة  
أسهمت في ترسيخها 

وتعزيز العالقات

دفعة قوية لدعم العالقات على المستويات 
السياسيــــــــــــة والثقـــافيـــــــــــة واالقتصــــــــــاديـــــــــــــة

أوضح السفير السيد شلبي مساعد وزير الخارجية المصري سابقًا، لـ»االتحاد« أن سياسة حسن الجوار ُتعتبر من أهم وأبرز 
أسباب نجاح سلطنة ُعمان، األمر الذي جعلها واحدة من الدول المؤثرة والمحورية في منطقة الشرق األوسط.

وأكد أن السياسة الخارجية للسلطنة تقوم على ثوابت ومبادئ التعايش السلمي، وحسن الجوار، والسعي نحو تعميق أوجه 
التعاون الدولي في مختلف المجاالت، وقد ضربت المثل والقدوة في االلتزام بسياسة الحياد، وعدم التدخل في الشؤون 

الداخلية للدول، األمر الذي جعلها دولة صديقة لغالبية دول العالم، وتسعى جميع القوى العالمية إلى إقامة عالقات شراكة 
استراتيجية معها.

وأشاد السفير شلبي بالدور البارز الذي لعبته سلطنة ُعمان في حل الخالفات بالطرق السلمية سواء على المستوى الدولي أو 
اإلقليمي. وأكد على حرص السلطنة على االلتزام بسياسة التعاون الفاعل مع منظمة األمم المتحدة من أجل تحقيق السلم 
واألمن الدوليين، ونشر الرخاء االقتصادي في العالم، األمر الذي ينظر إليه بعين االحترام والتقدير، ويحافظ على الموقع 

الدولي المتميز الذي تشغله السلطنة بين مؤسسات وهيئات المجتمع الدولي.

دولة مؤثرة ومحورية في الشرق األوسط

وسيط مهم
وأكدت الدكتورة نورهان الشيخ 

أستاذ العلوم السياسية باجلامعة 
األميركية بالقاهرة، يف تصريحات 

لـ»االحتاد« أن سلطنة ُعمان حتظى 
مبكانة دولية مرموقة، حيث تنظر 

إليها القوى العاملية الكبرى باعتبارها 
وسيطًا مهمًا وشريكًا استراتيجيًا يف 
منطقة الشرق األوسط، بعد تاريخ 

طويل حافل ببناء عالقات قوية مع 
مختلف القوى العاملية على أساس 

من االحترام، وااللتزام مببادئ حسن 
اجلوار وسياسة احلياد.

وأوضحت أن جاللة السلطان هيثم 
بن طارق آل سعيد بدأ عهده 

بالتأكيد على مالمح السياسة 
اخلارجية املتزنة للسلطنة، وأهمها 
استمرار عالقات الصداقة والتعاون 

مع جميع دول العالم، واحترام 
املواثيق والقوانني واالتفاقيات التي 
وقعتها مع مختلف الدول واملنظمات 

الدولية واإلقليمية، وعلى املستوى 
االقتصادي، قادت سياسة احلياد 

وحسن اجلوار سلطنة ُعمان إلى 
إقامة شراكات وعالقات جتارية 

واستثمارية مع مختلف دول العالم.

سفير سلطنة عمان لدى الدولة في حوار مع »            «:

زيـــــــارة محمد بن زايد تــدفــــع 

بالعــالقات إلــــى آفـــاق أرحـــــب

يسرى عادل )أبوظبي(

أكد الدكتور أحمد بن هالل بن سعود 
البوسعيدي، سفير سلطنة ُعمان لدى دولة 

اإلمارات، أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه اهلل، 

ولقاءه بأخيه صاحب اجلاللة السلطان هيثم 
بن طارق، حفظه اهلل، تكتسب أهمية كبيرة 
وتدفع بالعالقات نحو آفاق أرحب يف جميع 

املجاالت. 
وقال السفير يف حوار خاص مع »االحتاد«: إن 

الزيارة تدفع العالقات الوثيقة بني البلدين 
الشقيقني خطوات واسعة نحو تعزيز التعاون 

يف جميع املجاالت، وكذلك تبادل وجهات النظر 
يف مختلف القضايا اإلقليمية والدولية ذات 

االهتمام املشترك.
وشدد السفير العماني على أن العالقات 

األخوية بني دولة اإلمارات وسلطنة عمان هي 
عالقات إستراتيجية راسخة، ومنوذج ملا ينبغي 

أن تكون عليه العالقات بني األشقاء، أّسس 
نهجها املغفور لهما بإذن اهلل تعالى الشيخ زايد 

لطان قابوس بن سعيد. بن سلطان آل نهيان والُسّ
وقال: إن »العالقات بني البلدين الشقيقني 

تشهد مزيدًا من االرتقاء، يف ظل القيادتني 
احلكيمتني، وحرصهما املستمر على تعميقها، 

وتطوير التعاون يف املجاالت كافة، مبا يعود 
بالنفع على البلدين والشعبني الشقيقني«.

وقال الدكتور أحمد بن هالل البوسعيدي: إن 
»سلطنة عمان ثاني أكبر شريك جتاري خليجي 

لدولة اإلمارات«، مضيفًا: »تستحوذ دولة 
اإلمارات على أكثر من 40 يف املئة من مجمل 

واردات سلطنة ُعمان من العالم، وتستأثر بنحو 
20 يف املئة من صادراتها إلى األسواق الدولية«.
وتابع: إن »السلطنة تستحوذ على 20 يف املئة 

من إجمالي جتارة دولة اإلمارات العربية 
املتحدة مع دول مجلس التعاون اخلليجي«. 

ُعمــــان.. حكمة وتــــوازن وحسن جــوار
نمو

الدكتور أحمد بن هالل 
البوسعيدي نّوه إلى أن 
التبادل التجاري غير 

النفطي بني اإلمارات وُعمان 
حقق منوًا بنسبة 9 يف املئة 

خالل عام 2021 مقارنة 
بعام 2020، ومبتوسط منو 
10 يف املئة خالل السنوات 

اخلمس األخيرة، حيث ارتفع 
إجمالي التبادل التجاري 

بني البلدين إلى حوالي 52.5 
مليار درهم )5.5 مليار ريال 

عماني( عام 2021.
ويعمل البلدان على 

تعزيز األنشطة التجارية 
واالستثمارية بينهما، 

وتنمية الشراكة يف العديد 
من القطاعات االقتصادية 

احليوية، مبا فيها قطاع 
الطاقة، والطاقة املتجددة، 

وريادة األعمال. 
ويتقاسم البلدان موروثًا 
ثقافيًا مشتركًا من فنون 

وآداب، شكلت هوية ثقافية 
متجانسة لشعبيهما، 

وجلميع شعوب منطقة 
اخلليج العربي، فيما تنعكس 

العادات والتقاليد املشتركة 
بني الشعبني على الكثير من 

املفردات يف الشعر والنثر 
والقصة واملوروث الشفهي 

واألمثال واملرويات الشعبية. 
وتزداد الروابط الثقافية 

واالجتماعية بني اإلمارات 
وسلطنة ُعمان تداخاًل 
وعمقًا بدرجات كبيرة.

العالقات بين البلدين الشقيقين تشهد مزيــدًا 
مـــــــن االرتقــــاء في ظــــل القيادتيـــــن الحكيمتيـن

عالقـــــات اإلمـــــارات والسلطنــــــة نمـــــوذج لمـــــا 
ينبغــــــــــي أن تكـــــــــــون عليــــــــــــه بيـــــــــــن األشقــــــــــاء

تبــــــادل وجهات النظــــر فـــــي مختلـــــف القضـايـا 
اإلقليمية والدولية ذات االهتمـــام المشتـــرك

خطوات واسعة 
نحو تعزيز 
التعاون 

بين البلدين في 
جميع المجاالت
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«: وسيط إقليمي مهم وشريك استراتيجي لدول العالم خبراء لـ»

أحمد مراد )القاهرة(

سياسة رشيدة انتهجتها سلطنة ُعمان الشقيقة، 
تتميز بالحكمة والتوازن وحسن الجوار، وعلى مّر 

العقود، تبنت السلطنة سياسة خارجية متزنة 
وهادئة، جعلتها وسيطًا إقليميًا مهمًا وشريكًا 

استراتيجيًا لمختلف دول العالم. ومثلما يؤكد 
الخبراء والمحللون، دأبت السلطنة على إقامة 

عالقات متكاملة مع دول العالم على أساس المصالح 
واالحترام المتبادل، والنأي بالنفس عن الصراعات، 

وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، 
وااللتزام بقواعد حسن الجوار وبمبادئ التعايش 
السلمي بين األمم والشعوب، ولعبت دورًا مهمًا في 

حل الخالفات بالطرق السلمية.

حسن الجوار
ويقول الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز 

العربي للدراسات السياسية واالستراتيجية 
بالقاهرة، في تصريحات لـ»االتحاد«: إن سلطنة 

ُعمان اتسمت بالتزام الحياد وحسن الجوار 
وتبني سياسة خارجية متزنة وهادئة، ولها بعثات 
دبلوماسية في أغلب دول العالم، وتستضيف على 

أراضيها العشرات من مقرات القنصليات والسفارات، 
والهيئات الدولية واإلقليمية.

وفي الحادي والعشرين من يناير عام 2020، بدأ 
في سلطنة ُعمان عهد نهضة جديد بتولي جاللة 

السلطان هيثم بن طارق آل سعيد مقاليد الحكم، خلفًا 
للسلطان قابوس بن سعيد، باني النهضة اُلعمانية 

الحديثة، الذي توفي في العاشر من نفس الشهر. وفي 
خطابه األول للشعب الُعماني، شدد السلطان هيثم بن 

طارق آل سعيد على تمسك السلطنة بسياسة الحياد 
وحسن الجوار وإقامة عالقات متوازنة مع جميع دول 
العالم، مشددًا على إيمان السلطنة بمبادئ التعايش 
السلمي بين األمم، وحسن الجوار، وعدم التدخل في 

الشؤون الداخلية للغير، واحترام سيادة الدول، 
فضاًل عن إيمانها بأهمية وضرورة التعاون الدولي في 

مختلف المجاالت، والمساهمة في حل الخالفات 
بالطرق السلمية. وأوضح غباشي أن جاللة السلطان 
هيثم بن طارق نجح في غضون 3 سنوات تقريبًا في 

التأكيد على هوية السلطنة باعتبارها دولة عصرية 
وحضارية، ومتطورة اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، 

وقد بنى على ما أنجزه السلطان قابوس، األمر الذي 
جعل السلطنة تحتفظ بمكانتها المرموقة وثقلها 

الدولي واإلقليمي عبر سياسات الحياد وحسن الجوار.

قوة وازنة
وشدد الدكتور غباشي على أهمية السياسات التي 

تتبعها سلطنة ُعمان لدعم منظومة العمل العربي، 
متمثلة في جامعة الدول العربية، ومنظومة 

العمل الخليجي، والعمل الدولي متمثاًل في األمم 
المتحدة، ومواصلة التعاون مع زعماء الدول من أجل 
تحقيق االستقرار في المنطقة العربية والعالم عبر 

آلية سلمية لحل الخالفات والصراعات في العالم.
وقال الخبير االستراتيجي إنه على المستوى 

الخليجي، أظهرت سلطنة ُعمان تفاعالت إيجابية 
مع القضايا الخليجية المشتركة، فعند تأسيس 

مجلس دول التعاون الخليجي عام 1981، انضمت 
إليه لتحقيق حلم التكامل في مختلف المجاالت، 
وقد ارتبطت بعالقات واسعة مع بقية دول الخليج 

ملتزمة بدبلوماسية حسن الجوار، والتعاون مع 
جميع الدول الخليجية الشقيقة.

وكانت المسيرة التنموية لسلطنة ُعمان انطلقت في 
أعقاب تولي المغفور له بإذن اهلل السلطان قابوس 

بن سعيد، الحكم في 23 يوليو من عام 1970، 
حيث حرص على إقامة الدعائم األساس لدولة 

عصرية تتمتع بوضع سياسي واقتصادي واجتماعي 
وعسكري قوي ومستقر. وعلى مدى الخمسين 

عامًا الماضية، حققت سلطنة ُعمان قفزات نوعية 
غير مسبوقة في مختلف المجاالت السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والعسكرية، 
األمر الذي أسهم في بناء نهضة حضارية شاملة في 
دولة قوية تحظى بمكانة إقليمية ودولية مرموقة.

جمال  السفير  المصري  الدبلوماسي  وشدد 
المصري  الــخــارجــيــة  ــر  وزيـ مــســاعــد  بــيــومــي 
العرب،  المستثمرين  اتحاد  ورئيس  سابقاً، 
الزيارة  لـ»االتحاد« على أهمية  في تصريحات 
التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن 
اهلل«  »حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان،  آل  زايــد 
إلى سلطنة ُعمان، واعتبرها دفعة قوية لدعم 
المستويات  جميع  على  البلدين  بين  العالقات 

واالقتصادية. والثقافية  السياسية 
بكل  نــاجــحــة  ســتــكــون  الـــزيـــارة  أن  ــرى  ــ وي
من  البلدين  عالقات  به  تحظى  لما  المقاييس 
في  غاية  لنتائج  يمهد  ما  وهــو  وأخــوة،  عمق 
جسور  بتعميق  يتعلق  فيما  سيما  ال  األهمية، 
واالجتماعية  التاريخية  والعالقات  التعاون، 
عقود  إلــى  جــذورهــا  تمتد  الــتــي  والــثــقــافــيــة 
طــويــلــة، وقــد شــهــدت هــذه الــعــالقــات خــالل 
ــد مــن الــمــحــطــات  ــعــدي ــعــقــود الــمــاضــيــة ال ال

في  أسهمت  التي  المشتركة  والمشروعات 
وتعزيزها. ترسيخها 

وكـــان الــمــغــفــور لــه الــشــيــخ زايـــد بن 
ثــراه«  اهلل  »طيب  نهيان،  آل  سلطان 
ــع الـــراحـــل الــســلــطــان  ــى مـ ــ ــد أرسـ قـ
العالقات  دعــائــم  سعيد،  بــن  قــابــوس 
 ،1971 عام  منذ  الُعمانية  ـ  اإلماراتية 

من  إطــار  فــي  تطويرها  على  وحــرصــا 
المبادئ واألهداف المشتركة، وجذور 
الصداقة واألخوة، وتطورت في عهد 
زايد  بن  خليفة  الشيخ  له  المغفور 
وازدادت  اهلل«  »رحــمــه  نهيان  آل 
والعمل  التعاون  وتعدداً في  تنوعاً 

المشترك. 

صاحب  زيارة  أن  على  بيومي  السفير  وأكد 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس 
تأتي  ُعمان  سلطنة  إلى  اهلل«  »حفظه  الدولة، 

العربية  المنطقة  فيه  تشهد  مهم  توقيت  في 
يقتضي  الــذي  األمــر  كبرى،  تحوالت  والعالم 
التعاون  حجم  من  تزيد  أن  العربية  الدول  من 
أجل  من  المستويات  مختلف  على  المشترك 
الوصول إلى موقف موحد تجاه هذه القضايا 

والعالمية. اإلقليمية 
والمكانة  االستراتيجي  الثقل  إلى  وبالنظر   
وسلطنة  ــارات  ــ اإلم دولـــة  مــن  لكل  العالمية 
عمان، فإن زيارة صاحب السمو رئيس الدولة 
التوقيت  هذا  في  السلطنة  إلى  اهلل«  »حفظه 
فحسب،  للبلدين  ليس  كبيرة  أهمية  تكتسب 

بأسرها. للمنطقة  وإنما 
المصري  الخارجية  ــر  وزي مساعد  وأشـــار 
الشيخ  السمو  صاحب  زيــارة  أن  إلــى  األسبق 
ُعمان  سلطنة  إلى  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد 
بين  والــشــراكــة  للتعاون  جــديــدة  آفــاقــاً  تفتح 
لدى  صــادقــة  رغــبــة  وجــود  ظــل  فــي  البلدين، 
المشترك  والتنسيق  التعاون  لتعزيز  الطرفين 
في مختلف المجاالت االقتصادية، والتجارية، 
وتحرص  والتنموية،  والثقافية،  واالستثمارية، 
إلى  العالقات  هذه  دفع  على  البلدين  قيادات 
البلدين ويحقق  األمام، وهو ما يحقق تطلعات 

المشتركة. أهدافهما 
ونـــوه الــدبــلــومــاســي الــمــصــري إلـــى حــرص 
تجاه  مواقفهما  تنسيق  على  وُعمان  اإلمــارات 
وغــيــرهــا  والــعــربــيــة  الخليجية  ــطــورات  ــت ال
المشترك،  االهــتــمــام  مــحــل  الــقــضــايــا  مــن 
األمــن  إلرســـاء  الجهود  تنسيق  عــن  فضاًل 
أن  المؤكد  ومن  المنطقة،  في  واالستقرار 
في  تقدم  إحــراز  على  حريصان  البلدين 

الملفات. كل 

حدث مهم

أهداف 
مشتركة

وصفت الدكتورة نهى بكر، 
أستاذة العالقات الدولية 

بجامعة القاهرة، زيارة 
صاحب السمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان، 
إلى سلطنة ُعمان بأنها 

بالغة األهمية من حيث 
التوقيت والداللة، يف 
ظل ما يشهده العالم 
من أحداث وتطورات 

متسارعة، األمر الذي 
يجعل هذه الزيارة 

استراتيجية ومتثل 
مرحلة جديدة، يف 

التعاون بني البلدين 
وتطورات على مختلف 

املستويات والصعد. 
وأكدت أستاذة العالقات 

الدولية لـ»االحتاد« أن 
اإلمارات وُعمان حترصان 

على استمرار التشاور 
والتنسيق املشترك، ودفع 

العالقات الثنائية إلى 
األمام على املستويات 

كافة، األمر الذي يظهر 
جليًا ويعكس مدى أهمية 

هذه الزيارة، وتوقيتها 
ودالالتها.

وأشارت الدكتورة نهى 
بكر إلى أن زيارة صاحب 

السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان، إلى 

السلطنة تشكل قاعدة 
صلبة لبناء مواقف 

متقاربة بني البلدين مبا 
يدعم مسيرة التضامن 

اخلليجي والعربي، 
واستقرار ومصالح 

املنطقة.

أوضحت الدكتورة 
نادية حلمي، اخلبيرة 

يف الشؤون اآلسيوية 
وأستاذة العلوم السياسية 

بجامعة بني سويف 
لـ»االحتاد« أن زيارة 

صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، 

رئيس الدولة، إلى 
سلطنة ُعمان تكتسب 

أهمية خاصة ألنها تأتي 
يف توقيت مهم، يشهد 

فيه العالم واملنطقة 
العربية حتركات 
سياسية وتغيرات 

استراتيجية، تتطلب 
التنسيق بني الدول 

العربية على املستويات 
كافة ملواجهة نتائج 

املتغيرات واألحداث، 
كما متثل بداية جديدة 
آلفاق واسعة من التعاون 

يف خدمة األهداف 
املشتركة، على مستوى 

تعزيز مسيرة النهضة 
يف البلدين الشقيقني، 

أو التنسيق حول قضايا 
املنطقة والعالم.

 دعم مسيرة التضامن الخليجــي والعربي وأمن المنطقـــــة واستقــــرارها

 تنسيق مواقــــــف البلــــــدين تجاه القضــــــايا محــــــل االهتمــــــــام المشتــــــرك

خبراء لـ»           «: زيارة رئيس الدولة إلى السلطنة تعمق العالقات وتدعم مسيرة التضامن

اإلمــارات وُعمـان.. 
ركيــــزة أساسية للتعــــاون الخليجـــــي

أحمد مراد )القاهرة(

اعتبر خبراء ودبلوماسيون الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة »حفظه الله« إلى سلطنة ُعمان، تشكل دفعة 

قوية لدعم العالقات بين البلدين، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون والشراكة 

الشاملة في مختلف المجاالت االقتصادية والسياسية والدبلوماسية 

والتنموية.

وتوقع الخبراء في تصريحات لـ»االتحاد« أن تسفر هذه الزيارة عن نتائج في 

غاية األهمية ال سيما فيما يتعلق بتعميق جسور التعاون بين البلدين، فضاًل 

عن أنها تشكل قاعدة صلبة لتأكيد وبناء المواقف المتقاربة، بشكل يدعم 

مسيرة التضامن الخليجي والعربي، وأمن المنطقة واستقرارها، ويخدم مصالح 

الشعبين الشقيقين.

 أهمية كبيرة للزيارة 
في ضوء المكانة العالمية 

لإلمارات وعمان

مشروعات مشتركة  
أسهمت في ترسيخها 

وتعزيز العالقات

دفعة قوية لدعم العالقات على المستويات 
السياسيــــــــــــة والثقـــافيـــــــــــة واالقتصــــــــــاديـــــــــــــة

أوضح السفير السيد شلبي مساعد وزير الخارجية المصري سابقًا، لـ»االتحاد« أن سياسة حسن الجوار ُتعتبر من أهم وأبرز 
أسباب نجاح سلطنة ُعمان، األمر الذي جعلها واحدة من الدول المؤثرة والمحورية في منطقة الشرق األوسط.

وأكد أن السياسة الخارجية للسلطنة تقوم على ثوابت ومبادئ التعايش السلمي، وحسن الجوار، والسعي نحو تعميق أوجه 
التعاون الدولي في مختلف المجاالت، وقد ضربت المثل والقدوة في االلتزام بسياسة الحياد، وعدم التدخل في الشؤون 

الداخلية للدول، األمر الذي جعلها دولة صديقة لغالبية دول العالم، وتسعى جميع القوى العالمية إلى إقامة عالقات شراكة 
استراتيجية معها.

وأشاد السفير شلبي بالدور البارز الذي لعبته سلطنة ُعمان في حل الخالفات بالطرق السلمية سواء على المستوى الدولي أو 
اإلقليمي. وأكد على حرص السلطنة على االلتزام بسياسة التعاون الفاعل مع منظمة األمم المتحدة من أجل تحقيق السلم 
واألمن الدوليين، ونشر الرخاء االقتصادي في العالم، األمر الذي ينظر إليه بعين االحترام والتقدير، ويحافظ على الموقع 

الدولي المتميز الذي تشغله السلطنة بين مؤسسات وهيئات المجتمع الدولي.

دولة مؤثرة ومحورية في الشرق األوسط

وسيط مهم
وأكدت الدكتورة نورهان الشيخ 

أستاذ العلوم السياسية باجلامعة 
األميركية بالقاهرة، يف تصريحات 

لـ»االحتاد« أن سلطنة ُعمان حتظى 
مبكانة دولية مرموقة، حيث تنظر 

إليها القوى العاملية الكبرى باعتبارها 
وسيطًا مهمًا وشريكًا استراتيجيًا يف 
منطقة الشرق األوسط، بعد تاريخ 

طويل حافل ببناء عالقات قوية مع 
مختلف القوى العاملية على أساس 

من االحترام، وااللتزام مببادئ حسن 
اجلوار وسياسة احلياد.

وأوضحت أن جاللة السلطان هيثم 
بن طارق آل سعيد بدأ عهده 

بالتأكيد على مالمح السياسة 
اخلارجية املتزنة للسلطنة، وأهمها 
استمرار عالقات الصداقة والتعاون 

مع جميع دول العالم، واحترام 
املواثيق والقوانني واالتفاقيات التي 
وقعتها مع مختلف الدول واملنظمات 

الدولية واإلقليمية، وعلى املستوى 
االقتصادي، قادت سياسة احلياد 

وحسن اجلوار سلطنة ُعمان إلى 
إقامة شراكات وعالقات جتارية 

واستثمارية مع مختلف دول العالم.

سفير سلطنة عمان لدى الدولة في حوار مع »            «:

زيـــــــارة محمد بن زايد تــدفــــع 

بالعــالقات إلــــى آفـــاق أرحـــــب

يسرى عادل )أبوظبي(

أكد الدكتور أحمد بن هالل بن سعود 
البوسعيدي، سفير سلطنة ُعمان لدى دولة 

اإلمارات، أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه اهلل، 

ولقاءه بأخيه صاحب اجلاللة السلطان هيثم 
بن طارق، حفظه اهلل، تكتسب أهمية كبيرة 
وتدفع بالعالقات نحو آفاق أرحب يف جميع 

املجاالت. 
وقال السفير يف حوار خاص مع »االحتاد«: إن 

الزيارة تدفع العالقات الوثيقة بني البلدين 
الشقيقني خطوات واسعة نحو تعزيز التعاون 

يف جميع املجاالت، وكذلك تبادل وجهات النظر 
يف مختلف القضايا اإلقليمية والدولية ذات 

االهتمام املشترك.
وشدد السفير العماني على أن العالقات 

األخوية بني دولة اإلمارات وسلطنة عمان هي 
عالقات إستراتيجية راسخة، ومنوذج ملا ينبغي 

أن تكون عليه العالقات بني األشقاء، أّسس 
نهجها املغفور لهما بإذن اهلل تعالى الشيخ زايد 

لطان قابوس بن سعيد. بن سلطان آل نهيان والُسّ
وقال: إن »العالقات بني البلدين الشقيقني 

تشهد مزيدًا من االرتقاء، يف ظل القيادتني 
احلكيمتني، وحرصهما املستمر على تعميقها، 

وتطوير التعاون يف املجاالت كافة، مبا يعود 
بالنفع على البلدين والشعبني الشقيقني«.

وقال الدكتور أحمد بن هالل البوسعيدي: إن 
»سلطنة عمان ثاني أكبر شريك جتاري خليجي 

لدولة اإلمارات«، مضيفًا: »تستحوذ دولة 
اإلمارات على أكثر من 40 يف املئة من مجمل 

واردات سلطنة ُعمان من العالم، وتستأثر بنحو 
20 يف املئة من صادراتها إلى األسواق الدولية«.
وتابع: إن »السلطنة تستحوذ على 20 يف املئة 

من إجمالي جتارة دولة اإلمارات العربية 
املتحدة مع دول مجلس التعاون اخلليجي«. 

ُعمــــان.. حكمة وتــــوازن وحسن جــوار
نمو

الدكتور أحمد بن هالل 
البوسعيدي نّوه إلى أن 
التبادل التجاري غير 

النفطي بني اإلمارات وُعمان 
حقق منوًا بنسبة 9 يف املئة 

خالل عام 2021 مقارنة 
بعام 2020، ومبتوسط منو 
10 يف املئة خالل السنوات 

اخلمس األخيرة، حيث ارتفع 
إجمالي التبادل التجاري 

بني البلدين إلى حوالي 52.5 
مليار درهم )5.5 مليار ريال 

عماني( عام 2021.
ويعمل البلدان على 

تعزيز األنشطة التجارية 
واالستثمارية بينهما، 

وتنمية الشراكة يف العديد 
من القطاعات االقتصادية 

احليوية، مبا فيها قطاع 
الطاقة، والطاقة املتجددة، 

وريادة األعمال. 
ويتقاسم البلدان موروثًا 
ثقافيًا مشتركًا من فنون 

وآداب، شكلت هوية ثقافية 
متجانسة لشعبيهما، 

وجلميع شعوب منطقة 
اخلليج العربي، فيما تنعكس 

العادات والتقاليد املشتركة 
بني الشعبني على الكثير من 

املفردات يف الشعر والنثر 
والقصة واملوروث الشفهي 

واألمثال واملرويات الشعبية. 
وتزداد الروابط الثقافية 

واالجتماعية بني اإلمارات 
وسلطنة ُعمان تداخاًل 
وعمقًا بدرجات كبيرة.

العالقات بين البلدين الشقيقين تشهد مزيــدًا 
مـــــــن االرتقــــاء في ظــــل القيادتيـــــن الحكيمتيـن

عالقـــــات اإلمـــــارات والسلطنــــــة نمـــــوذج لمـــــا 
ينبغــــــــــي أن تكـــــــــــون عليــــــــــــه بيـــــــــــن األشقــــــــــاء

تبــــــادل وجهات النظــــر فـــــي مختلـــــف القضـايـا 
اإلقليمية والدولية ذات االهتمـــام المشتـــرك

خطوات واسعة 
نحو تعزيز 
التعاون 

بين البلدين في 
جميع المجاالت



أخوية عالقات 
بين  ــمــوقــعــة  ال االتــفــاقــيــات  وتـــأتـــي 
األخــويــة  الــعــاقــات  إطـــار  فــي  البلدين 
الشقيقين  والشعبين  البلدين  تربط  التي 
ــى وشـــائـــج الــقــربــى  ــكــز عــل ــرت والـــتـــي ت
وصات المودة واألسرة الواحدة وحسن 
الجوار، وعلى امتداد السنوات الماضية 
اســتــطــاعــت الــعــاقــات االســتــراتــيــجــيــة 
أن  الــبــلــديــن  تجمع  الــتــي  والــمــصــيــريــة 
األخوي  العمل  من  مميزاً  نموذجاً  تقدم 
مــن أجــل صــيــاغــة نــهــج شــامــل وواضــح 
والتفاعل  التعامل  على  قـــادر  ــخ  وراسـ
الحاضر  متطلبات  مــع  وإيجابية  بقوة 
وقد  أفــضــل،  مستقبل  نحو  واالنــطــاق 
كافة،  المجاالت  إلى  التعاون  هذا  أدى 
بتحقيق  البلدين  لمواطني  يسمح  بما 
والعمل  والتعاون  التاحم  من  المزيد 
اســتــثــمــاراً  بلديهما  لــصــالــح  المستمر 
للمحافظة  المتاحة  اإلمكانيات  لمختلف 
وتحقيق  واســتــقــرارهــمــا  امنهما  عــلــى 

رفاهيتهما. 

للتعاون عليا  لجنة   
اللجنة  إنــشــاء  تــم  للجهود  وتــعــزيــزاً   
المشتركة انطاقاً من رغبة كا البلدين 
ــاون الــفــعــال  ــع ــت فــي تــطــويــر وتــعــزيــز ال
المتبادلة  المصلحة  مبدأ  على  بينهما 
الــمــجــاالت،  مختلف  فــي  والــمــشــتــركــة 
البلدين،  قــيــادتــي  لتوجيهات  وتنفيذاً 
العليا  اللجنة  إنــشــاء  عــن  ــان  اإلعـ تــم 
اإلمــارات  دولــة  بين  للتعاون  المشتركة 
في  ُعــمــان  وسلطنة  المتحدة  العربية 

مايو عام 1991.
وقد بدأت أول اجتماعاتها في نوفمبر 
من عام 1991، وشملت مجاالت التعاون 
اآللي  الربط  مجال  في  »التعاون  اآلتية: 
النقل  في  التعاون  البرية،  المنافذ  في 
في  التعاون  والبضائع،  للركاب  البري 
مجال  في  التعاون  المال،  أسواق  مجال 
مجال  في  التعاون  المستهلك،  حماية 
ــتــعــاون فــي مجال  ال الــبــحــريــة،  الــبــيــئــة 
مجال  في  التعاون  الكهربائي،  الربط 
الــطــيــران الــمــدنــي، الــتــعــاون فــي مجال 
المجال  في  التعاون  المدنية،  الخدمة 

التربوي، والتعاون في مجال الصحة. 

زيـــارة الشيــــخ زايـــد إلـــى سلطنـــة عمــــان

فـي 1991 نقطة انطالق جديدة للعالقات

عـــالقـــــــات استراتيجيــــــة ومصيــريـــــة 
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علــى طـــريـــق المستقبــــــل
اإلمـــارات وُعمــــان 

إبراهيم سليم )أبوظبي(

تعتبر العالقات الثنائية بين دولة اإلمارات العربية 

المتحدة وشقيقتها سلطنة ُعمان وعلى 

امتداد أكثر من أربعة عقود نموذجًا يحتذى به 

لما ينبغي أن تكون عليه العالقات بين األشقاء، 

سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية، عالقة البلدين 

تجسد وحدة المصير، وخالل السنوات الماضية 

قدمت القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين 

اإلرادة القوية والدعم المتواصل لدفع العالقات 

العميقة والراسخة بينهما إلى آفاق رحبة 

تضعها في مرتبة العالقات الخاصة والمتميزة 

على مختلف المستويات، األمر الذي عكس 

مستوى من التميز والرقي قلما تتصف به 

العالقات بين الدول.

اللجنـــــة العليــــــا 
المشتــــــــركـــــــــــة 
تعــــزز التعــــــاون 
بيــــــن البلـــديـــــن

الشقيقني  الشعبني  بني  العالقة  تتسم 
تبادل  إلى  والصالبة، إضافة  باملتانة 

التطورات  النظر حول  وجهات 
املستويات  على  الراهنة  واملستجدات 

والقضايا  والدولية،  والعربية  اخلليجية 
املشترك، مدفوعة  ذات االهتمام 

التاريخ باجلوار  بعالقات ضاربة يف عمق 
االجتماعية  واالمتدادات  واملصاهرة 

األزمنة. عبر  الغنية 
التي قام  التاريخية  الزيارة  وجسدت 

بها املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان »طيب اهلل ثراه« إلى سلطنة ُعمان 

1991، نقطة انطالق جديدة يف  يف عام 
الشقيقني،  للبلدين  األخوية  العالقات 

ومتخض عنها عدد من االتفاقيات 
أبناء  ثمارها  وليجني  للتعاون،  املعززة 

الشعبني حتى اآلن، وأكد املغفور له 
على ما يكنه وشعب اإلمارات للشعب 

الُعماني من أخوة صادقة وحميمة، 
وأكد  قابوس،  للسلطان  عميق  وتقدير 

يف حينها أن دولة اإلمارات تعتبر التقدم 
تقدم  السلطنة  تشهده  الذي  والرخاء 

السلطنة  وأن ما حتققه  ولشعبنا  لنا 
من إجنازات عظيمة يعود باخلير على 
السلطنة  يف  بإخوتنا  وتربطنا  اجلميع، 

التاريخية، يف املاضي  الروابط  أوثق 
عميقة  روابط  وهي  واملستقبل،  واحلاضر 

البلدين احلريصني على  اجلذور بني 
ملا فيه  التعاون بينهما  توثيق عرى 

للشعبني. فائدة 

تــــاريــــــــــخ
مشترك 

لهما،  املغفور  وضع 
تعالى،  اهلل  بإذن 

بن  زايد  الشيخ 
نهيان  آل  سلطان 

»طيب اهلل ثراه«، 
قابوس  والسلطان 

قوية  أسسًا 
املشترك  للتعاون 

والعالقات 
بني  الوطيدة 

البلدين، 
وترسخت 

السنني  عبر 
األخوة  أواصر 

بني  واحملبة 
البلدين  شعبي 

 ، لشقيقني ا
من  انطالقًا 

القربى  وشائج 
املشترك  والتاريخ 

اجلوار. وحسن 

نهج األخوة

آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  لهما  املغفور  آمن 
قابوس،  والسلطان  ثراه«،  اهلل  »طيب  نهيان 

األخوة  نهج  على  املبنية  العالقات،  بأن 
األجيال،  ثمارها  ويتوارث  األبد،  إلى  تبقى 
أخوة  بعالقات  الكبيران،  الراحالن  فارتبط 

الواقع،  أرض  على  جتسدت  وتعاون  وصداقة 
يف  والُعمانيون  اإلماراتيون  يتشارك  حيث 

الشعبني  من  كل  ويعبر  الوطنية،  االحتفاالت 

هذه  يف  اآلخر  للشعب  ومحبته  سعادته  عن 
املتينة  األخوة  لعالقة  جتسيدًا  االحتفاالت، 

عقود. منذ  لها  أسسا  والتي  بينهما، 
الوثيقة  التاريخية  العالقات  واتسمت 

والعمق،  باملتانة  والشعبني،  البلدين  بني 
املشترك  والتنسيق  التعاون  تعزيز  مستهدفًة 
املثلى  الصورة  تعكس  والتي  كافة،  املجاالت  يف 

مجلس  دول  بني  الوثيق  التعاون  لعالقات 

لتحقيق  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون 
الكرمية  احلياة  وتوفير  املشتركة،  املصالح 

بل  الصعد،  مختلف  على  لشعوبها  والرخاء 
صفو  يعكر  شيء  أي  من  األجيال  وحماية 

أدل على ذلك من  العالقات، وليس  هذه 
اإلمارات  بني  حدود  ترسيم  اتفاقية  توقيع 

.1999 وعمان يف عام 

نهج شامل وراسخ قادر على التعامل مع متطلبات الحاضر واالنطالق نحو مستقبل أفضل

تتســـم العالقـــة بيـــن 
الشعبين الشقيقين 
بالمتـــانــــة والصالبــــة



أخوية عالقات 
بين  ــمــوقــعــة  ال االتــفــاقــيــات  وتـــأتـــي 
األخــويــة  الــعــاقــات  إطـــار  فــي  البلدين 
الشقيقين  والشعبين  البلدين  تربط  التي 
ــى وشـــائـــج الــقــربــى  ــكــز عــل ــرت والـــتـــي ت
وصات المودة واألسرة الواحدة وحسن 
الجوار، وعلى امتداد السنوات الماضية 
اســتــطــاعــت الــعــاقــات االســتــراتــيــجــيــة 
أن  الــبــلــديــن  تجمع  الــتــي  والــمــصــيــريــة 
األخوي  العمل  من  مميزاً  نموذجاً  تقدم 
مــن أجــل صــيــاغــة نــهــج شــامــل وواضــح 
والتفاعل  التعامل  على  قـــادر  ــخ  وراسـ
الحاضر  متطلبات  مــع  وإيجابية  بقوة 
وقد  أفــضــل،  مستقبل  نحو  واالنــطــاق 
كافة،  المجاالت  إلى  التعاون  هذا  أدى 
بتحقيق  البلدين  لمواطني  يسمح  بما 
والعمل  والتعاون  التاحم  من  المزيد 
اســتــثــمــاراً  بلديهما  لــصــالــح  المستمر 
للمحافظة  المتاحة  اإلمكانيات  لمختلف 
وتحقيق  واســتــقــرارهــمــا  امنهما  عــلــى 

رفاهيتهما. 

للتعاون عليا  لجنة   
اللجنة  إنــشــاء  تــم  للجهود  وتــعــزيــزاً   
المشتركة انطاقاً من رغبة كا البلدين 
ــاون الــفــعــال  ــع ــت فــي تــطــويــر وتــعــزيــز ال
المتبادلة  المصلحة  مبدأ  على  بينهما 
الــمــجــاالت،  مختلف  فــي  والــمــشــتــركــة 
البلدين،  قــيــادتــي  لتوجيهات  وتنفيذاً 
العليا  اللجنة  إنــشــاء  عــن  ــان  اإلعـ تــم 
اإلمــارات  دولــة  بين  للتعاون  المشتركة 
في  ُعــمــان  وسلطنة  المتحدة  العربية 

مايو عام 1991.
وقد بدأت أول اجتماعاتها في نوفمبر 
من عام 1991، وشملت مجاالت التعاون 
اآللي  الربط  مجال  في  »التعاون  اآلتية: 
النقل  في  التعاون  البرية،  المنافذ  في 
في  التعاون  والبضائع،  للركاب  البري 
مجال  في  التعاون  المال،  أسواق  مجال 
مجال  في  التعاون  المستهلك،  حماية 
ــتــعــاون فــي مجال  ال الــبــحــريــة،  الــبــيــئــة 
مجال  في  التعاون  الكهربائي،  الربط 
الــطــيــران الــمــدنــي، الــتــعــاون فــي مجال 
المجال  في  التعاون  المدنية،  الخدمة 

التربوي، والتعاون في مجال الصحة. 

زيـــارة الشيــــخ زايـــد إلـــى سلطنـــة عمــــان

فـي 1991 نقطة انطالق جديدة للعالقات

عـــالقـــــــات استراتيجيــــــة ومصيــريـــــة 
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علــى طـــريـــق المستقبــــــل
اإلمـــارات وُعمــــان 

إبراهيم سليم )أبوظبي(

تعتبر العالقات الثنائية بين دولة اإلمارات العربية 

المتحدة وشقيقتها سلطنة ُعمان وعلى 

امتداد أكثر من أربعة عقود نموذجًا يحتذى به 

لما ينبغي أن تكون عليه العالقات بين األشقاء، 

سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية، عالقة البلدين 

تجسد وحدة المصير، وخالل السنوات الماضية 

قدمت القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين 

اإلرادة القوية والدعم المتواصل لدفع العالقات 

العميقة والراسخة بينهما إلى آفاق رحبة 

تضعها في مرتبة العالقات الخاصة والمتميزة 

على مختلف المستويات، األمر الذي عكس 

مستوى من التميز والرقي قلما تتصف به 

العالقات بين الدول.

اللجنـــــة العليــــــا 
المشتــــــــركـــــــــــة 
تعــــزز التعــــــاون 
بيــــــن البلـــديـــــن

الشقيقني  الشعبني  بني  العالقة  تتسم 
تبادل  إلى  والصالبة، إضافة  باملتانة 

التطورات  النظر حول  وجهات 
املستويات  على  الراهنة  واملستجدات 

والقضايا  والدولية،  والعربية  اخلليجية 
املشترك، مدفوعة  ذات االهتمام 

التاريخ باجلوار  بعالقات ضاربة يف عمق 
االجتماعية  واالمتدادات  واملصاهرة 

األزمنة. عبر  الغنية 
التي قام  التاريخية  الزيارة  وجسدت 

بها املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان »طيب اهلل ثراه« إلى سلطنة ُعمان 

1991، نقطة انطالق جديدة يف  يف عام 
الشقيقني،  للبلدين  األخوية  العالقات 

ومتخض عنها عدد من االتفاقيات 
أبناء  ثمارها  وليجني  للتعاون،  املعززة 

الشعبني حتى اآلن، وأكد املغفور له 
على ما يكنه وشعب اإلمارات للشعب 

الُعماني من أخوة صادقة وحميمة، 
وأكد  قابوس،  للسلطان  عميق  وتقدير 

يف حينها أن دولة اإلمارات تعتبر التقدم 
تقدم  السلطنة  تشهده  الذي  والرخاء 

السلطنة  وأن ما حتققه  ولشعبنا  لنا 
من إجنازات عظيمة يعود باخلير على 
السلطنة  يف  بإخوتنا  وتربطنا  اجلميع، 

التاريخية، يف املاضي  الروابط  أوثق 
عميقة  روابط  وهي  واملستقبل،  واحلاضر 

البلدين احلريصني على  اجلذور بني 
ملا فيه  التعاون بينهما  توثيق عرى 

للشعبني. فائدة 

تــــاريــــــــــخ
مشترك 

لهما،  املغفور  وضع 
تعالى،  اهلل  بإذن 

بن  زايد  الشيخ 
نهيان  آل  سلطان 

»طيب اهلل ثراه«، 
قابوس  والسلطان 

قوية  أسسًا 
املشترك  للتعاون 

والعالقات 
بني  الوطيدة 

البلدين، 
وترسخت 

السنني  عبر 
األخوة  أواصر 

بني  واحملبة 
البلدين  شعبي 

 ، لشقيقني ا
من  انطالقًا 

القربى  وشائج 
املشترك  والتاريخ 

اجلوار. وحسن 

نهج األخوة

آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  لهما  املغفور  آمن 
قابوس،  والسلطان  ثراه«،  اهلل  »طيب  نهيان 

األخوة  نهج  على  املبنية  العالقات،  بأن 
األجيال،  ثمارها  ويتوارث  األبد،  إلى  تبقى 
أخوة  بعالقات  الكبيران،  الراحالن  فارتبط 

الواقع،  أرض  على  جتسدت  وتعاون  وصداقة 
يف  والُعمانيون  اإلماراتيون  يتشارك  حيث 

الشعبني  من  كل  ويعبر  الوطنية،  االحتفاالت 

هذه  يف  اآلخر  للشعب  ومحبته  سعادته  عن 
املتينة  األخوة  لعالقة  جتسيدًا  االحتفاالت، 

عقود. منذ  لها  أسسا  والتي  بينهما، 
الوثيقة  التاريخية  العالقات  واتسمت 

والعمق،  باملتانة  والشعبني،  البلدين  بني 
املشترك  والتنسيق  التعاون  تعزيز  مستهدفًة 
املثلى  الصورة  تعكس  والتي  كافة،  املجاالت  يف 

مجلس  دول  بني  الوثيق  التعاون  لعالقات 

لتحقيق  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون 
الكرمية  احلياة  وتوفير  املشتركة،  املصالح 

بل  الصعد،  مختلف  على  لشعوبها  والرخاء 
صفو  يعكر  شيء  أي  من  األجيال  وحماية 

أدل على ذلك من  العالقات، وليس  هذه 
اإلمارات  بني  حدود  ترسيم  اتفاقية  توقيع 

.1999 وعمان يف عام 

نهج شامل وراسخ قادر على التعامل مع متطلبات الحاضر واالنطالق نحو مستقبل أفضل

تتســـم العالقـــة بيـــن 
الشعبين الشقيقين 
بالمتـــانــــة والصالبــــة
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أكبر شريك  اإلمــارات  دولة  وتُعد   
مستوى  على  ُعمان  لسلطنة  تجاري 
العالم، وأكبر مصّدر إلى ُعمان وأكبر 
مستورد منها، وتستحوذ على أكثر من 
من  ُعمان  واردات  مجمل  من   %40
العالم، فيما تستأثر بنحو 20% من 
صادرات ُعمان إلى األسواق العالمية.

مستثمر  أكبر  ــارات  اإلمـ تُعد  كما 
عالمي  مستثمر  أكبر  وثالث  عربي 
من  بأكثر  وتسهم  ُعمان،  سلطنة  في 
8.2% من إجمالي رصيد االستثمار 
وبلغت  ُعمان،  في  المباشر  األجنبي 
الــقــيــمــة اإلجــمــالــيــة لــاســتــثــمــارات 
المتبادلة بين البلدين 15 مليار درهم 
واألنشطة  القطاعات  جميع  تشمل 
لبيانات  وفــقــاً  تقريباً،  االقتصادية 

وزارة االقتصاد.

بيئة جاذبة
ــد  ــال أحــم ــ ــمـ ــ وقـــــــال رجـــــل األعـ
مجموعة  رئــيــس  الــمــزروعــي،  خلف 
رئــيــس جمعية  ــائــب  ون ــزروعــي،  ــم ال
االستثمارية  البيئة  إن  المقاولين، 
ومشجعة  جــاذبــة  ُعــمــان  سلطنة  فــي 
إلى  اإلماراتيين، مشيراً  للمستثمرين 
اإليجابية  العوامل  من  العديد  وجود 
مع  بالسلطنة  لاستثمار  المشجعة 
لقطاع  المقدمة  التسهيات  تــنــوع 

األعمال. 
وتوقع المزروعي أن تشهد العاقات 
من  مزيداً  البلدين  بين  االقتصادية 
الزخم خال الفترة المقبلة، في ظل 
تعزيز  على  الدولتين  قــيــادة  حــرص 
ــق الــتــعــاون فــي الــمــجــاالت كافة،  أف
أن الــعــاقــات اإلمــاراتــيــة  مــوضــحــاً 
الُعمانية تتميز بطبيعة خاصة في ظل 
الروابط التاريخية، والتقارب الشعبي 
الــتــقــارب  عــن  فــضــًا  والمجتمعي، 
من  المزيد  يوفر  والــذي  الجغرافي، 
الوقت والجهد والتكاليف فيما يتعلق 
والسياح،  المستثمرين  تنقل  بسهولة 

فضًا عن سهولة نقل البضائع.

توفر  الــعــوامــل  هـــذه  أن  ــاف  وأضــ
ــدة لــرجــال  ــ فــرصــاً اســتــثــمــاريــة واع
بالسلطنة،  ــن  ــي ــي اإلمــارات األعـــمـــال 
موضحاً أن مجموعة المزروعي لديها 
ُعمان،  بسلطنة  متنوعة  استثمارات 

السيما بمجال األلبان والعصائر.
ولفت المزروعي إلى وجود العديد 
بين  المشترك  الــتــعــاون  فــرص  مــن 
ــارات وُعــمــان فــي الــعــديــد من  ــ اإلمـ
والطاقة  اإلنشاءات  منها  المجاالت، 

والسياحة وغيرها.

رافد سياحي
مهماً  رافــداً  ُعمان  سلطنة  وتشكل 
اإلمارات  دولة  في  السياحي  للقطاع 
الرئيسة  اإلقليمية  ــواق  األسـ وأحــد 
المنشآت  استقبلت  حيث  للسياحة، 
عام  فــي  اإلمـــارات  بــدولــة  الفندقية 
نــزيــل  ألـــف   256 مـــن  ــر  ــث أك  2021
الشقيقة،  ُعمان  سلطنة  من  فندقي 
مؤشر  فــي   ،2020 عــن   %32 بنمو 
إضافي على عودة النشاط السياحي 

والتجاري إلى مساره اإليجابي.
وجهة  المقابل  في  السلطنة  وتمثل 

والمقيمين  المواطنين  للسياح  رئيسة 
في دولة اإلمــارات، لما تتمتع به من 
وجــاذبــة،  فــريــدة  سياحية  مــقــومــات 
ــواق  ــ ــم األسـ ــ ــل اإلمـــــــارات أه ــث ــم وت
السلطنة؛  إلــى  للسياحة  الــمــصــدرة 
شبكات  عبر  الوصول  لسرعة  نظراً 
طــيــران مــمــيــزة، فــضــًا عــن السفر 
المدن  من  ُعمان  إلى  السريع  البري 
المنافذ  من  العديد  عبر  اإلماراتية 
مايين  عبور  تشهد  التي  الحدودية 

الزوار القادمين في كا االتجاهين.
واصلت  الماضية،  األعــوام  وخــال 
نموها  البلدين  بين  السياحة  حركة 
المطرد مدفوعة بحركة الطيران التي 
تربط بينهما، حيث تنظم العديد من 
الناقات اإلماراتية رحات يومية إلى 
مسقط وصالة وغيرهما من المدن 
السياحية في السلطنة، حيث بلغ عدد 
رحات الطيران األسبوعية المجدولة 
ما  السلطنة  إلى  اإلماراتية  للشركات 
بين 132 و137 رحلة أسبوعية من قبل 
»االتحاد  المحلية  الطيران  شركات 
ــران اإلمــــــارات«،  ــيـ ــران«، و»طـ ــطــي ــل ل

و»العربية للطيران«، و»فاي دبي«.

اإلمــارات أكبــر شريــك تجــاري وأضخم

مصـــــــــّدر ومســتـــــــورد للســلــطــنــــة

«: فرص متنوعة للتعاون االقتصادي رجال أعمال ومستثمرون لـ »

مـرحلـــة جـديــدة مـــن النمــــو

االستثمارات المشتركة بين اإلمارات وُعمان

حصة اإلمارات من إجمالي االستثمـــار 
األجنبــــــــي المبــاشــــــر فــــــي السلطنــــــة %8.2

البيئـة االستــثــمـــاريــة 
فــــــــــي ُعمـــــان تــوفـــــر ضمـــانـــــات 
قانــــــونيـــة وتشــــريعيــــة جـــــــــاذبة

رحلـــــة طيـــران أسبـوعيــــة مجـدولـــة 
للشركات اإلماراتية إلى السلطنة

ألف نزيل فندقي استقبلتهم اإلمارات 
مـــــن ُعمـــــان العــــــام الماضي بنمو %32 137256

)أبوظبي( الحجار  سيد 

العالقات  أن  أكد رجال أعمال ومستثمرون، 

تشهد  ُعمان  وسلطنة  اإلمارات  بين  االقتصادية 

الفترة، في  إيجابية ملحوظة خالل هذه  تطورات 

العالقات  الدولتين على تعزيز  ظل حرص قيادة 

مقدمتها  وفي  كافة،  المجاالت  في  المشتركة 

الفترة  تشهد  أن  متوقعين  االقتصادي،  المجال 

ما  المشتركة،  االستثمارات  من  المزيد  المقبلة 

االقتصادية  الشراكة  وتقوية  ترسيخ  في  يسهم 

البلدين. بين  القائمة 

لـ »االتحاد«، إن هناك فرصًا استثمارية  وقال هؤالء 

اإلمارات  من  المستثمرين  بين  للشراكة  واعدة 

التحتية  البنية  وُعمان في مجاالت عدة، منها 

والتجزئة  والسياحة  اللوجستية  والخدمات  والنقل 

الغذائي والزراعة، في ظل  والعقارات واألمن 

التي تساعد على نمو  العوامل  العديد من  توفر 

البلدين. بين  المشتركة  االستثمارات 

الجروان:
آفاق واعدة 

للعالقات 
االقتصادية 
بين البلدين

 قال جمال اجلروان األمني 
العام لـ»مجلس اإلمارات 

للمستثمرين باخلارج«، إن 
زيارة صاحب السمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان، 
رئيس الدولة، حفظه 

اهلل، ولقاءه بأخيه صاحب 
اجلاللة السلطان هيثم بن 
طارق بن تيمور آل سعيد، 

سلطان عمان، تكتسب 
أهمية كبيرة، وسوف تدفع 
العالقات بني الدولتني إلى 

أفق أوسع يف كافة املجاالت، 
ويف مقدمتها املجال 

االقتصادي.
وأوضح اجلروان لـ »االحتاد« 

أن االستثمارات اإلماراتية 
يف عمان شهدت منوًا 

ملحوظًا خالل السنوات 
األخيرة، وهناك العديد من 
املشاريع اإلماراتية الناجحة 

وذات األثر الكبير على 
املجتمع العماني، متوقعًا أن 

تشهد الفترة املقبلة املزيد 
من الزخم فيما يتعلق بنمو 

هذه االستثمارات، السيما 
يف ظل حرص السلطنة على 

تسهيل االستثمار وإصدار 
العديد من القوانني اجلاذبة 

للمستثمرين.
ولفت إلى وجود فرص 

استثمارية واعدة يف 
سلطنة عمان بالعديد 
من القطاعات، السيما 

السياحة، واخلدمات 
اللوجستية، والبترول 

والغاز، والطاقة املتجددة، 
واألمن الغذائي، 

والتكنولوجيا الرقمية، 
واخلدمات املالية، موضحا 

أن عمان متتاز بطبيعة 
خالبة ما يجعلها جاذبة 

للسياح العرب، وهو ما يوفر 
فرصا متميزة للشراكة بني 

البلدين يف املجال السياحي.
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، وبن حم، 

ومجموعة جمعة املاجد، 
وماجد الفطيم، وناصر عبد 

اللطيف السركال.
وذكر اجلروان أن 

االستثمارات اإلماراتية يف 
اخلارج تتوزع على 4 فئات 
تقريبًا، حيث تركز الفئة 

األولى على دول اخلليج 
ودول اجلوار، حيث تعد 
سلطنة عمان يف مرتبة 

متقدمة يف قائمة أولويات 
املستثمرين اإلماراتيني، 

السيما يف ظل توافر 
العديد من عوامل اجلذب 

بالسلطنة، ويف مقدمتها 
االستقرار السياسي 

واالقتصادي، واستقرار 
العملة بعمان.

تعزيز العالقات

قال سعيد سلطان بن راشد الظاهري، 
عضو مجلس إدارة غرفة جتارة وصناعة 

أبوظبي، إن العالقات االقتصادية بني 
اإلمارات وسلطنة ُعمان تشهد تطورات 

إيجابية ملحوظة، يف ظل حرص قيادتي 
الدولتني على تعزيز العالقات املشتركة 
إلى آفاق أرحب وأشمل، متوقعًا أن تشهد 

الفترة املقبلة املزيد من االستثمارات 
املشتركة بني الدولتني، ما يسهم يف ترسيخ 
وتقوية الشراكة االقتصادية القائمة بني 

البلدين.
وأوضح أن العالقات االقتصادية بني 

البلدين ترتكز على أسس قوية من املصالح 
املشتركة، الفتًا إلى تنوع االستثمارات 
اإلماراتية بسلطنة ُعمان بالعديد من 

القطاعات، مثل مراكز التسوق والتجارة 
ومواد البناء ومكونات السيارات والعقارات 

والصناعة، وغيرها، فضاًل عن تواجد 
املستثمرين الُعمانيني مبختلف القطاعات 

االقتصادية يف اإلمارات.
وُيقدر رصيد االستثمارات الُعمانية يف 
اإلمارات بنحو 3.1 مليار درهم، وتتركز 

باألساس 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.
وتزخر السلطنة مبقومات اقتصادية 

واستثمارية كبيرة، يساعدها يف ذلك 

موقعها اجلغرايف املهم وتنوعها املناخي 
وطبيعتها املتميزة، حيث يوجد تنسيق 

مشترك بني السلطنة ودولة اإلمارات 
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.

االستثمارات اإلماراتية 
بسلطنة ُعمان تتميز 
بالتنوع بالعديد من 

القطاعات

سعيد الظاهري

البيئة االستثمارية 
بعمان مستقرة 
ومشجعة لرجال 

األعمال اإلماراتيين

فردان الفردان

العالقات االقتصادية 
بين البلدين تشهد 

مزيدًا من الزخم 
والتطور

أحمد خلف المزروعي

االستثمـــارات الُعمانيــة بالدولـة تتـركـز 
في الصناعة واألنشطة المالية والبناء

دفعــة قويــة للعالقــات االقتصاديــة
بيــن البلـديــــن خــالل الفتـــرة المقبلــة

»دولفيــن للطاقــة« و»مبادلــة« أبــرز الشركــات اإلماراتيــة المستثمــرة في ُعمــاناإلمـــارات أكبـــر مستثمــــر عـربـــي بالسلطنـــة والثـالـــث علـــى المستـــوى العـالمـــي

أكد رجل األعمال فردان حسن الفردان، رئيس 
مجموعة فردان الفردان القابضة، أن سلطنة ُعمان 

تتميز بتوافر مناخ استثماري جاذب ومستقر، ما 
يشجع رجال األعمال اإلماراتيني على االستثمار 

يف السلطنة بالعديد من املجاالت مثل العقارات 
والتجزئة واالستثمار والسيارات وغيرها، موضحًا 

أن مجموعة الفردان لديها استثمارات متنوعة 
بعمان بعدة قطاعات.

وأوضح أن البيئة االستثمارية يف سلطنة عمان 
مستقرة، فضاًل عن توفر بيئة قانونية وتشريعية 

مستقرة وجاذبة، متوقعًا أن تشهد الفترة املقبلة 
املزيد من التعاون االستثماري بني اجلانيني، 

يف ظل حرص الدولتني على تعزيز األنشطة 
التجارية واالستثمارية بينهما، وتنمية الشراكات 

االقتصادية يف العديد من القطاعات، ويف مقدمتها 
الطاقة، والطاقة املتجددة، وحلول املياه واخلدمات 
املالية، والدعم اللوجستي، واإلنشاءات، والعقارات، 

وريادة األعمال.
وُتعد دولة اإلمارات من أهم الشركاء التجاريني 

لسلطنة عمان، فقد بلغ حجم التبادل التجاري 
غير النفطي بني دولة اإلمارات وسلطنة ُعمان 

خالل العام املاضي 46 مليار درهم بنمو 9% مقارنة 
بعام 2020، وبلغ متوسط النمو يف جتارة البلدين 

خالل آخر 5 سنوات نحو %10.  

مناخ استثماري
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أكبر شريك  اإلمــارات  دولة  وتُعد   
مستوى  على  ُعمان  لسلطنة  تجاري 
العالم، وأكبر مصّدر إلى ُعمان وأكبر 
مستورد منها، وتستحوذ على أكثر من 
من  ُعمان  واردات  مجمل  من   %40
العالم، فيما تستأثر بنحو 20% من 
صادرات ُعمان إلى األسواق العالمية.

مستثمر  أكبر  ــارات  اإلمـ تُعد  كما 
عالمي  مستثمر  أكبر  وثالث  عربي 
من  بأكثر  وتسهم  ُعمان،  سلطنة  في 
8.2% من إجمالي رصيد االستثمار 
وبلغت  ُعمان،  في  المباشر  األجنبي 
الــقــيــمــة اإلجــمــالــيــة لــاســتــثــمــارات 
المتبادلة بين البلدين 15 مليار درهم 
واألنشطة  القطاعات  جميع  تشمل 
لبيانات  وفــقــاً  تقريباً،  االقتصادية 

وزارة االقتصاد.

بيئة جاذبة
ــد  ــال أحــم ــ ــمـ ــ وقـــــــال رجـــــل األعـ
مجموعة  رئــيــس  الــمــزروعــي،  خلف 
رئــيــس جمعية  ــائــب  ون ــزروعــي،  ــم ال
االستثمارية  البيئة  إن  المقاولين، 
ومشجعة  جــاذبــة  ُعــمــان  سلطنة  فــي 
إلى  اإلماراتيين، مشيراً  للمستثمرين 
اإليجابية  العوامل  من  العديد  وجود 
مع  بالسلطنة  لاستثمار  المشجعة 
لقطاع  المقدمة  التسهيات  تــنــوع 

األعمال. 
وتوقع المزروعي أن تشهد العاقات 
من  مزيداً  البلدين  بين  االقتصادية 
الزخم خال الفترة المقبلة، في ظل 
تعزيز  على  الدولتين  قــيــادة  حــرص 
ــق الــتــعــاون فــي الــمــجــاالت كافة،  أف
أن الــعــاقــات اإلمــاراتــيــة  مــوضــحــاً 
الُعمانية تتميز بطبيعة خاصة في ظل 
الروابط التاريخية، والتقارب الشعبي 
الــتــقــارب  عــن  فــضــًا  والمجتمعي، 
من  المزيد  يوفر  والــذي  الجغرافي، 
الوقت والجهد والتكاليف فيما يتعلق 
والسياح،  المستثمرين  تنقل  بسهولة 

فضًا عن سهولة نقل البضائع.

توفر  الــعــوامــل  هـــذه  أن  ــاف  وأضــ
ــدة لــرجــال  ــ فــرصــاً اســتــثــمــاريــة واع
بالسلطنة،  ــن  ــي ــي اإلمــارات األعـــمـــال 
موضحاً أن مجموعة المزروعي لديها 
ُعمان،  بسلطنة  متنوعة  استثمارات 

السيما بمجال األلبان والعصائر.
ولفت المزروعي إلى وجود العديد 
بين  المشترك  الــتــعــاون  فــرص  مــن 
ــارات وُعــمــان فــي الــعــديــد من  ــ اإلمـ
والطاقة  اإلنشاءات  منها  المجاالت، 

والسياحة وغيرها.

رافد سياحي
مهماً  رافــداً  ُعمان  سلطنة  وتشكل 
اإلمارات  دولة  في  السياحي  للقطاع 
الرئيسة  اإلقليمية  ــواق  األسـ وأحــد 
المنشآت  استقبلت  حيث  للسياحة، 
عام  فــي  اإلمـــارات  بــدولــة  الفندقية 
نــزيــل  ألـــف   256 مـــن  ــر  ــث أك  2021
الشقيقة،  ُعمان  سلطنة  من  فندقي 
مؤشر  فــي   ،2020 عــن   %32 بنمو 
إضافي على عودة النشاط السياحي 

والتجاري إلى مساره اإليجابي.
وجهة  المقابل  في  السلطنة  وتمثل 

والمقيمين  المواطنين  للسياح  رئيسة 
في دولة اإلمــارات، لما تتمتع به من 
وجــاذبــة،  فــريــدة  سياحية  مــقــومــات 
ــواق  ــ ــم األسـ ــ ــل اإلمـــــــارات أه ــث ــم وت
السلطنة؛  إلــى  للسياحة  الــمــصــدرة 
شبكات  عبر  الوصول  لسرعة  نظراً 
طــيــران مــمــيــزة، فــضــًا عــن السفر 
المدن  من  ُعمان  إلى  السريع  البري 
المنافذ  من  العديد  عبر  اإلماراتية 
مايين  عبور  تشهد  التي  الحدودية 

الزوار القادمين في كا االتجاهين.
واصلت  الماضية،  األعــوام  وخــال 
نموها  البلدين  بين  السياحة  حركة 
المطرد مدفوعة بحركة الطيران التي 
تربط بينهما، حيث تنظم العديد من 
الناقات اإلماراتية رحات يومية إلى 
مسقط وصالة وغيرهما من المدن 
السياحية في السلطنة، حيث بلغ عدد 
رحات الطيران األسبوعية المجدولة 
ما  السلطنة  إلى  اإلماراتية  للشركات 
بين 132 و137 رحلة أسبوعية من قبل 
»االتحاد  المحلية  الطيران  شركات 
ــران اإلمــــــارات«،  ــيـ ــران«، و»طـ ــطــي ــل ل

و»العربية للطيران«، و»فاي دبي«.

اإلمــارات أكبــر شريــك تجــاري وأضخم

مصـــــــــّدر ومســتـــــــورد للســلــطــنــــة

«: فرص متنوعة للتعاون االقتصادي رجال أعمال ومستثمرون لـ »

مـرحلـــة جـديــدة مـــن النمــــو

االستثمارات المشتركة بين اإلمارات وُعمان

حصة اإلمارات من إجمالي االستثمـــار 
األجنبــــــــي المبــاشــــــر فــــــي السلطنــــــة %8.2

البيئـة االستــثــمـــاريــة 
فــــــــــي ُعمـــــان تــوفـــــر ضمـــانـــــات 
قانــــــونيـــة وتشــــريعيــــة جـــــــــاذبة

رحلـــــة طيـــران أسبـوعيــــة مجـدولـــة 
للشركات اإلماراتية إلى السلطنة

ألف نزيل فندقي استقبلتهم اإلمارات 
مـــــن ُعمـــــان العــــــام الماضي بنمو %32 137256

)أبوظبي( الحجار  سيد 

العالقات  أن  أكد رجال أعمال ومستثمرون، 

تشهد  ُعمان  وسلطنة  اإلمارات  بين  االقتصادية 

الفترة، في  إيجابية ملحوظة خالل هذه  تطورات 

العالقات  الدولتين على تعزيز  ظل حرص قيادة 

مقدمتها  وفي  كافة،  المجاالت  في  المشتركة 

الفترة  تشهد  أن  متوقعين  االقتصادي،  المجال 

ما  المشتركة،  االستثمارات  من  المزيد  المقبلة 

االقتصادية  الشراكة  وتقوية  ترسيخ  في  يسهم 

البلدين. بين  القائمة 

لـ »االتحاد«، إن هناك فرصًا استثمارية  وقال هؤالء 

اإلمارات  من  المستثمرين  بين  للشراكة  واعدة 

التحتية  البنية  وُعمان في مجاالت عدة، منها 

والتجزئة  والسياحة  اللوجستية  والخدمات  والنقل 

الغذائي والزراعة، في ظل  والعقارات واألمن 

التي تساعد على نمو  العوامل  العديد من  توفر 

البلدين. بين  المشتركة  االستثمارات 

الجروان:
آفاق واعدة 

للعالقات 
االقتصادية 
بين البلدين

 قال جمال اجلروان األمني 
العام لـ»مجلس اإلمارات 

للمستثمرين باخلارج«، إن 
زيارة صاحب السمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان، 
رئيس الدولة، حفظه 

اهلل، ولقاءه بأخيه صاحب 
اجلاللة السلطان هيثم بن 
طارق بن تيمور آل سعيد، 

سلطان عمان، تكتسب 
أهمية كبيرة، وسوف تدفع 
العالقات بني الدولتني إلى 

أفق أوسع يف كافة املجاالت، 
ويف مقدمتها املجال 

االقتصادي.
وأوضح اجلروان لـ »االحتاد« 

أن االستثمارات اإلماراتية 
يف عمان شهدت منوًا 

ملحوظًا خالل السنوات 
األخيرة، وهناك العديد من 
املشاريع اإلماراتية الناجحة 

وذات األثر الكبير على 
املجتمع العماني، متوقعًا أن 

تشهد الفترة املقبلة املزيد 
من الزخم فيما يتعلق بنمو 

هذه االستثمارات، السيما 
يف ظل حرص السلطنة على 

تسهيل االستثمار وإصدار 
العديد من القوانني اجلاذبة 

للمستثمرين.
ولفت إلى وجود فرص 

استثمارية واعدة يف 
سلطنة عمان بالعديد 
من القطاعات، السيما 

السياحة، واخلدمات 
اللوجستية، والبترول 

والغاز، والطاقة املتجددة، 
واألمن الغذائي، 

والتكنولوجيا الرقمية، 
واخلدمات املالية، موضحا 

أن عمان متتاز بطبيعة 
خالبة ما يجعلها جاذبة 

للسياح العرب، وهو ما يوفر 
فرصا متميزة للشراكة بني 

البلدين يف املجال السياحي.
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، وبن حم، 

ومجموعة جمعة املاجد، 
وماجد الفطيم، وناصر عبد 

اللطيف السركال.
وذكر اجلروان أن 

االستثمارات اإلماراتية يف 
اخلارج تتوزع على 4 فئات 
تقريبًا، حيث تركز الفئة 

األولى على دول اخلليج 
ودول اجلوار، حيث تعد 
سلطنة عمان يف مرتبة 

متقدمة يف قائمة أولويات 
املستثمرين اإلماراتيني، 

السيما يف ظل توافر 
العديد من عوامل اجلذب 

بالسلطنة، ويف مقدمتها 
االستقرار السياسي 

واالقتصادي، واستقرار 
العملة بعمان.

تعزيز العالقات

قال سعيد سلطان بن راشد الظاهري، 
عضو مجلس إدارة غرفة جتارة وصناعة 

أبوظبي، إن العالقات االقتصادية بني 
اإلمارات وسلطنة ُعمان تشهد تطورات 

إيجابية ملحوظة، يف ظل حرص قيادتي 
الدولتني على تعزيز العالقات املشتركة 
إلى آفاق أرحب وأشمل، متوقعًا أن تشهد 

الفترة املقبلة املزيد من االستثمارات 
املشتركة بني الدولتني، ما يسهم يف ترسيخ 
وتقوية الشراكة االقتصادية القائمة بني 

البلدين.
وأوضح أن العالقات االقتصادية بني 

البلدين ترتكز على أسس قوية من املصالح 
املشتركة، الفتًا إلى تنوع االستثمارات 
اإلماراتية بسلطنة ُعمان بالعديد من 

القطاعات، مثل مراكز التسوق والتجارة 
ومواد البناء ومكونات السيارات والعقارات 

والصناعة، وغيرها، فضاًل عن تواجد 
املستثمرين الُعمانيني مبختلف القطاعات 

االقتصادية يف اإلمارات.
وُيقدر رصيد االستثمارات الُعمانية يف 
اإلمارات بنحو 3.1 مليار درهم، وتتركز 

باألساس 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.
وتزخر السلطنة مبقومات اقتصادية 

واستثمارية كبيرة، يساعدها يف ذلك 

موقعها اجلغرايف املهم وتنوعها املناخي 
وطبيعتها املتميزة، حيث يوجد تنسيق 

مشترك بني السلطنة ودولة اإلمارات 
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.

االستثمارات اإلماراتية 
بسلطنة ُعمان تتميز 
بالتنوع بالعديد من 

القطاعات

سعيد الظاهري

البيئة االستثمارية 
بعمان مستقرة 
ومشجعة لرجال 

األعمال اإلماراتيين

فردان الفردان

العالقات االقتصادية 
بين البلدين تشهد 

مزيدًا من الزخم 
والتطور

أحمد خلف المزروعي

االستثمـــارات الُعمانيــة بالدولـة تتـركـز 
في الصناعة واألنشطة المالية والبناء

دفعــة قويــة للعالقــات االقتصاديــة
بيــن البلـديــــن خــالل الفتـــرة المقبلــة

»دولفيــن للطاقــة« و»مبادلــة« أبــرز الشركــات اإلماراتيــة المستثمــرة في ُعمــاناإلمـــارات أكبـــر مستثمــــر عـربـــي بالسلطنـــة والثـالـــث علـــى المستـــوى العـالمـــي

أكد رجل األعمال فردان حسن الفردان، رئيس 
مجموعة فردان الفردان القابضة، أن سلطنة ُعمان 

تتميز بتوافر مناخ استثماري جاذب ومستقر، ما 
يشجع رجال األعمال اإلماراتيني على االستثمار 

يف السلطنة بالعديد من املجاالت مثل العقارات 
والتجزئة واالستثمار والسيارات وغيرها، موضحًا 

أن مجموعة الفردان لديها استثمارات متنوعة 
بعمان بعدة قطاعات.

وأوضح أن البيئة االستثمارية يف سلطنة عمان 
مستقرة، فضاًل عن توفر بيئة قانونية وتشريعية 

مستقرة وجاذبة، متوقعًا أن تشهد الفترة املقبلة 
املزيد من التعاون االستثماري بني اجلانيني، 

يف ظل حرص الدولتني على تعزيز األنشطة 
التجارية واالستثمارية بينهما، وتنمية الشراكات 

االقتصادية يف العديد من القطاعات، ويف مقدمتها 
الطاقة، والطاقة املتجددة، وحلول املياه واخلدمات 
املالية، والدعم اللوجستي، واإلنشاءات، والعقارات، 

وريادة األعمال.
وُتعد دولة اإلمارات من أهم الشركاء التجاريني 

لسلطنة عمان، فقد بلغ حجم التبادل التجاري 
غير النفطي بني دولة اإلمارات وسلطنة ُعمان 

خالل العام املاضي 46 مليار درهم بنمو 9% مقارنة 
بعام 2020، وبلغ متوسط النمو يف جتارة البلدين 

خالل آخر 5 سنوات نحو %10.  

مناخ استثماري



12
www.alittihad.ae

الثالثاء غرة ربيع األول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022م 13اإلمارات - ُعمان
www.alittihad.ae

الثالثاء غرة ربيع األول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022م اإلمارات - ُعمان

استضافات  على  مقتصراً  األمــر  وليس 
فنّية وثقافّية، بل إّن سمة التشاركّية لبلدين 
ينهالن من موروث عميٍق وأصيل، وهي سمٌة 
الثقافي  والتعاون  التواصل  صور  كّل  تجعل 
بل  بــامــتــيــاز،  نــاجــحــًة  بينهما  ــي  ــداعـ واإلبـ
الشاعر  وثقة من طرف  وتتأسس على فهم 
والمفّكر  والروائي  والمسرحي  والتشكيلي 
األدائــّيــة  الفنون  مبدعي  وكــّل  والموسيقي 
المشترك  اإلرث  لهذا  والغنائّية،  الفلكلورية 
عالقات  يعكس  ــذي  ال الجغرافي  والــقــرب 

تاريخية راسخة.
البلدين،  بين  تراثيٍّ  مقطٍع  أّي  تأّملنا  ولو 
وليكن الّشعر على سبيل المثال ال الحصر، 
ــارات  ــ فـــإّن الــرحــالت الــمــتــبــادلــة بــيــن اإلم
التداخل  هــذا  تــؤّكــد  كانت  قديماً  وُعــمــان 
الكلمة  ــاق  ــآف ب وتــشــي  الــفــريــد  ــي  ــســان اإلن
بعضها  من  القريبة  والجغرافيا  الشعرّية 
كّل  يجوبون  كانوا  الذين  وبالشعراء  بعضاً، 
ويؤّرخون  فيكتبون  المكان،  من  الرحب  هذا 

لقد  حتى  وأعمالهم،  ورحالتهم  لقصائدهم 
َير  السِّ في  المكان واضحاً  ورد تأصيل هذا 
التي خّطها الرّواد وهم يسيرون في فضائهم 
الجميل الذي نتفيأ ظالله وثماره اليوم، فقد 
كانت اإلمارات وُعمان فضاء رحباً لحكايات 
وقصائد ورحالت ما نزال نحتفي بها اليوم 

في استذكارنا واستعادتنا لكّل ذلك الزمان.
الجهد  يتشارك  أن  غريباً  فليس  ولذلك، 
مجال  فــي  والــُعــمــانــّي  اإلمـــاراتـــّي  الثقافّي 
وفّن  التغرودة  فــّن  إدراج  تم  حيث  الــتــراث، 
العّيالة في قائمة التراث الثقافّي غير المادّي 
من  الشعور  بما يضيفه هذا  اليونسكو،  في 
التراثّية والحرص عليها وعلى  المفردة  قّوة 
وبيان  الشعوب  تــاريــخ  حفظ  فــي  مزاياها 
إن  حيث  والحضارّي،  اإلنسانّي  حضورها 
من  الطليعة  في  العّيالة  وفــّن  التغرودة  فّن 
التراث األصيل لإلمارات وُعمان، ويجّسدان 
واألصالة  والفروسّية  البطولة  معاني  كــّل 
كذلك  ويحمالن  كموضوع،  البادية  وحياة 

تنسحب  الــتــي  ذاتــهــا  الخصائص 
على كثيٍر من الفنون في كال 

البلدين.

إبداعـــات
تضــــــــيء على  تـــــــراث مشتـــــــــرك

مشاركات 
فاعلـــــــــــــــة

روابط عميقة

لقد ظل هذا احلضور 
التلقائّي للشراكة 

الثقافية القوية بني 
البلدين حاضرًا على 

الدوام يف اإلمارات خالل 
معارض الكتاب، على 

سبيل املثال، يف أبوظبي 
والشارقة، وباملقابل يف 
معرض مسقط الدولي 

للكتاب، الذي تشارك 
فيه املؤسسات واجلهات 

الثقافية اإلماراتية، 
ٍر عنه  كتبادل ثقايف ُمعبَّ

بالكتاب واإلصدارات التي 
حملت يف عناوين بارزة 

منها التاريخ واجلغرافيا 
والرموز املكانّية والنقوش 

والدالالت األثرّية 
وحركة التجارة يف 

املنطقة ويف منطقة 
اخلليج ككل بتفاصيل 

عديدة، ولهذا فإّن ُعمان 
التي شاركت بجناح رائع 

وممثل لها وحلضارتها 
وطموحاتها يف معرض 

إكسبو 2022 بدبي، 
حترص كّل احلرص 

على املشاركة الفاعلة 
يف كّل املناشط الثقافّية 

واألسابيع التراثّية 
املتبادلة.

وال يخلو مهرجاٌن تراثيٌّ 
أو معرٌض تشكيلي أو 

ملتقى للخّط العربّي 
يف اإلمارات من أن يكون 

اإلبداع الُعماني ممّثاًل 
فيه وحاضرًا بقوة، 
استنادًا إلى روابط 

ثقافّية واجتماعّية 
عميقة على مستوى 

العالقات األسرّية 
واألزياء والفنون والتراث 

املشترك، وبالطبع فإّن 
املجالت اإلماراتّية 
الثقافّية كمحتوى 

تراثي وإبداعي احتفت 
وحتتفي بشكٍل منتظم 
بالشخصّيات الريادّية 

الُعمانّية، حيث قرأت 
أغلب الشعراء الشعبيني 

يف ُعمان ودرست 
أساليبهم يف الكتابة 

وخصائصهم يف التعبير، 
مثل شعر امليدان الشعبي 

الُعماني، وفنون كثيرة 
كانت ذات حضور واضح 

واستضافات عديدة.
وتستضيف الصالونات 
الثقافّية واملنتديات يف 

اإلمارات مبدعي الرواية 
الُعمانّية، وهو ما ينسحب 

بالطبع على استضافات 
عديدة وحقول ثقافّية 

متنوعة ُعمانّية يف 
مؤسسات ثقافّية متنوعة 

يف اإلمارات.
وأخيرًا، فإّن هذه الهوّية 

الثقافية املتجانسة 
لبلدين اشتركا يف 

اجلغرافيا والثقافة 
واحلضارة، إّنا جتسد 

يف جوهرها الروابط 
العميقة واألصيلة بني 

البلدين الشقيقني عبر 
التاريخ.

محمد عبدالسميع )الشارقة(

تتجّلى العالقات الثقافّية اإلماراتّية 

الُعمانّية بأبهى صورة لبلدين بينهما 

من وشائج القربى في الثقافة 

والعادات والتقاليد وطرق التعبير 

عنها، ما يجعلهما نموذجًا ناصعًا في 

األصالة والتراث المشترك، فكان هذا 

التواشج الجميل في كّل مفردات األدب 

والفنون والتراث والرؤية االحتفائّية 

الواحدة، أحد أهّم مظاهر ما نراه يومّيًا 

وبشكٍل تلقائّي في الحضور والفاعلّية 

القائمة على األخّوة والمحّبة في كّل 

األنشطة واالستضافات ومجاالت التعبير 

الثقافي واإلبداعي.

ألـــٌق أصيـــل  
ورســوخ  عمق  على  يضيء  األصيل  الــتــراث  كــان  إذا 
فإّن  وُعمان،  اإلمارات  بين  التاريخية  الثنائية  العالقة 
وأبــداً  دائــمــاً  ظلَّت  اإلمـــارات  في  الثقافّية  المؤسسة 
عنصٍر  من  أكثر  في  والتكامل  الغنى  هــذا  لكل  وفّيًة 
سبيل  على  النبطّي  الشعر  مهرجانات  فكانت   ، تراثيٍّ
بعضاً  بعضها  من  القريبة  للهجة  قوّيًة  حاضنًة  المثال 
جنباً  الُعمانّيون  الشعراء  يشدو  إذ  رائعة،  بخصائص 
إلى جنب مع إخوانهم اإلماراتيين والخليجيين والعرب 
في مهرجان »شاعر المليون« والشارقة للشعر الشعبي 
ويتّم  دواوينهم  وتُطبع  ويُكّرمون  بل  عام،  كّل  والنبطي 
جماليات  بكّل  مكللة  رائعة  جامعٍة  لوحٍة  في  إشهارها 

اإلبداع.
ــدارة جــذور  فــي صـ اللهجة األصــيــلــة  تــبــدو  ولــهــذا، 
ثقافيٍّ  كتقارٍب  البلدين،  بين  الثقافّي  التقارب  هــذا 
الصحراوية  البيئة  وتحمله  واألفــراد  الشعوب  تحمله 
والبحرّية أيضاً، إذ تتجلى البادية بكّل خطوات سكانها 
ُعمان  في  وأناشيدهم  القولّية  وفنونهم  وأهازيجهم 
الغوص  فنون  في  بقّوة  البحر  يظهر  مثلما  واإلمــارات، 
بها  احتفى  وثقافية  تجارب  من  البحر  هذا  يلقيه  وما 
هذه  إبراز  في  مؤخراً  للراوي  الدولي  الشارقة  ملتقى 
بالبحر  اإلنسان  القائمة على عالقة  المشتركة  الثقافة 
وبّثه أغانيه، بما في ذلك من حكايات وقصص وأشعار 

تروى وتُوّثق كأّنها اليوم.

الشعـــــــراء 
الُعمانّيون 

تتجّلى العالقـــات الثقافّيــــــة اإلماراتّيـــــــــــــة 
الُعمانّية بأبهى صورة ما يجعلها نموذجــًا 
ناصعًا فـي األصالة والتعــــاون المشتــــرك

مشــــــــــــاركات متميــــــــــــزة للمــــــؤسســــــــات 
والجهات الثقافية للبلدين في معــــــارض 
الكتب في أبوظبي والشارقة ومسقط

يشدون بقصائدهم 
في »شاعر المليون« 

ومهرجان الشارقة للشعر 
الشعبي في لوحٍة مكللة 

بجماليات اإلبداع 

العالقات الثقافيـــــــــــة
 اإلماراتية الُعمانيـــــــــة



12
www.alittihad.ae

الثالثاء غرة ربيع األول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022م 13اإلمارات - ُعمان
www.alittihad.ae

الثالثاء غرة ربيع األول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022م اإلمارات - ُعمان

استضافات  على  مقتصراً  األمــر  وليس 
فنّية وثقافّية، بل إّن سمة التشاركّية لبلدين 
ينهالن من موروث عميٍق وأصيل، وهي سمٌة 
الثقافي  والتعاون  التواصل  صور  كّل  تجعل 
بل  بــامــتــيــاز،  نــاجــحــًة  بينهما  ــي  ــداعـ واإلبـ
الشاعر  وثقة من طرف  وتتأسس على فهم 
والمفّكر  والروائي  والمسرحي  والتشكيلي 
األدائــّيــة  الفنون  مبدعي  وكــّل  والموسيقي 
المشترك  اإلرث  لهذا  والغنائّية،  الفلكلورية 
عالقات  يعكس  ــذي  ال الجغرافي  والــقــرب 

تاريخية راسخة.
البلدين،  بين  تراثيٍّ  مقطٍع  أّي  تأّملنا  ولو 
وليكن الّشعر على سبيل المثال ال الحصر، 
ــارات  ــ فـــإّن الــرحــالت الــمــتــبــادلــة بــيــن اإلم
التداخل  هــذا  تــؤّكــد  كانت  قديماً  وُعــمــان 
الكلمة  ــاق  ــآف ب وتــشــي  الــفــريــد  ــي  ــســان اإلن
بعضها  من  القريبة  والجغرافيا  الشعرّية 
كّل  يجوبون  كانوا  الذين  وبالشعراء  بعضاً، 
ويؤّرخون  فيكتبون  المكان،  من  الرحب  هذا 

لقد  حتى  وأعمالهم،  ورحالتهم  لقصائدهم 
َير  السِّ في  المكان واضحاً  ورد تأصيل هذا 
التي خّطها الرّواد وهم يسيرون في فضائهم 
الجميل الذي نتفيأ ظالله وثماره اليوم، فقد 
كانت اإلمارات وُعمان فضاء رحباً لحكايات 
وقصائد ورحالت ما نزال نحتفي بها اليوم 

في استذكارنا واستعادتنا لكّل ذلك الزمان.
الجهد  يتشارك  أن  غريباً  فليس  ولذلك، 
مجال  فــي  والــُعــمــانــّي  اإلمـــاراتـــّي  الثقافّي 
وفّن  التغرودة  فــّن  إدراج  تم  حيث  الــتــراث، 
العّيالة في قائمة التراث الثقافّي غير المادّي 
من  الشعور  بما يضيفه هذا  اليونسكو،  في 
التراثّية والحرص عليها وعلى  المفردة  قّوة 
وبيان  الشعوب  تــاريــخ  حفظ  فــي  مزاياها 
إن  حيث  والحضارّي،  اإلنسانّي  حضورها 
من  الطليعة  في  العّيالة  وفــّن  التغرودة  فّن 
التراث األصيل لإلمارات وُعمان، ويجّسدان 
واألصالة  والفروسّية  البطولة  معاني  كــّل 
كذلك  ويحمالن  كموضوع،  البادية  وحياة 

تنسحب  الــتــي  ذاتــهــا  الخصائص 
على كثيٍر من الفنون في كال 

البلدين.

إبداعـــات
تضــــــــيء على  تـــــــراث مشتـــــــــرك

مشاركات 
فاعلـــــــــــــــة

روابط عميقة

لقد ظل هذا احلضور 
التلقائّي للشراكة 

الثقافية القوية بني 
البلدين حاضرًا على 

الدوام يف اإلمارات خالل 
معارض الكتاب، على 

سبيل املثال، يف أبوظبي 
والشارقة، وباملقابل يف 
معرض مسقط الدولي 

للكتاب، الذي تشارك 
فيه املؤسسات واجلهات 

الثقافية اإلماراتية، 
ٍر عنه  كتبادل ثقايف ُمعبَّ

بالكتاب واإلصدارات التي 
حملت يف عناوين بارزة 

منها التاريخ واجلغرافيا 
والرموز املكانّية والنقوش 

والدالالت األثرّية 
وحركة التجارة يف 

املنطقة ويف منطقة 
اخلليج ككل بتفاصيل 

عديدة، ولهذا فإّن ُعمان 
التي شاركت بجناح رائع 

وممثل لها وحلضارتها 
وطموحاتها يف معرض 

إكسبو 2022 بدبي، 
حترص كّل احلرص 

على املشاركة الفاعلة 
يف كّل املناشط الثقافّية 

واألسابيع التراثّية 
املتبادلة.

وال يخلو مهرجاٌن تراثيٌّ 
أو معرٌض تشكيلي أو 

ملتقى للخّط العربّي 
يف اإلمارات من أن يكون 

اإلبداع الُعماني ممّثاًل 
فيه وحاضرًا بقوة، 
استنادًا إلى روابط 

ثقافّية واجتماعّية 
عميقة على مستوى 

العالقات األسرّية 
واألزياء والفنون والتراث 

املشترك، وبالطبع فإّن 
املجالت اإلماراتّية 
الثقافّية كمحتوى 

تراثي وإبداعي احتفت 
وحتتفي بشكٍل منتظم 
بالشخصّيات الريادّية 

الُعمانّية، حيث قرأت 
أغلب الشعراء الشعبيني 

يف ُعمان ودرست 
أساليبهم يف الكتابة 

وخصائصهم يف التعبير، 
مثل شعر امليدان الشعبي 

الُعماني، وفنون كثيرة 
كانت ذات حضور واضح 

واستضافات عديدة.
وتستضيف الصالونات 
الثقافّية واملنتديات يف 

اإلمارات مبدعي الرواية 
الُعمانّية، وهو ما ينسحب 

بالطبع على استضافات 
عديدة وحقول ثقافّية 

متنوعة ُعمانّية يف 
مؤسسات ثقافّية متنوعة 

يف اإلمارات.
وأخيرًا، فإّن هذه الهوّية 

الثقافية املتجانسة 
لبلدين اشتركا يف 

اجلغرافيا والثقافة 
واحلضارة، إّنا جتسد 

يف جوهرها الروابط 
العميقة واألصيلة بني 

البلدين الشقيقني عبر 
التاريخ.

محمد عبدالسميع )الشارقة(

تتجّلى العالقات الثقافّية اإلماراتّية 

الُعمانّية بأبهى صورة لبلدين بينهما 

من وشائج القربى في الثقافة 

والعادات والتقاليد وطرق التعبير 

عنها، ما يجعلهما نموذجًا ناصعًا في 

األصالة والتراث المشترك، فكان هذا 

التواشج الجميل في كّل مفردات األدب 

والفنون والتراث والرؤية االحتفائّية 

الواحدة، أحد أهّم مظاهر ما نراه يومّيًا 

وبشكٍل تلقائّي في الحضور والفاعلّية 

القائمة على األخّوة والمحّبة في كّل 

األنشطة واالستضافات ومجاالت التعبير 

الثقافي واإلبداعي.

ألـــٌق أصيـــل  
ورســوخ  عمق  على  يضيء  األصيل  الــتــراث  كــان  إذا 
فإّن  وُعمان،  اإلمارات  بين  التاريخية  الثنائية  العالقة 
وأبــداً  دائــمــاً  ظلَّت  اإلمـــارات  في  الثقافّية  المؤسسة 
عنصٍر  من  أكثر  في  والتكامل  الغنى  هــذا  لكل  وفّيًة 
سبيل  على  النبطّي  الشعر  مهرجانات  فكانت   ، تراثيٍّ
بعضاً  بعضها  من  القريبة  للهجة  قوّيًة  حاضنًة  المثال 
جنباً  الُعمانّيون  الشعراء  يشدو  إذ  رائعة،  بخصائص 
إلى جنب مع إخوانهم اإلماراتيين والخليجيين والعرب 
في مهرجان »شاعر المليون« والشارقة للشعر الشعبي 
ويتّم  دواوينهم  وتُطبع  ويُكّرمون  بل  عام،  كّل  والنبطي 
جماليات  بكّل  مكللة  رائعة  جامعٍة  لوحٍة  في  إشهارها 

اإلبداع.
ــدارة جــذور  فــي صـ اللهجة األصــيــلــة  تــبــدو  ولــهــذا، 
ثقافيٍّ  كتقارٍب  البلدين،  بين  الثقافّي  التقارب  هــذا 
الصحراوية  البيئة  وتحمله  واألفــراد  الشعوب  تحمله 
والبحرّية أيضاً، إذ تتجلى البادية بكّل خطوات سكانها 
ُعمان  في  وأناشيدهم  القولّية  وفنونهم  وأهازيجهم 
الغوص  فنون  في  بقّوة  البحر  يظهر  مثلما  واإلمــارات، 
بها  احتفى  وثقافية  تجارب  من  البحر  هذا  يلقيه  وما 
هذه  إبراز  في  مؤخراً  للراوي  الدولي  الشارقة  ملتقى 
بالبحر  اإلنسان  القائمة على عالقة  المشتركة  الثقافة 
وبّثه أغانيه، بما في ذلك من حكايات وقصص وأشعار 

تروى وتُوّثق كأّنها اليوم.

الشعـــــــراء 
الُعمانّيون 

تتجّلى العالقـــات الثقافّيــــــة اإلماراتّيـــــــــــــة 
الُعمانّية بأبهى صورة ما يجعلها نموذجــًا 
ناصعًا فـي األصالة والتعــــاون المشتــــرك

مشــــــــــــاركات متميــــــــــــزة للمــــــؤسســــــــات 
والجهات الثقافية للبلدين في معــــــارض 
الكتب في أبوظبي والشارقة ومسقط

يشدون بقصائدهم 
في »شاعر المليون« 

ومهرجان الشارقة للشعر 
الشعبي في لوحٍة مكللة 

بجماليات اإلبداع 

العالقات الثقافيـــــــــــة
 اإلماراتية الُعمانيـــــــــة
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»المصير الواحد والتاريخ المشترك« شعار البلدين

»إنجازات رائدة« و»نهضة متجددة«

الريـاضـة 
الُعمــانيـة

لعل من بين أهم المحطات التي شهدتها العالقات 
عام  كانت  ُعمان،  وسلطنة  اإلمــارات  بين  الرياضية 
العربي  الخليج  كأس  نهائيات  إقامة  خالل   ،2018
تأهل  وبعد  الكويت،  في   »23 »خليجي  القدم  لكرة 
منتخبي اإلمارات وُعمان إلى المباراة النهائية، أطلق 
مكتوم،  آل  راشــد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
الفوز واحد«  »رعاه اهلل«، هاشتاق »اإلمــارات ُعمان 
إقامة  بمناسبة  »تويتر«،  في  الشخصي  عبر حسابه 
البلدين،  منتخبي  بين  التي جمعت  النهائية  المباراة 
ووضع  مسبوق،  غير  واسعاً  تفاعاًل  أوجــد  ما  وهو 
منظمو كأس الخليج »خليجي 23« في الكويت كلمات 
جابر  الستاد  اإللكترونية  الساعة  على  »الهاشتاق« 

الدولي.
وحفلت العالقات اإلماراتية الُعمانية عبر تاريخها، 
تعكس عمق  التي  المظاهر االحتفالية،  بالعديد من 
العالقات بين البلدين، وكان من أبرزها مسيرة الحب 
والمودة التي قام بها نحو 15 دراجاً من اإلمارات، في 
ليلتقوا  الحدود،  بدراجاتهم  عابرين   ،2021 نوفمبر 
الهواية  فــي  جميعاً  اشتركوا  ُعمانيين،  بدراجين 
بين  المحبة  عمق  على  خاللها  من  وعبروا  نفسها، 
احتفاالً  واإلخــاء،  الوحدة  تنثر  رسالة  في  الشعبين، 
الرياضة  ُعــمــان.وتــزهــو  لسلطنة  الــوطــنــي  بالعيد 
الُعمانية ببريق اإلنجازات التي اعتاد أبناء السلطنة 
ســواء  الــخــارجــيــة،  المحافل  كــل  فــي  يحققوها  أن 
العربية  المستويات  على  وأيضاً  القارية،  أو  الدولية 
والخليجية، بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة 
الذي يقود مسيرة النهضة في كل المجاالت، كما أن 
ظل  في  خاصة،  وضعية  لها  السلطنة  في  الرياضة 
مستوى  على  فقط  ليس  بها،  الجماهيري  االهتمام 
فيها  حقق  التي  القدم،  كرة  المستديرة«  »الساحرة 
كل  في  بل  ــجــازات،  اإلن من  الكثير  السلطنة  أبناء 

األلعاب الجماعية والفردية.
في الوقت نفسه تُخصص الدولة نسبة عالية من 
برامجها  لتنفيذ  إيراداتها لدعم االتحادات واألندية 
واأللــعــاب،  المسابقات  مختلف  وتنظيم  السنوية، 
بجانب الصرف على صيانة البنية األساسية، لضمان 
بخطوات  المستقبل  نحو  والذهاب  التطور  استمرار 
الكبيرة وتحقق  الغايات  تبلغ  واثقة وثابتة، قادرة أن 

اإلنجازات ذات القيمة.
الرياضة  كتبت  عــامــاً،   51 من  أكثر  مــدار  وعلى 
بالميداليات  مــرصــعــاً  ــاًل،  طــوي تــاريــخــاً  الُعمانية 
في  بالكؤوس  ومزيناً  والبرونزية،  والفضية  الذهبية 
بــل كل  الــقــدم،  كــرة  األلــعــاب، ويتصدر منتخب  كــل 
المشهد،  واألندية  السنية  المراحل  في  المنتخبات 
تأسر  التي  »الساحرة«  هي  القدم  كــرة  أن  بوصف 

القلوب وتنتزع اآلهات في المدرجات.
متميزة  رياضية  بمنشآت  ُعمان  سلطنة  وتتمتع 
الستضافة  الباب  لها  فتحت  الجودة،  عالية  وبنية 

أحداث رياضية كبيرة عالمية وقارية.
ببوشر  الرياضي  قابوس  السلطان  مجمع  ويعتبر 
وقد  السلطنة،  في  الرياضية  المجمعات  أكبر  من 
كأفضل   ،1995 عـــام  »الــيــونــســكــو«  مــيــدالــيــة  نـــال 
وتربوية  رياضية  خــدمــات  تقدم  شبابية  مؤسسة 
متميزة للشباب. ويعد مجمع الرستاق الرياضي، من 
رياضياً  صرحاً  ويعتبر  العمالقة،  المشاريع  أحدث 
عام،  بشكل  السلطنة  في  الرياضة  لمستقبل  مهماً 

ومحافظة جنوب الباطنة بشكل خاص.
 49 الُعماني  الــخــاص  األولمبياد  أبــطــال  وحقق 
منافسات  خالل  مسابقة،   14 في  متنوعة  ميدالية 
في  أقيمت  التي  الخاص  لألولمبياد  األلعاب  دورة 
المنتخب  تُــوج  كما   ،2019 مــارس  خــالل  أبوظبي 

الُعماني لكرة القدم لألولمبياد الخاص بطاًل للدورة 
ذاتها.

معسكر »ودي«
في  حالياً  الُعماني  األولمبي  المنتخب  يعسكر 
اإلمارات  منتخب  مع  وديتين  مباراتين  لخوض  دبي، 
بنادي  مكتوم  آل  استاد  على  القدم،  لكرة  األولمبي 
ويأتي  المقبلة،  لالستحقاقات  استعداداً  النصر، 
المعسكر ضمن االتفاقيات بين االتحادين اإلماراتي 

والُعماني لكرة القدم.

الفريق العربي األول
األول،  العربي  الفريق  بجائزة  ُعمان  منتخب  فاز 
لإلبداع  مكتوم  آل  راشــد  بــن  محمد  جــائــزة  ضمن 

الرياضي، بعدما تُوج بكأس الخليج العربي التاسعة 
بعد  وذلــك   ،2009 بالسلطنة  أقيمت  والتي  عشرة، 
الجزاء  بضربات  الــســعــودي  المنتخب  على  تغلبه 
الترجيحية، كما حصل على لقب الوصيف لدورتين 

متتاليتين »خليجي 17« و»خليجي 18« بأبوظبي.

استراتيجية الموهوبين
رســـم االتــحــاد الــُعــمــانــي لــلــريــاضــة الــمــدرســيــة، 
وتهدف   ،2027-2022 المقبلة  للفترة  استراتيجيته 
ومتسقة  متكاملة  منظومة  إيجاد  إلى  االستراتيجية 
ــظــام مــؤســس الكتشاف  ون الــمــدرســيــة،  لــلــريــاضــة 
الموهوبين رياضياً ورعايتهم، وكوادر تربوية رياضية 
ذات كفاءة عالية، واتحاد متمكن إدارياً ومالياً وفنياً 

ومنظومة متقدمة لالتصال والتسويق الرياضي.

يروي التاريخ أن أول جتارب 
احترافية خارجية ملدربي كرة 

القدم اإلماراتيني، كانت يف 
سلطنة ُعمان، عن طريق املدرب 

حسن علي الذي تولى تدريب 
أحد فرق سلطنة ُعمان، يف 

ثمانينيات القرن املاضي.
ويعد الدوري اإلماراتي لكرة 

القدم الواجهة اخلليجية األولى 
لالعبني الُعمانيني على مدار 

سنوات طويلة، خاصة يف ظل 
الفترة التي سمحت فيه اللوائح 

بتسجيل 4 العبني أجانب يف 
صفوف كل فريق، من بينهم العب 

آسيوي، حيث اعتبر الالعب 
الُعماني واخلليجي بصفة عامة 

آسيويًا.
ولم تخل قوائم األندية 

اإلماراتية يف املواسم املاضية، 
من أسماء العديد من الالعبني 

الُعمانيني، سواء يف عصر الهواة 
أو بعد االحتراف، ويعد النجم 
الُعماني فوزي بشير أحد أشهر 
الالعبني الُعمانيني يف الدوري 
اإلماراتي، والذي خاض أطول 

مسيرة احترافية له مع األندية 
اإلماراتية رفقة بني ياس، يف 

جتربة امتدت خلمسة مواسم، 
وبعد ذلك انتقل إلى الظفرة، ومن 

ثم خاض جتربة ثالثة أخرى 
يف عجمان، وحقق معه إجناز 
التتويج بكأس احملترفني لكرة 

القدم للمرة األولى.

يتسابق الُعمانيون من عشاق 
الرياضات التراثية للمشاركة يف 
بطولة فزاع للرماية بالسكتون، 

التي ينظمها مركز حمدان بن 
محمد إلحياء التراث يف ميدانه 
للرماية يف منطقة الروية بدبي 

سنويًا، ودائمًا ما يكون التفوق 
ُعمانيًا يف البطولة، كما تشارك 
األجيال اجلديدة يف املسابقة، 

وتشهد سيطرة وتفوقًا لرماة 
سلطنة ُعمان الصغار يف املسابقات 

سواء على مستوى الرماية أو 
مسابقة إسقاط الصحون.

كما يشارك أبطال ُعمان يف 
مسابقات الصيد بالصقور 

والغطس احلر وعدد من 
الرياضات التراثية التي تنظمها 

عدد من اجلهات يف الدولة.

يذكر التاريخ الرياضي بني 
البلدين، أن أول مواجهة رسمية 
جمعت بني املنتخبني اإلماراتي 

والُعماني يف كرة القدم، يف 
النسخة الرابعة لكأس اخلليج 

العربي »خليجي 4« التي 
استضافتها قطر عام 1976، 

وانتهت املباراة بينهما بالتعادل 
اإليجابي 1-1، بينما كانت أول 
مواجهة رسمية جمعت بينهما 

على مالعب اإلمارات، يف »خليجي 
6« يف الثاني من أبريل 1982، وفاز 

وقتها منتخب اإلمارات 1-3.
وعاد والتقى املنتخبان يف سلطنة 

ُعمان، بـ »خليجي 7« خالل 
21 مارس 1984، وانتهت املباراة 

بينهما بالتعادل اإليجابي 1-1.

إماراتي يقود 
فريقًا ُعمانيًا

عشق الرياضات 
التراثية

أول مواجهة 
رسمية

ميدالية في »األلعاب الخليجية«

حصدت منتخبات ُعمان 32 ميدالية ملونة، يف ختام مشاركتها يف منافسات دورة األلعاب الرياضية اخلليجية الثالثة ملجلس 
التعاون بدول اخلليج العربية التي أقيمت بالكويت من 16 إلى31 مايو، وشارك فيها أكثر من 1700 العب والعبة، تنافسوا يف 

23 مسابقة فردية وجماعية مختلفة، منها 16 للرجال و7 للنساء، وهي ألعاب القوى وكرة اليد والكرة الطائرة والسلة وقدم 
الصاالت والرماية والسباحة والكاراتيه واجلودو واملبارزة والتنس والدراجات الهوائية وهوكي اجلليد وكرة الطاولة والبادل 

ورياضة األلعاب اإللكترونية. وسبق أن فاز منتخب ُعجمان بامليدالية الذهبية، يف دورة األلعاب اآلسيوية الشاطئية، األولى 
مبدينة بالي اإلندونيسية عام 2008، وتأهل املنتخب األوملبي لكرة القدم إلى نهائيات التصفيات اآلسيوية للمرة الثانية، 

ليلعب بجوار منتخبات السعودية والكويت والعراق، وأصبح من أفضل 12 منتخبًا آسيويًا أوملبيًا حسب تصنيف االحتاد 
اآلسيوي. وعلى مستوى بطوالت الناشئني، تأهل املنتخب إلى نهائيات كأس العام للناشئني ثالث مرات أعوام 1995 و1997 

و2001، كما فاز بلقب بطولة التعاون والتي أقيمت يف البحرين عام 2001، وحل يف املركز الثاني بنسخة السعودية 2002، وتأهل 
منتخب الناشئني إلى نهائيات كأس آسيا للناشئني 2010 كأفضل ثالث بفارق األهداف عن املنتخب السعودي. وحققت كرة 

القدم الشاطئية إجنازات كبيرة، بعدما حصل املنتخب على املركز الثاني يف بطولة دول غرب آسيا األولى 2013، وُتوج بلقب 
البطولة اآلسيوية عام 2015، وعلى مستوى األندية حقق السيب لكرة القدم املركز الثاني يف بطولة كأس األندية اخلليجية 

»30« والتي أقيمت املباراة النهائية يف السلطنة 2015، وسبقه حصول فنجاء على املركز الرابع يف بطولة األندية العربية 
عام 1989، وفوز فنجاء ببطولة اخلليج عام 1989 مبملكة البحرين، وحقق ظفار املركز الثاني يف البطولة اخلليجية ألبطال 

الدوري بالبحرين عام 1995 واملركز الثالث بالسعودية عام 1985 و2001 باإلمارات.

 32
نهــــــائي »خليجـــــي 23« يكشــــــف
عـــن قــــــــوة الروابـــــــط التــــــاريخــيـــة

المنشآت الرياضية في السلطنة 
قــبــلــــــــــــة األحـــــــــداث العــــالــميــــــــة

رضا سليم )دبي(

تحت شعار »المصير الواحد والتاريخ المشترك«، ترتبط الرياضة 

اإلماراتية والُعمانية، بروابط تاريخية طويلة المدى، منذ 

تأسيس الدولتين، وهي العالقات التي تضرب بجذورها في 

عمق التاريخ، لتكتب مشهدًا متميزًا من العالقات األخوية بين 

البلدين على المستوى الرياضي، وتمثل الرياضة وسيلة لتجسيد 

أواصر هذه العالقات التي ترفع شعار »الجسد الواحد«، وتتطور 

بشكل مستمر بفضل الدعم والمساندة من القيادة الرشيدة 

في البلدين، والمضي قدمًا نحو مستقبل مشرق من التعاون 

والعالقات الممتدة لتجسد المحبة بين الشعبين.

وشهد التاريخ الرياضي، في أكثر من محطة، تعزيز التعاون 

المشترك بين العديد من االتحادات الرياضية في البلدين، على 

كافة األصعدة الفنية واإلدارية، وإقامة المعسكرات الخاصة 

بالمنتخبات الوطنية، وخوض المباريات الودية الرياضية بين 

مختلف األندية، وغيرها من األمور التي تصب في مصلحة 

الرياضة في البلدين الشقيقين.

سطـــــــــور مضيئـــــــــــــة على
طــــريق المجـــــــد لألبــــطال

عامًا.. 5151  
شهدت بداية عام 2022 عودة طواف ُعمان الدولي للدراجات 

الهوائية، للمرة األولى منذ عام 2019، وهو احلدث العاملي الذي 
تستضيفه مسقط، ويستقطب فرقًا محترفة لركوب الدراجات من 

جميع أنحاء العالم على مدار 6 أيام.
وأقيم الطواف للمرة األولى عام 2010، إال أنه تأجل يف آخر عامني، 

ثم عاد بقوة مبشاركة 17 فريقًا من جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأميركا 
وأستراليا، باإلضافة إلى فريق الدراجات الوطني الُعماني، وبلغ 

طول مسار الطواف يف النسخة الـ 11 نحو 891 كيلومترًا مقسمًا على 
6 مراحل، ويتنقل بني التضاريس واملناظر الطبيعية، حيث تبلغ 

املرحلة األولى 138 كيلومترًا.

شهدت النسخة األخيرة من طواف صاللة للدراجات الهوائية، 
سيطرة العبي منتخب اإلمارات على املراكز األول، واحتفظ املنتخب 

بلقبه للعام الثاني على التوالي، بعدما فاز بقمصان التميز األربعة 
اخلاصة بالطواف، وأيضًا حصد املركز األول يف النتيجة الفرقية، 

وسط 11 منتخبًا وفريقًا شاركت يف الطواف. وتأتي مشاركة منتخبنا 
الوطني يف جميع سباقات الدراجات، ضمن التوأمة بني االحتادين 

اإلماراتي والُعماني للدراجات، يف الوقت الذي يشارك 
عدد كبير من الدراجني العمانيني يف السباقات داخل 

اإلمارات، منها طواف الشارقة وسباقات 
السلم للدراجات.

عودة »طواف ُعمان« 

تفوق إماراتي في صاللة

أصبحت سلطنة ُعمان وجهة لكل األحداث الدولية والقارية والعربية واخلليجية، ملا تتمتع به من منشآت 
رياضية وبنية حتتية متميزة، باإلضافة إلى طبيعة السلطنة التي جتتذب عددًا كبيرًا من الرياضات، 

منها اجلبلية وسباقات السيارات والدراجات النارية والهوائية، حيث تستضيف بطولة العالم لقوارب آر.أس 
فنتشر 2022، وهي املرة األولى التي ُتقام فيها بطولة إبحار شراعي دولية مخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة، 

مبشاركة 36 فريقًا من 15 دولة من 22 إلى 27 نوفمبر املقبل، كما تستضيف الشهر املقبل إحدى جوالت 
البطولة العاملية للكرة الطائرة الشاطئية فيوتش للرجال والتي ينظمها االحتاد الدولي للكرة الطائرة.

كما تستضيف بطولة آسيا للهواة للشطرجن مبشاركة 167 العبًا والعبة ميثلون 21 دولة، من بينهم اإلمارات 
من 29 سبتمبر اجلاري إلى 6 من أكتوبر املقبل. واستضافت السلطنة عددًا كبيرًا من البطوالت الدولية 

والقارية والعربية واخلليجية، يف مختلف األلعاب، منها بطولة العالم للمشي بتنظيم من االحتاد الدولي 
أللعاب القوى، بالتعاون مع االحتاد الُعماني أللعاب القوى، يف مركز ُعمان للمؤمترات واملعارض مبدينة 

العرفان، بجانب استضافة البطولة العربية لكرة الطائرة الشاطئية 2017، على املالعب الرملية بشاطئ 
القرم، والبطولة العربية لكرة الطاولة للمنتخبات، والبطولة اآلسيوية السادسة عشرة للشباب لكرة اليد 

»التصفيات املؤهلة لكأس العالم بإسبانيا 2019« على الصالة الرياضية مبجمع السعادة الرياضي، وغيرها من 
البطوالت الرياضية الكبرى، بجانب استضافة الدورة الرابعة لرياضة املرأة بدول مجلس التعاون لدول اخلليج 

العربية، والتصفيات اآلسيوية اخلامسة لكرة اليد الشاطئية واملؤهلة لكأس العالم.

أحداث عالمية صوب السلطنة
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»المصير الواحد والتاريخ المشترك« شعار البلدين

»إنجازات رائدة« و»نهضة متجددة«

الريـاضـة 
الُعمــانيـة

لعل من بين أهم المحطات التي شهدتها العالقات 
عام  كانت  ُعمان،  وسلطنة  اإلمــارات  بين  الرياضية 
العربي  الخليج  كأس  نهائيات  إقامة  خالل   ،2018
تأهل  وبعد  الكويت،  في   »23 »خليجي  القدم  لكرة 
منتخبي اإلمارات وُعمان إلى المباراة النهائية، أطلق 
مكتوم،  آل  راشــد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
الفوز واحد«  »رعاه اهلل«، هاشتاق »اإلمــارات ُعمان 
إقامة  بمناسبة  »تويتر«،  في  الشخصي  عبر حسابه 
البلدين،  منتخبي  بين  التي جمعت  النهائية  المباراة 
ووضع  مسبوق،  غير  واسعاً  تفاعاًل  أوجــد  ما  وهو 
منظمو كأس الخليج »خليجي 23« في الكويت كلمات 
جابر  الستاد  اإللكترونية  الساعة  على  »الهاشتاق« 

الدولي.
وحفلت العالقات اإلماراتية الُعمانية عبر تاريخها، 
تعكس عمق  التي  المظاهر االحتفالية،  بالعديد من 
العالقات بين البلدين، وكان من أبرزها مسيرة الحب 
والمودة التي قام بها نحو 15 دراجاً من اإلمارات، في 
ليلتقوا  الحدود،  بدراجاتهم  عابرين   ،2021 نوفمبر 
الهواية  فــي  جميعاً  اشتركوا  ُعمانيين،  بدراجين 
بين  المحبة  عمق  على  خاللها  من  وعبروا  نفسها، 
احتفاالً  واإلخــاء،  الوحدة  تنثر  رسالة  في  الشعبين، 
الرياضة  ُعــمــان.وتــزهــو  لسلطنة  الــوطــنــي  بالعيد 
الُعمانية ببريق اإلنجازات التي اعتاد أبناء السلطنة 
ســواء  الــخــارجــيــة،  المحافل  كــل  فــي  يحققوها  أن 
العربية  المستويات  على  وأيضاً  القارية،  أو  الدولية 
والخليجية، بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة 
الذي يقود مسيرة النهضة في كل المجاالت، كما أن 
ظل  في  خاصة،  وضعية  لها  السلطنة  في  الرياضة 
مستوى  على  فقط  ليس  بها،  الجماهيري  االهتمام 
فيها  حقق  التي  القدم،  كرة  المستديرة«  »الساحرة 
كل  في  بل  ــجــازات،  اإلن من  الكثير  السلطنة  أبناء 

األلعاب الجماعية والفردية.
في الوقت نفسه تُخصص الدولة نسبة عالية من 
برامجها  لتنفيذ  إيراداتها لدعم االتحادات واألندية 
واأللــعــاب،  المسابقات  مختلف  وتنظيم  السنوية، 
بجانب الصرف على صيانة البنية األساسية، لضمان 
بخطوات  المستقبل  نحو  والذهاب  التطور  استمرار 
الكبيرة وتحقق  الغايات  تبلغ  واثقة وثابتة، قادرة أن 

اإلنجازات ذات القيمة.
الرياضة  كتبت  عــامــاً،   51 من  أكثر  مــدار  وعلى 
بالميداليات  مــرصــعــاً  ــاًل،  طــوي تــاريــخــاً  الُعمانية 
في  بالكؤوس  ومزيناً  والبرونزية،  والفضية  الذهبية 
بــل كل  الــقــدم،  كــرة  األلــعــاب، ويتصدر منتخب  كــل 
المشهد،  واألندية  السنية  المراحل  في  المنتخبات 
تأسر  التي  »الساحرة«  هي  القدم  كــرة  أن  بوصف 

القلوب وتنتزع اآلهات في المدرجات.
متميزة  رياضية  بمنشآت  ُعمان  سلطنة  وتتمتع 
الستضافة  الباب  لها  فتحت  الجودة،  عالية  وبنية 

أحداث رياضية كبيرة عالمية وقارية.
ببوشر  الرياضي  قابوس  السلطان  مجمع  ويعتبر 
وقد  السلطنة،  في  الرياضية  المجمعات  أكبر  من 
كأفضل   ،1995 عـــام  »الــيــونــســكــو«  مــيــدالــيــة  نـــال 
وتربوية  رياضية  خــدمــات  تقدم  شبابية  مؤسسة 
متميزة للشباب. ويعد مجمع الرستاق الرياضي، من 
رياضياً  صرحاً  ويعتبر  العمالقة،  المشاريع  أحدث 
عام،  بشكل  السلطنة  في  الرياضة  لمستقبل  مهماً 

ومحافظة جنوب الباطنة بشكل خاص.
 49 الُعماني  الــخــاص  األولمبياد  أبــطــال  وحقق 
منافسات  خالل  مسابقة،   14 في  متنوعة  ميدالية 
في  أقيمت  التي  الخاص  لألولمبياد  األلعاب  دورة 
المنتخب  تُــوج  كما   ،2019 مــارس  خــالل  أبوظبي 

الُعماني لكرة القدم لألولمبياد الخاص بطاًل للدورة 
ذاتها.

معسكر »ودي«
في  حالياً  الُعماني  األولمبي  المنتخب  يعسكر 
اإلمارات  منتخب  مع  وديتين  مباراتين  لخوض  دبي، 
بنادي  مكتوم  آل  استاد  على  القدم،  لكرة  األولمبي 
ويأتي  المقبلة،  لالستحقاقات  استعداداً  النصر، 
المعسكر ضمن االتفاقيات بين االتحادين اإلماراتي 

والُعماني لكرة القدم.

الفريق العربي األول
األول،  العربي  الفريق  بجائزة  ُعمان  منتخب  فاز 
لإلبداع  مكتوم  آل  راشــد  بــن  محمد  جــائــزة  ضمن 

الرياضي، بعدما تُوج بكأس الخليج العربي التاسعة 
بعد  وذلــك   ،2009 بالسلطنة  أقيمت  والتي  عشرة، 
الجزاء  بضربات  الــســعــودي  المنتخب  على  تغلبه 
الترجيحية، كما حصل على لقب الوصيف لدورتين 

متتاليتين »خليجي 17« و»خليجي 18« بأبوظبي.

استراتيجية الموهوبين
رســـم االتــحــاد الــُعــمــانــي لــلــريــاضــة الــمــدرســيــة، 
وتهدف   ،2027-2022 المقبلة  للفترة  استراتيجيته 
ومتسقة  متكاملة  منظومة  إيجاد  إلى  االستراتيجية 
ــظــام مــؤســس الكتشاف  ون الــمــدرســيــة،  لــلــريــاضــة 
الموهوبين رياضياً ورعايتهم، وكوادر تربوية رياضية 
ذات كفاءة عالية، واتحاد متمكن إدارياً ومالياً وفنياً 

ومنظومة متقدمة لالتصال والتسويق الرياضي.

يروي التاريخ أن أول جتارب 
احترافية خارجية ملدربي كرة 

القدم اإلماراتيني، كانت يف 
سلطنة ُعمان، عن طريق املدرب 

حسن علي الذي تولى تدريب 
أحد فرق سلطنة ُعمان، يف 

ثمانينيات القرن املاضي.
ويعد الدوري اإلماراتي لكرة 

القدم الواجهة اخلليجية األولى 
لالعبني الُعمانيني على مدار 

سنوات طويلة، خاصة يف ظل 
الفترة التي سمحت فيه اللوائح 

بتسجيل 4 العبني أجانب يف 
صفوف كل فريق، من بينهم العب 

آسيوي، حيث اعتبر الالعب 
الُعماني واخلليجي بصفة عامة 

آسيويًا.
ولم تخل قوائم األندية 

اإلماراتية يف املواسم املاضية، 
من أسماء العديد من الالعبني 

الُعمانيني، سواء يف عصر الهواة 
أو بعد االحتراف، ويعد النجم 
الُعماني فوزي بشير أحد أشهر 
الالعبني الُعمانيني يف الدوري 
اإلماراتي، والذي خاض أطول 

مسيرة احترافية له مع األندية 
اإلماراتية رفقة بني ياس، يف 

جتربة امتدت خلمسة مواسم، 
وبعد ذلك انتقل إلى الظفرة، ومن 

ثم خاض جتربة ثالثة أخرى 
يف عجمان، وحقق معه إجناز 
التتويج بكأس احملترفني لكرة 

القدم للمرة األولى.

يتسابق الُعمانيون من عشاق 
الرياضات التراثية للمشاركة يف 
بطولة فزاع للرماية بالسكتون، 

التي ينظمها مركز حمدان بن 
محمد إلحياء التراث يف ميدانه 
للرماية يف منطقة الروية بدبي 

سنويًا، ودائمًا ما يكون التفوق 
ُعمانيًا يف البطولة، كما تشارك 
األجيال اجلديدة يف املسابقة، 

وتشهد سيطرة وتفوقًا لرماة 
سلطنة ُعمان الصغار يف املسابقات 

سواء على مستوى الرماية أو 
مسابقة إسقاط الصحون.

كما يشارك أبطال ُعمان يف 
مسابقات الصيد بالصقور 

والغطس احلر وعدد من 
الرياضات التراثية التي تنظمها 

عدد من اجلهات يف الدولة.

يذكر التاريخ الرياضي بني 
البلدين، أن أول مواجهة رسمية 
جمعت بني املنتخبني اإلماراتي 

والُعماني يف كرة القدم، يف 
النسخة الرابعة لكأس اخلليج 

العربي »خليجي 4« التي 
استضافتها قطر عام 1976، 

وانتهت املباراة بينهما بالتعادل 
اإليجابي 1-1، بينما كانت أول 
مواجهة رسمية جمعت بينهما 

على مالعب اإلمارات، يف »خليجي 
6« يف الثاني من أبريل 1982، وفاز 

وقتها منتخب اإلمارات 1-3.
وعاد والتقى املنتخبان يف سلطنة 

ُعمان، بـ »خليجي 7« خالل 
21 مارس 1984، وانتهت املباراة 

بينهما بالتعادل اإليجابي 1-1.

إماراتي يقود 
فريقًا ُعمانيًا

عشق الرياضات 
التراثية

أول مواجهة 
رسمية

ميدالية في »األلعاب الخليجية«

حصدت منتخبات ُعمان 32 ميدالية ملونة، يف ختام مشاركتها يف منافسات دورة األلعاب الرياضية اخلليجية الثالثة ملجلس 
التعاون بدول اخلليج العربية التي أقيمت بالكويت من 16 إلى31 مايو، وشارك فيها أكثر من 1700 العب والعبة، تنافسوا يف 

23 مسابقة فردية وجماعية مختلفة، منها 16 للرجال و7 للنساء، وهي ألعاب القوى وكرة اليد والكرة الطائرة والسلة وقدم 
الصاالت والرماية والسباحة والكاراتيه واجلودو واملبارزة والتنس والدراجات الهوائية وهوكي اجلليد وكرة الطاولة والبادل 

ورياضة األلعاب اإللكترونية. وسبق أن فاز منتخب ُعجمان بامليدالية الذهبية، يف دورة األلعاب اآلسيوية الشاطئية، األولى 
مبدينة بالي اإلندونيسية عام 2008، وتأهل املنتخب األوملبي لكرة القدم إلى نهائيات التصفيات اآلسيوية للمرة الثانية، 

ليلعب بجوار منتخبات السعودية والكويت والعراق، وأصبح من أفضل 12 منتخبًا آسيويًا أوملبيًا حسب تصنيف االحتاد 
اآلسيوي. وعلى مستوى بطوالت الناشئني، تأهل املنتخب إلى نهائيات كأس العام للناشئني ثالث مرات أعوام 1995 و1997 

و2001، كما فاز بلقب بطولة التعاون والتي أقيمت يف البحرين عام 2001، وحل يف املركز الثاني بنسخة السعودية 2002، وتأهل 
منتخب الناشئني إلى نهائيات كأس آسيا للناشئني 2010 كأفضل ثالث بفارق األهداف عن املنتخب السعودي. وحققت كرة 

القدم الشاطئية إجنازات كبيرة، بعدما حصل املنتخب على املركز الثاني يف بطولة دول غرب آسيا األولى 2013، وُتوج بلقب 
البطولة اآلسيوية عام 2015، وعلى مستوى األندية حقق السيب لكرة القدم املركز الثاني يف بطولة كأس األندية اخلليجية 

»30« والتي أقيمت املباراة النهائية يف السلطنة 2015، وسبقه حصول فنجاء على املركز الرابع يف بطولة األندية العربية 
عام 1989، وفوز فنجاء ببطولة اخلليج عام 1989 مبملكة البحرين، وحقق ظفار املركز الثاني يف البطولة اخلليجية ألبطال 

الدوري بالبحرين عام 1995 واملركز الثالث بالسعودية عام 1985 و2001 باإلمارات.
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نهــــــائي »خليجـــــي 23« يكشــــــف
عـــن قــــــــوة الروابـــــــط التــــــاريخــيـــة

المنشآت الرياضية في السلطنة 
قــبــلــــــــــــة األحـــــــــداث العــــالــميــــــــة

رضا سليم )دبي(

تحت شعار »المصير الواحد والتاريخ المشترك«، ترتبط الرياضة 

اإلماراتية والُعمانية، بروابط تاريخية طويلة المدى، منذ 

تأسيس الدولتين، وهي العالقات التي تضرب بجذورها في 

عمق التاريخ، لتكتب مشهدًا متميزًا من العالقات األخوية بين 

البلدين على المستوى الرياضي، وتمثل الرياضة وسيلة لتجسيد 

أواصر هذه العالقات التي ترفع شعار »الجسد الواحد«، وتتطور 

بشكل مستمر بفضل الدعم والمساندة من القيادة الرشيدة 

في البلدين، والمضي قدمًا نحو مستقبل مشرق من التعاون 

والعالقات الممتدة لتجسد المحبة بين الشعبين.

وشهد التاريخ الرياضي، في أكثر من محطة، تعزيز التعاون 

المشترك بين العديد من االتحادات الرياضية في البلدين، على 

كافة األصعدة الفنية واإلدارية، وإقامة المعسكرات الخاصة 

بالمنتخبات الوطنية، وخوض المباريات الودية الرياضية بين 

مختلف األندية، وغيرها من األمور التي تصب في مصلحة 

الرياضة في البلدين الشقيقين.

سطـــــــــور مضيئـــــــــــــة على
طــــريق المجـــــــد لألبــــطال

عامًا.. 5151  
شهدت بداية عام 2022 عودة طواف ُعمان الدولي للدراجات 

الهوائية، للمرة األولى منذ عام 2019، وهو احلدث العاملي الذي 
تستضيفه مسقط، ويستقطب فرقًا محترفة لركوب الدراجات من 

جميع أنحاء العالم على مدار 6 أيام.
وأقيم الطواف للمرة األولى عام 2010، إال أنه تأجل يف آخر عامني، 

ثم عاد بقوة مبشاركة 17 فريقًا من جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأميركا 
وأستراليا، باإلضافة إلى فريق الدراجات الوطني الُعماني، وبلغ 

طول مسار الطواف يف النسخة الـ 11 نحو 891 كيلومترًا مقسمًا على 
6 مراحل، ويتنقل بني التضاريس واملناظر الطبيعية، حيث تبلغ 

املرحلة األولى 138 كيلومترًا.

شهدت النسخة األخيرة من طواف صاللة للدراجات الهوائية، 
سيطرة العبي منتخب اإلمارات على املراكز األول، واحتفظ املنتخب 

بلقبه للعام الثاني على التوالي، بعدما فاز بقمصان التميز األربعة 
اخلاصة بالطواف، وأيضًا حصد املركز األول يف النتيجة الفرقية، 

وسط 11 منتخبًا وفريقًا شاركت يف الطواف. وتأتي مشاركة منتخبنا 
الوطني يف جميع سباقات الدراجات، ضمن التوأمة بني االحتادين 

اإلماراتي والُعماني للدراجات، يف الوقت الذي يشارك 
عدد كبير من الدراجني العمانيني يف السباقات داخل 

اإلمارات، منها طواف الشارقة وسباقات 
السلم للدراجات.

عودة »طواف ُعمان« 

تفوق إماراتي في صاللة

أصبحت سلطنة ُعمان وجهة لكل األحداث الدولية والقارية والعربية واخلليجية، ملا تتمتع به من منشآت 
رياضية وبنية حتتية متميزة، باإلضافة إلى طبيعة السلطنة التي جتتذب عددًا كبيرًا من الرياضات، 

منها اجلبلية وسباقات السيارات والدراجات النارية والهوائية، حيث تستضيف بطولة العالم لقوارب آر.أس 
فنتشر 2022، وهي املرة األولى التي ُتقام فيها بطولة إبحار شراعي دولية مخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة، 

مبشاركة 36 فريقًا من 15 دولة من 22 إلى 27 نوفمبر املقبل، كما تستضيف الشهر املقبل إحدى جوالت 
البطولة العاملية للكرة الطائرة الشاطئية فيوتش للرجال والتي ينظمها االحتاد الدولي للكرة الطائرة.

كما تستضيف بطولة آسيا للهواة للشطرجن مبشاركة 167 العبًا والعبة ميثلون 21 دولة، من بينهم اإلمارات 
من 29 سبتمبر اجلاري إلى 6 من أكتوبر املقبل. واستضافت السلطنة عددًا كبيرًا من البطوالت الدولية 

والقارية والعربية واخلليجية، يف مختلف األلعاب، منها بطولة العالم للمشي بتنظيم من االحتاد الدولي 
أللعاب القوى، بالتعاون مع االحتاد الُعماني أللعاب القوى، يف مركز ُعمان للمؤمترات واملعارض مبدينة 

العرفان، بجانب استضافة البطولة العربية لكرة الطائرة الشاطئية 2017، على املالعب الرملية بشاطئ 
القرم، والبطولة العربية لكرة الطاولة للمنتخبات، والبطولة اآلسيوية السادسة عشرة للشباب لكرة اليد 

»التصفيات املؤهلة لكأس العالم بإسبانيا 2019« على الصالة الرياضية مبجمع السعادة الرياضي، وغيرها من 
البطوالت الرياضية الكبرى، بجانب استضافة الدورة الرابعة لرياضة املرأة بدول مجلس التعاون لدول اخلليج 

العربية، والتصفيات اآلسيوية اخلامسة لكرة اليد الشاطئية واملؤهلة لكأس العالم.

أحداث عالمية صوب السلطنة
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»الصيـــــــــــــــــــد 
والفروسية«

دورتــه  فــي  يحتفي  الـــذي  الــمــعــرض،  وشــهــد 
على  نوعية  قــفــزة  الــعــشــريــن،  بعامه  الحالية 
تّم  التي  األرقــام  تؤكده  ما  وهــذا  الصعد،  كافة 
أكثر  العارضين  عدد  تضاعف  حيث  إنجازها، 
من 22 مّرة، وتوّسعت مساحة المعرض نحو 10 
أضعاف، إذ انطلقت الدورة األولى بُمشاركة 40 
 6000 نحو  مساحة  على  دولــة   14 من  عارضاً 

مربع.  متر 
صقاري  نادي  ينظمه  الذي  المعرض  ويشهد 
للمعارض،  الوطني  أبوظبي  مركز  في  اإلمارات 
ويستمر لغاية 2 أكتوبر القادم، مشاركة خليجية 
 43 بلغت  إذ  المعرض،  تاريخ  في  األوســع  تعد 
إطار  في  وذلــك  تجارية،  وعالمة  وشركة  جهة 
ــمــام الــُمــشــتــرك لـــدول مــجــلــس الــتــعــاون  االهــت
بالُمحافظة على القيم التراثية األصيلة وضمان 

البرية. الحياة  لموارد  الُمستدام  االستخدام 
رئيس  المنصوري  علي  ماجد  معالي  وتوقع 
الدولي  أبوظبي  لمعرض  الُمنّظمة  الُعليا  اللجنة 
لنادي صقاري  العام  األمين  والفروسية،  للصيد 
اإلقبال  في  زيادة  المعرض  يشهد  أن  اإلمارات، 

المقبلة. األيام  خالل 
»االتــحــاد«  لـــ  تصريح  فــي  المنصوري  ودعــا 
المعرض  زيـــارة  إلــى  والمقيمين  الــمــواطــنــيــن 
وتــراثــيــة،  وتثقيفية  تعليمية  منصة  بــاعــتــبــاره 
الثقافي  المحتوى  تطور  الحالية  الدورة  وتشهد 
خبير   100 بــمــشــاركــة  والــمــعــرفــي  والتعليمي 
من   130 عــن  يــزيــد  لما  بــاإلضــافــة  ومــُخــتــص، 
الُمشاركين  والفنانين  والحرفيين  الرّسامين 
فضاًل  الــيــدويــة«،  والــحــرف  »الفنون  قطاع  في 
والشركات  التجارية  العالمات  ُكبرى  جمع  عن 
أرض  على   11 الـــ  قطاعاته  فــي  الُمتخصصة 
وإطالق  والخبرات  المعارف  لتبادل  واحد  موقع 

منتجات وخدمات جديدة وتوسيع األعمال.
لصاحب  والتقدير  بالشكر  المنصوري  وتوجه 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
بن  حمدان  الشيخ  ولسمو  اهلل،  حفظه  الدولة، 
الظفرة  الحاكم في منطقة  نهيان ممثل  زايد آل 
الكبير  للدعم  اإلمـــارات،  صقاري  نــادي  رئيس 
للمعرض،  الشيوخ  السمو  أصحاب  يُقّدمه  الذي 
حماية  في  تُسهم  التي  المحلية  الجهود  ولكافة 
التراث اإلماراتي واإلنساني وتكريسه في نفوس 

المجتمع. أفراد 
الحالية  الــدورة  أّن  المنصوري  معالي  وأكــد 
ــارات  ــك ــت ــن الــمــنــتــجــات واالب تــشــهــد الــعــديــد م

تـُـلــّبــي طموحات  الــتــي  الــجــديــدة،  والــفــعــالــيــات 
العارضين والزوار المهتمين بالتراث من منطقة 

وأفريقيا. الشرق األوسط 
بانتظار  الــمــعــرض،  مــن  أّيـــام   7 مــدى  وعــلــى 
عمل،  وورشــة  حّياً  نشاطاً   150 نحو  الجمهور 
وعروضاً وفعاليات شّيقة في »ساحة العروض«، 
مبتكرة  وُمسابقات  تعليمية  ألنشطة  باإلضافة 
تستقطب  مباشرة  ورياضية  تراثية  وعــروض 

الجميع.
ــي للصيد  ــدول ال أبــوظــبــي  واســتــطــاع مــعــرض 
والــفــروســيــة أن يــضــع اإلمــــارات عــلــى خــارطــة 
العالمية  المعارض  وصناعة  التراثية  الفعاليات 
الُمتخّصصة، وأن يجمع كبرى العالمات التجارية 

والشركات في قطاعاته 
الــغــنــّيــة عــلــى أرض 

ــد  ــ ــ ــع واحـ ــ ــ ــوق ــ ــ م
المعارف  لتبادل 
والــــــخــــــبــــــرات 
وإطــــــــــــــــــــالق 
مـــــنـــــتـــــجـــــات 

وخـــــــــــدمـــــــــــات 
جـــديـــدة وتــوســيــع 
ــال، وعــقــد  ــمـ األعـ

التجارية  الصفقات 
ــــــاء الـــعـــمـــالء  ــــق ولــ
البارزة  والشخصيات 

فـــي الــصــنــاعــة وجــهــاً 
لوجه.

مزادات 
وتـُـعــتــبــر مــــزادات الــصــقــور واإلبـــل 

والرماية  الفروسية  وعــروض  والخيول 
والطيور الجارحة والكالب وُمسابقة أجمل 

التراثية  والعروض  السلوقي  ومزاينة  الصقور 
كما  للجمهور.  جذباً  الفعاليات  أكثر  من  الحّية، 
يُقّدم معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 
نوعها  من  فريدة  حّية  ُمحاكاة  تجربة  لُعّشاقه، 
بيئة  والسهام في  بالقوس  الرماية  رياضة  لهواة 
الرماية  أنشطة  في  والُمشاركة  آمنة،  مثالية 
والقوس  الصيد  بــنــادق  باستخدام  والتسديد 
عن  فضاًل  والُمحترفين،  للُمبتدئين  والسهم 
مجال  في  المتاحة  الُمعّدات  أحــدث  اكتشاف 
من  بالسهم  للرماية  الشّيق  والعرض  الرماية، 

الخيل. على ظهر 

قطع متميزة

ثقافة 
وتقاليد

مليونا درهم 
لـ»كرفان 

تخييم«

عرضت شركة »فاوستي« 
اإليطالية، بندقية صيد بسعر 

720 ألف درهم، وهي األولى 
والوحيدة يف العالم التي حتمل 

هذا التصميم.
وأكدت جيوفانا فاوستي أنهم 

معنيني باملشاركة يف املعرض يف 
كافة دوراته، ألهمية املعرض 

لهواة الصيد من اإلمارات ودول 
اخلليج العربي.

وقالت: نحاول يف كل عام أن نأتي 
بقطع جديدة ومميزة، ومتتاز 

مشاركتهم للعام احلالي بعرض 
بندقية منحوت عليها بالذهب 

والفضة رسومات نابعة من التراث 
اإلماراتي، ومتتاز بخفة وزنها.

وتسحر »فاوستي« ُمقتني 
ابتكاراتها يف مجال أسلحة 
الصيد، بلمساتها اجلميلة، 

وتأخذهم إلى التاريخ البعيد 
ببنادق حديثة متزج يف 

تصاميمها بني املاضي واحلاضر 
واملستقبل، وهي مصنوعة من 

خشب اجلوز املختار وفق درجات 
عالية اجلودة ومطعمة بالذهب 

عيار 24 قيراطًا، وحتتوي على 
قاذف تلقائي ونظام أقفال قابلة 

للفك باليد. 
وشاركت تسليح االمارتية بعرض 

أسلحة نارّية لالستخدامات 
الرياضية والدفاعية وبنادق 

أوتوماتيكية وبنادق ايرسوفت 
الهوائية.

وجتيء مشاركة تسليح يف دورة 
هذا العام ضمن ثالث منصات 
متميزة، أولها، منّصة تسليح: 

والتي تضّم شريكها امُلصّنع 
لألسلحة النارّية، شركة فراتيلي 

تانفوجليو اإليطالّية. حيث 
ُتعرض أسلحتهم النارّية اليدوّية 

األكثر انتشارًا يف املجاالت 
الدفاعّية والرياضّية وحّتى 

العسكرّية. كما تعرض أسلحة 
البنادق األوتوماتيكية اخلاصة 

بشركة تانفوجليو.
وثاني منصات تسليح ستكون 

منّصة تسليح التكتيكّية 
والتي تضّم منتجات الشركات 

املصّنعة لبنادق ايرسوفت 
والبنادق الهوائّية املختلفة، 

مثل شركة كارل والتر احملدودة 
وهي شركة أملانّية رائدة يف 

مجال صناعة األسلحة النارّية 
والبنادق الهوائّية، حيث يتم 

عرض البنادق الهوائّية التي مّت 
تصنيعها من ِقَبِل شركة والتر 

واملعتمدة لالستخدام يف بطولة 
كأس العالم للرماية، وشركة 

أوماريكس احملدودة وهي شركة 
أملانّية أخرى متخّصصة بصناعة 

بنادق ايرسوفت.

أبوظبي )االتحاد(

 أعلنت »إيه آر بي اإلمارات«، 
متخصصة يف لوازم سيارات 

الدفع الرباعي ومعدات الرحالت 
البرية، عن مشاركتها كشريك 
رسمي للسيارات للسنة الثانية 

على التوالي، يف معرض أبوظبي 
الدولي للصيد والفروسية 2022. 

وتعرض »إيه آر بي اإلمارات« 
مجموعة من منتجاتها التي 

 Summit Bullتشمل املظالت، و
Bar، ومعدات حماية املركبات 

لسلسلة الند كروزر 300، 
باإلضافة إلى خيمة اسبيرانس 

املخصصة ألسطح السيارات، 
وغيرها.

وقال وليد يوسف، مدير عام 
شركة »إيه آر بي اإلمارات«: 
»لعبت الشراكة بني إيه )آر 

بي اإلمارات( واملعرض الدولي 
للصيد والفروسية على مدى 

أكثر من عقد، دورًا بارزًا يف جمع 
الشغوفني وعشاق املغامرة حتت 
سقف واحد، إضافة إلى تسليط 

الضوء على أهمية التقاليد 
التراثية العريقة التي تنفرد 
بها دولة اإلمارات، ونعتبر أن 
املعرض يشكل منصة مثالية 

إلبراز التزامنا بحماية التراث 
الثقايف لدولة اإلمارات العربية 

املتحدة وتعزيزه مبا يتماشى مع 
توجيهات قيادتنا الرشيدة.
 وقال: »نتطلع مرة جديدة 

هذا العام إلى اللقاء مع مجتمع 
الطرق الوعرة سريع النمو 

يف املنطقة واستعراض أحدث 
منتجاتنا، مبا سيقدمه من 
تفاعل مع الزوار، وُيسهم يف 

تعزيز فرص منو الشركة 
وحتقيق أهدافها بالتواصل مع 

قاعدة أوسع من العمالء«.

أبوظبي )االتحاد(

 تعرض شركة »ديزرت ستارز 
فاكتوري« مصنع جنوم 

الصحراء يف قطاع »مركبات 
وُمعّدات الترفيه يف الهواء 

الطلق« كرفانات السفر والصيد 
والتخييم حيث تختص الشركة 

بتزويد الكرفانات بأحدث وسائل 
االتصال واإللكترونيات وأجهزة 

استقبال األقمار الصناعية، 
فضاًل عن تزويدها بأفضل مرافق 

التكييف واإلضاءة.
وأوضح مندوب املبيعات يف 

مجموعة »جنوم الصحراء« أن 
أسعار الكرفانات تتراوح بني 200 

ألف درهم وقد يصل سعر أكبرها 
حجما إلى مليوني درهم وطوله 

27 مترًا، حيث تتمتع بوجود 
مسبح ومركز للياقة الصحية، 
باإلضافة إلى كافة اخلدمات 

األخرى التي تلبي هواة التخييم 
والصيد.

وأفاد أن الكرفان مت صنعه من 
األملونيوم والعوازل احلرارية 

واخلشب املشغول يدويًا، 
باإلضافة إلى كافة التقنيات 

احلديثة، والكرفان ذو الـ 7 أمتار 
يضم بداخله مجلسًا الستقبال 

الضيوف، وغرفة نوم فخمة 
وواسعة، باإلضافة إلى غرفة 
لألطفال ومطبخ وشرفة إلى 

جانب حمام مت جتهيزها على 
أرقى مستوى، ما يجعل أي فرد 

يعيش داخل الكرفان يشعر 
وكأنه يف بيته متامًا.

وأشار مندوب مبيعات الشركة 
إلى أن الكرفان له زبائنه ممن 

لديهم هواية التخييم أليام 
يف الصحراء والقنص، كما أنه 

يفيد أيضًا مالك ومربي اإلبل 
ما يجنبهم قساوة احلر والغبار 

ومينحهم الشعور بالراحة 
والرفاهية، حتى يف أقسى 

الظروف اجلوية.

أبوظبي )االتحاد(

صناعة  في  المتخصصة  اإلماراتية«  »تمرين  شركة  عرضت   
المصمم  تصميم  من  الصقر«  »خنجر  سكين  الصيد  سكاكين 
الفنية،  السكاكين  بصناعة  المتخصص  ريفردي  بيير  الفرنسي 
 2004 في  الفرنسية  الثقافة  وزارة  من  تكريم  على  والحاصل 

الحرفية.  لمهارته 
تمرين  لشركة  التنفيذي  المدير  األمــيــري،  محمد  وأوضـــح 
الفنان  قبل  مــن  تصميمها  طلب  تــم  السكين  أن  ــيــة،  اإلمــارات
الفرنسي منذ أربع سنوات، وخالل هذه الدورة تم عرض القطعة 
التقنيات  باستخدام  أشــهــر،  خمسة  إنــجــازهــا  اســتــغــرق  الــتــي 
المعدني  األرابيسك  من  وذخيرة  الدمشقي،  للصلب  القديمة 
جوهر  على  والنجوم  الصقور  نحت  وتم  شفراته،  يحرك  الذي 

دقة عالي. بمستوى  السكين، 
إلى أن مقبض السكين صنع من مواد ثمينة، مثل عاج  وأشار 

يدوياً. تركيبات مسبوكة فضية منحوتة  الماموث، مع 
اقتنائها  لذلك  واحــدة،  نسخة  هي  السكين  أن  األميري  وأكد 

تعتبر بمثابة تحفة فنية. لهواة الصيد ألنها  يعد فرصة 
األميري  أعلن   ،20 الـ  الدورة  في  »تمرين«  مشاركة  وبمناسبة 
عن إطالق نماذج جديدة من سكاكين الصيد من تصميم شركة 
هواة  مع  وتتناسب  المعادن،  أنواع  أجود  من  مصنوعة  »تمرين«، 
في  المحلية  السوق  مع  يتناسب  وبما  البر،  ورحــالت  الصيد 

اإلمارات.
الصيد،  معرض  في  »تمرين«  لـ   15 الـــ المشاركة  هذه  وتعتبر 
تقديم  على  وتحرص  مميزة،  منتجات  بإطالق  الشركة  وتحتفي 
الخطوات  مختلف  على  لالطالع  المعرض  لزوار  تعليمية  منافع 
لكيفية صناعة  مباشر  عبر عرض  وذلك  السكاكين،  في صناعة 

توضيحي. وشرح  السكاكين 

»خنجر الصقر« بـ 150 ألف درهم
تقنيات مبتكرة تستقطب 

ُعّشــــــاق الصيد بالســــالح

أبوظبي )االتحاد(

 يستقطب معرض أبوظبي الدولي 
للعام  دورتــه  في  والفروسية  للصيد 
الُمصّنعة  الشركات  كبريات  الحالي 
القطاع  ويُعتبر هذا  الصيد،  ألسلحة 
ينتظرها  التي  الفعاليات  أبــرز  أحــد 

ُعشاق المعرض كل عام. 
وســّجــل الــعــارضــون الــُمــصــّنــعــون 
عالية  إقــبــال  نسبة  الصيد  ألسلحة 
العام من قبل شركات  في دورة هذا 
وعالمات تجارية مرموقة من مختلف 
أنحاء العالم، حيث يتم عرض العديد 
خصيصاً  الُمصممة  األســلــحــة  مــن 
وحرفية  مبتكرة  بتقنيات  للمعرض 
الصيد  ــاق  ــّشـ ُعـ تستقطب  عــالــيــة 

بالسالح.
وسّجلت الشركات الُمصّنعة ألسلحة 
الصيد نسبة إقبال عالية من قبل زوار 
المعرض، حيث تّم عرض العديد من 
األسلحة الُمصممة خصيصاً للمعرض 
عالية  وحــرفــيــة  مــبــتــكــرة  بتقنيات 

استقطبت ُعّشاق الصيد بالسالح. 
تصنيع  رائـــدة  ــال«،  ــراك »ك وكشفت 
األسلحة الصغيرة والتابعة لمجموعة 
إيدج، إحدى أكبر 25 مجموعة حول 
العالم في مجال الدفاع والتكنولوجيا 
بنادق  من  مجموعة  عن  المتقدمة، 
ومسدساً  ــطــراز  ال عالمية  الصيد 
مصمم خصيصاً، إلى جانب ما تقدمه 
من مسدسات ورشاشات وبنادق قنص 

وبنادق هجومية عالية األداء.
بنادق  ثالثة  عــن  كــراكــال  وأعلنت 
من  ويدوياً  خصيصاً  مصممة  صيد 
بتصميمات  تتميز  هيليكس،  طــراز 
أرابيسك ونقوش على الغالف وغطاء 

السحب،  ورافــعــة  المسدس  مقبض 
الكراكال  مرة  ألول  البندقية  وتظهر 
ــعــربــي، الــقــطــة الــبــريــة الــتــي يعد  ال
الشرق  فــي  مناطق  األصــلــي  موئلها 
ــا وأفــريــقــيــا. بينما  األوســــط وآســي
تستلهم البندقية الثانية من المشاهد 
الطبيعية الصحراوية للربع الخالي في 
دولة اإلمارات. وتُبرز البندقية الثالثة 

متحف المستقبل في دبي ضمن إطار 
مكون أيضاً من المشاهد الصحراوية، 
ويضيف إلى أناقة تلك القطع الزناد 
ــذهــب،  ــال واألخـــمـــص الــمــطــلــيــيــن ب
األلمانية  الخد  قطعة  ُصنعت  كما 
الجوز  أنــواع خشب  أجود  باستخدام 

من مرتفعات في القوقاز.
ــال حــمــد الـــعـــامـــري، الــرئــيــس  ــ وق
»أصبح  ــال:  ــراك ك لشركة  التنفيذي 
المصممة  الــصــيــد  بـــنـــادق  عــــرض 
خصيصاً خالل المعرض أحد تقاليدنا 
على مدى السنوات القليلة الماضية. 
وبناًء على شعار المعرض»االستدامة 
اخترنا  متجدد«،  طموح  ــتــراث...  وال
فريدة  إماراتية  تصاميم  ثالثة  صنع 

تعكس تماماً تراث وتطلعات دولتنا«.
كما تعرض كراكال مسدساً فريداً 
بُني  اإلمــــــارات«،  »روح  اســـم  تــحــت 
المسدس على إطار لوجر 9x19 ملم، 
الذهب  من  وطــالء  بزخارف  ويتميز 
عيار 24 قيراطاً. ونُقش على ساحب 
شكل  في  »كــراكــال«  كلمة  المسدس 
اإلطار  على  فني  عربي  بخط  صقر 
العلوي. كما تم طالء الفوهة والزناد 
ومخزن الذخيرة وزر إطالق المخزن 
ــارق وفتحة  ــطـ والـ الــســاحــب  وقــفــل 
المقبض  بين  والفاصل  الخرطوش 
بالذهب،  المقبض  وبرغي  والطارق 
خليط  مــن  المقبض  إطـــار  ــع  ــن وُص
الطيران،  قطاع  في  يُستخدم  معادن 
العلوي  الساحب واإلطار  بينما ُصنع 
من الفوالذ المتميز بقدرة شد عالية. 
مصنوعة  علبة  في  المسدس  ويُقّدم 
يزدان  وغطاء  النادرة،  األخشاب  من 
بالخط  اإلمــاراتــيــيــن«  »روح  بشعار 

الديواني.

عبر منصة »تم«

خدمة فورية إلصدار تراخيص 

الصيـــــد بالصقــــــور

أبوظبي )االتحاد(

عن  أبوظبي   – البيئة  هيئة  أعلنت   
تفعيل الخدمة الفورية إلصدار تراخيص 
بالصقور«،  »الصيد  التقليدي  الصيد 
أبوظبي  خدمات  منظومة  عبر  وذلــك 
الذي  األمــر  »تــم«،  الموحدة  الحكومية 
على  بالحصول  للصقارين  سيسمح 
الرقمية  القنوات  عبر  ــوراً  ف الرخصة 
ودون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، 
بالسهولة  تــمــتــاز  ــدة  ــري ف تــجــربــة  فــي 

والكفاءة. 
ــاء اإلعــــالن عــن الــخــدمــة على  وجــ
هامش مشاركة الهيئة بمعرض أبوظبي 
الدولي للصيد والفروسية 2022، حيث 
باقة  إلى  مميزة  إضافة  الخدمة  تأتي 
الهيئة  التي تقدمها  الرقمية  الخدمات 
لتسهيل  ــدة  واحـ منصة  فــي  للجمهور 
الحصول على خدماتها وفق إجــراءات 
الهيئة  جــهــود  ضمن  وذلـــك  مبسطة، 
تقدمها  التي  خدماتها  كافة  لتحويل 
لفئات مختلفة من الجمهور إلى خدمات 
رقمية يسهل إنجازها بأسرع وقت ممكن 
واستراتيجية  ــة  رؤي مع  يتماشى  وبما 
القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات العربية 

المتحدة. 
المدير  الــهــاشــمــي،  أحــمــد  ــال  ــ وق  
التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري 
أبوظبي:   – البيئة  هيئة  في  والبحري 
لسنة 2005   )22( رقم  القانون  »وضــع 

بــإمــارة  ــبــري  ال الصيد  تنظيم  بــشــأن 
أبوظبي إطــاراً قانونياً ألنشطة الصيد 
بيئية  ومعايير  ضــوابــط  ضمن  الــبــري 
لجهود  الُعليا  األهــــداف  مــع  تــتــوافــق 
البرية  الحيوانات  ــواع  أن وصــون  حفظ 
وبما ال يتعارض مع استدامة أعدادها 
في موائلها الطبيعية. ويساهم القانون 
لرياضة  الــتــراثــي  الـــمـــوروث  بحماية 
الحيوانات  وحماية  بالصقور،  الصيد 
الصيد  مناطق  على  والحفاظ  البرية 
واالستغالل األمثل لموارد الحياة البرية 
وتنميتها وفق رؤية تكاملية تُلبي معايير 

االستدامة البيئية«.
وأشار الهاشمي »إلى أن القرار المحلي 
رقم )5( لسنة 2021 بشأن إجراء بعض 
التعديالت على الالئحة التنفيذية لقانون 
الــذي  أبوظبي،  بــإمــارة  الــبــري  الصيد 
صدر خالل العام الماضي لدعم قطاع 
الصيد البري وتعزيز جهود المحافظة 
التقليدي  الصيد  مــوروث  ترسيخ  على 
-الصقارة«،  بالصقور  الصيد  »رياضة 
نص على أن تقوم الهيئة بإصدار اإلذن 
مناطق  في  التقليدية  بالطرق  بالصيد 
خارج المناطق المخصصة للصيد التي 
تحددها السلطة المختصة )هيئة البيئة 
الصيد  حظر  مراعاة  مع  أبوظبي(،   –
منع  تشمل  والتي  محددة  مناطق  في 
الصيد داخل حدود المحميات الرعوية 
من  بالقرب  أو  الطبيعية  والمحميات 

المناطق المحظورة«.

مغامرة ومرح
للمّرة الثانية يف تاريخه، ُيقام 
معرض أبوظبي الدولي للصيد 

والفروسية على مدى 7 أّيام 
متواصلة، مبا يعكس اإلقبال 

اجلماهيري امُلتزايد، وُيلّبي توقعات 
عّشاق الصقارة والصيد والفروسية 

والتراث يف مختلف أنحاء العالم، 
ويستجيب لطموحات العارضني يف 

القطاعات الـ 11 التي ُتشّكل احلدث 
وترسمه.

ويتصّدر احلدث، األكبر من نوعه 
يف منطقة الشرق األوسط وأفريقيا، 

معارض الصيد على مستوى العالم 
من حيث تنّوع قطاعاته وعدد الزوار، 
ويلعب دورًا مهمًا يف استقطاب السياح 

من منطقة دول مجلس التعاون 
اخلليجي والعالم عمومًا، إذ زاره منذ 

عام 2003 نحو مليون و750 ألف زائر، 
فيما شهدت دورته األخيرة )أبوظبي 

2021( زيارة أكثر من 105 آالف زائر 
من 120 جنسية.

وُيتيح املعرض للزوار فرصة التعّرف 
على ثقافة دولة اإلمارات وموروثها 

األصيل من خالل األنشطة املتنوعة 
واملبتكرة التي ُيقّدمها لهم، والتي 

تعمل على رفع الوعي لديهم حول 
أهمية احلفاظ على البيئة واحلياة 

البرية، إضافة إلى تشجيعهم 
على ممارسة الرياضات األصيلة 

والصديقة للبيئة بنحٍو ُمستدام.
وتبرز بشكل خاص يف املعرض 

فعاليات نادي صقاري اإلمارات، 
حيث ُيقّدم برامج حّية حول رعاية 

الصقور ومبادئ ممارسة الصقارة، 
وُيعّرف مبدرسة محمد بن زايد 

للصقارة وفراسة الصحراء، ومركز 
السلوقي العربي، فضاًل عن إتاحة 
الفرصة للعائلة والسياح واجلمهور 

عمومًا للتفاعل والتقاط الصور 
التذكارية مع الصقارين بصحبة 

الطيور وكالب الصيد العربية.

»كراكال« تعرض مجموعة 
من بنادق الصيد عالمية 

الطراز 

املعرض ورش عمل وأنشطة  يتضمن 
تتضمن  لألطفال،  مخصصة  تعليمية 

املهور  بينها  التعّرف على احليوانات ومن 
ليتواصلوا  والطيور،  والكالب  واخليول 

رعايتها  أساليب  على  ويتعّرفوا  معها 
وكيفية الرفق بها يف وقت مبكر من 

منّوهم.
وإلى جانب األعداد الكبيرة من ُمحّبي 

التي  والتراث  والفروسية  الصيد 
احلدث  جنح  سنويًا،  املعرض  يستقطبها 
يف أن يجتذب األطفال والناشئة أيضًا، 

من خالل ما يوفره من باقة متنوعة من 
والتعليمية  التراثية  والفعاليات  األنشطة 

والترفيهية.
وُيتيح برنامج زيارة طلبة املدارس، الذي 

حترص إدارة املعرض على تطويره سنويًا، 

مختلف  من  والطالب  للطالبات  الفرصة 
على  التعّرف  فرصة  الُعمرية  الفئات 

التراث اإلماراتي، وبشكل خاص  ركائز 
إكثار  ومشاريع  العربي  والسلوقي  الصقارة 
الصقور واحلبارى يف األسر، باإلضافة إلى 
والكالب  للخيول  احلّية  العروض  ُمشاهدة 

والرماية  اجلارحة  والطيور  البوليسية 
التقليدية.

ويف دورة هذا العام، يتم الترحيب باملزيد 
ُيشاركون  الذين  والطالب  املعلمني  من 

التعليمية  املعرض  وفعاليات  أنشطة  يف 
ثقافة  تعزيز  ويف  الهادفة،  والترفيهية 

واالستدامة. والتمّيز  اإلبداع 

هالة الخياط )أبوظبي(

 انطلقت أمس فعاليات الدورة الـ 19 من معرض أبوظبي الدولي للصيد 

والفروسية )2022( تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل 

الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري اإلمارات، بمشاركة 900 

عارٍض وعالمة تجارية من 58 دولة، على مساحة تزيد على 60 ألف متر مربع، 

وليحقق المعرض بذلك نسبة نمو هي األعلى في تاريخه ُمقارنة بـ 680 

عارضًا من 44 دولة على مساحة 50 ألف متر مربع في الدورة السابقة 2021.

ورش عمل وأنشطة تعليمية لألطفال

77
فرصة للتعّرف 

على  ركائز التراث 
اإلماراتي

منتجات وابتكارات وفعاليات
 جديدة تلفت أنظار الزوار 

السكين من تصميم 
المصمم الفرنسي بيير 

ريفردي

الخدمة إضافة مميزة إلى باقة الخدمات 
الرقمية التي تقدمها الهيئة للجمهور

قطع فنية فريدة من األسلحة تتألق في المعرض   )تصوير: وليد أبو حمزة(

أيام من المغامــــرة 
والمرح والعـــروض
المتنـــــــــوعــــــــــــــــــــــــــة

برعايــــــــة حمــدان بـــن زايـــــــد
انطالق فعاليات المعرض 

بمشـــــــاركـــــــة 58 دولـــــــــــــــة  
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»الصيـــــــــــــــــــد 
والفروسية«

دورتــه  فــي  يحتفي  الـــذي  الــمــعــرض،  وشــهــد 
على  نوعية  قــفــزة  الــعــشــريــن،  بعامه  الحالية 
تّم  التي  األرقــام  تؤكده  ما  وهــذا  الصعد،  كافة 
أكثر  العارضين  عدد  تضاعف  حيث  إنجازها، 
من 22 مّرة، وتوّسعت مساحة المعرض نحو 10 
أضعاف، إذ انطلقت الدورة األولى بُمشاركة 40 
 6000 نحو  مساحة  على  دولــة   14 من  عارضاً 

مربع.  متر 
صقاري  نادي  ينظمه  الذي  المعرض  ويشهد 
للمعارض،  الوطني  أبوظبي  مركز  في  اإلمارات 
ويستمر لغاية 2 أكتوبر القادم، مشاركة خليجية 
 43 بلغت  إذ  المعرض،  تاريخ  في  األوســع  تعد 
إطار  في  وذلــك  تجارية،  وعالمة  وشركة  جهة 
ــمــام الــُمــشــتــرك لـــدول مــجــلــس الــتــعــاون  االهــت
بالُمحافظة على القيم التراثية األصيلة وضمان 

البرية. الحياة  لموارد  الُمستدام  االستخدام 
رئيس  المنصوري  علي  ماجد  معالي  وتوقع 
الدولي  أبوظبي  لمعرض  الُمنّظمة  الُعليا  اللجنة 
لنادي صقاري  العام  األمين  والفروسية،  للصيد 
اإلقبال  في  زيادة  المعرض  يشهد  أن  اإلمارات، 

المقبلة. األيام  خالل 
»االتــحــاد«  لـــ  تصريح  فــي  المنصوري  ودعــا 
المعرض  زيـــارة  إلــى  والمقيمين  الــمــواطــنــيــن 
وتــراثــيــة،  وتثقيفية  تعليمية  منصة  بــاعــتــبــاره 
الثقافي  المحتوى  تطور  الحالية  الدورة  وتشهد 
خبير   100 بــمــشــاركــة  والــمــعــرفــي  والتعليمي 
من   130 عــن  يــزيــد  لما  بــاإلضــافــة  ومــُخــتــص، 
الُمشاركين  والفنانين  والحرفيين  الرّسامين 
فضاًل  الــيــدويــة«،  والــحــرف  »الفنون  قطاع  في 
والشركات  التجارية  العالمات  ُكبرى  جمع  عن 
أرض  على   11 الـــ  قطاعاته  فــي  الُمتخصصة 
وإطالق  والخبرات  المعارف  لتبادل  واحد  موقع 

منتجات وخدمات جديدة وتوسيع األعمال.
لصاحب  والتقدير  بالشكر  المنصوري  وتوجه 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
بن  حمدان  الشيخ  ولسمو  اهلل،  حفظه  الدولة، 
الظفرة  الحاكم في منطقة  نهيان ممثل  زايد آل 
الكبير  للدعم  اإلمـــارات،  صقاري  نــادي  رئيس 
للمعرض،  الشيوخ  السمو  أصحاب  يُقّدمه  الذي 
حماية  في  تُسهم  التي  المحلية  الجهود  ولكافة 
التراث اإلماراتي واإلنساني وتكريسه في نفوس 

المجتمع. أفراد 
الحالية  الــدورة  أّن  المنصوري  معالي  وأكــد 
ــارات  ــك ــت ــن الــمــنــتــجــات واالب تــشــهــد الــعــديــد م

تـُـلــّبــي طموحات  الــتــي  الــجــديــدة،  والــفــعــالــيــات 
العارضين والزوار المهتمين بالتراث من منطقة 

وأفريقيا. الشرق األوسط 
بانتظار  الــمــعــرض،  مــن  أّيـــام   7 مــدى  وعــلــى 
عمل،  وورشــة  حّياً  نشاطاً   150 نحو  الجمهور 
وعروضاً وفعاليات شّيقة في »ساحة العروض«، 
مبتكرة  وُمسابقات  تعليمية  ألنشطة  باإلضافة 
تستقطب  مباشرة  ورياضية  تراثية  وعــروض 

الجميع.
ــي للصيد  ــدول ال أبــوظــبــي  واســتــطــاع مــعــرض 
والــفــروســيــة أن يــضــع اإلمــــارات عــلــى خــارطــة 
العالمية  المعارض  وصناعة  التراثية  الفعاليات 
الُمتخّصصة، وأن يجمع كبرى العالمات التجارية 

والشركات في قطاعاته 
الــغــنــّيــة عــلــى أرض 

ــد  ــ ــ ــع واحـ ــ ــ ــوق ــ ــ م
المعارف  لتبادل 
والــــــخــــــبــــــرات 
وإطــــــــــــــــــــالق 
مـــــنـــــتـــــجـــــات 

وخـــــــــــدمـــــــــــات 
جـــديـــدة وتــوســيــع 
ــال، وعــقــد  ــمـ األعـ

التجارية  الصفقات 
ــــــاء الـــعـــمـــالء  ــــق ولــ
البارزة  والشخصيات 

فـــي الــصــنــاعــة وجــهــاً 
لوجه.

مزادات 
وتـُـعــتــبــر مــــزادات الــصــقــور واإلبـــل 

والرماية  الفروسية  وعــروض  والخيول 
والطيور الجارحة والكالب وُمسابقة أجمل 

التراثية  والعروض  السلوقي  ومزاينة  الصقور 
كما  للجمهور.  جذباً  الفعاليات  أكثر  من  الحّية، 
يُقّدم معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 
نوعها  من  فريدة  حّية  ُمحاكاة  تجربة  لُعّشاقه، 
بيئة  والسهام في  بالقوس  الرماية  رياضة  لهواة 
الرماية  أنشطة  في  والُمشاركة  آمنة،  مثالية 
والقوس  الصيد  بــنــادق  باستخدام  والتسديد 
عن  فضاًل  والُمحترفين،  للُمبتدئين  والسهم 
مجال  في  المتاحة  الُمعّدات  أحــدث  اكتشاف 
من  بالسهم  للرماية  الشّيق  والعرض  الرماية، 

الخيل. على ظهر 

قطع متميزة

ثقافة 
وتقاليد

مليونا درهم 
لـ»كرفان 

تخييم«

عرضت شركة »فاوستي« 
اإليطالية، بندقية صيد بسعر 

720 ألف درهم، وهي األولى 
والوحيدة يف العالم التي حتمل 

هذا التصميم.
وأكدت جيوفانا فاوستي أنهم 

معنيني باملشاركة يف املعرض يف 
كافة دوراته، ألهمية املعرض 

لهواة الصيد من اإلمارات ودول 
اخلليج العربي.

وقالت: نحاول يف كل عام أن نأتي 
بقطع جديدة ومميزة، ومتتاز 

مشاركتهم للعام احلالي بعرض 
بندقية منحوت عليها بالذهب 

والفضة رسومات نابعة من التراث 
اإلماراتي، ومتتاز بخفة وزنها.

وتسحر »فاوستي« ُمقتني 
ابتكاراتها يف مجال أسلحة 
الصيد، بلمساتها اجلميلة، 

وتأخذهم إلى التاريخ البعيد 
ببنادق حديثة متزج يف 

تصاميمها بني املاضي واحلاضر 
واملستقبل، وهي مصنوعة من 

خشب اجلوز املختار وفق درجات 
عالية اجلودة ومطعمة بالذهب 

عيار 24 قيراطًا، وحتتوي على 
قاذف تلقائي ونظام أقفال قابلة 

للفك باليد. 
وشاركت تسليح االمارتية بعرض 

أسلحة نارّية لالستخدامات 
الرياضية والدفاعية وبنادق 

أوتوماتيكية وبنادق ايرسوفت 
الهوائية.

وجتيء مشاركة تسليح يف دورة 
هذا العام ضمن ثالث منصات 
متميزة، أولها، منّصة تسليح: 

والتي تضّم شريكها امُلصّنع 
لألسلحة النارّية، شركة فراتيلي 

تانفوجليو اإليطالّية. حيث 
ُتعرض أسلحتهم النارّية اليدوّية 

األكثر انتشارًا يف املجاالت 
الدفاعّية والرياضّية وحّتى 

العسكرّية. كما تعرض أسلحة 
البنادق األوتوماتيكية اخلاصة 

بشركة تانفوجليو.
وثاني منصات تسليح ستكون 

منّصة تسليح التكتيكّية 
والتي تضّم منتجات الشركات 

املصّنعة لبنادق ايرسوفت 
والبنادق الهوائّية املختلفة، 

مثل شركة كارل والتر احملدودة 
وهي شركة أملانّية رائدة يف 

مجال صناعة األسلحة النارّية 
والبنادق الهوائّية، حيث يتم 

عرض البنادق الهوائّية التي مّت 
تصنيعها من ِقَبِل شركة والتر 

واملعتمدة لالستخدام يف بطولة 
كأس العالم للرماية، وشركة 

أوماريكس احملدودة وهي شركة 
أملانّية أخرى متخّصصة بصناعة 

بنادق ايرسوفت.

أبوظبي )االتحاد(

 أعلنت »إيه آر بي اإلمارات«، 
متخصصة يف لوازم سيارات 

الدفع الرباعي ومعدات الرحالت 
البرية، عن مشاركتها كشريك 
رسمي للسيارات للسنة الثانية 

على التوالي، يف معرض أبوظبي 
الدولي للصيد والفروسية 2022. 

وتعرض »إيه آر بي اإلمارات« 
مجموعة من منتجاتها التي 

 Summit Bullتشمل املظالت، و
Bar، ومعدات حماية املركبات 

لسلسلة الند كروزر 300، 
باإلضافة إلى خيمة اسبيرانس 

املخصصة ألسطح السيارات، 
وغيرها.

وقال وليد يوسف، مدير عام 
شركة »إيه آر بي اإلمارات«: 
»لعبت الشراكة بني إيه )آر 

بي اإلمارات( واملعرض الدولي 
للصيد والفروسية على مدى 

أكثر من عقد، دورًا بارزًا يف جمع 
الشغوفني وعشاق املغامرة حتت 
سقف واحد، إضافة إلى تسليط 

الضوء على أهمية التقاليد 
التراثية العريقة التي تنفرد 
بها دولة اإلمارات، ونعتبر أن 
املعرض يشكل منصة مثالية 

إلبراز التزامنا بحماية التراث 
الثقايف لدولة اإلمارات العربية 

املتحدة وتعزيزه مبا يتماشى مع 
توجيهات قيادتنا الرشيدة.
 وقال: »نتطلع مرة جديدة 

هذا العام إلى اللقاء مع مجتمع 
الطرق الوعرة سريع النمو 

يف املنطقة واستعراض أحدث 
منتجاتنا، مبا سيقدمه من 
تفاعل مع الزوار، وُيسهم يف 

تعزيز فرص منو الشركة 
وحتقيق أهدافها بالتواصل مع 

قاعدة أوسع من العمالء«.

أبوظبي )االتحاد(

 تعرض شركة »ديزرت ستارز 
فاكتوري« مصنع جنوم 

الصحراء يف قطاع »مركبات 
وُمعّدات الترفيه يف الهواء 

الطلق« كرفانات السفر والصيد 
والتخييم حيث تختص الشركة 

بتزويد الكرفانات بأحدث وسائل 
االتصال واإللكترونيات وأجهزة 

استقبال األقمار الصناعية، 
فضاًل عن تزويدها بأفضل مرافق 

التكييف واإلضاءة.
وأوضح مندوب املبيعات يف 

مجموعة »جنوم الصحراء« أن 
أسعار الكرفانات تتراوح بني 200 

ألف درهم وقد يصل سعر أكبرها 
حجما إلى مليوني درهم وطوله 

27 مترًا، حيث تتمتع بوجود 
مسبح ومركز للياقة الصحية، 
باإلضافة إلى كافة اخلدمات 

األخرى التي تلبي هواة التخييم 
والصيد.

وأفاد أن الكرفان مت صنعه من 
األملونيوم والعوازل احلرارية 

واخلشب املشغول يدويًا، 
باإلضافة إلى كافة التقنيات 

احلديثة، والكرفان ذو الـ 7 أمتار 
يضم بداخله مجلسًا الستقبال 

الضيوف، وغرفة نوم فخمة 
وواسعة، باإلضافة إلى غرفة 
لألطفال ومطبخ وشرفة إلى 

جانب حمام مت جتهيزها على 
أرقى مستوى، ما يجعل أي فرد 

يعيش داخل الكرفان يشعر 
وكأنه يف بيته متامًا.

وأشار مندوب مبيعات الشركة 
إلى أن الكرفان له زبائنه ممن 

لديهم هواية التخييم أليام 
يف الصحراء والقنص، كما أنه 

يفيد أيضًا مالك ومربي اإلبل 
ما يجنبهم قساوة احلر والغبار 

ومينحهم الشعور بالراحة 
والرفاهية، حتى يف أقسى 

الظروف اجلوية.

أبوظبي )االتحاد(

صناعة  في  المتخصصة  اإلماراتية«  »تمرين  شركة  عرضت   
المصمم  تصميم  من  الصقر«  »خنجر  سكين  الصيد  سكاكين 
الفنية،  السكاكين  بصناعة  المتخصص  ريفردي  بيير  الفرنسي 
 2004 في  الفرنسية  الثقافة  وزارة  من  تكريم  على  والحاصل 

الحرفية.  لمهارته 
تمرين  لشركة  التنفيذي  المدير  األمــيــري،  محمد  وأوضـــح 
الفنان  قبل  مــن  تصميمها  طلب  تــم  السكين  أن  ــيــة،  اإلمــارات
الفرنسي منذ أربع سنوات، وخالل هذه الدورة تم عرض القطعة 
التقنيات  باستخدام  أشــهــر،  خمسة  إنــجــازهــا  اســتــغــرق  الــتــي 
المعدني  األرابيسك  من  وذخيرة  الدمشقي،  للصلب  القديمة 
جوهر  على  والنجوم  الصقور  نحت  وتم  شفراته،  يحرك  الذي 

دقة عالي. بمستوى  السكين، 
إلى أن مقبض السكين صنع من مواد ثمينة، مثل عاج  وأشار 

يدوياً. تركيبات مسبوكة فضية منحوتة  الماموث، مع 
اقتنائها  لذلك  واحــدة،  نسخة  هي  السكين  أن  األميري  وأكد 

تعتبر بمثابة تحفة فنية. لهواة الصيد ألنها  يعد فرصة 
األميري  أعلن   ،20 الـ  الدورة  في  »تمرين«  مشاركة  وبمناسبة 
عن إطالق نماذج جديدة من سكاكين الصيد من تصميم شركة 
هواة  مع  وتتناسب  المعادن،  أنواع  أجود  من  مصنوعة  »تمرين«، 
في  المحلية  السوق  مع  يتناسب  وبما  البر،  ورحــالت  الصيد 

اإلمارات.
الصيد،  معرض  في  »تمرين«  لـ   15 الـــ المشاركة  هذه  وتعتبر 
تقديم  على  وتحرص  مميزة،  منتجات  بإطالق  الشركة  وتحتفي 
الخطوات  مختلف  على  لالطالع  المعرض  لزوار  تعليمية  منافع 
لكيفية صناعة  مباشر  عبر عرض  وذلك  السكاكين،  في صناعة 

توضيحي. وشرح  السكاكين 

»خنجر الصقر« بـ 150 ألف درهم
تقنيات مبتكرة تستقطب 

ُعّشــــــاق الصيد بالســــالح

أبوظبي )االتحاد(

 يستقطب معرض أبوظبي الدولي 
للعام  دورتــه  في  والفروسية  للصيد 
الُمصّنعة  الشركات  كبريات  الحالي 
القطاع  ويُعتبر هذا  الصيد،  ألسلحة 
ينتظرها  التي  الفعاليات  أبــرز  أحــد 

ُعشاق المعرض كل عام. 
وســّجــل الــعــارضــون الــُمــصــّنــعــون 
عالية  إقــبــال  نسبة  الصيد  ألسلحة 
العام من قبل شركات  في دورة هذا 
وعالمات تجارية مرموقة من مختلف 
أنحاء العالم، حيث يتم عرض العديد 
خصيصاً  الُمصممة  األســلــحــة  مــن 
وحرفية  مبتكرة  بتقنيات  للمعرض 
الصيد  ــاق  ــّشـ ُعـ تستقطب  عــالــيــة 

بالسالح.
وسّجلت الشركات الُمصّنعة ألسلحة 
الصيد نسبة إقبال عالية من قبل زوار 
المعرض، حيث تّم عرض العديد من 
األسلحة الُمصممة خصيصاً للمعرض 
عالية  وحــرفــيــة  مــبــتــكــرة  بتقنيات 

استقطبت ُعّشاق الصيد بالسالح. 
تصنيع  رائـــدة  ــال«،  ــراك »ك وكشفت 
األسلحة الصغيرة والتابعة لمجموعة 
إيدج، إحدى أكبر 25 مجموعة حول 
العالم في مجال الدفاع والتكنولوجيا 
بنادق  من  مجموعة  عن  المتقدمة، 
ومسدساً  ــطــراز  ال عالمية  الصيد 
مصمم خصيصاً، إلى جانب ما تقدمه 
من مسدسات ورشاشات وبنادق قنص 

وبنادق هجومية عالية األداء.
بنادق  ثالثة  عــن  كــراكــال  وأعلنت 
من  ويدوياً  خصيصاً  مصممة  صيد 
بتصميمات  تتميز  هيليكس،  طــراز 
أرابيسك ونقوش على الغالف وغطاء 

السحب،  ورافــعــة  المسدس  مقبض 
الكراكال  مرة  ألول  البندقية  وتظهر 
ــعــربــي، الــقــطــة الــبــريــة الــتــي يعد  ال
الشرق  فــي  مناطق  األصــلــي  موئلها 
ــا وأفــريــقــيــا. بينما  األوســــط وآســي
تستلهم البندقية الثانية من المشاهد 
الطبيعية الصحراوية للربع الخالي في 
دولة اإلمارات. وتُبرز البندقية الثالثة 

متحف المستقبل في دبي ضمن إطار 
مكون أيضاً من المشاهد الصحراوية، 
ويضيف إلى أناقة تلك القطع الزناد 
ــذهــب،  ــال واألخـــمـــص الــمــطــلــيــيــن ب
األلمانية  الخد  قطعة  ُصنعت  كما 
الجوز  أنــواع خشب  أجود  باستخدام 

من مرتفعات في القوقاز.
ــال حــمــد الـــعـــامـــري، الــرئــيــس  ــ وق
»أصبح  ــال:  ــراك ك لشركة  التنفيذي 
المصممة  الــصــيــد  بـــنـــادق  عــــرض 
خصيصاً خالل المعرض أحد تقاليدنا 
على مدى السنوات القليلة الماضية. 
وبناًء على شعار المعرض»االستدامة 
اخترنا  متجدد«،  طموح  ــتــراث...  وال
فريدة  إماراتية  تصاميم  ثالثة  صنع 

تعكس تماماً تراث وتطلعات دولتنا«.
كما تعرض كراكال مسدساً فريداً 
بُني  اإلمــــــارات«،  »روح  اســـم  تــحــت 
المسدس على إطار لوجر 9x19 ملم، 
الذهب  من  وطــالء  بزخارف  ويتميز 
عيار 24 قيراطاً. ونُقش على ساحب 
شكل  في  »كــراكــال«  كلمة  المسدس 
اإلطار  على  فني  عربي  بخط  صقر 
العلوي. كما تم طالء الفوهة والزناد 
ومخزن الذخيرة وزر إطالق المخزن 
ــارق وفتحة  ــطـ والـ الــســاحــب  وقــفــل 
المقبض  بين  والفاصل  الخرطوش 
بالذهب،  المقبض  وبرغي  والطارق 
خليط  مــن  المقبض  إطـــار  ــع  ــن وُص
الطيران،  قطاع  في  يُستخدم  معادن 
العلوي  الساحب واإلطار  بينما ُصنع 
من الفوالذ المتميز بقدرة شد عالية. 
مصنوعة  علبة  في  المسدس  ويُقّدم 
يزدان  وغطاء  النادرة،  األخشاب  من 
بالخط  اإلمــاراتــيــيــن«  »روح  بشعار 

الديواني.

عبر منصة »تم«

خدمة فورية إلصدار تراخيص 

الصيـــــد بالصقــــــور

أبوظبي )االتحاد(

عن  أبوظبي   – البيئة  هيئة  أعلنت   
تفعيل الخدمة الفورية إلصدار تراخيص 
بالصقور«،  »الصيد  التقليدي  الصيد 
أبوظبي  خدمات  منظومة  عبر  وذلــك 
الذي  األمــر  »تــم«،  الموحدة  الحكومية 
على  بالحصول  للصقارين  سيسمح 
الرقمية  القنوات  عبر  ــوراً  ف الرخصة 
ودون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، 
بالسهولة  تــمــتــاز  ــدة  ــري ف تــجــربــة  فــي 

والكفاءة. 
ــاء اإلعــــالن عــن الــخــدمــة على  وجــ
هامش مشاركة الهيئة بمعرض أبوظبي 
الدولي للصيد والفروسية 2022، حيث 
باقة  إلى  مميزة  إضافة  الخدمة  تأتي 
الهيئة  التي تقدمها  الرقمية  الخدمات 
لتسهيل  ــدة  واحـ منصة  فــي  للجمهور 
الحصول على خدماتها وفق إجــراءات 
الهيئة  جــهــود  ضمن  وذلـــك  مبسطة، 
تقدمها  التي  خدماتها  كافة  لتحويل 
لفئات مختلفة من الجمهور إلى خدمات 
رقمية يسهل إنجازها بأسرع وقت ممكن 
واستراتيجية  ــة  رؤي مع  يتماشى  وبما 
القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات العربية 

المتحدة. 
المدير  الــهــاشــمــي،  أحــمــد  ــال  ــ وق  
التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري 
أبوظبي:   – البيئة  هيئة  في  والبحري 
لسنة 2005   )22( رقم  القانون  »وضــع 

بــإمــارة  ــبــري  ال الصيد  تنظيم  بــشــأن 
أبوظبي إطــاراً قانونياً ألنشطة الصيد 
بيئية  ومعايير  ضــوابــط  ضمن  الــبــري 
لجهود  الُعليا  األهــــداف  مــع  تــتــوافــق 
البرية  الحيوانات  ــواع  أن وصــون  حفظ 
وبما ال يتعارض مع استدامة أعدادها 
في موائلها الطبيعية. ويساهم القانون 
لرياضة  الــتــراثــي  الـــمـــوروث  بحماية 
الحيوانات  وحماية  بالصقور،  الصيد 
الصيد  مناطق  على  والحفاظ  البرية 
واالستغالل األمثل لموارد الحياة البرية 
وتنميتها وفق رؤية تكاملية تُلبي معايير 

االستدامة البيئية«.
وأشار الهاشمي »إلى أن القرار المحلي 
رقم )5( لسنة 2021 بشأن إجراء بعض 
التعديالت على الالئحة التنفيذية لقانون 
الــذي  أبوظبي،  بــإمــارة  الــبــري  الصيد 
صدر خالل العام الماضي لدعم قطاع 
الصيد البري وتعزيز جهود المحافظة 
التقليدي  الصيد  مــوروث  ترسيخ  على 
-الصقارة«،  بالصقور  الصيد  »رياضة 
نص على أن تقوم الهيئة بإصدار اإلذن 
مناطق  في  التقليدية  بالطرق  بالصيد 
خارج المناطق المخصصة للصيد التي 
تحددها السلطة المختصة )هيئة البيئة 
الصيد  حظر  مراعاة  مع  أبوظبي(،   –
منع  تشمل  والتي  محددة  مناطق  في 
الصيد داخل حدود المحميات الرعوية 
من  بالقرب  أو  الطبيعية  والمحميات 

المناطق المحظورة«.

مغامرة ومرح
للمّرة الثانية يف تاريخه، ُيقام 
معرض أبوظبي الدولي للصيد 

والفروسية على مدى 7 أّيام 
متواصلة، مبا يعكس اإلقبال 

اجلماهيري امُلتزايد، وُيلّبي توقعات 
عّشاق الصقارة والصيد والفروسية 

والتراث يف مختلف أنحاء العالم، 
ويستجيب لطموحات العارضني يف 

القطاعات الـ 11 التي ُتشّكل احلدث 
وترسمه.

ويتصّدر احلدث، األكبر من نوعه 
يف منطقة الشرق األوسط وأفريقيا، 

معارض الصيد على مستوى العالم 
من حيث تنّوع قطاعاته وعدد الزوار، 
ويلعب دورًا مهمًا يف استقطاب السياح 

من منطقة دول مجلس التعاون 
اخلليجي والعالم عمومًا، إذ زاره منذ 

عام 2003 نحو مليون و750 ألف زائر، 
فيما شهدت دورته األخيرة )أبوظبي 

2021( زيارة أكثر من 105 آالف زائر 
من 120 جنسية.

وُيتيح املعرض للزوار فرصة التعّرف 
على ثقافة دولة اإلمارات وموروثها 

األصيل من خالل األنشطة املتنوعة 
واملبتكرة التي ُيقّدمها لهم، والتي 

تعمل على رفع الوعي لديهم حول 
أهمية احلفاظ على البيئة واحلياة 

البرية، إضافة إلى تشجيعهم 
على ممارسة الرياضات األصيلة 

والصديقة للبيئة بنحٍو ُمستدام.
وتبرز بشكل خاص يف املعرض 

فعاليات نادي صقاري اإلمارات، 
حيث ُيقّدم برامج حّية حول رعاية 

الصقور ومبادئ ممارسة الصقارة، 
وُيعّرف مبدرسة محمد بن زايد 

للصقارة وفراسة الصحراء، ومركز 
السلوقي العربي، فضاًل عن إتاحة 
الفرصة للعائلة والسياح واجلمهور 

عمومًا للتفاعل والتقاط الصور 
التذكارية مع الصقارين بصحبة 

الطيور وكالب الصيد العربية.

»كراكال« تعرض مجموعة 
من بنادق الصيد عالمية 

الطراز 

املعرض ورش عمل وأنشطة  يتضمن 
تتضمن  لألطفال،  مخصصة  تعليمية 

املهور  بينها  التعّرف على احليوانات ومن 
ليتواصلوا  والطيور،  والكالب  واخليول 

رعايتها  أساليب  على  ويتعّرفوا  معها 
وكيفية الرفق بها يف وقت مبكر من 

منّوهم.
وإلى جانب األعداد الكبيرة من ُمحّبي 

التي  والتراث  والفروسية  الصيد 
احلدث  جنح  سنويًا،  املعرض  يستقطبها 
يف أن يجتذب األطفال والناشئة أيضًا، 

من خالل ما يوفره من باقة متنوعة من 
والتعليمية  التراثية  والفعاليات  األنشطة 

والترفيهية.
وُيتيح برنامج زيارة طلبة املدارس، الذي 

حترص إدارة املعرض على تطويره سنويًا، 

مختلف  من  والطالب  للطالبات  الفرصة 
على  التعّرف  فرصة  الُعمرية  الفئات 

التراث اإلماراتي، وبشكل خاص  ركائز 
إكثار  ومشاريع  العربي  والسلوقي  الصقارة 
الصقور واحلبارى يف األسر، باإلضافة إلى 
والكالب  للخيول  احلّية  العروض  ُمشاهدة 

والرماية  اجلارحة  والطيور  البوليسية 
التقليدية.

ويف دورة هذا العام، يتم الترحيب باملزيد 
ُيشاركون  الذين  والطالب  املعلمني  من 

التعليمية  املعرض  وفعاليات  أنشطة  يف 
ثقافة  تعزيز  ويف  الهادفة،  والترفيهية 

واالستدامة. والتمّيز  اإلبداع 

هالة الخياط )أبوظبي(

 انطلقت أمس فعاليات الدورة الـ 19 من معرض أبوظبي الدولي للصيد 

والفروسية )2022( تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل 

الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري اإلمارات، بمشاركة 900 

عارٍض وعالمة تجارية من 58 دولة، على مساحة تزيد على 60 ألف متر مربع، 

وليحقق المعرض بذلك نسبة نمو هي األعلى في تاريخه ُمقارنة بـ 680 

عارضًا من 44 دولة على مساحة 50 ألف متر مربع في الدورة السابقة 2021.

ورش عمل وأنشطة تعليمية لألطفال

77
فرصة للتعّرف 

على  ركائز التراث 
اإلماراتي

منتجات وابتكارات وفعاليات
 جديدة تلفت أنظار الزوار 

السكين من تصميم 
المصمم الفرنسي بيير 

ريفردي

الخدمة إضافة مميزة إلى باقة الخدمات 
الرقمية التي تقدمها الهيئة للجمهور

قطع فنية فريدة من األسلحة تتألق في المعرض   )تصوير: وليد أبو حمزة(

أيام من المغامــــرة 
والمرح والعـــروض
المتنـــــــــوعــــــــــــــــــــــــــة

برعايــــــــة حمــدان بـــن زايـــــــد
انطالق فعاليات المعرض 

بمشـــــــاركـــــــة 58 دولـــــــــــــــة  
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حمدان بن زايد يطلع على إحدى القطع المعروضة

حمدان بن زايد يستمع إلى شرح حول معروضات جناح هيئة البيئة- أبوظبي بحضور راشد بن حمدان وفي الصورة ماجد المنصوري وشيخة الظاهري

حمدان بن زايد يعاين معروضات األرشيف الوطني

حمدان بن زايد خالل الجولة يرافقه محمد بن حمدان وفي الصورة ماجد المنصوري حمدان بن زايد خالل زيارته جناح لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي

حمدان بن زايد خالل زيارته جناح »كاراكال«

حمدان بن زايد يطلع على بعض المعروضات

حمدان بن زايد خالل جولته في المعرض )تصوير: عبداهلل الجنيبي(

محمد بن حمدان وراشد بن حمدان خالل الجولةحمدان بن زايد خالل جولته بأحد األجنحة

حمدان بن زايد خالل جولته في المعرض يرافقه راشد بن حمدان

حمدان بن زايد خالل زيارته الجناح السعودي

خالل زيارة معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية »أبوظبي 2022«

حمدان بن زايد: رئيس الدولة يولي اهتمامـًا 

كبيـرًا للتـراث والبيئــة والصيــد املستــدام

حمدان بن زايد يستمع إلى شرح حول المعروضات بحضور محمد بن حمدان وفي الصورة أحمد الظاهري وكبار الحضور حمدان بن زايد لدى جولته في أحد األجنحة

أبوظبي )وام(

 زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري اإلمارات، أمس، معرض 

أبوظبي الدولي للصيد والفروسية »أبوظبي 2022« الذي يقام تحت رعاية سموه، خالل الفترة ما بين 26 سبتمبر 

الجاري و2 أكتوبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وبتنظيم من نادي صقاري اإلمارات. 

رافق سموه، خالل الزيارة، الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي 

المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، ومعالي ماجد علي المنصوري رئيس اللجنة العليا 

المنظمة للمعرض األمين العام لنادي صقاري اإلمارات، وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في 

منطقة الظفرة، وعيسى حمد بو شهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهالل األحمر اإلماراتي، وناصر محمد المنصوري 

وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة باإلنابة، وخديم عبدالله الدرعي الشريك المؤسس والعضو المنتدب 

لشركة الظاهرة القابضة، والدكتورة شيخة سالم الظاهري األمين العام لهيئة البيئة، وعدد من كبار المسؤولين. 

حماية اإلرث 
الطبيعـــــــــــــي

وتوقف سموه عند جناح 
هيئة البيئة - أبوظبي الذي 

يقدم لزواره رحلة تفاعلية 
تبرز لهم مالمح من اإلرث 
الطبيعي الفريد يف إمارة 
أبوظبي وأهمية مساهمة 

الفرد يف احلفاظ على هذا 
اإلرث الطبيعي املهم. واطلع 

سموه على أبرز املشاريع 
واجلهود التي تبذلها »الهيئة« 

حلماية اإلرث الطبيعي 
الفريد إلمارة أبوظبي برًا 

وبحرًا وجوًا عبر مجموعة 
من األنشطة التفاعلية 

والتعريفية. وزار سمو 
الشيخ حمدان بن زايد آل 

نهيان جناح مجلس أبوظبي 
الرياضي الذي يضم عددًا من 

األندية املختصة بالنشاط 
الرياضي والبحري واجلوي 

والبيئي والتراثي واخليل 
والصقارين. 

مشروع الغدير 

كما زار سموه مشروع »الغدير« 
أحد مبادرات هيئة الهالل 

األحمر الرائدة يف دعم 
سيدات الدولة من الشرائح 

املعنية ببرامج ومشاريع 
»الهيئة« وأجنحة شركة 

»كاراكال« لألسلحة وشركة 
»مترين« اإلماراتية واألرشيف 

واملكتبة الوطنية والصندوق 
الدولي للحفاظ على 

احلبارى. 

لجنــــــــــة إدارة 
المهـرجـانــات

وشملت اجلولة جناح 
جلنة إدارة املهرجانات 

والبرامج الثقافية والتراثية 
بأبوظبي، واطلع سموه فيه 

على الفعاليات الثقافية 
والتراثية املتنوعة التي 

تقدمها وتعزز قيم االعتزاز 
بالتاريخ واألصالة، منها حرف 
يدوية تقليدية وسوق شعبي 

ومعرض للصور التراثية 
اإلماراتية ومجلس الستقبال 

الضيوف وآخر للشعر 
والشعراء وعروض للفنون 
الشعبية اإلماراتية وركن 

ترفيهي تعليمي لألطفال. 
وتفقد سموه أيضًا عددًا من 

األجنحة اخلليجية املشاركة 
يف املعرض، مثل جناح محمية 

امللك عبدالعزيز امللكية 
ومحمية امللك سلمان بن 

عبدالعزيز امللكية السعودي 
وجناح مصنع الوطن العربي 

القطري للسيارات والهاشمية 
للصيد ولوازم القنص.

نحرص على استدامة الموروث الشعبي من األجداد إلى األجيال القادمة

أساليب الصيد والقنص
زايد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  وتفقد 
آل نهيان عدداً من األجنحة والشركات 
الــمــحــلــيــة واألجــنــبــيــة الــمــشــاركــة في 
ــمــعــرض الــــذي يـــشـــارك فــيــه أكــثــر  ال
تــجــاريــة  ــة  ــامـ وعـ شـــركـــة   900 ــن  مـ
ــمــع ســمــوه من  مـــن 58 دولـــــة. واســت
المشاركين إلى شرٍح واٍف عن فعاليات 
والفنية  والثقافية  التراثية  المعرض 
والفروسية  الصيد  برياضة  المختصة 
ومستلزماتها والجهود والخطط العملية 
التي بذلتها مختلف الجهات المشاركة 
لارتقاء بالتراث والرياضات والهوايات 
الحياة  على  للحفاظ  األصيلة  العربية 
بثقافة  الوعي  ونشر  والتراثية  البيئية 
جانب  إلــى  والقنص،  الصيد  أساليب 
سموه  وتــعــرف  الصيد.  ريــاضــة  فنون 

في  المشاركة  الجهات  بعض  دور  على 
تنظيم المسابقات والفعاليات التراثية، 
واالهتمام بنشر ثقافة الصيد والقنص 
ــفــرائــس وطــيــور  والــمــحــافــظــة عــلــى ال
بها  والتعريف  االنقراض  من  الحبارى 
في أوساط طلبة المدارس، عبر برامج 
تستهدف  معرفية  ومـــبـــادرات  توعية 
أجيالنا  وأذهــان  في عقول  الوعي  رفع 

الحاضرة والمستقبلية. 

الموروث الثقافي
زايد  بن  الشيخ حمدان  وأشــاد سمو 
واالهتمام  المستمر  بالدعم  نهيان  آل 
السمو  صــاحــب  يــولــيــه  ــذي  الـ الكبير 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
والحفاظ  للتراث  اهلل،  حفظه  الدولة، 
بصون  الدائمة  سموه  وتوجيهات  عليه 

دوره  وتعزيز  الثقافي،  الموروث  ركائز 
في صون البيئة والصيد المستدام. كما 
أشاد سموه بحجم المشاركات في هذه 
وحداثتها  المعروضات  ونوعية  الدورة، 
زيــارة  على  والناشئة  الشباب  وإقــبــال 
والــتــعــرف على جــانــب مهم  الــمــعــرض 
من حياة اآلبــاء واألجــداد في ممارسة 
ارتبطت  ــي  ــت وال والــفــروســيــة  الــصــيــد 
والمعيشية  االجــتــمــاعــيــة  بــحــيــاتــهــم 
والثقافية، مؤكداً سموه االهتمام الواسع 
دولة  توليهما  اللذين  الكبيرة  والعناية 
المكتسبات  على  للمحافظة  اإلمــارات 
وإحياء  االندثار  من  وصونها  التراثية 
وغرسها  األصيلة  ومكوناتها  مفرداتها 
في نفوس أبنائنا حرصاً على استدامة 
األجداد  من  األصيل  الشعبي  الموروث 

إلى األجيال القادمة. 

الفروسية ارتبطت بحياة اآلباء واألجداد االجتماعية والمعيشية والثقافية

المعــــرض يعكـــــس مــــوروثـــــــًا عريقـــــًا ألبنــــــاء المنطقــــــــة 
ويعمل على المحافظة على العادات والتقاليد والقيـم

تنوع العروض 

قال سموه »إن املعرض يعكس موروثًا عريقًا 
العادات  املنطقة، ويعمل على احملافظة على  ألبناء 

التي مارسها أهل  واملهن  والقيم واحلرف  والتقاليد 
التي  الكبيرة  املنطقة قدميًا«. وثمن سموه اجلهود 

العروض  بتنوع  واهتمامها  املنظمة  اللجنة  بذلتها 
واستحداث فعاليات تعرف األجيال اجلديدة بعمق 

الذي  الكبير  تراثنا األصيل.. ونوه سموه بالدعم 
املعرض  الرعاة والداعمون والشركاء إلجناح  قدمه 

والرسمية  احلكومية  املؤسسات  مشاركة  وتعزيز 
التراث وإبرازه عامليًا.  ومساهمتها يف صون 

جناح نادي أبوظبي للصقارين

شملت جولة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان 
يف املعرض، جناح نادي أبوظبي للصقارين الذي 
الفعاليات  التواجد يف  يحرص منذ إشهاره على 

املهمة،  واملناسبات  الدولية  واملعارض  التراثية 
الهادفة لدعم مساعي  انطالقًا من طموحاته 

ثقافتها  ونشر  بالصقور  الصيد  برياضة  التقدم 
يف املجتمع وغرس قيم االعتزاز برياضة اآلباء 

واألجداد يف وجدان األجيال يف احلاضر. 

نشر ثقافة الصيد والقنص والتعريف بها يف أوساط الشباب 
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لشركة الظاهرة القابضة، والدكتورة شيخة سالم الظاهري األمين العام لهيئة البيئة، وعدد من كبار المسؤولين. 

حماية اإلرث 
الطبيعـــــــــــــي

وتوقف سموه عند جناح 
هيئة البيئة - أبوظبي الذي 

يقدم لزواره رحلة تفاعلية 
تبرز لهم مالمح من اإلرث 
الطبيعي الفريد يف إمارة 
أبوظبي وأهمية مساهمة 

الفرد يف احلفاظ على هذا 
اإلرث الطبيعي املهم. واطلع 

سموه على أبرز املشاريع 
واجلهود التي تبذلها »الهيئة« 

حلماية اإلرث الطبيعي 
الفريد إلمارة أبوظبي برًا 

وبحرًا وجوًا عبر مجموعة 
من األنشطة التفاعلية 

والتعريفية. وزار سمو 
الشيخ حمدان بن زايد آل 

نهيان جناح مجلس أبوظبي 
الرياضي الذي يضم عددًا من 

األندية املختصة بالنشاط 
الرياضي والبحري واجلوي 

والبيئي والتراثي واخليل 
والصقارين. 

مشروع الغدير 

كما زار سموه مشروع »الغدير« 
أحد مبادرات هيئة الهالل 

األحمر الرائدة يف دعم 
سيدات الدولة من الشرائح 

املعنية ببرامج ومشاريع 
»الهيئة« وأجنحة شركة 

»كاراكال« لألسلحة وشركة 
»مترين« اإلماراتية واألرشيف 

واملكتبة الوطنية والصندوق 
الدولي للحفاظ على 

احلبارى. 

لجنــــــــــة إدارة 
المهـرجـانــات

وشملت اجلولة جناح 
جلنة إدارة املهرجانات 

والبرامج الثقافية والتراثية 
بأبوظبي، واطلع سموه فيه 

على الفعاليات الثقافية 
والتراثية املتنوعة التي 

تقدمها وتعزز قيم االعتزاز 
بالتاريخ واألصالة، منها حرف 
يدوية تقليدية وسوق شعبي 

ومعرض للصور التراثية 
اإلماراتية ومجلس الستقبال 

الضيوف وآخر للشعر 
والشعراء وعروض للفنون 
الشعبية اإلماراتية وركن 

ترفيهي تعليمي لألطفال. 
وتفقد سموه أيضًا عددًا من 

األجنحة اخلليجية املشاركة 
يف املعرض، مثل جناح محمية 

امللك عبدالعزيز امللكية 
ومحمية امللك سلمان بن 

عبدالعزيز امللكية السعودي 
وجناح مصنع الوطن العربي 

القطري للسيارات والهاشمية 
للصيد ولوازم القنص.

نحرص على استدامة الموروث الشعبي من األجداد إلى األجيال القادمة

أساليب الصيد والقنص
زايد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  وتفقد 
آل نهيان عدداً من األجنحة والشركات 
الــمــحــلــيــة واألجــنــبــيــة الــمــشــاركــة في 
ــمــعــرض الــــذي يـــشـــارك فــيــه أكــثــر  ال
تــجــاريــة  ــة  ــامـ وعـ شـــركـــة   900 ــن  مـ
ــمــع ســمــوه من  مـــن 58 دولـــــة. واســت
المشاركين إلى شرٍح واٍف عن فعاليات 
والفنية  والثقافية  التراثية  المعرض 
والفروسية  الصيد  برياضة  المختصة 
ومستلزماتها والجهود والخطط العملية 
التي بذلتها مختلف الجهات المشاركة 
لارتقاء بالتراث والرياضات والهوايات 
الحياة  على  للحفاظ  األصيلة  العربية 
بثقافة  الوعي  ونشر  والتراثية  البيئية 
جانب  إلــى  والقنص،  الصيد  أساليب 
سموه  وتــعــرف  الصيد.  ريــاضــة  فنون 

في  المشاركة  الجهات  بعض  دور  على 
تنظيم المسابقات والفعاليات التراثية، 
واالهتمام بنشر ثقافة الصيد والقنص 
ــفــرائــس وطــيــور  والــمــحــافــظــة عــلــى ال
بها  والتعريف  االنقراض  من  الحبارى 
في أوساط طلبة المدارس، عبر برامج 
تستهدف  معرفية  ومـــبـــادرات  توعية 
أجيالنا  وأذهــان  في عقول  الوعي  رفع 

الحاضرة والمستقبلية. 

الموروث الثقافي
زايد  بن  الشيخ حمدان  وأشــاد سمو 
واالهتمام  المستمر  بالدعم  نهيان  آل 
السمو  صــاحــب  يــولــيــه  ــذي  الـ الكبير 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
والحفاظ  للتراث  اهلل،  حفظه  الدولة، 
بصون  الدائمة  سموه  وتوجيهات  عليه 

دوره  وتعزيز  الثقافي،  الموروث  ركائز 
في صون البيئة والصيد المستدام. كما 
أشاد سموه بحجم المشاركات في هذه 
وحداثتها  المعروضات  ونوعية  الدورة، 
زيــارة  على  والناشئة  الشباب  وإقــبــال 
والــتــعــرف على جــانــب مهم  الــمــعــرض 
من حياة اآلبــاء واألجــداد في ممارسة 
ارتبطت  ــي  ــت وال والــفــروســيــة  الــصــيــد 
والمعيشية  االجــتــمــاعــيــة  بــحــيــاتــهــم 
والثقافية، مؤكداً سموه االهتمام الواسع 
دولة  توليهما  اللذين  الكبيرة  والعناية 
المكتسبات  على  للمحافظة  اإلمــارات 
وإحياء  االندثار  من  وصونها  التراثية 
وغرسها  األصيلة  ومكوناتها  مفرداتها 
في نفوس أبنائنا حرصاً على استدامة 
األجداد  من  األصيل  الشعبي  الموروث 

إلى األجيال القادمة. 

الفروسية ارتبطت بحياة اآلباء واألجداد االجتماعية والمعيشية والثقافية

المعــــرض يعكـــــس مــــوروثـــــــًا عريقـــــًا ألبنــــــاء المنطقــــــــة 
ويعمل على المحافظة على العادات والتقاليد والقيـم

تنوع العروض 

قال سموه »إن املعرض يعكس موروثًا عريقًا 
العادات  املنطقة، ويعمل على احملافظة على  ألبناء 

التي مارسها أهل  واملهن  والقيم واحلرف  والتقاليد 
التي  الكبيرة  املنطقة قدميًا«. وثمن سموه اجلهود 

العروض  بتنوع  واهتمامها  املنظمة  اللجنة  بذلتها 
واستحداث فعاليات تعرف األجيال اجلديدة بعمق 

الذي  الكبير  تراثنا األصيل.. ونوه سموه بالدعم 
املعرض  الرعاة والداعمون والشركاء إلجناح  قدمه 

والرسمية  احلكومية  املؤسسات  مشاركة  وتعزيز 
التراث وإبرازه عامليًا.  ومساهمتها يف صون 

جناح نادي أبوظبي للصقارين

شملت جولة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان 
يف املعرض، جناح نادي أبوظبي للصقارين الذي 
الفعاليات  التواجد يف  يحرص منذ إشهاره على 

املهمة،  واملناسبات  الدولية  واملعارض  التراثية 
مساعي  لدعم  الهادفة  طموحاته  من  انطالقًا 

ثقافتها  ونشر  بالصقور  الصيد  برياضة  التقدم 
يف املجتمع وغرس قيم االعتزاز برياضة اآلباء 

واألجداد يف وجدان األجيال يف احلاضر. 

نشر ثقافة الصيد والقنص والتعريف بها يف أوساط الشباب 
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خالد بن محمد بن زايد ورئيس الوزراء الياباني لدى إطالق الشراكة بين البلدين بحضور سلطان الجابرخالد بن محمد بن زايد ورئيس الوزراء الياباني خالل اللقاء

ويــأتــي إطـــاق هــذه االتــفــاقــيــة، تــزامــنــاً مع 
ــمــرور 50 عــامــاً عــلــى الــعــاقــات  االحــتــفــال ب
الصديقين،  البلدين  بين  المتينة  الدبلوماسية 
التعاون  أواصـــر  تعزيز  أهمية  على  تــأكــيــداً 
في  والــيــابــان  ــارات  ــ اإلم دولـــة  بين  المشترك 
قــيــادة  ورعـــايـــة  ــدعــم  ب الــمــجــاالت،  مختلف 
البلدين بما يحقق تطلعات الشعبين إلى مزيد 
النمو  وتعزيز  والنماء،  والتقدم  االزدهـــار  من 

االقتصادي واالجتماعي.
االستراتيجية  الــشــراكــة  اتفاقية  وتــهــدف 
بما  البلدين  بين  الثنائية  العاقات  تعزيز  إلى 
خال  من  وذلــك  المشتركة،  المصالح  يخدم 

الدبلوماسية  المشاركات  من  المزيد  تشجيع 
وتشجيع  والتجارية،  والسياسية  واالقتصادية 
المجاالت  وتشمل  البلدين.  كا  في  االستثمار 
الرئيسة للشراكة التعاون في المجال السياسي 
والدبلوماسي، وتعزيز جهود تقديم المساعدات 
اإلنــمــائــيــة واإلنــســانــيــة، والــتــعــاون فــي مجال 
عبر  والصناعة  والطاقة  والتجارة  االقتصاد 
في  واالستثمار  للتجارة  األعمال  بيئة  تعزيز 
والتكنولوجيا،  الصناعة  مثل  كافة  القطاعات 
والرعاية  االصطناعي  والذكاء  التحتية  والبنية 
والمتوسطة  الصغيرة  والــشــركــات  الصحية، 
وغيرها من المجاالت ذات األولوية، باإلضافة 

إلى مجاالت الزراعة والبيئة والتغير المناخي، 
والتعليم والعلوم والتكنولوجيا، والدفاع واألمن.

الدكتور سلطان  معالي  من  كّل  اللقاء  حضر 
والتكنولوجيا  الصناعة  وزيــر  الجابر،  أحمد 
دولة  إلى  الخاص  اإلمارات  مبعوث  المتقدمة، 
الدولة  سفير  الفهيم،  أحمد  وشهاب  اليابان، 
وزارة  من  المسؤولين  من  وعدد  اليابان،  لدى 

الخارجية والتعاون الدولي.
العاقات  عمق  لتعكس  الزيارة  هذه  وتأتي 
الثنائية التي تربط بين دولة اإلمارات واليابان 
والتجارية  االقتصادية  المجاالت  مختلف  في 
أوائــل  مــن  اليابان  تعد  حيث  والدبلوماسية، 

الدول التي أقامت عاقات دبلوماسية متينة مع 
وتكللت   ،1971 اإلمــارات وذلك منذ عام  دولة 
ديسمبر  في  بطوكيو  اإلمــارات  سفارة  بافتتاح 
لليابان في أبوظبي شهر أبريل  1973 وسفارة 

.1974
أكبر شريك  اإلمــارات عاشر  دولــة  تُعد  كما 
وذلــك  الــعــالــم،  مستوى  على  لليابان  تــجــاري 
شريك  وأكبر   ،2021 عــام  إلحصائيات  وفقاً 
حيث  الطاقة،  مجال  في  لليابان  استراتيجي 
تستورد أكثر من 20% من احتياجاتها النفطية 
التبادل التجاري  من اإلمــارات. وقد بلغ حجم 
أكثر   2021 البلدين في عام  بين  النفطي  غير 

االنتعاش  فــي  ليستمر  درهـــم،  مليار   49 مــن 
خال النصف األول من عام 2022 ويرتفع إلى 
مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، حيث بلغ 
بنسبة  نمواً  درهم، محققاً  مليار   25.7 حوالي 
2.7% مقارنة مع النصف األول من عام 2021.

340 شركة  أكثر من  اإلمــارات  كما تحتضن 
في  بما  القطاعات،  مختلف  في  تعمل  يابانية 
المتجددة  والطاقة  التكنولوجيا  قطاعات  ذلك 
التحتية  والبنية  الصحية  والــرعــايــة  والنقل 
االســتــثــمــارات  قيمة  وتـــجـــاوزت  والــصــنــاعــة، 

اليابانية في الدولة 14 مليار دوالر.

نقل تحيات رئيس الدولة لرئيس الوزراء الياباني

خالد بن محمد بن زايد يشهد إطالق اتفاقية الشراكة 

االستـــراتيجيـــة الشــاملـــة بيـن اإلمـــارات واليــابـــــــان

طوكيو )االتحاد( 

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد 

آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي إلمارة 

أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، 

معالي فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان، 

ونقل إليه تحيات صاحب السمو رئيس الدولة.

كما شهد سموه إطالق اتفاقية الشراكة 

االستراتيجية الشاملة بين دولة اإلمارات واليابان 

والتي تم اإلعالن عنها عام 2018 خالل زيارة 

رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي إلى 

دولة اإلمارات.

خالد بن محمد بن زايد وحاكمة طوكيو خالل اللقاء بحضور سلطان الجابر وشهاب الفهيم والوفد المرافق خالد بن محمد بن زايد يتسلم هدية تذكارية من حاكمة طوكيو

خالد بن محمد بن زايد يلتقي حاكمة طوكيو

طوكيو )االتحاد(

بن  محمد  بن  خالد  الشيخ  سمو  التقى 
التنفيذي  المجلس  عضو  نهيان،  آل  زايــد 
أبوظبي  مكتب  رئــيــس  أبــوظــبــي،  ــارة  ــ إلم
طوكيو،  حاكمة  كويكي،  يوريكو  التنفيذي، 
اليابانية،  العاصمة  ســمــّوه  ــارة  زيـ خــال 
دولة  بين  االستراتيجية  للعاقات  تعزيزاً 

اإلمارات واليابان. 
حضر اللقاء كل من معالي الدكتور سلطان 
أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا 
إلى  الخاص  ــارات  اإلم مبعوث  المتقدمة، 
اليابان، وشهاب أحمد الفهيم، سفير الدولة 
لدى اليابان، وعدد من المسؤولين  بوزارة 

الخارجية والتعاون الدولي.

خالد بن محمد بن زايد لدى لقائه حاكمة طوكيو بحضور سلطان الجابر وشهاب الفهيم )تصوير حمد الكعبي(

خالد بن محمد بن زايد ورئيس الوزراء الياباني خالل اللقاء) تصوير حمد الكعبي(
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تكريم 3 قيادات إماراتية بوسام »التنمية اإلدارية«

اإلمارات تشارك يف اجتماع وزراء ورؤساء 

أجهزة الخدمة املدنية يف دول »التعاون«

الرياض )االتحاد(

ــارات  اإلمـ دولـــة  حكومة  شــاركــت 
للجنة  عشر  الثامن  االجــتــمــاع  فــي 
الــخــدمــة  أجـــهـــزة  ــاء  ــ ورؤســ وزراء 
المدنية والتنمية اإلدارية في الدول 
لدول  التعاون  مجلس  في  األعضاء 
ــــذي عــقــد في  الــخــلــيــج الــعــربــيــة ال
الرياض، بوفد رسمي برئاسة معالي 
وزيــرة  الــرومــي،  خلفان  بنت  عهود 
الحكومي والمستقبل،  للتطوير  دولة 
للموارد  االتــحــاديــة  الهيئة  رئيسة 

الحكومية. البشرية 
وشاركت معالي عهود بنت خلفان 
االجتماع،  أعمال  ختام  في  الرومي 
بقطاع  الــكــفــاءات  تكريم  حفل  فــي 
ــدول مجلس  ــ ب الــمــدنــيــة  ــخــدمــة  ال
ــــذي شــهــد تــكــريــم 23  الــتــعــاون ال
خليجية  حكومية  قيادية  شخصية 
ــادات حــكــومــيــة  ــ ــي ــ 3 ق مـــن بــيــنــهــا 
التعاون  مجلس  بــوســام  إمــاراتــيــة، 
اإلدارية،  والتنمية  المدنية  للخدمة 
ــواء الــدكــتــور عبد  ــل هــم كــل مــن، ال
العبيدلي،  ــرزاق  ــ ال عبد  ــقــدوس  ال
التميز  لشؤون  العام  القائد  مساعد 
ــي، وراشــد  ــادة فــي شرطة دب ــري وال
بــن جــبــران الــســويــدي، مــديــر عــام 
حكومة  في  البشرية  الموارد  دائــرة 
سباع  بــن  علي  والــدكــتــور  عجمان، 
لكلية  التنفيذي  الــرئــيــس  ــمــري،  ال
محمد بن راشد لإلدارة الحكومية.

اجتماع  أن  الرومي  عهود  وأكــدت 
الــخــدمــة  أجـــهـــزة  ــاء  ــ ورؤســ وزراء 
المدنية والتنمية اإلدارية في الدول 

لــدول  الــتــعــاون  بمجلس  األعــضــاء 
مهمة  منصة  يمثل  العربية،  الخليج 
دول  في  القرار  وصناع  للمسؤولين 
المجلس لتوحيد الرؤى والسياسات، 
منظومة  ابتكار  في  الشراكة  وتعزيز 
مــتــمــيــزة لــلــمــواهــب وتــمــكــيــن رأس 
يسهم  بما  الخليجي،  البشري  المال 
في دفع عجلة التقدم واالزدهار في 

المنطقة، ويرسخ ريادتها عالمياً.
ــة لــلــتــطــويــر  ــ ــالـــت وزيـــــرة دولـ وقـ
حكومة  إن  والمستقبل  الحكومي 
دولـــــة اإلمــــــــارات حـــريـــصـــة عــلــى 
بما  الخليجي،  التعاون  أطر  تعزيز 
بتوسيع  الــقــيــادة  توجيهات  يجسد 
الخبرات  ومشاركة  التعاون  مجاالت 
الشقيقة،  ــدول  ــ ال ــع  م ــارف  ــع ــم وال

الحكومي  العمل  منظومات  لتطوير 
وأدواته وسياساته بما ينعكس إيجاباً 
مشيرة  المنطقة،  مجتمعات  على 
توجهات  يعكس  االجــتــمــاع  أن  إلــى 
لمواكبة  التعاون  مجلس  دول  قيادة 
في  المتسارعة  العالمية  المتغيرات 
ودعــم  المدنية،  الــخــدمــة  مــجــاالت 
الرقمي،  التحول  لتسريع  الجهود 
الحياة  وجـــودة  اإلنــتــاجــيــة  وتــعــزيــز 
واستقطاب  وتنمية  العمل،  بيئة  في 
المواهب الحكومية والحفاظ عليها.

للمشاركة  اللجنة  أعضاء  ودعــت 
في »ملتقى الخبرات« الذي ستعقده 
حكومة دولة اإلمارات العام المقبل، 
محاور  لتنفيذ  الــجــهــود  إطـــار  فــي 
مجلس  ــة  ــجــي ــي ــرات اســت وأهـــــــداف 
المدنية  الخدمة  مجال  في  التعاون 
وتنمية الموارد البشرية، وأثنت على 
دور الدول األعضاء في تعزيز العمل 
الخدمة  منظومة  لتطوير  المشترك 

الخليجية. المدنية 

عهود الرومي خالل االجتماع )من المصدر(

توحيد الرؤى والسياسات 
وتعزيز الشراكة

 
عهود الرومي

بحث االجتماع استراتيجية مجلس التعاون يف مجال اخلدمة املدنية 
وتنمية املوارد البشرية 2021 – 2025، واعتمد الدليل االسترشادي 

اخلليجي لتبسيط اإلجراءات واخلدمات احلكومية، والدليل االسترشادي 
اخلليجي إلدارة األزمات والطوارئ، وخطة العمل إلطالق برامج وورش 

مشتركة. تدريبية 
وتابع املجلس مستجدات العمل على توحيد أسعار شراء تراخيص أنظمة 
املوارد البشرية بدول مجلس التعاون، ووجه الفريق املختص بالعمل على 

حتديد منهجية وآلية عمل للفترة املقبلة لضمان احلصول على أسعار 
موحدة لشراء التراخيص.

اعتماد الدليل االسترشادي الخليجي

ضاحي خلفان يستقبل القنصل الكويتي

دبي )االتحاد(

استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان متيم، نائب رئيس الشرطة واألمن العام 
يف دبي، مبكتبه صباح أمس، علي سالم الذايدي، القنصل العام اجلديد لدولة 

الكويت الشقيقة يف دبي. ورحب معاليه بالقنصل الكويتي، متمنيًا له التوفيق 
والنجاح يف مهام عمله، مشيدًا يف الوقت ذاته بالعالقات الوطيدة التي تربط 

البلدين الشقيقني. وجرى خالل اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بني اجلانبني، 
ومناقشة املواضيع ذات االهتمام املشترك. ويف ختام اللقاء، أهدى معالي نائب 

رئيس الشرطة واألمن العام يف دبي، القنصل الكويتي، درعًا تذكارية مبناسبة 
الزيارة، كما تلقى معاليه منه درعًا مماثلة. حضر اللقاء اللواء أحمد املقعودي، 

ضاحي خلفان لدى استقباله القنصل الكويتي )من المصدر(مدير اإلدارة العامة ملكتب نائب رئيس الشرطة واألمن العام يف دبي.

محمد المحمود والحضور خالل مجلس شباب العين )تصوير: محمد البلوشي(

نقل تجربته في مجال العمل الدبلوماسي

محمد املحمود يستضيف مجلس شباب العني

محمد البلوشي )العين(

 بالتنسيق والتعاون مع شؤون مجالس أبوظبي في 
العين، شهد مجلس  الرئاسة ومجلس شباب  ديوان 
أبناء  من  نخبة  جمع  لقاء  المحمود  أحمد  محمد 
وبنات اإلمارات ضمن برنامج »تقهوى معانا« وأدار 

اللقاء اإلعالمي أسامة األميري.
محمد  خالله  من  نقل  ودي،  بجو  اللقاء  اتسم   
أحمد المحمود جوانب من تجربته في مجال العمل 
يتحلى  أن  يجب  التي  الصفات  مؤكداً  الدبلوماسي، 
التي  والتحديات  بالده  تمثيل  في  الدبلوماسي  بها 
لكي  والمعرفة  بالعلم  يتسلح  أن  وضــرورة  تواجهه 
يتمكن من تمثيل بالده التمثيل الالئق بسمعة ومكانة 
بين  مرموقة  بمكانة  تميزت  والتي  اإلمــارات،  دولة 
بن  زايــد  الشيخ  له  المغفور  لها  أسس  العالم  دول 
سلطان آل نهيان، طيب اهلل ثراه، وسار على نهجه 
أبناؤه والذين أكملوا مسيرة الخير والعطاء، وأوصلوا 
التي  باإلنجازات  العالمية، مستشهداً  إلى  اإلمارات 
الحكيمة،  قيادتها  ظل  في  اإلمــارات  دولــة  حققتها 

وتكاتف جهود أبنائها المخلصين.

التي  اإلنــجــازات  أهــم  إلــى  المحمود  تطرق  كما 
خــالل  ــة  ــي ــارات اإلم الــخــارجــيــة  الــســيــاســة  حققتها 
استضافة  ومنها  والتمكين،  التأسيس  مرحلتي 
 2015 عام  المتجددة  الطاقة  وكالة  لمقر  اإلمارات 
وحصول الجواز اإلماراتي على المركز األول عالمياً 
عام 2018، باإلضافة إلى إطالق البرنامج الوطني 
للفضاء من خالل مشروع مسبار األمل الستكشاف 

المريخ والذي شارك فيه نخبة من أبناء الوطن.
وباإلضافة إلى توقيع االتفاق اإلبراهيمي للسالم 
الواليات  برعاية   2020 عام  إسرائيل  مع  التاريخي 
المتحدة والقائم على مبدأ إقامة الدولتين وقرارات 
األمم المتحدة ذات الصلة. إضافة إلى ذلك توقيع 
العالمي  السالم  أجل  من  اإلنسانية  األخــوة  وثيقة 
وقع  والتي  اإلمـــارات  دولــة  في  المشترك  والعيش 
في  الكاثوليكية  الكنيسة  وبابا  األزهــر  شيخ  عليها 

أبوظبي عام 2019.
الكبير الذي حققته دولة  إلى اإلنجاز  كما تطرق 
استضافتها  خالل  من  المتحدة  العربية  اإلمــارات 
يمر  كان  التي  الظروف  بالرغم من   »2020 »إكسبو 

بها العالم بسبب جائحة كورونا.

البواردي: العالقات اإلماراتية- المصرية 
نموذجًا ملهمًا يحتذى به 

أبوظبي )وام(

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، 
المسلحة  للقوات  العام  القائد  زكي،  محمد  أول  الفريق  أمس،  بمكتبه 
وزير الدفاع واإلنتاج الحربي في جمهورية مصر العربية، وذلك خالل 
على  الدائم  الحرص  إطار  في  الزيارة  وتأتي  للدولة.  الرسمية  زيارته 
دعم  وسبل  والدولية،  اإلقليمية  الساحتين  على  المستجدات  مناقشة 
وتعزيز عالقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات العسكرية بين القوات 
المسلحة في البلدين.  حضر اللقاء، معالي الفريق الركن حمد محمد 
الظاهري،  ومطر سالم  المسلحة،  القوات  أركان  رئيس  الرميثي،  ثاني 
وكيل وزارة الدفاع. ورحب معاليه بالقائد العام للقوات المسلحة وزير 
الدفاع واإلنتاج الحربي في جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له، 

واستعرض معه عالقات التعاون األخوية وسبل تعزيزها.
ملهماً  نموذجاً  المصرية  اإلماراتية-  العالقات  »تقدم  معاليه:  وقال 
يحتذى به في العالقات بين األشقاء، ليس فقط ألنها ترتكز على ميراث 
عهد  منذ  الدولتين  قيادتي  بين  المتبادل  والتقدير  االحترام  من  تاريخ 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اهلل ثراه، وإنما أيضاً 
ألن هذه العالقات تتطور باستمرار في مختلف المجاالت، حتى وصلت 
الملفات  من  عدداً  اللقاء  تناول  االستراتيجية«.  الشراكة  مستوى  إلى 

والموضوعات ذات االهتمام المشترك.

سفير اإلمارات يشهد إطالق 
استراتيجية زراعة النخيل في السودان

الخرطوم)وام(

شهد حمد محمد حميد اجلنيبي، سفير دولة اإلمارات لدى 
جمهورية السودان، ومعالي الدكتور أبو بكر عمر البشري، وزير 

الزراعة والغابات السوداني، والدكتور عبد الوهاب زايد، أمني عام 
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي، بالعاصمة 

اخلرطوم، إطالق االستراتيجية القومية لزراعة النخيل وإنتاج 
ُة التمور«.  التمور يف جمهورية السودان، وتدشني كتاب »املجهول ُدرَّ
وأثنى اجلنيبي على العالقات التي تربط دولة اإلمارات بالسودان، 

مؤكدًا أنها تشكل منوذجًا للتعاون يف شتى املجاالت. كما أشاد باألثر 
الطيب جلائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي على 
املستويني العربي والعاملي.  من جهته، أشار معالي الدكتور البشري 

إلى األهمية التي متثلها االستراتيجية القومية لزراعة النخيل 
وإنتاج التمور يف جمهورية السودان، بصفتها خريطة طريق تساهم 

يف تنمية وتطوير هذا القطاع . بدوره، أكد الدكتور زايد أهمية 
إطالق االستراتيجية القومية لتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج 

ُة التمور«  التمور يف السودان، إلى جانب تدشني كتاب »املجهول ُدرَّ
الذي صدر عن األمانة العامة للجائزة يف مارس املاضي خالل أعمال 

املؤمتر الدولي السابع لنخيل التمر.

»الخارجية« تتسلم نسخة
من اعتماد سفير أنتيغوا وباربودا 

والبراءة القنصلية لقنصل الدنمارك

أبوظبي )وام( 

لشؤون  المساعد  ــوزارة  الـ وكيل  البلوكي،  محمد  عــبــداهلل  تسلّم 
المراسم باإلنابة، في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، 
وباربودا  أنتيغوا  بوستاني، سفير  اعتماد جلبيرت  أوراق  نسخة من 
لدى الدولة. وتمّنى وكيل الوزارة المساعد للسفير التوفيق والنجاح 
دولة  بين  الوثيقة  التعاون  عالقات  يعزز  بما  عمله  مهام  أداء  في 
مدير  مكتوم،  آل  بطي  بن  مكتوم  الشيخ  وتسلم  وبــالده.  اإلمــارات 
مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي، البراءة القنصلية 
لالرس ستين نيلسن، قنصل عام مملكة الدنمارك في دبي واإلمارات 

الشمالية، وذلك بمقر مكتب الوزارة بدبي.

مكتوم بن بطي لدى تسلمه البراءة القنصلية من الرس ستين نيلسن )وام(

يف اخلتام، رد احملمود على أسئلة احلضور 
التي تركزت على اجلانب الدبلوماسي وكيفية 
االستفادة من اخلبرات السابقة، عقبها جولة 

يف املتحف اخلاص بسعادته والذي يتضمن 
بعض الوثائق التي حتكي جانبًا من تاريخ 

اإلمارات قبل قيام االحتاد والتي حازت 
إعجاب الشباب.

 يذكر أن مبادرة »تقهوى معانا« هي إحدى 
مبادرات مجلس أبوظبي للشباب التابع 

للمؤسسة االحتادية للشباب، وتولي أهمية 
للحوار بني األجيال وجتمع القادة والشباب 
يف جلسات شبابية وحوارات عفوية، بعيدة 

عن الرسميات، حيث يشارك القائد أو 
الضيف قصة جناحه وأسراره، سواء يف 

مسيرته املهنية أو األكادميية أو هواياته 
ليستفيد منها الشباب.

الخبرات السابقة

 البواردي ومحمد زكي خالل اللقاء )وام(

»اإلعالمي لحكومة الشارقة«: المنتدى 
أوصل تجارب اإلمارة لدول العالم

الشارقة )وام(

الشارقة  لحكومة  اإلعالمي  المكتب  عــام  مدير  عــالي  طــارق  أكــد   
سنوات  العشر  استطاع خالل  الحكومي  لالتصال  الدولي  المنتدى  أن 
مجال  في  الشارقة  إمــارة  ورسائل  وتجارب  أفكار  يوصل  أن  الماضية 
االتصال  أن  إلى  الفتا  العالم..  دول  مختلف  إلى  الحكومي  االتصال 
الحكومي مجال متجدد دائماً نطرح من خالله مواضيع متعددة يناقشها 
عبر  ومثقفون  وأجانب  عرب  وفنانون  ووزراء  وعلماء  بارزة  شخصيات 
جلسات رئيسة وجانبية وحوارات وخطابات ملهمة إلى جانب ورش عمل 

وحلقات بحثية. 
وقال إن النسخة الـ11 من المنتدى الدولي لالتصال الحكومي التي 
تقام يومي 28 و29 من سبتمبر الجاري في مركز إكسبو الشارقة تأتي 
هذا العام تحت شعار »تحديات وحلول« بمشاركة أكثر من 160 متحدثاً 
من مختلف دول العالم، ومن مختلف المستويات يتقدمهم معالي الشيخ 
نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وفيليبي كالديرون 
لالقتصاد  العالمية  للجنة  الفخري  الرئيس  للمكسيك  السابق  الرئيس 
والمناخ، وجيم يونغ كيم الرئيس السابق لمجموعة البنك الدولي، بجانب 

كبار الشخصيات من الدولة وخارجها.  
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 استعراض أبرز الفرص الواعدة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات

مشاركة واسعة يف ملتقى »دبي للميتافيرس«

كما سيشكل »ملتقى دبي للميتافيرس« منصة مثالية 
واالفتراضية  الرقمية  العوالم  إمكانات  الستكشاف 
في رسم مالمح مستقبل مختلف قطاعات األعمال 
من  اإلنساني،  والتواصل  البشري  التفاعل  وأدوات 
خالل أكثر من 25 جلسة وورشة عمل تستضيف أكثر 
القرار  وصناع  والقادة  الخبراء  من  متحدثاً   30 من 

العالميين في عالم الميتافيرس.
كما تسهم مخرجات هذا الحدث األول من نوعه 
في المنطقة، والذي يجمع تحت مظلته 300 مشاركاً 
من مختلف أنحاء العالم و40 مؤسسة محلية وعالمية 
وشركة تكنولوجية، بتعزيز مكانة دبي ضمن الوجهات 
الدولية األكثر جذباً لمشاريع واستثمارات االقتصاد 

الرقمي«.
وقال هالل سعيد المري رئيس سلطة دبي لتنظيم 
األصـــول االفــتــراضــيــة: »يــأتــي إطـــالق ملتقى دبي 
للمستقبل،  دبي  مؤسسة  تنظمه  والذي  للميتافيرس 
في  ُقدماً  على جاهزية اإلمــارة نحو المضي  تأكيداً 
رأسها  وعلى  للميتافيرس  دبي  استراتيجية  تطبيق 

تعزيز التواصل بين رواد هذا القطاع«.
وأكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة 
دبي للمستقبل، أن الملتقى استقطب اهتماماً واسعاً 

على المستوى المحلي والعالمي منذ إعالن سمو الشيخ 
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي 
رئيس المجلس التنفيذي، إطالقه، ما يعكس توجهات 
واضحة على مستوى المنطقة لتطوير فرص جديدة 
في االقتصاد الرقمي. من جانبه، قال كريستيان كونز 

دبي  »مركز  في  لالستراتيجية  األول  الرئيس  نائب 
نحو  كبيرة  خطوات  دبي  »تخطو  العالمي«:  المالي 
تحقيق هدفها بأن تكون من أكبر االقتصادات الرقمية 
في العالم، وسيدعم مركز دبي المالي العالمي جهود 
ومن  الرؤية«.  هذه  لتحقيق  للمستقبل  دبي  مؤسسة 
للتطوير  التنفيذي  الرئيس  جهته، قال جو أبي عقل 
الجهود  »تجسد  الفطيم«:  »مــاجــد  فــي  المؤسسي 
التكنولوجيا  تطوير  في  دبــي  تبذلها  التي  الحثيثة 
والتحّول الرقمي، رؤيتها القتصاد المستقبل«. وقال 
استراتيجي  مستشار  الــزرعــونــي،  مـــروان  الدكتور 
في»دبي الرقمية«: »تعتبر دبي سباقة دائماً في تبني 
االقتصاد  مجال  في  والريادة  الحديثة  التكنولوجيا 
بين  سيقرب  الملتقى  وهــذا  والميتافيرس.  الرقمي 
القطاعات الحكومية وشركات التقنية ومراكز االبتكار 
لتمكين  الــالزمــة  والمعايير  االستراتيجيات  لوضع 
المبرمجين والمطورين في عالم الميتافيرس«. وقال 
علي سجواني، المدير التنفيذي لمشروع »دي-البس« 
العقارية:  داماك  في شركة  للعمليات  العام  والمدير 
»سيلعب الميتافيرس دوراً مهماً في نقل أعمالنا نحو 
المستقبل، مع االستمرار في التوسع في عوالم رقمية 

جديدة«. 

دبي)االتحاد(

 يستقطب »ملتقى دبي للميتافيرس« الذي 

ينعقد برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد 

بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس 

المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة 

دبي للمستقبل، مشاركة بارزة من الجهات 

الحكومية والمؤسسات المحلية في دولة 

اإلمارات، بهدف استعراض أبرز الفرص الواعدة 

وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في عالم 

الميتافيرس.

ويهدف الملتقى الذي تنظمه مؤسسة دبي 

للمستقبل يومي 28 و29 سبتمبر الجاري في 

»متحف المستقبل« و»منطقة 2071« في 

أبراج اإلمارات بدبي، إلى توفير الفرصة لهذه 

الجهات المشاركة لتعزيز التعاون مع القطاعين 

الحكومي والخاص في دولة اإلمارات والعالم 

لتوظيف تقنيات الميتافيرس لخدمة اإلنسان 

واالرتقاء بجودة حياة مجتمعات المستقبل.

علي سجوانيخلفان بلهولهالل المري

جو أبي عقلمروان الزرعونيكريستيان كونز

 مشروع 
ميتافيرس لمحاكاة 

مهمة اإلمارات 
الستكشاف المريخ

دبي )وام(

أعلنت »بدو«، الشركة املتخصصة يف مجال تقنيات امليتافيرس 
والويب 3 والتي تتخذ من دبي مقرًا لها، إطالق مشروع امليتافيرس 

2117 الهادف إلى بناء عالم افتراضي يتيح إمكانية تسجيل 
اإلجنازات املستقبلية املتميزة يف مجال الفضاء واالحتفاء بها، 

فضاًل عن تقدمي جتارب أفضل يف مجال استكشاف الفضاء. ومت 
إطالق املشروع رسميًا خالل فعالية خاصة أقيمت يف متحف 

املستقبل بدبي، حيث كشفت »بدو« عن الشكل والطابع الفريدين 
ملشروع امليتافيرس 2117، مبا يف ذلك املناطق املخصصة لتجارب 

املستخدمني. ويتمثل الهدف من مشروع 2117 يف توفير عالم 
ميتافيرس يستقطب 100 مليون مستخدم خالل األعوام العشرة 

القادمة، مع التركيز على جميع اجلوانب املتعلقة باملجتمع يف 
العالم االفتراضي، واحتياجات املستخدمني، واملنظمات املستقلة 
الالمركزية. ويرتكز املشروع على تقنيات بلوكتشني وتكنولوجيا 

االستضافة الالمركزية لتقدمي عناصر جمالية عالية اجلودة. كما 
يهدف مشروع امليتافيرس 2117 أيضًا إلى زيادة عدد املستخدمني 

النشطني يوميًا ومعدالت اعتماد تقنيات عالم امليتافيرس يف 
مجتمعات الويب 2، من خالل التركيز على السرد القصصي وتعزيز 

جتارب املستخدمني والتأكيد على القيمة العلمية. كما تعتزم شركة 
»بدو« إتاحة جنسية مشروع امليتافيرس 2117 للشراء خالل النصف 

الثاني من أكتوبر يف العام احلالي.

يوفر مشروع امليتافيرس 2117 للمستخدمني إمكانية اختبار 
عالم الفضاء بأنفسهم. من ناحية أخرى، عرضت »بدو« 

خالل فعالية اإلطالق عماًل فنيًا مستوحى من مشروع 
2117 للفنان ريان ويلسون املتخصص برموز NFT غير 

القابلة لالستبدال، والذي يتخذ من لوس أجنلوس مقرًا له، 
واملعروف باسم ThankYouX. كما شهدت الفعالية كلمات 

رئيسة لكل من أمني الزرعوني، الرئيس التنفيذي للشركة، 
وميشا حنني، الشريك املؤسس، وأليكسيس كريستودولو، 
نائب رئيس التصميم اإلبداعي ملشروع امليتافيرس 2117. 

وأقيمت الفعالية بحضور أكثر من 100 شخص من املسؤولني 
احلكوميني والشركاء وكبار الشخصيات املؤثرة يف مجال 

تقنيات الويب 3 وممثلي وسائل اإلعالم.

اختبار عالم الفضاء جلسات حوارية
يتضمن برنامج »ملتقى دبي 

للميتافيرس« مجموعة متنوعة من 
اجللسات احلوارية التي تسلط الضوء 

على أبرز فرص توظيف تكنولوجيا 
امليتافيرس يف مختلف املجاالت احملورية 

والتي ستشكل نقلة نوعية يف مستقبل 
البشرية، إضافة إلى ورشات عمل 

متخصصة حول مختلف القطاعات 
التكنولوجية املستقبلية، ومعارض 
وجتارب مبتكرة الستعراض أحدث 

تقنيات امليتافيرس والعالم الرقمي.

دعتا الباحثين لالستفادة من الفرصة

جامعتا اإلمارات وأبوظبي تطلقان برنامجًا لتمويل األبحاث

العين )االتحاد(

العربية  ــارات  اإلمـ جامعة  عقدت 
الــمــتــحــدة وجــامــعــة أبــوظــبــي ورشــة 
البحثية  الــتــوجــهــات  ــول  حــ فــنــيــة 
هيئة  أعــضــاء  بحضور  للجامعتين، 
الجامعتين،  من  والباحثين  التدريس 
لجامعة  الجامعي  الحرم  في  وذلــك 
هذه  وتأتي  العين،  بمدينة  اإلمــارات 
مخرجات  كــأحــد  المهمة  ــورشــة  ال
في  عقد  الــذي  التنسيقي  االجتماع 
يونيو في مقر جامعة أبوظبي بالعين 
كما  الجامعتين.  مسؤولي  بحضور 
بدعوة  الورشة  نهاية  مع  اإلعالن  تم 
المشتركة  األبحاث  لتقديم  الباحثين 
األولـــويـــات  ذات  الــمــواضــيــع  ــي  فـ

االستراتيجية.
ــح الـــدكـــتـــور أحـــمـــد علي  ــ وأوضــ
للبحث  ــمــشــارك  ال ــنــائــب  ال مــــراد، 
تؤكد  ــارات  اإلمـ جامعة  أن  العلمي، 
البحثي  والتعاون  الشراكات  أهمية 
الحكومية  الــجــهــات  مــع  المشترك 
والجامعات/معاهد البحوث الدولية، 
حيث تعطي الجامعة األولوية إلقامة 
الجامعات  مع  استراتيجية  شراكات 
داخــل الــدولــة، وذلــك في المجاالت 
حيوية  قطاعات  وفي  األولوية،  ذات 

رئيسة. كما أوضح أن الورشة ركزت 
المشاريع  من  مجموعة  عرض  على 
البحثية في المجاالت التالية: الطاقة 
والمياه، الذكاء االصطناعي وهندسة 
ــات، الــعــلــوم الــصــحــيــة،  ــجــي ــرم ــب ال
واالجتماعية،  االقتصادية  القضايا 

علوم بيئية، علم المواد والتصنيع.
العمل  ورشة  عقد  بعد  بأنه  وأفاد 
ــقــديــم على  ــت الــمــشــتــركــة ســيــتــم ال
مقترحات بحثية مشتركة بين جامعة 
اإلمــارات وجامعة أبوظبي، حيث إن 

الغرض من هذه المبادرة هو تطوير 
الجامعتين،  بين  البحثي  الــتــعــاون 
وأضاف  المعرفة.  مجموعة  وتعزيز 
أنه ستتم عملية مراجعة المقترحات 
في  واحــدة  مرة  واختيارها  البحثية 
السنة بالتناوب بين جامعة اإلمارات 
وجامعة أبوظبي. وسوف يعتمد العدد 
على  المقبولة  للمقترحات  اإلجمالي 
نتائج المراجعة الخارجية والمالءمة 
الوطنية  البحث  ــة  ــوي أول لــمــجــاالت 
في  المبادرة  لهذه  المتاحة  واألموال 

القرار  اتخاذ  يتم  بحيث  الجامعتين، 
من  مشتركة  لجنة  قبل  من  النهائي 

الجامعتين.
الــمــشــارك لشؤون  الــنــائــب  ــال  وقـ
األكاديمي  والتطوير  العلمي  البحث 
فيليب  البروفيسور  أبوظبي  بجامعة 
مبني  المعرفة  اقتصاد  إن  هاميل، 
على البحث واالبتكار في عالم متصل 
عالمياً، حيث تساهم هذه الورشة في 
ألعضاء  جديدة  تواصل  فرص  خلق 

هيئة التدريس.

شرطة دبي ُتطلق تجربة تعليم
لغة اإلشارة لطالب »حماية«

دبي )االتحاد( 

تزامناً مع اليوم العالمي للغة اإلشارة، أطلق اللواء الدكتور غيث غانم 
بالوكالة،  والتدريب  األكاديمية  لشؤون  العام  القائد  مساعد  السويدي، 
التجربة األولى على مستوى الدولة لتعليم لغة اإلشارة لطالب مدارس 
سالم  اهلل  عبد  المقدم  بحضور  دبي،  بشرطة  والتعليم  للتربية  حماية 
السويدي، مدير مكتب مدارس حماية للتربية والتعليم، وجمال الشيبة، 

مدير مدارس حماية للبنين، وعدد من الضباط، والهيئة التدريسية.
بمدارس  اإلشــارة  لغة  تعليم  تجربة  أن  السويدي،  غيث  اللواء  وأكد 
لمرحلة  نــواة  وتعد  الدولة،  مستوى  على  األولــى  المبادرة  هي  حماية 
تعليمية  بيئة  إعداد  بهدف  والطالبات،  الطلبة  جميع  لتشمل  ستستمر 
والبيئة  عامة  بصفة  المجتمع  في  الهمم  ألصحاب  دامجة  نموذجية 

المدرسية بصفة خاصة.
السنوات  أكاديمية شرطة دبي، أطلقت في  أن  إلى  السويدي  وأشار 
المرشحين  للطلبة  ــارة  اإلشــ لغة  لتعليم  خــاصــاً  دبــلــومــاً  الماضية 
والمرشحات، بما ينسجم مع توجهات الدولة إلدخال تعليم لغة اإلشارة 
في المناهج الدراسية، ابتداًء من مرحلة رياض األطفال حتى المرحلة 
التجربة  أن  السويدي،  المقدم عبد اهلل  أوضح  الجامعية. ومن جهته، 
ستستمر لمدة ثالثة أشهر وتستهدف 105 طالب في الصف الرابع- 

الحلقة األولى، لتشمل بعد ذلك كافة مدارس حماية.

طالب مشاركون في التجربة )من المصدر(

مشاركون في الورشة )من المصدر(

أمطار غزيرة على بعض الطرق )المصدر(

أمطـــــار متفرقـــة

على مناطق بالدولـة

إبراهيم سليم )أبوظبي( 

هطلت أمطار متفاوتة الشدة على مناطق 
متفرقة من الدولة، حيث تهيأت فرصة 

تكون سحب ركامية يصاحبها أمطار على 
املناطق الشرقية، ورياح نشطة السرعة 

مثيرة للغبار تصل سرعتها إلى 40 كم يف 
الساعة، ومن بني ما شملته مناطق هطول 

األمطار مرقب بدبي ومالقط وخطم 
الشكلة يف العني، طريق دبي الفقع، وذلك 

نتيجة أنظمة سطحية ضغطية خفيفة 
يصاحبها امتداد مرتفع جوي يف طبقات 

اجلو العليا، فيما سجلت أعلى درجة حرارة 
على سويحان يف العني وبلغت 44.8 درجة 

مئوية الساعة 14:30 بالتوقيت احمللي 
لدولة اإلمارات. ويتوقع املركز الوطني 

لألرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوًا بوجه 
عام وغائمًا جزئيًا أحيانًا، مع فرصة تكون 
بعض السحب الركامية شرقًا وجنوبًا بعد 

الظهر، ورطبًا لياًل وصباح األربعاء.

يتوقع أن يظهر غدًا ضباب أو ضباب خفيف صباحًا على بعض املناطق الساحلية والداخلية 
- وسيكون الطقس صحوًا بوجه عام ومغبرًا أحيانًا نهارًا، مع فرصة لظهور السحب الركامية 

شرقًا وجنوبًا، وقد تكون ممطرة بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية 
غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحيانًا مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 25 تصل 

إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط املوج قد يضطرب أحيانًا غربًا مساًء يف اخلليج 
العربي وخفيف املوج يف بحر ُعمان.

الطقس صحو
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مرافئ

اإلمارات وُعمان 
جاران للبحر.. رواسخ 

في التاريخ

تطل على الخريطة وتتأمل في التضاريس، فتبتهج روحك، حيث اإلمارات 
القلب،  كوامن  التي تحرك  الموجة  وُعمان  البهيج،  الحلم  اتجاه  سفينة في 
وفي الحياة يبدو البحر جدوالً عمالقاً، وتبدو الموجة مشطه الذي يسدل 

الجدائل، وينشر عبيرها في الحواس الخمس.
الزيارة الميمونة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة للسلطنة، إنما هي رحلة أجنحة المحبة إلى بلد لها في 
قلوب اإلماراتيين ما هو يعادل أهداب الشمس، وما يساوي وهج القمر، وما 

يوازي نعيم النجوم في السماء الصافية.
العربي،  الخليج  درتان عند ضفاف  وُعمان  اإلمــارات  التاريخ  فمنذ فجر 
العباب،  يعبرون  وهم  األفــذاذ  أبنائهما  بأحالم  الشواطئ  أفئدة  تضيئان 
ويشقون اللجج بسواعد سمر بحثاً عن لقمة الحياة، هؤالء هم الذين اليوم 
الظالل، سخي  وافر  خليج  أجل  من  الغد  حلم  في  واسعة  مناطق  يتبوؤون 
في االندماج على رقعة إنسانية تمتد من وريد األرض حتى شريانها، وهي 
التطلعات التي بنت صرحي البلدين حتى أصبحا اليوم نموذجاً لألوطان التي 
تفتح األجنحة من أجل التحليق عالياً، ومن أجل أن يصبح الكون أكثر دفئاً، 

ومن أجل إنسان ال تعرقله كأداء، وال تعيق مساره شائبة.
اإلمارات وُعمان بلدان بمشاعر أزهى من الوردة، وأبهى من عيون الطير، 
اإلمارات وُعمان بلدان لهما في التاريخ حبر االنتماء إلى األفق البعيد، وسبر 
االحتواء لوعي مد المدى بمداد امتد يراعه في الجهات األربع، اإلمارات 
وُعمان في الخليج العربي صمام األمان، ونبرة النشيد في المكان والزمان، 
ونغمة الشدو الخليجي على ضفاف الوجد العروبي منذ األزل وحتى األبد، 
ألن في البلدين إدراكاً بأن ما يقلق البشرية ليس كوارث الطبيعة، وإنما هي 

زالت األقدام لدى الشر عندما ينمو في حواضن الجهل.
اإلمارات وُعمان سيرة ذاتية مخضوضبة بزاهي الحلم وثراء اليقين على 
مدى التاريخ، وهي السمة البالغة النضوج في حياة شعبين عرفا كيف يكون 
لطيب اللبان الُعماني من عبق في الروح وفي عمق العالقات التي تجمع أهل 
البلدين، والتي هي المساحة الشاسعة في تاريخ يمتد عبر قرون، اإلمارات 
وعمان هما أبجدية العالقة بين الضلع والضلع ليكون الجسد بعافية ونماء 

وتطور ورخاء وقوة شكيمة.
محفظة  معهما  يحمالن  المستقبل  إلى  طريقهما  في  وُعمان  ــارات  اإلم
على  بنيت  شعبين  وثقافة  والطموحات،  واألمنيات  اآلمــال  وفيها  التاريخ 

المثابرة والجد واالجتهاد والبذل والعطاء من دون تردد.
اإلمارات وُعمان في زمن يبدو أنه ال يحتمل أقل من بناء اللحمة وتشييد 
صرح اإلخاء، وكتابة التاريخ بحروف من وعي بأهمية التاريخ عندما يكتب 
والنخوة  الشيمة  وأهــل  التضامن،  ورعــاة  التسامح،  عشاق  أبنائه،  بأنامل 

واألخوة. 
يجدان  األمم،  تاريخ  من  الحساسة  المرحلة  هذه  وفي  وُعمان  اإلمــارات 
نفسيهما في طريق يفرض على األشقاء تمهيد الحياة ببلسم الحب، وترياق 
المناعة من أي مكروه، وإكسير ينمو بين الضلوع ما نما وترعرع من مشاعر 

على مدى السنين والعقود، والقرون.
اإلمارات وُعمان حب ال ينضب نبعه.

علي أبو الريش

Ali.AbuAlReesh@alIttihad.ae

أبوظبي )االتحاد(

حثت اللجنة املنظمة جلائزة أبوظبي أفراد املجتمع على التقدم بترشيح الشخصيات 
التي قدمت أعمااًل جليلة عادت بالنفع على مجتمع دولة اإلمارات. وقالت إن آخر 

موعد لتقدمي الترشيحات هو 10 أكتوبر 2022. ُتقام جائز أبوظبي بنسختها احلادية 
عشرة حتت شعار »من يجسد اخلير بالنسبة لك؟«؛ بهدف إلهام جميع أفراد املجتمع، 

وتشجيعهم على ترشيح أصحاب األعمال اخليرة ممن يجسدون قيم »جائزة أبوظبي« 
والتي تشمل االلتزام والعطاء واإللهام. 

ُتعد »جائزة أبوظبي« أرفع وسام مدني يف اإلمارة، وهي مبادرة حكومية تهدف إلى تكرمي 
أصحاب األعمال اخليرة ممن كرسوا جهودهم خلدمة مجتمع دولة اإلمارات وأحدثوا 
تأثيرًا إيجابيًا فيه. تلقت جائزة أبوظبي منذ انطالقها خالل عام 2005 أكثر من ربع 
مليون ترشيح لشخصيات تنتمي إلى 135 جنسية. كما قدم املكرمون باجلائزة خالل 
السنوات السابقة إسهامات مجتمعية قيمة شملت الكثير من املجاالت، منها الرعاية 

الطبية والتعليم والعمل البيئي واحلفاظ على تراث دولة اإلمارات.

إغالق باب الترشيحات 
لجائزة أبوظبي

10 أكتوبر 

خالل الملتقى )من المصدر(

خالل الملتقى الثاني لـ»التنمية األسرية«

»مجتمعنا يجمعنا« يف مركز جبل حفيت 

مدير  الــســويــدي  صنعه  وأكـــدت 
األســريــة  التنمية  مؤسسة  مــراكــز 
في منطقة العين: »إن ملتقى تعزيز 
جودة حياة األسرة الثاني يرسخ قيم 
أفــراد  كافة  بين  اإليجابي  التعاون 
بتبني  ــك  وذلـ والــمــجــتــمــع،  ــرة  األســ
واللقاءات  الــمــبــادرات  مــن  العديد 
والترفيهية،  والثقافية  االجتماعية 
والتعرف على االحتياجات العاطفية 
ابتكاري  بــأســلــوب  ــرة  األسـ ــراد  ألفـ
والتحدي،  بالتنافس  يمتاز  شائق 
الفعاليات  مــن  الــعــديــد  خــالل  مــن 
ــحــدى مع  االجــتــمــاعــيــة، ومــنــهــا )أت
عائلتي، اصنع ذكريات بحب، سينما 
حياتك-  ــودة  جـ ــزز  -عـ اجتماعية 

واكتشفني بحب(«.
وأشارت إلى أن فعالية »اكتشفني 
ــحــب« تــمــكــن أفــــراد األســــرة من  ب
والتعرف  فــراغــهــم  ــت  وق استثمار 
على االحتياجات العاطفية لبعضهم 
البعض، األمر الذي من شأنه تعزيز 
وتوفير  األســريــة،  عالقاتهم  جــودة 
يساهم  مميز  أســـري  نــوعــي  وقــت 
المتعة  بين  الجمع  في  كبيٍر  بشكٍل 
وتطبيق مهارات جودة الحياة، حيث 
يُعد الملتقى فرصة حقيقية للتغيير 
اإليجابي في مختلف مناحي الحياة، 
ــري،  ــوقــت الــنــوعــي األسـ وزيــــادة ال
وأثرها  األســريــة  الــروابــط  وتعزيز 

على صحة الفرد وسعادته.

لعبة  ــى  إلـ ــدي  ــســوي ال وتــطــرقــت 
تحتوي  التي  عائلتي«  مع  »أتــحــدى 
الصوتية  المقاطع  مــن  عــدٍد  على 
وأسئلة عن  الحياة،  بجودة  الخاصة 
اإلمارات  لدولة  االجتماعي  التراث 
وترسيخه  بأهميته  النشء  لتثقيف 
ترفيهية  ــاب  ــعـ وألـ نــفــوســهــم،  فـــي 

لألسرة لعدد من المستويات.
الترفيهية  الفعالية  أن  ــدت  وأكـ
بحب«،  ذكرياتك  »اصنع  المبتكرة 
تتضمن التقاط صور أسرية للعائلة 
بهدف  تذكارية،  مع رسالة  مطبوعة 
صناعة ذكريات جميلة تجمع األسرة 

وأيضاً  األسرية،  التنمية  بمؤسسة 
لقضاء  األســـرة  أفـــراد  بين  تجمع 
تتيح  والتي  األسري  النوعي  الوقت 
ــرة فــي الــعــديــد من  مــشــاركــة األســ

المختلفة. األلعاب 
اليحيائي  سالم  سلمى  وأوضحت 
لمؤسسة  التابع  الوقن  مركز  مديرة 
سينما  فعالية  أن  األسرية  التنمية 
حياتك«،  جـــودة  »عـــّزز  اجتماعية 
األفالم  من  مشاهد  عرض  تتضمن 
حياة  جودة  تعزيز  لخدمة  المعتمدة 
المواقف  من  عــدداً  تُحاكي  األســرة 

الحياتية األسرية اليومية.

أبوظبي )االتحاد(

نظمت مؤسسة التنمية األسرية 

الملتقى الثاني لتعزيز جودة حياة 

األسرة تحت عنوان »مجتمعنا 

يجمعنا« في مركز جبل حفيت 

المجتمعي، لتعزيز مهارات تبادل 

االهتمام العاطفي والذكاء 

المجتمعي، واكتساب المرونة 

والتجديد في أساليب التعامل بين 

أفراد األسرة.

يهدف الملتقى الثاني لتعزيز 

جودة حياة األسرة إلى توفير 

أساليب عملية تفاعلية بين 

أفراد األسرة والمجتمع، تجمع 

بين المتعة واكتساب المهارات، 

وتمكين األفراد من تقييم 

قدراتهم وتفاعلهم اليومي 

وعالقاتهم مع أفراد أسرهم 

والمجتمع، وتحديد مجاالت 

تطويرها بما يحقق سعادة الفرد 

واألسرة.

 تعزيز الترابط األسري
أضافت سلمى اليحيائي: إن فعاليات امللتقى الثاني لتعزيز جودة حياة 

األسرة الذي نظمته مؤسسة التنمية األسرية يف مركز جبل حفيت 
املجتمعي التابع لها، تسهم يف تعزيز أواصر الترابط األسري بني 

األسر وجميع أفرادها يف منطقة حفيت، كما نفذت املؤسسة فعالية 
»اكتشفني بحب«، وهي تفاعلية لتوثيق العالقات بني اآلباء واألبناء 

من خالل أسئلة ُتطرح للوالدين واألبناء كٍل على حدة، وتبادل األدوار 
بني بعضهم لتقييم مستوى فهمهم ألبنائهم ومعرفتهم بطريقة 

التفكير يف املوافق املختلفة من خالل إشراكهم يف لعبة املتاهة، والتي 
تتمثل يف رسم متاهة على األرض، وإعداد عدد من األسئلة من ِقبل 

املشاركني، وذلك بهدف اكتساب أفراد العائلة مهارات قضاء وقت نوعي 
مميز، ومتكني أفراد األسرة من تعزيز عالقاتهم وزيادة مستوى التوافق 

األسري بينهم.

»تنمية المجتمع« في أبوظبي 
تكرم األفكار الفائزة عبر »وّياكم«

جمعة النعيمي )أبوظبي(

 نظمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي حفاًل لتكريم األفكار الفائزة 
تهدف  مبتكرة  رقمية مجتمعية  منصة  تُعد  والتي  »وّياكم«،  منصة  عبر 
التحديات  المجتمع في حصر  المجتمعي وإشراك  التفاعل  تعزيز  إلى 

وتصميم الحلول المبتكرة لها من قبل أفراد المجتمع.
رئيس  الخييلي،  خميس  مغير  الدكتور  معالي  التكريم  حفل  حضر 
دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، والمهندس حمد علي الظاهري، وكيل 

الدائرة، وعدد من كبار المسؤولين.
النهائية.  للمرحلة  تأهلت  أفكار   9 عن  اإلعــالن  الحفل  تضمن  وقد 
إن  المجتمع،  تنمية  دائــرة  وكيل  الظاهري  علي  حمد  المهندس  وقــال 
منصة »وياكم« ساهمت في تعزيز مشاركة أفراد المجتمع في صناعة 
التغييرات ذات األثر اإليجابي عبر نقل صوت المجتمع والتوصل إلى 
الحلول  إلى  للوصول  المجتمعية،  والتحديات  للمواضيع  أفضل  فهم 
المبتكرة والفعالة. وأضاف أن الدائرة ستعمل على تقديم الدعم الالزم 
على  العمل  خالل  من  وذلــك  المبتكرة،  الحلول  ذات  الفائزة  لألفكار 
الحكومي  القطاع  الشركاء في  بالتعاون مع  الواقع  تنفيذها على أرض 
في  المتمثلة  رؤيتنا  تحقيق  سبيل  في  والثالث،  والخاص  واالجتماعي 
بأن  درايــة  على  إننا  حيث  المجتمع،  أفــراد  لكافة  كريمة  حياة  توفير 

المسؤولية المجتمعية تعد بداية لمعالجة التحديات المختلفة.
الرصد  لقطاع  باإلنابة  التنفيذي  المدير  الحوسني،  شيخة  وقالت 
 17 منها  فكرة   117 )وياكم(  منصة  »استقبلت  االجتماعي:  واالبتكار 
والحياة،  العمل  بين  التوازن  حول  تتمحور  فكرة  و14  لإلسكان،  فكرة 
والسالمة،  باألمن  تُعنى  فكرة  و11  الذاتي،  بالرفاه  تتعلق  فكرة  و25 
لمرحلة  فكرة   74 اختيار  تم  حيث  االجتماعي،  للتواصل  فكرة  و50 
األوائل من  الثالثة  المتسابقين  أفكار  تنفيذ  المجتمع. وسيتم  تصويت 
قبل المعنيين ضمن القطاع االجتماعي، وسيتم توزيع جوائز مالية على 

الفائزين الثالثة األوائل«.

مغير الخييلي خالل التكريم )تصوير مصطفى رضا(

 أعرب املهندس خلفان النعيمي املدير التنفيذي لقطاع عمليات 
البلديات الفرعية يف بلدية مدينة أبوظبي، عن سعادته بنجاح 

املرحلة األولى من منصة »وياكم« يف مدينة خليفة، والتي ساهمت 
يف استقطاب آراء واحتياجات أفراد املجتمع والتي مت أخذها بعني 

االعتبار واختيار الفائزين الثالثة األوائل بالتعاون مع دائرة تنمية 
املجتمع، إلى جانب العمل على دراسة كافة األفكار التي مت تقدميها 

عبر املنصة.
وأوضح أن منصة »وياكم« ساهمت أيضًا يف ابتكار حلول تدعم مسيرة 

التنمية والتطوير يف مدينة خليفة، كما أنها تعد جسرًا قويًا 
لبناء مزيد من روابط التواصل والتعاون مع املجتمع لتحقيق رؤية 

قيادتنا احلكيمة الداعية باستمرار إلى أهمية االرتقاء بجودة حياة 
أفراد املجتمع وتوفير كل ما من شأنه إسعادهم، وحتقيق رفاهيتهم 

وتطلعاتهم.

نجاح المرحلة األولى

بمناسبة اليوم العالمي

جمعيـة القلـب اإلماراتية 

تطـلـــق حملــــة توعـيــــة

دبي )االتحاد(

أطلقت »جمعية القلب اإلماراتية« 
اليوم  بمناسبة  قلب«  »لكل  حملتها 
العامة  للتوعية  للقلب،  العالمي 
للقلب،  العالمي  بــالــيــوم  احــتــفــاالً 
القلب  جــمــعــيــة  رئــيــس  بــحــضــور 
ــشــاري أمـــراض  اإلمــاراتــيــة واســت
الــدكــتــورة  التداخلية  غير  القلب 
استشاري  والدكتور  العلي  جويرية 
الفالسي،  عمر  القلب  كهربائية 
تطلقها  ــدوة  ــ ن الــحــمــلــة  تــتــضــمــن 

ذوي  من  عــدد  بحضور  الجمعية، 
الجمهور  ومــشــاركــة  االخــتــصــاص 
 29 يوم  »زوم«  مباشرة عبر منصة 
سبتمبر ابتداًء من الساعة 8 مساًء 
وستناقش هذه  اإلمــارات.  بتوقيت 
بعالج  المتعلقة  المواضيع  الحملة 
الدموية  واألوعــيــة  القلب  أمــراض 
وسبل الوقاية منها، وذلك بحضور 
المختصين  الخبراء  من  مجموعة 

في عالج أمراض القلب.
العلي:  جويرية  الدكتورة  وقالت 
المعلومات  من  العديد  تناول  »يتم 

الخاطئة عن أمراض القلب وطرق 
الوقاية منها وكيفية عالجها ويجب 
ــى اســتــســقــاء  ــجــمــهــور عــل ــث ال حـ
الرسمية  المصادر  من  المعلومات 
مــبــاشــرة لــلــوصــول لــلــمــعــلــومــات 
المعلومات  وتـــفـــادي  الصحيحة 
الخاطئة التي قد تضر بصحة الفرد 
والمجتمع«.  من جانبه، قال الدكتور 

عمر الفالسي: »لقد ساهم التقدم 
تطور  فــي  الحديثة  التقنيات  فــي 
القلب،  أمـــراض  فــي  الطب  مجال 
بين  مباشرة  تواصل  ووفرت فرص 
المريض والطبيب من خالل تقنيات 
المبكر  الكشف  فيها  يتم  حديثة 
والسيما  المتعددة،  القلب  ألمراض 

كهرباء القلب«.

خالل إطالق الحملة )من المصدر(



دينا جوني )دبي( 

للتعليم  اإلمـــارات  مؤسسة  بــدأت 
البيئة  إدارة  خــال  مــن  الــمــدرســي 
جوالت  بتنفيذ  والسامة  والصحة 
الحكومية  المدارس  لجميع  تفقدية 
العام  مـــدار  على  ستستمر  والــتــي 

الدراسي 2023-2021. 
التأكد  إلـــى  ــارات  ــزيـ الـ ــدف  ــه وت
البيئة  اشتراطات  جميع  توفر  من 
ــة فــي مــرافــق  ــســام والــصــحــة وال
الــدراســيــة،  الفصول  هــي  أساسية 
والمختبرات،  اإلداريـــة،  والمكاتب 
األنشطة،  غرف  وجميع  والعيادات، 
والمقاصف.  والممرات،  والمخازن، 
تحرص  أنها  إلى  المؤسسة  ولفتت 
التفتيشية  الـــزيـــارات  ــال  خـ مــن 
المدرسية  اإلدارات  توجيه  على 
على  للحفاظ  الازمة  بــاإلجــراءات 

صحة وسامة الطلبة. 
اإلمـــارات  مؤسسة  وضــعــت  كما 
اســتــمــارة  فـــي  بـــنـــداً   24 للتعليم 

ــراطــات  الــتــفــتــيــش الــــــدوري الشــت
المهنية  والسامة  والصحة  البيئة 
وركزت  المدرسية.  المقاصف  في 
عــدد  تــوفــيــر  عــلــى  التفتيش  بــنــود 
والمشرفين في  المشغلين  كاف من 
لكل  واحد  عامل  بنسبة  المقاصف 
الحلقة  ــدارس  ــ م فــي  طــالــبــاً   150

والمعتمدين  المؤهلين  من  الثانية، 
من قبل الجهات المختصة المحلية 
والمعنية بسامة الغذاء في الدولة، 
منها  والتخلص  النفايات  وتخزين 
شهادات  وإظهار  الصحيح،  بالشكل 
على  لــلــتــعــّرف  الصحية  الــتــدريــب 
والتزام  الــغــذاء،  سامة  أساسيات 

الشخصية  بــالــنــظــافــة  المشغلين 
والــلــبــس الــمــوّحــد. وذكـــرت الئحة 
التفتيش أن األغذية المسموح تركها 
الغرفة هي فقط  في درجــة حــرارة 
األطعمة المعدة منخفضة المخاطر، 
ولمدة ال تتجاوز النصف ساعة، على 
أن يتم طرحها بعيداً في حال لم يتم 
فيجب  المبّردة  األطعمة  أما  بيعها، 
تقل عن  إبقائها على درجــة حــرارة 
خمس درجات مئوية، مع االحتفاظ 
بالسجات المستخدمة في تسجيل 
درجة  وأوراق  الطعام،  حرارة  درجة 

حرارة الثاجات.

جوالت طوال العام للتأكد من اشتراطات الصحة والسالمة )أرشيفية(

»تعليم«: تستمر طوال العام وتستهدف 9 مرافق أساسية

»الصحة والسالمة« يف املدارس  زيارات تفتيشية لـ

 حددت املؤسسة تسعة إجراءات تقوم بها الفرق املدرسية الداخلية 
لإلشراف على تنفيذ خطط األمن والسالمة أبرزها، متابعة 

سالمة املبنى املدرسي وفق التعليمات اخلاصة بالصحة والسالمة 
مثل أعمال التنظيف والتعقيم والصيانة الدورية، وتنظيم حركة 

احلافالت املدرسية وفق املداخل واملخارج املتاحة يف املدرسة، 
وتنظيم حركة الطلبة واملعلمني وأولياء األمور خالل اليوم 

الدراسي، وإعداد خطة األزمات، ورفع التقارير الدورية العاجلة 
واخلاصة بخطة العمليات املدرسية اآلمنة، وتطبيق نظام تتبع 

اإلصابات.

إجراءات

دبي )االتحاد(

أعلنت وزارة املوارد البشرية 
والتوطني أنه أصبح بإمكان 

العمال إجناز متطلبات برنامج 
التوعية عبر خدمة »التوجيه 

الذاتي« على تطبيق الوزارة 
من خالل 16 لغة وهي: العربية 

واإلجنليزية واألردو والهندي 
واملاالياالمية والتغالوغ والصينية 

والبنغالية والبشتو والفرنسية 
واإلسبانية والسريالنكية 

والنيبالية والهولندية والروسية 
والسواحيلية. وقال قاسم جميل 

مدير إدارة التوجيه يف الوزارة: 
»تأتي هذه اخلطوة يف إطار 

خطة الوزارة الرامية إلى التحول 
الرقمي للخدمات، مبا ينسجم مع 
االستراتيجية الوطنية للحكومة 

الرقمية لدولة اإلمارات، األمر الذي 
من شأنه املساهمة يف تعزيز كفاءة 

سوق العمل وسهولة وصول املتعاملني 
من أصحاب العمل والعاملني إلى 

اخلدمات وضمان جودتها«. 

أبوظبي )وام(

للمعاشات  العامة  الهيئة  أكدت 
من  أن  االجتماعية  والتأمينات 

التي يوفرها  أهم االمتيازات 
 7 قانون املعاشات االحتادي رقم 

والتأمينات  للمعاشات   1999 لسنة 
حصول  إمكانية  هي  االجتماعية، 

املعاش باحلد  املؤمن عليه على 
100% من راتب  األقصى وبنسبة 

االشتراك.  حساب 
وقال محمد صقر احلمادي مدير 
الهيئة:  املعاشات يف  إدارة عمليات 
وما  القانون  مبنافع  التوعية  تأتي 

عليهم  للمؤمن  امتيازات  من  يوفره 
التي  يف سياق احلملة اإلعالمية 

النصف  بداية  الهيئة  أطلقتها 
 2022 الثاني من العام اجلاري 

حتت شعار »اكتشف مزاياك«، 
والتي تهدف إلى تعزيز وعي 

املتوفرة يف  باملزايا  املؤمن عليهم 
على  تشجيعهم  أجل  من  القانون 

حتقيق االستفادة األفضل من 
ومزاياه.  القانون 

وتفصياًل، أوضح احلمادي أن 
املعاشات االحتادي مينح  قانون 

35 سنة  املؤمن عليه الذي قضى 
يف اخلدمة املعاش باحلد األقصى 

100% من راتب حساب  وبنسبة 
االشتراك، وإلى جانب املعاش 

إضافية  مكافأة  عليه  املؤمن  مينح 
بواقع ثالثة رواتب حساب معاش 

عن كل سنة يقضيها يف العمل 
بعد/35/ عامًا. وقال: على سبيل 
املثال إذا كانت مدة خدمة املؤمن 

عليه يف إحدى جهات العمل 
38 سنة، وكان راتب حساب  بلغت 

معاش املؤمن عليه عن هذه املدة 
30.000 درهم، فإنه وبجانب 

املقرر له، سيحصل على  املعاش 
السنوات  عن  إضافية  مكافأة 
35 سنة  الثالث الزائدة على 

بواقع رواتب ثالثة معاشات عن 
90.000 درهم عن كل  كل سنه، أي 

الكلي  املجموع  يبلغ  بحيث  سنة، 
الثالث  السنوات  املكافأة عن  لهذه 

270.000 درهم. 
وأضاف احلمادي أن هذه امليزة 
إضافيتني  حالتني  يف  تتجسد 

من حاالت استحقاق املعاش يف 
انتهت خدمة  القانون، ففي حال 

العجز  أو  املؤمن عليه بالوفاة 
مينح  عمل،  إصابة  نتيجة  الكلي 

100% من راتب  املعاش بنسبة 
حساب املعاش بافتراض أن املؤمن 

35 عامًا  عليه قد قضى مدة 
يف اخلدمة، مضيفًا أن املعاش 

يف هاتني احلالتني مينح بغض 
العمر ومدة االشتراك  النظر عن 

يف الهيئة حتى وإن كانت شهرًا 
واحدًا. ولفت إلى أن ذلك ليس كل 
القانون يف  بامتيازات  شيء يتعلق 

منح  فبجانب  السابقتني،  احلالتني 
املعاش باحلد األقصى يف احلالتني 

امتداده حتى عقود قد  وإمكانية 
70 عامًا وأكثر، على  تصل إلى 
اعتبار أن البنت ال تخرج من 

إذا استمرت  املعاش بسبب السن 
فإن  االستحقاق،  بشروط  تتمتع 

املؤمن عليه  القانون مينح ورثة 
الناجتة عن إصابة  بعد وفاته 

 75.000 العمل تعويضًا قدره 
درهم يوزع بينهم وفقًا ألحكام 

اإلسالمية. الشريعة 
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»الموارد البشرية« تتيح للعمال 
إنجاز متطلبات برنامج التوعية 

توجيه اإلدارات 
المدرسية باإلجراءات 

الالزمة للحفاظ على صحة 
وسالمة الطلبة

الحصول على المعاش بنسبة %100
أبـــرز امتيـــــازات »القــانـــــون االتحـــادي« 



25
www.alittihad.ae

الثالثاء غرة ربيع األول 1444هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م اإلمارات

اإلحاطة اإلعالمية لـ »كوفيد - 19«:

تخفيف
قيود متعلقة بـ »الجائحة« اعتبارًا من الغد

نظام  أن  الظاهري  سيف  الدكتور  أكــد   
الـــمـــرور األخــضــر مــــازال شــرطــاً إلــزامــيــاً 
العمل  لمقار  للدخول  والزائرين  للموظفين 
نظام  ربــط  إلــى  إضافة  االتحادية،  للجهات 
القطاع  فــي  بالعاملين  األخــضــر  الــمــرور 
السياحي واالقتصادي. وبين أنه فيما يتعلق 
في  إلزامياً  زال  ما  فإنه  الكمامات،  بلبس 
النقل  ووسائل  والمساجد  الطبية  المرافق 
الخدمات  مـــزودي  على  يجب  كما  ــام،  ــع ال
الغذائية كافة والمصابين والحاالت المشتبهة، 
لبس الكمامات، حفاظاً على سالمة المجتمع، 
لإلصابة.  عرضة  األكثر  الفئات  وباألخص 
وأضاف »فيما غير ذلك، فلبس الكمامة يعد 
اختيارياً لجميع المرافق واألماكن المفتوحة 
الجمهور  نوصي  أننا  إال  األخــرى،  والمغلقة 
المواطنين  لكبار  الكمامة  لبس  بأهمية 
المزمنة  ــراض  ــ األم وأصــحــاب  والمقيمين 

حفاظاً على سالمتهم وصحتهم«. 
باشتراطات  يتعلق  فيما  أنــه  إلــى  وأشـــار 
تخفيف  فقد جرى  العبادة،  ودور  المساجد 
اإلجراءات المتبعة بها، حيث تم إلغاء فاصل 
المسافة بين المصلين، مع ضرورة االلتزام 
بالصالة على السجادة الشخصية حفاظاً على 
الصحة العامة. ونوه بإلزامية لبس الكمامة 
في المساجد ودور العبادة حفاظاً على صحة 
كبار  مــن  لإلصابة  عــرضــة  األكــثــر  الفئات 
المواطنين والمقيمين وذوي الهمم، وأصحاب 

األمراض المزمنة. 
السياحي  القطاع  أن  التأكيد على  وجــدد 
والحدائق  ومنشآتها  الفنادق  يشمل  والــذي 
االقتصادي  والقطاع  الترفيهية،  واألمــاكــن 
ــذي يشمل كــافــة الــمــراكــز والــمــحــالت  ــ وال
التجارية، باإلضافة إلى الفعاليات المختلفة، 
هي قطاعات حيوية ونشطة بطبيعة الحال، 
وبالتالي فاشتراط المرور األخضر بتحديثاته 
يترك  كما  إليها،  للدخول  يسري  الجديدة 
القرار  المختلفة  للفعاليات  المنظمة  للجهة 
في تشديد اإلجــراءات بناء على مستجدات 

الموقف وأهمية الفعالية ومستوى الحضور. 
وقال إنه بالنسبة لقطاع الطيران، فيعمل 
والوقائية  االحــتــرازيــة  ــاإلجــراءات  ب القطاع 
فيما  للطيران،  الوطني  البروتوكول  حسب 
تحديد  في  القرار  الطيران  لشركات  يترك 
اختيارية أو إلزامية لبس الكمامة على متن 

الطائرات.
 وأوضــح أن متطلبات فحوص المغادرين 
بناء  تحدد  المطعمين  وغير  المطعمين  من 
أما  إليها،  السفر  المراد  الوجهة  على طلب 
فيما يخص القادمين إلى 
الدولة، فالبروتوكول 
المطبق  ــي  ــحــال ال
مــــــــــازال ســــاريــــاً 
وغير  للمطعمين 
وقــال  المطعمين. 
إنه بخصوص قطاع 
التعليم، فيعمل 
ــاع  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ
بــاإلجــراءات 

البروتوكول  حسب  والــوقــائــيــة  االحــتــرازيــة 
تم  أنــه  إلــى  أيــضــاً، مشيراً  للتعليم  الوطني 
تحديث اإلجــراءات باختيارية لبس الكمامة 
في األماكن المغلقة والمفتوحة والتحديث على 
نظام المرور األخضر على ما تم اإلعالن عنه 
للمنشآت التعليمية سلفاً. وفيما يتعلق بنظام 
القطاع الصحي  »قرر  المصابين، قال  عزل 
خمسة  إلــى  المصابين  عــزل  فترة  تقليص 
أو مؤسسياً،  منزلياً  العزل  كان  ســواء  ــام،  أي
فيما يتحمل صاحب العمل مسؤولية العزل 
المؤسسي، مثال على ذلك المدن العمالية«. 
وأشار إلى أنه بالنسبة لنظام المخالطين، فإنه 
يكتفي بالفحص المخبري PCR عند ظهور 
األعراض، كما نوصي المخالطين من الفئات 
المواطنين  كبار  األكثر عرضة لإلصابة من 
والمقيمين وذوي الهمم وأصحاب األمراض 
ومتابعة  مخبري  فحص  بــإجــراء  المزمنة، 

حالتهم الصحية لمدة 7 أيام من المخالطة. 
المتحدث  الظاهري،  الدكتور سيف  وقال 
الرسمي عن الهيئة 

الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات 
والكوارث، إن العالم أجمع يشهد في الفترة 
الراهنة دخوالً في مرحلة استقرار وتعاٍف من 
»كوفيد- 19« بشكل عام، ومعظم الدول قد 
قامت بالفعل باإلعالن عن عدد من اإلجراءات 
للتخفيف من قيود »كوفيد-19«، ومن بينها 
دولة اإلمارات، لحماية ممتلكاتها وشعوبها من 

الوباء. 
وأكد أن اإلجراءات المحدثة كافة، أتت بعد 
التقصي المستمر والنشط للوضع الوبائي في 
الدولة، ومراقبة التحورات من خالل الفحص 
اإلشغال  نسبة  ومراقبة  المستمر،  الجيني 
ونسب الدخول للمستشفيات والعناية المركزة، 
كبار  ومتابعة  تقييم  بــأن  الدولة  تعتبر  فيما 
المواطنين والمقيمين والفئات األكثر عرضة 
لإلصابة هي األولوية، إذ إن الجهود ما زالت 

مستمرة للحفاظ على األرواح والمكتسبات. 
وبين أن جميع اإلجراءات المحدثة المعلنة 
الوبائي،  للوضع  دقيق  بحث  بعد  موضوعة 
وبطرق مدروسة بإحكام لفترة زمنية دقيقة، 
واألساليب  بالوقت  تطبيقها  على  لحرصنا 
والتحديث  للتغيير  قابلة  وهــي  الصحيحة، 
المستمر بحسب مستجدات الموقف الوطني 
اإلجـــراءات  أن  مؤكداً  إمـــارة،  لكل  والمحلي 
وفقاً  للتخفيف  أولية  مرحلة  هي  المحدثة 
إلجراءات المتابعة والتقصي الوبائي، وسيتم 
اإلعالن عن مستجداته بشكل مستمر، حيث 
اإلمـــارات،  ــة  دول مجتمع  إن صحة وسالمة 

األولوية القصوى. 
واســتــعــرض الــدكــتــور ســيــف الــظــاهــري، 
المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية إلدارة 
الطوارئ واألزمات والكوارث، جهود االستجابة 
إنه  وقـــال  بدايتها،  منذ  للجائحة  الوطنية 
بتاريخ 29 يناير 2020، أعلنت وزارة الصحة 
ووقاية المجتمع بدولة اإلمارات عن تسجيل 
أول إصابة بفيروس »كوفيد-19« في الدولة، 
وبــائــي محكم من  ــذي جــاء بعد تقصي  والـ
الجهات المعنية التي فعلت منظومة التقصي 

والمتابعة منذ اكتشاف الفيروس عالمياً. 
كافة  المعنية  الجهات  »استمرت  وأضــاف 
منذ 2020 في استجابة محكمة، حيث مرت 
النشط،  بالتقصي  بـــدأت  عــديــدة  بمراحل 
وانطلقت إلى التكامل بين الجهات المختلفة 
الصحية والشرطية والمجتمعية وغيرها من 
القطاعات الحيوية التي أصبحت االستجابة 
لــجــائــحــة كـــوفـــيـــد-19 آنـــــذاك عــلــى رأس 

أولوياتها«. 

وقـــف اإلعــــــالن عن األعــــــداد اليـــوميــــــة لمستــجـــــــــــدات »كوفيـــــد - 19«

أبوظبي )وام( 

 أعلن الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ 

واألزمات والكوارث، خالل اإلحاطة اإلعالمية لحكومة اإلمارات حول مستجدات 

فيروس كورونا، تخفيف عدد من القيود المتعلقة بالجائحة على مستوى الدولة، 

وكذلك التحديثات الحاصلة بها على شتى القطاعات، على أن يتم التطبيق بدءًا 

من الغد األربعاء الموافق 28 سبتمبر الحالي. كما أعلن وقف اإلعالن عن األعداد 

اليومية لمستجدات كوفيد19- في ظل ما نشهده من تعاٍف ملحوظ، وبحكم 

االنخفاض واالستقرار في عدد الحاالت، مؤكدًا االلتزام بتوفير بياناتها المحدثة 

في الموقع الرسمي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة االتحادية للتنافسية 

واإلحصاء والهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث. 

واستعرض الدكتور سيف الظاهري التحديثات على القيود المتعلقة بالجائحة 

قائاًل: »إنه فيما يتعلق بنظام المرور األخضر، فقد تم تحديثه بإلزامية إجراء فحص 

دوري كل شهر للحاصلين على التطعيم والمعفيين من شروط التطعيم، وإلزامية 

إجراء فحص دوري كل سبعة أيام لغير الحاصلين على التطعيم«.

أكد الدكتور سيف الظاهري أن 
دولة اإلمارات ومنذ بداية اجلائحة 
قدمت جهودًا استثنائية وملموسة 

يف احلفاظ على املكتسبات 
واألرواح، حيث إنه وبفضل حكمة 
القيادة الرشيدة واجلهود الكبيرة 

التي قدمها أفراد خط الدفاع 
األول، نقف جميعًا اليوم شكرًا 

وعرفانًا على كل ما قدموه. وأضاف 
»أنه بفضل هذه اجلهود الكبيرة 

تشهد الدولة انخفاضًا ملحوظًا يف 
عدد اإلصابات، واستقرارًا مطمئنًا 

للوضع الوبائي يف الدولة، ويعود 
ذلك بفضل الدور الذي قدمه كل 

فرد منكم يف املسؤولية الفردية 
واملجتمعية التي صرنا نرى ثمراتها 

اليوم، إال أننا ننوه بأننا ما زلنا يف 
مرحلة التعايف، وهي أهم مرحلة 
لاللتزام للحفاظ على ما وصلنا 

إليه من استقرار«.

أكد املتحدث الرسمي 
عن الهيئة الوطنية 

إلدارة الطوارئ واألزمات 
والكوارث أن القطاع 

الصحي بالدولة ما زال 
يعمل على متابعة 

تعزيز وتطوير قدرات 
االستجابة لدى 
اجلهات الصحية 
بالدولة واجلهات 

األخرى للتعامل مع أي 
متغيرات مستقبلية أو طارئة، 

باإلضافة إلى التوعية املستمرة 
جلميع أفراد املجتمع، فاملسؤولية 
املجتمعية كان لها الدور األكبر يف 

وصولنا اليوم إلى مرحلة التعايف 
وهلل احلمد. وقال »على الرغم 

من استقرار الوضع، إال أنه مازال 
فيروس »كوفيد 19« موجودًا بيننا، 
واملرحلة القادمة تتطلب منا جميعًا 

مسؤولية مجتمعية ووعيًا وثقافة 
تضع الصحة العامة على رأس 

أولوياتنا، فاالهتمام باإلجراءات 
االحترازية عند اللزوم واالهتمام 

بالفئات األكثر عرضة لإلصابة 
صار أهم من أي وقت مضى، ونحن 

على ثقة تامة بأن مجتمع دولة 
اإلمارات الواعي واملسؤول أهل لهذه 

الثقة، وسيستمر يف االلتزام الذي 
كان سببًا رئيسًا يف وصولنا لهذا 

االستقرار«.

أضاف املتحدث الرسمي عن الهيئة 
الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات 
والكوارث أن  »ما وصلت إليه دولة 

اإلمارات اليوم هو بفضل التزامكم، 
نشكر لكم وعيكم وتضامنكم يف 

الفترة املاضية، وندعوكم ألن 
نتقدم جميعًا بالشكر جلنود 

خط الدفاع األول الذين لم تنته 
مهمتهم بعد، فـ »كوفيد-19« مازال 

موجودًا، والتقصي املستمر مازال 
ساريًا للحفاظ على مكتسبات 

الدولة، وللحفاظ على صحة شعبها 
املتعاون واملعطاء«.

وأكد أن هذه القرارات أتت كخطوات 
نوعية ومرحلية مهمة وضعت 

دولة اإلمارات يف مصاف الدول 
العاملية التي استجابت جلائحة 

»كوفيد-19« بشكل منوذجي، بل 
وتصدرت العديد من املؤشرات 

العاملية كذلك. وأشار إلى أن هذه 
اخلطوات أوصلتنا اليوم ملرحلة 
نلحظ فيها تعافيًا واستقرارًا يف 
الوضع الوبائي، حيث إن الدولة 

اليوم يف وضع مستقر وعدد 
احلاالت اليومي يف انخفاض، ويتم 

تسجيل صفر وفيات بشكل شبه 
يومي تقريبًا لقرابة الثالثة أشهر، 

وهو األمر الذي كان عامله األكبر 
التناغم املجتمعي واملسؤولية 

املجتمعية التي كنتم مجتمعنا 
الكرمي جزءًا رئيسًا فيها، إلى جانب 

اجلهود الوطنية التي بذلت فيه. 

استقرار

تطوير القدرات

التزام

الوعي

إلغــــــــــــاء فاصـــــل المســافــــــــة بين المصليـــــن.. والصـــــــالة علـــى السجـــــــادة الشخــصــيــــة
تقليــــــص فتـــــــرة عزل المصــــــابين إلى 5 أيــــــام ســــواء كـــــــــان العزل منزليًا أو مؤسسيًا
يعمـــــل قطـاع الطيران باإلجراءات االحترازية والوقائية حسب »البروتوكول الوطني«

جهود إماراتية استثنائية 
للحفاظ على المكتسبات 

واألرواح

متابعة تعزيز وتطوير 
قدرات االستجابة 

للتعامل مع أي متغيرات 
مستقبلية

المسؤولية المجتمعية 
كان لها الدور األكبر في 
وصولنا لمرحلة التعافي 

الفيروس ما زال موجودًا.. 
والمرحلة القادمة تتطلب 

مسؤولية مجتمعية 

 
سيف الظاهري

»المرور 
األخضر« 

شـــرط إلزامي للموظفين 
والزائرين للدخــــــول لمقار 
العمـل للجهات االتحادية

فحــــــــــــص دوري إلــــــــزامي 
كـــــل شهر للحاصلين على 
التطعيم والمعفيين منه

7

الكمامة 

في المرافق الطبية والمساجد 
ووســـــائـــــــــــــــل النـــقــــــــل الـعـــــــــام

إلزاميــــة 

اختيارية
لجميع المرافق واألماكن المفتوحة والمغلقة

يكتفي بالفحص المخبري 
PCR للمخالطين عند 

ظهور األعراض 

أيـــــــــــام مـــــــــــــــــدة 
الفحــص الدوري 
لغير المطعمين

قال الدكتور سيف الظاهري: »مضت 
الدولة يف التوسع باملساهمة الفاعلة 

يف إيجاد احللول العلمية والصحية 
جلائحة كوفيد-19 من خالل 

جتارب لقاح كوفيد-19 بالدولة 
والعمل على أبحاث علمية تسهم 
يف تطوير اللقاحات، عالوة على 

التعليم والعمل عن ُبعد الذي كانت 
دولة اإلمارات من أولى الدول تطبيقًا 

له، إلى جانب مد دولة اإلمارات 
ذراعها اإلنسانية للعديد من الدول 

الشقيقة والصديقة يف توفير 
لقاح »كوفيد-19« واملعدات الطبية 

ملكافحته وإنشاء املستشفيات 
امليدانية«.

مساهمة فاعلة
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مع حتيات.. مديرية ال�س�ؤون العامة لالت�سال

�إعالن حتذيري

اإذ �ستق�م وزارة الدفاع/ مديرية التدريب بتنفيذ رماية حية 

باملنطقة املذك�رة اأعاله علماً اأن ارتفاع املقذوف )1000( قدم

وم�سافة األأمان )1000( مرت.
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»اإلمارات 
للسرطان« تطلق 

كتاب »شركاء 
التكافل« 

العين )االتحاد(

أطلقت جمعية اإلمارات 
للسرطان كتابها األول بعنوان 
»شركاء التكافل اإلنساني، يف 
حفل أقيم على مسرح مكتبة 
زايد املركزية مبدينة العني، 

بحضور الشيخ محمد حمد بن 
ركاض العامري عضو املجلس 
االستشاري الوطني، والشيخ 

الدكتور سالم بن ركاض 
العامري رئيس مجلس إدارة 

جمعية اإلمارات للسرطان 
وعدد من املسؤولني. ويف كلمته 
باملناسبة أهدى الشيخ الدكتور 

سالم بن ركاض الكتاب إلى كل 
املرضى الشجعان الذين رفضوا 

االستسالم باإلرادة القوية 
واإلميان، معتبرًا أن العطاء 

املادي واملعنوي الذي تقدمه 
اجلمعية عبر فروعها يف الدولة 

يهدف إلى حصول املصابني 
على كافة التسهيالت املتعلقة 

بالناحية العالجية وتقدمي 
الرعاية لهم وإلى ذويهم ومد يد 
العون إلى كل محتاج من األخوة 

املقيمني على أرض الوطن وبث 
روح األمل يف نفوسهم. وقدم 
محمد خميس الكعبي مدير 
عام اجلمعية الشكر إلى أهل 

اخلير والعطاء على جهودهم 
ودعمهم الالمحدود للجمعية. 

كما قدم عدد من املرضى خالل 
احلفل جتربتهم يف رحلة العالج 

والتعايف. وألقى الشاعر خلفان 
بن نعمان الكعبي قصيدة 

وجدانية حيا فيها أبطال مرضى 
السرطان على قوة عزميتهم.

دراسة دمج تطعيم »كورونا« و»اإلنفلونزا« في لقاح واحد

إطالق الحملة الوطنية للتوعية باإلنفلونزا املوسمية

سامي عبد الرؤوف )دبي(

ــة  ــصــحــي ــات ال ــ ــه ــجــ ــ ــفـــت ال كـــشـ
على  رداً  والــمــحــلــيــة،  االتــحــاديــة 
يتم  أنــه  عــن  ــحــاد«،  »االت استفسار 
الوقاية  لقاحي  دمج  دراســة  حالياً 
المستجد  »كـــورونـــا«  فــيــروس  مــن 
ومــــرض اإلنــفــلــونــزا الــمــوســمــيــة، 
أعلنت  فيما  واحــد،  لقاح  في  معاً 
أنـــه يــمــكــن أخـــذ لــقــاح اإلنــفــلــونــزا 
ــع لــقــاح  الــمــوســمــيــة بــالــتــزامــن مـ
19«، حيث يمكن أخذهما  »كوفيد- 
أي  دون  نفسه«،  الــوقــت  »فــي  معاً 

اللقاحين.  متلقي  على  خطورة 
ووقــايــة  الــصــحــة  وزارة  وأطــلــقــت 
السنوية  الحملة  أمـــس،  المجتمع، 
ــزا  ــون ــل ــف ــاإلن ــتــوعــيــة ب ــل الــوطــنــيــة ل
تحت شعار  تنظمها  التي  الموسمية، 
مجتمعك«،  احـــِم  نفسك..  »حــّصــن 
وتستمر حتى نهاية ديسمبر المقبل، 
ــارات  ــ ــعــاون مـــع مــؤســســة اإلمـ ــت ــال ب
أبوظبي  ومركز  الصحية  للخدمات 
للصحة العامة وهيئة الصحة بدبي. 

مستوى  رفع  إلى  الحملة،  وتهدف 
الوقاية  وتعزيز  المجتمعي  الــوعــي 
مضاعفات،  حــدوث  معدالت  لتقليل 
تلقي  على  المجتمع  ــراد  أف وتحفيز 
الموسمية،  اإلنفلونزا  ضد  التطعيم 
الصحيين  الــعــامــلــيــن  ــاءة  ــف ك ــع  ــ ورف
الممارسات  أفضل  على  وتدريبهم 

العالمية.
ــنــت الــجــهــات الــصــحــيــة في  وأعــل
ــارات وصلت  ــ ــة، أن دولــة اإلم ــدول ال
لتطعيم  بالنسبة   %100 نسبة  إلــى 
فيروس  من  للوقاية  المجتمع  أفــراد 
»كورونا« المستجد، مؤكدة أن حماية 
دولة  لحكومة  أولوية  الصحي  األمن 

اإلمارات. 
كــمــا أعــلــنــت أنـــه تـــم الــتــرخــيــص 
الــدولــة  مــســتــوى  عــلــى  للصيدليات 
واألنفلونزا،  كورونا  لقاحي  بإعطاء 
وفق  عليهما  الحصول  في  للراغبين 
يجب  مــحــددة،  واشــتــراطــات  معايير 
هذه  توفير  ــدأ  ب وقــد  بها،  ــزام  ــت االل
بينما  أبــوظــبــي،  ــارة  إمـ فــي  الخدمة 
ــجــري الــعــمــل عــلــى تــوفــيــرهــا في  ي
القليلة  الفترة  خالل  اإلمــارات  باقي 

المقبلة.
ودعت الجهات الصحية، في مؤتمر 
أفــراد  جميع  بــدبــي،  أمــس  صحفي 
اإلنفلونزا  لقاح  تلقي  إلــى  المجتمع 
مخاطرها،  من  للوقاية  الموسمية، 
الخدمات  على  الضغط  ولتخفيف 
توفير  تم  أنه  إلى  مشيرة  الصحية، 
اللقاح الرباعي وهو أفضل اللقاحات 

المتوفرة عالمياً. 
أن  المؤتمر  في  المشاركون  وأكــد 
من  يقي  الموسمية،  اإلنفلونزا  لقاح 
للمصابين  الصحية  الحاالت  تفاقم 
للدخول  حاجتهم  ويقلل  بالفيروس، 

بين  ــراوح  ــت ت بنسبة  للمستشفيات 
85% و%90.

الفئات المشمولة 
وتــشــمــل الـــفـــئـــات الــمــســتــهــدفــة 
مع  المجتمع،  أفــراد  معظم  بالحملة 
بالدرجة  للحوامل  األولــويــة  إيـــالء 
فما   50 ــن  مـ ــار  ــ ــم ــ واألع األولـــــــى، 
مزمنة،  بأمراض  والمصابين  فــوق، 
والعاملين  سنوات،   5 دون  واألطفال 

في المجال الصحي. 
الموسمية  اإلنفلونزا  لقاح  ويعطى 
الفئات  من  وعدد  للمواطنين،  مجاناً 
من المقيمين، مثل أصحاب األمراض 

المزمنة، ومن هم في عمر 50 عاماً 
فأكثر، واألطفال دون سن الخامسة، 
والمصابين باألمراض المزمنة، بينما 
المقيمين  من  األخرى  للفئات  يعطى 
الحكومية  بالجهات  رمزية  بأسعار 
درهــمــاً«،   50« والمحلية  االتــحــاديــة 
القطاع  فــي  األســعــار  تختلف  فيما 
ــاص حــســب نــوعــيــة  ــخـ ــصــحــي الـ ال

الخدمة. 
وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن 
لقطاع  الــمــســاعــد  الــوكــيــل  الـــرنـــد، 
ــعــامــة فــي الــــــوزارة، أن  الــصــحــة ال
باإلنفلونزا  للتوعية  الوطنية  الحملة 
للسياسة  تطبيقاً  تأتي  الموسمية 

تمثل  الــتــي  للتحصينات  الــوطــنــيــة 
األمـــراض  لمكافحة  وطــنــيــاً  ــاراً  إطــ
الموسمية  اإلنفلونزا  ومنها  السارية، 
الفرد  على  مضاعفاتها  مــن  للحد 
ــســاهــم في  ــع، والـــتـــي ت ــم ــجــت ــم وال
الصحية  المنظومة  استجابة  تطوير 
آليات  وتعزيز  التنفسية  لــأمــراض 
نتائج  تحسين  أجــل  مــن  الــتــرصــد، 
المؤشر االستراتيجي لنسبة التغطية 
العالمية،  المعايير  وفق  بالتطعيمات 
شبكة  في  إتاحتها  خــالل  من  وذلــك 
المرافق الصحية، إدراكاً من الوزارة 
بأهمية األمن الصحي كأولوية وطنية 

في دولة اإلمارات.

مسؤولو وممثلو الجهات الصحية خالل المؤتمر الصحفي )تصوير: حسن الرئيسي(

خطة متكاملة 
 أكدت الدكتورة شمسة ماجد لوتاه، مديرة إدارة 

للخدمات  اإلمارات  العامة مبؤسسة  الصحة  خدمات 
الصحية  واملراكز  املستشفيات  جاهزية  الصحية، 

اخلدمات  لكافة  متكاملة  خلطه  املؤسسة  واعتماد 
املؤسسة  حرص  وكذلك  والعالجية،  الوقائية 

لكافة فئات  اللقاح يف جميع منشآتها  على توفير 
املجتمع. 

اللقاح واتباع  ودعت جميع أفراد املجتمع ألخذ 
اإلجراءات الوقائية للحد من انتشار املرض، وذلك 

املجتمع وتفادي أي مضاعفات  لضمان سالمة وصحة 
قد تنتج من اإلصابة مبرض اإلنفلونزا. 

العوضي، رئيس  الدكتورة هند  من جانبها، قالت 
الصحة  هيئة  يف  الصحي  والتثقيف  التعزيز  قسم 
باإلنفلونزا  للتوعية  الوطنية  احلملة  »إن  بدبي: 

النموذج  املوسمية وغيرها من احلمالت تعكس 
الصحية يف مواجهة  لتعاون جميع اجلهات  الفريد 

األمراض وحتصني املجتمع وأفراده، كما تعكس 
الصحي  القطاع  ميتلكها  التي  اإلمكانيات  حجم  أيضًا 

وقدرته على توفير مناخ صحي آمن، فيما أكدت 
على أن هيئة الصحة بدبي حترص كل احلرص على 

املتكاملة يف مواجهة  أن تكون ضمن هذه املنظومة 
املعدية«. اإلنفلونزا وغيرها من األمراض 

والدة 3 توائم إماراتيين في الشارقة
الشارقة )االتحاد(

في حالة نادرة عالمياً، استقبل مستشفى برجيل التخصصي في 
الشارقة، 3 توائم مواطنين غير متشابهين )غيث وشموخ وشيخة(، 
بفارق دقيقتين فقط بين األول والثالث، بعد عملية قيصرية لأم 
البالغة من العمر 35 عاماً. وأعلن الفريق الطبي للمستشفى، في 
بيان صحفي، أن األم والتوائم الثالثة، يتمتعون بصحة جيدة، حيث 
أفضل  ووفق  فائقة  طبية  ومتابعة  وعناية  رعاية  لبرنامج  خضعوا 
األولى،  للبنت  كغ   1.390 التوائم،  أوزان  وبلغت  العالمية.  المعايير 
و1.450 كغ للولد، و1.650 كغ للبنت األخرى. وقالت، الدكتورة منى 
سعد، استشاري أمراض النساء والتوليد بالمستشفى، التي أشرفت 
على والدة التوائم الثالثة: »هذا هو الحمل األول لأم، ولقد ولدت 
بعد 33 أسبوعاً من الحمل، بينما الوالدة األفضل تكون بعد مرور 
المستشفى قبل  »األم دخلت  الحمل«. وأضافت:  على  35 أسبوعاً 
الوالدة  على  تدل  ومظاهر  نوع  بسبب حدوث  الــوالدة،  من  أسبوع 

المبكرة«. 

إنجاز نوعي للكوادر الطبية في 
»اإلمـــــــارات للخدمات الصحية«

إيمـــــان 
الشامسي

أول طبيبة إماراتية في 
فريق »أورام األطفال«

دبي )االتحاد(

 حــصــدت الــدكــتــورة إيــمــان تريم 
ــاري ورئــيــس  ــشـ ــتـ الـــشـــامـــســـي، اسـ
لــدى األطــفــال في  الــدم  أورام  قسم 
والوالدة  للنساء  القاسمي  مستشفى 
اإلمارات  لمؤسسة  التابع  واألطفال، 
رائــداً  إنــجــازاً  الصحية،  للخدمات 
باختيارها أول طبيبة إماراتية عربية 
ضــمــن فــريــق )الـــمـــرأة الـــرائـــدة في 
أورام األطفال( وهو فريق عالمي ذو 
األورام  مجال طب  في  بــارزة  أهمية 
إضافة  اإلنجاز  هذا  ويعد  لأطفال، 
الطبية  الــطــواقــم  لنجاحات  نوعية 
والمنشآت  المستشفيات  في  العاملة 
اإلمــارات  لمؤسسة  التابعة  الصحية 

للخدمات الصحية.
في  ــرائــدة  ال ــمــرأة  )ال فريق  ويعد 
أورام األطفال( متخصصاً في تعزيز 
أورام  طــب  فــي  النسائية  الــقــيــادة 
وفرص  العالقات  وتوطيد  األطفال 
التواصل بين الطبيبات المتخصصات 
في مجال الصحة العالمية من خالل 
تنظيمه المناسبات واألحداث العامة، 
المساهمة  إلى  الفريق  يسعى  حيث 

الطبيبات  القادم من  الجيل  بناء  في 
طب  في  المتخصصات  الموهوبات 

أورام األطفال.
وقــالــت الــشــامــســي: »اعــتــبــر هذا 
اإلمارات  مؤسسة  دعم  ثمرة  النجاح 
الطبية  لكوادرها  الصحية  للخدمات 
للتطور  مناسبة  بيئة  لهم  وتوفيرها 
والنمو واالرتقاء بمعارفهم وعلومهم، 
فريق  اختياري ضمن  أجد  حين  في 
األطفال(  أورام  في  الرائدة  )المرأة 
المجال  لهذا  الدعم  لتقديم  فرصة 
ضمن مهامي في مستشفى القاسمي 

للنساء والوالدة واألطفال«.
ــان تــريــم  ــمـ ــورة إيـ ــتـ ــعــمــل الـــدكـ وت
ورئيس  كاستشاري  حالياً  الشامسي 
في  األطفال  لدى  الدم  أورام  خدمة 
والوالدة  للنساء  القاسمي  مستشفى 
واألطفال. حيث تخرجت عام 2002 
من  الصحية  والعلوم  الطب  كلية  في 
المتحدة  العربية  ــارات  اإلمـ جامعة 
وهي حاصلة على البورد العربي في 
التخصص الطبي في طب األطفال، 
ودبلوم في البحث السريري من كلية 

فيينا لأبحاث السريرية.

»اإلحسان 
الخيرية« تطلق 
مبادرة لتمكين 

األرامل
عجمان )االتحاد( 

أطلقت جمعية اإلحسان 
اخليرية، مبادرة صندوق األرامل 

حتت شعار »األسر امللهمة«، 
بهدف حتقيق احلياة الكرمية 

لهن من خالل تلبية متطلباتهن 
واحتياجاتهن األساسية 

والضرورية وإلعانتهن على 
ظروف املعيشة.

ونظمت اجلمعية حفاًل بهذه 
املناسبة، تضمن استعراض فيلم 
وثائقي عن أهم إجنازاتها، التي 
اشتملت على حزمة من املشاريع 

اإلنسانية واخليرية التي تتبناها 
اجلمعية منذ نشأتها، وذلك 

بحضور الشيخ الدكتور عبد 
العزيز بن علي بن راشد النعيمي 

الرئيس التنفيذي للجمعية، 
والدكتور حقي إسماعيل 

املدير التنفيذي وعدد من 
احملسنني واألرامل ورواد التواصل 

االجتماعي.
وأكد الشيخ الدكتور عبد 

العزيز بن علي النعيمي، يف 
كلمته ضرورة تغيير املسميات 

السلبية وحتويلها إلى ألقاب 
ملهمة، مشيرًا إلى أن األم هي 

املربي األول، والداعم احلقيقي 
لصناعة الرجال والنساء.

 ومن جانبه، أكد الدكتور حقي 
إسماعيل، أن املبادرة تستهدف 

دعم 350 أسرة ملهمة بقيمة 
إجمالية مليون وسبعمائة 

ألف درهم من األسر املكفولة 
للجمعية.

أكملت د. إميان الشامسي برنامج الزمالة يف مستشفى »سيك كيدز« يف 
تورنتو، بكندا، والذي تضمن تدريًبا كاماًل يف طب أمراض الدم واألورام 
لألطفال وزرع نخاع العظام والتخثر استمر ملدة 3 سنوات. انتدبت سنة 

2016 يف مستشفى أم دي أندرسون يف تكساس، الواليات املتحدة األمريكية 
لالطالع على آلية إدارة مستشفيات األورام. شاركت يف العديد من املشاريع 

البحثية يف مستشفى سيك كيدز، مستشفى توام، مستشفى القاسمي النساء 
واألطفال، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، وجامعة زايد، كما أنها عضو يف 

العديد من اللجان الطبية الوطنية والدولية.

برنامج الزمالة

أوضحت الدكتورة ندى حسن 
املرزوقي، مديرة إدارة الصحة 

العامة والوقاية يف الوزارة أن لقاح 
اإلنفلونزا املوسمية يعتبر فعااًل 

وآمنًا نظرًا ألنه أثبت فعاليته 
على مدى 60 عامًا للوقاية من 

اإلصابة باإلنفلونزا بنسبة جناح 
عالية، إذ يقلل مضاعفات املرض 

ونسبة اإلدخال للمستشفيات، 
مؤمنًا احلماية من الفيروسات 

الشائعة. 
وقالت: »لهذا نوصي بأخذ لقاح 

اإلنفلونزا املوسمية للعاملني 
الصحيني بقطاع الرعاية 

الصحية ويف أقسام الطوارئ 
والعيادات اخلارجية ومراكز 

الرعاية الصحية األولية 
ووحدات العناية املركزة لتقليل 

فرص نقل املرض للمراجعني 
وألفراد األسرة«.

 قالت الدكتورة فريدة احلوسني، 
املدير التنفيذي لقطاع األمراض 
املعدية يف مركز أبوظبي للصحة 

العامة: »تساهم احلملة بشكل 
سنوي يف رفع مستوى الوعي 

لدى اجلمهور من جميع األعمار 
والفئات إلى أخذ التطعيم 
السنوي ضد هذا املرض«. 

وأضافت: »يقوم املركز باتخاذ 
العديد من اإلجراءات 

االستباقية للحد من انتشار 
عدوى اإلنفلونزا يف املجتمع، 

من خالل التأكد من توفر اللقاح 
مبكرًا قبل حلول املوسم، وتنفيذ 

حمالت توعية وتثقيف لرفع 
مستوى وعي اجلمهور والعاملني 

يف القطاع الصحي حول املرض 
وأهمية التطعيم«. 

وأشارت إلى أنه يتوفر يف املركز 
نظام إلكتروني للتبليغ عن عدد 

من األمراض املعدية ومن بينها 
»اإلنفلونزا«، ودعت جميع أفراد 

املجتمع ابتداًء من عمر الستة 
أشهر فما فوق بأهمية أخذ لقاح 

اإلنفلونزا املوسمية، ونود أن 
نؤكد على أهمية اإلسراع بأخذ 

التطعيم، للوصول إلى املناعة 
الكافية، حيث يحتاج اجلسم ملدة 
تصل إلى أسبوعني للحصول على 

املناعة من املرض.

فعالية اللقاح 

استعدادات 
أبوظبي 

يمكن أخذ لقاح »كورونا« 
بالتزامن مع تطعيم 

»اإلنفلونزا« دون فاصل 
زمني 

الترخيص للصيدليات 
إلعطاء لقاحي »كورونا« 

و»األنفلونزا« وفق 
ضوابط واشتراطات

%100
من سكان اإلمارات
تم تطعيمهم ضد 

»كوفيد- 19«
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بعد استكمال برنامج نقل المعرفة الخاص بالشبكة مع »دويتشه بان«

»االتحاد للقطارات« تنتقل للتشغيل الذاتي 

الطرفين  بين  الــشــراكــة  وشــهــدت 
تأسيس شركة االتحاد للقطارات دي 
بي الُمشتركة في عام 2013، لتبادل 
مجال  في  المعرفة  ونقل  الخبرات 
ومراكز  الحديدية  السكك  عمليات 
عربات  وصيانة  بالعمليات  التحكم 
وأنظمة  قواعد  وتطوير  القطارات 
أساسياً  دوراً  لعبت  والتي  التشغيل، 
السكك  لشبكة  التشغيلية  للعمليات 
الحديدية الوطنية في دولة اإلمارات.

وأسهم دعم دويشته بان وخبراتها 
اإلنــجــازات  مــن  العديد  تحقيق  فــي 
المهمة التي مّكنت االتحاد للقطارات 
من التأسيس لقطاع وطني حيوي من 
خالل تطوير مشروع »قطار االتحاد«، 
في  الــحــديــديــة  للسكك  شبكة  أول 
دويشته  زّودت  كما  اإلمـــارات.  دولــة 
ــقــطــارات،  ــل ــاد ل ــحـ ــان شــركــة االتـ ــ ب
المعرفة،  نقل  خــدمــات  جانب  إلــى 
بالتوجيه واإلرشادات الضرورية حول 
والبيئة  والسالمة  الصحة  متطلبات 
برنامج  تطوير  عن  فضاًل  والجودة، 
والــذي  الـــالزم،  التشغيلية  السالمة 
نهاية المطاف عن حصول  أثمر في 
شركة االتحاد للقطارات دي بي على 
ُمشغل  أول  بذلك  لتصبح  االعتماد، 
معتمد للسكك الحديدية الثقيلة في 

دولة اإلمارات العربية المتحدة.
ملك،  شــادي  قال  الصدد،  وبهذا   
االتحاد  لشركة  التنفيذي  الرئيس 
ــقــطــارات: »نــخــتــتــم بــرنــامــج نقل  ــل ل

شركائنا  مــع  بــدأنــاه  ــذي  ال المعرفة 
في دويشته بان منذ حوالي عقد من 
الزمن، قبل الموعد الزمني المحدد، 
الممارسات  أفضل  مع  ينسجم  وبما 
العالمية، ولذلك نوّد أن نتقدم بجزيل 
الشكر لـ دويتشه بان، حيث استفدنا 
مـــن معرفة  ــامــج  ــرن ــب ال مـــن خـــالل 
والــتــي ساعدتنا  الــشــركــة  وخــبــرات 
بالتحّول  بال شك في تحقيق هدفنا 
الشركات في  ــرز  أب من  واحــدة  إلــى 
قطاع السكك الحديدية حول العالم، 
في  سوياً  العمل  إلــى  ُقــدمــاً  ونتطلع 
ــد من  ــمــزي الــمــســتــقــبــل لــتــحــقــيــق ال

النجاحات المشتركة فيما بيننا«.
ــه، قـــال واربـــانـــوف،  ــب  ومـــن جــان
الرئيس التنفيذي لشركة دويشته بان 
واالستشارية:  الهندسية  للخدمات 
طويلة  الناجحة  بشراكتنا  »نفخر 
والتي  للقطارات،  االتحاد  مع  األمد 
أعلى  تحقيق  نجحنا من خاللها في 
بالتعاون  الــعــمــالء  رضــا  مستويات 
الوطنية  أبوظبي  بــتــرول  شركة  مــع 
المساهمة  عــن  فــضــاًل  ــوك(،  ــ ــ )أدن
االتحاد  شركة  مساعي  تحقيق  في 
الرامية إلى الحفاظ على  للقطارات 
البيئة من خالل تقليص انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون بنسبة كبيرة، والوفاء 
بــصــورة  الــمــعــرفــة  بنقل  بتعهداتنا 
مــســتــدامــة لــشــركــائــنــا فــي االتــحــاد 
للقطارات، وبما يخدم مشروع شبكة 
دولة  في  الوطنية  الحديدية  السكك 

اإلمارات«.
وتّولت شركة االتحاد للقطارات دي 
األولى  المرحلة  بي مسؤولية تشغيل 
من شبكة السكك الحديدية الوطنية 
في دولــة اإلمــارات منذ عام 2016، 
والسالمة  الجودة  معايير  أعلى  وفق 
يعود  وبما  العمالء،  ورضــا  والكفاءة 
عمالئها  على  المزايا  من  بالعديد 

وعلى دولة اإلمارات.
وقّدمت دويشته بان الدعم لشركة 
االتـــحـــاد لــلــقــطــارات مــنــذ انــطــالق 
شبكة  من  األولــى  المرحلة  عمليات 
لدولة  الوطنية  الحديدية  السكك 
ــك مـــن خـــالل نقل  ــ ــارات، وذل ــ ــ اإلمـ
44 مليون طن من حبيبات  أكثر من 
قطار   4.400 باستخدام  الكبريت 
الحوادث  من  خاٍل  تحقيق سجل  مع 
الهادرة للوقت ومعّدالت دقة استثنائية 
تضمن موثوقية الخدمة. وبناًء عليه، 
أسهمت االتحاد للقطارات في الحّد 
من  طــن  ــف  أل  370 على  يــزيــد  مما 
مليون  و2.68  الكربونية  االنبعاثات 
تدعم  خــطــوٍة  فــي  بالشاحنة،  رحلة 
إلى  الرامية  اإلمــارات  دولة  مساعي 
تحقيق الحياد المناخي بحلول العام 

.2050

شادي ملك وواربانوف وممثلو الجانبين عقب إعالن االعتماد )من المصدر(

 برلين )االتحاد(

أعلنت شركة االتحاد للقطارات، 

المطّور والمشّغل لشبكة السكك 

الحديدية الوطنية في دولة 

اإلمارات، عن استكمال برنامج نقل 

المعرفة الذي ُتجريه بالتعاون مع 

شركة السكك الحديدية األلمانية 

دويشته بان، أكبر شركة متخصصة 

في مجال تشغيل القطارات 

والسكك الحديدية في أوروبا، 

وذلك قبل الموعد الُمحدد.

 جاء ذلك على هامش فعاليات 

معرض إنو ترانس 2022، المعرض 

التجاري العالمي الرائد والمتخصص 

بتقنيات النقل، والذي ُعقد في 

العاصمة األلمانية برلين بين 23-20 

سبتمبر الجاري.

رضا العمالء
من اجلدير بالذكر أن االحتاد للقطارات دي بي سّيرت منذ بداية 

العام اجلاري 382 قطارًا ونقلت 3.685.000 طن من حبيبات الكبريت 
مبعّدل دقة وصل إلى 98.4%، ما يعكس املستوى املتمّيز الذي 

حققته من حيث رضا العمالء.

»االتحاد للقطارات دي بي« تحصل على
االعتماد لتصبح أول ُمشغل معتمد للسكك 

الحديدية الثقيلة في اإلمارات 

»حلقة معرفية« في بلدية أبوظبي 

أبوظبي )االتحاد(

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خالل قطاع التخطيط االستراتيجي 
للعام  السابعة  المعرفية  الحلقة  واالبتكار،  المعرفة  إدارة  األداء-  وإدارة 
2022 في قاعة االبتكار بالمبنى الرئيس للبلدية، وافتراضياً عبر أحد 
الفعال(،  التسويق  )استراتيجية  عنوان  تحت  وذلــك  التقنية،  البرامج 
واالتصال  التسويق  إدارة  البلدية ممثاًل في  بالتعاون مع قطاع خدمات 
وإثــراء  الخبرات  تبادل  ثقافة  نشر  بهدف  التسويق،  قسم  المؤسسي- 
المعرفة بين مسؤولي وموظفي البلدية، بالشكل الذي يؤثر إيجاباً على 

رفع مستوى النضج المعرفي في المؤسسة.
وتطرقت الجلسة إلى مهام وآليات العمل في قسم التسويق عبر مناقشة 
آلية العمل في القسم، وأهمية الهوية المؤسسية، وارتفاع القيمة السوقية 
للهوية المؤسسية )العالمة التجارية(، حيث أوضح المتحدثون آلية اعتماد 
الهوية المؤسسية، وتقديم طلبات اعتماد الهوية المؤسسية على المشاريع، 
والتصاميم، والمواد المرئية والمسموعة عن طريق كافة قنوات التواصل 
والتأكد من مطابقتها  المستلمة  المواد  والعمل على مراجعة  الرسمية، 
للهوية المؤسسية، واعتماد أو رفض الطلب بناًء على ما ورد في الدليل 

اإلرشادي للهوية المؤسسية.
كما تطرقت الجلسة إلى آلية تقديم طلبات أعمال تسويقية واستالم 
وتقييم الطلبات وإعداد التصاميم داخلياً، وكذلك آلية إصدار مواد مرئية 
ومسموعة ترويجية وتوعوية، والعمل على إعداد خطة عمل إنتاج المواد 

المرئية أو المسموعة ورفعها لالعتماد، واعتماد البند المالي لألعمال.

مشاركون في الحلقة )من المصدر(

تعزيز الوعي السياحي
لدى موظفي فنادق دبي

دبي )االتحاد(

بالتزامن مع اليوم العالمي للسياحة، نظمت إدارة الشرطة السياحية 
في اإلدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، محاضرة 
توعوية سياحية لموظفي فندق انانتارا جزر العالم، بالشراكة مع دائرة 

االقتصاد والسياحة، وبالتعاون مع الشركاء الداخليين بشرطة دبي.
السياحية،  الشرطة  إدارة  الجالف، مدير  العميد خلفان عبيد  وقال 
إن اإلدارة حريصة على إثراء تجربة المتعاملين )مقيمين وسائحين( في 
ومناطقها  معالمها  لمختلف  ومميزة  رحلة سعيدة  ومنحهم  دبي،  إمارة 
مع  بالتعاون  سنوياً  خطة  تضع  فإنها  ذلــك،  من  وانطالقاً  السياحية، 
اإلمــارة  سياح  بين  السياحية،  بخدماتها  التوعية  لتعزيز  شركائها، 
وموظفي القطاع الفندقي والسياحي، وتستثمر مختلف قنوات التواصل 
اإللكترونية والذكية للوصول إلى الجمهور في كل مكان، وتقديم خدماتها 
ومساعداتها في أي وقت، مع إمكانية لجوء أفراد المجتمع إلى الشرطة 
المالحظات  تقديم  أو  االستفسار  أو  المساعدة،  لطلب  السياحية 

والمقترحات في أي وقت.
وأوضح العميد الجالف أن توعية موظفي انانتارا جزر العالم، تأتي 
استكماالً لجهود اإلدارة في تعزيز الوعي األمني لدى موظفي الفنادق 

والمنتجعات.

تتضمن 6 محاور و30 فئة

»البنية التحتية« تطلق جائزة البحث واالبتكار

أم القيوين )االتحاد( 

أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية، الدورة 
األولى من جائزة البحث واالبتكار 2023-2022، 
في إطار سعيها المتواصل نحو تعزيز النجاحات 
ومواصلة مسيرة  تحقيقها  تم  التي  والمنجزات 
وذلك  المبتكر،  والفكر  المبدع  العمل  استدامة 
واإلقليمية  المحلية  الــمــواهــب  تحفيز  عــبــر 
العمل  نماذج  تصميم  في  للمشاركة  والعالمية 
الجهود  مع  ينسجم  بما  المستقبلي،  الحكومي 
عاماً  الخمسين  مستهدفات  لتحقيق  الوطنية 

المقبلة، وصوالً لمئوية اإلمارات 2071.
استراتيجي  مسرع  بمثابة  الجائزة  وتعتبر 
للتحديات  ومبتكرة  ملموسة  حــلــول  لتقديم 
والنقل  التحتية  والبنية  الطاقة  قطاعات  في 
واإلسكان، ما يدعم أهداف الوزارة والتوجهات 

االستراتيجية الوطنية لدولة اإلمارات. 
وتشتمل الجائزة على 6 محاور رئيسة، تتمثل 
قطاعات  مــرونــة  على  المناخ  تغير  بتأثيرات 
الطاقة والبنية التحتية، وتكامل أفضل للتخطيط 
الحضري، وحلول مستقبلية للتنقل، إضافة إلى 
متوازنة،  وطنية  وطاقة  مبتكرة،  إسكانية  حلول 

واألمن المائي واستدامة المياه، والجائزة موزعة 
على 30 فئة تضم مؤسسات القطاع الحكومي، 
والجامعات ومراكز البحوث، ومؤسسات القطاع 
مجاالت  في  متخصصة  شركات  من  الخاص 
واإلســكــان،  والــنــقــل  التحتية  والبنية  الــطــاقــة 
من  والباحثين  المبتدئة،  الشركات  إلى  إضافة 

أفراد وخبراء. 
 30 تاريخ  للجائزة  المنظمة  اللجنة  وحــددت 
ديسمبر من العام الجاري موعداً نهائياً للتقديم 
الفائزين  عــن  اإلعـــالن  سيتم  فيما  للجائزة، 
خالل حفل ستنظمه الوزارة في فبراير 2023، 
اللجنة  دعــت  كما  فــائــزاً،   25 تكريم  ويتضمن 
وعالمياً  وإقليمياً  محلياً  المستهدفة  الفئات 
والبنية  الطاقة  وزارة  جــائــزة  فــي  للمشاركة 
التحتية للبحث واالبتكار، التي تستهدف تسليط 
أبرز وأحدث االبتكارات واألبحاث  الضوء على 
المستقبلية  والــفــرص  التطبيقية،  والمشاريع 
معالجة  شأنها  مــن  الــتــي  المبتكرة  والــحــلــول 
مجاالت  في  والمستقبلية  الحالية  التحديات 
الطاقة والبنية التحتية والنقل واإلسكان، وتعزيز 
مفهوم جودة الحياة والرفاهية، وذلك من خالل 

زيارة موقع الوزارة اإللكتروني.

دبي )االتحاد(

لإلقامة  العامة  اإلدارة  حصدت 
من جوائز   3 بدبي  األجانب  وشؤون 
مشاركتها  عبر  العالمية،  ستيفي 
 ،2022 الجاري  للعام  المسابقة  في 
ومحلية  عالمية  مــشــاركــة  ووســـط 
المحلي  الصعيد  على  واسعة ضمت 
والهيئات  الرسمية  الجهات  بعض 

الحكومية بالدولة.
المري  أحمد  محمد  الفريق  وقال 
لإلقامة  العامة  اإلدارة  عــام  مدير 
بــدبــي:»إن الفوز  ــؤون األجــانــب  وشـ
لجهود  تتويجاً  يأتي  ستيفي  بجوائز 
إلى  الهادفة  وتوجهاتها  دبــي  إقامة 

المضي  العمل من خالل  بيئة  تعزيز 
وإحــداث  التطور  مسيرة  في  قدماً 
تـــحـــوالت نــوعــيــة فـــي واقــــع قــطــاع 
تــوفــرهــا«، مشيراً  الــتــي  الــخــدمــات 
الــعــامــة  اإلدارة  أهـــــداف  أن  إلـــى 
الــرؤى  من  منظومة  ضمن  انطلقت 
تعزيز  تستهدف  التي  االستشرافية 
األداء  جــودة  ــع  ورف االبــتــكــار،  ثقافة 
بمؤشرات  لــالرتــقــاء  العمل  وكــفــاءة 
السعادة لدى  والرضا وتحقيق  الثقة 
المتعاملين، بما يقود إلى رفع مستوى 

القدرة التنافسية لدبي.
بذل  يقتضي  الــفــوز  ــاف:»أن  وأضــ
حافزاً  باعتباره  الجهود  مــن  مزيد 
المكتسبات،  على  الحفاظ  نحو  لنا 

ومواصلة توظيف أحدث ما توصلت 
والذكاء  المعلومات  تكنولوجيا  إليه 
الرقمية،  والممكنات  االصطناعي 
االبــتــكــار  معايير  أفــضــل  واعــتــمــاد 
خالل  مــن  العالمية،  والــمــمــارســات 
تحقق  شمولية  استراتيجيات  تبني 
وتقود  المستدامة،  التنمية  أهــداف 
إلــى ضــمــان الــريــادة والــتــفــوق عبر 

المواكبة  االســتــراتــيــجــيــات  تطبيق 
للمشاريع والتوجهات الوطنية«.

عبدالصمد  العقيد  ــد  أك بـــدوره، 
العام  المدير  مساعد  نائب  حسين 
بإقامة  والمستقبل  الــريــادة  لشؤون 
جوائز   3 على  الــحــصــول  أن  دبـــي، 
ضــمــن 3 فــئــات، يــرســخ مــن مكانة 
رائدة في مجاالت  إقامة دبي كجهة 
وتوفير  المتعاملين  وخدمة  االبتكار 
نخبة من الكوادر الوطنية التي تمتلك 
معلومات،  تقنية  في  واسعة  خبرات 
ويعكس حرصها على تطبيق خططها 
واستراتيجياتها الهادفة إلى استدامة 
التي  ــخــدمــات  ال تــطــويــر مــنــظــومــة 

توفرها لجميع المتعاملين.

 محمد المري

قال املهندس حسن محمد 
جمعة املنصوري وكيل وزارة 

الطاقة والبنية التحتية لقطاع 
البنية التحتية والنقل، إن 

جائزة البحث واالبتكار تعد 
مسارًا لالرتقاء مبنظومة البحث 

واالبتكار، وميدانًا للتنافس 
بني مختلف القطاعات لتعزيز 

مستوياتها وتطوير كفاءة العمل 
واالبتكار والريادة يف تطوير 

اخلدمات املقدمة للمجتمع، مبا 
يحقق أفضل املعايير واألهداف 
االستراتيجية يف وزارة الطاقة 

والبنية التحتية، كما تدعم 
الريادة العاملية املستدامة لدولة 

اإلمارات يف الطاقة واملياه والبنية 
التحتية واإلسكان والنقل.

ميدان للتنافس

صباح الخير

»أخوة متجذرة 
وعالقات ممتدة«

الدولة،  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  يتوجه صاحب 
في  الشقيقة  عمان  سلطنة  إلى  اليوم  ورعايته  اهلل  بحفظ  اهلل،  حفظه 
السلطان  جاللة  أخيه  من  كريمة  لدعوة  تلبية  يومين  تستمر  دولة  زيارة 

هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان.
التاريخية  للعالقات  والتطور  النماء  من  المزيد  تحمل  مباركة  زيارة   
المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين والتي لخصها صاحب السمو 
والدالالت  المعاني  كل  جمعت  بليغة  عبارات  في  زايد  بن  محمد  الشيخ 
قائاًل: »اإلمارات وعمان أخوة متجذرة وعالقات ممتدة ال تزيدها األيام 
إال رسوخاً وقوة ومحبة«. فما يربط الشعبين من وشائج قربي ونسب ودم 
وما يجمعهما من روابط الجيرة والمصير المشترك صاغ عالقة متفردة 

بين األشقاء. والروابط  للعالقات  أنموذجاً متفرداً  باعتبارها  بها  نفخر 
بين  التاريخية  العالقات  لصرح  جــديــدة  لبنة  تضيف  محبة  زيــارة   
وحكمة  ورعاية وحدب  اهلل  من  بفضل  كطود شامخ  تقف  والتي  األشقاء 

الشقيقين.  البلدين  قادة 
زايد  الشيخ  للمؤسس  المهمة  واألدوار  التاريخية  المواقف  نستذكر 
ثراهما،  اهلل  طيب  سعيد،  بن  قابوس  والسلطان  نهيان  آل  سلطان  بن 
التاريخي في  اللقاء  المتميزة بذلك  العالقات  وهما يدشنان صروح هذه 
تعززت  السلطنة  في  المباركة  والنهضة  اإلمارات  قيام  وبعد   .1968 عام 
والمجاالت  الميادين  مختلف  في  والتنسيق  بالتعاون  وتمددت  العالقات 
وتنسيق  الــرؤى  في  وتكامل  رفيع  تعاون  من  إليه  وصلت  ما  اليوم  لتبلغ 

البلدين وشعبيهما. وتشاور في كل ما فيه الخير لصالح 
اإلمارات  بين  األخوية  العالقات  مسيرة  في  ومتميزة  بارزة  محطات   
المواقف  مختلف  في  االلتقاء  نقطة  دائماً  كانتا  وقد  عمان،  وسلطنة 
بعين  ننظر  عندما  واليوم  الخليجية،  منطقتنا  شهدتها  التي  والظروف 
من  للمزيد  نتطلع  المتميزة،  العالقات  لهذه  تحقق  ما  والفرح  الرضا 
متانة  تترجم  أرحب  آفاق  نحو  بالعالقات  لالرتقاء  المميزة  اإلضافات 
الروابط التي تجمع البلدين الشقيقين اللذين حظيا بثمار الغرس الطيب 
لقادتهما والتي شملت العديد من المجاالت والميادين التي تنعكس على 
الشخصية  بالبطاقة  بينهما  التنقل  أبسطها  ولعل  البلدين،  في  المواطن 

ورمزية داللة األمر ترسيخاً لتلك الروابط والوشائج.
بالزيارة  والــزاهــي  الكبير  الشقيقة  عمان  سلطنة  في  أهلنا  احتفاء 
الميمونة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لبالدهم يختزل 
مشاعر األخوة الصادقة والنبيلة تجاه قائد الوطن وإمارات المحبة وهي 
أعماق  في  الجذور  ضاربة  عالقات  وترسيخ  لتطوير  بحب  حباً  تبادلهم 
حله  في  الدولة  رئيس  اهلل  حفظ  وثبات.  بثقة  للمستقبل  وترنو  التاريخ 

وترحاله.

علي العمودي

ali.alamodi@alittihad.ae

»إقامة دبي« تحصد 3 من جوائز 

»ستيــفـــــي العــامليــــــة« 2022



خالل لقائه رمطان لعمامرة في نيويورك

عبدالله بن زايد يؤكد عمق العالقات بني اإلمارات والجزائر

نيويورك )وام( 

الــتــقــى ســمــو الــشــيــخ عــبــداهلل 
ـــر  وزي نـــهـــيـــان،  آل  ــد  ــ زايـ ـــن  ب
الــدولــي،  والــتــعــاون  الخارجية 
وزير  لعمامرة،  رمطان  معالي 
على  وذلــك  الجزائر،  خارجية 
 77 ـــ هــامــش أعــمــال الـــدورة ال
لألمم  الــعــامــة  الــجــمــعــيــة  ــن  م

نيويورك.  في  المتحدة 
رمطان  ومعالي  سموه  وبحث 
لــعــمــامــرة الــعــاقــات األخــويــة 
وسبل  الجزائرية،  اإلمــاراتــيــة 
تــعــزيــز مــســارات الــتــعــاون في 
يحقق  بــمــا  ــافــة،  ك الــمــجــاالت 
للبلدين  المشتركة  المصالح 

الشقيقين.  والشعبين 

كــمــا اســتــعــرضــا عــــدداً من 
ــة عــلــى  ــدرجــ ــمــ ــ ــا ال ــايـ الـــقـــضـ
العامة  الجمعية  أعمال  جدول 
التغير  ومنها  المتحدة،  لألمم 
وتــحــديــات ساسل  الــمــنــاخــي 
إمــــــــدادات الـــطـــاقـــة واألمــــن 

الغذائي. 
ونــاقــش الــجــانــبــان األوضـــاع 
إلى  بــاإلضــافــة  المنطقة،  فــي 
الساحتين  على  المستجدات 

والدولية.  اإلقليمية 
وأكد سمو الشيخ عبداهلل بن 
اللقاء،  خــال  نهيان،  آل  زايــد 
بين  األخــويــة  الــعــاقــات  عمق 
دولــــة اإلمــــــارات والــجــزائــر، 
ــزهــا  ــزي ــع ــلـــى ت والــــحــــرص عـ

كافة. الصعد  وتطويرها على 

استعراض قضايا التغير المناخي وتحديات سالسل إمدادات الطاقة واألمن الغذائي

عبداهلل بن زايد خالل لقائه وزير خارجية الجزائر

عبداهلل بن زايد مصافحًا رمطان لعمامرة خالل لقائهما في نيويورك بحضور خليفة شاهين المرر ومحمد أبوشهاب )تصوير: سعيد جمعوه(

بحث سبل تعزيز مسارات 
التعاون بما يحقق 
المصالح المشتركة

مناقشة األوضاع 
في المنطقة 

والمستجدات على 
الساحتين اإلقليمية 

والدولية

عبدهللا بن زايد يستعرض خالل لقائه ليبريتا موالموال القضايا ذات االهتمام المشترك

اإلمارات: فرص واعدة لتعزيز التعاون مع تنزانيا

نيويورك )وام( 

التقى سمو الشيخ عبداهلل بن زايد 
والتعاون  الخارجية  وزير  نهيان،  آل 
الدولي، في نيويورك، معالي ليبريتا 
موالموال، وزيرة الخارجية والتعاون 
الشرق أفريقي في جمهورية تنزانيا 

المتحدة. 
عقد  الــذي  اللقاء  خــال  وجــرى 
 77 الـــ  ــدورة  ال أعمال  هامش  على 
من الجمعية العامة لألمم المتحدة، 
المدرجة  القضايا  من  عــدد  بحث 
ومنها  الجمعية،  أعمال  على جدول 
تعزيز  وجــهــود  الــمــنــاخــي،  التغير 
اســتــخــدامــات الــطــاقــة الــمــتــجــددة 
باإلضافة  األفــريــقــيــة،  الـــدول  فــي 
الــتــعــاون الــدولــي فــي مواجهة  إلــى 

تحديات األمن الغذائي. 
ليبريتا  ومعالي  سموه  بحث  كما 
بين  الثنائية  الــعــاقــات  مــوالمــوال 
المشترك  التعاون  وآفــاق  البلدين، 
ومنها  عدة،  مجاالت  في  والشراكة 
والطاقة  واالقــتــصــاديــة  الــتــجــاريــة 

المتجددة، وغيرها. 

القضايا  الــجــانــبــان  ــعــرض  واســت
باإلضافة  المشترك،  االهتمام  ذات 
الساحتين  على  المستجدات  ــى  إل
وجهات  وتبادال  والدولية،  اإلقليمية 

النظر بشأنها. 
ــد ســمــو الــشــيــخ عــبــداهلل بن  وأكـ
الــعــاقــات  نــهــيــان عــلــى  ــد آل  ــ زاي
الثنائية المتميزة بين دولة اإلمارات 
فرص  وجــود  إلى  مشيراً  وتنزانيا، 
واعدة لتعزيز التعاون المشترك في 
المصالح  يحقق  بما  عدة،  مجاالت 
الــمــشــتــركــة لــلــبــلــديــن والــشــعــبــيــن 

الصديقين. 
ليبريتا  معالي  عبرت  جانبها،  من 
ــا إلــى  ــاده مـــوالمـــوال عــن تــطــلــع ب
الثنائي  الــتــعــاون  عــاقــات  تــعــزيــز 
المجاالت  مــع دولــة اإلمـــارات فــي 
كافة، مشيدة بالمكانة الرائدة التي 
تحظى بها اإلمارات على الصعيدين 
اإلقــلــيــمــي والــعــالــمــي واإلنـــجـــازات 

التنموية البارزة التي حققتها. 
حــضــر الــلــقــاء، مــعــالــي الــشــيــخ 
وزير  نهيان،  آل  نهيان  بن  شخبوط 

دولة.

عبداهلل بن زايد لدى لقائه ليبريتا موالموال في نيويورك

موالموال تشيد بالمكانة 
الرائدة لإلمارات إقليميًا 

وعالميًا وإنجازاتها 
التنموية البارزة

 بحث آفــاق الشراكـــة 
فـي المجاالت التجـــاريـــــة 
واالقتصاديــة والطاقـــة 

المتجــددة

شخبوط بن نهيان وعبداهلل الحارثي
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الثالثاء غرة ربيع األول 1444 هـ 
الموافـــــــق 27 سبتمبر 2022م

عربي ودولي

رئيس تيمور 
الشرقية يشيد 

بجهود اإلمارات 
في تعزيز 

التسامح

نيويورك )وام( 

أعرب فخامة خوزيه راموس 
جمهورية  رئيس  هورتا، 

تقديره  عن  الشرقية،  تيمور 
التي تقوم بها دولة  للجهود 

اإلمارات يف تعزيز قيم السالم 
التعايش  ونشر  والتسامح، 

البشر.  جميع  بني  اإلنساني 
جاء ذلك خالل لقائه محمد 

العام  األمني  عبدالسالم، 
املسلمني،  حكماء  ملجلس 

وذلك على هامش اجتماعات 
املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية 

نيويورك.  يف 
وأكد فخامة خوزيه راموس 

الشرقية  أن تيمور  هورتا، 
بالعمل من أجل  دائمًا  ملتزمة 
األخوة اإلنسانية؛ ألنها تؤمن 
القيم  أن هذه  بكل مؤسساتها 

املجتمعات  تبني  التي  هي 
وتزدهر بها األوطان. 

د محمد  أَكّ من جانبه، 
أن إعالن تيمور  عبدالسالم، 

األخوة  وثيقة  الشرقية 
يف  وطنية  وثيقة  اإلنسانية 

وتطبيقها  املاضي،  مايو  شهر 
الدراسة  بالفعل يف مناهج 

إلهام لكثير  بها، كان مصدر 
والسالم.  التعايش  محبي  من 

وأشار إلى أن مجلس حكماء 
املسلمني يقدر هذه اخلطوة 

التي تدعم جهود تعزيز 
املتبادل بني  والتفاهم  احلوار 
اختالفهم  على  البشر  جميع 

العمل  وسيواصل  وتنوعهم، 
مع تيمور الشرقية، من أجل 

اإلنسانية  املبادئ  هذه  تعزيز 
السامية.
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أكد االلتزام بنهج السالم الشامل القائم على المرجعيات الدولية

»الرئاسي اليمني«: فتح طرق تعز بالسلم أو بالقوة

عدن )االتحاد(

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن 
رشاد العليمي، أن طرق محافظة تعز وغيرها 
ميليشيات  تحاصرها  التي  المحافظات  من 
الحوثي اإلرهابية ستفتح عاجاًل أم أجاًل بالسلم 

أو بالقوة وباإلرادة الشعبية العارمة. 
الذكرى  بمناسبة  في خطاب  العليمي،  وقال 
األول،  26 سبتمبر« مساء أمس  لـ»ثورة   60 الـ 
نشرته وكالة األنباء اليمنية »سبأ«، إن ميليشيات 
الحوثي تصر على إغالق طرق محافظة تعز، 
الرافضة  ضمن عقابها الجماعي للمحافظات 
أجل  من  أي جهود  وإفشال  الهدام  لمشروعها 

إحالل السالم واالستقرار في البالد.
 وأضاف أن الهدنة األممية التي تسري في 
الغاية،  هي  تكن  لم  أشهر   6 نحو  منذ  البالد 
اليمني  الشعب  لنداءات  استجابة  جاءت  وإنما 
إلى  الذهاب  وتخفيف معاناته. وشدد على أن 
خيار السالم ال يحمل أدنى تفريط في الثوابت 
الوطنية ومبادئ النظام الجمهوري ومرجعيات 
الخليجية  المبادرة  في  المتمثلة  الشامل  الحل 
وقـــرارات  الوطني  الــحــوار  مؤتمر  ومخرجات 
الشرعية الدولية ذات الصلة وخصوصاً القرار 

 .2216
وأوضح أن الرئاسة والحكومة اليمنية أوفت 
للهدنة من فتح  بكافة التزاماتها المقررة وفقاً 
مطار صنعاء وتسهيل الرحالت والسماح بتدفق 
أكثر من 50 سفينة محملة بالمشتقات النفطية 
الميليشيات  أن  مبيناً  الــحــديــدة،  ميناء  عبر 
التزاماتها  تنفيذ  المقابل  في  رفضت  الحوثية 
المتعلقة بفتح طرق تعز والمدن األخرى، ودفع 

رواتب الموظفين من عائدات الموانئ. 
وأشار إلى أن »الشرعية انتصرت بصمودها 

السالح  هــو  الــخــيــار  ــان  ك األســطــوري عندما 
المسار  هــو  الــســالم  يكون  عندما  وستنتصر 
بدعم ال نظير له من األشقاء في تحالف دعم 

الشرعية«.
 ولفت إلى أن »مجلس القيادة الرئاسي الذي 
جاء استجابة للتحديات المحدقة باليمن وفي 

المقدمة خطر اإلرهاب والجوع غدا أكثر تفاؤالً 
كانت  مما  وأفضل  مضى  وقــت  أي  من  اليوم 
الحوثي  ميليشيات  انقالب  غــداة  عليه  البالد 
وسنكون  الــدولــة،  مؤسسات  على  واستيالئها 

أفضل وأقوى في العام التالي«. 
تحقيق  في  مــاض  المجلس  أن  على  وشــدد 

الدولة  استعادة  طريق  على  اليمنيين  تطلعات 
السياسية  العملية  واستئناف  االنقالب  وإنهاء 
الواسعة  والمشاركة  االقتصادية  الحياة  ودورة 

في إعادة إعمار وتنمية البلد المدمر.
وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس القيادة 
خالل استقباله أمس، المبعوث الخاص لألمم 

المتحدة هانس جروندبرج، ورئيس بعثة االتحاد 
األوروبي غابرييل فيناليس كل على حدة، التزام 
المجلس والحكومة بنهج السالم الشامل القائم 
ومقررات  الخليجية  المبادرة  مرجعيات  على 
الدولية ذات الصلة  الوطني والقرارات  الحوار 

وخصوصاً القرار 2216.
األممية  المساعي  إلــى  اللقاءات  وتطرقت 
لتجديد الهدنة وفرص توسيعها لتخفيف المعاناة 
اإلنسانية عن الشعب اليمني، والضغوط الدولية 
المطلوبة لدفع الميليشيات الحوثية على الوفاء 
واتفاق  األممي  اإلعــالن  بموجب  بالتزاماتهم 

استوكهولم.
ــر، شــهــدت مــحــافــظــة تعز  ــي ســيــاق آخــ وفـ
الجيش  من  لــوحــدات  عسكرياً  عرضاً  أمــس، 
لـ»ثورة  الـــ60  بالذكرى  احتفاء  واألمــن  اليمني 
26 سبتمبر«. وشهد الحفل حضوراً جماهيرياً 
ــراً، حــيــث قــدمــت وحــــدات مــن الجيش  ــي ــب ك
والقوات  النجدة  وقــوات  العسكرية  والشرطة 

الخاصة عروضاً عسكرية.

عرض عسكري للجيش اليمني في تعز بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر )أ ف ب(

الضمانات الدولية ضرورة لفرض أي سالم في اليمن
السفير األميركي األسبق جيرالد فايرستاين:

دينا محمود )لندن(

أكد السفير األميركي األسبق لدى صنعاء جيرالد 
فايرستاين أن مختلف الشواهد على األرض، 

تثبت عدم جدية ميليشيات احلوثي اإلرهابية، 
يف دعم اجلهود الرامية لوضع حد للصراع الدموي 
الراهن يف اليمن، خاصة يف ظل انتهاكات العصابة 

االنقالبية املستمرة للهدنة احلالية، وتشبثها 
مبواقفها املتعنتة حيال ملفات أساسية متعلقة 
بها، من بينها احلصار املفروض على مدينة تعز 

منذ نحو 7 سنوات.
وشدد فايرستاين، على أن مماطلة املسلحني 
االنقالبيني يف االستجابة للمطالب الدولية 

اخلاصة بتجديد التهدئة للمرة الثانية يف مطلع 
شهر أغسطس املاضي قبل انصياعهم لذلك يف 
نهاية املطاف، وعدم وفائهم بالتزاماتهم كاملة 

مبوجب التهدئة، يجعالن من العسير على املرء 
الشعور بالتفاؤل، حيال إمكانية اتخاذهم خطوات 

إيجابية، من شأنها إيجاد حل دائم يكفل األمن 

واالستقرار والسالم ملختلف اليمنيني، بكل 
انتماءاتهم وطوائفهم.

كما أشار إلى أن االعتداءات الدموية، التي لم 
يتورع احلوثيون عن شنها خالل شهور الهدنة، 

التي بدأت للمرة األولى يف الثاني من أبريل املاضي 

وُجِدَدت مرتني منذ ذلك احلني، تعزز الشكوك يف 
أن العصابة االنقالبية، تستعد الستئناف عدوانها 

العسكري ضد املدنيني اليمنيني، فور انقضاء 
الوقف املؤقت الراهن للمعارك.

ويؤكد ذلك، حسبما قال فايرستاين يف مقال 
شارك يف كتابته ونشرته مجلة »فورين بوليسي« 
األميركية على موقعها اإللكتروني، أن امليليشيات 

االنقالبية ال تزال تكرس كل مواردها للمجهود 
احلربي، ما يثير شكوكًا جدية حول مدى 

استعدادها، للقيام باخلطوات املطلوبة لبناء 
الثقة والتمهيد الستئناف العملية التفاوضية.

وأشار الدبلوماسي األميركي، الذي عمل يف 
اليمن بني عامْي 2010 و2013، إلى أن العصابة 

االنقالبية، تتكسب من استمرار احلرب، التي تتيح 
لها مواصلة استنزاف موارد الدولة اليمنية، وفرض 

ضرائب غير قانونية على سكان املناطق اخلاضعة 
لسيطرتها والشركات واملؤسسات التجارية 

املوجودة هناك كذلك، وحتصيل رسوم من السفن 
التي ترسو يف املوانئ الواقعة يف قبضة مسلحيها.

احتجاجًا على الموازنة الحكومية للعام الحالي

»عسكريون متقاعدون« يقتحمون البرملان اللبناني

بيروت )االتحاد، وكاالت(

ــظــاهــرون مــعــظــمــهــم من  اقــتــحــم مــت
الــســاحــات  الــمــتــقــاعــديــن،  العسكريين 
المحيطة بمجلس النواب اللبناني وسط 
العاصمة اللبنانية بيروت، في سابقة هي 
األولى من نوعها منذ اندالع االحتجاجات 

الشعبية في لبنان في عام 2019.
وتمكن المحتجون من الوصول إلى أمام 
مدخل البرلمان، حيث نفذوا اعتصامهم، 
لعام  الحكومية  الموازنة  على  اعتراضاً 
من  انتقاصاً  فيها  يــرون  والتي   ،2022

حقوقهم. 
ونجح العسكريون المتقاعدون، الذين 
توافدوا إلى محيط ساحة النجمة بأعداد 
كبيرة في اقتحام محيط  مقر المجلس، 
الــحــواجــز  ــجــاوز  ت مــن  تمكنوا  أن  بــعــد 
األمنية وإجراءات الحماية التي كانت قد 
تراجع  الماضية مع  الفترة  تراجعت في 

وتيرة االحتجاجات الشعبية في البالد. 
ــاول عــنــاصــر حـــرس مجلس  وقـــد حــ
النواب، الحؤول دون وصول المحتجين، 
وإطالق  متفرقة  اشتباكات  إلى  أدى  ما 
قنابل غاز مسيلة للدموع، إال أن األعداد 
تجاوز  من  مكنتهم  للمحتجين  الكبيرة 

إجراءات الحماية.
والحـــقـــاً،  جــرى اســتــقــدام تعزيزات 
شرطة  ــمــؤازرة  ل اللبناني،  الجيش  مــن 
مجلس النواب والقوى األمنية في ضبط 
حــرم  إلـــى  دخــولــهــم  ومــنــع  المحتجين 
المجلس وإبعادهم عن محيطه، وُسّجلت 

ــدة بــيــن الــقــوى األمــنــيــة  احــتــكــاكــات عـ
والمتظاهرين الذين افترشوا األرض منعاً 

لمحاولة إبعادهم من المكان.
قائد  المتقاعدون  العسكريون  وناشد 
الجيش، العماد جوزيف عون، النزول إلى 
والعمل  مطالبهم  إلى  واالستماع  األرض 

على تحقيقها.
أن  اللبناني  ــنــواب  ال لمجلس  وســبــق 
نفذها  عــدة،  اقتحام  لمحاوالت  تعرض 
مختلفة  زمنية  مــراحــل  فــي  محتجون 
االنهيار  ــوع  وق منذ  متنوعة،  وألســبــاب 
االقتصادي األسوأ في تاريخ البالد عام 
التي  األولــى  المحاولة  أنها  إال   ،2019

مجلس  مبنى  مدخل  ــى  إل بعيداً  تصل 
النواب، األمر الذي لقي صداً واسعاً لدى 

الرأي العام اللبناني. 
وانتقد اللبنانيون عبر مواقع التواصل 
بين  االشــتــبــاكــات  مشهد  االجــتــمــاعــي، 
في  وزمالئهم  المتقاعدين  العسكريين 
معيب«،  »مشهد  أنــه  معتبرين  الخدمة، 
ووجــهــت انــتــقــادات واســعــة لــلــمــوازنــة 
الحكومية التي يرى فيها لبنانيون تكراراً 
لالنهيار،  السابقة  الحكومية  للموازنات 
السيما  النتيجة،  فــي  إليه  أدت  والــتــي 
لناحية عدم الوضوح باألرقام، واالعتماد 
الخزينة،  مداخيل  لجمع  الضرائب  على 

ــخــاذ إجـــــراءات إصالحية  مــن ات بـــدالً 
الدولي  المجتمع  من  مطلوبة  وتنموية 

كشرط لمساعدة لبنان مالياً. 
المتقاعد،  العميد  أعلن  جهته،  من   
االعتصام، رفضه  نــادر، من قلب  جورج 
كونهم  الجيش  عناصر  مع  احتكاك  أي 
ــة من  ــرســال ال »أن  مــعــتــبــراً  »زمــــــالء«، 

التظاهرة وصلت«. 
وأوضح أنه قد جرى تشكيل وفد ثالثي 
للمطالبة  المتقاعدين  العسكريين  من 
بالحقوق والتفاوض مع المجلس النيابي 
لدينا  دليل  ال  »لكن  مضيفاً  بالمطالب، 

على أنهم سيسيرون فيها«.

متظاهر يحمل العلم اللبناني خالل احتجاج قرب مبنى البرلمان )رويترز(

جيرالد فايرستاين )من المصدر(

الحكومة أوفت بكافة 
التزاماتها وفقًا للهدنة 

األممية

ماضون في تحقيق 
تطلعات اليمنيين 

باستعادة الدولة وإنهاء 
االنقالب 

»الحوثي« يتكسب من استمرار الحرب ويكرس كل موارده لها

عدن )االتحاد(

الحوثي  ميليشيات  استهدفت 
باليستي،  ــصــاروخ  ب ــة،  ــي اإلرهــاب
سبتمبر«،   26« شعلة  إيقاد  حفل 
ــذي أقــيــم بــمــديــريــة »مــيــدي«  ــ ال
ــي مــحــافــظــة حـــجـــة، شــمــالــي  فـ
الهدنة  رغم سريان  اليمن،  غرب 

األممية.
ــــظ حــجــة  ــاف ــحــ ــ وأوضــــــــــح م
هذه  أن  السنيني،  عبدالكريم 
ليست المرة األولى التي تستهدف 

فيها الميليشيات اإلرهابية حفاًل 
إلى  مشيراً  باليستي،  بــصــاروخ 
استهداف الميليشيات حفاًل العام 
باليستيين  بصاروخين  الماضي 
راح ضحيتهما 10 قتلى وأكثر من 
15 جريحاً أغلبهم من المدنيين، 
وفق ما ذكرته وكالة األنباء اليمنية 

»سبأ«.
وأدان محافظ حجة بشدة هذه 
واعتبرها  اإلرهــابــيــة،  الجريمة 
إمعاناً من ميليشيات الحوثي في 

خرق الهدنة األممية.

الرياض )االتحاد(

والعمرة  الحج  وزارة  أطلقت 
المنصة  أمـــس،  السعودية  فــي 
ــمــوحــدة »نــســك«  الــحــكــومــيــة ال
لتكون البوابة السعودية الجديدة 
لقاصدي مكة المكرمة والمدينة 
تجربة  تطوير  بهدف  المنورة، 
ــن، وتــيــســيــر  ــمـ ــرحـ ــيـــوف الـ ضـ
ــراءات قــدومــهــم مــن جميع  ــ إجـ
أنـــحـــاء الــعــالــم، وذلــــك ضمن 
برنامج خدمة ضيوف  مبادرات 

الرحمن.

وتقدم »نسك« حزمة واسعة من 
الخدمات والمعلومات للمعتمرين 
نسك  أداء  من  تمكنهم  والـــزوار 
وتسهم  وسهولة،  بيسر  العمرة 
في رفع مستوى جودة الخدمات 
المقدمة، وإثراء تجربتهم الدينية 
لمستهدفات  تحقيقاً  والثقافية، 

رؤية المملكة 2030.
في  الراغبين  »نسك«  وتمكن 
أداء العمرة أو الزيارة من إصدار 
الالزمة،  والتصاريح  التأشيرات 
ــات والـــبـــرامـــج  ــاقـ ــبـ وحـــجـــز الـ

إلكترونياً.

امليليشيات اإلرهابية تستهدف 

احتفااًل يف حجة بصاروخ باليستي

السعودية.. إطالق منصة »نسك« 

لتيسير إجراءات زوار الحرمني الشريفني
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مقتل 30 إرهابيًا 
وسط الصومال

مقديشو )االتحاد(

أمس، مقتل  الصومال،  أعلن 
30 عنصرًا وإصابة  أكثر من 

55 آخرين من حركة  نحو 
خالل  اإلرهابية  »الشباب« 

محافظة  يف  عسكرية،  عملية 
البالد. »جلجدود« وسط 

جاء ذلك وفق ما أوردت وكالة 
الرسمية  الصومالية  األنباء 

»صونا«، نقاًل عن صفحة نائب 
عبدالرحمن  اإلعالم،  وزير 

فيسبوك. موقع  على  العدالة، 
»نفذت  العدالة:  وكتب 

هجمات   4 الشباب  ميليشيات 
منطقة  يف  جبانه  إرهابية 

التي مت حتريرها  طيسقى 
تعافيها  لتظهر  األول،  أمس 

التي تكبدتها يف  الهزمية  من 
جلجدود«.

30 عنصرًا  وقال: »ُقتل أكثر من 
55 آخرين من  وأصيب نحو 

عملية  يف  الشباب  ميليشيات 
جلجدود«. يف  للجيش  أمنية 

اجلنود  بشجاعة  العدالة  وأشاد 
الذين  السكان احملليني  من 

على  كامل  بشكٍل  يسيطرون 
املناطق التي مت حتريرها من 

»الشباب«. ميليشيات  فلول 
ويف السياق، أعلن اجليش 

تابعة  قواعد  تدميره  الصومالي 
خالل  »الشباب«  مليليشيات 

بعض  يف  نفذها  عسكرية  عملية 
ملدينة  التابعة  والقرى  املناطق 

»بكول«. مبحافظة  »واجد« 
وأشارت املصادر إلى أن عناصر 

املناطق  »الشباب« فرت من تلك 
على إثر وصول قوات اجليش 

املنطقة. إلى 
محافظات  عدة  وتشهد 

عسكرية  عمليات  صومالية 
الصومالي  اجليش  يقودها 

احملليني  السكان  مع  بالتعاون 
اإلرهابيني. فلول  على  للقضاء 

الجيش يشترط التوافق بين القوى السياسية لتسليم السلطة

الحكومة املدنية.. أمل السودانيني املنتظر

شعبان بالل )الخرطوم، القاهرة(

الصبر  بــفــارغ  الــســودانــيــون  ينتظر 
نجاح  عبر  سياسية  انفراجة  حــدوث 
حكومة  تشكيل  فــي  المدنية  الــقــوى 
ــاد مــن الــوضــع  ــب انــتــقــالــيــة تــخــرج ال

المتدهور.
السودان  في  السيادة  مجلس  وأقــر 
المدنيون  يتولى  بــأن  سابق  وقــت  في 
ــوزراء،  ــ اخــتــيــار رئــيــس الــحــكــومــة والـ
العسكرية  الــمــؤســســة  ــصــراف  ان مــع 
لممارسة مهامها المنصوص عليها في 

الدستور.
اعتبر  ذلـــك،  مــن  الــرغــم  على  لكن 
القوى  أن  سياسيون  ومحللون  خبراء 
ــمــوجــودة في  الــســيــاســيــة الــمــدنــيــة ال
التأييد  إلـــى  تفتقر  حــالــيــاً  الــســاحــة 
للتوصل  محاولة  أي  يهدد  ما  الشعبي 
مدنية  حكومة  تشكيل  حــول  التــفــاق 
انتقالية، مؤكدين أن الشارع لم يعد يثق 

باألحزاب والقوى السياسية الحالية.
ــور الـــصـــادق خلف  ــت ــدك ــبــر ال واعــت
دي  ــش  »إت أمــنــاء  مجلس  رئيس  اهلل، 
الشؤون  في  والخبير  األميركي،  آي« 
الــســيــاســيــة  الـــقـــوى  أن  ــة،  ــي ــق ــري األف
السودانية الموجودة في الساحة حالياً 
ليس لديها أي ثقل في الشارع وتفتقر 
األسماء  أن  تأييد شعبي، مضيفاً  إلى 
الثاث  الــســنــوات  خــال  لمعت  الــتــي 
البشير،  نظام  سقوط  بعد  الماضية 
سياسياً  محنكة  غير  شخصيات  هي 

وتبحث عن دور سياسي فقط لمصالح 
شخصية وحزبية لذلك ال تريد إجراء 
انــتــخــابــات. وأوضــــح خــلــف اهلل في 
المدنية  أن  لـــ»االتــحــاد«،  تصريحات 
لدى القوى السياسية الحالية هي فوز 
القلة بمقاعد وزارية من الصعب عليهم 
سياسية  بمؤهات  عليها  الحصول 

فعلية أو خبرة.
وأشار خلف اهلل إلى أن »المؤسسة 
أن  تجربتها  مــن  تعلمت  العسكرية 
القوى  على  لانتصار  طريقة  أفضل 
ملعبهم  في  الكرة  رمــي  هي  المدينة 
ــى حــقــيــقــتــهــم وســحــب  لــكــشــفــهــم عــل
ولفت  لــهــم«.  تبقى  شعبي  تأييد  أي 

إلى  األفريقية  الــشــؤون  فــي  الخبير 
الــقــوى  بفشل  الــرئــيــســي  الــســبــب  أن 
الــمــدنــيــة فــي االتـــفـــاق هــو خافهم 
أن  موضحاً  واأليديولوجي،  الجذري 
حزبا كالحزب الشيوعي وحزب البعث 
حزب  مع  تحالفا  كونوا  واالشتراكيين 
األمة واألحزاب المنسلخة من الحزب 
قواعد  دون  قيادية  بأسماء  االتحادي 
التحالف  هــذا  أن  إلــى  الفــتــاً  شعبية، 
أصابه االنهيار للخاف الجوهري بين 

األيديولوجيات واألهداف.
السودان  السيادة في  وحدد مجلس 
على لسان مستشاره اإلعامي الطاهر 
أبو هاجة عدة شروط لتسليم السلطة 
إلى المدنيين، على رأسها، أنه لن يتم 
متوافق  لحكومة  إال  السلطة  تسليم 
حكومة  أو  السودانيين  كل  من  عليها 
في تصريحات سابقة  منتخبة، مؤكداً 
االنتقالية  الفترة  لحكم  مجال  ال  أنــه 
في السودان عبر »وضع اليد والفهلوة 
عدة  مــبــادرات  وظــهــرت  السياسية«. 
لحل  محاولة  في  األخيرة  األشهر  في 
األزمة السياسية في السودان، لكن لم 
يتم إحراز أي تقدم ملموس بسبب عدم 

اتفاق القوى السياسية.
السوداني  السياسي  المحلل  واعتبر 
ــاضــل فـــي تــصــريــحــات  ــف الــجــمــيــل ال
لـ»االتحاد«، أن التوافق الذي ال يستثني 
هو  الــوطــنــي«،  »المؤتمر  ســوى  حــزبــاً 
الذي يعتبره الجيش شرطاً للتنازل عن 

السلطة ولانسحاب عن السياسة.

تظاهرة في الخرطوم مؤيدة لمجلس السيادة )أرشيفية(

خبراء لـ» «: 
القوى السياسية تفتقر 

للتأييد الشعبي

األسماء المطروحة بعد 
سقوط نظام البشير 

تبحث عن تحقيق مصالح 
حزبية

في ظل أزمة سياسية حالت دون تشكيل حكومة جديدة

الحلبوسي يقدم استقالته والبرملان العراقي يصوت عليها غدًا

هدى جاسم )بغداد(

العراقي  النواب  مجلس  رئيس  قدم 
استقالته  أمـــس،  الحلبوسي،  محمد 
ــدد الــبــرلــمــان  مــن مــنــصــبــه، فــيــمــا حـ
عليها  للتصويت  موعًدا  األربعاء  غــداً 
وانتخاب النائب األول لرئيس المجلس.

وتأتي استقالة الحلبوسي بعد أسابيع 
من استقالة نائبه األول حاكم الزاملي 
الصدرية«  »الكتلة  استقاالت  باقي  مع 
جعل  ما  البرلمان،  في  يمثلونها  التي 
منصب نائب رئيس مجلس النواب من 

حصة »اإلطار التنسيقي«.
يوليو  فــي  عــلــق،  الحلبوسي  ــان  وكـ
الــمــاضــي، جــلــســات الــبــرلــمــان عقب 
ــار الــصــدري«  ــي ــت اقــتــحــام أنــصــار »ال
المجلس، داعياً في بيان حينها رئيس 
الكاظمي  مصطفى  الــــوزراء  مجلس 
وطني  لقاء  لـ»عقد  السياسية  والكتل 

عاجل«.
وعـــقـــب إعـــــان اســتــقــالــتــه، قــال 
الجدد  النواب  حق  من  إنه  الحلبوسي 
للبرلمان،  الــجــديــد  الــرئــيــس  اخــتــيــار 
مــؤكــداً أنــه لم يــتــداول مع أحــد بشأن 

قرار استقالته.
وأضاف أن قرار االستقالة من رئاسة 
بـ»التحالف  عاقة  له  ليس  البرلمان 

الثاثي«.
تأكيد  مــن  ســاعــات  بعد  ذلــك  يأتي 
ائتاف »دولة القانون« العراقي بزعامة 
نوري المالكي، أمس، أن مرشح »اإلطار 
العراقية  الحكومة  لرئاسة  التنسيقي« 
المقبلة محمد شياع السوداني، يحظى 
ــراف  األطـ غالبية  لـــدى  كبير  بــقــبــول 
بعضهم  اعــتــراضــات  رغــم  السياسية 

عليه، داعياً إلى »الحوار والتفاهم«.
لنزول  دافعاً  السوداني  ترشيح  وكان 
»التيار  أنصار  من  أغلبهم  متظاهرين 
الصدري« لاحتجاج في يوليو الماضي 
وقوبل  بغداد،  وسط  في  واعتصامهم 
أنصار  مــن  مماثلة  بمظاهرات  ذلــك 
»اإلطار التنسيقي«، لتتأزم األوضاع بعد 
الماضي  أغسطس  في  وتتحول  ذلــك، 
من  العديد  فيها  سقط  مواجهات  إلى 

األشخاص. 
عن  األول،  أمس  السوداني،  وكشف 
العراقية  الحكومة  برنامج  ــويــات  أول
ملفات  تشمل  إنــهــا  وقـــال  الــمــقــبــلــة، 

الكهرباء، والصحة، والخدمات البلدية، 
ومكافحة الفساد أولوية عمل الحكومة.

وأوضح السوداني في بيان أنه يسعى 
اتفق مع  الدولة وقد  لـ»تصحيح مسار 
قادة الكتل على أنه سيكون مسؤوالً عن 
محاسبة الوزير حال إخفاقه واستبداله 
يُتداول من  ما  نافياً  إذا تطلب األمر«، 
أو  لمكتبه  مــديــراً  تعيينه  عــن  أســمــاء 

كابينته الوزارية المرشحة.
وفـــي الــســيــاق، أعــلــن الــقــيــادي في 
جــدعــان،  تــركــي  التنسيقي«  ــار  »اإلطــ
أمــس، أن اإلعــان الرسمي عن والدة 
من  المؤلف  ــة«  ــدول ال إدارة  »تحالف 
»اإلطار التنسيقي« وقوى كردية وسنية 
وأطياف أخرى، سيتم خال 48 ساعة.

لم  التحالف  أن  جــدعــان  وأضـــاف 
معتبراً  رسمي،  بشكل  اآلن  حتى  يعلن 
إلى  برزت أشارت  التي  التسريبات  أن 
الذي  الجديد  التحالف  مامح  بعض 
من  بــدايــة  المقبلة  المرحلة  سيقود 

تشكيل الحكومة ودفع مرحلة االنسداد 
السياسي إلى وضع آخر يعالج أزمات 

الباد.
يجري  أن  المتوقع  »مــن  ــه  أن وذكـــر 
خال  الجديد  التحالف  عن  اإلعــان 
بعدها  يجري  ثــم  القادمة  ساعة   48
الــنــواب  ــى جــلــســات مجلس  عــقــد أولـ
ــن ناحية  ــدة م بــمــرحــلــة جــدي ــاً  ــذانـ إيـ
من  تبقى  ما  وإكمال  الحكومة  تشكيل 

االستحقاقات الدستورية«.
وال تزال األزمة السياسية في الباد 
شلًا  الــعــراق  يعيش  إذ  بــقــّوة،  قائمًة 

سياسياً تاماً منذ االنتخابات التشريعية 
في أكتوبر 2021. 

بين  المتناهية  مفاوضات  تفِض  ولم 
انتخاب  إلى  الكبرى  السياسية  القوى 
رئيس  تكليف  أو  للجمهورية  رئــيــس 

للحكومة.
ويطالب زعيم »التيار الصدري« بحّل 
مبكرة،  انتخابات  وإجـــراء  البرلمان 
فيما يشترط »اإلطار التنسيقي« تعيين 
أي  إجــراء  قبل  للحكومة  رئيس جديد 

انتخابات جديدة.
في  السياسية  العلوم  أســتــاذ  ــال  وق

التفكير  »مركز  ورئيس  بغداد  جامعة 
الشمري،  إحسان  الدكتور  السياسي« 
توجه  هــو  الــدولــة«  »إدارة  تحالف  إن 
السياسية  األطــراف  قبل  من  حقيقي 
عدم  بسبب  كبير  ضغط  تحت  ألنهم 
استطاعتهم تشكيل الحكومة باإلضافة 
االتحادية عندما  المحكمة  إلى ضغط 
لم  إذا  البرلمان  حل  بضرورة  أوصــت 
الــدســتــوريــة،  استحقاقاته  يستكمل 
وضغط االحتجاجات المتوقع انطاقها 

بداية شهر أكتوبر القادم.
لـ  تصريحات  في  الشمري  واعتبر 
تسعى  السياسية  القوى  أن  »االتحاد« 
ثم  ومن  التحالفات  عقد  إلى  للذهاب 
مشيراً  السياسية،  الخريطة  تشكيل 

إلى أن
التحالف الجديد سيوصل رسالة بأن 
القوى السياسية ماضية لألمام وتتقدم 
تشكيل  على  ــاق  ــف االت بــغــرض  خــطــوة 

حكومة جديدة.

الحلبوسي متحدثًا إلى عدد من أعضاء البرلمان العراقي )من المصدر(

»الديمقراطي 
الكردستاني« 
ينفي االتفاق 

على مرشح 
لرئاسة العراق

بغداد )االتحاد(

نفت رئيسة الكتلة البرملانية 
للحزب الدميقراطي 

الكردستاني فيان صبري، 
أمس، صحة أنباء عن التوصل 

إلى اتفاق مع حزب االحتاد 
الوطني الكردستاني بشأن 

مرشح مشترك ملنصب رئاسة 
اجلمهورية.

وقالت صبري، يف تصريحات 
إعالمية: إنه لم يتم التوصل 
حتى اآلن إلى اتفاق مع حزب 
االحتاد الوطني الكردستاني 
حول الدخول ملجلس النواب 

العراقي مبرشح رئاسة 
مشترك.

وأضافت صبري، أن »املباحثات 
مستمرة مع حزب االحتاد 

الوطني بشأن حسم املرشح 
لرئاسة اجلمهورية ولم 

نتوصل حتى اآلن إلى تفاهم 
بشأن هذه املسألة«.

ومنذ إجراء االنتخابات 
التشريعية األخيرة يف 

10 أكتوبر 2021، تتواصل 
خالفات بني األحزاب 

الكردية بشأن املرشح لرئاسة 
اجلمهورية.

ورئيس اجلمهورية اجلديد 
هو َمن يكلف الكتلة البرملانية 

األكثر عددًا بتشكيل 
احلكومة، وفق الدستور.

ترقب إعالن تحالف 
»إدارة الدولة« 

بهدف قيادة المرحلة 
المقبلة

«: القوى  خبير لـ»
السياسية تسعى 

لتحالفات جديدة هربًا من 
الضغوط

حسن الورفلي )بنغازي، القاهرة(

بــيــنــهــم  ــاص  ــخــ أشــ  6 قـــتـــل 
طفان، وأصيب 15 آخرون في 
اشتباكات عنيفة بين ميليشيات 
الوحدة  حكومة  تتبع  مسلحة 

الوطنية في مدينة الزاوية.
ــاســم  ــحـــدث ب ــتـ ــمـ ــال الـ ــ ــ وقـ
ــوارئ  ــطـ ــاف والـ ــعـ جــهــاز اإلسـ
بحكومة  الصحة  لــوزارة  التابع 
علي،  أسامة  الوطنية  الوحدة 
المدينة  فــي  »االشــتــبــاكــات  إن 
كان  قتلى   6 وأحصينا  توقفت 
آخرهم طفلة تبلغ من العمر 10 

سنوات، إضافة لطفل آخر«.
وأضــــــــاف أســــامــــة عــلــي: 
جريحاً،   15 مــن  أكثر  »هــنــاك 
نهائية  حصيلة  ليست  ــذه  وهـ

للضحايا«.
مصادر  قــالــت  جانبها،  مــن 
تــوقــف  إن  ــعــة،  مــطــل مــحــلــيــة 
االشتباكات جاء عبر هدنة بين 

الطرفين.
ــت الـــمـــصـــادر، أن  ــ ــاف وأضــ
األول،  أمس  مساء  منذ  مساٍع 
المدينة،  وأعــيــان  حكماء  مــن 
نهائي  لحل  للتوصل  انطلقت 

بين األطراف المتصارعة.
على  الــوضــع  أن  وأردفـــــت، 
قبل  كــان  كما  يــزال  ال  األرض 
ــات، حيث  ــاك ــب انـــطـــاق االشــت
بموقعها  مجموعة  كل  تحتفظ 
ولم تسيطر أّي منها على مواقع 

األخرى.
اندلعت  الــمــاضــي،  والسبت 
الزاوية  اشتباكات وسط مدينة 
فيها  ــخــدمــت  اســت ــة،  ــي ــب ــي ــل ال
والمتوسطة  الخفيفة  األسلحة 
السلعة«  »كتيبة  بين  والثقيلة 
ومناصرة  اللهب  عثمان  بإمرة 
كتيبة  ــقــاتــل  ت أخــــرى  ــائــب  كــت
توضيح  دون  مــن  »الــســيــفــاو« 
أغسطس   27 وفــي  األســبــاب. 
العاصمة  شــهــدت  ــمــاضــي،  ال
بين  مماثلة  اشتباكات  الليبية 
لرئيسي  ومــؤيــدة  تابعة  كتائب 
ما  المتنافستين،  الحكومتين 

خلف 32 قتيًا و159 مصاباً.
حكومتان  ليبيا  في  وتتصارع 
إحداهما  الماضي،  مارس  منذ 
وكلفها  باشاغا  فتحي  برئاسة 
واألخـــرى هي  الــنــواب  مجلس 
حكومة الوحدة الوطنية برئاسة 

عبد الحميد الدبيبة.

دمشق )االتحاد(

ــصــحــة  ال وزارة  ــت  ــنـ ــلـ أعـ
تفشي  أن  ــس،  ــ أم الـــســـوريـــة، 
عـــدة مناطق  فــي  ــيــرا«  ــكــول »ال
فيما  شخصاً،   29 بحياة  أودى 
بأنه  المتحدة  األمـــم  وصفته 
أسوأ تفٍش للكوليرا في الباد.

إن  بيان:  في  الــوزارة  وقالت 
لإلصابات  اإلجــمــالــي  »الــعــدد 
االختبار  بالكوليرا عبر  المثبتة 
بينما  إصابة،   338 بلغ  السريع 
 ،»29 إلى  الوفيات  عدد  وصل 
تفشي  تــســجــيــل  ــذ  ــن م ــك  ــ وذلـ
الــشــهــر  مــــرة  ألول  الـــمـــرض 

الماضي. 
وتـــركـــز الـــجـــزء األكـــبـــر من 
الـــوفـــيـــات واإلصـــــابـــــات فــي 

محافظة حلب بالشمال.
وذكرت الوزارة، أن هناك 230 
حالة إصابة في محافظة حلب، 
حيث تأكدت وفاة 25 شخصاً. 
في  اإلصــابــات  بقية  وانتشرت 

مختلف أنحاء الباد.
ــحــدة  ــمــت ــت األمــــــم ال ــ ــال ــ وق
أن  يعتقد  ــه  إنـ الــشــهــر،  ــذا  هـ
بــري  مــرتــبــط  ــمــرض  ال تفشي 
مياه  بــاســتــخــدام  المحاصيل 
ملوثة وشرب مياه غير آمنة من 
نهر الفرات الذي يقسم سوريا 
وذكر  الشرق.  إلى  الشمال  من 
المرض  أن  طبيون،  مسؤولون 
شديد العدوى انتشر أيضاً في 
عليها  يسيطر  التي  المناطق 
في  المعارضة  ومناطق  األكراد 

شمال وشمال غرب سوريا.

ليبيا.. 21 قتياًل وجريحًا باشتباكات 

بني امليليشيات

29 وفاة و338 مصابًا بأسوأ 

تفٍش لـ »الكوليرا« يف سوريا



بعد تحقيقه نتائج تاريخية في االنتخابات التشريعية 

»أقصى اليمني« يتجه إلى تشكيل حكومة يف إيطاليا

دينا محمود )روما، لندن(

غداة الفوز الكبير الذي حققه حزب 
أقصى  توجهات  ذو  إيطاليا«  »إخوة 
التشريعية  االنتخابات  في  اليمين 
المؤكد  حكم  في  بــات  الــبــاد،  في 
القليلة  األيام  روما خال  تشهد  أن 
األكثر  الحكومة  تشكيل  المقبلة 
فيها،  السلطة  تتولى  التي  يمينية 
منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، 
ــو مــا قــد يــضــعــهــا عــلــى مــســار  وهـ

تصادمي مع االتحاد األوروبي.
رومـــا،  فــي  المقبلة  فــالــحــكــومــة 
التي سيشكلها على األرجح ائتاف 
زعيمة  مــيــلــونــي  ــا  جــورجــي تـــقـــوده 
صفوف  ستعزز  إيــطــالــيــا«،  ــوة  »إخـ
الــذي  ــي،  ــ األوروبـ اليمين  معسكر 
بالفعل  األمــور  مقاليد  على  يهيمن 
منذ سنوات، في دول أخرى أعضاء 
والمجر،  بولندا  مثل  االتحاد،  في 
في  السلطة  إلــى  للوصول  ويسعى 

كفرنسا. بلدان 
تسعى حكومة  أن  ويتوقع محللون 
صفوفها  في  ستضم  التي  ميلوني، 
ــطــة«  ــراب عــلــى األغــلــب حــزبــْي »ال
تحالفات  إلقامة  إيطاليا«،  و»فورزا 
ــو،  ووارسـ بــودابــســت  حكومتْي  مــع 
التفاوضي  الموقف  تدعيم  بهدف 
مع  محتملة  مفاوضات  أي  في  لها 
ملفات  بــشــأن  األوروبــــي،  االتــحــاد 
اإلنــعــاش  خطة  بينها  مــن  شائكة، 
االقتصاد  لدعم  التكتل  أقرها  التي 
الخسائر  عن  وتعويضه  اإليطالي، 
وباء  تفشي  فترة  في  تكبدها  التي 

»كورونا«.
ــحــاد إعــادة  فــرغــم اســتــبــعــاد االت
ــاوض بـــشـــأن هــــذه الــخــطــة  ــفـ ــتـ الـ
مليار   200 إلى  قيمتها  تصل  التي 
السياسية  تسعى  أن  يُنتظر  يــورو، 
اإليطالية اليمينية البالغة من العمر 
45 عاماً، إلى فتح ملفها من جديد، 
الهائلة  الـــديـــون  ظــل  فــي  خــاصــة 
العامة  الميزانية  كاهل  تُثقل  التي 
الطاقة  أزمــة  وتبعات  بادها،  في 

الحالية في العالم.
المحللون،  يقول  ذلك،  عن  فضًا 
صحيفة  نشرتها  تــصــريــحــات  فــي 
من  ــه  إن البريطانية،  »تــلــيــجــراف« 
الهجرة،  ملف  يشكل  أن  المتوقع 
ــهـــة مــحــتــمــلــة بــيــن  ــة مـــواجـ ــاحـ سـ
الحكومة اإليطالية المقبلة واالتحاد 
التي  الخافات  بجانب  األوروبـــي، 
إزاء  الجانبين،  بين  نشوبها  يُخشى 
حيال  اتباعها  ينبغي  التي  السياسة 
روسيا، في ظل استمرار األزمة في 

أوكرانيا.
الوقت  فــي  المحللون  ويستبعد 
إيطاليا،  ميلوني  تقود  أن  نفسه، 
العضو المؤسس لاتحاد األوروبي، 

فعلته  ما  غــرار  على  منه،  للخروج 
بريطانيا قبل سنوات. 

كما يقولون، إنه من غير المرجح، 
أن تسعى رئيسة الحكومة اإليطالية 
بــادهــا،  ــغـــادر  تـ ألن  ــة،  ــقــب ــمــرت ال
صــاحــبــة ثــالــث أكــبــر اقــتــصــاد في 

التكتل األوروبي، منطقة اليورو.
غير أن ذلك ال ينفي، أن تشكيل 
ــات أقــصــى  ــوجــه حــكــومــة تــمــثــل ت
في  سيصب  إيطاليا،  في  اليمين 
المتشككة  األوروبية  القوى  صالح 
على  االتحاد  استمرار  جــدوى  في 
يفسر  مــا  وهــو  الــحــالــيــة،  شاكلته 
نتائج  القتها  التي  الكبيرة  الحفاوة 
من  األخيرة،  اإليطالية  االنتخابات 
البولندي  الـــوزراء  رئيسْي  جانب 

والمجري  مورافتسكي  مــاتــيــوش 
ساسة  جانب  إلى  أوربــان،  فيكتور 
من  آخــريــن،  ــن  ــي ــي أوروب يمينيين 
في  »فـــوكـــس«  حـــزب  قـــادة  بينهم 

إسبانيا.
األوروبية  المفوضية  رئيسة  أما 
أورسوال فون دير الين، فكانت قد 
على  بالتأكيد  االقــتــراع،  استبقت 
لاتحاد  التنفيذية  الذراع  لدى  أن 

أي  وقــف  تكفل  أدوات  األوروبـــي، 
الديمقراطية.  المعايير  عن  تراجع 
ــذه الـــتـــصـــريـــحـــات،  ــ ــت هـ ــلـ ــوبـ وقـ
معسكر  جانب  من  حادة  بانتقادات 
مطالبة  حد  بلغ  وحلفائها،  ميلوني 
تقديم  أو  باالعتذار  الين  دير  فون 
توجيهها  خلفية  على  االستقالة، 
»تهديدات لدولة ذات سيادة عشية 
االنتخابات«. أما بعد ظهور النتائج 

األولــيــة لــانــتــخــابــات اإليــطــالــيــة، 
أكثر  األوروبــيــة  اللهجة  بــدت  فقد 
المتحدث  ســـارع  إذ  دبــلــومــاســيــة، 
بــاســم الــمــفــوضــيــة لــإعــراب عن 
تعاون  مد جسور  يتم  أن  في  أمله، 
بناء مع الحكومة المقبلة في روما.

خبراء  يتوقع  ــرى،  أخـ جهة  مــن 
رئيس  خــروج  يــؤدي  أن  ومحللون 
ماريو  المستقيل  اإليطالي  الوزراء 
السياسي في  المشهد  دراجي، من 
ــى إضــعــاف نــفــوذهــا في  ــاده، إل بـ

أروقة االتحاد األوروبي. 
أن شــغــل دراجــــي،  فــقــد ســبــق 
عالم  فــي  الــطــويــلــة  الــمــســيــرة  ذو 
منصب  والــصــيــرفــة،  االقــتــصــاد 
األوروبـــي  الــمــركــزي  البنك  رئيس 

عامْي  بين  كاملة  سنوات  لثماني 
شبكة  خالها  ن  كَوّ و2019،   2011
عاقات فريدة من نوعها، في مقر 

ببروكسل. االتحاد 
الــعــاقــات  طبيعة  عــن  ــداً  ــعــي وب
ــة بــيــن  ــل ــم ــمــحــت ــة ال ــي ــل ــقــب ــمــســت ال
ــا  ــ ــي روم ــ ــة ف ــل ــب ــمــق الـــحـــكـــومـــة ال
خبراء  توقع  ــي،  ــ األوروب واالتــحــاد 
»الــجــارديــان«  لصحيفة  تــحــدثــوا 
ــة  حــداث تــــؤدي  أن  ــة،  ــي ــبــريــطــان ال
إلى  الحكم،  بشؤون  ميلوني  عهد 
على  كبير،  بشكل  لاعتماد  دفعها 
الوزراء  رئيس  اليمينييْن،  حليفيْها 
وماتيو  برلسكوني  سيلفيو  األسبق 
»فــورزا  حــزبــْي  زعيمْي  سالفيني، 
الترتيب. إيطاليا« و»الرابطة« على 
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15 قتياًل بينهم 
11 طفاًل بإطالق 

نار بمدرسة 
روسية

موسكو )وكاالت(

قتل 15 شخصًا على األقل، 
بينهم 11 طفاًل، عندما أطلق 

مسلح النار يف مدرسة يف مدينة 
»إيجيفسك« يف وسط روسيا، 
أمس، ونّدد الرئيس فالدميير 

بوتني بـ»هجوم إرهابي غير 
إنساني«.

وقال املتحدث باسم الكرملني 
دميتري بيسكوف لصحافيني 

»يأسف الرئيس بشدة ملقتل 
بالغني وأطفال يف هذه املدرسة 
التي وقع فيها هجوم إرهابي«.

وقالت جلنة التحقيق الروسية 
يف بيان: »بعد اجلرمية، تويف 
15 شخصًا منهم 11 طفاًل و4 

بالغني، وكان هناك 24 جريحًا 
آخر منهم 22 طفاًل وبالغنْي«.

وأفاد احملققون بأن املشتبه به 
الذي انتحر »يرتدي قميصًا 

باللون األسود عليه رموز نازية 
ويضع قناعًا«.

وأكدوا يف بيان منفصل، أّن 
مطلق النار تلميذ سابق 

يف املدرسة ويدعى أرتيوم 
كازانتسيف، ولد عام 1988. 

وأضافوا »جنري حتقيقًا ملعرفة 
ما إذا كان من أتباع الفاشية 

اجلديدة واأليديولوجية 
النازية«. ونشر احملققون مقطع 

فيديو يظهر جثة رجل ممّدد 
على األرض، والدماء حتيط 

برأسه، ويرتدي قميصًا أسود 
عليه صليب معقوف باللون 

األحمر. وحصل إطالق النار 
صباحًا يف املدرسة رقم 88 يف 

مدينة إيجيفسك الواقعة 
غرب سلسلة جبال األورال 

الفاصلة بني روسيا األوروبية 
وروسيا اآلسيوية.

وأفاد حاكم املنطقة الكسندر 
بريتشالوف بأن املهاجم قتل 

حارسًا أمنيًا قبل أن يطلق النار 
داخل املدرسة.

ويشير موقع املدرسة إلى أنها 
تضم نحو ألف تلميذ و80 

مدّرسًا.

أعلنت إسقاط 302 طائرة وتدمير377 منظومة صاروخية في أوكرانيا

روسيا تقر بوجود انتهاكات يف عملية التعبئة العسكرية

عواصم )وكاالت(

الروسية  الــرئــاســة  متحدث  اعــتــرف 
أمس،  بيسكوف،  ديمتري  »الكرملين« 
التعبئة  عملية  خال  انتهاكات  بوقوع 

العسكرية الجزئية في الباد.
تصريحات  فــي  بــيــســكــوف،  ــال  ــ وق
»فــي  مــوســكــو:  بــالــعــاصــمــة  صحفية 
مرسوم  تنتهك  حــاالت  هناك  الواقع، 
الرئيس الروسي فاديمير بوتين بشأن 

التعبئة الجزئية«.
الحاالت  من  التخلص  »تم  وأضاف: 
التي ال تنطبق مع المعايير الضرورية، 
جميع  تصحيح  يــتــم  أن  فــي  ونــأمــل 

األخطاء«، دون مزيد من التوضيح.
كانت  إذا  ما  حول  ســؤال  على  ورداً 
الحكومة تخطط إلغاق الحدود أمام 
من تم حشدهم للمشاركة في العمليات 
أي  اتخاذ  يتم  لم  إنه  قال  العسكرية، 

قرارات في الوقت الحالي.
وبخصوص االستفتاء في المقاطعات 
األوكـــرانـــيـــة األربــــع لــانــضــمــام إلــى 
»االستفتاء  إن  بيسكوف:  قال  روسيا، 
ستتبعه إجراءات قانونية قبل انضمام 

تلك المناطق إلى روسيا«.
ــاق، قــــال الــمــتــحــدث  ــيـ ــسـ وفــــي الـ
ايجور  الروسية  الــدفــاع  وزارة  باسم 
بــاده  قــوات  إن  أمــس،  كوناشينكوف 
أوكرانية  حربية  طائرة   302 أسقطت 
في  العسكرية  عمليتها  بــدايــة  مــنــذ 

أوكرانيا. 
ــر كــونــاشــيــنــكــوف فــي بــيــان أن  وذكـ
 155 كذلك  أسقطت  الروسية  القوات 
مسيرة  طائرة  و2087  حربية  مروحية 
صــاروخــيــة  مــنــظــومــة   377 ــرت  ــ ودمـ
عسكرية  عربة  و845  دبــابــة  و5114 
مــدفــعــاً  و3417  الــكــثــيــف  لـــإطـــاق 
 5904 إلــى  إضافة  مدفعية،  ومربض 

مركبات عسكرية متنوعة. 
وكــالــة  ذكـــرت  آخـــر،  وعــلــى صعيد 

شخصاً  أن  لألنباء  الروسية  »تـــاس« 
العسكري  المفوض  على  النار  أطلق 
»أوســت  بلدة  في  اليسييف  ألكسندر 
في  »أركوتسك«  إقليم  في  اليمسك« 
محافظ  عن  »تــاس«  ونقلت  سيبيريا. 
ــزيــف قـــولـــه: إن  ــم إيـــغـــور كــوب ــي ــل اإلق
بجروح  أصــيــب  العسكري  الــمــفــوض 
خطيرة نقل على إثرها إلى مستشفى 
من  جهودهم  كل  يبذلون  األطباء  وإن 

أجل إنقاذه. 
المسلح  اعــتــقــال  ــم  ت أنـــه  ــاف  وأضــ
الذي أطلق النار دون أن يوضح هويته 
أن  يذكر  جريمته.  وراء  الــدوافــع  أو 
الــعــســكــريــة فــي عموم  الــمــفــوضــيــات 
تنفيذ  أجل  من  بانتظام  تعمل  روسيا 
فاديمير  الــروســي  الــرئــيــس  ــر  ــ أوام
بوتين بإعان التعبئة الجزئية، وكذلك 
تعليمات وزير الدفاع سيرجي شويجو 
 300 التعبئة  هذه  تشمل  أن  بضرورة 

ألف شخص من قوات االحتياط. 
مطلع  ذكر مصدر  آخر،  سياق  وفي 
أمس، أن أعضاء الكونجرس األميركي 
قانون  مشروع  بشأن  يتباحثون  الذين 
على     إدراج  اتفقوا  المؤقت  لإنفاق 
نحو 12 مليار دوالر مساعدات جديدة 
من  لطلب  استجابة  وذلــك  ألوكرانيا، 

إدارة الرئيس جو بايدن.
الـــذي طلب عدم  الــمــصــدر،  ــال  وقـ
ــكــشــف عـــن هــويــتــه: إن اإلجــــراء  ال
توطين  إعـــادة  تمويل  أيــضــاً  سيشمل 
طلب  بايدن  وكــان  األفغان.  الاجئين 
تقديم  الــكــونــجــرس  مــن  الشهر  هــذا 
مساعدات عسكرية واقتصادية طارئة 
مليار   11.7 بقيمة  ألوكرانيا  جديدة 

دوالر.
ــة حتى  مــهــل الـــكـــونـــجـــرس  وأمــــــام 
على  للموافقة  الجمعة  ليل  منتصف 
سيمول  الــذي  اإلنفاق  قانون  مشروع 
من  واســعــة  مجموعة  مــؤقــتــة  بصفة 

برامج الحكومة األميركية.

أنقاض مبنى مدمر في مدينة ماريوبول )أ ف ب(

»الكونجرس« 
يحدد 12 

مليار دوالر 
مساعدات 

جديدة ألوكرانيا

عقوبات بريطانية على 92 كيانًا ومسؤواًل روسيًا 
لندن )وكاالت(

أعلنت احلكومة البريطانية، أمس، فرض عقوبات على 92 كيانًا ومسؤواًل 
روسيًا على خلفية »االستفتاءات الصورية« يف أوكرانيا.

وقالت احلكومة يف بيان، نشر على موقعها اإللكتروني، إن »اململكة املتحدة 
أعلنت عن حزمة العقوبات ردًا على االستفتاءات الصورية ملوسكو يف 

أوكرانيا«. وأضافت أن »العقوبات تستهدف كبار املسؤولني الروس الذين 

يفرضون عمليات االستفتاء يف 4 مقاطعات أوكرانية، وكذلك وكالة 
العالقات العامة االستشارية املفضلة لدى بوتني«.

وأوضح البيان أن »العقوبات استهدفت أيضًا األوليجارشيني األثرياء الذين 
تبلغ صايف ثروتهم العاملية 6.3 مليار جنيه إسترليني ومديرين تنفيذيني 

من البنوك الكبرى اململوكة للدولة.
وجاء يف البيان أن »االستفتاءات الصورية ال ميكن أن تكون حرة أو عادلة 

ولن نعترف بنتائجها أبدًا«.

جورجيا ميلوني.. سياسية صحفية بال شهادة جامعية

اتخذت إيطاليا منعطفًا حادًا نحو اليمني، أمس، بفوز 
احلزب الشعبوي الذي تتزعمه جورجيا ميلوني يف 

االنتخابات العامة، ما يفتح الباب للمرأة التي أبدت يف 
املاضي إعجابها مبوسوليني لتكون أول رئيسة للوزراء يف 

تاريخ البالد. ولدت جورجيا ميلوني يف روما عام 1977.
عاشت طفولة صعبة يف ضواحي العاصمة اإليطالية 

بعد ما تخلى عنها والدها الذي سافر إلى جزر الكناري، 

لتترعرع على يد والدتها، وهي من اليمني.
هي صحفية وسياسية إيطالية، دخلت العمل السياسي 

منذ سن املراهقة، عملت سابقًا وزيرة للشباب يف حكومة 
برلسكوني الرابعة، وكانت مساعدة حلزب »إخوة 

إيطاليا«، وأصبحت عضوة يف مجلس النواب اإليطالي 
وأصغر نائب لرئيس املجلس. ال متلك ميلوني شهادة 

جامعية، وقبل صعودها السّلم السياسي اليميني، كانت 

قد عملت يف وظائف متعددة منذ التخرج من املدرسة، 
مثل، العمل يف سوق شعبي، ومربية لألطفال.

عام 1995 أصبحت عضوة يف »حزب التحالف الوطني«، 
وهو احلزب ذو التوجه الفاشي، ويف عام 2009، اندمج 

حزبها مع حزب »فورزا إيطاليا« ليتوحدا حتت اسم »شعب 
احلرية«. عام 2012، وبعد انتقادها لبرلسكوني واملطالبة 

بالتجديد داخل احلزب، انسحبت وأسست حركة سياسية 

جديدة سميت »إخوة إيطاليا«.
فاز حزب ميلوني »إخوة إيطاليا« بـ26% من األصوات يف 

االنتخابات األخيرة. وتقود ميلوني ائتالفًا يتوقع أن يفوز 
بغالبية مقاعد البرملان ويؤلف حكومة هي األكثر ميينية 

يف إيطاليا منذ احلرب العاملية الثانية.
وقد انتقل احلزب من 4% فقط من األصوات عام 2018 

إلى تصدر نتائج االنتخابات أخيرًا.

إثر استفتاءات أوكرانيا

تتجه لتصبح أول رئيسة وزراء إليطاليا

جورجيا ميلوني تلقي خطابًا في مقر حملتها االنتخابية بروما )أ ف ب(

االتحاد األوروبي ئامل في 
»تعاون بناء« مع الحكومة 

الجديدة في روما

»الهجرة«.. ساحة مواجهة 
محتملة بين الحكومة 

المقبلة واالتحاد األوروبي
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التوالي من  على  ثالثاً  المزارعون في األرجنتين عاماً  يواجه 
لديهم  المرة  هذه  لكن  ــزرع،  ال موسم  قبل  المهلك  الجفاف 
وسيلة جديدة للتغلب عليه، أال وهي فول الصويا. فألول مرة 
منذ 2015، يعتزم المزارعون في حزام المحاصيل في سهل 
الـ»بومباس« توسيَع مساحة المنطقة المزروعة بالصويا، في 
غير  خطوة  إنها  الجفاف.  من  محاصيلهم  لحماية  محاولة 
مفضلة  رة  الــذُّ كانت  الماضي  الموسم  خــال  ألنــه  متوقعة، 
على الصويا من أجل تحقيق أكبر استفادة ممكنة من فترات 
الجفاف. لكن في هذا العام باتت الذرة هي الخطر األكبر. 
األسمدة،  من  أكبَر  كمياٍت  تحتاج  الصفراء  الحبوب  أن  ذلك 

وهذه ارتفعت أسعارها بسبب الحرب الروسية األوكرانية.  
ر لحبوب الصويا التي تستخدم كعلف  واألرجنتين أكبر مصِدّ
للحيوانات التي تربَّى من أجل لحومها، وإلنتاج زيت الصويا 

للطهي والوقود الحيوي.  
على الجزء األكثر إنتاجية من سهل الـ»بامباس« المعروف 
الطريقَة  يغّيرون  المزارعون  »أخذ  األساسية«،  بـ»المنطقة 
دفاعياً«، كما  التي يواجهون بها الموسَم: إنهم يتبنون موقفاً 
المحاصيل  تقديرات  عن  المسؤول  روســو،  كريستيان  يقول 
في »مجلس روزاريو للتجارة«، مضيفاً: »إننا نرى الكثير منهم 

يتحولون إلى الصويا ألنها تقِلّص الخطر«.
زراعة الصويا يمكن أن تمتد إلى 17 مليون هكتار مقارنًة 
مارتن  يقول  كما  الماضي،  الموسم  هكتار  مليون   16.3 مع 
لوبيز، المحلل في بورصة الحبوب في بوينس آيريس. ويقول 
لم  إذا  أنه  أكتوبر.. ذلك  يتوقف على شهر  لوبيز: »كل شيء 

يسقط مطر في أكتوبر، فسنرى زراعة مزيد من الصويا«.

وتقلصت زراعة الصويا في األرجنتين للعام الخامس على 
انخفاض  بسبب  الذرة  إلى  المزارعون  ينجذر  بينما  التوالي 
ضرائب تصديرها والمناخ الجاف: ذلك أن الذرة، التي تُعد 
األرجنتين أحد أكبر مصّدريها الثاثة األوائل في العالم، لديها 

نافذة زراعة أوسع تتيح فرصاً أكبَر للتساقطات المطرية.
وهذا ثالث جفاف في األرجنتين على التوالي، مما تسبب 
إقليم  ففي  الباد.  من  مكان  كل  في  للمزارعين  معاناة  في 
جنوب بوينس آيريس، قال المزارع إينياسيو فيليب إن المطر 
تساقط خال عطلة نهاية األسبوع الماضي ألول مرة منذ 80 
يوماً. وإلى الشمال الغربي، في إقليم »ال بامبا«، قال المهندس 
الذي  القمح  من  كبيراً  إن جزءاً  فيا  داال  الزراعي سانتياغو 
يوجد حالياً في األرض يجد صعوبًة في النمو بعد شتاء جاف 

في الجزء الجنوبي من الكرة األرضية.  
أرسلتها  التي  الزراعية  المياه  احتياطيات  خرائط  وتُظهر 
انتشاَر  الــجــاري  سبتمبر   19 فــي  الــزراعــيــة«  »السكرتارية 
ويقول  األســاســيــة«.  »المنطقة  فــي  واســـع  بشكل  الجفاف 
أوجينيو إيرازيغي، رئيس البحوث في »إينريكي زيني لسمسرة 
الحبوب« في روزاريو: »في هذه الظروف، ال يريد المزارعون 
»ولهذا،  مضيفاً:  األرض«،  في  المال  رأس  من  الكثير  دفن 

سيفضلون الصويا على الذرة«.

العاقات  كانت  كلما  الدول  تاريخ  في 
نتائج  صاحبتها  ومــتــجــذرة،  عميقة 
نــاضــجــة ومـــؤثـــرة. وهـــذا مــا يحققه 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
اهلل،  حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان  آل 
ُعمان  إلــى سلطنة  زيــارتــه  من خــال 
قال  النهج،  لهذا  وتجسيداً  الشقيقة. 
سموه معبِّراً عن خصوصية العاقات 
ــن عمقها  الــُعــمــانــيــة وعـ اإلمـــاراتـــيـــة 
أخــوة  وُعــمــان  »اإلمــــارات  التاريخي: 
تزيدها  ال  ممتدة  وعاقات  متجذرة 

األيام إال رسوخاً وقوة ومحبة«.
التاريخ  عبق  المقولُة  هــذه  وتحمل 
الممتد وتنبع من إرث الوالد المؤسس 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان، طيب اهلل ثراه، عندما قام بأول 
وكان   ،1968 عام  في  للسلطنة  زيــارة 
من حصاد هذه الزيارة تأسيس اللجنة 
البلدين  بين  للتعاون  المشتركة  العليا 

في عام 1991. 
 وعلى امتداد أكثر من خمسة عقود، 
الُعمانية  اإلمــاراتــيــة  العاقات  مّثلت 
نموذجاً يحتذى به في تطوير العاقات 
بــيــن األشـــقـــاء، ســـواء عــلــى الصعيد 

الثنائي أو في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 
الحكيمة في  القيادةُ  الماضية، أظهرت   وخال السنوات 
المتواصل  الدعم  القويَة، وقّدمت  اإلرادةَ  الشقيقين  البلدين 
لدفع العاقات وتعميقها وترسيخها على مختلف المستويات 
نحو آفاق رحبة تضعها في مرتبة العاقات الخاصة والمتميزة 
التميز  من  مستوى  عكسه  الذي  األمر  الميادين،  جميع  في 

والرقي قلما تتصف به العاقات بين الدول. 
وُعمان،  ــارات  اإلمـ بين  للتعاون  المشتركة  العليا  اللجنة 
التعاون  وتعزيز  تطوير  في  البلدين  كا  رغبة  من  انطاقاً 
مختلف  في  والمشتركة  المتبادلة  المصالح  وتعظيم  الفعال 
 ،1991 عام  نوفمبر  في  اجتماعاتها  أولى  بدأت  المجاالت، 
اآللي عبر  الربط  التالية:  التعاون  اهتمامها مجاالت  وشمل 
المنافذ البرية، النقل البري للركاب والبضائع، أسواق المال، 
حماية المستهلك، حماية البيئة البحرية، الربط الكهربائي، 
الطيران المدني، والخدمة المدنية، الدفاع المدني.. عاوة 

على المجالين التربوي والصحي. 
الشيخ  السمو  صــاحــب  عــّبــر  وقــد 
آل مكتوم عن عمق  راشــد  بن  محمد 
الجذور  ذات  األخــويــة  العاقة  هــذه 
بقوله:  الشعبين  قلوب  في  الراسخة 
ــحــن مــنــهــم، إخــوتــنــا  ــا ون ــّن »ُعـــمـــان م
ممتدة  وعاقات  وعضدنا،  وأشقاؤنا 

نفخر بها وترسخها شعوبنا كل يوم«. 
ليس مجرد  ُعــمــان  مــع  يجمعنا  مــا 
عقود من العاقات الرسمية فحسب، 
بل إن بيننا محيطاً من الحضارة ضارباً 
في التاريخ. فقد كنا جزءاً أساسياً من 
دولة اليعاربة التي حكمت المحيطات 
قبل البحار واألنهار، فجابت أساطيلها 
البحريُة قارات الدنيا، وحكمت في البر 
البحر، وكانت دواوين ساطينها  وفي 
البحرية  األســاطــيــل  متن  على  تُعقد 
لذا  اليابسة..  على  قصور  في  وليس 
»إمبراطورية  المؤرخين  بعض  سماها 
زمنها  فــي  نافست  وقـــد  الــيــعــاربــة«، 
والمملكة  البريطانية  اإلمبراطورية 
وقد  نفوذهما،  مواطن  في  الفرنسية 
أدارت سياسة التوازنات الجيوسياسية 
المصالح  مــيــزان  وفــق  المنطقة  فــي 
بريطانيا  أي  وقتهما،  في  العظميين  القوتين  مع  المشتركة 
الساحل  إمــارات  فترة  إلى  امتد  الــذي  البعد  وهو  وفرنسا. 
المتصالح، وحتى قيام دولة اإلمارات العربية المتحدة على 
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اهلل  المغفور  يد 
ثراه، ثم في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
طيب اهلل ثراه، حيث وصلت متانُة العاقة اإلماراتية الُعمانية 
إلى مستوى الشراكة االستراتيجية في المجاالت السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية. وها هو صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه اهلل، 
العاقات  يتمم مسيرةَ  للسلطنة،  الحالية  زيارته  ومن خال 
وحاضر  وتليد  عريق  ماض  على  تأكيداً  المباركة،  األخوية 

رشيد ومستقبل واعد ومشرق.

ثمة عامات استفهام مشروعة حول 
مدى رشادة السلوك األميركي الراهن 
تــجــاه الــصــيــن، فــقــد اتــســم مــؤخــراً 
ردود  أثار  نحو  على  ظاهر  باستفزاز 
الواليات  تنخرط  بينما  صينية،  فعل 
المتحدة على رأس »الناتو« في حرب 
استنزافها  بغية  روسيا  ضد  بالوكالة 
النظام  بنية  لتغيير  مسعاها  وإحباط 
أوكرانيا  تــوّظــف  فأميركا  العالمي. 
في هذه الحرب وتمدها بكل ما يلزم 
ودعم  ومشورة  ومعلومات  أسلحة  من 
الــحــرب، فإن  كــي تكسب  اقــتــصــادي 
استنزاف  فضل  لها  كــان  تتمكن  لــم 
القوة الروسية على األقل. كما عملت 
مسبوقة  غير  عــقــوبــات  فــرض  على 
اقتصادها  خنق  بهدف  روســيــا  ضــد 
كما  الحرب.  مواصلة  عن  لتعجيزها 
حاولت فرض عزلة دولية شاملة على 
روسيا من الواضح أنها كانت تأمل أن 
تشارك الصين فيها، خاصة وأنها لم 
في  الروسية  العسكرية  العملية  تؤيد 
أوكرانيا. واألمل مشروع لكنه يتناقض 
مع حقائق العمليات الجارية في قمة 
فيها  تصطف  والتي  العالمي،  النظام 
الصين وروسيا من أجل حسم الطابع 
نهاية  ووضـــع  القمة  لــهــذه  الــتــعــددي 

بتفكك االتحاد  بدأ  الذي  النظام  بقيادة  لانفراد األميركي 
السوفييتي عام 1991 ووصل ذروته بالغزو األميركي للعراق 

عام 2003.
 ورغم محاوالت اإلدارة األميركية لجذب الموقف الصيني 
تجاهها، أو على األقل ضمان حيدته بحيث ال يدخل ضمن 
موقَفها  الصين صاغت  فإن  الروسي،  الموقف  قوة  عوامل 
من الصراع بذكاء شديد، فهي لم توافق أبداً على العملية 
تماماً  تفهمت  كما  تدنها،  لم  لكنها  الروسية،  العسكرية 
الروس  أثارها  التي  والقضايا  الروسية  األمنية  الهواجَس 
البيولوجية  األسلحة  أبــحــاث  كقضية  الــصــراع  سياق  فــي 
استمرار  ذلك  من  واألهــم  البنتاجون،  برعاية  أوكرانيا  في 
فا  روســي.  صيني  تاحم  على  المؤشرات  كافة  وتعزيز 
في  شريكتَها  تخذل  أن  الظروف  كانت  مهما  للصين  يمكن 

المعركة المشتركة لتغيير بنية النظام 
على  أقطابها  تعددية  بتأكيد  العالمي 
من  وبدالً  القطبية.  األحادية  أنقاض 
اإلدارة األميركية مسعاها  تواصل  أن 
الروسي،  الصيني  التاحم  لتفكيك 
أو على األقل زرع التناقضات داخله، 
من  بسلسلة  تــزال  ومــا  بــادرت  فإنها 
دون  للصين  االستفزازية  المواقف 
أغسطس  في  رأسها  على  كان  مبرر 
النواب  مجلس  رئيسة  زيارة  الماضي 
أثارت  زيارة  وهي  لتايوان،  األميركية 
وهو  ومتوقعاً،  حــاداً  صيني  فعل  ردَّ 
األميركية  اإلدارات  تعرفه  فعل  رد 
المتعاقبة من خبرة عاقاتها بالصين 
بعد  بــدأت  منذ  الماضية  العقود  في 
في  الــتــوتــر  واســتــمــر  قطيعة،  طـــول 
العاقات حتى وصل ذروتَه بالتصريح 
قطع  الذي  األميركي  للرئيس  األخير 
ستدافع  األميركية  القوات  بــأن  فيه 
يتركه  ما  نتخيل  أن  ولنا  تايوان!  عن 
هكذا تصريح من تداعيات سلبية على 

العاقات األميركية الصينية.
هذه  تفسير  حول  كثيرة  واألسئلة   
ألنها  المستفزة  األميركية  المواقف 
من  ــل  األقـ على  ــدة،  رشــي غير  تــبــدو 
حرب  من  إليه  تفضي  قد  ما  منظور 
جديدة لنا أن نتخيل ما سيترتب عليها من دمار، وكذلك من 
منظور التوقيت الذي تنشغل فيه اإلدارة األميركية بما يشبه 
الحرَب العالمية ضد روسيا، وثالثاً من منظور توفير الظروف 
غير  إنه سلوك  الروسي.  الصيني  التحالف  لتعزيز  األكيدة 
رشيد، ألن العقوبات األميركية ضد دول صغيرة ومتوسطة 
لم تفلح فما بالنا بمعاقبة دولة كالصين، أم أن األمر كله ال 
يعدو أن يكون استجابًة لمصالح احتكارات الساح، الرابح 
المزايدة  من  نوع  أنه  أم  الدولي؟  التوتر  تأجيج  من  األول 
الداخلية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس؟ كلها 

احتماالت تغيب عنها الرشادة وتنطوي على لعب بالنار.

َرة مزارعو األرجنتين: الصويا بدَل الذُّ

من السياسة إلى االقتصاد!

موظفون في أحد مكاتب االقتراع بالعاصمة اإليطالية روما، يتفحصون قائمة الناخبين، قبيل انطالق التصويت في االنتخابات العامة التي شهدتها البالد أول 

ه ماليين اإليطاليين لإلدالء بأصواتهم في اقتراع يراد منه إنهاء سنوات من االضطراب السياسي، حيث قلَّ أن يتاح لحكومة في البالد إكمال  أمس األحد، حيث توجَّ

المدة الزمنية لواليتها الدستورية. وكان ذلك في السابق يحدث بسبب صراعات اليمين واليسار، أما في السنوات األخيرة فكان الصراع داخل اليمين الحاكم نفسه، 

بجناحيه المعتدل والمتطرف. فهل تخرج إيطاليا من سنوات الصراع الحزبي إلى مواجهة مشكالِتها االقتصادية المتفاقمة؟ )الصورة من خدمة »نيويورك تايمز«(

تُشارك دولة اإلمارات العربية المتحدة العالَم االحتفال بيوم السياحة 
انطاًقا  كّل عام،  الـ27 من سبتمبر من  الذي يصادف في  العالمي، 
المحلّي  الناتج  في  المباشر  اإلسهام  في  السياحة  قطاع  أهمية  من 
اإلجمالي، بوصفه أحد أهم القطاعات غير النفطية الذي أثبت ريادته 
وتمّكن حتى في أحلك الظروف؛ بعد تفّشي جائحة كورونا عالمّيًا، من 

البقاء صامًدا في وجه التحّديات.
وألن الدول تحتفل هذا العام بيوم السياحة العالمي، استناًدا إلى 
للتنمية  أساسية  ركيزة  باعتبارها  السياحة  نحو  بالتحّول  االعتراف 
المستدامة، فإن دولة اإلمارات تنظر إلى هذا القطاع بوصفه األكثر 
على  التنافسية  مكانتها  وترسيخ  والتنمية،  النمو  تعزيز  في  إسهاًما 
إلى ِوجهة سياحية  التحّول  والدولي، من خال  المستويين اإلقليمي 
ُمثلى؛ لما تمتاز به من استقرار سياسي واجتماعي واقتصادي، ونتيجة 
لموقعها االستراتيجي الذي يربط الشرق بالغرب، وامتاكها شركات 
منوعة  وباقة  للسياحة،  وداعمة  متميزة  تحتية  وبنى  مرموقة  نقل 
احتياجات  تلّبي  التي  واألنشطة  والفعاليات  السياحية  المعالم  من 

السائحين.
رائــد،  سياحي  لموسم  اإلطـــار  هــذا  في  اإلمـــارات  ــة  دول وتستعّد 
في  الداخلية  السياحة  على  تحّفز  مبادرات  صاحبة  أنها  خصوًصا 
المقبل؛  الــشــتــاء  فــصــل 
الحكومة  أطــلــقــت  فــقــد 
 ،2020 ــر  ــســمــب دي فـــي 
السياحة  استراتيجية 
طــّورت  التي  الداخلية، 
السياحية  المنظومة  من 
ــّظــمــت  ــة، ون ــل ــام ــك ــت ــم ال
بين  المحلية  السياحة 
السبع،  الــدولــة  إمـــارات 
قطاع  دور  مــن  ــّززت  وعــ
في  الداخلية  السياحة 
الوطني؛  االقتصاد  دعم 
النوع  هــذا  اســتــحــوذ  إذ 
من السياحة على 58 في 
عدد  إجمالي  من  المئة 
نـــزالء الــفــنــادق فــي عام 

.2021
وخارجّيًا؛ أَّسست دولة اإلمارات، بتوجيهات من قيادتها الحكيمة، 
لمنظومة عمل سياحية ناجحة، استقطبت السياح من خارج الدولة، 
الذين يدركون نوعية التركيبة االجتماعية في دولة تحتضن أكثر من 
الديني  التسامح  من  ومستقرة  آمنة  بيئة  في  يعيشون  جنسية،   200
تتنوع من  والثقافي، إضافة لسهولة استخراجهم تأشيرات سياحية، 
حيث ُمَدد اإلقامة وعدد مرات الدخول، يتمكنون من خالها زيارة أهم 

مناطق الجذب الطبيعية والثقافية والتراثية والتاريخية.
ويواصل القطاع السياحي في الدولة تحقيق نتائج إيجابية متميزة، 
تعّبر عن تضافر الجهود الوطنية التي عملت على أن تتبوأ اإلمارات 
توّضح،  عالمّيًا؛  والمستدامة  المفضلة  السياحية  الوجهات  أفضل 
لريادة  دولــة  وزيــر  الفاسي،  بالهول  أحمد  الدكتور  معالي  وبحسب 
اإلمــارات  مجلس  رئيس  والمتوسطة،  الصغيرة  والمشاريع  األعمال 
للسياحة، كفاءة السياسات التي تبنتها الدولة في دعم وتطوير قطاع 
السياحة الوطني، وتؤّكد تعافي القطاع التام من تداعيات الجائحة، 
بيئة  توفير  بعد  متزايدة،  بصورة  يحققه  الــذي  اإليجابي  والمنحى 
ومتكاملة،  ــدة  رائ سياحية  وخدمات  وآمنة،  جاذبة  وطنية  سياحية 

ووجهات متنوعة وفريدة وبنية تحتية متطورة للسياحة.

اإلمارات ِوجهة سياحية 
جاذبة وآمنة

عن نشرة »أخبار الساعة« الصادرة عن مركز اإلمارات 
للدراسات والبحوث االستراتيجية  

اإلمارات

اليـــوم

اإلمارات َأّسست 
لمنظومة عمل 
سياحية ناجحة، 

استقطبت السياح 
الذين يدركون 

التركيبة االجتماعية 
في دولة تحتضن أكثر 

من 200 جنسية

محمد بن زايد من خالل زيارته 
الحالية للسلطنة، يتمم مسيرَة 

العالقات األخوية المباركة، 
تأكيدًا على ماض تليد وحاضر 

رشيد ومستقبل واعد ومشرق

المواقف األميركية تبدو
غير رشيدة، على األقل من 

منظور ما قد تفضي إليه
من حرب جديدة لنا أن

نتخيل ما سيترتب
عليها من دمار

السلوك األميركي.. محاولة للفهماإلمارات وُعمان.. عمق استراتيجي

د. أحمد يوسف أحمد*د.عبدالله العوضي*

زراعة الصويا في األرجنتين 
تقلصت للعام الخامس 

على التوالي، فيما ينجذب 
َرة بسبب  المزارعون إلى الذُّ

انخفاض ضرائب تصديرها 

جوناثان جيلبرت*

الالتينية أميركا  شؤون  في  متخصص  *صحفي 

ينشر بترتيب خاص مع خدمة »واشنطن بوست نيوز سينديكيت«

إماراتي القاهرة*كاتب  -  جامعة  السياسية  العلوم  *أستاذ 
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ــة  ــيـ ــمـ فـــــي تـــوقـــيـــت بــــالــــغ األهـ
القمة  قريباً  اإلمارات  ستستضيف 
العالمية لالقتصاد األخضر، والتي 
تمثل إحدى أهم المنصات العالمية 
البيئة.  حماية  لجهود  الــداعــمــة 
فتجمع كوكبة من أهم صناع القرار 
والخبراء لمناقشة المتطلبات اآلنية 
العالمية،  المستقبلية  والتوجهات 
للحفاظ  العمل  وتيرة  تحفيز  وآلية 

على البيئة.
ــنــمــيــة  ــت ــق أهــــــــداف ال ــي ــحــق ــت ل
لعام  المتحدة  لألمم  المستدامة 
2030، تعمل اإلمــارات على إيجاد 
تقنيات  باستثمار  كفيلة  طــرائــق 
وتوظيف  الذكية  الصناعية  الثورة 
الغذائي  اإلنتاج  قطاع  في  االبتكار 
والـــزراعـــة، بــهــدف تــقــديــم حلول 
عالمية مستدامة تسهم في تحسين 
ــان، ولــتــعــزيــز األمــن  ــسـ ــاة اإلنـ حــي

الغذائي العالمي.
ســنــوات وضعت   4 نــحــو  وقــبــل 
لألمن  الــوطــنــيــة  اســتــراتــيــجــيــتــهــا 

بتنفيذها  لتتحول   2050 الغذائي 
الغذائي،  لألمن  عالمي  مركز  إلى 
وتمكين إنتاج الغذاء المستدام، وهو 
حلول  تقديم  على  قدرتها  يعزز  ما 
عالمية مستدامة تسهم في تحسين 
حياة اإلنسان، وبالتالي التحول نحو 

االقتصاد األخضر والدائري.
إدراك  مــن  القمة  أهمية  تــأتــي 
الــذي  العالمي  الــمــوقــف  خــطــورة 
يتمثل بانعدام األمن الغذائي الحاد 
مليون شخص   40 نحو  الذي طال 
العدد  ليصل   ،2021 عــام  إضافي 
مليون   200 نــحــو  إلـــى  الــمــســجــل 
ــم الــمــتــحــدة  ــ ــر األمـ ــقــري حــســب ت
األخير. والرقم مرشح للزيادة كثيراً 
الحرب  آثار  يشمل  لم  التقرير  ألن 

في أوكرانيا.
ــواجــه الــعــالــم من  ــا ي فــي ظــل م
ــدالع تلك الحرب -  ان إثــر  ــات  أزم
والقمح  الطاقة  توافر  صعيد  على 
مع  مــبــكــراً  اإلمـــــارات  تعاملت   –
واعتبرتها  الغذائي،  األمــن  قضية 

القومي.  أمنها  أولويات  ضمن  من 
اتخذت خطوات  سنوات   10 فمنذ 
مهمة لضمان قدرتها على التعامل 
من  يطرأ  قد  ما  مع  أفضل  بشكل 
وأسست  الــعــالــم،  فــي  مستجدات 
تحالفاً لألمن الغذائي يتألف من 14 
استثمارات  وضخت  وطنية،  شركة 
كبيرة في اإلنتاج الزراعي وسالسل 
في  الغذاء  ومعالجة  الغذاء  إمــداد 
الـــداخـــل والـــخـــارج، كــمــا أسست 
للسلع  وطني  إستراتيجي  لمخزون 
أسهم  ذلك  وكل  الرئيسة،  الغذائية 

في طمأنة المستهلك المحلي.
جــداً،  مهمة  المرتقبة  والــقــمــة 
ــمــل عــلــى  ــع ــا ت ــهـ لـــيـــس فـــقـــط ألنـ
لكونها  أيــضــاً  بــل  البيئة،  حماية 
تستهدف تمكين الشراكات، وتبادل 
الخطط  أحدث  وتقديم  الخبرات، 
األمــن  على  للحفاظ  والسياسات 
التي  المحاور  ومناقشة  الغذائي، 
تسهم في دفع مسيرة التحول نحو 
عجلة  وتسريع  األخضر  االقتصاد 

التنمية المستدامة لتفادي األزمات 
مبتكرة  حلول  إيجاد  مع  الغذائية، 
فعالة لتوفير مصادر جديدة للغذاء 
اعتماداً على التكنولوجيا الحديثة، 
على  الــضــوء  إلــقــاء  إلــى  باإلضافة 
ــي تــعــزيــز  مــســاعــي اإلمـــــــارات فـ
دولــة  أول  فهي  األخـــص.  التمويل 
تطّور وتصدر دلياًل لقياس التحول 
ــصــاد األخـــضـــر، وهــي  ــت نــحــو االق
إلنتاج  كبرى  مشاريع  أنشأت  التي 
الــتــي جعلتها  الــمــتــجــددة  الــطــاقــة 
منازع  بال  وإقليمياً  عربياً  ــى  األول
في هذا الجانب. فافتتحت »شمس 
الشمسية  الطاقة  محطة  وهي   »1
الُمركّزة األكبر في العالم، ومحطة 
إنتاج الطاقة من النفايات، ومدينة 

»مصدر« صديقة للبيئة.
مستقبلية  رؤيــة  اإلمـــارات  تتبنى 
التنوع  ممكنات  لتعزيز  طموحة 
ــر قــطــاعــات  ــطــوي االقـــتـــصـــادي وت
المجاالت  فــي  جــديــدة  اقتصادية 
ــدم مـــســـيـــرة الــتــنــمــيــة  ــخـ ــي تـ ــتـ الـ

األخضر  واالقتصاد  المستدامة، 
هو أحد أبرز القطاعات التي تخدم 
هذا التوجه، فقطعت فيه خطوات 
نمواً  المجال  هــذا  وشهد  مهمة، 

ملموساً في السنوات الماضية. 
الفكرة  تعميم  أجـــل  ومـــن  لــكــن 
 400 اإلمـــارات  خصصت  عالمياً، 
الدول  انتقال  لتمكين  دوالر  مليون 
النظيفة،  الــطــاقــة  ــى  إلـ الــنــامــيــة 
وتــعــهــدت كــذلــك بــالــمــســاعــدة في 
 100 لـ  الخضراء  الكهرباء  توفير 
بحلول  أفريقيا  في  مواطن  مليون 
االستثمار  على  وتعمل   ،2035 عام 
في التقنيات التي من شأنها إنتاج 
الغذاء ومكافحة الجوع مع الحفاظ 
مع  جهودها  وتواصل  البيئة،  على 
ــقــرار والــخــبــراء  الـــدول وصــنــاع ال
أمنية  منظومة  تأسيس  أجــل  مــن 
متكاملة في قطاعي الغداء والطاقة 
في  وخصوصاً  الـــدول،  جميع  في 
اقتصاداتها  انــهــارت  التي  الـــدول 

فبات خط الفقر هو األبرز فيها.

اقتصاد أخضر

االقتصاد األخضر هو أحد
أبرز القطاعات التي قطعت 
فيه اإلمارات خطوات مهمة، 

وشهد هذا المجال نموًا 
ملموسًا في السنوات 

الماضية

األوروبي  الفلسفي  اإلنتاج  امتاز 
النضج  تسبب  فــريــدة،  بــأنــمــاٍط 
بتسهيل  والـــمـــعـــرفـــي  ــمــي  ــعــل ال
التي  ــراض  األمـ لتجاوز  المهمة 
تأتي عادًة لدى بعضهم من دخن 
التأليف  الــذات…  وعطب  النفس 

المشترك كان سائداً.
المؤلفين  أحد  اسم  طغياِن  ومع 
على اآلخر غير أن المشروع يصل 
القارئين.  عيون  إلــى  قوته  بكل 
ــاس حــيــن يــنــقــلــون من  ــن يــعــزو ال
النص  الفلسفة«  هــي  »مــا  كتاب 
إلــى »جــيــل دلـــوز« وحـــده، وكــأن 
لـــم يكن  »فــيــلــيــكــس غـــيـــتـــاري«، 
نحن  وحتى  التأليف.  في  شريكاً 
ــادي  ــذا الـــعـــزو األحــ ــه نـــتـــورط ب
الفيلسوف  أن  مع  واحد،  لمؤلٍف 
كثيراً  يعتز  دلــوز  جيل  الفرنسي 
بمشاركة المحلل النفسي غيتاري 
له في كتابه األكثر تأثيراً »ما هي 
في  له  ويعتبره شريكاً  الفلسفة«، 
غضاضًة  يجد  ولم  رؤيته،  نحت 

في ذلك.
العميقة  ــات  ــدراسـ الـ أن  كــمــا 
بعضاً  بعضهم  عاصر  لفالسفٍة 
فوكو  فعل  كذلك  ســائــدة،  كانت 
مع دلوز، ودلوز مع فوكو، تترابط 

في  فوكو  إن  حتى  مشروعهم،  وحــدة  ضمن  ذواتهم 
قراءٍة له لدلوز رأى أن العصر المقبل سيكون »عصراً 

دلوزياً بامتياز«.
وحين مات ألتوسير كتب جاك دريدا: »العالم غير 
االنفتاح  هذا  ألتوسير«،  غياب  في  قراءة   – مناسب 
بين الفالسفة والنقاد في فرنسا تحديداً على اعتبار 
الفالسفة  من  قبل  من  بهم  استشهدت  من  كل  أن 
التي  البلدان  بعض  في  مثياًل  له  تجد  ال  الفرنسيين 
الثقافي  التعاطي  فــي  القبيلة  أدوات  تتجاوز  لــم 

والمعرفي.
الفلسفة« كان  أّلف دلوز مع غيتاري »ما هي  حين 
نصوصهما  غابت  الكلمة،  بمعنى  مشتركاً  التأليف 

كّل  غدا  حتى  بعضاً،  بعضها  مع 
نٍص مشتركاً بينهما، وليست على 
طريقة التأليف المعتادة أن يكون 
قسمين  إلـــى  مــقــســومــاً  الــكــتــاب 
تدل  هــذه  التأليف  نماذج  مثاًل. 
تسميته  يــمــكــن  ــا  م وجـــود  عــلــى 
بـ»النسك المعرفي«، كان غيتاري 
يعرف أن جيل دلوز أشهر صيتاً، 
لكنها  ثانياً،  سيكون  اسمه  وأن 
التي  الــفــّذة  المعرفية  الشراكة 
الحماقات  بممارسيها عن  تعالت 
أصعب  وما  يومياً،  تمارس  التي 
الحماقات  مــن  بالنفس  النجاة 
ــاس، إنــهــا  ــنـ ــيــن الـ الــمــشــتــركــة ب
هؤالءالفالسفة  قــوة  إلــى  تحتاج 
اإلنسان  قرأ  كلما  الذين  األفذاذ 
سلوكيٍة  بمسافٍة  شعر  سيرتهم 
هائلٍة تجاوزوا بها الترهات. هذه 
الفالسفة  أن  تعني  ال  الــنــمــاذج 
وأهل الثقافة في أوروبا أبرياء من 
دنس النفوس. فهناك موسوعات 
بين  خصومات  أشعلت  فلسفية 
مشتركة  تآليف  وهناك  مؤلفيها، 
وفضائح  حــروب  وهناك  فّضت، 
بين هيغل  الذي جرى  مثل  بينهم 
ــي أســحــب  ــن ــهــور. غــيــر أن ــن وشــب
أن  نأمل  الذي  المضيء  الجانب 
نكون ضمنه. لو قرأنا بعض السجاالت بين المثقفين 
التقاء مشتركة،  إيجاد صيغة  العرب ألدركنا صعوبة 

فضاًل عن شيوع االشتراك في التآليف.
الثقافة   – كل   – ليست صورة  أيضاً  الصورة  هذه 
المثقف  بين  التعالق  ــار  آث من  وجــه  لكنها  العربية 
التعاون  شيوع  استحالة  عن  العبارات  وتنبئ  وبيئته، 
المعرفي بمعناه الكلي. األكيد أننا بحاجة إلى إعادة 
صيغ التداول الثقافي والمعرفي الذي يعشش ضمن 

وسٍط موبوء ومريض.

الذي  »الناتو«  األطلسي  شمال  حلف 
يتكون من 30 دولة حليفة تمثل الدول 
إلــى جانب  ــة منها 27 دولـــة،  ــي األوروب
وكندا  األميركية  المتحدة  ــات  ــوالي ال
وتركيا. وتنّص المادة التأسيسية األهم 
للحلف أن أي هجوم مسلح ضد إحدى 
الدول األعضاء يعتبر هجوماً ضد جميع 
األعضاء، ويجب على األعضاء اآلخرين 
مساعدة العضو المعتدى عليه حتى لو 
تطلب األمر استخدام القوة المسلحة. 
للحلف  لالنضمام  الراغبين  وقائمة 
طويلة، وهو ما يفسر حضور العديد من 
وحليفة  دول صديقة  رؤساء ومسؤولي 
لقمم حلف شمال األطلسي، وإْن كانت 
على  وذلك  »الناتو«،  في  ليست عضواً 
والــيــابــان  وجــورجــيــا  أستراليا  شاكلة 
وبعض  الجنوبية،  وكــوريــا  ونيوزيلندا 

الدول العربية ودول عديدة أخرى.
على  ــتــطــورات  ال مقتضيات  ــق  ووفـ
الساحة الدولية في اآلونة األخيرة، فقد 
طرأت تحوالت في المبادئ التوجيهية 
وأولويات الحلف للفترة ما بين األعوام 
)2022- 2030(، ويظهر ذلك جلياً من 
خالل إعادة التموضع في أوروبا وفتح 
مصراعيه  على  ذاته  الوقت  في  الباب 
آسيا،  في  استراتيجية  شراكات  أمــام 
التي  الحلف  قمة  أعمال  حضر  حيث 

شركاء  األولــى  للمرة  المنصرم  يوليو  في  مدريد  في  عقدت 
الحلف في منطقة آسيا والمحيط الهادي على مستوى القادة، 
وذلك لترسيخ النظام الدولي القائم على القواعد البراغماتية 
التي وضعها الحلف، حيث هيمنت تلك القواعد على »الوثيقة 
األساسية« التي توضح قيم »الناتو« وأهدافه، وتحدد التحديات 
للفترة  والعسكرية  السياسية  والمهام  تواجهه  التي  األمنية 

المقبلة.
التي  التحديات  أن  للحلف  الجديدة  الوثيقة  اعتبرت  وقد 
والصين،  روسيا  وتحالفات  واستراتيجيات  تحركات  تشكلها 

وهجمات  لــإرهــاب،  المتطور  والبعد 
ــتـــرونـــي والــتــقــنــيــات  الـــفـــضـــاء اإللـــكـ
للتغير  األمــنــي  والــتــأثــيــر  التخريبية، 
أهمية  األكثر  التهديدات  المناخي هي 

ألمن »الناتو«. وأما
 قضايا الشرق األوسط فقد تراجعت 
ــات  ــوي إلـــى مــرتــبــة أدنـــى فــي ســلــم أول
عن  إسرائيل  غياب  يفسر  ما  الحلف، 
حضور القمة كاحتجاج ضمني لتوجهات 

الحلف المستقبلية.
سلم  على  سيتربع  مــا  أن  وأعــتــقــد 
ــات حسب عــدد الــمــرات التي  ــوي األول
الجديدة  »الــنــاتــو«  وثيقة  فــي  ــرت  ذكـ
المسألة  16 صفحة، هي  من  المكونة 
ومن  وتايوان،  الصين  وتليها  الروسية، 
التي  الجديدة  حلته  فــي  ــاب  اإلرهـ ثــم 
التواجد  ثم  المؤسسي،  الطابع  تأخذ 
ــارة األفــريــقــيــة وخــاصــًة أمــن  ــق فــي ال
ثم  ألوروبـــا،  المتاخمة  أفريقيا  شمال 
البلقان،  النفوذ في دول  إعــادة تشكيل 
ثم الشرق األوسط، وأخيراً أفغانستان.

في  الــعــربــي  الخليج  أن  لــي  ويــبــدو 
للحلف  الجديد  االستراتيجي  المفهوم 
ليس منطقة ذات »مصلحة استراتيجية 
ــوى«، وبـــذلـــك تــكــون الــخــريــطــة  ــصـ قـ
العسكرية  الحلف  لسياسة  الجديدة 
العبارة  وبصريح  مرة  ألول  حــددت  قد 
مساحة  وتــرك  األهــم،  والتمركز  والتأمين  المواجهة  خطوط 
إلسطنبول للعب دور أكبر في منطقة الشرق األوسط، وترك 
متقدم  كــردع  اإلقليمي  التهديد  تحت  العربية  الخليج  دول 
للقرارات التي قد تتحكم بسوق الطاقة العالمي، وتقييد تعاونها 
مع المنافسين االستراتيجيين للحلف، ولذلك ليس من مصلحة 
إسالمي،  تقارب  أي  أو  عربية  أو  خليجية  وحــدة  أي  الحلف 
والبقاء على التعاون األمني على أساس ثنائي وليس على أساس 
تكتل خليجي أو عربي مع »الناتو«، مع وضع الشرق األوسط في 

حالة عدم استقرار متوازن.

هناك موسوعات فلسفية 
أشعلت خصومات بين 

مؤلفيها، وهناك تآليف 
مشتركة فّضت، وهناك حروب 

وفضائح بينهم مثل الذي
جرى بين هيغل وشبنهور

 ما سيتربع على سلم 
األولويات حسب عدد المرات 

التي ذكرت في وثيقة »الناتو« 
الجديدة المكونة من 16 

صفحة، هو المسألة الروسية، 
وتليها الصين وتايوان، ومن ثم 

اإلرهاب في حلته الجديدة

الخليج العربي في حلف »الناتو«النعرة الثقافية والنسك الفلسفي
سالم سالمين النعيمي*فهد سليمان الشقيران*

علي بن سالم الكعبي

* كاتب وباحث إماراتي متخصص في شؤون التعايش السلمي وحوار الثقافات* كاتب سعودي
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انطــــــــــالق مهرجــــان البــــدر 

يف حـــب الرســــول 6 أكتــــوبر 

»زايد للكتاب« لجنة الفرز والقراءة لـ

تبدأ مراجعة وتقييم الترشيحات 

بدور القاسمي تلتقي وفودًا دولية يف االجتماع 

»شبكة العواصم العاملية للكتاب« الثالث لـ

برعاية ولي عهد الفجيرة

يشهد المهرجان حفل تكريم الفائزين
في جائــزة »فــي حـــب النـــور المبيــن«

باب الترشح مفتوح حتى 1 أكتوبر 

وقعت »ميثاق الشبكة« في بولندا

الفجيرة )وام( 

بن  الــشــيــخ محمد  بــرعــايــة ســمــو 
عهد  ولي  الشرقي،  محمد  بن  حمد 
من  األولــى  ــدورة  ال تنطلق  الفجيرة، 
ــدر فــي حــب الــرســول  ــب مــهــرجــان ال
محمد صلى اهلل عليه وسلم، خالل 
المقبل،  أكتوبر   9 إلى   6 من  الفترة 
في مركز الفجيرة اإلبداعي احتفاالً 
بــذكــرى الــمــولــد الــنــبــوي الــشــريــف. 
ويركز المهرجان الذي يقام بالتعاون 
مع وزارة الثقافة والشباب، من خالل 
استعراض  على  المختلفة،  فعالياته 
النبوية  السيرة  من  مختلفة  مراحل 
المتعلقة  والقيم  والمفاهيم  الشريفة 
ــاء الـــمـــوروث الــثــقــافــي  ــيـ ــا، وإحـ ــه ب
الدينية  االحــتــفــاالت  فــي  لمجتمعنا 
وتتناقلها  الـــذاكـــرة  تحفظها  الــتــي 
األجـــيـــال. ويــهــدف الــمــهــرجــان إلــى 
إبراز الفنون العربية واإلسالمية من 
المصاحب،  الفني  المعرض  خــالل 
تسعى  التي  المختلفة  العمل  وورش 
السمحاء  اإلســالم  قيم  ترسيخ  إلــى 
النبوية  السيرة  مــواقــف  واســتــذكــار 
العظيمة، ما يسهم في تأسيس أجيال 
وما  النبوية  السيرة  تتدارس  واعية 
تحمله من مبادئ حياتية ترفع الوعي 

اإلنساني. ويقام مهرجان البدر على 
مجموعة  ويتضمن  أيام،  أربعة  مدى 
واألنشطة،  الفعاليات  مــن  متنوعة 
سيشهد  الذي  الفني  المعرض  منها 
عرض األعمال الفائزة والمتأهلة في 
النور  الثانية لجائزة في حب  الدورة 

المبين.
ــى الــســيــرة  ــز األعـــمـــال عــل ــركـ وتـ
والعبر  ــدروس  والـ الشريفة  النبوية 
في  يسهم  مــا  منها،  المستخلصة 
في  ــدر«  ــب »ال ــادرة  مــب رســالــة  تعزيز 
السيرة  وقيم  التسامح  رسالة  نشر 
حول  بها  والتعريف  الشريفة  النبوية 
مركز  في  المعرض  وسيقام  العالم. 
وزارة  )مــركــز  اإلبـــداعـــي  الــفــجــيــرة 
ويستمر  بالفجيرة(  والشباب  الثقافة 
أكــتــوبــر   20-6( أســبــوعــيــن  ــدة  ــم ل
المهرجان  سيشهد  كــمــا   .)2022
في  جائزة  في  الفائزين  تكريم  حفل 
أربع  تتضمن  التي  المبين  النور  حب 
فئات للمشاركة وهي الشعر والرسم 
)الملتيميديا(  المتعددة  والوسائط 
تبلغ  جوائز  بمجموع  العربي  والخط 
ــم، بــهــدف تــعــزيــز صلة  مــلــيــون درهــ
واإلسالمي،  العربي  بتراثهم  الشباب 
وقيم اإلسالم التي تدعو إلى التسامح 
ــالل االحـــتـــفـــاء بــجــمــالــيــات  ــن خــ مـ

وإبداعات الفنون اإلسالمية. 
ــى اكــتــشــاف  ــزة إلـ ــجــائ وتــهــدف ال
وتشجيع المواهب في هذه المجاالت 
ــاج أعــمــال  ــتـ ــة، وإنـ ــ ــي ــ الــفــنــيــة واألدب
النبوية  السيرة  من  مستوحاة  فنية 
المشرفة، وبيان فضل الرسول صلى 
أخــالقــه  وعــظــمــة  وســلــم  عليه  اهلل 
واإلسالمية  العربية  الثقافة  ــراء  وإث
بهذه األعمال. وتشارك في فعاليات 
مهرجان البدر في دورته األولى هذا 

الوطن  دول  من  مختلفة  فــرق  العام 
عن  حية  عــروضــاً  ستقدم  الــعــربــي، 
فرقة  وهي  الشريف،  النبوي  المولد 
المغرب،  من  الشفشاونية  الحضرة 
المنشد  بــقــيــادة  النابلسي  وفــرقــة 
نورالدين خورشيد من سوريا، وفرقة 
الفجيرة للمالد من اإلمارات، وفرقة 

البُردة الهندية. 
وعلى مدى أربعة أيام، يقدم مهرجان 
ورش  مــن  متنوعة  مجموعة  الــبــدر 
العمل في الفنون العربية واإلسالمية 
والــزخــرفــة  الــعــربــي  بالخط  متمثلًة 
اإلسالمية والرسم والطباعة، يقدمها 
نخبة من أفضل الفنانين والمختصين 
مهرجان  ويقدم  المجاالت.  هذه  في 
البدر »أوبريت« بعنوان »في حب النور 
الفجيرة  أكاديمية  إنتاج  من  المبين« 
للفنون الجميلة وتقديم فرقة أورنينا 
النجوم  من  عــدد  بمشاركة  العربية، 
ويتضمن  اإلماراتية.  الدراما  وممثلي 
ــوارات  ــحــ ــ ــالل ال ــن خــ ــت مـ ــ ــري ــ األوب
مقاطع   9 الــحــيــة  ــراضــات  ــع واالســت
تهدف  تمثيلية  ومــشــاهــد  غــنــائــيــة 
مبادئ  عن  جمالية  مــادة  تقديم  إلــى 
الهدي المحمدي وقيم السيرة النبوية 
السلوكيات  على  وأثــرهــا  الشريفة، 

المجتمعية في كل زمان ومكان.

أبوظبي )االتحاد(

بدأت لجنة الفرز والقراءة للدورة 
الشيخ  لــجــائــزة  عــشــرة  السابعة 
أبوظبي  مركز  فــي  للكتاب  ــد  زاي
للغة العربية التابع لدائرة الثقافة 
مراجعة  أبــوظــبــي،   - والسياحة 
األعمال المرشحة للجائزة وتقييم 
مدى استيفائها للشروط والمعايير 
وستستمر  بــالــجــائــزة.  الــخــاصــة 
لدراسة  اجتماعاتها  في  اللجنة 
حتى  الحالية  الـــدورة  ترشيحات 
نهاية فترة الترّشح في 1 أكتوبر، 
الختيار الكتب الجديرة بالوصول 

إلى القوائم الطويلة.
جاء ذلك خالل االجتماع األول 
للجائزة  والــقــراءة  الــفــرز  للجنة 
الذي ُعقد مؤخراً برئاسة الدكتور 
علي بن تميم، أمين عام الجائزة، 
رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، 
ومشاركة مجموعة من المختصين 
بفروع الجائزة وهم سعيد حمدان 
الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز 
باإلنابة،  العربية  للغة  أبوظبي 
عضو  الــشــيــخ،  خليل  ــور  ــت ــدك وال
الهيئة العلمية للجائزة من األردن، 
عضو  البشر،  بــدريــة  والــدكــتــورة 
الهيئة العلمية للجائزة من المملكة 
حضر  كما  الــســعــوديــة.  العربية 
االجتماع الدكتور علي الكعبي من 

دولة اإلمارات العربية المتحدة.
بــن تميم،  الــدكــتــور علي  وقـــال 
ــد  ــزة الــشــيــخ زاي أمــيــن عـــام جــائ
للكتاب، رئيس مركز أبوظبي للغة 
»نشيد  االجتماع:  خالل  العربية، 
بالدور الكبير الذي يقوم به أعضاء 
هذه  والــقــراءة خالل  الفرز  لجنة 
المرحلة من الجائزة، تلك المهمة 
خاللها  من  يسعون  التي  العلمية 
النتقاء أفضل وأجود األعمال التي 

العربية  الثقافية  الحركة  ترفد 
والعالمية. نتوجه لهم بالشكر على 

جهودهم..«.
من المقرر اإلعالن عن أعداد 
ــدورة  ــل ــمــشــاركــات الــنــهــائــيــة ل ال
الــســابــعــة عــشــرة فـــي أكــتــوبــر، 
نوفمبر  فــي  الطويلة  والــقــوائــم 
الــمــقــبــل، لــتــبــدأ بــعــدهــا لــجــان 
أعمالها  صة  المتخِصّ التحكيم 
في  الترشيحات  وتقييم  لدراسة 
وفــق  لــلــجــائــزة  التسعة  الــفــروع 
تشمل  والتي  المعتمدة،  المعايير 
ومستوى  المعرفي،  التخصص 
االلتزام  ومدى  المحتوى،  عرض 
والــتــركــيــب  الــتــحــلــيــل  بمنهجية 
اللغة  وجماليات  فيها،  المتبعة 
واألســــلــــوب، وكـــفـــايـــة وشــمــول 
ــاصــرة وأهــمــيــة ومــوثــوقــيــة  ومــع
العربية  والــمــراجــع  ــمــصــادر  ال
في  العلمية  واألمانة  واألجنبية، 
االقــتــبــاس والــتــوثــيــق، واألصــالــة 
الموضوع،  اختيار  في  واالبتكار 
والتصدي له بحثاً ودراسة، فضاًل 
واإلخـــراج  النشر  جماليات  عــن 
يزال  وال  كل مشاركة.  في  الفني 
دورتها  في  للجائزة  الترّشح  باب 
 1 حتى  مفتوحاً  عشرة  السابعة 
الموقع:  وذلك من خالل  أكتوبر، 

)zayedaward.ae(

الشارقة )االتحاد(

ممثلة عن إمارة الشارقة »العاصمة 
وقعت   ،»2019 لــلــكــتــاب  الــعــالــمــيــة 
رئيسة  الــقــاســمــي،  بـــدور  الشيخة 
االتحاد الدولي للناشرين، في مدينة 
»ميثاق  على  البولندية،  فروتسواف 
للكتاب«،  العالمية  العواصم  شبكة 
تعزيز  في  الشارقة  لرؤية  تجسيداً 
التنمية  بتحقيق  الكتاب  مساهمة 
مختلف  فــي  والمستدامة  الشاملة 

بلدان العالم.
ويُــشــكــل تــوقــيــع الــمــيــثــاق خــطــوًة 
وتحفيز  الشبكة  دور  لــدعــم  مهمة 
بمبادراتها  لاللتزام  عليها  الموقعين 
ــي، حيث  ــمـ وجـــهـــودهـــا بــشــكــل رسـ
لقب  الحائزة  المدن  الشبكة  تضم 
قبل  للكتاب« من  العالمية  »العاصمة 
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم 
على  وتعمل  )اليونسكو(،  والثقافة 
التي  العالمية  العواصم  جهود  دعم 
تعتزم الترشح لنيل اللقب في تنظيم 
الفعاليات المتعلّقة بالكتاب والقراءة، 
لالستفادة  أمــامــهــا  الــمــجــال  وفــتــح 
ثقافة  لتعزيز  السابقة  البرامج  من 
القراءة والبحث والتعلّم حول العالم، 
الثقافية  الفعاليات  تنظيم  وتحسين 

المستقبلية.
القاسمي،  بــدور  الشيخة  والتقت 
»شبكة  ممثلي  التوقيع،  هامش  على 
وأعربت  للكتاب«،  العالمية  العواصم 
التي  الكبيرة  بالجهود  سعادتها  عن 
للكتاب  عالمية  عاصمة  كل  بذلتها 
على  والتغلّب  الــقــراءة  ثقافة  لدعم 

الــهــدف،  هـــذا  لتحقيق  الــتــحــديــات 
رئيس  بجهود  بشكل خاص  وأشادت 
األسبق،  للناشرين  الدولي  االتحاد 
مبادرة  أطلق  الــذي  فيسينس  بيريه 
»العاصمة العالمية للكتاب« في العام 

2001 بدعم من اليونسكو.
ــدور  ــ ــعـــرضـــت الــشــيــخــة ب ــتـ واسـ
أمام  ألقته  خطاب  خالل  القاسمي، 

وفود المدن المشاركة، تجربة برنامج 
للكتاب  عالمية  عاصمة  »الــشــارقــة 
الشارقة  أن  إلــى  ــارت  وأشـ  ،»2019
الــدروس  من  االستفادة  في  نجحت 
»كوفيد-19«  جائحة  فرضتها  التي 
المدن  مختلف  بين  التعاون  لتعزيز 
والهيئات المعنية بالكتاب، الفتة إلى 
تشّكل  أن  يمكن  ــارة  اإلمـ تجربة  أن 

نموذجاً لتطوير عمل »شبكة العواصم 
العالمية للكتاب«.

القاسمي،  بــدور  الشيخة  ــدت  وأك
رئيسة لالتحاد  إطار مسؤوليتها  في 
الدولي للناشرين، على التزام االتحاد 
العالمية  الــعــواصــم  »شــبــكــة  بــدعــم 
للكتاب«، لتحقيق األهداف المشتركة 
في  الكتاب  دور  ترسيخ  إلى  الرامية 
عن  وأعربت  المستقبل.  مجتمعات 
المشاركة  الوفود  مع  بالعمل  رغبتها 
لــالرتــقــاء  اليونيسكو  منظمة  ومـــع 
عالمية  حــركــة  وجعلها  بــالــمــبــادرة، 
ــقــي بــالــمــجــتــمــعــات مـــن خــالل  ــرت ت

القراءة.
اللقاء في مدينة فروتسواف  ويعد 
األول  اللقاء  بعد  نوعه،  من  الثالث 
للشبكة في »بيت الحكمة« بالشارقة 
ممثاًل   16 بحضور  الماضي،  العام 
»العاصمة  للقب  الــحــامــلــة  لــلــمــدن 
تمنحه  ــذي  ــ ال لــلــكــتــاب«  الــعــالــمــيــة 
الثاني  اللقاء  عقد  فيما  »يونسكو«، 
في  تبليسي  الجورجية  بالعاصمة 

شهر أبريل من العام الجاري.

علي بن تميم وأعضاء اللجنة خالل االجتماع )من المصدر(

شعار المهرجان )وام(

بدور القاسمي تتوسط عددًا من ممثلي »شبكة العواصم العالمية للكتاب« )من المصدر(

بدور القاسمي خالل إلقاء كلمتها )من المصدر(

بدور القاسمي:
تجربة اإلمارة تشّكل 
نموذجًا لتطوير عمل 

»شبكة العواصم 
العالمية للكتاب«

»اإلمارات للفنون التشكيلية« 

تفتتح معرض »الشباب 2022«

الشارقة )االتحاد(

افتتحت جمعية اإلمارات للفنون التشكيلية أمس األول بمقرها »معرض 
الشباب 2022«، بحضور الدكتورة رفيعة غباش مؤسسة متحف المرأة، 
ومتحف »ولإلبداع بيت«، ورئيس الجمعية سالم الجنيبي، والفنانة خلود 
الجابري نائب رئيس الجمعية، والدكتورة نهى فران رئيسة تحرير مجلة 
التشكيل، والفنان محمد القصاب، والفنان خالد البنا، وأعضاء مجلس 
للمواهب  دعماً  المعرض  ويأتي  والمهتمين،  الفنانين  اإلدارة، وعدد من 

الشابة والواعدة ورعايتهم من خالل منحهم الفرصة إلبراز إبداعهم.
ويشارك في المعرض عشرة فنانين من مختلف الجنسيات والتوجهات 
الفنية، بعد أن أنجزوا أعمالهم الفنية على مدى شهرين بمقر الجمعية 
ضمن مشروع تم إطالقه تحت عنوان: »مشروع معرض الشباب 2022«، 
خلود  والفنانة  الجمعية،  رئيس  الجنيبي،  الفنان سالم  من  كل  بإشراف 
الجابري، نائب الرئيس، والفنانة عالية العطار، أمين السر العام، والفنان 
صالح شانبيه، أمين الصندوق، وهدفت الجمعية من خالل المشروع إلى 
تشكيلهم  لممارسة  للفنانين  الالزمة  والمعينات  الحاضنة  البيئة  توفير 
الفني حيث أنجزوا أشكاالً فنية متنوعة، راوحت في مجملها بين عدة 

مدارس كالتجريد والواقعية، واالنطباعية، والتعبيرية، والسريالية.
وأعربت الدكتورة رفيعة غباش عن سعادتها برعاية الجمعية للشباب 
إلى زيارة  المعارض ومتابعتهم، ودعتهم  الفنية وإقامة  وعرض أعمالهم 
رعاية وعرض  والــذي من خالله تحرص على  بيت«،  »ولإلبداع  متحف 
األعمال الفنية الشابة جنباً إلى جنب مع أعمال الرواد لدعمهم وتشجيعهم.

الفنان سالم الجنيبي:  إدارة الجمعية  ومن جانبه، قال رئيس مجلس 
والجاد في  التشكيلية عملها األصيل  للفنون  اإلمــارات  »تواصل جمعية 
رفد الحراك الفني في دولة اإلمارات العربية المتحدة باألسماء الجديدة 
والتعبير عنه، حيث تحتضن  الواقع المعيش بصرياً  القادرة على قراءة 
الجمعية هذا المعرض الجديد لمجموعة متميزة من الشباب الفنانين 

اإلماراتيين والعرب من الجنسين«.
الجادة  مبادراتها  المعرض  بهذا  الجمعية  »تواصل  الجنيبي:  وتابع 
من  الوسائل،  بكافة  ودعمها  ورعايتها  الحقيقية  المواهب  عن  للكشف 
أجل ظهور أجيال فنية جديدة يمكن لها أن تضيف بصماتها الخاصة في 
ساحة الفن التشكيلي اإلماراتي الذي يتألق عربياً وعالمياً بفضل جهود 
الرواد واألجيال الفنية المؤسسة التي لقيت كل رعاية ودعم من القيادة 
الرشيدة لدولتنا الحبيبة المتطلعة دوماً إلى مستقبل ريادي مشرق في 

كل المجاالت«.

خالل افتتاح المعرض )من المصدر(

علي بن تميم:
انتقاء أفضل وأجود 
األعمال التي ترفد 
الحركة الثقافية 
العربية والعالمية
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قصاصات مسافر

إندونيسيا.. بمجرد أن يطرق مسامعنا هذا االسم فإننا نتخيل مباشرة 
بلداً مميزاً، يمتلك طبيعة استثنائية وشواطئ رائعة، وهي كذلك بالفعل.

أو الجبل األخضر كما يعرف عالمياً، تقع على الطريق  الجبل  بونشاك 
السريع الذي يصل بين العاصمة جاكرتا ومقاطعة باندونغ إحدى أكبر جزر 
المرتفعات  من  للعديد  بامتالكها  بونشاك  وتتميز  إندونيسيا،  ومقاطعات 
والجبال، واألماكن السياحية التي يمكن ممارسة العديد من األنشطة فيها.
تتميز بطقسها المعتدل نهاراً والبارد لياًل، لذلك فهي مناسبة كثيراً لنا 
نحن سكان الخليج والدول ذات الطقس الحار، ويعرف عن هذه المنطقة 
العرب  السياح  ترداد  لكثرة  ربما  العربية،  باللغة  سكانها  من  كثير  تحدث 
اإلقامة  اختاروا  العرب  من  به  بأس  ال  عــدداً  هناك  إن  بل  عليها،  عموماً 

والبقاء هناك.
السبب ربما وراء إقبال السياح العرب على بونشاك أكثر من غيرها، هو 
تلك الطبيعة المعاكسة تماماً لما عليه منطقة الشرق األوسط، فبينما تتسم 
مورقة  الجبل  بونشاك  منطقة  أن  نجد  الحارة،  الجافة  باألجواء  منطقتنا 

وخضراء ونابضة.
تمتلك منطقة بونشاك العديد من الفنادق الفخمة التي تصنف على أنها 
أفضل فنادق إندونيسيا، ولكن العديد من السياح يفضل السكن في الفلل 
البحث  عند  الحذر  عليك  ولكن  يسيرة  وبتكلفة  هناك  المنتشرة  الفخمة 
الذي  الوقت  في  كثيرة  فالعروض  معه،  تحجز  الذي  المكتب  من  والتأكد 

تشجع فيه إندونيسيا السياحة وتقدم التسهيالت خاصة للدول العربية.
تبرز كذلك حديقة سفاري بونشاك كأحد المعالم التي يمكن أن نزورها، 
من  كذلك  وهي  المنطقة،  في  الحدائق  أكبر  من  تُعد  التي  الحديقة  تلك 
وبونشاك  عام  بوجه  إندونيسيا  في  للسياح  الجاذبة  السياحية  الوجهات 
تلك  في  ممارستها  للسياح  يمكن  التي  األنشطة  ومن  بوجه خاص،  الجبل 
الحديقة، رؤية الحيوانات المتنوعة، حيث يوجد في هذه المنطقة ما يزيد 
على 2500 حيوان من الحيوانات الفريدة والمميزة، من أهمها نمور البنغال 
اآلسيوية  الفيلة  إلى  إضافة  آسيا،  شرق  شمال  وقــرود  اآلسيوية  والدببة 
العمالقة، وهناك عدد كبير من الزرافات، وغيرها من الحيوانات التي تمثل 
هذه  في  طليقة  تكون  الحيوانات  أن  بالذكر  وجدير  مميزة،  تجربة  رؤيتها 

الحديقة على اعتبار أنها محمية طبيعية.
كبيراً من الفيالت الخاصة التي تطل على  تمتلك بونشاك الجبل عدداً 
هذه  وتصلح  الطبيعية،  والمناظر  والغابات  األشجار  من  واسعة  مساحات 
الخصوصية  ملؤها  مميزة  بتجربة  االستمتاع  أجل  من  للعائالت  الفيالت 

والرفاهية.
ال شك في أن زيارة بونشاك الجبل تمثل تجربة مميزة ومثيرة يمكن للزائر 
خاللها أن يقف على عديد من األشياء، ليس الجمال الخالب وحده فقط 
هو ما يمكن أن نرى، بل يمكن أن نعايش مجتمعاً جديداً مليئاً بالمفارقات، 
من  بقليل  أنفسنا  نداوي  أن  يمكن  مميزة،  محلية  أطباًقا  نأكل  أن  ويمكن 
التأمل واالنفصال، كثيرة هي األشياء التي يمكن أن نسافر ألجلها، األهم أن 

نسافر فعاًل ونبدأ التجربة.

علي يوسف السعد 

abuelyazia@gmail.com

سافر معي إلى بونشاك

 إظهار المشاعر: 
قد  طفلك،  على  الــصــراخ  بعد 
لذلك  نحوه،  مشاعرك  في  يشك 
ــد لـــه بــالــكــلــمــات  ــؤك عــلــيــك أن ت
عليك  ولكن  تحبه،  أنــك  والــحــوار 
االنــتــظــار قــلــيــاًل إلـــى أن تــهــدأ 
من  طفلك  يتمكن  حتى  المشاعر 

سماعك بشكل أكثر تقباًل.

 مساعدته: 
يمكن أن تقوم بذلك عن طريق 
الــذهــاب  مثل  بسيطة  تصرفات 
كالم،  أي  دون  فقط  وضمه  إليه 
أو يمكنك مساعدته في المشكلة 
منه  غــضــبــك  فــي  تسببت  ــتــي  ال
في  مساعدته  مثل  األســاس،  من 

تنظيف غرفته.

 تحميله المسؤولية: 
مشكلة  يواجه  طفلك  كــان  إذا 
مسؤولية  تحمل  على  قدرته  في 
غرفته،  تنظيف  مــثــل  بسيطة، 

ووضع  باستمرار  توجيهه  عليك 
ليدرك  محددة  تأديبية  إجراءات 
إنه  حيث  محاسبته،  سيتم  ــه  أن
مــن الــمــرجــح أن يــقــوم بــإصــالح 
احتمال  ويقل  بسرعة  المشكلة 
مع  أخــرى،  مــرة  الخطأ  ارتكابه 
إذا  جــهــوده  مــدح  على  الــحــرص 

تغير سلوكه.

 التعامل الطبيعي: 
طفلك  من  استيائك  إبــداء  بعد 
عليك  مــا،  لسبب  عليه  والــصــراخ 
طبيعي  بــشــكــل  ــه  ــع م ــل  ــام ــع ــت ال
واالنتقال إلى موضوع آخر، حيث 
يساعد ذلك في إظهار أنك تهتم به 
كشخص وأنك ال تحدد شخصيته 
فقط،  األخــيــر  خطئه  على  بــنــاًء 
توبيخه  بعد  المثال،  سبيل  على 
ــه، اســألــه  ــت ــدم تــنــظــيــف غــرف ــع ل
أو  المدرسة،  في  يومه  كان  كيف 
يحب  نشاط  حــول  محادثته  ابــدأ 

ممارسته، مثل كرة القدم.

بعد إيذاء مشاعر طفلك   
ماذا تفعل؟

ترجمة: عزة يوسف

أكد خبراء الصحة النفسية أن الصراخ على األطفال ليس 

باألمر الممتع أبدًا لآلباء أو لألطفال، ويمكن أن يؤدي 

إلى إيذاء مشاعر أبنائنا ويؤثر على عالقاتنا بهم، ونصح 

موقع »All Pro Dad« األميركي المختص بشؤون األسرة 

بضرورة فعل أشياء بعد الصراخ في طفلك، ومنها:

ريــــــــــــــــــــــــــــم 
مصطفى 

ملكة جمــال
»جــــروب المـــــــــــاميز«

محمد قناوي )القاهرة( 

تستعد الممثلة المصرية ريم 
مصطفى، لبدء تصوير فيلم »جروب 

الماميز«، والذي يدور حول موقع 
تواصل اجتماعي يجمع أمهات طلبة 

مدارس، وتؤدي فيه شخصية ملكة 
جمال مصر، وهي أم مرحة لطيفة 
لكنها ال تعرف االنضباط، تحاول 
مساعدة ثالث أمهات من طبقات 

اجتماعية مختلفة، يعانين عالقات 
سيئة مع أبنائهن، وتحاول التقريب 

بينهن وبين أبنائهن.
 وتدور األحداث في إطار كوميدي 
اجتماعي، وينتمي العمل لنوعية 
البطولة الجماعية، ويشارك فيه 

غادة عادل، روبي، بيومي فؤاد ومحمد 
سالم، تأليف إيهاب بليبل وإخراج 

معتز التوني. 
وأشارت ريم إلى أنها تراهن على أولى 
بطوالتها التلفزيونية »طير بينا يا 
قلبي«، حيث تجسد شخصية فتاة 

تعيش قصة حب تنتهي بالفشل، 
وتقرر أن تتخلص من حبها، وتعيش 

حياتها بشكل قوي.
وأضافت أن العمل سيجذب األسر 

المصرية والعربية أثناء عرضه 
خالل األيام المقبلة، ألنه يدور في 

إطار اجتماعي حول عالقة األمهات 
بأبنائهن، حيث تدخلن في العديد 

من الصراعات من أجل تربيتهم تربية 
سليمة وصحية.

 ويشارك في بطولة العمل، الذي 
يتكون من 30 حلقة، محمد كيالني، 

ودينا ماهر، وهالة فاخر وأحمد صيام، 
ومحسن محيي الدين، و8 أطفال من 

الذين تألقوا في العديد من األعمال 
الفنية األخيرة، وعدد من ضيوف 

الشرف، وإخراج عصام نصار.
 كما انتهت ريم من تصوير مسلسل 

»دوبامين«، وتدور أحداثه في 15 
حلقة، من خالل »تطبيق« حول 

مفهوم هرمون السعادة، وتأثير 
»السوشيال ميديا« على الجميع، 

تأليف محمد جالل وإخراج رؤوف 
عبد العزيز، ويشارك في بطولته 
محمد كيالني، باسل الزارو، مروان 

يونس.
وتنتظر ريم عرض فيلم »أهل الكهف« 

عن قصة الكاتب الكبير توفيق 
الحكيم حول صراع اإلنسان مع الزمن، 
وعودة ثالثة أشخاص إلى الحياة بعد 

نوم أكثر من ثالثة قرون، ليجدوا 
أنفسهم في زمن غير الزمن الذي 

عاشوا فيه.

تحّول إلى »فيلم« بعد نجاحه تلفزيونيًا

»الهيبة« 
يف السينما املحلية 29 سبتمبر

الفيلم تجربة بصرية 
وإنسانية عميقة وغنية 
بالتفاصيل

تيم حسن

أبطال العمل خالل العرض الخاص في أبوظبي )الصور من المصدر(

بعد النجاح الذي حققه مسلسل »الهيبة« بأجزائه الخمسة، قرر صناع 

العمل تحويله إلى فيلم سينمائي يحمل االسم نفسه، تتويجًا للقاعدة 

الجماهيرية التي حصدتها شخصيات المسلسل في جميع أنحاء الوطن 

العربي وأبرزها »جبل شيخ الجيل« الذي يجسده تيم حسن، واجتمع مساء 

أمس األول أبطال الفيلم في »سيتي سينما« بأبوظبي، لحضور العرض 

الخاص واألول قبيل إطالقه جماهيريًا في صاالت السينما المحلية، يوم 

الخميس 29 سبتمبر.

تامر عبد الحميد )أبوظبي(

حضر العرض الخاص كل من تيم 
حسن ومنى واصف وزينة مكي 
وناظم عيسى ومحمد عقيل 
البرقاوي،  والمخرج سامر 
وأعرب تيم عن سعادته 
العمل  بتحويل  البالغة 
التلفزيوني،  الدرامي 
سينمائي،  فيلم  إلى 
بمعايير  تنفيذه  تم 
بما  خاصة 
مع  يتناسب 
الشاشة 
الذهبية، 
وقال: 
يُعد  العمل 
امتداداً 
للمسلسل 
الذي دام 
خمسة 
أجزاء، 
في  لكنه 
الوقت 
نفسه 
مختلفاً 
الحبكة  في 
الدرامية 
التي  والقصة، 
صياغتها  تمت 
سينمائي  بشكل 
يستمع  لكي  محترف، 
بشكل جديد  »الهيبة«  محبو 
التسلسل  من حيث  ومختلف، 
الزمني لألحداث وكتابة نص 
سينمائي مميز من قبل سامر 
التلفزيون  لنقل جمهور  نصر اهلل، 
إلى السينما من خالل تجربة بصرية 
أن  متمنياً  بالتفاصيل،  وغنية  عميقة  وإنسانية 
الجمهور.  إعجاب  الفيلم  ينال 

مثالي ختام 
التي  القديرة منى واصف  الممثلة  وقالت 
تؤدي دور »ناهد عمران«: »ال شك في أن 
المسلسل حقق نجاحاً كبيراً، ونطمح أن يحقق 
الفيلم الذي يمزج بين التشويق و)األكشن( وتم 
تصويره في تركيا، النجاح نفسه بل وأعلى، فقد 
بمثابة ختام  ليكون  العمل سينمائياً  تنفيذ  جاء 
الفتة  المقاييس،  بكل  لمسلسل جماهيري  مثالي 
إلى أنه رغم أن الفيلم يرتبط بشكل أو بآخر 
الرؤية  لكنه يختلف في  المسلسل،  بأحداث 
التي  السينما  بعالم  الخاص  والتنفيذ  والتصوير 
لها سحر خاص«.

تتويج
من جهته، وجه ناظم عيسى شكره للجمهور 
الذي حرص على حضور العرض الخاص من 
مختلف الجنسيات، مؤكداً أن هذا األمر أكبر 
دليل على ما حققه »الهيبة« من نجاح جماهيري 
العربي، ويأتي تنفيذ  الوطن  في مختلف أنحاء 
وشخصياته  للعمل  تتويجاً  السينمائي  الفيلم 
التقوا مجدداً في قصة مختلفة  الذين  المميزة، 
السابع«. »الفن  لمحبي  موجهة 
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حمد الكعبي

@aletihadae

إحدى مطبوعات

في الحياة ماء..
وُحسن.. وخضرة

- اهلل ال يخاوينا وال يراوينا المَحّمض وجهه، خاصة في الصبح الباكر، 
تراه بيلقي عليك سحابة رمادية من الكآبة، وبيسحب منك كل طاقتك 
اإليجابية، وبيخليك تحدث نفسك طوال ذاك النهار: أنا اتصّبحت بوجه 

من هذا اليوم؟ هو في غيره، أبو وجه محّمض!
الــدون، هذا ما  أْدنــاة  الذي يزعل على  يراوينا  يراودنا وال  - اهلل ال 
وكأنه  يشعرك  ومتى؟  يغضبه،  ما  تدرك  وال  ومتى؟  يفرحه،  ما  تعرف 
أحد أحفادك المدللين، عليك أن تتحمل بزاه في خريف عمرك، وهو 
مثل ذاك الذي يطربه البلل، ويريد أن ينام في الوسط، أما طماشه اللي 

يزعل على أْدناة الدون في هذا العصر الرقمي!
- اهلل يبعد عنا الباغض والحاسد في أي وقت وحين ومكان، هذا ال 
يفرح بما عندك، وال يفرحه عدمك، يعني هذا ال أن أركبته على كتفك 
تجد  والحسد،  البغض  صفته  بقى،  الحضن  في  جعلته  أن  وال  رضى، 
رئته سوداء، وُصفرة في الوجه ال تزول، مثل هذا ال تحاول أن تصف له 
وردة طربة بالندى أو أن هنــاك ظاًل لشجر بارد مثل »العفى والدفى«، 
هذا يحب أن يقرم من كل شيء، ويغرم من كل أحد، هذا ال يحب نفسه، 

فكيف أن يحب اآلخرين واألشياء؟
- اهلل ال تجد في طريقنا إلى الخير، ضيق صدر أو صغير عين، ضيق 
الصدر ستضيق به سعادتك، ويشعر أن ضلوعه تطبق على ذلك القلب 
الغبار  إال  يرى  لن  العين  ليفح، وصغير  بل يحيى  ليحيا،  الذي ال يضخ 

الذي يحجب الخير، ولن يرى الخير الذي يجلي الغبار!
الودود،  المحب،  القنوع،  العفيف،  البسيط،  - اهلل ما أجمل اإلنسان 
ذاك إن تعب صبر، وإن استغنى حمد وشكر، ذاك طريقه تميط أذاها 
ورود  نبتت  ظهيرته،  فــي  حديقته  عشب  احــتــرق  إن  وذاك  مالئكته، 
الخير  فعل  المؤنسة:  وللعصافير  له  لتقول  وياسمين،  وحبق  ورياحين 

والجمال تسقيه السماء بماء منهمر، وسيل مسال.
لك  سيقول  متمنع،  وشحيح  متصنع،  ببخيل  أحدنا  تبتلي  ال  اهلل   -
لصدره،  مغلولة  ويده  يدك،  مد  يتعصر،  وقلبه  تغزر،  وال  ُكــّل،  معاتباً: 
تخاف عليه إن عزمك وأجبر بخاطرك على خاطره الذي لن ينام الليل، 
وتخشى عليه من وجوم النفس إن جعل نفسه على أريحيتها من عتاب 
ويحمله  يتحمله،  ال  ألنه  عليه،  وشحه  بخله  من  وتخشى  يــدوم،  ولــوم 

اآلخرين، وأولهم األقربين!
- اهلل.. يا رب اجعل أوقاتنا مضاءة بالفرح بعيداً عن كل سارق للفرح، 

أيامنا سعيدة بالناس الذين يعشقون البشارة  واجعل من 
واألمل والحلم، وصنع الضحكة على الُمحيا، وال تسدها 
الحياة  من  يجعلون  ألنهم  غترة،  ترهقها  غبرة،  بوجوه 

غبراء عفرة!

amood8@alIttihad.ae

العمـود الثامـن

ناصر الظاهري

التوزيع واالشتراكات

من داخل الدولــة: 20 22 800 

من خارج الدولة: 4145050 9712+      
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مليون دوالر قيمـة 
»فورتــــشن بينــك«

أعلنت دار كريستيز أن الماسة الوردية العمالقة »فورتشن بينك«، وهي حجر نادر للغاية، 
سُتعرض في مزاد بجنيف خالل نوفمبر المقبل، وقد تصل قيمتها إلى 35 مليون دوالر.

وتعد هذه الجوهرة التي يزيد وزنها على 18 قيراًطا أكبر ماسة وردية، بهذه الجودة وعلى 
شكل إجاصة، ُتطرح للبيع في المزاد على اإلطالق.

وُوضعت الماسة على خاتم، ويحيط بها من الجانبين ماسة بيضاء كبيرة. وتزن 18,18 قيراط 
بالضبط، وهو رقم يحمل دالالت إيجابية بحسب كريستيز.

جنيف )أ ف ب( 

فيراري بـ»الفسفوري«

قدمت »فيراري« لألزياء مجموعة 
مبهرة للربيع والصيف كجزء من أسبوع 

الموضة في ميالنو، وضاعفت مشاركة 
العارضة اإليطالية مارياكارال بوسكونو 

جاذبية العرض، وأضفى وجودها ألقًا 
خاصًا على الحدث.

)أ ف ب(

واشنطن )أ ف ب( 

ما  استراحة  خالل  فنياً  عرضاً  ريهانا  النجمة  تقّدم 
القدم  كرة  لبطولة  النهائية  المباراة  الشوطين في  بين 
ما  على  المقبل،  فبراير  في  »ســوبــربــول«  األميركية 
لهذا  الرئيسي  الراعي  ميوزيك«،  »أبل  شركة  أعلنت 
مالي  وتأثير  كاسحة  بجماهيرية  يحظى  الذي  العرض 

هائل.
ستكون  ريهانا  تويتر:  على  ميوزيك«  »آبــل  وكتبت 
على المسرح يوم 12 فبراير 2023  في والية أريزونا 
األميركية،  القدم  كرة  لبطولة  النهائية  المباراة  خالل 
الواليات  في  للمشاهدين  استقطاباً  األكثر  الحدث 

المتحدة.
ريهانا على وسائل  الحساب صورة نشرتها  وشارك 

التواصل االجتماعي وهي تحمل كرة على يديها.

ريهانــــــا 
نجمة »سوبربول« األميركية

فيكتوريا
و»إعالن حب« في »موضة باريس«

باريس )أ ف ب( 

انطلق أسبوع الموضة في باريس بعرض ألحد تالمذة 
أول  خطفت  فيما  جوتييه،  بول  جان  الشهير  المصمم 
الحدث  هذا  في  بيكهام  فيكتوريا  للبريطانية  مشاركة 

الفرنسي اهتمام المتابعين.
وركز اليوم األول من الحدث على المصممين الشباب، 
وصيف  ربيع  لتشكيلة  النسائية  للمالبس  عــرض  عبر 
2023 تضمن مجموعة المصمم فيكتور وينسانتو، وهو 
راقص سابق تدرب على يد جوتييه قبل أن يطلق عالمته 

التجارية في 2020.
حب«  ــالن  »إعـ هــي  مجموعته  إن  وينسانتو:  وقـــال 
الشباب.  المصممين  زمــالئــه  أفــكــار  مــن  ومستوحاة 
وأشار، إلى أن الناس حالياً يبحثون عن »اإلبداع والحرية 

والجنون والفكاهة« في مالبسهم.

غمرت المياه شوارع ومنازل ومزارع جزيرة لوزون ذات الكثافة السكانية العالية 
بالفلبين، بعدما ضربها اإلعصار نورو، مصحوبا برياح عاتية وأمطار شديدة الغزارة، 

وأجلت السلطات المحلية 74  ألف شخص من المناطق المتضررة. )رويترز(

ألول مرة في التاريخ

ناســـــــا تغـــــــــير 
مسار كويكب

مهمة تاريخية في الفضاء أعلنت تفاصيلها وكالة 
الفضاء األميركية »ناسا«: المركبة الفضائية 
»DART« تصطدم عمدًا، وعلى طريقة أفالم 
الخيال العلمي، بالكويكب ديمورفوس وتغير 

مساره، على بعد حوالي 7 ماليين ميل من األرض، 
في اختبار عملي لقدرة البشر على منع األجسام 

الكونية من تدمير الحياة على كوكبهم.
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