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اإلمارات
مودة وجوار وتاريخ مشتركوُعمــــــان

مسقط )وام(

رئيس  نهيان،  آل  ــد  زاي بــن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  عقد 
الدولة، حفظه اهلل، وصاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق بن 
مباحثات رسمية  الشقيقة، جلسة  ُعمان  آل سعيد، سلطان  تيمور 
وبحث  مسقط.  الُعمانية  العاصمة  في  العامر  العلم  قصر  في 
الجانبان، خالل الجلسة، العالقات التي تجمع البلدين الشقيقين، 
والعمل  والتنسيق  التعاون  من  أرحــب  آفــاق  إلى  تطويرها  وسبل 
المشترك في جميع المجاالت، بما يحقق مصالحهما، ويسهم في 
تعزيز التنمية واالزدهار لشعبيهما، انطالقاً من العالقات األخوية 
القربى  ووشائج  المحبة  وروابط  البلدين  بين  الراسخة  التاريخية 
رحب  الجلسة،  مستهل  وفــي  الشقيقين.  شعبيهما  تجمع  التي 
الشيخ محمد  السمو  بصاحب  بن طارق  هيثم  السلطان  جاللة 
سعادته  عن  معرباً  له،  المرافق  والوفد  نهيان  آل  زايد  بن 
التي  المتميزة  األخوية  بالعالقات  واعتزازه  اللقاء  بهذا 

الشقيقين.  والشعبين  البلدين  تجمع 
بن  محمد  الشيخ  السمو  أعرب صاحب  جانبه،  من 
السلطنة  بزيارة  البالغة  سعادته  عن  نهيان  آل  زايــد 
سلطان  طــارق،  بن  هيثم  السلطان  جاللة  أخيه  ولقاء 
اللذين  الضيافة  وكرم  االستقبال  حفاوة  مقدراً  ُعمان، 
حظي بهما والوفد المرافق له، متمنياً للسلطنة وشعبها 

الشقيق كل خير ونماء وتقدم. 
المشترك  والتنسيق  التعاون  تعزيز  الجانبان  وبحث 
والــتــجــاريــة  االقــتــصــاديــة  الــمــجــاالت  مختلف  فــي 
إلى  ودفعها  والتنموية،  والثقافية  واالستثمارية 
الــبــلــديــن ويحقق  تــطــلــعــات  يــلــبــي  بــمــا  األمــــام 

وجاللة  سموه  وناقش  المستدامة.  التنمية  إلى  أهدافهما 
التطورات الخليجية والعربية والدولية،  سلطان ُعمان مجمل 
جلسة  انتهاء  وبعد  المشترك.  االهــتــمــام  محل  والقضايا 
السمو  صاحب  عقد  الجانبين،  بين  الرسمية  المباحثات 
الدولة، حفظه اهلل،  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  الشيخ محمد 
ُعمان  سلطان  طــارق،  بن  هيثم  السلطان  الجاللة  وصاحب 

خاصة.  ثنائية  جلسة  الشقيقة، 
نهيان،  آل  زايــد  بــن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وأكــد 
الراسخة  التاريخية  العالقات  أن  اهلل،  الدولة، حفظه  رئيس 
بين دولة اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة ُعمان الشقيقة، 
وثقافي  اجتماعي  نسيج  في  تمتد  فهي  الخاص،  طابعها  لها 
الطيبة  والجيرة  العميقة  األخوة  أواصر  إلى  وتستند  واحد، 
ومتنوعة  كبيرة  قاعدة  بجانب  واألســري،  العائلي  والتداخل 
وثرية من المصالح المشتركة. وأعرب سموه، في تصريح له 
البلد  هذا  بزيارة  عن سعادته  السلطنة،  إلى  زيارته  بمناسبة 
اإلماراتيين  قلوب  في  خاصة  بمكانة  يحظى  الــذي  العزيز 

وشعباً.  قيادة 
شأنه  من  ما  كل  مع  تعمل  اإلمــارات  دولة  أن  سموه  وأكد 
المشترك،  العربي  والعمل  الخليجي  العمل  منظومة  تقوية 
سلطنة  مقدمتهم  وفــي  أشقائها،  مع  العمل  على  وحريصة 
ُعمان في هذا الخصوص. وعّبر صاحب السمو رئيس الدولة 
جاللة  أخيه  مع  المشترك  العمل  من  مزيٍد  إلى  تطلعه  عن 
أسس  تعزيز  أجل  من  المقبلة  الفترة  خالل  ُعمان  سلطان 
لمصلحة شعوبها  منطقتنا  واالزدهار في  واالستقرار  السالم 

والرخاء. التنمية  نحو  وتطلعاتها 

بحثا العالقات األخوية والتطورات في المنطقة

 رئيس الدولة وسلطان ُعمان: تعزيز التنمية واالزدهار 

محمد بن زايد: 
ُعمان تحظى بمكانة خاصة 
في قلــــــوب اإلمـــــاراتيـــين

هيثم بن طارق: 
نعتز بالعالقــــات األخـــوية 
المتمـــــيزة بيـــــن البلــــــدين

رئيس الدولــــــة 
وسلطان ُعمان 

يتبادالن األوسمة 
والهدايا

محمــــــد بن زايــــــــــد 
وهيثـــــم بن طارق 
يعقــــدان جلســــة 

ثنائيـــة خاصـــــة 

مراسم رسمية واحتفاء شعبي ُعماني في استقبال رئيس الدولة    ــ   طائرات حربية تابعة للسالح السلطاني ترافق طائرة رئيـس الدولة
مئات من الخيالة والحرس السلطــــــاني يرافقـــــــــون محمد بن زايــــد     ــ  فرق شعبية ُعمانية تقدم أهازيجهــــــــا الشعبيـــة ولوحـــــاتها الفنيـــــة
الحشود من أبنـــــــــاء ُعمــــــان الشقيقـــــة يصطّفون لتحــــــية ســـمـــــــوه    ــ  المدفعيــــــــة تطلـــــــق 21 طلقة ترحيبـــــــًا بزيـــارة سمــــــــــوه للسلطنــــــة 

احتفاالت شعبية بزيارة 
رئيس الدولة إلى ُعمان

21-03 صفحات خاصة

اإلمارات وُعمان.. نهج تنموي
مباحثات إماراتية ُعمانية مثمرة تبني أسساً متينة لحاضر نهضوي 
ومستقبل مزدهر، وحفاوة استقبال رسمي وشعبي تؤكد المكانة 
الخاصة لقيادتي البلدين في قلوب اإلماراتيين والُعمانيين، وشراكة 
وتثري  الجوار  حسن  وتعمق  والمحبة  األخــوة  عرى  توثق  ثنائية 
والتنسيق  التواصل  نهج  ترسخ  كما  المشتركة،  المصالح  قاعدة 

والتعاون لتحقيق تطلعات شعبي البلدين نحو التقدم واالزدهار.
مباحثات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة »حفظه اهلل« وسلطان ُعمان هيثم بن طارق، خالل زيارة 
الدولة التي يقوم بها سموه إلى مسقط، تنتقل بالعمل المشترك 
بين البلدين إلى آفاق أرحب ومجاالت أوسع، وتمهد الطرق لتوسيع 
الفرص  إلــى  مستندة  القائمة،  االقتصادية  العالقات  منظومة 
على  وحرصهما  البلدين  كال  لدى  المتوافرة  المهمة  والمقومات 
تقوية منظومة العمل الخليجي والعمل العربي المشترك، وتعزيز 

أسس األمن واالستقرار والنماء والتقدم في المنطقة.
نسيج  الشقيقين،  وشعبيهما  وقيادتيهما  البلدين  يجمع  ما 
اجتماعي وثقافي واحد، وروابط قائمة على المحبة واالحترام، 
دائم نحو  التنمية واالستقرار، وسعي جاد  تنشد  ورؤية مشتركة 
االقتصادية  المجاالت  مختلف  فــي  الثنائية  العالقات  تعزيز 
يؤكد خصوصية  الذي  األمر  والثقافية،  واالستثمارية  والتجارية 
هذه الروابط والعالقات، ويعطي دفعة قوية للمضي على النهج 

ذاته لتحقيق أهداف البلدين بالتنمية المستدامة.
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اإلمارات

رئيس الدولــــــة ونائبــــه
يهنئان رئيس تركمانستان بذكرى استقالل بالده

أبوظبي )وام(

 بعث صاحب السمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان، رئيس 

الدولة، حفظه الله، برقية 

تهنئة إلى فخامة سردار بيردي 

محمدوف، رئيس تركمانستان، 

بمناسبة ذكرى استقالل بالده. 

كما بعث صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم، 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 

برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة 

الرئيس سردار بيردي محمدوف.

استقبل وفد مجموعة »في بي أس للرعاية الصحية«خالل اجتماعه برئاسة سلطان بن محمد بن سلطان 

عمار النعيمي: توفير خدمات طبية نوعية»تنفيذي الشارقة« يطلع على مشروعات تنموية 

الشارقة )وام( 

بن  سلطان  الشيخ  سمو  ــرأس  تـ
ولي  القاسمي  سلطان  بــن  محمد 
رئيس  الشارقة،  حاكم  ونائب  عهد 
أمــس،  صباح  التنفيذي،  المجلس 
بن  سلطان  الشيخ  سمو  وبحضور 
نائب  القاسمي  سلطان  بــن  أحمد 
حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، 
في  عقد  الـــذي  المجلس  اجــتــمــاع 
مكتب سمو الحاكم. ناقش المجلس 
المدرجة  الــمــوضــوعــات  مــن  جملة 
على جدول أعماله والمعنية بتطوير 
الشارقة  إمارة  في  الحكومي  العمل 

التنموية،  الــمــشــروعــات  ومــتــابــعــة 
في  تصب  التي  ــقــرارات  ال واتــخــاذ 
المجلس  واطــلــع  اإلمـــارة.  مصلحة 
عــلــى تــقــريــر مــســتــجــدات مــشــروع 
نظام الصرف الصحي المتكامل في 
العمل  سير  وتضمن  مويلح،  منطقة 
أعمال  تنفيذ  الجاري  المواقع  في 
إنجاز  عــن  وكشف  فيها  الــمــشــروع 
الصرف  شبكة  مــن  المائة   فــي   82 

الصحي بطول 48 كيلومتراً.
ــر إنـــجـــاز خط  ــقــري ــت وتــضــمــن ال
الضخ الرئيسي الواصل بين محطة 
 10 بطول  المعالجة  ومحطة  الضخ 
المائة   في  وإنــجــاز  82  كيلومترات 

المائة   في  و 52  الضخ  محطة  من 
مـــن مــحــطــة الــمــعــالــجــة. وشــمــل 
التي  التوصيات  من  عــدداً  التقرير 
دراستها  على  بالعمل  المجلس  وجه 
المعنية  ــجــهــات  ال مـــع  بــالــتــنــســيــق 
ــى تــنــفــيــذ األعــمــال  ــرص عــل ــحـ والـ
الــمــتــبــقــيــة مـــن الـــمـــشـــروع، بــمــا ال 
والسكان  المباني  مالك  على  يؤثر 
واألنشطة االقتصادية في المنطقة. 
وناقش المجلس عدداً من مقترحات 
بتطوير  المتعلقة  الــنــفــط  مجلس 
الطاقة،  لقطاع  التشريعية  البنية 
التحتية  الــبــنــيــة  ــة  ســالم ــز  ــعــزي وت

للمنشآت البترولية وخطوط الغاز.

عجمان )وام(

بن  عــمــار  الــشــيــخ  ســمــو  استقبل 
عجمان  عهد  ولــي  النعيمي  حميد 
بديوان  التنفيذي  المجلس  رئيس 
الــدكــتــور شمشير  ــس،  أمـ الــحــاكــم، 
مجلس  ورئــيــس  المؤسس  فاياليل 
لمجموعة  المنتدب  والعضو  اإلدارة 
الصحية«  لــلــرعــايــة  أس  بــي  ــي  »فـ

والوفد المرافق له. 
وبارك سموه،  خالل اللقاء، اتفاقية 
التعاون الطبي بين مستشفى عجمان 
التخصصي العام ومستشفى برجيل 
وتشغيل  إلدارة  وذلــك  التخصصي، 
مستشفى عجمان التخصصي العام، 
العالمية  الممارسات  ألفضل  وفقاً 
مستشفيات  وتــشــغــيــل  إدارة  فـــي 
خدماته  وتطوير  الــخــاص  القطاع 
لــتــقــديــم خـــدمـــات طبية  وتــأهــيــلــه 
متميزة وذات جودة عالية. وأكد سمو 
ولي عهد عجمان، أن إمارة عجمان 
لتوفير خدمات  كبيراً  اهتماماً  تولي 
إمارة  لسكان  ونوعية  متقدمة  طبية 
ومقيمين،  مــواطــنــيــن  مــن  عــجــمــان 
موضحاً أن الدافع األساس وراء هذا 
على  تعقد  التي  والشراكات  التعاون 
تحقيق رضا  الطبي  القطاع  مستوى 
وتعزيز  الخبرات  وتــبــادل  المرضى 
في  العاملين  كفاءة  ورفــع  القدرات، 
وهذا  ــارة،  اإلم في  الصحي  القطاع 
كله بفضل المتابعة والدعم المستمر 
من صاحب السمو الشيخ حميد بن 
راشد النعيمي عضو المجلس األعلى 

حاكم عجمان. 
وأعرب سموه عن تقديره للقائمين 
للرعاية  أس  بي  »في  على مجموعة 
التوفيق  للجانبين  متمنياً  الصحية«، 
من  ممكنة  استفادة  أقصى  وتحقيق 

هذا التعاون المشترك. 

شمشير  الدكتور  ثمن  جانبه،  من 
عهد  ــي  ول سمو  استقبال  فاياليل 
عجمان لوفد مجموعة »في بي أس 
للرعاية الصحية« واهتمامه باالطالع 
على مشاريعها وبرامجها ومبادراتها 
سعادتهم  عــن  مــعــبــراً  الــمــتــنــوعــة، 
إمارة  سكان  لخدمة  االتفاقية  بهذه 
مستويات  أعــلــى  وتــوفــيــر  عــجــمــان، 
وتمنى  المتقدمة،  الصحية  الرعاية 
أهدافها  الــشــراكــة  هــذه  تحقق  أن 
الموقعة  االتفاقية  ونصت  المرجوة. 
وتشغيل  إدارة  على  الطرفين  بين 
على  التخصصي  عجمان  مستشفى 
استمرارية  وضمان  تجارية،  أســس 
تقديم خدمات صحية وفقاً ألفضل 
ــمــمــارســات الــطــبــيــة واإلداريــــــة،  ال
الحديثة  الصحية  الخدمات  وتقديم 
المستشفى  فــي  التشغيلي  واألداء 
ــجــودة عــالــيــة، وذلـــك بــاســتــخــدام  ب
والمهارات  والخبرة  المعرفة  كامل 
الحالي  المستشفى  وتطوير  الفنية 

بالتخصصات  ــاء  ــق االرت خــالل  مــن 
وإنشاء  حالياً،  به  الموجودة  الطبية 
وتــزويــد  جــديــدة  طبية  تخصصات 
واألجهزة  المؤهلة  الطبية  الــكــوادر 
وتطوير  وتأهيل  الطبية،  واألدوات 
الصحية  الــرعــايــة  مقدمي  قـــدرات 
الجدير  المستشفى.   في  العاملين 
بــرجــيــل  مــســتــشــفــى  أن  ــر  ــذكـ ــالـ بـ
مجموعة  مـــن  ــزء  جــ الــتــخــصــصــي 
على  تعمل  الــتــي  القابضة  برجيل 
مستشفى   39 مــن  شــبــكــة  تشغيل 
العربية  اإلمــارات  في  طبياً  ومركزاً 

المتحدة وُعمان.
بن  راشـــد  الشيخ  الــلــقــاء،  حضر 
البلدية  دائرة  رئيس  النعيمي  حميد 
المهيري  عبيد  ومروان  والتخطيط، 
االتحادي،  الوطني  المجلس  عضو 
ــرة  ومـــروان آل علي مــديــر عــام دائ
محمد  ويــوســف  بعجمان،  المالية 
النعيمي مدير عام دائرة التشريفات 

والضيافة.

عمار النعيمي خالل استقبال الوفد )وام(سلطان بن محمد بن سلطان مترئسًا االجتماع بحضور سلطان بن أحمد )وام(

عجمان )وام(

 قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، واجب العزاء 
إلى خالد إبراهيم محمد املرزوقي وإخوانه بوفاة املغفور لها شقيقتهم منى 
إبراهيم محمد املرزوقي، وإلى أسرة وعائلة املرزوقي الكرام، وذلك مبجلس 

األمني مبنطقة مشيرف يف عجمان. 
وأعرب سموه - خالل زيارته مجلس العزاء - عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته ألسرة الفقيدة وذويها، سائاًل املولى العلي القدير أن يتغمدها 
بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها 

الصبر والسلوان. قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ عبدالعزيز بن 
حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد 

النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ويوسف النعيمي مدير عام دائرة 
التشريفات والضيافة.

ولي عهد عجمان يعزي
بوفاة منى إبراهيم المرزوقي

»اإلمارات الصحية« تؤكد على تطوير العمل الصيدلي

دبي )االتحاد(

نــظــمــت مـــؤســـســـة اإلمـــــــارات 
لـــلـــخـــدمـــات الــصــحــيــة فــعــالــيــة 
الصيدلي  يــوم  بمناسبة  احتفالية 
الضوء  تسليط  بــهــدف  الــعــالــمــي؛ 
وتقدير  وتكريمهم  إنجازاتهم  على 
في  يقدمونه  الذي  اإليجابي  األثر 
ولرفع  الصحية،  الــرعــايــة  مــجــال 
الصيادلة  لــدى  المعرفة  مستوى 
الخدمات  لتحسين  منشآتها،  في 
ــمــرضــى ومــقــدمــي  ــل الــمــقــدمــة ل
ــة اآلخـــريـــن.  ــصــحــي ــة ال ــايـ ــرعـ الـ
بكلمة  أعمالها  الفعالية  واستهلت 
النقبي  اهلل  عبد  الدكتور  ألقاها 
الخدمات  لقطاع  التنفيذي  المدير 

الصحية المساندة باإلنابة، ثمن من 
خاللها الجهود الكبيرة التي يبذلها 
ودورهم  الــدواء،  وصّناع  الصيادلة 
خدمات  قطاع  تعزيز  في  الحيوي 
الصيدلة  وأثــر  الصحية،  الرعاية 
والصيادلة في رفد القطاع بأحدث 
وتحضير  صناعة  إليه  توصلت  ما 
ــال: »فـــي الــخــامــس  ــ األدويــــــة. وقـ
والعشرين من سبتمبر من كل عام، 
الصيدلي  بيوم  المجتمعات  تحتفل 
تخصيص  ــم  تـ ــث  حــي الــعــالــمــي، 
بالصيادلة  لالحتفال  الــيــوم  هــذا 
نظم  في  الحيوي  دورهــم  وتقدير 
أهميتهم  وإبراز  الصحية،  الرعاية 
والصحي  اآلمـــن  االســتــخــدام  فــي 

للمستحضرات الدوائية«.

االحتفال بالصيادلة تقديرًا 
لدورهم في الرعاية 

الصحية
 

عبدهللا النقبي

سفير اإلمارات يقدم أوراق
اعتماده لرئيس بوليفيا

الباز )وام(

قدم محمد عبد اهلل الشامسي، سفير دولة اإلمارات لدى جمهورية 
بيرو، أوراق اعتماده إلى فخامة لويس آرسى كاتاكورا رئيس دولة بوليفيا 
بوليفيا،  لدى  للدولة  العادة  فوق  مقيم  غير  سفيراً  القوميات،  متعددة 
البوليفية  العاصمة  في  الرئاسي  القصر  شهدها  مراسم  خالل  وذلك 

الباز. 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  تحيات  الشامسي  السفير  ونقل 
الشيخ  السمو  وصاحب  اهلل،  حفظه  الــدولــة،  رئيس  نهيان  آل  زايــد 
الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
بالمزيد  لبالده وشعبه  وتمنياتهما  إلى فخامته  رعاه اهلل،  دبي،  حاكم 
بوليفيا  دولة  رئيس  فخامة  حمل  جانبه،  من  واالزدهــار.  التقدم  من 
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  إلى  تحياته  السفير  القوميات  متعددة 
الشيخ  السمو  الدولة، حفظه اهلل، وصاحب  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
حاكم دبي، رعاه اهلل، وتمنياته لدولة اإلمارات حكومة وشعباً بالمزيد 

من التطور والنماء.

»الصحة« تعزز جهود تحقيق االستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031

لوكيل  الــرنــد  حسين  الــدكــتــور  ــال  ق
الــمــســاعــد لــقــطــاع الــصــحــة الــعــامــة 
تحقيق  »إن  االفــتــتــاحــيــة:  كلمته  فــي 
في  والمقيمين  المواطنين  رفــاهــيــة 
حياتهم  جــودة  وتعزيز  اإلمـــارات  دولــة 
قصوى،  وطنية  أولوية  تــزال  وال  كانت 
أعلى  تحقيق  في  يكمن طموحنا  حيث 
والرفاهية  الصحية  للخدمات  مستوى 
والبيئية  واالقــتــصــاديــة  االجــتــمــاعــيــة 
جميع  تهدف  لذلك  والمجتمع،  للفرد 
ضمان  إلــى  المعنية  الحكومية  األطــر 
وأســرة  فــرد  لكل  أفضل  صحية  حياة 
رؤية  مع  يتماشى  بما  المجتمع،  داخل 
تهدف  والتي   ،2071 اإلمـــارات  مئوية 
إلى تحقيق عدة مستهدفات، أهمها أن 
تكون دولة اإلمارات أفضل وأسعد دولة 

في العالم«.

ــارات  ــ ــاف الـــرنـــد: »تــعــد اإلم وأضــ
الــرائــدة في وضع  الــدول األولــى  من 
وجــودة  للسعادة  وطنية  استراتيجية 
أطلقت   2016 ــام  عـ فــفــي  ــاة،  ــحــي ال
للسعادة  الــوطــنــي  الــبــرنــامــج  الــدولــة 
إطالق  أعقبها  والتي  الحياة،  وجودة 
الحياة  لجودة  الوطنية  االستراتيجية 
الدولة  وتلتزم   ،2019 عام  في   2031
على  المستمر  بالعمل  وحكومًة  قيادًة 
وجودة  الرفاهية  معايير  أعلى  تحقيق 
الخامسة  الــــدورة  فــخــالل  الــحــيــاة. 
العالمية  الصحة  لجمعية  والسبعين 
مايو  بشهر  جنيف  في  عقدت  والتي 
تقدمت  قــرار  اعتماد  تــم  الــمــاضــي، 
إطــار عمل  لوضع  اإلمــارات  دولــة  به 
الحياة  جــودة  لتحقيق  وخطة  شامل 

الصحية«.  

دبي )االتحاد(

ضمن جهودها لتحقيق 

أهداف االستراتيجية الوطنية 

لجودة الحياة 2031، نظمت 

وزارة الصحة ووقاية المجتمع 

في متحف المستقبل 

بدبي جلسة نقاشية بعنوان 

»أفضل الممارسات لمواجهة 

تحديات األمراض غير السارية 

في الدولة والمنطقة«، 

بالتعاون مع شركة »فياتريس« 

العالمية للرعاية الصحية.

 اعتماد قرار تقدمت به  
اإلمارات لوضع إطار عمل 

شامل وخطة لتحقيق جودة 
الحياة الصحية

حسين الرند
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محمـد بن زايــد وهيثـــم بن طـــارق: 

أسس راسخة للمستقبل
إرادة مشتركـة لدفع عالقات البلدين إلى آفاق أرحب 

يعرب عن اعتزازه بالعالقات 
األخوية المتميزة بين البلدين 

والشعبين الشقيقين

عـــــالقــــاتنـــــــا تاريخيــــــــــة.. 
ونتطلع لمزيد من العمل 

المشترك

احتفاء رسمي وشعبي.. والمدفعية تطلق 21 طلقة والخيالة السلطانية ترافق موكب رئيس الدولة 

سلطان ُعمان  محمد بن زايد: 

)تصــــويـــــر: راشد المنصوري ومحمد الحمادي 
وعيسى الحمادي وعبداهلل النيادي وريان كارتر(

محمد بن زايد يتقلــــــــــد وســــــــــــــام  »آل سعيـــــــــــــد«.. وهيثـــــــم بن طـــــــارق يتقّلــــــــــد »وســـــــــــــام زايــــــــــــــــد« 
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رئيس الدولة 
وسلطان ُعمان 
يبحثان العالقات األخوية وتطورات المنطقة

مسقط )وام( 

نهيان،  آل  زايــد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  عقد 
رئيس الدولة، حفظه اهلل، وصاحب الجاللة السلطان هيثم 
بن طارق، سلطان ُعمان الشقيقة، جلسة مباحثات رسمية 

في قصر العلم العامر في العاصمة الُعمانية مسقط. 
تجمع  التي  العالقات  الجلسة،  خالل  الجانبان،  وبحث 
من  أرحــب  آفــاق  إلى  تطويرها  وسبل  الشقيقين،  البلدين 
المجاالت،  جميع  في  المشترك  والعمل  والتنسيق  التعاون 
بما يحقق مصالحهما، ويسهم في تعزيز التنمية واالزدهار 
التاريخية  األخــويــة  الــعــالقــات  مــن  انــطــالقــاً  لشعبيهما، 
الراسخة بين البلدين، وروابط المحبة ووشائج القربى التي 

تجمع شعبيهما الشقيقين. 
بن  هيثم  السلطان  جاللة  رحب  الجلسة،  مستهل  وفي 
نهيان  آل  زايــد  بن  محمد  الشيخ  السمو  بصاحب  طــارق 
واعتزازه  اللقاء،  بهذا  عن سعادته  معرباً  المرافق،  والوفد 
بالعالقات األخوية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين 

الشقيقين. 
من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
أخيه  ولقاء  السلطنة  بزيارة  البالغة  سعادته  عن  نهيان  آل 
مقدراً  ُعمان،  سلطان  طــارق،  بن  هيثم  السلطان  جاللة 
حفاوة االستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد 
ونماء  خير  كل  الشقيق  وشعبها  للسلطنة  متمنياً  المرافق، 

وتقدم.
نهيان،  آل  زايــد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وقــال صاحب 
في تغريدة على حساب سموه الرسمي على »تويتر«، أمس: 
»في أجواء من األخوة والتفاهم.. أجريت اليوم في سلطنة 
هيثم  السلطان  أخي  مع  مثمرة  مباحثات  الشقيقة،  ُعمان 
واإلرادة  بلدينا  بين  العالقات  عّبرت عن عمق  بن طارق.. 
المشتركة لدفعها إلى األمام في مختلف المجاالت بما يعود 

بالخير والنماء على شعبينا الشقيقين«.
في  المشترك  والتنسيق  التعاون  تعزيز  الجانبان  وبحث 
واالستثمارية  والتجارية  االقتصادية  المجاالت  مختلف 
تطلعات  يلبي  بما  األمام،  إلى  ودفعها  والتنموية  والثقافية 

البلدين، ويحقق أهدافهما إلى التنمية المستدامة. 
التطورات  مجمل  ُعمان  سلطان  وجاللة  سموه  وناقش 
االهتمام  محل  والقضايا  والــدولــيــة  والعربية  الخليجية 

المشترك. 
الجانبين،  بين  الرسمية  المباحثات  جلسة  انتهاء  وبعد 
عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس 

بن  هيثم  السلطان  الجاللة  وصاحب  اهلل،  حفظه  الدولة، 
طارق، سلطان ُعمان الشقيقة، جلسة ثنائية خاصة. 

حضر جلسة المباحثات، الوفد المرافق لصاحب السمو 
رئيس الدولة الذي يضم كاًل من: سمو الشيخ هزاع بن زايد 
أبوظبي،  إلمارة  التنفيذي  المجلس  رئيس  نائب  نهيان،  آل 
وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس 
زايد  بن  الشيخ حامد  الرئاسة، وسمو  ديوان  وزير  الوزراء 
آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي، وسمو 
الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ 
الشؤون  مستشار  نهيان،  آل  طحنون  بن  حمد  بن  محمد 
الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي سهيل بن محمد فرج 
ومعالي  التحتية،  والبنية  الطاقة  وزير  المزروعي،  فارس 
أنور بن  الدكتور  المرر، وزير دولة، ومعالي  خليفة شاهين 
السمو  لصاحب  الدبلوماسي  المستشار  قرقاش،  محمد 
رئيس الدولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، نائب األمين 
العام للمجلس األعلى لألمن الوطني، ومعالي جبر محمد 
سلطان  ومحمد  الرئاسة،  ديوان  في  دولة  وزير  السويدي، 
السويدي، سفير الدولة لدى سلطنة ُعمان، ومحمد حسن 
السويدي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة، واللواء الركن 
لصاحب  العسكري  المرافق  الهاملي،  جمعة  راشد  خليفة 

السمو رئيس الدولة.
الُعماني،  الجانب  مــن  المباحثات  جلسة  حضر  فيما 
نائب  سعيد،  آل  محمود  بن  فهد  السيد  السمو  صاحب 
السمو  وصاحب  الـــوزراء،  مجلس  لشؤون  ــوزراء  الـ رئيس 
الـــوزراء  رئيس  نائب  سعيد،  آل  طــارق  بــن  أسعد  السيد 
لشؤون العالقات والتعاون الدولي، الممثل الخاص لجاللة 
آل  طــارق  بــن  شهاب  السيد  السمو  وصــاحــب  السلطان، 
سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وصاحب السمو 
لجاللة  الخاص  المبعوث  آل سعيد،  فهر  بن  فاتك  السيد 
آل  هيثم  بن  يــزن  ذي  السيد  السمو  وصاحب  السلطان، 
السيد  ومعالي  والشباب،  والرياضة  الثقافة  وزير  سعيد، 
خالد بن هالل البوسعيدي، وزير ديوان البالط السلطاني، 
رئيس بعثة الشرف، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد 
النعماني، وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد حمود بن 
فيصل البوسعيدي، وزير الداخلية، ومعالي السيد بدر بن 
حمد البوسعيدي، وزير الخارجية، ومعالي سلطان بن سالم 
سعيد  بن  حمد  الدكتور  ومعالي  المالية،  وزيــر  الحبسي، 
العوفي، رئيس المكتب الخاص، ومعالي المهندس سعيد بن 
حمود المعولي، وزير النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات، 
الطاقة  وزيــر  العوفي،  ناصر  بن  سالم  المهندس  ومعالي 

محمد بن زايد يصافح هيثم بن طارق لدى وصوله إلى العاصمة مسقط  رئيس الدولة لدى وصوله إلى العاصمة مسقط وهيثم بن طارق في مقدمة مستقبليه

رئيس الدولة لدى وصوله إلى المطار السلطاني الخاص في مسقط وسلطان ُعمان في مقدمة مستقبليه بحضور هزاع بن زايد

محمد بن زايد : مباحثات مثمرة مع أخي السلطان هيثم بن طارق .. عّبرت عن عمق العالقات بين بلدينارئيـــــس الدولــــــــــة يعــــــــرب عن سعـــــــادتـــــــه البالغــــــة بزيـــــــــارة ُعمـــــــان ولقاء السلطــــــان هيثــــــم بـــن طــــــارق 

البوسعيدي،  هالل  بن  أحمد  السيد  والدكتور  والمعادن، 
العربية  اإلمــارات  دولة  لدى  المعتمد  ُعمان  سلطنة  سفير 

المتحدة.
نهيان،  آل  زايــد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وكــان صاحب 
العاصمة  إلى  أمس  وصل  قد  اهلل،  حفظه  الدولة،  رئيس 
تستمر  الشقيقة  ُعمان  إلى سلطنة  دولة  زيارة  مسقط في 
يومين تلبية لدعوة من أخيه صاحب الجاللة السلطان هيثم 

بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطان ُعمان الشقيقة. 
وكان صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور 
آل سعيد في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله المطار 

السلطاني الخاص في مسقط. 
وكانت طائرات حربية تابعة للسالح السلطاني قد رافقت 
أجــواء  دخولها  لــدى  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  طائرة 

السلطنة احتفاء بقدوم سموه. 
الجانبان  تــبــادل  الــمــطــار،  فــي  قصيرة  اســتــراحــة  وفــي 
األحاديث األخوية الودية التي تعبر عن عمق العالقات التي 

تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين. 
آل  زايــد  بن  الشيخ هــزاع  رافــق سموه وفــد يضم، سمو 
أبوظبي،  إلمــارة  التنفيذي  المجلس  رئيس  نائب  نهيان، 
وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس 
زايد  الشيخ حامد بن  الرئاسة، وسمو  الــوزراء وزير ديوان 
أبوظبي، وسمو  التنفيذي إلمارة  المجلس  نهيان، عضو  آل 
الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ 
الشؤون  مستشار  نهيان،  آل  طحنون  بن  حمد  بن  محمد 
الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي سهيل بن محمد فرج 
ومعالي  التحتية،  والبنية  الطاقة  وزيــر  المزروعي،  فــارس 
بن  أنور  الدكتور  ومعالي  دولة،  وزير  المرر،  خليفة شاهين 
السمو  لصاحب  الدبلوماسي  المستشار  قرقاش،  محمد 
رئيس الدولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، نائب األمين 
الوطني، ومعالي جبر محمد  للمجلس األعلى لألمن  العام 
سلطان  ومحمد  الرئاسة،  ديوان  في  دولة  وزير  السويدي، 
السويدي، سفير الدولة لدى سلطنة ُعمان، ومحمد حسن 
السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة القابضة، واللواء الركن 
لصاحب  العسكري  المرافق  الهاملي  جمعة  راشــد  خليفة 

السمو رئيس الدولة. 
بن  فهد  السيد  السمو  صاحب  االستقبال،  في  وكــان 
مجلس  لشؤون  ــوزراء  الـ رئيس  نائب  سعيد،  آل  محمود 
الوزراء، وصاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد، 
الدولي،  والتعاون  العالقات  لشؤون  ــوزراء  ال رئيس  نائب 
السيد  السمو  السلطان، وصاحب  الخاص لجاللة  الممثل 

لشؤون  الــوزراء  رئيس  نائب  سعيد،  آل  طــارق  بن  شهاب 
سعيد،  آل  فهر  بن  فاتك  السيد  السمو  وصاحب  الدفاع، 
السمو  وصــاحــب  السلطان،  لجاللة  الــخــاص  المبعوث 
السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، وزير الثقافة والرياضة 
والشباب، ومعالي السيد خالد بن هالل البوسعيدي، وزير 
ومعالي  الشرف،  بعثة  رئيس  السلطاني،  البالط  ديــوان 
المكتب  وزيــر  النعماني،  محمد  بن  سلطان  أول  الفريق 
البوسعيدي،  فيصل  بن  حمود  السيد  ومعالي  السلطاني، 
البوسعيدي،  حمد  بن  بدر  السيد  ومعالي  الداخلية،  وزير 
وزير  الحبسي،  سالم  بن  ومعالي سلطان  الخارجية،  وزير 
رئيس  العوفي،  سعيد  بن  حمد  الدكتور  ومعالي  المالية، 
حمود  بــن  سعيد  المهندس  ومــعــالــي  الــخــاص،  المكتب 
المعلومات،  وتقنية  واالتــصــاالت  النقل  ــر  وزي المعولي، 
الطاقة  وزير  العوفي،  ناصر  بن  سالم  المهندس  ومعالي 
البوسعيدي،  هالل  بن  أحمد  الدكتور  والسيد  والمعادن، 

سفير سلطنة ُعمان المعتمد لدى دولة اإلمارات.
وجرت لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
رئيس الدولة، حفظه اهلل، مراسم استقبال رسمية واحتفاء 
يرافقه  العامر  العلم  قصر  إلى  سموه  وصــول  لدى  شعبي 
آل  تيمور  بن  طــارق  بن  هيثم  السلطان  الجاللة  صاحب 

سعيد، سلطان ُعمان الشقيقة. 
وصوله  لدى  الدولة  رئيس  السمو  موكب صاحب  ورافق 
السلطانية  الخيالة  العامر مئات من  العلم  بوابة قصر  إلى 

والحرس السلطاني. 
أهازيجها  الُعمانية  الشعبية  الفرق  من  العديد  وقدمت 
الشعبية ولوحاتها الفنية وعروضها التراثية ابتهاجاً بزيارة 
اصطفت  حيث  كبير،  شعبي  باهتمام  حظيت  التي  سموه 
والتعبير  سموه  لتحية  الشقيقة  ُعمان  أبناء  من  الحشود 
البلدين  بأعالم  ملوحين  بالزيارة،  سعادتهم  عن  بحفاوة 
والمحبة  األخــوي  الترحيب  عبارات  ومرددين  الشقيقين، 

والمودة التي يكنونها لسموه ودولة اإلمارات وشعبها. 
ثم اصطحب جاللة السلطان هيثم بن طارق أخاه صاحب 
السمو رئيس الدولة إلى منصة الشرف، حيث ُعزف السالم 
وأطلقت  ُعمان،  وسلطنة  ــارات  اإلم دولــة  من  لكل  الوطني 

المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارة سموه للسلطنة.
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  تفقد صاحب  بعدها، 
السمو  صاحب  صافح  ثم  الــشــرف،  حــرس  من  ثلة  نهيان 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار مستقبليه، فيما صافح 
لصاحب  المرافق  الوفد  طــارق  بن  هيثم  السلطان  جاللة 

السمو رئيس الدولة.

محمد بن زايد وهيثم بن طارق خالل مباحثاتهما في قصر العلم بحضور هزاع بن زايد ومنصور بن زايد وحامد بن زايد وحمدان بن محمد بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون وعلي بن حماد الشامسي
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رئيس الدولة 
وسلطان ُعمان 
يبحثان العالقات األخوية وتطورات المنطقة

مسقط )وام( 

نهيان،  آل  زايــد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  عقد 
رئيس الدولة، حفظه اهلل، وصاحب الجاللة السلطان هيثم 
بن طارق، سلطان ُعمان الشقيقة، جلسة مباحثات رسمية 

في قصر العلم العامر في العاصمة الُعمانية مسقط. 
تجمع  التي  العالقات  الجلسة،  خالل  الجانبان،  وبحث 
من  أرحــب  آفــاق  إلى  تطويرها  وسبل  الشقيقين،  البلدين 
المجاالت،  جميع  في  المشترك  والعمل  والتنسيق  التعاون 
بما يحقق مصالحهما، ويسهم في تعزيز التنمية واالزدهار 
التاريخية  األخــويــة  الــعــالقــات  مــن  انــطــالقــاً  لشعبيهما، 
الراسخة بين البلدين، وروابط المحبة ووشائج القربى التي 

تجمع شعبيهما الشقيقين. 
بن  هيثم  السلطان  جاللة  رحب  الجلسة،  مستهل  وفي 
نهيان  آل  زايــد  بن  محمد  الشيخ  السمو  بصاحب  طــارق 
واعتزازه  اللقاء،  بهذا  عن سعادته  معرباً  المرافق،  والوفد 
بالعالقات األخوية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين 

الشقيقين. 
من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
أخيه  ولقاء  السلطنة  بزيارة  البالغة  سعادته  عن  نهيان  آل 
مقدراً  ُعمان،  سلطان  طــارق،  بن  هيثم  السلطان  جاللة 
حفاوة االستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد 
ونماء  خير  كل  الشقيق  وشعبها  للسلطنة  متمنياً  المرافق، 

وتقدم.
نهيان،  آل  زايــد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وقــال صاحب 
في تغريدة على حساب سموه الرسمي على »تويتر«، أمس: 
»في أجواء من األخوة والتفاهم.. أجريت اليوم في سلطنة 
هيثم  السلطان  أخي  مع  مثمرة  مباحثات  الشقيقة،  ُعمان 
واإلرادة  بلدينا  بين  العالقات  عّبرت عن عمق  بن طارق.. 
المشتركة لدفعها إلى األمام في مختلف المجاالت بما يعود 

بالخير والنماء على شعبينا الشقيقين«.
في  المشترك  والتنسيق  التعاون  تعزيز  الجانبان  وبحث 
واالستثمارية  والتجارية  االقتصادية  المجاالت  مختلف 
تطلعات  يلبي  بما  األمام،  إلى  ودفعها  والتنموية  والثقافية 

البلدين، ويحقق أهدافهما إلى التنمية المستدامة. 
التطورات  مجمل  ُعمان  سلطان  وجاللة  سموه  وناقش 
االهتمام  محل  والقضايا  والــدولــيــة  والعربية  الخليجية 

المشترك. 
الجانبين،  بين  الرسمية  المباحثات  جلسة  انتهاء  وبعد 
عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس 

بن  هيثم  السلطان  الجاللة  وصاحب  اهلل،  حفظه  الدولة، 
طارق، سلطان ُعمان الشقيقة، جلسة ثنائية خاصة. 

حضر جلسة المباحثات، الوفد المرافق لصاحب السمو 
رئيس الدولة الذي يضم كاًل من: سمو الشيخ هزاع بن زايد 
أبوظبي،  إلمارة  التنفيذي  المجلس  رئيس  نائب  نهيان،  آل 
وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس 
زايد  بن  الشيخ حامد  الرئاسة، وسمو  ديوان  وزير  الوزراء 
آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي، وسمو 
الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ 
الشؤون  مستشار  نهيان،  آل  طحنون  بن  حمد  بن  محمد 
الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي سهيل بن محمد فرج 
ومعالي  التحتية،  والبنية  الطاقة  وزير  المزروعي،  فارس 
أنور بن  الدكتور  المرر، وزير دولة، ومعالي  خليفة شاهين 
السمو  لصاحب  الدبلوماسي  المستشار  قرقاش،  محمد 
رئيس الدولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، نائب األمين 
العام للمجلس األعلى لألمن الوطني، ومعالي جبر محمد 
سلطان  ومحمد  الرئاسة،  ديوان  في  دولة  وزير  السويدي، 
السويدي، سفير الدولة لدى سلطنة ُعمان، ومحمد حسن 
السويدي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة، واللواء الركن 
لصاحب  العسكري  المرافق  الهاملي،  جمعة  راشد  خليفة 

السمو رئيس الدولة.
الُعماني،  الجانب  مــن  المباحثات  جلسة  حضر  فيما 
نائب  سعيد،  آل  محمود  بن  فهد  السيد  السمو  صاحب 
السمو  وصاحب  الـــوزراء،  مجلس  لشؤون  ــوزراء  الـ رئيس 
الـــوزراء  رئيس  نائب  سعيد،  آل  طــارق  بــن  أسعد  السيد 
لشؤون العالقات والتعاون الدولي، الممثل الخاص لجاللة 
آل  طــارق  بــن  شهاب  السيد  السمو  وصــاحــب  السلطان، 
سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وصاحب السمو 
لجاللة  الخاص  المبعوث  آل سعيد،  فهر  بن  فاتك  السيد 
آل  هيثم  بن  يــزن  ذي  السيد  السمو  وصاحب  السلطان، 
السيد  ومعالي  والشباب،  والرياضة  الثقافة  وزير  سعيد، 
خالد بن هالل البوسعيدي، وزير ديوان البالط السلطاني، 
رئيس بعثة الشرف، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد 
النعماني، وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد حمود بن 
فيصل البوسعيدي، وزير الداخلية، ومعالي السيد بدر بن 
حمد البوسعيدي، وزير الخارجية، ومعالي سلطان بن سالم 
سعيد  بن  حمد  الدكتور  ومعالي  المالية،  وزيــر  الحبسي، 
العوفي، رئيس المكتب الخاص، ومعالي المهندس سعيد بن 
حمود المعولي، وزير النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات، 
الطاقة  وزيــر  العوفي،  ناصر  بن  سالم  المهندس  ومعالي 

محمد بن زايد يصافح هيثم بن طارق لدى وصوله إلى العاصمة مسقط  رئيس الدولة لدى وصوله إلى العاصمة مسقط وهيثم بن طارق في مقدمة مستقبليه

رئيس الدولة لدى وصوله إلى المطار السلطاني الخاص في مسقط وسلطان ُعمان في مقدمة مستقبليه بحضور هزاع بن زايد

محمد بن زايد : مباحثات مثمرة مع أخي السلطان هيثم بن طارق .. عّبرت عن عمق العالقات بين بلدينارئيـــــس الدولــــــــــة يعــــــــرب عن سعـــــــادتـــــــه البالغــــــة بزيـــــــــارة ُعمـــــــان ولقاء السلطــــــان هيثــــــم بـــن طــــــارق 

البوسعيدي،  هالل  بن  أحمد  السيد  والدكتور  والمعادن، 
العربية  اإلمــارات  دولة  لدى  المعتمد  ُعمان  سلطنة  سفير 

المتحدة.
نهيان،  آل  زايــد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وكــان صاحب 
العاصمة  إلى  أمس  وصل  قد  اهلل،  حفظه  الدولة،  رئيس 
تستمر  الشقيقة  ُعمان  إلى سلطنة  دولة  زيارة  مسقط في 
يومين تلبية لدعوة من أخيه صاحب الجاللة السلطان هيثم 

بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطان ُعمان الشقيقة. 
وكان صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور 
آل سعيد في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله المطار 

السلطاني الخاص في مسقط. 
وكانت طائرات حربية تابعة للسالح السلطاني قد رافقت 
أجــواء  دخولها  لــدى  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  طائرة 

السلطنة احتفاء بقدوم سموه. 
الجانبان  تــبــادل  الــمــطــار،  فــي  قصيرة  اســتــراحــة  وفــي 
األحاديث األخوية الودية التي تعبر عن عمق العالقات التي 

تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين. 
آل  زايــد  بن  الشيخ هــزاع  رافــق سموه وفــد يضم، سمو 
أبوظبي،  إلمــارة  التنفيذي  المجلس  رئيس  نائب  نهيان، 
وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس 
زايد  الشيخ حامد بن  الرئاسة، وسمو  الــوزراء وزير ديوان 
أبوظبي، وسمو  التنفيذي إلمارة  المجلس  نهيان، عضو  آل 
الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ 
الشؤون  مستشار  نهيان،  آل  طحنون  بن  حمد  بن  محمد 
الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي سهيل بن محمد فرج 
ومعالي  التحتية،  والبنية  الطاقة  وزيــر  المزروعي،  فــارس 
بن  أنور  الدكتور  ومعالي  دولة،  وزير  المرر،  خليفة شاهين 
السمو  لصاحب  الدبلوماسي  المستشار  قرقاش،  محمد 
رئيس الدولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، نائب األمين 
الوطني، ومعالي جبر محمد  للمجلس األعلى لألمن  العام 
سلطان  ومحمد  الرئاسة،  ديوان  في  دولة  وزير  السويدي، 
السويدي، سفير الدولة لدى سلطنة ُعمان، ومحمد حسن 
السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة القابضة، واللواء الركن 
لصاحب  العسكري  المرافق  الهاملي  جمعة  راشــد  خليفة 

السمو رئيس الدولة. 
بن  فهد  السيد  السمو  صاحب  االستقبال،  في  وكــان 
مجلس  لشؤون  ــوزراء  الـ رئيس  نائب  سعيد،  آل  محمود 
الوزراء، وصاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد، 
الدولي،  والتعاون  العالقات  لشؤون  ــوزراء  ال رئيس  نائب 
السيد  السمو  السلطان، وصاحب  الخاص لجاللة  الممثل 

لشؤون  الــوزراء  رئيس  نائب  سعيد،  آل  طــارق  بن  شهاب 
سعيد،  آل  فهر  بن  فاتك  السيد  السمو  وصاحب  الدفاع، 
السمو  وصــاحــب  السلطان،  لجاللة  الــخــاص  المبعوث 
السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، وزير الثقافة والرياضة 
والشباب، ومعالي السيد خالد بن هالل البوسعيدي، وزير 
ومعالي  الشرف،  بعثة  رئيس  السلطاني،  البالط  ديــوان 
المكتب  وزيــر  النعماني،  محمد  بن  سلطان  أول  الفريق 
البوسعيدي،  فيصل  بن  حمود  السيد  ومعالي  السلطاني، 
البوسعيدي،  حمد  بن  بدر  السيد  ومعالي  الداخلية،  وزير 
وزير  الحبسي،  سالم  بن  ومعالي سلطان  الخارجية،  وزير 
رئيس  العوفي،  سعيد  بن  حمد  الدكتور  ومعالي  المالية، 
حمود  بــن  سعيد  المهندس  ومــعــالــي  الــخــاص،  المكتب 
المعلومات،  وتقنية  واالتــصــاالت  النقل  ــر  وزي المعولي، 
الطاقة  وزير  العوفي،  ناصر  بن  سالم  المهندس  ومعالي 
البوسعيدي،  هالل  بن  أحمد  الدكتور  والسيد  والمعادن، 

سفير سلطنة ُعمان المعتمد لدى دولة اإلمارات.
وجرت لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
رئيس الدولة، حفظه اهلل، مراسم استقبال رسمية واحتفاء 
يرافقه  العامر  العلم  قصر  إلى  سموه  وصــول  لدى  شعبي 
آل  تيمور  بن  طــارق  بن  هيثم  السلطان  الجاللة  صاحب 

سعيد، سلطان ُعمان الشقيقة. 
وصوله  لدى  الدولة  رئيس  السمو  موكب صاحب  ورافق 
السلطانية  الخيالة  العامر مئات من  العلم  بوابة قصر  إلى 

والحرس السلطاني. 
أهازيجها  الُعمانية  الشعبية  الفرق  من  العديد  وقدمت 
الشعبية ولوحاتها الفنية وعروضها التراثية ابتهاجاً بزيارة 
اصطفت  حيث  كبير،  شعبي  باهتمام  حظيت  التي  سموه 
والتعبير  سموه  لتحية  الشقيقة  ُعمان  أبناء  من  الحشود 
البلدين  بأعالم  ملوحين  بالزيارة،  سعادتهم  عن  بحفاوة 
والمحبة  األخــوي  الترحيب  عبارات  ومرددين  الشقيقين، 

والمودة التي يكنونها لسموه ودولة اإلمارات وشعبها. 
ثم اصطحب جاللة السلطان هيثم بن طارق أخاه صاحب 
السمو رئيس الدولة إلى منصة الشرف، حيث ُعزف السالم 
وأطلقت  ُعمان،  وسلطنة  ــارات  اإلم دولــة  من  لكل  الوطني 

المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارة سموه للسلطنة.
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  تفقد صاحب  بعدها، 
السمو  صاحب  صافح  ثم  الــشــرف،  حــرس  من  ثلة  نهيان 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار مستقبليه، فيما صافح 
لصاحب  المرافق  الوفد  طــارق  بن  هيثم  السلطان  جاللة 

السمو رئيس الدولة.

محمد بن زايد وهيثم بن طارق خالل مباحثاتهما في قصر العلم بحضور هزاع بن زايد ومنصور بن زايد وحامد بن زايد وحمدان بن محمد بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون وعلي بن حماد الشامسي
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رئيس الدولة لدى وصوله سلطنة ُعمان وفي استقباله هيثم بن طارق

رئيس الدولة مصافحًا كبار مستقبليه محمد بن زايد يصافح كبار مستقبليه يرافقه منصور بن زايد

هزاع بن زايد ومنصور بن زايد وحامد بن زايد وحمدان بن محمد بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون

سلطان ُعمان محمد بن زايد:
نـــتــمـــــــنى للســلــطــنـــــــــة وشــعـــبــــهــــــــــــا
الشـــقـــيــــــــق كـــل خيـــــر ونمـــاء وتقــــــدم

يعرب عن اعتزازه بالعالقات األخوية 
المتميــــزة بين البلــديــــــــــن الشقيقين

محمد بن زايد وهيثم بن طارق خالل مباحثاتهما التي جرت في قصر العلم أمس

هزاع بن زايد ومنصور بن زايد
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رئيس الدولة لدى وصوله سلطنة ُعمان وفي استقباله هيثم بن طارق
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المتميــــزة بين البلــديــــــــــن الشقيقين

محمد بن زايد وهيثم بن طارق خالل مباحثاتهما التي جرت في قصر العلم أمس

هزاع بن زايد ومنصور بن زايد



أكد المكانة الخاصة لسلطنة ُعمان في قلوب اإلماراتيين قيادة وشعبًا 

رئيس الدولــة: عالقـاتنا تاريخية 

رئيس الدولة وفي استقباله سلطان ُعمان لدى وصوله إلى مسقط

مسقط )وام(

 أكد صاحب السمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان، رئيس 

العالقات  أن  الله،  الدولة، حفظه 

دولة  بين  الراسخة  التاريخية 

المتحدة  العربية  اإلمارات 

الشقيقة،  ُعمان  وسلطنة 

فهي  الخاص،  طابعها  لها 

اجتماعي  نسيج  في  تمتد 

إلى  واحد، وتستند  وثقافي 

والجيرة  العميقة  األخوة  أواصر 

العائلي  والتداخل  الطيبة 

بجانب قاعدة كبيرة  واألسري، 

المصالح  من  وثرية  ومتنوعة 

المشتركة. 

وأعرب سموه، في تصريح له 

السلطنة،  إلى  زيارته  بمناسبة 

البلد  بزيارة هذا  عن سعادته 

بمكانة  يحظى  الذي  العزيز 

اإلماراتيين،  خاصة في قلوب 

قيادة وشعبًا، كما عّبر عن 

األخوية  بالعالقات  اعتزازه 

مع  تجمعه  التي  الوثيقة 

هيثم  السلطان  الجاللة  صاحب 

بن طارق، سلطان ُعمان 

بنهج  منوهًا  الشقيقة، 

الذي  التواصل األخوي األصيل 

تحرص عليه قيادة دولة 

ُعمان منذ  اإلمارات وسلطنة 

 . تأسيسهما

أعرب عن تطلعه لمزيد من العمل مع سلطــــان ُعمـــــان خالل الفترة المقبلــة

محمد بن زايد: على نهج زايد وقابوس  

حريصون على العمـــــــل مــــع أشقائنـــا وفــــــي مقــــدمتهـــــم سلطنـــــــة ُعـمــــــــان

تقــــــــــــويــــــــــــــــــــة منظومـــــــــــة العمـــــــــــــل الخليجـــــــي والعــــــــربــــــــي المشتـــــــــــــــــرك 

قاعــــدة العالقــــــات االقتصاديـــــة والتجــــاريــــــة بين البلــــديـــــن كبيـــرة ومتنوعة

 تربط البلدين أواصر األخوة العميقة والجيرة الطيبة والتداخل العائلي واألسري

أعتز بالعالقات األخوية الوثيقة التي تجمعني مع السلطان هيثـــــم بن طـــــــارق

 أشكــــــــــــر أخــــــــــي السلطــــــــان هيثــــــم بــــــــــــن طـــــــــــارق لحفـــــــــــــاوة االستقبــــــــــــــــــــال 
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توسيع العالقات والبناء 
عليها وتنميتها واستثمار 

المقومات والفرص 
المتوافرة في البلدين

بناء أسس راسخة 
للمستقبل المشترك 

بما يعود بالخير والنماء 
على الشعبين 

 الفرق الشعبية الُعمانية خالل االستقبالالمدفعية تطلق 21 طلقة ترحيبًا بزيارة رئيس الدولة للسلطنة

دور تاريخي للشيخ زايد والسلطان قابوس في تعزيز الروابط القائمة على المحبة واالحترام تعـــــزيز أسس السالم واالستقـــــرار واالزدهار فــــــي منطقتنا لمصلحــــــة شعوبها وتطلعــاتها 

العالقات  خصوصية  سموه  واستذكر 
الكبيرين  الراحلين  جمعت  التي  األخوية 
نــهــيــان  ــطــان آل  بـــن ســل ــشــيــخ زايــــد  ال
رحمهما  سعيد،  بن  قابوس  والسلطان 
هذه  تعزيز  في  التاريخي  ودورهما  اهلل، 
الروابط القائمة على المحبة واالحترام، 
مؤكداً أن »قيادة البلدين ستمضي، بإذن 

ونهجهما«.  على طريقهما  اهلل، 
الــعــالقــات  وقـــال ســمــوه: »إن قــاعــدة 
االقتصادية والتجارية بين البلدين كبيرة 
المقبلة  الفترة  خالل  ونسعى  ومتنوعة، 
وتنميتها،  عليها  والبناء  توسيعها  إلــى 
المتوافرة  والفرص  المقومات  واستثمار 

البلدين«.  في 
ــب الـــســـمـــو الــشــيــخ  ــاحـ وأعـــــــرب صـ

تطلعه  عــن  نهيان  آل  زايـــد  بــن  محمد 
هيثم  السلطان  جــاللــة  مــع  العمل  ــى  إل
العالقات  لتعزيز  سعيد  آل  طــارق  بــن 
في  ُعمان  وسلطنة  ــارات  اإلم دولــة  بين 
راسخة  أسس  وبناء  المجاالت،  مختلف 
يعود  بما  للبلدين،  المشترك  للمستقبل 
ويحقق  شعبيهما،  على  والنماء  بالخير 

واالزدهار.  الرخاء  إلى  تطلعاتهما 
الــدولــة،  رئيس  السمو  صاحب  وأكــد 
من  ما  كل  مع  تعمل  اإلمــارات  دولــة  أن 
الخليجي  العمل  منظومة  تقوية  شأنه 
وحريصة  الــمــشــتــرك،  الــعــربــي  والــعــمــل 
مقدمتهم  وفي  أشقائها،  مع  العمل  على 
ــذا الــخــصــوص.  ســلــطــنــة ُعــمــان فــي هـ
عن  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  وعّبر 

تطلعه إلى مزيد من العمل المشترك مع 
الفترة  ُعمان خالل  أخيه جاللة سلطان 
السالم  أســس  تعزيز  أجــل  من  المقبلة 
منطقتنا  فــي  واالزدهـــــار  ــرار  ــق واالســت
نحو  وتــطــلــعــاتــهــا  لــمــصــلــحــة شــعــوبــهــا 
السمو  صاحب  وقال  والرخاء.  التنمية 
في  نهيان،  آل  ــد  زاي بــن  محمد  الشيخ 
تغريدة على حساب سموه الرسمي على 
السلطان  جاللة  أخــي  »أشكر  »تويتر«: 
هيثم بن طارق، سلطان ُعمان الشقيقة، 
أواصــر  تجمعنا  االســتــقــبــال..  لــحــفــاوة 
المشترك..  والمصير  والمحبة  األخــوة 
نحو  طريقنا  فــي  إليها  نستند  والــتــي 
وشعبينا  لبلدينا  األفــضــل  المستقبل 

المقبلة«. وأجيالنا 



أكد المكانة الخاصة لسلطنة ُعمان في قلوب اإلماراتيين قيادة وشعبًا 

رئيس الدولــة: عالقـاتنا تاريخية 

رئيس الدولة وفي استقباله سلطان ُعمان لدى وصوله إلى مسقط

مسقط )وام(

 أكد صاحب السمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان، رئيس 

العالقات  أن  الله،  الدولة، حفظه 

دولة  بين  الراسخة  التاريخية 

المتحدة  العربية  اإلمارات 

الشقيقة،  ُعمان  وسلطنة 

فهي  الخاص،  طابعها  لها 

اجتماعي  نسيج  في  تمتد 

إلى  واحد، وتستند  وثقافي 

والجيرة  العميقة  األخوة  أواصر 

العائلي  والتداخل  الطيبة 

بجانب قاعدة كبيرة  واألسري، 

المصالح  من  وثرية  ومتنوعة 

المشتركة. 

وأعرب سموه، في تصريح له 

السلطنة،  إلى  زيارته  بمناسبة 

البلد  بزيارة هذا  عن سعادته 

بمكانة  يحظى  الذي  العزيز 

اإلماراتيين،  خاصة في قلوب 

قيادة وشعبًا، كما عّبر عن 

األخوية  بالعالقات  اعتزازه 

مع  تجمعه  التي  الوثيقة 

هيثم  السلطان  الجاللة  صاحب 

بن طارق، سلطان ُعمان 

بنهج  منوهًا  الشقيقة، 

الذي  التواصل األخوي األصيل 

تحرص عليه قيادة دولة 

ُعمان منذ  اإلمارات وسلطنة 

 . تأسيسهما

أعرب عن تطلعه لمزيد من العمل مع سلطــــان ُعمـــــان خالل الفترة المقبلــة

محمد بن زايد: على نهج زايد وقابوس  

حريصون على العمـــــــل مــــع أشقائنـــا وفــــــي مقــــدمتهـــــم سلطنـــــــة ُعـمــــــــان

تقــــــــــــويــــــــــــــــــــة منظومـــــــــــة العمـــــــــــــل الخليجـــــــي والعــــــــربــــــــي المشتـــــــــــــــــرك 

قاعــــدة العالقــــــات االقتصاديـــــة والتجــــاريــــــة بين البلــــديـــــن كبيـــرة ومتنوعة

 تربط البلدين أواصر األخوة العميقة والجيرة الطيبة والتداخل العائلي واألسري

أعتز بالعالقات األخوية الوثيقة التي تجمعني مع السلطان هيثـــــم بن طـــــــارق

 أشكــــــــــــر أخــــــــــي السلطــــــــان هيثــــــم بــــــــــــن طـــــــــــارق لحفـــــــــــــاوة االستقبــــــــــــــــــــال 
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توسيع العالقات والبناء 
عليها وتنميتها واستثمار 

المقومات والفرص 
المتوافرة في البلدين

بناء أسس راسخة 
للمستقبل المشترك 

بما يعود بالخير والنماء 
على الشعبين 

 الفرق الشعبية الُعمانية خالل االستقبالالمدفعية تطلق 21 طلقة ترحيبًا بزيارة رئيس الدولة للسلطنة

دور تاريخي للشيخ زايد والسلطان قابوس في تعزيز الروابط القائمة على المحبة واالحترام تعـــــزيز أسس السالم واالستقـــــرار واالزدهار فــــــي منطقتنا لمصلحــــــة شعوبها وتطلعــاتها 

العالقات  خصوصية  سموه  واستذكر 
الكبيرين  الراحلين  جمعت  التي  األخوية 
نــهــيــان  ــطــان آل  بـــن ســل ــشــيــخ زايــــد  ال
رحمهما  سعيد،  بن  قابوس  والسلطان 
هذه  تعزيز  في  التاريخي  ودورهما  اهلل، 
الروابط القائمة على المحبة واالحترام، 
مؤكداً أن »قيادة البلدين ستمضي، بإذن 

ونهجهما«.  على طريقهما  اهلل، 
الــعــالقــات  وقـــال ســمــوه: »إن قــاعــدة 
االقتصادية والتجارية بين البلدين كبيرة 
المقبلة  الفترة  خالل  ونسعى  ومتنوعة، 
وتنميتها،  عليها  والبناء  توسيعها  إلــى 
المتوافرة  والفرص  المقومات  واستثمار 

البلدين«.  في 
ــب الـــســـمـــو الــشــيــخ  ــاحـ وأعـــــــرب صـ

تطلعه  عــن  نهيان  آل  زايـــد  بــن  محمد 
هيثم  السلطان  جــاللــة  مــع  العمل  ــى  إل
العالقات  لتعزيز  سعيد  آل  طــارق  بــن 
في  ُعمان  وسلطنة  ــارات  اإلم دولــة  بين 
راسخة  أسس  وبناء  المجاالت،  مختلف 
يعود  بما  للبلدين،  المشترك  للمستقبل 
ويحقق  شعبيهما،  على  والنماء  بالخير 

واالزدهار.  الرخاء  إلى  تطلعاتهما 
الــدولــة،  رئيس  السمو  صاحب  وأكــد 
من  ما  كل  مع  تعمل  اإلمــارات  دولــة  أن 
الخليجي  العمل  منظومة  تقوية  شأنه 
وحريصة  الــمــشــتــرك،  الــعــربــي  والــعــمــل 
مقدمتهم  وفي  أشقائها،  مع  العمل  على 
ــذا الــخــصــوص.  ســلــطــنــة ُعــمــان فــي هـ
عن  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  وعّبر 

تطلعه إلى مزيد من العمل المشترك مع 
الفترة  ُعمان خالل  أخيه جاللة سلطان 
السالم  أســس  تعزيز  أجــل  من  المقبلة 
منطقتنا  فــي  واالزدهـــــار  ــرار  ــق واالســت
نحو  وتــطــلــعــاتــهــا  لــمــصــلــحــة شــعــوبــهــا 
السمو  صاحب  وقال  والرخاء.  التنمية 
في  نهيان،  آل  ــد  زاي بــن  محمد  الشيخ 
تغريدة على حساب سموه الرسمي على 
السلطان  جاللة  أخــي  »أشكر  »تويتر«: 
هيثم بن طارق، سلطان ُعمان الشقيقة، 
أواصــر  تجمعنا  االســتــقــبــال..  لــحــفــاوة 
المشترك..  والمصير  والمحبة  األخــوة 
نحو  طريقنا  فــي  إليها  نستند  والــتــي 
وشعبينا  لبلدينا  األفــضــل  المستقبل 

المقبلة«. وأجيالنا 



رئيـــس الــدولــــة وسلطـــان ُعمـــان

يتبـــــادالن األوسمـــــة والهـــدايــــــا

مسقط )وام(

الشيخ  السمو  صــاحــب  تــبــادل 
رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد 
ــوه  وأخــ اهلل،  حــفــظــه  ــة،  ــ ــدول ــ ال
ــطــان  ــســل ــة ال ــالـ ــجـ صـــاحـــب الـ
ُعمان  سلطان  ــارق،  طـ بــن  هيثم 
العامر  العلم  قصر  في  الشقيقة، 
والــهــدايــا  األوســمــة  مسقط،  فــي 

التذكارية. 
هيثم  الــســلــطــان  جــالــة  ومــنــح 
رئيس  السمو  صاحب  طــارق،  بن 
الذي  سعيد«  »آل  وســام  الــدولــة، 
تقديراً  ُعماني  وســام  أرفــع  يعد 
ــصــاحــب الــســمــو  ــه ل ــت ــن جــال مـ
نهيان،  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 
األخوية  الروابط  بعمق  واعتزازاً 
الــمــتــيــنــة الــتــي تــجــمــع الــبــلــديــن 

الشقيقين.  وشعبيهما 
فيما منح صاحب السمو الشيخ 
جالة  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد 
الذي  زايد«  »وسام  ُعمان  سلطان 
ــة اإلمــاراتــيــة  ــع األوســم يــعــّد أرفـ
السلطان،  جالة  ألخيه  تقديراً 
ــعــاقــات  ــراً عـــن عــمــق ال ــي ــب ــع وت
الشقيقين.  البلدين  بين  األخوية 
كــمــا قــدم جــالــة الــســلــطــان إلــى 
عن  عبارة  تذكارية  هدية  سموه 
صاحب  قدم  فيما  ُعماني،  سيف 
ــة هــديــة  ــ ــدول ــ الــســمــو رئـــيـــس ال
السلطان  جــالــة  إلـــى  ــة  ــذكــاري ت
عبارة عن مجسم  بن طارق  هيثم 

الكبير. زايد  الشيخ  لجامع 

»وسـام زايـــد« للسلطـان هيثـم بـن طـارق

منح محمد بن زايد وسام »آل سعيد«

سيــف ُعمانــي هديــة تذكاريــة لرئيـس الدولــة

تقديـــــرًا واعتــــزازًا بعمــــق الروابـــط األخويــة 

مجسم جامع الشيخ زايد للسلطان هيثم بن طــارق
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 رئيس الدولة يتسلم »وسام آل سعيد« من سلطان ُعمان

 رئيس الدولة خالل تلقيه السيف الُعماني من سلطان ُعمان

 رئيس الدولة يتسلم »وسام آل سعيد« من سلطان ُعمان

رئيس الدولة يسلم سلطان ُعمان وسام زايد

رئيس الدولة يهدي سلطان ُعمان مجسم جامع الشيخ زايد.. وفي الصورة محمد الجنيبي

رئيس الدولة في حديث مع سلطان ُعمان



رئيـــس الــدولــــة وسلطـــان ُعمـــان

يتبـــــادالن األوسمـــــة والهـــدايــــــا

مسقط )وام(

الشيخ  السمو  صــاحــب  تــبــادل 
رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد 
ــوه  وأخــ اهلل،  حــفــظــه  ــة،  ــ ــدول ــ ال
ــطــان  ــســل ــة ال ــالـ ــجـ صـــاحـــب الـ
ُعمان  سلطان  ــارق،  طـ بــن  هيثم 
العامر  العلم  قصر  في  الشقيقة، 
والــهــدايــا  األوســمــة  مسقط،  فــي 

التذكارية. 
هيثم  الــســلــطــان  جــالــة  ومــنــح 
رئيس  السمو  صاحب  طــارق،  بن 
الذي  سعيد«  »آل  وســام  الــدولــة، 
تقديراً  ُعماني  وســام  أرفــع  يعد 
ــصــاحــب الــســمــو  ــه ل ــت ــن جــال مـ
نهيان،  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 
األخوية  الروابط  بعمق  واعتزازاً 
الــمــتــيــنــة الــتــي تــجــمــع الــبــلــديــن 

الشقيقين.  وشعبيهما 
فيما منح صاحب السمو الشيخ 
جالة  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد 
الذي  زايد«  »وسام  ُعمان  سلطان 
ــة اإلمــاراتــيــة  ــع األوســم يــعــّد أرفـ
السلطان،  جالة  ألخيه  تقديراً 
ــعــاقــات  ــراً عـــن عــمــق ال ــي ــب ــع وت
الشقيقين.  البلدين  بين  األخوية 
كــمــا قــدم جــالــة الــســلــطــان إلــى 
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صاحب  قدم  فيما  ُعماني،  سيف 
ــة هــديــة  ــ ــدول ــ الــســمــو رئـــيـــس ال
السلطان  جــالــة  إلـــى  ــة  ــذكــاري ت
عبارة عن مجسم  بن طارق  هيثم 

الكبير. زايد  الشيخ  لجامع 

»وسـام زايـــد« للسلطـان هيثـم بـن طـارق

منح محمد بن زايد وسام »آل سعيد«

سيــف ُعمانــي هديــة تذكاريــة لرئيـس الدولــة

تقديـــــرًا واعتــــزازًا بعمــــق الروابـــط األخويــة 

مجسم جامع الشيخ زايد للسلطان هيثم بن طــارق
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 رئيس الدولة يتسلم »وسام آل سعيد« من سلطان ُعمان

 رئيس الدولة خالل تلقيه السيف الُعماني من سلطان ُعمان

 رئيس الدولة يتسلم »وسام آل سعيد« من سلطان ُعمان

رئيس الدولة يسلم سلطان ُعمان وسام زايد

رئيس الدولة يهدي سلطان ُعمان مجسم جامع الشيخ زايد.. وفي الصورة محمد الجنيبي

رئيس الدولة في حديث مع سلطان ُعمان
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الخيــــالــــــــــــة السلطـــانـــيـــــــة والحـــــــــــرس السلطـــــانـــــــي تـــرافــــــق مـــوكـــــــب رئيــــــــــس الـــــدولـــــــة

طائــــــرات حربية تابعة للســـــــالح السلطاني ترافق طائرة محمد بن زايد لدى دخولها أجواء ُعمان

مــــراســــم استقبــــال رسمية واحتفاء شعبي

محمد بن زايد وهيثم بن طارق على منصة الشرف خالل عزف السالم الوطني لكل من دولة اإلمارات وسلطنة ُعمان

رئيس الدولة يصافح الحضور خالل حفل االستقبال رئيس الدولة وسلطان ُعمان لدى وصولهما قصر العلم رئيس الدولة وسلطان ُعمان خالل مراسم االحتفال الرسمية

محمد بن زايد مصافحًا كبار مستقبليه

محمد بن زايد يصافح سلطان بن محمد الُنعماني وكبار المسؤولين الُعمانيين

رئيس الدولة يصافح كبار المسؤولين

هيثم بن طارق مصافحًا هزاع بن زايد ومنصور بن زايد وحامد بن زايد وحمدان بن محمد بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون هيثم بن طارق مصافحًا هزاع بن زايد ومنصور بن زايد وحامد بن زايد وحمدان بن محمد بن زايد محمد بن زايد يصافح كبار مستقبليه محمد بن زايد يصافح فهد بن محمود آل سعيد

رئيس الدولة يحضر مأدبة عشاء 
أقامها سلطان ُعمان

مسقط )وام(

 حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 
حفظه اهلل، مأدبة عشاء أقامها، تكرميًا لسموه والوفد املرافق، 

صاحب اجلاللة السلطان هيثم بن طارق سلطان ُعمان الشقيقة يف 
قصر العلم العامر يف مسقط. 

حضر مأدبة العشاء الوفد املرافق لصاحب السمو رئيس الدولة، 
فيما حضرها من اجلانب الُعماني عدد من أصحاب السمو وعدد من 

أصحاب املعالي الوزراء وكبار املسؤولني يف السلطنة.

لدى وصول رئيس الدولة إلى قصر العلم العامر
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مسقط )وام(

 حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 
حفظه اهلل، مأدبة عشاء أقامها، تكرميًا لسموه والوفد املرافق، 

صاحب اجلاللة السلطان هيثم بن طارق سلطان ُعمان الشقيقة يف 
قصر العلم العامر يف مسقط. 

حضر مأدبة العشاء الوفد املرافق لصاحب السمو رئيس الدولة، 
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موكب الزعيمين في طريقه إلى قصر العلم فيما تصطف الفرق الشعبية لتحيتهما 

منصور بن زايد يصافح فهد بن محمود آل سعيد

محمد بن زايد مصافحًا شهاب بن طارق وكبار الحضورمحمد بن زايد مصافحًا عددًا من كبار المسؤولين الُعمانيين

 منصور بن زايد وحامد بن زايد وحمدان بن محمد بن زايد يصافحون أسعد بن طارق 
منصور بن زايد وحامد بن زايد وحمدان بن محمد بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون وفي 

الصورة أنور قرقاش وعلي بن حماد الشامسي
هزاع بن زايد ومنصور بن زايد وحامد بن زايد وحمدان بن محمد بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون خالل مراسم 

هزاع بن زايد ومنصور بن زايد وجانب من أعضاء الوفد اإلماراتياالستقبال.. وفي الصورة سهيل  المزروعي وخليفة المرر وأنور قرقاش وعلي بن حماد الشامسي وجبر السويدي هزاع بن زايد ومنصور بن زايد خالل االستقبال

رئيس الدولة يحيي مستقبليه  رئيس الدولة مصافحًا خالد بن هالل بن سعود البوسعيدي وكبار مستقبليه 

الفرق الشعبية الُعمانية تقدم أهازيجها ولوحاتها الفنية وعروضها التراثية ابتهاجًا بالزيارةالحشــــود من أبنــــــــاء ُعمان تصطــــف تحيـــة لرئيــــــــس الدولـــــــة والتعبير عن سعادتهم بالزيارة

رئيس الدولة وسلطان ُعمان على منصة الشرف خالل عزف السالمين 
الوطنيين لدولة اإلمارات وسلطنة ُعمان الشقيقة

المدفعية تطلق 21 طلقة تحية لرئيس الدولة ضمن مراسم االستقبال الرسمية

 استعراضات تراثية خالل مراسم االستقبال

مئات من الخيالة السلطانية ضمن مراسم االستقبال الرسمية

حرس الشرف الُعماني خالل مراسم االستقبال الرسمية

استعراضات تراثية خالل مراسم االستقبال

رئيس الدولة يصافح كبار مستقبليه خالل مراسم االستقبال الرسمية
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رئيس الدولة يصافح كبار المسؤولين الُعمانيين

الخيالة السلطانية في استقبال رئيس الدولة

الفرق الشعبية الُعمانية خالل أداء عروضها الفنية

حرس الشرف خالل مراسم االستقبال

مواطنون ُعمانيون يتابعون االستقبال

عروض تراثية ُعمانية خالل االستقبال

استعراضات تراثية متنوعة في استقبال موكب رئيس الدولة

الفرق الشعبية الُعمانية تقدم أهازيجها ولوحاتها الفنية وعروضها التراثية ابتهاجًا بالزيارة
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على  تحرصان  »الدولتين  إن  وقــال، 
واالستثماري،  التجاري  التعاون  تعزيز 
ــن الــجــهــات  ــي ــال الـــتـــواصـــل ب ــن خــ مـ
خطط  لوضع  دائمة،  بصورة  المعنية، 
االقتصادي  التعاون  لمستقبل  واعــدة 
الفرص  شأن  في  والتنسيق  المشترك، 
قيمة  ــجــاوزت  »ت مضيفاً:  الممكنة«، 
مليار   12 البلدين  بين  التجاري  التبادل 

دوالر أميركي في عام 2021«.

المركز  تبوأت  اإلمــارات  أن  إلى  ولفت 
األول على مستوى دول العالم، من حيث 
حــجــم اســتــثــمــاراتــهــا فــي ُعــمــان، حيث 
خال  دوالر،  مليار   20 مــن  أكثر  بلغت 
موضحاً  و2021،   2003 بين  ما  الفترة 
ُعمان  فــي  اإلمــاراتــيــة  االستثمارات  أن 
أبرزها  متعددة،  قطاعات  ضمن  تتنوع 
الصناعات التحويلية، والخدمات المالية 
السياحة،  والعقارات وكذلك  واإلنشاءات 
التاسعة  المرتبة  السلطنة  تبوأت  فيما 
لدولة  التجاريين  الشركاء  قائمة  على 

اإلمارات.
سلطان  محمد  ــة  ــدول ال سفير  ــد  وأكـ
السمو  صــاحــب  زيــــارة  أن  ــدي،  ــســوي ال
ــد آل  ــ ــن زايـ ــخ مــحــمــد بـ ــشــي ال
حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان، 
اهلل، إلى سلطنة ُعمان، ولقاء 
هيثم  السلطان  جالة  أخيه 

اإلماراتية  العاقات  إطار  في  طارق،  بن 
الُعمانية العميقة، والقائمة على المصير 

الواحد والمصالح المشتركة.
وذكر أن دولة اإلمارات وسلطنة ُعمان 
تــرتــبــطــان بــعــاقــات قــويــة فــي مختلف 
من  مستمرة  برعاية  وتحظى  المجاالت، 
زايــد  بــن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
بن  هيثم  الــســلــطــان  وجــالــة  نــهــيــان  آل 
وواثق  متسارع  بشكل  تسير  وهي  طارق، 
والثقافي  االجتماعي  التقارب  يعززها 
ــرافــي والـــدعـــم الــمــتــواصــل من  ــجــغ وال
شراكتهما  لتعزيز  الرشيدتين،  القيادتين 
السفير  ــّوه  ون المختلفة.  المجاالت  في 
والمتبادلة  المستمرة  الــزيــارات  أن  إلــى 
على  البلدين  قيادتي  حــرص  على  تؤكد 
االرتقاء بمستوى العاقات المشتركة إلى 
آفاق أرحب في المجاالت كافة، وهو ما 
العاقات  تنمية  مسيرة  دفــع  في  ساهم 

بين البلدين والشعبين الشقيقين.

:» سفير الدولة لدى مسقط في حوار مع »

اإلمــارات وُعمــان .. تـاريــخ ومستقبــل مشتــرك

فرق الفنون الشعبية وعروض منوعة خالل استقبال رئيس الدولة في قصر العلم بسلطنة ُعمان

يسرى عادل )أبوظبي(

أكد محمد سلطان السويدي سفير الدولة لدى سلطنة ُعمان، 
أمس، أن دولة اإلمارات وسلطنة ُعمان ترتبطان بعالقات أخوية 

تاريخية، تستمد قوتها من جذورها التاريخية املتأصلة، ومن 
حرص قيادتي البلدين على دفعها نحو مزيد من التطور والتقدم، 

واستثمار الفرص املتاحة يف هذا الشأن، مبا يلبي طموحات 

الشعبني الشقيقني.  وأوضح السفير، يف حوار خاص مع »االحتاد«، 
بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 

رئيس الدولة، حفظه اهلل، إلى السلطنة، أن العالقات اإلماراتية - 
الُعمانية تقوم على روابط الدم والنسب والتاريخ املشترك، وهي يف 

تطور مستمر، كما يدلل على مستوى التقارب اإلماراتي الُعماني 
حجم التنسيق وتبادل الرؤى بشأن قضايا املنطقة املختلفة، وهو 

تنسيق وحوار متواصل، وعلى أعلى املستويات.

حرص على دفع العالقات نحو مزيد 
من التطور تلبية لطموحات الشعبين

روابــــــــــــــــط دم ونســـــــــــــــب وحــــــــــــــــــــوار 
متـواصـــل علــــى أعلـــــى المستويـــــات

تــــواصــــــــل دائـــــــم لوضـــــع خطـــــط واعــــــدة 
لمستقبل التعاون االقتصادي المشترك

التبــــادل التجــــاري بيــــن البلديــــن تجــــاوز
12 مليــــــــــــار دوالر فـــــــــــي عــــــــــــام 2021
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مليار دوالر استثمارات 
اإلمارات في السلطنة 

بين 2003 و2021

العالقات تسير بشكل 
متسارع وواثق بدعم 
القيادتين الرشيدتين

حرس الشرف خالل االستقبال 



احتفاء رسمي وشعبي بزيارة رئيس الدولة لسلطنة ُعمان الشقيقة

موكب الزعيمين في طريقه لقصر العلم فيما اصطفت الفرق الشعبية لتحيتهما

أشادت بسعي قيادتي البلدين الشقيقين لتحقيق مستقبل اقتصادي زاهر لشعبيهما

»الضيف الكبير«  الصحف الُعمانية ترحب بـ

وتفـــــــاؤل بنتــــائــــــــج »قمـــــــة مسقــــــــط«

أبوظبي )وام(

الصادرة،  الُعمانية  الصحف  رحبت 
الشيخ  السمو  صاحب  بــزيــارة  أمــس، 
ــان، رئــيــس  ــي ــه مــحــمــد بـــن زايــــد آل ن
الدولة، حفظه اهلل، للسلطنة.. واصفًة 
أكدت  فيما  الكبير«،  بـ»الضيف  سموه 
في  جديداً  تحوالً  ستشكل  الزيارة  أن 
العالقات البينية بين الدولتين، يدفعها 
مصلحة  فيه  لما  التكامل  مــن  لمزيد 

البلدين والشعبين الشقيقين. 
الُعمانية  »الــوطــن«  صحيفة  وأكــدت 
أبرز  أحد  أن  االفتتاحية،  مقالتها  في 
لتحقيق  سعيهما  هو  البلدين  يجمع  ما 
مستقَبل اقتصادي زاهر لشعبيهما عبر 
إقامة اقتصاد راسخ ومتنوع وقادر على 
خلق مستقبل أفضل، مستعرضة جهود 
البلدين  بين  المشتركة  العليا  اللجنة 
ــام 1991  ــي تــم تــأســيــســهــا فــي عـ ــت ال
لتجسيد طموحات الشعبين الشقيقين، 
التعاون  ومــجــاالت  سبل  وتعزيز  ودفــع 
مختلف  فــي  الــبــلــديــن  بــيــن  والتنسيق 

ــة والــتــجــاريــة  ــصــادي ــت ــجــاالت االق ــم ال
ربط  على  والعمل  والتربوية،  والثقافية 
شبكات الكهرباء، واالتصاالت، وتنسيق 
خدمات النقل البري وإجراءات االنتقال 
المنافذ  مختلف  عــبــر  الــبــلــديــن  بــيــن 
فرص  تعزيز  جــانــب  إلــى  ــة،  ــحــدودي ال

ومجاالت االستثمار المشترك.
التبادل  حجم  الصحيفة  ــرزت  ــ وأب
خالل  بلغ  الذي  البلدين  بين  التجاري 
عام 2021 أكثر من 5 مليارات ونصف 
من  بأكثر  مقارنة  ُعماني،  ريال  مليون 
ُعماني  ريــال  مليون  و231  مليارات   5
النُّمو  ــد  ــؤكِّ ي ــا  م  ،2020 عـــام  خـــالل 
التعاوني  الــنــســق  ويــعــكــس  ــرد،  ــمــطَّ ال
اإلماراتية  الشركات  تُعد  كما  بَيْنَهما، 
مــن الــشــركــات األكــبــر اســتــثــمــاراً في 
البضائع  نقل  لسهولة  نظراً  لطنة،  السَّ
الوطنية  المنتجات  انتقال  وانسيابية 
المنافذ  َعــبْــَر  البلدين  بَــيْــَن  وحريتها 
ُعمان  سلطنة  ــل  تـُـشــكِّ فيما  يــة،  الــبــرِّ
للتجارة  ــواق  ــ األسـ ــمِّ  أهــ مــن  واحــــدة 
المرتبة  فــي  تــأتــي  حيث  ــيــة،  اإلمــارات

ِضْمَن  عالمياً  والعاشرة  عربياً  الثالثة 
قائمة الشركاء التجاريين لإلمارات.

السمو  صاحب  زيـــارة  أن  وأضــافــت 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس 
الدولة، حفظه اهلل، التي تعد أول زيارة 
لسموه للسلطنة منذ تَولِّيه رئاسة دولة 
الجاَريِْن  لدى  الطموح  تزيد  اإلمــارات، 
للعمل على المزيد من تنمية العالقات 
في شتَّى ُصَورها وأشكالها، وعلى رأسها 
العالقات االقتصادية. من جهتها، أكدت 
صحيفة »ُعمان« أن القمة الثنائية التي 
تجمع صاحب السمو الشيخ محمد بن 
حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان،  آل  زايــد 
اهلل، مع أخيه صاحب الجاللة السلطان 
سعيد،  آل  تيمور  بــن  طــارق  بــن  هيثم 
ألواصر  تجسيداً  تأتي  ُعمان،  سلطان 
الجوار  وُحسن  القربى  ووشائج  المودة 
التي تربط البلدين الشقيقين، وسيجري 
خالل الزيارة بحث عدد من المجاالت 
والجوانب ذات االهتمام المشترك، بما 
يُسهم في تحقيق تطلعات وآمال البلدين 

لمستقبل أكثر رخاًء، ونماًء، وازدهاراً.

منفذ »خطم مالحة« يحتفي بزيارة رئيس الدولة لسلطنة ُعمان الشقيقة

الشارقة )االتحاد(
 

والنقاط  للمنافذ  التنظيمية  اللجنة  احتفت 
احلدودية بالشارقة يف منفذ خطم مالحة 

الشيخ محمد  السمو  احلدودي بزيارة صاحب 
بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه اهلل، 

لدعوة  تلبية  الشقيقة  ُعمان  سلطنة  إلى 
السلطان هيثم  من أخيه صاحب اجلاللة 

بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطان ُعمان، 
العالقات  لعمق  حقيقيًا  جتسيدًا  متثل  والتي 

جتمع  التي  الراسخة  واألخوية  التاريخية 
البلدين.

الرئيسي، مدير شؤون  إبراهيم  وأكد محمد 
اللجنة  رئيس  احلدودية،  والنقاط  املنافذ 

احلدودية  والنقاط  للمنافذ  التنظيمية 
بإمارة الشارقة، أن زيارة صاحب السمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 
الشقيقة  ُعمان  إلى سلطنة  حفظه اهلل، 

تعكس عمق روابط األخوة ووشائج القربى 
أساُسها  التي  املشتركة  التاريخية  والعالقات 

إرث ثقايف واحد وروابط اجتماعية قوية 
بنيت بعزمية اآلباء املؤسسني، وتزداد صالبة 

الرشيدة  القيادة  تبذلها  التي  اجلهود  بفضل 
العمل  مسيرة  تعزيز  إلى  الرامية  للدولتني 

لشعبي  والرخاء  االستقرار  وتوفير  املشترك، 
اإليجابية  العالقات  هذه  لتثمر  البلدين، 

للتعاون بني اإلمارات وسلطنة  واقعًا مزدهرًا 

القطاعات. ُعمان يف شتى 
العالقات  مبتانة  الرئيسي،  وأشاد 

اإلمارات  التي جتمع دولة  االستراتيجية 
والتي متثل منوذجًا فريدًا  وسلطنة ُعمان، 
من األخوة والصداقة، وتأتي ثمرة حلرص 
البلدين على االرتقاء  الرشيدة يف  القيادة 

املستويات  أفضل  إلى  التعاون  بأواصر  املستمر 
لكال  واالزدهار  التنمية  حتقيق  بهدف 

مستدامة  شراكات  ومتتني  الشقيقني،  الشعبني 
يشهدها  التي  التنموية  املسيرة  تعزز  ومثمرة 

والنقاط  املنافذ  البلدان، مؤكدًا حرص 
احلدودية يف إمارة الشارقة على استثمار قوة 

والتنسيق  التعاون  لتعزيز  العالقات  ومتانة 
مع األشقاء يف سلطنة ُعمان، وال سيما بني 

والنقاط  املنافذ  العاملة يف  املختصة  اجلهات 
احلدودية إلحداث نقلة نوعية على صعيد 

العمل يف هذا القطاع احليوي، وتعزيز قدرته 
البلدين. التطور يف  من مظاهر االحتفال في المنفذ )من المصدر(على مواكبة مسيرة 

 السند والعضيد

حتت عنوان »ُعمان واإلمارات.. السند والعضيد«، نشرت 
السمو  الُعمانية مقااًل وصفت فيه صاحب  »الرؤية«  صحيفة 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه اهلل، 

الكاتب مبقولة سموه يف وصف  الكبير، واستشهد  بالضيف 
وأنها  املتجذرة«  بـ»األخوة  والتي وصفها  البلدين  العالقات بني 

عالقات ممتدة ال تزيدها األيام إال رسوخًا وقوًة ومحبة. 
الرؤية  الزيارة مؤكدًا: »ستكون  بنتائج  الكاتب  وتفاءل 

الكبير  ُعمان  لضيف  التاريخية  الزيارة  هذه  بعد  املستقبلية 
مو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان  والكرمي صاحب السُّ

األصعدة  مختلف  على  البلدين  مصالح  وستخدم  مختلفة، 
املشترك يف مختلف  والتنسيق  التعاون  وتساهم يف تعميق 
والثقافية  واالستثمارية  والتجارية  االقتصادية  املجاالت 

البلدين  ُيلبي تطلعات  األمام مبا  إلى  والتنموية، ودفعها 
الكاتب  وعاد  املستدامة«.  التنمية  إلى  أهدافهما  ويحقق 

املؤسس لدولة اإلمارات  للوالد  التاريخية  الزيارة  إلى  بالذاكرة 
املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اهلل ثراه، 

1991 والتي ظلت راسخة يف وجدان  إلى سلطنة ُعمان يف عام 
التعاون  مسيرة  يف  مهمًا  منعطفًا  وقتها  شكلت  حيث  الُعمانيني، 
البلدين، والتي متَّ على إثرها تشكيل جلنة عليا مشتركة  بني 

بني البلدين. وما زالت هذه اللجنة قائمة تؤدي دورها.

إرث ثقافي
واحـــــــد وروابــــــــط 
اجتماعيــــة قويـــة 
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السياحة البينية شريان للتكامل واالزدهار

اإلمــارات وُعمــان
مقومات سياحية تجذب العالم

الــســوق  ــارات  ــ ــة اإلمـ وفــيــمــا تشكل دولـ
وعالمياً  عربياً  عمان  لسلطنة  الرئيسي 
جائحة  قبل  سنوياً  زائــر  مليون  من  بأكثر 
مختلف  بـــه  تـــزخـــر  ــا  ــم ل ــــد-19،  ــي ــ ــوف ــ ك
السلطنة من مقومات سياحية  محافظات 
فريدة وتنوع المعالم الطبيعية التي تجذب 
إليها السياح من كافة أنحاء العالم، يعتبر 
األشقاء في سلطنة عمان، دولة اإلمارات 
تشتهر  لما  لهم،  األولى  السياحية  الوجهة 
جميع  يلبي  فــريــد  سياحي  تــنــّوع  مــن  بــه 
السياحة  مثل  والـــزوار،  السياح  تطلعات 
واألعــمــال  والــتــســوق  والــتــرفــيــه  العائلية 
والمعارض  والمؤتمرات  الحوافز  وسياحة 
توفير  ــى  إلـ ــة  ــاإلضــاف ب ــات،  ــمــهــرجــان وال
والبحرية  والرياضية  العالجية  السياحة 

وسياحة المغامرات.
المراكز  ــيــة  اإلمــارات السياحة  وتحتل 
سلطنة  فــي  السياحي  النمو  فــي  األولـــى 
عمان؛ نظراً لسرعة الوصول عبر شبكات 
البري  السفر  بــخــالف  متميزة،  طــيــران 
السريع إلى السلطنة من المدن اإلماراتية 
التي  الحدودية  المنافذ  من  العديد  عبر 
في  القادمين  ــزوار  الـ آالف  عبور  تشهد 
ترسيخ  السلطنة  وتواصل  االتجاهين.  كال 
مختارة  سياحية  وجهة  القوي،  حضورها 
الوقت  فــي  اإلمــــارات،  دولـــة  مــن  للسياح 
الذي تبرز فيه معظم محافظات السلطنة 
وخاصة محافظة ظفار في مقدمة المدن 
فصل  خالل  سّيما  وال  الجاذبة،  الُعمانية 
متميزة  ســمــات  يضفي  الـــذي  الــخــريــف 
على الطبيعة الخالبة، في وقت تتنوع فيه 

العروض السياحية.
اإلمــارات  من  السياحة  حركة  وشهدت 
إلى السلطنة خالل األعوام الماضية نمواً 
كبيراً مدفوعة بحركة الطيران التي تربط 
الناقالت  من  العديد  تنظم  البلدين، حيث 
ــالت يــومــيــة إلـــى مسقط  ــة رحـ ــي ــارات اإلم

وصاللة وغيرهما من المدن السياحية في 
السلطنة.

األجواء المفتوحة
وقعت دولة اإلمارات وسلطنة ُعمان في 
المفتوحة  األجــواء  اتفاقية   ،2008 فبراير 
الجوي  النقل  خدمات  تنظيم  في  لتساهم 
ــدف إلـــى جعل  ــه ــن، وهـــي ت ــدي ــل ــب بــيــن ال
دون  من  مفتوحة  الجوية  الرحالت  عــدد 

ــواء كـــان ذلـــك مــن حــيــث طــراز  تــقــيــد، سـ
الطائرات أو عدد الرحالت للناقل الجوي 
الرسمي في البلدين، وكذلك بالنسبة إلى 
أي نقاط عبر مطارات السلطنة ومطارات 
دولة اإلمارات، األمر الذي أدى إلى زيادة 

الحركة الجوية في مطارات البلدين.

مقومات سياحية 
تعد سلطنة ُعمان وجهة سياحية مميزة 

والعالمي،  اإلقليمي  المستويين  على 
بمقومات  محافظاتها  مختلف  تــزخــر 
الطبيعية  المعالم  وتنوع  فريدة  سياحية 
مثل السالسل الجبلية والكهوف واألودية 
الصخرية  والتالل  والصحاري  والسهول 
والشواطئ الساحلية، وهي العوامل التي 
للسياح من  السلطنة وجهة جاذبة  تجعل 
العام،  مــدار  على  العالم  أنحاء  مختلف 
تتميز  المنطقة  فــي  فــريــدة  وجــهــة  فــي 
وتشتهر  الــســيــاحــيــة  ــمــواســم  ال بــتــعــدد 
وكرم  الثقافي  وتراثها  الطبيعي  بجمالها 

ضيافتها.

مساهمة السياحة 
على  والسياحة  الــتــراث  وزارة  وتعمل 
التي   2040 ُعــمــان  سلطنة  رؤيــة  تحقيق 
السياحة  قطاع  مساهمة  زيــادة  تستهدف 
في الناتج المحلي اإلجمالي للسلطنة إلى 
بحلول  و%10   ،2030 العام  بحلول   %5
العام  في   %2.4 بلغ  والذي   ،2040 العام 
الوطني  الــمــركــز  لبيانات  وفــقــاً   ،2021

لإلحصاء والمعلومات.
الماضية  والفترة  الماضي  العام  وشهد 
ــودة قــويــة للحركة  ــجــاري عـ ــعــام ال مــن ال
إيرادات  ارتفاع  يؤكده  ما  وهو  السياحية، 
الفنادق في العام الماضي بنسبة %19.7 
النزالء  عدد  وزيادة   ،2020 بالعام  مقارنًة 
بنسبة  الفندقية  والليالي   ،%24.7 بنسبة 
34.2%، وزيادة نسبة اإلشغال بـ %25.3 

في الفترة نفسها.
الــوبــاء،  تفشي  الـــذي سبق  الــعــام  وفــي 
السلطنة  إلــى  الــوافــدة  السياحة  ارتفعت 
سائح،  مليون   3.5 ــى  إل  ،%9.4 بنسبة 
 ،2018 العام  في  مليون   3.2 من  صعوداً 
بينما لم يتم إحصاء عام 2020، مع توقف 
جائحة  نتيجة  عالمياً،  السياحة  حركة 

كورونا.

:» مدير الترويج في وزارة التراث والسياحة الُعمانية لـ»

دور محوري لالستثمارات يف تعزيز السياحة بني البلدين

مصطفى عبد العظيم )دبي(

أكد هيثم بن محمد الغساني، المدير 
لــلــتــرويــج الــســيــاحــي فــي وزارة  ــام  ــع ال
ُعمان،  سلطنة  في  والسياحة  التراث 
أن العالقات األخوية بين سلطنة ُعمان 
المتحدة،  الــعــربــيــة  ــارات  ــ اإلمـ ــة  ــ ودول
وراســخــة  مشتركة  أســس  مــن  تنطلق 
والثقافية  التاريخية  الروابط  تؤّطرها 

واالجتماعية والتعاون االقتصادي.
ــعــالقــات  ال أن  ــغــســانــي  ال وأوضـــــح 
عبر  تــبــلــورت  البلدين  بين  الــراســخــة 
في  الــتــاريــخ  فــي عمق  ممتدة  ســنــوات 
السياسية  فيها  بــمــا  الــمــجــاالت،  كــل 
وتعّد  واالقــتــصــاديــة،  واالستراتيجية 
عليه  تــكــون  أن  ينبغي  لــمــا  ــمــوذجــاً  ن
ــعــالقــات بــيــن األشـــقـــاء وبــمــا يـُـلــّبــي  ال

طموحات الشعبين الشقيقين.
ــر الـــعـــام لــلــتــرويــج  ــمــدي ــح ال ــ وأوضـ
والسياحة  التراث  وزارة  السياحي في 
الــعــمــانــيــة، فـــي تــصــريــحــات خــاصــة 
ــارات  ــمـ ــثـ ــتـ االسـ أن  ــاد«،  ــ ــحـ ــ ـــ»االتـ ــ لـ
في  مــحــوريــاً  دوراً  تلعب  المشتركة 
تــرســيــخ الــتــكــامــل الــســيــاحــي بــيــن 
العربية  اإلمارات  ودولة  ُعمان  سلطنة 
المتحدة، الفتاً إلى استقبال المنشآت 
عديدة  أفواجاً  البلدين  في  السياحية 
مــن الــســيــاح مــن الــدولــتــيــن فــي ظل 
في  المقدمة  التسهيالت  من  العديد 
العديد  هــنــاك  أن  كما  ــار،  اإلطـ هــذا 

المشتركة  السياحية  االستثمارات  من 
المزيد  استقطاب  في  أسهمت  التي 

السياح. من 
التراث  وزارة  بيانات  ألحــدث  ووفقاً 
والسياحة العمانية، تعد دولة اإلمارات 
أكبر سوق مصدر للسياحة إلى سلطنة 
ُعمان بأكثر من مليون زائر سنوياً قبل 
إجمالي  بلغ  حيث  كوفيد-19،  جائحة 
أكثر  اإلمــارات  دولة  من  السلطنة  زوار 

من 1.01 مليون زائر.
ــيــة لألشهر  الــبــيــانــات األول ــادت  ــ وأف
الخمس األولى من عام 2022، استقبال 
من  زائر  ألف   301 من  ألكثر  السلطنة 
دولة اإلمارات، يشكلون نحو 38% من 
من  للسلطنة  القادمين  السياح  إجمالي 
كافة أنحاء العالم خالل الفترة من يناير 
عددهم  البالغ  الماضي،  مايو  وحتى 

793 ألفاً و768 سائحاً.

رحلــــــــــــــــــــة 
أسبـوعيــــًا

79

تعـــــزز رحالتهـــــــا إلـــــــى سلطنـــــــة ُعمــــــان 
الناقالت الوطنية

أبوظبي )وام(

لدولة  الوطنية  الناقالت  عززت 
إلى سلطنة ُعمان  اإلمارات رحالتها 

على مدار السنوات املاضية، يف خطوة 
والنمو  العمالء  طلب  مواكبة  تستهدف 

البلدين،  الطيران بني  املطرد حلركة 
املتجذرة  التاريخية  العالقات  يف ظل 

والثقافية  االقتصادية  والروابط 
القيادتني  تربط  التي  الراسخة 

الشقيقني.  والشعبني 
املدني،  للطيران  العامة  الهيئة  وكشفت 

الناقالت الوطنية الست: »االحتاد  أن 
و»العربية  اإلمارات«  و»طيران  للطيران« 

للطيران« و»فالي دبي« و»ويز أير 
أبوظبي«  للطيران  و»العربية  أبوظبي« 

79 رحلة أسبوعيًا من  يسيرون نحو 
إلى سلطنة ُعمان.  اإلمارات 

أن »االحتاد للطيران«  الهيئة  وأوضحت 

10 رحالت أسبوعيًا  تسير نحو 
إلى مسقط عبر طائرات إيرباص 

»A320« و»A321«، فيما تسير »طيران 
7 رحالت أسبوعيًا إلى  اإلمارات« نحو 

مسقط. 
للطيران  »العربية  أن  الهيئة،  وذكرت 

9 رحالت  أبوظبي« تسيير نحو 
5 رحالت  أسبوعيًا إلى ُعمان بواقع 

أسبوعيًا إلى مسقط و4 رحالت 

إلى صاللة، فيما تسير »ويز  أسبوعيًا 
8 رحالت أسبوعيًا تشمل  إير أبوظبي« 

5 رحالت إلى مسقط و3 إلى صاللة. 
املدني،  للطيران  العامة  الهيئة  وبحسب 

24 رحلة  للطيران« نحو  »العربية  تسير 
14 رحلة  أسبوعيًا إلى ُعمان بواقع 

إلى مسقط و10 رحالت إلى صاللة، 
21 رحلة  فيما تسير »فالي دبي« نحو 

ُعمان. سلطنة  إلى  أسبوعيًا 

تعزيز الشراكة 

ُتعد دولة اإلمارات من 
التجاريني  الشركاء  أهم 

وبلغ  ُعمان،  لسلطنة 
التجاري  التبادل  حجم 

النفطي بني دولة  غير 
وسلطنة  اإلمارات 
العام  ُعمان خالل 

46 مليار درهم  املاضي 
9% مقارنة بعام  بنمو 

2020، وبلغ متوسط 
النمو يف جتارة 

البلدين خالل آخر 
 ،%10 5 سنوات نحو 

إحصائيات  حسب 
استعراضها خالل  مت 

الثانية من  الدورة 
االقتصادي  امللتقى 

الُعماني   - اإلماراتي 
التي عقدت يف فبراير 

املاضي يف دبي.
وأشار إلى أن البلدين 

تعزيز  على  يعمالن 
التجارية  األنشطة 

بينهما  واالستثمارية 
يف  الشراكة  وتنمية 

القطاعات  من  العديد 
احليوية،  االقتصادية 

مبا فيها قطاع 
والطاقة  الطاقة، 

املياه،  وحلول  املتجددة 
املالية،  واخلدمات 

اللوجستي،  والدعم 
والعقارات  واإلنشاءات 

وريادة األعمال.
البلدين  أن  وأكد 

موروثًا  يتقاسمان 
من  مشتركًا  ثقافيًا 
فنون وآداب شكلت 

ثقافية  هوية 
لشعبيهما  متجانسة 

منطقة  شعوب  وجلميع 
فيما  العربي،  اخلليج 

العادات  تنعكس 
بني  املشتركة  والتقاليد 

الكثير  على  الشعبني 
من املفردات يف الشعر 

واملوروث  والقصة  والنثر 
واألمثال  الشفهي 

الشعبية. واملرويات 

المشاركة 
الدائمة 

حترص وزارة التراث 
الُعمانية  والسياحة 

الدائمة  املشاركة  على 
طويلة،  سنوات  منذ 
ومميز  ضخم  بجناح 

ممثلي  كافة  يضم 
يف  السياحي  القطاع 
معرض  يف  السلطنة، 
العربي  السفر  سوق 

الذي  »امللتقى« 
يقام سنويًا يف دبي، 

للمقومات  للترويج 
تزخر  التي  السياحية 
وتوثيق  السلطنة،  بها 
الشركاء  مع  العالقات 

أسواق  واستكشاف 
مصدرة  سياحية 

جديدة وفتح قنوات 
والتواصل  مباشرة  عمل 

مع أكبر وأهم وسائل 
اإلعالم وغيرها من 
املهمة وذات  العوامل 

الصلة.
السفر  ويأتي سوق 

املرتبة  العربي يف 
قائمة  يف  الثانية 
الدولية  املعارض 

وتنبع  املستهدفة، 
ُعمان  لسلطنة  أهميته 

سياحية  وجهة  كونها 
والزوار  للسياح  مفضلة 

للمنطقة  القادمني 
وتتمتع  العام  طوال 

متنوعة  مبقومات 
شتاًء  متوزعة  ومواسم 

وبالتالي  وصيفًا، 
أفضلية  مينح  فاملعرض 

وتسويقية  ترويجية 
املنطقة  مستوى  على 

الترويج لألمناط  يف 
املختلفة  السياحية 

املغامرات  كسياحة 
األعمال  سياحة  وقطاع 

السياحية  والسفن 
العارضة  والرحالت 

وكذلك  وغيرها، 
للمواسم  الترويج 

كموسم  السياحية 
ظفار.  خريف 

 »االتحاد للطيران« 
تسير 10 رحالت 

أسبوعيًا إلى مسقط 
عبر طائرات إيرباص 

»A320«

أسس مشتركة 
وراسخة تؤّطرها 
الروابط التاريخية 

هيثم الغساني

أشار الغساني أن القطاع اخلاص يف البلدين الشقيقني يقوم 
بدور حيوي يف التنمية االقتصادية ويعول عليه يف حتقيق 

توجهات التنويع االقتصادي، وهو ما تعمل عليه سلطنة 
ُعمان من خالل إيجاد ممكنات وعناصر قوة لتشجيع 
االستثمارات احمللية واألجنبية، خاصة يف القطاعات 

الهادفة للتنويع االقتصادي، وتتمثل يف الصناعات 
التحويلية واخلدمات اللوجستية والتعدين والسياحة

القطــــــــــاع الخـــــاص

مصطفى عبد العظيم )دبي(

اإلمارات  السياحي في دولة  القطاع  يُشكل 

رافدًا  الشقيقة،  ُعمان  وسلطنة  المتحدة  العربية 

للبلدين،  االقتصادي  التنويع  روافد  من  مهمًا 

سنوات  منذ  النفطي  غير  للنمو  رئيسًا  ومحركًا 

والمعالم  السياحية  المقومات  بروز  مع  طويلة، 

معًا  يشكالن  اللذين  للبلدين  الفريدة  الطبيعية 

أنحاء  مختلف  من  السياح  تجذب  استثنائية  وجهة 

السياحة  وإحصاءات  مؤشرات  وتعكس  العالم. 

التكامل  عمق  الشقيقين،  البلدين  بين  البينية 

القطاعات  مختلف  في  القوية  والشراكة  السياحي 

يزخر  لما  السياحي،  بالقطاع  المرتبطة  واألنشطة 

يلبي جميع  بتنوع سياحي فريد  البلدان معًا  به 

والترفيه  العائلية  السياحة  مثل،  السياح  تطلعات 

والمعارض  والمؤتمرات  واألعمال  والتسوق 

العالجية  السياحة  توفير  إلى  إضافًة  والمهرجانات، 

المغامرات. وسياحة  والبحرية  والرياضية 

منشآت فندقية متنوعة

الرسمية  اإلحصاءات  توضح 
الفندقية  املنشآت  عدد  زيادة 
والتي تشمل  يف سلطنة ُعمان 

الفندقية  والشقق  الفنادق 
الضيافة  وبيوت  واالستراحات 

واملخيمات،  التراثية  والنزل 
29 ألفًا  630 منشأة بطاقة  إلى 

 ،2022 و433 غرفة، يف عام 
612 منشأة بطاقة  مقارنة مع 

56 غرفة يف عام  29 ألفًا 

.2021
السياحي يف  القطاع  وأكد 

ُعمان خالل األشهر  سلطنة 
التعايف  على  قدرته  املاضية 

اجلائحة،  تداعيات  من  السريع 
األمر الذي تعكسه زيادة 

أعداد الزوار واإليرادات 
اإلشغال،  ونسب  الفندقية 

املزيد من  وقدرته على توفير 
االستثمار. وفرص  الوظائف 

خطط طموحة

وأطلقت مسقط منظومة 
متكاملة للتطوير والتسويق 

السياحي، هدفها إيجاد شراكات 
مع وجهات جديدة. كما أطلقت 

فرصًا واعدة لالستثمار يف 
السياحة باحملافظات، خاصة 

محافظة مسندم التي تعول 
عليها السلطنة كمركز جذب 

سياحي واعد. وتزخر العديد 
من محافظات ُعمان ووالياتها 

مبقومات سياحية متنوعة 
ومبناطق ذات تنوع جيولوجي، 
تتراوح بني الصحاري الشاسعة 

والسهول املنبسطة واألودية 
العميقة، إلى جانب اجلبال 

الشاهقة والسواحل والشواطئ 
املمتدة. وتؤهل هذه املقومات 

التاريخية والطبيعية ُعمان 
لتصبح مركزًا سياحيًا واعدًا 
يف املنطقة، حيث ميثل هذا 

القطاع أحد أهم روافد الدخل 
يف الرؤية املستقبلية »ُعمان 

2040«. وأطلقت الشركة 
الُعمانية للتنمية السياحية 

»ُعمران« احلكومية، هوية 
جتارية ملشغل السفر الوطني، 
لبدء إطالق أول منصة رقمية 
متكاملة للعمالء التجاريني يف 
قطاع السفر والسياحة، بهدف 

تعزيز رؤية ُعمان يف رفع معدل 
االستثمارات احمللية والدولية 

يف قطاع السياحة، جلذب 11.7 
مليون سائح بحلول 2040، بينهم 

5 ماليني سائح دولي.

التنوع السياحي يعزز 
القدرات السياحية 

المشتركة بين اإلمارات 
والسلطنة

القطاع السياحي يشكل 
رافدًا مهمًا من روافد 

التنويع االقتصادي في 
البلدين

اإلمارات السوق الرئيس لسلطنة ُعمان بأكثر من مليون زائر سنويًا

ألـــــــف زائــــــــر مــــــن اإلمـــــارات سلطنـــــة ُعمــــان تخطـــط لجـــــذب 11.7 مليـــون سائـــح بحلـــول 2040
للسلطنـــــــة خـــــالل 5 أشهـــــر 
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السياحة البينية شريان للتكامل واالزدهار

اإلمــارات وُعمــان
مقومات سياحية تجذب العالم

الــســوق  ــارات  ــ ــة اإلمـ وفــيــمــا تشكل دولـ
وعالمياً  عربياً  عمان  لسلطنة  الرئيسي 
جائحة  قبل  سنوياً  زائــر  مليون  من  بأكثر 
مختلف  بـــه  تـــزخـــر  ــا  ــم ل ــــد-19،  ــي ــ ــوف ــ ك
السلطنة من مقومات سياحية  محافظات 
فريدة وتنوع المعالم الطبيعية التي تجذب 
إليها السياح من كافة أنحاء العالم، يعتبر 
األشقاء في سلطنة عمان، دولة اإلمارات 
تشتهر  لما  لهم،  األولى  السياحية  الوجهة 
جميع  يلبي  فــريــد  سياحي  تــنــّوع  مــن  بــه 
السياحة  مثل  والـــزوار،  السياح  تطلعات 
واألعــمــال  والــتــســوق  والــتــرفــيــه  العائلية 
والمعارض  والمؤتمرات  الحوافز  وسياحة 
توفير  ــى  إلـ ــة  ــاإلضــاف ب ــات،  ــمــهــرجــان وال
والبحرية  والرياضية  العالجية  السياحة 

وسياحة المغامرات.
المراكز  ــيــة  اإلمــارات السياحة  وتحتل 
سلطنة  فــي  السياحي  النمو  فــي  األولـــى 
عمان؛ نظراً لسرعة الوصول عبر شبكات 
البري  السفر  بــخــالف  متميزة،  طــيــران 
السريع إلى السلطنة من المدن اإلماراتية 
التي  الحدودية  المنافذ  من  العديد  عبر 
في  القادمين  ــزوار  الـ آالف  عبور  تشهد 
ترسيخ  السلطنة  وتواصل  االتجاهين.  كال 
مختارة  سياحية  وجهة  القوي،  حضورها 
الوقت  فــي  اإلمــــارات،  دولـــة  مــن  للسياح 
الذي تبرز فيه معظم محافظات السلطنة 
وخاصة محافظة ظفار في مقدمة المدن 
فصل  خالل  سّيما  وال  الجاذبة،  الُعمانية 
متميزة  ســمــات  يضفي  الـــذي  الــخــريــف 
على الطبيعة الخالبة، في وقت تتنوع فيه 

العروض السياحية.
اإلمــارات  من  السياحة  حركة  وشهدت 
إلى السلطنة خالل األعوام الماضية نمواً 
كبيراً مدفوعة بحركة الطيران التي تربط 
الناقالت  من  العديد  تنظم  البلدين، حيث 
ــالت يــومــيــة إلـــى مسقط  ــة رحـ ــي ــارات اإلم

وصاللة وغيرهما من المدن السياحية في 
السلطنة.

األجواء المفتوحة
وقعت دولة اإلمارات وسلطنة ُعمان في 
المفتوحة  األجــواء  اتفاقية   ،2008 فبراير 
الجوي  النقل  خدمات  تنظيم  في  لتساهم 
ــدف إلـــى جعل  ــه ــن، وهـــي ت ــدي ــل ــب بــيــن ال
دون  من  مفتوحة  الجوية  الرحالت  عــدد 

ــواء كـــان ذلـــك مــن حــيــث طــراز  تــقــيــد، سـ
الطائرات أو عدد الرحالت للناقل الجوي 
الرسمي في البلدين، وكذلك بالنسبة إلى 
أي نقاط عبر مطارات السلطنة ومطارات 
دولة اإلمارات، األمر الذي أدى إلى زيادة 

الحركة الجوية في مطارات البلدين.

مقومات سياحية 
تعد سلطنة ُعمان وجهة سياحية مميزة 

والعالمي،  اإلقليمي  المستويين  على 
بمقومات  محافظاتها  مختلف  تــزخــر 
الطبيعية  المعالم  وتنوع  فريدة  سياحية 
مثل السالسل الجبلية والكهوف واألودية 
الصخرية  والتالل  والصحاري  والسهول 
والشواطئ الساحلية، وهي العوامل التي 
للسياح من  السلطنة وجهة جاذبة  تجعل 
العام،  مــدار  على  العالم  أنحاء  مختلف 
تتميز  المنطقة  فــي  فــريــدة  وجــهــة  فــي 
وتشتهر  الــســيــاحــيــة  ــمــواســم  ال بــتــعــدد 
وكرم  الثقافي  وتراثها  الطبيعي  بجمالها 

ضيافتها.

مساهمة السياحة 
على  والسياحة  الــتــراث  وزارة  وتعمل 
التي   2040 ُعــمــان  سلطنة  رؤيــة  تحقيق 
السياحة  قطاع  مساهمة  زيــادة  تستهدف 
في الناتج المحلي اإلجمالي للسلطنة إلى 
بحلول  و%10   ،2030 العام  بحلول   %5
العام  في   %2.4 بلغ  والذي   ،2040 العام 
الوطني  الــمــركــز  لبيانات  وفــقــاً   ،2021

لإلحصاء والمعلومات.
الماضية  والفترة  الماضي  العام  وشهد 
ــودة قــويــة للحركة  ــجــاري عـ ــعــام ال مــن ال
إيرادات  ارتفاع  يؤكده  ما  وهو  السياحية، 
الفنادق في العام الماضي بنسبة %19.7 
النزالء  عدد  وزيادة   ،2020 بالعام  مقارنًة 
بنسبة  الفندقية  والليالي   ،%24.7 بنسبة 
34.2%، وزيادة نسبة اإلشغال بـ %25.3 

في الفترة نفسها.
الــوبــاء،  تفشي  الـــذي سبق  الــعــام  وفــي 
السلطنة  إلــى  الــوافــدة  السياحة  ارتفعت 
سائح،  مليون   3.5 ــى  إل  ،%9.4 بنسبة 
 ،2018 العام  في  مليون   3.2 من  صعوداً 
بينما لم يتم إحصاء عام 2020، مع توقف 
جائحة  نتيجة  عالمياً،  السياحة  حركة 

كورونا.

:» مدير الترويج في وزارة التراث والسياحة الُعمانية لـ»

دور محوري لالستثمارات يف تعزيز السياحة بني البلدين

مصطفى عبد العظيم )دبي(

أكد هيثم بن محمد الغساني، المدير 
لــلــتــرويــج الــســيــاحــي فــي وزارة  ــام  ــع ال
ُعمان،  سلطنة  في  والسياحة  التراث 
أن العالقات األخوية بين سلطنة ُعمان 
المتحدة،  الــعــربــيــة  ــارات  ــ اإلمـ ــة  ــ ودول
وراســخــة  مشتركة  أســس  مــن  تنطلق 
والثقافية  التاريخية  الروابط  تؤّطرها 

واالجتماعية والتعاون االقتصادي.
ــعــالقــات  ال أن  ــغــســانــي  ال وأوضـــــح 
عبر  تــبــلــورت  البلدين  بين  الــراســخــة 
في  الــتــاريــخ  فــي عمق  ممتدة  ســنــوات 
السياسية  فيها  بــمــا  الــمــجــاالت،  كــل 
وتعّد  واالقــتــصــاديــة،  واالستراتيجية 
عليه  تــكــون  أن  ينبغي  لــمــا  ــمــوذجــاً  ن
ــعــالقــات بــيــن األشـــقـــاء وبــمــا يـُـلــّبــي  ال

طموحات الشعبين الشقيقين.
ــر الـــعـــام لــلــتــرويــج  ــمــدي ــح ال ــ وأوضـ
والسياحة  التراث  وزارة  السياحي في 
الــعــمــانــيــة، فـــي تــصــريــحــات خــاصــة 
ــارات  ــمـ ــثـ ــتـ االسـ أن  ــاد«،  ــ ــحـ ــ ـــ»االتـ ــ لـ
في  مــحــوريــاً  دوراً  تلعب  المشتركة 
تــرســيــخ الــتــكــامــل الــســيــاحــي بــيــن 
العربية  اإلمارات  ودولة  ُعمان  سلطنة 
المتحدة، الفتاً إلى استقبال المنشآت 
عديدة  أفواجاً  البلدين  في  السياحية 
مــن الــســيــاح مــن الــدولــتــيــن فــي ظل 
في  المقدمة  التسهيالت  من  العديد 
العديد  هــنــاك  أن  كما  ــار،  اإلطـ هــذا 

المشتركة  السياحية  االستثمارات  من 
المزيد  استقطاب  في  أسهمت  التي 

السياح. من 
التراث  وزارة  بيانات  ألحــدث  ووفقاً 
والسياحة العمانية، تعد دولة اإلمارات 
أكبر سوق مصدر للسياحة إلى سلطنة 
ُعمان بأكثر من مليون زائر سنوياً قبل 
إجمالي  بلغ  حيث  كوفيد-19،  جائحة 
أكثر  اإلمــارات  دولة  من  السلطنة  زوار 

من 1.01 مليون زائر.
ــيــة لألشهر  الــبــيــانــات األول ــادت  ــ وأف
الخمس األولى من عام 2022، استقبال 
من  زائر  ألف   301 من  ألكثر  السلطنة 
دولة اإلمارات، يشكلون نحو 38% من 
من  للسلطنة  القادمين  السياح  إجمالي 
كافة أنحاء العالم خالل الفترة من يناير 
عددهم  البالغ  الماضي،  مايو  وحتى 

793 ألفاً و768 سائحاً.

رحلــــــــــــــــــــة 
أسبـوعيــــًا
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تعـــــزز رحالتهـــــــا إلـــــــى سلطنـــــــة ُعمــــــان 
الناقالت الوطنية

أبوظبي )وام(

لدولة  الوطنية  الناقالت  عززت 
إلى سلطنة ُعمان  اإلمارات رحالتها 

على مدار السنوات املاضية، يف خطوة 
والنمو  العمالء  طلب  مواكبة  تستهدف 

البلدين،  الطيران بني  املطرد حلركة 
املتجذرة  التاريخية  العالقات  يف ظل 

والثقافية  االقتصادية  والروابط 
القيادتني  تربط  التي  الراسخة 

الشقيقني.  والشعبني 
املدني،  للطيران  العامة  الهيئة  وكشفت 

الناقالت الوطنية الست: »االحتاد  أن 
و»العربية  اإلمارات«  و»طيران  للطيران« 

للطيران« و»فالي دبي« و»ويز أير 
أبوظبي«  للطيران  و»العربية  أبوظبي« 

79 رحلة أسبوعيًا من  يسيرون نحو 
إلى سلطنة ُعمان.  اإلمارات 

أن »االحتاد للطيران«  الهيئة  وأوضحت 

10 رحالت أسبوعيًا  تسير نحو 
إلى مسقط عبر طائرات إيرباص 

»A320« و»A321«، فيما تسير »طيران 
7 رحالت أسبوعيًا إلى  اإلمارات« نحو 

مسقط. 
للطيران  »العربية  أن  الهيئة،  وذكرت 

9 رحالت  أبوظبي« تسيير نحو 
5 رحالت  أسبوعيًا إلى ُعمان بواقع 

أسبوعيًا إلى مسقط و4 رحالت 

إلى صاللة، فيما تسير »ويز  أسبوعيًا 
8 رحالت أسبوعيًا تشمل  إير أبوظبي« 

5 رحالت إلى مسقط و3 إلى صاللة. 
املدني،  للطيران  العامة  الهيئة  وبحسب 

24 رحلة  للطيران« نحو  »العربية  تسير 
14 رحلة  أسبوعيًا إلى ُعمان بواقع 

إلى مسقط و10 رحالت إلى صاللة، 
21 رحلة  فيما تسير »فالي دبي« نحو 

ُعمان. سلطنة  إلى  أسبوعيًا 

تعزيز الشراكة 

ُتعد دولة اإلمارات من 
التجاريني  الشركاء  أهم 

وبلغ  ُعمان،  لسلطنة 
التجاري  التبادل  حجم 

النفطي بني دولة  غير 
وسلطنة  اإلمارات 
العام  ُعمان خالل 

46 مليار درهم  املاضي 
9% مقارنة بعام  بنمو 

2020، وبلغ متوسط 
النمو يف جتارة 

البلدين خالل آخر 
 ،%10 5 سنوات نحو 

إحصائيات  حسب 
استعراضها خالل  مت 

الثانية من  الدورة 
االقتصادي  امللتقى 

الُعماني   - اإلماراتي 
التي عقدت يف فبراير 

املاضي يف دبي.
وأشار إلى أن البلدين 

تعزيز  على  يعمالن 
التجارية  األنشطة 

بينهما  واالستثمارية 
يف  الشراكة  وتنمية 

القطاعات  من  العديد 
احليوية،  االقتصادية 

مبا فيها قطاع 
والطاقة  الطاقة، 

املياه،  وحلول  املتجددة 
املالية،  واخلدمات 

اللوجستي،  والدعم 
والعقارات  واإلنشاءات 

وريادة األعمال.
البلدين  أن  وأكد 

موروثًا  يتقاسمان 
من  مشتركًا  ثقافيًا 
فنون وآداب شكلت 

ثقافية  هوية 
لشعبيهما  متجانسة 

منطقة  شعوب  وجلميع 
فيما  العربي،  اخلليج 

العادات  تنعكس 
بني  املشتركة  والتقاليد 

الكثير  على  الشعبني 
من املفردات يف الشعر 

واملوروث  والقصة  والنثر 
واألمثال  الشفهي 

الشعبية. واملرويات 

المشاركة 
الدائمة 

حترص وزارة التراث 
الُعمانية  والسياحة 

الدائمة  املشاركة  على 
طويلة،  سنوات  منذ 
ومميز  ضخم  بجناح 

ممثلي  كافة  يضم 
يف  السياحي  القطاع 
معرض  يف  السلطنة، 
العربي  السفر  سوق 

الذي  »امللتقى« 
يقام سنويًا يف دبي، 

للمقومات  للترويج 
تزخر  التي  السياحية 
وتوثيق  السلطنة،  بها 
الشركاء  مع  العالقات 

أسواق  واستكشاف 
مصدرة  سياحية 

جديدة وفتح قنوات 
والتواصل  مباشرة  عمل 

مع أكبر وأهم وسائل 
اإلعالم وغيرها من 
املهمة وذات  العوامل 

الصلة.
السفر  ويأتي سوق 

املرتبة  العربي يف 
قائمة  يف  الثانية 
الدولية  املعارض 

وتنبع  املستهدفة، 
ُعمان  لسلطنة  أهميته 

سياحية  وجهة  كونها 
والزوار  للسياح  مفضلة 

للمنطقة  القادمني 
وتتمتع  العام  طوال 

متنوعة  مبقومات 
شتاًء  متوزعة  ومواسم 

وبالتالي  وصيفًا، 
أفضلية  مينح  فاملعرض 

وتسويقية  ترويجية 
املنطقة  مستوى  على 

الترويج لألمناط  يف 
املختلفة  السياحية 

املغامرات  كسياحة 
األعمال  سياحة  وقطاع 

السياحية  والسفن 
العارضة  والرحالت 

وكذلك  وغيرها، 
للمواسم  الترويج 

كموسم  السياحية 
ظفار.  خريف 

 »االتحاد للطيران« 
تسير 10 رحالت 

أسبوعيًا إلى مسقط 
عبر طائرات إيرباص 

»A320«

أسس مشتركة 
وراسخة تؤّطرها 
الروابط التاريخية 

هيثم الغساني

أشار الغساني أن القطاع اخلاص يف البلدين الشقيقني يقوم 
بدور حيوي يف التنمية االقتصادية ويعول عليه يف حتقيق 

توجهات التنويع االقتصادي، وهو ما تعمل عليه سلطنة 
ُعمان من خالل إيجاد ممكنات وعناصر قوة لتشجيع 
االستثمارات احمللية واألجنبية، خاصة يف القطاعات 

الهادفة للتنويع االقتصادي، وتتمثل يف الصناعات 
التحويلية واخلدمات اللوجستية والتعدين والسياحة

القطــــــــــاع الخـــــاص

مصطفى عبد العظيم )دبي(

اإلمارات  السياحي في دولة  القطاع  يُشكل 

رافدًا  الشقيقة،  ُعمان  وسلطنة  المتحدة  العربية 

للبلدين،  االقتصادي  التنويع  روافد  من  مهمًا 

سنوات  منذ  النفطي  غير  للنمو  رئيسًا  ومحركًا 

والمعالم  السياحية  المقومات  بروز  مع  طويلة، 

معًا  يشكالن  اللذين  للبلدين  الفريدة  الطبيعية 

أنحاء  مختلف  من  السياح  تجذب  استثنائية  وجهة 

السياحة  وإحصاءات  مؤشرات  وتعكس  العالم. 

التكامل  عمق  الشقيقين،  البلدين  بين  البينية 

القطاعات  مختلف  في  القوية  والشراكة  السياحي 

يزخر  لما  السياحي،  بالقطاع  المرتبطة  واألنشطة 

يلبي جميع  بتنوع سياحي فريد  البلدان معًا  به 

والترفيه  العائلية  السياحة  مثل،  السياح  تطلعات 

والمعارض  والمؤتمرات  واألعمال  والتسوق 

العالجية  السياحة  توفير  إلى  إضافًة  والمهرجانات، 

المغامرات. وسياحة  والبحرية  والرياضية 

منشآت فندقية متنوعة

الرسمية  اإلحصاءات  توضح 
الفندقية  املنشآت  عدد  زيادة 
والتي تشمل  يف سلطنة ُعمان 

الفندقية  والشقق  الفنادق 
الضيافة  وبيوت  واالستراحات 

واملخيمات،  التراثية  والنزل 
29 ألفًا  630 منشأة بطاقة  إلى 

 ،2022 و433 غرفة، يف عام 
612 منشأة بطاقة  مقارنة مع 

56 غرفة يف عام  29 ألفًا 

.2021
السياحي يف  القطاع  وأكد 

ُعمان خالل األشهر  سلطنة 
التعايف  على  قدرته  املاضية 

اجلائحة،  تداعيات  من  السريع 
األمر الذي تعكسه زيادة 

أعداد الزوار واإليرادات 
اإلشغال،  ونسب  الفندقية 

املزيد من  وقدرته على توفير 
االستثمار. وفرص  الوظائف 

خطط طموحة

وأطلقت مسقط منظومة 
متكاملة للتطوير والتسويق 

السياحي، هدفها إيجاد شراكات 
مع وجهات جديدة. كما أطلقت 

فرصًا واعدة لالستثمار يف 
السياحة باحملافظات، خاصة 

محافظة مسندم التي تعول 
عليها السلطنة كمركز جذب 

سياحي واعد. وتزخر العديد 
من محافظات ُعمان ووالياتها 

مبقومات سياحية متنوعة 
ومبناطق ذات تنوع جيولوجي، 
تتراوح بني الصحاري الشاسعة 

والسهول املنبسطة واألودية 
العميقة، إلى جانب اجلبال 

الشاهقة والسواحل والشواطئ 
املمتدة. وتؤهل هذه املقومات 

التاريخية والطبيعية ُعمان 
لتصبح مركزًا سياحيًا واعدًا 
يف املنطقة، حيث ميثل هذا 

القطاع أحد أهم روافد الدخل 
يف الرؤية املستقبلية »ُعمان 

2040«. وأطلقت الشركة 
الُعمانية للتنمية السياحية 

»ُعمران« احلكومية، هوية 
جتارية ملشغل السفر الوطني، 
لبدء إطالق أول منصة رقمية 
متكاملة للعمالء التجاريني يف 
قطاع السفر والسياحة، بهدف 

تعزيز رؤية ُعمان يف رفع معدل 
االستثمارات احمللية والدولية 

يف قطاع السياحة، جلذب 11.7 
مليون سائح بحلول 2040، بينهم 

5 ماليني سائح دولي.

التنوع السياحي يعزز 
القدرات السياحية 

المشتركة بين اإلمارات 
والسلطنة

القطاع السياحي يشكل 
رافدًا مهمًا من روافد 

التنويع االقتصادي في 
البلدين

اإلمارات السوق الرئيس لسلطنة ُعمان بأكثر من مليون زائر سنويًا

ألـــــــف زائــــــــر مــــــن اإلمـــــارات سلطنـــــة ُعمــــان تخطـــط لجـــــذب 11.7 مليـــون سائـــح بحلـــول 2040
للسلطنـــــــة خـــــالل 5 أشهـــــر 

301
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نقل تعازي رئيس الدولة ونائبه إلى الحكومة اليابانية

خالــــد بن محمــد بن زايــــد يـشــــارك

يف مراسم تشييع جنازة شينزو آبي

طوكيو )وام(

ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد 
المجلس  عضو  نهيان،  آل  زايـــد  بــن 
ــي رئــيــس  ــوظــب ــارة أب ــ الــتــنــفــيــذي إلمـ
الدولة  وفد  التنفيذي،  أبوظبي  مكتب 
جنازة  تشييع  مراسم  في  المشارك 
رئيس الوزراء الياباني السابق »شينزو 
طوكيو،  اليابانية  العاصمة  في  آبــي« 
بحضور عــدد من قــادة وزعــمــاء دول 
صاحب  تــعــازي  سموه  ونقل  العالم. 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
وأخيه  اهلل«،  »حفظه  الــدولــة  رئيس 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل 
مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« 

إلى الحكومة اليابانية. 
كما التقى سمّوه أرملة الراحل »آكي 
آبــي« وعــدداً من أفــراد األســرة حيث 
لــهــم، معرباً عن  الــعــزاء  قــدم واجـــب 
صادق مواساته في فقدان قائد كّرس 
حياته لخدمة وطنه وشعبه بكل تفاٍن 

وإخالص. 
وتعد هذه الجنازة أكبر تأبين رسمي 
مراسم  منذ  حكومي  لمسؤول  يـُـقــام 
األسبق  الـــوزراء  رئيس  جــنــازة  تشيع 
»يوشيدا شيغه-رو« عام 1965، حيث 
بعدما  واسعة  بشعبية  الراحل  حظى 
رئــاســة  بمنصب  فــتــرة  ــول  أطـ قــضــى 
الوزراء في تاريخ اليابان استمرت من 
2012 حتى 2020، وفارق الحياة عن 
بجراحه  متأثراً  عاماً   67 ناهز  عمر 
تجمع  خالل  عليه  النار  إطالق  عقب 

انتخابي في 8 يوليو الماضي. 
وقد أسهم شينزو آبي بشكل كبير في 
اليابانية  اإلماراتية  العالقات  ترسيخ 
ــالن  الـــتـــي شـــهـــدت فـــي عـــهـــده اإلعــ
االستراتيجية  الشراكة  مــبــادرة  عــن 
الدولة عام  أثناء زيارته إلى  الشاملة، 
الثنائي  التعاون  تعزيز  بهدف   ،2018
البلدين  بــيــن  بــالــعــالقــات  واالرتـــقـــاء 
رافق  جديدة.  استراتيجية  آفــاق  إلى 
سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد 
خـــالل هـــذه الـــزيـــارة كـــّل مــن معالي 
الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير 
المتقدمة،  والتكنولوجيا  الصناعة 
مبعوث اإلمارات الخاص إلى اليابان، 
الدولة  سفير  الفهيم  أحمد  وشهاب 
لدى اليابان، وعدد من المسؤولين من 

وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
..وسموه خالل مراسم التشييع بحضور سلطان الجابر وشهاب أحمد الفهيم خالد بن محمد بن زايد لدى حضوره مراسم التشييع بحضور سلطان الجابر

خالد بن محمد بن زايد
يقدم واجب العزاء في وفاة »شينزو 
آبي« بقصـــــر الضيافـــــــــــــة في طوكيو

طوكيو )وام( 

قدم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو املجلس التنفيذي 
إلمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي واجب العزاء يف وفاة 
»شينزو آبي« رئيس وزراء اليابان السابق إلى كل من »آكي آبي« أرملة 

رئيس الوزراء السابق، و»فوميو 
كيشيدا« رئيس وزراء اليابان، 

وذلك خالل زيارة سموه 
قصر الضيافة »أكاساكا« 

يف العاصمة طوكيو.  

رافق سموه خالل الزيارة كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد 
اجلابر وزير الصناعة والتكنولوجيا املتقدمة مبعوث اإلمارات 

اخلاص إلى اليابان، وشهاب أحمد الفهيم سفير الدولة لدى اليابان، 
وعدد من املسؤولني بوزارة اخلارجية والتعاون الدولي.

الحضور

خالد بن محمد بن زايد لدى تقديمه واجب العزاء

سلطان الجابر خالل تقديم التعازي

شهاب أحمد الفهيم لدى تقديم التعازي

خالد بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء  )وام(

خالد بن محمد بن زايد خالل تقديم التعازي بحضور سلطان الجابر  )وام(
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بناًء على طلب املدعية/ القيادة العامة للقوات امل�ضلحة، عنوانها/ تنوب عنها اإدارة ق�ضايا الدولة - وزارة 

اأن الق�ضية  ال�ضبو�ضي، عنوانه ن�ضراً. ليكن معلوماً لديك  اإلى املدعى عليه/ محمد ن�ضيب عتيق  العدل. 

اإلإدارية امل�ضار اإليها اأعاله قد ُحكم فيها مبثابة احل�ضوري بجل�ضة ٢٠٢٠/٠٣/٣١م، اأمام الدائرة اإلإدارية  

الكلية: حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري باإلزام املدعي عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ ٦٢،٥٩٢،٤٠ درهم 

وامل�ضروفات.  بالر�ضوم  اإلزامه  مع  فل�ضاً،  واأربعون  درهماً  وع�ضرون  وت�ضعة  وخم�ضمائة  األفا  و�ضتون  اأثنان 

ُحكماً قاباًل لال�ضتئناف خالل ثالثني يوماً تبداء من اليوم التايل لتبليغك هذا اإلإعالن.

اإعالن باحلكم اأمام محكمة اأبوظبي اإلحتادية اإلبتدائية 

يف الدعوى رقم  ٢٠١٩/٤٩٤ - اإداري كلي

مدير اخلدمات الق�ضائية �ضدر بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢7

دبي )االتحاد(

 أطلق مجلس اإلمارات للتوازن بني اجلنسني، بالتعاون مع البنك الدولي »مركز اإلمارات 
للتوازن بني اجلنسني للتميز والتبادل املعريف«، كمركز إقليمي يهدف لتعزيز التوازن بني 

اجلنسني يف منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من خالل تقدمي االستشارات وتنظيم 
ورش العمل وتصدير أفضل املمارسات يف ملف التوازن بني اجلنسني.

وأكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان 
الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس اإلمارات للتوازن 

بني اجلنسني، أن هذا املركز اإلقليمي اجلديد يعد ثمرة لإلجنازات التي حققتها دولة 
اإلمارات يف ملف التوازن بني اجلنسني على املستويني العاملي واإلقليمي، ويأتي ترجمًة ألحد 
محاور استراتيجية التوازن بني اجلنسني لدولة اإلمارات 2022 – 2026، التي تهدف لتحقيق 
ريادة الدولة يف هذا امللف واالنتقال من مرحلة سد الفجوات واالطالع على أفضل املمارسات 
إلى مرحلة تصدير املمارسات، حيث أصبحت التجربة اإلماراتية يف دعم املرأة والتوازن بني 

اجلنسني محل تقدير وإشادة عاملية ومنوذجًا إقليميًا ُيحتذى به.
وأضافت سموها: »إن هذا املركز الذي سيتم من خالله نشر املعرفة وتقدمي االستشارات 

الالزمة لدول املنطقة، يترجم رؤية القيادة الرشيدة لكافة مؤسسات الدولة بنقل اخلبرة 
اإلماراتية إلى الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز اجلهود العاملية لتحقيق أهداف التنمية 

املستدامة التي كانت اإلمارات من الدول الرائدة يف تبنيها وااللتزام بها، ومنها الهدف اخلامس 
بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات«.

ووقع مجلس اإلمارات للتوازن بني اجلنسني اتفاقية تعاون مع البنك الدولي لتعزيز الشراكة 
بني اجلانبني وتفعيل التبادل املعريف يف مجال التوازن بني اجلنسني، واإلسهام يف تقدمي 
االستشارات الفنية املتعلقة بأفضل السياسات الداعمة للنوع االجتماعي على املستوى 
العاملي والتعاون فيما بينهما لتعزيز التوازن بني اجلنسني بدول الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا.
وقع االتفاقية منى غامن املري، نائبة رئيسة مجلس اإلمارات للتوازن بني اجلنسني، وعصام 

أبوسليمان املدير اإلقليمي للبنك الدولي بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية، 
بحضور شمسة صالح األمني العام للمجلس، وحنان أهلي، مديرة املركز االحتادي للتنافسية 

واإلحصاء، وممثلي البنك الدولي وممثلني من اجلهات االحتادية واحمللية والقطاع اخلاص 
ووسائل اإلعالم.

وقالت منى املري: »إن االتفاقية تنص على تنظيم ورش عمل مشتركة بني مجلس اإلمارات 
للتوازن بني اجلنسني والبنك الدولي لتعزيز جهود االرتقاء بالتوازن بني اجلنسني على 

املستوى اإلقليمي وإجراء الدراسات، وتقدمي االستشارات يف مجال التوازن بني اجلنسني 
لدول املنطقة وعلى املستوى العاملي، كما تهدف إلى تسهيل نشر املعرفة ونتائج الدراسات 

يف مجال النوع االجتماعي والتعريف بالتجارب العاملية املميزة ومردودها االقتصادي 
واالجتماعي وسبل االستفادة من هذه التجارب«.

من جانبه، قال عصام أبو سليمان: »تأتي مبادرة مركز اإلمارات للتوازن بني اجلنسني للتميز 
والتبادل املعريف يف وقتها املناسب لصالح منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، حيث تأتي 

فجوة التوازن بني اجلنسني كثاني أكبر فجوة على مستوى العالم. ويسعدنا الشراكة مع دولة 
اإلمارات العربية املتحدة، الدولة الرائدة يف سد فجوة التوازن بني اجلنسني يف هذه املنطقة. 

ونحن على يقني بأن هذا املركز سيكون منبرًا فعااًل لتحديد مسار التطوير فيما يتعلق 
بالتوازن بني اجلنسني يف املنطقة، ومشاركة التجربة الناجحة يف دولة اإلمارات وتقدمي 

الدعم العملي للحكومات األخرى التي تتبنى مثل هذا النهج، باإلضافة إلى أنه سيكون 
َمصدرًا لالبتكار يف السياسات الداعمة للنوع االجتماعي يف املنطقة«.

دبي )وام(

 أعلنت وزارة املوارد البشرية والتوطني أن يوم السبت 12 ربيع األول 1444 هجرية املوافق 8 
أكتوبر 2022 ميالدية إجازة مدفوعة األجر للعاملني كافة يف منشآت ومؤسسات وشركات 

القطاع اخلاص يف الدولة، وذلك مبناسبة املولد النبوي الشريف. 
جاء ذلك يف تعميم أصدره معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد املنان العور، وزير املوارد 

البشرية والتوطني، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن العطالت الرسمية املعتمدة للقطاعني 
احلكومي واخلاص لعامي 2021 و2022. ورفعت وزارة املوارد البشرية والتوطني بهذه املناسبة 

أصدق التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس 
الدولة، حفظه اهلل، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء 
املجلس األعلى لالحتاد حكام اإلمارات، وإلى شعب دولة اإلمارات واملقيمني على أرضها.

أبوظبي )وام(

 شاركت النيابة العامة للدولة يف االجتماع الثالث عشر ألصحاب السعادة مساعدي النواب 
العموم واملدعني العامني بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية. 

وترأس وفد الدولة خالل االجتماع الذي عقد عبر تقنية االتصال املرئي املستشار سلطان 
إبراهيم اجلويعد القائم بأعمال احملامي العام األول، مبشاركة هيثم علي عبداهلل الشوكة 

رئيس نيابة بنيابة الفجيرة الكلية، وعلي سعيد الزيودي مدير إدارة التعاون القضائي 
الدولي بالنيابة العامة.  وناقش االجتماع عددًا من املوضوعات املشتركة، أهمها مشروع 

دليل تنظيم أجهزة النيابات العامة واالدعاء العام بدول مجلس التعاون اخلليجي، وقواعد 
حماية الطفل خالل مرحلة التحقيق، ومشروع دليل الضوابط اإلجرائية جلرائم التقنيات 

احلديثة، إضافة إلى جائزة حامد العثمان ألعضاء النيابات العامة واالدعاء العام بدول 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية.  كما ناقش االجتماع عقد الندوات التفاعلية وتبادل 

التجارب الناجحة بني أجهزة النيابة العامة، إضافة إلى مشروع قواعد السداد الفوري 
لعائدات اجلرائم ذات الطابع املالي والعقوبات املالية، فضاًل عن عرض جتارب النيابات العامة 

واالدعاء العام بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية. 
ومن املقرر أن يتم رفع التوصيات بشأن املواضيع التي متت مناقشتها خالل االجتماع إلى 

اجتماع النواب العموم واملدعني العامني املقبل واملزمع عقده يف أكتوبر املقبل.

إطالق مركز اإلمارات للتوازن بين 
الجنسين للتميز والتبادل المعرفي 

أكتوبـــــــر إجـــازة القطــــاع 
الخاص بمناسبة المولد 
النبـــــــــــــــــــوي الشريــــــــــف 

»النيابة العامة« تشارك في اجتماع 
مساعدي النواب العموم بدول »التعاون«

بمشاركة أكثر من 300 خبير و40 مؤسسة محلية وعالمية

ملتقى دبي للميتافيرس ينطلق اليوم

جامعة خليفة تستقبـــل دفعـــة جــديـدة 

من طلبة كلية الطب والعلوم الصحيــة 

دبي )االتحاد(

ــد عـــبـــداهلل  ــحــم ــد مـــعـــالـــي م ــ  أكـ
القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، 
العضو  األمــنــاء،  مجلس  رئيس  نائب 
للمستقبل،  دبــي  لمؤسسة  المنتدب 
للميتافيرس«  دبي  »ملتقى  تنظيم  أن 
صاحب  تــوجــيــهــات  لتحقيق  يــهــدف 
آل  راشـــد  بــن  محمد  الشيخ  السمو 
ــة رئيس  ــدول مــكــتــوم، نــائــب رئــيــس ال
الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل،  مجلس 
أحــدث  وتــطــويــر  تبني  دعــم  بأهمية 

االبتكارات المستقبلية.
ــال مــعــالــيــه: »إن هـــذا الــحــدث  ــ وق
العالمي الذي تستضيفه دولة اإلمارات 
هذا األسبوع يشكل خطوة جديدة من 
الجهات الحكومية  لتوحيد رؤى  نوعها 
والمنظمات  التكنولوجية  والــشــركــات 
مستقبل  حــول  الــدولــيــة  والمؤسسات 
الــمــيــتــافــيــرس، ورســـم صـــورة شاملة 
الستشراف فرصه وإمكاناته وتطبيقاته 
المتنوعة والتي ستحدث تحوالت جذرية 

في مختلف القطاعات الرئيسة«.
دبي  »استراتيجية  أن  إلــى  وأشـــار 
ــتــي أطــلــقــهــا سمو  لــلــمــيــتــافــيــرس« ال
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل 
مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس 
التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة 
عالمياً  نموذجاً  تمثل  للمستقبل،  دبي 
في  الحكومات  لــدور  ومبتكراً  رائــداً 

إطالق مبادرات واستراتيجيات شاملة 
المستقبل،  وابــتــكــار  تقنيات  توظف 
الرقمية  الــتــحــتــيــة  الــبــنــيــة  وتــطــويــر 
النوعية  األفــكــار  ودعــم  والتشريعية، 

القائمة على الميتافيرس.
وأضاف معاليه: »ستسهم مخرجات 
ملتقى دبي للميتافيرس بتشكيل مرحلة 
إلى  الساعية  الدولية  للجهود  جديدة 

اإليجابية  باالستخدامات  التعريف 
من  وستعزز  الميتافيرس،  لتطبيقات 
وأفراد  والشركات  الحكومات  جاهزية 
التي  الــكــبــيــرة  لــلــتــحــوالت  المجتمع 
والعقود  السنوات  خــالل  سنشهدها 
والمقبلة والتي ستؤثر على أسلوب حياة 

وعمل الجميع«.
ــيــات »مــلــتــقــى دبــي  وتــنــعــقــد فــعــال
للمستقبل« برعاية سمو الشيخ حمدان 
يومي  آل مكتوم،  راشــد  بن  بن محمد 
األربعاء 28 والخميس 29 سبتمبر في 
 »2071 و»منطقة  المستقبل«  »متحف 
بأبراج اإلمــارات بدبي، بمشاركة أكثر 
من 300 خبير ومتخصص و40 مؤسسة 
اإلمــارات  دولة  من  تكنولوجية  وشركة 
ومختلف أنحاء العالم في أكثر في 25 
جلسة وورشة عمل تستضيف أكثر من 

30 متحدثاً.
ــوم األول  ــي ال   وتــنــاقــش جــلــســات 
ــع مــتــنــوعــة تــشــمــل الــفــرص  مــواضــي
لتطبيقات  الـــواعـــدة  ــة  ــصــادي ــت االق
الميتافيرس  وفـــرص  الميتافيرس، 
ــعــقــارات االفــتــراضــيــة،  فــي مــجــال ال
حركة  تنشيط  في  الميتافيرس  ودور 
العالمية،  التوريد  وسلسلة  التجارة 
ــراد والــمــؤســســات  ــ ــم األفـ وســبــل دعـ
وتعزيز  الميتافيرس،  من  لالستفادة 
وتطور  الميتافيرس،  بتطبيقات  الثقة 
تطبيقات الواقع المعزز، واستراتيجية 

دبي للميتافيرس.

ميتا
 تركز جلسات اليوم الثاني على 

استعراض رؤية شركة ميتا لعالم 
امليتافيرس، ومستقبل األمم يف 

عالم امليتافيرس، ودور احلكومات 
يف العالم االفتراضي، وفرص 

امليتافيرس يف قطاع الطيران، 
وأهم القطاعات التي شهدت 

حتوالت نوعية بفضل تطبيقات 
امليتافيرس، ومستقبل عالم 

امليتافيرس يف دولة اإلمارات، 
وتأثير تقنيات امليتافيرس على 

األلعاب اإللكترونية.
كما سيشهد امللتقى تنظيم 
ورش عمل متخصصة حول 

مختلف القطاعات التكنولوجية 
املستقبلية، سيتم تنظيمها يف 

»مقر املبرمجني« و»املسرعات 
احلكومية« و»مركز الشباب« 

يف »منطقة 2071«. وسيشارك 
يف تنظيم هذه الورش العديد 

من املؤسسات والشركات 
العاملية مبا يف ذلك »املنتدى 

االقتصادي العاملي« و»أكسنتشر« 
و»طيران اإلمارات« و»ميتا« 

و»ذا إيكونوميست« و»آسياراث« 
و»آوتليار فنتشرز« و»إيفردوم« 

و»فيرس إستيت« و»ماستر كارد« 
و»ميتا ديكريبت« و»ميتاكون« 

و»كريبتو أواسيس« و»سيا 
بارتنرز«.

 

سلطان الجويعد خالل المشاركة )وام(

الزي
الدكتور  من جانبه، قال 

جون روك: »يؤكد 
تسلمهم  خالل  من  الطلبة 

الزي األبيض  وارتدائهم 
التزامهم  اليوم  الطبي 

الذي  الهدف  بتعزيز 
الطب  أنشئت من أجله كلية 
جامعة  يف  الصحية  والعلوم 

واملتمثل يف دعم  خليفة، 
الصحية  الرعاية  منظومة 
يف أبوظبي والدولة بشكل 
طلبة  سيساهم  حيث  عام، 

سيصبحون  الذين  الطب 
جتسيد  يف  مستقباًل  أطباء 

تشمل  التي  الكلية  قيم 
واملسؤولية  النزاهة 

واالبتكار  واالكتشاف 
واالحترام  املجتمع  وخدمة 

اإلنسان«. حلياة 
 وتضم كلية الطب والعلوم 

أفضل  اليوم  الصحية 
العالم  أنحاء  العقول من 

يعملون  والذين  كافة، 
أكادميية  هيئة  كأعضاء 

يف  متخصصني  وأطباء 
الطبية،  الفروع  مختلف 
العديد من  وممثلني عن 
التعليمية  املستشفيات 

أبوظبي.  يف  الرئيسة 
الطب  كلية  وتواصل 

جامعة  يف  الصحية  والعلوم 
حتقيق  يف  مسيرتها  خليفة 

األكادميية،  اإلجنازات 
يف  بنجاحها  تكللت  والتي 
الطبية  الرخصة  اختبار 
أولى  كخطوة  األميركية 

نتائج  على  واحلصول 
اختبارات  يف  متقدمة 

للطب  الدولية  املؤسسة 
يف الواليات املتحدة، كما 
توفير  يف  الكلية  ساهمت 
السريري  التدريب  فرص 

أكادميية  مراكز  يف  للطلبة 
رائدة. صحية 

توحيد رؤى الجهات 
الحكومية والشركات 

التكنولوجية والمنظمات 
والمؤسسات حول 

مستقبل الميتافيرس

محمد القرقاوي

»االتحادية 
للرقابة 

النووية« تطلع 
على تجربة 
»الداخلية« 

أبوظبي )وام(

  قامت الهيئة 
االحتادية للرقابة 

النووية بزيارة 
»مقارنة معيارية« 

لوزارة الداخلية 
مكتب التدقيق 

الداخلي- مبكتب 
املفتش العام، لالطالع 
على أفضل املمارسات 

يف مجال مكافحة 
االحتيال والبالغات 
املبّكرة والتحقيقات 
والتدقيق الداخلي 

بهدف تبادل اخلبرات 
وحتسني آلية العمل، 

وذلك بالتنسيق 
مع اإلدارة العامة 

لالستراتيجية 
وتطوير األداء 

بالوزارة.
 وأوضح اللواء الدكتور 
أحمد ناصر الريسي، 

مفتش عام وزارة 
الداخلية، أن الزيارة 

عكست مدى تعاون 
اجلهات احلكومية يف 

الدولة والتواصل بينها 
لالرتقاء بالعمل إلى 

أعلى املستويات. 
 وقّدم املقدم الدكتور 

سعد علي املعمري، 
مدير مكتب التدقيق 

الداخلي، خالل 
اللقاء، شرحًا كاماًل 

ألفضل املمارسات 
املطبقة بالوزارة 

يف مجال التدقيق 
الداخلي حسب 

املعايير الدولية، 
ومنهجية وميثاق 

ومبادئ وأخالقيات 
التدقيق الداخلي. ويف 
ختام اللقاء، مت تبادل 

الدروع والصور بني 
الطرفني.

أبوظبي )وام(

للعلوم  خليفة  جــامــعــة  أعــلــنــت   
دفعة  انضمام  أمــس،  والتكنولوجيا، 
الطب  كلية  إلــى  الطلبة  من  جديدة 

والعلوم الصحية. 
الطب  قسم  الجدد  الطلبة  وأدى 
على  اشتمل  ترحيبي  حفل  خـــالل 
إيذاناً  الطبي،  األبيض  الــزي  ــداء  ارت
للعام  األول  األكاديمي  الفصل  ببدء 

.2023-2022
 وســلــم عـــدد مــن أعــضــاء الهيئة 
الحفل  خــالل  الكلية  في  األكاديمية 
الترحيبي الطلبة الزي األبيض الطبي 
أورايلي،  الدكتور سير جون  بحضور 
رئيس جامعة خليفة، والدكتور عارف 
الرئيس  نــائــب  الــحــمــادي،  سلطان 
التنفيذي في جامعة خليفة، والدكتور 
جون روك، عميد كلية الطب والعلوم 
الهيئة  أعضاء  من  وعــدد  الصحية، 
الطلبة  ليقوم  الجامعة،  ــة في  اإلداري

ــك بـــأداء قسم الــطــب الــذي  بعد ذل
السلوك  بقواعد  التزامهم  يعكس 

األخالقي للطب. 
عــــارف سلطان  الــدكــتــور  وقــــال 
الحمادي: »شهدت كلية الطب والعلوم 
تقدماً  خليفة  جامعة  فــي  الصحية 
ملحوظاً لتصبح كلية شاملة ومتكاملة 
تستقطب اهتمام العديد من األفراد 
واألكــاديــمــي،  الطبي  المجالين  فــي 
ــمــام الــطــلــبــة الــطــامــحــيــن ألن  واهــت
مجاالت  في  متخصصين  يصبحوا 

الطب والرعاية والصحية«. 
ورحب بالطلبة الجدد الذين يشكلون 
الدفعة الرابعة من طلبة كلية الطب 
وسيستفيدون  الصحية،  والــرعــايــة 
في  المتطورة  البحثية  المرافق  من 
وتحقيق  أنفسهم  لتطوير  الكلية 
التميز في المجاالت الطبية كخبراء 
البحوث  في  والتفوق  وأخصائيين، 
العلمية التي تمكنهم من إيجاد حلول 

الرعاية بصحة المرضى. 

منى المري توقع اتفاقية التعاون )من المصدر(

8

 تعزيز التوازن بين الجنسين في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا

أعضاء الهيئة األكاديمية والطلبة الجدد في صورة تذكارية )وام(
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تعرض أسلحة الصيد ولوازم الرحالت البرية والبحرية

شركة وطنية في »الصيد والفروسية« 
 383

الرئيس  العامري،  حمد  وأكد 
التنفيذي لشركة كراكال المختصة 
بتصنيع األسلحة الصغيرة، أهمية معرض 
والفروسية  للصيد  الــدولــي  أبــوظــبــي 
الــســاح،  صناعة  قــطــاع  فــي  للعاملين 
وأصبح عرض بنادق الصيد المصممة 
على  تقاليدنا  أحد  للمعرض  خصيصاً 

مدى السنوات القليلة الماضية.
العجمي  شبيب  أشـــار  جــانــبــه،  مــن 
المسؤول عن جناح مصنع كشتة للوازم 
الصيد والرحات، أهمية المعرض لما 
يضمه من مئات العارضين من مختلف 
والفروسية  الصيد  وهـــواة  العالم  دول 
الذين يتشاركون االهتمام بالصيد بأشكاله 
المختلفة. وأشارت حورية العبدولي، فنانة 
تشكيلية إماراتية، تُشارك بمعرض أبوظبي 
األولــى،  للمرة  والفروسية  للصيد  الدولي 
إلى أن المعرض يشكل منصة تتيح للفنانات 
التشكيليات فرصة عرض أعمالهن في منّصة 
عالمية بهذا الحجم المدهش، وتشهد إقباالً 
جماهيرياً من كل الجنسيات واألعمار، ما يُمّثل 
تشجيعاً ودعماً ال محدوداً في بداية حياتهن في 

عالم الفن التشكيلي.
ومن األعمال التي تعرضها هذا العام، لوحة المها 
العربي، والتي نفذتها بألوان األكريلك، واستغرقت نحو 

4 أشهر في إنجازها.
وعّبرت العبدولي عن سعادتها بإشادة الجمهور بهذا 
بها  شاركت  الاتي  الفنية  األعــمــال  من  وغيره  العمل 
الفنانات اإلماراتيات، واللواتي اختلطت تجاربهن الفنية 
مع العارضين والعارضات من جنسيات مختلفة، بما يُسهم 
في تطوير تجربتهم الفنية والوصول بها إلى آفاق أكبر 
من النجاح وتسليط الضوء على حركة الفن التشكيلي في 

اإلمارات، خاصة الُمعّبر عن الهوية والتراث اإلماراتي.
  وشهد المعرض منذ انطاقته عروضاً مميزةً للخيول 
العربية زينت فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد 
جهات  فيها  شاركت  والثاني،  األول  يوميه  في 
متعددة من شرطة الخيالة، أكاديمية بوذيب 
للقدرة، في ساحة العروض التي تستضيف 
على مدى أيام المعرض زخماً من الفعاليات 

المدهشة التي تستقطب الجمهور وتزيد من تفاعله مع 
أنشطة المعرض الُمتنّوعة.

وأوضح المدرب علي النعيمي، مسؤول فريق العروض 
والتشكيات الموسيقية من أكاديمية بوذيب، أن عروض 
الخيول العربية تتخللها أداء حركات استعراضية من قبل 
باإلضافة  الدولة،  أعام  رافعين  الُمشاركين،  الفرسان 
إلى فريق التقاط األوتاد بقيادة المدرب أحمد القايدي، 
والعرض الثالث حول مهارة الفروسية مع المدرب سهيل 
العامري، وهذه العروض تأتي ضمن الجهود واألنشطة 
التي تُقّدمها األكاديمية على مدار العام بهدف التعريف 
بالخيل ومدى ارتباطها بالموروث اإلماراتي، حيث اعتبرها 
األقدمون واحدة من الرياضات المهمة، وهو ما نحاول 
من  إطــار  في  الجديدة  األجــيــال  إلــى  وتوصيله  تعزيزه 
الدهشة واإلعجاب، حيث نسعى إلى الوجود في الفعاليات 

المختلفة لتحقيق هذا الهدف.
المسؤولة في ساحة  القبيسي،  تينا  بّينت  ذلــك،  إلى 
العروض، أّن الفعاليات تتضمن عروضاً ألصحاب الهمم، 
باعتبارهم من أهم فئات المجتمع، وقالت: إننا نحرص 
دوماً على تقديم كل ما هو مفيد لهم ويُسهم في إنجاح 
اختاف  الهمم على  لــذوي  المستهدفة  الدمج  عمليات 
حاالتهم، وكذلك نُقّدم عروضاً متنوعة لشرطة الخيالة، 
الهيئات  من  وغيرها  لإلسطبات،  بوذيب  وأكاديمية 
والمؤسسات المعنية بالخيول في الدولة والمشاركة ضمن 
فعاليات المعرض في نسخته العشرين.  وكشف جناح 
»جمعية اإلمارات للخيول العربية« المشارك خال الدورة 
الدولي للصيد والفروسية  الحالية من معرض أبوظبي 
العربية  الخيول  ماك  إجمالي  إحصائيات  عن   2022
المسجلة في دولــة اإلمـــارات، الــذي وصل إلى 20 ألفاً 

و324 خيًا يمتلكها 4 آالف و66 شخصاً في الدولة.
في  المسجلة  الخيول  قائمة  أبوظبي  إمــارة  وتتصدر 
الدولة بواقع 10 آالف و136 خيًا يمتلكها 1962 شخصاً، 
تليها إمارة دبي بواقع 5 آالف و577 خيًا و878 مالكاً، ثم 

الشارقة بـ 2424 خيل يمتلكها 648 شخصاً.
واحتلت إمارة رأس الخيمة المرتبة الرابعة في قائمة 
عدد الخيول المسجلة في الدولة بواقع 912 خيًا في 
حوزة 332 مالك خيول، ثم إمــارة عجمان التي شهدت 
تسجيل 683 خيًا و171 مالك خيل، تلتها إمارة الفجيرة 
بواقع 482 خيًا يمتلكها 135 شخصاً، ثم أم القيوين التي 

سجلت 110 خيول و40 مالك خيل.

هالة الخياط )أبوظبي(

 يلعب معرض أبوظبي الدولي للصيد 

والفروسية، 2022، دورًا محوريًا في 

خلق قطاع خاص وطني ينهض 

بصناعة وتجارة أجهزة ومعدات الصيد. 

وتميز المعرض في دورته العشرين 

بزيادة ملحوظة في عدد الشركات 

اإلماراتية، والتي بلغ عددها 383 

شركة تتنوع اهتماماتها وخدماتها 

بين مجاالت الصقارة والخيل وتصنيع 

ُمعّدات وأسلحة الصيد ولوازم الرحالت 

البرية والبحرية. وأكد أحمد راشد 

سعيد المزروعي، مؤسس شركة 

الغيل للمشغوالت اليدوية، أنه 

يشارك في المعرض للسنة الثانية 

على التوالي، باعتباره المنصة األكبر 

واألهم للتواصل مع الجمهور من 

محبي الصيد والتخييم، وتسويق 

منتجاته المختلفة. قال المزروعي، 

إّن شركته التي أسسها منذ ثالث 

سنوات، تخصصت في المشغوالت 

المنزلية، وصناعة السكاكين اليدوية 

بمختلف أنواعها، ومن بينها السكاكين 

المستخدمة في الصيد، ُمشيرًا إلى 

أّن المنتجات المعروضة في الجناح 

تّم تنفيذها على مدار عام كامل 

للعرض خصيصًا في المعرض، 

وأسعارها تبدأ من 200 درهم 

وتصل إلى 10 آالف درهم، 

وفقًا لصعوبة التصميم 

وفترة العمل في 

تنفيذه والمعدن 

المستخدم في 

تصنيع القطعة.

»قضاء أبوظبي« تشارك في المعرض 

أبوظبي )االتحاد(

بأبوظبي في  القضاء  دائرة  تشارك 
مشاركة  وتــأتــي  الــمــعــرض،  فعاليات 
توجيهات  ــار  إطـ فــي  الــقــضــاء  دائـــرة 
سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان 
الــرئــاســة رئــيــس دائـــرة الــقــضــاء في 
مع  التواصل  قنوات  بتنويع  أبوظبي، 
المجتمع، بما يساهم في نجاح رسالة 

الدائرة التوعوية.
ــوســف سعيد  ي الــمــســتــشــار  ــد  ــ وأك
ــل دائــــرة الــقــضــاء في  ــعــبــري وكــي ال
أبــوظــبــي، أن مــشــاركــة الــدائــرة في 
المعرض تأتي انسجاماً مع أولوياتها 
مشاركتها  بــتــعــزيــز  االســتــراتــيــجــيــة 
المحلية  الــســاحــات  فــي  ووجـــودهـــا 

المعرض  أن  إلى  مشيراً  والعالمية، 
للتواصل  وفرصة  مهمة  منصة  يمثل 
الصيد  بــريــاضــات  الــمــهــتــمــيــن  مـــع 
والــفــروســيــة وســبــاق الــهــجــن إللــقــاء 
لهذه  المنظمة  القوانين  على  الضوء 

األنشطة.
وأوضح العبري، أن اإلمارات تمتلك 
ال  ودقيقة،  متكاملة  قوانين  منظومة 
تحفظ  التي  التشريعات  على  تقتصر 
بل  واالقــتــصــادي  االجتماعي  األمـــن 
بكافة  االهــتــمــام  نحو  ذلــك  تــجــاوزت 
سن  من خال  وذلــك  الحياة،  جوانب 
التي تكفل حفظ واحترام  التشريعات 
ما  وهــو  حولنا،  الحياة  أنـــواع  جميع 
يؤكد تطور نظامها القضائي واحتاله 
ــى الــصــعــيــديــن  ــة مــتــقــدمــة عــل مــكــان

اإلقليمي والعالمي.

انطالق مؤتمر دور الُمجتمعات 
المحلية في الحفاظ على الحياة البرية

أبوظبي )االتحاد(

من  عشرة  التاسعة  للدورة  الُمصاحب  المؤتمر  فعاليات  أمــس،  انطلقت، 
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، تحت عنوان »أهمية دور الُمجتمعات 
الثقافي غير المادي  التراث  المحلية والشعوب األصلية في تعزيز الصلة بين 
واالتحاد  اإلمــارات  صقاري  نادي  من  بتنظيم  البرية«،  الحياة  على  والحفاظ 
العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة )IAF(، بالتعاون مع منظمة 
اليونسكو واالتحاد الدولي لصون الطبيعة، وبُمشاركة 24 صقاراً شاباً، تتراوح 
المؤتمر  في  المتحدثون  وأشــاد  دولــة.   24 من  عاماً،  و30   18 بين  أعمارهم 
البيئة  العربية المتحدة في مجال دعم الصقارة وصون  بجهود دولة اإلمارات 
وتحقيق االستدامة، مؤكدين أن اهتمام اإلمارات ومؤسسها الوالد المغفور له 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اهلل ثراه، لم تكن مصادفة أو ارتجالية، 
من  البيئة  أجل حماية وصون  من  العمل  بضرورة  عميقاً  إيماناً  تعكس  ولكنها 
تناول  كما  األصيلة،  والتقاليد  بالعادات  التمسك  نفسه  الوقت  وفي  جانب، 
الموارد  على  والحفاظ  المناخية  والتغيرات  الصقارة  بين  العاقة  المشاركون 

الطبيعية وتحقيق التوازن البيئي.
للصقارة  العالمي  االتــحــاد  رئيس  المنصوري،  علي  ماجد  معالي  ورحــب 
اإلمارات، في  لنادي صقاري  العام  األمين  الجارحة،  الطيور  والمحافظة على 
الدولي لصون  االتحاد  كل من  بممثلي  للمؤتمر،  االفتتاحية  الجلسة  كلمته في 
غير  الثقافي  بالتراث  المعنية  الحكومية  غير  المنظمات  وُمنتدى  الطبيعة 
فيها  توجد  التي  األولى  المّرة  المؤتمر  يمثل  قد  إذ  »اليونسكو«،  في  المادي 

هاتان الُمنّظمتان المرموقتان في القاعة نفسها.
بنادق صيد بنقوش

معالم اإلمارات 

أبوظبي )االتحاد(

 تكتظ الدورة احلالية من معرض أبوظبي 
الدولي للصيد والفروسية بكم كبير من قطع 
السالح اجلديدة واملتميزة والتراثية النادرة، 

من بينها قطع تعرض للمرة األولى محليًا 
وعامليًا، والتي تلقى اهتمامًا كبيرًا من الزوار 

املهتمني بعالم السالح بوجه عام، وبعالم 
الصيد على وجه اخلصوص. وعرضت شركة 

mp3 إحدى شركات »جرايد وان القابضة« 
بنادق صيد تزدان بأبرز معالم الدولة وإمارة 

أبوظبي، والتي شهدت إقبااًل من قبل زوار 
أجنحة السالح. وأوضح خميس حمرعني، 

املدير التنفيذي لشركة mp3 أن مشاركتهم 
يف هذه الدورة تتضمن بنادق متميزة وتعتبر 
من القطع التي تشكل إضافة للمعرض. وقال: 

»العام احلالي مشاركتنا تشهد تقدمي بندقية 
منقوش عليها قلعة حصن الظفرة، وبندقية 

ازدانت بنقش ملتحف املستقبل، باإلضافة 
إلى بندقية صيد نقش عليها شعار نادي 

مانشستر سيتي لكرة القدم«.
وأشار إلى أن البنادق متتاز بخفة الوزن 

والدقة يف اختيار نوع اخلشب، حيث يتم 
اعتماد خشب أشجار اجلوز، ويتم إعداد 

هذه البنادق بالطلب املسبق، وفق مواصفات 
مقتنيها.

 

أبوظبي )االتحاد(

شهدت منصة االستدامة محاضرة 
توعية قدمها الدكتور محمد داوود من 

هيئة البيئة - أبوظبي، وجه من خاللها 
دعوة للنشء من الطلبة للمحافظة 

على املوارد املائية وتعزيز االستخدام 
املستدام للمياه اجلوفية.

وأكد الدكتور محمد داوود أن هيئة 
البيئة- أبوظبي تلتزم بتعزيز التوعية 

بشأن أهمية املياه اجلوفية لضمان 
االستخدام املستدام لهذا املورد 

االستراتيجي، كما أنه من الضروري 
استخدام هذا املورد القيم بشكل 

مسؤول، حتى تساهم يف ازدهار كافة 
القطاعات يف الدولة، 

وأضاف الدكتور داوود »أنه يف إطار 
اجلهود املبذولة حلماية التراث الثقايف 

اإلماراتي، تقوم هيئة البيئة أبوظبي 
باستخدام أحدث األدوات والتقنيات، 

والتي من ضمنها حاسبة استهالك املياه 
يف احملاصيل حلساب كمية املياه الالزمة 

لري نخيل التمر، واستخدام مياه ذات 
معدالت ملوحة مختلفة لتعزيز إنتاج 

نخيل التمر وحتسني كفاءة الري يف إمارة 
أبوظبي، واستخدام مياه الصرف الصحي 

املعاجلة يف ري املساحات اخلضراء 
والزراعات التجميلية.

وأشار الدكتور داوود إلى أن املياه كانت 
موردًا للحالل الستمرارية احلياة، وكانت 

اآلبار واألفالج تعتبر معالم للطريق 
وخط مسار للسكان يف الدولة خالل 

الترحال والتجوال سابقًا.

توعية بالمياه الجوفية

 يسرد جناح القيادة العامة لشرطة أبوظبي لزوار املعرض تاريخ دوريات الفرسان »اخلّيالة«، ودورها يف 
حفظ األمن منذ تأسيس شرطة أبوظبي، حيث يتزّين اجلناح بالعديد من الصور التي توضح تاريخ 

فرسان شرطة أبوظبي، واهتمام املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طّيب اهلل ثراه« باخليالة، 
إذ يضم اجلناح صورة قدمية لزيارة الشيخ زايد إلى إسطبالت خيول شرطة أبوظبي يف عام 1977 

يف منطقة املرور، وثّمة صور قدمية لـِ »فرسان القبائل« حراس قصر احلصن قدميًا، الذين ذادوا عن 
أبوظبي وأهلها على صهوة خيلهم العربية األصيلة.

كما يضم اجلناح صورة توضح شعار اخليالة القدمي وقت تأسيسها عام 1957م، وصورة توضح بروز دور 
اخليالة يف عام 2016، ودورها يف حفظ األمن واملمتلكات واملنشآت، وثمة صورة توضح الشعار اجلديد 

للخيالة الذي مّت إطالقه يف عام 2016، وامُلستوحى من حلقة وسم آل بوفالح، التي ُتعّد من أكثر 
الرموز اخلاصة بآل نهيان متيزًا، ومستوحى كذلك من الفرس »صاحية الصقالوية« امُلهداة من املغفور 

له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان إلى شرطة أبوظبي، والتي ُتعّد من أقدم السالالت املوجودة يف 
أبوظبي وأول فرس صحراوية مسجلة يف سجل أنساب اخليل العربية األصيلة لدولة اإلمارات العربية 

املتحدة.

»الخّيالة«  

جانب من المؤتمر )من المصدر(

منصة دائرة القضاء )من المصدر(

عمـــار النعيــمي ومحمد الشرقي ونهيـان بن زايد 

والشيوخ يزورون »أبوظبي للصيـــد والفروسية«

معالي  ســمــوه  استقبال  فــي  وكـــان 
اللجنة  رئيس  المنصوري  علي  ماجد 
العليا المنظمة للمعرض األمين العام 
من  وعدد  اإلمــارات«  لنادي »صقاري 

المسؤولين. 
عــهــد عجمان  ــي  ولـ وتــفــقــد ســمــو 
وأجنحة  أقــســام  مختلف  ومــرافــقــوه 
المعرض المحلية واألجنبية المشاركة 
أكثر  فيه  يشارك  الذي  المعرض  في 
من  تجارية  وعامة  شركة   900 من 

58 دولة. 
عــهــد عجمان  ــي  ولـ وتــقــدم ســمــو 
بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب 
آل  ــد  زايـ بــن  الــشــيــخ محمد  الــســمــو 
اهلل«  »حفظه  الــدولــة  رئيس  نهيان، 
في  يبذلها  ظل  التي  الكبيرة  لجهوده 
واإلنساني  اإلمــاراتــي  التراث  حماية 
والعمل على تكريسه في نفوس أفراد 
أجل  مــن  الناشئة  السيما  المجتمع 
الثقافي والحضاري  ربطهم بموروثهم 
ــة وعـــاداتـــهـــم  ــق ــري ــع ــدهــم ال ــي ــال ــق وت

الـــتـــراث هو  بــاعــتــبــار أن  ــة،  ــل األصــي
األصل والجذور. 

لسمو  الكبير  الـــدور  ســمــوه  وثــمــن 
الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على 
ومتابعته  والمتواصل  الكبير  دعمه 
السنوات  طـــوال  للمعرض  الحثيثة 
إماراتية  منصة  أصبح  حتى  الماضية 
على  تحمل  ومميزة  مرموقة  عالمية 
ونشره  الــتــراث  حفظ  مهمة  عاتقها 
مــمــا يــعــزز مـــن صــــورة اإلمــــــارات، 
يبرز  للدولة  حضارياً  رصيداً  بوصفه 
هويتها  ويكرس  التراثية  خصوصيتها 

ويعزز من عناصر تنميتها الشاملة. 
ــاد ســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بن   وأشــ
عهد  ولــي  الشرقي،  محمد  بن  حمد 
التي  العالمية  بالسمعة  الــفــجــيــرة، 
وصل إليها معرض الصيد والفروسية 
الــمــنــصــرمــة بفضل  ــوات  ــســن ال عــبــر 
قبل  من  بها  يحظى  التي  التوجيهات 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان، رئيس الدولة »حفظه اهلل«،  ولي عهد عجمان في حديث مع نهيان بن مبارك خالل الجولة )وام(

آل  زايــد  بــن  حــمــدان  الشيخ  سمو  قبل  ومــن 
نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس 
نادي صقاري اإلمارات، مثمناً مستوى وأهمية 
المحلي  الصعيدين  على  المشاركة  األجنحة 

والعالمي.
العربية  اإلمــارات  دولة  بجهود  سموه  ونوه   
عليه  والــحــفــاظ  ــتــراث  ال دعــم  فــي  المتحدة 
وغــرســه فــي نــفــوس األجــيــال وزيـــادة الوعي 
والعربية  اإلمــاراتــيــة  والتقاليد  بالموروثات 

األصيلة خاصة هواية الصيد بالصقور. 
ــه، أمــــس، أقــســام  ــارتـ ــاء ذلـــك خـــال زيـ جـ
جــروب«،  جولدن  »إنترناشونال  شركة  جناح 
البلوشي  خليفة  من  شــرح  إلــى  استمع  حيث 
أحدث  عن  للشركة  التنفيذي  الرئيس  نائب 
ــحــة الــصــيــد  ــي مـــجـــال أســل االبـــتـــكـــارات فـ
شركة  بــه  تقوم  الــذي  ــدور  والـ والمسدسات 
في  الوطنية  جــروب«  جولدن  »إنترناشونال 

مجال تجارة األسلحة بشكل عام.  

 كما زار سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان 
بن سلطان  زايد  مؤسسة  أمناء  مجلس  رئيس 
رئيس  واإلنسانية  الخيرية  لألعمال  نهيان  آل 
معرض  فعاليات  الرياضي،  أبوظبي  مجلس 
وتفقد  والفروسية.   للصيد  الدولي  أبوظبي 
مــن األجنحة  ــدداً  ســمــوه، خــال الــزيــارة، عـ
المعرض،  في  المشاركة  واألجنبية  المحلية 
مشيداً بمستوى التنظيم والمشاركات المتميزة 
في  واالبتكارات  المنتجات  أحدث  تضم  التي 

والفروسية،  والبنادق  الصيد  أسلحة  مجال 
معرباً عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها 

إدارة تنظيم المعرض. 
واطــلــع ســمــوه، خــال زيــارتــه جــنــاح شركة 
»إنترناشيونال جولدن جروب« اإلماراتية الذي 
والمسدسات،  الصيد  بنادق  مجموعة  يضم 
المجاالت  فــي  منتجاتها  وأحــدث  ــرز  أب على 
العسكرية وأسلحة وبنادق الصيد والفروسية، 
وتجول سموه في جناح بينونة اإلمارات لتجارة 

على  واطــلــع  والــصــيــد،  العسكرية  الــمــعــدات 
أحدث أنواع البنادق والمسدسات المستخدمة 
معالي  زار  كما   والقنص.  الصيد  رياضة  في 
الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح 
من  عشرة  التاسعة  الدورة  فعاليات  والتعايش 
عدداً  الزيارة  خال  معاليه  وتفقد  المعرض، 
من األجنحة المحلية واألجنبية المشاركة في 
المعرض، مشيداً بمستوى التطور الذي وصل 

إليه المعرض منذ انطاقته عام 2013.

أبوظبي )وام(

 زار سمو الشيخ عمار بن حميد 

النعيمي ولي عهد عجمان معرض 

أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 

»أبوظبي 2022« الذي يقام تحت 

رعاية سمو الشيخ حمدان بن 

زايد آل نهيان ممثل الحاكم في 

منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري 

اإلمارات في مركز أبوظبي الوطني 

للمعارض خالل الفترة من 26 إلى 2 

أكتوبر المقبل. 

وتجول سموه يرافقه الشيخ عبد 

العزيز بن حميد النعيمي رئيس 

دائرة التنمية السياحية في عجمان، 

والشيخ راشد بن عمار النعيمي 

نائب رئيس نادي عجمان، والشيخ 

محمد بن عمار النعيمي، ويوسف 

محمد النعيمي مدير عام دائرة 

التشريفات والضيافة، في األجنحة 

المختلفة للمعرض الذي ينظمه 

نادي صقاري اإلمارات، وتعرف 

على أحدث المنتجات والتقنيات 

المعروضة في مجال الصيد 

والفروسية من مختلف دول العالم.

نهيان بن زايد يتفقد أجنحة المعرض

)تصوير وليد أبوحمزة(
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الرئيس  العامري،  حمد  وأكد 
التنفيذي لشركة كراكال المختصة 
بتصنيع األسلحة الصغيرة، أهمية معرض 
والفروسية  للصيد  الــدولــي  أبــوظــبــي 
الــســاح،  صناعة  قــطــاع  فــي  للعاملين 
وأصبح عرض بنادق الصيد المصممة 
على  تقاليدنا  أحد  للمعرض  خصيصاً 

مدى السنوات القليلة الماضية.
العجمي  شبيب  أشـــار  جــانــبــه،  مــن 
المسؤول عن جناح مصنع كشتة للوازم 
الصيد والرحات، أهمية المعرض لما 
يضمه من مئات العارضين من مختلف 
والفروسية  الصيد  وهـــواة  العالم  دول 
الذين يتشاركون االهتمام بالصيد بأشكاله 
المختلفة. وأشارت حورية العبدولي، فنانة 
تشكيلية إماراتية، تُشارك بمعرض أبوظبي 
األولــى،  للمرة  والفروسية  للصيد  الدولي 
إلى أن المعرض يشكل منصة تتيح للفنانات 
التشكيليات فرصة عرض أعمالهن في منّصة 
عالمية بهذا الحجم المدهش، وتشهد إقباالً 
جماهيرياً من كل الجنسيات واألعمار، ما يُمّثل 
تشجيعاً ودعماً ال محدوداً في بداية حياتهن في 

عالم الفن التشكيلي.
ومن األعمال التي تعرضها هذا العام، لوحة المها 
العربي، والتي نفذتها بألوان األكريلك، واستغرقت نحو 

4 أشهر في إنجازها.
وعّبرت العبدولي عن سعادتها بإشادة الجمهور بهذا 
بها  شاركت  الاتي  الفنية  األعــمــال  من  وغيره  العمل 
الفنانات اإلماراتيات، واللواتي اختلطت تجاربهن الفنية 
مع العارضين والعارضات من جنسيات مختلفة، بما يُسهم 
في تطوير تجربتهم الفنية والوصول بها إلى آفاق أكبر 
من النجاح وتسليط الضوء على حركة الفن التشكيلي في 

اإلمارات، خاصة الُمعّبر عن الهوية والتراث اإلماراتي.
  وشهد المعرض منذ انطاقته عروضاً مميزةً للخيول 
العربية زينت فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد 
جهات  فيها  شاركت  والثاني،  األول  يوميه  في 
متعددة من شرطة الخيالة، أكاديمية بوذيب 
للقدرة، في ساحة العروض التي تستضيف 
على مدى أيام المعرض زخماً من الفعاليات 

المدهشة التي تستقطب الجمهور وتزيد من تفاعله مع 
أنشطة المعرض الُمتنّوعة.

وأوضح المدرب علي النعيمي، مسؤول فريق العروض 
والتشكيات الموسيقية من أكاديمية بوذيب، أن عروض 
الخيول العربية تتخللها أداء حركات استعراضية من قبل 
باإلضافة  الدولة،  أعام  رافعين  الُمشاركين،  الفرسان 
إلى فريق التقاط األوتاد بقيادة المدرب أحمد القايدي، 
والعرض الثالث حول مهارة الفروسية مع المدرب سهيل 
العامري، وهذه العروض تأتي ضمن الجهود واألنشطة 
التي تُقّدمها األكاديمية على مدار العام بهدف التعريف 
بالخيل ومدى ارتباطها بالموروث اإلماراتي، حيث اعتبرها 
األقدمون واحدة من الرياضات المهمة، وهو ما نحاول 
من  إطــار  في  الجديدة  األجــيــال  إلــى  وتوصيله  تعزيزه 
الدهشة واإلعجاب، حيث نسعى إلى الوجود في الفعاليات 

المختلفة لتحقيق هذا الهدف.
المسؤولة في ساحة  القبيسي،  تينا  بّينت  ذلــك،  إلى 
العروض، أّن الفعاليات تتضمن عروضاً ألصحاب الهمم، 
باعتبارهم من أهم فئات المجتمع، وقالت: إننا نحرص 
دوماً على تقديم كل ما هو مفيد لهم ويُسهم في إنجاح 
اختاف  الهمم على  لــذوي  المستهدفة  الدمج  عمليات 
حاالتهم، وكذلك نُقّدم عروضاً متنوعة لشرطة الخيالة، 
الهيئات  من  وغيرها  لإلسطبات،  بوذيب  وأكاديمية 
والمؤسسات المعنية بالخيول في الدولة والمشاركة ضمن 
فعاليات المعرض في نسخته العشرين.  وكشف جناح 
»جمعية اإلمارات للخيول العربية« المشارك خال الدورة 
الدولي للصيد والفروسية  الحالية من معرض أبوظبي 
العربية  الخيول  ماك  إجمالي  إحصائيات  عن   2022
المسجلة في دولــة اإلمـــارات، الــذي وصل إلى 20 ألفاً 

و324 خيًا يمتلكها 4 آالف و66 شخصاً في الدولة.
في  المسجلة  الخيول  قائمة  أبوظبي  إمــارة  وتتصدر 
الدولة بواقع 10 آالف و136 خيًا يمتلكها 1962 شخصاً، 
تليها إمارة دبي بواقع 5 آالف و577 خيًا و878 مالكاً، ثم 

الشارقة بـ 2424 خيل يمتلكها 648 شخصاً.
واحتلت إمارة رأس الخيمة المرتبة الرابعة في قائمة 
عدد الخيول المسجلة في الدولة بواقع 912 خيًا في 
حوزة 332 مالك خيول، ثم إمــارة عجمان التي شهدت 
تسجيل 683 خيًا و171 مالك خيل، تلتها إمارة الفجيرة 
بواقع 482 خيًا يمتلكها 135 شخصاً، ثم أم القيوين التي 

سجلت 110 خيول و40 مالك خيل.

هالة الخياط )أبوظبي(

 يلعب معرض أبوظبي الدولي للصيد 

والفروسية، 2022، دورًا محوريًا في 

خلق قطاع خاص وطني ينهض 

بصناعة وتجارة أجهزة ومعدات الصيد. 

وتميز المعرض في دورته العشرين 

بزيادة ملحوظة في عدد الشركات 

اإلماراتية، والتي بلغ عددها 383 

شركة تتنوع اهتماماتها وخدماتها 

بين مجاالت الصقارة والخيل وتصنيع 

ُمعّدات وأسلحة الصيد ولوازم الرحالت 

البرية والبحرية. وأكد أحمد راشد 

سعيد المزروعي، مؤسس شركة 

الغيل للمشغوالت اليدوية، أنه 

يشارك في المعرض للسنة الثانية 

على التوالي، باعتباره المنصة األكبر 

واألهم للتواصل مع الجمهور من 

محبي الصيد والتخييم، وتسويق 

منتجاته المختلفة. قال المزروعي، 

إّن شركته التي أسسها منذ ثالث 

سنوات، تخصصت في المشغوالت 

المنزلية، وصناعة السكاكين اليدوية 

بمختلف أنواعها، ومن بينها السكاكين 

المستخدمة في الصيد، ُمشيرًا إلى 

أّن المنتجات المعروضة في الجناح 

تّم تنفيذها على مدار عام كامل 

للعرض خصيصًا في المعرض، 

وأسعارها تبدأ من 200 درهم 

وتصل إلى 10 آالف درهم، 

وفقًا لصعوبة التصميم 

وفترة العمل في 

تنفيذه والمعدن 

المستخدم في 

تصنيع القطعة.

»قضاء أبوظبي« تشارك في المعرض 

أبوظبي )االتحاد(

بأبوظبي في  القضاء  دائرة  تشارك 
مشاركة  وتــأتــي  الــمــعــرض،  فعاليات 
توجيهات  ــار  إطـ فــي  الــقــضــاء  دائـــرة 
سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان 
الــرئــاســة رئــيــس دائـــرة الــقــضــاء في 
مع  التواصل  قنوات  بتنويع  أبوظبي، 
المجتمع، بما يساهم في نجاح رسالة 

الدائرة التوعوية.
ــوســف سعيد  ي الــمــســتــشــار  ــد  ــ وأك
ــل دائــــرة الــقــضــاء في  ــعــبــري وكــي ال
أبــوظــبــي، أن مــشــاركــة الــدائــرة في 
المعرض تأتي انسجاماً مع أولوياتها 
مشاركتها  بــتــعــزيــز  االســتــراتــيــجــيــة 
المحلية  الــســاحــات  فــي  ووجـــودهـــا 

المعرض  أن  إلى  مشيراً  والعالمية، 
للتواصل  وفرصة  مهمة  منصة  يمثل 
الصيد  بــريــاضــات  الــمــهــتــمــيــن  مـــع 
والــفــروســيــة وســبــاق الــهــجــن إللــقــاء 
لهذه  المنظمة  القوانين  على  الضوء 

األنشطة.
وأوضح العبري، أن اإلمارات تمتلك 
ال  ودقيقة،  متكاملة  قوانين  منظومة 
تحفظ  التي  التشريعات  على  تقتصر 
بل  واالقــتــصــادي  االجتماعي  األمـــن 
بكافة  االهــتــمــام  نحو  ذلــك  تــجــاوزت 
سن  من خال  وذلــك  الحياة،  جوانب 
التي تكفل حفظ واحترام  التشريعات 
ما  وهــو  حولنا،  الحياة  أنـــواع  جميع 
يؤكد تطور نظامها القضائي واحتاله 
ــى الــصــعــيــديــن  ــة مــتــقــدمــة عــل مــكــان

اإلقليمي والعالمي.

انطالق مؤتمر دور الُمجتمعات 
المحلية في الحفاظ على الحياة البرية

أبوظبي )االتحاد(

من  عشرة  التاسعة  للدورة  الُمصاحب  المؤتمر  فعاليات  أمــس،  انطلقت، 
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، تحت عنوان »أهمية دور الُمجتمعات 
الثقافي غير المادي  التراث  المحلية والشعوب األصلية في تعزيز الصلة بين 
واالتحاد  اإلمــارات  صقاري  نادي  من  بتنظيم  البرية«،  الحياة  على  والحفاظ 
العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة )IAF(، بالتعاون مع منظمة 
اليونسكو واالتحاد الدولي لصون الطبيعة، وبُمشاركة 24 صقاراً شاباً، تتراوح 
المؤتمر  في  المتحدثون  وأشــاد  دولــة.   24 من  عاماً،  و30   18 بين  أعمارهم 
البيئة  العربية المتحدة في مجال دعم الصقارة وصون  بجهود دولة اإلمارات 
وتحقيق االستدامة، مؤكدين أن اهتمام اإلمارات ومؤسسها الوالد المغفور له 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اهلل ثراه، لم تكن مصادفة أو ارتجالية، 
من  البيئة  أجل حماية وصون  من  العمل  بضرورة  عميقاً  إيماناً  تعكس  ولكنها 
تناول  كما  األصيلة،  والتقاليد  بالعادات  التمسك  نفسه  الوقت  وفي  جانب، 
الموارد  على  والحفاظ  المناخية  والتغيرات  الصقارة  بين  العاقة  المشاركون 

الطبيعية وتحقيق التوازن البيئي.
للصقارة  العالمي  االتــحــاد  رئيس  المنصوري،  علي  ماجد  معالي  ورحــب 
اإلمارات، في  لنادي صقاري  العام  األمين  الجارحة،  الطيور  والمحافظة على 
الدولي لصون  االتحاد  كل من  بممثلي  للمؤتمر،  االفتتاحية  الجلسة  كلمته في 
غير  الثقافي  بالتراث  المعنية  الحكومية  غير  المنظمات  وُمنتدى  الطبيعة 
فيها  توجد  التي  األولى  المّرة  المؤتمر  يمثل  قد  إذ  »اليونسكو«،  في  المادي 

هاتان الُمنّظمتان المرموقتان في القاعة نفسها.
بنادق صيد بنقوش

معالم اإلمارات 

أبوظبي )االتحاد(

 تكتظ الدورة احلالية من معرض أبوظبي 
الدولي للصيد والفروسية بكم كبير من قطع 
السالح اجلديدة واملتميزة والتراثية النادرة، 

من بينها قطع تعرض للمرة األولى محليًا 
وعامليًا، والتي تلقى اهتمامًا كبيرًا من الزوار 

املهتمني بعالم السالح بوجه عام، وبعالم 
الصيد على وجه اخلصوص. وعرضت شركة 

mp3 إحدى شركات »جرايد وان القابضة« 
بنادق صيد تزدان بأبرز معالم الدولة وإمارة 

أبوظبي، والتي شهدت إقبااًل من قبل زوار 
أجنحة السالح. وأوضح خميس حمرعني، 

املدير التنفيذي لشركة mp3 أن مشاركتهم 
يف هذه الدورة تتضمن بنادق متميزة وتعتبر 
من القطع التي تشكل إضافة للمعرض. وقال: 

»العام احلالي مشاركتنا تشهد تقدمي بندقية 
منقوش عليها قلعة حصن الظفرة، وبندقية 

ازدانت بنقش ملتحف املستقبل، باإلضافة 
إلى بندقية صيد نقش عليها شعار نادي 

مانشستر سيتي لكرة القدم«.
وأشار إلى أن البنادق متتاز بخفة الوزن 

والدقة يف اختيار نوع اخلشب، حيث يتم 
اعتماد خشب أشجار اجلوز، ويتم إعداد 

هذه البنادق بالطلب املسبق، وفق مواصفات 
مقتنيها.

 

أبوظبي )االتحاد(

شهدت منصة االستدامة محاضرة 
توعية قدمها الدكتور محمد داوود من 

هيئة البيئة - أبوظبي، وجه من خاللها 
دعوة للنشء من الطلبة للمحافظة 

على املوارد املائية وتعزيز االستخدام 
املستدام للمياه اجلوفية.

وأكد الدكتور محمد داوود أن هيئة 
البيئة- أبوظبي تلتزم بتعزيز التوعية 

بشأن أهمية املياه اجلوفية لضمان 
االستخدام املستدام لهذا املورد 

االستراتيجي، كما أنه من الضروري 
استخدام هذا املورد القيم بشكل 

مسؤول، حتى تساهم يف ازدهار كافة 
القطاعات يف الدولة، 

وأضاف الدكتور داوود »أنه يف إطار 
اجلهود املبذولة حلماية التراث الثقايف 

اإلماراتي، تقوم هيئة البيئة أبوظبي 
باستخدام أحدث األدوات والتقنيات، 

والتي من ضمنها حاسبة استهالك املياه 
يف احملاصيل حلساب كمية املياه الالزمة 

لري نخيل التمر، واستخدام مياه ذات 
معدالت ملوحة مختلفة لتعزيز إنتاج 

نخيل التمر وحتسني كفاءة الري يف إمارة 
أبوظبي، واستخدام مياه الصرف الصحي 

املعاجلة يف ري املساحات اخلضراء 
والزراعات التجميلية.

وأشار الدكتور داوود إلى أن املياه كانت 
موردًا للحالل الستمرارية احلياة، وكانت 

اآلبار واألفالج تعتبر معالم للطريق 
وخط مسار للسكان يف الدولة خالل 

الترحال والتجوال سابقًا.

توعية بالمياه الجوفية

 يسرد جناح القيادة العامة لشرطة أبوظبي لزوار املعرض تاريخ دوريات الفرسان »اخلّيالة«، ودورها يف 
حفظ األمن منذ تأسيس شرطة أبوظبي، حيث يتزّين اجلناح بالعديد من الصور التي توضح تاريخ 

فرسان شرطة أبوظبي، واهتمام املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طّيب اهلل ثراه« باخليالة، 
إذ يضم اجلناح صورة قدمية لزيارة الشيخ زايد إلى إسطبالت خيول شرطة أبوظبي يف عام 1977 

يف منطقة املرور، وثّمة صور قدمية لـِ »فرسان القبائل« حراس قصر احلصن قدميًا، الذين ذادوا عن 
أبوظبي وأهلها على صهوة خيلهم العربية األصيلة.

كما يضم اجلناح صورة توضح شعار اخليالة القدمي وقت تأسيسها عام 1957م، وصورة توضح بروز دور 
اخليالة يف عام 2016، ودورها يف حفظ األمن واملمتلكات واملنشآت، وثمة صورة توضح الشعار اجلديد 

للخيالة الذي مّت إطالقه يف عام 2016، وامُلستوحى من حلقة وسم آل بوفالح، التي ُتعّد من أكثر 
الرموز اخلاصة بآل نهيان متيزًا، ومستوحى كذلك من الفرس »صاحية الصقالوية« امُلهداة من املغفور 

له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان إلى شرطة أبوظبي، والتي ُتعّد من أقدم السالالت املوجودة يف 
أبوظبي وأول فرس صحراوية مسجلة يف سجل أنساب اخليل العربية األصيلة لدولة اإلمارات العربية 

املتحدة.

»الخّيالة«  

جانب من المؤتمر )من المصدر(

منصة دائرة القضاء )من المصدر(

عمـــار النعيــمي ومحمد الشرقي ونهيـان بن زايد 

والشيوخ يزورون »أبوظبي للصيـــد والفروسية«

معالي  ســمــوه  استقبال  فــي  وكـــان 
اللجنة  رئيس  المنصوري  علي  ماجد 
العليا المنظمة للمعرض األمين العام 
من  وعدد  اإلمــارات«  لنادي »صقاري 

المسؤولين. 
عــهــد عجمان  ــي  ولـ وتــفــقــد ســمــو 
وأجنحة  أقــســام  مختلف  ومــرافــقــوه 
المعرض المحلية واألجنبية المشاركة 
أكثر  فيه  يشارك  الذي  المعرض  في 
من  تجارية  وعامة  شركة   900 من 

58 دولة. 
عــهــد عجمان  ــي  ولـ وتــقــدم ســمــو 
بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب 
آل  ــد  زايـ بــن  الــشــيــخ محمد  الــســمــو 
اهلل«  »حفظه  الــدولــة  رئيس  نهيان، 
في  يبذلها  ظل  التي  الكبيرة  لجهوده 
واإلنساني  اإلمــاراتــي  التراث  حماية 
والعمل على تكريسه في نفوس أفراد 
أجل  مــن  الناشئة  السيما  المجتمع 
الثقافي والحضاري  ربطهم بموروثهم 
ــة وعـــاداتـــهـــم  ــق ــري ــع ــدهــم ال ــي ــال ــق وت

الـــتـــراث هو  بــاعــتــبــار أن  ــة،  ــل األصــي
األصل والجذور. 

لسمو  الكبير  الـــدور  ســمــوه  وثــمــن 
الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على 
ومتابعته  والمتواصل  الكبير  دعمه 
السنوات  طـــوال  للمعرض  الحثيثة 
إماراتية  منصة  أصبح  حتى  الماضية 
على  تحمل  ومميزة  مرموقة  عالمية 
ونشره  الــتــراث  حفظ  مهمة  عاتقها 
مــمــا يــعــزز مـــن صــــورة اإلمــــــارات، 
يبرز  للدولة  حضارياً  رصيداً  بوصفه 
هويتها  ويكرس  التراثية  خصوصيتها 

ويعزز من عناصر تنميتها الشاملة. 
ــاد ســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بن   وأشــ
عهد  ولــي  الشرقي،  محمد  بن  حمد 
التي  العالمية  بالسمعة  الــفــجــيــرة، 
وصل إليها معرض الصيد والفروسية 
الــمــنــصــرمــة بفضل  ــوات  ــســن ال عــبــر 
قبل  من  بها  يحظى  التي  التوجيهات 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان، رئيس الدولة »حفظه اهلل«،  ولي عهد عجمان في حديث مع نهيان بن مبارك خالل الجولة )وام(

آل  زايــد  بــن  حــمــدان  الشيخ  سمو  قبل  ومــن 
نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس 
نادي صقاري اإلمارات، مثمناً مستوى وأهمية 
المحلي  الصعيدين  على  المشاركة  األجنحة 

والعالمي.
العربية  اإلمــارات  دولة  بجهود  سموه  ونوه   
عليه  والــحــفــاظ  ــتــراث  ال دعــم  فــي  المتحدة 
وغــرســه فــي نــفــوس األجــيــال وزيـــادة الوعي 
والعربية  اإلمــاراتــيــة  والتقاليد  بالموروثات 

األصيلة خاصة هواية الصيد بالصقور. 
ــه، أمــــس، أقــســام  ــارتـ ــاء ذلـــك خـــال زيـ جـ
جــروب«،  جولدن  »إنترناشونال  شركة  جناح 
البلوشي  خليفة  من  شــرح  إلــى  استمع  حيث 
أحدث  عن  للشركة  التنفيذي  الرئيس  نائب 
ــحــة الــصــيــد  ــي مـــجـــال أســل االبـــتـــكـــارات فـ
شركة  بــه  تقوم  الــذي  ــدور  والـ والمسدسات 
في  الوطنية  جــروب«  جولدن  »إنترناشونال 

مجال تجارة األسلحة بشكل عام.  

 كما زار سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان 
بن سلطان  زايد  مؤسسة  أمناء  مجلس  رئيس 
رئيس  واإلنسانية  الخيرية  لألعمال  نهيان  آل 
معرض  فعاليات  الرياضي،  أبوظبي  مجلس 
وتفقد  والفروسية.   للصيد  الدولي  أبوظبي 
مــن األجنحة  ــدداً  ســمــوه، خــال الــزيــارة، عـ
المعرض،  في  المشاركة  واألجنبية  المحلية 
مشيداً بمستوى التنظيم والمشاركات المتميزة 
في  واالبتكارات  المنتجات  أحدث  تضم  التي 

والفروسية،  والبنادق  الصيد  أسلحة  مجال 
معرباً عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها 

إدارة تنظيم المعرض. 
واطــلــع ســمــوه، خــال زيــارتــه جــنــاح شركة 
»إنترناشيونال جولدن جروب« اإلماراتية الذي 
والمسدسات،  الصيد  بنادق  مجموعة  يضم 
المجاالت  فــي  منتجاتها  وأحــدث  ــرز  أب على 
العسكرية وأسلحة وبنادق الصيد والفروسية، 
وتجول سموه في جناح بينونة اإلمارات لتجارة 

على  واطــلــع  والــصــيــد،  العسكرية  الــمــعــدات 
أحدث أنواع البنادق والمسدسات المستخدمة 
معالي  زار  كما   والقنص.  الصيد  رياضة  في 
الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح 
من  عشرة  التاسعة  الدورة  فعاليات  والتعايش 
عدداً  الزيارة  خال  معاليه  وتفقد  المعرض، 
من األجنحة المحلية واألجنبية المشاركة في 
المعرض، مشيداً بمستوى التطور الذي وصل 

إليه المعرض منذ انطاقته عام 2013.

أبوظبي )وام(

 زار سمو الشيخ عمار بن حميد 

النعيمي ولي عهد عجمان معرض 

أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 

»أبوظبي 2022« الذي يقام تحت 

رعاية سمو الشيخ حمدان بن 

زايد آل نهيان ممثل الحاكم في 

منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري 

اإلمارات في مركز أبوظبي الوطني 

للمعارض خالل الفترة من 26 إلى 2 

أكتوبر المقبل. 

وتجول سموه يرافقه الشيخ عبد 

العزيز بن حميد النعيمي رئيس 

دائرة التنمية السياحية في عجمان، 

والشيخ راشد بن عمار النعيمي 

نائب رئيس نادي عجمان، والشيخ 

محمد بن عمار النعيمي، ويوسف 

محمد النعيمي مدير عام دائرة 

التشريفات والضيافة، في األجنحة 

المختلفة للمعرض الذي ينظمه 

نادي صقاري اإلمارات، وتعرف 

على أحدث المنتجات والتقنيات 

المعروضة في مجال الصيد 

والفروسية من مختلف دول العالم.

نهيان بن زايد يتفقد أجنحة المعرض

)تصوير وليد أبوحمزة(
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األربعاء 2 ربيع األول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022م اإلمارات

 160 متحدثًا في 60 جلسة

بالعاصمة األميركية

اليوم.. انطالق منتدى االتصال الحكومي بالشارقة

« تزور مقر »واشنطن بوست«  «

سعيد أحمد )الشارقة( 

ــي  ــدول ال الــمــنــتــدى  الــيــوم  ينطلق 
في  بالشارقة،  الحكومي  لالتصال 
رعاية  تحت  عشرة،  الحادية  ــه  دورت
ــســمــو الــشــيــخ  وحـــضـــور صــاحــب ال
القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 
ــم  ــى حــاك ــ ــل ــ عـــضـــو الــمــجــلــس األع
يومين  مدى  على  ويستمر  الشارقة، 

في مركز »إكسبو الشارقة«.
استثنائياً  حــدثــاً  المنتدى  ويــعــد 
ــار  ــبـ واألبــــــــــــرز الــــــــذي يـــجـــمـــع كـ
الــشــخــصــيــات الــعــالــمــيــة مـــن قـــادة 
ــاب االخـــتـــصـــاص،  ــحــ الــفــكــر وأصــ
العرب  واإلعالميين  والمسؤولين، 
القضايا  أبــرز  لمناقشة  واألجــانــب، 
المقترحات  ووضع  الخبرات  وتبادل 
ــمــا يـــدعـــم الــجــهــود  ــة، ب ــري ــطــوي ــت ال

الشاملة. التنموية 
 160 الحالية،  الــدورة  وتستضيف 
لتحديات  حلول  الستشراف  متحدثاً 
جلسة   60 مــن  أكثر  فــي  المستقبل 
وخـــطـــابـــاً وورشـــــة عــمــل، لــلــخــروج 
للتحديات  مبتكرة  وحلول  بتوصيات 
تواجهها  التي  والمستقبلية،  الحالية 
شعار  مع  ينسجم  بما  المجتمعات، 

المنتدى »تحديات وحلول«.
ويشهد المنتدى 7 جلسات رئيسية 
فعاليات  و6  ملهمة  خــطــابــات  و10 
منصة  و13  عمل  ورش  و6  استباقية 
تدور  مصاحبة،  فعالية  و40  تفاعلية 
ــال الــحــكــومــي  حـــول أهــمــيــة االتـــصـ
ــفــاعــل فـــي مــواجــهــة الــمــتــغــيــرات  ال
الــمــحــلــيــة والــعــالــمــيــة، واألزمـــــات 
ــرص الــكــامــنــة  ــفـ االقـــتـــصـــاديـــة، والـ
وراءها، السيما في ظل تطور أدوات 
العالقات  على  وانعكاسها  االتصال، 

االجتماعية.

 واشنطن )االتحاد( 

تحرير  رئيس  الكعبي  حمد  أكد   
االستفادة  أهمية  االتحاد  صحيفة 
من تجربة الصحف العالمية الرائدة 
متكامل  إبداعي  محتوى  تقديم  في 
احتياجات  ويلبي  الطموحات  يواكب 

الجمهور. 
ــدد، أشــــار إلــى  ــصـ وفـــي هـــذا الـ
صحيفتي  بين  الوثيقة  الــعــالقــات 
ــوســت«،  ــاد« و»واشـــنـــطـــن ب ــحــ ــ »االت
22 عـــامـــاً من  تــمــتــد عــبــر  والـــتـــي 
ــالل خـــدمـــة إخـــبـــاريـــة مــتــنــوعــة  خــ
إلى  الفتاً  متعددة،  مجاالت  تتناول 
أهــمــيــة هــذه الــعــالقــات فــي تــبــادل 
الرؤى، واالطالع على خطط تطوير 
محتوى  تقديم  يضمن  بما  المحتوى 
زيارته مقر  متميز ومنافس. وخالل 
الكعبي،  قال  بوست«،  الـ»الواشنطن 
إبداعي  محتوى  تقديم  هدفنا  إن 
برؤية عالمية تعزز مكانة »االتحاد«، 
ــي مــواكــبــة  وطــمــوحــهــا الــمــتــجــدد ف
مسارات العمل الصحفي والتطورات 
ما  سواء  يشهدها،  التي  المتالحقة 

يتعلق بالمحتوى أو وسائط النشر.
 وأشاد بالتجربة الرائدة للصحيفة 
األميركية والممتدة عبر 145 عاماً، 
هذه  من  االستفادة  بأهمية  منوهاً 
الــتــجــربــة. والــتــقــى الــكــعــبــي شــوان 
واشنطن  في  المبيعات  مدير  بوالك 
بـــوســـت، حــيــث نــاقــشــا مــحــتــويــات 
الخدمة اإلخبارية التي تستفيد منها 

معها  الــتــعــاون  وتطوير  »االتــحــاد«، 
متميز  محتوى  تقديم  يضمن  بما 
ومنافس. وخالل اللقاء، قدم بوالك 
عرضاً لمحتويات الخدمة اإلخبارية 
ظل  فــي  المستقبلية  واتــجــاهــاتــهــا 
للجمهور.  الــجــديــدة  االحــتــيــاجــات 
فيديوهات  عرض  أهمية  إلى  ولفت 
بوست«  »واشــنــطــن  محتوى  ضمن 
ــوهــات أســبــوعــيــاً  ــدي بــمــعــدل 4 فــي
مهمة  سياسية  موضوعات  تتضمن 
للجمهور  لتتيح  مــتــنــوعــة  ــرى  وأخــ
ــرور  مــتــابــعــة األخـــبـــار حــتــى بــعــد م
وتعد  حــدوثــهــا.  على  أكــثــر  أو  يــوم 
»واشنطن بوست« من أهم الصحف 
األمــيــركــيــة، حــيــث تــأســســت عــام 
1877، وحصلت على جائزة بوليتزر 
واشنطن  »خــدمــة  ولـــدى  مـــرة.   69
حول  مدينة   21 في  مكاتب  بوست« 
العالم يعمل بها 30 مراساًل، ما يتيح 
تقارير من مناطق مختلفة في آسيا 
وتقدم  الالتينية.  وأميركا  وأوروبـــا 

الخدمة مقاالت رأي حصرية للنشر 
دولي  طابع  ذات  اقتصادية  وتقارير 
الرقمية  بالطفرة  تتعلق  وموضوعات 

والتقنية.
  لدى الخدمة قسم خاص بعروض 
ــدارات.  اإلصـ أحــدث  يقدم  الكتب، 
حضر اللقاء، الدكتور محمد عبداهلل 
لمركز  الــتــنــفــيــذي  الــمــديــر  الــعــلــي 
تــريــنــدز لــلــبــحــوث واالســـتـــشـــارات، 
واليازية الحوسني نائب رئيس قطاع 
للبحوث  تريندز  مركز  في  اإلعــالم 
البريكي  وعـــوض  واالســـتـــشـــارات، 
رئيس قطاع تريندز غلوبال، وناصر 
البشرية  الموارد  إدارة  مدير  العلي 
التعاون  أن  العلي  وأكد  المركز.  في 
مع الصحف العالمية العريقة فرصة 
الراهنة  التحديات  لمواكبة  كبيرة 
من  ــالم  اإلعـ وســائــل  تعيشها  الــتــي 
السريعة  المستجدات  مواكبة  خالل 
في هذا القطاع الحيوي الذي يلعب 

دوراً في توعية المجتمعات.

فعاليات وجلسات 

يشارك يف الفعاليات 
واجللسات نخبة من املسؤولني 

الدوليني وصناع القرار وقادة 
الفكر واخلبراء من مختلف 
التخصصات، منهم: معالي 
الشيخ نهيان بن مبارك آل 

نهيان، وزير التسامح والتعايش، 
وفيليبي كالديرون، الرئيس 

املكسيكي السابق، وكيم كامبل، 
رئيسة وزراء كندا السابقة، 

وجيم يونغ كيم، الرئيس 
السابق ملجموعة البنك 

الدولي، ومعالي الدكتورة 
نيفني الكيالني وزيرة الثقافة 

من جمهورية مصر العربية، 
وموهان موناسنغ نائب رئيس 

الهيئة احلكومية الدولية 
املعنية بتغير املناخ التابعة 

لألمم املتحدة، ومحمد عبداهلل 
القحطاني، بطل العالم يف إلقاء 

اخلطابة وصاحب كتاب قوة 
الكلمة، والعديدين غيرهم.

وقال طارق عالي، مدير عام 
املكتب اإلعالمي حلكومة 

الشارقة: »تفتح إمارة الشارقة 
اليوم أبوابًا جديدة على عالم 

االتصال احلكومي، مبشاركة 
نخبة من اخلبراء واملفكرين 

واملتخصصني الذين سيثرون 
املنتدى بأفكارهم ونقاشاتهم 
للتوصل ألجنح احللول ألبرز 

حتديات العصر«.وأضاف: 
»نتطلع ملشاركة فاعلة من 

اجلمهور مبختلف شرائحه يف 
فعاليات املنتدى، الذي يشكل 

إضافة فكرية قّيمة بفعالياته 
وورش العمل وجلساته 

وحواراته، خصوصًا للمهتمني 

وطلبة اإلعالم«.
وتابع: »ستشّكل التوصيات 
اخلتامية، التي ستصدر يف 

ختام املنتدى، خريطة عمل 
مستقبلية إلدارات االتصال 

يف املؤسسات احلكومية، أو 
االستفادة من مضمونها يف 

تطوير اخلطط احلالية لتلك 
املؤسسات، مبا يضمن تعزيز 
عملية االتصال املتبادل بني 

احلكومة واجلمهور، ومبا يعود 
باملنفعة على الطرفني«.

يشار إلى أن املنتدى الدولي 
لالتصال احلكومي يرفع هذا 

العام شعار »حتديات وحلول«، 
بهدف التوصل ملجموعة من 

أفضل أساليب التعامل مع 
مشكالت الغد عبر التواصل 

الفاعل واملتبادل بني اجلمهور 
واحلكومات، واستعراض 

أفضل مناهج االتصال وأدواته 
ملخاطبة اجلمهور يف األوقات 

غير االعتيادية.

خريطة عمل مستقبلية 
إلدارات االتصال في 

المؤسسات الحكومية

طارق عالى

حمد الكعبي ومحمد العلي وعوض البريكي وناصر العلي خالل الزيارة )من المصدر(

هدفنا تقديم محتوى 
إبداعي برؤية عالمية 

تعزز مكانة
»              «

حمد الكعبي

التعاون مع الصحف 
العالمية العريقة 

فرصة  لمواكبة التطور 
اإلعالمي

محمد العلي

مجلس إدارة الجائزة خالل اجتماعه عن ُبعد )من المصدر(

في أولى دوراتها ضمن إطارها الجديد

أمين عام مجلس 
حكماء المسلمين 

يلتقي رئيس جامبيا 
في نيويورك 

)وام( نيويورك 

التقى املستشار محمد عبدالسالم، األمني 
العام ملجلس حكماء املسلمني الرئيس أداما 

بارو، رئيس جمهورية جامبيا، وذلك على 
هامش اجتماعات اجلمعية العامة لألمم 

املتحدة يف نيويورك. 
وأعرب الرئيس اجلامبي، خالل اللقاء، عن 

تقديره جلهود مجلس حكماء املسلمني 
برئاسة فضيلة اإلمام األكبر األستاذ 

الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر، 
رئيس املجلس يف تعزيز احلوار بني أتباع 
األديان والثقافات، مؤكدًا أن بالده تنعم 

باحترام اآلخر والعيش املشترك بني 
مواطنيها، وعلى استعداد دائم لتنسيق 

اجلهود مع مجلس حكماء املسلمني من 
أجل تعزيز السلم واحلوار بني األديان 

يف القارة األفريقية.  وأشاد الرئيس 
اجلامبي باجلهود التي تقوم بها جمهورية 

مصر العربية دعمًا جلامبيا ودول القارة 
األفريقية على كل املستويات، وأن مصر 

بأزهرها الشريف متثل مصدر دعم وإلهام 
لدول القارة يف التعليم الديني والتعايش 

السلمي بني أبناء املجتمع الواحد. 

مجلس إدارة »جائزة اإلعالم العربي« 

يعتمد األعمال الفائزة  

أبوظبي )االتحاد(

احتفلت شرطة أبوظبي بيوم السياحة العاملي الذي يصادف 27 سبتمبر من كل عام، يف 
مطار أبوظبي الدولي بالتنسيق مع شركة أبوظبي للمطارات وحديقة احليوانات مبدينة 

العني، وذلك ضمن اهتمامها بترسيخ التعايش السلمي بني املقيمني على أرض دولة اإلمارات 
العربية املتحدة، وتعزيز بيئة سياحية آمنة ُتسعد السياح والزوار يف اإلمارة من خالل 

تقدمي أفضل اخلدمات يف مجتمع ينعم باألمن واألمان.
ورحب قسم الشرطة السياحية يف مديرية التحريات والتحقيقات اجلنائية بقطاع األمن 

اجلنائي بشرطة أبوظبي بالسياح القادمني إلى إمارة أبوظبي عبر املطار واستقبالهم 
بالهدايا والورود، وتوزيع برشورات توعوية بعدة لغات تضمنت نصائح وإرشادات بأهم 

القوانني يف اإلمارة حتت شعار »سياحتي آمنة«.
وقدمت الشرطة السياحية شرحًا وتعريفًا حول االلتزام بالقوانني واحترام عادات 

وتقاليد اإلمارات، وتعريفهم باألماكن السياحية وتعليمات ارتياد الشواطئ البحرية، 
وكيفية التنقل بسيارات األجرة وشروط قيادة املركبات، وطرق االتصال بأرقام الطوارئ 

لطلب املساعدة عند احلاجة.
وتضمن االحتفال معزوفات وطنية وتراثية ورقصات شعبية تعبر عن عادات وتقاليد 

اإلمارات األصيلة، كما مت توزيع هدايا تذكاريه للسياح القادمني، مبشاركة إدارة شرطة 
أمن مطار أبوظبي مبديرية شرطة أمن املنافذ واملطارات يف قطاع شؤون األمن واملنافذ 

بشرطة أبوظبي، وفرقة موسيقى الشرطة التابعة إلدارة املراسم والعالقات العامة.
كما أقيم حفل مبناسبة يوم السياحة العاملي بحديقة احليوان بالعني، وذلك لتعزيز قيمة 
السياحة من كل نواحيها وتعزيز ثقة السياح وتقدمي كافة اخلدمات املميزة لكسب ثقتهم 

ورضاهم. وشارك باحلفل مديرية شرطة العني وإدارة مرور العني وقسم املوروث الشرطي 
بإدارة املراسم والعالقات العامة ومتحف شرطة املربعة، وفرع الشرطة السياحية وعدد من 

املراكز التجارية بالعني.
واشتملت الفعاليات على توزيع تذاكر دخول مجانية للجمهور، وعرض للمركبات 

الكالسيكية والزي العسكري القدمي وتعريف بدورية السعادة ودورية اإلسعاف، إلى 
جانب توعية أفراد املجتمع بأهمية االلتزام باشتراطات السالمة يف منازلهم، إضافة إلى 

تعريفهم باألنظمة املرورية.

شرطة أبوظبي تحتفل بيوم السياحة العاملي 

 دبي )االتحاد(

اعتمد مجلس إدارة »جائزة اإلعالم 
ــوان،  ــاء رشــ ــي« بــرئــاســة ضــي ــرب ــع ال
ونقيب  الجائزة  إدارة  مجلس  رئيس 
الصحفيين المصريين، وبحضور منى 
للجائزة،  العام  األمين  المّري  غانم 
األعمال الفائزة ضمن الدورة األولى 
كجائزة  الجديد  إطارها  في  للجائزة 
شاملة لمختلف القطاعات اإلعالمية 
كما  والرقمية،  والمرئية  المطبوعة 
اعتمد المجلس الفائزين ضمن فئتي 
و»شخصية  عــمــود«  كــاتــب  »أفــضــل 

العام اإلعالمية«.
ــك خــالل اجــتــمــاع مجلس  جــاء ذل
إدارة الجائزة الذي عقد يوم االثنين 
عن بُعد عبر تقنية االتصال المرئي، 
ــاء الــمــجــلــس،  ــضـ ــث نـــاقـــش أعـ حــي
اإلعالميين  كبار  من  نخبة  ويمثلون 
العرب، الحيثيات التي اعتمدت عليها 
الفائزين  اختيار  في  التحكيم  لجان 
وفـــق الــمــعــايــيــر الــمــوضــوعــة والــتــي 
واســع  نــطــاق  على  بها  التعريف  تــم 
المجلس  أعضاء  اطلع  كما  عربياً. 
مرت  التي  المختلفة  المراحل  على 
التي  واألسس  التحكيم،  عمليات  بها 
تم في ضوئها اختيار أعضاء اللجان 
التي تولت الفرز والمفاضلة لألعمال 
الثالثة  الــمــحــاور  ضمن  المتقدمة 
هي:  الــعــام  هــذا  للجائزة  الرئيسة 
و»جائزة  العربية«،  الصحافة  »جائزة 
اإلعالم الرقمي«، إضافة إلى »جائزة 
اإلعالم المرئي«، وهي الجائزة التي 
ضمن  الفائزين  تحديد  فــي  شــارك 
من   1000 من  أكثر  الخمس  فئاتها 
اإلعالميين والُكّتاب وُصّناع المحتوى 
أنحاء  ومختلف  ــارات  اإلمـ ــة  دول من 

العالم العربي.
ــار ضياء  وخــــالل االجــتــمــاع، أشــ
جائزة  إدارة  مجلس  رئيس  رشــوان، 
التطوير  أن  إلـــى  الــعــربــي  ــالم  اإلعــ
من  وانتقالها  الجائزة  شهدته  الــذي 
التركيز بصورة حصرية على المجال 
وأشمل  أوســع  نطاق  إلى  الصحافي 
قطاعي  الصحافة  جانب  إلــى  يضم 
اإلعـــــالم »الـــمـــرئـــي« و»الـــرقـــمـــي«، 
الجائزة  ديناميكية  على  دلــيــل  هــو 
ــى مـــواكـــبـــة الــعــصــر  وحـــرصـــهـــا عــل
مجال  وأن  الســيــمــا  ومــســتــجــداتــه، 
اإلعالم شهد تحوالت عميقة بظهور 
استوجبت  جــديــدة  وقــوالــب  أنــمــاط 
اإلبداع  تحفيز  هدفه  موازياً  تحركاً 
على  والتحفيز  اإلعــالمــي  والتميز 
من  عالية  درجة  على  تقديم محتوى 
الجودة، يخدم المجتمع العربي على 

وجه العموم.
ــوان أن جــائــزة اإلعــالم  وأكـــد رشـ
السمو  رؤية صاحب  تستلهم  العربي 
مكتوم،  آل  راشــد  بن  محمد  الشيخ 
نــائــب رئــيــس الــدولــة رئــيــس مجلس 
الـــــــوزراء حــاكــم دبــــي، رعــــاه اهلل، 
لتحفيز  المستمر  وسعيه  للمستقبل 

المشاريع والمبادرات التي من شأنها 
ضمن  ككل  العربية  المنطقة  خدمة 
فرصها  وتعزيز  المجاالت،  مختلف 
على  والتميز  ــار  ــ واالزده النمو  فــي 
كافة المستويات، مع حرص سموه أن 
يكون لإلعالم دور إيجابي ملموس في 
صنع مالمح المستقبل المنشود، من 
متوازن  وخطاب  نافعة  رسالة  خالل 
العربية وتأكيد  هدفه دعم المصالح 
قدرة المنطقة على مواجهة ما يحيق 
بها من تحديات ويعينها على الوصول 
إلى مستقبل مزدهر وحافل بالفرص.

األمين  المّري،  غانم  منى  وثّمنت 
ــدور الــمــحــوري  ــ الـــعـــام لــلــجــائــزة الـ
لمجلس إدارة جائزة اإلعالم العربي، 
مهمة  مضافة  قيمة  مــن  قدمه  بما 
في  األولـــى  انطالقتها  مــع  للجائزة 
مجلس  أن  مؤكدة  الجديد،  إطارها 
إدارة الجائزة، بما يضمه من قامات 
إعالمية إماراتية وعربية، يمثل ركيزة 
وتمكنها  تميزها  ركائز  من  أساسية 
االحتفاء  فــي  أهــدافــهــا  تحقيق  مــن 
واكتشاف  المبدعين  باإلعالميين 
المزيد من الطاقات الخالقة وتحفيز 
المزيد من التميز المهني ضمن هذا 

القطاع الحيوي.
بتوجيهات  »نعمل  الــمــري:  وقالت 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
لتأكيد  الــجــائــزة،  راعــي  مكتوم،  آل 
اتجاه  في  إيجابية  دفــع  كقوة  أثرها 
إعالم قوي وفّعال يعزز فرص النماء 
العربية..  المنطقة  فــي  ــار  ــ واالزده
هدفنا من التطوير فتح المجال أمام 
للمشاركة  جديدة  إعالمية  قطاعات 
بناء  في  نجحت  مهنية  منافسة  في 
ثقة  خاللها  من  نالت  ناصعة  سمعة 
من  الــعــربــي،  الــصــحــافــي  المجتمع 
راسخة  أســس  على  الحفاظ  خــالل 
في  والــدقــة  والحيادية  النزاهة  من 
الذي  المبدع  العمل  صاحب  اختيار 
التكريم  منصة  إلــى  للوصول  يؤهله 
التي نعتز بكونها األبرز من نوعها في 

المنطقة«.
ــول مــســتــوى الــمــشــاركــات في  وحــ
انطالقتها  مع  العربي  اإلعالم  جائزة 
األولى، أوضحت منى المّري أن جائزة 
النصيب  لها  كــان  العربية  الصحافة 
األكبر من المشاركات في هذه الدورة، 
المرئي  اإلعــــالم  بجائزتي  مــقــارنــة 
والــرقــمــي، ُمــعــِزيــًة ذلــك إلــى التاريخ 
المجتمع  عالقة  ــق  وّث ــذي  ال الطويل 
الصحافي العربي بالجائزة على مدار 
تلى  ومــا  الــزمــان،  مــن  عقدين  نحو 
األوســاط  في  واسعة  من شهرة  ذلك 
األمين  وأثــنــت  العربية.  الصحافية 
على  العربي  اإلعـــالم  لجائزة  الــعــام 
الثالثة  المحاور  ضمن  المشاركات 
جاءت  لما  العربي،  اإلعــالم  لجائزة 
التميز،  مــن  رفيع  مستوى  مــن  عليه 
السيما مع مشاركة أكبر المؤسسات 
المنافسة  في  واإلعالمية  الصحافية 

على جوائز الفئات المختلفة.

نعمل بتوجيهات راعي 
الجائزة لتأكيد أثرها 

كقوة دفع في اتجاه 
إعالم قوي وفّعال

منى المري

وصل عدد املشاركات ضمن احملاور الثالثة 
جلائزة اإلعالم العربية 2846 مشاركة 

توزعت على محاور اجلائزة الثالثة )جائزة 
الصحافة العربية وجائزة اإلعالم املرئي 

وجائزة اإلعالم الرقمي(. 
وتشّكل »جائزة الصحافة العربية« محورًا 

رئيسيًا جلائزة اإلعالم العربي وتندرج 
يف إطاره خمس فئات هي: »الصحافة 
السياسية« و»الصحافة االقتصادية« 
و»الصحافة االستقصائية« و»صحافة 
الطفل«، إضافة إلى فئة »أفضل كاتب 

عمود«. وتشمل »جائزة اإلعالم املرئي« 
خمس فئات هي: »أفضل برنامج اقتصادي«، 

و»أفضل برنامج ثقايف«، و»أفضل برنامج 
رياضي«، و»أفضل برنامج اجتماعي«، إضافة 
إلى »أفضل عمل وثائقي«. وتتضمن »جائزة 

اإلعالم الرقمي« ثالث فئات هي: »أفضل 
منصة إخبارية« و»أفضل منصة اقتصادية« 

و»أفضل منصة رياضية«.
ومُتنح جائزة »شخصية العام اإلعالمية« 
بقرار من مجلس إدارة اجلائزة لشخصية 

إعالمية عربية متميزة، تقديرًا إلسهاماتها 
يف مجال اإلعالم سواء املكتوب أو املسموع أو 
املرئي، وملا قدمته من أعمال على قدر كبير 

من التفرد واجلودة، وما قامت به من أدوار 
اء وأثرت فيها، وأغنت  المست حياة القرَّ

املشهد اإلعالمي العربي بفكر خاّلق ورؤى 
مبدعة.

ومن املقرر أن تكّرم األمانة العامة جلائزة 
اإلعالم العربي الفائزين خالل حفل توزيع 

اجلوائز الذي ُيقام هذا العام يف الرابع من 
أكتوبر املقبل، تزامنًا مع منتدى اإلعالم 

العربي، وبحضور حشد من القيادات 
اإلعالمية اإلماراتية والعربية وِكبار الُكّتاب 

واإلعالميني ورؤساء حترير الصحف واملواقع 
اإلخبارية واملنصات الرقمية يف العالم 

العربي.  

الجائزة تستلهم 
رؤية محمد بن راشد 

للمستقبل ودور اإلعالم 
في تشكيل مالمحه

ضياء رشوان

المشاركات
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مرافئ

رافدا النهر العظيم

عندما تصبح الغيمة شرشفاً أشف من بريق النجوم، تصير الحياة طريقاً 
األشجار  البشر  نحن  نكون  أن  بأهمية  الوعي  وهو  العظيم،  النهر  لرافدي 

العمالقة التي تتلقى النفات والنثات بوريقات البوح الجميل.
هكذا هي العالقة بين اإلمارات وُعمان هي عالقة رافدين يصبان في نهر 
األحالم الوسيعة، تصير العالقة وهج الشمس في غرفة عريقة مزدانة بفرح 

األلوان البهيجة.
هكذا هي العالقة بين اإلمارات وُعمان مثل التقاء وجهين في فيافي الوله، 
القصيدة  مثل  وُعمان  اإلمــارات  بين  العالقة  هي  هكذا  الرحيب،  والشوق 
كأنها  خفيفة،  رهيفة  شفيفة  بابتسامة  العناق  زمن  تختزل  وهي  العصماء 
تتوهج  سماء  أعطاف  في  الشفق  وكأنها  الـــوزن،  بحور  ثنايا  في  الــرونــق 
في  الروح  كأنها  وُعمان  اإلمــارات  بين  العالقة  الخلق، هكذا هي  بتطلعات 
بين  العالقة  هي  هكذا  حدقها،  وسعة  وترققها،  وتأنقها،  وتدفقها،  تألقها 
اإلمارات وُعمان كأنها النسق في وجدان العشاق، وكأنها األشواق في غضون 
في  ما  أجمل  رموشها سحنات  تحت جفون مشطت  الحلم  وكأنها  الشعر، 

الوجود. 
الموجة  بين  ما  العالقة  كأنها  وُعمان  اإلمــارات  بين  العالقة  هي  هكذا 
بين  ما  العالقة  وكأنها  والرمش،  الرمش  بين  ما  العالقة  وكأنها  والموجة، 

الضلع والضلع يشد بعضهما بعضاً.
الشهاب  كأنها  وُعمان تسير نحو األفق  اإلمارات  بين  العالقة  هكذا هي 
وبوحها  نقاء،  فوحها  بأزاهير  العالم  باحة  ويمأل  الوجود  يد  راحة  يضيء 
فرح، وفي تفاصيل السرد يكمن التفوق في بناء الصرح العظيم وتشييد قلعة 

الحياة من مخمل السعادة وحرير التضامن.
تجليها  الكونية في  الروح  كأنها  وُعمان  اإلمارات  بين  العالقة  هكذا هي 
وتفانيها من أجل عالم يذهب إلى الجدول متأبطاً عزيمة الشجعان، مؤزراً 

بصالبة اإلرادة، وهي تطوق األعناق واألحداق.
هكذا هي العالقة بين اإلمارات وُعمان كأنها الطير بجناحين عمالقين 
يسبح في الفضاء معانقاً النجمة، متجدداً في رؤيته نحو الوجود، غير محدد 

في تحليقه.
هكذا هي العالقة بين اإلمارات وُعمان هي الرخاء اإلنساني ساعة نضوج 
الحلم وتطور الرؤى وامتزاج الدم بالدم والتاريخ كتاب تشترك فيه المهج، 
حيث هو الرحيق وهو الطريق نحو غايات ال نهاية لها والبداية كلمة مفعمة 

بالحب، وابتسامة تتلمس أبجدية الشفافية بعمق وصدق.
هكذا هي العالقة بين اإلمارات وُعمان، عالقة هدبها التاريخ وقماشتها 

الدافئة جغرافية محمولة على أكتاف األحالم الزاهية.
بالضوء،  العين  الوجود كعالقة  تبدو في  بين األشقاء  العالقة  هكذا هي 
كعالقة الوعي بكتاب الوجود، كعالقة السرد ببالغة اللغة، كعالقة الرواية 

بثيمة موضوعها.

علي أبو الريش

Ali.AbuAlReesh@alIttihad.ae

منصة لتسويق الحيوانات المحلية

إبراهيم سليم )أبوظبي(

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة 
الغذائية عن »منصة مزاد« لتقديم خدمات 
للمزارعين والمربين خالل الفترة القادمة 
أمام مربي  الفرصة  أبوظبي، إلتاحة  في 
الثروة الحيوانية، الذين ال يجيدون تسويق 
مجهزة  المنصة  وســتــكــون  حيواناتهم، 
ومهيأة لذلك، وعبر األون الين، وتم تنفيذ 

ثالث عزب نموذجية.
 ولفتت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد 
المحلي  المنتج  ــراء  وشــ لــدعــم  ــادرة  ــب م
االقتصادية،  التنمية  دائــرة  مع  بالتنسيق 
ــالث عــزب  ــاء مــن ثـ ــه ــت ــه تــم االن كــمــا أنـ
نــمــوذجــيــة، وكــذلــك تــقــديــم دعـــم ذكــي 
مرتبط ببعض المؤشرات، وإنشاء أسواق 
الفائدة  وتعظيم  اإلنتاج  لتشجيع  محلية 
استحقاق  ووقــف  وللمربين،  التربية  من 
وصــرف األعـــالف فــي حــال وجــود ثــروة 
حيوانية في الحيازات، وكما توجد خطط 
حسب  المزارع  لبعض  األعــالف  لزراعة 
األنظمة، وسيتم التوجيه بذلك فور االنتهاء 
من عمل المطلوب. وشددت على أهمية 
تحصين الحيوانات ضد أمراض »طاعون 
القالعية  والحمى  الصغيرة  المجترات 
والكفت«، حيث تستهدف الهيئة تحصين 
الماشية )أبقار، ماعز، ضأن( وذلك بهدف 
تعزيز مناعة الثروة الحيوانية والسيطرة 
على األمراض الوبائية واستئصالها لتعزيز 
منظومة األمن الحيوي، والذي يضمن رفع 
األمراض،  من  وحمايتها  القطعان  مناعة 
الغذائي،  إلــى استدامة األمــن  يــؤدي  بما 
ومنتجاته  للحليب  القطعان  إنتاج  وزيــادة 
وتقليل  ومنتجاتها،  اللحوم  إنتاج  وزيــادة 
ــة،  واألدوي الحيوية  المضادات  استخدام 
وإفــراز  األعـــراض  تقليل  يعمل على  كما 
مسببات األمراض حالة إصابة الحيوانات 
المحصنة، كما يعمل على تحقيق متطلبات 
ــتــصــديــر لــبــعــض الـــــدول عـــن طــريــق  ال

ربحية  زيـــادة  إلــى  ــؤدي  ي بما  التحصين، 
الهيئة  ــادة اإلنتاج.  وأكــدت  المربين، وزي
الثروة  مربي  مع  المفتوح  »اللقاء  خــالل 
الثروة الحيوانية  الحيوانية«، أن تحصين 
ضد أمــراض الحمى القالعية، وطاعون 
المجترات الصغيرة، يأتي تنفيذاً لمبادئ 
الخطة الوطنية للدولة، للسيطرة والقضاء 
الدولة  إعالن خلو  لحين  المرضين  على 
منهما، ودعت الهيئة إلى التجاوب والتعاون 
مع الكادر البيطري المختص بالتحصين 
واتباع النصائح واإلرشادات مما يسهم في 
إنجاز عملية التحصين بنجاح، كما تنصح 
الهيئة بالتعاون مع فرق التحصين لتسهيل 
إنجاز المهمة من خالل التواصل مع أقرب 
الــزيــارة،  موعد  لتحديد  بيطرية  عــيــادة 
إضافة إلى تحضير الحيوانات قبل الزيارة 
وعدم تعريض الحيوانات لإلجهاد وتفادي 
تفشي األمراض بين القطيع، وذلك على 
هامش اللقاء الذي نظمته الهيئة »عن بعد« 

مع مربي الثروة الحيوانية. 
 ولفتت الهيئة خالل اللقاء الذي حاضر 
عبدالسالم  محمد  إبراهيم  الدكتور  فيه 
إدارة صحة الحيوان قطاع الثروة الحيوانية 
والتي  عشر  الرابعة  الحملة  انطالق  إلى 
حيث   ،2023 ــو  مــاي  31 حــتــى  تستمر 
تغطي الحملة ثالثة أمراض هي طاعون 
القالعية  والحمى  الصغيرة  المجترات 
والكفت، وذلك بهدف تعزيز مناعة الثروة 
الــحــيــوانــيــة والــســيــطــرة عــلــى األمـــراض 
الوبائية واستئصالها لتعزيز منظومة األمن 

الحيوي.
وتشمل حملة التحصين ثالث مراحل، 
حيث تتضمن المرحلة األولــى التحصين 
ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، 
بينما تشمل المرحلة الثانية الجرعة األولى 
القالعية  الحمى  مــرض  ضد  للتحصين 
فتتضمن  الثالثة  المرحلة  أمــا  والكفت، 
إعطاء الجرعة الثانية ضد مرض الحمى 

القالعية والكفت.

تأتي حمالت التحصني املستمرة بهدف تعزيز منظومة األمن 
احليوي ورفع مناعة احليوانات مما يسهم يف وقايتها من األمراض، 

وبالتالي السيطرة عليها ومنع انتشارها بني املواشي، كما أنها 
تسهم يف احلد من استخدام العالجات واألدوية البيطرية االمر 

الذي سيؤدي إلى استئصال األمراض على املدى البعيد واحلفاظ 
على الثروة احليوانية وزيادة العائد االقتصادي على مربي الثروة 

احليوانية.

حمالت التحصين المستمرة

  مليونا دوالر قيمة الجائزة

تعلــــن عن تأّهـــــل 30 شـــركة ناشئـــة
»تحدي تكنولوجيا الغذاء«

تحدي  من  الثانية  النسخة  وتهدف 
استكشاف  إلـــى  ــذاء  ــغ ال تكنولوجيا 
تكنولوجيا العقد القادم من االبتكارات 
ممارسات  ستغّير  الــتــي  والتقنيات 
واستدامة.  بكفاءة  التقليدية  الزراعة 
وتم إطالق التحدي في إكسبو 2020 
دبي بتنظيم من وزارة التغير المناخي 
والبيئة بدولة اإلمارات و»تمكين«، إلى 

جانب »أسباير« كشريك رئيسي.
الـ  الناشئة  الشركات  اختيار  وتــم 
30 من أصل 667 طلب مشاركة من 
79 دولة، ما يمثل زيادة بنسبة %52 
في طلبات المشاركة مقارنة بالنسخة 
األولى من التحدي، والتي تلقت 437 
ــة، وقــد تم  طلب مشاركة من 68 دول
تكريم الفائزين السابقين من أستراليا 
والمملكة العربية السعودية واإلمارات 

العربية المتحدة والمملكة المتحدة.
وركزت شركتا »سالل« و»القابضة« 
)ADQ( على دعم مسار إنتاج الغذاء 
القطاع،  في  باالعتماد على خبرتهما 
فيما ركزت مؤسسة اإلمارات على دعم 
مسار فقد وهدر األغذية، بما يتماشى 
مع المبادرة الوطنية »نعمة« والتي تهدف 
إلى تغيير السلوك المجتمعي للحد من 
االستدامة  وتعزيز  الغذاء  وهــدر  فقد 
لتحقيق أهداف االستراتيجية الوطنية 
لألمن الغذائي لدولة اإلمارات العربية 
وهــدر  فقد  مــن  الــحــد  فــي  المتحدة 
الغذاء بنسبة 50% بحلول عام 2030، 
أهداف  الهدف 12.3 من  مع  تماشياً 

التنمية المستدامة لألمم المتحدة.
العالمي  ــع  ــطــاب ال عــلــى  وتـــأكـــيـــداً 
الـ  المرشحين  اختيار  تم  للمسابقة، 
30 من مختلف الدول. وقد جاء أكبر 
المؤهلة  الناشئة  الشركات  من  عــدد 

المتحدة،  المملكة  مــن  ــعــام  ال هـــذا 
واإلمارات العربية المتحدة، وإسرائيل، 
وإسبانيا، والواليات المتحدة األميركية، 
وسنغافورة. كما شهد تحدي تكنولوجيا 
ــذاء زيـــــادة مــلــحــوظــة فـــي عــدد  ــغـ الـ
حيث  الــشــبــاب،  فئة  مــن  المشاركين 
ــن الــفــرق  ــار 47% م تـــراوحـــت أعــم

المشاركة بين 18 و35 عاماً.
قبل  مــن  المرشحين  اخــتــيــار  وتــم 
من  شخصاً   28 تضم  تحكيم  لجنة 
أبرز الخبراء والمختصين من مختلف 
ذلـــك مجاالت  فــي  بما  الــقــطــاعــات، 
المرحلة  ــي  وفـ والـــتـــجـــارة.  التقنية 
المسابقة  شــركــاء  ســيــقــوم  الــتــالــيــة، 
بإجراء المقابالت لتقييم المرشحين، 
يلي ذلك تقييم نهائي للمرشحين من 
قبل 9 حّكام للتأكد من أن كل مفهوم 
منظور شامل.  ومن  بدقة  تحليله  يتم 
مريم  معالي  التحكيم  لجنة  وتــضــم 
التغير  وزيـــرة  المهيري،  محمد  بنت 
المشارك  والرئيس  والبيئة  المناخي 

وريما  الــغــذاء،  تكنولوجيا  تحدي  في 
المقرب المهيري، رئيس مجلس إدارة 
شركة »تمكين« والرئيس المشارك في 
تحدي تكنولوجيا الغذاء، واألمير خالد 
بن الوليد، المؤسس والرئيس التنفيذي 
لشركة »كيه بي دبليو فينتشرز«، ومعالي 
لمجلس  العام  األمين  البناي،  فيصل 
إلى  المتطورة،  التكنولوجيا  أبــحــاث 
التنفيذي  العلماء، الرئيس  جانب بدر 
باإلنابة لشركة »HUB71«، ود. أغنيس 
كاليباتا، رئيس »التحالف من أجل ثورة 
خضراء في أفريقيا«، وديفيد روزنبرغ، 
الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك 
لشركة »أيروفارمز«، ود. أوما فاليتي، 
»أبسايد  لشركة  التنفيذي  الرئيس 
فودز«، ودانييل نيرينبرغ، رئيس شركة 

»فود تانك«.
الرئيس  العامري،  سالمين  وأشــار 
التنفيذي لشركة سالل، إحدى الجهات 
إنتاج  أن  إلى  التحكيم،  في  المشاركة 
اليوم  يشهدان  الغذائي  واألمن  الغذاء 

منا  تتطلب  حاسمة  انعطاف  نقطة 
بما  جريئة،  وخطوات  منتظماً  تغييراً 
فــرصــة إليــجــاد حــلــول مبتكرة  يخلق 
لتحديات األمن الغذائي، موضحاً بأن 
جائزة تحدي تكنولوجيا الغذاء العالمي 
الشركات  تجمع  مثالية  منصة  تعتبر 
الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية 
لتطوير حلول فعالة تساعد على بناء 
نظام زراعــي قوي ومستدام لألجيال 

القادمة.
وأضــاف: »نحن فخورون بأن نكون 
العالمية  المسابقة  هــذه  مــن  جـــزءاً 
ــاج  ــت ــي مـــســـار إن لـــدعـــم االبـــتـــكـــار فـ
كافة  مــع  العمل  ــذاء، وســنــواصــل  ــغ ال
الشركاء واالستثمار في أحدث حلول 
إلى  ونتطلع  الــزراعــيــة،  التكنولوجيا 
المرحلة التالية من المنافسة والعمل 

بشكل وثيق مع الفرق الفائزة«. 
بدورها قالت خلود النويس، الرئيس 
مؤسسة  فــي  لــالســتــدامــة  التنفيذي 
اإلمارات: »لقد كان اإلبداع في طلبات 
حيث  من  وملهماً  واضحاً  المشاركة 
تحدي  لمواجهة  مبتكرة  حلول  إيجاد 
وقد  وهـــدره.  الــغــذاء وفقدانه  إنــتــاج 
الزراعة  بشأن  والحلول  األفكار  كانت 
الطعام  مشاركة  ومنصات  الدقيقة 
ومراقبة سلسلة التوريد وإمكانية تتبعها 
من األفكار األكثر تنوعاً. وقد أظهرت 
وتجارياً  تقنياً  وعياً  المؤهلة  الفرق 
معالجة  في  وتفانياً  وشغفاً  كبيرين 
القضايا المتعلقة بسلسلة توريد الغذاء 
إلى  نتطلع  الــغــذائــي.  األمـــن  وتعزيز 
مرحلة  من  الفائزة  المفاهيم  انتقال 
االختبار إلى السوق في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة وخارجها«.

المرشحون العشرة
تشمل املرحلة التالية من املسابقة حتديد املرشحني العشرة 

النهائيني، تليها مرحلة اختيار أربعة فرق للفوز بجوائز يصل 
م منها نحو  400 ألف دوالر أميركي  مجموعها إلى مليوني دوالر ، ُيقدَّ
نقدًا، وسيتم منح األهلية للحصول على برامج الدعم من قبل شركاء 

التمكني يف املسابقة، والتي تنضوي على دعم تسريع منو هذه 
الشركات، حيث ستقدم Hub71 متوياًل بقيمة تصل إلى 540 ألف 

دوالر أميركي، وستقدم »كتاليست« متوياًل بقيمة تصل إلى 760 ألف 
دوالر أميركي، باإلضافة إلى تقدمي منٍح من قبل هيئة املساهمات 

املجتمعية )معًا( بقيمة تصل إلى 500 ألف دوالر أميركي للمشاريع 
ذات التأثير االجتماعي.

قريبًا

دبي )االتحاد(

أعلنت جائزة تحدي تكنولوجيا 

الغذاء، عن تأهل 30 شركة ناشئة 

في مجال التكنولوجيا الزراعية 

وتكنولوجيا الغذاء من جميع 

أنحاء العالم، والتي تسعى إلى 

إيجاد حلول مبتكرة لتحديات األمن 

الغذائي، ضمن القائمة النهائية 

للفوز بجائزة تحدي تكنولوجيا 

الغذاء العالمي بقيمة  مليوني 

دوالر أميركي.

469 مليون درهم قيمة صفقات 
»ميدالب الشرق األوسط 2022«

دبي )االتحاد(

يعود معرض ومؤتمر ميدالب الشرق األوسط، أكبر معرض ومؤتمر 
إلى  أفريقيا،  وشمال  األوســط  الشرق  منطقة  في  الطبية  للمختبرات 

مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 6 إلى 9 فبراير 2023.
صفقات  أبــرام  المنظمة  الجهة  ماركيتس،  إنفورما  شركة  وأعلنت 
من   2023 نسخة  أكــدت  حيث  درهــم،  مليون   469 عن  تزيد   تجارية 
المعرض، والتي ستعود تحت شعار »تمهيد الطريق للتقدم التكنولوجي 
واالستدامة في الطب المخبري« على مشاركة أكثر من 700 عارض مع 

توقع حضور أكثر من 20.000 زائر.
إنفورما   - »ميدالب  لمعرض  المجموعة  مدير  كولمان،  تــوم  وقــال 
وأفريقيا:»زاد  األوسط  والشرق  أوروبا  في  الصحية  للرعاية  ماركيتس 
الطلب من العارضين والــزوار بشكل كبير، ونحن اآلن في وضع حيث 
توجد حاجة ماسة لعودة ميدالب الشرق األوسط كحدث مستقل حتى 
نتمكن من تسليط الضوء على التطورات الرائدة التي تحققها الصناعة 
االكتشاف  في  المتطورة  والحلول  االبتكارات  أحدث  عرض  خالل  من 

واالختبار واللقاحات«.
من   2023 عام  نسخة  في  المشاركون  الرئيسيون  الالعبون  ويغطي 
الحدث جميع جوانب صناعة المختبرات ابتداًء من الشركات المصنعة 
وسيميكس  أبــوت  من:  كل  فيها  بما  المختبرات  مــوردي  إلى  العالمية 
وبيكمان كولتر وبي دي ولومنيا وبيوميرو وراندوكس وميندراي والمزيد 
دولة   180 من  أكثر  من  ممثلين  مشاركة  الحدث  كما سيشهد  غيرها. 

وسيضم 14 جناحاً وطنياً.

جانب من المعرض في دورة سابقة )من المصدر(

استخراج 1.5 طن من نفايات
الشاطئ برأس الخيمة

رأس الخيمة )االتحاد(

الخيمة، ضمن مبادرات  التنمية االقتصادية في رأس  شاركت دائرة 
أصدقاء البيئة، بتنظيم حملة تنظيف شاطئ منطقة المعيريض بالتعاون 
المحلية  التطوعي وعدد من متطوعي الجهات  مع فريق رأس الخيمة 
واالتحادية وطلبة المدارس ورواد الشاطئ، حيث وصل عدد المشاركين 
إلى 160 متطوعاً، وأسفرت الحملة عن استخراج 1.5 طن من النفايات. 
في  المؤسسية  االستدامة  فريق  قائد  الرباح  محمد  سامي  وأوضح 
هذه  محطات  كأولى  المعيريض  شاطئ  منطقة  اختيار  أن  الــدائــرة، 
للمواطنين  ومنطقة جاذبة  هاماً  الحملة جاء باعتبارها مركزاً سياحياً 
بأهمية  البيئي  الوعي  نشر  إلى  الحملة  وتهدف  والسياح.  والمقيمين 
العمل التطوعي في خدمة البيئة، وتعزيز دور المسؤولية المجتمعية بين 
أفراد المجتمع وأهمية الحفاظ على بيئة طبيعية ونظيفة، باإلضافة إلى 
تعزيز سلوك النظافة البيئية والتشجيع على الممارسات الصديقة للبيئة 
وغرس ثقافة الحفاظ على البيئة لدى جميع فئات المجتمع، مؤكداً على 
في  مختلفة  مناطق  لتشمل  الجاري  العام  نهاية  حتى  الحملة  استمرار 

إمارة رأس الخيمة.
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مسؤولون بالقطاع الصحي لـ »             «:

تخفيف قيود كورونا خطوة الكتمال مرحلة التعايف

سامي عبد الرؤوف )دبي(

يبدأ اليوم تخفيف عدد من القيود 
 »19 »كــوفــيــد-  بــجــائــحــة  المتعلقة 
والتحديثات  الــدولــة  مستوى  على 
القطاعات،  شتى  على  بها  الحاصلة 
كل  الدوري  الفحص  إجراء  وأبرزها 
للحاصلين  يوماً   14 من  بدالً  شهر، 
شروط  من  والمعفيين  التطعيم  على 
لغير  ــام  ــ أي وكـــل ســبــعــة  الــتــطــعــيــم، 
ــرة عــزل  الــمــطــعــمــيــن، وتــقــلــيــص فــت
ســواء  أيــام،  خمسة  إلــى  المصابين 

كان العزل منزلياً أو مؤسسياً.
الصحي،  بالقطاع  مسؤولون  وقال 
لـ»االتحاد«:  خاصة  تصريحات  في 
إلدارة  الوطنية  الهيئة  »قــرارات  إن 
الـــطـــوارئ واألزمــــــات والـــكـــوارث، 
المتعلقة  القيود  من  عــدد  بتخفيف 
مستوى  على   »19- »كوفيد  بجائحة 
الدخول  على  يؤكد  اإلمــارات،  دولــة 
ــرار والــتــعــافــي  ــق ــي مــرحــلــة االســت ف
على  الجائحة  تداعيات  من  الكامل 
إعالن  مع  بالتزامن  العالم،  مستوي 
الكثير من الدول تخفيف اإلجراءات 

والقيود«.
حسين  الــدكــتــور  قــال  وتفصياًل،   
ووقاية  الصحة  وزارة  وكيل  الرند، 
العامة:  للصحة  المساعد  المجتمع، 
توجيهات  بفضل  اإلمــــارات  »دولـــة 
الصحي،  الــقــطــاع  وجــهــود  الــقــيــادة 
»كورونا«  مرحلة  تعبر  أن  استطاعت 
ــجــزت الــكــثــيــر من  بــنــجــاح، حــيــث أن
التعافي  بمرحلة  المتعلقة  الجوانب 

الجائحة«.  من 
وأضــــاف: »اإلعــــالن عــن اإللــغــاء 
بالجائحة،  المتعلقة  للقيود  الكامل 
ــن،  ــيـ ــيـ ــاسـ ــن أسـ ــ ــري ــ ــأم ــ مـــرتـــبـــط ب
الهيئة  من  تصدر  التي  التوجيهات 
واألزمــات  الــطــوارئ  إلدارة  الوطنية 

ــات الــصــحــيــة  ــجــه ــاون مـــع ال ــع ــت ــال ب
الــدولــة،  مــســتــوى  عــلــى  والمختصة 
ــول اســـتـــقـــرار الـــوضـــع الــصــحــي  حــ

تحقيقها«.  يتم  التي  والنتائج 
يتعلق  الثاني  األمر  أن  إلى  وأشار 
بــالــوضــع الــصــحــي الــعــالــمــي ومــدى 
»كــورونــا«  فــيــروس  انتشار  انحسار 

المستجد.

بدوره، قال الدكتور شريف بشارة، 
محمد  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس 
التنفيذي  الــرئــيــس  ــمــال،  ال وعــبــيــد 
دبـــي،  فـــي  األمــيــركــي  للمستشفى 
إلدارة  الــوطــنــيــة  الــهــيــئــة  ــرار  ــ »ق إن 
الـــطـــوارئ واألزمــــــات والـــكـــوارث، 
المتعلقة  القيود  من  عــدد  بتخفيف 
مستوى  على   »19- »كوفيد  بجائحة 
الدخول  على  يؤكد  اإلمــارات،  دولــة 
ــرار والــتــعــافــي  ــق ــي مــرحــلــة االســت ف
على  الجائحة  تداعيات  من  الكامل 
إعالن  مع  بالتزامن  العالم،  مستوي 
الكثير من الدول تخفيف اإلجراءات 

والقيود«.
وأوضح أن جميع المؤشرات والدالئل 
تشير إلى أن نهاية جائحة »كوفيد – 
االنخفاض  بعد  األفــق  في  تلوح   »19
الــمــلــحــوظ فــي مــســتــوى اإلصــابــات 
عالمياً وعدم ظهور متحورات جديدة 

خالل الفترة الماضية. 
ــد،  ــاي ــدد يــحــيــى ك ــه، شــ ــت ــن جــه مـ
برجيل  بمستشفى  العمليات  مــديــر 
على  أنه  على  بالشارقة،  التخصصي 
الــرغــم مــن اســتــقــرار الــوضــع إال أنه 
موجوداً   19 كوفيد-  فيروس  ــازال  م
منا  تتطلب  القادمة  والمرحلة  بيننا، 
ووعــيــاً  مجتمعية  مسؤولية  جميعاً 
وثــقــافــة تــضــع الــصــحــة الــعــامــة على 
رأس أولوياتنا، فاالهتمام باإلجراءات 
ــزوم واالهــتــمــام  ــل ال االحــتــرازيــة عند 
األكثر عرضة لإلصابة صار  بالفئات 

أهم من أي وقت مضى. 
يتسم  اإلمـــارات  مجتمع  أن  ــد  وأك  
المجتمعية،  والــمــســؤولــيــة  بــالــواعــي 
وسيستمر في االلتزام الذي كان سبباً 
االستقرار  لهذا  الوصول  في  رئيساً 
الصحية  الـــمـــجـــاالت  مــخــتــلــف  فـــي 
والمعيشية  واالجتماعية  واالقتصادية 

خالل الجائحة.

جهود استثنائية

مرونة االقتصاد 
الوطني

 قالت الدكتورة رمي عثمان، 
املدير التنفيذي - مجموعة 

مستشفيات السعودي األملاني 
يف اإلمارات: »يأتي تخفيف 

قيود »كورونا« تكلياًل جلهود 
اجلهات الصحية واملعنية التي 

شاركت يف مكافحة »كوفيد 19« 
ومحاصرة العدوى وتقليص فرص 
انتشارها، ورصد احلاالت املصابة 
وكذلك املشتبه يف إصابتها وأخذ 

التدابير الصحية حيالها سواء 
باإلحالة إلى العزل أو احلجر 

الصحي وتقدمي الرعاية الطبية 
الالزمة«. 

وأكدت أن 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.

ولفتت إلى جهود الدولة 
واملساهمة 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«.

توقع الدكتور شريف بشارة، 
الرئيس التنفيذي ملجموعة 
محمد وعبيد املال، أن يحقق 
االقتصاد الوطني مزيدًا من 

النمو بنهاية العام اجلاري 
استكمااًل لألداء القياسي 

احملقق يف الربع األول من العام 
اجلاري بفضل تخفيف القيود 

والتعايف من تداعيات وتأثيرات 
اجلائحة، ومبا يعكس النشاط 

االقتصادي املتنامي ويعزز 
سجل اإلجنازات االقتصادية 

املتميز للدولة، ويعكس سالمة 
النهج املتبع وكفاءة املبادرات 

واالستراتيجيات االقتصادية 
التي طبقتها خالل الفترة 
املاضية، ومرونة االقتصاد 

الوطني الذي جتاوز مرحلة 
التعايف من آثار اجلائحة ودخل 

يف مرحلة النمو، مبا يتماشى مع 
مستهدفات اخلمسني ومحددات 

مئوية اإلمارات 2071.
وأكد أن تخفيف القيود املتعلقة 
بجائحة »كوفيد – 19« سيكون 

ذا مردود قوي وإيجابي على 
مجتمع املال واألعمال يف الدولة، 

حيث سيسهم ذلك بشكل كبير 
يف جذب مزيد من االستثمارات 

وزيادة حركة التجارة، إضافة 
إلى مزيد من النشاط والزخم يف 
مختلف القطاعات االقتصادية 

وخصوصًا السياحية والترفيهية. 
وأشار إلى أن القطاع السياحي 

يف الدولة حقق نتائج قوية منذ 
بداية العام اجلاري، يف مؤشر 

على تعافيه الكامل من تداعيات 
اجلائحة بعد استقطابه 

مجموعة بارزة من الفعاليات 
العاملية الكبرى وارتفاع معدالت 
السياح والزوار القادمني للدولة.

أكد الدكتور محمد النحاس، رئيس مجلس اإلدارة، الرئيس 
سيرفيز،  باثولوجي  كلينكال  البز-  »مينا  لمختبرات  التنفيذي 
جديدة  خطوة   ،»19 بـ»كوفيد-  المتعلقة  القيود  تحفيف  أن 
هذه  أن  كما  التعافي،  مرحلة  ضمن  الصحيح  االتــجــاه  في 
من  مزيد  األعمال وجذب  بيئة  نجاحات  من  تعزز  اإلجراءات 

االستثمار. 
وأشار إلى أن العالم أجمع يشهد في الفترة الراهنة دخوالً 
ومعظم  عام،  بشكل   19 لكوفيد-  وتعاٍف  استقرار  مرحلة  في 
اإلجــراءات  من  عدد  عن  باإلعالن  بالفعل  قامت  قد  الــدول 
للتخفيف من قيود كوفيد-19 التي وضعتها الدول، ومن بينها 

الجائحة. لحماية ممتلكاتها وشعوبها من  اإلمارات،  دولة 
وأكد أن اإلجراءات المحدثة، اتخذتها الجهات المختصة بعد 
التقصي المستمر والنشط للوضع الوبائي في الدولة، ومراقبة 
المستمر، ومراقبة نسبة  الجيني  الفحص  التحورات من خالل 

األشغال ونسب الدخول للمستشفيات والعناية المركزة. 
المعلنة  المحدثة  ــراءات  اإلجــ جميع  أن  الــنــحــاس،  وذكــر 
مدروسة  وبطرق  الوبائي  للوضع  دقيق  بحث  بعد  موضوعة 
بالوقت  تطبيقها  على  للحرص  دقيقة  زمنية  لفترة  بإحكام 
الجهات  ومــتــابــعــة  بتقييم  مــنــوهــاً  الصحيحة،  واألســالــيــب 
عرضة  األكثر  والفئات  والمقيمين  المواطنين  لكبار  الصحية 

لإلصابة، باعتبار ذلك األمر أحد األولويات. 

التقصــــــــــــي 

أبوظبي )وام(

 وقعت وزارة االقتصاد وهيئة الصحة في دبي، مؤخرًا، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز 
التعاون المشترك بينهما، وتبادل التجارب والخبرات لدعم السياحة العالجية في 

الدولة، وترسيخ مكانة الدولة كوجهة مثالية لطالبي العالج واالستشفاء. 
وقع مذكرة التفاهم من جانب وزارة االقتصاد، جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد 

لقطاع التجارة الخارجية، ومن جانب هيئة الصحة في دبي، الدكتور مروان المال، 
المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي. ووفقًا للمذكرة سيقوم الجانبان بتبادل 

الخبرات في مجاالت الملكية الفكرية وبراءات االختراع، وبما يعزز ممكنات االبتكار 
في بيئة العمل المؤسسي في الدولة، ويصب في تنمية اإلبداع واقتصاد المعرفة، 

انسجامًا مع مستهدفات ومبادئ الخمسين. 
وقال الكيت نجحت اإلمارات - بفضل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة - في ترسيخ 
موقعها ضمن أفضل الوجهات السياحية في المنطقة والعالم، حيث عززت سمعتها 
كمقصد سياحي متميز وفريد ومستدام في معظم األنشطة السياحية، مشيرًا إلى 

أن السياحة العالجية تعتبر أحد أهم األنشطة السياحية التي حققت فيها دولة 
اإلمارات تقدمًا متزايدًا وسمعة مرموقة على خريطة السياحة اإلقليمية والعالمية، 

وباتت إحدى الوجهات الجاذبة لطالبي السياحة العالجية من مختلف األسواق 
السياحية العالمية. 

 من جانبه، أكد الدكتور مروان المال على أهمية هذا التعاون الذي سيعزز الجهود 
المشتركة، في التعريف بمقومات وحوافز السياحة الصحية في الدولة، والتسهيالت 

والباقات العالجية التي توفرها المنشآت الصحية بمختلف التخصصات الطبية، 
مشيرًا إلى النجاحات التي حققتها المنظومة الصحية على مستوى الدولة في جذب 

السائح الدولي من مختلف قارات العالم. وقال إن تكامل وتطور ومرونة التشريعات 
الصحية في دولة اإلمارات، وتوفر الخدمات التشخيصية والعالجية المتميزة، 

المستندة على أحدث التقنيات والتطبيقات والحلول الذكية في المجال الصحي، 
سيساهم بشكل فاعل في تحقيق المستهدفات الوطنية، وتعزيز القدرة التنافسية 

للدولة كوجهة مفضلة ومثالية للسياحة العالجية. 
 وبموجب المذكرة، تتعاون فرق عمل وزارة االقتصاد وهيئة الصحة بدبي، لدعم 

إقامة الفعاليات والمؤتمرات الخاصة بالسياحة الصحية، وتسهيل زيارة الوفود 
السياحية للمرافق الصحية في الدولة، وإطالق الحمالت الترويجية والتسويقية التي 

تبرز المعالم السياحية والمراكز العالجية.

تسهيل زيارة الوفود للمرافق الصحية

تفاهم بني »االقتصاد« وصحة دبي

 لدعم السياحة العالجية 

تعاون مع 
»الخليج الطبية« 

عجمان )االتحاد(

 بدأت كلية التمريض يف 
جامعة اخلليج الطبية 
بالتعاون مع »مؤسسة 

اإلمارات للخدمات الصحية« 
برنامجًا لتطوير التدريب 

على مدى ثمانية أسابيع كل 
جمعة وسبت حتى الثاني 

عشر من نوفمبر لعام 2022 
لـ 250 ممرضًا من مؤسسة 

اإلمارات للخدمات الصحية 
ومستشفيات ثومبي، ويهدف 

التدريب املقام يف جامعة 
اخلليج الطبية إلى توجيه 

املمرضني املؤهلني حديثًا على 
أيدي كبار املمرضني، وذلك يف 

أثناء ممارستهم ملهنتهم بشكل 
متميز يف املجاالت السريرية.
وقالت الدكتور سيلفا تيتوس 

تشاكو - عميد كلية التمريض 
يف جامعة اخلليج الطبية: 

»على املدى الطويل، سينعكس 
تأثير هذا البرنامج باإليجاب 

على اجلانبني النظري 
والتطبيقي، حيث ستتحسن 

كفاءات مقدمي الرعاية 
الصحية معززًة اجلودة الشاملة 

لرعاية املرضى. نحن ممتنون 
ملركز التدريب والتطوير وإدارة 
التمريض يف مؤسسة اإلمارات 
للخدمات الصحية إلتاحتهم 

الفرصة لنا للمساهمة يف 
تعزيز مهارات وإمناء مهنة 

التمريض يف اإلمارات العربية 
املتحدة. ونسعى مستقباًل 
أن يصبح حرمنا اجلامعي 

مركزًا تدريبيًا لتطوير 
مهارات التدريس يف السنوات 

القادمة«.
  

أثبت نتائج مذهلة مقارنة بالطريقة القديمة

عـــالج جديـد لســـرطـــان الثــــدي 

الشارقة )االتحاد(

 أعــلــنــت مــســتــشــفــى الــجــامــعــة 
ــدث  ــيــق أحــ ــن تــطــب بـــالـــشـــارقـــة عــ
عالج  فــي  العالمية  الــبــروتــوكــوالت 
مرضى سرطان الثدي، والتي تستند 
الكيميائي  الــعــالج  اســتــخــدام  على 
في  الجراحية  العمليات  إجــراء  قبل 
بعض حاالت أورام الثدي، باإلضافة 
األساليب  أفضل  على  االعتماد  إلى 

العلمية الحديثة. 
ــارق إبــراهــيــم  ــور طــ ــت ــدك ــال ال ــ وق
واســتــشــاري  القسم  رئــيــس  مــهــدي، 
إنه  بالمستشفى،  العامة  الجراحة 
تم استقبال سيدة تبلغ من العمر 57 
كتلة  ظهور  من  تشتكي  كانت  عاماً 
وحدد  األيــســر،  الثدي  في  مفاجأة 
األمثل  الــعــالج  المستشفى  أطــبــاء 
للمريضة، بعد أخذ عينة من الثدي 

ودراستها. 
أنــه توجد طــرق قديمة  وأضــاف، 
إجـــراء  وهـــي  ــدي،  ــث ال أورام  لــعــالج 
الــعــالج  ثــم  أوالً  اســتــئــصــال  عملية 
بالكيماوي واإلشعاعي، أما الطريقة 
الحاالت  هــذه  مثل  لعالج  الحديثة 
فهي استخدام العالج الكيميائي قبل 
إجراء العمليات الجراحية في حاالت 
وبعد  سم،   2 من  أكبر  الثدي  أورام 

باستئصال  العملية  إجــراء  يتم  ذلك 
جزء بسيط من الثدي، ال يؤثر على 
ويُستكمل  لــلــثــدي،  الــعــامــة  الــحــالــة 
إلى  الفتاً  الكيميائي،  العالج  بعدها 
نتائج مذهلة على  أثبت  االجــراء  أن 
سرطان  عــالج  فــي  العالم  مستوى 

الثدي، والقضاء عليه نهائياً. 

وأوضـــــح الـــدكـــتـــور طـــــارق، أن 
ــم تــقــبــل بــالــطــريــقــة  ــضــة لـ ــمــري ال
أوالً  العملية  إجراء  وهي  القديمة، 
واإلشعاعي،  الكيماوي  العالج  ثم 
أفضل طرق  تبحث عن  كانت  حيث 
الفريق  قرر  وقد  الحديثة،  العالج 
الجامعة  مستشفى  فــي  الــمــعــالــج 
ــالج  ــع ــي ال بـــالـــشـــارقـــة بـــالـــبـــدء فـ
في  الورم  على  للسيطرة  الكيميائي 
ومن  شهرين،  واستمرت  المكان، 
واستئصال  العملية  إجــراء  تــم  ثــم 
الثدي،  على  والحفاظ  فقط،  الورم 
مقارنة  األفضل  الطريقة  تعد  وهي 

القديمة. بالطريقة 

مستشفى الجامعة بالشارقة )من المصدر(

 اإلجراء أثبت نتائج مذهلة 
على مستوى العالم في 

عالج سرطان الثدي

التعريف بتنوع وتطور بيئة الخدمات
 الصحية الراقية والمتكاملة

اإلجراءات تعزز نجاحات 
بيئة األعمال وجذب مزيد 

من االستثمار

محمد النحاس

المستمــــر للوضـــع الوبــــــــــــــــــائـــــــــــي

حسين الرند

شريف بشارة

يحيى كايد
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صباح الخير

بين »السكني« 
و»التجاري«

تعريف  بين  أبوظبي  الحبيبة  عاصمتنا  من  عدة  مناطق  في 
فيه  يفصل  رفــيــع،  خيط  مــن»الــتــجــاري«  »السكني«  وتحديد 
الــمــزاج  بحسب  االقــتــصــاديــة«  »التنمية  أو  البلدية  مــوظــف 
الــصــادرة  الواضحة  والتوجيهات  اإلرشـــادات  رغــم  والتقدير 
التنفيذي  المجلس  مقدمتها  وفــي  المختصة،  الجهات  مــن 
الموقر الذي قدم ويقدم العديد من التسهيالت من أجل راحة 
استفادته  سبل  وتيسير  المعيشي  بمستواه  واالرتقاء  المواطن 
هذه  فــي  بها  المسموح  التجارية  واألنشطة  التراخيص  مــن 
في  السكنية  الوحدات  تأجير  ومنها  تلك.  أو  السكنية  المنطقة 
بقرض  بنيت  التي  أو  المنحة  للبيوت  ســواء  القطاعات  بعض 
لبلدية  الحثيثة  والمتابعة  الحازمة  الطريقة  وتابعت  سكني. 
أبوظبي، وكذلك »هيئة اإلسكان« لضمان عدم إساءة استخدام 
الباطن لآلخرين، فذلك  من  تأجيرها  وبالذات  الوحدات،  هذه 
يدل على عدم حاجة صاحب البيت له مع وجود من يستحقه. 
بتأجير  الكبرى  المشكلة  تتمثل  السكنية  المناطق  هذه  وفي 
الدولة إلسكان  منطقة خصصتها  في  العزاب  لمجاميع  البيوت 

المواطنين. 
 يقول أحد المواطنين: كنت أسكن فيال باإليجار على حساب 
قام  مقسمة  فلل  بها  تحيط  العاصمة  قلب  فــي  عملي  جهة 
بتأجيرها »مستثمرو الغفلة« لعزاب من مختلف الجنسيات بعد 
أن قاموا بتقسيمها، بل إن إحدى الفلل، التي كانت في السابق 
وقريبة  العزاب  من  هائل  يقطنها عدد  أصبح  مدرسة  تستخدم 
من سكني، كانت مبعث قلق لي وألسرتي ولصغاري الذين كانوا 

المنطقة.  انتشارهم في  للعب بسبب  الخروج  يخشون 
فيه  للسكن  وانتقلت  الخاص،  منزلي  بناء  اكتمل  إن  ما  وقــال: 
بمدينة محمد بن زايد حتى فوجئت بأن الفيال المجاورة لي قد 
آللياتهم  مرآبها  وحــول  العزاب،  لسكن  لمجمع  صاحبها  حولها 
تشكله  وما  متأخرة،  وإزعاج حتى ساعات  تمثله من ضجيج  بما 
من خطورة على الجوار. ويضيف أنه علم من جيرانه الجدد من 
العوائل المواطنة بأنهم قد تقدموا بعدة شكاوى لبلدية المصفح، 
وهي جهة االختصاص على ذلك المستثمر لفيال العزاب من دون 
جدوى، ليعيشوا نفس القلق والدوامة التي كانوا يعانون منها في 

المدينة، واعتقدوا أنهم قد تخلصوا منها.
المختصة  للجهات  الدعوات  نجدد  المعاناة  تلك  واقع  من   
الظواهر  هــذه  على  للقضاء  الميدانية  الــحــمــالت  لتكثيف 
لبلدية  االفــتــراضــيــة  بالحمالت  االكــتــفــاء  وعـــدم  الــمــزعــجــة، 
يجري  ما  على  كثب  عن  واالطالع  الميداني  فالنزول  أبوظبي، 
حلول  إلى  للوصول  والسبل  الطرق  أنجع  من  يعد  الميدان  في 
وتحقق  اإلسكانية،  للبرامج  السامية  الغايات  تحقق  مستدامة 

وللحديث صلة. للسكان..  المرجوة  الحياة  جودة 

علي العمودي

ali.alamodi@alittihad.ae

امتحان »اإلعادة« متاح مرة واحدة فقط

»تعليم« تعتمد مواعيد االمتحانات واإلجازات  

دينا جوني )دبي(

حـــــددت مـــؤســـســـة االمــــــارات 
للفصول  الزمنية  البرمجة  للتعليم 
التي تتوزع على  الدراسية الثالثة 
األكاديمي  الــعــام  مــن  يــومــاً   162

 .2023-2022
ــد إجــــــازة الــفــصــلــيــن  ــت ــم وســت
لمدة  والثاني  األول  الدراسيين 

منهما. لكل  أسابيع  ثالثة 
ــوم  ــؤســســة ي ــم ــمـــدت ال ــتـ  واعـ
بدء  موعد  ديسمبر  من  الخامس 
األول  الفصل  نهاية  امــتــحــانــات 
تبدأ  أن  على  ديسمبر،   9 لغاية 
ديسمبر،   12 فــي  الشتاء  إجــازة 
في  والمعلمين  الطلبة  دوام  ليبدأ 
االمتحانات  أما  يناير.  من  الثاني 

الــتــعــويــضــيــة لــلــطــلــبــة فــســتــكــون 
وهــي  ديسمبر   16 إلـــى   12 مــن 
سيخضع  ــي  ــت ال نــفــســهــا  ــرة  ــفــت ال
المهني.  للتدريب  المعلمون  فيها 
تحليل  ــرة  فــت »تــعــلــيــم«  وحــــددت 
الفصل  نهاية  امــتــحــانــات  نتائج 
النتائج  وإصــدار  األول  الدراسي 

من 9 إلى 13 يناير.
الفصل  نــهــايــة  امــتــحــانــات  أمــا 
من  فستكون  الــثــانــي،  ــدراســي  ال
وامتحانات  مــارس،   24 إلــى   20
من  العملية  »ب«  المجموعة  مواد 

واالمــتــحــان  ــارس،  مـ  17 ــى  إل  13
أبريل،   31 إلى  من27  التعويضي 
ــازة الــفــصــل الــثــانــي مــن 27  وإجــ
وتحليل  ــل،  ــري أب  14 ــى  إل مـــارس 
إلى   24 مــن  وإصــدارهــا  النتائج 

28 أبريل.
وفــي الــفــصــل الــثــالــث، حــددت 
»تـــعـــلـــيـــم« فـــتـــرة االمـــتـــحـــانـــات 
يونيو،   16 إلى   12 من  الختامية 
19 إلى  التعويضي من  واالمتحان 
في  ــوم  ي آخــر  ليكون  يــونــيــو،   22
 26 فــي  الحالي  الــدراســي  الــعــام 
امتحان  »تعليم«  وتنظم  يــونــيــو. 
يــولــيــو.   7 إلـــى   3 مـــن  ــادة  ــ ــ اإلع
 14 إلى   10 من  النتائج  وإصــدار 
األخير  ــدوام  الـ ــوم  ي وهــو  يوليو، 

واإلداريين.  المعلمين  لكوادر 

تقييم
لفتت مؤسسة »تعليم« يف دليلها 

اجلديد عن سياسة تقييم 
أداء الطلبة وضوابط تطبيق 

االمتحانات للعام الدراسي 
2022-2023، أنها ستطبق 

امتحانات نهاية الفصل الدراسي 
للصفوف من اخلامس إلى الثاني 

عشر ملواد التربية اإلسالمية 
والدراسات االجتماعية والعلوم 

الصحية خالل فترة منفصلة عن 
مواعيد االمتحانات املركزية يف 

الفصول الثالثة. وأكدت »تعليم« 
أن فرصة امتحان اإلعادة ستكون 

متاحة ملرة واحدة للطالب الذي 
لم يحقق النهاية الصغرى ألي 

من مواد املجموعة »أ« النظرية.

 تبدأ إجازة الشتاء 
في 12 ديسمبر

ضمن مبادرات منصة »ابتكر« 

أكدتا أهمية تبادل الخبرات

 »محمد بن راشد لالبتكار« يطلق دليل النشر   

جامعة اإلمارات تبحث التعاون مع »محمد بن راشد  للمعرفة«

دبي )االتحاد(

ــز مــحــمــد بـــن راشـــد  ــق مــرك أطــل
الــحــكــومــي، عــبــر منصة  لــالبــتــكــار 
»نشر  ــيــل  دل الــمــعــرفــيــة،  ــكــر«  ــت »اب
المنصة  مــبــادرات  ضمن  االبتكار« 
االبــتــكــار،  ثــقــافــة  لتعميم  الــهــادفــة 
ــار والـــتـــجـــارب  ــ ــك ــ ــة األف ــاركـ ــشـ ومـ
في  ــرائــدة  وال المبتكرة  الحكومية 
منها  لالستفادة  المجاالت  مختلف 
الحكومي  األداء  مستوى  تطوير  في 
عالية  كفاءة  ذات  خدمات  وتقديم 
لتحسين حياة الناس، وبناء مستقبل 

أفضل لألجيال القادمة.
ــى تــعــزيــز  ــ ــيـــل إلـ ــــدف الـــدلـ ــه ــ وي
الحكومي  االبتكار  بأهمية  الوعي 
االبتكارات  تحديد  على  والتشجيع 
ومشاركتها عبر مجتمعات  وتوثيقها 
الحكومية  الجهات  داخل  المبتكرين 
ــعــريــف  ــت ــاص، وال ــخــ ــ ــاع ال ــطـ ــقـ والـ
ــاذج الــمــبــتــكــرة  ــمـ ــنـ بــالــمــنــاهــج والـ
القطاع  في  نجاحات  حققت  التي 

ــي واالرتــــقــــاء بــمــســتــوى  ــوم ــحــك ال
المتعلقة  األدلـــة  وقــاعــدة  المعرفة 
في  المناهج  تلك  توظيف  بكيفية 
جميع  وفي  العمل  مجاالت  مختلف 
تواجه  التي  والتحديات  الــظــروف 

منظومة العمل الحكومي.
مساعد  الهاشمي  هــدى  وأكــدت 
لشؤون  الــوزراء  وزير شؤون مجلس 
ــة  االســتــراتــيــجــيــة، أن حــكــومــة دول
تعميم  ــى  عــل حــريــصــة  اإلمــــــارات 
الحكومي  االبتكار  ثقافة  وترسيخ 
ــل،  ــم ــع ــاالت ال ــجــ ــ ــلــف م ــي مــخــت ــ ف
ــتـــجـــارب والـــنـــمـــاذج  ــاركـــة الـ ومـــشـ
مع  الحكومي  االبتكار  في  الــرائــدة 
ترجمة  والحكومات،  الجهات  جميع 
الشيخ  السمو  صاحب  لتوجيهات 
نائب  مكتوم  آل  راشـــد  بــن  محمد 
الوزراء  رئيس مجلس  الدولة  رئيس 
ــاه اهلل«، فــي نشر  ــي »رعـ حــاكــم دب
ثقافة وممارسات االبتكار الحكومي 
لتعزيز  أساسية  ركيزة  تمثل  التي 

جاهزية الحكومات للمستقبل.

6 خطوات 
لنشر االبتكار 

يستعرض الدليل 3 مناذج لنشر 
االبتكار ويغطي 6 خطوات رئيسة 

لضمان نشر االبتكار ومشاركة 
املعرفة بالشكل الصحيح من 
خالل »التحقيق، واالختبار، 

والتعديل، والتصدي للعقبات، 
والتنفيذ، واحلصاد«، حيث يركز 

على أهمية نشر االبتكار ومشاركة 
املعرفة ضمن إطار منهجي منظم، 

والتعريف بنماذج نشر االبتكار، 
وعملية نشر االبتكار، وحتديات 

نشر االبتكار، وإدارة التغيير.
كما يتطرق الدليل إلى آليات 

إحداث تغيير يف الثقافة 
املؤسسية من خالل إدارة 

التغيير والدعم املطلوب من 
القادة لضمان تنفيذ االبتكارات 
وتوسيع نطاقها لتحسني جودة 

اخلدمات احلكومية، ويتطرق 
إلى أهم مستهدفات نشر االبتكار 

التي تشمل، تزويد عدد أكبر 
من املوظفني باملعرفة واخلبرات 

املؤسسية القيمة، وتكرار 
النجاحات وتوسيع نطاقها، وإتقان 

عملها عبر توفير مخرجات 
وخدمات أعلى جودة والتغلب على 

العقبات بسرعة أكبر.

العين )االتحاد(

ــي نــســيــبــة،  ــ ــي زك ــال اســتــقــبــل مــع
السمو  لصاحب  الثقافي  المستشار 
ــة- الــرئــيــس األعــلــى  ــدولـ ــيــس الـ رئ
المتحدة  العربية  اإلمــارات  لجامعة 
التنفيذي  المدير  جمال بن حويرب، 
لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم 

للمعرفة، خالل زيارته للجامعة.
إلى  اللقاء  خــالل  معاليه  وأشـــار 
بين  التعاون  عالقات  توطيد  أهمية 
المؤسستين، والتي تأتي ضمن رؤية 
استكشاف  تستهدف  استراتيجية 
الفرص للعمل المشترك في مجاالت 
الشاملة،  التنمية  ــداف  أهــ تــخــدم 
والتدريب،  العلمي  البحث  وخاصة 

األمد  طويلة  شراكة  بناء  يدعم  بما 
بين الجانبين.

أن  إلـــى  »نتطلع  مــعــالــيــه:  ــال  وقـ
تكون هذه الزيارة بداية ُمثمرة لمّد 
جسور التعاون والعمل المشترك مع 
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم 
المعرفة  تبادل  للمعرفة، إلى جانب 

واالستفادة  بيننا  فيما  والتدريب 
بالجامعة  المتوفرة  اإلمكانات  من 
والطلبة  التدريس  هيئة  اعضاء  من 
والباحثين، والتي تسهم بدورها في 
إيجاباً  ينعكس  بما  المعرفة،  إنتاج 
على توّجهات الجامعة والدولة نحو 

ُمستدام«. ُمستقبل 

مّت خالل اللقاء بحث فرص التدريب لطلبة اجلامعة، ومشاركة اجلامعة يف إعداد التقارير 
اخلاّصة مبؤّشر املعرفة، والتعاون البحثي يف املجاالت املعرفية واملجتمعية، وتبادل 

اإلصدارات، وكذلك دعم ُمشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلبة والباحثني باجلامعة 
اإلمارات يف األنشطة التي ُتنّظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، باإلضافة 

إلى مناقشة فرص تنظيم الفعاليات امُلشتركة يف احلرم اجلامعي مبدينة العني، واالستفادة 
من اخلبراء والعلماء الذين تستضيفهم املؤسسة يف الفعاليات امُلختلفة من خالل دعوتهم 

إلى جامعة اإلمارات.

تدريب

طالب في أحد الصفوف )من المصدر(

جانب من اللقاء  )من المصدر(
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أبوظبي )االتحاد(

التقى اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية واألمنية 
بمكتبه، عبد اإلله أوداداس الوزير المفوض ونائب سفير المملكة المغربية لدى دولة 

اإلمارات. وتم خالل اللقاء بحث تعزيز التعاون التدريبي بين أكاديمية سيف بن زايد للعلوم 
الشرطية واألمنية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي والسفارة المغربية، وحضر اللقاء العميد 

الدكتور راشد محمد بورشيد نائب مدير األكاديمية.

أبوظبي )االتحاد(

شاركت شرطة أبوظبي و»خدمات بنك الدم أبوظبي« التابعة لشركة أبوظبي للخدمات 
الصحية »صحة« في مسيرة »يوم بال مركبات« وحملة للتبرع بالدم تحت شعار »التبرع 
بالدم.. بادر.. تضامن. شارك في الجهد وأنقذ األرواح« وانطلقت المسيرة من المواقف 

الخارجية لهيئة األوقاف والشؤون اإلسالمية في العين وانتهت بالقرب من مبنى خدمات 
بنك الدم - أبوظبي فرع العين. وتقدم المسيرة فرسان شرطة أبوظبي »الخيالة« ودوريات 

الدراجات الهوائية بمشاركة نادي العين الرياضي الثقافي وجمعية اإلمارات للسرطان وهيئة 
الهالل األحمر والهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف والنادي االجتماعي السوداني 

ومستشفى اإلمارات الدولي إلى جانب عدد من المؤسسات بهدف التوعية بأهمية االلتزام 
بقواعد المرور والتشجيع على التبرع بالدم من منطلق أهميته في إنقاذ حياة المصابين 

جراء الحوادث.

دبي )االتحاد(

قال العقيد مبارك الكتبي، مدير مركز شرطة حتا، إن المركز أكمل استعداداته الستقبال 
الموسم السياحي الجديد في منطقة حتا التي تعتبر من أبرز الوجهات في إمارة دبي، لما 

تتميز به من معالم سياحية متنوعة، وطقس رائع معظم فترات السنة، وُمقومات بيئية 
وترفيهية ذات خدمات عالية الجودة، إضافة إلى ما تمتلكه من ُمقومات ثقافية وتراثية 
وإرث تاريخي، لذلك كان ال بد من االستعداد الجيد لتنفيذ العديد من البرامج األمنية 

والمرورية وتقديم خدمات ُمميزة إلسعاد المتعاملين في منطقة االختصاص.
وأضاف العقيد مبارك الكتبي أن الموسم السياحي يبدأ في منطقة حتا في شهر أكتوبر من 

كل عام، لذلك عقد المركز العديد من االجتماعات مع الشركاء في منطقة االختصاص وتم 
توزيع األدوار كٌل حسب اختصاصه، إلى جانب إعداد الخطة األمنية والمرورية بالتعاون مع 

اإلدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية واإلدارة العامة للمرور.
وأوضح العقيد الكتبي أن المركز لعب دورًا كبيرًا في حفظ األمن واألمان في منطقة 

االختصاص من خالل االنتشار الجيد للدوريات، حيث لم ُيسجل أي قضية مجهولة في 
المجالين الجنائي والمروري خالل األعوام الخمسة الماضية، وذلك نتيجة للبرامج األمنية 

والمرورية التي ُيطبقها.
وتابع »كما حقق المركز نسبة %100 في التغطية األمنية في منطقة االختصاص، وكان 

المستهدف %100، بينما بلغت نسبة تواجد الضابط المناوبين في مواقع البالغات 100% 
ليحققوا بذلك المستهدف المطلوب منهم، وبلغ متوسط زمن االستجابة للحاالت الطارئة 
دقيقة و7 ثوان في العام 2021 وكان المستهدف 4 دقائق، مقابل دقيقتين و4 ثوان في العام 

2020 وكان المستهدف 7 دقائق«.
ومن جانبه، قال المالزم أول محمد عبيد الكعبي، رئيس فرقة الشجعان التخصصية في 

مركز شرطة حتا، إن المركز قام بتأسيس »الفرقة التخصصية« مبينًا أن الفرقة ُمدربة 
للتعامل مع الحوادث الطارئة واإلنقاذ في المناطق الجبلية.

بحـــث التعــــاون بيــــن أكاديميــــة 
سيف بن زايد و»السفارة المغربية« 

شــرطــــــــة أبوظبــــــي تشــــــارك
فـــي »يوم بال مركبـــات« 

مركز شرطة حتا يكمل استعداداته 
الستقبال الموسم الجديد  

خالل المشاركة في التبرع بالدم )من المصدر(

إحدى الدوريات الخاصة )من المصدر(

تستمر 5 أيام للتأكد من االلتزام باالشتراطات

ضمـــن مبــــــادرة خلــف الحبتـــور

»عاصمتي أمانة« تعزز الوعي املروري لألسرة 

بلدية أبوظبي تنفذ حملة على عربات الطعام املتنقلة

»إسعاف دبي« تتسلم سيارات مزودة بمعدات حديثة

أبوظبي )االتحاد(

عززت مديرية المرور والدوريات 
ــي قــطــاع الــعــمــلــيــات الــمــركــزيــة  ف
ــي وعـــي األســـرة  ــوظــب بــشــرطــة أب
مبادرة  ضمن  المرورية،  بالسالمة 
في   2022 لعام  أمانة«  »عاصمتي 
حــديــقــة الــعــائــالت، بــالــتــعــاون مع 

أبوظبي. مدينة  بلدية 
ــد الــعــمــيــد مــحــمــد ضــاحــي  ــ وأك
الــمــرور  مديرية  مــديــر  الحميري 
برفع  المديرية  اهتمام  والدوريات 
من  الجمهور  لدى  الوعي  مستوى 
حــول  المجتمع  ــح  شــرائ مختلف 
إلى  مشيراً  الــمــروريــة،  السالمة 
تشمل  والتي  التوعية  برامج  تطور 
ــواصــل االجــتــمــاعــي  ــت مــنــصــات ال
ــل اإلعــــــالم إلــــى جــانــب  ــ ــائ ووســ
النقل  وحافالت  السينما  شاشات 

العام.
ولفت إلى حرص شرطة أبوظبي 
على الوصول إلى أكبر شريحة من 
من  بالعديد  ومخاطبتهم  الجمهور 

اإلنجليزية  مثل  األجنبية  اللغات 
واألوردو، وغيرها بما يعزز الوعي 
والحد  اآلمنة  بالقيادة  الــمــروري 

من وقوع الحوادث المرورية.
ــر الـــرائـــد أحــمــد عــبــداهلل  ــ وذك
الــمــهــيــري مــديــر فـــرع الــعــالقــات 

ــة الــــمــــرور  ــ ــري ــ ــدي ــ ــم ــ ــة ب ــ ــام ــ ــع ــ ال
تضمنت  المشاركة  أن  والدوريات، 
السالمة  عــن  توعية  ورشــة  عقد 
المدارس،  وطلبة  لألسر  المرورية 
مرورية  توعية  مسابقات  وتضمنت 
وتعريف  رقمية  توعية  وفيديوهات 

األمان  حــزام  ربط  بأهمية  األســر 
وجلوسهم  السيارة  فــي  لألطفال 
فــي الــمــقــاعــد الــخــلــفــيــة حــفــاظــاً 
مقومات  وتوفير  أرواحــهــم،  على 
بالقرب  لألبناء خصوصاً  السالمة 

المدارس. من 

أبوظبي )االتحاد(

أبوظبي،  مدينة  بلدية  حالياً  تنفذ 
حملة  الفرعية،  مراكزها  خالل  من 
ــام الــمــتــنــقــلــة،  ــطــع ــى عـــربـــات ال عــل
تستمر لمدة 5 أيام، حيث استهدفت 
النطاق  ضمن  الواقعة  المناطق  كل 
بلدية  مــركــز  مـــن:  لــكــل  الــجــغــرافــي 
الشهامة،  بلدية  ومــركــز  الــمــديــنــة، 
ومركز  زايـــد،  مدينة  بلدية  ومــركــز 
توعية  بهدف  ــك  وذل الــوثــبــة،  بلدية 
المتنقلة  الطعام  عــربــات  أصــحــاب 
ــيــن فــيــهــا بـــوجـــوب تــوفــيــر  ــعــامــل وال
االلتزام  وضرورة  الالزمة  التصاريح 
المعتمدة  ــمــواقــع  ال فــي  ــوقــوف  ــال ب

ــزام  ــتـ ــك االلـ ــذلـ ــمــخــصــصــة، وكـ وال
ونظافة  والــســالمــة  األمـــن  بمعايير 

المكان.
وافتراضياً،  ميدانياً  الحملة  وتُنفذ 
حيث يتضمن الجانب الميداني منها 
المعتمدة  المواقع  من  العديد  زيارة 

والمخصصة لوقوف سيارات الطعام 
التي  المناطق  كــافــة  فــي  المتنقلة 
لمتابعة  وذلــك  الحملة،  استهدفتها 
المتعلقة  االشــتــراطــات  كــل  تطبيق 
ــود  ــن وجـ ــحــقــق مـ ــت بــأنــشــطــتــهــا وال
باإلضافة  لها،  الرسمية  التصاريح 
السيارات  هذه  أصحاب  توعية  إلى 
والعاملين فيها بضرورة وأهمية اتباع 
والنظافة،  والسالمة  األمــن  معايير 
حفاظاً على صحة وسالمة كل أفراد 
االلتزام  بضرورة  وكذلك  المجتمع، 
المخصصة  األمــاكــن  فــي  بــالــوقــوف 
لـــذلـــك، حــفــاظــاً على  ــزة  ــجــه ــم وال
تتمتع  الذي  العام  المظهر الحضاري 

أبوظبي. به 

 دبي )االتحاد(

لخدمات  دبــي  مؤسسة  تسلمت 
الثالثة  الدفعة  أمــس،  اإلســعــاف، 
ــارات اإلســعــاف  ــرة مــن ســي واألخــي
ــأفــضــل  الـــمـــطـــورة والـــــمـــــزودة ب
اإلسعافية،  والمعدات  التجهيزات 
إدارة  مجلس  ورئــيــس  مؤسس  مــن 
األعــمــال  رجــل  الحبتور  مجموعة 
الحبتور  أحــمــد  خــلــف  اإلمـــاراتـــي 
الدفعة  بتقديم  بادر  قد  كان  الذي 
التصدي  خالل  الثانية،  ثم  األولى، 
العالمية، وذلك  لجائحة كوفيد-19 
ــن مــجــمــوعــة الــحــبــتــور،  ــزاً م ــزي ــع ت
الصحة  هيئة  بذلتها  التي  للجهود 
ــاف«،  ــ ــع ــي، ومــؤســســة »اإلســ ــدبـ بـ

اشتملت  حيث  الجائحة،  لمواجهة 
مركبة   50 ــدد  عـ عــلــى  الــمــبــادرة 
إجمالية  بتكلفة  حديثة،  إســعــاف 
بلغت 23 مليوناً و500 ألف درهم.

الفريق  معالي  بحضور  ذلك  جاء 

العام  القائد  المري  خليفة  عبداهلل 
لشرطة دبي، وعوض صغير الكتبي 
بدبي  الصحة  لهيئة  العام  المدير 
دبي  مؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس 
عبد  ومشعل  اإلســعــاف،  لخدمات 
التنفيذي  الــمــديــر  جلفار  الــكــريــم 
ــمــؤســســة »اإلســـــعـــــاف«، ورجـــل  ل
األعــمــال خــلــف الــحــبــتــور وجــمــال 
ــيــس الــتــنــفــيــذي  ــرئ عــبــدالــســالم ال
لسلطة مدينة دبي الطبية، وسعادة 
المساعد  الــوكــيــل  ــدور  ــب ال نــاصــر 
 - المجتمع  ووقاية  الصحة  لــوزارة 
واللواء  الطبية،  دبي  منطقة  مدير 
ــي مــديــر  ــزروعـ ــمـ ــف مــهــيــر الـ ســي
اإلدارة العامة للمرور رئيس اللجنة 

والكوارث. لألزمات  التنفيذية  خلف الحبتور وعبداهلل المري وعوض الكتبي ومشعل جلفار والحضور خالل تسليم سيارات اإلسعاف )من المصدر(

أهميـــــــة االلتـــــــــزام بقواعـــــد المــــــــرور 
والتشجيع على التبرع بالدم

تطور برامج التوعية 
على منصات التواصل 
االجتماعي ووسائل 

اإلعالم 

محمد الحميري 

 ضرورة االلتزام
 بالوقوف 

في المواقع المعتمدة 
والمخصصة

اتصاالت
تتضمن احلملة يف اجلانب 

االفتراضي منها إجراء اتصاالت 
هاتفية بالقاطنني يف املناطق 

التي استهدفتها احلملة، وإرسال 
رسائل نصية قصيرة، للتوعية 

بتجنب التعامل مع سيارات 
الطعام املتنقلة غير املرخصة 

حفاظًا على سالمتهم وسالمة 
ذويهم، باإلضافة إلى نشر 

العديد من املنشورات التوعوية 
عبر احلسابات الرسمية لبلدية 

مدينة أبوظبي على مواقع 
التواصل االجتماعي وتطبيق 
»فريجنا«، والتي تتماشى مع 

احلملة وأهدافها.

  50 مركبة 
إسعاف حديثة 
بتكلفة إجمالية 
بلغت 23 مليونًا 
و500 ألف درهم

عربات طعام متنقلة في أبوظبي )من المصدر(

  ورشة توعية لطلبة المدارس )من المصدر(

مسيرة الفرسان )من المصدر(
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 تزامنًا مع اليوم العالمي للترجمة

»شرطة أبوظبي«: 
تطوير منظومة الترجمة ورفد حركة 

املترجمني بمقومات النجاح الريادية

مشروع تعليم اللغات إلثراء مهارات رجال الشرطة

أطلقت شرطة أبوظبي مؤخراً مشروع 
واأللــمــانــيــة  الــعــبــريــة  اللغتين  تعليم 
لمنتسبي الشرطة، وذلك في أكاديمية 
سيف بن زايد للعلوم الشرطية واألمنية؛ 
الشرطة  رجــال  مهارات  ــراء  إث بهدف 
مع  التواصل  فعالية  وتعزيز  اللغوية، 

المجتمع.
الشامسي،  بطي  ثاني  الــلــواء  وأكــد 
المشروع  هــذا  أن  األكاديمية،  مدير 
القيادة  الستراتيجية  تجسيداً  يأتي 

إلى  الهادفة  أبوظبي  لشرطة  العامة 
مختلف  في  الشرطة  عناصر  تأهيل 
المجاالت، مشيراً إلى أن هذا المشروع 
يركز على تعزيز مهارات المشاركين في 
التواصل مع أفراد المجتمع، في إطار 
رؤية واهتمام القيادة الشرطية بتعزيز 

الشراكة مع شرائح المجتمع كافة.
 وافتتح المرحلة األولى من المشروع 
العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، 
نائب مدير األكاديمية، والذي يتضمن 

بهدف  أســابــيــع   5 ــمــدة  ول دورات   4
إكــســاب الــمــشــاركــيــن مــهــارات اللغة 
المتوسط حسب  فوق  المستوى  حتى 
مهارات  وإكسابهم  األوروبــي،  المعيار 
التواصل الفعال ألغراض العمل، وربط 
التخصصي  اللغة  برنامج  مخرجات 
رجل  لوظيفة  اللغوية  المتطلبات  مع 

الشرطة.
ويهدف مشروع تعليم اللغات لتنمية 
شرطة  لمنتسبي  اللغوية  الــمــهــارات 

أبوظبي من ضباط وأفراد ومدنيين عبر 
المناهج  وفق  متكامل  دراســي  برنامج 
والجامعات  المعاهد  فــي  التعليمية 
ذوي  ومعلمين  باللغات،  المتخصصة 
كــفــاءة أكــاديــمــيــة عــالــيــة فــي مجال 
اللغات العبرية واأللمانية واإلنجليزية، 
التي  األســاســيــة  بالمتطلبات  وفـــاء 
تلك  استخدام  مــن  الــدارســيــن  تمكن 
اللغات بفعالية في مجاالت الشرطية 

التخصصية في العمل.

إطالق مشروع 
تعليم اللغتين 

العبرية واأللمانية 
لتعزيز المهارات في 

التواصل مع أفراد 
المجتمع

ثاني بطي الشامسي

مانع فاضل الشامسي

263 منتسبًا يستفيدون من تعلم اللغات
التحق مبشروع تعليم اللغات الذي ُأطلق يف شهر 
يونيو من العام احلالي، 161 منتسبًا لتعلم اللغة 
العبرية، و102 منتسب لتعلم اللغة األملانية، كما 

سيتم إطالق 6 دورات للغة اإلجنليزية يف شهر أكتوبر 

املقبل، ويضم 122 منتسبًا من جميع القطاعات 
الشرطية املختلفة، ويهدف لتأهيل الكوادر الشرطية 

للتعامل مع اجلمهور من مختلف اجلنسيات. 
ومت عقد 30 ورشة يف مختلف املواضيع منذ بداية 

العام احلالي وحتى شهر أغسطس املاضي استفاد منها 
41 منتسبًا ضمن ورش التطوير املستمر التي يقدمها 

املركز والتي تشمل ورش تخصصية وتثقيفية تنمي 
مهارات املترجم بشكل دوري.

مركز الترجمة يطبق أفضل 
الممارسات وصواًل إلى االحترافية 

تنفيذ 143 مشروعًا للترجمة التحريرية

وأكد املقدم مانع فاضل الشامسي مدير مركز الترجمة اهتمام شرطة 
أبوظبي بتطوير منظومة الترجمة وحتفيز املترجمني يف بيئة العمل، 

موضحًا أن املركز يسعى إلى الوصول لالحترافية من خالل تطبيق 
أفضل املمارسات العاملية يف تقدمي خدمات ذات جودة عالية تتواءم مع 

استراتيجية شرطة أبوظبي، وقانون تنظيم مهنة الترجمة، حيث حصل 
مركز الترجمة بأكادميية سيف بن زايد للعلوم الشرطية واألمنية على 

مواصفة األيزو 17100:2015 الدولية خلدمات الترجمة لتقدمي العديد 
من خدمات الترجمة املتطورة. 

 وتشمل مجاالت االهتمام يف املركز، الترجمة التحريرية القانونية 
لالتفاقيات والعقود والوثائق القانونية واملواد العلمية، وأعمال الترجمة 

الفورية للمؤمترات واالجتماعات للوفود الرسمية، واإلشراف على 
إجراءات فحص الترجمة التحريرية والشفوية للمترجمني اجلدد، 

والتنسيق مع اجلهات الداخلية ملترجمي لغة اإلشارة.
ويقدم املركز لغات الترجمة يف اإلجنليزية واألملانية، والفرنسية واللغة 

اإليطالية، واللغة العبرية والروسية، إلى جانب اهتمامه بشكل كبير 
بتوفير املمكنات التحفيزية للكوادر الوطنية من املترجمني وإحلاقهم 

بالدورات التدريبية املتطورة التي تعزز جهودهم يف مجاالت العمل.
ويضع املركز ضمن أولوياته التركيز على تطوير املهارات جلميع 

املترجمني من خالل إعداد برامج تعزز التعلم املستمر وتطوير وتدريب 
وحتفيز فرق العمل لضمان تقدمي اخلدمات بأعلى جودة، وتطوير 

أساليب العمل واستخدام املعلوماتية والنظم اإللكترونية، مبا يحسن 
فاعلية الترجمة وفقًا للمعايير العاملية، وإعداد قاعدة بيانات وتقارير 

دورية عن متابعة أعمال الترجمة وتقييم واقتراح سبل تطويرها.

بلغ عدد مشاريع الترجمة التحريرية التي تلقها مركز الترجمة 143 
مشروعًا، وبلغ عدد طلبات الترجمة الشفهية 90 طلبًا، متثلت يف 66 

دورة، 8 ورش، و6 مؤمترات، و10 اجتماعات. 
ومن إجنازات املركز مشروع توحيد املصطلحات، حيث مت تشكيل فريق 

املسارد اللغوية، ووضع خطة حلصر وجتميع املصطلحات اللغوية اخلاصة 
بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي وتصنيفها حسب اإلدارات، لتسهم يف 

توحيد مصطلحات وتأهيل املترجمني اجلدد.
ويهدف املركز إلى تقدمي خدمات الترجمة االحترافية من خالل 
برنامج الترجمة املركزية، وحتقيق الريادة من خالل االستخدام 

األمثل للمؤهالت والكفاءات يف مجاالت الترجمة األمنية والشرطية، 
وتبني أفضل املمارسات العاملية يف مجال الترجمة من خالل احلصول 

على االعتمادات الدولية، والسعي لتحقيق العديد من اإلجنازات منذ 
افتتاحه يف عام 2019.

ويعمل املركز على تدريب الطلبة اجلامعيني املتخصصني بالترجمة، 
بالتعاون مع اجلامعات احلكومية واخلاصة، ضمن برنامج ممنهج 

للمترجمني اجلدد، ونقل اخلبرات واملعارف يف مجال الترجمة، مثل: 
مهارات الترجمة، األنظمة التقنية املستخدمة يف الترجمة الشفوية 

والتحريرية، ومنها القانونية والتقنية والشرطية التخصصية.

30 سبتمبر من كل عام،  للترجمة والذي يصادف  العالمي  اليوم  تزامنًاً مع 

ودورهم  المترجمين  لجهود  تقديرها  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  أكدت 

الدول  العالم، والتقريب بين  التواصل مع شعوب  الرئيس في مد جسور 

في  واإلسهام  والتعاون،  والتفاهم  الحوار  وتسهيل  والثقافات،  والشعوب 

من  بمنتسبيها  االحتفاء  أن  موضحة  العالميين،  واألمن  السالم  وتعزيز  التنمية، 

مهام  إنجاز  في  المتميزة  بجهودهم  اعتزازها  منطلق  من  يأتي  المترجمين، 

كبيرة. باحترافية  واألمني  الشرطي  العمل 

ولفتت إلى مساعيها المتواصلة لتطوير منظومة الترجمة ورفد حركة المترجمين 

بمقومات النجاح الريادية، من خالل تشجيع المترجمين وتحفيزهم في بيئة العمل 

وعلى جهودهم في الترجمة والتعاون مع المتعاملين من مختلف الجنسيات، حيث 

أطلقت في عام 2019 مركز الترجمة وبرنامج الترجمة المركزي في أكاديمية سيف 

بن زايد للعلوم الشرطية واألمنية، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للترجمة.
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عربي ودولي

مجلس النواب يصادق على موازنة 2022

بري يدعو إلى جلسة برملانية غدًا النتخاب رئيس للبنان

بيروت )االتحاد، وكاالت(

اللبناني  الــنــواب  مجلس  رئيس  دعــا 
للبرلمان  جلسة  عقد  ــى  إل ــري  ب نبيه 
جديد  رئيس  النتخاب  الخميس  غــداً 
سياسية  انقسامات  وسط  للجمهورية، 
وأزمة اقتصادية ومالية عميقة تعصف 
بالبالد، فيما أقر البرلمان قانون موازنة 

عام 2022.
رئيس  مكتب  عن  بيان صــادر  وقــال 
إن  أمـــس،  الــلــبــنــانــي،  الــنــواب  مجلس 
ــواب لعقد  ــن »رئــيــس الــبــرلــمــان دعــا ال
جلسة الساعة الحادية عشرة قبل ظهر 
النتخاب  وذلــك  سبتمبر،   29 الخميس 

رئيس للجمهورية«.
بإرجائها  الجلسة  هــذه  تنتهي  وقــد 
مرشح،  على  الــتــوافــق  غياب  ظــّل  فــي 
الطبقة  في  عميقة  انقسامات  وســط 
دخول  من  خشية  يثير  ما  السياسية، 

البالد في مرحلة من الفراغ الرئاسي.
وبــســبــب االنــقــســامــات نــفــســهــا، لم 
المكلف  الحكومة  رئيس  مساعي  تثمر 
نجيب ميقاتي في تشكيل حكومة منذ 
في  جرت  التي  البرلمانية  االنتخابات 

نظامه  يــقــوم  بلد  فــي  مــايــو،  منتصف 
المكونات  بين  الحصص  تقاسم  على 

السياسية والطائفية.
المهلة  بدأت  األول من سبتمبر،  في 
ــيــس جديد  ــة النــتــخــاب رئ ــوري الــدســت
مجلس  أعضاء  جانب  من  للجمهورية 

النواب وتنتهي في 31 أكتوبر.
ــان إلجــــراء  ــن ــب وعـــلـــيـــه، يــتــحــضــر ل
أن  يجب  الــذي  الدستوري  االستحقاق 

يُجرى قبل انتهاء والية الرئيس ميشال 
عام  منذ  6 سنوات  أكملت  التي  عــون، 

2016، كانت حافلة بأزمات.
فترة  تــدوم  لبنان،  في  المّتبع  ووفــق 
قابلة  غير  ســنــوات   6 الــرئــيــس  ــة  واليـ
إال  انتخابه  إعــادة  يجوز  وال  للتجديد، 
انتهاء واليته  بعد مرور 6 سنوات على 

األولى.
الرئيس  يُنتخب  الدستور،  وبحسب 

أعضاء  ثلثَي  بغالبية  السّري  باالقتراع 
مجلس النواب في الدورة األولى، بينما 
»النصف+1«  المطلقة  الغالبية  تكفي 
تلي  التي  االقتراع  دورات  في  النتخابه 

ذلك.
بخوض  الراغبين  الدستور  يلزم  وال 
ترشيحات  بتقديم  الــرئــاســة  مــعــركــة 
مسبقة، فأعضاء مجلس النواب الـ128 
يمكن  أي  الرئيس،  ينتخبون  الذين  هم 
ألي نائب أن ينتخب أي لبناني مارونّي، 
شرط أن ال يكون ما يمنع أو يتعارض مع 
الشروط األساسية، مثل العمر والسجل 
نيابية  لجلسة  الدعوة  وتأتي  العدلي. 
البرلمان  ــرار  إقـ غــداة  الخميس  غــداً 
يشكل  الــذي   2022 عام  موازنة  قانون 
الــدولــي  النقد  صــنــدوق  مطالب  أحــد 
الرئيسة لتنفيذ برنامج دعم للبلد الغارق 
في أزمة اقتصادية متمادية منذ قرابة 
بيان صــادر عن  أعــوام. وحسب  ثالثة 
نال  الموازنة  مشروع  فإن  بــري،  مكتب 
الموافقة بأكثرية 63 نائباً فيما عارضه 
 6 عليه  التصويت  وامتنع عن  نائًبا   37
نواب، وغاب 22 نائباً عن الجلسة عند 

طرح الموازنة للتصويت.

جلسة عامة للبرلمان اللبناني )أرشيفية(

احتجاجـــــات على تعييــــــن قــاٍض 
رديــف بملـــــف انفجـــــار المرفـــــأ

بيروت )وكاالت(

شهد لبنان، أمس، مظاهرتني أمام قصر العدل بشأن تعيني قاٍض رديف للمحقق العدلي يف ملف 
انفجار مرفأ بيروت.

واعتصم أهالي املوقوفني يف ملف االنفجار أمام قصر العدل للمطالبة بتعيني محقق عدلي 
رديف للبت بطلبات إخالء سبيل املوقوفني، الذين مت توقيفهم منذ أكثر من سنتني.

وتزامنت االحتجاجات مع اجتماع ملجلس القضاء األعلى وعلى جدول أعماله بند تعيني محقق 
عدلي رديف للقاضي البيطار يف قضية انفجار املرفأ بناء على اقتراح وزير العدل يف حكومة 

تصريف األعمال هنري خوري.
وأعلن أهالي املوقوفني أنهم بحالة صحية خطرة حيث بدؤوا إضرابًا عن الطعام وبعضهم يعاني 

من أمراض مزمنة، وناشدوا مجلس القضاء األعلى إصدار قرار التعيني مهددين بالتصعيد يف 
حال لم يصدر القرار. وطالب أهالي ضحايا االنفجار بعدم تعيني قاض رديف وطالبوا بتحقيق 

العدالة بعيدًا عن التدخالت السياسية، كما طالبوا بإطالق مسار التحقيق الذي يتواله 
القاضي طارق البيطار، وإجناز التعيينات القضائية وكف يد السياسيني عن حتقيق املرفأ. 

وفصلت القوى األمنية بني املعتصمني من الفريقني.

تجاوزت القيم والمبادئ واألعراف الدولية واإلنسانية

»الكتائب النسائية« .. يد »الحوثي« اإلجرامية تروع اليمنيات

عبدالله أبوضيف )عدن، القاهرة(

اإلرهابية  الحوثي  ميليشيات  ارتكبت 
المناطق  في  النساء  بحق  الجرائم  أبشع 
الخاضعة لسيطرتها كافة، متعمدة امتهان 
كرامة المرأة اليمنية واإلمعان في إذاللها.
»كتائب  اإلرهابية  الميليشيات  وشكلت 
نسائية« وقامت بتسليحها وتدريبها على 
انتهجت  حيث  األسلحة،  أنــواع  مختلف 
أساليب إرهابية مارست من خاللها أبشع 
االنتهاكات بحق النساء، متجاوزةً كل القيم 
الدولية  واألعــراف  األخالقية  والمبادئ 

واإلنسانية والقوانين المحلية.
النسائية« مؤخراً،  »الكتائب  نفوذ  وزاد 
حيث عمدت ميليشيات الحوثي اإلرهابية 
إلى استبدال العنصر األمني النسائي في 
السجون بنساء ذوات سجالت إجرامية، 
السجينات  تعذيب  في  تتلخص  مهمتهن 

والناشطات الحقوقيات.
لجنة  وكيل  الشاعري  عصام  وأوضــح 
ميليشيات  أن  اليمنية،  اإلنــســان  حقوق 
الحوثي اإلرهابية أنشأت »كتائب نسائية«، 
وحولتها إلى »وحوش بشرية« تبث الرعب 
واالنتهاكات  الترويع  أشكال  كل  وتمارس 
من اقتحام للمنازل واالعتداء على النساء 
هذا  أن  إلى  مشيراً  المظاهرات،  وقمع 
االسم أصبح أداة إرهاب للمجتمع والمرأة 

اليمنية.
وأشـــــار الـــشـــاعـــري فـــي تــصــريــحــات 
لــــ»االتـــحـــاد« إلـــى أن أســـوأ مــا أفــرزتــه 
النساء،  تــجــاه  اإلرهــابــيــة  الميليشيات 
ــى حــيــاتــهــن  إحــســاســهــن بــالــخــوف عــل
وأزواجهن والمعاناة نتيجة االنتهاكات التي 

تمارسها »الكتائب النسائية«.
إلى  اإلرهــابــيــة  الميليشيات  وعــمــدت 
فرض وجود »كتائب نسائية« في مساجد 
صنعاء من أجل إجبار النساء المصليات 
على تلقي محاضرات ودروس حوثية ذات 
تنفذ  ذلــك،  إلــى  باإلضافة  طائفي،  بعد 
اختطاف  عمليات  النسائية«  »الكتائب 
الفتيات من الشوارع ليتم بعد ذلك مقايضة 
حريتهن بحضور دورات طائفية وتدريبهن 
المجندات.  بصفوف  وإلحاقهن  عسكرياً 

السياسي  المحلل  البليغ  مــاجــد  وقـــال 
اإلرهابية  الحوثي  ميليشيات  إن  اليمني: 
على  ودربتها  النسائية«  »الكتائب  شكلت 

القتال، ثم أوكلت لها إدارة السجن المدني 
لتعذيب النساء المعارضات.

ــغ فـــي تــصــريــحــات  ــي ــل ــب وأضــــــاف ال

من  العديد  توثيق  تــم  أنــه  لـــ»االتــحــاد«، 
االنتهاكات قامت بها »الكتائب النسائية«، 
وتهديدهن،  النساء  تــرويــع  أبــرزهــا  مــن 
مــشــيــراً إلــى عــدم وجـــود تــدخــل أممي 
الكتائب  هذه  من  النساء  يحمي  واضــح 
الــدولــي  للقانون  المخالفة  اإلرهــابــيــة 
تحترم  التي  اليمنية  واألعــراف  المحلي 
عن  بها  وتنأى  حقوقها  وتمنحها  المرأة 
خبراء  لجنة  فريق  وكشف  الصراعات. 
عن  ســابــق  تقرير  فــي  المتحدة  األمـــم 

»الكتائب  مهام  من  مظلما  جانباً  اليمن، 
في  متورطة  أنها  ذكر  حيث  النسائية«، 
قمع النساء الالتي يعارضن الميليشيات، 
من خالل االعتقال واالحتجاز التعسفي 
والضرب  الجنسي  ــداء  واالعــت والنهب 
»الكتائب  أن  التقرير  وأفــاد  والتعذيب. 
استخباراتياً  جهازاً  أصبحت  النسائية« 
ــدى  ــذرة« ل ــ ــق ــ ــات ال ــم ــه ــم ـــ»ال ــاً ب ــاصـ خـ
موجهاً  استخباراتياً  وجهازاً  الحوثيين، 

نحو النساء.

الميليشيات اإلرهابية تمارس مختلف أشكال االنتهاكات بحق المرأة اليمنية )أرشيفية(

اليمن يتسلم 
مقترحًا أمميًا بشأن 

تمديد الهدنة

عدن )االتحاد(

أعلن فريق احلكومة اليمنية املفاوض 
بشأن فتح منافذ تعز، أمس، تسلمه 

مقترحًا جديدًا من املبعوث األممي اخلاص 
إلى اليمن هانس جروندبرج، بشأن متديد 
الهدنة األممية لفترة إضافية تضمن فتح 

منافذ املدينة التي حتاصرها ميليشيات 
احلوثي اإلرهابية منذ 8 سنوات، ودفع 

رواتب املوظفني.
وقال عضو الفريق احلكومي، نبيل جامل، 

إن الفريق تسلم مقترحًا جديدًا من 
املبعوث األممي ضمن املسار الواسع للهدنة.
وأشار إلى أن فتح الطرقات الرئيسة يف تعز 

وبقية احملافظات ودفع رواتب املوظفني 
مبناطق سيطرة امليليشيات يأتيان على 

رأس أولويات املقترح األممي.
ودعا جامل، يف تغريدة على صفحته 

مبوقع »تويتر«، ميليشيات احلوثي، إلى 
»أهمية التجاوب مع اجلهود الدولية لرفع 
املعاناة عن اليمنيني بعيدًا عن احلسابات 

اإلقليمية«.

ارتكاب أبشع الجرائم 
بحق المرأة واإلمعان 

في إذاللها

اختطاف الفتيات 
من الشوارع وإلحاقهن 

بصفوف المجندات

عدن )االتحاد(

»أونمها«،  الحديدة  اتفاق  لدعم  المتحدة  األمم  بعثة  أعلنت 
مقتل وإصابة 242 مدنياً في محافظة الحديدة، غرب اليمن، 

بسبب األلغام ومخلفات الحرب منذ نوفمبر الماضي.
الخطوط  تغيير  منذ  »إنــه  بيان:  في  األممية  البعثة  وقالت 
األمامية في 12 نوفمبر 2021، تم اإلبالغ عن وقوع 242 ضحية 
101 شخص قضى جراء ذلك،  مدنية في الُحديدة، من بينها 
والمتفجرات  األرضية  األلغام  بسبب  أصيبوا  آخــرون  و141 

األخرى من مخلفات الحرب«.
تسجيل  تم  وحدها،  الماضية  الثالثة  األيام  »في  وأضافت: 
من  والمتفجرات  األرضــيــة  األلــغــام  جـــــراء  ضحية   15 ــوع  وق
 12 وإصابة  واحد  طفل  وفاة  ذلك  في  بما  الحرب،  مخلفات 

طفاًل آخرين«.
وملموسة  عاجلة  تدابير  التخاذ  دعوتها  »أونمها«  وجــددت 
لتطهير المناطق الملوثة في المحافظة، مؤكدة التزامها بدعم 
المتعلقة  لألعمال  الفني  والدعم  التنسيق  وتوفير  األطــراف 
األرضية  األلغام  بمخاطر  التوعية  دعم  ذلك  في  بما  باأللغام، 

والمتفجرات من مخلفات الحرب.

بيروت )وكاالت(

 
أن  جعجع،  سمير  اللبنانية«  »القوات  حزب  رئيس  اعتبر 
اإلرهابي،  »داعش«  وتنظيم  اإلرهابية  اهلل«  »حزب  ميليشيات 
وجهان لعملة واحدة، مشيراً إلى أن معظم اللبنانيين يرفضون 

للميليشيات. المسلح  الوجود 
وقال جعجع في تصريحات تلفزيونية: إنه »ال يوجد تواصل 
عقيدته  مــن  بـــدءاً  عــدة،  ألســبــاب  اهلل(  )حــزب  مــع  سياسي 
اهلل«  »حــزب  موافقة  مستبعداً  السياسي«،  مشروعه  إلــى 
لرئيس  اللبنانية«  »القوات  وضعتها  التي  المواصفات  على 

الجمهورية.
واحدة  عملة  و)داعش(  )الحزب(  »نظرياً  جعجع:  وأضاف 
يريد  )داعش(  أن  والمفارقة  بالجوهر،  يتعلق  ما  في  بوجهين 
فيعتمد  الحزب  أما  وبالعنف  واحدة،  ضربة  مشروعه  تنفيذ 

البلد«. وسيلة منظمة تتناسب مع األوضاع الموجودة في 

242 قتياًل ومصابًا مدنيًا جراء انفجار 

ألغام يف الحديدة منذ نوفمبر

جعجع: »حزب الله« و»داعش« 

وجهان لعملة واحدة 

أشاد في اتصال هاتفي مع البيد بحفاوة االستقبال خالل زيارته إلى تل أبيب

أبوظبي )وام(

أجرى سمو الشيخ عبداهلل بن زايد 
والتعاون  الخارجية  ــر  وزي نهيان  آل 
الدولي اتصاالً هاتفياً مع معالي يائير 

البيد رئيس وزراء دولة إسرائيل. 
ــقــدم ســمــو الــشــيــخ عــبــداهلل بن  وت
ــان، خـــالل االتــصــال  ــي ــه ن زايــــد آل 
على  معاليه  إلــى  بالشكر  الهاتفي، 
سموه  زيــارة  خالل  االستقبال  حفاوة 
إلى  رسمي  وفــد  رأس  على  األخــيــرة 

تزامناً  جــاءت  والتي  إسرائيل،  دولــة 
مع احتفال البلدين بمرور عامين على 
توقيعهما االتفاق اإلبراهيمي للسالم. 
في  البلدين  نجاح  أن  سموه  وأكــد 
يعد  وراســخــة  مثمرة  عــالقــات  بــنــاء 
تــجــســيــداً واضــحــاً لــفــوائــد الــســالم 
على  وقــدرتــنــا  لمنطقتنا،  بالنسبة 
مزدهر  مستقبل  أجل  من  معاً  العمل 

لألجيال القادمة. 
وأشـــــاد ســـمـــوه، خــــالل االتــصــال 
البيد  يائير  معالي  ببيان  الهاتفي، 

المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  أمام 
ــد خــاللــه  ــ ــذي أك ــ ــيـــويـــورك الـ ــي نـ فـ
لشعوب  بــالــنــســبــة  الـــســـالم  أهــمــيــة 
بما  الدولتين  لحل  ودعوته  المنطقة، 
للشعبين  واالســتــقــرار  األمـــن  يحقق 

والفلسطيني. اإلسرائيلي 
 كما تقدم سموه بالتهنئة إلى معاليه 
بمناسبة العام العبري الجديد، معرباً 
العالقات  وتطور  نمو  إلى  تطلعه  عن 
كافة،  المستويات  على  البلدين  بين 

بما يعود بالخير على شعبيهما.

عبدالله بن زايد: عالقات اإلمارات وإسرائيل تجسيد لفوائد السالم

اإلشادة بخطاب رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي أمام 
األمم المتحدة ودعوته 

لحل الدولتين

التطلع إلى نمو وتطور 
العالقات بين البلدين 
على المستويات كافة 

تهنئة رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بالعام العبري 

الجديد
يائير البيد
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»تريندز«: النظام 
السياسي العراقي 

مهدد باالنهيار 
بفعل الخالفات

أبوظبي )االتحاد(

أكدت دراسة بحثية حديثة، 
»تريندز  مركز  أصدرها 

واالستشارات«،  للبحوث 
السياسي  النظام  مجمل  أن 

باالنهيار  مهددًا  بات  العراقي 
بني  البينية  اخلالفات  بسبب 

انقسمت  التي  القوى واألحزاب 
متنافرين. محورين  إلى 

احتمالني  الدراسة،  وتوقعت 
املشهدين  يف  املقبلة  للمرحلة 

العراقي،  واألمني  السياسي 
األول: يتلخص يف قبول 

بتسوية  التنسيقي«  »اإلطار 
»التيار الصدري« تكون  مع 
أبرز بنودها سحب ترشيح 

وتخويل  السوداني  شياع  محمد 
مرشح  تسمية  »التيار«  قيادات 

على  الوزراء  لرئاسة  مستقل 
أن يشكل حكومته من وزراء 

الكفاءات من غير  مستقلني من 
على  احملسوبني  أو  املنتسبني 

احلاكمة. السياسية  األحزاب 
الثاني  أن االحتمال  وبّينت 

املتبادل  التصعيد  يرجح 
والتحشيد  التحشيد  ومواصلة 

املضاد يف الشارع واحلمالت 
وصواًل  املتبادلة،  اإلعالمية 

إلى الدخول يف مواجهات 
حتت سقف ما تسمح به القوى 

التعدي على  الفاعلة، ودون 
احلمراء. اخلطوط 

خادم الحرمين الشريفين يعيد تشكيل الحكومة

السعودية
تعيني محمد بن سلمان رئيسًا للوزراء

»اإلطار التنسيقي«: سنصّوت ضد استقالة الحلبوسي

القضاء العراقي: الخالفات السياسية سبب األزمة وليس الدستور

هدى جاسم )بغداد(

االتحادية  المحكمة  رئيس  أكــد   
محمد  جــاســم  الــعــراق،  فــي  العليا 
الدائرة  السياسية  األزمــة  أن  عبود، 
بين  الــخــافــات  سببها  الــبــاد  فــي 

الفرقاء وليس مشكلة في الدستور.
االتحادية  المحكمة  رئيس  وأشــار 
المضي  يمكن  ال  أنـــه  إلـــى  الــعــلــيــا، 
أن  بانتخابات تشريعية جديدة، دون 
يجري استكمال قانونها، بعد الطعن 

بعدد من بنوده قضائياً.
السلطات  »جميع  إن  عبود:  وقــال 
بموجب  تعمل  أن  يجب  االتــحــاديــة 
الدستور، من أجل أن تضع مصلحة 
الشعب في حساباتها عند أي عمل«، 
مبيناً أن المحكمة االتحادية بموجب 
ــور تــمــارس  ــن الــدســت الـــمـــادة 93 م
اختصاصاتها بالرقابة على دستورية 
إضافة  النصوص،  وتفسير  القوانين 

إلى االختصاصات المذكورة.
المحكمة  من  »الغاية  أن  وأضــاف 
االتــحــاديــة هــي صــيــانــة الــدســتــور 
السلطات، وعدم تقديم  ومنع تجاوز 
بمنح  تتعلق  قبلنا  من  مقترحات  أي 
الــمــحــكــمــة االتـــحـــاديـــة صــاحــيــات 

أوسع«. 
إلى ذلك، قال »تيار الحكمة« أحد 
أمــس،  التنسيقي«،  »اإلطــــار  قـــوى 
استقالة  ضــد  سيصوت  األخــيــر  إن 
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في 
اليوم  المقررة  النواب  مجلس  جلسة 

األربعاء.
وقال فادي الشمري، عضو المكتب 
تصريحات  في  لـ»التيار«،  السياسي 

التنسيقي  اإلطار  »قوى  إن  صحفية، 
شركائها  خــيــارات  تحترم  وقياداته 
السياسيين في تحالف ائتاف إدارة 

الدولة«.
وأضـــاف الــشــمــري: »قــرارنــا في 
تيار الحكمة الوطني هو نفسه قرار 
الدولة  إدارة  ائــتــاف  فــي  الشركاء 

برفض استقالة الحلبوسي«.
ويـــدور حديث عــن قــرب اإلعــان 
رســمــيــاً عــن ائــتــاف جــديــد يحمل 
ــة« يضم قوى  ــدول ال ــتــاف  »ائ اســم 
ــنــســيــقــي« وتــحــالــفــي  ــت »اإلطـــــــار ال

ــادة«، إضــافــة إلى  ــســي ــزم« و»ال ــع »ال
الوطني  االتحاد  الكرديين  الحزبين 
وحركة  والديمقراطي  الكردستاني 

»بابليون«.
»اإلطــار  أن  إلــى  الشمري  وأشـــار 
التي  الــنــيــابــيــة  والــكــتــل  التنسيقي 
على  التصويت  جلسة  في  ستشارك 
اســتــقــالــة الــحــلــبــوســي ســيــصــوتــون 
التصويت  أن  أي  ضــدهــا،  أغلبهم 
األعضاء  ثقة  تجديد  بمثابة  سيكون 

برئيسهم«.
مجلس  رئيس  قــدم  األول،  وأمــس 
استقالته  الحلبوسي  محمد  النواب 
من منصبه، فيما حدد البرلمان اليوم 

األربعاء موعداً للتصويت عليها.
ــون  ــان ق مـــن   12 ــادة  ــ ــم ــ ال ووفـــــق 
استقالة  فإن   ،2017 لسنة  المجلس 
المجلس،  رئاسة  هيئة  أعضاء  أحد 
األول  النائب  أو  المجلس  رئيس  أي 
أو النائب الثاني له، من منصبه تُقبل 
عدد  بأغلبية  المجلس  موافقة  بعد 
زائد  »النصف  الحاضرين  أعضائه 
المجلس  ينتخب  أن  على  ــد«،  واحــ
أول  في  له  خلفاً  المطلقة  باألغلبية 

جلسة يعقدها.
سياسية  أزمــة  ظل  في  ذلك  يأتي 
تشكيل  دون  حالت  الــعــراق  يعيشها 
ــراء االنــتــخــابــات  ــ حــكــومــة مــنــذ إجـ
أكتوبر   10 في  األخــيــرة  التشريعية 

.2021
انتهت  الــجــاري،  سبتمبر   5 وفــي 
الوطني  لــلــحــوار  الــثــانــيــة  الــجــلــســة 
القوى  من  فني«  »فريق  تشكيل  إلى 
النظر  وجهات  لمناقشة  السياسية 

بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة.

الرياض )االتحاد(

أصدر خادم الحرمين الشريفين، 
آل  العزيز  عبد  بن  سلمان  الملك 
بتعيين  ملكياً  أمــراً  أمــس،  سعود، 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
العزيز  عبد  بن  سلمان  بن  محمد 
الــوزراء،  لمجلس  رئيساً  سعود  آل 

في إطار إعادة تشكيل المجلس.
ولي  فإن  الملكي،  األمر  وبحسب 
رئيساً  سيكون  الــســعــودي  العهد 
لــمــجــلــس الــــــوزراء، اســتــثــنــاء من 
والخمسين  السادسة  المادة  حكم 
ومن  للحكم  األساسي  النظام  من 
في  ــواردة  الـ الصلة  ذات  األحــكــام 

نظام مجلس الوزراء.
التي  الملكية  األوامــــر  ونــصــت 
السعودية  األنــبــاء  وكــالــة  ــهــا  أوردت
جلسات  ــكــون  ت أن  عــلــى  »واس« 
يحضرها  الــتــي  ــوزراء  ــ الـ مجلس 
وتضمنت  برئاسته.  سلمان  الملك 
مجلس  تــشــكــيــل  ــادة  ــ إعـ األوامـــــر 
ولي  يــكــون  أن  نحو  على  ــوزراء  ــ ال
سلمان  بــن  محمد  األمــيــر  العهد 
واألمــيــر  ــوزراء  ــ ال لمجلس  رئــيــســاً 
وزيــر  متعب  بــن  منصور  الــدكــتــور 
ــز بن  ــزي ــع ــدال ــة واألمـــيـــر عــب ــ دولـ
ــر  ــراً لــلــطــاقــة واألمــي ــ ســلــمــان وزيـ
تركي بن محمد وزير دولة واألمير 
عبدالعزيز بن تركي وزيراً للرياضة 
واألمير عبدالعزيز بن سعود وزيراً 
بندر  بن  عبداهلل  واألمير  للداخلية 
وزيراً للحرس الوطني واألمير خالد 
واألمير  للدفاع  وزيــراً  سلمان  بن 
للخارجية  وزيراً  فرحان  بن  فيصل 
واألمير بدر بن عبداهلل بن محمد 
على  اشتملت  كما  للثقافة.  وزيــراً 

وزيــر  الشيخ  آل  صــالــح  يــكــون  أن 
آل  عبداللطيف  والــدكــتــور  ــة  دولـ
اإلسامية  للشؤون  وزيـــراً  الشيخ 
وليد  والدكتور  واإلرشــاد  والدعوة 
والدكتور  للعدل  وزيــراً  الصمعاني 
ــة  ــ ــســة وزيــــــر دول ــي ــف ــن مــطــلــب ال

وزيــر  العيبان  مساعد  والــدكــتــور 
العساف  إبراهيم  والدكتور  دولــة 
الربيعة  توفيق  والدكتور  دولة  وزير 
والــدكــتــور  والــعــمــرة  للحج  ــراً  ــ وزي
عصام بن سعيد وزير دولة لشؤون 
ماجد  والــدكــتــور  الــشــورى  مجلس 

ــراً  ووزيـ للتجارة  ــراً  ــ وزي القصبي 
الشيخ  آل  ومحمد  لإلعام  مكلفاً 
عبدالرحمن  والمهندس  دولة  وزير 
والــمــيــاه  للبيئة  وزيــــرا  الــفــضــلــي 

والزراعة. 
خالد  يكون  أن  أيضاً  وتضمنت 
الجبير  وعادل  دولة  وزير  العيسى 
ــشــؤون الــخــارجــيــة  ــل ــة ل ــ ــر دول ــ وزي
للشؤون  وزيــــراً  الــحــقــيــل  ومــاجــد 
البلدية والقروية واإلسكان ومحمد 
والمهندس  للمالية  وزيرا  الجدعان 
عبداهلل السواحة وزيراً لاتصاالت 
وتــقــنــيــة الــمــعــلــومــات والــمــهــنــدس 
للموارد  ــراً  ــ وزي الــراجــحــي  أحــمــد 
االجتماعية  والــتــنــمــيــة  الــبــشــريــة 
والدكتور حمد آل الشيخ وزير دولة 
للصناعة  وزيـــراً  الــخــريــف  وبــنــدر 
والثروة المعدنية والمهندس صالح 
والخدمات  للنقل  وزيـــراً  الجاسر 
وزيراً  الخطيب  وأحمد  اللوجستية 
الفالح  خالد  والمهندس  للسياحة 
وزيراً لاستثمار وفيصل اإلبراهيم 
وفهد  والتخطيط  لاقتصاد  وزيراً 
ويوسف  للصحة  وزيـــراً  الجاجل 

للتعليم.  وزيراً  البنيان 
كذلك  الملكية  ــر  األوامـ ونصت 
الــعــتــيــبــي  ــال  يــعــيــن طــ أن  ــى  عــل
بالمرتبة  الــدفــاع  لــوزيــر  مساعداً 

الممتازة.

محمد بن سلمان )أ ف ب(

منى الحمودي )الكويت(

في  التصويت  عملية  إلطــاق  االستعدادات  من  الكويت  انتهت 
خالها  يتم  والتي  الخميس،  غداً  المقررة  التشريعية،  االنتخابات 
في  بأصواتهم  لــإلدالء  التصويت،  مراكز  في  الناخبين  استقبال 

انتخابات الفصل التشريعي الـ17.
في  الكويتي،  األمــة  مجلس  عــام  أمين  اللوغاني،  عــادل  ــد  وأك
تصريحات لـ»االتحاد« أن: عملية االستعداد لانتخابات تسير وفق 

ما تم إعداده من إجراءات متكاملة لضمان نجاحها.
وتحمل انتخابات مجلس األمة في دورتها الحالية عنوان »تصحيح 
المسار« وهو العنوان األكبر واألكثر تميزاً من خال صدور مرسوَمي 

تعديل قانون االنتخاب.
وتعد انتخابات مجلس األمة الحالية، االنتخابات الـ19 في تاريخ 
األربعاء،  اليوم  االنتخابي  الصمت  عملية  ستشهد  والتي  الكويت، 
على أن تبدأ عملية االقتراع غداً، حيث يتوجه الناخبون إلى الدوائر 
الـ50  المقاعد  على  المتنافسين  المرشحين  الختيار  االنتخابية 

باالقتراع الشعبي.

تونس )االتحاد(

أعرب األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن تطلعه 
إلى نجاح االنتخابات القادمة في تونس، مؤكداً أن المنظمة الدولية 

»ستقف دائماً إلى جانب البلد العربي«.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية التونسية، أمس، عقب لقاء 
جوتيريش مع وزير الخارجية عثمان الجرندي، خال مشاركته في 

أشغال الدورة الـ77 للجمعية العامة لألمم المتحدة بنيويورك.
وأشاد األمين العام، وفق البيان، بمواقف تونس الثابتة وإسهاماتها 
بخصوص مختلف القضايا المطروحة على جدول أعمال المنظمة 
األممية سواء فيما يتعلق بمعالجة تداعيات جائحة »كورونا« أو أزمة 

الغذاء أو تأثيرات التغيرات المناخية.
من جانبه، أطلع الجرندي األمين العام على تقّدم تنفيذ مراحل 
خارطة طريق المسار التصحيحي في تونس والتي ستُتّوج بتنظيم 

االنتخابات التشريعية يوم 17 ديسمبر القادم بحسب البيان.
كما جدد التأكيد على أن الديمقراطية وصون الحريات وتعزيز 
حقوق اإلنسان وتكريس علوية القانون والحوكمة الرشيدة ومكافحة 
»اإلجراءات  أن  الجرندي  فيها. وأضاف  الفساد خيارات ال رجعة 
االستثنائية التي تم اإلعان عنها منذ 25 يوليو 2021، إنما تندرج 
بالتجربة  للنأي  في إطار مسار تصحيحي إصاحي كان ضروريا 
استقرار  يحفظ  بما  تهددها  كانت  التي  المخاطر  عن  التونسية 

الباد وأمنها«.

أسماء الحسيني )الخرطوم(

 أكد رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبدالفتاح 
في  السياسية  العملية  من  العسكرية  المؤسسة  انسحاب  البرهان 
الباد، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة توافق القوى السياسية 

من أجل استقرار المرحلة االنتقالية.
األوروبـــي  االتــحــاد  بمبعوثة  جمعه  لقاء  خــال  الــبــرهــان  وقــال 
العملية  العسكرية من  المؤسسة  انسحاب  »نؤكد  للقرن األفريقي: 

السياسية، وأن ينحصر عملها في قضايا األمن القومي والدفاع«.
وطالب بضرورة تحقيق التوافق بين القوى السياسية في الباد 

من أجل استقرار الفترة االنتقالية.
وقبل أيام، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، أنه لن يترشح 

في االنتخابات المقبلة.

الكويت تنهي االستعدادات 

لالنتخابات التشريعية غدًا

األمم املتحدة: نتطلع إلى نجاح 

االنتخابات يف تونس

البرهان: ضرورة توافق القوى 

الجيش الليبي: املسار السياسي وصل إلى طريق مسدودالسياسية الستقرار املرحلة االنتقالية

حسن الروفلي )بنغازي، القاهرة(

للجيش  ــام  ــعـ الـ الـــقـــائـــد  ــد  ــ أك
ليبيا  أن  حفتر،  خليفة  الليبي، 
ــدود فــي  ــســ ــ ــت لـــطـــريـــق م ــلـ وصـ
المسار السياسي بعد فشل القادة 

االنسداد. إنهاء  السياسيين في 
أمــام  ــه  ل كلمته  فــي  وأضــــاف، 
الشاطئ«:  »بــراك  منطقة  أهالي 
ــدى  ــى م ــل ــداً ع ــهـ ــم نـــدخـــر جـ ــ »ل
وتحقيق  الوفاق  أجل  من  سنوات 
مصلحة  وتقديم  شاملة،  تسوية 

الوطن على كل اعتبار«.

الليبي  »الجيش  أن  إلى  وأشــار 
بالثقة  جدير  اإلرهاب  دحر  الذي 
واالعــتــمــاد عــلــيــه«، مــشــدداً على 
المتكررة  واإلخفاقات  الفشل  أن 
سببها تغييب الشعب والنيابة عنه 

تقرير مصيره. في 
جامعة  أكدت  ذلك،  غضون  في 

بقلٍق  تتابع  أنها  العربية  الـــدول 
كــبــيــر االشـــتـــبـــاكـــات الــُمــســلّــحــة 
مدينة  شــهــدتــهــا  ــي  ــت ال الــعــنــيــفــة 
إلى  أدت  والتي  الليبية،  الــزاويــة 
ســقــوط قــتــلــى وجـــرحـــى، داعــيــة 
جميع األطراف الليبية إلى الوقف 
الفوري إلطاق النار، وحقن دماء 
ــراءات  ــخــاذ اإلجــ الــمــدنــيــيــن، وات
في  المتسببين  حيال  القانونية 

االشتباكات. هذه 
لجامعة  العامة  األمانة  وأشارت 
الصادر  بيانها  في  العربية  الدول 
ــرورة إنــهــاء حالة  ــى ضـ أمـــس، إل

الدموية  الُمَسلّحة  الــمــواجــهــات 
في  وأخــرى  مدة  بين  تندلع  التي 
العاصمة الليبية طرابلس وغيرها 
ــن خــال  ــدن الــلــيــبــيــة، م ــم ــن ال م
النار  إطاق  وقف  اتفاق  تحصين 
الموقع في 23 أكتوبر عام 2020، 

ضد خطر االنهيار الداهم.
ــدد الـــبـــيـــان عــلــى أهــمــيــة  ــ وشـ
ِقَبل  من  والعاجل  الحثيث  السعي 
التوافق  نحو  الليبية  المؤسسات 
الازمة  الدستورية  القاعدة  حول 
باتت  الــتــي  االنــتــخــابــات  إلجـــراء 

ُمِلّحاً. ودولياً  محلياً  مطلباً 

»الجامعة« تدعو 
األطراف الليبية إلى حقن 

دماء المدنيين

تعيين 
األمير خالد بن سلمان 

وزيرًا للدفاع

وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس القضاء األعلى )أرشيفية(

إسقاط »مسّيرة« في المنطقة الخضراء
بغداد )االتحاد(

سقطت طائرة مسّيرة، أمس، يف محيط املنطقة اخلضراء بالعاصمة 
العراقية بغداد.

ونقلت وسائل إعالم عراقية من مصدر أمني قوله إنه »مت إسقاط طائرة 
ضمن محيط املنطقة اخلضراء وسط العاصمة بغداد«، مشيرًا إلى أن 

»أسلوب اإلسقاط مت عن طريق التشويش أو خلل فني حصل باملسيرة«.
وقال املصدر، إن السفارة األميركية قامت بإطالق صافرات اإلنذار، الفتًا 

إلى أنه لم يتم التأكد بعد مما إذا كانت مفخخة أم ألغراض االستطالع أو 
التصوير.
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إجالء 800 ألف شخص مع اقتراب »نورو« من فيتنام 

هانوي )وكاالت(

أمس،  الفيتنامية  السلطات  أعلنت 
إجالء أكثر من 800 ألف شخص مع 
الــقــادم من  »نـــورو«  اقــتــراب إعصار 
الجنوبي  الصين  بحر  عبر  الفلبين 
اليابسة  إلــى  وصــولــه  يتوقع  حيث 

اليوم األربعاء. 

في  الفيتنامية  السلطات  ودعــت 
الساحلية  المناطق  سكان  لها  بيان 
الى ترك منازلهم واللجوء إلى أماكن 
ــدراســة  ومــــالذات آمــنــة وعــطــلــت ال
ــإغــالق الـــمـــدارس وألــغــت  وأمــــرت ب
مضيفة  كافة،  الحكومية  الفعاليات 
ألــف جندي   270 تم وضــع نحو  أنــه 
اقتراب  مع  قصوى  تأهب  حالة  في 

إالعـــصـــار »نـــــورو«. وفــرضــت تلك 
ــان حظر  ــي ــب ال بــحــســب  الــســلــطــات 
و  نانج  »دا  مقاطعتي  فــي  التجوال 
قامت  كما  الساحليتين  نــام«  كوانج 
ــة فـــي 9  ــجــوي ــالت ال ــرحـ ــاء الـ ــغ ــإل ب
خدمة  وأوقــفــت  إقليمية  مــطــارات 

القطارات. 
الفيتنامي  الــــوزراء  رئــيــس  وقـــال 

طارئ  اجتماع  في  تشين  مينه  فــام 
لدينا  يتبق  »لــم  الــكــوارث:  لمواجهة 
يشتد  فاإلعصار  الوقت  من  الكثير 
ولذا يجب أن تكون استجاباتنا أقوى 
يتم  أن  »يجب  أنه  مضيفاً  وأســرع«، 
اإلجالء في أسرع وقت ممكن، حيث 
وممتلكاتهم  الفيتناميين  حــيــاة  إن 

تقعان على رأس األولويات«.

مقديشو )االتحاد(

أعــلــن الــجــيــش الــصــومــالــي، 
قياديين  ثــالثــة  مــقــتــل  أمــــس، 
»الشباب«  حركة  من  ميدانيين 
في  أجنبي،  أحدهم  اإلرهابية 
الحركة  ضــد  أمــنــيــة  عمليات 

وسط البالد.
جــاء ذلــك فــي تصريح أدلــى 
ــه الـــرائـــد مــحــمــد حــرســي،  بـ
القوات  من   »18 »الفرقة  قائد 
ــة  ــالــجــيــش، إلذاعــ ــخــاصــة ب ال

»صوت الجيش« الحكومية.
ثــالثــة  إن  حـــرســـي،  وقـــــال 
مقاتلي  من  ميدانيين  قياديين 
ُقتلوا  أجنبي،  بينهم  »الشباب«، 
نفذتها  أمــنــيــة  عــمــلــيــات  فـــي 
الخاصة،  القوات  من  وحــدات 
ــوعــوفــي«  ــدة »ب ــل اســتــهــدفــت ب
ــران« فـــي واليـــة  ــ ــي بــإقــلــيــم »هــ

هيرشبيلي وسط البالد.
كانت  »العملية  أن  وأضــاف، 
ــلـــول حــركــة  تـــهـــدف لـــدحـــر فـ
الشباب في بلدة بوعو والمناطق 

المحيطة بها«.
الثالثة  القياديين  أن  ــاد  وأف
بتصفيتهم  الجيش  نجح  الذين 
هم: »عبدالرحمن جير، ومحمد 
يــوســف، إلـــى جــانــب الــقــيــادي 

األجنبي أبو يحيى«.
وقت  في  العملية  وتأتي هذه 
ــعــض الـــواليـــات  ــه ب تــشــهــد فــي

عمليات  البالد،  في  الفيدرالية 
أمنية تجريها القوات الحكومية 
عشائرية  قـــوات  مــع  بالتعاون 
»الشباب«  مسلحة ضد مقاتلي 

جنوب ووسط البالد.       
ــك، أرســلــت  ــ فــي غــضــون ذل
الحكومة الفيدرالية الصومالية 
إلى  إنسانية  مساعدات  أولــى 
مــنــاطــق فـــي إقــلــيــم »هـــيـــران« 
في  الحكومية  القوات  نجحت 
»الشباب«  حركة  من  تحريرها 
من  سنوات   10 بعد  اإلرهابية 

الحصار.
ــوع الــمــاضــي،  ــالل األســب وخـ
المتحالفة  الــقــوات  اســتــعــادت 
ــاردو  ــ مــنــاطــق »مـــوقـــوكـــوري وت
ويسومان« ومناطق استراتيجية 
التي  »هيران«  إقليم  في  أخرى 
كانت في السابق تحت سيطرة 
حركة »الشباب«. ومنذ سنوات، 
يــخــوض الــصــومــال حــربــا ضد 
»الشباب«، التي تأسست مطلع 
2004، وهي حركة مسلحة تتبع 
فكريا لتنظيم »القاعدة«، وتبنت 
أودت  عديدة  إرهابية  عمليات 

بحياة المئات.

واغادوغو )وكاالت(

قتل 10 أشخاص على األقل معظمهم عسكريون في هجوم مسلح 
الساحل شمالي  بلدة بمقاطعة »سوم« بمنطقة  نفذه مسلحون في 

بوركينافاسو.
على  األول،  أمس  تم  الهجوم  أن  البوركيني،  للجيش  بيان  وأفاد 
قافلة إمدادات للسكان ترافقها وحدة من الفوج الرابع عشر أثناء 

توجهها إلى دجيبو بالقرب من »غاسكينديه« بالشمال.
وأن  عــديــدة،  إصــابــات  خلف  الهجوم  أن  إلــى  المصدر  وأشـــار 

الحصيلة الرسمية اإلجمالية سيتم اإلعالن عنها الحقاً.

الصومال.. مقتل 3 

قياديني من »الشباب«

10 قتلى بهجوم يف بوركينافاسو

الحكومة ترسل 
مساعدات إنسانية 
للمناطق المحررة 

أكدت أن تجنب كارثة إنسانية يقتضي إعادة تنشيط االقتصاد 

اإلمارات تجدد االلتزام بتحسني أوضاع الشعب األفغاني 

نيويورك )االتحاد(

جددت اإلمارات التزامها بدعم الشعب 
بهدف  بناّء  بشكل  والمشاركة  األفغاني 
أن  مؤكدةً  االقتصادية،  األوضاع  تحسين 
تجنب كارثة إنسانية يقتضي إعادة تنشيط 
االقتصاد األفغاني، ومؤكدةً ضرورة وجود 
حكومة قــادرة على فرض األمن وتعكس 
تمثياًل شاماًل لألفغان والمشاركة الكاملة 

للمرأة
المندوبة  نائبة  الحفيتي،  أميرة  وقالت 
في  المتحدة،  األمــم  في  للدولة  الدائمة 
األمــن  مجلس  جلسة  أمـــام  ألقته  بــيــان 
ــي بــشــأن أفــغــانــســتــان، إن الــمــرأة  ــدول ال
األفغانية تواجه التمييز في ظل مواصلة 
انهيار االقتصاد المحلي ونقص السيولة 
واستمرار الهجمات اإلرهابية، باإلضافة 
القاسية، وارتفاع  المناخية  إلى الظواهر 
العالم،  حــول  األســاســيــة  السلع  أســعــار 

ونقص المساعدات. 
اإلنسانية  »الــوكــاالت  أن  إلى  وأشــارت 
أقل  عــدد  إجـــراء  على  ُمجبرة  أصبحت 
فيما  الُمقررة،  المساعدات  جــوالت  من 

تزداد الشواغل من استمرار المضايقات 
المجال  فــي  العامالت  ضــد  والترهيب 
ــع انــخــفــاض  ــن مـ ــزام ــت ــال ــي، ب ــانـ ــسـ اإلنـ
بالتخلي  يهدد  الذي  األمر  المساعدات، 
ــمــتــواجــدات  ــيــات ال ــفــت ــســاء وال ــن عـــن ال
في  إليها  الــوصــول  يصعب  مناطق  فــي 

أفغانستان«.
وأردفت: »القول بأن الوضع الحالي ال 
يمكن تحمله وسيؤدي للمزيد من المعاناة 
استخفاف  مــجــرد  االســتــقــرار  ــدام  ــع وان
بالوقائع، فتجنب كارثة إنسانية، يقتضي 
لذا،  األفغاني.  االقتصاد  تنشيط  إعــادة 
الواليات  بإعالن  اإلمـــارات  دولــة  رحبت 
المتحدة إنشاء الصندوق األفغاني إلدارة 
في  االحتياطيات  من  دوالر  مليار   3.5
الشعب  األفغاني لصالح  المركزي  البنك 
االتجاه  في  خطوة  أنها  ونــرى  األفغاني، 

الصحيح«.
مماثلة  خطوات  اتخاذ  أهمية  وأكــدت 
لتسهيل المعامالت المالية وإعادة تنشيط 
الخدمات المصرفية لزيادة السيولة في 

االقتصاد األفغاني. 
وقالت: »كما أوضح وكيل األمين العام 

أغسطس  في  للمجلس  جريفيث  مارتن 
المالية  المؤسسات  على  يتعين  الماضي 
الدولية، وغيرها من المؤسسات المعنية، 
اإلجــراءات  من  للتقليل  جهودها  تكثيف 
لتخفيف  البنوك  تتخذها  التي  الُمفِرطة 
المخاطر؛ وذلك بهدف ضمان استمرارية 
تساعد  أن  ونــأمــل  االقــتــصــاد،  عــجــلــة 
لتشغيل  وضعها  سيتم  التي  الترتيبات 

الصندوق األفغاني في هذه المسألة«.
الشعب  اإلمـــارات مع  وأكــدت تضامن 
بــذل جهود  عبر  ذلــك  في  بما  األفغاني، 
مثل التوقيع على مذكرة تفاهم مع اللجنة 
الدولية للصليب األحمر لتقديم مساهمة 
لتغطية  أميركي  دوالر  ماليين   4 قدرها 

النفقات التشغيلية واإلدارية للمستشفيات 
العاملين  أجــور  ومنها  أفغانستان،  فــي 
وتكاليف اللوازم الطبية والكهرباء والوقود.
وشددت أميرة الحفيتي على أن إعادة 
سيكون  ــي  ــان ــغ األف ــصــاد  ــت االق تنشيط 
مستحياًل في ظل استبعاد نصف السكان 
االجتماعية  الحياة  فــي  المشاركة  مــن 
أن  إلى  مشيرةً  البالد،  في  واالقتصادية 
أدى  الثانوي  التعليم  من  الفتيات  حرمان 
ال  خسائر  األفغاني  االقتصاد  تكبد  إلى 
 12 الـ  دوالر خالل  مليون   500 تقل عن 
الصلة  يبرهن على  الماضية، مما  شهراً 
الــمــرأة واألداء  بــيــن مــشــاركــة  الــوثــيــقــة 
على  بالتنمية  ذلك  وارتباط  االقتصادي 

نطاق أوسع. وأردفت في البيان: »يؤسفنا 
ــن على إصــدار  عــدم اتــفــاق مجلس األم
بيان هذا الشهر يتعلق بتعليم الفتيات في 
أفغانستان، والتحديات األخرى في البالد، 
إذ تُعتبر أوضاع النساء والفتيات، وكذلك 
األمنية،  والمخاوف  االقتصادي،  التعافي 
من التحديات التي تهدد السالم واألمن، 
وتستوجب من هذا المجلس أن يكون على 
أهبة االستعداد لمواجهتها بدعٍم من بعثة 
يوناما. ويتعين على المجلس التركيز على 
الشعب  وهو مساعدة  المشترك   هدفنا 
بشأن  انقسامات  خلق  وتجنب  األفغاني 
في  معها  التعامل  ينبغي  التي  األولويات 

هذا الملف«.
الفتيات  »حــصــول  أن  على  وشــــددت 
بالدرجة  يعد  التعليم  على  األفغانيات 
األولى مطلباً تسعى له العائالت األفغانية 
مجلس  فقط  وليس  أنفسهن  والفتيات 
ــن، حــيــث يــبــذل الــشــعــب األفــغــانــي  ــ األم
ــادة الــفــتــيــات إلــى  ــ قــصــارى جــهــده إلعـ
األمــر  سلطات  على  ويتعين  ــمــدارس،  ال
وأن  األصـــوات  لهذه  تستمع  أن  الــواقــع 

تستجيب لها«.

وتطرقت نائبة مندوبة الدولة في األمم 
المتحدة إلى

الوضع األمني، وظهور جماعات جديدة 
يتصل  ومــا  »طــالــبــان«،  لحركة  مناهضة 

بذلك من تزايد الحوادث األمنية. 
طالبان  حــكــم  أســلــوب  »إن  وقـــالـــت: 
عبر  أفغانستان  في  للسياسات  ورسمه 
إصدار مراسيم ال تراعي مصالح الشعب 
تأجيج  إلــى  ستؤدي  رغباته  أو  األفغاني 
مشاعر السخط على المستوى المتوسط 
والبعيد، فإذا لم يستمع من يتولى الحكم 
األفغان،  والنساء  الرجال  يريده  ما  إلى 
المستحيل،  من  بل  الصعب،  من  سيكون 

تحقيق السالم المستدام في البالد«.
وأكدت أهمية إبقاء التواصل المدروس 
قنوات  إغــالق  أن  معتبرةً  »طالبان«،  مع 
في  المرجوة  النتائج  يحقق  لن  التواصل 
الدولي  المجتمع  يرغب  التي  المجاالت 

إحراز تقدٌم فيها.
وأكــدت التزام اإلمــارات بدعم الشعب 
األفغاني والمشاركة بشكل بناّء سواء في 
المجلس أو من خالل الترتيبات اإلقليمية 

بهدف تحسين األوضاع في أفغانستان.

أميرة الحفيتي تلقي بيان الدولة بشأن أفغانستان أمام مجلس األمن )من المصدر(

500 مليون دوالر خسائر االقتصاد بسبب حرمان الفتيات من التعليم الثانوي

أوضـــــاع النســـــاء واالقتصـــــاد والمخــــــاوف األمنيـــــــة تحديـــــــــات تهــــدد الســــــــالم

اإلمارات: معالجة التحديات 
في هايتي تتطلب نهجًا شاماًل

نيويورك )االتحاد(

أكدت دولة اإلمارات العربية املتحدة، أن معاجلة التحديات األمنية واالقتصادية واإلنسانية 
والسياسية يف هايتي يتطلب اتباع نهٍج كامل وشامل، معبرًة عن إدانتها لكافة أعمال العنف، ومشددًة 

على أهمية التهدئة واحلوار الشامل.
وقالت أميرة احلفيتي نائبة املندوبة الدائمة للدولة، يف بيان خالل جلسة ملجلس األمن الدولي 

بشأن هايتي، إن معاجلة التحديات األمنية واالقتصادية واإلنسانية والسياسية يف هايتي تتطلب 
اتباع نهٍج كامل وشامل.

وأعرب البيان عن قلق اإلمارات البالغ إزاء التصعيد األخير واالضطرابات يف أرجاء البالد، مبا يف 
ذلك الهجمات ضد البنية التحتية املدنية كاملرافق التعليمية والصحية.

وأدان البيان أعمال العنف كافة التي تستهدف املجتمعات يف هايتي وُتزق النسيج االجتماعي 
وُتعرقل جهود إحالل السالم املستدام. 

وقال البيان: »تؤكد املجريات الراهنة على ضرورة وقف جميع األعمال العدائية والعمل على 
التهدئة وتغليب لغة احلوار مع ضمان شموليته، باعتبارها خطوات جوهرية ستمكن هايتي من 

البدء يف تهيد الطريق نحو حل سياسي مستدام«.
وأضاف: »نهب مستودعات املساعدات الغذائية، ومنها تلك التابعة لبرنامج األغذية العاملي هو 

أمٌر غير مقبول، السيما مع تعرض ما َيقُرّب من نصف سكان البالد حاليًا النعدام حاد يف األمن 
الغذائي«.

وأشار إلى إن مثل هذه املمارسات ُتعرقل جهود إيصال املساعدات اإلنسانية العاجلة، كالغذاء واملياه، 
والتي ُتَعد ِشرّيان احلياة للمجتمعات األكثر ضعفًا، األمر الذي يقتضي ضمان إيصال املساعدات 

اإلغاثية للمحتاجني بأمان وسرعة ومن دون عوائق للتخفيف من وطأة الظروف املعيشية املزرية 
يف هايتي.

وأبرز البيان احلاجة املاسة لبناء قدرات القطاع األمني يف البالد خاصة النظام القضائي والشرطة 
الوطنية، لالستجابة للتحديات األمنية املعقدة، ويف مقدمتها تصاعد عنف العصابات والتدفق 

غير املشروع لألسلحة، مشيرًا إلى أن اإلمارات ستنظر يف مشروع القرار الذي سيقدم يف هذا الصدد. 
واعتبر بيان اإلمارات أمام مجلس األمن الدولي أن  الدور التكاملي ملكتب األمم املتحدة املعني 

باملخدرات واجلرمية يعد أساسيًا لتحقيق تلك الغايات، معبرًا عن تطلع الدولة إلى النتائج امللموسة 
التي ستحققها برامج املكتب يف هذا اجلانب. وقال: »يف الوقت الذي يواصل فيه مجلس األمن متابعة 

األوضاع، نتطلع إلى صدور التقريرين املقبلني لألمني العام وكذلك املستجدات التي ستوافينا بها 
احلكومة الهايتية بشأن التطورات املتعلقة بالتسوية السياسية، حيث ستكون جميع هذه التقارير 

مهمة لتوجيه مناقشات املجلس بشأن هايتي يف الشهر املقبل، وسنعمل بدورنا على دراسة هذه 
التقارير بعناية«.

انفجاران قرب 
موقع تسربات 
الغاز من »نورد 

ستريم«
عواصم )وكاالت(

أعلنت شبكات الزالزل الوطنية 
يف السويد والنرويج وفنلندا 

رصد انفجارين قرب موقع 
التسربات يف خطوط أنابيب 

الغاز الروسي حتت بحر 
البلطيق.

ونقلت وكالة »أسوشييتد برس« 
عن شبكات الزالزل يف السويد 
والنرويج وفنلندا أنها رصدت، 

انفجارين قرب موقع التسربات 
من خط أنابيب »نورد سترمي« 

الذي مير من حتت بحر 
البلطيق وينقل الغاز من روسيا 

إلى أوروبا.
وقال بجورن الند، عالم 

الزالزل لدى شبكة الزالزل 
الوطنية يف السويد، إن 

االنفجار األول مت رصده يف 
الساعات املبكرة أمس األول، 

جنوب شرق جزيرة بورنهولم 
الدمناركية، فيما وقع االنفجار 
الثاني واألقوى ليل أمس، شمال 

شرقي اجلزيرة.
وأضاف الند: »نعلم جيدًا كيف 

يكون االنفجار حتت املاء، لذا 
يف احلالة التي شهدناها، ليس 

هناك شك أن ما وقع ليس 
زلزااًل«.

بدوره، وصف رئيس الوزراء 
البولندي، ماتيوز موراوسكي، 

األحداث بأنها »عمل 
تخريبي«، فيما قالت نظيرته 

الدمناركية، مته فريدريكسن، 
إنها ال تستبعد وقوع عمل 

تخريبي بعد اكتشاف ثالثة 
تسريبات خالل اليوم املاضي 

على خطي أنابيب »نورد سترمي 
1 و 2«.

ضرورة وجود حكومة 
تفرض األمن وتعكس 
تمثياًل شاماًل لألفغان

توقيع مذكرة تفاهم 
لتغطية النفقات 

التشغيلية واإلدارية 
للمستشفيات

مع إعالن نتائج االستفتاءات لصالح الضم إلى روسيا 

تمسك دولي بوحدة األراضي األوكرانية

عواصم )وكاالت(

تجددت الدعوات بالتمسك بوحدة 
أراضي أوكرانيا مع إعالن السلطات 
وخيرسون  »زابوريجيا  مناطق  في 
االستفتاء  نتيجة  أن  ولوغانسك« 

جاءت لصالح ضمها إلى روسيا. 
وقــــــال الــمــســتــشــار الـــرئـــاســـي 
أمس،  بــودوالك  ميخايلو  األوكراني 
تهديدات  بأي  تتأثر  لن  أوكرانيا  إن 
الضم  اســتــفــتــاءات  أو  موسكو  مــن 
كل  الســتــعــادة  خطتها  وســتــواصــل 

أراضيها.
األميركي  الخارجية  وزيــر  وتعهد 
أنتوني بلينكن أمس، بأن الغرب لن 
يعترف مطلقاً بضم روسيا لألراضي 

األوكرانية.
»نحن  للصحافيين  بلينكن  وقــال 
ــرى كنا  ــدول األخــ ــ والــعــديــد مــن ال
واضــحــيــن تــمــامــاً، لــن نــعــتــرف في 
الواقع لن نعترف مطلًقا بضم روسيا 

ألراٍض أوكرانية«.
الــرئــيــس  تــهــديــد  بلينكن  ــرر  ــ وك
جــو بــايــدن بــأن الــواليــات المتحدة 
تكاليف  روســـيـــا  عــلــى  ــفــرض  »ســت
في  مضت  ألنها  وإضافية  سريعة 

إجراء االستفتاءات«.
ــت وزيـــــــرة الــخــارجــيــة  ــ ــف ووصــ
أمــس،  كــولــونــا  كــاتــريــن  الفرنسية 

استفتاءات الضم بأنها »مهزلة«.
إف  »بي  قناة  على  كولونا  وقالت 
إم«: »هذه مهزلة، ال تعبر األصوات 

التي تم اإلدالء بها عن صدق«.
 وأضــافــت »لــيــســت شــرعــيــة وال 
وستتبعها  بها  نعترف  لن  لها،  قيمة 
ودول  وأوروبـــا  فرنسا  من  عقوبات 

أخرى في المجتمع الدولي«.
ــلـــن األمــيــن  ــاق، أعـ ــيـ ــسـ وفــــي الـ
الـــعـــام لــحــلــف شـــمـــال األطــلــســي 
االستفتاءات  أن  ستولتنبرج  ينس 
مناطق   4 في  روسيا  نظمتها  التي 
انتهاكاً  وتشكل  »زائــفــة«  بأوكرانيا 

صارخاً للقانون الدولي.
وأفاد ستولتنبرج على حسابه في 
األوكراني  للرئيس  أكــد  بأنه  تويتر 
»الحلفاء  أن  زيلينسكي  فولوديمير 
ــو مــســتــمــرون فـــي دعــم  ــات ــن فـــي ال
الدفاع  في  وحقها  أوكرانيا  سيادة 

»االستفتاءات  وقــال:  النفس«.  عن 
ليست  روسيا  نظمتها  التي  الزائفة 
شــرعــيــة وتــشــكــل انــتــهــاكــاً صــارخــاً 
لــلــقــانــون الـــدولـــي. هـــذه األراضـــي 
أوكرانية«.  بدورها، جددت األمينة 
المتحدة  لألمم  المساعدة  العامة 
تأكيد  أمـــس،  السياسية  لــلــشــؤون 
بــوحــدة  تمسكها  الــمــتــحــدة  األمـــم 
أراضـــي أوكــرانــيــا ضمن حــدودهــا 

المعترف بها.
وقالت روزماري ديكارلو: »دعوني 
زالــت  مــا  المتحدة  األمـــم  أن  أكـــرر 
أوكــرانــيــا  بــســيــادة  تــمــاًمــا  ملتزمة 
ووحــدتــهــا واســتــقــاللــهــا وســالمــة 
المعترف  حدودها  داخل  أراضيها، 

بها دولًيا«.

فرز األصوات في مركز اقتراع في سيفاستوبول )رويترز(
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توجد بريطانيا في وضع اقتصادي 
صــعــب، فــاقــتــصــادهــا، عــلــى غــرار 
حــرارًة  يعاني  األميركي،  االقتصاد 
ــرطــًة، مــع تــضــخــم كــبــيــر ناتج  ــف م
ــب الـــداخـــلـــي.  ــطــل ــاع ال ــ ــف ــ ــن ارت عـ
االقتصاُد  يواجه  ألميركا،  وخالفاً 
ألزمة  الكامَل  الضغَط  البريطانُي 
الطاقة األوروبية الناجمة عن حرب 

أوكرانيا. 
يجتاز  أن  تــوقــعــوا  مــنــا  كــثــيــرون 
عصيبًة  فترًة  البريطاني  االقتصاد 
المقبلة.  والسنوات  األشهر  خــالل 
لكن ما لم يتوقعه سوى قلة هو كارثة 
السياسة  بخصوص  كبرى  زومــبــي 

االقتصادية.
أفــكــار  كــتــبــُت حــــول  أن  ســبــق 
أفكار  االقتصادية، وهي  »الزومبي« 
ويفترض  ــكـــراراً  وتـ مــــراراً  فشلت 
بــاقــيــة  لــكــنــهــا  مــيــتــة،  ــون  ــكـ تـ أن 
السياسات.  صــنــاع  تـــؤرق  بــصــورة 
في  األبــرز  »الزومبي«  كان  ولطالما 
ــصــادي األمــيــركــي  ــت الــخــطــاب االق
الضرائب  خفض  بأن  االعتقاد  هو 
عــلــى األغـــنـــيـــاء ســيــخــلــق مــعــجــزًة 
اقــتــصــاديــًة.  والــالفــت فــي أميركا 
توارت  الزومبي  اقتصاديات  أن  هو 

تتعلق  سياسية  زومبي  وأفــكــار  معتقدات  وراء  مــؤخــراً 
بريطانيا  لكن  إلخ.  الهجرة..  وتأثير  االنتخابات،  بتزوير 
)اختصاٌر  »ماغا«  يعادل حركة  ما  اآلن  لديها حتى  ليس 
لشعار ترامب »لنجعل أميركا عظيمة من جديد«(. غير 
أن رئيسة وزرائها الجديدة، ليز تراس، تبدو مؤمنًة بأفكار 

اقتصادية متجاوزة تعود لعهد تاتشر/ريجان. 
وقبل أن أخوض في الخطة االقتصادية التي أدت إلى 
البريطانية، لنتحدث  فوضى أسواق السندات والعمالت 

قلياًل عن األساطير التي ألهمتها. 
النقطة المهمة التي ينبغي فهمها هي أنه ليس هناك 
ضرائب  خفض  إن  القائلة  الفكرة  حــول  ي  جــدِّ نقاش 
دليل  أنه ال  والحقيقة  االقتصادي.  النمو  يدعم  األغنياء 

على صحة هذه الفكرة. 

الذين  اليمينيين  فــإن  وبالطبع، 
نــشــؤوا عــلــى أســـطـــورة »الــقــديــس 
ريجن«، يؤمنون بأن خفض الضرائب 
حقق معجزات لالقتصاد األميركي، 
لكن األرقام والبيانات ال تؤيد ذلك. 
خطط  عن  أعلنت  تراس  حكومة 
لخفض الضرائب، ومن ذلك خفض 
الضريبة  معدل  في  مئوية  نقاط   5
األعلى  الــمــداخــيــل  أصــحــاب  على 
في  لها  مخططاً  كــان  ــادة  زي وإلغاء 
ــات. الــمــســؤولــون  ــشــرك ــب ال ضــرائ
من شأن خفضهم  أن  على  شــددوا 
عظيمة  أشــيــاء  تحقيق  الضريبي 

لالقتصاد البريطاني. 
تطميناتهم.  ــّدق  ــ أصـ ال  لــكــنــي 
المالية  األســواق  أن  ذلك  وأهم من 
ارتفعت  فقد  أيــضــاً.  تصّدقهم  ال 
ازدياد  الفائدة نتيجة توقع  معدالت 
انخفضت  بينما  الحكومي،  اإلنفاق 
للجنيه  األجــنــبــي  الــصــرف  قــيــمــة 

االسترليني. 
والحال أنه حينما تسجل البلدان 
المتقدمة عجزاً كبيراً في الميزانية، 
نتوقع من عمالتها عادًة أن تنهض. 
ــن بــنــوكــهــا  ــوقــع مـ ــت ــك ألنـــنـــا ن ــ وذلـ
الــمــركــزيــة رفـــع مــعــدالت الــفــائــدة 
ومعدالت  الميزانية،  لعجز  التضخمي  التأثير  لتعويض 
الفائدة األعلى هذه تميل إلى جذب مزيد من االستثمار 

األجنبي. وهذا في الحقيقة ما حدث في عهد ريجان. 
غير أن األسواق البريطانية حالياً ال تتصرف كأسواق 

بلد متقدم، وإنما كأسواق بلد ناٍم. 
الــقــدرة  تمتلك  وهـــي  األرجــنــتــيــن،  ليست  بريطانيا 
االقتصادية واإلدارية، والسياسية أيضاً، لتغيير األوضاع. 
تكونت  كبيرة  ثقة  أزمــة  تعكس  أسواقها  استجابة  لكن 

مؤخراً، وفي غضون بضعة أيام فقط.

لمؤتمر  المقبلة  الـــدورة  تكون  لن 
ــة األمـــم  ــي ــاق ــف األطـــــــراف فـــي ات
الــمــتــحــدة اإلطـــاريـــة بــشــأن تغير 
ستُعقد  التي   ،»27 ــوب  »ك المناخ 
الشيخ بعد شهر ونصف  في شرم 
هذه  تأتي  سابقاتها.  مثل  الشهر، 
الـــدورة فــي ظــل ازديـــاد الشكوك 
في إمكان تحقيق الهدف الرئيسي 
لجهود مواجهة تغير المناخ حسب 
2015، وهو تجنب  باريس  اتفاقية 
الكوكب  حــرارة  درجــة  تتجاوز  أن 
الــذي  المستوى  فــوق  مئوية   1.5

كانت عليه قبل الثورة الصناعية.
لم يكن متصوراً، في 12 نوفمبر 
2021 عندما اختُتم »كوب 26« في 
أجــواء  فــي  البريطانية  جالسجو 
متفائلة، أن حرباً ستنشب في شرق 
وأن  كله،  العالم  وتؤثر في  أوروبــا، 
ستتصاعد  آسيا  شرق  في  األزمــة 
مع توسع نطاق الصراع في منطقة 
المحيطين الهادئ واألطلسي، وتبلغ 
ذروتها بسبب اشتداد الصراع على 
تايوان. ولم يكن متوقعاً أن تتسبب 
وقف  فــي  استراتيجية  صــراعــات 
تقدم كان قد بُِدئ في إحرازه على 
المناخي،  التغير  مواجهة  صعيد 

تدل  المتوافرة  المعطيات  فيما  مقلق،  بتراجٍع  د  وتُهدَّ
على أنها متواصلة إلى أجل غير ُمسمى.

 »27 »كــوب  يجعل مهمة  أن  التطور  هــذا  ومــن شــأن 
أصعب من الدورات السابقة، ما لم توضع خطة قصيرة 
دورات  بين  االرتباط  لتوثيق  المدى  متوسطة  وأخــرى 
مؤتمر األطراف، بدءاً بالدورتين الوشيكة والتالية، أي 

»كوب 27« و»كوب 28«. 
وربما يكون من ُحسن الطالع أن دولة اإلمارات العربية 
مدينة  في   »28 »كوب  ستستضيف  التي  هي  المتحدة 
بمصر  تربطها  التي  القوية  العالقات  ألن  »إكسبو«، 
تتيح عماًل مشتركاً لجعل الدورتين نقطة تحول، بحيث 
الخطير  الوضع  ُعكس  وقد  إال  المقبل  العام  ينتهي  ال 
المناخي  التغير  مكافحة  جهوُد  واستعادت  الــراهــن، 

كانت  مما  أكبر  بمعدالت  زخمها 
أزمة  أوكرانيا وتصاعد  قبل حرب 
على  السلبية  وتداعياتها  تــايــوان، 

هذه الجهود.
إعالُن  التفاؤل  إلى  يدعو  ومما 
أحمد  بن  سلطان  الدكتور  معالي 
الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا 
لدولة  الخاص  المبعوث  المتقدمة 
قبل  المناخي،  للتغّير  ــارات  ــ اإلم
هت الوفَد  أيام أن قيادة الدولة وجَّ
الذي سيشارك في »كوب 27« إلى 
التركيز على دعم الجهود المصرية، 
والبناء عليها في اإلعداد الذي بدأ 

مبكراً لـ»كوب 28«. 
وجود  المهمة  هــذه  ر  يُيسَّ ومما 
ــدأت في  ــ ــيــا بـ ــة عــل ــي لــجــنــة وطــن
التحضير  أعــمــال  على  ــراف  اإلشـ

لـ»كوب 28«.
وقد أظهرت االجتماعات األربعة 
تشكيلها  منذ  اللجنة  عقدتها  التي 
قيادة  لدى  أن  الماضي  في مارس 
دولة اإلمارات رؤية واضحة للعمل 

المناخي الفّعال. 
مع  الــرؤيــة  هــذه  تمتزج  وعندما 
التصور الذي بلورته مصر في إطار 
اإلعداد لدورة »كوب 27«، يمكن أن 
تكون الدورتان المقبلتان نقطَة تحول بالفعل تنقل العالََم 
من حالة التشاؤم المرتبطة بآثار حرب أوكرانيا وأزمة 

تايوان على جهود مكافحة التغير المناخي.
 لكن هذا التحول يتطلب أيضاً نهوض الدول الكبرى 
أوقف  التي  الثنائية،  الحوارات  بمسؤولياتها واستئناف 
بعضها بسبب األجواء التي خلفتها حرب أوكرانيا وأزمة 
عن  فصلها  يتعين  التي  المناخ  قضايا  حــول  تــايــوان، 

الصراعات االستراتيجية.

الزراعة.. أمن استراتيجي

روبن سانشيز وابنة أخته إليدي سانتوس يتمشيان في إحدى مزارع »دراجون فروت« قرب مدينة ميامي بوالية فلوريدا األميركية. وسانشيز وسانتوس مزارعان 

مجتهدان يبذالن جهدًا طيبًا في سبيل تطوير الزراعة وإبداع أساليب جديدة لتحقيق أفضل المخرجات بأقل المدخالت. وهما من أوائل منتجي ومصدري 

فاكهة التنين في منطقة هومستيد الزراعية جنوَب ميامي. وأثبتت جائحُة »كورونا«، ومن بعدها حرُب أوكرانيا، أهميَة الزراعة كوسيلة أساسية ال غنى عنها 

لتحقيق األمن الغذائي الذي بات مكونًا رئيسيًا بين مكونات األمن االستراتيجي للدول. )الصورة من خدمة »نيويورك تايمز«(

عملت دولة اإلمارات العربية المتحدة، ومنذ سنوات عديدة، على 
تفعيل سياسات ناجحة في مجال حماية البيئة ومواجهة تغيرات 
المناخ، واعتمدت مجموعًة من المبادرات واالستراتيجيات الخاصة 
بذلك، انطالقاً من التزاماتها الدولية بهذا الشأن، وأبرزها »اتفاق 
عالمية،  »حالة طوارئ  بوصفه  المناخ  لتغير  يَنظر  الذي  باريس«، 
وقضية تتطلب حلوالً منّسقًة على جميع المستويات، وتعاوناً دولّياً 

لمساعدة الدول على التحرك نحو اقتصاد منخفض الكربون«.
واتساقاً مع تلك المستهدفات، وخالل مشاركة وفد الدولة أخيراً، 
الخارجية  وزير  نهيان،  آل  زايد  بن  عبداهلل  الشيخ  سمو  برئاسة 
والتعاون الدولي، في أعمال الدورة الـ77 للجمعية العمومية لألمم 
»التحالف  إلى  انضماَمها  اإلمارات  أعلنت  نيويورك،  المتحدة في 
العالمي عالي الطموح إلنهاء التلوث البالستيكي«، الذي يستهدف 
القضاَء على هذا النوع من التلوث بحلول عام 2040، عبر أدوات 
طموحة وسلسلة إجراءات معالجة عاجلة وفاعلة، تتواءم مع نموذج 
التغير  تحديات  مع  التعامل  في  المستقبلية  وتوجهاتها  الدولة 

المناخي، سعياً إليجاد مستقبل أفضل مستدام.
وال ينفصل انضمام دولة اإلمارات لهذا التحالف مع التزاماتها 
انبعاثات  إلى الحد من  الهادف  »اتفاق باريس«  بنود  الطوعية مع 
ــاس  ــبـ ــتـ غــــــــازات االحـ
الحراري، والتحول نحو 
عالم منخفض الكربون، 
ــداف  ــ ــق أهـ ــحــق بـــمـــا ي
الــمــســتــدامــة،  التنمية 
ــر خــريــطــَة طريق  ــوّف وي
المناخية  لـــإجـــراءات 
الرامية إلى بناء القدرة 
التلوث  مكافحة  عــلــى 
المجاالت  مستوى  على 
حمايًة  كافة،  واألنشطة 
للتحول  وتعزيزاً  للبيئة 
نحو اقتصاد بالستيكي 
دائري، وذلك من خالل 
اإلنــتــاج،  كــفــاءة  »تعزيز 
ــادة الــمــعــروض من  ــ وزي
إلعــادة  القابلة  الــمــواد 
التدوير، واإلنتاج المعاد 
وتطبيق  المستدام،  االستهالك  ممارسات  تبّني  وتشجيع  تدويره، 
بنت  المستدامة«، بحسب معالي مريم  المتكاملة  اإلدارة  منظومة 

محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة.
كما تأتي إقامة »القّمة العالمية لالقتصاد األخضر«، اليوم 28 
السمو  رعاية صاحب  29 سبتمبر، تحت  يوم غٍد  ولغاية  سبتمبر 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، في إطار المساعي الرامية إلى تطوير 
خطط استباقية وفاعلة لمواجهة التغير المناخي وتعزيز التعاون 
الدولي في هذا الصعيد، وركيزة أساسية ضمن تحضيرات الدولة 
األمم  اتفاقية  في  األطــراف  مؤتمر  من   28 »الـــدورة  الستضافة 
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ« )كوب 28(، في نوفمبر عام 
البيئة،  المتواصلة في مجال حماية  2023، الذي يؤكد إنجازاتها 
والتنبؤ  العلمي  البحث  في  العالمية،  الممارسات  أفضل  وتطبيق 
بتداعيات التغير المناخي بمرونة وكفاءة، وتبّني ممارسات تعّزز من 
نُظم االستدامة في كل المجاالت، التي تدخل ضمن جهود وآليات 

مكافحة التغير المناخي.

اإلمارات.. قوة عالمية مؤثرة 
في مواجهة تحديات المناخ

عن نشرة »أخبار الساعة« الصادرة عن مركز اإلمارات 
للدراسات والبحوث االستراتيجية  

اإلمارات

اليـــوم

استضافُة الدولة 
»كوب 28«، عام 

2023، تأكيٌد 
إلنجازاتها المتواصلة 

في مجال حماية 
البيئة، وتطبيق أفضل 

ُنظم االستدامة في 
كل المجاالت

اليمينيون الذين نشؤوا على 
أسطورة »القديس ريجن«، 
يؤمنون بأن خفض الضرائب 

حقق معجزات لالقتصاد 
األميركي، لكن األرقام 
والبيانات ال تؤيد ذلك 

مهمة دورة »كوب 27« أصعب 
من الدورات السابقة.. لكن من 
ُحسن الطالع أن دولة اإلمارات 
هي التي ستستضيف »كوب 

28« في مدينة »إكسبو«

من شرم الشيخ إلى »إكسبو«»الزومبي« االقتصادي البريطاني!
د. وحيد عبدالمجيد*بول كروجمان*

عن  الحديث  عند  تنتهي  أيــن  وال  تبدأ  أيــن  ــن  ِم تعرف  ال 
»النحوة«  منطقة  تكون  وقــد  الُعمانية،  اإلمــاراتــيــة  العالقات 
بحيث  نهاية،  وال  لها  بداية  ال  العالقات  تلك  أّن  على  شاهداً 
الُعمانية قاصراً عن  العالقات اإلماراتية  يبقى أي حديث عن 
الشارقة،  إلمارة  تابعة  الصغيرة  المنطقة  فتلك  بها،  اإلحاطة 
وهي جزء من دولة اإلمــارات، وتقع داخل والية مدحاء، وهي 
جزء من سلطنة ُعمان، وهذه الوالية الُعمانية محاطة بالكامل 

بأراٍض تابعة لدولة اإلمارات. 
الُعمانية،  مدحاء  والية  وكذلك  اإلماراتية،  النحوة  ومنطقة 
إلى  األمر  يحتاج  ال  بحيث  السّكان،  من  خالية  أراضــي  ليستا 
اإلماراتيين في  بالمواطنين  المكانان آهالن  بل  تنظيم بشري، 
»النحوة« والمواطنين الُعمانيين في »مدحاء«، كما توجد فيهما 
بعض  ولــوال  جنب،  إلــى  جنباً  للبلدين  الحكومية  المؤسسات 
االختالفات البسيطة، من قبيل اختالف لوحات أرقام السيارات 
الواقفة أمام البيوت هناك، لما عرفَت أين تبدأ وأين تنتهي تلك 
الحدود، فهي شأنها شأن العالقات اإلماراتية الُعمانية، ال بداية 

لها وال نهاية. 
»مدحاء«  أو  الُعمانية،  باألراضي  المحاطة  »النحوة«  وليست 
المحاطة باألراضي اإلماراتية، الشاهَد الوحيد على استثنائية 
بين مدينة  ة طبيعية  أخوَّ الُعمانية، فهناك  اإلماراتية  العالقات 
العين ووالية  دبا ومحافظة مسندم، وأخّوة طبيعية بين مدينة 
البريمي، وأخّوة طبيعية بين مدينة حتا ووالية محضة، هذا إلى 

جانب الحدود األخرى المشتركة بين الدولتين. 
ــارات وُعمان على مستوى اإلمــارات  بين اإلم وهــذه األخــّوة 
والمدن والمحافظات والواليات، وإن كانت من هبات الطبيعة، 

وهم  له،  موهوب  ِمن  بّد  وال  الواهب،  موقف  تقف  فالطبيعة 
تلك  األزمــان  مّر  على  ــّدروا  ق الذين  والُعمانيون،  اإلماراتيون 

الهبات الطبيعية، وصنعوا معاً أخّوة استثنائية. 
وهذه الهبة الطبيعية في الكثير من أجزاء العالم تصنع جيرًة 
بين الدول والشعوب، ال أكثر وال أقل، فهذه الدولة جارة لتلك 
اإلماراتيين  وبين  وُعمان،  اإلمارات  بين  الذي  أما هذا  الدولة، 
والُعمانيين، فليس مجرد جيرة، بل أخّوة صادقة وصافية، ولوال 
أنه ال توجد عالقات أسمى من عالقات األخّوة، لكانت العالقات 
اإلماراتية الُعمانية هي ذلك الوصف الذي يتجاوز حتى األخّوة. 
أين  من  يُحار  المرء  إّن  المقال  هذا  مستهل  في  قلُت  ولّما 
يبدأ وأين ينتهي عند حديثه عن العالقات اإلماراتية الُعمانية، 
فها نحن ذا لم نذكر إال النزر اليسير عن وجه من أوجه تلك 
الكثير  وثمة  الطبيعة،  مستوى  على  األخّوة  وهو  أال  العالقات، 
والمتينة  والممتدة  والمتجذرة  العميقة  العالقات  جوانب  من 
بين اإلمارات وُعمان، وكأنما هي العالقات بين أعضاء الجسد 

الواحد، أو العالقات بين مكّونات الطبيعة.
وها هو صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
تلبيًة لدعوة من أخيه  الدولة، حفظه اهلل، يزور سلطنَة ُعمان 
صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، 
عمق  من  المؤكد،  وتأكيد  الــراســخ،  لترسيخ  ُعــمــان،  سلطان 

العالقات األخوية بين قيادتي وشعبي البلدين. 

ما بين اإلمارات وُعمان

*كاتب إماراتي

ينشر بترتيب خاص مع خدمة »نيويورك تايمز« 
 

* أكاديمي أميركي حائز على جائزة نوبل في االقتصاد

*مستشار مركز األهرام 

للدراسات السياسية واالستراتيجية

كثيرة هي جوانب العالقات 
العميقة والممتدة بين 

اإلمارات وُعمان، وكأنما هي 
عالقات بين أعضاء الجسد 

الواحد أو بين مكّونات الطبيعة

أحمد أميري*
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ليس من السهل على الدول تغيير قيمها 
واألســاســيــات  االستراتيجية  ورؤيــتــهــا 
الشؤون  فــي  الــدولــة  عليها  تقوم  التي 
أو  الحــت  كلما  والعسكرية  السياسية 
أو  عالمية  جيوسياسية  تحوالت  حدثت 
السياسة  رجــال  يحاول  حيث  إقليمية، 
المخضرمون الذين يمكن تسميتهم في 
السياسي  المنهج  بـ»حّراس  المقام  هذا 
ثبات  على  المحافظة  االستراتيجي«، 
اإلستراتيجي  الـــدولـــة  منهج  ــوخ  ورســ
ــن األفـــكـــار والــمــقــتــرحــات  وحــمــايــتــه م
تحاول  أو  أحياناً،  تقفز  التي  الطارئة، 
فرض نفسها، بناء على أحداث سياسية 
أو  مجاور  عسكري  تصعيد  أو  عالمية 
حرب تتفاعل آثارها في محيط مجاور أو 
مناورات سياسية بين أطراف متنازعين، 
وتُطرح أحياناً أخرى ألسباب اقتصادية 

طارئة أو عاجلة.
منذ أصقاع التاريخ، ومنذ نشوء أقدم 
اإلمبراطوريات، حافظ الحكماء، وكانوا 
على هيئة مستشارين مقربين من أنظمة 
استراتيجية  واحــدة  رؤيــة  على  الحكم، 
رؤية  تكون  قد  لإلمبراطورية،  عميقة 
سالم قائمة على احترام الجوار، أو رؤية 
حرب قائمة على التوسع بأي ثمن، أو غير 

ذلك، واستمر ذلك حتى بعد ظهور الدولة 
المستشارون،  الحكماء  فورث  الحديثة، 
العصر  خــالل  العالم،  دول  معظم  فــي 
ــرؤى  ال بــنــاء وترسيخ  آلــيــات  الــحــديــث، 
العالقات  فــي  والعسكرية،  السياسية 
الداخلي،  المحور  على  وكذلك  الدولية، 
ولم يسمحوا للمتغيرات الكثيرة، وكذلك 
لألحداث الطارئة، أن تعبث بالسياسات 
واالستراتيجيات الثابتة، مهما بدا األمر 

مغرياً.
لكل قاعدة شواذ، ففي بعض األحيان، 
السياسي  المنهج  ــّراس  »حــ يتمكن  ال 
االستراتيجي« من السيطرة على صراع 
القوى السياسية ذات العالقة، كاألحزاب 
والــمــؤســســات الــســيــاســيــة وجــمــاعــات 
الضغط والمصالح واألفكار، أو الحركات 
يكون  كأن  المؤثرة،  القوية  االجتماعية 
هناك حــزبــان قــويــان فــي الــدولــة، مثل 
الواليات المتحدة، ويبلغ الصراع بينهما 
في  وهي  العظام«،  »تكسير  مرحلة  إلى 
هذه الحالة، استراتيجيات ثابتة وراسخة 
لعقود طويلة، تبدأ بالتحطم شيئاً فشيئاً، 
فتنهار القيم السياسية األساسية، بسبب 
توصيات  على  بناء  ارتكابها،  تم  أخطاء 
واستشارات تم تمريرها وفرضها، أدت 

العراق، أو تبني رؤية مضادة، كتبني مثاًل إلى حرب ما، كالحرب على فيتنام  أو 
اإلخــوان  لجماعة  أوباما  الرئيس  إدارة 
ــووي  ــن ال االتـــفـــاق  وتــوقــيــع  المسلمين 
األمثلة  وغيرها من  إيــران  مع  المتسرع 

الحية.
التأويالت  عــشــرات  هــنــاك  بالطبع، 
لما يمكن أن يحدث، ليس في الواليات 
دول  معظم  فــي  بــل  فحسب،  المتحدة 
نظرية  بوجود  يؤمن  من  فهناك  العالم، 
التغيير  ذلــك  كــل  وأن خلف  الــمــؤامــرة، 
في  يعبثون  مــصــالــح  أصــحــاب  هــنــاك 
ويحاولون  ويرسمون  يخططون  الظالم، 
فــرض تغيير وانــحــراف نحو هــدف ما 
مــحــدد، وهــنــاك مــن يـــرى أنــهــا مجرد 
يسمح  ضعف  أو  سياسي  غباء  مسألة 
ممن  ورؤاهــم،  أفكارهم  بفرض  للبعض 
خطة،  لتقديم  سانحة  الفرصة  يجدون 
عندما ال يتقدم أحد آخر لتقديم خطة، 
مجلس  عضو  مــكــارثــي،  جــوزيــف  مثل 
الشيوخ األميركي عن والية وينكسون، في 
فبراير 1950، حين قدم خطة لمحاصرة 
الخطر الشيوعي في الواليات المتحدة، 
وتسببت في حرب داخلية طويلة المدى، 

لم تتوقف لغاية اليوم!
جذرية  تغييرات  ــود  وجـ أن  شــك  ال 

ومنعة  سياج  في  بشدة  يؤثر  عاصفة، 
فقد  االستراتيجي،  السياسي  المنهج 
الحظنا جميعاً، كيف كان لجائحة كورونا 
أبلغ األثر في تحول عدد كبير من الرؤى 
شعرنا  لدرجة  العالمية،  االستراتيجية 
خططها  تبدلت  ــدول  ال معظم  أن  معها 
من  حكماؤها  وتحول  واستراتيجياتها، 
»عمال  إلــى  سياسية«  عقيدة  »حـــراس 
طوياًل،  يستمر  لم  ذلــك  ولكن  إغــاثــة«، 
الروسية  »الــحــرب  متغير  عصف  حيث 
ــصــراع  ــاد ال ــع ــراً، ف ــك ــب ــة« م ــيـ ــرانـ األوكـ
السياسية، وسارع  القوى  بين  المحتدم، 
وخططهم  أفكارهم  تقديم  إلى  البعض 
الكارثية، التي ستؤدي، إذا استمرت، ليس 
إلى نهاية المناهج السياسية والعسكرية 

الراسخة، بل إلى نهاية العالم.
الهوية  ــى  إلـ ثــاقــبــة،  بــنــظــرة واحــــدة 
السياسية االستراتيجية لدولة اإلمارات 
وزيــرة  معالي  كلمة  وحــســب  الــعــربــيــة، 
الدولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت 
إبراهيم الهاشمي، أمام الجمعية العامة 
األسبوع،  هــذا  مطلع  المتحدة،  لألمم 
التي أكدت »أن دولة اإلمارات ستواصل 
مسارها، سواء على الصعيد اإلنساني أو 
الدبلوماسي أو التنموي في دعم الشعوب 

المتضررة من األزمات والكوارث، دون أي 
اعتبارات دينية أو عرقية أو سياسية أو 
ثقافية، وتأكيد اإلمارات لضرورة احترام 
الدول  سيادة  واحترام  الدولي  القانون 
أراضيها،  وسالمة  ووحــدة  واستقاللها 
إيران  احتالل  بإنهاء  المطالبة  وكذلك 
دولة  موقف  وتأكيد  اإلماراتية،  للجزر 
اإلمارات الثابت والداعي إلى إقامة دولة 
الرابع  حــدود  على  مستقلة  فلسطينية 
من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس 
الشرقية وفقاً للمرجعيات الدولية المتفق 
التوترات  الحوار لخفض  عليها، وتعزيز 
خير  تمثل  التي  بالخطوات  والــمــبــادرة 
نموذٍج لشعوبنا في ترسيخ قيم التسامح 
والتعايش السلمي، في وجه المحاوالت 
الكراهية  خــطــاب  لنشر  المتصاعدة 
أن  إلــى  ذلــك يشير  فــإن  العالم«،  حــول 
كل ما جرى ويجري في العالم، القريب 
والبعيد، لم يغير من مبادئ ومنهج الدولة 
واستراتيجياتها  الراسخة  اإلمــاراتــيــة 
أهمية  في  الحكيمة،  السياسية  ورؤيتها 
وضرورة إرساء السالم واألمن الدوليين.

حّراس المنهج السياسي االستراتيجي

كل ما جرى في العالم، القريب 
والبعيد، لم يغير من مبادئ 

ومنهج الدولة اإلماراتية 
الراسخة واستراتيجياتها ورؤيتها 
السياسية الحكيمة، في أهمية 

وضرورة إرساء السالم واألمن

الحياة من حولنا لها أصوات متعددة 
وتحكي  طبيعتها  تعكس  ومختلفة 
تاريخها وأحداثها، وعلى الصوت الذي 
سجلُه التاريخ عبر اإلعالمي اإلماراتي 
كان  حيث  المنصوري،  أحمد  الشهير 
أول من قال عبر أثير اإلذاعــة: »هنا 
إذاعة ُعمان من مسقط«، بعد مشاركته 
سلطنة  فــي  إذاعـــة  أول  تأسيس  فــي 
ُعــمــان تحت اســم إذاعـــة ُعــمــان في 
المقالة،  فإن صوت هذه  عام  1970، 
يقول ويترنم بأن العالقات اإلماراتية 
الُعمانية ُمحصنة ومنيعة أمام التقلبات 

والتغيرات اإلقليمية والدولية.
تستند العالقات اإلماراتية الُعمانية 
إلـــى أبـــعـــاد جــغــرافــيــة واجــتــمــاعــيــة 
وتاريخية وسياسية، فمن خالل الجوار 
ــرب  وُق والــبــحــري  الــبــري  الجغرافي 
الكثير من المدن والقرى بين الطرفين، 
اجتماعي،  لترابط  حضوراً  نكتشف 
ممتد يعود إلى طبيعة ونسيج وتفاعل 
القبائل واألسر بين الطرفين، وحركة 
مستمرة متبادلة من التجارة والسياحة 
والعمل،  الطيران  وخدمات  والطبابة 
وكــل ذلــك يعكس مــدى قــوة االتصال 
التنمية  في حركة  والتأثير  والتواصل 
والتطور مع أبعاد الروابط االجتماعية 

بين البلدين.
تتميز القيادة في البلدين بالسياسات الحكيمة والداعمة 
لذا  الدولي،  والسالم  العربي  والعالم  الخليج  منطقة  ألمن 
تكمن هناك فرص وإمكانيات اقتصادية متعددة في مسائل 
التحلية،  محطات  عبر  المائي  ــن  األم تحقيق  مثل  مهمة 
حيث تتميز سلطنة ُعمان بطول سواحلها على بحر العرب 
المحيط  مــيــاه  على  اإلطــاللــة  وهـــذه  الــهــنــدي،  والمحيط 
الهندي العميقة تجعل تحلية المياه أقل تكلفة وتأثيراً على 
في  والــتــعــاون  الخليج.  مياه  عكس  على  السمكية  الــثــروة 
توفير المياه من التحلية والسدود سيقود إلى اتساع الرقعة 
آفاق  ذلك، هناك  منتجاتها. عالوة على  وتصدير  الزراعية 
في االستثمار المتبادل عبر محطات كهربائية تزود المناطق 
الساحلية  الُعمانية  والمدن  الشقيقين.  البلدين  بين  والقرى 

إنشاء  إمكانية  تتضمن  أن  لها  ممكن 
إنشاء  مع  للنفط  استراتيجية  مخازن 
مصاٍف مشتركة لتكرير النفط الخام 
والعديد من المصانع كالبتروكيميائية. 
ــر فــرص  ــ ــة بــمــكــان ذك ــي ــن األهــم ومــ
للبلدين على  السياحي  القطاع  تعزيز 
المستوى اإلقليمي والدولي، على سبيل 
المثال تتميز سلطنة ُعمان بالسياحة 
الجيولوجية على المستوى الدولي، مع 
والمناطق  اآلثــار  من  للكثير  امتالكها 
الجغرافية المتنوعة وبعض الصناعات 
واألطعمة الشعبية الُعمانية، مع سلوك 
شعبي يتميز باالحترام والبساطة نحو 

اآلخرين. 
السياسية  ــعــاد  األب فكل  حقيقًة، 
واالجتماعية  والتشريعية  والجغرافية 
والبشرية  المالية  الــقــوة  تــوفــر  مــع 
ــاون الــعــلــمــي والــمــعــرفــي  ــ ــع ــ ــت ــ وال
تمهد  الــبــلــديــن،  بين  والتكنولوجي 
حلقات  فــي  الــعــالقــات  تطوير  نحو 
المتعددة  الــمــتــبــادل،  االعــتــمــاد  مــن 
يجعل  والــذي  وأبوظبي،  مسقط  بين 
والدولي  واإلقليمي  الداخلي  األمــن 
لذا  وتكامل،  وتأثر  تداخل  في  لهما 
عهُدنا نحن شعبْي البلدين »اإلمارات 
في  متمثلة  القيادة  بحكمة  وُعــمــان« 
آل  طــارق  بن  هيثم  السلطان  جاللة 
بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  ُعمان  سلطان  سعيد 
زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه اهلل، أنها ستعمل على 
تكامل الرؤية األمنية المشتركة بين البلدين في ظل تعزيز 
ومواجهة  العربية  والجزيرة  الخليج  منطقة  واستقرار  أمن 
الرفاه  وتحقيق  والدولية  اإلقليمية  والقضايا  التحديات 

والتطور للشعبين الشقيقين.
ختاماً، لو سألتموني أن أحّدد لكم بكلمة واحدة العالقات 
اإلماراتية الُعمانية لقلت بصوت مسموع وعاٍل إنها »ُمحّصنة« 

ضد التقلبات والمتغيرات اإلقليمية والدولية.

* كاتب ومحلل سياسي

صدقت  فال  خصمَك  تُنصف  لم  إذا 
ضد  التعبئة  انتهت  ومــقــال.  بحديث 
النظام السابق بتداعيه )٢٠٠٣/٤/٩(، 
فلم تبق جدوى لنسف كّل ما قام به. 
التسقيط  إلى  تحتاج  المعارضة  نعم، 
ــدأة الــنــفــوس،  ــ ــكــن بــعــد ه فــقــط، ول
المعارضة  على  نزلت  التي  والنعمة 
ذي  كّل  إعطاء  ِمن  بد  ال  اإلسالمية، 
حٍق حّقه، قدحاً أو مدحاً. تلك مقدمة 
»كهرمانة  نصب  رمزية  عن  للحديث 
طوفان  زمن  في  َحــراِمــي«،  واألربعين 

االختالس. 
لطة  الُسّ عــلــى  الــبــعــث  تغلب  بــعــد 
ضد  حـــرب  ُشــنــت   )1968/7/17(
التَّحقيق  لــجــان  كــانــت  االخـــتـــالس، 
وَمن  والمحاسبين،  المديرين  تفاجئ 
ذلك  حــاالً. جرى  يُعتقل  تورطه  يثبت 

بنواحي الِعراق كافة. 
نُصٍب  تشييد  وراء  كان  أرجحه،  ما 
تلك  حــرامــي«،  واألربعين  لـ»كهرمانة 
 )1969( فيها  العمل  ُدشــن  الحملة. 
الِعراقّي  النَّحات  وأُنجز )1971(، بيد 
محمد غني حكمت )ت: 2011(. تقف 
)كهرمانة(  مرجانة  بابا  علي  زوجــة 
فوق الخوابي تملؤها ماًء. أما مناسبة 
طالما  ــذي  الـ الــنُّــصــب،  عــن  الكتابة 
تحطيمه  كهرمانة،  بساحة  شاهدناه 

العمال  عيد  عشية   ،)٢٠٢٢/٥/١( رباعي  دفع  بالندكروز 
العالمي. 

فظهرت  الخوابي،  بعينيات جفت  الَسّ منتصف  في  أتذكر 
ظهور  بداللته:  عميق  بكاريكاتور  عب«  الَشّ »طريق  صحيفة 
سام وقتها  رؤوس اللُصوص ِمن أفواه الخوابي. فهل قصد الَرّ
اللُصوصية أم الماء؟ حينها لم تكن اللُّصوصية ظاهرة، لكن 

عبَيّة.  الماء كان ينقطع عن أحياء بغداد الَشّ
جسد النُّصب حكاية علي بابا، وهو ما أُضيف لـ»ألف ليلة 
وليلة«، فبعض النسخ القديمة جاءت خاليًة منه، الكنز الذي 
عثر عليه الَحطاب علي بابا مصادفة. عندما شاهد لصوصاً 
أمام كهٍف مغلق بصخرٍة، يقولون: »افتح يا سمسم«، فأزيحت، 
خرجوا  ثم  الكهف،  داخــل  سرقوها  التي  الكنوز  ووضــعــوا 

اقترب  ابتعدوا،  ولما  نفسها،  بالعبارة 
يا  »افتح  وقــال:  الكهف  ِمن  الحطاب 
سمسم« فدخل ونقل ِمن الكنوز، وخرج 

بالعبارة نفسها. 
أخيه  بثروة  علماً  بابا  قاسم  أخــذ 
وذهــب،  منه،  الّسر  ففهم  المفاجئة، 
جمع  وبعد  سمسم«،  يا  »افتح  وقــال: 
العبارة،  نسي  الكهف  ِمــن  جمعه  مــا 
علي  جاء  قتلوه.  اللُّصوص  عاد  ولما 
بابا ووجد أخاه مقتوالً داخل الكهف، 

فحمله ودفنه. 
بعدها أخذ اللُصوص يبحثون عَمن 
فتعرفوا  يقتلوه،  كي  قريب،  له  مــات 
على دار علي بابا، فجاء رئيسهم بهيئة 
تاجر زيت، تحمل قافلته أربعين خابية 
ِمْن علي  العراقَيّة(، وطلب  )البستوكة 
مع  ــدة،  واحـ ليلًة  عنده  المكوث  بابا 
األربــعــون  عصابته  وكــانــت  بضاعته، 
مختبئين في الخوابي، إال أَنّ كهرمانة 
شعرت بالحيلة، فمألت الخوابي زيتاً 
أمر  فانتهى  عليهم،  وأغلقتها  ساخناً، 
الَحطاب  ليصبح  حرامياً،  األربعين 
ثرياً بعبارة »افتح يا سمسم« )ألف ليلة 

وليلة(. 
ــذاك-  ــ ــنَُــصــب لــنــا -آن ــم يــمــّثــل ال ل
فاشية  تحول  بعد  لكنَّه  جماله،  سوى 
االختالس، عندما أخذ الجميع يتعامل 
تعرف  ال  ممن  حتى  المالك«،  بـ»مجهول  العام  المال  مع 
عنوانه  لزمن  رمــزاً،  النَُصب  صار  المقولة،  هذه  مذاهبهم 
)ت:  مــرداس  بن  العباس  بن  أنــس  وللصحابّي  االخــتــالس، 
الَخْرُق  اتسع  ُخلًّة/  الَيوَم وال  نََسَب  »ال  18هـ(، وقيل لجده: 
اِقِع/ كالثَّوِب إْذ أَنهَج فيه البلى/ أعَيا على ِذي الِحيلِة  على الَرّ
اِنِع )ابن عقيل، شرح ألفية ابن مالك(. أقول: لم نتوهم  الَصّ
الِعراق،  خزائن  كهف  بمفتاح  أمسكوا  الذين  إَنّ  قلنا:  إذا 
وأهدوها ألحدث وأخبث مستعمر، ال يعتبرون عبارة »افتح 
يا سمسم« حكاية، بل حقيقًة يعيشونها، كلما فكروا بما كانوا 

عليه، وما آل الحال بهم إليه.

كل األبعاد السياسية 
والجغرافية مع توفر 

القوة المالية والبشرية 
والتعاون العلمي والمعرفي 

والتكنولوجي بين البلدين، تمهد 
نحو تطوير العالقات في حلقات 
من االعتماد المتبادل، المتعددة 

بين مسقط وأبوظبي

 الذين أمسكوا بمفتاح كهف
خزائن الِعراق، وأهدوها

ألحدث وأخبث مستعمر، 
ال يعتبرون عبارة »افتح يا 

سمسم« حكاية، بل حقيقًة 
يعيشونها، كلما فكروا بما 

كانوا عليه، وما آل الحال
بهم إليه

»َكهرمانة واألربعين َحراِمي«.. الرمزية!هنا صوت العالقات اإلماراتية الُعمانية

رشيد الخيُّون*حميد المنصوري*

عبدالله السيد الهاشمي* 

* كاتب عراقي

* لواء ركن طيار متقاعد



رغم توافر الكهرباء لألغلبية العظمى 
من سكان األرض، يَبُرز تحديان مهّمان 
يحتاج  جانب  فمن  قلياًل،  متناقضان 
العالم إلى طاقة كهربائية أكثر لتنامي 
شخص  مليار  نحو  ولــوجــود  حاجاته، 
بأيسر  االستفادة  يستطيعون  ال  ن  ممَّ
ز  ويتركَّ الكهربائية،  الطاقة  من  الطرق 
أغلبهم في القارة األفريقية، والمناطق 
النائية، ومناطق النزاع المختلفة. ومن 
الدولية  الوكالة  بحسب  آخــر،  جانب 
الكهربائية  الطاقة  إنتاج  يَُعّد  للطاقة، 
المناطق  في  للتدفئة  الالزمة  والطاقة 
النــبــعــاثــات  األول  الــمــصــدر  ــاردة  ــبـ الـ
تتسّبب  التي  بالبيئة  الضارة  الــغــازات 

بظاهرة االحتباس الحراري.
وقد أظهرت دراسة لشركة »بريتيش 
بتروليوم«، في عام 2020، أن نحو 60 في 
المئة من إنتاج الطاقة الكهربائية عالمّياً 
يعتمد على مصادر كربونية تنبعث من 
حرقها غازات ضارة بالبيئة، وال سيَّما 
ثاني أكسيد الكربون. وتفصياًل نجد في 
الدراسة أن نحو 37 في المئة من إنتاج 
الطاقة الكهربائية عالمّياً ناتج من حرق 
الفحم، يليه 23 في المئة من حرق الغاز 
الطبيعي. أما المصادر غير الكربونية 
للطاقة الكهربائية عالمّياً، فكان توزيعها 
المئة كهرومائية، و10  كاآلتي: 16 في 
في المئة من المفاعالت النووية، و10 
بمصادر  يُــعــَرف  لما  فقط  المئة  فــي 
الطاقة المتجّددة، مثل األلواح الشمسية 

وطاقة الرياح.
وِلحّل المعضلة المتمثلة في الحاجة 

ــر، وتقليل  ــث أك إلـــى طــاقــة كــهــربــائــيــة 
انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة، تبذل 
الدول حول العالم جهوداً حثيثة لتنويع 
مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، وتقليل 
ومن  كربونية.  مصادر  على  اعتمادها 
المجال  هــذا  في  نجاحاً  الـــدول  أكثر 
الدول اإلسكندنافية، مثل النرويج التي 
أنتجت في عام 2021 نحو 91 في المئة 
الكهربائية،  الطاقة  مــن  حاجتها  مــن 
ــرا-وات  ــي ت  140 مــن  بأكثر  الــمــقــّدرة 

ساعة، من مصادر كهرومائية.
العربية  اإلمــــــارات  ــة  ــ دول فــي  ــا  أمـ
ــقــد وضـــعـــت الــجــهــات  الــمــتــحــدة، ف
والبنية  الطاقة  وزارة  مثل  المسؤولة، 
لتنويع  مستقبلية  خــطــطــاً  التحتية، 
وتقليص  الكهربائية،  الطاقة  مصادر 
الكربونية  الــمــصــادر  على  االعــتــمــاد 

ــدأت هـــذه الجهود  ــاً. وقـــد بـ تــدريــجــّي
تعطي ثمارها فعاًل، فبعد أن كان الغاز 
والوحيد  األساسي  المصدر  الطبيعي 
السنوات،  عشرات  الكهربائية  للطاقة 
تمّكنت الدولة من إنتاج ما يقارب 5 في 
المئة من حاجتها من الطاقة الكهربائية 
 131 بنحو  رة  الــمــقــدَّ  ،2020 عــام  فــي 
تيرا-وات ساعة، من المفاعالت النووية 
النسبة في  وهــذه  الشمسية.  واأللــواح 
تزايد مستمر، والهدف هو الوصول إلى 
إنتاج نحو 50 في المئة من حاجة الدولة 
من الطاقة الكهربائية من مصادر غير 
وبالتوازي   .2050 عام  بحلول  كربونية 
تَستثمر دولة اإلمارات كثيراً في بحوث 
أكثر  حلول  إليجاد  المتجددة  الطاقة 
كفاءًة من التكنولوجيا الموجودة حالّياً. 
النشيطة  المراكز  على  األمثلة  ومــن 
بن  محمد  مجمع  الــمــجــال  هـــذا  فــي 
الشمسية،  للطاقة  مكتوم  آل  راشـــد 
وجامعة خليفة، وشركة أبوظبي لطاقة 

المستقبل )مصدر(.
أكثر من  لقد حلم نيكوال تسال منذ 
الكهربائية،  الطاقة  تُضيئه  بعالم  قرن 
البشرية،  لنهضة  أســاس  حجر  وتكون 
يجب  كابوساً،  الحلم  يتحوَّل  ال  وحتى 
اهــم من  الــدَّ الخطر  التغافل عن  عــدم 
ــحــراري،  اء ظــاهــرة االحــتــبــاس ال ــرَّ جــ
على  التدريجي  االعتماد  زيادة  وتنبغي 
مصادر صديقة للبيئة في إنتاج الطاقة 
الكهربائية، ما يتطلّب زيادة االستثمار 
في هذا المجال، ودعم البحوث العلمية 

ذات الصلة بالطاقة النظيفة.

وعلى الرغم من الفرص الالمحدودة 
فــي هــذا الــمــجــال، فــإن ثمة تحديات 
ة تقف في طريقه، وال سيَّما عندما  عدَّ
إنترنت  بــيــانــات  بجعل  األمـــر  يتعلق 
األشياء تصل من المستشعرات بطريقة 
مفهومة، فتحتاج المؤسسات إلى ضمان 
وقراءتها  البيانات  تلك  نقل  إمكانية 
بطريقة ال تعطل األجهزة نفسها، مثل 
كما  المفتوحة،  الــواجــهــات  استخدام 
يجب على المؤسسات توصيل عدد من 
بأجهزة  المتجانسة  القديمة  األنظمة 
تتواصل  إذ  الحديثة،  األشياء  إنترنت 
الحاضر  الوقت  في  القديمة  األنظمة 
بطرق ال تَُعد وال تُحَصى. ونتيجة لذلك 
االتــصــاالت في  تنظيم  أصــدرت هيئة 
دولة اإلمــارات العربية المتحدة أخيراً 
سياسات تنظيمية جديدة أطلقت عليها 
و»إجــراءات  األشياء«،  إنترنت  »سياسة 
إنترنت  عمل  و»إطار  األشياء«،  إنترنت 
األشياء«، وتهدف من خاللها إلى تطوير 
بطريقة  وتنظيمها  ــاء  األشــي إنــتــرنــت 
قة ومتماسكة وآمنة، وترسيخ مكانة  منسَّ
دولة اإلمارات بصفتها رائدة عالمّياً في 

السياسات  المجال، فتطبيق هذه  هذا 
التحديات  مع  التعامل  على  سيساعد 
التي قد تُؤّخر تطور إنترنت األشياء في 
يكون  قد  ذلك  أن  إلى  إضافًة  الدولة، 
الحل األمثل للتطوير، إذ تتيح شبكات 
التطبيقات توصيل البيانات والتطبيقات 
دون  من  بسالسة  وإخراجها  واألجهزة 
تأثيرات ضارة في األجهزة األخرى أو 

عمليات نقل البيانات.
ــحــت واجـــهـــات بــرمــجــة  ــقــد أصــب ل
ــاً يُــمــّكــن  ــاســّي ــي الــتــطــبــيــقــات أمـــــراً ق
ويمّهد  شبكاتها،  بناء  من  المؤسسات 
األشــيــاء.  إنترنت  ظهور  إلــى  الطريق 
ويمكن أن تستحدث المؤسسات مصادر 
تحقيق  طريق  عن  لــإيــرادات  جديدة 
دخل من األجهزة، إلى جانب استخدام 
األشياء  إنترنت  عمل  وإطــار  سياسات 
معاً للكشف عن أجهزة إنترنت األشياء 

وبياناتها بطريقة موّحدة.
ــاًء عــلــى ذلــــك، فــإنــنــي أتــقــدم  ــنـ وبـ
الحبيبة،  دولتي  إلى  واالمتنان  بالشكر 
تتفانى في دعم  التي  دولــة اإلمـــارات، 
في  المرأة  وتمكين  والتوجيه،  التعليم 
مجاالت  سيَّما  وال  الــمــجــاالت،  شتى 
بها  تــمــيــزت  الــتــي  الــحــديــثــة  التقنية 
الداعم  هي  فدولتي  اإلماراتية،  المرأة 
والحافز  تعليمي،  لمسيرة  األســاســي 
تدفعني  التي  إنجازاتي  وراء  الحقيقي 
إلى رد الجميل لها بإعالء مكانتها في 
مجال التطور التكنولوجي الذي يشهده 

العالم.

ونجد أيضاً مراكز بحثية جديدة 
ينتظرها مستقبل واعد، وال سيَّما 
في البحوث التطبيقية، مثل مجمع 
والتكنولوجيا  للبحوث  الــشــارقــة 
واالبتكار، ومركز الفجيرة للبحوث، 
كما  للمستقبل،  ــي  دب ومختبرات 
متخصصة  بــحــثــيــة  مـــراكـــز  نــجــد 
ــدرج تــحــت مــظــلــة الــجــامــعــات،  ــن ت
وهذه المراكز في ازدياد بجامعات 
الدولة الرائدة، مثل جامعة خليفة، 
وجامعة اإلمارات العربية المتحدة، 

والجامعة األميركية في الشارقة.
البحثية  الــمــبــادرات  ذكــر  ويجب 
المتميزة التي أطلقتها مراكز بحثية 
ة، مثل مبادرة »مفّكرو اإلمارات«  عدَّ
ــي مــركــز اإلمـــــارات لــلــدراســات  ف
وبرنامج  االستراتيجية،  والبحوث 
ــقــه مــركــز  »الـــبـــاحـــث« الــــذي أطــل
الــتــابــع لهيئة  الــبــحــوث والــتــطــويــر 

كهرباء ومياه دبي.
وألننا نؤمن بالصدارة دوماً -كما 
فإننا  الرشيدة-  قيادتنا  من  تعلّمنا 
نفعل  أن  نستطيع  ماذا  هنا:  نسأل 

لتطوير حركة البحث العلمي أكثر؟ 
الجواب ببساطة هو توحيد الجهود، 
المفيد وجود مظلّة  إذ سيكون من 
العلمي  الــبــحــث  ــل جــهــود  ك تــضــم 
ــواء على  ــز الــبــحــثــيــة، ســ ــراك ــم وال

صعيد المختبرات، أو الموضوعات 
البحثية، أو الكوادر البشرية.

سنوي  مؤتمر  إطــالق  يكون  وقد 
لمناقشة  السنوي  »المؤتمر  بعنوان 
جهود البحث العلمي في اإلمارات« 
بداية طّيبة، وبوابة للتعاون العلمي 
البحثية  الــمــراكــز  بين  المشترك 
)األكاديمية أو الصناعية(، وسيوفر 
ذلك -بال شك- مصروفات البحث 
الــعــلــمــي مـــن خـــالل الــمــخــتــبــرات 
البحث  حركة  فــتــزداد  المشتركة، 
معها  ويـــزداد  التطبيقي،  العلمي 
ــتـــراع وحــقــوق  ــراءات االخـ ــ عـــدد بـ
للتكنولوجيا  الــفــكــريــة  الــمــلــكــيــة 
والـــشـــركـــات الـــنـــاشـــئـــة، بــجــانــب 
الــمــنــشــورات الــعــلــمــيــة، مــا يسهم 
بدولة  المعرفة  اقتصاد  دعــم  في 
توحيد  نستطيع  كــمــا  اإلمـــــارات. 
طريق  عــن  العلمي  البحث  جهود 
الــعــضــويــة الــمــؤســســيــة لــلــمــراكــز 
المجالس  مظلة  تــحــت  البحثية 
مجلس  مثل  التشريعية،  البحثية 

اإلمارات للبحث والتطوير.

فحص  أن  الـــبـــاحـــثـــون  ــع  ــ ــوقَّ ــ وت
الــســكــان لــتــحــديــد األفــــراد الــذيــن 
لديهم متغيِّرات جينية ذات مخاطر 
بطريقة  ممكًنا  يكون  ســوف  عالية 
ــوالدة؛  ــ ال حــديــثــي  لفحص  مماثلة 
معاناة  تقليل  فــي  يسهم  ســوف  مــا 
ــاض  ــخــف ــه، وان ــ ــرت الـــمـــريـــض وأســ
التكلفتين  فــي  ــعــامــة  ال الــنــفــقــات 
للمرض؛  واالقتصادية  االجتماعية 
الحكومات  من  كثير  ــادرت  ب ولهذا 
منذ عام 2015 إلى إنشاء مبادرات 
البحوث  لدعم  وطنية  ومشروعات 
لتحويل  الحيوية؛  والجزيئية  الطبية 
اآلمال المعقودة على الطب الدقيق 
غم من ذلك؛ فقد  إلى حقيقة. وبالرَّ
أثارت مبادرة الطب الدقيق مخاوف 
بــشــأن انــتــهــاك الــخــصــوصــيــة بين 
اإلعــالم في بعض  األفــراد ووسائل 

المجتمعات.
يمثلون  والجمهور  المرضى  وألن 
أن  فيُعتَقد  الدقيق؛  للطب  أولوية 
عائًقا  تمثل  ســوف  المخاوف  هــذه 
ة  المرجوَّ اآلمال  تحقيق  أمام  كبيًرا 
من هذا الطب. ويكمن دور الجهات 
التي  البرامج  توفير  في  المنّظمة 
تــهــدف إلـــى رفــــع  درجــــة الــوعــي 
والفهم، وتعزيز الثقة بالطب الدقيق 
إذ  والمرضى؛  المجتمع  أفراد  لدى 
الــمــرضــى في  ــخــراط  ان ــة  إن درجـ
مدى  على  ستعتمد  الطبية  البحوث 
فهمهم المعلومات الصحية الخاصة 
للفحص  عة  المتوقَّ والنتائج  بــهــم، 

والعالج.
 ومن جانٍب آخر تواجه منظمات 
نوع  مــن  صعوبة  الطبية  الــبــحــوث 
الجمهور،  اهتمام  جــذب  فــي  آخــر 
جمع  في  للمشاركة  ثقتهم  وتعزيز 
البحثية  ـــة  األدل لتكوين  الــبــيــانــات 
الالزمة للطب الدقيق. ولذلك وجب 
التعاون  والباحثين  ــاء  األطــب على 
المستنيرة؛  الموافقة  عملية  فــي 
ــى مخاوف  مــن خــالل االســتــمــاع إل
المعلومات  وتــقــديــم  المتطوعين، 

حماية  عــلــى  والـــحـــرص  الــكــافــيــة، 
أنهم  وتأكيد  البيانات،  خصوصية 
إنشاء  على  األساسي  ز  المحفِّ هم 

الطب الدقيق.
التعاون  يُــَعــدُّ  إلــى ذلــك  وإضــافــًة 
فـــي مـــجـــال الـــبـــحـــوث، ومــشــاركــة 
في  الصحية  والمراكز  القطاعات 
إلنتاج  منه  ــدَّ  ب ال  ــًرا  أمـ الــبــيــانــات، 
البراهين واألدلة في الطب الدقيق؛ 
-فــي  للمتطوعين  ينبغي  ــك  ــذل ول
الحصول  الموافقة-  عملية  أثــنــاء 
أهمية  عن  الكافية  المعلومات  على 
الشخصية،  معلوماتهم  مشاركتهم 
ونــتــائــج فــحــوصــهــم، وتــبــادلــهــا مع 
المستوى  على  الصلة  ذات  الجهات 

الشخصي، لمصلحة المجتمع. 
غم من العقبات التي ُذِكرت؛  وبالرَّ
المقبلة  السنوات  في  نشهد  فسوف 
الجزيئية  التكنولوجيا  ر  تــطــوُّ مــع 
الضخمة،  والمعلومات  الحيوية، 
عــصــًرا مــمــلــوًءا بــاالكــتــشــافــات؛ إذ 
ستؤدي العديد من منصات اكتشاف 
ر  التبصُّ مــن  مــزيــد  إلـــى  الــجــيــنــوم 
األمـــراض؛  بمسبِّبات  يتعلق  فيما 
العالج  من  المزيد  إلى  سيؤدي  ما 
وسيبقى  ــهــَدف؛  ــمــســت ال ــردي  ــفـ الـ
التعقيدات  فكَّ  هو  األكبر  التحدي 
الضخمة  بــالــمــعــلــومــات  المتعلقة 
االكتشافات  هذه  عن  ستنجم  التي 
العلمية، ووضع قواعد ثابتة لتوجيه 
الرعاية  فــي  ــقــرار  ال صنع  عملية 

الصحية.

الطاقة الكهربائية واالحتباس الحراري

البحث العلمي في دولة اإلماراتاإلمارات في الطريق الصحيح إلى عالم إنترنت األشياء

 التحديات في عصر الطب الدقيق

انطالقًا من مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، يقدم مشروع »مفكرو اإلمارات«، منذ تدشينه في 4 يناير 2022 النتاجات المعرفية والجهود البحثية 

لألكاديميين والخبراء والباحثين اإلماراتيين في منصة واحدة، ويتيح للمجتمع فرصًا أكبر لالستفادة منها في المجاالت كافة. وعبر صحيفة »االتحاد«، ومن خالل 

هذه  النافذة الشهرية يقدم المشروع إطاللة متجددة على مساهمات أعضاء »مفكرو اإلمارات« بما يضمن تفعيل دور ورسالة نخبة األكاديميين والخبراء خدمًة 

لمجتمعنا وتعزيرًا لمسيرة التنمية المستدامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 المصادر غير الكربونية 
للطاقة الكهربائية 

عالمّيًا: 16 في المئة 
كهرومائية، و10 في 
المئة من المفاعالت 

النووية، و10 في 
المئة فقط لما ُيعَرف 

بمصادر الطاقة 
المتجّددة

اإلمارات تتفانى في 
دعم التعليم والتوجيه، 

وتمكين المرأة في 
شتى المجاالت، وال 

ما مجاالت التقنية  سيَّ
الحديثة التي تميزت 
بها المرأة اإلماراتية

من المفيد وجود 
مظّلة تضم كل 

جهود البحث العلمي 
والمراكز البحثية، 
سواء على صعيد 

المختبرات، أو 
الموضوعات البحثية، 

أو الكوادر البشرية

 منظمات البحوث 
الطبية تواجه صعوبة 

في جذب اهتمام 
الجمهور، وتعزيز 

ثقتهم للمشاركة 
في جمع البيانات 

لتكوين األدلة 
البحثية الالزمة 
للطب الدقيق 
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أّثرت جائحة كوفيد- 19 في تسريع خطط التحول الرقمي 

للشركات، ولكْن على الرغم من ذلك، فإننا نجد غالبًا أن أقسام 

تكنولوجيا المعلومات ال ُتؤَخذ بالحسبان في قرارات التحول 

الرقمي، في حين ُتَعّد »إنترنت األشياء« )IoT( تقنّية تحويلّية 

رائدة تعمل على دمج التقنّيات األخرى والبروتوكوالت واألجهزة، 

مثل المستشعرات الالسلكّية الحديثة القابلة لالرتداء أو الزراعة.

وُتغّير إنترنت األشياء جميع جوانب الحياة اليومّية، وخاصة 

التطبيقات الحديثة في مجال الرعاية الصحّية الرقمّية، إضافًة 

ة من األجهزة وبروتوكوالت االتصال  إلى أنها تتضمن أنواعًا عدَّ

والخدمات، ويمكن َعّد هذا التنوع في إنترنت األشياء سيفًا ذا 

حدين، إذ إنه يوّفر الراحة للمستخدمين، ولكنه قد يؤدي إلى 

كثير من التهديدات والهجمات األمنية. 

ة أنه بحلول عام 2025 سيكون هناك 75.4  وذكرت تقارير عدَّ

مليار جهاز متصل قيد االستخدام، إضافًة إلى توجه نصف قادة 

تكنولوجيا المعلومات إلى االستثمار في إنترنت األشياء، ففي 

ع أن يرتفع حجم اإلنفاق  دولة اإلمارات العربية المتحدة يُتوقَّ

على إنترنت األشياء بحلول عام 2023 إلى نحو 5.14 مليار درهم 

)1.4 مليار دوالر( وفق دراسة لمؤسسة األبحاث واالستشارات 

التكنولوجية العالمية )IDC(، ما يدّل على أن دولة اإلمارات في 

الطريق الصحيح لتطوير التكنولوجيا واستخدامها في تحسين 

الخدمات المقدمة.

وبالنظر إلى الشركات على وجه الخصوص، نجد أن تطوير 

تكنولوجيا إنترنت األشياء قد يفتح عالمًا جديدًا من الفرص 

لنقل البيانات القّيمة التي تجعل الشركات أكثر كفاءة وإنتاجية، 

كما قد يساعدها على فهم عمالئها فهمًا أفضل. 

بفضل رؤية الحكومة الرشيدة لدولة اإلمارات العربية المتحدة، 

تطّورت منظومة البحث العلمي كثيرًا في األعوام األخيرة 

ة، فمثاًل من الناحية التشريعية ُتوَجد مؤسسات  من نواٍح عدَّ

مختصة في مجال التشريعات والحوكمة البحثية، مثل مجلس 

أبحاث التكنولوجيا المتطورة في إمارة أبوظبي الذي أُّسس 

في عام 2020، ومجلس اإلمارات للبحث والتطوير، على 

المستوى االتحادي، في عام 2021.

ومن الناحية البحثية العمليَّة، نجد أعداد المراكز البحثية 

المستقلة التي ترّكز على البحث العلمي، في ازدياد بكل 

ة مراكز بحثية ذات منتوج علمي عالي  إمارات الدولة، فثمَّ

المستوى، مثل معهد االبتكار التكنولوجي، ومركز البحوث 

والتطوير - هيئة كهرباء ومياه دبي.

ز الطب الدقيق، المعروف أيًضا بالطب الشخصي،  يركِّ

الة،  على تحديد األساليب الطبية الوقائية والعالجية الفعَّ

عها، بناًء على العوامل الجينية والبيئية، ونمط الحياة  وتوقُّ

عات الجينية  غم من أن تفسير بعض التنوُّ لدى المريض. وبالرَّ

ذات الصلة اإلكلينيكية ال يزال يمثل تحدًيا؛ فقد شملت 

االختبارات الجينومية في الممارسات العملية الحالية: تحليل 

تأثُّر جينوم الورم بالعالج المستهَدف، والفحص غير الجراحي 

قبل الوالدة، واالختبارات الجينية للطفولة واالضطرابات 

النادرة، التي قد يؤدي التأخر في تشخيصها إلى أضرار ال 

يمكن تداركها في مراحل الحقة؛ وحتى اآلن يمثُل فحص 

حديثي الوالدة بحًثا عن حاالت وراثية يمكن عالجها أنجَح 

تطبيق جيني بشري في الصحة العامة.

في عام 1899 طرح نيكوال تسال، أحد أشهر علماء الهندسة 

ه كثيرون األب الروحي للهندسة الكهربائية، فكرة  وَمن َيُعدُّ

إيصال الكهرباء إلى كل بقعة من بقاع األرض باستخدام فكرة 

مبتَكرة تعتمد على استخدام قاع األرض ُموِصاًل للكهرباء. 

وبرغم الحماسة التي أبداها تسال، واستعداد رجال أعمال من 

أشهرهم جيه بيه مورجان لالستثمار في المشروع، فإن الفكرة 

لم يُكَتب لها النجاح.

وبعد مرور أكثر من قرن على فكرة تسال أصبحت القدرة على 

الوصول إلى مصادر الطاقة الكهربائية واستخدامها من أهم 

المعايير التي يمكن بها تقييم القوة االقتصادية واالستقرار 

االجتماعي ألي دولة في العالم. ومع استمرار جهود العلماء 

والمهندسين حول العالم، يوشك حلم ربط كل بقعة مأهولة 

ل حقيقًة. على سطح األرض بالطاقة الكهربائية أن يتحوَّ

وبحسب إحصائية البنك الدولي لعام 2020، فقد وصلت نسبة 

الذين تصل إليهم الطاقة الكهربائية حول العالم إلى نحو 87 

في المئة من مجمل سكان األرض، وهو تزايد ملحوظ إذا ما 

فت اإلحصائية »توافر  ُقورن بنسبة 70 في المئة عام 1990. وعرَّ

الطاقة الكهربائية« للمنزل الواحد بأنه »وجود مصدر للكهرباء 

َيُمد المنزل بما يلزم إلنارته، ولشحن هاتف محمول واحد أربع 

ساعات يومّيًا«، وهو تعريف متساهل بعض الشيء.





42
www.alittihad.ae

األربعاء 2 ربيع األول 1444هـ الموافـق 28 سبتمبر 2022مثقافة

صقر بن سعود املعال يفتتح معرض »بعدسة فنان«

لغة الضاد تتفوق يف املحورين اإلبداعي والثقايف

سفارة الدولة في واشنطن تنظم معرض »فنون معاصرة من اإلمارات«

نظمته وزارة الثقافة والشباب

»مؤشر اللغة العربية« في أبوظبي:

أم القيوين )وام( 

المعال،  راشد  بن  بن سعود  الشيخ صقر  افتتح 
رئيس دائرة الحكومة الذكية رئيس اللجنة التنفيذية 
أمس،  المستدام،  األزرق  االقتصاد  الستراتيجية 
الثقافة والشباب في  المعرض الذي نظمته وزارة 
مقر المركز االبداعي بأم القيوين للمصورة الشابة 
فنان«،  »بعدسة  السويدي تحت شعار  مريم سيف 
الشابة  للمواهب  الـــوزارة  رعاية  إطــار  في  وذلــك 
طاقاتهم  ودعـــم  لديها  العاملين  الموظفين  مــن 
صقر  الشيخ  واطلع  تعزيزها.  و  مهاراتهم  وصقل 

قدمتها  فوتوغرافية  صورة   30 على  الحضور  مع 
من  متنوعة  لقطاٍت  عبر  السويدي  مريم  الفنانة 
التقطتها  ــة،  ــدول ال فــي  الطبيعية  البيئة  مناظر 
أساليب  استخدام  على  فيها  معتمدة  كاميرتها 

وتنسيقات تصوير مختلفة ومنوعة لإلضاءة.
 وأعرب الشيخ صقر بن سعود المعال عن إعجابه 
الثقافة  وزارة  جهود  وثّمن  المعروضة،  بالصور 
لهم  والسماح  الشابة  المواهب  دعم  في  والشباب 
مواهبهم  واحتضان  وقدراتهم  إبداعاتهم  بإطالق 
تحتضنها  التي  والفعاليات  المبادرات  خالل  من 
وترعاها، بما ينعكس بصورة إيجابية على الشباب 

بها  والوصول  المهارات  تلك  تطوير  إلى  ويدفعهم 
إلى العالمية، مثنياً على المصورة مريم السويدي، 
البيئة  جــمــال  عدستها  خــالل  مــن  عكست  الــتــي 
تصوير  وأســالــيــب  متنوعة  بتنسيقات  الطبيعية 
الكشف  عيسى  محمد  االفتتاح  حضر  إبداعية. 
سرور  ومحمد  االتحادي،  الوطني  المجلس  عضو 
للمجلس  الــعــام  األمــيــن  بــأعــمــال  الــقــائــم  النقبي 
دائرة  مدير  الشامسي  سلطان  وخالد  التنفيذي، 
مركز  مدير  بوعصيبة  وعبداهلل  الذكية،  الحكومة 
في  المسؤولين  من  وعــدد  اإلبــداعــي،  القيوين  أم 

المؤسسات الحكومية، والمهتمين بالتصوير.

أبوظبي )االتحاد(

الثقافة  لدائرة  التابع  العربية،  للغة  أبوظبي  مركز  أعلن 
العربية«  اللغة  »مؤشر  دراسة  نتائج  أبوظبي،   - والسياحة 
المعرفة  مــجــاالت  فــي  عنها  العامة  االنطباعات  لتقييم 
والثقافة واإلبداع، ومدى استخدامها في الوسائط الرقمية 
وذلك  ــارة،  اإلم سكان  من  وبغيرها  بها  الناطقين  قبل  من 
ضمن دراسة مسحية دورية ألداء اللغة العربية في اإلمارة.

اثني عشر  استمر  ميداني  بحث  على  الدراسة  اعتمدت 
شهراً، من منتصف 2021 وحتى نهاية يونيو 2022، بمشاركة 
6.087 فرداً من مجتمع العاصمة، بعمر 18 عاماً فما فوق. 
اللغة  المركز تجاه تحقيق ريادة  المبادرة رؤية  وتدعم هذه 
والمعرفية،  واإلبــداعــيــة  الثقافية  المجاالت  في  العربية 
ورسالته في اإلسهام بالنهوض باللغة العربية، وقيادة جهود 
البحث والتطوير اللغوي ودعم اإلبداع، والتأليف والترجمة 

والنشر.
أهمها  المؤشرات،  عــدد من  إلــى  الــدراســة  وقــد خلصت 
»االنطباع العام عن العربية كلغة معرفة وثقافة وإبداع« عبر 
قياس آراء المشاركين عن عدد من التوصيفات لماهية اللغة 
ضمن عوامل المعرفة والثقافة واإلبداع. وخضعت البيانات 
المسجلة إلى تحليل إحصائي أظهر تصّدر العربية انطباعات 
اللغة  بجماليات  المرتبط  اإلبــداع  عامل  المشاركين، ضمن 
باإلنجليزية،  اإلبداعي مقارنة  بالمحتوى  ومدى استخدامها 
إضافة إلى تصدر العامل الثقافي المرتبط باإلرث التاريخي 
المعرفة  عامل  في  اإلنجليزية  تفّوقت  فيما  والــحــضــاري، 
المرتبط بمدى توفر المواد العلمية وانتشارها في األبحاث 

والعلوم.
للغة  أبوظبي  مركز  رئيس  تميم،  بن  علي  الدكتور  وقــال 
العربية: »إن المقارنة بين اللغتين العربية واإلنجليزية على 
مستوى المؤشر العام أظهرت مدى تقارب االنطباع عنهما، 
نظراً لتنوع التركيبة السكانية لمجتمع اإلمارة التي تحتضن 
جاليات من مختلف أنحاء العالم، غير أن نتائج اللغة العربية 
الفرعية لعوامل المؤشر المختلفة أثبتت تفوقها في مؤشري 

بالمؤشر  نسبياً  اإلنجليزية  تقّدمت  بينما  واإلبداع،  الثقافة 
المعرفي«.

وتناولت الدراسة أيضاً مدى فهم اللغة العربية البسيطة 
واستخدامها بين غير الناطقين بها في اإلمارة، والذي بلغت 

نسبته %26.7.
وأوضح الدكتور علي بن تميم: تسهم نتائج هذه الدراسة 
في تطوير مبادراتنا االستراتيجية الموجهة لغير الناطقين 
أطلقناه  الذي  العربية«  »نتكلم  برنامج  بينها  ومن  بالعربية، 
مطلع العام الجاري ويهدف لتوفير مواد رقمية لتعليم اللغة 
ارتفاع  إلــى  وأدى  بها.  الناطقين  لغير  المبّسطة  العربية 
البرنامج،  انطالق  منذ  عشرية  نقاط   3.4 إلــى  المؤشر 
بالعربية رغبة  الناطقين  المشاركين غير  وأبدى 64% من 

في تعلمها«.
ودعــم  العربية  اللغة  بنشر  اهتمامه  الــمــركــز  ويــولــي 
إلى  ــداع،  وإب وثقافة  علم  كلغة  وعالمياً  محلياً  انتشارها 
الرقمية  والتقنيات  العربي  المحتوى  إنتاج  تمكين  جانب 
تطويرها،  مجال  في  العلمية  البحوث  ودعم  الصلة،  ذات 
وذلك عن طريق برامج ومبادرات عديدة كمشروع »كلمة« 
النصوص  ترجمة  حركة  إحياء  إلى  يهدف  الذي  للترجمة 
األدبية والمعرفية إلى العربية، وإثراء المكتبة العربية في 

كافة فروع المعرفة.
المنح  برنامج  مؤخراً  المركز  أطلق  ذلــك،  على  وعــالوة 
تعزيزاً  العربية،  اللغة  مجال  في  نوعه  من  األول  البحثية 
والفكر،  الثقافة  مناحي  العلمي في مختلف  البحث  لجهود 
المركز  ودشن  وتأصيله.  العربي  التراث  لدراسة  وتشجيعاً 
أيضاً »مجلة المركز: مجلة الدراسات العربية« بالتعاون مع 

مؤسسة »بريل« في النصف األول من العام الجاري.
وعمل المركز أيضاً على استحداث معجم حديث رقمي 
والتطّور  للتوّسع  قابل  الفصحى،  العربية  اللغة  لمفردات 
العربية  اللغة  في  والمتجّددة  الحديثة  المصطلحات  يشمل 
العربية  اللغة  تطور  في  يسهم  معتمد  مرجع  إلى  للوصول 
التكنولوجي  الركب  ومواكبة  والثقافة  العلوم  مجاالت  في 

المتسارع عالمياً.

واشنطن دي سي )وام(

ُتعد  »بينما  عنوان  حتت  فنيًا  معرضًا  واشنطن  يف  الدولة  سفارة  تنظم 
 22 من  الفترة  خالل  وذلك  اإلمــارات«،  من  فنانات  ترويها  حكايات  القهوة: 
سبتمبر إلى 14 أكتوبر 2022. ويقام املعرض يف صالة فاثوم لعرض األعمال 
من   27 تقدمها  متنوعة  أعمال  على  ويشتمل  واشنطن،  بالعاصمة  الفنية 
الفنانات اإلماراتيات واملقيمات يف الدولة بالتنسيق من قبل منصة دروازة 

التجريبية للفنون يف أبوظبي. 
الدولة يف  نائبة رئيس بعثة  املناسبة، قالت شيماء حسني قرقاش  وبهذه 
واشنطن: »للفنون قدرة خاصة على ربط الناس والثقافات ببعضها بعضًا 
عن  تعبير  هي  إمنا  هنا  املعروضة  الفنية  واألعمال  خلفياتها،  تنوع  برغم 
لتنعكس  معًا  النساء  جتمع  التي  وامللتقيات  وباملساحات  باملرأة  االحتفاء 

إبداعًا ومناًء على مجتمعنا«. 
وتقديرًا  اإلمــاراتــيــة،  ــرأة  املـ بيوم  االحــتــفــاء  سياق  يف  املــعــرض  ويــأتــي 
يف  ــداع  واإلب الفنون  أمنــاط  مختلف  تطوير  يف  اجلليلة  املــرأة  إلسهامات 
املجالس على  النسائية يف  اللقاءات  املرأة ودور  الدولة، كما يعكس قدرات 

الكبير يف  التنوع  املعروضة  الراوبط االجتماعية. وتعكس األعمال  تعزيز 
بينهن  ومن  املشاركات،  الفنانات  تتناولها  التي  الفنية  واملواضيع  األساليب 
الرقمية  التقنية  باستخدام  أعمالها  تنفذ  التي  الصايغ  غــادة  الفنانة 
»ديجيتال«، وشيخة الكتبي املتخصصة يف الفن التركيبي. كما تشارك يف 
املتخصصتان  غيمونيت  بينيديكت  واآلنسة  مكي  جناة  الدكتورة  املعرض 
يف الرسم التجريدي واللتان جتسدان يف أعمالهما الفنية مفهوم التعاون 

االجتماعي. 
للفنون:  التجريبية  دروازة  منصة  من  الصايغ  منيرة  قالت  جانبها  ومن 
أي  لبناء  الركائز األساسية  املرأة باعتباره من  املعرض بدور  »يحتفي هذا 
أمة أو مجتمع، كما يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية التبادل الثقايف 

ونشاط املجتمع وتطوره«.
الساعة  من  أبوابه  يفتح  حيث  مجانًا  املعرض  دخول  أن  بالذكر  اجلدير   
و13   12 يومي  عدا  ما  يوميًا  مساًء  السادسة  وحتى  صباحًا  عشر  احلادية 
أكتوبر. وللحصول على معلومات إضافية حول املعرض يرجى االطالع على 

محتويات املوقع اإللكتروني التالي:
.https://www.uae-embassy.org/culture-outreach/exhibitions 

تفاصيل

اإلقصاء..
مقابل البقاء! 

حاولوا معي وضع صورة لشكل )االستهجان(. نعم فلنتوقع مالمح 
أو صوتاً  رائحة  لنتخيل  أو  ترى؟  يا  ستكون  كيف  المشاعر،  لهذه 
لها. حاول عزيزي القارئ أن ال تضع حدوداً لتصورك لشكل هذه 
تفيها  لن  فإنك  لها،  التخيلية  قدراتك  بلغت  ومهما  ألنه  المشاعر، 
)قبح(  كلمة  تكون  قد  لألسف،  نعم  قبحها.  درجة  توقع  في  حقها 
متلقيه،  على  االستهجان  فعل  انعكاس  لوصف  المفردات  أنسب 

وخصوصاً عندما يكون جماعياً.
الفعل  هذا  تأثير  الزمن  مر  على  البشرية  المجتمعات  أدركــت 
بسلوكيات  يقومون  قد  ممن  أفرادها  من  الكثير  على  الجماعي 
الفعل -تلطفاً-  تنافي ما اعتادته مجتمعاتهم. يسمى هذا  وأفعال 
شعور  وهــو  استهجان،  حقيقته  فــي  هــو  بينما  مجتمعياً؛  عائقاً 
االستنكار المشوب بالتقزز الذي قد تُبديه مجموعة ما معّبرة عن 

عدم موافقتها أو رفضها ألفعال بعينها.
التي  المعوقات،  أكبر  المادي هو  العائق  أن  الكثيرون  يعتقد  قد 
يمكن أن يواجهها اإلنسان خالل مسيرته في تحقيق أهدافه، ورغم 
العائق  قــوة  أمــام  شيئاً  يعد  ال  أنــه  إال  المهم،  دوره  على  تأكيدي 
االجتماعي. ويدرك ذلك جيداً أصحاب النجاحات المدوية والرواد 
بالذات  األخيرة  الفئة  هذه  كون  االجتماعي؛  التغيير  أصحاب  من 
تدرك تماماً قوة التيار الذي يواجهونه ومقدار التضحيات إلكمال 

مسيرتهم في طريق وصولهم إلى الهدف.
وعادة ما يبدي أي مجتمع قوة ضارية في مواجهة محاوالت تغيير 
قناعة أو تقليد تَرسخ فيه، ولقي استحسان أفراده -خصوصاً لو 
المجتمع  أن  والمثير  العقيدية-  قيمه  مع  التغيير  هذا  يتوافق  لم 
مسار  تغيير  محاولة  في  ضمني-  -باتفاق  ككل  أفــراده  سيتحرك 
هذا  ويتجلي  السرب.  عن  الخروج  نفسه  له  خولت  من  وترويض 
الرفض في ردود أفعال أفراده الناصحة تارة، المستنكرة والشاجبة 
تارات أخرى، والمقصية وهي أكثر رداته تطرفاً، وكذلك الهجومية 
أدوات  أهــم  إحــدى  ذلــك  ويعد  عنفاً.  أكثرها  في  ومــاديــاً  معنوياً 
أنه حق  رأيي  وفي  البقاء،  على  المجتمعات  تساعد  التي  الحماية 
طبيعي يجب استخدامه لضمان االستمرار، فأي مجتمعات تهاونت 

تجاه السلوكيات المخالفة لكيانها انهارت وذهبت أثراً بعد عين.
أحقية  تجاه  الخاص  رأيي  حول  بعضهم  على  األمر  يختلط  قد 
على  المجتمعات  بعض  تمارسه  قد  الــذي  الجماعي  االستهجان 
سلوك أفراد منها، غير أني سأختم مقالي بسؤال ما زلت أبحث له 
عن إجابة؛ هل يحق لنا كمجتمع يريد أن يستمر ويبقى أن نستخدم 

ذلك الوجه الزاجر في وجه سلوكيات فردية قد تهدد بقاءنا؟

السعد المنهالي

alsaadalmenhaly@gmail.com

صقر بن سعود المعال خالل افتتاح المعرض )وام(

»مجلس الفكر والمعرفة«
يناقش »ترنيمة عيد الميالد« 

هويدا الحسن )العين(

ناقش مجلس شما محمد للفكر والمعرفة رواية »ترنيمة عيد 
بحضور  ديكنز،  تشارلز  الشهير  البريطاني  للكاتب  الميالد« 
الشيخة د. شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، حيث بدأت الندوة 
بحديث الشيخة د. شما وتقديم تجربتها مع زيارتها لبيت تشارلز 
لندن، وأشارت إلى خصوصية تجربة  ديكنز خالل تواجدها في 

التعرف على المكان الذي شهد إبداعات الكاتب الشهير.
واستطردت بالحديث عن الرواية، قائلًة: منذ زمن بعيد قرأت 
قصته األشهر »قصة مدينتين«، التي تعتبر من 
الثورة  موضوع  المست  التي  الروايات  أفضل 
أوروبــا  عاشتها  التي  التغير  وفترة  الفرنسية 
تاريخها،  من  المفصلية  المرحلة  تلك  خالل 
واليوم أنتهي من قراءة »ترنيمة عيد الميالد« 
ألستعيد مذاق »قصة مدينتين« السردي الناعم 

والمتصاعد بحبكة إبداعية رائعة.
الميالد« هي  »ترنيمة عيد  رواية  وأضافت: 
ترنيمة لإلنسانية يقف فيها ديكنز من خالل 
على  سكروج  الرواية  في  الرئيسية  شخصيته 
الحد الفاصل بين الخير والشر داخل النفس 
البشرية، وهو يرسم لنا حقيقة أنه ليس هناك 
مطلق وال ثابت في قناعات ومفاهيم اإلنسان، 
الذي  التغير  مفهوم  عند  كثيراً  توقفت  وقــد 
يمكن أن يحدث في حياتنا، ولحظة التنوير التي تضيء لنا الرؤية، 
كما كانت مع زيارة روح مارلي ليمهد الطريق لبداية احتراق جدار 
الشر في نفس سكروج مع رحلة تطهير عبر زيارات األرواح الثالثة 
األخرى، لتزيح الغطاء عن الماضي، لتظهر قناعة سكروج الفردية 
التي جعلته يخسر حبيبته، فعاشت حياة سعيدة بصورة حقيقية، 

وعاش هو سعادة زائفة غارقة في شغف مادي دون قيم روحية.
للحوار  تساؤالت طرحتها  عدة  عند  شما  د.  الشيخة  وتوقفت 
مع العضوات حين قالت: وقفت عند مفهوم التحول من النقيض 
للنقيض، وتساءلت: هل حقاً هذا من الممكن أن يحدث على أرض 
الواقع؟ هل يمكن أن يحدث تغيير جذري في مفاهيم اإلنسان؟ هل 
يمكن أن تتحول حياتنا في لحظة تنوير، فينهدم ميراث عميق من 

السلوكيات والمفاهيم؟ أم هي مثالية يصعب إدراكها في الواقع؟
شخصية  حــول  تمحورت  بمداخالت  العضوات  شاركت  وقــد 
سكروج واألشباح الثالثة والرمزية التي حملها كل شبح، وقدمن 
رؤيتهن حول التساؤالت التي طرحتها الشيخة د. شما في سياق 

تعليقها على الرواية.
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»ترنيمة 
لإلنسانية« 

تقف 
على الحد 

الفاصل بين 
الخير والشر

علي بن تميم:

نتائج الدراسة 
تسهم في 

تطوير مبادراتنا 
االستراتيجية 
الموجهة لغير 

الناطقين 
بالعربية
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سعيد ياسين )القاهرة(

تخوض الممثلة المصرية غادة عادل 
تجربة دراما المنصات للمرة الثانية، 
بعدما عرض لها خالل يونيو الماضي 
مسلسل »الثمانية«، حيث تستعد 
لتصوير دورها في مسلسل »وزن الريشة« 
مع أحمد السقا وشريف سالمة وتأليف 
محمد هشام عبية وإخراج مريم 
أحمدي، وتدور أحداثه في ثماني 
حلقات في إطار تشويقي ملئ 
بالمفاجآت.
كما تقرر بصورة نهائية عرض 
فيلم »جروب الماميز« لغادة 
نهاية ديسمبر المقبل، خالل 
الموسم السينمائي الشتوي، وقالت 
لـ»االتحاد«، إن األحداث تدور حول 
»جروب« خاص بإحدى المدارس 
يجمع ثالث أمهات من طبقات اجتماعية 
مختلفة، حيث تعاني اثنتان من عالقات 

مع أبنائهما، وتقرر الثالثة سيئة 
ملكة جمال مصر 
السابقة مساعدتهن 
للتقريب بينهن وبين 
أبنائهن.
ويشارك في بطولته 
روبي وبيومي فؤاد وريم 
مصطفى ومحمد سالم 
ومحمود حافظ، تأليف 
إيهاب بليبل وغادة 
عبدالعال وإخراج عمرو 
صالح.
وقد انتهت غادة من 
تصوير ثالثة أفالم 
أخرى، األول »أهل 
الكهف« مع 
خالد النبوي 
ومحمود 
حميدة، 
والثاني 
»بنات رزق« 
مع مي عمر 
وشيرين رضا، 
والثالث »ليلة 
العيد« مع 
يسرا وريهام 
عبدالغفور.

»وزن الـــــــــــــــــــــريشة«
غـــــادة

الغذاء الصحي 
المتوازن.. عالج 

للشعر

القاهرة )االتحاد(

أكدت خبيرة التغذية الهندية 
»منامي أجاروال«، أهمية االلتزام 

بنظام غذائي متوازن ليس للصحة 
العامة فحسب، بل إن إدراج بعض 

األطعمة ميكن أن يساعد يف 
التخلص بسهولة من مشاكل 

الشعر. 
وقالت أجاروال إنه بينما نتمنى 

جميعًا احلصول على شعر صحي 
وطويل والمع، نلجأ إلى العديد 
من املنتجات الصناعية، إال أنه 

يجب على املرء أن يفهم نوع شعره 
وأسباب املشاكل التي يعاني منها.
وقدمت خبيرة التغذية الهندية 
نصائحها حول األطعمة التي من 

شأنها أن تساعد يف حل مشاكل 
الشعر، وأوضحت أنه بالنسبة 

للذين يعانون من تساقطه، تقترح 
تضمني اللوز واجلوز والبيض يف 

نظامهم الغذائي ألنها حتتوي 
على الفيتامينات املسؤولة عن قوة 

الشعر.
 أما من يعانون من شعر خفيف أو 

رقيق، فيمكنهم استخدام أوراق 
الكاري وبذور احللبة يف طعامهم، 

حيث إنها تساعد على تعزيز 
كثافة وإنبات الشعر.

 »Indian Express« وحسب موقع
الهندي فإن أجاروال اقترحت 

تضمني فيتامينات )ب( و)ب12( 
وعشبة األشواجندا يف األطعمة 

التي يتناولها من يعانون من الشيب 
املبكر، حيث إنها تساعد يف إعادة 

لون الشعر إلى طبيعته بجانب 
حتسني جودته وملمسه.

ورشة تثري الموهوبين 
بـ»الشارقة السينمائي 

لألطفال والشباب«

الشارقة )االتحاد(

ينظم »مهرجان الشارقة السينمائي الدولي لألطفال والشباب«، 34 
ورشة عمل تعليمية وترفيهية، خالل فعاليات دورته التاسعة من 10 

إلى 15 أكتوبر المقبل، تحت شعار »فكر سينما«.
تستهدف ورش العمل كافة الفئات العمرية، إلثراء مخيلة الجيل 
تمكين  إلــى  المهرجان  سعي  ضمن  السينما،  عّشاق  من  الــقــادم 
الثقافة  وترسيخ  اإلعالمية،  الفنون  مختلف  من  الناشئ  الجيل 
يستهدف  متكامل،  برنامج  خــالل  من  نفوسهم  في  السينمائية 
تعزيز روح االبتكار وإطالق العنان لمخيلة األطفال والشباب 
التفكير  َملَكات  تنمية  على  لمساعدتهم  المشاركين 
النقدي واإلبداعي، واكتساب مجموعة متنوعة من 
مرئيٍة،  فنيٍة  تحٍف  لصناعة  الالزمة  المهارات 
جوانب  بكافة  المتعلقة  الــمــعــارف  واكــتــســاب 

صناعة السينما.
وصّناع  ــورش  ال في  المشاركون  ويستكشف 
األفالم الواعدين مهارات فن الرسوم المتحركة 
الغربية »األنيميشن« واليابانية »األنيمي«، وتقنيات 
 ،»VLOG« المرئية  ــات  ــمــدون وال الفيديو  تصوير 
ويتدربون  اإلنتاج،  بعد  ما  ومرحلة  الصوتية،  والمؤثرات 
على كتابة السيناريو والقصص، ومبادئ وضع ميزانيات 
األفالم. ومن خالل عدة جلسات ملهمة حول اإلخراج 
الالزمة  المهارات  بناء  على  الورش  تعمل  السينمائي، 
للمشاركين وتقديم النصائح والتوجيهات التي ترشدهم 
الفن  خالل  من  إبداعي  بشكل  أنفسهم  عن  للتعبير 
اإلعالمي، وتمكينهم من إيصال رسائل الفن الهادف 
هذه  وتوفر  اإلعالمية،  الفنون  ومختلف  السينما  عبر 
المعّزز إلضفاء  الواقع  تكنولوجيا  لتجربة  الدورة منصة 
العمل  ورش  تتيح  كما  الثابتة.  للرسوم  والحيوية  الحركة 
التي يُقّدمها »نادي المسرح العربي« )أدوار( لألطفال استكشاف 
تقنيات التمثيل من خالل األنشطة التعليمية والترفيهية الممتعة، 
في حين تُزّود شركة »Nikon« المشاركين الصغار بمهارات تصوير 

الفيديو األساسية الالزمة لتصوير فيلم سينمائي.
مقراً  أبوظبي  من  يتخذ  الذي  اإلبداعي«  »المختبر  ينظم  فيما 
له ورش عمل لتدريب األطفال على استكشاف قدراتهم اإلبداعية 

وإثراء نظرتهم الفنية للحياة.

ورش عمل تعليمية وترفيهية من دورة سابقة )من المصدر(

أبوظبي )االتحاد( 

»ماجد«  تتولى  الــذي  البرنامج  يهدف 
مع  بالتعاون  عليه  واإلشـــراف  ــداده  إعـ
المنظمة  لدى  العربية  الثقافة  سفيرة 
الــعــربــيــة لــلــتــربــيــة والــثــقــافــة والــعــلــوم 
»األلكسو« الشيخة اليازية بنت نهيان آل 
العربية  اللغة  تعزيز حضور  إلى  نهيان، 
ومهارات إلقاء الشعر العربي والتشجيع 
والتعريف  العربية  الثقافة  نشر  على 
المادي،  وغير  المادي  العربي  بالتراث 
ودعمها،  العربية  المواهب  واكتشاف 
بمحتوى  اإلعالمي  المشهد  إثــراء  عبر 
المستويات،  أعلى  وفق  ثقافي  تعليمي 
للّغة  األطــفــال  حــب  تعزيز  عــن  فــضــاًل 
العربية بأسلوب جاذب ومبتكر، وإرساء 
الجنسيات  مختلف  بين  هــادف  حــوار 

العربية ضمن بيئة تنافسية راقية.

 6 حلقات
الشاعر«،  »قال  برنامج  عرض  ويمتد 
ــة األحـــبـــابـــي، على  ــذي تــقــدمــه غــاي ــ ال
التابعة  واالجتماعية  الرقمية  المنصات 
أسبوعية  حلقات   6 على  ماجد  لقناة 
يتنافس خاللها 6 متسابقين من مختلف 
بناء  البرنامج  لقب  لنيل  العربية  الــدول 

كما يضم  الجمهور،  نتائج تصويت  على 
الــبــرنــامــج فــقــرة أســبــوعــيــة عــلــى شكل 
لتحّدي  فيديو  مقاطع  تعرض  مسابقة 
من  مختارة  مجموعة  من  النطق  سرعة 

مختلف الدول.

لجنة التحكيم
لــألطــفــال  األداء  تـــجـــارب  وســتــعــقــد 
الموهوبين في اإللقاء الشعري أمام لجنة 
هم:  أعــضــاء،   3 مــن  المكونة  التحكيم 
الفنان حمود الخضر مغًن ومنتج موسيقي 
كويتي، الذي اشتهر بتقديمه ألغاٍن هادفة 
الفنية  مسيرته  بــدأ  إيجابي،  طابع  ذات 
عام 2002، واستمر بتقديم األغاني التي 
نالت شهرة واسعة في الوطن العربي، كما 
تلفزيونية،  وبرامج  إعالنات  في  شــارك 
وأحــيــا الــعــديــد مــن الــحــفــالت فــي دول 

الخليج والوطن العربي، واإلعالمية حصة 
الفالسي، مذيعة إماراتية أبدت اهتماماً 
كبيراً بالثقافة والتراث، وظهر هذا االهتمام 
جلياً في العديد من البرامج التلفزيونية 
التي قدمتها منها، »شاعر المليون«. الذي 
اهتم بالشعر النبطي والقى نجاحاً واسعاً 
التراثي  والبرنامج  العربي،  الوطن  في 
اإلمــارات  تراث  ركز على  الذي  »الشارة« 
الوطنية،  الهوية  وتعزيز  عليه  والحفاظ 
من  العربية  اللغة  أستاذ  الكرنز،  ومهدي 
فلسطين، الذي يهتم بتدريب الطالب على 
مهارات اإللقاء الشعري وتشجيعهم على 
حب القراءة بالعربية، وظهر هذا جلياً في 
مشاركة الطالب العديد من المسابقات، 
منها »تحدي القراءة العربي«، والمسابقات 
بين مدارس  تقام  التي  الشعرية واألدبية 

الدولة.

تعرض »قال الشاعر« 
علــــــــى منصــــــاتها 

تعرض منصات »عالم 

ماجد« الرقمية التابعة 

لـ»أبوظبي لإلعالم«، شركة 

خدمات اإلعالم العامة 

الرائدة في دولة اإلمارات، 

برنامج المسابقات الجديد 

للطفل العربي »قال الشاعر« 

خالل شهر أكتوبر المقبل، 

بالتعاون مع سفيرة الثقافة 

العربية لدى المنظمة 

العربية للتربية والثقافة 

والعلوم »األلكسو« الشيخة 

اليازية بنت نهيان آل نهيان.

في المرحلة األولى يختار أعضاء 
لجنة التحكيم 6 متسابقين 

من أصحاب المواهب في الشعر 
واإللقاء، إلى جانب اختيار أبيات 

شعرية متفاوتة الصعوبة تبعًا 
للفئات العمرية المشاركة، بما 

يضمن لألطفال عرض قدراتهم 
في فن اإللقاء وحفظ الكلمات، 
وسيتم استبعاد مشترٍك واحد 

أسبوعيًا وفق نتائج تصويت 
الجمهور، فيما يشهد األسبوع 
السادس تنافس 3 متسابقين 

فقط للحصول على جائزة 
البرنامج.

وينسجم هذا البرنامج مع أهداف 
»أبوظبي لإلعالم« الساعية 

إلى توفير المحتوى الترفيهي 
والتعليمي الهادف، وتعزيز 

الطاقات اإلبداعية للطفل 
العربي عبر منصاتها المرئية 

والمسموعة والمقروءة والرقمية، 
بما فيها منصات »ماجد« التي 

تسهم بدورها في تعزيز الهوية 
الوطنية وعرض برامج ترفيهية 

وتعليمية إلعداد جيل عربي 
مثقف وتنمية مهارات األطفال 

وإثراء رصيد معارفهم من خالل 
منصاتها الرقمية، التي يصل 

عدد متابعيها إلى نحو 3 ماليين.

أصحاب المواهب

البرنامج يمتد
على 6 حلقات
أسبوعية يتنافس
خاللها 6 متسابقين

حصة الفالسي

حمود الخضر

أعضاء لجنة تحكيم البرنامج )الصور من المصدر(

بالتعــــــاون مع اليـــــــــــازية بنت نهيـــــان

غاية األحبابي
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رئيس التحرير 

حمد الكعبي

@aletihadae

إحدى مطبوعات

في سيرة القلم
ومــــا يسطــــــــرون

ليس هناك من قيمة عالية حظي بها شيء في تاريخ البشرية مثل قيمة »القلم« لما له من 
مكانة عالية وغالية في نفوس البشر، فهو يحفظ العلوم والمعارف اإلنسانية، وهو الذي 
خدم تطور العقل البشري بما خط وحفظ، ودّون وسند، بالقلم كانت تكمن نجاة شخص 
أو سوقه للمقصلة، عروش تهاوت بجرة قلم، وحروب قامت بجرة قلم، معاهدات سالم 
كان ختامها سحبة قلم، القلم كان مرسال الحب، وكلمات األغاني الخالدة، وموسيقاها 
الباقية، نظريات وفلسفات ولوحات وروايات ومالحم كان تخطيطها األول بواسطة ذلك 
القلم، لهذا الشيء الجليل سيرة طويلة، وتجارب كبيرة، بدأ كقطعة خشب، وريشة نعام، 
وقطعة فحم، وإبرة رصاص، وفضة ثم ذهب وألماس، حاول إنسان العصر الحديث أن 
يخرجه من حالة السيولة إلى الجفاف إلى التصنيع الجديد، ثم تخلى عنه في عصر 
الرقمنة والحواسيب، حتى القلم اإللكتروني لم يصمد كثيراً في عصر متسارع نحو 

االبتكار والدهشة.
وحقيقة انبثاق هذه الفكرة، كانت حينما شاهدت الملك تشارلز الثالث في أيام 
الحداد والتنصيب العصيبة، وهو ينفر من قلم كان موضوعاً على طاولته في أيرلندا 
الشمالية، وأثناء توقيعه كتاباً للزوار أمام الكاميرات في قلعة »هيلزبورو« بالقرب من 
بلفاست، حيث بدا الملك الجديد منزعجاً عندما تسرب حبر القلم على يده، حيث قال 

لزوجته كاميال، ومساعديه:
»يا إلهي.. أنا أكره هذا القلم.. ال يمكنني تحمل هذا الشيء في كل مرة«، 

»I can›t bear this bloody thing«!
بعدها أخرج الملك الجديد من جيب سترته قلماً يبدو محبباً لقلبه، والذي سرعان 
ما انتشر خبره أنه كان هدية من ولديه »هاري وويليام«، وهو الذي وّقع به على توليه 
العرش، انزعاج الملك وتوتره جعله يرتكب خطأ آخر وهو كتابة تاريخ اليوم 12 بدالً 

من 13 سبتمبر.
عالقتي بالقلم، وعالقة مجايلي بهذا الشيء السحري بدأت من الصفوف األولى، 
لكنه كان قلم رصاص ومبراة وممحاة، لكن القلم الحقيقي لم يظهر واضحاً إال مع 
امتحانات شهادة االبتدائية العامة واإلعدادية العامة، فعرفنا حينها قلم »البك« وقلم 
الحبر »بو بامب«، وقلم الحبر »باركر 21«، وكان وضعه في الجيب العلوي للكندورة 
الكويتية »أم ياقة« أو القطرية »أم أذنين«، واللتين كانتا سائدتين حينها، رمز الثقافة 
والعلم، وكان عندنا »الكراني« الذي تجد في جيبه أقالماً مرصوصة، وهو رمز التباهي 
بالعلم وبمعرفة الكتابة، أما قلم المعلم وفيما بعد قلم الرقيب، فكان قلماً أحمر، وحين 
تولي رئاسة التحرير كان القلم األخضر، وحينما كبرنا تفاخروا بامتالك أنواع شتى من 
األقالم الجميلة والغالية والتاريخية وذات األرقام المحدودة الصنع، لكن لم يكن هناك 
من قلم، مثل ذلك القلم الذي يكتب بقلب ساخن، وحبر بارد، ولم نكن نتوقع أن يأتي 
علينا زمن ننبذ فيه األقالم، وتجف فيه الصحف، ونتجه إلى الطباعة التقليدية من 
خالل اآلالت الكاتبة، ومن ثم »الكيبورد«، ونودع القلم في مخبئه غير سائلين وناسين 
ومتناسين، حتى أصبحت أصابعنا التي تعرف أنواع الخط العربي بمسمياته المختلفة 

من الكوفي القديم إلى الرقعة والثُلث والنسخ والديواني وغيرها، 
مرتجفة، وذهبت تلك المهارة الجميلة التي فيها، والتي تضاءلت مع 
عدم االستخدام واإلهمال، وجنوحنا نحو الكتابة الرقمية الخالية 
من أي روح أو إحساس إنساني.. اليوم يمكنني أن أقول سيأتي زمن 

يتكهن فيه ذلك الشيء الذي كان عالي المكان، وغالي األثمان!

amood8@alIttihad.ae

العمـود الثامـن

ناصر الظاهري

التوزيع واالشتراكات

من داخل الدولــة: 20 22 800 

من خارج الدولة: 4145050 9712+      

www.tawzea.ae
الطباعة

هاتف: 20 22 800 

info@upp.ae

اإلمارات العربية المتحدة ص. ب: 791 أبوظبي

هاتف: 4455555  9712 + فاكس: 4144112 - 9712 +

مكتب دبي: بدالة / ت 3561666  9714 +         فاكس : 3319090 9714 +

ممثلة بوليوود ديا ميرزا خالل حضورها حفل 
توزيع جوائز السبا العالمية لعام 2022 في 
مومباي بالهند، وديا ممثلة وعارضة أزياء 

ومنتجة هندية شهيرة، فازت بلقب ملكة جمال 
الهند عام 2000.

)أ ف ب(

ديـــــــا 
في حفـــــل 
»السبــــــــــا«

»آيفـــــــون 14« 
صناعة هندية

في إطار سعيها إلى تنويع 
مواقعها اإلنتاجية، قررت 

شركة آبل إنتاج هاتف 
آيفون 14 الجديد في 

الهند، وقالت الشركة: نحن 
متحّمسون لتصنيع هواتف 

آيفون 14 في الهند ولم 
تذكر مزيدًا من التفاصيل.

ويأتي هذا اإلعالن بعد 
أسابيع من إطالق شركة 

آبل النسخة الجديدة 
من هواتفها الذكية، وقال 

سانيام شوراسيا المحلل 
في شركة »كاناليس« 

للتكنولوجيا، إن المجموعة 
األميركية ستبدأ إنتاج 

هواتف آيفون 14 في الهند 
في وقت أقصر بكثير مما 

كان عليه األمر في النماذج 
السابقة.

بومباي )أ ف ب( 

كبيرة  مدينة  اكتشاف  الصين  أعلنت 
بمقاطعة  أثــريــة  حديقة  فــي  قديمة 
ــال  جــيــانــجــســو، شــرقــي الـــبـــالد.. وق
مسؤول أثري في المقاطعة، إن مساحة 
تبلغ  »ووجيابانج«  المكتشفة  المدينة 

حوالي 800 ألف متر مربع.
أواخر  المكتشفة  المدينة  وأقيمت 
قبل   770( والــخــريــف  الربيع  عصر 
وأوائل  الميالد(  قبل   476  - الميالد 
 –  475( المتحاربة  الممالك  عصر 

221( قبل الميالد.
الطرق  تكون  أن  المسؤول  ورجــح 
المائية هي وسيلة النقل الرئيسة في 
على  العثور  إلى  وأشار  الوقت..  ذلك 
واكتشاف  بــدائــي،  وخــزف  فخاريات 
99 بئراً عمقها 6 أمتار، ما يشير إلى 

كثافة سكان المدينة.
بكين )د ب أ( 

اكتشـــاف مدينــة 
أثرية عمرها ألفا عام 

بالصـــــــــــــين

نجحت مركبة 
فضائية تابعة لوكالة 

الفضاء األميركية 
»ناسا« في تغيير 

مسار كويكب نيزكي 
بعدما اصطدمت به 

عمدًا، في اختبار غير 
مسبوق يهدف لتعليم 
البشرية طريقة منع 
األجسام الكونية من 

تدمير الحياة على 
األرض.

واصطدمت المركبة 
الفضائية التي يقّل 
حجمها قلياًل عن 

حجم سيارة، كما كان 
متوّقعًا، بالكويكب 
بسرعة تزيد عن 

20 ألف كيلومتر في 
الساعة.

ونقلت وكالة الفضاء 
األميركية وقائع هذا 

االصطدام مباشرة 
على الهواء.. وما إن 
ارتطمت المركبة 

بالكويكب حتى ضج 
أفراد طاقم ناسا 

الذين تجّمعوا في 
مركز اإلشراف على 
المهّمة في ماريالند 
بالواليات المتحدة.

لوريل )أ ف ب( 

مركبة ناسا 
تنجح في 

تغيير مسار 
»ديمورفوس«

قدمت دار »بوتر« 
عرضًا مبهرًا ألزياء 

ربيع وصيف 2023 
ضمن فعاليات 

أسبوع الموضة في 
باريس، وتألقت 

العارضات في 
تصميمات مبتكرة 

جمعت الحداثة 
مع بساطة واضحة 

تناسب اإليقاع 
السريع للحياة 

المعاصرة.
)أ ف ب(

إبداعــــــات
»بوتــــــــــــر«

تـــــــــراث 
وتاريــــخ 
وأصالة

يحفل معرض أبوظبي 
الدولي للصيد 

والفروسية - أبوظبي 
2022 بفعاليات 
ثقافية وتراثية 

متنوعة تعزز قيم 
األصالة واالعتزاز 
بالتاريخ، وتغرس 

حب التراث والقيم 
المتوارثة في نفوس 
األجيال الجديدة. 

تصوير 
وليد أبو حمزة
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