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اإلمارات والسعودية

أبوظبي ـ مصطفى خليفة

تـــشـــارك دولـــــة اإلمــــــــارات الــعــربــيــة الـــمـــتـــحـــدة، األشــــقــــاء فـــي الــمــمــلــكــة 

الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة احــتــفــاالتــهــم بـــالـــيـــوم الـــوطـــنـــي الـــســـعـــودي الـــــ90 

الــذي يصادف يوم 23 سبتمبر من كل عام.وترتبط دولــة اإلمــارات، 

بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 

حــفــظــه الـــلـــه، والــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة بـــقـــيـــادة خـــــادم الــحــرمــيــن 

الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعالقات تاريخية 

أزلية قديمة، تعززها روابط الدم واإلرث والمصير المشترك، أسس 

دعائمها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب 

الله ثــراه، مع أخيه عاهل المملكة العربية السعودية آنــذاك الملك 

فيصل بــن عبدالعزيز آل ســعــود، طيب الله ثـــراه، حيث سعى اآلبــاء 

الــمــؤســســون فــي البلدين إلــى ترسيخ الــعــالقــات الثنائية والــعــمــل على 

توثيقها وتشريبها  البلدين على  بــاســتــمــرار، وحــرصــت قيادتا  تطويرها 

فـــي ذاكـــــرة األجـــيـــال الــمــتــعــاقــبــة، حــتــى تــســتــمــر هـــذه الــعــالقــة عــلــى ذات 

النهج والمضمون.

وتــســتــنــد الـــعـــالقـــات اإلمـــاراتـــيـــة - الــســعــوديــة إلــــى أســــس راســـخـــة من 

الرؤى والمواقف المتكاملة وترتكز إلى موروث من التفاهم والتوافق 

المشترك حول مجمل القضايا، ولدى البلدين مواقف مشهودة في 

التعاون اإلقليمي يحتذى بها، ولديهما فرص تاريخية بوجود قيادات 

تـــاريـــخـــيـــة، والـــثـــقـــة كــبــيــرة بــعــقــول مــواطــنــيــهــمــا وكــــوادرهــــمــــا وبــمــســتــقــبــل 

عالقات متميزة واستثنائية تجمع اإلمارات والمملكة. وقطعت دولة 

اإلمــارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية شوطاً كبيراً 

ــــائـــــم الــــعــــالقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة فـــــي شـــتـــى الـــــمـــــجـــــاالت، تــســتــقــي  فـــــي إرســـــــــاء دعـ

والشعبين  للقيادتين  واألكــيــدة  الحقيقية  الرغبة  مــن  قوتها ومتانتها 

الشقيقين في بناء عالقات استراتيجية شاملة ومتكاملة.

وأكــــــــد صــــاحــــب الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بـــــن زايــــــــد آل نــــهــــيــــان، ولـــــــي عــهــد 

ــــائـــــب الــــقــــائــــد األعـــــلـــــى لــــلــــقــــوات الـــمـــســـلـــحـــة، خـــــــالل لــــقــــائــــه بــــخــــادم  أبــــوظــــبــــي نـ

العربية السعودية  المملكة  أن  الشريفين فــي أغسطس 2019  الحرمين 

الشقيقة هي الركيزة األساسية ألمن المنطقة واستقرارها وصمام أمانها 

في مواجهة المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها.

وخالل األعوام القليلة الماضية شهدت العالقات الثنائية بين البلدين 

تطورات كبيرة على كافة األصعدة، خاصة بعد تأسيس مجلس التنسيق 

اإلماراتي السعودي الذي مّثل ُبعداً استراتيجياً في الطريقة التي تسعى 

ــــقــــــوة فــي  ــــادر الــ ــــاد عــــلــــى مــــــصــ ــــمــ ــتــ ــ ــــان لـــمـــعـــالـــجـــة الــــتــــحــــديــــات واالعــ ــتــ ــ بــــهــــا الــــــدولــ

البلدين، حيث يمثل حجم اقتصاد البلدين ما قيمته تريليون دوالر.

لجنة
وكان قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 

حــفــظــه الـــلـــه، الـــخـــاص بــتــشــكــيــل لــجــنــة لــلــتــعــاون والــتــنــســيــق الــمــشــتــرك بين 

اإلمــــــارات والــســعــوديــة فـــي 5 ديــســمــبــر 2017 بــمــا يــشــمــل كــافــة الــمــجــاالت، 

خطوة تمهيدية بالغة األهمية.

وتسهم الشراكة االستراتيجية بين اإلمارات والسعودية في استكمال 

المشاريع الخليجية األخرى، مثل االتحاد الجمركي والسوق المشتركة، 

وشــبــكــة ســكــك الـــحـــديـــد والـــتـــأشـــيـــرة الــســيــاحــيــة الـــمـــوحـــدة، وتـــوحـــيـــد الــبــنــيــة 

التشريعية لــأســواق المالية والــبــنــوك، كما تسهم فــي تفعيل الشراكات 

االستراتيجية الدولية.

تتجاوز 100  بتكلفة  االقتصادية  الملك عبدالله«  إطــالق »مدينة  ويعتبر 

مــلــيــار ريــــال، نــقــلــة مــهــمــة فــي الــعــالقــات االقــتــصــاديــة بــيــن الــبــلــديــن، حــيــث تم 

تشكيل تجمع إماراتي سعودي بقيادة شركة »إعمار« اإلماراتية، وبالتحالف 

مع شركات سعودية لتنفيذ المشروع على ساحل البحر األحمر.

مشروع
وكــــان صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بــن زايــــد آل نــهــيــان قــد أطــلــق مسمى 

مــديــنــة »الــــريــــاض« عــلــى الــمــشــروع اإلســكــانــي األضـــخـــم فـــي أبــوظــبــي، حيث 

تبلغ المساحة اإلجمالية لمشروع مدينة الرياض حوالي 8 آالف هكتار، 

ما يعادل 85% من مساحة جزيرة أبوظبي.

نـــحـــو 2366 شــــركــــة ســـعـــوديـــة و66 وكـــالـــة  وتـــعـــمـــل فــــي اإلمــــــــــارات حـــالـــيـــاً 

تــجــاريــة مسجلة لـــدى وزارة االقــتــصــاد، ويــبــلــغ عـــدد الــمــشــاريــع الــســعــوديــة 

فـــي اإلمــــــارات 206، بــيــنــمــا يــصــل عـــدد الــمــشــاريــع اإلمـــاراتـــيـــة الــمــشــتــركــة في 

الــســعــوديــة إلــى 114 مــشــروعــاً صناعياً وخــدمــيــاً، بـــرأس مــال بلغ 15 مليار 

ريال، فيما تخطت االستثمارات اإلماراتية في المملكة الـ9 مليارات دوالر.

ويفد إلى اإلمارات سنوياً ما يزيد عن مليوني سائح سعودي، كما 

تأتي اإلمارات في طليعة الدول المستثمرة في السعودية باستثمارات 

تـــتـــخـــطـــى 33 مــــلــــيــــار درهــــــــــــم، فــــهــــنــــاك أكـــــثـــــر مــــــن 30 شـــــركـــــة ومـــجـــمـــوعـــة 

استثمارية إماراتية تنفذ مشاريع كبرى في السعودية.

السياحة 
ــــًا وحـــيـــويـــًا  تـــلـــعـــب الـــســـيـــاحـــة بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن دوراً هـــــامـ

فـــــــــــــي تـــــــــعـــــــــزيـــــــــز الـــــــــــــــــروابـــــــــــــــــط الــــــــــتــــــــــجــــــــــاريــــــــــة واالقــــــــــتــــــــــصــــــــــاديــــــــــة 

ـــــم الــــقــــطــــاعــــات الـــــواعـــــدة  بـــيـــنـــهـــمـــا، وتــــعــــد مـــــن بــــيــــن أهــ

ــــر فـــــــــرص االســـــتـــــثـــــمـــــار وجـــــــــــذب الـــــمـــــزيـــــد مـــن  ــــوفــ ــــتــــــي تــ الــ

المشاريع المشتركة، لتنويع القاعدة االقتصادية 

والـــتـــجـــاريـــة فـــي الــبــلــديــن، خـــاصـــة بــعــد أن خصصت 

دولـــــــــــــة اإلمــــــــــــــــــــارات مـــــبـــــالـــــغ مـــــالـــــيـــــة ضـــــخـــــمـــــة لــــلــــســــنــــوات 

ــــتـــــطـــــويـــــر هــــــــــذا الـــــــقـــــــطـــــــاع، وذلــــــــك  ــــلـــــة، لـ ــبـ ــ ــــقـ ــــمـ الـــــعـــــشـــــر الـ

بــعــد الـــنـــجـــاحـــات الـــمـــطـــردة الـــتـــي حــقــقــتــهــا فـــي جــذب 

ــــركــــــات الــــســــيــــاحــــة الــــعــــالــــمــــيــــة، لــــمــــا تـــتـــمـــتـــع بــــــه مــن  شــ

مقومات أساسية، تكفل نجاح الصناعة السياحية 

فــيــهــا، وفــــي مــقــدمــتــهــا األمـــــن واالســــتــــقــــرار، والــمــوقــع 

الجغرافي الــذي يربط بين مختلف قـــارات العالم، 

والبنية األساسية الحديثة والمتطورة من مطارات 

وموانئ وشبكة طرق ووسائل اتصاالت وغيرها من 

الخدمات الراقية التي يوفرها أكثر من 450 فندقًا 

في الدولة.

مجلس التنسيق السعودي 
اإلماراتي نموذج متفرد 

للتكامل االستراتيجي
دبي – وائل نعيم

ثنائية استثنائية، وبشراكة  اإلمـــارات والسعودية بعالقات  ترتبط 

استراتيجية تستند إلــى أســس تاريخية صلبة تعززها روابـــط الــدم 

والمصير المشترك وتحكمها وحدة الرؤى والمصالح في التعامل 

مع جميع القضايا الخليجية والعربية والعالمية، ويعد التحالف 

بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن مـــــن أقــــــــوى الـــتـــحـــالـــفـــات الـــعـــالـــمـــيـــة اقــــتــــصــــاديــــاً، وتـــعـــد 

الــعــالقــات بــيــن الــبــلــديــن نــمــوذجــاً مــتــفــرداً يــحــتــذى بــه فــي الــعــالقــات 

ــــيـــــزة عـــــلـــــى خــــريــــطــــة  ــــتـــــمـ بـــــيـــــن الـــــــــــــــدول ويــــــضــــــع الـــــبـــــلـــــديـــــن فــــــــي مـــــكـــــانـــــة مـ

التحالفات العالمية، إذ ترتبطان بعالقات تاريخية أرسى قواعدها 

المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى 

أكثر من نصف قرن، وعززها دعم صاحب السمو الشيخ خليفة 

بـــن زايــــد آل نــهــيــان رئــيــس الـــدولـــة، حــفــظــه الـــلـــه، وخـــــادم الــحــرمــيــن 

بــن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة  الشريفين الملك سلمان 

الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة، وتــــرســــخــــت بـــــإشـــــراف ومـــتـــابـــعـــة مـــــن صـــاحـــب 

الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايــــد آل نــهــيــان ولــــي عــهــد أبــوظــبــي نــائــب 

الــقــائــد األعـــلـــى لــلــقــوات الــمــســلــحــة، واألمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان بن 

عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

دفاع المملكة العربية السعودية.

تنسيق
وتـــعـــزيـــزاً لـــهـــذه الــــرؤيــــة الــمــشــتــركــة جــــاء تــأســيــس مــجــلــس الــتــنــســيــق 

السعودي اإلمــاراتــي بهدف تكثيف التعاون الثاني بين السعودية 

واإلمارات في الموضوعات ذات االهتمام المشترك، وتعد الرؤية 

الــمــشــتــركــة بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن أســــــاس مـــســـيـــرة الـــتـــعـــاون الـــمـــشـــتـــرك نــحــو 

تعزيز الشراكة وتحقيق التكامل في مختلف المجاالت السياسية 

واالقـــتـــصـــاديـــة واألمــنــيــة والــعــســكــريــة، بــمــا يــحــقــق الــخــيــر والــرفــاهــيــة 

لشعبي البلدين، ومواجهة التحديات في المنطقة، وتعزيز األمن 

واالستقرار فيها. 

خلوة استثنائية
وفــــــي فــــبــــرايــــر 2017 عــــقــــدت خــــلــــوة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة بـــيـــن دولــــــــة اإلمـــــــــارات 

العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، تحت اسم »خلوة 

العزم« التي استضافتها إمارة أبوظبي كأول األنشطة المنبثقة من 

مجلس التنسيق السعودي اإلماراتي، بحضور ومشاركة أكثر من 

150 مــســؤوالً حــكــومــيــاً وعـــدد مــن الــخــبــراء فــي مختلف القطاعات 

الحكومية والخاصة في البلدين، ثم عقد االجتماع األول لمجلس 

الـــتـــنـــســـيـــق الــــســــعــــودي اإلمـــــــاراتـــــــي بــــجــــدة فـــــي يـــونـــيـــو 2018، بـــرئـــاســـة 

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 

نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، واألمير محمد بن سلمان 

بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 

رئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية في المملكة العربية 

الـــســـعـــوديـــة، وتــــم اإلعــــــالن عـــن الــهــيــكــل الــتــنــظــيــمــي لــلــمــجــلــس الـــذي 

ضـــم فـــي عــضــويــتــه 16 وزيــــــراً مـــن الــقــطــاعــات ذات األولــــويــــة فـــي كال 

البلدين، وتشكيل لجنة تنفيذية للمجلس بهدف تكثيف التعاون 

الثنائي في المواضيع ذات األولوية.

ــــعــــــزم« الـــتـــي  كـــمـــا شـــهـــد االجــــتــــمــــاع اإلعـــــــــالن عـــــن »اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــ

تــضــمــنــت رؤيــــة مــشــتــركــة لــلــتــكــامــل بــيــن الــبــلــديــن اقــتــصــاديــاً وتــنــمــويــاً 

وعسكرياً عبر 44 مشروعاً استراتيجياً مشتركاً، حيث وضع قادة 

البلدين مدة 60 شهراً لتنفيذها.

وفــــي يــنــايــر 2019 أعــلــنــت الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لــمــجــلــس الــتــنــســيــق 

ــــادرات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة خــــالل  ــ ــبـ ــ ــ الـــــســـــعـــــودي اإلمـــــــاراتـــــــي عـــــن إطــــــــالق 7 مـ

اجــتــمــاعــهــا األول فـــي أبــوظــبــي، شــمــلــت إطــــالق الــعــمــلــة االفــتــراضــيــة 

اإللــــكــــتــــرونــــيــــة الـــتـــجـــريـــبـــيـــة، ومــــــبــــــادرة تـــســـهـــيـــل انــــســــيــــاب الــــحــــركــــة فــي 

ــــنـــــافـــــذ، وإنـــــــشـــــــاء مــــنــــصــــة حــــكــــومــــيــــة مــــشــــتــــركــــة لـــــدعـــــم الــــمــــشــــاريــــع  الـــــمـ

الـــصـــغـــيـــرة والــــمــــتــــوســــطــــة، وكـــــذلـــــك مـــــبـــــادرة بــــرنــــامــــج الـــــوعـــــي الـــمـــالـــي 

ــــــن اإلمـــــــــــــدادات،  ـــار مـــنـــظـــومـــة أمـ ــبـ ـــتــ لــــلــــصــــغــــار، وتــــمــــريــــنــــاً مــــشــــتــــركــــاً الخـ

إضافة إلى مبادرة تعزيز تجربة المسافرين من أصحاب الهمم، 

ومبادرة السوق المشتركة للطيران المدني. 

ثـــم عــقــدت الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لــمــجــلــس الــتــنــســيــق الــســعــودي 

اإلمـــاراتـــي اجــتــمــاعــهــا الــثــانــي فــي أبــريــل 2019 فــي الـــريـــاض، وتــم 

إقرار حزمة من المبادرات االستراتيجية المشتركة في العديد 

مـــن الـــمـــجـــاالت.وفـــي أكـــتـــوبـــر 2019 تـــم عــقــد اجـــتـــمـــاع تــنــســيــقــي في 

إطار متابعة سير العمل ومناقشة المشاريع المشتركة للمجلس 

برئاسة معالي محمد بــن عبدالله الــقــرقــاوي وزيــر شــؤون مجلس 

الــــــوزراء ومــحــمــد بـــن مــزيــد الــتــويــجــري، وزيــــر االقــتــصــاد والــتــخــطــيــط 

ــتــــنــــســــيــــق الـــــســـــعـــــودي  ــــاريــــــع مــــجــــلــــس الــ الـــــــســـــــعـــــــودي، لــــمــــنــــاقــــشــــة مــــــشــ

اإلماراتي، والوقوف على آخر مستجدات تنفيذها.

االجتماع الثاني 
وفي نوفمبر 2019 عقد المجلس اجتماعه الثاني في أبوظبي في 

ظـــل اســـتـــمـــرار الــجــهــود الـــتـــي يــبــذلــهــا الـــبـــلـــدان بـــهـــدف تــفــعــيــل مــحــاور 

الـــتـــعـــاون الــمــشــتــركــة لــلــتــكــامــل بــيــنــهــمــا اقــتــصــاديــاً وتــنــمــويــاً ومــعــرفــيــاً 

ــــتـــــمـــــاع كـــــل مـــــن أعـــــضـــــاء الــمــجــلــس  وعــــســــكــــريــــاً فـــيـــمـــا شــــــــارك فـــــي االجـ

ورئيسا اللجنة التنفيذية وفريق األمانة العامة للجنة التنفيذية. 

وكــــان االجــتــمــاع الــثــانــي للمجلس فــرصــة لــتــوقــيــع أربــــع مــذكــرات 

تـــفـــاهـــم جــــديــــدة فــــي مــــجــــاالت الـــصـــحـــة والـــثـــقـــافـــة والــــفــــضــــاء واألمـــــن 

الغذائي، وإطالق 7 مبادرات استراتيجية وهي: التأشيرة السياحية 

الــمــشــتــركــة، وتــســهــيــل انـــســـيـــاب الـــحـــركـــة بــيــن الــمــنــافــذ الــجــمــركــيــة، 

واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة األمـــــــن الــــغــــذائــــي الـــمـــشـــتـــركـــة، ومـــــبـــــادرة حـــــول األمــــن 

السيبراني.

وفي يونيو 2020، عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق 

السعودي - اإلماراتي، اجتماعاً »عن ُبعد«، برئاسة معالي محمد 

ــــــوزراء، ومــحــمــد بن  بـــن عــبــدالــلــه الـــقـــرقـــاوي وزيــــر شــــؤون مــجــلــس الـ

عبدالله الجدعان وزير المالية وزير االقتصاد والتخطيط المكّلف 

فــــي الــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، وذلــــــك فــــي إطــــــار مـــتـــابـــعـــة ســيــر 

العمل فــي الــمــشــاريــع والــمــبــادرات المختلفة الــتــي يــجــرى تنفيذها 

بــــيــــن الــــطــــرفــــيــــن فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــراهـــــــن، فـــــي الــــعــــديــــد مـــــن الــــمــــجــــاالت. 

وتباحث الجانبان بشأن المستجدات المتعلقة بفيروس »كورونا« 

المستجد، بغية االستفادة من التجارب في كال البلدين لتطوير 

بروتوكوالت فعالة للتعافي.

إنجازات
وحقق مجلس التنسيق السعودي اإلماراتي منذ تأسيسه إنجازات 

ونتائج اإليجابية كبيرة انعكست إيجاباً على البلدين وأسهمت في 

تـــرجـــمـــة الـــعـــالقـــات الـــوطـــيـــدة بــيــنــهــمــا عــــــالوة عـــلـــى إطــــالقــــه مــــبــــادرات 

واستراتيجيات مشتركة ترتقي بالتنمية المستدامة في السعودية 

واإلمارات.

اجتماعات المجلس خريطة طريق لتنفيذ الرؤى المشتركة بين البلدين |  أرشيفية

يركز على القطاعات   ›
 الحيوية وتعزيز دورها

في التنمية 

التحالف بين البلدين من   ›
أقوى التحالفات العالمية 

اقتصاديًا

مبادرات واستراتيجيات   ›
مشتركة ترتقي بالتنمية 

المستدامة في اإلمارات 
والسعودية 

اإلمارات تشارك المملكة احتفاالتها باليوم الوطني الـ 90 غدًا 

عالقات وثيقة ورؤى متكاملة

قيادتا البلدين حريصتان على ترسيخ روابط األخوة |  أرشيفية 



الرياض – البيان

لــذكــرى توحيد  تحتفل المملكة العربية السعودية غـــداً، تخليداً 

المملكة وتأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل 

ســعــود، رحــمــه الــلــه، وفــي هــذا الــعــام وكــعــادتــهــا تــشــارك اإلمـــارات 

شعباً وحكومة األشقاء في المملكة العربية السعودية فرحتهم 

بــالــعــيــد الـــوطـــنـــي الـــــــ90 مـــن خــــال مــــبــــادرات يــقــدمــهــا فـــريـــق إبـــداعـــي 

مــــشــــتــــرك مــــــن شـــــبـــــاب الــــبــــلــــديــــن تــــحــــت إشـــــــــــراف ورعـــــــايـــــــة الـــمـــؤســـســـة 

االتحادية للشباب. 

وتعتبر هـــذه الــذكــرى الــعــزيــزة مــحــفــورة لــيــس فــقــط فــي وجـــدان 

ــــا فـــــي ذاكـــــــــرة كـــــل فــــــرد عـــربـــي،  ــــمـ وفــــكــــر كـــــل مـــــواطـــــن ســـــعـــــودي، وإنـ

خــــاصــــة أن هــــــذه الـــــذكـــــرى إيـــــــــذان بــــبــــدء مـــرحـــلـــة جـــــديـــــدة مـــــن تـــاريـــخ 

المنطقة ككل، التي شهدت طوال العقود الماضية عماً مضنياً 

من أجل تثبيت أركــان دولها وحماية حدودها وتحقيق تطلعات 

شعوبها.

ــلــــــى الــــجــــمــــيــــع  ــ ــــــي عــ ــــالـ ــ ــــغـ ــ ــــر اإلمـــــــــــــــــــــارات فــــــــي هـــــــــــذا الــــــــيــــــــوم الـ ــتــــــذكــ ــ وتــــــســ

ــــانـــــب جـــارتـــهـــا  والــــمــــنــــاســــبــــة الـــمـــهـــمـــة الـــــمـــــواقـــــف الـــــداعـــــمـــــة لــــهــــا مــــــن جـ

وشــقــيــقــتــهــا الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، حــيــث تــمــثــل الــعــاقــات 

الثنائية بين البلدين نموذجاً ُيحتذى به، وذلك استناداً إلى عمق 

الـــروابـــط األخـــويـــة والــتــاريــخــيــة الـــوطـــيـــدة، وحــــرص قــــادة ومــســؤولــي 

البلدين على تطويرها وتفعيلها، مــن خــال تعزيز التكامل فيما 

بينهما وترسيخ مبدأ األخوة الذي يتحول إلى ممارسة في جوانب 

مختلفة تتعلق بالتنسيق فيما كل ما من شأنه أن يعزز العاقة 

بين بلدين شقيقين ويخدم مصالحهما بما يرسخ مبدأ التكامل 

ويــزيــد فـــرص تحقيق الــتــكــامــل والــرفــاهــيــة بــيــن الــبــلــديــن وشعبيهما 

الكريمين. 

ورحــــبــــت أوســـــــاط ســـعـــوديـــة لــــ»الـــبـــيـــان« بـــالـــمـــبـــادرة الـــتـــي أطــلــقــتــهــا 

وزيرة الدولة لشؤون الشباب، 

شــــمــــا بــــنــــت ســـهـــيـــل الـــــمـــــزروعـــــي، 

بــــتــــخــــصــــيــــص بـــــــرامـــــــج ومــــــــبــــــــادرات 

شــــــــبــــــــابــــــــيــــــــة لـــــــــاحـــــــــتـــــــــفـــــــــال بــــــــالــــــــيــــــــوم 

الـــوطـــنـــي الــــســــعــــودي، واعـــتـــبـــرت 

أن احتفاء اإلمارات ومشاركتها 

الــــــــــــرســــــــــــمــــــــــــيــــــــــــة والـــــــــــشـــــــــــعـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــة فــــــي 

احــــــــــــــتــــــــــــــفــــــــــــــاالت الـــــــــــــــيـــــــــــــــوم الـــــــــوطـــــــــنـــــــــي 

الــــســــعــــودي الــــــــــ90 يـــجـــّســـد عــمــق 

العاقات بين البلدين التي تجاوزت مفهوم التعاون الثنائي بين 

دول الــــجــــوار، لــتــنــتــقــل نــحــو الـــشـــراكـــة االســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي تنسجم 

مــع مــا يجمعهما مــن عــاقــة تاريخية تــعــززهــا روابـــط الـــدم واإلرث 

والمصير المشترك.

مواقف مشتركة 
وقال د. حامد بن شاكر الفريدي، أستاذ اإلعام بجامعة الملك 

ســـعـــود، إن الـــمـــواقـــف الــســيــاســيــة الـــســـعـــوديـــة اإلمــــاراتــــيــــة الــحــكــيــمــة 

المشتركة أسهمت في مواجهة العديد من التحديات الوجودية 

التي تستهدف األمن القومي العربي والخليجي ومّكن من تجاوز 

المنطقة العديد من التحديات وتعضيد القرار السيادي العربي، 

مشيراً إلى أن مشاركة اإلمارات للسعودية فرحتها باليوم الوطني 

الـ90 من خال إطاق مبادرات شبابية إبداعية هو امتداد لشراكة 

بعام  بعد  عــامــاً  تتنامى  واقــتــصــاديــة وثقافية واجتماعية  سياسية 

في ظل قيادتي البلدين. 

وأضــاف أن المملكة اخــتــارت شعار »هّمة حتى القمة« كهوية 

خاصة لاحتفال باليوم الوطني الـ90،، ليتم إدراجها في مختلف 

الـــتـــطـــبـــيـــقـــات الـــمـــســـتـــخـــدمـــة فـــــي االحــــتــــفــــاء بــــهــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، حــيــث 

اســتــلــهــمــت مـــن مــقــولــة األمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان بـــن عــبــدالــعــزيــز، 

ولـــي الــعــهــد نــائــب رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء وزيــــر الـــدفـــاع، إن »هــمــة 

السعوديين مثل جبل طويق«، وهو امتداد لتصميم الهوية التي 

أُطلقت في احتفال العام الماضي.

 مواجهة التحديات 
وقال الفريدي إن اليوم الوطني السعودي الـ90 هو تعبير صادق 

عن مواجهة التحديات التي تعيشها المملكة العربية السعودية 

في سبيل تحقيق رفاهية شعبها والدفاع عن قضايا األمة العربية 

واإلسامية، ومكافحة التطرف واإلرهاب ورسم الصورة الناصعة 

عــن رســالــة اإلســـام السمحة، حيث إنــهــا ال تــألــو جــهــداً فــي سبيل 

ــــقـــــاع األرض تـــيـــمـــنـــاً  الــــــدفــــــاع عــــــن اإلســـــــــــام والـــمـــســـلـــمـــيـــن فــــــي شــــتــــى بـ

بالكتاب والسنة.

 وحدة الوجدان
ومن جهته وصف فيصل بن عبد الله اليامي، رئيس أحد المراكز 

ــــريــــــاض، الــــمــــبــــادرة الــــتــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا وزيــــــرة  الـــثـــقـــافـــيـــة الـــشـــبـــابـــيـــة فــــي الــ

الدولة لشؤون الشباب، شما بنت سهيل المزروعي، بتخصيص 

برامج ومبادرات شبابية لاحتفال باليوم الوطني السعودي على 

اعــتــبــار أن -الــســعــودي إمـــاراتـــي واإلمــــاراتــــي ســـعـــودي- بــأنــهــا مــبــادرة 

تعكس وحدة الوجدان اإلماراتي السعودي وتحمل دالالت جزلة 

الــمــعــنــى والـــمـــبـــنـــى لـــهـــذا الــــيــــوم الــمــجــيــد لــلــشــعــب الـــســـعـــودي الــــذي 

نعبر فيه عــن اعــتــزازنــا بهذا الرصيد العريق وأمــجــاده ومكتسباته 

التاريخية، بذات القدر الذي نتمسك فيه بصيانة هذا اإلرث ليبقى 

حياً في ذاكرة األجيال المتعاقبة، تنهل منه معاني الوفاء للوطن 

دون سواه. 

ــــفـــــاء اإلمـــــــــــــــارات ومــــشــــاركــــتــــهــــا الـــرســـمـــيـــة  ــــتـ ــــامـــــي أن احـ ــــيـ وأضـــــــــــاف الـ

ــــــي لــــلــــمــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة  ــنـ ــ ــ ــــــوطـ والـــــشـــــعـــــبـــــيـــــة فــــــــي احـــــــتـــــــفـــــــاالت الــــــــيــــــــوم الـ

الـــســـعـــوديـــة، يــعــكــس عــمــق الـــعـــاقـــات بــيــن الــبــلــديــن الـــتـــي تـــجـــاوزت 

الشراكة  لتنتقل نحو  الــجــوار،  الثنائي بين دول  الــتــعــاون  مفهوم 

االستراتيجية التي تعززت عبر التضحيات المشتركة وتعمقت عبر 

إلى أهمية أن تركز المبادرات  التنسيق والحوار الصادق، مشيراً 

الــشــبــابــيــة اإلمـــاراتـــيـــة الــســعــوديــة الــتــي تــرعــاهــا الــمــؤســســة االتــحــاديــة 

للشباب على إبراز المكانة العظيمة للمملكة، وتوضيح جهودها 

عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــعـــربـــي واإلســـــامـــــي والــــعــــالــــمــــي، وجــــهــــود قـــادتـــهـــا 

الــكــبــيــرة فــي مــجــال خــدمــة اإلســــام والــمــســلــمــيــن ورعـــايـــة الحرمين 

الشريفين وقاصديهما، ونشر الخير والسام في العالم.

عضد قوي
أمـــا الــكــاتــبــة مــنــيــرة بــنــت عــبــدالــلــه الــســلــيــمــان فــقــد نـــّوهـــت بــالــمــبــادرة 

الـــتـــي أطــلــقــتــهــا وزيــــــرة الــــدولــــة لـــشـــؤون الـــشـــبـــاب، شــمــا بــنــت سهيل 

المزروعي لحث الشباب السعودي في اإلمارات وشباب اإلمارات 

البتكار أفكار إبداعية لاحتفال باليوم الوطني السعودي، مشيرة 

إلــى أن اإلمــــارات ظلت دومـــاً هــي العضد الــقــوي للسعودية، وأن 

المملكة هي عضيد اإلمـــارات وسندها في كل القضايا التي تعج 

بها المنطقة الخليجية والعربية.

ــــادرات اإلبـــــداعـــــيـــــة لـــلـــشـــبـــاب مــن  ــبــ ــ ــــمــ وأوضــــــحــــــت الـــســـلـــيـــمـــان أن الــ

الـــبـــلـــديـــن تــعــكــس وحــــــدة الـــــوجـــــدان ووحـــــــدة الــمــصــيــر ووحـــــــدة الــهــم 

تجاه قضايا األمة العربية، مشددة على أن العاقات السعودية 

- اإلماراتية ضمانة قوية لألمن القومي الخليجي والعربي بوجه 

عام، بالنظر إلى تطابق وجهات النظر في البلدين الشقيقين تجاه 

التعامل  فــي  والمثمر  ــاء  الــبــنَّ المنطقة، وتعاونهما  مجمل قضايا 

ــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا الــــتــــصــــدي لــخــطــر  مـــــع الــــتــــحــــديــــات الــــتــــي تــــواجــــهــــهــــا، وفـ

ــــقـــــوى واألطــــــــــراف الــــداعــــمــــة لـــــه، ومـــواجـــهـــة  الـــتـــطـــرف واإلرهـــــــــــاب، والـ

التدخات الخارجية في دول المنطقة.

 »همة حتى القمة«
ومــــن جــهــتــهــا قـــالـــت الــبــاحــثــة األكـــاديـــمـــيـــة عــضــو الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة 

لـــحـــقـــوق اإلنـــــســـــان، ســهــيــلــة زيـــــن الـــعـــابـــديـــن حــــمــــاد، إن الــســعــوديــة 

اختارت شعار »همة حتى القمة« لاحتفاء باليوم الوطني، وهو 

شــعــار يمكن أن تتم مقاربته مــن خــال مــبــادرات إبــداعــيــة شبابية 

إماراتية سعودية لاحتفال باليوم الوطني المملكة، مشيرة إلى 

أن هــــذه الـــمـــبـــادرة لــيــس غــريــبــة عــلــى اإلمـــــــارات الـــتـــي تــمــثــل الــســاعــد 

األيــــمــــن والـــــقـــــوي لــلــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة فــــي تـــصـــديـــهـــا لــكــل 

التحديات التي تواجه المنطقة. 

وشــــــددت ســهــيــلــة عــلــى أهــمــيــة أن تــجــســد الــــمــــبــــادرات اإلبـــداعـــيـــة 

لــلــشــبــاب اإلمـــاراتـــي والــســعــودي بـــاإلمـــارات تــعــزيــز الــشــعــور الــوطــنــي 

بـــإرث المملكة الثقافي والــتــاريــخــي السعودي  واالنــتــمــاء، والــفــخــر 

والــعــربــي واإلســــامــــي، والــتــوعــيــة بــأهــمــيــة الــمــحــافــظــة عــلــيــه لتعزيز 

الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، وتــرســيــخ الــقــيــم الــعــربــيــة واإلســامــيــة األصــيــلــة، 

مشيرة إلــى أن الــيــوم الوطني هو 

جزء أصيل من الهوية الوطنية 

ــــادة الـــمـــمـــلـــكـــة،  ــيـ ــ الــــتــــي تـــســـعـــى قـ

مـــــمـــــثـــــلـــــة فــــــــــي خــــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــيـــــن 

الـــشـــريـــفـــيـــن الــــمــــلــــك ســــلــــمــــان بــن 

آل ســـــــعـــــــود وولــــــــي  ــــز  ــــزيــ ــــعــ ــــدالــ ــبــ ــ عــ

عهده األمير محمد بن سلمان 

إلــــى الـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا وتــرســيــخــهــا 

ــــــن، ال  ــيـ ــ ــ ــــــوديـ ــــعـ ــ ــــــسـ فـــــــــي نـــــــفـــــــوس الـ

سيما النشء الجديد.

 حب متبادل
ومــن ناحيته أكــد المحامي والمستشار القانوني بــدر بن عبدالله 

الشهري أن المبادرة التي أطلقتها وزيرة الدولة لشؤون الشباب، 

ــــيـــــل الـــــــــمـــــــــزروعـــــــــي، بــــتــــخــــصــــيــــص بــــــــرامــــــــج ومــــــــــبــــــــــادرات  ــــهـ ــــنــــــت سـ ــــا بــ ــــمــ شــ

شـــبـــابـــيـــة لـــاحـــتـــفـــال بــــالــــيــــوم الــــوطــــنــــي الــــســــعــــودي عـــلـــى اعــــتــــبــــار أن – 

الـــســـعـــودي إمــــاراتــــي – واإلمـــــاراتـــــي ســـعـــودي – وبـــالـــتـــالـــي اســتــجــاب 

األفـــكـــار والـــــرؤى والــمــقــتــرحــات مــن الــطــاب والــطــالــبــات المبتعثين 

في دولة اإلمارات ومن الشباب اإلماراتي نفسه لاحتفال بالعيد 

ــبـــــادرة تـــجـــســـد الــــحــــب الـــمـــتـــبـــادل بــيــن  ــ الـــوطـــنـــي الــــســــعــــودي، بـــأنـــهـــا مـ

شـــعـــبـــي الـــبـــلـــديـــن. وأوضــــــــح الـــشـــهـــري أن الـــســـعـــوديـــة لــــن تـــنـــســـى أن 

اإلمــارات وفي إطــار احتفاالتها السابقة باليوم الوطني السعودي 

ــــلـــــمـــــان بـــن  ــــلـــــك سـ ســـــمـــــت أحـــــــــد أهـــــــــم الـــــــــشـــــــــوارع فـــــــي دبـــــــــي بــــــاســــــم الـــــمـ

عبدالعزيز، كما وشحت برج خليفة بالعلم السعودي في منظر 

آســـر وجـــــذاب، كــمــا أن الــعــديــد مــن الــقــنــوات واإلذاعــــــات اإلمــاراتــيــة 

تــخــصــص مــحــتــوى بــرامــجــهــا لــاحــتــفــال بــالــيــوم الــوطــنــي، وتــتــراقــص 

نافورات دبي على أنغام النشيد الوطني السعودي.

وقــال: »أتمنى إطــاق مبادرة شبابية لاحتفال باليوم الوطني 

الـــســـعـــودي بـــالـــتـــعـــاون مــــع مـــؤســـســـة مـــســـك الـــخـــيـــريـــة الــشــبــابــيــة فــي 

الرياض وتشكيل فريق وطني يهدف إلى التقاء رؤى الشباب في 

الــبــلــديــن ورســـالـــة الــبــلــديــن تـــجـــاه الـــســـام واالســـتـــقـــرار فـــي الــمــنــطــقــة 

الــــعــــربــــيــــة«، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن مـــؤســـســـة مـــســـك هــــي حـــاضـــنـــة لــــإبــــداع 

الشبابي في المملكة العربية السعودية.

مبادرات شبابية
أما الباحثة السياسية د. نوف بنت فهد العيسى، عميدة شؤون 

الطالبات بجامعة المجمعة، فقالت: »نحن نريد أن يكون اليوم 

الــوطــنــي الــســعــوديــة انــطــاقــة لــمــبــادرات شــبــابــيــة إمــاراتــيــة سعودية 

مـــســـتـــدامـــة لــتــجــســد الـــشـــعـــور بـــالـــمـــســـؤولـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــشـــبـــاب مــن 

ــــــم رؤى وأطـــــــروحـــــــات الــــقــــيــــادة  الـــجـــنـــســـيـــن وأهــــمــــيــــة دورهــــــــــم فـــــي دعـ

الحكيمة في البلدين تجاه القضايا المشتركة أو تجاه التحديات 

التي تواجه المنطقة، وهذا يتطلب أن يقف الجميع صفاً واحداً 

خلف القيادة السياسية«.

وأضــــــافــــــت قــــائــــلــــة بـــمـــنـــاســـبـــة احــــتــــفــــال اإلمــــــــــــــارات بــــالــــيــــوم الـــوطـــنـــي 

الــــــســــــعــــــودي والـــــــمـــــــبـــــــادرة الـــــتـــــي أطــــلــــقــــتــــهــــا الــــــــوزيــــــــرة شــــمــــا الـــــمـــــزروعـــــي 

بــتــخــصــيــص بــــرامــــج ومــــــبــــــادرات شـــبـــابـــيـــة لـــاحـــتـــفـــال بـــالـــيـــوم الــوطــنــي 

السعودي، بأنه ليس هناك أكبر من اختاط دماء أبناء البلدين 

الــتــراب اليمني دفــاعــاً عــن عــروبــة اليمن واستقالها وحماية  على 

األمن القومي العربي. 

المصير 
الواحد

حامد بن شاكر الفريدي:   › 
المواقف المشتركة 
بين البلدين أسهمت 

في مواجهة العديد من 
التحديات 

فيصل بن عبد الله اليامي:   › 
العالقات بين البلدين 

تجاوزت مفهوم التعاون 
الثنائي إلى الشراكة 

االستراتيجية 

منيرة بنت عبد الله السليمان:  › 
المبادرات اإلبداعية للشباب 

من البلدين تعكس وحدة 
الوجدان 

سهيلة زين العابدين حماد:  › 
 الشباب اإلماراتي 

والسعودي يعززون الشعور 
الوطني واالنتماء 

نوف بنت فهد العيسى:   › 
تجسيد الشعور بالمسؤولية 

الوطنية للشباب في 
اإلمارات والسعودية

يزن بن فراس الشمريبدر بن عبد الله الشهري منيرة بنت عبد الله السليمان د. نوف بنت فهد العيسىسهيلة زين العابدين حمادفيصل اليامي
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قــــــال الـــمـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي عـــبـــد الــــلــــه بـــــن عـــــدنـــــان الــــشــــمــــري: إن 

اإلمـــــــارات عــودتــنــا دائـــمـــًا الــتــمــيــز واإلبـــــــداع فـــي احــتــفــالــهــا بــالــيــوم 

الــوطــنــي الــســعــودي وذلـــك يعكس وعــيــهــا بتميز الــعــاقــة بين 

الــبــلــديــن وإدراكــــهــــا أن الــمــمــلــكــة هـــي الـــركـــيـــزة األســـاســـيـــة ألمــن 

الــمــنــطــقــة واســتــقــرارهــا وصـــمـــام أمــانــهــا فـــي مــواجــهــة الــمــخــاطــر 

والــــتــــهــــديــــدات الــــتــــي تـــتـــعـــرض لــــهــــا، لـــمـــا تــمــثــلــه مــــن ثـــقـــل وتـــأثـــيـــر 

كبيرين على الساحتين اإلقليمية والــدولــيــة، ومــا تتسم بها 

ســيــاســتــهــا فــــي ظــــل قــــيــــادة الـــمـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــدالـــعـــزيـــز آل 

ســـعـــود، مـــن حــكــمــة واتـــــزان وحــســم وعــــزم فـــي الـــوقـــت نفسه. 

وأوضـــح الــشــمــري أن أبــوظــبــي والــريــاض لهما مكانة محورية 

المشترك، وتمثان ركيزتين  العربي  العمل  داخــل منظومة 

أساسيتين لــأمــن الــقــومــي الــعــربــي، والــقــلــب الــنــابــض لمحور 

االعــتــدال العربي لمواجهة المخاطر التي تستهدف سيادة 

الدول ووحدة المجتمعات وأمن الشعوب واستقرارها.

إبداع وتمّيز 

العالقات بين اإلمارات والسعودية نموذج ُيحتذى استنادًا إلى عمق الروابط التاريخية 
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دبي تحتفل باليوم 
الوطني السعودي

دبي- البيان

تحتفل دبـــي بــالــيــوم الــوطــنــي لــلــســعــوديــة، مــن خـــال سلسلة 

مــــن الـــفـــعـــالـــيـــات الـــعـــائـــلـــيـــة، إلـــــى جــــانــــب إضــــــــاءة أشــــهــــر مــعــالــم 

الــــمــــديــــنــــة بـــــــألـــــــوان الــــعــــلــــم الــــــســــــعــــــودي. وتــــنــــظــــم مــــؤســــســــة دبــــي 

للمهرجانات والتجزئة احتفالية متميزة بمناسبة هذا اليوم، 

تكريماً للمواطنين السعوديين المقيمين في دولــة اإلمــارات 

ودبـــي بشكل خـــاص، واحــتــفــاء بــالــعــاقــات األخــويــة الوثيقة، 

الـــتـــي تــجــمــع الـــدولـــتـــيـــن، وتـــدعـــو الــســكــان والــمــقــيــمــيــن مـــن كل 

الجنسيات في دبي، للمشاركة في االحتفال بهذه المناسبة 

الخاصة.

روابط
واحــــــتــــــفــــــاالً بـــــهـــــذه الــــمــــنــــاســــبــــة، قـــــامـــــت دائــــــــــــرة الــــســــيــــاحــــة والــــتــــســــويــــق 

الـــتـــجـــاري بــعــمــل مــقــطــع فـــيـــديـــو، يــســتــعــرض الـــــروابـــــط الــمــتــيــنــة بــيــن 

المواطنين والمقيمين في دولة اإلمارات واألشقاء في السعودية. 

يــعــرض لقطات خاصة  الفيديو بطابعه االحــتــفــالــي، حيث  ويتميز 

تــجــمــع األصـــــدقـــــاء والــــعــــائــــات، ويـــعـــكـــس مـــشـــاعـــر الــــفــــرح والــــوحــــدة 

ــــآلـــــف، مـــــن خــــــال لـــقـــطـــات لـــلـــفـــنـــون الـــشـــعـــبـــيـــة وعـــــــــروض الـــلـــيـــزر  ــتـ ــ والـ

تأكيداً على وحدة الدولتين وعاقاتهما القوية.

معالم
وستتألق مجموعة من أشهر معالم دبي بألوان العلم السعودي 

فــي 23 سبتمبر، وذلـــك تــكــريــمــاً للمواطنين الــســعــوديــيــن فــي دولــة 

اإلمــــــارات وخـــارجـــهـــا. وســيــعــرض بـــرج خــلــيــفــة رســـالـــة تــهــنــئــة احــتــفــاالً 

بـــهـــذه الــمــنــاســبــة، ويـــتـــزيـــن بــالــعــلــم الـــســـعـــودي عــلــى واجـــهـــتـــه، الــتــي 

تعتبر األطــول على مستوى العالم. كما يستضيف بــرواز دبــي في 

حديقة زعبيل، وفندق برج العرب عروضاً خاصة لاحتفال بهذه 

المناسبة.

وفــــــــي 23 ســــبــــتــــمــــبــــر، يــــمــــكــــن لــــــــــــــزّوار دبــــــــي فــــســــتــــيــــفــــال ســــيــــتــــي مــــول 

مشاهدة العرض المذهل »تخّيل«، الذي يتيح للمقيمين والزوار 

االستمتاع ضمن جدول الفعاليات، التي يقدمها مركز التسوق.

المملكة األولى عربيًا والرابعة عالميًا في قوائم األعلى استثمارًا باإلمارة
دبي - مشرق علي حيدر

قال متحدث باسم دائرة األراضي واألماك في دبي، إن معدل 

إقـــبـــال الــمــســتــثــمــريــن مـــن الـــســـعـــوديـــة عــلــى االســـتـــثـــمـــار فـــي ســوق 

عقارات دبي زاد خال اآلونة األخيرة على الرغم من التحديات 

لــــ  ــــتـــــحـــــدث  ــــمـ ــــيــــــد 19«. وأوضـــــــــــــح الـ ــــائـــــحـــــة »كــــــوفــ الــــــتــــــي فــــرضــــتــــهــــا جـ

»الـــبـــيـــان« أن الـــدائـــرة وثــقــت 1466 صــفــقــة شــــراء عــقــاريــة أبــرمــهــا 

1004 مــســتــثــمــريــن ســـعـــوديـــيـــن بــقــيــمــة إجـــمـــالـــيـــة بــلــغــت مــلــيــاري 

درهم منذ بداية العام الجاري.

ـــمــــركــــز األول  وبـــــذلـــــك يــــحــــافــــظ الـــمـــســـتـــثـــمـــر الـــــســـــعـــــودي عــــلــــى الـ

ضمن قائمة أعلى المستثمرين العرب والثاني خليجياً والرابع 

عالمياً في قوائم األعلى استثماراً في عقارات دبي.

وأشــــــــار الـــمـــتـــحـــدث إلــــــى أن الــمــســتــثــمــر الــــســــعــــودي مــطــمــئــن 

عــــمــــومــــاً إلــــــى جـــــــدوى اســـتـــثـــمـــاراتـــه فــــي دبــــــي ومـــطـــمـــئـــن إلــــــى أنـــه 

ســيــجــنــي عـــائـــداً اســتــثــمــاريــاً مـــجـــزيـــاً، لـــذلـــك يـــواصـــل الــســعــودي 

اقــتــنــاص الـــفـــرص االســتــثــمــاريــة فـــي الـــســـوق الــعــقــاريــة مــحــافــظــاً 

ــيـــــة الــــمــــتــــقــــدمــــة فـــــــي مــــــجــــــال االســــتــــثــــمــــار  ــ ــــاريـــــخـ ــتـ ــ ــلـــــى مــــكــــانــــتــــه الـ ــ عـ

الـــعـــقـــاري فـــي دبـــــي، وثــقــتــه بـــاالمـــتـــيـــازات الــهــائــلــة الـــتـــي تــوفــرهــا 

اإلمـــــارة، ومـــا تــقــدمــه مــن فـــرص فــريــدة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم. 

ومــن المتوقع أن يتعزز هــذا النهج فــي األشــهــر المتبقية من 

الـــعـــام بــفــضــل الــحــوافــز والــتــســهــيــات الــتــي طــرحــتــهــا الــحــكــومــة 

خال األشهر الماضية.

شراكات
وتــركــزت استثمارات السعوديين فــي عــقــارات الشقق السكنية 

في عدة مناطق، أبرزها مناطق دبي مارينا، وداون تاون دبي، 

وجــــي إل تــــي، ودبـــــي ســـبـــورت ســيــتــي، أمــــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــفــلــل 

الـــســـكـــنـــيـــة فـــتـــتـــركـــز فـــــي مـــنـــاطـــق دبــــــي النـــــــد، وجــــمــــيــــرا، وســـبـــريـــنـــغ 

المرابع العربية، وبالم جميرا، والفرجان، وجزيرة جميرا. إال 

أن الافت أن تلك االستثمارات تركزت في الشقق السكنية، إذ 

إن غالبية السعوديين يستثمرون في شراء الشقق، أما حصة 

محبي االستثمار في الفلل فتبلغ %20.

ويشهد مــشــروع »جــمــيــرا فلج ســيــركــل« فــي اآلونـــة األخــيــرة، 

إقــــبــــاالً مــلــحــوظــاً مـــن الــمــســتــثــمــريــن الــســعــوديــيــن، ســـــواء لــشــراء 

وحـــــــدات ســكــنــيــة لـــغـــرض االســـتـــثـــمـــار، أو لــلــمــشــاركــة فــــي تــطــويــر 

مــشــاريــع قــيــد اإلنـــجـــاز بــهــدف بــيــعــهــا فـــي الـــســـوق الـــثـــانـــوي. ويــعــد 

الـــــــمـــــــشـــــــروع، الـــــــــــذي تـــمـــتـــلـــكـــه نــــخــــيــــل الـــــعـــــقـــــاريـــــة ويــــــضــــــم عـــــشـــــرات 

الشهيرة  السكنية  المشاريع  مــن  واحـــداً  الفرعيين،  المطورين 

فــــــي دبــــــــي ويــــتــــمــــتــــع بـــبـــنـــيـــة تـــحـــتـــيـــة مـــتـــكـــامـــلـــة ومـــــــرافـــــــق وخـــــدمـــــات 

متنوعة ومتعددة.

وفــــــي أحـــــــدث صـــفـــقـــات الـــبـــيـــع والــــــشــــــراء فـــــي الـــــمـــــشـــــروع، قـــام 

مستثمر ســعــودي بــبــدء عــمــلــيــات تــطــويــر أحـــد األبـــــراج السكنية 

في إطار شراكة مع مستثمر إماراتي مناصفة بنسبة 50% لكل 

منهما، وتبلغ قيمة المشروع 165 مليون درهم، ويتكون من 

29 طابقاً تضم 186 وحدة سكنية.

تعاضد 
بــــــدولــــــة  الـــــــعـــــــقـــــــاري  الــــــــســــــــوق  ــــيــــــن فــــــــي  ــــعــــــوديــ الــــــســ ــــثـــــمـــــر آالف  ــــتـ ويـــــسـ

اإلمــــــــــــــــــارات، وفــــــــي الــــــوقــــــت عــــيــــنــــه تـــــطـــــور شــــــركــــــات إمــــــاراتــــــيــــــة مــــدنــــاً 

ومـــــشـــــروعـــــات ضـــخـــمـــة فـــــي ربـــــــوع الـــمـــمـــلـــكـــة، فـــــي تـــرجـــمـــة بــلــيــغــة 

لتعاضد السعودي واإلماراتي اقتصادياً، فتزيد صابة ومتانة 

المشتركات والروابط التاريخية بين األشقاء.

ويتزايد حجم اإلقبال السعودي على االستثمار في السوق 

الــعــقــاري بــدولــة اإلمــــارات عــمــومــاً، وفــي دبــي على نحو خــاص، 

ويـــــبـــــرز ذلـــــــك فـــــي الـــــمـــــؤشـــــرات الــــتــــصــــاعــــديــــة لـــلـــصـــفـــقـــات وقــيــمــتــهــا 

وإعدادها.

ويــــبــــرز الــمــســتــثــمــر الـــســـعـــودي فــــي صـــــــدارة الــمــشــهــد الـــعـــقـــاري 

والعــبــاً مهماً فــي حركة الصفقات العقارية بيعاً وشـــراء، وقد 

ــــثـــــمـــــارات الــــمــــواطــــنــــيــــن مـــــن الــــســــعــــوديــــة خــــال  ــــتـ تـــــجـــــاوز حــــجــــم اسـ

الـــفـــتـــرة مـــن عــــام 2002 وحـــتـــى نــهــايــة 2018 ســقــف الـــــ 89 مــلــيــار 

درهم بحسب تحليات لبيانات اقتصادية معلنة.

برواز دبي يتألق بلون العلم السعودي  |   من المصدرعلم السعودية يزّين واجهة برج خليفة   |   من المصدر

منطقة »دبي مارينا« ضمن أكثر المناطق جذبًا الستثمارات السعوديين   |    أرشيفية

 تعاون »سيبراني« رائد بين البلدين
دبي - وائل اللبابيدي

ــــيـــــون أن الـــــــتـــــــعـــــــاون الـــــــســـــــعـــــــودي اإلمـــــــــــاراتـــــــــــي فـــــــي قــــطــــاع  ــــنـ أكــــــــــد خـــــــبـــــــراء تـــــقـ

فــي مــجــال األمـــن السيبراني، يمثل نموذجاً  التكنولوجيا، وخــصــوصــاً 

فريداً يحتذى به في كيفية تعزيز أمن الفضاء الرقمي في المنطقة، 

وخـــفـــض حــجــم الــهــجــمــات والـــتـــهـــديـــدات الــســيــبــرانــيــة الـــتـــي تــتــعــرض لها 

دول المنطقة، خصوصاً مع ازدياد تبني الشركات لمشاريع التحول 

الرقمي والحلول التقنية المتطورة، ويظهر مدى النضج المتقدم في 

البلدين كونهما من أوائل الدول التي 

تعين هيئات تنظيمية متخصصة في 

مراقبة المشهد اإللكتروني.

الـــــتـــــعـــــاون  إلــــــــــى أن  ــــراء  ــ ــبـ ــ ــ ــــخـ ــ الـ ولــــــفــــــت 

ــــّزز الــــمــــقــــدرة  ــــعــ الـــتـــقـــنـــي بــــيــــن الــــبــــلــــديــــن يــ

الـــدفـــاعـــيـــة ضــــد الـــهـــجـــمـــات الــســيــبــرانــيــة 

ــــة  ــيــ ــ ــنــ ــ ــــقــ ــتــ ــ وكــــــــــــــــفــــــــــــــــاءة اســـــــــتـــــــــثـــــــــمـــــــــاراتـــــــــهـــــــــمـــــــــا الــ

وخــــطــــطــــهــــمــــا الـــــــرامـــــــيـــــــة إلــــــــــى اســـــتـــــخـــــدام 

»عابر«،  المشتركة  الرقمية  عملتهما 

مشيرين إلـــى أن هـــذا الــتــعــاون يــأتــي انــعــكــاســاً للعاقة الــوثــيــقــة والنمو 

ــــارات والــتــي  المستمر فــي الــتــبــادل الــتــجــاري التقني بــيــن المملكة واإلمــ

تــعــتــبــر أكـــبـــر ســــوق لــــصــــادرات الــســعــوديــة فـــي قـــطـــاع االتــــصــــاالت وتــقــنــيــة 

المعلومات بنسبة 35% من إجمالي صادرات المملكة.

تحالف
واعتبروا أن التحالف السعودي اإلماراتي في مجال األمن السيبراني 

صــــــب فــــــي مـــصـــلـــحـــة رؤســـــــــــاء أمــــــــن الــــمــــعــــلــــومــــات فــــــي الـــمـــنـــطـــقـــة والـــــذيـــــن 

بـــدورهـــم يــؤمــنــون بـــضـــرورة وجــــود بــنــيــة تحتية شــامــلــة ومـــوحـــدة لألمن 

السيبراني خاصة مع ازديـــاد تبني الشركات لمسيرة التحول الرقمي 

والحلول التقنية المتطورة.

ويـــشـــهـــد قــــطــــاع تــقــنــيــة الـــمـــعـــلـــومـــات الــــســــعــــودي زخــــمــــاً غـــيـــر مــســبــوق 

ــــثـــــمـــــارات فــي  ــــتـ ــتـــــي تـــشـــهـــد ضـــــخ الــــمــــزيــــد مـــــن االسـ ــ ــــيــــــرة والـ فـــــي اآلونـــــــــة األخــ

التحول واالقتصاد الرقمي انسجاماً مع رؤية المملكة 2030، بهدف 

تعزيز البنية التحتية الرقمية وجذب المستثمرين وتحسين تنافسية 

االقتصاد السعودي.

مبادرة
ووقـــعـــت اإلمــــــارات والــســعــوديــة فـــي نــوفــمــبــر الــمــاضــي مـــبـــادرة لــلــتــعــاون 

فــي األمـــن السيبراني تــهــدف إلــى تعزيز منظومة درع الــفــضــاء الرقمي 

لــلــمــنــطــقــة وتــســاهــم بــفــعــالــيــة فـــي تــحــســيــن إمـــكـــانـــات الــصــمــود فـــي وجــه 

الهجمات السيبرانية في الدولتين وقدرة الجهات األمنية للقبض على 

المسؤولين عن تخطيط الهجمات.

ــــئـــــات، مــــثــــل جـــــهـــــاز اســــتــــخــــبــــارات  ــــيـ وتــــمــــتــــلــــك اإلمـــــــــــــــارات عــــــــــــدداً مــــــن الـــــهـ

اإلشارة، والهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت، ومركز دبي لألمن 

اإللــكــتــرونــي، فـــي حــيــن تــمــتــلــك الــســعــوديــة كـــاً مـــن االتـــحـــاد الــســعــودي 

لــــألمــــن الـــســـيـــبـــرانـــي والــــبــــرمــــجــــة، والـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة لــــألمــــن الـــســـيـــبـــرانـــي، 

وغــــيــــرهــــا مـــــن الــــهــــيــــئــــات األخــــــــــرى الـــمـــتـــخـــصـــصـــة، الــــتــــي تـــعـــمـــل عــــلــــى ســن 

األنـــظـــمـــة والــــقــــوانــــيــــن، ومـــــراعـــــاة أعـــلـــى الـــمـــعـــايـــيـــر األمــــنــــيــــة، ضـــمـــن كــافــة 

الـــمـــؤســـســـات الــحــســاســة تـــجـــاه األمـــــن الـــوطـــنـــي فـــي الــمــمــلــكــة. وتــســتــثــمــر 

الدولتان كثيراً في تدريب وتعليم المواهب الوطنية، بهدف االرتقاء 

ــــفـــــرق اســــتــــجــــابــــة فــــاعــــلــــة عــنــد  ــــتـــــصـــــرف كـ بــــمــــهــــاراتــــهــــم، وتـــمـــكـــيـــنـــهـــم مــــــن الـ

الطوارئ. 

آنــد مــاركــتــس«، المتخصصة في  ويتوقع تقرير لشركة »ريسيرش 

أبــحــاث التقنية، نمو ســوق أمــن الفضاء اإللــكــتــرونــي فــي دول الخليج 

إلـــى أكــثــر مــن 10.4 مــلــيــارات دوالر )38.2 مــلــيــار درهــــم( بنهاية 2022، 

فــــي حـــيـــن وصـــــل حـــجـــم إنــــفــــاق الــمــنــطــقــة عـــلـــى خــــدمــــات وتـــقـــنـــيـــات أمـــن 

الــمــعــلــومــات الــعــام الــمــاضــي إلـــى أكــثــر مــن 2 مــلــيــار دوالر )7.4 مــلــيــارات 

درهم(.

معلومات
ــــة »بـــــــالـــــــو ألــــتــــو  ــــركــ ــــنـــــظـــــم فـــــــي شــ ــــنـــــدســـــة الـ ــــر هـ ــــديــ وقـــــــــــال طـــــــــــارق عـــــــبـــــــاس، مــ

ــــعــــــاون الــــتــــقــــنــــي بــــيــــن اإلمــــــــــــــــارات والـــــســـــعـــــوديـــــة يــــّعــــزز  ــــتــ نــــــتــــــوركــــــس«، إن الــ

الـــمـــقـــدرات الــدفــاعــيــة فـــي الــبــلــديــن والــبــيــئــة الــتــشــريــعــيــة ويــســهــل تــبــادل 

الــــمــــعــــلــــومــــات حــــيــــال الــــهــــجــــمــــات اإللــــكــــتــــرونــــيــــة عــــلــــى مــــســــتــــوى حـــكـــومـــات 

الدول، وبالتالي الحد من تلك الهجمات والتصدي لها.

دروس
وأضـــــــــاف: أحـــــد الـــــــــدروس الـــتـــي تــعــلــمــتــهــا الــمــنــطــقــة مــــن »كــــوفــــيــــد19-« 

هي أهمية تبني المزيد من الحلول السحابية، ونعتقد أن التعاون 

ــــيـــــســـــاهـــــم فـــــــي تـــــــبـــــــادل الــــمــــعــــرفــــة  ــيــــــن سـ ــ ــتــ ــ ــــنـــــي الــــــحــــــاصــــــل بـــــيـــــن الــــــدولــ ــــتـــــقـ الـ

والخبرات وتوسيع األسواق وتحديث وتسريع الضوابط والتشريعات 

الــمــتــعــلــقــة بـــاالنـــتـــقـــال نـــحـــو الـــســـحـــابـــة، وتـــعـــزيـــز كــــفــــاءة االســـتـــثـــمـــار مــن 

خال االستحواذ بشكل مشترك على وحدات أو االستثمار في برامج 

مــشــتــركــة وهـــــو مــــا يــخــفــض الــتــكــلــفــة وهــــــذا بــالــطــبــع يـــدعـــم االســـتـــعـــداد 

الرقمي في كلتا الدولتين.

فرص
من جهته، قــال الدكتور طــارق عناية، النائب األعلى لقطاع األعمال 

في شركة االتصاالت السعودية »STC«، إن الفرص الكامنة في تقنية 

الــمــعــلــومــات واالتـــصـــاالت فــي المنطقة هــائــلــة. وأضــــاف: مــن الــضــروري 

استغال فرصة التحول الرقمي الحالي على مستوى منطقة الخليج 

كـــمـــحـــفـــز لـــــابـــــتـــــكـــــار، وهــــــــو أســــــــــاس الــــــتــــــعــــــاون الـــــقـــــائـــــم مــــــا بــــيــــن اإلمــــــــــــارات 

والــــســــعــــوديــــة فـــــي الــــمــــجــــاالت الـــتـــقـــنـــيـــة وتــــعــــزيــــز كـــــفـــــاءة الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 

الـــتـــقـــنـــيـــة الــــمــــشــــتــــركــــة، والــــــــــذي انــــعــــكــــس عــــلــــى تــــوجــــه شــــركــــة االتـــــصـــــاالت 

السعودية بالتوسع في توجهاتها االستثمارية بشكل كبير في مجال 

االبتكار المتعلق بتقنية المعلومات واالتــصــاالت على مدى السنوات 

القليلة الماضية.

خبراء: الشركات  تتبنى مشاريع التحّول الرقمي والحلول التقنية المتطّورة

يـــهـــدف مـــشـــروع الــعــمــلــة الــرقــمــيــة الــمــشــتــركــة بــيــن اإلمــــــارات 

والسعودية »عابر« إلى تأهيل الكوادر التي ستتعامل مع 

تــقــنــيــات الــمــســتــقــبــل، وفــهــم مــتــطــلــبــات إصـــــدار عــمــلــة رقمية 

ُتستخدم بين دولتين، باإلضافة إلى إيجاد وسيلة إضافية 

لنظم الــتــحــويــات الــمــركــزيــة فــي الــبــلــديــن، وإتــاحــة المجال 

أمــــام الــبــنــوك لــلــتــعــامــل مـــع بــعــضــهــا الــبــعــض بــشــكــل مباشر 

لـــتـــنـــفـــيـــذ الــــتــــحــــويــــات الــــمــــالــــيــــة. وتــــــهــــــدف الـــــــــــدول مــــــن إطــــــاق 

الــوقــت المستغرق فــي تحويل  إلــى توفير  العملة الرقمية 

األمـــــــوال مـــن دولـــــة إلــــى أخــــــرى، عـــــاوة عــلــى إخــــــراج الــطــرف 

الـــــثـــــالـــــث، أي الـــــبـــــنـــــوك، مــــــن مـــــعـــــادلـــــة تــــحــــويــــل األمــــــــــــــوال، مــا 

يؤدي إلى اختفاء تكلفة التعامات المالية التي تتقاضاها 

ــــيــــــة والـــــــمـــــــالـــــــيـــــــة. وتــــتــــمــــتــــع  ــــرفــ ــــمــــــصــ الـــــــبـــــــنـــــــوك والـــــــمـــــــؤســـــــســـــــات الــ

الــعــمــات الــمــشــفــرة أو الــرقــمــيــة بــالــعــديــد مــن الــمــزايــا، التي 

تــســهــم فــي تــطــويــر الــتــعــامــات الــمــالــيــة، وتــحــســيــن مستوى 

جودة الخدمات المالية، ألن األصول المتداولة إلكترونياً 

تعتمد على النظام الامركزي في التعامات.

»عابر« 

المستثمر السعودي    ›
مطمئن إلى جني عوائد 

 مجزية الستثماراته 
في دبي

طارق عباس

فرص كامنة في مجال    ›
تقنية المعلومات تبّشر 

بمستقبل أكثر ازدهارًا



زالتكو داليتش 

العين - طلحة عبدالله

على مدى التاريخ الرياضي الطويل تمددت جسور العالقات 

ــيـــــق بــــيــــن اإلمـــــــــــارات  ــ الــــريــــاضــــيــــة الـــــوطـــــيـــــدة لــــتــــربــــط عــــلــــى نــــحــــو وثـ

ــتـــــجـــــســـــد ذلــــــــــك فـــي  ــ والـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة فــــــــي الــــــقــــــطــــــاعــــــات كــــــــافــــــــة، ويـ

حــركــة الــتــنــقــالت الــرائــجــة لــلــمــدربــيــن والــالعــبــيــن خـــالل الفترة 

الماضية بين األنــديــة فــي الدولتين الشقيقتين، ويــبــرز ناديا 

العين اإلمــاراتــي والــهــالل السعودي كأكثر األنــديــة اإلماراتية 

ــــتـــــي تــــشــــاركــــت فـــــي أســـــمـــــاء مــــدربــــيــــن والعـــبـــيـــن  والـــــســـــعـــــوديـــــة الـ

وتـــســـبـــب ذلــــــك فـــــي جــــــذب جـــمـــاهـــيـــر كــــــرة الـــــقـــــدم بـــالـــســـعـــوديـــة 

ــــارات لمتابعة الــمــســابــقــات الــكــرويــة، وفــيــمــا يــلــي نرصد  واإلمــ

أبرز 25 صفقة بين الشقيقين من المدربين والالعبين. 

بالتشي
يــعــتــبــر الــــرومــــانــــي ايــــلــــي بـــالتـــشـــي مــــن أوائــــــــل الـــمـــدربـــيـــن الـــذيـــن 

دربــــــــوا فــــي الــــدوريــــيــــن الــــســــعــــودي واإلمـــــــاراتـــــــي، فـــبـــعـــد مــوســم 

واحــد فقط مع الهالل السعودي توج خالله بلقب الــدوري 

الــســعــودي جـــاء إلـــى الــعــيــن فــي مــوســم 99-98 ونــجــح خــالل 

موسمين في الحصول على الــدوري وكــأس صاحب السمو 

رئيس الدولة، قبل أن يعود مرة أخرى إلى الهالل.

كــــمــــا يــــعــــد الـــــــمـــــــدرب الــــــرومــــــانــــــي انــــجــــيــــل يـــــوردانـــــســـــكـــــو أكـــثـــر 

المدربين الذين تنقلوا بين الدوريين اإلماراتي والسعودي، 

بــدايــة مــن مــوســم 2001 عندما جــاء إلــى العين قــادمــاً من 

الـــهـــالل الـــســـعـــودي، قــبــل أن يــنــتــقــل إلـــى اتـــحـــاد جــــدة، ثم 

عاد مرة أخرى العين 2006.

كوزمين
مــــــــن الــــــمــــــدربــــــيــــــن الــــــــبــــــــارزيــــــــن الــــــــذيــــــــن وضــــــــعــــــــوا بـــــصـــــمـــــات فـــي 

الـــــــدوريـــــــيـــــــن الـــــــســـــــعـــــــودي واإلمــــــــــــاراتــــــــــــي الـــــــرومـــــــانـــــــي أوراليــــــــــــو 

كـــوزمـــيـــن، الــــــذي ســـبـــق وأن درب الــــهــــالل وحـــصـــل مــعــه 

على بطولتي الــدوري وكأس ولي العهد، وعندما جاء 

إلى العين نجح في التتويج معه بلقب دوري الخليج 

العربي مرتين قبل أن يلتحق بشباب األهلي.

نــجــح الـــمـــدرب الـــكـــرواتـــي زالتـــكـــو دالــيــتــش فـــي قــيــادة 

ــــالـــــفـــــوز بـــلـــقـــب كــــــــأس ولــــي  فـــــريـــــق الــــــهــــــالل الـــــســـــعـــــودي بـ

يــنــتــقــل للعين  الــعــهــد مــوســم 2013-2012، قــبــل أن 

في 2014 وحقق معه بطولتي كأس صاحب السمو 

رئيس الدولة وكأس السوبر. وفي عام 

2017 أعلن نادي العين تعاقده مع المدرب الكرواتي زوران 

مـــامـــيـــتـــش، قـــــادمـــــاً مــــن الـــنـــصـــر الــــســــعــــودي، وفـــــي عـــــام 2018 

رحل إلى فريق الهالل السعودي.

عموري 
ــــــات االنــــــــــتــــــــــقــــــــــاالت بــــيــــن  ــــقـ ــ ــــفـ ــ وضــــــــمــــــــن صـ

الــــالعــــبــــيــــن، فـــــي مــــوســــم 2018 أعـــلـــن 

نــادي الهالل السعودي عن التعاقد 

مــــع صـــانـــع ألــــعــــاب الـــعـــيـــن اإلمــــاراتــــي 

ــــــن، كـــــمـــــا يـــعـــد  ــــمـ ــ ــــــرحـ عـــــمـــــر عـــــبـــــد الـ

الــرومــانــي ميريل رادوي إحــدى 

أبــــرز الــصــفــقــات الــتــي تــمــت في 

تــــاريــــخ الـــعـــيـــن، فــبــعــد نــجــاحــه 

الالفت مع الهالل السعودي 

ثالثة مواسم، التحق بالعين 

الــــــعــــــام  وفــــــــــــي   ،2011 مـــــــوســـــــم 

نفسه انضم للعين العب آخر 

هــــو الـــمـــهـــاجـــم يـــاســـر الــقــحــطــانــي 

كـــــأول ســـعـــودي يــلــعــب بـــالـــدوري 

اإلمـــــــــاراتـــــــــي فــــــي عــــهــــد االحـــــــتـــــــراف، 

كـــمـــا تـــعـــاقـــد الـــعـــيـــن مــــع الـــمـــهـــاجـــم نــــاصــــر الـــشـــمـــرانـــي عـــام 

.2017

ليوناردو 
لــــــيــــــونــــــاردو  الـــــــبـــــــرازيـــــــلـــــــي  ــــقــــــل  ــتــ ــ انــ ــــو مــــــــن عـــــــــــام 2017  ــيــ ــ ــــولــ يــ فــــــــي 

رودريـــغـــيـــز بــيــريــرا، مـــن نــــادي الــجــزيــرة اإلمــــاراتــــي إلـــى نـــادي 

الــــنــــصــــر الــــــســــــعــــــودي، كــــمــــا لــــفــــت الــــمــــهــــاجــــم الـــــــســـــــوري عــمــر 

خربين األنظار عندما كان يلعب في صفوف نادي الظفرة 

اإلمـــــاراتـــــي الـــــذي ضــمــه إلــــى صــفــوفــه يــنــايــر 2016، فــتــعــاقــد 

مـــعـــه الـــــهـــــالل الــــســــعــــودي عــــــام 2017، كـــمـــا تـــعـــاقـــد الــعــيــن 

مع الكولومبي دانيلو اسبريال، في 2016، قبل أن ينتقل 

للعب في نادي الفيحاء والشباب السعوديين.

كما تعاقد نادي الشارقة مع المدافع البرازيلي رودريغو 

ـــــاً مـــــن الـــــهـــــالل الـــــســـــعـــــودي فـــــي 2016، كــمــا  ــــادمـ ــــاو، قــ ـــجــ ــ ديـ

ضـــم فـــي الـــعـــام نــفــســه  الــبــولــنــدي أدريــــــان مييرجيفسكي، 

قــادمــاً مــن النصر الــســعــودي، وفــي الــعــام التالي استقدم 

الــــشــــارقــــة  الـــفـــنـــزويـــلـــي خــافــيــيــر ريــــفــــاس، قــــادمــــاً مــــن اتـــحـــاد 

جــــدة، كــمــا انــتــقــل الــمــهــاجــم الــســنــغــالــي الــشــهــيــر ماخييتي 

ديـــــــــوب، إلــــــى الــــظــــفــــرة مــــوســــم 2016، وكـــــــان قـــبـــلـــهـــا يــلــعــب 

للوطني السعودي في  2009.

في 2018 انتقل البرازيلي ليوناردو دي سوزا إلى نادي 

الوحدة اإلماراتي قادماً من نادي أهلي جدة السعودي، 

ــــبـــــل أن يــــنــــتــــقــــل إلـــــــــى شــــــبــــــاب األهـــــــلـــــــي فـــــــي صــــفــــقــــة انــــتــــقــــال  قـ

حـــــر. كـــمـــا انـــتـــقـــل الـــبـــرازيـــلـــي كـــــارلـــــوس ادواردو إلـــــى شــبــاب 

األهلي  قادماً من الهالل، كما تعاقد فريق نادي عجمان 

مــع المهاجم النيجيري ستانلي أوهــاويــتــشــي، قــادمــاً من 

القادسية السعودي في يوليو 2018.

تعاقد
وضــــــــــــم نـــــــــــــــادي الـــــــظـــــــفـــــــرة مــــــتــــــوســــــط الــــــــمــــــــيــــــــدان األورغـــــــــويـــــــــانـــــــــي 

نيكوالس ميليسي قادماً من نادي الهالل السعودي في 

عام 2018. وتعاقد نادي الفجيرة مع الجزائري محمد بن 

بطو قــادمــاً من نــادي الشباب السعودي في عــام 2018، 

الــــمــــدافــــع  ارتــــــــــــدى  حــــتــــى 2017  مـــــوســـــم 2013  بــــــدايــــــة  وفــــــــي 

الــعــراقــي أحــمــد إبـــراهـــيـــم، شــعــار أربـــعـــة فـــرق إمـــاراتـــيـــة هي 

الوصل، وعجمان، والظفرة، واإلمــارات، قبل أن ينتقل 

لــالتــفــاق الــســعــودي 2017.  ويــعــد الــالعــب الــغــانــي جودين 

اترام، أول العب ينتقل من الدوري السعودي إلى نظيره 

اإلمــــــــاراتــــــــي، حــيــث 

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء إلـــــــــــــــــــــــــــى 

الشعب 

)قـــــــــبـــــــــل الـــــــــدمـــــــــج( 

قــــــــــــادمــــــــــــاً مــــــــــن نــــــــــادي 

 .2008 فــــــي  الـــــشـــــبـــــاب 

ــــلـــــي  ــــبـــــرازيـ ــــا يــــعــــتــــبــــر الـ كـــــمـ

إلـــتـــون جـــوزيـــه، أكــثــر الــالعــبــيــن 

الــــذيــــن تـــنـــقـــلـــوا فــــي عـــــدد مــــن األنــــديــــة 

اإلمــــــاراتــــــيــــــة والـــــســـــعـــــوديـــــة، حــــيــــث ســــبــــق لــه 

 2007-2009 ــــعــــــودي  الــــــســ لـــلـــنـــصـــر  لــــعــــب  أن 

لــلــوصــل 2010، وعـــاد للفتح  قــبــل أن ينتقل 

الــــــــســــــــعــــــــودي مـــــــــــــــوســـــــــــــــم2011، وأخــــــــــــيــــــــــــراً نـــــــــادي 

الحمرية اإلماراتي. 

بدوره، يعتبر اإليفوراي كانديا تراوري، من 

أوائــــــل الــالعــبــيــن الـــذيـــن انــتــقــلــوا مـــن الـــــدوري 

ـــــودي، حيث  ـــ ـــ ــــاراتـــــي إلــــى الـــــــدوري الــســعـــ اإلمـ

تعاقد معـــــه الهالل السعـــــودي قادماً من 

وقـــــــــــت  فــي  االحــــــتراف  عهد  بــدايــة  قبــــل  العين 

سابــــــق من 2004. عموري

فروسية التمّيز وسباقات التكامل واإلخاء

متابعة - خالد المهيري 

شــكــلــت ريــــاضــــة الـــفـــروســـيـــة وســـبـــاقـــات الـــخـــيـــول، أحـــــد الـــعـــوامـــل 

المشتركة في العالقات الرياضية بين دولــة اإلمـــارات العربية 

الــســعــوديــة الشقيقة، إذ حظيت  الــعــربــيــة  الــمــتــحــدة والمملكة 

بــاهــتــمــام كــبــيــر فـــي الــســنــوات األخـــيـــرة، بــفــضــل الـــرؤيـــة الــســديــدة 

لــــخــــادم الـــحـــرمـــيـــن الـــشـــريـــفـــيـــن، الـــمـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الــعــزيــز 

آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، واألمــيــر محمد 

بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس 

مجلس الوزراء، وزير الدفاع. 

سباق العال 
ففي سباقات القدرة والتحمل، يحرص صاحب السمو الشيخ 

محمد بــن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الــدولــة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، على الوجود سنوياً في سباق 

»كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة«، والذي أقيم مرتين 

في محافظة العال، بمشاركة نخبة من فرسان دول العالم، 

تحت إشـــراف االتــحــاد السعودي للفروسية، ويعتبر أحــد أبــرز 

السباقات في أجندة سباقات القدرة العالمية. 

 وأكد فارس العرب في تصريحات تلفزيونية، خالل وجود 

ســــمــــوه فـــــي الـــنـــســـخـــة الـــثـــانـــيـــة مـــــن الــــســــبــــاق، والـــــــــذي أقــــيــــم يــنــايــر 

الـــمـــاضـــي، حــــرص اإلمــــــــارات عــلــى دعــــم الـــريـــاضـــة فـــي الــمــمــلــكــة، 

الـــــذي تــتــرجــمــه الـــمـــشـــاركـــة فـــي الــنــســخــة األولــــــى والـــثـــانـــيـــة لــكــأس 

خادم الحرمين الشريفين للقدرة، مشيراً سموه إلى أن تطور 

ريـــــاضـــــة الـــــقـــــدرة فـــــي الــــســــعــــوديــــة مـــــن عــــــام إلــــــى آخـــــــر، يــــدعــــو إلـــى 

الفرحة.

وتـــــــجـــــــلـــــــت قـــــــمـــــــة الـــــــــعـــــــــالقـــــــــات األخـــــــــــويـــــــــــة الــــــــتــــــــي تــــــــربــــــــط الـــــبـــــلـــــديـــــن 

الشقيقين، بمشاركة الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد 

ــــبــــــاق، بـــشـــعـــار  بــــــن راشــــــــــد آل مــــكــــتــــوم ولــــــــي عــــهــــد دبــــــــــي، فــــــي الــــــســ

الـــمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة الـــشـــقـــيـــقـــة، والـــــــــذي تــــــوج ســـمـــوه 

بلقبه. 

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، 

عن سعادته وفخره بالمشاركة في المملكة العربية السعودية 

الشقيقة، مؤكداً سموه أن الفرحة بالمشاركة في المملكة، 

أكبر من المشاركة في بطوالت العالم.

وعــــن تــمــثــيــل ســـمـــوه الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، بـــارتـــداء 

شــــعــــار الـــمـــمـــلـــكـــة، قـــــــال: شــــعــــار الـــســـعـــوديـــة غـــــــاٍل عــلــيــنــا جــمــيــعــاً 

وعــلــى قــلــوبــنــا، ولـــي الـــشـــرف بتمثيل الــمــمــلــكــة، حــيــث ال يخفى 

على أحد، أن اإلماراتي سعودي.. والسعودي إماراتي.

كأس السعودية 
وفــي مــجــال ســبــاقــات الــخــيــول، نظمت الــســعــوديــة هــذا الــعــام، 

ســـبـــاق »كــــــأس الــــســــعــــوديــــة«، والـــــــذي أقـــيـــم عـــلـــى مــــيــــدان الــمــلــك 

ــــمـــــة الــــــســــــعــــــوديــــــة الــــــــــريــــــــــاض، بــــمــــشــــاركــــة  ــــالـــــعـــــاصـ عـــــبـــــد الـــــــعـــــــزيـــــــز، بـ

أقـــــوى الـــخـــيـــول اإلمــــاراتــــيــــة والـــعـــالـــمـــيـــة، كــمــا شـــهـــدت الــمــضــامــيــر 

فـــــي الـــمـــمـــلـــكـــة، إقـــــامـــــة ســــبــــاقــــات كـــــــأس صـــــاحـــــب الــــســــمــــو رئـــيـــس 

الدولة للخيول العربية األصيلة، ومهرجان شادويل العالمي 

لــلــخــيــول، والـــتـــي جـــســـدت عــمــق الـــعـــالقـــات األخــــويــــة الـــتـــي تــربــط 

البلدين الشقيقين. 

إنجازات 
ــــيـــــر  ولــــــــــــم تــــــغــــــب شــــــمــــــس اإلنــــــــــــــجــــــــــــــازات الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة عـــــــــن الـــــمـــــضـــــامـ

اإلماراتية، والتي تشهد مشاركة واسعة في كل عام، من أبرز 

وأقــــوى اإلســطــبــالت، إذ لــن تنسى الــجــمــاهــيــر الــفــوز األســطــوري 

الـــذي حققه الــجــواد الــراحــل »آروغـــيـــت«، لألمير خــالــد بــن عبد 

الله آل سعود، عندما ظفر بلقب كأس دبي العالمي 2017، 

باإلضافة إلى عدد من اإلنجازات في سباقات الخيول العربية، 

أبرزها فوز »طالب الخالدية« لألمير خالد بن سلطان بن عبد 

العزيز آل سعود، بلقب »دبــي كحيلة كالسيك« عــام 2018، 

و»مشهور الخالدية« من إسطبالت »عذبة« للسباقات العائدة 

لــألمــيــر عــبــد الــعــزيــز بـــن أحــمــد آل ســـعـــود، بــلــقــب »جـــوهـــرة تــاج 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان« العام الماضي.

اإلماراتي سعودي.. والسعودي إماراتي

قيادة اإلمارات تحرص على دعم الرياضة في السعودية بمشاركات نوعية   |   أرشيفية

حمدان بن محمد ُتّوج  › 
  بطاًل لكأس 

»خادم الحرمين للقدرة« 
بشعار المملكة 

إنجازات سعودية باهرة  › 
على المضامير اإلماراتية

مدربًا والعبًا بين المالعب اإلماراتية والسعودية

آروغيت ظفر بكأس دبي العالمي 2017 | أرشيفية

09 الثالثاءعبر اإلمارات   |   2 0 2 0 ســبتمبر    2 2   |    ١ ٤ ٤ 2 صفــر     0 5
١ ٤ ٧ ٠ 6 د  لعد ا

25

كوزمينماخيت ديوبرادوي



عالقات 
ودية

شراكة 
ثقافية

قـــال الــكــاتــب حــمــد الـــحـــمـــادي: مـــعـــارض الــكــتــاب لــهــا دور كــبــيــر، وذلــــك الســتــضــافــة 

البلدين مجموعة من أكبر معارض الكتب على مستوى العالم العربي والعالم، 

مــا يسهم فــي إبــــراز الــشــراكــة والــتــعــاون بــيــن المثقفين الــســعــوديــيــن واإلمــاراتــيــيــن. 

ــــــك. ويـــتـــوجـــب   أن تــــكــــون هــــنــــاك بــــرامــــج تــعــزز  كـــمـــا أن اإلعــــــــام لــــه دور مـــهـــم فــــي ذلـ

هــــذه الـــشـــراكـــة الــثــقــافــيــة بــيــن قــنــواتــنــا اإلعـــامـــيـــة لــلــتــلــفــزيــونــات الــمــحــلــيــة والـــقـــنـــوات 

الـــســـعـــوديـــة، فـــهـــذا دور الــجــمــيــع، وال يــقــتــصــر عــلــى جــهــة دون غـــيـــرهـــا، فــالــمــجــال 

الثقافي والتعاون الفني متشعب، وتستطيع الكثير من الجهات أن تجد لها دوراً 

مهمًا في هذا التعزيز والتواصل.

قـــالـــت نــهــلــة الـــفـــهـــد: »عـــلـــى الــصــعــيــد الـــــدرامـــــي والـــفـــنـــي هـــنـــاك نـــجـــوم مــــن اإلمـــــــارات 

ــــي احــــتــــفــــاالت الـــمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة بــــالــــيــــوم الــــوطــــنــــي، مــثــل  يــــشــــاركــــون فـ

مـــشـــاركـــة الـــفـــنـــان حــســيــن الــجــســمــي وأحـــــــام. ومـــمـــا ال شـــك فــيــه فــــإن وجـــــود فــنــانــي  

اإلمــــارات فــي هــذه االحــتــفــاالت ينقل المحبة، ويــعــزز المكانة المميزة للسعودية 

فـــي قــلــوبــنــا، ويـــؤكـــد الـــعـــاقـــات الـــوديـــة فـــي مـــا بــيــنــنــا. وبــالــنــســبــة لـــلـــدرامـــا والــســيــنــمــا، 

فــــاألفــــام الــســيــنــمــائــيــة الـــســـعـــوديـــة لـــهـــا حـــضـــور مــمــيــز فــــي مـــهـــرجـــان دبـــــي الــســيــنــمــائــي 

الــدولــي، وكــانــت هــنــاك مــشــاركــات كثيرة، مــن خــال األفـــام القصيرة أو الطويلة أو 

الوثائقية أو الروائية الطويلة«.

دبي - وفاء السويدي 

ــيـــــة الــــســــعــــوديــــة، إلــــــى روابــــــــط عــمــيــقــة،  ــ ــــاراتـ تــســتــنــد الــــعــــاقــــات اإلمـ

ووشائج تاريخية، ربطت بين البلدين وقيادتيهما وشعبيهما، 

فـــــي أخـــــــــوة راســــــخــــــة، وتــــــعــــــاون اســــتــــراتــــيــــجــــي، يـــســـتـــنـــد إلـــــــى أســــس 

راســــخــــة مــــن الــــــــرؤى والــــمــــواقــــف والــــتــــوجــــهــــات الـــمـــشـــتـــركـــة، تــجــاه 

قــضــايــا الــمــنــطــقــة والـــعـــالـــم، وتـــصـــب فـــي دعــــم الــمــصــالــح الــثــنــائــيــة 

وتعزيزها.

وقــد قطعت الــعــاقــات بين دولـــة اإلمــــارات العربية المتحدة 

والـــــمـــــمـــــلـــــكـــــة الــــــعــــــربــــــيــــــة الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة، وذلــــــــــــــك فــــــــي ظــــــــل الــــتــــنــــســــيــــق 

والتشاور المستمر بين قيادتي البلدين، شوطاً كبيراً في إرساء 

دعــــائــــم الـــتـــعـــاون االســـتـــراتـــيـــجـــي بــيــنــهــمــا، فــــي مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت 

والميادين، بفضل الرؤى المتطابقة حول العديد من القضايا، 

التي تواجه المنطقة إقليمياً ودولياً، فضاً عن دورهما النشط 

عـــلـــى مـــســـتـــوى مــنــظــومــة دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، فــي 

تعزيز الوحدة الخليجية، ومواجهة التحديات التي تتعرض لها 

هذه الوحدة، واستمرار تقوية روابطها.

وبـــالـــتـــالـــي، لــيــس غـــريـــبـــاً أن تـــتـــردد أصــــــداء احـــتـــفـــاالت األشـــقـــاء 

في المملكة، بيومهم الوطني في أرض اإلمارات، وفي وجدان 

شعبها، وفــي هــذا الــســيــاق، أكــد عــدد مــن المثقفين والفنانين 

لـــ »الــبــيــان«، تثمينهم للروابط والــعــاقــات الثقافية والفنية بين 

التواصل مــع أشقائهم  بتقاليد  البلدين الشقيقين، واعــتــزازهــم 

من مثقفي وفناني المملكة.

تواصل مستمر 
أشار الكاتب حمد الحمادي، إلى العاقات القوية بين اإلمارات 

الــعــربــيــة الــمــتــحــدة والــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، وقــــال: أهنئ 

الـــمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة بــــالــــيــــوم الــــوطــــنــــي. وبـــالـــتـــأكـــيـــد، إن 

واإلمــاراتــيــيــن،  السعوديين  والمبدعين  المثقفين  بين  الــتــواصــل 

هو إكمال للتواصل بين البلدين في مختلف المجاالت، وعلى 

المستويات كافة. 

وتابع: أحسب أن مجال الثقافة والفنون، هو مجاالت التواصل 

البارزة بين البلدين، كما أن المؤسسات الثقافية في اإلمارات، 

وكــــذلــــك فــــي الـــمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة، لـــهـــا دور كـــبـــيـــر فــي 

تعزيز العاقات الثنائية، فمنذ سنوات بعيدة، انتظمت حركة 

التبادل الثقافي وتنظيم الفعاليات واألحداث في البلدين. وقد 

تــشــرفــت بــالــمــشــاركــة فـــي  بــعــض األحـــــداث الــثــقــافــيــة فـــي المملكة 

الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة، وهـــــــذا الــــتــــوجــــه يـــســـهـــم فـــــي تـــعـــزيـــز حـــضـــور 

الـــثـــقـــافـــة الــخــلــيــجــيــة بــشــكــل عـــــام عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، 

كـــمـــا يــســهــم أيــــضــــاً فــــي ظـــهـــور إصــــــــــدارات تــمــثــل الـــبـــلـــديـــن، إضـــافـــة 

ــــاراتـــــي إلــــى  الــجــمــهــور الــســعــودي  إلــــى تــعــزيــز وصـــــول الــمــثــقــف اإلمـ

وبالعكس. 

وفـــــــــــي الـــــــســـــــيـــــــاق نــــــفــــــســــــه، ثــــــمــــــن الـــــــفـــــــنـــــــان أحـــــــمـــــــد الــــــجــــــســــــمــــــي، دور 

ــــز الـــــــتـــــــواصـــــــل والــــــــتــــــــقــــــــارب بـــيـــن  ــــزيــ ــــعــ الــــــمــــــؤســــــســــــات الـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة فــــــــي تــ

الــشــعــبــيــن، وقـــــال:  كــــان هـــنـــاك تـــعـــاون ســـابـــق بــيــنــي وبـــيـــن اإلخــــوة 

السعوديين فــي مجال الفن الــســعــودي، وقــد قدمت مسلساً 

قــــبــــل 11 ســـــنـــــة، تــــــم تـــــصـــــويـــــره فــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة، وهــــــنــــــاك تــــعــــاون 

مـــســـتـــمـــر، ســــــــواء مـــــن خــــــال الــــمــــســــرح أو الــــتــــلــــفــــزيــــون، أو إقـــامـــة 

معارض، أو من خال التبادل الفني. 

ولـــفـــت الــجــســمــي إلـــــى الـــمـــشـــاركـــات اإلمــــاراتــــيــــة فــــي الــفــعــالــيــات 

ــــيـــــن  ــــفـ ــــقـ ــثـ ــ ــــمـ الـــــــــســـــــــعـــــــــوديـــــــــة، إضــــــــــافــــــــــة إلــــــــــــــى مــــــــشــــــــاركــــــــة الــــــفــــــنــــــانــــــيــــــن والـ

الـــســـعـــوديـــيـــن فــــي الـــفـــعـــالـــيـــات اإلمــــاراتــــيــــة بــشــكــل واضـــــــح، مــشــيــراً 

إلــــى حـــركـــة الـــتـــبـــادل الــفــنــي مـــن خــــال الـــمـــعـــارض الـــتـــي تـــقـــام بين 

البلدين، مــا يــدل على التعاون بين الوثيق بين مثقفي وفناني 

الـــســـعـــوديـــة واإلمـــــــــــارات، فــــي ســـيـــاق الـــتـــواصـــل بـــيـــن أبــــنــــاء مــنــطــقــة 

الخليج، الذي هو جزء من التعاون الخليجي.

وأكـــــد الــجــســمــي: إنـــنـــا فـــي بــيــت واحــــــد، والــجــمــيــع هــنــا يحتفل 

ــيـــــادة  ــ ــــقـ ــــفـــــضـــــل الـ ــــنــــــي الـــــــســـــــعـــــــودي، ألنــــــنــــــا الــــــــيــــــــوم، وبـ ــــيــــــوم الــــــوطــ ــــالــ بــ

الــرشــيــدة فــي البلدين، نحن نتبع نهجاً واحــــداً، ونخطو باتجاه 

واحد، وفي مختلف المجاالت الفنية واالقتصادية والسياسية.

وأكـــــــدت الـــفـــنـــانـــة الــتــشــكــيــلــيــة الــــدكــــتــــورة نـــجـــاة مـــكـــي، عـــلـــى وجــــود 

الـــفـــنـــان الـــســـعـــودي ضــمــن الــــحــــراك الــفــنــي اإلمـــــاراتـــــي، مـــا يجعله 

شريكاً في إثراء وتعزيز العاقات الثنائية بين البلدين، وقالت: 

هـــــنـــــاك وجــــــــــود فـــــعـــــال لــــلــــفــــنــــان الــــــســــــعــــــودي، مــــنــــذ بــــــدايــــــة الــــحــــركــــة 

الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة فـــــي اإلمــــــــــــــارات، حـــيـــث شــــــــارك فـــنـــانـــو الــــســــعــــوديــــة فــي 

ــــــدى تـــــواصـــــل وتــــعــــاون  ــــــدة مـــــعـــــارض فــــنــــيــــة، وهــــــــذا دلــــيــــل عــــلــــى مـ عـ

األخوة بين السعودية واإلمارات. إضافة لذلك، يشارك اإلخوة 

الـــســـعـــوديـــون فــــي الـــعـــديـــد مــــن األنـــشـــطـــة األخــــــــرى، كــالــمــنــاســبــات 

الوطنية وغيرها.

ــــابـــــعـــــت: دائــــــمــــــاً هــــنــــاك اســــتــــضــــافــــات أو فــــعــــالــــيــــات خـــاصـــة  وتـ

مــن الــســعــوديــة فــي اإلمـــــارات وبــالــعــكــس. وقــد 

تشرفت بالمشاركة في لجنة التحكيم 

مــهــرجــان الــبــاحــة فـــي الــســعــوديــة، 

مـــــــــــــــــــــرة،  ألول  أقــــــــــــــــــيــــــــــــــــــم  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــذي 

ويــعــتــبــر تــــعــــاونــــاً مـــثـــمـــراً بــيــن 

الـــــــــبـــــــــلـــــــــديـــــــــن. ومــــــــن 

جـــــــــــانـــــــــــب آخـــــــــــــر، 

تــحــتــضــن الــســعــوديــة مجموعة 

مـــــــــــن الـــــــفـــــــنـــــــانـــــــيـــــــن والــــــــمــــــــصــــــــوريــــــــن 

اإلمــــــــارتــــــــيــــــــن، بـــــجـــــانـــــب إخــــوتــــهــــم 

الـــســـعـــوديـــيـــن بـــقـــريـــة الــمــفــتــاحــة 

الــــتــــشــــكــــيــــلــــيــــة. هــــــــــذا إلــــــــــى جــــانــــب 

الــــتــــبــــادل الـــثـــقـــافـــي والــــفــــنــــي بــيــن 

دولـــــــــــــة اإلمــــــــــــــــــــارات والـــــســـــعـــــوديـــــة 

 عــــــــــلــــــــــى مـــــــــــــــــــدى الــــــــــســــــــــنــــــــــيــــــــــن، كـــــمـــــا 

فـــــي »آرت دبــــــــي« أو »آرت  الــــســــعــــودي  الــــفــــنــــان  نـــنـــســـى حــــضــــور  ال 

أبوظبي«، والمعارض الشخصية أو الجماعية طوال العام.

وأشـــــــــــاد الــــكــــاتــــب نـــجـــيـــب الــــشــــامــــســــي، بــــالــــعــــاقــــات بــــيــــن اإلمـــــــــــارات 

والــــســــعــــوديــــة، وقــــــــال: هــــي عــــاقــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، تـــؤكـــدهـــا الــقــيــم 

والعادات والتقاليد والثقافة واألهداف المشتركة. ومن الناحية 

الــثــقــافــيــة،  هــنــاك الــكــثــيــر مـــن الــمــشــاركــات الــســعــوديــة الــثــقــافــيــة، 

ــــنـــــهـــــا  الــــــــمــــــــســــــــرح، فــــــهــــــنــــــاك عـــــــــــدة مــــــــشــــــــاركــــــــات مـــــــــن خــــــال  مـــــــــن ضـــــمـ

ــــافـــــة إلـــى  الــــمــــســــرح الـــخـــلـــيـــجـــي، وأيـــــــــام الــــشــــارقــــة الـــمـــســـرحـــيـــة، إضـ

تــقــديــم مــشــاركــات مــمــيــزة فــي بــعــض الــمــســابــقــات والـــعـــروض في 

المسابقات. وتابع: السعودية اآلن تشكل القلب النابض للدول 

العربية، وال بد أن يستمر هذا التعاون اإليجابي، الــذي يخدم 

األهــــــــداف الــمــشــتــركــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــوطــــن الـــعـــربـــي كـــكـــل. نــحــن 

أبـــنـــاء دولـــــة اإلمـــــــــارات، نــهــنــئ الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة فـــي الــمــمــلــكــة 

العربية السعودية، بالعيد الوطني، ونتأمل دائماً وأبداً الخير 

والسعادة لهذا الشعب الطيب، والتطور واالزدهار.

صناع األفالم 
وأكــــــــــدت نـــهـــلـــة الــــفــــهــــد، الــــمــــخــــرجــــة الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة الـــمـــنـــتـــجـــة، عــلــى 

التعاون الدائم والمثمر بين البلدين في عدة مجاالت، وقالت: 

عاقتنا قوية وواضــحــة للجميع مــع السعودية، ودائــمــاً قلوبنا 

معهم، ونحن معهم قلباً وقالباً في الكثير من الجوانب، منها 

الــفــنــي والـــثـــقـــافـــي. وخـــــال الـــســـنـــوات الــســابــقــة،  أصــبــحــت مــظــاهــر

w االحــتــفــال بــالــيــوم الــوطــنــي الــســعــودي، واضــحــة ومنتشرة في 

الــكــثــيــر مــــن مـــــدن الــــدولــــة ومــعــالــمــهــا الـــرئـــيـــســـة، وفـــــي الــمــحــطــات 

التلفزيونية. تماماً كما يحتفل اإلخــوة السعوديون بنا وبأيامنا 

الــعــروض واالستعراضات الشعبية  الوطنية، من خــال تقديم 

الــمــشــتــركــة. وهــــذا يــعــزز الــجــانــب الــثــقــافــي والــفــنــي لــكــا الــبــلــديــن، 

كـــمـــا يــــعــــزز الـــــصـــــورة الـــحـــضـــاريـــة أيـــــضـــــاً. ونــــحــــن نـــســـعـــد بـــاالحـــتـــفـــال 

باليوم الوطني السعودي.

تعاون
وتـــابـــعـــت: الــتــقــيــت بـــصـــنـــاع األفـــــــام بـــمـــهـــرجـــان جـــــدة الــســيــنــمــائــي، 

ومـــهـــرجـــان الـــشـــارقـــة الـــدولـــي لــلــشــبــاب واألطــــفــــال، ودار الــحــديــث 

للتعاون مع بعض قريباً. وهناك العديد من  األعمال الدرامية 

الــتــي تــصــور فــي اإلمــــــارات، وهــنــاك أعــمــال كــبــيــرة فــي الــســعــوديــة 

ــــنـــــاك الـــكـــثـــيـــر مـــــن األعــــــمــــــال الـــســـعـــوديـــة  تـــــصـــــور وتــــنــــتــــج. كــــمــــا أن هـ

الـــتـــي تـــصـــور فــــي اإلمـــــــــــارات، وهــــنــــاك أســــمــــاء كـــبـــيـــرة مــــن الــفــنــانــيــن 

الــســعــوديــيــن، ومــن الــشــبــاب المبدعين، أســمــاؤهــم حــاضــرة في 

أعمالنا السينمائية والدرامية.

تواصل ثقافي وإبداعي إماراتي سعودي 
نابض بالتناغم والتآخي   

حمد الحمادي:    › 
الثقافة والفنون تعزز 

العالقات الراسخة بين 
البلدين

أحمد الجسمي:   › 
إننا أبناء بيت واحد ونتبع نهجًا 

واحدًا ونخطو باتجاه واحد
نجاة مكي:      › 

الفنان السعودي حاضر بقوة 
في الحراك الفني اإلماراتي

 ‹    نجيب الشامسي:   
تعاون إبداعي ثري يخدم 
أهداف بلدينا المشتركة

 ‹   نهلة الفهد:  
 تنسيق فاعل وتعاون 

 ثري بين 
 سينمائيي

البلدين

مشهد فكري ثقافي يعكس التالحم الفطري بين أبناء البلدين
دبي - خلود حوكل

أكــد مثقفون ومــبــدعــون ســعــوديــون، رســـوخ الــعــاقــات التاريخية بين 

دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، الفتين 

إلى االهتمام الرسمي والشعبي بمناسبات المملكة.

وأشار الشاعر السعودي علي السبعان إلى أن العاقات السعودية 

اإلمــــــــــــــاراتــــــــــــــيــــــــــــــة تـــــــتـــــــســـــــم بـــــخـــــصـــــوصـــــيـــــة 

الــمــجــاالت،  حميمية تشمل شتى 

ــــيـــــة  وقــــــــــــــــــال: تــــــــأتــــــــي هــــــــــــذه الـــــخـــــصـــــوصـ

امــــــــــــتــــــــــــداداً لـــــــــأواصـــــــــر الــــمــــتــــيــــنــــة الــــتــــي 

تـــــــــــــــربـــــــــــــــط بــــــــــــيــــــــــــن أبــــــــــــــــــنــــــــــــــــــاء الـــــــشـــــــعـــــــبـــــــيـــــــن 

الشقيقين، بدءاً من أجواء األلفة 

والــمــحــبــة والــتــقــديــر الــمــتــبــادل التي 

تجمع القادة، حفظهم الله، إلى 

األريحية واإلخــاء الــذي يسود بين 

أفــــــراد الــشــعــبــيــن عــلــى الــمــســتــوى الــشــخــصــي. وأضــــــاف: تـــأتـــي الــعــاقــات 

الثقافية لتكون جزءاً بارزاً من هذا التاحم الفطري بين أبناء البلدين. 

وتتجلى فــي حجم الــمــشــاركــات الثقافية ألبــنــاء كــل بلد فــي المحافل 

الـــثـــقـــافـــيـــة والـــمـــهـــرجـــانـــات الـــتـــي يــقــيــمــهــا الـــبـــلـــد اآلخــــــــر، فــــدائــــمــــاً مــــا تــكــون 

الــمــشــاركــات الــســعــوديــة هــي األبــــرز واألكـــثـــر زخــمــاً فــي دولــــة اإلمـــــارات، 

وفي المقابل فإن دولة اإلمارات تسجل حضوراً الفتاً في المهرجانات 

الوطنية السعودية، وتحظى أجنحتها بزخم إعامي وإقبال كبير من 

الجمهور السعودي.  وتابع: على صعيد الفن والشعر يمكن القول، 

إن الـــمـــشـــهـــد الـــفـــنـــي والــــشــــعــــري فــــي اإلمــــــــــارات والـــســـعـــوديـــة هــــو مــشــهــد 

واحد ممتد على الخريطة الثقافية، تتجلى فيه وحدة الحال، حيث 

تـــــجـــــد أبـــــــنـــــــاء الــــمــــمــــلــــكــــة يـــحـــتـــفـــلـــون 

اإلمــاراتــيــة،  الوطنية  بالمناسبات 

كــــــــمــــــــا يـــــــحـــــــتـــــــفـــــــلـــــــون بـــــمـــــنـــــاســـــبـــــاتـــــهـــــم 

الـــوطـــنـــيـــة، وتــــجــــد أبــــنــــاء اإلمــــــــارات 

وشــــــعــــــرائــــــهــــــا وفـــــنـــــانـــــيـــــهـــــا ووســـــــائـــــــل 

اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــام الــــــــــمــــــــــحــــــــــلــــــــــيــــــــــة، تــــــعــــــيــــــش 

ــــنـــــي لــلــمــمــلــكــة  بـــهـــجـــة الــــــيــــــوم الـــــوطـ

ومــــــنــــــاســــــبــــــاتــــــهــــــا الـــــــوطـــــــنـــــــيـــــــة بــــنــــفــــس 

الــــــقــــــدر الــــــــــذي تـــحـــتـــفـــي فــــيــــه بــعــيــد 

االتحاد أو أي مناسبة إماراتية غالية على قلوب أبنائها. 

تكامل رؤى 
ومن جهتها، قالت الشاعرة تهاني التميمي: يتجلى بوضوح، وأمام 

دول الــعــالــم أجــمــع، الـــود الكبير الـــذي يــربــط بــيــن الــبــلــديــن العظيمين 

)الــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة ودولـــــــة اإلمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة(، 

الــُصــعــد إن كــانــت سياسية أو ثقافية أو اجتماعية  وذلـــك على جميع 

مـــنـــذ عـــقـــود مـــضـــت حـــتـــى الــــيــــوم فــــي ظــــل تـــكـــامـــل الـــــــرؤى ووحـــــــدة الـــــرأي 

واالنـــســـجـــام الـــتـــام. وأضـــافـــت: مـــا نــــراه اآلن واإلمـــــــارات الــحــبــيــبــة تتوشح 

ــــتـــــفـــــاالً بــــالــــيــــوم الــــوطــــنــــي الـــــســـــعـــــودي الــــــــذي يــــصــــادف  بــــالــــلــــون األخـــــضـــــر احـ

23 ســبــتــمــبــر مـــن كـــل عـــــام، ومــظــاهــر 

الــــفــــرح الـــتـــي تـــعـــم الــــبــــاد، مــــا هــــو إال 

دلــــــــيــــــــل عــــــلــــــى عــــــمــــــق وبـــــــــيـــــــــاض كـــــــــل مـــا 

ذكرته.

تعاضد ومؤازرة
وفــي ذات الــســيــاق، قــالــت الشاعرة 

فـــــــاطـــــــمـــــــة نــــــــــاصــــــــــر، »فــــــــــتــــــــــاة تـــــــهـــــــامـــــــة«: 

الــــســــعــــوديــــة  الــــــعــــــاقــــــات  أن  ال شـــــــك 

اإلماراتية ليست وليدة اليوم، بل إنها راسخة منذ القدم، وتغذيها 

األواصـــــر اإلســامــيــة والــعــربــيــة، واألخـــــوة الــعــمــيــقــة، فــنــحــن كشعبين 

متجاورين ال نشعر بذلك الفرق فيما بيننا، بل على العكس نعتبر 

أنــنــا فـــي ظـــل بــلــد واحـــــد، وتــظــلــلــنــا ســمــاء الــحــب واإلخــــــاء، والــتــعــاضــد 

الذي ال يهتز، والمؤازرة التي ال تضعف. 

ــــعـــــاقـــــات بــــيــــن الـــشـــعـــبـــَيـــن لـــيـــســـت فــــقــــط فـــــي الـــمـــجـــال  وأضـــــــافـــــــت: الـ

الــســيــاســي واالقــتــصــادي، بــل حــتــى عــلــى الصعيد الــثــقــافــي والــفــكــري، 

فالمتابع للحراك الثقافي فيما بين البلدين، يلحظ التفاعل الكبير 

والــنــتــاج المعرفي الـــذي كــان لــه األثـــر اإليــجــابــي الــبــاعــث على التوسع 

الفكري والثقافي في شتى المجاالت الحضارية األخرى. 

تواصل فعال
وقـــــال الــشــاعــر اإلعـــامـــي عـــايـــض الــحــبـــــابــي، إن الـــعـــاقـــات الــتــاريــخــيــة 

بين المملكة العربية السعودية ودولة اإلمــارات العربية المتحدة 

تــتــســم بــاســتــمــراريــة الــتــواصــل والـــــود والــمــحــبــة بــيــن قــيــادتــي وشعبي 

الــبــلــديــن، وتــشــهــد تـــطـــوراً فـــي كـــل الــمــســتــويــات، وتــشــكــل الــعــاقــات 

الـــثـــقـــافـــيـــة الـــثـــنـــائـــيـــة بــيــنــهــمــا نــــمــــوذجــــاً ثـــقـــافـــيـــاً فـــــعـــــاالً عـــلـــى الــــتــــواصــــل، 

فالدولتان الشقيقتان تقومان بشكل متواصل على النهوض باألفق 

الثقافي فيما بينهما. وال غرابه في توهج فرحة اإلماراتيين حكومة 

وشعباً المساندة لفرحة السعودية بيومها الوطني، وهذه الفرحة 

عــــمــــت أوســـــــــــاط الــــســــعــــوديــــيــــن واإلمــــــاراتــــــيــــــيــــــن عــــلــــى مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 

االجتماعي فــي تأكيد أن البلدين جسد واحـــد، سيظل قلبه نابضاً 

بالحب والتآخي وروابطه األخوية أعمق من مياه الخليج العربي.

تهاني التميميعلي السبعان عايض الحبـابي

عبر اإلمارات10 2 0 2 0 ســبتمبر    2 2   |    ١ ٤ ٤ 2 صفر     0 5    | الثالثــاء  
١ ٤ 7 0 6 د  لعد ا

نهلة الفهدحمد الحمادي

نجاة مكي

أحمد الجسمينجيب الشامسي


