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األمناء/ خاص:
حدث عاملي كبــر أطلقته دولة 
اإلمارات يــوم الثالثاء، وهو انطالق 
الذي  لإلعالم،  العاملــي  الكونجرس 
يبحث صياغة مســتقبل اإلعالم يف 

املنطقة والعامل.
القيــادي  مقدمتهــم  ويف 
قطاع  رئيس  الشــيخ،  عبدالعزيــز 
اإلذاعة والتلفزيون، شارك نخبة من 
الصحفيــني واإلعالميني الجنوبيني 
يف افتتــاح الكونجــرس العاملــي 

باإلمارات.
يســتهدف الكونجــرس العاملي 
لإلعالم، وضــع إطار عميل متكامل 
ينهــض بدور وســائل اإلعالم عىل 
التســامح  صعيــد نرش مفهــوم 
والتعايش الســلمي، والتصدي لكل 
أشكال خطاب الكراهية والتمييز يف 

العامل.
ومــن املقــرر أن يتــم اإلعالن 
عن تحالــف إعالمــي عاملي معني 
متنوع عن  وترويج محتوى  بإنشاء 
التسامح والسالم والتعايش والوئام، 

إضافة إىل اإلعالن عن امليثاق الدويل 
للتسامح يف اإلعالم.

تــم  الكونجــرس  فعاليــات 
اســتهاللها بالكشــف عــن نتائج 
أولويات  لتقييم   AYC أجرتها  دراسة 
الشباب واهتامماتهم بشأن مستقبل 
اإلعــالم، واســتعراض دور اإلعالم 
كأداة للتصدي لتغــر املناخ إضافة 
"مستقبل  موضوعات  مناقشة  إىل 
القوة   - اإلعالم  االبتكار يف  اإلعالم: 
البرشيــة يف اإلعــالم - صناعــة 
اإلعالم" وكيف تشكل وسائل اإلعالم 
الوطنية  والهويات  الفردية  الهويات 

وتأثرها.
الكونجــرس العاملــي لإلعــالم 
مينح الرشكات الناشــئة يف السوق 
اإلقليمية بوابة مثالية لدخول منطقة 
األطراف  أبرز  ولقاء  األوسط  الرشق 
إقليميا وعامليا والتباحث حول أحدث 

االبتكارات واستقطابها لإلمارات.
يركــز الكونجرس، هــذا العام، 
عىل عدد مــن املحاور واملوضوعات 
والقضايا الرئيسية من بينها التواصل 

الرقمي وأثر الذكاء االصطناعي عىل 
اإلعــالم املعارص ودمــج التقنيات 
املتقدمة واالبتكار يف قطاع اإلعالم.

كام يشــهد كذلك سلســلة من 
الحوارات وإطــالق ابتكارات جديدة 
وجلســات  تفاعلية  عمــل  وورش 
نقاشــية إىل جانب تخصيص عدد 
من املناطــق لعقد اجتامعات ثنائية 
بني مختلف املشــاركني عىل هامش 
الفعالية التي ســتضم مجموعة من 
املتخصصة يف مجاالت  الجلســات 
والتلفزيون  واإلذاعــة  الصحافــة 
واإلنرتنــت والتواصــل االجتامعي 

واملؤثرين العامليني.
الكونجرس  توجــه  وينســجم 
دولة  مكانــة  مع  لإلعــالم  العاملي 
اإلمارات ونهجهــا يف مجال تعزيز 
البرش  بــني  والتعايش  التســامح 
حيث تضاف هذه املناســبة العاملية 
التي  النوعية  مبادراتهــا  إىل رصيد 
أطلقتها كوثيقة األخوة اإلنســانية، 
العاملي  زايــد  "صندوق  وتأســيس 
للتعايش" وتشــييد "بيــت العائلة 

اإلبراهيميــة"، وفــق وكالة األنباء 
اإلماراتية.

يضــاف إىل ذلــك دور اإلمارات 
البارز يف حل النزاعات  الدبلومايس 
بــني الدول وترســيخ االســتقرار 
مركز  وتأسيس  الدوليني،  والســلم 
التطرف  ملكافحــة  الــدويل  التميز 
ومركز  "هداية"  بـ  املعروف  العنيف 
الذي أطلقته بالتعاون مع  "صواب" 
الواليات املتحدة األمريكية يف يوليو 
2015 إضافــة إىل تخصيصها عددا 
من الجوائز التي تشــجع عىل نرش 
املحبة والسالم والتسامح والتعايش 
ومنهــا جائــزة محمد بن راشــد 
للتســامح، وجائزة محمد بن راشد 
العاملي، وجائزة  للســالم  آل مكتوم 

اإلمارات العاملية لشعراء السالم.
العاملية،  الفعاليــة  هذه  تعكس 
دولة  توليهــا  التي  األهميــة  مدى 
اإلمارات لقطاع اإلعالم وتأثره املهم، 
الذي  بالتعليم  االهتــامم  إىل جانب 
يعد أحد الركائز الرئيســية لتأسيس 

الشباب وإعداد جيل مثقف وواِع،

املّري،  هذا ما أكدته منــى غانم 
نائب الرئيس والعضو املنتدب ملجلس 
ديب لإلعالم، واملديــر العام للمكتب 
اإلعالمي لحكومة ديب التي قالت إن 
الدول املســتقبلية تديرها قيادة ذات 

رؤية مستقبلية مثل اإلمارات.
وأضافــت خــالل مشــاركتها 
بجلســة "االســتثامر يف املهارات 
إلعدادهم  اليوم  لشــباب  اإلبداعية 
هامش  عىل  الغد"،  إعالم  يف  للعمل 
جلســات اليــوم األول للكونجرس 
اإلمارات تستثمر  أن  العاملي لإلعالم، 
يبدأ  والذي  املســتقبل  قطاعات  يف 

باإلنسان.
وأشارت إىل املبادرات الرائدة التي 
تم إطالقهــا برعاية منصور بن زايد 
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير ديوان الرئاســة؛ والتي تهدف 
لتدريــب اإلعالميني مــن أجل خلق 

فرص واعدة لكفاءات شابة جديدة.
اإلمارات  أن مبــادرات  وأكــدت 
امللهمة عاملية وإقليمية عىل مستوى 

الوطن العريب وليست محليًا فقط.

كتب/ عبدالرب بن أبو نبات الريوي:
عبده أحمد ســامل صالح املردعي اليافعي  
1931م،  )وامللقب بأبو سلوم( من مواليد عام 
قريــة العامري بجبل ريو،  مكتب املوســطة 
يافع، عاش مع عائلته يف مسقط رأسه )ريو( 
وتعلم حفظ القران الكريم مبسجد موىس بن 
عمر، ترىب عىل يــد أعاممه: املرحوم/ منرص 
صالح املردعــي، واملرحوم /عبده أحمد صالح 

املردعي. 
وعندما كان يف بداية شبابه أي ال يتجاوز 
أبناء قبيلته وقبائل  18 عامًا، قام مبشــاركة 
ريو  يف رد ثأر دم والده الذي قتل مغدورًا، هو 
وثالثة من أبناء قبيلتــه، عندما كانوا خالدين 
ِفراشهم(  عىل  )نامئني  الليل  مبنتصف  بالنوم 
أسفل وادي يرهد املعروف لدى القبائل املجاورة 
لريو، وذلك بســبب طمع بعــض أبناء قبيلة 

مجاورة باملال.
عرف بشــجاعته يف القتــال والدفاع عن 
قبيلته وعــن  الوطن، وأصبح مــن املقاتلني 
املعتمدين عليهم، ودامئًا يف مقدمة الصفوف 
ضد املعتديــن  وعمره ال يتجاوز الثامنية عرش 
عامــًا. وُعرف أيضًا باللباقــة يف الحديث يف 
مجالس القبائل وكأنه مل يكــن يتيم األب بل 
زرع بقلبه وبقلوب إخوته األربعة روح الحياة 
الطبيعيــة، وأصبح أحد الشــخصيات الهامة 

بريــو خاصة وبيافــع عامة.  
ويف أواخر األربعينات أو بداية 
الخمســينات يف عــام 1949 
غــادر الوطــن إىل دولة قطر  
ثم إىل دولة البحرين واســتمر 
بها حتى بداية الســتينات ومن 
الواليات املتحدة  ثم غــادر إىل 
األمريكية وعمل بأعامل مدنية، 
ثم  الســبعينات  بدايــة  حتى 
بعد  األمريكية  بالبحرية  التحق 
وأصبح  اإلنجليزية  اللغة  إتقانه 
أفعاله  قلمه شاهدًا عليه وعىل 

الخرية.
باســتخراج  الفقيد  قــام  
لشقيقه  أمريكا  دخول  تأشرة 
ســامل  صالح  املرحوم/  الرابع 
املردعــي وكان تقريبا يف عام 
1972 م إىل الواليــات املتحدة 
بطلب  يساعده  حتى  األمريكية 
لقمة العيش ومساعدة عمومته 

وإخوتــه مبوطنه جبل ريــو ملحاولة الرتفيه 
عليهم وتخفيف العمل الشاق الذي كان يعانيه 
أهل املنطقة كونها منطقة ريفية وجبلية إال أن 
شــقيقه املرحوم / صالح سامل تعرض للغدر 
واالغتيال عىل يد عصابة أمريكية بداخل محله 
التجاري مع أنه من الرجال الوطنيني واملحبني 
كذلك لفعل الخر، والذي كان قد بدأ مبساعدة 

أهل ريــو لدخول أمريــكا قبــل وفاته مثل 
طبيعة شــقيقه املرحوم. وكذلك قام املرحوم 
باالســتمرار لفعل الخر باســتخراج تأشرة 
املرحوم/ محمد منرص  ثانية البن عمه  دخول 
صالح املردعي الــذي كان أكرب إخوانه وكذلك 
تأشرة ثالثة البن أخيه صالح عبدالرب املعروف 
بابو محضار الذي كان ال زال يف ســن شبابه 

االبن األكرب لشقيقه األصغر املرحوم/ عبدالرب 
سامل صالح املردعي املعروف باملنطقة بطيبته 
يرحمه،  الله  والحنون،  الطيب  القلب  وصاحب 
ثم استمر أبناء قبيلته دخول أمريكا األول تلو 
الثاين حتى وصلــوا حاليا أثناء وفاته بحوايل 
150 مغرتبا من الرجال خالف العوائل باإلضافة 
إىل أبناء قرى ومناطق ريو الذي وصل عددهم  
إىل حوايل 1000 نسمة وكان املرحوم له دور 
كبر مبساعدتهم وتشجيعهم عىل الهجرة إىل 
تلك البلدة لطلب الــرزق وإحياء ريو كونه من 
أقدم مغرتيب يافع بأمريكا حتى أصبحت قرى 
ريو من أفضل قرى يافع بسبب توفر الخدمات 
وعمل حتى الثامنينات من عام 1985 م تقريبا 
اســتقالته منها  األمريكية وقدم  بالبحريــة 
وانخرط بالتجارة الحرة مع رجال قبيلته الذي 
كان له الدور األكرب بتشجيعهم، وكان املغفور 
التي تحظى  له إحدى الشخصيات االجتامعية 
باالحــرتام والتقدير واملعــروف عنه بأعامل 
الخــر وإصالح ذات البــني والحكمة وهو ما 
مكنه من املساهمة بفعالية يف حل الكثر من 
القضايا عىل مستوى املنطقة ودعم املشاريع 
مثل مرشوع طريق ريو املذكور سابقا الذي تم 
شقه إىل باب كل بيت لجميع قرى ريو مع أنه 
كان قد عجز دعمه من قبل الحكومة بعد وحدة 
اليمن عــام 1990م الذي تبنــاه هو وإخوانه 

املغرتبون من أبناء املنطقة وأهل الخر.
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