
دبي-وام:

العربية  اإلمــارات  دولة  فازت 
وتنظيم  باســتضافة  المتحدة 
والعشــرين  الســابع  المؤتمر 
للمتاحف  الدولــي  للمجلــس 
في   2025 للعــام  »آيكــوم« 
جديد  عالمي  إنجــاز  في  دبي، 
ُيضــاف إلى ســجل اإلنجازات 
مكانتها  يعــزز  بما  اإلماراتية 
الرائدة  واإلقليميــة  العربيــة 
في  واالبتكار  لإلبداع  كعاصمة 
وجاءت  المجــاالت.  مختلــف 
ملف  لصالح  التصويــت  نتيجة 
ملفي  على  متفوقــاً  اإلمارات، 
الســويد وروسيا، لتصبح دبي 
األوسط  الشرق  في  مدينة  أول 
بشرف  تحظى  أفريقيا  وشمال 
الدولي  المؤتمــر  هــذا  تنظيم 
آيكوم  تأســيس  منذ  المرموق 

.1946 في عام 

المنامة - وكاالت:

الزياني يوم السبت  اللطيف  البحرين عبد   قال وزير خارجية 
إن على لبنان إثبــات أن جماعة حزب الله القوية المتحالفة 
الصدع مع دول  لــرأب  »تغيير ســلوكها«  إيران يمكنها  مع 

الخليج العربية.
ويواجه لبنان أســوأ أزمة دبلوماسية مع دول الخليج جراء 
التدخل  فيها  انتقد  اللبناني  اإلعالم  بها وزير  أدلى  تصريحات 
اليمن. ودفعت هذه التصريحات  الذي تقوده الســعودية في 
لديها  لبنان  إلى طرد سفراء  الســعودية والبحرين والكويت 

واستدعاء سفرائها لديه.

اأنقرة - )د ب اأ(:

 ضــرب زلزال بقوة 4 درجــات على مقياس 
تركيا، يوم  طوقات، شــمالي  ريختر، واليــة 

السبت.
التركية  الكوارث والطــوارئ  وذكرت وكالــة 
)آفاد(، في بيان أن الزلزال وقع ظهر الســبت 

في منطقة »نيكسار«.
وأضافــت أن مركــز الزلــزال كان على عمق 
37ر12كيلومترا، بحســب مــا أوردته وكالة 
عن  تقارير  ترد  لألنباء. ولم  التركية  األناضول 

حدوث أضرار مادية أو بشرية.
كان زلــزال بقوة 1ر5 درجــات على مقياس 
الجمعــة والية أرضروم  ريختر ضــرب أمس 

شرقي تركيا أيضا.
وتتعــرض تركيا لزالزل نظــرا لوقوعها على 

خطوط صدع زلزالية رئيسية.

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة أسسها را�ضــد بن عوي�ضة  سنة ١٩٧٣م
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داكار-وكاالت:

قال وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن، الســبت، 
إن واشــنطن تضغــط من أجل وقف فــوري لألعمال 

القتالية في إثيوبيا.
وذكر بلينكن، للصحفيين خالل زيارة للسنغال، أن بالده 
تواصل الضغط مــن أجل وقف فوري لألعمال القتالية 

في إثيوبيا "دون شروط مسبقة".
ويــوم الجمعة، قال البيت األبيض إنه طلب من الرعايا 
األميركييــن مغادرة إثيوبيا في أقــرب وقت، وهو ما 
يعكس مدى قلق صانعي السياسة في الواليات المتحدة 
المركزية  الحكومة  بين  إثيوبيــا  الصراعات في  أن  من 
وقوات تيغراي في الشــمال يمكــن أن تهدد العاصمة 
الشعبية  الجبهة  بين  قبل عام  القتال  أبابا.واندلع  أديس 
لتحرير تيغراي، التي كانت تهيمن على الحياة السياسية 

في إثيوبيا، وبين الحكومة االتحادية.

تون�س-وكاالت:

قالت رئيســة الحزب الدستوري الحر في تونس، 
عبير موسي،يوم السبت، إن اإلخوان نهبوا خزينة 

البالد.
أن  احتجاجية،  وذكرت موســي، خــالل وقفــة 
»الســاحة السياســية تحولت إلــى جحيم خالل 
في  البدء  »يجب  أنه  على  مشددة  الماضي«،  العقد 

اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية«.
خزينة  نهبــوا  »اإلخوان  أن  موســي  وأضافــت 
تونس«، مشيرة إلى أنهم »يريدون سيادة الفوضى 
في البالد«.كشفت رئيسة الحزب الدستوري الحر: 
»قريبا سنصبح بلد المليون عاطل عن العمل، كما 
أننا نعاني من أضعف نســبة نمــو في المنطقة، 
إضافة إلى 100 ألف تلميذ ينقطعون ســنويا عن 
التعليم.. أصبحنــا أضحوكة يا جماعة، هل ترون 

أين وصلنا«.

اأميركا ت�ضغط لوقف القتال في 
اإثيوبيا دون �ضروط

زلزال ي�ضرب والية طوقات 
�ضمالي تركيا

عبير مو�ضي: االإخوان نهبوا 
خزينة تون�س

 تقديم 26,927 جرعة من لقاح "كوفيد - 19" 
خالل 24 �ضاعة 

ال�ضعودية تعيد فتح �ضفارتها في مقدي�ضو
أبوظبي-وام:

 أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 26,927 جرعة 
من لقاح "كوفيد19-" خالل الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ 
اليوم 21,691,958  تقديمهــا حتى  تم  التي  الجرعات  مجموع 

اللقاح 219.32 جرعة لكل 100 شخص. جرعة ومعدل توزيع 
يأتي ذلك تماشــيا مع خطــة الوزارة لتوفير لقــاح كوفيد19- 
وســعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم 
والتي ستســاعد في تقليل أعداد الحاالت والسيطرة على فيروس 

كوفيد19-.

الرياض-)د ب أ(:
 أعلنــت وزارة الخارجية الســعودية  إعادة افتتاح ســفارة 
العاصمة  في  الفيدرالية،  الصومــال  جمهورية  لدى  المملكة 
مقديشــو، حســبما  أفادت وكالة األنباء السعودية) واس( 

مساء الجمعة.
وقالت وزارة الخارجية السعودية إنها ثمنت  جهود الحكومة 
الصومالية في تسهيل إجراءات إعادة افتتاح سفارة المملكة 
البلدين والشعبين. في مقديشو، ما يؤكد عمق العالقات بين 

كمــا أعربت الوزارة عن تطلعها إلى تعزيز العمل المشــترك 
بين البلدين والدفع بها نحو آفاق أرحب بما يحقق مزيداً من 

النماء واالزدهار للبلدين والشعبين.

اأبوظبي-وام:

المغربيــة  المملكــة  تســتضيف   
الشــقيقة اليوم األحد بمضمار الدار 
البيضــاء "انفا" الرملــي، المحطة 
الحادية عشــرة من سلسلة سباقات 
الدولة  رئيس  الســمو  صاحب  كأس 
للخيــول العربيــة األصيلــة، ضمن 

للبطولة،  والعشرين  الثامنة  النسخة 
وذلــك بعد ختام محطاتهــا الحافلة 
وأوروبا،  أمريــكا  فــي  بالنجاحات 
لتحط رحالها من جديد في المضامير 
التي تتأهب الحتضان الحدث  العربية 
في  المتبقية  محطاتها  في  المرموق 
الســعودية  العربية  تونس والمملكة 

وجمهورية مصر العربية.

دبي-وام:

 اســتقبل ســمو الشــيخ منصور بن زايد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون 
األميري  المطار  الســبت في  يوم   ، الرئاســة 
طارق  بن  أسعد  الســيد  السمو  صاحب  بدبي، 
آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العالقات 
لجاللة  الخــاص  والممثل  الدولــي  والتعاون 
يزور  الذي  الشقيقة،  ُعمان  بسلطنة  السلطان 
العماني  الجناح  احتفاالت  لرعاية  البالد حالياً، 

بمناسبة  دبي"   2020 "إكســبو  معرض  في 
لســلطنة  والخمســين  الحادي  الوطني  العيد 

عمان.
آل نهيان  الشيخ منصور بن زايد  ورحب سمو 
بصاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد 
والوفــد المرافق له، وبحث الجانبان العالقات 
المتحدة  العربية  اإلمــارات  بين دولة  األخوية 
وســلطنة عمان، وســبل تطويرها بما يعود 

البلدين والشعبين الشقيقين. بالنفع على 
»تتمة ص 88««
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التغير %ال�ضــابقالحالي التغير%  ال�ضــابقالحالي
0.14  8,349.24 8,337.683,265.140.10 3,261.66

خياًل تتناف�سن اليوم في تحدي المحطة المغربية   18
لكاأ�س رئي�س الدولة للخيول العربية

دبي-وام:

 أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن 
رئيس  دبي  عهد  ولي  مكتوم،  آل  راشد 
أمناء  مجلس  رئيس  التنفيذي  المجلس 
مؤسسة دبي للمستقبل، »برنامج دبي 
لتمكيــن النقل بالطائرات بدون طيار« 
بهــدف تعزيــز التكامل بيــن مختلف 
الرئيســية  االقتصاديــة  القطاعــات 
فــي دبــي، وتوظيف أحــدث األفكار 
وفق  النوعية،  والحلــول  والتقنيــات 
رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
»رعاه الله« بتكامل الجهود بين مختلف 
الجهــات الحكومية والخاصة في دبي 
لتعزيز مكانة وتنافسية اإلمارة عالمياً 
أحدث  اســتخدام  في  ريــادي  كمركز 
في  الذكية  والتطبيقــات  التكنولوجيا 
الشيخ  سمو  وأكد  الحيوية.  القطاعات 
حمدان بن محمد أن إطالق برنامج دبي 

لتمكين النقل بالطائرات بدون طيار، 

اأبوظبي-وام:

بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  استقبلت   
العام  النسائي  االتحاد  رئيسة  مبارك 
لألمومة  األعلــى  المجلس  رئيســة 
لمؤسسة  األعلى  الرئيسة  والطفولة 
يوم  اإلمارات"،  "أم  األسرية  التنمية 
السبت في قصر البحر الدكتورة مريم 
الــداه، حرم  بنت محمــد فاضل ولد 
الغزواني  الشــيخ  ولد  محمد  فخامة 
اإلســالمية  الجمهوريــة  رئيــس 

الموريتانية الشقيقة.

بنت  فاطمة  الشــيخة  سمو  ورحبت 
الموريتاني  الرئيــس  بحــرم  مبارك 
والوفد المرافق لها في دولة اإلمارات 
لموريتانيا  متمنية  المتحدة،  العربية 
التقــدم  دوام  الشــقيق  وشــعبها 

واالستقرار والتنمية.
األخوية  العالقــات  اللقــاء  وتناول 
بين دولة اإلمــارات العربية المتحدة 
الموريتانية،  اإلسالمية  والجمهورية 
بالنهوض  يتعلــق  فيمــا  وخاصــة 

بالمرأة والطفل والشباب وغيرها، 

حمدان بن محمد يطلق »برنامج دبي لتمكين 
النقل بالطائرات بدون طيار«

فاطم��ة بنت مب��ارك ت�س��تقبل حرم 
الرئي�س الموريتاني

البحرين: على لبنان اإثبات اأن »حزب ال�له« 
يمكن اأن يغير �سلوكه

»تتمة ص 88««

محمد بن را�ضد:  ف�ز دبي با�ضت�ضافة اأكبر م�ؤتمر للمتاحف في العالم  محمد بن را�ضد:  ف�ز دبي با�ضت�ضافة اأكبر م�ؤتمر للمتاحف في العالم  
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من�سور بن زايد ي�ستقبل اأ�سعد بن طارق اآل �سعيد

الريا�س-�ضنعاء-)د ب اأ(:

الشــرعية  دعم  تحالف  أعلن 
تقوده  اليمــن، الــذي  فــي 
السعودية، يوم السبت، مقتل 
والبيضاء  بمأرب  حوثياً   70
خالل الـ 24 ساعة الماضية.
اليمنية  القــوات  أعلنت   كما 
للحكومة  الموالية  المشتركة 
يوم  دوليــا،  بها  المعتــرف 
علــى  الســبت، ســيطرتها 
غربي  اســتراتيجية  مناطق 
عنيفة  معــارك  إثر  البــالد، 

العقيد  الحوثيين.  وقال  ضد 
الناطق  المهجمــي  مأمــون 
لوكالة  العمالقة  ألوية  باسم 
األنباء األلمانية )د.ب.أ(: "إن 
سيطرت  المشــتركة  القوات 
ونقاط  وقرى  مناطــق  على 
وجبــال اســتراتيجية غربي 
محافظة تعز وجنوبي مدينة 
الحديدة"  بمحافظــة  حيس 
ولفــت المهجمــي إلــى أن 
الســيطرة  تم  التي  المناطق 
عليها تقدر مساحتها بحوالي 

23 كيلو مترا. 

التحالف يقتل 70 حوثيًا والقوات اليمنية 
ت�سيطر على مناطق ا�ستراتيجية  

بنغازي )ليبيا(-)د ب ا(:

الليبي  النواب  تقدَّم رئيس مجلــس   
الســبت بأوراق  عقيلــة صالح يوم 
ــحه لالنتخابات الرئاسية بمقر  ترشُّ
المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات 
في بنغازي شــرقي البالد. وبترشح 
المترشحين  عدد  بلغ   ، صالح  عقيلة 
لالنتخابات الرئاسية في ليبيا إلى 24 
مرشحا. وحتى يوم الجمعة بلغ عدد 
المفوضية  بحسب   23 المترشحين 

الوطنية العليا لالنتخابات .
استالم  في  المفوضية  وستســتمر 
حتى  للرئاســة  الترشــح  طلبــات 

نوفمبر  ثان/  تشــرين  22 من  يوم 
الترشح  باب  الحالي، فيما ســيقفل 
لالنتخابات النيابية في الســابع من 
والتي  القادم،  ديسمبر  أول/  كانون 
إلى  فيها  المرشــحين  عــدد  وصل 
 13 على  موزعين  مرشــحا   1231

دائرة انتخابية.
أعلن  قد  كان  أن عقيلة  بالذكر  جدير 
كرئيس  مهامه  ممارسة  عن  توقفه 
ايلول/  24 منــذ  النــواب  لمجلس 

صالحياته  ناقالً  الماضي،  ســبتمبر 
النويري  األول فوزي  لنائبه  القيادية 
12 من  المادة  الســتيفاء شــروط 

قانون انتخاب الرئيس.

عقيلة �سالح يتر�سح ر�سميًا النتخابات 
الرئا�سية في ليبيا

االإمارات تفوز با�ضت�ضافة الموؤتمر العام للمجل�س الدولي للمتاحف  

»تتمة ص 88««

»تتمة ص 88««

اأبوظبي-وام:

 اســتقبل صاحب السمو الشــيخ محمد بن 
زايــد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
األعلى للقوات المســلحة يوم السبت فخامة 
محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية 
اإلســالمية الموريتانية الشقيقة الذي يقوم 

بزيارة إلى الدولة.
زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  ورحب 
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:ΩGh-»HO

 ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG  ƒª°S  ≥∏WCG  

 ¢ù«FQ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ »HO ó¡Y ‹h ,Ωƒàµe

 »HO èeÉfôH{ ,πÑ≤à°ùª∏d »HO á°ù°SDƒe AÉæeCG ¢ù∏›

 õjõ©J ±ó¡H zQÉ«W ¿hóH äGôFÉ£dÉH π≤ædG Úµªàd

 á«°ù«FôdG ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl ÚH πeÉµàdG

 ∫ƒ∏◊Gh äÉ«æ≤àdGh QÉµaC’G çóMCG ∞«XƒJh ,»HO ‘

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒJh ájDhQ ≥ah ,á«YƒædG

 ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi

 πeÉµàH  zˆG  √ÉYQ{  »HO  ºcÉM  AGQRƒdG  ¢ù∏›

 ‘ á°UÉÿGh á«eƒµ◊G äÉ¡÷G ∞∏àfl ÚH Oƒ¡÷G

 õcôªc kÉ«ŸÉY IQÉeE’G á«°ùaÉæJh áfÉµe õjõ©àd »HO

 äÉ≤«Ñ£àdGh É«LƒdƒæµàdG çóMCG ΩGóîà°SG ‘ …OÉjQ

.ájƒ«◊G äÉYÉ£≤dG ‘ á«còdG

 èeÉfôH ¥ÓWEG ¿CG óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ócCGh

 ¤EG ±ó¡j ,QÉ«W ¿hóH äGôFÉ£dÉH π≤ædG Úµªàd »HO

 äÉ¡÷Gh øjôµàÑŸG øµ“ IQƒ£àe á«à– á«æH ÒaƒJ

 IójóL  ∫ƒ∏M  QÉÑàNG  øe  èeÉfÈdG  ‘  ácQÉ°ûŸG

 íFGƒ∏dG  ôjƒ£Jh  ,á«LPƒ‰  äGQÉÑàNG  ≥WÉæe  ‘

 ≈∏Y É¡≤«Ñ£Jh É¡àHôŒ π«¡°ùàd áeRÓdG á«ª«¶æàdG

 ¥ÓWEG ∫ÓN øe ≈©°ùf{ :√ƒª°S ∫Ébh .πãeC’G ƒëædG

 IójóL  ájOÉ°üàbG  ¢Uôa  ÒaƒJ  ¤EG  èeÉfÈdG  Gòg

 åëÑdG  ∫É›  ‘  äGQÉeE’Gh  »HO  IOÉjQ  ï«°SôJh

.zá«∏Ñ≤à°ùŸG ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ ôjƒ£àdGh

 IOƒéH  AÉ≤JQ’G  ™°†J  Éæ©jQÉ°ûe{  :√ƒª°S  ±É°VCGh

 ôjƒ£J π°UGƒæ°Sh ..É¡JÉjƒdhCG º«ª°U ‘ ¢SÉædG IÉ«M

..™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y áYóÑŸG QÉµaC’G ò«ØæJh

 äÉ©jöûàdGh á«àëàdG á«æÑdGh ájQÉµàH’G áÄ«ÑdG Éæjód

 Éæjódh  ..QÉ«W  ¿hóH  äGôFÉ£dG  ΩGóîà°S’  áÑ°SÉæŸG

 É¡JÉ≤«Ñ£J  ∞«Xƒàd  ÖgGƒŸGh  äGQó≤dGh  äGÈàîŸG

.zá«∏Ñ≤à°ùŸG É¡JGQÉµàHGh

 »HO IQÉeEG  ¿CG  ,óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ócCGh

 º¡ŸG »∏Ñ≤à°ùŸG QhódG ±Göûà°SG ‘ ábÉ sÑ°S âfÉc

 :√ƒª°S kÉØ«°†e ,ôµÑe âbh ‘ ,QÉ«W ¿hóH äGôFÉ£∏d

 QÉ«W ¿hóH äGôFÉ£∏d »∏Ñ≤à°ùŸG QhódG á«ªgCG ÉæcQOCG{

 Gòg ‘ øjôµàÑŸGh äÉcöûdG ±’BG ÉæÑ£≤à°SGh ,kGôµÑe

 äGQÉeE’G  IõFÉL  ∫ÓN  øe  ádhO  165  øe  ∫ÉéŸG

 ÉgÉæ≤∏WCG »àdG ¿É°ùfE’G áeóÿ QÉ«W ¿hóH äGôFÉ£∏d

... 2014 ‘

 »LƒdƒæµàdG ´É£≤dG Gòg ‘ Éæà∏MQ ájGóH âfÉc »àdGh

 »HÉéjE’G ∞«XƒàdG á«ªgCÉH ÉæfÉÁE’ kGó«°ùŒ ,óYGƒdG

.zπÑ≤à°ùŸG É«Lƒdƒæµàd

∑Î°ûe ¿hÉ©J -

 äÉ¡÷G øe OóY ÚH ¿hÉ©J á«bÉØJG ™«bƒJ iôLh

 ,πÑ≤à°ùª∏d »HO á°ù°SDƒe â∏ª°T á°UÉÿGh á«eƒµ◊G

 ,¿ƒµ«∏«°ù∏d »HO áMGhh ,ÊóŸG ¿GÒ£∏d »HO áÄ«gh

 ,»©eÉ÷G ¬«≤a ≈Ø°ûà°ùeh ,äÓ°UGƒŸGh ¥ô£dG áÄ«gh

 π«©Øàd  ,…ƒ÷G  øë°û∏d  äGQÉeE’Gh  ,º«£ØdG  óLÉeh

 äGôFÉ£H  π≤ædG  äÉeóÿ  »HO  èeÉfôH{  äÉLôfl

 »HO  ¢Vô©e  äÉ«dÉ©a  øª°V  ∂dPh  ,zQÉ«W  ¿hóH

 Èªaƒf 18 ‘ ¬dÉªYCG  ºààNG …òdG  2021 ¿GÒ£∏d

 º¡æ«H øe ¢VQÉY 1200 øe ÌcCG Ö£≤à°SGh …QÉ÷G

 á«fóe  Oƒahh  ¤hC’G  Iôª∏d  ¿ƒcQÉ°ûj  kÉ°VQÉY  370

.⁄É©dG ∫ƒM ádhO 140 øe ÌcCG øe ájôµ°ùYh

 ó«©°S øH óªMCG ï«°ûdG ƒª°S á«bÉØJ’G ™«bƒJ ó¡°Th

 ¢ù«FQ ÊóŸG ¿GÒ£∏d »HO áÄ«g ¢ù«FQ Ωƒàµe ∫BG

 ¿GÒ£d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ≈∏YC’G ¢ù«FôdG »HO äGQÉ£e

 AÉª∏©dG ¿É£∏°S ôªY ‹É©eh ,áYƒªéŸGh äGQÉeE’G

 »ªbôdG  OÉ°üàb’Gh »YÉæ£°U’G AÉcò∏d ádhódG  ôjRh

 ÜóàæŸG  ƒ°†©dG  ÖFÉf  ,ó©H  øY  πª©dG  äÉ≤«Ñ£Jh

 ôjÉ£dG óªfi ô£e ‹É©eh ,πÑ≤à°ùª∏d »HO á°ù°SDƒŸ

 ¥ô£dG áÄ«g ‘ øjôjóŸG ¢ù∏› ¢ù«FQh ΩÉ©dG ôjóŸG

.»HóH äÓ°UGƒŸGh

 »∏gCG  ˆGóÑY óªfi IOÉ©°S  øe πc  á«bÉØJ’G  ™bh

 IOÉ©°Sh  ,ÊóŸG  ¿GÒ£∏d  »HO  áÄ«g  ΩÉY  ôjóe

 »HO á°ù°SDƒŸ …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ∫ƒ¡∏H á©ªL ¿ÉØ∏N

 á°ù°SDƒŸ …ò«ØæàdG ôjóŸG ¿ÉjRhô¡H óªMCGh ,πÑ≤à°ùª∏d

 ,äÓ°UGƒŸGh  ¥ô£dG  áÄ«¡H  áeÉ©dG  äÓ°UGƒŸG

 …ò«`ØæàdG ¢ù«FôdG ÖFÉf …ÒãµdG ódÉN ôª©e ¢Sóæ¡ŸGh

 »`HO áMGh »`a á«còdG áæjóŸGh á«°Sóæ¡dG ¿hDƒ°û∏d

 ácöûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ,ÊÉéH ¿’BGh ,¿ƒµ«∏«°ù∏d

 ∫hCG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ¿É£∏°S  π«Ñfh  ,zº«£ØdG  óLÉe{

 ¬«≤a ¿Éª«∏°S QÉªYh ,øë°ûdG IôFGód äGQÉeE’G ¿GÒW

.á«Ñ£dG ¬«≤a áYƒª› IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ

ájQƒ ±GógCG -

 øjôµàÑŸG ºYO ¤EG »°ù«FQ πµ°ûH èeÉfÈdG ±ó¡jh

 »eƒµ◊Gh ¢UÉÿG ÚYÉ£≤dGh ájQÉµàH’G äÉcöûdGh

 π≤f  ≈∏Y  áªFÉ≤dG  ájOÉ°üàb’G  á£°ûfC’G  π«©Øàd

 ¿hóH äGôFÉ£dG ΩGóîà°SÉH »HO ‘ ÜÉcôdGh ™FÉ°†ÑdG

 øë°ûdGh øeC’Gh áë°üdG πãe ,IóY äÉYÉ£b ‘ QÉ«W

 ∂dPh  ,IôµàÑŸG  ∫ƒ∏◊G  çóMCG  ΩGóîà°SÉH  ,AGò¨dGh

 π«∏≤Jh ,™ªàéŸG OGôaCG IÉ«M IOƒL äÉjƒà°ùe õjõ©àd

 πFÉ°Sh ΩGóîà°SG øY áªLÉædG á«fƒHôµdG äÉKÉ©Ñf’G

 π≤ædGh ácô◊G á«HÉ«°ùfG  π«¡°ùJh ,ájó«∏≤àdG  π≤ædG

 π°UGƒJ »àdG ,»HO ‘ ™FÉ°†ÑdGh OGƒŸG π≤fh ΩÉ©dG

 ‘ á«còdG ¿óŸG π°†aCG øe ¿ƒµJ ¿CÉH É¡àjDhQ ≥«≤–

.⁄É©dG

 äGQÉªãà°S’Gh ÖgGƒŸG ÜÉ£≤à°SÉH èeÉfÈdG º¡°ùj Éªc

 äGôFÉ£dG  äÉ≤«Ñ£J  ´É£b  ‘  á«ÑæLC’Gh  á«∏ëŸG

 ¢Uôah IójóL ∞FÉXh ÒaƒJ ¤EG áaÉ°VEG ,QÉ«W ¿hóH

 áYƒæàŸG äÉeGóîà°S’G ≈∏Y õµJôJ IóYGh ájOÉ°üàbG

.èeÉfÈdG ‘ ácQÉ°ûŸG ™jQÉ°ûŸG ÉgQƒ£à°S »àdG

á°UÉNh á«eƒµM äÉcGô°T -

 ò«ØæJ  ≈∏Y  πÑ≤à°ùª∏d  »HO  á°ù°SDƒe  ±öûà°Sh

 äGôFÉ£dÉH  π≤ædG  Úµªàd  »HO  èeÉfôH{  äÉLôfl

 øH  ¿GóªM  ï«°ûdG  ƒª°S  ¬≤∏WCG  …òdG  zQÉ«W  ¿hóH

 »HO äGÈàfl{ ∫ÓN øe ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi

 á«eƒµM  äÉ¡L  ™e  ácGöûdÉH  ∂dPh  zπÑ≤à°ùª∏d

 áMGhh  ,ÊóŸG  ¿GÒ£∏d  »HO  áÄ«g  πª°ûJ  á°UÉNh

 ,»HóH äÓ°UGƒŸGh ¥ô£dG áÄ«gh ,¿ƒµ«∏«°ù∏d »HO

 äGQÉeE’Gh ,º«£ØdG óLÉeh ,»©eÉ÷G ¬«≤a ≈Ø°ûà°ùeh

.»Hƒà«ch ,äÉÑ∏Wh ,…ƒ÷G øë°û∏d

á°ü°üîàe äGQÉÑàNG á≤£æe-

 ‘ á«LPƒ‰ äGQÉÑàNG á≤£æe ¢ü«°üîJ ºà«°S Éªc

 øe øjôµàÑŸG øµ“ ¿ƒµ«∏«°ù∏d »HO áMGh á≤£æe

 ∫ƒ∏◊G  QÉÑàNGh  ôjƒ£J  øe  ⁄É©dGh  äGQÉeE’G  ádhO

 äGôFÉ£dG ΩGóîà°SÉH …ƒ÷G π≤ædG ´É£b ‘ Iójó÷G

 ádÉ©a  äÉeóN  RÉ‚E’  É¡Ø«XƒJh  QÉ«W  ¿hO  øe

 øe ójó©dG ≥«≤–h IÉ«◊G IOƒéH AÉ≤JQ’G ‘ º¡°ùJ

 áæjóªc  »HO  áfÉµe  Rõ©j  ÉÃ ájOÉ°üàb’G  ±GógC’G

.»LƒdƒæµàdG åëÑdGh ôjƒ£àdG ä’É› ‘ IóFGQ

»HO ‘ á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£J -

 äGôFÉ£dÉH π≤ædG Úµªàd »HO èeÉfôH{ ¥ÓWEG πµ°ûjh

 á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£J ‘ áª¡e á£fi zQÉ«W ¿hóH

 Èà©J »àdGh ,»HO ‘ øë°ûdGh ΩÉ©dG π≤ædG ´É£≤d

 kÓeÉY πµ°ûJh ,∫ÉéŸG Gòg ‘ ⁄É©dG ‘ π°†aC’G øe

 ºà«°S Éªc ,ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG áaÉc ƒ‰ ‘ kÉª¡e

 ¿hÉ©àdGh á«ªbôdG á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£J ≈∏Y õ«cÎdG

 äÉfÉµeE’Gh äGhOC’G áaÉc Òaƒàd èeÉfÈdG AÉcöT ™e

 πª©dG ºà«°S »àdG IôµàÑŸG ∫ƒ∏◊G ΩGóîà°S’ áeRÓdG

.èeÉfÈdG øª°V Égôjƒ£Jh ÉgQÉÑàNG ≈∏Y

ΩGóîà°S’ á«ª«¶æJ íFGƒd ôjƒ£J -
QÉ q«W ¿hóH äGôFÉ£dG 

 èeÉfÈdG ‘ ácQÉ°ûŸG äÉ¡é∏d ºYódG ÒaƒJ ºà«°S Éªc

 π«¡°ùàd áeRÓdG á«ª«¶æàdG íFGƒ∏dG ÒaƒJ ∫ÓN øe

 ‘ ≥«Ñ£àdGh ôjƒ£àdGh QÉÑàN’Gh áHôéàdG äÉ«∏ªY

 ‘ á«©jöûàdG äÉ¡÷G ∞∏àfl ™e ¿hÉ©àdÉH »HO

 ΩGóîà°SÉH á°UÉÿG á«fƒfÉ≤dG ÖfGƒ÷G º«¶æàd »HO

 É¡JÉ«æ≤Jh  É¡dƒ∏M  áHôŒh  QÉ«W  ¿hóH  äGôFÉ£dG

.™FÉ°†ÑdG π≤fh ΩÉ©dG π≤ædG ∫É› ‘ Iójó÷G

 ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¿Éch

 ºcÉM  AGQRƒdG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ádhódG  ¢ù«FQ  ÖFÉf

 ƒ«dƒj  ‘ 4 ºbQ  ¿ƒfÉ≤dG  Qó°UCG  ,zˆG √ÉYQ{ »HO

 IQÉeEG ‘ QÉq«W ¿hóH äGôFÉ£dG º«¶æJ ¿CÉ°ûH 2020

 ¿hóH äGôFÉ£dG π«¨°ûJ äÉq«∏ªY º«¶æJ ±ó¡H ,»HO

 kÉ≤ah ,É¡d πãeC’G ΩGóîà°S’G ¿Éª°Vh ,IQÉeE’G ‘ QÉq«W

 Gòg ‘ á≤qÑ£ oŸG áq«ŸÉ©dG äÉ°SQÉª oŸGh ÒjÉ©ŸG π°†aC’

 ΩGóîà°SÉH á£ pÑJô oŸG á£°ûfC’G ádhGõ oe º«¶æJh ,¿CÉ°ûdG

 ≈∏Y IõuØ ofi áÄ«H  ≥∏Nh ,äGôFÉ£dG  øe  ´ƒædG  Gòg

.´É£≤dG ‘ QÉªãà°S’G

 ¢ù«FQ Ωƒàµe ∫BG ó«©°S øH óªMCG ï«°ûdG ƒª°S ∫Ébh

 äGQÉ£e á°ù°SDƒe ¢ù«FQ ÊóŸG ¿GÒ£∏d »HO áÄ«g

 ¿GÒ£d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ≈∏YC’G  ¢ù«FôdG  »HO

 ióMEG  Èà©j  ¿ƒfÉ≤dG  Gòg  ¿EG  ,áYƒªéŸGh  äGQÉeE’G

 å«M  ,»HO  AÉª°ùd  ájƒ÷G  áÑ≤dG  IQOÉÑe  ™jQÉ°ûe

 á«°VGÎaG á«à– á«æH ≥∏N ¤EG IQOÉÑŸG √òg ±ó¡J

 ¿hóH  äGôFÉ£dG  áª¶fCÉH  ¢UÉÿGh  …ƒ÷G  ∫Ééª∏d

 øcÉeC’G  ÚH  §HôdG  É¡dÓN  øe  ºà«°S  …òdGh  QÉ«W

 ‘ Iô¨°üe äGQÉ£eh §HÉ¡e ÈY ÊÉÑŸGh áeÉ©dG

 á«°ù«FôdG äÉ££îŸG OGóYEGh IQÉeE’G AÉëfCG ∞∏àfl

 IOó©àe äÉ£fih §HÉ¡eh äGQÉ£Ÿ á«àëàdG á«æÑ∏d

 Éªch  ,á«°VQC’G  äÉeóÿG  ™bGƒeh  äÉeGóîà°S’G

 ΩÉ©dG π≤ædG •É°ûf Ωƒ¡Øe õjõ©J §£îŸG øª°†à«°S

 õjõ©àd êPÉªædG IOó©àe π≤f áª¶fCG AÉæHh IQÉeE’G ‘

 π≤ædG πFÉ°Shh ájƒ÷G äÉÑcôŸG ÚH πeÉµàdG Ωƒ¡Øe

 IQOÉÑŸG √òg πª°ûà°S Éªc .áØ∏àîŸG á«°VQC’G ΩÉ©dG

 ‘ QÉ«W ¿hóH äGôFÉ£dG ácôM IQGOE’ áª¶fCG çGóëà°SG

 ™«ª÷ á∏eÉµàe á«cP á°üæe ôjƒ£Jh ,IQÉeE’G AGƒLCG

 ¿hóH äGôFÉ£dG äÉ«∏ªY º«¶æJ ‘ á≤∏©àŸG äÉeóÿG

 ájQƒØdG íjQÉ°üàdG íæe ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y É¡æe QÉ«W

 äGôFÉ£dG  √ò¡d  Ú∏¨°ûª∏dh  QÉ«W  ¿hóH  äGôFÉ£∏d

 ΩóY ≈∏Y ¢Uô◊Gh AGƒLC’G áeÓ°Sh øeCG ¿Éª°†d ∂dPh

.IQÉeE’G ‘ …ƒ÷G ∫ÉéŸG IAÉØc ôKCÉJ

 π≤ædG  Úµªàd  »HO  èeÉfôH  ó©j  :√ƒª°S  ±É°VCGh

 ájOÉjôdG  èeGÈdG  øe  QÉ«W  ¿hóH  äGôFÉ£dÉH

 ÚH ácÎ°ûe Oƒ¡L áé«àf »JCÉJ »àdGh ájQÉµàH’Gh

 Iô¶ædG  ≥«≤– ±ó¡H  á°UÉÿGh  á«eƒµ◊G  äÉ¡÷G

 Üƒ∏°SCGh IÉ«M áaÉ≤K ¤EG QÉµàH’G ∫ƒëà«d á«∏Ñ≤à°ùŸG

 äGQÉeE’G ádhOh »HO áfÉµe Rõ©J á«°ùaÉæJ Iõ«eh πªY

.kÉ«ŸÉY

 AÉª∏©dG  ¿É£∏°S  ôªY  ‹É©e  ócCG  ,áÑ°SÉæŸG  √ò¡Hh

 »ªbôdG  OÉ°üàb’Gh  »YÉæ£°U’G  AÉcò∏d  ádhO  ôjRh

 ÜóàæŸG  ƒ°†©dG  ÖFÉf  ,ó©H  øY  πª©dG  äÉ≤«Ñ£Jh

 »HOh  äGQÉeE’G  ádhO  ¿CG  ,πÑ≤à°ùª∏d  »HO  á°ù°SDƒŸ

 á¡Lhh »ŸÉY Èàîªc Éª¡àfÉµe õjõ©J øe Éàæ qµ“

 áÄ°TÉædG äÉcöû∏d áHPÉL áÄ«Hh ÚYóÑŸGh øjôµØª∏d

 äÉjóëà∏d ∫ƒ∏M Ëó≤Jh ÉgQÉµaCGh É¡JGQÉµàHG QÉÑàN’

 ,á«∏Ñ≤à°ùŸG ájƒ«◊G äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl ¬LGƒJ »àdG

 øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«Lƒàd áªLôJ

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG  ¢ù«FQ ÖFÉf Ωƒàµe ∫BG  ó°TGQ

 øe IOÉØà°S’G õjõ©àH ,zˆG √ÉYQ{ »HO ºcÉM AGQRƒdG

 »HO É¡µ∏à“ »àdG á«àëàdG á«æÑdGh áãjó◊G äÉ«æ≤àdG

 kÉbGöTEG ÌcCG πÑ≤à°ùe AÉæHh á«ŸÉ©dG É¡JOÉjQ ï«°SÎd

.áeOÉ≤dG ∫É«LCÓd

 èeÉfôH  ¥ÓWEG  ¿CG  ¤EG  AÉª∏©dG  ¿É£∏°S  ôªY  QÉ°TCGh

 ó°ùéj  ,QÉ«W  ¿hóH  äGôFÉ£dÉH  π≤ædG  Úµªàd  »HO

 ácGöûdG  õjõ©J  ‘  πÑ≤à°ùª∏d  »HO  á°ù°SDƒe  QhO

 øe  IOÉØà°S’Gh  ,¢UÉÿGh  »eƒµ◊G  ÚYÉ£≤dG  ™e

 ‘ »YÉæ£°U’G AÉcòdG äGhOCGh áãjó◊G É«LƒdƒæµàdG

 ∫ÉªYC’G ´É£b ôjƒ£Jh ,á«∏Ñ≤à°ùe ¢Uôa ±É°ûµà°SG

 ≈∏Y Ωƒ≤j »æWh »ªbQ OÉ°üàbG AÉæH ‘ º¡°ùj ÉÃ

.¢SÉædG IÉ«M Ú°ùëàd QÉµàH’Gh áaô©ŸG

 ¢ù«FQh ΩÉ©dG ôjóŸG ôjÉ£dG óªfi ô£e ‹É©e ócCGh

 ¿CG  äÓ°UGƒŸGh  ¥ô£dG  áÄ«g  ‘ øjôjóŸG  ¢ù∏›

 ¿hóH äGôFÉ£dÉH π≤ædG Úµªàd »HO èeÉfôH ¥ÓWEG

 »JGP  π≤æà∏d  »HO  á«é«JGÎ°SG  ò«ØæJ  ºYój  QÉ«W

 äÓMôdG ‹ÉªLEG øe %25 πjƒëàd á«eGôdG IOÉ«≤dG

.2030 ΩÉY ∫ƒ∏ëH IOÉ«≤dG á«JGP äÓMQ ¤EG

 kGôeCG  íÑ°UCG  IOÉ«≤dG  »JGP  π≤æàdG  :¬«dÉ©e  ∫Ébh

 ôjƒ£àd  ≈£ÿG  ´öù oJ  á«ŸÉ©dG  äÉcöûdGh  ,kÉ©bGh

 äÉÑcôŸG πª©H á≤∏©àŸG äÉ«›ÈdGh É«LƒdƒæµàdG

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H »HOh ,IOÉ«≤dG á«JGP

 ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi

 ¢VƒN ‘ ábÉqÑ°S ,ˆG √ÉYQ »HO ºcÉM ,AGQRƒdG ¢ù∏›

 á«é«JGÎ°SG  ¥ÓWEG  ÈY ,IOÉ«≤dG  »JGP  π≤æàdG  QÉªZ

 áÄ«g πª©J Éª«a ,2016 ΩÉY ‘ IOÉ«≤dG »JGP π≤æàdG

 äÉ¡«LƒJh  ájDhQ  áªLôJ  ≈∏Y  äÓ°UGƒŸGh  ¥ô£dG

 äGQÉÑàN’G AGôLEG ∫ÓN øe ,™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y √ƒª°S

 πFÉ°Shh äÉÑcôŸG øe áØ∏àfl •É‰CG ≈∏Y á«ÑjôéàdG

 »ÑjôéàdG  π«¨°ûàdG  â∏ª°T  ,IOÉ«≤dG  á«JGP  π≤ædG

 πª©J  ÜÉcQ  Iöû©d  ™°ùàJ  IOÉ«≤dG  á«JGP  áÑcôŸ

 ,IOÉ«≤dG »JGP …ƒL »°ùcÉJ ∫hCGh ,á«FÉHô¡µdG ábÉ£dÉH

 áLÉ◊G Ö°ùM É«dBG á∏°üàŸG á«còdG π≤æàdG äGóMhh

 ∫GÔL/ ácöT ™e á«bÉØJG â©bh Éªc ,Ö∏£dG ºéMh

 ácöûdG äÉÑcôe π«¨°ûàd ,á«ŸÉ©dG /Rhôc - RQƒJƒe

 ,IôLC’G  äÉÑcôe  áeóN  Ëó≤J  ‘  IOÉ«≤dG  á«JGP

 ™°VƒH áÄ«¡dG âeÉb Éªc ,2023 ΩÉY ∑Î°ûŸG π≤æàdGh

 á«JGP äÉÑcôŸG áeóÿ á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£àd á£N

 ™e ≥«°ùæàdGh ,πÑ≤à°ùŸG ‘ …ƒ÷G »°ùcÉàdGh IOÉ«≤dG

 ÚfGƒ≤dGh  äÉ©jöûàdG  ™°Vƒd  ábÓ©dG  äGP  äÉ¡÷G

 πÑ≤J  õjõ©Jh  ,IOÉ«≤dG  á«JGP  äÉÑcôŸÉH  á≤∏©àŸG

 íFGƒdh •höT ™°Vhh ,É«LƒdƒæµàdG √ò¡d ™ªàéŸG

 ™°Vhh  ,IOÉ«≤dG  á«JGP  äÉÑcôŸG  ¢ü«NôJh  ¢üëØd

.ádAÉ°ùŸGh ÚeCÉà∏d QÉWEG

 …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ∫ƒ¡∏H á©ªL ¿ÉØ∏N IOÉ©°S ócCGh

 Úµªàd  »HO èeÉfôH  ¿CG  ,πÑ≤à°ùª∏d  »HO á°ù°SDƒŸ

 ï«°ûdG ƒª°S ¬≤∏WCG …òdG QÉ«W ¿hóH äGôFÉ£dÉH π≤ædG

 πãÁ Ωƒ«dG  ,Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi øH  ¿GóªM

 ,»HO  πÑ≤à°ùe  º«ª°üJ  IÒ°ùe  ‘  IójóL  á£fi

 »æÑJ  ∫É›  ‘  kÉ«ŸÉYh  kÉ«ª«∏bEG  É¡JOÉjQ  ºYójh

 äÉ°SQÉªŸGh  äGQÉµàH’G  çóMCG  ≥«Ñ£Jh  QÉÑàNGh

.¿É°ùfE’G áeóN ‘ É¡Ø«XƒJh á«ŸÉ©dG

 ±öûJ »àdG ,πÑ≤à°ùª∏d »HO äGÈàfl ¿EG ∫ƒ¡∏H ∫Ébh

 ÒaƒJ ≈∏Y πª©à°S ,πÑ≤à°ùª∏d »HO á°ù°SDƒe É¡«∏Y

 øe èeÉfÈdG AÉcöT áaÉµd »LƒdƒæµàdGh »æ≤àdG ºYódG

 QÉµaC’G ºYO ¤EG áaÉ°VEG ,¢UÉÿGh »eƒµ◊G ÚYÉ£≤dG

 á«ªbôdG á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£Jh IôµàÑŸG ™jQÉ°ûŸGh

 ∫ƒ∏ëH êhôî∏d ájQhö†dG á«ª«¶æàdG äÉ©jöûàdGh

 É«LƒdƒæµJ ∞Xƒàd »HO ‘ Égôjƒ£J ºàj IôµàÑe

 IójóL ä’É›h äÉ≤«Ñ£J ‘ QÉ«W ¿hóH äGôFÉ£dG

 ‘ á«∏Ñ≤à°ùŸG ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG á«°ùaÉæJ Rõ©J

.äGQÉeE’G ádhOh »HO

 ¢ù«FôdG ÖFÉf ,ÊƒYQõdG óªfi QƒàcódG IOÉ©°S ∫Ébh

 ôaƒJ :¿ƒµ«∏«°ù∏d »HO áMGh á£∏°ùd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdGh

 á°UÉÿG á«ÑjôéàdG á≤£æŸG ¿ƒµ«∏«°ù∏d »HO áMGh

 π≤ædG äÉeóÿ »HO èeÉfôH{ äGQÉµàHGh äÉ≤«Ñ£àH

 ™e ¿hÉ©àdÉHh ,ÉgQhóH º¡°ùàd ,zQÉ«W ¿hO äGôFÉ£H

 ≥«≤– ºYO  ‘ ,Ú«dhódGh  Ú«∏ëŸG  AÉcöûdG  πc

 …òdG ¥ƒÑ°ùŸG ÒZ èeÉfÈ∏d á«é«JGÎ°S’G ±GógC’G

 ÌcCG  á«cP  á«à°ùLƒd  äÉeóN  πÑ≤à°ùe  ±öûà°ùj

.á«còdG πÑ≤à°ùŸG äÉ©ªà› ‘ áeGóà°SGh IAÉØc

 Gòg  áaÉ°†à°SÉH  ¿hQƒîa  øëf  :ÊƒYQõdG  ±É°VCGh

 πª©dÉH  áMGƒdG  ΩGõàdG  ™e  ≈°TÉªàj  …òdG  èeÉfÈdG

 áæjóŸG  äÉ«æ≤J  äGQÉÑàNG  AGôLE’  »°ù«FQ  õcôªc

 .QÉµàH’G ∫É› ‘ IOÉ≤dGh AGÈî∏d áæ°VÉMh á«còdG

 ≥∏î«°S …òdG ÒÑµdG èeÉfÈdG QhóH á≤K ≈∏Y ÉæfCG Éªc

 »ªbôdG  OÉ°üàb’G  áeƒ¶æe  øª°V  IójóL  kÉ°Uôa

 ,á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG äÉ≤«Ñ£J øe IOÉØà°S’ÉH

 Égóªà©J »àdG á«còdG áæjóŸG á«é«JGÎ°SG øª°V ∂dPh

 ¤EG káaÉ°VEG ,»còdG π≤æàdG Iõ«cQ É¡æª°V øeh áMGƒdG

 ‘ QÉµàH’Gh áaô©ª∏d õcôªc É¡©bƒe øe ,É¡°UôM

 kGÈàfl ¿ƒµJ ¿CG  ≈∏Y ,2040 ájö†◊G »HO á£N

 áæjóŸG  »HO  ¿ƒµàd  äGQÉµàH’G  çóMC’  kÉMƒàØe

.πª©dGh IÉ«ë∏d π°†aC’G

 äGQÉeE’G ¿GÒW ∫hCG ¢ù«FQ ÖFÉf ,¿É£∏°S π«Ñf ∫Ébh

 …ƒ÷G  øë°û∏d  äGQÉeE’G  ôîØJ  :øë°ûdG  IôFGód

 π≤ædG  Úµªàd  »HO  èeÉfôH  ò«ØæJ  ‘  ácQÉ°ûŸÉH

 ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ¬≤∏WCG …òdG QÉ«W ¿hóH äGôFÉ£dÉH

 kÉbÓ£fG »HO ó¡Y ‹h Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi øH

 QÉµàH’G  IÒ°ùe  ‘  áªgÉ°ùŸG  ≈∏Y  Éæ°UôM  øe

 ≥«Ñ£Jh ôjƒ£Jh º««≤J ≈∏Y πª©dGh ,äGQÉeE’G ádhóH

 ÌcCG ójQƒàdG π°SÓ°S π©Œ ¿CG øµÁ »àdG äÉ«æ≤àdG

.áfhôeh IAÉØc

 ΩGóîà°S’ IóYGh á«∏Ñ≤à°ùe äÉ«fÉµeEG ∑Éæg ¿G ±É°VCGh

 ™∏°ùdG º«∏°ùJh π≤ædG ä’É› ‘ QÉ«W ¿hóH äGôFÉ£dG

.á«fhÎµdE’G IQÉéàdGh ™FÉ°†ÑdGh á«°SÉ°SC’G

 º«∏°ùà∏d »HO ‘ á«ÑjôéàdG á≤£æŸG AÉ°ûfEG π¡°ù«°Sh

 QÉÑàNG  ‘  Ωó≤àdG  QÉ«W  ¿hóH  äGôFÉ£dG  á£°SGƒH

 ádhO ‘ ¢ù«d É«LƒdƒæµàdG √òg ΩGóîà°SG ôjƒ£Jh

 AGõLCG  ‘  πH  ,Ö°ùëa  IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G

 ¢UôØdG øe ÒãµdG í«àj Ée ,kÉ°†jCG ⁄É©dG øe iôNCG

.Iójó÷G ájOÉ°üàb’Gh ájQÉªãà°S’G

 ácöûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ,ÊÉéH ¿’BG ∫Éb ¬à¡L øeh

 ≈∏Y »M ∫Éãe ƒg èeÉfÈdG Gòg ¥ÓWEG ¿EG º«£ØdG óLÉe

 øe áØ∏àîŸG äÉ°ù°SDƒŸG ÚH ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG á«ªgCG

 IOƒL õjõ©àd É«LƒdƒæµàdG ∞«Xƒàd äÉYÉ£≤dG áaÉc

 IójóL ∫ƒ∏M ÒaƒJh QÉÑàNGh ,™ªàéŸG ‘ IÉ«◊G

 πª©dÉH äGQÉeE’G ádhO ‘ kÉ©«ªL ôîàØfh .πÑ≤à°ùª∏d

 áÄ«ÑdG Òaƒàd á«∏Ñ≤à°ùŸG iDhôdG ∂∏à“ IOÉ«b πX ‘

 áaÉc Òî°ùJ ≈∏Y ¢Uô–h QÉµàH’Gh ´GóHEÓd áªYGódG

 ájQÉµàH’G ∫ƒ∏◊G ìÉ‚ øª°†J »àdG ôWC’Gh πeGƒ©dG

.á«°ùaÉæàdG Rõ©Jh

 QÉ«W ¿hóH äGôFÉ£dG É«LƒdƒæµJ ∞«XƒJ ¿G ±É°VCGh

 äÉYÉ£≤∏d  IOhófi ÒZ  kÉ°Uôa  ôaƒj  ¿CG  ¬fCÉ°T  øe

 äÉeóÿGh π≤ædG ´É£b á°UÉN ,áØ∏àîŸG ájOÉ°üàb’G

 á«∏«¨°ûàdG  äÉ«∏ª©dG  õjõ©àH  º¡°ùjh  ,á«à°ùLƒ∏dG

 áaÉ°VE’ÉH ¿ÉeC’Gh áMGôdGh áYöùdGh ábódG å«M øe

 óLÉe ‘ ôîàØfh .á«fƒHôµdG äÉKÉ©Ñf’G π«∏≤J ¤EG

 ájQÉéàdG  äÉeÓ©dG  á©«∏W  ‘  QƒaQÉc  ¿CG  º«£ØdG

 á«∏Ñ≤à°ùŸG ∫ƒ∏◊G ò«ØæJh áHôŒ ‘ ºgÉ°ùJ »àdG

 π≤ædG  ∫É›  ‘  QÉ«W  ¿hóH  äGôFÉ£dG  ΩGóîà°S’

.á«à°ùLƒ∏dG äÉeóÿGh

 IQGOEG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ¬«≤a  ¿Éª«∏°S  QÉªY  ócCGh

 Úµªàd  »HO  èeÉfôH{  ¿CG  á«Ñ£dG  ¬«≤a  áYƒª›

 õjõ©J  ‘  º¡°ù«°S  zQÉ«W  ¿hóH  äGôFÉ£dÉH  π≤ædG

 äÉKÉ©Ñf’G  øe  ó◊Gh  ,»ë°üdG  ´É£≤dG  IAÉØc

 ácô◊G á«HÉ«°ùfG π«¡°ùJh áÄ«ÑdÉH IQÉ°†dG á«fƒHôµdG

 ≈∏Y áªFÉ≤dG »HO ájDhQ èeÉfÈdG ºYój Éªc ,ájQhôŸG

 π°†ØH áeGóà°S’Gh áaô©ŸG ≈∏Y ºFÉb OÉ°üàbG AÉæH

.áª«µ◊G É¡JOÉ«b äÉ¡«LƒJ

 ¤EG  »©eÉ÷G  ¬«≤a  ≈Ø°ûà°ùe  ‘  ™∏£àf  :±É°VCGh

 »eƒµ◊G  ´É£≤dG  ‘ ÉæFÉcöT  ™e  πª©dG  á∏°UGƒe

 ‘  ¤hC’G  áæjóŸG  »HO  áæjóe  ¿ƒµàd  ,¢UÉÿGh

 ∞«Xƒàd IóFGôdG áeƒ¶æŸG √òg ≈æÑàJ »àdG á≤£æŸG

 »ë°üdG  ´É£≤dG  õjõ©J  ‘  áãjó◊G  äÉ«æ≤àdG  ºgCG

 ájÉYô∏d  IóFGQ  á¡Lƒc  IQÉeE’G  áfÉµe  ï«°SôJh

.⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y á«ë°üdG

á«JGQÉeEG IOÉjQ -

 kGóMGh QÉ«W ¿hóH äGôFÉ£dG É«LƒdƒæµJ ´É£b Èà©jh

 ádhO É¡«∏Y õcôJ »àdG á«LƒdƒæµàdG äÉYÉ£≤dG ºgCG øe

 á«∏Ñ≤à°ùŸGh á«æWƒdG É¡JÉ«é«JGÎ°SG øª°V äGQÉeE’G

 ¿Éc  »àdGh  ,èeGÈdGh  äGQOÉÑŸG  ∞∏àfl ∫ÓN øe

 ¿hóH äGôFÉ£∏d äGQÉeE’G IõFÉL{ ¥ÓWEG É¡æª°V øe

 1800 øe ÌcCG âÑ£≤à°SG »àdG z¿É°ùfE’G áeóÿ QÉ«W

 ÒãµdG äó¡°Th ,⁄É©dGh äGQÉeE’G ádhO øe ácQÉ°ûe

.áëLÉf ™jQÉ°ûe ¤EG âdƒ– »àdG á«YƒædG QÉµaC’G øe

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U πÑ≤à°SG 

 ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf »ÑXƒHCG ó¡Y ‹h ¿É«¡f ∫BG

 ódh óªfi áeÉîa âÑ°ùdG Ωƒj áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d

 á«eÓ°SE’G  ájQƒ¡ª÷G ¢ù«FQ  ÊGhõ¨dG  ï«°ûdG

 ¤EG  IQÉjõH  Ωƒ≤j  …òdG  á≤«≤°ûdG  á«fÉàjQƒŸG

.ádhódG

 ójGR  øH  óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ÖMQh

 ï«°ûdG  ódh óªfi ¢ù«FôdG  áeÉîØH ¿É«¡f ∫BG

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  äÉ«–  ¬«dEG  π≤fh  ÊGhõ¨dG

 ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG

 á≤«≤°ûdG  É«fÉàjQƒŸ  ¬JÉ«æ“h  zˆG  ¬¶ØM{

.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG ΩGhO É¡Ñ©°Th

 …òdG  AÉ≤∏dG  ∫ÓN -  ¬àeÉîah  √ƒª°S  åëHh

 á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG - ÅWÉ°ûdG  öüb ‘ iôL

 á«eÓ°SE’G  ájQƒ¡ª÷Gh  äGQÉeE’G  ádhO  ÚH

 ∑Î°ûŸG  ¿hÉ©àdG  ôjƒ£J  ¢Uôah  á«fÉàjQƒŸG

 á°UÉN  ä’ÉéŸG  ∞∏àfl  ‘  ¬©jƒæJh

 ÉgÒZh  ájƒªæàdGh  ájOÉ°üàb’Gh  ájQÉªãà°S’G

 ΩÉªàgÉH  ≈¶–  »àdG  ájƒ«◊G  ÖfGƒ÷G  øe

 Ωóîjh ácÎ°ûŸG Éª¡◊É°üe Rõ©j ÉÃ øjó∏ÑdG

.á∏eÉ°ûdG áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ‘ ÉªgOƒ¡L

 äÉ¡Lh ÊÉàjQƒŸG ¢ù«FôdGh √ƒª°S ∫OÉÑJ Éªc

 á«ª«∏bE’G  ÉjÉ°†≤dG  øe  OóY  ¿CÉ°ûH  ô¶ædG

 ‘  ´É°VhC’G  äGóéà°ùe  ¤EG  áaÉ°VEG  á«dhódGh

 á«≤jôaC’G  IQÉ≤dGh  §°ShC’G  ¥öûdG  á≤£æe

 øeC’Gh  ΩÓ°ùdG  ≥«≤ëàd  ádhòÑŸG  Oƒ¡÷Gh

 πµ°ûJ  »àdGh  ≥WÉæŸG  √òg  ‘  QGô≤à°S’Gh

 á«ªæàdG  ƒëf  kÉeób  »°†ª∏d  á°ù«FôdG  IóYÉ≤dG

.Ωó≤àdGh

 2020  ƒÑ°ùcEG{  ¢Vô©e  ¤EG  AÉ≤∏dG  ¥ô£Jh

 äÉaÉ≤K  ¬à∏¶e  â–  ™ªéj  …òdG  z»HO

 ÖfÉéH  É¡JGQÉ°†Mh  Üƒ©°ûdG  ïjQÉJh  ⁄É©dG

 É¡HQÉŒh ∫hódG ™jQÉ°ûe ≈∏Y Aƒ°†dG ¬£«∏°ùJ

 É¡H  ∑QÉ°ûJ  »àdG  IôµàÑŸG  áeGóà°S’G  ∫ƒ∏Mh

 Ú°ù–  ‘  ΩÉ¡°SE’G  ±ó¡à°ùJh  ⁄É©dG  ∫hO

 ™«ªé∏d π°†aCG πÑ≤à°ùe AÉæHh Üƒ©°ûdG IÉ«M

 ïjQÉJ ‘ Iôe ∫hC’ É«fÉàjQƒe ∑QÉ°ûJ Éª«a..

 øe  ≈Mƒà°ùe  ¢UÉN ìÉæéH  ƒÑ°ùcEG  ¢VQÉ©e

 RÉà“ Ée ¢Vô©j …òdG π«°UC’G …hóÑdG ™HÉ£dG

 ‘h »Ä«Hh …OÉ°üàbGh …QÉ°†M çhQƒe øe ¬H

 óªfi ï«°ûdG ..  AÉ≤∏dG ö†M . ä’ÉéŸG ≈à°T

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ¿ƒæëW øH óªM øH

 OÉªM øH »∏Y ‹É©eh »ÑXƒHCG äGQÉ£e IQGOEG

 ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d ΩÉ©dG ÚeC’G ÖFÉf »°ùeÉ°ûdG

 …Ò¡ŸG  ÂÉZ  óªM  IOÉ©°Sh  »æWƒdG  øeCÓd

.É«fÉàjQƒe iód ádhódG ÒØ°S

٠

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj
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QÉ«W ¿hóH äGôFÉ£dG ΩGóîà°SÉH ™FÉ°†ÑdG π≤f ≈∏Y áªFÉ≤dG ájOÉ°üàb’G á£°ûfC’G π«©ØJ

 IójóédG ∫ƒ∏ëdG QÉÑàNGh ôjƒ£J øe øjôµàÑªdG øµªJ á«ÑjôéJ á≤£æe ¢ü«°üîJ 

 »HO »a É¡≤«Ñ£Jh äGQÉÑàN’Gh ÜQÉéàdG AGôLEG π¡°ùJ á«ª«¶æJ íFGƒd 

QÉ«W ¿hóH äGôFÉ£∏d áYƒæàªdG äÉeGóîà°S’G ≈∏Y õµJôJ IójóL ∞FÉXh ô«aƒJ

 QÉ«W ¿hóH äGôFÉ£dG äÉ≤«Ñ£J ΩGóîà°SÉH ™FÉ°†ÑdGh OGƒªdG π≤fh ácôëdG á«HÉ«°ùfG π«¡°ùJ

øWƒdGQÉÑNCG

 á«dhódG áæé∏dG ájƒ°†©H RƒØJ äGQÉeE’G

≥FÉ≤ëdG »°ü≤àd á«fÉ°ùfE’G

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 óªfi QƒàcódG QÉ°ûà°ùŸG äGQÉeE’G ádhO í°Tôe RÉa 

 IQGRƒH »FÉ°†≤dG ÖjQóàdG ó¡©e ΩÉY ôjóe ‹ÉªµdG

 »°ü≤àd á«fÉ°ùfE’G á«dhódG áæé∏dG ájƒ°†©H ∫ó©dG

 áª°UÉ©dG ‘ äôL »àdG äÉHÉîàf’G ‘ ≥FÉ≤◊G

 ádhO 54 ‹ÉªµdG Qƒàcó∏d äƒ°Uh .¿ôH ájöùjƒ°ùdG

.âjƒ°üàdG ‘ âcQÉ°T ádhO 58 π°UCG øe

 ≥FÉ≤◊G »°ü≤àd á«fÉ°ùfE’G á«dhódG áæé∏dG äCÉ°ûfCGh

 øe ádhO 76 É¡àjƒ°†Y ≈a º°†Jh 1991 ΩÉY ‘

 ,  øeC’G  ¢ù∏› ≈a  AÉ°†YC’G  ∫hódG  º¶©e  É¡æ«H

 ¢SQÉe 6 ‘ áæé∏dG ¤EG äGQÉeE’G ádhO âª°†fG h

.1992

 ‘  É°üî°T  í°TôJ  ¿CG  ƒ°†Y  ádhO  πµd  Rƒéjh

 ,  AÉ°†YC’G  ∫hódG  √òg  ÖîàæJh  áæé∏dG  ájƒ°†Y

 ‘ äGƒæ°S ¢ùªN πc áæé∏dÉH Gƒ°†Y öûY á°ùªN

 »àdG IõFÉØdG AÉª°SC’G ¿ÓYEG ºàj å«M ,…öS ´GÎbG

 AÉ°†YC’G  Öîàæj h .äGƒ°UC’G  ≈∏YCG  ≈∏Y â∏°üM

.…öS ´GÎbG ‘ ¬HGƒfh ¢ù«FôdG º¡æ«H øeh

 ¿ƒfÉ≤dG ΩGÎMG ¿Éª°V áæé∏dG øe »°SÉ°SC’G ¢Vô¨dGh

 äÉfÉª°†dG ájÉªM ‘ πãªàj …òdGh ÊÉ°ùfE’G ‹hódG

 å«M  ,áëq∏°ùŸG  äÉYGõædG  ‘ ÉjÉë°†∏d  áeó≤ŸG

 ∫hC’G  ‘É°VE’G  ∫ƒcƒJhÈdG  øe  90  IOÉŸG  â°üf

 á«dhO áæ÷ AÉ°ûfEG ≈∏Y 1949 áæ°ùd ∞«æL á«bÉØJ’

 15 øe áØdDƒe h áªFGO áæ÷ »gh ,≥jÉ≤◊G »°üq≤àd

 ,á«°üî°ûdG º¡àØ°üH ¿ƒ∏≤à°ùe AGÈN º°†J Gƒ°†Y

 »àdG ∫hódG øe ¿ƒÑîàæ ojh º¡dhO øe ºë«°TôJ ºàjh

 øe 90 IOÉŸG ÖLƒÃ áæé∏d ±GÎYG ¿ÓYEG âeób

.∫hC’G ‘É°VE’G ∫ƒcƒJhÈdG

ÊÉàjQƒŸG ¢ù«FôdG ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ójGR øH óªfi

 ¿hÉ©àdG ôjƒ£J ¢Uôa ¿ÉãëÑjh »fÉàjQƒªdG ¢ù«FôdG πÑ≤à°ùj ójGR øH óªëe

 äGQÉªãà°S’Gh ÖgGƒªdG ÜÉ£≤à°SG »a º¡°ùjh IójóL ájOÉ°üàbG k É°Uôa ôaƒj

QÉ«W ¿hóH äGôFÉ£dÉH π≤ædG ø«µªàd »HO èeÉfôH ≥∏£j óªëe øH ¿GóªM



:ΩGh-ÉehQ

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ∞«°S ï«°ûdG ƒª°S ≥jôØdG º∏°ùJ 

 IõFÉL ,á«∏NGódG ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf

/ §°SƒàŸG ¢†«HC’G ôëÑ∏d á«fÉŸÈdG á«©ª÷G

 õjõ©J ‘ …QƒëŸG äGQÉeE’G Qhód kGôjó≤J /PAM
 ‘ ájOÉjôdG É¡JGQOÉÑeh ,»∏eÉµàdG »ŸÉ©dG πª©dG

 ó©Jh ,∫hC’G ´ÉaódG §Nh »ë°üdG ´É£≤dG ºYO

 ¢†«HC’G  ôëÑdG  ∫hO  Üƒ©°T  øe  ôjó≤J  áHÉãÃ

 ≈∏Y ∂dPh ,É¡Ñ©°Th äGQÉeE’G IOÉ«b ¤EG §°SƒàŸG

 âª«bCG  »àdG  á«©ªé∏d  áeÉ©dG  á°ù∏÷G  ¢ûeÉg

 IOÉ©°S  Qƒ°†ëH  ÉehQ  á«dÉ£jE’G  áª°UÉ©dG  ‘

 AÉ°†YCGh ,á«©ªé∏d ΩÉ©dG ÚeC’G …õJÉ«H ƒ«LÒ°S

 ÚdhDƒ°ùŸG  øe  ÒÑc  ó°ûMh  ,áeÉ©dG  áfÉeC’G

.á«dhO äÉÄ«gh äÉ«©ªL øY Ú∏ã‡h

 ¥ÓWEG øY ,πØ◊G ¢ûeÉg ≈∏Y √ƒª°S ø∏YCG Éªc

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒàH äGQÉeE’G

 óFÉ≤dG ÖFÉf »ÑXƒHCG ó¡Y ‹h ¿É«¡f ∫BG ójGR øH

 zõdƒaôJhh{  IõFÉL  ,áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d  ≈∏YC’G

 »àdGh  ,2022  ¢SQÉe  ‘  ¤hC’G  É¡àî°ùæH

 ∫ƒM º¡JÓFÉYh AÉÑWC’G øe 50 ËôµàH ≈æ©J

 mäÉ«ë°†Jh á«fÉ°ùfEG mäÉeóN Gƒeób ø‡ ⁄É©dG

 áë°Uh áeÓ°S ≈∏Y ®ÉØ◊G π«Ñ°S ‘ á«FÉæãà°SG

 ó©Jh ,ÉfhQƒc áëFÉL πX ‘ á°UÉN äÉ©ªàéŸG

 á«ŸÉ©dG äGQÉeE’G äÉeÉ¡°SEG øe kÉÑfÉL IõFÉ÷G

 ,¤hC’G  ´ÉaódG  •ƒ£N ‘ Ú∏eÉ©dG  ôjó≤J  ‘

.º¡«fÉØJh …ƒ«◊G ºgQhód kÉÁôµJ

 ‘ ¬d áª∏c ójGR øH ∞«°S ï«°ûdG ƒª°S ≈≤dCGh

 äGQÉeE’G  ádhO  äÉ«–  É¡«a  π≤f  ,∫ÉØàM’G

 ¤EG  ,kÉÑ©°Th  káeƒµMh  kIOÉ«b  IóëàŸG  á«Hô©dG

 §°SƒàŸG  ¢†«HC’G  ôëÑ∏d  á«fÉŸÈdG  á«©ª÷G

 ÖMÉ°U ¤EG ôµ°ûdÉH √ƒª°S ¬LƒJh ,Ú©ªàéŸGh

 ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG

 ábÉÑ°ùdGh áÁôµdG ¬àjÉYQ ≈∏Y , ˆG ¬¶ØM ádhódG

 øeCGh áeÓ°S ≈∏Y ¢UÉÿG ¬°UôMh ,ÒÿG ∫ÉªYC’

 Ωó≤J Éªc ,GƒfÉc ÉªæjCG º¡JÉ©ªà› ‘ ÚæWGƒŸG

 ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd ôµ°ûdÉH

 AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf Ωƒàµe

 á«∏Ñ≤à°ùŸG ¬àjDhQ ≈∏Y , ˆG √ÉYQ »HO ºcÉM

 Ö∏©àd á«JGQÉeE’G π«ëà°ùeÓdG IQGRƒd ¬JÉ¡«LƒJh

 ,™jQÉ°ûŸGh äGQOÉÑŸG ºYO ‘ kÉ«é«JGÎ°SEG kGQhO

 ƒª°ùdG ÖMÉ°üd ¿Éaô©dG ôaGƒH √ƒª°S Ωó≤J Éªc

 »ÑXƒHCG ó¡Y ‹h ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG

 ¬ªYO ≈∏Y ,áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf

 øe á«ŸÉ©dG { õdƒaôJhh{ IQOÉÑŸ OhófiÓdG

 ,ΩGóà°ùŸG »Ñ£dG º«∏©àdG èeÉfôH OÉªàYG ∫ÓN

 ò«ØæàdG  äÉ«dBG  π«©ØJ  ”  ,√ôKCG  ≈∏Y  …òdGh

 âfÉc  kAGƒ°S  á«æ©ŸG  ≥aGôŸG  ≈∏Y  ÚµªàdGh

 ” ¬fCG ¤EG √ƒª°S QÉ°TCGh ,á«æa hCG ájQGO hCG áë°U

 á«ªbôdGh á«ª∏©dG äGQƒ£àdG QÉÑàY’G Ú©H òNC’G

 π«¡°ùàd  π°UGƒàdG  äÉ«æ≤Jh  äÉµÑ°T  ∫É› ‘

. ó©H øY ÜÉ°ùàf’Gh á°SGQódG

 ºYO  ‘  á«fÉ°ùfE’G  äGQÉeE’G  Oƒ¡L  ∞≤J  ⁄h

 â– äGQó≤dG AÉæH óæY ,»ŸÉ©dG »ë°üdG ´É£≤dG

 ï«°ûdG ƒª°S ∫Éb å«M ,õdƒaôJhh IQOÉÑe á∏¶e

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U …ó«°S ¿EG ,¬àª∏c ‘ ójGR øH ∞«°S

 »ÑXƒHCG ó¡Y ‹h ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG

 Ωƒ≤«°S  ,áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf

 ¿Gó∏H ∞∏àfl øe º¡JÓFÉYh kÉÑ«ÑW 50 ËôµàH

 ‘ kÓYÉah kÉXƒë∏e kGQhO º¡d ¿Éc ø‡ ,⁄É©dG

 Gògh  ,ÉfhQƒc  áëFÉL  ∫ÓN  ÚHÉ°üŸG  ájÉYQ

 ¢ù«°SCÉJ  ≈∏Y  Ú°ùªÿG  ΩÉY  ä’ÉØàMG  øª°V

.IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO

 ¢†«HC’G ôëÑ∏d á«fÉŸÈdG á«©ª÷G ¿CG ¤EG QÉ°û oj

 ∫hó∏d ÉgõFGƒL Ëó≤àH ΩÉY πc ‘ Ωƒ≤J ,§°SƒàŸG

 ºgÉ°ùJ »àdG äÉÄ«¡dG hCG äÉ°ù°SDƒŸG hCG OGôaC’G hCG

 á≤£æŸG  Üƒ©°T  ÚH ¿hÉ©àdG  Qƒ°ùL AÉæH  ‘

 ∂dPh  á«dhO  á«fÉ°ùfEG  äÉeóN  Ωó≤Jh  ⁄É©dGh

 ¿hÉ©àdGh  ,∫OÉÑàŸG  ΩGÎM’Gh  ºgÉØàdG  õjõ©àd

 .⁄É©dG  Üƒ©°T  áaÉc  ™e  á≤£æŸG  Üƒ©°T  ÚH

 IQOÉÑe ,á«©ª÷G ‘ á°üàîŸG áÄ«¡dG äQÉàNGh

 äGQÉeE’G  øe  áeó≤ŸG  á«ŸÉ©dG  zõdƒaôJhh{

 ,»ë°üdG  ∫ÉéŸG  ‘  IõFÉ÷ÉH  RƒØ∏d  ,⁄É©∏d

 Ëó≤J ‘ á«fÉ°ùfE’G IQOÉÑŸG √ò¡d kGôjó≤J ∂dPh

 Ú∏eÉ©dG QOGƒc ôjƒ£Jh ÖjQóJh ôªà°ùŸG ºYódG

.á«ë°üdG äÉYÉ£≤dGh á«Ñ£dG ä’ÉéŸG ‘

 ¢†«HC’G  ôëÑ∏d  á«fÉŸÈdG  á«©ª÷G  Èà©Jh

 áHÉãÃ  ,2005  ΩÉY  â°ù°SCÉJ  »àdG  §°SƒàŸG

 ¢†«HC’G  ôëÑdG  á≤£æe  ∫hO  äÉfÉŸÈd  ióàæe

 á∏£ŸG  ÒZ iôNC’G  ∫hódG  øe  OóYh  §°SƒàŸG

 É¡æ«H  øeh  ,§°SƒàŸG  ¢†«HC’G  ôëÑdG  ≈∏Y

 á«©ª÷G ‘ ÖbGôe ájƒ°†©H ≈¶–h ,äGQÉeE’G

 ¿ƒcQÉ°ûŸG ±ó¡j å«M ,IóëàŸG ·CÓd áeÉ©dG

 πLCG øe ácÎ°ûe ±GógC’ ∫ƒ°UƒdG ¤EG É¡dÓN øe

 á«YÉªàL’Gh  á«°SÉ«°ùdG  äÉÄ«ÑdG  π°†aCG  OÉéjEG

 ,AÉ°†YC’G ∫hódG »æWGƒŸ á«aÉ≤ãdGh ájOÉ°üàb’Gh

 ‘ á«©ªé∏d ájQhódG á°SÉFôdG É«dÉ£jEG ¤ƒàJh

.2021 ≈àMh 2020 ÚH IÎØdG

 ó«ÑY ôªY IOÉ©°S ,√ƒª°S ÖfÉL ¤EG AÉ≤∏dG ö†M

 ,É«dÉ£jEG ájQƒ¡ªL iód ádhódG ÒØ°S »°ùeÉ°ûdG

 IQGRh π«ch »∏««ÿG ÜQÉM áØ«∏N øcôdG AGƒ∏dGh

 ∫BG ¿ƒæëW øH óªfi ï«°ûdG AGƒ∏dGh ,á«∏NGódG

 áWöûH òaÉæŸGh øeC’G ¿hDƒ°T ´É£b ôjóe ¿É«¡f

.•ÉÑ°†dG øe OóYh »ÑXƒHCG

:ΩGh-ÉehQ

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ∞«°S ï«°ûdG ƒª°S ≥jôØdG QGR

 ,á«∏NGódG  ôjRh  AGQRƒdG  ¢ù∏› ¢ù«FQ  ÖFÉf

 ƒæ«ÑeÉH { »ÁOÉcC’G ∫ÉØWC’G ájÉYQ ≈Ø°ûà°ùe

 ≥aGQh ,ÉehQ á«dÉ£j’G áª°UÉ©dG ‘ zƒ°ù«L

 ∞«°S øH ójGR ï«°ûdG √Ó‚ IQÉjõdG ‘ √ƒª°S

 øH ∞«°S øH áØ«∏N ï«°ûdGh ¿É«¡f ∫BG ójGR øH

.¿É«¡f ∫BG ójGR

 ≈Ø°ûà°ùŸG  Gòg  ΩÉ°ùbCG  ‘  √ƒª°S  ∫ƒŒh

 ∫ÉØWC’G êÓ©d kÉª¡e kGõcôe ó©j …òdG …OÉjôdG

 ájÉYQh á©HÉàeh ºYóH ≈¶ëjh ,⁄É©dG ∫ƒM

 øe OóY ≈∏Y √ƒª°S ¿CÉªWG å«M ,¿Éµ«JÉØdG

 ,AÉØ°ûdG  IöSCG  ≈∏Y  ¿hóbôj  ø‡  ∫ÉØWC’G

 ∫ƒM ≈Ø°ûà°ùŸG ‹hDƒ°ùe ™e åjó◊G ∫OÉÑJh

 √ò¡d  á«ÑW  ájÉYQh  äÉeóN  øe  ¬eó≤j  Ée

 ≈Ø°ûà°ùŸG äGQOÉÑe ≈∏Y ™∏WGh ,á«dÉ¨dG áÄØdG

 äGQhO øe ,⁄É©dG ∫ƒM á«ë°üdG ¬©jQÉ°ûeh

 π«gCÉJh  á«fÉ›  á«ÑW  πªY  ΩÉjCGh  á«ÑjQóJ

.ÉgÒZh á«ë°U õcGôe

 ó«ÑY  ôªY  IOÉ©°S  IQÉjõdG  ‘  √ƒª°S  ≥aGQ

 ,É«dÉ£jEG ájQƒ¡ªL iód ádhódG ÒØ°S »°ùeÉ°ûdG

 π«ch  »∏««ÿG  ÜQÉM  áØ«∏N  øcôdG  AGƒ∏dGh

 øH  óªfi  ï«°ûdG  AGƒ∏dGh  ,á«∏NGódG  IQGRh

 øeC’G  ¿hDƒ°T  ´É£b  ôjóe  ¿É«¡f  ∫BG  ¿ƒæëW

.•ÉÑ°†dG øe OóYh ,»ÑXƒHCG áWöûH òaÉæŸGh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∫BG  ójGR øH óªfi øH ódÉN ï«°ûdG ƒª°S QGR

 »ÑXƒHCG IQÉeE’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ƒ°†Y ,¿É«¡f

 ÜÉÑ°ûdG ìÉæL ,…ò«ØæàdG »ÑXƒHCG Öàµe ¢ù«FQ

.z»HO 2020 ƒÑ°ùcEG{ ‘

 ¬ª«ª°üJ ” …òdG ìÉæ÷G áHôéàH √qƒª°S OÉ°TCGh

 ¬›GôH ≈∏Y ™∏WGh »JGQÉeE’G ÜÉÑ°ûdG Oƒ¡éÃ

 øe ÜÉÑ°ûdG ÚH π°UGƒàdG Qƒ°ùL qóe ¤EG áaOÉ¡dG

.⁄É©dG ∫hO ∞∏àfl

 ‹É©e ™e á«fGó«e ádƒL ∫ÓN ,√ƒª°S ™∏WGh

 ¿hDƒ°ûd ádhO ôjRh ,»YhQõŸG π«¡°S âæH Éª°T

 ,»Hô©dG  ÜÉÑ°ûdG  õcôe ¢ù«FQ  ÖFÉf  ÜÉÑ°ûdG

 á°ù°SDƒŸG ΩÉY ôjóe ,…ô¶ædG ó«©°S IOÉ©°Sh

 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdGh  ÜÉÑ°û∏d  ájOÉ–’G

 ≈∏Y ,»Hô©dG ÜÉÑ°ûdG õcôe ‘ á«é«JGÎ°SÓd

 ‘  ìÉæ÷G  QGhR  òNCÉJ  »àdG  ìÉæ÷G  áHôŒ

.ÜÉÑ°ûdGh ¿É°ùfE’G Úµ“h AÉæH á∏MQ

 zÜÉÑ°ûdG  ìÉæL{  ≥jôa  ¤EG  √qƒª°S  çqó–h

 á«ŸÉY á°üæe πãÁ …òdG ìÉæ÷G ádÉ°SQ ∫ƒM

 πµd  áæ°VÉM  qó© ojh  ,⁄É©dG  ÜÉÑ°T  ™«ª÷

 2020 ƒÑ°ùcEG{ ¢Vô©e ‘ á«HÉÑ°ûdG äÉ«dÉ©ØdG

 »JGQÉeE’G  êPƒªædG  ìÉæ÷G  RÈ oj  Éªc  ,z»HO

 ∞«XƒJh Úµ“ ±ó¡H ÜÉÑ°ûdG ™e πª©dG ‘

.™ªàéŸG áeóN ‘ º¡cGöTE’ º¡JÉbÉW

 »°SÉ°SC’G QhódG ≈∏Y Aƒ°†dG √ƒª°S §q∏°S Éªc

 ÜÉÑ°ûdG ∑GöTEG ‘ »JGQÉeE’G ÜÉÑ°ûdG äGQOÉÑŸ

 »àdG  ,äGQÉeE’G  πÑ≤à°ùe  AÉæHh  º«ª°üJ  ‘

 Ú°ùªÿG  ºª°ü oJh  »ÑgòdG  É¡∏«Hƒ«H  πØà–

.áeOÉ≤dG kÉeÉY

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  ˆGóÑY ï«°ûdG  ƒª°S  QGR  

 øa{ ¢Vô©e ‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG ôjRh

 â– ΩÉ≤ŸGh /13 / `dG ¬àî°ùf ‘ z»ÑXƒHCG

 ∫BG ójGR øH óªfi øH ódÉN ï«°ûdG ƒª°S ájÉYQ

 »ÑXƒHCG IQÉeE’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ƒ°†Y ¿É«¡f

 ≈àM ôªà°ùjh …ò«ØæàdG »ÑXƒHCG Öàµe ¢ù«FQ

.»ÑXƒHCÉH äÉjó©°ùdG IQÉæe ‘ óMC’G Ωƒ«dG

 áØ«∏N óªfi ‹É©e IQÉjõdG ∫ÓN √ƒª°S ≥aGQ

 -  áMÉ«°ùdGh  áaÉ≤ãdG  IôFGO  ¢ù«FQ  ∑QÉÑŸG

.»ÑXƒHCG

 ™∏WGh ¢Vô©ŸG ábhQCG ‘ ádƒéH √ƒª°S ΩÉbh

 É¡H ôNõj »àdG áYƒæàŸG á«æØdG ∫ÉªYC’G ≈∏Y

 19 øe ¢VôY ádÉ°U 49 ácQÉ°ûe ó¡°ûj å«M

 AÉëfCG ∞∏àfl øe ÉfÉæa 190 Qƒ°†ëHh ádhO

.⁄É©dG

 ‘ á©°SGƒdG  ácQÉ°ûŸG  ºéëH  √ƒª°S  OÉ°TCGh

 ΩÉ©dG Gòg ‘ ¬àî°ùf ø°†à– …òdG ¢Vô©ŸG

 øe ∫ÉªYCG ácQÉ°ûÃ IójóL ¢VôY ádÉ°U 14

 ¿GôjEGh óæ¡dGh ≠fƒc ≠fƒgh É°ùfôah É«Ñeƒdƒc

 ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸGh ¿OQC’Gh É«dÉ£jEGh

 É«côJh É«fÉÑ°SEGh IQƒaÉ¨æ°Sh á«Hƒæ÷G ÉjQƒch

.IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’Gh

 IójôØdG á«æØdG ÜQÉéàdG ≈∏Y √ƒª°S ™∏WG Éªc

 ¿ƒæa{ èeÉfôH É¡æeh ¢Vô©ŸG É¡H ôNõj »àdG

 z¿ƒÄ°TÉædG ¿ƒfÉæØdG :¥ÉaBG{ èeÉfôHh zAGOC’G

 ¬LƒdG RÈJ »àdG IBGôŸG »g ¿ƒæØdG ¿CG GócDƒe..

 íeÉ°ùàdG  º«b  ¢ùµ©Jh  ádhó∏d  …QÉ°†◊G

 ‘  áî°SGôdG  á«fÉ°ùfE’G  IƒNC’Gh  ¢ûjÉ©àdGh

.Éæ©ªà›

 z»ÑXƒHCG  øa{ ¢Vô©e ¿CG  ¤EG  √ƒª°S  QÉ°TCGh

 Gó«°ûe.. IóFGQ á«aÉ≤Kh á«æa IQÉæe Ωƒ«dG äÉH

 ºYOh ájÉYQ ‘ ¬H Ωƒ≤j …òdG º¡ŸG QhódÉH

.äÉ«°ùæ÷G ∞∏àfl øe áHÉ°ûdG á«æØdG ÖgGƒŸG

 ≈∏Y  õcôj  z»ÑXƒHCG  øa{  ¿CG  ¤EG  QÉ°ûj

 á°üæe  πµ°ûj  ´ƒæe  ¿ƒæa  èeÉfôH  º«¶æJ

 ácQÉ°ûª∏d  ™ªàéŸG  OGôaCG  ™«ª÷  á°ü°üfl

 ºYOh  ájÉYQ  ‘ ÉjôgƒL  GQhO  …ODƒjh  É¡«a

 π°Uh á≤∏M πµ°ûj  Éªc  øjóYÉ°üdG  ÚfÉæØdG

 ºYój ÉÃ ⁄É©dG ´É≤H ≈à°T øe ¢VQÉ©ŸG ÚH

.»ŸÉ©dGh »∏ëŸG »æØdG ó¡°ûŸG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 QÉ°ûà°ùŸG áÑ«°ùf QƒfCG »cR ‹É©e ócCG 

 ádhódG ¢ù«FQ ƒª°ùdG ÖMÉ°üd ‘É≤ãdG

 äGQÉeE’G  á©eÉ÷  ≈∏YC’G  ¢ù«FôdG

 áªYÉædG  Iƒ≤dG  ¿CG  IóëàŸG  á«Hô©dG

 âJÉH  ,äGQÉeE’G  ádhO  É¡µ∏à“  »àdG

 ≈©°ùJ mΩÉ¡dEG nQó°üeh kÉ«ŸÉY kÉLPƒ‰

 Ò°ùdG ¤EG äÉ©ªàéŸGh ∫hódG oº¶©e

.¬H AGóàb’Gh ¬«∏Y

 ¿CÉH  kÉ©«ªL  oôîàØf  :  ¬«dÉ©e  ∫Ébh

 ójGR ï«°ûdG ¬d QƒØ¨ŸG ¢ù°SDƒŸG ódGƒdG

 z√GôK ˆG Ö«W{ ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH

 á«fÉ°ùfEÓd k’Éãe ,íeÉ°ùà∏d kGõeQ ¿Éc

 äGQÉeE’G ádhO p¢ù«°SCÉJ øe nø qµ“ å«M

 πqÑ≤Jh  íeÉ°ùàdG  º«b  ≈∏Y  É¡FÉæHh

 päÉØàd’G  n¿hO ¬©e ¢ûjÉ©àdGh ôNB’G

 päÉ¨∏dGh  p¥GôYC’G  ‘  ¥QGƒØdG  ¤EG

.¿ÉjOC’Gh äGOÉ©dGh

 ƒjó«ØdG ÈY ÉgÉ≤dCG áª∏c ‘ ∂dP AÉL

.. ójGR ï«°ûdG{ Ihóf ΩÉeCG

 É¡ª¶f  »àdG  z qöüÑà oŸG  óFÉ≤dG  ájDhQ

 á«Hô¨ŸG  áµ∏ªŸÉH  á∏«°UCG  ióàæe

 OóY  É¡«a  ∑QÉ°Th  ,kGôNDƒe  á≤«≤°ûdG

 ÜÉàµdGh ÚdhDƒ°ùŸGh AGÈÿG øe ÒÑc

 Üô¨ŸGh äGQÉeE’G ádhO øe ÚØ≤ãŸGh

 ï«°ûdG ¬d QƒØ¨ŸG ¿CG ¤EG ¬«dÉ©e QÉ°TCGh

 á«°SÉ«°ùdG äÉeÉYõdG qπc øY OqôØJ ,ójGR

 ‘h √ó∏H ‘ Üƒ©°ûdG º¡dCGh ,á«ŸÉ©dG

 ,á«°SÉ«°ùdG  ¬àjDhQ  ∫ÓN øe  êQÉÿG

 ¬«fÉØJh ,ájƒ≤dG á«bÓNC’G ¬à∏°UƒHh

 ,ájöûÑdG  IÉfÉ© oe  øe  ∞«ØîàdG  ‘

 IóMGh  Ωƒ«dG  äGQÉeE’G  ádhO  íÑ°üàd

. ⁄É©dG ‘ kGOÉ°üàbG 30 ÈcCG øe

 øeõdG  øe  Iõ«Lh  IÎa  ‘  :  ∫Ébh

 ¿ô≤dG  äÉæ«°ùªN  ™bGh  øe  ÉæH  ÈY

 ¬ahôX IhÉ°ùbh √OQGƒe qí o°ûH »°VÉŸG

 ,äGQÉeE’G âYÉ£à°SG PEG Gòg Éæeƒj ≈àM

 ,ˆG ¬ªMQ ójGR ï«°ûdG ó°ûæj ¿Éc Éªch

 QÉgOR’Gh á«gÉaôdG ™ªà› »æÑJ ¿CG

 áãjó◊G  ∫hódG  ÌcCG  »gÉ°†j  …òdG

 ≈∏Y kÉjOÉjQ kGõcôe CGƒÑàJ ¿CGh  ,kÉeqó≤J

 Ωƒ≤Jh ,á«ŸÉ©dGh á«ª«∏bE’G ÚàMÉ°ùdG

 ÚMöùŸG ≈∏Y πYÉa ∫hDƒ°ùe QhóH

 Oƒ¡L ‘ ºgÉ°ùJh ,‹hódGh »Hô©dG

 ,á≤£æŸG ‘ ΩÓ°ùdGh QGô≤à°S’Gh øeC’G

 ‘ ÒÑµdG  RÉ‚E’G  ∂dP  â≤q≤M  ó≤dh

 ⁄  ,áHô£°†e  á«æeCG  á«ª«∏bEG  áÄ«H

 ÌcCG  AÉæH  ‘  ìÉéædG  øe  É¡©æ“

 á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’G  áª¶fC’G

.§°ShC’G ¥öûdG á≤£æe ‘ kGQƒ£J

 OÉ–’G  á«ªgCG  ¿CG  ¬«dÉ©e  ócCGh

 ™e ¿hÉ©àdG ‘ πª©dG ¤EG áLÉ◊Gh

 ‘ âYôYôJh â‰ ,iôNC’G äGQÉeE’G

 ºZQh  ,ájGóÑdG  òæe  ójGR  ï«°ûdG  ôµa

 Oqô› ¿Éc OÉ–’G q¿CÉH  ΩÉàdG  ¬cGQOEG

 q¿CG  q’EG  ,á≤£æŸG  ‘  åjóM  Ωƒ¡Øe

 ¢ù°SCG ≈∏Y √ò«ØæJ áq«fÉµeEÉH √OÉ≤àYG

 ÚH  §HôJ  »àdG  ácÎ°ûŸG  §HGhôdG

.äGQÉeE’G ∞∏àfl

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

14900 Oó`©dG `  ̀2021 Èªaƒf21 óMC’G
øWƒdGQÉÑNCG

 øY ¿ÓYE’G 

 IõFÉL ¥ÓWEG

 zõdƒaôJhh{

 ∫É£HCG ºjôµàd

 ´ÉaódG §N

∫hC’G

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi øH ÜÉjP ï«°ûdG ƒª°S ócCG 

 »ÑXƒHCG áÄ«g ¢ù«FQ »ÑXƒHCG ó¡Y ‹h ¿GƒjO ¢ù«FQ

 ™e  πeÉ©àJ  äGQÉeE’G  ádhO  ¿CG  IôµÑŸG  ádƒØ£∏d

 AGƒ°S á∏eÉµàe áeƒ¶æe ∫ÓN øe ádƒØ£dG ´ƒ°Vƒe

 ‘É≤ãdG hCG »ª«∏©àdG hCG »©jöûàdG iƒà°ùŸG ≈∏Y

 ádhódG  ¿CG  ¤EG  √ƒª°S  GÒ°ûe..  √ÒZh  »ë°üdG  hCG

 ™«ªL ¿Éª°V áeƒ¶æŸG √òg ∫ÓN øe ±ó¡à°ùJ

 õjõ©Jh ¬d á∏eÉµdG ájÉYôdG ÒaƒJh πØ£dG ¥ƒ≤M

.¬©ªà› º«bh ¬KGôJh ¬àaÉ≤Kh ¬àjƒ¡H ¬«Yh

 πØ£dG  Ωƒj  áÑ°SÉæÃ  áª∏c  ‘  -  √ƒª°S  ∫Ébh

 ¿EG - ΩÉY πc øe Èªaƒf 20 ≥aGƒj …òdG »ŸÉ©dG

 ó«°ùŒ ƒg πØ£dÉH äGQÉeE’G ádhO ‘ IOÉ«≤dG ΩÉªàgG

 á«dhDƒ°ùŸG πªëàà°S »àdG ó¨dG ∫É«LCÉH É¡eÉªàg’

 π≤°U ≈∏Y É¡°UôM »JCÉj Éæg øeh πÑ≤à°ùŸG ‘

 AÉæÑd áÑ°SÉæŸG ±hô¶dG  áÄ«¡Jh ∫ÉØWC’G  ÖgGƒe

 ácQÉ°ûª∏d  ó«÷G  OGóYE’G  ºgOGóYEGh  º¡à«°üî°T

 ÖMh IôHÉãŸG º«b ´QRh ™ªàéŸG ‘ á«HÉéjE’G

.º¡jód õ«ªàdGh ¥ƒØàdGh º∏©dG

 É¡é¡f QÉWEG ‘h ,äGQÉeE’G ádhO ¿CG √ƒª°S ócCGh 

 »°SÉ°SCG ºYGO »g ,á«dhódG áMÉ°ùdG ≈∏Y ÊÉ°ùfE’G

 IÒ≤ØdG äÉ©ªàéŸG ‘ á°UÉN ,⁄É©dG ‘ ∫ÉØWCÓd

 Ühô◊Gh  äÉeRC’G  øe  ÊÉ©J  »àdG  ≥WÉæŸGh

.áÄHhC’Gh

 πªµŸGh ÒÑµdG IöSC’G QhO á«ªgCG ≈∏Y √ƒª°S Oó°Th

 ¬H  AÉ≤JQ’Gh  πØ£dÉH  ΩÉªàg’G  ‘  ádhódG  Qhód

 ádƒØ£dG á∏Môe á«ªgCÉH …öSC’G »YƒdG ¿CG Éë°Vƒe..

 äÉ«é«JGÎ°SE’Gh §£ÿG ìÉ‚E’ »°SÉ°SCG  ôeCG  ƒg

.¢Uƒ°üÿG Gòg ‘ á«æWƒdG

:ΩGh-»HO

 »HO ¿ÉLô¡e øe 2021 IQhO äÉ«dÉ©a ∞«°†à°ùJ

 kÉ«æa kÉ°Vô©e ¢ùeCG â≤∏£fG »àdG ÜÉÑ°ûdG ìöùŸ

 { ¿GƒæY â– »MöùŸG »Fƒ°†dG ôjƒ°üà∏d kGôµàÑe

. { »MöùŸG πª©dG ó©H Ée

 ôªà°ùj …òdG ¿ÉLô¡ŸG ádÉ°SQ ™e ÉªZÉæJ ∂dP »JCÉj

 áYóÑŸG ÖgGƒŸG ºYO ‘ …QÉ÷G Èªaƒf 25 ≈àM

 ¿ƒæØdGh áaÉ≤ãdG áÄ«g ÚH ¿hÉ©àdÉHh ,IQÉeE’G ‘

 ¿ƒæØ∏d ¢SÉµY õcôeh { áaÉ≤ã∏d »HO { »HO ‘

. ájöüÑdG

 ¿ƒæØ∏d  ¢SÉµY  õcôe  záaÉ≤ã∏d  »HO{  âYOh

 ÜÉÑ°T  Ú«∏fi  ÚfÉæa  3  `H  Óãªàe  ájöüÑdG

 Qƒ°†◊  »Fƒ°†dG  ôjƒ°üàdG  ∫É›  ‘  ÚYóÑe

 Qƒ°U Ëó≤J ºK øeh ,Égôjƒ°üJh á«ª««≤àdG ¢Vhô©dG

 áØ∏àîŸG äÓYÉØàdG »cÉ– iƒà°ùŸG á«dÉY á«æa

 ¤EG kÉ°†jCG ±ó¡J IQOÉÑe ‘ ,ìöùŸG áÑ°ûN ≈∏Y

 RGôHEGh  ,¿ÉLô¡ŸG  øe  IQhódG  √òg  äÉ«dÉ©a  AGôKEG

 äÉÑ°ûN ≈∏Y ÜÉÑ°ûdG ¿ƒfÉæØdG É¡dòÑj »àdG Oƒ¡÷G

.ìQÉ°ùŸG

 º°†j …òdG ,¢Vô©ŸG êGôNEGh ôjƒ°üàdG ‘ ∑QÉ°Th

 ‘  ácQÉ°ûŸG  äÉ«MöùŸG  øe  á«°ù«FQ  kGQƒ°U

 Ú nfÉæØdG  øe  πc  ,ÜÉÑ°ûdG  ìöùŸ »HO  ¿ÉLô¡e

 ,…ôgÉ¶dG  óªfih  ¢ù`````jôdG  π°ü«a  Ún«JGQÉeE’G

 ,»HO ‘ áª«≤ŸG Qƒ``````eÉf É°ù¡e á«fGôjE’G áfÉæØdGh

 ¢Vhô©∏d  á«æa  á«aGôZƒJƒa  kGQƒ°U  Gƒ£≤àdG  å«M

 á«æa á≤jô£H É¡LGôNEGh Qƒ°üdG ™ªL ”h á«MöùŸG

.¿ÉLô¡ŸG IÎa AÉæKCG ‘ É¡°VôY ºà«d

 ¢SÉµY õcôe ¢ù°SDƒe ,»°Vƒ©dG º°SÉL ¿ÉæØdG ∫Ébh

 äÉ«dÉªL ¢ùµ©j »MöùŸG »Fƒ°†dG ôjƒ°üàdG ¿EG

 kÉjöüH  kÉØ«°TQCG  kÓµ°ûe  ,¬d  ≥Kƒjh  ìöùŸG  øa

 ´ƒædG Gòg …ƒ£æjh ,á«MöùŸG ∫ÉªYC’G øY kÉ«©Lôe

 »``cô◊G  ºZÉæàdG  øe  èjõe  ≈∏Y  ôjƒ°üàdG  øe

 PEG  ;ìöùŸG  áÑ°ûN  ≈∏Y  Ú∏ãªª∏d  ‹É©ØfE’Gh

 óYÉ°ùj Ée ,á∏jƒW IÎØd ¢Vô©àdG á«æ≤J Ωóîà°ùj

 π«°UÉØJ  ô¡¶j  ™HÉ£H  äÉcô◊G  π«é°ùJ  ≈∏Y

.ìöùŸG áÑ°ûN ≈∏Y »cô◊G •É°ûædG

 ìöùŸG  ¥É°ûY  ™«ªL  záaÉ≤ã∏d  »HO{  âYOh

 ÜÉÑ°ûdG  ìöùŸ »HO ¿ÉLô¡e IQÉjõH  ôjƒ°üàdGh

 QGóe ≈∏Y ,z»MöùŸG πª©dG ó©H Ée{ ¢Vô©eh

 ‘  …QÉ÷G  Èªaƒf  25  ≈àM  19  øe  ´ƒÑ°SCG

.»HóH äGQÉeE’G ∫ƒÃ z™«ªé∏d ìöùŸG{
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 : ójGR øH óªëe øH ÜÉjP

ójGR øH óªfi øH ÜÉjP

 á∏eÉµàe áeƒ¶æe â©°Vh äGQÉeE’G

  πØ£dG ¥ƒ≤M ¿Éª°†d

»HóH »Fƒ°†dG ôjƒ°üà∏d ôµàÑe »æa ¢Vô©e

§°SƒàªdG ¢†«HC’G ôëÑ∏d á«fÉªdôÑdG á«©ªédG IõFÉL º∏°ùàj ójGR øH ∞«°S
»∏eÉµàdG »ªdÉ©dG πª©dG õjõ©J »a äGQÉeE’G Qhód kGôjó≤J

IõFÉ÷G ¬ª∏°ùJ ∫ÓN ójGR øH ∞«°S

ÉehQ ‘ zƒ°ù«L ƒæ«ÑeÉH{ ≈Ø°ûà°ùe ¬JQÉjR ∫ÓN ójGR øH ∞«°S

z»HO ƒÑ°ùcEG{ ¢Vô©e ‘ ÜÉÑ°ûdG ìÉæL ¬JQÉjR ∫ÓN ójGR øH óªfi øH ódÉN

 áÑ«°ùf QƒfCG »cR 

z»ÑXƒHCG øa{ ¢Vô©e ¬JQÉjR ∫ÓN  ójGR øH ˆGóÑY

 zƒ°ù«L ƒæ«ÑeÉH{ ≈Ø°ûà°ùe Qhõj ójGR øH ∞«°S
ÉehQ »a

 »a ÜÉÑ°ûdG ìÉæL Qhõj ójGR øH óªëe øH ódÉN
z»HO ƒÑ°ùcEG{ ¢Vô©e

z»ÑXƒHCG øa{ ¢Vô©e Qhõj ójGR øH ˆGóÑY

 : áÑ«°ùf »cR .. á∏«°UCG ióàæe ΩÉeCG

ôNB’G πÑ≤Jh íeÉ°ùàdG º«b ≈∏Y ÉgÉæHh äGQÉeE’G ¢ù°SCG ójGR

ƒë°U ¢ù≤£dG

kÉ«FõL ºFÉZ ≈dEG 

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¿CG  OÉ°UQCÓd »æWƒdG õcôŸG ™bƒJ 

 kGƒë°U  óMC’G  Ωƒ«dG  ¢ù≤£dG  ¿ƒµj

 kÓ«d  kÉÑWQh  ,kÉ«FõL  ºFÉZ  ¤EG

 ¢†©H  ≈∏Y  ÚæK’G  óZ  ìÉÑ°Uh

 ,á«∏MÉ°ùdGh  á«∏NGódG  ≥WÉæŸG

 ádóà©e  ¤EG  áØ«ØN  ìÉjôdGh

.oÉfÉ«MCG §°ûæJ áYöùdG

 á«eƒ«dG ¬Jöûf ‘ `` õcôŸG ∫Ébh

 á«HƒæL  ¿ƒµà°S  ìÉjôdG  ¿EG  ``

 15  /  á«böT  á«dÉª°T  ¤EG  á«böT

 ¿ƒµjh.. ¢S/ºc 35 ¤EG π°üJ 25 -

 ÉØ«ØN  »Hô©dG  è«∏ÿG  ‘  êƒŸG

 áYÉ°ùdG  óæY  ∫hC’G  óŸG  çóëjh

 áYÉ°ùdG  óæY  ÊÉãdG  óŸGh  13:28

 áYÉ°ùdG  óæY  ∫hC’G  Qõ÷Gh  03:39

 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG Qõ÷Gh 20:46

 ôëH  ‘  êƒŸG  ¿ƒµjh..  07:29

 ∫hC’G  óŸG  çóëjh  ÉØ«ØN  ¿ÉªY

 ÊÉãdG  óŸGh  09:36  áYÉ°ùdG  óæY

 ∫h’G  Qõ÷Gh  23:35  áYÉ°ùdG  óæY

 ÊÉãdG Qõ÷Gh 16:26 áYÉ°ùdG óæY

.05:13 áYÉ°ùdG óæY



4 
األحد ٢١ نوفمرب ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٩٠٠                 












  
     
     
     
    
    
      


  
" 
 "      
     

  
     



      
   
   
     

     
       


   
    
     
      
      
    

  
    
    
    
    
    
     





5000
 2020


    
    

   
 ""

   
    
   
  


 " "  
   
   

   
   
   
   


   
   
    
   
    

   
    
   
    

   
   
  

   
  
  
    
  
    


   
    

     


"   

   
   


  

   
   
   
   
    
  
    

" 
   
  
  
   
  
   




    
17


   

    
  " "
  
   
    
  
  
  



     
   
   
   
  
   
  
 

   
   


    

   

   
   
  

   




     




   
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  



  
  
  
  
  
   
  

  

  
   
  
  

 
 

 


  
  
 
 
 


  
  
 





 
  

   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  


  
  
   
  
  
  

  





4


    
   
      
     
    

     

    








    





  

      
      
     

   
     

    








     
    
    
    

    
    
    
     

 
  
    
   
   
    
    




     
 
    

    
    
    
     
     
    
    
    
     
   


    

     
     
     
    
    
   
     
      


     





كييف ـ وام:

زار وفد من وكالة أنباء اإلمارات 
املؤسســات  من  عــددا  »وام« 
والخاصة  الحكومية  اإلعالمية 
الصديقة  أوكرانيا  جمهورية  يف 
وذلــك تلبية لدعــوة من وكالة 

األنباء األوكرانية.
تعزيز  بهــدف  الزيارة  جــاءت 
التعــاون اإلعالمي بــن »وام« 
اإلعالميــة  واملؤسســات 
األوكرانيــة يف مختلف املجاالت 
والتبــادل  التدريــب  ومنهــا 
التعريف  إىل  باإلضافة  اإلخباري 
بالكونجــرس العاملــي لإلعالم 
خالل  أبوظبي  يف  يعقــد  الــذي 
17 نوفمرب  إىل   15 الفرتة مــن 
ســمو  رعايــة  تحــت   2022
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 
الوزراء  مجلــس  رئيس  نائــب 
وبتنظيم  الرئاسة  شؤون  وزير 
الوطنية  أبوظبــي  رشكــة  من 

للمعــارض »أدنيــك« وبتعاون 
أنباء  وكالــة  مع  اســرتاتيجي 

اإلمارات »وام«.

برئاســة  »وام«  وفــد  وقــام 
الرييس  جــالل  محمد  ســعادة 
اإلمارات  أنباء  وكالة  عام  مدير 

األوكرانية  األنباء  وكالة  بزيارة 
السيد  مع  التقى  حيث  الوطنية 

الكسندر خارشينكو .

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة5
األحد ٢١ نوفمرب ٢٠٢١ ــ العدد ١٤٩٠٠ 

دبي ـ وام:

أكــد معايل عبدالله ســلطان بن عــواد النعيمي وزير 
العاملي  الحدث  هو   2020 إكســبو  معرض  أن  العدل، 
وأفريقيا  األوســط  الرشق  منطقة  يف  نوعه  من  األول 
وجنوب آســيا، وقــد خلق هذا الحــدث فرصا واعدة 
للجميع لن تتكرر سواء للدول او الرشكات او األفراد ، 
املثمر  التعاون  وتنمية  اآلفاق  وفتح  الرشاكات،  لتعزيز 

بن جميع دول العالم.
النرويج يف معرض  جاء ذلك خالل زيارة معاليه جناح 
إكســبو 2020 يف دبــي يف منطقة الفــرص، واطلع 
معاليــه والوفد املرافق له من وزارة العدل والذي ضم 
املستشــار الدكتور ســعيد عيل بحبوح النقبي القائم 
وأعضاء  الــوزارة  وقيــادات  الوزارة  وكيــل  بأعمال 
من الســلطة القضائية، عىل ورؤيــة ومالمح الرحلة 
التفاعلية الخاصة بأعماق البحار، التي يقدمها الجناح 
الدولة  360 درجة تحت شــعار »النرويــج  بتقنيــة 

الرائدة«. البحرية 
تفاعلياً حياً، تضمن  العارضون ملعاليــه رشحاً  و قدم 
رحلة من قاع البحر اىل ســطحه، تمحورت حول تراث 
الدولــة اإلســكندنافية البحري، وإرثها يف األنشــطة 
البحريــة، واألبحاث والحلول املســتدامة والصناعات 

البحرية.
ويف ختام الزيارة أعرب معايل عبدالله سلطان بن عواد 
النعيمي ، عن ســعادته وإعجابه بجناح دولة النرويج 

وقال انه يســلط الضوء عىل موضوع يهمنا جداً نحن 
يف اإلمــارات، ألننا نعيش أيضاً عــىل البحر وقد حبانا 
الله بسواحل جميلة حملت الخري ألجدادنا، كما تحمله 
دولة  مع  والتعاون  الخربات  تبادل  ويسعدنا  لنا،  اليوم 
الغاية من  النهاية هذه هــي  الصديقة، ويف  النرويــج 
معرض إكســبو، تبادل املعارف والخربات اإلنســانية 
وتواصل العقول املبدعة من كل العالم، من أجل صناعة 

مســتقبل واعد ومزهر لألجيال املقبلة، كما هو شعار 
هــذا الحدث العاملي، الذي يشــعرنا بالفخر واالعتزاز 
بوطننا الغايل وقيادتنا الحكيمة عىل هذا التنظيم الرائع 
املتناهيــة يف كل صغرية وكبرية، بما يضاهي،  والدقة 
بل ويتفوق عىل أفضل املمارســات العاملية وبإذن الله 
ســيكون بالفعل هو أفضل معرض إكسبو تم تنظيمه 

يف العالم حتى األن.

اأبوظبي ـ وام:

انتهت رشكة أبوظبي للخدمات الصحية 
قســم  وتوســعة  تحديث  من  »صحة« 
طوارئ األطفال يف مدينة الشيخ خليفة 
ورفده  التقنيــات  بأحــدث  وتجهيــزه 
بطواقم طبية مؤهلة تأهيالً عالياً وذات 

خربات عالية.
العاملي  اليوم  مــع  بالتزامن  ذلك  أعلنت 
تنفيذ  ،وتم  الذي يصــادف أمس  للطفل 
لألطفال  مالئمة  لتكون  التحديثات  هذه 
الشــعور  املزيد من  وعائالتهم وإضفاء 
باألمان والراحة خالل مراجعتهم ملدينة 

الشيخ خليفة الطبية.
ويضم قســم طوارئ األطفال يف مدينة 
مفردة  غرفة   21 الطبية  خليفة  الشيخ 
طبيباً   11 من  مكون  فريق  فيه  ويعمل 
جميعهــم يحملون شــهادات البورد يف 
تخصصــات طــب األطفــال وطوارئ 
متخصصــاً  ممرضــاً  و16  األطفــال 

الصحية  املهــن  إىل متخصيص  إضافــة 
شؤون  وموظفي  واإلدارين  املســاندة 
للرضع  الصحية  الرعاية  ويقدم  املرىض 
 16 واألطفــال واملراهقن حتــى عمر 

عاماً.

املدير  الكعبي  نــوال  الدكتورة  وأكــدت 
مدينة  يف  الطبيــة  للشــؤون  التنفيذي 
الشيخ خليفة الطبية الحرص عىل توفري 
رعاية اســتثنائية للمرىض من األطفال 
وسط بيئة آمنة وهادئة عىل أيدي كوادر 

طبية وفنيــة وإدارية ذات كفاءة عالية 
للتعامل مع  تدريبــاً متخصصاً  ومدربة 

الصغار.
بورغ  مالكولم  الدكتور  أكد  جانبه  ومن 
ورئيس  األطفــال  طوارئ  استشــاري 
قســم الطوارئ يف مدينة الشيخ خليفة 
الطبيــة عــىل أهميــة بــث الطمأنينة 
لــدى  والراحــة يف نفــوس األطفــال 
عىل  يساعد  مما  للمستشفى  مراجعتهم 
واإلعتناء  لهم  الصحيــة  الرعاية  تقديم 
أماكن مصممة  بهم بشــكل أفضــل يف 
يســاعدهم  جو  ويف  الحتياجاتهم  وفقاً 

عىل الراحة.
وأضاف أن قســم طــوارئ األطفال يف 
مدينة الشيخ خليفة الطبية يوفر العالج 
لنحــو 60 ألف طفل ســنوياً وخدماته 
متاحة عىل مدار الســاعة لتقديم رعاية 
ملســاعدة  املعايري  ألعىل  وفقــاً  صحية 
الشــباب الذين يعانون مــن أمراض أو 

إصابات خطرية.

ن�رة الكعبي ت�ؤكد على نهج القيادة الثابت 
في تعزيز قيم التعاي�ش والت�سامح

وزير العدل يزور جناح النرويج في معر�ض اإك�سبو 2020
اأخبار الوطن

دبي ـ وام:

بنت  نــورة  معايل  أكدت 
الكعبــي وزيرة  محمــد 
والشــباب  الثقافــة 
لجناح  العــام  واملفوض 
إكسبو  يف  اإلمارات  دولة 
استحواذ  أن  دبي   2020
واملبــادرات  الفعاليــات 

عىل  بالتســامح  املرتبطة 
األســبوع  خالل  االهتمام  من  األكــرب  النصيب 
الثابت  النهج  يعكس  العاملي  الحدث  من  السابع 
والراســخ لقيادة الدولة يف تعزيز قيم التعايش 

والتسامح.
فعاليات مهرجان  الكعبي  نورة  وحرضت معايل 
أفكار الشــعوب األصلية والقبلية »تي أراتيني« 
الــذي نظم بالرشاكــة مع حكومــة نيوزيلندا 
يف  والتعايش  التســامح  أسبوع  فعاليات  ضمن 
2020 دبي، والتقت خاللها معايل نانايا  إكسبو 
نيوزيلندا  يف  الخارجية  الشؤون  وزيرة  ماهوتا، 

التي قامت بزيارة لجناح اإلمارات يف إكسبو.
وأشارت إىل إعالن صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيــان رئيس الدولة »حفظه الله«، 
عام 2019 يف اإلمارات عاما للتســامح، والذي 
التســامح، واالنفتاح عىل  ركز عىل تعميق قيم 
الثقافات والشعوب يف املجتمع من خالل الرتكيز 
عىل هذه القيم لدى األجيال الجديدة، وترســيخ 
مكانة دولة اإلمارات عاصمة عاملية للتســامح 
املبادرات واملشــاريع  من خــالل مجموعة من 
والدراسات  البحثية،  املســاهمات  منها  الكربى 
االجتماعيــة املتخصصة يف حــوار الحضارات، 
الثقــايف من خــالل مجموعة من  والتســامح 
املختلفــة،  والثقافيــة  املجتمعيــة  املبــادرات 
تعزيز  إىل  تهدف  وسياســات  ترشيعات  وطرح 
قيم التســامح الثقايف، والدينــي، واالجتماعي، 
وتعزيز خطاب التسامح، وتقبل اآلخر من خالل 

مبادرات إعالمية هادفة.
وقالت معاليها : عندما دعونا العالم إىل إكسبو، 
اســتهدفنا بناء عالــم جديد، عالــم أكثر أمانا 
وصحة وإنصافا من خالل توفري منصة لجميع 
ملواجهة  إجــراء حوار عاملي  أجل  األصوات من 

التحديات والفرص العاملية العاجلة.
وحول فعاليات أســبوع التســامح يف إكســبو 
والشــباب  الثقافة  وزيرة  أكدت   .. دبي   2020
انــه تم تصميم أســبوع التســامح والتعايش 
املجتمعات  بحيث نضمن توفري منصــة لجميع 
تاريخها وعاداتها  اإلنســانية إلبراز  والثقافات 

وتقاليدها العريقة.

اأبوظبي ـ الوحدة: 

نظم قطاع أمن املجتمع برشطة 
أبوظبي مجلس "اإلمارات رمز 
وورش   والتعايش"  التســامح 
ومحــارضات وبرامج مختلفة 
للتسامح  الدويل  اليوم  بمناسبة 
عرش  الســادس  يصادف  الذي 
من نوفمرب سنوياً تعزيزاً لروح 
لثقافة  وترســيخاً  التســامح 
االحــرتام والتآخي بــن أفراد 
املجتمع وإرســاء املحبة ونرش 

السعادة.
وعقد املجلس يف املرسح الرئييس 
اكســبو2020  فزعة  لجناح  
رمز   .. االمارات   ( بعنوان  دبي 
( مؤكداً  التســامح  والتعايش 

أهميــة دور مجتمع  اإلمارات 
القديم والحديث الكبري يف تعزيز 
ثقافة التســامح مــع مختلف 
بالدولــة  املقيمــة  الجاليــات 
املجتمعي  التعايــش  خالل  من 

واملشرتك.
يارس  السيد  باملجلس  وشــارك 
القرقــاوي مدير إدارة الربامج 
التســامح  بوزارة  والرشاكات 
عائشة  واألســتاذة  والتعايش، 
صحفيــة  كاتبــة  ســلطان 
النيــادي  شــافع  والدكتــور  
مــدرب تنمية برشية وعالقات 
أرسية، والرائد محمد الشــحي 
االجتماعي  الدعم  مراكز  إدارة 
بحضور عدد من الشــخصيات 
القطاعات  ومختلف  املجتمعية 

الرشطية.
نهج  املشــاركون   واستعرض 
له  املغفور  الدولــة  مؤســس 
آل  ســلطان  بن  زايد  الشــيخ 
نهيــان - طيب اللــه ثراه - يف 

التســامح والتعايش املجتمعي  
وترســيخه  األصيل   اإلماراتي 
معلًما  االمارات  أصبحت  حتى  
عامليــاً ألكثر البلدان تســامحاً 

وأمناً وأماناً.

دور  أهمية  املشــاركون  وأكد 
التي  الهادفة  املجالس والربامج 
تعقــد عىل مســتوى الدولة يف 
الذي   للمجتمع  رســالة  إيصال 
العميقة  اإليجابية  بروح  يمتاز 

واملساعدة  والرحمة  املودة  ويف 
وبــذل الخــري ومد يــد العون 
واملســاعدة ملختلف الشــعوب 

والثقافات العاملية.
دولة  دور  إىل  املجلــس  وتطرق 
املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
إرســاء  يف  الحكيمة  وقيادتها 
واحتضان قيم التسامح والسلم 
والتعددية الثقافية، حيث كفلت 
دون  وواجبات  حقوق  للجميع 
انعكاســاً   انحياز،  أو  محابــاة 
لقيـــــــم أصيلة متوارثة من 

األجداد لألبناء.
ورشــة  واســتعرضت                 
جهود  املجتمع  أمــن  قطاع  يف 
دعــم    يف  ابوظبــي   رشطــة 
قيم  تعــزز  التــي  املبــادرات 

والسالم  والتعايش  التســامح 
األساســية   الركيزة  باعتبارها 
والنهج  واالســتقرار  لألمــن 

الحضاري اإلنساني.
وركزت عىل التعايش الســلمي 
اآلخــر  وقبــول  والتســامح 
األخالق  بمحاســن  وااللتزام  
النبي  واتباع نهــج  والتقــوى 
يف  وسلم  عليه  الله  صىل  محمد 
العفو والتعامل  باملحبة واملودة 
وإعالء قيمة التســامح كقيمة 
الستقرار  رضورية  إنســانية 
أفرادها،  وإســعاد  املجتمعات 
التســامح  بأنواع  عــرف  كما 
اإلنساني املعنوي ومنه واملادي 
يف  اإليجابي  وأثــره  وأهميتــه 

الحياة.

�سرطة اأبوظبي تنظم مجل�ض »الإمارات رمز الت�سامح والتعاي�ض«

وكالة اأنباء الإمارات تبحث التعاون مع موؤ�س�سات 
اإعالمية في اأوكرانيا

العن ـ وام:

احتفت كليــة الرتبية بجامعة االمارات 
العربية املتحدة بيوم الطفل العاملي الذي 

20 نوفمرب من كل عام. يصادف 
الحوســني،  نجوى  الدكتورة  وأكــدت 
عميــد كلية الرتبية باإلنابة عىل أن يوم 
الكبري  االهتمام  العاملي يعكــس  الطفل 
الذي يجــب توجيهه لألطفال، لتحقيق 

رفاههم واملحافظة عىل حقوقهم.
و اوضحــت انــه منــذ عــام 1990، 
ُيحتفــى باليوم العاملــي للطفل يف 20 
نوفمــرب من كل عــام بوصفه الذكرى 
السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة 
الطفل  املتحدة إلعالن حقــوق  لألمــم 
املتعلقة بها. والذي حرصت  ولالتفاقية 
الجمعية عىل أن تتبناه كافة دول العالم 
تحقيق  ســبيل  يف  املكثفة  الجهود  لبذل 
إسعادهم  إىل  والسعي  األطفال  رفاهية 
النفيس  استقرارهم  وحمايتهم وضمان 

واالجتماعي.
وأردفت قائلة نفخر بأن دولة اإلمارات 
والترشيعات،  القوانن  من  جملًة  سّنت 
مــع الحرص عــىل إطــالق العديد من 
املبــادرات والقرارات التي من شــأنها 
املجتمع  يف  الطفل  دور ومكانــة  تعزيز 
الطفل  مصلحة  يف  وتصــّب  االماراتي، 
التزامها  عىل  تأكيــداً  حقوقه،  وضمان 
بتنشــئة جيل املستقبل وإعداده ملتابعة 
تشهدها  التي  املستدامة  التنمية  مسرية 

الدولة يف كافة مجاالت الحياة.
العاملي يعترب  الطفــل  وأضافتــان يوم 
فرصة لجميع أطيــاف املجتمع للتعبري 
باألطفال،  واهتمامهم  حبهم  مدى  عن 
ُيعّزز حقوقهم  أن  وبكل ما من شــأنه 
عىل  واملمارســات  باألفعال  ويرتجمها 

الرتبية  كليــة  وتــويل  الواقــع.  أرض 
بجامعة اإلمارات اهتماماً كبرياً وخاصاً 
بهــذا اليوم، من خالل عقد األنشــطة 
والفعاليــات يف مخترب الطفولة املبكرة 
20 نوفمرب من عام  تّم إطالقه يف  الذي 
2018 تزامنــاً مع يوم الطفل العاملي، 
برضورة  الوعي  نرش  يف  ُتســهم  والتي 
اللبنة  كونهــم  باألطفــال  االهتمــام 
وعليهم  األوطــان،  بناء  يف  الحقيقيــة 
التقدم  مســرية  لدفع  القــادة  يعــّول 

والنماء يف املستقبل.
ايضا  تويل  الرتبية  كليــة  أن  وأوضحت 
خالل  مــن  بالطفل  كبــرياً  اهتمامــاً 
برامجهــا التعليمية الخاصة بالطفولة 
املبكرة التي تنّمي الوعي بحقوق الطفل 
ورعايته وأساليب تربيته، وتهتم بتنفيذ 
األنشــطة الطالبية والربامج التوعوية 
واملؤتمــرات  وامللتقيــات  والنــدوات 
بالطفل  الخاصة  التدريبيــة  والدورات 
مع مؤسسات املجتمع املحيل واإلقليمي 
والــدويل، ومن الربامــج املتخصصة يف 
يف  املبكرة«  الطفولة  »مسار  املجال  هذا 
التدريس الخاص  املناهج وطرائق  قسم 

بإعداد معلم الطفولة املبكرة.

كلية التربية بجامعة المارات تحتفي 
بيوم الطفل العالمي 

تحديث وتو�سعة ق�سم طوارئ الأطفال في »خليفة الطبية«

»مركز ج�س�ر« يعقد 
اأول برنامج تدريبي 

متخ�س�ش في »الإعالم 
وحق�ق الإن�سان«

دبي ـ وام:

ينطلــق يف دبي غــدا االثنن الربنامــج التدريبي 
الذي  االنسان«  املتخصص حول »االعالم وحقوق 
بالدولة. يهدف  ينعقد  الذي  األول من نوعه  يعترب 
الربنامــج - الذي ينظمه مركز جســور لالعالم 
بالتعــاون مع مركــز بوزيتيف ماينــد للتدريب 
واالستشارات - اىل إعداد كوادر صحافية وإعالمية 
فاعلة ومؤثرة يف قضايا حقوق االنسان والقضايا 
التــي تهم الرأي العــام العاملي املعنــي بالتنمية 
االعالمية  الكوادر  تطوير  اىل  إضافة  اإلنســانية، 
العاملة يف مجال حقوق اإلنســان واإلعالم بكافة 

وتعزيز  األهلية،  واملؤسســات  الدولة  مؤسسات 
دور االعــالم يف إبراز الجهود الوطنية عىل صعيد 
تعزيز حقوق االنسان ، وستنعقد الدورة يف مدينة 
دبي و تستمر ثالثة أيام تزامناً مع انعقاد اكسبو 
الحمادي رئيس مركز  2020. و ذكر محمد  دبي 
جسور لالعالم أن انعقاد الدورة التدريبية يأتي يف 
املؤسسات  الرشاكة بن  لتعزيز  املركز  إطار سعي 
اإلعالمية وكافة األطراف الفاعلة يف مجال حقوق 
االنســان والتنمية اإلنسانية، واملساهمة يف نرش 
ثقافة حقوق االنســان باملجتمع وتعزيز املعارف 
والخــربات الخاصــة باإلعــالم و قضايا حقوق 

اإلنسان والتنمية عىل املستوى الدويل.
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يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة7

ـ العـدد 14900  الأحد 21نوفمرب 2021ـ 
�أخبارو�إعالنات

ـ العـدد 14900 الأحد 21نوفمرب 2021ـ 

 قطاع ال�ش�ؤون التجارية

�لغاء �إعالن �سابق

رقم  الرخصة  بخصوص  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
املدينه  كافترييا جيل  التجاري  باالسم   CN -  1178750
.بالغاء طلب تعديل الرخصة واعادة الوضع كام كان عليه 

سابقا
فعىل كل من له حق أو إعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
نرش  تاريخ  من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة 
أي حق  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  هذا 
ستستكمل  حيث  امل��دة  هذه  إنقضاء  بعد  دع��وى  أو 

اإلجراءات املذكورة.
 CN - 1178750 / الرقم : دت / ش ت 

CA - 4083640 : رقم الخطاب

�إعـــــــــالن �سطب قيد 

تعلن وزارة االقتصاد بأن الس���ادة / رشكة الصيانة للصناعة العاملية 

الجنسية: تونس ، قد تقدمت بطلب ، شطب قيد فرع الرشكة يف إمارة 

أبوظبي «العنوان:  شارع حمدان ، برج السامن A ، ص.ب: 62515 

واملقيدة تحت رقم )3274( يف سجل الرشكات األجنبية بالوزارة.  

شأن  يف   2015 لسنة   )2( رقم  االتحادي  القانون  ألحكام  وتنفيذاً   

الرشكات التجارية وتعديالته والقرار الوزاري رقم )377( لسنة 2010م 

املنشآت  ومكاتب  لفروع  الرتخيص  إجراءات  دليل  اعتامد  شأن  يف 

املؤسسة بالخارج واملناطق الحرة بالدولة.

يتقدموا  ان  االع��رتاض  يف  الحق  أصحاب  الس���ادة  من  يرجى   

باعرتاضهم إىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز شهر من تاريخ النرش عىل 

العنوان التال����ي: 

 وزارة االقتصاد

  إدارة التسجيل التجاري

ص.ب: 901 أبوظبي 

ـ العـدد 14900 الأحد 21نوفمرب 2021ـ 

 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وز�رة �لقت�ساد

اخلرطوم -وكاالت

قوات  »ا�ستخدام  املتحدة  الأمم  ادانت 

وجه  يف  احلية  الذخرية  ال�سودانية  الأمن 

املتظاهرين«، ما اأدى اإىل مقتل 15 حمتجا  فى 

اليوم الول .

وقالت مفو�سة الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان 

الذخرية احلية  اإن »ا�ستخدام  مي�سيل با�سليه 

جمددا اأم�س �سد املتظاهرين اأمر معيب متاما«.

ياأتي ذلك بعد يوم و�سف باأنه الأكرث دموية يف 

ال�سودان منذ انقالب 25 اأكتوبر، حيث قتل 15 

من املتظاهرين يوم الأربعاء.

وكانت جلنة اأطباء ال�سودان املركزية اأعلنت اأن 

15 �سخ�سا على الأقل قتلوا بر�سا�س اجلي�س 

خالل املظاهرات فى اليوم الول لريتفع لحقا 

البالد يوم  التى  نظمت يف  التظاهرات  خالل 

على  الع�سكريني  با�ستيالء  تنديدا  الأربعاء 

احلكم. 

اأوكدت جلنة اأطباء ال�سودان املركزية ام�س  اأن 

قوات  قبل  من  قتلوا  الذين  املتظاهرين  عدد 

ل�ستيالء  املناه�سة  املظاهرات  خالل  الأمن 

اأواخر  البالد  يف  احلكم  على  الع�سكريني 

اأكتوبرارتفع  اذ  بلغ 40 �سخ�سا.

واأكدت اللجنة على �سفحتها يف »في�سبوك« 

اليوم ال�سبت اأن ارتفاع ح�سيلة القتلى جاء بعد 

وفاة �ساب يف �سن 16 عاما فارق احلياة متاأثرة 

باإ�سابته بر�سا�س حي يف الراأ�س والرجل خالل 

مظاهرة نظمت يف 17 نوفمرب.

ونظمت �سل�سلة مظاهرات �سعبية خالل الأ�سابيع 

الأخرية يف العا�سمة اخلرطوم ومناطق اأخرى 

من ال�سودان احتجاجا على حل قائد اجلي�س 

اأكتوبر  اأواخر  الربهان  الفتاح  عبد  ال�سوداين 

حكومة رئي�س الوزراء املدين عبد اهلل حمدوك 

وت�سكيل الع�سكريني جمل�سا �سياديا جديدا

وعلى الرغم من التحذيرات الدولية، ا�ستخدمت 

احلي  الر�سا�س  ي�سمل  مبا  القوة  الأمن  قوات 

لتفريق املحتجني.

عن  ال�سودانيني  املهنيني  جتمع  واأعلن 

»ت�سجيالت توثق تورط عدد من رجال ال�رشطة 

يف اغتيال وقن�س املتظاهرين«.

جاء ذلك يف بيان للتجمع عقب �ساعات على 

العنف �سد  ا�ستخدام  ال�سودانية  ال�رشطة  نفي 

املتظاهرين.

لديها  الثورية  »القوى  باأن  البيان  واأفاد 

من  عدد  لتورط  وموثقة  وا�سحة  ت�سجيالت 

قوات ال�رشطة باخلرطوم، يف الغتيال والقن�س 

املبا�رش للثائرات والثوار ال�سلميني«.

واأو�سح البيان اأن »جمزرة 17 نوفمرب اجلاري 

يفلت  ولن  بالتقادم  ت�سقط  ل  جرمية  تعد 

مرتكبوها من العقاب«.

والأربعاء، اأعلن التجمع مقتل 15 �سخ�سا يف 

مبدينة  معظمهم  الأمنية  القوات  مع  مواجهة 

احتجاجات  خالل  اخلرطوم،  �سمايل  بحري 

التنديد بـ«النقالب الع�سكري« .

ال�رشطة  قالت  اخلمي�س،  �سابق  وقت  ويف 

على  الر�سا�س  تطلق  مل  اإنها  ال�سودانية 

الحتجاجات  بتفريق  والتزمت  املتظاهرين، 

»وفق املعايري الدولية«.

خالد  ال�سودانية  لل�رشطة  العام  املدير  وقال 

هناك  تكون  »قد  �سحفي:  موؤمتر  يف  مهدي 

جهات اأخرى اأطلقت الر�سا�س على املتظاهرين، 

واجبنا التحقيق والتحري للك�سف عنها«.

حالة  اجلي�س  اأعلن  املا�سي  اأكتوبر   25 ويف 

والوزراء  ال�سيادة  جمل�سي  وحل  الطوارئ 

قيادات  واعتقال  الولة،  واإعفاء  النتقاليني 

حزبية ووزراء وم�سوؤولني، ما قابله احتجاجات 

�سعبية م�ستمرة وانتقادات دولية وا�سعة تطالب 

بعودة احلكومة النتقالية.

بغداد -وكاالت 

اأكد وزير اخلارجية العراقي فوؤاد ح�سني، 

تبني  عرب  جهودها  عززت  بالده  اأن 

ملكافحة  �ساملة  وطنية  ا�سرتاتيجية 

تنظيم  مواجهة  وخا�سة  الإرهاب، 

التغلغل  من  ومنعه  الإرهابي،  »داع�س« 

على  ال�سيطرة  اأو  املجتمع  اأو�ساط  يف 

املدن. وقال ح�سني - يف كلمته مبنتدى 

املنعقد  املنامة«  الإقليمي »حوار  الأمن 

حاليا يف البحرين وفقا لقناة )ال�سومرية 

التي بذلها  الكبرية  اإن »اجلهود  نيوز( - 

كانت  ما  الإرهاب  مواَجهة  يف  العراق 

لتتحقق لول الوعي املجتَمِعي والتالحم 

بذلتها  التي  الكبرية  واجلهود  الوطني، 

قواتنا الأمنية مبختِلف �سنوفها ملواَجهة 

الإرهاب بدعم وم�ساندة الأ�سقاء والأ�سدقاء 

وال�رشكاء«.

توجهت  العراقية  »احلكومة  اأن  واأ�ساف 

اإعمار  اإعادة  نحو  �ساتها  موؤ�سَّ مبختِلف 

املدن املحررة من تنظيم )داع�س( الإرهابي، 

ون�ساطات  ُموؤمَترات  ِعدُة  هناك  وكانت 

داخلية وخارجّية ركزت على التعاون يف 

جمال البناء وال�ستثمار داخل العراق«.

ودعا الدول وال�رشكات العاملية املتطورة 

اأن التعاون  لال�ستثمار يف العراق، موؤكدا 

وال�رشاكة يف جمال القت�ساد وال�ستثمار 

العالقات  تقوية  نحو  مهمة  ميثل خطوة 

بني خمتِلف دول العامل.

يف  ال�سيا�سية  الأو�ساع  م�ستِجدات  وعن 

العراق، اأو�سح وزير اخلارجية اأنه جرى يف 

ال�سهر املا�سي النتخابات الربملانية، وقد 

يعزز  مبا  واأممية،  دولية  مبراقبة  حظيت 

وينعك�س  العراق،  الدميقراطي يف  امل�سار 

اإيجابيًا على وحدة املكونات العراقية.

يف  املتمثلة  الوبائية  »الأزمُة  اإن  وقال 

من  العديد  كاهل  اأرهقت  )كوفيد-19( 

الدول وال�سعوب، وخلفت تداعيات �سحية 

كبرية  واأمنية  و�سيا�سية  واقت�سادية 

ت�ستدعي تعاونًا جاّداً وحقيقّيًا بني دول 

عن  التعاون  هذا  متخ�س  وقد  العامل، 

امل�سادة  اللقاحات  اكت�ساف  يف  النجاح 

اأن »ا�ستكمال هذا  اإىل  ملواجهِته«. ولفت 

التوزيع  على  بالقدرة  يرتبط  النجاح 

العادل لتلك اللقاحات على خمتِلف دول 

العامل؛ ملنع ُظُهور �ساللت جديدة للوباء 

الذي تزاَمَن مع م�ساكل كبرية عانى منها 

وخماطره«.  كالإرهاب  الدويّل  املجتمع 

على  اجلهود  ت�سافر  اأهمية  على  �سدد 

ومواجهة  والدويل،  الإقليمي  امل�ستوى 

ُج�ُسور  ومدُّ  ال�رشاعات،  واإنهاء  التطرّف، 

الثقة والتعاون بني دول العامل، وتغليب 

اآمنة  بيئة  خلق  اأجل  من  احلوار  لغة 

وُم�ستِقرَّة.

�لأمم �لمتحدة تدين مقتل �لمتظاهرين في �ل�سود�ن

ارتفاع ح�سيلة ال�سهداء المحتجين على االنقالب ال�سوداني اإلى  40 �سخ�ساً

وزير خارجية العراق: نتبنى ا�ستراتيجية وطنية �ساملة 

لمكافحة االإرهاب

ـ العـدد 14900 ـ العـدد 14900الأحد 21نوفمرب 2021ـ  الأحد 21نوفمرب 2021ـ 

 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وز�رة �لقت�ساد

 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وز�رة �لقت�ساد

نموذج �إعالن �لن�سرنموذج �إعالن �لن�سر

  اسم الرشكة :  واي اوف مارس للخدمات الفنية ش.ذ.م.م 
العنوان :   مكتب رقم 303 ملك بروبريت اس ايه، الربشاء الجنويب، الثالث 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1052311   رقم الرخصة  632702      

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
للقيام  الحسابات,  لتدقيق  ام  ايه  اتش    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

بتصفية الرشكة محاكم ديب
أي  لديه  من  وعىل   2021-11-14 القرار:   تصديق  تاريخ    2021-11-14  : القرار   تاريخ   
الكائن يف مكتب رقم «914» ملك  التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه  اعرتاض أو مطالبة 
مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هات�ف 2973060 04 
فاك�س: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً 

من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة :  الزهرة الحمراء لتجارة مواد البناء   ش.ذ.م.م 
العنوان :  مكتب رقم 108 مل عبدالله احمد محمد الفاليس، نايف . 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1200485   رقم الرخصة  746622         

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
للقيام  الحسابات,  لتدقيق  ام  ايه  اتش    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

بتصفية الرشكة محاكم ديب
تاريخ القرار  :17-11-2021 تاريخ تصديق القرار:   2021-11-17

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هات�ف 
2973060 04 فاك�س: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة : اريكو لتجارة قطع غيار السيارات    ش.ذ.م.م 
العقارية، بر ديب، مجمع ديب لالستثامر،  العنوان : مكتب رقم G1-G6-G16 ملك االتحاد 

 .   b استدامة
الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري   1449812   رقم الرخصة 652933         
 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  الرشق األوسط لتدقيق الحسابات - عوض 

العامري  - فرع, للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :14-11-2021 تاريخ تصديق القرار:  2021-11-14

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم 103-400 ملك رسيس للتطوير، الربشاء االوىل ، هات�ف   فاك�س:   مصطحباً معه كافة 

املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة / واي اوف مارس للخدمات الفنية  ش.ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

أي  لديه  من  وعىل   2021-11-14 القرار:   تصديق  تاريخ    2021-11-14  : القرار   تاريخ   

هات�ف  أعاله  العنوان  يف  الكائن  مكتبه  يف  املعني  املصفي  إىل  التقدم  مطالبة  أو  اعرتاض 

2973060 04  فاك�س: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة / الزهرة الحمراء لتجارة مواد البناء ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :17-11-2021 تاريخ تصديق القرار:   2021-11-17

  وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هات�ف 2973060 04  فاك�س: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: الرشق األوسط لتدقيق الحسابات - عوض العامري - فرع
 العنوان:  مكتب رقم 103-400 ملك رسيس للتطوير، الربشاء االوىل 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة / اريكو لتجارة قطع غيار السيارات ش.ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :14-11-2021 تاريخ تصديق القرار:  2021-11-14

   وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هات�ف  فاك�س:   مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 

يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

تنازل عن  بالتصديق عىل  العدل  الكاتب  السيد  أنه سيقوم  العلم  يرجى   
الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من الطرف االول:   محمد عمر فاروق عبدالغفور الجنسية: بنغالدش 
 اىل الطرف الثاين:  محمد نديم احمد الجنسية: الهند

التنمية  دائرة  من  صادرة  رخصة   ) النور  بيت  كراج   ( التجاري  باالسم   
برقم ملف )92044( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة  االقتصادية بعجامن 

عجامن 
 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما 

من تاريخ نرش هذا االعالن. 
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ـ العـدد 14900 الأحد 21نوفمرب 2021ـ 

ـ العـدد 14900 الأحد 21نوفمرب 2021ـ 
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 حك�مة دبي

اقت�شادية دبي

 حك�مة دبي

اقت�شادية دبي

 حك�مة دبي

اقت�شادية دبي

 حك�مة دبي

اقت�شادية دبي

 حك�مة دبي

اقت�شادية دبي

 حك�مة دبي

اقت�شادية دبي

الإمارات العربية المتحدة

وزارة القت�شاد

 دائرة التنمية القت�شادية

 دائرة التنمية القت�شادية

 دائرة التنمية القت�شادية

 دائرة التنمية القت�شادية

 دائرة التنمية القت�شادية

 دائرة التنمية القت�شادية

الكاتب العدل العام

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

 تنازل/ بيع 
اعالن بالن�سر 

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

 فقدان �سهادة ا�سهم

 / السيده  باسم  اسهم  فقدت شهادة 

موزة سعيد خلفان صادرة من الرشكة 

 ) )اسامك  ش.م.ع  القابضة  العاملية 

 ASMAK1730464 الشهادة  رقم 

بعدد 1200 سهم

اىل  ارجاعها  يجدها  من  عيل  الرجاء 

الرشكة املذكورة او االتصال عىل الرقم 

0504919082 -

فقدان �شهادة ا�شهم

محمد  دروي��ش  احمد   / فقدالسيد 

 ، أسهم  ش��ه��ادة  ال��خ��وري،  حسني 

العقارية،  منازل  رشكة  من  ص��ادرة 

أسهم  بعدد   101827 الشهادة  رقم 

200000

اىل  ارجاعها  يجدها  من  عيل  الرجاء 

الرشكة املذكورة او االتصال عىل الرقم 

050-2807000

ـ العـدد 14900 الأحد 21نوفمرب 2021ـ  ـ العـدد 14900 الأحد 21نوفمرب 2021ـ 

 ارتفاع عدد المر�سحين لالنتخابات 

الرئا�سية الليبية  اإلى 23 مر�سحاً

طرابل�س ر)د ب اأ( -

  ارتفع عدد املر�سحني  لالنتخابات الرئا�سية يف 

ليبيا اإىل 23 مر�سحا بح�سب بيانات املفو�سية 

الوطنية العليا لالنتخابات التي ن�رشتها م�ساء 

اليوم اجلمعة.

وتر�سح 19 من مكتب الإدارة النتخابية طرابل�س، 

و 3 من بنغازي، ومر�سح واحد من مكتب �سبها.

و�ست�ستمر املفو�سية يف ا�ستالم طلبات الرت�سح 

للرئا�سة حتى يوم 22 من ت�رشين ثان/ نوفمرب 

لالنتخابات  الرت�سح  باب  �سيقفل  فيما  احلايل، 

دي�سمرب  اأول/  كانون  من  ال�سابع  يف  النيابية 

القادم، والتي و�سل عدد املر�سحني فيها اإىل 1231 

مر�سحا موزعني على 13 دائرة انتخابية.

ويف ذات ال�سياق، فاق عدد من ا�ستلموا بطاقاتهم 

النتخابية 2ر1 مليون مليون ناخب من اأ�سل 8ر2 

مليون م�سجل لدى املفو�سية التي زادت اليوم من 

�ساعات العمل يف مراكز توزيع البطاقات، ب�سبب 

تزايد الإقبال على ا�ستالم البطاقات الذي �سي�ستمر 

بدوره اإىل يوم 28 من ت�رشين ثان/ نوفمرب احلايل.

واأفادت املفو�سية اأن قبول ملفات كل املرت�سحني 

ُيعد قبوًل مبدئيًا، م�سرية اإىل اأنها �ستحيل ملفات 

املتقدمني للرت�سح اإىل كل من النائب العام، وجهاز 

للجوازات  العامة  والإدارة  اجلنائية،  املباحث 

مطابقة  مدى  يف  الف�سل  اأجل  من  واجلن�سية، 

متهيدا  القانون  يف  املحددة  لل�رشوط  بياناتهم 

لإعالن القوائم الأولية.

من جهة اخرى 

قال عقيلة �سالح رئي�س جمل�س النواب الليبي، 

يف  النتخابات  قانون  لتعديل  جمال  ل  »اإنه 

يتم �سياغته  القانون مل  اأن  اإىل  ليبيا«، م�سرياً 

ل�سالح اأ�سخا�س معينني

لقناة  خا�سة  ت�رشيحات  يف  �سالح،  واأكد 

على  الرتكيز  يف  رغبته  الإخبارية،  »العربية« 

النتخابات  يف  فوزه  حالة  الوطنية  امل�ساحلة 

قانون  من   12 املادة  اأن  م�سيفا  الرئا�سية، 

النتخابات الليبية لن ُتعدل.. وعلى اأي �سخ�س 

يرغب يف الرت�سح لنتخابات ليبيا اأن يتوقف عن 

عمله موؤقتًا.

واأبدى تعجبه من رغبة البع�س يف عدم التقيد 

بقوانني النتخابات الليبية، م�سدداً على اأن قوانني 

النتخابات عامة، ومل تقر من اأجل �سخ�س بعينه 

كما يزعم البع�س.

لإعالناتكم بالوحدة: 

هاتف: 024488400 فاك�س 024488201

تعلن وزارة الطاقة والبنية التحتيه  اإلدارة البحرية  بأن آسيا 
السفينة  تسجي�ل  بطل�ب  تقدم  ق�د  النزهة  قوارب  لتأجري 

املذك�ورة بياناته�ا بع�د وهي:

عىل كل من له اعرتاض عىل تسجيل ه�ذه الس�������������فينة 
مراجعة مكتب تسجييل الس�������������فن يف اإلدارة البحرية 

خالل مدة اقصاها 60 يوماً يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن

ا�سم ال�سفينة

ex:allulu 1- 2 اسيا

العلم ال�سابق

 Abu DhAbi

- uAE

رقم الت�سجيل 
ال�سابق

219483

ـ العـدد 14900 الأحد 21نوفمرب 2021ـ 

دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

وز�رة �لطاقة و�لبنية �لتحتية 

»�سيا�سة �لتر�خي�ص و�لت�سجيل �لبحري«

وطنية �سـفينة  ت�سجيل  عـن  “ �إعـالن 

اإدارة �سوؤون النقل البحري



روما ـ وام:
شاركت مجموعة الشعبة الربملانية للمجلس 
الربملانية  الجمعيــة  يف  االتحادي  الوطنــي 
للبحر األبيض املتوسط يف اجتماعات املكتب 
املتوســط  األبيض  البحر  لربملــان   43 الـ 
اإليطالية "روما"  العاصمــة  يف  املنعقــدة 
وجمهورية ســان مارينو خالل الفرتة من 

20 نوفمرب الجاري. 18 إىل 
اإلماراتية  الربملانيــة  الشــعبة  وفــد  ضم 
ســعادة كل من مريم ماجد بن ثنية رئيس 
الربملانية  الجمعيــة  يف  الشــعبة  مجموعة 
حميد  ورضار  املتوســط،  األبيــض  للبحر 
املجموعة، وهند حميد  نائب رئيس  بالهول 

العلييل عضو املجموعة.
خالل  ثنية  بن  مريم  ســعادة  واستعرضت 
مداخلتهــا يف اجتماعــات اللجنــة الدائمة 
وحقوق  الحضارات  بحــوار  املعنية  الثالثة 

اإلنســان تجربة دولة اإلمــارات يف تمكني 
املــرأة منذ بداية تأسيســها، وأكدت إيمان 
القيادة الرشــيدة بأهمية تكامل دور املرأة 
والرجل يف بناء الوطن والتنمية الشــاملة، 
حيث أقرت الدولة ترشيعاِت العمل الخاصة 
باملساواة بني الجنسني يف املناصب واألجور 
وجميع فرص العمل واملزايا، ومنَحت املرأة 
واالســتثمارات  باملشــاريع  القيام  فرص 
وتمكينها  الحــر،  العمِل  يف  بهــن  الخاصة 
من كل فــرص التعليم العايل داخل وخارج 
الدولــة املركز األول  الدولــة حتى حققت 
الجنســني يف  الفجوة بني  عامليــا يف إغالق 

الثانوية والجامعية. املراحل الدراسية 
وأضافت بن ثنية أنه لدعم كل مكتســبات 
املرأة، تم اتخاذ اإلجراءات والضمانات التي 
ارتباط  بحكم  والطفل  األرسة  عىل  تحافُظ 
املــرأة الوثيق بهذين العاملــني املؤثرين يف 
حياتهــا، وُتوجت مظاهــر تمكني املرأة يف 

يف  املرأة  تمثيل  نســبة  تكون  بأن  اإلمارات 
املجلس الوطنــي االتحادي %50 من عدد 
األربع  ضمن  من  بذلك  فأصبحت  األعضاء، 
يف  املرأة  تمثيل  نســبة  يف  عامليا  األعىل  دول 
الوزيرات يف  الربملانات، كما اقرتبت نســبة 

مجلس الوزراء إىل ُثلث املجلس.
وقالــت ســعادة مريم بن ثنية : نســعى 
البارزة  املحطــات  االســتفادة من  لتعميم 
املرأة ومن  االمارات يف تمكني  لتجربة دولة 
تكفل حق  تكون هناك ترشيعات  أن  أهمها 
املساواة والتوازن الكامل بني الرجل واملرأة 
أن يكون هناك  املجاالت، ورضورة  يف كافة 
مؤسســة أو هيئة حكومية معنية بتعزيز 
األغراض  من  غريه  دون  والتوازن  املساواة 
الداعمة  الترشيعــات  تنفيذ  عــىل  وللعمل 
زيادة  والعمل عىل  الجنســني،  بني  للتوزان 
الوعي السيايس لدى املرأة من خالل برامج 

متخصصة خاصة.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة 
متابعاتاألحد ٢١ نوفمرب ٢٠٢١ ــ العدد ١٤٩٠٠
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محمد بن را�شد: 

وغرد صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
دبي، رعاه  الوزراء حاكم  الدولة رئيس مجلس  نائب رئيس 
الرسمي على »تويتر« بالقول: »فوز دبي  الله، على حسابه 
العالم آيكوم2025  باســتضافة أكبر مؤتمر للمتاحف في 
ألف متحف عالمي يعطي   20 119 دولة تغطــي  بحضور 
العالمية في  الثقافــة بالدولة. متاحفنا  دفعة قوية لقطاع 
عاصمتنــا الحبيبــة ومتاحفنا الوطنية علــى امتداد كافة 
إمــارات الدولة ســتقود النقاش العالمي حول مســتقبل 

المتاحف بهذا المؤتمر الدولي الضخم«.
آل  الشيخ حمدان بن محمد بن راشد  من جانبه، غرّد سمو 
مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على حسابه 
أكبر  باســتضافة  تفوز  دبي   «  .. قائالً  »تويتر«  على موقع 
مؤتمر دولي للمتاحف في العالم آيكوم 2025. ســيجتمع 
لدينا أكثر من 4000 متخصص من 119 دولة لمناقشــة 
مدينة  فــي  المتاحف«  مســتقبل   « وهو  واحــد  موضوع 
المستقبل دبي. كل الشكر للشيخة لطيفة بنت محمد وهيئة 
الثقافة وبلدية دبي وسياحة دبي على جهودهم الستضافة 

الحدث العالمي«.
كما غرد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائــب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، 
بالقــول.. » نبارك لدولــة اإلمارات فوز دبي باســتضافة 
العالم.  في  للمتاحف  األكبر  المؤتمر   ،2025 آيكوم  مؤتمر 
119 دولة تحوي 20 ألف متحف عالمي ستجتمع في دبي 
لتؤكد مكانة اإلمارات على خارطة الثقافة العالمية. العالم 

يختار اإلمارات«.
وقالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، 
رئيســة هيئة الثقافة والفنون في دبي إن »استضافة دبي 
مؤتمــر »آيكوم 2025« يبرهن بأن اســتثمار قيادتنا في 
ترســيخ العمل الثقافي والمعرفي في دبي ودولة اإلمارات 
ككل مــن خالل العديد من الصــروح الثقافية والحضارية 
هو  كبرى  ثقافيــة  فعاليات  تنظيــم  خالل  ومــن  المهمة 
ناجح ذو أصداء عالمية«، مؤكدة سموها بقولها:  استثمار 
للمتاحف  الدولي  للمجلس  والعشــرين  الســابع  »المؤتمر 
في دبي ســيكون فرصة لحشد الجهود واألفكار والقدرات 
لتعزيز دور المتاحــف بكل أنواعها بوصفها حامية للتراث 
والمجتمعي  الثقافي  دورها  وتعزيز  والمعرفي  اإلنســاني 

على نحو أكثر فاعلية«.
وجاء فوز دبي بعد جولة التصويت التي أجريت في اجتماع 
اللجنة التنفيذية للمجلس الدولي للمتاحف الذي ُعقد يومي 
الخميس والجمعة -18 19 نوفمبر الحالي، وشــارك فيها 
مــا يزيد علــى 130 عضواً، حيث حصلــت دبي على 68 
التي حازت على  السويدية  صوتاً، متقدمًة على ستوكهولم 

20 صوتاً. 34 صوتاً، وكازان الروسية الحاصلة على 

الدولي للمتاحــف مرة كل ثالث  المجلس  وينعقد مؤتمــر 
سنوات، حيث أقيم في دورته الـ25 عام 2019 في مدينة 
اليابانية، ومــن المقرر إقامة المؤتمر الســادس  كيوتــو 
والعشــرين في مدينة بــراغ في جمهورية التشــيك عام 

.2022
وكانت المدن الثالثة المرشــحة الستضافة »آيكوم«، وهي 
دبــي وســتوكهولم وكازان، قد قامت بعــروض تقديمية 
نهائية لكل منها قبل بدء عملية التصويت التي تمت بطريقة 

إلكترونية وسرية.
وأثمرت جهــود فرع اإلمارات للمجلــس الدولي للمتاحف 
الثقافة والفنون  بالتعــاون مع هيئة  اإلمارات«،  »آيكوم - 
فــي دبي »دبي للثقافــة«، وبلدية دبي، ودائرة الســياحة 
للســياحة«، في تقديم  بدبــي »دبي  التجاري  والتســويق 
المدينة وإمكاناتها، وتكلل ملفهم بفوز دبي، هذا وســوف 
تستضيف دبي »آيكوم 25« تحت شعار »مستقبل المتاحف 

التغيير«. في مجتمعات سريعة 
وأعربــت معالي نورة بنت محمد الكعبــي، وزيرة الثقافة 
إنجاز  بأنه  الذي وصفته  الفوز  بهذا  اعتزازها  والشباب عن 
عربي غير مســبوق وقالــت » فخورون بــأن يتم اختيار 
التجمع  ُيَعدُّ  الذي  المؤتمر  لتنظيم هذا  اإلمارات ودبي  دولة 
الثقافــي األكبر من نوعه على مســتوى العالم في مجال 
آالف خبير ومتخصص من   4 أكثر مــن  المتاحف بحضور 
أن »استضافة مؤتمر  إلى  العالم«، مشيرة  119 دولة حول 
المجلس الدولــي للمتاحف، كأكبر تجمع ثقافي وحضاري 
البعد  من نوعه، يشــكل فرصة ثمينة لتسليط الضوء على 
التاريخي والحضاري لدولة اإلمارات ودبي، وتقديم تاريخنا 
وتراثنا وثقافتنــا للعالم أجمع ضمن أعلى المعايير وأرقى 

المستويات«.
»دبي  بــدري، مدير عام  أكدت ســعادة هالة   ، من جانبها 
للثقافة« أن اســتضافة دولة اإلمارات »آيكوم 2025« في 
الثقافي  للتبادل  الدنيا كوجهة بارزة  دبي، يعزز مكانة دانة 

والمعرفي إقليمياً وعالمياً«.
والســياحة  االقتصاد  دائرة  عام  مدير  المــري  هالل  وقال 
في دبي إن »اســتضافة دبي آيكوم 2025 يؤكد من جديد 
مكانتها كعاصمة للتميز عربياً ودولياً، وأن استثمارها على 
مدى عقود في الفكر الريادي، ضمن نهج تنافســي سباق، 
واالبتكار،  اإلبداع  خريطة  على  موقعها  يبرز  أن  اســتطاع 

مرسخا تفوقها وأسبقيتها في مختلف الميادين«.

فاطمة بنت مبارك

وســبل تعزيــز التعاون بيــن المؤسســات المعنية بهذه 
البلدين خالل الفترة المقبلة. المجاالت في 

الجمهورية اإلســالمية  إلى مشــاركة  اللقاء  كما تطــرق 
2020 دبــي، واألبعاد  الموريتانيــة في معرض إكســبو 

الثقافيــة والحضاريــة المهمة لهذه المشــاركة، وأهمية 
الدول والشــعوب وإيجاد  بين  التعاون  تعزيز  المعرض في 

الحلول للمشاكل والتحديات التي تواجهها البشرية.
واطلعت سموها ضيفة البالد على أهم المشاريع والبرامج 
المعنيــة بتطوير وتمكيــن المرأة في مختلــف المجاالت 
المســيرة  في  الفاعلة  مســاهمتها  يضمن  بمــا  الحيوية 

التنموية للبالد.
وأشــادت حرم الرئيس الموريتاني، خالل اللقاء، بالتجربة 
الرائدة لتمكيــن المرأة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
وعبرت عن تقديرها لدور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك 
الصحية واالجتماعية واإلنســانية  المشــروعات  في دعم 
الكبيرة  إلى جهودها  الموريتانية، إضافة  الجمهورية  داخل 
المســتويين  الطفولة واألمومة على  االهتمام بقضايا  في 

اإلقليمي والعالمي.

من�شور بن زايد 

العالقات  آل نهيان عمق  الشيخ منصور بن زايد  وأكد سمو 
التي  البلدين الشقيقني، وأوارص األخوة واملحبة  التي تجمع 
تربط شــعبيهما، وبارك سموه لســلطنة عمان الشقيقة، 
قيادًة وشــعباً، احتفاالتها بمناسبة عيدها الوطني الحادي 
والخمســني، متمنياً مزيداً من التقدم واالزدهار لســلطنة 
عمان وشــعبها الشــقيق يف ظل القيــادة الحكيمة لجاللة 

السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.
=

18 خيالً تتناف�س

وتحظى الكأس الغالية برعاية كريمة من صاحب الســمو 
الله«  الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
ودعم صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 
عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة، ومتابعة 
ســمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير شــؤون الرئاســة، إلعالء نهــج املغفور له 
اللــه ثراه«، يف  الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان »طيب 
تشــجيع ورعاية الخيل العربي األصيل ورفعة شأنه بكافة 
دول العالم وتنمية حضوره يف أهم املهرجانات والســباقات 
العاملية والحفاظ عىل مســريته األصيلة، وذلك تحت مظلة 
اليبهوني،  العليا املنظمة برئاسة سعادة مطر سهيل  اللجنة 
الســباقات، وذلك  الرحماني مرشف عام  وســعادة فيصل 

بالتنسيق والتعاون مع الجمعية امللكية للفرس يف املغرب.
الدويل  امللتقى  الغالية ضمــن  الكأس  تقام منافســات  كما 
امللك  الجاللة  الخيول عىل كأس صاحب  السنوي لســباقات 
محمد الســادس عاهل اململكة املغربية الشــقيقة، ويشهد 
الســباق الذي يقام ملســافة 2100 مــرت يف مضمار الدار 
البيضاء »انفا« الرميل، مشاركة 18 خيال من أفضل الخيول 

العربيــة األصيلة يف املغرب وأوروبا واملخصص للخيول من 
أربع سنوات فما فوق، ضمن فئة /ليستد/.

وتضم قائمة الخيول املشــاركة كال مــن أفيزام معمورة، 
وعزاز الرباق، وبحري جرين، وشعالن ر م، ود جراب ديس 
فورجيز، واتحاد موس، وفارس العرب، وفوستو بي، وابن 
ونيفال معمورة،  أطلس، والزاز، ومظفر،  فال، والمي  دور 
وبريفيل، وأوملبي، ومنتزة فال، ونافيسة جرين، وسينديال.

من جهته قال ســعادة مطر سهيل اليبهوني رئيس اللجنة 
للخيول  الدولة  املنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس  العليا 
العربية األصيلة: »إن املشــاركة الكبــرية من نخبة الخيول 
مضمار  يف  املنافسة  وتجدد  املغرب  ســباق  سيشهدها  التي 
انفــا بالــدار البيضاء، يؤكــد عىل مكانة الحــدث وقيمته 

التاريخية وريادته بني سباقات الخيول العاملية«.

البحرين: على لبنان

وبسبب القلق من تزايد نفوذ حزب الله، حجبت دول الخليج 
العربي، المانح التقليدي للمساعدات إلى لبنان، دعمها لهذا 

البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية عميقة.
وقال الزياني خالل منتدى حوار المنامة لألمن المنعقد في 
البحريــن »يمكننا تقديم الدعــم ومحاولة إيجاد حلول في 
المســتقبل، لكن ذلك بعدما يتبين أن حــزب الله يمكن أن 

يغير سلوكه«.
وذكرت السعودية أن اإلجراءات التي اتخذتها ضد لبنان في 
لم تكن  الواردات،  والتي تشمل حظرا على  الماضي،  الشهر 
ردا على تصريحات الوزير فحسب وإنما إلبداء عدم االرتياح 

الله على السياسة في لبنان. بشأن سيطرة حزب 
كان وزير اإلعــالم اللبناني الجديد جورج قرداحي قد أدلى 
إلــى الحكومة  بتصريحــات خالل مقابلــة قبل انضمامه 
ويرفض االعتذار عنها أو االستقالة من منصبه. وعبر زعيم 
جماعــة حزب الله عن دعمه له في الخالف الدبلوماســي 

ورفض الدعوات المطالبة باستقالته.
 

اأميركا ت�شغط 

وتتهم الجبهة الحكومة بمحاولة ممارسة مركزية السلطة 
الجبهة  الحكومة  وتتهــم  اإلثيوبية،  األقاليم  حســاب  عىل 

بالسعي الستعادة هيمنتها عىل البالد.
ورغم أن القــوات الحكومية حققت تقدما يف بداية النزاع، 
إال أن األمور انقلبت لصالح مســلحي جبهة تحرير تيغراي 
العاصمة  يتقدمون حاليا صوب  األخرية، حيث  األشــهر  يف 

أبابا. أديس 
أحمد  آبي  الوزراء  رئيس  تنحي  تيغراي  تحرير  وتريد جبهة 
إىل  اإلنسانية  املســاعدات  بمرور  والســماح  الحكومة  من 

اإلقليم الشمايل.

�شقر غبا���س يهنئ القيادة الر�شيدة بفوز 
الإمارات بجائزة برلمانات البحر الأبي�س 

المتو�شط لعام 2021
»التنمية الأ�سرية« تنظم ملتقى الأطفال 2021  تحت �سعار 

»ا�ستمتع باأمان في العالم الرقمي«
ابوظبي ـ وام:

ملتقى  األرسية  التنمية  مؤسسة  نظمت 
الطفل  يوم  بمناســبة   2021 األطفال 
العاملي، تحت شــعار "اســتمتع بأمان 
يف العالــم الرقمــي، يف مركــز أبوظبي 
للشــباب، والذي تناول كيفية التخطيط 
نفســه  يحمي  وكيف  الطفل  ملســتقبل 
وقوانني  الرقمي،  العالــم  وجود  ظل  يف 
والخاص  اإلمارات  يف  االنرتنت  استخدام 
بقانون تقنيــة املعلومات، باإلضافة إىل 
األلعــاب اإللكرتونية والتوعية بمخاطر 
الشبكة العنكبوتية وطرق الوقاية منها.

وأكدت أصيلة الكلباني مدير إدارة تنمية 
التنمية  مؤسســة  يف  والشــباب  الطفل 
االهتمام  عىل  املؤسسة  حرص  األرسية، 
برعايــة الطفل وحمايتــه من املخاطر 
واالبتــزاز خاصة يف ظل وجــود العالم 
التي  القوانني  أن  إىل  الرقمــي، مشــرية 
وضعتها اإلمــارات واللوائح واملبادرات 
املهمة  اإلنجازات  مــن  ُتعد  االجتماعية 
التــي تضمن له الحماية من كل مظاهر 
املعاملة  وســوء  واالســتغالل  اإلهمال 
ومــن أي عنٍف بدنيٍّ أو نفيسٍّ عرب نظاٍم 

متكامٍل من الرعاية والدعم.
مناسبة  العاملي  الطفل  يوم  "إن  وقالت: 
مهمة إلبراز الجهود الرامية إىل االهتمام 
الحماية  ســبل  أفضل  وتوفري  بأطفالنا 
لهم وتوعيتهــم لتعزيز الجهود املبذولة 
األول  املحور  تضمن  ..حيــث  لحمايتهم 
العالم  للمســتقبل يف  التخطيط  للملتقى 
الرقمي، وهو القدرة عىل اتخاذ القرارات 
ظل  يف  الســليمة  واالجتماعية  املهنيــة 
ومعرفة  املهــارات،  وتطوير  وجــوده، 
املهنــة املســتقبلية املناســبة، وكيفية 
التعرف عىل األلعاب التي من خاللها يتم 

تقوية العالقات األرسية".
وأضافــت الكلبانــي أن املحــور الثاني 
الطفل  حماية  كيفية  إىل  تطرق  للملتقى 
خاصة  اإللكرتوني  التنمــر  من  نفســه 
التكنولوجية  الوســائل  وجــود  ظل  يف 
االجتماعي،  التواصل  الحديثة ومواقــع 
ومــا يســتغله البعض مــن مضايقات 
تحرش،  أو  تهديــدات  تتضمن  لآلخرين 
وذلك من خالل نرش معلومات شخصية 
أو صــور أو مقاطــع فيديــو مصممة 
بغرض إيذاء شــخص أو إحراجه، حيث 
مثل  يف  التعامل  كيفية  حول  النقاش  دار 

هذه الحاالت، وذلك بعدم التجاوب والرد، 
وحظر حســاب الشخص املبتز واإلبالغ 
إليقاف  اللعبة  أو  املوقــع  إلدارة  عليــه 
حســابه، والتحدث مع أشخاص يثقون 
له  يتعرضون  ما  عــىل  وإطالعهم  فيهم 

من تنمر.
وأوضحــت أنــه لكي يحمــي األطفال 
التنمر اإللكرتوني، عليهم  أنفســهم من 
التهديد  رسائل  من  والحذر  الحيطة  أخذ 
التــي تصل من مصدر مجهول إىل الربيد 
أو الحســاب الشــخيص يف تطبيــق ما 
التعليقات  واإلبــالغ عن  الفعل،  وتكرار 
عىل  وأخالقياً  اجتماعيــاً  الالئقــة  غري 
صورة خاصة أو مقال أو فيديو منشور 
أوســاط  بني  وتداوله  اإلنرتنــت  عــىل 
الطرف  املجتمع، والتصوير من غري علم 
اآلخر ونرش صوره عىل وسائل التواصل 
أم  حقيقية  صوراً  أكانت  سواًء  املختلفة 
اآلخر يف وضع  الطرف  فيها  يبدو  معدلة 
الىخرين،  قبل  من  مشاهدته  يف  يرغب  ال 
ونرش شــائعة أو معلومات عن الطرف 
السمعة  تشويه  أو  اإلساءة  بهدف  اآلخر 
مــن خــالل تطبيقات صممــت بهدف 

اخرتاق الخصوصية.
وتطرق حســن مرشبــك رئيس الطفل 
كيفية  إىل  األرسية  التنمية  مؤسســة  يف 

االســتمتاع بأمــان يف العالــم الرقمي، 
من خــالل تمكني األطفــال من حماية 
من  ووقايتهم  اإلســاءة  من  أنفســهم 
باالســتخدام  وتوعيتهــم  املخاطــر 
اآلمــن للتقنيــات الحديثــة، من خالل 
االنرتنــت، وحضور  الوعــي بقوانــني 
الــورش التوعوية الخاصــة بالطفل يف 
املؤسســات االجتماعية، وذلك بالتعرف 
املفرط،  االنرتنت  استخدام  مخاطر  عىل 
عند  الذاتية  باملسؤولية  الشعور  وتعزيز 
الوقاية  االستخدام، واكتســاب مهارات 
مــن املخاطر املختلفة لفرط اســتخدام 
االنرتنت، باإلضافــة إىل معرفة املخاطر 

التي ينبغي الوقاية منها.
والذي  للملتقى،  الرابع  املحور  إىل  وأشار 
يف  اإلنرتنت  اســتخدام  قوانــني  تضمن 
تقنية  بقانــون  والخــاص  اإلمــارات 
املعلومات، من خالل التعرف عىل قوانني 
اســتخدام االنرتنت وعقوبــات التهديد 
واالبتزاز اإللكرتوني، حيث أجرت العديد 
من التســاؤالت التي دار محورها حول 
قانونيــة تصويــر األشــخاص، ونرش 
اإلنرتنت،  عــىل  شــخصية  معلومــات 
التأكد  دون  املعلومات  نرش  إىل  باإلضافة 
من صحتها، وتهديد اآلخرين وابتزازهم.

وأكد رئيس الطفل يف مؤسســة التنمية 

األرسية عىل مخاطر األلعاب اإللكرتونية 
بالعنــف  وعالقتهــا  املســتخدم  عــىل 
والســلوكيات الســلبية، واأللعاب التي 
عنيفة،  جرائم  يرتكب  الشــخص  تجعل 
األجهزة  الســتخدام  الصحية  واملخاطر 
كالسمنة  طويلة  لســاعات  اإللكرتونية 
البدنية،  اللياقــة  وآالم الظهــر وضعف 
باإلضافة إىل أبرز املخاطر السلوكية عىل 
اإللكرتونية  لألجهزة  املفرط  االستخدام 
التواصل  ضعــف  مــن  تســببه  ومــا 
العالقة مع  االجتماعي والعزلــة وتوتر 

األهل واإلدمان السلوكي.
اإلمارات محميٌّ  الطفل يف دولة  أن  يذكر 
تكفل  التــي  والقوانــني  بالترشيعــات 
األشــكال،  جميع  من  وكرامته  حقوقه 
ومن األمثلة عــىل ذلك قانون "وديمة" 
من  األول  وهو  اإلمــارات  رشعته  الذي 
يف  الطفل  يتمتع  حيــث  العالم،  يف  نوعه 
تعمل  التي  حقوقه  بجميع  القانون  هذا 
عىل نمــو األطفال ثقافياً وعلمياً وبدنياً 
وغــري ذلك من الجوانــب التنموية التي 
تواكــب تحديــات هذا العــر يف بيئة 
آمنــة وصحية تلبي جميــع طموحاته 
وقدراته ومهاراته، مما يعمل عىل توفري 
كل الســبل لتمكني الطفــل من مواكبة 

التطورات والنمو.

ال�سعبة البرلمانية الإماراتية ت�سارك في اجتماعات المكتب الـ 43 لبرلمان البحر الأبي�ض المتو�سط في روما

اأبوظبي ـ وام:

صقر  معــايل  رفــع 
املجلس  رئيس  غباش 
االتحادي  الوطنــي 
أســمي آيات التهاني 
للقيادة الرشيدة وعىل 
رأسها صاحب السمو 
بن  الشــيخ خليفــة 
رئيس  نهيان  ال  زايد 
الدولــة "حفظة الله 
دولة  فوز  "بمناسبة 
بجائــزة  االمــارات 

وذلك   2021 لعام  املتوسط  األبيض  البحر  برملانات 
يف  شخص  مليون  لتدريب  "ووترفولز"  مبادرة  عن 
القطاع الطبي حول العالم الذين يمثلون خط الدفاع 
األول يف مواجهــة جائحة "كوفيد 19- والحد من 

آثاره السلبية عىل دول العالم.
اإلمارات  لدولة  املحوري  الدور  إىل  معاليه  أشــار  و 
تجــاه دول املنطقة والعالم يف صناعة األمل ، حيث 
قدمــت الكثري من املبادرات العاملية اإلنســانية من 
منطلق إيمانها بتعزيز التعاون الدويل واملساهمة يف 

بناء عالم أفضل يكون االنسان محوره وغايته.
كمــا تقدم معاليه بأســمى التهانــي والتربيكات 
للفريق ســمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 
فوز  بمناسبة  الداخلية  وزير  الوزراء  رئيس مجلس 
سموه بجائزة برملانات البحر األبيض املتوسط لعام 
2021 وهي أرفع جائزة يتم منحها لشخصية عىل 
مستوى العالم وذلك عن جهوده الكبرية وامللهمة يف 
متابعة وتنفيذ مبادرة "ووتر فولز" لتدريب مليون 

شخص يف القطاع الطبي حول العالم.
وأكــد معايل صقر غبــاش يف تريح لــه - بهذه 
املناسبة - أن املبادرة العاملية بتوفري التدريب ملليون 
شــخص من الكوادر الطبية حــول العالم إنما هي 
العربية  االمارات  لدولة  الهوية األصليــة  تعبري عن 
ببناء  الرشيدة  قيادتنا  لتوجيهات  وتجسيدا  املتحدة 
العاملية  اإلنســانية  الجهود  ودعم  األخــوة  أوارص 
اإلمارات  إرث  إىل  اســتنادا  جمعاء  البرشية  لخدمة 
اإلنساني الراسخ الذي أرساه املغفور له الشيخ زايد 
بن ســلطان أل نهيان " طيب الله ثراه" حتى باتت 

اإلمارات نموذجا ملهما للعطاء اإلنساني لسخي.
وقال معاليه إن الفوز بالجائزة تكريم صادف أهله ، 
جاء عن جدارة واستحقاق ويجسد املكانة والتقدير 
الكبريين من قبل برملانات البحر األبيض املتوســط 
لجهود سموه االستثنائية وللمبادرة العاملية الفاعلة 
والهادفة عىل الصعيــد الدويل التي لها أكرب األثر يف 
تعزيز وترســيخ قيم التآزر والتضامن اإلنساني يف 
ظل الظــروف الراهنة التي يشــهدها العالم جراء 
الحفاظ عىل صحة  بهــدف  جائحة "كوفيد 19-" 
وسالمة الشعوب واملجتمعات واألفراد حول العالم.
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يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة11

ـ العـدد 14900  الأحد 21نوفمرب 2021ـ 
االقت�صادي

 1.19 % معدل الت�سخم بالإمارات 

خالل �سبتمبر

نظرة على اأداء اأ�سواق الإمارات المالية 

)دبي واأبوظبي( لهذا الأ�سبوع

اأبوظبي ـ )الوحدة(:

�ضهد معدل الت�ضخم يف الإمارات ارتفاعًا مبعدل 

1.19% خالل �ضهر �ضبتمرب 2021 مقارنة بنف�س 

الفرتة من العام املا�ضـــي وفق موؤ�رشات حديثة 

للمركز الحتـــادي للتناف�ضية والإح�ضاء ليحقق 

الرقم العـــام لأ�ضعار امل�ضتهلـــك 107.2 نقطة 

مقابل 105.5 نقطة بنف�س ال�ضهر 2020.

وارتكز منو معدل الت�ضخـــم اإىل ارتفاع اأ�ضعار 8 

جمموعـــات اأ�ضا�ضية لإنفـــاق امل�ضتهلك مقارنة 

بنف�س الفرتة من العام املا�ضي ت�ضدرتها الرتويح 

والثقافة بحـــوايل 15.45% ثـــم خدمات النقل 

بحوايل 12.69% والتجهيزات املعدنية بحوايل 

2.17% والتعليـــم بحـــوايل 1.1% اإ�ضافـــة اإىل 

الأغذية وامل�رشوبات التي �ضهدت زيادات طفيفة 

بحوايل %0.28.

فيما اأ�ضهـــم تراجع م�ضتويات �ضلـــع اأخرى يف 

تقلي�س معدل الت�ضخم العام مبقدمتها جمموعة 

ال�ضكن واملياه والكهرباء والتي تراجعت بحوايل 

3.7% واملالب�س والأحذية بحوايل %1.7.

واأبانـــت املوؤ�رشات باأن ترتيب اأهم 5 جمموعات 

لل�ضلع من حيث اأهميتهـــا وتاأثريها يف املعدل 

العـــام للت�ضخم يظهر ت�ضـــدر جمموعة ال�ضكن 

بحوايل 34.1% وخدمات النقل بحوايل %14.6 

الأغذية وامل�رشوبات بحوايل 14.3% ثم التعليم 

بحوايل %7.7.

دبي ـ )الوحدة(:

اأنهى �ضوق دبي املايل تداولت الأ�ضبوع املا�ضي، 

مرتفعا بن�ضبة 0.1% عند م�ضتوى 3265 نقطة، 

وبتـــداولت بلغت قيمتها الإجمالية 824 مليون 

درهم.

واأقفل �ضوق اأبوظبي لالأوراق املالية يوم اخلمي�س 

املا�ضـــي، مرتفعا بن�ضبـــة 0.1%، عند م�ضتوى 

8349 نقطة، وبتداولت بلغت قيمتها الإجمالية 

1.8 مليار درهم.

وقد ارتفع خام »برنت القيا�ضي« يوم اخلمي�س 

املا�ضـــي بن�ضبة 1.2% اأو 96 �ضنًتا، فيما تراجع 

يوم اجلمعـــة بنحـــو 2.9% اأو 2.35 دولر اإىل 

78.89 دولر للربميـــل، ليرتاجـــع بنحو 4% يف 

اإجمايل تعامالت الأ�ضبوع.

وارتفع خـــام »ناميك�س« يوم اخلمي�س املا�ضي 

بن�ضبة 0.8% اأو 65 �ضنًتا، فيما هبط يوم اجلمعة 

بن�ضبـــة 3.7% اأو 2.91 دولر م�ضجـــاًل 76.10 

دولر للربميـــل، يف اآِخر اأيام تـــداول هذا العقد، 

لي�ضجل خ�ضائر اأ�ضبوعية %5.8.

وفيما يخ�ـــس الأ�ضواق العامليـــة، �ضجل موؤ�رش 

الداوجونـــز ال�ضناعي انخفا�ضـــا يوم اخلمي�س 

بن�ضبة 0.2% اأو 60 نقطة، فيما هبط يوم اجلمعة 

بن�ضبـــة 0.7% اأو 268 نقطة لي�ضل اإىل 35.601 

األف نقطة، لي�ضجل خ�ضائر اأ�ضبوعية %1.4.

وانخف�ضـــت اأ�ضعار عقود الذهـــب يوم اخلمي�س 

بن�ضبـــة 0.5% اأو 8.80 دولر، كما تراجعت يوم 

اجلمعـــة بن�ضبـــة 0.5% اأو 9.80 دولر لي�ضجل 

1851.60 دولر لالأوقيـــة، لي�ضجـــل خ�ضائـــر 

اأ�ضبوعية بن�ضبة %0.9.

دبي  ـ )وام(: 

قال كي�س فان �ضايك املدير العام ل�رشكة »ويز 

اإيـــر اأبوظبي« اإن جمموعة ويز اجلوية �ضت�ضم 

اإىل اأ�ضطولهـــا جمموعة كبرية مـــن الطائرات 

اجلديدة تتمثـــل يف 196 طائرة يتم ت�ضليمها 

خـــالل الفـــرتة الزمنية مـــن 2025 اإىل 2027 

..معربـــا عن تطلعه حل�ضول ويـــز اإير اأبوظبي 

على ن�ضبة منها.

واأ�ضاف فان �ضايـــك - يف ت�رشيحات لوكالة 

اأنباء الإمارات » وام » خالل م�ضاركة ال�رشكة 

يف معر�س دبي للطريان الذي اختتم فعالياته 

اأخـــريا - نعد جزءاً مـــن جمموعة ويز اجلوية 

ولدينـــا م�ضاهمة مهمـــة للغاية يف جمموعة 

ويـــز اإير الأوروبية ونتطلع يف ويز اإير اأبوظبي 

اإىل احل�ضول على ن�ضيبنـــا من تلك الطائرات 

اجلديدة كليا.

واأو�ضـــح اأن ويز اإير متتلك طائـــرات من طراز 

اإيربا�ـــس A321neo احلديثـــة التي تتيح 

لل�رشكـــة اأقل ب�ضمـــة بيئية ممكنـــة مقارنة 

مبناف�ضيهـــا يف املنطقة وحتتوي هذه الطائرة 

على �ضعة 239 مقعًدا، مما يجعل الطائرة فعالة 

للغايـــة للعمل على اخلطـــوط التي ت�ضتغرق 

مدة ال�ضفر فيها خم�س �ضاعات /بع�ضها اأق�رش 

وبع�ضها اأطول/.

وقـــال اإن وجود 239 راكبـــا يف طائرة واحدة 

مع �ضبعة من اأفراد الطاقم اإىل وجهاتهم يجعل 

العملية منخف�ضة التكلفة للغاية، وهذا يوؤدي 

اإىل اأ�ضعـــار منخف�ضة ويجذب �ضوقا جديدا اإىل 

اأبوظبي، وهذا هو بال�ضبط ما نقوم به.

واأكد اأن قطاع الطريان يف مرحلة التعايف ب�ضكل 

تدريجي خا�ضة بعد التخفيف من القيود التي 

فر�ضتها الأزمة ال�ضحّية على ال�ضفر يف خمتلف 

اأنحاء العامل ويف اإمارة اأبوظبي ب�ضكٍل ملحوظ.

واأو�ضح اأن هذه الأزمة �ضكلت عائقا اأمام تطوير 

�رشكة الطريان، ولكن ومـــع اإزالة القيود لدينا 

خطة وا�ضحة من اأجل تو�ضيع �ضبكة رحالتنا.

وقـــال : نخطـــط لزيـــادة عدد الطائـــرات من 

طائرتـــن اإىل اأربع طائرات بحلول اأوائل العام 

املقبـــل، وهذا اأمر واعد للغايـــة لأنه يظهر اأن 

القطاع قـــد عاد للتعايف مـــرة اأخرى ونعتقد 

اأنه بحلول بداية العام املقبل �ضنقوم بتو�ضيع 

�رشكة الطريان ب�ضكل اأكرب.

واأ�ضـــاف : هدفنا هو تنويـــع اقت�ضاد اأبوظبي 

وجلب املزيد من رجال الأعمال ال�ضائحن اإىل 

العا�ضمة، وربط اأبوظبي مبجموعة اأو�ضع بكثري 

من املـــدن والأ�ضواق، ومن الوا�ضـــح اأن قطاع 

الطريان يف الإمارات بداأ ي�ضهد تعافيا ملحوظا 

وبداأنا يف زيادة الرحالت تزامنا مع فرتة مو�ضم 

الذروة /فرتة ال�ضتـــاء/ واإزالة قيود ال�ضفر منذ 

�ضبتمرب وقد قامت القيادة الر�ضيدة بعمل رائع 

بجعل املنطقـــة اأكرث اأمنا وقـــد خ�ضع جميع 

طاقم الناقلة للتطعيم ب�ضكل كامل كما يخ�ضع 

الركاب للفح�س قبل ال�ضفر لتحقيق بيئة اآمنة 

اأثناء ال�ضفر.

وتوفر ال�رشكة اأ�ضعارا خمف�ضة ومناف�ضة للغاية 

مع �ضمان جودة عالية بهدف تعزيز منو الطلب 

على ال�ضفـــر وحتفيز حركة الطـــريان وهو ما 

�ضيدعم نهج اأبوظبي لتنويع مواردها ال�ضياحية 

والقت�ضادية.

نيويورك ـ )وكالت(:

ذكر موقع بلومبـــريغ اأن الكتتابات العاملية 

تخطـــت حاجز 600 مليـــار دولر وهي اأف�ضل 

قيمة خالل الأعوام ال�ضابقة.

وحطمت العرو�س العامة الأولية ل�رشكة لوبل 

املتخ�ض�ضـــة بحلول الطاقـــة ال�ضم�ضية الرقم 

القيا�ضي ال�ضابق لهـــا هذا العام، ب�ضبب طفرة 

ال�ضيكات على بيا�س وال�رشكات التي ت�ضتفيد 

من التقييمات املرتفعة.

وجمعـــت نحو 2850 �رشكـــة �ضمنها �رشكات 

ا�ضتحـــواذ ذات اأغرا�س خا�ضة )SPAC( ، اأكرث 

مـــن 600 مليـــار دولر يف الكتتابات العامة 

الأولية، حمطمة جميـــع ال�ضجالت والعائدات 

التـــي مت التو�ضل اإليها يف عـــام 2007 وفقًا 

لبيانات موؤ�رش بلومبريغ.

وت�ضدرت جمموعة �ـــرشكات ريفيان النا�ضئة 

واملتخ�ض�ضة بال�ضاحنـــات الكهربائية، حيث 

جمعت ما يقارب 12 مليار دولر يف نيويورك 

هذا ال�ضهر.

ويف اآ�ضيـــا احتلـــت �رشكت ت�ضاينـــا تيليكوم 

ال�ضدارة يف الكتتـــاب الأويل لها بقيمة 8.4 

مليـــار دولر يف اأغ�ضط�س، بينما احتلت �رشكة 

ال�ضحن البولنديـــة InPost املرتبة الأوىل 

يف اأوروبـــا باإدراجهـــا 3.2 مليـــار دولر يف 

اأم�ضرتدام يناير املا�ضي.

وا�ضتفـــادت هذه ال�رشكات مـــن ارتفاع اأ�ضعار 

الأ�ضهم القيا�ضي، ب�ضبب دعـــم البنك املركزي 

للم�ضتثمرين من ناحية تدفـــق ال�ضيولة، كما 

�ضاعد التعايف القت�ضادي من الوباء، اإىل جانب 

اإجراءات التحفيز على تعزيز اأرباح ال�رشكات.

وت�ضببت احلملة ال�ضارمة التي �ضنتها ال�ضن 

علـــى �ـــرشكات التكنولوجيا خـــالل ال�ضيف 

يف حـــدوث موجات من ال�ضدمـــة يف الأ�ضواق 

العاملية، ما اأوقف الندفـــاع القيا�ضي لإدراج 

ال�ـــرشكات ال�ضينية يف الوليات املتحدة، كما 

األقـــى بظالله على �ضوق الكتتـــاب العام يف 

هونغ كونغ.

ودفعـــت طفرة ال�رشاء بالتجزئة اأ�ضواق الأ�ضهم 

اإىل النطـــالق هـــذا العـــام، اإىل جانب �ضهية 

امل�ضتثمرين للقطاعات الرائجة.

و�رشكة ريفان التـــي مل حتقق اأي اإيرادات بعد، 

ت�ضاعفت قيمتها اأكرث من ال�ضعف يف جل�ضاتها 

الأوىل، لتتجـــاوز فولك�ـــس فاغـــن يف قيمتها 

 SK ال�ضوقيـــة، بينمـــا ارتفعت قيمـــة �رشكة

Bioscience الكوريـــة بن�ضبة 160% يف 

بدايتها.

واأدت هذه املكا�ضب ال�ضخمة يف اأ�ضواق الأ�ضهم، 

اإىل اإثـــارة املخاوف يف حـــدوث فقاعة، حيث 

بلغـــت اأرباح موؤ�ـــرش S&P 500 اأكرث من 21 

�ضعف الأرباح املتوقعة للعام املقبل، وتقرتب 

الأ�ضهم من اأعلى م�ضتوياتها منذ فقاعة الدوت 

كوم يف عام 2000.

 Kuaishou �رشكـــة  و�ضجلـــت 

 TikTok مناف�ضـــة   Technology
واحدة من اأق�ضى الكتتابـــات الأولية يف عام 

2021، حيـــث انخف�ضت بن�ضبة 16% عن �ضعر 

اإدراجها.

ويف حن اأجـــل البع�س خطط الكتتاب العام 

الأويل اإىل عام 2022، فاإن املخاطر على اأ�ضواق 

الأ�ضهم العامليـــة ترتاكم، خا�ضة و�ضط ارتفاع 

الت�ضخـــم الذي قد يوؤدي اإىل ت�ضديد ال�ضيا�ضات 

النقدية.

ومـــن املمكن اأن تـــوؤدي الزيـــادات يف اأ�ضعار 

الفائـــدة اإىل اإعاقة النمو القت�ضـــادي، واإبطاء 

زخم الأرباح.

وقال تقرير ل�ضحيفة وول �ضرتيت جورنال، اإن 

حتطيمات الكتتابات الأولية لالأرقام القيا�ضية، 

خا�ضة فيما يتعلق بال�رشكات الأمريكية، يعود 

اإىل عـــدة اأ�ضباب، منها زيـــادة الأموال النقدية 

و�ضـــط اأ�ضعار فائـــدة منخف�ضة جـــداً، كما اأن 

ال�رشكات النا�ضئة التي كانت يف اأم�س احلاجة 

للنقود �ضاهمت يف هذا الرتفاع.

وتفاجاأ اخلرباء من وترية التحول يف الأ�ضواق 

العامـــة التي بداأت خالل الوبـــاء عندما �ضخ 

الكونغر�ـــس الأمريكـــي والحتياطي الفيدرايل 

تريليونـــات الـــدولرات يف البنـــوك ما �ضاعد 

علـــى ارتفاع تقييمات ال�رشكات اإىل م�ضتويات 

تاريخية، وجعلها اأكرث جاذبية لإدراج الأ�ضهم.

ووفقًا لبيانـــات CB Insights ت�ضاعف 

عدد ال�رشكات اخلا�ضة التي تقدر فيمتها مبليار 

دولر اأو اأكرث اإىل اأكرث من 900 �رشكة يف جميع 

اأنحاء العامل، 400 �رشكـــة منهم يف الوليات 

املتحدة.

واأو�ضحـــت ال�ضحيفة اأن اآخـــر مرة ارتفع فيها 

قيمـــة الأ�ضواق بهذا ال�ضـــكل، كانت بن عامي 

1995-2000، عندمـــا انق�ـــس املتداولون يف 

وول �ضرتيـــت علـــى قوائم �ـــرشكات الإنرتنت، 

وكانت اإحـــدى اللحظات احلا�ضمة للع�رش هي 

الكتتاب الأويل ل�رشكة اأمازون يف عام 1997، 

حيث طرحت ال�رشكة التي كانت تبلغ من العمر 

حينهـــا 3 �ضنوات باأقل من مليار دولر، وتبلغ 

القيمة ال�ضوقيـــة ل�رشكة اأمـــازون الآن 1.87 

تريليون دولر.

وا�ضتغـــرق الأمر حتى عـــام 2021، ليعود هذا 

الجتاه القوي، حيث بلغ املبلغ الذي مت جمعه 

حتـــى الآن 147 مليار دولر، متجـــاوزاً الرقم 

القيا�ضي البالغ 108 مليـــارات دولر الذي مت 

ت�ضجيله خالل ذروة طفرة الدوت كوم يف عام 

.1999

دبي ـ )الوحدة(:

اأفـــادت �رشكة »ويجـــو« املتخ�ض�ضة يف قطاع 

خدمات ال�ضفـــر واحلجوزات عـــرب الإنرتنت، اأن 

عمليات البحث للحجـــوزات ال�ضفر من اخلارج 

اإىل الإمـــارات �ضجلت حـــوايل 137 األف عملية 

خالل اأول اأ�ضبوعن من نوفمرب اجلاري اأي زيادة 

بن�ضبـــة 23% مقارنة باآخر اأ�ضبوعن من اأكتوبر 

.2021

واأكـــدت الإح�ضـــاءات احلديثـــة ال�ضـــادرة عن 

»ويجـــو«، اأن ن�ضبة الإ�ضغـــال للفنادق بدولة 

الإمـــارات و�ضلـــت اإىل حـــوايل 80% خالل اأول 

اأ�ضبوعن من �ضهر نوفمرب اجلاري.

اأمـــا بالن�ضبـــة اإىل فئـــات امل�ضافريـــن، فبينت 

الإح�ضاءات اأن العائالت التي تتكون من زوجن 

فقط ت�ضـــدرت عمليـــات البحـــث بن�ضبة 66? 

يتبعها العائالت املكونة من اأكرث من فرد بن�ضبة 

20? يتبعها الأفراد 14?، بح�ضب الإح�ضاءات.

وبح�ضـــب الإح�ضـــاءات، اأن تلـــك الن�ضـــب اأتت 

بدفـــع ا�ضتئناف الفعاليـــات والأن�ضطة يف دبي 

علـــى راأ�ضهم معر�ـــس اإك�ضبـــو 2020 وانطالق 

معر�ـــس دبي للطـــريان 2021 وموؤمتر ومعر�س 

اأبوظبـــي الدويل للبرتول »اأديبـــك«، م�ضرياً اإىل 

اأن الفعاليات والأن�ضطة احل�ضورية التي �ضبقت 

باإقامتهـــا الإمـــارات عن دول العـــامل وال�رشق 

الأو�ضط يرفع ن�ضب الإقبال على فنادقها.

وقال ماأمون حميدان، رئي�س العمليات التجارية 

واملدير العام لل�رشق الأو�ضـــط و�ضمال اأفريقيا 

والهند ل�رشكة »ويجو«، لـ»الروؤية«، اإن الفنادق 

بالإمـــارات تقوم بتوفري باقات مميزة للزوار من 

خمتلف اأنحاء العامل الذيـــن يتوافدون اإىل تلك 

املوؤمترات والفعاليـــات احل�ضورية والتي ن�ضهد 

تزايد احل�ضور فيها يومـــًا بعد يوم، لياأتي ذلك 

بالتزامن مع ا�ضتئنـــاف املزيد من الرحالت من 

كافة الدول.

وتوقـــع اأن ال�ضياحـــة تتعافى اأكـــرث واأكرث يف 

الربع الأخري من العام اجلاري، وهذا يعد موؤ�رشاً 

اإيجابيًا ويعود على القت�ضاد ب�ضكل عام.

وذكـــر اإن �ضياحـــة الأعمال علـــى الطريق اإىل 

التعـــايف مع مزاولـــة املوؤمتـــرات والفعاليات 

احل�ضورية حول العـــامل، وخ�ضو�ضًا بالإمارات 

ومنطقة ال�رشق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا.

»ويز اإير اأبوظبي« تتطلع للح�سول على ن�سبة من طلبية طائرات المجموعة الجوية

تز�مناً مع »دبي للطير�ن« و »�أديبك«بلومبيرغ: الكتتابات العالمية تخطت حاجز 600 مليار دولر 

»ويجو«: 23% زيادة بحجوزات ال�سفر من الخارج 

اإلى الإمارات 

دبي-وام: 

ت�ضهـــم الدورة الثانية مـــن امل�ضابقة العاملية 

للجامعات لت�ضميم الأبنية املعتمدة على الطاقة 

ال�ضم�ضية » ديكاثلون الطاقة ال�ضم�ضية ال�رشق 

الأو�ضط » التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي 

يف تعزيز ب�ضمة دبـــي اخلا�ضة مبعايري املدن 

العاملية امل�ضتقبلية ودعم اإ�ضرتاتيجيات الإمارة 

اخلا�ضة بالقت�ضاد الأخ�رش والتنمية امل�ضتدامة 

والتخطيط للم�ضتقبل الهادفـــة اإىل جعل دبي 

مدينة ذكية م�ضتدامة ومتكاملة حتقق ا�ضتمرارية 

املـــوارد وتوفر بيئة نظيفة و�ضحية وم�ضتدامة 

ت�ضمن اأف�ضل نوعيات احلياة للمجتمع .

وتنظم الهيئة امل�ضابقة العاملية التي تعد الأكرب 

والأكرث تناف�ضية بن اجلامعات العاملية حتت 

رعاية �ضمو ال�ضيخ حمدان بن حممد بن را�ضد اآل 

مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي 

يف اإطـــار ال�رشاكة بن هيئة كهرباء ومياه دبي 

واملجل�ـــس الأعلى للطاقة يف دبـــي مع وزارة 

الطاقة الأمريكية.

واأ�ضـــار معايل �ضعيـــد حممد الطايـــر الع�ضو 

املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه 

دبـــي اإىل اأن امل�ضابقة تدعـــم دور دبي الريادي 

واملتزايد يف تر�ضيخ معايري ال�ضتدامة وت�ضخري 

اأحدث التقنيات واحللول الذكية ال�ضديقة للبيئة 

لتعزيـــز �ضعادة املجتمع �ضمـــن بيئة مثالية 

و�ضحية للعي�س والعمل.

ولفت الطاير اإىل اأن م�ضابقة » ديكاثلون الطاقة 

ال�ضم�ضية- ال�رشق الأو�ضـــط« توؤدي دوراً مهمًا 

يف دعـــم روؤية �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 

را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

الوزراء حاكم دبي »رعـــاه اهلل« لرت�ضيخ مبداأ 

ال�ضتدامة الذي ي�ضـــكل اأحد اأهم ركائز التنمية 

على م�ضتوى العامل.

ونـــوه اإىل اأن امل�ضابقـــة ت�ضلـــط ال�ضوء على 

موا�ضفـــات املدن الذكيـــة امل�ضتدامة ومعايري 

البيئة احل�رشية التي حتقق التوازن بن النمو 

القت�ضادي وا�ضتدامـــة الطاقة والبيئة النظيفة 

وت�ضهم ا�ضت�ضافة دبي للدورتن الأوىل والثانية 

من امل�ضابقـــة التي اأقيمت عـــام 2018 للمرة 

الأوىل يف ال�ـــرشق الأو�ضـــط واأفريقيـــا بجوائز 

اإجمالية تزيد على 20 مليون درهم، يف تعزيز 

مكانة دولة الإمارات كمن�ضة لالإبداع وحا�ضنة 

للمبدعن ووجهة للمبتكرين من جميع اأنحاء 

العامل.

ويقدم فريـــق »ديزرت فينيك�ـــس« من كل من 

جامعة لويزفيل يف الوليات املتحدة وكليات 

التقنية العليـــا يف دولة الإمـــارات واجلامعة 

الأمريكيـــة يف دبي واجلامعـــة الأمريكية يف 

ال�ضارقة منزل مبتكرا يعتمد على تطوير وتقدمي 

حلـــول اإ�ضكان منخف�ضـــة التكلفة مع احلد من 

ا�ضتهالك الطاقة لينا�ضب ذوي الدخل املنخف�س 

�ضواء يف املدينة اأو القرية ويوفر ت�ضميم املنزل 

م�ضاحـــة �ضكنية فعالة من حيـــث التكلفة مع 

�ضفريـــة الطاقة وتاأثري بيئـــي منخف�س، حيث 

يت�ضمن املنـــزل ال�ضديق للبيئـــة اأف�ضل مزايا 

الهند�ضة املعمارية املبتكرة ويجمع بن الرتاث 

املحلـــي والت�ضميم احلديث مـــع الرتكيز على 

ال�ضتدامة.

وقالـــت الدكتـــورة نيلـــي بندابـــودي رئي�ضة 

جامعـــة لويزفيل : » تفخـــر جامعة لويزفيل 

بامل�ضاركة يف معر�س اإك�ضبو الدويل من خالل 

م�ضابقة »ديكاثلون الطاقة ال�ضم�ضية- ال�رشق 

الأو�ضط« وقد تعاون كل من الربوفي�ضور �ضنكارا 

والربوفي�ضور ماكجينلي من مركز »كون لأبحاث 

الطاقة املتجددة« مـــع زمالئنا يف الفريق من 

اجلامعة الأمريكية يف دبي واجلامعة الأمريكية 

يف ال�ضارقة وكليـــات التقنية العليا لت�ضميم 

منزل مدرو�س بعناية ليحدث اأثرا اإيجابيا واإنه 

ل�رشف لنا اأن نعر�ـــس تقنيات واأنظمة �ضكنية 

متطورة يف وقت تتطلب فيه ال�ضتدامة مناخنا 

اأف�ضل احللول واأكرثها اإ�رشاقا«.

من جانبه، قـــال الدكتور ديفيد �ضميدت رئي�س 

اجلامعـــة الأمريكيـــة يف دبـــي : » من خالل 

الـــدورة الثانية من م�ضابقة »ديكاثلون الطاقة 

ال�ضم�ضية- ال�رشق الأو�ضط« قدمت دبي وهيئة 

كهرباء ومياه دبي مرة اأخرى فر�ضة ا�ضتثنائية 

للطـــالب واجلامعات من جميـــع اأنحاء العامل 

لبتكار حلـــول مبتكرة للتحديـــات العاملية 

احلالية وامل�ضاعدة يف بناء م�ضتقبل م�ضتدام واإن 

اجلامعة الأمريكية يف دبي تت�رشف بامل�ضاركة 

يف امل�ضابقـــة والدخول يف �رشاكـــة مع فريق 

ا�ضتثنائي من اجلامعات املحلية والدولية يف 

ت�ضميم مفاهيم �ضكنية فريدة من �ضاأنها اأن يوفر 

اأ�ضلوب حياة �ضديق للبيئة وباأ�ضعار معقولة«.

بدورهـــا قالت الدكتـــورة �ضوزان مـــام مديرة 

اجلامعة الأمريكية يف ال�ضارقة: » نحن فخورون 

باأننا جزء من فريـــق رائع يناف�س يف م�ضابقة 

»ديكاثلون الطاقة ال�ضم�ضية- ال�رشق الأو�ضط« 

وتاأتي هـــذه امل�ضابقة الدوليـــة يف وقت مهم 

للغاية نرى فيـــه العامل يجتمع معا ملعاجلة 

اأزمـــة املنـــاخ واإننـــا ملتزمـــون يف اجلامعة 

الأمريكية يف ال�ضارقة باإ�رشاك طالبنا يف م�ضرية 

التنمية امل�ضتدامـــة وبت�ضجيعهم على تطوير 

حلول اإبداعيـــة تدعم اجلهود البيئية العاملية. 

كما اأننا ن�ضعى اإىل دعم روؤية دولة الإمارات يف 

اأن تتحول اإىل مركز عاملي م�ضتدام ومبتكر.

يذكر اأن الدورة الثانية من م�ضابقة »ديكاثلون 

الطاقة ال�ضم�ضية- ال�رشق الأو�ضط« ا�ضتقطبت 

هـــذا العام م�ضاركة 8 فرق من 12 جامعة حول 

العامل وهي: فريق »كي يو« من جامعة خليفة 

وفريق »ال�ضارقة« من جامعة ال�ضارقة وفريق 

»ديزرت فينيك�س« من كل من جامعة لويزفيل 

وكليـــات التقنيـــة العليا يف دبـــي واجلامعة 

الأمريكيـــة يف دبي واجلامعـــة الأمريكية يف 

ال�ضارقـــة، وفريـــق »هارموين« مـــن اجلامعة 

الربيطانية يف دبي وفريق »اإ�ضتيم« من جامعة 

»هاريوت وات« يف اململكة املتحدة وجامعة 

»هاريـــوت وات« يف دبي وفريق »توازن« من 

اأكادميية مانيبال للتعليم العايل – دبي وفريق 

»جو �ضمـــارت« من جامعـــة البحرين وفريق 

جامعة جنوب ال�ضن للتكنولوجيا.

»ديكاثلون الطاقة ال�سم�سية« تعزز ب�سمة دبي الخا�سة بمعايير المدن 

العالمية الم�ستقبلية
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الشارقة ـ وام:
الشــارقة  جامعــة  أعلنــت 
االعتماد  عــى  الحصــول  عن 
املاجســتري  لربنامج  األكاديمي 
التعليم  يف  القيــادة  يف  والدبلوم 
تبدأ  أن  املقرر  من  العايل، والذي 
الدراســة به خالل فصل الربيع 
األكاديمي  العــام  مــن  املقبل 

الحايل.
الدكتور  األستاذ  ســعادة  وقال 
مدير  النعيمــي  مجول  حميــد 
الشــارقة  جامعة  إن  الجامعة 
تهــدف ومــن خــالل خطتها 
االســراتيجية  الخمســية 
واملراجعة  التحديث  الجارية، إىل 
األكاديمية  للربامج  املســتمرة 
يف مختلــف الربامج الدراســية 
واملاجســتري  البكالوريــوس 
والدكتوراه والدبلوم وذلك تلبية 
األعمال  قطاعــات  ملتطلبــات 
محلياً  واملجتمــع  وأســواقها 
وإقليميــا، والتي تقتيض طرح 
الربامج األكاديمية  العديد مــن 

مع  تتواكــب  التــي  الحديثــة 
القطاعات  هــذه  احتياجــات 
الدولة  خطــط  إىل  باإلضافــة 

خالل الخمسني عاماً القادمة.
أن برنامج ماجســتري  وأوضح 
العــايل  التعليــم  يف  القيــادة 
يستهدف بشكل خاص القائمني 
بــأدوار قيادية يف املؤسســات 
الذين  عامة  بصفــة  التعليمية 
تقع عــى عاتقهم مســؤولية 
املستمر،  املؤســي  النمو  دعم 
وتطويــر قــدرات ومهــارات 
التدريســية  الهيئات  أعضــاء 

واإلدارية.
الدكتور  األستاذ  قال  جانبه  من 
القائم  عجمــي  الدين  عصــام 
بأعمــال نائب مديــر الجامعة 
وعميد  األكاديميــة  للشــؤون 
واالعتماد، إن  الجــودة  ضمان 
ُيعد من الربامج  هذا الربنامــج 
األول  وهو  واملتميــزة  الفريدة 
اإلمارات  دولــة  يف  نوعــه  من 

العربية املتحدة.

اأبوظبي ـ الوحدة:  
 

دعــت رشطة أبوظبــي األرس إىل رضورة التعاون مع 
الجهات املعنية يف توفري الحماية  لألطفال من املخاطر 
دولة  احتفاالت  يف  مشــاركتها  أشكالها  ضمن  بكافة 
والذي  للطفل  العاملي  املتحدة  باليوم  العربية  اإلمارات 

يصادف 20 من نوفمرب من كل عام.
وأكدت اهتمامها بحماية الطفل من املخاطر  واسعاده 
واكتشــاف مواهبــه وقدراته و توفــري البيئة اآلمنة 
لــه وتوعية كافة فئات املجتمــع بحقوقه وضمانها،  
الطفل من  رعايــة  الكبرية يف  الدولة  وثمنت  جهــود 
مرحلة ضمان الحقوق األساســية إىل مرحلة التمكني 

وصناعة املستقبل  املرشق لألجيال القادمة .
وأوضح  العميد سعيد حمد الكعبي  مدير ادارة مراكز 
الدعــم االجتماعي بقطــاع امن املجتمــع أن رشطة 
واملبــادرات  التي  األنشــطة  العديد من  تنفذ  أبوظبي 
مشرياً   حقوقه  عى  والحفاظ  الطفل  حماية  عى  تركز 
إىل ان الطفل يعد لبنة مــن لبنات بناء املجتمع القوي 
الرشيدة لرسيخه  إليه حكومتنا  املتوازن، الذي تسعى 
رعاية  أن  إىل  والترشيعــات. ولفت  القوانني  خالل  من 
الطفل وحمايته من املخاطر من ضمن األولويات التي 
تهتــم بها الجهات املختصة يف الدولــة، معترباً قانون 
اإلنجازات  االجتماعية، من  واملبادرات  واللوائح  وديمة 
التي تضمن له الحماية من كل مظاهر اإلهمال  املهمة 
واالســتغالل، وســوء املعاملة، ومــن أي عنف بدني 
الرعايــة والدعم  أو نفــي، عرب نظــام متكامل من 
وبإرشاف مختصني اجتماعيني. وأشــار إىل دور مراكز 
الدعــم االجتماعــي يف  توفري البيئــة اآلمنة لألطفال  
واملحضونني  بالتعاون مع مؤسســة التنمية األرسية 
والجهــات  املعنيــة  وتركيزها عى  تعزيــز التوعية 
من  باألطفال  واالهتمام  الرعايــة  توفري  يف  والتثقيف 
خــالل املبادرات والحمالت يف مختلف املناســبات  بما 
التي تعزز  الرعاية  اإليجابية  القيم  يسهم يف ترســيخ 
السليمة  لألبناء  يف بيئة تحفزهم عى  تنمية امكاناتهم 

وقدراتهم واكتشاف مواهبهم  اإلبداعية.
رعاية  إدارة  مدير  العامــري  حمد  بهيان  العقيد  وذكر 
األحــداث باإلنابة  إن رشطة ابوظبي وفرت  املمكنات 
النفي واالجتماعي  الرعاية وتقديم  الدعم  التي تعزز 

واألرسي لألحــداث ودعمهــم وحمايتهــم  ليكونوا 
قادرين عى العيــش اآلمن  يف املجتمع لفتاً  إىل  تنفيذ 
عى  تركز  وعالجية  تثقيفية  وأنشطة  ريادية  مبادرات 
االهتمــام  باألطفال األحداث وتقديــم الدعم النفي 

واالجتماعي واألرسي لهم .
وأوضح أن  الربامج العالجية واألنشطة  تقدم  لألطفال 
) األحداث ( بمعايري خاصة  تســاعدهم  عى معالجة 
واختصاصيني  كوادر  عى  أيدي  الســلبية  السلوكيات 
اجتماعيني ونفســيني وأرسيني مؤهلني لتقديم الدعم 

اللوجستي لهذه الفئة .
ودعا املقدم أحمد مبارك القبيي رئيس قسم مكافحة 
مديريــة  التحريات  الطفــل يف  االعتداء عى  جرائــم 
تعاون  ابوظبي  إىل  أهمية  الجنائية برشطة  واملباحث 

األرس يف توفــري الحماية لألبناء من املخاطر  وســوء 
القسم  يف تنفيذ   االستغالل واالبتزاز  مشرياً إىل جهود 
الطلبة واملرشفني   املدارس  لتوعية  أنشطة توعوية  يف 
بالتعرف عى سلوكيات  األطفال وحمايتهم  من كافة 

أشكال االعتداء والتنمر .
يتصفحها  التي  املواقع  مراقبة  برضورة  األرس  ونصح 
االنرنت   األرسة وخصوصا  األطفال عى شبكة  أفراد 
وتحديــد مواعيد للدخول إىل مواقع اإلنرنت ورضورة 
اإلنرنت،  إىل  الدخول  الهدف من  بذلك، وتحديد  االلتزام 
وتأكيد تصفح مواقع ذات جودة تربوية للتعلم الذاتي، 
له منع تصفح  تتيح  التي  بالربامــج  األمر  ودراية ويل 
مواقع معينة، ومصادقة أولياء األمور ألبنائهم صغاراً 

وكباراً ومشاركتهم املواقع التي يتصفحونها.

دبي ـ الوحدة:

التســامح  وزارة  نظمــت 
والتعايــش يف إكســبو 2020 
"شــاعرات  أمســية  دبــي 
التسامح  تناولت  التســامح" 
من خالل  اإلنســانية  والقيــم 
العربيات  للشــاعرات  إبداعات 
العربية  الــدول  مختلــف  من 
الدولية  األنشــطة  وذلك ضمن 

للمهرجان الوطني للتسامح.
التي  األمســية  ركــزت  كمــا 
املفكرين  مــن  لفيف  حرضها 
والشــعراء العرب  واملثقفــني 
واإلماراتيــني، عى دور الكلمة 
ويف  اإلنســانية  القيم  تعزيز  يف 
القلب منها التسامح والتعايش 
اإلنســاني، حيث  والتعاطــف 
 2020 إكسبو  رواد  اســتمتع 
لهــؤالء  اإلبداعــي  باإلنتــاج 
كلماتهن  تغلــف  الشــاعرات 
آلة  موسيقى عربية أصيلة عى 
العود مــع الفنان العربي عمر 
الوزارة  أطلقت  قصاص، كمــا 
برنامج الفارس الصغري لطالب 

قيم  غــرس  بهدف  املــدارس 
وقبول  والتعايش  التســامح 

اآلخر بنفوس الجميع.
عفــراء  ســعادة  وعــربت 
الصابري املديــر العام بوزارة 
عــن  والتعايــش  التســامح 
بمشــاركة هــذه  اعتزازهــا 
املبدعات  من  العربية  الكوكبة 
أنشــطة  يف  والشــاعرات 
للتســامح  الوطني  املهرجان 
وجودهن  باعتبار  والتعايش، 
يف إكســبو 2020 دبي ضمن 
إضافــة  التســامح  أنشــطة 
حقيقيــة للمهرجــان، ألنهن 
يســلطن الضوء عــى أهمية 
األدبــي والفنــي يف  اإلبــداع 
تعزيــز ثقافة التســامح عى 
املستويني املحيل والعاملي، كما 

األجيال  يدفــع  أن وجودهــن 
الجديــدة للتعــرف عى مكانة 
ذائقــة  يف  الشــاعرة  الكلمــة 

اإلنسان العربي.
بربنامــج  يتعلــق  مــا  ويف 
"الفــارس الصغــري" .. قالت 
الوطني  املهرجان  إن  الصابري 

للتســامح يف نســخته العاملية 
مبارشة  بتوجيهات  اســتطاع 
مــن معــايل الشــيخ نهيــان 
بــن مبــارك آل نهيــان وزير 
التســامح والتعايش، الوصول 
برســالته وأنشــطته إىل كافة 

العالم،  وشعوب  املجتمع  فئات 
بوصول  االهتمــام  أن  مؤكدة 
ثقافــة التســامح إىل األطفال 
وطالب املدراس من أهم أهداف 
عى  والتعايش  التسامح  وزارة 
مدار العــام وليس يف املهرجان 

فقــط، ألنهم جيل املســتقبل، 
ومن املهم أن ينشأوا عى القيم 
األصيلة التي غرسها فينا الوالد 
املؤسس املغفور له الشيخ زايد 
الله  نهيان طيب  آل  بن سلطان 

ثراه.

الشــاعرة  األمســية  وأدارت 
محمد،  الهنــوف  اإلماراتيــة 
عضــوة اتحاد كتــاب وأدباء 
اإلمــارات وعضــوة اتحــاد 
العــرب،  واألدبــاء  الكتــاب 
األديبات  أهم  مــن  تعد  والتي 
أكدت يف  اإلماراتيــات، التــي 
الرســالة  بدايــة كلمتها عى 
ويف  األدبي  لإلبداع  الســامية 
القلب منه الشعر، والذي يركز 
اإلنســانية  القيم  تعزيز  عى 
يف النفــوس بــل ويحمل تلك 

الرسالة إىل أجيال متعاقبة .
املرصية  الشــاعرة  وعــربت 
اتحاد  عضــو  الفقــي،  هبة 
اإلمــارات،  وأدبــاء  كتــاب 
وعضــو اتحاد كتــاب مرص، 
عــن اعتزازها باملشــاركة يف 
الجمع  هذا  اللقاء ووسط  هذا 
إكســبو  قلب  ويف  املبدعني  من 
يحمــل  2020 دبــي، الــذي 
العرب  عن  رائعة  رسالة  للعالم 
ودورهم  ومعارفهم  وثقافتهم 
بتنظيم  الحضــاري، مشــيدة 
وزارة التسامح والتعايش لهذه 

مهرجان  هامش  عى  األمسية 
للشــعراء  ليكون  التســامح، 
كلمتهــم إىل جانــب مختلــف 
شــاركت  كما  املجتمع.  فئات 
العراقية  الشــاعرة  بالجلســة 
اتحاد  عضو  املوسوي،  ساجدة 
اتحاد  العــرب، وعضو  الكتاب 
اإلمارات،  يف  واألدبــاء  الكتاب 
والروائية  الشاعرة  كما تحدثت 
عن  حسن  منهال  الســودانية 
التي  األمســيات  هــذه  أهمية 
تحمــل إىل جانب اإلبداع األدبي 
اإلنسانية  والقيم  اللغة،  وفون 
تقدم  يف  األهم  العامل  تعد  التي 
الحضارات،  وازدهــار  األمــم 
اإلمــارات  بدولــة  مشــيدة 
ثقافــة  لتعزيــز  وجهودهــا 
واالخوة  والتعايش  التســامح 

اإلنسانية عربيا وعامليا.
إلقــاء  األمســية  وضمــت 
قصائدهن،  ألشــهر  الشاعرات 
القيــم  والتــي ركــزت عــى 
الراقية،  واملشــاعر  اإلنسانية 
إعجــاب كبــري مــن  وســط 

الحضور.
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جمارك دبي تطلق برنامج 
»الِجمرق 2 «

ال�شارقة ـ وام:

اســتعرضت هيئة الشــارقة للتعليــم الخاص 
بعنوان "معاً نحو  خالل جلسة نظمتها مؤخرا 
مدى  الخمســني" بحضور 33 ُمشــاركاً عى 
التعليم  التحديات والفرص ملنظومة  يومني أهم 
الخاص يف إمارة الشارقة ومواءمة اسراتيجية 
الهيئــة مع اســراتيجية اإلمــارات للخدمات 
وثيقة  األداء مع  مؤرشات  ومواءمة  الحكومية 

عام الخمسني.
أدار الجلسة رشكة "أسدام" ملراجعة اسراتيجية 
الهيئة بغرض استرشاف الفرص واألدوات التي 
التعليم  منظومة  وتحســني  تطوير  شأنها  من 
يف إمارة الشــارقة حيث تم استعراض التجربة 
التحديات  أبرز  ومراجعة  اإلمــارة  يف  التعليمية 
منجزاتها  عــى  واالطــالع  واجهتهــا  التــي 
الوقت  يف  التعليمي  الواقع  وقراءة  ومكتسباتها 
الحــارض ومعرفة مــدى مواكبتهــا لتطلعات 
التي  الدولة  السراتيجيات  واستجابتها  اإلمارة 
تتطلع إىل توفري بيئة تعليمية نموذجية ُتســهم 

التعليم وتعزيز مخرجاته. يف تطوير أدوات 
محدثة  الدكتــورة  ســعادة  الجلســة  حــرض 
الخاص  للتعليم  الشارقة  هيئة  رئيس  الهاشمي 
الهيئة إىل جانب  وسعادة عيل الحوســني مدير 
نخبة من موظفي الهيئة والخرباء واألكاديميني 
رئيس  ونائب  ورئيس  والرشكاء االسراتيجيني 

مجلس مديري املدارس يف إمارة الشارقة.
أن  الهاشمي  محدثة  الدكتورة  ســعادة  وأكدت 
للمنظومة  شاملة  مراجعة  إىل  تهدف  الجلســة 
للوقوف عى فرص  الشارقة  إمارة  يف  التعليمية 
مواطن  عن  ُوجدت- والبحــث  التحســني -إن 
القوة بغرض تعزيزها والبناء عليها مستفيدين 

من الخربات املُراكمة التي اكتسبتها الهيئة عى 
مدى ثالث ســنوات وتكللت بتحقيق الكثري من 
الجهود  من  مزيد  بذل  يســتدعي  ما  اإلنجازات 
للحفاظ عى املكتســبات والعمــل عى تحقيق 
التعليمية  األدوات  تطويــر  خــالل  مــن  املزيد 
الربوية  والنمــاذج  التجارب  من  باالســتفادة 

املتميزة واملتعددة حول العالم.
وأضافــت أن الهيئة تســعى عى الــدوام نحو 
من  واإلبداعي  االبتــكاري  العمل  عنرص  تفعيل 
املنظومة  الفرصــة لجميع أطراف  إتاحة  خالل 
التعليميــة وإبداء الرأي أو املقــرح أو املبادرة 
التــي قــد تســهم يف تعزيــز األداء وتطويــر 
قادرة عى  تعليمية  املنهج وتحقيق مخرجــات 

املساهمة يف ترسيع وترية النمو واالزدهار الذي 
الدولة من خالل رفد األسواق بخريجني  تعيشه 

متميزين وذوي كفاءة ومهارات عالية.
تنظيم  إن  الحوسني  قال سعادة عيل  من جانبه 
الربوية  التجربة  الدورية ومراجعة  الجلســات 
الهيئة  بشــكل مســتمر يأتي يف إطار جهــود 
وتحقيق  التعليمي  املجتمــع  تمكني  إىل  الرامية 
مخرجات طموحة تنســجم مــع مكانة إمارة 
الشــارقة وتاريخها التعليمي عرب االستمرارية 
يف رفــع جودة التعليــم والركيز عى كل فئات 
التعليم وتأسيســها تأسيســاً قوياً يستمر مع 
تقدمها يف حياتها الدراســية وصوالً إىل التخرج 

بقدرات ومهارات عالية.

اإطالق برنامج ماج�شتير »القيادة في التعليم 
العالي« بجامعة ال�شارقة

»ال�شارقة للتعليم الخا�ش« ُتناق�ش مواءمة ا�شتراتيجيتها وموؤ�شرات 
اأدائها مع وثيقة عام الخم�شين

يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة
األحد ٢١ نوفمرب ٢٠٢١ ــ العدد ١٤٩٠٠  اأخبار الوطن

المهرجان الوطني للت�شامح يطلق اأم�شية »�شاعرات الت�شامح« في اإك�شبو 2020 دبي

�شرطة اأبوظبي تدعو الأ�شر لتوفير البيئة الآمنة لالأطفال 

دبي ـ وام:
أطلقــت جمارك دبي وبالتعــاون مع إذاعة 
التابعة ملركز حمدان بن محمد إلحياء  األوىل 
برنامج "الِجمرق"  من  الجزء الثاني  الراث 
الـ50  الوطنــي  اليوم  دعمــاً الحتفــاالت 
واليوبيل الذهبي للدولة واســتكماالً للنجاح 
الربنامج يف نســخته األوىل و  الذي حققــه 
الذي ُيذاع عــى إذاعة األوىل باللهجة املحلية 
كل يوم أحد. تم تســجيل الربنامج وإعداده 
األوىل،يقدمه خليل  إذاعة  استديو هات  داخل 
صقر بن غريب مدير إدارة االتصال املؤسي 
أيضا  الربنامج  إذاعة  دبي ، وستتم  بجمارك 
عرب إذاعة دبــي للقرآن الكريم التابعة ملركز 

حمدان بن محمد إلحياء الراث.
يأتــي إطالق الجــزء الثاني مــن الربنامج 
لتعريــف الجمهــور بجهود جمــارك دبي، 
ومهماتها االســراتيجية يف تعزيز مســرية 
التطور  يف  واملســاهمة  االقتصادية  التنمية 
الشامل بإمارة دبي ودولة اإلمارات عموماً، 
مع الركيز عــى جهودها يف خدمة املجتمع 

وحماية التجارة املرشوعة عاملياً.

اللجن��ة العليا للأخ��وة الإن�س��انية : يتعين على 
الب�سرية ا�ستخدام قوتها لتعزيز ال�سلم

دبي ـ وام:
العام  املستشار محمد عبدالسالم، األمني  حث 
العليا لألخوة اإلنســانية، البرش عى  للجنــة 
اســتخدام قوتهم ومهاراتهم لبناء الســالم، 

وليس إلشعال الحروب.
دويل  منتدى  عبدالســالم - يف  املستشار  وقال 
الجنــاح اإليطايل بمعرض إكســبو  أقيــم يف 
2020 دبي، بمناســبة اليوم الدويل للتسامح 
يويل  العالم  األرواح" - إن  تحت عنوان "تآلف 
يوليه  مما  أكرب  اهتماما  والذخائر  األســلحة 
للتعايش واألخوة .. لقد اســتخدم البرش عى 
للرويج  التاريــخ مهاراتهــم ومعرفتهم  مر 
بداًل  لنا  ينبغــي  واالنقســامات، أال  للحروب 
من ذلك أن نســتخدم قدراتنا ومهاراتنا لبناء 
السالم وخلق املجتمعات ذات األسس املتينة؟.

احتفالً باليوم العالمي للطفل

»�سحة دبي« 
ت�ستخدم تقنية 
متطورة لعلج 

التهابات المفا�سل

دبي ـ وام:

بمستشفى  ممثلة  بدبي  الصحة  هيئة  بدأت 
دبي باستخدام تقنية متطورة لعالج التهاب 
املفاصل املزمــن من خالل الحقن املوضعي 
ملادة »اليوترييوم 90« املشع داخل املفصل 
صحية  مؤسسة  أول  الهيئة  لتكون  املصاب 
عى مستوى الدولة ومنطقة الخليج العربي 
املتطــورة كبديل  التقنية  تســتخدم هــذه 
للجراحات املتقدمة لعالج التهابات املفاصل 

املزمنة.

أول  دبي يف عالج  أطباء مستشــفى  ونجح 
بمركز  املتطورة  التقنية  بهذه  حالة مرضية 
دبي للطب النووي والتصوير الجزيئي تحت 
إرشاف الدكتورة بتول البلويش رئيسة قسم 
عمرو  الدكتور  وبمشــاركة  النووي  الطب 
النووي، والدكتور  الطب  أخصائي  الحناوي 
األمراض  أخصائــي  املنعــم  عبــد  أحمــد 
مفصل  حقن  عملية  تم  حيث  الروماتيزمية 
بمــادة »اليوتريوم 90«  املصــاب  الركبة 
أي  دون  التــام  بالنجــاح  وتكللت  املشــع 

مضاعفات جانبية.

اإلجراء  بســهولة  الحديثة  التقنية  وتتميز 
ونتائجها الفعالة، وندرة األعراض الجانبية 
.. كمــا تتم كعالج خارجي يف قســم الطب 
النــووي دون الحاجــة اىل إجــراء جراحة 
للمفصــل أو التنويــم يف املستشــفى مــا 
التحسن الرسيع لشكوى املريض  يساهم يف 
وتقليل  املفاصل  وآالم  االلتهابات  وتخفيف 
التكلفة  وخفــض  املريــض  شــفاء  زمن 
العالجيــة وترسيــع دوران الرسير الطبي 
املثى  االســتفادة  املستشــفى، وتحقيق  يف 

للمرىض من األرّسة.
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 ¿CG πÑb ∫hC’G ΩÉ≤ŸG ‘ É¡H õàYCG »àdG »àdhO

.z…ƒ«°SB’G OÉ–Ód É°ù«FQ ¿ƒcCG

 »Hô©dG OÉ–’G ¢ù«FQ »©dÉ°†dG ¢ù«b ∞°ûch

 ádƒ£Ñ∏d ¢ùfƒJ áaÉ°†à°SG øY ¬°ùØf âbƒdG ‘

 ôjGÈa ‘ á©HÉ°ùdG É¡àî°ùf ‘ »ÑLô∏d á«Hô©dG

 áî°ùædG ¿ƒµJ ¿CÉH ¬MƒªW øY GÈ©e ,πÑ≤ŸG

 { :∫Ébh ,á«Hô©dG ä’ƒ£ÑdG iƒà°ùe ≈∏Y ÈcC’G

 »°ùfƒàdGh »Hô©dG øjOÉ–’G ÚH äGOGó©à°S’G

 ádƒ£ÑdG áaÉ°†à°S’ Ö«JÎ∏d øjô¡°T òæe äCGóH

 áî°ùædG  ¿ƒµJ  ¿CG  ™eõŸGh  πÑ≤ŸG  ôjGÈa  ‘

 ¿C’ §£îfh äGQÉeE’G Öîàæe ácQÉ°ûÃ ÈcC’G

 É¡«a ácQÉ°ûŸG á«Hô©dG äÉÑîàæŸG OóY ™ØJôj

 Éeó©H  äGó«°S  6h  ,∫ÉLQ  äÉÑîàæe  10  ¤EG

 äGó«°ù∏d  á©HQCGh  ∫ÉLô∏d  á«fÉªK  ÉgOóY  ¿Éc

 É¡àaÉ°†à°SG »àdG IÒNC’G á«Hô©dG ádƒ£ÑdG ‘

.zájöüŸG ájQóæµ°SE’G áæjóe

 OÉ–’G IQGOEG ¢ù∏› Oƒ¡L ¿CG »©dÉ°†dG ÈàYGh

 IhÓY ¬à°SÉFôH ±öûj …òdGh ‹É◊G …ƒ«°SB’G

 ∑ôJ ≈∏Y õµJôJ »Hô©dG OÉ–Ód ¬à°SÉFQ ≈∏Y

 á°VÉjQ á°†¡fh ôjƒ£J ‘ º¡°ùJ IÒÑc áª°üH

 »Hô©dGh  …QÉ≤dG  øjó«©°üdG  ≈∏Y  »ÑLôdG

 ôNCG ‘ äóLGƒJ á«ÑŸhCG á°VÉjQ É¡fCGh á°UÉN

 ƒ«cƒWh  hÒfÉL  …O  ƒjôH  Úà«ÑŸhCG  ÚJQhO

 çQEG ∑ôJ É¡fCÉ°T øe á«dÉ◊G Oƒ¡÷G ¿CG GócDƒe

 øjó«©°üdG ≈∏Y »ÑLôdG á°VÉjQ ≈∏Y »HÉéjEG

.»Hô©dG h …QÉ≤dG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ‘ÎëŸ  á«ŸÉ©dG  »ÑXƒHCG  ádƒ£H  âdó°SCG  

 É¡àî°ùf  äÉ«dÉ©a  ≈∏Y  QÉà°ùdG  ƒ°ùà«Lƒ÷G

 ƒ°ùà«Lƒé∏d äGQÉeE’G OÉ–G É¡ª¶f »àdG ,13`dG

 ,Èªaƒf  19 ¤EG  14 ÚH  IóàªŸG  IÎØdG  ∫ÓN

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe áÁôc ájÉYôH

 óFÉ≤dG ÖFÉf »ÑXƒHCG ó¡Y ‹h ¿É«¡f ∫BG ójGR øH

 áª°UÉY{ QÉ©°T â– ,áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G

 k’Gõf  12 »eÉàÿG  Ωƒ«dG  ó¡°T  å«M ,z∫É£HC’G

 øe ¿RƒdG äÉÄa ∞∏àfl øe ÚaÎëª∏d kÉ«FÉ¡f

 Oƒ°SC’G / »æÑdGh ,∫ÉLô∏d Oƒ°SC’G ΩGõ◊G á∏ªM

.äGó«°ù∏d

 øe kÉÑY’ 24 »eÉàÿG Ωƒ«dG ä’Gõf ‘ ∑QÉ°Th

 GóædƒHh ÚàæLQC’Gh πjRGÈdG â∏ª°T ,∫hO ™°ùJ

 É«dGÎ°SCGh ’ƒ¨fCGh É«dÉ£jEGh É«LQƒLh èjhÔdGh

 äÉÄa ™Ñ°S ≈∏Y ä’GõædG âYqRƒJ å«M ,Góædƒgh

 äÉÄa ¢ùªNh Oƒ°SC’G ΩGõ◊G á∏ªM øe ∫ÉLô∏d

.Oƒ°SC’G /»æÑdG ΩGõ◊G á∏ªM øe äGó«°ù∏d

 øqµ“  ,»eÉàÿG  Ωƒ«∏d  á«FÉ¡ædG  ä’GõædG  ‘h

 ‘ º¡FÉª°SCG Ò£°ùJ øe πjRGÈdG äÉª‚h Ωƒ‚

 ¬∏°†ØH Ghó°üM õq«‡ mAGOCÉH óéŸGh õ«ªàdG äÓé°S

 πëàd ,á«ÑgP 11 ó«°UôH äÉ«ÑgòdG øe mOóY ÈcCG

.IóMGh á«ÑgP ó«°UôH kÉ«fÉK ÚàæLQC’G

 ádƒ£H øe 13 `dG áî°ùæ∏d »eÉàÿG Ωƒ«dG ó¡°Th

 kGQƒ°†M ƒ°ùà«Lƒ÷G ‘ÎëŸ á«ŸÉ©dG »ÑXƒHCG

 º«gGôHEG øH Ú°ùM ‹É©e ¬eqó≤J iƒà°ùŸG ™«aQ

 IOÉ©°Sh  ,º«∏©àdGh  á«HÎdG  ôjRh  …OÉª◊G

 »JGQÉeE’G øjOÉ–’G ¢ù«FQ »ª°TÉ¡dG º©æŸGóÑY

 ‹hódG  OÉ–’G  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  …ƒ«°SB’Gh

 ÖFÉf …ôgÉ¶dG ⁄É°S óªfi IOÉ©°Sh ,ƒ°ùà«Lƒé∏d

 ,ƒ°ùà«Lƒé∏d äGQÉeE’G OÉ–G IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ

 ôªMC’G ∫Ó¡dG õcôe ôjóe ,…ójƒ°ùdG ⁄É°S IOÉ©°Sh

 ¢ù«FQ …ó©°ùdG Üƒ≤©jh ,»ÑXƒHCG ‘ »JGQÉeE’G

 ôjóe  áLÉÿG  ËQh  ,á«°VÉjôdG  »ÑXƒHCG  äGƒæb

 ,»JGQÉeE’G  ôªMC’G  ∫Ó¡dG  áÄ«g  iód  ≥jƒ°ùàdG

.∫É¨«°S øØ«à°S Ò¡°ûdG »µjôeC’G ºéædGh

 èjƒààH  º«∏©àdGh  á«HÎdG  ôjRh  ‹É©e  ΩÉbh

 QÉÑµdG áÄØd Oƒ°SC’G ΩGõ◊G äÉ°ùaÉæÃ øjõFÉØdG

 ,äGó«°ùdG øe Oƒ°SC’G/»æÑdG ΩGõ◊Gh ∫ÉLôdG øe

 IôgÉ¶J ‘ IÒãŸG äÉ°ùaÉæŸG øe ΩÉjCG 6 ó©H

 ƒ°ùà«Lƒ÷G á°VÉjQ iƒà°ùe ≈∏Y ºî°VC’G Èà©J

 øjõFÉØdG èjƒàJ ‘ ¬«dÉ©Ÿ º°†fGh ,⁄É©dG ‘

 ⁄É°Sh  ,»ª°TÉ¡dG  º©æŸGóÑY  IOÉ©°S  øe  πc

 ´höûŸG{  äGOÉ¡°T  Ωqób  …òdG  …ójƒ°ùdG

 øØ«à°S »µjôeC’G  ºéædGh ,øjõFÉØ∏d zÊÉ°ùfE’G

 »ÑXƒHCG äGƒæb ¢ù«FQ …ó©°ùdG Üƒ≤©jh ,∫É¨«°S

.á«°VÉjôdG

 ¢ù«FQ  ,»ª°TÉ¡dG  º©æŸGóÑY  IOÉ©°S  ∫Ébh

 ∫hC’G  ÖFÉædG  ,»JGQÉeE’Gh  …ƒ«°SB’G  øjOÉ–’G

 ¬ qLƒàf  :ƒ°ùà«Lƒé∏d  ‹hódG  OÉ–’G  ¢ù«Fôd

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd ¿Éaô©dGh ôµ°ûdG πjõéH

 ÖFÉf »ÑXƒHCG ó¡Y ‹h ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi

 ádƒ£ÑdG  »YGQ  áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG

 ÒÑµdG  º¡ªYO  ≈∏Y  Ió«°TôdG  ÉæàdhO  IOÉ«≤dh

 πc  ¬«∏Y  Éæ«æH  …òdGh  ,ƒ°ùà«Lƒ÷G  á°VÉjôd

 RôHC’G áª°UÉ©dG »ÑXƒHCG âJÉH ≈àM ,ÉæJÉMÉ‚

.⁄É©dG ‘ ƒ°ùà«Lƒ÷G á°VÉjôd

 øe IójóL ìÉ‚ á°üb »ÑXƒHCG ähQ ó≤d : ±É°VCGh

 áböûe káëØ°U âeóbh ,´GóHE’Gh õq«ªàdG ¢ü°üb

 …òdG ÒÑµdG ìÉéædG ∫ÓN øe Qƒf øe m±hôëH

 IÒÑµdG äÉcQÉ°ûŸÉH πqãªàŸGh ádƒ£ÑdG ¬à∏ qé°S

.⁄É©dG äGQÉb ∞∏àfl øe ΩƒéædG RôHC’

 Åæ¡f ,13 `dG áî°ùædG ΩÉàN ™e :»ª°TÉ¡dG ∫Ébh

 øe  ádhódG  äÉæHh  AÉæHCG  øe  ∫É£HC’G  Éæ«ÑY’

 ±qöûŸG  AGOC’G  ≈∏Y áeõMC’Gh  QÉªYC’G  ∞∏àfl

 ´höûe ìÉéæH Éæà≤K Rõ©j …òdGh ,√ƒeób …òdG

 kÉeÉY Éæ«ÑY’ AGOCG Qqƒ£àj PEG ,äGQÉeE’G ƒ°ùà«LƒL

 øjQOÉb  GƒJÉH  ≈àM  ®ƒë∏e  mπµ°ûH  ΩÉY  ó©H

 øY RƒØdG  ≥«≤–h ΩƒéædG  ™ŸCG  á¡LGƒe  ≈∏Y

 á∏Ñ≤ŸG ï°ùædG ‘ ™∏£àfh .. ¥É≤ëà°SGh IQGóL

 ‹É©dG iƒà°ùŸG Gò¡d ÉædÉ£HCG á∏°UGƒŸ ádƒ£Ñ∏d

 äÉÄa πc ‘ èjƒààdG á°üæe ¤EG ∫ƒ°UƒdGh AGOCÓd

.áeõMC’G

 º«¶æJ  óYƒe  øY  ∞°ûµdÉH  »ª°TÉ¡dG  ºààNGh

 á«ŸÉ©dG  »ÑXƒHCG  ádƒ£Ñd  14  `dG  áî°ùædG

 Éfó p© o°S :∫Ébh ,πÑ≤ŸG ΩÉ©dG ƒ°ùà«Lƒ÷G ‘ÎëŸ

 Ωƒ‚ øe ójó©dG  IOƒ©H ΩÉ©dG  Gòg áî°ùf ‘

 øjòdG ⁄É©dG AÉëfCG ∞∏àfl øe áÑ©∏dG äÉª‚h

 ∫ÓN  á©°SGh  ájÒgÉªL  kIóYÉb  º¡°ùØfC’  GƒæH

 ádƒ£Ñ∏d á«°VÉŸG ï°ùædG ‘ Iõq«ªŸG º¡JÉcQÉ°ûe

 Qƒ¡X ƒg ÌcCG Éfó©°SCG Ée øµdh ,ÒÑc Ö°ùµe Gògh

 ∫hCG  Gƒ∏é°S øjòdG Oó÷G ΩƒéædG øe ÒÑc OóY

.. »ÑXƒHCG ‘ º¡d …ƒb mQƒ¡X

 áª°UÉ©dG ¤EG kGOó› ⁄É©dG Ωƒ‚ IOƒ©d ™∏£àfh

 `dG áî°ùædG ‘ ácQÉ°ûª∏d πÑ≤ŸG ΩÉ©dG »ÑXƒHCG

 Èªaƒf 19 ¤EG 10 øe IÎØdG ∫ÓN ,ádƒ£Ñ∏d 14

 13  `dG  áî°ùædG  äÉ°ùaÉæe  ΩÉàN  ™eh  .2022

 ,ƒ°ùà«Lƒ÷G ‘ÎëŸ á«ŸÉ©dG »ÑXƒHCG ádƒ£Ñd

 ó«°UôH ádƒ£ÑdG èFÉàf IóMƒdG …OÉf ƒÑY’ Qqó°üJ

 RÉ‚EG  ‘  kGRƒa  87  Ú≤≤fi  á£≤f  94,000

 { º«J ±EG »L{ á«ÁOÉcCG ƒÑY’ πMh ,»îjQÉJ

 ,kGRƒa 65 Ú≤≤fi á£≤f 76,320 ó«°UôH kÉ«fÉK

 zÜhôL hófÉeƒc{ á«ÁOÉcCG ƒÑY’ π°üM Éª«a

 71,280 ó«°UôH  ådÉãdG  õcôŸG  ≈∏Y á«JGQÉeE’G

.kGRƒa 59 Ú≤≤fi á£≤f

 ‘ πjRGÈdG  ƒÑY’  qπM  ,∫hódG  äÉØ«æ°üJ  ‘h

 306h  á£≤f  34,1760  ó«°UôH  ¤hC’G  áÑJôŸG

 ≈∏Y Iô£«°ùdG øe äGQÉeE’G Ωƒ‚ øqµ“ Éª«a ,Rƒa

 ¿ƒµ«d ,kGRƒa 88 h 10,8560 ó«°UôH ÊÉãdG õcôŸG

 ó«°UôH ¢ShôdG ÚÑYÓdG Ö«°üf øe ådÉãdG õcôŸG

.kGRƒa 71h á£≤f 70,320

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ƒ°ùà«Lƒé∏d äGQÉeE’G OÉ–G øe πc ø∏YCG 

 á«bÉØJG ™«bƒJ øY º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRhh

 Öàc  á∏°ù∏°S  êGQOE’  á«é«JGÎ°SG  ácGöT

 ∫ÉØWCÓd  á°ü°üîŸG  zäGQÉeE’G  ø°üM{

 í«à oJ  Iƒ£N  ‘  ,»°SQóŸG  è¡æŸG  ‘

 áaÉ≤K ≈∏Y ±qô©àdG á°Uôa ¢SQGóŸG áÑ∏£d

 mçGóMCG  ÈY Égó«dÉ≤Jh É¡JGOÉYh äGQÉeE’G

.ƒ°ùà«Lƒ÷G á°VÉjôH §ÑJôJ á≤q«°T

 »ª«©ædG »∏Y IOÉ©°S øe πc á«bÉØJ’G ™bh

 ,»ª«∏©àdG öûæ∏d IóëàŸG iód ΩÉ©dG ôjóŸG

 OÉ–Ód ÊƒfÉ≤dG QÉ°ûà°ùŸG …ôª°ûdG IQƒfh

 Ú°ùM ‹É©e Qƒ°†ëH ,á∏°ù∏°ùdG áØdDƒeh

 ,º«∏©àdGh á«HÎdG ôjRh …OÉª◊G º«gGôHEG øH

 ¢ù«FQ ÖFÉf ,…ôgÉ¶dG ⁄É°S óªfi IOÉ©°Sh

 ¿É£∏°Sh  ,ƒ°ùà«Lƒé∏d  äGQÉeE’G  OÉ–G

 IóëàŸG  iód  …ò«ØæàdG  ôjóŸG  »“É◊G

 äÉ°ùaÉæe  ¢ûeÉg  ≈∏Y  ∂dPh  ,öûæ∏d

 á«ŸÉ©dG »ÑXƒHCG ádƒ£H øe 13 `dG áî°ùædG

 âªààNG  »àdG  ,ƒ°ùà«Lƒ÷G  ‘ÎëŸ

 ‘ ÉæjQCG ƒ°ùà«LƒL ‘ Ωƒ«dG É¡JÉ«dÉ©a

.»ÑXƒHCG ‘ á«°VÉjôdG ójGR áæjóe

 ø°üM{ á∏°ù∏°S êGQOEG ≈∏Y á«bÉØJ’G ¢üæJ

 OÉ–’G É¡≤∏WCG »àdG ,IQƒ°üŸG zäGQÉeE’G

 á«°SGQódG  ∫ƒ°üØdG  ‘ ,»°VÉŸG  ƒjÉe ‘

 ‘  ,Égó«dÉ≤Jh  äGQÉeE’G  áaÉ≤K  º«∏©àd

 ‘ Éª«°S ’ ,á q°UÉN á«ªgCÉH º°ùàJ IQOÉÑe

 áª°UÉ©dG  É¡àØ°üH  »ÑXƒHCG  áfÉµe  Aƒ°V

 ójGõàdGh  ,ƒ°ùà«Lƒ÷G  á°VÉjôd  á«ŸÉ©dG

 √ò¡H  ΩÉªàg’G  äÉjƒà°ùe  ‘  ´QÉ°ùàŸG

.Ú«JGQÉeE’G •É°ShCG ‘ á°VÉjôdG

 ∫hCG  ƒ°ùà«Lƒé∏d  äGQÉeE’G  OÉ–G  Èà©jh

 IQGRh ™e ¿hÉ©àJ ádhódG ‘ á«°VÉjQ á¡L

 ‘ á«ª∏Y IOÉe êGQOEG ‘ º«∏©àdGh á«HÎdG

.»°SGQódG êÉ¡æŸG

 äÉ«°üî°T  çÓK  á∏MQ  á∏°ù∏°ùdG  …hôJh

 ∞«°S{ ,ƒ°ùà«LƒL ≥jôa πqµ°ûJ á«fƒJôc

 ™Ñ°ùdG  äGQÉeE’G  ÈY  ,zóªMh  á°üMh

 áãjó◊Gh  á«îjQÉàdG  ™bGƒŸG  ±É°ûµà°S’

.á«∏ëŸG áaÉ≤ãdG ≈∏Y Öãc øY ´ÓW’Gh

 ∫ƒM á∏°ù∏°ùdG ‘ ∫hC’G ÜÉàµdG Qƒëªàjh

 ;íeÉ°ùàdG Ωƒ¡Øe Rõ© oj …òdG ,»ÑXƒHCG ø°üM

 ,õ«ªàdG á«ªgCG ≈∏Y »HO ø°üM õcô oj Éªæ«H

 IQhöV ≈∏Y Aƒ°†dG ábQÉ°ûdG ø°üM §∏°ù ojh

 áª«b ≈∏Y ¿ÉªéY ø°üM ócDƒjh ,ΩGÎM’G

 ¥ó°üdG  ÇOÉÑe  ∫ÉØWC’G  º∏©àjh  ,±öûdG

 ø°üM ‘ A’ƒdGh ,øjƒ«≤dG ΩCG ø°üM ‘

 º«b  ≈∏Y  ¿ƒaô©àj  Éªæ«H  ,áª«ÿG  ¢SCGQ

 ÜÉàc òNCÉjh ,IÒéØdG ø°üM ‘ áYÉé°ûdG

 IôjõL ¤EG ádƒL ‘ AGqô o≤dG ΩÓ°ùdG ø°üM

 IQÉæe  ¿ƒ°Vô©à°ùj  å«M  ,≈°Sƒe  ƒHCG

 ïjQÉJ ‘ ó«¡°T ∫hCGh iÈµdG ÖæW IôjõL

.äGQÉeE’G

 ΩÉ©dG ôjóŸG »ª«©ædG »∏Y IOÉ©°S ∫Ébh

 Èà©J  :»ª«∏©àdG  öûæ∏d  IóëàŸG  iód

 äÉYƒÑ£ŸG  øe  äGQÉeE’G  ø°üM  á∏°ù∏°S

 áÑ∏W »Yh õjõ©J ‘ ºgÉ°ùJ »àdG Iõ«ªàŸG

 É¡ª«bh  ƒ°ùà«Lƒ÷G  á°VÉjôH  ¢SQGóŸG

 á∏°ù∏°ùdG áØdDƒe ™e ÉæãMÉÑJ óbh ,á∏«ÑædG

 π°†aC’G á«dB’G ójó– ∫ƒM …ôª°ûdG IQƒf

 ÉfóLhh  ,»°SGQódG  êÉ¡æŸG  ‘  É¡LGQOE’

 á°VÉjôdG √òg ÚH äÉcÎ°ûŸG øe ójó©dG

 á«HÉéjE’G ÖfGƒ÷G ºgCG øe π©dh ,á«HÎdGh

 ‘  øªµJ  ƒ°ùà«Lƒ÷G  á°VÉjQ  á°SQÉªŸ

 ¢ùµ©æà°S »àdGh ΩÉ¶ædÉH ó«≤àdGh •ÉÑ°†f’G

.ΩGƒYC’G Qhôe ™e áÑ∏£dG á«°üî°T ≈∏Y

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 IôFGóH  »°VÉjôdG  º«µëàdG  õcôe  º¶f  

 ¿Gƒæ©H á«°VGÎaG Ihóf ,»ÑXƒHCG ‘ AÉ°†≤dG

 ƒ«cƒW ‘ á«ÑŸhC’G ÜÉ©dC’G IQhO π«∏–{

 ±ó¡H ,zá°VÉjôdG ¿ƒfÉb Qƒ¶æe øe 2020

 õjõ©J äÉ«dBG  ∫ƒM iDhôdGh  QÉµaC’G  ∫OÉÑJ

 á£°ûfC’G  º«¶æJh  ºYO  ‘  ¿ƒfÉ≤dG  QhO

 äÉ¡«LƒJ ò«ØæJ QÉWEG ‘ ∂dPh ,á«°VÉjôdG

 ,¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  Qƒ°üæe  ï«°ûdG  ƒª°S

 ¿hDƒ°T ôjRh ,AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf

 ï«°SÎH  ,AÉ°†≤dG  IôFGO  ¢ù«FQ  ,á°SÉFôdG

 øª°†J  »àdG  á∏eÉ°ûdG  á«fƒfÉ≤dG  áaô©ŸG

 áKóëà°ùŸG á«FÉ°†≤dG ä’É◊G ™e πeÉ©àdG

.äÉYRÉæŸG ¢†Ød ¿RGƒàe è¡f ¤EG π°UƒàdGh

 ÈY ó© oH øY äó≤Y »àdG IhóædG âdhÉæJh

 áÑîf  ácQÉ°ûÃ  ,»FôŸG  ∫É°üJ’G  á«æ≤J

 º«µëàdG  ‘  Ú°ü°üîàŸGh  AGÈÿG  øe

 ,‹hódGh »∏ëŸG Újƒà°ùŸG ≈∏Y »°VÉjôdG

 â∏ª°T ,äÉYƒ°VƒŸG øe áYƒæàe áYƒª›

 áëaÉµŸ áKóëà°ùŸG äÉ«dB’Gh äGAGôLE’G

 ,OÉ«ÑŸhC’G  ‘  á«°VÉjôdG  äÉ£°ûæŸG

 á£°ûæŸG  á«LƒdƒæµàdG  äGó©ŸG  ÒKCÉJh

 á«fƒfÉ≤dG QÉK’G øY Ó°†a ,äÉ°ùaÉæŸG ‘

 É¡JÉ«YGóJh ÉfhQƒc áëFÉL ≈∏Y áÑJÎŸG

.á«ÑŸhC’G ÜÉ©dC’G ≈∏Y

 á«eÉëŸG ,á«°VGÎa’G IhóædG äÉ«dÉ©a QGOCGh

 åMÉH ,¿hÒ°S Éµ«fhÒa …ƒ∏c á«fÉ£jÈdG

 IôFGO  π«cƒd  »æØdG  ÖàµŸÉH  ÊƒfÉb

 ÒÑc πYÉØJh Qƒ°†M §°Sh ∂dPh ,AÉ°†≤dG

.ádhO 30 ¿ƒ∏ãÁ ¢UÉî°TCG 910 ƒëæd

 ó«éŸGóÑY  QƒàcódG  QÉ°ûà°ùŸG  çó–h

 IQGOEÉH  »æØdG  ÖàµŸG  ¢ù«FQ  ,Oƒªfi

 ‘  AÉ°†≤dG  IôFGóH  »FÉ°†≤dG  ¢û«àØàdG

 IôFGO  ÚH  ºFÉ≤dG  ¿hÉ©àdG  øY  ,»ÑXƒHCG

 »°VÉjôdG  º«µëàdG  áªµfih  AÉ°†≤dG

 ó¡°T  …òdGh  ,2012  ΩÉY  òæe  z¢SÉc{

 ,»ÑXƒHCG ‘ »°VÉjôdG º«µëàdG õcôe AÉ°ûfEG

 ,á«°VÉjôdG äÉYRÉæŸG ¢†a ‘ √QhO ¤ƒà«d

 äÉ«dÉ©ØdG  øe  ójó©dG  º«¶æJ  øY  Ó°†a

 á«dhódG äÉ¡÷G ™e ¿hÉ©àdÉH á°ü°üîàŸG

 ™e ,º«µëàdG áaÉ≤K öûf õjõ©àd á«æ©ŸG

 ÚeÉëŸGh ÚªµëŸG π«gCÉJ èeGôH ò«ØæJ

.Ú°ü°üîàŸG

 õcôe QhO õjõ©àd á∏eÉµàe á£N OƒLh ócCGh

 óªà©ŸG õcôŸG ¿ƒµ«d »°VÉjôdG º«µëàdG

 §°ShC’G ¥öûdGh á«Hô©dG á≤£æŸG ¥É£f ‘

 πX ‘ Éª«°S’h ,º«µëàdG äGAGôLEG PÉîJ’

 ó≤©d  IôaGƒàŸG  äÉfÉµeE’Gh  äÓ«¡°ùàdG

 ™e  πª©dG  ¤EG  Éàa’  ,´Éªà°S’G  äÉ°ù∏L

 á¨∏dG  ¿ƒµàd  á°üàîŸG  á«dhódG  äÉ¡÷G

 ∫É› ‘ Ióªà©ŸG äÉ¨∏dG ióMEG á«Hô©dG

 á≤Ñ£ŸG íFGƒ∏dG  ≥ah »°VÉjôdG  º«µëàdG

.z¢SÉc{ ‘

 ∫hDƒ°ùe  ∫OÉY  hôªY  ∫hÉæJ  ,¬ÑfÉL  øeh

 á«æWƒdG  ádÉcƒdG  ‘  á«æØdG  ¿hDƒ°ûdG

 áãjó◊G  äGAGôLE’G  ,äÉ£°ûæŸG  áëaÉµŸ

 ∫ÓN äÉ£°ûæŸG ¢üëØd É¡≤«Ñ£J ” »àdG

 øe  ,ƒ«cƒW  ‘  á«ÑŸhC’G  ÜÉ©dC’G  IQhO

 äÉ°UƒëØdG IQGOEG ΩÉ¶f ≈∏Y OÉªàY’G ∫ÓN

 ójóëàd Qƒ£àe ≥«Ñ£J ΩGóîà°SGh ,»bQhÓdG

 øe á«ÑŸhC’G ájô≤dG ‘ Ú«°VÉjôdG ™bƒe

 äÉ≤HÉ°ùŸG QÉWEG êQÉN ¢üëØdG AGôLEG πLCG

 áæ÷ 200 øe ÌcCG ™e π°UGƒàdG π«¡°ùJh

 ,⁄É©dG  iƒà°ùe  ≈∏Y  á«æWh  á«ÑŸhCG

 áëaÉµe  ‘  áãjóM  äÉ«æ≤J  ΩGóîà°SGh

.äÉ£°ûæŸG

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14900 Oó`©dG `  ̀2021 Èªaƒf21 óMC’G
á°VÉjôdG14

»HO »a Ωƒ«dG ºª¡dG ÜÉë°UC’ á°UÉN äÉ°ùaÉæe 

 ∫hCG RôëJ z∞°Sƒj ΩÓMCG{ ájô°üªdG

 ádƒ£H »a Üô©∏d á«ÑgP á«dGó«e

  ¬«JGQÉµ∏d ºdÉ©dG

 á«ªdÉ©dG »ÑXƒHCG ádƒ£Ñd »eÉàîdG Ωƒ«dG Ωƒéf ê qƒàj á«HôàdG ôjRh

ƒ°ùà«LƒédG »aôàëªd

:»ÑLô∏d »Hô©dGh …ƒ«°SB’G øjOÉëJ’G ¢ù«FQ

 :»©dÉ°†dG ¢ù«b

 çQEG ∑ôJ Éæaóg

 õ«ªe »°VÉjQ

 k É«∏ëe áÑ©∏d

k É«dhOh

äGQÉeEÓd ô≤ªdG π≤f ó©H ÉæJ’ƒ£H IQƒcÉH ∫ÉjófƒªdG äÉ«Ø°üJ 

á£≤f  94,000 ó«°UôH ∫hC’G õcôªdG πàëJh k É«îjQÉJ kGRÉéfG ≥≤ëJ IóMƒdG á«ªjOÉcCG 

 Ö°SÉµªdG RôHCG IójóédG √ƒLƒdG øe áÑîf Qƒ¡Xh á≤HÉ°ùdG ï°ùædG ∫É£HCG IOƒY : »ª°TÉ¡dG

 á«ÑgP 11 ó«°UôH Oƒ°SC’G ΩGõëdG ä’Gõf »a ó°SC’G Ö«°üf ¿hó°üëj πjRGôÑdG Ωƒéf

 øª°V zäGQÉeE’G ø°üM{ á∏°ù∏°S êGQOEG :ƒ°ùà«LƒédG OÉëJG

»°SQóªdG è¡æªdG

 ∫ƒM á«°VGôàaG Ihóf º¶æj »°VÉjôdG º«µëàdG õcôe

zá°VÉjôdG ¿ƒfÉb Qƒ¶æe øe á«ÑªdhC’G ÜÉ©dC’G{

:ΩGh-»HO

 á«dGó«e ∫hCG ∞°Sƒj ΩÓMCG ájöüŸG áªéædG äRôMCG 

 ºéc 55 á```≤HÉ°ùe ‘ Üô©∏dh É```gOÓÑd á«ÑgP

 ¬«JGQÉµ∏d ⁄É©dG ádƒ£H äÉ°ùaÉæe øª°V ¬«à«eƒc

.»°VÉjôdG ¿GóªM ™ª› ‘ áeÉ≤ŸG

 »bhRôdG ¥GRô```dGóÑY öUÉf AGƒ∏dG ø```e πc Ωó≤Jh

 øjOÉ–’G ¢```ù«FQ ‹hódG OÉ```–’G ¢ù«FQ Ö```FÉf

 º«gGôHEG QƒàcódGh ¬«JGQÉµ∏d »```JGQÉeE’Gh …ƒ«°SB’G

 ‹hódG OÉ–’ÉH …ò«ØæàdG ÖàµŸG ƒ```°†Y ¢UÉæ≤dG

 áã©ÑdG ¤EG ÊÉ¡àdG ô```MCÉH »Hô©dG OÉ–’G ¢ù«FQ

 .. RÉ‚E’G Gòg ≈∏Y ádƒ£ÑdÉH á```cQÉ°ûŸG ájöüŸG

 √òg ‘ á∏jƒW IÈN ∂∏à“ öüe ¿EG »bhRôdG ∫Ébh

 É¡Ñîàæe ¢ùaÉæj ¿CG Ö```jô¨H ¢ù«d ∂dòdh áÑ©∏dG

.á«ÑgòdG äÉ«dGó«ŸG ≈∏Y

 á«dGó«ŸG ≈∏Y á°ùaÉæŸGh á«FÉ¡ædG ä’Gõæ∏d πgCÉJh

 ‘ ìhó‡ ˆGóÑY …öüŸG ÖîàæŸG ƒÑY’ á«ÑgòdG

 áæeh ºéc 84 ¿Rh ‘ OÉªY ∞°Sƒjh ºéc 75 ¿Rh

 ≈∏Y ¢ùaÉæàj Éªæ«H ºéc 68 ¥ƒa ¿Rh ‘ ¿ÉÑ©°T

.»∏jƒ÷G Úª°SÉjh …hÉ°üdG »∏Y øe πc ájõfhÈdG

 …öüŸG OÉ–’G ¢ù«FQ ÖFÉf RƒéY ΩÉ°ùM ™bƒJh

 ádƒ£ÑdG ájÉ¡f ‘ äÉ«dGó«ŸG OóY ´ÉØJQG ¬«JGQÉµ∏d

. 7 ¤EG

 »∏Y ˆGóÑY AGƒ```∏dG ™∏WG .. π°üàe ó```«©°U ≈∏Y

 äÉÄ«¡dG ø```eC’ á```eÉ©dG IQGOE’G ô```jóe »```ã«¨dG

 ¬JQÉjR ∫ÓN »HO á```WöûH ÇQGƒ£dGh äBÉ```°ûæŸGh

 ¿GóªM ™ª› ‘ ¬«JGQÉµ∏d ⁄É©dG á```dƒ£H ™bƒe

 ¿hÉ©àdG ≈∏Y ócCGh.. á«æeC’G ÒHGóàdG ≈∏Y »°VÉjôdG

 ìÉ‚EG πLCG øe ádƒ£Ñ∏d áª¶æŸG áæé∏dG ™e ΩÉàdG

 ä’ƒ£ÑdG ™«ªL øY ±hô©ŸG iƒà°ùŸÉH ádƒ£ÑdG

 IQhöV ≈∏Y GOó°ûe.. ádhódG ‘ É¡ª«¶æJ ºàj »àdG

 Gòg êGôNE’ á«ª«¶æàdGh ájRGÎM’G äGAGôLE’G ´ÉÑJG

.áaöûe IQƒ°üH »ŸÉ©dG çó◊G

 öUÉf AGƒ∏dG .. »ã«¨dG AGƒ∏dG ≈≤àdG IQÉjõdG ∫ÓNh

 ‹hódG OÉ–’G ¢```ù«FQ ÖFÉf »bhRôdG ¥GRô```dGóÑY

 ¬«JGQÉµ∏d »JGQÉeE’Gh …ƒ```«°SB’G øjOÉ–’G ¢ù«FQ

 ôjóe äGQÉeE’G OÉ–’ ΩÉ©dG ÚeC’G »∏Y ∫BG ó°TGQh

 OÉ–Ód …ò«ØæàdG ôjóŸG ¢SÉÑY ó```ªfih ádƒ£ÑdG

 ƒ«fƒ£fG ÊÉÑ°SE’Gh á«dhódG á```«æØdG áæé∏dG ƒ°†Y

.¬«JGQÉµ∏d ‹hódG OÉ–’G ¢ù«FQ ¢Sƒæ«Ñ°S

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ácöTh z»```°VÉjôdG »ÑXƒHCG ¢```ù∏›{ ø```∏YCG 

 ÌcCG ácQÉ°ûe / ∑ƒfOCG / á```«æWƒdG »ÑXƒHCG ∫hÎH

 »ÑXƒHCG ∑ƒfOCG ¿ƒKGQÉe ‘ ¢```üî°T ±’BG 10 øe

 á©ª÷G Ωƒj »ÑXƒHCG ¢```û«fQƒc ‘ ΩÉ≤«°S …ò```dG

 ¬JÉbÉÑ°S ∞∏àîÃ ∂dPh …QÉ÷G Èªaƒf 26 πÑ≤ŸG

 ¿ƒKGQÉŸG π°UGƒ«d ,äÉaÉ°ùŸG ™```«ªéHh áYƒæàŸG

 ∫ÉÑbE’G ‘ Iõ«ªŸG ΩÉbQC’G π«é°ùJ áãdÉãdG ¬àî°ùæH

 çó◊G ™e πYÉØàdGh á```cQÉ°ûŸG ≈∏Y »©ªàéŸG

 ób ¿ƒKGQÉª∏d á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG âfÉc .¥ƒeôŸG

 ,äÉbÉÑ°ùdG ™«ªL ‘ ∑QÉ°ûe ±’BG 10`H Égójó– ”

 ¿CG ó«H ,á«FÉbƒdG ÒHGóàdGh äGAGô```LE’G ™e É«°TÉ“

 çó◊G äÉbÉÑ°S ‘ ó```LGƒàdG ≈∏Y ÒÑµdG ∫ÉÑbE’G

 ≈∏Y º¡°UôMh äGQÉeE’G ™ªàéŸ áÑ°ùædÉH ¬à«ªgCGh

 ácQÉ°ûŸG õLÉM ≈£îJ á©°SGh áaÉãµH ácQÉ°ûŸG

 »°VÉjôdG »ÑXƒHCG ¢ù∏› ∞°ûch .É≤HÉ°S IOóëŸG

 ∑QÉ°ûe 2000 ````d á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG ™```aQ øY

 äÉÄa Ωƒª©d π```«é°ùàdG á°Uôa áMÉJEGh ‘É```°VEG

 ≥«°ùæàdÉH ∂dPh …QÉ÷G Èªaƒf 24 ≈àM ™ªàéŸG

.äá°üàîŸG äÉ¡÷G ™e

 ¿ƒKGQÉªd á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG IOÉjR

≥HÉ°ùàe ∞dCG 12 ≈dEG »ÑXƒHCG ∑ƒfOCG



دبي-الوحدة:
بن  الشيخ حمدان  رعاية ســمو   تحت 
آل مكتــوم ويل عهد  بن راشــد  محمد 
التنفيذي وبمناسبة  دبي رئيس املجلس 
االمارات  اتحاد  لقيــام  الذهبي  اليوبيل 
دبي  بطولة  تنطلــق  املتحدة  العربيــة 
الدولية للتحدي "Hike&fly" اليوم 
االحــد بدبي وذلك للمــرة االوىل خارج 
جبال االلب بمشــاركة 25 بطال عامليا 
اللعبة ليستعرضوا فنونها  من مشاهري 
كبري  تحمل  تتطلب  والتــي  وموهبتهم 

وتتميز باالثارة واملتعة .
املنظمة قد قامت بزيارة  اللجنة  وكانت 
تفقديــة اىل فنــدق شــاطيء العنوان 
الســبت ملعاينة  بالجمــريا عرص امس 
والبداية  االقالع  مــكان  وتحديد  املكان 
بعدها  والرابعة  االويل  للجولة  والنهاية 
تم عقد االجتماع الفني يف الثالثة عرصأ 
نائب رئيس  الحمادي  برئاسة يوســف 
للبطولة   املنظمة  اللجنــة  مدير  االتحاد 
الحضــور  تفاصيل  اســتعرض  حيث 
الجــوالت األربع والتي مــن املقرر ان 

تنطلق اليوم حيث تطوف البطولة ثالث 
صباح  دبي  مرحلــة  فتنطلق  امــارات 
بمنطقة  شاطيء العنوان  بفندق  اليوم 
امليناء الســياحي بالجمريا الساحرة ثم 
الثالثاء اىل  يوم  صباح  املنافسات  تنتقل 
الخيمة ويشهد جبل  جبل جيتس برأس 
الخميس  يوم  بالشــارقة صباح  الفاية 
التحدي  من  الثالثة  املرحلة  منافســات 
الكبــري ثم تعــود املنافســات اىل دبي 
السبت  يوم  الختامية  املرحلة  لتشــهد 

27 نوفمرب .
النيادي رئيس اتحاد  وأكد نرص حموده 
رئيس  الجوية  للرياضــات  االمــارات 
اللجنــة املنظمــة للبطولــة ان تواجد 
هذا الكم مــن ابطال اللعبة يف العالم يف 
واحدة من ابرز املســابقات عىل صعيد 
الرياضات الجوية وأكثرها اثارة يرتجم 
واهميتها  وضخامتهــا  البطولة  قــوة 

عامليا .
اتحاد  يف  النيــادي :"نحــن  واضــاف 
االمــارارات للرياضات الجوية نســبق 
املماثلــة يف كل بقاع االرض  االتحادات 
باســتضافة هــذا الحدث كمــا وكيف 

داخل املدن وخاصة عىل شــاطيء دبي 
الســاحرة ونتطلــع اىل ان يكون حدثا 

استثنائيا .
ان  الحمــادي  حســن  يوســف  وذكر 
وامليش  تتضمــن "الجــري  البطولــة 
والتســلق والطريان " حيث من املقرر 
العارشة صباحا  يف  املنافســات  تبدأ  ان 
تم  بالعالم  افضــل 26 متســابقا  بني 
ســتكون  والبداية  بعناية  انتقاؤهــم 
بالصعود اىل قمة الفندق 77 طابقا عن 

املتسابق  يقفز  ثم  الفندق  ساللم  طريق 
مــن اععىل نقطة ثم يعــود اىل الفندق 
اخرى  مــرة  الســاللم  يصعد  ثم  عدوا 
للطابق 77 ليقفــز ويحلق مرة اخرى 
ثــم يهبط ويعود للفنــدق عدوا ليصل 
النهاية املحدد ســلفا لجميع  اىل خــط 
للزمن  وفقا  النتيجة  وتحدد  املتسابقني 
الذي يســتغرقه املتســابق هــذا فيما 

يخص مرحلة دبي .
اىل  يحتاج  :"التنافس  الحمــادي  وقال 
لياقــة بدنية فائقة مــن رسعة وقوة 
وتحليــق مظيل بمهــارة ورسعة طي 
املظلــة مشــريا اىل ىــان مرحلة راس 
الخيمية تختلــف فنيا حيث يتم صعود 
جبل جيتس صباح يوم الثالثاءاىل نقطة 
االقالع  ثــم القفز باملظلة  والعودة اىل 
نقطــة االنطالق ويكرر هــذه العملية 
الحال  وينطبق  املرتني  زمن  وتحســب 
عــىل جبل الفاية بالشــارقة يف الجولة 
يوم  اما  الخميــس  يوم  ســتقام  التي 
فستقام  والعرشين  الســابع  الســبت 
الرابعة " يف  النهاية " الجولة  املسابقة 

فندق شاطيء العنوان بدبي .

دبي-وام:
 أكد ســمو الشــيخ أحمد بن محمد بن 
راشــد آل مكتوم، رئيس اتحاد اإلمارات 
للصقــور أهميــة اســتثمار الفــرص 
التي تنظمها  الكربى  العاملية  والفعاليات 
وتســتضيفها دبي ودولة اإلمارات عىل 
مدار العام، للتعبري عن مدى االعتزاز بما 
حققته الدولة من إنجازات ونجاحات يف 
تمتلكه  بما  املجاالت، والتعريف  مختلف 
عن  يميزها  وتراثي  ثقــايف  موروث  من 
سائر األمم، وكذلك التذكري بالدور الخالد 
الهوية  عىل  الحفاظ  يف  لآلباء املؤسسني 
الوطنية، وذلــك بالتزامن مع احتفاالت 
الدولة بعام الخمســني واليوبيل الذهبي 

لدولة اإلمارات.
وأعرب ســموه عن اعتــزازه بالرشاكة 
إكسبو 2020 دبي ورعايته  املثمرة مع 
لبطوالت الصيد بالصقور والتي تتضمن 
للصيــد  إكســبو 2020 دبــي  »كأس 
بأصحاب  االحتفاء  أجل  من  بالصقور« 
يف  املتقدمــة  والنتائــج  األوىل  املراكــز 
رياضة يفخر بها الجميع، بما تمثله من 
أنها  الســيما  ألبناء الوطن  كبرية  قيمة 
ترتبط بصــورة وثيقة باملوروث الثقايف 
اإلماراتي، مشرياً سموه إىل أهمية إطالع 
العالم  دول  الدولة مــن مختلف  ضيوف 
التي  واألصالة  اإلماراتــي  الــرتاث  عىل 

تتجىل يف كل فصل من فصوله.

اإلمارات  اتحاد  أن  إىل  ســموه  وأشــار 
أولوياته  مقدمــة  يف  يضــع  للصقــور 
عنــد تنظيــم وإقامة كافــة الفعاليات 
للرتويج  عديــدة  واملســابقات، آليــات 
تلك  من  واالســتفادة  الرتاثي  للجانــب 
األحداث يف نــرش وتعزيز ثقافة األجداد 
وتداولها بصورة مميزة،  واآلباء ونقلها 
القيام بأهدافه  مما يعزز دور االتحاد يف 
الراميــة إىل صون الرتاث والحفاظ عليه 
بصفة  ومنجزاته  ملكتســباته  والرتويج 

مستمرة.
إكسبو 2020  رعاية  بمناسبة  جاء ذلك 
اتحاد  عليها  يرشف  التي  للبطوالت  دبي 
مركز  مع  بالتعاون  للصقــور  اإلمارات 
وهي  إلحيــاء الرتاث  محمد  بن  حمدان 
بطولة "كأس إكسبو 2020 دبي للصيد 
جوائز  بإجمــايل  بالتلواح"  بالصقــور 
3،840 مليــون درهم والتي ســتنظم 
خالل الفرتة من 7 إىل 15 ديسمرب املقبل 
مقسمة عىل ثالث فئات منوعة هي فئة 
العامة - مفتوح، وفئة  الشــيوخ، وفئة 
املــالك- مفتوح بمجموع 15 شــوطا، 
باملراكز  الفائزيــن  تتويج  يتــم  أن  عىل 
األشواط، بالتزامن  لجميع  األوىل  الثالثة 
الخمســني  بعام  الدولة  احتفــاالت  مع 

واليوبيل الذهبي لدولة اإلمارات.
وأكــدت معــايل ريــم بنــت إبراهيــم 
التعاون  لشؤون  دولة  الهاشمي، وزيرة 
إلكسبو 2020 دبي،  العام  املدير  الدويل 

أن الحــدث العاملي الذي يجمع الثقافات 
والحضــارات مــن كافة أنحــاء العالم 
الضوء عىل  لتسليط  فريدة  فرصة  يمثل 
الثقافــة اإلماراتية وقيمها األصيلة بما 
وصنع  العقول  شــعار "تواصل  يحقق 
املســتقبل" خاصة أنها املرة األوىل التي 

ينظم إكسبو الدويل يف بلٍد عربي.
املنصة  توظيف  أهمية  معاليهــا  وأكدت 
لتعريف  املعرض  يقدمهــا  التي  العاملية 
التي  اآلباء واألجــداد  بثقافــة  العالــم 
اإلماراتية  الوطنية  للهوية  ركيزة  تشكل 
وإلبــراز ارتباطهم بماضيهم وأصالتهم 

يف تطلعهم نحو املستقبل.
إكسبو 2020  تنطلق بطولة "درع  كما 
دبي" لإلنتاج الوطني لسباقات الصقور 
تحــت رعاية إكســبو 2020 دبي 17 
املقبل لفئتي / الشيوخ – العامة/  فرباير 
جوائز  بإجمايل  فئة  لكل  شــوط  بمعدل 
490 ألف درهم للفائزين باملراكز العرش 
بقيمة  جائزة  تخصيص  جانب  إىل  األوىل 
50 ألــف درهم ألفضــل إنتاج للصقور 
داخــل الدولــة لألفراد، وأخــرى بذات 
داخل  للصقــور  إنتاج  ألفضــل  القيمة 
الدولة ملراكز اإلكثار، حيث سيتم اإلعالن 
عن كافــة التفاصيل والرشوط الخاصة 
اإللكرتوني التحاد  املوقع  باملبادرات عىل 
اإلمارات للصقور وحسابات االتحاد عىل 

منصات التواصل االجتماعي.
لتســليط  االســتحقاقات  تلك  وتقــام 
الضوء عىل أبرز مالمح الرتاث اإلماراتي 
استثمار فرصة  ومكتســباته من خالل 
العاملي  املعرض  الزوار عىل  توافد ماليني 
واملســاهمة يف نــرش ثقافــة اإلمارات 
رعاية  املرشف، مع  بتاريخها  والتعريف 
إكســبو 2020 دبي للبطوالت الصقور 
املراكز األوىل،  واالحتفاء بالحاصلني عىل 
قيمة تشجيعاً لهم  مالية  جوائز  وتقديم 
عىل ما يقدمونه من جهود للحفاظ عىل 
رياضة اآلبــاء واألجداد، والتنافس فيما 
بينهم وفق أفضل املمارسات لتقديم أداء 

مميز ضمن بطوالت الصقور.

الشارقة-وام:
 حصــد العبــو والعبــات 
الذهبية  امليداليات  اإلمارات 
البطولة  من  األوىل  للنسخة 
للتجديــف  الخليجيــة 
نظمت  والتــي  الشــاطئي 
شــاطئ  عىل  الخميس  يوم 
تحت  الحمريــة  منطقــة 
عبدالله  الشيخ  سمو  رعاية 
نائب  القاســمي  سالم  بن 
وبتنظيم  الشــارقة  حاكم 
الشــارقة  مجلــس  مــن 
الحمرية  ونــادي  الريايض 
اإلمارات  واتحــاد  الريايض 
مجلس  واتحادات  للتجديف 
للتجديف  الخليجي  التعاون 
وبلدية  البحرية  والرياضات 
من  عدد  جانب  إىل  الحمرية 

الحكومية  والجهات  الدوائر 
والخاصة بالشارقة.

بن  خليفة  الشــيخ  وقــام 
رئيس  خليفــه  آل  عبداللــه 

والخليجي  العربي  االتحادين 
ســعادة  يرافقه  للتجديــف 
رئيس  الحزامي  هالل  عيىس 
الريايض  الشــارقة  مجلس 

جاني  عبدامللــك  وســعادة 
الشارقة  نائب رئيس مجلس 
اللجنــة  رئيــس  الريــايض 
للبطولــة  املنظمــة  العليــا 

البطولة  يف  الفائزين  بتتويج 
ومنحهــم امليداليات الذهبية 
وكأس  والربونزية  والفضية 

املركز األول.

العني ـ الوحدة:

كلداري،  ســيلفر( لزيــاد  الجواد )جولد  توج 
بايفا،  ساندرو  وبقيادة  أصيل  إبراهيم  بارشاف 
بكأس الشوط السابع الرئييس يف الحفل الثالث، 
واملخصــص للخيول العربية األصيلة ملســافة 
1600 مــرت تكافؤ، وبمشــاركة 12 خيال يف 
املنافســة عىل لقب سباق )املرخانية(، وذلك يف 
املوسم 2020 - 2021 ملضمار  ثالث سباقات 

نادي العني الذي أقيم أمس األول.
العمر 5 سنوات واملنحدر  و)سيلفر( البالغ من 
املسافة  من نسل )جوســكو دي كايرو( قطع 
الزمن )1:35:31( دقيقــة، وأنهى  مســجال 
الســباق بفارق نصف طول أمام )هريوس دي 

الغارد(، بينما حل )إيه إف رمز( ثالثا.
تألــف الحفل الثالث الذي رعــاه مضمار نادي 
املالية  العني للســباق، وبلغ مجمــوع جوائزه 
أشــواط مثرية  505  ألف درهم، من ســبعة 
خصصت للخيول العربية األصيلة عدا الشــوط 
الثاني الذي خصــص للخيول املهجنة األصيلة، 
)ســتاليونز(  الوثبة  كأس  الســباق  وشــمل 
الخاصة  اإلســطبالت  خيول  ملــالك  املخصص 

ملسافة 2000 مرت تكافؤ.
وشــهد حفل الســباق الثالث وقــدم الجوائز 
رئيس  اليبهوني  سهيل  من، مطر  كل  للفائزين 
اللجنة املنظمة للسباقات بمضمار العني، ومحمد 
راشد النارصي مدير عام نادي العني للفروسية 
نائب  الرحماني  والجولف، وفيصــل  والرماية 
صوايا  للسباقات،  والرا  املنظمة  اللجنة  رئيس 
املدير التنفيذي ملهرجان ســباقات سمو الشيخ 
منصــور بن زايــد آل نهيان للخيــول العربية 
األصيلة، كما شهد السباق نحو 1700 متفرج 
مــن جماهري وعشــاق ســباقات الخيول بعد 
الخاصة  الدخول  إستيفائهم لرشوط  التأكد من 

بجائحة كرونا 19 بمضمار نادي العني.
ويف مســتهل الحفــل أكــد الجــواد )دريم دو 
مصبح  عســكر، بــارشاف  مونجــوا( لنارص 
املهــريي وبقيــادة أنطونيو فريــزو، جدارته 
حينما خطف لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز 
ملسافة 2000  املنافسة  يف  بمشاركة 11 خيال 

مرت تكافؤ.
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)�سيلفر( يتوج بك�أ�س ال�سوط الرئي�سي 
يف ث�لث �سب�ق�ت م�سم�ر ن�دي العني

لولور يفوز بلقب بطولة الرابطة 
الأوروبية لالعبي اجلولف من 

»اأ�سح�ب الهمم«

اأبوظبي-وام:
الظفرة  بمهرجان  رزين  مزاينة   تستمر 
تركيب الرشيحة اإللكرتونية /الرتصيص/ 
لإلبل املشاركة استعداداً النطالق املزاينة 
يوم الخميس 25 نوفمرب الجاري، والتي 
املهرجانات  إدارة  بتنظيم من لجنة  تقام 

والربامج الثقافية والرتاثية بأبوظبي.
ويشــهد ترصيص اإلبل إقباال كبريا من 
ُمالك اإلبل املحليات واملجاهيم واملهجنات 
األصايــل يف موقع مزاينة رزين بالقرب 
يســتمر  بأبوظبي، إذ  الوثبة  مدينة  من 
الثالثــاء املقبل  يوم  لغايــة  الرتصيص 
يومي  الجاري، وبشــكل  23 نوفمــرب 
وحتى  صباحاً  الســابعة  الســاعة  من 
لإلجراءات  تطبيق  الواحدة ظهراً، وسط 
بالتنســيق مع  والوقايــة  االحرتازيــة 
الجهــات املعنيــة، والتي يتــم اإلعالن 
عنها عرب منصــات /تراثنا/ عىل مواقع 
إدارة  للجنة  التابعة  االجتماعي  التواصل 
املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية.

وستشهد مزاينة رزين تنظيم 75 شوطاً 

لإلبــل املحليات واملجاهيــم واملهجنات 
األصايل ضمن 6 فئات عمرية /مفاريد، 
حقايــق، لقايا، إيذاع، ثنايا، حول/، وقد 

خصص لها 705 جوائز بقيمة إجمالية 
تبلغ 11 مليون و415 ألف درهم.

الثانية يف  وتعــد مزاينة رزين املحطــة 

توجيهات  أبوظبي، بعد  مزاينات  موسم 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ويل عهــد أبوظبي نائب القائد 
نطاق  بتوسيع  املســلحة  للقوات  األعىل 
اإلبل  مزاينات  ليشمل  الظفرة  مهرجان 
زايد  يف كل من سويحان ورزين ومدينة 
موقع  يف  الرئيســية  املزاينة  جانــب  إىل 

مهرجان الظفرة.
الحفاظ  الظفــرة، إىل  مهرجان  ويهدف 
عىل ســالالت اإلبــل األصيلــة، وزيادة 
عدد مالك اإلبل املشــاركني يف مسابقات 
املزاينــة واملســابقات الرتاثية املرتبطة 
بثقافــة وتقاليد أهل املنطقة، والحفاظ 
أبناء  الشــعبي، وتشجيع  املوروث  عىل 
عىل  والخليجــي  اإلماراتــي  املجتمــع 
أشــكاله، وتقوية  بمختلف  ممارســته 
واالجتماعية، إضافة  اإلنسانية  الروابط 
إىل املساهمة يف تطوير السياحة الداخلية 
النشاط االقتصادي،  والخليجية وتحفيز 
لتكون  أبوظبي  إمــارة  مركــز  وتعزيز 
والفعاليات  اإلبل  ملزاينات  األوىل  الوجهة 

الرتاثية محليا وإقليميا ودوليا.

مزاينة رزين بمهرج�ن الظفرة ت�س��تمر في تر�سي�س الإبل لغ�ية 
23 نوفمبر

يومية .. �سي��سية .. م�ستقلة
األحد ٢١ نوفمرب ٢٠٢١ ــ العدد ١٤٩٠٠ 

اأحمد بن محمد: ن�س��تثمر الفر���س للتعريف بتراثن� وهويتن� 
الوطنية

الري��سة

بطولة تحدي الخم�سين "Hike&fly" الدولية تنطلق اليوم بدبي

اأبط�ل الإم�رات يح�سدون الميدالي�ت الذهبية ولقب البطولة 
الخليجية الأولى للتجديف ال�س�طئي

تحت رعاية حمد�ن بن محمد بن ر��شد �آل مكتوم

دبي-وام:
الرابطة  بطولة  منافســات  الســبت  يوم   انتهت 
الهمم  الجولف مــن أصحاب  لالعبي  األوروبيــة 
بفــوز الالعب األيرلندي برينــدان لولور املصنف 
رقــم 2 عامليا متصدر الجولــة األوىل الذي أنهى 
منافســات الجولة الثانيــة واألخرية برصيد 70 

رضبة بواقع رضبة واحدة فوق املعدل .
ومن املقرر أن تجرى مراســم التتويج الرســمي 
ورلد«  بي  بطولــة »دي  انتهاء منافســات  فور 
التي تمثل انتهاء موسم الجولة األوروبية 2021 
وانتهاء »موســم السباق إىل دبي« ضمن سلسلة 
رولكس التي تقام يف ملعب األرض بمالعب جمريا 

للجولف.
وجــاء الكندي كورتيس باركيل املصنف الســابع 
عامليا يف املركز الثاني بعد أن أنهى البطولة برصيد 
72 رضبــة بواقع 3 رضبات فــوق املعدل بينما 
بوبريت  كيب  اإلنجليــزي  الثالث  املركز  تقاســم 
املصنف األول عامليا ومواطنه مايك براون املصنف 

19 عامليا وبرصيد 6 رضبات فوق املعدل.
وتمثل إقامة هذه البطولة التي اســتضافتها دبي 
عهداً جديداً ملســتقبل رياضــة الجولف ألصحاب 
الهمم يف دولة اإلمارات حيث أعلن اتحاد اإلمارات 
اإلمارات  اتحاد  للجولف عن رشاكة عمــل تجمع 
للجولف »ألصحاب  األوروبي  للجولف واالتحــاد 
الهمم« وســيتبع هــذا التعاون إقامــة عدد من 
اإلمارات يف  املنافســات والبطوالت تســتضيفها 
الجولف  العبي  تدعــم  املقبلة  القليلة  الســنوات 
من أصحاب الهمــم وذلك تأكيداً لجهود اإلمارات 

الرائدة لدعم جميع فئات املجتمع.
وشــهدت املنافســات التي يطلق عليها مســمى 
»نهائي دبي« إقباالً كبرياً من الحضور واملشجعني 
من  محبيهم  وتشــجيع  لحضور  توافــدوا  الذين 
البطولــة بالتعاون مع  العبــي الجولف وأقيمت 
الهمم«  للجولــف »ألصحاب  األوروبي  االتحــاد 
الجديد  العاملــي  التصنيف  الجهــة املرشفة عــىل 

لالعبي الجولف من أصحاب الهمم.

�س�حوه يح��سر لعبي �سيتي حول التحكيم  
دبي-الوحدة:

واملحارض  الســابق  الــدويل  الحكــم  قــدم 
التحكيمي سلطان ساحوه محارضة لالعبي 
األوىل عن  الدرجــة  أحد فرق  فربق ســيتي 
املســتجدات يف مجال التحكيــم والتعديالت 
وغريها مــن القضايا والحاالت  التحكيمية   
واملدرب  الفريق  مدير  راشــد  خالد  بحضور 
ماســون ماكليالنــد  املدير الفنــي للفريق  
إدارة  العــام  وحرصت  والعجماني  املدرب 
نادي ســيتي عىل تكربم املحارض ســاحوه  
وشــكرته بعد املحارضة  وقدم نادي سبتي 
راشــد  خالد  للحكم  وذكر  تذكاريــة  درعا 
لتثقيف  رضورية  املحــارضات  هذه  مثل  ان 
الالعبني وأكد أن إدارة نادي برئاسة سلطان 
الالعب  أن  وترى  الجوانب  بهذه  تهتم  حارب 
يبتعد عن كل  بالقوانــني حتى  يلم  ان  بجب 
انه يصبح  للطرد واإلنذارات كما  ما يعرضه 
الحكام ومع  التعامل مــع  أكثر قــدرة عىل 
تعليم  يف  تســهم  املحارضات  وهذه  املنافس 
عىل  والسيطرة  النفس  ضبط  كيفبة  الالعب 
انفعاالتــه حنى ال يخرج عن النص وأوضح 
أن املحارضة لم تكن مفيده لالعبني فقط بل 
والفني  ووعد  اإلداري  الجهازين  افادتهم يف 

التثقيفية. باستمرار هذه املحارضات 



50 لقيــام دولتنا هناك  الـ  العــام  يف 
رجــاالً قدموا الغايل والنفيس من أجل 

الوطن
الحيــاة  يف شــتى رضوب ومناحــي 
من  منجز  لكل  األوىل  اللبنات  ووضعوا 
منجــزات الوطن وخاصــة يف القوات 

املسلحة والجيش والرشطة.
ومع تلك البدايات العصيبة ظهر الكثري 
مــن الرجال املتمرســن عــى الصرب 
حياتية  ظــروف  يف  واملعاناة  والجلــد 
الظماء  بن  ما  .حيــاة  صعبة ومريرة 
.ومســرية  والجوع  الصحراء  وهجري 
أو راكباً دابة أو بعرياً  أيام للفرد راجالً 
أو عابراً يف سفينة أو قارب خشبي من 

بلدة إىل أخرى.
ومن الرجــال الذين حفروا بأصابعهم 
عى  بالنواجــز  وعضــوا  الصخــر  يف 
املر يف ســبيل تطور  حياتهــم وذاقوا 

يف  والســعي  الوطن  وخدمة  الحيــاة 
مناكب األرض،

بن  عبدالله  بن  مفتاح  الوجيه  املرحوم 
رجاالت  كبار  أحــد  الخاطري،  مفتاح 
رأس الخيمة وقبيلة الخواطر الكريمة.

يف  والصحراء  الباديــة  حياة  من  ظهر 
الصحراوية  الســاعدي  مناطق  تخوم 
حيث يقطن أهله األوائل مع بني عمه 

من أفراد قبيلة الخواطر الكريمة.
وكانت تلــك الصحراء املمتدة يف األفق 
تقطع  وباردة  بهجريهــا  حارة  البعيد 

الوريد من برودتها.
ومــع دوران عجلة الزمان ، ظهر ذلك 
البادية ليشكل  الشــاب من بن تخوم 
التحاقه بقوات ساحل عمان أو القوات 
املتحركــة فيمــا بعد نقلــة نوعية يف 

حياته .
مما  واملعرفة  والذكاء  بالفطنة  وامتاز 

جعل القائد اإلنكليزي يوكل له مهام
منقطع  وتدريب  استطالعية  دوريات 

النظري .
اللبنــات األوىل  وشــارك يف تأســيس 
لدولة  املســلحة  والقــوات  للجيــش 

اإلمارات.
وكان أحد كبــار القادة يف هذا الجيش 
وتفانــى يف خدمته منــذ أن كان فرداً 
مؤسساً كذلك للقوات املتحركة إلمارة 

رأس الخيمة ما قبل االتحاد.
وأوكلت له مهمات جســام يف القوات 
املسلحة  القوات  يف  بعد  ومن  املتحركة 

للدولة.

)رجل يكره املظاهر(
عــرف يف املجتمــع املحــي بالفكــر 
وإصالح  الســديد  والــرأي  والحكمة 
ذات البــن فيما يســود أبناء املجتمع 

التواضع  يف  قمة  وكان  خالفــات.  من 
للمظاهر والتبجيالت  والوقار كارهــاً 

الكاذبة والخداعة.
واإليمان  التديــن  قمة  يف  رجــالً  كان 
والورع ومخافة الله . ويقال أنه خالل 
فرتة عمله الطويلة لم يظلم عنده أحد.

وعمل كذلــك يف اإلنتاج الزراعي وكان 
راس  مطار  شمايل  كبرية  مزرعة  يملك 
تنتج  كانت  بأن  له  الله  باركها  الخيمة 
التمر وكافــة أنواع الخرضوات وكان 
منها  فأطعم  عليهــا  بنفســه  يرشف 
وعرفت  إنتاجها  من  الحالل  وكســب 
بمزرعة أو ضاحية مفتاح بن عبدالله.

هنــاك الكثري من القصــص واألخبار 
لوطنه  املخلص  الوطنــي  الرجل  لهذا 
والعابق لثراه وال يتســع املجال لرسد 
كل ما وصف به من صفات وما مرت 

به أحداث وأخبار.

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة  أسسها را�ضــد بن عوي�ضة سنة ١٩٧٣م 

    

ديناصور بمنقار في البرازيل

تعرضت عدد من املحافظات يف مرص، الســبت، ألمطار غزيرة 
صاحبها رعــد وبرق وانخفاض يف درجــات الحرارة، وتلبدت 
الســماء بالغيــوم. ورضبت أمطــار غزيرة ورعديــة مدينة 
اإلسكندرية، وســط توقعات باستمرار األمطار خالل اليومن 

املقبلن، وفقا لهيئة األرصاد الجوية.
وشــهدت محافظة البحرية ســقوط أمطار غزيرة اعتباًرا من 
الساعة الرابعة فجًرا وصاحبها برق شديد وأصوات رعد عنيفة.

الكسح واملعدات  انتشار سيارات  البحرية عن  وأعلنت محافظة 
لرفــع تراكمات املياه من الشــوارع، مؤكــدة انتظام الحركة 
املرورية بالشوارع والطرق الرئيسة يف املحافظة بعد ليلة شتاء 

شديدة شهدتها املحافظة.

أعلــن املتحف الوطني يف ريو دي جانريو ، اكتشــاف نوع 
جديد »نادر جداً« من الديناصورات عبارة عن ثريوبود »بال 
أســنان«، وهي حيوانات عاشت يف جنوب الربازيل قبل 70 

80 مليون سنة. إىل 
وتعــّرف الباحثون عــى هذا الديناصور الصغري املســمى 
»بريتاســاورا ليوبولدينــاي« ويبلــغ طوله مــرتاً واحداً 
املتحجرات  من  مجموعة  بفضل  ســنتيمرتاً   80 وارتفاعه 
التــي ُعثر عليها بنتيجة أعمال تنقيــب يف والية بارانا بن 

2011 و2014. عامي 
ومن املعلوم أن الثريوبودات هي ديناصورات ذات قائمتن، 

اللواحم والعواشب ولديها أسنان. وهي عموماً من 

اأعـالم و�سـير
مفتاح بن عبدالله الخاطري اأحد بناة الوطن والقوات الم�سلحة  بقلم /اأنور بن حمدان الزعابي ــ  كاتب و�ضاعر اإماراتي 

 سيارة عسكرية يف أحد املعسكرات أفراد من جنود القوة

مركز تدريب للقوة يف راس الخيمه

مفتاح  بن  عبدالله  بــن  مفتاح  القائد 
الخاطري شعار قوة ساحل عمان

تصدره  سنوي  تقرير  كشف 
إزالة  أن  الربازيلية  الحكومة 
املطرية  األمــازون  غابــات 
قفزت 22 يف املئة خالل عام، 
يف أعى مستوى منذ 2006، 
تأكيــدات  يدحــض  ممــا 
السلطات بأنها تحد من هذه 

املمارسة غري القانونية.
أبحــاث  وكالــة  وســجلت 
إزالة  الربازيليــة  الفضــاء 
13235 كيلومرتاً مربعاً من 

بياناتها  يف  العالم  يف  مطــرية  غابة  أكرب 
التــي تجمعها عرب األقمــار الصناعية، 
تقريباً  مــرة   17 تزيد  مســاحة  وهي 
وتغطي  نيويورك.  مدينة  مســاحة  عن 
البيانات الرســمية الفرتة من أغسطس 

.2021 2020 حتى يوليو 
جهود  من  الرغــم  عى  الزيــادة  وتأتي 
الجهات الرسمية يف الربازيل إلظهار أنها 
جادة يف الحفــاظ عى غابات األمازون، 
مواجهة  يف  عنه  غنى  ال  حصناً  تعد  التي 

تغري املناخ. 

الأمازون خ�سرت م�ساحة تعادل نيويورك 
17 مرة

بيعت أول من أمس نسخة نادرة 
 41 لقاء  األمريكي  الدستور  من 
ســوذبيز  دار  يف  دوالر  مليــون 
للمــزادات، وهو مبلغ فاق كثرياً 
الوثيقة قبل  لقيمة  الــدار  تقدير 
15 إىل  املزاد، والــذي تراوح من 

20 مليون دوالر. 
دستور  أول  من  نسخة  والوثيقة 
الذي  بالشــكل  مطبوع  أمريكي 
أقره اآلباء املؤسســون للواليات 

.1787 املتحدة يف مؤتمر فيالدلفيا عام 
ِبيَعت هذه النســخة يف آخر مرة عرضت 
ســنة  دوالر  ألف   165 بمبلــغ  فيهــا 
1988، واســتحوذ عليهــا الراحل إس 
هوارد جولدمــان، وهو مطور عقارات 
يف نيويــورك وأحد هــواة جمع الوثائق 

التاريخية. واملخطوطات 
قالت ســوذبيز إن زوجته دوروثي تابر 
أن  عى  للبيع  النسخة  عرضت  جولدمان 
تذهب كل العائدات إىل مؤسســة خريية 
تأسســت باســمها بهــدف تعزيز فهم 

الجمهور للديمقراطية.

ن�سخة نادرة من الد�ستور الأمريكي 
بـ 41 مليون دولر
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باليوم  اإلمــارات،  قــرص  يحتفــل 
اإلمارات  لدولة  الخمســن  الوطني 
العربيــة املتحدة بطيف واســع من 
حيث  الشّيقة.  والعروض  الفعاليات 
بأجواء  االســتمتاع  للضيوف  يمكن 
رائعة مفعمة بألوان العلم اإلماراتي 
املنتجع  هــذا  يف  بالحياة  النابضــة 
األمة  لســائر  منضمــن  الفاخــر 
عاًما  خمســن  بمرور  باحتفاالتها 

عى قيام اتحاد اإلمارات السبع.
االحتفاليــة  الفعاليــات  وتنطلــق 
28 نوفمــرب الجاري  ابتــداًء مــن 
الفندق  بإضاءة واجهــة  وُتســَتهل 
كما  الزاهية.  اإلماراتي  العلم  بألوان 
ستشــهد القبة الكربى طيًفا واسًعا 
من الفعاليات الرائعة والتي تشــمل 

استعراًضا مذهاًل لخمسن نوًعا من 
التمور الفريدة، إىل جانب األنشــطة 
والتســلية  باملتعة  الزاخرة  املتنوعة 
لألطفــال وذلــك يف الفــرتة ما بن 
29 نوفمــرب و3 ديســمرب2021، 
باإلضافة إىل رقصة العيالة التقليدية 
اللتقاط  الفرصة  مع  ديسمرب،   2 يف 
الصــور التذكارية مع الصقر 2 و3 

.2021 ديسمرب 
ويف يوم 2 من ديســمرب، ســيكون 
أروع  مــع  موعد  عــى  الضيــوف 
العــروض الجويــة الخاصة باليوم 
من  ســيتمكنون  كمــا  الوطنــي، 
النارية  األلعاب  بعرض  االســتمتاع 
يف  مشاهدة  نقطة  أفضل  من  املتميز 

قرص اإلمارات.
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قصر اإلمارات يحتفل باليوم الوطني الـ »قصر اإلمارات يحتفل باليوم الوطني الـ »5050« « 
بفعاليات وأنشطة فريدةبفعاليات وأنشطة فريدة

أمطار غزيرة ورعد وبرق تضرب 
محافظات مصر

سقوط آالف الدوالرات من سيارة نقل 
المال والشرطة تتوعد

في عام الخم�ضين التاريخ ي�ضتذكر رجاله 

نادي تراث اإلمارات يختتم »فاكهة الشتاء«
اختتم مركز أبوظبي النسائي التابع لنادي تراث 
نظمه  الذي  الشــتاء  فاكهة  مهرجان  اإلمارات، 
يومــي -17 18 نوفمرب الجاري، يف مقر املركز 

بمدينة محمد بن زايد.
العديد من  للنســاء  املخصص  املهرجــان  وضم 
اليدوية  األنشــطة والفعاليات، أهمهــا الحرف 
الرتاثية مثل الســدو والتــي والغزل، واألكالت 
العربية، وورشــة  القهوة  الشــعبية، وتحضري 
بعرض  النساء  العديد من  الحناء، حيث شــارك 
الزوار  بتعريف  وقمن  املهرجــان،  يف  منتجاتهن 

باملنتج الخاص بهن.
مركز  مديــرة  الرميثي  ســعيد  ظبيــة  وقالت 
النســائي: »نســعى من خالل مركزنا  أبوظبي 
النادي يف دعم الرتاث ونرشه  إىل إيصال رســالة 

واملحافظــة عليــه، حيث يركــز املهرجان عى 
فئة األرس املنتجة باعتباره مخصصاً للســيدات 
ويهدف لتعريف الجيل الجديد برتاثه وإبراز دور 
نقدم  املهرجان  هــذا  خالل  ومن  املنتجة،  األرس 
يف  بصمتهن  لوضع  للســيدات  املناسبة  الفرص 
الدولة،  برتاث  الجديــد  الجيل  وتعريف  املجتمع 
املجاالت  جميع  يف  للمرأة  الخاص  الدور  وإظهار 
والحرف  الرتاثية  األعمــال  إحياء  أهمهــا  ومن 

التقليدية«.
أنه تــم تخصيص أماكن  الرميثي عى  وأكــدت 
لتعليم السيدات الحرف اليدوية مثل السدو والتي 
تقوم  حيث  وغريها،  العربيــة  والقهوة  والغزل 
بتعليمهن  للمركز  التابعــات  الرتاثيات  املدربات 

عدة حرف ويتم الحوار فيما بينهن للفائدة.

ســقطت رزم من الدوالرات من سيارة لنقل املال عى 
طريق رسيع يف كاليفورنيا الجمعة، مما دفع بسائقن 

إىل التهافت الستغالل هذه الفرصة غري املتوقعة.
الوضع  املكان إلعادة  إىل  الرشطة وصلت رسيعا  أن  إال 
أظهرا طمعا  القبض عى شخصن  وألقت  إىل طبيعته، 

كبريا.
وقال كورتيس مارتــن من رشطة الطرق الرسيعة يف 
كاليفورنيا خالل مؤتمر صحفي: »ثمة مقاطع فيديو 
كثرية تظهر أناســا يرسقون املال عى الطريق الرسيع 

من خالل جمعه من األرض«.
التــي وقعت من املركبة تبلغ قيمتها  وأكد أن األموال 
إىل  الدوالرات، وتعود إىل مرصف ويجب تسليمها  آالف 

مركز للرشطة.
ووقع الحادث بعدما فتح باب املركبة املصفحة عرضا 
بصورة غري متوقعة قرب سان دييغو، يف منطقة غري 

بعيدة من الحدود مع املكسيك.
وتظهــر فيديوهــات انترشت عرب وســائل التواصل 
ويتهافتون  الطريق  عى  يتوقفون  أناســا  االجتماعي 
البعض كان  إن  الخرضاء، حتى  النقدية  األوراق  لجمع 

يرميها يف الهواء كالنثار.
وكتب مســتخدم عرب »إنستغرام«: »هل رأيتم هذا من 

قبل؟ ماذا تفعلون لو حصل معكم ذلك؟«.
الفيديو  بمقاطع  ستستعن  أنها  من  الرشطة  وحذرت 
لتقفــي أثر األشــخاص الذين لن يعيــدوا املال الذي 
جمعوه من دون وجه حق، وقال مارتن: »من األفضل 
ونقرع  نجدهم  أن  انتظــار  بدل  بالنزاهة  يتحلــوا  أن 

بابهم«.
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